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Pathology of Iranian Sports International Diplomacy 

Abstract 

The purpose of this study is the pathology of Iran's international sports diplomacy. 

This study aims to investigate the pathology of Iran's international sports 

diplomacy. Therefore, the present study is of an applied type and because it 

examines and analyzes the current situation, It is a descriptive survey with a mixed 

approach. The study population is all political and sports experts, which is about 

500 people. Due to the large size of the population, to facilitate the study using the 

sampling method to answer the questionnaire, according to Krejcie and Morgan 

table and based on simple random sampling Russian, 225 people are selected as 

the sample. In this research, two library and field methods have been used to 

collect information. In the present study, using related internal and external 

articles, existing theoretical frameworks as well as opinions and interviews of 

experts and professors of the research committee, factors related to the topic were 

identified and a preliminary questionnaire was prepared using the Likert scale. 

After determining its validity and validity, the final questionnaire was prepared 

and the required information was collected. In order to analyze the information in 

the qualitative part, the indicators were identified by Delphi method through 

interviews and then in the quantitative part, the indicators were distributed as a 

questionnaire and Likert scale and were evaluated using factor analysis. The 

results showed that the harms of diplomacy include cultural damage - diplomatic - 

friendly relations - national cohesion - business development and their related sub-

indicators. 
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 چکیده

 آساای   هاادف بااا تحقیق است. این ایران ورزش المللی بین دیپلماسی شناسی آسیبهدف از این مطالعه 

 این  به  و  باشدمی  کاربردی  نوع  از  حاضر  تحقیق  بنابراین.  میشود  انجام  ایران  ورزش  المللی  بین  دیپلماسی  شناسی

 ماای آمیختااه رویکاارد بااا و پیمایشاای توصیفی نوع از دشو می پرداخته موجود وضع  تحلیل  و  بررسی  به  که  دلیل

 بااه .باشااند ماای نفاار  500 )حاادود ورزشاای و سیاسی خبره و نظر صاح    افراد  کلیه  مطالعه  مورد  جامعه  باشد.

 بااه پاساا  باارای گیااری  نمونااه  روش  از  اسااتفاده  بااا  مطالعااه  انجام  سهولت   برای  جامعه،  حجم  بودن  زیاد  جهت 

 عنااوان  بااه  نفاار  225  ساااده،  تصااادفی  گیری  نمونه  روس  اساس  بر  و  مورگان  و  کرجسی  جدول  طبق  پرسشنامه،

 اسااتفاده اطالعااا  گاارداوری  جهت   میدانی  و  ای  کتابخانه  روش  دو  از  پژوهش  این  درشوند.    می  انتخاب  نمونه

 و موجااود نظااری هااای چااارچوب خااارجی،  و  داخلی  مرتبط  مقاال   از  استفاده  با  حاضر  تحقیق  در.  است   شده

 بااا و شده شناسایی موضوع با مرتبط عوامل تحقیق، کمیته  اساتید  و  نظران  صاح    از  مصاحبه  و  ا نظر  همچنین

 پرسشنامه آن، روایی و اعتبار تعیین  از  پس.  گردید  تهیه  مقدماتی  پرسشنامه  لیکر   بندی  درجه  مقیاس  از  استفاده

 داابت  کیفی  بخش  در  اطالعا   لتحلی  و  تجزیه  جهت .  است   گردیده  آوری  جمع  نیاز  مورد  اطالعا   و  تهیه  نهایی

 بصااور  هااا شاااخص کماای قساامت  در سااپس و شااد شناسااایی ها شاخص ،مصاحبه طریق از دلفی  روش  به

 نتااای   گرفاات.  قاارار  ارزیااابی  مااورد  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  و  گردید  توزیع  لیکر   طیف  و  پرسشنامه

 -ملاای  انسااجام  -دوسااتانه  روابط  -یپلماتیکد  -فرهنگی  آسی  نشان داد که آسی  های دیپلماسی شامل    حاصل

 می باشد. آن هاتجاری و زیرشاخص های مربوطه  توسعه

 ایران  ، سیاست،ورزش ،المللی  بین دیپلماسیشناسی،   آسی  واژگان کلیدی:  
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 مقدمه

داخلاای و  بستراقتصاد در سیاسی و اجتماعی،  وجوه گوناگون فرهنگی،از    ورزش  عملکرد  ،در دنیای امروزی

از   تعااداد زیااادی. بین المللاای شاادن  حائز اهمیت و مورد توجه است مهم تر در ارتباطا  بین المللی  از این ها  

جهاات ارتقااام، آماااده   حوزه و مکااانیلی به  تا رقابت های ورزشی بین المل  باعث شده است رشته های ورزشی  

این توانایی را دارد کااه   ،ورزش.  بدل گردداهداف سیاسی و سیاست خارجی کشورها    رهیافت بهو    سازی بستر

 ورزش دروناایبر جاذبه های نمودن توانند با تکیه می ی گوناگونو دولت ها باشدملت ها  بینعنوان پلی   تحت 

 راسااتا نمااودن  و هاام  دادن پیغااامانتقااال    جهاات ، از ایاان بسااتر  رهای گوناااگوندولت ها و قشآن بر    تاثیرا و  

 & ,Talebpour 2018(اسااتفاده نمایناادفراملی    ارتباطا محتوای    رفت تحقق و پیش  همراه باواحدهای سیاسی  

Abdi   .  اشخاص آگاااه،از فراکسیون ورزش، استفاده از    بهره مندی مجلسبراین، همگانی بودن ورزش،  افزون 

 تاثیرگااراراین اهااداف    رهیافت   جهت   در  نظرصاح     اشخاصآگاهی دادن به    همچنین  ودیده  ع و آموزش  مطل

و در این را نیز پوشش می دهد  دیگر افرادیمسئوالن،  در همجواریورزش الزم به ذکر می باشد که   .می باشد

وساایله هااا از این    د کهتوانایی را داراین  و    دبهره می گیرها    رسانه  مانند  گوناگونیتبلیغاتی    وسیله هایاز    راستا

ضاامن آنکااه .  Goodarzi,  & Bakhshi 2021) دمد نظر استفاده نمایاهداف دیپلماتیک  دستیابی به جهت 

مجااروب   بااا اسااتفاده ازو به این نیازهااا    دهد  انتشار  آنکه مخفی کند،را بدون    نیازهای اشخاصورزش میتواند  

نزدیکی با سیاساات بسیار    رابطهورزش  بیان نمود که اکنون  می توان    لرا  هد.د  اجبار، نمرهیا    زورجای    به  نمودن

کمیتااه ورزش،  .  می باشاادخارجی    های دولت هایسیاست و  دیپلماسی عمومی  برای    وسیله ایعنوان    و به  دارد

ه حکااومتی، باا غیردولتاای و بین چناادملیتی،  هایسازمان  حجم گسترده  بیندر  نهادهای جهانی،  و    المللیبینهای  

قااومی،  نژادی و  رنگنوع  از هر  بدون بهره مندیتا    کنونی باعث گردیدارزش مشترک جوامع    وسیع ترینعنوان  

 دیپلماسی ورزش به عنااوان یکاای ازمضمون  رد.گیانجام  روزافزون    سرعتیای جهانی با  دهکده  به وقوع پیوستن

 اقتصااادهای نووهااور  زیااادی از  مدنظرتعداد  ،قدر  نرم و دیپلماسی عمومی  گسترشاصلی ترین مشخصه های

ی بااا کشااورهایدر عرصااه بااین الملاال .   Min & Choi ,9201)می باشاادکشورهای توسعه یافته و )بریکس 

ایاان در ؛  بهره می برندوضعیت اقتصادی    ارتقام  وسیله ای جهت عنوان    از ورزش به   فراصنعتیاقتصاد پیشرفته )

شااان اسااتفاده   حاکمیتیالمشااک رفع برای کوتاه مد ری راهکا جهت  مهمکشورها از این  دیگر حالی است که

از  نوع بهره مندیجمهوری اسالمی ایران با از این رو ضروری به نظر میرسد که  ، 2014n, Pigma)می نمایند

 دیاادگاه هااای و نظاارا ، همراه بااا اسااتفاده از دیپلماسی ورزشی حیطهکشورهای صاح  سبک در تجربه های 

را در عرصه بین الملاال و نقاط ضعفش    خارجی  های  سیاست   وارد شده از  آسی  های  ،این کشورهاکارشناسان  

ایااران نشااان داد   المللی  میزبانی رویدادهای بین  زیرا  .عمل نماید  این عوامل  ارتقام و بهبودو در راستای    بشناسد

و   ماای باشاادان  دیپلماسی ورزشی ایاار  آهستهحرکت    بیانگرالمللی و ...    بین  که به دست آوردن زیرساخت های

دیپلماساای   موقعیاات کنااونیکااه  لرا نیاااز اساات    است.  نشدهانجام    مناسبی در این رویداد و حیطهیابی    موقعیت 

دیپلماسی ورزشی در ایااران  جهت توسعهو راهبردهایی  بررسی شود در جهت شناسایی چالش ها  ورزشی ایران

سیاسااتگراران و  دستگاه دیپلماسی  مناس   یری  گ   تصمیم  جهت بتواند مبنایی    این امر. امید است که  گرددتدوین  

 ایاان توانااایی را دارد کااه بااه  ایران  ورزش  المللی  بین  دیپلماسی  شناسی  آسی    حقیقت در    .باشدروابط خارجی  

ارتقااام و   ارائه راهکارهااا و در نتیجااه  سرانجامو    ورفیت های بالقوه ایران در عرصه ورزشی  مناس  ترشناخت  

در شاارایط منافع ملی  فراهم نمودن    جهت   راهبردیو    گردد  منجر  کشورخارجی    ایه  سیاست و    بهبود ارتباطا 
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بزرگاای در رابطااه بااا بااه اهداف دستیابی به از ورزش برای    تالش می نمایندکشورها    .ضروری باشدو    نابسامان 

 یپلماساا یعواماال سااب  حضااور د نیاا ا. شان بهااره برناادالمللی قدر  و افزایش منزلت بین  دست آوردن ثرو ،

 مهم ترین ارکااان افکار ازدر دنیای کنونی  .  ,2021Sakwa) شده است  یپلماسید گریدر کنار انواع د یزشور

باار  فقااطگرشااته ماننااد تواننااد  کشااورها نماایاز ایاان رو     و  حوزه های مختلف اساات گیری    تصمیم  ارزشمند

مندی شاا ارزمقولااه هااای    هبیان نمااود کاا و می توان    نمایندتکیه    قدیمیدیپلماسی    به شکلدولتی    بین  ارتباطا 

 آفریناای ماای جوامااع نقااش زمینه های گوناااگونفرهنگ و مره  در    هنر،  دیپلماسی، اقتصاد،  همچون سیاست،

از  و بعااد تاار ماای باشاادانااواع دیپلماساای، فراگیر  ی، از میاندیپلماسی ورزش  الزم به بیان است که پدیده  .نمایند

دیپلماسی ورزشی بااا زیرا    است.کشورها    بینلفۀ ارتباطی  مؤ ، اصلی ترین  در سطح دیپلماتیک،  دیپلماسی رسمی

ارزشاای بااه ی بگرارد ونتای  هدفمند و بااا  تأثیرمطلوب  ش این توانایی را دارد که بر عموم مردمجرابیتنشان دادن  

 .عمااومی قاارار دارد و دیپلماسی فرهنگیحدفاصل دیپلماسی ورزشی حقیقت  . در  ,2013Castro)دست آورد

 .ماای باشاادخارجی  رسانه هایبه  ی ورزشیهاجرابیت  ارائه نمودناز    فراتریپلماسی عمومی  عملکرد د  بی شک

ورزش  ت یاا و در نها لمیفاا  ،یقیبا استفاده از هنر، موس یتعامل با مخاط  خارج  یبه نوع  یپلماسیشاخه از د  نیا

 یعملکاارد علماا  از یبااه بخشاا  یعمااوم یپلماساا یاز د  یارمجموعااهیعنوان زبااه  یورزشاا   یپلماسید  راًیاخ.  است 

 یرا فرصت یورزش یهاها، رقابت از ورزش  یاریبس  شدنیالمللنیب  لیشده است. کشورها به دل  لیتبد  کیپلماتید

از  ی مختلاافهااا. دولت   ,2014Pigman)دانناادیم یاساا یو تحقق اهااداف س یمنافع مل شبردیپ یارزشمند برا

خودشااان  ارتباطااا بهبااود  جهاات تقویاات و هم و از سوی دیگرفشار بر از یک سو جهت دیپلماسی ورزشی،  

 دیگاار  که  در هم آمیخته شده اندبا سیاست    به گونه ایای  های حرفهورزش  بعضی از. امروزه  استفاده می نمایند

ورزش   بر این اساااس  .ماندداخلی غافل    های  سیاست   ارتباطا  بین دولت ها و    بر  اثرگراری آن هاتوان از  نمی

بعضاای افااراد . البتااه گرد هم آورده است کنار یکدیگر شمنان را در میدان ورزشی و د  گشتهصلح جهانی    موج  

تاااثیر   میااان آنهاااسیاساات خااارجی  جهت پیشرفت ارتباطا  دولت ها و  دیپلماسی ورزشی، در    اعتقاد دارند که

 گرفتااهی اراده رهبران سیاساا  سیاسی مطابق باتصمیم آخرین و  ه است کنندتسریع به عنوان تنهامستقیمی ندارد و 

وساایله در بهتاارین است، می تواند به عنوان المللی بیندارای وجهه ای ورزش  به دلیل آنکهطورکلی،  شود. بهمی

 لاارا برخااورداری از. آن باشااداسااتقرار  بین کشورها، اعتالی صلح جهانی و ارتباطا  و تعامال     جهت توسعه

 ارتباطااا ورزش و    زمینهمد ، استراتژی روشن در  های فرهنگی بلندکالن، راهبردی، سیاست   هدفمند و  برنامه

جانبااه را باارای جامعااه رشااد همه راه پیشاارفت وو  شاادههای روشنی برای جامعه  افقموج  تشکل  الملل،  بین

جااام و هااای المپیااک بازی باالخصبزرگ ورزشی  رخدادهای.  Javadipour, 2019) امکان پریر می نماید

 .ماای باشااندها انسان در سراسر جهااان  توجه میلیون  در جهت جل    ارتباطی  اقداما  از مهمترینجهانی فوتبال  

یااک از ایاان رو ورزش در دنیااای کنااونی و  اساات  کنااونیجهااان ضروری دغدغه های  از دیگر د، مسئله اقتصا

بااه اماار و همااین  اساات از ارزش تجااار  جهااانی  باااالییدرصااد دارای   که است زودبازده    ارزشمند وصنعت  

یکاای از ، توریساام ورزشاای .  ,2017Rehor) نمایاادو می بسیاری نمااودهکمک  گوناگون یکشورها پیشرفت 

 گوناگون شااده اساات کشورهای موج  درآمد زیادی برای اقتصاد است که  ارزشمند توسعه وزیرمجموعه های  

ی ورزشاای فضاهاازدیاد و گسترش  ماننداین بخش،  بسترهای  آماده نمودناز دولتها با    تعداد زیادی  از این روو  

هااای چنااد سااتاره ، هتلو    بازی  های  دهکده  مثلاقامتی    مکان های  برپاییبرگزاری مسابقا  بین المللی ،    برای

 . بر اساااس  ,2021Zhao)آورندبه دست می سود کالنی راها و حمل و نقل شهری، فرودگاه گسترش جاده ها،
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چنااین   رهیافاات بااهه می شود ایاان اساات کااه  مطال  ذکر شده یکی از دالیل مهمی که به مطالعه حاضر پرداخت

 ها و سخت ترین فضاو با  است المللی  بین  وضعیت   نامناس  ترینکه ایران در    شرایط کنونیموفقیتی آن هم در  

. چنااین مااوفقیتی ی است بسیار بزرگ و افتخارآفرین  پیروزیخود    بهنو   به،  باشد  مواجه میالمللی    بینی  هاتحریم

 پرسااتیژاعتبااار و    وسیله ای جهت به دساات آوردنعلمی    فناوری و  پیشرفتهای  مثل  دیگرهای  همسو با موفقیت 

موقعیاات این اساات کااه بااا    حیطهدر این  محققین    دغدغه و آشفتگی خاطر کارشناسان وو    می باشدالمللی    بین

ر د یااادهااای زورفیت استعداد ها و  سو دیگرمنطقه ای و از وضعیت جهانی و  جمهوری اسالمی ایران و  کنونی  

مهم ترین مولفه   به عنوان  دیپلماسی ورزشی می تواند در کنار دیپلماسی سیاست خارجی،چگونه  ورزش،    حیطه

ایاان   اقتصادی راهگشا باشااد.  بستر  همچونو یا در دیگر جنبه های ذکر شده    ارتباطی در سطح جهان قرار گیرد

 .آسی  شناسی آن امکان پریر نیست   بررسی شرایط و  به غیر ازکه    است مهمترین دغدغه و سوال مطالعه حاضر  

اوضاااع و   بااه دنبااال آن بهبااود  مشااکال  و  از بین بردن  برایمنجر به برنامه ریزی    سرانجامآسی  شناسی    زیرا

. لرا به نظر می رسد کشور ما نیز نیازمند شناخت، برنامااه ریاازی و بهااره گیااری می شودتصمیما  مهم    گرفتن

ل این سوال مطرح است که آیا دیپلماسی ورزشی ایران بااا به این مسائجه  موثر از دیپلماسی ورزشی است. با تو 

مقتضیا  و ورف زمانی و مکانی تحوال  جاری منطبق بوده و از پویایی و تحرک الزم برخوردار است؟ دالیل 

های دیپلماتیک و ورزشی دستگاه دیپلماسی کشور چیست؟ راه حل های احتمااالی ضعف و عدم موفقیت تالش

 وشش ضعف ها چه می تواند باشد؟برای پ

 

 و ادبیات پژوهش چوب نظریرچها

 ورزش و دیپلماسی عمومی

های بساایاری  آن بحث   به امروز پیرامون  و تا  بسیاری می باشددیپلماسی عمومی دارای کاربردهای  اگرچه  

ومی و روابااط عماا   ،. دیپلماساای عمااومیصحبتی نشده اساات دیپلماسی سنتی    قال  در    لیکن،  انجام گرفته است 

مفهوم و تعریااف روابااط عمااومی و تبلیغااا    شناخت   امر،تحول این    جهت درک   با این وجود،.  تبلیغا  نیست 

خاااص کااه انعکاااس دکتاارین  موضوع و یااا عبار  است از اشاعه یکبیان  . »پروپاگاندا« در  واجد اهمیت است 

مااردم بااه   نمودن  بیانگر اجبارمومی  ، روابط عدیگر سو . از  امر است و منافع حامیان این  ، نظرا   اطالعا   دهنده

با توجه به این مفاهیم می .  می باشد  فیلم  یا  و  فردنهاد،  یک    رابطه بادرک همراه با حسن نیت در    برخورداری از

 .  نمی باشندمفهوم دیپلماسی عمومی    به خودی خود، گویایتوان بیان نمود که هیچ کدام 

برنامااه ریاازی   بیااانگر  -  مغایر  داردپروپاگاندا  و  المللی  عمومی بین  ارتباطا   با    که  -دیپلماسی عمومی  

فضااایی در  جهاات بااه وجااود آوردنکشوری  هرفرهنگی   و  اطالعاتی  آموزشی،  راهبردی برنامه هایعملیاتی و  

مجاب ماای نماینااد کشور هدف را  که رهبران سیاسیگونه ای    به  است،افکار عمومی کشور یا کشورهای هدف  

از   به گونه ای که.  بگیرندطرفداری اهداف سیاسی خارجی کشور اقدام کننده،  ایت و  در جهت حمتصمیماتی    تا

آموزشی،  فعال از برنامه هایالزمه بهره مندی برنامه ریزی شده و ، دیپلماسی عمومی  مشخص است این تعریف  

ا اهااداف باا  بااه طااور مسااتقیمکااه    مناس  می باشدبه نتیجه    دستیابی  برایگراری  اثر  جهت   فرهنگی  اطالعاتی و

کااه در آن  «پروپاگاناادا»فراتاار از دارای مفهومی  ، دیپلماسی عمومی  لرا.  ی ارتباط داردکشور  هرخارجی    یسیاس

آگهاای همراه با  برندسازی چهره سازی؛    عمومی کهارتباط رای  و  یا    و  میشود  ارسالبه کشور هدف  ویژه  پیامی  

دیپلماساای   بااا نااامعرصااه دیپلماساای  رگونی هااای  دگ   سرانجام  در  آن چیزی که  .است ،  میباشدآن    اصلیمفاهیم  
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بدین .  برخوردار است با دیپلماسی سنتی    واضح و مبرهنیتفاو   از  ،  تجلی نمودعمومی در مناسبا  بین المللی   

ماای بازیگران بین المللاای  دیگر  نمایندگان دولت ها یا    در رابطه با نحوه ارتباطا  میانکه دیپلماسی سنتی    شرح

 باالخص سااازمان هااا و نهادهااایرا به مردم عادی کشورهای خارجی و  ش  هدف  تنها  عمومیدیپلماسی    و،  باشد

یااک  مستقیم    رابطهبر    ت،شبیان گ تعاریفی که از دیپلماسی عمومی    همهدر  از این رو  .  گراشته است غیر رسمی  

ی را دیپلماساای عمااوم «پال شااار در تعریفاای مختصاار»است.  گشته  تأکید    ن کشورهای دیگرشهروندادولت و  

ارزش هااای   توسعهمنافع و    جهت ارتقاممردم یک کشور    ی میانمستقیمرابطه  آن    به وسیلهفرایندی می داند که  

دیپلماساای  گردد. این در حالی است کااه، برقرار می دیپلماسی عمومی را رقم می زنندنمایندگانش    جوامعی که  

 هااا،  آگاااهی ازآرمااان  دیگر جوامع جهاات ردم  یک دولت با م  رابطهفرایند    «هانس تاچمطابق با تعریف »عمومی  

به این تعاریف، یکاای از با توجه  خودش میباشد.  اهداف ملی  همراه با سیاست ها و  ش  ینهادهافرهنگ و  عقاید،  

رویاادادهای به طااور کلاای  .است ورزش بین الملل  عرضه های تحقق دیپلماسی عمومی، رویدادهای ورزشی و 

دولاات هااا  از طریقافکار عمومی  مدیریت  راهبردهای تدبیردر  کل ویژهشورزشی و ورزش های بین المللی به 

د. ناا دار هااا ارزش هااا و سیاساات فرهنااگ هااا،  در    مخفاایمنااابع قاادر  ناارم    آماده نمودندر  ارزشمندی  نقش  

در اهااداف دیپلماساای عمااومی   بسیاری  را جهاات رهیافاات فرصتهای    ،ورزشی بین المللی  رخدادهای ارزشمند

باار میلیااون  از تلویزیون بالغ جام جهانی فوتبالبازی های المپیک و یا   بینندگانتعداد  .  رارداختیار کشورها می گ 

ها را همچااون رسااانه هااای رسانه  دیگر  میلیون ها نفر مخاط   حدود  می توان  تعداد  بر این  که    ها نفر می شود

  ، افزود.ا می رونده  به ورزشگاهنفری که برای تماشای این بازی ها صدها هزار   و یاشنیداری   مکتوب،

ماای را بااه خااود جلاا  گوناگون جهان از مردم در کشورهای  بسیاریتوجه چنین رخدادهای ورزشی ای  

را بااه اساات،  با مسائل سیاسی بین المللی  رخدادهای ورزشی  ارتباط    که  پیام  و ساده ترین و نمادین ترین  نماید

 یفرمهااایونیمشااهود )پاارچم،    یسااتیونالیعناصر ناس  قیاز طر  یبزرگ ورزش  یدادهایرو  نیا  .ال می دهدتقانآنها  

گااران بااه منظااور  لیو تحل غا یتبل یفراهم کردن فرصت مشابه برا قیاز طر  زیآنها  و ن  هیشب  یو موارد  یورزش

باازرگ  شیاعرصه نماا  کی ،یاراده و دستاورد مل  ،یشخص  یآزمون ها  یبرا  یمیت  ای  یفرد  یآزمودن دستاوردها

بااه ورزش هااای   متوساال شاادناز آنجایی که    .کند  یفراهم م  یجهان  یور رقابت هابه منظ  یاسیرهبران س  یبرا

نهفتااه برای جل  توجااه جهااانی    رخدادهادیپلماسی عمومی در توانایی این  امور    جهت انجامبزرگ بین المللی  

 دیاا اب یعمااوم  یپلماسیو د  یمل  یاجتماع  یبه منزله ابزار همبستگ  یبزرگ ورزش  یدادهایدر استفاده از رو،  است 

 رقاباات ذا  و ویژگی اصلی رخدادهای باازرگ ورزشاای، شود.  یتوجه جد  ییدادهایرو  نیچن  یرقابت  ت یبه ماه

مردم را در سطح بین الملل در طول محور » ما به آنها« تقساایم   ،ریبه طور اجتناب ناپر  و  ها است   های بین ملت 

 پیشاابرد عنوان اباازاری جهاات  بزرگ به بین المللی رخدادهای ورزشیدولت ها به    متوسل شدندلیل    .نمایدمی  

 بااه لحااا و  اساات جمعاای  فرهنگاای و بین المللی ، این است که ورزش رویاادادی  دیپلماسی عمومی داخلی و

 بااا ارزشورزش ماای توانااد نقااش این ویژگی هااای  می گردد.جهانی اجرا  مشترک   ارزش های  راهاجتماعی از  

دستاوردهای تیم ملی در سطح بین المللی از طریااق ها و پیروزی در  ملیغرور  از طریق ،سیاسی در ملت سازی

 ایفا نماید.عرصه بین المللی تائید شده در هویت جمعی  نمایاندن

زبان و هناار   همچون دانش،اقداما  فرهنگی    دیگر مبادال  وورزش همراه با    ضمن آنکه در دیگر سطح،

رخاادادهای ورزشاای باازرگ، .  نمایااد  ل میقدر  نرم عمیک کشور به شکل  از منابع فرهنگی    به عنوان قسمتی

جلاا  توجااه  موجاا  که  می باشنداقداما  ارتباطی از جام جهانی فوتبال  باالخص رخداد بازی های المپیک و
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 تصااویر و  کشورها بتوانناادهمه    تا    هستندیک تریبون کامل    از این روو    می شوندجهان    تماممیلیونها انسان در  

بر تالش برای  گوناگون افزونکشورهای اکنون که  از این رو است   .ش بگرارندبه نمایرا از طریق آن    شانفرهنگ

دهنااد.  انجااام ماای  شاادن  میزبانبسیاری برای  تالش    ،مسابقا  جام جهانی فوتبالبازی های المپیک و  در    بودن

و جااام جهااانی فوتبااال بازی های المپیااک،  از حضور در    بهره مندی  اکنون  این است که  حائز اهمیت نکته  حال  

رهای پیشاارفته غرباای کشااو دیپلماساای عمااومی  وسیله    دیگر فقطاین مسابقا  بودن،    میزبان برگزاری  باالخص

 .می باشد نیز  آسیادر آفریقا و از کشورهای درحال توسعه   بسیاری  بلکه شامل  نیست؛

 

 و ابعاد آن دیپلماسی ورزشی

و ورزشاای پژوهشااگران  یااا تمااایال  عالقااه واز  پر مفهوم تاار و ورزش،  بین الملل  ارتباطا   رابطه میان

پژوهشااگران، ورزش   مطابق بااا دیاادگاه  در دنیای کنونی  .است   یدر امور جهان  افتنیبازتاب  جهت    ورزشکاران  

از عرصااه  ی بیشااترلیپتانساا  برخااورداری از  ، بلکه موضوع علمی بااانمی باشدسرگرم کننده    ی پاره وقت وفعالیت

بدان پرداخته می یک فرد    شخصیزندگی  حیطه  ضوع ساده که در  ورزش مو   لرا  .است   شایستگی های حرفه ای

دگرگااونی ذا  و .  ماای باشاادفرهنگی و دیپلماتیااک  اقتصادی،  اجتماعی،    موضوعی، سیاسی،نیست؛ بلکه    شود،

 در از عصاار جهااانی شاادن  پاایش  .  شاادنقش ورزش در نشان بین الملل  موج  دگرگونی  نظام بین الملل    درون

دولاات هااا فقااط ؛  یاااد ماای شااود  گرشته  نظام بین الملل  با نام  از آن  اکنون  الملل که  نظام بین  طول جنگ سرد،  

آماادن و   بااا  .بااودمفروضااا  وسااتفالی    ها مطابق بااا  عملکرد آن  اصلبازیگر مسلط سیاست بین الملل بودند و  

مللاای و غیردولتی، سااازمانهای بااین ال، نهادهای شرکت های چند ملیتی  همچون  نوینی  بازیگران    ،جهانی  توسعه

چنااد مثاال    مضامین جدیدیو    تشکیل یافتندعرصه بین المللی    نوینبازیگران    به عنوان،  نفوذمندشخصیت های  

نمودهای دیپلماسی   جهت افقی  عمودی و  شبکه های    حوزهدر    اقداما  جمعی،  و    طرف  میان چند  ،بودنجانبه  

سیاساات  جهت رهیافت بهدر  دولت ها و در حالی که دیپلما  های رسمی  یدورانچنین  . در  یافت گردید  ،تازه

حاال و مسئولیت باقی مانده دولاات را  به صحنه آمدند با قدر ، بازیگران غیردولتی مشکل داشتندهای کشورها  

ورزشکاران و دست اندرکاران حوزه ورزش. در   همچون  دهند،تشکیل میرا    وسیعی. این بازیگران طیف  کردند

 بااه  باعث امکان دسترسی سااریع  فناوری  شبکه ای حمل و نقل جهانی و  رخدادهایی مثل پیشبرد نظام  رونداین  

در ضاامن آنکااه نقااش ورزش،    دوره های پیشین داده است.با    قیاسدست اندرکان دیپلماسی در    و  دیپلما  ها

 غالباً به عنوان وساایله ایورزش    اکنون  ،است   گشتهپررنگ تر    گوناگونسیاست در سطوح    رابطه میان ورزش و

بیااان منااافع تجاااری بااه دساات آوردن به عرصه بین الملل و  رسیدندیپلماسی، ایدئولوژی، و سازی، ملت  برای  

مثل جااام جهااانی بین المللی  ی  ورزش  نهادهایرخدادهای ورزشی بزرگ و  نفوذ    بهبود و ارتقام،  لرا.  گشته است 

 ، بساایاری از مااوارددر  .داردتوسااعه مفهااوم دیپلماساای  نفوذمندی بر گسااترشالمپیک تأثیر  های  بازی  فوتبال و

 دوستی در طول شااکاف  بهبود وجوه  توسطخودشان    جهت پیشبرد ارتباط میان  رخدادهااز این    ها  دولت رقبای  

 بااا یورزش ورزشکاران و نهادهای با وجود اینکه بهره می برند.اجتماعی جامعه جهانی  اقتصادی، سیاسی و  های

وهااور   حیطه موج  در این    در حال وهور و توسعه یافته  های  شبکه  لیکنداشته اند،    رابطهدیپلما  های سنتی  

تاار  وساایع در زیاار مجموعااه دیپلماساای ورزشاای شده اند.مطالعا  دیپلماتیک اکثر  دیپلماسی ورزشی در  کلمه  

انجااام شااده   کیپلماتیو د  یندگ ینما  یها  ت یفعال  رندهیدر برگ   یپلماسید  نی. اگرفته است دیپلماسی عمومی قرار  

رخدادهای ورزشاای و بااه دنبااال آن استفاده از  دولت متبوع خود است.  یاز سو   یندگ ین به نماتوسط ورزشکارا
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شااکل  باارایمردم  مناس  میان نهادهای خارجی ویک تصویر   به وجود آوردناعالم و    ،ارائه  جهت ورزشکاران   

 ارسال کنندهت  اهداف سیاست خارجی حکوم  رهیافت بهبرای    اثرگرار  روشادراکا  آنها به  ذهنیا  و  دادن به  

اهداف سیاست خارجی یااک تحقق   وسیله ای جهت دیپلماسی سنتی    حالی کهدر    شده است.  خاصیآنها، توجه  

باارای   گوناگونیدالیل  از  دولتها    .نیست برای ابزارهای این اهداف    وسیله ای، دیپلماسی ورزشی  می باشددولت  

کااه  ماای باشااددر فضااای دیپلماتیااک خ داده دگرگااونی ردلیاال ،  اولااین.  برخوردارنددیپلماسی    نمودنورزشی  

یکاای از مااوارد منسااوخ شااده و .  آن تطبیااق دهنااد  و خودشان را با  ناچاراً می بایست پریرای آن باشندکشورها  

سیاست خارجی یک دولت شکل    بیاندولت ها به دیپلماسی ورزشی است.    نامناس  دوران جنگ سرد،گرویدن

از   این توانایی را دارد کااهاهداف سیاست خارجی،    برای دستیابی بهم  غیرمستقی  به عنوان وسیلهورزش    از طریق

مااؤثر  عمااومی و ،خالق، نااوینکشورها به یک تصویر    دیگرمردم    ارتباط میاندور و بی    سحر آمیز،  یک تصویر

ورزش و نهادهای ورزشی است. دولت هااا  گسترش وتوسعه قدر ، قلمرو و جرابیت   ،. دومین دلیلنمایدتغییر  

از   بساایاری  نمونه های  .دارند  یسیاسی مردم  عناصر  جدا نمودن آن از  ورزش و  توسعهعمومی به    عالقه  همواره

از فوتبااال و فوتبالیساات هااا اسااتفاده  معمااوالً: وزار  امور خارجه ژاپاان موجود است دیپلماسی سنتی ورزشی  

بهره باارده انااد. در امپریالیستی کلیشه های بر نمودنغلبه  جهت ژاپنی ها از فوتبال در حقیقت .  بسیاری می نماید

یکی از اهداف تأسیس لیااگ برتاار فوتبااال ژاپن،    عملکرد تیم ملیو پیشرفت    بهبود  این میان می توان بیان کرد  

بااوده پس از جنگ جهااانی    وردهایآ  دست   قدر  اقتصادی ژاپن ودر جهت انعکاس    1990در دهه    این کشور

در  شمحیط مسالمت آمیااز باارای سااربازان ایجاد جهت ضمانت   این کشور از فوتبال،وزار  امور خارجه    .است 

 همچنین دعو  از بازیکنان جااوان اساارائیلی وبا کشورهای منطقه بالکان و    برقراری رابطه نزدیکعراق،  کشور  

ر  وزاالزم به ذکر اساات کااه   .بهره برده است در کمپ های تمرین ورزشی ژاپن  شرکت نمودن  فلسطینی برای  

بااه طااور   "متحااد ماای کنااد  ورزش"  برنامه  توسطدیپلماتیک    عنوان وسیله ایاز ورزش به  ،  امور خارجه امریکا

در دیپلماساای   کشااورش جهاات حضااورچهره هااای ورزشاای  از    به طور معمول  و  است   استفاده نموده  هجومی

دیپلماتیک استفاده  ایعنوان وسیله  به  از ورزش  ،تأسیس  در هنگامجمهوری چین    است.    استفاده نمودهورزشی  

 بااا اسااتفاده از تبااادال در جهان سااوم  شان    دیپلماسی  جهت بهبود  این کشورورزشکاران    در آغاز.  نموده است 

، مثااالتاارین    مشااهور.  کردنااداسااتفاده ماای    "طول دوستی، بعااد رقاباات "بر    نمودن  دیپلماتیک فرهنگی با تاکید

چااین  ان آمریکااا ویاا مدیپلماتیااک  ارتباطا  نمودنعادی را برای  مسیرکه   می باشد  1971دیپلماسی پینگ پنگ  

خود استفاده اهداف دیپلماتیک    رسیدن به  اش جهت   ستارگان ورزشی  توانجمهوری چین از    اکنون.  آسان نمود

بازی هااای   مثل  از رخدادهای بزرگ ورزشیدولت ها  الزم به ذکر است که این امکان وجود دارد که  .  می نماید

اسااتفاده  دیگاار کشااورهاعلیااه بر تحریم  ایجاد  دیپلماتیک برای    به عنوان وسیله ایفوتبال    جام جهانیالمپیک و  

نماای گویند با ایاان وجااود کااه   دیپلماسی هنر  باشد، بدان    با اعتراضا  ورزشی  همراه  یتحریمحال اگر  .  نمایند

رسااانه ای زیاااد  پوشااش همچنااینجهااانی و    زیااادعالقه    لیکن به خاطر،  حقیقی بدل گرددازعه  نتواند به یک م

جهاات به عاااملی  این توانایی را دارد کهبر این، دیپلماسی ورزشی  افزون  .  تاثیر بسیاری داردهای ورزشی  رخداد

ژاپن به   دوباره کشورورود    نشانه  1964. بازی های المپیک  گردد  یک کشور به جامعه بین المللی  برگشت مجدد

آلمان  قبولی نیز بیانگرمونی     1972. بازی های المپیک  می باشداز جنگ جهانی دوم  پس  کشورهای غربی    گروه

افریقااای  نمااودن مشارکت  ضمن آنکه. می باشد از روح نازیسم شیوه ای جدا شدنغربی در جامعه جهانی و به  

 بااا فاصااله از  نااو بااه یااک کشااور    این کشااور  بیانگر این امر است کهبارسلون    1992جنوبی در بازیهای المپیک  
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 بدل گشته است.خود  ن پیشیتبعیض نژادی 

 ایران در ورزشی دیپلماسی توسعه

 دنبااال بااه محققااین و بدل گشته است  گراراثر پژوهشی عنوان بستر به در طول سالیان گرشته ورزشی دیپلماسی

زمینه های گوناگون بین  در بسیاری پتانسیلدارای   ورزش امر می باشند. این پیدا وجوه نهان و بررسی مطالعه و

 نرم قدر  منابع از به دنبال آن هستند که که پیدا نمود دولت هایی توان در می مهم را این و است  ملیالمللی و 

 ازماای تواننااد  کااه های بزرگی را به وجااود ماای آورد ستاره ورزش به عنوان مثال، .ببرند رابهره  بیشترین خود

در ایاان   2014) پیگمن. ی بزرگ باشندرخداد های ورزش میزبان یا عبور کنند و نژادی و  ملی فرهنگی، مرزهای

 بهبااود یااا میااان دیگاار کشااورها و در کشااور هاار پیشبرد واااهر جهت  المپیکباره بیان می داردکه بهر مندی از 

 خدادهایر و بوده دیپلماتیکوسیله ای  باستان یونان در المپیک های  بازیشروع   زماناز   کشورها ارتباطا  میان

ماای گااری  واسااطه مااردم بین دولت هااا و در ،میان فرهنگ های مختلف همکاری افزایش با ورزشی بین المللی

بااه طااور   باازرگ معاصااررخدادهای ورزشاای  میزبانی    مبلغ  اذعان می دارد که   2019پامنت )  بارهدر این    .نماید

ا قطاار باا  در 2020 در سااال  فیفااا جهانی جام گردد کهمی  پیش بینی ومی باشد  دالر میلیارد 15 از معمول بیشتر

به عنوان وسیله ای با پتانسیل عالی  ورزشی دیپلماسی ،مواجه گردد. بنابراین دالر میلیارد 200 از هزینه ای بیشتر

 هااا، دولت که عالقه دولت ها و کشورها را در حیطه ورزشی فزونی می دهد. زیرا  است  برندسازی و بازاریابی

ی بر جهان افکار در شانشهرهای و کشور مناس   موقعیت  به عنوان را واضح و آشکار کوچک رخدادهای بزرگ و

بیساات  چشم انداز سند در که ایران اسالمی کشور جمهوری که داد نشان حاضر مطالعه بین این در می شمارند. 

 چااالش بااا اساات  داده قرار مدنظر را " جهان با سازنده روابط به همراه توسعه یافتگی" 1404  افق در خود ساله

 سااتادایجاااد   بااا ی همااراهورزش دیپلماسی مهم نقش به توجه با ضروری است تا که است مواجه  راهبردی های

توانمندسااازی  و بخشاای اعتبار و سازی برند جهان، با تعاملگرایی حوزه سه در کشور، دیپلماسی ورزش راهبری

 در ورزش ساایتوسعه دیپلما پیشگامان از شده تدوین راهبردهای اجرای با و بردارد اساسی های گام ورفیت ها

 .باشد منطقه

 جهان با گرایی تعامل

در دسترس ترین   در رابطه با تعامل گرایی در جهان، سفارتخانه های همه کشورهای جهان در ایران، نخستین و 

 محاایط تحلیاال ورزشاای، دیپلماساایسازمان جهت برنامه ریزی و تعامل گرایی می باشند. از دیگر سو در زمینه 

 مخااتص ورزشی هایعملکرد اجرای و ، طراحیارتباطا گسترش " راهبرد که نماید بیان می داخلیخارجی و 

 از زیاارا. برای توسعه و گسترش دیپلماسی ورزشی کشور مناس  ماای باشااد "در ایران های خارجی سفارتخانه

گر دی از و است  مواجه "در ایران خارجی های سفارتخانهو گستردگی  تعدد " ایایمز با دیپلماسی دستگاه سمتی

 "دیپلماسی بین المللی ر عرصهد گراررثا های رکشو دیگر کشورهای دنیا و همچنین  با ایران نوین تعامال " سو 

ماای  جهااان با تعامل گراییایجاد نموده است. راهبرد مناس  دیگر،  را بیشتر تعامال  ساز زمینه و ارتباط مناس  

میان ماای بایساات  این در به همراه آورد. برای ایران ار ورزشی دیپلماسی گسترش این توانایی را دارد تا که باشد

 روش اتخاذ کنار در ابزارها همه ازاستفاده  خارجی سیاست  در بحث  ز مهم ترین موضوعا ا یکی که بیان نمود

 باشااد.ها  کشور راهبرد ، تنهابرد – برد سیاست به شکلی که  ،می باشد خارجی سیاست  در منطقی و هوشمندانه

می  مسائل کشور ترین مهم از یکی ت اشاره نمود که پیگری سیاست تعامل گرایی ایران با دنیا،همچنین می بایس

 ایاان در بدل نمااوده اساات.نظام  نهادهای ترین فعال از یکی به را ه ایرانخارج امور وزار  از همین رو و باشد
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ا ب به تعامل را خود یزان عالقهم المللی بین رفع مشکال  گوناگون جهت  مثبت  ای چهره نشان دادنبا ایران بستر، 

 2016ایاان اماار در سااال نمونااه بااارزبیااان نمااوده اساات.  گوناگونهای  موضوع دنیا جهت رفع کشورهای تمام

 تماادن »گفتگوی شعار 2001 سال در ، پیش از این امر حتی و ؛است  5+1 گروه اتحادیه اروپا و  توافق میالدی،

 جهااان با گرایی تعامل به ایران نگاه بیانگر ملل سازمان در -ایران وقت  جمهور رئیس - خاتمیتوسط آقای   ها«

 سیر این مسیر کمک نمایااد در تواند می ابزاریک ورزش به عنوان   چگونهکه  دیدبر این اساس می بایست بود. 

 ابزاری نخبه ورزشکاران کهاعتقاد دارند  صاح  نظرانرا به این سمت هدایت نماید.  خارجی دستگاه سیاست و 

 و صاالح ساافیران بااا نااام  نخبااه  ورزشااکاران  آفرینی  نقش"  راهبردلرا    می باشند.  ورزشی  دیپلماسی  برتاثیرگرار  

ی را دارد تا تاثیرگرار باشد. بر این اساس ماای یاین توانا ،اصلی ترین راهبرد عنوان به "ایران ر جهان و دوستی د

اساات، امااا بااه دلیاال  بین المللاای فضای در سیاریب های موقعیت  ایران دارای ورزش دستگاهتوان بیان نمود که 

نمی تواند از آن بهره ببرد. در این میان بخش خصوصی پتانسیلی باارای ایاان  بهینه استفاده ضعف مالی در مقابل

 دیپلماسی جهت بهبود و ارتقام امر داخلی ان خارجی وگرار سرمایه بازیگری برای بسترسازی راهبرد  مهم است.

. ضاامناً از منظاار اساات دولتی جدا  ساختار از ورزشی دیپلماسی جنس که اهمیت دارد هت ج آن از کشور ورزش

 .می باشد ایرانی گراران خارجی وسرمایه   در برابربسیاری   های  فرصت  ،گراری سرمایه

جهان متعلق به ایااران ماای باشااد، لاایکن در  در شده ت ثبباستانی  ر فرهنگی و آثا درصد 14حال با وجود اینکه 

 محاایط رابطااه بااا در ایاان باااره دری جهان به ایران تعلق دارد. گردشگر سهم از درصد هزارم دو فقط دیگر سو 

 و شااهرها  تجاااری -و اباازار بازاریااابی باازرگ صاانعت  یااک به با شتاب زیادجهانی  ورزش گردشگری زیست 

 اره گفته اند کهدراین ب  2014سیلوا) و براوو .بدل گشته است  " جهانی سطح" وضعیت  به عالقه مند کشورهای

اساسی جهت فراهم نمااودن  چالشی با اکنون و بود عمومی سیاست  از قسمتی یک شیلی در ورزش 1900دهه  از

 روبرو است. این کشور ورزشتوسعه  در خصوصی بخش استفاده راهبرد

 

 تحقیق : روش

پااژوهش، در گااام  ایاان در. استفاده کرده اساات  متوالی  اکتشافی  نوع  از  و  آمیخته  تحقیق  روشپژوهش حاضر از  

، در نخسااتین هاادف  نظاار  از  پژوهش  این  ضمن آنکه.  انجام شده است   کمی  بخش  سپس  و  کیفی  بخشنخست  

 تحقیقا  جزم نتیجه، منظر  از  و  است   بوده  دوم  مرحله  در  تبیینیو در مرحله دوم    اکتشافی  تحقیقا   جزم  مرحله

 از اسااتفاده بااا کااه اساات  میاادانی -ای  کتابخانااه  گونه مطالعااا   به  ها  داده  آوری  جمع  شیوه  می باشد.  کاربردی

 بررسی  برای  سپس.  شد  شناسایی  اساسی  عوامل  نظر،  صاح    و  خبره  نفر  20  با  مصاحبه  و  ای  کتابخانه  مطالعا 

 در خیاار یا بله گزینه انتخاب با دلفی  گروه  اعضای  بهره گرفته شد و  دلفی  گروه  تشکیل  با  کیفی  روش  از  هاگویه

 آمااده دست  به نتای  به توجه با کمی بخش در.  کردند  نظر  اوهار  مرحله  دو  در  شده  وریآ  جمع  های  گویه  مورد

 lisrel و SPSS  افاازار ناارم در پرسشاانامه توزیع از حاصل  های  یافته.  شد  طراحی  ایپرسشنامه  ،دلفی  مرحله  از

 .گرفت  قرار  بررسی مورد
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 یافته ها

حبه و روش دلفی به بررسی و تحلیل داده ها با اسااتفاده از بعد با استفاده از روش کیفی مصا  6پس از شناسایی  

 روش کمی پرداخته می شود:

 آمار استنباطی

 ها داده بودن  نرمال بررسی

قبل از انجام آزمون فرضیا  پژوهش بایستی نرمال بودن داده ها بررسی شود تا مشخص شود که آیا ماای تااوان 

 از آزمون های پارامتری استفاده کرد یا خیر؟.

 رنوفیاسم  -کلموگروفبررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون  : 1 دولج

 -کلماااوگروفآمااااره  متغیر

 رنوفیاسم

ساااطح معنااای 

 داری

 نتیجه فرضیه

 دارای توزیع نرمال 0.333 0.987 آسی  فرهنگی

 دارای توزیع نرمال 0.593 1.049 دیپلماتیکآسی   

 توزیع نرمالدارای  0/ 511 1/ 559 آسی  روابط دوستانه

 دارای توزیع نرمال 0/ 379 1/ 807 آسی  انسجام ملی

 دارای توزیع نرمال 0/ 412 1/ 950 سعه تجاریآسی  تو 

 

 %95ماای باشااد، در سااطح اطمینااان  0/ 05داری که برای همه متغیرهااا بیشااتر از با توجه به به مقدار سطح معنی

های پارامتری، جهت آزمااون   راین می توان از آزمونفرض نرمال بودن توزیع جوامع موردنظر رد نمی شود، بناب

 متغیرها استفاده کرد. این

 Lisrelسنجش ابعاد تحقیق با استفاده از معادال  ساختاری  

 ایران ورزش  المللی بین  دیپلماسی های  آسی   ابعاد گیری اندازه مدل

در   ایااران  ورزش  المللاای  بین  سیدیپلما  فرهنگی  امور  آسی    نمودارهایی که در بخش زیر آورده شده مدل ابعاد

دهنده این است که بارهااای عاااملی و ضااری  باارای هریااک از زیاار  معناداری را نشان می دهد که نشانحالت  

 شاخص های مولفه مربوطه معنادار است.

 فرهنگی: امور  آسی  

C1 ارائۀ تصویر واقعی مردم ایران به جهانیان  : عدم 

C2: جهانیان با ایران نمردما تعامال   تقویت  توانایی عدم 

C3جهانی سطح در  کشور  باستانی و محلی  بومی،  ورزشهای توسعه : عدم 

C4ورزشی مهم رویدادهای  مسئولیت  پریرش  قابلیت  : عدم 
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 دیپلماتیک با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری  : مدل اندازه گیری ابعاد آسی  امور 1شکل  

 

 دیپلماتیک امورآسی   

A1قوانین حکومتی و دولتی ت های : محدودی 

A2 توسعۀ روابط دیپلماتیک  : عدم وجود زیرساخت های 

A3نزوای سیاسی و ژئوپولوتیکی  : عدم توانایی خروج از ا 

 A4نهادهای داخلی و بهبود بخشی بازسازی  : عدم 

 A5تقارب جغرافیایی سیاسی به جغرافیایی طبیعی  : عدم توانایی ایجاد 
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 دیپلماتیک با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری  دازه گیری ابعاد آسی  امورمدل ان :2  شکل

 دوستانه  روابط  آسی  

C1دولتها همه با تفاهم  افزایش و  خارجی  روابط  بهبود  قابلیت  : عدم  

C2 : دولتها  میان روانی  جنگ  وجود   

C3طبقاتی و ای منطقه  قومی، مرهبی، ای، عقیده نژادی،  تنوع های تعص    : وجود  

C4متقابلی  سیاسی سرد  فضای  : وجود 

 

 
 با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری  مدل اندازه گیری ابعاد آسی  ایجاد روابط دوستانه:  3شکل  

 آسی  انسجام ملی 

V1عمومی افکار  بر اثرگراری توانایی : عدم   



 

5004 

 

 

ب
سی

آ
 

سی
شنا

 
سی

ما
یپل

د
 

ین 
ب

 
لی 

لمل
ا

 
ش

رز
و

 
ان 

ایر
 

 V2ها  ملت   دوجانبه یپیوندها  برقراری و جامعه دو های دشمنی در تغییر : عدم 

V3یکدیگر و  قوانین به  احترام و  قوی تیمی کار مطلوب، رهبری : عدم 

 
 با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری  آسی  انسجام ملی مدل اندازه گیری ابعاد:  4شکل  

 توسعه تجاری  آسی  

V1پایدار توسعۀ ایجاد : عدم  

V2دیاقتصا های ده  برون افزایش توانایی : عدم   

V3کشور  دو میان توسعۀ و پایدار ارتباط ایجاد : عدم 

 
 تجاری با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنی داری  توسعه آسی   مدل اندازه گیری ابعاد:  5شکل  

 :  نتیجه گیریجمع بندی و -

در انااای  نمایناادگان ایر  عاادم بااودناساات کااه  برخااوردار    گوناگونیکمبودهای    ازدیپلماسی ورزشی  در ایران،   

 قااویکه کشورهای  میباشد آشکار و مبرهن آن هاست.  ترین  اصلیالمللی ورزش  بین    تاثیرگرار  زیرساخت های
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یااک برنامااه   بااه شااکل  یاز ورزش و اهارم دیپلماسی ورزشاا   این توانایی را دارند تا  در عرصه اقتصاد به خوبی

بااا خودشااان بااا دیگاار ط بااین الملاال رواباا گسترش و توسااعه اجرایی در  به طور کلی  ، طوالنی مد  وهدفمند

 قبل،دو دهه  طول  آن ها در    تک و چند رشته ای  گوناگون و بسیار، رخدادهای. میزبانی های  بهره ببرندکشورها  

 اسالمی  جمهوری  ورزش  رسد  می  نظر  بهاز این رو  .  می باشدجامعه جهانی به ورزش    دیدگاه  از جمله تغییرا 

در جهت ارتقام  سیری هدفمند و چه اگر و گررانده باشد را نشیبی و  فراز  پر  دگرگونی های  انقالب  از  بعد  ایران

 الگوی  هنوز  ورزش  دیپلماسی  دیدگاه  از  لیکن  ،تجربه نموده است   المللی  بین  های  عرصه  در  باالخص  را  و رشد

عکااس   باار  ایااران  کشور  دیپلماتیک  روابط  عرصه  مداران  سیاست .  است   نیافته  را  اسالمی  انقالب  و  ایران  شایسته

خااوب و   ورزشاای  همچنااان ادراک   ،ترکیااه  همجااوار  کشااور  حتی  و  چین  برزیل،دیگر کشورها همچون روسیه،

 رغاام  بااه  و  ندارند  ایران  ورزش  موقعیت   کلی  طور  به  و  مربیان  داوران،  ورزشکاران،  دیپلماتیک  قدر   از  درستی

 در اماار ایاان جهااانی، جامعااه هباا  خااود پیااام جهت انتقال ورزش از کشورها دیگر  مستقیم  غیر  و  ابزاری  استفاده

 و  الملاال  بینروابط    ورزش و  بخش  دو  رابطه بین  نبود  طرف  یک  از.  نیست   توجه  مورد  ایران  دیپلماتیک  دستگاه

 ازجهاات  را بستر ،ایران دیپلماسی حوزه گیران تصمیم  میان  در  ورزش  به  "خلو   حیا "  نگاه  دیگر  طرف  از  و

 ی ازرعاادم برخااوردا. اساات آماااده نمااوده  ورزش یپلماتیااکد  هزینااه  کاامپر فایااده و    های  فرصت   رفتن  دست 

 خارجااه  وزار   در   ای  جرقه  نه  و)  افزا  هم  دیپلماتیک  کوشش  و  مناس ،  اجرایی  ضمانت   نبود  کالن،  استراتژی

 بااه  را  خااوداین توانایی را نداشااته باشااد تااا    ،عمومی  دیپلماسی  ابعاد  همچون دیگر  ورزش  تا  باعث گشته  ایران

ایران  پرفشار پساتحریم  محیط. در  کندبه اهداف عالیه نظام مطرح    جهت رهیافت   سیاسیی،  اقتصاد  اهرمی  شکل

 جهاات آسااان نمااودن و بهبااودبه عنوان اهرمی  این توانایی را دارد کهدولت ایاال  متحده، ورزش ایران    توسط

و  باار تقویاات  افاازونا مورد استفاده قرار گیاارد تاا  ایرانهمسایه اروپایی و کشورهای  مثلکشورها دیگر  با    رابطه

تعاماال سااازنده و  باارایتعامال  ورزشی در عرصه بین الملل، ایران را به عنوان کشوری با پتانساایل باااال   بهبود

عوامل موثر بر آن و ابعاد و زیرشاااخص هااای   باید  امر  هر  مطلوب  تحقق  برای  .نمایدمحترمانه در جهان مطرح  

 را شاااخص هااا ایاان   و راهکارهای متناس  برای هر سااازمان،مناس  ارائه چهارچوب  با  بتوان  تا  شناخت   را  آن

 در این حوزه بر اساس نتای  به دست آمده می توان راهکارهای زیر را ارائه داد:. تقویت کرد

 یکدیگر،   با ورزش  با مرتبط مختلف  مؤسسا  و مردم ارتباط

 ورزش،  طریق از انسجام تحقق و  ایده ها، خالقیت  از  حمایت 

 مناس  با دولت های مختلف به دالیل استراتژیکتروی  روابط  

 معرفی سفیران ورزشی به جامعه جهانی

 توسعه و تقویت حضور در کمیسیون های مختلف ورزشی

 یت تصویر ملی در جامعه جهانیتقو 

 برگزاری میهمانی های ورزشی

 رسانه ای کردن ورزش بین الملل

 رفع قوانین محدودیت زا تا حد امکان

 مداوم در ابر رویدادهای ورزشی مشارکت فعال و

 استفاده از ورزش به دلیل تقویت روابط دیپلماتیک

 در ادامه در این زمینه پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران ارائه می شود:
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 :پیشنهاد به پژوهشگران 

 زمینااه  ایاان  در  آینده  مطالعا   اولیه ای برای  چارچوب  میتواند  تجربه  نخستین  عنوان  به  تحقیق  شده  ارائه  الگوی

 نکااا  و نتای  به یا و  کنند  تقویت   را  تحقیق  این  نتای   الگوهای کاملتر،  ارائه  با  میتوانند  بعدی  پژوهشگران.  باشد

 یابند.  دست  جدیدی

 .توانند به مطالعا  تطبیقی در این زمینه بپردازند می پژوهشگران بعدی تحقیقا  در
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