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Abstract 
The purpose of this research was designing the model of factors effecting on promotion 

of sports diplomacy of Iran. Present study in terms of purpose is applied and descriptive-

correlation.  The Statistical population included current and former managers and experts 

of National Olympic Committee and sports federations and professors and university 

students of sports management, political science and international relations also athletes. 

Samples were selected as purposeful and accessible. A researcher-made questionnaire was 

used to collect data also face validity of questionnaire was confirmed by experts (16 

people). Its reliability was estimated by using Cronbach's alpha test (0.95) and combined 

reliability. Structural equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze 

data and investigating fit of model. Results indicated that effect of causal and contextual 

and interventionist conditions on promotion of sports diplomacy (0.34), (0.37), (0.27) 

were significant. Also, contextual and interventionist conditions on strategies (0.42), 

(0.31) and effect of promotion of sports diplomacy on strategies (0.35) and strategies on 

outcomes (0.70) were significant. Regarding situation of sports diplomacy in Iran, 

although there has been a relatively growing trend over the years, there is still a 

challenging path ahead. And executive organizations are still far from a comprehensive 

and strategic vision and the implementation of strategic plans for the development of 

sports diplomacy. Therefore, with constructive cooperation between organizations in 

charge of sports in country and giving priority and using the potential of international 

sports by these organizations, we hope to improve current condition and thus promotion 

of sports diplomacy of Iran.  
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Extended Abstract 

Background and purpose 

Today, the role of physical education and sports goes beyond just a physical 

activity or entertainment. In other word, sport is one of the basic pillars in planning 

of economic, social, cultural, political and diplomatic eras in societies (Sabaghian, 

2015, 142). It can be said that, high popularity of international sports events has 

provided a fertile situation for interventions of governments. In this strategy, sport 

is a tool of governments to relate achievements and victories of country's 

champions and athletes to their political-economic development (Eden, 2013, 2). 

In order to systematize analysis and completion of existing knowledge in the field 

of sports diplomacy, the purpose of this study was to design the model of factors 

affecting on the promotion of sports diplomacy of Iran. With obtained results and 

announcing it to the sports organizations in charge, a positive step can be taken to 

promote sports diplomacy and consequently increase international interactions.   

 

Materials and Methods  
The present study is an applied and descriptive-correlational research. The 

statistical population included current and former managers and experts of 

National Olympic Committee and sports federations and university professors and 

students in sports management, political science and international relations, and 

athletes. The study’s participants were selected through the purposive, 

convenience sampling method. A researcher-made questionnaire was used to 

collect data. Face validity of questionnaire was confirmed by experts (16 people). 

Questionnaires were distributed among 270 people and 263 questionnaires were 

collected, of which 258 questionnaires were completely completed and analyzed. 

The statistical return rate of the questionnaires was equal to 95%. . The 

questionnaire consisted of two separate sections. The first part of the questionnaire 

involved demographic characteristics and the second part was the main variables 

of the questionnaire, consisting of causal conditions including public participation 

and institutional support, contextual conditions including technology and 

international, interventionist conditions including political and legal, economic 

and social, axial phenomenon including sports diplomacy, strategies dimension 

including software capability and strategic structural capabilities and hardware 

and eventually dimension of sports diplomacy promotion consequences including 

increasing international relations, economic development, national unity, 

improving international prestige, promoting political status, developing power, 

developing cultural interactions, avoidance of sanctions and isolation, peace and 

friendship and negative dimension. 
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In this study, Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire were calculated 

using SPSS software and the questionnaire had a reliability of (0.95). Structural 

equation modeling was used in PLS3-SPSS24 software for analyze data and 

investigate the fit of model.  
 

Findings  
The results in the confirmatory factor analysis section showed that in the field of 

causal conditions, both components of institutional support (0.880) and public 

participation (0.693) had a significant role in explaining causal conditions. 

Moreover, in terms of contextual conditions, both international (0.929) and 

technology (0.882) had a significant role in explaining contextual conditions. 

Besides, in the interventionist conditions, all three components including social 

(0.943), political and legal (0.927), and economic (0.854) had a significant role in 

explaining contextual conditions. In addition, the components of strategic 

software capability (0.978) and strategic structural capabilities and hardware 

(0.955) had a significant role in explaining the dimension of strategies in 

promotion of sports diplomacy of Iran. Eventually, components of increasing 

international relations (0.931), economic development (0.917), national unity 

(0.903), improving international prestige (0.900), promoting political status 

(0.850), developing power (0.845), development of cultural interactions (0.834), 

avoidance of sanctions and isolation (0.821), peace and friendship (0.774) and 

negative dimension (0.267), respectively, play a significant role in explaining 

dimensions of consequences of promoting sports diplomacy of Iran. 

On the other hand, based on path analysis, it was found that causal conditions have 

a direct, positive and significant effect on the promotion of sports diplomacy 

(0.34) and explains their changes. Further, the results showed that the contextual 

conditions have a direct, positive and significant effect on the strategies and 

promotion of sports diplomacy and the values of 0.42 and 0.37, respectively, 

explain the changes in this variable. In addition, the variable of interventionist 

conditions has a direct, positive and significant effect on the strategies and 

promotion of sports diplomacy of Iran and the values of 0.31 and 0.27, 

respectively, explain the changes in this variable.  

Moreover, the effect of promoting sports diplomacy of Iran on its strategies was 

positive, direct and significant, and explains 0.35 of its changes. Finally, the effect 

of Iran's sports diplomacy promotion strategies on its consequences was positive, 

direct and significant  as it explains 0.70 of its changes.  
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Conclusion  
Regarding situation of sports diplomacy in Iran, although there has been a 

relatively growing trend over the years, there is still a challenging path ahead. 

Executive organizations are still far from a comprehensive vision and strategic 

plans. In other word, capabilities of sport have not been used to improve 

international relations. The reason can be lack of seriousness of sports in our 

country's policy-making. However, it is ultimately up to the heads of country to 

decide whether we want to resume, continue or cut off diplomatic relations 

between countries, as well as it should not be considered ideal and far-fetched role 

to sports in international relations. However throughout history, sports diplomacy 

has proven its significant role in relations between societies. Therefore, with 

constructive cooperation between organizations in charge and using the potential 

of international sports by these organizations, we can hope for development of 

current condition and thus promotion of sports diplomacy of Iran.  
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 مقالة پژوهشی

 1ران یا ی ورزش  ی پلماس ید ارتقا بر اثرگذار عوامل مدل  یطراح
 

 3یعیشف  شهرام  ، 2بنار نینوش ،1یگرگر یموسو مایش دهیس

 

 ران یا  رشت،  الن،یگ  دانشگاه  یورزش  علوم  و  یبدنت یترب  دانشکده  یورزش  تیریمد  یدکتر  .1

نویسنده  )ران یا  رشت،  الن،یگ  دانشگاه  یورزش  علوم  و  یبدنتیترب  دانشکده  یورزش  تیریمد  اریاستاد  .2

 ( مسئول

 ران یا  رشت،  الن،یگ  دانشگاه  یورزش  علوم  و  یبدنتیترب  دانشکده  یورزش  تیریمد  اریاستاد  .3
 

 1399/ 10/12تاریخ پذیرش:                            27/08/1399تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 
پژوهش حاضر از نظر هدف   بود. ایران ورزشی دیپلماسی ءارتقا بر اثرگذارپژوهش طراحی مدل عوامل   از این هدف

شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط    ،آماري  جامعه  .همبستگی است  -کاربردي، از حیث ماهیت توصیفی

وبین المپیک  وفدراسیون  الملل کمیته ملی  دانشجویان مدیریت    هاي ورزشی  و  اساتید  و جوانان،  ادارات ورزش 

به   الملل و ورزشکارانورزشی، علوم سیاسی و روابط بین  جهت  و  صورت هدفمند انتخاب شد  بودند. نمونه آماري 

دادهجمع استفاده شدآوري  پرسشنامه  از  توسط صاحبو    ها  پرسشنامه  )روایی صوري  تائید شد.    16نظران  نفر( 

ها و  و تحلیل داده ( و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه 95/0استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ )  پایایی آن با

نتایج نشان  شد.استفاده اس الاس و پی اسپیاسافزار ي معادالت ساختاري در نرمسازمدلبررسی برازش مدل از 

دار بود. ( معنی0/ 27)( و37/0) (،  34/0پلماسی ورزشی ) دی  ،گر بر ارتقااي و مداخلهداد که اثر شرایط علی و زمینه

زمینه  همچنین مداخلهشرایط  و  راهبرداي  بر  )گر  و  42/0ها  راهبردها  ءارتقا  اثر  و  ( 31/0)(  بر  ورزشی    دیپلماسی 

و35/0) )راهبردها    (  پیامدها  بودند.معنی(  70/0بر  ورزشی  دار  دیپلماسی  مورد وضعیت  پرایران    در   هنوز مسیر 

  توسعه   راهبردي براي  هايهاي ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجراي برنامهو دستگاه  پیش استچالشی در  

ورزش کشور و در دستور کار   هاي اجراییسازنده بین سازمان با همکاري رو، . از اینورزشی فاصله دارند دیپلماسی

توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ها، میاین سازمانالملل توسط قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین

 ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.
 

 روابط بین الملل، دیپلماسی ورزشی، ایران  کلیدی:گانواژ

 
1. Email: shima_mousavi67@yahoo.com  

2. Email: noshin.benar@gmail.com  

3. Email: shafiee_shahram@guilan.ac.ir 



 1401اسفندو  بهمن، 76،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                        80

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

   مقدمه
 از   از یک فعالیت بدنی یا نوعی تفریح و سرگرمی فراتر رفته و یکی   ،ورزش  و  بدنیامروزه نقش تربیت

  دیپلماتیک استو  سیاسی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،    هایریزیبرنامه  و   هافعالیت  اساسی  ارکان

 رواین  از  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  یک تواندبه عبارت دیگر، ورزش می  (. 142،  2015)صباغیان،  

  موفقیت  که  کنند  مسابقات  یروانه  و   آماده  را  ورزشکارانی  ریزی،برنامه  با   در تالشند  کشورها  از  بسیاری

بهار و شعبانی    و  232،  2014و همکاران،    دوستعلی  )  تضمین کند  بزرگ  رویدادهای  در  را  هاآن 

 دخالت  برای  مناسبی   فضای   ، المللیبین  ورزشی  رویدادهای   باالی  معروفیت   (.118،  2015همکاران  

  دستاوردها  آن طریق از که است دولت سیاست ابزار ورزش راهبرد،  این  در. است کرده  فراهم  ها دولت

  بتوانند  تا  کندمی  مرتبط  خود  اقتصادی  -سیاسی  نظام  به  را  کشور  ورزشکاران  و  قهرمانان  هایپیروزی  و

پیشرفت(. بر همین  2،  2013،  1دهند )ادن  نشان  دیگران  به   را  خود  نظام   برتری  در حیطه  اساس، 

علی  )  است  شده   تبدیل  دنیا  مختلف  کشورهای  ریزان درراهبردی برنامه  هایاولویت  از  یکی  به  ورزش

الملل  در کنار تحول نظام بین  (.118،  2015بهار و همکاران  و شعبانی    232،  2014و همکاران،    دوست

شان تغییر کرده  المللیع بینبرای پیشبرد اهداف و مناف  نیز  هااز لحاظ فکری و عملی، ابزارهای دولت

)صباغیان،   بین  (. 132،  2015است  ورزش  در خصوص  که  موضوعاتی  از  است،  یکی  مطرح  المللی 

از قدرت نرم که در ابتدا از سوی   3زف نای است. تعریف جو  2استفاده از آن به منظور کاربرد قدرت نرم

خود ایشان  مطرح شده است، عبارتند از: توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه، نه از طریق اجبار یا  

های یک  ها و سیاستآل  دیگر، قدرت نرم ناشی از جذابیت فرهنگ، ایده  بیان  (. به2011تطمیع )نای،  

 (. 53، 2016شعبانی مقدم و فراهانی، ) کشور است

این وضعیت است،  المللی آنورزش و کارکردهای بینیکی از منابع قدرت نرم کشورها  جایی کهاز آن 

  جهانی   پرتو  در کنار انواع دیگر دیپلماسی شده است. در  «4دیپلماسی ورزشی»موجب ظهور مفهموم  

)امینی و انعامی،  گرفته  ای  تازه  شکل  و  شده   متحول  نیز  دیپلماسی  فرهنگ،  شدن  جهانی  ویژهبه  ،شدن

که به مفهوم ایجاد فضایی در افکار عمومی کشور   «5دیپلماسی عمومی »  به عبارت دیگر،  .(393،  2012

شدن وضعیت قدرت به وجود   باشد، در واقع تعبیری است که به دلیل جهانییا کشورهای هدف می
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المللی ورزش، یکی  ورزش و رویدادهای بین  ،تعاریفبا توجه به این  (.  18،  2013قربانی،  )   آمده است

تر دیپلماسی زیر چتر گسترده  «دیپلماسی ورزشی»شود.  های تحقق این دیپلماسی تلقی میاز عرصه

می قرار  ورزشیعمومی  افراد  که  است  اموری  شامل  و  با    ، گیرد  ارتباط  در  و  خود  دولت  طرف  از 

میسیاست انجام  به  کشورشان  فراهانی،  ).  رسانند های  و  مقدم   از   استفاده   (.58،  2016شعبانی 

  خارجی   هایسازمان  و   مردم   بین   ،مطلوب  تصویر  یک  ایجاد   و  ارائه  برای  ورزشی   رویدادهای  و  ورزشکاران

  خارجی  سیاست  اهداف  پیشبرد  برای  ،موثر  شیوه  به  آنها  تصورات  و  ادراکات  به  دادن  شکل  منظور  به

 هایجام  و  المپیک  مثل  ورزشی  بزرگ  اجتماعات  به عبارت دیگر،  .  شودتلقی می  ها امری جدی حکومت

 ترصمیمانه  و  نزدیک  روابط  گیریشکل  به  منجر  و  کند   یکدیگر جمع  کنار  در  را  کشورها  تواندمی  جهانی

  ها ملت  و   دهد می   بروز  را  خود  کارایی  بهترین  ،ورزشی  دیپلماسی   صورت   این  در   شود،  کشورها  بین

 (. 149، 2016نیا و محمدی، التیامی )بدهند  نشان را خود تعاون و  دوستی صلح،  توانندمی

قبلی در داخل و خارج از کشور پرداخت. تحقیقات  توان به مرور  می  ،پژوهش   مسألهجهت بررسی بیشتر  

 ( برآمد این بود که ورزش 2016نیا و محمدی ) التیامینتایجی که از پژوهش    ، داخلی  تحقیقات  در

  هم   موارد  برخی  در  ولی  کند  صلح بازی  خصوص  به  المللیبین  روابط  در  را  ایسازنده  نقش   تواندمی

است.    استفاده  دشمنی  تحریک  و  آمیزصلح  هایموقعیت  بردن  بین  از  برای نیز 2016زرگر )شده   )  

  تبعات   و   آثار   و   آن  فرهنگی   و   اقتصادی  سیاسی، اجتماعی،  کارکردهای   دارد  جا   دارد که امروزه اذعان می

 روابط   در  المللیبین  بازیگران  دیگر  و  هادولت  روابط بین  یعنی  ،تعامالت  سطح  ترینکالن  بر  آن  شگرف

 کسب  برای  موثر  شش عامل  ،خود  (، در رساله2018پور )  بهرامیشود.    سازیمفهوم  و  تئوریزه  المللبین

  و   شغلی  -   ای  حرفه  ارتباطی، اقتصادی،  مدیریتی،   فرهنگی،  اجتماعی)  ورزشی  المللیهای بینکرسی

).  کرد  شناسایی (  سیاسی همکاران  و  چناری  مهم2019بخشی  پژوهشی،  در  نیز    هاینقش  ترین(  

  ایران را عدم وجود لحن خصمانه و جذابیت   اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست   در  ورزشی  دیپلماسی

این فر و همکاران همچنین، پیمان  کردند.ها عنوان  دیپلماسی   سایر  به  نسبت  دیپلماسی  نوع  بیشتر 

 ورزشی   دیپلماسی  شناخت  و  محوریگیری کردند که برنامهدر پژوهش خود چنین نتیجه(،  2019)

  ابعاد   در  کشورها   توسعه ورزش  و   سیاست خارجی  شناسی سیاسی، توسعه جامعه  در   ایعمده  پیامدهای 

کند که  (، در پژوهش خود چنین بحث می2019)در نهایت، شریعتی  داشت.    خواهد  بر  در  مختلف

ای تفریحی نگریسته از ظرفیت ورزش ایران در به ورزش به عنوان پدیده  ،گیران سیاسی ایرانتصمیم

 کنند. عرصه بین الملل آنگونه که باید استفاده نمی 
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کرده است. وی به را بررسی  المللبین روابط و ورزش بین ( رابطه2018) 1لوگو خارجی؛  تحقیقات در

  تمرکز   و  دهند  قرار  اولویت   در  را  ورزش  خود  خارجی  هایسیاست  در  ها باید دولت  این نتیجه رسید که

  دیپلماتیک  اهداف   ارتقاء  برای  المللی  بین   ورزشی  مشارکت و یا کسب میزبانی رویدادهای  برای  را  خود

 صلح،   فرهنگی،   مبادله  سیاسی،  جریان  مؤلفه  ( نیز هفت2019دوستی و همکاران )  .دهند  قرار  خود

های عملکردی  مذهبی به عنوان مولفه  های جریان  و   ارتباطات  دگرگونی،   اقتصادی،   توسعه  ملی،   وحدت

  این   پژوهش خود به  در(،  2019)  همکاران  و  2دیکسون   همچنین  دیپلماسی ورزشی شناسایی کردند.

ورزش  رسیدند  نتیجه و   در  مهمی  نقش   همچنان  ،ورزشی  رویدادهای  و   که    روابط  توسعۀ  تقویت 

جهان   صلح   ایجاد   و   کشورها   بین   دیپلماتیک )کنند.  می  ایفا   در  همکاران  و  منابع  (،  2019عبدی 

  ورزشی  انسانی  های  سرمایه  ورزشی،  بندی کردند: رویدادهایدیپلماسی ورزشی را در سه گروه طبقه

در پژوهش خود عملکرد دیپلماسی ورزشی در تایوان و    ،نیز  (2020وون و چیو )  .ورزشی  محصوالت  و

( در پژوهش خود  2020و همکاران )  3سوپلی   مقایسه کردند.   کره جنوبی را که کارکرد متفاوتی داشت،

 ورزشی  دیپلماسی  از  بخشی  عنوان  به  زیست  محیط  برای  عمومی  نگرانی  و  محیطی  زیست  هایجنبه

اساس فاکتورهای در نظر گرفته   ها بررا بررسی کردند که بنابر نتایج آن  2018  آسیایی  هایبازی  در

افراد شرکتشده،   از طرف  موارد  پژوهش،  این  در  بود. کننده  ارزیابی شده  نهایت،  خیلی خوب    در 

بین دو کشور کره شمالی  چنین اذعان داشت که ورزش تکواندو  ( در پژوهش خود  2020)  4جانسون 

و پایان دادن به چندین دهه اختالف بین دو کشور و کره جنوبی برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک  

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.  می

راهبردی، عدم    های مشی خطو    هاکه فقدان سیاست  دهد مرور تحقیقات پیشین نشان میبه طور کلی  

های اجرایی مرتبط با ورزش، ناکافی بودن منابع مادی و انسانی در  ستگاه ها و دسازمانهماهنگی بین  

. باشدمی  های ورزش کشورترین نارساییاز جمله مهم  موازی  کارهای  انجامو    های مختلف ورزشیحوزه 

 بعنوان   ،ورزشی  دیپلماسی  و  المللبین  حوزه  جدید  بازیگران  از  یکی  عنوان   به  ورزش  ،که  توان گفتمی

  و   اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  توسعه  در  مهمی  بسیار  نقش  ،عمومی  دیپلماسی  هایشاخه  زیر  از  یکی

 جوامع،  بین   ارتباطات  در   ورزش  شگرف  کارکردهای رغمعلیولی   .دارد  سیاسی کشور در جامعه جهانی 

که با توجه شود. در حالیگذاری کشور این مقوله امری جدی تلقی نمیهمچنان در نهادهای سیاست

 
1. Logo 

2. Dixon 

3. Supli 

4. Johnson 
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با به دست   همچنین  های اخیر ودر سال  و جهانیالمپیک  های  رقابتهای ورزشی در  تیم  حضور موثربه  

توانند باعث رشد و توسعه دیپلماسی المللی ورزشی، نخبگان ورزش کشور میهای بینکرسیآوردن  

نتیجه  و  ورزشی موجود  در  شرایط  بهبود  و  دیگر  کشورهای  با  جهت   در  گردند.   تعامل  راستا   این 

باید یک مطالعه  ورزشی    دیپلماسیتکمیل دانش موجود در زمینه    نظامندسازی محورهای تحلیل و

های متولی ورزش به سازمان  ،استخراج نتایج و اعالم آناز سوی دیگر    .یکپارچه و جامع صورت گیرد

المللی یش تعامالت بیندیپلماسی ورزشی و متعاقب آن افزا  ءتواند گام مثبتی در جهت ارتقاکشور می

با استفاده از روش تحقیق و ابزارهای پژوهشی   در نتیجه، در این پژوهش محقق بر آن است که    باشد. 

 . ایران بپردازد ورزشی دیپلماسی  ارتقا بر اثرگذار عوامل  مدل مناسب به طراحی

 

 روش پژوهش  
  میدانی  شکل   به  که   ، باشدمی  همبستگی  -توصیفی  ماهیت   نظر  از  و   کاربردی  ، هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 

الملل شامل مدیران حال حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین  ، پژوهش  آماری  جامعه  .است  گرفته  انجام

ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت    های ورزشی و فدراسیون  کمیته ملی المپیک و

 ،تعداد قابل کفایت   بر اساسنمونه آماری  ورزشکاران بودند.  الملل و  ورزشی و علوم سیاسی و روابط بین

ابعاد ترسیم شده در مدل    20تا    10به میزان    1اس الاسمارت پی  افزارنرم  ی درسازمدلجهت   برابر 

متغیر پنهان    19تعداد  اساس    بربه تعداد قابل کفایت    ،نمونه آماریحداقل حجم  مفهومی برآورد شد.  

نمونه آماری مشخص شده    عنوانبنفر    10شده است، به عبارتی بابت هر متغیر پنهان    تعییننفر    190

عنوان نفر به  190و هدفمند،   تصادفی گیری غیرنمونه  در نهایت از طریق.  (2017)داوری و رضازاده،    است

شدند. انتخاب  پژوهش  بین  پرسشنامه  نمونه  حاضر  و    270های  گردید  توزیع  پرسشنامه   263نفر 

  هاپرسشنامهنرخ بازگشت آماری  پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بود که    258که    شدی  آورجمع 

 که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  بود %95معادل 

این پرسشنامه شامل دو  پرسشنامه تحقیق حاضر برگرفته از مطالعه کیفی )مصاحبه( و اسنادی بود.  

شناختی و بخش دوم شامل متغیرهای های جمعیتویژگی  ،پرسشنامه  در بخش اول  بخش مجزا بود.

 بعد  نهادی،  حمایت  و   عمومی  دهیرکتمشا  شامل  ،علی   شرایط  بعد  شامل   اصلی پرسشنامه بودند که

  اقتصادی قانونی،   و سیاسی  شامل گرمداخله شرایط المللی، بعد بین و تکنولوژی شامل ایزمینه  شرایط

بعد   و بعد   دیپلماسی  شامل  محوری  پدیده  اجتماعی،   راهبردی  هایقابلیت  شامل   راهبردها  ورزشی، 

 
1. Smart PLS 
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 ورزشی   دیپلماسی  ءارتقا  پیامدهای  بعد  و  افزارینرم  استراتژیک  هایقابلیت   و  افزاریسخت  و  ساختاری

  جایگاه   ءارتقا  المللی، بین  منزلت  المللی، بهبودبین  مناسبات  افزایش  ملی،   دوستی، وحدت  و صلح  شامل

  منفی   بعد  و  انزوا  و  تحریم  اقتصادی، دوری از  قدرت، توسعه  فرهنگی، توسعه  تعامالت  سیاسی، توسعه

  24نسخه    1اس اسپیافزار اسبا استفاده از نرم  پرسشنامه  کرونباخ در این پژوهش ضرایب آلفای  بود.  

صورت مراحل گزارش  به ،پایایی و روایی سازه  و   برخوردار بود    95/0محاسبه شد و پرسشنامه از پایائی 

ها از جهت تحلیل یافته  گردید.  یدتائ  اسالافزار اسمارت پیها با استفاده از نرمشده در قسمت یافته

مرتبه اول و دوم سازه سه متغیر   ییدیمعادالت ساختاری در دو بخش تحلیل عاملی تأ  یسازروش مدل

ها استفاده شد. به جهت غیرطبیعی بودن توزیع اکثر متغیرهای پژوهش )نتایج  و تحلیل مسیر بین آن

کولموگروف   نرم  –آزمون  از  پ اسمیرنوف(  اسمارت  گردید الیافزار  استفاده  این  .  اس  مفهومی  مدل 

 پژوهش بر اساس نتایج تحقیق کیفی به صورت زیر است: 

 
 ( یفیک   قیتحق از مستخرج) پژوهش یمفهوم مدل ـ1شکل 

Figure1. Conceptual model of research (derived from qualitative research) 

 

 
1. SPSS 24 
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 هایافته
 در  .گرفت تحلیل قرار و تجزیه و بررسی مورد و استنباطی توصیفی بخش دو در پژوهش هاییافته

 در  .است شده داده نشان های تحقیقآزمودنی جمعیت شناختی های ویژگی  بعضی توصیفی، بخش

و سن المللی  بودن کرسی بیننسیت، تحصیالت، شغل، سابقه، دارا  درصد ج تعداد فراوانی و  1  جدول

 آورده شده است.ای پژوهش به تفکیک هنمونه 
 

 ي آمار نمونه فیتوص  ـ 1جدول
Table 1: Description of statistical sample 

 درصد فراوانی 
Frequency 

percentage 

 فراوانی
Frequency 

 متغیر
Variable 

64.35 166 
 مرد

Male جنسیت 
Gender 

35.65 92 
 زن 

Female 

01.93 5 
 دیپلم

Diploma 
 

- - 
 فوق دیپلم 

Associate Degree 

 تحصیالت 

Education 

31.78 82 
 کارشناسی 

Bachelor 

41.86 108 
 کارشناسی ارشد 

Masters 

24.43 63 
 دکتری

P.H.D 

24.04 62 
 مدیر/ کارشناس سازمانی 

Manager / Organizational Expert 

 شغل 

Job 

10.85 28 

 تربیت بدنی و علوم سیاسی  اساتید
Professors of physical education 

and political science 

39.92 103 
 دانشجو 

Student 

25.19 65 
 ورزشکار 

Athlete 
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 يآمار نمونه فیتوص ـ 1جدولادامة 
Table 1: Description of statistical sample 

 درصد فراوانی 
Frequency 

percentage 

 فراوانی
Frequency 

 متغیر
Variable 

 درصد فراوانی 
Frequency 

percentage 

31.39 81 
 سال 5تا  1

1 to 5 years 

 سابقه 
Work 

Experience 

10.85 28 
 سال  10تا  6

6 to 10 years 

21.70 56 
 سال   15تا   11

11 to 15 years 

24.03 62 
 سال   20تا   16

16 to 20 years 

12.03 31 
 سال و بیشتر 21

21 years and more 
 

05.03 13 
 بله 

YES 
 کرسی  دارای

94.97 245 
 خیر
No 

 المللی بین
Has an 

International 

Seat 
 

کلموگروف  نتایج که  نوف  راسمی  - آزمون  داد  معنینشان  مؤلفهسطح  تمام  از  داری  کمتر   05/0ها 

 های آماری ازفرضیه   ارتباط  نتیجه برای بررسی  نرمال است درها غیر  ، لذا توزیع تمام دادهباشدیم

 .استفاده شود اسالاسمارت پی افزارنرمروش مدل معادالت ساختاری با استفاده از 

 گیري روایی مدل اندازه

از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید.    ،گیریجهت سنجش برازش مدل اندازه

پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و  

های یک سازه با آن  بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص  پایایی ترکیبی است.

کمتر بارهای عاملی  که    یهایسنجهباشد.  می  4/0ن برابر و یا بیشتر از  سازه، محاسبه و مقدار مناسب آ

های  و در ادامه، تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس سؤالبودند از مدل پژوهش حذف گردید    4/0از  

گرفته استخراج  تائید شده صورت  واریانس  متوسط  معیار  از  استفاده  با  روایی همگرا  )    شده  است. 
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اندازه  شدهارزیابی    (1ای ویای مدل  واگرای  روایی  بررسی  جهت  روایی است.  ماتریس  دو  از  گیری، 

شود که  . در این پژوهش مشخص میشد استفاده    3و معیار فرونل و الکر  2همبستگی متغیر التنت

از  ،همبستگی هر سازه ها است. در نتیجه روایی همبستگی آن سازه با سایر سازه  با خودش بیشتر 

م قرار میواگرای  تائید  باالی    همچنینگیرد.  دل، مورد  آلفای کرونباخ  مقدار  دارای  متغیرها  تمامی 

دهنده این است که مدل دارای پایایی )چه از نظر بودند که نشان  80/0و پایایی ترکیبی باالی    70/0

 آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی( مناسبی است. 

و ضریب قدرت   5ضریب تعیین   ،4اریاز معیارهای ضریب معناد  ستفادهبا ا  برازش مدل ساختاري:

ها  بین سازه برازش مدل ساختاری، مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا جهت بررسی رابطه ،  6بینی پیش

بین    بیشتر باشد، نشان از صحت رابطه   96/1استفاده شد )اگر مقدار آن از    ضریب معناداری  در مدل از

های پژوهش  است(. اکثر مسیرهای روابط بین مؤلفه%95  ها در سطح اطمینان  ها و تائید فرضیهسازه

بینی  دار بودند که حاکی از پیشو معنی  96/1  تر ازهای خود بزرگها با هریک از عاملو همچنین گویه

گیری معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه ضریب تعیین    روابط مدل پژوهشی است.  صحیح

رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر سازی معادالت ساختاری به کار میو بخش ساختاری مدل

بر یک متغیر درون برون تعیین  گذارد. مقدار  زا میزا  برای سازهضریب  ( زای )وابستههای درونتنها 

ضریب تعیین زا، مقدار این معیار صفر است. میزان  های برونگردد و در مورد سازهمدل، محاسبه می

(، متوسط 19/0دهنده برازش مدل ساختاری در سه سطح ضعیف )ز صفر تا یک متغیر است و نشان ا

بسیار   ،تمامی متغیرهای پژوهشضریب تعیین  ( است. در این پژوهش میزان  67/0( و قوی )33/0)

تاری تر از آن بود و این بدین معنی است که مدل ساخیا بزرگ  0/ 67و در محدوده    33/0باالتر از  

    پژوهش دارای برازش قوی است.

 

 

 
 

 
1. Average Variance Extracted 

2. Latent variable correlation 

3. Fronleichram & Loker 

4. T-values 

5. R2 

6. Q2 
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 ق یتحق مدل به مربوط  يهاشاخص خالصهـ  2جدول  
Table2. Summary of indicators related to the research model 

 ابعاد
Dimensions 

میانگین 

واریانس 

 اشتراکی 
AVE 

 پایایی ترکیبی

CR 

 آلفاي کرونباخ 
Cronbach's 

alpha 

 ضریب تعیین
R2 

 حد مطلوب 
desired limit 

 ≥0.50  ≥0.70  ≥0.60  ≥0.33 

 اجتماعی 

social 
0.712 0.907 0.861 0.890 

 ارتقا جایگاه سیاسی 
promoting political 

status 

0.580 0.891 0.851 0.723 

 المللی افزایش مناسبات بین
increasing 

international 

relations 

0.649 0.917 0.890 0.866 

 اقتصادی
economic 

0.889 

 
0.941 0.875 0.729 

 بعد منفی

negative dimension 

0.640 

 
0.880 0.737 0.071 

 المللی بهبود منزلت بین
improving 

international 

prestige 

0.772 

 
0.944 0.926 0.810 

 المللی بین
international 

0.614 

 
0.858 0.776 0.863 

 توسعه اقتصادی 
economic 

development 

0.619 0.865 0.788 0.840 

 توسعه تعامالت فرهنگی
development of 

cultural interactions 

0.629     0.871 0.804 0.695 

 توسعه قدرت 
developing power 

0.568 0.832 0.721 0.715 

 تکنولوژی

technology 
0.549 0.819 0.733 0.778 

     



 89                                                              ... یپلماسیمدل عوامل اثرگذار بر ارتقا د یطراح: گرگريموسوي

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 يآمار نمونه فیتوص ـ 1جدولادامة 
Table 1: Description of statistical sample 

 ابعاد
Dimensions 

میانگین 

واریانس 

 اشتراکی 
AVE 

 پایایی ترکیبی

CR 

 آلفاي کرونباخ 
Cronbach's 

alpha 

 ضریب تعیین
R2 

 حمایت نهادی 
institutional support 

0.596 0.853 
0.770   

 
0.774 

 دوری از تحریم و انزوا 
avoidance of 
sanctions and 

isolation 

0.517 
 

0.833 0.761   0.674 

 راهبردها 
strategies 

0.588   0.944 0.934   0.694 

 سیاسی و قانونی 
political and legal 

0.544    0.849 0.771    0.859 

 ایشرایط زمینه
contextual 
conditions 

0.570   0.861 0.811   

زا برون   
Exogenous 

 

 شرایط علی 
causal conditions 

0.575   0.276 0.591    
زا برون   

Exogenous 

 صلح و دوستی
peace and friendship 

0.751   0.900    0.837      
0.599 

 

 گر عوامل مداخله
interventionist 

conditions 

0.514 0.874 0.846   
زا برون   

Exogenous 

 افزاری های نرمقابلیت
software capability 

0.557   0.908   0.883     0.956 

 افزاری های سختقابلیت
Hardware capability 

0.768   0.930   0.899   0.913 

 دهی عمومی مشارکت
public participation 

0.596     0.802 0.777   0.480 

 وحدت ملی 
national unity 

0.521 0.865 0.812   0.816 

 )دیپلماسی ورزشی(  
sports diplomacy) ) 

0.765   0.929 0.897   0.546 

 پیامدها 
consequences 

0.504 
0.967 

 
0.963   0.494 
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استفاده شد.    1اف اوجیگیری و ساختاری( از معیار  منظور برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازهبه

در سه سطح قوی،    25/0و    36/0،  1تواند با سه مقدار  می  اف اوجیآمده توسط فرمول  مقادیر به دست  

میانگین اشتراکی   نشانه 2کامیونلیتیشاخص  افاوجیبندی شوند. در معادله متوسط و ضعیف تقسیم 

شود. این معیار نشان  گیری مدل به کار گرفته میباشد که برای بررسی برازش بخش اندازه هر سازه می

شود.  ها )سؤاالت(، توسط سازه مرتبط با خود تبیین می مقدار از تغییرپذیری شاخص  دهد که چهمی

)داوری  دخیل هستند گین اشتراکیمیان تنها مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول در محاسبه

مربوط به تمامی متغیرهای  ضریب تعیین باید مقادیر ضریب تعیین   (. برای محاسبه2017و رضازاده، 

 زای مدل اعم از مرتبه اول و مرتبه دوم را مد نظر قرار داد.پنهان درون

GOF= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�2 

GOF= √0/74 × 0/672 = 778 قوي برازش کلی         

 « بسیار قوی»باشد بنابراین برازش کلی مدل در حد  می  778/0که معیار نامبرده برابر  به آن   با توجه

 گیرد. مورد تائید قرار می

تأیید مدلمدل ساختاري:   از  پژوهش پس  نهایی  اندازهمدل ساختاری  تائهای  و مراحل    ید گیری 

 یم و آزمون شد.ترس 3و جدول  2افزار به صورت شکل برازش در محیط نرم 

 

 
1. Goodness Of Fit 

2. Communality 
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 ( ي داریمعن  بیضر و اثر بیضر زانیم ریمقاد  شامل) پژوهش یینها مدل ـ2شکل 
Figure2- Final research model (including R2 and T-values) 

 

 پژوهش یینها مدل جینتا ـ3جدول   
Table3. Results of the final research model 

 هارابطه هریک از عامل
Relationship of each of Factors 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 تی ولیو
T-values 

 داري سطح معنی
Significance 

Level 
 افزاری های استراتژیک نرمقابلیت <- راهبردها 

Strategic software capabilities -› 
Strategies 

0.978 186.071 0.001 

راهبردی ساختاری و  های  قابلیت <- راهبردها 

 افزاری سخت

Strategies -› Structural and 

hardware strategic capabilities 

0.955 127.419 0.001 

 پیامدها  <- راهبردها 
Strategies -› consequences 

0.703 12.745 0.001 
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 پژوهش یینها مدل جینتا ـ3جدول  ادامة
Table3. Results of the final research model 

 هارابطه هریک از عامل
Relationship of each of Factors 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 تی ولیو
T-values 

 داري سطح معنی
Significance 

Level 

 المللی بین <- ای شرایط زمینه
contextual conditions -› 

international 
0/929 66.464 0.001 

 تکنولوژی  <- ای زمینهشرایط 
contextual conditions -› technology 

0/882 41.225 0.001 

 راهبردها  <- ای شرایط زمینه

contextual conditions -› strategies 
0.427 2.088 0.037 

پدیده محوری )دیپلماسی   <- ای شرایط زمینه

 ورزشی( 
contextual conditions -› Axial 

phenomenon (sports diplomacy) 

0.373 3.347 0.004 

 حمایت نهادی   <-شرایط علی  

causal conditions-› institutional 

support 
0.880 21.915 0.001 

 دهی عمومی مشارکت <-شرایط علی  

causal conditions-› public 

participation  

0.693 7.337 0.001 

)دیپلماسی پدیده محوری  <-شرایط علی  

 ورزشی( 
causal conditions -› Axial 

phenomenon (sports diplomacy) 

0.346 4.422 0.001 

 اجتماعی  <- گر عوامل مداخله

interventionist conditions -› social 
0.943 98.512 0.001 

 اقتصادی <- گر عوامل مداخله
interventionist conditions -› 

economic 
0.854 23.745 0.001 

 راهبردها  <- گر عوامل مداخله
interventionist conditions -› 

strategies 
0.312 2.571 0.002 
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 پژوهش یینها مدل جینتا ـ3جدول  ادامة
Table3. Results of the final research model 

 هارابطه هریک از عامل
Relationship of each of Factors 

 مسیرضریب 
Path 

Coefficient 

 تی ولیو
T-values 

 داري سطح معنی
Significance 

Level 

 سیاسی و قانونی   <- گر عوامل مداخله
interventionist conditions -› political 

and legal 

0.927 39.518 0.001 

پدیده محوری )دیپلماسی   <- گر عوامل مداخله

 ورزشی( 

interventionist conditions -› Axial 

phenomenon (sports diplomacy) 

0.274 1.967 0.051 

  راهبردها <- پدیده محوری )دیپلماسی ورزشی( 
Axial phenomenon (sports 

diplomacy) -› strategies 

0.352 3.326 0.001 

 ارتقا جایگاه سیاسی  <- پیامدها 
Consequences -› promoting political 

status 

0.850 33.870 0.001 

 المللی افزایش مناسبات بین <- پیامدها 
Consequences -› increasing 

international relations 
0.931 90.549 0.001 

 بعد منفی   <- پیامدها 
Consequences -› negative 

dimension 
0.267 3.345 0.001 

 المللی بهبود منزلت بین  <- پیامدها 

Consequences -› improving 

international prestige  
0.900 58.462 0.001 

 توسعه اقتصادی  <- پیامدها 

Consequences -› economic 

development  
0.917 58.228 0.001 

   توسعه تعامالت فرهنگی <- پیامدها 

Consequences -›development of 

cultural interactions  

0.834 30.194 0.001 

 توسعه قدرت  <- پیامدها 
Consequences -› developing power  

0.845 33.718 0.001 

 

 

 



 1401اسفندو  بهمن، 76،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                        94

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 پژوهش یینها مدل جینتا ـ3جدول  ادامة
Table3. Results of the final research model 

 هارابطه هریک از عامل
Relationship of each of Factors 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 تی ولیو
T-values 

 داري سطح معنی
Significance 

Level 

   دوری از تحریم و انزوا <- پیامدها 
Consequences -› avoidance of 

sanctions and isolation 
0.821 32.148 0.001 

 صلح و دوستی   <- پیامدها 
Consequences -› peace and 

friendship 

0.774 24.756 0.001 

 وحدت ملی  <- پیامدها 
Consequences -› national unity 

0.903 53.219 0.001 

 

  ابتدا در   در بخش تحلیل عاملی تاییدیکه    شودمشخص می  به ترتیب  ،3  جدول   و  2شکل  بر اساس  

(  693/0دهی عمومی ) ( و مشارکت880/0حمایت نهادی )  مؤلفهشرایط علی به ترتیب هر دو  زمینه  

به ترتیب هر دو   ،ایی شرایط زمینهینهزمدر    .هستند  شرایط علیداری در تبیین  دارای نقش معنی

ای شرایط زمینه  داری در تبییندارای نقش معنی(  882/0)  ( و تکنولوژی929/0المللی )ی بینمؤلفه 

ترتیب هر سه    ،گر بودند. در زمینه شرایط مداخله اجتماعی )مؤلفه به  قانونی  943/0ی  (، سیاسی و 

افزاری های قابلیت استراتژیک نرممؤلفه ،  گرشرایط مداخله  در تبیین(  854/0)( و اقتصادی  927/0)

ردهای ارتقای  یین بعد راهبتب( در  955/0افزاری )های راهبردی ساختاری و سخت( و قابلیت978/0)

(، 917/0(، توسعه اقتصادی )931/0المللی )های افزایش مناسبات بینمؤلفه، دیپلماسی ورزشی ایران

( بین903/0وحدت ملی  منزلت  بهبود   ،)( )900/0المللی  جایگاه سیاسی  ارتقای  توسعه 850/0(،   ،)

(، صلح و دوستی  821/0(، دوری از تحریم و انزوا )834/0(، توسعه تعامالت فرهنگی )845/0قدرت )

 .  نقش دارند( در تبیین بعد پیامدهای ارتقای دیپلماسی ورزشی ایران 267/0( و بعد منفی )774/0)

و  تاثیر مثبتی دارد    دیپلماسی ورزشی    ءبر ارتقا  ،شرایط علی  بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد که

ها  ای بر استراتژیعد شرایط زمینهکند. همچنین نتایج نشان داد که بها را تبیین میتغییرات آن   34/0

ایران  ءارتقاو   ترتیب  ،دیپلماسی ورزشی  به  و  دارد  تبیین    37/0و    42/0  اثر  را  متغیر  این  تغییرات 

 دارد و به ترتیب تاثیر  دیپلماسی ورزشی ایران    ءها و ارتقابر استراتژی  هم  گر  شرایط مداخلهو  کند می

می  27/0و    31/0 تبیین  را  آن  ارتقاو  کندتغییرات  راهبردهای  ءبعد  بر  ایران  ورزشی    دیپلماسی 
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دیپلماسی    ءکنند. همچنین اثر راهبردهای ارتقادرصد از تغییرات آن را تبیین می  35/0ی که  طوربه ،آن

 کنند. درصد تغییرات آن را تبیین می 70/0 و ، بود موثر ورزشی ایران بر پیامدهای آن 

 

 گیریحث و نتیجه ب
روابط بین بود.  دیپلماسی ورزشی ایران    ءی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقاطراح  ،پژوهش هدف از این  

الف( تحلیل عاملی    :تعریف و آزمون شد. تحلیل مدل شامل دو بخش مطابق مدل مفهومی    ،عوامل

  تاییدی  نتایج تحلیل عاملی ب( تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی بود.  و    ابعاد مربوط به عوامل اصلی 

شرایط کننده  داری تبیینبه صورت معنینهادی    عمومی و حمایت   دهی مشارکتنشان داد که مولفه  

. حمایت نهادی از جهات بسیاری داشتبودند که در این بین، حمایت نهادی بیشترین نقش را    علی

 نخبه   ورزشکاران  از  ،دولتی   هایزش کشور اثرگذار باشد. در واقع، از طریق حمایتور  ء تواند بر ارتقامی

و توسعه روابط دیپلماسی    ءدر جهت ارتقاگام مهمی  توان  المللی ورزشی میدر جوامع بین  فعال   و افراد

پژوهش کشاورز و همکاران ) نیز  2018برداشت.  امر   (  این  از  گذارد  می  صحهبر  که حمایت دولت 

مواردی که در این شود.  المللی میهای بینالمللی ورزشی، باعث افزایش کسب کرسیهای بینچهره

ند  المللی بودهای تکنولوژی و بینشامل مولفه  ، ای شناخته شدندتحت عنوان شرایط زمینه  پژوهش 

تبیین  داری در  دارای نقش معنی  هر دو مؤلفهییدی،  اس نتایج مربوط به تحلیل عاملی تابر اسکه  

 اثرگذار  کشور  دیپلماسی ورزشی  بر  تواند می  بسیاری  جهات  از  ،المللبین  پهنه  ای بودند.شرایط زمینه 

  توانداین ارتباط می  المللی بیشتر باشد،ا نهادهای بینهر چقدر تعامل سیستم ورزش کشور بباشد؛  

   ساز رشد جایگاه دیپلماسی ورزشی باشد.زمینه

شرایط   زمینه    نقش   دارای  اقتصادی   و   قانونی   ، سیاسی  اجتماعی،  یمؤلفه   سه  هر  ،گرمداخلهدر 

نشاط اجتماعی و    ءتواند از ورزش برای ارتقادولت می  .بودند  گرداری در تبیین شرایط مداخلهمعنی

ت رفع معضالت اجتماعی استفاده کند و از این طریق، گام بزرگی در جه  افزایش همگرایی اجتماعی

به عبارت دیگر، بردارد اجتماعی دارای ظرفیت  .  پدیده  به عنوان یک  از  ورزش  بوده و  بسیاری  های 

داری که تحت  تعامالت و رفتارهای هدفدیگر برخوردار است.  شورها به یکقابلیت نزدیک کردن ک

ورزشی کشور ارتقا دیپلماسی    شوند به عنوان راهبردهایای حاصل میگر و زمینهمداخلهتأثیر شرایط  

قابلیت استراتژیک نرممؤلفه  مشخص شدند. -سخت  و  یساختار  یراهبرد  یها تیقابل  و  یافزار های 

بودند.    ایران  ورزشی  دیپلماسی  ءارتقا  یراهبردها  بعد  نییتب  در  یداریمعن  نقش  یدار  دو  هر  یافزار

-های تاثیرگذار بین ترین عوامل، کسب کرسی یکی از مهم   ،افزاریهای استراتژیک نرمدر خصوص قابلیت
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  سابقه،   و   ت ی شخص   لحاظ   به   که   باشند   مجامع   ن ی ا   در   نده ی نما   عنوان   به   توانند ی م   ی افراد   واقع،   در .  ست المللی ا 

  نخبگان:  داردیدر پژوهش خود اذعان م  زی( ن2009)انیچنانچه ملکوت  . باشد   داشته   ی رگذار ی تاث   ت ی قابل 

  نیب  تعامل  در  توانندیم  و  کنندیم   عمل  هادولت  میان  رابطه  ایجاد  در  کنندهتسریع  عنوان  به  ،یورزش

  هاسازمان  که  دادند  شنهادیپ   زین(  2018)  همکاران  و  کشاورز  خصوص،  نیا  در.  باشند  کارساز  کشورها

  یالمللنیب  یهایکرس کسب یبرا گذارریتاث و  یاساس عوامل  تمام از دیبا کشور ورزش ارشد رانیمد  و

 . کنند استفاده

برای بارهای   3داشت. نتایج جدول    دنبال   به  را  پیامدهایی  دیپلماسی ورزشی  ءارتقا  در نهایت اتخاذ 

  ملی، وحدت ، اقتصادی توسعه المللی، های افزایش مناسبات بینمؤلفه نشان داد که   ،عاملی این بخش 

 تحریم   از  دوری  فرهنگی،  تعامالت  توسعه  قدرت،  توسعه  سیاسی،  جایگاه  ءارتقا  المللی،بین  منزلت  بهبود

 ایران   ورزشی  دیپلماسی  ءارتقا  پیامدهای  بعد  تبیین  دربه ترتیب    منفی  بعد  و  دوستی  و  صلح،  انزوا  و

ای  واقع، ورزش زمینهدر  .  بود  المللیافزایش مناسبات بینپیامدها  اینیکی از    که  داشتندنقش مهمی  

مسابقه پینگ پنگ ترین مثال در این زمینه،  مهم  کند.ها فراهم می بین دولت  برای نشست و گفتگو

به دیپلم  70در دهه   آمریکا و چین که  پنگ مشهور است، میمیان  پینگ  قابل  باشداسی  تاثیر  که 

 سرگیری روابط قطع شده میان دو کشور داشت. توجهی برای از

دو  ازی کریکت ورزش مورد عالقه  بتوان گفت  به دیپلماسی کریکت اشاره کرد. می  توانیهمچنین، م 

است پاکستان  و  زرگر)ملت هندوستان  زعم  به  این دو کشوررو  برخالف  (،2016.  بین  پرتنش    ،ابط 

فرانسه    1998های مقدماتی جام جهانی  کند. در بازیی حفظ و گسترش تعامالت را فراهم میزمینه

بازی ایران و آمریکا در یک فضای دوستانه و عاری از اختالفات موجود میان دو کشور برگزار شد  نیز، 

هایی از صلح میان دو کشور وجود داشت. اما در نهایت به دلیل اختالفات بنیادی بین  و حتی زمزمه

ی پیشرفت ای براالمللی، عرصه. ورزش در سطح بینمداران برقرار نشددو کشور، تعامل میان سیاست

ای های حرفهامروزه ورزشواقعیت این است که    کند.گیر فراهم میو توسعه همه جانبه اقتصادی چشم

  شوند. ساز محسوب میو پربیننده در سطح جهان، در کنار جنبه رقابتی خود، یک فعالیت تجاری پول

المللی  دی ورزش بیندر پژوهش خود به بعد اقتصا  نیز  (2018( و محمدی عزیزآبادی )2009ملکوتیان)

 . اند تاکید کرده

ای المللی، عرصههای ملی یک کشور در مسابقات بینحضور تیمپیامد مهم بعدی وحدت ملی است.  

(،  2018محمدی عزیزآبادی )  در تحقیقاتی مانند  کند.برای تقویت همگرایی و وحدت ملی فراهم می

وحدت ملی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم ارزیابی شده  (  2009ملکوتیان )  ( و2016زرگر)

به بیان دیگر، تاثیر    . شوندتبدیل به نماد ملی می  ،المللیهای ورزشی در عرصه بیندر واقع تیم است.  
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. امروزه به دست آوردن و حفظ منزلت پوشی استعمیق ورزش در تقویت وحدت ملی غیر قابل چشم 

مهمتریبین از  دولتالمللی  اهداف  رقابتن  صحنه  ورزشیهاست.  بازی  ،های  یا مانند  المپیک  های 

بین عرصه  اینکه در  دلیل  به  دارد، مسابقات جهانی  به همراه  و حیثیت  اعتبار  برای کشورها  المللی 

های کالن  های طوالنی مدت، متحمل هزینهریزیها و برنامهدارد تا با استراتژیکشورها را بر آن می

گذاری هنگف دولت سرمایهبه  توان در این زمینه  . میدال یا رکوردهای جهانی کسب کنندشوند و م

.  برای نشان دادن استواری رژیم نازی و پرستیژ آلمان اشاره کرد  ،برلین 1936آلمان نازی در المپیک  

باشکوهی  های در جایگاه اول قرار گرفتن در رقابت( نیز در پژوهش خود آورده،  2016زرگر )  چهچنان

ورزش زمینه ارتباط همچنین،    آلمان قدرت خود را به کشورهای ابر قدرت دیکته کرد.  ،مثل المپیک

اگرچه شعار کمیته ملی المپیک  همواره آن است که سیاست باید    کند.سیاسی کشورها را فراهم می

مکانی    ،ورزششود. در واقع، عرصه  لی چنین آرمانی در عصر حاضر محقق نمیو  ،از ورزش جدا باشد

پیامد    ،الملل است. توسعه قدرتهای سیاسی و رویارویی کشورها در سیستم روابط بینبرای فعالیت

ارتقا دیگر  ورزش  ، مهم  از  است. کشورها  ورزشی  استفاده    ،دیپلماسی  خود  قدرت  دادن  نشان  برای 

ه گزارش کردند  ( اشاره کرد ک2016توان به پژوهش بابایی و همکاران)کنند. در این خصوص میمی

برتری یک کشور در مقابل سایر کشورها از راه مسابقات ورزشی، نشانه برتری و تأثیرگذاری ورزش در 

، دیپلماسی (2019دوستی و همکاران )و ( 2019عبدی و همکاران ) همچنینایجاد قدرت نرم است. 

-قابلیت نزدیک ساختن فرهنگورزش همچنین، از  دانند.  قدرت نرم می  ی برایورزشی را به عنوان ابزار

های ورزشی به نوعی نمایندگان  های کشورهای مختلف به یکدیگر برخوردار است. در واقع دیپلمات

گذارند.  آیند که فرهنگ کشور خود را در جهان به نمایش میفرهنگی کشورهای خود نیز به حساب می

پژوهش خود گزارش می 2018محمدی عزیزآبادی)   نیز در  فعالیت  کند که و(  عنوان یک  به  رزش 

 عی، رابطه نزدیکی با فرهنگ دارد.اجتما

دشمنان را در    ،ورزشکند.  ها فراهم میهمچنین بستری برای کاهش تحریم  ،دیپلماسی ورزشی  ءارتقا

کند تا کشورها روابط دیپلماتیک خود را  ای ایجاد میدهد و زمینهمیادین ورزشی در کنار هم قرار می

د  ن داندیپلماسی ورزشی را پدیده جدیدی می(،  2019فر و همکاران )پیمانر این راستا،  از سر بگیرند. د

  بین  فرهنگی  درک  به  کمک  و   جدید  هایدیدگاه  و   هاافق  کردن  باز  برای  گووگفت  افزایش   دنبال  به  که

صلح و دوستی بین    ، دیپلماسی ورزشی  ءپیامدهای مهم ارتقا در عین حال، یکی از  .است  جهان  مردم

دهد.  ها را ورای هر محدودیتی در کنار هم قرار میالمللی دارد و انسانها است. ورزش زبانی بینملت

های المپیک نیز به وجود آوردن صلح جهانی است، حتی در یونان باستان  یکی از مفاهیم مهم بازی

در پژوهش خود    نیز  (،2018وگو )شد. لبس اعالم میهای المپیک، آتشنیز در زمان برگزاری بازی



 1401اسفندو  بهمن، 76،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         98

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

  ملل   بین  آمیزصلح  روابط   که  کند   ایجاد   را  ابتکارهایی  باید  المللی المپیککمیته بینکند که عنوان می

)التیامیهمچنین    .  پیدا کند  ءارتقا و محمدی  )  (2016نیا  زرگر  پژوهش  نیز  (2016و  به    در  خود 

بیشتر  شکل و  صلح  ایجاد  و  نزدیک  روابط  مسالمتگیری  روابط  طریق  شدن  از  کشورها  بین  آمیز 

ها از دیپلماسی ورزشی در جهت بهبود  اند. همچنان که دولتالمللی اشاره کردهرویدادهای ورزشی بین

کنند، برای فشار آوردن بر دیگر کشورها الملل و یا حل منازعات سیاسی خود استفاده می روابط بین

جویند. تحریم مسابقات ورزشی و یا مسابقه  خود نیز بهره می در جهت دستیابی به اهداف دیپلماتیک

در تاریخ برگزاری  (،  2016زرگر)ندادن با ورزشکاران برخی کشورها از جمله این موارد است. به زعم  

دهنده آن است که کشورها مالحظات  شود که نشانهای تحریم مشاهده مینمونه  ،های المپیکبازی

( نیز در پژوهش خود به تحریم دو  2017. شریعتی و گودرزی)اندکرده  اسی خود وارد عرصه ورزشسی

، توجه به سیاست  اذعان داشتند که با وجود لطمه به ورزش ایرانالمپیک توسط ایران اشاره کردند و 

 حاکم بر جمهوری اسالمی ایران اصل بود.

ورها هستند، ولی ورزشکاران، ها سران کشگیرندگان اساسی در رابطه با روابط بین دولتبا اینکه تصمیم

عرصهمربیان و مدیران ورزشی می باشند توانند نقش کارسازی در  مثال کشور   ؛ های سیاسی داشته 

خود پنگ  پینگ  بازیکنان  از  دیپلمات  ،چین،  عنوان  ماموریتبه  در  رسمی  استفاده های  خود  های 

ها و  در فعالیت  عمومی  شارکت( نشان دادند که م2018کند. در این زمینه مهرگان و همکاران )می

بهبود    سیاسی   نظام   عملکرد  ءبه ارتقا  نسبت  را  المللیداخلی و بین  هایتلقی  طرز  و   ها دیدگاه مناسبات،  

) التیامی  .بخشدمی محمدی  و  از   (2016نیا  کشورها  برخی  که  کردند  اذعان  خود  پژوهش  در  نیز 

المللی خود در جهت تسهیل یا  های بینورزشکاران و مربیان پرآوازه خود، به عنوان نماینده در هیئت

های  که در صورتی حمایت   چنین استنباط کنیمتوانیم  میدر نتیجه،  کنند.  بهبود روابط استفاده می 

ارتقا  ندتوانمینخبگان کشور    دولتی کافی وجود داشته باشد، لماسی ورزشی  دیپ  ءدر جهت رشد و 

 . کشور گام بردارند

به حساب    دیپلماسی ورزشی  ءارتقا  برای  بستری  مثابه  به  ،المللی و تکنولوژیابعاد بین  کلی  صورت  به

  دیگر  کشورهای  ورزشی  هایفدراسیون  با   داخلی  هایفدراسیون  بنابراین ارتباطات و تعامالتآید.  می

  سایر  المپیک  ملی   هایکمیته  با  المپیک  ملی   کمیته  بین  جهانی، ارتباط  هایفدراسیون  همچنین  و

-استفاده از پتانسیل  فناوری میان کشورها و  و  علمی  هایالمپیک، همکاری  المللیبین  کمیته  و  کشورها

ساز رشد جایگاه دیپلماسی ورزشی زمینه تواند  افزاری در این زمینه میافزاری و نرمهای سختها قابلیت

  چالش   چقدر  ( نیز گزارش کردند که هر2017در این زمینه موسوی شفایی، ایمانی و فقری ).  باشد

دستاوردهای  دستیابی   جهت  در  کشور  یک  نسبت   همان  به   شود،  بیشتر  تکنولوژیکی  و  علمی  به 
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ارتقامداخلهشرایط    یافت.  خواهد  ارتقا  المللبین  در نظام  جایگاهش   ء گر، در صورت عدم کنترل در 

می ایجاد  اختالل  ورزشی  چناندیپلماسی  در  کند.  اجتماعیچه  نشاط    ، عامل  بودن  پایین  میزان 

غیر قابل انکار است.    المللیاجتماعی، سطح امنیت و رفاه اجتماعی و تاثیر مخرب آن بر ورزش بین

در    دانند. ها می زندگی اجتماعی انسان  از  ناپذیر   جدایی   بخشی  ورزش را( نیز  2019عبدی و همکاران )

تواند  در تصمیمات نظام می  المللی ورزشیجایگاه بین  عامل سیاسی و قانونی نیز، کم اهمیت بودن

عامل اقتصادی    المللی داشته باشد.تاثیر نامطلوبی در جایگاه دیپلماسی ورزشی کشور در مجامع بین

باری در همه ابعاد از اثرات زیان  ،را در کل جامعه مدیریت کردتوان آننیز عامل مهمی است که اگر ن

های درون ساختار ایران کشوری است که از یک سو با چالشجمله دیپلماسی ورزشی خواهد داشت.  

ها با ساختار اقتصاد جهانی منطبق نیست. بدین  به دلیل تحریم  ،اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر

اقتصا عامل  میصورت  ارتقاد  در  بزرگ  چالشی  باشد.    ءتواند  ورزشی  سلیمانی  پژوهش  دیپلماسی 

دیپلماسی ورزشی ایران بر  ءاثر بعد ارتقاگذارد. از طرف دیگر، ( نیز صحه بر این امر می2017پورلک)

  نزد  در   مثبت  تصویر  و   وجهه  بهبود  و   ساختبود. در واقع،    دارآن مثبت، مستقیم و معنی  راهبردهای

  و  شهرت  و  اعتبار  و افزایش  المللیبین  احترام  و کسب  منفی  تبلیغات  نمودن المللی و خنثیبین  اذهان

 شود. دیپلماسی ورزشی می ءکشور باعث ارتقا استقالل

 

کرسی بینکسب  میزبانیهای  گرفتن  مهم  المللی،  و    آوریمدالو    رویدادهای  جهانی  مسابقات  در 

ورزش بانوان و معلولین و حضور و یا برگزاری ای، توسعه  ربیان و ورزشکاران حرفهالمپیک، تربیت م

افزاری هستند. در خصوص  های استراتژیک نرمترین عوامل قابلیتمهم  ، های علمیها، کنفرانسهمایش 

دارد. در مورد برخی از  هایی وجود  دیپلماسی ورزشی همچنان چالش  ءکاربست این عوامل برای ارتقا

طور که باید  سطح کالن وجود ندارد و آنگذاری  سیاستریزی استراتژیک در  هنوز برنامهاین عوامل،  

( در پژوهش خود در خصوص کسب و حفظ  2018)  و همکاران  پوربهرامیجدی گرفته نشده است.  

مسئوالن باید در جهت حفظ و تقویت  کند که  می   المللی در سطح کالن کشور، بیانبینهای  کرسی

های مهم در به عنوان یکی از استراتژی  این امر رااین عوامل تالش کنند و با تدوین برنامه بلندمدت،  

ها باید مشارکت و  کند که دولتدر پژوهش خود بحث می ( نیز 2018ورزش مدنظر قرار دهند. لوگو )

   . دهند قرار  را مد نظر دیپلماتیک اهداف ارتقاء برای  لمللیا بین ورزشی یا کسب میزبانی رویدادهای

های زیربنایی در ورزش کشور هستند که به دلیل پرهزینه  همان موقعیت  نیز  افزاریهای سختقابلیت

واقع شده یا مورد غفلت  انجام  بودن و سایر شرایط کالن موجود در ورزش کشور  یا به درستی  اند 

ریزی استراتژیک  افزاری در کشور و عدم وجود برنامههای سخت، کمبود قابلیتبه طور کلی  شوند.نمی
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شود که کشورمان  ها، محدودیت عمده و قابل توجهی است که مانع از این میدر جهت توسعه زیرساخت

های  در واقع دیپلماسی ورزشی، نیازمند وجود ظرفیت  بتواند میزبانی رویدادهای مهم دنیا را بگیرد.

برای ارتقا آن است تا از این طریق کشور به    یها به عنوان ابزار افزاری و استفاده از این ظرفیتسخت

داشتن یک برنامه استراتژیک برای دیپلماسی ورزش در حالت کلی،    اهداف سیاست خارجی برسد. 

فرصت زمینهکشور،  در  را  کشور  توسعه  گوناگون  فرههای  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  و  های  نگی 

 کند.  اقتصادی فراهم می

اگر بخواهیم دیپلماسی ورزشی کشور را در چند دهه اخیر یعنی قبل و بعد از انقالب به طور اجمالی 

ای که در تاریخ ورزش کشور افتاده بود،  در واقع قبل از انقالب تنها مورد قابل مالحظه.  بررسی کنیم

در پژوهش خود با    (، 2005)  که امیرتاشه طوریدر تهران بود. ب  1974های آسیایی  برگزاری بازی

  ماندگار  آسیا  مردم  خاطر  در  همواره1974  آسیایی  هایها، بازیهای منحصر به فرد بازییبیان ویژگ

های  اند. بعد از انقالب نیز اگر روند چهار دهه را بررسی کنیم باید اذعان کنیم که در نخستین سالدمی

ریم  لس آنجلس را تح  1984مسکو و    1980های المپیک  کشوری بود که بازیپس از انقالب، ایران  

دلیل مهم تحمیلی هم  دیپلماسی ورزشی در سیاست   کرد. شروع جنگ  باعث شد  بود که  دیگری 

،  تحمیلیهای اولیه پس از جنگ  . در دوران سازندگی و سال در آن دوران تبیین نشودخارجی کشورمان  

گری و از سرگیری روابط با غرب را دادند ولی  شی بزرگ پیشنهاد میانجی المللی ورزهای بینسازمان

گذاران وقت نبود. دوران ریاست جمهوری بعد که با  در آن دوران، این موضوع در دستور کار سیاست

و     به وجود آمد   الملل کشوردر روابط بین  تحولی اساسی ها همراه بود،  مطرح شدن گفتگوی تمدن

  در سیاست خارجی کشورمان محوریت قرار گرفت. دیپلماسی ورزشی    ،متعاقب آندیپلماسی عمومی و  

کشتی و حضور ورزشکاران ایالت متحده در تهران و همچنین صعود تیم   1998مسابقات جام جهانی 

فوتبال   جهانی  جام  مسابقات  به  سال  بیست  از  بعد  کشورمان  فوتبال  جمله    1998ملی  از  فرانسه 

قابل توجهی بودند که بعد از انقالب اسالمی در ورزش کشور در آن زمان  رویدادهای ورزشی مهم و  

آن اوج  شاهد  است که  داشته  به رشدی  رو  بیش  و  روند کم  ایران  نیز ورزش  آن  از  پس  بودیم.  ها 

توان دانست که ایران در رده هفدهم جهان  لندن می  2012های المپیک  شکوفایی ورزش ایران را بازی

المللی بود  های بینقیت زمانی به دست آمد که ایران در بدترین شرایط و تحریم قرار گرفت. این موف

ود. پس از آن  المللی در آن زمان برای ایران بو ورزش به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار و منزلت بین

های اخیر و درخشش تیم ملی فوتبال  های والیبال و بسکتبال در سال تیم  نیز، درخشش قابل توجه

های فردی ورزشکاران و نمایندگان کشورمان روسیه، در کنار موفقیت  2018رمان در جام جهانی  کشو

رشته سایر  کرسیدر  کسب  همچنین  و  ورزشی  بینهای  ورزش های  ظرفیت  از  نشان  همه  المللی 
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جمهوری اسالمی ایران به    که  کندمی   نیز در پژوهش خود بیان  (2015کشورمان را دارد. صباغیان)

تو میدلیل  دارد،  که  ورزشی  بالقوه  و ان  ورزش  از  خود  ورزشی  دیپلماسی  به  دادن  شکل  با  تواند 

. در  مند شودالمللی بهرهدر سطح بین  به منظور بستری برای پیشبرد اهداف خودرویدادهای ورزشی  

  (،2019)و راسخ    پورجوادی  (،2016نیا و محمدی )التیامی   توان به نتایج پژوهش تبیین این موضوع می

 اشاره کرد.    (2019بخشی چناری و همکاران )  ( و2019شریعتی ) (، 2019فر و همکاران )پیمان

ایران  در ورزشی  دیپلماسی  وضعیت  مورد  در  اینکه  در    هنوز  نهایت  پرچالشی  و مسیر  است    پیش 

برنامه  هنوز  های ذینفعدستگاه اجرای  استراتژیک و  نگاه جامع و  برای  های از یک   توسعه   راهبردی 

طور که باید در سیاست  به عبارت دیگر، دیپلماسی ورزشی همچنان آن  ورزشی فاصله دارند.  دیپلماسی

های ورزش در جهت بهبود روابط  کشورمان مورد توجه قرار نگرفته است و آنگونه که باید از قابلیت

است.  بین نشده  استفاده  تلقی نشدن  الملل  نیز جدی  امر  این  پویشدلیل  و  بینورزش  المللی  های 

گیری در مورد از سرگیری، باشد. با اینکه در نهایت تصمیمگذاری کشور میمرتبط با آن در سیاست

باشد و نباید سهم آرمانی و  کشورها می یپلماتیک بین کشورها بر عهده سرانادامه و یا قطع  روابط د

، ولی در طول تاریخ و به دفعات دیپلماسی  دور از واقعیت را برای دیپلماسی ورزشی در نظر گرفت

همکاری با  رو،  تاثیرگذار خود را در روابط بین جوامع ثابت کرده است. از اینقابل توجه و  ورزشی نقش  

و استفاده از پتانسیل ورزش    ش کشور و در دستور کار قرار دادنورز  های اجراییدستگاهسازنده بین  

 دیپلماسی ورزشی  ءتوان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقاها، میالملل توسط این سازمانبین

 امیدوار بود. ایران
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