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Abstract 
As we enter the 21st century, sports are becoming an essential part of the toolbox of a 

country’s public diplomacy. The aim of this study was to design a soft power model 

throughout sports diplomacy. This qualitative fundamental study was performed using the 

survey method. The statistical population included international experts in the fields of 

public and sports diplomacy. By review of the literature, 200 experts were identified, and 

30 experts were selected as a sample using the purposive sampling method. A semi-open 

researcher-made questionnaire was designed and its validity and reliability were obtained 

through a pilot study. The Fuzzy Delphi method was used for data analysis. The results of 

two Fuzzy Delphi round analyses led to the confirmation of the model of soft power 

implementation throughout sport diplomacy. Hence, sport diplomacy resources were 

classified into three categories, including sporting events, sports human capitals, and 

sports producers and products. The conversion Tools of sports diplomacy resources to 

diplomatic outcomes were identified as official and sports diplomacy solidarity, 

competent cultural ambassadors, high performance, and mass media coverage. The 

outcomes of sport diplomacy endeavors were categorized into two groups of 

explicit/special outcomes and implicit/general outcomes. The main outcome of the 

implementation of sport diplomacy initiatives and plans is to create peace through the 

reduction/elimination of tension between hostile states/nations and the development of 

peace between friendly states/nations.  
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
Objectives: Nye (2004) defined “soft power” as a nation’s “ability to shape the 

preference of others” through its values, culture, and institutions. Nye also 

described soft power as a nation’s capacity to guide others’ behaviors through 

attraction and approbation, instead of coercion or explicit quid pro quo (1). On the 

other hand, as we enter the 21st century, sport is becoming an essential part of a 

country’s public diplomacy toolkit (2). From the literature review, it is evident 

that serious efforts are being made in developed countries and emerging powers 

such as Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) to structure various 

aspects of sports diplomacy aimed at promoting and sometimes exploiting the soft 

power of sports. The aim of this study was to design a soft power model 

throughout sports diplomacy. To do so, the resources, conversion tools and 

outcomes of sports diplomacy were identified.  

Methods: This qualitative fundamental study was performed using the survey 

method. The statistical population included international experts. The statistical 

population included all scholars in the field of public diplomacy and sports. 

However, due to language, time and financial constraints, only those who were 

proficient in English could participate in this study. The researchers identified 

approximately 200 individuals who were eligible for the sample population based 

on their academic studies in the fields of public and sports diplomacy. Through 

purposive sampling, the authors of the study narrowed the pool from 200 to 60 

experts. These subjects were invited. Finally, 30 experts were selected for the 

execution phase. The data for this study were collected through an online survey 

sent to 200 scholars who had expertise in diplomacy or sports diplomacy. The 

researcher-made questionnaire consisted of 64 questions on a five-point Likert 

scale followed by a comment box after each question to collect the experts' 

arguments and improve the questions for subsequent rounds. The Fuzzy Delphi 

Method (FDM) was used for data analysis. The FDM method is a more advanced 

version of the traditional Delphi method, as it incorporates fuzzy set theory to 

remove some of the ambiguities in the panelists' responses. The FDM uses 

triangulation statistics to determine the consensus among experts (3). The FDM 

was selected because of the exploratory nature of the study and because the Delphi 

method, in general, is an inexpensive research approach involving experts without 

physically bringing them together (4). The validity and reliability of the findings 

of FDM studies derive from the combination of expert judgments (5). In addition, 

the anonymity of Delphi participants allows them to interact, rethink, and compare 

their thoughts in a “non-threatening forum”, to consider and compare their 

thoughts without being influenced by the opinions of others (6). The results of two 

rounds of the FDM confirmed the model of implementing soft power in sports 

diplomacy.  
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Findings  
A large proportion of respondents were 51-60 years old (43.6%). The mean age 

of the experts was slightly >49 years old. Approximately two-thirds (63.3%) were 

male and 36.7% were female. Most experts were from the United States (26.67%), 

followed by the United Kingdom (20%), Iran (13.3%), New Zealand (10%), 

China (6.7%); Australia, Russia, Taiwan, the United Arab Emirates, Hong Kong 

and Canada were represented by 3.3% each. The majority of the experts (93.3%) 

had a doctoral degree, and 6.7% had only a master’s degree.  

Conducting two rounds of fuzzy Delphi allowed the researchers to complete the 

model of sports diplomacy (see Figure 1), which included resources, conversion 

tools (skillful strategies), and the explicit/implicit outcomes.  

 
Figure 1- Model of Soft Power Implementation throughout Sports Diplomacy 
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According to Figure 1, the sources of sports diplomacy are divided into three 

categories, including sports events, sports human capital, and sports producers and 

products. “Athletes”, “women’s sports”, “hosting/ participating in regional, 

international, continental or global events”, “coaches”, and “authentic sports 

leagues” were identified as the most important sports diplomacy resources. The 

tools to transform sport diplomacy resources into diplomatic outcomes were 

identified as official and sports diplomacy solidarity, competent cultural 

ambassadors, high performance, and mass media coverage. This means that 

skillful strategies for transforming sports diplomacy resources into favorable 

diplomatic outcomes start with the “will” of governments to implement sport 

diplomacy plans and continue with the adoption of the role of "competent cultural 

ambassador" by all human key sport stakeholders, especially players, coaches and 

fans. High performance including the quality of management in all respects, the 

acquisition of valuable ranks and medals as well as the best and widest 

communication channels to communicate with other cultures (best 

communication strategy), continue to increase the chances of success in sports 

diplomacy; and there is no way for ultimate success if the aforementioned efforts 

are not widely portrayed to the world, or at least in the target countries, through 

the international media. The outcomes of sport diplomacy endeavors were 

categorized into two groups of explicit/special outcomes and implicit/general 

outcomes. The results showed that the outcomes of "cross-cultural 

communication", "mutual understanding", "trust-building", "nation branding", 

"country reputation", "attraction", and "co-option (peacebuilding and peace 

development)" were the most important explicit/specific outcomes of SD. The 

"sport industry development", "sport tourism development" and "socio-economic 

development" were the most important outcomes of the implicit/general efforts of 

SD undertaken by other institutions outside countries' ministries of foreign affairs. 
 

Conclusion  
Indeed, as the model of sports diplomacy demonstrates, achieving diplomatic 

results requires the appropriate and accurate selection of one or a combination of 

several resources of sports diplomacy along with skilfully implemented 

conversion strategies. As Nye reminds us, whether the shaped resources elicit 

positive or negative responses in targets (and thus preferred outcomes) depends 

on the triad of preconditions of the context, the target, and the qualities of the 

power-conversion strategies (1). Therefore, conversion tools (skilful strategies), 

which Nye refers to as "critical skills", are very important and sensitive in the 

implementation of sports diplomacy initiatives. In conclusion, sport and sports 

resources are not “magic bullets” when it comes to achieving soft power and 

positive diplomatic outcomes. In order to align expectations with the proposed 
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model of sports diplomacy, a deep understanding of the triangle of context, goal 

and qualities of power transformation strategies is required. 
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 مقالة پژوهشی

 1طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی
 

 4، هادی جباری نوقابی3جواد رنجکش، محمد2*پور، مهدی طالب1کامبیز عبدی

 

 علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۀحصیل دکتری مدیریت ورزشی، دانشکد. فارغ الت1

 ول(مسئ)نویسندۀ  علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۀدانشکددانشیار مدیریت ورزشی،  .*2

 انشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانعلوم اداری و اقتصادی، د ۀدانشکدالملل، . استادیار روابط بین3

 علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ۀدانشکدآمار،  دانشیار. 4
 

 60/31/3191تاریخ پذیرش:                    61/11/3191تاریخ دریافت: 
 

  چکیده

، ورزش به بخش مهمی از جعبه ابزار دیپلماسی کشورها تبدیل شده است. ویکمبیستزمان با ورود به قرن هم

. پژوهش حاضر از نجام شدت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی اطراحی مدل اعمال قدربا هدف حاضر  ةمطالع

آماری شامل خبرگان  ة. جامعانجام شدپیمایشی  به روشکیفی و  صورتکه به بود ی بنیادیهانوع پژوهش

شدند خبره شناسایی  611، پژوهش. با مرور ادبیات بودی دیپلماسی و دیپلماسی ورزشی هاالمللی در حوزهبین

گیری آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه ةعنوان نمونخبره به 11گیری هدفمند،از روش نمونهو با استفاده 

 ةلعمطاباز طراحی شد. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق صورت نیمهبه ای بود کههساختققمح ةپرسشنام

تایج حاصل از تحلیل دو استفاده شد. ن هااز روش دلفی فازی برای تحلیل داده . همچنینبه دست آمدپایلوت 

 رو، منابع دیپلماسیازاین ؛منجر شدیید مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزش أبه تراند دلفی فازی 

دی بنی انسانی ورزشی و تولیدکنندگان ورزشی طبقههاورزشی در سه گروه شامل رویدادهای ورزشی، سرمایه

سته، ایم بین دیپلماسی رسمی و ورزشی، سفیران فرهنگی شتبدیل شامل انسجا ةی ماهرانهاشد. استراتژی

و برآمدهای دیپلماسی ورزشی به دو گروه برآمدهای ند شد ای شناساییرسانه ۀعملکرد باال و پوشش گسترد

ترین برآمد مورد انتظار اجرای ابتکارات . اصلیندبندی شدویژه و برآمدهای ضمنی/عمومی طبقهصریح/

ن صلح بیة ی متخاصم و توسعها/ملتهاایجاد صلح از طریق کاهش/رفع تنش بین دولتدیپلماسی ورزشی، 

 . استی دوست ها/ملتهادولت
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 مقدمه
از  .(1111، 2114، 1)مورای و پیگمن اندغاز با هم در تعامل تنگاتنگ بودهلماسی از آپورزش و دی

ی هاریبرت تا انواع انددینی برای سیاسیون فراهم کردهنما ۀالمللی عرصی بینهادوران باستان، ورزش

، 1114، 2)الیسون ی ورزشی تا ایدئولوژی یک سیستم حکومتی خاص را نشان دهندهاخود از دالوری

 ورزشبه همین ترتیب  ه است،شدناپذیر از جامعه تبدیل جدایی یبخش طورکه ورزش بههمان. (134

پور، فولرتون، رنجکش و طالب )عبدی، به ابزاری برای دیپلماسی در سراسر جهان بدل شده است

 ۀالملل در هر دو حوزدر روابط بین ایگسترده. امروزه دیپلماسی ورزشی حضور (333، 2112، 3جباری

دربارۀ بر این باور است که  (2112). مورای (3، 2112، 4)خاریو، مورای و مکدونالد تئوری و عملی دارد

اما ارتباط نظری و عملی بین دیپلماسی  ،است شدهبحث زیادی  ۀرتباط بین ورزش و سیاست تا اندازا

کردن ورزش و دیپلماسی ترکیب بارۀبینی محض درغایب است. خوش هاپژوهشدر  و ورزش عمدتاً

بیشتری بین  ۀمباحثاست که  این همنخواهد شد. م منجر هابه نتایج مطلوب برای ملت لزوماً

تا روابط پایدار و عملی بین شود دیپلماسی و ورزش برقرار  ۀپردازان و متخصصان در هر دو حوزنظریه

 (.822، 2112)مورای، شود این دو حوزه ایجاد 

به مفاهیمی رجوع الزم است  عملکرد دیپلماسی ورزشی ۀمنظور درک و بررسی نحوبه نظری از لحاظ

 تیند تغییر را خواهیم داشاقدرت نرم توانایی اثرگذاری بر فردهند چگونه از طریق که نشان می کنیم

دادن قابلیت )یک ملت( در شکل»عنوان ( قدرت نرم را به2114نای ) .(332، 2112)عبدی و همکاران، 

غایی قدرت ای هدف نتعریف کرده است.  ، فرهنگ و نهادهاهااز طریق ارزش« به ترجیحات دیگران

کسب قدرت ۀ و سه منبع عمد (111، 2114، 2)نای کند( معرفی می3اجبار در مقابل) 8نرم را اقناع

و همچنین به . ا(128، 2111)نای،  شماردی سیاسی و سیاست خارجی برمیهانرم را فرهنگ، ارزش

بین  یارتباطپل ند نقش مهمی در ایجاد نتوامی 2ی رایجهاکه ورزش کندمیاین موضوع اشاره 

المللی، تمرکز ورزش بر فرهنگ و . حضور بین(111، 2114)نای،  ندنایفا ک های ملتهاارزش

 ورزش .کرده استتبدیل طبیعی قدرت نرم برای کشورها  یابزاربه آمیز، ورزش را ی صلحهاارزش

مختلفی را گرد هم کند و مردمان ی ارتباطی بیشتری را ایجاد میهاکانال ،کشدمی به چالشمرزها را 
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 1اینکه دیپلماسی ورزشیرغم بهنای، اساس استدالل بر .(1111، 2114)مورای و پیگمن،  آوردمی

 ی هدف داردهامنفی را در ملتی مثبت و هاقابلیت ایجاد پاسخ قدرت نرم 2ۀیافتعنوان منبع شکلبه

 یهاویژگی»، «ایزمینهشرایط » شاملاساسی شرط پیشسه  بهموفقیت آن ، (821، 2112)مورای، 

از  .(321، 2112)عبدی و همکاران،  استوابسته قدرت  «ی تبدیلهاکیفیت استراتژی»و  «مخاطب

به نقش مهمی در تبدیل منابع قدرت نرم  3و کاریزما بودنپذیرانظر نای، عواملی همچون شایستگی، 

خود از  ۀازآنجاکه ورزشکاران در حرف بنابراین ؛(123، 2111)نای،  دارنداهداف از پیش تعیین شده 

راکی دیی از کاریزما را )حداقل در سیستم اهاافرادی پذیرا هستند و اغلب نشانه ارند،شایستگی برخورد

 دادن به ترجیحات دیگرانشکل ظرفیت ،مطلوب یابزارعنوان ورزش به .طرفدارانشان( در خود دارند

 ۀمنظور تبیین نحوبه( 2111نای ) .(321، 2112)عبدی و همکاران،  دارداز طریق قدرت نرم خود  را

که در  دهدمدلی را ارائه می ابق خواست خود، از طریق قدرت نرمدهی به ترجیحات دیگران مطشکل

 شدنپردازد. در این مدل، هدف تبدیلی )رفتارها( قدرت نرم میهاو خروجیآن به منابع، ابزارها 

  منابع قدرت نرم به رفتارهای مورد انتظار عامالن آن است.

ابزار دیپلماسی  ۀورزش به بخش مهمی از جعب ویکمبیستزمان با ورود به قرن هم در مقام عمل نیز

دولت فرانسه در سال مثال، عنوانبه ؛(238، 2112، 4)جانکوییچعمومی کشورها تبدیل شده است 

را برای پیگیری سه  «سفیر ورزش»پست  ،ثر حمایت از ورزش فرانسهؤدنبال راهکارهای مبه 2114

 گذاریصحه، بازارهای مرتبط با ورزش ۀی فرانسوی در حوزهاکمک به شرکتشامل هدف استراتژیک 

ی هاافزایش حضور فرانسه در کمیته ی فرانسه برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی وهابر درخواست

 .(2114، 8ی کلیدی برای دیپلماسی ورزشی در فرانسههاطرح ۀ)ارائ است کردهدایر  المللی ورزشیبین

لماسی خارجی ایاالت عنوان بازوی قدرتمند دیپ( از دیپلماسی ورزشی به2114) 3جونز، ی دیگرسواز 

دیپلماسی ورزشی کشور نروژ را با هدف نقش  ۀ( برنام2112) 2کوبیرکی همچنین .بردمتحده نام می

تراتژی اس نیز کند. دولت استرالیاتقویت برند ملی آن کشور معرفی میکمکی دیپلماسی ورزش در 

ی ورزشی هاافزایش ارزش و نفوذ اعتبار دارایی»خود را با هدف  2118-2112دیپلماسی ورزشی 

 ۀاتحادی همچنین. (2112، 2)حکومت منتشر کرد« هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن ۀاسترالیا در منطق

                                                           
1. Sports Diplomacy 

2. Shaped Resource 

3. Competence, Benignity & Charisma 

4. Jankovic 

5. Presentation of Key Initiatives for Sport Diplomacy in France 

6. Jones  

7. Kobierecki 

8. Government 
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 ۀکلی دیپلماسی ورزشی در اتحادی ۀنتشر کرد که شامل چارچوب و برنامگزارشی م تازگیبه اروپا

  .(2112، 1پرورشوکل آموزش ۀ)ادارست اروپا

ی حکومتی متفاوت، اهمیت و هاسیستمای از جانب کشورهای مختلف با ی گستردههاچنین تالش

درآوردن دیپلماسی خدمتتالش برای به. دهدنشان میدیپلماسی ورزش را  ۀروزافزون مقولجایگاه 

امروزه شود؛ بلکه نمیمحدود ی بزرگ هاو کسب قدرت نرم، تنها به قدرت هاورزشی توسط دولت

ای برای دریچهبه ن رویدادهای بزرگ ورزشی را نیز دیپلماسی ورزشی و در صدر آ 2نوظهور یهاقدرت

ل یبدتض اندام در محافل جهانی نهایت عریی سیستم سیاسی و دراتصویرکشیدن رشد اقتصادی، کاربه

یداد اهمیت این واقعیت که چندین رو به این موضوع پرداخته است که( 2111) 3اند. کاملیسنکرده

ی پکن های نوظهور مانند چین )بازیهاقدرت ۀوسیلبه نزدیک ۀدر آیندای، اخیراً یا بزرگ ورزشی

(، روسیه 2111ی )جام جهانی (، آفریقای جنوب2111، المنافعی مشترکهابازی(، هند )2112

؛ دشومی( میزبانی 2114، جام جهانی فیفا( یا برزیل )2114، ی المپیک زمستانی در سوچیهابازی)

دهد که برگزاری چنین رویدادهایی نشان می ورزشیمیزبانی چنین رویدادهای بزرگ چیست؟ در 

دادن برای نشان که شامل تالش دهدمشترک رخ می ایبرنامهی نوظهور از طریق هاتوسط قدرت

رت نرم عنوان قدالمللی بهتیک در غیاب دیگر انواع نفوذ بینطرح دیپلما ۀارائو  دستاوردهای اقتصادی

 ،شوندکه در آن رویدادها دیده میای را شیوهتوانند ظهور میحالی درهااین، قدرتبر. عالوهاست

 د. همچنین ایننگذاراثر بنفعان شده و تجاری شکل دهند و به موجب آن بر ذیریزیصورت برنامهبه

دمت به خ المللیکسب موقعیت مطلوب خود در نظم بینمنظور رویدادها را بهکنند میحاکمان تالش 

ی مادی و نمادین هابرخی هزینه زمانهماما  ،است یی داشتههااستراتژی موفقیتاین  .خود درآورند

  به بار آورده است. را نیز برای این کشورها

در تکاپو برای  جهانی و جایگاهی در نظام حکمرانیموقعیت که کشورهای مختلف با هر درحالی

ی در دستگاه دیپلماسی کشور ما دیپلماسی ورزش ،هستندبرداری از مزایای دیپلماسی ورزشی بهره

ی و آبادشریعتی فیض این راستا، ردموضوعیت پیدا کند. است و نتوانسته است شدت مغفول مانده به

گیران سیاسی ورزش جمهوری به این سؤال پاسخ دهند که تصمیم کردند( تالش 2118گودرزی )

نوان ابزاری دیپلماتیک عچگونه از ورزش به« دانندمی»یا  «توانندمی»، «خواهندمی»ایران  اسالمی

یل دلجمهوری اسالمی ایران تاکنون بهنتیجه اینکه ؟ کنندالملل خود استفاده وابط بینر ۀبرای توسع

بسیاری از ، به ورزش« حیات خلوت»ورزش و دید دیپلماسی  ۀنداشتن استراتژی واحد در زمین

                                                           
1. Directorate General for Education 

2. BRICSA: Brazil, Russia, India, China and South Africa 

3. Cornelissen 
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 پژوهش .از دست داده است دیپلماسی ورزشی الملل خود از طریقبینروابط ۀ ها را برای توسعفرصت

 دیپلماسی ورزشی جمهوری ۀبرای توسع استراتژیکی تدوین الگوی ( نیز در تالش برا2113فر )پیمان

 سالمیمهوری انوعی پرچالش دیپلماسی ورزشی جنامطلوب و به وضعیت نسبتاً بیانگر ،اسالمی ایران

یی هاامباید گ ینگاه استراتژیک جامعبردن از نفع با بهرهی ذیهارسد دستگاهایران است که به نظر می

 دیپلماسی ورزشی ایران بردارند. ۀ توسع هایاستراتژیاسی را در اجرای اس

مداران کشورهای د دیپلماسی ورزشی ابزاری قدرتمند در دست سیاستندهشواهد نشان می

)گریکس، براناگان و  ستهای نوظهور برای تقویت تصویر و برند ملی آنهاقدرتیافته و توسعه

ثر از دیپلماسی ورزشی ؤگیری مریزی و بهرهور ما نیز نیازمند شناخت، برنامهکش .(2118، 1هولیهان

 ۀدر صورت وجود اراداما نتایج آن  است،بنیادین و نظری  یپژوهشپژوهش حاضر  ،است. در این راستا

مدلی علمی و منسجم است که مانع  ۀهدف این پژوهش، ارائ بنابراین ؛تواند راهگشا باشدمی سیاسی

قدرت  ۀگیری از نظریدرصدد است با بهره حاضر ۀمطالع .شودی ناشی از آزمایش و خطا هااز حرکت

دلی معنوان ابزار قدرت نرم، بهنظری بین دیپلماسی و ورزش  منظور پرکردن خأل( و به2111نرم نای )

 ند؛کقدرت نرم کشورها را تبیین  منظور اعمالگیری از دیپلماسی ورزشی بهبهره ۀنحوکه  طراحی کند

ی هاسه بخش منابع، ابزارهای تبدیل )استراتژی ،رو مفهومی دیپلماسی ورزشی پیشرو، در مدل ازاین

که بنیاد نظری آن برگرفته از  (شمارۀ یکاست )شکل  لحاظ شدهماهرانه( و برآمدهای دیپلماتیک 

دیپلماسی  مدل ازهر بخش در در ادامه ( است. 2111مدل نظری تبدیل منابع قدرت نرم به رفتار نای )

 .اشاره شود پژوهشبه ادبیات  اختصارورزشی تالش شده است به

                                                           
1. Grix, Brannagan & Houlihan 
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 مدل مفهومی اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی -3شکل 

 

میزبانی  ،ای برای آن قائل شده استاهمیت ویژه پژوهشاز منابع دیپلماسی ورزشی که ادبیات 

ون، پور، فولرت)عبدی طالب جهانی فوتبال استی المپیک و جامهاویژه بازیرویدادهای بزرگ ورزشی به

. کنندمیملی المپیک شرکت  ۀکمیت 211بیش از  ی المپیکهادر بازی(. 2111، رنجکش و جباری

میلیارد  چهار شود و حدودو سرزمین در سراسر جهان پخش میکشور  221افتتاحیه و مسابقات برای 

نگاران برای به هزاران نفر از روزنامه .(828، 2113، 1)آرینگ کندخود جذب مینفر تماشاگر را به 

                                                           
1. Arning 
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بلکه  ،است به رقابت اصلیتنها نه هاشود. توجه رسانهدهای المپیک مجوز فعالیت داده میپوشش رویدا

، 2112یمن، )فر کندآشنا مینیز شناسی، تاریخ و فرهنگ کشور میزبان عیتبینندگان را با جغرافیا، جم

. تأثیر رویدادهای بزرگ ورزشی مانند مسابقات راگبی و فوتبال که آفریقای جنوبی در سال (1238

  .(2111، 1)الورتی آفریقای جنوبی را تغییر دادالمللی از میزبانی کرد، ادراکات بین 1113و  1118

افراد یا هر شخصی  ۀ، درحقیقت همستور کار دیپلماسی و خدمات خارجید ۀبا توسع زمانامروزه هم

 رو،ازاین؛ (2111، 2)بلک شودسفیری برای کشور خود محسوب می ،که در خارج از کشور حضور یابد

، عناصری که با ورزش در ارتباط هستند اعم از بازیکنان، مربیان، داوران، مدیران، دانشجویان ۀهم

بارز  ۀنمون .شونددر قامت یک سفیر فرهنگی ظاهر توانند بالقوه می ،...اساتید، تماشاگران، هواداران و

 3ینگیائو م ،پژوهشاز منظر ادبیات  مدی منابع انسانی دیپلماسی ورزشی برای کسب قدرت نرم،آکار

تیم  حضور در و 4ایبیدر لیگ ان ،گ، بسکتبالیست معروف چینیدر زمان حضور یائو میناست. 

، کسرعای جذب کرد و ببیها طرفدار چینی را به انیائو میلیون ،(2112-2111) 8هیوستون راکتس

 دبه همدیگر شتغییر نگاه مردمان دو کشور  و باعث کشاند «چین جدید»ها آمریکایی را به میلیون

ی ورزشی، هاتارگان رشتهدیپلماتیک س ظرفیتهمچنین در کنار . (3، 2112)خاریو و همکاران، 

 ؛دیپلماسی ورزش باشند محملی برایتوانند ای نیز میبیی معتبر ورزشی مانند انهاو لیگ هارشته

کرده تالش  استراتژیکصورت در سئول، به 1122تابستانی لمپیک از زمان ا جنوبی ۀکربرای مثال، 

، 3)پرتکس و چوی از طریق ورزش تکواندو جایگاه خود را در اروپا و ایاالت متحده توسعه دهداست 

ورزش، برخی دیگر از منابع دیپلماسی  ۀدادهای ورزشی و منابع انسانی حوزبر رویعالوه .(22، 2112

 و هاکارتون نایک، پوما و آدیداس، مستندها، از جمله مانند محصوالت و برندهای ورزشی ورزشی نیز

از لحاظ اما  ها توجه نشده است،به آنچندان  پژوهشادبیات در وجود دارند که   ...و ی ورزشیهافیلم

شرکت نایک در تحریم  ، عملکردبرای مثال ؛دارد ها وجودبرای آن اثرگذاری دیپلماتیک امکان نظری

انی جهی جامهای فوتبالی این برند در خالل رقابتهاتیم ملی فوتبال ایران برای استفاده از کفش

 با وجودآمریکا را  ۀی دولت ایاالت متحدهاهمسو با تحریم ،(2112، 2)رضائیان روسیهفوتبال 

در راستای اهداف  دیپلماسی ورزشیبرداری از قدرت توان در چارچوب بهرهی اخالقی میهاقضاوت

 .  (2، 2111)عبدی و همکاران،  دیپلماتیک تفسیر کرد

                                                           
1. Laverty 

2. Black 

3. Yao Ming 

4. NBA 

5. NBA’s Houston Rockets 

6. Porteux & Choi  

7. Rezaian 
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 ی مطلوبهاقدرت نرم از جمله منابع ورزشی به برآمدخام منابع رای تبدیل (، ب2111نای ) ۀطبق نظری

مدل  دراست. نیاز ای ویژه ماهرانه( یها)استراتژی ابزارهای تبدیل به (دهی به ترجیحات دیگرانشکل)

ی خود هااساس ایدهبر پژوهش پیشنهادی اشاره شده است که گروه یهامفهومی به برخی استراتژی

ی منابع انسان دیگراز جمله استراتژی نقش ورزشکاران و  ؛اندرا استنتاج کرده هاآن پژوهشو ادبیات 

برای  رفاًص»تواند دیگر نمیورزش واقع، ان سفیران فرهنگی شایسته است. درعنودیپلماسی ورزشی به

را  شرا بازی کنند، اما آنان این نق هانداشته باشند نقش مدل تمایلورزشکاران شاید و  باشد «بازی

قشی را چنین ن «دبایمی»اما  ،جای سفرا باشندهنداشته باشند ب تمایلآنان ممکن است  .کنندایفا می

شدن یک ورزشکار یا یک هوادار به سفیر فرهنگی برای تبدیل .(14، 1111، 1)دلی عهده بگیرند نیز بر

تبدیل ته شایس یسفیربه است تا این سفیر فرهنگی نیاز به آموزش و تالش  ،المللیدر رویدادهای بین

امکان دارد همان  در غیر این صورت ؛از کشور خود به جهانیان نشان دهدشود و تصویر مناسبی 

برای  ایو سفیر فرهنگی ناشایسته هدرا نمایش د أنامناسب از کشور مبدادار تصویری ورزشکار یا هو

بر ایفای نقش سفیران فرهنگی شایسته، برای موفقیت عالوه .(811، 2112)مورای،  کشور خود باشد

ز د برواز خوتوجهی  درخورعملکرد  دبایورزشی، منابع دیپلماسی ورزشی می ی دیپلماسیهادر طرح

شامل ه است. استراتژی عملکرد باال از آن یاد شد «2عملکرد باال» عنوان بادهند که در مدل مفهومی 

رایط شی مدیریت در هادو استراتژی فرعی کسب بهترین رکوردها توسط منابع انسانی و بهترین شیوه

. (2112مکاران، )عبدی و ه حضور در رویدادهای ورزشی و تولید محصوالت ورزشی است یامیزبانی 

ستند که در اذهان و قلوب ه هاکسب بهترین رکوردها از این نظر اهمیت دارد که در واقعیت این برنده

دلیل اهمیت دارد  ه اینی مدیریتی بهابهترین شیوه .(1113، 2114)مورای و پیگمن،  مانندمردم می

ن تریاگر کوچک ،بزرگ ورزشی ی بسیار سنگین میزبانی رویدادهایهارغم هزینهبه برای مثال که

محلی و گردشگران خارجی بروز دهد،  رضایت مردم ی امنیت، تسهیالت،هااشتباه مدیریتی در زمینه

سترده ثیرات منفی گأباره به نارضایتی و تیکتواند ی دیپلماسی ورزشی میهامزایای مورد انتظار طرح

 یهامثال، در طول بازیعنوانبه ؛(321، 2112)عبدی و همکاران،  المللی تبدیل شوددر سطح بین

سیتی به سقوط، تظاهرات و بازتاب منفی  ، سیاست مکزیک در انتقال فقرا از مکزیکو1132المپیک 

 .(228، 2113، 3)نیگارد، گیتس و جکسون تأثیر گذاشت اهداف دیپلماتیک مورد انتظاربر و  منجر شد

 گیری از دیپلماسیبرای بهرهاین است که  ،تواند داشته باشدمحوری می استراتژی دیگر که نقش

این دو  اهمسازین اساساً .دیپلماسی ورزشی باشد ۀییدکنندأمواضع دیپلماتیک رسمی ت یدباورزشی 

                                                           
1. DeLay 
2. High Performance  

3. Nygård, Gates & Jackson 
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عکس  ،(2113شناس )طبق اظهارات گیاهثیری یکی بر دیگری منجر خواهد شد. أتمقوله به بی

آمریکایی حاضر در مسابقات گیران با کشتی ،ایرانوقت جمهوری رئیس ،نژادیادگاری محمود احمدی

مهور جیسئن اقدام معنادار رای. بودبارزی از ناهماهنگی دیپلماسی رسمی و عمومی کشور  ۀنمون، تهران

 بلکه هیچ برداشتی را نیز در ،تنها بازتاب چندانی در اذهان و افکار عمومی ملت آمریکا ایجاد نکردنه

با  ،جمهور وقت آمریکایسئر ،نیکسون 1121، در سال مقابلدر. ایجاد نکردالن آمریکایی ئومس ذهن

تحده کشور چین و ایاالت م تغییر فضای روابط دوثری در ؤپنگ به چین توانست گام ماعزام تیم پینگ

م و موفق انسجا ۀنمونپنگ یاد شده است. پینگعنوان دیپلماسی که از این اقدام بهنحویبه ؛بردارد

جهانی فوتبال جمهوری محمد خاتمی و در جامماسی رسمی و ورزشی به زمان ریاستهمسویی دیپل

توسط دولت وقت،  «هاگوی تمدنوگفت»سیاست گردد که در آن همسو با فرانسه برمی 1112

کس مدیگر عقبل از بازی با ه ۀآمریکا در فضای دوستان ۀی ملی ایران و ایاالت متحدهابازیکنان تیم

، 1هابیچ) کردندهم افر 2111سال ملی بین دو کشور را در  ۀبازی دوستان ۀیادگاری گرفتند و زمین

 ۀخواهند در سطح گستردی دیپلماسی ورزشی اگر میها، ابتکارات و تالشهانهایت، طرحدر .(2111

)عبدی و  المللی منعکس شوندی بینهارسانه صورت گسترده دربه دبایمی ،جهانی دیده شوند

 در مسیر کسب اهداف رویکرد اصلیکه ( بر این باور است 2111) 2کول. (321، 2112همکاران، 

المللی از جمله رادیو، تلویزیون و ی بینهادیپلماسی عمومی، استفاده از ابزارهای موجود در رسانه

 اینترنت است.

 دیپلماسی ورزشی با دقتپس از اینکه منبع یا منابع  :خواهد بودال اساسی این ؤسپایانی،  ۀدر مرحل

 یا برآمدهای هاخروجی ،به اجرا درآمدند هاترین شیوهی تبدیل به ماهرانههاو استراتژی ندانتخاب شد

ی ها؟ هدف غایی از اجرای طرحاندابتکارات دیپلماسی ورزشی کدامو  هاطرح منبعث از اجرای

ی تنها بخش گذرد؟ این بخشترجیحات دیگران( از کدام مسیر میدهی به دیپلماسی ورزشی )شکل

ریق از طاست بسیار محتاطانه به آن پرداخته است و در این مقاله تالش شده  پژوهشاست که ادبیات 

 شیورز یو نظر خبرگان، برآمدهای ابتکارات دیپلماس پژوهش، ادبیات پژوهشی گروه هاترکیب ایده

دو گروه برآمدهای دیپلماسی ورزشی در نظر گرفته شده است.  ،طبق مدل مفهومیشناسایی شود. 

ی دیپلماسی هااجرای دقیق و کامل طرح ۀرود در نتیجکه انتظار می استبرآمدهای خاص گروه اول، 

 است گروه دوم، برآمدهای عام  سطوحی از چنین برآمدهایی حاصل شود. صورت مستقیمبه ورزشی،

 اما در صورتی که یک ،ابتکارات دیپلماسی ورزشی نیست ۀشده جزو اهداف اصلی و ازپیش تعیینک

گردشگری ورزشی را  ۀتوسع ۀو زمین باشد گذاری کردهر صنعت ورزش سرمایهدطورکلی کشور به

                                                           
1. Chehabi 

2. Cull  
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ان، در این می. دست یابدستقیم به چنین برآمدهایی صورت غیرمبه رودانتظار می ،باشد ههم آوردافر

در برای دیپلماسی ورزشی  مطالعاتی است که برخی برآمدها را( جزو 2113) 1نیگارد و گیتس ۀمطالع

، «گووایجاد تریبون گفت»، «تصویرسازی»مکانیزم چهار ورزش از طریق . از نظر آنان نظر گرفته است

ای عنوان ابزاری برتواند بهمی« پذیری مجدد، تلفیق و مبارزه با نژادپرستیتوافق»و « اعتمادسازی»

این . شودمنجر  3«سازیملت»و  2«ایجاد صلح»به اعمال قدرت نرم در سیاست داخلی و خارجی 

. ندداشته باش همراهو ممکن است پیامدهای ناخواسته به یستندن شدنیکنترلطور قطع ساختارها به

د ابزاری برای اعتمادسازی بین رقبا یا حریفان باشد و از طرف نتوانرویدادهای ورزشی میاز یک طرف، 

، 2113)نیگارد و گیتس،  ورزشی بازتاب پیدا کندهای میداندر تواند ی بین جوامع میهادشمنی ،دیگر

رایج واند جایگزین سوسیالیسم تنمیورزش در درازمدت  (2112همچنین طبق اظهارات روف ) .(232

و  خاطر ایجاد کندشده ممکن است حس صمیمیت و تعلقریزیدقیق برنامه وضعیت دراما  ،شود

ر عملیات ه در شود که برای انسجام و موفقیت منجر اطمینان ایجاد و به تقویت اعتماد متقابل درنتیجه

  .(218، 2112، 4)روف ضروری است صلح حامی

ای ی جسته و گریختههااین است که تالش شده است،حاصل  پژوهشادبیات  ۀمرور پیشینبا آنچه 

ی گوناگون هادهی به جنبهبرای سازمان و ساختار و اقتصادهای نوظهور یافتهدر کشورهای توسعه

اندک جدیت اندک هاگیری از قدرت نرم آن در حال انجام است. این تالشدیپلماسی ورزشی و بهره

عاد علت پیچیدگی و ابشود. بهمندی یافت نمین ساختار نظری نظامهمچنا اما اند،بیشتری پیدا کرده

پژوهش بنای  بنابراین ؛است الزمنظر خبرگان این حوزه  آوریتلف موضوع، قبل از هر اقدام، جمعمخ

 با استفاده از روش دلفیی دیپلماسی ورزشی هامنابع، ابزارهای تبدیل و خروجی تا بر این استحاضر 

و یک مدل در راستای اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشی  شودفازی از خبرگان استخراج 

 .شودارائه 

 

 پژوهش روش
 لحاظ. از است علم ۀدنبال توسعی بنیادی بود که بههاپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش

از نوع  ،هاآوری دادهجمع ۀنحوو از نظر  بود ی کیفیهااز نوع پژوهشاین پژوهش  ،استراتژی

. ه استشدانجام  8افزار سروی مانکیصورت آنالین و با استفاده از نرمکه به بودپیمایشی  هایپژوهش

                                                           
1. Nygård & Gates 

2. Peace-Building 

3. Nation-Building  

4. Rofe 

5. Survey Monkey  
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تمام خبرگان/متخصصانی بودند که در سطح جهان، بالقوه امکان قرارگیری  آماری این مطالعهۀ جامع

ی، ی زبانهادلیل محدودیتبه اما ،ورزشی را داشتنددیپلماسی و  عمومی دیپلماسی ۀی خبرهادر پنل

بان انگلیسی ززمانی و مالی، تنها به خبرگانی بسنده شد که امکان مشارکت و توانایی برقراری ارتباط به 

 دیپلماسی ۀنفر از افرادی که در حوز 211دود ، حپژوهشبررسی پیشینه و ادبیات  ۀرا داشتند. در نتیج

 عهمطال آماری این ۀشناسایی شدند. نمون ،اندمطالعات آکادمیک داشته دیپلماسی ورزشیو  عمومی

 ،گیری. ابزار اندازههدفمند انتخاب شدند گیریبا استفاده از روش نمونه بودند که المللیبین ۀخبر 31

 آوریجمعمنظور و به ی مدل مفهومی پژوهشهالفهؤو م هااساس بخشبر ایهساختمحقق ۀپرسشنام

ی گیرای در مقیاس اندازهگزینهپنج هایؤالشامل س شد که باز طراحیصورت نیمه، بهنظر خبرگان

 34ل دلفی فازی، پرسشنامه شامل در راند او ال بود.ؤهر س انتهایدر  هاهمراه بخش نظرلیکرت به

هر گروه  یهالفهؤمبندی و موضوع بود که خبرگان با گروهاین  بارۀال اول آن درؤس 21ال بود که ؤس

 اند؟تا چه میزان موافق/مخالفمنظور کسب قدرت نرم دیپلماسی ورزشی به ۀعنوان یک منبع بالقوبه

مخالف، مخالف، حد متوسط/بدون  کامالً هایگزینه یکی ازمیزان موافقت هر خبره از طریق انتخاب 

ت نظر خبره هر گزاره در قسم بارۀبیشتر در هایظر، موافق و بسیار موافق مشخص شد و نظرن

ی ماهرانه( مربوط بود. هابه شناسایی و تعریف ابزارها )استراتژی 33 تا 21 هایالؤبود. س شدنیارائه

کردن هر نهادی در بین خبرگان، پس از مطرحی پیشهامنظور ایجاد فهم مشترک از استراتژیبه

 تا میزان موافقت/مخالفت و ارائه شدخبرگان  بهنیز  هااستراتژی، تعریف عملیاتی آناستراتژی و زیر

برآمدهای مورد انتظار  بارۀنیز در 34 تا 32های الؤهر مورد ارائه دهند. س دربارۀی خود را هااستدالل

 34 تا 88 هایالؤبرآمدهای خاص و س بارۀدر 84 تا 32 هایالؤس ،بود. در این بیندیپلماسی ورزشی 

پس از دریافت و روایی صوری پرسشنامه  1مقدماتی ایمطالعهبود. از طریق برآمدهای عام  بارۀدر

لف از طریق روش ی مختها. همچنین پایایی پرسشنامه در بخشبه دست آمد اعمال نظر خبرگان

 به دست آمد. شمارۀ یک آلفای کرونباخ براساس جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Pilot Study 
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 آلفای کرونباخاساس نتایج آزمون بر هساختمحقق ةوضعیت پایایی پرسشنام -3جدول 

Table 1- Reliability status of researcher-made questionnaire based on Cronbach's 

alpha test results 
 آزمون ۀنمر ی پرسشنامههابخش

 13/1 منابع

 21/1 ابزارهای تبدیل

 28/1 برآمدها

 22/1 کل پرسشنامه

 

موع پرسشنامه و مج ها، نمرات آزمون آلفای کرونباخ برای بخششمارۀ یک نتایج جدول به با توجه

 شده است.پرسشنامه طراحی زیادبیانگر پایایی 

  در ادامه، روش دلفی فازی و دالیل انتخاب این روش به اختصار توضیح داده شده است.

. کاربرد (2112، 2)چنگ و لین کردند ابداعمیالدی  1121 ۀدر دهرا روش دلفی فازی  1کافمن و گوپتا

صراحت مشخص نیستند، به مسائلی که اهداف و پارامترها به گیری و اجماع برتصمیمدر این روش 

سیاری که بپذیر است چارچوبی انعطاف ۀشود. ویژگی مهم این روش ارائمیمنجر ای نتایج بسیار ارزنده

ی هاتصمیم ینکه در روش دلفی،با توجه به ادهد. میدقت و صراحت را پوشش نبود از موانع مربوط به 

د جای اعدابه هابهتر است داده ،دت ذهنی استشخبرگان براساس صالحیت فردی آنان و به ۀاتخاذشد

 دادنترکیبی از اجرای روش دلفی و انجامایش داده شوند. روش دلفی فازی قطعی با اعداد فازی نم

، 2111)جعفری و منتظر،  ی فازی استهامجموعه ۀاریف نظریاطالعات با استفاده از تعبر  هاتحلیل

ی مدل مفهومی دیپلماسی ورزش، از تکنیک هالفهؤو زیرم هالفهؤبرای حذف، تعدیل و تثبیت م .(12

 هادلفی فازی استفاده شده است. خبرگان از طریق متغیرهای کالمی میزان موافقت خود را با گزاره

شکل اعداد فازی مثلثی تعریف  بهشمارۀ دو با توجه به جدول  کالمی اند. این متغیرهایکردهابراز 

 . (134، 2118، 3تیغ و سرافرازی)حبیبی، فیروزی جهان اندشده
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Kaufaman & Gupta 

2. Cheng & Lin 

3. Habibi, Firouzi Jahantigh & Sarafrazi 
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 ی زبانیهاتعریف متغیر -6جدول 
Table 2 - Definition of linguistic variables 

 ی کالمیهامتغیر
 عدد فازی مثلثی

(m, α, β) 

 شدهعدد فازی قطعی

 شده(زدایی)میانگین فازی

x 

 17182 (1728، 1، 1) موافق کامالً 

 1728 (178، 1728، 1) موافق

 178 (1728، 178، 1728) نظری ندارم/ متوسط

 1728 (1، 1728، 178) مخالف

 17413 (1، 1، 1728) مخالف کامالً 
 

از فرمول زیر محاسبه شده شده( با استفاده زداییشده )فازیاعداد فازی قطعی شمارۀ دودر جدول 

 است:

 (:1فرمول )

𝑥 =
𝑚 + 4(𝛼) + 𝛽

6
 

 در این مطالعه حدمعیارهای متفاوتی برای دستیابی به اجماع در روش دلفی فازی بیان شده است. 

اگر ارزش مقدار  .استنظر تیابی به اجماع در بین خبرگان مدعنوان معیار دسبه 2/1 ۀآستان

تر از آستانه باشد، معیار مطابقت دارد. بزرگ مساوی و کارشناسان هایشده از نظرجمع ۀشدزداییفازی

  . (2118)حبیبی و همکاران،  شوداگر معیار کمتر از آستانه باشد، حذف می

 صورت هر گزاره به بارۀخبرگان در هایفازی مثلثی حاصل از مجموع نظربرای مثال، اگر نمرات 

(m = 0.65, α = 0.75, β = 0.90باشد )، ده برای آن گزاره بر شفازی قطعی ۀدر این صورت نمر

 .شودصورت زیر محاسبه میبه (1)طبق فرمول 
 

𝑥 =
0.65 + 4(0.75) + 0.90

6
= 0.75 

 21/1ۀ حد آستان ۀو این نمره از نمر است به دست آمده 28/1شده عیفازی قط ۀاین مثال، نمر در

 . اندبر آن اجماع داشتهخبرگان بنابراین تر است؛ بزرگ

 وم بهموسکی ابتکاری در راند اول کنیکارگیری تهاجرای روش دلفی فازی، ب بارۀدر توجه درخور ۀنکت

 برای. استراتژی محرک (2111؛ عبدی و همکاران، 2112)عبدی و همکاران،  است 1استراتژی محرک

از  در راند اول ،ی مدل پیشنهادی است. در این راستاهالفهؤم بارۀفت بیشترین نظر از خبرگان دردریا

                                                           
1. Motivational Strategy 
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تا مخالفت و قدرت استدالل خبرگان را برانگیزاند و  ی مطلق استفاده شدهاجمالت محرک و گزاره

ر دراند اول  ۀال دوم از پرسشنامؤبرای نمونه در س ؛ی بعدی تشویق کندآنان را برای شرکت در راندها

 «ورزشی-انسانی ۀسرمای»، «رویدادهای ورزشی» گروه توان در دومنابع ورزشی را می ۀهم» ۀگزار

بخش دو در  منابع ورزشی را لزوماً «ۀهم»توان با علم به اینکه نمی ، پژوهشگر«بندی کردطبقه

 یصورت تعمدتخصصی خبرگان به هایرا برای تحریک و دریافت نظر «همه» ۀواژ ،بندی کردطبقه

 به این ترتیب هدف اصلی راند اول تحریک خبرگان برای مشارکت فعال، ؛در ابتدای گزاره قرار داد

 ه ازدر صورتی کهر گزاره است و نتایج شرکت در راندهای بعدی  و تشویق برای هانظر بیشترین ۀارائ

حالت معمول دلفی فازی در  ،حذف نخواهد شد. در راند دومه گزار ، آنکمتر باشد 2/1 ۀآستان حد

 استناد است.قابل و نتایج آن  است نظر گرفته شده

 

  نتایج
 3/43سال با  31تا  81سنی  ۀفراوانی سن خبرگان به ردبیشترین ی توصیفی نشان داد هابررسی یافته

و میانگین سن  بود مربوطدرصد فراوانی  2/3سال با  31 کمتر ازسنی ۀ و کمترین فراوانی به رد درصد

 33درصد در مقابل  33به مردان با نیز بیشترین فراوانی جنسیت سال بود.  41از  ترخبرگان بیش

ه ب شترین درصد فراوانی ملیت خبرگانبیشمارۀ سه، طبق جدول همچنین . بودمربوط  درصد زنان

لیا، روسیه، تایوان، به کشورهای استرا رصد و کمترین درصد فراوانید 32/23آمریکا با  ۀایاالت متحد

خبرگان دارای مدرک  از درصد 3/13 .مربوط بوددرصد  3/3کنگ و کانادا با عربی، هنگ ۀامارات متحد

 ارشد داشتند. درصد آنان مدرک کارشناسی 2/3دکتری و 
 

 ملیت خبرگان  -1جدول 
Table 3- Nationality of Experts  

 درصد فراوانی فراوانی کشور

 2372 2 آمریکا ۀایاالت متحد

 2171 3 بریتانیا

 1373 4 ایران

 373 1 استرالیا

 372 2 چین

 373 1 روسیه

 373 1 تایوان
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 ملیت خبرگان  -1جدول 

Table 3- Nationality of experts  
 درصد فراوانی فراوانی کشور

 1171 3 نیوزیلند

 373 1 امارات متحده عربی

 373 1 هنگ کنگ

 373 1 آفریقای جنوبی

 373 1 کانادا

 111 31 مجموع

 

 ۀی مرحلهاپاسخبرخی از  ۀشدزداییفازی ۀمیانگین فازی و نمر، نتایج شمارششمارۀ چهار، جدول در 

 اول نظرسنجی )راند اول دلفی فازی( ارائه شده است. 

 

اول  ةی مرحلهاپاسخ ۀشدزداییفازی ۀنتایج شمارش، میانگین فازی و نمر -0جدول 

 دلفی فازی
Table 4- Counting results, fuzzy means and de-fuzzified scores of first 

phase answers of  fuzzy Delphi  

 هاسؤال

 میزان موافقت با هر گزاره
 میانگین فازی مثلثی

(m, α, β)  میانگین

 شدهزداییفازی

(x) 
 کامال

 مخالف

 

 مخالف

 دونب

 نظر
 

 موافق
 کامال

 موافق
 m α β کل

Q1 1 0 3 12 14 30 0.58 0.82 0.95 0.80 

Q2 0 5 5 17 3 30 0.40 0.65 0.84 0.64 

. 

. 

. 

… 

. 

. 

. 

Q63 2 3 15 7 0 27 0.27 0.50 0.75 0.50 

Q64 2 4 16 6 0 28 0.25 0.48 0.73 0.49 

 

 ،ارائه شده استشمارۀ چهار ول از راند نخست دلفی فازی که در جدآمده دستهی بهابا توجه به داده

استراتژی تحریکی در راند اول  با و این امر را کسب کنند 2/1اند حد نصاب نتوانسته هااغلب گزاره

ز راند هدف ا، تر توضیح داده شدست. چنانکه پیشهمسوخبرگان های کسب بیشترین آرا و نظر برای

ماسی موضوع دیپل دربارۀی خود هاترین استداللبیشترین و قوی ۀاول، برانگیختن خبرگان برای ارائ

 ورزشی بود. 
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منابع به شناسایی  21یک تا  هایالؤاول، س شده در راندراحیال طؤس 34از میان شود  ذکر استالزم 

تا  32 هایالؤسی تبدیل و هابه شناسایی ابزارها/استراتژی 33تا  21 هایالؤدیپلماسی ورزشی، س

 . ندبودمربوط به شناسایی برآمدهای دیپلماسی ورزشی  34

قدرت  ۀمنبع بالقویک واند تورزش می» ۀال اول با گزارؤدیپلماسی ورزشی، سشناسایی منابع در بخش 

 شده در مدل مفهومی،معرفیمنابع  ۀهم ۀکردن دربارسؤالو با  شروع شد «باشد هانرم برای حکومت

 ۀبا گزار 21ال ؤی ماهرانه(، سهاصورت مستقل ادامه یافت. در بخش ابزارهای تبدیل )استراتژیبه

به  ار توانند منابع دیپلماسی ورزشیدارد که می ی ماهرانه( وجودهاابزارهای تبدیل )استراتژیبرخی »

همراه با  یهر استراتژ ۀسپس دربار .شروع شد «تبدیل کنند های مطلوب دیپلماتهایندآبر

ژی استراتاستراتژی عملکرد باال به دو زیر در همین راستا،مرتبط با آن سؤال شد.  یهایراستراتژیز

 سفیران فرهنگی استراتژیی مدیریتی توسعه داده شد. هاکسب بهترین رکوردها و بهترین شیوه

ی ملی تقسیم شد. همچنین های جهانی و سفیران ارزشهااستراتژی سفیران ارزششایسته به دو زیر

و  هایک از استراتژیشده، تعریف هری ارائههابرای کسب درک مشترک از مفاهیم و استراتژی

  .ارائه شدخبرگان به نیز  هازیراستراتژی

د که بعد برآمدهای واقعی وجود دار»برخی  ۀبا گزار 32ال ؤدر بخش برآمدهای دیپلماسی ورزشی، س

شروع  ،«داشترا  هاتوان انتظار وقوع آنمی شدهی دیپلماتیک ورزشی اشارههااز اجرای دقیق تالش

ای که با مخالفت جدی خبرگان هم رهگزاخاص و عام سؤال شد.  یتک برآمدهاتک ۀسپس دربارشد. 

صورت برآمدهای عام و برآمدهای خاص به» ۀگزار ،جه شدامو هااز لحاظ امتیاز و هم در بخش نظر

  بود. «یند هستندآمراتبی و پسلسلهس

دهی در طراحی و سازمان اول، ۀحاصل از نظرسنجی مرحل خبرگان ۀگسترد هایدر راند دوم، نظر

که در بازطراحی مدل مفهومی  هاییترین نظرمهماز جمله  شد. اعمالی هر سه بخش هامجدد گزاره

ک ی کردندیپلماسی ورزشی شامل اضافه در بخش منابع ،ندراند دوم به کار گرفته شد هایالؤو س

 کاالهای ورزشیاز جمله « محصوالت و تولیدکنندگان ورزشی»از منابع با عنوان  مستقل بندیگروه

، مستندات، کتب، هاهنشری، المللی تسهیالت ورزشیسازندگان بینی ورزشی، ها)برندها(، رسانه

بهترین راهبردهای »زیراستراتژی ی تبدیل، هادر بخش استراتژی ،ی ورزشیهاانیمیشن و فیلم

 و کردبهترین عمل یهابه استراتژی عملکرد عالی اضافه شد و همچنین تعاریف زیراستراتژی «ارتباطی

جهانی ورزشی و ی هاارزش ۀدستبه دو ی جهانی هاارزش هترین مدیریت توسعه یافت. همچنینب

 . ندتفکیک شد (غیرمرتبط با ورزش) محض ی جهانیهاارزش

ا ب ،متناقض وجود داشت هایاجماع و نظرنبود ی دیپلماسی ورزشی که بیشترین در بخش برآمدها

، برآمدهای خاص به برآمدهای صریح/ پژوهشی گروه هاگروه خبرگان و ایدهی هاتوجه به بازخورد
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ماسی دستگاه دیپل ۀم کسب چنین برآمدهایی نیز برعهدو مسئول مستقی ه شدویژه تغییر عنوان داد

، برآمدهای عام نیز به برآمدهای از طرف دیگرقرار داده شد.  تبطمر هایهسسؤرسمی و م

ی هادستگاه ۀهم ۀایی برعهدداده شد و مسئول کسب چنین برآمدهضمنی/عمومی تغییر عنوان 

اولویت  ۀی رسمی قرار داده شد. همچنین نحودولتی، خصوصی و مردمی خارج از دستگاه دیپلماس

یشتر توضیحات ب شد که در مدل نهاییدر نظر گرفته  مراتب خاصیبرآمدها بدون درنظرگرفتن سلسله

در  و شددوم دلفی فازی، بازطراحی ۀ مرحل ۀت، پرسشناماین تغییرا درنظرگرفتنبا  ارائه شده است.

 شمارۀ پنجعنوان مالک حذف یا تثبیت هر گزاره در جدول بهنتایج  اختیار خبرگان قرار گرفت که

 ارائه شده است. 

 

 دوم دلفی فازی ةمرحل ۀشدیزدایفازی ۀ، میانگین فازی و نمرهانتایج شمارش پاسخ -2جدول 

Table 5- Counting results, fuzzy means and de-fuzzified scores of second phase 

answers of  fuzzy Delphi  

 هاسؤال

 میزان موافقت با هر گزاره
 میانگین فازی مثلثی

(m, α, β) 
میانگین 

 شدهزداییفازی

(x) 

کامالً 

 مخالف

 

 مخالف

بی 

 /نظر

 خنثی
 

 موافق
کامالً 

 موافق
 m α β کل

Q1 1 0 0 13 11 25 0.59 0.83 0.97 0.81 

Q2 1 1 0 17 5 24 0.51 0.75 0.82 0.72 

Q3 0 0 0 20 4 24 0.54 0.79 0.92 0.77 

Q4 0 0 4 11 10 25 0.56 0.81 1.00 0.80 

Q5 0 2 2 14 7 25 0.51 0.76 0.90 0.74 

Q6 0 2 4 13 6 25 0.48 0.73 0.84 0.71 

Q7 0 2 4 10 9 25 0.51 0.76 0.68 0.71 

Q8 0 3 4 14 4 25 0.44 0.69 0.78 0.66 

Q9 0 0 4 13 8 25 0.54 0.79 0.80 0.75 

Q10 0 0 5 13 12 25 0.67 0.97 1.03 0.93 

Q11 0 0 6 10 9 25 0.53 0.78 0.82 0.75 

Q12 2 3 5 11 4 25 0.39 0.62 0.91 0.63 

Q13 1 2 2 14 6 25 0.48 0.72 0.91 0.71 

Q14 0 0 0 15 10 25 0.60 0.85 0.84 0.81 

Q15 0 0 6 14 5 25 0.49 0.74 0.90 0.73 

Q16 0 2 4 13 6 25 0.48 0.73 0.84 0.71 

Q17 3 0 3 12 7 25 0.48 0.70 0.68 0.66 

Q18 2 0 2 15 6 25 0.50 0.73 0.96 0.73 

Q19 2 0 2 16 5 25 0.49 0.72 0.92 0.72 

Q20 3 0 2 11 9 25 0.51 0.73 0.77 0.70 
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 دوم دلفی فازی ةمرحل ۀشدیزدایفازی ۀها، میانگین فازی و نمرنتایج شمارش پاسخ -2جدول 

Table 5- Counting results, fuzzy means and de-fuzzified scores of second phase answers of  

fuzzy Delphi  

 هاسؤال

 میزان موافقت با هر گزاره
 یمثلثمیانگین فازی 

(m, α, β)  میانگین

 شدهزداییفازی
(x) 

کامالً 

 مخالف

 

 مخالف

بی 

 /نظر

 خنثی

 موافق
کامالً 

 موافق
 m α β کل

Q21 1 0 5 16 3 25 0.46 0.70 0.96 0.70 
Q22 3 0 8 14 0 25 0.36 0.58 0.91 0.60 
Q23 0 2 3 11 9 25 0.52 0.77 0.65 0.71 
Q24 2 0 2 15 6 25 0.50 0.73 0.80 0.70 
Q25 2 0 0 19 4 25 0.78 0.73 0.86 0.76 
Q26 1 0 3 12 9 25 0.54 0.78 0.70 0.73 
Q27 2 0 0 19 4 25 0.50 0.73 0.90 0.72 
Q28 0 0 7 15 3 25 0.46 0.71 0.93 0.71 
Q29 0 2 0 13 10 25 0.56 0.81 0.76 0.76 
Q30 0 0 0 16 9 25 0.59 0.84 0.84 0.80 
Q31 0 0 5 14 6 25 0.51 0.76 0.91 0.74 
Q32 0 0 3 14 8 25 0.55 0.80 0.89 0.77 
Q33 1 0 3 13 8 25 0.53 0.77 0.82 0.74 
Q34 1 0 8 8 8 25 0.48 0.72 0.85 0.70 
Q35 0 0 5 15 5 25 0.50 0.75 1.07 0.76 
Q36 0 0 0 13 12 25 0.62 0.87 0.64 0.79 
Q37 0 0 4 14 7 25 0.53 0.78 0.84 0.75 
Q38 0 0 5 11 9 25 0.54 0.79 0.71 0.74 
Q39 0 0 6 10 9 25 0.53 0.78 0.58 0.71 
Q40 0 0 0 15 10 25 0.60 0.85 0.64 0.77 
Q41 0 0 5 14 6 25 0.51 0.76 0.95 0.75 
Q42 0 1 3 15 6 25 0.51 0.76 0.71 0.71 
Q43 0 0 7 10 8 25 0.51 0.76 0.69 0.71 
Q44 0 0 8 10 7 25 0.49 0.74 0.76 0.70 
Q45 0 0 4 14 7 25 0.53 0.78 0.72 0.73 
Q46 0 0 7 12 6 25 0.49 0.74 0.73 0.70 
Q47 0 1 4 12 8 25 0.52 0.77 0.66 0.71 
Q48 0 1 3 15 6 25 0.51 0.76 0.79 0.72 
Q49 0 0 2 20 3 25 0.51 0.76 0.90 0.74 
Q50 0 0 5 15 5 25 0.50 0.75 0.75 0.71 
Q51 0 0 5 14 6 25 0.51 0.76 0.71 0.71 
Q52 0 0 4 15 5 24 0.51 0.76 0.75 0.72 
Q53 0 0 6 14 5 25 0.49 0.74 0.78 0.71 
Q54 0 0 10 10 5 25 0.45 0.70 0.80 0.72 
Q55 0 0 5 15 5 25 0.50 0.75 0.79 0.72 
Q56 0 0 3 16 6 25 0.53 0.78 0.77 0.74 
Q57 0 0 5 15 5 25 0.50 0.75 0.79 0.72 
Q58 0 0 7 7 11 25 0.54 0.79 0.53 0.71 
Q59 0 0 2 14 9 25 0.57 0.82 0.66 0.75 
Q60 0 0 3 13 9 25 0.56 0.81 0.61 0.74 

Q61 0 0 1 13 10 24 0.59 0.84 0.57 0.76 
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 ،ارائه شده استشمارۀ پنج آمده از راند دوم دلفی فازی که در جدول دستی بههابا توجه به داده

و اجماع  نندک را کسب 2/1 ۀاز آستان نمراتی برابر یا بیشتراند وانستهدر این راند ت هاگزاره غالب

وجود  Q8, Q12, Q17, Q22نیز در بخش منابع ) معدودی هایهگزار .ورندآخبرگان را به دست 

فصل اردوهای پیش»به این ترتیب، از نظر خبرگان  ؛کان کسب اجماع خبرگان را نداشتندکه ام شتنددا

های ورزشی، عوامل فنی و مدیریتی )مانند فیزیوتراپیست»، «و باشگاهی( المللی )ملیبین

، ها، باشگاههاورزشکاران، تیم)از  گذاران و حامیانسرمایه»، «ناسان، مربیان، مدیران و مالکان(شروان

عنوان منابع به «ورزشی ۀالمللی خدماتی/مشاوری بینها/شرکتهاآژانس»و  «رویدادها و تسهیالت(

یی که از مدل مفهومی دیپلماسی ورزشی هابا توجه به گزاره. دیپلماسی ورزشی شناخته نشدند ۀالقوب

نمایش داده  شمارۀ دورسانی در شکل روزآمده پس از اصالح و بهدستمدل نهایی به ند،حذف شد

 بارۀل مفهومی و اجماع خبرگان درارچوب اصلی مدبا توجه به حفظ چذکر شود است شده است. الزم 

 پژوهشنظر گروه راندهای بعدی مد ۀو ادام شد اجماع مدنظر میسردستیابی به ای مدل، کلیت و اجز

  نبود.
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 گیریبحث و نتیجه
که در بخش منابع دیپلماسی ورزشی،  ی فازی در راندهای دوگانه نشان دادهانتایج حاصل از تحلیل

المللی اجماع را در بین خبرگان بین یشترینب 13/1 ۀشدزداییفازی ۀنمر کسب بازیکنان/ورزشکاران با

ی بزرگ ورزشی همچون المپیک و المللبرگزاری رویدادهای بین در مقایسه باحتی  کردند؛کسب 
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، یائو 1. ورزشکارانی همچون مایکل کوانداشتیشتری ( اهمیت ب21/1 ۀجهانی فوتبال )با نمرجام

توانند برای ی ورزشی( میهای مشهور ورزشی )سلبریتیهاو دیگر چهره 2مینگ، دیگو مارادونا

دیگر منبع . (218، 2113روف،  ؛2111، 3)سیب کشورهایشان عملکردی همچون سفیران داشته باشند

ام آن انج ۀاندک دربار ییهاپژوهشو  بود زیادیدیپلماتیک  ظرفیتن دارای ورزشی که از نظر خبرگا

ع را در بین خبرگان کسب پس از بازیکنان، بیشترین اجما 21/1 ۀکه با نمر بودورزش زنان شده است 

ویژه در خاورمیانه که حقوق زنان با تواند بهورزش زنان می ،یکی از خبرگان ۀ. به عقیدکرد

 نهایی ۀب نمرترتیدیگر منابعی که بهداشته باشد. ایج دیپلماتیک بهتری روست، نتیی روبههامحدودیت

ی ها( و بازی24/1ی معتبر ورزشی )ها(، لیگ24/1شامل مربیان ورزشی ) رسیدند،یید خبرگان أتبه 

 اهداف غنی برای دستیابی به یمنبع ی دوستانه نیزهابازی. بودند( 23/1ملی و باشگاهی ) ۀدوستان

ی ورزشی از جمله دیپلماسی ی کالسیک دیپلماسهاواقع، تمام نمونهدیپلماسی ورزشی هستند. در

، دیپلماسی کریکت بین هند و پاکستان و دیپلماسی 1121 ۀپنگ بین آمریکا و چین در دهپینگ

ایج تو ن ندی ملی آغاز شدهای دوستانه بین تیمهافوتبال بین ترکیه و ارمنستان از طریق بازی

 . (2، 2111)عبدی و همکاران، داشت دیپلماتیک چشمگیری نیز

 اجماع هااستراتژیۀ همدربارۀ المللی خبرگان بینی ماهرانه(، هادر بخش ابزارهای تبدیل )استراتژی

اجماع بیشتری را کسب  هاشود. در این میان برخی استراتژیمهمی تلقی میۀ که خود یافت داشتند

 «رد باالعملک»استراتژی  استراتژیکه خود زیر «ریتییی مدهابهترین شیوه»از جمله استراتژی  کردند؛

ترین استراتژی تبدیل منابع عنوان مورد اجماعبه 21/1 ۀشدزداییفازی ۀبا کسب نمر ،آیدبه شمار می

 شناسایی شد.  سی ورزشی به برآیندهای دیپلماتیکدیپلما

 ،امنیتی و ایمنی هایمدیریت کارآمد در حوزهی مدیریت شامل مفاهیمی همچون هابهترین شیوه

 تربیشحمایت از جانب مردم محلی و بیشترین  ،ریزی، سازماندهی و رهبریی برنامههابهترین شیوه

. این یافته نشان بودندبرگزاری رویدادهای ورزشی  میزبانی و بارۀدر رضایت افراد خارجی، عمدتاً 

میم کشور تص ویژه هنگامی که مقامات یکبه اند؛یمسائل مدیریتی ذکرشده بسیار حیات دهد کهمی

ن تریخواهند میزبان رویدادهای مهم ورزشی باشند یا خیر. در مقیاس بزرگ، کوچکگیرند آیا میمی

 ۀدر نتیجبرای نمونه،  ؛شودمنجر ی دیپلماتیک هافاجعهوقوع تواند به اشتباهات مدیریتی می

ی هاو بازی 2114جهانی ی سنگین دولت در میزبانی جامهامردم برزیل علیه هزینه هایاضاعتر

)عبدی و  رو شدانتظار حکومت برزیل با تردید روبه ، دستاوردهای دیپلماتیک مورد2113المپیک 

                                                           
1. Michelle Kwan 

2. Diego Maradona 

3. Seib 
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سفیران »که خود بخشی از استراتژی  1«ی جهانیهاسفیران ارزش»استراتژی . (2112همکاران، 

. شتدا نظر خبرگان قراردی تبدیل مهادر جایگاه بعدی استراتژی 21/1 ۀبا نمر بود 2«شایستهفرهنگی 

 اساسورزش خواهد بود و بر ۀی انسانی حوزهاسرمایه ۀموریتی است که برعهدأاین استراتژی درواقع م

 ۀاعالمیی جهانی محض از جمله هاارزش ۀشامل دو مجموع ،پژوهشی گروه هاخبرگان و ایده هاینظر

ی جهانی ورزشی شامل هاارزش همچنین و زیستتساهل و تسامح و حفظ محیطحقوق بشر، جهانی 

 گری در ورزش است. ایش بدون دوپینگ و رعایت اصول حرفهبازی جوانمردانه، ورز

 که به آن بودستراتژی سفیران فرهنگی شایسته از ا ینیز بخش دیگر 3«ی ملیهاسفیران ارزش»

ام کسب احترشود که قابلیت می گفتهی ملی هر کشور یا جامعه هاو فرهنگ ها، سنتهادسته از ارزش

 بارۀر هر جامعه دربی حاکم هابودن ارزشبا توجه به نسبیمخاطب را داشته باشد.  ۀدر جامع

یت کسب که قابل شود رجوع ییهابه ارزش بسیار دقت کرد که صرفاً دباییم ،کارگیری این استراتژیهب

ایجاد نتایج معکوس بسیار محتمل است.  ،در غیر این صورت ؛دنمخاطب را داشته باش ۀاحترام در جامع

استراتژی بهترین  .کرداستفاده  4«سفیران خیرخواه»( برای سفیران ورزشی از اصطالح 4211من )گپی

اجماع  22/1 ۀبا نمر است، عملکردتژی کسب باالترین  استرا ۀکه زیرمجموع 8راهبردهای ارتباطی

 هاچگونگی ایجاد راه بارۀهبردهای ارتباطی در. استراتژی بهترین رادر بین خبرگان کسب کرد زیادی

و جوامع است تا داستان  های مختلف، ادیان، ملل، قومیتهابرای کمک به جنسیت ی ارتباطیهاو پل

ین ااجرای کارآمد رود شتراک بگذارند. انتظار میی منحصر به فرد خود را با یکدیگر به اهاو تجربه

« تمادسازیاع»و « درک متقابل»، «فرهنگیبینارتباطات »ایجاد  نتایج دیپلماتیک مانند به استراتژی 

  .(321، 2112)عبدی و همکاران،  ختم شود

ۀ ه با نمرک بودی مرتبط با عملکرد باال هااستراتژی ۀ، دیگر استراتژی زیرمجموعهاکسب بهترین رکورد

رای ومی نسبی بتواند مفهین رکوردها می. کسب بهترکردکسب اجماع مناسبی را بین خبرگان  23/1

واقع این فقط اما در معنای مطلق نیز در ،باشد هر ورزشکار و کشور با توجه به بضاعت و امکانات

 ؛(2114)مورای و پیگمن،  قهرمانان هستند که در اذهان و قلوب مردم و تماشاگران باقی خواهند ماند

برای کسب برآمدهای  یاستراتژی کارآمدواند تکسب بهترین رکوردهای ورزشی می بنابراین

ی طوالنی از ها(، کشور چین برای مدت2112) 3مارسینپژوهش ی هاطبق یافتهدیپلماتیک باشد. 

                                                           
1. Universal Values Ambassadors 

2. Competent Cultural Ambassadors 

3. National Values Ambassadors 

4. Goodwill Ambassadors 

5. Best Communication Strategies 

6. Marcin 
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میزبانی از طریق  تازگیبهی ورزشی مختلف و هاطریق کسب مدال و پیروزی ورزشکاران در رشته

استراتژی کرده است. برداری رهبهاز ورزش برای کسب اهداف سیاسی  ،رویدادهای بزرگ ورزشی

ی اصلی تبدیل منابع هانیز از دیگر استراتژی 22/1 ۀبا کسب نمر 1«ای گستردهپوشش رسانه»

 اتژی بیانگر این واقعیتاین استر. بودیندهای دیپلماتیک مورد انتظار دیپلماسی ورزشی به برآ

انی جه ۀای، شبکرادیو و تلویزیون ماهوارهی مدرن مانند هااست که در عصر شکوفایی رسانه ناپذیرانکار

شانس  ،ای به یک رویداد بیشتر باشدی رسانههاچه توجه غول، هر...وب، چاپ و نشر دیجیتال و

ی هاهر رویدادی که از نگاه رسانه همچنینشدن آن رویداد در سطح جهانی بیشتر خواهد بود. هدید

اهش ن بسیار کثیر آأثرگذاری داشته باشد، اما مقیاس تشانس اتواند یهنوز م ،دور بماندالمللی بین

  .(321، 2112)عبدی و همکاران،  شودجغرافیایی کوچک محدود می ۀمنطقبه یک خواهد یافت و 

است مهم  ۀبیانگر این نکت 24/1فازی  ۀبا نمر 2«ورزشیدیپلماسی رسمی و  انسجام بین»استراتژی 

در  طور جدی ودیپلماسی ورزشی به ،تمایل نداشته باشندتا زمانی که مقامات رسمی یک کشور که 

کنون که تا است مقامات رسمی بوده ۀآگاهان ۀبزرگ اتفاق نخواهد افتاد. براساس همین خواست یمقیاس

پنگ بین ایاالت متحده و چین، دیپلماسی کریکت لماسی پینگی کالسیک  مانند دیپهادیپلماسی

 و ایپلماسی کشتی بین ایران و آمریککی بین آمریکا و کانادا و دها بین هند و پاکستان، دیپلماسی

گیری از زاری رویدادهای بزرگ ورزشی، بهرهی مدرن دیپلماسی ورزشی از جمله برگهاهمچنین شیوه

وجود  دلیل. بهاندطراحی و اجرا شده ، در مقیاس وسیعیفرهنگی ۀسفیران شایستعنوان ورزشکاران به

انسجام بین دیپلماسی ورزشی و رسمی در زمان ریاست جمهوی محمد خاتمی بود که دیپلماسی 

ر اثر دو  (2111)شهابی، فرانسه موفق ارزیابی شد  1112فوتبال بین ایران و آمریکا در جام جهانی 

 در زمینۀ نژادجمهور محمود احمدیی دیپلماسی رئیسهاتالشدر  شده بود کهرذکهماهنگی نبود 

  .(2113شناس، )گیاهنشد حاصل  توفیق کشتی

دهای محتمل و منتج م، برآپژوهشو بررسی ادبیات  پژوهشی گروه هااساس دیدگاه خبرگان، ایدهبر

 ،اول دسته: شدگروه بندی  دو دسته بهمنابع دیپلماسی ورزش  ۀمند و هوشمندانکارگیری نظامهباز 

و ابتکارات دیپلماسی ورزش در  هااست که تمرکز اصلی طرح مربوط 3به برآمدهایی ویژه و صریحی

وزارت امور خارجه  تبطی مرهاو مسئول مستقیم طراحی و اجرای طرح ستهاراستای تحقق آن

ه رآمدها از آن نظر ویژآن است. این بسسات مرتبط با ؤتگاه دیپلماسی رسمی و نهادها و معنوان دسبه

( مسئول اجرای آن است و از آن نظر صریح نامیده رسمی خاص )دستگاه دیپلماسی ینهاداست که 

                                                           
1. Vast Media Coverage 

2. Official and Sports Diplomacy Solidarity 

3. Specific and Explicit Outcomes 



 693                                                                 دیپلماسی...  طریق از نرم قدرت اعمال مدل : طراحیعبدی

هداف اخبرگان،  ۀبه عقید ،طبق مدل نهایی. ه استشدمشخص و تعریف یدنبال اهدافکه بهشده است 

ع یک یا چند منب هوشمندانه یدر طرحکه درصورتی اما ،نیست مراتب دقیقمستلزم سلسلهمشخص 

ای، آمادگی مخاطبان و البته و متناسب با شرایط زمینه کنندانتخاب  دیپلماسی ورزشی را با دقت

 شانستوان می، شودممکن اجرایی شکل در بهترین  استراتژهای تبدیل ۀکارگیری هوشمندانهب

، «اعتمادسازی»، «انبهجدرک متقابل/دو»، «فرهنگیارتباطات بین»برآمدهایی از جمله دستیابی به 

زدایی( همراهی )ایجاد صلح )تنش»و  «جذب مخاطبان»، «شهرت کشور»، «ایجاد/تقویت برند ملی»

 پوشانیخبرگان، برآمدها ممکن است با همدیگر هم هایبراساس نظر. افزایش دادرا  «صلح( ۀو توسع

 زدایی( اولینمدل، برآمد ایجاد صلح )تنشری در مراتب ظاهکردن سلسلهو بدون طی باشند داشته

خت شناملت برای نمونه، پاکستان که از هندوستان استقالل یافته است و دو  ؛برآمد مدنظر باشد

کسب برآمد ایجاد صلح از طریق کاهش  را هدف اصلی از دیپلماسی کریکت ،عمیقی از همدیگر دارند

شهرت کشور موضوعیت  قویت برند ملی واهداف ت اند وگذاری کردههدفتنش و ترک مخاصمه 

رهنگی و عمومی اما در برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی که خود نوعی دیپلماسی ف ،چندانی ندارد

سب برآمدهایی ک هستند، ن طیف وسیعی از جوامع و کشورهاآید و مخاطب آکشورها به حساب می

، اعتمادسازی، تقویت برند ملی، شهرت کشور و هادرک متقابل ملتفرهنگی، همچون ارتباطات بین

 قرار گیرد.  هاایجاد صلح در اولویت دولت برآمدبیشتر از تواند میجذب مخاطبان 

 شوندمییی هاابتکارات و تالش ۀشامل همو د نوشنامیده می 1برآمدهای ضمنی/ عمومی دوم، ۀدست

ی تیابی به این برآمدها زمان. دسشونداجرا میبط تسسات مرؤارج از دستگاه دیپلماسی رسمی و مکه خ

صنعت ورزش از طریق وزارت ورزش و  ۀگذاری و توسعسرمایه ۀواسطبهاست که کشورها  شدنیتصور

نهادهای خارج از  ۀو هم 2نهادی مردمهاسازمان و ی ورزشی، بخش خصوصیهاجوانان، فدراسیون

توریسم ورزشی را  یک صنعت و ۀمثابورزش به ۀتوسعزمینۀ ی متولی، هاوزارت امور خارجه و دستگاه

ی هاطرح ۀشدچون جزو اهداف صریح و ازپیش تعیین ؛هم آورند. این برآمدها ضمنی استافر

ارج از و نهادهای خ هادستگاه ۀ. همچنین از این نظر عمومی است که همدیپلماسی ورزشی نیست

مدل  اساسبرگیری و تقویت آن نقش داشته باشند. توانند در شکلدستگاه دیپلماسی ورزشی می

-اجتماعی ۀگردشگری ورزشی، توسع ۀصنعت ورزش، توسع ۀی شامل توسعنهایی، برآمدهای ضمن

، تقویت برند ملی، شهرت کشور، جذب شدهرگانه ذکسه ۀاز طریق توسعمدت است. در درازاقتصادی 

جنوبی  ۀمثال، قطر، چین و کر رایب ؛متصور بودتوان صلح( را می ۀهمراهی )ایجاد/توسع مخاطبان و

و مسابقات جهانی را اند کردهگذاری ی ورزشی سرمایههازمینه ۀشدت در هماخیر به ۀدر چند ده

                                                           
1. General/Implicit Outcomes 

2. NGOs 
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پیام دیپلماتیک ضمنی از جمله تقویت تصویر و برند صنعت ورزش  ۀتوسع روینااز ؛اندمیزبانی کرده

را نیز به جهان ارسال جذابیت و مشارکت سیاسی ملی، شهرت کشور، جذب گردشگران ورزشی، 

و  دای شبیورزش بسکتبال در آمریکاست که یائو مینگ جذب لیگ ان ۀتوسع ۀواسطکند. بهمی

در ایران  .(48، 2112)هائوژوو،  کندبرقرار را توانست پل فرهنگی بین دو ملت چین و ایاالت متحده 

حضور بازیکنان کشورهای عربی در لیگ ایران و برعکس، حضور بازیکنان ایرانی در  و منطقه نیز

امور دیپلماتیک از طریق  دادنبرای انجام ظرفیتیتواند ویژه فوتبال میقه بهی ورزشی منطهالیگ

 ورزش باشد. 

 یک»شده مدل دیپلماسی پیشنهادبه این اجماع دست یافتند که  23/1 ۀخبرگان بین المللی با نمر

لماسی دیپ ۀپدید تواندو محتواست که می فرممدل کاربردی و قابل قبول از دیپلماسی ورزشی از نظر 

کمکی برای  یابزارعنوان که دیپلماسی ورزشی به شودیادآوری است . الزم «ورزشی را توضیح دهد

 و ابتکارات دیپلماسی فرهنگی و هاوسیع از طرح ۀت نرم کشورها، تنها بخشی از دامنیابی به قدردست

 ارۀبنباید در ،کم گرفتی آن را دستهاقابلیت رغم اینکه نبایدبه بنابراین؛ عمومی کشورهاست

صورت متنوع و همسو با ابتکارات دیپلماسی ورزشی اگر به و ها. طرحکرداغراق  نیز ی آنهاتوانایی

 دریافتی مخاطب و هاای، ویژگیهی دیپلماسی رسمی با درنظرگرفتن شرایط زمینهاسیاست

کسب  -دهدنشان می پژوهشچنانچه ادبیات - دنی تبدیل هوشمندانه طراحی و اجرا شوهااستراتژی

شان ن. همچنین باید خاطرنخواهد بوددور از دسترس  مدتتا بلند مدتکوتاه ۀاهداف دیپلماتیک در باز

ری تبه مطالعات بیشتر و عمیقکرد که موضوع دیپلماسی ورزشی و ابعاد و کارکردهای آن همچنان 

ی هاتواند روزنه. در این میان، مدل پیشنهادشده میکردان ی آن را نمایهاویژگی ۀنیاز دارد تا بتوان هم

 قرار دهد. جدیدی را برای شناخت و تکامل این حوزه در اختیار پژوهشگران 

 تشکر و قدردانی
 ۀ، و اساتید دانشکداوکالهاماایالتی ، استاد دانشگاه 1شایسته است از خانم پروفسور جیمی فولرتون

ی هاکوتاه مطالعاتی، میزبانی و همکاری ۀماه دورشش که در مدت رسانه و ارتباطات راهبردی 

  کنیم. سگزاری و قدردانی را نهایت سپا کردند،ای صمیمانه
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