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  چكيده 
پژوهش حاضر به لحاظ . هاي ديپلماسي ورزش بود مؤلفه 1)ساختاري تفسيري(دف از پژوهش حاضر مدلسازي نرم ه

ها توصيفي بود كه با بررسي ادبيات پيشينة مرتبط با اين زمينه و انجام  هدف كاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده
هاي  ها و گويه حوزة ديپلماسي ورزش، مؤلفه با سيزده متخصص داخلي و خارجي) تحليل محتوا(مصاحبة كيفي 

در مرحلة بعد از نظرهاي هفت تن از متخصصان براي اعتباريابي مدلسازي تفسيري و . ديپلماسي ورزش شناسايي شد
هاي ديپلماسي ورزشي در هفت سطح قرار گرفتند كه  ها، مؤلفه پس از تحليل داده. استفاده شد MICMACتحليل 

و در آخرين  "توسعة فرهنگي"عنوان سطح زيربنايي و سازنده،  در سطح يك به. طراحي شد ISMبراساس آن گراف 
ها براساس قدرت نفوذ و وابستگي،  مؤلفه MICMACپس از تحليل . قرار گرفت "المللي برندينگ و پرستيژ بين"سطح 

دت و هويت ملي، توسعة اي، وح تعامالت رسانه(، مستقل )توسعة فرهنگي و صلح و دوستي(در سه ناحية پيوندي 
المللي و توسعة قدرت  بعد تاريك، توسعة اقتصادي، برندينگ و پرستيژ بين(و وابستگي ) سياسي و مبارزه با انزوا

  .بندي شدند دسته) هوشمندانه
 

  هاي كليدي  واژه
  .الملل، مدلسازي ساختاري تفسيري ديپلماسي ورزش، روابط بين
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1. Interpretative Structural Model (ISM) 
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   مقدمه
 ةترين شاخص ديپلماسي مهم. )9( ين بار در مصر باستان، يونان و چين مطرح شدمفهوم ديپلماسي اول

ها، تحوالت گوناگوني در شكل، محتوا و  دولت پيدايشسياست خارجي كشورهاست كه در طول تاريخ 
، تحول ييها و شكسته شدن مرزهاي جغرافيا و گسترش رسانه پيدايشبا . ساختار آن پديد آمده است

ديپلماسي عمومي تعبيري است كه ). 3(در شكل و معناي ديپلماسي پديدار شده است مفهومي شگرفي 
 1هاي غيردولتي تر شدن نقش سازمان آن پررنگ در پيو ) 7(دليل جهاني شدن وضعيت قدرت  به

هاي تجاري و مذهبي پس از ظهور اين  ههاي دانشگاهي، گرو ، انجمن2هاي ملي حقوق بشر انجمن
الملل دنياي  كارشناسان مسائل بين). 7(تايمز صورت گرفت  ةميالدي در روزنام 1851اصطالح در سال 

هايي كه  كارگيري روش ناچار با قدرت نرم و به  اند كه امروزه تمامي كشورها به امروز بر اين عقيده
دن اي جديد و جهاني ش در اين ميان تحوالت رسانه. )18( ندا دهد، مواجه ها و نگرش را تغيير مي ذهنيت

توانند در  تنهايي نمي وزارت خارجه را با چالش مواجه كرده است و وزراي خارجه به ،"ساختار نگهباني"
وسيعي از بازيگران  تعدادگيرنده باشند؛ سياست خارجي امروز به  هاي خارجي يك كشور تصميم سياست

كه افكار عمومي آماده  نيهاي مختلف تا زما بنابراين در صحنه. )24( المللي غيردولتي وابسته است بين
هاي خود را در  المللي حجم وسيعي از برنامه بازيگران اصلي بين رو ازاينيابد و  ها تحقق نمي نشوند، برنامه

هاي  سسات غيردولتي، شخصيتؤها و م بخش ديپلماسي عمومي و از طريق مراكز علمي، سازمان
امروزه افكار عمومي يكي از اركان مهم ). 2(ند كن پيگيري مي... فكري، هنرمندان، ورزشكاران و  ةبرجست

توانند همچون گذشته  شود و كشورها نمي هاي گوناگون محسوب مي گيري كشورها در حوزه در تصميم
در ديپلماسي  ،عبارت ديگر به). 4(دولتي در قالب ديپلماسي سنتي تكيه كنند  تنها بر تبادالت بين

ن ن سياسي، فرهنگي و در مجموع جمعيتي غير از مسئوالها را مردم، نخبگا عمومي مخاطب برنامه
هاي جمعي و تأثيرگذاري فرهنگي  از ابزار مختلفي مانند تبليغات رسانه زمينهد و در اين ندهتشكيل مي

ديپلماسي عمومي افكار طريق ها سعي دارند از  در واقع دولت. )7(كنند استفاده ... ها و  از طريق دانشگاه
خارجي خود با مشكالت كمتري مواجه  تا براي رسيدن به اهداف سياستكنند همراه  عمومي را با خود

  ). 8(د نشو

                                                           
1. Non-Governmental Organizations 
2. National Human Right Institution  
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از يك سو نقش آن در  ؛رودشمار مي جهاني امروز به ةمطالعاتي مهمي براي جامع ةورزش نمون
كشورها  ةتحكيم روابط ميان كشورها و از سوي ديگر نقش ابزاري اين پديده در جهت سنجش و مقايس

اي جدانشدني از تمامي ارتباطات و عنوان مؤلفه يكديگر موجب شده تا امروزه پژوهشگران از ورزش به با
ورزش كيفيتي ). 12(تعامالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف جهان ياد كنند 

ها رهبران  ده و ژاپنيها، اياالت متح كه ژرمن مندند؛ درحالي ها به آن عالقه مرز دارد و تمامي حكومت بي
الملل  ديپلماسي ورزش به فهم بهتر بين. ندكنكنند تا از آنان پيروي  ند، ساير كشورها سعي ميا اين حوزه
هزينه و  خطر، كم كم"ورزش ابزاري . برد بين مي ها و تعصب را از و كليشه كند مي ها كمك و دوستي
  ).23(هاي ديپلماتيك است   تبراي فعالي "پرمحتوا
و  1كوفي عنان. جهاني مطرح شده است ةسال گذشته نمودي متفاوت از ورزش در جامع پنجاه در

عنوان   اند؛ آنها از ورزش به عنوان ابزاري براي توسعة سياست اشاره كرده  به نقش ورزش به 2نلسون ماندال
كنند  ياد مي ،ببردبين  ها را از جنگ، فقر و بيماري مانندتواند موانع توسعة كشورها  اي كه مي پديده

اي كه ظرفيت الزم را براي تغيير جهان دارد، ياد  عنوان پديده  نلسون ماندالي فقيد از ورزش به. )19(
ها  دولت ةزند؛ ورزش از هم ورزش با جوانان با زبان واحد حرف مي«: گويد ورزش مي ةوي دربار. كند مي

ديپلماسي ورزش يك فصل از كتاب راهنماي . »ستبراي از ميان برداشتن موانع نژادپرستانه قدرتمندتر ا
المللي انجمن مطالعات  هاي بين ديپلماسي مدرن آكسفورد را به خود اختصاص داده است؛ در همايش

 3هاج  ديپلماسي ةديپلماسي ورزش اختصاص داده شده است كه نشري بهالمللي دو قسمت تخصصي  بين
  ).14(ده است كرچاپ  2013هار در ب »ديپلماسي ورزشي« ةدربار اي نامه ويژه

هاي  را از فعاليت عنوان فعاليتي شخصي، آن  و به دانستهپيش از اين ورزش را شكل خاصي از بازي 
امروزه و با توجه به تاريخچه و اتفاقات عصر حاضر،  ،دانستند؛ از سوي ديگر عمومي و سياسي متفاوت مي

ويژه ورزش   دنياي امروز از ورزش و به. دانند ميگروه كثيري ورزش را با سياست در ارتباط و دخيل 
در بخشي از . )19( كند اي در جهت تغيير محيط سياسي و اقتصادي ياد مي عنوان پديده  اي به حرفه

  :)16( آمده است - المللي ورزش و فعاليت بدني سال بين – 2005گزارش سازمان ملل متحد در سال 
آورد كه مبناي آن  عي ميان كشورهاي مختلف فراهم ميجهان ورزش فرصتي را براي همكاري طبي«

 ةورزش تمامي افراد و شهروندان جامع. مشاركت تمامي كشورها و افراد به شكل طبيعي در ورزش است
                                                           

1. Kuffi Annan 
2. Nelson Mandella 
3. Hauge 



 1395آذر و دي ، 5شمارة ، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

800

ها  و ميان فرهنگآورد  مي، افراد و جوامع مختلف را در كنار يكديگر دهد قرار مي جهاني را تحت پوشش
نظم، مانند هايي  ورزش چارچوبي را براي يادگيري مهارت. ندز هاي گوناگون پل مي و قوميت
همياري، احترام و بردباري را به  مانندآورد و قواعد اصلي زندگي  وجود مي  نفس و رهبري به اعتمادبه

ورزش به افراد ارزش تالش و چگونگي رسيدن به پيروزي را آنچنان كه آنها . دهد انسان آموزش مي
عنوان   در اين ميان ملل گوناگون از ابعاد مثبت ورزش به. دهد كنند، آموزش مي شكست را نيز تجربه مي

  . »دنكن ابزاري قوي براي رسيدن به اهداف خويش استفاده مي
. هاي كيفي بسياري در خارج از كشور انجام شده است در زمينة ديپلماسي ورزشي تاكنون پژوهش

ورزش جايگاهي براي رقابت دنياي  ةزمين«ن اخود با عنو ة، در بخشي از مقال)2013( 1جكسون
فكر كنيد، اگرچه ورزش اشارات زيادي   به ارتباط ميان ورزش و دين پرداخته است؛ كمي، »شده جهاني

كاهش تعداد مسيحيان در  ،دارد)) ع(تقويت عضالت توسط عيسي مسيح (به مذهب و رعايت هنجارها 
سيس دپارتمان أرد تا در بخشي از سخنان خود در ترا مجبور ك 2هاي گذشته پاپ جان پاول دوم سال
اي  هاي ورزشي توجه كند، پديده بدون شك به رشته دباي... كليسا «: بگويد، 3اي ورزشي در واتيكان رشته
وي در . »قراوالن آن است هاي حياتي فرهنگ معاصر و از جمله پيش مشخص يكي از شاهرگطور  بهكه 

سياست خارجه، سياست  ةنقش ورزش در زمين: افزايد ورزش مي ةادامه ضمن بررسي كاركرد دولب
عنوان  هاي معتقدند كه ورزش ب از سويي عده. شود تر مي روز مبهم خارجه و روابط ديپلماتيك روزبه

و كمك  كردهآميز دعوت  گوي صلحو و افراد را به گفت كند ميها مبارزه  اي ارزشي با دشمني پديده
اي ديگر  ست كه عدها اين در حالي ،ي ميان اقوام و ملل مختلف صورت گيردكند تا فهم بهتر فرهنگ مي

بلكه خود منبع دشمني و تضاد  ،برد ها را از بين نمي تنها دشمني معتقدند ورزش در بسياري از موارد نه
-چين- كره(هاي آسيايي و ديپلماسي در آسيا  بازي«در پژوهش خود با عنوان ) 2013( 4چا .است

هاي آسيايي در از ميان  پكن به نقش بازي 2008هاي المپيك  بازي رمروري كوتاه ب ضمن »)روسيه
موردي  ةوي در اين مطالع. كند بردن مرزهاي ايجادشده در دوران پاياني جنگ سرد در آسيا اشاره مي

 »5نشان ملي«ي در ادامه ورزش را يك و. نامد الملل مي ورزش را ابزاري تقويت توسعة تعامالت بين
د اجتماعي تأثيرگذار باشند و از اين راه به اهداف خويش دست نها بتوان ها و سياست داند تا دولت مي

                                                           
1. Jackson  
2. Pope John Paul II 
3. Vatican 
4. Cha 
5. National Brand 
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و جام جهاني  2008هاي المپيك  يديپلماسي باز«با عنوان ي ديگر ، در پژوهش)2013( 1كاسترو .يابند
هاي  كسب مقام ،»؛ راهبرد برزيل براي پيروزي بر قلوب و اذهان از طريق ورزش و فوتبال2014فيفا 

جام  مانندها و رويدادهاي مختلف ورزشي  هاي اخير و ميزباني بازي برزيل در سالمختلف قهرماني كشور 
، جام جهاني فوتبال )2013(اي جهان  ، بيستمين قهرماني دوندگان حرفه)2013(هاي فيفا  نكنفدراسيو

هاي پان آمريكن و پاراپان  بازي، پانزدهمين دورة )2016(هاي المپيك و پارالمپيك  ، بازي)2014(
اين  2ةقدرت هوشمندانرا موجبات افزايش  )2011(  هاي نظامي ، پنجمين دورة بازي)2007(آمريكن 
و ماحصل كرد را براي اولين بار مطرح  آن 2003داند؛ اين قدرت چيزي است كه ناي در سال  كشور مي

خود دوران رياست جمهوري سيلوا در وي در قسمتي از پژوهش  .جمع قدرت سخت و قدرت نرم است
رشد اقتصادي، ثبات مالي، محروميت اجتماعي و  ةرا دستماي 2010تا  2003دوره از سال  دوبرزيل در 

پاي   ترين كشور آمريكاي جنوبي پابه عنوان بزرگ هداند و معتقد است برزيل ب تمرين دموكراسي مي
خود را  »3بريك«عنوان يكي از كشورهاي  هرده و بكشورهاي روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي رشد ك

جدول  17 ةبه رتب 21 ةبرزيل به لحاظ قدرت نرم پس از برگزاري جام جهاني فوتبال از رتب. درمعرفي ك
عنوان بخشي از  هب را رويدادهاي بزرگ ورزشينيز ) 2014( 4گريكس و هوليهان .جهاني جهش داشت

هاي جام جهاني  بازي ةضمن مقايس ،بريتانيا 2012آلمان و  2006موردي  ةاستراتژي قدرت نرم؛ مطالع
ها را در استفاده از سياست از ورزش در قرن  آلمانلندن،  2012آلمان و المپيك تابستاني  2006فوتبال 

كمونيست از  –دورة نازيسم و آلمان غربي سوشاليست  دواند؛ آنها در  بيستم ميالدي نقش مهمي داشته
 2006دليل براي موفقيت آلمان در برگزاري جام جهاني  سه ايشان. بي بهره گرفتندخو هاين موضوع ب

  :فوتبال گزارش كردند
  ؛اطالعات و آگاهي بخشيدن مناسب به مردم كشور در راستاي مزاياي ميزباني ةارائ .1
  ؛ها پذيرفته شده بود خوبي توسط ژرمن  ها كه به بازي ةنگرش هوادارمحور توسط كميت .2
  .ها  يهفته برگزاري اين باز چهاريار خوب طي وهواي بس آب .3
طي . لندن توانست ديپلماسي عمومي خود را تقويت كند 2012هاي  بريتانيا نيز با برگزاري بازي 

لندن بود،  2012هاي المپيك  دنبال آمادگي براي برگزاري بازي هكه بريتانيا ب 2010تا  2009هاي  لسا

                                                           
1. Castro 
2. Smart Power 
3. BRIC: Stands for Brazil, Russia, India &, China 
4. Grix & Houlihan 
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 ششگذاري، فرهنگ، گردشگري و مردم جزو  ت، سرمايهشاخص صادرات، مهاجر ششاين كشور در 
الملل و بعد  ورزش بين«در پژوهشي مروري با عنوان ) 2014( 1يگمنپ .دولت برتر دنيا قرار گرفت
هاي  ضمن بررسي مفهوم رقابت ،»جهاني ةهاي ورزشي و جامع ها، فدراسيون عمومي ديپلماسي؛ دولت

هاي حاضر در اين  يپلماتيك از زمان المپياد باستان، از تيمعنوان بازيگران د  المللي ورزشي به بين
ها  مردم و دولت ةهم ةعنوان نمايند  بلكه به ،كشورها ةعنوان نمايندگان وزارت خارج  تنها به رويدادها نه

سال گذشته و  پنجاهالمللي در  در اين مقاله به رشد سريع تعداد رويدادهاي ورزشي بين. ياد كرده است
بر  عالوه. بادالت فرد به فرد به شكل شخصي، مجازي در خارج از مرزهاي ملي اشاره شده استافزايش ت

هاي روز دنيا به قدرت ارتباطي رويدادهاي ورزشي  اين موضوع، به اين نكته نيز اشاره شده كه فناوري
ين زمينه و سبب انقالب در ا أهاي اخير كمك شايان توجهي كرده است كه خود منش المللي در دهه بين

الملل و  طراحي ارتباط ميان ورزش بين« نيز در بررسي عميق با )2014(پيگمن و موراي  .شده است
دن استفاده كرها مبني بر تسهيل و آسان  مورد پذيرش حكومت ةدنبال ترويج بهترين شيو هب »ديپلماسي
. سط نهادهاي ورزشي بودندعنوان ابزاري ديپلماتيك توسط آنان و كاربرد مؤثر ديپلماسي تو هاز ورزش ب

اين پژوهش تالش داشت تا مروري چندگانه بر مطالعات مروري پيشين ديپلماسي ورزش كه بر روي 
اي جامع در اين  نبود مطالعه ةصورت گرفته است و نقيص... پنگ، فوتبال، بيسبال و  هاي پينگ رشته

هاي  ها، بازيگران و راه شبكه ةچندگانخود ضمن بررسي  ةايشان در قسمتي از مقال. زمينه را تكميل كند
اولين مورد : كنند بندي متفاوت از ديپلماسي ورزشي را تعريف مي الملل و ديپلماسي، دو طبقه ورزش بين

و  رود كار مي بهعنوان ابزاري ديپلماتيك  هها ب المللي است كه آگاهانه توسط حكومت شامل ورزش بين
عنوان بازيگري غيرحكومتي در  هتواند ب ان ديپلماسي كه ميعنو هالملل ب ورزش و بين ةدومين طبق

حالت اول در جهان . گفتمان را داشته باشد ةكننده و نمايند المللي نقش مذاكره هاي ورزشي بين رقابت
هاي  ها امروزه از ورزش براي بلندتر كردن صداي پيام چراكه حكومت ،تر است امروز آشناتر و رايج

هايي براي بهبود ديپلماسي  عنوان فرصت هكنند يا از رويدادهاي ورزشي ب ه ميديپلماتيك خود استفاد
گيرند و در نهايت در زير پرچم روابط ديپلماتيك از ورزش بعنوان ابزاري براي  خود بهره مي عمومي

كنند و اين همان شكل سنتي بحث  كاهش تنش و ايجاد زمينه اي براي تغييرات سياسي استفاده مي
عنوان نوعي ديپلماسي است، كمتر مورد  هالملل ب حالت دوم كه همان ورزش بين. رزش استديپلماسي و

الملل بر ديپلماسي و اختصاصي  توجه و فهم قرار گرفته است؛ اين بعد شامل تأثيرات هر دو ورزش بين
                                                           

1. Pigman 
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هاي ديپلماتيكي است كه اتفاق  الملل است؛ اين در واقع همان فعاليت شدن ديپلماسي ورزش بين
  .شود الملل مي موجب اجراي مسابقات ورزش بين وافتد  يم

تواند  الملل، مي سياست بين ةورزش در عرص ةنقش اولييابيم  با مطالعة موضوعات مذكور درمي
چنانچه ديپلماسي عمومي را معطوف كردن ساير  .)26( عنوان يك فرايند ديپلماتيك عمومي باشد  به

وافر  ةعالق. ستمومي يك كشور بدانيم، ورزش چنين پتانسيلي را داراهاي ع ها و جاذبه جذابيت   مردم به
و  يندخدمت ورزش درآ   اي به فزاينده طور كامالً  هاي جمعي به مردم به ورزش موجب شده كه رسانه

صفحات زيادي از مطبوعات و زمان بسياري از راديو و تلويزيون را در سراسر جهان به خود اختصاص 
  .دهند

ماسي سنتي ابزاري براي رسيدن به اين اهداف است، موراي هفت دليل را براي ورزشي اگرچه ديپل
  ):22(دارد  بيان مي 1شدن ديپلماسي

هاي نوين  تغييرات در فضاي ديپلماتيك، ديپلماسي را مجبور به سازگاري و آزمايش شيوه. 1
براي رسيدن به اهداف سياست عنوان ابزاري غيرمستقيم   كار گرفتن ورزش به ديپلماسي كرده است كه به

وسيلة ورزش از شكل منزوي،   تواند به تصوير سياست خارجي يك كشور مي. خارجه يكي از آنهاست
  .پسند تبديل شود بسته و غيرمرتبط به شكلي خالقانه، مؤثر و عامه

ها در حال  ورزش و مؤسسات ورزشي در ابعاد قدرت، ميزان پذيرش مردم و گسترة فعاليت. 2
كس با ورزش مخالف نيست؛ ورزش كيفيتي  هيچ«: گويد در اين زمينه مي 2ديويد بكام. يش هستندافزا

  .»گير دارد جهاني و همه
دهند تا  اين افراد ترجيح مي. اند عامة مردم جهان از خشونت فراوان در هزارة جديد خسته شده. 3

 ).22(سائل خود را حل كنند كشورها با استفاده از قدرت نرم مانند تعامالت فرهنگي و ورزشي م
افزارها  چه در زمان باستان و چه در المپيك نوين معلق كردن جنگ» بس المپيك آتش«ترين هدف  مهم

و خشونت در طي برگزاري مسابقات المپيك است تا از اين طريق به ورزشكاران و تماشاگران اجازه دهد 
بس  مسافرت كنند؛ اگرچه در اين ميان آتش فارغ از وضعيت نظامي بتوانند به محل برگزاري مسابقات

پكن نشد، اين تجاوز تأثير  2008هاي  المپيك مانع از تجاوز روسيه به گرجستان خالل برگزاري از بازي
مدرن، ديپلماسي ورزش و فرهنگ  در عصر اطالعاتي پست). 23(ها نداشت  مخربي بر برگزاري اين بازي

                                                           
1. Sporticization of Diplomacy 
2. David Beckham 
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توان آنها را دور از سياست و  يند و مانند گذشته نميآ حساب مي  ابزار قوي سياست خارجي به
  . داشت نخورده و بكر نگه دست
. ورزش بخش اعظمي از زندگي امروز را به خود اختصاص داده است و مخاطب جهاني دارد. 4

هاي ورزشي مثبت منتقل شود، ادراكات از  چنانچه وضعيت، تصوير و پيام ديپلماتيك از طريق ارزش
هاي المپيك  نمونة اين موضوع بازي. تواند به شكل معناداري تغيير و بهبود يابد ميسياست خارجي 

پكن بود كه چين با استفاده از اين مراسم پربازده، تصوير خود در جامعة جهاني را تقويت و  2008
  .عنوان يك قطب اقتصادي جهان خود را تثبيت كرد  به

. هاي ورزشي و مقولة ديپلماسي به يكديگر است تهپنجمين دليل، تقارب و نزديكي روزافزون رش. 5
سفير سابق اياالت  1گذارد؛ جيم كين وكار صلح را به نمايش مي عنوان يك سازمان، ديپلماسي كسب به

  :گويد ، در اين مورد مي)2009(متحده در دانمارك در دومين كنفرانس ديپلماسي 
. ها باشند ابي و حتي ايجاد روابط ميان دولتتواند ابزاري قدرتمند براي دستي هاي ورزشي مي رشته«

مثبت در بستر ورزش كه حامل  ورزش در مقابل افتراقات اخالقي و فرهنگي مختلف با استفاده از پيامي 
تواند  ها باشد، مي هاي مشترك مانند احترام متقابل، صبر و تحمل، دلسوزي، نظم و برابري فرصت ارزش

  .»ها به افراد قرار گيرد ها يا پاداش ر نسبت به وعده و وعيدعنوان يك سياست خارجة مؤثرت  به
عنوان راهي براي جذب جوانان   حكومت اياالت متحده از ورزش به 2سپتامبر 11پس از حادثة 

نظر   مسلمان آفريقايي و خاورميانه استفاده كرد، حال آنكه اين موضوع تا پيش از اين دشوار و سخت به
كنند، نوعي  هاي مختلف در آن زندگي مي شور اياالت متحده كه اقوام و گروهاين موضوع در ك. آمد مي

... هاي سنتي، موسيقي و  اي ممكن است به مسائل حقوق بشر، فستيوال فرصت بود؛ در اين كشور عده
به ورزش ) ها با انواع زبان(ها و شهروندان اين كشور  از سوي ديگر، تمامي فرهنگ. مند باشند عالقه
ويژه براي   اين موضوع خود بهترين شيوه را براي تعامالت به. كنند ندند و اين پديده را تحسين ميم عالقه

  .كند ند، ترسيم ميا هايي كه در عصر حاضر با سختي در سياست خارجه مواجه ديپلمات

                                                           
1. H.E Jim Cain 

اي تروريستي دو  تروريست افغاني وابسته به گروه القاعده در پي حادثه 19، پس از حملة اياالت متحده به افغانستان، 2001سپتامبر  11در .  2
جمهور وقت  پس از اين فاجعه بوش رئيس. ور شدند نيويورك حمله» مركز تجاري جهان«هاي تجاري  ة آنها به برجوسيل هواپيما را ربودند و به

يا ) Bush's War(مستند جنگ بوش . ويژه افغان دستور حمله به عراق را صادر كرد هاي تروريستي به دليل حمايت صدام از گروهك آمريكا به
  .اتفاقات آن زمان دارد اطالعات كاملي از  Pbs.orgسايت  وب
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دليل ديگري است كه ماية تعامل هرچه بيشتر و ادغام ديپلماسي و ورزش شده  1جهاني شدن. 6
شان خواست  هاي اجتماعي ها در حال تغيير است و آگاهي از مسئوليت ش ورزشكاران و ديپلماتنق. است

سوي  در اين شرايط ورزش و ديپلماسي به مشابه دو قطب غيرهمنام به. عامة مردم از هر دو حرفه است
ود دنبال كسب پيروزي براي حكومت خ ها به شوند؛ هم ورزشكاران و هم ديپلمات يكديگر كشيده مي

  . ها به دور ميز بنشينند هستند، فارغ از اينكه ورزشكار به دور پيست بدود يا ديپلمات
آخرين دليل اينكه ديپلماسي ورزش مسيري نرم براي كشف يا تغيير معنادار سياست خارجه . 7

مورد . بود 1971پنگ در سال  بهترين نمونه براي اين مورد ديپلماسي پينگ. هاست ميان حكومت
است كه طي آن  2011ديپلماسي كريكت در ميان كشورهاي هند و پاكستان در مارس  جديدتر
را براي شركت و تماشاي مرحلة  3وزير پاكستان دعوت همتاي هندي خود سينگ ، نخست2گيالني
مردم اين دو ). 22(نهايي جام جهاني كريكت كه مابين رقباي آسياي جنوبي برگزار شد، پذيرفت  نيمه

و برگزاري ) كريكت(دليل وجود عالقة مشترك   ك دهه اختالف و خصومت با يكديگر بهرغم ي كشور به
  ). 23(در اين رشته، خطر حملة نظامي و جنگ را از بين بردند  2004يك سري مسابقات دوستانه در سال 

دليل   از نظر قدرت سياسي، در محيط استبدادي و استعمارزدة منطقه، موقعيت ژئوپليتيك ايران، به
وآمد مقامات خارجي به تهران،  افزايش رفت .وجود حكومت مستقر و مستقل، بسيار حائز اهميت است

تغيير رويكرد اين كشورها نسبت به ايران است؛ تغييري كه خود از تغيير در سياست  ةدهند نشان
حوزة با آغاز به كار دولت يازدهم، تحرك چشمگيري در . گيرد خارجي و ديپلماسي كشورمان نشأت مي

را  ويناي  توان توافق هسته سياست خارجي كشور و تعامل با كشورهاي جهان آغاز شد، تحركي كه مي
درك آنان از  ةدهند همچنين تمايل كشورهاي جهان به تعامل با ايران، نشان. عطف آن دانست ةنقط

با جهان، يكي از  تغييري است كه در ايران صورت گرفته است؛ تغييري كه در آن تعامل و ارتباط سازنده
در اين ميان و از يك سو با توجه به موقعيت حساس كنوني  .شود هاي اقتدار كشور محسوب مي پايه

جهاني و ايجاد فشار از سوي برخي كشورهاي خاص، و از سوي ديگر حضور پررنگ  ةايران در عرص
پيك، جام جهاني فوتبال و ليگ هاي الم المللي پربيننده مانند بازي هاي ملي ايران در رويدادهاي بين تيم

جهاني، نخبگان ورزش كشور به ارتقاي  ةتا ضمن كاهش فشار جامع مغتنمجهاني واليبال فرصتي است 
توان  لندن را مي 2012هاي المپيك تابستاني  بازي. جايگاه ايران در ساختار جديد جهاني كمك كنند

                                                           
1. Globalization 
2. Gilani 
3. Manmohan Singh 
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تواند جايگاه  مي اي افتخارآفريني چنين ارگاه تقويت غرور و هويت ملي كشورمان دانست كه تكر تجلي
 .گردانددنياي امروز باز »جديد سياسي، اقتصادي و اجتماعي ةساختار و هندس«ما را در  ةرفت ازدست
 جامعة جهاني،پژوهشگر قصد دارد تا ضمن تبيين جايگاه ورزش در توسعة تعامالت امروز رو  ازاين
گيران سياسي  سازان و تصميم ف كرده و توجه تصميمكش رادهندة ديپلماسي ورزش  هاي شكل مؤلفه

  .عنوان ابزاري ديپلماتيك جلب كند ايران را به مقولة ورزش به
 

  شناسي پژوهش روش
. بودهاي ميداني  ها از نوع پژوهش پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده

براي ساخت . بود )تحليل محتوا و گفتمان(في با عنايت به هدف اصلي، روش انجام پژوهش روش كي
 ةمطالعطريق از ) (كيفي با افراد متخصص ةمصاحب( تحليل محتوا زمدل مفهومي پژوهش در ابتدا ا

وضعيت ، طي مصاحبه با خبرگان و متخصصان امر. استفاده شد) مقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحبه
دهندة اين مفهوم  هاي ورزشي شكل مؤلفه و) ژه ايرانوي به(ورزشي در كشورهاي مختلف ديپلماسي 

ها  هاي كيفي همزمان با انجام مصاحبه با عنايت به مباني نظري پژوهش. بندي شد شناسايي و دسته
هاي قبلي  همراه يافته اي كه تحليل هر مصاحبه به گونه  تحليل و كدگذاري آنها نيز انجام پذيرفت؛ به

انجام . گرفت هاي بعدي قرار ها و نيز معياري براي انتخاب نمونه دادهماي گردآوري نعنوان راه  به
ادامه ) متخصص خارجي 2متخصص داخلي و  11نفر،  13( رسيدن به اشباع نظري ها تا حد مصاحبه

  .يافت
  هاي دموگرافيك نمونة كيفي ويژگي

 درصد فراوانيفراوانيشناختيويژگي جمعيت متغير
 13100مرد جنسيت

 0 0زن

 تحصيالت
3/15 2كارشناسي  
6/7 1ارشدكارشناسي  
109/76دكتري  

نفر از5(تخصص 
بر  شوندگان عالوه  مصاحبه

داشتن كرسي تدريس در 
دانشگاه، سمت اجرايي عالي 
)نيز در ورزش كشور داشتند  

4/38 5استاد دانشگاه حوزة علوم ورزشي  
1/46 6مقامات عالية ورزش كشور  

شگاه حوزة روابط استاد دان
الملل و علوم سياسي بين  2 3/15  

116/84ايراني مليت  
3/15 2غيرايراني  



  هاي ديپلماسي ورزش مؤلفه) ISM(مدلسازي نرم  
  

 

807

ها  گيري از يافته بندي و نتيجه به تلخيص، دسته، كيفيمحتواي  در پايان با استفاده از تحليل
   .دشوهاي ديپلماسي ورزش استخراج  ها و شاخص ، معيارها مؤلفهپرداخته شد تا فهرست نهايي 

  
  )نرم(مدلسازي تفسيري ساختاري 

اين روش يك فرايند ). 1(را مطرح كرد  2براي اولين بار مدلسازي ساختاري تفسيري) 1997( 1سيج
مند جامع  مرتبط در يك مدل نظام هم اي از عناصر مختلف و به يادگيري تعاملي است كه در آن مجموعه

دادن به روابط پيچيدة ميان عناصر يك سيستم  شناسي به ايجاد و جهت اين روش. شوند ساختاردهي مي
هاي اين روش آن است كه همواره عناصري كه در يك سيستم  ترين منطق يكي از اصلي. كند كمك مي

فيروز جاييان و همكاران ). 6(دقت طراحي شده است  دهد كه الگويي به يا حوزة مطالعاتي را نشان مي
بسته به نوع (ي بر اهميت يا تأثيرگذاري عناصر برهم ، مدلسازي ساختاري تفسيري را مبتن)1392(

اين روش تفسيري است، چراكه . كند را از طريق نمايشي تصويري تعريف مي) شده رابطة محتوايي تعريف
اين روش . كه آيا روابطي ميان اين عناصر وجود دارد يا خير كند قضاوت گروهي از افراد تعيين مي
اي از متغيرها  يك ساختار سرتاسري است كه از مجموعة پيچيده ساختاري است، زيرا اساس روابط

اين روش يك تكنيك مدلسازي است كه روابط مشخص و ساختار كلي در يك مدل . استخراج شده است
هاي مختلفي در خارج از  در حوزة ورزش و مديريت نيز تاكنون پژوهش). 6(دهد  دياگراف را نشان مي

  :ند ازا از آنها عبارت كشور صورت گرفته است كه برخي
  

كارگيري مدلسازي ساختاري تفسيري حوزة به سال نويسنده رديف  
  ارتقاي كيفيت جسماني دانشجويان 2014 و همكاران3ژو  1
  شناسي بدن وتحليل حركتتجزيه 2014 و همكاران4كايو  2
و5مودولي  3

  همكاران
 مديريت وتحليل عوامل رفتاري انساني مؤثر بر اجرايتجزيه 2013

 )BSC(طراحي كارت امتيازي متوازن  2007 ساكار  4

 

                                                           
1 . Sage 
2. Interpretative Structural Model (ISM) 
3. Zhou  
4. Kayo  
5. Muduli  
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هاي ديپلماسي ورزشي شناسايي شد و  در اين تحقيق با بررسي ادبيات، پيشينة ابعاد و شاخص
كار گرفته شد، چراكه  هاي آن به مدلسازي تفسيري ساختاري براي تفسير روابط بين ابعاد و شاخص

براي . هاست براي شناسايي و تحليل روابط بين ابعاد و شاخص روش مذكور يك روش استقراري مطلوب
  ):1387 آذر و بيات، (اجراي مدل سه گام اصلي زير ضروري است 

  هاي ديپلماسي ورزشي؛  شناسايي ابعاد و شاخص .1
  ؛ISMها با استفاده از  تعيين رابطة مفهومي بين ابعاد و شاخص .2
  تشكيل ماتريس خودتعاملي ساختاري؛ .3
  س دريافتي؛تشكيل ماتري .4
 ها؛ بندي بين ابعاد و شاخص تعيين روابط و سطح .5

 .هاي ديپلماسي ورزشي ترسيم شبكة تعامالت ابعاد و شاخص .6

 

  ها  يافته
هاي مربوط به مسئله است كه اين مرحله با بررسي  اولين گام در مدلسازي تفسيري، شناسايي مؤلفه

  .گيرد مطالعات گذشته و دريافت نظر كارشناسان صورت مي
  هاي مربوط به مسئله شناسايي مؤلفه: گام اول

هاي ديپلماسي  در اين مرحله با مطالعة ادبيات پيشينه و مصاحبه با سيزده تن از متخصصان، مؤلفه 
در اين مرحله با . نشان داده شده است 1ورزش شناسايي و در نهايت نامگذاري شدند كه در جدول 

ها شناسايي  شده يك رابطة محتوايي ميان هر جفت از مؤلفه ييهاي شناسا استفاده از معيارها يا مؤلفه
شود كه از  بندي مي روابط محتوايي بين دو جز به چندين صورت طبقه). Contextual Relation(شود  مي

اشاره كرد كه در  6و رياضي 5، فضايي4، زماني3، تأثيري2اي ، مقايسه1توان به رابطة تعريفي جملة آنها مي
  .رابطة تأثيري بهره برده شد اين پژوهش از

                                                           
1. Definitive Relationship 
2. Comparative  
3. Influence 
4. Temporal 
5. Spatial 
6. Mathematical 
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 هاي ديپلماسي ورزش مستخرج از ادبيات پيشينه و مصاحبه  ها و شاخص مؤلفه. 1 جدول

نامگذاري 
محقق 

براساس 
  ادبيات

  نتايج تحليل گفتمان و محتوا

ت 
در
ة ق

سع
تو

دانه
شمن

هو
  

  .هاي ورزشي معروف مصداقي از قدرت نرم كشورها هستند  مارك
گذاري اقتصادي  كشور در مسابقات ورزشي موجب رشد و پيشرفت گردشگري و سرمايهمعرفي و موفقيت يك 
  .شود ديگر كشورها در آن مي

 .شود هاي عمومي يك كشور مي ها و جاذبه ورزش موجب توجه مردم به ساير جذابيت

 .كند ها را فراهم مي ورزش موجبات توسعة پايدار و چندگانه ملت

 .اي باز، مدرن و قطب جهاني اقتصاد تبديل شود كشور به جامعه شود كه يك ورزش موجب مي

ك
اري
د ت

بع
 

  .هاست ورزش عامل ايجاد جنگ رواني ميان دولت
 .جويي و منبعي براي كارهاي غيراخالقي است ورزش ابزاري براي انتقام

 .تواند اهداف نامشروع سياسي يك كشور را مشروع جلوه دهد ورزش مي

 .هاست مانند براي افروختن دشمني ي انقالب و نماد جنگورزش سالحي برا

 .آورد هاي سياسي و عقيدتي فراهم مي اي را براي دشمني رويدادهاي ورزشي عرصه

 .آورد ورزش موجبات قتل، تحريم يا دعواي سياسي را فراهم مي

 .هاي تروريستي و تظاهرات است ورزش بستري مناسب براي فعاليت

  .همراه دارد  ي نژادي و جنسي را بهورزش بازنماي
 .ورزش ابزاري براي تحريك و خشمگين كردن يك كشور است

 .است) سلطه(ورزش ابزاري براي ترويج قدرت و هژمون 

 .آورد بندي و مصرف مواد مخدر فراهم مي ورزش بستري را براي تقلب، مشاجره، شرط

  .ستفادة سياستمداران استسازي ورزشكاران يكي از ابزارهاي مورد ا شيئي
انه
رس

ت 
مال

تعا
 اي 

  .دهد ميان ملل را افزايش مي...) مطبوعات و (اي روزانة  ورزش ارتباطات رسانه
 .ورزش دستماية انقالب ارتباطات و اطالعات است

 ).برخالف روابط ديپلماتيك سنتي(رساني دوطرفه است  رويدادهاي ورزشي نوعي اطالع

 .هاي جهان گستر را فراهم آورد جبات استفاده از شبكهتواند مو ورزش مي

 .ورزش ابزاري براي انتقال تصوير و پيام ديپلماتيك است

 .شود اي رويدادهاي ورزشي موجب همگرايي سياست و ورزش مي انعكاس رسانه

دي
صا

 اقت
سعه

تو
 

 .آورد خلي را فراهم ميدهد و موجبات بازسازي نهادهاي دا هاي اقتصادي را افزايش مي ده ورزش برون

 .شود ها و ايجاد تسهيالت مناسب مي برگزاري رويدادهاي ورزشي موجب تقويت زيرساخت

 .آورد گذاران خارجي و داخلي يك كشور فراهم مي ورزش بستري را براي ايجاد امنيت سرمايه

 .آورد ورزش بستري را براي تجارت آزاد و بهبود وضعيت كار فراهم مي

 .ورزش بازاري براي فروش ابزار و وسايل، توليد ثروت و شكوفايي اقتصادي استعرصة 

 .تواند به رشد اقتصاد داخلي كمك كند و ميراثي ماندگار براي كشورها برجاي گذارد ورزش مي

تي
وس

و د
ح 
صل

  

  .المللي را ايجاد و تقويت كند ها و ثبات بين تواند صلح ميان دولت ورزش مي
 .شود توسعة كشورها مي..) فقر، بيماري، جنگ و(بين رفتن موانع ورزش موجب از 

 .شود نژادي و تعارضات فردي مي هاي بين ورزش موجب كاهش رقابت

 .المللي را فراهم آورد تواند جايگزيني براي جنگ و ديپلماسي نظامي باشد و موجبات دوستي بين ورزش مي

 .هاي تحت ستم و محروم است روهاي در جهت دفاع از افراد و گ ورزش پديده
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آميز اختالفات  وفصل مسالمت المللي مخالف است و بستري را براي حل ورزش با هر گونه فعاليت قهرآميز بين
 .آورد فراهم مي

 .ورزش ابزاري است تا مردم يك كشور در مقابل مردم كشور ديگر قرار گيرند

 .انداردهاي آن و ارائة خدمات بشردوستانه استورزش اهرمي براي رعايت حقوق بشر، اجراي است

 .اي و طبقاتي است ورزش ابزاري عليه دوپينگ، تنوع نژادي، قومي، منطقه

گي
رهن

ه ف
سع

تو
  

 .دهد آورد و صبر و تحمل افراد را افزايش مي هاي حياتي زندگي فراهم مي ورزش بستري را براي كسب مهارت

توانند ديگران را به ايجاد روابط خارجي  خود در جريان مسابقات ورزشي ميهاي ورزشي با نشان دادن فرهنگ  تيم
 .با خود برانگيزند

 .تواند به توسعة علم و فناوري در كشور ميزبان كمك كند رويدادهاي ورزشي مي

 .تواند به بهبود فرهنگ عمومي تماشاچيان كشور ميزبان كمك كند رويدادهاي ورزشي مي

 .ها را به يكديگر نزديك كند و ميان آنها پل بزند فرهنگ دهتواند خر ورزش مي

 .شود نفس مي ورزش موجب بهبود اخالق، تعهدات اجتماعي، نظم و اعتمادبه

 .آورد ها فراهم مي دهد و بستري را براي نمايش فرهنگ ملي و ارائة ارزش ورزش گوناگوني مذهبي را كاهش مي

 .ر عامة مردم يك كشور استدهندة طرز فك ورزش يك كشور نشان

ها و آرزوهاي يك دولت  شود و ابزاري براي انتقال ديدگاه مي» المللي شهروند بين«ورزش موجب تقويت مفهوم 
 .است

 .شود با يكديگر مي...) دانشگاهيان، نخبگان و(ورزش موجب گسترش روابط پايدار افراد كليدي كشورها 

 .هاست هاي خواهرخواندگي ميان دولت نامه هاي دوستي و تفاهم رهنگي، انجمنورزش ابزاري براي تأسيس مراكز ف

 .وجود آورد ها و اهداف متعالي كشورها به ها، ارزش تواند بستري را براي تبليغ آرمان ورزش مي

 .ها و ايجاد و تقويت روحية جوانمردي در افراد است ورزش ابزاري براي آموزش ارزش

 .كند و ابزاري براي كاهش خشونت جهاني است ي تخلية پرخاشگري فراهم ميورزش محيطي را برا

 .ورزش بستري مناسب براي جذب جوانان و فعاليتي كمكي در جهت ساخت شخصيت آنان است

 .كند ميزباني رويدادهاي ورزشي فرصتي را براي تبادل اطالعات و تسهيم تجارب ايجاد مي

 .كند دهد و به توسعة منابع فرهنگي كمك مي افزايش ميهاي اجتماعي را  ده ورزش برون

 .آورد رويدادهاي ورزشي فرصتي را براي توسعة سرماية دانش جهاني فراهم مي

 .دهد پذيري جوانان و بزرگساالن را افزايش مي ورزش جامعه

 .ستاي از احساسات و تغييرات عقيدتي افراد ا ورزش بستري مناسب براي ابراز طيف گسترده

 .دهي به افكار عمومي و قسمتي ازمنابع قدرت نرم است ورزش موجب شكل

 .شود ورزش موجب انتقال مفاهيم اخالقي و ارائة الگو مناسب مي

 .ترين نوع ديپلماسي فرهنگي است  ورزش پررنگ

 .شركت در ورزش نشانة تمدن، سالمت و شادكامي يك كشور است

ين
يژ ب

ست
 پر
گ و

دين
برن

 
لل

الم
  

  .نمايي كشورهاي پيشرفته يا نوظهور است آوردگاه رويدادهاي ورزشي، جايگاه قدرت
 .تواند به افزايش قدرت يك كشور و جهاني شدن قدرت يك كشور كمك كند موفقيت در رويداد ورزشي مي

 .ورزش دستاويزي براي پذيرش حقوق يك كشور در جامعة جهاني است

 .ايسة قدرت كشورها باشدتواند معياري براي مق ورزش مي

 .المللي دهد نيز در كنار جمع قدرت تأثيرگذاري بين "فرد"تواند به  ورزش مي

 .هاي ورزشي در رويدادهاي بزرگ ورزشي شاخصي براي سنجش قدرت كشورهاست دالوري

 .دهندة چهرة توانمند داخلي يك كشور است موفقيت در رويدادهاي ورزشي نشان

 .راي دستيابي به ذهن و قلب مخاطب جهاني استورزش ابزاري ب

 .تواند قدرت نرم كشورها را تقويت كند موفقيت در رويدادهاي ورزشي و ميزباني اين مسابقات مي

 .كشورها مصداقي از قدرت نرم كشورهاست...ورزشكاران، مربيان و
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ي 
اس
سي

عة 
وس

ت
  

 .وين سياسي كمك كندتواند به آمادگي افكار عمومي براي رخدادهاي ن ورزش مي

 .كند ورزش به استقرار نظم و دموكراتيك شدن نظام هر كشور كمك مي

 .شود هاي سياسي و تضادهاي ايدئولوژيك هر كشور مي ها، تنش ورزش موجب كاهش كليشه

 .شود موفقيت در رويدادهاي ورزشي موجب تكامل نظام دولت ملي مي

 .كند ها كمك مي ورزش به رشد، توسعه و نوسازي دولت

 .هم پيوند دهد تواند محيط خارجي و داخلي كشورها را به ورزش مي

 .ورزش عامل نزديكي جغرافيايي سياسي به جغرافيايي طبيعي است

 .آورد ورزش موجبات ارتقاي منزلت ژئوپليتيكي كشورها را فراهم مي

 .كند ي سياسيون را پر ميبخشد و خألها هاي ضعيف سياسي را بهبود مي ورزش دستورالعمل

 .هاي سياسي باشد تواند محيطي را براي اتخاذ تصميمات سياسي فراهم آورد و ابزاري براي كسب ارزش ورزش مي

  .هاي ژئوپليتيكي است ورزش ابزاري براي محو محدوديت

يي
گرا

هم
ت و 

حد
و

  

  .تواند موجب همبستگي و وحدت ملي شود موفقيت در رويداد ورزشي مي
 .را با دولت همراه كند تواند افكار عمومي  زش ميور

 .تواند موجبات شادي خودجوش مردم را فراهم كرده و شور زندگي را در آنان تقويت كند ورزش مي

 .كند موفقيت در رويدادهاي ورزشي وحدت، همگرايي، هويت، غرور و انسجام ملي را تقويت مي

 .شور را تقويت كنندتوانند هويت ملي يك ك مشاغل ورزشي مي

 .ورزش نقطة كانوني اجتماعات جهاني امروز و دستماية ساخت ملي است

 .هاست گرايي و ادغام اقليت ورزش ابزاري براي تشويق ملي

 .شود ورزش موجب تقويت حس قلمروخواهي و برانگيخته شدن حس شهروندي مي

زوا
ا ان
زه ب

بار
م

  

 .تواند يك كشور را از انزواي سياسي و ژئوپليتيكي خارج كند حضور يك كشور در رويدادهاي ورزشي مي

 .شود آميز رويدادهاي ورزشي موجب ارتقاي جايگاه سياسي يك كشور مي ميزباني و برگزاري موفقيت

 . توان به جايگاهي باالتر در عرصة سياست خارجي دست يافت با كسب درآمد از ميزباني رويدادهاي ورزشي مي

 .شود المللي مي رويداد ورزشي موجب احترام بين موفقيت در

 .تواند فشارهاي سياسي ساير كشورها را بر روي كشوري خاص كاهش دهد ورزش مي

 .شود ميزباني رويدادهاي ورزشي موجب خودباوري نخبگان سياسي كشور مي

 .ورزش ابزاري براي به رسميت نشناختن يك دولت است

  .ي سياسي مقابله كند و بستري را براي تشريح و تبليغ ايدئولوژي سياسي فراهم آوردتواند با انزوا ورزش مي
 

  تشكيل ماتريس خودتعاملي ساختاري: گام دوم
هاي ديپلماسي ورزش و مقايسة آنها با استفاده از  ماتريس خودتعاملي ساختاري از ابعاد و مؤلفه

انه براي تبيين رابطة مفهومي ميان دو معيار اين چهار نش. چهار حالت روابط مفهومي تشكيل شده است
i  وj استفاده شده است:  

V : مؤلفهi  بر تحقق مؤلفة jمؤلفة (كند  كمك مي i  بهj شود مي منجر  .( 

A : مؤلفة j  بر تحقق مؤلفة i مؤلفة (كند  كمك مي j بهi شود منجر مي .(  
X :هاي  مؤلفه i وj ر دوطرفهتأثي(كنند  هر دو به تحقق هم كمك مي .(  
O :هاي مؤلفه i  و jبا يكديگر ارتباط ندارند.  
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هايي توسط محقق طراحي و با استفاده از نظرهاي هفت خبرة دانشگاهي و  در اين بخش پرسشنامه
  . نشان داده شده است 2هاي خبرگان در جدول  خروجي و برايند پاسخ. مديران عرصة ورزش تكميل شد

  

  »الملل ديپلماسي ورزش در توسعة روابط بين«ختاري ابعاد فرايند ماتريس خودتعاملي سا. 2جدول 

 
 
 

  ايجاد ماتريس دريافتي: گام سوم و چهارم

شود كه نام آن ماتريس دريافتي  ماتريس خودتعاملي ساختاري به ماتريس صفر و يك تبديل مي
  :ستچنين ا) V, X, O, A(جاي حروف التين  قاعدة جايگذاري اعداد صفر و يك به. است
 كه ورودي  درصورتي)I,J ( محل تالقي سطرI   و ستونJ  در ماتريس خودتعاملي ساختاريV 

 .شود ، صفر قرار داده مي)J,I(، در ماتريس دسترسي يك و در ورودي )I,J(باشد، در ورودي 

  چنانچه ورودي)I,J ( محل تالقي سطرI  و ستونJ  در ماتريس خودتعاملي ساختاري A ،باشد
  .شود ، يك قرار داده مي)J,I(، در ماتريس دسترسي صفر و در ورودي )I,J(در ورودي 

 كه ورودي  درصورتي)I,J ( در ماتريس خودتعاملي ساختاري X باشد، در ورودي)I,J ( در
  .شود ، صفر قرار داده مي)J,I(ماتريس دسترسي يك و در ورودي 

  چنانچه ورودي)I,J (محل تالقي سطرI   و ستونJ تعاملي ساختاري در ماتريس خودO  ،باشد
  .شود ، يك قرار داده مي)J,I(، در ماتريس دسترسي صفر و در ورودي )I,J(در ورودي 

 كه  درصورتيI=J شود باشد، در ورودي ماتريس دسترسي يك قرار داده مي.  
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  الملل ماتريس دسترسي اوليه و نهايي ابعاد ديپلماسي ورزش در توسعة روابط بين. 3جدول 

 
 

دست آمده است؛  شده به يي روابط ثانويه و اصالح ماتريس دريافتي، ماتريس دريافتي اصالحبا شناسا
به بيان . ها حاصل شده است ستون قدرت نفوذ از جمع سطري و ستون وابستگي از جمع ستوني شاخص

در جدول  1ديگر، اگرچه قدرت نفوذ و سطر وابستگي از جمع جبري حاصل شده است، هر يك از اعداد 
از سوي ديگر، هر يك از اعداد . شاخص ديگر است/شاخص بر بعد/دهندة روابط تأثيرگذار يك بعد نشان 3
  .شاخص ديگر است/شاخص بر بعد/دهندة وابستگي يك بعد نشان 3هاي جدول  در ستون 1

  
  بندي سطح بخش: گام پنجم

ها را  موعة وروديها و مج ها بايد مجموعة خروجي بندي ابعاد و شاخص براي تعيين روابط و سطح
هايي  ها شامل خود مؤلفه و مؤلفه مجموعة خروجي. براي هر مؤلفه از ماتريس دريافتي استخراج كرد

هايي است كه بر آن تأثير  ها شامل خود مؤلفه و مؤلفه مجموعة ورودي. پذيرد است كه از آن تأثير مي
ها كه در  شود؛ يعني تعداد مؤلفه يها مشخص م سپس مجموعة روابط دوطرفة هر يك از مؤلفه. گذارد مي

بندي  هاي حاصله سطح ها براساس مجموعه مؤلفه. دو مجموعة ورودي و خروجي تكرار شده است
هايي كه مجموعة خروجي و مجموعة روابط دوطرفة يكسان داشته باشند،  طور معمول مؤلفه به. شوند مي

هاي سطح بااليي منشأ هيچ  ابراين مؤلفهبن. دهند مراتب را تشكيل مي هاي سطح باالي سلسله مؤلفه
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شود،  ها تفكيك مي پس از اينكه سطح بااليي تعريف شد، از ديگر مؤلفه. مؤلفة ديگري نخواهند بود
  .شود واسطة يك فرايند همسان سطوح بعدي مشخص مي سپس به

 
 هاي ديپلماسي ورزش تعيين روابط و سطوح مؤلفه. 4جدول 

وروديمجموعة  مجموعة خروجي ابعاد مجموعة  
 سطح بندي اشتراكات

1 1،3،6،81،2،3،4،5،7،8،9،101 ،3 ،5  5 
2 1 ،2،3،4،5،6،7،8،9،10  2،3،6،102 ،3 ،6 ،10  6 
3 1،2،3،4 ،6،7،9،10  1،2،3،51 ،2 ،3  5 
4 1،4،82،3،4،5،6،7،8،9،104 ،8 ،9  3 
5 1 ،2،4،5،6،7،8،9،10  2،5،6،85 ،6 ،8  6 
6 2 ،4،5،6،7،8،9  1،2،3،5،6،82 ،5 ،6 ،8  7 
7 1،4،72،3،5،6،7،8،9،107 1 
8 1،4،5،6،7،8،9،10  1،2 ،4،5،6 ،8،9،101 ،4 ،5 ،6 ،8 ،10  6 
9 1،4،7،92،3،4،5،6،7،8،9،104 ،9  2 
10 1،2،4،6،7،8،9،10  2،3،5،8،102 ،8 ،10  4 

  
  ترسيم مدل: گام ششم

به همين منظور . توان آنها را به شكل مدلي ترسيم كرد ها مي پس از تعيين روابط و سطح مؤلفه
در  ها در پژوهش حاضر مؤلفه. شوند ترتيب از باال به پايين تنظيم مي ها برحسب سطح آنها به ابتدا مؤلفه
ترين سطح مدل  الملل و در پايين در باالترين سطح برندينگ بين). 2شكل (اند  ح قرار گرفتههفت سط

كند و مدل از اين مورد شروع شده و به  اند كه همانند زيربناي مدل عمل مي توسعة فرهنگي قرار گرفته
  .ورده شده استآ 2هاي ديگر قرار دارند كه در شكل  در سطوح بعدي مؤلفه. شود ها منجر مي ساير مؤلفه

 هاي ديپلماسي ورزش ؤلفهمدل نرم م. 2شكل   
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  )MICMACنمودار ( وتحليل قدرت نفوذ و ميزان وابستگي  تجزيه: گام هفتم
 1بندي معيارها، در ماتريس دسترسي نهايي بايد براي هر يك از عناصر قدرت محركه منظور بخش به

ند، ا طهايي است كه متأثر از معيار مربو قدرت محركة يك مؤلفه تعداد مؤلفه. محاسبه شود 2و وابستگي
گذارند و  هايي است كه بر مؤلفة مربوط تأثير مي قدرت وابستگي نيز تعداد مؤلفه. از جمله خود آن مؤلفه

هاي محركه و وابستگي در تحليل ماتريس اثر ضرب ارجاع  اين قدرت. شوند به دستيابي به آن منجر مي
، 4چهار گروه خودمختار ها به شوند كه در آن مؤلفه بندي مي دسته) MICMAC( 3متقابل كاربردي

هاي  خوشه يا ناحية اول مؤلفه. شوند تقسيم مي) مؤلفة محرك( 7و مستقل 6، پيوندي5وابسته
ها جداي از سيستم قرار دارند كه در  اين مؤلفه. خودمختارند كه قدرت محرك و وابستگي ضعيفي دارند

، شامل معيارهاي وابسته است كه قدرت خوشه يا ناحية دوم. ها دارند واقع پيوندهاي اندكي با ساير مؤلفه
هاي پيوندي هستند  خوشه يا ناحية سوم، مؤلفه. محرك ضعيفي داشته اما قدرت وابستگي بااليي دارند

يا ناپايدارند، به اين  8ها در واقع غيرمانا اين مؤلفه. بر قدرت نفوذ، قدرت وابستگي بااليي دارند كه عالوه
. ها يا بازخوردي به سمت خودشان خواهد بود ها تأثيري بر ديگر مؤلفه روي اين مؤلفه دليل هر اقدامي 

در . باال و قدرت وابستگي پاييني دارند ند كه قدرت محركا هاي مستقل خوشه يا ناحية چهارم، مؤلفه

  .گيرد هاي مستقل جاي مي واقع يك مؤلفه با قدرت محرك قوي مؤلفة كليدي نام دارد و در دستة مؤلفه
  ها رجة قدرت نفوذ و وابستگي مؤلفهد. 5جدول 

                                                           
1. Driving Power 
2. Dependence Power 
3. Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to Classification (MICMAC) 
4. Autonomous 
5. Dependent 
6. Linkage 
7. Independent 
8. Unstable 

ها مؤلفه  
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ها براساس قدرت نفوذ و وابستگي بندي مؤلفه دسته. 3شكل   
  

  گيري بحث و نتيجه
اي نوين در عنوان شيوه به) نرم(پژوهش حاضر تالش كرد تا با استفاده از مدلسازي ساختاري تفسيري 

. نرم كشورها معرفي كند عنوان يكي از منابع قدرت ههاي ديپلماسي ورزش را ب هاي كيفي، مؤلفه پژوهش
قرار گرفته، بر ساير ) زيربنايي(اي كه در سطح هفتم عنوان مؤلفه ، توسعة فرهنگي به2با توجه به شكل 

در واقع همراه كردن ديپلماسي ورزشي با روابط فرهنگي از جمله عوامل مولد . ها اثرگذار است مؤلفه
ويژه  هاي كشورهاي مختلف به فرهنگ ر خردهورزش بستري مناسب براي ارائه و ظهو. قدرت نرم است

در واقع كشورها از طريق نمايش فرهنگ خود در رويدادهاي . ميزبانان رويدادهاي بزرگ ورزشي است
همراه توسعة  اين مؤلفه به .پردازند الملل مي بزرگ ورزشي به قبض و بسط جايگاه خود در عرصة بين

مردم جهان از طريق بازي . قرار گرفتند MICMACنمودار  هاي پيوندي در عنوان مؤلفه صلح و دوستي به
هاي خود كمتر به زور متوسل  كنند و در نتيجه براي رفع اختالف با يكديگر تفاهم بيشتري پيدا مي

در حل مناقشات و منازعات سياسي كشورها سبب شده است تا   ناكارامدي ديپلماسي نظامي. شوند مي
از سوي ديگر، يك كشور با . هاي اثرگذار ديپلماسي ورزشي مطرح شود فهعنوان يكي از مؤل اين مفهوم به

 كم

 كم

دزيا  

 زياد

  

 مستقل پيوندي  

 خودمختار وابسته
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المللي شانس بيشتري براي كسب ميزباني رويدادهاي بزرگ  روابط حسنه و دوستانه با جامعة بين
هاي ديپلماسي ورزش  ها موجبات تغيير در ساير مؤلفه در واقع هر گونه تغيير در اين مؤلفه .ورزشي دارد
  .هد آوردرا فراهم خوا

هاي بعد تاريك، توسعة اقتصادي، برندينگ و پرستيژ  نشان داد مؤلفه MICMACدر ادامه نمودار 
قدرت ) 2003( 1ناي. هاي وابسته ارزيابي شدند عنوان مؤلفه المللي و توسعة قدرت هوشمندانه، به بين

ساز نفوذ و  نرم زمينه كند؛ از اين ديدگاه قدرت تركيبي از قدرت سخت و نرم تعريف ميهوشمندانه را 
توان از جمله  سازگاري و حركت ورزش با افكار عمومي را مي. ژرفاي بيشتر كاربرد قدرت سخت است

بر مسئوالن، مخاطبي غير از آنان را  ورزش عالوه. داليل بارز ظهور قدرت هوشمندانه در اين زمينه ناميد
كند و  ها را نيز درگير مي ي از جمله رسانهدهد و در اين زمينه ابزار تبليغاتي مختلف نيز پوشش مي

هاي  تواند خواسته ورزش مي. تواند از اين بستر براي پيشبرد اهداف ديپلماتيك خود نيز استفاده كند مي
جاي  به(كردن منتشر كند و به اين نيازها از طريق مجذوب كردن  مونوپلكاري و  افراد را بدون پنهان

تواند با  يپلماسي ورزشي با ارائة جذابيت شيزوفرنيك نهفته در خود ميد. پاسخ دهد) اجبار يا امتياز
اي با  رشته عنوان مفهومي ميان در واقع ورزش به. تأثيرگذاري بر عامة مردم به نتايج مطلوبش دست يابد

تواند جايگزين  ، مي)2(هاي اصلي قدرت هوشمندانه  عنوان مؤلفه ارتباط با فرهنگ، اقتصاد و سياست به
عنوان ديگر مؤلفة مستقل  بعد تاريك به. سبي براي بهبود تعامالت سياسي ميان كشورها باشدمنا

دليل پوشش وسيع  رويدادهاي بزرگ ورزشي به. الملل است دربرگيرندة تحريم و ترور در ورزش بين
وريستي هاي تر ترين مكان براي فعاليت صرفه به اي، توجه و مخاطب ميلياردي خود بهترين و مقرون رسانه

منظور رسيدن به اهداف خود است  ها به تروريست» بازي شب خيمه«رسانه در واقع . و ضدبشري است
توان سرآغاز اين مفهوم در جامعة بشري دانست، چراكه پس  مونيخ را مي 1972هاي المپيك  بازي). 12(

مورد  178ها  ن بازيپس از آ. شد پوش در اذهان مردم جهان تداعي مي از آن چهرة ترور با مردي نقاب
سومين مؤلفة ). 10(حملة تروريستي مرتبط با رويدادهاي ورزشي و ورزشكاران به ثبت رسيده است 

اي از ديپلماسي عمومي در بين  المللي شكل تازه برندينگ بين. المللي بود وابسته برندينگ و پرستيژ بين
موجب » برند ملي«عنوان يك  هورزش ب. ترين شكل دستيابي به آن ورزش است كشورهاست و آسان

ها بتوانند اجتماعي تأثيرگذار باشند و از اين راه به اهداف خويش دست  ها و سياست شود تا دولت مي
بسياري . توسعة اقتصادي چهارمين مؤلفة ورزشي وابسته به توسعة روابط ديپلماتيك كشورهاست .يابند

                                                           
1 . Nye 
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رزشي در گرو توسعة اقتصادي كشورها و برعكس نظران بر اين باورند كه توسعة ديپلماسي و از صاحب
تواند با كسب ميزباني درصد جزيي مسائل و  ميهر كشوري با ميزباني رويدادهاي ورزشي . است

مشكالت اقتصادي خود را برطرف كند و با پيشرفت اقتصادي روابط سياسي و ديپلماتيك خود را سامان 
از ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي نيز ) سيه و هندبرزيل، چين، رو(براي مثال كشورهاي بريك . دهد
  . كنند عنوان يكي از منابع راهبردي توسعة روابط ديپلماتيك استفاده مي به

هاي ناحية  اي، وحدت و همبستگي ملي، توسعة سياسي و مبارزه با انزوا، مؤلفه تعامالت رسانه
جهاني شدن . آيند حساب مي هاي كليدي به هها در واقع با قدرت محرك قوي، مؤلف اين مؤلفه. ندا مستقل

توان از جمله عوامل مهم و  ها را مي و انقالبات ارتباطاتي و چگونگي توصيف يك كشور در رسانه
تمايل افكار عمومي جهان به كسب اخبار و اطالعات  .تأثيرگذار در توسعة روابط ديپلماتيك دانست

هاي ارتباطي جمعي  گستردة وقايع ورزشي در رسانه مربوط به رويدادهاي ورزشي از يك سو و انعكاس
 تر شوند روز به هم نزديك جهاني از سوي ديگر موجب شده است تا قلمرو ورزش و سياست روزبه

ديپلماسي عمومي را ماحصل سه بخش تبادل فرهنگي، ديپلماسي  1فيشر). 1391نصيري مقدم، (
تواند در هر سه قسمت نقش مهمي داشته  مي الملل داند كه ورزش بين اي مي فرهنگي و پخش رسانه

هاي ورزشي در  مديريت رسانه). 25(اي قرار گيرد  عمومي در هر نقطه-باشد و در پيوستار خصوصي
ها  ديپلماسي عمومي برخالف ديپلماسي سنتي كه همواره پشت درهاي بسته و به دور از هياهوي رسانه

در زمينة توسعة سياسي . الملل دارد كشورها در روابط بينشود، نقشي حياتي در بهبود جايگاه  برگزار مي
نيز، اگرچه در ادبيات سياسي ديپلماسي ورزشي ابزاري در دست سياستمداران بوده، امروزه بيشتر 

عنوان مسيري مرتبط با  تواند به متخصصان حوزة ديپلماسي ورزش بر اين باورند كه ورزش خود مي
رويدادهاي ورزشي آينة . ل در توسعة روابط ديپلماتيك ايفا كندروابط سياسي نقشي متمايز و مستق

اهتزاز پرچم براي نمونه . دولت است/ مسان اقوام و قبايل مختلف يك كشورنماي وحدت و همدلي  تمام
هاي مختلف آن كشور  فرهنگ و پخش سرود ملي يك كشور در پي پيروزي ورزشكاران وابسته به خرده

دهندة توسعة روابط ديپلماتيك در  دهمين مؤلفة تشكيل .آن كشور استبازگوكنندة وحدت ملي در 
است و ورزش  هاي اقتصادي از ابزارهاي ديپلماسي اجبار تحريم. ورزش، مبارزه با انزوا و تحريم است

. تقابل كشورهاي متخاصم و متجاوز در مقابل يكديگر است گاه عنوان ارزش مشترك جهاني تجلي به

                                                           
1. Fisher 
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طور خاص كشوري  منظور اعتراض خود نسبت به رفتار جامعة جهاني يا به زش بهكشورها از بستر ور
  . كنند متجاوز عليه خود استفاد مي

يكي از  مثابة هالملل و ديپلماسي ورزش ب بين ةعنوان يكي از بازيگران جديد عرص هورزش ب
... اعي، فرهنگي و اجتم هاي نوين ديپلماسي عمومي نقش بسزايي در توسعة سياسي، اقتصادي، زيرشاخه

ساالر جهان كه همواره  هاي مردم عنوان يكي از حكومت جمهوري اسالمي ايران نيز به. هر كشوري دارد
تواند از اين اهرم  مي ،هاي ناروا قرار گرفته است هاي پس از انقالب مورد اتهامات و تحريم طي سال

نار ساير كاركردهاي ورزش در اين حوزه الملل در ك بين ةبهبود و تقويت تصوير خود در عرص منظور به
دوست و مخالف با  عنوان كشوري صلح هالمللي، معرفي خود ب كسب برندينگ و پرستيژ بين مانند

نژادپرستي، مبارزه با فقر و بيماري، تعامل و تبادالت فرهنگي، جلوگيري و كاهش انزواي سياسي و 
ها از ورزش و  ري ورزشي و افزايش حمايتبهبود وضعيت گردشگ مانندها، توسعة اقتصادي  تحريم

  .تبليغات آن، افزايش هويت، غرور و انسجام ملي استفاده كند
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