ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی
ایران با استفاده از مدل تاپسیس


محمدحسن پیمانفر
علیرضا الهی





محمدکاظم سجادپور
مهرزاد حمیدی



چکیده
دیپلماسی ورزشی ،پدیدۀ فراگیری است که در سطح دیپلماتیک ،جزء مؤلفههای مهم ارتباایی
میان کشورها و ملتها بهشمار میآید و بههمینسبب مهم است که بدانیم ،جمهاوری اسایمی
ایران ،بهعنوان کشوری قدرتمند در عرصۀ دیپلماسی ،در این حوزه در چه وضایییی قارار دارد
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قوی در تصمیمگیری چندمییاره ،این موضوع را بررسی کنیم .دراینراسیا ،ابزار پژوهش پا ،از
تهیه و تأیید روایی آن ،در بین جامیه آماری پژوهش که شامل اسیادان هیئت علمی و مادیران
خبره در حوزه ورزش و دیپلماسی بودند ،توزیع و گردآوری شد .نیایج پژوهش نشان مایدهاد،
« افازایش روزافازون قادر و جاتابیت رویادادهای ورزشای باینالمللای  »)Ci 0.83ییای از
مهم ترین دالیل توسیه دیپلماسای ورزشای در کشاور اسات .نیاایج دیوار پاژوهش ،حااکی از
وضییت بحرانی در حوزههای «سازمان میاولی  »)Ci 0.38و «سیاساتهاا و برناماههاای

Ci

 »)0.26کشور در حوزه دیپلماسی ورزش است .در این زمیناه «ارتقاای ررفیاتهاا »)Ci 0.65
مهمترین راهبرد و «توسیه جامیهشناسی سیاسی  »)Ci 0.81مهمتارین پیاماد ایان پدیاده از
نواه صاحبنظران بود .آنچه از انجام این پژوهش میتوان نییجه گرفت ،ضرور تادوین برناماه
بلندمد در راسیای ارتقای ررفیتها برای بهبود نقاط بحرانی است.
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مقدمه
شکلگیری قلمرو عمو می جهون ی ،سوب

ایجون اون

بورای قو رت و اقتو ار

و تهن ش ه است؛ بهگ های که آنهن تالش میکنن این قلمرو را بوه شوی ههونی
مختلفی کنترل کر ه و بر آن ف ذ اشته بنشن  .آنهن بوه حون واونیف سونتتنری،
بهویژه وانیف یپلمنتیک ،میت ا ن به این م ض ع بیت جه بنشون ؛ بنونبراین ،بوه
یپلمنسی عم می ین روی آور ها (سجن پ ر و وحی ی)1390 ،؛ یپلمنسویای
که کنربست آن ،سب

افزای

آن ر عرصه جهن ی میش

ق رت رم ین ه شمن ا ۀ یک کش ر و ت سوعۀ فو ذ
و بوههموینسوب  ،و وتهون ر آن قو

هو ایت و

ظنرتکنن ۀ اصلی ار  ،امن از ارفیت و همکنری بنزیگران غیر و تی یز اسوتفن ه
میکنن (سجن پ ر و وحیو ی .)1390 ،ر ایون زمینوه یکوی از ارفیوتهونیی کوه
ت ا سته است جنیگنه ت

را ر ستگنه یپلمنسوی بوهتو بی تبیوین کنو  ،ورزش

است؛ بهگ های که امروز ا بیونت یپلمنتیوک ورزشوی ت ا سوته اسوت مورزهون را
کمر گ و راههنی بیشتری را برای گفتوگ بنز کن  ،تن افرا مختلوف از رریوق آن
ر کننر یک یگر جمع ش

(مو رای .)2013 ،1هونروی تصوریح کور ه اسوت کوه

شهرت زین روی ا هنی ورزشی بینا مللی ،فضنی مننسبی را برای تن ت و تهن
فراهم کر ه است .کش ر هن ارتبنرنت تبلیغنتی مستقیمی بین پیروزیهنی ورزشی و
ظنمهنی سینسیواقتصن یشنن برقرار میکنن  .ر ایون راهبور  ،ورزش یوک ابوزار
سینسی راتتینر و ت است که از رریق آن ،ستنور هن و پیروزیهنی قهرمن نن و
ورزشکنران کش ر را به ظنم سینسیواقتصن ی ت

مرتبط میکن تن بت ا ن برتوری
1. Murray
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ظنم ت

را به یگران شنن هن  .این فراین را یپلمنسی ورزشی و ورزشکنرا ی

را که بن این ه ف بهکنر گرفته میشو

را یپلمونت ورزشوی موی نمنو (ایو ن،1

.)2013
کینگمین )2012( 2ر مطن عوۀ تو

بون عنو ان « یپلمنسوی ورزش :تجربوه و

ی گنه اینیهن» بینن میکن  ،ورزش ،عرصۀ سینست و یپلمنسی است .زمون یکوه
رابطۀ و کش ر ضعیف است ،ورزش میت ا ابزاری بورای رویونرویی و کشو ر
بنش  ،انن چه این رابطه روبهبهب

بنش  ،ورزش مویت ا و سورعت آن را افوزای

ه  .ر هر و م ر  ،ورزش جنبۀ سینسی پی ا میکن  ،امن از گونه اینویهون ،تنهون
م ۀ وم میت ا بهعن ان یپلمنسی ورزش ر ظور گرفتوه شو  .یکوی یگور از
کنرکر هنی یپلمنسی ورزشی ،ت سعۀ مسنئل اجتمنعی است.
هن یهنن و همکنران ( )2009بینن کر ها که امروزه و تهون تمنیول ار و از
ورزش بهعن ان یک ابزار مفی  ،بهینهترین استفن ه را برای حل مشوکالت و مسونئل
غیرورزشی و همچنین ،آسنی

اجتمنعی اشوته بنشون  .ر ایون زمینوه ،مطن عونت

پژوهشگران ر کش ر هنیی من ن شیلی (براوو و سیل ا ،)2013 ،3اسوترا ین (مو رای،
 ،)2013ژاپن (منز ریتر ،)2008 ،4آفریقنی جن بی (ان
 ) 2014و پژوهشگران یگر ،حنکی از وج

وو ،)2010 ،5قطر (ریو ،6

راهبر هنیی بورای ت سوعۀ یپلمنسوی

ورزشی ر راستنی بهره بر اری بهتر از این پ ی ه ر کش رهنی ین ش ه است .حنل
این پرس

مطرح می ش

که «آین ر گنه جمه ری اسوالمی ایوران یوز ورزش از

عرصههنیی است که بن آن میت ان روابط بینا ملل را متأثر کر ؟»
وستی و همکنران ( )2013ر پژوهشی ربنرۀ سیستم م یریت و وت ملوی
برای اجرای سینست ورزشی ر ایران ،بینن کر ها که و ت ایوران روی  30سونل
1. Eden
2. Qingmin
3. Bravo& Silva
4. Manzenreiter
5. Ndlovu
6. Reiche
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اتیر ،ر پی به کنرگیری ورزش برای اه اف سینسوی بوینا مللوی و اتلوی بو ه
است .بنینن گوااری ف راسوی ن ورزش همبسوتگی ز ونن مسولمنن ر سونل ،1370
بنینن گااری ف راسی ن ورزشی غرب آسین وابسته به ش رای ا مپیک آسین ر تهوران
ر سنل  ،1376و بنینن گااری ف راسی ن بینا مللی ورزشهنی زورتن های ر سنل
 1383ازجمله مهم ترین اق امنت جمه ری اسالمی ایران پس از ا قالب اسالمی ر
این زمینه ب ه است .افزونبراین میت ان از شورکت کور ن ایوران ر بونزیهونی
ا مپیک  1980مسک و ا مپیوک  1984وسآ جلوس یوز و عی تعبیور و بر اشوت
یپلمنتیک ورزشی اشت.
شهنبی ( )2001ر بررسی یپلمنسی ورزشی ،به رابطۀ ایران و آمریکون اشونره
میکن و می یس  ،سی محم تنتمی ،رئیسجمه ر ایران ر سنل  1998پیشونهن
کر  ،از ورزش بهعن ان ابزار یپلمنسی برای بهب

روابوط سینسوی بوین و کشو ر

استفن ه ش  .تمنسهنی ورزشی بین اینالت متح ه آمریکن و ایوران ر سونل 1998
روابط سینسی بین و کش ر ش ه بو  .ر سونل  2000بوه

تن ح و ی بنعث بهب

پیشنهن اینالت متح ه ،تیم ملی ف تبنل ایران و تیم ملی ف تبونل ایونالت متحو ه ر
کن یفر ین بن هوم یو ار کر و  .پورامهونی و کشو ر ر سوتهونی تمنشونگران
آمریکنیی و ایرا ی تن ح و ی روابط سور پیشوین بوین و ملوت را بررورف کور
(شهنبی.)2001 ،
بسینری از و تهن بور ایون ظر و کوه راهبور میزبون ی رویو ا هنی بوزر
بینا مللی ورزشی ،اثرات مثبتی بر بهب

وجهۀ آ نن اشته است (سنم ئلوآذران 1و

همکنران .)2016 ،ر این زمینه میت ان به میزبن ی ایران ر هفتمین ورۀ بنزیهنی
آسینیی ( )1974اشنره کر  .امیرتنش ( )2005پس از مطن عه و تحلیل اسنن م جو
ر این زمینه ،ر پژوه

ت

بن عن ان «ورزش و بنزیهنی آسوینیی :بوزر تورین

روی ا ورزشی ر آسین» ،ابعن مختلف این بنزیهن را بررسی کر ه اسوت .ر ایون
بنزیهن 3010 ،ورزشکنر از  25کش ر قنره آسین ر  16رشوته ورزشوی بوه رقنبوت
پر اتتن که بهترتی

کش رهنی ژاپن ( 75رال 79 ،قوره ،و  51بر وز) ،ایوران (36
1. Samuel-Azran
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رال 28 ،قره ،و  17بر ز) و این ( 33رال 45 ،قره ،و  28بر ز) بر سوک ی اول تون
س م ایستن

 .امیرتنش می یس  225 ،منین ۀ رسن های از  97آژا س تبوری سوه

قنرۀ جهنن ،بن پ ش
گزارش کر

رسن های این بنزیهن ،تنررها گیزتورین میزبون ی را از تهوران

 .ر این زمینه و بننبر گزارش سنیت ش رای ا مپیک آسوین ،1هفتموین

وره بنزیهنی آسینیی که میزبنن بیشترین شمنر شرکتکنن گنن از آغونز برگوزاری
بنزیهنی آسینیی تن آن وره ب  ،بن مسنئل سینسی یز رگیر بو ؛ بوهگ وهای کوه
کش رهنی عرب ،پنکستنن ،جمه ری تلق این ،و کره شمن ی از بنزی بن تویمهونی
تنیس ،بسکتبنل ،و ف تبنل اسرائیل تو

اری کر و  .ویژگوی یگور ایون وره از

بنزیهن ،سطح بنالی امنیتی آن ،به یل ته ی فلسطینیهن و یک فرقۀ ژاپنی ب .
بن وج

برتی اق امنت ا جنم ش ه ،یپلمنسی ورزشی ر ایران ،حرکت کن ی

اشته است .تبیری ( )1393ر پژوه

ت

بن عن ان «بررسی جنیگونه ورزش ر

یپلمنسی عم می جمه ری اسوالمی ایوران» بیونن کور ه اسوت کوه نکنرآمو ی و
نهمنهنگی برون ا هنی یپلمنسی سنتی بن محیط بینا مللوی پوس از جنوگ سور
بنعث ش ه است که سینستگااران ح زه سینسوت تونرجی ،بورای ترجموه قو رت
بن ق ۀ و ت مطب ع ت ی
ش

به ق رت بن فعل ،بر آن ش

که بر این کنستیهن ایره

و به ظر میرس  ،جمه ری اسوالمی ایوران ت ا سوته اسوت ر ایون حو زه،

جنیگنهی را برای ت

مشخص کن ؛ بننبراین ،پژوه

ضرورت ،ر پی ارزینبی وضعیت م ج

حنضور بون ت جوه بوه ایون

یپلمنسی ورزشی کش ر است.

 .1روش پژوهش
پژوه

حنضر از ع مطن عنت کمّی است که بن استفن ه از فن تنپسیس ووکه یکوی

از روشهنی تصمیمگیری ان معینره استوو یپلمنسی ورزشی جمه ری اسوالمی
ایران را ارزینبی کر ه است.
برای بهکنرگیری روش تنپسیس ،به یک منتریس تصمیم گیری ینز اریوم کوه
سطرهنی این منتریس ،گزینههن و ست نهنی آن ،معینرهن اسوت (اصوغرپ ر.)1383 ،
گزینۀ ا تخنبش ه به این روش بنیو

ارای ک تونهتورین فنصوله بون ایو هآل مثبوت
)1. Olympic Council of Asia(OCA
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(بهترین حن ت ممکن )+Ai ،و ارای بیشوترین فنصوله بون ایو هآل منفوی (بو ترین

حن ت ممکن ،־ )Aiبنش (این و ین گ.)2009 ،

نموۀ تخصصوی تنپسویس وکوه

ر راستنی ستینبی به ه ف پژوه  ،پرسو

ربر ار ۀ مؤ فههنی پ ی ه یپلمنسی ورزشی است (پیموننفور)1395 ،ووو تهیوه و
برای تأیی روایی ص ری و محت ا به  5فر از استن ان تبره ر ایون حو زه ارائوه و
اصالحنت الزم ا جنم ش  .جنمعۀ آمنری پژوه

حنضر برای تکمیل پرس

نمههن،

اعضوونی هی ووتعلمووی و مو یران تبووره ر حو زه ورزش و یپلمنسووی بو ها و .
ر هنیت 18 ،پرس

نمه ،تکمیل و تحلیل شو ه اسوت .گفتنوی اسوت ،پژوهشوگر،

بهص رت حض ری ،راهنمنییهنی الزم را برای تکمیل تمنم پرس

نموه ارائوه ا ه

است .ینفتههنی تنپسیس به و روش قنبلمحنسوبه و تحلیول هسوتن ؛ خسوت ،بوه
روش محنسبنت فرم ل رینضوی ر محویط  Excelو وم ،بون اسوتفن ه از ورمافوزار
Decision

 .Superر پژوه

حنضر ،ینفتههن بوه روش خسوت محنسوبه و تحلیول

ش ها .
 .2یافتههای پژوهش
پنسخ هن گنن به پرس هنی این پژوه  ،ترکیبی از م یران و اعضنی هی تعلموی
ا شگنههن ر ح زه ورزش و یپلمنسی ب ها (ج ول .)1
جدول  .1توصیف نمونه پژوهش

جایگاه صاحبنظران
استادان دانشگاه

تعداد
9

مدیران ورزشی کشور (سیاسیـورزشی)

9

مجموع

18

توضیحات
گرایشهای مدیریت ورزشی ،علوم سیاسی ،و روابط بینالملل
در سطح قائممقام سازمان تربیت بدنی سابق ،معاون و مشاور وزیر،
رئیس فدراسیونهای ورزشی

ر ا امه ،وضعیت یپلمنسی ورزشی جمه ری اسوالمی ایوران بوه روش تنپسویس
ارزینبی و تنیج هنیی به ستآم ه ارائه ش ه است.
 .1-2علتهای ایجابی

ر این بخ

این کته را بررسی کر هایم که هریک از ع امل زیور تون اوه ا و ازه

ضرورت ت جه به یپلمنسی ورزشی را برای کش ر تبیین میکن .
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جدول  .2تحلیل تاپسیس برای مؤلفههای شرایط علّی

تغییرات محیط جهانی ()0/42

کد

محورها

A1

کاهش نقش انحصاری دولتها
انقالب در فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی
افزایش تأثیر افکار عمومی در توسعه روابط بینالملل
تسهیل رفتوآمد و حملونقل در دنیا
افزایش نقش نهادها و کنشگران غیردولتی
تولید مبانی نظری در حوزه قدرت نرم در مراکز علمی
جهانیشدن ورزش
جانشینی برای فعالیتهای دیپلماتیک
اثربخشی باال در برابر کارایی بهینه
محبوبیت ورزش در بسیاری از فرهنگها و قومیتها
قابلیت باال در هویتسازی
تبدیل ورزش به یک صنعت تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها
افزای ش روزافزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بینالمللی

A2
A3
A4
A5
A6
B1

پتانسیل ورزش ()0/63

B2
B3
B4
B5
B6
B7

ایدهآل
منفی
0/32
0/57
0/51
0/40
0/61
0/41
0/75
0/46
0/52
0/85
0/64
0/78
0/85

همنن گ ه که ا ه هنی جو ول  2شونن موی هو « ،افوزای

ایدهآل
مثبت
0/74
0/53
0/61
0/68
0/49
0/79
0/32
0/67
0/64
0/29
0/52
0/27
0/18

Ci

رتبه

0/30
0/52
0/45
0/37
0/55
0/34
0/70
0/41
0/45
0/75
0/55
0/74
0/83

13
7
8
11
5
12
4
10
9
2
6
3
1

روزافوزون قو رت و

جوواابیت رویوو ا هنی ورزشووی بووینا مللووی»« ،محب بیووت ورزش ر بسووینری از
فرهنگهن و ق میتهن» ،و «تبو یل ورزش بوه یوک صونعت تأثیرگواار بور اقتصون
کش ر» ،مهمترین الیل زوم ت جه بیشتر ستگنه یپلمنسوی بوه حو زۀ یپلمنسوی
ورزشی هستن .
 .2-2عوامل مداخلهگر

ر ا امه برتی از مؤ فههنی م اتلهگر مؤثر بر ت سعه یپلمنسی ورزشوی و میوزان
ت جه جمه ری اسالمی ایران به هریک از آنهن را تحلیل و بررسی کر هایم.
جدول  .3نتایج تاپسیس برای عوامل مداخلهگر

فرهنگ()0/43

کد

محورها

C1

آداب میزبانی و میهمانی
مراسم و برنامههای مذهبی و فرهنگی
زبان ،ارزشها ،و هنجارهای محلی
سازمانهای ملی و بینالمللی ورزشی
رخدادهای بینالمللی ورزشی
کرسیهای بینالمللی
دانشکدههای علوم ورزشی و علوم سیاسی

C2
C3
D1

ابزارها ()0/59

D2
D3
D4

ایدهآل
منفی
0/85
0/69
0/83
0/91
1/17
1/08
1/02

ایدهآل
مثبت
0/99
1/08
1/02
0/86
0/59
0/74
0/86

Ci

رتبه

0/46
0/39
0/45
0/51
0/67
0/59
0/54

7
10
8
6
2
3
4
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D5
D6
E1

سیاستها و
برنامهها ()0/26

E2
E3
E4

افراد ورزشی (ورزشکار ،مربی ،و مدیر)
دستورالعملها و تفاهمنامههای بینالمللی
همسو بودن ارزشها و هنجارها با جامعه جهانی
سیاستگذاری و برنامهریزی دقیق
ایجاد ساختار مناسب
داشتن افق بلندمدت

1/33
1/01
0/67
0/28
0/37
0/39

0/56
0/88
1/01
1/36
1/27
1/31

0/71
0/54
0/40
0/17
0/22
0/23

1
5
9
13
12
11

همننگ ه که ا ه هنی ج ول  3شنن می ه  ،یپلمنسی ورزشی کش ر ر حو زۀ
سینستهن و بر نمههن ،شرایط مننسبی ار ؛ بهگ های کوه تمونم مؤ فوههونی آن ر
ز یکترین شرایط ای هآل منفی قرار ار و  Ciم ار یگر یز وضوعیت مطلو بی
ار .
 .3-2عوامل زمینهای

ازآ جنکه ع امل زمینهای ،فراهمکنن ۀ شرایط الزم بورای هور پ یو های هسوتن  ،ر
ج ول  4شرایط زمینهای مؤثر بر ت سعه یپلمنسوی ورزشوی کشو ر را ارزیونبی و
بررسی کر هایم.
جدول  .4تحلیل تاپسیس برای عوامل زمینهای

سازمان متولی()0/38
جامعه هدف()0/43
مدیریت اخبار و
اطالعات ()0/39

کد

محورها

F1

فعال در حوزه روابط بینالملل و دیپلماسی ورزشی
ارتباط منسجم با سایر نهادها و سازمانهای ذینفع دولتی و
غیردولتی
برخوردار از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی
پرورش دیپلمات ورزشی
عقاید مذهبی
شناخت ویژگیهای جمعیتشناختی
شناخت وضعیت اقتصادی
وابستگیهای فکری و سیاسی
شناخت ادراکهای آنها
تصویر مناسب در حوزههای سیاست ،مذهب ،اقتصاد ،و ورزش
رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی نوین
مدیریت ارتباطی موضوعات بهصورت روزانه
متقاعدسازی سازمانهای حکومتی و مخاطبان غیردولتی

F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4
G5
H1
H2
H3
H4

ایدهآل
منفی
0/77

ایدهآل
مثبت
1/21

0/39

0/58

1/27

0/31

9

1/31
0/44
0/96
0/82
1/13
1/03
0/64
0/85
1/19
0/67
0/53

0/94
1/54
1/15
1/27
1/00
1/19
1/39
1/32
0/95
1/42
1/39

0/58
0/22
0/45
0/39
0/53
0/46
0/31
0/39
0/55
0/32
0/28

1
13
5
7
3
4
11
6
2
10
12

Ci

رتبه
8

ا ههنی ج ول  4شنن هن ۀ وضعیت بحرا ی یپلمنسوی ورزشوی ر مؤ فوههونی
ع امل زمینهای است؛ بهگ های که بسینری از این مؤ فههن ،فنصلۀ بسینر زیون ی بون
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ای هآل مثبت ار  .راینبین ،مق ۀ سنزمنن مت ی ،انر ب ترین وضعیت است.
 .4-2راهبردها

تحلیل کمّی ی گنههونی صونح ظوران ،حونکی از اهمیوت راهبور هونی افوزای
ارفیتهن ،بر سنزی و اعتبنربخشی ،و تعنملگرایی بن جهنن است (ج ول .)5
جدول  .5تحلیل تاپسیس برای راهبردهای کنش و واکنش

برندسازی و
اعتباربخشی
()0/62
تعاملگرایی
با جهان
()0/61
افزایش
ظرفیتها
()0/65

کد

محورها

I1

افزایش برند ملی ورزشی
بهتصویر کشیدن ارزشهای ورزشی
ایجاد محیط مناسب افکار عمومی
میزبانی رویدادهای بینالمللی
تبادل مربی و ورزشکار
رویدادهای دوجانبه و چندجانبه
برگزاری دورههای علمیـورزشی مشترک
کسب مقر سازمانهای بینالمللی ورزشی
بینالمللی کردن ورزشهای ملی
گسترش آگاهانه بخش خصوصی در ورزش بینالملل
کسب کرسیهای بینالمللی

I2
I3
I4
J1
J2
J3
J4
K1
K2
K3

ر این زمینه ،راهبر هنی افزای
و کس

ایدهآل
منفی
0/79
0/55
0/44
0/72
0/63
0/63
0/53
0/68
0/68
0/54
0/76

ایدهآل
مثبت
0/19
0/51
0/61
0/24
0/37
0/39
0/55
0/39
0/35
0/53
0/20

Ci

رتبه

0/80
0/52
0/42
0/75
0/63
0/62
0/49
0/63
0/66
0/50
0/79

1
8
11
3
5
7
10
6
4
9
2

بر ملی ورزشی ،میزبن ی روی ا هنی بینا مللی،

کرسیهنی بینا مللی ،بنالترین امتینز  Ciرا ر راسوتنی ت سوعه یپلمنسوی

ورزشی کس

کر ها .

 .5-2پیامدها

پینم هنی ت سعۀ یپلمنسی ورزشی ووکه ر ج ول  6ارائه ش ها ووو بیون گر ایون
است که ت سعۀ جنمعهشننسی سینسی ورزش ،مهمتورین پینمو ت سوعه یپلمنسوی
ورزشی برای جمه ری اسالمی ایران است.
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جدول  .6تحلیل تاپسیس برای پیامدهای توسعه دیپلماسی

توسعه
جامعهشناسی
سیاسی ()0/81
توسعه سیاست
خارجی ()0/59

کد

محورها

L1

تقویت هویت ملی
انسجام و همگرایی اجتماعی
کاهش آسیبهای اجتماعی
زمینهسازی برای ایجاد روابط بینالملل
معرفی سیاست خارجی کشورها (ایدئولوژیها)
شکلدهی مثبت افکار عمومی
اشتغالزایی
توسعه زیرساختها ،امکانات ،و تجهیزات ورزشی
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
گردشگری ورزشی و جذب نخبگان ورزشی

L2
L3
M1
M2
M3
N1

توسعه
ورزش()0/62

N2
N3
N4

ایدهآل
منفی
0/79
0/71
0/67
0/63
0/50
0/63
0/62
0/52
0/63
0/68

ایدهآل
مثبت
0/10
0/18
0/22
0/47
0/57
0/26
0/40
0/40
0/33
0/35

Ci

رتبه

0/89
0/80
0/75
0/58
0/47
0/71
0/61
0/57
0/65
0/66

1
2
3
8
10
4
7
9
6
5

راینبین« ،تق یت ه یت ملی» ،بهعن ان یکی از مؤ فههنی ت سوعه جنمعوهشننسوی
سینسی ،بنالترین  Ciرا از گنه صنح ظران این ح زه کس

کر .

نتیجهگیری
ا قالب اسالمی ،بهعن ان یک ا قالب فرهنگی ،ر کننر هو فهونیی من نو اسوتقرار
ع ا ت ،آزا ی ،و تالش برای ارتقونی اتوال و معن یوت ،مویت ا و بون مو یریت
کنرآم ت  ،ق یترین وجه ق رت رم ظنم به شمنر آی (قربی و جعفری.)1395 ،
افزون براین ،افزای

برجستگی و برتری ورزش برای و تهون و اهو اف سینسوی

گ وونگ ن آنهوون ،بووهسووب

جنب وۀ بناهمی وت فرهنگ وی و اجتموونعی ورزش اسووت

(برگسگنر و همکنران .)2007 ،1ر ایون زمینوه ،مو رای بور ایون ظور اسوت کوه
و ت مر ان از یپلمنسی ورزشی ،بهعن ان ش ارو ،حمنیت می کنن  ،زیرا و عی
ابزار یپلمنتیک است که میت ا ا وزوا را کونه

هو  ،ثبونت و امنیوت را بورای

کش ر بهارمغنن آور (م رای ،)2012 ،و مسنئل و مشکالت غیرورزشوی را حول و
آسنی

اجتمنعی را فراهم کن (هن یهنن ،بلو یس ،و اسومیت .)2009 ،ایون کونت

برای افزای

ق رت سینسی ایران ووبن ت جه به م قعیوت ژئ پلیتیوک آن ر محویط

استب ا ی و استعمنرز ۀ منطقهوو بسینر اهمیت ار  .راینبین ،بون روی کونر آمو ن
و ت ت بیر و امی و بهویژه پس از ت افق هسوتهای ،کشو رهونی جهونن ،رویکور
1. Bergsgard et al
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بن ایران بونل کور ها و ؛ بنونبراین ،جمهو ری

متفنوتی را ر سینست تنرجی ت

اسالمی ایران ر راستنی استفن ۀ بهینه از یپلمنسی ورزشی ر مراو ات بینا مللوی
ت  ،ینزمن ارزینبی این مهم است.
شرایط علی پ ی ه یپلمنسی ورزشوی ،و عنمول تغییورات محویط جهون ی و
قنبلیت ورزش ر عرصه یپلمنسی هستن (پیمننفر .)1395 ،ر این زمینوه و پوس
از تحلیلهنی ا جنمش ه ،مشخص ش که صنح ظران این ح زه بر این ظر کوه
«قنبلیت هنی ورزش» ق

یپلمنسی ورزشی را برای کش ر پرر گتر کر ه اسوت.

گی ین تی و رابرتس ن )2009( 1بور ایون ظر و کوه ورزش ،یگور بوه سورگرمی
مح و میش  ،بلکه بن تجنرت ،کس وکنر ،و سینست آمیخته ش ه اسوت و ایون
جهن یش ن ،هتنهن رقنبتهنی بینا مللی ورزشی را جواابتور کور ه اسوت ،بلکوه
شرایط ت سعۀ روابط بینا ملل را یز فراهم م ه است .برایناسونس ،تحلیولهونی
پووژوه

حنضوور حوونکی از ایوون اسووت کووه «افووزای

م و اوم ق و رت و جوواابیت

روی ا هنی ورزشی بینا مللی» ،مهمتورین جنیگونه را ر ایون زمینوه ار  .ورزش،
وسیلهای جااب و م ر عالقۀ همۀ مر م ین است .منی

ورزش ر فضنی بونز و

مجم عههونی ورزشوی ،شورکت ورزشوکنران ر بونزیهونی ا مپیوک و مسونبقنت
بینا مللی یگر شنن می ه که روی ا هنی ورزشوی ،فراگیور شو ه و بوهصو رت
مننفع مشترک ر سراسر جهنن رآم ه ا  .اجورای فعن یوتهونی ورزشوی ،فرصوت
تعنمل بن فرهنگهنی تنرجی را فراهم میکن  .ورزش ،یک ابزار صولح آمیوز بورای
ام ر بین ا مللی است کوه کشو رهن مویت ا نو بون اسوتفن ه از آن ،روابطشونن را بون
کش رهنی یگر جهنن تق یت کنن .
همچنین ،تنیج این پژوه

حنکی از این است کوه افوزای

کنشگران غیر و تی ،شنن هن ۀ تغییرات بزر

قو

هون هون و

ر عرصوه جهون ی و وزوم ت جوه

بیشتر به یپلمنسی ورزشی کش ر است .ر ایون زمینوه موروری بور فعن یوتهونی
روزافزون سنزمننهنی بینا مللی ،حنکی از قو

کنتون یزوری آنهون بورای ت سوعه

روابط بینا ملل است .این کته شنن می هو کوه سونزمننهونی ذیربوط بنیو

ر

1. Giulianotti & Robertson
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راستنی افزای

ر عرصۀ روابط بینا ملل ،ر پوی تشوکیل و

ق رت ان هز ی ت

راها ازی هن هنی ملی و بینا مللی بنشن .
مح ر یگر پژوه

حنضر ،شرایط زمینهای ب  .تنیج تحلیل تنپسیس ر این

مطن عه شنن می ه که پیگیری شرایط زمینهای برای ت سوعه یپلمنسوی ورزشوی،
شوورایط مسوونع ی و ار  ،زیوورا بیشووترین فنصووله را بوون ایو هآل مثبووت اشووتها و .
راینزمینه ،بحرا یترین مؤ فه ،عنصر «سنزمنن مت ی» است .سنزمننهون ،افوزونبور
اینکه ه ایتگر هستن  ،زمینۀ ت سعه را یز فراهم میکنن  .سنزمنن مت ی ر زمینوۀ
یپلمنسی ورزشی ،رص رتی می ت ا زمینهسنز م فقیت ر این حو زه بنشو کوه
پی

از هرایز ،فعن یت ر ح زۀ روابط بینا ملل و یپلمنسی را سر حۀ کنر ت

قرار ه ؛ سنزمن ی که بت ا بن هن هنی یگور ،ارتبونط برقورار کنو و حمنیوت و
پشتیبن ی ستگنه یپلمنسی را جل
م ر یگری که ق

کن .

مین جی را ر ت سعۀ یک پ ی ه ار  ،شرایط م اتلهگر

است .شرایط م اتلهگر برای ت سعۀ یپلمنسی ورزشی ،ربر ار و ۀ سینسوتهون و
بر نمههن ،فرهنگسونزی ،و ابوزارهون اسوت (پیمونن فور .)1395 ،ملک تیونن ()1388
اینگ ه بینن میکن که ورزش از رریق تحکویم ارزشهونی ا سون ی و همبسوتگی
ملی و افزای

مشنرکت سینسی ،بر سینست تأثیر میگاار و ا بته ت

یز بهویوژه

ر زمنن برگزاری ورزشهنی بینا مللوی ،م ر اسوتفن ه قو رتهونی جهون ی قورار

میگیر  .


تنیج تحلیل ی گنه صنح ظران ر این بخ

یز حنکی از شرایط نمسونع

کش ر برای رش و ت سعۀ یپلمنسی ورزشی ب ؛ بهگ های که بیشتر مؤ فههنی آن
ر وضعیت بحرا ی هستن  .سینستگااری و بر نمهریزی ر این بخ  ،پنیینتورین
امتینز را کس

کر ؛ بننبراین ،به ظر میرس این ینفته میت ا ضورورت ت جوه بوه

سینستگااری را ر این زمینه بی ازپوی

منیونن کنو  .همچنوین ،ایجون سونتتنر

مننس  ،یکی یگر از ینزهنی ضروری ورزش کش ر ر راستنی ت سعه یپلمنسی
ورزشی است .افزون براین ،مراسم و بر نمههنی ماهبی و فرهنگوی یوز (بوهمنظو ر
بهترین بهرهبر اری ر این زمینه) ینزمن بر نمهریوزی و گونهی بونز گری هسوتن .
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کسلر )2009( 1ر این م ر بر این ظر است که ایوران بورای جلو گیری از اونر
ش ن به سر شت عربستنن سع ی (که بن آمریکن روابط گرم یپلمنتیوک ار  ،امون
فنق روابط فرهنگی معنن اری است) بنی به ت سعه این ع از روابط فرهنگی ق ی
ا امه ه .
راهبر هنی کن
یگری ب

و واکون

بورای ت سوعۀ یپلمنسوی ورزش کشو ر ،بخو

که ر این پژوه  ،م ر تحلیل کمّی قرار گرفت.
اینکه افزای

راین راستن ،بن وج

ارفیتهن ر او یت خست راهبور هونی

ت سعه قرار گرفتن  ،امون مؤ فوههونی افوزای

بر و ملوی ورزش کشو ر ر حو زه

بر سنزی و اعتبنربخشی ،بنالترین امتینز را به ست آور
بنزارینبی و ت سعۀ بر

 .هران پوژوه هونی

ر صنعت ورزش ایران به مق وهای فرامو ششو ه تبو یل

ش ه و شکنف عمیقی یز بن این ت سعه و تح ل پی ا کر ه است ،امن بنی فرامو ش
کر که بر هن میت ا ن بر افکنر عم می میلی نهن فر از ا سننهن تأثیرگاار بنشون .
تیمهنی ورزشی بسوینری ،ازجملوه منچسوتری نیت  ،بنرسول ن ،رئونل من ریو  ،و...
بهت بی از این راهبر بهره بر ها .
ت سعۀ جنمعهشننسی سینسی ،ت سوعۀ سینسوت تونرجی ،و ت سوعه ورزشوی
ازجمله پینم هنی ت سعۀ یپلمنسی ورزشی بهشومنر مویآینو  .تحلیولهونی کمّوی
پژوه

حنضر شنن می هن که پینم هنی جنمعهشننتتی سینسی ر ایون زمینوه از

اهمیت بیشتری برای کش ر برت ر ار هستن  ،زیرا تق یت ه یت ملوی ،ا سوجنم و
همگرایی اجتمنعی ،و کنه

آسی هنی اجتمنعی ،مرهای ر ح ای هآل را کس

کر ه ا  .عن یترین سطح ه یتی برای هر ا سن ی ،ه یت ملی است (کریمویملوه و
بلبنسووی .)1395 ،براسوونس ی و گنه هی ول )1996( 2ورزش ،ارزش بوون ق های بوورای
ه یتسنزی ار ؛ مس لهای که بسینری از رهبران سینسی و اجتمنعی ین کنمالً بوه
آن آگنه ب ه و برای ستینبی به اه اف ت

از آن بهوره بور ها و

.

تونیج پوژوه

سنج ن و بنیر ر ( )1993یز شنن می ه که ر ک بن از ورزش بورای ایجون یوک
1. Kessler
2. Hill
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روحیه پسنا قالبی ،1ه یت ملی ،و همبستگی گروهی استفن ه مویشو ؛ ا سوجنم و
اتحن ی که کنه

آسی هنی اجتمنعی را یز ر پی ت اه

اشت.

افووزونبووراین ،ورزش ،سوونزوکنر مفیوو و مووؤثری بوورای ز یووک کوور ن
تر هفرهنگهن به یک یگر است .ر مسونبقنت جهون ی ،برافراشوته شو ن پورام و
پخوو

سوورو ملووی یووک کشوو ر پووس از پیووروزی ورزشووکنران وابسووته بووه

تر هفرهنگهنی مختلف ین فرهنوگ اصولی آن کشو ر ،بنزگ کننو ه و قو امبخو
وح ت ملی ر آن کش ر اسوت .جواب اقو ام ر جنمعوه ملوی از رریوق ف تبونل،
وا یبنل ،و کشتی ،یکی از کنرکر هنی ه یتسنز ورزش است؛ ازاینرو ،بن ت جه به
وج

یتو ان بون تق یوت
اق ام گ نگ ن (ترک ،کر  ،ر ،عرب ،ترکمن ،و بل چ) مو 

تیم هنی ورزشی و رتش

نا مللی ،بنعث ز یک ش ن حس ه یوت
ر سطح بی 

ر بع ملی ر بین این اق ام و تق یت همبستگی و ه یوت ملوی از رریوق ورزش
ش .

1. post-revolutionary
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