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 Today, sports are mostly used as a tool for diplomacy, ideology, nation-building 
and access to the international arena and gaining commercial benefits. The 
increasing influence of international sports organizations and major sports events 
such as the Olympic Games and the World Cup have left a deep impact on the 
development of the concept of diplomacy. Is. The purpose of the current research 
is to identify the factors that explain the future of sports diplomacy in the Islamic 

Republic of Iran, the research method is mixed exploratory (text review - qualitative 
- validation), the statistical population in three stages of the research, respectively, 
includes 1. Written documents related to the subject, including articles and 
researches scientific, existing guidelines and documents, 2. experts and specialists 
in sports management and diplomacy and sports elites and 3. organizational experts 
and faculty members of related disciplines. In the text review section, 32 documents 
(texts) were available using the sampling method. In the qualitative section, using 
the snowball method, in-depth interviews were conducted with 13 experts until 

theoretical saturation was reached, and in the validation section, 20 experts were 
The semi-structured and structured checklist has been conducted in three rounds. 
To determine the validity and reliability in the qualitative stage, the necessary 
checks including acceptability (expert review) and confirmability (re-review by 
experts) were used, and in the validation stage, review and review of the survey 
were used. Qualitative data were analyzed with content analysis technique with 
open, central and selective coding in Atlas software and validation data with Delphi 
technique in SPSS software. The results of the research indicated that the factors 
that explain the future of sports diplomacy in the Islamic Republic of Iran in 8 

dimensions and 41 components are as follows: branding (branding and 
accreditation, goodwill and pride, international prestige, trade and sports tourism), 
requirements and structure (religious requirements and belief, cultural and social 
requirements, proper structure, media requirements), development of resources 
(social and cultural development, hardware and infrastructure, development of 
human capital, improvement of capabilities and capacities), strategies (cultural and 
social strategies, macro management measures, The use of sports elites, optimal 
mining, coordination of sports and public diplomacy, foreign relations strategies, 

financial measures, obtaining international seats), interactions and communications 
(holding and hosting competitions, management and media power, interaction with 
the world, international relations, communication and synergy of related 
institutions), politics and laws (domestic policies, development policy, 
development of soft power with sports, foreign policy, review of inefficient 
procedures and methods), environmental factors (peace, friendship and security, 
combating isolation and political sanctions) economic, social changes with sports, 
political currents inside and outside , meritocracy) and mediating factors (the 

country's sports position, national unity and integration, improvement of the 
country's image, knowledge-oriented, knowledgeable and efficient managers, 
teamwork and sports participation). 
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  و همكاران     سياهكاليي زاده حسين رضا  54

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ورزش ديپلماسي آينده کننده تبيين عوامل شناسايي
 ايران اسالمي جمهوری

 
 1سياهكاليي زاده حسين رضا

 و بدنی تربیت دانشکده ورزشی، مدیریت گروه دکتری انشجوید
 ایران آمل، شمال، دانشگاه ورزشی، علوم

 
 *2رضوی سيدمحمدحسين

 شی،ورز علوم و بدنی تربیت دانشکده ورزشی، مدیریت گروه استاد
 .)نویسنده مسئول( ایران آمل، شمال، دانشگاه

 
 3 اميرنژاد سعيد

 .ایران تهران، هنر، دانشگاه استادیار
 

 چكيده
 ایدئولوژی، دیپلماسی، برای ابزاری منظوربه بیشتر ورزش امروزه

 تجاری منافع کسب و الملل بین عرصه به دسترسی و سازیملت
 و المللی بین هایورزش هایسازمان نفوذ افزایش شده، مطرح

 هایجام و المپیک هایبازی همچون ورزشی بزرگ رویدادهای
 گذاشته جا بر دیپلماسی مفهوم توسعه بر عمیق تأثیر فوتبال جهانی
 آینده کننده تبیین عوامل شناسایی حاضر، پژوهش از هدف. است

 آمیخته تحقیق روش بوده، ایران اسالمی جمهوری ورزش دیپلماسی
 در ماریآ جامعه بوده،( اعتباریابی – کیفی - متون بررسی) اکتشافی

 موضوع با مرتبط مکتوب اسناد. 1 شامل بترتیب تحقیق مرحله سه
 سندهای و هادستورالعمل علمی، هایپژوهش و مقاالت شامل

 و ورزش دیپلماسی و مدیریت متخصصان و خبرگان. 2 موجود،
رشته علمی هیئت اعضاء و سازمانی خبرگان. 3 و ورزشی نخبگان

نمونه روش با متون بررسی بخش در. بود موضوع با مرتبط های
 شرو از استفاده با کیفی بخش در ،(متن) سند 32 دسترس، در گیری
 عمیق مصاحبه خبره، 13 با نظری اشباع به رسیدن تا برفی گلوله
 خبره 20 از هدفمند، روش با اعتباریابی بخش در و گرفته انجام

 راند، هس طی ساختاریافته و ساختاریافته نیمه لیست چک بوسیله
 مرحله رد پایایی و روایی تعیین برای. است گرفته صورت نظرسنجی

 و( خبرگان بازنگری) مقبولیت شامل الزم هایبررسی از کیفی
 زا اعتباریابی مرحله در و( خبرگان مجدد بازبینی)تائید قابلیت

 با کیفی هایداده. گردید استفاده نظرسنجی بازبینی و بازنگری
 نرم در انتخابی و محوری باز، کدگذاری با محتوا تحلیل تکنیک

 زاراف نرم در دلفی تکنیک با اعتباریابی هایداده و  Atlas افزار
SPSS لعوام که بوده آن از حاکی تحقیق نتایج. گردید تحلیل 

 بعد 8 در ایران اسالمی جمهوری ورزش دیپلماسی آینده کننده تبیین
 و امیخوشن اعتباربخشی، و برندسازی)برندینگ: بشرح مولفه 41 و

 ،(زشور گردشگری و تجارت المللی، بین پرستیژ افتخارآفرینی،
 و فرهنگی الزامات اعتقادی، و دینی الزامات) ساختار و الزامات

 توسعه) منابع توسعه ،(ای رسانه الزامات مناسب، ساختار اجتماعی،
 سرمایه توسعه زیرساختها، و افزار سخت فرهنگی، و اجتماعی
 یفرهنگ راهبردهای) راهبردها ،(ظرفیتها و توانمندی بهبود انسانی،

 ورزشی، نخبگان از استفاده کالن، مدیریتی اقدامات ، اجتماعی و
 راهبردهای عمومی، و ورزشی دیپلماسی هماهنگی کاوی، بهینه

 ،(المللی بین هایکرسی کسب مالی، اقدامات خارجی، روابط
 و مدیریت مسابقات، میزبانی و برگزاری) ارتباطات و تعامالت

 هم و ارتباط المللی، بین روابط جهان، با تعامل ای،رسانه قدرت
 استسی داخلی، سیاستهای) قوانین و سیاست ،(مرتبط نهادهای افزایی
 بازنگری خارجی، سیاست ورزش، با نرم قدرت توسعه ای،توسعه

 و دوستی صلح،) محیطی عوامل ،(ناکارآمد روشهای و رویه در
 جتماعیا تغییرات اقتصادی، – سیاسی تحریم و انزوا با مبارزه امنیت،

 و( ساالری شایسته خارج، و داخل در سیاسی های جریان ورزش، با
 ملی، همگرایی و وحدت کشور، ورزش جایگاه) گر واسطه عوامل
 میتی کار کارا، و آگاه مدیران محوری، دانش کشور، تصویر بهبود

 .گرفتند جای( ورزشی مشارکت و
 

 جمهوری ورزش دیپلماسی دیپلماسی، آینده دیپلماسی، :هاکليدواژه
 .ایران اسالمی

 
 05/02/1401تاريخ دريافت: 
 20/05/1401تاريخ پذيرش:  

 :نويسنده مسئولrazavismh@gmail.com
 

 

 مقدمه
اخیر حضور چشمگیری در تبادالت دیپلماتیک  یورزش در سده

های همکاری و منازعه ها داشته و به یکی از حوزهملت -بین دولت
ها تبدیل شده است. دموکراتیزاسیون، سیاست را به میان دولت

یا  شدند وهایی وارد ساخته است که پیشتر سیاسی دانسته نمیحوزه
جمله مهمترین این  اینکه رنگ و بویی سیاسی نداشتند. ورزش از

های های جدید است که سیاستمداران، متأثر از رواج ارزشحوزه
دموکراتیک و توجه مردمی بدان حداقل طی یک قرن گذشته 

اند آن را به استخدام خود درآورند. این امر باعث شده است کوشیده
(. 1هایِ کنشِ مشترکی میان سیاست و ورزش شکل گیرند)میدان
تری دارند ندمدت در موضوعاتی که رفتار پیچیدهریزی بلبرنامه

)مانند مشارکت در ورزش(، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، 
وقوع عدم قطعیت شوند و مدیران  توانند مانع ازسیاستمداران نمی

ای هباید همگام با تغییرات به شناسایی محیط آینده و ترسیم آینده
ود آنها نسبت به آینده شمحتمل بپردازند. این بررسی باعث می

 د.گذاری بزننآگاهی بیشتری به دست بیاورند و دست به سیاست

گذاران با استفاده از شناسایی محیطی، اقدامات در واقع سیاست
شوند آینده، در دستان دهند و باعث میسیاسی را تحت تأثیر قرار می

کنار  (. ورزش در2آنها قرار گیرد نه اینکه آنها مغموم آینده شوند)
دهد. مسئوالن، مخاطبانی غیر از آنان را نیز تحت پوشش قرار می

های افراد را بدون پنهان کاری منتشر کند تواند خواستهورزش می
جای اجبار یا امتیاز پاسخ و به این نیازها از طریق مجذوب کردن به

 تواند با تأثیرگذاریدهد. دیپلماسی ورزشی با ارائۀ جذابیت خود می
(. دیپلماسی ورزشی به 3مۀ مردم به نتایج مطلوب دست یابد)بر عا

گیرد، چرا دارو ازطرف دولتمردان مورد حمایت قرار میعنوان نوش
تواند انزوا را کاهش و ثبات و که ابزاری دیپلماتیک است که می

امنیت را برای کشور به ارمغان آورد و همچنین مسائل و مشکالت 
مفهوم  (.4تماعی را فراهم کند)غیرورزشی را حل و آسایش اج

(. 5دیپلماسی برای اولین بار در مصر باستان، یونان و چین مطرح شد)
ترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در دیپلماسی مهم

ها، تحوالت گوناگونی در شکل، محتوا و طول تاریخ ظهور دولت
 ها و شکستهساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانه

شدن مرزهای جغرافیایی، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای 
ها سعی دارند با استفاده دیپلماسی پدیدار شده است. در واقع دولت
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 55.... ورزش ديپلماسي آينده کننده تبيين عوامل شناسايي  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

از دیپلماسی عمومی افکار عمومی را با خود همراه کنند تا برای 
رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود با مشکالت کمتری مواجه 

ها را مردم، نخبگان خاطب برنامهشوند. در دیپلماسی عمومی، م
-سیاسی، فرهنگی و در مجموع جمعیتی غیر از مسئوالن تشکیل می

 هایدهند و در این زمینه از ابزارهای مختلفی مانند تبلیغات رسانه
-ها و ... استفاده میجمعی و تاثیرگذاری فرهنگی از طریق دانشگاه

 الملل در آننمفهوم ورزش سیاسی بهترین تعبیر ورزش بی (.6شود)
عنوان ابزاری زمان بود چرا که تا بعد از جنگ جهانی دوم ورزش به

المللی و صرفا به منظور نمایش قدرت کشورها در دون مباحث بینب
آن زمان بود. پس از جنگ جهانی دوم به دنبال اولین پخش زنده 

رم در کنار مطرح شدن  1960های المپیک تلویزیونی در بازی
ند قدرت نرم، دیپلماسی نوین و دیپلماسی عمومی ورزش مفاهیمی مان

به تدریج به عنوان ابزاری کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجه 
 (.7ها گردید)ساز از سرگیری روابط میان دولتزمینه

 60به  بیکه قر ایبه عنوان منطقه انهیدر خاورم رانیقرار گرفتن ا
 -یمل یدئولوژیدر کنار ا د،ینمایم نیدرصد نفت جهان را تأم

 یخارج استیهمواره س یجهان سمیالیما در مبارزه با امپر یمذهب
 یدر فضا یردولتیغ گرانیاست. رشد باز دهیرا به چالش کش رانیا

 نیدر ا یو ورزش یعلم ،یهنر رانیسف یو معرف المللنیروابط ب
فاده از با است ندیتالش نما یاسیس رانگیمیصحنه سبب شده تا تصم

م هفده ی)به عنوان نمونه قرار گرفتن بر سکو رانیا یتوان ورزش
 هنیهزو کم دهیپرفا یریلندن( به عنوان مس 2012 کیالمپ هاییباز

. ضعف دیپلماسی ورزشی دهند شیقدرت نرم کشور را در جهان افزا
جمهوری اسالمی ایران باعث شده که نه تنها توفیقی در کسب 

راسیون های جهانی پیدا نکنیم، بلکه اندک کرسی های فد
دستاوردهای قبلی نیز یکی پس از دیگری از دست برود. با وجود 
قدرت انکارناپذیر ایران در ورزش هایی مانند کشتی، وزنه برداری 
و حتی تکواندو و ... در عرصه های المپیکی و جهانی، باید اذعان 

سیون های جهانی داشت که نبود کرسی های مهم و ثابت در فدرا
پیامدهای مختلفی به همراه دارد که عدم اعطای حق میزبانی، اعمال 
نظر و نفوذ در نتایج داوری و درنهایت حذف تیم های ایرانی را 

های بسیار سبب شده و خاطرات تلخی به وجود آورده است. ضعف
زیادی در دیپلماسی وجود دارد که در سالهای اخیر موجب صدمه 

ن و افکارعمومی را به دنبال داشته است. لذا پژوهش به ورزشکارا
 یزشور یلپماسید یراهبرد یهاتیظرف نییطرح و تب لیدل حاضر به

 یاتیعمل تیاهم یکشور، دارا مداراناستیو س رانیگمیتصم یبرا
 یرنظ تیاهم نه،یزم نیدر ا اتیادب دیکه با تول نیاست. افزون بر ا

 یورزش یپلماسیبه مقوله مهم د. عدم توجه شودیآشکار م زیآن ن
د منجر شو رانیا یخارج استیمنابع س فیبه کاهش و تضع تواندیم

گاه ن رفعالیبالقوه کشور را غ یهاتیاز ظرف یاریبس قیطر نیو از ا
از این . دیآیبه شمار م یمنافع مل نیتأم یبزرگ برا یبیدارد که آس

رو، در این تحقیق به شناسایی عوامل تبیین کننده آینده دیپلماسی 
 ورزش جمهوری اسالمی ایران، پرداخته شده است. 

 
 روش ها و مواد

باریابی( اعت –کیفی  -روش تحقیق آمیخته اکتشافی )بررسی متون 
 بوده است.

مطالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه بخش بررسی متون: در مرحله 
های های علمی، طرحسعی گردید که از مقاالت و پژوهش ،پژوهش

ها و موسسات، تحقیقات خبرگان و محققان و پژوهشی سازمان
و مراکز  هادانشگاه یارشد و دکتر یمقطع کارشناس یهانامهانیپا

آینده پژوهشی، دیپلماسی ورزشی و آینده » یدرباره آموزش عالی
ای موجود در وزارت ورزش، هو بخش نامه« دیپلماسی ورزشی

» های ورزشی در مورد ها و هیئتکمیته ملی المپیک، فدراسیون
، گیری در دسترساستفاده شود که با روش نمونه« دیپلماسی ورزشی

 سند )متن(، مورد بررسی قرار گرفتند. 32
در بخش کیفی شامل خبرگان جامعه آماری پژوهش، بخش کیفی: 

الملل، صان حوزه روابط بینآکادمیک )صاحبنظران و متخص
دیپلماسی و سیاستگذاری ورزشی، توسعه ورزشی، مدیریت ورزشی 

ها و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( پژوهی در دانشگاهو آینده
و خبرگان سازمانی )مدیران عالی وزارت ورزش، کمیته ملی 

-ها( و صاحبنظران و کارشناسان مبحث آیندهالمپیک، فدراسیون

باشد. خصوصیات مورد دیپلماسی و نخبگان ورزشی می پژوهی و
نظر برای خبره بودن افراد، شامل این موارد زیر بود: اشراف به 

اشراف به  پژوهی، اشراف به مبحث مدیریت ورزشی،مبحث آینده
مبحث دیپلماسی و سیاستگذاری در حوزه ورزش و اشراف به 

به منظور شرایط دیپلماسی ورزشی در مجموعه وزارت ورزش. 
عوامل » نمونه گیری در این بخش سعی شد، افراد آگاه در زمینه 
خاب انت«  تبیین کننده آینده دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران

استفاده شده و در  "1گلوله برفی "شوند  که از روش نمونه گیری 
ن به گیری تا رسیدخبره با بکارگیری این تکنیک نمونه 13نهایت 

 مصاحبه از پژوهش، بخش کیفی در انتخاب گردید. اشباع نظری

ه و شد استفاده هاداده آوری جمع ابزار عنوان بهنیمه ساختاریافته 
های الزم شامل و پایایی در این مرحله از بررسی رواییبرای تعیین 

مقبولیت )بازنگری خبرگان( و قابلیت تائید)بازبینی مجدد خبرگان( 
 ، آمده است.طالعات مصاحبه شوندگانادر جدول ذیل،  استفاده شد.

 

  

_________________________________ 
1 Snowball sampling 
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 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اطالعات مصاحبه شوندگان  -1جدول 

تخصص یا حیطه  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی ردیف
کد در  یا شغل پست سازمانی فعالیت

 تحلیل

 دکتری مدیریت ورزشی 1
مدیریت ورزشی، 
 مربیگری والیبال

 N1 عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی گنبد

 دکتری مدیریت ورزشی 2
ورزشی، مدیریت 

 مربیگری جودو
 N2 صدا و سیما

مدیریت ورزشی و  3
 بین الملل

 دکتری

والیبال و 
مدیریت بین 

 الملل

معاون فرهنگی و آموزشی پیشین 
سازمان تربیت بدنی و مشاور پیشین 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان 

میته ک پیشین کل دبیر، تربیت بدنی
 ملی المپیک

N3 

 دکتری مدیریت ورزشی 4

مدیریت 
مربی  -ورزشی

 فوتبال و فوتسال
 N4 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

 دکتری مدیریت ورزشی 5
مدیریت ورزشی، 

 N5 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران فوتبال

 دکتری مدیریت ورزشی 6
مدیریت ورزشی 

 N6 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و بدمینتون

-مدیریت ورزشی  7
 دکتری بازاریابی

مدیریت ورزشی 
 و تکواندو

دانشگاه پیام نور تهران و فدراسیون 
 N7 تکواندو

مدیریت ورزشی  دکتری مدیریت ورزشی 8
 و هندبال

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
 N8 و مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم

مدیریت ورزشی  دکتری مدیریت ورزشی 9
 و کشتی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
 چمران اهواز

N9 

 کشتی لیسانس تربیت بدنی 10
 3دارنده  -شرکت گاز استان مازندران

مدال  5مدال المپیک،  1مدال جهانی، 
 مدال بازیهای آسیایی 1آسیایی و 

N10 

11 
مدیریت ورزشی و 

آسیب شناسی 
 ورزشی

ورزش های  فوق لیسانس
 رزمی

مربی، نخبه ورزشی استان مازندران 
هیئت رئیسه ، عضو 1400در سال 

ورزشهای رزمی استان مازندران، 
، نایب 2004قهرمان آسیا در سال 

 2002قهرمان جهان در سال 

N11 

 کشتی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 12
کشور،  بازوبند پهلوانی هفتدارنده 

و  2011قهرمان جوانان جهان در سال 
 مربی آکادمی ورزشی

N12 

 کشتی فوق لیسانس تربیت بدنی 13

هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  عضو
واحد ساری، رئیس سابق هیئت کشتی 
استان مازندران، نایب قهرمان المپیک 

 بارسلون 1992سئول و  1988های 

N13 

 تجزیه و تحلیل بخش کیفی: تحلیل محتواروش 
همین  و دارد باالیی بسیار پذیریانعطاف ،تحلیل محتوا روش

 متفاوت، و متغیر کامالً شرایط در استفاده برای را آن ویژگی،

 روش در تحقیق برای که ای امکانات گسترده .است ساخته مهیا

 روش که این است تغییراتی مرهون دارد وجود محتوا تحلیل

 نبود دلیل به وجود، این با .است پذیرفته زمان طول در تحقیقی

 روش، این از استفاده برای یکنواخت چارچوب واحد و تعریف

 .است رو روبه هاییو پرسش ابهامات با آن کاربرد هم هنوز
 وجود متعددی هایشاخه محتوا، تحلیل روش حیطه در امروزه

 (. 8)نیست روشن کامال آنها های تفاوت یا و مشترکات که دارد
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 شیوه، این در اطالعات سازماندهی مرحله اطالعات: سازماندهی

 محتوای به توجه با محقق. شود می آغاز کدگذاری اطالعات از

 بدان را گویایی واحد، مفاهیم هر در مستتر پنهان یا و آشکار

. است اولیه کدگذاری مرحله که مرحله این .کندمی اطالق
 توان می بیشتر مطالعه با و زمان گذشت با و نبوده تغییرناپذیر

 مرور با. کرد اقدام شده استخراج نهای مضمو و مفاهیم اصالح به

 با که یافت دست کدهایی به توان می آمده دست به کدهای

 می پوشش را مفهوم یک از بیش و شده تکرار گوناگون عناوین

 مقوالت ایجاد زمینه هم، کنار در مشابه کدهای آوری جمع. دهند

 می آورد. فراهم را متن در مستتر
 .شوند می تفسیر و ارائه متن، از برخاسته هاییافتهتحقیق:  گزارش

 نتایج بررسی برای موجود نظری های داده از توانمی جا این در
 نوعی عنوان به تواند می این و برد سود آن با مقایسه یا و تحقیق

 .شود گرفته نظر در تحقیق گزارش بخش در قیاسی منطق به گذر
 کردن مستند برای توانندمی نیز مطالعه مورد متون از هاییبخش

 .گیرند قرار استفاده مورد تحقیقی هاییافته
 سه مرحله تحلیل و تجزیه : برایهاروش تجزیه و تحلیل داده

 از: است عبارت که شده انجام کدگذاری
 (.9. کدگذاری انتخابی)3. کدگذاری محوری و 2. کدگذاری باز، 1

 طریق از که است تحلیلی فرآیندی باز، کدگذاری باز: کدگذاری

 ها داده در آنها وابعاد ها ویژگی و شده شناسایی مفاهیم، آن،

 . (10شوند) می کشف
 ها مقوله دهی ربط فرآیند محوری، کدگذاری محوری: کدگذاری

 ابعاد و ها سطح ویژگی در هامقوله دادن پیوند و هازیرمقوله به

 که است شده نامیده محوری دلیل این به کدگذاری، است. این

یابد)دانایی فرد و امامی،  می تحقق مقوله یک حول محور کدگذاری
1386). 

 در که)طبقات( مختلفی شرایط مرحله این کدگذاری انتخابی: در

 شوند می هم ادغام با است، شده بیان محوری کدگذاری مرحله

 .(11) گیردمی صورت کلی تحلیل و تجزیه و
ها در این مرحله، افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهنرم
 د.بو  « Atlas»افزار نرم

 گروهی ی؛ شاملاعتباریابجامعه آماری در بخش بخش اعتباریابی: 
-از خبرگان به شرح: خبرگان سازمانی و اعضاء هیئت علمی رشته

-روش نمونههای مرتبط با موضوع در مراکز آموزش عالی، بوده و 

 ودب غیرتصادفی هدفمندگیری به صورت نمونه ،بخشاین گیری در 
-ره و کارشناس با بکارگیری این تکنیک نمونهخب 20که تعداد 

گیری انتخاب گردیدند. چک لیست  نیمه ساختاریافته در راند اول 
و ساختاریافته در راندهای دو و سه، ابزار گردآوری اطالعات بوده 

و پایایی در این مرحله کیفی از بازنگری و  رواییکه برای تعیین 
 تحقیق، استفاده شد.بازبینی نظرسنجی بوسیله خبرگان مورد 

 تجزیه و تحلیل بخش اعتباریابی: تکنیک دلفیروش 
های تحقیق کیفی است که از آن به منظور روش دلفی یکی از روش

دستیابی به اجماع در تصمیم گیری های گروهی استفاده می شود.  در 

_________________________________ 
1 Rounds 

2 Expert Panel 

متوالی به  1عمل،  روش دلفی یک سری از پرسشنامه ها یا دورهای
ترل شده ای است که تالش دارد به اتفاق نظر همراه بازخورد کن

دربارۀ یک موضوع خاص دست  2میان یک گروه از افراد متخصص
در مرحلۀ . یابد. معموالً روش دلفی شامل مراحل اساسی زیر می باشد

های الزم برای اول، مسئلۀ پژوهش تعریف و بر این اساس ویژگی
سپس نامزدهای . دلفی تعیین می شود 3کنندگان در کار گروه شرکت

مشارکت در این کار گروه شناسایی و از آنان دعوت به عمل می 
ۀ مرحل آید. این مرحله با تعیین اعضای کار گروه به اتمام می رسد.

دوم روش دلفی به تولید ایده در زمینۀ مسئلۀ پژوهش اختصاص 
های خود را دربارۀ عوامل دارد. در این مرحله، اعضای کار گروه ایده

مرتبط با مسئلۀ پژوهش ارائه  میکنند. پژوهشگر با تحلیل و پاالیش 
این ایده ها، حذف موارد تکراری و کاربرد  واژگان یکسان، لیست 
نهایی عوامل مرتبط با مسئلۀ پژوهش را استخراج  میکند. در این 
مرحله ممکن است نظر اعضاء دربارۀ عواملی خواسته شود که از 

ر مرحلۀ سوم، اعضای کار گروه میزان اهمیت د پیش تعیین شده اند.
 کنند. برعوامل را تعیین یا تعدادی از مهم ترین  آنها را انتخاب می

تعداد عوامل به میزانی کاهش می یابند که کار با آن ها  این اساس،
قابل انجام باشد. در حقیقت این مرحله برای کاهش تعداد عوامل به 

 (.12)شودار انجام میتعداد قابل قبول برای ادامۀ ک
ها در این مرحله، افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهنرم
 د.بو  «SPSS»افزار نرم

 سه مرحله بشرح ذیل، طی شده است:
طالعه و بررسی مبانی نظری و پیشینه م –ای گام اول: بخش کتابخانه

خصوص  نامه، تحقیق و مقاله در، اعم از کتاب، رساله، پایانپژوهش
 های اولیه.موضوع پژوهش، بمنظور تعیین و شناسایی پیشران

عمیق با خبرگان و های نیمهانجام مصاحبه - بخش کیفیگام دوم: 
متخصصان و تحلیل آن با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بمنظور 

 .های اولیهتعیین و شناسایی پیشران

در  متخصصان نظرسنجی از خبرگان و -گام سوم: بخش اعتباریابی 
های اولیه تعیین شده در دو مرحله قبل، بوسیله خصوص پیشران

  یسنجی و تحلیل آن با استفاده از تکنیک دلفخبره چک لیست
 .های نهاییبمنظور تعیین و شناسایی پیشران

 
 هايافته

 های بخش بررسی متون: یافته -گام اول 
دیپلماسی ورزش جمهوری » های اولیه و شناسایی پیشران برای تعیین

، تحقیقات انجام گرفته در مورد موضوع پژوهش «اسالمی ایران 
تحقیق  91مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در مرحله اول، 

انتخاب شد که دارای موضوعات نزدیک به پژوهش حاضر بودند. 
تحقیق  59حقیق، تعداد در مرحله بعد با توجه به اهداف و سواالت ت

تحقیق وارد مرحله بررسی نهایی  32غربالگری و حذف شدند و 
مورد مطالعه قرار باقی مانده، تحقیق  32این مرحله، تمام  شدند. در

دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران » های اولیه پیشران تاگرفته 
بشرح ذیل بودند.مذکور، تحقیق  32. شوندمعرفی  «

3 Panel 

444 
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 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 تحقیقات انجام گرفته در مورد موضوع پژوهشبراساس ، «دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران » های اولیه شناسایی پیشران -2جدول 
 شناسایی شده هایمولفه ابعاد شناسایی شده عنوان تحقیق ردیف

1 
 –بررسی چگونگی تعامل ورزش

« نظریه میدان»سیاست خارجی بر پایه 
 یر بوردیوپی

- 
 

استفاده از ورزش در روابط خارجی و به فعلیت ابزار 
ابزار انتقال هنجارها، -درآوردن قدرت نرم ورزش

 هاها و ایدهارزش

2 
تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه 
دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی 

 ایران

 الف( پیامدهای ورزشی
 ب( پیامدهای اقتصادی

 زیرساختی -الف( انسانی 
 گذاریسرمایه -سازی برند -ب( گردشگری

الگوی دیپلماسی ورزشی جمهوری  3
 اسالمی ایران

شرایط  -شرایط علی
شرایط مداخله  -ایزمینه

 پیامدها -راهبرها -ای

شرایط  -ابزار قدرت –شرایط علی: شرایط ماهیتی 
 ابزار هویتی -مالی

جایگاه ورزش  -ای و مداخله ای: ساختاریشرایط زمینه
 -سیاسی-رسانه -ندسازیتوانم –مشارکت  –کشور 

 قوانین، رویه و روش
 –روابط خارجی  –راهبردها: اقدامات مدیریتی 

 اقدامات فرهنگی و اجتماعی -اقدامات مالی
توسعه -توسعه سیاسی -پیامدها: توسعه اقتصادی

 فرهنگی و اجتماعی

4 

و  یورزش یپلماسید نیسنجش ارتباط ب
کشورها؛ مطالعه  یالمللنیب ژیپرست
 یجام جهان یقطر برا یزبانیم یمورد

 2022فوتبال 

- 
 فرصت -ایمنطقه مهم بازیگر یک به شدن تبدیل

 در مشارکت -و قدرت نرم  عمومی دیپلماسی مهم

 عمومی افکار جذب -امنیت  و صلح، یکپارچگی مورد

5 
تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه 
 دیپلماسی بین المللی ورزش بانوان ایران

الزامات  -الزامات دینی
 -اجتماعیو  فرهنگی

 -ایالزامات رسانه
ارتقا دانش  -روشنگری

تدوین استراتژی  -علمی
پذیری مسئولیت -موثر

 -ورزشیو  نهادهای سیاسی
 -توسعه منابع انسانی
 -الزامات ساختاری

 -المللیبرندینگ بین
برگزاری  -عوامل مدیریتی
توسعه  -رویدادها 

 المللیارتباطات بین

- 

6 
و اولویت بندی عوامل موثر بر  تبیین

 دیپلماسی ورزشی در فضای مجازی

عوامل  -ماهیت و پتانسیل
سیاست  -ساختاری

سیاست رسانه -مدیریتی
سیاست ورزش حرفه  -ای

 -سیاست فرهنگی -ای
 عومل -سیاست بین المللی

 سیاست ارتباطی -اقتصادی

- 

7 
طراحی الگوی توسعه دیپلماسی ورزشی 

 اسالمی ایراندیجیتال در جمهوری 

-سازیظرفیت -نیازسازی
 -برندسازی -ساختارسازی

های سیاست -ریزیبرنامه
 ایتوسعه

- 
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8 
های کلیدی شناسایی و تحلیل پیشران

توسعه دیپلماسی فرهنگی در ورزش 
 پژوهیقهرمانی ایران با استفاده آینده

- 

المللی کشورهای شرکت در رویدادهای ورزشی بین
 -تبادل مربی و ورزشکار - آدابمختلف با رعایت 

تدوین برنامه جامع توسعه دیپلماسی فرهنگی در 
داشتن نگرش  -گذاری در ورزش سرمایه -ورزش

 جای نگرش سیاسی در مدیرانفرهنگی به ورزش به

راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی  9
 –تعاملگرایی با جهان  –برندسازی و اعتبار بخشی  - جمهوری اسالمی ایران

 توانمندسازی ظرفیت ها

10 
شناسایی کارکردهای سیاسی 

نرم در ورزش عمومی و قدرتدیپلماسی
 و گردشگری ایران

- 
 -داخلی سیاست -خارجی سیاست -سیاسی  منش

 و اطالعات  -انزوا  با مبارزه -سیاسی آگاهی
 ارتباطات

مدل تجربی جایگاه ورزش در توسعه  11
 دیپلماسی عمومی

 سطح اول
 سطح دوم
 سطح سوم

 -دوطرفه -چندگانه -سطح اول: دیپلماسی غیرحکومتی
 عمومی

 مردم در برابر مردم -سطح دوم: دیپلماسی نرم
 ورزشی -سطح سوم: دیپلماسی فرهنگی

12 
 از نرم قدرت اعمال مدل طراحی

 ورزشی دیپلماسی طریق

 -منابع دیپلماسی ورزشی
-استراتژی های ماهرانه
برآمدهای دیپلماسی 

 ورزشی

سرمایه  -منابع دیپلماسی ورزشی: رویدادهای ورزشی
تولیدکنندگان ورزشی و محصوالت -های انسانی ورزشی

 ورزشی
انسجام بین  –استراتژی های ماهرانه: عملکرد عالی 

 -سفیران فرهنگی شایسته -دیپلماسی ورزشی و رسمی
 ایپوشش گسترده رسانه

جذب -برآمدهای دیپلماسی ورزشی: تقویت برند ملی
 توسعه صلح-ایجاد صلح-خاطبانم

 یورزش یپلماسید رینقش و تاث یبررس 13
 - فرهنگی بین تفاهم تقویت سبب -همکاری تسهیل - المللنیدر روابط ب

 دولتها و مردم میان جدایی یا بیگانگی غبار زدودن

14 
جایگاه دیپلماسی ورزشی در سیاست 
خارجی ایران پس از انقالب اسالمی 

1357 
 اهداف با ورزشپیشبرد  -

15 
تدوین چارچوب توسعه دیپلماسی 

ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
 ایران

شرایط  -شرایط علی
شرایط مداخله  -ایزمینه

 پیامدها -راهبرها -ای

 -مسلح و اعتباربخشی نیروهای شرایط علی: وجهه
های  قابلیت -ورزشی اهمیت ارتباطات و الزامات

و  انتظارات کارکناننیازها و  -ورزش دیپلماسی
 های ورزشی زیرساخت -مسلح ورزشکاران نیروهای

 آفرینی ای: افتخارشرایط زمینه

 -بین سازمانی تعامالت -سازی ظرفیت -خوشنامی و
 ریزی و برنامه مدیریت -انسانی نیروی -توانمندسازی

 تفکر و شرایط مداخله ای: نگرش

 -و فرایندی ساختاری موانع -فرماندهان و مدیران
 -فرهنگی عوامل -اقتصادی مسائل -سیاسی مسائل

 گذاری سیاست
و  آموزش -و مسئولین راهبرها: اقدامات فرماندهان

 -خارجی داخلی و تعامالت سازمانی -سازی فرهنگ
و  پژوهش -مدیریت راهبردی -و اعتباربخشی وجهه

 و میزبانی های ورزشی تیم توسعه -نوآوری

 المللی رویدادهای بین
 و دوستی صلح، وسعهپیامدها: ت

 توسعه -و اجتماعی فرهنگی دستاوردهای -امنیت

 جسمانی آمادگی
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 و قهرمانی ورزش توسعه - کارکنان

 های زیرساخت توسعه -ای حرفه

 بین تعامالت توسعه -ورزشی

 و سیاسی انزوای کاهش -المللی

 اقتصادی های تحریم

16 
شناسایی راهبردهای مؤثر بر دیپلماسی 

طریق ورزش و  عمومی ایران از
 پیامدهای آن

 

ورزش:  طریق از دیپلماسی عمومی راهبرد
 عمومی پیشرانهای -های ارتباطیشبکه -توانمندسازی

ایران:  عمومی دیپلماسی تبیین در نقش ورزش پیامدهای
 -سیاسی کارکرد -فرهنگی کارکرد -کارکرد اقتصادی

 توسعۀ اجتماعی

17 
نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات 

ایران و امریکا: مطالعه موردی دیپلماسی 
 (1998-2019ورزشی )

 -توسعه چندجانبه
مدیریت  -همبستگی
پرستیژ بین  -ارتباطات

 المللی

 -توسعه اقتصادی -توسعه چندجانبه: توسعه فرهنگی
 توسعه قدرت هوشمندانه

 مبارزه با انزوا -همبستگی: وحدت و همگرایی ملی
 صلح و دوستی -رسانه ایمدیریت ارتباطات: تعامالت 

فت برون ر -پرستیژ بین المللی: تجاری سازی بین الملل
 از بعد تاریک

18 
طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی 
ورزش بر توسعۀ روابط ایران و ایاالت 

 متحده

 امور -تجاری توسعۀ

 امور -تعامالت -دینی

 -ملی انسجام -فرهنگی
دوستی  -دیپلماتیک امور

 بین المللی

 

19 
 در ورزش دیپلماسی تطبیقی مطالعه

 ایران و خارجی روابط توسعه

 منتخب کشورهای
 شرکت - بیان، داوران مر ورزشکاران، از استفاده -

 سیاسی کالن اهداف ورزشی در جهت های

20 
ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات 

نگاری سازمانی بر سیاستگذاری در آینده
 صنعت ورزش ایران

 -مشارکت ورزشی  -سازمان و نظام ورزش در ساختار  -
 ورزش تأمین مالی

تحلیل تماتیک دیپلماسی ورزش در  21
 - المللی روابط بینتوسعه

 -سازیصلح عامل -تبادل فرهنگی -سیاسی جریانهای
 - ارتباطات و تحول -اقتصادی توسعۀ -ملی وحدت

 مذهبی جریانهای

22 
و ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی 
ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست 

 خارجی جمهوری اسالمی ایران
- 

های اجرایی نهادهای ورزشی نامهبازبینی و بازنگری آئین
برگزاری  -)وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و...(

جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه 
آموزش  -به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی

ورزشی کشور با اصول اولیه تعامالت  وسی مدیران سیا
تدوین و اجرای یک برنامه  -المللی در سطح جهانیبین

جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی 
تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به  -ورزشی
ها و نهادهای دولتی فعال در حوزه دیپلماسی دستگاه

 عمومی

23 
تحدید یک  دیپلماسی ورزشی: ایجاب و

 - مفهومِ راهبردی سیاسی

 تبادالت -های ورزشی بورسیه -گردشگری ورزشی

ورزش  از استفاده -شهرهای خواهرخوانده ورزشی بین
 به افکار داخلی اجتماعی مثبت معرفی تغییرات برای

 شرکت -ورزشی تحریم -عمومی جهانی

 -المللی خیریه بین های در فعالیت ورزشکاران
 -کشور هدف در دوستانه ورزشی های برگزاری بازی
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ورزشی  های رفتاری هیئت تدوین دستورالعمل اجرایی و
 برگزاری میهمانی -المللی به رخدادهای بین اعزامی

 ی بین های کشور توسعه در سفارتخانه های ورزشی

از  گیری بهره -داخلی های ورزشی المللی سازمان
های  صنعت سرگرمی -هدف ورزشی کشور های سنت

 -ورزشی سفیران -ورزشی ویژه سینمای به ورزشی
 ورزشی داخل المللی تحوالت سازی بین ای رسانه

 المللی و بین در رخدادهای ورزشی شرکت -کشور

 آنها میزبانی

 از استفاده با ورزشی دیپلماسی تبیین 24

 کیفی ایمطالعه پارادایمی: الگوی

شرایط  -شرایط علی
شرایط مداخله  -ایزمینه

 پیامدها -اراهبره -ای

بالقوه  پتانسیل -محیط جهانی شرایط علی: تغییرات
 ورزش

 -هدف جامعۀ -متولی ای: سازمانشرایط زمینه
 اطالعات اخبار و مدیریت

 فرهنگ -هاو برنامه شرایط مداخله ای: سیاستها

 ابزارها -سازی
 تعاملگرایی با -و اعتباربخشی راهبرها: برندسازی

 هاتوانمندسازی ظرفیت -جهان
 -خارجی سیاست -شناسی سیاسیپیامدها: جامعه

 ورزشی

25 

 دیپلماسی توسعۀ و ورزش نقش

 -سیاستهای فرهنگی پیشبرد در ورزشی

 جمهوری خارجی روابط و اجتماعی

 ایران اسالمی

- 

 رویدادها در حضور -المللیبین رویدادهای میزبانی

 و به خارج ورزشکاران  مربیان اعزام -المللیبین
 و مربیان حضور

 -ملی رسانۀ بستر -کشور در خارجی ورزشکاران
 مراجع شناسایی -ها ورزشیستاره و نخبگان از استفاده

-بین در سازمانهای عضویت منظوربه مجامع متناسب و

 المللی

ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری  26
 اسالمی ایران با استفاده از مدل تاپسیس

شرایط  -شرایط علی
شرایط مداخله  -ایزمینه

 پیامدها -راهبرها -ای

بالقوه  پتانسیل -محیط جهانی شرایط علی: تغییرات
 ورزش

 -هدف جامعۀ -متولی ای: سازمانشرایط زمینه
 اطالعات اخبار و مدیریت

 فرهنگ -هاو برنامه شرایط مداخله ای: سیاستها

 ابزارها -سازی
 تعاملگرایی با -و اعتباربخشی راهبرها: برندسازی

 هاتوانمندسازی ظرفیت -نجها
 -خارجی سیاست -شناسی سیاسیپیامدها: جامعه

 ورزشی

 خارجی روابط توسعه در ورزش نقش 27

 های شرکت - مربیان، داوران ورزشکاران، از استفاده - نوظهور )بریک( اقتصاد کشورهای

 سیاسی کالن اهداف ورزشی در جهت

 -دولت و ملت سازی -قدرت -منافع ملی -صلح -امنیت - المللورزش سیاست و روابط بین 28
 همبستگی و همگرایی -پذیرش سیاسی

جایگاه ورزش در سیاست داخلی و بین  29
 - المللی برای ایجاد صلح و دوستی

 -تقویت دوستی -بهبود و تصحیح تصویر یک ملت
پیشبرد  -هاافزایش صلح و توسعه رفاقت بین ملت

 -تشویق توسعه بین المللی -تجارت و گردشگری
ها و بهبود روابط بین الملل وحدت بخشیدن به اقلیت

 هابرای دوستی بین ملت
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30 
 بین مناسبات گسترش در ورزش نقش

-1376ایران ) اسالمی جمهوری المللی
1392) 

- 
قدرت نرم و تعامل در سیاست  -عوامل فرهنگی

به عنوان ابزاری در جهت  ورزشتوجه به  -خارجی 
 توسعه روابط دوستانه -المللیپرستیژ بین  ارتقای

31 
 روابط در ورزش دیپلماسی جایگاه

 ایران؛ اسالمی جمهوری المللبین

 محتوا تحلیل بر مبتنی رویکرد کیفی
- 

توسعه  -توسعه فرهنگی -برندینگ و پرستیژ بین المللی
 -مبارزه با انزوا و تحریم -توسعه اقتصادی -سیاسی

وحدت و  -صلح و دوستی -برون رفت از بعد تاریک
توسعه قدرت  -تعامالت رسانه ای  -همگرایی ملی

 هوشمندانه

 نرم قدرت بر ورزشی دیپلماسی تاثیر 32

 جذب و اقناع در ورزش -راهبرد نفوذ - المللبین نظام در

 
دیپلماسی ورزش جمهوری » های اولیه پیشرانبعد از شناسایی 

، نوبت به دسته بندی آنها براساس ابعاد و مولفه رسید «اسالمی ایران 
ابعاد و تحقیق نهایی منتخب،  32که با توجه به نتایج حاصل از 

بندی مولفه دسته 39بعد و  8در قالب اولیه کننده تبیین هایمولفه
 هایابعاد و مولفهبندی شدند. در جدول زیر، نتایج حاصل از دسته

 گردد.کننده مشاهده میتبیین
 

 

 بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری – 1گام ، «دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران »  کنندهتبیین هایابعاد و مولفهدسته بندی  -3جدول 

 بعد ردیف
تعداد 
 مولفه مولفه

 4 برندینگ 1

 برندسازی و اعتباربخشی
 خوشنامی و افتخارآفرینی

 المللیپرستیژ بین 
 تجارت و گردشگری ورزش

 4 الزامات و ساختار 2

 الزامات دینی و اعتقادی
 الزامات فرهنگی و اجتماعی

 الزامات ساختاری
 الزامات رسانه ای

 5 توسعه منابع 3

 توسعه منابع انسانی
 هاتوانمندسازی ظرفیت

 تولیدکنندگان محصوالت ورزشی
 سرمایه گذاری در زیرساختها

 اجتماعیتوسعه فرهنگی و 

 5 راهبردها 4

 اقدامات مدیریتی کالن
 تدوین استراتژی روابط خارجی

 راهبردهای کالن مالی
 راهبردهای فرهنگی و اجتماعی

 انسجام بین دیپلماسی ورزشی و رسمی

 5 تعامالت و ارتباطات 5

 مدیریت رسانه
 ارتباطات بین المللی از طریق ورزش

 تعاملگرایی با جهان
 ورزشکارتبادل مربی و 

 برگزاری و میزبانی مسابقات بین المللی

 5 سیاست و قوانین 6

 رویه و روش
 سیاست داخلی

 سیاست خارجی
 دیپلماسی عمومی و قدرت نرم
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 سیاست توسعه ای در منطقه

 5 محیطی 7

 صلح، دوستی و امنیت
 اقتصادی –مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی 

 تغییرات اجتماعی با ورزش
 سیاسی در داخل و خارججریان های 

 تغییرات محیط جهانی

 6 واسطه گر 8

 نگرش و تفکر مدیران
 وحدت و همگرایی ملی

 بهبود تصویر ملت در منطقه و جهان
 مشارکت فعال ورزشی
 جایگاه ورزش کشور

 ارتقاء دانش علمی کشور
 - 39 بعد 8 9

 بخش کیفی -گام دوم
ها )نشانگرها( ( و شاخصزیرمقولهمولفه )در بخش کیفی پژوهش، 

های حاصل از تحلیل محتوای بر اساس کدگذاری باز و محوری داده
های عمیق و اکتشافی با خبرگان کلیدی و انجام پاالیش مصاحبه

گردد. بر این اساس برای انجام کدگذاری کدهای مفهومی ارائه می
ه و عبارت برای ها در سطح جملباز و محوری در مرحله اول، داده

ها مورد بررسی قرار گرفت و کدهای مفهومی هر یک از مصاحبه
ی بعدی با انجام ها استخراج شدند. در مرحلهاز رونوشت مصاحبه

ها ( و شاخصزیرمقولهپاالیش و عمل کاهش، این مولفه )
دهی و با بررسی مستمر ها( سازمان)نشانگرها( در قالب بعدها )عامل

دهی مناسب هر یک منظور اطمینان از سازمان. بهگذاری شدندنام
ها وارسی شد و با ، مجدداً رونوشت مصاحبهمقوله و زیرمقولهاز 

منظور رسیدن به اشباع منطقی برای ها )نشانگرها( بهمرور شاخص
صورت گرفت. کدگذاری باز و محوری، زمانی  مقوله و زیرمقوله

دار پس از چندین بررسی بندی معنامتوقف گردید که یک طبقه

طور کلی از تحلیل ها حاصل شد. بهدرباره رونوشت مصاحبه
کد مفهومی اولیه  187گذاری، های کیفی پژوهش در مرحله کدداده

 حاصل شد.
پس از بررسی و حذف کدهای تکراری و تعیین کدهای باز نهایی: 

 کد 71بایستی حذف شوند که  کدهای تکراری، مطابقت این کدها
  کد احصا گردید. 116در نهایت حذف شده و ، بین کدهای اولیه از

نتایج حاصل از کدگذاری محوری  (4)در جدول : کدگذاری محوری
های معیارآمده است. هدف از کدگذاری محوری ایجاد رابطه بین 

تولید شده )در مرحله کدگذاری باز( است. این عمل معموال بر اساس 
-الزم به ذکر است که در مرحله کد .شودپاردایمی انجام می مدل

کد اولیه، پس از بررسی این کدها و حذف  187، از بازگذاری 
کد، حذف شده و در نهایت، کدگذاری  71کدهای تکراری، تعداد 

 کد( انجام شد. 116محوری با کدهای مشترک )
 

 

 نتایج کدگذاری محوری -4جدول  
 ردیف )کدگذاری محوری( زیرمقوله )کدگذاری باز(معیار

[N11-1]طریق دیپلماسی ورزشی توسعه جهانگردی و صنعت توریسم از 

[N11-2] طریق دیپلماسی ورزشیتالش برای صادرات کاالها و خدمات ورزشی از 
[N11-11]الت و تولیدات ورزشی ایران جذب منابع ارزی پاک از محل بازاریابی محصو

 المللیدر مجامع بین
[N13-3]گذاران خارجی از طریق دیپلماسی ورزشیمایه رجذب س 
[N13-8]های شغلی جدیدایجاد فرصت 

 تجارت و گردشگری

 
1 

[N13-4]لماسی ورزشیتوسعه ارزش برند ملی ورزشی کشور از طریق دیپ 
[N12-8]هانی از طریق تالش برای کسب منزلت و شهرت شایسته ایران در جامعه ج

 دیپلماسی ورزشی

[N12-9]ی بین المللی ورزشی و غیر ورزشی از طریق ایجاد وجهه مثبت از ایران در نهادها
 دیپلماسی ورزشی

 برند و اعتبارسازی
 

2 

[N1-4]راسیون های بین المللیایجاد ساختارهای منطبق با سازمان های باالدستی مثل فد 
[N4-3]های ورزشی مانند و دیپلماسی ورزشی در سازمانالملل تاسیس بخش روابط بین

 های ورزشیوزارت ورزش و فدراسیون

 ساختار مناسب
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  و همكاران     سياهكاليي زاده حسين رضا  64

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

[N4-6]اقدامات دیپلماسی برای  های ورزشی و غیر ورزشیایجاد ساختار مناسب در سازمان
 ورزشی

[N6-12] بسمت خصوصی شدن برای کمتر کردن دخالت دولت در حرکت ورزش کشور
 امور فدراسیونها

[N5-8]توجه به ورزش زنان برای کسب قدرت و پایگاه اجتماعی در دنیا 
[N6-6]توسعه اجتماعی و فرهنگی بخصوص پایبندی به مسائل بهداشتی و زیست محیطی 

[N6-8]شناساندن فرهنگهای بومی کشور بوسیله ورزش 

[N6-9] پایبندی به مسئولیت اجتماعی با محوریت زیست محیطی مثال در ورزش های آبی
 و یا صحبت در مورد یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی

[N10-3]هاتالش برای فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ سایر ملت 
[N13-11]کاهش مرزهای قومی، مذهبی و زبانی 

 توسعه اجتماعی و فرهنگی

 
4 

[N5-1]روی نظامی، قدرت اقتصادی دارا بودن قدرت سخت مانند زیرساختهای ورزشی، نی
 و قدرت نظامی

[N5-2] کردن قدرت دیپلماسی با قدرت سخت تکمیل 

[N5-9]ات ورزشی در ورزش های مختلف از سوی شرکتهای معتبر و اسپانسر تولید تجهیز
 شدن آنها

 سخت افزار و زیرساختها
 

5 

[N2-23]سرمایه گذاری در افراد مستعد 
[N3-9]سیاستهای حمایتی از مربیان ایرانی و لژیونرهای ورزشی 

[N5-7]اوریمدیریت استعداد در حوزههای مختلف ورزش، مانند مربی گری و د 

[N6-22]ورزشکار با  –و تبادل مربی  تسهیل حضور مربی و ورزشکار خارجی در کشور
 کشورهای مختلف

 توسعه سرمایه انسانی

 
6 

[N2-25]یسی و فرانسهتوسعه مهارتهای زبانهای بین المللی به ویژه انگل 

[N6-26] تعامالت بین المللی برای اعضاء فدراسیون های آشناکردن با مسائل بین المللی و
 های آموزشیورزشی با برگزاری دوره

[N7-7] توانمندی نیروهای انسانی و غیرانسانی فدراسیون های ورزشی برای ایجاد خالقیت
 و نوآوری

[N9-11] چگونگی انتخاب هدفمند، خالقانه و صحیح ظرفیت های ورزش در پیشبرد
 دیپلماسی

[N9-1]پرورش دیپلمات ورزشی 

 بهبود توانمندی و ظرفیتها
 

7 

 
[N1-6]هدف بکارگیری از تجاربی  ها بااستفاده از لژیونرهای باتجربه در بدنه فدراسیون

 که از سایر کشورها داشته اند
[N6-4] معرفی چهره های ورزشی مهم مانند شخصیت بزرگی مانند علی دایی، هادی ساعی

 و غیره
[N6-15]حمایت از شخصیتهای ورزشی صاحب کرسی در سطح بین المللی در داخل کشور 

[N8-10] استفاده از شخصیتهای مشهور و نخبه های ورزشی برای ایجاد ارتباط دوستانه با
 کشورها.

 8 استفاده از نخبگان ورزشی

[N6-27]ورهای موفق در حوزه دیپلماسی بهینه کاوی و استفاده و بهره مندی از تجربیات کش
 ورزشی

[N8-8]ده از روابط کشورهای موفق و بهینه کاوی در خصوص دیپلماسی ورزشی از استفا
سوی بخش روابط بین الملل فدراسیون های ورزشی با توجه به استقالل بیشتر آنان در مقایسه 

 با بخش روابط بین الملل وزارت ورزش.

[N1-7]موفق بررسی ساختارهای سازمانی حوزه ورزش در کشورهای پیشرو و 

 بهینه کاوی

 
9 

[N6-1]تقویت و توسعه دیپلماسی ورزشی به عنوان بخشی از دیپلماسی عمومی کشور 
[N6-11]ای دیپلماسی ورزشی وجود یک چارچوب و دستورالعمل های مدون و مشخص بر

 از سوی مجلس و دولت

هماهنگی دیپلماسی ورزشی و 
 عمومی

 

10 
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[N6-14]شدن راهبردهای ورزشی در ایران با توجه به مسائل فرهنگی، اقتصادی  همراستا
 و اجتماعی با اهداف ورزش در سطح دنیا

[N8-2] دیپلماسی ورزشی به عنوان یک ابزار در خدمت حاکمیت برای پیشبرد سیاستهای
 کالن حکومت از جمله سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

[N3-1]ربوطه وزارت ورزش و تدوین استراتژی و راهبردهای روشن توسط دستگاههای م
جوانان وزارت امور خارجه کمیته ملی المپیک شهرداری ها و تصویب آن در شورای عالی 

 ورزش

[N3-6] .تدوین و اجرایی کردن راهبردهای عرصه دیپلماسی ورزشی 

[N4-4]تدوین اهداف استراتژیک برای دیپلماسی ورزشی 
[N9-10] چگونگی ایجاد قواعد و ضوابط و چارچوب مشخص برای اهداف دیپلماتیک

 ورزش

 راهبردهای روابط خارجی

 
11 

[N3-7]لماسی عمومی ورزشیتخصیص بودجه و حمایتهای مادی و معنوی در توسعه دیپ 

[N5-6]گزاری مسابقات عظیم بین المللیقدرت اقتصادی باال برای بر 

[N6-7]ورتوسعه اقتصادی کش 

 اقدامات مالی

 
12 

[N5-12]للی در کمیسیون ها و هیئت های مهم بین المللی مانند کسب کرسی های بین الم
 IOCاتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک 

[N6-24]شناسایی مراجع مناسب برای عضویت در فدراسیون های مختلف جهانی 

[N7-10]های آسیایی و جهانی با استفاده از افراد خبره و دانش کسب کرسی در فدراسیون
 محور و نه افراد صرفا سیاسی

 های بین المللیکسب کرسی

 
13 

[N4-10]از میزبانی  حمایت وزارت امور خارجه، کمیسیون سیاست خارجی مجلس
 رویدادهای بین المللی ورزشی

[N5-5]اری و میزبانی مسابقات ورزشی، بخصوص مسابقات عظیم مانند جام جهانیبرگز 

[N8-7] یا برگزاری مسابقات در منطقه برگزاری اردوهای مشترک با کشورهای منطقه و
 و کل آسیا با مناسبات بین المللی مناسب با نهادهای ورزشی در سطح منطقه.

[N8-9] برگزاری مسابقات دوستانه ورزشی با کشورها برای رفع و یا کمتر کردن کدورتهای
 فی مابین.

 برگزاری و میزبانی مسابقات

 
14 

 ایمدیریت و قدرت رسانه

[N5-11]ی.تعامالت رسانه ای هم با میزبانی مسابقات ورزش 

[N12-6] و کمک به استفاده از ظرفیت رسانه ملی در انعکاس رویدادهای جهانی ورزشی
 ارتقای دیپلماسی ورزشی

 15 

[N2-2]ای قانونی بین کشورهادرک تفاوته 
[N8-6]های ورزشی برای مناسبات کارا با ابط بین الملل فدراسیونتر شدن بخش روفعال

 کشورهای مختلف و نه صرفا اخذ ویزا برای مسابقات برون مرزی.

[N9-9]های همکاری و جلسات نامه دوجانبه مبادالت ورزشی و پروتکلامضای موافقت
 تمرینی مشترک

[N10-1]المللی در سطح جهانیآشنایی با اصول و قواعد تعامالت بین 

[N13-1]جذب بازیکنان خارجی با کیفیت از طریق دیپلماسی ورزشی 

 تعامل با جهان

 
16 

[N1-9]هر  حقوقی مجرب برای تشکیل کمیته روابط بین المللی با بکارگیری نمایندگان
 فدراسیون

[N2-16]لیان روابط بین الملل در کشورتعامل بیشتر متو 

[N6-5]المللی با دولتها بخصوص کشورهای مهم و صاحب نام در حوزه  بهبود مناسبات بین
 ورزش

[N10-7]های ورزشی و غیر ورزشی بین المللیبود ارتباطات و همکاری با سازمانبه 

 روابط بین المللی

 
17 

[N1-10]وقی با هدف اطالع تشکیل اتحاد استراتژیک بین وزارت ورزش و نهادهای حق
 بخشی حقوقی به مدیران ارشد

ارتباط و هم افزایی نهادهای 
 مرتبط

 

18 
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[N4-8] سند همکاریهای راهبردی بین متولیان درگیر در دیپلماسی ورزشی مانند وزارت تهیه
 امور خارجه، کمیسیون سیاست خارجی مجلس و وزارت ورزش و جوانان

[N4-9] حمایت وزارت امور خارجه، کمیسیون سیاست خارجی مجلس از اقدامات وزارت
 ورزش و جوانان در عرصه بین الملل

[N9-5]های دیپلماسی ورزشیکننده فعالیتایجاد مراکز غیردولتی هماهنگ 

[N1-8]سیاست ورزشی نه ورزش سیاسی به عنوان شعار کلیه سازمان های ورزشی 
[N6-16] مشخص کردن جایگاه مهم دیپلماسی ورزشی در مجلس و دولت و رسمیت یافتن

 ی نهادهای حکومتیآنان از سو

[N12-2] در تعامل وزارت خارجه و انتخاب هدفمند، خالقانه و صحیح دیپلماسی ورزشی
 سازمان ورزش کشور

[N1-2]وامل سوق دهنده ورزش در دوبخش قهرمانی و همگانیتوجه به ع 

 سیاستهای داخلی

 
19 

[N5-13]داشتن پایگاه معتبر سیاسی اجتماعی در منطقه 

[N6-28]خانه های کشورهای صاحب استقالل فدراسیون ها در برقراری تعامل با سفارت
 ورزش

[N7-5]رزش کشور در امور فرامرزی به مانند شرکاء اقتصادی و پیداکردن شرکاء برای و
 اجتماعی کشور برای اثربخشی بیشتر در حوزه بین المللی

[N9-4]ای و فراملیتقویت مفهوم دیپلماسی ورزشی در سطح ملی، منطقه 
[N11-9]استفاده از رویدادهای بین المللی غیر ورزشی برای توسعه دیپلماسی ورزشی 

 ایسیاست توسعه

 
20 

[N3-8]رزشیصدور خدمات فنی و ورزشی در توسعه دیپلماسی عمومی و 

[N4-2]تعریف و تبیین مفهوم دیپلماسی ورزشی 
[N2-7]حضور پررنگتر ورزش در سیاست خارجی کشور 

[N13-12]افزایش موفقیت های ورزشی بیشتر در سطح جهان 

 توسعه قدرت نرم با ورزش

 
21 

[N2-17]حفظ اعضای ایرانی سازمانهای بین المللی 
[N4-13]برخوردار از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی 
[N4-12]شی در سیاست ارائه راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورز

 خارجی
[N9-12]مللی و تصمیم گیری های ورزشیآشنایی با آداب و الزامات شرکت در مجامع بین ال 
[N11-6]دهای بین المللی برای توسعه دیپلماسی استفاده از فرصت های موجود در رویدا

 ورزشی

 سیاست خارجی

 
22 

[N1-12]ون هامطالعه و بررسی اساسنامه های تدوین شده برای فدراسی 
[N3-5]در حوزه دیپلماسی ورزش بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها 

[N1-13] حقوقی که از سابقه همکاری با سازمان های ورزشی توجه به تجارب مشاوران
 خارج کشور برخوردارند

[N9-3]المللی و چگونگی حضور های بینشناخت سازوکارهای حاکم بر مجامع و رقابت
 فعال و موثر در آنها

بازنگری در رویه و روشهای 
 ناکارآمد

 

23 

[N10-8]المللیجلوگیری از سوءتفاهم و درگیری در میادین بین 
[N10-10]جذابیت به دلیل عدم وجود لحن خصمانه 
[N11-12]انتقال پیام صلح و دوستی به کشورهای جهان از طریق دیپلماسی ورزشی 

[N2-4]المللیبیطرفی در جایگاههای بین 

 ترویج صلح و امنیت
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[N1-1]انتخاب مدیران عالی بر مبنای صالحیت، تخصص و عملکرد 
[N1-3]تعیین نماینده پارلمانی ورزشی توانمند در مجلس 

[N2-27]ز جنس خود آن ورزش است کار شایسته ساالری و استفاده از افرادی است که ا
 نه سیاستمداران و بازنشسته های مجلس و نیروهای مسلح و غیره

[N8-11]ا و ههای روابط بین المللی در فدراسیونصالحیت و شایستگی افراد برای پست
 استفاده از افراد متخصص این حوزه.

 شایسته ساالری
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[N10-5]26 بهبود تصویر کشور المللینمایش چهره واقعی ملت ایران در میادین بین 
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[N10-6]ها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه جهانیهمسو بودن با ارزش 
[N11-4]های مذهبی و فرهنگی برای دیپلماسی ورزشیاستفاده از برنامه 
[N13-6] تغییر تفکرات مردم جهان در خصوص ایران ورزشکاران از طریق دیپلماسی

 ورزشی

 

[N4-11] جهت گسترش و ارتقای چگونگی تدوین و اجرای برنامه جامع و علمی در
 دیپلماسی ورزشی

[N6-25]های ورزشی و کال ورزش با دانشگاه و موسسات علمی، مثال فدراسیون تعامل میان
 بها دادن به مسائل بین المللی در دروس دانشگاهی دانشجویان تربیت بدنی و مدیریت ورزشی

[N7-9]های الزم در بحث تخصص و توانمندی علمی نیروهای انسانی برای ایجاد ارزش
 دیپلماسی ورزشی

[N7-8]ها با متخصصان اقتصاد ورزش، بازاریابی، روابط دانش محوری و ارتباط فدراسیون
 بین المللی، روانشناسی ورزش

[N13-5]برگزاری همایش های بین المللی ورزشی و غیر ورزشی از طریق دیپلماسی ورزشی 

 دانش محوری
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[N1-5]رزشیآشنایی مدیران با ضوابط رسمی و حقوقی برای هر رشته و 
[N2-15]ثبات مدیریتی روابط بین الملل فدراسیون 

[N7-2]ای زیرساختیانتخاب آگاهانه مدیران ورزشی و تسلط آنان به حوزه ه 
[N8-4]ران درباره کارکردهای ورزش به عنوان یک ابزار آگاه شدن مسئوالن و تصمیم گی

 های بین المللی.دیپلماسی برای رفع بسیاری از مناقشات و چالش

[N9-8]المللی در سطح جهانیآشنایی مدیران میانی و ارشد با اصول و مبانی تعامالت بین 

 مدیران آگاه و کارا
 

28 

[N6-21]ت مختلف ورزشی با حضور پررنگ در رشته های مختلف ورزشی و در مسابقا
 نگاه توسعه همه ورزشها نه فقط ورزشهای دارای شانس کسب مدال

[N7-3]ور های ورزشی در کشها و کمیتهکار تیمی متشکل از خبرگان امر در بین فدراسیون
 برای فراهم کردن شرایط مناسب برای تعامل با کشورها

 کار تیمی و مشارکت ورزشی

 
29 

 
نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی  (5)در جدول : کدگذاری انتخابی

کدهای مشترک که در  116گذاری، آمده که در این مرحله از کد

مقوله دسته بندی شده بود، در زیرمالک یا مولفه یا  29قالب 
 بعد یا مقوله یا عامل، قرار گرفت. 8زیرمجموعه 

 

 

 نتایج کدگذاری انتخابی -5جدول  
 مولفه تعداد مولفه بعد ردیف

 تجارت و گردشگری 2 برندینگ 1

 برند و اعتبارسازی
 ساختار مناسب 1 الزامات و ساختار 2

 4 توسعه منابع 3

 توسعه اجتماعی و فرهنگی

 سخت افزار و زیرساختها
 توسعه سرمایه انسانی

 بهبود توانمندی و ظرفیتها

 6 راهبردها 4

 استفاده از نخبگان ورزشی
 بهینه کاوی

 هماهنگی دیپلماسی ورزشی و عمومی
 راهبردهای روابط خارجی

 اقدامات مالی

 های بین المللیکسب کرسی

 5 تعامالت و ارتباطات 5
 برگزاری و میزبانی مسابقات

 ایمدیریت و قدرت رسانه

 تعامل با جهان
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 روابط بین المللی

 ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط

 5 سیاست و قوانین 6

 داخلیسیاستهای 

 ایسیاست توسعه

 توسعه قدرت نرم با ورزش

 سیاست خارجی

 بازنگری در رویه و روشهای ناکارآمد

 ترویج صلح و امنیت 2 محیطی 7

 شایسته ساالری

 4 واسطه گر 8

 بهبود تصویر کشور
 دانش محوری

 مدیران آگاه و کارا
 کار تیمی و مشارکت ورزشی

 - 29 بعد 8 9

 
ای هبعد از اتمام مرحله بررسی متون و مرحله کیفی، ابعاد و مولفه

 گردد.حاصل از این دو گام، ادغام شده و بشرح جدول زیر ارائه می
 

 

 

 

 

مصاحبه با خبرگان( بمنظور ) مرحله کیفی با 2)بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری( و  1گام های دسته بندی ابعاد و مولفهادغام و  -7جدول 
 نظرسنجی در تکنیک دلفی

 بعد ردیف
های شناسایی شده در  مولفه
بررسی مطالعات  -1گام 

 پیشین و مبانی نظری

های شناسایی شده در  مولفه
 ها برای اعتباریابیادغام مولفه مصاحبه -2گام 

 برندینگ 1

 برندسازی و اعتباربخشی
 خوشنامی و افتخارآفرینی

 بین المللیپرستیژ 
 تجارت و گردشگری ورزش

 تجارت و گردشگری

 برند و اعتبارسازی

 برندسازی و اعتباربخشی
 خوشنامی و افتخارآفرینی

 پرستیژ بین المللی
 تجارت و گردشگری ورزش

 مولفه( 4)

الزامات و  2
 ساختار

 الزامات دینی و اعتقادی
 الزامات فرهنگی و اجتماعی

 الزامات ساختاری
 رسانه ایالزامات 

 ساختار مناسب

 الزامات دینی و اعتقادی
 الزامات فرهنگی و اجتماعی

 ساختار مناسب
 الزامات رسانه ای

 مولفه( 4)

 توسعه منابع 3

 توسعه منابع انسانی
 هاتوانمندسازی ظرفیت

تولیدکنندگان محصوالت 
 ورزشی

 سرمایه گذاری در زیرساختها
 توسعه فرهنگی و اجتماعی

 فرهنگی توسعه اجتماعی و

 سخت افزار و زیرساختها
 توسعه سرمایه انسانی

 بهبود توانمندی و ظرفیتها

 توسعه اجتماعی و فرهنگی

 سخت افزار و زیرساختها
 توسعه سرمایه انسانی

 بهبود توانمندی و ظرفیتها
 تولیدکنندگان محصوالت ورزشی

 مولفه( 5)

 راهبردها 4

 اقدامات مدیریتی کالن
تدوین استراتژی روابط 

 خارجی
 راهبردهای کالن مالی
راهبردهای فرهنگی و 

 اجتماعی

 استفاده از نخبگان ورزشی
 بهینه کاوی

هماهنگی دیپلماسی ورزشی و 
 عمومی

 راهبردهای روابط خارجی

 اقدامات مالی

 راهبردهای فرهنگی و اجتماعی
 ناقدامات مدیریتی کال

 استفاده از نخبگان ورزشی
 بهینه کاوی

 هماهنگی دیپلماسی ورزشی و عمومی
 راهبردهای روابط خارجی
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 69.... ورزش ديپلماسي آينده کننده تبيين عوامل شناسايي  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Summer 2022 

انسجام بین دیپلماسی ورزش 
 و رسمی

 اقدامات مالی های بین المللیکسب کرسی

 های بین المللیکسب کرسی
 مولفه( 8)

تعامالت و  5
 ارتباطات

 مدیریت رسانه
ارتباطات بین المللی از طریق 

 ورزش
 تعاملگرایی با جهان

 تبادل مربی و ورزشکار
میزبانی مسابقات برگزاری و 

 بین المللی

 برگزاری و میزبانی مسابقات

 ایمدیریت و قدرت رسانه

 تعامل با جهان

 روابط بین المللی

ارتباط و هم افزایی نهادهای 
 مرتبط

 برگزاری و میزبانی مسابقات

 ایمدیریت و قدرت رسانه

 تعامل با جهان

 روابط بین المللی

 ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط
 مولفه( 5)

سیاست و  6
 قوانین

 رویه و روش
 سیاست داخلی
 سیاست خارجی

 دیپلماسی عمومی و قدرت نرم
 سیاست توسعه ای در منطقه

 سیاستهای داخلی

 ایسیاست توسعه

 توسعه قدرت نرم با ورزش

 سیاست خارجی

بازنگری در رویه و روشهای 
 ناکارآمد

 سیاستهای داخلی

 ایسیاست توسعه

 ورزش توسعه قدرت نرم با

 سیاست خارجی

 بازنگری در رویه و روشهای ناکارآمد
 مولفه( 5)

 عوامل محیطی 7

 صلح، دوستی و امنیت
مبارزه با انزوا و تحریم 

 اقتصادی –سیاسی 
 تغییرات اجتماعی با ورزش

جریان های سیاسی در داخل 
 و خارج

 تغییرات محیط جهانی

 ترویج صلح و امنیت

 شایسته ساالری

 امنیتصلح، دوستی و 
 اقتصادی –مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی 

 تغییرات اجتماعی با ورزش
 جریان های سیاسی در داخل و خارج

 تغییرات محیط جهانی
 شایسته ساالری

 مولفه( 6)

عوامل واسطه  8
 گر

 نگرش و تفکر مدیران
 وحدت و همگرایی ملی

بهبود تصویر ملت در منطقه 
 و جهان

 مشارکت فعال ورزشی
 ورزش کشور جایگاه

 ارتقاء دانش علمی کشور

 بهبود تصویر کشور
 دانش محوری

 مدیران آگاه و کارا
 کار تیمی و مشارکت ورزشی

 جایگاه ورزش کشور
 وحدت و همگرایی ملی

 بهبود تصویر کشور
 دانش محوری

 مدیران آگاه و کارا
 کار تیمی و مشارکت ورزشی

 مولفه( 6)
 

 مولفه 43 مولفه 29 مولفه 39 بعد 8 9

آینده دیپلماسی ورزش  در اولیه هایمولفه به عنوان پیشران 43لذا 
 جمهوری اسالمی ایران، تعیین گردیدند.

 
 های بخش اعتباریابییافته -گام سوم

» عد بپیشنهادی های مولفهابتدا : « برندینگ» نتایج دلفی برای بعد 
مطالعات پیشین و مبانی نظری( )بررسی  1گام ؛ براساس «برندینگ 

. برندسازی و 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2و گام 
. 4. پرستیژ بین المللی و 3. خوشنامی و افتخارآفرینی، 2اعتباربخشی، 

در دور اول دلفی،  .تعیین گردید تجارت و گردشگری ورزش،
انگین یبا م «برندسازی و اعتباربخشی » به بیشترین اهمیت مربوط 

» بوده و کمترین اهمیت مربوط به  92/0و انحراف از معیار  26/4
بوده  66/0و انحراف از معیار  98/3با میانگین  «پرستیژ بین المللی 

برندسازی و »به بیشترین اهمیت مربوط است. در دور دوم، 

بوده و  95/0و انحراف از معیار  17/4با میانگین  «اعتباربخشی 
با  «تجارت و گردشگری ورزش »بوط به کمترین اهمیت مر

در دور سوم،  بوده است. 81/0و انحراف از معیار  00/4میانگین 
و  39/4ن با میانگی «پرستیژ بین المللی  »به بیشترین اهمیت مربوط 

تجارت  »بوده و کمترین اهمیت مربوط به  74/0انحراف از معیار 
 80/0و انحراف از معیار  19/4با میانگین  «و گردشگری ورزش 

 876/0 سومهای دور ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ بوده است.
 18/10بوده تنها  795/0وم  که برابر با داست که نسبت به دور 

درصد افزایش داشته است که این ضریب با میزان اتفاق نظر بین 
اعضای کار گروه در میان دو دور متوالی رشد قابل توجهی ندارد. 

راند کیفی دلفی،  سه، بعد از انجام « برندینگ »ذا در نهایت بعد ل
. 2. برندسازی و اعتباربخشی، 1بشرح:  چهار پیشران نهاییدارای 
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. تجارت و 4. پرستیژ بین المللی و 3خوشنامی و افتخارآفرینی، 
 باشد.می گردشگری ورزش،

شنهادی پیای همولفهابتدا : « الزامات و ساختار» نتایج دلفی برای بعد 
)بررسی مطالعات پیشین  1گام ؛ براساس «الزامات و ساختار » بعد 

بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2و مبانی نظری( و گام 
. 3. الزامات فرهنگی و اجتماعی، 2. الزامات دینی و اعتقادی، 1

در دور اول  .تعیین گردید . الزامات رسانه ای،4ساختار مناسب و 
ن با میانگی «الزامات رسانه ای »  به یشترین اهمیت مربوطبدلفی، 

بوده و کمترین اهمیت مربوط به  68/0و انحراف از معیار  29/4
 9/0و انحراف از معیار  11/4با میانگین  «الزامات دینی و اعتقادی »

 ساختار مناسب» به بیشترین اهمیت مربوط بوده است. در دور دوم، 
بوده و کمترین اهمیت  72/0نحراف از معیار و ا 42/4با میانگین  «

و انحراف از معیار  04/4با میانگین  «الزامات رسانه ای »مربوط به 
 الزامات »به بیشترین اهمیت مربوط در دور سوم،  بوده است. 74/0

 69/0و انحراف از معیار  32/4با میانگین  «فرهنگی و اجتماعی 
با  «الزامات دینی و اعتقادی  »بوده و کمترین اهمیت مربوط به 

ضریب  بوده است. 70/0و انحراف از معیار  25/4میانگین 
است که نسبت به  788/0 سومهای دور هماهنگی کندال برای پاسخ

درصد افزایش داشته  29/9بوده تنها  721/0وم  که برابر با ددور 
است که این ضریب با میزان اتفاق نظر بین اعضای کار گروه در 

 »ن دو دور متوالی رشد قابل توجهی ندارد. لذا در نهایت بعد میا
چهار راند کیفی دلفی، دارای  سه، بعد از انجام « الزامات و ساختار

. الزامات فرهنگی 2. الزامات دینی و اعتقادی، 1بشرح:  پیشران نهایی
 باشد.می . الزامات رسانه ای،4. ساختار مناسب و 3و اجتماعی، 
بعد ادی پیشنههای مولفهابتدا : « توسعه منابع» ای بعد نتایج دلفی بر

)بررسی مطالعات پیشین و مبانی  1گام ؛ براساس «توسعه منابع » 
. توسعه 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2نظری( و گام 

. توسعه سرمایه 3. سخت افزار و زیرساختها، 2اجتماعی و فرهنگی، 
. تولیدکنندگان محصوالت 5و ظرفیتها و  . بهبود توانمندی4انسانی، 
بیشترین اهمیت مربوط به در دور اول دلفی،  .تعیین گردید ورزشی،

و انحراف از معیار  34/4با میانگین  «سخت افزار و زیرساختها » 
تولیدکنندگان محصوالت » بوده و کمترین اهمیت مربوط به  58/0

بوده است. در  62/0و انحراف از معیار  39/3با میانگین  «ورزشی 
 «توسعه اجتماعی و فرهنگی » بیشترین اهمیت مربوط به دور دوم، 

بوده و کمترین اهمیت  76/0و انحراف از معیار  51/4با میانگین 
و  93/2با میانگین  «تولیدکنندگان محصوالت ورزشی » مربوط به 

تولیدکنندگان  » پیشران بوده است. 72/0انحراف از معیار 
داشته و در این مرحله این  3میانگین کمتر از «  رزشیمحصوالت و

 د.یگرد حذف«  توسعه منابع» کننده بعد های تبیینپیشراناز  پیشران
توسعه اجتماعی و  »بیشترین اهمیت مربوط به در دور سوم، 

بوده و کمترین  73/0و انحراف از معیار  45/4با میانگین  «فرهنگی 
و  39/4با میانگین  «مندی و ظرفیتها بهبود توان»اهمیت مربوط به 
ضریب هماهنگی کندال برای  بوده است. 56/0انحراف از معیار 

وم  که برابر با داست که نسبت به دور  763/0 سومهای دور پاسخ
درصد افزایش داشته است که این ضریب با  31/9بوده تنها  698/0

 متوالی رشد میزان اتفاق نظر بین اعضای کار گروه در میان دو دور
، بعد از انجام « توسعه منابع »قابل توجهی ندارد. لذا در نهایت بعد 

. توسعه 1بشرح:  چهار پیشران نهاییراند کیفی دلفی، دارای  سه
. توسعه سرمایه 3. سخت افزار و زیرساختها، 2اجتماعی و فرهنگی، 

 باشد.می . بهبود توانمندی و ظرفیتها،4انسانی و 
» عد بپیشنهادی های مولفهابتدا : « راهبردها» ی بعد نتایج دلفی برا

)بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری(  1گام ؛ براساس «راهبردها 
. راهبردهای 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2و گام 

. استفاده از 3. اقدامات مدیریتی کالن، 2فرهنگی و اجتماعی، 
هماهنگی دیپلماسی ورزشی و  .5. بهینه کاوی، 4نخبگان ورزشی، 

. کسب 8. اقدامات مالی و 7. راهبردهای روابط خارجی، 6عمومی، 
ن بیشتریدر دور اول دلفی،  .تعیین گردید های بین المللی،کرسی

با میانگین  «راهبردهای فرهنگی و اجتماعی »اهمیت مربوط به 
» بوده و کمترین اهمیت مربوط به  96/0و انحراف از معیار  37/4

 7/0و انحراف از معیار  92/3با میانگین  «اقدامات مدیریتی کالن 
راهبردهای »بیشترین اهمیت مربوط به بوده است. در دور دوم، 

 88/0و انحراف از معیار  22/4با میانگین  «فرهنگی و اجتماعی 
با میانگین  «الزامات رسانه ای »بوده و کمترین اهمیت مربوط به 

بیشترین در دور سوم،  بوده است. 72/0یار و انحراف از مع 02/4
 43/4با میانگین  «های بین المللی کسب کرسی»اهمیت مربوط به 

بهینه »بوده و کمترین اهمیت مربوط به  96/0و انحراف از معیار 
 بوده است. 96/0و انحراف از معیار  26/4با میانگین  «کاوی 

است که  911/0 سومهای دور ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ
درصد  82/10بوده تنها  822/0وم  که برابر با دنسبت به دور 

افزایش داشته است که این ضریب با میزان اتفاق نظر بین اعضای 
کار گروه در میان دو دور متوالی رشد قابل توجهی ندارد. لذا در 

راند کیفی دلفی، دارای  سه، بعد از انجام « راهبردها »نهایت بعد 
. 2. راهبردهای فرهنگی و اجتماعی، 1بشرح:  نهایی هشت پیشران

. بهینه 4. استفاده از نخبگان ورزشی، 3اقدامات مدیریتی کالن، 
. راهبردهای 6. هماهنگی دیپلماسی ورزشی و عمومی، 5کاوی، 

 های بین المللی،. کسب کرسی8. اقدامات مالی و 7روابط خارجی، 
 باشد.می

 هایمولفهابتدا : « تعامالت و ارتباطات» نتایج دلفی برای بعد 
)بررسی  1گام ؛ براساس «تعامالت و ارتباطات » بعد پیشنهادی 

)مرحله کیفی مصاحبه با  2مطالعات پیشین و مبانی نظری( و گام 
. مدیریت و 2. برگزاری و میزبانی مسابقات، 1بشرح ، خبرگان(

. ارتباط 5لمللی و . روابط بین ا4. تعامل با جهان، 3ای، قدرت رسانه
در دور اول دلفی،  .تعیین گردید و هم افزایی نهادهای مرتبط،

 «ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط » بیشترین اهمیت مربوط به 
بوده و کمترین اهمیت  73/0و انحراف از معیار  24/4با میانگین 
و انحراف  12/4با میانگین  «ای مدیریت و قدرت رسانه» مربوط به 

بیشترین اهمیت مربوط به بوده است. در دور دوم،  71/0ز معیار ا
و انحراف  52/4با میانگین  «ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط » 

 «تعامل با جهان» بوده و کمترین اهمیت مربوط به  90/0از معیار 
در دور سوم،  بوده است. 59/0و انحراف از معیار  28/4با میانگین 

ا ب «برگزاری و میزبانی مسابقات» ربوط به بیشترین اهمیت م
بوده و کمترین اهمیت  59/0و انحراف از معیار  40/4میانگین 

و انحراف از معیار  16/4با میانگین  «روابط بین المللی» مربوط به 
 سومهای دور ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ بوده است. 70/0
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بوده تنها  812/0 وم  که برابر باداست که نسبت به دور  890/0
درصد افزایش داشته است که این ضریب با میزان اتفاق نظر  6/9

بین اعضای کار گروه در میان دو دور متوالی رشد قابل توجهی ندارد. 
راند  سه، بعد از انجام « تعامالت و ارتباطات »لذا در نهایت بعد 
میزبانی . برگزاری و 1بشرح:  پنج پیشران نهاییکیفی دلفی، دارای 

. 4. تعامل با جهان، 3ای، . مدیریت و قدرت رسانه2مسابقات، 
 باشد.می . ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط،5روابط بین المللی و 

شنهادی پیهای مولفهابتدا : « سیاست و قوانین» نتایج دلفی برای بعد 
)بررسی مطالعات پیشین و  1گام ؛ براساس «سیاست و قوانین » بعد 

. 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2بانی نظری( و گام م
. توسعه قدرت نرم با 3ای، . سیاست توسعه2سیاستهای داخلی، 

. بازنگری در رویه و روشهای 5. سیاست خارجی و 4ورزش، 
بیشترین اهمیت مربوط در دور اول دلفی،  .تعیین گردید ناکارآمد،

 71/0و انحراف از معیار  20/4ن با میانگی «ای سیاست توسعه» به 
ا ب «توسعه قدرت نرم با ورزش »بوده و کمترین اهمیت مربوط به 

بوده است. در دور دوم،  53/0و انحراف از معیار  97/3میانگین 
و  19/4با میانگین  «سیاست خارجی » بیشترین اهمیت مربوط به 

 زنگریبا»بوده و کمترین اهمیت مربوط به  67/0انحراف از معیار 
و انحراف از معیار  00/4با میانگین  «در رویه و روشهای ناکارآمد 

ت سیاس» بیشترین اهمیت مربوط به در دور سوم،  بوده است. 94/0
بوده و کمترین  58/0و انحراف از معیار  34/4با میانگین  «خارجی 

و انحراف  03/4با میانگین  «ای سیاست توسعه»اهمیت مربوط به 
های ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ بوده است. 65/0از معیار 

 792/0وم  که برابر با داست که نسبت به دور  855/0 سومدور 
درصد افزایش داشته است که این ضریب با میزان  95/7بوده تنها 

اتفاق نظر بین اعضای کار گروه در میان دو دور متوالی رشد قابل 
، بعد از انجام « ت و قوانینسیاس »توجهی ندارد. لذا در نهایت بعد 

. سیاستهای 1بشرح:  پنج پیشران نهاییراند کیفی دلفی، دارای  سه
. 4. توسعه قدرت نرم با ورزش، 3ای، . سیاست توسعه2داخلی، 

-می . بازنگری در رویه و روشهای ناکارآمد،5سیاست خارجی و 

 باشد.
ی پیشنهاد هایمولفهابتدا : « عوامل محیطی »نتایج دلفی برای بعد 

)بررسی مطالعات پیشین و  1گام ؛ براساس «عوامل محیطی » بعد 
. 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2مبانی نظری( و گام 

، اقتصادی –. مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی 2صلح، دوستی و امنیت، 
. جریان های سیاسی در داخل و 4. تغییرات اجتماعی با ورزش، 3

 .تعیین گردید . شایسته ساالری،6تغییرات محیط جهانی  و . 5خارج، 
مبارزه با انزوا و » بیشترین اهمیت مربوط به در دور اول دلفی، 

و انحراف از معیار  10/4با میانگین  «اقتصادی  –تحریم سیاسی 
 «تغییرات محیط جهانی » بوده و کمترین اهمیت مربوط به  53/0

بوده است. در دور دوم،  84/0معیار و انحراف از  51/3با میانگین 
 –مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی » بیشترین اهمیت مربوط به 

بوده و کمترین  63/0و انحراف از معیار  14/4با میانگین  «اقتصادی 
و  91/2با میانگین  « تغییرات محیط جهانی»اهمیت مربوط به 

 تغییرات محیط جهانی » پیشران بوده است. 67/0انحراف از معیار 
-پیشراناز  پیشرانداشته و در این مرحله این  3میانگین کمتر از « 

در دور سوم،  د.یگردحذف «  عوامل محیطی» کننده بعد های تبیین
ن با میانگی «صلح، دوستی و امنیت » بیشترین اهمیت مربوط به 

» بوده و کمترین اهمیت مربوط به  59/0و انحراف از معیار  36/4
و انحراف از معیار  13/4با میانگین  «تغییرات اجتماعی با ورزش

 سومهای دور ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ بوده است. 84/0
بوده تنها  808/0وم  که برابر با داست که نسبت به دور  873/0
درصد افزایش داشته است که این ضریب با میزان اتفاق نظر  04/8

یان دو دور متوالی رشد قابل توجهی ندارد. بین اعضای کار گروه در م
راند کیفی  سه، بعد از انجام « عوامل محیطی »لذا در نهایت بعد 

. 2. صلح، دوستی و امنیت، 1بشرح:  پنج پیشران نهاییدلفی، دارای 
. تغییرات اجتماعی با 3اقتصادی،  –مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی 

. شایسته 5و خارج و  . جریان های سیاسی در داخل4ورزش، 
 باشد.می ساالری،

نهادی پیشهای مولفهابتدا : « گرعوامل واسطه» نتایج دلفی برای بعد 
)بررسی مطالعات پیشین و  1گام ؛ براساس «گر عوامل واسطه» بعد 

. 1بشرح ، )مرحله کیفی مصاحبه با خبرگان( 2مبانی نظری( و گام 
. بهبود تصویر 3ملی،  . وحدت و همگرایی2جایگاه ورزش کشور، 

. کار تیمی و 6. مدیران آگاه و کارا و 5. دانش محوری، 4کشور، 
 بیشترین اهمیتدر دور اول دلفی،  .تعیین گردید مشارکت ورزشی،

و انحراف از معیار  18/4با میانگین  «دانش محوری » مربوط به 
وحدت و همگرایی ملی » بوده و کمترین اهمیت مربوط به  73/0

بوده است. در دور دوم،  53/0و انحراف از معیار  90/3میانگین با  «
و  23/4با میانگین  «دانش محوری » بیشترین اهمیت مربوط به 

وحدت » بوده و کمترین اهمیت مربوط به  77/0انحراف از معیار 
بوده  72/0و انحراف از معیار  00/4با میانگین  «و همگرایی ملی 

مدیران آگاه و کارا » اهمیت مربوط به بیشترین در دور سوم،  است.
بوده و کمترین اهمیت  87/0و انحراف از معیار  32/4با میانگین  «

و انحراف  02/4با میانگین  «وحدت و همگرایی ملی »مربوط به 
های ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ بوده است. 73/0از معیار 

 804/0با  وم  که برابرداست که نسبت به دور  872/0 سومدور 
درصد افزایش داشته است که این ضریب با میزان  45/8بوده تنها 

اتفاق نظر بین اعضای کار گروه در میان دو دور متوالی رشد قابل 
، بعد از انجام « گرعوامل واسطه »توجهی ندارد. لذا در نهایت بعد 

. جایگاه 1بشرح:  شش پیشران نهاییراند کیفی دلفی، دارای  سه
. بهبود تصویر کشور، 3. وحدت و همگرایی ملی، 2کشور، ورزش 

. کار تیمی و مشارکت 6. مدیران آگاه و کارا و 5. دانش محوری، 4
 باشد.می ورزشی،

یین های تب( نتایج مربوط به راند سوم دلفی برای مولفه8در جدول )
کننده تبیین کننده آینده دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران، از 

 خبرگان، آمده است. دیدگاه
 

سوم ـ دور  های تبیین کننده آینده دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایرانمولفه ۀدهندگان دربــار توصیــف آمــاری نظــر پاســخ -8 جدول
 دلفــی
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  و همكاران     سياهكاليي زاده حسين رضا  72

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هامولفه
تعداد 
 میانگین بیشترین کمترین پاسخ ها

انحراف از 
 ترتیب اهمیت معیار

 برندینگ
 2 0.72 4.31 5.00 2.00 20 برندسازی و اعتباربخشی
 3 0.63 4.29 5.00 2.00 20 خوشنامی و افتخارآفرینی

 1 0.74 4.39 5.00 2.00 20 پرستیژ بین المللی
 4 0.80 4.19 5.00 2.00 20 تجارت و گردشگری ورزش

 الزامات و ساختار
 4 0.70 4.25 5.00 1.00 20 الزامات دینی و اعتقادی

 1 0.69 4.32 5.00 1.00 20 الزامات فرهنگی و اجتماعی
 2 0.77 4.30 5.00 1.00 20 ساختار مناسب

 3 0.83 4.27 5.00 2.00 20 الزامات رسانه ای
 توسعه منابع

 1 0.73 4.45 5.00 2.00 20 توسعه اجتماعی و فرهنگی
 3 0.60 4.40 5.00 1.00 20 سخت افزار و زیرساختها

 2 0.97 4.41 5.00 2.00 20 سرمایه انسانی توسعه
 4 0.56 4.39 5.00 2.00 20 بهبود توانمندی و ظرفیتها

 راهبردها
 6 0.80 4.33 5.00 1.00 20 راهبردهای فرهنگی و اجتماعی

 7 0.75 4.27 5.00 2.00 20 اقدامات مدیریتی کالن
 3 0.53 4.38 5.00 1.00 20 استفاده از نخبگان ورزشی

 8 0.69 4.26 5.00 2.00 20 بهینه کاوی
 2 0.74 4.40 5.00 2.00 20 هماهنگی دیپلماسی ورزشی و عمومی

 5 0.58 4.35 5.00 1.00 20 راهبردهای روابط خارجی
 4 0.93 4.37 5.00 2.00 20 اقدامات مالی

 1 0.96 4.43 5.00 2.00 20 های بین المللیکسب کرسی
 تعامالت و ارتباطات

 1 0.59 4.40 5.00 2.00 20 برگزاری و میزبانی مسابقات
 3 0.76 4.29 5.00 1.00 20 ایمدیریت و قدرت رسانه

 4 0.83 4.21 5.00 2.00 20 تعامل با جهان
 5 0.70 4.16 5.00 2.00 20 روابط بین المللی

 2 0.55 4.31 5.00 1.00 20 ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط
 قوانینسیاست و 

 3 0.88 4.09 5.00 1.00 20 سیاستهای داخلی
 5 0.65 4.03 5.00 1.00 20 ایسیاست توسعه

 4 0.74 4.08 5.00 1.00 20 توسعه قدرت نرم با ورزش
 1 0.58 4.34 5.00 2.00 20 سیاست خارجی

 2 0.52 4.11 5.00 2.00 20 بازنگری در رویه و روشهای ناکارآمد
 عوامل محیطی

 1 0.59 4.36 5.00 2.00 20 دوستی و امنیتصلح، 
 –مبارزه با انزوا و تحریم سیاسی 

 3 0.95 4.33 5.00 2.00 20 اقتصادی

 5 0.84 4.13 5.00 2.00 20 تغییرات اجتماعی با ورزش
 4 0.68 4.17 5.00 2.00 20 جریان های سیاسی در داخل و خارج
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 2 0.56 4.34 5.00 2.00 20 شایسته ساالری
 گرعوامل واسطه

 5 0.59 4.05 5.00 2.00 20 جایگاه ورزش کشور
 6 0.73 4.02 5.00 2.00 20 وحدت و همگرایی ملی

 3 0.65 4.13 5.00 1.00 20 بهبود تصویر کشور
 2 0.71 4.27 5.00 1.00 20 دانش محوری

 1 0.87 4.32 5.00 2.00 20 مدیران آگاه و کارا
 4 0.93 4.09 5.00 2.00 20 کار تیمی و مشارکت ورزشی

 گيرینتيجه
های تاثیرگذار در روابط و مناسبات ورزش به عنوان یکی از مولفه

الملل را به سوی همکاری تواند روابط بینالمللی کشورها میبین
به  توانرو میتر بازیگران دولتی و غیردولتی سوق دهد، از اینبیش

محرکه توسعه روابط یا بسترساز آن  ورزش به عنوان نیروی
الملل، تنها نگریست. نقش آفرینی ورزش در حوزه روابط بین
امع ها و مجمعطوف به ارتباط با دیگر کشورها نیست، بلکه سامان

قیم تواند به طور غیرمستگیرد که ین مهم میالمللی را نیز در برمیبین
کشورها اثرگذار المللی با دیگر در روابط و تعامالت کالن بین

(. دیپلماسی ورزشی رویکردی است که اخیراً سیاستمداران 13باشد)
و دولتمردان دنیا با استفاده از افراد و رویدادهای ورزشی به دنبال 

های ها و دولتایجاد تصویر مطلوبی از کشور خود در بین سازمان
باشند. به عبارتی امروزه ورزش به یک جنبه مهمی از خارجی می

ها تبدیل شده است. امروزه ورزش و مسابقات وذ سیاسی دولتنف
ای وارد زندگی خصوصی و عمومی مردم ورزشی به طور گسترده

ها تاثیر ها و رسانهجهان شده است و بر رفتار افراد، جوامع، دولت
گذارد و یکی از موثرترین ابزارها جهت برقراری ارتباط برای می

باشد که روابط امد سیاسی نیز میهمه کشورهاست. ورزش دارای پی
دهد و با های اجتماعی را تحت الشعاع قرار میها و گروهدولت

مفاهیمی چون قدرت ملی، رقابت، همگرایی، واگرایی، سنتز و 
گرایی، اتحاد و وحدت ملی و نظایر آن منازعه، ناسیونالیسم و ملی

ت به ها نسبها و ملتخورد و بر نگرش و رفتار دولتپیوند می
گذارد. دیپلماسی ورزشی به عنوان ابزاری کارآمد همدیگر تاثیر می

ا هساز ارتقاء روابط دولتو قابل انعطاف در سیاست خارجی، زمینه
ها و کاهش تنش و جنگ و و به تبع آن افزایش تفاهم میان ملت

المللی است. امروزه با ناکارآمدی راهکارهای ایجاد صلح و ثبات بین
ها و منازعات جهانی و برقراری امنیت بین ل مناقشهنظامی در ح

یان حلی بنیادین در مالمللی، نیاز به استفاده از این پدیده به عنوان راه
سال  30(. دولت ایران طی 14شود)ها، بیش از پیش احساس میدولت

المللی و کارگیری ورزش برای اهداف سیاسی بیناخیر، در پی به
گذاری فدراسیون ورزش همبستگی زنان داخلی بوده است. بنیان

گذاری فدراسیون ورزشی غرب آسیا ، بنیان1370مسلمان در سال 
-و بنیان 1376وابسته به شورای المپیک آسیا در تهران در سال 

 1383ای در سال های زورخانهالمللی ورزشگذاری فدراسیون بین
انقالب ترین اقدامات جمهوری اسالمی ایران پس از از جمله مهم

توان از شرکت اسالمی در این زمینه بوده است. افزون بر این می
 1984مسکو و المپیک  1980های المپیک نکردن ایران در بازی

آنجلس نیز نوعی تعبیر و برداشت دیپلماتیک ورزشی داشت. لس
ی ایران و همچنین شهابی در بررسی دیپلماسی ورزشی به رابطه

جمهور نویسد، سید محمد خاتمی رئیسکند و میامریکا اشاره می
پیشنهاد کرد از ورزش به عنوان ازار دیپلماسی  1998ایران در سال 

ای هبرای بهبود روابط سیاسی بین دو کشور استفاده شود. تماس
تا حدودی  1998ورزشی بین ایاالت متحده امریکا و ایران در سال 

به  2000ر سال باعث بهبود روابط سیاسی بین دو کشور شده بود. د
پیشنهاد ایاالت متحده، تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال ایاالت 

های دو کشور در متحده در کالیفرنیا باهم دیدار کردند. پرچم
های تماشاگران آمریکایی و ایرانی تا حدودی روابط سرد دست

هدف از پژوهش حاضر،  (.15پیشین بین دو ملت را برطرف کرد)
وامل تبیین کننده آینده دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی شناسایی ع

 –یفی ک -روش تحقیق آمیخته اکتشافی )بررسی متون بوده،  ایران
اعتباریابی( بوده، جامعه آماری در سه مرحله تحقیق بترتیب شامل 

های . اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقاالت و پژوهش1
. خبرگان و متخصصان 2د، ها و سندهای موجوعلمی، دستورالعمل

. خبرگان 3مدیریت و دیپلماسی ورزش و نخبگان ورزشی و 
های مرتبط با موضوع بود. در سازمانی و اعضاء هیئت علمی رشته

سند )متن(،  32گیری در دسترس، بخش بررسی متون با روش نمونه
در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع 

خبره، مصاحبه عمیق انجام گرفته و در بخش اعتباریابی  13نظری با 
خبره بوسیله چک لیست نیمه ساختاریافته  20با روش هدفمند، از 

و ساختاریافته طی سه راند، نظرسنجی صورت گرفته است. برای 
های الزم شامل و پایایی در مرحله کیفی از بررسی رواییتعیین 

گان( تائید)بازبینی مجدد خبر مقبولیت )بازنگری خبرگان( و قابلیت
و در مرحله اعتباریابی از بازنگری و بازبینی نظرسنجی استفاده 

های کیفی با تکنیک تحلیل محتوا با کدگذاری باز، داده گردید.
های اعتباریابی با و داده  Atlasافزار محوری و انتخابی در نرم 

تحلیل گردید. نتایج تحقیق  SPSSتکنیک دلفی در نرم افزار 
حاکی از آن بوده که عوامل تبیین کننده آینده دیپلماسی ورزش 

مولفه بشرح:  41بعد و  8جمهوری اسالمی ایران در 
برندینگ)برندسازی و اعتباربخشی، خوشنامی و افتخارآفرینی، 
پرستیژ بین المللی، تجارت و گردشگری ورزش(، الزامات و ساختار 

و اعتقادی، الزامات فرهنگی و اجتماعی، ساختار  )الزامات دینی
، الزامات رسانه ای(، توسعه منابع )توسعه اجتماعی و مناسب

فرهنگی، سخت افزار و زیرساختها، توسعه سرمایه انسانی، بهبود 
توانمندی و ظرفیتها(، راهبردها )راهبردهای فرهنگی و اجتماعی ، 
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 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ن ورزشی، بهینه کاوی، اقدامات مدیریتی کالن، استفاده از نخبگا
هماهنگی دیپلماسی ورزشی و عمومی، راهبردهای روابط خارجی، 

های بین المللی(، تعامالت و ارتباطات اقدامات مالی، کسب کرسی
ا ای، تعامل ب)برگزاری و میزبانی مسابقات، مدیریت و قدرت رسانه

جهان، روابط بین المللی، ارتباط و هم افزایی نهادهای مرتبط(، 
ت ای، توسعه قدریاست و قوانین )سیاستهای داخلی، سیاست توسعهس

نرم با ورزش، سیاست خارجی، بازنگری در رویه و روشهای 
ناکارآمد(، عوامل محیطی )صلح، دوستی و امنیت، مبارزه با انزوا و 

اقتصادی، تغییرات اجتماعی با ورزش، جریان های  –تحریم سیاسی 
ه ساالری( و عوامل واسطه گر سیاسی در داخل و خارج، شایست

)جایگاه ورزش کشور، وحدت و همگرایی ملی، بهبود تصویر 
کشور، دانش محوری، مدیران آگاه و کارا، کار تیمی و مشارکت 

. 2. بررسی متون، 1ورزشی( جای گرفتند. بعد از اتمام سه مرحله 
 های نهایی تبیین. مرحله اعتبارسنجی، ابعاد و مولفه3مرحله کیفی و 

بشرح شکل  کننده آینده دیپلماسی ورزش جمهوری اسالمی ایران
 گردد.زیر ارائه می

 
 . مرحله اعتبارسنجی3. مرحله کیفی و 2. بررسی متون، 1مدل حاصل از سه مرحله  -1 شکل

 اخالقی تائیدیه 
و همکاری ین پژوهش با هماهنگی ساختار یافته انیمه هایمصاحبه 

 ها با تعیینمصاحبهاجرا شد. این صادقانه اساتید و خبرگان محترم 
خبرگان انتخابی با میل و رغبت در پژوهش  وقت قبلی بوده و 

 شرکت داشتند
 تضاد منافع 

 .نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض ندارند 
 منابع مالی 

تمام منابع مالی این پژوهش را محققین آن تهیه و مصرف  مالینابع م 
 .اندکرده
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