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طراحی مدل دیپلماسی فوتبال و روابط بینالمللی در ایران از دیدگاه صاحبنظران

علی آقاخانی ،1سیروس احمدی ،2علیرضا

چكـیده

تاریخ دریافت1999/09/08 :

رضایی3

تاریخ تصویب1999/11/29 :

هدف از انجام این تحقیق طراحی مدل نقش فوتبال در دیپلماسی و کسب جایگاه بینالمللی در ایران بود .این مطالعه به روش آمیخته یا ترکیبی و از نوع
طرحهاي تحقیق متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله پیاپی انجام شد .مرحله کیفی؛ روش نمونهگیري هدفمند و گلوله برفی و از مصاحبه عمیق بهعنوان
ابزار جمعآوري اطالعات استفاده شد .جامعه آماري مورد نظر این تحقیق در فاز نخست کلیهي افراد دستاندرکار ،تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در ورزش
کشور و همچنین مسئولین اجرایی در دستگاه دیپلماسی بود .حجم نمونه در فاز اول در ادامه تحقیق و برحسب مصاحبههاي انجامشده و زمان رسیدن بهکفایت
مصاحبه مشخص شد که در مجموع با  61نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد .مرحله کمی؛ مطالعه به روش مدلسازي معادله ساختاري بود ،جامعه آماري در
این مرحله دو بخش است :بخش اول کلیه اعضاي هیئت علمی کشور در رشته مدیریت ورزشی که در شهریور ماه سال  ،6931از  611نفر تجاوز نمیکردند،
بخش دوم شامل مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیونهاي ورزشی که تعداد آنها  631نفر برآورد گردید .حجم نمونه در این دو بخش
بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به ترتیب برابر با  629و  621نفر تعیین و نمونهگیري بهصورت تصادفی ساده و در دسترس به انجام رسید .نتایج تحقیق
نشان داد که دیپلماسی فوتبال در هشت موضوع؛ توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی ،توسعه رسانه ،توسعه صلح و دوستی ،توسعه اقتصادي ،توسعه گردشگري،
توسعه وحدت و هویت ملی و کسب جایگاه بینالمللی تأثیرگذار میباشد.
کلید واژهها :فوتبال ،دیپلماسی ،روابط بینالمللی ،جایگاه بینالمللی.

 .6دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
 .2استادیار گروه تربیتبدنی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان،
ایران*
 .9دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،همدان ،ایران

Email: farhad52sport@gmail.com
Email: sirous.ahmadi54@gmail.com
Email: ir.alirezarezaei@gmail.com
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مقدمه
فوتبال بهعنوان یک ورزش محبوب و فراگیر ،مقدمات آشنایی و افزایش آگاهی افراد از اهداف مشترك ملّی و اجتماعی را فراهم
میکند؛ که به ایجاد ارتباطات هماهنگ بین اعضاء و گروههاي مختلف ،همانند تماشاگران و مردم یک کشور میانجامد .فوتبال
بهعنوان یکی از پدیدههاي جدید عرصهي بینالملل و دیپلماسی ،بهمثابهي یکی از شاخههاي نوین دیپلماسی عمومی ،نقش
بسزایی در توسعهي سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و ...هر کشوري دارد .از نیمقرن اخیر به اینطرف ،ورزش فوتبال در
جامعه ایرانی تشکیالت وسیعی پیدا کرده و رقابتهاي این ورزش بهطور مداوم و مستمر رو به افزایش است .از سوي دیگر
شرکتکنندگان تماشاگر در مناسبات و مسابقات فوتبال بیش از دیگر مشارکتهاي سیاسی ،صنفی و غیره بوده است .ورزش
بهطور عام و فوتبال بهطور خاص جزئی از نظام اجتماعی این مرزوبوم درآمده ،بهمثابه دیگر براي اجزاي جامعه (اقتصاد ،خانواده،
آموزشوپرورش ،حکومت ،مذهب و )...در جهت توسعه و تعمیم آن براي تعادل ،ثبات و دوام اجتماعی اجتنابناپذیر مینماید
(شجیع.)6931 ،
در این را ستا اهمیت و تأثیرگذاري شگرف فوتبال بر جوامع ان سانی و افزایش عالقه مردم به رقابتهاي جذاب و ح ساس
ورز شی مانند جام جهانی و نفوذ متولیان ،کارگزاران و ارکان ورزش بر اذهان و افکار ان سانها ،انتظارها براي توجه بی شتر به
کارکردهاي دیپلما سی فوتبال در سطوح مختلف افزایش مییابد .بوبالو ،)2169( 6تعریف دقیقتر از «دیپلما سی فوتبال» را در
ادبیات برر سی شده فراهم میکند .او میگوید :در سادهترین سطح ،دیپلما سی فوتبال ،ا ستفاده از عالقه م شترك مردم به
فوتبال براي ایجاد شبکهها و ارتباطات است .این شبکهها میتوانند براي اهداف مختلف دیگري از جمله دیپلماسی ،ارتباطات
سیاسی و تجاري ،ارتقاء محصوالت ،گرد شگري ،توسعه و آموزشوپرورش مورد استفاده قرار گیرند .بالتر )2113( 2دربارهي
فدراسیون بینالمللی فوتبال 9اینگونه میگوید که« :فیفا دیگر نهادي نیست که فقط ورزش ما را اداره کند .فیفا اکنون وجهی
ورز شی ،فرهنگی و سیا سی در مبارزه با بی سوادي کودکان و آموزش آنها و مقابله با فقر به خود گرفته ا ست .در عین اینکه
پدیدهي اقت صادي قدرتمندي نیز ه ست ...فوتبال میتواند کوهها را جابجا کند» .بهعبارت دیگر میتوان گفت فوتبال به دلیل
اثرگذاري خود ،توانسته جایگاه ویژهاي در عرصه روابط بینالملل و معادالت داخلی پیدا کند .تا آنجاییکه این نفوذ و قدرت در
عر صه دیپلما سی عمومی دولتها جایگاه ویژهاي را به خود اخت صاص داده ا ست .در این را ستا ،ب سیاري از مطالعات صورت
گرفته نشااان دهنده اهمیت فوتبال در موضااوعات مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصااادي و ساایاساای اساات .بهعنوان مثال
بونیفس )2169( 1درباره فوتبال بهعنوان یک عامل در ساایاساات بینالملل میگوید :امروزه در پرتو جهانیشاادن ،فوتبال به
منحصر به فردترین پدیده جهانی تبدیل شده است و حتی از پدیدههایی چون دموکراسی و اقتصاد بازار که گفته میشود بدون
مرز ه ستند ،نیز فراتر رفته ا ست .همچنین جامعه شناس ایرانی ،آزاد ارمکی ( )6913در پژوهش خود اذعان دارد ،فراگیرترین
عر صه بروز رقابتهاي م سالمتآمیز ورز شی ،در م سابقات جام جهانی فوتبال بروز مییابد .هر چند در جام جهانی ،تیمهاي
ک شورهاي مختلف باهم بازي میکنند و از این طریق ،آ شنایی میان فرهنگها صورت میگیرد و صلح و دو ستی تقویت
میشود ،اما مرزهاي میان ملتها ،در فضاي مسالمتآمیز و دوستانه به شکل بارزي برجسته میشود و تأکید بر تعلقات ملی و
تمایزات بین ملتها پذیرفته شده و تأیید میگردد.
فوتبال بهعنوان یکی از مهمترین رشتههاي ورزشی است که امروزه دیگر به آن تنها بهعنوان یک ورزش نگاه نمیکنند،
بلکه آن را امري فرهنگی  -اجتماعی میدانند .فاضلی ( )6911فوتبال را در هر کشوري متأثر از بستر اجتماعی و سیاسی خاص
آن کشور میداند؛ و با توجه به دولتی بودن مدیریت در ایران ،نهاد ورزش بهطور عام و ورزش فوتبال بهطور خاص به نحو
آشکاري با مباحث قدرت ایدئولوژي عجین شده است .بهطوريکه در سالهاي گذشته روند افزایش ورزشگاهها و باشگاههاي
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ورزشی و اختصاص بودجه کشوري براي ایجاد امکانات و شرایط ورزشی نشان از توجه به ورزش فوتبال است .بدین جهت ،باید
از مزایا و فرصتهایی که از رویدادهاي ورزشی گوناگون بهدست میآید ،بر اساس برنامه مدون و مشخص براي پیشبرد منافع
ملی و در عرصههاي منطقهاي و بینالمللی براي توسعه روابط بینالمللی بهره برد .برومبرژه ،6مردمشناس فرانسوي تا جایی
پیش میرود که کارکرد فوتبال را براي ایرانیان ،فراتر از مرزهاي کشورشان میداند :براي ایرانیانی که از انزواي میهن خویش
در عرصه بینالمللی و بیاعتباري آن در دید جهانیان ناراضی بودهاند ،شرکت در مسابقات جام جهانی  6331فرانسه ،نشان از
آغاز بازگشت به این عرصه را داشت .به دیگر سخن ،شرکت در جام جهانی مقدمهاي براي حضور در «جامعهي جهانی» بود.
اینکه امروزه فوتبال به چنین جایگاه ممتازي نائل شده ،نشان از این امر دارد که فوتبال در شکل امروزياش ،به نمادي از تجدد
یا مدرنیته تبدیل شده است (داوري اردکانی.)6911 ،
بنابراین ،با توجه به کمبود پژوهشهاي انجام شده در داخل و کمتوجهی به بحث دیپلماسی فوتبال ،در این پژوهش سعی
شده است به جایگاه و نقش فوتبال در پیشبرد اهداف و منافع ملی پرداخته شود .از اینرو ،به دنبال طراحی الگوي دیپلماسی
فوتبال ایران هستیم تا به این وسیله بتوانیم از ظرفیت این ورزش پرطرفدار کشورمان بیشترین بهره را ببریم .از اینرو این
تحقیق در صدد است تا ضمن تبیین جایگاه ورزش فوتبال در توسعهي تعامالت جامعهي جهانی ،الگوي شکلدهندهي دیپلماسی
فوتبال را شناسایی و توجه تصمیمسازان و تصمیمگیران سیاسی ایران را به مقوله فوتبال بهعنوان ابزاري دیپلماتیک جلب کند.
به دلیل فراگیري و محبوبیت فوتبال ،تأثیرگذاري آن بر افکار عمومی غیرقابلانکار است و بدینسان انتظار میرود که بر
دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد؛ اما بهنظر میرسد در استراتژيهاي دستگاه دیپلماسی ،ورزش و بهویژه فوتبال هنوز
بهعنوان یک ابزار ارزشمند براي توسعه دیپلماسی عمومی مورد کمتوجهی واقع شده است و از اهدافی شفاف و ساختار مناسب
و شایسته برخوردار نبوده و از ظرفیتهاي ورزشی موجود در توسعه ارتباطات بینالمللی و دیپلماسی عمومی استفاده الزم انجام
نمیشود؛ و آنچه تاکنون انجام شده بیشتر از روي عالیق و سلیقههاي شخصی برخی از افراد بوده است .وجود پژوهشهاي
متعدد مانند شریعتی و گودرزي ( )6931که توسعهي قدرت هوشمندانه را مهمترین مؤلفه دیپلماسی ورزش عنوان کردند ،باقري
و قدیمی ()6931؛ ورزش بهعنوان یکی از بازیگران جدید عرصهي بینالملل و دیپلماسی ورزش بهمثابهي یکی از زیرشاخههاي
نوین دیپلماسی عمومی نقش بسزایی در توسعهي سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و ...هر کشوري دارد ،نوري ()6931؛
دیپلماسی فوتبال در ایران ،با توجه به محدودیتهاي پیشروي که تحت تأثیر شرایط گوناگون ایجاد شده است تا رسیدن به
وضعیت مطلوب و مورد انتظار ،فاصله دارد ،زرگر ()6931؛ ورزشهایی مانند فوتبال دهههاست که جنبههاي سیاسی پررنگی
داشته و در مدیریت کالن سیاسی به کارکردهاي آن توجه میشود .امروزه جا دارد که کارکردهاي سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي
و فرهنگی آن و آثار و تبعات شگرف آن بر کالنترین سطح تعامالت یعنی روابط بین دولتها مفهومسازي شود ،نصیري مقدم
()6936؛ رویدادهاي بزرگ ورزشی براي ملت میزبان ،فرصتهاي مهمی را در قالب دیپلماسی عمومی مهیا میکنند .در همین
رابطه ،فوتبال بهعنوان محبوبترین ورزش جهان ،آنقدر جذابیتهاي بینالمللی ایجاد کرده که زمینه گستردهتر دیپلماسی
ورزشی را در جهان رقمزده است ،همچنین برگزاري رویدادهاي ورزشی موجب شور ،اشتیاق و غرور ملی میشود و فرصتی در
جهت تحقق اهداف دیپلماسی عمومی کشورها بهویژه کشور میزبان ایجاد میکند ،نات ،سوات و ویزر ،)2162( 2به آثار مثبت
فوتبال شامل غرور ملی ،افزایش وجههي کشور ،توسعهي ورزش ،انسجام و وحدت و توسعهي زیرساخت میپردازند ،لوي و
داگالس ،)2161( 9در پژوهش خود به نقش مؤثر فوتبال در توسعه صلح جهانی اشارهکردهاند ،ادن ،)2169( 1تأثیر فوتبال بر
اشتغال ،گردشگري و اقتصاد را خاطر نشان میکند ،آزاد ارمکی ( )6913به تأثیرات جام جهانی فوتبال بر توسعه صلح و دوستی،
پذیرش تمایز و تعلقات ملتها اشاره میکند .همه این موارد نشان از اهمیت این موضوع بهعنوان یکی از فعالیتهاي پژوهشگران
میباشد .به همین منظور کشورها از فوتبال براي تعامالت دیپلماتیک خود استفاده میکنند ،با اینحال گاه اتفاق میافتد که
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کشورها از روابط سیاسی خود براي این ورزش استفاده میکنند .همانگونه که اشاره شد وجود پژوهشهاي انجام شده در زمینه
ورزش فوتبال و روابط بینالملل نشان میدهد که این موضوع بهعنوان یکی از زمینههاي فعالیت پژوهشگران حائز اهمیت
شایانی میباشد .واقعیت این است که هنوز بهطور مطلوبی به جایگاه دیپلماسی در فوتبال توجه الزم نشده است و این مفروض
در این پژوهش قابل طرح است که علیرغم وجود کارکردهاي فراوان فوتبال در زندگی اجتماعی انسانها و روابط بین جوامع
خرد و کالن بهویژه ملتها ،نوعی غفلت در زمینهي پژوهش و مطالعه درباره ارتباط دیپلماسی و فوتبال وجود دارد .اگر ما این
ایده را بپذیریم که بخشی از رشد و توسعه هر جامعه و کشوري به عملکرد کارآمد و مطلوب نهادهاي مرتبط با ورزش و دستگاه
دیپلماسی وابسته است ،میتوان گفت مطالعه دیپلماسی فوتبال براي ما داراي اهمیت است چرا که دیپلماسی فوتبال میتواند
در راستاي کسب منافع ملی معنا پیدا کند.

روششناسی تحقیق
این مطالعه به روش آمیخته یا ترکیبی و از نوع طرحهاي تحقیق متوالی اکت شافی بود که در دو مرحله پیاپی انجام شد .روش
ترکیبی ،مجموعه اقداماتی اسااات براي جمعآوري ،تحلیل و ترکیب اطالعات کیفی و کمّی در یک مطالعهي واحد بهمنظور
شناخت مسألهي تحقیق .طرح متوالی اکتشافی :در این طرح ابتدا دادههاي کیفی گردآوري و تحلیل میشوند ،سپس در مرحله
دوم دادههاي کمی گردآوري و تحلیل می شوند و در نهایت ،هر دو تحلیل کیفی و کمی یکجا مورد تف سیر قرار میگیرند
(محمدپور .)6913 ،در پژوهش حاضر نیز ابتدا تحقیق در فاز کیفی پیش رفت و سپس یافتههاي کیفی اساس دادهها و تحلیل
را در فاز کمی تشکیل داد.
مرحله اول (فاز کیفی) مطالعه کیفی و به روش تحلیل محتوا بود؛ روش نمونهگیري هدفمند و گلوله برفی و از مصاحبه عمیق
بهعنوان ابزار جمعآوري اطالعات استفاده شد؛ در این مرحله با استفاده از مصاحبه عمیق با مشارکتکنندگان ،کلیه عوامل و
متغیرهاي درگیر در فوتبال و دیپلماسی فوتبال شناسایی ،کدگذاري و دستهبندي شد .پرسشهاي مصاحبه با استفاده از مبانی
نظري ،پیشینه تحقیق و مدلهاي ورزشی موجود در سایر کشورها تدوین شده و با توجه به گستردگی جامعه تحقیق و تنوع
سالیق و تجارب آنان براي پاالیش و رسیدن به اجماع در مورد سؤاالت از تکنیک دلفی استفاده شد .بر اساس نتایج مرحله
کیفی  1عامل توسعه فرهنگی ،توسعه سیاسی ،توسعه صلح و دوستی ،توسعه تعامالت رسانهاي ،توسعه گردشگري ،توسعه
اقتصادي ،توسعه وحدت و هویت ملی و کسب جایگاه بینالمللی در ارتباط با دیپلماسی فوتبال شناخته شدند .در بخش میدانی
فاز نخست تحقیق بهصورت مصاحبه با قالب پرسشهاي پاسخ باز که بر اساس تحقیقات و پیشینه تحقیق طراحیشدهاند انجام
شد و در فاز دوم پرسشنامهاي که بر اساس کدگذاريهاي انجام شده در فاز نخست تشکیل شد بین جامعه آماري پخش شد تا
میزان اهمیت عوامل شناساییشده مشخص شود.
جامعه آماري مورد نظر این تحقیق در فاز نخست کلیهي افراد دستاندرکار ،تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در ورزش
کشور و همچنین مسئولین اجرایی در دستگاه دیپلماسی بود .حجم نمونه در فاز اول در ادامه تحقیق و برحسب مصاحبههاي
انجام شده و زمان رسیدن بهکفایت مصاحبه مشخص شد که در مجموع با  61نفر از خبرگان مصاحبه انجام شد که از مصاحبهي
دوازدهم به بعد ،میزان تکرار در اطالعات دریافتی افزایش یافت و از مصاحبه پانزدهم به بعد دادهها کامالً تکراري و به اشباع
رسیده بود؛ اما براي اطمینان تا مصاحبه شانزدهم ادامه یافت .جدول شماره  6ویژگی نمونههاي بخش کیفی را نشان میدهد.
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جدول  :1نمونههای بخش کیفی
شماره

جنسیت

سن

مدرك تحصیلی

خبره شماره 6
خبره شماره 2
خبره شماره 9
خبره شماره 1
خبره شماره 2
خبره شماره 1
خبره شماره 1
خبره شماره 1
خبره شماره 3
خبره شماره 61
خبره شماره 66
خبره شماره 62
خبره شماره 69
خبره شماره 61
خبره شماره 62
خبره شماره 61

مرد
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
مرد
مرد
زن

12
11
22
11
91
91
13
11
12
12
21
22
21
21
11
16

دکتري
کارشناسی ارشد
دکتري
کارشناسی ارشد
دکتري
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتري
دکتري
دکتري
کارشناسی ارشد
دکتري
کارشناسی ارشد
دکتري
دکتري
دکتري

تجزیه و تحلیل مرحله اول :مراحل تجزیه و تحلیل دادههاي کیفی در قالب سه مرحله کدگذاري ارائه شد .گام اول :کدگذاري
باز ،گام دوم :کدگذاري محوري ،گام سوم :مرحلهي نظریهپردازي (کدگذاري انتخابی).
مرحله دوم :مطالعه بهصورت کمی و به روش مدلسازي معادله ساختاري بود ،جامعه آماري در این مرحله دو بخش است:
بخش اول کلیه اعضاي هیئت علمی کشور در رشته مدیریت ورزشی که در شهریور ماه سال  ،6931از  611نفر تجاوز نمیکردند،
بخش دوم شامل مدیران ستادي وزارت ورزش و جوانان و مدیران فدراسیونهاي ورزشی که تعداد آنها  631نفر برآورد گردید.
حجم نمونه در این دو بخش بر اساس جدول کرجسی و مورگان و بهترتیب برابر با  629و  621نفر تعیین و نمونهگیري بهصورت
تصادفی ساده و در دسترس به انجام رسید؛ و از پرسشنامه محقق ساخته بهعنوان ابزار جمعآوري اطالعات استفاده گردید.
روایی محتوایی پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .در مرحله دوم و با استفاده از روشهاي
آمار استنباطی شامل محاسبه اعتبارسازه پرسشنامه و بررسی ساختار عاملی آن بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در فاز اول و
تأییدي در فاز دوم (معادالت ساختاري پی.ال.اس و تحلیل مسیر) با استفاده از نرمافزار پی.ال.اس محاسبهي پایایی مقیاسها
و خرده مقیاسهاي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ ،محاسبه معناداري آماري ضرایب مسیر و نمرات تی به ترتیب اهمیت
تأثیرگذاري با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی ،از طریق نرمافزار پی.ال.اس انجام شد.

یافتههای پژوهش
براي برر سی برازش مدل تحقیق از نرمافزار طراحی معادالت ساختاري ا سمارت پی.ال.اس ن سخهي  69ا ستفاده شده ا ست.
نتیجهي این بررسی در تصویر خروجی نرمافزار و شکل  6آمده است.

)1. Smart PLS (3
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شكل  :1مدل برازش شده تحقیق ،ضریب مسیر

روش برآورد در پی.ال.اس ،نا پارامتري است .از اینرو ،شاخصهاي بهدستآمده در پی.ال.اس همگی کیفیت برازش را نشان
میدهند .از جمله شاخصهاي مهم ،شاخصهاي روایی و پایایی مدل و همچنین برآورد مستقل بودن شاخصها و مجذور
همبستگی است که در جدول شماره  2مشاهده میکنید.
جدول  :2شاخصهای گزارش شده مدل طراحی شده
شاخص
متغیر

آلفاي کرونباخ

میانگین واریانس
استخراج شده

همخطی بین شاخصها

ضریب R2

تعامالت فوتبالی
توسعه فرهنگی
توسعه سیاسی
توسعه صلح و دوستی
توسعه ارتباطات رسانهاي
توسعه اقتصادي
توسعه گردشگري
توسعه ملیگرایی و وحدت
کسب جایگاه بینالمللی

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/16
1/11

1/11
1/19
1/21
1/11
1/21
1/16
1/13
1/21
1/19

1/16
1/91
1/29
1/19
1/12
1/11
1/29
1/21
1/13

1/11
1/911
1/131
1/213
1/161
1/132
1/112
1/123
1/131

سازگاري درونی که آلفاي کرونباخ آن را اندازهگیري میکند به معناي این است که تا چه حدي تمام اجزا در یک آزمون،
یک مفهوم یکسان را بیان کرده و نشاندهنده ارتباط درونی این اجزاست .ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد در تکتک عاملها
بیشتر از ( )1/1است ،پس در همه آنها مورد قبول میباشد.
یکی دیگر از معیارهاي مناسب براي ارزیابی مدل میانگین واریانس استخراج شده است که محققین  1/2و بیشتر را توصیه
میکنند که با توجه به جدول فوق این ضریب براي تکتک متغیرها بیش از  1/2میباشد بنابراین روایی مدل مورد تأئید
میباشد.
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ضریب تورم واریانس ،شدت هم خطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون معمولی ارزیابی میکند .مطابق جدول فوق ،مقادیر
این ضریب ،در همهي موارد کمتر از  6میباشد که نشان میدهد شاخصهاي تشکیلدهندهي سازه هم خطی بیش از اندازه با
همدیگر ندارند ،بنابراین پیشبینیهاي بهدستآمده از مدل قابل اعتماد میباشند.
ضریب تعیین  R2ارتباط بین مقدار واریانس شرح داده شده یک متغیر نهفته را با مقدار کل واریانس آن سنجش مینماید.
محققان در کل مقادیر نزدیک به  1/11را مطلوب ،نزدیک به  1/99را معمولی و نزدیک به  1/63را ضعیف ارزیابی مینمایند.
همانطور که در جدول  9مشاهده میکنیم مقدار ضریب  R2براي متغیر برونزا صفر و براي همه متغیرهاي درونزا در سطح
قابل قبول میباشد که نشان از برازش خوب مدل بهدست آمده میباشد .براي بررسی برازش مدل کلی از معیارهایی همچون
ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده ،6شاخص نرم شده برازندگی 2و شاخص نکویی برازش کلی 9استفاده شد.
جدول  :3معیارهای نیكویی برازش کلی
متغیرها

محدوده قابلقبول

مقدار مشاهده شده

نتیجه

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
شاخص نرم شده برازندگی
شاخص نکویی برازش کلی

کمتر از ( ،1/11داوري و رضازاده)6939 ،
بیشتر از ( ،1/2داوري و رضازاده)6939 ،
بیش از ( ،1/22داوري و رضازاده)6939 ،

1/116
1/191
1/111

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

با توجه به مقادیر بهدست آمده ،دادههاي جمعآوري شده براي اندازهگیري متغیرهاي پنهان از کفایت و برازش الزم برخوردارند
و در نتیجه ،نتایج حاصل از برآورد مدل کلی قابلاتکا و مورد اعتماد میباشد.
در مدلهاي مساایري پی.ال.اس ،آزمون معناداري مساایرها از طریق روش خودگردان سااازي یا بوت اسااترا  1که روش
بازنمونهگیري ا ست ،آزمون می شوند .بر ا ساس بوت ا سترا میتوان آزمون سؤالهاي مربوطه را انجام داد .در خروجیهاي
این آزمون ،ضرایب مسیر به همراه آمارههاي استخراج شده تی نمایش داده میشود .جدول  1ضرایب مسیر و مقادیر آماره تی
را نمایش میدهد.
جدول  :4مسیرهای اصلی مدل
مسیرها
تعامالت فوتبالی  >-توسعه فرهنگی
تعامالت فوتبالی  >-توسعه سیاسی
تعامالت فوتبالی  >-توسعه صلح و دوستی
تعامالت فوتبالی  >-توسعه ارتباطات رسانهاي
تعامالت فوتبالی  >-توسعه اقتصادي
تعامالت فوتبالی  >-توسعه گردشگري
تعامالت فوتبالی  >-توسعه ملیگرایی و وحدت
تعامالت فوتبالی  >-کسب جایگاه بینالمللی
توسعه سیاسی  >-توسعه اقتصادي
توسعه سیاسی  >-کسب جایگاه بینالمللی
توسعه فرهنگی  >-توسعه ملیگرایی و وحدت
توسعه فرهنگی  >-کسب جایگاه بینالمللی
توسعه صلح و دوستی  >-توسعه ملیگرایی و وحدت

ضریب مسیر

آماره T

مقادیر P

نتیجه

1/222
1/232
1/699
1/111
1/211
1/612
1/213
1/921
1/313
1/232
1/162
1/621
1/621

63/112
62/212
2/121
21/211
1/111
1/212
1/121
61/221
69/123
61/111
22/111
2/111
2/121

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/12

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1. SRMR
2. NFI
3. GOF
4. Bootstrap
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توسعه صلح و دوستی  >-توسعه گردشگري
توسعه ارتباطات رسانهاي  >-توسعه اقتصادي
توسعه ارتباطات رسانهاي  >-توسعه گردشگري
توسعه فرهنگی  >-توسعه سیاسی
توسعه فرهنگی  >-توسعه صلح و دوستی
توسعه ارتباطات رسانهاي  >-توسعه سیاسی
توسعه ارتباطات رسانهاي  >-توسعه صلح و دوستی
توسعه ملیگرایی و وحدت  >-کسب جایگاه بینالمللی
توسعه گردشگري  >-توسعه اقتصادي
توسعه ملیگرایی و وحدت  >-توسعه گردشگري
توسعه اقتصادي  >-کسب جایگاه بینالمللی
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1/611
1/631
1/911
1/161
1/622
1/126
1/229
1/619
1/119
1/211
1/932

6/911
1/111
1/311
61/921
2/626
61/919
62/331
2/123
61/113
61/611
61/921
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1/116
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/12
1/111
1/111
1/111

×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

بر اساس خروجی ضریب مسیر و آماره تی بهغیر از مسیر توسعه صلح و دوستی  >-توسعه گردشگري ،همه مسیرها تأثیرگذار
و معنیدار هستند و قابلقبول که البته در این بین دو مسیر توسعه صلح و دوستی  >-توسعه ملیگرایی و وحدت و توسعه
ملیگرایی و وحدت  >-کسب جایگاه بینالمللی در سطح  1/12قابل هستند و دیگر مسیرها با اطمینان  33درصدي و تنها با
یک درصد خطا قابلقبول هستند.

بحث و نتیجهگیری
امروزه کاربردهاي دیپلماسی فوتبال در حوزه روابط بینالمللی امري مهم و کلیدي میباشد .این مسأله سبب گردیده است تا
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل دیپلماسی فوتبال و روابط بینالمللی در ایران انجام گردد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که
تعامالت فوتبال در حوزه دیپلماسی فوتبال میتواند منجر به توسعه فرهنگی ،سیاسی ،صلح و دوستی ،ارتباطات رسانهاي،
اقتصادي ،گردشگري ،ملیگرایی و وحدت و همچنین کسب جایگاه بینالمللی گردد .بدون شک در مسیر توسعه دیپلماسی
فوتبال می بایستی تعامالت مناسبی در مرحله اول شکل گیرد .تحقیق حاضر نشان داد که این تعامالت میتواند زمینه جهت
بهبود روند توسعه حوزههاي مختلفی را فراهم نماید .در تحقیقات مختلفی به این مسأله توجه شده است .ترابی ( )6931مشخص
نمود که بهرهگیري از فوتبال میتواند در مسیر توسعه اقتصادي نقش مهمی داشته باشد .بنگیدا )2161( 6اذعان دارند که
اقتصاددانان به دو دلیل توجه ویژهاي به فوتبال دارند؛ نخست آنکه فوتبال به یک صنعت جهانی میلیاردي تبدیل شده است و
دوم اینکه مالحظات اقتصاد -سیاسی فوتبال است؛ بهطوريکه فوتبال بهعنوان ابزاري براي ارتقاي قدرت ملتها و وضعیت
بینالمللی استفاده شده است .بهعبارتی فوتبال میتواند سایر ابعاد غیراقتصادي جوامع را نیز تحت شعاع قرار دهد .مرکل2
( )2111اذعان دارد که دیپلماسی ورزشی باعث تنشزدایی میشود .لوي و داگالس )2111( 9در پژوهش خود به نقش مؤثر
فوتبال در توسعه صلح جهانی اشاره کردهاند .کنت 1و همکاران ( )2162به آثار مثبت فوتبال شامل غرور ملی ،افزایش وجههي
کشور ،توسعهي ورزش ،انسجام و وحدت و توسعهي زیرساخت میپردازند .اگرچه همواره اهمیت دیپلماسی فوتبال در
پژوهشهاي انجام شده مورد تأکید بوده است اما عدم توجه به عملیاتی نمودن اهداف و سیاستهاي دیپلماسی ورزشی و
دیپلماسی فوتبال موضوعی بوده است که مورد توجه جدي قرار نگرفته است .به نظر میرسد اگرچه در تحقیقات مختلفی
کارکردهاي فوتبال در مسیر جوامع را مورد بررسی قرار داده است اما کارکردهاي تعامالت فوتبال بر برخی حوزهها از جمله
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صلح و دوستی ،ملیگرایی و وحدت و همچنین کسب جایگاه بینالمللی بهصورت گسترده در پژوهشهاي انجام شده مورد
بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
به نظر میرسد کارکردهاي فوتبال در بهبود حوزههاي مختلف در جوامع سبب گردیده است تا امروزه تعامالت موجود در
فوتبال بتواند تأثیرات شگرفی بر حوزههاي مختلف از جمله فرهنگی ،سیاسی ،صلح و دوستی ،ارتباطات رسانهاي ،اقتصادي،
گردشگري ،ملیگرایی و وحدت و همچنین کسب جایگاه بینالمللی داشته باشد .امروزه بیشتر متخصصان حوزهي دیپلماسی
ورزش بر این باورند که ورزش خود میتواند بهعنوان مسیري مرتبط با روابط سیاسی نقشی متمایز و مستقل در توسعهي روابط
دیپلماتیک ایفا کند .برگزاري مسابقات فوتبال بین کشورهاي مختلف با سطوح فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی متفاوت میتواند
بر آمادگی افکار عمومی براي رخدادهاي بعدي و تعامالت آتی بین آن کشورها کمک کند .دانیل )2162( 6مینویسد :قطر با
تصمیم فدراسیون فوتبال براي میزبانی جام جهانی  2121این شانس را پیدا کرد که میزبان پربینندهترین رویداد ورزشی دنیا
باشد .اصغرثانی و رنجکش ( )6939اذعان دارند پیام قطر که تقریباً از دو دهه پیش شروع کرده بود ،این بود که :ما خواهان تغییر
نگاههاي منفی نسبت به کشورهاي کوچک با جمعیت محدود و تبدیل آن به نگاه مثبت بودیم .همچنین فوتبال میتواند منجر
به کاهش تنشها بین اقوام و ملتهاي مختلف شود از طریق در کنار هم قرار دادن بازیکنان از نژادها و قومیتهاي متفاوت و
تشکیل یک تیم واحد .صباغیان ( )6931در پژوهش خود اذعان میکند که وزارت خارجه ژاپن از فوتبال براي غلبه کردن بر
کلیشههاي امپریالیستی استفاده کرده است .حضور در مسابقات و جامهاي معتبر جهانی و آسیایی یک فضاي گفتمان دوستانه
را بین مسئولین ایجاد میکند که میتوان از آن براي رشد و توسعه روابط سیاسی بهره برد .انورالخولی ( )6916بیان میکند
برخی از کشورها از ورزشکاران و مربیان برجستهي فوتبال که شهرت جهانی دارند ،بهعنوان دیپلمات یا فرستادهي نماینده خود
در هیئتهاي بینالمللی یا بهعنوان سفیر سیار استفاده میکنند .حتی وزارت خارجه آمریکا براي تأمین هزینه سفرهاي این
دیپلماتهاي ورزشی اعتبارات مالی تخصیص میدهد .کسب برد و موفقیت در برخی از شرایط زمانی و در مقابل تیمهاي خاصی
میتواند به تحکیم سیاست کشور کمک کند .حضور در بین  92تیم نهایی جام جهانی میتواند خألهاي سیاسی کشور را در
انجام مذاکرات مختلف پوشش دهد .بهعنوان مثال میتوان از مسابقه فوتبال بین ایاالتمتحده و ایران که در نیمه دوم دهه
 6331برگزار شد نام برد ،مسابقه ورزشی که میتوانست بهتدریج دو طرف را براي گفتوگوهاي جديتر در جهت حلوفصل
اختالفاتشان آماده سازد (کسلر .)2113 ،2بهعبارتی تعامالت موجود در فوتبال میتواند به واسطه ایجاد تعامالت بینالمللی زمینه
جهت بهبود دیپلماسی در فوتبال را فراهم نماید.
تحقیق حاضر همچنین نشان داد که ارتباط درونی میان حوزههاي مختلف توسعه وجود دارد .این مسأله نشان میدهد که
توسعه حوزههاي مختلف در جوامع میتواند بر روند ظهور و شکلگیري یکدیگر تأثیرگذار باشد .در میان ،مسیر توسعه کسب
جایگاه بینالمللی ،توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی ،توسعه ملیگرایی و وحدت و همچنین توسعه اقتصادي نقش مهم و کلیدي
دارند .این مسأله نشان میدهد که تعامالت فوتبال و بهبود دیپلماسی از طریق فوتبال میتواند ضمن تأثیرگذاري بر حوزههاي
سیاسی ،فرهنگی ،ملیگرایی و اقتصادي زمینه جهت بهبود کسب جایگاه بینالمللی را فراهم نماید .کاوتسوس ،)2161( 9میزبانی
یک رویداد بزرگ ورزشی را سبب افزایش میزان شادي و نشاط در جامعه میداند .دي بوسچر 1و همکاران ( )2113تأثیر ورزش
قهرمانی بر غرور ملی ،اعتبار بینالمللی را خاطر نشان میکنند .وینستنلی )2161( 2ورزش را منبع طبیعی منزلتیابی میداند.
جیم و کروگر )6333( 1ورزش را بهعنوان یک ابزار شناسایی بینالمللی و کسب منزلت کشورها در جامعه بینالملل میدانند.
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مرکل )2111( 6اذعان دارد که دیپلماسی ورزشی باعث تنشزدایی میشود .لوي و داگالس )2111( 2در پژوهش خود به
نقش مؤثر فوتبال در توسعه صلح جهانی اشاره کردهاند .کنت و همکاران ( )2162به آثار مثبت فوتبال شامل غرور ملی ،افزایش
وجههي کشور ،توسعهي ورزش ،انسجام و وحدت و توسعهي زیرساخت میپردازند .بدون شک ورزش فوتبال به واسطه
کارکردهاي خود در حوزههاي سیاسی ،فرهنگی ،ملیگرایی و اقتصادي میتواند زمینه جهت بهبود جایگاه بینالمللی را فراهم
نماید که این مسأله نقش مهمی در بهبود دیپلماسی فوتبال و نهایت بهبود روابط بینالمللی در ایران را دارد.
نظامهاي سیاسی در طول تاریخ با کسب نتایج خوب در مسابقات ورزشی به نوعی این نتایج را به مشروعیت خود پیوند
میزنند و بدین سبب است که آنها همواره سعی میکنند تا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از تأثیرات مسابقات ورزشی الخصوص
مسابقات فوتبال بیشترین بهره را کسب نمایند .در این راه بیشتر حکومتها در تالشاند تا با ترویج نمادسازي در ورزشگاه،
آهنگهاي ورزشی ،قهرمانپروري ،پوشش گسترده رسانهاي و استفاده از گزارشگران خاص (افرادي که هیجان بیشتري براي
مخاطبین ایجاد مینمایند) ،در جهت مشروعیت بخشیدن و پیشبرد سیاست داخلی و خارجی خود استفاده نمایند .دولتها
همچنین از ورزش فوتبال بهعنوان سوپا اطمینان براي تخلیه انرژي و هیجانات و همچنین کنترل تنشها و مخالفتهاي
اجتماعی استفاده میکنند .بهعبارتی برخی مواقع حکومتها از ورزش با کمک رسانه بهعنوان ابزار سرگرم کننده استفاده میکنند
تا افکار عمومی را از مسائل و مشکالت اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی که در نتیجه سوء مدیریت آنها بهوجود آمده ،دور نمایند.
در بُعد خارجی نیز دولتها از ورزش فوتبال براي کسب پرستیژ بیشتر خود در صحنه بینالملل استفاده میکنند .با توجه به نتایج
تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد تا با پوشش مناسب رسانهاي رویدادهاي فوتبال و نمایانسازي پیامهاي این مسابقات در جهت
بهبود دیپلماسی فوتبال اقدام شود .همچنین پیشنهاد میگردد تا برنامهریزي جهت برگزاري رویدادهاي ورزشی در محیطهاي
پر تنش از جمله خاورمیانه جهت ارتقا صلح و وحدت بینالمللی و در نتیجه انتقال این پیام در ابعاد جهانی اقدام نمود .همچنین
با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد تا با تمرکز بر سرمایههاي انسانی در فوتبال کشور از جمله بازیکنان و مربیان
مشهور کشور ،زمینه جهت کسب موفقیتها در حوزه دیپلماسی فوتبال را تسریع داد .این مسأله میتواند بهواسطه ظرفیتهاي
برخی ورزشکاران در عرصه جهانی باشد که میتواند نقش مهمی در بهبود دیپلماسی فوتبال و همچنین بهبود روابط بینالمللی
در ایران را منجر گردد.
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