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Introduction: In the current era and in the light of the communication 
revolution, there have been changes in the concept of power that the design 
of Smart Power indicates such a change, so researchers believe that by 
identifying the components of Smart Power in sport, the traditional and 
purely soft prospective of sport can be changed and finally they aimed to rank 
the obtained components.  
Methods: The study paradigm is pragmatism and its approach is a combination that 
in the first stage is qualitative and exploratory and the second stage is descriptive-
survey. Using purposive sampling method in the first stage, 15 participants including 
sports management and political science experts were interviewed and the collected 
data were analyzed with MAXQDA 2020 software. 
Results: Results in the exploratory phase revealed 6 main components including 
Events, Deprivational, Economic, Human, Ideological, and Scientific. In the second 
phase, to rank the identified factors, the questionnaires were distributed among 18 
experts in both sports management and political science fully acquainted with the 
subject and then the results were analyzed in the AHP software showing that the 
results of the ranking in order of weight were Events, Deprivation, Economic, 
Human, Ideological, and Scientific. 
Conclusion: Consequently, it turned out that in addition to the purely soft and 
beautiful scenes in sports, history has also witnessed tough saber-rattling in the smart 
power perspective. It is suggested that Iran take a step towards smart power in sports 
by using the existing potentials and cooperating with domestic and international 
institutions and considering law and international relations. 
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Extended Abstract 
 

Introduction Despite the beautiful face of sports, which is 
often classified as soft power, its nature will be variable 
depending on the way and goals of using the social political 
functions of sports (Ahmadipour et al., 2010: 3). Therefore, the 
study aimed to transform the traditional and merely soft view 
of sports by introducing components such as sanctions, threats, 
terror, etc. through identifying the components of smart power 
in sports and finally prioritized the obtained components 
Methods 
The research paradigm is pragmatism and the research approach 
is the mixed method which is qualitative and exploratory in the 
first phase and descriptive-survey in the second phase. The 
research population included experts and specialists in sports 
management and political science. Hence, 15 participants were 
interviewed. The quantitative phase of the identified 
components was provided to 30 experts in sports management 
and political science. Finally, the coding method was used to 
analyze the interviews in the qualitative part, and the 
MAXQDA 2020 software was used in three steps for 
component extraction and analysis. Hierarchical analysis and 
Expert Choice software were also used to rank the components 
of Smart power. 

Results 
The findings revealed the existence of 6 main 
components including Eventual, Deprivational, 
Economic, Human, Ideological and scientific. And the 
ranking results in order of weight are as follows: 1. 
Eventual 2. Deprivational 3. Economic 4. Human 5. 
Ideological 6. Scientific. 
 
Conclusion 
The results of data coding to identify the human indicators of 
Smart power in sports showed that there are 2 categories 
including "the influence of sports heroes in persuading the 
public opinion of nations" and "the influence of legionnaire 
athletes" as Human indicators of smart power in sports. In the 
following, data coding to identify Eventual indicators of smart 
power in sports revealed 4 main categories including " Sport 
exchanges", "Olympic Truce", "hosting the Olympic Games 
and the World Cup aimed at gaining power and wealth”, 
"Improving the international image by hosting major 
international events", "Conquering the minds and hearts of the 
public by winning". The findings showed that 8 categories 
including "avoiding competition with athletes from certain 
countries", "parliamentary support for not competing with 
athletes from other countries", "legitimizing or delegitimizing 
countries through sports", "the right to vote positively or 
negatively in international sports organizations", Referee's 
Injustice", "suspension of sports federations", "media boycott",  
and "participation or non-participation in world sports 
competitions (such as Olympics)" also exist as Deprivational 
indicators of smart power in sports. Further, the findings 
showed that there are 3 categories including "the influence of 

sports brands", "banking and financial sanctions against 
countries' sports", and "successful economic structure in sports" 
as Economic indicators of smart power in sports. The fifth part 
of the findings showed that there are 2 main categories 
including "political components" and "cultural components" as 
Ideological indicators of Smart power in sports. Based on the 
findings, there are two categories of "directing sports 
researchers' mind in international journals" and "sports 
scholarships" as scientific indicators of smart power in sports. 
Hence, in relation to the obtained result, it seems that the 
indicators of sports events (Eventual) are more important than 
other indicators of smart power in sports. The reason for this 
issue can be seen in the great power of sports events in this era, 
which can be considered from the view point of political, 
cultural, economic, social, etc.  
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نین تحولی است، از این هوشمند، بیانگر چ پدیدار شده که قدرت قدرتهایی در مفهوم در عصر کنونی، دگرگونی :مقدمه
ر داده و یهوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفا نرم از ورزش را تغیهاي قدرتاند که با شناسایی مولفهرو محققین برآن
 .کند رتبه بنديهاي بدست آمده را در نهایت مولفه

ه صورت کیفی و و رویکرد آن ترکیبی است که  در مرحله اول ب  پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم روش پژوهش:
کننده اعم از شرکت 15گیري هدفمند با دراین راستا با روش نمونهباشد.  پیمایشی می_اکتشافی و مرحله دوم توصیفی

ودي ار مکس کیآوري شده با نرم افزهاي جمعمتخصصین مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام شد و داده
 .مورد تحلیل قرار گرفت 2020نسخه 

سانی، ایدئولوژیک و علمی) شامل (رویدادي، سلبی، اقتصادي، ان مولفه اصلی بود که  6وجود نتایج  حاکی از   یافته ها:
 لیپرسشنامه را تکم یاسیو علوم س یورزش تیریخبره آشنا با دو حوزه مد 18يرتبه بند يبرا يدر مرحله بعدباشد. ، می

اقتصادي  .3سلبی  .2. رویدادي1عبارتند از:  وزنبندي به ترتیب رتبه جیشد و نتا لیتحل AHPکردند، داده ها با نرم افزار 
 .. علمی6ایدئولوژیک  .5انسانی  .4

هاي سختی نیز در پنجره نماییهاي نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرتبنابراین عالوه بر صحنه نتیجه گیري:
هاي موجود و همکاري با نهادهاي داخلی و شود ایران با پتانسیلپیشنهاد میدر این راستا وشمند بوده است. قدرت ه

 المللی و مالحظه حقوق و روابط بین الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.  بین
 

 .359-341 ، 14)4( ،مدیریت ورزشی. نشریۀ قدرت هوشمند در ورزش يهامؤلفهي بندرتبه ییشناسا). 1401غفوري، فرزاد ( : مهري، سامان؛استناد
                 2022.332383.2830JSM./10.22059DOI: http//doi.org/        
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  مقدمه
 1"بـگو سخن چماق بزرگی در دسـت بـگیر و بـه نرمی"

 ترکیب (برآیند) از استفاده متحده از این جملۀ اسـتفاده کرد تا بدین وسـیله ضرورتجمهور وقت ایاالترئیس 2تئودور روزولت 1901سال  در
از  3قدرت هوشمند باشد.و سخت را نشان دهد. قدرت نرم، وجه زیبا و در مقابل آن قدرت سخت، وجه نازیبا و خشن قدرت می نرم قدرت

هزینه اذهان عموم به دنبال رسیدن به مطلوب است، که بخش نرم در جهت تغییر خودجوش و کم رهگذر ترکیب قدرت سخت و قدرت نرم
ها در صورتی که از برخی دولت کند.و خواص است اما بخش سخت با چهره خشن، جدي و گاها زشت خود رسیدن به مطلوب را دنبال می

ود نشوند، آن روي دیگر سکه را  نیز که قدرت سخت باشد بیرون کشیده زاویه قدرت نرم خود موفق به رسیدن به هدف (پنهان یا آشکار) خ
کنند و بالعکس، یعنی اگر از زاویه قدرت سخت موفقیت حاصل نشود، از زاویه قدرت نرم نیز وارد می شوند. گویی  و اهداف خود را دنبال می

ماق و هویج ترامپ به قدرت هوشمند اوباما شباهت داشته پاندول قدرت دائما در حال جابجایی بین این دو سویه است. (شاید سیاست چ
باشد، عوامل متعددي از منابع پایه که مشاور کابینه اوباما و از پیشگامان اصطالح قدرت هوشمند می )2011(  4باشد). از نظرجوزف ناي

این منابع پایه شامل مواردي همچون فرهنگ، هاي ماهرانه، قابلیت تبدیل به قدرت هوشمند را دارند. وجود دارد که از طریق استراتژي
 ).2011(ناي، باشند هاي مشروع، مدل مثبت داخلی، یک ساختار اقتصادي موفق و یک نیروي نظامی شایسته میها، سیاستارزش

 ست. کارکردهايا المللی تبدیل گشتهانکاري با سیاست پیداکرده و به موضوع روابط بینسالهاست که ورزش ارتباط نزدیک و غیرقابل
عمومی تبدیل کرده، به طریقی که کشورها سعی خارجی و دیپلماسیرا به ابزار سیاستنرم آن المللی ورزش، به منزله یک منبع قدرتبین

لمللی ااي کسب قدرت، ثروت و ارتقاي منزلت بین) براي اهداف بزرگ خود در راستهاي بین المللیبه ویژه مسابقات و بازيدارند از ورزش (
است، بسته به نحوه و اهداف استفاده نرم قرار گرفتهاما برخالف چهره زیباي ورزش که غالبا در زمره قدرت )2016(صباغیان،استفاده کنند 

 ).2011(احمدي پور،  بوداز کارکردهاي سیاسی اجتماعی ورزش، ماهیت آن متغیر خواهد

و بر  )2010(پور احمدي، دیگران براي تغییر رفتار آنان و رسیدن به مطلوب بوده  ، به معناي توانایی نفوذ بر5مطلق تعاریف قدرتقدر
و  »6سوزان ناسل«هوشمند رود. نوآورنده واژه قدرتمی شمارالمللی بهاین اساس، یکی از عناصر اساسی در اندیشه سیاسی و سیاست بین

 ).2019(افخمی و همکاران،  باشدمی 7دهنده و مفسر آن، ریچارد آرمیتاژتوسعه

(قربانی شیخ نشین و  شماري برخوردار استعنوان شکل نوینی از تحول قدرت، از سازوکارهاي ارزشمند و منابع بیقدرت هوشمند به  
به » مندقدرت هوش«را با عنوان  9و نرم 8پردازان فلسفه سیاسی، امروزه ترکیبی از قدرت سختسیاستمداران و نظریه ).2011همکاران، 

ها به راهبردي براي ترکیب منابع و تبدیل آن راهی یافتن قدرت هوشمند، روایتی در پی. نمایندبازیگران عرصه سیاسی پیشنهاد می
ی نمایسازي و قدرتاز دیپلماسی، اقناع، ظرفیت راهبردي این قدرت مستلزم استفاده تـوزیع قدرت و ظهور دیگران است. آمیز بـرايمـوفقیت

راهبردهاي  به هارو دولتو اجتماعی را نیز دربرداشته باشد. ازاین سـیاسی لحاظ هزینه، سودمند و مـشروعیت به اي است کهبـه شـیوه و نفوذ
سخت با هوشمند به مفهوم توانایی ترکیب قدرتراهبرد قدرت) .2009(ناي، دارند  ابزارهاي سخت و نرم نیاز تـرکیب بـراي هوشمندانه

                                                 
1. Speak softly and carry a big stick; you will go far. 
2. Theodore Roosevelt 
3 .Smart Power 
4. Nye 
5. Power 
6. Nassel 
7. Armitage 
8. Hard Power 
9. Soft Power 
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ها را اي از آنترکیب بهینه و (همان)که بتوان  مـیان دفاع و دیپلماسی تعادل برقرار کرده (همان) شرایط قلمداد شده  ، برحسبنرم قدرت
ها و موضوعات قدرت سیاسی یـافتۀ مـؤلّفهتکامل مثابه شکلهتوان بهوشمند را میرو،  قدرتاز این) 2008(فرهادي و مرادیان، به کار برد 

(احمدي و  جغرافیایی مختلف از جمله خاورمیانه دانـست هايحـوزه در 1و پاسخی به تهدیدها و مخاطرات امنیتی آمـریکا و استراتژیک
شده تا جنبهی نوین و کارآمدي از قدرت هم آمیختهاي هوشمندانه با و نرم به گونه سخت قدرت هوشمند دودر قدرت ).2015اکبري، 

  ).2016(رسولی ثانیآبادي و روستایی، آیددستبه

 ویژه در خاورمیانهاي و  بهبه مثابه یـک قـدرت منطقـه هــاي قدرت هوشمند خوداسالمی ایران توانسته با توجه به ظرفیت جمهوري
صوص از خیابد و در این مـی بـازتابو...  هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصاديقدرت در زمینهایفاي نقش کند. مبرهن است که این وجه از 

ایران، سـبب  اسالمی انقالب ،در این راستا ).201(احمدي و اکبري، مزایاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، ژئوپلیتیک و دفاعی برخوردار است
تبیین  رهگذر و از )2009(حافظ نیا و احمدي،  شد کشورهاي منطقه و ساختار جهانی قدرتدر  فراوانی هايها و دگردیسیپیدایش دگرگونی

بخش، پراکنش الگوي ها، پشتیبانی از جنبشهاي آزاديهوشمندانه مانند ارزش هايروش بـا انـدیشه و آرمـان معناگرایانه، درصـدد بـرآمد
با  اسالم جهان و بـرکشیدن ، واکـشیدنجهت سرلوحه قراردادن  معنویت هاملت ساالري دینی، تـوان مـتقاعدسازي دیگرمردم

هوشمند، اي قدرتدر راست ).2013(حاف نیا و همکاران،  الملل پدیدار گرددهـاي رهـبري معنوي و فرهنگی، در عرصه بینشخصیت
معه خود را در قالب جدیدي در دنیاي خارج تعریف نموده تواند جامیو جهان  منطقه درتأثیرگـذار  عـنوان بـازیگراسالمی ایران بهجمهوري

الملل عی، جامعه خود را در برابر نظام بینعنوان شیوه نوین و متنوشود و سرانجام به و قـدرت مـلی کشور واقـع ثروت راستاي کسبو  هم
هاي مختلف، راهبـرد اي در عرصهتاي دستیابی به جایگاه برتر منطقهایران  در راس اسالمی از اهـداف اساسی جمهوري یکـی  .معرفی نماید

 ).2017(محمدیان و عبدي، تواند، ایران را در دستیابی به این جایگاه کمک نماید باشد که میقـدرت هوشمند می

؛ سید نصراهللا 2014لورمور و بوردو، ( گذاردالملل، همزمان از آن تاثیر گرفته و در آن تاثیر میعنوان بخشی مهم از نظام بینبه 2ورزش
 ). 2012(گودرزي و همکاران،  باشدعنوان  سازوکار دیپلماتیک از ابزارهاي کارآمد ورزش در عرصه سیاست میکاربرد ورزش به سجادي)

.  )2003، 3(هیل استگیري آن داراي ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي و... ورزش دیگر صرفاً کنشی بدنی نیست بلکه بسته به فضاي شکل
ارتباط  ).2015(التیامی نیا و محمدي عزیزآبادي،  رودکار میعنوان قدرت نرم کشورها، براي برقراري روابط نزدیک و دوستانه بهورزش به
میزبانی،  ، برگزاري مسابقات جهانی، کسب4دارد. در این راستا، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشیهاي بین دیپلماسی و ورزش وجوددوسوي

شرکت در مسابقات و... تأثیرگذار بوده و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهاي مختلف، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی 
 ). 2014، 5(موراي و پیگمن است(مانند تحریم المپیک) یا مسابقه دادن یا اجتناب از رقابت با ورزشکاران کشورهاي دیگر اثر گذار بوده

هاي خاص، و حضور این چارچوب، با عنایت به شرایط حساس کنونی ایران در عرصۀ جهانی و ایجاد فشار از سوي برخی کشوردر 
در راستاي کاهش فشار جامعۀ  هاي المپیک و ... مجالی کمیابالمللی پربیننده مانند بازيهاي ملی ایران در رویدادهاي بینپررنگ تیم

(باقري و همکاران،  نمایدیرت هوشمند ایران و جایگاه نخبگان ورزش کشور در ساختار نوین جهانی کمک مجهانی بوده  که به پیشبرد قد
2016.( 
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اي داده که بازیگران عرصه آن دیگر تنها یک چهره ورزشی نبوده و راستایی سیاست و ورزش، به ورزش جایگاه ویژهدر آمریکا، هم
هاي عنوان سازوکاري در جهت درك دو سویه افراد با فرهنگورزش به ). 2008، 1(ساالراز گیرندهمواره مورد استفاده سیاستمداران قرار می

ورزش در دیپلماسی آمریکا پس از جنگ جهـانی دوم کاربردي  ).2008، 2(باکل گوناگون، کار تیمی، احترام به یکدیگر و قوانین، اهمیت دارد
دو سویه داشته است. ورزش یا ابزاري براي تحریم و سلب مشروعیت یا ابزاري براي برقراري روابط بین دو کشور بوده است. در عصر 

لل دگرگون شده و نمادي از قدرت الماطالعـات، نقـش ورزش در دیپلماسـی آمریکا به دلیل دگرگونی در کنشگران صحنه روابط بین
  ).201(شریعتی و همکاران،  گیرندگان وزارت خارجه ایاالت متحده، بوده استانداز تصمیمهوشمند از چشم

،   2002اینرو در سال است. ازآمریکا از رهگذر قدرت هوشمند، براي تقویت روابط با کشورها و مردم جهان، از ورزش نیز استفاده نموده
واقع در وزارت امور خارجه استفاده نمود. این بخش از وزارت امور خارجه به بخش خصوصی، انجمن و  "تر دیپلماسی ورزشی آمریکادف"از 

خود را  وقف این راه کردند، ارج مینهد. بنابراین، قدرت هوشمند،  اي، ورزشکاران، مربیان و مدیرانی که زمان و تخصصهاي حرفهلیگ
شوند تا به این ترتیب شود و به موجب آن مردم وارد صحنه میاز ابزارهاي دیپلماتیک، از جمله ورزش را شامل میکاربرد مجموعه کاملی 
 ).2011، 3(کلینتون  درك عموم افزایش یابد

متوجه نقش ه ایاالت متحده هاست کرود. مدتهاي ورزشی یکی از سازوکارهاي برقراري روابط، بین آمریکا و ایران به شمار میتبادل
ي جهان هاي گوناگون در همهتر شدن مردم و فرهنگاست که موجب نزدیک قدرتمند ورزش به مثابه یک عالقه مشترك فرهنگی شده

اتیک در دسترس از جمله است و از تمامی سازوکارهاي دیپلم "دیپلماسی با قدرتی هوشمند"پیمانی از راه ورزش در جهت شود. هممی
رود. ت درك دوسویه به کار میمنظور پیشبرد اهداف ایاالت متحده در خصوص سیاست خارجی و تقویهالمللی ورزش، ببین هاي تبادلبرنامه

  ).2020(خدائی،  شودي وسیعی از ابزار دیپلماتیک مثل تبادل ورزشی مردمی را شامل میاز این رهگذر، قدرت هوشمند، گستره

اند، خال قدرت هوشمند در ورزش است به طوري که در ادامه مشاهده ققان به آن پی بردهدر باب ادبیات پیشینه آنچه به وضوح مح
دهد غفلت هاي سختی که در این بین رخ میعنوان قدرتی صرفا نرم نگریسیته شده است و از جنبهخواهید کرد که تاکنون به ورزش به

کشورهاي توسعه یافته مانند ایاالت متحده، ژاپن و استرالیا در کنار  بیان دارد که) 2019شده است. در این راستا شریعتی فیض آبادي (
اي جامع و در قالب استفاده از ورزش به دنبال تحقق اهداف کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور (بریک) مانند روسیه و چین با ارائه برنامه

(شریعتی نگرند عنوان پدیدهاي تفریحی میه ورزش بهکالن سیاسی خود در بستر ورزش هستند؛ حال آنکه تصمیم گیران سیاسی ایران ب
رویدادهاي  جذابیت و قدرت روزافزون که افزایش ) حاکی از آن است2019پیمان فر و همکاران ( نتایج پژوهش). 2019فیض آبادي، 

سازمان «هاي بحرانی در حوزهشوند. شرایط محسوب می ایران ورزشی دیپلماسی ارتقاي عوامل حیاتی ترین از یکی المللیبین ورزشی
. افخمی )2019(پیمان فر و همکاران،  کشور در حوزه دیپلماسی ورزش، در شرایط بحرانی قرار دارند» سیاست ها و برنامه هاي«و » متولی

 روابط برقراري در هوشمند قدرت و فرهنگ قدرت، هايمؤلفه کنند که در ایران نقشاشاره می خود. در پژوهش )2019و همکاران (
این گونه بیان  در باب مقابله با قدرت هوشمند آمریکا در پژوهشی )2019( مالیی. جنیدي و داننشده گرفته جدي ...و اقتصادي سیاسی،

هاي مولد گیري از مولفهدارند که راه برون رفت از فضاي فعلی و خنثی کردن راهبردهاي سیاسی و دیپلماتیک ایاالت متحده، بهرهمی
هاي داخلی تاکنون نه تنها ورزش را . همانگونه که مشاهده شد، در پژوهش)2019(جنیدي و مالیی،  جمهوري اسالمی است قدرت نرم
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قدرت را از  دانند، حال آنکه پژوهش  فرارو اي تفریحی میصرفا قدرتی نرم نگریسته بلکه در مواردي آن را به مثابه حیات خلوت و پدیده
 بندي کند.هاي واقعی این حوزه را شناسایی و اولویتنگریسته و قویا سعی شده است مولفه پنچره قدرت هوشمند و ورزش

برخالف  معتقد است "ورزش و قدرت نرم داخلی در روسیه "ترین پژوهش موسوم به در تازه) 2021( 1در ادبیات خارجی، آرنولد
هاي دولت براي میزبانی از رویدادهاي بزرگ ورزشی، منافع زیادي براي جامعه روسیه در نتیجه استقبال از توضیحات رایج در مورد انگیزه

که منابع قدرت در فرایندهاي سیاسی اغلب به دوگانه گرایی  بیان داشته اند)  2021و همکاران ( 2. آرمسترانگ)28(ورزش داشته است 
(آرمسترانگ و  باشد شود. ورزش، هم در عمل و هم در مفهوم ، ممکن است خصوصیاتی از این دست را داشتهختم می "نرم"و  "سخت"

بنا در کشورهاي در حال  1400سال گذشته، چین بیش از  60) به این مطلب اشاره دارند که در 2019و همکاران ( 3. ژوو)2021همکاران، 
تعامل  عنوان ابزاري دیپلماتیک براي نشان دادن، دخالت،ها بههستند. چین از ورزشگاه 4ها ورزشگاهتوسعه ساخته است که بسیاري از آن

) 2016( 5. گالروتی)2019ژوو و همکاران، (کند اجتماعی خود در کشورهاي کمتر توسعه یافته استفاده می -فرهنگی، اقتصادي و سیاسی 
صورت نگرند (تجزیه و تحلیل کشورها به در مقایسه با تحقیقات رایج در مورد قدرت نرم، که عمدتا به درختان (کشورها) به طور جداگانه می

و همکاران  6گریکس  ).2016(گالورتی،  تر به پیکربندي یک جنگل (ترکیب چند کشور) نگاه کندانفرادي)، قصد دارد به طور گسترده
کشورهاي در "اي تبدیل شده است تا بتواند توضیح دهد که چرا  جوزف ناي به واژه فزاینده "قدرت نرم"که  مفهوم ) معتقد است 2019(

یافته هاي . )2019گریکس و همکاران، ( بیشتري نسبت به دستیابی به اشکال مختلف جاذبه فرهنگی و سیاسی دارند توجه  "حال ظهور
المللی یک بازیگر فعال باشد، استفاده از قدرت سخت صرف که اگر چین بخواهد در صحنه بین ) حاکی از آن است2018( 7 کائوپژوهش 

.  )2018کائو، ( فاده از قدرت نرم داردهاي جهانی نیاز به استکافی نیست. این کشور براي تحریک تأثیرات و رهبري خود در سیاست
بگوویچ، (هایی براي تغییر مشروعیت از زمین ورزشی هستند گیرندگان به دنبال راهکه تصمیم به این مطلب اشاره دارد )2015(8بگوویچ
عنوان رویدادهاي عظیم ورزشی اکنون بهدارد که تصاحب و میزبانی موفقیت آمیز این بیان می چنین) 2015و همکاران ( 9.  گریکس)2015
هاي بزرگ ورزشی مشابه استفاده از میزبانی رویداديو  شودقابل توجه براي کشورهاي پیشرو در جهان تلقی می "10آزمون تورق"یک 

چرا وزارت امور خارجه مردم را از طریق ) میپرسد 2013( 11لد. استارفی)2015گریکس و همکاران، (شودهمیشه به دالیل موازي انجام نمی
) حاکی از آن است 2013( 12نایگارد و گیتسیافته هاي .  )2013استارفیلد، ( گیرد؟  پاسخ دو کلمه است؛ قدرت هوشمندورزش به کار می

به .  )2013نایگارد و گیتس، ( الملل و هم داخل کشور استفاده شودعنوان ابزاري براي قدرت نرم هم در سطح بینتواند بهکه ورزش می که
دهنده ارزش درك شده  فتن میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی نشانالمللی براي گرافزایش رقابت بین   )2012( 13ماکسیم دونوسعقیده 

اي و ملی است. رویدادهاي ورزشی پتانسیل الزم را براي بسیج منابع قدرت ها در انگیختن توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منطقهآن
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 .)2013دونوس، (ها، و تعامل با مردم سایر کشورها دارندنرم کشور میزبان، فرهنگ و سیاست

ارائه هاي ، اما راهبرددانسته ترهاي خارجی، نقش ورزش را در قدرت هوشمند جديرسد پژوهشهمانگونه که مشاهده شد، به نظر می
هاي شاهده است، رویدادمها قابل اي که در این پژوهشها در راستاي نرم انگاري ورزش بوده است، و تنها مولفهشده درتمام پژوهش

نیز اقتصادي، علمی و  وهاي سلبی هاي رویدادي در ورزش، به کشف مولفهورزشی بوده اند، درحالی که پژوهش حاضر، عالوه بر مولفه
توان آن را به و می ذاشته گو نرم انگاري صرف را کنار  کند ورزش را دیگر صرفا کنشی نرم ندانیماست، و پیشنهاد می سیاسی پرداخته

 دانست. (برآیند قدرت نرم و سخت) مثابه قدرتی هوشمند

ز کرد یا آن را مسدود کرد؟! ه باهمانطور که مالحظه شد، دیپلماسی در همه امور از جمله در ورزش نفوذ دارد. براي چنین نفوذي باید را
یز هستیم. اگر چنین است نپاسخ به این سوال باید منفی باشد. حال با پذیرش وجود دیپلماسی، ناچار به رسمیت شناختن قدرت هوشمند 

رزش نیاز ه اما در حوزه واین قدرت نمایی چگونه باید باشد؟! در مطالعه ادبیات تحقیق به طور گسسته در مورد قدرت هوشمند بحث شد
رویدادي  هاي انسانی،شاخص نها تعیین شود. ما همچنین به دنبال تبییهاي آن تبیین و اولویت کاربرد هرکدام از مولفههست تا مولفه

پژوهشگران  مطرح است  هاي قدرت هوشمند هستیم. سوالی کلی برايمولفه رتبه بنديهاي سلبی, اقتصاي، ایدئولوژیک، علمی و .شاخص
  ري است؟ نیز هریک داراي چه رتبه و اولویتی نسبت به دیگو  کدام است هاي قدرت هوشمند در ورزشمولفه هآن است ک

 

  شناسی پژوهشروش

هیچ نظامی از فلسفه و  اگماتیسم بهپرباشد. هاي فلسفی پژوهشگر، پارادایم پراگماتیسم میپارادایم پژوهش حاضر براساس پیش فرض
هاي پژوهش که به نحو بهتري  پژوهشگران پراگماتیسم آزادي انتخاب دارند. آنها در انتخاب روش ها، فنون و رویه .واقعیت پایبند نیست

د. آنها نیز مانند پژوهشگران پژوهشگران پراگماتیسم جهان را نوعی وحدت مطلق نمی دانن .پاسخگوي نیازها و اهدافشان باشد آزاد هستند
ه صرفا به یک شیوه را براي گردآوري و تحلیل داده در دسترس خود می بینند، به جاي اینک روش هاي آمیخته رویکردهاي بسیاري

عیتهاي ذهنی هستند اما پژوهشگران پراگماتیسم معتقد به جهان بیرونی مستقل از ذهن و همچنین واق.متوسل شوند) کیفی خاص(کمی یا
نه پرسشگري صرفا موضوع را اینگو”یت و قوانین طبیعی را متوقف کنیم.همچنین معتفدند که باید پرسشگري و اصرار بر دستیابی به واقع

سی و سایر موقیعت ها ). پراگماتیسم ها توافق دارند که پژوهش همیشه در شرایط اجتماعی، تاریخی، سیا1983رورتی،”(عوض می کند
ین وجه پاسخگوي سوال ي داده که به بهتردر عرصه عمل، افراد قائل به این جهان بینی از روش هاي متعدد گرد آور.انجام می شود

عملی پژوهش تمرکز کرده و  پژوهش باشند استفاده می کنند و از هر دوي ماخذ کمی و کیفی گردآوري داده بهره می گیرند، بر پیامدهاي
 ترکیبی، پژوهشگر هدگادی از ترتیب بدین بر اهمیت انجام پژوهشی که به بهترین وجه پاسخگوي مسئله پژوهش باشد تاکید می کنند. 

 و گردآوري مختلف يها شکل نیز و مختلف هاي فرض پیش و متفاوت هاي بینی جهان چندگانه، هاي شیوه روي به را در پراگماتیسم،
 .میگشاید ترکیبی هاي شیوه اتکا به مطالعه در داده تحلیل

باشد. پیمایشی می_مرحله دوم به صورت توصیفی رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی است که  در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و
 .نفر بوداند 15کننده در بخش مصاحبه جامعه تحقیق شامل خبرگان و متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی بود که تعداد افراد شرکت

 19-دلیل فراگیري بیماري کویدها با متخصصان امر، به ها به اشباع نظري ادامه داشت. براي انجام مصاحبهرسیدن مولفه ها تامصاحبه
دقیقه به طول انجامید. در این راستا  50ها به طور میانگین موجود در جامعه به صورت تلفنی و اسکایپ انجام شد. هرکدام  از مصاحبه

وع به شود. در نهایت شرها از حالت صوت به متن تبدیل میکنندگان با کسب اجازه از خودشان ضبط شد و مصاحبهصداي مشارکت
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 30هاي شناسایی شده در اختیار ها شناسایی شدند و در ادامه در مرحله کمی مولفههاي آنهاي پژوهش و شاخصکدگذاري کرده و مولفه
 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و علوم سیاسی قرار گرفت. همانطور که اشاره شد 

نفر  15آوري نظرات له اول با استفاده از روش مصاحبه  به جمعهاي این پژوهش در دو مرحله انجام گردید. در مرحگرآوري داده
آوري ازنخبگان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مبادرت شد. که طرح کلی جلسات مصاحبه مطابق اسناد و مدارك، حول محور جمع

فاده شد و در سه مرحله نسبت به ها در بخش کیفی  از روش کد گذاري استهاي قدرت هوشمند بود. در نهایت براي تحلیل مصاحبهمولفه
هاي قدرت هوشمند از بندي مولفهاستفاده شد. همچنین براي اولویت 2020 1مکس کیوداها و تجزیه و تحلیل از نرم افزار استخراج مولفه

 ابزار پایاي و روایی درراستاي تعیین استفاده شد. راهبردهاي مورد استفاده پژوهشگران 2اکسپرت چویستحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار 
سازي پژوهش حاضر عبارتنداز: درگیري طوالنی مدت پژوهشگران با فضاي پژوهشی و مشاهدات مداوم در محیط پژوهش از جمله اعتماد

هاي ناشی از مداخله پژوهشگران. راهبرد دوم مورد استفاده، کنترل افراد با موضوع پژوهش، فراگیري فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمی
 بیرونی پژوهش از طریق داوري یا گزارش شخص ثالث بود.

نندگان در پژوهش درباره اعتبار کاند، دریافت نظر شرکتراهبرد دیگري که پژوهشگران براي تعین اعتبار پژوهش از آن استفاده کرده 
ند: یادداشت برداري مفصل و کمک می) معتقد است که اقدامات زیر به افزایش پایایی ک2009ها و تفسیرهاست. همچنین کرسول (یافته

ش نباشند و نهایتا توافق بین ها، کدگذاري به کمک افرادي که جز تیم پژوهدقیق سر صحنه، ضبط صوت با کیفیت براي ثبت دقیق گفته
که همه موارد فوق  کار صورت پذیرد ها توافقی درباره شیوهکدگذاران که اگر چند کدگذار کار کدگذاري را انجام دهند الزم است بین آن

موده است.نرو باید اعالم داشت که محققین از همه موارد فوق الذکر براي تعیین پایایی استفاده در پژوهش حاضر انجام شده است. از این  

 

  هاي پژوهشیافته

 کنندگان. اطالعات جمعیت شناختی مشارکت1جدول 
 سمت (شغل) نوع تحصیالت تحصیالت سن جنسیت

 هیئت علمی, شاغل در زیرمجموعه وزارت امور خارجه علوم سیاسی دکتريپسا  44 مرد

 نانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوا علوم سیاسی پسا دکتري 39 زن

 هیئت علمی, شاغل در قوه مقننه علوم سیاسی دکتري 38 مرد

 انورزش و جوانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت  علوم ورزشی دکتري 43 زن

 نانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوا علوم ورزشی پسا دکتري 42 مرد

 شاغل در قوه مقننه علوم ورزشی فوق لیسانس 29 زن

 شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان علوم سیاسی دکتري 28 مرد

 زیرمجموعه وزارت امور خارجههیئت علمی, شاغل در  علوم ورزشی دکتري 33 مرد

 نانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوا علوم سیاسی دکتري 39 زن

 نانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوا علوم ورزشی دکتري 54 مرد

                                                 
1. MAXQDA 
2.  Expert Choice  
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 سمت (شغل) نوع تحصیالت تحصیالت سن جنسیت
 هیئت علمی, شاغل در زیرمجموعه وزارت امور خارجه علوم سیاسی دکتري 52 مرد

 نانهیئت علمی, شاغل در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوا علوم ورزشی دکتري 44 مرد

 هیئت علمی علوم سیاسی دکتري 43 مرد

 مدرس دانشگاه علوم ورزشی فوق لیسانس 30 زن

 هیئت علمی علوم ورزشی پست دکتري 41 مرد

 

 کدگذاري باز

 در جهت حل مسئله  که اطالعاتی غنیا را ههایی از مصاحبهدر نهایت بخشاند و دادهرا مورد مطالعه قرار  هاهمه مصاحبه پژوهشگران ابتدا 
 34ند. در این مرحله محقق بین گردابا ابزاري مانند هایالیت آماده کدگذاري اولیه می ، هاي مهم راقسمت دادند را حذف ومحقق نمیبه 

 اده است.اند را در یک دسته یا یه مقوله قرار دبط بودهکه از لحاظ مفهومی به هم مرت را کدهاي، کد به دست آمده
 

 پژوهش ریمتغ ي. مقوله بند3جدول
 مقوله   کدهاي اولیه 

  قهرمانان ورزشی  1
 انسانی

         
 ورزشکاران لژیونر 2

  المپیک موقت در حین برگزاري مسابقات توانایی اعمال آتشبس 3
 
 
 
 

 رویدادي

 معنوي و مادي بین کشورها  ورزشیو تعامالت  مبادالت  4

 هاي المپیک و جام جهانی با هدف کسب قدرت و ثروتمیزبانی بازيکسب  5

 بهبود وجهه بین المللی با  کسب میزبانی رویداد هاي بزرگ بین المللی  6

 بین المللی  کسب عنوان قهرمانیمردم با  اذهان و قلوب  تسخیر 7

  ي متعارض ار حیث ایدئولوژي (ایران و اسرائیل)ورزشکاران کشورهااجتناب از رقابت با  8
 
 
 
 
 
 

 سلبی

 کشور هاي متعارض ایدئولوژیکاز عدم رقابت با ورزشکاران  نهاد هاي قانونگذارحمایت  9

 مشروعیت بخشی از طریق ورزش 10

 سلب مشروعیت با عدم حضوردر رقابت هاي ورزشی  11

 المللی ورزشیهاي بیندر سازمان حق راي مثبت یا منفی 12

 کسب یا سلب کرسی هاي فدراسیون هاي جهانی 13

 ها در نتایج مسابقات بین المللیاعمال ناداوري 13

 هاي ورزشی کشورها تعلیق فدراسیون 14

 ورزش در  اي تحریم رسانه 15

 )المپیککت در مسابقات ورزشی جهانی ( مانند ارشمیا عدم  مشارکت 16
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 مقوله   کدهاي اولیه 

  در اقتصاد ورزشی کشورها ورزشی ینگبرندغول هاي نفوذ  17
 

 علیه  ورزش کشورها اقتصاديهاي تحریم 18 اقتصادي

 ساختار اقتصادي موفق در ورزش 19

   (اسکاي اسپورت قطر) هاي ورزشی فرامرزي و قدرتمندرسانه 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایدئولوژي
ك ( 

فرهنگی و 
 سیاسی)

 وزارت ورزش و وزارت خارجه  حکمرانی مطلوب مابینفقدان  21

 ورزش طریق هاي دیگر از سلطه بر افکار عمومی ملت 22

 ورزش از طریق هاي فرهنگی و اجتماعی کشور تاکید بر ارزش 23

 برون مرزيهاي معرفی فرهنگ ورزشی کشور در صحنه 24

 استفاده از  اهرم ورزش در راستاي برابري جنسیتی و نژادي  25

  در سایه ورزش برابري مذهبی و قومیتی 26

 هاي ویژه زنان و دیگر انوع همبستگی فدراسیون تاسیس 27

 تاسیس نهادهاي همگرایی و همبستگی از طریق ورزش در کشور ها 28

 (ساخت ورزشگاه هاي چینی در آفریقا) ایدئولوژي سیاسیاستفاده از ورزش در راستاي گسترش  29

 (نقض حقوق بشر: حمله روسیه  به افغانستان) حقوق بشر در ورزشکاربست   30

 )تهدید به کشتن ورزشکاران یا  تهدید به تعلیق  فدراسیون(انواع تهدیدات ورزشی  31

 اقدام به ترور در ورزش  32

 آلمان) 1972(نظامیان فلسطینی در المپیک  هاي ورزشنیروي نظامی در رویداداستفاده غیر قانونی از  33

  المللیهاي بیناذهان محققین ورزشی در ژورنال سوگیري 34
 

 علمی
 هاي تحصیلی به دانشسجویان ورزشی کشورهااهداي بورسیه 35

 

 )AHPنتایج حاصل از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی(
ابداع  1970در دهه  گیري چند شاخصه است که توسط توماس ال ساعتیسلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمفرآیند تحلیل 

توانند ها میشد. شاخصگیري روبرو است، میتواند مفید باگیري با چند گزینه و شاخص تصمیمگردید. این روش هنگامی که عمل تصمیم
علوم سیاسی که آشنایی  کارشناس خبره هم در زمینه مدیریت ورزشی و هم 18پرسشنامه بین  18کمی و یا کیفی باشند. در این مرحله 
  ها انجام شده است.پرسشنامه به دست محقق رسیده و تحلیل سلسه مراتبی بر روي آن 15کاملی با موضوع داشتند توزیع و تعداد 

ه دست میآید. که مولفه ها بضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه ها از مجموع حاصلدر یک فرایند سلسله مراتبی وزن نهایی گزینه
 ترین وزن را به خود اختصاص داده است.انسانی باالترین وزن و مولفه علمی پایین
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 . میانگین نظرات خبرگان4جدول

 میانگین نظرات

 علمی ایدئولوژیک (فرهنگی و سیاسی) اقتصادي سلبی رویدادي انسانی 

 03/6 30/1 83/6 55/1 73/0 00/1 انسانی

 24/6 52/6 40/6 71/5 00/1 14/7 رویدادي

 43/6 97/6 64/5 00/1 03/2 32/6 سلبی

 43/6 91/5 00/1 75/2 62/1 72/0 اقتصادي

ایدئولوژیک (فرهنگی و 
 سیاسی)

57/3 23/1 36/1 96/1 00/1 63/6 

 00/1 36/1 57/1 37/1 45/1 81/0 علمی

 57/19 06/8 74/13 40/23 06/23 76/32 

 . نرمال سازي داده ها5جدول 

 علمی ایدئولوژیک (فرهنگی و سیاسی) اقتصادي سلبی رویدادي انسانی 

 18/0 06/0 29/0 11/0 09/0 05/0 انسانی

 19/0 28/0 27/0 42/0 12/0 36/0 رویدادي

 20/0 30/0 24/0 07/0 25/0 32/0 سلبی

 20/0 26/0 04/0 20/0 20/0 04/0 اقتصادي

ایدئولوژیک (فرهنگی و 
 سیاسی)

18/0 15/0 10/0 08/0 04/0 20/0 

 03/0 06/0 07/0 10/0 18/0 04/0 علمی

 هاي اصلی قدرت هوشمند. وزن مولفه6جدول

 وزن هامولفه

 275126/0 رویدادي

 231273/0 سلبی

 155479/0 اقتصادي

 131114/0 انسانی

 127383/0 ایدئولوژیک (فرهنگی و سیاسی)

 079625/0 علمی
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سله مراتبی وزن نهایی گزینه    سل ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه   در یک فرایند  صل ست می  ها بهها از مجموع حا آید. که مولفه د
 ترین وزن را به خود اختصاص داده است.انسانی باالترین وزن و مولفه علمی پایین

 

  يریگجهینتو  بحث

است، بسته به نحوه و اهداف استفاده از کارکردهاي سیاسی اجتماعی نرم قرار گرفتهبرخالف چهره زیباي ورزش که غالبا در زمره قدرت
ه شرایط حساس کنونی ایران در لذا در همین چارچوب و با عنایت ب) 2011(احمدي پور و همکاران، بود ورزش، ماهیت آن متغیر خواهد 

لمللی پربیننده مانند اهاي ملی ایران در رویدادهاي بیناد فشار از سوي برخی کشورهاي خاص، حضور پررنگ تیمعرصۀ جهانی و ایج
ایران و جایگاه نخبگان  هاي المپیک و ... مجالی کمیاب در راستاي کاهش فشار جامعۀ جهانی بوده که به پیشبرد قدرت هوشمندبازي

 نماید. ورزش کشور در ساختار نوین جهانی کمک می

تاثیر قهرمانان ه شامل مقول 2هاي انسانی قدرت هوشمند در ورزش نشان داد که ها به منظور شناسایی شاخصنتایج کدگذاري داده
هاي انسانی قدرت ان شاخصعنوبهها و تاثیر ورزشکاران لژیونر با معرفی مردم و فرهنگ کشور خود ورزشی در ترغیب افکار عمومی ملت

می از جامعه به ویژه زش وجود دارد. بر کسی پوشیده نیست که امروزه ورزشکاران به عنوان الگوهاي رفتاري بخش مههوشمند در ور
ها و در نهایت قدرت مومی ملترسد که قهرمانان ورزشی در ترغیب افکار عکنند؛ بنابراین، به نظر میجوانان و نوجوانان ایفاي نقش می

امري عمومی در جهان بدل  ها بهه باشند. از دیدگاهی دیگر، این موضوع با توجه به فراگیري رسانههوشمند یک کشور، نقش موثري داشت
توان دهند. لذا میا تشکیل میشود که الگوي نوجوانان و جوانان کشور را ورزشکاران دیگر کشورهگشته است به طوري که غالبا مشاهده می

رت عنوان بخشی از قدتوانند تاثیرات خارجی نیز داشته و زمینه افزایش قدرت نرم بهخلی، میبیان داشت که ورزشکاران عالوه بر تاثیرات دا
بزرگ ورزشی رخ دهد و هم  تواند هم در رفتارهاي ورزشکاران در میادینهوشمند کشورها در ورزش را مهیا سازند. این تاثیرگذاري می

د با معرفی مردم و فرهنگ کشور خود، وفتد. در واقع، ورزشکاران لژیونر شاید بتوانناي دیگر اتفاق بیاینکه توسط ورزشکاران لژیونر به گونه
  .افزایش قدرت هوشمند بیشتري را نسبت به دیگر قهرمانان ورزشی به ارمغان آورند

مقوله اصلی شامل  4قدرت هوشمند در ورزش نشان داد که رویدادي هاي ها به منظور شناسایی شاخصدر ادامه، نتایج کدگذاري داده
هاي المپیک و جام جهانی با هدف کسب قدرت و ثروت، استفاده ابزاري از میزبانی رویدادهاي توانایی اعمال آتش بس المپیک، میزبانی بازي

هاي مبادالت ورزشی قدرت هوشمند در عنوان شاخصالمللی و پیروزي بر اذهان و قلوب از طریق کسب عنوان قهرمانی بهورزشی بین
ورزش وجود دارد. بر کسی پوشیده نیست که میزبانی رویدادهاي ورزشی همواره منافع بسیاري براي کشورها در پی داشته است که بخشی 

ها مانند توسعه امکانات شهري، توسعه فرهنگ، توسعه توریستی توان در سایر بخشگردد و بخشی دیگر را میاز آن به منافع مالی باز می
المللی ن میزبان به تمامی دنیا و ... مشاهده کرد از طرف دیگر، بر همگان واضح است که میزبانی رویدادهاي ورزشی بینمیزبان، شناساند

توان در کسب میزبانی جام جهانی فوتبال مونه بارز این موضوع را می). 2007(سجادي و همکاران، شود المللی میموجب افزایش منزلت بین
المللی این کشور به طور کلی با دوران ها توسط قطر، منزلت بینده کرد چرا که با کسب میزبانی این رقابتتوسط کشور قطر مشاه 2022

هاي المپیک عنوان میزبان بازيکره جنوبی به "پیونگ چانگ"توان به شهر پیش از کسب میزبانی تغییر یافت. همچنین، در مثالی دیگر می
ان بود در حالی که  پیش از کسب این رویداد، شهر پیونگ چانگ شهري کمتر شناخته شده در جهاشاره کرد. بدون شک تا  2018زمستانی 

المللی مناسبی در جامعه بین الملل کسب اي در میان مردم دنیا برخوردار شود و منزلت بینپس از کسب میزبانی، توانست از جایگاه ویژه
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وه بر این موارد، مولفه دیگري که چهره نرم قدرت هوشمند در ورزش را نمایان ). عال2013نماید (جاللی فراهانی و علیدوست قهفرخی، 
کند، پیروزي بر اذهان و قلوب از طریق کسب عنوان قهرمانی است. در زمان جنگ سرد، ورزش و قهرمانی در آن به ویژه در رقابت می

) و در 2007، و همکاران شد (سجاديقابل هم تلقی میاي براي نشان دادن قدرت بلوك غرب و شرق در معنوان وسیلههاي المپیک به
هاي المپیک هاي اخیر، این موضوع بیشتر در میان کشورهاي آمریکا و چین قابل مشاهده است چرا که همواره در تالشند که در رقابتسال

ها در خالل در ایجاد آتش بس در برخی جنگتوان باالتر از سایر کشورها و در جایگاه نخست قرار گیرند. در نهایت، اوج قدرت ورزش را می
هاي ها در حین برگزاري بازياي مبنی بر آتش بس تمامی جنگو حتی تصویت قطعنامه )2007(سجادي و همکاران، هاي المپیک بازي

(جاللی فراهانی فوتبال  هاي جام جهانیتوکیو و یا تغییر زمان برگزاري اجالس سران سازمان ملل به هنگام همزمانی با بازي 2020المپیک 
  مشاهده کرد. )2013و علیدوست قهفرخی، 

عدم رقابت با ورزشکاران سایر  مقوله شامل اجتناب از رقابت با ورزشکاران برخی کشورها، حمایت پارلمانی از 8ها نشان داد که یافته
المللی ورزشی، اعمال هاي بینمنفی در سازمانکشورها، مشروعیت بخشی یا سلب مشروعیت از کشورها از راه ورزش، حق راي مثبت یا 

رزشی جهانی (مانند المپیک) هاي ورزشی و شرکت یا عدم شرکت در مسابقات وهاي ورزشی کشورها، تحریم رسانهناداوري، تعلیق فدراسیون
هاي همواره با رقابت ورهاهاي سلبی قدرت هوشمند در ورزش وجود دارد. بایستی توجه داشت که قدرت هوشمند کشعنوان شاخصنیز به

ک رقابت و یا عدم رقابت با یبلکه،گاها با عدم مشارکت و یا تحریم  )2015(احمدي و اکبري، یابد ها تجلی نمیورزشی و مشارکت در آن
هاي ریم بازيتوان به تحمی تواند متجلی گردد. در واقع، ورزش از این دیدگاه داراي قدرت سلبی است. در این راستاورزشکاري خاص می

 1984هاي المپیک ازيبمسکو توسط آمریکا و برخی متحدانش به اعتراض به اشغال افغانستان توسط شوروي و یا تحریم  1980المپیک 
ی به نوعی بیانگر عدم هاي اینچنین). در واقع، تحریم2007لس آنجلس توسط کشورمان و برخی دیگر از کشورها اشاره داشت (سجادي، 

اي دیگر، زمانی که یک یهاي در اذهان عمومی جهان داشته باشد. از زاوهاي گستردهتواند بازتابکشور خاص بوده و می مشروعیت یک
هاي موثر و حق راي مثبت رسیکالمللی المپیک داراي هاي جهانی و یا کمیته بینالمللی ورزشی مانند فدراسیونکشور در یک سازمان بین

ضوعاتی دیگر مانند اعمال تواند حتی بر مودهنده قدرت هوشمند آن کشور در ورزش بوده و به نوعی می شانیا منفی است، این موضوع ن
حذف سعید عبدولی در کشتی  توان درکه نمونه آن را می) 2016(باقري و همکاران، ناداوري در حق ورزشکاران کشورهاي دیگر موثر باشد 

 2016رمان در المپیک سترسی به مدال توسط بهداد سلیمی وزنه بردار سنگین وزن کشولندن و جلوگیري از د 2012فرنگی در المپیک 
هاي للی به ویژه فدراسیونالمهاي ورزشی بینها در حالی صورت گرفت که کشورمان در سازمانریودوژانیرو مشاهد کرد. این بی عدالتی

زشی کشورها نیز یکی دیگر از هاي وراختیار ندارد. تعلیق فدراسیون هاي مهم و تاثیرگذاري درالمللی المپیک کرسیجهانی و کمیته بین
ها را حداقل در حوزه توانند مشروعیت برخی کشورتر میگردد که بدین وسیله، کشورهاي قويهاي سلبی محسوب میهاي شاخصمولفه

 ورزش سلب نموده و بدین طریق، فشارهاي مختلفی بر آنان وارد آورند. 

هاي بانکی و مالی علیه ورزش کشورها و ساختار اقتصادي مقوله شامل نفوذ برندهاي ورزشی، تحریم 3ها نشان داد که  در ادامه یافته
هاي اقتصادي قدرت هوشمند در ورزش وجود دارد. در این رابطه، نگاهی به برندهاي ورزشی در تمام دنیا عنوان شاخصموفق در ورزش به

شود، هاي ورزشی، زمانی که حرف از برند ورزشی میامروزه در حوزه پوشاك ورزشی و در اغلب رشته تواند مبین برخی مسائل باشد.می
خورند. حال اگر به قدرت ورزشی کشورهاي آن برندها نگاه هایی مانند آدیداس، نایکی، پوما و ... بیش از سایر برندها به چشم میهمواره نام

(گودرزي هاي ورزشی در کشورهایی قرار دارند که از قدرت اقتصادي سیاسی باالیی برخوردارندگردد که همواره این برندشود، مشاهده می
تواند حتی در ارتقاي برندهاي ورزشی آنان در و لذا، به نظر می رسد که دارا بودن قدرت هوشمند توسط کشورها می )2012و همکاران، 
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گردد. در در کشورها نمود دیگري از قدرت هوشمند در ورزش محسوب می سراسر جهان نیز موثر باشد. در واقع، نفوذ برندهاي ورزشی
تر به دنبال داشته باشد که تواند تبعات بسیاري براي کشورهاي ضعیفهمین راستا، بایستی توجه داشت که قدرت هوشمند در ورزش می

ن موضوع متاسفانه براي کشورمان نیز بارها اتفاق هاي بانکی و مالی علیه ورزش کشورها لمس نمود. ایتوان در تحریمنمونه آن را می
بینی شده براي کسب نایب قهرمانی توان عدم دسترسی آسان باشگاه پرسپولیس به جایزه نقدي پیشافتاده است که آخرین نمونه آن را می

المللی ورزشی معموال از وزه بینهاي فوتبال آسیا دانست. بر کسی پوشیده نیست که کشورهاي قدرتمند در حهاي جام باشگاهدر رقابت
عنوان نمونه، امروزه کشورهاي اروپایی مانند انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و تري در ورزششان برخوردارند. بهساختارهاي اقتصادي موفق

ه این موضوع نشان از قدرت فرانسه از لحاظ ساختارهاي مالی به ویژه در رشته فوتبال، از ساختارهاي اقتصادي موفق تري برخوردارند ک
 هوشمند آنان در ورزش دارد. 

هاي ایدئولوژیک ان شاخصعنوهاي فرهنگی بههاي سیاسی و مولفهمقوله اصلی شامل مولفه 2ها نشان داد که پنجمین بخش از یافته
هاي سیاسی و خش مولفهبلی به دو توان به صورت کهاي به دست آمده را میقدرت هوشمند در ورزش وجود دارد. در این راستا، مولفه

جتماعی کشور در ورزش، هاي فرهنگی، مواردي همچون تاکید بر ارزش هاي فرهنگی و اهاي فرهنگی تقسیم نمود. در بخش مولفهمولفه
ي و ... ، قومیتی، نژادهاي فرامرزي، استفاده از اهرم ورزش در راستاي برابري جنسیتی، مذهبیمعرفی فرهنگ ورزشی کشور در صحنه

هاي ورزشی ن هستند. رسانهآها الزمه و علت قدرت هوشمند و برخی دیگر معلول هاي قابل تاملی باشند که برخی از آنتواند مولفهمی
جایگاه نامناسبی برخوردار باشد  رسد کشورمان ازتوانند نوعی قدرت هوشمند باشند که در این راستا به نظر میفرامرزي و قدرتمند نیز می

ارها رقابت هاي ورزشی معتبر بالمللی مناسبی عرضه نماید، حتی را که امروزه کشورمان عالوه بر آنکه نتوانسته است رسانه ورزشی بینچ
با کمک ورزش و از طریق  هاي دیگر کشورها به امانت گرفته است. اهمیت این موضوع در آن است که امروزه برخی کشورهارا از رسانه

ساز جذب تواند زمینهیق ورزش میاند بر افکار عمومی سایر کشورها سلطه یابند چرا که جذب مخاطبان سایر کشورها از طرها توانستهرسانه
هاي مربوط به خشی از مولفهبالبته این تنها . )2012(گودرزي و همکاران،  آنان به سایر مسائل و در نهایت سلطه بر افکار آنان گردد

تقاي قدرت هوشمند به ویژه گردد که به منظور ارهاي سیاسی باز میدهد و بخش دیگر آن به مولفهتشکیل میهاي ایدئولوژیک را شاخص
هاي ذي ربط الزامی است. اههاي سیاسی، انسجام و هماهنگی بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه و سایر دستگدر بخش مولفه

شمند در ورزش را براي کشور تنهایی زمینه افزایش قدرت هو تواند بهولی ورزش کشورمان نمیعنوان متدرواقع وزارت ورزش و جوانان به
المللی، جلوگیري از هاي بینهاي بین سازمانی براي اموري همچون کسب کرسیفراهم نماید چرا که در این راستا نیازمند همکاري

است. بنابراین الزم است که  ا سایر کشورها از طریق وزارت امور خارجههاي مالی ورزش کشور و ... از طریق همکاري و البیگري بتحریم
شند. در همین راستا، دیگر ها داشته بااي با سایر سازمانهاي ورزشی کشورمان به ویژه وزارت ورزش و جوانان همکاري گستردهسازمان

براي مثال استفاده ابزاري  تاي گسترش ایدئولوژي سیاسیتوان در استفاده از ورزش در راسنمودهاي سیاسی قدرت هوشمند در ورزش را می
، )2007دي و همکاران، (سجابرلین  1936هاي المپیک بلوك غرب و شرق از ورزش در دوران جنگ سرد و یا استفاده حزب نازي از بازي

روي نظامی در رویداد هاي نی از نیهاي ملی، استفاده غیرقانوکاربست ابزار حقوق بشري در ورزش، تهدید به تعلیق و تحریم فدراسیون
 ورزش و ... مشاهده کرد. 

هاي تحصیلی به دانشجویان المللی و اهداي بورسیههاي بینها، دو مقوله جهت دهی به اذهان محققین ورزشی در ژورنالبر اساس یافته
هاي خص قدرت هوشمند در ورزش را شاخصهاي علمی قدرت هوشمند در ورزش وجود دارد. آخرین شاعنوان شاخصورزشی کشورها نیز به

دهد که نشان از اهمیت قدرت هوشمند کشورها در مباحث علمی و تحصیلی است. معموال کشورهاي قدرتمند از نظر علمی تشکیل می
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ریعتی فیض ابادي، (شهاي معتبري نیز در این حوزه هستند ها، داراي ژورنالهاي آنورزشی، از نظر علم ورزش نیز قوي بوده و لذا دانشگاه
ها که تصمیم گیري درباره ها از اعتبار باالیی برخوردارند، لذا رویکرد و یا عالقه داوران و مسئولین آنحال از آنجا که این ژورنال. )2019

به اجراي تحقیقات تواند محققان را مجاب نماید که در راستاي رویکردهاي آنان پذیرش یا رد تحقیقات علمی ارسالی را بر عهده دارند، می
تواند موجبات پیشرفت هرچه بیشتر آنان را فراهم نماید چرا که اوال آنان بر اساس نیازهاي کشور خود به علمی بپردازند که این موضوع می

بر قدرت هوشمند  توانندکنند، ثانیا مجوز حق استفاده از نتایج تحقیقات را نیز در اختیار دارند که بدین وسیله میپذیرش مقاالت اقدام می
هاي معتبر با اهداي بورسیه هاي تحصیلی به دانشجویان ورزشی سایر کشورها، خود نیز در ورزش بیفزایند. از سوي دیگر، همان دانشگاه

هاي آنان در کسب توانند از ظرفیتهاي نخبه در کشورشان، بدین وسیله میعالوه بر جذب نخبگان ورزشی سایر کشورها و انباشت ژن
 مند شوند که این موضوع نیز مجددا بر قدرت هوشمند آنان در ورزش خواهد افزود.هاي ورزشی نیز بهرههاي رنگارنگ در انواع رقابتالمد

میت شد و نتایج نشان داد نظر درجه اه  ها ازبندي آنهاي قدرت هوشمند در ورزش، اقدام به رتبهدر نهایت پس از شناسایی شاخص
ي سلبی قدرت هاهاي رویدادي قدرت هوشمند، شاخصهاي قدرت هوشمند در ورزش به ترتیب شاخصاي مولفههکه از میان شاخص

مند و در نهایت هاي ایدئولوژیک قدرت هوشهاي انسانی قدرت هوشمند، شاخصهاي اقتصادي قدرت هوشمند، شاخصهوشمند، شاخص
ست که برخی عوامل از سایر ها، طبیعی ابنديوردارند. در تمامی اولویتهاي علمی قدرت هوشمند در ورزش از اولویت باالتري برخشاخص

بندیها و ي عوامل در اولویتعوامل اهمیت بیشتري داشته و لذا اولویت باالتري را به خود اختصاص دهند اما نکته مهم، ترتیب قرارگیر
هاي قدرت هوشمند اخصشهاي ورزشی از دیگر ي رویدادهارسد که شاخصچراي آن است. در رابطه با نتیجه به دست آمده، به نظر می

ورزشی در عصر حاضر دانست  توان در قدرت بسیار زیاد رویدادهايدر ورزش از اهمیت باالتري برخوردار باشد. چرایی این موضوع را می
جه به فواید بسیاري که این رویدادها قع با توتواند مورد توجه قرار گیرد. در واهاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ... میکه از جنبه

ها ها بایستی بیش از سایر شاخصشاخص رسد که توجه به اینها قرار دهند، منطقی به نظر میها به ویژه میزبانان آنتواند در اختیار دولتمی
ها داشته باشند که از جمله آن ثبتی به دنبالتوانند چه اثرات متوضیحات سوال دوم تحقیق بیان شد که این رویدادها می صورت پذیرد.در 

 استی نقش بسزایی داشته و دارد.رالمللی اشاره شد که در رابطه با شهر پیونگ چانگ (کره جنوبی) و یا کشور قطر به به ارتقاي منزلت بین

واند ابزار مناسبی در جهت ارتقاي تزشی میتوان بیان داشت که ورزش و رویدادهاي وردر انتها و با توجه به نتایج و تفاسیر ارائه شده می
از  هایی همچون حمایتشود که مسئولین سیاسی ورزشی کشورمان از طریق راهکارقدرت هوشمند کشورها تلقی گردد و لذا پیشنهاد می

ن و تالش براي شورماکاز ورزشکاران قهرمان به ویژه ورزشکاران لژیونر  هاي ورزشی مهم، حمایت هرچه بیشترکسب میزبانی رقابت
هاي هم در سازمانهاي مهاي ورزشی خارجی، تالش بیشتر در جهت کسب کرسیافزایش تعداد ورزشکاران لژیونر و شاغل در باشگاه

 زش تاکید نمایند.هاي داخلی، بش از پیش بر افزایش قدرت هوشمند کشور در ورورزشی بین المللی و ارتقاي سطح علمی ژورنال

عدم ه قدرت هوشمند در ورزش، کمبود منابع و تحقیقات مربوط بهاي تحقیق که عبارت بودند از ي داریم بر محدودیتاشاره ا در پایان،
رونا و محدودیت در کدسترسی به ابزار مناسب و استاندارد براي شناسایی شاخص هاي قدرت هوشمند در ورزش، وجود شرایط اپیدمی 

 برقراري ارتباط مستقیم با نمونه هاي تحقیق. 

راستاي دستیابی به  هاي کشورمان درشناسایی مشکالت و ضعفبا هدف  هایی شود تحقیقپیشنهاد میدر راستاي پژوهش ارائه شده، 
با  پژوهشی تطبیقی توصیه میشوده  ي دیگرپیشنهادها صورت پذیرد، یا در قدرت هوشمند در ورزش و ارائه راهکارهاي مرتفع ساختن آن

هاي قدرت هوشمند در ورزش در کشورهاي پیشرو همچون آمریکا و انگلیس انجام گرفته و از نتایج آن براي ارتقاي هدف شناسایی شاخص
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شود تحقیقی و در نهایت با توجه به ابزار تحقیق که شامل مصاحبه بود، پیشنهاد می وضعیت قدرت هوشمند در ورزش کشورمان استفاده شود
 هاي استخراجی از مقاالت خارجی نیز صورت پذیرد.با هدف مشابه البته با استفاده از ابزارهاي دیگري همچون پرسشنامه

 
 تقدیر و تشکر

 رند.تمامی اشخاصی که در این راه ما را یاري نمودند، تقدیر و تشکر به عمل آواز  دانندیخود الزم م نگارندگان بر
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