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 چکیده
 خارجی روابط و اجتماعی - فرهنگی هایسیاست پیشبرد در ورزشی دیپلماسی توسعۀ و ورزش نقشهدف تحقیق بررسی 

گیری هدفمند از روش ایران بود. برای تحقق این هدف از روش تحقیق کیفی استفاده شد. از روش نمونه اسالمی جمهوری

صۀ ورزش بودند، انتخاب المللی و مدیریتی فراوان در عراشباع نظری بیست نفر از خبرگان ورزش که دارای تجربیات بین

های های مختلف کدگذاری و به روشهای اکتشافی و غیرساختارمند، اطالعات الزم حاصل شد. از روشو از طریق مصاحبه

ؤاالت تحلیل سصورت گرفت و اطالعات با توجه به اهداف و  کدگذاری تمیزی در نهایت و کدگذاری باز، کدگذاری گزینشی

های روشن و شفاف، نداشتن آگاهی و مشیهای مختلف شامل نبود خطها و ضعفتحقیق چالشو تفسیر شد. نتایج این 

ند و پیشنهادها و کهای بالقوۀ دیپلماسی فرهنگی ورزشی را مشخص میدانش الزم در این زمینه، عدم شناخت ظرفیت

المللی، حضور در رویدادهای ناقداماتی را در زمینۀ تحقق اهداف دیپلماسی ورزشی از طریق میزبانی رویدادهای بی

ر مجامع دالمللی، اعزام مربیان و ورزشکاران، بستر رسانۀ ملی، استفاده از ستارگان و نخبگان ورزشی و عضویت هدفمند بین

 هد.دالمللی ارائه میبین
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 مقدمه

افزایش یافته و فراتر از کارکردهای سنتی خود در حال حرکت  روزروزبهی ورزش کارکردهاامروز نقش و 

آنها رشد و پیشرفت علوم ورزشی  نیترمهمکه یکی از  گرددیبرماست. این موضوع به چند عامل مشخص 

سایر ابعاد اجتماعی جامعه، ی اقتصاد، فرهنگ، سیاست، صنعت و هاحوزهاست و همراه با تعامل ورزش با 

، بلکه شودینمتفریح و سرگرمی توجه  عنوانبهای را ایجاد کرده است. امروز به ورزش فقط تعامل ویژه

عظیم اقتصادی، تربیتی، اخالقی،  راتیتأثد توانیمکه  خوردیمی فراوانی در آن به چشم هاتیظرف

ۀ ورزش در جانبهمهاستقبال فراوانی از توسعۀ  اجتماعی، زیستی و فرهنگی ایجاد کند. به همین دلیل

ی گذارهیسرماو مردم اقبال زیادی را برای  ابدییمو در سبد خانوار جامعه موقعیت خود را  شودیمجامعه 

ی ورزش المللنیب، نقش و کارکردهای فرهنگی و شدهمطرح. در کنار موضوعات دهندیمدر آن نشان 

برای تعامل با  هاملتو  هادولتاین موضوعات است که  نیترمهمزش از توسعه یافته است. دیپلماسی ور

هویت فرهنگی  کنندیمو تالش  شناسانندیمی فرهنگی خود را هاتیظرفسایر کشورها از طریق ورزش 

 و متعدد کارکردهای به توجه بیشتر است. مراتببهی ورزش نشان دهند که اثرش هاتیفعالخود را در 

 یک به قریب که است امری خارجه، روابط و فرهنگی اجتماعی، ی،رنظامیغ یهاحوزه در ورزش اساسی

 گستردۀ یهاتیظرف و هاتوانش یی،کارا ابعاد شناسایی لکن. گذردیم آن به توجه از مدیریت علم در قرن

 .است نپذیرفته صورت اسالمی میهن در وصخصهب وربهره و معروف حد در هنوز آن،

 اهم و مدخلذی نهادهای و هاحوزه میان الزم همخوانی هماهنگی و نبود مسئله، این دالیل عمده از

 شناخت، اهمیت به ورزش متولی یهادستگاه حوزۀ یتوجهکم و بودن غیرحساس و ماندن مغفول آن

 مدتانیم عملیاتی یهاتیاولو بین در اجرایی هایسازوکار نیتأم و راهبردی اهداف تعیین سیاستگذاری،

 ورزشی، فرهنگی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی بدوی، دیپلماسی شناسایی روازاین .است بلندمدت و

 متولی یهادستگاه و دولت روز یهااستیس و نظام یابرنامه اهداف با آن تلفیق امکان آنها، و ممیزۀ صفات

 بر حاکم یهااستیس و اصول کنار تبیین منبعث، در راهکارهای اجرای و راهبردی سیاستگذاری لحاظ به

کشور،  عمومی دیپلماسی تقویت در ورزشی دیپلماسی جایگاه و نقش ورزشی، تبیین فرهنگی دیپلماسی

 توجه مورد مسئله عنوانبه تواندیم ایران اسالمی جمهوری ورزشکار سفیران یهایژگیو و شرایط تعیین

 .شود واقع محقق

 المللیبین اختالفات وفصلحل و المللیبین روابط تنظیم خارجی، سیاست ادارۀ فن و هنر دیپلماسی

 میان ارتباط دانش را دیپلماسی توانمی همچنین. شودمی تعریف آمیزمسالمت هایشیوه از گیریبهره با
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 دیپلمات است، دیپلماسی کار در که سیاستمداری به. دانست جهان کشورهای سران و سیاستمداران

 دستاورد و ابزار ترینمهم اقناع،. خوانندمی دیپلماتیک است، وابسته دیپلماسی به که را کاری و گویندمی

 (.1) است دیپلماسی

در گذشته دیپلماسی بین کشورها بیشتر به موضوعاتی همچون روابط شخصی و خانوادگی پادشاهان 

بر آنها موضوعاتی ، اما در شرایط کنونی جهان عالوهشدیجنگ و صلح مربوط م ۀدو کشور با یکدیگر یا مسئل

همچون روابط تجاری، مناسبات فرهنگی و علمی نیز در محور مباحثات دیپلماتیک بین کشورهای مختلف 

ی مناسبی سازتیظرف توانیماینکه چگونه  قرار گرفته است. یالمللنیب یهابا یکدیگر و بین آنها با سازمان

که چگونه بتوانند از کارکردهای ورزش  گرددیبرم اهدولتی کالن هابرنامهو  هااستیسرا انجام داد، به 

ی فرهنگی هااستیسبرای توسعۀ دیپلماسی فرهنگی استفاده کنند. داشتن برنامۀ کالن، راهبردی و جامع، 

ی روشنی را برای جامعه باز هاافقو همچنین ورزش،  المللنیببلندمدت، استراتژی روشن در حوزۀ روابط 

 سازد.را برای جامعه هموار می جانبههمهفت کرده و مسیر رشد و پیشر

 جمهوری عمومی دیپلماسی در ورزش جایگاه بررسی»عنوان  با خود مطالعۀ در( 1393)خبیری 

 ابزاری ۀمثاببه ورزش. 1 :است داده قرارمدنظر  ورزشی دیپلماسی برای کارکرد را چهار«  ایران اسالمی

 در همگرایی و گووگفت ابزار ۀمثاببه ورزش. 3 نرم؛ قدرت برای ابزاری ۀمثاببه ورزش. 2 توسعه؛ برای

 . (2ی )المللنیب سطح در زیآمصلح روابط ارتقای ابزار منزلۀبه ورزش. 4 چندفرهنگی؛ و جوامع

 دیپلماسی ۀدهندشکل هایمؤلفه مدلسازی و طراحی»عنوان  با خود رسالۀ در( 1394)شریعتی 

 دوستی، و صلح فرهنگی، تعامالت ،«یالمللنیب پرستیژ و برندینگ المللنیب روابط توسعۀ در ورزشی

 هوشمندانه قدرت توسعۀ ای،رسانه تعامل تاریک، بعد اقتصادی، توسعۀ انزوا، با مبارزه همگرایی، و وحدت

 هوشمندانه قدرت توسعۀ آنها میان از که ابعادی. کندمی بیان ورزشی دیپلماسی ابعاد را سیاسی توسعۀ و

 .(3داشتند ) کل واریانس تبیین در را سهم کمترین انزوا با مبارزه و بیشترین

 روابط در ورزش دیپلماسی جایگاه» عنوان با خود مطالعۀ در( 1394) گودرزی و یآبادضیف شریعتی

 اسالمی جمهوری که ، نشان داد«محتوا تحلیل بر مبتنی کیفی رویکرد ایران؛ اسالمی جمهوری المللبین

 ورزش، به «خلوت حیات» دید و ورزش دیپلماسی زمینۀ در واحد استراتژی نداشتن دلیلبه تاکنون ایران

 . (4است ) داده دست از طریق این از خود المللنیب روابط توسعۀ برای راها فرصت از بسیاری

 و ورزش نقش اکنون داشت بیان« ورزشی دیپلماسی»  عنوان با پژوهشی در( 1394) صباغیان

 مختلف کارکردهای و رفته فراتر سرگرمی و تفریح نوعی یا بدنی فعالیت یک از ورزشی یهاتیفعال
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. است کرده پیدا یالمللنیب و سیاسی آن ازتر مهم و یطیمحستیز اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی،

 ورزش به ینوعبه نیز جدید یالمللنیب اسناد و یافته رواج جهان سراسر در گستردهطور به ورزش امروزه

 ی،المللنیب ورزشی رقابت به کشورها تا شده موجبها ورزش از بسیاری شدن یالمللنیاند. بکرده توجه

 چارچوب این در. کنند توجه خود یالمللنیب و سیاسی اهداف تحقق و ملی منافع پیشبرد برای میدان

 .(5است ) کرده ظهور دیگر یهایپلماسید انواع کنار در ورزشی دیپلماسی مفهوم که است

 به« سازیلثمث»روش از استفاده با و آمیخته مطالعۀ یک در خود دکتری رسالۀ در( 1395)فر پیمان

 ضعیتو گرفت پرداخت و نتیجه ایران اسالمی جمهوری ورزشی دیپلماسی توسعۀ راهبردی الگوی تدوین

 رسدمی نظربه که است ایران اسالمی جمهوری ورزشی دیپلماسی پرچالش ینوعبه و نامطلوبنسبتاً 

 یراهبردها اجرای در را اساسی هاییگام باید جامع استراتژیک نگاه از بردن بهره با نفعذی هایدستگاه

 (.6بردارند ) ایران.ا.ج ورزشی دیپلماسی توسعۀ

 ها،دولت به دیپلماسی عمومی ابعاد و المللنیب ورزش» عنوان با خود پژوهش در( 2014) 1پیگمن 

 ورزش یدادهایرو در هاکنندهرقابت زمینه این در که کندمی بیان «جهانی جوامع و ورزش هایفدراسیون

 هایفناوری در انقالب طرفی از. اندکرده فراهم هایشاندولت نمایش و ارائه برای ظرفیتی همیشه یالمللنیب

 میلیون هزاران سطح جهان به در را بینندگان و تماشاگران گذشته، دهۀ چندین در اطالعاتی و ارتباطی

 عمومی دیپلماسی با المللنیب ورزش ارتباط چگونگی در مطالعه این ضعف وجود با. است تبدیل کرده نفر

 .(7داند )می مشهود را

 یریگشکل در ورزش نقش و ورزش ، کالن سیاست یی،گرایمل» عنوان با پژوهشی در( 2008) 2بوکل

 برای یالهیعنوان وسبه دوم جهانی جنگ هنگام ورزش که رسید نتیجه این به ،«ملی و اجتماعی وحدت

 ،هاملت برتری دادن نشان برای یالهیوس ورزش. شد استفاده اروپایی یکشورها در عظیم اجتماعی جنبش

 از سرد جنگ دوران در شوروی جماهیر اتحادیۀ و آمریکا متحدۀ ایاالت. شد استفادهها دولت وها حکومت

 ورزش،» عنوان با خود پژوهش در( 2013) 3ین .(8کردند ) استفاده شانیبرتر نمایش برای ورزش

 و گلف ورزش توسعۀ در لو هوآن لیانگ نقش بررسی به ،«سفیرعنوان به ورزشکار یک نقش و دیپلماسی

 .(9) پرداخت تایوان کشور یررسمیغ یالمللنیب روابط ترویج همچنین

                                                           
1 . Pigman 

2 . Buckel 

3 . Yen 
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 در آن یریکارگبه و ورزشی دیپلماسی اهمیت به یافتهتوسعه کشورهای توجه از زیادی سنوات 

 و یسازآگاه فضای ی،رساناطالع برای عملی فرصت ورزشی دیپلماسی. گذردیم دیپلماتیک یهاحوزه

 اجتماعی رهبران برای را جامعه اقشار از کلیدی یهاگروه اهمیت، لحاظ به و عظیم گسترۀ در را تعامل

 سنتی دیپلماسی یهاتیفعال گسترۀ ازتر گسترده و رتعمیقمراتب به تأثیر این روازاین. آوردیم فراهم

 اهداف تأمین طریق از. دارند توسعه یسوبه نیل کلی دیدگاه در ورزشی دیپلماسی یهای. استراتژاست

 پیدا ذیل موارد به حداکثری دستیابی توانیم مکمل و مرتبط یهاتیفعال و ورزشی دیپلماسی راهبردی

 :کرد

 مردمی؛ بسیج و ملی مشارکت -

 ایدئولوژیکی؛ فرهنگی نهادهای و ملی یهاالمان تجلی محورهای تأمین -

 ترعیوس نقشۀ در و ملی یکپارچگی و تمامیت حفظ تأمین در ابتکاری اقدامات از حمایت و تقویت -

 بشری؛

 .المللنیب آشتی و منازعات رفع ،انهیجوصلح اهداف تأمین در ورزش گسترش -

 قدمشیپ رویکردهایعنوان به و است عمومی دیپلماسی نقش المللنیب روابط در ورزش اولیۀ نقش

 بروز وها کشمکش پتانسیل کاهش بهخود خودبه خارجه، روابط مناسبات و اقدامات آزمودن به نسبت

 .ندنکیم کمک فرهنگی مبادالت و مفاهمات مبادالت بهبود و رشد به و انجامنددیپلماتیک می مخاصمات

 به رقابتی یهادانیم در آن عناصر انتقال و فرهنگی شناساندن و شناسایی مسیر از متباین فهم ایجاد

جهانی  جاری روند کنار در ملی عناصر به توجه و ییگرایمل جهانی، اجتماع یریپذتیمسئول فضای تأمین

 از یریگبهره جهانی روند داشتنمنظور  با تا شده است سعی تحقیق این در روازاین. انجامدیم شدگی

پرداخته  ملی یهاارزش و اهداف توسعه به آن، با تأکید مورد بومی محورهای تداخالت و ورزشی دیپلماسی

 دیپلماسی اصول و اهداف تحقق یسازنهیزم ضروریات تشریح و موجود وضع بررسی با امر این و شود

 شود. همراه آنها اعمال نحوۀ بررسی و ملی کارکردهای نگاه با ورزشی،

 

 تحقیق روش

 جامعۀ رسیده است. انجام به تئوری گرندد یا بنیادداده تحقیق روش به و است کیفی نوع از پژوهش این

 ای،حرفه مدیران ،ورزش موضع در سیاستگذار اعضای میان از منتخب و هدفمند صورتبه تحقیق آماری

 توسعۀ معاونت جمله از) جوانان و ورزش وزارت منتخب ستادی هایحوزه در عالی و خبره کارشناسان
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 فرهنگی دوایر منتخب مدیران ،(بانوان امور دفتر فرهنگی، امور دفتر الملل،بین امور دفتر قهرمانی، ورزش

 المللبین امور و فرهنگی هایکمیته رؤسای و پارالمپیک، دبیران و المپیک ملی کمیتۀ المللبین و

 و المپیک هایبازی در کنندهشرکت هایرشته بین از انتخاب ارجحیت با) منتخب ورزشی هایفدراسیون

 حوزۀ در مرتبط کارگزاران و نیز( باستانی و پهلوانی ورزش مانند ملی هایرشته نیز و آسیایی هایبازی

خارجه و اشخاص حقیقی و  امور های فرهنگی وزارترایزن ای،رسانه و عمومی دیپلماسی مرکز ورزش

 گرفتند. قرار کیفی مصاحبۀ مورد و شده برگزیده حقوقی مرتبط

 نظری گیرینمونه روش بلکه متعارف، گیرینمونه نوع از نه کیفی تحقیق این در گیرینمونه روش

 مرتبط نظری هایسازه براساس دسترس، در هاینمونه از نمونه حجم آماری، گیرینمونه برخالف که است

 و تشخیص زعمبه جدید بصیرتی و بینش که حدی تا یعنی مفاهیم نظری اشباع مرحلۀ تا و گرفت شکل

 رفت )مصاحبه با بیست نفر(. پیش نیاید، حاصل محقق بندیدسته

 طی گیرینمونه نظریه، اشباع و نظری پروراندن منظوربه بنیادداده تئوری شناسیروش در کلی طوربه

در  و هدفمند ارتباطی گیرینمونه باز، گیریای: نمونهمرحله هایگیرینمونه براساس فرایندی مرحلۀ سه

 و باز) یافتهسازماننیمه کیفی هایمصاحبه تحقیق ابزار پذیرفت. صورت متمایز کننده گیرینمونه نهایت

 و ودشنمی تعیین پیش از ایفرضیه هیچ اعتبارسنجی و آزمایش تحقیق روش این در. است( پذیرانعطاف

 مقوالت بیشتر و بسامد ایمقوله تکرارپذیری بر مبتنی هاداده تفسیر نقش و مسئولیت کیفی، پژوهشگران

 .گیرندمی عهده بر را هاخوانده و هاشنیده ها،دیده تفسیر و

 های مرجعمحورهای کلی در مصاحبه با گروه

 میزان تحقق کارکردها و اهداف دیپلماسی کشورالف( نقش ورزش در 

وضعیت موجود از حیث کمک به تحقق اهداف توسعۀ دیپلماتیک و نحوۀ ادارۀ مدیریت حاکمیت  -

 ها؛ها و کاستیملی ورزش در این زمینه و اشاره به ضعف

 های بالقوه در ورزش برای تحقق اهداف توسعۀ دیپلماتیک؛ظرفیت -

 شوندگان(؛مصاحبه نظرهای زعمبه) دیپلماسی و ورزشی هایفعالیت در جودمو مشترک هایزمینه -

 حوزه. دو میان وربهره تعامل و ارتباط ایجاد نظورمبه بالقوه نوین هایزمینه -

 ها و راهبردهای دیپلماسی عمومی و ورزشب( هماهنگی بین سیاست

عمومی و منابع کسب آگاهی  ها و راهبردهای دیپلماسینظر از سیاستمیزان آگاهی صاحب -

 اطالعات؛/
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 ها و راهبردهای دیپلماسی عمومی؛میزان آگاهی مسئوالن ارشد ورزش از سیاست -

 ها و مشکالت موجود؛تعامالت ملی و همکاری بین بخشی و اشاره به ضعف -  

 های موجود.ها و چالشهای مدون در دو بخش و اشاره به ضعفنقش اسناد و برنامه - 

 های انقالب اسالمی، معرفی صحیح فرهنگ ملی و اسالمی ستفاده از بستر ورزش در انتقال پیامج( ا

 د( اقدامات پیشنهادی در تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی و ورزشی

 شوندگان؛ زعم نظرهای مصاحبههای برشمرده بهاظهارات و زمینه -

 المللی؛میزبانی رویدادهای بین -

 المللی؛حضور در رویدادهای بین -

 اعزام مربیان و ورزشکاران؛ -

 حضور مربیان و ورزشکاران خارجی در ایران؛ -

 بستر رسانۀ ملی؛ -

 های ورزش؛استفاده از نخبگان و ستاره -

 المللی.های بیننظور عضویت در سازمانمشناسایی مراجع و مجامع متناسب به -

 فرایندی طی بردارییادداشت طریق پژوهشگر از ها،داده گردآوری در مذکور مراحل انجام با همزمان

 این طی از پس. پردازدمی داده با تعامل از خود تفسیر و هااندیشه ثبت به مندنظام و پیوسته و مستمر

پژوهشگر آنچه  مرحله این در. است تئوری نهایی تدوین و نگارش هاداده تحلیل در مرحله آخرین مراحل

 اختیار در نو اینظریه قالب در پاسخ دهد، پژوهش هایپرسش به تواندمی و دیده پژوهش تصویر از را که

 دهد.می قرار سایرین

 

 های پژوهشیافته

ها و کنندگان در پژوهش پس از بررسی، استخراج مقولهآمده از شرکتدستدر این قسمت اطالعات به

 طور مجزا ارائه شده است. مضامین هر سؤال و تحلیل هر کدام به

 : 1سؤال 

منظور شناسایی نقش ورزش در میزان تحقق کارکردها و اهداف دیپلماسی کشور، اطالعات به

تواند دقت بررسی و این نتیجه حاصل شد که ورزش میکنندگان در مصاحبه بهآمده از شرکتدستبه
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نقش فرهنگی و نقش ملی و فراملی در تحقق کارکردها و اهداف دیپلماسی کشور ایفا کند. مضامین و 

 آمده است.  1های هر کدام در این زمینه، در جدول مقوله

 

 . نقش ورزش در میزان تحقق کارکردها و اهداف ديپلماسی کشور1جدول 

 ورزش در میزان تحقق کارکردها و اهداف ديپلماسی کشور چه نقشی دارد؟ .1

 مضمون/ ها هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله

نمایان و عرضه کردن فرهنگ بدون محدودیت با سازی، جذب مخاطبان، فرهنگ

 ها از طریق ارتباط با مردم دنیاها و آداب و رسوم و سنتورزش، انتقال ارزش

سازی ارتباطات اجماع جهانی از طریق زبان مشترک و قابل فهم و درک، نزدیک

المللی، تقویت و توسعۀ دیپلماسی عمومی، کسب فرهنگی و اقتصادی، صلح بین

المللی و ایجاد روابط المللی در میادین ورزشی، بهبود مناسبات بینای بینهکرسی

 ها، توسعه، وحدت و اقتدار ملی سازنده بین کشورها و ارتباط دولت

 نقش فرهنگی

 نقش ملی و فراملی

 

 : 2سؤال 
وضعیت موجود از حیث کمک به تحقق اهداف توسعۀ دیپلماتیک و نحوۀ اداره و مدیریت ملی ورزش 

های این مبحث های محتوا، مدیریت و اجرا دارد. مضامین و مقولههایی در زمینهزعم کارشناسان، ضعفبه

 آورده شده است.  2در جدول 

 

 ملی مديريت و اداره نحوة و ديپلماتیک توسعۀ اهداف تحقق به کمک حیث از موجود . وضعیت2جدول 

 موجود هایکاستی و هاورزش، ضعف

ضعیت موجود از حیث کمک به تحقق اهداف توسعۀ ديپلماتیک و نحوة اداره و مديريت ملی ورزش و.2

 اند؟ های موجود کدامها و کاستیدر اين زمینه چگونه است؟ ضعف

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله ها مضمون/   

نبود تعریف واحد از دیپلماسی در ورزش، نبود قواعد و ضوابط و چارچوب 

مشخص برای اهداف دیپلماتیک ورزش، عدم هدفمندی محتوا و اجرای 

 ورزش در مواضع دیپلماسی

 های محتواییوضعیت و ضعف

نبود جایگاه مشخص برای دیپلماسی در ورزش و نبود حدود مشخص 

وضعیت فعلی با اهداف فرهنگی، عدم هماهنگی  میان آنها، همراستا نبودن

حمایت  المللی، عدمو همخوانی شرایط موجود با رویکردهای انضباطی بین

المللی در کشور و عدم هماهنگی های بیناز جایگاه اشخاص صاحب کرسی

 المللیهای ادارۀ امور بینمیان متصدیان و پست

های مدیریتی و وضعیت و ضعف

 اجرایی
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 : 3سؤال 

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شماری در عرصههای بیای است که دارای ظرفیتورزش مقوله

نظور تحقق اهداف توسعۀ دیپلماتیک بهره برد. متوان بههای بالقوه میباشد. از این ظرفیتسیاسی می

 آمده است.  3جدول اند، در گذاری شدههای ورزش نامها و مضامینی که تحت عنوان ظرفیتمقوله

 

 های بالقوه در ورزش برای تحقق اهداف توسعۀ ديپلماتیک. ظرفیت3جدول 

 ند؟اهای بالقوه در ورزش برای تحقق اهداف توسعۀ ديپلماتیک کدامظرفیت .3

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 

پذیری براساس مخاطب وجود باور و عقیده در تحقق اهداف، شناسایی نظرهای مردم و

ها، استفاده از ورزش برای ارتباط با سالیق بومی، فرهنگی و اقلیمی، استفاده از رسانه

 جهان و تبلیغ و معرفی ایران

 های فرهنگیظرفیت

نگرش همسو بین دولت و مجلس برای همکاری وزارت ورزش و وزارت امور خارجه، 

در مجلس، استفاده از افراد مطلع و آگاه  دولتی بودن ورزش، استفاده از فراکسیون ورزش

 و آموزش و آگاهی دادن به افراد صاحب کرسی

 های مدیریتیظرفیت

 
 :4سؤال 

های مشترک های مشترکی وجود دارد. این زمینههای ورزشی و دیپلماسی زمینهمنظور انجام فعالیتبه

ها و شوند. مقولهالمللی مطرح میگاهی تحت عنوان قوانین و مقررات و گاهی تحت عنوان ارتباطات بین

 آمده است.  4های مشترک در جدول مضامین این زمینه

 

 های ورزشی و ديپلماسیموجود در فعالیتهای مشترک . زمینه4جدول 

 های ورزشی و ديپلماسی کدام است؟های مشترک موجود در فعالیتزمینه .4

 مضمون/ ها هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله

تابعیت و حاکمیت قانون، تبیین و تدوین جایگاه دیپلماسی ورزش در دولت و استفاده از 

 های وزارت امور خارجه پتانسیل
 قوانین و مقررات

فهم مشترک بین سیاست، ورزش و فرهنگ در هدایت مردم، توریسم ورزشی، استفاده از 

 ظرفیت ورزش برای ارتباط با جهان
 المللیارتباطات بین
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 :5سؤال 

های ور میان حوزۀ ورزش و دیپلماسی عمومی نیازمند شناسایی زمینهایجاد ارتباط و تعامل بهره

ور را فراهم های موجود است که شرایط برقراری این ارتباط و تعامل بهرهای تحت عنوان پتانسیلبالقوه

  آمده است. 5شده در جدول ها و مضامین شناساییآورد. مقولهمی

 

ور میان حوزة ورزش و ديپلماسی نظور ايجاد ارتباط و تعامل بهرهمهای نوين بالقوه به.زمینه5جدول 

 عمومی

ور میان حوزة ورزش و ديپلماسی عمومی منظور ايجاد ارتباط و تعامل بهرههای نوين بالقوه بهزمینه .5

 کدام است؟

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 

گذار در امر فرهنگ، آموزش، کنترل و های سیاستمبنا قرار گرفتن حاکمیت دستگاه

 ها، استفاده از دانش و تجربیات کشورهای موفق و الگوبرداری مناسب نظارت بر آموزه
 فرهنگی _های علمیپتانسیل

 های اقتصادیپتانسیل فروش محصوالت ورزشی، عرضۀ خدمات ورزشی، عرضۀ تولیدات ملی در کنار مسابقات

 

 :  6سؤال 

ها و راهبردهای دیپلماسی نظران ارشد ورزش نسبت به سیاستآگاهی و تخصص مسئوالن و صاحب

ریزی، اجرا و نظارت بر دیپلماسی گذاری، برنامهنظور هدفمهای الزم بهعمومی و منابع کسب آگاهی

آمده  6شده در این زمینه در جدول ها و مضامین شناساییورزش از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقوله

 است. 

ها و راهبردهای ديپلماسی نظران و مسئوالن ارشد ورزش از سیاست. میزان آگاهی صاحب6جدول 

 گاهیعمومی و منابع کسب آ

ها و راهبردهای ديپلماسی عمومی نظران و مسئوالن ارشد ورزش از سیاستمیزان آگاهی صاحب .6

 ند؟اچقدر است؟ منابع کسب آگاهی در اين زمینه کدام

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 

توجهی به دلیل نبود استانداردهای الزم، بییکسان نبودن آگاهی مدیران ورزشی به

های نظور توانمندی افراد برای احراز پستمسنجش میزان آگاهی، خأل آموزش به

 المللیبین

 سطوح دانش و آگاهی

بندی کشورها و انتخاب کشورهایی با تشابه فرهنگی، بومی، سیاسی و دینی، طبقه

 های تخصصی ورزش و انجام مطالعات تطبیقیشناسایی کشورهای موفق در حوزه
طالعاتی تطبیقیمنابع ا  
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 :7سؤال 

های متولی امور ورزشی و دیپلماسی عمومی در زمینۀ دیپلماسی تعامالت ملی و همکاری بین بخش

های بالقوه باشد، اما مندی از ظرفیتتواند راهگشای بسیاری از مسائل در این زمینه و بهرهورزشی می

 آمده است.  7جدول  شده در این زمینه درها و مضامین شناساییشود. مقولهمتأسفانه مورد غفلت واقع می

 

 ها و مشکالت موجودبخشی در زمینۀ ديپلماسی ورزش، ضعف. تعامالت ملی و همکاری بین7جدول 

ها و مشکالت بخشی در زمینۀ ديپلماسی ورزش وجود دارد؟ ضعفآيا تعامالت ملی و همکاری بین.7

 اند؟ موجود در اين زمینه کدام

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 

ای و موردی دهی با تعلل، عملکرد و حمایت جزیرهمشی واحد و شفاف و پاسخنبود خط

گیری، وجود قوانین بازدارنده و افزایی الزم و تعدد مراکز تصمیمو تصادفی، عدم هم

ها برای برقراری ها و عدم آزادی عمل فدراسیونهای نظارتی تو در تو، محدودیتالیه

های اجرایی، عدم المللی، عدم ارتباط منسجم بین مقولهات بینروابط و مکاتب

 دهندههای اتصالاستراتژی

های تنوع تصمیمات و دستورالعمل

 پراکنده

 

 : 8سؤال 

دلیل های مدون در دیپلماسی عمومی و ورزش واضح و مبرهن است، اما بهنقش اسناد و برنامه

آمده در این بخش دستغفلت واقع شده است. مضامین بههایی در این زمینه این مسئله مورد کاستی

شده از نظرهای های استخراجهمراه مقولههای مدون بهتحت عنوان خألهای موجود در بخش اسناد و برنامه

 آمده است.  8کنندگان در مصاحبه، در جدول شرکت

 

 های موجودها و چالشهای مدون در ديپلماسی عمومی و ورزش، ضعف. نقش اسناد و برنامه8جدول 

های موجود ها و چالشهای مدون در ديپلماسی عمومی و ورزش چیست؟ ضعفنقش اسناد و برنامه. 8

 ند؟اکدام

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 

اجرا در حوزۀ دیپلماسی ورزش، نقش انفعالی اسناد در زمینۀ نبود سند مشخص و قابل 

برداری صرف در تنظیم اسناد از روی محتواهای پیشین، ایجاد ظرفیت، کپیتعهدپذیری و 

ها ها، ناآگاهی مخاطبان اسناد و برنامهعدم شفافیت و کمبود اسناد و مدارک و برنامه

 نظور اجرای آنهامبه

خألهای موجود در بخش اسناد 

 های مدونو برنامه

 



 1398، تابستان 2، شمارة 11رزشی، دورة مديريت و                                                                                  230

 

 

 : 9سؤال 

های مهم در دیپلماسی عمومی کشور است. از جمله سیاستانتقال پیام انقالب اسالمی به جهان 

کنندگان زعم شرکتشده بهها و مضامین استخراجهای متعددی در این زمینه دارد. مقولهورزش ظرفیت

های انقالب اسالمی و معرفی صحیح فرهنگ ملی و در این پژوهش در زمینۀ نقش ورزش در انتقال پیام

 آمده است. 9اسالمی در جدول 

 

 اسالمی و ملی فرهنگ صحیح معرفی و اسالمی انقالب هایپیام انتقال در ورزش . نقش9جدول 

های انقالب اسالمی و معرفی صحیح فرهنگ توان از بستر ورزش در انتقال پیامبه چه طريق می .9
 ملی و اسالمی بهره برد؟ 

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ ها 
سازی پیام انقالب از شوند، فرهنگالمللی میهای بینکه وارد عرصهآموزش افرادی 

 های ورزشیطریق محیط
های آموزشی گیری از ظرفیتبهره

 و فرهنگی
های فرهنگی رسانی ارزشدیده، پیاممبادلۀ تجربیات از طریق افراد سرآمد و آموزش

 شیانقالب از طریق حضور ورزشکاران با پوشش مناسب در میادین ورز
 الگوسازی

 

 :10سؤال 

 10منظور تحقق اهداف دیپلماسی فرهنگی ورزشی در جدول نظران بهاقدامات پیشنهادی صاحب 

آمده است، مسیر دست آمده است. این اقدامات پیشنهادی که از طریق تجربیات مدیریتی و کارشناسی به

   سازد.آینده را روشن می
 

 نظور تحقق اهداف ديپلماسی فرهنگی ورزشیمنظران بهصاحب. اقدامات پیشنهادی 10جدول 

 منظور تحقق اهداف ديپلماسی فرهنگی ورزشی چیست؟ اقدامات پیشنهادی شما به.10

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  مضمون/ های موردنظر پژوهش 

دیپلماسی، ها و نهادهای سیاستگذار فرهنگی، ورزشی و تعمیق روابط بین دستگاه

پذیری و احترام به های تخصصی ورزش، اعتقادات، باورها، قانونآموزش در حوزه

سازی مسئوالن و آموزش ایشان، جهانی فکر کردن و نگاه جهانی داشتن، مافوق، آگاه

های متخصص داخلی و خارجی، های متفاوت، سیاستگذاری گروهاحترام به فرهنگ

قات میدانی، استفاده از تجارب کشورهای موفقهای کاربردی و تحقیانجام پژوهش  

توجه به نظرات اظهارات 

هاشوندهمصاحبه  

های اسالمی ایرانی برای روشن شدن مواضع تبیین شفاف مصادیق و فلسفۀ ارزش

ها ها، حضور بانوان، پوشش رسانههای حضور در برخی رشتهفرهنگی و ملی، رفع چالش

ها ها و فرهنگو رسوماز کشورهای مهمان، آداب و حضور تماشاگران، شناخت کافی 

های سرآمد و برتر و میزبانی گذاری اعمال دیپلماتیک، میزبانی در ورزشجهت هدف

 از کشورهایی که مراودات کمتری داریم جهت افزایش همکاری

 المللیمیزبانی رویدادهای بین
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 قق اهداف ديپلماسی فرهنگی ورزشینظور تحمنظران به. اقدامات پیشنهادی صاحب10جدول ادامۀ 

 منظور تحقق اهداف ديپلماسی فرهنگی ورزشی چیست؟ .اقدامات پیشنهادی شما به10

هاشده از مصاحبههای استخراجمقوله  
مضمون/ های موردنظر 

 پژوهش

روز، آموزش افرادی استوار کردن تفکر مدیریت فرهنگی از طریق آموزش مستمر و به

المللی شرکت دارند، ایجاد منافع تجاری با اعزام مربیان به خارج که در رویدادهای بین

 از کشور 
المللیحضور در رویدادها بین  

ورزشکاران و المللی با حضور موفق های بیناعتمادسازی و تسهیل روند کسب کرسی

مربیان در جهان، تبلیغات مؤثر از طریق حضور ورزشکاران خارجی برای تغییر نگرش 

 منفی سایر کشورها

اعزام مربیان و ورزشکاران به 

خارج و حضور مربیان و 

 ورزشکاران خارجی در کشور

های فرهنگی ها در زمینۀ پوشش اخبار، تأکید بر انتشار ارزشتقویت عملکرد رسانه

های فرهنگی ورزشی ای انتشار اخبارهای هیجانی، انتقال کارکردها و ارزشجبه  
 بستر رسانۀ ملی

های ورزشی در زمینۀ الگوسازی، حمایت از استفاده از پتانسیل نخبگان و ستاره

های ملیعنوان سرمایههای ورزشی بهنخبگان و ستاره  

های استفاده از نخبگان و ستاره

 ورزشی

های فردی در نظور فعالیت، توجه به پتانسیلمالمللی بههای بیندهتوجه به سطوح ر

های کالسیک جهت ایفای های جدید در کنار رشتهکنار اقتدار ملی، حضور در رشته

 نقش مؤثر

شناسایی مراجع و مجامع 

نظور عضویت در ممتناسب به

المللیهای بینسازمان  

 

 گیریو نتیجهبحث  

 ضوابط و قواعد نبود ورزش، در دیپلماسی از واحد تعریف دلیل نبودمحتوا و اجرا بهوضعیت موجود از حیث 

 مواضع در ورزش اجرای و محتوا هدفمندی عدم ورزش، دیپلماتیک اهداف برای مشخص چارچوب و

 همراستا آنها، میان مشخص حدود نبود و ورزش در دیپلماسی برای مشخص جایگاه دیپلماسی، نبود

 انضباطی رویکردهای با موجود شرایط ناهمخوانی و ناهماهنگی فرهنگی، اهداف با فعلی وضعیت نبودن

 میان ناهماهنگی و کشور در المللیبین هایکرسی صاحب اشخاص جایگاه از حمایت عدم المللی،بین

لقوه شماری است که استفاده از ظرفیت باهای بیالمللی، دارای ضعفبین امور ادارۀ هایپست و متصدیان

های مدیریتی در ورزش های فرهنگی و ظرفیتهای جدی مواجه کرده است. ظرفیتدر ورزش را با چالش

 سالیق براساس پذیریمخاطب و مردم نظرهای شناسایی اهداف، تحقق در عقیده و باور همچون وجود

 معرفی و تبلیغ و جهان با ارتباط برای ورزش از استفاده ها،رسانه از استفاده اقلیمی، و فرهنگی بومی،

 بودن دولتی خارجه، امور وزارت و ورزش وزارت همکاری برای مجلس و دولت بین همسو ایران، نگرش

 به دادن آگاهی و آموزش و آگاه و مطلع افراد از استفاده مجلس، در ورزش فراکسیون از استفاده ورزش،

های دیپلماسی های ورزشی و فعالیتهای مشترک میان فعالیتکرسی در کنار وجود زمینه صاحب افراد
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 جایگاه تدوین و تبیین قانون، حاکمیت و المللی مانند تابعیتبین مقررات و ارتباطات و در زمینۀ قوانین

 ورزش سیاست، بین مشترک خارجه، فهم امور وزارت هایپتانسیل از استفاده و دولت در ورزش دیپلماسی

جهان، از جمله  با ارتباط برای ورزش ظرفیت از استفاده ورزشی، توریسم مردم، هدایت در فرهنگ و

نظور رسیدن به اهداف سیاسی است. برای رسیدن به این مهم و برقراری مگیری از ورزش بههای بهرهراه

های فرهنگی و اقتصادی پتانسیلتوان از ور میان ورزش و دیپلماسی میارتباطی سازنده و تعامل بهره

 بر نظارت و کنترل آموزش، فرهنگ، امر در سیاستگذار هایدستگاه حاکمیت گرفتن قرار مانند مبنا

 ورزشی، محصوالت مناسب، فروش الگوبرداری و موفق کشورهای تجربیات و دانش از استفاده ها،آموزه

 مسابقات استفاده کرد.  کنار در ملی تولیدات عرضۀ ورزشی، خدمات عرضۀ

نظران و مسئوالن ارشد ورزش های ذکرشده، سطوح دانش و آگاهی صاحببر کمبودها و چالشعالوه

دلیل نبود استانداردهای الزم یکسان نیست و به سنجش بهها و راهبردهای دیپلماسی عمومی از سیاست

خأل آموزشی  المللیهای بینحراز پستنظور توانمندی افراد برای امشود و بهمیزان آگاهی توجهی نمی

بندی کشورها و انتخاب کشورهایی طبقهوجود دارد. این کمبودها از طریق منابع اطالعاتی تطبیقی مانند 

های تخصصی ورزش و انجام با تشابه فرهنگی، بومی، سیاسی و دینی، شناسایی کشورهای موفق در حوزه

 دلیل نبودبه های پراکندهع تصمیمات و دستورالعملتنوشود. اگرچه برطرف می مطالعات تطبیقی

 عدم تصادفی، و موردی و ایجزیره حمایت و عملکرد تعلل، با دهیپاسخ و شفاف و واحد مشیخط

 هامحدودیت تودرتو، نظارتی هایالیه و بازدارنده قوانین وجود گیری،تصمیم مراکز تعدد و الزم افزاییهم

 بین منسجم ارتباط عدم المللی،بین مکاتبات و روابط برقراری برای هافدراسیون عمل آزادی عدم و

بخشی در زمینۀ تعامالت ملی و همکاری بیندهنده، اتصال هایاستراتژی عدم اجرایی، هایمقوله

 دیپلماسی حوزۀ در اجراقابل  و مشخص سند دیپلماسی ورزش را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی نبود

 از اسناد تنظیم در صرف برداریکپی ظرفیت، ایجاد و تعهدپذیری زمینۀ در اسناد انفعالی نقش ورزش،

 و اسناد مخاطبان ناآگاهی ها،برنامه و مدارک و اسناد کمبود و شفاف نبودن پیشین، محتواهای روی

دهد. این در را نشان می های مدونخألهای موجود در بخش اسناد و برنامهآنها،  اجرای نظورمبه هابرنامه

 افرادی فرهنگی ورزش و الگوسازی از طریق آموزش و آموزشی هایظرفیت از گیریاست که با بهره حالی

ورزشی،  هایمحیط طریق از انقالب پیام سازیفرهنگ شوند،می المللی ورزشیبین هایعرصه وارد که

 حضور طریق از انقالب فرهنگی هایارزش رسانیپیام دیده،آموزش و سرآمد افراد طریق از تجربیات مبادلۀ

 اسالمی انقالب هایپیام انتقال در ورزش بستر از توانورزشی می میادین در مناسب پوشش با ورزشکاران
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 دیپلماسی اهداف تحقق نظورمبرد. در ادامه پیشنهادهایی به بهره اسالمی و ملی فرهنگ صحیح معرفی و

 شود: ورزشی ارائه می فرهنگی

 فرهنگی؛ سیاستگذار نهادهای و هادستگاه بین روابط تعمیق -

 باورها؛ اعتقادات و ورزش، تخصصی هایحوزه در آموزش دیپلماسی، و ورزشی  -

 مافوق؛ به احترام و پذیریقانون  -

 داشتن؛ جهانی نگاه و کردن فکر جهانی ایشان، آموزش و مسئوالن سازیآگاه  -

 خارجی؛ و داخلی متخصص هایگروه سیاستگذاری متفاوت، هایفرهنگ به احترام  -

 موفق؛ کشورهای تجارب از استفاده میدانی، تحقیقات و کاربردی هایپژوهش انجام -

 و فرهنگی مواضع شدن روشن برای ایرانی اسالمی هایارزش فلسفۀ و مصادیق شفاف تبیین -

 ملی؛

 تماشاگران؛ حضور و هارسانه پوشش بانوان، حضور ها،رشته برخی در حضور هایچالش رفع -

 اعمال گذاریهدف جهت هافرهنگ و هاو رسومآداب  مهمان، کشورهای از کافی شناخت  -

 دیپلماتیک؛

 منظوربه داریم کمتری مراودات که کشورهایی از میزبانی و برتر و سرآمد هایورزش در میزبانی  -

 همکاری؛ افزایش

 روز؛به و مستمر آموزش طریق از فرهنگی مدیریت تفکر کردن استوار -

 مربیان اعزام با تجاری منافع ایجاد دارند، شرکت المللیبین رویدادهای در که افرادی آموزش  -

  کشور؛ از خارج به

 و مربیان ورزشکاران موفق حضور با المللیبین هایکرسی کسب روند تسهیل و اعتمادسازی -

 جهان؛ در

 کشورها؛ سایر منفی نگرش تغییر برای خارجی ورزشکاران حضور طریق از مؤثر تبلیغات  -

 جایبه فرهنگی هایارزش انتشار بر تأکید اخبار، پوشش زمینۀ در هارسانه عملکرد تقویت -

  ورزشی؛ فرهنگی هایارزش و کارکردها انتقال هیجانی، اخبارهای انتشار

 و نخبگان از حمایت الگوسازی، زمینۀ در ورزشی هایستاره و نخبگان پتانسیل از استفاده -

 ملی؛ هایسرمایه عنوانبه ورزشی هایستاره
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 فردی هایپتانسیل به توجه فعالیت، نظورمبه المللیبین هایرده سطوح به توجه -

 مؤثر. نقش ایفای جهت کالسیک هایرشته کنار در جدید هایرشته در حضور ملی، اقتدار کنار در
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of sport and sport diplomacy 

development in advancing sociocultural policies and foreign relations of the 

Islamic Republic of Iran. Qualitative research methodology was applied. 20 

sport experts who had considerable international and management 

experiences in the field of sport were selected by purposive sampling method 

and theoretical saturation. Then the required data were obtained using 

unstructured exploratory interviews. Different coding methods including 

open, selective and distinctive were used and the data were analyzed and 

interpreted in terms of the study aims and questions. The results revealed 

different challenges and weaknesses including lack of clear policies, lack of 

required knowledge and awareness in this field, and lack of knowledge about 

potential capacities in sport - culture diplomacy. In the end, some 

recommendations and measures to realize sport diplomacy goals through 

hosting international events, participation in international events, dispatching 

coaches and athletes, national media context, using sport stars and elites, and 

purposeful membership in international communities were offered. 
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