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 چکیده
های جدید و کمک به درک دیدگاهها و عامل برای باز کردن افقدنبال افزایش تدیپلماسی ورزش پدیدۀ جدیدی است که به

ام گرفته است، فرهنگ بین مردم جهان است. در این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی است و با رویکرد گرندد تئوری انج

این حوزه در  مدیران و نظرانصاحب به تبیین جوانب مختلف پدیدۀ دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. جامعۀ پژوهش شامل

برفی انتخاب شدند. در بین آنها نمونۀ پژوهش به شکل هدفمند و غیرتصادفی و در برخی موارد گلوله تئوری و عمل بود که

ری و انتخابی مصاحبۀ عمیق، همزمان تحلیل و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری باز، محو 18پس از مطالعۀ مبانی نظری، 

ی محورهاو کوربین در  براساس الگوی پارادایمی استراسها مفهوم بود. مقوله 60مقوله و 14کد باز ،165حاکی از شناسایی 

یامدها قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی پ ی کنش و واکنش وراهبردهاگر، ای، شرایط مداخلهشرایط علی، شرایط زمینه

شناسی سیاسی، سیاست ای در توسعۀ جامعهیامدهای عمدهپمحوری و شناخت دیپلماسی ورزشی از آن است که برنامه

 در ابعاد مختلف در بر خواهد داشت. کشورها ورزشخارجی و توسعۀ 

 

 یدیکل یهاواژه
بنیاد.توسعۀ ورزش، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ورزشی، سیاست خارجی، نظریۀ داده
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 مقدمه
ها بدانیم، ابزارها و سازوکارهای متعددی توسط دولت« فن مدیریت تعامل با جهان خارج»اگر دیپلماسی را 

است. با استفاده  1دیپلماسی ورزشی ابزارهایکی از این . (22) کار گرفتتوان بهبرای اعمال این مدیریت می

یدادهای ورزشی در پی ایجاد رواز این ابزار سیاستمداران و دولتمردان دنیا با استفاده از افراد ورزشی و 

(. امروز ورزش جنبۀ 27ی دیگرند )کشورهاهای ها و دولتتصویر مطلوبی از کشور خود در بین سازمان

( 2007) 2ودت(. برگ اسگارد، هولی هان، دلند و رامت20است ) شده)ها( دولتمهمی از نفوذ سیاسی 

به لحاظ ها و اهداف سیاسی گوناگون آنها کنند افزایش برجستگی و برتری ورزش برای دولتبیان می

عقیده دارد دیپلماسی  (2012در این زمینه مورای )(. 7ورزش است )جنبه با اهمیت فرهنگی و اجتماعی 

تواند شود، چراکه  ابزاری دیپلماتیک است که میعنوان نوشدارو از طرف دولتمردان حمایت میورزشی به

( و از سوی دیگر، مسائل و مشکالت 27انزوا را کاهش دهد و ثبات و امنیت را برای کشور به ارمغان آورد )

 (.19کند )آسایش اجتماعی را فراهم میغیرورزشی را حل و 

های شهر های نظامی بین دولتتوان به توقف جنگعنوان مصداق تأثیر ورزش بر دیپلماسی میبه

ها در صلح کامل اشاره کرد. بر همین های المپیک باستان برای برگزاری بازییونان، پیش از برگزاری بازی

المللی ورزشی حداقل از المپیاد باستان یک نقش ی بینهاکند رقابت( بیان می2014)3مبنا پیگمن

( در بررسی رابطۀ ورزش و دیپلماسی 2014)4ای دیگر دئوز(. در مطالعه29دیپلماسی را در برداشته است )

ویژه ها بخش مهمی از جامعه بوده و روابط بین ورزش و سیاست و بهکند که ورزش قرنعمومی بیان می

تر برگزار در هرچه باشکوه 1936(. اقدام هیتلر در سال 9عی کلمه باستانی است )دیپلماسی به معنای واق

(، ارتباطات بین دو ملت و 12شدن مسابقات، تا بتواند بستری برای تبلیغ حزب سیاسی خود فراهم کند )

پنگ برای رابطۀ آمریکا و چین یا مسابقات دولت و توسعۀ سیاست خارجی آنها مثل دیپلماسی پینگ

(، همه حاکی از استفادۀ 15ی و فوتبالی که در زمان دولت خاتمی بین ایران و آمریکا برگزار شد )کشت

 دیپلماسی ورزشی است.

مندند، دالیل مختلفی دارد. ها امروزه  به استفاده از ورزش در حوزۀ دیپلماسی عالقهاینکه چرا دولت

عنوان یک فعالیت سه علت ورزش را بهها به ( بیان داشتند که دولت2007برگس گارد و همکاران )

                                                           
1. Sport Diplomacy 

2. Bergsgard ,Houlihan, Mangset,dland, Rommetvedt 

3.  Pigman 

4. Deos 
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یافته های توسعهورزش ابزار فرهنگی قوی برای ملت دهند: اول اینکهاقتصادی مدنظر قرار می –اجتماعی 

کند؛ دوم، ورزش ابزاری است که ها را به خود جلب میهای ملی توجهها و موفقیتاست که توسط رسانه

ون نمایش قدرت سیاسی، بهبود توسعۀ اقتصادی، و احیای اماکن ها همچتواند اهداف غیرورزشی دولتمی

نیست،  1ای چندبعدی است که تنها یک خدمت عمومیشهری را برآورده کند؛ سوم اینکه ورزش مقوله

 (.7های اقتصادی است )بلکه جنبۀ مهمی از فراهم کردن آسایش و رفاه اجتماعی همراه با فعالیت

دلیل دنبال دارد. امروزه بهبه کشورهاو تشکیالت اقتصادی مناسبی را برای  ساختاراستفاده از ورزش، 

ارزش زیاد تبلیغاتی و برد جهانی ورزش برگزاری مسابقات جهانی برای کشور و منطقۀ میزبان، منافع 

به صحنۀ ورزش را  اسپانسرهاهای تبلیغاتی تجاری، ورود از طریق ورود توریست، آگهی -بزرگ اقتصادی

تواند برای کشور مراه دارد. واضح است که میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی چه فواید اقتصادی را میهبه

درصد میزبانی  95( ساالنه حدود 2000) 2میزبان به ارمغان آورد. در این زمینه براساس تحقیقات آندرف

کشورهای در حال توسعه درصد باقیمانده در  5کشور پیشرفته و تنها  30رویدادهای بزرگ ورزشی تنها در 

ی دیگری هم دارد. هورن و همکاران کارکردها(. جدا از مقولۀ اقتصاد، دیپلماسی ورزشی 4گیرد )انجام می

 و داخلی هایانگیزه در اغلب ورزش در گذاریسرمایه ها برایدولت کنند انگیزۀبیان می (2013)

 و اجتماعی سازییکپارچه سازی،ملت شهری، یداخلی بازساز هایانگیزه میان دیپلماتیک نهفته است. در

 دیگر، برخی کشورهای اقدامات از نارضایتی یا ابراز حمایت شامل دیپلماتیک هایانگیزه اجتماعی و کنترل

( 2010) 3ساهین، ینل و کالکوگلو .(18کنند )ایجاد تصویر مطلوب و روابط دیپلماتیک مناسب را دنبال می

گرایی بازی های گوناگونی در ملیدر بررسی اهمیت ورزش در ایجاد هویت ملی نشان دادند ورزش نقش

گرایی آمیخته با سیاست، ایجاد طبقات ها، ایجاد رقابت ملی، تقویت ملیکند، از جمله توسعۀ دولتمی

ش ملی، شناساندن ملیت در وسیلۀ تعریف مفاهیم ورزپرستی بههای ملی، تقویت میهناجتماعی و هویت

 .(32)های ملی، غرور و وحدت ملی المللی، ایجاد آگاهیعرصۀ بین

کند، سیاستگذاری در زمینۀ روابط بین آنچه بیش از همه در عرصۀ دیپلماسی ورزشی خودنمایی می

الملل همچون دیگر علوم اجتماعی به جوامع شناختی تقسیم در سراسر دنیاست. روابط بین کشورها

کند و ورزش بخش مهمی از الملل را فراهم میشود که گسترۀ فهمی از ساختار و پویایی نظام بینشمی

                                                           
1. public service 

2. Andreff 

3. Sahin ,Yenel, Colakoğlu 
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هم (. مطالعۀ ادبیات موضوع بیانگر اهمیت و نقش م24الملل است )بین این جوامع شناختی در نظام

رسد کمتر به آن پرداخته نظر میالملل و دیپلماسی است. اما آنچه بهدیپلماسی ورزش در عرصۀ روابط بین

شناسی دیپلماسی ورزشی است، چراکه برخی پژوهشگران در این زمینه بر مبهم بودن شده، پدیده

طور که ورزش بهکند ( بیان می2013اند. مورای )ویکم صحه گذاشتهدیپلماسی ورزشی در قرن بیست

های عمودی، افقی، گیری از انواع کانالعجیبی زیر پرچم دیپلماسی عمومی قرار گرفته است که برای بهره

ویکم باید از زیر پرچم عمومی حذف شود و ای دیپلماسی ورزش در قرن بیستهای جمعی و شبکهکانال

 (. 28بندی و توسعه داده شود )ای بودجهشایسته طوربه

دهد این پدیده نیازمند اجمال بیان شد، ضرورت و اهمیت دیپلماسی ورزش بود که نشان میبهآنچه 

( ابزار تحلیل 1967ی بهتر است. گلیسر و کوربین )وربهرهمنظور شناسی آن بهبررسی پارامترها و مفهوم

تحلیل پدیدۀ برای درک و راهنمای  3یامدهاپو  2، کنش و کنش متقابل1پارادایم را در سه بخش شرایط

(. ل در این مطالعه سعی بر آن است تا با استفاده از پارادایم پژوهش کیفی 34) مورد مطالعه معرفی کردند

 ی دیپلماسی ورزش چیست؟پارامترهابه این پرسش پاسخ داده شود که مفروضات و 

 

 شناسی پژوهشروش

تبیین پدیدۀ دیپلماسی  کند، هدف پژوهش است. هدف پژوهش حاضرآنچه روش پژوهش را مشخص می

رو بهترین روش مطالعه کیفی اکتشافی است. راهبرد پژوهش کیفی، خود شامل ورزشی است. ازاین

مدنظر قرار گرفت. نظریۀ  4بنیاد )گرندد تئوری(های مختلفی است. در این پژوهش، روش نظریۀ دادهروش

های منظم با استفاده از شیوه ( که6)ت حاصل از اجرای چنین روش پژوهشی یک نظریۀ فرایندی اس

شود. در ها پرداخته میها و برقراری رابطۀ میان مقولهها، مضمونها، به تشخیص مقولهی دادهگردآور

 پژوهش حاضر به شرح زیر به پرسش پژوهش پاسخ داده شد.

به در ابتدا و پس از مطالعۀ منابع نظری و پیشینۀ موجود راهنمای مصاحبه تهیه شد. در ادامه 

شوندگان شامل استادان نظران این حوزه پرداخته شد. جامعۀ مصاحبهباز با صاحبهای باز و نیمهمصاحبه

الملل، سیاست خارجی، اقتصاد، مدیریت ورزشی و نظران حوزۀ دیپلماسی، روابط بیندانشگاهی و صاحب

                                                           
1. Condition 

2. Action/Interaction 

3. Consequences  

4. Grounded Theory 
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وزیر بود. روش  شناسی و همچنین مدیران در سطح معاون وزیر، رئیس فدراسیون و مشاورجامعه

یابد که گیری تا جایی ادامه میگیری نظری است و این نمونهبنیاد، روش نمونهداده گیری در تئورینمونه

 3حاصل شد. 2مصاحبه عمیق 18ای که در این مطالعه با برسد؛ مرحله 1به اشباع نظری

، کدگذاری 4کدگذاری باز بنیاد از طریق کدگذاری است که دارای سه مرحلۀروش تحلیل در نظریۀ داده

 است. 6و کدگذاری انتخابی 5محوری

ا ذهنی باز به ی باز پژوهشگر بکدگذارشود. در ی محسوب میکدگذاری باز نخستین مرحلۀ کدگذار

ر دتا مفاهیم مستتر  دندتالش کر هادادهپردازد. در این مرحله پژوهشگران با مرور گذاری مفاهیم مینام

ی محوری کدگذارهای اصلی و فرعی را مشخص کردند. در مرحلۀ بعد که و مقوله ها را بازشناسندداده

ی باز را انتخاب و آنها را در مرکز فرایند بررسی کردند. کدگذارهای اصلی شود، پژوهشگران مقولهنامیده می

اصلی  ایدلیل اینکه اجزی بهکدگذارند. در آخرین مرحله از ها را به آن مرتبط ساختسپس سایر مقوله

ی کدگذاردهد، پژوهشگر براساس این اجزای نوظهور در کار نظریه یا فرایند پیشنهادی خود را نشان می

ها از عمق داده شدهجاستخرابندی و مقایسۀ مفاهیم کند. وظیفۀ بعدی پژوهشگران دستهتر عمل میگزیده

های ند و در الگوی پارادایم رابطهتهای یکسان قرار گرفبود، که در این مرحله نظرها و مفاهیم در طبقه

 آنها ارائه شد.

 

 ی پژوهشهاافتهی

مقوله در ابعاد الگوی  14مفهوم و  60کد باز، 165ی شامل کدگذارهای پژوهش حاضر در مراحل یافته

 (.1و شکل  5تا  1پارادایمی بود )جدول 

سی ورزش یا توسعۀ دیپلمادر این مطالعه شرایط علی به حوادث و وقایعی اشاره دارد که به وقوع 

های بالقوۀ های تغییرات محیط جهانی و پتانسیلشود، مقولهمشاهده می 1که در جدول گونههمان .شودیم منجر

 اند.عنوان عوامل علی توسعۀ دیپلماسی ورزشی شناسایی شدهمفهوم یا نشانه به 13ورزش با دربرداشتن 

                                                           
1. Theoretical Saturation 

2. In-Depth Interview 

نفر از  4مصاحبه با  4(، 2015ماهۀ مطالعات المپیک در المپیا )ودومین دورۀ یکبا توجه به حضور نویسندۀ مسئول در بیست. 3

 یش، آلمان، آمریکا و یونان انجام گرفت.اتری هادانشگاهاستادان 

4. Open coding 

5. Axial coding 

6. Selective coding 
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 های مرتبط با شرايط علی. مفاهیم و مقوله1جدول 

 

ۀ خاصی مجموعای بیانگر ای پرداخته شده است. شرایط زمینههای شرایط زمینهبه مفاهیم و مقوله 2در جدول 

سازی ها و مفاهیم زمینهمقوله 2جدول  آورد.فراهم میهای دیپلماسی ورزشی است که شرایط توسعه را از ویژگی

مقولۀ سازمان متولی، جامعۀ هدف و  3مفهومی که در  13دهد. توسعۀ دیپلماسی ورزشی را نشان می

 اند.بندی شدهمدیریت اخبار و اطالعات دسته

 
 ایهای مرتبط با شرايط زمینه. مفاهیم و مقوله2جدول 

 مفاهیم هامقوله محور

شرايط 
 ای زمینه

 سازمان متولی

 اسی ورزشیالملل و دیپلمفعال در حوزۀ روابط بین
 یردولتیغنفع دولتی و ی ذیهاسازمانو  نهادهاارتباط منسجم با دیگر 

 برخوردار از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی 
 پرورش دیپلمات ورزشی

 
 جامعۀ هدف

 

 عقاید مذهبی
 شناختیهای جمعیتیژگیوشناخت 

 شناخت وضعیت اقتصادی
 های فکری و سیاسیوابستگی

 آنها ادراکاتشناخت 

مديريت اخبار 
 و اطالعات

 های سیاست، مذهب، اقتصاد و ورزشتصویر مناسب در حوزه
 های اجتماعیهای جمعی و شبکهرسانه

 صورت روزانهمدیریت ارتباطی موضوعات به
 های حکومتی و مخاطبان غیردولتیمتقاعدسازی سازمان

 

هامقوله محور  مفاهیم 

 شرايط علی

تغییرات محیط 
 جهانی

 هاکاهش نقش انحصاری دولت

 طالعاتیاهای ارتباطی و انقالب در فناوری

 المللافزایش تأثیر افکار عمومی در توسعۀ روابط بین

 ونقل در دنیاتسهیل تردد و حمل

 یردولتیغو کنشگران  نهادهاافزایش نقش 

 مراکز علمیتولید مبانی نظری در حوزۀ قدرت نرم در 

پتانسیل بالقوه 
 ورزش

 جهانی شدن ورزش

 های دیپلماتیکجانشینی برای فعالیت

 اثربخشی باال در برابر کارایی بهینه

 هاها و قومیتمحبوبیت ورزش در همۀ فرهنگ

 سازیپتانسیل باال برای هویت
 عنوان یک صنعت و فعال در حوزۀ اقتصادیتبدیل ورزش به

 المللیافزایش روزافزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بین
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گر دیگر محوری است که در الگوی پارادایمی ارائه شده است. این محور به عواملی شرایط مداخله

 گیرد.مدنظر قرار می اهبردهارۀ محدودکنندگر یا عنوان تسهیلچون فضا، زمان، مکان و ... به
 

 گرمرتبط با شرايط مداخلههای . مفاهیم و مقوله3جدول 

 مفاهیم هامقوله محور

شرايط 

 گر مداخله

ها و سیاست

 هابرنامه

 با جامعۀ جهانی هنجارهاها و همسو بودن ارزش

 ریزی دقیقسیاستگذاری و برنامه

 ایجاد ساختار مناسب

 داشتن افق بلندمدت

 فرهنگ سازی

 آداب میزبانی و میهمانی

 های مذهبی و فرهنگیبرنامهها و مراسم

 ی محلیهنجارهاها و زبان، ارزش

 ابزارها

 المللی ورزشیهای ملی و بینسازمان

 المللی ورزشیی بینرخدادها

 المللیهای بینکرسی

 علوم سیاسی های علوم ورزشی ودانشکده

 افراد ورزشی )ورزشکار، مربی و مدیر(

 المللیهای بیننامهتفاهمها و دستورالعمل

 

گر در زمینۀ دیپلماسی ورزشی است. در این های شرایط مداخلهبیانگر مفاهیم و نشانه 3جدول 

سازی )شامل (، فرهنگمفهوم 4ها )شامل ها و برنامههای کیفی سه مقولۀ سیاستپژوهش حاصل مصاحبه

 مفهوم( بود. 6)شامل  ابزارهامفهوم(  3

شود. در تدابیری است که برای مدیریت یا توسعۀ پدیدۀ مورد پژوهش اتخاذ میمجموعه  راهبردها

ی، اربخشاعتبی کنش و واکنش در قالب سه مقوله ارائه شد. راهبرد برندسازی و راهبردهااین پژوهش، 

 نشان داده شده است. 4ها در جدول ی ظرفیتتوانمندسازیی با جهان و راهبرد گراتعاملراهبرد 

یامدهای پهای پژوهش در زمینۀ یافته 5ی کنش و واکنش هستند. جدول راهبردها بروندادیامدها، پ

 توسعۀ دیپلماسی ورزشی است.
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ی کنش و واکنشراهبردهاهای . مفاهیم و مقوله4جدول   

 مفاهیم هامقوله محور

ی راهبردها

کنش و 

 واکنش

 برندسازی و

 یاعتباربخش

 افزایش برند ملی ورزشی

 های ورزشیارزشتصویرسازی 

 ایجاد محیط مناسب افکار عمومی

 المللییدادهای بینرومیزبانی 

يی گراتعامل

 با جهان

 تبادل مربی و ورزشکار

 چندجانبهیدادهای دوجانبه و رو

 ورزشی مشترک -های علمیبرگزاری دوره

توانمندسازی 

 هایتظرف

 المللی ورزشیهای بینکسب مقر سازمان

 های ملیالمللی کردن ورزشبین

 المللگسترش آگاهانه بخش خصوصی در ورزش بین

 المللیهای بینکسب کرسی

 

شناسی سیاسی، توسعۀ سیاست خارجی و توسعۀ ورزشی های توسعۀ جامعهیامدها در قالب مقولهپاین 

 ارائه شده است.

 یامدهاپهای مرتبط با . مفاهیم و مقوله5جدول 

 

؛ به اقتضای پژوهش، محققان مابین این اندنشدهصورت متوالی دنبال به لزوماًسه مرحلۀ کدگذاری 

گانه، ابزار تحلیلی . در حین مراحل کدگذاری سهاندشدهجا مراحل برای حصول به بهترین نتیجه جابه

 مفاهیم هامقوله محور

 
 
 
 

 امدهایپ

شناسی جامعه
 سیاسی

 تقویت هویت ملی

 انسجام و همگرایی اجتماعی
 های اجتماعیکاهش آسیب

 سیاست خارجی

 

 المللنسازی ایجاد روابط بیزمینه

 ها()ایدئولوژیکشورهامعرفی سیاست خارجی 

 ی مثبت افکار عمومیدهشکل

 ورزشی

 زاییاشتغال

 ها، امکانات و تجهیزات ورزشیتوسعۀ زیرساخت

 گذاری بخش خصوصیافزایش سرمایه

 توریست ورزشی و جذب نخبگان ورزشی
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های و مفاهیم و نشانه محورهاها در درون مطابق نظر استراس و کوربین استفاده شد و مقوله 1پارادایم

 (. 1های مدل قرار گرفتند )شکل انتخابی در درون مقوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی. مدل پارادايمی پديدة ديپلماسی 1شکل 

 گیریبحث و نتیجه

دیپلماسی عمومی نوین پاسخی به مقتضیات جهان جدید است که در آن مردم و کنشگران جدید جهانی 

(. در این بین، ورزش از کنشگران 33کنند )المللی ایفا میو قواعد بین هنجارهانقش عمده در ساخت 

شماری دارد. یبی کارکردهاهای دیپلماتیک است. ورزش جدید جهانی در حوزۀ دیپلماسی و فعالیت

ی این پدیده است که از باستان تا به امروز شواهد زیادی در این زمینه کارکردهادیپلماسی ورزشی از 

های المپیک باستان، بازی وجود دارد. امضای پادشاهان یونان برای برقراری صلح در طول برگزاری بازی

چین و آمریکا و... حاکی از کارکرد این پدیده است. در این پژوهش که شناسایی پنگ بین دو کشور پینگ

اکتشافی مدنظر قرار گرفت که نتیجۀ آن شناسایی چهارده  -های کیفیاین پدیده مدنظر بود، مصاحبه

 ی الگوی پارادایمی بود.محورهامقوله در قالب 

                                                           
1. Paradigm 

 یامدها:پ
توسعۀ 

شناسی جامعه

 سیاسی
 

توسعۀ سیاست 

 خارجی

 

 توسعۀ ورزش

 
 

 :راهبردها

برندسازی و 

 اعتبار بخشی

گرايی با تعامل

 جهان

توانمندسازی 

 هاظرفیت
 

گر:مداخلهعوامل   
 فرهنگ

 ابزارها

 هاها و برنامهسیاست

 ای:ینهزمعوامل 
 متولیسازمان 

 جامعۀ هدف

مديريت اخبار و 

 اطالعات

 

 ديپلماسی ورزشی

شرايط 

 علی:
 

تغییرات 

محیط 

 جهانی

 
پتانسیل 

بالقوة 

 ورزش
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گوییم. شرایط شرایط علی یک پدیده میشود را آنچه موجب وقوع یک پدیده و لزوم توجه به آن می

زش در علی پدیدۀ دیپلماسی ورزشی دو عامل تعیین شد: تغییرات محیط جهانی و پتانسیل بالقوۀ ور

شده  عرصۀ دیپلماسی. در عصر حاضر تحول کیفی در عرصۀ دیپلماتیک رخ داده است؛ تحولی که موجب

ازپیش یشبالمللی و قدرت گرفتن صۀ بیناست تا قدرت نرم جای قدرت سخت را بگیرد. تحوالت عر

ت. یردولتی )همچون ورزش( موجب بروز تحوالتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده اسغبازیگران 

ها قرار دارد، با چالش مواجه کرده چنین تغییراتی، دیپلماسی سنتی را که بر مبنای تعامل میان دولت

دولتی یرغاشته است. کاهشی که زمینۀ ورود کنشگران ها را در پی د( و کاهش نقش انحصاری دولت28)

نیز  رهاکشوفراهم ساخته است. در این میان استراتژی سیاست خارجی  کشورهارا برای ورود دیپلماسی 

ازیگران غیردولتی پررنگ شدن نقش ب کنند( بیان می1392قرار گرفته است. هادیان و احدی ) الشعاعتحت

مورای  .(16) کار رودبهشکال جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی سنتی و افکار عمومی سبب شده تا ا

تواند انزوا را کاهش دهد و ثبات و امنیت عنوان ابزار دیپلماتیک، میکند که ورزش به( نیز بیان می2012)

 (.27را برای کشور به ارمغان آورد )

 نیترمهمک دارد. پژوهشگران زیادی های دیپلماتیای برای فعالیتاز طرفی ورزش پتانسیل بالقوه

مد از دولت و در اکار یا، نشان دادن چهرهیبه افکار عموم یدهکنترل و جهترا ورزش  یاسیس ۀژیکارو

الملل، دیپلماسی عمومی (، چراکه نقش اولیۀ ورزش در حوزۀ روابط بین10دانند )می یسازملت تینها

های طال در المپیک به این علت مهم است که مشروعیت کند شمارش مدال( بیان می2012) 1است. رونی

المللی و تأثیر آن بر افکار عمومی ی بیندادهایروبرای پوشش اخبار  هارسانهدنبال دارد. تمایل سیاسی را به

( در 2005) 2نولیباکه گونه(. همان31بودن ورزش در عرصۀ سیاست و دیپلماسی است ) مؤثرحاکی از 

ی عمومی پلماسیدهمچون  کیپلماتیدعنوان ابزار به تواندیمورزش  که دیرس جهینت نیاپژوهش خود به 

در حال  یریناپذطور اجتنابشدن ورزش به یجهان(. 5) ردیگبر روی عقاید مورد توجه قرار  ریتأثی برا

کنند که ورزش بیان می 4( در کتاب جهانی شدن و ورزش2009)3گیولیانوتی و رابرتسون .گسترش است

( و این 14و سیاست آمیخته شده است ) وکارکسبشود، بلکه با تجارت، دیگر به سرگرمی محدود نمی

                                                           
1. Rooney 

2. Bainvel 

3. Giulianotti &  Robertson 

4. Globalization and sport 
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الملل کرده است که شرایط توسعۀ روابط بین ترجذابالمللی ورزشی را های بینرقابتتنها شدن نه یجهان

  .را نیز فراهم ساخته است

و مدیریت اخبار و  ورزشی در این مطالعه سازمان متولی، جامعۀ هدفای دیپلماسی شرایط زمینه

کنند. سازمان متولی راهم میبر اینکه هدایتگرند، زمینۀ توسعه را نیز فها عالوهاطالعات تعیین شد. سازمان

اشد که اول از همه موفقیت در این حوزه ب سازنهیزمتواند در زمینۀ دیپلماسی ورزشی در صورتی می

 نهادهاالملل و دیپلماسی را سرلوحۀ کار قرار دهد؛ سازمانی که بتواند با دیگر یت در حوزۀ روابط بینفعال

 دیپلماسی را جلب کند. دستگاهارتباط برقرار کند و حمایت و پشتیبان 

ند اطیاز طرف دیگر جامعۀ هدف یا مخاطبان مدنظر است. مخاطبان دیپلماسی ورزشی نمایانگر محی

ا از کشور مجری آنه ادراکاتشناخت مخاطبان و  کهیطوربهشود، ورزشی در آن عمل می که دیپلماسی

تواند (. بر این اساس این شناخت می37ریزی دیپلماسی موفق است )دیپلماسی عمومی نخستین شرط پایه

و اطالعات  ای مدیریت اخبارریزی را برای دستگاه متولی بهتر فراهم کند. دیگر شرایط زمینهزمینۀ برنامه

 کهیطورهبها موجب تغییر نگرش مردم نسبت به ورزش شده، نشان داد که رسانه( 2005) تعیین شد. امان

 .(2رشد چشمگیری داشته است ) 2002 تا 1970 هایمیزان مشارکت در ورزش طبق بررسی سال

در این پژوهش گر است. دیگر مواردی که نقش میانجی در توسعۀ یک پدیده دارند، شرایط مداخله

ها و عیین شد. در بخش سیاستت ابزارهاسازی و ها، فرهنگها و برنامهگر شامل سیاستشرایط مداخله

ه است. و سیاستگذاری مطرح شد اندازچشمهای جهانی، ساختار، ها مفاهیمی همچون ارزشبرنامه

و همبستگی ملی و افزایش  های انسانیرزشاکند که ورزش از طریق تحکیم (  بیان می1388ملکوتیان )

المللی های بینورزش ویژه در زمان برگزارینهد، البته خود نیز بهیممشارکت سیاسی بر سیاست تأثیر 

ریزی صحیح است که این بین اصل بر برنامه (. در25شود )یمهای جهانی واقع مورد استفادۀ قدرت

 اندازچشمخصوص اگر در این بین دنبال کند؛ به و با سرعت بیشتر ترمنظمتواند حرکت این پدیده را می

شده باشد. از طرفی ساختار درست تخصیص منابع را در بر خواهد داشت و مسیر حرکت یین تعمطلوب 

 را هموار خواهد کرد. 

( در 2013) و همکاران 1کند. در این زمینه آناس تاسووس کیمقولۀ دیگر بحث فرهنگی را دنبال می

های فرهنگی است و تالش زیادی را کنند که دیپلماسی ورزشی در پی غلبه بر تفاوتیمپژوهشی بیان 

                                                           
1. Anastasovski  
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نوازی ها، آداب مهمانهای قومیتهای فرهنگی، ارزشکند. تفاوتدر نزدیک کردن مردم به هم را دنبال می

لماتیک بر نزدیک کردن مردم به هم، ارتباطات دیپتواند عالوهسازی است که مییندهای فرهنگفرااز 

( بر این مبنا در پایان مقالۀ خود بیان 2009)1توان گفت که کسلر(. می3دنبال داشته باشد )تری را بهیقو

کند ایران برای جلوگیری از سرنوشت عربستان سعودی که روابط گرم دیپلماتیک با ایاالت متحده یم

 (.21روابط فرهنگی قوی ادامه دهد ) بدون روابط فرهنگی معنادار برخوردار است، باید به توسعۀ این نوع

تواند شرایط توسعۀ این پدیده را تسهیل یا محدود کند. یی دارد که میابزارهااما این دیپلماسی 

های ورزشی در توسعۀ المللی و همچنین نقش سازمانیدادهای بینروهای متعددی بر اهمیت پژوهش

های نامهها و تفاهمها و دستورالعملنامهیینآین زمینه (. در ا13،9، 23) اندداشتهید تأکدیپلماسی ورزشی 

 هاست.بین سازمان المللی ابزاری مفید برای همکاریملی و بین

عنوان یی برای توسعۀ پدیده هستند. آنچه در این پژوهش بهراهکارهادر پی تبیین  راهبردها

ی، شاعتباربخبود، شامل برندسازی و  نظرانصاحب مدنظری توسعۀ دیپلماسی ورزشی راهبردها

فزایش برند ملی های زیادی برای اها بود. در دیپلماسی راهی ظرفیتتوانمندسازیی با جهان و گراتعامل

راگبی، موفق به باال  2011کند که نیوزیلند با برگزاری مسابقات جهانی ( بیان می2014وجود دارد. دئوز )

و  وکارکسبعنوان یک مولد، نوآوری المللی، بهبین شهر بزرگیک  عنوانبردن قد و قامت اوکلند به

یدادهای رواز میزبانی  کشورها(. استفادۀ 9قویت برند ملی خود شد )گذاری محیط زیست، و تسرمایه

کنند که در سطح ( اشاره می2009شود. هولی هان و همکاران )المللی به همین جا ختم نمیبین

هایی برای عنوان فرصتهای المپیک بهژاپن و کرۀ جنوبی از میزبانی بازی استراتژیک ملی، مکزیک،

صورت اعتبار ینبدیافته استفاده کردند و سازمانبرجسته کردن تصورات از تکنولوژی مدرن و اقتصاد 

 چراکههای سنتی است، (. از طرفی ورزش ابزار مثبتی برای انتقال ارزش19جهانی برای خود رقم زدند )

تواند با ارائۀ ایدئولوژی آن کشور، اعتبار مضاعفی را برای آن در می هر کشورهای رسازی ارزشیتصو

 برداشته باشد.

تواند توسعۀ دیپلماسی ورزشی را در پی داشته یی با جهان نیز راهبرد دیگری است که میگراتعامل

را با دیگر  کشورها تعامالتباشد که تواند راهکار بلندمدتی باشد. تبادل مربی و ورزشکار در این زمینه می

های دو کشورند که نقش یپلماتدی ورزشیران مدیان و مربورزشکاران،  چراکهروزافزون کند،  کشورها

                                                           
1. Kessler 
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شک بیکنند که ( بیان می1391(. ظریف و سجادپور )26ین دو کشور دارند )بیاسی سی در عرصۀ مهم

(. در این 38) پیوست دیپلماسی چندجانبه بررسی کردتوان بدون المللی را نمیهیچ بحران و موضوع بین

در سطح منطقه، قاره و حتی  چندجانبهیدادهای روتواند برگزاری ۀ ورزشی میچندجانببین دیپلماسی 

ی هانشستتوان به برگزاری یی بیشتر با جهان میگراتعاملبر آن برای باشد. عالوه برداشتهجهان را در 

های المللی نیز اشاره کرد. تالش برای گرفتن میزبانی مقر سازمانی بینهاعلمی و اخذ مقر سازمان

ها ی عضو سالکشورهاتواند روابط کشور میزبان را با تمام المللی ورزشی استراتژی مهمی است که میبین

 شورهاکاند که عاملی برای روابط دیپلماتیک با آن دنبال فعالیت ورزشیبه تنهانهها حفظ کند. این سازمان

 شوند.نیز می

هاست. یتظرفتوان از طریق آن دیپلماسی ورزشی را توسعه داد، توانمندسازی دیگر مسیری که می

المللی کردن تواند در دیپلماسی ورزشی از آن استفاده کند، بینی میهر کشورهایی که یکی از ظرفیت

یازهای زیادی متاضمن گرفتن توان در دنیا ورزش ملی یا محلی کشور خود است. در این صورت می

رای کشور ها و قوانین و مقررات رشته، دیپلماسی ورزشی مناسبی را بهمچون مقر سازمان، سیاستگذاری

 خود بنا نهد. 

تواند یردولتی به مقولۀ دیپلماسی دارد، ورود بخش خصوصی ممیغاز آنجا که دیپلماسی عمومی نگاه 

دنیا داشته باشد. از طرفی تبدیل ورزش به صنعتی درآمدزا این  تأثیرات مثبتی را برای افکار عمومی در

گذاری در بخش زمینه و انگیزه را برای بخش خصوصی فراهم ساخته است که انگیزۀ بیشتری برای سرمایه

( در مطالعۀ خود به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعۀ 2013)1ورزش داشته باشد. براوو و سیلوا

سیاست ورزشی شیلی پرداختند و بیان کردند که استراتژی اثربخش در بخش سیاست عمومی، 

المللی در های بینیکرستوان به کسب (. در این زمینه می8طلبد )سازی ورزشی را مییخصوص

هایی که کسب آن نیازمند پرورش و حمایت مدیران د؛ کرسیالمللی ورزشی نیز  اشاره کرهای بینسازمان

 ورزشی شایسته است.

یامدهای دیپلماسی پپردازد. شاید یامدهای پدیده میپآخرین فرایند الگوی استراس و کربین به تبیین 

شناسی سیاسی، توسعۀ یامدهای توسعۀ جامعهپۀ آن در قالب سه محور ارائورزشی محسوس باشد، اما 

                                                           
1. Bravo& Silva 
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ی راهبردهایامدهایی که پکند.  ترپررنگتواند نقش این پدیده را ارجی و توسعۀ ورزشی میسیاست خ

 کند.گر ایجاد میای و مداخلهپژوهش با تأثیرات تعاملی شرایط علی، زمینه

تواند هویت ملی و انسجام اجتماعی را افزایش دهد. این یافتۀ مطالعۀ ورزش در درون جامعه می

ی انهیهر هزست؛ پیامدی که دولتمردان هر کشوری برای دستیابی به آن حاضر به پژوهشگران متعددی ا

سازی دارد، چیزی که بسیاری برای هویت ایکند که ورزش ارزش بالقوه( بیان می1996)1شوند. هیلمی

و در این زمینه برای دستیابی به اهداف خود از آن  اندبودهبه آن آگاه  کامالًاز رهبران سیاسی و اجتماعی 

در راستای  مشارکتنیز نشان داد ورزش در کوبا برای  (1993مطالعۀ ساجدن و بایرنر ) .(17اند )بهره برده

(. انسجام و اتحادی که 35) شودیمهویت ملی و همبستگی گروهی استفاده 2تولید روحیۀ پساانقالبی

 ا نیز در بر خواهد داشت.ی راجتماعهای کاهش آسیب

المللی برای ایجاد ارتباطات بین کشورهاست. کشورهادیگر پیامد این پدیده توسعۀ سیاست خارجی 

بر ی افکار عمومی در دهشکلی در مؤثری پیامد سازشفافی کنند. این سازشفافباید ایدئولوژی خود را 

دهد، یرسازی مثبتی را از کشورها ارائه میداشت. استفاده از ورزش برای توسعۀ سیاسی خود تصو خواهد

ی المللنیبکند که ورزش ( بیان می1993)3ورزش ابزاری برای صلح و رقابت سالم است. آلیسون چراکه

ی ورزشکاران خود هایدالورو  هایبرترتا هم انواع  آوردیموجود به هادولتی مناسبی را برای هافرصت

ای است برای توسعۀ ( و این زمینه1ی خاص دولت خود را ارائه دهند )هایدئولوژیارا نشان دهند و هم 

 .کشورهاالملل روابط بین

ی ورزشی توسعۀ دیپلماسی ورزشی در این بحث مغفول مانده است. مطالعۀ امدهایپرسد که نظر میبه

رابطۀ ورزش و سیاست دوطرفه است. توسعۀ  نکهیای است بر دییتأدر باال خود  ذکرشدهمطالب 

زایی، توریست گذاری بخش خصوصی، اشتغالها، امکانات و تجهیزات ورزشی افزایش سرمایهزیرساخت

هر تواند برای یامدهایی است که دستگاه دیپلماسی ورزشی فعال میپجذب نخبگان ورزشی  ورزشی و

کند که مفهوم توسعه از ( در مطالعۀ خود  بیان می2201)4ی به ارمغان آورد. پیامدی که یاماموتوکشور

بنا نهادن یک دولت بر یک فرهنگ ورزشی قوی در دستور کار دولت ژاپن قرار دارد  منظوربهطریق ورزش 

دهد که ، نشان میمنتشر شد1999(. مطالعات شورای اروپا که از سوی کمیسیون اروپایی در سال 36)

                                                           
1. Hill 

2. post-revolutionary 

3. Allison 

4. Yamamoto 
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رو وقتی ورزش و دیپلماسی ورزشی در سیاست م و اشتغال دارد. ازاینو استخدا GNPورزش اثر مهمی بر

یامدهای پالملل از طریق ورزش دغدغۀ دولتمردان شد، ها قرار گرفت و توسعۀ روابط بینکالن دولت

 ورزشی آن ظهور خواهد کرد.

قالب های آن در در این مطالعه به بررسی و شناخت بیشتر دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. زمینه

کننده و محدودکنندۀ پدیده نیز ها مشخص شد و شرایط و عوامل ایجادکننده، تسهیلها و ضرورتعلت

تواند پیامدهای احتمالی را برای کشور هدف در برداشته تبیین شد. راهبردهای کنش و واکنشی که می

گانۀ پژوهش حاضر هر نجگانۀ پژوهش و محورهای پهای چهاردهرسد مقولهنظر میباشند نیز بیان شد. به

 صورت مجزا، زمینۀ مطالعاتی مناسبی برای پژوهشگران آینده خواهد بود. یک به
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Abstract  

Sport diplomacy is a new phenomenon that seeks to increase dialogue to 

open new perspectives and to help to understand the culture of the people 

around the world. This qualitative study used Grounded Theory and defined 

different aspects of sport diplomacy phenomenon. The study population 

consisted of experts and managers in the field of theory and practice and 

sample was selected by non-randomized, purposive and often snowball 

sampling methods. After review of the related literature, 18 in-depth 

interviews were analyzed and coded simultaneously. The results of open, 

axial and selective coding identified 165 open sources, 14 categories and 60 

concepts. Categories were assigned to causal conditions, grounded 

conditions, intervening conditions, action/ interaction strategies and 

consequences based on Strauss and Corbin paradigm. The results suggested 

that program orientation and knowledge of sport diplomacy cover major 

implications in the development of political sociology, foreign policy and 

international sport.  
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