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 چکیده

رو این پژوهش با هدف شناسایی ی تبدیل شده است. ازاینالمللنیبامروزه ورزش ارتباط نزدیکی با سیاست پیدا کرده و به موضوع روابط 
فی راهبردهاي مؤثر بر دیپلماسی عمومی ایران از طریق ورزش و پیامدهاي آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کی

ماري افراد متخصص و خبره در امعۀ آي شدند. جآورجمعساختاریافته ي نیمههامصاحبهي مورد نیاز از طریق هادادهانجام گرفته است و 
ۀ مقامات عالی نفر)، 3و علوم سیاسی ( المللنیبنفر)، استادان روابط  8زمینۀ دیپلماسی عمومی و ورزش شامل استادان مدیریت ورزشی (

مطالعۀ  صورتبه هاادهدي آورجمعنفر) بودند. روش انتخاب نمونه به شیوة هدفمند بود. روش  3نفر) و ورزشکاران نخبه ( 3ورزش کشور (
ارائه  کنندگانمشارکتي پژوهش به هاافتهي پیشین و مصاحبۀ عمیق و باز بود. براي سنجش اعتبار، انتقال و تأییدپذیري، یهاپژوهش
ی بود. موضوعدرونشده براي قابلیت اعتماد، روش توافق اعمال شد. روش استفاده آنهامتن نظریه را مطالعه کردند و نظرهاي  آنهاشدند؛ 

راهبردهاي  نیترمهمساختاریافته، ي حاصل از مصاحبۀ نیمههاافتهگزارش شد. براساس ی 73/0موضوعی برابر میانگین میزان توافق درون
یت ي عمومی. در نهاهاشرانیپي ارتباطی و هاشبکهاز: توانمندسازي،  اندعبارتمؤثر بر نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران 

پیامدهاي نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران شامل کارکرد اقتصادي، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی، توسعۀ اجتماعی 
، شکوفایی قدرت کسبو روابط  شیافزا يبرا يو راهبرد يدیکل يابزارعنوان تا از ورزش به شودیم هیتوص رانیبه مدرو ازاین هستند.

  .استفاده کنند المللنیدر سطح ب ي فرهنگیهااستیسو ترویج اقتصادي، تقویت توسعه 
 

  هاي کلیديواژه

 ایران، دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، ورزش.

  

                                                           
  :heydari_s@scu.ac.irEmail                                                                               09161112820نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه 

در  یاسیس يهانظام يهاتیاز مطلوب امروزه قدرت نرم

شدن نقش  پررنگکه موجب  است المللنیروابط ب ۀعرص

ی تحت عنوان دیپلماسی عمومی در ردولتیغبازیگران 

). عبارت دیپلماسی 3ی شده است (المللنیبتبادالت 

اصطالحی است که در  المللنیبعمومی در حوزة مطالعات 

ی المللنیباغلب براي توصیف جدید دیپلماسی  1960دهۀ 

در آمریکا  1956رایج شد. این اصطالح نخستین بار در سال 

رئیس مدرسۀ حقوق و دیپلماسی  1توسط آدموند گولیون

کار گرفته شد و عبارت است از به 3در دانشگاه تافتز 2فلچر

ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط 

 یعموم یپلماسید). 8با مردم خارج از مرزهاي جغرافیایی (

قدرت و  تیشدن وضع یجهان لیدلاست که به يریتعب

 ،یردولتیغ يهاتر شدن نقش سازماندنبال پررنگبه

 ،یدانشگاه يهاحقوق بشر، انجمن یمل يهاانجمن

 . پیدا کردظهور  یو مذهب يتجار يهاگروه

 نیامروز بر ا يایدن یالمللنیکارشناسان مسائل ب

ناچار با قدرت نرم و کشورها به یکه امروز تمام انددهیعق

ها را و نگرش هاتیکه ذهن ییهاروش يریکارگبه

ي اسانهرتحوالت  انیم نیدر ا). 20( اندمواجه، دهدیرمییتغ

وزارت خارجه را با  یشدن ساختار نگهبان یو جهان دیجد

 ییتنهاخارجه به يمواجه کرده است و وزرا يچالش جد

 رندهیگمیکشور تصم کی یخارج يهااستیدر س توانندینم

 نگرایاز باز یعیوس ۀامروزه به دامن یخارج استیباشند؛ س

 یاصل گرانیباز رونیوابسته است؛ ازا یردولتیغ یالمللنیب

خود  يهااز برنامه یعیدر وزارت خارجه حجم وس یالمللنیب

 ،یمراکز علم قیو از طر یعموم یپلماسیرا در بخش د

 ۀبرجست يهاتیشخص ،یردولتیها و مؤسسات غسازمان

 ).22( کنندیم يریگی... پ هنرمندان، ورزشکاران و ،يفکر

                                                           
1. Edmund Gullion 
2. Fletcher 
3. Tufts University 

دولت در  يهاشامل برنامه یعموم یپلماسید 

براي  یرسانفرهنگ، علوم، آموزش و اطالع يهانهیزم

وصول به نتیجۀ دلخواه است که  منظوربهي رگذاریتأث

 استبا اهداف سیاست خارجی یک کشور مرتبط  ماًیمستق

ي عمومی هانگرشي بر رگذاریتأث). دیپلماسی عمومی 11(

ی و اجراي سیاست خارجی و شامل ابعادي از دهشکلبراي 

است که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل  المللنیبروابط 

ی به افکار عمومی در سایر دهشکلو عواملی مانند  کندیم

ي خصوصی در کشوري هاگروهمیان منافع  تأملکشورها، 

 هاپلماتیدمانند  گرانباطاتارتدیگر، برقراري ارتباط میان 

ي ارتباطات میان ندهایفراو فرستادگان به خارج و باالخره 

). دیپلماسی 3اند (فرهنگی از جمله عناصر این دیپلماسی

که  4: ارتباطات روزانهشودیمعمومی به سه سطح تقسیم 

ي سیاست داخلی و خارجی را سازمیتصمچارچوب و زمینۀ 

 5دیپلماسی، روابط راهبردي . دومین سطحکندیمتبیین 

ي ارسانهي راهبردي از طریق ابزار هاامیپاست در این سطح 

. سومین سطح شودیمبه مخاطبان خارجی انتقال داده 

با افراد  6بلندمدتدیپلماسی عمومی، گسترش روابط 

کلیدي از راه اعطاي بورس تحصیلی، تبادالت فرهنگی و 

و دسترسی به  هادانشگاهی، آموزش، برگزاري همایش

هدف دیپلماسی عمومی ترویج ). 21مجاري ارتباطی است (

ها، اطالعات، ورزش، هنر و دیگر درك متقابل تبادل ایده

 ).9ها و مردمان است (هاي فرهنگی در میان ملتجنبه

شده از دیپلماسی عمومی، با توجه به تعاریف ارائه 

این هاي تحقق ی از عرصهالمللنیبورزش و رویدادهاي 

شود. در واقع، ورزش ارتباط نزدیکی با دیپلماسی تلقی می

ی المللنیبمسائل سیاسی پیدا کرده و به موضوع روابط 

 عنوانبهی ورزش، المللنیبتبدیل شده است. کارکردهاي 

قدرتی نرم آن را به ابزار سیاست خارجی و دیپلماسی 

4. Daily Communications 
5. Strategic Relations 
6. Long-Term Relations  
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دیپلماسی در  -ورزش اگرچه). 7عمومی تبدیل کرده است (

دیپلماسی عمومی توجه  رشاخهیز عنوانبههاي اخیر سال

زیادي را به خود جلب کرده است، تاریخچۀ این موضوع به 

. طی اولین جشنوارة گرددیبازمقرن نهم پیش از میالد 

یا همان » المپیک بسآتش«هاي المپیک باستان یک بازي

در  آنها). 14شد ( امضااکچیریا توسط پادشاهان آن زمان 

آن زمان توافق کردند تا تمام رفتارهاي خشن و دشمنانه را 

طی برگزاري بازي به حالت تعلیق درآورند تا موجبات 

خشنودي تماشاگران و ورزشکاران این بازي را فراهم کنند. 

ها پس از آن، امروزه ادبیات دیپلماتیک ورزشی توانسته قرن

باز کند  وگوتگفهاي بیشتري را براي مرزها را کمرنگ و راه

 ).4تا از طریق افراد مختلف در کنار یکدیگر جمع شوند (

 ریناپذییجداامروزه جامعۀ جهانی با ورزش پیوندي  

با سازوکارها و نهادهاي بزرگ خود از  المللنیبدارد. ورزش 

ضو) و فیفا ع211ی المپیک (المللنیبجمله کمیتۀ 

حد ) توانسته است حتی از سازمان ملل متعضو206(

ضو) نیز پیشی بگیرد و موفقیت یک کشور در این ع193(

). رویدادهاي 25رویدادها با اعتبار جهانی همراه باشد (

خاص در  طوربهی المللنیبي هاورزشکلی و  طوربهورزشی 

چارچوب راهبردهاي گستردة مدیریت افکار عمومی توسط 

شده در نقش مهمی در تقویت قدرت نرم نهفته هادولت

، فرهنگ و سیاست دارد. رویدادهاي بزرگ ورزشی هاارزش

ي براي تحقق اهداف اگستردهي هافرصتی المللنیب

. این رویدادها کندیمدیپلماسی عمومی کشورها ارائه 

ورزشی توجه تعداد زیادي از مردم در کشورهاي مختلف را 

نمادین ارتباط  شدتبهو پیام ساده و  کندیمبه خود جلب 

 آنهای را به المللنیبا با مسائل سیاسی این رویداده

ي ورزشی از طریق عناصر دادهایرو. این رساندیم

ورزشی و موارد  يهافرمیونناسیونالیستی مشهود (پرچم، ی

) و نیز از طریق فراهم کردن فرصت مشابه براي آنهامشابه 

آزمودن دستاوردهاي فردي  منظوربه گرانلیتحلتبلیغات و 

ي شخصی، اراده و دستاورد ملی، هاآزمونیا تیمی براي 

 منظوربهعرصۀ نمایش بزرگ براي رهبران سیاسی 

ي بزرگ هاورزش. توسل به کندیمي جهانی فراهم هارقابت

ی براي اعمال دیپلماسی عمومی در توانایی این المللنیب

 ). 10رویدادها براي جلب توجه جهانی نهفته است (

ه دیپلماسی و روابط چهار دلیل براي ورود ورزش ب

صداي یک ملت را  تواندیم. ورزش 1وجود دارد:  المللنیب

رساتر به گوش سایر سیاستمداران برساند و نقش مکمل 

. رویدادهاي 2ي یک دولت داشته باشد؛ هااستیسبراي 

ي مهم هافرصتبزرگ ورزشی براي ملت میزبان، 

داد . میزبانی یک رویکنندیمدیپلماتیک عمومی را مهیا 

ی خوب المللنیبشهروندي  دییتأی دلیلی بر المللنیب

. سومین دلیل این است که 3مردمان آن کشور است؛ 

ي اضافه و مکان بکر را ادهیپددیگر به ورزش دید  هادولت

. تعامالت دیپلماسی ورزش مسیري نرم براي 4ندارند؛ 

مسیرهاي  آنهاکشف تغییرات سیاسی محتمل است. 

میان ملل و افراد ناآشنا ایجاد  گووگفتجایگزین را براي 

و در مواردي ابزاري براي تحرك یا تنبیه یک ملت  کنندیم

 ).13هستند (

ظاهراً ورزش امري غیرسیاسی است، اما کارکردهاي  

. برخی ورزش را گذاردیمبسیار سیاسی از خود برجاي 

که مردم داوطلبانه  ننددایم سر قدرتمیدانی براي رقابت بر 

شوند و از طریق رقابت و ي ورزشی شمیهاسازمانوارد 

برخی دیگر تقویت وحدت  . کنندیمخشونت خود را تخلیه 

ي جامعه را با هدف انتقال هاارزشو   ملی، ثبات اجتماعی

. اما دانندیمهاي بعد را از دیگر کارکردهاي ورزش به نسل

، نقش اولیۀ ورزش در عرصۀ شناسانهجامعهفارغ از نگاه 

فرایند دیپلماسی عمومی باشد  تواندیم، المللنیبسیاست 

)24.(  

امروز  یجهانجامعۀ  يبرا یمهم یمطالعات ۀورزش نمون

 انیروابط م میسو نقش آن در تحک کی؛ از رودیشمار مبه
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در جهت  دهیپد نیا ينقش ابزار گرید يکشورها و از سو

تا  است موجب شده گریکدیکشورها با ۀ سیسنجش و مقا

از  یجدانشدن ياهعنوان مؤلفامروزه پژوهشگران از ورزش به

و  یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیارتباطات و تعامالت س یتمام

  .)5( کنند ادیمختلف جهان  يکشورها یفرهنگ

به   هاحکومت یدارد و تمام حدومرزیب یتیفیورزش ک

 هایژاپن، ایالت متحده و هامنژر کهیدرحال ؛مندندآن عالقه

تا از آنان  کنندیم یکشورها سع ریسا، اندحوزهرهبران این 

 المللنیبروابط ورزش به فهم بهتر  یپلماسید .کنند يرویپ

. بردیم نیباز و تعصب را   شهیکلو  کندیکمک  م یو دوست

ي هاتیالفعبراي و پرمحتوا  نهیهزکم ،خطرکمي ورزش ابزار

 ژهیوبه). دنیاي امروز از ورزش و 20دیپلماتیک است (

محیط  ي در جهت تغییرادهیپد عنوانبهي احرفهورزش 

 ).15( کندیمسیاسی و اقتصادي یاد 

با  مرداندولتو  نامداراستیسیی که هاوهیشیکی از  

یکی  عنوانبهو جهانی،  المللنیبي از آن در عرصۀ ریگبهره

 از ابزار دیپلماسی عمومی سعی در مثبت نشان دادن چهرة

 ، استفاده از قهرمانان ورندیگیمکشور خود از آن کمک 

تواند ابزار نرمی . ورزش میاستنخبگان ورزشی آن کشور 

توجه با ). 23هاي کشورها باشد (براي دنبال کردن سیاست

و  یسپلماید نیگفت ارتباط ب توانیم مذکور حاتیتوضبه 

 ،یورزش تیریدر مد یپلماسیورزش متقابل است، هم د

 شرکت در ،یزبانیکسب م ،یمسابقات جهان يبرگزار

 شبردیاست و هم ورزش در پ رگذاریمسابقات و... تأث

ورزش، با شرکت  قیمختلف از طر يکشورها یپلماسید

 )کیالمپ می(مانند تحر ینکردن در مسابقات ورزش ایکردن 

 يرهااجتناب از رقابت با ورزشکاران کشو ایمسابقه دادن  ای

 شیخود را به نما یاسیس يهاخواسته یبرخ گرید

 ). 1( آورندیدرم

                                                           
1. Marlene 
2. Min & Choi 

 يهاتاکنون پژوهش یورزش یپلماسیددر زمینۀ 

در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است. از  ياریبس

ی با عنوان در پژوهش) 2019( و همکاران 1مارلین جمله

به این » بررسی ساختار و فرایند آغازین دیپلماسی ورزشی«

 ینقش مهمنتیجه رسیدند که ورزش و رویدادهاي ورزشی  

 جادیکشورها و ا نیب کیپلماتیروابط د ۀو توسع تیدر تقو

) در 2019(2). مین و چوي16( کندیمایفا  صلح در جهان

دو کره؛ و ي ورزشی بین هايهمکار«تحقیق خود با عنوان 

، به »جنوبی ةکرنقش بیش از اندازه دیپلماسی ورزشی در 

 يعنوان ابزاراستفاده از ورزش بهاین نتیجه رسیدند که  

در حال  یجنوب ةو کر یشمال ةکر يکشورها نیب کیپلماتید

به بعد، مبادالت ورزشی 1960است و از اوایل دهۀ  گسترش

 يهايهمکار يبرا یاجتماع یبه عامل شتریببین دو کره، 

). فولرتون و 19ی شبیه بوده است (اسیس

تبدیل شدن «)، در پژوهشی با عنوان 2018(3همکاران

ي دیپلماتیک؛ با ارائۀ یک هایبه خروج یورزش یپلماسید

، به این نتیجه دست یافتند که اگر »مدل دیپلماسی ورزشی

منابع دیپلماسی ورزشی هدفمند، خالقانه و صحیح انتخاب 

ي سیاسی هر هاياستراتژین منابع متناسب با شوند و ا

 يهمراستا تواندیمي آن هایخروجکشوري باشد، 

هر کشور  یاسیمدنظر اهداف س کیپلماتید يهایخروج

  .)12( باشد

با عنوان  )2017( 4شلیمهاي پژوهش یافته

که کشور نروژ با وجود  نشان داد »ورزش نروژ یپلماسید«

 کیمحدود از لحاظ قدرت نرم و  نسبتاً هايداراییداشتن 

شده  یالمللنیب ينام تجار جادیکوچک، موفق به ا تیجمع

را که در حال حاضر  یعموم یپلماسید ياست. نروژ استراتژ

 داریپا یزندگ ک،یدموکرات هايارزشصلح،  جیبر ترو عمدتاً

 یپلماسیکرد. د میتمرکز دارد، تنظ ينروژ یعیو منابع طب

3. Fullerton 
4. Michał 
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است که کشور نروژ  یعموم یپلماسید ۀرمجموعیز ،یورزش

و حفظ  یمسابقات ورزش يبرگزار ،یورزش ۀتوسع قیاز طر

 یپلماسید ۀتوسع سبب یالمللنیب هايورزشدر  يبرتر

با  ی) در پژوهش2016( 1لمویم .)17( شده است یعموم

 المللنیدر روابط ب یورزش ۀنقش روابط دوجانب«عنوان 

در  تواندمی یورزش یپلماسیکه د دادنشان  ،»ای: کنقایآفر

از  یعنوان بخشو به شوداستفاده  یبه منافع مل یابیدست

صورت  نیشود؛ در ا هکشور شناخت کی يبرا تیهو جادیا

 نیمطالعه همچن نیمشخص شد. ا یورزش رانیمفهوم سف

جذب  يبرا مؤثري ياستراتژ يسازریکه تصو نشان داد

قرار  يریگمیتصم یۀاست که در مراحل اول گذارانهیسرما

است.  ايمنطقهرهبر  ایکن تیدارند و در همان حال موقع

اعمال  ۀادام يبرا لتکه دو کندمی هیمطالعه توص نیا

 یپلماسیمنظور استفاده از دبه ایکن یمبارزات انتخابات

 یو در سطح جهان قایدر آفر یمنافع مل يدر راستا یورزش

) در 2014(2). همچنین موري و پیگمن18د (اقدام کن

 یو بعد عموم المللنیورزش ب«پژوهشی مروري با عنوان 

ۀ و جامع یورزش هايفدراسیون ،هادولت ؛یپلماسید

ی ورزش یالمللنیب هايرقابتمفهوم  یضمن بررس ،»یجهان

از  ،باستان ادیاز زمان المپ کیپلماتید گرانیعنوان بازبه

مردم  ۀهم ندةینما عنوانبه دادهایرو نیاهاي حاضر در تیم

 ). 20( کرده است ادیها دولت و

) در تحقیقی با عنوان 1398بخشی چناري و همکاران (

ي عوامل مؤثر بر توسعۀ دیپلماسی بندتیاولوشناسایی و «

به این » ورزش در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

و  نیدار تدوکه وجود نهاد منسجم عهده دندیرس جهینت

 نیهمچن .رسدینظر مبه يضرور یزشور یپلماسید ياجرا

آنها نشان داد که وزارت ورزش و جوانان با  قیتحق جینتا

 يگذاراستیس ،يزیروزارت امور خارجه به برنامه يهمکار

 شیافزا ک،یحوزه، تعامالت آکادم نیهدف در ا نییتع و

                                                           
1. Milimu 

 یپلماسید يهاتیفعال ۀها و... به توسعدانشگاه يهاتیفعال

 ).1( ورزش بپردازد ةدر حوز

هاي ) نیز به بررسی مؤلفه1398( پورراسخ و جوادي 

). با وجود این 2فرهنگی دیپلماسی ورزشی پرداختند (

کماکان بررسی دیپلماسی عمومی از طریق ورزش مورد 

و  امروزه نقش ورزشواقع شده است.  پژوهشگرانی لطفکم

 یسرگرم ینوع ای یبدن تیفعال کیاز  یورزشي هاتیفعال

 ،یاجتماع ،یمختلف بهداشت يفرا رفته و کارکردها

و  یاسیتر از آن سو مهم یطیمحستیز ،ياقتصاد ،یفرهنگ

طور گسترده در سراسر کرده است. ورزش به دایپ یالمللنیب

ورزش  به زین دیجد یالمللنیو اسناد ب افتهیجهان رواج 

ها ورزشاز  يرایشدن بس یالمللنیاند. بکرده يادیتوجه ز

عنوان به ،یالمللنیب یموجب شده تا کشورها به رقابت ورزش

و  یاسیو تحقق اهداف س یمنافع مل شبردیپ يبرا یدانیم

 ). 7( خود توجه کنند یالمللنیب

ي ورزشی در بعد سیاسی چه قبل هاتیفعال ازاستفاده 

و چه پس از انقالب شکلی منفعالنه داشته و در حقیقت 

پیچیدگی سیاست خارجی ما موجبات قربانی شدن  

دیپلماسی عمومی به شکل عام و دیپلماسی ورزش به شکل 

شده است. از سوي دیگر کمبود  المللنیبخاص در عرصۀ  

ی ورزشی المللنیبي اثرگذار هایکرسنمایندگان ایرانی در 

. شودیمضعف بزرگی براي ورزش کشور محسوب 

ي کالن هانهیهزنگاه کشورهاي پیشرفتۀ دنیا و  کهیدرحال

ي هارقابتو میزبانی  هایکرسبراي کسب این  اهآن

ی ناباورانه است. با اینکه کشور ما در بسیاري از المللنیب

 مؤثرورزشی صاحب سبک است، اما صاحب کرسی  هارشته

ي یک هاپلماتید عنوانبهي ورزشی هاندهینمانیست. 

ی بین دو المللنیبي در روابط اسازندهنقش  توانندیمکشور 

کشور بازي کنند. امروزه با توجه به مشکالت مختلف کشور، 

ي رفع هانهیگزیکی از  تواندیمي ورزشی هایکرستصاحب 

2. Murray & Pigman 
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ان و نقش مهمی در افزایش جایگاه ایراین مشکالت باشد 

ي هارشته. کسب کرسی در داشته باشد المللنیدر سطح ب

یک عزم ملی است که فراتر از توان  نیازمند ورزشی 

هاي هر رشته است. در واقع این چیزي است که فدراسیون

الملل وزارت ورزش باید روي المپیک و روابط بین ۀکمیت

 .کنند و تالش ریزيآنها برنامه

ي هاحکومتی از کی عنوانبه رانیای اسالمجمهوري 

 انقالباز  پسهاي ی سالط همواره که جهان ساالرمردم

تواند ، میاست گرفته قرار نارواهاي و تحریم اتهامات مورد

در عرصۀ  خود ریتصو تیتقوو  بهبود منظوربهاز ورزش 

 حوزه نیاي ورزش در کارکردها ریسادر کنار  المللنیب

 خودی معرفی، المللنیب ژیپرستو  نگیبرند کسب مانند

 مبارزهی، نژادپرست با مخالفو  دوستصلحي کشور عنوانبه

ي و ریجلوگی، فرهنگ تبادالتو  تعاملي، ماریبو  فقر با

 مانندي اقتصادۀ توسعها، ی و تحریماسیسي انزوا کاهش

حمایت از  شیافزای و ورزشي گردشگر تیوضع بهبود

ی مل انسجامو  غرور، تیهو شیافزاآن،  غاتیتبلورزش و 

. به همین منظور زمان مناسبی است تا از کند استفاده

هاي ورزشی در راستاي بهبود قابلیت موجود در فعالیت

دیپلماسی عمومی استفاده شود. توجه به این مسئله موجب 

هاي مثبت اجتماعی و بهبود بهبود ورزش، فرهنگ، جنبه

 روابط به کمک ورزش خواهد شد.

پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی،  

مداران عرصۀ روابط دیپلماتیک کشور ما همچنان سیاست

ادراك ورزشی مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، 

هاي ورزشی ما ندارند. کلی سازمان طوربهداوران، مربیان و 

سایر کشورها از  میرمستقیغاستفاده ابزاري و  رغمبههنوز 

رساندن پیام خود به جامعۀ جهانی، این  ورزشی براي

موضوع در دستگاه دیپلماتیک ما همچنان عقیم مانده است. 

و از  المللنیباز یک سو نبود ارتباط میان دو بخش روابط 

به ورزش در بین » حیات خلوت«سوي دیگر دید 

حوزة دیپلماتیک کشور موجب از دست رفتن  رانیگمیتصم

دلیل به متأسفانهشود. تیک میدیپلما نهیهزکمهاي فرصت

عدم ارتباط بخش دیپلماسی و سیاسی با بخش ورزش 

ها استفاده نشده است. هنوز از این فرصت وقتچیه

مداران ما باوري از جایگاه ورزش در کشور نداشته سیاست

 و بسیاري از آنها از ورزش اطالعات کاملی ندارند. 

 ۀدر پهن مهم يگریباز رانیا یاسالم ياکنون جمهور

نقش مهم آن  توانینم یمنطقه است که در معادالت جهان

 یطوالن یپلماسید خیدر تار رانیا شکیگرفت. ب دهیرا ناد

 هحال با توج ).6( رو بوده استروبه يادیخود با مشکالت ز

راي ب ،سو کیاز  ورزشبه مطالب  مذکور و نقش پررنگ 

 نیا نیسازترخیتار توانیلندن را م 2012 کیالمپمثال 

 رانیکه کاروان ا ییجا ،دینام یرانیورزشکاران ا يبرا هايباز

برنز باالتر از  1نقره و  6 ،طال 6بار با کسب   نیاولـ يبـرا

هفدهم  ةکانادا و سوئیس در رد ل،یبرز ا،یاسپان يکشورها

در تیم ملی فوتبال ایران حضور همچنین جهان قرار گرفت. 

روسیه  2018برزیل و  2014آلمان،  2006ی جهان يهاجام

نمونه  رايب شد. رانیا یالمللنیب ژیپرست تیتقو موجب 

 2018 یجام جهان یگروه  ۀبا پرتغـال در مرحلـ رانیا يباز

  ۀسـتیرا شا ـرانیا ،يبـاز یسیمفسر انگلروسیه سبب شد تا 

پرشـمار  يهانندهیب يرا برا یرانیا يهاستیو فوتبال يروزیپ

 بی. حضور قردکن ریمنسجم تفس و ـتیمسـابقه بـا هو ـنیا

 حضـور ،یجهـان ـگیدر ل ـرانیا بالیدهه وال کیبه 

 يهاتیدر کنار موفقتوکیو  2020 کیبسکتبال در المپ

در  یفغان رضایاز جملـه  قضاوت عل انیرانیا انیداوران و مرب

کشورمان در  يدینقش کلهمچنین   ،2016 کیالمپ نالیف

از ورزش  تواندیم رانیا یاسالم يو جهان، جمهور منطقه

تر حال جذاب نیو در ع ترنهیهزبه نسبت کم يعنوان ابزاربه

. بررسی کند دهخود استفا یاسیدر تحقق اهداف و منافع س

متمرکز  صورتبهتحقیقی  تاکنوندهد ها نشان میپیشینه
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ۀ دیپلماسی عمومی از طریق توسعراهبردهاي مؤثر بر 

 را ارزیابی نکرده است. ورزش

و نقش ورزش  یعموم یپلماسید تیتوجه به اهم با 

 ،یپلماسینوع د نیبه ا دنیرس يبرا يعنوان ابزاربه

به  دنیو رس نهیزم نیدر ا قاتیتعداد محدود تحق نیهمچن

پذیرفت. محقق جامع، پژوهش حاضر انجام  یدگاهید

 نیتدو يدر راستا امیدوار است نتایج این پژوهش بتواند

عنوان ابزار ورزش به ۀنیدر زم رانیا يهايگذاراستیس

 گاهیجاتبیین تا ضمن  باشد بخشثمر یعموم یپلماسید

براي  یجهانۀ تعامالت امروز جامع ۀورزش در توسع

 ،شناسایی راهبردهاي مؤثر بر دیپلماسی عمومی ایران

را کشف کرده پیامدهاي دیپلماسی عمومی  از طریق ورزش 

ورزش  ۀرا به مقول رانیا یاسیس رانیگمیصمو توجه ت

را  اندرکاراندستو  کندجلب  کیپلماتید يعنوان ابزاربه

ي بلندمدت و راهبردي در خصوص تمام زیربرنامهدر 

 ي ورزش یاري رساند.هاجنبه

 
 روش تحقیق

این پژوهش از نوع کیفی است و به روش تحقیق 

بنیاد به انجام رسیده است. جامعۀ آماري تحقیق داده

نخبگان،  هدفمند و منتخب از میان اعضاي صورتبه

در موضع ورزش است، که این  گذاراناستیو س انمتخصص

متخصصان از میان استادان حوزة مدیریت ورزشی و 

مچنین افرادي که دیپلماسی ورزشی، ه ۀمحققان حیط

هاي ورزش و جوانان و در وزارتخانه باالردههاي داراي پست

وزارت امور خارجه برگزیده شدند و مورد مصاحبۀ کیفی 

ي در این تحقیق، روش ریگنمونهقرار گرفتند. روش 

ي هدفمند است و تا مرحلۀ اشباع نظري مفاهیم، ریگنمونه

تشخیص و  زعمبهیعنی تا حدي که بینش و بصیرتی جدید 

 17ي محقق حاصل نیاید، پیش رفت (مصاحبه با بنددسته

(باز  افتهیسازمانمهین یفیک يهامصاحبه قیابزار تحقنفر). 

و  شیآزما قیروش تحق نیدر ا. است )ریپذو انعطاف

و  شودینم نییتع شیاز پ ياهیفرض چیه یاعتبارسنج

 یا مبتنهداده ریو نقش تفس تیمسئول ،یفیپژوهشگران ک

 ریمقوالت و تفس شتریو بسامد ب يامقوله يریبر تکرارپذ

  .رندیگیها را بر عهده مو خوانده هادهیشن ها،دهید

ها (روایی روایی در پژوهش کیفی، بیشتر بر صحت داده

کار دارد تا معنایی که در مطالعات کمی به دیدرونی) تأک

کنندگان در شوندگان (مشارکت. اگر مصاحبهرودیم

 ییروا از توانی، مکنند دییپژوهش را تأ يهاافتهیپژوهش) 

بازخورد  ۀپژوهش، با ارائ نیدر ا .شدمطمئن  شتریپژوهش ب

پژوهش  ریشوندگان و قرار دادن آنها در مسبه مصاحبه

منظور نگذارد، به ریآنها تأث ییپاسخگو ةبر نحو کهيطوربه

ضمن پس از انجام هر در اقدام شد.  یدرون ییروا شیافزا

آمده تا آن مرحله ارائه شد و دستمصاحبه، الگوي به

شونده نکاتی را نسبت به الگو داشت، مصاحبه کهیدرصورت

. این کار پس از انجام مصاحبه انجام گرفتمورد بحث قرار 

 يریگو جهت فرضشیتا مصاحبه خالی از هر گونه پ گرفت

 يریتکرارپذ ةپایایی به گستر ۀاز آنجا که مؤلف د.گیرانجام 

پژوهش اشاره دارد و در انجام مطالعات کیفی  يهاافتهی

، نیازي پردازدیپژوهشگر به تفسیر موضوع مورد مطالعه م

 .مفهوم سنتی پایایی نیست ۀبه ایجاد و ارائ

 هامصاحبه انیدر پژوهش حاضر سه مصاحبه از م 

آن را  یک ماهاز پژوهشگران در فاصلۀ  یکیانتخاب شد و 

دهد که تعداد کل کدها در یمنتایج نشان کرد.  يکدگذار

است.  7مورد و تعداد توافق برابر  19این سه مصاحبه برابر با 

 73/0موضوعی برابر است با بنابر رابطۀ درصد توافق درون

 .استکه مناسب 
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 موضوعی. درصد توافق درون1جدول 

 پایایی تعداد توافق تعداد کل کدها شمارة مصاحبه

3 5 2 80/0 
7 6 2 66/0 
12 8 3 75/0 

 73/0 7 19 مجموع

 
 ي تحقیقهاافتهی

شناختی اطالعات جمعیت 2ابتدا در جدول 

ي کدگذار، سپس به مراحل شودیمدرج  شوندگانمصاحبه

 .میپردازیماطالعات 

 

 شناختی نمونۀ پژوهش. اطالعات جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 مرد
 زن

14 
3 

82/0 
18/0 

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد

 دکتري
3 
14 

18/0 
82/0 

 تخصص

 علوم ورزشی حوزةاستاد دانشگاه 

 مقامات عالیۀ ورزش کشور

 و علوم سیاسی المللنیباستاد دانشگاه حوزة روابط 

 ورزشکاران نخبه

8 
3 
3 
3 

46/0 
18/0 
18/0 
18/0 

 

کدگذاري باز و با کدگذاري براساس  ۀپژوهشگر در مرحل

و بعد از  دکرمفهوم اولیه را استخراج  79پاراگراف، تعداد 

مفاهیم نهایی  عنوانبهمفهوم اولیه  60ویرایش تعداد 

نشان داده شده  3این کدهاي اولیه در جدول  استخراج شد،

 .است

 بنیادداده ۀکدگذاري باز نظری ۀدر مرحل دشدهیمفاهیم تول. 3جدول 
 عمومی يهااستیس و کشور يهااستیس بین هماهنگی • ثروت کسب •

 يگذاراستیس شفافیت فرهنگ ارتقاي • شغل وضعیت بهبود •

 هادولت عمومی صداقتداشتن  • اقتصادي شکوفایی •

 يریگمیتصم در افراد مشارکت • اقتصادي توان يسازبرجسته •

 آموزشی و فرهنگی نهادهاي بین روابط • اقتصادي ثبات به کمک •

 مردم آحاد اجتماعی و فکري پیوند • ورزشی و بومی میراث حفظ •

 ورزشی توسعۀ گردشگري • ییگراافراط با مبارزه •

 ورزشی محصوالت و خدمات صادرات توسعۀ • جهانی خشونت کاهش •

 ورزشی گذاريسرمایه ترغیب • روحیۀ جوانمردي تقویت •

 ورزشی يهارساختیز تقویت • عمومی مشارکت فرهنگ یادگیري •
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 بنیادداده ۀکدگذاري باز نظری ۀدر مرحل دشدهیمفاهیم تول. 3جدول ادامۀ 
 ورزش داخلی اقتصاد رشد • هادولت مهم افراد روابط گسترش •

 اجتماعی تعهد • اخالقی مفاهیم انتقال •

  هنجارپذیري • افراد يریپذجامعه ارتقاي •

 ملی اشتیاق و شور • بومی يهافرهنگ تبادل •

 اجتماعی روابط • هادولت نوسازي و توسعه •

 گروهی کار روحیۀ •  سیاسی يهاشهیکل کاهش •

 ورزشی نهادهاي اجرایی يهانامهنییآ بازنگري • ملی غرور •

 خارجه امور وزارت و ورزش وزارت بین همکاري سند تنظیم • دولت سیاسی مقبولیت •

 ورزش طریق از عمومی دیپلماسی ارتقاي در راهبردي يهابرنامه تدوین • ملی استقالل نمایش •

 مرتبط يهاخانهوزارت بین یشیاندهم جلسات برگزاري • یالمللنیب ارتباطات افزایش •

 ورزش طریق از عمومی دیپلماسی با مرتبط مفاهیم تقویت و آموزش • ملی برندسازي •

 فراحکومتیصورت به ورزشی طریق از عمومی دیپلماسی معرفی • سیاسی انزواي با مبارزه •

 هارسانه و ورزشی يهاسازمان تعامل •  یالمللنیب منزلت •

 مختلف يهازبان به ورزشی اطالعاتقرار دادن  اختیار در • دوستی و صلح •

 ملی ورزش با آشنایی راستاي در مجازي فضاي تقویت • اجتماعی وحدت •

 ي ارتباطیهاتیظرف از استفاده • اجتماعی سرمایۀ ایجاد •

 يریپذتیمسئول فرهنگ ارتقاي • قومی اختالفات حل •

  مردم مشارکت و نظرخواهی بر دیتأک • مذهبی اختالفات حل •

 ارتباطی متعدد يهاکانال • جامعه پویایی •

 یالمللنیب مجامع در ياعتبارساز • پاسخگویی  فرهنگ بهبود •

 

اول تالش بر این بوده است نکات کلیدي و  ۀدر مرحل

شوندگان استخراج شود که در نهایت مصاحبه دیمورد تأک

در جدول  مفهوم 60محقق، پس از حذف موارد مشابه به 

ي عمده هامقولهي مفهومی، کدگذاردر مرحلۀ رسید.  3

ي شد. در این مرحله مفاهیم بنددستهبراساس ابعاد 

دنبال هم منطقی و تحلیلی به صورتبه دشدهیتول

در مرحلۀ  آمدهدستبهآورده شده است. کدهاي  وارفهرست

تر کدگذاري شدند. همچنین مفهوم انتزاعی 15اول در قالب 

 شدند، استخراج اولیه کدگذاري مرحلۀ در که مفاهیمی

 کدگذاري مرحلۀ در عمده هايمقوله تشکیل منظوربه

 این نتیجه. شدند لیوتحلهیمجدداً تجز ثانویه، یا متمرکز

 هرکدام همراهبه موارد این. بود عمده مقوله 7 تولید تحلیل

 نمایش به  4 جدول در مرتبط ریزمفاهیم و مفاهیم از

 .درآمدند

 يهاشبکهسه مقولۀ توانمندسازي،  هاافتهبراساس ی

راهبرد دیپلماسی  عنوانبهعمومی  يهاشرانیپارتباطی، 

عمومی از طریق ورزش شناسایی شد و پیامدهاي نقش 

ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارت از کارکرد 

اقتصادي، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی، توسعۀ 

 اجتماعی است.
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 بنیاداز نظریۀ داده آمدهدستبهگیري مفاهیم و مقوالت . نحوة شکل4جدول 
 کدهاي باز هامفهوم مقوالت اصلی

 يتوانمندساز

 

 يگذارقانون

 اجرایی نهادهاي ورزشی يهانامهنییآبازنگري .1

 تنظیم سند همکاري بین وزارت ورزش و وزارت امور خارجه.2

 راهبردي در ارتقاي دیپلماسی عمومی از طریق ورزش يهابرنامهتدوین .3

 آموزش

 مرتبط يهاخانهبین وزارت  یشیاندهمبرگزاري جلسات .4

 آموزش و تقویت مفاهیم مرتبط با دیپلماسی عمومی از طریق ورزش.5

 فراحکومتی صورتبهمعرفی دیپلماسی عمومی از طریق ورزشی .6

ي هاشبکه

 ارتباطی

 

 ي نوینهايفناور

 هارسانهورزشی و  يهاسازمانتعامل 

 مختلف يهازباناطالعات ورزشی به  قرار دادندر اختیار .7

 تقویت فضاي مجازي در راستاي آشنایی با ورزش ملی.8

 ارتباطات متقابل

 ارتباطی يهاتیظرفاستفاده از .9

 بر نظرخواهی و مشارکت مردم  دیتأک.10

 متعدد ارتباطی يهاکانال.11

ي هاشرانیپ

 عمومی

 اعتماد عمومی

 یالمللنیبدر مجامع  ياعتبارساز.12 

  يریپذتیمسئولارتقاي فرهنگ .13 

 عمومی يهااستیسکشور و  يهااستیسهماهنگی بین .14 

 صداقت در رفتار

 يگذاراستیسارتقاي فرهنگ شفافیت .15 

 هادولتصداقت عمومی  داشتن.16

 بهبود فرهنگ پاسخگویی.17 

 روابط فرهنگی

 

 يریگمیتصممشارکت افراد در .18

 روابط بین نهادهاي فرهنگی و آموزشی.19

 پیوند فکري و اجتماعی آحاد مردم.20

 کارکرد اقتصادي

 اقتصاد ورزش

 گردشگري ورزشی ۀتوسع.21 

 صادرات خدمات و محصوالت ورزشی ۀتوسع.22

 گذاري ورزشیترغیب سرمایه.23 

 ورزشی يهارساختیزتقویت .24 

 رشد اقتصاد داخلی ورزش.25 

 اقتصاد ملی

 کسب ثروت.26 

 بهبود وضعیت شغل.27 

 اقتصاديشکوفایی .28 

 توان اقتصادي يسازبرجسته.29 

 کمک به ثبات اقتصادي.30 

 ي عمومیسازآگاه کارکرد فرهنگی

 حفظ میراث بومی و ورزشی.31 

 ییگراافراطمبارزه با .32 

 کاهش خشونت جهانی.33 

 جوانمردي ۀ تقویت روحی.34 
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 گردش اطالعات

 یادگیري فرهنگ مشارکت عمومی.35

 هادولتگسترش روابط افراد مهم .36

 انتقال مفاهیم اخالقی.37

 افراد يریپذجامعهارتقاي .38

 بومی يهافرهنگتبادل .39

 کارکرد سیاسی

 سیاست داخلی

 هادولتنوسازي   توسعه و.40

 سیاسی  يهاشهیکلکاهش .41

 غرور ملی.42

 دولت سیاسی مقبولیت.43

 نمایش استقالل ملی.44

 سیاست خارجی

 یالمللنیبافزایش ارتباطات .45

 برندسازي ملی.46

 مبارزه با انزواي سیاسی.47

  یالمللنیبمنزلت .48

 صلح و دوستی.49

 اجتماعی ۀتوسع

 همبستگی

 وحدت اجتماعی.50

 اجتماعی ۀایجاد سرمای.51

 حل اختالفات قومی.52

 حل اختالفات مذهبی.53

 مشارکت عمومی

 پویایی جامعه.54

 تعهد اجتماعی.55

 هنجار پذیري .56

 شور و اشتیاق ملی.57

 روابط اجتماعی.58

 کار گروهی ۀروحی.59

 

 ي ریگجهینتبحث و 

 يبرقرار يبرا ییهاها در قالب برنامهدولتتالش امروزه 

 یپلماسیبر مخاطب عام در چارچوب د يرگذاریارتباط و تأث

به با استفاده از آن تا  مشهود است عمومی از طریق ورزش

. ابندیخود دست مدنظر  ی، اقتصادي و فرهنگیاسیس اهداف

جمهوري اسالمی ایران از جمله کشورهایی که با استفاده از 

زیادي بر  ریتأث تواندیمجهان و منطقه  درقدرت نرم خود 

هرچند  حال نیبا ا مخاطبان جهانی خود داشته باشد.

 ۀهنوز برناماما ، است برداشته شده ریمس نیدر ا ییهاگام

نشده است.  نیتکو یورزش یپلماسیدر قالب د یسجممن

و پتانسیل  هاییضرورت دارد تا با درنظر گرفتن توانا روازاین

و  مدون ياستراتژ ران،یا یاسالم يجمهور باالي

ارائه  ی عمومی از طریق ورزشپلماسید يبرا يرگذاریتأث

ي طراحی گردد که براي اگونهبه دیبا ياستراتژ نیا شود.

منابع قدرت  تمامیاز  یارتباط با مخاطبان خارجبرقراري 

الزامات  نیهمچنبهره گیرد. مشخص  يهاوهینرم و ش

 یمنته ریمس نیبه ا دیبای عمومی از طریق ورزش پلماسید

 استیو س یپلماسیدر قالب دستگاه د يشود تا نهاد
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ومی از ی عمپلماسید يو اجرا نیدار تدوعهده ،یخارج

 نیا ينهادها نقش مکمل را برا ریباشد و ساطریق ورزش 

، این پژوهش با هدف شناسایی رونیازا کنند. ينهاد باز

راهبردهاي مؤثر بر توسعۀ دیپلماسی عمومی ایران از طریق 

در این قسمت به شرح  ورزش و پیامدهاي آن، انجام گرفت.

ضمن کدام از این مقوالت عمده خواهیم پرداخت و  هر

اي از مفاهیم آنها را نیز مشخص توصیف هریک، دامنه

ي پژوهش راهبردهاي مؤثر بر هاافتهبر ساس ی .میکنیم

نقش ورزش در تبیین دیپلماسی عمومی ایران عبارت است 

 ي عمومی.هاشرانیپي ارتباطی و هاشبکهاز: توانمندسازي، 

توانمندسازي را  توانیمیق توانمندسازي؛ از دو طر -

ا بي است. در واقع گذارقانونقق ساخت. نخست، بحث مح

 سند ، تنظیمورزشی نهادهاي اجرایی يهانامهنییآ بازنگري

 خارجه و تدوین امور وزارت و ورزش وزارت بین همکاري

 یقطر از عمومی دیپلماسی ارتقاي در راهبردي يهابرنامه

به این هدف رسید. راهکار دوم،  توانیمورزش 

توانمندسازي بحث آموزش است. این کار را از طریق 

مرتبط،  يهاخانهوزارت بین یشیاندهم جلسات برگزاري

 از عمومی دیپلماسی با مرتبط مفاهیم تقویت و آموزش

 ورزشی طریق از عمومی دیپلماسی ورزش و معرفی طریق

 فراحکومتی باید دنبال کرد. صورت به

ي ارتباطی؛ براي تحقق توانمندسازي باید به هاشبکه -

متقابل)  نوین و ارتباطات يهايفناورارتباطی ( يهاشبکه

ي بر رگذاریتأثتوجه داشت. دیپلماسی عمومی سبب 

ی و اجراي سیاست دهشکلي عمومی براي هانگرش

ی به افکار عمومی دهشکلو عواملی مانند  شودیمخارجی 

ي خصوصی در هاگروه، تعامل میان منافع کشورهادر سایر 

و ایجاد  هاپلماتیدکشوري دیگر، برقراري ارتباط میان 

). از جمله 3( شودیمتبادالت فرهنگی کشورهاي مختلف 

 و ورزشی يهاسازمان نوین تعامل يهايفناورراهکار 

                                                           
1. Milimu 

 يهازبان به ورزشی اطالعاتقرار دادن  اختیار ، درهارسانه

 ورزش با آشنایی راستاي در مجازي ضايف مختلف و تقویت

ارتباطی،  يهاتیظرف از ملی است. همچنین باید بر استفاده

ارتباطی در  متعدد يهاکانالو   مردم مشارکت نظرخواهی،

 داشت.  دیتأکمتقابل  راستاي ارتباطات

عمومی؛ راهکار نهایی براي بهبود  يهاشرانیپ -

 يهاشرانیپدیپلماسی عمومی از طریق ورزش استفاده از 

عمومی است. راه رسیدن به این هدف از طریق اقداماتی 

. شودیمرفتار منجر  در عمومی و صداقت است که به اعتماد

 فرهنگ ی، ارتقايالمللنیب مجامع در ياعتبارسازبنابراین با 

 و کشور يهااستیس بین هماهنگیو  يریپذتیمسئول

 عمومی، اعتماد عمومی را باید ایجاد کرد. يهااستیس

 ي، داشتنگذاراستیس شفافیت فرهنگ همچنین با ارتقاي

 توانیمپاسخگویی  فرهنگ و بهبود هادولت عمومی صداقت

ید با ذکرشدهبه صداقت در رفتار فائق آمد. در کنار عوامل 

 در افراد رو مشارکتازاین فرهنگی را حفظ کرد. روابط

آموزشی  و فرهنگی نهادهاي بین ي و روابطریگمیتصم

و روابط  شودیممردم  آحاد اجتماعی و فکري سبب پیوند

) 1398که با نتایج پژوهش چناري ( ردیگیمفرهنگی شکل 

 همخوانی دارد. 

ي پژوهش پیامدهاي نقش ورزش در هاافتهبراساس ی

ان عبارت است از کارکرد تبیین دیپلماسی عمومی ایر

اقتصادي، کارکرد فرهنگی، کارکرد سیاسی و توسعۀ 

 دهدمینشان  یدر پژوهش )2016(نیز  1لمویماجتماعی. 

 یبه منافع مل یابیدر دست تواندمی یورزش یپلماسیکه د

از  یعنوان بخشبه تواندمی یورزش یپلماسید شود.استفاده 

 . شود هکشور شناخت کی يبرا تیهو جادیا

اقتصادي دیپلماسی عمومی از طریق ورزش  کارکرد -

 و خدمات صادرات ورزشی، توسعۀ گردشگري به توسعۀ

 ورزشی، تقویت گذاريسرمایه ترغیب، ورزشی محصوالت
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 داخلی اقتصاد ورزشی، ایجاد اشتغال و رشد يهارساختیز

ثروت،  موجب کسب تواندیم. همچنین گرددیبرمورزش 

 اقتصادي و کمک توان يسازبرجستهاقتصادي،   شکوفایی

 ی اقتصاددهشکلاقتصادي شود که در نهایت سبب  ثبات به

 . شودیمملی 

و  شودیم کشورهاورزش موجب توسعۀ پایدار 

 ي کههر کشور. دهدیم شیافزاي اقتصادي را بروندادها

استفاده با . شودیم دارعهدهرا  یورزش يدادهایروی زبانیم

مسائل و مشکالت از  ییدرصد جز تواندیمی زبانیماز امتیاز 

روابط  ياقتصاد شرفتیخود را برطرف کند و با پ ياقتصاد

مثال  يبرا. خود را سامان دهد کیپلماتیو د یاسیس

 یزبانیاز م) و هند هیروس ن،یچ ل،یبرز( کیبر يکشورها

منابع  از یکیعنوان به زین یبزرگ ورزش يدادهایرو

 .کنندیاستفاده م کیپلماتیروابط د ۀتوسع يراهبرد

 دیپلماسی عمومی از طریق ورزش داراي کارکرد -

عمومی،  يسازآگاه؛ به این شکل که با استفرهنگی نیز 

 یی، کاهشگراافراط با ورزشی، مبارزه و بومی میراث حفظ

دارد.  سروکارجوانمردي  روحیهۀ جهانی و تقویت خشونت

و عواملی مانند  شودیماطالعات  همچنین موجب گردش

 افراد روابط عمومی، گسترش مشارکت فرهنگ یادگیري

 يریپذجامعه اخالقی، ارتقاي مفاهیم ، انتقالهادولت مهم

. این دهدیمبومی را تشکیل  يهافرهنگ افراد و تبادل

پور ) و راسخ و جوادي2015نتیجه با نتایج پژوهش پیگمن (

  ) همخوانی دارد.1396(

سیاسی هم داراي  ی در بعددیپلماسی عموم -

 تواندیمی، ورزش المللنیبدر سیاست  پیامدهایی است.

یک فرایند دیپلماسی عمومی نقش بسزایی داشته  عنوانبه

 و داخلی (توسعه سیاست تواندیماین پدیده   ).24باشد (

ملی،  سیاسی، غرور يهاشهیکل ، کاهشهادولت نوسازي

 ملی) و سیاست استقالل ، نمایشدولت سیاسی مقبولیت

، ملی ی، برندسازيالمللنیب ارتباطات خارجی (افزایش

دوستی)  و ی، صلحالمللنیب سیاسی، منزلت انزواي با مبارزه

ي فولرتون و همکاران هاپژوهشرا توسعه دهد که نتایج  با 

 همخوانی دارد. )2017( لشیم ) و2018(

 تواندیمدر خصوص پیامدهاي اجتماعی ورزش  -

 و شوداجتماعی  سرمایۀ و ایجاد اجتماعی موجب وحدت

رو . ازاینسازدقومی و مذهبی را برطرف  اختالفات

صلح و و  المللنیبروابط ورزش به فهم بهتر  یپلماسید

 بردیم نیباز و تعصب را   شهیکلو   کندیکمک  م یدوست

و به  شودیمعمومی  در بخشی دیگر سبب مشارکت). 20(

اجتماعی،  تعهد تبعبه. کندیمجامعه کمک  پویایی

اجتماعی نیز  ملی و روابط اشتیاق و هنجارپذیري، شور

) 2019ي جوي و همکاران (هاپژوهشکه با  ابدییمبهبود 

بنابراین، با توجه  ) همخوانی دارد.1396و باقري و قدیمی (

اهمیت یافتن قدرت نرم در ی شدن ورزش و المللنیببه 

روابط بین کشورها این امر باعث شده است که ورزش 

پدیدار  المللنیبابزار اعمال قدرت نرم در عرصۀ  عنوانبه

مانند برزیل، روسیه، چین و  کشورهاسایر  برخالفشود. 

حتی کشورها مجاور مانند ترکیه که از ورزش براي رساندن 

، سیاستمداران برندیمپیام خود به جامعۀ جهانی بهره 

کشور ما همچنان ادراك ورزشی  المللنیبعرصۀ روابط 

مربیان و  مناسبی از قدرت دیپلماتیک ورزشکاران، داوران،

کلی موقعیت ورزشی ایران ندارند. از یک سو نبود  طوربه

ارتباط میان دو بخش دستگاه دیپلماسی و فعاالن ورزشی 

ر حوزة ورزش موجب و از سوي دیگر نبود افراد متخصص د

ۀ دیپلماتیک براي تقویت نیهزکمهاي از دست رفتن فرصت

دلیل عدم ارتباط به متأسفانهدیپلماسی عمومی شده است. 

از این  وقتچیهبخش دیپلماسی و سیاسی با بخش ورزش 

پرفشـار  يدر فضـا رونیازاها استفاده نشده است. فرصت

 رانیورزش ا متحده، االتیدولـت ا ي ظالمانۀهامیتحر

 ریروابط با سا تیو تقو لیتسه يبرا یعنوان اهرمبه تواندیم

تـا  کار رودبه ییو اروپا هیهمسا يکشورها از جمله کشورها
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 رانیا الملل،نیب ۀدر عرص یتعامالت ورزش تیبـر تقوعـالوه

باال در جهت تعامل سازنده  لیبا پتانس يعنوان کشوررا به

 ۀدر بره رسدینظر مبه. دشوهان مطرح و محترمانه در ج

 رانیگممیو ادراك تص یشناخت، آگاه شیافزا ،یکنون

ي ورزشی و هارشتهبه  آنهاي منددر کنار عالقه یاسیس

 آنها تواندیمجایگاه ورزش جمهوري اسالمی ایران در جهان 

ي خاص و استراتژیک براي ابرنامهرا ترغیب کند تا 

ورزش در وزارت خارجه داشته  دیپلماسی عمومی از طریق

    باشند.

وزارت ورزش و جوانان با وزارت  نیبا تعامل دوطرفه ب

و  یجلسات آموزش لیتشک  نیامور خارجه و همچن

 يحوزه (مانند رؤسا نیارشد ا رانیمد يبرا یپژوهش

از  توانیو...) م هاونیفدراس یالمللنیامور ب يهاتهیکم

ها در سفارتخانه یو حت ربطيذ يهاوزارتخانه لیپتانس

به اهداف  دنیرس يبرا یورزش یپلماسیورزش و د ةحوز

از  خروج يبرا يعنوان راهکاراستفاده کرد و به یالمللنیب

حساس  طیو شرا یاسیس يهاها و بحرانبستبن

 جهان امروز از آن بهره جست. کیپلماتید

 گفت توانیمي تحقیق هاافتهبا توجه به ی یطور کلبه

 ۀدر همي متخاصم کشورها یمنف غاتیکه تبل يدر عصر

عامۀ مردم نیز  صورت گرفته است و رانیکشور ا هیامور عل

 نیاز بهتر یک، یاندگرفتهاین تبلیغات قرار  ریتأثتحت 

 یکه عنصر اصل مردمو ذهنیت  دگاهید رییتغ برايها روش

از بهینه  ةاستفاد، دهندیم لیرا تشک عمومی یپلماسید

 جانبههمهو حمایت براي برقراري ارتباطات خارجی ورزش 

در میادین  زیآمتیموفقاز ورزشکاران ایرانی براي حضور 

مثبتی از ایران در جهان  و  ةچهری با هدف ترسیم المللنیب

به  ژهیو و توجهخنثی کردن تبلیغات منفی دشمنان 

 رانی. کشور ادهدیورزش رخ م یۀاست که در سا تیتبادال

 نیشده در ااستخراج يهابا درنظر گرفتن مؤلفه تواندیم

 یپلماسید يرا در برقرار يدیجد راهکارهايپژوهش 

 نیا یمتول يهاسازمان يهمکارعمومی از طریق ورزش با 

 هین علمدش یتا ضمن پاسخ به جنگ روان هدامر اشاعه د

 گریمردم د دگاهید رییتغ يرا برا نهیزم ران،یکشور ا

با  یپلماسیمنظر ورزش و د نی. از اسازدفراهم  يکشورها

د داشت. نخواه یکینزد وندیکشور پ ییاجرا يهابخش ریسا

با  یو ورزش يگردشگر يهاسازمان يهمکار ،مثال رايب

، هاکشور نیب یاسیس يهاضمن کاهش تنش ،رگیکدی

در قالب  رانیا نیسرزم یو معرف یتعامالت مثبت فرهنگ

ی پلماسیاست که د نیا گرید ۀنکتدارد. در پی ورزش را 

آن بهبود روابط با  در پیورزش و طریق از  عمومی

را از حالت انزوا دور کرده  رانیکشور  ا ،یخارج يکشورها

 یرورزشیو غ یورزش يهادر عرصه يگذارهیو فرصت سرما

را که از  اقتصاد کشور  ۀکه خود توسع دهدیم شیرا افزا

 عمومی از طریق ورزش است، یپلماسیمثبت د يهامؤلفه

 . زندیرقم م

ي پژوهش پیشنهادهایی هاافتهدر پایان با توجه به ی

 :شودیمبراي تحقق دیپلماسی عمومی از طریق ورزش ارائه 

ها و ...) در کنار سازي (تهیۀ مقاالت، کتابادبیات •

ی، کارگاه سخنرانی و ...) شیاندهمسازي (برگزاري گفتمان

 بیشتر سیاسیون از ورزش؛ براي شناخت هرچه

 یو تبادالت فرهنگ یفرهنگ يهایزنیراتبدیل  •

 صلح جادیا در عاملیبه  یمسابقات ورزش در کشورها  نیب

  ي؛سازفرهنگ کردیرو با المللنیب

ي از کشورها یاسیس يهاانیجر يالگوبردار •

  کشورها؛ نیصلح در  ب ۀنیزم جادیا براي  موفق

براي  منطقه  يروابط مناسب با کشورها جادیا •

 ؛در کشور یورزش يهاآنها در پروژه يگذارهیسرما

تقویت گردشگري ورزشی و افزایش ارتباطات  •

اجتماعی و میان فرهنگی در رویدادهاي ورزشی و تبادل 

 بازیکن،  مربی و ... .
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Abstract 
Today, sport has a close relationship with politics and has become a matter of 
international relations. Therefore, this study was conducted with the aim of identifying 
those strategies affecting Iran public diplomacy through sport and its consequences. The 
present study had a qualitative approach and the required data were collected using 
semi-structured interviews. The statistical population consisted of experts in public 
diplomacy and sport including sport management professors (n=8), professors of 
international relations and political sciences (n=3), high-ranking sport officials (n=3) 
and elite athletes (n=3). The sample was selected by purposive sampling method. Data 
were collected by the study of previous researches and in-depth open interviews. To 
assess credibility, transfer, and verifiability, the participants were provided with the 
findings of the study; they examined the text of the theory and their viewpoints were 
applied. The method used for reliability was an inter-rater reliability method. The 
average of this agreement was 0.73. Based on the findings of the semi-structured 
interview, the most important strategies affecting the role of sport in explaining Iran 
public diplomacy included empowerment, communication networks and public 
propulsion. Finally, the consequences of the role of sport in explaining public 
diplomacy in Iran included economic function, cultural function, political function and 
social development. The managers are therefore recommended to use sport as a key and 
strategic tool to internationally enhance relations and gain power and economic 
prosperity, to boost development and promotion of cultural policies. 
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