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سیاسی جهانی ضرورتی  -ن در تحوالت نظام اقتصاديآ کاربرد  قدرت نرم و بومی سازي ،امروزه

یکی از . دادقرار  بررسیمورد توان  میفرهنگی، اقتصادي و سیاسی در سه بعد  آن را انکارناپذیر است که 

ده توصیفی و استفا -که به روش تحلیلیاین پژوهش  .در بخش فرهنگی، ورزش می باشد متغیرهاي فرعی

آن بر همگرایی تحلیل ماهیت قدرت نرم در ورزش و تاثیر  به دنبال ،از مطالعات کتابخانه اي انجام گرفته

ورزش به عنوان یکی از  آیا  :ي زیر پاسخ دهدرسش هاپبه  این پژوهش بر آن است که  . ستکشورها

ورزش به  چراخواهد گذاشت؟ بر توسعه اقتصادي برخی کشورها تأثیر مثبت  ،مولفه هاي ایجاد قدرت نرم

  می گذارد؟ رایی کشورها تأثیر عنوان یکی از مولفه هاي ایجاد قدرت نرم بر همگ

تحقیق نشان می دهد که در حوزه قدرت، شناسایی و برتري یک کشور نسبت به سایر کشورها، آن  ایجنت

، نشانه پدیده مطرح استیک که امروزه به صورت حرفه اي و تجاري به عنوان  هم از راه مسابقات ورزشی

نفوذ، جذب و اقناع در  راهبرداستفاده از  ،بنابراین. برتري و تأثیرگذاري ورزش در ایجاد قدرت نرم است

اتحاد، غرور  ایجاد ح ملی و بین المللی عالوه بروورزش که از اهداف قدرت نرم است می تواند در سط

موثر واقع نیز  به توسعه اقتصادي و همگراییدر نیل  ، همه اقشار جامعهدر ملی و یکپارچگی فرهنگی 

  .گردد
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 مقدمه

معادله قدرت و امنیت از چهارچوب سنتی خود در سیاست هاي بین المللی خارج گردیده و بستر  ،امروزه

تحول در بستر قدرت باعث تغییر مکان قدرت از . جدیدي از تعامالت میان کشورها را فراهم آورده است

صرفاً  نه در گرو منافع، قدرتمندي را يجوامع امروز. خاستگاه اصلی خود یعنی قدرت سخت شده است

لذا این بعد از قدرت را . ، بلکه در توانایی تغییر رفتار دولت هاي دیگر به حساب می آورندمادي قدرت

تأثیرگذاري غیرمستقیم و توأم با رضایت بر دیگران  ،که نتیجه آن نامید "قدرت نرم" چهره دوم قدرت و یا

رها از قدرت نرم براي معامله با تا کشو هاز این لحاظ، تحول در ماهیت قدرت سبب گردید. می باشد

این جنبه دوم قدرت که توان جذب کنندگی دارد، آن زمانی ظاهر می گردد که یک  .تهدیدات استفاده نمایند

نقطه مقابل قدرت سخت  ،در واقع. کشور سبب شود دیگر کشورها چیزي طلب کنند که به دنبال آن است

  )133 ص: 1387ناي ، ( .قرار دارد) تحکیم آمیز(

ه به ویژگی ها و اما نکته ضروري، درك اهمیت شناخت آن و تالش براي بومی سازي آن با توج 

  زیرا شناخت مناسب و به موقع تهدیدات و فرصت هاي ناشی از شرایط جدید  ،خصوصیات ملی است

   .بین الملل موجب بهره برداري مناسب از فرصت ها و دفع تهدیدات می شود

در مقاله اي با  - نظریه پرداز برجسته آمریکایی -  )1990(نخستین بار توسط جوزف نايمقوله قدرت نرم  

» ملزم به رهبري«: ي دیگري چونها او در کتاب بعدها. مطرح شد» گمراه کنندگی استعاره انحطاط«عنوان 

ت متحده به ایاال... و » ابزارهایی براي توفیق در سیاست جهانی: قدرت نرم«، » رهبري و قدرت هوشمند«

که نباید تنها بر حفظ قدرت اقتصادي و نظامی تکیه کند، بلکه باید در جهت جذابیت  ه می کندصیتو

  )180ص: 1387ناي ، ( .بکوشد، می شودفرهنگ، ارزش ها و نهادهایی که قدرت نرم نامیده 

عی یکی از متغیرهاي فر مورد مطالعه قرار می گیرد کهفرهنگی، اقتصادي و سیاسی در سه بعد  قدرت نرم 

امروزه تأثیر ورزش در  ،از نظر اندیشمندان این حوزه. ، ورزش می باشدو وابسته به آن در بخش فرهنگی

مثبت  اتکشورها نسبت به دیگر متغیرهاي اصلی قدرت نرم تأثیر –جامعه جهانی بر ایجاد همگرایی ملت 

 بین الملل موجب شناسایی و تحلیل بهتر ورزش و مطالعه آن در روابطتحلیل  .تري خواهد داشتبیش

، جنگ، جهانی سازي فرهنگی، شکل گیري هویت ملی و رسانه نسبت به اقتصاد جهانی نئولیبرال، دیپلماسی

  .ها می گردد
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  نظریه هاي مرتبط با قدرت نرم

 ،نیستاف براساس نظریه هاي قدرت نرم، استفاده از قدرت سخت تنها وسیله در دسترس براي نیل به اهد

زیرا در قدرت سخت از تاکتیک هاي اجبار از قبیل تهدید نظامی، فشار اقتصادي، تحریم ، ترور، نیرنگ و 

ایی که در قدرت نرم از حقوق بشر، فرهنگ و هنجاره ؛ در حالی کهدیگر اشکال ارعاب استفاده می شود

-55:  1389پوراحمدي، ( .گردد به عنوان منابع قدرت استفاده می) مانند ورزش(بیشتر جنبه جهانی دارند 

53(  

  مؤلفه هاي اساسی قدرت نرم در نظام بین الملل

با تحول بسترها و  پیوستهو  یستنددر بررسی قدرت نرم می توان گفت که منابع و شاخص هاي آن ثابت ن

فرهنگ،  گروهدر سه را  قدرت نرممولفه هاي اساسی  ،به طور کلی. شوندتغییر می  دستخوششرایط، 

شامل شعر و موسیقی، صنایع دستی، آداب (هنر :مقوله هایی همچون .کردبررسی  می تواناقتصاد و سیاست 

شامل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجالت، اینترنت و (، رسانه )و سنن، فیلم و تئاتر، ادبیات و زبان

سهم  ر کشورها ودله آن با سایها و مراکز فکري، جذب دانشجو و مبا هشامل دانشگا(، دانش )ماهواره

و دین در ) ، میزبانی مسابقات جهانی و منطقه ايشامل افتخارات(، ورزش )اوري مدرنجهانی در ارائه فن

 ..قرار می گیرندفرهنگ گروه 

  یکی از مقوله هاي اساسی فرهنگ بر قدرت نرم  به عنواننقش ورزش 

، به ان به شمار می آیدگذراندن اوقات فراغت مردمکه مشغولیتی محبوب براي  ورزش جدا از آن امروزه،

سراسر دنیا اوقات فراغت خود را مردمان زیادي در . تبدیل شده است یانویترنی براي معرفی آنها به جهان

اندیشمندان حوزه قدرت، ورزش را در  .می گذرانندتماشاي مسابقات ورزشی به ویژه ورزش قهرمانی  با

در  ينشانه برتري و تأثیرگذار ،آن هم از راه مسابقات سبت به سایر کشورهاتري یک کشور نشناسایی و بر

میزبانی مسابقات جهانی و منطقه اي توجه ویژه  کسب افتخارات و سیاست مداران به. قدرت نرم می دانند

در قدرت نرم توجه  ورزشنقش همگرایانه به  ،در این تحقیق )145- 147:  1387گلشن پژوه، . (اي دارند

   .ه شده استویژ

تر شگاه اتفاق می افتد کشوري که بی. ی، بعد سیاسی به خود گرفته استلامروزه ورزش در سطح بین المل

 ، نامش درو به واسطه پیروزي هاي ورزشیمی شود مردم حتی نام آن را نشنیده اند، یکباره در جهان مطرح 

شرکت و یا عدم شرکت تیم هاي  ،ینهمچن. ر اخبار قرار می گیردصفحه اول روزنامه هاي جهان و صد
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 ...، اعتراض وو به معناي دوستی، دشمنی می یابدورزشی یک کشور در یک کشور دیگر، گاه جنبه سیاسی 

   )21-22:  1389صبوري ، ( .تلقی می شود

  نظریه هاي مرتبط با ورزش در نظام بین الملل

  :دارند برخورروند تفکر ورزشی بر تأثیر بسزایی  از پنج مکتب فلسفی سنتی  ،به طور کلی

   توصیه را ، شخصیت و به ویژه ارزش هاي اخالقی و روحی در ورزش که تربیت :ایده آلیسم .1

  .این مکتب بر برنامه هاي ورزشی و خودتکاملی تأکید دارد. می کند

که تعلیم و تربیت، قدرت استدالل و توانایی کاربرد روش علمی در ورزش براي تفسیر  :رئالیسم .2

این مکتب بر ورزش و تندرستی افراد تاکید دارد تا فرد . اشیاي واقعی در زندگی را توصیه می کند

  . بتواند یک زندگی پربار و مفید داشته باشد

سئولیت اجتماعی مطرح می کند و افراد را که تعلیم و تربیت در ورزش را براساس م :پراگماتیسم .3

این مکتب بر تنوع رشته هاي ورزشی در جهت تجارب متعدد و . بخش مکمل اجتماع می داند

  .نتایج اجتماعی آن تاکید دارد

که تعلیم و تربیت در ورزش را جریانی در جهت تکامل جسمانی،  :)طبیعت گرایی(ناتورالیسم  .4

این مکتب فعالیت هاي جسمانی را براي توسعه کل وجود . ندشناختی، احساسی و هیجانی می دا

  .مفید می داند 

  می داندکه تعلیم و تربیت در ورزش را یک جریان فردي  :)اصالت وجودي(اگزیستانسیالیسم  .5

 است که این مکتب معتقد. فرد متناسب با نیازها و خصوصیات خود آن را انتخاب می نماید که

 خودمسئولیتی به وجود می آورد و موقعیت هایی را براي توسعه خودآگاهی ،فعالیت هاي جسمانی

:  1383وست و بوچر، ( .و افراد در انتخاب انواع فعالیت هاي ورزشی از آزادي عمل برخوردارند

57-54(  

  وضعیت قدرت نرم در محیط بین المللی ورزش

  :گیردمدنظر قرار  باید ی بودن ورزش، حداقل دو عامل لبراي بین المل

و در آن بر بین المللی بودن فعالیت تاکید  ی است که یک سازمان انجام می دهدسطح یا ساختار اقدام - الف

  .می کند
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  .در درون یک تشکیالت ورزشی مشغول فعالیت هستند محیطی که در آن فرد یا سازمان -ب

، بلکه بخشی بخشی از دین، زندگی اجتماعی را کامل می کند و می تواند نه فقط برخی معتقدند که ورزش

اما واقعیت این است که امروزه حتی بخش هاي نخبه ) 97-98:  1386گوش ، ( ،از میراث و فرهنگ باشد

به ورزش وابسته و  بخش هاي عمومی و سازندگان فرهنگ عامهبه اندازه  نیز ن فرهنگیاگرا و سرآمد

فرهنگ و ورزش، سیاست و ورزش، هنر و ، دین در ورزش، اخالق در ورزشبه همین سبب . دلبسته اند

موضوع هایی هستند که همه جوامع  به نقش ویژه ورزش در  ،ورزش، اقتصاد و ورزش و جامعه و ورزش

تبیین و تدوین راهبردهاي نو در امر ورزش  ،در جوامع مختلف از جمله ایران دین ترتیب،ب. آن توجه دارند

در  که ي از ورزش در سیاستاستفاده ابزار سوي دیگر،از  .خواهد بوددر ایجاد همگرایی کشورها موثر 

 ،به عنوان نمونه .بگذارد ی بر جاي، می تواند بر قدرت نرم کشورها تأثیر مثبتاستمطالعات فرهنگی مطرح 

تی در همه جوامع بشري تأثیر مثب ،آغاز فعالیت ورزش زنان براي ایجاد تغییرات اجتماعی در سطح جهان

بسیاري از فعالیت هاي ورزشی  به ورودزنان  بیشتربراي میالدي  1970تا قبل از دهه  زیرا گذاشته است،

بیشتري براي فعالیت تالش کردند تا فرصت هاي  زنان و مردان عالقمند به ورزشپس از آن، . ممنوع بود

کنند، و زمین هاي بازي بیشتري براي زنانی که می خواستند در فعالیت هاي ورزشی شرکت هاي اجتماعی 

، زندگی آنها را ان و دختران در چنین فعالیت هاییپدیدآمدن زمینه هاي شرکت زن ،رو از این. فراهم آورند

  )72- 73:  1385پارکس و همکاران ، بی . (ل ساختمتحو

، خصلت هاي ویژه ملی، دانش، ورزش ،ایی مانند هنر، تولیدات رسانه ايدر عرصه فرهنگ امروزه، مقوله ه

تعداد محصوالت فرهنگی در ایجاد  وادبیات  ،ی مانند آثار باستانی، جاذبه هاي گردشگريوقعیت فرهنگم

توان به ذائقه هاي  در منبع فرهنگی به صورت جزیی تر می. قدرت نرم یک کشور تاثیر گذار می باشد

، مارك ها و ی و شخصیت هاي کارتونی، تلویزیون، موسسات و ستاره هاي سینمایغذایی یک ملت

فرهنگ "این سطح از فرهنگ را . برندهاي مختلف، موسیقی هاي مطرح و ورزش هاي جذاب نیز اشاره کرد

ولی نباید  ،منابع فرهنگ عامه در ایجاد قدرت نرم کمک می کنندباید توجه داشت که البته . می گویند "عامه

 ،با این حال. در جاذبه قدرت نرم موثر باشند زیرا آنها فقط می توانند ،را با قدرت نرم اشتباه گرفت ها آن

 )48-49:  1390هاشمی، ( فرهنگ به عنوان منبع قدرت نرم در روابط میان کشورها نقش حائز اهمیتی دارد

 بهبود یکی از منابع فرهنگ یعنی ورزش می باشد که در ایجاد قدرت نرم و بررسی این تحقیق به دنبال و 

  .می گذارد بر جاي بت روابط میان کشورها تأثیر مث
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به این نکته اشاره دارد که امروزه بحث ورزش در » ورزش و روابط بین الملل«کتاب در) 1390(سجادي 

ی دهد که اقتصاد علم جامعه شناسی زیاد مطرح می گردد و تحلیل ورزش در جامعه جهانی به ما یاد م

رسانه ها چه وضعیتی در روابط بین الملل  ، هویت ملی وجهانی نئولیبرال، دیپلماسی، جهانی سازي فرهنگی

اگر چه نگارنده به کم توجهی روابط بین الملل به امر ورزش گله دارد، ولی مطمئن است که . کنونی دارند

  .در آینده پژوهشگران زیادي در این زمینه براي همگرایی جامعه جهانی تالش می کنند

 حرکتی که از طریق بازي و ورزش معتقد است» المپیک و تاریخ ورزش در جهان«مقاله در  )1386(سجادي

. موجبات رشد و تکامل انسان را فراهم می سازد، جهان را به مکانی براي سالم زیستن تبدیل می کند

، قدرت طلبی بعضی از کشورها، جنبش المپیک از جمله مسائل سیاسینویسنده به مشکالت  ،همچنین

  .می پردازد نیز هاي کوچک و مواردي از این قبیل  طلبی برخی قدرت هاي ملی و تحقیر ملتبرتري 

ضمن توجه به امر » سند راهبردي ورزش و جوانان «کتاب در ) 1392(وزارت ورزش و جوانان ایران 

، سیاسی و فرهنگی ایران، به این موضوع ندن موضوع ورزش در توسعه اقتصادي، اجتماعیورزش و گنجا

ورزش قهرمانی، ایران را بر قله هاي افتخار و اقتدار جهانی  يدارد که رواج ورزش همگانی و ارتقااشاره 

 جهتدر رقابت هاي مختلف جهانی  یدر این سند بر اهمیت ورزش و پیروزي ورزشکاران ایران. می رساند

  .وابط بین الملل کنونی تأکید داردبزرگ نمایی قدرت ملی ایران در ر

به » تحلیل ژئوپلیتیک قدرت نرم ایران در دو کشور قطر و امارات«با عنوان اي  در مقاله صفرزاده ،همچنین

موضوع قدرت نرم و تأثیر فرهنگ از جمله ورزش در ایجاد همگرایی دو جانبه بین کشورها و نیز تأثیر آن 

  .ایجاد روابط بهتر در سطح بین الملل توجه ویژه اي دارد جهتدر دنیاي معاصر 

این پژوهش  ،متون کمی در رشته علمی روابط بین الملل به ورزش اختصاص یافته است باتوجه به اینکه

به اثر متقابل و نقش همگرایانه ورزش در آن  ،تالش می کند ضمن شناسایی قدرت نرم در نظام بین الملل

  .بپردازد

  پژوهش شناسی روش

مفهوم قدرت نرم در نظام بین الملل کنونی و نقش ورزش در ایجاد بررسی و تحلیل به تحقیق حاضر 

در تدوین این . می پردازد  21از ابتداي قرن  ایران کشوردر حوزه خاورمیانه و  خصوصبه همگرایی 

اصول علوم سیاسی و روابط بین الملل و سایر علوم وابسته  بر مبنايتوصیفی  -پژوهش، از روش  تحلیلی
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تاب از ک فهرستی ،از شیوه مطالعات کتابخانه اي با بهره گیري ،همچنین. تفاده شده استاسبه موضوع اصلی 

و شد مقاالت، اسناد ، آمار و نرم افزارهاي مرتبط به همراه مشخصات کامل آن طبقه بندي و سپس آنالیز  ،ها

   .پژوهش از آنها سود جسته شدنگارش 

  پژوهشي یافته ها

امروزه، هر کشوري که نتواند از منابع قدرت نرم در پیشبرد اهداف و منابع خود بهره برداري کند، باید 

 خود در نیل به اهداف مورد نظرعدم موفقیت کامل در کنار هزینه هاي سنگین به کارگیري قدرت سخت را 

یط جدید جهانی و در عدم توجه به تحوالت ایجاد شده در مح ، می توان گفتاز این رو. تحمل نماید

جابجایی قدرت ها به ویژه اهمیت روزافزون قدرت نرم در هدایت منافع ملی، موجب ناکارآمدي و افزایش 

فهم منابع قدرت  پس،) 20؛ 1389پوراحمدي، (.شده استهزینه هاي دولت ها در عرصه سیاست خارجی 

  . ضروري به نظر می رسدامري نرم و کاربرد آن در سیاست خارجی کشورها، 

، ولی اکنون  دولت ها تاکید داشتندنژاد و جنس  به لحاظپیشینیان بر طبقاتی بودن ورزش به ویژه  بیشتر

، سعی بر توسعه حقوق بشر یبین المللاهداف  ارتقاي  مقبولیت خود و در راستايافزایش سطح براي 

تغییر جهت اهداف و مقاصد سنتی ورزش،  به دنبال از این رو، . جامعه دارند مختلفاقشار  میاندر  ورزش

  .کشورهاي جهان آن را در راستاي ایجاد قدرت نرم خود موثر می دانند بیشتر

سطح سالمتی جامعه و نشاط اجتماعی با  يارتقافعالیت در جهت از جمله ایران با  کشورهاي جهانهمه 

در  ،بر این اساس. اي بین المللی دارندرویکرد فرهنگی، سعی در تحکیم جایگاه کشور خود در عرصه ه

بحث ارزش هاي فرهنگی ورزش اعتقاد بر این است که ورزش، عامل پرورش و آرامش جسمی و روحی 

گفته می شود که همه انسان ها از نگاه  ورزشهمگرایانه بودن  مورددر  ،همچنین. براي آحاد جامعه است

در  ،بنابراین. ن از حقوق اجتماعی آن باید برخوردار گردندهمگا ارزشی داراي احترام و اعتبار می باشند و

از افراد جامعه تبعیض، تعصب و کوته نگري پرهیز شود و همه هر گونه از  دمحدوده خدمات ورزشی بای

حوزه وزارتی ورزش و جوانان، ( .گردنددریافت خدمات ورزشی در جهت پرورش جسم و روح برخوردار 

دولت ها، امروزه ورزش یکی از اموري است که به عناوین مختلف در جهان  از طرفی در نگاه )46: 1392

به دلیل اهمیت  دولت ها ،از این رو. و گروه زیادي به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند می شودمطرح 

ساختن استادیوم ها،  رايب بسیارهزینه هاي  ، تخصیصتأسیس وزارت خانه ها و ادارات ورزشی بهآن 
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آنها در جهت . می ورزند مبادرت هاي ورزشی و نیز تهیه وسایل و لباس هاي ورزشی ها و باشگاه مجتمع

خود در جامعه با پخش برنامه هاي ورزشی در تلویزیون و استفاده از رادیو،  طلبانه پیش برد اهداف قدرت

توجیهاتی براي  ددولت ها بای البته. مجالت و سایر رسانه هاي گروهی به مقاصد اصلی خود می رسند

احساس «لی و عامل مانند اثر اقتصادي، بهداشت عمومی، شهرت بین المل بیابند،از ورزش  خودحمایت 

عوامل ایجاد قدرت نرم  وکه همگی آنها در مطالعات امروزي قدرت، جز )44: 1381وات، (ملی » خوب

  .دولت ها محسوب می گردند

عنوان وسیله اي براي ایجاد تغییرات اجتماعی، داراي  ورزش، جداي از جنبه هاي مثبت و منفی خود، به

از این رو، ورزش در شکل گیري، جایگزینی و جاودانه ساختن . است) قدرت نرم(یک قدرت باورنکردنی 

ضمن ایجاد احساس  ،نگرش این نوع. نقش اساسی دارد) در قدرت نرم(بسیاري از ارزش هاي اجتماعی 

     را فراهم  آحاد جامعههویت اجتماعی و احساس عضویت در گروه و تقویت موجب  هویت شخصی

و موجب  می زندعالوه بر آن، ورزش موانع گروه هاي اجتماعی، جنس، نژاد و سن را کنار . می آورد

: 1385بی پارکس و همکاران، . (تقویت پیوند و ارتباط میان توده هاي مردم و رفع تنش ها و نزاع می شود

که خود در ایجاد قدرت نرم  -شمندان این حوزه معتقدند که اغلب تغییرات فرهنگی جوامعاندی )64-62

ورزش اغلب سازمان دهنده اصلی  ،از این رو. براساس اعتراض البی هاي ورزش شکل می گیرد - موثرند

عنوان  تغییرات اقتصادي و سیاسی را در جامعه به ،اعتراض ها و تغییرات اجتماعی است و این به نوبه خود

بر این اساس ورزش، وسیله اي براي تحوالت اجتماعی است که  )72همان، ( .یک مجموعه پدید می آورد

  .داردبه دنبال هم را تغییرات اقتصادي و سیاسی 

ورزش در سطح رقابتی با خارج شدن از  می توان گفت که دربعد تأثیر اقتصادي ورزش در ایجاد قدرت نرم

سیطره سیاست  سرگرمی آفرین تجلّی می یابد که تحت نفوذ وو حالت غیرحرفه اي، به صورت حرفه اي 

اصلی ترین وجوه ورزش براي ورزشکاران، مربیان، نهادهاي  ،پول و اعتبار؛ به طوري که و اقتصاد قرار دارد

  .میزبان مسابقات ورزشی به شمار می روندحاکم، صاحبان تأسیسات ورزشی و کشورهاي 

تأثیرات . هدف اقتصادي ورزش، سرمایه گذاري و رونق بخشیدن به حیات اقتصادي در مناطق و شهرهاست

شامل درآمدهاي مالیاتی، مخارج مستقیم تیم ها و مالکان آنها، ایجاد  نیز اقتصادي ورزش براي دولت ها

شغل هاي جدید، بهبود و توسعه زیرساخت ها، جذب گردشگران ورزشی و جایگزینی صنایع سنگین با 
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بر این اساس، برخی شرکت هاي فراملیتی، نقل و  )60: 1389حسینی و همکاران، ( .اماکن ورزشی می باشد

، گردشگران ورزشی و اماکن ورزشی در رأس اصلی ترین و یهاي ورزش انتقاالت جهانی، باشگاه

با توجه به نقش اقتصادي خود می توانند در ایجاد  قرار دارند کهاقتصادي ورزش  منابع تأثیرگذارترین 

  . ندقدرت نرم در بخش اقتصاد تأثیرگذار باش

  تأثیر سیاسی ورزش در ایجاد قدرت نرمبعد 

گسترش و وسعت فوق العاده کاربرد وسایل ارتباط جمعی به ویژه وسایل ارتباطی شنیداري و دیداري، 

میالدي به بعد،  1960هاي دهه  لذا از سال. عرصه ورزش را به صحنه نمایش جهانی تبدیل کرده است

از جریان ها توانستند  در عرصه هاي ورزشی ل ارتباط جمعیبه جهت حضور گسترده وسایبرخی کشورها 

براي . به نفع خود و در جهت بیان افکار و خواسته هاي خویش بهره برداري کنند ،و حرکت هاي سیاسی

افکار  ،مردم نسبت به دولت حاکم مکزیک و اعتراض 1968ي المپیک مکزیک در سال بازي هاطی  ،مثال

در تاریخ ورزش دنیا، انتقام جویی هاي ورزشکاران به جاي  البته، .عمومی جهان علیه مکزیک بسیج شد

 1982پیروزي آرژانتین در مقابل انگلستان در جام جهانی  به چشم می خورد؛ چنان کهسیاستمداران هم 

قامت جانانه الجزایري ها در سال هاي تصرف جزایر فالکلند را بر سر انگلیس در آورد، است یتالفی تمام

لذا اندیشمندان این . در دنیاي فوتبال نمونه هایی از این کارکرد جایگزینی ورزش است... و برابر فرانسه 

به . استفاده سیاسی از ورزش خطرناك و نامطلوب است ،ورزش سیاسی یا به بیان شیواتر حوزه معتقدند

ادین مختلف المپیک و جام جهانی کشتی یا مسابقات شکست هاي پی در پی ایران در می ،عنوان مثال

این نتیجه عدم وجود . جریحه دار می کرد ایرانیان راهاي قبل، غرور  مقدماتی جام جهانی فوتبال در سال

ورزش همواره با سیاست ارتباط  ،بنابراین. مناسب ورزشی در ایران و سیاسی شدن آن بود راهبردسیاست و 

از انتخاب بازیکن در سطوح ملی گرفته تا حل  است؛بسیار گسترده هم دخالت سیاست در ورزش . دارد

اصلی ترین  و زش به کمک سیاستمداران نیاز داردعرصه ور ،از طرفی .نوالئتعارضات بین بازیکن و مس

حمایت مالی حکومت ها و سیاستمداران، بدون  است؛ چنان کهنیاز ورزش به سیاست، حمایت مالی 

لذا جداي از جنبه هاي منفی دخالت حکومت و . ورزش نمی تواند به تمام اهداف خود دست یابد

 ،همچنین. سیاستمداران در ورزش، این دخالت گاهی جنبه هاي مثبتی براي ورزش به همراه خواهد داشت

هر قدر ورزش . ه ویژه اي نزد حکومت ها داشته و داردورزش با توجه به ابعاد ملی و بین المللی آن، جایگا

  از آماتور بودن به سمت حرفه اي شدن پیش رود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران در ورزش بیشتر 
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بودن خود به در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار بحث سیاسی ورزش می توان گفت  ؛ به طوري کهمی گردد

) 21در قرن (ولی هم اکنون  ،ار عالی تربیتی ایفاي نقش می کردو نیز ابز یک عامل قوي اجتماعی عنوان

و بخش مهمی از فعالیت هاي اقتصادي را نیز  تبدیل شده استتفریحی بزرگ براي عموم مردم به ورزش، 

هویت ملی و  تقویتنقش مهم سیاسی در  ازعلیرغم این تغییر جهت، ورزش هنوز هم . تشکیل می دهد

به نظر می رسد ) 305: 1387هرناندر، . (برخوردار است) مدنظر قدرت نرم(ماعی و تربیتی ارزش هاي اجت

یی و تجارتی شدن آن، ابر اثر حرفه اي گر ،که رویاي ورزش که تحت آرمان هاي المپیک شکل گرفته بود

  .استکم کم در حال محو شدن 

کشورهایی که بیشتر به دالیل فرهنگی، در . گذاردبتأثیر نیز فرهنگ سیاسی یک کشور  برورزش می تواند 

، گامی هرچند ضعیف به سوي فرهنگ سیاسی مشارکتی کت سیاسی عمومی وجود ندارد، ورزشمشار

از سوي دیگر، پیشتازي نخبگان ورزشی در ایفاي نقش هاي مختلف اجتماعی و نقش آنها در الگو . است

به عنوان . سیاسی حاکم متفاوت می باشد شدن براي قشرهاي مختلف بر اثر شرایط فرهنگی، اقتصادي و

، ورود اعضاي تیم همچنین. قاي گرسنه تبدیل شده انددر قاره آفریقا، ورزشکاران به قهرمانان ملی آفری مثال،

. ورزشی به عرصه سیاست می تواند به طور طبیعی راه ورود هواداران آن تیم را به عرصه سیاست باز کند

دنیاي معاصر معموالً در موقع انتخابات، جناح هاي سیاسی سعی می کنند امروزه و در  ،به همین دلیل

حداقل نظر حمایتی آنها را از یک حزب یا  یاانتخاباتی خود قرار دهند  فهرستورزشکاران مشهور را در 

بنابراین نقش واضح ورزش در عرصه سیاست  )54: 1391گودرزي و همکاران، . (شخص به دست آورند

  .ستاي یکی از اهداف قدرت نرم یعنی مشارکت سیاسی مردم قرار گیردمی تواند در را

نقش ورزش در هدایت افکار عمومی قدرت نرم کشورها اکنون، به وضوح می توان مشاهده کرد  مورد در

، از تمامی ابزارها از جمله ورزش بحران بروزدر زمان هاي  خودکه حکومت ها براي حفظ ثبات و پایداري 

  )69، 1391گودررزي و همکاران، ( .کنندمی براي جهت دهی و هدایت افکار عمومی استفاده 

به دلیل تأثیر خود بر افکار عمومی می تواند در ردیف دیپلماسی عمومی  در سطح بین المللی نیز ورزش

و سیاست معتقدند که برقراري صلح در جهان  اگرچه برخی از اندیشمندان حوزه جنبش المپیک .قرار گیرد

از عهده بازي هاي المپیک ساخته نیست و ورزش همواره در جهت تقویت و حفظ وضع موجود بوده و 

. ه منفی آن کم اهمیت باشدکند، ولی به نظر می رسد این جنب ها و یا افراد خاصی را تأمین می منافع گروه
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به خصوص آنکه رویدادهاي  وژي فرهنگی چند کشور خاص می باشدنظر آنها ورزش دربردارنده ایدئول از

در نتیجه، رشد ورزش ملی . شکل می گیرندتوسط کشورهاي صنعتی  مستقیمبه طور ورزشی بین المللی 

این عامل خود . قرار گیرد) همان کشورهاي صنعتی(نیز باید تحت حمایت و پشتیبانی یک برادر بزرگتر 

آنها معتقدند که حمایت از . فرهنگی آن کشورها به کشورهاي دیگر می شودسبب ورود ایدئولوژي هاي 

کشورهاي ضعیف براي شرکت در برخی از تورنمنت ها سبب وابسته تر شدن این کشورهاي کوچک به 

گودرزي و ( .فرهنگی حاکم می گردد مکشورهاي بزرگتر می گردد و در واقع در ورزش نیز نوعی امپریالیس

با وجود چنین شرایطی می توان گفت که ورزش در سطح بین المللی به عنوان  )64-65: 1391همکاران، 

  .ایجاد قدرت نرم موثر می باشد جهت کشورهاي صنعتی براي قدرتمند  يابزار

  نقش همگرایانه ورزش در قدرت نرم حکومت ها

رم، توانایی کسب در توضیح قدرت نرم به این نکته تأکید دارد که قدرت ن» قدرت«ژوزف ناي در کتاب 

وي به کشورها سفارش می کند که براي کسب این نوع . مطلوب از طریق جاذبه و نه اجبار یا تطمیع است

آن می باشد ) به همراه اقتصاد و سیاست(از قدرت باید از جاذبیت فرهنگی که یکی از مولفه هاي اساسی 

بزارهاي موثر دولت ها در جهان امروز استفاده در این راستا، یکی از ا .استفاده صحیح و به جا داشته باشند

آنها با کمک هاي مالی به ورزش و استفاده از تبلیغات رسانه . از ورزش براي جذب افراد و مردم خود است

  اي در جهت استحکام وحدت ملی و تداوم نظام حکومتی خود، از ورزش به عنوان ابزاري کارآمد بهره 

نقش همگرایانه  بر خی از شاخص هاي اصلی و تأثیرگذاربربه در پژوهش حاضر  ،از این رو. می برند

  .می شود پرداختهورزش 

  نقش همگرایانه اخالق در ورزش

. است وجود داشتهاز دوران باستان  ،این عقیده که ورزش موجب ساختن شخصیت اخالق گرا می شود

دارند که به اعتقاد من از جانب خدا به بشر دو هنر وجود : افالطون در کتاب جمهوریت خود بیان می کند

نه به دلیل حضور توأمان روح و جسم در آنها، . یکی موسیقی و دیگري حرکات ورزشی :هدیه داده شده اند

به نام کامو اظهار داشت مقوله اي  1قرن ها بعد فیلسوفی اگزیستانسیالیست. بلکه به دلیل موزون بودن آنها

در کل، این باور که ورزش شکل مهمی از . اخالقیات را آموخت ورزش بود که در آن به واقع می توان

                                                 
  اصالت وجود -1
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لذا تبلیغ و ترویج ورزش در . آموزش اخالق است، به طور گسترده اي در فرهنگ هاي مختلف وجود دارد

سطح جامعه از سوي دولت ها، به دلیل ماهیت ذاتی خود موجب ارتقاي روح اخالق گرا و منش افراد 

در این صورت، احترام به روابط اجتماعی، احترام و تعهد به قوانین و مسؤوالن در سطح . جامعه می شود

این توافقنامه اخالقی و . گسترش پیدا می کند -که از خواسته هاي متفکران قدرت نرم است -یک کشور

انجام نده شدن بدون براي نمونه، ورزشکار باید از بر. نشان از منش ورزشی است ،نانوشته در ورزش

: 1389همتی نژاد و همکاران، ( .در شرایطی که حریفش آسیب دیده یا تأخیر داشته، خودداري کند مسابقه

31-29(  

ند که اهتمام به ورزش موجب اجراي ه الذا حکومت ها در نظام بین الملل فعلی، اطمینان پیدا کرد

زیرا در اخالق و منش ، شدستورالعمل اخالقی ورزش خواهد تصمیمات اصلی آنها در یک کشور طبق د

روابط مسؤوالن و  ،تعهد به ورزش، احترام به قوانین: همچون نیازهاي اساسی اجراي قدرت نرم ورزشی،

  .، وجود دارداجتماعی

  نقش همگرایانه اماکن و فضاي ورزشی در اقشار مختلف جوامع

گردهمایی ها و همایش هاي مجموعه هاي ورزشی در جهان امروز، مراکزي هستند که پرتراکم ترین 

با توجه به تجمع تعداد زیادي از مردم عالقمند به فعالیت هاي ورزشی و حضور . انسانی را برگزار می کنند

پرشور و هیجان پیر و جوان، زن و مرد ورزشکار و تماشاچی در اماکن و فضاهاي ورزشی، عموم مراجعه 

ورزشی، مورد توجه حکومت ها در جهت اجراي اهداف ي هاکنندگان و استفاده کنندگان این اماکن و فضا

 )53: 1388کاشف، ( .قدرت نرم قرار گرفته اند

  نقش همگرایانه ورزش در غرور ملی

 یک ارزش بزرگ ملی شناخته می شود و میموفقیت در ورزش و در سطح بین المللی به عنوان  ،امروزه

. در پی داردنتیجه عکس  ،در حالی که شکست در میادین ورزشی -سازد فتخررا م یک کشورمردم د نتوا

 اگر تیم ها و یا ورزشکاران آنها موفق شوند، این موضوع باعث بهبود چهره آن کشورها درعرصه جهانی 

از طریق فروش  -اقتصادي کوتاه مدت گذاريدر این صورت دستاوردهاي ورزشی ضمن تأثیر. می گردد

باعث کمک و جهت دهی راهبرد  -اشکال مختلف یادبودها و خاطرات ه وپرچم ها، تک پوش هاي ویژ

موفقیت یک تیم ورزشی، این فکر را تداعی  ،از این رو. دولت ها از طریق غرور ملی ملت ها خواهد شد
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می کند که ملت آن کشور مطمئن و دلگرم هستند و در آن کشور دموکراسی، ثبات و حقوق بشر وجود 

      بنابراین باال رفتن غرور ملی یک ملت از راه ورزش، موجب )32-33: 1384یک، وارن و ویدر( .دارد

می شود تا حکومت هایی که به دنبال اهداف خود در سطح یک جامعه هستند، از آن در جهت اجراي 

  .قدرت نرم استفاده نمایند

  نقش همگرایانه ورزش در اتحاد مردم

جنس، نژاد و سن  :اجتماعی اعم از مختلف يگروه هافعالیت انع از آنجا که ورزش به دلیل مردمی بودن، مو

تنش ها و نزاع ها یکی  و رفع پیوندها و ارتباطات میان توده هاي مردم با تقویت را کنار می زند، می تواند 

  .اتحاد در بین مردم باشد ایجادجهت  از دالیل قدرت نرم

  نقش همگرایانه ورزش مدرسه اي در سطح ملی

جهت توسعه و تقویت ش مدرسه اي در کشورهاي خود به دنبال گسترش ورزحکومت هاي فعلی جهان 

رشد جسمی به تا بتوانند افراد آینده جامعه خود را از زمان نوجوانی  هستندابعاد مختلف رشد دانش آموزان 

، توجه به قشر نوجوان و جوان از آنجا که در بحث قدرت نرم. نندو عقلی مطلوب و دلخواه خود برسا

می تواند اي جامعه و تربیت آنها یکی از مولفه هاي اساسی در فرهنگ اجتماعی می باشد، ورزش مدرسه 

  .نماید ایفا در سطح جامعه اينقش همگرایانه 

  نقش همگرایانه فدراسیون اسالمی ورزش زنان در سطح بین الملل

نتیجه حضور  و در میادین بین المللی ات زنان مسلمان جهان درایرت الگوهاي رایج با  اعتقادبه دلیل مغ

شوراي "تشکیل  ،1369به پیشنهاد نایب رییس وقت کمیته ملی المپیک ایران در سال  ،کمرنگ آنان

مطرح پیشبرد مشارکت زنان در فعالیت هاي ورزشی  با هدف "همبستگی ورزش بانوان کشورهاي اسالمی

  )357: 1386راد، باستانی (. و به تصویب رسید

فرصت هاي همگرایانه دیگري هم وجود دارد، مانند نقش همگرایانه ورزش در برداشتن شکاف  ،بی تردید

بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در سطح بین المللی و یا تأثیر مثبت ورزش براي از بین بردن 

        ت نرمفاصله ها، قومیت ها و غیره در سطح ملی که طبیعتاً از جمله ضروریات جامعه در بحث قدر

  .می باشند



١٤ 
 

  مثبت به کارگیري ورزش در قدرت نرم کشورهاهاي پیامد 

نیاز روزافزون دولت ها به امر ورزش و توسعه آن در جهت اجراي سیاست ها و خواست هاي امروزه، 

ضروریات و ملزومات اداره  وعنوان به کارگیري قدرت نرم براي جذب و اقناع افراد جامعه، جز باخود 

توسعه ورزش از سوي دولت ها، فرصت خوبی براي مردان و زنان و تمام  ،از طرفی. کشورها شده است

تا عالوه بر پیشرفت ورزش، تجربه هاي مثبتی در امر مشارکت، منزلت  هاقشار مختلف جامعه به وجود آورد

پیامد به  ،بنابراین. و ارتباط با آنها داشته باشنداجتماعی، خدمت به دیگران، دیدار با مردم دیگر جوامع 

خود افراد  و نمی شودمحدود اقناع و جذب تمام افراد جامعه تنها به کارگیري ابزار ورزش از سوي دولت، 

با توجه با پیامدهاي به کارگیري ورزش در . فرصت به وجود آمده استفاده خواهند برداین جامعه هم از 

  :در این قسمت اشاره خواهد شد مصادیق آنهابرخی از قدرت نرم کشورها به 

  و قدرت نرم (OSO)سازمان هاي ورزشی المپیک 

در بیشتر کشورهاي دنیا به دلیل محیط، ویژگی هاي خاص و اهمیت اجتماعی زیاد، سازمان هاي ورزشی 

تحت بررسی دقیق عموم  پیوستهاین امر به این دلیل است که ورزش . مطرح می باشند (OSO)المپیک 

  . مردم، رسانه ها، احزاب سیاسی و دولت هاست

در این نمودار . برخی از ذي نفعان اصلی سازمان هاي ورزشی المپیک را مشاهده می کنیم 1در نمودار 

می توان گفت پیامد تقویت و توسعه  ؛ به طوري کهي زیادي از اقشار جامعه ذي نفع می باشندگروه ها

زیرا عالوه بر اینکه اقشار بسیار زیادي از  ،مپیک مثبت و حتی دو سویه می باشدرزشی الهاي و سازمان

در جهت پیشبرد اهداف قدرت  با نفوذ به ورزش می توانند از آنجامعه در آن ذي نفع هستند، دولت ها هم 

  .نرم استفاده نمایند
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  )29: 1388چالدوراي و مادال، : (منبع (OSO)ذي نفعان سازمان هاي ورزشی المپیک : 1نمودار 

  

  نتیجه اقتصادي ورزش و قدرت نرم

نقش ورزش از نظر . اصلی زنده نگه داشتن ورزش در جهان، نتیجه و اثر اقتصادي آن است عواملیکی از 

نتیجه اقتصادي آن در خانواده ها، نهادها و سازمان هاي مختلف . در جامعه انکارناپذیر می باشد ياقتصاد

امروزه برگزاري مسابقات مختلف در سطح . جامعه موجب رونق بخشیدن و توسعه کسب و کار می شود

آن نزد دولت ي بازده اقتصاد ارائهسرگرمی، ایجاد داخلی یا بین المللی با توجه به اهمیت آن، عالوه بر 

از منابع مهم درآمدي دولت از طریق توسعه و گسترش ورزش ، فروش بلیتو  حق پخش بازي ها .ستها



١٦ 
 

حمل (د شرکت مرسدس از دیگر منابع تأمین ورزش، حامیان و داوطلبان هستند، مانن. قلمداد کرد می توان

م المپیک به ئصدور مجوز تولید نشان ها و عال ،همچنین). حمل و نقل هوایی(هانزا  یا لوفت) و نقل

 )258-260: 1388جکسون، ( .بیاورد ارمغانصورت تجاري می تواند درآمدهاي زیادي را براي دولت ها به 

کمک مالی و خدماتی دولت به ورزش همانند هزینه هاي مسافرت تیم، جلسات فدراسیون، اداره  ،بنابراین

ورزش، مخارج آموزش ها و تمرین هاي ورزشکاران، اردوهاي ورزشی، امور، مربیان و کارکنان توسعه 

ضمن ایجاد اشتغال و درآمد براي دست اندرکاران امر ورزش در ) 262همان، (مسابقات و خدمات پزشکی 

کی از نتیجه اقتصادي ورزش که ی ،در این صورت. جامعه، می تواند موجب درآمدزایی دولت ها هم گردد

است، از پیامدهاي مثبت و دوسویه مردم و  -به همراه فرهنگ و سیاست - درت نرممولفه هاي اساسی ق

  .دولت است که هم براي دولت ها و هم براي اقشار مختلف جامعه سودمند خواهد بود

  رابطه دولت و ورزش در قدرت نرم

. کند در بیشتر کشورها، نوع نگرش دولت نسبت به ورزش، نقش عمده اي را در توسعه ورزش ایفا می

به نظر . خود و نیاز افراد ورزشکار به دلیل نیاز مالی با هم در ارتباط هستند) نرم(دولت در اجراي قدرت 

) نرم(می رسد این روند متقابل بین دولت و ورزش از پیامدهاي مثبت به کارگیري ورزش در عرصه قدرت 

 می باشد

  ارتباط ورزش با رسانه ها و فناوري اطالعات در قدرت نرم

لذا ارتباط آنها . تحول در ارتباط رسانه با ورزش نشان دهنده قدرت و نفوذ تغییر و توسعه فناوري می باشد

با ورزش در دنیاي توسعه یافته غرب و کشورهاي هم سو با آنها و حتی کشورهاي ضعیف و یا در حال 

دارد که رسانه هاي این احتمال وجود  ،از طرفی. توسعه موجب رونق بازار و توسعه تجارت شده است

اسدي و ( .ورزشی کشورهاي توسعه یافته جهان بر فرهنگ کشورهاي در حال توسعه تأثیر بگذارند

  )182- 184: 1392کشاورز، 

عامل رسانه و فناوري اطالعات هم در ورزش براي یکپارچگی ملی خوب است و هم ابزاري در  ،بنابراین

  .دست قدرت نرم سیاسی در عرصه روابط بین الملل می باشد
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نتیجه اینکه، سرمایه گذاري در ورزش اگرچه بر سالمتی، تعهد، یکپارچگی و اتحاد ملی یک کشور تأثیر 

تفاده ابزاري از آن به عنوان عامل قدرت نرم براي اقناع و جذب مردم در مثبت می دارد، اما دولت ها با اس

همه آنها بیانگر این موضوع است که ورزش، عالوه بر این که  .سطح ملی و در سطح بین المللی بهره برند

اثر  از بعد داخلی و بعد بین المللیابزار مناسبی براي توسعه کشورهاست، می تواند بر همگرایی کشورها 

  .مثبت بگذارد

  آزمون فرضیه ها

ورزش به عنوان یکی از مولفه هاي  ،در وضعیت کنونی نظام بین الملل به نظر می رسد: فرضیه اول 

  .ابزار مناسبی براي توسعه اقتصاد کشورها می باشد، ایجاد قدرت نرم

بررسی تأثیر استفاده از روش قدرت نرم در «با عنوان  مبانی نظري تحقیقبراي تأیید یا رد فرضیه اول، از 

قدرت نرم یا قدرت جذب کنندگی، توانایی تحت تأثیر قرار دادن دیگران . شداستفاده » نظام بین الملل فعلی

قدرت نرم تا زمانی که همسو با جریان اصلی نظام بین الملل . براي دستیابی به نتایج مورد نظر می باشد

به خصوص در جامعه مدرن، قدرت نرم رابطه نزدیکی با پیشرفت فناورانه و اهد یافت ، توسعه خوباشد

در ایجاد واژه اقتصاد سیاسی موثر  ،به کارگیري اقتصاد در سیاست ؛ اماعملی جامعه اطالعاتی و اقتصاد دارد

یژه نقش قدرت به معنی بخشی از دانش اقتصاد است که از رابطه میان سیاست و اقتصاد و به و که  می باشد

بر اهمیت قاطع فعالیت هاي اقتصادي تولید و  ،همچنین. سخن می گویددر تصمیم گیري هاي اقتصادي 

برخی از شاخص هاي اصلی آن می تواند رشد اقتصادي، مبادالت . مبادله کاال در ابعاد یک جامعه تأکید دارد

در این . ، بدهی هاي جاري و غیره باشدارزي و تجاري، میزان تولید، تعداد شرکت ها، میزان رفاه، تورم

استفاده ابزاري از ورزش که از مولفه اساسی فرهنگ در قدرت نرم است، می تواند بر شاخص هاي  ،میان

نمونه هاي تأثیر اقتصادي ورزش در قدرت نرم . اصلی توسعه کشورها در نظام بین الملل تأثیر مثبت بگذارد

 آدیداس و مرسدس در سطح نظام بین الملل، یا باشگاه :همچون می تواند فعالیت شرکت هاي فراملیتی

در کنار آنها گردشگران و تماشاگران . رئال مادرید، منچستر و بایرن مونیخ می باشند نظیرهاي مطرح جهان 

در  ،از این رو. نقش موثري در بهبود وضع عمومی اقتصاد کشورها دارند ،ورزشی و یا اماکن ورزشی مدرن

. وضعیت کنونی نظام بین الملل، توجه به قدرت نرم ابزار مناسبی براي توسعه اقتصادي کشورها می باشد

و نقش اساسی ورزش در آن، فرضیه اول تأیید  یاد شده در اقتصادبنابراین در بررسی مجموع عوامل متغیر 

  .دیگرد
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رایی کشورها تأثیر مثبت خواهد ورزش به عنوان یکی از مولفه هاي قدرت نرم، بر همگ: فرضیه دوم

  .گذاشت

تحلیل مولفه ورزش در «با عنوان  بخش یافته هاي تحقیقفرضیه، از مبانی نظري و  این براي تأیید یا رد

امروزه، بازیگران ملی و بین المللی با . شداستفاده » قدرت نرم و نقش همگرایانه آن در نظام بین الملل

و تأکید بر توانایی جذب دیگران بدون استفاده از زور و ابزار نظامی، در استفاده از تحول در ماهیت قدرت 

یکی از متغیرهاي اصلی و اساسی قدرت نرم، فرهنگ . راستاي اهداف و منافع ملی خود گام بر می دارند

  . ورزش می باشد ،این حوزهیکی از متغیرهاي فرعی و وابسته  ،همچنین. است

عمل آمده، ورزش، نقش بزرگی در همگرایی ملت ها و دولت هاي ملی  براساس مطالعات و بررسی هاي به

براي داشتن دنیاي بدون معارض و ایده رقابت مسالمت آمیز به جاي رقابت هاي تهدیدآمیز  ،از این رو. دارد

و خشونت گرایی، در نظام بین الملل کنونی اهمیت به ورزش و توجه به جنبه هاي فراگیر آن در جهان در 

در بررسی هاي این تحقیق نشان داده شد که برخی از . همگرایی کشورها تأثیر مثبت خواهد گذاشتایجاد 

تأثیر مثبت در اخالق گرایی، غرور ملی و اتحاد مردمی در سطح بروز نقش هاي همگرایانه ورزش عالوه بر 

فدراسیون اسالمی همچون فدراسیون هاي بین المللی مانند  -در سطح بین المللایجاد همگرایی  درملی، 

در این صورت ورزش به عنوان یکی از مولفه هاي قدرت نرم، بر همگرایی . نیز موثرند - ورزش زنان

  .فرضیه دوم هم تأیید می گردد و می گذاردبر جاي  کشورها تأثیر مثبت 

  نتیجه گیري و بحث 

استفاده از  ،اول :سه راه عمده براي دستیابی به اهداف و منافع ملی یک کشور وجود دارد ،به طور کلی 

که آنچه را می خواهید  طوريجذب و همکاري به  ،و سوم تطمیع ،دوم ؛تهدید به اعمال قدرت و زور

تر  نسبت به دو راه حل دیگر همیشه کم هزینه ،راه حل سوم که گویاي شکل قدرت نرم است. انجام دهند

در بسیاري از حوزه هاي سیاسی، اقتصادي و » نظریه قدرت نرم« ،بدین ترتیب، در سال هاي اخیر. است

براساس این نظریه، استفاده از قدرت سخت تنها وسیله در دسترس براي نیل به . نظامی مطرح شده است

است، بلکه توانایی  مفهوم اساسی قدرت نرم، چیزي بیش از صرف توانایی نفوذ بر دیگران. اهداف نیست

 ،قدرت نرم. که به آنچه می خواهید بدون ضرورت کاربرد قدرت سخت برسید طوريجذب دیگران به 

براي اعمال نفوذ روي دیگران از طریق قانع   -که البته لزوما همیشه یک کشور نیست - توانایی یک بازیگر
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قدرت نرم بر مردم نفوذ پیدا . ه نمی شودساختن آن هاست و در این مسیر ضرورتاً از تهدید یا زور استفاد

قدرت نرم می تواند . انجام می دهد –و نه اعمال زور  –ولی این کار را از طریق جذب آن ها  ،می کند

اما در قدرت سخت، از ابزارهاي مستقیم قهریه که نوعاً با  ؛شامل فرهنگ ها، ارزش ها و عقاید نیز باشد

  .تفاده می شوداعمال زور و تهدید همراه است، اس

واژه اي است که در نظریه روابط بین الملل به منظور توصیف قابلیت یک مجموعه » قدرت نرم«بنابراین، 

بر رفتار یا عالیق سایر مجموعه هاي سیاسی از طریق ) غیرمستقیم بیشتر(سیاسی نظیر دولت براي نفوذ 

محقق » جوزف ناي«تئوریسین قدرت نرم، . فرهنگی یا ایدئولوژیکی به کار می رود) بیشتر(ابزارهاي 

قدرت نرم را به عنوان بخش مهمی از منابع قدرت ملی آمریکا تلقی می کند و بر  ،ناي. آمریکایی است

او نظریه خود را در این زمینه در سال . ضرورت بهره گیري از آن در سیاست خارجی آمریکا اصرار دارد

مطرح کرد و در آثار متعدد بعدي به تفصیل بیشتري  "رت آمریکاماهیت متغیر قد"در کتابی با عنوان  1990

معطوف به قدرت سخت به لحاظ آرمانی در راستاي  هايراهبرددر نگاه ناي، . آن را مورد پردازش قرار داد

تمرکز کرده اند که به » تحریم هاي اقتصادي«و » دیپلماسی قهري«، »مداخله نظامی«پیشبرد منافع ملی بر 

هاي معطوف به قدرت نرم  راهبرددر مقابل، . ت هاي تقابلی با کشورهاي دیگر منجر می شونداتخاذ سیاس

در راستاي نیل به راه حل هاي مشترك بر ارزش هاي سیاسی مشترك، ابزارهاي مسالمت آمیز جهت 

برابر  از این منظر، قدرت نرم ضرورتاً با توانایی نفوذ. مدیریت مناقشات و همکاري اقتصادي تأکید دارند

نفوذ می تواند بر قدرت سخت، تهدید یا پاداش مبتنی باشد و قدرت نرم بیش از آن که ترغیب یا . نیست

توانایی به حرکت درآوردن مردم از طریق بحث و استدالل باشد، توانایی جذب کردن است که اغلب به 

جذب کردن است و منابع قدرت  ،بنابراین، براساس معیارهاي رفتاري، قدرت نرم. رضایت منجر می شود

با این حال، قدرت جذب کردن نمی تواند . آن نیز مقوله هایی هستند که چنین جاذبه هایی را ایجاد می کنند

قدرت نرم بدون کاربرد مستقیم قدرت سخت موجب  .بدون توانایی نفوذ تحقق یابد و امکان پذیر گردد

توانایی دست  ،قدرت نرم: رت نرم می نویسدجوزف ناي در تعریف قد. شکل دهی رفتار دیگران می شود

قدرت نرم از . یابی به آنچه می خواهی از طریق جذب و اقناع تا تهدید و اجبار و یا اعطاي امتیاز است

وقتی سیاست هاي . جذابیت ارزش هاي فرهنگی، باورهاي سیاسی و ایدئولوژیکی یک ملت ناشی می شود

قدرت سخت مبتنی بر . ، قدرت نرم آن کشور افزایش می یابدیک کشور در نظر دیگران مشروع جلوه کند

تاکتیک هاي اجبار از قبیل تهدید به استفاده از نیروي نظامی، فشار اقتصادي، تحریم، ترور، نیرنگ و دیگر 
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از این پس، تنها . عصر اطالعات موجب افزایش اهمیت قدرت نرم شده است. شکل هاي ارعاب می باشد

قدرت در عصر اطالعات بین دولت ها و بازیگران . ي نظامی و اقتصادي مهم نیستداشتن توانایی باال

، منابع رندحقوق بشر، فرهنگ و هنجارهایی که بیشتر جنبه جهانی تا محلی دا. غیردولتی تقسیم شده است

 حضور قدرتمندانه و جایگاه مشروع دولت در نهادهاي بین المللی نیز به قدرت نرم یک. قدرت نرم هستند

براي مثال، بریتانیا در قرن نوزدهم و ایاالت متحده در نیمه دوم قرن بیستم به بعد . کشور کمک می کند

قدرت . توانستند ارزش هاي خود را از طریق ایجاد ساختارها، قواعد و نهادهاي بین المللی توسعه بخشند

موجب افزایش قدرت  و ی استنرم تنها در کنترل دولت ها نیست، بلکه بیش از پیش در کنترل جامعه مدن

اگرچه، قدرت کامل قدرتی همه جانبه است که شامل ابعاد سخت افزاري و . می شودبازیگران غیردولتی 

واقعیت هاي جهانی مبین آن است که اغلب کشورها درصددند قدرت  ولینرم افزاري قدرت می باشد، 

بنابراین مشخص است . مشروع تبدیل نمایند سخت را به قدرت نرم، زور را به قانون و قدرت را به اقتدار

واقعیت کنونی نشان . که حرکت به سوي بعد نرم افزاري قدرت در دستور کار بیشتر کشورها قرار دارد

به اعتقاد بسیاري از . بر ندارد دهنده آن است که تأکید صرف بر قدرت سخت، موفقیت پایداري را در

مگر آن که قدرت سخت خود را به  ،وي ترین باقی نخواهند مانداندیشمندان، قوي ترین کشورها همواره ق

قدرت نرم . قدرت نرم، قدرت هدایت کردن، جذب کردن و سرمشق بودن است. قدرت نرم تبدیل نمایند

یعنی توانایی یک کشور براي جذب سایر کشورها با ایده ها، ارزش ها و ایدئولوژي خود یا توانایی یک 

ارتباط تنگاتنگی با  ،قدرت نرم .کشورها به این که آن ها نیز مانند او بیندیشند کشور براي واداشتن سایر

جهان شمولی فرهنگی یک کشور و توانایی اش . دارد... نظیر فرهنگ، ایدئولوژي و » قدرت هاي بی شکل«

از منابع   -به مثابه عناصر تنظیم کننده رفتار بین المللی آن کشور -براي تعیین هنجارها، قواعد و رژیم ها

به . اما باطنی استوار و آهنین دارد ،قدرت نرم، ظاهري آرام. کلیدي قدرت نرم آن کشور به شمار می آید

 ،بیان دیگر، هرچند قدرت نرم بنا بر برخی تقسیم بندي ها در زمره قدرت هاي نامحسوس جاي می گیرد

 يآثار و تأثیرگذاري بسیار عمیق ترداراي ، آن، جذب قلب ها و ذهن هاستولی از آن جا که هدف اصلی 

قدرت نرم به مثابه گزینه نخست دولت مردان در پرداختن به امور . قدرت سخت می باشد نسبت به 

ملی، هدایت اشتیاق ملی، شکل گیري اراده واحد و تقویت  راهبرد تحققمختلف بین المللی، می تواند به 

درت ملی فراگیر، بهبود وضعیت بین المللی و کمک کند که نتیجه آن توسعه ق کشور قدرت فرهنگی

   .خواهد بودافزایش نفوذ بین الملی 
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در این میان، یکی از ابزارهاي جدید و تأثیرگذار در چند دهه اخیر، استفاده از ورزش در راهبرد قدرت 

می به عقیده اندیشمندان این حوزه، شرکت در ورزش، نشانه تمدن، سالمتی و شادکا. فرهنگی کشورهاست

در مطالعات قدرت نرم، فرهنگ ورزشی همان چیزي است که به کشورها اجازه می دهد . یک کشور است

 ،همچنین. در این حالت کشورها به وسیله آن در دنیا شناخته می شوند. تا به جایگاه ممتاز در ورزش برسند

ا به دور از اختالفاتشان و رقابت هاي بین المللی مثل بازي هاي المپیک، همه ملت ها را تشویق می کند ت

این رقابت ها فرصتی را براي تبادل فرهنگی و ارایه آداب و . با روحیه جوانمردي کنار یکدیگر جمع شوند

ولی قانون گذاري در ورزش  ،کلی حکومت ها در ورزش نفوذ دارندبه طور . فراهم می آوردملی  رسوم

فوتبال که  ،براي مثال. با فرایندهاي جهانی رخ می دهدو در پیوند  فراتر از مرزهاي سیاسی دولت ها امروز

یک ورزش جهانی است به علت اینکه کارگران بریتانیایی، دانشجویان، دانش آموزان و معلمان را در جنوب 

امروزه هم ورزش، یکی از ملزومات اساسی . آفریقا مجذوب خود می کند در قرن نوزدهم آنها را شناساند

 –ه حکومت ها به واسطه اجراي قدرت نرم خود با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی زندگی اجتماعی است ک

تمایل . اجتماعی آن، همواره تمایل دارند تا از آن براي دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهره برداري کنند

و انعکاس گسترده  از یک سو ،افکار عمومی جهان به کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویدادهاي ورزشی

وقایع ورزشی از طریق رسانه هاي جمعی از سوي دیگر باعث شده که قلمرو ورزش با سیاست روز به روز 

به طوري که دوري عرصه ورزش از دنیاي سیاست و جدایی آن از بازي هاي سیاسی،  ؛به هم نزدیکتر شوند

نش ها و بحران هاي بین المللی و ملی بر اکنون آشکارا شاهد تأثیر ت. دیگر امر ساده اي به نظر نمی رسد

ورزش هستیم و می بینیم که عرصه ورزش به تدریج به صورت محلی براي رقابت ها و رویارویی هاي 

که در سیاست گذاري هاي بین المللی و ملی به صورت هدف  چنان ؛کشورها و افراد سیاسی درآمده است

حتی تعدادي از حکومت ها . ا به خود اختصاص داده استو نقش بسیار با اهمیتی ر خودنمایی میکندمهمی 

از آن به عنوان ابزار اعمال فشار بر سایر کشورها استفاده می کنند به ویژه اینکه استفاده از آن نسبتاً سهل و 

لذا می بینیم که ورزش همواره با . ستکشورها فاقد خطرهاي معمول و رایج در رویارویی هاي بین دیگر 

از انتخاب بازیکن در سطوح  ؛دخالت حکومت ها در ورزش بسیار گسترده می باشد. ط داردسیاست ارتبا

می توان گفت که اهمیت اجتماعی و فرهنگی ورزش، آن را  ،از این رو .ملی گرفته تا حل تعارضات داخلی

در  احکومت کاناد ،به عنوان مثال. به عنوان یک محل جذاب براي بهره برداري سیاسی تبدیل کرده است

تالش براي حذف نگرش هاي ایالتی نگري، از ورزش به عنوان عامل وحدت بخش و ایجاد هویت در 

اهداف سیاستمداران و حکومت ها براي دخالت و ورود در ورزش در جهت توجیه  .سود می جویدکانادا 
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حفظ  ،برقراري عدالت و حفظ حقوق انسانی حفظ نظم عمومی، :به قرار زیر است) نرم(قدرت خود 

بازتولید ارزش  حدت،ترویج هویت و و وجهه و قدرت یک جامعه یا ملت، يقاارت سالمتی و تناسب اندام،

تسهیل و  حکومت شتیبانی از رهبران سیاسی وافزایش حمایت و پ ي همساز با ایدئولوژي سیاست غالب،ها

 )107ك 1391گودرزي و همکاران، ( .توسعه اقتصادي و  اجتماعی

، پهنه و میدانی براي رقابت بر سر قدرت هستندغیرسیاسی  ظاهربه بنابراین حکومت ها امور ورزشی را که 

و از طریق  می شونددر یک تحلیل کلی می توان گفت مردم داوطلبانه وارد سازمان هاي ورزشی . می دانند

ا به رسمیت می شناسند تا حکومت ها نیز سازمان هاي ورزشی ر. رقابت و خشونت، خود را تخلیه می کنند

حکومت و ورزش در شیوه هاي دیگري نیز با یکدیگر  ،در عین حال. از آن طریق به بسیج توده ها بپردازند

هنگام برگزاري مسابقات ورزشی، تالش در جهت بهبود  درحفاظت از نظم عمومی  اند، مانند تقابلدر 

شی و گسترش آمادگی جسمانی، تالش در سالمت عمومی شهروندان از طریق توسعه فعالیت هاي ورز

جهت افزایش حیثیت یک گروه، قوم، نژاد، گسترش حس هویت، تعلق ملی و وحدت اجتماعی، تأکید بر 

به  .نسبت به مشروعیت یک نظام حکومتی حفظ ارزش ها و ایدئولوژي سیاسی حاکم و یا تغییر عقاید مردم

با این همه، نفوذ و تأثیر حکومت ها بر ورزش بیشتر . دبیان دیگر، ورزش و حکومت بر یکدیگر تأثیر دارن

بررسی  از. اینکه حکومت ها اهداف ورزش را در سطوح ملی و بین المللی تعیین می کنند دلیلبه . است

زیرا  ،ت ها براي همه کشورها یکسان نیستکه دالیل دخالت حکوم می توان دریافتهاي به عمل آمده، 

      درت نرم و وضعیت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی خود در ورزش متفاوت آنها بسته به نحوه اعمال ق

از عرصه ورزش، حداکثر استفاده را در جهت  ت نرمولی در کل، حکومت ها در اجراي قدر ؛می باشند

  .تأمین اهداف خود که همان جذب و اقناع می باشد به عمل می آورند

  پیشنهادها 

  :ه می شودئورزش کشور ارادر پایان چند پیشنهاد براي بهبود 

از ورزش به عنوان سالح حکومتی براي ترویج قدرت و سلطه، ایدئولوژي سیاسی و ساختن  .1

 .هویت ملی استفاده نشود

تشویق ملی گرایی استفاده  سیاسی براي ادغام اقلیت ها، کمک به صلح و از ورزش به عنوان ابزار .2

 .گردد
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وستی بین ملت ها، تقویت روابط، حمایت از صلح و از ورزش به عنوان ابزار دیپلماتیک براي د .3

 .بهبود روابط بین المللی استفاده شود

از ورزش به عنوان ابزار اجتماعی براي ایجاد روحیه جوانمردي، توضیح و تشریح مخالفت ها،  .4

تجزیه و تحلیل یک موقعیت، کاهش تعارض موجود، درك آرمان هاي سیاسی، کاوش در جهان و 

 .تحمل استفاده گرددافزایش صبر و 

از ورزش در جهت توسعه اقتصادي استفاده گردد، نه در جهت جذب و اقناع مردم براي یک نظام  .5

 .حکومتی خاص

یگر نسخه هاي مربوط به پیشرفت کشورهاي غربی در ورزش براي کشورهاي د بهره گیري از .6

ولوژي ئاید برگرفته ازکه تجاري شدن ورزش حرفه اي چندان نتیجه بخش نخواهد بود؛ چنان که 

الگویی  ي متفاوتی دارند، فکرکه اساس  مشرق زمینملل  براي اقتصاد غرب است،  سیاست و

هاي بومی و ایجاد نوعی تعادل  احیاي ورزش ،از سوي دیگر .محسوب نمی شودپیشرفت  براي

و معرفی هاي مفید  اجتماعی  تواند در تاکید بیشتر به ارزش هاي جدید و بومی می میان ورزش

 .واقع شودموثر  بعدهاي  آنها به نسل
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Nowadays, the usage of soft potential and its neutralization is undeniable in 

world economic and political changes that could been studied in three cultural, 

economical and political dimensions. One of the sub-variables in cultural part is 

sport. This research is an analytic- descriptive one and the researcher has used 

library studies after analyzing the soft potential in sport and its effect on 

isotropy of countries. The research is to answer these questions: Will sport put 

positive effects on economical development of some countries as a component 

of creating soft potential? Why does sport put effect on isotropy countries as a 

component of creating soft potential? 

 The results of research showed that identification and advantage of one country 

to others in the field of power, rooted in sport competition that is nowadays as a 

professional and commercial way, is the symbol of advantage and effectiveness 

of sport in creating of soft potential. Therefore, use of dominance strategy, 

absorption and satiation in sport that is one of the aims of soft potential, can be 

effective on national and international relations. In addition, it may lead to 

association, national timidity and cultural accretion and finally, economical 

development. 

Keywords: Sport Diplomacy, Hard Potential, Soft Potential, Culture, Sport and 

International System 

 


