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   المللی جمهوري اسالمی ایران نقش ورزش در گسترش مناسبات بین

)1392-1376(  

  

  1رضایی فاطمه شاه

   2رضا شیرزادي

٢٥/٩/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٤/١٢/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

المللـی جمهـوري اسـالمی ایـران طـی       به بررسی نقش ورزش در گسترش مناسـبات بـین   در این پژوهش،

توصیفی بـوده و اطالعـات    -تحلیلی ،روش تحقیق مورد استفاده .پرداخته شده است 1392-1376هاي  سال

گـردآوري شـده     نامه محقق ساخته و مصـاحبه  اي و ابزار پرسش خانه مورد نیاز، با استفاده از مطالعات کتاب

المللـی ورزشـی،    هاي بـین  نامه، جامعه آماري شامل مدیران ورزشی، صاحبان کرسی در بخش پرسش. است

المللی و در بخش مصاحبه شامل مدیران ورزشی و  ورزشکاران ملی و قهرمانان و کارشناسان ورزشی و بین

احتمـالی اعمـال   گیري به صورت هدفمند و غیـر   المللی ورزشی بوده و روش نمونه هاي بین صاحبان کرسی

چنـین بـراي    هـم  و مورد تایید قرار گرفته ،محقق ساخته  نامه روایی صوري و محتوایی پرسش. گردیده است

 ،هاي گردآوري شده از معیار آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت      نامه، بر اساس داده بررسی پایایی پرسش

. نامـه اسـت   ان از پایـایی مناسـب پرسـش   به دست آمده کـه نشـ   89/0مقدار ضریب آلفاي کرونباخ برابر با 

چنـین   هم .مورد پردازش قرار گرفت SPSSافزار  نامه نیز توسط نرم هاي گردآوري شده از طریق پرسش داده

مباحث نظري موضوع در حوزه ورزش،  پیرامونمطالعات اولیه  .اي استفاده شده است از آزمون تی دو نمونه

ـ    ن و نیز سیاست خارجی کشور طی این سالسیاست و روابط بین الملل در سطح کال و  ههـا صـورت گرفت

-1376تفکیـک شـده در دوره   (المللـی ایـران   به بررسی نقش ورزش در عرصه روابط و مناسبات بین سپس

دهنـده تاکیـد و توجـه بیشـتر بـه نقـش        هاي پژوهش نشان یافته. پرداخته شده است) 1392-1384و  1384

المللـی در دوره   هاي بـین  ها با سایر کشورها و سازمان گسترش همکاريورزش در توسعه روابط دوستانه و 
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تعامـل در سیاسـت    و به دلیل نقـش عوامـل فرهنگـی، قـدرت نـرم      )1384-1376هاي سال(اول مورد بحث

هـا و   المللی کشور با کسب موفقیت عنوان ابزاري در جهت ارتقاي پرستیژ بین ورزش به  بهتوجه  و خارجی

-1384هـاي   سـال (دوم مـورد بحـث   دوره لی و نمایش قـدرت در المل هاي ورزشی بین افتخارات در صحنه

   . است) 1392

المللی، مجامع  ها، دیپلماسی ورزشی، پرستیژ بین الملل، گسترش همکاري ورزش، روابط بین :واژگان کلیدي

  المللی ورزشی و نهادهاي بین
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  مقدمه

هاي مطالعاتی مهم، طی سده گذشته فراز و نشیب بسیاري را پشت  لل به عنوان یکی از حوزهالم روابط بین

توان به  در این راستا نمی؛ رو بوده است هاي محتوایی و شکلی متنوعی روبه سر گذاشته و با دگرگونی

. جه بودتو هاي این رشته مطالعاتی در پرداختن به طیف گوناگونی از موضوعات بی ها و قابلیت ظرفیت

سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و تاثیرات  عرصهاست که کارکردهاي آن در  ییها ورزش یکی از حوزه

نظران و پژوهشگران این حوزه قرار  المللی، امروزه تا حدودي مورد توجه صاحب آن در روابط بازیگران بین

الملل، با نوعی خال  در روابط بیناست، هرچند در قیاس با سایر مقوالت و موضوعات مورد مطالعه  گرفته

ورزش و روابط "لورمور و بودر در کتاب  .است توجهی پژوهشگران همراه بوده علمی، غفلت و کم

المللی ورزش،  الملل به تحلیل علمی جدي ابعاد بین اعتنایی روابط بین ضمن اشاره به سابقه بی "الملل بین

زمان، از آن تاثیر گرفته و در آن تاثیر  الملل، هم ام بیندارند ورزش به عنوان بخشی مهم از نظ بیان می

: 1393لورمور و بودر،(المللی است گذارد و فهم عمیق پویایی ورزش جهانی، مقوم فهم بیشتر محیط بین می

4-6(.  

ها و سایر بازیگران  دولت  مطالعه علمی و شناخت کارکردهاي ورزش در عرصه روابط بیندر این راستا 

نقش ورزش "با عنایت به اهمیت موضوع و کمبود مطالعات مربوطه در ایران،  .نماید ضروري می  المللی بین

به عنوان موضوع مورد  "1376 -1392هاي  المللی جمهوري اسالمی ایران طی سال در گسترش مناسبات بین

 يغیرهامتها و  مولفهبا مطالعه  علمی موضوع مورد بحثبررسی  پژوهش انتخاب گردیده است تا ضمن

علمی و کاربردي  هايکارها و پیشنهاد ارایه راه ،هاي موجود دخیل، بتوان نسبت به شناسایی موانع و چالش

هاي آتی  بسترسازي براي انجام مطالعات و پژوهش، ها در یک بستر زمانی مشخص رفع آندر جهت 

  .اقدام نموددرجهت تکمیل و غناي بحث و تداوم این حوزه مطالعاتی 

در   ق این مهم، مازاد بر بررسی کلی موضوع در چارچوب تئوریک و نیز بیان مصادیق جهانی آنبراي تحق

هاي مورد  المللی ایران طی سال و روابط بین رویکردهاي حاکم بر آنایران، سیاست خارجی گذر تاریخ، 

س به و سپ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت 1384-1392و  1376- 1384به تفکیک در دو دوره بحث 

  .المللی ایران در هر دوره پرداخته شد آفرینی ورزش در عرصه روابط و مناسبات بین  بررسی نقش

و  اختصاص یافتهالملل به ورزش  متون بسیار کمی از روابط بیندر خصوص پیشینه تحقیق باید گفت 

منتشر شده در این قاالت و م ها از کتاب .است بودهها در ایران نیز از این قاعده مستثنی ن مطالعات و پژوهش
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و انتشار ) 2004(به قلم راجر لورمور و آدرین بودر "الملل ورزش و روابط بین"بتوان به کتا حوزه می

هاي مختلف ارتباط ورزش و روابط  جنبه"با عنوان) 1394(مقاله افشین زرگر، )1393(ترجمه فارسی آن

مهدي ( "ها کردن شرایط صلح در بین دولت راهمورزش در ف  کننده نقش تبعی و تسریع" مقاله، "الملل بین

نوشته هوشنگ  "ن ایران و آمریکادیپلماسی ورزشی بی"مقاله ، )1394،نیا رضا التیامی و محمدي عزیز آبادي

ورزش از دیدگاه مکتب "مقاله، "به قلم مصطفی ملکوتیان ")1388(ورزش و سیاست"مقاله، )1383(شهابی

نوشته محمود گودرزي،  "سیاست و ورزش"الدین ساداتی، کتاب به قلم سید شهاب) 1388("فرانکفورت

و  )1389کوپر،  سایمون("ال علیه دشمنفوتب"کتاب ،)1391(حسن اسدي، محمد خبیري و مرتضی دوستی

تحقیقات انجام دیگر از . اشاره نمود )1378مسعود اخوان کاظمی،("المللی ورزش و سیاست بین"تحقیق

ورزش و سیاست در ، )Kim:2001(ورزش، سیاست و ملت جدید :مواردي چونشده 

یک ملت، : دو کرهسیاست دیپلماسی و اتحاد مجدد  ،)Bergsagard and Rommetvedt:2006(نروژ

، ترکیب )Buckel:2008(گرایی، سیاست کالن و ورزش ، ملی)Merkel:2008(دو کشور و سه پرچم

فرانسه، رقابت ایران در برابر  1998جهانی  اي فوتبال جام پوشش رسانه: ورزش و سیاست

و  (Griffin,2014)پنگ دیپلماسی پینگ ،)Hill:2003(و سیاست  ورزش ،)Delgado:2003(آمریکا

  . قابل ذکر است (Ushkovska and Petrushevska:2015) دیپلماسی ورزشی

  شناسی پژوهشروش 

نسبت به گردآوري اطالعات مورد توصیفی بوده و  -تحلیلیروش تحقیق مورد استفاده  ،پژوهش حاضردر 

ه اقدام گردید نامه محقق ساخته و مصاحبه چنین ابزار پرسش و هم اي خانه نیاز با استفاده از مطالعات کتاب

تحلیل  جهتو  هپردازش شد SPSSافزار نرمبا استفاده از  نامه از روش پرسش هاي گردآوري شده ادهد .است

براي مقایسه نتایج مرتبط با  .ه استاستنباطی بهره گرفته شد آمار و توصیفی آمار از ها یافته و بررسی

 منظور به .ه استاي استفاده شد  نمونه  از آزمون تی دو مورد بحث در این پژوهش نیزموضوع طی سال 

اي  نامه پرسش پژوهش، روایی این نامه پرسش هاي شاخص محتواي اعتبار و صوري اعتبار از اطمینان

مرتبط با امر ورزش  مسئوالنویژه  به مربوطه حوزه نامتخصص و اساتید از جمعی نظر کسب با ساخته  محقق

 معیار از شده گردآوري هاي داده اساس بر نامه پرسش پایایی ررسیب بر همین اساس نیز براي .تایید گردید

 پایایی از نشان کهآمد  دست به 89/0 با برابر کرونباخ آلفاي ضریب مقدار و شد استفاده کرونباخ آلفاي

  .است نامه پرسش مناسب
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و حضور در هاي کیفی با افراد داراي سابقه اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی  در گام آخر نیز مصاحبه

مورد تحلیل در راستاي اهداف پژوهش  ایشان و تجربیات نظرات ،ها المللی انجام گردید و دیدگاه مجامع بین

تردید مکمل و مقوم سایر مباحث مطروحه، موثر در توصیف و تحلیل موضوع  بی که روي قرار گرفت و بهره

  .بوده استپژوهش  ها و فرضیات مورد تحقیق و قابل اعتنا در تایید یا رد انگاره

تر جامعه آماري خاصی مد  هاي تخصصی آن، براي ارزیابی دقیق با توجه به موضوع مورد مطالعه و شاخص

جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران ورزشی،  »نامه پرسش«به طوري که در بخش  است؛ نظر بوده

در  و المللی رشناسان ورزشی و بینالمللی ورزشی، ورزشکاران ملی و قهرمانان و کا هاي بین صاحبان کرسی

و روش است المللی ورزشی بوده  هاي بین شامل مدیران ورزشی و صاحبان کرسی »مصاحبه«بخش 

اعمال گردیده ) نفر در مصاحبه 9نامه و  نفر در پرسش 36(گیري نیز به صورت هدفمند و غیر احتمالی نمونه

ولی به میزان زیادي به  ،آماري دخیل بوده هاي جامعه برخی محدودیتگیري  نمونههرچند در . است

برخورداري حداکثري افراد از تجربه در حوزه ورزشی، سابقه اجرایی در مدیریت ورزش و حضور در 

  .  المللی ورزشی توجه و تاکید شده است هاي بین عرصه

 چارچوب نظري

ایجاد صلح، کاهش  سعه،تو ها، برقراري روابط دوستانه، در این پژوهش نظر به امکان گسترش همکاري

هاي این حوزه میان بازیگران دولتی و غیردولتی نظام  ها از طریق ورزش و قابلیت تعارضات و تنش

جویانه، همگرایی و  الملل، نظریه لیبرالیسم به دلیل مفاهیم و تاکیدات ماهوي آن بر رویکردهاي صلح بین

 ،المللی اعتقاد به هماهنگی منافع ملی و بین ،المللی ها در حوزه روابط و مناسبات بین گسترش همکاري

المللی و تاکید بر عواملی که افراد انسانی را  هاي بین هاي فراملی و رژیم و سازمان هاپررنگ کردن نقش نهاد

  .مورد توجه و استفاده قرار گرفته است )1393قوام،(دهد به یکدیگر پیوند می

ملت سازي است و ورزش ابزاري مناسب  - صلی دولتهاي ا یکی از شاخصه ،همبستگی و یکپارچگی ملی

توان به نقش ورزش در  چنین می هم. باشد براي افزایش غرور و تقویت هویت، همبستگی و یکپارچگی می

ساختن تشکیل یک دولت با به  ویژه در تالش براي قانونی به هاي ملی هاي جدید و دولت گرایی یایجاد مل"

پذیرش ورزش یک کشور از  دیگر، به بیان). 22: 1393لورمور و بودر،(اشاره نمود "رسمیت شناختن آن

ها به صورت رسمی باشد مانند فوتبال  ساز پذیرش سیاسی آن تواند زمینه ها می سوي سایر کشورها و سازمان

  .)28: 1391گودرزي و همکاران،(الجزایر
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ومی جامعه خود نسبت به شرایط از رویدادهاي ورزشی در کنترل و انحراف افکار عم نیز ها برخی دولت

و  در دوره صدام توان به عراق در این زمینه می. اند هاي موجود آنان بهره برده نامناسب داخلی و یا نارضایتی

در ). 410: 1393کوپر،(اشاره نمود» نبردها  جام مادر همه« هاي برگزاري لیگ فوتبال این کشور و رقابت

 و ایجاد مقبولیت در افکار دهی ش در گسترش ایدئولوژي با هدف جهتاستفاده از ورز هم الملل عرصه بین

الملل به  هاي ورزشی در عرصه بین دادن موفقیت  نسبتاز جمله این موارد، . قابل ذکر استجهانی عمومی 

: 1394نیا و محمدي عزیزآبادي، التیامی( امتیازات نظام سیاسی و ایدئولوژي مارکسیستی از سوي شوروري

سال  45بعد از  1972فینال قهرمانی شطرنج جهان در سالبرابر شوروي در روزي آمریکا در پی، )157

ها در شطرنج جهان و تعبیر آمریکا از این موضوع به عنوان پیروزي ایدئولوژي خود در برابر  قهرمانی روس

نی در جهت تبلیغ برلین و استفاده هیتلر از این میزبا 1936، المپیک)60: 1388ساداتی،( ایدئولوژي شوروي

  .است )50-49: 1391گودرزي و همکاران،(و ترویج نمادها و ایدئولوژي سیاسی خود

اي به دلیل انتقال هیجانات و  هاي قومی قبیله ها و آشوب به نقش ورزش در مدیریت و کنترل تنشنیز زرگر 

 است زشی اشاره نمودهاي از حوزه سیاسی به میدان رقابت ور احساسات ناشی از تضادهاي هویتی و منطقه

طلب کاتولینا و قرار گرفتن آن مقابل  و در این زمینه از تیم فوتبال بارسلونا به عنوان نماد خاص مردم جدایی

 ،از سوي دیگر). 37: 1394زرگر،(کند تیم فوتبال رئال مادرید به عنوان نماد حکومت مرکزي اسپانیا یاد می

. گرفته استیی براي نمایش اعتراضات سیاسی مورد استفاده قرار ها ها در مواردي به مثابه محیط ورزشگاه

سال  طی یک بازي در طرابلس در و خشم مردم لیبی علیه دولت قذافینارضایتی   آخرین نشانه ،براي مثال

انگیز توسط تیم مورد حمایت پسران قذافی در قالب شورش،  بعد از به ثمر رسیدن یک گل بحث و 1996

شدن تعدادي از مردم صورت   یان علیه قذافی و تیراندازي پسران قذافی و کشتهشعار دادن تماشاچ

  .)411: 1393کوپر،(گرفت

توان از استفاده از ورزش در جهت ایجاد مشروعیت و مقبولیت یک نظام حکومتی نزد مردم  می ،چنین هم

 1974از این رویداد در سال آرژانتین از سوي فیفا و استفاده نظامیون 1978جهانی مانند اعالم میزبانی جام

المللی در  پیروزي ورزشی در عرصه بینو تاثیر ) 57: 1393لورمور و بودر،(ساختن قانون خود   براي مشروع

پیروزي تیم ملی فوتبال برزیل در نقش  مانندتثبیت و تحکیم شرایط سیاسی آن کشور یا دولت حاکم 

هاي  نظامدر حفظ  1978جهانی  نتین در مسابقات جامو یا تیم ملی فوتبال آرژا 1970جهانی مسابقات جام

   . یاد نمود )31: 1388ملکوتیان،(مدتی تادیکتاتوري حاکم 
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تمایل افراد سیاسی براي قرارگرفتن در یک عکس یا دیده شدن در جامعه در کنار ، موارد  افزون بر این

، تمایل ورزشکاران و )306: 1388ملکوتیان،( ورزشکاران محبوب به خصوص در ایام نزدیک به انتخابات

قهرمانان براي ورود به عرصه سیاست با استفاده از محبوبیت خود مانند چیالورت در پاراگوئه و پیشرفت او 

گودرزي ( و رقابت انتخاباتی کاسپاروف شطرنج باز روسی با پوتین 2006تا مرحله دوم انتخاباتی سال

شد اقتصادي کشورها به دالیلی چون میزبانی رویداهاي ، سهم ورزش در توسعه و ر)57: 1391وهمکاران،

  . قابل ذکر است) 32: 1394زرگر،(المللی ورزش و توریسم ورزشی بین

از ".ها اشاره نمودالمللی کشور در ارتقاي پرستیژ و منزلت بینی ورزشهاي  نقش پیروزيهم چنین باید به 

 ه نامشود و از آن ب الملل محسوب می بین پرستیژ از تجلیات معطوف به قدرت در صحنه ،نظر مورگنتا

داند که جنبه ابزاري  را نمایش قدرت می سیاست پرستیژاو ). 1389اسماعیلی،( "کنند سیاست پرستیژ یاد می

پایگاه تخصصی سیاست ( تواند در خدمت حفظ یا افزایش قدرت استفاده شود یعنی می ؛دارد

  .)1394الملل، بین

ملیت و جنسیت در  ،زبان ،گذاري بر نژاد یک که با نگاهی به دور از ارزشرویدادي چون المپ ،چنین هم

 معدود مراسم جهانی است که در ذات خود مزین به اندیشه صلح و یکی از ،شود سطح جهان برگزار می

انگیزترین موضوعات در حوزه ورزش و توسعه  نقش ورزش در ایجاد صلح یکی از بحث" .برابري است

   به ،هاي ورزشی براي مساعدت به مردم در شرایط جنگ و مناقشه و پس از جنگ یتفعال ورزش و. است

 International Platform).".است قرار گرفتهاستفاده مورد ور بازسازي ارتباط و اعتماد بین جوامع ظمن

on Sport and Development: 2015) بس المپیکی  احیاي مفهوم آتش  به ایده توان در این زمینه می

آمیز در نهضت المپیک و اجراي  در خصوص المپیک یونان باستان، در راستاي زبان انترناسیونالیسم صلح

- 131: 1393لورمور و بودر،( هامر اشاره نمود هاي زمستانی لیل در بازي 1994ژانویه  24نمادین آن در 

صدور  آن،از مصادیق  کهنیز قرار گرفته متحد  سازمان مللمورد توجه نقش ورزش در ایجاد صلح  .)132

در بهبود وضع انسان و صلح است که به ترویج  1المللی المپیک نامه به پاس مشارکت کمیته بین چندین قطع

در انجام  IOC اقدام از توان می به عالوه .رساند المپیک یاري می سب و ارتقاي آرمان المپیک و آتش

- 90: 1392سجادي،(متحد در کشورهاي درگیر  مللبانی  هاي صلح آمیز در کنار ماموریت هاي صلح فعالیت

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی و  21متحد در زمینه ورزش براي صلح و توسعه ، فعالیت دفتر ملل)89

                                                           
1
 International Olympic Committee (IOC) 

2
 UNOSDP 
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سایت  وب( کند یاد کرد موضوع ورزش براي صلح و توسعه پایدار را دنبال می که 2)یونسکو(متحد ملل

  .)1394کمیسیون ملی یونسکو،

تواند یک مناقشه و کشمکش بحرانی را رفع یا متوقف  که ورزش به تنهایی نمی با این"داشت  باید توجه

کار امدادرسانی پس از جنگ و ایجاد  گر یک واسطه و وسیله منعطف و مقرون به صرفه براي نماید، نشان

 United Nations Office on Sport for)".باشد صلح به عالوه جلوگیري از درگیري و مناقشه می

Development and Peace – UNOSDP: 2015).  

الملل تعریف  وجوه مهمی است که در حوزه رابطه ورزش و روابط بیندیگر یکی از  ،دیپلماسی ورزشی

ها بدانیم، ابزارها و ساز و  اگر دیپلماسی را فن مدیریت تعامل با جهان خارج توسط دولت". شود می

که ورزش یکی ) 136: 1384خانی، حسن("توان به کار گرفت ت میاین مدیریکارهاي متعددي براي اعمال 

گونه فعالیت  رگذارد تا در ه ها می چارچوبی اساسی در اختیار دولت"دیپلماسی. ستاز این ابزارها

نشین خواهند شد یا جز جنگ گزینه  ها گوشه بدون دیپلماسی آن. المللی مشارکت کنند غیرقهرآمیز بین

 نیز بر این باور است که )2004(ریوردن .)531-529: 1390گریفیتس،("اشتخارجی دیگري نخواهند د

دهقانی فیروزآبادي و (در حرکت استاي به سمت دیپلماسی عمومی  فزاینده شکلبه  21دیپلماسی قرن 

  .)86: 1391فیروزي،

ارد در بسیاري از مو تواند می هاي دیپلماسی عمومی زیرمجموعه دیپلماسی ورزشی به عنوان یکی از 

کاهش  ،روابطیا ترمیم تسهیل و تسریع ایجاد ها و روابط دوستانه،  گسترش همکاريساز توسعه و  زمینه

الملل را به سوي همکاري بیشتر  و روابط بین شدهو افزایش سطح و تاثیرگذاري  ها تنشمنازعات و 

تواند  در شرایط خاص میگیري از دیپلماسی ورزشی  بهره ،چنین هم. یگران دولتی و غیردولتی سوق دهدباز

در هر صورت ". باشدهاي خصمانه، تهدیدات و انزواي کشورها  گیري ها، موضع ساز کاهش محدودیت زمینه

باید توجه داشت که دیپلماسی عمومی از اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی سنتی حمایت 

اسی ورزشی به عنوان اهرم فشار بر ها از دیپلم دولت ،از سوي دیگر .)7: 1388هادیان و احدي،("کند می

هاي المپیکی  اند که نمونه آن تحریم ها استفاده نموده دیگر کشورها یا براي اعالم مخالفت خود نسبت به آن

  ).23- 22: 1394زرگر،(است

                                                                                                                                                                                     
 

 

2
 UNESCO 
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که دیپلماسی عمومی بتواند افکار عمومی کشورها را به هم نزدیک نماید، بسیاري از این   در صورتی"

در حقیقت یکی از پیامدهاي دیپلماسی عمومی . آمیز حل و فصل شود واند به صورت مسالمتت تضادها می

داداندیش و ("باشد هاي سیاست خارجی می ویژه را می توان کاهش تضادها دانست که یکی از کار

  .تواند در این خصوص ایفاي نقش کند که ورزش می) 153و  152: 1390احدي،

هاي نمایندگان و اقدامات  گیرد و شامل فعالیت ط دیپلماسی عمومی قرار میدیپلماسی ورزشی زیر چتر بسی"

این . باشد ها می هایشان و در پیوستگی با آن دیپلماتیک صورت گرفته توسط افراد ورزشی از طرف دولت

گر دیپلماسی سنتی است و از افراد و رویدادهاي ورزشی براي معطوف کردن نظرات،  عمل تهسیل

هایشان به منظور شکل دادن به  ایجاد تصویر مطلوب میان افکار عمومی خارجی و سازمان رسانی و اطالع

به طوري که بیشترین سودمندي را براي اهداف سیاست خارجی دولت اعمال  ؛کند ادراك آنان استفاده می

   .)Murray,2011:8 ("کننده دارد

وگو و تفاهم فرهنگی بین مردم در  گفتدیپلماسی ورزشی با توجه به توانایی خود در افزایش و توسعه 

سراسر جهان، از شور و شوق جهانی در موضوع ورزش به عنوان راهی براي فراتر رفتن و گذشتن از 

 The Bureau of)کند نزدیکی مردم به یکدیگر استفاده می فرهنگی و-هاي زبانی و اجتماعی تفاوت

Educa�onal and Cultural Affairs,2015). هایی که ورزش در خدمت دیپلماسی به منظور  از نمونه

     چینپنگ در دوره جنگ سرد بین آمریکا و  دیپلماسی پینگ ،حل و فصل اختالفات سیاسی قرار گرفته

(Griffin,2014) و دیپلماسی کریکت بین هند و پاکستان(Ahmad Shahid and Perveen,2015) 

  . قابل اشاره است

به عنوان منبع اساسی  و )101: 1388هادیان و احدي،( ا مفهوم دیپلماسی داردرابطه نزدیکی بنیز قدرت نرم  

هاي سنتی با توانایی شکل یا تغییر  دیپلماسی عمومی و شیوه اي جدید از اعمال قدرت در مقایسه با شیوه

بزار تواند به عنوان ا ورزش می" .)201: 1386آشنا و جعفري،(باشد هاي دیگران می دادن ترجیحات و اولویت

تواند از طریق چهار  سازي می صلح و ملت. قدرت نرم در هر دو سطح بین المللی و داخلی به کار رود

وگو،  تصویرسازي، ایجاد یک بستر و تریبون براي گفت: مکانیسم دیپلماسی ورزشی و سیاست حاصل شود

ها به طور  این مکانیسم ،با این حال .سازي و ضدیت با نژادپرستی اعتمادسازي و مصالحه، سازش، یکپارچه

 ,Nygård and Gates) ".هم داشته باشنداي توانند عواقب ناخواسته  قطعی قابل کنترل نیستند و می

2013) 
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یک ملت، دو کشور و سه : سیاست دیپلماسی ورزشی و اتحاد مجدد دو کره" عنوان باپژوهش مرکل نیز 

هاي دو کشور  و مدیران ورزشی در قامت دیپلماتکه ورزشکاران، مربیان بوده گر این نتیجه  بیان "پرچم

 .)Merkel, 2008(ایفاي نقش نمایندها  و پیوند دوباره آنتوانند در عرصه سیاسی بین دو کشور  می

هاي رسمی براي  ورزش به عنوان ابزار دیپلماسی بیش از همیشه به عنوان بخشی از استراتژيچنین،  هم

دیپلماسی ورزشی در حال  ؛ها تبدیل شده است صالح سیاسی آنترفیع و پیشرفت کشورها و منافع و م

هاي بزرگ از آن استفاده  ترین اقتصادهاي توسعه یافته قرار دارد و قدرت حاضر در دستور کار بزرگ

 به نیز استراتژي دیپلماسی ورزشی استرالیا .)Ushkovska and Petrushevska,2015: 92(کنند می

هاي ارتباطات مردم با مردم، توسعه، فرهنگ،  که فرصت معرفی شدهحکومتی یک رویکرد و رهیافت  عنوان 

 Australian Sport). گذاري، آموزش و توریسم را به حداکثر خواهند رساند تجارت، سرمایه

Diplomacy Strategy, 2015-2018)  

و تاثیرگذار بر هاي پیچیده  شناسی دیپلماسی ورزشی، متشکل از مجموعه از نشانه نشانه"از سوي دیگر، 

در مرتبه نخست، . ها را به مخاطبانش انتقال دهد تواند این نشانه یک مسابقه ورزشی می. یکدیگر است

تواند عالمت ملموسی باشد  برگزاري مسابقه بین دو کشوري که براي مدتی با یکدیگر اختالف داشتند، می

  ).9: 1383شهابی،("شان هستند روابطاز این امر که رهبران دو کشور درصدد تعریف مجدد و بازبینی 

گر نحوه راهبرد ورزش آن کشور است، میزان  به ذکر است ساختارهاي ورزشی هر کشور که بیانالزم 

  ).73: 1391گودرزي،(کند دخالت دولت و حکومت را در ورزش آشکار می

 1392- 1376هاي  رجی ایران طی سالسیاست خا

است  آنحاکی از  )1384- 1376(ول مورد بحث این پژوهشدوره ادر خصوص نتایج حاصل از مطالعات 

به  ؛فصل جدیدي در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران آغاز گردید ،با آغاز به کار دولت وقتکه 

زدایی و اعتمادسازي را در  نوعی که سیاست خارجی ضمن تداوم در اصول محوري خود، سیاست تنش

سازي و بهبود روابط  صدد عادي المللی، در پذیرش هنجارهاي بین نشاند و با هاي خود می صدر هرم اولویت

اي و جهانی  هاي منطقه المللی و گسترش و تعمیق همکاري هاي بین خود با دیگر کشورهاي جهان، سازمان

سازي، روابط و مناسبات کشور با سایر  با تمایل سیاست خارجی به دکترین ائتالف ،رو از این .آید برمی

و  157: 1393آبادي و شفیعی، باقري دولت( گردد الملل نیز دستخوش تغییر و بهبودي می ام بینبازیگران نظ

بستري مناسب فراهم  ،در این دوره با تغییر گرایش سیاست خارجی از حالت مقابله به مصالحه .)169
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الملل  نظام بین زدایی، توسعه و ارتقاي سطح روابط با سایر بازیگران گردید تا با طرح و اجراي سیاست تنش

نیز به تدریج در ) دولت سازندگی(از دوره قبل سازي روابط خارجی هرچند سیاست عادي. حاصل شود

تر، به  اما در این دوره در شکل و ابعاد جدي ،گردید دستور کار دولت قرار گرفته بود و به نوعی اعمال می

جوتر ادامه  ی و برداشتی مصالحهتر، با برخورداري بیشتر از پشتوانه مردم یافته صورت سازمان

  .)88-92: 1389ازغندي،(یافت

ین است که ایران در سیاست خارجی خود به در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت ا زدایی تنشمفهوم 

المللی  دادن به هر نوع از تنازع و کشمکش بین  هاي انباشته شده از گذشته و خاتمه دنبال رفع سوءتفاهم

 ،تفاوت نیست المللی بی هاي موجود بین ظ امنیت خود، نه تنها نسبت به واقعیاتو براي تامین و حف است

هنگام بودن سیاست خارجی، نیازمند برخورد  چرا که به ،دارد ها توجه الزم را مبذول می بلکه به آن

دایی ایران ز اهداف سیاست تنش ،رو   از این. الملل و بازیگران آن است ریزي شده و به روز با نظام بین برنامه

زدایی به  سیاست تنش«گردد  شود و تاکید می اعالم می» تامین، تقویت، توسعه و تثبیت امنیت و منافع ملی«

بلکه شناخت مرزهاي دشمنی و تالش براي تقویت  ،معنی غفلت و ناهوشیاري در برابر تهدیدها نیست

   .)1044-1045: 1378غندي، از( "ست»اك و هوشیاري در برابر تهدیدهاهاي اشتر ها و جنبه دوستی

 در چارچوب عزت، حکمت و را این دوره دکترین سیاست خارجی توان مطالعات میبندي  در جمع

پذیرش هنجارهاي ، اي و جهانی زدایی و اعتمادسازي در روابط منطقه مبتنی بر اصول تنش مصلحت

عوامل  هتاکید ب المللی، ینتالش براي مشارکت و ایفاي نقش در فرآیندهاي هنجارسازي ب ،المللی بین

آمیز،  ملی، همزیستی مسالمت و مصالح گرایی با نگاه به منافع افزاري، تعامل فرهنگی و قدرت نرم

 ،)104: 1378ازغندي،( "کننده گرانه و تحریک تراشی و طرح شعارهاي پرخاش گزیدن از دشمن دوري"

وگو و تفاهم به روي جهان،  شودن ابواب گفتگالمللی،  بین  ها و مجامع مشارکت فعال و موثر با سازمان

الملل،  جاي سیاست انتقادي و قهرآمیز با نظام بین وگوهاي دو و چند جانبه به تاکید بر مفاهمه و گفت

توسعه و ترویج اهداف الملل،  هاي سیاسی در گستره بین المللی و کاهش هزینه هاي بین استفاده از فرصت

جویانه در چارچوب منافع  جهانی و نیز اتخاذ رویکرد و مواضع تفاهم گرایی طلبانه، پذیرش کثرت صلح

ها در سطح جهانی مطرح و ارایه  وگوي تمدن نظریه گفت ،این رو از .و احترام متقابل برشمردمشترك 

  .المللی را در پی داشت ازیگران بینگردید و جلب توجه و واکنش مثبت ب
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گیري از قدرت نرم در سطح  بهره ،افزاري قدرت وجه نرم به دلیل توجه به عوامل فرهنگی وچنین  هم

افزاري و صدور انقالب به  تغییر از رویکردهاي سخت"المللی مورد توجه بوده که از موارد قابل اشاره  بین

گرایی  در گفتمان عمل"به بیان دیگر، . است) 114: 1389ازغندي،( "االذهانی افزاري و بین رویکرد نرم

االذهانی و مفاهمه  وگوي بین دوره که مبتنی بر عقالنیت و اخالق ارتباطی است و بر گفتمحور این  فرهنگ

ورزد، دال صدور انقالب مدلول و مفهومی کامال آزادانه  ها تاکید می و حق انتخاب آزاد و غیراجباري انسان

افزاري و  نه سخت ،دارد االذهانی افزاري و بین صدور انقالب ماهیتی نرم ،در حقیقت... یابد و داوطلبانه می

ساالري،  طلبی، مردم خواهی، آزادي هاي انقالب اسالمی که در قالب عدالت ها و اندیشه آرمان. فیزیکی

ها اگر در  بلکه این ارزش ،نیازي به صدور فیزیکی ندارند ،کنند تجلی و نمود پیدا می.... طلبی و صلح

طور طبیعی  به ،سالمی ایران غایت و فضیلت یابندساالري دینی در نظام سیاسی جمهوري ا چارچوب مردم

ترین وظیفه  لذا مهم. گیرند ها آزادانه از سوي ملل دیگر مورد پذیرش قرار می وگوي تمدن در عصر گفت

ها در  ساختن این آرمان پردازان در ایران براي صدور انقالب، تالش براي عملی گیرندگان و سیاست تصمیم

  .)74-75: 1382بادي و تاجیک،دهقانی فیروزآ("داخل است

ها توانست به افزایش قدرت ملی و  وگوي تمدن زدایی و گفت برخی معتقدند سیاست تنش ،از سوي دیگر 

افزاري در این دوره، مواردي  المللی بینجامد که از نتایج قدرت نرم افزاري ایران در عرصه بین قدرت نرم

الملل، تغییر نگرش نسبت به دولت و ملت ایران، بهبود و  ینارتقاي جایگاه و اعتبار کشور در نظام ب :چون

هرسیج و (گذاري خارجی قابل ذکر است تقویت رابطه با کشورهاي اروپایی و منطقه و جذب سرمایه

  . )299: 1387مالیی،

مورد  دوره دومهاي به عمل آمده در موضوع سیاست خارجی  العات و بررسینتایج حاصل از مطبر اساس 

برخی معتقدند گذار از دوره قبل به این دوره دربرگیرنده توان گفت  ، می)1392-1384(پژوهش بحث این 

اي از تغییر و  بلکه مجموعه ،تغییرات ماهوي و بنیادین در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران نبوده

برخی  ).226-227: 1387عیوضی،(تحوالت بیشتر شکلی در عرصه سیاست خارجی صورت گرفته است

، تغییر 1384در سیاست خارجی ایران با روي کارآمدن دولت جدید در سالرا ترین تحول  دیگر نیز مهم

- مداراجویانه به رهیافت انقالبی -طلبانه خارجی از چارچوب فکري سیاست خارجی اصالح  جهت سیاست

لی، با تفکري جایگزین بنابراین دور از انتظار نیست که تفکر جهانی و فرام" :مهاجم دانستند و بیان داشتند

ناپذیر، در تالش براي تغییر  اعتنا، در سخن و عمل با نگاهی جزمی و انعطاف الملل بی شود که به نظام بین می
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هاي بارز سیاست  گرایی از ویژگی بازآفرینی اصول ،در واقع. الملل است هنجارهاي حاکم بر روابط بین

  .)143: 1389ازغندي،("خارجی در این دوره است

مرکز ثقل گفتمان   عدالت": گوید محور می گرایی عدالت دهقانی در توضیح و تفسیر گفتمان اصول

بلکه  ،بخشد گرایی در سیاست داخلی قوام نمی دال متعالی عدالت تنها به گفتمان اصول... گرایی است اصول

اي که محور و مبناي  گونه به ؛یابی آن در سیاست خارجی نیز است بندي و هویت مرکز ثقل و کانون مفصل

 .)70: 1386دهقانی،("است المللی گستري در عرصه بین طلبی و عدالت گرا، عدالت سیاست خارجی اصول

 "ساالر گرایی مردم گرایی فرهنگی یا صلح محور جاي گفتمان عمل  گرایی عدالت گفتمان اصول "لذا

گاه انقالبی در تنظیم سیاست خارجی چنین به تفکر تجدیدنظرخواه و ن هم .نشیند می )307: 1388صادقی،(

اسالمی و موعودگرایانه حاکم بر دولت وقت در هدایت سیاست  -هاي ارزشی ساز، تاثیر اندیشه غیریت

هایی چون حکومت آرمانی و  الملل، طرح ایده طلبانه در مقابل نظام بین خارجی به اتخاذ رویکرد تجدید نظر

اکم بر دنیا و معرفی ایران به عنوان منشا و خاستگاه این انقالب واحد و تنظیم و اصالح مناسبات و نظام ح

  . اشاره گردیده است )239- 241: 1393آبادي و شفیعی، باقري دولت(و تحول 

از ضرورت اعمال سیاست  ،الملل دوره با مورد سوال و حمله قرار دادن ساختار و ماهیت نظام بین در این

کردن نقاط ضعف و  سازي و پررنگ ه لحاظ تاکتیکی در برجستهتهاجمی در قبال غرب سخن گفته شد و ب

هاي سیاست خارجی کشورهاي غربی، با هدف دستیابی به دورنماي تغییر جایگاه و موقعیت ایران  نارسایی

ترین  صادق خرازي مهم .)141: 1389ازغندي،( هایی صورت گرفت از یک کشور متهم به شاکی تالش

داند و با ذکر  الملل می وره را بحران شناخت و معرفت نسبت به نظام بیناین د ،عنصر در سیاست خارجی

باید با شرق و غرب با هم کار کنیم و به طور کلی نمی توان یک موضوع را مالك قرار داد "این موضوع که

یک سیاست خارجی فعال و اکتیو که صاحب دکترین " :افزاید می "و کل هستی و نیستی را به آن گره زد

شدن قرار دارد و  اي است و شاهد دستاوردهاي بزرگی بوده، باید بداند که امروز در مواجهه با جهانی ویژه

مفهوم قدرت از قدرت سخت و نرم تغییر یافته و چالش امروز چالش عظیم . اند هاي جهانی تغییر یافته نرم

رایط جدید همراه سازي ما باید با ش ما یک شیفت اساسی و جدي داریم و اولویت. قدرت نرم است

  .)20/5/1392مصاحبه با صادق خرازي،("باشد

نظران در باب سیاست خارجی  ن و صاحباهاي محقق  آرا و دیدگاهدر  ،گرفته با استناد به مطالعات صورت

متحد و تلقی و   المللی به ویژه سازمان ملل هاي بین تقبیح و نقد هنجارها و سازمانمواردي چون  این دوره
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ناکارآمدي و  و هاي بزرگ آمیز از ساختار و ماهیت آن به منزله اهرم فشار قدرت ادالنه و تبعیضانگاشت ناع

گیري سیاست خارجی  جهت چنین هم .تاکید مدام قرار گرفته استاشاره و مورد ها  لزوم تغییر و اصالح آن

گیري راهبرد  تخاذ و پیااعمال سیاست تهاجمی و تقابلی با جهان غرب و آمریکا، هایی چون  ایران در حوزه

الملل، سیاست نگاه به شرق در قالب همکاري و گسترش روابط با روسیه،  شکن در قبال نظام بین شالوده

تقویت و گسترش ، گیري از سمبولیسم بهرهالملل،  گرایی در عرصه بین جانبه مقابله با یکچین و هند، 

حمایت  ،التین  همکاري با کشورهاي آمریکايو گسترش روابط دوستانه  ،اي و اسالمی هاي منطقه همکاري

-  89: 1386دهقانی،(است تعهد قابل ذکر کردن جنبش عدم بخش و تالش براي فعال هاي رهایی از جنبش

94(.  

با عنایت به مجموع موارد مذکور و نیز با توجه به مفهوم قدرت نرم مبنی بر توانایی تغییر ترجیحات و 

توان گفت اعمال دیپلماسی عمومی در این دوره در  اقناع و تولید جذابیت، میهاي دیگران از طریق  اولویت

هاي جغرافیایی و عقیدتی جهان نظیر کشورهاي اسالمی و کشورهاي آمریکاي التین موثر  برخی از حوزه

نظران و اندیشمندان، میزان و سطح نتایج حاصل از آن، قابل  از صاحب عضی، هرچند به باور به استبود

  .گذاري خواهد بود و ارزش تامل

  هاي پژوهش یافته

در خصوص مباحث نظري و کالن در موضوع  گرفته  صورتمطالعات در بستر حاصل از در این پژوهش 

به  ،1392-1376هاي سیاست خارجی ایران طی سالچنین  همالملل و  ورزش، سیاست و روابط بینرابطه 

پرداخته شد و  1392-1376هاي لمللی ایران طی سالا طور ویژه به نقش ورزش در گسترش مناسبات بین

از  المللی فعال در حوزه ورزش هاي بین با نهادها و سازمانروابط چون هایی  این موضوع در چارچوب

المللی ورزشی با تاکید  هاي بین سوي نهاد دولتی متولی ورزش کشور، کمیته ملی المپیک و صاحبان کرسی

تعامالت و ، اي ورزشی المللی و منطقه آفرینی در مجامع بین نقشبر سطح مشارکت، تاثیرگذاري و 

هاي  آفرینی در عرصه حضور و نقش ،با سایر کشورها در چارچوب سیاست خارجیهاي ورزشی  همکاري

دیپلماسی  ،الملل هاي ورزشی در عرصه بین دينو توانم ها المللی، موفقیت اي و بین ورزشی قارهرقابت 

دیپلماسی ورزشی در دستیابی ورزش و میزان کامیابی در عرصه جهانی و  منزلت کسب و ارتقايورزشی، 

مورد مطالعه و بررسی قرار  1392-1384 و 1384-1376 هاي در دورهاهداف سیاست خارجی برخی به 
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گردآوري نامه  اي، مصاحبه و پرسش خانه هاي کتاب گیري از روش با بهرهیک مصادیق هر و موارد و  گرفت

  .بندي گردید یک طبقهبه تفکو 

المللی  هاي بین ارتباط، همکاري و تعامل با کشورها و سازماناست که  آننتایج تحقیق حاکی از در مجموع 

هرچند  ؛است پذیرفتهبه صورت مستمر صورت مواره و ه 1392- 1376هاي فعال در حوزه ورزش طی سال

آن نتایج  تناسبتلفی را پشت سر گذاشته و به سطوح بعضاً مخ ،هایی همراه بوده در موارد مختلف با تفاوت

ها و مجامع  سازمان، توان به ارتباط و همکاري با کشورها می زمینهدر این  .متفاوتی حاصل گردیده است

با مقامات  ، مالقاتاي و منطقه المللی هاي بین ها و کنفرانس ها، اجالس المللی در قالب شرکت در نشست بین

مشترك و   مسابقات، اردوهاي( مربیان و ها، داوران تیم  اعزام، المللی هاي بین ازمانکشورها و س ورزشی دیگر

هاي ورزشی،  هاي کارشناسی، برگزاري مسابقات و میزبانی و متخصصان ورزشی و هیات )هاي دوستانه بازي

ورزشی با هاي  تفاهم همکاري  المللی، امضاي یادداشت ها و مجامع بین هاي ورزشی در سازمان کرسی کسب

دیگر کشورها، تفاهمات ورزشی در قالب اجالس کمیسیون مشترك همکاري و برنامه مبادالت فرهنگی، 

  .)1394وزارت ورزش و جوانان،(اشاره کرد )همکاري امضاي سند( علمی و آموزشی با سایر کشورها

شرایطی پدیدار  ها با توجه به رویکردهاي متفاوت حاکم بر سیاست خارجی، در این سال ،از سوي دیگر

هاي مختلف سیاسی، اقتصادي،  المللی ایران در حوزه توان گفت کلیه مناسبات و روابط بین گشت که می

هاي اعالمی از  ها قرار گرفت و به نوعی در بستر این اصول و سیاست الشعاع این سیاست تحت... فرهنگی و

حوزه ورزش و روابط ورزشی ؛ تهاي خاصی به خود گرف گیري سوي دولت ادامه حیات یافت و جهت

 اگرچه این موضوع در مورد حضور. اي و جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبود کشور در سطح منطقه

ها و  اما با استناد به دیدگاه ،ه استالمللی تاثیر چندانی نداشت هاي ایران در میادین و مسابقات ورزشی بین تیم

 موردالمللی ورزشی در این  ها در مجامع بین ر و صاحبان کرسیاظهارات برخی افراد مسئول در ورزش کشو

توان گفت حوزه ورزش و روابط ورزشی کشور در سطح  ، نمیبا ایشان مطرح شده  احبهکه طی مص

بوده و روابط و تعامالت ورزشی در سطح  تاثیرناپذیربه دور و  ها سیاستاز این  اي و جهانی کامالً منطقه

المللی ورزشی، خارج از حیطه نفوذ و تاثیرگذاري  هاي بین تباط با کشورها و سازمانالملل در حوزه ار بین

  . گرفته است سیاست خارجی دولت و به طور کامالً مستقل صورت می

  1384- 1376هاي سال
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رویکرد عواملی چون با توجه به  1384-1376هاي طی سالدر مجموع نتایج تحقیق حاکی از این است که 

المللی  بین طور رویکرد فرهنگی آن، فضاي سترش تعامالت و مناسبات با جهان و همینگ مبنی بردولت 

ها، اعمال  وگوي تمدن زدایی و اعتمادسازي، نقش گفت ، تاکید بر مفاهمه، تعامل، تنشمساعد نسبت به ایران

چنین  مه هاي برداشته شده در این راستا به ویژه در حوزه فوتبال و کشتی و و گام دیپلماسی ورزشی

ده و با سهولت المللی گستر ایران در سطح بینورزشی و تعامالت  ها دامنه همکاريهاي دولت،  حمایت

  .بیشتري همراه بوده است

به نوعی که تالش گردید از ورزش در  ؛ی مورد توجه و استفاده قرار گرفتدیپلماسی ورزش ،در این دوره

هاي موثر با نهادها و مجامع  اي جهان و افزایش همکاريزدایی با سایر کشوره حوزه روابط دوستانه و تنش

یکی از موارد اعمال دیپلماسی ورزشی در این دوره، دعوت از تیم کشتی آمریکا به . استفاده شود المللی بین

 21در تهران و مسابقه فوتبال بین دو کشور در ) 1376بهمن(1998منظور شرکت در جام تختی در فوریه

تا حدي به تغییر مثبت و تعدیل  که است 1998نخست جام جهانی فوتبال  ه در دورژوئن در لیون فرانس

هاي ایران و  فضاي تعاملی بین ملت و )17- 19: 1383شهابی،(می آمریکا به نفع ایران کمک نمودافکار عمو

ان در زمنیز هاي آمریکا  رسانه. دوستانه ساختآمریکا را به واسطه برقراري ارتباطات ورزشی تلطیف و 

مورد برقراري رابطه بین ایران و آمریکا اقدام  برگزاري این مسابقات نسبت به تبلیغات در

در شبی  1بر 2ي  پیروزي تیم فوتبال ایران با نتیجه"کهاین باورند نیز بر  برخی .)Delgado,2003(کردند

الف آنچه به عنوان نتیجه ي ورزشی ایران شد، اما بر خ اي ماندگار در جامعه یادماندنی، تبدیل به خاطره به

سفر تیم . اي در روابط دو کشور رخ نداد مورد توقع بود، تحول قابل مالحظه» دیپلماسی ورزشی«عملی 

، دیدار مجدد دو تیم فوتبال 1377کشتی آمریکا به تهران براي شرکت در مسابقات جهانی کشتی در شهریور

گیران  ه به نتیجه تساوي رسید و حضور کشتیاین بار در خاك آن کشور ک) 1378دي(ایران و آمریکا 

. در مشهد نیز نتوانست تغییر چندانی در این فرآیند ایجاد کند 1379آمریکایی در مسابقات جام تختی سال 

اعتمادي بین دو کشور بلندتر از آنی است که با اقداماتی  دیوار بی«ي معروف که  این گزاره ،بدین ترتیب

توان  گرایانه میبا نگاهی حداکثر. )1391پورمحمد،( "ساخت د را بیشتر نمایان میخو »چنین برداشته شود این

به . گفت تاثیرات آن چندان از سطح تلطیف افکار عمومی دو طرف و برقراري روابط ورزشی فراتر نرفت

هاي سیاسی  کردن چالش برطرفکمک به  دردیپلماسی ورزشی به تمامی در قامت گامی موثر  ،بیان دیگر

علیه ایران و ایفاي نقش  ها گیري موضعها و  رفع محدودیتسازي براي  ران و سایر کشورها و زمینهای بین
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ظاهر به عنوان بازوي کمکی سیاست خارجی ها  میانجیِ موفق در حل و فصل مناقشات و کاهش تنش

 . گرفت، تماماً شکل نبودچه با استناد به حوزه مفهومی دیپلماسی عمومی مورد انتظار  آن -نشد

  

  1384- 1376هاي  المللی ایران طی سال تاثیرگذاري دیپلماسی ورزشی در گسترش مناسبات و روابط بین: 1نمودار 

  

المللی فعال در حوزه ورزش، با حضور موثر و هدفمند در  ارتباط با مجامع و نهادهاي بین از سوي دیگر،

آفرینی و مشارکت در  عالی و موثر، نقش هاي سطوح ها به ویژه کرسی این مجامع بـه واسطه کسب پـست

چنین الگوسازي با ارایه  گیري جهانی ورزش در کنار سایر کشورها و هم عرصه مدیریت و تصمیم

  .رو شد پیشنهادات و ابتکارات موثر و راهبردي همراه بوده است که با استقبال جهانی نیز روبه

  

  
  1384-1376هاي  المللی ورزشی طی سال بینهاي  روابط ایران با نهادها و سازمان: 2نمودار 

  

  8476-1376هاي  طی سالالمللی ورزشی  هاي ایران در نهادها و مجامع بین وضعیت کرسی: 1جدول

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  

  6/5  6/5  2  تنزل داشته

  4/58  8/52  19  ها موثر بوده کرسی

  2/97  9/38  14  داشته ارتقا

  100  8/2  1  ها موثر نبوده کرسی

    100  36  کل
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المللی ایران با سایر بازیگران  گر نقش ورزش در بهبود و گسترش مناسبات بین این موضوعات خود نمایان

توان گفت مراد از  در مجموع می .استالمللی در این دوره  هاي بین ها و سازمان الملل اعم از دولت نظام بین

یه دیپلماسی ورزشی، تسري این نزدیکی و تعامل به برقراري روابط و تعامالت ورزشی بین دو کشور در سا

چنین مشارکت و  هم -هاي موثري در این راستا برداشته شد هاي سیاسی است که در این دوره گام حوزه

. بوده استو عمل المللی فعال در حوزه ورزش مد نظر  ها و مجامع بین حضور فعال و موثر در سازمان

 المللی ورزشی هاي بین و صاحبان کرسیورزشی هاي مطروحه از سوي برخی از مدیران  نظرات و دیدگاه

و ضمن تایید نقش ورزش در گسترش  بودهات این موضوعگر  نیز بیانگر با آنان  طی مصاحبه پژوهش

حوزه خلیج  ها، از ارتباط مناسب با عربستان سعودي و کشورهاي المللی کشور طی این سال مناسبات بین

فارس و استقبال کشورهاي توانمند ورزشی و کشورهاي اروپایی نسبت به برقراري روابط ورزشی با ایران 

  .یاد شده استنیز 

 

  1384-1376هاي  موانع و مشکالت دیپلماسی ورزشی طی سال: 3نمودار 

المللی از حاشیه امنیت  ي بینها ها و افراد داراي کرسی که روابط فدراسیون استاین  موارد ذکر شدهاز دیگر 

عالوه بر حمایت نهاد متولی ورزش کشور در این دوره، به حمایت چنین،  هم. بیشتري برخوردار بوده است

هاي مناسب  وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در هدایت، معرفی و کارسازي محیط

 یمش پررنگ، با خط به شکلالمللی  با آن محیط بین براي عرضه و تبلور حضور ورزش در زوایاي متناسب

ها به عنوان یک سرتیتر، در خیلی مواقع و زوایا   وگوي تمدن گفت .مشخص و هدفمند نیز اشاره شده است

المللی مورد  و سیاست مشخصی را در بازتعریف ورزش با توجه به آن محیط بین یمش در حوزه ورزش خط

گیري از دیپلماسی ورزشی خود  رایه نموده و به عنوان چتر شاملی براي بهرهارگزاران ورزشی افعالیت به ک

هاي بیشتر ایران و واکنش مثبت کشورها و مجامع  میزبانی :موضوعاتی چون. افزایی داشته است به خود هم

 بانوانکشورها به ویژه  المللی نسبت به این امر، ابتکار عمل و الگوسازي ورزشی ایران براي سایر بین
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ها مانند  الملل ورزشی و تصویب آن ورزشی ایران در مجامع بین هايارایه برخی پیشنهاد کشورهاي اسالمی،

هاي  اي، سهولت بیشتر در مبادالت و اعزام المللی و قاره هاي ورزشی بین تاسیس و میزبانی برخی فدراسیون

المللی در  ورزش کشور در عرصه بینورزشی با توجه به مواردي مانند اخذ ویزا و نیز استفاده فرهنگی از 

   .ها و اظهارات این افراد بوده است از دیگر دیدگاه ،این دوره

  

  1384 -1376هاي المللی طی سال هاي ورزشی بین آفرینی و مشارکت ایران در سازمان نقش: 4نمودار 

به دیگر نهادها و  المللی ورزشی سطح تعامالت ورزشی از حوزه صرف مجامع بینبه گسترش  ،افزون بر این

نامه ورزشی، مجمع جهانی تقریب مذاهب  المللی مانند سازمان کنفرانس اسالمی با امضاي تفاهم مجامع بین

که مقوله  بودهحاکی از این  نظراتاز این برخی شایان ذکر است . اشاره شده استالمجالس  و اتحادیه بین

ها و  تواند در استفاده از همه ظرفیت می نبیش از ای هاي ورزشی و دیپلماسی ورزشی ورزش، سیاست

دار پیشین و نیز  المللی کشور، ترمیم روابط خدشه امکانات خود براي گسترش، تقویت روابط و مناسبات بین

بسیاري از  ،به سخن دیگر .ظاهر شود  المللی موفق هاي نفوذ و تاثیرگذاري در مجامع بین افزایش حوزه

وري  به فعلیت و بهرهتا امروز  امله این حوزه به دلیل برخی مشکالت و عوهاي بالقو ها و ظرفیت قابلیت

  . منجر نشده است

نظران داراي سابقه اجرایی در حوزه مدیریت  ها و اظهارات برخی از صاحب چنین نتایج حاصل از دیدگاه هم

حاکی از المللی ورزشی، ورزشکاران و کارشناسان حوزه ورزش،  ورزش کشور و حضور در مجامع بین

المللی کشور و موفقیت در دستیابی به اهداف  دیپلماسی ورزشی در گسترش مناسبات بین نقش و تاثیر

ضمن تایید و تاکید بر گسترش و تعمیق ارتباط با مجامع و  ،از سوي دیگر. استسیاست خارجی کشور 

اثیر مثبت سیاست خارجی ت :گر مواردي چون المللی فعال در حوزه ورزش در این دوره، بیان نهادهاي بین

آفرینی ایران در  مشارکت و نقش و هاي موثر دولت وقت در تقویت و گسترش این روابط، افزایش کرسی

المللی  هاي بین اعمال حمایت دولت نسبت به صاحبان کرسی واست  المللی ورزشی هاي بین سازمان
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عنوان شده  ر در طیف متوسط تا خوبنیز، بیشت ها و فعالیت در این مجامع ورزشی در فرآیند کسب کرسی

  .است

به عنوان  IOCباید به موارد مذکور افزود این است که کسب کرسی در برخی از این اظهارات اي که  نکته

براي اولین بار در این دوره صورت گرفت  در سطح خانواده المپیکها  ترین پست ترین و بنیادي از مهم یکی

هاي داخلی و  ناهماهنگی ،ناآگاهی از ابعاد حقوقی موضوع :چونکه در همین دوره نیز به دالیلی 

  .مسئوالن ورزشی وقت از دست رفتبعضی گیري نامتناسب از سوي  تصمیم

   1392-1384هاي سال

ورزش   نقش 1384-1392هاي در دوره دوم مورد بحث این پژوهش یعنی طی سالبا استناد به نتایج تحقیق، 

و نیز تاثیرات آن در حوزه  با برخی کشورهاي مورد نظر  همکاريو  یالملل بینروابط و مناسبات عرصه در 

کسب و  در راستاياستفاده از ورزش بیش از این موضوع،  اما ،قرار داشتهتوجه مورد سیاست خارجی 

نمایش قدرت در  و کسب مقام و عناوین برتر ورزشی از طریقالمللی  ارتقاي پرستیژ کشور در عرصه بین

تاثیر   ها و تحت به دلیل تاثیرگذاري این امر بر ارزیابی سایر دولت ،از این رو .بوده است لمللیا سطح بین

توان گفت دیپلماسی ورزشی در این  هاي سایر کشورهاي جهان، می قراردادن و جلب افکار عمومی ملت

شی از اهداف استفاده از ورزش براي تحقق بخ در راستاي مورد توجه دولت بوده وبه نوعی  دوره نیز

  .گام برداشته شده است، لماسی عمومیگستره دیپقابل تعریف در سیاست خارجی کشور 

  

  1392-1384هاي طراحی و اعمال دیپلماسی ورزشی طی سال: 5نمودار 

توان اظهار داشت با توجه به رویکردهاي حاکم بر سیاست خارجی ایران  هرچند با نگاهی حداکثرگرایانه می

هاي و مواضع برخی از کشورها به ویژه آمریکا و کشورهاي غربی نسبت به ایران، از  سیاستدر این دوره و 

هاي خصمانه و  گیري ها، موضع ها، تنش سازي براي کاهش محدودیت ورزش و دیپلماسی ورزشی در زمینه

و سی واحدهاي سیاتهدیدات و ایفاي نقش میانجی در حل و فصل مناقشات و تعارضات در ارتباط با سایر 

  .المللی استفاده نشد مجامع بین
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  1392-1384هاي المللی ایران طی سال تاثیرگذاري دیپلماسی ورزشی در گسترش مناسبات و روابط بین: 6نمودار 

نظران داراي سابقه اجرایی در حوزه مدیریت ورزش  ها و اظهارات برخی از صاحب نتایج حاصل از دیدگاه

سهم قابل توجهی  کاران و کارشناسان حوزه ورزش نیزلی ورزشی، ورزشالمل کشور و حضور در مجامع بین

المللی ایران با سایر بازیگران نظام  براي نقش ورزش در این دوره در بهبود و گسترش مناسبات بین

آفرینی و مشارکت موثر کشور در مجامع و  المللی و میزان نقش هاي بین ها و سازمان الملل اعم از دولت بین

المللی فعال در حوزه  مجامع بین پیرامونها  چنین این دیدگاه هم. زند المللی رقم نمی ورزشی بین اينهاده

ها از  تداوم همکاري با این نهادها و کسب کرسیرغم  بهورزش بیشتر بر این موضوع داللت داشته است که 

است و تنها رشد کمی  هاي موثر و کلیدي نبوده هاي به دست آمده در سطح کرسی سوي ایران، بیشتر پست

رشد و ارتقا به بعد کمی محدود بوده و از لحاظ کیفی و میزان  به عبارت دیگر،. ها حاصل گردید کرسی

ها و  آفرینی و مشارکت موثر ایران در سازمان صورت نگرفته است که این امر نقش ییارتقا ،تاثیرگذاري

چنین اعمال حمایت دولت نسبت به  هم .تالمللی ورزشی در سطوح عالی را کاهش داده اس مجامع بین

ها و فعالیت در این مجامع نیز،  المللی ورزشی در فرآیند کسب کرسی هاي بین نمایندگان صاحب کرسی

  .بیشتر در طیف ضعیف تا متوسط عنوان شده است

  1392-1384هاي المللی ورزشی طی سال هاي ایران در نهادها و مجامع بین وضعیت کرسی: 2جدول 

  درصد تجمعی  درصد  وانیفرا  

  8/52  8/52  19  تنزل داشته

  7/66  9/13  5  ها موثر بوده کرسی

  2/72  6/5  2  ارتقاء داشته

  100  8/27  10  ها موثر نبوده کرسی

    100  36  کل
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  1392-1384هاي المللی طی سال هاي ورزشی بین آفرینی و مشارکت ایران در سازمان نقش: 7نمودار 

هاي فنی ورزشی و نتایج مثبت  توانمندي يت نیز به افزایش بودجه دولتی به منظور ارتقااي از نظرا در پاره

ها از سوي نهاد متولی ورزش کشور مرتبط با  حاصل از آن، اعمال سالیق فردي برخی مدیران و دخالت

انسانی  هاي ورزشی ایران، وجود نیروي المللی ورزش و عواقب ناشی از آن نظیر تعلیق فدراسیون حوزه بین

هاي مهم و موثر  دادن کرسی الملل ورزشی، از دست غیرمتخصص و برخی مدیران ناآشنا با حوزه روابط بین

المللی ورزشی، فقدان برنامه و هدف مشخص در حوزه دیپلماسی ورزشی و بروز  در نهادها و مجامع بین

الملل نسبت  اسی در عرصه بینالمللی ورزشی با توجه به موج سی برخی مشکالت و موانع در مراودات بین

  . است گردیدههاي دولت در این دوره اشاره  گیري به ایران ناشی از موضع

  

  9213- 8413هاي موانع و مشکالت دیپلماسی ورزشی طی سال: 8نمودار 

در برخی از اظهارات و نظرات افراد مصاحبه شونده در موضوع دیپلماسی ورزشی ایران، به  ،در مجموع

نکته مهم دیگر در حوزه . استشده اشاره  1392-1384و  1384-1376دوره رد و برنامه در هر راهبفقدان 

طی و حضور در این مجامع المللی ورزشی  هاي بین روابط نمایندگان ایرانی صاحب کرسی در سازمان

ها مسایل که بسیاري از این افراد این موضوع را یادآور شدند که در این مجامع و نهاد 1392-1376هاي سال

هاي افراد  دينو به توانم کنند تر مورد توجه است و در بسیاري از موارد کامالً مستقل عمل می سیاسی کم

توان به تمامی بیان داشت که مواضع و سیاست خارجی کشور در این مناسبات و روابط  اما نمی ،توجه دارند

 هاي تعاملی دولت طی سال رویکردهايموارد در بسیاري  به بیان دیگر،. به هیچ وجه تاثیرگذار نبوده است
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ها در این روابط تاثیرات  گوي تمدنو زدایی، اعتمادسازي و گفت نشسیاست تبا توجه به  1384- 1376

 1392-1384هاي تقابلی دولت طی سال و رویکردهاي بعضاً ها سیاستدر صورتی که در مورد  ،داشتهمثبت 

   . این گونه نبوده است

بر  Tالمللی فعال در حوزه ورزش، نتایج حاصل از آزمون  هاي بین ا نهادها و سازماندر خصوص روابط ب

این  1384-1376هاي دهد که بر اساس پاسخ جامعه نمونه، طی سال هاي گردآوري شده نشان می روي داده

 اي که میانگین مجموع سواالت مرتبط با این گونه به است؛ تري برخوردار بوده امر از وضعیت مناسب

تر یعنی  در سطحی بسیار پایین) 1392- 1384(و براي دوره  11/22) 1384-1376(موضوع براي دوره 

 .بوده است 44/16

 المللی فعال در حوزه ورزش هاي بین روابط ایران با نهادها و سازماندر مورد  Tآزمون : 3جدول 

  )خطاي نوع اول( α  سطح معنی داري  درجه آزادي	t  انحراف استاندارد  میانگین	n  مقطع زمانی

1384-1376  36  11/22  63/3  124/9  35  00/0  01/0  

1392-1384  36  44/16  18/3  

سازمانی در دو مقطع   پس در زمینه روابط بین ،کوچکتر است α=0/01چون مقدار سطح معنی داري از 

نگین هم مشخص با توجه به میا. درصد، تفاوت معناداري وجود دارد 99مورد مطالعه، در سطح اطمینان 

  . میانگین نمرات باالتر است) 1376-1384(شده که در دوره اول 

هاي مطرح شده براي  دهد که پرسش مقایسه سواالت مرتبط با موضوع فوق به صورت زوجی نشان می

المللی ورزشی در مجموع نشان از عملکرد بهتر در  هاي بین ارزیابی روابط با نهادها و سازمان

باالتر از  1384- 1376ها در دوره  میانگین اکثر پاسخ ،در واقع. در این زمینه بوده است 1384-1376هاي سال

ها  یکی مربوط به میانیگن مساوي آن :البته دو استثنا در این زمینه وجود دارد. بوده است 1392-1384دوره 

وزه ورزش از سیاست المللی فعال در ح هاي بین در زمینه تاثیرپذیري روابط ایران با نهادها و سازمان

خارجی دو دولت مورد مطالعه بوده که این امر حاکی از اهمیت زیاد سیاست خارجی ایران در این زمینه 

دیگري هم مربوط به تاثیرپذیري موضوعات مربوط به تصدي پست و کرسی پاسخ دهندگان از  ؛است

نسبت به  1392- 1384هاي سال سیاست داخلی و خارجی بوده که این امر حاکی از میانگین باالتر دولت

بلکه امتیازي منفی قابل  ،اي مثبت امري که نه به عنوان نکته -بوده است 1384-1376هاي دولت در سال

  .قلمداد است
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  المللی فعال در حوزه ورزش هاي بین ارزیابی روابط ایران با نهادها و سازمان دو نمونه اي Tآزمون : 4جدول 

  راف استانداردانح  نمونه  میانگین  سواالت  

Pair	1	
1  7778/2  36  59094/0  

16  4444/1  36 55777/0  

Pair	2	
2  6111/2  36 54719/0  

17  3611/1  36 59295/0  

Pair	3	
3  5278/2  36 69636/0  

18  5278/1  36 60880/0  

Pair	4	
4  2778/3  36 70147/0  

19  2778/3  36 97427/0  

Pair	5	
5  5278/2  36 65405/0  

20  1667/2  36 34164/1  

Pair	6	
6  9722/2  36 65405/0  

21  1111/2  36 70823/0  

Pair	7	
7  8333/2  36 60945/0  

22  8333/1  36 69693/0  

Pair	8	
8  5833/2  36 90633/0  

23  7222/2  36 08525/1  

دهد دولت در  نشان می Tگرفته بر مبناي آزمون   هاي انجام در زمینه دیپلماسی ورزشی نیز تحلیل

اي که  گونه  به ؛تري داشته است عملکرد مناسب 1392-1384هاي نسبت به دولت سال 1384-1376هاي الس

 . بوده است 69/17و براي دوره دوم  13/21مجموع میانگین سواالت مربوطه براي دوره اول برابر با 

  دیپلماسی ورزشی  Tآزمون : 5جدول 

  )خطاي نوع اول( df  sig  α	t  انحراف استاندارد  میانگین	n  مقطع زمانی

1384-1376  36  13/21  01/3  931/4  35  00/0  01/0  

1392-1384  36  69/17  10/4  

  

درصد، دولت در  99پس با سطح اطمینان  ،کوچکتر است  α=0/01چون مقدار سطح معناداري از

ار بوده از میانگین و عملکرد بهتري برخورد 1392- 1384هاي نسبت به دولت در سال 1384-1376هاي سال

   .هاي مرتبط با هم در هر رابطه با هر دو دوره به خوبی گویاي این واقعیت است مقایسه سوال - است
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  دیپلماسی ورزشی دو نمونه اي Tآزمون : 6جدول 

  انحراف استاندارد  نمونه  میانگین  سواالت  

Pair	9	
9  7500/3  36 5000/0  

24  5833/3  36 84092/0  

Pair	10	
10  7222/2  36 77868/0  

25  6667/1  36 75593/0  

Pair	11	
11  0278/3  36 77408/0  

26  0556/2  36 98400/0  

Pair	12	
12  5833/2  36 62788/1  

27  9444/3  36 77191/1  

Pair	13	
13  0556/3  36 58282/0  

28  7778/1  36 63746/0  

Pair	14	
14  2778/3  36 65949/0  

29  3611/3  36 96074/0  

Pair	15	
15  7222/2  36 65949/0  

30  4167/1  36 64918/0  

 

  گیري نتیجهبحث و 

- 1376هاي  المللی ایران طی سال نقش ورزش در گسترش مناسبات بین"بندي و تحلیل نهایی در جمع

داشته که با توجه نقش و تاثیرات مثبتی المللی  در حوزه روابط و مناسبات بینتوان گفت ورزش  می "1392

و کیفی ) قلت و کثرت(و خارجی، سطوح و رویکردهاي متفاوتی را از لحاظ کمی به عوامل متنوع داخلی

   .شده در آن مقطع زمانی پشت سر گذاشته است   در سایه اهداف تعریف

تر به نقش ورزش در توسعه روابط دوستانه با  ، بیش)1384- 1376(در دوره اول مورد بحث این پژوهش

قدرت نرم  ها، و تقارب و تعامل فرهنگ بر نقش عوامل فرهنگی چون در این دوره ،دیگر کشورها توجه شد

که در این دوره رویکرد  جا  ، از آندر واقع. وگو در سیاست خارجی تاکید بیشتري وجود داشت و گفت

توانست در جهت بسط روابط  وگو و تفاهم بود، ورزش می زدایی، گفت حاکم بر سیاست خارجی تنش

ورزش به  ،رو از این واي را در تحقق این مهم به خود اختصاص دهد ویژه دوستانه موثر باشد و جایگاه

جویانه در سطح جهان مورد توجه و استفاده  عنوان ابزاري براي توسعه مناسبات و روابط دوستانه و همکاري

المللی تعمیق و گسترش  قرار گرفت و در سایه این امر، بسیاري از روابط و تعامالت ایران در سطح بین

و افزایی داشت و از همافزایی  المللی در این دوره تعامل و هم و مناسبات بین ورزش ،دیگر بیانبه . افتی
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به نوعی که استفاده موثر و دیپلماتیک از  ؛بهره گرفته شد المللی بینعرصه روابط در ورزشی دیپلماسی 

زدایی و  فاهمه، تنشمهمکاري، ورزش در پیشبرد و تامین اهداف سیاست خارجی کشور نظیر گسترش 

المللی با  هاي بین ها و سازمان اعتمادسازي در روابط با سایر واحدهاي سیاسی و تعامل سازنده با دولت

از  . صورت گرفتز قدرت نرم در عرصه روابط خارجی روي ا توجه به نقش مهم عوامل فرهنگی و بهره

هاي  ها و قابلیت انی و باالبردن توانمنديبه مقوله ورزش تنها به منظور کسب مقام در عرصه جه ،رو این

بلکه بسط  ،هاي ورزشی تنها بر این اساس رقم نخورد ریزي و اجراي سیاست ورزشی نگریسته نشد و برنامه

ورزش  ،به عبارت دیگر. ها و روابط دوستانه با جهان با ابزار ورزش مورد توجه دولت قرار داشت همکاري

یران نقش داشته و موثر بوده و در مسیر تحقق اهداف سیاست خارجی المللی ا در گسترش مناسبات بین

  . کشور گام برداشته است

جویی با برخی  هه، رویکرد سیاست خارجی مواج)1392-1384(در دوره دوم مورد بحث این پژوهش

ه توانست به تمامی ب پس ورزش نمی. هاي تخاصم و تقابل ایران افزایش یافت هاي غربی بود و حوزه قدرت

بر سیاست پرستیژ  ،در این دوره. عنوان ابزاري براي توسعه روابط دوستانه با جهان مورد توجه قرار گیرد 

عنوان ابزاري در جهت ارتقاي پرستیژ مورد استفاده قرار   لذا ورزش نیز بیشتر به .تاکید فراوانی وجود داشت

ها و افتخارات بزرگ در  کسب موفقیت گذاري و هزینه در ورزش بود تا با رویکرد دولت، سرمایه. گرفت

هاي خود  هاي ورزشی مانند المپیک، مسابقات جهانی و آسیایی، از این امتیاز در جهت تبلیغ موفقیت صحنه

ها و  هرچند در ایران کسب موفقیت. چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی برخورد باشد

اما  ،ه مورد توجه و حمایت دولت بوده استاي هموار هاي ورزشی در عرصه جهانی و منطقه پیروزي

توان گفت در این دوره، بیش از پیش به این موضوع توجه و تاکید شد و اراده و برنامه نهاد دولتی متولی  می

چه  هاي ورزشی و دستیابی به جایگاهی باالتر از آن ورزش کشور بر ارتقاي سطح کیفی و کمی توانمندي

آفرینی ورزش  نقشدر این دوره به به سخن دیگر،  .کرده بود، قرار گرفتورزش کشور پیش از این تجربه 

الملل و برقراري مناسبات و روابط دوستانه با برخی کشورهاي مورد نظر و نیز تاثیرات آن در  در عرصه بین

شد، اما این امر عمدتاً  حوزه سیاست خارجی و تامین اهداف و منافع تعریف شده در این حیطه توجه می

بلکه بیشتر معطوف به کسب و ارتقاي پرستیژ  ،روابط دوستانه نبودها و  همکارياي توسعه و گسترش بر

المللی  المللی به واسطه کسب مقام و عناوین برتر ورزشی، نمایش قدرت در سطح بین کشور در عرصه بین

تی که موفقیت و به صور ؛المللی بود هاي بین چنین نشان دادن غلبه بر مشکالت ناشی از تحریم و هم

هاي  دهنده قدرت کشور و عدم تاثیر تحریم توانست نشان المللی می هاي ورزشی بین پیروزي ایران در صحنه

  .المللی باشد بین
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به غیر از تاثیرگذاري بر ارزیابی و نگاه  -که یکی از دستاوردهاي این نمایش قدرت و توانمندي جا از آن

هاي سایر کشورهاي جهان خواهد بود،  و جلب افکار عمومی ملت دادن تاثیر قرار تحت -ها سایر دولت

بنابراین در این دوره  .مورد توجه دولت قرار داشته استنیز توان گفت دیپلماسی ورزشی در این دوره  می

در جهت استفاده از ورزش براي تحقق بخشی از اهداف سیاست خارجی کشور که در گستره دیپلماسی 

با توجه به رویکردهاي حاکم بر سیاست ، تر از دیدگاه کالن. گام برداشته شد ،عمومی قابل تعریف است

ها و مواضع برخی از کشورها به ویژه آمریکا و کشورهاي غربی نسبت  سیاست ،خارجی ایران در این دوره

ها،  سازي در کاهش محدودیت چنین تمامی زوایاي مفهومی دیپلماسی ورزشی مانند زمینه به ایران و هم

، ایفاي نقش میانجی در حل و فصل مناقشات و خصمانه، تهدیدات و انزواي کشورهاهاي  گیري وضعم

سایر کشورها و مجامع  با اتها و تعارضات به عنوان بازوي کمکی سیاست خارجی در ارتباط کاهش تنش

رکز در این توان اظهار داشت ورزش و دیپلماسی ورزشی در این دوره به طور ویژه و متم میالمللی،  بین

ها و تعمیق مناسبات و  گسترش همکاري هبرنداشت و در راستاي سیاست خارجی وقت بجدي راستا گام 

  . بسنده نمود مواردي دیگر کشورهاي آمریکاي التین، کشورهاي اسالمی وبرخی کشورها مانند روابط با 

به نقش و  1392-1376هاي طی سالدر مجموع توان گفت  مباحث و نتایج پژوهش می تمامیبا عنایت به 

برقراري و تحکیم روابط دوستانه با سایر  :الملل در موارد مختلفی چون ویژه ورزش در عرصه بین کار

هاي و نهادهاي  ها با سازمان کشورهاي جهان، استفاده از دیپلماسی ورزشی، تعمیق و گسترش همکاري

گیري از ورزش براي کسب  این مجامع و بهرهآفرینی در  المللی فعال در حوزه ورزش و مشارکت و نقش بین

اما این موضوع از سوي هر دولت، به صورت همسان اعمال نشده  ،توجه شده المللی ارتقا و پرستیژ بین

ح ویعنی در هر دوره برخی از این وجوه مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ کمی و کیفی سط ؛است

نقش ورزش در برقراري روابط دوستانه،  1384-1376هاي الطی س ،به عبارت دیگر. متفاوتی داشته است

المللی فعال در حوزه ورزش و نیز دیپلماسی  هاي بین ها با کشورها و سازمان گسترش و تعمیق همکاري

چنین حضور در  هم .تر و موثر بوده و نتایج بهتر و قابل توجهی را به همراه داشته است ورزشی پررنگ

آفرینی در  هاي موثر و ارتقا مشارکت و نقش در حوزه ورزش با افزایش کسب کرسیالمللی فعال  مجامع بین

الملل در  افزایی بیشتر ورزش و روابط بین سطوح عالی و موثر همراه بوده که این موارد به معناي تعامل و هم

ر به المللی کشو نیز نقش ورزش در کسب و ارتقاي پرستیژ بین 1384- 1376هاي طی سال. این دوره است

هاي ورزشی ناشی از آن  ها و کسب موفقیت هاي دولتی، ارتقاي توامندي گذاري ها و سرمایه واسطه حمایت

ولی دیپلماسی ورزشی در راستاي ترمیم روابط، کاهش  ،تر و موثرتر بوده است المللی پررنگ در عرصه بین

  . به خدمت گرفته نشدالمللی  ها و تهدیدات و مواضع خصمانه نسبت به کشور در عرصه بین تنش
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شود به منظور افزایش هر چه بیشتر نقش  عنایت به کلیه موضوعات مورد مطالعه و نتایج آن، پیشنهاد می با

المللی ایران، رویکردهاي مورد اشاره در  مثبت و میزان تاثیرگذاري ورزش در حوزه گسترش مناسبات بین

. گرایی مورد بهره قرار گیرد ی جامع و پرهیز از تقلیلهر دو دولت قبلی مورد بحث، به طور توام و با نگاه

گیري از ورزش و دیپلماسی ورزشی در چارچوب اهداف و منافع ملی، در  شایسته است بهره ،به بیان دیگر

المللی کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و  کلیه وجوه ممکن مانند توسعه و تعمیق مناسبات بین

هاي توسعه و پیشرفت کشور، ایجاد اتحادهاي سیاسی و راهبردي با کشورها، تقویت  ورزشی، تحقق برنامه

هاي موثر و مشارکت در فرآیند  المللی از طریق کسب کرسی ها و مراجع بین حضور در سازمان

المللی، تقویت همدلی  هاي بین ها و همایش اي، مشارکت فعال در اجالس هاي جهانی و منطقه گیري تصمیم

المللی، کاهش و رفع  ی با سایر کشورها، تنظیم مجدد و بهبود روابط با سایر بازیگران نظام بینو همبستگ

هاي تهدیدآمیز علیه کشور به صورت  مواضع و برنامه، ها ها، ایجاد صلح و دوستی، شکستن محدودیت تنش

سب و ارتقاي نمایش قدرت ورزشی ایران و ک هاي بزرگ، منفرد یا اجماع برخی کشورها به ویژه قدرت

هاي  ها و امکانات و فرصت تقویت روابط دوجانبه با دیگر کشورها متناسب با ظرفیتالمللی،  پرستیژ بین

المللی، افزایش  ها و ارتقاي سطح حضور در میادین رقابتی ورزشی بین همکاري ورزشی، تقویت توامندي

سران کشور، معرفی و ترویج  هاي دوجانبه، ارتقاي سطح تعامالت در سطح حجم مبادالت و همکاري

الملل، ارتباط موثر با افکار عمومی  ها و فرهنگ کشور، تحکیم و توسعه قدرت نرم در عرصه بین ارزش

هاي  الملل و افکار عمومی جهان، تسهیل تردد و اعزام جهان، خنثی نمودن تصویر منفی از کشور در نظام بین

ریزي و اقدام اصولی  با برنامه ،زشی و فرهنگی دیگر کشورهاها و تجارب ور گیري از توانمندي ورزشی، بهره

هاي سیاسی، اقتصادي، امنیتی و  و هدفمند صورت پذیرد تا بتوان از تاثیرات و نقش ورزش در همه حوزه

  . الملل منتفع گردید فرهنگی در عرصه بین

، کشور المللی بینآفرینی ورزش در گسترش مناسبات  در راستاي نقشیکی از موضوعات مهم چنین  هم

المللی  مجامع بیناین در   کسب کرسیو  المللی فعال در حوزه ورزش هاي بین ارتباط با نهادها و سازمان

گیري  کشور در مراجع تصمیم آفرینی نقشامکان حضور و شدن  توان به فراهم دالیل این اهمیت میز ا .است

الگوسازي با ارایه  و دیریت ورزش جهانیها و م سازي تاثیرگذاري بر فرآیند تصمیم ،کالن ورزشی

 دردامنه نفوذ و تاثیرگذاري به گسترش نه تنها پیشنهادات و ابتکارات موثر و راهبردي اشاره نمود که 

با شناسایی  تواند می بلکه ،انجامد پرستیژ کشور در عرصه جهانی می و ارتقاي المللی سطوح عالی بین

چنین در  هم .الزم را براي اعمال دیپلماسی ورزشی کشور فراهم آوردهاي  زمینه رو ها و موانع پیش فرصت

ها و  گیري نظر در فرآیند تصمیم به دلیل لزوم مشارکت، همکاري، هماهنگی و تبادلاین مجامع 

گیرد که بستر مناسبی براي توسعه  ناپذیر بین کشورها شکل می ها، طیفی از ارتباطات اجتناب گذاري سیاست

همواره این امکان وجود دارد  و شود ها از طریق ورزش قلمداد می دو کشور در دیگر حوزه روابط دوستانه
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تا بین نمایندگان کشورها در این مجامع نوعی هماهنگی و همسویی حاصل شود که در بسیاري موضوعات 

در ت، این تعامالتوان گفت  لذا می .نمایاند خود را به شکل اعالم حمایت متقابل از مواضع یکدیگر می

سویی  وثري در نزدیکی و همتواند عامل م صورت برخورداري از یک برنامه و استراتژي مشخص می

باشد که نتایج حاصل از آن واجد این توانایی بالقوه است که حوزه روابط و تعامالت سیاسی،  کشورها

از شرایط و  رت دیگر،به عبا. الشعاع قرار دهد اقتصادي و فرهنگی دو کشور را نیز در سطوح متفاوت تحت

شرایط مورد نیاز براي اعمال دیپلماسی  ایجاد ها در راستاي تسهیل و تسریع مناسبات منبعث از کسب کرسی

کسب در موضوع  هاي دولت در این راستا حمایت .سود جست -در خدمت دیپلماسی سیاسی -ورزشی

هاي صورت  ه با استناد به مصاحبهک نچنا ؛کننده خواهد بود حائز اهمیت و تعییندر کلیه سطوح ها  کرسی

 ییاز سوي بسیاري از کشورها امرگرفته با بسیاري از نمایندگان ایران در این مجامع و اظهارات ایشان، این 

کننده و غیرقابل انکاري در  اند اعمال شده و عامل تعیین المللی شده هاي عالی بین که موفق به کسب کرسی

ها، موضوع مهم دیگر لزوم شناسایی و معرفی افراد  افزون بر این. وده استها در این خصوص ب موفقیت آن

المللی، با صالحیت، متعهد، توانمند و متخصص از سوي مراجع ورزشی کشور براي  آگاه به مسایل بین

از گردونه رقابت با سایر کشورها در این  ها است تا بتوان ور کسب کرسیالمللی به منظ معرفی به مجامع بین

المللی را به آسانی به سایر  وزه عقب نماند و امکان حضور ملی در این عرصه مهم و تاثیرگذار بینح

  .کشورها واگذار ننمود

گیرنده  ضروري است در صورت عزم و اراده مقامات سیاسی و تصمیمنیز در حوزه دیپلماسی ورزشی 

 هاي استراتژي طراحی ولی، کاربردي هاي اصو گذاري کشور در اعمال دیپلماسی ورزشی، این امر با سیاست

صورت پذیرد و از پشتوانه استراتژیک و قدرت الزم براي تحقق و عملیاتی شدن و راهبردي  مناسب 

به طوري که در هماهنگی و تعامل نهاد دولتی ورزش کشور و وزارت امور خارجه به  ؛برخوردار باشد

هاي  ا تدوین و تصویب شده و در قالب برنامهه ، سیاستمتولی سیاست خارجی و دیپلماسی عنوان نهاد

با عنایت به حوزه عمل و  عالوه بر این،. ردمدت و بلندمدت مورد تبعیت و اجرا قرار گی مدت، میان کوتاه

، تقلیل دادن موضوع در حد یک برنامه عاري از پشتوانه عالی سیاسی و قانونیهاي  برخی محدودیت

ژه در مقطع کنونی که ورزش ایران به لحاظ فنی و کیفی ارتقاي گشا نخواهد بود به وی راهبردي راه

انداز روزهاي آتی با افتخارات ورزشی بیش از این نیز، دور  گیري نسبت به گذشته داشته است و چشم چشم

به عبارت دیگر، براي حصول نتایج مورد انتظار در استفاده دیپلماتیک از ورزش به . نماید نیافتنی نمی و دست

یک ابزار غیر سیاسی و قابل تعریف در حوزه فرهنگی و قدرت نرم، الزم است دیپلماسی ورزشی با  عنوان

ربط سیاسی و ورزشی طراحی  برخورداري از یک برنامه راهبردي و هدفمند از سوي نهادهاي متولی و ذي

و صرفاً مبتنی بر  اي و اعمال شود، فاقد پشتوانه نظري و عملی اصولی نباشد و به صورت غیر هدفمند، نقطه

هاي کالن سیاسی مورد  گیري سلیقه شخصی یا گروه قلیل عمدتاً غیر تاثیرگذار در ساختار قدرت و تصمیم
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گرایانه باشد و نتایج  افزون بر این نگاه به ورزش و کارکرد دیپلماسی ورزشی باید واقع. توجه قرار نگیرد

رد شود، چرا که اعمال دیپلماسی ورزشی و هاي حوزه ورزش برآو مورد انتظار متناسب با قابلیت

دستاوردهاي آن، ارتباط مستقیمی با شرایط داخلی آن کشورها و مشکالت و موانع داخلی در هر دو کشور، 

هاي اختالفات سیاسی بین دو طرف و ماهیت و  هاي تعامل، سابقه و عمق پیچیدگی شرایط ویژه بین طرف

  . تلطیف، ترمیم و احیاي روابط دوجانبه داردگسترش یا براي  عمق اراده و خواست رهبران سیاسی آنان

 امروزه افزون بر تاثیرات و نقش دیپلماسی ورزشی، نکته مهم دیگري که باید اشاره نمود این است که

هزارتویی که مناسبات ورزشی در عرصه  .مفهوم قدرت نقش داردخوانی ورزش در عرصه جهانی در باز

تاز  ها یکه حدود و محصور نیست و دولتمتنها به ایفاي نقش واحدهاي سیاسی  ،زند المللی رقم می بین

روند و نقش  ها هم کنار می دولت یگیرد که حت اي به نام شهروندي فرهنگی شکل می بلکه مقوله ،نیستند

ملی این موضوع لزوم عملکرد . المللی بیش از پیش خواهد بود هاي بین المللی مانند فدراسیون نهادهاي بین

نگري در زنیازمند باتواند  میامري که  -کند هویدا میرا در این چارچوب و منطبق با شاکله جهانی آن 

    . ملی باشدهاي ورزشی  طراحی و اعمال سیاست

ورزش با عنایت  حوزهدر این صورت است که  ،توان اظهار داشت با در نظر داشتن جمیع موارد یاد شده می

تواند با برداشتن موانع، در هموار نمودن مسیر روابط ایران با سایر  ي خود میافزار هاي نرم به قابلیت

اي را به خود اختصاص دهد، در راستاي  ویژه زکشورهاي جهان بر پایه احترام و منافع متقابل نقش و امتیا

اي بردارد و در موضوع  هاي موثر و مقتدرانه تحقق اهداف سیاست خارجی و دیپلماسی کشور گام

به منظور الملل  با بازیگران دولتی و غیردولتی نظام بینآفرینی موثر در گسترش روابط و مناسبات کشور  نقش

تر  الملل، بیش از پیش و موفق منافع ملی جمهوري اسالمی ایران در گستره نظام بین و تامین و تحقق اهداف

  .ظاهر شود
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In this research, the role of sports in development of international relations of 
the Islamic Republic of Iran has been studied from 1997 to 2013. The method 
applied is “Analytic” and “Descriptive”. The Library references, interview and 
self-structured questionnaire have been implemented. In questionnaire, 
“Statistical population” has been included the “National Sports Directors, 
International Sports Authorities, National Athletes, Champions and international 
Sports Experts. In Interview, “Statistical population” included Sports Directors 
and International Sports Authorities. The Sampling which has been applied was 
“Targeted” and Non-randomly.  The Construct and Content Validity have been 
approved by distinguished university experts; Cronbach's alpha has been 
applied for investigating the questionnaire reliability. The data gathered via 
questionnaire is also processed by SPSS software and the result has been 
applied in order to analyze descriptive and deductive responses. “Two-Sampled 
T2 Test “has been used. The primary study in current research is based on the 
field of visionary and theoretical issues in Sports, International Relations and 
Politics. Then the foreign policy of the country has been studied during these 
years and as a result the role of sports in international transactions of Iran has 
been examined in the divided periods of 1997-2005 and 2005-2013.  

The findings indicated emphasis and further consideration on the role of sports 
in expansion of friendly relations and cooperation with other states and 
international organizations in the first period(1997-2005) because of the 
considerable role of cultural , soft power  and discuss in foreign policy , and 
also consideration and use of sport as a tool for broadening international 
prestige of country with earning success in the international sport field and 
power play in the second period of this research(2005-2013). 

Key words: Sports, International Relations, Development of Cooperation, 
Sports Diplomacy, International Prestige and International Sports Organizations  


