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و از طریق اي نظریه زمینهکه با به کارگیري  وي دیپلماسی فوتبال در ایران بودراحی الگط ،هدف از این پژوهش

نفر از مدیران، صاحبنظران، اساتید هیات علمی، کارشناسان قانونگـذاري و دسـتگاه دیپلماسـی و     23مصاحبه با 

بـه اجـرا در    -اب شـدند که به روش گلوله برفی و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان انتخـ  -فعاالن حوزه رسانه

. تحلیل شد Nvivo 10از طریق نرم افزار  حله کدگذاري باز، محوري و انتخابهاي حاصل طی سه مرداده. آمد

هاي اصلی و فرعی دیپلماسی فوتبال شناسـایی و بـه یکـدیگر مـرتبط     مقوله و کدگذاري، در سه مرحلهها، یافته

     هـاي سیاسـت  ،هـاي فرهنگـی  سیاسـت  ،عوامـل سـاختاري   ،تبالماهیت فو(شرایط علّی: ند ازا شدند که عبارت

عوامـل  (ايزمینـه شرایط ؛)ايهاي ورزش حرفهسیاست ،ايهاي رسانهسیاست، هاي مدیریتیسیاست ،المللیبین

هاي مرتبط معیارهاي سنجش و سیاست ،عوامل مرتبط با دولت و سیاست، عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي

   اقـدامات مـرتبط بـا     ،اقدامات فرهنگـی و اجتمـاعی   ،اقدامات ساختاري ،المللیاقدامات بین( ها هبرد؛ را)با فیفا

 ،توسـعه صـلح و دوسـتی    ،المللیمنزلت و پرستیژ بین(و پیامدها ) اقدامات تجاري و اقتصادي  ،هاي اعزامیتیم

در پایان نیـز   .)مهارت يیی و ارتقاتوان افزا ،و توسعه گردشگري ورزشی ،هویت ملی و همگرایی ،انزواگریزي

   .پارادایم و الگوي نظري نهایی دیپلماسی فوتبال شکل گرفت
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کـه تحـت تـأثیر    آن روي هاي پیشباتوجه به محدودیتدیپلماسی فوتبال در ایران، می توان گفت که  در نتیجه

بکـارگیري  بنابراین، . دارد وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله تا رسیدن به ایجاد شده است، گوناگونشرایط 

براي پیامدهاي مطلوبی را  حدوديتواند تا و می موثر خواهد بودرسیدن به وضعیت مطلوب در  راهبردهابرخی 

  .دیپلماسی فوتبال به ارمغان آورد

  

  ايروش نظریه زمینه و فیفافوتبال، دیپلماسی، دیپلماسی فوتبال،  :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

پـذیر  روزه فوتبال به بخشی از زندگی جوامع تبدیل شده است و به نوعی دنیاي مـدرن بـدون فوتبـال امکـان    ام

تواند بازنمودي از فرهنگ جوامـع  این ورزش نقش مهمی در اقتصاد و در توسعه جوامع دارد و حتی می. نیست

ر کشـورها قـرار داده تـا بتواننـد از     گفت جام جهانی فوتبال فرصتی مناسب را در اختیا تواناز این رو می. باشد

توان به تعبیري می. ي گسترده نشان دهنداهاي خود را در عرصهدیپلماسی عمومی بهره ببرند و فرهنگ و ارزش

فوتبـال چیـزي را محقـق کـرده     . به وجود آورد یجهانی مشترک زبانگفت فوتبال امري جهانی است و توانسته 

. انـد و بسیاري از فیلسوفان تحلیلی سـوداي تحقـق آن را داشـته    -ه ویناصحاب حلق - 1است که فرگه و راسل

هاي مختلـف شـده   ها و فرهنگها، مذاهب، ملیتها، رنگمحل آمد و شد بازیکنانی با زبان ،امروز جهان فوتبال

در دنیـاي فوتبـال،   . انـد و آن فوتبـال اسـت   اما همه در یک زبان و یک هدف مشترك ،)155، 1379عالم (است

فوتبال را درست مثل . ریزدهاي دروغین و قرار دادن نژادي، زبانی، قومیتی، طبقاتی فرو میویی همه مرزبنديگ

توان از جهان حـذف کـرد،   با هیچ نیرویی نمی... ، رسانه و )فناوري(بسیاري از پدیدارهاي مدرن مثل تکنولوژي

در نتیجه با اسـتفاده از دیپلماسـی فوتبـال    . تي مرتبط اساچرا که هر پدیداري در این جهان با یک کلیت شبکه

  .کرد بازها کشورها و ملت هاي ناگشوده بسیاري را در جهت کسب منافع ملیتوان گرهمی

ها بیش از هر چیز باید ارتباط میـان  هایی است که برپایه آنانداز و دیدگاهدیپلماسی در روزگار ما نیازمند چشم

به مفاهیمی همچون صلح، انسـان دوسـتی، امنیـت جهـانی، آزادي، دموکراسـی و      گی هر دوره با نیاز انسان ویژ

به همین دلیل دیپلماسی یکی از ابزارهایی است که می توانـد  . ددهمورد نظر قرار را تعامل دولت ها با یکدیگر 

أمین منافع راهگشا باشد و فضایی ایجاد نماید تا هر کشوري بسته به سهم و بزرگی خود جایگاه مناسبی را در ت

کنـد و  هـاي گونـاگون، شـکل عـوض مـی     بدیهی است که دیپلماسی همراه با دگرگونی. آورد به دستها انسان

تواند براي ایجاد ارتباطی درست، منطقی و مبتنی بر اصول و مفاهیم انسان متناسب با اندیشه و فکر هر عصر می

ـ    ،به بیانی دیگر -دوستانه بین کشورها هـم مـورد اسـتفاده قـرار      -هـا در کنـار  ز انسـان براي زنـدگی صـلح آمی

  ). 129، 1384بیژنی (گیرد
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دمات آشنایی و افزایش هاي جهانی مقیکی از جلوه ،بدیهی است فوتبال به عنوان یک ورزش محبوب و فراگیر

 یندر عین حال به ایجاد ارتباطات هماهنگ ب و کنداز اهداف مشترك ملّی و اجتماعی را فراهم می آگاهی اعضا

از سویی فوتبـال بـه عنـوان یکـی از     . انجامدهاي مختلف همانند تماشاگران و مردم یک کشور میو گروه اعضا

هاي نوین دیپلماسی عمـومی نقـش   یکی از شاخه الملل و دیپلماسی فوتبال به مثابهبین هاي جدید عرصهپدیده

  . کشوري داردهر ... سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  بسزایی در توسعه

توانـد  هاي ورزشی مـی موفقیت یک کشور در زمینه جهتها براي حمایت از ورزش دولت انگیزه ،اینبا وجود 

به همین دلیل رسیدن بـه  ). 38، 1385هولی هان (المللی اعتبار و حیثیت ایجاد کند براي آن کشور در عرصه بین

       المللـی وابسـته بـه قـدرت ملـی کشـورها       ا در جامعـه بـین  هالمللی به معناي احترام و منزلت دولتپرستیژ بین

هاي مختلـف مـی   ها در زمینهآورد و البته موفقیت دولتپرستیژ می ،حال آشکار است که قدرتهر به. می باشد

 بـه موفقیـت کشـورها در صـحنه     تـوان ها مـی این زمینهاز . ها داشته باشدتواند تأثیر زیادي بر افزایش اعتبار آن

بـه همـین    .ویژه فوتبال اشاره کـرد ه هاي مختلف بهاي جهانی رشتههاي ورزشی مانند المپیک یا آوردگاهرقابت

کنند به کسب مدال و رکوردهایی در هاي زیاد تالش میهاي طوالنی مدت و هزینهریزيبرنامهبا علت کشورها 

  ).10-11، 1394زرگر (جهان برسند 

عات صورت گرفته نشان دهنده اهمیت فوتبال در موضـوعات مختلـف اجتمـاعی،    در این راستا، بسیاري از مطال

دربـاره فوتبـال بـه عنـوان یـک عامـل در       ) 2012( 1براین اساس، بـونیفس . فرهنگی و اقتصادي و سیاسی است

ه ترین پدیده جهانی تبدیل شدامروزه در پرتو جهانی شدن، فوتبال به منحصر به فرد«: گویدالملل میسیاست بین

شود بـدون مرزهسـتند، نیـز فراتـر رفتـه      هایی چون دموکراسی و اقتصاد بازار که گفته میاست و حتی از پدیده

، امـا در  پدیده جهانی مطـرح بـوده اسـت    فوتبال به منزله 1930اگرچه از آغاز جام جهانی فوتبال درسال . است

و فراگیرترشدن تأثیر عمیقی بر مـردم جهـان   تر هاي اطالعات و در نتیجه جهانی آوريچند دهه اخیر با رشد فن

ایرانی، آزاد ارمکی  همچنین جامعه شناس. »اي کامالً جهانی تبدیل کرده استبرجا گذاشته و فوتبال را به پدیده

هاي مسالمت آمیز ورزشی، در مسابقات فراگیرترین عرصه بروز رقابت اذعان دارد کهدر پژوهش خود ) 1381(

بـازي مـی شـوند و از ایـن     هاي جهان با هـم هـم  هرچند در جام جهانی، ملت. یابدوز میجام جهانی فوتبال بر

                                                           
١ . Boniface 
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هـا، در  ها صورت می گیرد و صلح و دوستی تقویت می شود، اما مرزهاي میان ملتطریق، آشنایی میان فرهنگ

ها بین ملت فضاي مسالمت آمیز و دوستانه به شکل بارزي برجسته می شود و تأکید بر تعلقات ملی و تمایزات

براي یاد دادن قواعد زندگی اجتمـاعی و   « از این منظر، فوتبال، کارکردي آموزشی. گرددپذیرفته شده و تأیید می

 .پیدا کرده است» هاي سازگاري با جامعه و مرزبندي مرسومشیوه

، بلکـه  شود نگاه نمیهاي ورزشی دیگر تنها به عنوان ورزش ترین رشتهفوتبال به عنوان یکی از مهمبه  ،امروزه

-هـا و باشـگاه  هاي گذشته روند افزایش ورزشگاهبه طوري که در سال ؛دنداناجتماعی می -آن امري را فرهنگی

هاي ورزشی و اختصاص بودجه کشوري براي ایجاد امکانات و شرایط ورزشی نشان از توجه به ورزش فوتبال 

آیـد، براسـاس   مـی  به دسـت رویدادهاي ورزشی گوناگون هایی که از بدین جهت، باید از مزایا و فرصت. است

المللـی بـراي توسـعه    اي و بـین هاي منطقهبرنامه مدون و مشخص براي پیشبرد منافع ملی بهره برد و در عرصه

  .اسالمی استفاده کرد -هاي ایرانیالمللی و ترویج ارزشروابط بین

    فکار عمومی غیرقابل انکار اسـت و بـدین سـان انتظـار    به دلیل فراگیري و محبوبیت فوتبال، تأثیرگذاري آن برا

 ورزش  دستگاه دیپلماسی، هاياستراتژي در رسدمی نظر به. می رود که بر دیپلماسی عمومی نیز تأثیرگذار باشد

 واقـع شـده   تـوجهی  کـم  مورد عمومی دیپلماسی توسعه براي ارزشمند ابزار یک عنوان به هنوز ویژه فوتباله ب

 موجـود  ورزشـی  هايظرفیت واز یستن برخوردار شایسته و مناسب ساختار و برنامه شفاف، هدافیا از و است

 بیشـتر  شده انجام تاکنون آنچه -شودنمی انجام الزم استفاده عمومی دیپلماسی و المللیبین ارتباطات توسعه در

  .است بوده از افراد شخصی برخی هايو سلیقه عالیق روي از

  پیشینه پژوهش

که میزبانی  )2010( 1کاوتسوس مانند ي پیرامون نقش بین المللی ورزش صورت گرفته است؛هاي متعددشپژوه

 )2009(2همکاران بوچرو دي .داندیک رویداد بزرگ ورزشی را سبب افزایش میزان شادي و نشاط در جامعه می

ورزش را منبـع   )2010(3وینستنلی .المللی را خاطر نشان می کنندتأثیر ورزش قهرمانی بر غرور ملی، اعتبار بین

المللـی و کسـب   ورزش را به عنوان یک ابزار شناسـایی بـین   )1999(4کروگر و جیم .داندمی یابیطبیعی منزلت

                                                           
١ . Kavetsos 
٢ . De Bosscher, Bottenburg, Shibi & Bingham 
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٤ . Jame, Riordan. Arnd, Kruger 
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اذعان دارد که دیپلماسی ورزشی باعث تنش زدایـی   )2008(1مرکل .دانندمی المللمنزلت کشورها در جامعه بین

. انـد پژوهش خود به نقش موثر فوتبال در توسعه صلح جهانی اشاره کـرده در  )2004(2داگالس و لوي .شودمی

کشور، توسعه ورزش، انسجام  به آثار مثبت فوتبال شامل غرور ملی، افزایش وجهه )2015(3ویزر و سوات نات،

بـه موضـوع   ) 1941(5تـونیس  و به گفتمـان در ورزش ) 1389(4ویس. پردازندمی زیرساخت و وحدت و توسعه

که ورزش در تقویت  عقیده داشت) 1963(6فرنکین .اشاره می کند )19، 1391نصیري و بخشی (اجتماعیوفاق 

شناسـی  طرفدار نظریـه جامعـه  ،  7زیمل). 72-73، 1381انورالخولی ( المللی نقش داردصلح جهانی و تفاهم بین

        وگـو  ث و گفـت معتقد است کـه در روابـط و مناسـبات اجتمـاعی اسـت کـه بحـ       ) 250، 1383کوزر ( 8صوري

کند که مربیان عالوه بر اجراي مهارتدر پژوهش خود بیان می) 1984(9چالدوري ).137، 1388نراقی (گرددمی

ورزش را بخـش مهمـی از   ) 2011(10مـوراي  .هاي روانی افراد و تـیم توجـه کننـد   هاي ورزشی، باید به مهارت

تـأثیر  ) 2013(12ادن .زش و سیاست بر یکدیگر تأثیر دارندکند که وربیان می) 2001(11کیم .داندزندگی مدرن می

به تأثیرات جام جهانی فوتبال ) 1381(آزاد ارمکی. کندفوتبال بر اشتغال، گردشگري و اقتصاد را خاطر نشان می

همه این موارد نشـان از اهمیـت ایـن    . ها اشاره می کندبر توسعه صلح و دوستی، پذیرش تمایز و تعلقات ملت

به همین منظور کشورها از فوتبـال بـراي تعـامالت     . باشدهاي پژوهشگران میه عنوان یکی از فعالیتموضوع ب

افتد که کشورها از روابط سیاسی خود براي ایـن  اتفاق می ی همحال گاهکنند، با ایندیپلماتیک خود استفاده می

  . بهره گیرندورزش 

در داخل و کم توجهی به بحـث دیپلماسـی فوتبـال، در ایـن     هاي انجام شده بنابراین، باتوجه به کمبود پژوهش

رو، در از ایـن . پژوهش سعی شده است به جایگاه و نقش فوتبال در پیشبرد اهداف و منافع ملی پرداختـه شـود  

این جا به دنبال طراحی الگوي دیپلماسی فوتبال ایران هستیم تا به ایـن وسـیله بتـوانیم از ظرفیـت ایـن ورزش      
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٢ . Loy and Douglas 
٣ . Knott, Swart,.Visser, 
٤ . Veiß 
٥ . Tonnies 
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پژوهشگر در این تحقیق قصـد دارد تـا ضـمن تبیـین     . وان پسند کشورمان بیشترین بهره را ببریمپرطرفدار و ج

دیپلماسی فوتبال را شناسـایی و   ي جهانی، الگوي شکل دهندهتعامالت جامعه جایگاه ورزش فوتبال در توسعه

نظر به . ري دیپلماتیک جلب کندگیران سیاسی ایران را به مقوله فوتبال به عنوان ابزاسازان و تصمیمتوجه تصمیم

هـاي  انگشـت   پژوهشی درباره تعامل میان دیپلماسی و فوتبال انجام نشده اسـت و پـژوهش  هیچ که تاکنون این

بـا   کـرده پژوهش حاضـر سـعی    ،شماري هم که انجام شده درباره دیپلماسی ورزش به صورت کلی بوده است

  .بپردازدیا حداقل یک راهکار کاربردي  ه یک الگوي نظريارایبررسی وضعیت دیپلماسی فوتبال در ایران به 

  سئواالت پژوهش

ـ    .کنیم با استفاده از مطالعه کیفی استآنچه در این پژوهش بررسی می   ،جـاي ارائـه فرضـیه   ه به همـین دلیـل ب

جزیـه و  دیپلماسی فوتبال در ایران را مورد ت این پژوهش پدیده. نماییمسئواالت پژوهش را در این جا طرح می

دیپلماسـی   يتـوان بـراي ارتقـا   شود که چه اقداماتی را مـی بنابراین این سئوال مطرح می .است تحلیل قرار داده

سئوال اساسی در این پژوهش این است کـه چگونـه    ،به عبارت دیگر ؟فوتبال جمهوري اسالمی ایران انجام داد

  تواند کارآمد باشد؟ دیپلماسی فوتبال می

  :است یافتن پاسخ سئواالت زیر در پی این پژوهش،

  الگوي دیپلماسی فوتبال در جمهوري اسالمی چگونه است؟ .1

 ند؟ا ابعاد سازه دیپلماسی فوتبال در ایران کدام .2

 وضعیت موجود دیپلماسی فوتبال در ایران چگونه است؟ .3

 ند؟ا علل کارآمدي یا ناکارآمدي دیپلماسی فوتبال در ایران کدام .4

 ند؟ا استفاده از دیپلماسی فوتبال در ایران کدام پیامدهاي استفاده یا عدم .5

  ند؟ا هاي مؤثر استفاده از دیپلماسی فوتبال در ایران کداماستراتژي .6

  مفهومیچارچوب 

باتوجه به تفاوت هاي پارادایمی دو روش تحقیق کمی و کیفـی، در بررسـی هـاي کیفـی بـه جـاي اسـتفاده از        

چهـارچوب  . شوداالت تحقیق استفاده میؤال یا سؤراج سچهارچوب نظري، از چهارچوب مفهومی جهت استخ

هاي عمده مورد مطالعه تمرکز دارد شود که بر مفاهیم و تممجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل می ،مفهومی
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 در ایـن  .)290، 1392محمدپور (دهدها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند میو آن

  .کنش متقابل نمادین براي تدوین چهارچوب مفهومی استفاده شده است رویکردهاي کارکردگرایی وپژوهش از 

  کارکردگرایی دیدگاه

کرایـب  (اجتمـاعی  نهادهـاي  سایر با 1اجتماعی نهاد یک عنوان به ورزش متقابل ارتباط به باتوجه کارکردگرایان 

 و )139، 1373اللهـی  سـیف (سیاسی و اقتصادي نهادهاي پرورش، و آموزش مذهب، خانواده، مانند )57، 1391

 کارکردگرایـان  نظـر  از. دارند مختلف سطوح در ورزش اجتماعی ابعاد تحلیل در سعی گروهی هايرسانه حتی

 قـوانین،  هـا،  ارزش انتقـال  و پـذیري  جامعـه  افراد، بقاي و سالمت به کمک جامعه، در ورزش نقش ترین مهم

 در )366، 1371نیک گهر (، یگانگی اجتماعی)22، 2000 2شویت(گروهی همبستگی )135، 1379ریتزر (منزلت

 .انجامدمی کمک نظام حفظ به که است مواردي تمامی و المللیبین و ملی سطوح

  نمادین متقابل کنش مکتب

 تیمـی،  هـاي ارزش تیمـی،  فعالیـت  ورزشکاري، اخالق و روحیه پیروزي، و شکست مانند نمادین هاي ارزش 

 مربـوط  هايواکنش و آمارها ،)241، 1383آزادارمکی ( هابازي عالیم، و هانشانه ها،تشویق ریفات،تش هنجارها،

 قـانع  دالیـل  جملگـی  فوتبـال  عرصه در )162، 1387جالئی پور و جمالی (، نمایش دادنپیروزي و شکست به

 . روندمی شمار به مکتب این گران تحلیل حمایت جلب براي ايکننده

 و هـا ملـت  طلبـی  منـافع  عرصـه  بـه  ورزشی هايرقابت و هابازي که از نظریه پردازان معتقدنداز سویی برخی 

 جامعـه  در داريسـرمایه  روحیـه  کننـده  القـا  ورزشماننـد  . شـود  مـی  بـدل  ایـدئولوژیک  تظاهرات و هادولت

، نظـم  سیاسـی  هايرقابت و هابازي درگیر ورزش داريسرمایه جامعه دریا  )134، 1387ادیبی و انصاري (است

  .شودمی )136، 1387دیلینی (نوینی مبتنی بر سرمایه داري جهانی

  پژوهش شناسیروش

هـا،   مصاحبه از ها داده به دست آمده ازهاي اجتماعی  براي درك و تبیین پدیده و 3روش کیفیدر این پژوهش از 

نظور اجراي پژوهش، مرحله اول بـه  به م). 109، 1381من مارشال و راس(شداستفاده ... ها و  مستندات، مشاهده

                                                           
١ . Social Institution 
٢ . Schuyt 
٣. Qualitative Research 
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بـا   )145، 1395طیبی و دیگـران  (هاي مرتبطبه توصیف و تحلیلِ پژوهشاقدام و  انجام شداي صورت کتابخانه

در مرحلـه اول  هـا  براي تفسیر و سازمان دادن دادههاي انجام شده توسط محقق تحلیل. گردیددیپلماسی فوتبال 

در مرحلـه دوم   .شـد )33، 1395اشـتراوس و کـوربین   (هـا ن راهنماي مصاحبهمنجر به ارتقاي دانش و نیز تدوی

        از نظریــه ) 68، 1390کیــوي و کــامپنهود (، بــراي ســاخت الگــوي پیشــنهادي پــژوهش)هــاي کیفــیمصــاحبه(

  . گردیداستفاده ) 404، 1392ادواردس و اسکینر (به عنوان راهبردي براي تحقیق کیفی )1گرندد تئوري(ايزمینه

هاي هدفمند با جامعه هدف، افراد آگاه به موضـوع و  بعد از مرور پیشینه و ادبیات تحقیق، پژوهشگر به مصاحبه

  سـپس تحلیـل  . که اشباع نظـري حاصـل شـد    در زمینه تحقیق پرداختمصاحبه  23پس از انجام نظران صاحب

از طریـق نـرم افـزار     )107، 1390محمـدي  (4و گزینشی 3، محوري2ها حین مصاحبه که شامل کدگذاري بازداده

Nvivo 10 کلمـات کلیـدي و   ، تحلیلی خط به خط متن ها و پیاده سازي پس از انجام مصاحبه. انجام پذیرفت

در . کدگذاري باز صورت گرفـت  شناسایی و از طریق نرم افزار عباراتی که با نظر پاسخ دهندگان مرتبط بودند،

مده از مرحله کدگذاري باز باهم مقایسه، ترکیب و ادغام، تقلیـل  کدگذاري محوري مقوالت و مفاهیم به دست آ

هـا تـا   گیري از یافتـه در نهایت تلخیص و نتیجهو تلخیص و با خالقیت فکري و انتزاعی کنار هم قرار گرفت و 

و در نهایـت   انجـام شـد   با دیپلماسی فوتبـال  )426، 1390طالب (شناسایی فهرست نهایی ابعاد و عوامل مرتبط

  .گردیدي فرایندي تحقیق مشخص الگو

  یافته هاي پژوهش

دستیابی به این توصیف نیازمند فنـونی  . بررسی است موردتوصیف واقعیت  ،هدف عمده در روش تحقیق کیفی

است که به کمک آن بتوان داده هاي گردآوري شده را ساماندهی، تنظیم و تحلیل کرد و به ارائه نظریه مبتنی بـر  

نظریـه زمینـه   در . )245، 1391فلیک (می نامند نظریه زمینه اياین نوع نظریه را . ست یافتواقعیات و داده ها د

ها را سطر به سطر بـه  توان دادهدر کدبندي باز می. شودها استفاده میاز سه مرحله کدبندي براي تحلیل داده، اي

و مـی شـوند   نار یکدیگر گذاشته کاین مفاهیم  ،در مرحله بعد. صورت یا پاراگرافی کدبندي و مفهوم بندي کرد

                                                           
١ .Grounded Theory 
٢ . Open coding 
٣ . Axial coding 
٤ . Selective coding 
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آینـد و در نهایـت مقـوالت    براساس اشتراکات، تشابهات یا هم پوشی معنایی به صورت مقوله محوري در مـی 

  .عمده انتخاب می شود

ایـن  . پس از کدگذاري باز با برقرار پیوند بین مقوالت، به شیوه هاي جدیدي اطالعات با یکدیگر ربط می یابند

) اسـتراتژي هـاي  (و راهبردهاي واکه متضمن شرایط، محت) مدل الگویی یا سرمشق(ز یک پارادایمکار با استفاده ا

  ).97، 1385استراوس و کوربین (صورت می گیرد ،کنش متقابل و پیامدهاست/کنش

شناسایی شد که باعث ایجاد یا توسعه  به عنوان شرایط علّی هفت مقوله هاي انجام شدهتحلیل مصاحبهبراساس 

 ؛هاي فرهنگـی سیاست) 3 ؛عوامل ساختاري) 2 ؛ماهیت فوتبال) 1: موجود دیپلماسی فوتبال شده استوضعیت 

   .ايهاي ورزش حرفهسیاست) 7و ايهاي رسانهسیاست) 6 ؛هاي مدیریتیسیاست) 5 ؛المللیهاي بینسیاست) 4

  

  هااستخراج شده از داده شرایط علّی:1جدول 

  مفاهیم  کد محوري  کد انتخابی

ط
رای

ش
 

ّی
عل

 

  ماهیت فوتبال

 کم هزینه بودن

 جهانی شدن فوتبال

 فوتبال به عنوان یک صنعت رقابتی

 جذابیت فوتبال و تعداد باالي هواداران

  عوامل ساختاري

 ناتوانی در استفاده از دیپلماسی فوتبال براي منافع ملی

 قائم به فرد بودن انجام مقوله دیپلماسی فوتبال

 فقدان اعتماد حاکمیت به فدراسیون

 دولتی بودن فوتبال

 غلبه دیدگاه نتیجه گرایی نزد مسئوالن تراز اول کشور

  سیاست هاي فرهنگی

 مشکالت فرهنگی براي میزبانی رویدادها

 ترس از ایجاد شوك فرهنگی

 توجه به عناصر فرهنگی ایرانی در رویدادها

 زشی و ورزشکاران بر جامعهاثرات رفتار نخبگان ور

 توجه به فرهنگ سازي به عنوان پیش نیاز دیپلماسی

 غلبه سنت فرهنگ شفاهی
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  مفاهیم  کد محوري  کد انتخابی

  سیاست هاي بین المللی

 اتخاذ راهبرد مشخص در منطقه و مجامع بین المللی

 هدف گذاري براي حضور در رویدادها

 استفاده از فوتبال به مثابه قدرت نرم

 یپلماسی فوتبال در اولویت سیاست خارجیقرار دادن د

 فوتبال به عنوان کانال و فرصت ایجاد ارتباط

  سیاست هاي مدیریتی

 ریسک پذیري مدیران

 داشتن قدرت چانه زنی

 توانایی در ارتباطات بین المللی

 ثبات مدیریتی در فوتبال

 حمایت الزم از نخبگان ورزشی

 ش جهانیمتخصص و آشنا با ورز

 عملکرد علمی قابل قبول و سلیقه اي عمل نکردن

  سیاست هاي رسانه اي

 آگاهی مردم درباره دیپلماسی فوتبال يارتقا

 استفاده صحیح و کارآمد از رسانه

 ضرورت همراهی رسانه ملی و دستگاه دیپلماسی

 بهره گیري از تجارب باشگاه هاي موفق دنیا

 تگاه دیپلماسیتقویت پورتال دس

 تولید فیلم هاي مستند و مستندسازي تجارب کسب شده از رویدادها

 ضرورت بروز بودن اطالعات

  ايسیاست هاي ورزش حرفه

 استعدادیابی و تربیت و پرورش استعداد

 رویکرد علمی به مسائل فوتبال

 انتقال تجارب به نسل آینده

 دارياي در باشگاهتقویت تفکر حرفه

 ها در موضوع دیپلماسیحضور اثر بخش باشگاه
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اي دیپلماسی فوتبال به پنج مقوله به عنوان شرایط زمینه ،تحلیل نظرات شرکت کنندگان در این پژوهشبراساس 

) 4 ؛اجتمـاعی  -عوامـل فرهنگـی  ) 3 ؛عوامـل مـرتبط بـا دولـت و سیاسـت     ) 2 ؛عوامل اقتصادي) 1: دست آمد

  .هاي مرتبط با فیفاسیاست) 5معیارهاي سنجش و 

  هااز داده استخراج شده اي و مداخله گرشرایط زمینه: 2جدول 

 مفاهیم کد محوري کد انتخابی

  

نه
می

 ز
ط

رای
ش

 و
ي

ا
  

گر
ه 

خل
دا

م
 

 

  

  

  عوامل اقتصادي

 بودجه فوتبال در کشور

  دولتی بودن ساختار اقتصاد کشور

  استفاده از صنعت فوتبال

  ویدادهاي فوتبالی براي توسعه اقتصادياستفاده از ر

  هاي مختلف و جدید درآمدزاییتوجه به شیوه

  عوامل  مرتبط با دولت و سیاست

  نگرانی دولت در مورد هدایت جریانات سیاسی در فوتبال

  تالش دولت براي کسب میزبانی رویدادها

  نگاه حیات خلوت گونه به فوتبال

  یران سیاسی در رأس فوتبالترجیح انتصاب مد

  هاپیام تبریک مسئوالن تراز اول براي قهرمانی

  ها و دوگانگی در قبال دیپلماسی فوتبالتفاوت سیاست دولت

  عوامل اجتماعی و فرهنگی

  اهمیت سالمت جسم و روان شهروندان

  کمک به تسکین اجتماعی

  افزایش رضایت از زندگی

  هاي اجتماعیآسیبجلوگیري از 

  حضور در رویداد به عنوان پیام آور سالمتی

  عوامل حقوقی و قانونی

  اساسنامه مستقل فدراسیون فوتبال

  وجود شوراي عالی ورزش

  انحصار صدا و سیما

  حق پخش تلویزیونی

 توجه به فوتبال در برنامه هاي توسعه پنج ساله 

  واکنش خارجی بجاي سیاست خارجیوجود   معیارهاي سنجش
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  گر در سیاست خارجیوجود عناصر مداخله

  فعال نبودن بازیگران دیپلماسی فوتبال

  نبود فهم مشترك از دیپلماسی در بین اهالی فوتبال

  پذیرش صرفاً در سطح فردي و عدم پذیرش ساختاري

  رجیهاي خاوجود تعداد اندك شمار ورزشکاران در تیم

  اعزام افراد غیرمرتبط به رویدادها

  استفاده حداقلی از دیپلماسی فوتبال

  فعال نبودن مرکز دیپلماسی عمومی

  ایدئولوژي محوري

  تورم قوانین و توصیه نامه ها و پیشنهادت و برنامه

  تبعض در اهمیت به رشته هاي ورزشی توسط دستگاه دیپلماسی

  فیفاهاي سیاست

  هادخالت فیفا در امور فدراسیون

  هاسختگیري در دادن میزبانی

  هاي فرهنگی و سیاسی کشورها توسط فیفاتوجه به تفاوت

  ایجاد سلطه بر دیگران

نیازمنـد بـه کـارگیري     دستیابی به وضعیت مطلوب دیپلماسـی فوتبـال   ،هاي انجام شدهتحلیل مصاحبهبراساس 

 ؛اجتماعی -اقدامات فرهنگی) 3 ؛اقدامات ساختاري) 2 ؛المللیاقدامات بین) 1: استج مقوله زیر در پن راهبردها

  .اقدامات تجاري و اقتصادي) 5  و هاي اعزامیاقدامات مرتبط با تیم) 4

  هااز داده ي استخراج شدهراهبردها :3جدول 

 مفاهیم  کد محوري  کد انتخابی

ها
رد

هب
را

 
 

  المللیاقدامات بین

 ثرگذاري مثبت از طریق شرکت و میزبانی رویدادهاا

  داشتن متحد استراتژیک در قاره و جهان

  هاها، البی براي کسب کرسیرایزنی و برگزاري میهمانی

  هاي خارجیتسهیل ارتباط مدیران فدراسیون با طرف

 استفاده از فوتبال به عنوان ابزار شروع گفتگو 

  ر براي حل مشکل بازیکنان ملیتوجه مقامات کشو

  توجه به اهمیت نقش سفارت ها
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  هانگاه به ورزشکاران به مثابه دیپلمات

  اقدامات ساختاري

  هاتوجه به فوتبال مدارس و دانشگاه

  تدوین، اجرا و نظارت بر نقشه دیپلماسی فوتبال

  تشکیل دپارتمان و واحد دیپلماسی فوتبال

  یوند استراتژیک نهاد ورزش با دیگر نهادهاایجاد پ

  توجه به حکمرانی خوب در ورزش

  توجه به منافع ملی

  دوري از شخص محوري

  توجه به استقالل فوتبال

  استفاده از کارشناسان وزارت خارجه در فدراسیون ها

  توجه به اهمیت ادبیات و گفتمان سازي

  تماعیاقدامات فرهنگی و اج

  استفاده از نمادهاي ملی در رویدادها

  انتخاب سفیر فرهنگی براي حضور در رویدادها

  هاي خارجیاثر مثبت دادن هدایاي فرهنگی به طرف

  توجه به اهمیت حضور زنان در ورزشگاه

  ارائه الگوي مدون اخالقی ورزشکاران

  هاي کشور میزبانآشنایی ورزشکاران با فرهنگ و خرده فرهنگ 

  رعایت هنجارها توسط ورزشکاران

  

  

  هاي اعزامیاقدامات مرتبط با تیم

المللی در نقل و انتقال بازیکنان و توجه به اهمیت ارتباطات بین

  مربیان

  هاي اعزامیتوجه به نیازهاي سرپرستان تیم

  هاي اعزامیافزایش تعامل و گرفتن بازخورد از تیم

  که سازي بین ورزشکاران، مربیان تراز اول در کشورشب

  برخورد مناسب با افراد اعزامی

  هاضرورت تهیه محتواي مورد نیاز در اعزام

  المللی توسط ورزشکارانهاي بینالزام رعایت پروتکل

  اقدامات تجاري و اقتصادي
  سازي در فوتبالدنبال کردن اهداف تجاري

  هاها و میزبانیمایه گذاري براي کسب کرسیکمک به سر
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  کمک به اشتغال زایی از طریق فوتبال

  توجه به جذب اسپانسرینگ

  جذب سرمایه گذاري خارجی

  اهمیت حضور برندهاي معتبر

  

 را دردیپلماسی فوتبال پیامدهایی  ،الگوي پارادایمی پژوهش حاصل از تحلیل نظرات مصاحبه شوندگانبراساس 

 ؛انزواگریـزي ) 3 ؛توسعه صلح و دوسـتی ) 2 ؛المللیمنزلت و پرستیژ بین) 1: به دنبال خواهد داشتشش مقوله 

  .مهارت يتوان افزایی و ارتقا) 6 و توسعه گردشگري ورزشی) 5 ؛هویت ملی و همگرایی) 4

  هاي استخراج شده از دادهپیامدها :4جدول 

  مفاهیم  کد محوري  کد انتخابی

یا
پ

ها
مد

 
 

  المللیمنزلت و پرستیژ بین

 جلب احترام دیگر کشورها 

  قرار گرفتن در میان کشورهاي موفق

  ها به عنوان اصل بحث دیپلماسی فوتبالکمک به کسب کرسی

ها به مثابه استاندار بودن و داشتن سطح دستیابی به میزبانی

 توسعه مطلوب کشور 

 کشور دیده شدن و تصویر مطلوب از 

  المللیتوجه به برندینگ بین

  توسعه صلح و دوستی

  استفاده از فوتبال به عنوان پیام آوران صلح و دوستی

  ایجاد صلح و رفع منازعات و پرهیز از روحیه برتري نژادي

  ها و ایجاد فضاي صلح و دوستیکمک به کاهش تنش

  اهمیت حضور زنان در مباحث صلح

  یزيانزواگر

  هاي غلط و تبلیغات منفی درباره ایرانکاهش پیش فرض

  جلوگیري از پناهنده شدن احتمالی ورزشکاران

  المللیهاي بینکشی ورزشکاران در عرصهجلوگیري از حق

 جهانی  کاهش فشارهاي فدراسیون

  هاي سیاسی بر فوتبالکاهش تأثیرات تحریم
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  ر رویدادهاکمک به حضور فعال در اب

  هاي دوستانهکمک به برگزاري بازي

  هویت ملی و همگرایی

  تحکیم و تقویت هویت ملی

  ارتقاء اتحاد، همبستگی و انسجام ملی

  وگوترویج و ایجاد فضاي گفت

  نمایش ضرورت اجماع رهبران و نخبگان

  اکاهش مرزهاي قومی، مذهبی و تعصبات قومی و زبانی کشوره

  افزایش غرور و عرق ملی

  توسعه گردشگري ورزشی

  ارتقاء رونق اقتصادي

  هاي فرهنگی تشویق و ترغیب براي احیا و حفظ سنت

  هاي شغلی جدید ایجاد فرصت

  ي اجتماعی، میراث ملی و هویت جامعه تقویت روحیه

  باعث شهرت فرهنگی و اجتماعی کشور

 قاء مهارت توان افزایی و ارت

  المللیارتقاء اثرگذاري در صورت تسلط به زبان بین

  توجه به مهارت ارتباطی با طرف خارجی

  ارتقاء قابلیت سرپرست تیم

 المللی برگزاري دوره هاي آموزشی ملی و بین

  دارا بودن صالحیت نمایندگی کشور

  داشتن تحصیالت دانشگاهی
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  دیپلماسی فوتبال ایراندگذاري محوري پارادایم ک :1شکل 



١٨ 

 

  گیرينتیجهبحث و 

الگـوي کیفـی   پیدایش یک  منتج به پیرامون موضوع دیپلماسی فوتبالکنندگان پژوهش تحلیل دیدگاه مشارکت 

  :به قرار زیرندشد که عوامل آن 

 عوامل علّی .1

) 3عوامل ساختاري؛ ) 2وتبال؛ ماهیت ف) 1: مقوله بود هفتعوامل علّی شامل  ،ه در نتایج بیان شدک چنان 

) 7 اي وهاي رسانهسیاست) 6هاي مدیریتی؛ سیاست) 5المللی؛ هاي بینسیاست) 4هاي فرهنگی؛ سیاست

   .ايهاي ورزش حرفهسیاست

کنند که امر معقول و اندیشیده دانند و بیان میفوتبال را یک صنعت درآمدزا می) 1394(ترابی و دیگران 

 از دهه که کنددر پژوهش خود ابراز می) 1385(ورکیانی . ها بدان مبادرت دارندولتاي است که دشده

تجاري «ها با یکدیگر به تعامل پرداختند و روند مرسوم به ، اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه1960

لی را به هاي متقاباین تعامل براي هر دو نهاد اقتصاد و ورزش سودمندي. شکل نوینی به خود گرفت» شدن

بازار مناسبی براي معرفی و تبلیغ  ،ورزش اقتصاد به کمک مخاطب پرشمار در عرصه ؛همراه داشت

هاي اقتصادي با افزایش گذاريگیري از سرمایهورزش نیز توانست با بهره هاي خود به دست آورد وفراورده

دي ورزشکاران را متحول ها و رشد و گسترش کمی و کیفی، وضعیت اقتصاتوانمندي در بخش زیرساخت

- نتایج پژوهش نشان داد که سیاست. از این طریق شکل بگیرد» اي شدنحرفه«کند و فضاي جدیدي به نام 

در این راستا ساختار دولتی فوتبال که . بگذارد تأثیر وضعیت دیپلماسی در فوتبال بر تواندهاي ساختاري می

از دولت منجر به رویکرد حفظ وضعیت از سوي  در نتیجه وجود مدیران دولتی موقت و دریافت پول

علیدوست و . بردهاي بلندمدت و درآمدزایی را از بین میانگیزه پیشرفت و تدوین برنامه ،مدیران شده

مدیران، داشتن  پذیري ریسک. نمودند بیانها را به عنوان معضل فوتبال دولتی بودن باشگاه) 1392(همکاران

در فوتبال،  مدیریتی المللی، آشنایی مدیران با دیپلماسی، ثباتبین شتن ارتباطاتزنی، توانایی داچانه قدرت

نکردن  عمل ايجهانی، عملکرد علمی و سلیقه ورزش با آشنا و نخبگان ورزشی، متخصص از الزم حمایت

تبال عوامل عدم وجود برنامه براي به کارگیري دیپلماسی و ارتقاي فواز دیگر نیز  مدیران عملگرا بودن و

اي هاي حرفهدر پژوهش خود دولتی بودن باشگاه) 1395(ی و همکاران یرضا. روندکشور به شمار می

عدم پیگیري حقوق مشروع باشگاه توسط مدیران متعاقب آن، فوتبال را موجب ایجاد مالحظات سیاسی و 

حفظ  دنبال آن با اندیشهطور کلی انتخاب مدیران دولتی با نگرش سیاسی توأم است و به ه ب. دانندعالی می
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هاي نبود اتحادیه. تري خواهند داشتموقعیت شغلی خود سعی بر اعمال رفتارهاي سیاسی محافظه کارانه

  .ها در صنعت فوتبال ایران نیز از موانع تحقق دیپلماسی فوتبال در کشور استقوي و فعال صنفی باشگاه

ع دولتی، نبود نگرش بنیادین در نزد مدیران، کمبود وابستگی شدید به مناب) 1390(نادري نسب و همکاران

المللی ضعیف فدراسیون فوتبال، عدم استقالل فدراسیون، مدیریت نیروي انسانی متخصص، ارتباطات بین

 ان، فقدان برنامه، فقدان ثبات وضعیف، فقدان تحقیقاتت علمی، فقدان شایسته ساالري در انتصابات مدیر

  .اندهاي فوتبال مشترك نیوزلند و چین با ایران نام بردهاز ضعف را ايمحدودیت بخش رسانه

 بودن، غلبه هزینه هایی مانند کماي با دارا بودن ویژگیفوتبال به عنوان یک ورزش رسانه ،از سوي دیگر

 باالي تعداد و فوتبال رقابتی، جذابیت صنعت یک عنوان به فوتبال، فوتبال شدن جهانی سیاسی، وجهه

مردم اعتقاد  بیشتر. الملل ایجاد محرز کرده استهاي جهانی و بینزمینه حضور خود را در عرصه هواداران

-اما واقعیت. کندالمللی و صلح جهانی ایفا میدر روابط بین اها و کارکردهاي مهمی ردارند که ورزش نقش

ارتباط بین ) 1391(ودرمور و بردر این راستا لو. هاي آن پیوند داردآلهاي ورزشی به ندرت با ایده

ا از دیپلماسی ورزش براي هکند که دولتاذعان می) 1394(زرگر. داننددیپلماسی و ورزش را متقابل می

البته در ادامه می افزاید نباید در تأثیرگذاري ورزش زیاد . کنندردن بر دیگر کشورها استفاده میفشار آو

دیپلماسی ورزش  ،در واقع. ی واسطه یا کاتالیزور نام بردتوان از ورزش به عنوان نوعولی می ،مبالغه کرد

تواند با اراده رهبران سیاسی  این دیپلماسی می. خود عامل مستقیمی نباشدشاید   - ردنقش تسریع کننده دا

بین را شکل و ماهیت روابط شود و روابط دوستانه  منجر به بهبود روابط و هرگونه تصمیم در زمینه

  . ایدنمکشورها برقرار 

 ايعوامل زمینه .2

گري که در ارتباط با وضعیت موجود دیپلماسی فوتبال در این پژوهش شناسایی اي و مداخلهشرایط زمینه 

 -عوامل فرهنگی) 3 ؛عوامل مرتبط با دولت و سیاست) 2 ؛عوامل اقتصادي) 1 :زیر بود شد شامل پنج مقوله

  .با فیفاهاي مرتبط سیاست) 5معیارهاي سنجش و ) 4 ؛اجتماعی

اصحاب علوم اجتماعی از هنگامی که فوتبال پیش از پیش و مستقیماً با صنعت کاال، خدمات و تبلیغات 

هاي گوناگون آن را جهت نیل به ارتباطات تنگاتنگی پیدا نمود و نهادهاي سیاسی و اجتماعی به صورت

هاي جامعه شناختی ه انواع تحلیلئرادر ا اي قابل اعتنالهئاهداف خود به خدمت گرفتند، از آن به عنوان مس

گردید و در تبدیل میدان رقابت بر سر قدرت به این ورزش » بوردیو«از زمانی که به تعبیر  ؛استفاده کردند

در عصر حاضر، فوتبال در . مداران دیده شدعملی به ظاهر غیرسیاسی دائماً حضور سیاست و سیاست
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این ورزش به دلیل جذابیت ویژه و . به فردي برخوردار است زندگی افراد رسوخ کرده و از ویژگی منحصر

ترین ترین فعالیت ورزشی و به عنوان ورزشیترین و پرمشارکتگستردگی فوق العاده، پرطرفدار، پربیننده

توان براي آن حد فراگیر و جهانی مبدل شده است و نمی ياي که به پدیدهشود؛ به گونهورزش شناخته می

همچنین فوتبال به دلیل برخورداري از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی، به . و مرزي قائل شد

این موضوع فرصت مناسبی . شکل کامل از حالت بازي ساده خارج و این امر دلیل ارتقاي جهانی آن است

م نموده تا به راحتی بتوانند با جامعه جهانی اجتماعی در دیپلماسی فوتبال فراه - براي اعمال عوامل فرهنگی

حضور در ورزش را نشانه تمدن و سالمتی و ) 2008(فلیپ و همکاران  ،از سویی. ارتباط برقرار نمایند

ها براي مشارکت در ورزش را اقدامات رایج دولت) 1395(فدایی و همکاران . دانندشادکامی یک کشور می

کند که ورزش از بیان می) 1388(ملکوتیان. داننداجتماعی می -ادياقتص توسعه جهت سالمت جامعه و

هاي انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت مورد توجه است و در زمان برگزاري طریق ارزش

  .گیردرویدادهاي ورزشی مورد استفاده قدرت ها قرار می

. دیپلماسی فوتبال شناسایی نمودنتایج پژوهش حاضر، عوامل اقتصادي را نیز از جمله عوامل موثر بر 

که یک نوع بازي هستند، در عین حال یک فعالیت  يهاي پرطرفداروزرش« :نویسدمی) 1381(انورالخولی 

تواند در هاي زیادي در آن وجود دارد، میفوتبال که از لحاظ اقتصادي پول. شوندتجاري هم محسوب می

اذعان دارند که اقتصاددانان به دو دلیل ) 2001(و گدارددابسون . »توسعه روابط و صلح نقش ایفا نماید

نخست آن که فوتبال به یک صنعت جهانی میلیاردي تبدیل شده است و دوم  :اي به فوتبال دارندتوجه ویژه

فوتبال به عنوان ابزاري امروزه از ؛ به طوري که وجود داردفوتبال در سیاسی  - این که مالحظات اقتصادي

-شرکتعقیده دارد که ) 1393(کوکلی. المللی استفاده شده استها و وضعیت بینت ملتبراي ارتقاي قدر

 - هاي ورزشی باشندمیلیون ها دالر خرج می کنند تا از لحاظ مالی، حامی فعالیت ههرسالهاي خصوصی 

اي هنر، اي است که برکنند، سه برابر بیشتر از هزینههاي ورزشی میاي را که خرج حمایت از فعالیتهزینه

 :نویسدبه نقل از تبرگ می) 1391(نادریان . کنندها، نمایشگاه ها و جاذبه هاي ایاالت متحده میفستیوال

اي و بادوام در جامعه تلقی شود، نتایج آن باید بر هاي ورزشی به مثابه یک کاالي سرمایهچنانچه فعالیت«

هاي آسیا در در جام ملت. »آن مشاهده شودو اثرات مثبت و سودمند  آشکار گرددظرفیت تولیدي جامعه 

رشته فوتبال در کشورهاي تایلند، مالزي، اندونزي و سنگاپور برگزار رقابت هاي  که میالدي 2007سال 

در حالی که نه تنها اختالفی رخ . از لحاظ تجاري بین این کشورها اختالف بوجود آید شدتصور می گردید،

ها نیز کشورهاي منطقه و در جام جهانی. دیگر شدکشورها به یکباعث نزدیک شدن این  نداد، بلکه

بنابراین، در کشور ما صنعت فوتبال به نداشتن . شوندهاي اقتصادي میاي وارد روابط و مشارکتفرامنطقه
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هاي المللی، اهمیت ندادن به شیوهبودجه الزم، سودآوري اقتصادي، سرمایه گذاري براي رویدادهاي بین

گذاري از عوامل اقتصادي ده نبودن زیرساخت مناسب سرمایهابه دلیل دولتی بودن اقتصاد و آم درآمدزایی

  . است که مدنظر مسئوالن قرار نگرفته است

دیگر نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با عوامل حقوقی و قانونی، در زمینه دیپلماسی فوتبال کشور 

تواند بیان می کند که هر پدیده در حال وقوعی نمی) 1394( از سوي دیگر، اسمعیلی. رودبه شمار می

 »عوامل قانونی«عنوان  باتوان این شرایط را می. هاي کالن یک جامعه رخ بدهدخارج از قانون و سیاست

کنندگان به استخراج عوامل قانونی انجامید که در دیپلماسی فوتبال تحلیل دیدگاه مشارکت. بندي کرددسته

این حوزه در کشور  با بررسی مشکالت مرتبط .ساز بخشی از محدودیت موجود هستندد و زمینهتأثیرگذارن

دهد که قوانین و مقرراتی هستند که نخست در شرایط متفاوت تاریخی و اقتضائات زمانی تدوین نشان می

را داراي  دوم، مراجع بسیار متعددي خود. شده و در نتیجه تحت تاثیر و متناسب با همان شرایط هستند

سوم، میزان اقتدار این مراجع و . داننداي میصالحیت حقوقی و قانونی و فنی براي قانونگذاري رسانه

چهارم، در خصوص موضوعاتی واحد، مقرراتی متفاوت و . مصوبات آنها متفاوت و مشکل آفرین است

این خالها . هاي نوین نیستندکند و پنجم اینکه قوانین موجود متناسب با تحول فناوري پراکنده حکومت می

المللی ایجاد مشکالتی را براي فعالیت دیپلماسی فوتبال در عرصه داخلی و بین ،هاي قانونیو محدودیت

وضع قانون، عدم امکان حضور در تبلیغات بازرگانی ورزشکاران بر خالف تمام دنیا، انحصاري . کرده است

ها، خصوصی ز حق پخش و درآمدزایی و استقالل باشگاهبودن صدا و سیما، عدم تدوین قوانین حمایتی ا

ها، خالهاي قانونی در ورزش ها، عدم صدور مجوز براي احداث شبکه تلویزیونی باشگاهنکردن باشگاه

و موجبات وابستگی بیشتر آنها را  می کندهاي فوتبال را محدود هاي درآمدزایی باشگاهکشور هستند که راه

  .ندنمایبه دولت فراهم می

معیارهاي سنجش در فوتبال نشان دهنده آن است که مسائل و مشکالت پیش روي اجراي دیپلماسی فوتبال 

 نظریه پردازان و) 1391(از دیدگاه کوکلی. منجر به استفاده اندك از دیپلماسی فوتبال در کشور شده است

 را ایدئولوژیکی »ي دیدبانیبرج ها« ،هاي ورزشی به عنوان وسایل فرهنگی براي توسعه و پیشرفتفعالیت

المللی یک عرصه هاي بیناعتقاد دارد که ورزش) 1394(صباغیان. انددر ذهن مردم سراسر دنیا شرح داده

ها به منظور نشان دادن برتري خود بر دیگران در شکل قدرت ورزشکاران یا مناسب براي حکومت

کند که فراگیر شدن فوتبال و اذعان می) 1395(عسگریان. ها فراهم کرده استایدئولوژي نظام سیاسی آن

. ها متوجه این پدیده ساخته استدولت المللی، توجه فراوانی را از ناحیهاهمیت جایگاه آن در مناسبات بین

رقابت ورزشکاران  هاي جام جهانی به عرصهها بازيآن اي و جهانی و در رأس همهمسابقات مختلف قاره
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. اندشده است و از این رهگذر، علوم و فنون مختلفی در فوتبال به کار گرفته شده ها تبدیلملت برگزیده

المللی ورزشی عالوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادي، نمادي از ثبات و موفقیت کشورها در میادین بین

ر گذاري باالي کشورها دشود و یکی از علل سرمایهآن کشورها محسوب می توانمندي هاي همه جانبه

  .گیرداي از این مورد نشأت میورزش قهرمانی و حرفه

نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با دولت و سیاست، مانعی در زمینه دیپلماسی فوتبال کشور به 

د که نظام سازمان ملل به حمایت ندر پژوهش خود اذعان دار) 1394(نیا و عزیزآباديالتیامی. رودشمار می

به منظور  خصوصی و دولتی اي تربیتی ورزشی، براي همراه ساختن نهادهاي ورزشیهمعتقدان به ارزش

هاي انسانی و صلح پایدار ایجاد باور در نقش حیاتی ورزش در بهبود سالمت بشریت، حفظ پیشرفت

از این رو، گرهارت . هدایت جریان هاي سیاسی در فوتبال است ،هاي دولتیکی از نگرانی. نیازمند است

هاي اخیر محل بروز نارضایتی ها که در دههاستادیوم« :نویسدبه نقل از کریستیان برومبژره می) 1383(

گوید شاید یکی می) 1998(صدیق. »ندها محل نگرانی ااستادیوم .به دقت تحت نظر هستند ،اندمهمی بوده

دهد که خودشان را ین اجازه را میاز دالیل اشتیاق زیاد به فوتبال در ایران، این باشد که فوتبال به ایرانیان ا

در ) 1393(زارع و همکاران.  توانند بخشی از جهان باشندآنان به این صورت می. جهان مقایسه کنند با بقیه

 ساختاردر اسپانیا  :کننداي کشورهاي دیگر را این گونه بیان میاي مقایسهپژوهش خود عوامل زمینه

- قوانین و مقررات مرتبط مالی و اقتصادي و حق پخش رسانهل، فقدان هاي لیگ برتر فوتباباشگاه نامناسب

دهد باشگاه ها نیاز به حمایت دولت ها نشان میبررسی: نویسنددر مورد پرتغال هم می. اي و حامیان مالی

-حکومت ،دیگر از سوي. انددر مورد مکزیک نیز محیط سیاسی و بی ثباتی اقتصادي را گزارش کرده. دارند

و  با دیگر کشورها استفاده می کنند المللیهاي غیردولتی ورزشی به عنوان ابزار در روابط بینسازمان ها از

که توسط کشورهاي کمونیستی به وفور  ودربراي این کشورها ورزش همانند یک ابزار سیاسی به شمار می

  .استفاده شده است

فیفا به عنوان . داردحکایت فوتبال کشور هاي فیفا در دیپلماسی نتایج پژوهش از تأثیرگذاري سیاست

المللی اي در روابط بینهاي ویژهتوانایی ،سازمان ورزشی که اعضاي آن بیشتر از اعضاي سازمان ملل است

المللی از قبیل سازمان ورزش را همچون سازمان بین ،هاي جهانیباور دارد که قدرت) 1388(ملکوتیان. دارد

ها نگسترش هژمونی و سلطه جهانی آ تر جهاي داند و ورزش به وسیلهتهملل متحد در تسخیر خود گرف

این امر  .ها دارداز سوي دیگر، برگزاري مسابقات جهانی منافع مستقیم براي این قدرت. تبدیل گردیده است

این . هایی مانند جام جهانی و غیره آشکار استهاي بزرگ در تعیین مکان و کشور بازياز نقش قدرت

که چین به سرعت در حال  2008هاي المپیک در هنگام پذیرش پکن به عنوان مکان برگزاري بازي نکته
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یوسفی و همکاران . هاي سیاسی استنشان از بده و بستان ،تبدیل شدن به یک کشور باز و میانه رو است

خاص  هايکه حداقل یک سال با سخت گیريی چارچوب آمادگی درخواست میزبانی رویدادهای) 1395(

 .ایجاد می کندها رقابت شدیدي بین کشورهاي و شهرهاي مختلف براي کسب میزبانی، طول می کشد

ضعف  گرهاي اخیر نشانهاي صورت گرفته از سوي کنفدراسیون آسیا با فوتبال ایران در سالتبعیض

  .فوتبال  استالمللی بیندیپلماسی فوتبال و همچنین روابط سیاسی موجود در ساختار 

 هاهبردرا .3

هایی بر اساس نتایج پژوهش، دستیابی به وضعیت مطلوب دیپلماسی فوتبال نیازمند به کارگیري راهبرد 

) 3اقدامات ساختاري؛ ) 2المللی؛ اقدامات بین) 1: بندي کردتوان آنها را دستهاست که در پنج مقوله می

  .اقدامات تجاري و اقتصادي) 5  و هاي اعزامیاقدامات مرتبط با تیم) 4اجتماعی؛  - اقدامات فرهنگی

تواند کنندگان پژوهش، بهبود وضعیت دیپلماسی فوتبال و رسیدن به وضعیت مطلوب نمیبه اعتقاد مشارکت

.           هاي اعزامی و ساختارهاي مرتبط با فوتبال صورت گیردالملل، تیمبدون اقدامات دولت در زمینه روابط بین

المللی و بهبود هاي بینها، اصالح ساختار فدراسیون فوتبال، تدوین خط و مشیلذا فراهم سازي زیرساخت

بخش دیگري . ها از جمله اقدامات اصلی دولت در این زمینه گزارش شده استضمانت اجرایی این برنامه

 شود که انجاماز ساز و کارهاي رسیدن به وضعیت مطلوب دیپلماسی فوتبال، به تیم هاي اعزامی مربوط می

کند که طرفین، ضمن انتخابی بهتر به در نظر گرفتن این امور کمک می. شوندامور مشخصی را متعهد می

میزان ) 1984(چالدوريبه گفته . هاي خود در قبال یکدیگر و جامعه نیز آگاه باشندمسئولیت وظایف و

از  .یم گره خورده استتعامالت در ت رضایت ابراز شده از سوي ورزشکاران درباره عملکردشان با نحوه

ها به درك ورزشکار از عملکردش و نوع تعامالت با این رو، حفظ رضایت ورزشکاران در طول رقابت

کند که در پژوهش خود اذعان می) 1395(نوروزي. ها بستگی داردهم تیم افراد مهم مانند مربی و

ترین منبع ترین مزیت رقابتی و کمیابترین اجزاي هر تیم، مهمترین و با ارزشورزشکاران به عنوان مهم

  .شان را با مشکل مواجه خواهد کردها رضایتکه در صورت هر نوع تبعیضی در برابر آن شوندقلمداد می

ایجاد توانند با این ساز و کارها می. همچنین اقداماتی در راستاي توسعه فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز است

براي این هاي الزم را ، زمینهایران با جامعه ناسبتالقی و هنجارهاي مها، روابط اختحول و خلق ارزش

 .است بسزایی هاي هدف حایز اهمیتبراي گروه دیپلماتیکهاي آموزشدر این راستا، . سازندفراهم  پدیده

ا هآن هاي قهرمانی کسب شدهمطلب قابل تأمل درباره ورزشکاران، مقامبر این باور است که ) 1388(ساداتی

زیرا ورزشکاران به عنوان نمایندگان یک کشور حتی در جنبه هاي ملی  ،و همچنین اخالق و رفتارشان است
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شناخت نیاز ورزشکاران و برانگیختن آنان با تکیه بر همین نیازها، شکوفا . آیندو سیاسی به حساب می

مربیان را ملزم به شناخت  هاي خود و گروه ورزشکاران،ساختن استعدادهاي آنان و نتیجه گیري از تالش

کند برخی از کشورها از ورزشکاران و مربیان بیان می) 1381(انورالخولی . مسائل آنان خواهد ساخت

هاي بین المللی یا به خود در هیأت خود که شهرت جهانی دارند، به عنوان دیپلمات یا فرستاده برجسته

دیپلمات هاي  جه آمریکا براي تأمین هزینه سفرهاي اینحتی وزارت خار. کنندعنوان سفیر سیار استفاده می

جمهوري خلق چین نیز با قهرمانان تنیس روي میز خود به همین . دهدورزشی اعتبارات مالی تخصیص می

کند که وزارت خارجه ژاپن از فوتبال براي در پژوهش خود اذعان می) 1394(صباغیان . کندنحو عمل می

ابزاري  وزارت خارجه آمریکا از ورزش به منزله. است امپریالیستی استفاده کردههاي غلبه کردن بر کلیشه

جمهوري خلق چین از زمان تأسیس از  .به طور تهاجمی بهره برده است جهت متحدسازيدیپلماتیک 

  .کرده است یک ابزار دیپلماتیک با تأکید بر این که اول دوستی، بعد رقابت استفاده ورزشکاران به منزله

در تحقیق خود عامل بازدارنده سرمایه گذاري خارجی در فوتبال کشور را به سه دسته تقسیم ) 1388(مرادي

خارج از ساختار فوتبال  ولیترین موانع مهم که -ار اقتصادي و مشکالت مربوط با آنساخت: ه استکرد

 .صنعت فوتبال کشورساختار صنعت ورزش کشور و ؛ از آن است کشور و فراتر

هایی طور کلی، فدراسیون فوتبال باید با شناسایی ماهیت و ضرورت دیپلماسی در فوتبال، راهبردبه  

در این راستا، آن چه در این پژوهش نیز به دست آمد . دیتدوین و اجرا نمارا با اهداف دیپلماتیک متناسب 

پلماسی در فوتبال مناسب ز دیگیري ااین است که یک راهبرد واحد در زمینه دیپلماسی فوتبال، براي بهره

هستند باید متناسب با نیازهاي موجود در در ارتباط هایی که به نوعی با فوتبال و تمامی دستگاهنیست 

همچنین جهت اطمینان از این موضوع، به  .المللی و حتی ملی خود به تدوین راهبرد کمک نمایندعرصه بین

  . یندطور مرتب این راهبرد ها را نظارت و ارزیابی نما

 پیامدهاي دیپلماسی فوتبال  .4

تواند پیامدهاي شش بر اساس نتایج این پژوهش، دیپلماسی فوتبال در وضعیت موجود و مطلوب آن می 

) 3توسعه صلح و دوستی؛ ) 2المللی؛ منزلت و پرستیژ بین) 1: ي زیر را به دنبال داشته باشدگانه

 يتوان افزایی و ارتقا) 6 گردشگري ورزشی و توسعه) 5گرایی؛ و هویت ملی و هم) 4انزواگریزي؛ 

  .مهارت

گر ورود افراد به جامعه شناختی، نشان اذعان دارند فوتبال به عنوان یک پدیده) 1387(ادیبی و انصاري 

هایی معنادار ها و بازنماییها، ارزشاین ورزش عرصه ظهور رفتارها، نگرش. شبکه روابط اجتماعی است
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ها رسوخ و نفوذ این پدیده چند بعدي، آن چنان در متن زندگی انسان. باشدن میقرن بیست و یکم عنوا

هاي ورزشی افراد، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان توان باتوجه به نگرش و فعالیتنموده که امروزه می

ت هاي حیاهاي ورزشی، سایر فعالیتسرمایه اجتماعی افراد را باز شناسی و از روي رفتارها و فعالیت

از این . می دهدبینی و به وسیله آن وفاق و همبستگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار زندگی اجتماعی را پیش

هاي افراد و اي از ویژگیها، می توان بخش عمدهها و ورزششناسانه و تحلیل بازيرو، با رویکردي جامعه

هت، ورزش یک موضوع ساده که در بدین ج. اند را باز شناختها در آن پدیدار شدهاي که ورزشجامعه

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي  ايله ئشود نیست؛ بلکه مسحوزه زندگی خصوصی یک فرد بازي می

بازیگران جدیدي همچون سازمان غیردولتی، شرکت  ،با ظهور و گسترش جهانی شدن. و دیپلماتیک است

یکی از این . ندیافته ابا نفوذ ظهور  هايهاي چند ملیتی، سازمان هاي بین المللی و حتی شخصیت

 .اندرکاران حوزه ورزش هستندورزشکاران و دست ،بازیگران

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فوتبال اغلب به منظور ابزاري براي دیپلماسی، ایدئولوژي، ملت سازي، 

از . ح می شودالملل و کسب منافع تجاري اقتصادي مطرتوسعه صلح و دوستی و دسترسی به عرصه بین

المللی، موضوعی است که می تواند براي سوي دیگر، استفاده از بازیکنان و مربیان مشهور در عرصه بین

با بر اساس نتایج، دیپلماسی فوتبال . رفع معضالت و مشکالت با دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد

گیري در راستاي ي براي بهرهاقتصادالمللی، عرصه بیندستیابی به اهداف تواند می هایی که دارد،پتانسیل

فوتبال  . اقتصادي کشور گردد المللی وو تعامل بین موجب توسعهو از این رهگذر منافع ملی را میسر سازد 

. گذاشته است نیز دانش اقتصاد و هنر هاي جدید اجتماعی، پا به عرصهاز طریق مطرح کردن ارزش

ز این تحول، موجب برانگیختن احساسات و به وجود آمدن گرایش هاي هاي پیدا و پنهان ناشی اجذابیت

اذعان ) 1396(بیداهللا خانی و حجازي. خاص در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهاي ورزشی شده است

پیش رفتن سریع به سوي جهانی شدن بدان معنی است . دارند که جهان به یک بازار بزرگ تبدیل شده است

کسب و کار، اوقات فراغت، در زمینه بازار مصرف جهانی،  درسهم خود  هو منطقه باید بکه هر کشور، شهر 

فرهنگی و  -رویدادهاي تجاري  رویدادهاي بین المللی و ورزشی،  صنعت توریسم، کارآفرینی، دانشجویان،

شده فوتبال هاي اشاره در همه حوزه. مردم نقاط مختلف دنیا را به خود جلب کندبپردازد و به رقابت ... 

ها در  اذعان می کند افراد و فرهنگ) 1385(محرم زاده. پتانسیل الزم را براي عملیاتی کردن آن ها را دارد

هاي مهم فوتبال در یکی از نقش) 2012(به باور رونی. پیوندند رخدادهاي ورزشی در صلح به یکدیگر می

     رزش فعالیتی براي همکاري و تعامل بدین سان این و. الملل، نقش دیپلماسی عمومی استروابط بین
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الملل، کشورها به دنبال افزایش قدرت، ثروت، جایگاه و منزلت در نظام بین از این رو،. المللی استینب

  .خود هستند و براي نیل به این اهداف از تمامی ابزارهاي در دسترس استفاده می کنند

مورد مقاصد سیاسی و تأمین منافع ملی در این پژوهش استفاده از دیپلماسی فوتبال براي  ،از سوي دیگر

ابزار مناسبی براي دستیابی به اهداف این  ،المللی و جهانیمیزبانی رویدادهاي بین. است قرار گرفتهتأکید 

قطر با تصمیم فدراسیون فوتبال این شانس را پیدا کرد که «: نویسدمی) 2014(دانیل. نوع دیپلماسی است

اذعان دارند پیام قطر که تقریباَ ) 1393(اصغرثانی و رنجکش. »ترین رویداد ورزشی دنیا باشدمیزبان پربیننده

ما خواهان تغییر نگاه هاي منفی نسبت به کشورهاي کوچک با  ه پیش شروع کرده بود، این بود کهاز دو ده

 2020زي هاي المپیک قطر براي میزبانی با ،عالوه بر این. جمعیت محدود و تبدیل آن به نگاه مثبت بودیم

    میلیارد دالر هزینه کرد که سومین رویداد  8/2مبلغ  ،2006قطر براي بازي هاي آسیایی . نیز اقدام کرد

میلیون دالر  60قطري ها . بین المللی مهم ورزشی بعد از جام جهانی و بازي هاي المپیک به شمار می آید

میلیارد براي ساخت  17میلیارد دالر براي آماده سازي و  3همچنین . براي پیراهن تیم بارسلونا هزینه کرد

فلسفه رهبران  - رئیس ارتباطات قطر - همانگونه که ال موال. شدهتل ها براي جام جهانی در نظر گرفته 

ورزش راه مفید و سریعی براي شناساندن و فرستادن پیام و تبلیغی براي «: دچنین توصیف می کنقطري را 

براي همین  .اندیشندشود به تروریست میوقتی صحبت از خاورمیانه می. آید کشورمان به حساب می

  ».در جهان برخوردار باشد می خواهند قطر از شهرت و محبوبیترهبران مملکتی 

مشکالت مسائل و توان نتیجه گرفت که حل در این پژوهش می به دست آمدهبه طورکلی، بر اساس عوامل 

و طوالنی است که در دست  دشوارگیري یازمند طی کردن فرآیندهاي تصمیممرتبط با دیپلماسی فوتبال، ن

- هاي خاص سیاسی مربوط به حکومتعالوه بر این، پیچیدگی. نفعان قرار داردهاي ناهمگونی از ذيگروه

    شناختی و مدیریت باعث شده که فوتبال و دیپلماسی نتوانند همگام با روندهاي ، مسائل جامعهداري

در این میان، وابستگی بیش از حد . به پیش روند همانند کشورهاي داراي دیپلماسی فوتبال مللیالبین

 نیز و قوانیازمند همکاري بین  را فوتبال دیپلماسی ، حل مسئلهساختاريو وجود مشکالت  فوتبال به دولت

  .استساخته هاي مختلف اجرایی کشور متولیان حوزه
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The study is to design a model of football diplomacy in Iran, which is based on the 
Grounded Theory and through interviews with ٢٣ managers, experts, faculty 
members, legislators and diplomats and media practitioners who use the Snowball 
method and selection of experts with maximum oscillation was done. The data 
were analyzed through three open, axial, and selective coding steps through Nvivo 



٣٣ 

 

١٠ software. The findings, in three stages of coding, identified and categorized the 
main and secondary categories of football diplomacy: the causal conditions 
(football nature, structural factors, cultural policies, international politics, 
Management policies, media policies, professional sport policies); background 
conditions (economic factors, factors related to government and politics, cultural 
and social factors, measurement criteria and policies related to FIFA); strategies 
(international actions, structural actions, cultural and social actions, actions related 
to expedition teams, business and economic actions), and consequences (dignity 
and prestige International, development of peace and friendship, isolationism, 
national identity and convergence, and development of sport tourism, power 
generation and upgrading of skills). Finally, the paradigm and theoretical model of 
football diplomacy were formed, As a result of football diplomacy in Iran, 
according to Progressive constraints that have been affected by different conditions 
are far from reaching the desired and expected status. Therefore, the application of 
some strategies will be effective in achieving the desired situation and can 
somewhat have the desired outcomes for diplomacy. 
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