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. روش ه استپژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش انجام شد
کی، های المپیسای فدراسیونا رؤپژوهش ر. جامعه آماری می باشدپژوهش، کیفی و از نوع اکتشافی 

ن الملل فعالیت داشتند، تشکیل و خبرگان علمی که در امور بی نظرانمداران و صاحبسیاست
گیری هدفمند استفاده های عمیق از روش نمونهگیری برای انجام مصاحبهدادند. جهت نمونهمی

نفر(.  11ری و کفایت رسید )گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظو نمونه گردید
ن . در ایاستتعیین شده  پژوهشاین مصاحبه به صورت باز و کلی و بر مبنای اهداف  هایسؤال

شد اده استف« لینکلن»و « گوبا»از معیارهای  پژوهشگیری روایی و پایایی ابزار برای اندازه پژوهش
اری باز، محوری و گزینشی تحلیل گیری مصاحبه باز و بر مبنای سه مرحله کدگذابزار اندازه که
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 گردید.
قرار  لفهمؤ 13کد بود که در زیرمجموعه  121نتایج نشان داد که تعداد مفهوم های مستخرج برابر با  

 با رویکرد استراوس و کوربین تشکیل دادند.  را نهایت زیرشاخه های مدل داده بنیادگرفتند و در
 انرس یاری راه، نقشه عنوانبه تواندمی پژوهش این در شده شناسایی می توان گفت که عوامل

 شورز هایقابلیت از استفاده با شدن جهانی جریان به نزدیکی و همدلی در کشور اجرایی مدیران
 .باشد الملل بین روابط توسعه به کمک برای

 
 توسعه روابط بین الملل، دیپلماسی ورزشی و نظریه داده بنیاد. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 به و داشته هاملت ـ دولت بین دیپلماتیک تبادالت در چشمگیری حضور اخیر صده در ورزش

 (. دموکراتیزاسیون،2211، 1است )شا شده تبدیل ها دولت میان منازعه و همکاری هایحوزه از یکی
 بویی و رنگ اینکه یا و شدندنمی دانسته سیاسی پیشتر که است وارد ساخته هاییحوز به را سیاست
 از متأثر مداران،سیاست که است جدید هایحوزه این ترینجمله مهم از نداشتند. ورزش سیاسی

 به را آن اندکوشیده گذشته قرن یک طی حداقل مردمی بدان توجه و دموکراتیک هایارزش رواج
 ورزش و سیاست میان مشترکی کنش هایمیدان است شده باعث امر درآورند. این خود استخدام

ورزش با تعاریف و تعابیر متفاوتی همچون ورزش و (. 1313زاده، گیرند )خبیری و فتاحی شکل
همراه است. در طول قرن اخیر ورزش گذشته غیره فرهنگ، ورزش و سالمت، ورزش و اقتصاد و 

مردان برای ایفای دولتثر ؤزارهای ماز اهداف فرهنگی، اقتصادی و حوزه سالمت به یکی از اب
 است هدف دو به نیل برای هادولت بیشتر (.1313)مقصودی،  های سیاسی تبدیل شده استنقش

 صویرت بهبود برای ورزش از کنند: استفادهمی مشارکت ورزشی المللی بین رخدادهای و نهادها در که
 به رزشو از کوشندمی هابرخی دولت این، بر افزون .هادولت سایر با روابط بهبود و خود المللیبین

 عصر (. به همین خاطر در2223، 2کنند )مرکل استفاده جهانی جامعه در پذیرش برای ایشیوه عنوان
 رزشو و اندشده شناخته رسمیت به ایگسترده صورت به ورزش فرهنگی و سیاسی کنونی وجوه

 و شورز ماهیت در تحول این. هاستملت میان روابط هایپویش از ناپذیر جزئی جدایی المللیبین
 المللنبی روابط حوزه در گذشته قرن طی که است تحوالتی از بخشی جغرافیایی آن دامنه توسعه
 (. 1313زاده، است )خبیری و فتاحی افتاده اتفاق

صر، المللبین روابط در ضوعی هایحوزه از یکی ورزش معا سیار مو سترده و رایج ب   بوده گ
ــت  و المللیبین تعامالت روزافزون افزایش همزمان روند دو میالدی، نوزدهم قرناواخر  از. اس

سک و همکارانبوده در جریان ورزش شدنالمللیبین شری  امروزی توجه رغم به. (2217، 3اند )ا
  در تریشپ که هاییحوزه از به بسیاری الملل بین روابط دانش زیرحوزه آن، تبع به و سیاست دانش

 دو این حاشیه در سیاسی همچنان ورزش حوزه شد،نمی داده هابدان اهمیتی چندان دانش دو این
شده معطوف آن به جدی عنایتی و بردمی سر به دانش ست  ن (. با 1313زاده، )خبیری و فتاحی ا

سانی و افزایش عالقه مردم به رقابتأاهمیت و ت توجه به  های جذابثیرگذاری ورزش بر جوامع ان
شی  ساس ورز سانو ح ها، در جهان و نفوذ متولیان، کارگزاران و ارکان ورزش بر اذهان و افکار ان

تر به کارکردهای ورزش در روابط بین الملل انتظارها از محققین روابط بین الملل برای توجه بیش
های طور مطلوبی به ورزش و پویشیابد. ولی واقعیت این اســت که هنوز بهافزایش می در ســطوح

ست و این مفروض در همیندآن  مرتبط با شده ا ست که ر روابط بین الملل توجه ن جا قابل طرح ا
ر، زرگارتباط ورزش و روابط بین الملل وجود دارد ) هپژوهش و مطالعه دربار هنوعی غفلت در زمین

شان می1314 سی روابط بین الملل (. چهار دلیل وجود دارد که ن دهد چرا دانش پژوهان باید به برر
های ورزش بپردازند. اول اینکه ورزش در جامعه جهانی یک عنصـــر بســـیار مهم و از مالحظهدر 

های بین بسیار اصلی و حائز اهمیت برای کسانی است که معتقدند روابط بین الملل باید با سیاست
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شد )فلیپه و همکاران شته با سر و کار دا (. دوم اینکه روابط جهانی ورزش به عنوان 2213، 1دولتی 
ــتی، احتماالت بر روی رفتار در آن نظام تأثیر ب ــیس ــوری آنارش ــی بین کش ــیاس ــی از محیط س خش

به روشمی که ورزش  ـــوم این ناگون، عنصـــریگذارد. س اکثر  در های مختلف و در درجات گو
ست شد. همچنین دولتهای خارجی و داخلی دولت میسیا ها معموالً معتقدند که ورزش آنقدر با

باید آن را نادیده گرفت و چهارم اینکه ورزش از طریق یک شبکه حقیقی از حائز اهمیت است که ن
صی اجرا میسازمان صو سازمانشود که به عنوان بخهای بین المللی خ های شی از مطالعه کلی 

 گرینگاه د از(. 1333هادیان و احدی، دارد )المللی و بین کشـــوری، نیاز به تحقیق و بررســـی بین
ه رشد تواند بیالملل م نیو روابط ب استیابزار س ایمد نظر است. آ نیز رتوسعه و رشد ورزش کشو

 یهااستفاده ورزش از سازوکار یعنی؛ شودیدوم مطرح م کردیرو لذاورزش کمک کند؟ و چگونه؟ 
ه توسعه و ب کیپلماتیورزش با استفاده از دستگاه د ،شودیبرعکس م ریمس کردیرو نی. در ایاسیس

 استیورزش دور از س ا،یفلسفه ورزش در دنق طبکه  هرچند .(2222، 2)آدسینا پردازدیرشد خود م
 ئتیه . نگاه به اعضاستیحاکم ن ایامروز بر ورزش دن یافلسفه نیباور داشت که چن دیاما با ،است

ــهیرئ ــ س  یالمل نیع بمجام گریو د کیو پارالمپ کیالمپ یبین الملل هتیکم ،یبین الملل یهاونیفدراس
ــ ــان از ادعا یورزش ــت.  ینش ــورفوق اس ــاحبان قدرت ارتباط ب ییهاکش ــتریکه با ص دارند،  یش

سیار قوی هستند. لذا  دارند اریهم در اخت یشتریب یهایکرس و نیز در کسب رویدادهای ورزشی ب
 ،(. از این رو1311)پیمانفر،  روابط بین الملل بحث بســیار مهمی در حوزه ورزش اســتموضــوع 
فرهنگی و دیپلماســـی عمومی مفید و ســـودمند باشـــد و باعث مبادالت ة درحیطتواند ورزش می

ـــ ـــود.والئارتباطات عمومی بین مس ن الملل، نقش های مهم ورزش در روابط بییکی از نقش ن ش
ست سی عمومی ا ست )ورزش فعالیتی برای همکاری و تعامل بین ،بنابراین .دیپلما ، 3امنتپالمللی ا

سی بین المل (.2211 شورها بین دو یا چند دیپلما سمی تعامل بین ک سی ر سنتی دیپلما لی به طور 
سعه راه ست که به منظور تو شده ا شکالت بین المللی حلملت تعریف  های دیپلماتیک برای حل م

ای به عنوان یک روش برای ورزش به طورگسترده در دیپلماسی عمومی و روابط عمومی، از است.
ستفاده  . با توجه به نقش ورزش به عنوان یک (2213، 4)یالدریم شودمیشروع روابط دیپلماتیک ا

صلح آمیز و پایدار میان ملت شترک و فرهنگ متقابل برای ایجاد ارتباطی  نوان ها، از آن به عزبان م
  یکی از کارکرد های مهم در الملل بکار گرفته شــده اســت.های مهم در روابط بینیکی از اســتفاده

ستفاده از ورزش شب ،ا ستپی سیا شوررد  ست که می در های یک ک ست آوردن جهان ا تواند با به د
ـــی ـــی در مجامع بین المللی،جایگاه و کرس ، 1)مورای بهتر بروز و ظهور پیدا کند های مهم ورزش

 بر امعهج اثرگذاری نمونه های فراگیرترین و مؤثرترین از یکی سیاست و ورزش بین رابطه (.2213
برای توسعه ( مطرح کردند که 1317در تحقیقات صورت گرفته قاسمی و همکاران ) .است ورزش

زرگر  ت.نیاز اس در ورزش المللیهای مؤثر بین ریزی برای کسب کرسی روابط بین الملل به برنامه
صلح و بهبود  ورزش می تواند برای تقویت روابط، کمک و حمایت از( نیز اذعان داشت که 1314)
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ـــریعتی و گودرزی ) لمللیروابط بین ا ـــد. ش   یریخب (1311(، باقری و همکاران )1316موثر باش
جایگاه ورزش در دیپلماســـی عمومی جمهوری اســـالمی و ( نیز به اهمیت 1373اخوان ) (1313)

ــعه روابط بین الملل پرداختند. همچنین  ــی در توس ــی ورزش ــکل دهنده دیپلماس همچنین ابعاد ش
ــیگلو و نیز در پژوهش خود به نقش ورزش در روابط بین الملل پرداختند و ( 2216)1اوگاز  بویاس

به طور مستقیم در حال تبدیل شدن به یک ابزار به رسمیت شناخته شده مهم  بیان کردند که ورزش
سایهای بین المللی به یک روش مثبت میدر رابطه شد. ای سی 2213) 2با ( در پژوهش خود به برر

سی تواند می خت و بیان کرد که ورزشورزش و روابط بین الملل پردا  ،به عنوان یک ابزار دیپلما
ــورها و به ــترش برای تبلیغاتی عنوان ابزار ما بین کش ــود و باعث  کار به ایدئولوژی گس گرفته ش

 دیپلماسی»با عنوان  پژوهشی( در 2211شود. ماهانتا و دشپند )بین الملل می روابط در ترویج صلح
  مقدی های زمان از ورزشی مطرح می کنند وقایع ،«هند موردی ةمطالع: لیالمل بین ارتباط و ورزشی

ست بوده کشورها بین روابط تقویت برای هاتالش از ناپذیر بخش جدایی سی. ا  از زشیور دیپلما
  ستفادها فرهنگی ـ اجتماعی و زبانی اختالفات از عبور برای راهی عنوان به ورزش به جهانی اشتیاق

ــکی .دهدپیوند می هم به را مردم و کندمی ــی2211) 3کوبیرس ــی بیان کرد دیپلماس   (، در پژوهش
شور یک یارتقا عمومی سی قانون ها، ارزش طریق از ک سا ست فرهنگ و ا صر یک فرهنگ. ا  عن
صلی سی در ا ست عمومی دیپلما شکال به و ا   عنوان به ورزش کرد بیان وی. دارد وجود مختلف ا
 قرار بحث مورد عمومی دیپلماســی نوعی عنوان به و شــود می شــمرده فرهنگ یک از ای مؤلفه

سی ادبیات در. گیردمی شتر عمومی، دیپلما ستانی آثار بی  به تعلقم معدودی تعداد جز فرهنگی با
 از بخشــی ورزش. اســت انبوه فرهنگ نوعی و ها آن از یکی قطعاً ورزش. هســتند عالی فرهنگ
 .کند می مستثنی و شامل نیز را دیگر ملل. است جهانی و محلی فرهنگ

های انجام شده نیز اغلب از ورزش به عنوان ابزاری دیپلماتیک سنتی و حکومت محوری پژوهش
گی تازدیپلماسی بهاین که  اند. از آنجاهای کارآمد نام بردهو نه ابزاری واقعی برای اجرای سیاست

مطرح گردیده و تأثیر آن بر روی جامعه جهانی و ارتباطات آن هنوز مشخص نشده است، فاصله و 
ین ا ةدربارموانعی را برای ارزیابی ارزش بحث گسست میان دو مقوله روابط بین الملل و ورزش 

 در ورزش در الملل بین روابطه زمین در که پژوهش هایی وجود با مفاهیم به وجود آورده است.

 حوزه در می کند مشخص گرفته بررسی های صورت شده، انجام مطالعاتی مختلف حوزه های

 این در محقق، است. ازاین رو یافته اختصاص موضوعات این به ایپراکنده هایپژوهش ورزشی

 در جهان امروز درمی باشد.  ورزش طریق از الملل بین روابط توسعه بررسی دنبال به پژوهش
ی و مقابله با سیاست انزوا، توجه به روابط رسم المللی به منظور رشد اقتصاد داخلی ودیپلماسی بین

ملل عه روابط بین الثر در توسؤاست و نقش ورزش به عنوان ابزار مغیررسمی نیاز بسیار ضروری 
کید و توجه قرار گرفته است. ضروری است که این امکان بالقوه باز در ساختار أبسیار مورد ت

استفاده  المللیبرای توسعه روابط و ارتباطات بینعمومی و ورزشی ایران تعریف شده و  دیپلماسی
 آید و نفوذهای ورزشی به شمار میجدایی ناپذیر ورزش و سازمانسیاست بخش ،بنابرایند. شو

و  فدراسیون های ورزشی بین المللی ت مدیره وئغرب در ترکیب اعضای هی های شرق وقدرت
 دنیا یکشورها است یضرور ن راستایا در. بین المللی المپیک خود شاهدی بر این مدعاست هکمیت

                                                           

1. Boyasglo & Ogaz 

2. Essaye 

3. Kobierecki 

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Kobierecki2
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 یسو از ... سیاسی و ،یاقتصادی زمینه ها در یادیز یها حمله با که رانیا کشور بخصوص
 توجه طریق ورزش از خود المللی روابط بین گسترش و رشد به است، روبرو دنیا بزرگ یهاقدرت

پیشینه  الملل بین روابط ةزمین در است که داده نشان خود ورزشی تاریخ در ایران کشورباشد.  داشته
 نبود کنار در نامناسب است. این وضعیت بوده روبرو زیادی مشکالت با همواره و ندارد مناسبی

 ضروری پیش از بیش حاضر را پژوهش انجام ورزش در الملل بین روابط توسعه ةزمین در پژوهشی

 توسعه روابط مدل :ال پاسخ دهداین سؤ به دارد قصد این پژوهش در پژوهشگر لذا سازد. می

 از چه عواملی تشکیل شده است؟ ورزش طریق از المللبین
 

 روش شناسی پژوهش
ـــتراوس و کوربین( بود. جامعهبا رویکرد نظریه دادهروش انجام این پژوهش کیفی  یاد )اس   بن

و  نظرانمداران و صــاحبفدراســیون های المپیکی، ســیاســتســای رؤ بر مشــتمل پژوهش آماری
ــته اند خبرگان ــد ،علمی که در امور بین الملل فعالیت داش ــورت روش نمونه .می باش گیری به ص

ــتفاده  ، با انتخاب هدفمند و1گیری غیر احتمالینمونه . اندازه گردیدبا حداکثر تنوع یا ناهمگونی اس
نفر بود. هنگامی که اشـباع نظری  11شـاخص اشـباع نظری برابر با نمونه در این پژوهش بر مبنای 

تواند اطالعات بیشتری را به موارد قبلی اضافه کند و شاهد الگوهای تکراری دهد محقق نمیرخ می
ــعیت نمونه .ها خواهد بودداده ــط یابد چرا که نمونهگیری خاتمه میدر این وض ــتر به بس های بیش

کل شــ به اطالعات آوریجمع پژوهشکنند. همچنین در این کمکی نمی تحقیق و تبیین بیشــتر آن
ستگرفت انجام میدانی ای وکتابخانه شین و ادبیات ابتدا اطالعات گردآوری برای. ه ا  با ژوهشپ هپی
ستفاده سناد مرتبطمربوط، آیین هاینامهپایان مجالت، کتب، از ا  مورد یاینترنت هایسایت و نامه و ا
سی صاحبه راهنمای تهیه از پس. گرفت قرار برر  با نیاز مورد هایداده و مراجعه آماری نمونه به م
 . گردید آوریجمع باز هایمصاحبه از استفاده

است. کدبندی باز از نظر واحد تحلیل  کدبندی باز انجام ،ایزمینه نظریه ساخت در گام نخستین
جداگانه  هبه پاراگراف یا به صورت صفحبه صورت سطر به سطر، عبارت به عبارت، یا پاراگراف 

سطرها یا جملهانجام می شد به هر یک از  سطر با ها، مفهوم یا کدی شود. چناچه واحد کدبندی، 
شود. این کدها یا مفاهیم باید بتواند حداکثر فضای مفهومی و معنای آن را اشباع کنند. در می اضافه

ـــود )کریواین مرحله تمام اطالعات کدبندی می محقق  ه(. در کدبندی اولی2226، 2گر و نیومنش
 کند. مفاهیممی اضافهبراساس واحد کدبندی، به هر واحد مورد نظر یک کد )مفهوم، نام، برچسب( 

سنگ بنای مقوله ست آمده در این مرحله،  صلی نظریه یا کدهای بد های عمده بعدی و نیز اجزای ا
ها کدبندی شــده و (. حال که کلیه داده1312)محمدپور، د دهای در حال ظهور را شــکل میمینهز

ــدند، مرحله دوم کدبندی باز آغاز می ــاخته ش ــود. محقق در این کدها یا مفاهیم اولیه متعددی س ش
مرحله با متون خام کار ندارد، بلکه با مفاهیمی که تولید کرده است، سروکار دارد. هدف این مرحله 

ستخراج مقوله "تمرکزم"از کدبندی باز که به کدبندی  ست، تولید و ا سوم ا سنیز مر ت های عمده ا
 (. 1312)محمدپور، 

                                                           

1. Non probability 

2.. Kreuger & Neuman 
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 کردیها، از روداده یاحتمال تیو محدود پژوهشجهت جنبه نو بودن  بهالزم به ذکر است 
و منابع گوناگون جهت  کردهایاستفاده از رو ندیبه فرا یساز. مثلثشداستفاده  1یسازمثلث
با توجه به . (2214، 2)اسکینر، ادواردز و کوربت شودیماطالق  قیدر تحق اطالعات یآورجمع

از موارد منابع متنوع به منظور  پژوهشسازی )استفاده از منابع چندگانه( در این مثلث iاستفاده از شیو
 .گردیدآوری اطالعات استفاده جمع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 اطالعات یآورو منابع گوناگون جهت جمع کردهایاستفاده از رو ندیفرا .5شکل 

 

عالوه بر این، در پژوهش حاضر جهت سنجش روایی از معیارهای اسکینر، ادواردز و کوربت 
 ، به آن اشاره شده است.1که در جدول استفاده شده است ( 2214)

 

 های اطمینان از رواییروش .8جدول 
از  نانیاطم یهاروش

 ییروا
 پژوهش نینحوه اجرا در ا

 یطوالن یریدرگ
 مدت

 یکنندگان براو ارتباط با مشارکت یمشارکت عمل ،ینظر تیحساس شیافزا
 محقق یهابرداشت یابیارز

 داریپا مشاهده
 تجارب اتیمشارکت و اکتشاف جزئ طیمحقق و حضور در مح یعمل مشارکت

 کنندگانمشارکت 

مجدد  یبازرس
 اطالعات رکسبیمس

از  یریشگیبه دست آمده به جهت پ یاطالعات و کدها یادوار یبازرس انجام
( یدکتر یهمکار )دانشجو کیاز صحت، توسط محقق و  نانیو اطم یریسوگ

 آشنا به موضوع مورد پژوهش
کردن با  چک

 مشارکت کنندگان
از  یو نظرسنج قیاطالعات به دست آمده به کمک گروه تحق یبررس

 جیشوندگان در خصوص نتامصاحبه
 هاداده یآورجمع یاز منابع متعدد برا استفاده یساز مثلث

 مستمر سهیمقا
منابع به صورت  ریبا سا یبه دست آمده از منابع مورد بررس یهاداده سهیمقا

 قیمستمر در تمام طول تحق

 

                                                           

1. Triangulation 

2. Skinner,  Edwards & Corbett 
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ــص  ــک متخص ــذار، از ی ــوعی دو کدگ ــق درون موض ــا روش تواف ــایی ب ــبه پای ــرای محاس ب
ــام  ــل انج ــه در مراح ــی ک ــدیریت ورزش ــبی در م ــاهی مناس ــته و از آگ ــور داش ــژوهش حض پ

خصــوص ایــن پــژوهش برخــوردار بــود، درخواســت شــد تــا بــه عنــوان همکــار در کدگــذاری 
ــد. آموزش ــرکت کن ــق ش ــا و تکنیکتحقی ــق ه ــار تحقی ــه همک ــذاری ب ــت کدگ ــای الزم جه ه

ا ها رانتقال داده شـد. سـپس محققـان بـه همـراه همکـار، بـه عنـوان نمونـه دو مـورد از مصـاحبه
بـا اسـتفاده از فرمـول زیـر کـه  ندکدگذاری کرده و درصـد توافـق درون موضـوعی محاسـبه شـد

 :گردیدمحاسبه 
 

 
 
 
 
 

 121تعـداد کـل کـدهای کـه بـه ثبـت رسـیده اسـت معـادل  شـودمشاهده مـی، 2در جدول 
پایـایی بـین کدگـذاران بـرای  باشـد. همچنـینمـی 62کد، تعداد کل توافقـات بـین کـدها معـادل 

کـه درصـد اسـت، لـذا بـا توجـه بـه این 32در ایـن پـژوهش معـادل  هـای انجـام گرفتـهمصاحبه
هـا مـورد تأییـد بـوده و باشـد، قابلیـت اعتمـاد کدگـذاریدرصـد مـی 62میزان پایـایی بیشـتر از 

 باشد. توان گفت که میزان پایایی تحلیل مصاحبة کنونی مناسب میمی
 

 محاسبه پایایی .5جدول 

 
  های پژوهشیافته

 درنهایـت و هـاآن از هـر یـک بـه مربـوط هـایمؤلفـه و شـده استخراج کدهای بخش این در
 از پـس کـه ایگونـه . بـهانجـام گرفـت ورزش طریـق از الملـل بـین روابـط مـدل توسـعه هارائ

 فرعـی و اصـلی سـؤال هـای بـه تـا ایـن امکـان وجـود دارد گرفتـه تجلیـل صـورت و تجزیـه

 پاسخ داده شود. شده مطرح
ــوان درک 3در جــدول  ــا عن ــز( ب ــطح دوم )متمرک ــه( و س ــدی ســطح اول )اولی ، نحــوه کدبن
 آمده است.  ورزش طریق از الملل بین روابط توسعه معنای ارائه مدل

ــا تحلیــل مــتن مصــاحبهبــه موجــب نتــایج ایــن جــدول،  پــردازی در هــا و پــس از مفهــومب
ــ ــاز،  ةمرحل ــدی ب ــاز(،  121کدبن ــدهای ب ــه )ک ــوم اولی ــد محــوری و  13مفه ــد گزینشــی  1ک ک

 .گردیدشناسایی 
 

 پایایی کدهای مورد توافق تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف
1 7 22 11 36/2 

2 12 24 13 32/2 

 34/2 121 46 جمع
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 هاهمحوری هسته استخراج شده از داد مفاهیم، مقوالت عمده و مقوله .8جدول 

 کدبندی اصلی کدبندی محوری کد اولیه نشانگر

P2,p4,p18 

نظارت بر عملکرد افراد 
حاضر در مجامع بین 

 المللی

کرسی های 
 المللیبین

 عوامل علی

P4.p12 
ثر و ؤحمایت از نیروهای م
 متخصص کارآمد

P3.p13 

توجه به الگوهای 
انتخاب و شایستگی در 

 معرفی

P3,p16 حمایت از افراد متعهد 

P3,p8,p9 
حضور افراد جلوگیری از 

 کرسی هاغیرمتخصص در 

P8,p9,p11 
برخورد های سیاسی با 

 صاحبان کرسی

 

 

P10,p1 
کمیت کرسی های 

 المللیبین

P2,p17,p19 
کیفیت  اثرگذاری 

 المللیهای بینرسیک
P13 آشنایی افراد با فنون مذاکره 

P5,p9 
با سازمان  آشنایی کامل

 هدف

P7, P9 
قوانین و مقررات نایی با آش

 المللیهای بین

P1,P2 
ایی با تشریفات و آشن

 المللیپروتکل های بین

P3,p9 

 در کالنگذاری سیاست 
ارتباطات و دیپلماسی 

 ورزش

سیاست گذاری و 
 برنامه ریزی

P8,p12 
نامه های  عقد تفاهم

 المللیبین

P10,p14 داشتن سیاست واحد 

P2 
استراتژیک داشتن برنامه 

 جامع و مانع
P13,p14 داشتن تفکر استراتژیک 

P7,p14 
برخی  اجرای هماهنگی در

ساختار  یقوانین بین المللی و داخل
های سازمان

 P4,p16 ورزشی

ا و نهاد هماهنگی سازمان ه
 داخلی ثر ورزشیهای مؤ

 با یکدیگر

P1,p14 ساختار دولتی ورزش ایران 
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P1, P4  شخصیبرخورد های 

P10, P13 برخورد های سلیقه ای 

P10 
کمیته روابط بین الملل در 

 سازمان های ورزشی

P1,p14 

میزبانی مسابقات و رویداد 
بزرگ  های بین المللی

 یورزش

  ورزش جایگاه
 جهان در کشور

P1,p16 
 ه ها و قهرمانانمعرفی چهر

 شاخص ورزش

P7,p14 

حداکثری در  حضور
رقابت های معتبر 

 المللیبین

P4,p12 
حضور بازیکنان و مربیان 

 خارجی در کشور

P1,p13 
حضور بازیکنان ایرانی در 

 خارج از کشور

P1, P4 
جذب اسپانسر های 

 المللیبین

P13,p2,p1 
برگزاری دوره های 

 المللیبین

P8,p9,p11 

حضور افراد به عنوان 
المللی در دوره مدرس بین 

 های  خارج از کشور

P13,p14 
ورزش و روابط بین 

کارکرد سیاسی  کشورها
 ورزش

پدیده های 
 محوری

P3,p19,p13 ورزش و توسعه سیاسی 

P7.p15 
ضد ابزار ورزش به عنوان 
 جنگ

P3.p4 
ورزش و توسعه گردشگی 

کارکرد اقتصادی  بین المللی
 اقتصادیورزش و توسعه  P9,p13 ورزش

P1,p8,p14 ورزش و ایجاد اشتغال 

P3,p10,p14 ورزش و تبادل فرهنگی 

کارکرد اجتماعی 
 ورزش

P1,p17 
ورزش و ترویج صلح و 

 دوستی
P2,p9,p12 ورزش و توسعه اجتماعی 

P1,p18 ورزش و هویت ملی 

P1,p14 
به عنوان ابزار  ورزش 

 قدرت
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P3,p17,p12 
به عنوان صدای ورزش 

توسعه روابط  یک ملت
 المللبین

P5,p16 
به عنوان ابزار ورزش 

 دیپلماتیک

P1, P4 
پروتکل  آموزش قوانین و 

 های بین المللی

آموزش و تربیت 
 نیروی انسانی

 عوامل زمینه ای

P10, P13 
آموزش اصول و مبانی 

 روابط بین الملل

P,17P10 
جذب نیروی انسانی 

 متخصص

P1,p16 
های فرهنگ کشورآموزش 

 مختلف

P1,p9 تربیت افراد متعهد 

P7,p16 
آموزش و توجه به  نخبه 

 های ورزشی

P4,p6,p12 
آموزش زبان های 

 المللیبین

P10, P24 
تربیت نیروی متخصص 

 روابط بین الملل در ورزش

P2,p9 
الملل آموزش حقوق بین

 در ورزش

P2,p14 

آموزش ساختار ساختار 
سازمان های بین المللی در 

 ورزش

P2,p14.p15 
اطالعات و  محدود بودن

 مدیران به داخل کارکرد

 مدیریت دانش

P7,p15 

اخت موقعیت و عدم شن
وضعیت در روابط 

 المللبین

P4,p9.p14 ورزشکاران آموزش 

P6,p18,p13 

آگاهی مدیران ورزشی به 
وضعیت اقتصادی و 
 سیاسی سایر کشورها

P19 
از قوانین و  آگاهی مدیران

 قواعد بین المللی

P14,p15 
ایجاد و تسهیل دانش در 

 حوزه روابط بین الملل

P3,p7,p13 
تهیه بانک های اطالعاتی 

 از وضعیت کشور ها

P1,p14 
ورزش به عنوان ابزار 

 تبلیغاتی کشور
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P1, P4 
به  سواد رسانه ای آموزش

 مدیران و ورزشکاران

 روابط و رسانه
 المللبین

P8.P12 
ورزش به عنوان ایزار 

 سیاسی

ورزش و سیاست 
 خارجی

عوامل 
 گرمداخله

P4,12,P16 
ورزش و بهتر شدن روابط 

 سیاسی

P2,P18,P16 
ورزش به عنوان زیان 

 مشترک

P4,P7,P16 
سیاست گذاری ارتباطات 

 بین الملل

سیاست خارجی و 
 ورزش

P17,P16 
کل ورزش در  نشکیل اداره

 وزارت امور خارجه

P2,P15  ورزش ت بر سیاساثر 

P1,P6,P13 
تبعیت از سیاست های 

 کشور

P11,P14 
اثر روایط سیاسی در 

 ورزش

P10,P16 اثر تحریم ها بر ورزش 

P12, P19 
میزان تعامل با نظام 

 المللبین
P10 دانش علمی 

تربیت نیروی 
 انسانی

 راهبردها

P1,P19,P16 
شناخت معاهدات ورزشی 

 المللیبین
P7,P12 دانش دیپلماسی ورزش 

P16 خودآگاهی سیاسی 
P4,P14 دانش تجربی 

P1,P12,P15 فن بیان مناسب 

P4,P9,P13 
داشتن مهارت سیاسی برای 

 مدیران
P17,P16 تسلط به زبان انگلیسی 

P5,P13 
استفاده از ورزش به عنوان 

 دارراهبرد اولویتیک 

 داشتن برنامه جامع

P7, P14, P15 اندازتعیین چشم 

P3,P7 
تعیین فلسفه وجودی 

 ورزش

P3, P12 
های اصلی شناخت پیشران

 حوزه ورزش

P2, P4, P12 
تدوین برنامه مبتنی بر 

 های ملی کشورسیاست
P7, P9, P11, P14 هاگذاریهدف 
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P3, P4 

های یری کمیتهگشکل
ا هتخصصی در فدراسیون
 پیرامون دیپلماسی

استفاده از تمام 
 ظرفیت ها

P19,P10 
بکارگیری ورزش به عنوان 

 یک ابزار دیپلماسی

P8, P7 

-حمایت مسئولین کرسی

المللی ورزشی از های بین
 سوی مسئوالن

P1 
-استفاده از ظرفیت مشاوره

 ای وزارت خارجه

P8,P16 

 تعیین جایگاهی برای
ورزش از سوی وزارت 

 امور خارجه

P4, P11 
پیگیری دیپلماسی از طریق 

 نهادهای غیردولتی

P8,P3 

 نظارتی نهاد یک ایجاد
 دیپلماسی پیشبرد برای

 ورزش

P3,P10 

های اجرایی با میتهایجاد ک
های هدف کسب کرسی

 المللیبین
P1, 24, P5, P3 توسعه روابط دیپلماتیک 

هبود روابط ب
 المللیبین

 پیامدها

P14 خروج از انزوای سیاسی 
P7,P16 اهابزاری برای انتقال ارزش 

P1,P15 
عرصه انتقال دیپلماسی 

 فرهنگی
P9,P11 سازی روابط سیاسیروان 

P3,P9,P14 
ورزش برای راهگشایی در 

 سیاست
P18, P3 المللبهبود روابط بین 
P3,P14  دیپلماتیکتوسعه روابط 

ابزار قدرت و 
 تاثیرگذاری ورزش

P1, P3 خروج از انزوای سیاسی 
P5,P12 اهابزاری برای انتقال ارزش 

P9,P10 
عرصه انتقال دیپلماسی 

 فرهنگی
P2,P7 سازی روابط سیاسیروان 

P18,P6 
ورزش برای راهگشایی در 

 سیاست
P9,P12 المللبهبود روابط بین 
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 هـامقولـه مرحلـه، ایـن در. اسـت مرسـوم محـوری کدبنـدی بـه هـاداده کدبنـدی دوم مرحله
 بــر مشــتمل مرحلــه ایــن همچنــین. گیرنــدمــی قــرار ارتبــاط در هــم بــا شــبکه یــک صــورت بــه

 روابــط کدگــذاری، الگــوی. شــودمــی نامیــده کدگــذاری الگــوی کــه اســت نمــودار یــک ترســیم
 کنـدمـی نمایـان را پیامـدها و گـرمداخلـه و ایزمینـه شـرایط راهبردهـا، علـی، شـرایط مـابینفی

 .است شده نمایان ،1 نمودار در فرایند این(. 2226 ،1نیومن و کریوگر)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ورزش طریق از الملل بین روابط مدل نهایی توسعه .5شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه

هایی مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوری که همان سواد علی، مقوله منظور از عوامل
(. به 1336فرد و امامی، )داناییگذارد تأثیر می ،ای ورزشی در بین مخاطبان این حوزه استرسانه

های حاصل شده برای این الیه شامل سه کرسی های بین المللی، موجب کدبندی محوری مقوله
ساختار سازمان های ورزشی و جایگاه ورزش کشور در جهان است. نتایج نشان داد که از جمله 
                                                           

1. Kerugr & Niuman 

 عوامل علی:
کرسی های بین 

 المللی
ساختار سازمان 

 های ورزشی
جایگاه ورزش 
 کشور در جهان

مقوله 
 محوری:
 کارکرد

ورزش در 
روابط 

 المللبین

 گر:عوامل مداخله
ورزش و سیاست 

 خارجی
سیاست خارجی و 

 ورزش

 راهبردها:
 داشتن برنامه جامع

تربیت نیروهای 
 انسانی

استفاده از تمام 
 هاظرفیت

 

 پیامدها:
روابط  بهبود  

 المللبین
ابزار قدرت و 
تاثیرگذاری در 

 ورزش

 ای:عوامل زمینه
آموزش و تربیت  

 نیروهای انسانی
 مدیریت دانش

رسانه و روابط 
 المللبین
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زش عامل ساختار ورزش الملل از طریق ورعوامل اصلی شناسایی شده مؤثر بر توسعه روابط بین
ریزی، ساختار گذاری و برنامهالمللی، سیاستهای بینمؤلفه فرعی کرسی 4بود که خود شامل 

د. نتایج حاصل از پژوهش در گردیمی ورزشی و عامل جایگاه ورزش کشور در جهان هاسازمان
و همسو ( همخوان 1314ین )(، صباغ نو1317این بخش با نتایج پژوهش قاسمی و همکاران )

نشان داد که ساختار فدراسیون ملی دانشجویی به انجمن و  (1336قاسمی ) پژوهشنتایج  باشد.می
یفی در عصر حاضر یک تحول ک الملل متناظر با ساختار فیزو نیاز دارد.جمله واحد بین از ییهاتهیکم

ی قدرت اجبهدر عرصه دیپلماتیک به وقوع پیوسته است؛ تحولی که باعث جایگزینی قدرت نرم 
لتی، موجب یردوغازپیش بازیگران یشبالمللی و قدرت گرفتن سخت شده است. تحوالت عرصه بین

را که بر  ییراتی، دیپلماسی سنتیتغبروز تحوالتی در چگونگی عملکرد دیپلماسی شده است. چنین 
اهش نقش ( و ک1333 چالش مواجه کرده است )قوام، با ها قرار دارد،مبنای تعامل میان دولت

ود یردولتی را برای ورغها را به دنبال داشته است. کاهشی که زمینه ورود کنشگران ی دولتانحصار
د نکنیم( بیان 1333الملل و دیپلماسی کشورها فراهم کرده است. هادیان و احدی )به روابط بین

یپلماسی ز دیری اشکال جدیدی اگشکلیردولتی و افکار عمومی سبب غپررنگ شدن نقش بازیگران 
یپلماتیک دیک ابزار  عنوان بهکند ورزش یم( بیان 2213) یمورادر کنار دیپلماسی سنتی شده است. 

تواند انزوا را کاهش و ثبات و امنیت را برای کشور به ارمغان آورد. از جمله عوامل فرعی تشکیل یم
 ها در کسبفدراسیونالملل بود. عدم توفیق های بیندهنده مؤلفه ساختار ورزش، کسب کرسی

المللی به یک معضل اساسی در ورزش کشور تبدیل شده است. باید اذعان کرد که های بینیگاهجا
 الملل ورزشی پیامدهای مهمیهای مهم و ثابت در فدراسیون جهانی و نداشتن روابط بیننبود کرسی

رانی در مسابقات و رویدادهای را به همراه دارد که از جمله آنان می توان به حذف تیم های ورزشی ای
های رفع مشکالت موجود و بیان شده ینهگزورزشی اشاره کرد. در نتیجه می توان بیان کرد یکی از 

شامل  باشد. عامل دیگرالمللی میبین مؤثرالمللی، داشتن روابط بین مؤثرهای کسب و احراز کرسی
للی، دیپلماسی در عرصه بین الم راهبران ایبر راه نقشة المللی در ورزش، داشتنهای بینکسب کرسی

اهبردی، ر برنامه الملل، بسترسازی، تدوین بین روابط مسئوالن برای های اولیهسازی، ظرفیتجریان
 المللی بود. در حال حاضر تحولی شگرفقدرت نرم و آگاهی بین یجهت ارتقا گذاری درسرمایه

 نرم افزایش یافته و قدرت اهمیت است شده باعث که تحولی. دیپلماسی رخ داده است عرصه در
شود. وجهه و اعتبار کشورها همچنین نیروهای مسلح کشورها نوعی قدرت  سخت قدرت جایگزین

ی ملی هافتن ارزشکارکرد دیپلماسی ورزشی آن است که با در نظر گر نرم محسوب می شود. اساساً 
 یا هار کشورها را فراهم می کند. وجتبهای مردمی، بهبود وجهه و اعجذب گروه ها، موجبکشور
 ها می کوشند کشورها برشمرد. دولت ملی منافع اصلی مؤلفه های المللی را می توان از بین اعتبار

ها به عنوان  جایگاهی ویژه برای خود ایجاد کرده و به آن المللی بین جامعه در مختلف های راه از
میزان دولتی بتواند در مسائلی مانند، توسعه مطلوب، کشورهایی قابل احترام نگریسته شود. به هر 

روابط خوب با دولت های دیگر، خنثی سازی تهدیدات خارجی، فناوری های پیشرفته، اقتصاد 
ه مناسب تری در سطح بین الملل ود را موفق نشان دهد اعتبار و وجشکوفا، کاهش انزوا و ... خ

( همخوان است. به 1313ق گودرزی و همکاران )خواهد داشت. همچنین این یافته با نتایج تحقی
ح در سط المللیورزشی کشور با اصول اولیه تعامالت بین ـ آموزش مدیران سیاسیعلت اینکه 

جهانی، تدوین و اجرای یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی، 
 ادهای دولتی فعال در حوزه دیپلماسیها و نهتعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه
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مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی کارهای از جملة راه عمومی
بود. به موجب اینکه در  پژوهشکننده در این مشارکت جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه نخبگان

روی دیپلماسی ورزشی های پیشبه روشنی اشاره به این شده است که یکی از چالش پژوهشاین 
نشان داد که یکی از  پژوهشباشد. در مقابل این ریزی میهای ورزشی عدم برنامهنزد باشگاه

الملل تدوین برنامه راهبردی است. این در پارامترهای اثرگذار بر دیپلماسی ورزشی در عرصه بین
ها ریت دیپلماسی ورزش، سیاست( که با محو1314هوشمندی و بابایی ) پژوهشحالی است که نتایج 

 ژوهشپناهمخوان است. به دلیل اینکه در این  پژوهشهای این با یافته ه بودو ایجاد صلح انجام شد
رزشی را ایجاد کرد که شامل توان دیپلماسی ومشخص گردید که از طریق چهار ساز و کار می

یض شتی، اتحاد و مبارزه با تبعسازی، ایجاد یک هدف سیاسی برای گفتگو، اعتمادسازی و آتصویر
استفاده از راهبرد نفوذ، ( که اشاره به 1314بابایی و همکاران ) پژوهشنژادی بود. همچنین نتیجه 

نهایت مشخص گردید پژوهش در تضاد است. درهای این داشت، با یافته جذب و اقناع در ورزش
های سیاسی هر کشور راهبردا با ( که تناسب منابع ر2213فولرتون و همکاران ) پژوهشکه نتایج 

توان به ناهمخوان است. چرایی این ناهمخوانی را می پژوهشهای این مطرح ساخته بود، با یافته
 پژوهشبرده منتصب دانست. چرا که در این دو نام پژوهشو  پژوهشای این های زمینهتفاوت

جوامع مختلفی بررسی شده و اینکه سطح دیپلماسی، فرهنگ دیپلماسی، وضعیت اجتماعی، سیاسی، 
 رود متفاوت از هم باشد.  اقتصادی این جوامع احتمال می

می، فرد و اماگذارد )داناییای، شرایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر میزمینه منظور از عوامل
آموزش و  ةهای حاصل شده برای این الیه شامل سه مقولمقوله(. به موجب کدبندی محوری 1336

گر از جمله عوامل اصلی دیتربیت نیروهای انسانی، مدیریت دانش و رسانه و روابط بین الملل است. 
شناسایی شده در این پژوهش عوامل مدیریتی بود که متشکل از سه عامل فرعی آموزش و تربیت 

( و 1311الملل بود. نتایج همسو با پیمان فر )انه و روابط بیننیروی انسانی، مدیریت دانش و رس
که استفاده از مدیریت  ( می باشد. بر این اساس می توان بیان کرد1314شریعتی فیض آبادی )

سازمان یکی از  بیرونی و درونی محیط سریع تغییرات ةدر این دوران بحران و دورراهبردی 
 ورتواند برای کشالمللی، ورزش چگونه میسراسر متغیر بین کارهای اساسی می باشد. در محیطراه

ها تحقق یابد؟ ها و اهداف ملی آنی بازی کند که سیاستاگونهبهنقش دیپلماسی ورزشی را 
 تغییرات ةدور و بحران دوران خاص مدیریت ،راهبردی نظران بر این باورند که مدیریتصاحب

 هر زا بیش ناپایداری و دشوار وضع چنین در . مدیریتاست سازمان بیرونی و درونی محیط سریع
 خطر، معالئ دریافت برای تیز ایشامه اطالعات، کسب برای گشوده ذهنیتی خالق، تفکری به چیز

یت دارد. در نتیجه بر این اساس مدیر نیاز منطقی و گراواقع برخوردی و ریزبرنامه و نگریندهآ بینشی
های گیری از الگوالملل در گرو خلق و بهرههای ورزشی در حوزه روابط بیناثربخش سازمان

های متفاوت این پدیده را در بر دارد و ضمن راهبردی در این حوزه است. الگوی راهبردی که جنبه
باشد. یکی از عوامل شه راه توسعه آن میهای جامعه است به دنبال تدوین نقاز ارزش متأثراینکه 
ود از جمله عواملی ب و استشده در این بخش نیز آموزش و تربیت نیروی انسانی یی شناسافرعی 

تایج الملل کمک کننده باشد. نتواند بر پیشبرد توسعه روابط بینیم هاشوندهمصاحبهکه از دیدگاه 
های پژوهش خود ( نیز در بخشی از یافته1311فر )مان( می باشد. پی1311همسو با یافته پیمان فر )

 و لی، ناتوانیالملبین پروتکل و تشریفات با آشنایی در ورزشی مدیران با این نتایج، ضعف راستاهم
ورزشی، ضعف منابع مالی و انسانی در  المللیبین هایسازمان در زن ورزشی مدیران نبودن فعال
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 سیاریب کشور، ناتوانی ورزش عالی سطح در مدیران درپییپ تغییرات حوزه دیپلماسی ورزش کشور،
گاه های دستحاکی از ضعف ...( را و هاکرسی کسب) یالمللبین هایفعالیت برای ورزشی مدیران از

اعم و  طوربهمی توان بیان کرد منابع انسانی  ،شمارد. بنابراینیمدیپلماسی کشور در این حوزه بر 
ها دارند و توسعه دیپلماسی ورزشی ها و نهاداخص نقش پررنگی در توسعه سازمان طوربهمدیران 

 رویکرد اب کشور ورزش انسانی منابع سازیتوانمند و لذا جذب نیست، مستثناکشور نیز از این قاعده 
ن زمینه یدر اتواند از جمله مواردی باشد که بتواند کمک کننده کشور یمورزشی  دیپلماسی ترفیع

 توان به جذب و توانمندسازی مدیرانیمدر جهت توسعه روابط  اهدافبرای پیشبرد  ،باشد. بنابراین
شاره المللی و ... اهای بینالمللی، میزبانی رویدادهای بینو نیروی انسانی در راستای کسب کرسی

ه دیگر های موجود دور از دسترس نیست. از جملها و فرصتکرد که این مهم با توجه به قوت
ط توان به عامل رسانه و روابالملل شناسایی شده در این بخش میعوامل مؤثر بر توسعه روابط بین

واد س و آموزشکشور  یغاتیعنوان ابزار تبل ورزش بهکه شامل مواردی همچون  الملل اشاره نمودبین
آبادی یعتی فیض( و شر1313ی خبیری )هاپژوهششد که با می و ورزشکاران یرانای به مدرسانه

( بیان داشتند ورزش یک ابزار 2227) 1باشد. برگس گارد و همکاران( همخوان و همسو می1314)
ها را به های ملی توجهها و موفقیتهای توسعه یافته است که توسط رسانهفرهنگی قوی برای ملت

را  هاانهرسدر  کند. جهانی شدن و انقالبات ارتباطاتی و چگونگی توصیف یک کشورخود جلب می
یرگذار در توسعه روابط دیپلماتیک دانست. تمایل افکار عمومی تأثمهم و  هامؤلفهتوان از جمله می

سو و انعکاس گسترده وقایع جهان به کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک
قلمرو ورزش و  ی ارتباطی جمعی جهانی از سوی دیگر باعث شده است تاهارسانهورزشی در 

ی ی ورزشهارسانهمی توان بیان کرد مدیریت  ،تر شوند. ازین رویکنزدسیاست روز به روز به هم 
یپلماسی سنتی که همواره پشت درهای بسته و به دور از هیاهوی ددر دیپلماسی عمومی برخالف 

 شده الملل دارد. ثابتگردد، نقشی حیاتی در بهبود جایگاه کشورها در روابط بینها برگزار میرسانه
 رضیهف یک تا کند می تالش نویسنده پژوهش این در. است مناسب حل راه یک ورزش دیپلماسی که
 به طالعهم این. کند بررسی آمریکا خارجی سیاست در پنگ پینگ دیپلماسی بعدی میراث درباره را

 متخاصم رانبازیگ بین تر نزدیک روابط ایجاد منظور به ورزش از استفاده به نیاز دالیل تعیین منظور
 تباطاتار بهبود توانایی ورزش دیپلماسی داد نشان پژوهش این نتایج. شد انجام الملل بین روابط

با اذعان به نقطه نظرات متخصصین ورزشی که با  ،بنابراین .دارد را سیاسی تنش دارای کشورهای
الت بین سازمانی نیاز به روابط مصاحبه صورت گرفته در جهت توسعه تعام پژوهشآنان در این 

تعریف شده مستحکم بین دولت و همچنین بین تربیت بدنی نیروهای مسلح با وزارت ورزش و 
ویژه در برگزاری رویدادهای های دیپلماسی کشور به جوانان، فدراسیون های ورزشی و دستگاه

 ورزشی می باشد.
فرد و امامی، گذارد )داناییراهبردها تأثیر میگر، شرایطی است که بر مداخله منظور از عوامل

های حاصل شده برای این الیه شامل دو ورزش و (. به موجب کدبندی محوری مقوله26 :1336
باشد. یکی دیگر از عوامل موثر بر توسعه روابط سیاست خارجی و سیاست خارجی و ورزش می

 ورزش ول اصلی از دو مؤلفه فرعی بین الملل ورزش عامل اصلی سیاست خارجی بود که این عام
تشکیل شده بود و شامل مفاهیمی همچون  و ورزش یخارج مؤلفه سیاست ی وخارج یاستس

 هایمتحر ر، اثبر ورزش یاستس یاسی، اثرو بهتر شدن روابط س یاسی، ورزشعنوان ابزار س ورزش به
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ده در این پژوهش با نتایج نتایج به دست آمشد. می المللتعامل با نظام بین و میزان بر ورزش
( همخوان 1333( و ملکوتیان )1314(، شریعتی )2223(، لین، لی و نای )2214ی دئوس )هاپژوهش

یک بخش مهمی از جامعه بوده است  هاقرنکند که ورزش برای یم( بیان 2214) 1دئوس باشد.می
ین، ل واقعی کلمه باستانی است.یژه دیپلماسی قوی و به معنای وبهو روابط بین ورزش و سیاست و 

اغلب  یده است وتندرهمجدا نیافتنی  طوربهکنند که ورزش و سیاست ( نیز بیان می2223) 2لی و نای
علم  هچچرا که اگر رود. ها به کار میبرای اثبات برتری سیاسی اقتصادی و اجتماعی از دیگر ملت

مروز اما ا ،کردیم فیتعر یاسیاحزاب سقدرت، حکومت و ا را در تعامل ب استیس ،یسنت استیس
همچون مسائل  یدیجد یهانقش عرصه. در این میان عوامل اکتفا کرد نیبه ا توانینم گرید
ان تونمیورزش را  یراًاخ زنان و ،یمجاز یها و فضاحقوق بشر، رسانه نینو میمفاه ،محیطییستز

هر ش یهادولت نیب ینظام یهاجنگتوان به توقف از ورزش می استیگرفت. استفاده س دهیناد
 فاضلی،) در صلح کامل اشاره نمود هایباز یمنظور برگزار بهباستان  کیالمپ یقبل از برگزار ونان،ی

خود را  رزشمهم و یهااز بخش یکیعنوان  به استیتنها س در حال حاضر نهدر نتیجه  (.1311
 یهاتگاهدس. برقرار شده است استیورزش و س انیم ینشان داده است، بلکه فراتر از آن روابط تعامل

 یبرا یافکار عموم بهبود نیو همچن المللنیبتوسعه روابط  یها براکشور یاسیو س کیپلماتید
 تاسیمورد دستگاه س نی. در اکنندیو اشاعه فرهنگ خود، از ورزش استفاده م هااستیتوسعه س

 را لحاظ کند. یموارد د،اهداف خو نیدر جهت تأم خواهدیو م دهدیبه ورزش جهت م یخارج
طرف سیاست از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی بر  یک ازدراین راستا می توان بیان کرد 

ی انسانی و همبستگی ملی و هاارزشیر دارد و از طرف دیگر ورزش از طریق تحکیم تأثورزش 
رزشی دیپلماسی و چه در ادبیات سیاسی،نهد. اگریمیر تأثافزایش مشارکت سیاسی بر سیاست 

خصصان حوزه دیپلماسی و روابط ابزاری در دست سیاستمداران بوده، اما امروزه اکثر مت عنوانبه
مسیری مرتبط با روابط سیاسی  عنوان بهتواند الملل ورزش بر این باورند که ورزش خود میبین

وان به تدیپلماتیک ایفا نماید. همچنین در این مورد می نقشی متمایز و مستقل در توسعه روابط
رابطه  یراب پنگینگپ یپلماسیها مثل دآن یخارج استیدو ملت و دولت و توسعه س نیارتباطات ب

برگزار  اکیو آمر رانیا نیب یکه در زمان دولت خاتم یو فوتبال یمسابقات کشت ایو  ینو چ کایآمر
 است. یاسیروابط س هتوسع یش برااز استفاده ورز هایینمونهشد 

شود های خاصی است که از پدیده محوری منتج میکنشها یا برهممنظور از راهبردها، کنش
مشمول داشتن برنامه جامع،  پژوهش(. نشانگرهای راهبردها در این 26: 1336فرد و امامی، )دانایی

 دیگر زا ریزیبرنامه و گذاریسیاست باشد.تربیت نیروی انسانی و استفاده از تمام ظرفیت ها می
 و( 1333) ملکوتیان های یافته با همسو نتایج. شد شناخته ورزش ساختار بر مؤثر فرعی عوامل
 بر مؤثر عوامل از یکی خود پژوهش در( 1311) فر پیمان که طوری به. باشد می( 1311) فرپیمان

 اندازچشم ساختار، جهانی، هایارزش همچون مفاهیمی و هابرنامه و هاسیاست را دیپلماسی توسعه
 تحکیم طریق از ورزش که کندمی بیان گونهاین( 1333) ملکوتیان. کرد معرفی گذاریسیاست و

 خود البته و نهدمی تأثیر سیاست بر سیاسی مشارکت افزایش و ملی همبستگی و انسانی هایارزش
 .گرددمی واقع جهانی هایقدرت استفاده مورد المللیبین هایورزش برگزاری زمان در ویژهبه نیز
 سرعت اب و ترمنظم را پدیده این حرکت تواندمی که است صحیح ریزیبرنامه بر اصل بین این در
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 خالصه رطو به. باشد شده تعیین مطلوب اندازچشم بین این در اگر بخصوص کند، دنبال بیشتر
 دیدهپ این حرکت تواندمی صحیح و مطلوب گذاری سیاست و ریزی برنامه که کرد بیان توانمی

 تعیین مطلوب اندازچشم بین این در اگر بخصوص ،کند دنبال بیشتر سرعت با و ترمنظم را ورزش
 جایگاه عامل و ورزشی هایسازمان ساختار بخش این در شده شناسایی عامل دیگر. باشد شده

 ورزشی مؤثر نهادهای و هاسازمان هماهنگی همچون مفاهیمی از خود که بود جهان در کشور ورزش
 سابقاتم میزبانی و ایسلیقه و شخصی برخوردهای و ایران ورزش دولتی ساختار یکدیگر، با داخلی

 شکیلت المللیبین معتبر هایرقابت در حداکثری حضور و ورزشی بزرگ المللیبین رویدادهای و
 آن به المللنبی روابط توسعه در نیز شونده مصاحبه افراد بیشتر که موارد ترینمهم از یکی .بود شده

 یشترب که بود زمینه این در آن مؤثر نقش و ورزشی بزرگ رویدادهای میزبانی کسب داشتند اشاره
 فواید و زایام از استفاده و هامیزبانی گونهاین کسب دنبال به سیاسی نفوذ دارای و قدرتمند کشورهای

 دیدگاه از ایران کرد بیان که باشد می( 1314) آبادی فیض شریعتی یافته با همسو نتایج. باشندمی آن
 ورزش جایگاه اهمیت به که است نکرده پیدا را درخوری و مناسب الگوی هنوز ورزش دیپلماسی

 ورزشی مؤثر نهادهای و هاسازمان هماهنگی با توان می لذا ،است کرده اشاره ورزشی ساختار و
 سابقاتم میزبانی و ایسلیقه و شخصی برخوردهای و ایران ورزش دولتی ساختار یکدیگر، با داخلی

 این در المللیبین معتبر هایرقابت در حداکثری حضور و ورزشی بزرگ المللیبین رویدادهای و
 اندتو می راستا این در المللی بین رویدادهای میزبانی که طوری به ؛برداشت را مهمی گام زمینه
 تتعارضا وجود چون هاییتهدید بر غلبه برای تواندمی اجتماعی، و اقتصادی هایمزیت بر عالوه
 یهعل غربی هایکشور برخی نرم جنگ همچنین و ایمنطقه هایکشور برخی و ایران بین ایمنطقه
ه والملل در گرمندی از ظرفیت دیپلماسی ورزشی در عرصه بینهمچنین بهره .باشد راهگشا ایران

یزی رای جامع و مانع تدوین و طرحکه برای این منظور برنامه تدوین برنامه راهبردی است و تا زمانی
های تعیین شده در این حوزه به درستی اجرا شود. توان انتظار آن را داشت که سیاستنمی ،نشود

 استفاده از ورزش بهشوندگان در تدوین برنامه راهبردی الزم است به براساس اجماع نظر مصاحبه
ای هانداز، تعیین فلسفه وجودی ورزش، شناخت پیشراندار، تعیین چشمعنوان یک راهبرد اولویت

ز گذاری تأکید و تمرکهای ملی کشور و هدفاصلی حوزه ورزش، تدوین برنامه مبتنی بر سیاست
ذاری گبه سرمایه بایدها نشان داد عالوه بر تأکید بر شاخص مذبور شود. در مقابل تحلیل مصاحبه

قدرت نرم به این معنا  یگذاری در جهت ارتقاشود. سرمایه قدرت نرم هم توجه یدر جهت ارتقا
 ، اعتبارات ارزی مناسب برایهای بین المللیهای موثر در سازمانبودجه کافی ویژه کسب کرسیکه 

ری رویدادهای ورزشی المللی ورزشی تخصیص یابد و در ورزش برای برگزاهزینه در مجامع بین
 مهم هزینه شود.

(. 1336فرد و امامی،  منظور از پیامدها، خروجی حاصل از استخدام راهبردها است )دانایی
زار قدرت و های توسعه روابط بین الملل و ابهنشانگرهای پیامدها در این تحقیق مشمول مقول

، کارکرد ورزش را به نوعی در متعدد پژوهش هایامروزه نتایج  باشد.تاثیرگذاری در ورزش می
ساس امللی نشان داده است. برعرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه روابط بین ال

عنوان  الملل از طریق ورزش که در مدل بهعامل اصلی مؤثر بر توسعه روابط بین پژوهشیافته های 
 یاسیکارکرد سعامل فرعی  4از عامل کارکرد ورزش بود که  ،پدیده محوری در نظر گرفته شد

ل تشکی المللروابط بین و عامل توسعه ورزش یاجتماع ، کارکردورزش یاقتصاد ، کارکردورزش
 این حوزه پژوهشگران این راستا اکثر ( می باشد. در2217شده بود. نتایج همسو با یافته اندرسون )
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 اهداف بتوانند آن به وسیله تا مداران مطرح است سیاست برای ابزاری عنوان به ورزش معتقدند،
چین و مانند برزیل،  هند،به طوری که برخی از کشورهای در حال توسعه  بخشند؛ را تحقق خود

 هایصندلی و هاکرسی آفریقای جنوبی برای کسب رویدادهای بزرگ ورزشی در کنار تصاحب
 ورزش و ازه گذاری هستند سرمای حال در ها آن غیرملموس المللی به عنوان یکی از منابع قدرتبین

 خود روابط نظامی ماهیت تغییر و بین الملل عرصه برای دستیابی به اهداف خود در ابزاری به عنوان
 و ورزش از خوبی به اقتصاد عرصه قدرتمند در لذا واضح است که کشورهای می نمایند، استفاده

 اجرایی کامالً  و مدتطوالنی  هدفمند، برنامه یک عنوان ورزش به اهرم دیپلماسی و روابط بین الملل
 ورزش" نلسون ماندال گفته نماید. بهمی کشورها استفاده سایر با خود بین الملل توسعه روابط در

فقط در میدان ورزش نشان از آن دارد که کارکرد ورزش  ، این گفته" دارد را جهان تغییر قدرت
سراسر جهان معنی های متفاوت در ای مختلفی در حوزهدیپلماسی ورزش چیزه ،نیست. در واقع

(. کارکرد سیاسی 2223جکسون و هایگ،است )دهد که تأثیرش از جهانی شدن در حال افزایش می
های پژوهش در این ورزش بود. یافتهعی شناسایی شده در بخش کارکردهای ورزش اولین عامل فر

 4(، رابرتسون2212) 3ین و همکارانساه (،2223) 2(، مرکل2221) 1بخش با نتایج تحقیقات کیونگ
نتایج حاصل از  .همسو و مطابق است (1313حمزه لو ) ( و2213) 1یآناستاسووسک(، 2213)

 و ، ورزشکشورها ینورزش و روابط بمفاهیم  می دهدهای بخش کیفی در این زمینه نشان یافته
شدن یهانجین اثرات توسعه ورزش بر بعد سیاسی ترمهم عنوان ابزار صلح به یاسی و ورزشتوسعه س

 طوربهدهند که امروزه ورزش یمبود. حوادث و وقایع دنیای حاضر نشان  دهندگانپاسخاز دیدگاه 
این راستا می توان بیان کرد ورزش، یکی از  ناپذیری با سیاست پیوند خورده است. دراجتناب

، افراد و هاحکومتی بسیار مهمی است که هاصهعرملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از 
ز آن اند تا ااجتماعی آن، همواره تمایل داشته ـ المللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسیی بینهاسازمان

برداری کنند. تمایل افکار عمومی جهان به کسب اخبار برای دستیابی به اهداف موردنظر خود بهره
ی ورزشی از یکسو و انعکاس گسترده وقایع ورزشی از طریق و اطالعات مربوط به رویدادها

به هم  روزروزبهی جمعی از سوی دیگر باعث شده است که قلمرو ورزش و سیاست هارسانه
ی، های سیاسیبازکه دوری عرصه ورزش از دنیای سیاست و جدایی آن از  یطور به تر شوند؛یکنزد

نتیجه بایستی ارتباط ورزش و سیاست و  (. در1313 لو،حمزه رسد )ینمبه نظر  یاسادهدیگر امر 
ی باشد که جوی سازنده و مفید برای ورزش و دور کردن اگونه بهحضور افراد سیاسی در ورزش 

 از طریق هادولتیک کردن مردم و و نزدی منفی سیاست( هاجنبهکاری )یاسیسورزش از چهره بد 
ی ورزش در بعد توسعه روابط کارکردهااز دیگر  طلبانه فراهم شود.های گفتگوی صلحیاستس

ملل کارکرد الی ورزش در بعد توسعه روابط بینکارکردهاباشد. از دیگر الملل کارکرد اقتصادی میبین
 یورزش و توسعه گردشگراز مفاهیمی همچون  شوندهمصاحبهیدگاه افراد دباشد که از اقتصادی می

ن تشکیل شده بود. نتایج حاصل از ای اشتغال یجادو ا ورزش ی وو توسعه اقتصاد ی، ورزشالمللبین
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باشد. بسیاری همسو می( 2212) رهام و همکاران و(، 2211) 1ی کریستینسنهاپژوهشبخش با نتایج 
نظران بر این باورند که توسعه دیپلماسی ورزشی در گرو توسعه اقتصادی کشورها و از صاحب

ی زئجتواند با کسب میزبانی درصد بالعکس است. هر کشوری با میزبانی رویدادهای ورزشی می
ود خ مسائل و مشکالت اقتصادی خود را برطرف و با پیشرفت اقتصادی روابط سیاسی و دیپلماتیک

شدن بعد اقتصادی آن و آزادسازی یجهانی هاجنبهین ترمهم(. یکی از 1314را سامان دهد )شریعتی،
شدن در ابتدای آغاز آن از یجهانکه شروع فرآیند  یطور به بازارهای مالی و تحرک سرمایه است؛

بوده  ین کشورهابعد اقتصادی و آزادی تجاری و از بین بردن موانع محدودکننده گمرکی در تجارت ب
ین ترمهمی از خارج یرمستقیمغگذاری مستقیم و سازی ورزش و جذب سرمایهاست. خصوصی

در حمایت ها دولتیافته است که بار عظیمی از دوش توسعههای ورزش امروز کشورهای یژگیو
تی را و حمای ، لذا ضرورت دارد که کشور ما نیز زمینه استفاده از این منابع مالیاندبرداشتهاز ورزش 

در  کشور ورزش دیپلماسی های ضعف همچنین ها وچالش در آنچه .در دستور کار خود قرار دهد
ه لذا در این زمین .است ورزشی دیپلماسی حوزه در ساختاری ضعف ،شد اشاره آن بخش کیفی به

یی هارگاناالملل ورزشی متشکل از نمایندگان عنوان شورای روابط بین باشود کارگروهی پیشنهاد می
وپرورش، نهادهای نظامی، همچون وزارت امور خارجه، ورزش و جوانان، وزارت علوم، آموزش

 مربوطه و تعیین دستگاه متولّی در این زمینه بپردازد.  راهبردهایکارگری تشکیل شود و به تدوین 
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