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Abstract 

The aim of this study was to provide a framework for analyzing the role of sports diplomacy 

in promoting international interactions. The research method is qualitative with systematic 

analysis approach. The statistical population included current and former managers of the 

National Olympic Committee, Sport Federations, Youth and Sport Offices, Professors of 

Political Science and International Relations, Professors of Sport Management. Purposive non-

probability sampling and snowball technique were used to select the study’s participants (n = 

16). Research tools included systematic library study and the exploratory interview structure. 

The validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level 

(Content validity, Kappa coefficient). Open, axial, and selective coding methods were used to 

analyze the findings. Presented analytical framework included six main perspectives of causal 

conditions, axial phenomena, contextual conditions, interventionist conditions, strategies and 

outcomes. Finally, the link between these categories was determined by paradigm model of 

research and final theory was formed. Therefore, according to the findings of study, it can be 

stated that in today's world, sports diplomacy is one of the important tools that governments 

use to achieve their goals. Regarding the state of sports diplomacy in Iran, although there is a 

growing trend, there is still the lack of a systematic process. Therefore, the governing bodies 

of sport in our country need to make a strategy to develop sports diplomacy and improve 

peaceful relations with other countries at the regional, continental and global level and 

consequently promote international interactions. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Sport is one of the essential requirements of today's social life and one of the most 

important areas that governments have always been keen to use it to achieve their 

goals (1). Nowadays, countries pay great attention to achieve prosperity in sports 

in international arenas, because they can influence global public opinion and 

create cultural, political and economical relations among countries around the 

world (2). Therefore, given Iran's current position in the world, the success of 

Iranian sport teams in World Championships and Olympic Games, as well 

asgaining international sport seats, country's sports elites can promote the growth 

and development of sports diplomacy and subsequently international interactions 

of Iran.  Therefore, the purpose of this study is to identify some of the important 

aspects that contribute to the development of sports diplomacy, and investigate its 

effects on the highest level of interactions, namely international relations. 
 

Materials and Methods 

The research method is qualitative with systematic analysis approach. The 

statistical population included present and former managers of the National 

Olympic Committee, Sport Federations, Youth and Sport Offices, professors of 

Political Science and International Relations, professors of Sport Management 

and the Information community. Purposive non-probability sampling and 

snowball technique were used to select the study’s participants (n = 16). To gather 

data, in-depth and open-ended interviews with experts for 35 to 75 minutes have 

been performed, which continued until theoretical saturation. Research tools 

included systematic library study and the exploratory interview structure. The 

validity of tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable 

level (Content validity, Kappa coefficient). In this study, due to the clarity of 

coding steps and methods, a systematic approach was used and open (348 codes), 

axial (99 codes) and selective (20 codes) codings were used to analyze the data. 

During the interview, series of basic themes were collected during the open coding 

process and the categories were extracted from them. At the phase of coding 

paradigm, connection among categories were determined under the heading of 

causal conditions, axial phenomenon that is sports diplomacy, contextual and 

interventionist conditions, strategies and outcomes. Later, during the selective 

coding phase, all components of the coding paradigm were described and 

presented. 
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Findings 
By performing open and axial coding steps, the researcher achieved the category 

of sports diplomacy as the axial category. The other categories were organized 

around the axial category, and a paradigm model was obtained. According to the 

Strauss and Corbin process approach, in selective coding, the results of the 

previous steps were used, the main category was selected, and systematically 

linked to the other categories. Creating or improving the desired image was 

identified as the dimension of sports diplomacy or axial phenomenon. In this 

model, factors were considered as causal conditions that had a causal effect on 

axial phenomenon. The causal conditions affecting sports diplomacy included 

public participation and institutional support. Contextual conditions are the 

underlying factors that need to be provided to succeed in this process. Contextual 

conditions of this model consisted of technology and international factors. 

Interventionist factors are general characteristics that influence strategies. In this 

study, social, economic, political and legal factors were identified as 

interventionist factors. Strategies are actions and activities that can be means of 

implementing the model of sports diplomacy. These activities are action-oriented 

and help to execute processes. Strategies needed to implement the sports 

diplomacy model included structural and hardware strategic capabilities and 

strategic software capabilities. Finally, the expected results and consequences of 

implementing the model of sports diplomacy were considered. These outcomes 

can be derived from the implementation of the processes, actions and strategies of 

implementing the model of sports diplomacy. These outcomes consisted of peace 

and friendship, national unity, increased international relations, improved 

international prestige, upgrading political status, development of cultural 

interactions, development of power, economic development, avoiding of 

sanctions, isolations and negative aspects.  
 

Conclusion 
Finally, the outcomes of analysis sports diplomacy reveal important issues in 

international relations, from peace and friendship among governments and nations 

to national unity and identity, to the comprehensive development of the country 

and even the negative aspect. In today's world, sports diplomacy is one of the 

important tools that governments use to achieve their goals. Although sport cannot 

act as a miracle in inter-state relations. Ultimately, it is up to the statesmen to 

decide on the process of inter-state interaction. However, history has repeatedly 

proven that sport has restored diplomatic relations between countries and it is an 

important and effective tool in this sense. Regarding the state of sports diplomacy 

in Iran, although there is a growing trend, there is still the lack of a systematic 
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process. Therefore, the governing bodies of sport in our country need to make a 

strategy to develop sports diplomacy and improve peaceful relations with other 

countries at the regional, continental and global level, and consequently promote 

international interactions. 
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 پژوهشیمقالة 

 1بنیاد( داده ۀ)نظری المللیتعامالت بین ینقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا 
 

 3، شهرام شفیعی2، نوشین بنار1شیما موسوی گرگری سیده

 

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران تربیت   ۀدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکد.  1
ۀ  نویسندبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران )تربیتدانشکدۀ  مدیریت ورزشی    یاراستاد.  2

 ( مسئول

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن، رشت، ایران تربیتدانشکدۀ  استادیار مدیریت ورزشی  .  3
 

 1398/ 08/12تاریخ پذیرش:                          14/10/1398تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

بود.    المللیتعامالت بین  ینقش دیپلماسی ورزشی در ارتقاارچوبی برای تحلیل  هارائه چ  ، پژوهش  اینهدف  

و سابق کنونی  مدیران  پژوهش،    جامعه آماری.  بوداز نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک    پژوهشروش  

الملل  ، اساتید علوم سیاسی و روابط بینادارات ورزش و جوانان   های ورزشی وفدراسیون   المپیک وکمیته ملی  

گیری غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک  روش نمونه  از  .ندبود  و جامعه اطالعاتی  و اساتید مدیریت ورزشی

-مطالعه کتابخانه  ،ابزارهای پژوهش  نفر(.  16شد )استفاده    پژوهشدر    گانکنند برفی برای انتخاب شرکت گلوله

سنجی کیفی مطلوب  های رواییساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روشمند و مصاحبه نیمه ی نظاما

کاپا(. ضریب  محتوایی،  )روایی  شد  کدگذاری    ارزیابی  روش  انتخابیاز  و  محوری  یافته  باز،  تحلیل  ها برای 

-شرایط زمینه  پدیده محوری،   ی، منظر اصلی شرایط علّ  شششده شامل  تحلیلی ارائهارچوب  هچ  د.شاستفاده  

ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین پیوند بین این مقوله.  گر، راهبردها و پیامدها بودای، عوامل مداخله 

دیپلماسی ورزشی در   توان گفت کهمی های پژوهشبا توجه به یافته ، روازاین  ؛د و نظریه نهایی شکل گرفتش

  کنند. برداری می ها برای رسیدن به اهداف خود از آن بهرهمهمی است که دولت  هایازجمله ابزار  جهان امروز

تاحدودیبارۀ  در با    ، هستیم   رشدیروبه  روند  شاهد  وضعیت دیپلماسی ورزشی کشور،  فقدان  ولی همچنان 

نیازمند اتخاذ تدابیر های متولی ورزش کشور  سازمان  بنابراین  ؛یافته مواجه هستیممند و سازمانفرایندی نظام

ح منطقه،  ودر سطبا کشورهای دیگر    آمیزصلحروابط    بهبود  دیپلماسی ورزشی،   توسعه  از طریق  الزم هستند تا

 المللی شود. بین تعامالت یاین امر باعث ارتقا حاصل شده و قاره و جهان

 .یالمللبین تعامالت ارتقا،  ورزش، ،  ورزشی دیپلماسی :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
  ها،حکومت   که  است  بسیار مهمی  هایعرصه  از  و  امروز  اجتماعی  زندگی  اساسی   ملزومات  از  یکی  ورزش،

  اند داشته  تمایل   همواره  آن،  و اجتماعی   سیاسی   ابعاد   از  کامل   آگاهی  با   المللیبین  هایسازمان  و  افراد

  ؛ (150،  2016نیا و محمدی،  التیامی)  کنند  برداریخود بهره  مدنظر  اهداف  به  دستیابی  برای  آن  از  تا

دیگر عبارت  موفقیتبه  به  المللیبین  هایمیداندر    ،    ظرفیت   ملی،  غرور  حس   ایجاد  دلیلورزشی 

ارزشمند   آن  دیپلماتیك  کاربرد  همچنین  و  مختلف  میزبانی رویدادهای   طریق   از  اقتصادی  سوددهی

 ریزی،برنامه  با تا    ند اتالش  در   کشورها  از  بسیاری  روازاین  ؛(373،  8200،  1هولیان  و   گرین)  است

  کند  تضمین  بزرگ  رویدادهای   در  را  هاآن  موفقیت  که  کنند  مسابقات  روانه  و کرده    آماده  را  ورزشکارانی

  از  حمایت برای هادولت هایانگیزه از ،درواقع(. 118، 2015بهار، عرفانی، گودرزی و منصف، شعبانی)

 عرصه  در   کشور  یك   موفقیت  که   دید   را باید در این موضوع  آن  راهبری  و   دخالت  وعی نبه  و  ورزش

  ؛11،  2016)زرگر،  اعتبار و حیثیت ایجاد کند  نیز  المللی  عرصه بین  در   کشور  آن  برای  تواندمی  ورزشی

  ورزشی،   های میدان  در  مختلف  کشورهای  ورزشکاران  حضور  کهطوریبه  ؛( 38،  2007،  2هولیهان

  میزبانی  کسب  برای  تالش  و  المللیبین  سطوح  در  مسابقات  در  بردها   و   هاباخت  ۀدربار  اظهارنظر

  ؛ (49،  2017  ،نیا کریم  و  خداداد)   است  اهمیت  این  بارز  هاینشانه  ، المللیبین  و   جهانی  مهم  مسابقات

 راهبردی  هایاولویت  از  یکی   به  ورزش   در زمینه  پیشرفت  ورزش،  نقش  چشمگیر  افزایش  بنابراین با 

دربرنامه حاجی )  است  شده  تبدیل  دنیا   مختلف   کشورهای  ریزان  و  ساعتچی  محمودی،  -سجادی، 

 المللی و حضور توجه روزافزون کشورها به درخشش ورزشی در سطح بین(.  232،  2012آخوندزاده،  

  بین  در  های قهرمانی مدال  کسب  و  ایقاره  و   المللیبین  هایرقابت  در  کشورها  ورزشکاران  قدرتمند

  تواندمی و    است  تأثیرگذار  المللیبین  سیاست  صحنه  و   جهانی   افکار عمومی  بر  ،جهان  کشورهای مختلف

باشند )مرادی،   جهان  کشورهای  بین  و اقتصادی  سیاسی  بین فرهنگی،  روابط  و  ارتباطات  ایجاد  بسترساز

  و   معنا  دهندهنشان  ملی  توسعه  و  المللروابط بین  در  ورزش  نقش  (.59،  2015خالدیان و مصطفایی،  

است  از  بسیاری  در  ورزش  سیاسی  اهمیت ازجمله  جوامع  ورزشی  بزرگ  رویدادهای  و .  المپیك 

،  3گریکس)  باشندها انسان در سراسر جهان موفق  د در جلب توجه میلیوننتوانمی   جهانی فوتبالجام

 این  که  است  مهم   علت  ه اینب  دقیقاً  هاالمپیك  در  طال  هایمدال  شمارش   کهطوریبه  ؛(19،  2013
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  (. 16،  2012  ،1رونی )  شودمی  مربوط  کشورها  مدرنیزاسیونو    سیاسی  مشروعیت  به سنجش  شمارش

بندی دیپلماسی ورزشی در نظام جمهوری اسالمی ایران، در ابتدا ارچوب هسازی و چمنظور مفهومبه

دیپلماسی    اگر  .پردازیممی  4درنهایت دیپلماسی ورزشی  و  3، دیپلماسی عمومی2مفهوم دیپلماسی  به

ابوالحسن شیرازی، )  در نظر گرفته شود  ،هادولت  توسط  «خارج  جهان  با  مدیریت تعامل  فن»  سنتی

کار   به  ندتوانمی  مدیریت  این اعمال برایرا   متعددی  ابزارها و سازوکارهای ها دولتپس   ،(11، 2018

 بگیرند. 

در  شان  المللیبرای پیشبرد اهداف و منافع بیننیز  ها  ابزارهای دولت  شدن،با توجه به گسترش جهانی 

کارگیری ابزار و هترین مسائل مدیریت یك کشور، بیکی از مهم   ،درواقعتغییر کرده است.  طول زمان  

اژدری، فرهنگی،  )  استهای کشورهای دیگر  ثیر بر افکار عمومی و دولتأ های موجود برای تظرفیت

امیری و سلطانی ای تازه  شکل  و  شده  متحول  نیز  دیپلماسی   اساس،براین  ؛(68،  2018،  فر  صالحی 

المللی ورزش بینبارۀ  یکی از موضوعاتی که در  عالوه، به  .(394،  2013است )امینی و انعامی،    یافته

  فرهنگی   هایارزش  برمبتنی. قدرت نرم  است  5منظور کاربرد قدرت نرم مطرح است، استفاده از آن به

(.  2011،  6نای ) است  داده  قرار هدف  را   دیگر کشورهای  عمومی   افکار  بیشتر  و   کشورهاست  اجتماعی   و

 ورزش   المللی بین  شود. کارکردهای می  دنبال  آن  مختلف  هایشکل  در   دیپلماسی   طریق  از  همچنین

  صباغیان،)  استکرده    تبدیل   عمومی  دیپلماسی  و   خارجی  سیاست  ابزار  به  را  آن  نرم  قدرت  یك  ۀمنزلبه

عمومی»  (.134،  2015 به  «دیپلماسی  به وجود  دلیل جهانیتعبیری است که  شدن وضعیت قدرت 

در افکار عمومی کشور یا کشورهای هدف    برای ایجاد فضاییدرواقع،  (.  18،  2013قربانی،  )   آمده است

های  ، یکی از عرصهیالمللی ورزشورزش و رویدادهای بین  ،. با توجه به این تعاریفشودمیاستفاده  

و یکی    گیردمیزیر چتر دیپلماسی عمومی قرار    دیپلماسی ورزشیشود.  تحقق این دیپلماسی تلقی می

در دیپلماسی ورزشی از افراد و رویدادهای ورزشی .  ها قرار داردکه در اختیار دولت  از آن ابزارهایی است

مشارکت آبرای  تصویر  کردنگاهدادن،  خلق  سازمان  یو  و  مردم  میان  در  و  مطلوب  خارجی  های 

به شکلی که به تسهیل انتقال اهداف سیاست خارجی    ؛ شودها استفاده میدادن به ادراکات آن شکل

   (.58، 2016مقدم و فراهانی، شعبانی) دولت منجر شود

 
1. Rooney 

2. Diplomacy 

3. Public Diplomacy 

4. Sports Diplomacy 

5. Soft Power 

6. Nai   
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و   2کایاز ورزش است که به موضوع آمر  یاسیمعروف استفاده س  های از نمونه  1پنگنگیپ   یپلماسید

به بهبود  که درنهایت  (  305،  2016  ،4کوبییرکی)  شودمی  مربوط  1970در دهه    3ن یخلق چ  یجمهور

-البته همان  ؛ (307،  2009منجر شد )ملکوتیان،    هاکشور  این  روابط بین این دو کشور و مالقات سران

گونه نیست که ورزش باعث ایجاد صلح بین جوامع شود. داده است، همیشه اینورکه تاریخ هم نشان  ط

نیز   همراه  به  منفی  نتایج  سیاسی  اهداف  برای  ورزش  از  استفاده  که  است   داشته  وجود  رویدادهایی 

داده است و شاید نظیر آن به  وی  ترین حوادث ناگواری که در عرصه ورزش ریکی از مهم  .است  داشته

د که به جنگ  بو  6السالوادور  و  5هندوراس  کشور  دیگر تکرار نشود، مسابقه فوتبال بین دواین شدت  

معروف    7فوتبال   با   دادننمسابقه  یا  ورزشی  مسابقات  برخی  تحریم (.  39،  2015،  8مانت)  شد نیز 

المللی ورزشی  بین  هایمیدان افراد از    گاهی نیز.  سترویدادها  این  جمله  از  کشورهای دیگر  ورزشکاران

  بخشیآگاهی  نیز  و   کشور  یك  در  ها اقلیت  برابر  حقوق   و   برای بیان اعتراض به نبود آزادی اجتماعی

می   در  شدهرانده  حاشیه  به  مردم   و   افراد  درباره استفاده    ؛ (121،  2018محمدی،  )  کنندکشورها 

  و  کنندمی   استفاده  کشورها  دیگر  بر  فشارآوردن  برای  ورزشی  دیپلماسی  هم از  ها، دولتترتیبیناهب

 به  دستیابی  درکل  و  سیاسی  مشکالت  و  مسائل   حل  ها،دوستی  تقویت  و  روابط  بهبود  آن برای  از  هم

)زرگر،  می  سود  آن  و حفظ  صلح عامل    و  مناسب  و  آماده  یمحیط  ورزش  چراکه  ؛(22،  2016برند 

 آید. می به شمار المللیبین هایمالقات برای طبیعی مدخلی و  ها کشمکش کنندهتلطیف

بیشتر    برای مرور    ۀل ئمسبررسی  به  انجامپژوهشپژوهش  آن،  و خارجکشور  داخل  شده در  های   از 

 هاتوسط دولت  ورزش  طریق  از  قدرت   یارتقا»   در مقاله خود با عنوان  (2017)  9پارکز  .شوده میپرداخت

  ها،مختلف، گروه  بازیگران  که  هاییشیوه  به  توجه  گیری کرد که بانتیجه  «شرقی  اروپای  هایانجمن  و

طور به   را  خود  قدرت  تا  کنند  استفاده  ورزش  اند ازکرده  تالش  شرقی  اروپای  هایدولت  و  سساتؤم

  قدرت  پویایی   بررسی  برایرا    بسیاری  های فرصت  ورزش  قدرت و  موضوع  دهند،ارتقا    و بیرونی   درونی

 دهی ورزشی تصویر شکل  و  عملکرد»پژوهشی با عنوان  (  2017)  کوبییرکی  کند. می  فراهم  تاریخ  در

 
1. Ping-Pong Diplomacy 

2. USA 

3. Republic of China 

4. Kobierecki 

5. Honduras 

6. El Salvador 
7. Football War 

8. Munt 
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  که درالمپیك   گرفت  نتیجه  وی  انجام داد.«  2008  پکن  المپیك  هایچین: در رابطه با بازی  المللیبین

ن این پیام به مردم چی  تقویت  برای  ایوسیله   المپیك  هایمدال  بود که جدول  واضح  کامالً  2008  پکن

 تقویت   برای  مهم  ابزاری  را  ورزشی  بنابراین دولت چین عملکرد؛  چین ابرقدرت استو کل دنیا بود که  

عنوان ورزش به »با عنوان    ی( در پژوهش2017)  1و استروزک   کوبییرکی  داند. می  خود  المللیبین   تصویر

ه ک  های مختلف وجود داردها و سیاستبه این نتیجه رسیدند که روش  «یکمّ  مطالعه  یك برند ملی:

همچنان که انگلیس و    ؛ کنندالمللی خود از ورزش استفاده میبین  چهره  به  دادنشکل  کشورها برای

با   یپژوهش (2018) 2دابینسکی .به کار بردند را هاترین روشمهم با میزبانی المپیك یکی از این ژاپن

  بارۀدر  بحثوی    هدف .  انجام داد  «مفهومی  و  بحث نظری:  یورزش  دیپلماسی   تا   نرم   قدرت  از»عنوان  

  برای  تالش   زمینه  در  ویژه به  ، عمومی  دیپلماسی   و  نرم  قدرت   ورزش،  بین   مفهومی   و   نظری  ارتباطات

  به این نتیجه رسید که کشورها اوخارجی بود.  سیاست اهداف  به دستیابی برای کشورها وجهه بهبود

اگلو،  ، فیشکچیاوزساری.  کنندمیتالش  المللی  بین   سیستم  در  خود  پتانسیل  حداکثررساندنبه   برای

  «عمومی  دیپلماسی  عنصر  عنوانبه  یورزش  دیپلماسی»  ( پژوهشی با عنوان2018)  3چتین و تملچاری

  .شودمی  پر  مختلف  هایپروژه  با  دیپلماسی  و  ورزش  مفهوم  که  به این نتیجه رسیدندها  آنانجام دادند.  

  یورزش  دیپلماسی   هایها فعالیتو ملت  است  منطقی  و  نرم  ی قدرت  دیپلماسی   فعالیت  عنوانبه  ورزش

و    ورزشی  سفیران  ها،فناوری  و  ها رسانه  ملی،   برندهایالمللی،  بین  ورزشی  هایسازمان  طریق  از  را

  بهبود   و  خود  ملی  فرهنگ  گسترش  در جهت  ورزش  دنیای  در  خود  برتری  دادننشان   برای  البیگری

 تأثیرات  تر؟قوی  باالتر،  تر،سریع »  ( در پژوهش خود با عنوان2018)  4تینر کنند.  استفاده می  اقتصادی

رات رویدادهای ورزشی بزرگ را در کشور میزبان بررسی کرد.  یثأ ت  «ورزشی  بزرگ رویدادهای  سیاسی

هر    اما   ،نیستکاری بیهوده    ورزشی  رویدادهای  احتمالی  سیاسی   اثرات  وی استدالل کرد که بررسی

ها در  ثیر آنأ ت ،  نشان داد او  ولی پژوهش    ، ثیر را در جامعه میزبان خواهد داشتأ ت  کمترینرویدادی  

ایجاد سرگرمی و تفریح در سطح   تواندالبته کمترین پیامد آن می ؛ سطوح گسترده جامعه ناچیز است

 . باشد جامعه 

با  ( 2015مرادی، خالدیان و مصطفایی )توان به پژوهش  در ایران می  شدهانجاماندک های ژوهش پ در 

نتیجه    ها. آناشاره کرد  «اجتماعی  و  فرهنگیمیان  ارتباطات  توسعه  در  ورزش  نقش»  عنوان این  به 
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افراد،    بین  مساعی  و تشریك  مشارکت  شناخت  در  مهمّی  نقش  ورزشی  مسابقات  و  رسیدند که ورزش

  و   همبستگی  تقویت  اجتماعی،   ارتباطات   تحکیم  اجتماعی،   استعدادهای  بروز  و  پذیریمسئولیت

  یارتقا  و  تقویت  اجتماعی،  و  انسانی  اخالق  پرورش  جسمی،   و  روانی  سالمت   یاجتماعی، ارتقا  مشارکت

  فرهنگی،میان  ارتباطات  و  المللبین  روابط  انسانی، گسترش  و   فرهنگی  اجتماعی،   اقتصادی،   هایسرمایه

  سازیمدل»( پژوهشی با عنوان  2017)  شریعتی و گودرزی  . دارد  غیره  و   صلح  توسعه  و   تفاهم   تقویت

در  دیپلماسی  هایمؤلفه 1ساختاری انجام   «ایران  اسالمی  جمهوری  المللبین  روابط  توسعۀ  ورزش 

 فرهنگی،   توسعۀ  المللی،بین   پرستیژ  و  برندینگ)  ورزشدهنده دیپلماسی  های تشکیلمؤلفهها  آندادند.  

تاریك،   از  رفتبرون  تحریم،   و   انزوا  با   مبارزه  اقتصادی،   توسعۀ  سیاسی،  توسعۀ   دوستی،  و  صلح  بعد 

محمدی    هوشمندانه( را شناسایی کردند.   قدرت  توسعۀ  و  ایرسانه  تعامالت  ملی،  همگرایی   و   وحدت

«  دوستی  و   صلح  ایجاد   برای  المللیبین  و   داخلی  سیاست  در  ورزش  جایگاه»وهشی با عنوان  ( پژ2018)

 در  هادولت  و  هاملت  روابط  در  راهبردی  و  مهم  هاینقش  تواندمی  ورزش،  ها نشان دادداد. یافتهانجام  

عنوان2018)  پورراسخ و جوادی.  باشد   مختلف داشته  سطوح با  پژوهشی  نقش ورزش و توسعه  »  ( 

  « ایراناجتماعی و روابط خارجی جمهوری اسالمی  -های فرهنگیدیپلماسی ورزشی در پیشبرد سیاست

های روشن و شفاف، فقدان آگاهی  مشیشامل نبود خطهای مختلف  ها و ضعف چالشها  آنانجام دادند.  

بیان  را  ورزشی  -های بالقوه دیپلماسی فرهنگیشناخت از ظرفیتنبود  و دانش الزم در این زمینه و  

-کرسی کسب بر ثرؤم عوامل تحلیل»( پژوهشی با عنوان  2018)  پورکشاورز، فراهانی و بهرامی.  کردند

  شش  ،اولویت  ترتیببه  ،داد  نشان  انجام دادند. نتایج  «ایران  نمایندگان توسط ورزش  المللیبین ایه

-لفهؤم  عنوانبه  سیاسی، و  شغلی  و  ایحرفه  ارتباطی، اقتصادی،  مدیریتی،  فرهنگی،  و  اجتماعی  عامل

ای ( در مقاله2019)  شریعتی درنهایت،    .نقش دارند   ورزشی  المللیبین هایکرسی  کسب در  ثرؤم های

بحث   «منتخب  کشورهای  ایران و  خارجی  روابط  توسعه  در  ورزش  دیپلماسی  تطبیقی  مطالعه»  با عنوان

  قالب  در  و  جامع  ایبرنامه  ارائه  اقتصاد نوظهور، با  با یافته و کشورهای  کند که کشورهای توسعهمی

  سیاسی  کالن اهداف تحقق دنبالبه ورزشی هایشرکت  حتی و مربیان، داوران ورزشکاران، از استفاده

  تفریحی  ایپدیده  عنوانبه   ورزش  به  ایران  سیاسی  گیرانتصمیم  آنکههستند؛ حال  ورزش  بستر  در  خود

 کنند. که باید استفاده نمیآنگونه ،المللبین عرصه در ایران ورزش ظرفیت از نگرند و می

با مسائلی    واسطه تحوالت جهانیتوسعه به کشورهای درحالدهد که  پیشین نشان می   هایپژوهشمرور  

برنامه  ارتباطات و    ،منسجم  راهبردیریزی  همچون ضعف  ارتق  منظم  فقدان فرایندیضعف  ای برای 

 
1. Structural equation modeling 
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از طریق    هاآن  هایی در رشد و ارتقای جایگاهدودیتو این موضوع موجب مح  اندالملل مواجهروابط بین

و سیستم ورزشازاین   ؛شودمیورزش   نیازمند    رو صنعت  این همواج  برایتدابیری  اتخاذ  کشور  با  ه 

های استراتژیك ریزیبرنامه  توانند با های متولی ورزش کشور میسازمان  ها است.مشکالت و محدودیت 

  بهبود وجهه   جهان ودر سطح  کشور  درخشش    موجب  های ورزشی،موفقیت  و منسجم و متعاقب آن

 ی توسعه صلح و ارتقا   توانند موجبمی  یاز طریق دیپلماسی ورزش  د وشون  از طریق ورزش  یالمللبین

اهداف    زبا جهان یکی ا  تعامل سازنده   ،در حال حاضر  . شوندح منطقه، قاره و جهان  ودر سطکشور    روابط

می  اساسی محسوب  جهانی  ،اساسبراین   ؛شودکشور  عرصه  در  ایران  کنونی  موقعیت  به  توجه   و   با 

المپیك  جهانی    هایهای ورزشی در عرصهدرخشش تیم المللی  های بینو همچنین کسب کرسیو 

و باعث   کنندجایگاه ایران در ساختار جهانی کمك  یتوانند به ارتقاورزشی، نخبگان ورزش کشور می

در کشور انجام    ع جام  ی پژوهش  تاکنونزمینه  در این    ه، عالوبه.  شوند  یرشد و توسعه دیپلماسی ورزش

کیفی    ایمطالعه ضرورت دارد  بنابراین    ؛شوداحساس می  ارچوب جامعهفقدان الگو و چ  و  نشده است

برخی  شود  بر همین اهمیت، در این پژوهش تالش می  بنا  انجام شود.  بارهدر این  با رویکرد اکتشافی  

توسعه باعث  که  مهمی  ابعاد  ورزش  از  بر    شود  شناسایی  ، دنشومی  یدیپلماسی  آن  تبعات  و  آثار  و 

 .بندی شودارچوبهسازی و چمفهوم   ، تجزیه و تحلیل  ، المللیینترین سطح تعامالت یعنی روابط بکالن
 

 پژوهش روش
-فدراسیون  کمیته ملی المپیك و   کنونی و گذشتۀمدیران    پژوهش، جامعه    بود و   کیفی   پژوهش حاضر

الملل و اساتید مدیریت ورزشی  ورزش و جوانان، اساتید علوم سیاسی و روابط بین  ادارات  های ورزشی و

نمونه .  ندبود روش  گلوله از  تکنیك  و  نظری  غیراحتمالی هدفمند  انتخاب شرکتگیری  برای  -برفی 

تا    35مدت  از مصاحبه عمیق و باز به  ند. نفر بود  16  پژوهشاستفاده شد. نمونه    مطالعهدر    گانکنند

ادامه یافت. این حالت    1ها استفاده شد که تا حد اشباع نظریدقیقه با خبرگان برای گردآوری داده  75

ی اتوبرای اطمینان یك مصاحبه دیگر نیز انجام داد. مح  پژوهشگرت و  فدر مصاحبه پانزدهم صورت گر

  ،ها هر مصاحبه نوشته شد و بعد از کدگذاری اولیه، مفاهیم اولیه استخراج شد. پس از اتمام مصاحبه

شد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات  اقدام  پیشین    های پژوهشتر مبانی نظری و  به مطالعه عمیق

های  ای ثانویه و تمهلفهؤنهایت شناسایی مدرها و  نظران به تحلیل دادهصاحب  هایپژوهشگر و نظر

که در  گرا وجود دارد  نوخاسته و سازنده  بنیاد سه رویکرد سیستماتیك،اصلی اقدام شود. در نظریه داده

 
1. Theoretical Satuation 
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پژوهش شیوهبه  این  و  مراحل  وضوح  شیوه  علت  سه  از  و  سیستماتیك  رویکرد  از  کدگذاری  های 

نظور افزایش مبه  استفاده شده است.  کد(  20)  و گزینشی  کد(  99)  ، محوریکد(  348)  کدگذاری باز

شده از روش توافق بین دو کدگذار براساس ضریب کاپای  اطمینان از کیفیت و دقت کدگذاری انجام

باشد، بیانگر توافق میان    7/0که ضریب کاپا در شرایط معناداری بیش از  درصورتی  . شداستفاده    1کوهن

اینکه کدگذار دوم    دو رویکرد اصلی وجود دارد: اولدر استفاده از این روش،    کدگذاران خواهد بود.

دادن  انجامباید تعداد مشخصی کد را به هر طبقه اختصاص دهد و دوم اینکه کدگذار دوم الزامی به  

آمد که بیانگر   به دست 001/0داری ابا معن 783/0محاسبه ضریب کاپا حدود  براساس  این کار ندارد.

 است.  پژوهش این برای کاپا  ضریب  بودنمطلوب

 

 نمونه آماری پژوهششناختی جمعیتهای  ویژگی -1جدول 
Table 1- Demographic Characteristics of Statistical Sample of Research 

 متغیر

Variable 

 شناختی ویژگی جمعیت

Demographic 

Characteristics 

 فراوانی

Frequency 

 درصد فراوانی 

Frequency 

Percentage 

 تحصیالت 
Education 

 ارشد کارشناسی 

Master's degree 
1 93.75 

 دکتری 

Ph.D. 
15 6.25 

 جنسیت 
Gender 

 مرد

Male 
13 81.25 

 زن

Female 
3 18.75 

شوندگان  نفر از مصاحبه 7نوع تخصص )

  مقام  بر سمت کنونی خود که صاحب عالوه 

 بودند، صاحب دانشگاه  استاد یا اجرایی

 ( بودند نیز  المللیبین کرسی

 مقامات اجرایی ورزش کشور

Executive Authorities of 

Country's Sports 
4 25 

Type of Specialization 

(7 of the Interviewees, in 

Addition to Their Current 

Position as an Executive or 

University Professor, 
also Held an International Seat) 

 اساتید علوم ورزشی

Sport Science Professors 
8 50 

 الملل علوم سیاسی و روابط بیناساتید 

Professors of Political 

Science and International 

Relations 

4 25 

 

 
1. Cohen’s Kappa Value 
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در    از سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی  با استفادهها  نتایج تحلیل داده

 است. خالصه شده  شمارۀ یكجدول 
 

 کدهای ثانویه و مفاهیم -2جدول  

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 
 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 
 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 ی علّ شرایط

Causal 

Conditions 

 دهی عمومی مشارکت

Public Participation 
 

  در ورزشی ثیرگذارأت افراد و فردی مناسب الگوی   ارائه

 المللی بین  سطح

  در  جوانمردی  روحیه  تقویت و ایجاد و ها ارزش آموزش

  در حضور  برای  سازیآماده جهت  در ورزشکاران 

 المللی بین  ورزشی  های میدان

  ورزشکاران  طلبیهیجان و طلبیقدرت و نفس   به اعتماد

 المللی بین سطح در

-بین  سطح در افراد  عقاید و احساسات  ابراز  برای  فرصتی

 المللی 

  سطح   در افراد توسط ورزشی هایموفقیت کردن تجربه

 ( المللیبین  کرسی کسب و  مدال کسب )  المللیبین

  تعهدات  بهبود و  پذیریجامعه و  نظم  و اخالق آموزش

 مربیان  و ورزشکاران  اجتماعی

 حمایت نهادی  

Institutional Support 

  و نخبه  و پایه ورزشکاران  از دولت حمایت نحوه  و میزان

 . دارند المللی بین  کرسی که افرادی

شده  گرفته هایتصمیم از دولت حمایت نحوه  و میزان

  ورزش یارتقا جهت در ورزشی  کالن هایسازمانتوسط 

 المللی بین سطح در

  ورزشی غیر هایسازمان   مشارکت و حمایت نحوه  و میزان

  توسعه جهت  در  ورزش با مرتبط هایگیریتصمیم در

 الملل بین  روابط 

  فعال افراد و مدیران  سیاسی رفتارهای  به تسلط  میزان

  در  کشور ورزشی های سازمان المللبین  روابط  درسیستم

 الملل بین  روابط توسعه جهت
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 ایشرایط زمینه 

Contextual 

Conditions 

 تکنولوژی

Technology 

 

 کشور  ورزش در نوین  فناوری و علم

  سایر با ورزشی پیشرفته  تجهیزات و تکنولوژی تبادل

 کشورها 

  المپیك ملی کمیته و ورزشی  های فدراسیون اعضای اعزام

 المللی بین  آموزی علم هایدوره در  شرکتبرای  

  تحقیقاتی هایطرح اجرای و مطالعاتی هایفرصت

 مشترک

 المللی بین 

International 

  ورزشی هایفدراسیون  با   داخلی هایفدراسیون تعامل

 جهانی  هایفدراسیون همچنین و دیگر  کشورهای

  المپیك ملی هایکمیته   با  المپیك ملی کمیته بین ارتباط

 المپیك المللی بین  کمیته و کشورها  سایر

  هایانجمن و هافدراسیون در مختلف  هایکرسی داشتن

 ورزشی  المللیبین

  در ورزش  نمایندگان   و مرداندولت هایظرفیت از استفاده

 المللی بین  مجامع

 گر شرایط مداخله

Intervening 

Conditions 

 سیاسی و قانونی 

Political and Legal 

  المللی بین جایگاه  ایجاد در ورزشی  حاکم   بدنه تالش

  در گیریتصمیم و دولت هیئت در آن  اهمیت  و ورزشی

 نظام 

 ورزش  در  سیاسیون مشارکت  و دخالت 

 ورزش به مردان دولت و مدیران  نگرش نوع 

 کشور  توسعه برنامه  در ورزش  جایگاه

  عنوان به  ورزشی رویدادهای  میزبانی و ورزش از استفاده

 حاکمان   سیاسی ابزار

 ورزشی  موجود قوانین  روزنبودنهب و  قانونی خألهای وجود

  از  برخی   مغایرت و کشورها  بین  قانونی های تفاوت وجود

 یکدیگر   با هاآن
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 اقتصادی 

Economical 

 مردم  درآمد میزان  و اشتغال   نرخ

 گرانی  و تورم میزان

 شده انجام های گذاریسرمایه  و اقتصادی رشد  میزان

 GDP یا کشور  ملی  ناخالص تولید  میزان

 اجتماعی  

Social 

  المللیبین  ورزش بر  آن یرأثت و کشور جمعیتی ترکیب

 (غیره و  سنی میانگین جمعیت،   رشد نرخ )

  در ورزش  بر آن تأثیر و کشور  اجتماعی  نشاط   میزان

 المللی بین  سطح

  در ورزش  بر آن تأثیر و کشور  اجتماعی امنیت  سطح

 المللی بین  سطح

  غیره و آموزش  سطح  اجتماعی،  رفاه آینده، به امید  میزان

 المللی بین  سطح در ورزش  بر آن ثیرأت و

 پدیده محوری 

Central 

Phenomenon 

دیپلماسی  

 ورزشی 

Sports 

Diplomacy 

خلق و یا بهبود  

 وجهه مطلوب 

Creating or 

Improving 

a Desirable 

Image 

 المللی بین  اذهان در مثبت  تصویر وجهه و  بهبود  و ساخت

 بلیغات منفی جامعه جهانی ت کردنابزاری برای خنثی

المللی از طریق موفقیت در رویدادهای  کسب احترام بین

 المللی های بینورزشی و کسب کرسی

 افزایش اعتبار و شهرت و استقالل کشور 

 راهبردها 

Strategies 

  و ساختاری راهبردی  هایقابلیت

 افزاری سخت 

Structural and Hardware 

Strategic Capabilities 

 

  کشور ورزشی امکانات و تسهیالت  و ها زیرساخت   توسعه

  میزبانی کسب  برای  جهانی  استانداردهای  با منطبق

 المللی بین  رویدادهای

  ورزشی هایمجموعه و هاباشگاه  و اماکن  تعداد افزایش

 هابرای تمرین و آمادگی تیم  کشور

آمادگی   برای  ورزشی تجهیزات  و امکانات کردن فراهم

 المللی بین  هایمیدانورزشکاران برای آمادگی حضور در 

  و روز  به  ورزشی علمی هایآکادمی سیس و تجهیز أت

 مجهز 
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 
 افزاری های استراتژیك نرمقابلیت

Strategic Software 

Capabilities 

 المللی بین ورزشی مسابقات  میزبانی برای  ریزیبرنامه 

  در حضور و کسب مدال منسجم برای تدوین برنامه

 المپیك و جهانی  مسابقات 

  گذاری در بخش ورزش دانشگاهی برای حضور سرمایه

 دانشگاهی  ورزش جهانی  مجامع  در مؤثر و فعال

  حفظ المللی وهای بینریزی برای کسب کرسیبرنامه

 شده کسب هایجایگاه

 ای حرفه و پایه مربیان  یو ارتقا افزایشریزی برای  برنامه 

ح پایه تا  وگذاری برای تربیت ورزشکاران از سطسرمایه

 نخبه 

 ن و معلوال ارتقا ورزش بانوان برای گذاری سرمایه

ها،  ها، کنفرانسحضور و برگزاری همایش ریزیبرنامه 

 المللیهای ورزشی بین ها و جشنوارهنشست

 پیامدها 

Outcomes 
 دوستیصلح و 

Peace and Friendship 

 ها میان کشور و سایر دولت صلح تقویت  و ایجاد

 آمیزای مسالمتبه شیوه اختالفات حل  و دوستی بهبود

 المللی بین ثبات  استحکام  برای  ابزاری

 نظامی   درگیری و جنگ  برای   جایگزینی

 وحدت ملی  

National Unity 

 گرایی ملی تقویت و همگرایی  و وحدت  افزایش

 اقوام  و هااقلیت  ادغام  و اتحاد

 ملی  غرور افزایش

 کشور   داخلی ثبات  و نظم  به   کمك

 ملی  دولت تحکیم

 دولت با  کشور عمومی افکارکردن همراه
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 
 المللی افزایش مناسبات بین

Increasing International 

Relations 

  روابط عرصه   در کشور معرفی و شناسایی ابزاری برای  

 خارجی 

  برجسته  هایشخصیت  و دولتمردان حضور برای ایزمینه

 المللی بین  عرصه در

 سیاسی  گفتمان به   ورود برای ای زمینه ایجاد

  کشور با سایر   سازنده ارتباط و تفاهم افزایش به   کمك

 کشورها 

 المللی بین  تناقضات و تضادها کاهش

 دیگر  کشورهای  با  دیپلماتیك روابط  برای ای زمینه ایجاد

 

 المللی بهبود منزلت بین

Improving International 

Status 
 

 

  توانمند  چهره ۀدهندنشان ورزشی  رویدادهای در  موفقیت

 جهانی  جامعه  در  کشور ورزشی

  طریق از  دیگر کشورهای مقابل  در کشور  نمایی قدرت 

 ورزشی  رویدادهای در  موفقیت

  قهرمانان  المللیبین ثیرگذاریأت و نفوذ قدرت  کسب

  طریق از المللیبین  هایکرسی صاحب  افراد   و ورزشی

 ورزش 

  دادن نشان برای  ایوسیله ورزشی رویدادهای میزبانی

 کشور  جانبههمه توسعه

به نمایش گذاشتن چهره توانمند داخلی کشور از طریق  

 های ورزشی کسب میزبانی و موفقیت

 
 سیاسی  جایگاه  یارتقا

Promotion of Political 

Status 

 رسیدن به اهداف سیاست خارجه کشور برای  ابزاری  

 ها روابط سیاسی کشور با سایر دولتکمك به توسعه  

های سیاسی، حفظ ثبات، توسعه  ابزاری برای کسب ارزش 

 و رشد دولت ملی کشور 

ابزاری برای کمك به تکامل نظام دولت ملی کشور و  

 احتمالی سیاسی کشور  یهاپوشاندن ضعف

 آوردن محیطی برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فراهم

  و سیاسی اختالفات  ،هاتنش، هاکلیشه کاهش  برای  ابزاری

 کشورها سایر   با  کشور ایدئولوژیك تضادهای
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 
 فرهنگیتوسعه تعامالت 

Development of Cultural 

Interactions 

  کشورهای  هایفرهنگخرده و  هافرهنگ کردننزدیك

 یکدیگر  به   مختلف

  و کشور  ملی  فرهنگ  نمایش   برای بستری  کردن فراهم

 ی فرهنگیهاارزش  ارائه

 جهانی  سطح در  کشور  متعالی هایارزش  و هاآرمان تبلیغ

  دادننشان  با خارجی جلب اذهان  زمینه کردن فراهم

 ورزشی رویدادهای  طول در  کشور فرهنگ

کشور با سایر   فرهنگی هایتفاوت پذیرش ظرفیت افزایش

 کشورها 

 توسعه قدرت  

Power Development 

  جامعه  در کشور نماییقدرت و وجود ابراز   برای  ابزاری

 جهانی 

  در  موفقیت طریق از نرم  قدرت تقویت  برای بستری

 ورزشی  رویدادهای میزبانی کسب و ورزشی رویدادهای

  و  سنجش برای شاخصی ورزشی  رویدادهای در  موفقیت

 کشورها   سایر  با مقایسه  در  کشور قدرت  ارزشیابی

  المللی بین های کرسی صاحبان و  مربیان ورزشکاران، 

 کشور  نرم قدرت  از  مصداقی عنوانبه

 توسعه اقتصادی  

Economic Development 

  اقتصادی چشمگیر پیشرفت  برای  ایعرصه کردن فراهم

 کشور 

 کشور  خارجی   و داخلی  اقتصادی  گذاریسرمایه  افزایش

  اشتغال،   ایجاد برای  بستری  المللیبین رویدادهای میزبانی

   ایجاد  و محلی بازارهای  رونق

 و بهبود وضعیت کار در کشور  جدید  ارهایککسب

  گذاران سرمایه  و مالی حامیان ورود برای ای زمینهایجاد 

 خارجی 

 داخلی  خدمات و کاالها صادرات  ای برایزمینه ایجاد
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 کدهای ثانویه و مفاهیم  -2جدول ادامة 

Table 2- Secondary Codes and Concepts 
 عوامل 

Factors 

 مفاهیم اصلی 

Main Concepts 

 ها )کد اولیه( مولفه

Components (Initial Code) 

 
 دوری از تحریم و انزوا 

Avoiding Sanctions and 

Isolation 

 انزوا  از  کشور  خروج  به   کمك

 از سوی سایر کشورها   سیاسی فشارهای  کاهش به   کمك

 کشور  سیاسی جایگاه  و بهبود ارتقا به   کمك

کشور در میان   برای   المللیبین و سیاسی  ارزش  کسب

 جامعه جهانی 

 ها تحریم کاهش  برای بستری  کردن فراهم

 بعد منفی 

Negative Dimension 

 تروریستی  حمالت  برای  بستری  ورزشی رویدادهای

  و سیاسی های دشمنی برای  ایزمینه کردن فراهم

 کشورها  سایر با  ایدئولوژیك

 قدرتمند  کشورهای  سلطهبرای    ابزاری

  و هادشمنی تشدید برای   ابزاریرویدادهای ورزشی 

 کشورها  جویی انتقام

 

عنوان مقوله محوری به  یبه مقوله دیپلماسی ورزش  پژوهشگر  ،مراحل کدگذاری باز و محوری  جرایبا ا

  مدلی   ؛شد حاصل پارادایمی مدل و شدند سازماندهی  محوری دست یافت و سایر مقوالت حول مقوله

  با  مطابق.  پیامدهاست  و  اقدامات  ،گرو مداخله  ایشرایط زمینه  محوری،  پدیده   ی، علّ   شرایط  شامل   که

قبلیگام  نتایج  انتخابی  کدگذاری  در  کوربین،  و  استراوس  فرایندی  رویکرد   شد،  گرفته  کار  به  های 

 سه  نتایج  به  توجه  با  .شد   داده  ارتباط  هامقوله  سایر  به  مندنظام  شکلبه  و   شد  انتخاب  مقوله اصلی

  به دیپلماسی ورزش  یارتقا مدل  نهایی  ارچوبهچ انتخابی،  کدگذاری  و باز، محوری کدگذاری مرحله

 .  استشکل شمارۀ یك  شرح
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 ی مدل دیپلماسی ورزشییارچوب نهاهچ -1 شکل

Figure 1- The Final Framework of Sports Diplomacy Model 

 

 گیری و نتیجه بحث
-بین  تعامالت   یارتقا  در  ورزشی  دیپلماسی   نقش  ارچوب مفهومیهشناسایی چ  با هدف   پژوهش   این

و آثار و    شد  شناساییمهم نقش دیپلماسی ورزشی  برخی از ابعاد    در این پژوهش،   انجام شد.المللی  

سازی و  و مفهومتجزیه و تحلیل    ها، ترین سطح تعامالت، یعنی روابط بین دولت کالنتبعات آن بر  

دیپلماسی    ها، آن  تحلیل  و   هامصاحبه  انجام   از  پس  شدهحاصل  پارادایمی  مدل در   بندی شد. ارچوبهچ

شرایط   محوری،  پدیده  ی،علّ  شرایط  و سایر مقوالت شامل  شد  تعیین  محوری  مقوله  عنوانبه  یورزش

 شدند.  سازماندهی محوری پیامدها حول مقوله و  اقدامات ،گرو مداخله ایزمینه

.  هستنددهی عمومی و حمایت نهادی  دو مقوله مشارکت،  شده در این پژوهششناسایی  علّی   شرایط

  مناسب   الگوهای   افزایش مشارکت عمومی با ارائه  در راستای  ، پژوهشدر    گانشوندمصاحبهبه اعتقاد  

 روحیه   تقویت  و   ایجاد  ، هاارزش   المللی، معرفی و آموزشسطح بین  رب  ورزشی  ثیرگذارتأ  افراد  و  فردی
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اعتمادبه  ورزشکاران  در  جوانمردی افزایش  جهت  در  مناسب  شرایط  ایجاد    و   طلبیقدرت  و   نفس و 

که در این زمینه طوری به  ؛انجام داد  اقداماتی را  توانالمللی میبین  سطح  در  ورزشکاران  طلبیهیجان

عنوان ، بهشانبرخی کشورها از ورزشکاران و مربیان پرآوازه  ، ( نشان دادند2016نیا و محمدی )التیامی

نماینده در هیئت یا  بیندیپلمات  استفاده میهای  فرستادهالمللی خود  این  این صورت  در  ها  کنند. 

دهنده وضعیت و جایگاه  زیرا این افراد نشان  ؛کنندمستقیم کشور خود را به دنیا معرفی میرغیطور  به

-موریتأ ر م های رسمی دعنوان دیپلماتپنگ بهکشور چین از بازیکنان پینگ  مثالً  ؛هستند  شانکشور

می  استفاده  خود  همچنین  کنهای  کردند (  2018)  میرسپاسی  و  فقیهی  مهرگان،د.    مشارکت   ،ذکر 

فعالیت  عمومی نیستدر  مستثنا  آن  از  ورزش  که  مناسبات  و    و   سیاسی  ساختار  نوع  لحاظ  به  ،ها 

افراد چه در داخل و چه    هایتلقی  طرز  و  هادیدگاه   خودنوبهبه   امر  این  دهدنشان می  آن  کارکردهای

در    .دهدتغییر می  سیاسی  نظام  عملکرد   یبهبود روابط سیاسی و ارتقادربارۀ    را  المللیدر سطح بین

  نقش   ی در زمینهحمایت نهادی ازجمله عوامل علّشوندگان گزارش کردند که  بخش دیگری مصاحبه

  دولتی   هایحمایتاز طریق  ها بیان کردند  است. آن  المللیتعامالت بین  یدر ارتقا  دیپلماسی ورزشی

  و   سیاسی   رفتارهای  به  ان مسلطمدیر ، حمایت از  المللیبین  کرسی  دارای  افراد  و  نخبه  ورزشکاران  از

  الملل بین  روابط  توسعهراستای    درتوان  می  ورزشی  های سازمان  المللبین  روابط  سیستم  در  فعال   افراد

  اشاره  (2012)  توفیقیتوان به مطالعه  دیپلماسی ورزشی گام برداشت. در تبیین این یافته می  یو ارتقا

 در  شخصی  ورزیغرض  جناحی،  و   سیاسی  هایدیدگاه   اختالف  مدیریت،  ثباتیبی  ،کرد که نشان داد

  ،کرسی  صاحب  افراد  از  نکردنحمایت  و  ورزشی  توفیقات  در  دیپلماسی  نقش  از  مدیران  تدبیریبی  کنار

و همکاران  کشاورز. همچنین هستند ورزش المللیبین موجود هایکرسی دادنازدست  عوامل ازجمله

استفاده از  تجربیات و جایگاه افراد، تدبیر و  ،سوابق  مدیریت صحیح و توجه به  ،نشان دادند  (2018)

های آسیایی  شود جایگاههای کارآمد داخلی باعث میاز چهره های الزمهای موجود و حمایتفرصت

توان رو می ازاین  ؛ افزایش یابد های قاره آسیا و حتی جهانایران در شورای المپیك آسیا و کنفدراسیون

رشد  فت درصورتی میگ بتوان در مجامع  توان در جهت  برداشت که  دیپلماسی ورزشی کشور گام 

های دولت حمایتزمینه به و در این  دارند که قدرت نفوذرا کسب کرد  های مهمیالمللی، کرسیبین

 .نیاز است

مصاحبه نظر  وجهه  و  خلق  ،شوندگانطبق  به   بهبود  دیپلماسی  مطلوب  بعد  پدیده    ورزشیعنوان  یا 

المللی  بین  هایکرسی  کسب  و  ورزشی  رویدادهای  در  موفقیت  ها،به اعتقاد آنمحوری شناسایی شد.  

  کسب  ، منفی  تبلیغاتکردن  خنثی  ،المللیبین  اذهان  نزد  در  مثبت  تصویر  و  وجهه  بهبود  و   باعث ساخت

و    استقالل  و   شهرت  و  اعتبار   افزایش   ،المللیبین  احترام می  یارتقاکشور  ورزشی    ؛شوددیپلماسی 
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 همواره   المللیبین  هایها و سازماندر پژوهش خود گزارش کرد حکومت(  2016)  نیاالتیامی  کهطوری به

برداری کنند. خود بهره  مدنظر  اهداف  به  دستیابی  برای  آن  هایظرفیتورزش و    از  تا  اندداشته   تمایل

  ،چند دهه اخیر یعنی قبل و بعد از انقالب بررسی کنیم اگر بخواهیم دیپلماسی ورزشی کشور را در  

 چه  و  انقالب  از  قبل چه  ما  خارجی روابط  و  سیاست   باید این مسئله را مدنظر قرار دهیم که پیچیدگی

  مدنظر   کمتر  خاص  شکل  به  ورزشی  دیپلماسی  و  درکل   عمومی  دیپلماسی  است تا  شده   باعث  آن  از  بعد

 آن رشدی داشته است که اوج شکوفایی وبیش روبهزش ایران روند کمور  اما در دهه اخیر، ، بگیرد قرار

بازی المپیك  را  می  2012های  گرفت.  لندن  قرار  جهان  هفدهم  رده  در  ایران  که  دانست  این  توان 

المللی بود و ورزش ابزاری های بینموفقیت زمانی به دست آمد که ایران در بدترین شرایط و تحریم

سابقه  درخشش بیپس از آن نیز  المللی در آن زمان برای ایران بود.  اعتبار و منزلت بینبرای کسب  

جهانی  درخشش تیم ملی فوتبال کشورمان در جامهای اخیر و  های والیبال و بسکتبال در سالتیم

های ورزشی های فردی ورزشکاران و نمایندگان کشورمان در سایر رشتهروسیه، در کنار موفقیت  2018

کرسی کسب  همچنین  بینو  کشورمان  ،المللیهای  ورزش  ظرفیت  از  نشان  است؛ دا  همه    شته 

تواند با  دلیل توان بالقوه ورزشی میجمهوری اسالمی ایران به ،  (2015)  صباغیان  به گفتۀ  کهطوری به

از ورزش و رویدادهای ورزشیدادن به دیپلماسی ورزشی خشکل پیشبرد منظور بستری برای  به  ود 

ولی با تمام این اوصاف، دیپلماسی ورزشی همچنان   ، مند شودالمللی بهرهاهداف خود در سطح بین

و رویدادهای   افراد ،ورزش هایظرفیتگونه که باید از ای در سیاست کشورمان است و آنابزار حاشیه 

راتژی و رویکرد استمداران  سیاستورزشی در جهت بهبود روابط دیپلماتیك استفاده نشده است و  

 طورکه باید جدی نگرفته شده است. د و این مقوله آننندارنه  در این زمیای  شدهریزیشفاف و برنامه

ها  ( مراجعه کرد که چالش2018)   پورتوان به نتایج پژوهش راسخ و جوادیدر تبیین این موضوع می

خط و ضعف نبود  مثل  مختلفی  و  مشیهای  الزم  دانش  و  آگاهی  فقدان  شفاف،  و  روشن    نبودهای 

منظر   ( از2019)نیز    شریعتیبه باور    .کردند  ذکرهای بالقوه دیپلماسی ورزشی را  شناخت از ظرفیت

 دیپلماتیك   روابط  عرصه  مدارانسیاست.  است  نکرده  درخور پیدا  یالگوی   هنوز ایران  ورزش  دیپلماسی

  ورزشکاران،  دیپلماتیك  قدرت  از  مناسبی  «ورزشی  ادراک»همچنان    کشورها  سایر  بر خالف  ایران  کشور

 .ندارند ایران ورزش طورکلی موقعیتبه و مربیان داوران،

رو ازاین  ؛ هستندالمللی  ابعاد تکنولوژی و بین  ایعوامل زمینه  پژوهش،در    گانکنند به اعتقاد شرکت

با اعزام    بنابراین  کرد؛ کشور استفاده    ورزش  در  نوین  هایفناوری  و  ماسی باید از علمرشد دیپل  برای

المللی  بین  آموزیعلم  هایدوره  در  شرکت  منظورهب  المپیك  ملی  کمیته  و   ورزشی   هایفدراسیون   اعضای

جهت توان در  میمشترک    تحقیقاتی  هایطرح  اجرای  و   مطالعاتی  هایو همچنین ایجاد شرایط فرصت
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موسوی شفایی، ایمانی و فقری  مینه  فناوری گام برداشت. در این زتوسعه و تبادل علم و دانش نوین  

  و  علمی  به دستاوردهای  دستیابی  جهت  در  کشور  یك  الش چ  ( گزارش کردند که هرچقدر2017)

نظام  جایگاهش  نسبت  همان  به  شود،  بیشتر  تکنولوژیك که    یافت  خواهد   ارتقا  نیز  المللبین  در 

توان توان گفت که در جهان کنونی میبنابراین می  ؛پدیده مستثنا نیستدیپلماسی ورزشی نیز از این  

.  های ورزشی در جهت بهبود جایگاه دیپلماسی ورزشی گام برداشتبا استفاده از تبادل علم و فناوری

  بر ارتقای جایگاه دیپلماسی   مؤثریای  عامل زمینهالمللی را  بعد بین  گانکنندشرکت  ،در قسمت دوم

تعامالت  ؛دانستند  ورزشی و  ارتباطات   ورزشی   هایفدراسیون  با   داخلی  هایفدراسیون  بنابراین 

 ملی  هایکمیته  با  المپیك  ملی  کمیته  بین  جهانی، ارتباط  هایفدراسیون  همچنین  و  دیگر  کشورهای

داشتن  المللیبین  کمیته  و  کشورها  سایر  المپیك  و   هافدراسیون  در  مختلف  هایکرسی   المپیك، 

 در  ورزش فراکسیون نمایندگان و مرداندولت هایظرفیت از ورزشی و استفاده المللیبین هایانجمن 

 د. نساز رشد جایگاه دیپلماسی ورزشی باشد زمینهنتوانالمللی میبین مجامع
به قانونی  و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  عوامل  پژوهش  این  ممداخله  عوامل  عنواندر  بر ؤگر   ثر 

 کشور،  اجتماعی  نشاط   کم  ، میزاندر عامل اجتماعی   .شدند   شناسایی  راهبردهای دیپلماسی ورزش

ر  دگر  توانند ازجمله عوامل مداخلهالمللی میبین  ورزش  بر  آن  ثیرأت   و   رفاه اجتماعی و    امنیت  سطح

الت اجتماعی  رفع این معضبرای  توان گفت  رو میازاین  ؛ توسعه راهبردهای دیپلماسی ورزشی باشند

ارتقمی برای  ورزش  از  افزا  یاتوان  و  اجتماعی  استفاده  نشاط  اجتماعی  همگرایی  عامل    .کردیش 

شرکت  که  بود  عواملی  دیگر  از  مداخلهبهپژوهش  در    گاننندکاقتصادی  عامل  بر ؤم  گرعنوان  ثر 

 تورم   مردم، میزان  درآمد   میزان  و  اشتغال  بودن نرخ کمکه  طوریبه  کردند؛شناسایی    دیپلماسی ورزشی

 جمله عوامل کاهنده توسعه دیپلماسی ورزشی زا  ها گذاریسرمایه  و  اقتصادی   رشد  کمگرانی و میزان    و

کرد ایران کشوری است که از    گزارش  ( در پژوهش خود2017)  طورکه سلیمانی پورلكهمان  ؛هستند

ها با ساختار  دلیل تحریمهای درون ساختار اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر بهیك سو با چالش

دیپلماسی ورزشی   یتواند چالشی بزرگ در ارتقاعامل اقتصاد می  رو؛ ازاین اقتصاد جهانی منطبق نیست

قانونی  شوباشد. درنهایت مصاحبه و  عامل سیاسی  بهندگان  گر معرفی کردند.  عنوان عامل مداخلهرا 

بودن اهمیتکم  و  ورزشی  المللیبین  جایگاه  ایجاد  در  ورزشی  حاکم  بدنهاندک  تالش    دمعتقد بودن  هاآن 

  نوع   ورزش،  در  سیاسیونناکارآمد    مشارکت  و  دخالت  نظام،  در  گیریتصمیم   و  دولت  هیئت  در  آن

  قانونی  هایتفاوت  وجود  کشور و  توسعه  برنامه  در  ورزش  جایگاه ورزش،    به  مرداندولت  و  مدیران  نگرش

جایگاه دیپلماسی تواند باعث ایجاد روند نزولی در می یکدیگر   با هاآن از برخی مغایرت و  کشورها بین

 شود.  کشورورزشی 
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شامل   راهبردهای ورزشی  سخت  ساختاری  راهبردی  های قابلیت  هایحوزه  دیپلماسی  و  و  افزاری 

  افزایش  ، ورزشی  امکانات  و  تسهیالت  ، هازیرساخت  توسعه  .شودمیافزاری  های استراتژیك نرمقابلیت

ورزشی  -های علمیسیس و تجهیز آکادمیأ ت  و   کشور  ورزشی  هایمجموعه  و  هاباشگاه  و  اماکن   تعداد

های همان موقعیت  افزاری،های سختقابلیتدرواقع،  .  باشد  زمینهتواند راهبردها و اقداماتی در این  می

بودن و سایر شرایط کالن موجود در ورزش کشور دلیل پرهزینهزیربنایی در ورزش کشور هستند که به

شوندگان، کمبود براساس دیدگاه مصاحبه  شوند.درستی انجام نمییا بهاست    ها غفلت شدهاز آن   یا

سختقابلیت و  های  کشور  در  زیرساختریزی  برنامه  نبودافزاری  توسعه  جهت  در  ها، استراتژیك 

داشته را  رویدادهای مهم دنیا    یشود کشورمان بتواند میزبان می  مانعاست که    چشمگیریمحدودیت  

 هایکرسی  کسبریزی برای  برنامهندگان  شومصاحبهافزاری،  های استراتژیك نرمقابلیت  بارۀدر  .باشد

مسابقات جهانی و المپیك، تربیت مربیان و ورزشکاران  گرفتن میزبانی و کسب مدال در  المللی،  بین

  علمی  یهاکنفرانسو    هاهمایش  برگزاری  و  ن و حضورورزش بانوان و معلوال  یای و نخبه، ارتقاحرفه

ها سرآمد است و در سطح جهان شناخته شده  ورزش   از  تعدادی   در   ما   کشور ترین عوامل دانستند.  را مهم

چالش مهمی که در زمینه کسب کرسی    . یم هست   مؤثر   کرسی   صاحب   تر کم   المللی بین   مجامع   در   اما   است، 

برنامهبین هنوز  که  است  این  دارد  وجود  استراتژیك  المللی  کالن    دربارۀریزی  سطح  در  مقوله  این 

نداردسیاست و سیاست مشخص و صریحی  آن  ،گذاری وجود  است  نشده  گرفته  باید جدی  طورکه 

افرادی    بیشتر  : گفتباره  شوندگان در اینلی وجود ندارد. یکی از مصاحبهالملکسب کرسی بین  دربارۀ

د و حمایت  نجایگاه کسب کن  انداسطه توانایی شخصی خود توانسته وبه  ،المللی دارندکه کرسی بین

نمی انجام  جایگاه  به حفظ  و کمك  جایگاه  آن  به  رساندن شخص  در جهت  اشخاصی  خاصی  شود. 

توانند  د که مینآیثیرگذار بودند و این افراد منبع مهمی به شمار میأتی  هاکرسی ها در  هستند که سال

طورکه باید از تخصص و توانمندی سفانه آن أ ولی مت ،  تجارب خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار دهند 

 و   اه پیشنهاد دادند که سازمان  (2018)و همکاران    کشاورز،  بارهشود. در این  این افراد استفاده نمی

  استفاده المللی بایدبین هایکسب کرسی برای گذارثیرأو ت اساسی عوامل تمام از ورزش ارشد مدیران

بلندمدت،  تدوین  با   و   کنند  تالش  عوامل  این  تقویت  و  حفظبرای    ،کنند   هایکرسی  کسب  برنامه 

در   همچنین  .دهندقرار    مدنظر  ورزش  در  مهم  هایاستراتژی  از  یکی   عنوانبه   را  ورزش  المللیبین

ریزی استراتژیك در جهت  راستای تحقق اقدامات و راهبردها برای ارتقا دیپلماسی ورزشی باید برنامه

سطح ورزش   یای برای ارتقاکارگیری مربیان حرفهبه  و  نورزش بانوان و معلوال  یپروری، ارتقانخبه 

  ،(2009)  ملکوتیانبه عقیدۀ  چنانچه    ؛وجود داشته باشد  و متعاقب آن درخشش در سطح جهان  کشور

در این  کنند.  می  عمل  هادولت  میان  رابطه  ایجاد  در  کنندهتسریع  عنوان به  ورزشکاران نخبه و مربیان
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 و  ورزشکاران،  ورزش  مدیران در  نداشتنثبات  و  مدیران  هایاییجه: جابگفتای  شوندهراستا، مصاحبه

و    مربیان برنامه  مدتانداز طوالنیچشم  نبودورزشی  از ، محدودیت عمدهریزیدر  مانع  است که  ای 

داشتن برنامه استراتژیك برای دیپلماسی در حالت کلی،  شود.  پیشرفت یکپارچه در ورزش کشور می

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  های گوناگون توسعه کشور را در زمینهورزش کشور، فرصت

 کند. و اقتصادی فراهم می

منزلت   بهبود  المللی،بین  مناسبات  افزایش  ،صلح و دوستی، وحدت ملی   یارتقابراساس نتایج پژوهش،  

 از   دوریجایگاه سیاسی، توسعه تعامالت فرهنگی، توسعه قدرت، توسعه اقتصادی،    یارتقا  ،المللیبین

دیپلماسی    که  کردند  عانشوندگان اذ مصاحبه  . شناسایی شدند  عنوان پیامد به  منفی  دبع  انزوا و  و  تحریم

و همچنین شود  می  اختالفات  آمیزمسالمت  حل  و   هاکشور  میان  صلح   تقویت  و  ایجاد   ورزشی باعث

  ؛بین کشورهاست  نظامی  درگیری  و  جنگ  برای  جایگزینیو    المللیبین  ثبات  استحکام  برای  ابزاری

 عنوان ابزار اصلی و کارآمد برایبهورزش  توانند از  ها میدولتاین باور ایجاد شده است که    بنابراین

استفاده    ایجاد جوامع  بین  بازیکه  طوری بهکنند؛  صلح  مهم  مفاهیم  از  المپیكیکی   نیز   های 

در یونان    بیان کردند که(  2016) محمدیو   نیا التیامی  در این زمینهوجودآوردن صلح جهانی است.  به

:  گفتای در این باره  شوندهمصاحبهشد.  بس اعالم  های المپیك، آتشبرگزاری بازیباستان نیز در زمان  

سران د.  نبرقرای ارتباط بین کشورهای مختلف دار  برایشماری  های المپیك برتری و امتیاز بیبازی

د و  ابه دور از تنوع و تعدد نژکنند و این دیدارها المپیك با هم دیدار میهای بازیکشورها در حاشیه 

و فرصتی برای ایجاد صلح و بیشترشدن است  تعامل سازنده  تبادل فرهنگ و  ای برای  زمینه  ،ایدئولوژی

و دولت  آمیز بینروابط مسالمت از رویدادهای بین  ؛ کندفراهم می  هاکشورها  ویژه  بهالمللی  بنابراین 

معتقد    ( 2016)  ونه که زرگرگهمان  ؛ المللی سود جستترویج صلح و دوستی بین  برایتوان  المپیك می

همان چیزی که پیردو کوبرتن را بر آن   ؛ یای صلح جهانی باشد ؤتواند بسترساز تحقق رورزش میاست  

-های ملی یك کشور در مسابقات بینحضور تیم  بازگشایی کند.های المپیك مدرن را  داشت تا بازی

  ، گرایی ملی  تقویت  و   وحدت  باعث افزایشکه    است  دیپلماسی ورزشی  یارتقاالمللی از دیگر پیامدهای  

بیان کرده است ( نیز  2018)  محمدیشود.  هویت ملی می  و تقویت  کشور  عمومی  افکار  کردنهمراه

 تقویت نیز ملی وحدت و همبستگی ورزشی، و مسابقات ورزش از ناشی احساسی وحدت واسطهبه که

کشور آفریقای جنوبی    بارزترین مثال در این زمینه  یابد.  بهبود  تواندمی  ملی   هویت  نوعی به  و   شودمی

بوده است و با گرفتن میزبانی جاماست که سال  خوبی جهانی فوتبال بهها با مسئله آپارتاید درگیر 

حضور تیم   ،برای ماتر  یا مثال ملموس.  (2013)پترسن،    توانست روند وحدت ملی خود را بهبود بخشد

 بود و با شعار و درخشش بازیکنان تیم ملی    روسیهتبال  فو  2018جهانی  ر جامفوتبال کشورمان دملی 
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نفر، یك ملت و یك ضربان قلب» را بیشوحدت    «هشتاد میلیون  انسجام ملی کشورمان  ازپیش  و 

پیروزی و  شوند و  میتبدیل  المللی به نماد ملی  های ورزشی در عرصه بینتیم  ،درواقع  .دقویت کرت

که  ذکر کرده است نیز (2009) ملکوتیان. کند ها برای مردمان یك کشور اهمیت پیدا میشکست آن

تقویت و همبستگی ملی در داخل یك کشور مورزش در سطح بین از دیدگاه  ثر است.  ؤالمللی در 

در این زمینه  .  باشد   مهم دیگرپیامد    تواندمی  ورزشی  المللیبین  مناسبات   افزایش  گان،کنندشرکت

  هاییبرای بازگشت و ازسرگیری روابط دیپلماتیك بین دولت را ایبرگزاری رویدادهای ورزشی، زمینه

مناسب    یرویدادهای ورزشی محیط  که مدت طوالنی روابط خود را قطع کرده بودند.  کندفراهم می

این زمینهترین ممهم  رود.مداران کشورهای مختلف به شمار میهای سیاستبرای مالقات   ، ثال در 

  کهاست    (دیپلماسی پینگ پنگ  )معروف بهمیان آمریکا و چین    هفتادپنگ در دهه  مسابقه پینگ

به اعتقاد    .(2009)ملکوتیان،    شده میان دو کشور داشتازسرگیری روابط قطع  بر  چشمگیریثیر  أ ت

دیگر شده و    کشورهای  مقابل   در  کشور  نمایی باعث قدرت  المللیبین  منزلت  بهبود  ،شوندگانمصاحبه

المللی کسب، حفظ و بهبود منزلت بینامروزه    .دهدبه جامعه جهانی نشان می  توانمندی ورزش کشور را

  هایانگیزه  از  کند که یکی ( گزارش می2007. هولیهان )آیدها به شمار میین اهداف دولت تراز مهم

  یك  موفقیت  که  دید  موضوعباید در این    را  آن  راهبری  و  دخالت  و  ورزش  از  حمایت  برای  ها دولت

اعتبار و حیثیت ایجاد کند. نیز  المللی  بین  عرصه  در  کشور  آن  برای  تواندمی  ورزشی  هعرص  در  کشور

-سرمایه  ،در این زمینه به آن اشاره کرد  توانترین مواردی که مییکی از مهم  نیز(  2016)  زرگربه باور  

نازی و پرستیژ دادن استواری رژیم  برلین برای نشان   1936المپیك  ذاری هنگف دولت آلمان نازی در  گ

های باشکوهی مثل المپیك آلمان قدرت خود را به  آلمان بود که در جایگاه اول قرار گرفتن در رقابت

  مسلم است ولی  ، های بسیار اشاره کردتوان به مثال کشورهای ابر قدرت دیکته کرد. در این زمینه می

المپیك و جامرویدادهای ورزشی بزرگ بیندر  که   هانی فوتبال، چه توانایی کسب  جالمللی ازجمله 

ها باعث  های رنگارنگ و چه گرفتن میزبانی و برگزاری باشکوه آنها، چه کسب مدال سهمیه در آن

 شود. المللی کشورها میکسب اعتبار و منزلت بین

منافع   ، دیپلماسی ورزشی در جهت درست قرار بگیرداگر . ستپیامدهااز دیگر  جایگاه سیاسی  یارتقا

 سیاسی،  هایارزش  کسب  برای  ابزاری،  کشور  سیاسی  روابط  توسعه  به  سیاسی زیادی ازجمله کمك

و   کشور  سیاسی  احتمالی  خألهای  و   هاضعف  پوشاندن  و کمك به  دولت  رشد  و  توسعه  ثبات،  حفظ

بود.    سیاسی  اختالفات  و  هاتنش  کاهش  برای  ابزاریهمچنین   بینخواهد  با سیاست ورزش  المللی 

داخلی کشورها   هایر سیاستددرگیر شده است و تبعات آن بر روابط بین کشورها و حتی نقش آن  

های غیر دولتی متولی ورزش همواره آن ازمانشعار کمیته ملی المپیك و دیگر سانکارناپذیر است.  
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  محمدینیا و  که التیامیآنچنان؛  ولی در واقعیت چنین نیست  ،است که سیاست باید از ورزش جدا باشد 

اذعان می2016) عرصه  های سازمان  و  افراد  کنند، گاهی (   برای  مناسبی   محل  را  ورزش  غیردولتی، 

  المللبین  روابط  صحنه  در  ورزشی  بزرگ  اجتماعات   از  و   دهند می   تشخیص  خود  سیاسی   های فعالیت

تر  روز به هم نزدیكورزش و سیاست روزبه   ، درواقع  .کنند استفاده می  خود  اهداف  برای دستیابی به

پیامد  است.    المللدر سیستم روابط بین  شوند و عرصه ورزش مکانی بالقوه برای رویارویی کشورهامی

  هایتفاوت  پذیرش  ظرفیتشود تا  دیپلماسی ورزشی باعث می  .استتوسعه تعامالت فرهنگی    ، بعدی

ها و افکار عمومی کشورهای مختلف  فرهنگکردن  ورزش قابلیت نزدیكها افزایش یابد.  کشور  فرهنگی

های اجتماعی هستند که به کشورهای های ورزشی همانند گروهبه یکدیگر را دارد. ورزشکاران و تیم

به نمایش میتلف میمخ را  ( در  2018)  گونه که محمدیهمان  ؛ گذارندروند و فرهنگ کشور خود 

  ؛ نزدیك با فرهنگ دارد  ایعنوان یك فعالیت اجتماعی، رابطه ورزش بهکرد که  پژوهش خود گزارش  

ارتقا  .ناپذیر مردم در جوامع استفرهنگ بخش جدایی  کهآنچنان  ی توسعه قدرت پیامد مهم دیگر 

و تقویت قدرت نرم   نماییقدرت  و  وجود  توانند از ورزش برای ابرازدیپلماسی ورزشی است. کشورها می

برتری  که  گزارش کردند (  2016بابایی، سیمبر، سلیمانی کشایه و رضایی )  باره،استفاده کنند. در این  

  ایجاد در ورزش تأثیرگذاری  و یك کشور در مقابل سایر کشورها از راه مسابقات ورزشی، نشانه برتری

جویند تا از  دادن قدرت نرم خود سود میها از عرصه ورزش برای نشانبنابراین دولت  ؛است  نرم   قدرت

یپلماسی ورزشی  د   برسند.  ،این طریق به اهداف سیاست خارجی خود که همان جذب و اقتاع است

را   اقتصادی  دارد.پ در  نیزتوسعه  افزایش  ، درواقع  ی    خارجی  و   داخلی  اقتصادی  گذاریسرمایه  باعث 

  رونق  اشتغال،   ایجاد  برای  داخلی، بستری  خدمات   و   کاالها   صادرات  برای  ایزمینه  شود و می  کشور

 ای عرصه   ؛ همچنینشودمیکشور    در  کار  وضعیت  بهبود  و  جدید  وکارهایکسب  ایجاد  و  محلی  بازارهای

خصوص به کسب میزبانی رویدادهای  کند. این امر بهکشور فراهم می  اقتصادی  چشمگیر  پیشرفت  برای

جانبه ای برای توسعه همه گرفتن میزبانی رویدادهای ورزشی زمینه  ،درواقع .  المللی ارتباط داردمهم بین

نیز در  2009)  ملکوتیانکند.  اقتصادی فراهم می رابطه بین ورزش و   که  گویداین زمینه می(  پایه 

های ورزشی  مین منابع مالی تمامی فعالیتأ ریزان رویدادهای ورزشی برای تاقتصاد آن است که برنامه

اقتصاد هستند. از طرف دیگر بهرهذگسرمایه  ، خود، وابسته به  از  اران برای  اقتصادی   ظرفیتبرداری 

درواقع شدند.  حیطه  این  وارد  دوسویه  ،ورزش  امروزه منافع  است.  برقرار  اقتصاد  و  ورزش  میان  ای 

وسیعی از سرمایه در آن   میزاندارد و گردش    سیارفوتبال سود تجاری بویژه  به ای و  های حرفهورزش

می درواقعدیده  بخش  ،شود.  برنامهازجمله  که  کشورهایی  در  پردرآمد  زمینه  های  در  صحیح  ریزی 

ای  های حرفهامروزه ورزش معتقد است که( نیز 2018) محمدیرود. میاقتصاد ورزش دارند به شمار 
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-براساس نظر مصاحبهشوند.  محسوب میهم در کنار اینکه جنبه رقابت و بازی دارند، فعالیت تجاری 

 دیپلماسی ورزشی   یارتقا  ،دیپلماسی ورزشی بود. درواقع  پیامد دیگر  تحریم و انزوا  دوری ازشوندگان،  

و فشارهای سیاسی  کند  میبه خروج کشور از انزوا کمك    ، کند فراهم می  ها تحریم  کاهش  برای  بستری

ابزاری است که کمك ، ارتقای دیپلماسی ورزشی،  دهد. درواقع از سوی کشورهای دیگر را کاهش می

تواند در خدمت  ورزش میالمللی کشور در میان جامعه جهانی بهبود یابد.  بین  و  سیاسی  کند ارزشمی

و  ورزشی در کنار هم قرار دهد    های میدانماسی و سیاست خارجی قرار بگیرد و دشمنان را در  دیپل

نمونه   اشاره شد،  پنگ که قبالًباعث ازسرگیری روابط دیپلماتیك بین کشورها شود. دیپلماسی پینگ

ثیر مثبت بر روابط بین کشورها  أ گونه نیست که ورزش تالبته همیشه این  ؛ بارز این دست روابط است

منفی   پیامد  است  ممکن  دیپلماسی ورزشی  باشد.  براساس گفته مصاحبهنیز  داشته  باشد.  -داشته 

و    سیاسی   هایای برای دشمنیتواند زمینهران، ورزش و رویدادهای ورزشی مینظشوندگان و صاحب

-بین  سطح  در  ورزش  منفی  برجسته  بعدکشورها باشد.    جوییانتقام  و  هادشمنی  تشدید  برای  ابزاری

می شاملالمللی  دشمنی  مبتنی  روابط  ایجاد  تواند  مسلطیا  بر  کشورها،  بین  دشمنی  شدن  تحریك 

گرایانه در ورزش کید بر اندیشه ملیأالمللی ورزشی، تهای مهم بینگیریکشورهای قدرتمند بر تصمیم

بی بینو  صلح  به  باشدتوجهی  دولتهمچنان  .المللی  ورزشی  که  دیپلماسی  از  روابط   برایها  بهبود 

کنند، برای فشارآوردن بر دیگر  رگیری روابط خود استفاده میسل منازعات سیاسی و ازحالملل و بین

  جویند. تحریم مسابقات ورزشی ودستیابی به اهداف دیپلماتیك خود نیز بهره می  منظوربهکشورها  

با ورزشکارانمسابقه ازجمل  ندادن  تاریخ    (،2016)  زرگرباور  به    این موارد است.   ۀبرخی کشورها  در 

با نمونهیزبرگزاری  المپیك  تحریم مشاهده میهای  نشانهای  شورها مالحظات  دهد کمی  شود که 

ترین المپیك اند. اولین تحریم مشهور المپیك که به سیاسیارد عرصه ورزش کردهرا و  سیاسی خود

یکی از مشهورترین  نیز  مسکو    1980بود. المپیك تابستانی  مربوط    1956به المپیك    ،هم معروف بود

 هاست. تحریم

اینکه   دردرنهایت  را  مهمی  مسائل  ورزشی  دیپلماسی  پیامدهای  بین  بارۀتحلیل  آشکار روابط  الملل 

جانبه ها گرفته تا وحدت و هویت ملی و توسعه همهها و ملتاز صلح و دوستی بین دولت  ؛کند می

ها  مهمی است که دولت  هایکشور و حتی بعد منفی. دیپلماسی ورزشی در جهان امروز، ازجمله ابزار

از آن بهره تواند در روابط بین کشورها به  ورزش نمیکنند.  برداری میبرای رسیدن به اهداف خود 

ولی    ،مردان استگیری درباره روند تعامل بین کشورها بر عهده دولتعنوان معجزه عمل کند و تصمیم

ن کشورها شده  باعث ازسرگیری روابط دیپلماتیك بیورزش    ثابت شده است که  بارها در طول تاریخ  

  روند   شاهد دودی  حتا  کشور،  ورزشی  دیپلماسی ربارۀ  دشود.  مهم و کارآمد محسوب می  یاست و ابزار
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فرایندی   استراتژیك و فقدانریزی  ضعف در برنامهولی همچنان با مسائلی همچون    ،هستیم  رشدیهبرو

نیازمند  های متولی ورزش کشور  رو سازمانازاین  ؛دیپلماسی ورزشی مواجه هستیم  یافته برایسازمان

از طریق   آمیز با کشورهای  دیپلماسی ورزشی، بهبود روابط صلح  سعهتواتخاذ تدابیر الزم هستند تا 

 المللی شود. بین تعامالت یباعث ارتقاو این امر  شودحاصل  ح منطقه، قاره و جهانودیگر در سط

 

 تشکر و قدردانی 

که   بزرگوارانی  و  اساتید  از همه  مصاحبهنویسندگان  در  پژوهش همکاری    ،با شرکت  این  انجام  در 

 داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارند.
 

References 
1. Abolhassan Shirazi, H. (2018). Cultural diplomacy and the role of friendship societies 

in international communication. International Communication Quarterly, 10(38), 9-

38. (in Persian). 

2. Amini, A., & Anami Alamdari, S. (2013). Globalization of culture and the function 

of cultural diplomacy in foreign policy. Strategic Quarterly, 21(65), 393-413. (in 

Persian). 

3. Azhdari, L., Farhangi, A. A., Salehi Amiri, S. R., & Soltanifar, M. (2018). Model of 

Islamic Republic of Iran Public cultural diplomacy. Culture-Communication Studies, 

18(38), 68-102. (in Persian). 

4. Babai, M., Simbar, R., Soleimani Kashaye, S., & Rezaei, M. (2016). The effect of 

sports diplomacy on soft power in the international system. Strategic Study of Sport 

and Youth, 14(29),143-159. (in Persian). 

5. Dubinsky, Y. (2018). The image of Beijing and London in Israeli media coverage of 

the 2008 and 2012 Olympic Games. The International Journal of Sport and Society, 

9(2), 37-50. 

6. Eltiami Nia, R., & Mohammadi Azizabadi, M. (2016). The subordinate and 

accelerating role of sport in providing conditions for peace among governments. 

International Political Research Quarterly, Islamic Azad University, Shahreza 

Branch, 22, 149-179. (in Persian). 

7. Ghorbani, n. (2013). a study of the Challenges of Iranian public diplomacy in the 

Persian Gulf Region (Case study: Bahrain and Iraq) (Unpublished doctoral 

dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian). 

8. Green, M., & Hollian, B. (2008). Policy making and prioritization in the development 

of championship sport (R. Gharakhanloo, & E. Gharakhanloo, Trans). Tehran: 

National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran. (in Persian). 

9. Grix, J. (2013). Sport politics and the Olympics. Political Studies Review, 11(1),  

15-25. 

https://www.sid.ir/paper/247649/fa
https://www.sid.ir/paper/247649/fa
https://www.sid.ir/paper/247649/fa
http://ensani.ir/fa/article/336767/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336767/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336767/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/378829/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/378829/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/378829/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.sid.ir/paper/519387/fa
https://www.sid.ir/paper/519387/fa
https://www.sid.ir/paper/519387/fa
https://cgscholar.com/bookstore/works/the-image-of-beijing-and-london-in-israeli-media-coverage-of-the-2008-and-2012-olympic-games
https://cgscholar.com/bookstore/works/the-image-of-beijing-and-london-in-israeli-media-coverage-of-the-2008-and-2012-olympic-games
https://cgscholar.com/bookstore/works/the-image-of-beijing-and-london-in-israeli-media-coverage-of-the-2008-and-2012-olympic-games
https://pir.shahreza.iau.ir/?_action=article&au=1775669&_au=%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://pir.shahreza.iau.ir/?_action=article&au=1775669&_au=%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://pir.shahreza.iau.ir/?_action=article&au=1775669&_au=%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://pir.shahreza.iau.ir/?_action=article&au=1775669&_au=%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://www.sid.ir/paper/513077/fa
https://www.sid.ir/paper/513077/fa
https://www.sid.ir/paper/513077/fa
https://www.gisoom.com/book/1608470/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1608470/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1608470/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1478-9302.12001
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1478-9302.12001


 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            144

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

10. Houlihan, B. (2002). 11 Political involvements in sport, physical education and 

recreation. The sociology of sport and physical education, 190. 

11. Keshavarz, L., Farahani, A., & Bahramipur, B. (2018). Analysis of factors affecting 

the acquisition of international sports seats by Iranian representatives. Journal of 

Sport Management and Development, 7(4), 2-15. (in Persian). 

12. Khodadad Kashi, F., & Karimnia, E. (2017). Investigating the impact of economic 

and social factors on countries' sports success at the Olympics (1996- 2012). Journal 

of Economic Modeling Research, (25), 43-67. (in Persian). 

13. Kobierecki, M. M., & Strożek, P. (2017). Sport as a factor of nation branding: A 

quantitative approach. The International Journal of the History of Sport, 34:7-8,  

697-712. 

14. Kobierecki, M. M. (2016). Ping–Pong diplomacy and its legacy in the American 

foreign policy. Polish Political Science Yearbook, 45, 304–316. 

15. Kobierecki, M. M. (2017). Sports performance and shaping international image of a 

China: Towards Beijing 2008 Olympic Games. Polish Political Science Yearbook, 

46(1), 304-416. 

16. Malkotian, M. (2009). Sports and Politics. Journal of Politics, 39(2), 301-316. 

17. Mehregan, F., Faghihi, A. H., & Mirsepassi, N. (2018). The role of political 

participation and the democratic system in shaping political culture (Case study: 

Kurdish citizens in Iraqi Kurdistan). Journal of Public Transition Policy in 

Managemen, 9(30), 1-19. (in Persian). 

18. Malkotians, M.  (2010). Sports and politics. Journal of Politics, 39(2), 301-316. (in 

Persian). 

19. Mohammadi Azizabadi, M. (2018). The place of sport in domestic and international 

politics for peace and friendship. Journal of Politics, 4(40), 113-123. (in Persian). 

20. Moradi, S., Khaledian, M., & Mostafaie, F. (2015). The role of sport in developing 

intercultural and social communication. 4(6), 55-60. (in Persian). 

21. Mousavi Shafaie, M., Imani, H., & Faghri, M. (2017). China's economic diplomacy 

and global empowerment. International Political Economy Studies, 1(2), 156-171.  

(in Persian). 

22. Munt, V. M. (2015). Game, set, match: Sports and the future of diplomacy 

(Unpublished master’s thesis). CUNY City College.  

23. Murray, S. (2012). Sports-diplomacy: A hybrid of two halves . Available at: 

http://www.culturaldiplomacy.org (Accessed 1 September 2012).  

24. Nai, J. (2011). Soft power, the tools of success in international politics (S. M. 

Rouhani, & M Zolfaghari, Trans). Tehran: Imam Hussein University of Technology, 

Tehran. (in Persian). 

25. Ozsari, A., Fisekcioglu, İ. B., Cetin, M. C., & Temel, A. S. (2018). Sport diplomacy 

as public diplomacy element. International Journal of Science Culture and Sport, 6(3), 

339-349. 

 

 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20023120112
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20023120112
https://www.sid.ir/paper/407436/fa
https://www.sid.ir/paper/407436/fa
https://www.sid.ir/paper/407436/fa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186019/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2012-1996
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186019/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2012-1996
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186019/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-2012-1996
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2017.1403901
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2017.1403901
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2017.1403901
https://marszalek.com.pl/yearbook/issues/45/ppsy2016023.html
https://marszalek.com.pl/yearbook/issues/45/ppsy2016023.html
https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/147-ppsy2017109
https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/147-ppsy2017109
https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/147-ppsy2017109
https://www.sid.ir/paper/110247/fa
https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_13112.html
https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_13112.html
https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_13112.html
https://ijpa.srbiau.ac.ir/article_13112.html
https://www.sid.ir/paper/110247/fa
https://www.sid.ir/paper/110247/fa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1239303/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1239303/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336752/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/336752/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=12&pageid=29524&owner=7449
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=12&pageid=29524&owner=7449
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=12&pageid=29524&owner=7449
https://academicworks.cuny.edu/cc_etds_theses/560/
https://academicworks.cuny.edu/cc_etds_theses/560/
https://research.bond.edu.au/en/publications/the-two-halves-of-sports-diplomacy
https://research.bond.edu.au/en/publications/the-two-halves-of-sports-diplomacy
https://bookroom.ir/book/20264/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://bookroom.ir/book/20264/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://bookroom.ir/book/20264/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/734964
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/734964
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/734964


 145                                                               ...  تتعامال یدر ارتقا یورزش یپلماسینقش د: گرگریموسوی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

26. Parks, J. (2017). Promoting authority through sport by states and societies of Eastern 

Europe. Wissenschaftliches Netzwerk, Integration und Desintegration: Zur Sozial- 

und Kulturgeschichte des Osteuropäischen Sports im Internationalen Vergleich. 

Available at:   http://www.leibniz-ios.de (Accessed 11 Januar 2017).  

27. Petersen, K. (2013). Nation building in South Africa. Available at: http://rudar.ruc.dk 

/bitstream/1800/11344/1/Nation%20building%20in%20South%20Africa%20CE.pdf 

(Accessed 4 August 2016). 

28. Rasekh, N., & Javadipour, M. (2018). The role of sport and the development of sport 

diplomacy in the promotion of socio-cultural policies and foreign relations of the 

Islamic Republic of Iran. Sport Management. 11(2), 219-234. (in Persian). 

29. Rooney, P. (2012). Sport for Development and Peace: the case of Northern Ireland. 

Master of Arts–Environment, Society and Development, 1-69. 

30. Sabaghian, A. (2015). Sport diplomacy. Culture-Communication Studies, 16(31), 

131-151. (in Persian). 

31. Sajjadi, S. N., Mahmoudi, A., Saatchi, V., & Haji Akhundzadeh, M. (2012). 

Investigating the priorities and strategies for improving the judo championship of iran 

from the perspective perspective. Journal of Sport Management, 6(2), 231-246.  

(in Persian). 

32. Shaabani Bahar, Gh. R., Erfani, N., Goodarzi, M., & Monsaf, A. (2015). Application 

of path analysis model to explain effective indicators of Iranian teams' sports success 

in international events. Applied Research in Sport Management, 3(3), 117-131.  

(in Persian). 

33. Shabani Moghadam, K., & Farahani, A. (2016). Politics and international relations in 

sport. Tehran: Organization of Academic Jihad Publications. (in Persian). 

34. Shariati Feizabadi, M. (2019). A comparative study of sport diplomacy in the 

development of foreign relations of iran and selected countries. Journal of Political 

Science, 1(29), 125-148.  (in Persian). 

35. Shariati, M., & Goodarzi, M. (2017). Structural modeling (SEM) of the components 

of sport diplomacy in the development of international relations of the Islamic 

Republic of Iran. New Approaches to Sport Management, 5(16), 89-104. (in Persian). 

36. Soleimani Pourlak, F. (2017). The challenges and needs of Iranian economic 

diplomacy and its foreign policy requirements. Parliament and Strategy Quarterly, 

23(88), 325-358. (in Persian). 

37. Theiner, P. (2017). Faster, higher, stronger? The political effects of sports mega-

events. Paper presented at ISA Annual Conference, Baltimore. 

38. Tofighi, O. (2012). Jam news agency sports group. Thursday. Newsletter: 

10080065197. Available at: http://jamejamonline.ir/sport/671145522913982611.  

(in Persian). 

39. Zargar, A. (2016). Sport and international relations: Conceptual and theoretical 

aspects. Journal of Political Science, 11(32), 7-48. (in Persian). 

 

 

https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-parks-sports-and-authority.pdf
https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-parks-sports-and-authority.pdf
https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-parks-sports-and-authority.pdf
https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-parks-sports-and-authority.pdf
http://rudar.ruc.dk/
http://rudar.ruc.dk/
http://rudar.ruc.dk/
http://rudar.ruc.dk/
https://jsm.ut.ac.ir/article_74355.html
https://jsm.ut.ac.ir/article_74355.html
https://jsm.ut.ac.ir/article_74355.html
https://core.ac.uk/download/pdf/288360395.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/288360395.pdf
http://www.jccs.ir/?_action=article&kw=38414&_kw=%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://www.jccs.ir/?_action=article&kw=38414&_kw=%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://www.sid.ir/paper/159332/fa
https://www.sid.ir/paper/159332/fa
https://www.sid.ir/paper/159332/fa
https://www.sid.ir/paper/159332/fa
https://www.sid.ir/paper/262784/fa
https://www.sid.ir/paper/262784/fa
https://www.sid.ir/paper/262784/fa
https://www.sid.ir/paper/262784/fa
https://www.gisoom.com/book/11201463/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/
https://www.gisoom.com/book/11201463/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/
https://www.sid.ir/paper/134459/fa
https://www.sid.ir/paper/134459/fa
https://www.sid.ir/paper/134459/fa
https://ntsmj.issma.ir/article-1-888-fa.html
https://ntsmj.issma.ir/article-1-888-fa.html
https://ntsmj.issma.ir/article-1-888-fa.html
http://ensani.ir/fa/article/427105/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/427105/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/427105/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://www.researchgate.net/publication/313696708_Faster_Higher_Stronger_The_Political_Effects_of_Sports_Mega-Events
https://www.researchgate.net/publication/313696708_Faster_Higher_Stronger_The_Political_Effects_of_Sports_Mega-Events
Tofighi,%20O.%20(2012).%20Jam%20news%20agency%20sports%20group.%20Thursday.%20Newsletter:%2010080065197.%20Available%20at:%20http:/jamejamonline.ir/sport/671145522913982611.%20%0b(in%20Persian).
Tofighi,%20O.%20(2012).%20Jam%20news%20agency%20sports%20group.%20Thursday.%20Newsletter:%2010080065197.%20Available%20at:%20http:/jamejamonline.ir/sport/671145522913982611.%20%0b(in%20Persian).
Tofighi,%20O.%20(2012).%20Jam%20news%20agency%20sports%20group.%20Thursday.%20Newsletter:%2010080065197.%20Available%20at:%20http:/jamejamonline.ir/sport/671145522913982611.%20%0b(in%20Persian).
Tofighi,%20O.%20(2012).%20Jam%20news%20agency%20sports%20group.%20Thursday.%20Newsletter:%2010080065197.%20Available%20at:%20http:/jamejamonline.ir/sport/671145522913982611.%20%0b(in%20Persian).
https://psq.karaj.iau.ir/article_523561.html
https://psq.karaj.iau.ir/article_523561.html


 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            146

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 استناد به مقاله 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 یورزش یپلماسینقش د(. 1401. )شهرام ،شفیعیو  ؛نوشین، بنار؛ شیماسیده، یگرگریموسو

 (،72)14. مطالعات مدیریت ورزشی، (ادیبنداده یۀ)نظر المللینیتعامالت ب یدر ارتقا

 SMRJ.2020.8268.2846 /10.22089شناسۀ دیجیتال: . 115-46 

Mousavi Gargari, S. Sh., Benar, N., & Shafiei, Sh. (2022). The Role of 

Sports Diplomacy in Promoting International Interactions (Grounded 

Theory). Sport Management Studies, 14(72), 115-46. (in Persian).  

DOI: 10.22089/ SMRJ.2020.8268.2846 

 


