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 مقدمه و بیان مسئله
هاي فرهنگی و هنر به کار بستن آن در میان اجراي سیاست به معنايدیپلماسی فرهنگی      

در ، حال آنکه ها هستندمخاطب دیپلماسی فرهنگی ملت . به سخن دیگر،هاستسایر ملت
دیپلماسی  این وجه اصلی تمایزآیند که ها مخاطب به شمار میدیپلماسی سیاسی، دولت

با انگیزه  گسترش ، گوهاوگسترش گفت ،در دیپلماسی فرهنگی هدف است. فرهنگی
اقتدار فرهنگی مقوم ت. از این منظر اشتراکات فرهنگی و تبادل، تعامل و شناخت فرهنگی اس

 قدرت دتوانجمهوري اسالمی ایران به لحاظ ظرفیت فرهنگی می و دیپلماسی فرهنگی است
به لحاظ ظرفیت فرهنگی  ایران. دحتی در عرصه جهان باش برتر دیپلماسی فرهنگی در منطقه و

اي ر ایران در جهان، ایران هستهیمتأسفانه تصواما ، دو تمدنی در دنیا بسیار ظرفیت باالیی دار
در حالی که اگر این نگاه را تغییر دهیم و تصویر ایران فرهنگی را به نمایش  ،و نفتی است

 .اي در جهان خواهیم بودبگذاریم، شاهد جایگاه ویژه
المللی به کار گرفته تواند به عنوان صورتی از قدرت نرم در سطح داخلی و بینورزش می

یکی از ابعاد  نیز، دیپلماسی ورزشی). Mokleiv Nygård & Gates, 2013شود (
فلسفه منشور چنانکه . استبیشترین تاثیر در تبادل فرهنگی  داراي دیپلماسی فرهنگی و

 به معنايپنج حلقه درهم تنیده و  هاستگو و تعامل میان ملتوالمپیک بر همبستگی، گفت
ا باشد. المپیزم بمی رنگ پوست و نژاد و مذهب  توجه به، بدون ایجاد اشتراك میان پنج قاره

هاي انسانی و پاسداري از مبانی درآمیختن ورزش و فرهنگ و آموزش درصدد تعالی ارزش
 .)204ص1393اخالقی است (عیدي، برومند و عسگري، 

فرهنگی کشورهاست،  -هاي ورزشی که جزئی از بافت اجتماعینقش ورزش و فعالیت     
هاي مختلف اجتماعی، اکنون از یک فعالیت بدنی یا نوعی تفریح فراتر رفته و کارکرد

المللی پیدا کرده است. اهمیت یافتن فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی، سیاسی و بین
المللی شدن ورزش از سوي دیگر موجب قدرت نرم در روابط بین کشورها از یک سو و بین

شده است تا ورزش به منزله منبع و ابزار اعمال قدرت نرم کشورها ظهور کند. همچنین 
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المللی ورزش و رویدادهاي ورزشی موجب شده است تا در دیپلماسی اي بینکارکرده
هاي ورزشی و ورزشکاران در رساندن پیام یک ملت عمومی کشورها به جایگاه ورزش، تیم

الملل که کشورها به دنبال افزایش اي شود. عالوه براین در نظام بینها توجه ویژهبه سایر ملت
ت خود هستند، ورزش ابزاري مناسب و در دسترس براي نیلی قدرت، ثروت، جایگاه و منزل

) چهار دلیل را 2013). گریکس (148ص 1394به این اهداف مطرح شده است (صباغیان، 
تواند صداي . ورزش می1المللی برشمرده است: براي ورود ورزش به دیپلماسی و عرصه بین

هاي یک قش مکمل براي سیاستیک ملت را رساتر به گوش سایر سیاستمداران برساند و ن
. رویدادهاي بزرگ ورزشی براي ملت میزبان فرصت مهم دیپلماتیک عمومی 2دولت باشد، 

نگرند، بلکه امروز ها دیگر به ورزش به عنوان یک پدیده اضافه نمی. دولت3نماید، مهیا می
جازه ها ا. دیپلماسی ورزشی به حکومت4ورزش به نوعی قدرت نرم تبدیل شده است و 

پذیري قابل توجهی فراتراز تعامالت سیاسی از خود بروز دهند (شریعتی دهد تا انعطافمی
). با توجه به اهمیت ورزش از ابعاد گوناگون و به طور خاص 1394آبادي و گودرزي، فیض

الملل، باید به این نکته پرداخت که براي دستیابی به اهداف بعد دیپلماسی آن در روابط بین
شود با گرفته شده در کشور در وهله نخست چه باید کرد. در این مقاله تالش می در نظر

ریزي استراتژیک در کشور گذاري و برنامهنگاهی به مفاهیم اصلی و پایه، به ضرورت سیاست
 در حوزه دیپلماسی ورزشی پرداخته شود.

 
 قدرت نرم و دیپلماسی 

آید و بسیار داراي الملل به شمار میروابط بینقدرت به عنوان مفهومی کلیدي و اصلی در      
کمی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي قدرت را به  1990در دهه  1اهمیت است. ناي

توانایی «دو دسته قدرت نرم و قدرت سخت تقسیم بندي کرد. او قدرت نرم را  به عنوان 
ویژه ب، که از طریق جاذبه، بههایشان، نه از طریق زور و سرکوملت براي دستیابی به خواسته

                                                           
1.  Nye 
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). Zintz & Parrish, 2019تعریف کرد (» هاي خارجی و داخلیجاذبه فرهنگی در سیاست
گردد که با ها بازمیکردهاي اقتصادي یا تحریمقدرت سخت به تجهیزات نظامی یا هزینه

ده است. تر شرنگتري از قدرت (تأثیر فرهنگی یا رویدادهاي ورزشی) کمظهور بعد ظریف
توانند از قدرت فرهنگی براي تغییر در سایر ها میبه کمک و از طریق قدرت نرم دولت

در واقع قدرت نرم مجموعه سرمایه یک ). Trunkos, & Heere, 2017ها بهره ببرند (ملت
تواند المللی نهفته است، اما میقدرت در بطن روابط بیناست.  اهدافملت براي رسیدن به 

هر شکلی نمایان سازد. در حالی که در قدرت سخت بر قدرت نظامی تأکید خود را به 
نظران دیگري هستند که آن سوي سکه قدرت را مد نظر دارند که همان شد، صاحبمی

 ).Zintz & Parrish, 2019تأثیرگذاري و جاذبه است (
ا و هدیپلماسی در واقع فن مدیریت تعامل با جان خارج از سوي نهادها، دولت     

توان در نظر ت. قطعاً ابزارها وسازوکاهاي متعددي براي اعمال این مدیریت میهاسسازمان
المللی کنونی کشورها از ). در نظام بین108: 1389گرفت (صالحی امیري و محمدي، 

تواند نقش مهمی شک ورزش میبرند. بیهاي دیپلماتیک خود به نحو کاملی بهره میظرفیت
تواند به عنوان یک نماید، چراکه از مطلوبیت جهانی برخوردار است و می در این روند ایفا

ها مطرح شود. میزبان و مهمان رویدادهاي مختلف ورزشی امکان زمینه مشترك در میان ملت
وگو یابند تا درباره یک موضوع مشترك که هر دو داراي دانش درباره آن هستند گفتمی

 ). Chalip, 2006(کنند و احساس راحتی داشته باشند 

شهرهاي ایتالیا در قرن پنجم تخمین زد که توان به دولتسابقه و قدمت دیپلماسی را می     
هاي شهرها بود. از آن دوره، شبکههدف آن ایجاد مسیر و پل ارتباطی میان فرمانروا و دولت

هاي اروپایی غربی؛ فرانسوي و سپس انگلیسی قرار گرفتند، اما به ارتباطی تحت تأثیر زبان
المللی از ترجمه همزمان وري مدرن این امکان را فراهم آورد تا در جلسات بینتدریج فنا

اي که به المللی با رایزنی است؛ شیوهاستفاده شود. دیپلماسی به معناي مدیریت روابط بین
شود و این هنر یک دیپلمات است. به طور کلی وسیله آن روابط رایزنان و سفیران تعیین می
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ماسی هنوز اتفاق نظري وجود ندارد. بنا بر یک تعریف، اشاعه منافع ملی در مورد مفهوم دیپل
تري مطرح شده تعریف  کوتاهو در و ارتقاي اهداف سیاست خارجی ملی دیپلماسی است 

 ).Trunkos & Heere, 2017هاست  (وگوي میان دولتاست که دیپلماسی گفت
تر منجر شده تر و سریعونقل آسانحمل هاي فناورانه که به ارتباطات وبه دلیل پیشرفت     

هاي ها قرار گرفته است. رایزنیاست، ابزارهاي نوین تعاملی بیشتري در دسترس دیپلمات
المللی بودند، اما در قرن دوسویه و برگزاري جلسات رویکردهاي سنتی براي حل مسائل بین

و دیپلماسی  2لماسی فرهنگی، دیپ1بیستم ابزارهاي ارتباطاتی نوین از جمله دیپلماسی عمومی
در اختیار قرار گرفتند. از قرن بیستم چگونگی انجام دیپلماسی و عامالن و  3فضاي مجازي

ها و بازیگران آن دستخوش تغییراتی شد و از شیوه سنتی ارتباطات دیپلماتیک به کانال
ارکتی بازیگران نوین تغییر یافت، به نحوي که دولت حتی ممکن است در این مبادله مش

نداشته باشد، بلکه بازیگران اصلی ورزشکاران، هنرمندان و یا دانشمندانی هستند که در 
 ).Trunkos, & Heere, 2017( رویدادهاي مختلف شرکت دارند

 
 دیپلماسی فرهنگی

رسانی و هاي مورد حمایت دولت به منظور اطالعدیپلماسی عمومی عمدتاً به برنامه     
گردد. ابزار اصلی  آن شامل اذهان عمومی سایر کشورها بازمیبخشی و تأثیر آگاهی 

سویه) است. سفیران و انتشارات، سینما، تبادالت فرهنگی، رادیو و تلویزیون (ارتباطات یک
کنند. در مقابل، دیپلماسی فرهنگی ارتباطات اي در این زمینه ایفا میها نقش عمدهدیپلمات

کند. تمرکز اصلی آن، نه تنها مسائل سیاسی، که مسائل میدوسویه را در میان کشورها برقرار 
تواند مورد شود. دیپلماسی فرهنگی میفرهنگی (ورزشی، آموزشی و هنري) را نیز شامل می

نهاد نیز در آن نقش دارند و سفیران هاي غیردولتی و مردمحمایت دولتی هم باشد اما سازمان

                                                           
1 public diplomacy 
2 cultural diplomacy 
3 cyber diplomacy 
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 ,Zintz & Parrish, 2019نیستند ( رسمی وزارت امور خارجه تنها بازیگران آن

Pigman, 2010.( شده از دیپلماسی فرهنگی هاي ارائهبه طور کلی با توجه به تمامی تعریف
توان گفت که دیپلماسی فرهنگی روایت داستان یک تمدن براي صاحبان سایر تمدن ها می

فرهنگی آنگاه معنا  با استفاده از ابزارهاي جنس همان تمدن است. به عبارت دیگر، دیپلماسی
کند که کشوري براي انتقال غناي نهفته در فرهنگ و تمدن و مفهوم واقعی خود را پیدا می

خود با استفاده از سازوکارها و ابزارهایی از همان جنس به معرفی و انتقال آن به سایر ملل 
 ).1391پرداخته و آن را در سیاست خارجی خود لحاظ می نماید (صالحی امیري و محمدي، 

هاي جهانی همچون اپل و مجامعی همچون سازمان ملل یا کمیته ملی المپیک، یا شرکت
ها در دیپلماسی ها جایگزین دولتنایک و افراد مشهوري همچون ورزشکاران یا هنرپیشه

اند. این نوع جدید از بروز دیپلماتیک هم پیامدهاي مثبت و هم منفی داشته است.  به شده
ها در تضاد و تعارض قرار گیرد. عالوه براین کن است با منافع سیاسی دولتاین معنا که مم

سنتی دیپلماسی نیز به سمت مجامع اقتصادي یا فرهنگی یا رویدادهاي ورزشی  حوزه
المللی همچون المپیک تغییر یافته است. در عین حال هنوز هم در مورد این تغییر، بین

در واقع  ).Pigman, 2010دهند (ی را ترجیح میهایی وجود دارد، که شیوه سنتمخالفت
توانند نقش ها میها و حتی شرکتویکم بازیگران غیردولتی همچون افراد، تیمدر قرن بیست

هاي ورزشی یا نمایندگان یک ملت را ایفا نمایند. این دلیل دیگري است که چرا امروز تیم
دانست. ورزشکاران و هنرمندان مشهور  آوران دیپلماتیک کشورهایشانتوان پیامافراد را می

ها نقش ایفا کنند و به حل مشکالت و مسائل به شیوه هاي میان ملتتوانند به عنوان پلمی
دیپلماسی فرهنگی یا ورزشی کمک کنند. این در حالی است که ورزشکاران معموالً در 

یک محمل و کنند، اما رویدادهاي ورزشی به عنوان اي شرکت نمیهیچ نشست و جلسه
شوند تا درباره مسائل به ها محسوب میها و دیپلماتجایگاه مطلوب براي رؤساي دولت

وگو و بحث و مالقات بپردازند. این تأثیر بر اساس جاذبه کشورهاست که قدرت نرم گفت
 ).Zintz & Parrish, 2019شود (نامیده می
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 دیپلماسی ورزشی
لف و متنوعی است که یکی از آنها دیپلماسی ابزار قدرت نرم شامل موضوعات مخت     

است. عامالن این دیپلماسی نیز متنوع است و نه تنها شامل بازیگران سنتی یعنی  1ورزشی
هاي غیردولتی و افراد هاي خصوصی، سازمانشود، بلکه بخشهمان دولتمردان می

اد اهالی ورزش، گیرد. با وجود مخالفت و اصرار بسیار زی(ورزشکاران) را نیز در بر می
ورزش ارتباط انکارناپذیري با سیاست دارد. این ارتباط به لحاظ تاریخی ثابت شده است 

هایشان چنانکه در المپیک یونان باستان و نیز در دوران اخیر تحریم کشورهایی که سیاست
توان به دیپلماسی شود. براي مثال میمورد مخالفت کشورهاي رقیب قرار دارد، مشاهده می

پنگی میان چین و ایاالت متحده، دیپلماسی کریکت میان هند و پاکستان، دیپلماسی پینگ
هاکی میان کانادا و اتحاد جماهیر شوري و دیپلماسی بیسبال میان کوبا و ایاالت متحده اشاره 

ها و کرد. درهر حال اگر این رابطه میان ورزش و سیاست مورد بحث قرار گیرد، نظریه
). Zintz & Parrish, 2019گردد (و دیپلماسی بیشتر آشکار می عملکردهاي ورزش

سیاست و دیپلماسی ورزش شامل شکلی از قدرت نرم است که هدف آن ایجاب و متقاعد 
ساختن است و نه اجبار و زور. بنابراین دیپلماسی ورزشی بخش مهمی از سیاست خارجی 

 ).Mokleiv Nygård & Gates, 2013تواند محسوب شود (می
المللی اي از ورزش، دیپلماسی و سیاست بخشی از روابط بینجالب توجه است که آمیزه     

توان از طریق دو مفهوم قدرت نرم و را به خود اختصاص داده است. این مفهوم را می
سازوکارهاي «توان به عنوان دیپلماسی عمومی درك کرد. دیپلماسی عمومی را می

المللی، سازمان المللی (دولت، سازمان بینبازیگران بینغیرجنگی مورد استفاده توسط 
هاي چندملیتی یا سایر بازیگران عرصه جهانی) براي اداره فضاي غیردولتی، همکاري

پذیري مرتبط است. فضا و دیپلماسی عمومی به انطباق 2المللی تعریف کرد. از نظر موريبین
بازیگران آن متفاوت و متنوع است.  عرصه دیپلماسی عمومی بدون محدودیت است و جایگاه
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بنابراین در میان این دو مفهوم دیپلماسی ورزشی ابداعی است و تعریف آن دشوار است. به 
اند، اما دچار منظور حل این مشکل بسیاري از پژوهشگران سعی در تشریح این مفهوم داشته

آن متفاوت دانسته » یننو«را از نوع » سنتی«اند. موري دیپلماسی ورزشی انگاري شدهساده
برداري استراتژیک و طلبانه، بهرهاستفاده فرصت«است. از نظر وي، دیپلماسی ورزشی سنتی 

در برخی مواقع سوءاستفاده از ورزش اصیل ، ورزشکاران و رویدادهاي ورزشی به منظور 
). این نوع از دیپلماسی Murray, 2018» (هاستدستیابی به اهداف سیاست خارجی دولت

ها به عنوان المللی توسط دولتورزشی شکل و صورت آشنایی است که در آن ورزش بین
در نمودار   ).Murray & Pigman, 2014گیرد (یک ابزار دیپلماسی مورد استفاده قرار می

 زیر سعی شده است که مفهوم دیپلماسی ورزشی تشریح شود.
 

 
 )Zintz & Parrish, 2019( جایگاه دیپلماسی ورزشی در مفهوم دیپلماسی  ):1( نمودار

 
استفاده آگاهانه، «موري دیپلماسی ورزشی نوین (دیپلماسی ورزشی) را به عنوان      

استراتژیک و قانونی از ورزشکاران و رویدادهاي ورزشی و بازیگران ورزشی غیردولتی 
هاي آن به  منظور ایجاد روابط و توسط وزارت امور خارجه و کارکنان و دیپلمات

 دیپلماسی غیردولتی دیپلماسی عمومی

 دیپلماسی چندجانبه دیپلماسی دوجانبه

 دیپلماسی سخت

 

 دیپلماسی ملت براي ملت

 

 دیپلماسی نرم

دیپلماسی  
 فرهنگی

دیپلماسی  
 ورزشی

 

1سطح  

2سطح  

 

3سطح  
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هاي ارتباطات عریف کرده است که در آن فرصتهاي بلندمدت دوجانبه و مفید تهمکاري
گذاري، آموزش و گردشگري براي مردم با یکدیگر، توسعه، فرهنگ، تجارت، سرمایه

آید. این نوع از دیپلماسی ورزشی فراگیرتر است و بازیگران آل پدید میها به طور ایدهدولت
ستند. بنابراین دیپلماسی شود که به طور رسمی به دولت مرتبط نیتري را شامل میگسترده

دیپلماسی است  1»شدندموکراتیزه«هاي سنتی نیست، بلکه دیگر در انحصار صرف دیپلمات
)Murray, 2018(. 

هایشان المللی به عنوان یک واسطه در میان مردم و دولترویدادهاي ورزشی بین     
کشورها در خارج دهند. در مسابقات المپیک تصویر همکاري و فهم مشترك را توسعه می

). Pigman, 2010شود تا در میان کشورها روابط بهتري شکل بگیرد (از مرزها ارائه می
هاي آنها مفید است، در نتیجه رویدادهاي ورزشی هم براي ورزشکاران (مردم) و هم دولت

یابد. در طول جنگ سرد المللی، روابط میان کشورها بهبود میبرگزاري رویدادهاي بین
گرفت.  هاي ورزشی بارها براي افزایش ارتباط میان کشورها مورد استفاده قراررویداد

پنگی براي مثال در میان کشورهاي چین و آمریکا به این دو کشور امکان دیپلماسی پینگ
 ا کنند.وگوي سیاسی را احیداد  تا در میانه جنگ سرد گفت

 
 ها و سازوکارهاي دیپلماسی ورزشیاستراتژي

توان در جدول زیر به اند که میبراي ورزش کارکردها و اثراتی را برشمردهبه طور کلی 
ترین آنها اشاره شده است. روشن است که این کارکردها و اثرات سبب نقش برخی از مهم

الملل و نیز عرصه داخلی هر چه بیشتر ورزش و رویدادهاي ورزشی در عرصه و روابط بین
تر شدن است و از طریق اسپانسرها، دولت و پیچیده نقش رویدادهاي ورزشی در حال است.
 & Zintzمدزایی داشته باشند(توانند بسیار درآهاي خصوصی و گردشگري میبخش

Parrish, 2019.( 
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 کارکردها و اثرات ورزش ):1( جدول
 اثرات کارکردها

 انتقال مفاهیم اخالقی هاي انسانیتحکیم ارزش

 هاهمبستگی و همگرایی قومیت
افزایش غرور ملی و دستیابی به اهداف 

 مشترك
 برانگیختن حس شهروندي افزایش مشارکت سیاسی

 هاتسریع صلح میان دولت حضور و شرکت در مسابقات
 المللیکسب اعتبار و حیثیت بین موفقیت در عرصه ورزش

 دهی به افکار عمومی و تعادل اجتماعیشکل اي ورزشپخش رسانه
 درآمدزایی و سود هنگفت اقتصادي شدن ورزشجهانی

 احیاي شهر میزبان وافزایش اعتبار میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی

 100: 1394آبادي و گودرزي، منبع: شریعتی فیض
المللی داراي نقش بسزایی است و براي آن دیپلماسی ورزشی در توسعه روابط بین     

المللی، توسعه فرهنگی، ز: اعتبار و پرستیژ بیناند که عبارتند اهایی برشمردهها و مؤلفهشاخص
رفت از بعد تاریک، صلح و توسعه سیاسی، توسعه اقتصادي، مبارزه با انزوا و تحریم، برون

اي و توسعه قدرت هوشمندانه (شریعتی و دوستی، وحدت و همگرایی ملی، تعامالت رسانه
. 1توان چنین برشمرد: نیز میرا  هاي دیپلماسی ورزشی). نتایج استراتژي1396گودرزي، 

. ایجاد نگاه 2وگوي رهبران کشورها، فراهم آوردن محیطی غیررسمی براي مالقات و گفت
ها، با زبان و ت. ایجاد پیوند میان مل3و آگاهی بیشتر سایر کشورها  نسبت به کشور میزبان، 

. 5یران ورزشی، المللی از طریق سف. ایجاد آگاهی نسبت به روابط بین4فرهنگ متفاوت، 
هاي لیت. مشروعیت براي م6ایجاد مقبولیت براي کشور میزبان و بهبود تصویر جهانی و 

 ).Zintz & Parrish, 2019( جدید
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شوند و ایده نظري محوري ابزاري نظري براي درك روابط علی محسوب می 1سازوکارها     
در طرح سازوکارهاي دیپلماسی ورزشی ایده قدرت نرم یا قدرت اقناع و ایجاب است. 

 تواند بهره ببرد که عبارتند از:ورزش به عنوان ابزار قدرت نرم از چهار سازوکار می
 :تواند به عنوان یک پیام به شی میمیزبانی رویدادهاي بزرگ ورز ۲تصویرسازي

گردد. مهمانان آن رویداد محسوب شود، چراکه باعث جلب توجه جهانی می
کنند. براي ها از این شیوه براي جابجایی سرمایه و نیروي انسانی استفاده میدولت

هاي اخیر، چین، آفریقاي جنوبی و برزیل از موقعیت میزبانی مثال در سال
زشی براي نشان دادن قدرت رو به رشد خود استفاده کردند. رویدادهاي مهم ور

تواند سبب تصویرسازي هاي ورزشی در رویدادها نیز میعالوه بر میزبانی، رفتار تیم
هاي کره شمالی و جنوبی با پرچم واحد در افتتاحیه توان به رژه تیمشود که می

 اشاره کرد. 2000هاي المپیک سیدنی در سال بازي
 پنگی اشاره توان به دیپلماسی پینگوگو: براي مثال میتري براي گفتایجاد بس

ادهاي کرد که به احیاي روابط میان چین و ایاالت متحده منجر شد. در کل روید
هاي المپیک گرفته تا مسابقات دوستانه به تقویت ورزشی از جام جهانی و بازي

سازي روابط عادي کند و سبب تبادل فرهنگی وها کمک مییروابط میان ملت
 گردد.سیاسی می

 تواند سبب اعتمادسازي و در نهایت صلح گردد. براي مثال اعتمادسازي: ورزش می
اي نقش بازي بیسبال در احیاي روابط میان ) در مقاله2013(۳گوتري شیمیتسو

ایاالت متحده و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قرار داده است. 
ازوکارهاي دیگر، گاه فرایندهاي پیرامونی رویدادهاي ورزشی از البته همانند س
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تواند اعتمادساز هم نباشد، چراکه شوند. به عبارتی، ورزش گاه میکنترل خارج می
 تواند منجر به ایجاد تنش میان کشورها شود.پرستانه بودن میبه دلیل میهن

 ح سی ورزشی، صلآشتی، انسجام و ضد تبعیض نژادي: چهارمین سازوکار دیپلما
راي در میان کشورها از طریق ایجاد آشتی، انسجام و ضد تبعیض نژادي است. ب

قاي جنوبی مثال بررسی مفصلی درباره نقش فیفا در مبارزه با تبعیض نژادي در آفری
لیق تع 1963). فیفا آفریقاي جنوبی را در سال Ndluvo, 2013انجام شده است (

در سال  ارتاید آفریقاي جنوبی پایان تعلیق شد وکرد و در نهایت پس از دوره آپ
 & Mokleiv Nygård( میزبانی جام جهانی فوتبال را به عهده گرفت 2010

Gates, 2013.( 
 

 2ریزي استراتژیکو برنامه 1گذاريسیاست
گذاري یا هاي مختلف، از جمله مدیریت، اصطالحاتی مانند سیاستدر علوم و رشته     

روند که در واقع به ریزي و استراتژي گاه به جاي یکدیگر به کار میبرنامهگذاري، مشیخط
گذاري گذاري یا سیاستمشیلحاظ کاربرد و معنا متفاوت از یکدیگرند. هارولد السول خط

هاي داند که داراي ویژگیها و اقدامات میشده از اهداف، ارزشرا یک برنامه طراحی
گري است و دولت یافتگی، گستردگی و نمایان، عمومیتنگري، هدفداريپایداري، آینده

کند. می گیرد. الگوي تصمیمات یک سازمان را استراتژي مشخصدر کانون آن قرار می
ریزي منتج از گذاري، جامعه است، اما برنامهمشیپهنه استراتژي، سازمان و پهنه خط

شده به از اقدامات طراحی ايریزي به مجموعهگذاري و استراتژي است. برنامهمشیخط
شود و ذیل منظور گذر از وضع موجود و دستیابی به موقعیت مطلوب اطالق می

 ).93-92: 1391گیرد (حاجیانی، گذاري و راهبرد قرار میمشیخط
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ترین ارکان مدیریت، زمان حال سازمان ترین و با اولویتریزي به عنوان یکی از مهمبرنامه
ریزي فرایندي است که  مدیران به وسیله آن دهد. در واقع برنامهمیرا به آینده آن پیون 

هاي مطلوب شود کنند که منجر به تحقق هدفبینی میاقدامات آینده را طوري پیش
ها و ابزارهایی اي از مفاهیم، رویهریزي استراتژیک مجموعه). برنامه1391(صالحی امیري، 

ریزي در مسیر تحقق آنها استفاده داف و برنامهاست که سازمان از آن درهنگام تعیین اه
اي براي رسیدن به اهداف مهم و بلندمدت سازمان تر، استراتژي وسیلهکند. به عبارت سادهمی

ریزي استراتژیک اهدف و خطوط ). در برنامه188ص 1397زاده، زاده و رستماست (گوزل
ریزي جامعیت دارد و در ع برنامهشود. این نوکلی و رسالت سازمان در بلندمدت تعیین می

گیرد و در حکم چتري است که کل سازمان را به نحوي در سطوح عالی سازمان شکل می
 ).1391گیرد (صالحی امیري، بر می

 
 ریزي استراتژیک در دیپلماسی ورزشیبرنامه

دیپلماسی ورزشی از چنان اهمیتی برخوردار است که کشورها براي موفقیت و تحقق      
پردازند. گذاري بلندمدت و استراتژیک میریزي و سیاستهداف خود در این زمینه به برنامها

براي مثال کشور استرالیا براي تحقق اهداف مورد نظر خود در دیپلماسی ورزشی در سال 
انداز بلندمدت ده ساله کرده است. در برنامه و چشم ریزي و چشماقدام به تدوین برنامه 2019

ورزش به عنوان یک زبان جهانی «آمده است:  2030لماسی ورزش این کشور در افق انداز دیپ
تواند مرزهاي فرهنگی را درنوردد. ورزش به کشور استرالیا شود که میبه محسوب می

کند تا به منافع ملی خود دست یابد. ورزش استرالیا بیانگر این است که ما چه کمک می
کند. دولت استرالیا از دیپلماسی شهرت جهانی کسب می کسانی هستیم و براي ما جایگاه و

ورزشی به عنوان پلی میان مردم و ایجاد اراده و همکاري سازنده استرالیا در سراسر دنیا بهره 
انداز دیپلماسی ). عالوه بر این در چشمAustralian Government, 2019( »بردمی

رده شده است: قدرتمندسازي ورزش هاي استراتژیک چنین برشمورزشی این کشور اولویت
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استرالیا براي عرضه و بروز استرالیا در سطح جهان، ایجاد پیوند میان کشور با همسایگان، به 
گذاري و تقویت ارتباطات در هاي سرمایهحداکثر رساندن تجارت، گردشگري و فرصت

 ).  Australian Government, 2019منطقه (
هاي توسعه اول و تربیت بدنی بنا بر اسناد باالدستی و برنامه هاي ورزشیارزیابی سیاست     

دهد به طور تا پنجم که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است، نشان می
باشد که در دهنده توجه محدود به توسعه ورزش میهاي اول تا سوم توسعه نشانکلی برنامه

تاسفانه به دلیل عدم توجه به الزامات و تحقق تري شده است، اما مبرنامه چهارم توجه عمیق
ها، اي به برنامهشدن، رویکرد بودجههاي الزم جهت اجراییها، فقدان ضمانتاهداف برنامه

ضعف محتوایی و .. هیچ یک از آنها نتوانستند در عمل اثر قابل توجهی در توسعه ورزش 
ي کالن کشور چندان به دیپلماسی هاریزيکشور داشته باشند. اما باید گفت که در برنامه

شود شود و نقش و اثرگذاري توسعه دیپلماسی ورزشی نادیده انگاشته میورزشی توجه نمی
که این در برنامه پنجم توسعه نیز آشکار است (مرکز ارزیابی راهبردي دبیرخانه مجمع 

ن اقداماتی تا).  به طور خاص در مورد دیپلماسی فرهنگی در ایراتشخیص مصلحت نظام، بی
توان به تصویب براي تدوین سند جامع ورزش کشور انجام شده است که از جمله آن می

اما اقدامی  1در هیئت وزیران اشاره کرد. 1382نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور در سال 
گذاري در خصوص به طور مشخص براي تدوین یک برنامه جامع استراتژیک و سیاست

 المللی وجود نداشته است. دیپلماسی ورزشی در عرصه بین
 

 بنديتحلیل و جمع
تردید تغییرات در جامعه یک اصل پذیرفته شده است و جامعه ما نیز از این اصل مستثنا بی     

ازمند توجه بیشتر است، سرعت و شتاب تغییرات در جامعه است که در نیست. اما آنچه نی
دهد. بنابراین باید عالوه بر شناخت وضعیت کنونی و تغییرات تمامی ابعاد خود را نشان می

                                                           
1.  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125072 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125072
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پژوهی اقدام کرد تا بتوان به سرمنزل مقصود رسید. شتابان در حال وقوع، نسبت به آینده
طور که ان یک نیاز و اصل ضروري است. چراکه همانپژوهی در مدیریت ورزشی ایرآینده

پیش از این نیز بیان شد، ورزش، ورزشکاران و رویدادهاي ورزشی از جمله المپیک، در 
ریزي استراتژیک که الزمه آن دیپلماسی نقش بسیار مهمی دارند. از این منظر عدم برنامه

که دیپلماسی ورزشی در  تواند ورزش کشور را از رسالت خویشپژوهی است، میآینده
 المللی است، بازدارد.عرصه بین

مدریت ورزشی باید و ضروري است در بستر استراتژیک قرار گیرد، به این معنا که یک      
گذاري بیست ساله تدوین گردد و راهنما و دستور عمل مدیران ورزشی برنامه و سیاست

عمال سلیقه و فردگرایی در مدیریت توان از اکشور قرار گیرد. در این صورت است که می
ورزشی کشور پرهیز کرد و آن را به سوي اهداف متعالی مد نظر نظام و کشور هدایت و 
راهبري کرد. روشن است که سند راهبردي و استراتژیک دیپلماسی ورزشی ایران باید مبتنی 

زشی کشور اشاره ها براي تدوین دیپلماسی وربر اصولی باشد که در ادامه به برخی از ویژگی
 شده است:

هاي مرتبط ورزشی و غیرورزشی، افزایی تمامی دستگاههمکاري، همگرایی و هم .1
از جمله وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، وزارت امور 

 خارجه، مجلس شوراي اسالمی و ...
 هادرانعکاس رویدادهاي ملی و جهانی ورزشیتفویت نقش مهم رسانه .2
هاي ها و سلیقهین برنامه بلندمدت دیپلماسی ورزشی بدون محدودیت به دولتتدو .3

 جناحی و گروهی
هاي اجرایی موجود نهادهاي ورزشی در جهت نامهبازبینی و بازنگري آئین .4

 همسویی و همگرایی بیشتر
 المللی و دیپلماسیآموزش مدیران ورزشی کشوور با اصول تعامالت بین .5
 هاي دیپلماسی ورزشیکننده فعالیتهماهنگایجاد مراکز غیردولتی  .6
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 هاشناسی، رصد و هدایت پیشبرد برنامهایجاد مرکزي پژوهشی براي آسیب .7
اي و سپس در تقویت مفهوم دیپلماسی ورزشی، به ترتیب در سطح داخلی، منطقه .8

 سطح جهانی
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تا). گزارش راهبردي در راستاي مرکز ارزیابی راهبردي مجمع تشخیص مصلحت نظام (بی .9
هاي کلی نظام (ورزش و تفریحات)، دبیرخانه مجمع نظارت بر حسن اجراي سیاست

 تشخیص مصلحت نظام.
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