
 

 

 جهانی صلح ایجاد در ورزش نقش بر المللیبین غیردولتی هایسازمان تأثیر

  الملل، بین روابط دکتری مقطع دانشجوی شرفی، هادی

 خرمشهر –فارس خلیج الملل بین واحد اسالمی زادآ دانشگاه

 چکیده

 الملل،بین روابط کرسی ایجاد از. است بوده المللبین روابط رشتۀ آمدن وجود به اصلی مفروضۀ صلح،

. است بوده جهان، در عملی و نظری مجادالت و بحث اصلی دالیل از یکی جنگ، وکنترل صلح قضیۀ

 الملل،بین روابط مطالعاتی عرصۀ در جهانی امنیّت قراری بر و صلح ایجاد جهت در زیادی هایتئوری تاکنون

 عرصۀ در جدید بازیگران ورود با کار زمینه، این در داده روی تحواّلت ترینمهم از. است آمده وجود به

  یهاسازمان الملل،بین عرصۀ در آنان تأثیرگذاری و دولتی المللیبین هایسازمان ورود با بود، جهانی

 در را مناسبی جایگاه و کرده ایفا الملل بین عرصۀ در تریپررنگ نقش اعتراف، با نیز غیردولتی المللیبین

است  المللبین حقوق اهداف سوی به هاسازمان این حرکت. است داده اختصاص خود، به المللبین حقوق

 قابل و کارآمد ابزاری انعنو به ورزش دیپلماسی. است بهتر دنیایی ساختن و جهانی صلح همان که

 میـان تفـاهم افـزایش آن، تبـع بـه و هـادولـت روابـط ارتقـاءِ سـاززمینـه خـارجی، سیاست در انعطاف

 هـامناقشه حلِّ در نظامی یکارهاراه ناکارآمدی با امروزه. است المللیبین ثبـات و صـلح ایجـاد و هـاملّـت

 حلّـی راه عنـوان بـه پدیـده ایـن از اسـتفاده بـه نیاز المللی،بین منیّتا برقراری و جهـانی منازعـات و

 کشـورهای همـۀ نماینـدگان توانـدمی ورزش،. شودمی احساس پیش، از بیش هادولت میـان در بنیـادین

 قرار گر،یکـدی کنـار در... و فرهنگ ایدئولوژی، نژاد، رنگ، زبان، در آنها آشکار هایتفاوت ورای را جهـان

-فدراسیون با ارتباط در که راهبردی ایتوسعه هایسیاست. بیافریند را انسانی شورانگیز هایصحنه و داده

 ورزش، و توسـعه صـلح، کـارکرد بررسـی اسـت؛ ملّی و المللـی بـین دولتـی هـایسـازمان ورزشـی، های

 سیاسی، هـایدسـتورالعمل و هـابحث به طریق این از که گذارندمی نمایش به را ایدئولوژیک نیروهـای

 اینترنتی، و مکتوب منابع از برداری فیش بر مبتنی ای،کتابخانه روش از پژوهش این در. دهدمی شکل

 مـرتبط مفاهیم استخراج با که است محتوا تحلیل کیفی نوع از حاضر پژوهش روش. است گردیده استفاده

 دولتی غیر هایسازمان که شودمی مطرح سوال این جا این در. مدآ دست به الملل،بین ورزش و صـلح بـا

 به است داشته المللیبین امنیّت و جهانی صلح در تأثیری چه ورزشی، دیپلماسی کارگیریبه با المللیبین

 .شود پرداخته موضوع، این به نهادگرایی کردروی از استفاده با تا شودمی سعی پژوهش این در علّت همین

 .جهانی صلح ورزش، المللی، بین غیردولتی های سازمان: کلیدی انواژگ
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 مقدّمه

 دانند. می   تفریح   را   آن   مردم   از   بسیاری. شود  می   شناخته   تفریحی   امر   یک   عنوان   به   معموالً   ورزش،

  محسوب   جامعه،   و   انسان   سالمتی   تجه   در   حیاتی   امر   یک   تنها   نه   ورزش   امروزه   که   حالی   در

  اندیشمندان،   از   شماری. رود می   بشمار نیز   الملل بین   سطح   در   عمومی   دیپلماسی   یک   بلکه   گردد؛  می 

  های پالیسی   جهت   در   مهمّی   ابزار   تواند می   ورزش   که   معتقدند   و   دانند می   آموزش   از   بخشی   را   ورزش 

  اقوام،   شناخت   فرهنگی،   انتقال   باعث   تواند می   ورزش   دیگر   تعبیر   به   باشد،   استفاده   قابل   ملّی   کالن 

 با که ای جامعه است؛ سالم ای جامعه ستون ورزش، .  گردد   ملّی   همبستگی   و   دلی هم   حسِّ   ایجاد 

 بشر حقوق مبنای بر و است متّحد تنوع، عین در کندو می آسایش احساس د،خو درون در و خودش

 تواندمی ولی باشد صلح مولّد تنهایی به تواندنمی ورزش،. دارد فعالیّت انسانی، کرامت برابری اصل و

 میان گفتگو تسهیل باعث تواندمی و باشد داشته آمیز صلح و بهتر جهانی ایجاد در حیاتی نقش

 سازمان باور. نماید عمل جامعه، در متقابل درک برای کاتالیزور عنوان به و گردیده فمختل جوامع

 تا دارد را آن توان ورزش،: »که است این توسعه، و صلح جهت در ورزش نقش درمورد متّحد ملل

 تساوی اجتماعی، انسجام خدمت در قدرتمند ابزاری عنوان به باید ورزش. کند دگرگون را جهان

 از را زنان و مردان نیست قادر ورزش مانند چیز هیچ. باشد جوانان توانمندسازی و جنسیّتی

 بازی مشترک، های ارزش بر تأکید قالب در را پیوند این و کند جمع هم دور مختلف های فرهنگ

 هستند ارزشمندی هایفرصت خلق برای جامعه، پود و تار به رسوخ دنبال به دنیا در بسیاری امروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 متحوّل قدرت و بخشی الهام با ورزش کهآن طرفه دارد، برپا را پایدار دوستی و صلح بتواند که

 هر است؛ آموخته ما به ورزش که گونهآن. شود واقع مؤثّر راستا، این در تواندمی دارد که ایکننده

 هایآموزه با راستاهم توانمی را ورزش نظیف مسلک آید،می میان به صلح، از صحبت که وقت

 کمال، دریای به را انسان که است خروشان و سیّال رود همان ورزش، که چرا دانست؛ صلح و توسعه

 که بود باور این بر ماندال نلسون. بخشدمی نفس عزّت و دهدمی التیام را آالم و کندمی رهنمود

 تصوّر حال، به تا که ایگونه به را هاانسان و کند خلق الهام قدرت کند، عوض را دنیا تواندمی ورزش

                                                                                                                                                                                                                                                     کند. متّحد رفته، نمی آن
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 مختلف جوامع توسعۀ و فرهنگ با نزدیکی ارتباط اجتماعی، فعالیت یک عنوان به همچنین ورزش

 از گیریپیش و بهداشت ارتقاءِ برای که است توسعه یانبرم ابزارهای ترینعمده از یکی و دارد

 کند،می کمک هاآن تحصیل و رشد به و تقویت را جوان نسل جسمانی بنیۀ رود؛می کار به بیماری،

 و فراهم را معلول افراد کرده؛ مشارکت ایجاد جنسی برابری دهد،می پرورش را اجتماعی مشارکت

 تقریباً کردن حل و اجتناب برای مساعد ابزاری ورزش، ورزشی، ظانواع دید از. کندمی ایجاد صلح،

 کنندمی ادّعا هاآن. است جامعه در افراد زندگی کلّی کیفیّت ارتقاءِ نیز و مشکالت مسائل، همه

 مندنظام طریق از شخصیتی هایویژگی گیریشکل به و شده حاصل ورزش، طریق از جوانان توسعۀ

 برای را الزم بستر همچنین و کندمی کمک مسئولیّت، قبول و تیمی یهافعالیت در آنان کردن

 فراگیری برای تمرینی و زندگی مدرسه ورزش،. کرد خواهد فراهم آینده، در شغلی هایموفقیّت

 است نهفته ایمایهگران و ناکفراخ هایمؤلّفه آن، تبارنامۀ در و است اجتماعی زیست هایمهارت

 گرنظاره پس، از این تا داد تعمیم جامعه، سطوح به کردو تبیین را هاآن راست،ف و مداقه با باید که

 1.باشیم ورزش طریق از صلح و توسعه هایآرمان استقرار

 روابط ارتقاءِ ساز زمینه خارجی، سیاست در انعطاف قابل و کارآمد ابزاری عنوان به ورزش دیپلماسی

 با امروزه. است المللیبین ثبات و صلح ایجاد و هـالّتم میان تفاهم افزایش آن، تبع به و هادولت

 نیاز المللی،بین امنیّت برقراری و جهانی منازعات و هامناقشه حلِّ در نظامی کارهایراه ناکارآمدی

. شودمی احساس پیش، از بیش هادولت میان در بنیادین حلّی راه عنوان به پدیده این از استفاده به

 رنگ، زبان، در آنها آشکار هایتفاوت ورای را جهـان کشـورهای همـۀ مایندگانن تواندمی ورزش،

. بیافریند را انسانی شورانگیز هایصحنه و داده قرار یکدیگر کنار در... و فرهنگ ایدئولوژی، نژاد،

 بین دولتی هایسازمان ورزشی، هایفدراسیون با ارتباط در که راهبردی ایتوسعه هایسیاست

 گذارندمی نمایش به را ایدئولوژیک نیروهای ورزش، و توسعه صلح، کارکرد بررسی است، ملّی و المللی

 روش از پژوهش، این در. دهدمی شکل سیاسی، هایدستورالعمل و هابحث به طریق این از که

 روش. است گردیده استفاده اینترنتی، و مکتوب منابع از برداری فیش بر مبتنی ای، کتابخانه

 ورزش و صـلح بـا مـرتبط مفاهیم استخراج با باشدکهمی محتوا تحلیل کیفی نوع از حاضر، پژوهش

 بین دولتی غیر هایسازمان که شودمی مطرح سؤال این جااین در. آمده است دست به الملل، بین
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 ست؛ا داشته المللیبین امنیّت و جهانی صلح در تأثیری چه ورزشی، دیپلماسی کارگیریبه با المللی

 موضوع، این به نهادگرایی، کردروی از استفاده با تا شودمی سعی پژوهش، این در علّت همین به

 .شود پرداخته

 مفهومی منظومۀ -5

 :سیاست نگاه از ورزش -5-5

 مورد المللی، بین روابط توسعۀ برای آمیز صلح و مؤثّر ابزاری عنوان به عمومی، دیپلماسی در ورزش

 می هستند متقابلی سیاسی سرد فضای دارای که کشورهایی از دسته آن برای خصوصاً است؛ تأکید

 جذابیّت و ورزش از تاریخی لحاظ از. شود کشور دو میان رابطه سازی عادّی و تلطیف موجب تواند

 .شودمی استفاده سیاسی، هایبرنامه بردپیش برای روش یک عنوان به آن،

 ایگونه به بوده مؤثّر المپیک چون ورزشی، رویدادهای گیریشکل اساس در سیاست گفت توانمی 

 دولت بین جنگی و نظامی تعامالت باستان، المپیک هایبازی برگزاری از پیش روز چندین از که

 ۀزمین 2639 سال در هیتلر. شود برگزار کامل، صلح در هابازی تا شدمی متوقف یونان، شهرهای

. باشد خود سیاسی حزب تبلیغ برای بستری تا آورد راهمف را المپیک ترباشکوه چه هر برگزاری

 نژاد هایسیاست با را خود ضدّیت خاص، حرکات اجرای با مکزیک 2698 المپیک در پوستان سیاه

 آغاز برای -متّحده ایاالت وقت جمهور رئیس -نیکسون 2652درسال. دادند نشان آمریکا پرستانه

 کشور به متّحده ایاالت پنگ پینگ تیم اعزام به نسبت ن،چی و آمریکا کشور دو میان روابط دوباره

 عمل این از. کرد باز چین، و متّحده ایاالت مردم روابط در را جدیدی فصل که نمود اقدام چین،

 1شود.می یاد پنگ پینگ دیپلماسی عنوان تحت متّحده، ایاالت سیاسی دولت

 دولت، این. است دیگری مهمّ مثال ،2685 جهانی جام از آرژانتین هایژنرال دولت گیریبهره 

 از را مثبتی چهره دیگر، سویی از آن، در قهرمانی و سویی از جام این با شکوه برگزاری با کوشید

 .دهد جلوه مشروع را خود احساسات، تهیج و ملّی گراییهم نوعی ایجاد با و کند عرضه رژیم این
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 در گورباچوف میخائیل رسیدن قدرت به از سپ کمونیست شرق بلوک و شوروی اتّحاد در تحوّالت 

 دو میان این در. ساخت فراهم را آلمان دو دوباره اتّحاد و برلین دیوار فرو ریختن زمینه نیز شوروی

 .کردند هابازی روانۀ مشترک، تیم یک ،2667 سال در آلمان

 دلیل به رتیبت به ایران سوی از( 2684) آنجلس لس و( 2687) مسکو المپیک هایبازی تحریم 

 ایرانی ورزشکاران رویایی عدم و کشورمان به آمریکا هایزورگویی و ها روس توسّط افغانستان اشغال

. کرد اشاره رژیم، این موجودیّت بودن نامشروع دلیلبه صهیونیستی، غاصب رژیم حریفان مقابل در

 توانمی ورزش، طریق از عمومی دیپلماسی فضای در که است اهمیت حائز جهت، آن از آخر مورد

 و رسمی دیپلماسی عرصۀ دو هر در را هاآن و پرداخت جعلی، رژیم این بودن غاصب اثبات به

 1نشناخت. رسمیّت به عمومی، دیپلماسی

 مخالفت آمریکا، وزن سنگین ای افسانه زنمشت و ورزشی اسطورۀ علی کلی، محمّد ،2699 سال در

 های ناراستی کردن آشکار برای اش مندانهجرأت ریادهایف و ویتنام جنگِ با اش مدارانه اخالق

 در امّا بودند کرده محروم انسانی، حقوق ترین اساسی از را او مانند پوستانی سیاه که مدارانیسیاست

 .شد نژادپرستی و ظلم با مبارزه برای نسل یک بخش الهام دادند؛ می سر آزادی شعار جهان، دیگر سوی

 ماجرای از پس بودندکه آمریکایی ورزشکاران نخستین آمریکایی، گیرانیکشت نیز 2668 سال در 

 در بود؛ افتاده اتّفاق آن، از قبل سال 97 حدود که تهران در آمریکا سفارت اعضای گیریگروگان

مارکس،  جان. گرفتند قرار ایرانی، تماشاگران تشویق واستقبال مورد و پرداختند رقابت به ایران،

 که است اینمونه ایران، در آمریکایی گیرانکشتی رقابت که است باور این بر حران،ب حلّ کارشناس

 استفاده مورد بحران، با مقابله برای مؤثّر وسیلۀ یک عنوان به تواندمی ورزش، چگونه دهدمی نشان

  د.گیر قرار
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 صلح مفهوم -5-7

 بنابر آن مفهوم و نداشته خاکی، هکر این در بشر زندگی تاریخ طول در ثابتی مفهوم امنیّت، و صلح

 ترینمهم از. است گردیده تحوّل و دچار تغییر.... و نژادی جغرافیایی، جمعیّتی، مختلف شرایط

 شمار به جدید اجتماعی هایجنبش جزء که این بر عالوه گفت توانمی صلح جنبش هایویژگی

 جامعه و دولتی غیر هایسازمان عّالف نقش محصول و دارد ایدئولوژیکی غیر جهانی، ماهیّت آید،می

 مختلف کشورهای فکرانروشن و متفکّران از بسیاری صلح، اهمیّت و نقش به توجّه با. است مدنی

 .اندبرداشته اساسی هایگام صلح، روند گسترش جهت در

 بقط مهم، این که است المللىبین امنیت و صلح حفظ الملل، بین روابط در هدف ترینمهم و اوّلین

 کردروی یک از مفهوم این. است گرفته قرار امنیت، شوراى برعهدۀ متّحد ملل سازمان منشور 94 مادّۀ

 موضع تغییر سرد، جنگ از پس فرداى در مثبت صلح -لیبرالى رویکرد به منفى صلح -گرایانهواقع

 صلح مطالعات اىزوای از پسا لیبرال، کردروی به صلح لیبرالى موضع از تحول عالوه، به. است داده

 کردروی این اسالمى، -ایرانى اندیشۀ در موجود نظرى عناصر وجود دلیل به همچنین. است جدید

 1است. بومى صلح مطالعۀ قاموس در هاىیچارچوب ارائۀ و مطالعه واجد

 آمیزىصلح روابط است ممکن ولى ندارد؛ وجود کشورها بین جنگى کهاین رغم به حاضر، حال در

 دچار الملل،بین روابط در صلح مفهوم که است آن معناى به این، و باشد نداشته وجود کشوها بین

.... و سازش دوستى، آشتى، معناى به لغوى معناى در تنهایى به صلح واژۀ. است شده وتحوّل تغییر

 و دیگر کشورهاى با عادّى روابط در آرامش حالت معناى به صلح سیاسى فرهنگ در. رودمی کار به

 هاىنظام با کشورها میان روابط در آمیزمسالمت زیستىهم. است تهدید نظام فقدان نیز و جنگ دانفق

 کوچک کشور هر ارضى تمامیّت مصونیّت، حقوق، برابرى حاکمیّت، حقِّ اصول رعایت معناى به مختلف

 2ست.ا المللىبین مسائل به دادن فیصله و سایرکشورها امورداخلى در مداخله عدم بزرگ، یا

. است شده مفهومى تحوّل خوشدست صلح ویژه به مفاهیم از بسیارى شدن، جهانى عصر با

 غیرامنیّتى انسانى، امنیّت همچون جدیدى مفاهیم و گردیده فرسایش دچار وستفالى، مرزهاى

                                                
 32 ش ،2383 پور، زال - 1

 949 ص: 2354 آقابخشی، - 2
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 مقوالتى از صلح، ایجاد و سازى صلح حتّى. است شده المللىبین سیاست قاموس وارد غیره، و کردن

  است. شده اساسى تحوّل دچار تحوّالت پرتو این در که است

 المللبین روابط در ساز صلح فرهنگ -7

 تعریف تواندمی فرهنگی، و دینی مختلف هایبینیجهـان اساس بر و نیست مطلق مفهوم یک صلح،

 هنگفر در. داد قرار مطالعـه مـورد مختلفـی، هایجنبه از توان می را صلح. باشد داشته متفاوتی

 نبود نیز و جنگ فقدان و کشورها دیگر با عادّی روابط در آرامش برقراری معنای به صلح سیاسی،

 1است. تهدید نظام

 سایر با شدید برخورد از جلوگیری و اختالف از احتراز صلح، از مقصود الملل،بین روابط نظر از

 رعایت و کشـورها کنندهملزم رِتعهّدآو سند یک با صلح الملل،بین حقوق نظر از. باشدکشورها می

 2.شودمی حاصل الملل، بین روابط در ترتیبات سلسله یک

 محدود دنبال به صلح حفظ دارد؛ وجود( صلح ایجاد) سازی صلح و صلح حفظ میان باریکی مرز

 یک پود و تار بازسازی و سازیدوباره دنبال به جنگ، از پس صلح ایجاد و است خشونت داشتننگه

 صلح واقع، در 3است. داخلی جنگ یک پدیدارشدن یا و المللیبین مخرّب هایجنگ از پس جامعه،

 آماده نظامی نیروهای وجود صلح، حفظ که حالی در است؛ صلح حفظ در مکمّل فرایندی سازی،

 اجتماعی، هایطرح شامل سازی صلح. است خشونت از جلوگیری برای تالش در ثالث طرف توسط

  4کند. کمک آشتی، و بازسازی به تواندمی که است ساختاری و فیزیکی فرهنگی،

 صلح، هایپیمان و توافقات از پس حتّی ها،درگیری از درصد 44 حدود معتقدند هافلر، و کالیر

 است ماندگار صلحی به یابیدست برای عاملی وجود عدم دهندهنشان این و شوندمی ور شعله دوباره

 مراودات و فرهنگی تبادل ضرورت خصوص در 5دانست. فرهنگی صریعن بتوان را عامل این شاید و

 از جوامع شناخت ها،فرهنگ پویایی باعث فرهنگی، تبادل گفت باید شده جهانی دنیای در فرهنگی

                                                
1 -  Collison & al et، 2017 

 2369 صفا، نوری و میرکوشش - 2

 2364 پور، علی برات - 3
4 - Blom & et al، 2015 

5 -  Fukushima،2011:9 
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 فراهم جهانی، امنیّت و صلح برای مناسبی بستر و باشدها میدولت و هاملّت روابط تسهیل یکدیگر،

 بازسازی اختالفات، حلِّ و جلوگیری به تواندمی باشد، صلح اکسیر ردارندۀب در فرهنگ وقتی. کندمی

 .کند کمک مکرّر، هایجنگ تعداد کاهش و پایدار صلح به یابیدست منظور به جنگ از پس جوامع

 تعریف گسترده، طور به دیگر هایسازمان و المپیک المللیبین کمیتـه میان دیپلماتیک فعالیّت

 طور به که «صلح فرهنگ برای ورزش و آموزش جهانی اجالس» شـدن حنهص وارد. است شده

 برای کمکی نیروی از بخشی عنوان به المپیک المللـیبین کمیتۀ و یونسکو همّت به مشترک

 .اسـت گیرچشم بود، شده دهیسازمان صلح فرهنگ

 صلح و توسعه با گرایی المپیک -3

 ترینکوچک تـا تـرینبـزرگ از کشـورها تمـامی کـه سـتا جهان در بزرگی بسیار رویداد المپیک، یک

 این مهمِّ مفاهیم از یکی. کنندمی شرکت آن در ورزشکار یک با کشوری شده حتّی لحاظ هر از

 المپیک خصوص در «المپیک بسآتش» مفهوم احیای است؛ جهانی صلح آمدن وجود به هابازی

. دارد ویژه اهمیّت المپیک، جنبش در آمیـز صلح نالیسمانترناسیو زبان با ارتباط در باستان، یونان

 را باستان المپیک هایبازی هایاندیشه شد موفق فرساینده، هایتالش از پس«  دوکوبرتین پیر»

 در م2869 سال به جدید المپیک هایدورۀ بازی نخستین آغاز با سرانجام او هایکوشش. کند احیا

 وسیله به ورزش طریق از هاملّت بین دوستی و صلح به یابیدست 1نشست. ثمر به آتن،

 این مهمِّ هایپدیده از. شد مطرح میالدی2869 سال در نوین المپیک گذارپیردوکوبرتن، بنیان

 هدف به المپیک، حلقۀ پنج. است المپیک صلح پدیدۀ داشته، ارتباط بسیار سیاست، با که هابازی

 هستند، مختلف هاحلقه این هایرنگ که گونههمان ت؛اس شده طرّاحی جهان، هایقارّه همبستگی

 سال چهار هر گوناگون، اجتماعی و سیاسی شرایط با مختلف نژادهای و هارنگ از جهان ورزشکاران

 و صلح هم هاآن رقابت و جنگ که آیندمی هم گرد جهان، ورزشی رویداد بزرگترین در باریک

 تبعیض گزینه هر از دور به المپیک که کندمی بیان یزم،المپ اساسی اصول. دارد خود با را دوستی

  .است جنسیتّی و سیاسی نژادی،

                                                
  5: 2383 شریف، - 1



 تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی در نقش ورزش در ایجاد صلح جهانی

 
236 

 اصلی موضوع سه در توانمی دهد رامی تشکیل را المپیزم بنیاد که کوبرتن فکری اساسی محورهای

  1کرد: خالصه

 زندگی فلسفه به نسبت کوبرتن دیدگاه-2

 وانانج و ورزش به نسبت کوبرتن تربیتی دیدگاه-9

 المللبین سطح در ورزش سیاسی و اجتماعی هایهدف به نسبت کوبرتن دیدگاه-3

 از. است گرفته الهام پیشینیان، فکری و عملی هایتالش از فکری، محورهای از یک هر در کوبرتن

 به است؛ بلکه قهرمانان از تحلیل و هابازی در ایدوره شرکت از فراتر چیزی المپیزم کوبرتن، نظر

 و انسجام و فردی کمال و رشد تعادل، و تالش آن در که است المپیزم، حرکتی دیگر، ارتعب

 را بخشلذّت حیاتی ریشه مفاهیم، این و آید وجود به ورزشکار زندگی در باید شخصیّت، وحدت

 و روانی اخالقی، انسانی، هایارزش همه خواستمی وی که رسدمی نظر به 2.دهندمی تشکیل

 و آموزشی ظرفیت از فراتر بسیار موضوع، این شاید. کند ادغام المپیک، و ورزش در را اجتماعی

 تربیت برای مناسبی کامالً قالب توانستنمی المپیک، و ورزش زیرا. بود المپیک هایبازی تربیتی

  .باشد زیبا شناختی و گرااخالق دولتی صلح، برادری، جهانی، فردی،

 ارتباط افزایش با و است المللیبین و ملّی تربیت برای ای وسیله المپیک، هایبازی که بود معتقد کوبرتن،

 3کند.می کمک مردانهجوان بازی و متقابل درک آزادی، دوستی، صلح، گسترش به اجتماعی، تماس و

 رفیعی جایگاه در دوستی و صلح ترویج تردید بدون کند،می دنبال المپیک که اهدافی همۀ بین در

 زمین بر هاتفنگ که جایی. دید موضوع همین در باید را المپیک پیدایش فلسفۀ صالًا. دارد قرار

 و ملّیت هر از که دهندمی نشان و پردازندمی رقابت، به هم با منصفانه هاانسان شودومی گذاشته

 رقابت و کنند زندگی آرامش با هم کنار در توانندمی باشند، که قومیّتی و مذهب و نژاد و رنگ

 بایستی المپیک،. است مقدّم چیزی هر بر هاآن انسانیّت چون باشند، داشته با هم انسانی و ستانهدو

 هر از فارغ هاانسان همۀ آن، از فراتر و مختلف ملل میان دوستی و صلح انسانیّت، خدمت در همواره

 4باشد. شرطی و قید

                                                
1 - Nissiatis، 1986 

 34: 2399 نیسوتیس، - 2

 منبع همان - 3

 2367 زرگری، - 4
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. باشد همگرایی برای مهمّی صهعر تواندمی جهانی، مسابقات در کشور یک ورزشی ملّی تیم حضور

 هاتفاوت و هااختالف بیشتر تقریباً دوستی، وطن حسّ شدن برانگیخته دلیل به ملّی هایبازی در

 اتّحاد، و رسندمی اتّحاد به ملّی هویّت همان یعنی محور، یک حول همه و شودمی گذاشته کنار

 ایجاد برای خوبی محمل توانندمی هافرصت گونه این. شودمی تقویت کشور، در دوستی و همکاری

 که شرطی به باشند، جامعه در واگرایی حس همان یا تضاد و تفرقه از جلوگیری و ملّی همبستگی

 1شود. گرفته بهره هاآن از مطلوب نحو به

 صلح ایجاد در المللی بین غیردولتی هایسازمان نقش -4

 هویدا جامعه، در را خود اجتماعی جایگاه اعی،اجتم ۀپدید یک عنوان به ورزش و بدنی تربیت امروز،

 مقرّرات و قوانین کرده، پیدا تکامل و تحوّل دارد، وجود جامعه ساختار در بدنی تربیت. است ساخته

 و بدنی تربیت. کندمی اجرا را خود هایبرنامه ها،آن براساس و دارد را خود خاصِّ هاینامهآئین و

 کند،می برقرار متقابل روابط دیگر، اجتماعی هایپدیده با ماعیاجت واقعیّت یک عنوان به ورزش

 ابعاد از یک هر و جامعه ساختار کلّ و گیردمی عهده به جامعه، در را خود خاصِّ کارکردهای

 .کنندمی برداری بهره آن، هایفعالیت ثمرۀ و حاصل از اجتماعی

 المللیبین ورزشی هایفدراسیون ضوعمو ورزش، و رابطۀ سیاست مهمِّ هایسرفصل از یکی امروزه

 از درصحنۀ جهانی، و یافتند گسترش المللـی،بین حقوقی هایرژیم میالدی، نود دهۀ در. است

 ورزشی، هایفدراسیون. شد طی مشابهی روند هم ورزش حوزۀ  در. شدند برخوردار تریمهم نقش

 دین، شبه را مدرن هایورزش که محقّقان برخی. کردند کسب بیشتری، قدرت و یافتند توسعه

 هایفدراسیون این زیرا کنند؛می مقایسه کلیسا با را ورزشی هایسازمان اقتدار کنند؛می قلمداد

 این ارزیابی برای معیارهای بخشند،می مشروعیّت ورزشی، هایکنش از خاصی اشکال به جهانی

 استقرار به سازند،می روشن را لطغ از درست و بد از خوب تمایز مرزهای کننـد،می تعیین هاکنش

  2کنند.می مجازات و دهندمی پاداش کنند،می کمک خاصّی، ورزشی هایسنّت

                                                
 2369 عزیزآبادی، محمدی - 1

  37: 2386 روزخوش، - 2
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 بسیار نقش غیردولتی، المللیبین عامالن عنوان به...( و فیال فیپا، فیفا،) ورزشی هایفدراسیون

 مؤثّری نقـش توانـدمی هااسیونفدر پرنفوذترین از یکی عنوان به فیفا. کنند ایفا توانندمی را مهمّی

 سازمان به نسبت ترقوی ابزارهای حوزۀ اقتدارِ خود، از در فیفا ظاهراً. باشد ، داشتهجهانی صلح توسعۀ در

  کند.خود می قوانین از تبعیّت وادرا به ها را دولت کهچنان است؛ برخوردار قدرت، اعمال برای ملل

 صلح سیاسی ابزار یک» عنوان به ورزش از 2692 سال در بار لیناوّ برای آلمان فدرال خارجه وزارت

 را تعصّب طریق، این از تا کرد اسـتفاده زده بحران مناطق و توسعه حال در کشورهای در «آمیز

 لیگ جی تأسیس اهداف از یکی( 9778) مـانزنریتر. کند نزدیک همبه را هااقلیّت و نوردیده درهم

( 2667) سرد جنگ سال 47 از پس طریق این از تا داندمی ژاپن جهخار وزارت خواست را ژاپن

 دیگر یکی. باشد ژاپن در صلح و پیشرفت موجبات و تقویت را اقتصادی دستاوردهای بتواند فوتبال،

 هایکمپ در و اسرائیلی فلسطینی جوان بازیکنان دادن قرار هم کنار لیگ، این هایفعالیت از

 در صلح ،«یکدیگر» از هاآن شناخت ایجاد بر عالوه طریق، این از ات است ژاپن در خود تمرینی

  1کند. تقویت جهانی را جامعۀ

 ورزشی نیازمند است تا بتواند در راه تربیتی هایارزش به معتقدان حمایت به ملل سازمان نظام امروزه

 ارتقای در ورزش یحیات نقش در باور ایجاد منظور به دولتی، و خصوصی ورزشی نهادهای ساختن همراه

 پایدار، قدم بردارد. صلح و انسانی های پیشرفت حفظ بشریّت، سالمت بهبود تحصیالت، سطح

 جهانی، توسعۀ صلح در ورزش نقـش زمینۀ در -ملل سازمان کل دبیر ویژه مشاور -اوگی ادولف

 حسوبم پرورش، و آموزش از حیاتی و ضروری بخش عنوان به را ورزش اگر حقیقتاً: »گویدمی

. «شود می اجرا ناقص، طور به جهانی، جغرافیایی پهنۀ در آموزش امروزه که کنیم اذعان باید کنیم؛

 بتواند تا کرد تربیت شایسته، نسلی توانمی که است رهگذر این از فقط سوّم هزارۀ در او، اعتقاد به

  2کند. مقابله زندگی، هایچالش با

 تربیت، و تعلیم ترویج برای ایوسیله را ورزش ملل، ازمانس عمومی اجالس 7/78 نامۀقطع مصوّبۀ

 3.کند می قلمداد و صلح،توسعه سالمتی،

                                                
 2364 آبادی، فیض شریعتی - 1

2 -  Ogi،2004 

  72-79: 2385 شعار، نیک - 3
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 محرومان، توانمندسازی و جوامع نزدیکی احساسات، گذاردن اشتراک به را برای ای زمینه ورزش،

 دسترسی حقِّ تقویت در نیز یونسکو بدنی تربیت و ورزش المللی بین منشور اهمیّت. آورد می فراهم

 با مبارزه در یونسکو های فعالیّت روح. است همه برای ورزش، و بدنی فعالیّت بدنی، تربیت به

 تدوین و ورزش در دوپینگ کنی ریشه صندوق ایجاد طریق از ورزش، در آن حذف و دوپینگ

 اصل، مینه پایه بر نیز اند(، کرده امضا را آن تاکنون جهان کشور 257 )که دوپینگ ضدِّ کنوانسیون

 در جوانان جهانی مجمع ،9724 آگوست در نانجینگ شهرداری همکاری با یونسکو. است استوار

 سراسر از را جوان مردان و زنان شد موفّق رویداد، این. کرد برگزار را صلح و فرهنگ ورزش، زمینه

 1کنند. بررسی و بحث مشترک، های حل راه و ها چالش پیرامون تا آورد گردهم جهان،

 دوکوبرتن پیر بارون توسّط فرانسه، سوربن دانشگاه در 2864 سال در المپیک المللی بین میتهک

 کشورهای ورزشکار از 977 حضور با 2869درسال یونان آتن شهر در هابازی دوره و اوّلین تاسیس

 شد، جهان مختلف هایدولت از ورزشکاران نمایش برای ویترینی ها،بازی این. آغازشد مختلف،

 و جهان جوانان بین دوستی و صلح وگسترش توسعه را خود هدف المپیک، المللبین میتۀک

  .است داده اخالقی، قرار هایآموزش

 چون سازمانی با نیز و چند ملیّتی بنگاه یک با که شباهتی باوجود المپیک، المللیکمیتۀ بین

 26 قرن اواخر در که کمیته نای. است برخوردار خاصّی، هایویژگی از دارد؛ متّحد ملل سازمان

 دیپلماتیـک فعالیّت. است المللیبین غیردولتی سازمان از نمونۀ نوعی است، شده تأسیس میالدی

 صحنه وارد. است شده تعریف گسترده طور به دیگر هایسازمان و المپیک المللی بین کمیته میان

 و یونسکو همّت به مشترک طور به که «صلح فرهنگ برای ورزش و آموزش جهانی اجالس» شـدن

 بود؛ شده سازماندهی صلح، فرهنگ برای کمکی نیروی از بخشی عنوان به المپیک المللیبین کمیتۀ

 کشور دو آوریگردِهم در المپیک المللیبین کمیتـۀ نقش سیدنی، هایبازی خصوص در. است گیرچشم

 2بود. مهم بسیار المللی،بین ظهور در سازمان مداوم تأثیر از اینمونه عنوان به افتتاحیه، مراسم در کره

  

                                                
 2364 آنالین، همشهری - 1
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 ورزشی دیپلماسی -1

 تأثیری دیگری، روی بر خود نوبه به هرکدام که است دوطرفه رابطه یک سیاست، و رابطۀ ورزش

 جرأت به بلکه اسـت؛ نبـوده جدید عصر به محدود ورزش و سیاست تعامل البته. گذارد می خاص

 از که ایگونه به است بـوده مـؤثّر المپیـک، هایبازی گیریشکل اساس در سیاست گفت توانمی

 متوقف یونان، شهرهای دولتِ بین جنگی و نظامی تعامالت ها،بازی برگزاری از پیش روز چندین

 که هایینوشته و آثار گسترش به رو و سریع افزایش با. شود برگزار کامل، صلح در هابازی تا شدمی

 نسـبتاً جامعه، و ورزش متقابل تأثیر علمی، تحلیل پردازند؛می ورزش اسـیشن جامعه بررسی به

 این. است امر این گواه جهانی، جامعۀ در ورزش مجموعۀ در موجود عناوین و است شده تثبیت

 دهد؛می یاد الملل،بین روابط دربارۀ زیادی چیزهای ما به ورزش تحلیل که دهدمی نشان مطالعات،

 هویّت گیریشکل فرهنگی، سازی جهانی تا گرفته جنگ و دیپلماسی و نئولیبرال جهانی اقتصاد از

 زیاد حدّ تا المللبین محیط و ورزش میان روابط از یادشده هاینمونه این، وجود با. هارسانه و ملّی

 و است آمده شناسی، جامعه ویژه، به و ورزشی مطالعات حقوق، تاریخ، کارشناسان هاینوشته در

 1.است یافته اختصاص ورزش به الملل، بین روابط علمی رشتۀ از کمی بسیار متون

 برای عمومی دیپلماسی چونهم دیپلماتیک، ابزار عنـوان به تواندمی ورزش که رسید نتیجه این به باینول،

 :باینول از نظر ورزش و المللبین سیاست بین رابطۀ نظری تبیین. گیرد قرار توجّه مورد عقیده، تأثیر

 سیاست عرصۀ در ورزش از استفاده منفی هایجنبه •

 آمیز صلح هایموقعیّت بردن بین از برای دیپلماتیک ماشه سازو کار به ورزش •

 دشمنی تحریک برای• 

 کشور یک کردن تحریک و خشمگین برای •

 سیاست عرصۀ در ورزش از استفاده مثبت هایجنبه خنثی، روابط به زدن آسیب برای• 

 هاملّت بین دوستی برای دیپلماتیک ابزار عنوان به ورزش• 

 روابط تقویت برای •

  صلح از حمایت و کمک برای •

  2جوامع درون در هاتبعیض دادن نشان برای المللی بین روابط بهبود برای •

                                                
 2: 2362 بودر، و لورمور - 1

  69-65: 2362 دیگران، و گودرزی - 2
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 یکدیگر بر تأثیرگذار و پیچیده هاینشانه مجموعه از متشکل ورزشی، دیپلماسی شناسی نشانه

 نخست، مرتبۀ در. دهد انتقال مخاطبانش، بـه را هانشانه این تواندمی ورزشی، سابقهم یک. است

 عالمت تواندمی داشتند، اختالف دیگر یک با مدتی برای که کشوری دو بین مسابقه برگزاری

 یک ورزش،. هستند روابطشان بازبینی و مجدّد تعریف درصـدد کشـور، دو رهبران که باشد ملموسی

 به ،المللیبین مالقات برای طبیعی مدخلی و هاکشمکش کنندۀ تلطیف عامل و مناسب و هآماد محیط

 .آیدمی شمار

 زندگی مختلف ابعاد در عاملی تأثیرگذار و جامعه در اجتماعی نهاد یک عنوان به ورزش نقش

 قرار سیبرر و توجّه مورد مرزی، برون و کشوری درون روابط جامعه، ساختار در تواندمی ها،انسان

 در مردم تمامی میان متفاوت هیجان شاهد المللی،بین مهمِّ رویدادهای برگزاری با همزمان. گیرد

 را ملّی نشاط توانمی ورزش، واسطۀ به که است این گربیان خود، این که هستیم جنسی، و سنّ هر

 مختلف میادین در قبول قابل نتایج کسب با را ملّت یک غرور و آورد وجد به خاص، زمان یک در

 از بسیاری درمان فراغت، اوقات پرکردن برای مناسب ایوسیله عنوان به ورزش. کرد احیا رقابتی،

 مشترک روابط ایجاد و مختلف ملل میان فرهنگی ارتباطات گسترش اقتصادی، توسعۀ ها،بیماری

 1نماید. ایفا را بسزایی نقش تواندمی سیاسی،

 ورزش، سانبدین. است عمومی دیپلماسی نقش الملل، بین روابط رد ورزش مهمِّ های نقش از یکی

 در ورزش که بود غافل نکته، این از نبایستی ولی است المللیبین تعامل و همکاری برای فعالیتّی

 اهداف سر بر شدید سیاسی مذاکرات برای کمتری اهمیّت دولت، یک سیاسی نظام بقای با مقایسه

 برای موجود هایمحدودیّت 2باشد.می شوند ختم جنگ، به تواندمی ودنش حل اگر که اوّلیه، ملّی

 دهدمی نشـان کشـورها، تعامـل بـا آن تمایـل با المللبین ورزش در دیپلماسی گرایانهواقع تفاسـیر

 ورزش با ارتباط در دیپلماسی ماهیّت شناخت و فهم به کمک در تنها تعدّدگرانه اندازچشم یک که

 .بود خواهد مفید اصر،مع جامعۀ در

 را آن ورزش، معیّن خصوصیات برخی دیپلماتیک، و سیاسی امور در ورزش مختلف ابعاد تحلیل با

 عنوان به هاورزش مشخص، طور به. سازدمی الملل،بین روابط در تحرّک برای جذّاب بسیار امری

                                                
  2369 اسکندری، - 1

2 -  Rooney، 2012:15 
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 نظم منصفانه، بازی حریف، به احترام تیمی، روحیّۀ عرصه، به ورود اصول برخی بر متکی رشته، یک

 صلح بردپیش برای مکانیزمی عنوان به ورزش گذارینام در سزاییبه نقش امور، این. است رواداری و

 از ورزش که است آن متّحد، ملل سازمان کنونی فلسفۀ. شود تشویق و ترویج باید که است جهانی

 و افراد شناختن رسمیّت به و حورانهخودم مقاصد برای نظرانه کوته هایطلبی جاه از عبور پتانسیل

 کار به کننده، بسیج و محرّک نیرویی عنوان تواند بهمی ورزش عالوه، به. است برخوردار ها،دولت

 اکتبر تا 2663 اکتبر میان هایسال  در. کند ایجاد صلح، و المللیبین ارتباطات میان پلی و رود

 هاورزش مندنظام ورود به که کرد صادر طعنامهق 94 مجموعاً ملل، سازمان عمومی مجمع ،9724

 داشتن نظر در با. خواندفرا می المللی، بین سطح در پایدار توسعۀ و صلح برقراری اقدامات عرصۀ به

 المللی بین روز آوریل، 9 و شد تأسیس ملل، سازمان توسعۀ و صلح برای ورزش دفتر ای،ایده چنین

 .شد نامیده "توسعه و صلح برای ورزش "

 1دارد.می بیان الملل بین روابط و دیپلماسی به ورزش ورود برای را دلیل چهار( 9723) گریکس

 مکمّل نقش و برساند مدارانسیاست سایر گوش به رساتر را ملّت یک صدای تواندمی ورزش، .2

 2.باشد داشته دولت، یک هایسیاست برای

. کنندمی مهیا را عمومی دیپلماتیک مهمِّ هایتفرص میزبان، ملّت برای ورزشی بزرگ رویدادهای .9

 .است کشور آن مردمان خوب المللیبین شهروندی تأیید بر دلیلی المللی، بین رویداد یک میزبانی

 در را توجّهی شایان پذیریانعطاف تا دهدمی اجازه هاحکومت به ورزشی هایرشته دیپلماسی، .3

 نشان خود از سیاسی، وضعیت سوی آن در هستند، قوی یا ضعیف هاآن دیپلماتیک روابط که زمانی

 هاآن. است محتمل سیاسیِ تغییرات کشف برای نرم مسیری ورزش، دیپلماسی تعامالت. دهند

 ابزاری مواردی، در و کنندمی ایجاد ناآشنا، افراد و ملل میان وگو گفت برای جایگزین مسیرهای

 3هستند. ملّت یک تنبیه یا تحریک برای

 از بخشی عنوان به که است نهفته موضوع، این در ورزشی دیپلماسی فرد به منحصر یّتمز

 اختالفات از گذار در آن قابلیّت دلیل به ولی است پایین هایهزینه نیازمند عمومی، دیپلماسی

                                                
1 -  Grix، 9723، 27 

 397 صص ،2362 همکاران، و آبادی فیض - 2

3  - Govindan، 2015، p16 
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 داشته توجّهی قابل نتایج تواندمی است، المللیبین مناقشاتِ اصلی سرچشمه عمدتاً که فرهنگی

 یا دو میان روابط ارتقاءِ و بهبود از هاییسیگنال ارسال برای دیپلماسی از نوع بنابراین این .باشد

  1.است مورد استفاده و اعمال قابل محدود، روابط با دولت چند

 اجتماعی عدالت و ورزش -9

 عناصرتشکیل میان مستحکم پیوندی وجود به منوط اجتماعی، سیستم یا سازمان هر قوام و حیات

 زیرا شود؛می محسوب اجتماعی، هایسیستم بقای و حیات عامل عدالت، رو این از است؛ آن ۀندده

 جدایی موجب عدالتیبی که حالی در کند،می منسجم یکدیگر کنار در را اجتماعی عناصر عدالت،

 وجودی ضرورت توجیه مبنای و حاکمیّت و مشروعیت بنای سنگ عدالت، تحقّق 2.شودمی هاآن

 آحاد همۀ و دارند فراوانی گستردگی که است ورزشی هایسازمان ویژه به ها،سازمان و اهدولت

 .اندوابسته آن به نحوی به جامعه

 رفاه منابع، تخصیص در تغییر با چگونه که معناست بدان اینجا، در وری بهره هایبحث تمام

 رفاه این چگونه کهاین در اامّ نیست؛ مربوط اجتماعی رفاه کل به عدالت. یابد افزایش اجتماعی

 در دولت دخالت برای عدالت بحث. گرددمی مطرح عدالت بحث شود؛ توزیع جامعه، بین اجتماعی

  3د.شو توزیع یکسان، طور ورزش به در مشارکت از حاصل فواید که است این برای ورزش، بازار

. کرد وجو جست مهم، ولهۀمق این متوازن توسعه در باید را ورزش عرصۀ در اجتماعی عدالت حقِّ

. شود ورزش پایدار توسعۀ ساز زمینه حتّی تواند می ورزش، در اجتماعی عدالت است مسلّم آنچه

 های نظام و هاسازمان تمام مشترک فصل ورزشی، هایزیرساخت توسعۀ روند در محوری عدالت،

 .است ورزشی

 ثابت وگرفته قرار پردازاننظریه توجّه مورد ها،ضرورت بسیاری از لحاظ به اجتماعی عدالت امروزه،

 عدالت رعایت عدم و است جامعه یک بقای ضروریات از اجتماعی، عدالت به پرداختن که شده

. باشدمی هاآن جملۀ از آشوب و جنایت و جرم فقر، بروز که شودمی مواردی به منجر اجتماعی،

                                                
 2367 محمدی، گل و میرکوشش، - 1

 2389 محمودی، - 2

 285: 2369 همکاران، و زاده رستم - 3
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 خود استعدادهای ای،عدّه تا که شودمی ثباع نابرابری، عبارتی به یا و اجتماعی عدالت رعایت عدم

 استعدادهای رغم به را دیگران و کنند انحصاری را جامعه برابر هایموقعیّت و کرده باور بیشتر را

 مانند ایتوسعه کارکردهای دارای ورزش، 1سازند. محروم ها،موقعیّت این به یابیراه از مناسب،

 مناسب کاریراه عنوان به تواندمی و 2باشدمی فقر هشکا و اقتصادی توسعۀ عمومی، رفاه افزایش

 .شود گرفته کار به اجتماعی، عدالت تحقّق راستای در

 توسعه و ورزش -7

. است کرده پیدا جوامع توسعه و فرهنگ با نزدیکی ارتباط اجتماعی فعالیت یک عنوان به ورزش

 در میتوان را جوامع پیشرفت و توسعه در ورزش جایگاه و نقش زمینه در روزافزون آگاهی این

 برای مؤثر شیوه یک عنوان به ورزش راستا، این در. کرد مشاهده المللی بین و ملّی مختلف سطوح

 مسالمت همزیستی و سازش و آرامش و صلح و برقراری همچون توسعه مهم اهداف به دستیابی

 فرهنگ، همچون نیز، را زشور جوامع از بسیاری. است شده مطرح جوامع و گروهها افراد، بین آمیز

 تبدیل یافته توسعه و توسعه حال در کشورهای در جوامع و افراد زندگی ناپذیر جدایی بخش به

 ساده و سهل را ملتها میان پیوند و است المللی بین زبانی ورزش، که معتقدند ها بعضی. است شده

 سانسور از دولتها چون کرد، یابیارز دولتها کارآیی حد از نموداری توان می را ورزش. است کرده تر

 مسئولیت میزان و مدیریت اوضاع از واقعی تصویری معموالً مسابقات برآیند و عاجزند آن کنترل و

 3دهد. می دست به را تازه راهکارهای و ها ایده تولید و شناسی

 قابل بخش که ترتیبی به اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مختلف ابعاد با است پدیده ورزش

 مدیر، سرپرست، مربی، تماشاگر، امّاتور، یا ای حرفه ورزشکار صورت به جهان جمعیت از ای توجّه

 رویداد کننده برگزار ورزشی، اقتصاددان و شناس جامعه روانشناس، مالی، متخصص واسطه، پزشک،

 یاستمدار،س تبلیغاتی، شرکت مالی، اسپانسر ورزشی، رویدادهای پخش امر در گذار سرمایه ورزشی،

 قابل تأثیر قهرمانی و همگانی ورزش توسعه. است کرده خود درگیر را غیره و جمهور رییس وزیر،

                                                
 2367خلق، خوش - 1
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 نهایتاً و دارد کشور جوانان و نوجوانان کودکان، بویژه و انسانها فیزیکی و روانی سالمت بر اعتنـایی

 جوان جمعیت به توجّه با. شود می کشور انسانی نیروی عامل وری بهره افزایش و بالندگی موجب

. کند ایفا نسل، این اسـتعدادهای بروز و پرورش در مؤثّری نقش تواندمی ورزش ایران، کشور

 در تواندمی المپیک، در ویژهبه و مسابقات در موفقیّت کسب و ورزشی مسابقات در شرکت همچنین

  1باشد. موثر ها،آن پویایی و بالندگی

 اثرگذار عامل و مهم صنعت یک یافته، توسعه کشورهای در المس تفریحات و ورزش حاضر حال در

 در صنایع پردرآمدترین و بزرگترین از یکی ورزش،. شودکشورها محسوب می این اقتصادی رشد در

 کرده تسخیر را جا همه آن، قلمرو و شده جهانی سرعت به ورزش صنعت. رودمی شمار به 92 قرن

... و وغذا پوشاک گروهی، رسانههای جمله از آن تصادیاق هایجنبه همه با صنعت این. است

 سهم که طوری به آورد؛ دست به را کشورها داخلی ناخالص تولید از ایعمده سهم است توانسته

 گزارش دو درصد از بیش پیشرفته کشورهای از برخی در داخلی، ناخالص تولید از ورزش صنعت

 .است بخشیده ارتقاء ،صنایع دیگر بین در را صنعت این جایگاه و شده

 جهت در اجتماعی نظام کیفیّت گربیان باشدومی توسعه فرایند اصلی ابعاد از یکی اجتماعی، توسعۀ

 2است. زندگی کیفیّت افزایش و اجتماعی انسجام و یکپارچگی ایجاد اجتماعی، عدالت به یابیدست

 داشته توسعه، اصلی هایشاخه از یکی نعنوا به اجتماعی توسعۀ در تواندمی ورزش که نقشی به توجّه با

 ورزشی، هایفعالیّت فراسوی از را خود گسترش و توسعه هایزمینه تا کوشندمی کشورها باشد؛ تمامی

 .بشناسند بهتر

 اجتماعی، انسجام خدمت در قدرتمند ابزاری عنوان به تواند می نا آرامی، شرایط در ویژه به ورزش

 هاو استادیوم فعالیّت از فراتر باشد؛ ورزش، فوایدی جوانان یتوانمندساز جنسیّتی و تساوی

 در و خودش با که ای جامعه است؛ سالم ای جامعه ستون ورزش،. گیردرا در بر می ورزشی های مکان

 برابری اصل و بشر حقوق مبنای بر و اتّحاد دارد تنوّع، با وجود کندو می آسایش احساس خود، درون

  .کند می تفعالیّ انسانی، کرامت

                                                
 47 ص: 2364 نیا، کریم و کاشی خداداد - 1
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مثبت  تغییرات برای العادهای فوق نیرو محرّکه و رؤیاها تحقق ساز بستر ورزش، ای، جامعه هر در

 پیام است این. بگیریم کار به قدرت، این مهار برای را داریم توان در چهآن هر باید ما و است

 .توسعه و صلح برای ورزش جهانی روز این در یونسکو

 میان، دراین است؛ تولیدی منابع از بهینه برداریبهره نیازمند اقتصاد، دارپای توسعۀ و مستمر رشد

 1است. انسانی نیروی عامل، ترینحسّاس و ترینمهم

 اخبار. است توجّه قابـل مالی گردش با مخاطب پر بازاری یا صنعت یک ورزش حاضر حال در

 کاغذی، صورت بـه المللینبی و داخلی محلی، رسانۀهای در گسترده طوربه ورزشی رویدادهای

 بر وفیزیکی روانی مثبت اثرات ورزش، کارکرد ترینمهم شاید. شـودمی منتشر دیجیتالی، و تصویری

 همین بر و شودمی کشورها انسانی نیروی و جـوان نسل و پویایی شادابی موجب که باشد جوانان

 تجهیزات انواع ایجاد در ادیزی گذاریسـرمایه یافتـه، توسـعه و ثروتمنـد کشـورهای اساس،

 نسل اختیار در وپرورش آموزش و هاشهرداری طریق از براحتی را امکانات این و کنندمی ورزشی

 .دهندمی قرار جوان،

 توسعۀ و رشد روی بر آن تأثیر و ورزش در گذاریسرمایه غیرمستقیم و مستقیم اثرات بررسی 

 جمله از آمریکا و انگلیس کانادا،. باشدمی کشورها اقتصاد برای مهم بسیار ایمسأله اقتصادی،

 آمریکا در ورزش صنعت. اندداده انجام زمینه این در ایگسترده تحقیقات که هستند کشورهایی

  2د.دار درآمد دالر هامیلیون ساالنه که است اقتصادی ماشین نوعی

 جامعه در ورزش نقش یرتغی باعث ضرورت، این. شد آغاز 2687 دهه از ورزش شدن جهانی ضرورت

 .است نموده ایجاد مختلف، هایرسانه و مؤسسات افراد، برای را بسیاری درآمدزایی هایفرصت و گردیده

 کشورهای توجّهِ مـورد کشور، هر انسانی سرمایۀ عنـوان به جوان نسل پرورش در ورزش اهمیّت

 هایگذاریسرمایه و ورزشـی اتتجهیز ایجاد زمینۀ در کشورها این و است بوده ثروتمند و صنعتی

 در کشورها این موفقیّت تـداوم ،موجب امر همین درواقع و باشندمی پیشرو ورزش، در زیربنایی

 دالیل از یکی جامعه، سالمتی و ورزش در مشارکت بین رابطۀ 3اسـت. شـده المللی،بین میادین

                                                
 23 ؛2382 کریمی، و پیراسته - 1
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 در جسمی و فکری سالمت به موجب آن،  که باشدمی ورزش در دولت سهم افزایش برای مهم

 .شود ایجاد جامعه،

 و ایقارّه و المللیبین هایرقابت در کشورها ورزشی کاروان و ورزشکاران قدرتمند و با نشاط حضور

 و جهان مختلف کشورهای بین در هاآن ملّی پرچم درآوردن اهتزاز به و قهرمانی هایمدال کسب

 ،المللیبین سیاست صحنۀ و جهانی عمومی فکارا در جهان، سراسر در همزمان آن، زندۀ پخش

 بین اقتصادی و سیاسی فرهنگی، بین روابط و ارتباطات ایجاد بسترساز تواندمی و است تأثیرگذار

 صحیح ایرابطه ایجاد برای که ضروری است بنابراین. باشند جهان کشورهای سایر و متبوع کشور

 سالم هایبرنامه در جهان مردم بیشتر هرچه کتمشار امکان و المللیبین سیاست و ورزش بین

 جهانی هایسازمان و مردم همه برابری، و تفاهم صلح، ارزشمند اهداف به رسیدن برای ورزشی

 جهانی عدالت و صلح برقراری در ایسازنده تربیتی جریان بدنی، تربیت و ورزش تا بکوشند ورزش،

 1باشد. دوستی و صلح آورپیام بدمدو جوامع کالبد در را مساوات و برادری روح باشد؛

 ملّی هویّت بردن باال و جامعه در انسجام و وحدت ایجاد ورزش، کارکردهای ترینمهم از دیگر یکی

. است جهانی جامعه یا ملّی محلّی، سطح در اجتماعی اعتبار کسب برای ایوسیله ورزش،. است

 کشور، یک داخل در نژادی و ومیق هایگروه بین در خصوص به ورزش طریق از اعتبار کسب

 کشورهای برای ویژه به ورزش طریق از اعتبار کسب جهانی، سطح در همچنین. باشدمی مرسوم

 یک در ورزشی موفقیّت. است برخوردار باالیی اهمیّت از یافته، استقالل تازه کشورهای یا کوچک

 متّحد و بودن یکی احساس و گردیده جامعه یا گروه یک بین در خاص هویّت ایجاد سبب رشته،

 ایجاد ورزشی تیم یک یا ورزش وسیله به که وحدتی احساس کند؛می تقویت ها،آن بین در را بودن

 2شود. استفاده ملّت، یا شهر هویّت احیای یا ایجاد برای تواندمی شود،می
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 گیرینتیجه

 صلح، قهرمانان اند؛اجهمو غیرعادالنه هایجنگ از ناشی خطرات به بشریّت که جهانی در امروز

 جوامع به ورزش طریق از دارند سعی که هستند ورزشی باالی سطح اندرکاران دست و ورزشکاران

 این. هستند جهان سراسر در جوانان بخش الهام و قهرمان الگو، افراد این. کنند کمک جهان، محروم

 .کنند می استفاده جهانی، صلح ایه برنامه تبلیغ و ایجاد در خود ورزشی تجارب و محبوبیّت از افراد

 هایفرصت خلق برای جامعه تار و پود به رسوخ دنبال به دنیا در صلح داراندوست از بسیاری امروزه

 بخشی الهام با ورزش دیگر، سویی از دارد؛ برپا را پایدار دوستی و صلح بتواند که هستند ارزشمندی

 ما به ورزش که گونهآن. شود واقع راستا، مؤثّر این در تواندمی دارد که ایکننده متحوّل قدرتِ و

 راستا هم توانمی را ورزش نظیف مسلک آید،می میان به صلح از صحبت که وقت هر است، آموخته

 به را انسان که است خروشان و سیّال رود همان ورزش چراکه دانست؛ صلح و توسعه هایآموزه با

  .بخشدمی نفس عزّت و دهدمی التیام را آالم و کندمی رهنمون کمال، دریای

 مختلف جوامع توسعۀ و فرهنگ با نزدیکی ارتباط اجتماعی، فعالیت یک عنوان به همچنین ورزش،

 .آیدبه حساب می توسعه بُرمیان ابزارهای ترینعمده از یکی و دارد

 اهداف تحقّق و گسترده ارتباطات برای جهانی منابع از یکی مجازی، دنیای در و سوّم هزاره در

 بین روابط صحنۀ در که باشندمی غیردولتی هایسازمان و دوستی هایانجمن ها،ملت و کشورها

 دارداعیه غیردولتی، هایسازمان این. اندداشته المللیبین معادالت در ای کنندهخیره تأثیرات الملل،

 و دوستی هایانجمن. دهستن شهروندی دیپلماسی دیگر عبارت به و غیررسمی دیپلماسی ارائۀ

 همواره و هستند ورزشی دیپلماسی ورود برای مؤثّری سازوکار المللی،بین غیردولتی هایسازمان

 و جوانان جهان، ورزشی نخبگان با ارتباطات گسترش همچنین و اندیشه و فکر تولید با توانندمی

 .بردارند گام ها،ملت روابط تقویت جهت در مؤثّری نهادهای عنوان به فرهنگی و اجتماعی فعّاالن

 از گیریپیش و بهداشت ارتقاءِ برای مسیری عنوان به ورزشی دیپلماسی نمودن دنبال اساس، این بر

 کند؛می کمک هاآن تحصیل و رشد به و تقویت را جوان نسل جسمانی بنیۀ رود،می کاربه بیماری،

 فراهم را معلول افراد مشارکت کرده، ایجاد جنسیتی برابری دهد، می پرورش را اجتماعی مشارکت

 تقریباً کردن حل و اجتناب برای مساعد ابزاری ورزش ورزشی، واعظان دید از. کندمی ایجاد صلح، و

 .است جامعه در افراد زندگی کلّی کیفیت ارتقاءِ نیز و مشکالت و مسائل همه
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 این نشانگر ورزش، عرصۀ در اخیر هایدهه تحوّالت که نمود استنباط چنین توانمی نهایت در

 گسترش به رو جهانی، صلح معادالت در المللی بین هایسازمان و هاانجمن نقش که است واقعیّت

-بین محیط و هاملّت میان روابط یعنی کلیدی عرصه دو در هاانجمن این که جاییآن از. است

 مسئوالن و باشدمی افزایش، به رو هاآن گریکنش و فعالیت حوزه لذا نمایند؛می نقش ایفای المللی،

پسا  و مدرن جهان در که نمایند قبول و داشته خاصی توجّه هابدان توانندمی خارجی سیاست حوزه

 هاملّت خصوصبه و هادولت میان روابط در را امور روند و جهت دیگر، عامل هر از بیش چهآن مدرن،

 .است ورزش طریق از ویژه به انسانی ارتباطات و ابلمتق درک قلم، گفتگو، اندیشه، قدرت کند؛می تعیین

 با مبارزه ملّی، وحدت تحکیم و تأمین آمیز، مسالمت همزیستی برای را ورزش توانمی بنابراین

 استفاده توسعه، و برابری و برادری اخوّت، و صلح تحکیم و تأمین برای اجتماعی، منفی هایپدیده

 .است همین ورزش، فلسفۀ چون. نماییم
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