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Abstract 
The events of Imam Reza stadium in Mashhad, after Iran's promotion to the 2022 World 

Cup in Qatar and the subsequent cancellation of the friendly football match between Iran 

and Canada in June 1401, once again invited political-military decision-makers to 

intervene in sports. The purpose of this study was to explain the position of sports in 

empowering political and military security. The present study was a qualitative (using 

content analysis), applied (in terms of purpose) study. The statistical population equal to 

the statistical sample included 13 experts in the field of political science and sports 

sciences. .). The purposive sampling method (via snowball technique) continued until the 

interview (using Delphi technique) with 13 individuals reached theoretical saturation. The 

findings of the present study showed 24 concepts related to sports in providing military-

political security in eight categories: conflict resolution (4.56), regulation (4.30), 

development of political economy (4.24), personal characteristics (4.21), national 

cohesion and unity (4.18), peace building (3.98), empowering values (3.96) and public 

peace (3.94).  According to findings, sport has a function beyond the issues of 

entertainment and recreation in modern society today. It seems that paying attention to the 

emerging phenomenon of sports can alleviate many of the existential and challenging 

threats to the national security of the Islamic Republic. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The government is the main core of politics and political affairs, which seeks to 

implement sovereignty over the society; the government has the necessary 

facilities for this issue, and it continuously criminalizes and exercises material and 

spiritual authority according to its own interests. Therefore, here it is meant the 

policies of public planning, which the governments are the most important 

custodians of, and it is like this that sport is also taken into the attention of the 

governments because of the effects it has on the public sphere, so that through it 

they can control the public sphere. Sports has sometimes consciously or 

unconsciously accepted the leadership of official politics and ideology, and 

sometimes it has become a tool and an arena for expressing opposition. Today's 

sport is no longer just a physical activity, but depending on the atmosphere of its 

formation, it has political, cultural, economic, etc. dimensions. The emergence of 

new sports security challenges in the last decade, such as the refugees of athletes, 

non-confrontation with the representatives of the Zionist regime, the presence of 

women in stadiums, etc., have caused, on the one hand, the pressure of 

international sports institutions on the Islamic Republic of Iran and specifically 

on the federations, the National Olympic Committee and the Ministry of Sports 

and Youth, and on the other hand, the conflicts of governance with some of these 

issues have caused sports to appear as a double-edged sword to ensure the security 

of the Islamic Republic of Iran; Stable security in Iran is more important due to 

special national and regional conditions (Mohammadnejad et al., 2021). The 

events of Imam Reza Mashhad Stadium after the promotion of the Iranian national 

team to the 2022 Qatar World Cup, which exchanged national vitality with the 

security challenge of the presence of women in football stadiums, and then the 

one-sided cancellation of the friendly football match between Iran and Canada in 

June 1401 once again raised the question that what are the functions of sports in 

providing political and military security of the Islamic Republic? And how can 

sports be used as a lever to strengthen this aspect of security? 
 

Materials and Methods 
The present study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data 

collection (paradigm of interpretation). In interpretivism, folk knowledge is not dismissed 

as non-scientific, but is a useful tool for explaining the events of daily life and 

understanding the rich meanings that people give to their daily lives. In other words, those 

meanings that people use in their daily interactions are hidden in their common 

knowledge, and understanding their world is not possible except through the 

understanding of common knowledge. The research sample was selected in a purposeful 

way (via snowball technique). In this sampling strategy, the goal is to extract themes and 
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core categories that include an ideal set of diversity. One of the reasons for using this 

method is so that no one can claim that the researcher did not consider certain types of 

cases (Rafiei et al., 2020). To estimate the sample size, the sampling process continued 

until the theoretical saturation was reached. This means that by zigzag selection of the 

interviewees and then their immediate implementation and analysis, this process is 

repeated so much that no new findings are added to the previous classes. Therefore, the 

present study reached theoretical saturation after 13 interviews, and the same number was 

used as a study sample. 
 

 
Figure 1. The process of zigzag movement to reach adequacy in qualitative 

sampling 
 

Findings 
According to the methodology, in the first round of Delphi method, among the 26 

concepts, 1 concept was identified as a very insignificant indicator (increasing the 

participation of people in political events), 1 debatable concept (strengthening political 

identity) and 24 important and very important concepts. In addition, due to the semi-open 

nature of the questionnaire, experts confirmed the quality of the questionnaire, which is a 

sign of validity. In the second round of Delphi, all the results of the first round along with 

the questionnaire were provided to the experts. According to the experts’ opinion, in the 

second round, 2 indicators were recognized as less important indicators and the remaining 

indicators were recognized as important and very important factors of sports in 

strengthening political and military security. 

The following figure also represents the experimental model of the concepts and 

functions of sports on the strengthening of political and military security, which 

was drawn and presented using the findings of the  present study: 
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Figure 2- Effective Concepts of Sport on Strengthening Military-Political Security 

(References: Experts) 

 

Conclusion 
According to the study’s findings, it seems that the development of literature around the 

function of the concept of sports in the development of political and military security can 

solve some of the challenges that have arisen, such as the incidents at the Imam Reza 

Stadium in Mashhad after ascending the 2022 World Cup. Policy men used sports as a 

concept that helps in creating a safe image of Iran in the international arena. The present 

study, by studying the field of national security and sports and using the Copenhagen 

school, tried to explain the position of sports in two political-military dimensions. The 

experience of other countries, along with the place of sports in the general stimulation and 

mobilization of the public, especially the people of Iran, in some special sports such as 

football, wrestling and volleyball, has led to Iranian athletes playing a strong role as 

security ambassadors in reducing political and military tensions in Iran today. Therefore, 

according to the present study’s findings, it is suggested: 

1) Writing literature about the presence of Iranian women in sports stadiums in 

order to convince a large part of the society and finally to convince the decision-

makers of the necessity of the presence of families in a safe sports environment. 

2) Trying to use sports organizations and models such as famous football, 

volleyball and wrestling figures as ambassadors to strengthen political-military 

security. 
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3) Using sports and sports events to strengthen the physical and mental strength 

of the soldiers, especially the rejection of holding national and regional events 

with the participation of the soldiers of neighboring countries. 

4) Trying for sports "understanding" instead of military-political "confrontation", 

especially with Western countries and the United States at the head of them; 

Sports is a low-cost and useful tool in diminishing hostilities and strengthening 

interactions and finally diminishing the economic sanctions of this country against 

Iran. 
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 مقالة پژوهشی

 1سیاسی -تقویت امنیت نظامی در ورزش تبیین جایگاه 
  

 بادیآمهدی شریعتی فیض
 

 ای، تهران، ایران علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه، گروه یبدنتیترباستادیار . 1
 

 14/04/1401تاریخ پذیرش:                         03/11/1400تاریخ دریافت:    
 

 چکیده 

به جام ایران  از صعود  )ع( مشهد پس  امام رضا  ورزشگاه  بازی   دنبالبهو  قطر    2022جهانی  حوادث  لغو  آن 

نظامی را به مداخله در امور -گیران سیاسیبار دیگر تصمیم، 1401دوستانه فوتبال ایران و کانادا در خردادماه 

نظامی -تبیین جایگاه ورزش در تقویت امنیت سیاسی  ، وهش حاضرهدف پژبر این اساس،    ؛ورزشی دعوت کرد

تحلیل محتوا   صورتبهها کیفی بود که  نحوه گردآوری داده  از حیثردی و  کارب  ، پژوهش به لحاظ هدف  .بود

متخصص حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی    13  شامل  بود کهبرابر    یآمارجامعه آماری با نمونه    .صورت گرفت

  یافت و تا برفی( ادامه  هدفمند )گلوله  صورتبهگیری  هننمو  .صاحب اثر )کتاب، مقاله، یادداشت، و غیره( بود

  24  ، های پژوهش نشان داد یافتهنفر به اشباع نظری رسید.    13پس از مصاحبه با استفاده از تکنیک دلفی با  

ورزش   با  مرتبط  تعارض  ینظام-یاسیس  تیامن  نیتأمدر  مفهوم  رفع  مقوله  هشت    یبخشنظم  (،56/4)  در 

ی سازصلح  (18/4ی )انسجام و وحدت مل  (، 21/4ی )فرد  یهایژگ یو  (، 24/4ی )اسیتوسعه اقتصاد س  (، 30/4)

 ، های پژوهشبا توجه به یافته  .ندشد  بندیدسته  (94/3ی )و آرامش عموم  (96/3)  هاارزش   تیتقو  (، 98/3)

توجه به    ، رسدیم  به نظر  و تفریحی در جامعه مدرن امروز دارد.  کنندهسرگرمرای مسائل  وورزش کارکردی  

امنیت ملی جمهوری اسالمی را   زیبرانگچالشوجودی و    هایبسیاری از تهدید  تواندیمپدیده نوظهور ورزش  

 .کندرنگ  کم

 . کارکرد  ژئوپلیتیک،   چالش، امنیت ملی،  یدی:واژگان کل
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 مقدمه 
پ ها  انسان  ،یطورکلبه ن  ی در  م   گریکدیبا    یستیز  یازهایبرآوردن  گوناگون  مناسبات  و  یوارد  شوند 

خواه  یک طایفه یا قوم کوچک و    خواه  ، هر جامعه  ازین  نیترمهم  نی بنابرا  ؛دهندیمتشکیل  را  جامعه  

را   دانست  آن    تیامن  نیتأم  بایدیک کشور  افراد  و  م  تیامن.  (124،  2021،  1)چوجامعه   توانیرا 

  شیخو  ی عیطب  ازیبرآوردن ن  یها براچراکه انسان  ؛ دانست  ی اجتماعات انسان  یریگعامل شکل  نیترمهم

  .(169،  2021)صیدی،    اندداده  لیرا تشک  یمدن   ی و زندگ  اندگرد هم جمع شده  ی و روان  ی ماد  تیو امن

ابعاد زندگ   ازیکه ناست    یاساس  یهااز مقوله  تیامن   مؤثرملموس و    طوربه  یبشر  یبه آن در تمام 

تحوالت و    أ منش  یانسان  اتیدر ح  ،آن  جادیا  راستایها در  تاکنون چالش  ربازیو از د  شودیاحساس م

 زیرا  ؛رو شدهروب  تیامن  یبا معما  یاز آغاز ورود به صحنه هست  بشر  .شده است  یفراوان  یهایدگرگون

  ؛ ه استآمدیبه شمار م  ی زندگ  ی عنی  یارزش بشر  نیتریاتیح  برایخطر    نیترمهم  یطیمح  عوامل

 ی جووجست  ،گفت  توانیاساس م  نیبر ا  ؛بود  یعیطب  یروهاین  یها از سواز آن   یاریکه بس  یخطرات

  . است ی انسان الیام نیتریاز اساس صیانت نفسانسان دارد و  یبا جوهر هست یناگسستن وندیپ  تیامن

م  یهازهیانگو    ازهاین  نیتراز مهم   تیامن به شمار  بس  یابیکه دستیاگونه به  ؛رودیانسان  از   یاریبه 

ها کنار هم  انسان  شودیکه موجب ماست    ی عامل  نیاول  تیامن  .است  تیامن  ن یتأمدرگرو    گر ید  یازهاین

ن  ،جمع شوند و    ترآسودهتا    جویندمشارکت    یاجتماع  یهاتیدر مسئول  ،بگیرندهم کمک    یرویاز 

  یالزم اجتماع  یهاتیها و ظرفاز فرصت  یجامعه و برخوردار  شرفتیتوسعه و پ .  کنند   یزندگ  ترطمئنم

تقویت امنیت    .(170،  2017  و همکاران،  است )خواجوند  تیاز امن  یمند بهره  ازمندیهمواره ن  یو فرهنگ 

شود )قنبری و  در فضای امروزی یکی از نیازهای ضروری است که ابعاد متنوع و متعددی را شامل می

   (.152، 2020ه، حکاک زاد

  یدگاهی د  یی گراواقع  میپارادا:  مفهوم امنیت در جهان امروز مطرح شده است  دربارهدو پارادایم مختلف  

  ن یبراساس ا . کندیرا اعمال م  انهیگرایمحور و نظام دولت یو مطالعات راهبردکرده  ارائه انهیگراسنت 

  ،نیشدن زمگرم  و  افتهیسازمان  میو جرا  تروریسمی،  و قوم  یمذهب  یهابا وجود وقوع انقالب،  دگاهید

قرار  ییگراواقع پارادایممقابل  قطهدر ن پارادایم لیبرال  ؛ستین ازین تی به توسعه دامنه مفهوم امن  گرید

پارادایم  .دارد این  باز  در  کثرت  س  تیاهم  ی،المللنیب  گرانیبر  تع  ی داخل  یاسیعوامل  رفتار    نییدر 

  شودیم   د یکأ ت   ی دولت  گرانیقواعد رفتار باز  نییدر تع  ی المللنیب  ینهادها  گاه یجاها و  دولت  یالمللنیب

از مخاطرات   ییرها  ی به معنا  عام در کاربرد    «تیامن»  واژه  ، . از منظر این پارادایم( 636،  2015  زبان، ی)پال

 
1. Chu 
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  ییرها   ی، منیا  ؛ از خطر محافظت شود  ا ی  یستکه در آن فرد درمعرض خطر ن  یطیشرا  ؛مختلف است

 ، چارچوب  نیدر ا  .از آن  یو در دور  یمنینبود خطر و احساس ا  ،و اضطراب  ش یاز غم و غصه و تشو

 تیامن  ،انی ب  یآزاد  ،از ترس  یی رها)امنیت فکری،    ی از دو بعد ذهن  نانیدربردارنده احساس اطم  تیامن

  ،مقابله با قاچاق انسان  ،کاهش فساد ،ستیزطیمح ،بهداشت ،غذای )نعی  ( وو... ی به زندگ دی ام ی،شغل

 . (170، 2021)صیدی،  است ی منیو ا ی آسودگ ،آرامش یبه معنا تیامن .است (...و  کاال

البته چون  ؛است د یتهد فقدان کنند، میمنظور  تیامن یکه برا یعنصر  نیترمهم ی اسیس در فرهنگ

  ت ی را در مفهوم امن  دی حداقل رساندن تهدبه    ،است  یافتنینمطلق و تمام دست  طوربه  دیو تهد  فقدان

بارز امنیت ملی در جهان    ی هایژگ یوازجمله    . (170،  2017  و همکاران،  خواجوندند )اهدانست  یکاف 

معاصر، تحول ابعاد و ماهیت آن است که با سرعت زیاد و چشمگیری در حال وقوع است )پالیزبان،  

گانه امنیت ، مکتب کپنهاگ و ابعاد پنجعصر حاضر  و مکاتب مختلف  هاهینظردر میان    .(639،  2015

فرهنگی زیست  امنیت  امنیت سیا-محیطی،  اقتصادی،  امنیت  امنیت نظااجتماعی،  از سی و  می یکی 

،  و دستگردی )شریعتی امنیت از حیث نبود تهدید وجودی است نی تأمترین مکاتب ترین و اصلیمهم

  نیتأمنقش بسزایی در    ،دو بعد پررنگ این نظریه  عنوانبهامنیت سیاسی و امنیت نظامی    . (68،  2019

  یازهای نشیپ   نیتراز مهم  یکیهمواره    یاسینظام س  تیامن  .امنیت ذهنی و عینی مردم یک دولت دارند

 ن یتراز مفصل   رونیو...( است؛ ازا  ی اجتماع   ،ی نظام  ،یاقتصاد  ،یعموم ،یفرد  تی)امن  تیابعاد امن  ریسا

امن  ن یتریمیو قد م  یپژوه تیمباحث  جوامع  .  (173،  2017  و همکاران،  )خواجوند  شود یمحسوب 

 رو نیازا  هستند؛  «یاسینظام س»و    « حکومت» از گونه    ریناگز  شیدوام و استمرار خو   یبرا  زین  یمدن

وابسته به وجود   ینوعو به  متأثراو    کی ولوژیزیو ف  یعیطب  اتیح  طبعهبانسان و    یاجتماع   یتداوم زندگ 

  تیاز مطالعات در حوزه امن  یاریبس  ، اساس  ن یبر ا  ؛ است  آن جامعهحاکم بر    ی اسیو ثبات در نظام س

امن  مقوله  )صمعطوف    یاسیس  تیبه  است  امن  در  .(170،  2021،یدیشده    دیشا  یاسیس  تیحوزه 

(.  106،  2012نصری،  برآمده از آن باشد )  یو نهادها  تیبحث حاکم  ، یاسیس  تیابعاد امن  نیتربرجسته 

از فشار بر حکومت    ممکن است  دی دولت است. هدف از تهد  یمتوجه ثبات سازمان   یاس یس  دیهمواره تهد

 یدولت برا ی اسیزدن بافت سو برهم ی بطلییحکومت، جدا یگرفته تا واژگون ی خاص استیدرمورد س

پ   فیتضع نظام   شیآن  تهاجم  باشد.  ،یاز  اجتماعی، صرف  متفاوت  اقتصادی،  بهداشتی،  ابعاد  از  نظر 

-ها و گروهروابط دولت  بر  سرگرمی و تفریحی ورزش و مسابقات ورزشی دارای نتایج سیاسی است که

و با مفاهیمی چون قدرت ملی، رقابت، همگرایی، واگرایی، ستیز   گذاردتأثیر میهای سیاسی اجتماعی  

خورد و بر نگرش و رفتار گرایی، اتحاد و وحدت ملی و نظایر آن پیوند میو ملیو منازعه، ناسیونالیسم  
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ملتدولت و  شجاعی،    اردگذمی  ریتأثیکدیگر    دربارهها  ها  و  جکسون 2015)اسکو  همکاران    1(.  و 

د. از دید نداندر نوسان میها  آنگرفتن  ها به ورزش را از حمایت فعاالنه تا نادیده( نگرش دولت 1998)

تشویق    شوند:کلی به شش دلیل وارد ورزش می  صورتبهها  دولت  ،(2013و همکاران )جاللی فراهانی  

بهبود وضعیت آموزش، ، ارتقای سالمت جامعه، های ارزشمند اجتماعیجوانان به مشارکت در فعالیت

عمومی، و گسترش مشارکت  و    رشد شخصی  اجتماعی  آداب  تعمیم  و  عرصه گسترش  فرهنگی در 

 .ایجاد تعامل بین مردم و دولتو  المللیکسب اعتبار ملی و بین،  عمومی

اهرمی در  ورزش،  ترین سند ورزش دنیا آمده است،  عنوان جامعهآنچه در منشور المپیک ب  با  مطابق

عنوان هبرخالف خاصیت ذاتی ورزش ب  . راستای توسعه مفاهیم اخالقی و تقویت معنویت افراد است

، این عرصه گاهی ابزاری برای اعالم برائت  دوستانه در جهانج مفاهیم انسانزار صلح، دوستی و ترویاب

(. بسیاری از کشورها با شعار  2015،  شریعتیرضایت از وضع موجود در دنیای سیاست است )  نبودو  

تا اعتراض خود را    اند کرده( از دیرباز تالش 55، ص.  2015)سجادی و همکاران،    «میکنینمما بازی  »

آنجلس فضایی  لس   1984مسکو و    1980های تابستانی  المپیک  ،عنوان نمونهبه جهانیان نشان دهند؛ به

ارائه تعارضات و مخالفت برای  بودند )مناسب  ،  شریعتیهای دو قدرت جنگ سرد در عرصه ورزش 

ب  1980المپیک    .(2015 المپیکی  ایران میاولین  انقالب در آن شرکت کندود که  از    ؛ توانست بعد 

حال تجاوز شوروی به خاک افغانستان باعث شد که بسیاری از کشورهای بلوک غرب و اسالمی  بااین

ایران بود این کشورها  از  را تحریم کنند که یکی  المپیک مسکو  اقدام شوروی،  این  ؛  در محکومیت 

کشور    14ها شرکت کردند و چهار سال بعد شوروی و  ره بازیکشور در آن دو  81که تنها  نحوی به

تحریم المپیک مسکو را تالفی کرده    طریقآنجلس را تحریم کردند تا به این  بلوک شرق المپیک لس

مریکا در امور ایران و به نشانه استکبارستیزی آدلیل مداخالت  هآنجلس نیز بلس  1984المپیک    . باشند

ایرانی این  ایران در هر دو دوره در زمره کشورهای تحریم.  شدها تحریم  توسط  کننده قرار گرفت و 

ساله به  دوازده ها باعث شد که بین هشتمین حضور ایران در المپیک و نهمین حضورش وقفه  تحریم

یوفا و حمایت  ای دیگر می عنوان نمونهبه  ، یدآوجود   رژیم صهیونیستی در مسابقات  توان به حضور 

ها با مشکالت  که فلسطینیدرحالی  کرد؛  اشاره  «فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا»شعار    پالتینی از آن با

ازجمله دستمزد   شرایط  کممختلفی  بیکاری،  آموزش نامناسب  ،  بهداشتی ضعیف،  زندگی، خدمات 

ونقل و تردد نامناسب روبرو بودند که این موضوع یکی از ابعاد تاریک حضور  نامناسب و سیستم حمل

 (. 2019)شریعتی و دستگردی، در ورزش است سیاست 

 
1. Jackson  
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پدیدهامروزه ورزش   یا کشور    صرفاًشده است و ورزشکاران  تبدیل    جهانیای  به  تیم  متعلق به یک 

یندهای جهانی با سیاست در ارتباط است. گاهی پذیرش ورزش  امسائل مربوط به ورزش و فر  .نیستند

نشانه آشکاری بر استقالل سیاسی آن کشور یا آن ها یک کشور توسط دیگر کشورها یا برخی سازمان

صورت  ای بر پذیرش سیاسی و حقوق آن کشور به صورت مقدمهتواند بهو میشود    رژیم سیاسی تلقی

پنگ روی داد و موجب آغاز روابط در قالب دیپلماسی پینگ  1971  سال  ؛ مانند آنچه دررسمی باشد

  1976  المپیک  دیگر، در  یانمونه در    . شدت متحده  دیپلماتیک سیاسی میان دو کشور چین و ایاال

 خلق  جمهوری از اعزامی  تیم  به کانادا  ، کرد اعمال چین خلق جمهوری که فشارهایی  دلیلمونترال به

  ؛یابد  حضور  مونترال  تابستانی   المپیک  در  «چین  جمهوری»  نام  با  تواندنمی  تیم   این  که  کرد  اعالم  چین

 تایوان .  کند  استفاده  چین  جمهوری  ملی  سرود  و  چین  جمهوری  پرچم  از  تایوان  که  شد   توافق  حالبااین

  با  و  «تایپهچین»  نام  با  دیگر  بار  اینکه  تا  نیافت  حضور  هایباز  این  در  1984  سال  تا  و  کرد  مخالفت

تشکیل تیم فوتبال الجزایر در بحبوحه جنگ استقالل ،  ای دیگرنمونهعنوان  به  .بازگشت  خود  پرچم

کردند  ای فوتبال الجزایر که در تیم ملی فرانسه بازی میکشور با فرانسه و فراخوانی بازیکنان حرفهاین  

آزادی  ملی  جبهه  الجزایرتوسط  مقدمه  ،بخش  سال  خود  در  کشور  این  استقالل  بر  بود   1962ای 

وضعیت   بهاعتراض خود را    «کنیمما بازی نمی»بسیاری از کشورها با پیام ساده    (.2011)دوستی،  

مسکو افتاد و   1980؛ مانند اتفاقی که برای ایران پیش از انقالب در المپیک  کنند میسیاسی اعالم  

ها را  این بازی  ، متحده و به بهانه تجاوز شوروی به خاک افغانستاندلیل اتحاد ایران با محور ایاالتهب

را در راستای تحقق اهداف    آنجلسلس  1984های المپیک  پس از انقالب نیز ایران بازی  کرد.تحریم  

تا به این ترتیب تنها کشور تاریخ باشد که هر  کرد  تحریم    «نه شرقی نه غربی»بر دکترین  خود مبنی

جنگ   (. 77،  2015،  شریعتی)خبیری و    کند میرا تحریم    1984  و  1980های المپیک  دو دوره بازی

تالش کرده    یعربستان سعودوضوح دید.  هتوان در تقابل ورزش عربستان و قطر بسرد خاورمیانه را می

  2« 2030انداز  چشم»و در قالب پروژه    1«شویی  ورزش»خود را با اهرم    یاسیس  میجرااست تا اقدامات و  

منظور تسلط بر با قطر از ورزش بهدر مقایسه  عربستان    .کند  هیتوج  3کادیا نئون و    د یجد  ی و شهرها

جهانی و منطقه است.    های کردن خود در عرصه مطرح  دنبالبهآنکه قطر  حالکند؛  میاستفاده  منطقه  

 5اسپرت نیب  یشبکه قطر  ساتیس أ تالش کرده است تا ت   4ویکت..ی بی.اُگروه هکر  یاندازاهعربستان با ر

 
1. Sport Washing 

2. Saudi 2030 Vision 

3. Neon & Qaddiya 

4. BeOutQ 

5. BeinSport 
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  سردی   تیموضوع موجب تقو  نیکه ا   ببرد  نیرا از ب  انهیدر خاورم  یونیزیپخش تلو  یاصل  یمتولعنوان  به

گذاری در مسابقات ( بمب2018ژو )  فارس شده است.  جیخل  یدو کشور عرب زبان شورا  نیروابط ا

شدن صدها تماشاگر این  شدن سه نفر و زخمیرا که به کشته  2013دوی ماراتن نیویورک در آوریل  

افغانستان  آمریکا  انتقام دو تروریست از جنگ    ، محصولشدمنجر  ن  امسابقه در نزدیک خط پای در 

ای مطلوب، محیطی مناسب اس رسانهکواسطه انعهفضای ورزشی ب  ،و معتقد است  ه استکردگزارش  

میهمانی ناخوانده    عنوانبهحضور ناتو    ،نمونه دیگر این موضوع  برای دستیابی به اهداف تروریستی است.

یک کشور    1984المپیک    ازسبب شد برای اولین بار پس    بود کهآتن    2004های المپیک  در بازی

ای  این مسابقات تنها دوره  .کندهای امنیتی نتواند درآمدی از این مسابقات کسب  هزینه  نیتأمواسطه  هب

(.  2015،  و شریعتی  ک بود که سازمان امنیتی نظامی ناتو در آن مداخله کرد )خبیریهای المپیاز بازی

راهکاری   ارائه  دنبالبه،  2009در سال    «بتل بلک»کردن برنامه  با مطرح  (2021ن )هایتی و همکارا

یط ندگی عادی پس از پشت سرگذاشتن شراازگرداندن سربازان مجروح بریتانیایی به سبک زب  برای

بودند  هاآن  .نگی بودندسخت ج برای بازیابی قوای جسمانی و روحی   ،معتقد  ورزش اهرمی سازنده 

در لندن   2005جوالی    7گذاری  سپتامبر نیویورک و بمب  11( حادثه  2020فرنس و وارموس )است.  

برگزاری رویدادهای ورزشی    ،هاآناز دید    . دانندده امنیت ملی این دو شهر مینزنرا ازجمله عوامل برهم

 . کندمیلندن به بازیابی اعتبار شهر/کشور میزبان کمک  2012بزرگ مانند المپیک 

؛ چراکه زمانی انسان  دانند یمنوع امنیت در جهان کنونی   نیتریاساسامنیت نظامی را  ، از سوی دیگر

را    تواندیم امنیت  ابعاد  از خطر  نیتأمسایر  او  و عرض  یا  ون ات دشمن برکند که جان، مال،  مرزی 

  هنوز  ینظام   داتیتهد  ،بوزان  دهیعق  به  .(127،  2016  و همکاران،  زاده )حاج  باشدمصون  مرزی  درون

  یآنارش  ساختار  با  یالمللنیب  استیس  که  یزمان   تا   و  هستندی  نظر  یبرتر  یدارا  یتیامن  تفکر  در  هم

 ار یبسی  کشورها  یبرا  خصوصبه  و  عمل  در  اما  ،داشت  خواهد  تداومها  آن  یاتیح   تیاهم  است،  همراه

  است  کاهش  حال  در  هاجنبه   ری سا  دیتهد   با  مقابله  درها  آن   تیاهم  زانیم  موجود،  نظام   افتهیتوسعه 

موجب ترویج   تواندیمدانند که  ساز میای صلح مقوله  عنوان  به بسیاری ورزش را    (.3،  2003)مینگ،  

(؛ از سوی دیگر و  164،  2017،  و شریعتی   الملل شود )ناظمی دوستی، احترام و محبت در عرصه بین

منظور هاهرمی در دست کشورها ب  عنوانبهمانند آنچه در خالل دوران جنگ سرد اتفاق افتاد، ورزش  

برتری و تمایز مطرح است؛   ایاالت  ، مثالعنوان بهنمایش  تیم ملی هاکی روی یخ  بر پیروزی  متحده 

در آن زمان اهمیت داشت    ها مریکاییآآنچنان برای    ،و پایان سلطه این کشور  1980شوروی سابق در  

از ر ،  2015)شریعتی،    کردها دریافت  مریکاییآجمهور وقت  یس ئکه سرمربی این تیم نشان ملی را 

فوتبال»  .(14 ا  «جنگ  که  است  دیگری  فوتبالیستنمونه  میان  تقابل  و ز  السالوادور  دو کشور  های 
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ها  آنهای فوتبال  که بیانگر جنگ میان این دو کشور پس از مسابقه میان تیماست  هندوراس برآمده  

ورزشکاران   «آب  خون در»  .است  1970در مقدماتی جام جهانی   تقابل  به  است که  نمونه دیگری 

این اتفاق    دنبال بهشود که  ملبورن گفته می  1956شوروی و مجارستان در رشته واترپلو در المپیک  

بندی  ها در صدر رتبه قرارگرفتن چینی  ،در عصر جدید   .میان مردم دو کشور افزایش یافت  هایدشمنی

خود دلیل    ،مریکا، روسیه و بریتانیاآالتر از کشورهای  با  2008های المپیک  کشورهای حاضر در بازی

ورزش تاحدی در عرصه تقابل   .بود  2010دیگری بر حس غرور نمایندگان این کشور در اجالس اکسپو  

است تلقی شده  بهکشورها مهم  لی   کهطوری ؛  و  را    (1،  2013)  1گریکس  برای  »المپیک  جانشینی 

کند؛ منطقی که اگر یک طرف در آن برنده  جنگی که در آن منطق حکمرانی می   ؛ند ندامی  2« جنگ

رویداد    نیترنندهیپربترین و  بزرگ  عنوانبهقطع طرف دیگر بازنده خواهد بود. المپیک  طور  بهباشد،  

از حادثه   جهانی نقش مهمی در ایجاد و توسعه تعامالت جهان امروز بر عهده دارد. یک هفته پس 

المپیک   یهایبازدر جریان    ،یلی توسط گروهک فلسطینی(ئشدن ورزشکاران اسرا)کشتهاه  سپتامبر سی

یک  »  : (66،  2015)خبیری و شریعتی،    در متنی چنین نوشت  کمونیخ، سخنگوی این گروه  1972

تانگ  تسه  مائو  مرگ  واتیکان،  در  مین  یک  سفید،  کاخ  در  هیچ3بمب  و...  پاریس  در  زلزله  کدام  ، 

بیدار  نمی را  جهان  مردم  افتاد،  اتفاق  مونیخ  المپیک  در  آنچه  اندازه  به  دیدگاه  «.  کندتوانست  از 

مثابه حکاکی نام فلسطین بر بلندای  درصد موفق بود و این موضوع به   100پروپاگاندایی این حادثه  

شوری که  ای دیگر، کنمونه  عنوان  بهعراق  .  را دید  گوشه جهان بتوان آن  چهارکوهی بود که از هر  

از ورزش   ،اول و دوم قرن جدید تجربه کرده است  های شدیدترین اختالفات قومی و مذهبی را طی دهه

این کشور با کسب مقام    . اهرمی در راستای کاهش اثرات تخریبی جنگ استفاده کرده است  عنوانبه

المپیک   فوتبال  جام    2004چهارم  در  حضور  سال    ها ون یکنفدراسآتن،  جام    2009در  قهرمانی  و 

توانست بسیاری از اثرات زیستی و روانی جنگ را بر مردم خود کاهش    2007آسیا در سال    یهاملت

ویت قوای جسمانی . در بعد نظامی، ورزش نقش بسزایی در تق(1،  2015دهد )هلمت و همکاران،  

یکی از اهداف  عنوان  بهنیز    1896های المپیک نوین در  این نکته در آغاز بازی  .نظامیان داشته است

 مطرح بوده است.  ،پیردوکوبرتن  ،ها گذار این بازیهای المپیک تابستانی نوین از سوی بنیانبازی

-این پژوهش   بیشترو    اند انجام شدهدر حوزه ورزش و امنیت سیاسی نظامی  های اندکی  تاکنون پژوهش 

اند اخالقیات پرداخته  وعات حقوق بشر وابزاری برای تقویت پرستیژ، رفاه، موض  عنوانبهها به ورزش  

 
1. Grix & Li 
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3. Mao Tse Tung 
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های ورزشی در کنار مواردی شدن رقابتسیاسی(  16،  2019مرادیان )  ،در این میان  (.195،  2008)یو،  

های اجتماعی، تشدید تهاجم و اقدامات پنهان علیه های امنیتی، تشدید آسیبمانند تضعیف زیرساخت

،  2021صیدی ).  داندمی  1398چالش کالن جمهوری اسالمی در سال    سییکی از  عنوان  به را  کشورها  

  نیها در تأمگفتمان   اختالف  ران،یا  یاسالم  یامروزه در جمهور  ،در پژوهش خود معتقد است(  168

دنبال   به  یو شکاف داخل  یمنف  یامدها یطلب و اصولگرا، پ اصالح  یاس یس  انیدو جر  نیب  ی نظام  تیامن

  یتوانمند  بر  هیگرا به مقاومت، تکجناح اصول  ی ول،  اصرار دارد  انطلب بر تعامل با جهاصالح  انیجر  .دارد

با مروری بر مطالعات آمادگی    (165،  2015شکیبایی و همکاران )  آن اعتقاد دارد.   تیو تقو  یداخل

انجام کشورجسمانی  نظامی  نیروهای  در  شاخص  ،گرفته  بر  را  بدنی  جسمانی  فعالیت  آمادگی  های 

عمومی مرتبط با تندرستی، نیروهای نظامی شامل قدرت عضالنی، استقامت عضالنی، استقامت قلبی  

انعطاف از قبیل سرعت،    پذیری و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی ویژه )مرتبطعروقی،  با عملکرد( 

،  (124،  2021)  چودانند. از دید  می   مؤثرچابکی، توان، سرعت عمل، تعادل و هماهنگی بین حرکات  

عملکرد   اصلی  عامل  جسمانی  م  طوربهو    استن  نااشنآتشآمادگی  و  اصلی  نقش  در ؤواضح  ثری 

اثرات   نشانآتشفعالیت بدنی و تناسب اندام نیروهای    ،دارد. از دید این پژوهشگرها  آن  هایموفقیت

مثبتی   روانی  و  بیماری  دارد وجسمی  از  بسیاری  از  جلوگیری  استرس موجب  از  ناشی  مزمن  های 

  :بزرگ  یورزش  یدادهایدر رو  سمیترور»با عنوان    یادر مقاله(  2018)  1و ژ  شود.می  اورژانسیکارهای  

  ی هاتیفعال  یمناسب برا  یبزرگ بستر  یورزش  یدادهایرو  ،معتقد است  «تیدر حفظ امن  ییهای دشوار

 ورک یویماراتون ن  یدوازجمله  بزرگ    ی دادهایپژوهش با استفاده از تجارب رو  ن یدر ااو    .است  یستیترور

از    کردهتالش    ی سوشیزمستان  کیالمپتا   تا  برا  یتیامن  یهاتیفعالاست    های دیتهد  یبررس  یآن 

در  (  2021)  و همکاران  2ی تیها.  کنداستفاده    شهر  نیا  یرو  ش یپ   یورزش   یدادهایدر رو  پکن   یتیامن

و پس از آن   کایآمر  ،دو نشان دادن  ندپرداخت  لیجهان در برز  انینظام  کیپارالمپ  یبه بررس  ایمقاله

بریتانیاکانادا استرال  ،  از    ایو    یمختلف  یهابرنامهقالب  در    اندتوانسته سربازان خود    شدنمجروح پس 

 یخوببه  یورزش  یدادهایاز رو  ایاسترال  پارالمپیک مدافعان  یرنامه ورزشو ب  4، بتل بک 3مانند سالجر

به   یامقالهدر  (  2018)  5. ون و چیو کنندن جنگی خود استفاده  روانی معلوال و  ی  حرو  یابیباز  یبرا

او    .پرداختکره و تایوان    یعنی   یورزش  میزبان رویدادهای مکان و ملت در دو کشور    ، استیس  سهیمقا
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منظور توسعه  به  یورزش  یدادهایتا از رو  کندیتالش م  ینوظهور بازار اقتصاد  یکشورها  است،  معتقد

  ادیورسیونیمسابقات  و  سئول    1988  کیپژوهشگران با مطالعه المپ  نیا  کنند. خود استفاده    یمنافع مل

سال    انیدانشجو تا  2007در  عوامل    هاکشور  نیا  یاسیس  یایجغراف  ،وانیدر  ازجمله  در    مؤثررا 

با    یامقالهدر    (2020)  1موس وارو    س فرن  گزارش کردند.   یورزش  ی دادهای از رو  یاقتصاد  یریگبهره

در    یبا چالش جد  نونیورزش در قرن ک  رانیمد  ،معتقدند  «ورزش  نهیدر زم  یعموم  تیامن »عنوان  

به    .است  یورزش  یدادهایعامه مردم حاضر در رو  تیحفظ امن  ،آن  وهستند  رو  هگذشته روب  مقایسه با

را   تیخود امن  یاع اجتم  تی تحقق مسئول  یتوقع دارند تا در راستا  هاباشگاهعامه مردم از   ،ها آن  عقیده

 ی ورزش  دادیرو  کیدر    کنیباز  عنوانبه   و چهتماشاگر    عنوانبه حضور چه    نی افراد جامعه در ح  یبرا

ماندن وضعیت پرواز نامشخص  برمبنی  ، وزیر کانادانخست  ،2پس از مصاحبه جاستین ترودو .  کنندفراهم  

آن   ایرانی  85اکراینی که در  موشک  توسط  کانادایی  منصوری،   ها کشته شدندشهروند  و  )درویش 

دلیل فدراسیون این کشور بالفاصله به  نادرست خواند.  2022جهانی  پیش از جام، این انتخاب را  (2022

  هیانیب  . دررا لغو کرد  روز پس از برگزاری این مسابقه آن  10خواندن این مسابقه تنها    «انگیزتفرقه »

  طور به   رانیاز ا  ی زبانیدفاع مرقابلیغ   کیتیژئوپل  تیآمده است: در هفته گذشته، وضع  ونیفدراس  نیا

که  ی: درحال این نهاد در ادامه افزودشد و در واکنش به آن، مسابقه لغو شد.    زیانگتفرقه   یتوجه  درخور

تالش   م،یخود در نظر گرفت  هیاول  یریگمیتصم  ندیامطلوب در فر  فیرا در انتخاب حر  یما عوامل خارج

 . میبهتر عمل کن یموارد بعد یکرد تا برا میخواه

موضوع ورزش  (  295،  2008)  3یو بررسی  و  مقولهعنوان  بهبه  تعامالت چین  توسعه  ای سیاسی در 

پرداخت.چین  دکترین    او  تایپه  دو  بررسی  یک  ،تایپهچین  دربارۀبا  بین   از  کمیته  نگرش  المللی سو 

المپیک و از سوی دیگر رفتار مستقل   یهایبازکاروانی مستقل در    عنوانبهبه این دولت    را  المپیک

ازجمله  « را  فرمول المپیککرد. او »خود را بررسی    یهااستانیکی از    عنوانبهتایپه    درباره   هاینیچ

در برنامه تحقیقی سولی ضمن    (51،  2016)  4کینگ .  دانسته استعوامل واگراکننده این دو کشور  

گذاری مریکا و بمبآدر    2001سپتامبر    11ویداد  بررسی نقش ورزش در تقویت امنیت ملی پس از دو ر

 5دیمیو داند.  شدن ارتباط ورزش و امنیت میرنگلندن، این دو رویداد را موجب کم  2005جوالی    7

رویدادهای    ،معتقد است  ه است. اوبه بررسی ورزش و جنگ سرد پرداخت   یامقالهدر    (165،  2012)
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شده  سبب  چهره    است  ورزشی  شوروی    عنوانبهمریکا  آتا  و  شیطان  حکومتی   عنوانبهامپراتوری 

کمتر از  با بررسی مسابقات یوفا    ( 1402،  2016)  1دارترنگ شود.  کمونیست در اذهان جهانیان کم

ورزش در این    ،معتقد است  است. وی   یل پرداختهئسال به تحلیل جایگاه ورزش در اسرا  ویکبیست 

گرانه این رژیم جنبه نظامی داشته و کمتر به بعد دیپلماسی فرهنگی در  دلیل ماهیت اشغالکشور به

 عنوان بهتا ورزش  است  سبب شده    2013میزبانی این مسابقات در سال    .یل توجه شده استئاسرا

ای به بررسی رویدادهای ورزشی  در مقاله  (1043،  2016)  2حسن برندی برای معرفی این رژیم باشد.  

بازی از  المپیک  موردحمله  بمب  1972های  ماراتن  تا  مسابقات  در  او   پرداخته  2013گذاری   است. 

 3شیملهای اجتماعی نقش بسزایی دارد.  ورزش در سه حوزه امنیت، ضدتروریسم و آزادی  ،معتقد است

امنیت سرزمینی   بخشدر فصلی از کتاب خود به بررسی ارتباط بین لیگ ملی فوتبال و    (17،  2017)

این رویداد ورزشی توانسته است   ،معتقد است  است. ویسپتامبر پرداخته    11پس از حادثه    مریکاآ

 نقش ضدتروریستی داشته باشد. 

ها  وهشژپ   بیشترتوان دریافت که  یوضوح مهب  ،ورزش و امنیت ملی  دربارۀ با مطالعه ادبیات پژوهش  

های المپیک یا  انند بازیم  رویدادهامخرب تروریستی در ابر  اقداماتبه بررسی رویدادهای ورزشی و  

 ،یات سیاسیبآنکه در ادالح؛  (2015،  و شریعتی  ؛ خبیری2017)کالسر،    اندجهانی فوتبال پرداختهجام

ب  مفهوم نظامیهامنیت و  امنیت سیاسی و  نرم قدرت    و   طور خاص   تواند یمازجمله ورزش  مفاهیم 

نبود پژوهشی در این حوزه در محیط پرتالطم   بنابرایننقشی پررنگ در حفظ و تقویت آن داشته باشد؛  

منظور تبیین جایگاه مفاهیم نرم قدرت و  به  انجام پژوهشیلزوم    ،و پرآشوب غرب آسیا و خاورمیانه

 . کندنظامی را دوچندان می-ورزش در تقویت امنیت سیاسی ،طور خاصهب

  یبرا  دولت  .بر جامعه است  تیاعمال حاکم  یاست که در پ  یاسیو امر س  استیس  یگوهره اصل  ،دولت

و اعمال اقتدار   یانگاربرحسب مصالح خود به جرم   وستهیدارد و پ   اری امکانات الزم را در اخت  موضوع  نیا

  هاحکومت است که    یعموم  ریعرصه تدب  ،استیمراد از س  نجایدر ا  نیبنابرا  ؛پردازدیم  یو معنو  یماد

ا  انیمتول  نیترمهم و  ن  گونهنی آن هستند  ورزش  که  عموم  یراتیثأ ت  لیدلبه   زیاست  حوزه  بر    ی که 

را به کنترل خود    یآن بتوانند عرصه عموم  یتا از مجرا  گرفته استقرار    ها حکومت  مدنظر  ، گذاردیم

به ابزار و    ه و گا  رفتهیرا پذ   یرسم  یدئولوژیو ا  استیس  یناآگاهانه راهبر  ا یآگاهانه    ،. ورزشدرآورند

بلکه بسته   ،ستین  نی بد  ی صرفاً کنش  گر ید  ه امروز  ،ورزش  . شده است  لیابراز مخالفت تبد   یبرا  یاعرصه 
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ید  های جدظهور چالش .است ... نیزو یاقتصاد ی،فرهنگ  ی،اسیابعاد س یآن دارا  یریگشکل یبه فضا

از گذشته  دهه  در  ورزشی  ورزشکاران،  امنیتی  پناهندگی  رژیم    نبودقبیل  نمایندگان  با  تقابل 

مللی  لااز یک سو فشارهای نهادهای بیناست که  سبب شده  ...  و  هاورزشگاهصهیونیستی، حضور زنان در  

کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و   ها،خاص فدراسیونطور  هسالمی ایران و بورزش بر جمهوری ا 

تعارضات حاکمیتی با برخی از این موضوعات سبب شده تا ورزش   ،افزایش یابد و از سوی دیگر  جوانان

امنیت پایدار در ایران    شود.امنیت جمهوری اسالمی ایران نمایان    نی تأمشمشیری دولبه برای    عنوانبه

حوادث (.  2021ای اهمیت بیشتری دارد )محمدنژاد و همکاران،  منطقهدلیل شرایط خاص ملی و  هب

قطر که نشاط    2022جهانی فوتبال  ود تیم ملی ایران به جامعورزشگاه امام رضا )ع( مشهد پس از ص

امنیتی چالش  با  را  به  - ملی  بانوان  لغو   تعویضفوتبال    یهاورزشگاهورزشی حضور  ادامه  در  و  کرد 

کرده را مطرح  هاسؤال بار دیگر این ، 1401فوتبال ایران و کانادا در خردادماه  طرفه بازی دوستانهیک

سیاسی   نیتأمدر    ورزشکارکردهای  که  است   اسالمی  -امنیت  و چگونه نداکدامنظامی جمهوری  ؟ 

 اهرمی در راستای تقویت این بعد از امنیت استفاده کرد؟  عنوانبه از ورزش  توانیم
 

 پژوهش روش
کیفی )پارادایم تفسیرگرایی(    ،هانحوه گردآوری داده  از نظرکاربردی و    ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف 

بلکه ابزاری سودمند برای   ؛شودغیرعلمی کنار نهاده نمی  ب. در تفسیرگرایی، دانش عامیانه با برچسبود

خود  روزمره  زندگی  به  مردم  که  است  سرشار  معانی  آن  درک  و  روزمره  زندگی  رخدادهای  تبیین 

در   ،برند های متقابل روزمره به کار میبه عبارت دیگر، آن دسته از معانی که مردم در کنش ؛دهندمی

.  پذیر نیستدانش عامیانه امکان  کجز از طریق درها  آندانش عامه آنان نهفته است و درک دنیای  

به  ۀنمون حاضر  )گلولهپژوهش  هدفمند  انتخاب  شکل  نمونه  . شدبرفی(  راهبرد  این  هدف    ،گیریدر 

گیرد. یکی از دالیل  آلی از تنوع را در بر میها و مقوالت محوری است که مجموعه ایدهاستخراج تم

استفاده از این روش این است که کسی مدعی نشود محقق انواع خاصی از موارد را در نظر نگرفته 

یابد  ای ادامه میقطهگیری تا نفرایند نمونه  ،. برای برآورد حجم نمونه(2020)رفیعی و همکاران،    است

سازی و تحلیل  شوندگان و سپس پیادهبا انتخاب زیگزاگی مصاحبه  ؛ یعنیحاصل شود  که اشباع نظری

  بنابراین  ؛ شود که یافته جدیدی به طبقات پیشین اضافه نشوداین فرایند آنقدر تکرار می  ،ها بالفاصله آن

از   هم  13پژوهش حاضر پس  رسید که  نظری  اشباع  به  تعداد  مصاحبه  پژوهش    ۀنمونعنوان  بهین 

 . شداستفاده 
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 گیری کیفی فرایند حرکت زیگزاگی تا رسیدن به کفایت در نمونه -1 شکل

Figure 1- The Process of Zigzag Movement to Achieve Adequacy in Qualitative 

Sampling 

 

خاص از   طوربه)(  TAتحلیل تماتیک ).  استفاده شده است  1در تحلیل متون از روش تحلیل تماتیک

هایی است که بر شناسایی  و یکی از روش  بوده  های کیفییک روش برای تحلیل داده(  2راهبرد استربرگ 

ها در بطن  تمداده تمرکز دارد. این تحلیل، فرایند شناسایی الگوها یا    الگوی معنای در یک مجموعه

استداده کیفی  فراهای  مرحله.  پنج  آن  گرد  از: ای  است  داده  - 1  عبارت  و  3ها مدیریت  تنظیم   :

: 4ها درگیری داده  -2انجام آغاز تحلیل است؛  برایها  سازی آنشده و آمادهدهی مقاله گزینشسازمان

مستلزم توجه به موارد و  شود  ها فراهم میها با انجام کدگذاریمقدمات تحلیل داده  ،در این مرحله

  ، ها: در این مرحلهترسیم داده  -3؛ استکدبندی متمرکز    و   ها متعددی شامل کدگذاری باز، توسعه تم

تممقوله  یافتهها،  الگوهای  و  نقشهها  قالب  در  دیاگرام   5ایداده  شده  تصویر  6مفهومی   و  کشیده    به 

شناسی: در  سنخ -5 ست؛هاها و تمها مبتنی بر مقولهتوسعه تحلیل: آغاز و توسعه تحلیل  - 4شود؛ می
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دسته را  الگوها  پژوهشگر  تحلیل،  گام  تفاوتآخرین  برحسب  و  کرده  شباهتبندی  و  را  ها  آنها  ها 

سازی  آمادهاز  که پس    بود  به این صورتها در این پژوهش  کند. شیوه انجام تحلیل دادهبندی میسنخ

و خوانش متن مقاالت منتخب، مفاهیم کلیدی به تفکیک هر مقاله احصاء شد. سپس مفاهیم کلیدی  

. در  ند بندی شدهای ثانویه دستهمقولهربرحسب وجوه اشتراک و افتراق به یک سطح باالتر در قالب زی

های فرعی اولیه  لفه ؤزیرم  در مجموعه   ها ها و تفاوتهای ثانویه نیز براساس شباهتگام بعدی، زیرمقوله

 ها ترسیم شد. سپس دیاگرام مفهومی یافته و  جای گرفتند

پژوهش کیفی  معادلِ  ،در  اعتبار  پژوهش کمّ  معیار  است.روایی درونی در  پژوهش  ی  این  برای   ،در 

در    :1نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی:  است  ها از دو راهبرد استفاده شدهاعتباربخشی به یافته

از بازبینی و    پس های پژوهش در اختیار محقق دیگر و همکار پژوهش قرار گرفت.  این مرحله یافته

ین راهبرد بر اجماع همکاران های فرعی اولیه و ثانویه انجام شد. اانجام اصالحات، بازبینی در کدها، تم

استفاده   2در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان   ؛داردتأکید  ها  پژوهش برای رسیدن به اعتبار در داده

که تجربه  گیردمیپژوهش قرار  گروه طرف خارج از  ها در اختیار محققان بییافته ،شد. در این مرحله

 یابد. ها افزایش اعتبار دادهها آناعمال نظرات با  اما دارند، های کیفی را انجام پژوهش
 

 نتایج 
یکجدول   ویژگینشان  شماره  جمعیتدهنده  مطالعهای  نمونه  جدول  .است  هشناختی  این    ، طبق 

علمی علوم ورزشی و علوم سیاسی، مدیران  تئاعضای گروه خبرگان دلفی شامل سه گروه اعضای هی

اثر )کتاب، مقاله، یادداشت، مصاحبه( در حوزه ورزش    صاحب دستگاه وزارت خارجه و مدیران ورزش  

 . آمده است شماره یکها در جدول سایر یافته .بودند  سیاسی نظامی و امنیت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Peer Debriefing 

2. Peer Examination 
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 مطالعه شناختی نمونه نتایج جمعیت -1جدول 
Table 1- Demographic Results of the Study Sample 

 
 

به روش توجه  میان  با  از  دلفی  اول  به  یک  ،مفهوم  26شناسی، در دور  بسیار مفهوم  عنوان شاخص 

سیاسی   در  افراد  مشارکت   افزایش )اهمیت  کم قابل  یک  ، (رویدادهای  )مفهوم   هویت  تقویتبحث 

بازبودن پرسشنامه،  با توجه به نیمه   ،عالوه مفهوم مهم و بسیار مهم شناخته شدند. به  24و    (سیاسی

نتایج    همۀ  ،که خود نشانه روایی است. در دور دوم دلفی   کردند   دیی تأ خبرگان کیفیت پرسشنامه را  

به اول  گرفتدور  قرار  خبرگان  اختیار  در  پرسشنامه  دوم  .همراه  دور  در  خبرگان  نظر  دو   ، براساس 

عنوان عوامل مهم و بسیار مهم  ( بهمفهوم  24ها )اهمیت و بقیه شاخصشاخص کم  عنوانبهشاخص  

 شناخته شدند.  نظامی-سیاسی ورزش در تقویت امنیت
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 (همفاهیم اثرگذار ورزش بر امنیت سیاسی نظامی )منبع: نمونه مطالع -2جدول  

Table 2 - Impressive Concepts of Sport on Military-Political Security (Source: 

Study Sample) 
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 مفاهیم اثرگذار ورزش بر امنیت سیاسی نظامی )منبع: نمونه مطالعه( -2جدول  

Table 2 - Impressive Concepts of Sport on Military-Political Security (Source: 

Study Sample) 

 
 

نظامی از دید  -ورزش در امنیت سیاسی  شده مطالعه  یهامقوله به مقایسه    نمودار زیر )شکل شماره دو( 

ترین مقوله رفع تعارض مهم  ،این نمودار  یهاافته یحسب  بر  .ن پژوهش حاضر پرداخته استامتخصص

سایر .  نظامی گزارش شده است-کارکرد ورزش در تقویت امنیت سیاسی  نیترفیضعو آرامش عمومی  

 .در این نمودار آمده است ها افتهی

 
 ( شدهنظامی )منبع: خبرگان مطالعه-های اثرگذار ورزش بر تقویت امنیت سیاسیمقولهمقایسه  -2شکل 

Figure 2 - Comparison of Effective Categories of Sport on Strengthening Military-

Political Security (Source: Study Sample) 
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- سیاسیامنیت  تقویت ورزش بر مفاهیم و کارکردهاینیز نمایانگر مدل تجربی  شماره سهشکل 

 . شده است ارائههای پژوهش حاضر ترسیم و است که با استفاده از یافته نظامی 

 

 
ترتیب  به شدهنظامی )منبع: خبرگان مطالعهمفاهیم اثرگذار ورزش بر تقویت امنیت سیاسی  -3شکل 

 ( کمبه  زیادمیانگین از 
Figure 3- Effective Concepts of Sport on Strengthening Military-Political Security 

(References: Study Sample) 
 

 گیری بحث و نتیجه
-یروزیبلکه پ  ؛شودیصرفاً در عرصه ورزش خالصه نم گرید ،یورزش یهاشکست در رشته ای یروزیپ 

  ،یورزش  هایمیدان  . شکست دراست  ی اسیس  تیریمد  یاز کارآمد  ینشان   یدر مسابقات مل   یورزش  یها

مشروع   دیتردیب کاهش  د  ؛انجامد یم  یاسیس  تیبه  عبارت  ورزش    یمهم  ثیراتتأ   ،گری به  ر  بکه 
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کنترل و    یدولت از آن براتا  است  سبب شده   ،دارد  یعرصه عموم  تیریو مد   یعموم  ارافک  گیریشکل

 . ردیگببهره   یحوزه عموم تیریمد

دن از  عرصه ورزش  از    استیس  یایکنارماندن  آن  استقالل  نظر    یاامر ساده  ، یاسیس  یهایبازو  به 

  گریکدیکشورها بر    یاس یاعمال فشار س  یبرا  یالهیوسعنوان  به شود، ورزش  یمشاهده م  یرسد. گاه ینم

 است یدر س   یابزارعنوان  به ها در جهت اهداف مدنظر خود، از ورزش  حکومت  یگاه  شود.میاستفاده  

-یم   دهی را ناد  یانسان  یهااز ارزش  یاریخاطر ورزش بسبه  ی. گاه ندیجویسود م   شیخو  یالمللنیب

  یاهرم  عنوانبه  دهیپد  نیامروز از اتا  شده است  ساز سبب  صلح  یمفهومعنوان  بهورزش    ت یماه.  میریگ

. در  استفاده شودرو    شیپ   ی حاکمیتیهااز مسائل و چالش  یاریترکردن بسرنگکم  ا یرفع    یدر راستا

کشور به   کی  یداری پا  یهااهرم  ت یمقوله در تقو  نیترمهم  ،تیامن  ،کشورها  ی اسیپرتالطم س  یایدن

خود توانسته است  نهیهزجذاب پرمخاطب و کم تیواسطه ماهورزش به انی م نیکه در ا دیآیشمار م

 طالعهبا م  شدتالش    زیپژوهش حاضر ن  در  .کندکشورها را فراهم    یتیو امن  یاسیاز اهداف س  یاریبس

  ، یاسیو س  ینظام   تیابعاد دوگانه امن  تیورزش در تقو  گاهیو جا  یعموم  تیامن  ت،یمرتبط با امن  ی مبان

- یاسیس  تیامن  تیر تقوورزش د  ی کارکردها  نیینظران به تبو صاحب   ناضمن مصاحبه با متخصص

 .پرداخته شود ی نظام

شده    سیاسی مختلفی مواجه-های امنیتیهای گذشته با چالشورزش جمهوری اسالمی ایران در سال

رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی، مهاجرت   فقدانتوان به رویارویی یا  که از آن جمله می  است

کشور ورزشی  نخبگان  پناهندگی  اقتصادیتحریم  و  یا  کرد.  مریکا  آسیاسی    -های    ی هاافتهیاشاره 

با ورزش    24  ،پژوهش حاضر نشان داد در ترتیب  به  ینظام -یاسیس  تیامن   نیتأمدر  مفهوم مرتبط 

ی  فرد  یهایژگ یو  (، 24/4ی )اسیتوسعه اقتصاد س  (، 30/4)  یبخشنظم  (، 56/4)  هشت مقوله رفع تعارض 

ی  و آرامش عموم  (96/3)  هاارزش  تیتقو  (،98/3ی )سازصلح  ،(18/4ی )انسجام و وحدت مل   (،21/4)

رابطه   کی  تیتقو  ای  جادیا  برای  نهیهزکم  یورزش ابزار  ،المللنی. در عرصه ببندی شدند دسته   (94/3)

از   افتتاحیهاست که درواقع بسیاری    کی  هیاختتام  ا ی  کشورها با حضور نمایندگان سیاسی خود در 

ا  کنندیتالش م  یضمن توسعه تعامالت ورزش  ، یورزش  دادیرو از  برا  نیتا    یهاتنشکاهش    یفضا 

که    ییجا  ؛ک در نظر گرفتیالمپ  یهایباز  توانیرا م  دادیرو  نینمونه ا  شوند.مند  خود بهره  یاسیس

جمع    50از    ش یب  ی اسیس  ندگانینما هم  گرد  جهان  قدرتمند  عالوهشوند  میکشور  تماشاتا    ی بر 

های المپیک بازی  .نحوه توسعه تعامالت خود بپردازند  دربارهبه بحث    ایدن  یورزش  دادیرو  نیتربزرگ

سای جمهور دو ابرقدرت جهان امروز یعنی  ؤپکن و مراسم افتتاحیه آن با حضور ر  2022زمستانی  

خوبی رغم تمرینات دیپلماتیک آمریکا، این دو کشور بهبه  مبنی بر اینکه  ؛ینی بودو روسیه نمود ع   چین
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له اکراین در شرق اروپا  ئاز این ابررویداد در توسعه تعامالت سیاسی و نظامی خود در اوج بحبوحه مس

  سال  پنگ درگمانند آنچه در دیپلماسی پینرا  رویدادهای ورزشی    توانمی  همچنیناستفاده کردند.  

کشور   بهترین عرصه برای بازآزمایی و واکنش مردم یک کشور برای ایجاد رابطه با  ، اتفاق افتاد  1971

رشته    عنوانبه  پنگپینگ   خوبی از این موضوع و رشته ورزشیبه  هاییکایمرآجایی که    ؛دانستمتقابل  

دوباره با    ی و در اوج جنگ سرد ارتباط  کسونیو توانستند در زمان ن  ندستبهره ج  ها ی نیچ  بوبمح

( که به بررسی  2012دیمو )پژوهش  پژوهش با نتایج    زاین بخش ا  یهاافتهی  د.نها به وجود آورینیچ

 م در اواخر قرن بیست ،از دید وی.  دارد  یهمخوان  ،کردهای ورزش در دوران جنگ سرد پرداخته بودرکا

 عنوان به ساز در میان دو بلوک شرق و غرب توانسته بود خود را  مفهومی رقابت  عنوانبه ورزش    ،میالدی

سلطه  برای  برتری ابزاری  و  ایاالتطلبی  و  شوروی  مطرح  جویی  یکدیگر  علیه   .  کندمتحده 

است مطرح    ینظام  تیامن  نیتأمدر    یمقوله ورزش  نیترمهم   عنوانبه  یبخشنظمحاضر،    در پژوهش 

  ، از کل یجزئعنوان به  میآن حضور در اجتماع و ت رأسو در  ی زندگ ی هامهارت تیبا توجه به تقو که

  دادها ی مسلح به مشارکت در رو  یروها ین  قیو تشو  ی نظام   ی همبستگ  ، هماهنگی   ش یدر افزا  یی نقش بسزا

  یتیماه  دورزش جهان ازجمله آفر  یهااز آزمون   یاریبس  ،گرید  یاز سو   .دارد  یورزش  یهاتیو فعال

ورزش توانسته است    است. درواقع،  افتهی  میبه عامه مردم تعم  یکه پس از مدت  داشته  ینظام   کامالً

  مسابقات به    توانیمها  آن در رأس    که  باشدجهان    ان ینظام  انیمناسب در توسعه نظم و وحدت م  یابزار

جهان موجب    انینظام  یورزش  یها گاه مهارتیتجل  عنوانبهکه    کرداشاره    1جهان  یهاارتش  ورزشی

( و شکیبایی و همکاران 2003مینگ )  شود. یم  یورزش  یدادهایآنان در رو  تیو فعال  زهیانگ  تیتقو

  هااند. آنکرده  خالصه  هاآننظامیان را در تمرینات ورزشی    درکرد ورزش  رکا  نیتراثربخش(  2015)

بسزایی در تقویت امنیت نظامی  واسطه حفظ و تقویت قوای جسمانی نظامیان، نقش  هورزش ب  ، معتقدند

های ماندگاری برخی از آزمون  ،درواقع  .ش از پژوهش حاضر همسوستخهای این بدارد که با یافته

 خود گواهی بر این مدعاست.   ،که برای اولین بار در فضای نظامی شکل گرفته است  د ورزشی مانند آفر

س ورزشمین  دوعنوان  به  ی اسیاقتصاد  است؛    یاسیس   تیامن  بر  اثرگذاری  مقوله  از    یاریبسمطرح 

اند تا ضمن  در قرن حاضر تالش کرده  ،هیو روس  لیبرز  ،نیاقتصاد نوظهور ازجمله چ  یدارا  یکشورها

)برزیل:   (2022  یو زمستان  2008  یتابستان  کیالمپ  ی )چین:متنوع ورزش  یهاداد یومیزبانی رکسب  

المپ  2014  یجهانجام معرف(  2013)گریکس،    (ویر  2016  یابستانت  کیو   عنوان بهخود    ی ضمن 

طور خاص  هورزش و ب.  کنند  ی انی کمک شا   نیز خود یبه توسعه اقتصاد ،گردشگران یامن برا یکشور

 
1. Conseil International du Sport Militarie (CISM) 
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  ؛ نقطه کانونی و متولی اقتصاد پایدار در بسیاری از کشورها معرفی کرد  توانیم رویدادهای ورزشی را  

رغم برخورداری از منابع انرژی زیاد،  تا جایی که حتی کشورهای رشدیافته ازجمله قطر و امارات به

های  جهانی فوتبال )قطر(، جام ملت گیری از رویدادهای ورزشی بزرگ مانند جامبا بهره تا تالش دارند

بر تک  یکآسیا و مسابقات فرمول   به   ،حصول نفتم)امارات( خود را از کشوری رشدیافته و متکی 

برپایه صنعت ورزش و گردشگری سوق دهند. با توجه به نقش ورزش   ییافته با اقتصادکشوری توسعه 

اندازی کارگروهی ویژه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و وزارت سیاسی، راه  توسعه اقتصاد   در

و    ها یاری از تعارضبس  تواند یم  ،توسعه اقتصاد و صنعت در بستر ورزش  ی هافرصت  در زمینهاقتصاد  

 . کند برطرفهای موازی در این زمینه را فعالیت

  ینظام  تیامن  تیتقو  یدر راستا  مقوله مهم   نیدوم  یفرد  ی هایژگ یو حاضر،    پژوهش   ۀنمون  دیاز د

رو  ،سو  کیاز    شد.گزارش   مختلف سبب   یهانقش  رفتنیپذ  و  یورزش  یهامیتو    دادهایحضور در 

 ی ریادگی  دیگر،  یو از سو  شودیافراد م   شتریب  یریپذ تعلق به گروه و اجتماع  ، نفساعتمادبه  تیتقو

ورزش  یاهمهارت م  تبحرو    یمختلف  سبب  آن  روح  شودی در  و  عملکرد  سرعت   یی جوجنگ   هیتا 

مردم کشور سودان دریافت که ورزش نقش    دربارۀبا مطالعه  (  2021فروکاوا )  .شود  تیتقو  نظامیان

وهش  ژهای این بخش از پ که با یافته ردبسزایی در تقویت هویت و تعلق اجتماعی مردم این منطقه دا

 .استهمخوان 

 لیتشک.  است  یبخشورزش در انسجام و وحدت  گاه ی جا  ،یاسیس  تیامن  نیتأمدر    یه ورزشولمق  نیسوم

موجب    ،عامه مردمدر  و نشاط    یدوار یام  قیبر تزرعالوه  تواندیمختلف م  یهاتیاز قوم  یمل  یهامیت

ازجمله کشور    ااز کشوره  یاریبس شود.  ی وحدت مل  م یو تحک  ییافزاهم  ت یو درنهان  کنار هم قرارگرفت

  یمل  یهامیدر ت  پوستاهیو س  ییقایآفر  اصالتاًبا حضور ورزشکاران    تا  کنند یفرانسه تالش م   یتیچندمل

ر بشهروندانی اثرگذار    عنوانبهاز این افراد    ،افزایش حس دگردوستی و همبستگی ملیبر  عالوه  ،خود

اصل و اثرگذار  له ازجمله بازیکنان آفریقاییکه لها م  و   بازیکنانی مانند زیدان   . دنتقویت غرور ملی یاد کن

اصل ییقایفرآحضور راننده  در    توانی مموضوع را    نیا  گرینمونه د  .ر هویت ملی مردم فرانسه هستندب

توانست   یسیپوست انگلاهینماد مردان سعنوان  به  یو  که  ییجا  کرد؛  اهدهمش  لتونیهم  زییلویک  فرمول  

 ،زیتبر  یفوتبال تراکتورساز  م یت  . کند ی معرف  ی سیپوستان انگلاهیس  یبخشوحدتنماد  عنوان  بهخود را  

 ؛ستا  هاگروه  یبرخ  انهیگراطرح اهداف واقعتهدید امنیت ملی و    یبرا   یورزش  قیاز مصاد  ینمونه بارز

را در مناطق    یمتعدد یهاتیفعال  ریاخ  ی هاکه در سال  مسیترکپان  یینژادگرا انیجر  ،گری به عبارت د

 . کند  یبرداربهره  ییگرابسط گفتمان قوم  یابر  میت  نیاز اتا    کوشدیم  ،انجام داده است  نینشذری آ

 ی فوتبال تراکتورساز   میتعداد هواداران تباره  در  یینماخلق نمادها و بزرگ  ،شعارها  یگروه با طراح  نیا
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 ران یاز جامعه ا  ی بخش مهم  یتی را نماد هو  یتراکتورسازتیم،    نیبه ا  یشگیو طرح مباحث ظلم هم

کند.    فیتعر  «یمل  یما»  و  «یآذر  یما»  وجه تمایز میانتا بتواند    رده استک  ی معرف  هایآذر  یعنی

بارها امنیت ملی کشور را در منطقه   «رانیا  ی بارسلونا  ؛تراکتور»این گروه با طرح شعارهایی همانند  

کرده تهدید  )  .است  آذربایجان  ناظمی  و  و  2017شریعتی  پرتالطم  منطقه  در  را  ورزش  به  توجه   )

صلحآشوب  راهبردی  خاورمیانه،  میخیز  آن  مختلف  اقوام  میان  در  از    شود،میپیشنهاد    دانند. ساز 

به  بین  هایویژه در رفع تعارضاثربخشی ورزش  با کشورهای عربملی و  ازقبیل چالش  زبان  المللی 

 .شودهمسایه استفاده بهینه 

پژوهش حاضر  درنهایت عمومارزش  تیتقو  سازی،صلح،  در  آرامش  و    گرید  مقولهسه  عنوان  به  یها 

سند   نیترآن بزرگ  رأسورزش و در    تیماه  .هستندمطرح    یاسیس -ی نظام  تیامن  تیورزش در تقو

نوع  جادیا  ،کیالمپ   منشور  یعنی  یورزش و  جهان    یدوستصلح  سراسر  مردم  از   است.بین  بسیاری 

در بستر ورزش   تواند یمهای مختلف  واسطه بروز پرخاشگری و خشونتهعی بناگوار اجتما  های اتفاق 

افراد در فضاها و    ی هایگرفتارو    هاعقدهو این پدیده به آزادسازی و رهاسازی بسیاری از    بگیردقرار  

  . کردوضوح تماشا  هدر مسابقات ورزشی ب  توانیمرا    که نمونه بارز آن  کند می  اماکن ورزشی کمک

یل ئرا( در بین مردم فلسطین و اس2019های چندملیتی مانند آنچه دارت )بسیاری از حکومت  عالوه، به

ب  کرد،بررسی   استفاده  هاز ورزش  برای آشتی میان مردم یک منطقه  ابزاری  فلسفه   کنند. یمعنوان 

ژاپنگیری جی شکل بوده است،  لیگ  این حکومت  اقوام مختلف  امروزه در    ؛صلح میان  تا جایی که 

عنوان اهرمی برای دوستی و آشتی  هب  ،طور خاص فوتبالهاز ورزش و ب  ،این کشور  یهازندانبسیاری از  

استفاده    یهاگروهمیان   صدور    همچنین.  شودیممختلف  برای  مناسب  تریبونی  و    هاآرمانورزش 

 ج ییته  ،یعموم  جیورزش در بس  یی توانا  است.انقالب اسالمی    ،طور خاصهیک دولت و ب  یهاارزش 

و    یسازملت،  تیمشروع   جاد یا  ،یارسانه  غات یتبل  ، یتوسعه اقتصاد  برایاز آن    یریگاحساسات و بهره

-یاس یابعاد س  لیتحل  ها ناخواسته مجذوب ورزش شوند. حکومت  تا است  ی سبب شده  مل  ییهمگرا

دهه گذشته چنان رو به   کیدر    ،همچون فوتبال  یگروه  یورزش  ی هارشته   ژهیوورزش به   یاجتماع 

را بر آن داشته است    ها حکومت مسابقات    نیا  یو اقتصاد  یاجتماع   ی،اسیبوده است که ابعاد س  افزایش

  ها آن  .کننداستفاده  خود    یسازعمشرو  یهادستگاهاز    یبخش  عنوانبهها  در کنار رسانهاهرم    نیتا از ا

خود   طریق  ن یه اتا بکنند  می  لیتبد   یاقتصاد-یاسیو فرصت س  یمل  یروزیرا به پ   یهر دستاورد ورزش

  د یورزش در عصر جد تیاز ماه ی متفاوت ریکه تحر اسیبت الرنو .را مشروع و البته کارآمد جلوه دهند

در بحث  هر وقت  ، »است  معتقدس  یو پارلمان انگل  یورزش  یهامیت  نیب  تأملدرخور    سهیدر مقا  ،دارد

  یورزش  ی هامی ت  نیجنگ ب  که  زمانیو    آمدیم  ن ییپا  یورزش  یهاکلوپ جنگ در    ، گرفتیم پارلمان باال  
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در   توانیموضوع را م  نیا  گرینمونه د  (. 2012)فاضلی،    د«آمیم  نییدر پارلمان پا  بحث  ،گرفت یمباال 

تالش  وی    .دید  ،یپادشاه جوان سعود  ،محمد بن سلمان  و اقدامات  هایعربستان  شویی  ورزش  دهی پد

و قتل جمال    منیحمله به    لیخود ازقب  یالمللنیب  ی اسیبا استفاده از ورزش مصائب س  تا   کرده است

  یشهرها  ژهیوبه  ،جهان و منطقه به ورزش  دمجذب مر  بر  قیو از طر  هدجلوه د  یرا عاد  یخاشقچ

 . کند دی کأ کشور ت  نیا یورزش یگردشگر یهاتیجذاب و  نوار ساحلی جده دیجد

حضور زنان ایرانی با رعایت شئونات اسالمی    ی هاارزش   است  تبلیغاتی تاکنون نتوانستهشاید هیچ پدیده  

که این پدیده با حضور ورزشکاران محجبه زن ایرانی در ابررویدادهای  کند  را در عرصه جهانی منعکس  

  در آخرین نمونه آن نیز   است.  آسیایی بارها تکرار شده  یهایبازالمپیک و    یهایبازورزشی مانند  

کبدی زنان  در  قهرمانی  ایرانی  علیزاده  2018آسیایی    یهایبازکار  کیمیا  برنز  مدال  یا    ، جاکارتا 

نماد دیگری از    ،ریو  2016برای اولین بار در تاریخ ایران در المپیک    ،تکواندوکار دختر محجبه ایرانی

تقویت آرامش عمومی موجب    تواندیمورزش    ،کاربرد ورزش در صدور پیام انقالب اسالمی بود. درنهایت

شوندگان حتی ترافیک  حتی این مقوله بر موضوعات روزمره و به گفته یکی از مصاحبه  . جامعه شود

ترشدن بار ترافیک  توان سبکراحتی میهاست؛ چراکه در زمان پخش مسابقات فوتبال ب  مؤثرشهری نیز  

امنیت   تقویت  از کارکردهای ورزش در  این موضوع یکی دیگر  را در معابر شهری احساس کرد که 

 .  شدسیاسی و نظامی گزارش 

یافته به  توجه  پژوهش  با  ادبیات  ، رسدبه نظر میهای  کارکرد مفهوم ورزش در  درباره  سازی  توسعه 

وجودآمده ازقبیل حوادث ورزشگاه امام  ههای ببتواند برخی از چالش   سیاسی و نظامی   امنیتتوسعه  

مفهومی  عنوان  به بتوان  و از ورزش    برطرف کند را    2022جهانی  امجرضا )ع( مشهد پس از صعود به  

مطالعه پژوهش حاضر با   .کردالملل استفاده  کننده در ایجاد تصویری امن از ایران در عرصه بینکمک

  یاسیبعد س  دو ورزش در    گاه یو ورزش و با استفاده از مکتب کپنهاگ تالش کرد تا جا  یمل  تیحوزه امن

عامه    یعموم  جیو بس  ییجورزش در ته  گاهیکشورها در کنار جا   ری تجربه سا  .کند را تبیین    ینظامو  

 سبب شده  بالیوالو    یکشت  ،خاص مانند فوتبال  یورزش  یهارشته   یدر برخ  رانیمردم ا  ژهیومردم به

سیاسی و    هایپررنگ در کاهش التهاب  ینقشساز  تیامن  رانیسف  عنوان به  یرانیتا ورزشکاران ا  ستا

 : شودیم های زیر مطرحشنهادی توجه به پژوهش حاضر پ  با ؛ بنابراین داشته باشند رانیامروز ا نظامی 

متقاعدکردن بزرگی از جامعه و    منظور بخشبه  هاورزشگاهدر    یرانیحضور زنان ا  دربارۀ  یسازاتیادب  -1 

 ؛یورزش ی امن ها در فضابه لزوم حضور خانواده رانیگمیو تصم سازانمیتصم

  یو کشت  بالیوال  ،مطرح فوتبال  یها چهره  لیازقب  یورزش  الگوهاینهادها و    استفاده از  یتالش برا  -2 

 ؛ نظامی -سیاسی تی کننده امنت یتقو رانی سف عنوانبه
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  درویژه هقوای جسمانی و روحی نظامیان ب تیمنظور تقوبه  یورزش یدادهایورزش و رواستفاده از  -3

 ؛با مشارکت نظامیان کشورهای همجوار یامنطقه بستر برگزاری رویدادهای ملی و 

 رأس و در    یغرب  یبا کشورها  ژهیوبهنظامی  -سیاسی  «تقابل»  یجابهورزشی  «  تفاهم»  یتالش برا  -4

اآن  درواقع،متحدهاالتی ها  کم  پرفایدهو    نهیهزکم  ابزاریورزش    .  دشمنرنگدر   تیتقو  ، هایکردن 

 .است رانیا هیکشور عل ن یا یاقتصاد یهامیتحر کردنرنگکم ،ت یتعامالت و درنها
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