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 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بود. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله 

ها، اسناد و شامل تحقیق کیفی )با استفاده از ابزار مصاحبه با استادان دانشگاه و نخبگان، مطالعۀ مقاالت، کتاب بود، مرحلۀ اول پژوهش

(. پس از پایان مرحلۀ اول AHPحلیلی )با استفاده از روش دلفی و ت -مدارک(، مرحلۀ دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی

. نتایج ف اصلی و فرعی تحقیق، بعد از پایان دور دوم روش دلفی و غربالگری نهایی شناسایی شدمتغیر مربوط به اهدا 41پژوهش، تعداد 

های گردشگری کشور و در ادامۀ آن جذب جهانگردان و ایجاد تحقیق نشان داد که معرفی فرهنگ غنی و متمدن ایران، معرفی جاذبه

حتمال ابا مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد در مذاکرات سیاسی،  گو بین اقوام و ملل مختلف، مواجه شدنوزمینۀ بهتر برای گفت

تر در کنار جذابیت بیش کاهش درگیری نظامی میان کشورها و کاهش اهمیت مسائل نظامی، عاری بودن دیپلماسی ورزشی از لحن خصمانه

مهوری اسالمی ایران از جی در سیاست خارجی های دیپلماسی ورزشنقش نیترمهماز  هااین نوع دیپلماسی نسبت به سایر دیپلماسی

 دیدگاه نخبگان بود.

 

  های کلیدیواژه

 جمهوری اسالمی ایران، دیپلماسی ورزشی، سیاست خارجی.
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 مقدمه

 منافع تحقق برای خارجی سیاست از دیرباز از کشورها

 در آنها سیاست خارجی ابزار و کرده استفاده خود ملی

(. مفهوم دیپلماسی 7است ) بوده دیپلماسی موارد بیشتر

(. 17بار در مصر باستان، یونان و چین مطرح شد )اولین

شاخصۀ سیاست خارجی کشورهاست  نیترمهمدیپلماسی 

ها، تحوالت گوناگونی در که در طول تاریخ ظهور دولت

شکل، محتوا و ساختار آن پدیده آمده است. با ظهور و 

ها و شکسته شدن مرزهای جغرافیایی، گسترش رسانه

تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی پدیدار 

دلیل (. دیپلماسی عمومی تعبیری است که به2شده است )

تر شدن نقش دنبال پررنگجهانی شدن وضعیت قدرت و به

های ملی حقوق بشر، های غیردولتی، انجمنسازمان

جاری و مذهبی پس از های تهای دانشگاهی، گروهانجمن

میالدی در روزنامۀ تایمز  1851ظهور این اصطالح در سال 

المللی دنیای امروز بر صورت گرفت. کارشناسان مسائل بین

با قدرت نرم  ناچاربهاند که امروز تمامی کشورها این عقیده

ها را تغییر ها و نگرشهایی که ذهنیتکارگیری روشو به

ای . در این میان تحوالت رسانه(22ند )ادهد، مواجهمی

را با  خارجه وزارتجدید و جهانی شدن ساختار نگهبانی 

یی تنهابهچالش جدی مواجه کرده است و وزرای خارجه 

گیرنده های خارجی یک کشور تصمیمتوانند در سیاستنمی

باشند؛ سیاست خارجی امروزه به دامنۀ وسیعی از بازیگران 

رو بازیگران اصلی ته است؛ ازاینالمللی غیردولتی وابسبین

های خود المللی در وزارت خارجه حجم وسیعی از برنامهبین

را در بخش دیپلماسی عمومی و از طریق مراکز علمی، 

های برجستۀ غیردولتی، شخصیت مؤسساتها و سازمان

(. 26کنند )فکری، هنرمندان، ورزشکاران و... پیگیری می

های گیرین مهم در تصمیمامروزه افکار عمومی از ارکا

شود و کشورها های گوناگون محسوب میکشورها در حوزه

توانند همچون گذشته تنها بر تبادالت بین دولتی در نمی

عبارت دیگر، در قالب دیپلماسی سنتی تکیه کنند. به

ها را مردم، نخبگان دیپلماسی عمومی مخاطب برنامه

از مسئوالن سیاسی، فرهنگی و در مجموع جمعیتی غیر 

دهد و در این خصوص از ابزارهای مختلفی مانند تشکیل می

ی فرهنگی از طریق رگذاریتأثهای جمعی و تبلیغات رسانه

(. از طرفی کشورها در 12کنند )ها و... استفاده میدانشگاه

الملل، در پی افزایش قدرت، ثروت، جایگاه و نظام بین

از تمامی ابزارهای منزلت خود هستند و برای نیل به اهداف 

دلیل ماهیت کنند. در گذشته بهدر دسترس استفاده می

عمده مبتنی بر قدرت سخت بوده،  طوربهالملل که نظام بین

شان نیروی المللیها برای تحقق اهداف بینعمده ابزار دولت

های ها و ایجاد اتحادها و ائتالفنظامی، ارتش، رایزنی

 ورزشی دیپلماسی زمینۀ ر(. د15المللی بوده است )بین

 کشور از داخل و خارج در بسیاری هایپژوهش تاکنون

چناری و همکاران است. از جمله بخشی گرفته انجام

ارائۀ راهکارهایی برای »( در پژوهشی با عنوان 1398)

توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست 

به این نتیجه رسیدند که « خارجی جمهوری اسالمی ایران

های اجرایی نهادهای ورزشی )وزارت نامهینیبازنگری آ

، برگزاری جلسات هماهنگی ملی المپیک و...( ۀورزش، کمیت

متولیان اصلی  عنوانبهبین وزارت ورزش و وزارت خارجه 

دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسی ورزشی کشور با 

تواند از می المللی در سطح جهانیتعامالت بین ۀاصول اولی

ترین راهکارهای تقویت این دیپلماسی باشد. مهم

قیقی دیگر با عنوان ( در تح1398چناری و همکاران )بخشی

بر توسعۀ دیپلماسی  مؤثربندی عوامل شناسایی و اولویت»

به این « ورزشی  در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

دار تدوین و نتیجه رسیدند که وجود نهاد منسجم عهده

رسد، همچنین نظر میاجرای دیپلماسی ورزشی ضروری به

زش و جوانان با نتایج تحقیق آنها نشان داد که وزارت ور

ریزی، سیاستگذاری و همکاری وزارت امور خارجه به برنامه
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تعیین هدف در این حوزه، تعامالت آکادمیک، افزایش 

های دیپلماسی ها و... به توسعۀ فعالیتهای دانشگاهفعالیت

 1در حوزۀ ورزش بپردازد. در تحقیقات خارجی نیز دیکسون

بررسی ساختار و »ن ( در تحقیقی با عنوا2019و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که « فرایند آغازین دیپلماسی ورزشی

ورزش و رویدادهای ورزشی همچنان نقش مهمی در تقویت 

و توسعۀ روابط دیپلماتیک بین کشورها و ایجاد صلح در 

( در تحقیق خود 2019) 2کند. مین و چویجهان ایفا می

و نقش بیش از  های ورزشی بین دو کره؛همکاری»با عنوان 

، به این نتیجه «یجنوب ۀکراندازۀ دیپلماسی ورزشی در 

ابزاری دیپلماتیک  عنوانبهرسیدند که استفاده از ورزش 

ی در حال گسترش جنوب ۀکری و شمال ۀکربین کشورهای 

به بعد، مبادالت ورزشی بین دو  1960است و از اوایل دهۀ 

ی سیاسی هایهمکارکره، بیشتر به عاملی اجتماعی برای 

(، در پژوهشی 2018) و همکاران 3شبیه بوده است. فولرتون

های تبدیل شدن دیپلماسی ورزشی به خروجی»با عنوان 

به این « ۀ یک مدل دیپلماسی ورزشیارائدیپلماتیک؛ با 

نتایج دست یافتند که اگر منابع دیپلماسی ورزشی هدفمند، 

سب با خالقانه و صحیح انتخاب شوند و این منابع متنا

های های سیاسی هر کشور )ایالت( باشد، خروجیاستراتژی

های دیپلماتیک مدنظر تواند همراستای خروجیآن می

اهداف سیاسی هر کشور باشد. در سالیان گذشته، در کنار 

قدرت سخت مفهوم جدیدی به نام قدرت نرم ظهور کرده 

های فرهنگی و اجتماعی است. قدرت نرم که مبتنی بر ارزش

ورهاست و بیشتر افکار عمومی کشورهای دیگر تا کش

های آنها را هدف قرار داده است، از سیاستمداران و دولت

طریق دیپلماسی عمومی در اشکال مختلف آن دنبال 

(. یکی از 25گیرد )شود و موضوعات زیادی را در برمیمی

هاست که ورزش منابع قدرت نرم کشورها ورزش است. دهه

                                                           

1. Dixon  

2. Min & Choi  

ا سیاست پیدا کرده و به موضوع روابط ارتباط نزدیکی ب

المللی ورزش، المللی تبدیل شده است. کارکردهای بینبین

ۀ یک منبع قدرت نرم آن را به ابزار سیاست خارجی منزلبه

کشورها سعی  کهیطوربهو دیپلماسی عمومی تبدیل کرده، 

المللی هایی که جنبۀ بینویژه ورزشدارند از ورزش )به

المللی همچون دارند و نیز رویدادهای بزرگ ورزشی بین

های المپیک و جام جهانی فوتبال( برای اهداف بازی

گستردۀ خود در خصوص کسب قدرت، ثروت و افزایش 

المللی استفاده کنند. این وضعیت موجب ظهور منزلت بین

فهوم جدید دیپلماسی ورزشی در کنار دیگر انواع دیگر م

ها شده است. ظهور مفهوم دیپلماسی ورزشی در دیپلماسی

المللی این پرسش را مطرح کرده است عرصۀ مناسبات بین

که دیپلماسی ورزش چیست و چه نقشی در روابط خارجی 

کند. امروزه متخصصان کشورها و اعمال قدرت آنها ایفا می

الملل به این نتیجه زشی، علوم سیاسی و روابط بینعلوم ور

های موضوعی مهم در تردید یکی از حوزهاند که بیرسیده

الملل، دیپلماسی ارتباط با ورزش و نقش آن در روابط بین

بندی توان در تقسیمورزشی است. دیپلماسی ورزشی را می

تر، یعنی دیپلماسی عمومی و فرهنگی قرار داد که در کلی

(. در عصر 15و سه دهۀ اخیر رواج بیشتری یافته است )د

ها عناصر فرهنگی بر روابط بین دولت ریتأثجهانی شدن، 

بسیار افزایش یافته تا جایی که مبادالت فرهنگی در مقیاس 

جهانی با سهولت بیشتری انجام گرفته و موانع چندانی را 

بیند، بنابراین دیپلماسی عمومی و پیش روی خود نمی

اخص  طوربهاعم و دیپلماسی ورزشی  طوربههنگی فر

(. 10توجهات بیشتری را به سمت خود جلب کرده است )

 و دیپلماسی بین توان گفت ارتباطبا توضیحات فوق می

 ورزشی، مدیریت در دیپلماسی هم است، ورزش متقابل

 در شرکت میزبانی، کسب مسابقات جهانی، برگزاری

3.  Fullerton  
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 پیشبرد در ورزش هم و است رگذاریتأث مسابقات و...

 شرکت با ورزش، طریق از مختلف کشورهای دیپلماسی

المپیک(  تحریم ورزشی )مانند مسابقات در نکردن یا کردن

 کشورهای ورزشکاران با رقابت از اجتناب یا دادن مسابقه یا

 به نمایش را خود سیاسی هایخواست برخی دیگر

نیا و همکاران (. همچنان که التیامی22) آورندیدرم

کنندۀ ورزش ( در تحقیقی به نقش تبعی و تسریع1394)

ها به این نتایج در فراهم کردن شرایط صلح بین دولت

المللی و اجتماعات بزرگ آن به رسیدند که ورزش بین

ی روابط نزدیک و دوستانه بین کشورها منجر شده ریگشکل

عنوان ابزاری ارد هم از ورزش بهدر برخی مو هرچنداست. 

و تحریک دشمنی  زیآمصلحهای برای از بین بردن موقعیت

های (. امروزه نقش ورزش و فعالیت1استفاده شده است )

ورزشی از یک فعالیت بدنی یا نوعی سرگرمی فرا رفته و 

کارکردهای مختلف بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، 

المللی آن سیاسی و بیناز  ترمهممحیطی و اقتصادی، زیست

گسترده در سراسر  طوربهپیدا کرده است. امروزه ورزش 

المللی جدید نیز به ورزش جهان رواج یافته و اسناد بین

ها المللی شدن بسیاری از ورزشاند. بینتوجه زیادی کرده

 عنوانبهالمللی، موجب شده تا کشورها به رقابت ورزشی بین

ع ملی و تحقق اهداف سیاسی و میدانی برای پیشبرد مناف

المللی خود توجه کنند. در این زمینه مفهوم دیپلماسی بین

ی دیگر ظهور پیدا کرده هایپلماسیدورزشی در کنار انواع 

(. در این بین، جمهوری 15و رشد چشمگیری داشته است )

در توسعۀ تعامالت  رگذاریتأثعنوان کشوری اسالمی ایران به

للی و همچنین به لحاظ حکومتی، المای و بینمنطقه

ساالری دینی در جهان، از عنوان یگانه حکومت مردمبه

درخشد و این موضوع که حکایت حیث استقالل سیاسی می

های بیگانه دارد، موقعیت ایران از عدم تعهد واقعی به قدرت

را در منطقه و جهان حائز اهمیت روزافزون ساخته است. 

                                                           

1.  Mixed Method 

ان بازیگری مهم در پهنۀ منطقه اکنون جمهوری اسالمی ایر

توان نقش مهم آن را نادیده است که در معادالت جهانی نمی

شک ایران در تاریخ دیپلماسی طوالنی خود با گرفت. بی

رو بوده است. در دورۀ پس از انقالب و مشکالت زیادی روبه

های نخست پیروزی انقالب اسالمی، سیاست ویژه در سالبه

ریک، آشوبگری، خرابکاری، خارجی ایران به تح

شد. در ی و تروریسم از طرف غرب متهم میریگگروگان

و  کجانبههای یهای بعد از پیروزی انقالب نیز، تحریمسال

ای برای تشدید خصمانۀ آمریکا و اسرائیل، و تنظیم الیحه

های اقتصادی علیه ملت ایران، اهمیت دیپلماسی را تحریم

(. حال با توجه به مطالب 13کند )بیش از پیش آشکار می

مذکور و با توجه به نقش پررنگ دیپلماسی ورزشی از یک 

سو  و نقش کلیدی کشورمان در منطقه و جهان، جمهوری 

ابزاری به نسبت  عنوانبهتواند از ورزش اسالمی ایران می

تر در تحقق اهداف و منافع تر و در عین حال جذابهزینهکم

رو پژوهش حاضر سعی دارد سیاسی خود استفاده کند. ازاین

تا ضمن بررسی وضعیت دیپلماسی ورزشی کشور، جایگاه و 

نقش آن در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، 

یپلماسی بر توسعۀ د مؤثربندی عوامل شناخت و اولویت

روی توسعۀ این بندی موانع پیشورزشی، شناخت و اولویت

دیپلماسی نوین و همچنین راهکارهایی برای توانمندسازی 

المللی ارائه و ارتقای دیپلماسی ورزشی کشور در عرصۀ بین

 دهد.  

 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوۀ 

های میدانی بود، با توجه به پژوهش ها از نوعگردآوری داده

های کیفی و روش انجام موضوع، این پژوهش از نوع پژوهش

بود. جامعۀ آماری پژوهش  1پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی

نظر و آگاه در خصوص کلیۀ مدیران و متخصصان صاحب
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های موضوع دیپلماسی ورزشی بودند و از آنجا که در روش

شود، در نتیجه تا قبل تعیین نمی ها ازکیفی، تعداد نمونه

جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد، 

مصاحبه ادامه یافت، بنابراین در مرحلۀ مصاحبه از دو روش 

برفی استفاده شد. بر همین گیری هدفمند و گلولهنمونه

مصاحبه )برخی افراد  22متخصص، تعداد   16اساس با 

ه قرار گرفتند( انجام گرفت. در بیش از یک بار مورد مصاحب

استاد  50بخش دلفی نیز با درخواست از طریق ایمیل از 

دانشگاهی که در حوزۀ مدیریت ورزشی تخصص داشتند، 

خواسته شد تا در گروه دلفی پژوهش مشارکت داشته باشند 

استاد دانشگاه در گروه دلفی در دو  30که از این تعداد،

از روش  AHPت در بخش مرحله مشارکت کردند. در نهای

گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد که از این نمونه

تکمیل و بازگردانده شد.  AHPپرسشنامه  45طریق تعداد 

ای به طور کلی این پژوهش طی یک فرایند چهارمرحلهبه

 شرح زیر صورت گرفت: 

های مرحلۀ اول: با رجوع به اطالعات موجود در پایگاه

، مجالت و نشریات مختلف، به بررسی هااینترنتی، کتاب

وضعیت دیپلماسی ورزشی در سایر کشورها و بررسی 

وضعیت موجود این دیپلماسی در سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران و مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ 

موضوع و مقایسۀ آنها با یکدیگر پرداخته شد. مرحلۀ دوم: 

با کلیۀ مدیران و  افتهیساختارهای نیمهبا انجام مصاحبه

نظر و آگاه در خصوص موضوع دیپلماسی متخصصان صاحب

همراه خبرگان دانشگاهی، متغیرهای اصلی ورزشی به

پژوهش شناسایی شد. مرحلۀ سوم: هدف از این مرحله از 

در  شدهییشناسابندی متغیرهای دهی و رتبهپژوهش وزن

دهی وزن های مناسب برایمرحلۀ پژوهش بود. یکی از روش

 لیوتحلهیتجز)فرایند  AHPبندی متغیرها، روش و رتبه

علت همپوشانی داشتن متغیرها با مراتبی( است. بهسلسله

یکدیگر و برای تفکیک متغیرها از  یکدیگر و حذف 

هیچ متغیری ناخواسته  کهیطوربهمتغیرهای غیرضروری، 

 AHPکارگیری روش حذف نشود، از روش دلفی قبل از به

شناسی پژوهش، با توجه با تفاده شد. در خصوص روشاس

نظر رسید راه اساسی ماهیت موضوع و ادبیات تحقیق، به

دستیابی به نتیجۀ صحیح و کاربردی، استفاده از نظرهای 

کارشناسان و متخصصان در این زمینه است. در این 

توانست با مدلی که می عنوانبهخصوص مدل دلفی 

نظرهای کارشناسان، متغیرهای  لیلوتحهیتجزآوری و جمع

پژوهش را غربالگری کند، مورد توجه و انتخاب پژوهشگران 

قرار گرفت.  مرحلۀ چهارم پژوهش: پس از انجام روش دلفی 

در دو دور و غربال شدن متغیرهای فرعی مرتبط با 

بندی( بندی )اولویتدهی و رتبهمتغیرهای اصلی، برای وزن

بندی موانع توسعۀ دیپلماسی دهی و رتبهو وزن مؤثرعوامل 

استفاده  AHPورزشی با توجه به متغیرهای اصلی از روش 

 شد. 

 

 های پژوهشیافته

نفر از  12در توصیف تحلیلی نمونۀ پژوهش، تعداد 

های مدیریت ورزشی، علوم استادان نخبۀ دانشگاه در رشته

نفر از  2الملل و مدیریت استراتژیک و سیاسی، روابط بین

مدیران عالی ورزشی کشور در سطح وزیر و معاون وزیر 

نفر از سفیران و مدیران سابق وزارت امور خارجۀ  2سابق، 

به تفکیک و  1ی اسالمی ایران بودند. در جدول جمهور

 توصیف نمونۀ پژوهش پرداخته شده است. 
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 های پژوهش. توصیف نمونه1جدول 

 توضیحات تعداد نظران سمت صاحب

 12 استادان دانشگاه
علوم سیاسی، روابط بین الملل، مدیریت رشته : مدیریت ورزشی، 

 استراتژیک و ...

 4 ورزشی -مدیران سیاسی 
در سطح : وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم، سفیر بازنشستۀ دولت هفتم، 

 عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی

 

نفر  12ها، از مجموع شوندهدر توصیف تحلیلی مصاحبه

های مدیریت ورزشی، مدیریت از استادان دانشگاه در رشته

 16الملل و... تعداد استراتژیک، علوم سیاسی، روابط بین

نفر از مدیران سابق ارشد وزارت  2مصاحبه، از مجموع 

نفر از  2مصاحبه و در نهایت از مجموع  2ورزش و جوانان 

ۀ جمهوری خارج امورفیران و مدیران سابق وزارت س

 مصاحبه، انجام گرفت. 2اسالمی ایران 

 

 شوندگان پژوهش. توصیف مصاحبه2جدول 

 توضیحات تعداد مصاحبه تعداد نظران سمت صاحب

 18 12 های ایران استادان دانشگاه
، علوم رشتۀ مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی

 سیاسی، روابط بین الملل و ...

 در سطح : وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم 2 2 مدیران عالی رتبۀ ورزش کشور

 سفیر بازنشستۀ دولت هفتم 1 1 سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران

 عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس 1 1 نمایندۀ سابق مجلس

 

ها با استادان و نخبگان با پایان یافتن مصاحبه

رتبۀ ورزش کشور، سفیران و دانشگاهی، مدیران عالی

 58مدیران سیاسی سابق جمهوری اسالمی ایران، تعداد 

متغیر  14متغیر در حول اهداف پژوهش شناسایی شد، که 

مربوط به نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی 

متغیر مربوط به شناسایی  10جمهوری اسالمی ایران، 

متغیر مربوط  11بر توسعۀ دیپلماسی ورزشی،  مؤثرعوامل 

متغیر  9به شناسایی موانع پیشروی دیپلماسی ورزشی، 

مربوط به ارائۀ راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای 

متغیر مربوط به شناخت ابزارها و  14دیپلماسی ورزشی و 

یشبرد اهداف سیاست های دیپلماسی ورزشی برای پتکنیک

خارجی جمهوری اسالمی ایران بود. در ادامه به تفسیر و 

 تفکیک هر کدام از این متغیرها پرداخته شده است. 
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 ها، در بخش نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران. نتایج حاصل از مصاحبه3جدول 

 متغیرهای فرعی مربوط  متغیرهاتعداد  متغیر اصلی

نقش دیپلماسی ورزشی 

در سیاست خارجی 

 جمهوری اسالمی ایران

14 

. استفاده 2. استفاده از دیپلماسی ورزشی برای معرفی ایران به دنیا به لحاظ معرفتی 1

. استفاده از دیپلماسی ورزشی برای 3های ایران از دیپلماسی ورزشی برای معرفی جاذبه

. استفاده از دیپلماسی ورزشی برای معرفی فرهنگ 4منفی نسبت به ایران  تغییر نگرش

.استفاده از دیپلماسی ورزشی برای کسب درآمد اقتصادی از طریق 5غنی و متمدن 

. استفاده از دیپلماسی ورزشی برای جذب 6ۀ خدمات ورزشی ارائمحصوالت و 

. مواجه شدن 7و ملل مختلف گوی بین اقوام وجهانگردان و ایجاد زمینۀ بهتر برای گفت

. احتمال کاهش 8با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد در مذاکرات سیاسی 

. عاری بودن دیپلماسی 9درگیری نظامی میان کشورها و کاهش اهمیت مسائل نظامی 

های روانی استکبار . مقابله با جنگ10ورزشی از لحن خصمانه در کنار جذابیت بیشتر

پذیرتر، . اجرای انعطاف11هراسی هراسی و ایرانهراسی، شیعهه اسالمجهانی از جمل

. کاهش 12ها تر دیپلماسی ورزشی نسبت به سایر دیپلماسیتر و جذابطلبانهفرصت

آفرینی . نقش13محسوس سوء استفاده، عدم اعتماد و ترس در روابط میان دو کشور 

. بهبود 14ها ت خارجی دولتدیپلماسی ورزشی در ارتباطات بین فرهنگی و سیاس

 هاتصویر ملت و افزایش صلح و توسعۀ رفاقت بین ایران و سایر ملت

 

توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری  مؤثرها، در بخش شناسایی عوامل . نتایج حاصل از مصاحبه4جدول 

 اسالمی ایران

 متغیرهای فرعی مربوط  تعداد متغیرها متغیر اصلی

 بر مؤثرشناسایی عوامل 

توسعۀ دیپلماسی 

 ورزشی

10 

. فعالیت تخصصی در حوزۀ 2. برخورداری از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی 1

. تولید مبانی 3ربط های ذیالملل و دیپلماسی ورزشی با هماهنگی دستگاهروابط بین

ی رگذاریثتأ. افزایش 4نظری در حوزۀ دیپلماسی ورزشی در مراکز علمی مرتبط 

. 5المللی با سایر کشورها دیپلماسی ورزشی بر افکار عمومی در توسعۀ روابط بین

قدرت و  روزافزونریزی و آگاهی داشتن از پتانسیل باالی ورزش و افزایش برنامه

. ارتباط 7های ورزشی . پرورش و استفاده از دیپلمات6جذابیت رویدادهای ورزشی 

. دستور 8نفع دولتی و غیردولتی های ذیها و سازمانمنسجم و متقابل با دیگر نهاد

ۀ هدفمند با جذب نیروی انسانی خالق در حوزۀ دیپلماسی نظامنامکار قرار دادن 

های آموزشی برای مدیران عالی ورزشی و سیاسی و ارزیابی . برگزاری دوره9ورزشی 

ملی المپیک  . همکاری دقیق بین وزارت ورزش و کمیتۀ10المللیدقیق از فضای بین

. همکاری دقیق بین وزارت ورزش و 10المللیو پارالمپیک با وزارت امور خارجه بین

 کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک با وزارت امور خارجه
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ها،در بخش شناسایی موانع توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری . نتایج حاصل از مصاحبه5جدول 

 اسالمی ایران
 متغیرهای فرعی مربوط  تعداد متغیرها اصلیمتغیر 

 شناسایی موانع توسعۀ
 دیپلماسی ورزشی

11 

توجهی وزارت ورزش و جوانان و وزارت خارجه نسبت به تفاوتی و بی. بی1
ها و . ایرادهای اساسی در اساسنامۀ فدراسیون2المللی ورزشی مسائل بین

. تغییرات گستردۀ مدیریتی و 3چرخۀ معیوب مدیریتی در سطح کالن ورزش 
. 4گذارد ی میالمللی تأثیرات منفهای ناشی از آن، که در عرصۀ بینجاییجابه

های ج.ا.ا با قواعد و هنجارهای حاکم موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش
. تربیت نکردن نیروی انسانی متخصص در حوزۀ روابط 5بر ورزش جهان 

ریزی بلندمدت درمدیریت سیاسی و ثبات و برنامه. عدم6الملل و ورزش بین
ها فدراسیون رأسزم افراد در . عدم آگاهی و شناخت ال7مدیریت ورزشی کشور 

های سیاسی مغایر با مسائل گیری. تصمیم8المللی در مورد روابط مهم بین
ها و وزارت امور خارجه المللی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونبین
المللی و عدم توانایی در . مسلط نبودن و نقص عمده در زبان ورزش بین9و... 

. نبود سیاستگذاری و برنامۀ الزم برای ورود موفق 10المللینانتقال ادبیات بی
گیرنده در امور . تعدد مراجع تصمیم11المللی ورزشی های بینبه صحنه

 المللی ورزشبین
 

 ها، در بخش ارائۀ راهکارهایی برای توانمندسازی دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی ج.ا.ا. نتایج حاصل از مصاحبه6جدول 
 متغیرهای فرعی مربوط  تعداد متغیرها اصلیمتغیر 

ارائۀ راهکارهایی برای 
 توانمندسازی

و تقویت دیپلماسی 
 ورزشی

9 

های اجرایی نهادهای ورزشی )وزارت ورزش، نامه. بازبینی و بازنگری آیین1
. برگزاری جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و 2کمیتۀ ملی المپیک و...( 

. تدوین سند 3متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی  عنوانبهوزارت خارجه 
های راهبردی بین وزارت امور خارجه، کمیسیون سیاست خارجی همکاری

ورزشی کشور  -. آموزش مدیران سیاسی 4مجلس با وزارت ورزش و جوانان و... 
.تدوین و اجرای یک برنامۀ 5در سطح جهانی  المللیبا اصول اولیۀ تعامالت بین

. تدوین استراتژی 6ر جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشیجامع و علمی د
ریزی برای مشخص کردن مخاطبان سیاسی و برنامه براساسدیپلماسی ورزشی 

. تعریف ساختار مناسب 7برقراری ارتباط با آن کشورها در قالب این دیپلماسی 
ت و گیری از تقویهای مرتبط با دیپلماسی ورزشی با بهرهبرای پیشبرد برنامه

. اسپورتیزه کردن سیاست در 8ارتقای قدرت نرم در سیاست خارجی کشور 
ها و مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه نییتب. تعریف و 9 خارجه اموروزارت 

 نهادهای دولتی فعال در حوزۀ دیپلماسی عمومی
 

برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری ها، در بخش شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی . نتایج حاصل از مصاحبه7جدول 

 اسالمی ایران
 متغیرهای فرعی مربوط  تعداد متغیرها متغیر اصلی

های ابزارها و تکنیک
 دیپلماسی

ورزشی برای پیشبرد 
 اهداف سیاسی

14 

تدوین دستورالعمل . 2المللی تحوالت ورزشی داخل کشور سازی بینرسانه. 1
میزبانی . 3المللی های ورزشی اعزامی به رخدادهای بینرفتاری هیئت -اجرایی

. 5 های ورزشی کشور هدفگیری از سنتبهره. 4المللی رخدادهای بین
. 6استفاده از ورزش برای معرفی تغییرات مثبت داخلی به افکار عمومی جهان 

المللی توسعۀ بین. 7ای کشور هبرگزاری میهمانان ورزشی در سفارتخانه
های خیریه و . شرکت ورزشکاران در فعالیت8های ورزشی داخلی سازمان

. 10ایجاد تحوالت ساختاری در دستگاه دیپلماسی عمومی . 9 المللیبین
. 13المللی های بین.کسب کرسی12های ورزشی . بورسیه11سفیران ورزشی 

گیری مرتبط و... در جلسات تصمیم حضور ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی
المللی ورزشی بین های بیننامهها و تفاهم. تنظیم دستورالعمل14با دیپلماسی 

 دستگاه دیپلماسی و ورزش
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متغیر حول اهداف  58ها، تعداد با پایان مصاحبه

 60پژوهش شناسایی شد. در این مرحله، متغیرهایی که 

دهندگان به آنها جواب مثبت دادند، در چرخۀ درصد پاسخ

ماندند و متغیرهایی که کمتر از این مقدار تحقیق باقی می

پاسخ دریافت کردند، از چرخه حذف شدند. همچنین تعداد 

جدید بعد از پایان دور اول روش دلفی شناسایی متغیر  9

بود که  صورتنیبدشد. شرایط شناسایی متغیرهای جدید 

دهندگان در های دلفی، پاسخدر ذیل هر بخش از پرسشنامه

توانستند متغیرهای جدیدی را که به نظر گروه دلفی می

توانست در آن بخش وارد شود، آنها از قلم افتاده بود و می

متغیر جدید مربوط به نقش  3دادند که از این بین  پیشنهاد

متغیر جدید  1دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی، 

توسعۀ دیپلماسی ورزشی،  مؤثرمربوط به شناسایی عوامل 

متغیر جدید مربوط به شناسایی موانع توسعۀ دیپلماسی  1

متغیر جدید مربوط به راهکارهای توانمندسازی  4ورزشی و 

پس از پایان دور دوم شی بود. در نهایت اینکه دیپلماسی ورز

متغیر  41روش دلفی و غربالگری نهایی، تعداد متغیرها به 

کاهش یافت. پس از انجام روش دلفی در دو دور و غربال 

شدن متغیرهای فرعی مرتبط با متغیرهای اصلی، برای 

در  شدهییشناسابندی کردن متغیرهای دهی و رتبهوزن

توسعۀ دیپلماسی ورزشی و موانع  مؤثربخش عوامل 

استفاده  AHPروی توسعۀ این دیپلماسی از روش پیش

 شد.  

 

بر توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری  مؤثربندی عوامل در بخش اولویتAHP .  نتایج نهایی 8جدول 

 اسالمی ایران

 رتبه وزن نسبی متغیرهای فرعی مرتبط متغیر اصلی

 بندی عواملاولویت

 بر توسعۀ مؤثر

 دیپلماسی ورزشی

 1 21/0 برخورداری از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی

 2 19/0 خارجه امورهمکاری دقیق و علمی بین وزارت ورزش و...  با وزارت 

 3 181/0 های خصوصیو بالقوۀ بخش رگذاریتأثاهمیت دادن به نقش 

 4 176/0 های ورزشیاز دیپلماتپرورش و استفاده 

المللی و دیپلماسی ورزشی با هماهنگی سایر فعالیت تخصصی در حوزۀ روابط بین

 ربطهای ذیدستگاه
151/0 5 

های آموزشی برای مدیران عالی ورزشی و سیاسی و ارزیابی دقیق از برگزاری دوره

 المللیفضای بین
133/0 6 

 7 128/0 دیپلماسی ورزشی در مراکز علمی مرتبطۀ حوز درتولید مبانی نظری 

 

نشان داده شده است، متغیر  8طورکه در جدول همان

برخورداری از حمایت و پشتیبانی دستگاه دیپلماسی »

« ربطها و نهادهای ذی)وزارت امور خارجه( و سایر دستگاه

بر توسعۀ  مؤثرترین عامل ، مهم21/0با وزن نسبی 

دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی 

تولید مبانی نظری در حوزۀ دیپلماسی »ایران، و متغیر 

، 128/0با وزن نسبی « ورزشی در مراکز علمی مرتبط

توسعۀ دیپلماسی ورزشی در  مؤثرعامل  نیترتیاهمکم

سیاست خارجی کشورمان است. شایان ذکر است که در این 

متغیر محبوبیت باالی ورزش در بیشتر  3قیق بخش از تح

های جهان، جانشین و ها و دولتها، قومیتفرهنگ

های های برای فعالیتبرای فعالیت رگذاریتأثجایگزینی 

ی دیپلماسی ورزشی رگذاریتأثدیپلماتیک پیچیده، افزایش 

المللی با سایر کشورها، بر افکار عمومی در توسعۀ روابط بین

 لفی حذف شدند.در بخش دوم د
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 بندی موانع توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایراندر بخش اولویت AHP. نتایج نهایی9جدول 

 رتبه وزن نسبی متغیرهای فرعی مرتبط متغیر اصلی

بندی موانع اولویت

 توسعۀ دیپلماسی

 ورزشی

 1 379/0 المللی ورزشیخارجه نسبت به مسائل بینتفاوتی وزارت ورزش و وزارت بی

های ج.ا.ا با هنجارهای حاکم  بر ورزش موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش

 جهان        
343/0 2 

 3 311/0 المللی ورزشیهای بیننبود سیاستگذاری و برنامۀ الزم برای ورود موفق به صحنه

المللی و عدم توانایی در انتقال مسلط نبودن و نقص عمده در زبان ورزش بین

 المللی  ادبیات بین
273/0 4 

 5 23/0 الملل و ورزشتربیت نکردن نیروی انسانی متخصص در حوزۀ روابط بین

 6 209/0 المللی ورزشگیرنده در امور بینتعدد مراجع تصمیم

 7 202/0 بلندمدت در مدیریت سیاسی و مدیریت ورزشی کشورریزی عدم ثبات و برنامه

 8 112/0 المللیها در مورد روابط مهم بینفدراسیون رأسی افراد در آگاهعدم 

 

نشان داده شده است، متغیر  9طورکه در جدول همان

توجهی و عدم هماهنگی بین وزارت ورزش تفاوتی، بیبی»

های ورزشی با و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون

های مرتبط نسبت به و سایر دستگاه خارجه اموروزارت 

ترین ، مهم379/0با وزن نسبی « المللی ورزشیمسائل بین

عۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری مانع توس

عدم آگاهی و شناخت الزم افراد در »اسالمی ایران، و متغیر 

« المللی ورزشیها در مورد روابط مهم بینفدراسیون رأس

ترین مانع از موانع توسعۀ اهمیت، کم112/0با وزن نسبی 

 دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی کشورمان است. 

 

 گیرینتیجهبحث و 

المللی و قدرت گرفتن بیش از پیش تحوالت عرصۀ بین

بازیگران غیردولتی، موجب بروز تحوالتی در چگونگی 

ها در قالب عملکرد دیپلماسی شده است. امروزه دولت

ی بر مخاطب رگذاریتأثهایی برای برقراری ارتباط و برنامه

کنند، تا به عام و در چارچوب دیپلماسی ورزشی تالش می

برخی از اهداف سیاسی خود دست یابند. در این بین، 

جمهوری اسالمی ایران با توجه قدرت نرم خود در منطقه و 

جهان، از جمله کشورهایی است که توانایی بالقوه زیادی در 

ا این حال ی بر مخاطبان جهانی دارد. برگذاریتأثجذب و 

هایی در این مسیر برداشته شده، هنوز برنامۀ گام هرچند

منسجمی در قالب دیپلماسی ورزشی تکوین نشده است. 

های ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن توانایی رونیازا

جمهوری اسالمی ایران، استراتژی مدونی برای دیپلماسی 

ری از گیورزشی ارائه شود. این استراتژی باید شامل بهره

های مشخصی برای کلیۀ منابع قدرت نرم و طرح و شیوه

برقراری ارتباط با مخاطبان خارجی باشد. همچنین الزامات 

دیپلماسی ورزشی باید به این مسیر منتهی شود که تا 

نهادی در قالب دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی، 

دار تدوین و اجرای دیپلماسی ورزشی باشد و سایر عهده

نقش مکمل را برای این نهاد بازی کنند. بر این اساس  نهادها

در این پژوهش به بررسی نقش دیپلماسی ورزشی در 

ویژه در قالب دستگاه سیاست ساختار سیاسی ایران به

خارجی جمهوری اسالمی ایران پرداخته شد. نتایج پژوهش 

های دیپلماسی ورزشی در نقش نیترمهمنشان داد که از 

هوری اسالمی ایران، معرفی فرهنگ سیاست خارجی جم

های گردشگری کشور و غنی و متمدن ایران، معرفی جاذبه

در ادامۀ آن جذب جهانگردان و ایجاد زمینه بهتر برای 

گفتگو بین اقوام و ملل مختلف است. همچنین دیپلماسی 

تواند مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و ورزشی می

یاسی، احتمال کاهش کشورهای مقصد در مذاکرات س
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درگیری نظامی میان کشورها و کاهش اهمیت مسائل 

نظامی، عاری بودن دیپلماسی ورزشی از لحن خصمانه در 

کنار جذابیت بیشتر این نوع دیپلماسی نسبت به سایر 

ای در جهت دفاع از عنوان پدیدهها و در نهایت بهدیپلماسی

ه باشد. نتایج دنبال داشتهای تحت ستم و محروم را بهگروه

پور این قسمت از پژوهش با نتایج پژوهش راسخ و جوادی

(، 1394آبادی و همکاران )ی فیضعتیشر(، 1396)

( همخوانی دارد. بنابراین 2014( و ریچ )2017کوبیرسکی )

توان گفت از آنجا که در تفسیر نتایج پژوهش این بخش می

مشی سیاست خارجی هر کشور از متغیرهای تعیین خط

توان دیپلماسی ورزشی می رونیازاپذیرد، می ریتأثمتعددی 

ۀ اجرای سیاست خارجی کنندلیتسهرا از جمله ابزار 

 یجمهورسیاست خارجی  کهیدرحالدانست. در واقع، 

های بلندی است، ۀ اهداف و آرمانرندیدربرگی ایران اسالم

تواند سازوکاری برای دستیابی به آن دیپلماسی ورزشی می

 عنوانبهتواند عبارتی دیگر، این مقوله میف باشد. بهاهدا

اصل بنیادین و بدیهی نقش حمایتی از اهداف سیاست 

توان نتیجه خارجی کشورمان داشته باشد. همچنین می

های دیپلماسی کارگیری مجاری و راهگرفت که در کنار به

رسمی، باید به اهمیت بسیار زیاد دیپلماسی فرهنگی توجه 

های آموزشی، در حوزه شدهحسابریزی ا برنامهکرد و ب

های مطلوب کشور هنری، فرهنگی و ورزشی به ترویج ارزش

عبارتی تنها با منافع کشور اقدام کرد. به نیتأمو در نهایت 

توان در عمق باورها و ابزارهایی از جنس فرهنگ می

ها و اتحادهایی پایدار ها رسوخ کرد و ائتالفاعتقادات ملت

الملل بنیان نهاد. بنابراین با توجه به این در نظام بینرا 

کارگیری دیپلماسی ورزشی را توان گفت بهدیدگاه، می

برای دستیابی به اهداف ورزشی یا اهداف فرهنگی،  تنهانه

بلکه برای نیل به اهدافی با ماهیت سیاسی، امنیتی و حتی 

شان توان تجویز کرد. دیگر نتایج پژوهش ننظامی نیز می

داد که برخورداری از حمایت و پشتیبانی دستگاه 

دیپلماسی، ارتباط منسجم و متقابل با دیگر نهادها و 

نفع دولتی و غیردولتی، دستور کار قرار های ذیسازمان

دادن نظامنامۀ هدفمند با جذب نیروی انسانی خالق در 

حوزۀ دیپلماسی ورزشی، همکاری دقیق بین وزارت ورزش 

ی المپیک و پارالمپیک با وزارت امور خارجه و مل ۀتیکمو 

بر  مؤثرتواند از عوامل های ورزشی، میاستفاده از دیپلمات

 یجمهورتوسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی 

ی ایران باشد که این نتایج با نتایج پژوهش اسالم

(، فولرتون و همکاران 1398چناری و همکاران )بخشی

( همخوانی داشت. با توجه به 2017( و کوبیرسکی )2018)

توان پیشنهاد داد که با توجه به اهداف این نتایج پژوهش می

ی اسالمی جمهورالمللی در سیاست خارجی ای و بینمنطقه

رسد وزارت امور خارجه برای کارامدی نظر میایران، به

بیشتر سیاست خارجی خود، نیازمند اتخاذ تدابیر و 

ارجی خود است تا اهداف خود های جدید در روابط خروش

و  مؤثررا بهتر محقق سازد. بنابراین توجه به عوامل 

توسعۀ دیپلماسی ورزشی، همچون فعالیت  رگذاریتأث

الملل و دیپلماسی ورزشی با تخصصی در حوزۀ روابط بین

ربط، همکاری دقیق بین وزارت های ذیهماهنگی دستگاه

ا وزارت امور ورزش و کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک ب

خارجه، ارتباط منسجم و متقابل بین نخبگان این دو حوزه، 

مدت، دستور کار قرار دادن ریزی بلندمدت و کوتاهبرنامه

نظامنامۀ هدفمند و جذب نیروی انسانی خالق در حیطۀ 

روز های آموزشی بهدیپلماسی ورزشی و البته برگزاری دوره

ه بهتر منافع ملی که تاکنون مغفول مانده به پیشبرد هرچ

کشور مبادرت ورزد. دیگر نتایج پژوهش نشان داد که 

توجهی وزارت ورزش و جوانان و وزارت تفاوتی و بیبی

المللی ورزشی، موانع خارجه نسبت به مسائل بین

های ج.ا.ا با قواعد و ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش

هنجارهای حاکم بر ورزش جهان، نبود نیروی انسانی 

الملل و ورزش، عدم ثبات و متخصص در حوزۀ روابط بین
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ریزی بلندمدت در مدیریت سیاسی و مدیریت ورزشی برنامه

ها فدراسیون رأسآگاهی و شناخت الزم افراد در کشور، عدم

گیرنده المللی، تعدد مراجع تصمیمدر مورد روابط مهم بین

ر المللی ورزش، مسلط نبودن و نقص عمده ددر امور بین

المللی، لمللی و ناتوانی در انتقال ادبیات بینازبان ورزش بین

منفعل بودن دستگاه دیپلماسی در حوزۀ ورزش، از موانع 

توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران است. نتایج این قسمت از پژوهش با نتایج 

( و دِسن اجنیو و 1395فر و همکاران )پژوهش پیمان

( همخوان بود. در تفسیر این بخش 2015اران )همک

 ۀعرص در مشکالت و موانع وجود با کهتوان گفت می

 منکر توانینم ایران، اسالمی جمهوریورزشی  دیپلماسی

 و ایران روابط در مناسب فرهنگی بسترهای و هافرصت

 هایسیاست اتخاذ با کهیطوربه بود؛ منطقه کشورهای

 ،ورزشی دیپلماسی ۀحوز در داخلی موانع رفع و ترمناسب

هش کا به هم و برد بهره موجود هایفرصت از توانمی هم

رسد نظر میبه .داشت امید و موانع داخلی هاچالشتأثیرات 

در شرایط کنونی، افزایش شناخت و آگاهی مدیران و تعیین 

مندی گیری در کنار توجه و عالقهمرجع مشخص تصمیم

رزشی و جایگاه ورزش در جمهوری های ومتولیان به رشته

اندرکاران حوزۀ سیاست و تواند دستاسالمی ایران می

گذاری به ورزش را ترغیب کند تا با تشکیل شورای سیاست

ای خاص و استراتژیک برای دیپلماسی ریزی برنامهطرح

ورزشی در دستگاه وزارت خارجه اقدام کنند؛ و با برطرف 

نگلیسی( برای برقراری ارتباط المللی )اکردن نقص زبان بین

ابزاری برای توسعۀ  عنوانبهبا جهان، از دیپلماسی ورزشی 

های دیگر نشان داد تعامالت دیپلماتیک استفاده کنند. یافته

های اجرایی نامهکه متغیرهایی مانند بازبینی و بازنگری آیین

نهادهای ورزشی )وزارت ورزش، کمیتۀ ملی المپیک و...(، 

لسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت برگزاری ج

متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، تدوین  عنوانبهخارجه 

های راهبردی بین وزارت امور خارجه و سند همکاری

کمیسیون سیاست خارجی مجلس با وزارت ورزش و 

جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و... ، تدوین و اجرای برنامۀ 

قای دیپلماسی ورزشی جامع و علمی در جهت گسترش و ارت

ریزی مشخص کردن مخاطبان سیاسی و برنامه براساس

برای برقراری ارتباط با آن کشورها، تقویت کردن نقش مهم 

سیاسی  -رسانۀ ملی در انعکاس رویدادهای جهانی ورزشی

و کمک به ارتقای دیپلماسی ورزشی و در نهایت محبوس 

ها و نکردن و محدود نکردن دیپلماسی ورزشی در دولت

توانند عنوان ابزاری فرادولتی و حکومتی، میمعرفی آن به

در راستای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی کشور 

ای ایفا کنند. نتایج این قسمت از پژوهش با نقش عمده

زرگر  ( و1398چناری و همکاران )بخشی تحقیق نتایج

 های این قسمت( همخوانی داشت. در تحلیل یافته1394)

که پیشتر مطرح شد، جمهوری گونهتوان گفت همانمی

تری است تا بتواند اسالمی ایران نیازمند استراتژی منسجم

 رگذاریتأثدیپلماسی ورزشی خود را به ابزاری قدرتمند و 

ی در اختیار خوببهتواند تبدیل کند. ابزاری توانمند که می

نهاد دستگاه سیاست خارجی قرار گیرد. در این استراتژی 

دار سیاستگذاری و هدایت دیپلماسی یا سازمانی که عهده

ورزشی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در این زمینه تجربۀ 

کشورهای موفق نشان داده نهادی که در قالب ساختار 

وزارت امور خارجه باشد، قادر خواهد بود استراتژی و برنامۀ 

ت مدون دیپلماسی ورزشی ایران را اجرا کند. ماهی

های وزارت خارجه که در تعامل گسترده با عرصۀ فعالیت

شود که این نهاد بیش از هر المللی قرار دارد، سبب میبین

ی هامؤلفهنهاد و سازمان دیگری این امکان را پیدا کند تا 

های دیپلماسی ورزشی کشور قدرت نرم را در قالب برنامه

رزشی در شک اجرای توانمند دیپلماسی وبندد. بی کاربه

ترین آن این نهاد، خود نیازمند الزاماتی است که شاید مهم

های ها )دیپلماتهای جدید توسط دیپلماتکسب مهارت
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های ورزشی( است. بنابراین تقویت و سیاسی و دیپلمات

توانمندسازی دیپلماسی ورزشی در وزارت امور خارجه 

تواند در جذب افکار عمومی کشورهای دیگر و ارائۀ می

باشد. چنین  مؤثرتصویری مثبت از کشور به آنها بسیار 

عملکردی بهترین وسیله برای مقابله با ترفندهای تبلیغاتی 

های پژوهش کشورهای رقیب خواهد بود. همچنین یافته

المللی تحوالت سازی بیننشان داد که متغیرهای رسانه

رفتاری  -ورزشی داخل کشور، تدوین دستورالعمل اجرایی

المللی، میزبانی ای ورزشی اعزامی به رخدادهای بینههیأت

های گیری از سنتالمللی ورزشی، بهرهرخدادهای بین

ورزشی کشور هدف، استفاده از ورزش برای معرفی تغییرات 

المللی مثبت داخلی به افکار عمومی جهان، توسعۀ بین

های ورزشی داخلی، شرکت ورزشکاران در سازمان

المللی، سفیران ورزشی، کسب بین های خیریه وفعالیت

المللی، حضور ورزشکاران، مربیان، مدیران های بینکرسی

گیری مرتبط با دیپلماسی، ورزشی و ... در جلسات تصمیم

المللی ورزشی ی بینهانامهتفاهمها و تنظیم دستورالعمل

بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه ورزش از ابزارهای 

تحقیق مین و  ت که با نتایجدیپلماسی ورزشی موفق اس

خبیری ( و 1398چناری و همکاران )(، بخشی2019چوی )

بررسی جایگاه ورزش در دیپلماسی »( با عنوان 1393)

همخوانی داشت. در تفسیر « عمومی جمهوری اسالمی ایران

دلیل توان گفت که جمهوری اسالمی ایران بهها میاین یافته

ند با شکل دادن به تواتوان بالقوۀ ورزشی کشور می

دیپلماسی ورزشی خود از ورزش و رویدادهای ورزشی 

ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در سطح  عنوانبه

مند شود. همچنین از طریق دستاوردها و المللی بهرهبین

های قهرمانان، فراهم کردن بستر مناسب برای پیروزی

حضور پررنگ ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی در 

گیری مرتبط با دیپلماسی، استفاده از آنها لسات تصمیمج

سفیران ورزش جمهوری اسالمی ایران، در کنار  عنوانبه

های ورزشی اعزامی به های مدون هیأتدستورالعمل

المللی های بینمرزی و البته کسب کرسیمسابقات برون

عنوان توسط افراد توانمند به گسترش دیپلماسی ورزشی به

المللی و رساندن آمیز بینرای توسعۀ روابط صلحابزاری ب

ای شود. نتایج ها توجه ویژهپیام کشورمان به سایر ملت

نهایی تحقیق نشان داد که متغیر برخورداری از حمایت و 

ها و نهادهای پشتیبانی دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه

بر توسعۀ  مؤثرترین عامل ، مهم21/0ربط با وزن نسبی ذی

لماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی دیپ

ایران و متغیرهای همکاری دقیق و علمی بین وزارت ورزش 

و اهمیت دادن  19/0با وزن نسبی  خارجه امورو...  با وزارت 

های خصوصی  با وزن نسبی و بالقوۀ بخش رگذاریتأثبه نقش 

های بعدی قرار گرفتند. همچنین متغیر در رتبه181/0

توجهی و ناهماهنگی بین وزارت ورزش و تی، بیتفاوبی

های ورزشی با جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون

های مرتبط نسبت به و سایر دستگاه خارجه اموروزارت 

ترین ، مهم379/0المللی ورزشی با وزن نسبی مسائل بین

مانع توسعۀ دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری 

غیرهای موانع ایدئولوژیکی و تعارضات اسالمی ایران و مت

های ج.ا.ا با هنجارهای حاکم بر ورزش جهان با برخی ارزش

و نبود سیاستگذاری و برنامۀ الزم برای 343/0وزن نسبی 

المللی ورزشی با وزن نسبی های بینورود موفق به صحنه

های بعدی قرار گرفتند که با نتایج پژوهش در رتبه 311/0

(، 2018(، فولرتون و همکاران )2019ران )دیکسون و همکا

فر و همکاران ( و پیمان1398چناری و همکاران )بخشی

توان گفت ( همخوانی داشت. در تفسیر این نتایج می1395)

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات ما بندهایی وجود دارد 

اما هیچ  شدهمطرحالمللی در آن که پشتیبانی از امور بین

ها و نامهامه اجرایی وجود ندارد؛ بنابراین تنظیم آییننآیین

کند المللی ورزش را تعریف میمقرراتی که روابط بین

رسد. همچنین مشخص شود که ساختار نظر میضروری به



 1398، پاییز 26 مارةش، 7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          34

 

الملل را پشتیبانی کنند هایی که باید امور بیندرونی سازمان

رت )مانند وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، وزا

امور خارجه( در رابطه با موضوع دیپلماسی ورزشی و مباحث 

کنند. در نهایت می تیفعالالمللی ورزشی، خود چگونه بین

المللی ورزشی اینکه به نظر بسیاری از متخصصان حوزۀ بین

کامل شناخته نشده و از  طوربهدر دستگاه دیپلماسی کشور 

 دوطرفهتعامل پتانسیل آن استفاده نشده است. بنابراین با 

بین وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه و همچنین 

تشکیل جلسات آموزشی و پژوهشی برای مدیران ارشد این 

ها المللی فدراسیونهای امور بینحوزه )مانند رؤسای کمیته

ربط و حتی های ذیتوان از پتانسیل وزارتخانهو...( می

اسی ورزشی برای ها در حوزۀ ورزش و دیپلمسفارتخانه

عنوان و بهاستفاده کرد  یالمللنیبرسیدن به اهداف 

های سیاسی ها و بحرانبسترفت از بنراهکاری برای برون

 و شرایط حساس دیپلماتیک جهان امروز از آن بهره جست.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of sport diplomacy in foreign policy 

of the Islamic Republic of Iran. The entire research process included two steps: the 

first stage of research included qualitative research (using interviews with university 

professors and elites, reading articles, books and documents) and the second stage of 

the study included quantitative research of descriptive-analytical type (using Delphi 

and AHP method). After the end of the first phase of the study, 41 variables related to 

the main and the secondary aims of the research were identified after the end of the 

second phase of the Delphi method and the final screening. The results showed that 

the introduction of rich and civilized culture in Iran, the introduction of tourism 

attractions of the country and attracting tourists and paving the way for dialogue 

between different nations, facing less resistance in societies and countries of 

destination in political negotiations, the possibility of a reduction of military 

confrontation among countries and the reduction of the importance of military issues, 

no hostile tone in sport diplomacy along with higher attraction of this diplomacy were 

the most important roles of sport diplomacy in the foreign policy of the Islamic 

Republic of Iran from the viewpoints of the elites. 
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