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 چکیده

 هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهایی براي توانمندسازي و ارتقاي
ورزشی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی  دیپلماسی توسعه
مرحله اول  :است. کل فرایند پژوهش شامل دو مرحله است ایران

با ) هاپژوهش شامل تحقیق کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده
استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان، مطالعه 
مقاالت، کتب، اسناد و مدارک(، مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق 

(. AHPبا استفاده از روش دلفی و ) تحلیلی -کمی از نوع توصیفی
متغیر، بعد از پایان دوره  06حله اول پژوهش، تعداد پس از پایان مر

دوم روش دلفی و غربالگري نهایی شناسایی شد. نتایج پژوهش 
 هاي اجرایی نهادهاي ورزشینامهنشان داد بازبینی و بازنگري آئین

وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و...(، برگزاري جلسات )
عنوان متولیان هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به 
ور ورزشی کش -اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسی 

در سطح جهانی، تدوین و اجراي  المللیبا اصول اولیه تعامالت بین
یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقاي دیپلماسی 

ها و ورزشی، تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه
در حوزه دیپلماسی عمومی، راهکارهاي مهم  نهادهاي دولتی فعال

در توانمندسازي و تقویت دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی 
 جمهوري اسالمی ایران از دیدگاه نخبگان است. 

 دیپلماسی ورزشی، قدرت نرم، روش دلفی های کلیدی:واژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 

Management information system can help  
 
 
 
 

Abstract 

The purpose of this study was to provide solutions 

to empower and promote sport diplomacy in 

foreign policy of the Islamic Republic of Iran. The 

whole research process included of two phases: the 

first phase of the research included qualitative 

research using grounded theory (Interview, 

studying articles, books, and documents), the 

second phase of the research included quantitative 

research using descriptive-analytic (Delphi and 

AHP). After the end of the first phase of the study, 

12 variables were identified. The results of the 

research showed that some key strategies in 

empowering and promoting sport diplomacy in 

foreign policy of Islamic Republic of Iran from the 

viewpoints of elites are as follow: to review and 

revise the executive regulations of sports 

institutions (Ministry of Sports, National Olympic 

Committee, etc. ), to organize coordination 

meetings between the ministry of sports and 

ministry of foreign affairs as the main owners of 

sport diplomacy, to train political-sports leaders of 

the country with the principles of international 

interactions in international level, to implement a 

comprehensive program for expanding and 

promoting sport diplomacy, to define and clarify 

the concept of sport diplomacy for state 

organizations active in public diplomacy.  

Key words: Sport Diplomacy, Soft Power, Delphi 

Method.  
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 قدمهم
باستان، یونان و چین مفهوم دیپلماسی براي اولین بار در مصر 

ین شاخصه ترمهمدیپلماسی . (013 :6103بجوال، ) مطرح شد
ها، سیاست خارجی کشورهاست که و در طول تاریخ ظهور دولت

 .تحوالت گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدیده آمده است
ها و شکسته شدن مرزهاي جغرافیایی، با ظهور و گسترش رسانه

در شکل و معناي دیپلماسی پدیدار شده  تحول مفهومی شگرفی
 هادولت واقع در. (0 :0390کرانی، زادگان و حسینیمحسن) است

 خود با را عمومی افکار عمومی از دیپلماسی استفاده با دارند سعی

 با خود خارجی سیاست اهداف به رسیدن براي تا کنند همراه

در . (431 :6113امیرتاش، ) شوند مواجه کمتري مشکالت
ها را مردم، نخبگان سیاسی، دیپلماسی عمومی، مخاطب برنامه

هند و دفرهنگی و در مجموع جمعیتی غیر از مسئوالن تشکیل می
معی هاي جدر این زمینه از ابزارهاي مختلفی مانند تبلیغات رسانه

 ودشاستفاده می...  ها وگذاري فرهنگی از طریق دانشگاهتأثیرو 
  . (43 :0390یزدانی و نژادزندیه، )

 سه دیپلماسی فرهنگی طریق از هادولت میان در این

 المللیبین وجهه کسب الف( ند:کنمی را دنبال عمده هدف

 رفتار بر اثرگذاري و هاملت و سایر اقوام میان در

 به جدید فرهنگی علمی، نهادهاي ایجاد ب( ها،آن

 میان بیشتر صمیمیت و پایدار روابط برقراري منظور

 فرهنگ در موجود اصول دقیق فهم ج( مختلف، جوامع

اجتماعی  و فرهنگی هايریشه در کنکاش و هاملت سایر
 هاملت میان متقابل درک ارتقاي هدف با جوامع دیگر

هاي فرهنگ و مقوله از . استفاده(31 :0393دهشیري، )
 در فرهنگی ابزارهاي گرفتن خدمت به و فرهنگی

 دیگر رایج هايو اهرم ابزارها با مقایسه در دیپلماسی

ها آن ینترمهم که است مزایایی داراي المللبین روابط در
و  جوامع در کمتر مقاومت با مواجه شدن از :اندعبارت

 از فرهنگی دیپلماسی بودن عاري مقصد، کشورهاي

 بازیگران ترجدي حضور جذابیت، کنار در لحنی خصمانه

 حقوقی و حقیقی اشخاص و مدنی نهادهاي غیررسمی،

 کشف، دنبال به بیشتر فرهنگی غیردولتی. دیپلماسی

 شمولجهان و مشترک منافع ها وارزش ترویج و تعریف

 هاارزش این چارچوب در ملی منافع تأمین سپس، و
از طرفی . (03 :0393شیرازي، ابوالحسن) است منافع مشترک و

عنوان بسیاري از کارشناسان، ورزش و رویدادهاي ورزشی را به
و  دانندهاي فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی میمجموعهیکی از زیر

 نام دیپلماسی ورزشی یاد عنوان یک دیپلماسی نوین بااز آن به

                                                                                                                                             
1. Fullerton et all 

هاي معروف ورزشی به معتقدند که اعزام چهرهها آن کنند.می
اي رفی مردم و فرهنگ کشور خود نمونهعنوان دیپلمات، براي مع

 اگرچه(. 91: 0397قاسمی و همکاران، ) استاز این نوع دیپلماسی 

 دیپلماسی زیرشاخة عنوان به اخیر هايدر سال دیپلماسی -ورزش 

 تاریخچة است، اما کرده جلب خود به را زیادي عمومی توجهات

اولین  طی د؛گردمی باز میالد از پیش نهم قرن به این موضوع
 توسط «بس المپیکآتش»یک  باستان المپیک هايبازي جشنوارۀ

ها آن .(373 :6104گریکس و هولیهان، ) شاهان آن زمان امضا شد
 را دشمنانه و خشن تمام رفتارهاي تا کردند توافق زمان آن در

 خشنودي موجبات تا در آورند حالت تعلیق به بازي برگزاري طی

 از پس هاقرن. کنند فراهم را بازي این و ورزشکاران تماشاگران

 کمرنگ و را مرزها توانسته ورزشی دیپلماتیک ادبیات آن، امروزه

 طریق افراد این از تا کند باز گووگفت براي را بیشتري هايراه

در ارتباط . (40 :0390دوستی، ) شوند جمع یکدیگر کنار در مختلف
رفته بسیاري انجام گبا دیپلماسی ورزشی تحقیقات داخلی و خارجی 

 راسخ و همکاران. یمکنمی اشارهها آن است که در ادمه به برخی از
( در تحقیقی با عنوان نقش ورزش و توسعه ورزشی در 0393)

اجتماعی و روابط خارجی  -هاي فرهنگی برد سیاستپیش
هاي مختلف شامل نبود ها و ضعفچالشجمهوري اسالمی ایران، 

فاف، فقدان آگاهی و دانش الزم در این هاي روشن و شمشیخط
سی فرهنگی اهاي بالقوه دیپلمزمینه، عدم شناخت از ظرفیت

( در تحقیقی با 0393) فر و همکارانپیمانکردند. ورزشی را بیان 
عنوان راهبردها و پیامدهاي توسعه دیپلماسی ورزشی در جمهوري 

ه دسته در ساسالمی ایران به این نتایج دست یافتند که ده راهبرد 
گرایی با جهان و راهبرد برندسازي و اعتباربخشی، تعامل

ها و همچنین ده پیامد در سه دسته پیامدهاي توانمندسازي ظرفیت
سیاسی، توسعه سیاست خارجی و توسعه شناسی توسعه جامعه

( در 6106) 0همچنین فولرتون و همکارانوجود دارد. ورزش 
هاي اسی ورزشی به خروجیپژوهشی با عنوان تبدیل شدن دیپلم

دیپلماتیک؛ با ارئه یک مدل دیپلماسی ورزشی به این نتایج دست 
یافتند که اگر منابع دیپلماسی ورزشی هدفمند، خالقانه و صحیح 

ر هاي سیاسی هانتخاب شوند و این منابع متناسب با استراتژي
راستاي تواند همهاي آن میخروجی ،ایالت( باشد) کشور

مرور تحقیقات . دیپلماتیک مدنظر هر کشور باشدهاي خروجی
دهد که با وجود مزایاي دیپلماسی ورزشی، استفاده گذشته نشان می

روست که این امر، ها و نواقصی روبهاز آن در کشور ما با چالش
انجام پژوهشی براي ارتقا و تقویت این دیپلماسی نوین بیش از 

عی شده است که به لذا در این پژوهش س. یابدپیش اهمیت می

1. Fullerton et all 
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ارائه راهکارهایی براي توانمندسازي و ارتقاي دیپلماسی ورزشی در 
 . سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران پرداخته شود

 
 

 

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري 

این هاي میدانی بود، با توجه به موضوع، ها از نوع پژوهشداده
هاي کیفی و روش انجام پژوهش روش پژوهش از نوع پژوهش

جامعه آماري پژوهش کلیه مدیران و . بود 0آمیخته یا ترکیبی
نظر و آگاه در ارتباط با موضوع دیپلماسی متخصصان صاحب

هاي کیفی از نوع برخاسته ورزشی بودند و از آنجایی که در روش
 درنتیجه تا جایی ،شودین نمیها از قبل تعیها، تعداد نمونهاز داده

حبه مصا ،دوکه نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظري حاصل ش
گیري ادامه یافت، بنابراین در مرحله مصاحبه از دو روش نمونه

نفر از  03بر همین اساس با . هدفمند و گلوله برفی استفاده شد
برخی از افراد بیش از یک بار ) مصاحبه 60افراد متخصص، تعداد 

در بخش دلفی نیز با . د مصاحبه قرار گرفتند( انجام شدمور
استاد دانشگاهی که در حوزه  41درخواست از طریق ایمیل از 

مدیریت ورزشی تخصص داشتند، خواسته شد تا در گروه دلفی 
استاد دانشگاه  61پژوهش مشارکت داشته باشند که از این تعداد،

در نهایت در . ددر گروه دلفی در دو مرحله دلفی مشارکت کردن
دسترس  گیري غیراحتمالی دراز روش نمونه AHP6بخش 

تکمیل  AHPه نامپرسش 33استفاده شد که از این طریق تعداد 
 ندفرایطور کلی این پژوهش طی یک به. و بازگردانده شده است

 اي به شرح زیر صورت گرفت: چهار مرحله
هاي پایگاهمرحله اول: از طریق رجوع به اطالعات موجود در 

اینترنتی، کتب، مجالت و نشریات مختلف، به بررسی وضعیت 
دیپلماسی ورزشی در سایر کشورها و بررسی وضعیت موجود این 
دیپلماسی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران و مروري بر 

داخته با یکدیگر پرها آن مبانی نظري و پیشینه موضوع و مقایسه
وع یافته و از نساختارنیمه نجام مصاحبهمرحله دوم پژوهش: با ا. شد

هدف این نوع مصاحبه توضیح و تشریح مفهومی ) مصاحبه مفهومی
گر قصد دارد در این روش مصاحبه. یک پدیده یا موضوع است

( با .ساختار مفهومی مفاهیم را در رابطه با یک پدیده تشریح نماید
ه سیاسی کنظران، نخبگان دانشگاهی و مدیران تعدادي از صاحب

در عرصه ورزش فعالیت داشتند و همچنین مدیران ورزشی که در 
عرصه سیاست مسئولیت داشتند، متغیرهاي اصلی پژوهش 

 ،مرحله سوم پژوهش: هدف این مرحله از پژوهش. شناسایی شد
بندي متغیرهاي شناسایی شده در مرحله پژوهش دهی و رتبهوزن

                                                                                                                                             
1. Mixed Method 
2. Analytical Hierarchy Process 

بندي دهی و رتبهزنهاي مناسب براي ویکی از روش. باشدمی
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(  فرایند) AHPمتغیرها، روش 

به علت همپوشانی داشتن متغیرها با یکدیگر و براي تفکیک است. 
ه ي کطوربهمتغیرها از  یکدیگر و حذف متغیرهاي غیرضروري، 

رگیري کاهیچ متغیري ناخواسته حذف شود، از روش دلفی قبل از به
شناسی پژوهش، با در رابطه با روش. اده گردیداستف AHPروش 
ماهیت موضوع و ادبیات تحقیق، به نظر رسید راه اساسی  بهتوجه 
یابی به نتیجه صحیح و کاربردي، استفاده از نظرات دست

 در این راستا مدل. کارشناسان و متخصصین در این زمینه است
حلیل یه و تآوري و تجزتوانست با جمعدلفی به عنوان مدلی که می

نظرات کارشناسان، متغیرهاي پژوهش را غربالگري کند مورد توجه 
مرحله چهارم پژوهش: بعد از . و انتخاب پژوهشگران قرار گرفت

انجام روش دلفی در دو دور و غربال شدن متغیرهاي فرعی مرتبط 
( بندياولویت) بنديدهی و رتبهبا متغیرهاي اصلی، براي وزن

دیپلماسی ورزشی با توجه به متغیرهاي اصلی توسعه  مؤثرعوامل 
  . استفاده شد AHPاز روش 

 پژوهش هاییافته
نفر از اساتید نخبه  06در توصیف تحلیلی نمونه پژوهش، تعداد 

هاي مدیریت ورزشی، علوم سیاسی، روابط دانشگاه در رشته
نفر از مدیران اسبق ورزش  دوالملل و مدیریت استراتژیک و بین

نفر از سفیران  دوکشور در سطح وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم، 
و مدیران اسبق وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران در دولت 

در جدول زیر به تفکیک و توصیف نمونه پژوهش . هفتم بودند
 . شده استپرداخته 

نفر از اساتید  06ها، از مجموع شوندهمصاحبه تحلیلیدر توصیف 
هاي مدیریت ورزشی، مدیریت استراتژیک، علوم دانشگاه در رشته

نفر از  دومصاحبه، از مجموع  03تعداد ...الملل وسیاسی، روابط بین
مصاحبه و در نهایت  دومدیران اسبق ارشد وزارت ورزش و جوانان 

اسبق وزارت امور خارجه  نفر از سفیران و مدیران دواز مجموع 
 . مصاحبه، انجام شد دوجمهوري اسالمی ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Analytical Hierarchy process 
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هاي پژوهشتوصیف نمونه  -6جدول   

نظرانسمت صاحب  توضیحات تعداد 

 اساتید دانشگاه
06 
 

الملل،  مدیریت استراتژیک و ...سیاسی، روابط بینورزشی، علوم: مدیریترشته  
 

ورزشی -مدیران سیاسی   
 
 

4 
 
 

بازنشسته دولت هفتم، عضو کمیسیون سیاست  در سطح: وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم، سفیر
 خارجی مجلس شوراي اسالمی

ن ها با اساتید و نخبگان دانشگاهی، مدیرابا پایان یافتن مصاحبه
کشور، سفیران و مدیران سیاسی سابق جمهوري  ورزشرتبه عالی

متغیر در حول اهداف پژوهش شناسایی  06اسالمی ایران، تعداد 

شد که در ادامه به تفسیر و تفکیک هر کدام از این متغیرها پرداخته 
 . شده است

شوندگان پژوهشتوصیف مصاحبه  -3جدول   
نظرانسمت صاحب مصاحبه تعداد تعداد   توضیحات 

هاي ایراناساتید دانشگاه  
 

06 
 

03 
 

رشته مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی،  علوم سیاسی، روابط 
الملل و...بین  

رتبه ورزش کشورمدیران عالی  در سطح: وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم 6 6 

 سفیر بازنشسته دولت هفتم 0 0 سفیر سابق جمهوري اسالمی ایران

 عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس 0 0 نماینده سابق مجلس

شود، با پایان مشاهده می شماره سهطور که در جدول همان
د بع. متغیر حول اهداف پژوهش شناسایی شد 04ها، تعداد مصاحبه

از پایان دور اول روش دلفی تعداد متغیرهاي شناسایی شده مرحله 
در این مرحله، . متغیر کاهش یافت 06متغیر به  04مصاحبه از 

مثبت دادند جواب ها آن دهندگان بهدرصد پاسخ 31متغیرهایی که 
ماندند و متغیرهایی که کمتر از این مقدار در چرخه تحقیق باقی 

 . پاسخ دریافت کردند از چرخه حذف شدند
 

در بخش ارائه راهکارهایی براي توانمندسازي و ارتقاي دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی  ،هانتایج حاصل از مصاحبه -2جدول 

 جمهوري اسالمی ایران

 متغیرهای اصلی
تعداد 

 متغیرها
 متغیرهای فرعی مرتبط

 

 

 

 

 

 

 
ارائه راهکارهایی براي توانمندسازي و ارتقاي 

 دیپلماسی ورزشی

 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت ورزش، کمیته ) هاي اجرایی نهادهاي ورزشینامهآئینبازبینی و بازنگري 
 ملی المپیک و...(،

برگزاري جلسات هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان 
 اصلی دیپلماسی ورزشی،

هاي راهبردي بین وزارت امور خارجه، کمیسیون سیاست تدوین سند همکاري
جوانان و...خارجی مجلس با وزارت ورزش و   

آموزش مدیران سیاسی - ورزشی کشور با اصول اولیه تعامالت بینالمللی در 
 سطح جهانی،

تدوین و اجراي یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقاي دیپلماسی 
 ورزشی،

تدوین استراتژي دیپلماسی ورزشی بر اساس مشخص کردن مخاطبان سیاسی و 
تباط با آن کشورها در قالب این دیپلماسی،ریزي براي برقراري اربرنامه  

هاي مرتبط با دیپلماسی ورزشی با تعریف ساختار مناسب براي پیشبرد برنامه
گیري از تقویت و ارتقاي قدرت نرم در سیاست خارجی کشور،بهره  
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 اسپورتیزه کردن سیاست در وزارت امورخارجه،
و نهادهاي دولتی فعال در ها تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاه
 حوزه دیپلماسی عمومی

هاي دیپلماسی ورزشی،کننده فعالیتایجاد مراکز غیردولتی هماهنگ  
ها و معرفی آن محبوس نکردن و محدود نکردن دیپلماسی ورزشی در دولت

عنوان ابزاري فراحکومتی،به  
 -تقویت کردن نقش مهم رسانه ملی در انعکاس رویدادهاي جهانی ورزشی

 سیاسی و کمک به ارتقاي دیپلماسی ورزشی،
اي و تقویت کردن مفهوم دیپلماسی ورزشی به ترتیب در سطح داخلی و منطقه

 سپس در سطح جهانی

 
 نشان داده شده است، متغیر ذیلکه در جدول  طورهمان

تقویت کردن نقش مهم رسانه ملی در انعکاس رویدادهاي »
با  «سیاسی و کمک به ارتقاي دیپلماسی ورزشی -ورزشیجهانی 

ین راهکار براي توانمندسازي و ارتقاي ترمهم، 366/1وزن نسبی 
هاي تدوین سند همکاري» دیپلماسی ورزشی، و متغیرهاي

راهبردي بین وزارت امور خارجه و کمیسیون سیاست خارجی 

 ،  و693/1با وزن نسبی  «...  مجلس با وزارت ورزش و جوانان و
تدوین استراتژي دیپلماسی ورزشی بر اساس مشخص کردن »

ریزي براي برقراري ارتباط با آن مخاطبان سیاسی و برنامه
 . هاي بعدي قرار گرفتنددر رتبه 666/1با وزن نسبی  «کشورها

 

 راهکارهاي توانمندسازي و ارتقاي دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجینتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بخش ارائه  -4جدول 

 جمهوري اسالمی ایران

 متغیرهای فرعی مرتبط متغیر اصلی
 وزن نسبی

میانگین هندسی()بر اساس    
 رتبه

 

 

 

 

 

 
راهکارهاي 

توانمندسازي و 
تقویت دیپلماسی 

 ورزشی

 -جهانی ورزشیتقویت کردن نقش مهم رسانه ملی در انعکاس رویدادهاي 
 سیاسی و کمک به ارتقاي دیپلماسی ورزشی

366/1  0 

هاي راهبردي بین وزارت امور خارجه و کمیسیون سیاست تدوین سند همکاري
 خارجی مجلس با وزارت ورزش و جوانان و ...

693/1  6 

تدوین استراتژي دیپلماسی ورزشی بر اساس مشخص کردن مخاطبان سیاسی 
برقراري ارتباط با آن کشورها ریزي برايو برنامه  

666/1  3 

تدوین و اجراي یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقاي 
 دیپلماسی ورزشی

677/1  4 

ها و معرفی آن محبوس نکردن و محدود نکردن دیپلماسی ورزشی در دولت
عنوان ابزاري فراحکومتیبه  

633/1  3 

وزارت ورزش، کمیته ) اجرایی نهادهاي ورزشیهاي نامهبازبینی و بازنگري آئین
 ملی المپیک و...(

640/1  3 

در  المللیورزشی کشور با اصول اولیه تعامالت بین -آموزش مدیران سیاسی 
 سطح جهانی

636/1  7 

هاي دیپلماسی ورزشیکننده فعالیتایجاد مراکز غیردولتی هماهنگ  600/1  6 

هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به ها برگزاري جلسات و همایش
 عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی

090/1  9 

067/1 اسپورتیزه کردن سیاست در وزارت امورخارجه  01 

اي و تقویت کردن مفهوم دیپلماسی ورزشی به ترتیب در سطح داخلی و منطقه
 سپس در سطح جهانی

034/1  00 

هاي مرتبط با دیپلماسی ورزشی با پیشبرد برنامهتعریف ساختار مناسب براي 
گیري از تقویت و ارتقاي قدرت نرم در سیاست خارجی کشوربهره  

033/1  06 
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 گیریبحث و نتیجه
این پژوهش با هدف ارائه راهکارهایی براي توانمندسازي و 

ورزشی در سیاست خارجی جمهوري  دیپلماسی توسعه تقویت
نتایج نشان داد که تدوین سند . انجام شد اسالمی ایران

کمیسیون سیاست هاي راهبردي بین وزارت امور خارجه، همکاري
خارجی مجلس با وزارت ورزش و جوانان، تدوین و اجراي یک 
برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقاي دیپلماسی 
ورزشی، تدوین استراتژي دیپلماسی ورزشی بر اساس مشخص 
کردن مخاطبان سیاسی، تعریف ساختار و جایگاه مناسب براي 

 از جمله... رزشی وهاي مرتبط با دیپلماسی وپیشبرد برنامه
راهکارهاي ساختاري در توانمندسازي دیپلماسی ورزشی است که 

( که پیشنهادات 0393) این نتایج با نتایج تحقیق راسخ و همکاران
و اقداماتی را در تحقق اهداف دیپلماسی ورزشی در روابط خارجی 
جمهوري اسالمی ایران عنوان کرده بودند و همچنین نتایج 

( که افزایش برند ملی، تقویت و همبستگی هویت 0393) فرپیمان
ین ترمهمرا از ... دهی مثبت به افکار عمومی وملی، شکل

راهبردها و راهکارهاي توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوري 
 آبادي و همکارانفیضشریعتیدانستند، و پژوهش اسالمی می

دهنده هاي شکلمؤلفهي سازمدل( که به طراحی و 0394)
یدند الملل به این نتیجه رساسی ورزش در توسعه روابط بیندیپلم

ربط نسبت به تدوین یک استراتژي واحد در که نهادهاي ذي
 يهافرصتزمینه دیپلماسی ورزشی اقدام کنند تا از اتالف 

ا همچنین ب. بود خوانهمهمسو و  ،دیپلماتیک جلوگیري نمایند
تحقیق خود با  ( که در6107) نتایج تحقیقات خارجی کوبیرسکی

عنوان دیپلماسی ورزشی در نروژ به این نتیجه دست یافت که 
ذار و کمکی گتأثیرتواند نقشی یک دیپلماسی ورزشی توانمند می

در برند ملی و معرفی هویت ملی این کشور داشته باشد، و نتایج 
هاي ورزشی به عنوان ( که به بررسی موفقیت6104) پژوهش ریچ

 و داخلی پرداخته بود و نتایج پژوهش پیگمنابزار سیاست خارجی 
الملل و بعد دیپلماسی عمومی که ( با عنوان ورزش بین6104)

دهنده افزایش تبادالت بین کشورها از طریق رویدادهاي نشان
بنابراین از نتایج پژوهش در . بود خوانهمورزشی است، همسو و 

 ارينه راهکارائه هرگورسد که نظر میتوان گفت به این بخش می
تر کردن دیپلماسی ورزشی در سیاست براي تقویت و کاربردي

آن را به سطح  بایدجامع بوده و ن مدون و باید خارجی کشورمان
بررسی الزامات همچنین . محدود کرد ي خاصیک نهاد یا نیرو

دهد کنونی نشان میدر شرایط  کشور ورزشیتقویت دیپلماسی 
ایران باید جمهوري اسالمی تمام راهبردهاي سیاست خارجی که 

 همگام با سایر گرا وجهت و همسو با استراتژي توسعههم
 صوصاًخرو، عرصه دیپلماسی و از این. پیگیري شوندها دیپلماسی

الزم  هايهایی است که ظرفیتدیپلماسی ورزشی یکی از عرصه
ی ارزشی جمهوري اسالمو بنیادینی براي انتقال مفاهیم آرمانی و 

 توان اذعاندر واقع می. المللی داردایران در روابط فرهنگی بین
داشت دیپلماسی ورزشی جمهوري اسالمی ایران در صورتی به 
موفقیتی شایسته و بایسته خواهد رسید که رویکردي 

. نماید المللی اتخاذورزشی( بین) تر به روابط فرهنگیگرایانهواقع
هاي گوناگون فرهنگی، هاي ایران در عرصهیتنگاهی به فعال

اي از دهد که مجموعهاجتماعی و حتی سیاسی، نشان می
 هاي فرهنگی هنري( بهاي، فعالیتهاي رسانهفعالیت) هافعالیت

را ها آن توان برخی ازصورت پراکنده در حال انجام است که می
که  گونههماناما . در چارچوب دیپلماسی عمومی تعریف کرد

پیشتر مطرح شد، جمهوري اسالمی ایران نیازمند استراتژي 
تري است تا بتواند دیپلماسی ورزشی خود را به ابزاري منسجم

تواند به ابزاري توانمند که می؛ گذار تبدیل کندتأثیرقدرتمند و 
در این . خوبی در اختیار دستگاه سیاست خارجی قرار گیرد

گذاري و هدایت دار سیاستهاستراتژي نهاد یا سازمانی که عهد
ر دبرخوردار است. اهمیت بسیار زیادي  است از دیپلماسی ورزشی

این رابطه تجربه کشورهاي موفق نشان داده نهادي که در قالب 
ساختار وزارت امور خارجه باشد، قادر خواهد بود استراتژي و برنامه 

 يهاماهیت فعالیت. مدون دیپلماسی ورزشی ایران را اجرا کند
د، المللی قرار داروزارت خارجه که در تعامل گسترده با عرصه بین

شود که این نهاد بیش از هر نهاد و سازمان دیگري این باعث می
هاي هاي قدرت نرم را در قالب برنامهمؤلفهد تا کنمی امکان را پیدا

اجراي توانمند  مسلماً. دیپلماسی ورزشی کشور به کار بندد
ر این نهاد، خود نیازمند الزاماتی است که شاید دیپلماسی ورزشی د

 هاي جدید توسط دیپلماتهامهارتین آن کسب ترمهم
ن بنابرای. باشدهاي ورزشی( ي سیاسی و دیپلماتهادیپلمات)

تقویت و توانمندسازي دیپلماسی ورزشی در وزارت امور خارجه 
 تصویريتواند در جذب افکار عمومی کشورهاي دیگر و ارائه می

رین چنین عملکردي بهت. باشد مؤثربسیار ها آن مثبت از کشور به
وسیله براي مقابله با ترفندهاي تبلیغاتی کشورهاي رقیب خواهد 

در صورت وجود یک نهاد منسجم و یک برنامه مشخص؛ . بود
ذار گتأثیرچنین نهادي باید قادر باشد مخاطبان خود و ابزارهاي 

بر مبناي آن به تقویت هرچه بیشتر  را مشخص سازد وها آن بر
 دیپلماسی ورزشی و به تبع آن تقویت برخی عناصر فرهنگی

نشان داد که دیگر نتایج تحقیق . ( بپردازد...ها وباورها، ارزش)
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تقویت کردن نقش مهم رسانه ملی در انعکاس رویدادهاي جهانی 
محبوس نکردن و محدود نکردن دیپلماسی ، سیاسی -ورزشی

، عنوان ابزاري فراحکومتیها و معرفی آن بهر دولتورزشی د
هاي دیپلماسی کننده فعالیتایجاد مراکز غیردولتی هماهنگ

ورزشی کشور با اصول اولیه  -آموزش مدیران سیاسی ، ورزشی
از جمله دیگر راهکارهاي ... و در سطح جهانی المللیتعامالت بین

ین که ا است توانمندسازي، ارتقا و تقویت دیپلماسی ورزشی
( که به 0394) هاي زرگرقسمت از نتایج با نتایج پژوهش

سازي کارکردهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ورزش به مفهوم
ها توجه ترین سطح تعامالت سیاسی، یعنی روابط بین دولتکالن
( که از 0393) آبادي و ناظمیاند و نتایج شریعتی فیضکرده

ود هاي خي براي بیان خواستهدیپلماسی ورزشی به عنوان ابزار
همچنین نتایج پژوهش مرادي و ، و ندکنمی در جامعه جهانی یاد

 ( که به نقش ورزش در توسعه ارتباطات0393) همکاران
همچنین . ی داشتخوانهم اند،فرهنگی و اجتماعی پرداختهمیان

( با عنوان 6106) این قسمت با نتایج پژوهش فولرتون و همکاران
یک هاي دیپلماتعنوان خروجیتبدیل شدن دیپلماسی ورزشی به

اگر منابع دیپلماسی ورزشی هدفمند، به این نتیجه رسیدند که 
تواند هاي آن میخالقانه و صحیح انتخاب شوند خروجی

ز نی هاي دیپلماتیک مدنظر هر کشور باشدراستاي خروجیهم

توان پیشنهاد ر این قسمت میاز نتایج پژوهش د. بود خوانهم
گذاري دیپلماسی ورزشی با حضور وزیر شوراي سیاست داد که

امور خارجه، وزیر ورزش و جوانان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم تحقیقات و فناوري و دیگر 
مسئولین تشکیل شود تا در آن جایگاه و مفهوم دیپلماسی ورزشی 

 هاي متولی براي اینهاي دولت تعریف و دستگاهر برنامهکشور د
 همچنین. هاي مربوط تدوین و اجرا گرددامر تعیین و استراتژي

هاي ها و دورههشود با برگزاري جلسات، کارگاپیشنهاد می
ان گیرآموزشی و علمی ضمن افزایش آگاهی و شناخت تصمیم

توان مدیران ارشد یبه ورزش، مها آن منديسیاسی در کنار عالقه
اي هدفمند و تا برنامه کردورزشی کشور را ترغیب  -سیاسی

استراتژیک براي دیپلماسی ورزشی در وزارت امور خارجه داشته 
باشند و با ایجاد نهادي نظارتی براي پیشبرد اهداف تعیین شده 

 .هاي در این حوزه جلوگیري شودکاريدیپلماسی ورزشی از دوباره
در انتخاب سفیر در کشورهایی که مقر شود شنهاد میدر نهایت پی

مانند مالزي و سوئیس(، ) المللی ورزشی استي بینهاسازمان
مندي و تخصص سفیران به امورات ورزشی ي عالقههاشاخص
قرار بگیرد، همچنین به سفراي  وزارت امور خارجه مدنظربیشتر 

هاي ورزشی و تعامالت کشورمان در جهت همکاري با فدراسیون
.هاي الزم داده شودسیاسی با کشورهاي مربوطه آموزش
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