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توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی  بندی موانعهدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت
جمهوری اسالمی ایران بود. فرآیند پژوهش شامل دو مرحله بود: مرحله اول پژوهش شامل تحقیق 

با استفاده از ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان و مطالعه مقاالت،  -اسیکیفی از نوع پدیدارشن
استفاده  با -تحلیلی -کتب، اسناد و مدارک؛ مرحله دوم پژوهش شامل تحقیق کمی از نوع توصیفی

. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه مدیران و AHPاز دو مرحله روش دلفی و 
های کیفی، تعداد ر موضوع دیپلماسی ورزشی بود و از آنجا که در روشنظر دمتخصصان صاحب

شود، در نتیجه تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل ها از قبل تعیین نمینمونه
گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. شد، مصاحبه ادامه یافت. در این مرحله از دو روش نمونه
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نفر از اساتید نخبه دانشگاهی  22خش دلفی نیز جامعه آماری پژوهش شامل در بخش کمی و در ب
متخصص در حوزه مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و مدیریت راهبردی بود که با استفاده از روش 

نیز جامعه آماری تلفیقی از  AHPگیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. در بخش  نمونه
ید دانشگاهی آگاه به موضوع در بخش دلفی بود که به روش نخبگان در بخش مصاحبه و اسات

نفر از  1گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. روایی ابزار در بخش کمی مورد تایید نمونه
صاحبه دست آمده از مصاحبه در اختیار ممتخصصان و اساتید خبره بود و در بخش کیفی نیز نتایج به

 پایایی در بخش کیفی نیز از طریق توافقها اظهارنظر کنند. صحت آن شونده ها قرار گرفت تا درباره
 درون موضوعی کدهای استخراجی مورد تایید قرار گرفت. 

توجهی وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه به مسائل نتایج پژوهش نشان داد که بی
هوری اسالمی با قواعد و های جمالمللی ورزشی، موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزشبین

های فاقد رویکرد دیپلماسی ورزشی، هنجارهای حاکم بر ورزش جهان و نبود سیاستگذاری و برنامه
 اشد. باسالمی ایران می روی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوریترین موانع پیشترتیب از مهمبه

نظیم لیان اصلی این حوزه به تعنوان متوشود که دستگاه دیپلماسی و دستگاه ورزش بهپیشنهاد می
 کند، مبادرت ورزند.المللی ورزشی را تعریف و پشتیبانی ای که روابط بیننامهآیین

 
 دیپلماسی ورزشی، سیاست خارجی و موانع توسعه. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
محسوب  وناگونگ هایحوزه در کشورها گیریدر تصمیم مهم ارکان از یکی عمومی افکار امروزه

 سنتی دیپلماسی قالب در بین دولتی بر تبادالت تنها گذشته همچون توانندنمی کشورها و شودمی
 فرهنگی سیاسی، نخبگان مردم، را هابرنامه مخاطب عمومی دیپلماسی در دیگر، عبارت کنند. به تکیه

 مانند مختلفی بزارهایا زمینه از این در و دهندمی تشکیل مسئوالن از غیر مجموع جمعیتی در و
 واقع .در شوداستفاده می… و هادانشگاه طریق از فرهنگی و تأثیرگذاری جمعی هایرسانه تبلیغات

 تا برای کنند همراه خود با را عمومی افکار عمومی از دیپلماسی استفاده با دارند سعی هادولت
آبادی و )شریعتی فیضشوند  مواجه مشکالت کمتری با خود خارجی سیاست اهداف به رسیدن

 عمومی دیپلماسی زیرشاخه عنوان به اخیر هایسال در دیپلماسی -ورزش اگرچه (.1314گودرزی، 
 باز میالد از پیش نهم قرن به موضوع این تاریخچه است، کرده جلب خود به را زیادی توجهات

 آن پادشاهان توسط 1«المپیک بسآتش» باستان یک المپیک های بازی جشنواره اولین طی گردد؛می
 به بازی برگزاری طی زمان را دشمنانه و خشن تمام رفتارهای تا کردند توافق آنها شد. امضا زمان

 هاقرن کنند. فراهم را بازی این ورزشکاران و تماشاگران خشنودی موجبات تا درآورند تعلیق حالت
 برای را بیشتری هایراه و گکمرن را مرزها توانسته ورزشی دیپلماتیک ادبیات آن، امروزه از پس

ظهور (. 1311شوند )دوستی،  جمع یکدیگر کنار در مختلف افراد طریق این از تا کند باز وگوگفت
المللی این پرسش را مطرح کرده است که دیپلماسی مفهوم دیپلماسی ورزشی در عرصه مناسبات بین

کند. امروزه ها ایفا مینورزش چیست و چه نقشی در روابط خارجی کشورها و اعمال قدرت آ
ردید اند که بدون تالملل به این نتیجه رسیدهمتخصصان علوم ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین

الملل، دیپلماسی ورزشی های موضوعی مهم در زمینه ورزش و نقش آن در روابط بینیکی از حوزه
نگی دیپلماسی عمومی و فره تر، یعنیبندی کلیتوان در یک تقسیماست. دیپلماسی ورزشی را می

در عصر جهانی . (2214، 2قرار داد که در دو سه دهه اخیر رواج بیشتری یافته است )مورای و پیگمن
گی ها بسیار افزایش یافته تا جایی که مبادالت فرهنشدن، تاثیر عناصر فرهنگی بر روابط بین دولت

روی آن وجود ندارد. چندانی پیشدر مقیاس جهانی با سهولت بیشتری انجام می شود و موانع 
یپلماسی ورزشی به طور اخص توجهات بنابراین دیپلماسی عمومی و فرهنگی به طور اعم و د

 بین ارتباطتوان گفت طور کلی، می(. به1314بیشتری را به سمت خود جلب کرده است )زرگر، 
 مسابقات جهانی، برگزاری ورزشی، مدیریت در دیپلماسی هم است؛ متقابل ورزش و دیپلماسی

 کشورهای دیپلماسی پیشبرد در ورزش هم و است تاثیرگذار... و مسابقات در شرکت میزبانی، کسب
 تحریم ورزشی )مانند مسابقات در نکردن کشورها یا کردن شرکت با ورزش، طریق از مختلف
 هایستهخوا برخی دیگر کشورهای ورزشکاران با رقابت از اجتناب یا دادن مسابقه یا المپیک(
  (.2212آورند )لورمور، می در نمایش به را خود سیاسی

های متنوعی در داخل و خارج کشور انجام شده در زمینه دیپلماسی ورزشی تاکنون پژوهش
شناسایی عوامل موثر بر توسعه »( در تحقیقی با عنوان 1311چناری و همکاران )است. بخشی

این نتیجه رسیدند که وزارت ورزش و جوانان با  به« دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی ایران
گذاری و تعیین هدف در حوزه دیپلماسی ریزی، سیاستهمکاری وزارت امور خارجه به برنامه
ها به توسعه های دانشگاهربط و افزایش فعالیتهای ذیورزشی، تعامالت آکادمیک با سازمان
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چناری و (. بخشی1311چناری و همکاران، های دیپلماسی در حوزه ورزش بپردازند )بخشیفعالیت
ارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای »( در پژوهشی دیگر با عنوان 1311همکاران )

به این نتیجه دست یافتند که بازبینی و بازنگری « دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی ایران
ملی المپیک و...(، برگزاری جلسات های اجرایی نهادهای ورزشی )وزارت ورزش، کمیته نامهآیین

هماهنگی بین وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش 
 در سطح جهانی، تدوین و اجرای المللیورزشی کشور با اصول اولیه تعامالت بین -مدیران سیاسی

ی، از جمله راهکارهای مهم یک برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزش
چناری و در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی ایران است )بخشی

نقش ورزش و توسعه ورزشی »( در تحقیقی با عنوان 1316پور )(. راسخ و جوادی1311همکاران، 
ها و چالش ،«اجتماعی و روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران -های فرهنگیبرد سیاستدر پیش
های روشن و شفاف، فقدان آگاهی و دانش الزم در این مشیهای مختلف شامل نبود خطضعف
نهادات و پیش ندسی فرهنگی ورزشی را بیان نموداهای بالقوه دیپلمعدم شناخت از ظرفیت و زمینه

سخ و ارائه کردند )راتحقق اهداف دیپلماسی ورزشی  رفع موانع برای و اقداماتی را در زمینه
نقش بیش از اندازه دیپلماسی »( در تحقیقی با عنوان 2211) 1مین و چوی .(1316پور، جوادی

به این نتیجه رسیدند که استفاده از ورزش به عنوان « های دوجانبه بین دو کرهورزشی در همکاری
شی زجنوبی درحال گسترش است و دیپلماسی ورشمالی و کرهابزاری دیپلماتیک بین کشورهای کره

های سیاسی شبیه بوده است که باعث برطرف شدن موانع بیشتر به عاملی برای توسعه همکاری
تبدیل شدن »در پژوهشی با عنوان  (2211) 2سیاسی به این دو کشور شده است. فولرتون و همکاران

 تبا ارئه یک مدل دیپلماسی ورزشی به این نتیجه دس« های دیپلماتیکدیپلماسی ورزشی به خروجی
یافتند که اگر منابع دیپلماسی ورزشی هدفمند، خالقانه و صحیح انتخاب شوند و این منابع متناسب 

های راستای خروجیتواند همهای آن میهای سیاسی هر کشور )ایالت( باشد، خروجیبا راهبرد
(. دِسن اجنیو و 2211دیپلماتیک مدنظر اهداف سیاسی هر کشور باشد )فولرتون و همکاران، 

در  2213(، در تحقیق خود به بررسی اقدام تور صلح باشگاه بارسلونا در سال 2211) 3همکاران
بر پرداختن به ماهیت اقدام باشگاه بارسلونا در اسرائیل و فلسطین پرداختند. در این تحقیق عالوه

ی احوزه دیپلماسی ورزشی، به این نتیجه رسیدند که در این طرح مشکالت سیاسی به علت جغرافی
های دیپلماسی ورزشی قلمداد توان آنها را  موانع و محدودیتسیاسی خاورمیانه پیش آمده اند و می

 (.2211کرد )دسن اجینو و همکاران، 
دهد که با وجود استفاده صحیح کشورهای مختلف از دیپلماسی مرور تحقیقات گذشته نشان می

ری کارگینع متعددی وجود دارد که مانع بهورزشی در سیاست خارجی خود، متاسفانه در کشور ما موا
زه نظران و اندیشمندان حوشود. بسیاری از صاحبربط میهای ذیاین دیپلماسی قدرتمند در دستگاه

های مختلف مدیریتی حضور پررنگ دیپلماسی ورزشی در داخل کشور که سالیان متمادی در پُست
ها و سایر نهادهای ورزشی کشور حضور دارند، اند معتقدند که افرادی که در راس فدراسیونداشته

 شود تصمیماتی در وزارتالمللی ندارند و همین امر باعث میبعضا آگاهی الزم را در مورد روابط بین
. همچنین المللی مغایرت داردها گرفته شود که با مسائل بینورزش، کمیته ملی المپیک و یا فدراسیون

                                                           

1. Min & Choi  

2. Fullerton et al. 

3. De San Eugenio et al. 
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های ورزشی مانند فوتبال، کشتی، قایقرانی و... وجود داشت فدراسیونایراداتی که در اساسنامه برخی 
ها شده بود، بیش از آن که باعث شود این نهادهای و منجر به تعلیق یا خطر تعلیق این فدراسیون

ورزشی به عنوان ابزاری برای توسعه تعامالت جمهوری اسالمی ایران ایفای نقش کنند، به ابزاری 
(. با توجه به مطالب یاد شده و با توجه 1317چناری، یل شده بودند )بخشیبرای منزوی شدن تبد

المللی نای و بیعنوان کشوری تاثیرگذار در توسعه تعامالت منطقهبه اینکه جمهوری اسالمی ایران به
ساالری دینی در جهان، از حیث استقالل عنوان یگانه حکومت مردمو همچنین به لحاظ حکومتی به

های بیگانه دارد، موقعیت درخشد و این موضوع که حکایت از عدم تعهد واقعی به قدرتسیاسی می
(. بی شک، 1314آبادی، شریعتی فیضایران را در منطقه و جهان حائز اهمیت روزافزون نموده است )

ایران در تاریخ دیپلماسی طوالنی خود با مشکالت زیادی رو به رو بوده است. در دوره پس از 
های نخست پیروزی انقالب اسالمی، سیاست خارجی ایران به تحریک، ویژه در سالبهانقالب 

 شدگیری و تروریسم از طرف غرب متهم میآشوبگری، خرابکاری، گروگان
های یک جانبه و خصمانه آمریکا و اسرائیل و های بعد از پیروزی انقالب نیز تحریمدر سال
اقتصادی علیه ملت ایران، اهمیت دیپلماسی را بیش از پیش های ای برای تشدید تحریمتنظیم الیحه

(. حال با توجه به مطالب فوق و با توجه به نقش 1312فرد، چی و محسنیکند )پوستینآشکار می
بدیل دیپلماسی ورزشی، از یک سو و نقش کلیدی کشورمان در منطقه و جهان، از سوی رنگ و بیپُر

تر و در عین اند از ورزش به عنوان ابزاری به نسبت کم هزینهتودیگر جمهوری اسالمی ایران می
های تر در تحقق اهداف و منافع سیاسی خود استفاده نماید. لذا با توجه به کمبود پژوهشحال جذاب

 بندی موانعمرتبط در این زمینه در داخل کشور، پژوهش حاضر سعی دارد به شناسایی و اولویت
 د.المللی بپرداززشی در سیاست خارجی کشورمان در عرصه بینروی توسعه دیپلماسی ورپیش

 

 روش شناسی پژوهش
های ها از نوع پژوهشپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده

 2و از نوع اکتشافی متوالی 1میدانی بود. با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی
شود. جامعه آماری پژوهش را دا از روش کیفی و سپس از روش کمی استفاده میاست که در آن ابت

 دارای کتب و -نظر و آگاه در زمینه موضوع دیپلماسی ورزشیکلیه مدیران و متخصصان صاحب
مدیران سیاسی که در عرصه ورزش فعالیت داشتند و نخبگانی که  -مقاالت متعدد در این حوزه

نفر از اساتید  12دادند. نمونه آماری تحقیق شامل اشتند، تشکیل میمسئولیت اجرایی در ورزش د
نفر از  4اند(، نفر در رشته مدیریت ورزشی )سابقه ریاست در چند فدراسیون داشته 6دانشگاهی، 

 4نفر در رشته مدیریت راهبردی بودند. از مجموع  2الملل و اساتید رشته علوم سیاسی و روابط بین
رتبه وزارت ورزش و جوانان در سطح نفر از مدیران عالی 2ورزشی،  -لی سیاسینفر از مدیران عا

نفر سفیر سابق جمهوری اسالمی ایران و از مدیران  1وزیر و معاون ورزش قهرمانی دولت یازدهم، 
نفر نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون سیاست  1ارشد وزارت امور خارجه در دولت هفتم و 

ها از قبل تعیین های کیفی، تعداد نمونهسالمی بودند. از آنجا که در روشخارجی مجلس شورای ا
شود، در نتیجه مصاحبه ها تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد، ادامه نمی

 گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد.یافت. در مرحله مصاحبه از دو روش نمونه

                                                           

1. Mixed Method 

2. Sequential Exploratory  



 رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیدر س یورزش یپلماسیموانع توسعه د ییشناسا 

 

 

31 

برخی از افراد بیش از یک بار  -مصاحبه 22افراد متخصص، تعداد نفر از  16بر همین اساس، با 
انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز بدین صورت بود که با  -مورد مصاحبه قرار گرفتند

استاد دانشگاهی که در حوزه مدیریت ورزشی، مدیریت راهبردی  42درخواست از طریق ایمیل از 
شد تا در گروه دلفی پژوهش مشارکت داشته باشند که از و علوم سیاسی تخصص داشتند، خواسته 

های عالی اجرایی در ورزش داشتند در گروه ها سمتاستاد دانشگاه که بعضی از آن 22این تعداد، 
گیری در بخش دلفی غیراحتمالی بود. در نهایت در دلفی در دو مرحله مشارکت کردند. روش نمونه

خبرگان و متخصصان در بخش مصاحبه و اساتید دانشگاهی  نیز جامعه آماری تلفیقی از AHPبخش
گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. آگاه به موضوع در بخش دلفی بودند که به روش نمونه

طور کلی این پژوهش تکمیل و بازگردانده شد. به AHPپرسشنامه  31پرسشنامه ارسالی، تعداد  36از 
 رح زیر صورت گرفت: ای به شطی یک فرآیند چهار مرحله

های اینترنتی، کتب، مجالت و نشریات مرحله اول: از طریق رجوع به اطالعات موجود در پایگاه
مختلف به بررسی وضعیت موجود دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه موضوع پرداخته شد. 
هدف از این نوع مصاحبه، توضیح  -های نیمه ساختار یافته و مفهومیهمرحله دوم: با انجام مصاحب

گر قصد دارد ساختار مفهومی مفاهیم را در و تشریح مفهومی یک پدیده یا موضوع است و مصاحبه
وع نظر و آگاه در زمینه موضبا کلیه مدیران و متخصصان صاحب -رابطه با یک پدیده تشریح نماید

 اه خبرگان دانشگاهی، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی شد. دیپلماسی ورزشی به همر
مرحله سوم: در زمینه بررسی ماهیت موضوع و ادبیات تحقیق، به نظر رسید که راه اساسی 

یابی به نتیجه صحیح و کاربردی، استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه است. دست
آوری و تجزیه و تحلیل نظرات توانست با جمعکه می در این راستا مدل دلفی به عنوان مدلی

کارشناسان، متغیرهای پژوهش را غربالگری کند مورد توجه و انتخاب پژوهشگران قرار گرفت. 
 -بنابراین به علت همپوشانی متغیرها با یکدیگر و برای تفکیک آنها و حذف متغیرهای غیرضروری

 AHPکارگیری روش از روش دلفی قبل از به -به طوری که هیچ متغیری ناخواسته حذف نشود
 استفاده گردید. 

مرحله چهارم: بعد از انجام روش دلفی در دو دور و غربال شدن متغیرهای فرعی مرتبط با متغیرهای 
 AHPروی توسعه دیپلماسی ورزشی از روش بندی موانع پیشدهی و اولویتاصلی، برای وزن

 استفاده شد.
 

 های پژوهشیافته
های مرتبط و همچنین مدیران نفر از اساتید دانشگاه رشته 16ف تحلیلی نمونه پژوهش شامل توصی
 ورزشی کشور در جدول زیر به تفکیک آمده است:  -رتبه سیاسیعالی

 

 های پژوهشتوصیف نمونه .8جدول 
سمت 

 توضیحات تعداد نظرانصاحب

اساتید 
 الملل و مدیریت راهبردیروابط بین های: مدیریت ورزشی، علوم سیاسی،رشته 12 دانشگاه

مدیران 
 -سیاسی 
 ورزشی

در سطح: وزیر و معاون وزیر دولت یازدهم، سفیر بازنشسته دولت هفتم، و عضو  4
 کمیسیون سیاست خارجی مجلس
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فیران رتبه ورزش کشور، سها با اساتید و نخبگان دانشگاهی، مدیران عالیبا پایان یافتن مصاحبه
 متغیر شناسایی شد:  12ی سابق جمهوری اسالمی ایران، تعداد و مدیران سیاس

 
 ها در بخش شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاستنتایج حاصل از مصاحبه .5جدول

 خارجی جمهوری اسالمی ایران
 متغیرهای فرعی مرتبط تعداد متغیرها متغیرهای اصلی

 
 
 
 
 

شناسایی موانع توسعه 
 دیپلماسی ورزشی

 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 

توجهی وزارت ورزش و وزارت خارجه تفاوتی و بی. بی1
. ایرادهای اساسی در 2المللی ورزشی نسبت به مسائل بین
ها و چرخه معیوب مدیریتی در سطح اساسنامه فدراسیون

ای ه. تغییرات گسترده مدیریتی و جابجایی3کالن ورزش 
. 4گذارد میالمللی اثرات منفی ناشی از آن که در عرصه بین

های ج.ا.ا با موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش
. تربیت نکردن 1قواعد و هنجارهای حاکم بر ورزش جهان 

الملل و ورزش نیروی انسانی متخصص در حوزه روابط بین
ریزی بلندمدت در مدیریت سیاسی و ثبات و برنامه.عدم6

م افراد در آگاهی و شناخت الز. عدم7مدیریت ورزشی کشور 
ها و سایر نهادهای ورزشی در مورد راس بعضی از فدراسیون

های سیاسی مغایر با گیری. تصمیم1المللی روابط مهم بین
المللی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، مسائل بین
. نقص عمده در زبان 1ها و وزارت امور خارجه فدراسیون

المللی ادبیات بینالمللی و عدم توانایی در انتقال ورزش بین
های فاقد رویکرد دیپلماسی گذاری و برنامه. نبود سیاست12

. 11المللی ورزشی های بینورزشی برای ورود موفق به صحنه
. 12المللی ورزش گیرنده در امور بینتعدد مراجع تصمیم

 منفعل بودن دستگاه دیپلماسی در حوزه ورزش
 

متغیر حول اهداف  12ها، تعداد ود، با پایان مصاحبهشهمان طور که در جدول فوق مشاهده می
پژوهش شناسایی شد. بعد از پایان دور اول روش دلفی، تعداد متغیرهای شناسایی شده مرحله 

دهندگان درصد پاسخ 62متغیر کاهش یافت. در این مرحله، متغیرهایی که  12متغیر به  12مصاحبه از 
ماندند و متغیرهایی که کمتر از این مقدار چرخه تحقیق باقی ها جواب مثبت )بلی( دادند، در به آن

 هایپاسخ دریافت کردند، از چرخه حذف شدند. گفتنی است که در ذیل هر بخش از پرسشنامه
اده بود ها از قلم افتتوانستند متغیرهای جدیدی که به نظر آندهندگان در گروه دلفی میدلفی، پاسخ

شود را پیشنهاد دهند که در این قسمت متغیر جدیدی شناسایی نشد.  توانست در آن بخش واردو می
متغیر باقی  12بعد از پایان دور دوم روش دلفی و غربالگری نهایی، تعداد متغیرها همان در نهایت 

 در ادامه به تفکیک نتایج نهایی حاصل از دور اول و دور دوم روش دلفی پرداخته شده است:  ماند.
 

 هایی حاصل از دور اول و دور دوم روش دلفی )تعداد پاسخ مثبت نخبگان(نتایج ن .8جدول 
 پاسخ مثبت موانع توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسالمی ایران

توجهی وزارت ورزش و وزارت خارجه نسبت به تفاوتی و بیبی
المللی ورزشی از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا مسائل بین

 باشد؟می
 درصد 12
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ها و چرخه معیوب مدیریتی در رادهای اساسی در اساسنامه فدراسیونای
 درصد 12 باشد؟سطح کالن ورزش از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می

های ناشی از آن در عرصه تغییرات گسترده مدیریتی و جابجایی
المللی و اثرات منفی ناشی از آن از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی بین

 باشد؟میج.ا.ا 
 درصد 72

های ج.ا.ا با قواعد و موانع ایدئولوژیکی و تعارضات برخی ارزش
هنجارهای حاکم بر ورزش جهان از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی 

 باشد؟ج.ا.ا می
 درصد 12

و  المللتربیت نکردن نیروی انسانی متخصص در حوزه روابط بین
 درصد 12 باشد؟میورزش از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا 

ریزی بلندمدت در مدیریت سیاسی و مدیریت ثبات و برنامهعدم
 درصد 41 باشد؟ورزشی کشور از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می

ها و سایر آگاهی و شناخت الزم افراد در راس بعضی از فدراسیونعدم
سعه المللی از موانع تونهادهای ورزشی در مورد روابط مهم بین

 باشد؟دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می
 درصد 12

 المللی ورزشی در وزارتهای سیاسی مغایر با مسائل بینگیریتصمیم
ها و وزارت امور خارجه از موانع توسعه ورزش و جوانان، فدراسیون

 باشد؟دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می
 درصد 12

 نتقال ادبیاتالمللی و عدم توانایی در انقص عمده در زبان ورزش بین
 درصد 72 باشد؟از موانع توسعه دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می المللیبین

های فاقد رویکرد دیپلماسی ورزشی برای گذاری و برنامهنبود سیاست
المللی ورزشی از موانع توسعه دیپلماسی های بینورود موفق به صحنه

 باشد؟ورزشی ج.ا.ا می
 درصد 12

از موانع توسعه  المللی ورزشدر امور بین گیرندهتعدد مراجع تصمیم
 درصد 72 باشد؟دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می

منفعل بودن دستگاه دیپلماسی در حوزه ورزش از موانع توسعه 
 درصد 12 باشد؟دیپلماسی ورزشی ج.ا.ا می

 

 ریزی بلندمدت درثبات و برنامهعدم»شود، متغیرهای طور که در جدول فوق مشاهده میهمان
به  «منفعل بودن دستگاه دیپلماسی در حوزه ورزش»و « مدیریت سیاسی و مدیریت ورزشی کشور

درصد پاسخ مثبت دادند، در این مرحله حذف شدند.  62ها کمتر از دهندگان به آندلیل اینکه پاسخ
بندی اولویت AHPمتغیر باقیمانده پس از پایان دو دور دلفی به روش  12با توجه به اهداف پژوهش، 

 را هاآن امتیاز و دادند انجام متغیرهای شناسایی شده بین را هاییمقایسه خبرگانشدند. اما قبل از آن 
 شود. ارجحیتمی انجام کمیتی 1 جدول اساس بر هامقایسه این .کنندمی تعیین یکدیگر به نسبت

 نسبت عامل یک بودن معکوس اصل است. لذا یک با مساوی خودش به نسبت عامل یا گزینه یک

 ماتریس اصلی خاصیت دو خودش، به نسبت گزینه یا عامل یک برای یک ارجحیت و دیگری به

 نشان داده شده است:  4هستند. این ماتریس در جدول  AHPفرآیند  در دویی به دو ایمقایسه
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 ماتریس زوجی متغیرهای شناسایی شده .4جدول 

 

ندی بی شناسایی شده، اولویتپس از مشخص شدن ماتریس زوجی و مقایسه دوتایی متغیرها
 استفاده مختلفی هایروش از نسبی وزن محاسبه برایمتغیرها بر اساس وزن نسبی محاسبه شد. 

 ابعاد که صورتی در اما است، شده استفاده ویژه بردار روش از بیشتر ها،روش این میان از شود.می
 دلیل، همین بود. به خواهد گیروقت و نیطوال ویژه بردارهای و مقادیر محاسبه باشند زیاد هاماتریس

 میانگین ستونی، مجموع سطری، مجموع پردازد:می زیر تقریبی روش چهار ارائه به ساعتی پروفسور
 این در است. شده استفاده هندسی میانگین روش از پژوهش این در .هندسی میانگین و حسابی
 دست به را معیار ماتریس سطرهای هندسی میانگین ابتدا،  هگزینه نسبی وزن محاسبه برای روش

براساس  نسبی متغیرهای شناسایی شده وزن ادامه در. نماییممی نرمال را هاآن سپس و آوریممی
 نشان داده شده است: 1میانگین هندسی در جدول 

 

 بندی موانع توسعه دیپلماسیدر بخش اولویت AHP: نتایج نهایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 2جدول 
 ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

وزن نسبی )براساس  متغیرهای فرعی مرتبط متغیر اصلی
 رتبه میانگین هندسی(

 
 
 
 
 

تفاوتی وزارت ورزش و وزارت خارجه بی
 1 371/2 المللی ورزشینسبت به مسائل بین

یکی و تعارضات برخی موانع ایدئولوژ
های ج.ا.ا با هنجارهای حاکم بر ارزش

 ورزش جهان
343/2 2 

متغیرهای 
 شناسایی شده

ی تفاوتبی
 وزارت

د در ایرا
 اساسنامه

تغییرات 
 مدیریتی

موانع 
 ایدئولوژیکی

آگاهی  عدم
 و شناخت

 تصمیم
گیری 
 سیاسی

نقص 
 زبان

نبود 
 گذاریسیاست

تعدد 
 مراجع

عدم  
نیروی 

 متخصص

 2 33/1 21/1 61/7 21/6 1/2 4/2 33/2 1/2 1 تفاوتی وزارتبی

 66/2 14/2 61/7 33/1 11/1 33/2 21/2 14/7 1 4/2 ایراد در اساسنامه

 4/2 3 41/1 47/4 16/2 1/1 13/7 1 14/2 3 تغییرات مدیریتی

موانع 
 1 12/2 14/2 11/2 11/2 2 1 12/2 17/3 1/2 ایدئولوژیکی

آگاهی  و عدم
 1/2 4 21/2 11/2 21/1 1 1/2 11/2 3 2 شناخت

گیری  تصمیم
 11/2 1/2 4 23/2 1 11/2 11/1 16/1 11/2 16/2 سیاسی

 3 1 16/2 1 47/4 21/1 21/1 23/2 12/2 13/2 نقص زبان

نبود سیاست 
 17/2 17/3 1 6 21/2 4 14/7 11/2 13/2 11/2 گذاری

 4/2 1 21/2 2/2 4/2 21/2 33/1 33/2 14/7 12/2 تعدد مراجع

عدم نیروی 
 1 1/2 71/1 33/2 66/6 2 2/2 1/2 1/1 1/2 متخصص
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بندی و اولویت

دهی موانع وزن
توسعه 

دیپلماسی 
 ورزشی

های فاقد نبود سیاستگذاری و برنامه
رویکرد دیپلماسی ورزشی برای ورود 

 المللی ورزشیهای بینموفق به صحنه
311/2 3 

مسلط نبودن و نقص عمده در زبان ورزش 
یات بالمللی و عدم توانایی در انتقال ادبین

 المللیبین
273/2 4 

تربیت نکردن نیروی انسانی متخصص در 
 1 23/2 الملل و ورزشحوزه روابط بین

گیرنده در امور تعدد مراجع تصمیم
 6 211/2 المللی ورزشبین

ها ایرادهای اساسی در اساسنامه فدراسیون
و چرخه معیوب مدیریتی در سطح کالن 

 ورزش
222/2 7 

ها در د در راس فدراسیونعدم اگاهی افرا
 1 172/2 المللیمورد روابط مهم بین

 

های تغییرات گسترده مدیریتی و جابجایی
المللی اثرات ناشی از آن که در عرصه بین

 گذاردمنفی می
116/2 1 

های سیاسی مغایر با مسائل گیریتصمیم
المللی ورزشی در وزارت ورزش و بین

امور  ها و وزارتجوانان، فدراسیون
 خارجه و...

133/2 12 

 

توجهی بین وزارت تفاوتی و بیبی»نشان داده شده است، متغیر  طور که در جدول فوقهمان
های ورزشی با وزارت امورخارجه و سایر ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون

ترین مانع توسعه مهم، 371/2با وزن نسبی « المللی ورزشیهای مرتبط نسبت به مسائل بیندستگاه
ی های سیاسگیریتصمیم»دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و متغیر 

ترین مانع از موانع توسعه اهمیت، کم133/2با وزن نسبی « المللی ورزشیمغایر با مسائل بین
 باشد.دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی کشورمان می

 
 گیریبحث و نتیجه

ه دهد، با گذشتها در مجموع قدرت یک کشور را تشکیل مییای امروز عواملی که برآیند آندر دن
تفاوت بسیاری کرده است. باید گفت که اکنون، پیش از پیش بر نقش عوامل غیرمادی تشکیل دهنده 

افزاری پیدا کرده است. بر همین اساس، دیپلماسی به شود و قدرت، خصلتی نرمقدرت تاکید می
طور خاص از جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها برخوردار عام و دیپلماسی ورزشی به معنای

شده است. در کشور ما نیز علیرغم وجود بسترهای مناسب برای عملکرد مطلوب دیپلماسی ورزشی 
اند که از جمهوری اسالمی ایران، عوامل بسیاری وجود دارند که این روند را با چالش مواجه ساخته

ترین موانع داخلی می توان به عدم شفافیت در نحوه اجرا و عملکرد دیپلماسی ورزشی در مهم
چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و ابهام قوانین در این حوزه اشاره کرد. دیپلماسی 

 -های رسمی کشور نداردورزشی به لحاظ قانونگذاری و نظارت، نقش و جایگاه مشخصی در دستگاه
و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی مسائل آن  -که بخشی از سیاست خارجی استدر حالی
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کند  که البته به دلیل نوع نگاه این کمیسیون به مسائل فرهنگی و تمرکز بیشتر بر روابط را پیگیری می
فرهنگی، اقدامات آن چندان در راستای مسائل ورزشی نبوده است. در اصل در حوزه دیپلماسی 

گاه تفاوتی دستگاه ورزش و دستگیرنده و ناهماهنگی میان این مراکز، بیتعدد مراکز تصمیم ورزشی،
دیپلماسی نسبت به مسائل مهم این حوزه در کنار نبود نیروی انسانی متخصص و عدم ثبات مدیریت 

 رهای موثر است. در کناریزیهای صحیح و برنامهگذاریو... عمال مانع اتخاذ تصمیمات و سیاست
ترین آن را نحوه عملکرد رقبا در موانع داخلی، موانع بیرونی نیز وجود دارند که شاید بتوان مهم

هر چند که در پژوهش حاضر،  -طور ویژه در حوزه دیپلماسی ورزشی دانستحوزه فرهنگی و به
که  ن گفتتواطور کلی میبیشتر موانع داخلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به

( و ارغوانی و اسمعیلی 1316پور )نتایج این قسمت از پژوهش با یافته های مطالعات راسخ و جوادی
ها و موانع دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه پرداخته بودند و ( که به چالش1317)

ه بود و ( که به دیپلماسی ورزشی در کشور نروژ پرداخت2217) 1همچنین نتایج پژوهش کوبیرسکی
اثیرگذار رو نقشی تتواند با برداشتن موانع پیشاذعان داشت که یک دیپلماسی ورزشی قدرتمند می

در برند ملی و معرفی هویت ملی این کشور در جهان داشته باشد، همخوانی داشت. بنابراین در 
گاه دیپلماسی یشناسی و جامنظور مفهومتوان نتیجه گفت که بهتفسیر این قسمت از نتایج پژوهش می

و  معنای عام )دیپلماسی عمومیابتدا به تعریف مفهوم دیپلماسی به ربط بایدورزشی در نهادهای ذی
دیپلماسی فرهنگی( و سپس دیپلماسی ورزشی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست خارجی 

 هکن داشت توان اذعاجمهوری اسالمی ایران پرداخت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده می
 توانینم ایران، اسالمی جمهوری ورزشی دیپلماسی عرصه در مشکالت و موانع وجود علیرغم

 با کهطوری به بود؛ منطقه کشورهای و ایران روابط در مناسب فرهنگی بسترهای و هافرصت منکر

 از توانمی هم ،ورزشی دیپلماسی حوزه در داخلی موانع رفع و ترمناسب هایسیاست اتخاذ

به نظر  .داشت امید و موانع داخلی هاچالش اثرات از کاستن به هم و برد بهره موجود هایفرصت
و  المللی ورزشرسد در شرایط کنونی، افزایش شناخت و آگاهی مدیران نسبت به مسائل بینمی

اه جایگ های ورزشی ومندی متولیان به رشتهگیری در کنار توجه و عالقهتعیین مرجع مشخص تصمیم
اندرکاران حوزه تواند دستورزش در کشورمان، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران می

ای خاص ریزی برنامهگذاری به طرحسیاست و ورزش را ترغیب نماید تا با تشکیل شورای سیاست
و راهبردی با رویکرد دیپلماسی ورزشی در دستگاه وزارت خارجه اقدام نمایند. همچنین با برطرف 

فعل بودن توجهی و منالمللی )انگلیسی( برای برقراری ارتباط با جهان، هم از بیردن نقص زبان بینک
دیپلماسی ورزشی جلوگیری می شود و هم از آن به عنوان ابزاری برای توسعه تعامالت دیپلماتیک 

ها، ونراسیاساسنامه فد های تحقیق نشان داد که ایرادهای اساسی دراستفاده می گردد. دیگر یافته
ر امور گیرنده دالمللی ورزشی،  تعدد مراجع تصمیمهای سیاسی مغایر با مسائل بینگیریتصمیم

المللی ورزش و نبود سیاستگذاری مشخص در این حوزه، از دیگر موانع توسعه دیپلماسی ورزشی بین
چناری (، بخشی2211است که این قسمت از نتایج نیز با یافته های مطالعه دسن اجنیو و همکاران )

نقش دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی »( که در تحقیقی با عنوان 1317)
هایی عالوه بر پرداختن به نقش موثر این دیپلماسی در سیاست خارجی کشورمان، از نبود برنامه« ایران

چالشی مهم در  عنوان مانع وبا رویکرد دیپلماسی ورزشی در وزارت خارجه و وزارت ورزش به
راهبردها و »( که در تحقیقی با عنوان 1311فر )کند و نتایج پیمانتوسعه این دیپلماسی یاد می

                                                           

1. Kobireski  
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، ضمن شناسایی راهبردها و پیامدها، «پیامدهای توسعه دیپلماسی ورزشی در جمهوری اسالمی ایران
 ، همخوان بود:کندسه مانع راهبردی زیر را در توسعه دیپلماسی ورزشی کشورمان معرفی می

مورد در زمینه دیپلماسی ورزشی، مغایرت داشتن برخی های بیذهنی: مانند برخی ترس -1
مذهبی  -های قومیالمللی و شکافهای بینهای جمهوری اسالمی ایران با ارزشارزش

 میان ایران و همسایگان؛
مدیریت در مانند رویکرد انزواگرایانه، ضعف در شایسته ساالری و عدم ثبات  رفتاری:  -2

 المللی ورزش؛گیرنده در امور بینسطح عالی ورزش کشور و موازی بودن مراجع تصمیم
ساختاری: مانند ساختار ورزشی محبوس دولتی و مالکیت سیاست بر ورزش )متاثر از  -3

 مالحظات سیاسی(.
 

پلماسی های دیکارگیری مجاری و راهتوان اذعان داشت که در کنار بهدر تفسیر این قسمت از نتایج می
ب شده در ریزی حسارسمی، باید به اهمیت بسیار زیاد دیپلماسی فرهنگی نیز توجه نمود و با برنامه

های مطلوب کشور و در نهایت تامین های آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی به ترویج ارزشحوزه
 توان در عمق باورها ویمنافع کشور اقدام کرد. به عبارت دیگر، تنها با ابزارهایی از جنس فرهنگ م

ن الملل بنیان نهاد. بنابرایها و اتحادهایی پایدار را در نظام بینها رسوخ کرد و ائتالفاعتقادات ملت
 کارگیری دیپلماسی ورزشی را نه تنها برای دستیابی به اهدافتوان گفت بهبا توجه به این دیدگاه، می

اهدافی با ماهیت سیاسی، امنیتی و حتی نظامی نیز  ورزشی و یا اهداف فرهنگی، بلکه برای نیل به
شود متولیان امر نسبت به منطبق بودن قوانین داخلی کشور و لذا پیشنهاد می توان تجویز کرد.می

المللی این نهادهای ورزشی های بینهای جهانی مربوطه اقدام کنند تا از طریق فعالیتفدراسیون
 ای و جهانی جمهوری اسالمی ایران برداشته شود.گامی بلند در پیشبرد اهداف منطقه

المللی ورزش جایگاه دیپلماسی ورزشی در دستگاه به نظر بسیاری از متخصصان حوزه بین
ربط به طور کامل شناخته نشده و از پتانسیل آن استفاده نگردیده دیپلماسی کشور و سایر نهادهای ذی

ن وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه و است. بنابراین با تعامل و همکاری دو طرفه بی
های مانند روسای کمیته -همچنین تشکیل جلسات آموزشی و پژوهشی برای مدیران ارشد این حوزه

 -هاربط و حتی سفارتخانههای ذیتوان از پتانسیل وزارتخانهمی -ها و...المللی فدراسیونامور بین
در حوزه  -المللی ورزشی قرار دارندهای بینای محل سازمانهایی که در کشورهویژه سفارتخانهبه

رفت عنوان راهکاری برای برونو بهالمللی استفاده کرد دیپلماسی ورزشی برای رسیدن به اهداف بین
 های سیاسی و شرایط حساس دیپلماتیک جهان امروز از آن بهره جست. ها و بحرانبستاز بن

ین عنوان متولیان اصلی استگاه دیپلماسی و دستگاه ورزش بهشود که ددر نهایت پیشنهاد می
مبادرت ورزند.  کند،المللی ورزشی را تعریف و پشتیبانی میای که روابط بیننامهحوزه به تنظیم آیین

مشی شفاف و روشن از نحوه اجرای دیپلماسی ورزشی در کنار تزریق دانش و آگاهی به ارائه خط
 رسد. نظر میزدایی در قوانین این دیپلماسی ضروری بهبرای ابهامربط مدیران نهادهای ذی

ها، تشکیل یک کاریهمچنین تجربه کشورهای موفق نشان داده که برای جلوگیری از موازی
ی الملل و علوم ورزشی، مدیریت راهبردمتشکل از متخصصان علوم سیاسی، روابط بین-ستاد مرکزی

ها و هدایت گذاری، تنظیم دستورالمعلدار سیاستجه که عهدهدر قالب ساختار وزارت خار -و...
 ناپذیر است.های دیپلماسی ورزشی باشد، امری اجتناببرنامه
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