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 چکیده

 هاآناز وضع مطلوب و ادراک  ان ورزش، اختالف بین انتظار مشتریصنعت ورزشمنظور از شکاف 

 ووضعیت موجود و مطلوب از وضع موجود است. گام اساسی برای جبران این شکاف، شناخت 

 یزانع موجود، وضع مطلوب و موض ییشناسا ،پژوهش ینهدف ا .است شکاف میان آن دومیزان 

، پژوهش روش. است یبزرگ ورزش یدادهایرو یزبانیمنظر مشکاف در صنعت ورزش کشور از

تحلیل  نامةپرسشترکیب با  و شدهتیهدانیمه ةمصاحببا استفاده از ابزار  ،کیفی کمی و آمیختة

از مدیران  نفر 120 و شدههدایتنیمه نفر برای مصاحبة 16، آماری این پژوهش نمونة. شکاف است

اساتید نفر از  25 به تأیید شدهطراحی نامةپرسشارشد ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند. 

 کرونباخ یآلفاپایایی آن  در سنجشهمچنین، شد و  دییتأروایی آن  رسید وورزشی  مدیریت

کمی از آمار توصیفی  یهادادهکیفی از روش دلفی و برای  یهادادهتحلیل برای  آمد. دستبه 76/0

فریدمن برای آزمون و  زوجیگروهی و تی تکمیانگین  مقایسة یهاآزمون ،میانگین، انحراف معیار

 پژوهش یهاداده لیوتحلهیتجز نتیجة .شدفاده تاس عوامل و شناسایی میزان شکاف یبندرتبه

مالی، تی، قانونی، اجتماعی، عملیا -فرهنگدر ابعاد ترتیب بهوضع موجود بیانگر آن است که 

 برایبیشترین شکاف وضع نامطلوبی ارزیابی شد و  یطیمحستیزو  بازاریابی، دانش و فناوری

مالی، بازاریابی، قانونی، فرهنگی و  ،یمحیطزیست، دانش و فناوریدر بعد  یادشدهبهبود ابعاد 

 .است شده مشاهده عملیاتی

 

، میراث رویداد ورزشیمعیارهای کلیدی، تحلیل شکاف، درخواست میزبانی، کلیدی:  واژگان

 رویداد
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 مقدمه
یافتگی اقتصادی جامعة میزبان است و ی توسعههانشانهبرگزاری رویداد بزرگ ورزشی هم  ،امروزه

ترویج  ی برایبسیار مؤثر ماعی برجسته در سطح دنیا و ابزارهای اجتیشرفتپ دهندةهم نشان

همیت و ا سئله در دنیای تجاری امروزاین م. ستا نگ و محصوالت منطقه و شهر میزبانفره

و کنند میی شهری را تقویت هابرنامه. رویدادهای ورزشی ای بسیار اهمیت داردتبلیغات رسانه

 ،کنند. پس از پایان رویدادجامعه هدایت می بلندمدتیاز موردنهای ی زیرساختسوبهها را یهسرما

های تجاری و اجتماعی استفاده یتفعالتفریحات و ی ورزشی هابرنامهی براها این زیرساخت

 . شوندمی

 .است امر آشکاری نیزورزشی  رویدادهایطریق میزبانی توسعه، کسب منافع ازدر کشورهای درحال

بین مردم( آفریقای جنوبی )کشوری با فقر زیاد در :اند ازعبارت بارز این روش توسعه هاینمونه

مسابقات فرمول  میزبانی مانند بحرین یکشورها رد؛آو دستبهرا  2010جهانی فوتبال جاممیزبانی 

تا  2009هستند؛ امارات مسابقات فرمول از سال  2012و  2010تا 2004 سال گرند پیکس( از) یک

. این کشورها و اندکردهمسابقات فرمول یک را برگزار  2011تا  2008سال  و سنگاپور از 2010

زمینه دراین موفق تالش . قطر نمونةبزرگ هستند هاییزبانیمرای ب سازیینهزمدنبال بهشهرها 

 عنوانبهرا  هایونکنفدراسشده است و مسابقات  2022جهانی فوتبال برندة میزبانی جام است که

یرورزشی مانند غهمواره رویدادهای ورزشی و  ،کند. مالزیرویداد آزمایشی و تمرینی اجرا می

شهرهای است.  2028های المپیک آتی بازی دهندةکند و درخواستمیی علمی را برگزار هااجالس

ی هستند که در مسیر اتوسعهدرحالاستانبول، باکو، دوحه، مادرید، رم و توکیو همگی شهرهای 

ظرفیت  خاطربهکشورها  .انددوختهیافتگی خود چشم به میراث و منافع رویدادهای ورزشی توسعه

در کسب  ،هاینههزبودن در سنگینی طمحتا و حیثیت باوجود اعتبارمنافع اقتصادی، اجتماعی و 

 (.2016 ،1و پیج گتز) کنندیمورزشی جهانی رقابت  یدادهایرومیزبانی 

 هایهزینهبسیاری به بررسی مسائل، منافع و  در تحلیل راهبرد میزبانی رویداد، پژوهشگران

اجتماعی )پروس، مینارت، اوزبی، لمبرتی،  بید و ماسسون(، )هامفرز، آلمرز، لوییز، چن اقتصادی

پروس، هورن، چلیپ، لو، دنگ و ابسالیاموو( و راهبرد میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی )مای

 برای. اندکرده( توجه و غیره ، اسوارت، جاللی، کوشا، کشاورزکاپالنیدو، والترز، کالرک، دانفی

ویژه  تاکتیک و باید از فرایند مدیریت راهبردیمیزبانی یک رویداد،  هایفرصتمناسب از  وریبهره

درخواست میزبانی رویدادهای  (. راهبرد2،2010نیدوکاراداکیس و کاپال؛ 2001 گتز،استفاده شود )

                                                 
1. Getz & Page 

2. Karadakis & Kaplanidou 
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( دو 2004) 2چلیپ(. 2007، 1)وید شوداز رویداد استفاده میبعد  قبل و بزرگ برای تحلیل اثرهای

و  و اقتصاد گردشگری ست که بر توسعةورزشی ارائه داده ااز رویداد بزرگ  مندیبهرهبرای را مدل 

 مدتکوتاه هایراهبردمندی اقتصادی مدل بهره .اندفع اجتماعی رویداد تمرکز کردهاز منا مندیبهره

 کهدرحالی ؛کندمیشهری توجه  احیایبه تجارت و  مدتکوتاه راهبرد دارد. مدنظررا  بلندمدتو 

رویداد  وریبهره ریزیبرنامهکند. شهر میزبان رویداد تمرکز می ةوجه ایارتقبه  مدتطوالنی راهبرد

، تجارت و گردشگریمثبت میزبانی رویداد مانند افزایش  که شهر میزبان بتواند اثرهایاست نحوی به

 (.2007 ،3چلیپو اوبرین ) حداکثر برسانداجتماعی را به هایجنبه

، اقتصادی و ورزشی ، سیاسیمحیطیزیستفرهنگی،  اجتماعی، بودن رویداد به اثرهایثمربخش

با تجارت و کسب سود  تأثیرات(. 2010؛ کاراداکیس و کاپالنیدو، 2007، 4)پروس مربوط است

 افزایش و در جامعة میزبان خریدوفروشبزرگ ورزشی شامل افزایش اشتغال، افزایش  رویدادهای

بزرگ ورزشی  رویدادهایمیزبان  (.0620 ،5ویتسون و هورن؛ 2002چلیپ، ) استمرتبط  گردشگر

مانند  اصل از مالیات، توسعه و ساخت زیرساختارهاییح سودهایشهر،  احیایتواند ابزاری برای می

و  گردشگریای، جذب ها، مراکز رسانهو اماکن ورزشی، پارک هایسالن، اسکان، ونقلحمل

کاپالنیدو، العماد و ؛ 2007، 7پروس و سولبرگ؛ 2004؛ چلیپ، 2001، 6جانز) ها باشدفرودگاه

 هایمهارتند نتوابرای ساکنان محلی و ایجاد اشتغال که میدیگر منابع درآمدی  .(2016، 8فریتس

گارسوی و ) دندهرا افزایش هاآنکیفیت زندگی ند توانمی ،دنده ارتقاکاری مردم شهر میزبان را 

، یک هدف شکبیو  (2010 پالنیدو،؛ کاراداکیس و کا2006، 10؛ ویتسون و هورن2006، 9کندال

 .دهدمیشکل اجتماعی از رویداد  مندیبهرهبرای  راهبردی را

ی برای ارزشمند ابزار ،به شهر میزبان هارسانه توجه جلب خاطربهمیزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی 

ست که ا معنااین بدین از آن است. مدتطوالنی مندیبهرهرویداد برای  هایفرصت ازبهینه  استفادة

)ویتسون و هورن،  های خود را جلوه دهدتوریستی و زیرساخت هایجاذبه تواندمیشهر میزبان 

شود نیز اثر مثبتی است که سبب ای که رویداد در آن برگزار میشناخت از منطقهو آگاهی  .(2006

                                                 
1. Weed 

2. Chalip 

3. O’Brien & Chalip 

4. Preuss 

5. Whitson & Horne 

6. Jones 

7. Preuss & Solberg 

8. Kaplanidou, K., Al Emadi, S., & Fritz 

9. Gursoy & Kendall 

10. Whitson & Horne 
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، 1و کندال )گارسوی شودمی گذارانسرمایهداخلی و خارجی و جذب  هایتوریستآوردن بازپس

اجتماعی بیان  شده درزمینة اثرهایهای انجامدر پژوهش(. 2010 ؛ کاراداکیس و کاپالنیدو،2006

اجتماعی از رویداد مانند غرور اجتماعی،  مندیبهرهرویداد باید بر  برگزارکنندگانکه است شده 

زیادی از  نند. فوایداهی بهتر جامعه توجه ک، تعامل و رفتار اجتماعی، وجهه و آگهمبستگیاتحاد و 

جامعه، تقویت هویت مردم  هایارزشو  هاسنتتعامل اجتماعی، افزایش ادراک فرهنگی، تقویت 

برای شهر میزبان و حتی های توسعه وجهة شهر، ایجاد فرصت و زندگی، کیفیت نفسعزتمنطقه، 

، 2؛ مینارت2010 )کاراداکیس و کاپالنیدو، را نیز به همراه دارد محیطیزیستتوجه به مسائل 

که ساکنان محلی هویت  اندپیک نشان دادهمال هایروی شهرهای میزبان بازی. مطالعات (2012

؛ 2007 هورن،؛ 2001 ،3وستربیک، ترنر و انگریسون) گیرندمیشهروند یک شهر جهانی را به خود 

ی پشت درخواست اصل چهار انگیزةکلی، صورتبه. (2016 ،پیچ و؛ گتز 2016 ،و همکاران کاپالنیدو

 یبازسازو افزایش ، المللیینب ساختن وجهة المپیک توسط شهرها وجود دارد: هاییبازمیزبانی 

 عمومی و ورزشی هاییرساختزساخت و  شهری یهاپروژه یو بازسازاحیا ، اقتصادی هاییتفعال

 .(2008 ،4)والترز

و  توسعه)مهارت  طالعات، ازیرساخت ویدادها را در شش دستة( ساختار این ر2006پروس )

، ونقلحملکه به حمایت  داندیمفرهنگ  جهانی و ت، شبکةاحساسا ملت، یرو تصوآموزش(، وجهه 

( شهر و آموزش)مهارت توسعه  طریق اطالعات. ازکندیمکمک  محیطییستو ز گردشگریورزش، 

 یحیو تفرابه ورزشی برگزاری رویدادهای مش مورددراطالعاتی  یاکارکردی  یهاتجربه میزبان و ملت

المپیک پکن است که متخصصان آموزشی از این رویدادها به  ،کامل مسابقات . نمونةآیدیم دستبه

 یهاجنبهاجتماعی مانند  -روی عوامل فرهنگیباید  یآموزش یهادورهاین نتیجه رسیدند که در 

 ین بیشتر تمرکز کننداجتماعی فرهنگ باستانی و جدید چ و ابعاداخالقی ورزشی، فرهنگ، تاریخ 

ای بزرگ رویداده(، 2006و پروس )( 2001) وستربیک و همکارانطبق نظر  .(2008 )والترز،

و دهند میمیزبان را تغییر  و کشورشهر  یرو تصود و وجهه ندار یبسیار زیادورزشی اهمیت نمادین 

متداول جامعه را  عواملی هستند که اهداف و فرهنگجهانی  . احساسات، شبکةدنکنیم ترمستحکم

در یاد  و شهرکه ملت که تازمانی رویداد بزرگ ورزشییعنی همان کسب میراثی از  ؛کنندتضمین می

 .، دوام خواهد داشتجهان وجود دارند مردم جهان و روی نقشة

                                                 
1. Gursoy & Kendall 

2. Minaret 

3. Westerbeek, Turner & Ingerson 

4. Walters 
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مدال نشان  میزبانی بر عملکرد ورزشی و کسب ( با بررسی اثرهای1393) ، رضایی و خادمخریف 

همان دوره دارد و هم در ورزش  یهامدالهم موفقیت بیشتری در کسب  میزبان دادند که کشور

  رد.دا یریگچشمبعد رشد  یهادورهبیشتر در  یهامدالهمگانی، قهرمانی و 

تحوالت  خاطربهایران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بعد از انقالب و  هاییتوانمند

 یهاجاذبهمختلف تنها به چند عامل های ، در پژوهشهایمتحر ةمسئلخصوص هاقتصادی ب -سیاسی

کنار ضعف شدید زیرساختی و رهنگ و تاریخ کهن و تنوع قومی در، حمایت اجتماعی، فگردشگری

 .(1394 ،؛ کشاورز، فراهانی و رضایی1391،کوشا) است شده اشارهمدیریتی 

درخواست میزبانی  ف و اقدام برایتعری به منجر ندنتوایم و مشکل فرصت نیاز، سه دلیل، هرحالبه

 و راهبرد تجارت، در تغییرات از ناشی ندنتوایم یازهان. دنشو رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور

مشتریان ورزش  ازسوی شدهارائه نیازهای یا ، انتظاراتیرورزشیغورزشی و  یهاسازمان اهداف

 سوی از شدهیلتحم یا الزامات( و غیره اهیونفدراس، هاباشگاه)مردم، ورزشکاران، متخصصان ورزشی، 

درخواست میزبانی رویدادهای  یدآورندةپد مشکل د. درموردنباش المللیینباجتماعی و  ینهادها

صنعت بخشی از شهر،  یافتگینتوسعهورزش،  هاییرساختزضعف  مسئلهبه  توانیم بزرگ ورزشی

تسلط و  توانیم میزبانی یدآورندةپد فرصت . درموردو غیره اشاره کرد گردشگریورزش، صنعت 

ورزشی، شهرت  فرهنگی مجموعة ساخت به اقدام ،یخاص ةمنطق و بازاریابی ورزشی در توسعه بر بازار

 نظر گرفت.قهرمانی و فرصت کسب درآمد را در ورزش جهانی، توسعة

به وضع  موجود از وضعبرای حرکت  یزیربرنامهمستلزم  ورزش کشور اندازچشمدستیابی به اهداف 

صنعت د که حاکم بر ننیز وجود دار یترکالن هاییاستسگاهی  است که یدرحالاین  .مطلوب است

هستند.  هاآنموظف به تبعیت و اجرای  ورزشی هاییونفدراسو  هاسازمانو  دنشویمقلمداد  ورزش

میزبانی ی جامع برا برنامة نبودمعیارهای درخواست میزبانی موفق و  فاصلة ،موردپژوهش ةمسئل

الزم و  یهادادهنهادن اطالعات و دراختیار برعالوهکه  رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور است

صنعت  اندازچشمشده در یان وضع موجود و وضع مطلوب تصویر، شکاف مهایتمحدود کردنلحاظ

 .کندیمارائه برای کاهش این شکاف را و راهبردهای الزم گیرد میرا درنظر  ورزش
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درخواست میزبانی و  طرح است کشور الزم صنعت ورزش توسعة برای مطلوب وضعیت طرح وینتد در

بیان  هاکه در پژوهش له آیداو  جانبههمه ابزار توسعة عنوانبه المللیینببرگزاری رویداد ورزشی 

آرمانی  طرح داشتننگهمحفوظبر عالوه شودیم باعث شکاف تحلیل .نظر گرفته شوددر ،است شده

 تدوین امکان یتدرنها تا کند برازش فعلی هاییتمحدود و موانع به توجه با را طرح این طلوب،م

 وضع از انتقال برای هایتمحدود و موانع کردنلحاظ با آرمانی وضعیت به طرح مطلوب ترینیکنزد

 ،رضاییدباغی و ) شود تولید روز واقعیات بر مبتنی و سندی شود میسر مطلوب وضع به موجود

 .(1393 ،طباطباییرحیمیان و ؛ 1388

را ترسیم  هاآرمانیافتن به دست راه ینبهتر روشی است که دیدگاه روشنی برای 1تحلیل شکاف

ن اکنوهم کهاست  موقعیتی بین فاصله تعیین»عبارت است از  شکاف تحلیلدیگر، عبارتکند. بهمی

تحلیل . «فاصله این طی روش شناسایی و برسیم آنجا به داریم درنظر که جایگاهی و داریم قرار در آن

این روش بیشتر برای اولین است که سنجی رویداد امکانشکاف یکی از ابزارهای اساسی در مطالعات 

برای  موجود هایشکاف. (2012 ،2دانفی) رودیمکار هیا شهرهای مبتدی میزبانی ب هادرخواست

میزبانی  راهبردی و هدف اندازچشمو با توجه به  ظرموردنه نوع رویداد ب وابسته درخواست میزبانی

 افق ،گریدعبارتبه .ایدکشیده تصویربهاز رویداد  مطلوب ةآیند عنوانبه آنچه یعنی ؛شودیمشناسایی 

 تعیین برای گریلتحل به را الزم راهنمایی جهانی فوتبالیا جام ی آسیاییهایبازمیزبانی  برای زمانی

 برای آمدهدستبه عدد و شکاف یک اهمیت میزان است که مسلم د.دا خواهد راهبردی هایشکاف

ی متفاوت المللنیبی ارشتهتکی هارقابتبا میزبانی رویداد مسابقات کشتی، شنا، والیبال و دیگر  آن

 دارای زیرساختی، فنی و قانونی شکاف شایدی آسیایی هایبازمیزبانی  کردنققخواهد بود. مح

 میزبانی مسابقات جهانی والیبال، کردنمحقق در اما ؛باشد ضعف ترینبزرگ یا رمقدا بیشترین

 ةهم از آن مقدار و رددا را اهمیت بیشترین اجرایی جنس از شکاف هندبال، کشتی و غیره، فوتسال،

که  (2012 )دانفی، دارد بستگیهای میزبانی نوع و گزینه به چیز همه بنابراین، است؛ بیشتر هاشکاف

ملزومات و  ازنظرکه  جهانی فوتبال استیی و جامآسیا هاییباز موردنظروهش رویداد این پژ در

  .سطح رویداد مشابه هستند

و اماکن ورزشی جدید  افزارسختلحاظ جانبة ورزش هم ازها و تجربیات میزبانی توسعة همهپژوهش

ورزش همگانی،  سعة، تویاحرفهنیروهای متخصص، پرورش ورزشکاران  و هم ازلحاظ توسعة

؛ 2012دانفی، ؛ 2007 پروس،؛ 2006هورن، ) اندشی و غیره را نشان دادهتفریحی ورز هاییتفعال

از دالیل درخواست میزبانی  یکبنابراین، ی (؛2016 کاپالنیدو و همکاران،؛ 2013گتز و پیچ، 

                                                 
1. Gap Analysis 

2. Dunphy 
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دی مبنای این دو عامل کلی است. یورزش و مشارکت ورزشصنعت  ، توسعةرویدادهای بزرگ ورزشی

 عنوانبه شود. هاورزشسبب افزایش آگاهی از  تواندمیرویداد ورزش  ،یکی اینکه .تفکر هستند

در شفیلد را  1999سال  یی مسابقات قهرمانی شنای اروپاارسانهکه پوشش  هایی، پژوهشنمونه

 هشتیباً تقراما  ند؛کمتری داشت نسبتاًاین رویدادها اثر اقتصادی ند که نشان داد ند،بررسی کرد

، اهمیت دنبال آنی از ورزش شنا و بهآگاهاین امر، .(2008 والترز،ند )تلویزیونی داشت میلیون بینندة

درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای  ،دوم اینکه .دهدمیآن را نشان  یهازیرساخت توسعة

دهندگان همة درخواست کهطورهمان ؛ها و اماکن ورزشی نیاز دارندورزشی به تدارک زیرساخت

تدارکات ورزشی را  رویدادهای ورزشی با توجه به گستردگی رویداد برای موفقیت درخواست خود

)مانند مسابقات آزاد  میزبانی تعداد زیادی از رویدادهای بزرگ دلیلکنند؛ مثاًل ملبورن بهآماده می

بقات لیگ برتر فوتبال گرند پیکس(، جام ملبورن و مسا، مسابقات فرمول یک )و گلفتنیس 

این شهر دارای اماکن ورزشی با  .خود گرفته استرا بهلقب شهر مرکزی ورزش استرالیا  ،استرالیا(

ان میز ازلحاظدیدگاه مردم و هم  ازنظرجامعه )هم  یت تودةو حماالمللی استانداردهای باالی بین

 بب مشارکت بسیار گستردةای ورزشی سممکن است میزبانی رویدادهحضور در رویدادها( است. 

و  هاپارکو یافته است  یشافزا هاورزشاما رونق و مشارکت نسبی  نشود؛ هاورزشمردم در 

های ورزشی یتفعالقوی حضور مردم منطقه در  ةکنندجذب شدهساختهی ورزش دائمیهاسالن

 .اندشده
 هایبخشتوسط  المللیبینو منافع ملموس و ناملموس میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ  ،بنابراین

 ی، اقتصادی، اجتماعی و غیره،سیاس منافع ،شهر جهانی مانند منافع شهرت گردشگریمختلف 

 جانبةهمه ابزار کلیدی و پیشتاز در توسعة عنوانبهاست که  توجهقابلمحسوس و  ،اغواکننده قدرآن

 1974آسیایی  هایبازی. میزبانی شودمیکار گرفته هب توسعهدرحالو  یافتهتوسعهتوسط کشورهای 

میزبانی رویدادهای ورزشی  پروندة در ،المپیک هایبازیتالش ناموفق برای میزبانی  بار دوو 

موفق  هایتالشاما ایجاد وقفه و رهایی میزبانی پس از انقالب اسالمی و  ند؛وجود دار درگذشته

توجه کشور ما  ، نشانةایران درو جهانی  ایرشتهتکاخیر برای میزبانی رویدادهای مختلف  هایسال

های میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی محسوب ها و پایههای میزبانی است که قدمفرصتبه این 

 های بزرگ نیاز دارد؛ بنابراین،میزبانیرو برای ارزیابی صحیح مسیر پیشاین امر به . شودمی

ها و یرساختزد و وضعیت مطلوب که وضعیت موجواین هستند  پژوهشاساسی این  هایسؤال

عوامل موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران چگونه است؟ شکاف بین وضعیت موجود 

 و مطلوب وضعیت موجود، بندی وضعیتیتاولوو وضعیت مطلوب میزبانی به چه میزان است؟ 

 یدادهای بزرگ ورزشی ایران چگونه است؟روعوامل میزبانی  شکاف
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 پژوهش شناسیروش
در گام استفاده شد.  هاداده آوریجمعکمی و کیفی برای  در این پژوهش از روش پژوهش آمیختة

از ادبیات  لیستچک صورتبهاز معیارهای میزبانی موفق رویدادهای ورزشی  ایمجموعه ،اول

ر از نف 16با  شدههدایت، دربارة این معیارها در مصاحبة نیمه. در گام دومپژوهش استخراج شد

میزبانی رویدادهای بزرگ و اساتید مدیریت ورزشی  دیران ارشد ورزشی باتجربه در حوزةم

و  بحثبودند،  شده انتخاببرفی گلوله گیرینمونه صورتبهکه  کشور بدنیتربیت هایدانشکده

 موردقبولتا وضعیت این عوامل در کشور ما در شرایط اخیر و در مقایسه با سطح  وگو شدگفت

 ،برای استخراج عوامل هامصاحبهکیفی  هایدادهمشخص شود.  المللیبینبانی رویدادهای بزرگ میز

ی نظرهاق نقطهتواف) با استفاده از روش دلفی ،و ضبط شدند. سپس بردارییادداشت زمانهم

میزبانی  راهبردی حوزةموفقیت در  یارمع هفت بر مبتنی. این نتایج شدشناسایی  متخصصان(

ارزیابی نی تحلیل شکاف معیارهای میزبانی یع ؛که در گام بعدی ندبودی بزرگ ورزشی رویدادها

. محیطییستزاجتماعی، قانونی و  -مالی، عملیاتی، بازاریابی، دانش و مدیریت، فرهنگ :شدند

درخواست میزبانی  درزمینة و ادبیات پژوهش خبرگان نظر به توجه با شدهرذک یهاحوزه یبندطبقه

 است.  شده انجامصنعت ورزش  توسعة بر تمرکز رویداد بزرگ ورزشی با و برگزاری

و فراگیر درخواست میزبانی  جانبههمهماهیت  دلیلبهتحلیل شکاف  در این پژوهش، برای

، تغییرات مداوم منابع و ملزومات هر یازموردن هاییرساختزرویدادهای بزرگ ورزشی در معیارها و 

فنی و  یهاشاخصاقتصادی، سیاسی،  آمارمحدودیت در دسترسی به  ،و همچنین هایبازدوره از 

ارزیابی  البته،است.  شده استفادهوضع مطلوب و فعلی تنها از روش ارزیابی کیفی  ،هایرساختز

که برنامة راهبردی  شودیممیزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی زمانی استفاده  کمی برای یهاداده

 یهاسازمان یهاگزارشاقدامات و  یطةدر حاین نوع ارزیابی  ،بنابراین؛ باشد شدهیطراحمیزبانی 

، استاندارد، تجربی و فراتر از روزآمداما ارزیابی کیفی اطالعات  ؛است یرپذامکانورزشی یا مدیریتی 

مورد برای تحلیل شکاف در .کندیمرا فراهم  جزئیات پنهان موضوع یآشکارساز صورتبه ،کمی آمار

که  وضعیت مطلوب موردنظر ترسیم ،. نخستشوندسه مرحله باید انجام  ،وردنظرم ةپروژیک 

را که در آینده  ی. این کار وضعیت مطلوبجامعه استهدف  معنای شناخت هدف و آرمانبه

 ،و سپس وضعیت فعلی وتحلیلیهتجز ،کند. گام دومیروشن م م،به آن دست پیدا کنی خواهیمیم

 (.1388دباغی و همکاران، ) شودمیپیشنهاد  و اقدامات بعدی افشکزدن در پل نحوةشناسایی 

 ،ها و سپسگویه ،پیشین هایپژوهشو  شدههدایتنیمه مصاحبة با استفاده از نتایج ،در گام بعد

نفر از مدیران و اساتید  25 به تأیید که روایی صوری آن شد استخراج و طراحیپژوهش نامة پرسش

نامه عوامل پرسشاین  آمد. دستبه 76/0کرونباخ  یآلفاایی آن با و پای رسیدمدیریت ورزشی 
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عوامل  دهندگانپاسخوضع مطلوب و وضع موجود( بررسی کرد. ) یدوبخش سؤال 36را با  گانههفت

 یگذارارزشبیشترین اهمیت( ) 10ضع موجود و مطلوب را از عدد یک )کمترین اهمیت( تا عدد و

ملی المپیک،  ورزشی، کمیتة هاییونفدراسران ارشد ورزشی در مدی پژوهش یآمار جامعة کردند.

مدیریت و میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی  در حوزة باتجربهوزارت ورزش و اساتید متخصص و 

نامه برگزیده به پرسش ییگوپاسخبرفی برای نفر به روش انتخاب نمونة گلوله 120 ،میاناینازبودند. 

 .ندشد آوریعجمنامه پرسش 108که شدند 

 از پس مچنین،ه و هاداده یافاصله و پیوسته مقیاس به توجه با هاداده آماری وتحلیلیهتجز برای

 برای گروهیتکتی  مستقل، گروه دو تی یپارامتر یهاآزمون از ،هاداده بودنطبیعی از اطمینان

 برای ،فریدمن آزمون از و مطلوب وضع و موجود وضع بین شکاف تعیین و وضعیت شناسایی

 .شد استفاده عوامل میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی یبندرتبه

 

 نتایج
پژوهش  نامةاستخراج پرسش شده، تنها برایهدایتکیفی بخش مصاحبة نیمههای نتایج و یافته

 وضعیت بررسی برایتحلیل شکاف،  نامةپرسش هایدادهتحلیل  در ،. سپسندکار گرفته شدهب

 گروهیتکآزمون تی  از ،یدادرو یبرگزارعوامل موفقیت درخواست میزبانی و مطلوب  و موجود

 هادادهشمارة یک( گویای توزیع طبیعی )جدول  1فواسمیرن -نتایج آزمون کلموگروفشد.  استفاده

است که از سطح  938/0و  933/0ترتیب ، بهمطلوب موجود وسطح معناداری برای وضع  ،زیرا ؛است

 تر است.بیش 05/0ی معنادار
 

 ف واسمیرن -آزمون کلموگروف -1جدول 

معناداری سطح  
Z کلموگروف

فویرناسم  

قدر مطلق 

 بیشترین تفاوت

انحراف 

 استاندارد
 وضعیت میانگین

933/0 539/0  052/0  225/0  88/2  وضع موجود 

938/0  534/0  051/0  211/0  34/8  وضع مطلوب 

 

 و مطلوب موجود وضعیت درخصوص که ستا دو حاکیشمارة جدول  در شدهارائه نتایج بررسی

سطح  در فرضی میانگین و نمونه بین میانگین معناداری تفاوت میزبانی در ایران، ةگانهفتمعیارهای 

 عوامل مالی، موجود وضعیت کهدهد نشان می نتایج یگر،دعبارتبه دارد. وجود 01/0معناداری 

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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در های بزرگ یزبانیمبرای  ،محیطییستو زنی عملیاتی، دانش و فناوری، بازاریابی، فرهنگی، قانو

 .نامطلوب بوده است نسبتاًوضعیت 

 
مطلوب میزبانی  و موجود وضعیت درخصوص ورزش مدیران ارشد حوزة نظرهای میانگین مقایسة -2جدول 

 نمونه(تک تیرویدادهای بزرگ ورزشی )

 
 میانگین وضعیت

انحراف 

 معیار
 آماره تی

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی

 مالی
37/8 وضع مطلوب  46885/0  671/185  001/0  107 

49913/0 2.77 وضع موجود  868/57  001/0  107 

 عملیاتی
42/8 وضع مطلوب  47211/0  511/185  001/0  107 

35/3 وضع موجود  62960/0  403/55  001/0  107 

 دانش و فناوری
76/8 وضع مطلوب  58333/0  174/156  001/0  107 

72/2 وضع موجود  83557/0  167/36  001/0  107 

 بازاریابی
18/8 وضع مطلوب  9859/0  904/143  001/0  107 

74/2 وضع موجود  73185/0  024/39  001/0  107 

 اجتماعی -فرهنگی
61/8 وضع مطلوب  41902/0  569/213  001/0  107 

52/3 وضع موجود  56721/0  669/64  001/0  107 

 قانونی
99/7 وضع مطلوب  52078/0  589/159  001/0  107 

76/2 وضع موجود  56206/0  091/51  001/0  107 

 محیطییستز
04/8 وضع مطلوب  72839/0  801/114  001/0  107 

28/2 وضع موجود  70961/0  494/33  001/0  107 

 کل
34/8 وضع مطلوب  21103/0  914/410  001/0  107 

88/2 وضع موجود  22506/0  188/133  001/0  107 

 

درخواست میزبانی و برگزاری  مطلوب و موجود وضعیت بین معنادار اوتتف وجود بررسیبرای  

در  شدهمحاسبهاستفاده شد. تی « تی مقایسة دو گروه وابسته» نآزمو از ،رویدادهای بزرگ ورزشی

عیت موجود و مطلوب برای ضخصوص و، بیانگر وجود تفاوت معنادار درP≤01/0سطح معناداری 

 (.)جدول شمارة سه فق رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران استدرخواست میزبانی و برگزاری مو

شکاف معناداری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درخواست میزبانی موفق  یگر،دعبارتبه

 ایران وجود دارد.
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شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درخواست میزبانی و برگزاری موفق رویدادهای  -3دول ج

 بزرگ ورزشی در ایران

 تی انحراف معیار میانگین وضعیت معیارها
سطح 

 معناداری
درجه 

 آزادی

 مالی
37/8 وضع مطلوب  46885/0  

787/74 001/0 
107 

49913/0 2.77 وضع موجود   

 عملیاتی
42/8 وضع مطلوب  47211/0  

726/65 001/0 
107 

35/3 وضع موجود  62960/0   

 دانش و فناوری
76/8 وضع مطلوب  58333/0  

322/62 001/0 
107 

72/2 وضع موجود  78355/0   

 بازاریابی
18/8 وضع مطلوب  59/0.98  

148/62 001/0 
107 

74/2 وضع موجود  73185/0   

 اجتماعی -فرهنگی
61/8 وضع مطلوب  41902/0  

691/75 001/0 
107 

52/3 وضع موجود  56721/0   

 قانونی
99/7 وضع مطلوب  52078/0  

188/7 001/0 
107 

76/2 موجود وضع  56206/0   

 محیطییستز
04/8 وضع مطلوب  72839/0  

649/61 001/0 
107 

28/2 وضع موجود  70961/0   

 کل
34/8 وضع مطلوب  21103/0  

310/179 001/0 
107 

88/2 وضع موجود  22506/0   

 

موفق  درخواست میزبانی شکاف و مطلوب وضعیت موجود، که وضعیت سؤالبه این  پاسخ یافتن برای

 :ندشد انجام است، مراحل زیر چگونه رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

 وضعیت بندییتاولومدیران ارشد ورزشی کشور،  اظهارات دادننشان معنادار برعالوه فریدمن آزمون

 هاییباز جهانی فوتبال وجام)را  میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی برای موفقیت در دریافت موجود

عملیاتی، قانونی، مالی، بازاریابی، دانشی و  اجتماعی، -معیارهای فرهنگی شامل ترتیببه آسیایی(

، ایران با توجه به معیارهای یگردعبارتبه. چهار(شمارة جدول ) نشان داد محیطییستزفنی و 

نظر معیارهای فرهنگی و اجتماعی، عملیاتی، قانونی، مالی، از ترتیببه ،درخواست میزبانی موفق

 دارای وضعیت بهتری است. محیطییستزازاریابی، دانشی و فنی و ب

 مطلوب وضعیت بندییتاولو ،مدیران ورزشی اظهارات دادننشان معنادار برعالوه فریدمن آزمون

دانش و فنی،  ترتیب شاملموفق رویدادهای بزرگ ورزشی را بهمعیارهای درخواست میزبانی 

شمارة )جدول  و قانونی نشان داد محیطییستزبازاریابی،  فرهنگی و اجتماعی، عملیاتی، مالی،
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 ترتیب، به، طبق نظر مدیران ورزشی، وضعیت معیارها برای اخذ میزبانی موفقیگردعبارتبهچهار(. 

بوند و قانونی  محیطییستزمعیارهای دانش و فنی، فرهنگی و اجتماعی، عملیاتی، مالی، بازاریابی، 

معیارهای درخواست  شکاف رتبة بندییتاولو ،همچنین دارند.نیاز تری به تقویت و بهبود بیشکه 

 ،مالی، بازاریابی، قانونی محیطییستزعوامل دانش و فناوری،  ترتیب، بهمیزبانی موفق در ایران

بیشترین ازنظر مدیران ورزشی،  ،یگردعبارتبه .ندنشان داده شد اجتماعی و عملیاتی -فرهنگی

مالی،  محیطییستزدانش و فناوری، عوامل ترتیب ست میزبانی موفق بهعیارهای درخواشکاف م

 .بودند اجتماعی و عملیاتی -بازاریابی، قانونی، فرهنگی

 
نظر شکاف صنعت ورزش ایران ازم میزان و مطلوب وضعیت موجود، وضعیت میزان بندیرتبه -4جدول 

  میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی

 معیارها

 رتبة شکاف رتبه در وضعیت مطلوب وددر وضعیت موج رتبه

میانگین 

 رتبه
 اولویت

میانگین 

 رتبه
 اولویت

میانگین 

 رتبه
 اولویت

73/3 مالی 93/3 چهارم  35/4 چهارم   سوم 

28/5 عملیاتی 25/4 دوم  16/3 سوم   هفتم 

58/3 دانش و فناوری 37/5 ششم  17/5 اول   اول 

62/3 بازاریابی 38/3 پنجم  88/3 پنجم   چهارم 

66/5 اجتماعی -هنگیفر 01/5 اول  18/3 دوم   ششم 

74/3 قانونی 81/2 سوم  57/3 هفتم   پنجم 

39/2 محیطیزیست 25/3 هفتم  69/4 ششم   دوم 

 6 6 6 درجه آزادی

946/173 مجذور خی  009/125  313/204  

001/0 سطح معناداری  001/0  001/0  

 

 ،برخی از معیارها هاییرشاخهزت ی موفق و اهمیبا توجه به گستردگی ابعاد درخواست میزبان

 شدند که در جدول یبندرتبهصورت مجزا در آزمون فریدمن گانه نیز بهعوامل هفتهای زیرشاخه

شده میانگین رتبه نشان داده  ترینیینپاباالترین و وضعیت موجود  ، براساس اولویت رتبةپنج شمارة

عامل  10ترتیب به ،شکاف( طلوب )اندازةوضع موجود و ماختالف میانگین اساس ، برینهمچناست. 

، بیشترین شکاف یا بیشترین یگردعبارتبه .اندشمارة شش بیان شدهدر جدول )زیرمعیار( اصلی 
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های شمارة یک در شکل بیان شده است. یبتله بین وضع موجود و مطلوب در زیرمعیارها به ترفاص

 شده است. شان دادهن یزبانی موفقشکاف معیارهای درخواست مو شمارة دو، 

 
 معیارها( درخواست میزبانی موفق طبق اولویت وضع موجودرتبه عوامل )درونباالترین و کمترین  -5 جدول

 درخواست میزبانی معیارهای موفقیت
میانگین وضع 

 موجود

میانگین وضع 

 مطلوب

رتبه وضع 

 موجود

رتبه وضع 

 مطلوب

ن
گی

یان
ن م

ری
الت

با
 

3157/7 ی از رویدادحمایت اجتماع 1  5741/8  04/35  21/20  

4259/6 امنیت، ایمنی 2  7222/8  25/31  55/21  

1389/4 جنبش داوطلبی 3  5/8  2/25  26/19  

ن
گی

یان
ن م

ری
مت

ک
 

1 
ها و کسب درآمد منابع مالی فدراسیون

 از ورزش
9722/1  0648/9  72/13  5/24  

9259/1 هامشکالت تجارت جهانی و تحریم 2  0877/7  4/13  27/11  

9074/1 تبلیغات و فروش کاال و خدمات داخلی 3  6759/8  39/13  49/21  

9352/1 محیطیرعایت استانداردهای زیست 4  9815/7  23/13  63/15  

5 
تخصصی مدیریت  -های فنیمهارت

 درخواست میزبانی و برگزاری رویداد
5185/1  7404/8  94/9  22 

4722/1 ای مسابقات زنانحضور و پخش رسانه 6  5833/8  54/9  23/20  

 
اساس بیشترین نی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی برمعیارها( میزباعوامل )درون یبندرتبه -6جدول 

 میانگین شکاف وضع موجود و وضع مطلوب در ایران

 زیرمعیارها
میانگین اختالف وضع موجود و 

 مطلوب )میزان شکاف(

 رتبة

 شکاف

اولویت 

 شکاف

 اول 38/27 2222/7 یزبانیخصصی مدیریت مت -فنی هایمهارت

 دوم 74/26 0741/7 وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی

 سوم 66/26 1111/7 ی مسابقات زنانارسانهحضور و پخش 

 چهارم 65/26 0926/7 و کسب درآمد از ورزش هاونیفدراسمنابع مالی 

 پنجم 9/25 9815/6 وجهه و هویت جهانی

 ششم 75/24 7685/6 خلیتبلیغات کاال و خدمات دا

 هفتم 25/23 5093/6 رقبا درمقابل شانس موفقیت درخواست

 هشتم 76/21 1667/6 های پایدار شهری سیاست

 نهم 65/21 1111/6 المللی )شهروند جهانی(روابط فرهنگی بین

 دهم 12/21 0463/6 محیطیرعایت استانداردهای زیست
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 معیارها( میزبانی موفق در ایرانوامل )درونوضعیت مطلوب عوضعیت شکاف وضعیت موجود و  -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
میزان شکاف معیارهای درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران و مقدار پل  -2شکل 

   الزم برای رسیدن به جایگاه مطلوب
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 گیرییجهنتبحث و 
اوبرین و چلیپ (، 1394کاران )و هم کشاورز، (1391کوشا )مطالعات های نتایج این پژوهش با یافته

 همکاران کاپالنیدو و، (2012دانفی )(، 2010کاراداکیس و کاپالنیدو ) ،(2007پروس )(، 2007)

، (2007اوبرین و چلیپ )که طورهمسو و هماهنگ است. همان (2016(، گتزو پیچ )2016)

وامل و معیارهای ردند، اهمیت عک ( بیان2016گتز و پیچ ) ( و2010کاراداکیس و کاپالنیدو )

شامل معیارهای مالی، عملیاتی، بازاریابی، دانش  موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی گانةهفت

بودند که در این پژوهش شناسایی و تحلیل محیطی یستزاجتماعی، قانونی و  ی،و مدیریت، فرهنگ

درخواست  ت معیارهایوضعین بود که حاضر حاکی از آ نتایج پژوهش. ها تأکید شدشدند و بر آن

ترتیب در معیارهای فرهنگی، اجتماعی، عملیاتی، قانونی، به ،ایرانمیزبانی موفق در وضعیت موجود 

همچنین بین  .نامطلوب( ارزیابی شدحد پایین )در محیطییستز، بازاریابی، دانش و فنی و مالی

ی بزرگ ورزشی در موفق رویدادهامعیارهای درخواست میزبانی  همةوضعیت موجود و مطلوب 

 . است یزیربرنامهلزوم توجه و نشانگر وجود دارد که ارتباط معناداری  ،ایران

دانش و  عوامل یب شاملترت، بهاصلی معیارهایشکاف  بندییتاولوخصوص نتایج آزمون فریدمن در

نتایج  ،همچنین .استی اجتماعی و عملیات -فرهنگی ،، مالی، بازاریابی، قانونیمحیطییستز، فناوری

تخصصی مدیریت درخواست و برگزاری میزبانی  -فنیهای زیرمعیارها شامل مهارت یبندرتبه

ای مسابقات زنان، منابع مالی حضور و پخش رسانه ةمسئلرویداد، وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی، 

شانس خدمات داخلی، ه و تصویر جهانی، تبلیغات کاال و هو کسب درآمد از ورزش، وج هایونفدراس

المللی )شهروند های پایدار شهری، روابط فرهنگی بینرقبا، سیاست مقابلدر موفقیت درخواست

 است. محیطیجهانی( و رعایت استانداردهای زیست

این بود که تنها سه عامل حمایت  ةدهندنشانوضعیت موجود  امل براساس رتبةعو یبندرتبه

از چهار  دارای میانگین بیشترارای باالترین اولویت و نبش داوطلبی داجتماعی از رویداد، امنیت و ج

 )وضعیت متوسط( هستند.

زیاد بین وضع موجود و وضع  ة فاصلةدهندنشان ،این نتایج و نمودار بصری میزان شکاف عوامل

این شکاف در معیارهای . ویدادهای بزرگ ورزشی در ایران هستندمطلوب برای میزبانی موفق ر

اهمیت توجه مدیران دهندة نشان، اندبیان شده تریجزئصورت به هارشاخهیزصورت که بهموفق 

ورزشی و مدیران ارشد شهری  هاییونفدراسملی المپیک،  ورزش، کمیتةارشد وزارت 

 گذشتة هاییزبانیمکالن خود است.  هایگیرییمتصماین عوامل جهت  دربارة گیرندهیمتصم

و  آسیا یهاباشگاهجام  مسابقات جهانی کشتی، والیبال،اخیر  هاییزبانیمو  1974 آسیایی هاییباز
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اما این تجربیات در  ؛دنایران وجود دار هاییزبانیم غیرمتعهد در پروندة جنبش کشورهای اجالس

 .بزرگ ورزشی بسیار اندک و ضعیف هستندمقایسه با رویدادهای 

 ،دهنده و مدیریت رویدادخواستتجربة تیم در آگاهی و مورد شکاف دانشی و فنی معیار تخصص،در

در  المللیینب یهاپستباید با استفاده از تجربیات میزبانان قبلی، حضور بیشتر در مجامع و کسب 

و  المللیینبمیزبانی رویداد در سطح  مشاورة یهاشرکتجهانی، استفاده از دانش  هاییونفدراس

ای معتبر و زبانی، داشتن اعضای حرفهترکیب تیم می مورددرشکاف موجود را برطرف کرد.  غیره،

ی میزبانی موفق و هادرخواستمرتبط، آگاه از مسیر درخواست میزبانی و داشتن اطالعات از  ةباتجرب

شدن حق میزبانی یک رویداد ورزشی باید دهنده برای برندهست. تیم درخواناموفق قبلی اهمیت دارد

ی مثبت دهند. رأ هاآنمتقاعد کنند که به المللی را ینفدراسیون ب ةرندیگمیتصماعضای 

کنند که آیا یک درخواست میزبانی موفق خواهد بود یا کلیدی مشخص می یمنظور، معیارهایبدین

تمایز  است میزبانی موفق عنصر اساسی است؛ اما عاملدرخو ائةنه. اعتبار و ظرفیت برگزاری برای ار

المللی های مختلف ملی و بینرویداد جربةنیست. داشتن تموفق و ناموفق  بین یک درخواست

که با انتخاب مناسب کارکنان کلیدی در تیم ال است؛ اما این عنصر زمانیهیداشک بدون

شواهدی از شایستگی و  روی کاغذ،باشد. این مسئله حداقل تواند مؤثر می ،دهی همراه باشدسازمان

به وجود ترکیبات حیاتی  ،میزبانی رزمینةبسیار موفق د ق است. مدیرانمدیریت مؤثر و موف ظرفیت

 ،در مدارک درخواست میزبانی د.نکنید میتأکو  اذعانبرای موفقیت در مسیر درخواست میزبانی 

صاحبان رویداد را پاسخ دهد.  شدةها یا ملزومات تعیینسؤال ،صورت خالصهکیفیت اطالعات باید به

جدیت و پایداری  ة اطمینان صاحبان رویداد،اطالعات و درج تیفیباکای درخواست حرفه ارائة

 دهد.درخواست میزبانی را نشان می

مربوط به آلودگی زیاد استانداردهای جهانی  دنرنکرعایت، معیار محیطییستزشکاف  درزمینة

و  آالتینماش)ریشه در خودروهای غیراستاندارد،  خصوص تهرانههوای شهرهای بزرگ ایران ب

 یهازبالهدیگر مانند ریختن  محیطییستز هاییآلودگو غیراستاندارد دارد( و  یندهآال یهاهکارخان

و نوع  خودروها تریعسر. برای رفع شکاف باید هرچهستا هادشتو  هارودخانهصنعتی و شهری به 

و  صنعتی و شهری به مسیر صحیح یهازبالهد، نجهانی تولید شو استانداردمطابق با  هاآن سوخت

 شدن شهر توجه بیشتری شود. ند و به سبزایت و کنترل شویکپارچه هد

در  اندک صنعت ورزش ییدرآمدزاو  هایونفدراسشکاف مالی، معیار کمبود منابع مالی  درزمینة

نیازمند تدابیر  ،یا صندوق مختص رویدادو نداشتن منابع مالی  اقتصادی هاییتمحدودکشور، 

رویداد های میزبانی  جهت موفقیت در کسب اولیه، عنوان یک اصل به. و اساسی هستند بلندمدت

میزبانی پیروز  زیرساختی اولیة مراحل و پیش نیازهایست شهری که نتواند محال ا ،بزرگورزشی 
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؛ 2007 )پروس، موفق شده باشددر مراحل رقابت با کاندیدهای دیگر حق میزبانی  درگرفتن، شود

بندی آن بودجه و میزان هزینة برگزاری و نحوة (2010 النیدو،کاراداکیس و کاپ؛ 2008 والترز،

جه به اقتصاد وابسته ست. این مسیر با توا هامنابع مالی معتبر فدراسیونوجود نیازمند توجه وِیژه و 

سنجیده، توجیه مستند و با مدارک منافع مختلف رویداد برای مجلس،  به دولت، ازطریق برنامة

 (.2014است )اسمیت،  ادهای دخیل در برگزاری رویدمات و سازمانها و دیگر مقاشهرداری
باید منابع مالی  ،بزرگ ورزشی یک تجارت بزرگ است اینکه درخواست میزبانی رویدادهایدلیلبه

یکی  ،زیرا ؛دندهنده باشو تیم درخواست هایونفدراساختیار ی برای حمایت درخواست میزبانی درقو

 مالی و پولی بسیار چشمگیر کمیتة ینتأم ،یزبانیایل درخواست مدر ف توجهقابلاز نکات 

رشد فنی و  ازجمله هایونفدراساین منابع برای اقدامات مختلف  ،همچنیناست.  رویداد ةبرگزارکنند

 ضروری هستند؛ بنابراین، یاحرفهو رشد و پرورش ورزشکاران  ساخت اماکن ورزشی تخصصی،

منابعی را طراحی  ها وصندوقباید  منظوردیندولت ب ورزش ومتولی ورزش، وزارت  یهاسازمان

داشتن رشد و ثبات  ،درخواست میزبانی موفق مالی در پروندة توجهقابلاز نکات دیگر  کنند.

داخل کشور است تا صاحبان رویداد با اطمینان در اقتصادی و نبود مشکالت اقتصادی  یهاشاخص

 بیشتری رویداد را واگذار کنند.

 گردشگریتبلیغات کاال و خدمات ایرانی در سطح جهان، صنعت  معیار بازاریابی در شکاف

 با ترویج گسترده و کیفیت توانیمو وجود رقبای قوی در میزبانی رویدادها را  نشدهشناخته

امتیازات  توانیمکردن با رقبا ، با مذاکرات و البیمحصوالت و خدمات داخلی ارتقا داد. همچنین

 کسب کرد.ا میزبانی ر

، حمایت زیرا درخواست میزبانی ایران خواهد بود؛مباحث بنیادی ضعف  ازجملهائل شکاف قانونی مس

دولت از درخواست میزبانی ستون اصلی درخواست موفق است و با داشتن تمام معیارهای  جانبةهمه

 بنابراین،نخواهد بود؛  آمیزیتموفقدرخواست میزبانی بدون حمایت کامل دولت هرگز  ،دیگر

همراه با  راستا، باید دراینیزبانیمتوجه و شناخت اهمیت و سودمندی  برمردان عالوهتدول

 هایگذارییاستس ةمسئلاین امر به  باشند. قدمیشپملی المپیک همگام و  یا کمیتة هایونفدراس

میزبانی در  به اهمیت و نقش چه دولت و مدیران شهری. هرشودیم مربوطدولت و شهر نیز  باثبات

 بلندمدت یزیربرنامهپایدار و  هاییاستسبه همان مقدار به  ،باشند آگاهشهر و کشور  وسعةت

بندی بهبود روابط و تنظیم اصول و قراردادها، پای ،حالهربه .کنندیمراستای کسب میزبانی اقدام در

استواری  وبنیادی های قدم کند و همملت و دولت را تقویت می هةهای جهانی هم وجبه اساسنامه

اساسی  ةمسئل. (2012 شود )دانفی،در تدارک درخواست میزبانی موفق و منافع آن محسوب می

شدن درخواست میزبانی را ، نقاط قرمز ردالمللیینبتحریم اقتصادی و مشکالت قانونی در سطح 
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قول مع یدهجهتکل حل این مشباید  ،جانبهو توسعة همه شدنیجهاندر مسیر ؛ اما دهندیمنشان 

 .شود یامدبرانهو 

مردم از درخواست میزبانی و جنبش داوطلبی  یتحما ،یارهامعاجتماعی  -شکاف فرهنگی درزمینة

معنای وضع موجود متوسط ارزیابی شد که ربوط به رویداد، در سطح اندک و بهدر نیروهای مختلف م

یکی از  ،زیرا ن ایجاد کنند؛میزبانی ایرا درخواسترا برای  یسبزرنگاتکا و جایگاه  نقطة تواندیم

میزبانی  درخواستمردم شهر و کشور از ، حمایت اجتماعی اساسی درخواست میزبانی موفق هاییهپا

 اساسی که شکاف فرهنگی بزرگی ایجاد کرده ةمسئلالبته،  رویداد است. آناجتماعی به  و عالقة

زنان است که نیازمند مسابقات  یاهرسانپخش  بودنممنوعو  حجاب ةنشدحل ةمسئل است،

کلی صورتدر ورزش کشور به مسئلهاین  کردنوفصلحل هوشمندی و فراست مدیران مذهبی برای

 یهاشبکهکنار ارتباط محدود فرهنگی و شدة ایران و ایرانی دریغتبلنادرست هةوج ،است. همچنین

اساسی  ییجوچارهباید  بارهیندرااست که شده دادن ایران ، سبب منزوی جلوهایران یاماهوارهاندک 

 ییهابرنامهبیشتر، سهولت ترددها و  المللیینب وابط فرهنگی، ایجاد روابط دوستانةر همچون توسعة

 تا درخواست میزبانی موفق داشته باشیم.از این قبیل شود 

 شهر و ه و شهرت جهانیهوج ، باید توجه کرد که میزبانی بهترین فرصت برای توسعةهمچنین

 است. شده شناختهملت میزبان فرهنگ 

، اسکان، ونقلحمل ازجملهفیزیکی ) هاییرساختز، شکاف عملیاتی موجود در معیارهای یتدرنها

 یهاسازمانکنار روابط کاری و اداری ضعیف بین و خدمات رفاهی( در استادیوم و امکان ورزشی

واست میزبانی است که برای وفقیت درخدر مبنیادی  ایهمسئل ،مختلف مربوط به یک رویداد بزرگ

عمرانی کشور پیش  یهابرنامه رأسزیرساختی در  بلندمدت یهابرنامهزدن بر این شکاف باید پل

د و از عوامل نها دارزیادی درنظر صاحبان رویداداهمیت های فیزیکی و ورزشی زیرساخت د.نرو

داخلی در ارائة درخواست  یزشی فدراسیونانگ کننده در موفقیت درخواست و عاملاساسی و تعیین

داشتن  (.2016، کاپالنیدو و همکاران ؛1393 ؛ یوسفی و همکاران،2002 )امیری،میزبانی هستند

در واگذاری حق  ،های محکم و استوار در شهر برای اثرگذاری و ایجاب صاحبان رویدادهازیرساخت

شدن و به چگونگی آماده و خوباستوار  زیرساخت ،زیرا بانی به آن شهر الزم و ضروری است؛میز

خاورمیانه از نکات  در منطقة آرامش و امنیتوجود  دهد.درخواست میزبانی شکل و جهت می ارائة

 باشد. شدهشناختهمبنای خوبی برای پوشش شکاف  تواندیمو مثبت است که  توجهقابل

همراه دارد دی بهنی منافع متعدمیزبارقابت درخواست در  خود شرکتکه  کردباید توجه ، هرحالبه

در فایل های ورزشی حضور یابند. گذارد تا در میدان رقابتیمو کشورها تأثیر  شهرهاکه بر تصمیم 

ست وجود حمایت مالی موفقیت ا کنندةیینتعآنچه  ،بزرگ ورزشی یدادهایرو یزبانیمدرخواست 
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و  اساسی ایهیرساختز اختو س تدارکدولت،  جانبةکامل از کمیتة برگزاری، حمایت همه

درمورد تدارکی  Xعامل کنار این معیارها، در فراخوان میزبانی است. در شدهمطرح دیگر معیارهای

که بسیار قدرتمند درخواست است فراتر از انتظارات صاحبان رویداد در یک زمینه یا معیار میزبانی 

؛ کاپالنیدو و 2016 پیچ، ؛ گتزو2012 ی،)دانف دهدی دیگر قرار میهادرخواستمیزبانی را جلوتر از 

ی میزبانی هستند که آن هادرخواستتفاوت در  دنبال نقطة. صاحبان رویداد به(2016 همکاران،

تباط با ، ارفراتر از انتظارات صاحبان Xی عامل هاروشاز کند. یکی را از دیگران مجزا می درخواست

 یتیحما اثانویه ی ،از معیارهای اولیه Xارد که عامل فرقی ند ،بنابراین عواطف صاحبان رویداد است؛

اثرگذاری بر جریان   Xبا صاحبان رویداد است. هدف عامل بلکه مهم ایجاد ارتباط قوی عاطفی باشد؛

المللی ای بینآن در سطوح بسیار باالی رویداده ی عاطفی است. نمونةهاراهانتخاب میزبان از 

عیارهای م تأمینخاطر را به 2008ی المپیک اهیباز ،لمپیکالمللی ابین ورزشی است که کمیتة

 تربزرگی این کمیته به برگزاری رویداد در کشور مندعالقه دلیلالزم به چین واگذار نکرد؛ بلکه به

)چینی( بود. این عامل برای کشورهای اسالمی که تاکنون میزبانی برخی  دنیا از نژادهای مختلف

 ارزشمندی باشد. تواند نقطة، میندانکردهکسب  کیالمپمانند را رویدادها 

داخل،  بازار بلوغکه میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ابزار قدرتمندی برای  باید توجه کرد یتدرنها

و  قوانین و امکانات ورزشی استاندارد، اصالح هایونفدراس بازاریابی ورزشی، توسعة سیستم ارتقای

 خدمات و محصوالت کیفی سطح ، ارتقایکشور صنعت ورزش قایت، ارالمللیینبمسائل ورزشی و 

 از حداکثری ، استفادهموفق بعدی هاییزبانیمدرخواست  ، تدوین راهبرد و برنامةالمللیینب ابعاد در

 نظام در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و جانمایی کشورها سایر با روابط رویداد برای توسعة

 است. ملی توسعة
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Abstract 

The gap in sports industry main the difference between customers' expectations 

and their perceptions of the real situation. Basic steps to bridging these gaps are 

to identify current situation and desired status and amount of the gap. The aim of 

this study is to identify the current situation, the ideal situation, and the gaps in 

the sports industry in terms of hosting major sporting events. a combination of 

quantitative and qualitative research method was followed to identify the gap 

factors. To find out qualitative data a Simi- structure interwove with 16 member 

and for quantitative data 120 member of sports manager of sports federations, 

Olympic committee, sports ministry and sport management masters were 

conducted, then 120 gap analysis questionnaires for quantitative data used. The 

questionnaire validity was confirmed by 25 of the sports management and 

measurement reliability Cronbach's alpha was 0.76. Delphi method was used for 

analyzing qualitative data. For quantitative data, descriptive statistics, mean, SD, 

analysis of variance and t-test was used. Friedman test was used to rank the factors 

and identify the gaps. The resulting analysis of data indicates that the current 

situations are the Social dimension, operational, legal, financial, marketing, 

science and technology and environmental conditions. Main gaps were identified 

in the knowledge and technology dimensions. To improve the gap some 

indications proposed. 
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