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 ده چکی

توجه  رهرار ریرنهد     کنند تا در سطح جهانی مورد  یمهای کالنی را دنبال  راهبرددر عرصۀ توسعۀ شهری،  مدیران پیشتاز

 عنهوان  به  کننهد  در ایهن پهشوهش، شههر تههران       یمه بنابراین کانون توج  خود را ب  رویدادهای بزرگ ورزشهی متررکهز   

ت، از جنبۀ ظرفیت میزبهانی رویهدادهای بهزرگ ورزشهی ارزیهابی و      ی توسعۀ راهبردی اسها برنام ی ک  دارای شهر کالن

شهده بها    یتهدا یست و مصاحبۀ نیر ل چکتحلیل شد  روش پشوهش کیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است  با استفاده از 

گ یهدادهای بهزر  روۀ بررهزاری، مشهارکت یها ح هور در     سهاب   بامدیران ارشد ورزش و استادان برجستۀ مدیریت ورزشی 

ها نشان داد شهر تهران برای بررزاری موفق رویهدادهای   ی شد  یافت آور جرعورزشی و بررسی پیشینۀ پشوهش، اطالعات 

، اسهکان و ف هاهای ورزشهی اسهت      ون هل  حرهل ورزشی در م ایس  با استانداردهای میزبانی دارای مشکالت زیرسهاختی،  

یهزی نشهده اسهت  وتهعیت ارتصهادی،      ر برنامه  کالن ورزشهی   انسانی و مدیریتی متناسب با رویدادهایهرچنین، منابع 

ی هها  شاخصکننده در موف یت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیز  یینتعی ها عاملی تهران و دیگر وهوا آباجتراعی و 

های بهزرگ  یدادروهای میزبانی برای  یرساختزها نشان داد شهر تهران دارای  بر میزبانی بودند  تحلیل یافت  اثررذاردیگر 

 های آسیایی( است  یبازی ورزشی )ا رشت ی )جام جهانی کشتی( و چندا رشت  تک

 

 های کلیدی  واژه
 .میزبانی، ها یرساختزرویداد،  پیشنهاد، تهران،
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  مقدمه

دلیل  ی مختلف جهان در حال بررزاری است و ب ها بخشرویدادهای ورزشی مختلفی در  سال  هر 

، سیاسترداران، حامیان ها رسان ی مردم ب  تراشای این رویدادها، توج  مند ر عالماهیت جذاب ورزش و 

الرللی را ب  خود جذب کرده است  از طرفی، این  ینبنفعان ملی و  مالی، مدیران شهری و سایر ذی

ی مختلف جهان ب  مورعیت جغرافیایی خاص کشور یا ها ملتابزاری برای جلب توج   عنوان ب رویدادها 

(  شهرهای بزرگ جهان 6زبان برای میزبانی احترالی این رویدادهای ورزشی تبدیل شده است )شهر می

کنند تا  یمو تالش  اند دادهبا جدیت تررکز خود را بر بازاریابی برای جذب رویدادهای بزرگ ورزشی ررار 

حامیان از این طریق ب  منافع ارزشرندی مانند توسعۀ رردشگری و کسب درآمد از این محل، جذب 

یره و غو تبلیغات، توسعۀ صنعت ورزش، کیفیت زندری جامعۀ میزبان  ها رسان مالی، مطرح شدن در 

(  ب  هر حال، میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ منافع مهم ارتصادی، اجتراعی، فرهنگی 11دست یابند )

ی زیادی در زمینۀ ها وهشپشهرراه دارد  برای مثال در حوزۀ ارتصادی و اجتراعی،  و سیاسی زیادی را ب 

ۀ ارزشرند بودن میزبانی دهند نشانبررسی آثار میزبانی رویدادهای ورزشی انجام ررفت  است، ک  نتایج 

 ( 17،13،12،9،7رویدادها برای جامعۀ میزبان است )

های توسعۀ  راهبرداز طرف دیگر، موتوع پیشنهاد میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ب  بخشی از 

(  در این زمین ، شهرهای زیادی در جهان با درخواست میزبانی 1ورها تبدیل شده است )شهرها وکش

ابزاری برای حرکت ب  سرت توسعۀ شهری و دیگر  عنوان ب برای بررزاری رویدادهای بزرگ از این عامل 

شی ریرند  برای مثال میزبانی رویدادهای ورز یمابعاد )ارتصادی، اجتراعی، فرهنگی و سیاسی( بهره 

رذاری داخلی و خارجی،  ی سرمابر جذب  های الرپیک یا جام جهانی فوتبال عالوه یبازبزرگ مانند 

، وکار کسبی ها فرصتیی، زا اشتغالی مختلف مانند رردشگری، ها روشارتصاد شهر و کشور میزبان را از 

شکوفا خواهد کرد یره و غتوسع  و ترویج ورزش در بین مردم، هدایت تغییرات اجتراعی، احیای شهری 

های الرپیک، جام  یبازیدادهای بزرگ ورزشی )مانند رو شرار انگشتدلیل تعداد  (  از طرفی، ب 17)

ی و غیره( ررابت بسیار سختی بین شهرهای کاندید برای پیروزی و کسب میزبانی ا رارههای  یبازجهانی، 

یافت  نیست  توسع دیگر محدود ب  کشورهای  بر این، میزبانی این رویدادها این رویدادها وجود دارد  عالوه

و این ررابت در بین کشورهای در حال توسع  نیز وجود دارد  برای مثال درخواست میزبانی آذربایجان و 

توسط رطر،  2022های الرپیک و ررفتن میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  یبازترکی  برای میزبانی 

یدادها دارای رونشان داده است ک  ن  ف ط ررفتن میزبانی این  ها پشوهشی از این موارد است  ا نرون 
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یی آثار و منافع مشابهی با بررزاری تنها ب منافع فراوانی است، بلک  درخواست میزبانی این رویدادها 

عبارتی، شهرهایی ک  در ررفتن میزبانی موفق نباشند، منافع مشاب  شهر میزبان مانند  رویداد دارد  ب 

(  بنابراین، 17خواهند آورد ) دست ب های ابتدایی و غیره را  یرساختزنام آنها، فراهم کردن  مطرح شدن

شهرها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ابتدا باید پروتکل درخواست میزبانی را ک  توسط 

ها  یبازوره از الرللی برای هر د ینبهای  یونفدراسالرللی الرپیک یا  ینبمالکان رویداد مانند کریتۀ 

شده برای بررزاری این رویدادها باشند،  یینتعی ها حدارلشود، بررسی کنند و ارر دارای  یمتعیین 

کاندید مدارک ارائ  دهند و در نهایت پس از بررسی کریسیون ویشۀ میزبانی و بررسی و بازدید  عنوان ب 

رهای مندرج در پروتکل و پس از چندین آنها از شهرهای کاندید و ثبت امتیازهای مربوط ب  رعایت معیا

(، مسیر 1997) 1(  بر مبنای مدل اِمری13ریری، شهر میزبان انتخاب و معرفی خواهد شد ) یرأمرحل  

ی میزبانی رویداد است  در سنج امکاندنبال  یرساخت مرحلۀ پیش از میزبانی است و ب ز عنوان ب میزبانی 

ریرد، در نظر  یمآنچ  در مسیر رزینش منابع انسانی انجام  ندمان ب این مدل، مسیر درخواست میزبانی 

نیازهای مالکان، متخصصان، ت اتای بازار و چارچوب زمانی انجام  براساسررفت  شده است ک  در آن 

کنند، اما  یمیی را مشخص ها حدارلریرد  از طرفی، مالکان رویداد برای مت اتیان میزبانی شرایط و  یم

ی مورد نیاز ها حدارلتوان ب  تدارک  ینر ها ررابتمسیر درخواست میزبانی و افزایش دلیل پیچیدری  ب 

یازها برای نترین  یاساسشود،  یمعبارت دیگر، معیارهایی ک  توسط مالکان رویداد تعیین  اکتفا کرد  ب 

(  14بررزاری رویداد است ن  شرایطی ک  داشتن آنها ب  موف یت در درخواست میزبانی منجر شود )

یاسی، ارتصادی، ستوان شامل عوامل  یمبنابراین، معیارهای اساسی برای یک درخواست میزبانی موفق را 

یزبانی، درخواست م یستۀشا ، برندروابط ی، بازاریابیاجتراع -ها، امور فنی، فرهنگی یرساختزرسان ، 

، دهنده درخواست ۀکریت یزبانی، ترکیبدرخواست م ، میراث، تجربۀافزوده یها ارزش تعهد، ت رین

 (  18بیان کرد ) ررابت و محیط تجارت محیط

ی مختلف داخلی و خارجی نیز ب  بررسی ابعاد میزبانی رویدادهای مهم ورزشی از ها پشوهش

ر بتحلیل عوامل مؤثر  ب  (1394طالیی ) و زاده وحدانی، محرمرای مثال، بی متفاوت پرداختند  ها جنب 

تحلیل  یجشی شهر ارومی  براساس مدل مزیت ررابتی پورتر پرداختند  نتامیزبانی رویدادهای بزرگ ورز

 منابع ی،افزار نرم عوامل ارتباطی، - و منابع پشتیبان، عوامل سیاسی یافزار عاملی نشان داد عوامل سخت

عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ  ینتر مهم یبترت محوری و عوامل اجتراعی ب  یها جاذب  و

                                                           
1 . Emery 



 1395فروردين و ارديبهشت ، 1شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی،                                                         

 

140 

 یزبانیسوات م یلتحلنیز با ( 1394) یانو خدابخش یعباس یدی،ع(  3) بود ی شهر ارومورزشی 

در استان کرمانشاه  یورزش یدادهایرو یزبانیک  م نددر شهر کرمانشاه نشان داد یورزش یدادهایرو

در استان کرمانشاه در  یورزش یدادهایرو یزبانیم یتو وتع است یمختلف یها ها و فرصت چالش یدارا

 یبرا یخارج یها استان از فرصت نشد مسئوال یشنهادپشوهش پ ین  در اداردررار  WO بردیراه ۀط من

( در 2010) 1(  از طرف دیگر، کاراکادیس و کاپالنیدو2کنند )استفاده  یداخل یها بردن تعف یناز ب

های  اختیرسزآتن، وجود  2004های الرپیک  یبازۀ بررزارکنندپشوهشی از طریق مصاحب  با مدیران 

ی مهم کسب میزبانی رزارش کرده و عوامل ها عاملمناسب، ارتصاد روی و جایگاه سیاسی مناسب را 

ها، افزایش کیفیت زندری و  یرساختزیی، بهبود و توسعۀ زا اشتغالدیگری مانند رشد صنعت رردشگری، 

ویدادهای بزرگ ورزشی ی کسب میزبانی رها فرصتاستفاده از میراث ماندرار بعد از رویداد را از دیگر 

میزبان از تروریات مهم پیشنهاد میزبانی  2محسوب کردند  از طرفی، وجود وجه  و تصویر مناسب شهر

مهم  یدادهایرو یزبانیم تأثیرات ی( با بررس2015) 3یزرنات، سوارت و و(  11شود ) یمرویداد محسوب 

 ی،شامل غرور مل یزبانیمثبت م آثار رزارش کردند ک  یزبانم یساکنان شهرها یزندر یفیتبر ک یورزش

شامل  یمنفآثار و  هاست یرساختز ۀورزش، انسجام و وحدت و توسع ۀکشور، توسع ۀوجه یشافزا

 ( 12) خواهد بود یصوت های یو آلودر یمجرا یشافزا ی،و شلوغ یکتراف یشافزا

وجوی شهر  های الرپیک در جست یبازجهان اسالم و »( در پشوهشی با عنوان 2011) 4رَندری

ین شهر برای تر مناسب، ب  این نتیج  رسید ک  تهران «مناسب برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی

 220( با مصاحبۀ اکتشافی با 2002اِمری )(  17میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جهان اسالم است )

مانند وجهۀ شهر و ظرفیت نفر از مدیران بررزارکنندۀ رویدادهای بزرگ ورزشی بیان کرد ک  عواملی 

یزکنندۀ یک درخواست مترااند، اما شاخص  بررزاری رویداد، از عوامل مهم درخواست میزبانی موفق

ی میزبانی موفق ب  دانش عریق، بازاریابی ها درخواستشوند  از طرف دیگر،  ینرموفق و ناموفق محسوب 

 ، مجلس و البی کردن در باالترین سطوح های وزارت خارج یتحرا مثالً، حرایت دولت و جامع  )5رابط 

دارد  هرچنین، ترن توج  و شناخت دریق مسیرهای رسری ی دولتی و تجاری( نیز بستگی ها بخش

یررسری پروژۀ درخواست میزبانی نیز غافل بود  مطابق با غدرخواست میزبانی، نباید از مسیرهای 

                                                           
1 . Karadakis & Kaplanidou 

2 . Good Image 

3 . Knott, Swart & Visser 

4. Randeree 

5. Relationship Marketing 
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یک ابزار مهم  عنوان ب ت ک  این عامل ( ن ش سیاست در ورزش موجب شده اس2002اظهارات اِمری )

 ( 5)ای در کسب میزبانی رویدادهای بزرگ داشت  باشد  یشهوجایگاه 

های ورزشی در جهان، ایران هم رویدادهای  یشرفتپشده، هرگام با  با توج  ب  موتوعات مطرح

های آسیایی  یباز مختلفی را در سطح منط   و جهان بررزار کرده است  در این بین، میزبانی و بررزاری

مدال(،  81های ورزشی کشورمان )کسب م ام دوم آسیایی با  یمتتهران در کنار عرلکرد خوب  1974

ین تجرب  بوده است  پس از پیروزی ان الب اسالمی و تحوالت سیاسی و اجتراعی در کشور تر مهم

بوده است  از طرف دیگر،  ی رونارونی مواج ها چالشتاکنون بررزاری رویداد ورزشی بزرگ در ایران با 

انجامد( از منظر  یمچارچوب آمادری برای درخواست میزبانی )ک  حدارل بیش از یک سال ب  طول 

مت اتیان داخلی کشور برای پیشنهاد و ررفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی س  مرحلۀ مهم ررفتن 

های ورزشی  یونفدراسش و جوانان و یر ب  وزارت ورزپذ ررابتمواف ت مجلس، ارائۀ درخواست میزبانی 

درخواست میزبانی موفق ملی و در نهایت ارائۀ درخواست میزبانی  عنوان ب مرتبط و پذیرش امیدوارانۀ آن 

شود  بنابراین، با توج  ب  اهریت  یمالرللی را شامل  ینبی ورزشی ها سازمانیر و امیدواران  ب  پذ ررابت

ی و بردار وزن ی مانند جام جهانی کشتی، والیبال، ا رشت  تکم یاس  میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در

های آسیایی و غیره و پیامدهای مختلف  یبازهای الرپیک یا جام جهانی،  یبازی مانند ا رشت غیره و چند

سیاسی، اجتراعی، ارتصادی، فرهنگی و ورزشی برای شهر و کشور میزبان، ررابت شدیدی بین کشورها و 

لف برای کسب میزبانی این رویدادهای ورزشی در حال انجام است  هرچنین با توج  ب  شهرهای مخت

الرللی، این پشوهش  ینبو اهریت این موتوع برای توسع  و اعتالی ورزش کشور در سطح  ترورت

دنبال پاسخ ب  این پرسش ساده و کاربردی جهت ارائۀ بازخوردهای مناسب برای متولیان ورزش کشور  ب 

پایتخت  عنوان ب ناد ب  دیدراه مدیران ارشد ورزش کشور و کارشناسان ورزشی است ک  آیا تهران با است

های  ها و روت ین شهر ایران پتانسیل بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد و تعفتر مهمکشور و 

 این شهر برای میزبانی چیست؟

 

 ی پژوهششناس روش

کار  ی اکتشافی ب ها پشوهشبرای انجام  معرولطور  د ک  ب در این پشوهش، از روش کیفی استفاده ش

شده از تحلیل است رایی استفاده  یآور جرعی کیفی برای تحلیل نظرها و تجربیات ها پشوهشرود  در  می

برای  ها داده، سازماندهی و ت سیم ها دادهی غیرررری ب  معنای کار با ها دادهشود  تحلیل است رایی  یم
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(  15وجوی الگو، کشف و شناسایی عوامل مهم و اعالم نتایج است ) ، جستها دادهرکیب مدیریت آنها، ت

شده استفاده شد  جامعۀ آماری پشوهش مدیران  یتهدا بنابراین، با توج  ب  هدف پشوهش از مصاحبۀ نیر 

ارشد ورزش کشور و استادان برجستۀ مدیریت ورزشی ک  ساب ۀ ح ور، مشارکت یا بررزاری رویداد 

 30یری در این پشوهش هدفرند بود ک  در این زمین  ر نرون زرگ ورزشی را داشتند، شامل شد  روش ب

ۀ ساب  بای ایران ها دانشگاهنفر از استادان مدیریت ورزشی  15نرون  انتخاب شدند )  عنوان ب نفر 

نفر  21داد، اجرایی ورزش کشور( ک  از این تع-مدیر سیاسی 15مشارکت در رویدادهای بزرگ ورزشی و 

ها مانند نداشتن ورت برای انجام مصاحب  توسط  یتمحدودحاتر ب  هرکاری در پشوهش شدند  برخی 

( با 1391دلیل هرزمانی انجام پشوهش )تابستان  یشه مدیران اجرایی آن هم ب و ب  ها نرون برخی 

ی شغلی و ها مشغل ن، و هرچنی 2012های الرپیک  یبازهای مربوط ب  اعزام کاروان ورزشی ب   یتفعال

ی ا رسان ب  دالیل شخصی و  ها نرون شد  از طرف دیگر، برخی  ها نرون شخصی، موجب ریزش تعداد 

یری ر جهتهای پشوهش، تحریف و  یتمحدوداز دیگر  .مانع تبط مکالرات در حین مصاحب  شدند

اسی بود  در ابتدای ی سیها جنب دلیل ترایالت شخصی و  ها ب  در پاسخ ب  پرسش شوندران مصاحب 

نکات مهم بحث را  کننده مصاحب شد و  استفاده می روهاو رفتمصاحب  از تبط صوت برای ثبت 

یی ک  توسط مالکان رویداد ها حدارلو  شده شناخت کرد  هرچنین، در حین مصاحب  عوامل  یمیادداشت 

رو ررار ررفت و با استفاده از و میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی اعالم شده بود، مورد بحث و رفتبرای 

 اثررذاری مهم و ها عاملیستی ک  ربالً مح  ان با استفاده از مبانی نظری و پیشین پشوهش برخی ل چک

یدادهای ورزشی را فهرست کرده بودند، مطرح و هر کدام از آن عوامل و عوامل جدید رودر میزبانی 

ارزشی لیکرت  ست اتاف  و با توج  ب  م یاس پنجدیگر ک  مورد نظر مدیران و کارشناسان بود، ب  فهر

شده مطابق با معیارهای  یرردآورهای کری و کیفی  ی شدند  در نهایت، دادهبند درج ی و رذار نرره

درخواست میزبانی و بررزاری موفق رویدادهای بزرگ ورزشی مورد استنتاج و استنباط منط ی است رایی 

 ررار ررفت 

 

 ها افتهی

 ها رصتفنقاط قوت و 

ۀ مشارکت و ح ور در رویدادهای ساب  بابا هرۀ استادان مدیریت ورزشی  مصاحب های منتج از  یافت 

بزرگ ورزشی و مدیران اجرایی در مورد ن اط مثبت و ظرفیت تهران برای میزبانی حاکی از آن بود ک  
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زبانی و ایجاد کشور پتانسیل ارتصادی و منابع مالی فراوانی برای حرایت جدی از درخواست می

الرللی ورزشی دارد  از دیدراه هر دو رروه، عوامل و  ینبهای الزم برای بررزاری رویدادهای  یرساختز

درخواست میزبانی بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی کشور شامل امنیت روی در م ابل  ن اط مثبت

، حرایت اجتراعی از ی رردشگریها جاذب ی مناسب، وهوا آبتروریسم، مورعیت جغرافیایی خوب و 

 سطح جهان هستند   درۀ ایرانی شد شناخت رویداد و وجود ورزشکاران برجست  و 

میانگین ن اط روت برای درخواست میزبانی و بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در تهران از دیدراه 

یزان اهریت دو رروه مدیران ارشد ورزش و استادان مدیریت ورزشی ، دارای شدت و تعف بود ک  این م

 نشان داده شده است   1در شکل  ها عامل

 
 

 رويداد بزرگ یتهران برای درخواست میزبانی و برگزار شهرمثبت  . نقاط1شکل 

 

  ها تيمحدودها و  ضعف
و موانع شهر تهران  ها چالش وتوح ب از دیدراه دو رروه مدیران ورزش و استادان دانشگاهی، آنچ  

رود، شامل نداشتن برنامۀ بلندمدت و مدون شهری برای  شرار می ورزشی ب  برای بررزاری رویداد بزرگ

میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی، نداشتن تجربۀ بررزاری رویداد بزرگ ورزشی در دهۀ اخیر، تخصص و 

یاز مهارت اندک نیروی انسانی و مدیران در بررزاری رویداد ورزشی، نبود صندوق منابع ارتصادی مورد ن

، ها هتلرویداد، مسائل ح وری و روانین، عدم حرایت جدی دولت، کربود و تعف کیفیت  بررزاری
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های ورزشی است   یوماستادو  ها سالن، کربود و استاندارد نبودن ون ل حرلکربود و عدم کیفیت سامانۀ 

 این کربودها از دیدراه هر دو رروه نشان داده شده است  2در شکل 

 

 رويداد بزرگ روزشی و برگزاری میزبانیبرای درخواست شهر تهران  های ضعف. 2شکل 

 
 یریگ جهینت و بحث

بود  شایان یادآوری  هدف پشوهش بررسی ظرفیت شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی

های الرپیک، جام جهانی فوتبال و غیره  یبازاست ک  موتوع عدم بررزاری ابررویدادهای ورزشی مانند 

شده از  یینتعو ایران در شرایط کنونی رادر ب  رعایت پروتکل  نبودهیر پذ امکانای جامعۀ کنونی ایران بر

دنبال رشودن راهی برای ورود  یست  با وجود این، پشوهش حاتر ب نجانب مالکان ابررویدادهای ورزشی 

استگذاران را ب  ب  مسیر بدون بازرشتی در ورزش کشور خواهد بود ک  لزوم توج  هرچ  بیشتر سی

ی و برجست  کردن اهریت و ا چندرشت ی و ا رشت  تکهای  یاسم موتوع میزبانی رویدادهای ورزشی در 

 ارزش آن در دوران معاصر را یادآور شود 

است ک  مطابق مصاحب  با دو  ها در مورد ن اط مثبت شهر تهران و کشور بخش اول تحلیل یافت 

 یو منابع مال یارتصاد پتانسیلادان با ساب ۀ مدیریت ورزش، کشور مدیران اجرایی ورزش و استرروه 

 یدادهایرو یبررزار یالزم برا های یرساختز یجادو ا یزبانیاز درخواست م یجد یتحرا یبرا یفراوان
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 یتشامل امن یزبانیهر دو رروه، عوامل و ن اط مثبت درخواست م یدراه  از ددارد یورزش الرللی ینب

 یتحرا ی،رردشگر یها مناسب، جاذب  یوهوا خوب و آب یاییجغراف یتمورع یسم،وردر م ابل تر یرو

این نتایج با   بوددر سطح جهان  یرانیا ۀشد و وجود ورزشکاران برجست  و شناخت  یداداز رو یاجتراع

دیایی و (، 1394عیدی و هرکاران )(، 2002(، وستربیک )2010ی کاراکادیس و کاپالنیدو )ها پشوهش

( 2011( هرسو بود  برای مثال رندری )2011رندری)و  (1394) و هرکاران وحدانی(، 2011ن )هرکارا

رزارش کرد ک  شهر تهران در بین شهرهای آسیایی رابلیت بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد  

 ،را دارد میزبانیو استعداد  یتتهران ظرفی، ورزش یریتمدۀ ساب  با تاداناسدید از هرچنین، 

بزرگ با منابع  یشهر یرارا بررزار کند، ز یایی تهرانآس های یدور توانست  باز یها طورک  در سال رانه

 ۀدهکد ی،آزاد یورزش ۀمعتدل است  مجروع یوهوا آبو  فراوان یانسان نیرویمنابع و  یع،صنا ی،ارتصاد

 یکاما در حال حاتر از  را دارد، یبزرگ ورزش های یباز یزبانیتهران استعداد م یدر شرال غرب یکالرپ

و  یمختلف ورزش یها بخش ۀشده است  ب  هر حال توسع یلتبد یمسکون یطیب  مح یورزش ۀمجروع

 یزبانیم یاز استعداد شهر برا ییها ون ل در حال انجام است ک  نشان  اسکان و حرل های یرساختز

 ینانامن و رابل اطر یاربس ییستترور های یتشهر در برابر فعال یت  امنستبزرگ را دارا یدادهایرو

 یها در شهر و بخش یستیاست و امکان بروز مشکل ترور یروهر نظر ما از  یتیامن یروین یرااست، ز

رلستان،  مانند کاخ سعدآباد، یخیو تار یحیتفر یها   مجروع استحدارل امکان  رمختلف کشور د

 ،شهر یو اجتراع یتنوع فرهنگ بازار بزرگ و یزین،شرشک و د یاسک های یستمختلف، پ یها موزه

 یهرانانم یکشور ما برا یناست  هرچن یمسافران خارج یبرا شهر تهران یرردشگر یغن یها جاذب 

 ،کشور از جرل  اصفهان یگرد یها در استان یغن یاربس یحیو تفر یخیتار یها جاذب  ایدار یخارج

  آورد یاست ک  تراشارران را ب  وجد م یرازهردان و ش

دیگر، دیدراه مدیران اجرایی ورزش و استادان با ساب ۀ مدیریت ورزشی نشان داد ک  در  از طرف

ایران برنامۀ مشخص و منسجری برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی تدوین نشده است  در این 

( بیان کردند ک  هزینۀ درخواست و کاندیداتوری رویدادهای 2010زمین ، کاراکادیس و کاپالنیدو )

( و برای رسیدن ب  منافع رویداد )هدف(، تدوین 11ورزشی با ریسک باالیی هرراه است ) بزرگ

های مختلفی ک  از طریق مصاحب  مشخص شد و  ین زم(  8یزی راهبردی امری تروری است )ر برنام 

عواملی ک  توسط مدیران ارشد ورزش بیان شد، باید بیشتر مورد بحث ررار ریرند  در ایران حرایت روی 

اجتراعی از رویدادهای بزرگ ورزشی وجود دارد، اررچ  در بیان منافع ارتصادی و اجتراعی ب  
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شود، دیدراه مدیران ورزشی، پیشینۀ پشوهش و تجربیات  یمینان  نگاه ب خوشیدادهای بزرگ ورزشی رو

دنیا و معرفی  یشه، احیای وجهۀ ملی ایران درو ب   اند کردهجوامع میزبان وجود منافع ارزشرند را اثبات 

کرد  مطابق را فراهم خواهد  جانب  هر های توسعۀ روابط و توسعۀ  ین زمفرهنگ غنی ایران ب  دنیا و 

وج  شرایط درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ  یچه ب های کیفی و توصیفی، شهر تهران  یافت 

دهندۀ میزبانی، رادر ب   استورزشی را حدارل در بیست سال آینده ندارد  در این زمین ، تیم درخو

، اسکان و ون ل حرلهای موجود، سامانۀ  یرساختز چراک درخواست میزبانی موفق نخواهد بود، 

 ۀتجرب استاد با ، یکمثالًهای ورزشی رابل مطرح شدن برای درخواست میزبانی وجود ندارد   یوماستاد

 ۀجز چند مجروع ب  ها یومتادو اس یورزش یها کرد ک  در تهران مجروع  یانب یورزش یریتمد

بهداشت و  یگاه،تعداد جا ی،نگهدار یتوتع و را ندارند الرللی ینروز ب ب  یاستانداردها یشرار ماب  انگشت

سال  30است ک  مربوط ب   یآزاد کشور یورزش ۀمجروع ینتر   بزرگیستروز ن ب آنها  یزیکیساختار ف

یت مانند پرظرفهای  یوماستادی ورزشی و ها سالن از طرفی، آماراست   یراستانداردو غ یش بودهپ

دهد، اما  یمیره را نشان و غی جدید ورزشی ها دهکدهاستادیوم آزادی، سالن تختی، امام و ساخت  شدن 

یزی برای ر برنام یراستاندارد بودن آنها لزوم احیای این اماکن و غفاصلۀ زیاد آنها از یکدیگر و تعداد کم و 

مشکل دیگر شهر تهران  ون ل حرلهای مناسب  یرساختزنبود  طلبد  یمکامل را ساخت دهکدۀ ورزشی 

مسائل  ینبا ا یراحت ب  یمسافران را ترسانده و مسافران خارجدر کشور  ییسوانح هوابرای مثال  بود 

بی دهندۀ میزبانی کشور، ال از طرفی، تیم درخواستنخواهند کرد   ییدتأ راها  و فرودراه نخواهند آمدکنار 

یده، د آموزشریرندۀ رویداد را نداشت  و نیروی انسانی و مدیریتی  یمتصرهای  یت کرو توانایی اغنای 

شده و باتجرب  برای ارائۀ پیشنهاد موفق رویداد نیز وجود ندارد یا حدارل بسیار اندک است   یزیر برنام 

 یموفق مشکالت یزبانیست مدرخوا یبرا یفتع یدولت و الب یجد یتهم عدم حرا الرلل یندر روابط ب

درخواست  یک یبرا یادیز یها تعف یزبانیم یمو ت یریتیمد ی،انسان یرویرا فراهم خواهد کرد  ن

 تعیفو  اندک دانشتجرب  و با  یتعداد، ب کم یارما بس یزبانیمدرخواست  یرا تیمز ،دنموفق دار یزبانیم

در  یبزرگ را ندارند و نه ت داوطلب یدادرو ۀتجرب یورزش یداخل یران  مدشوند یررابت م یدانوارد م

شرایط  2009از طرف دیگر، اررچ  اطالعات آماری سال   یستن یدهد و آموزش یزیر شهر برنام 

ها در اطراف  یندهآالوهوایی و وجود  دهد، تغییرات جدید آب یمهای هوای شهر را مناسب نشان  یآلودر

تداوم این مشکل درخواست میزبانی را با وجود تدارک شهر هوای اخیر تهران را نامناسب کرده است  

 ها، مردود خواهد کرد   یرساختز
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ها بر مبنای مصاحب  با دو رروه نشان داد، اررچ  البی کردن، رایزنی یا ب  اصطالح  بخش دیگر یافت 

ت های مدرن و ف اهای ورزشی مدرن الزمۀ یک درخواس یرساختزبازاریابی و رابطۀ روی، داشتن برخی 

موفق است، در درخواست میزبانی برای رویدادهای بزرگ ورزشی نباید ف ط ب  شرایط موجود و اخیر 

ها را  یرساختزعبارتی، هرۀ شهرهای بررزارکنندۀ رویدادهای ورزشی از ابتدا ترام    ب شهر توج  کرد

یک برنامۀ  دنبال درخواست میزبانی باشند، بلک  مسیر کسب میزبانی کنند تا سپس ب  ینرفراهم 

عبارت دیگر،  ها برای جلب رتایت مالکان رویداد خواهد بود  ب  یرساختزبینی ساخت  یشپبا  بلندمدت

های الزم را ساخت  باشند، بلک   یرساختزدهندران میزبانی موفق شهرهایی نیستند ک  هرۀ  درخواست

میزبانی رویداد در چند سال آینده ای از شرایط آیندۀ شهر خود برای  یدواران امدورنرا و دیدراه روشن و 

میزبانی مساب ات و دهند ک  این امر مالکان رویداد را توجی  خواهد کرد  از طرف دیگر،  یمارائ  

کشورها در جهت پیشبرد اهداف  ۀابزارهای مورد استفاد ینتر یکی از مهم الرللی ینبزرگ ب یها جشنواره

عنوان میزبان  رطر ب برای مثال خود ب  جهانیان است   مثبت از یا دیپلراسی عرومی و شناساندن چهره

با تکی  بر درآمدهای نفتی و رازی درصدد است ک  ب  بهترین نحو ، 2022مساب ات جام جهانی فوتبال 

و با استفاده از امتیاز میزبانی اهداف دیپلراسی عرومی خود را مح ق کند این دوره از مساب ات را بررزار 

تحلیل دیدراه مدیران اجرایی ورزش و استادان مدیریت ورزشی نشان داد ک    ب  هر حال، سازد

سیاستگذاران ورزش کشور باید با توج  ب  حرایت اجتراعی روی در ایران، میزان آراهی و دانش جامع  

و مجالت را در مورد بررزاری رویداد  ها روزنام از رویدادهای بزرگ ورزشی و منافع آن را افزایش دهند و 

ها برای بررزاری رویدادهای کوچک، متوسط  یزیر برنام ها و  بینی یشپکنند  هرچنین،  روز ب ر کشور، د

، ون ل حرلهای اساسی  یرساختزیی را برای تأسیس ها بودج و بزرگ ورزشی مورد توج  ررار ریرد و 

تصاص دهند  با های ورزشی اخ یرساختزی ورزشی و ها دهکدهی و ساخت استانداردسازیشه و ب اسکان و 

های ورزشی باکیفیت، میزان شانس برنده شدن میزبانی افزایش خواهد یافت و شهر  یرساختزساخت 

ی آسیا، مساب ات داخل سالن آسیا، ها باشگاهتهران را آمادۀ بررزاری رویدادهای آسیایی مانند جام 

ایستگی تیم مدیریتی را ی خواهد کرد  کسب این تجربیات شا رشت  تکی و ا رشت مساب ات جهانی چند

 کند   یمرا هروار  تر بزرگی میزبانی ها درخواستدهد و زمینۀ موف یت در  افزایش می

شده برای درخواست میزبانی و بررزاری موفق  های بیان یرساختزب  هر حال، لزوم تدارک این 

(، امیری 2011یایی )(، د2002(، وستربیک )2010ی کاراکادیس و کاپالنیدو )ها پشوهشرویداد با نتایج 

یزر سوارت و وو  (1394) و هرکاران وحدانی(، 2011رندری )(، 2013(، کوشا و هرکاران )2002)
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هرسوست  از سوی دیگر درخواست میزبانی رویداد بزرگ ورزشی انواع مختلفی دارد و الزاماً با ( 2015)

ت میزبانی رویدادهای بزرگ (  برای مثال ارائۀ درخواس4) شود ینرهدف کسب میزبانی موفق مطرح 

یا کشورها ک  از ربل عدم موف یت آنها در کسب میزبانی مشخص است،  شهرهاورزشی از طرف برخی 

الرللی است   ینبو کسب وجه  در سطح  ها رسان نفس  دارای منافع ارزشرندی مانند مطرح شدن در  یف

دهنده را افزایش  ا هم تجربۀ تیم درخواسته یبازشود ایران با ارائۀ درخواست میزبانی این  یمپیشنهاد 

 مند بهرهالرللی ک  بسیار حائز اهریت است،  ینبدهد و هم از منافعی مانند بهبود وجهۀ کشور در سطح 

تجرب   1391در این زمین ، شهر تهران اجالس بزرگ سیاسی کشورهای غیرمتعهد را در شهریورشود  

یشه جنبۀ و ب داشت، تهران تجربۀ بررزاری یک رویداد بزرگ، کرد  در این رویداد بزرگ ک  جنبۀ سیاسی 

ب  تشریح و معرفی ایران و ترویج وجه  و تصویر ایران در دنیا پرداخت، کسب کرد   ک را  آنسیاسی 

ی واتح ها نشان های مختلف و حرایت کامل دولت در بررزاری این رویداد از  یرساختزهرچنین، 

ی ها جنب یداد بزرگ است  هرچنین امنیت بسیار خوب این رویداد و سایر توانایی ایران در بررزاری رو

های ورزشی محسوب کرد و مورد  ین زمی ارزشرند برای موف یت مدیران در ا تجرب توان  یمموفق را 

 استفاده ررار داد 

بزرگ  یدادهایرو یزبانیم یبرا راهبردی یزیر برنام  پشوهش نبود ی پایانی، مطابق نتایجبند جرعدر 

را  یزبانیم یرمس توان یم یا برنام  ین  تنها با وجود چنتمشهود اس یشهر ۀتوسع یها برنام ی در ورزش

ارت ا  یاربس یورزش یدادک  توسط رو یرانا یمل ۀوجه ۀتوسع مانندو از منافع ارزشرند آن کرد  هروار

ی سنج امکانمسیر ایی در های این پشوهش م دماتی ک  رام ابتد یافت   شدمند  بهرهیافت، خواهد 

میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است، نشان داد ک  در کشور باید درخواست میزبانی و بررزاری موفق 

ی و رسان اطالعی، ساز فرهنگرویدادهای بزرگ ورزشی مورد توج  ررار ریرد و این مهم از طریق 

د از طریق جامعۀ دانشگاهی، شناسایی منافع ارزشرند ارتصادی، سیاسی، اجتراعی و فرهنگی بای

ی جدید در زمینۀ آثار میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و شناساندن ها پشوهشی ورزشی، انجام ها رسان 

ابزاری برای توسعۀ جامع  ب  سیاستگذاران ورزشی و  عنوان ب یدادهای ورزشی روزوایای مهم استفاده از 

 یرورزشی انجام ریرد  غ

 

 منابع و مآخذ

 ،مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی ،(1390) دوست رهفرخی، ابراهیم علی  اهانی، مجیدجاللی فر  1



 تهران برای میزبانی رويدادهای بزرگ ورزشی مردانی شهر ها رساختيزبررسی  

 

149 

  79-86ص  ،انتشارات دانشگاه تهران

تحلیل سوات میزبانی رویدادهای (، 1394عیدی، حسین  عباسی، هرایون  خدابخشیان، ژیال )  2

-80ص انشکدۀ تربیت بدنی، ارشد، دانشگاه رازی، د نامۀ کارشناسی یانپا، ورزشی در شهر کرمانشاه

65  

 میزبانی در مؤثر عوامل تحلیل(، 1394) رتا طالیی، مهرداد  زاده، محرم محسن  وحدانی،  3

 7، مجلۀ مدیریت ورزشی، پورتر ررابتی مزیت مدل براساس ارومی  شهر ورزشی بزرگ رویدادهای

  765-778ص  ( ،5)

4. Diaey, T., Jerome, J., Tjusevs, P., and Zamboni, G. )2011). Bidding How Can You Win 

Even If You Lose? Identifying the Legacies of Lost Bids to Host a Sports Mega Event”. 

FIFA Master Book. pp. 743–762. 

5. Emiry, P.R. (2002). Bidding To Host a Major Sports Event: The Local Organizing 

Committee Perspective, International Journal of Public Sector Management. 15. (4). pp. 

316- 335. 

6. Getz, D. )1998). Trends, Strategies and Issues in Sport-Event Tourism. Sport Marketing 

Quarterly. 7 (2). pp. 8–13. 

7. Gratton, C., Shibli, S. And Coleman, R. (2006). The Economic Impacts of Major Sports 

Events: A Review of Ten Events in the UK”, the Sociological Review. 54. pp. 41-58. 

8. Johnson, G. And Scholes, K. (1999)  . Exploring Corporate Strategy, 5th Ed., Prentice-

Hall, London. pp. 112-119. 

9. Jones, C. (2001). Mega-Events and Host-Region Impacts: Determining the True Worth of 

the 1999 Rugby World Cup”, International Journal of Tourism Research. 3 (3) pp. 241-

51. 

10. Kaplanidou, K. And Karadakis, K. (2010) .Understanding The Legacies of a Host 

Olympic City: The Case of the 2010 Vancouver Olympic Games”, Sport Marketing 

Quarterly. 19 (2). pp. 110-117. 

11. Karadakis, K. And Kaplanidou, K. (2010). Event Leveraging Of Mega Sport Events: A 

SWOT Analysis Approach. International Journal of Event and Festival Management .1 

(3). pp. 170-185. 

12. Knott, B., Swart. K., Visser. W (2015). The impact of sport mega-events on the quality of 

life for host city residents: reflections on the 2010 fifa world cup, African Journal of 

Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 4 (1). pp. 1–16. 

13. Koosha, M. Yousefi, B. and Eydi, H. (2013). Facilitators and Inhibitors of Bidding and 

Hosting Mega Sporting Events in Iran, Sports Management International Journal, 

Choregia. 9 (2). pp.50-66.  

14. Maylor, H. (1996). Project Management”, Pitman Publishing, London. pp. 213-218. 

15. Ming, L. & Brenda. (2008). Research Method in Sport Management” Published By West 

Virginia University. pp. 31-44.  



 1395فروردين و ارديبهشت ، 1شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی،                                                         

 

150 

16. Ozbey, S. (2011). Benefits of Bidding and Hosting the Olympic Games: Istanbul 2020”, 

International Journal of Developmental Sport Management. 1. (1). pp.65-82.  

17. Randeree, K. (2011). Islam and the Olympics: Seeking a Host City in the Muslim World, 

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and, Management. 4 (3). pp. 

211-226 

18. Westerbeek H.M., Turner P. And Ingerson L. ) 2002(. Key Success Factors in Bidding for 

Hallmark Sporting Events, International Marketing Review. 19 (3). pp. 294 -303. 

 

 

 

 


