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 چکیده
که  ورزشی در ایران بود المللیینموانع کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ب بنديیتو اولو مدلسازيهدف از پژوهش حاضر، 

آماري پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا  ۀیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعپ -به روش توصیفی
ر دانشگاه دی کشور یالمپیاد دانشجو ةملی المپیک، عوامل برگزاري دوازدهمین دورۀ کمیت ۀسطح معاونان، هیأت رئیس

جهانی  يهاآسیایی و جام هاييالمپیک، باز هاييورزشی حاضر در باز هايیونشهید بهشتی، مدیران ارشد فدراس
علت محدود بودن . بهبودندنفر  134مجموع  و درمختلف شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مربوطه  يهارشته

ي بود که روایی اساختهمحققیري پرسشنامۀ گاندازهابزار  شمار استفاده شد.کل يریگز روش نمونها ،تعداد اعضاي جامعه
ریق ضریب آلفاي کرونباخ آن با استفاده از نظرهاي استادان و متخصصان تربیت بدنی در امر رویداد تأیید و پایایی ابزار از ط

)86/0=α (ي هامؤلفهبندي یتاولومنظور شناختی از آمار توصیفی و بهجمعیتهاي یژگیو لیوتحلهیتجزبراي  آمد. دستبه
عوامل اقتصادي  و یرساختیتحقیق ضعف امکانات زیربنایی و ز هايیافتهبراساس پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. 

ی محیط و رهنگیف-اجتماعی و پس از آن موانع و مشکالت استموانع کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی  ینتراز مهم
تواند یمبررسی موانع کسب میزبانی اند. ورزشی داشته المللیینرا در عدم کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ب ریبیشترین تأث

د کشور در و کمبودهاي موجو هادهندة میزبانی و مسئوالن اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا ضعفسازمان درخواست
 منظور کسب میزبانی رویداد در آینده تدوین کنند.ي را بهمؤثرترۀ راهبردي این بخش را شناسایی و برنام
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 مقدمه
ایش میزان مختلف ورزشی در جهان و افز هايیونالمپیک نوین سبب تشکیل فدراس هاييباز ياحیا

اي ایجاد، تعدد و تنوع رویداده بهمشارکت مردم در ورزش و تماشاگري ورزش شد. این محبوبیت 

 مانند بشر اساسی نیازهاي توانندیم ). رویدادها1انجامید (ورزشی  يهاورزشی و سازمان المللیینب

 هايیآگاه ی،فرهنگ میراث جمله از متعددي يهانقش وسازند  برآورده را فردي و روانی جسمی، نیازهاي

از یک سو،  ؛شوندیرویدادها با اهداف مختلفی ایجاد م .)2( کنند ایفا گردشگري و جامعه توسعۀ فرهنگی،

ورزشی را  ۀهمواره تمایل دارند تا عملکرد فردي و تیمی جامعه را ارتقا دهند، از سوي دیگر، یک رشت

 ). 3ر آن فراهم شود (که موجبات تشویق عموم افراد براي شرکت د گذارندیمبه نمایش  ياگونهبه

 3، رویداد ویژه2، ابررویداد1ر تحقیقات رویدادهاي بزرگ ورزشی، از اصطالحات فنی هال ماركبیشتدر 

 رغم نبود تعریف ثابت از رویداد بزرگبه این رویدادها استفاده شده است. يذاربراي نام 4و رویداد بزرگ

ورزش انگلستان رواج یافت. صفت بزرگ به معناي  ۀورزشی، این اصطالح از زمان استفاده توسط اتحادی

تماشاگر) است  10000تعداد زیاد تماشاگران (حداقل  يمندورزشی و عالقه يهاسازمان یرندگیدربرگ

که جذابیت وسیعی ند ابا مقیاس بزرگ ییها) رویدادهاي ورزشی بزرگ، رقابت2012( 5روچ ). طبق نظر4(

)، ویژگی کلیدي 2006( 6. هورن و منزنرایتر)5( ارندد المللیینمندان فراوانی داشته و اهمیت بدارند، عالقه

 يهابیان کردند: اولین ویژگی اینکه ملت، منطقه و شهر میزبان باید از جنبه گونهنیرویدادهاي بزرگ را ا

براي میزبان داشته  چشمگیري تأثیرات( مختلف برگزاري رویدادهاي ورزشی تغییرات مهمی را دریافت کند

ها و تماشاگران زیادي از د نمایندگان رسانهنباشد) و دوم اینکه این رویدادهاي برگزارشده توانسته باش

توان یملف ورزشی نیز در خصوص مقایسۀ بین رویدادهاي مخت .)6( سراسر دنیا را به خود جذب کنند

، تأثیرات مندانعالقهگفت که رویدادهاي کوچک و متوسط از لحاظ مقیاس، میزان جذابیت، تعداد 

ساله همه گیرند.یمتري قرار یینپادر سطح  مراتببهو ...  هارسانهمحسوس و نامحسوس براي میزبان، توجه 

؛ اگرچه کنندیانی رویدادهاي ورزشی اعالم آمادگی مها، شهرها و کشورها براي میزبتعداد زیادي از سازمان

 در پیرا  يابراي میزبان فواید گسترده تواندیتنها تعداد کمی رویداد وجود دارد، ولی همین تعداد کم م

                                                           
1. Hall Mark 
2. Mega Event 
3. Special Event 
4. Major Event 
5.  Roche 
6 . Home & Manzenreiter  
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 ).4داشته باشد. در نتیجه، رقابت براي گرفتن حق میزبانی رویداد ورزشی افزایش پیدا کرده است (

توسعۀ شهرها و کشورها شده  هايراهبردرویدادهاي بزرگ ورزشی بخشی از درخواست میزبانی  ةپدید

پایدارشان  ۀعنوان راهی براي توسعاست. امروزه شهرهاي زیادي درصدد برگزاري رویدادهاي بزرگ به

و درخواست دادن میزبانی این رویدادهاي بزرگ ابزاري براي تحریک و شروع به حرکت  کنندیتوجه م

 تواندیالمپیک م هاييتر ماشین توسعه است. میزبانی رویدادهاي ورزشی بزرگ مانند بازو مؤثر تریعسر

داخلی و خارجی که اقتصاد  يگذارهیبگذارد؛ مانند جذب سرما ریاقتصادي، اجتماعی و شهري تأث ۀبر توسع

وکار، کسب يها، فرصتییزا، اشتغالگردشگرمختلف مانند  يهاشهر و کشور را از طریق ترغیب شعبه

 1. بنا به نظر اوزبیکندیترویج ورزش در بین مردم، هدایت تغییرات اجتماعی، احیاي شهري و... بارور م

ترویج شهر و کشور میزبان، ایجاد آموزش، مرکز تحقیقات آینده و احیاي  ،) برخی شواهد آشکار2011(

دن کسب میزبانی و برگزاري . روند برنده ش)7( جانبه شهر استهمه ۀشهري و توسع هايیرساختز

که در آن توسعه همچنان در شهر  يایک تا چند دهه به طول بینجامد؛ دوره تواندیالمپیک م هاييباز

 ).9جدید را نیز توجیه کند ( يهايگذارهیسرما تواندیبر این پیشنهاد میزبانی م). عالوه8( یابدیمیزبان ادامه م

ة وجود امکانات و شرایط مناسب در دهندنشاندر حیطۀ رویدادهاي ورزشی  هگرفتانجامي هاپژوهش 

تواند مانعی یمگمان فقدان و کمبود این موارد رویدادهاست و بی گونهنیامنظور کسب کشور میزبان به

) شش عامل توسعۀ زیرساخت و مدیریت، 1392در مسیر کسب میزبانی قلمداد شود. اندام و همکاران (

 مؤثري هامؤلفه عنوانبهسرمایۀ اجتماعی، توسعه و ارتقا، همدلی و رفاقت و توسعۀ فرهنگی را اقتصادي، 

) داشتن اقتصاد قوي، 2010( 2)، کوستاس و کاپالنیدو10در برگزاري رویدادهاي ورزشی شناسایی کردند (

عی، ادارة ها، عدم حمایت اجتمایرساختزامنیت، زیرساخت عالی و ثبات سیاسی را نقاط قوت، ضعف 

هاي المپیک برشمردند يبازجامعۀ میزبان  هايضعیف کشور و عدم ثبات اقتصادي و سیاسی را از ضعف

) نشان داد که رویداد براي جامعه منافع سالمت روانی، کسب مهارت، تقویت 2012( 3). مینارت11(

ي هامهارت). او نشان داد 12همراه دارد (همبستگی، غرور اجتماعی، شهرت و داشتن احساس خوب به

و  هاشبکهاجتماعی، فرهنگ داوطلبی، آموزش و مهارت کسب شغل، افزایش مشارکت در ورزش و توسعۀ 

و همکاران  4). همچنین بائومن12شود (یمروابط اجتماعی در پی رویداد المپیک نصیب جامعه میزبان 

                                                           
1.  Ozbey 
2. Kostas & Kaplanidou 
3. Minnaert 
4. Baumann  
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که رویدادهاي بزرگ ورزشی به سیاستمداران اجازة ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2013(

ي در کشورهاي در حال گذارهیسرمادهد، و نیازهاي یمهاي بزرگ ورزشی را یرساختزي در گذارهیسرما

) در پژوهش خود 2013و همکاران ( 1). لی13( استتوسعه به احتمال زیاد بیشتر از کشورهاي صنعتی 

به این نتیجه رسیدند » بر روي رویدادها: مطالعۀ موردي المپیک پکنمدلسازي اثرات اقتصادي «با عنوان 

که برگزاري المپیک پکن آثار اقتصادي مفیدي براي اقتصاد میزبان در بر داشته است، اما در مقایسه با 

 ).14ي ندارد (معنادارکل حجم اقتصادي این کشور اثر 

این  المللیینب هايیأتو ه هایونو فدراسالمپیک  المللیینب ۀشرایط درخواست میزبانی توسط کمیت

 ۀو شهرهاي متقاضی ضمن داشتن تجرب شودیطور کلی تعیین مبه هايرویدادها براي هر دوره از باز

عنوان دادها باشند تا بهبراي برگزاري این روی شدهنییتع يهابرگزاري رویدادهاي ورزشی، باید داراي حداقل

نتخاب شود. اپس از بررسی کمیسیون ویژه، از میان آنها شهر میزبان  تیانه در کاندید پذیرفته شوند و

کی براي برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی به امکانات خاصی نیاز دارد و تحری بسیاريشواهد براساس 

عمومی خود را  هايیرساختشهرهاي میزبان است که براي کسب امتیاز میزبانی، امکانات ورزشی و ز

 .)15-17بهبود بخشند (

و اهداف  ییافتگه، ضرورت سیر توسع1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق در سند چشم

وجهه و  ۀاجتماعی، توسع ۀ، امنیت، رفاه و توسعییافتگهانداز ملی مبنی بر توسعدر سند چشم شدهنییتع

است. میزبانی رویدادهاي  الگوي ملت ایران و داشتن تعامل سازنده و مؤثر با جهان، بیان شده ةایجاد چهر

. ایران در کنندیکشور فراهم م ۀبه اهداف توسع یابیبراي دست را مناسب و موفقی ۀبزرگ ورزشی زمین

رو بوده و هروب ییهامسیر درخواست میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی با مشکالت و چالش

المپیک و جام جهانی  هاييمیزبانی بازة نددهنتوانسته است بعد از انقالب شکوهمند اسالمی درخواست

 یجهانآسیا و جام يها، جام ملتياآسیایی، منطقه هاييفوتبال باشد و در درخواست میزبانی باز

زیادي داشته است. شناخت موانع کسب میزبانی از جمله  يهاورزشی مختلف نیز چالش يهارشته

، ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، تکنولوژیکی، يافزارو نرم يافزارسخت هايیرساختز

 حیاتیرفع این موانع امري  منظوربهمدیریتی و... این رویدادها در کشور قبل از درخواست میزبانی و اقدام 

در خصوص فواید و مزایاي کسب میزانی رویدادهاي بزرگ  هگرفتانجامي هاپژوهشبا توجه به  است.

                                                           
1. Li  
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 هاگروهي مختلف اقتصادي، هابخش) توجه به کسب میزبانی این رویدادها براي ارتقاي 2، 12، 14ورزشی (

خواهد بود.  ثمربخشصنعت ورزش کشور حائز اهمیت و بسیار  ژهیوبهي اجتماعی و سیاسی و هاسازمانو 

اري رویدادهاي یزي براي کسب میزبانی این رویدادها، شناخت موانع کسب میزبانی و برگزربرنامه منظوربه

ي سازماندهی رویدادهاي هابرنامهالمللی ورزشی امري الزم و ضروري است. اگرچه اطالعات و ینببزرگ 

یزي رویدادهاي آتی فراهم ربرنامهی را براي اداره و باارزشهاي یدگاهدبزرگ ورزشی شهرهاي میزبان قبلی 

بررسی جامع موانع کسب میزبانی در ایران در این ي کنند، برداربهرهي میزبانی را بهتر هافرصتکند تا یم

دهندة میزبانی تواند سازمان درخواستیمزمینه انجام نگرفته است. بررسی و تعیین موانع کسب میزبانی 

و کمبودهاي موجود کشور  هاو مسئوالن اجرایی ورزش کشور را قادر سازد تا با شناسایی این موانع ضعف

ي را براي گرفتن حق میزبانی رویداد در آینده تدوین مؤثرتربرنامۀ راهبردي  در این بخش را درك کرده و

المللی ینببندي موانع کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ یتاولوکنند، بنابراین در این پژوهش به مدلسازي و 

 پردازیم.ورزشی در ایران می

 

 ی پژوهششناسروش

پژوهش به  میدانی انجام گرفت. در این صورتبهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود که 

المللی ورزشی در ایران پرداخته شد. ینبدادهاي بزرگ بندي موانع کسب میزبانی روییتاولومدلسازي و 

یسۀ کمیتۀ نفر)، هیأت رئ 7ۀ آماري پژوهش شامل مدیران وزارت ورزش و جوانان تا سطح معاونان (جامع

شهید بهشتی  زاري دوازدهمین دورة المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاهنفر)، عوامل برگ 5ملی المپیک (

ي هاجامهاي آسیایی و يبازهاي المپیک، يبازهاي ورزشی حاضر در یونفدراسنفر)، مدیران ارشد  22(

 100بوط (فدراسیون) شامل رئیس، نواب رئیس و دبیر فدراسیون مر 25ي مختلف (حدود هارشتهجهانی 

ي ریگونهنمعلت محدود بودن تعداد اعضاي جامعه از روش نفر بودند. به 134برابر با  عمجمونفر) در 

ي آورجمعتوزیع شد، و پس از  شدهنییتعد پرسشنامه در بین افرا 134رو شمار استفاده شد. ازاینکل

ه پرسشنام 114آماري روي  لیوتحلهیتجزي مخدوش و ناقص، هاپرسشنامهو جدا کردن  هاپرسشنامه

 انجام گرفت.

ي بود که با توجه به موضوع پژوهش با مراجعه به اساختهیري پرسشنامۀ محققگاندازهابزار 

گرفته در این حوزه، مبانی نظري موجود و استفاده از نظرهاي خبرگان رویداد ورزشی ي صورتهاپژوهش
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صوري و محتوایی آن توسط ده تن از استادان دانشگاهی و متخصصان تربیت  1تهیه و تدوین شد و روایی

 دست آمدبه 3پرسشنامه، از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 2بدنی در امر رویداد تأیید شد. همچنین پایایی

)86/0=α شناختی (جنسیت، سن، یتجمع). پرسشنامۀ مذکور شامل دو بخش بود که در بخش اول عوامل

، رشتۀ تحصیلی، سابقۀ کار و سابقۀ مدیریتی) سنجش شد و بخش دوم پرسشنامه مربوط سطح تحصیالت

گویه)،  4افزاري (سخت-گویه و بر مبناي هشت مؤلفۀ زیرساختی 46به موانع کسب میزبانی بود که با 

گویه)،  5قانونی (-گویه)، حقوقی 5گویه) محیطی ( 4امنیتی (-گویه)، سیاسی 8فرهنگی (-اجتماعی

ساختارهاي  دییتأي شد. براي بندطبقهگویه)  10گویه) و مدیریتی ( 5گویه)، منابع انسانی ( 5دي (اقتصا

کفایت الزم را دارند  شدهفیتعرهاي يبنددستهآیا  نکهیا(روایی سازه) در پرسشنامه مبنی بر  شدهفیتعر

گویه معنادار نبودند،  4ي استفاده شد، با توجه به این نکته که در این مرحله دییتأیا خیر، از تحلیل عاملی 

ارزشی  5مورد کاهش یافت. ابزار پژوهش براساس مقیاس  42ها به یهگواز پژوهش حذف شدند و تعداد 

 لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تهیه و تنظیم شده بود.

ی، میانگین، انحراف معیار ار توصیفی (فراوانی، درصد فراواني آمهاروشاز  هاداده لیوتحلهیتجزبراي  

ي و آزمون دییتأاز تحلیل عاملی  آمدهدستبهي هادادهتحلیل استنباطی  منظوربهو جداول نمودارها) و 

صورت  Lisrelو  21نسخۀ  SPSS افزارنرمفریدمن استفاده شد. تمامی محاسبات آماري با استفاده از 

 پذیرفت.

 

 ي پژوهشهاافتهی

سال با  40تا  30دادند. همچنین دامنۀ سنی درصد نمونه را تشکیل  72مردان بیش از  هادادهبراساس 

رصد د 4/61درصد افراد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی،  6/38درصد بیشترین سهم را داشت و  5/32

ي هاپست سال در 5ي کمتر از درصد افراد سابقۀ کار 5/46داراي رشتۀ تحصیلی تربیت بدنی و همچنین 

 .اشتنددسال سابقۀ مدیریتی  10تا  5درصد بین  1/35کنونی خود داشتند و در خصوص سابقۀ مدیریتی 

هاي يبندهدستآیا  نکهیا(روایی سازه) در پرسشنامه مبنی بر  شدهفیتعرساختارهاي  دییتأبراي 

 ي استفاده شد.دییتأ کفایت الزم را دارند یا خیر، از تحلیل عاملی شدهفیتعر

                                                           
1. Validity 
2. Reliability 
3. Cronbach's alpha coefficient 
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 ي مرحلۀ اولدییتأتحلیل عاملی 

 شود.ۀ اصلی بررسی میمؤلفها با یهگوهریک از  T-Valueدر این مرحله میزان رابطه و همچنین 

از موانع  16گویۀ  جزبههاي پرسشنامه یهگوي هارابطهشود که تمامی یم، مشخص 1با بررسی جدول 

) =T-Value= ،17/0 r 65/1قانونی، (-از موانع حقوقی 25)، گویۀ =T-Value= ،12/0 r 20/1اقتصادي (

سخت افزاري -از موانع زیرساختی 46) و گویۀ =T-Value= ،09/0- r -77/0از موانع محیطی ( 27گویۀ 

)99/0 T-Value= ،10/0 r=ی بار عاملها داراي یهگودست آمد، با توجه به این نکته که تمامی ) معنادار به

 غیرمعناداري در این بخش از پژوهش حذف شدند.گویه با توجه به  4مناسب بودند، اما این 
 

 کسب میزبانی ۀپرسشنام يهامؤلفهبا  هایهگو. ارتباط بین 1جدول 

 ۀ کلیمؤلف ردیف
میزان 
 رابطه

ضریب 
 تعیین

خطاي 
 معیار

T-
Value 

 نتیجه

1 

 مدیریتی

 دییتأ 65/7 80/6 44/0 67/0
 دییتأ 75/7 77/6 45/0 67/0 2
 دییتأ 63/8 50/6 53/0 73/0 3
 دییتأ 09/10 76/5 66/0 81/0 4
 دییتأ 61/7 81/6 44/0 66/0 5
 دییتأ 38/8 59/6 51/0 71/0 6
 دییتأ 65/7 80/6 44/0 67/0 7
 دییتأ 30/6 08/7 33/0 57/0 8
 دییتأ 74/6 00/7 36/0 60/0 9
 دییتأ 55/2 46/7 06/0 25/0 10
11 

 منابع انسانی

 دییتأ 52/5 32/6 31/0 56/0
 دییتأ 56/3 17/7 14/0 37/0 12
 دییتأ 17/8 19/2 72/0 85/0 13
 دییتأ 22/5 53/6 28/0 53/0 14
 دییتأ 06/4 04/7 17/0 42/0 15
16 

 اقتصادي

 دییتأعدم  20/1 50/7 01/0 12/0
 دییتأ 50/8 04/6 54/0 73/0 17
 دییتأ 93/10 08/3 79/0 89/0 18
 دییتأ 68/5 07/7 28/0 53/0 19
 دییتأ 14/9 48/5 60/0 78/0 20
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 کسب میزبانی ۀپرسشنام يهامؤلفهبا  هایهگو. ارتباط بین 1جدول ادامۀ 

 ۀ کلیمؤلف ردیف
میزان 
 رابطه

ضریب 
 تعیین

خطاي 
 معیار

T-
Value نتیجه 

21 

 قانونی-حقوقی

 دییتأ 21/4 91/6 19/0 44/0
 دییتأ 28/3 26/7 11/0 34/0 22
 دییتأ 23/5 91/5 32/0 56/0 23
 دییتأ 35/7 93/0 83/0 91/0 24
 دییتأعدم  65/1 47/7 02/0 17/0 25
26 

 محیطی

 دییتأ 60/2 06/7 09/0 30/0
 دییتأعدم  -77/0 48/7 00/0 -09/0 27
 دییتأ 07/5 35/3 46/0 68/0 28
 دییتأ 70/4 53/4 36/0 60/0 29
 دییتأ 59/3 53/6 18/0 42/0 30
31 

-سیاسی
 امنیتی

 دییتأ 54/7 11/5 51/0 71/0
 دییتأ 21/8 03/4 61/0 78/0 32
 دییتأ 49/7 19/5 50/0 71/0 33
 دییتأ 08/2 41/7 04/0 22/0 34
35 

-اجتماعی
 فرهنگی

 دییتأ 41/4 90/6 20/0 45/0
 دییتأ 01/8 46/3 63/0 79/0 36
 دییتأ 63/6 47/5 43/0 66/0 37
 دییتأ 53/4 86/6 21/0 46/0 38
 دییتأ 53/2 34/7 07/0 27/0 39
 دییتأ 98/1 41/7 04/0 21/0 40
 دییتأ 59/2 33/7 07/0 27/0 41
 دییتأ 97/2 26/7 09/0 31/0 42
43 

-زیرساختی
 سخت افزاري

 دییتأ 35/11 43/1 88/0 94/0
 دییتأ 77/10 38/2 81/0 90/0 44
 دییتأ 79/5 26/7 28/0 53/0 45
 دییتأعدم  99/0 51/7 00/0 10/0 46
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 ي مرحلۀ دومدییتأتحلیل عاملی 

با مفهوم کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ  گانههشتي کلی هامؤلفه، T-Valueبراساس میزان رابطه و 

ۀ مؤلفدال بر رابطۀ بین هر  هارابطهشود که تمامی یممشخص  2در جدول  دشدهیقالمللی ورزشی ینب

 است. دییتأکلی با مقیاس کسب میزبانی مورد 
 

 کلی با مفهوم کسب میزبانی يهاعامل. رابطه بین 2جدول 

 هامؤلفه ردیف
میزان 
 رابطه

 نتیجه T-Value ضریب تعیین

 دییتأ 94/6 78/0 88/0 موانع مدیریتی 1
 دییتأ 92/5 91/0 95/0 موانع منابع انسانی 2
 دییتأ 35/5 60/0 77/0 موانع اقتصادي 3
 دییتأ 47/5 62/0 79/0 قانونی-موانع حقوقی 4
 دییتأ 51/6 72/0 26/0 موانع محیطی 5
 دییتأ 21/7 81/0 90/0 امنیتی-موانع سیاسی 6
 دییتأ 67/6 89/0 94/0 فرهنگی-موانع اجتماعی 7
 دییتأ 48/7 49/0 70/0 سخت افزاري-موانع زیرساختی 8

 

به  2x، نسبت 4شود که با توجه به جدول یمبررسی  هادادهدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعۀ 

df )56/0) و ریشۀ میانگین مجذور خطاي تقریبی (RMSEA بنابراین مدل از است 078/0) که برابر با ،

 =NFI= ،91/0 NNFI= ،90/0 CFI= ،90/0 IFI 92/0ي هاشاخصبرازش الزم برخوردار است. همچنین 

برازش مدل را ضعیف گزارش =AGFI 56/0و =GFI 60/0کردند. از طرفی شاخص  دییتأبرازش مدل را 

کردند،  دییتأشاخص تناسب مدل را  6شاخص ضعیف بود و  2، ذکرشدهشاخص  8کردند. در مجموع از 

ي هاعاملو  تسؤاالو تمامی  استي برازش مناسب هاشاخصبنابراین مدل کسب میزبانی از لحاظ 

 توانند در مدل کسب میزبانی مجتمع شوند.یم شدهمطرح
 

 آزمون خوبی(نیکویی) برازش يهاشاخص ۀ. نتیج3جدول 

 2Df/ x RMSEA NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI متغیر
کسب 
 میزبانی

56/0 078/0 92/0 91/0 90/0 90/0 60/0 56/0 

 رد رد دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ نتیجه
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شد. در  دییتأهاي مربوط به آن یهگوو  هامؤلفهي مناسب بودن دییتأبا استفاده از آزمون تحلیل عامل 

 ها پرداخته شده است.یهگوي بندرتبهبخش بعد به 

هاي هریک از موانع کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ یهگوي بندرتبهنتایج آزمون فریدمن و  4جدول 

ي هامؤلفهشود یمکه مشاهده طورهماندهد. یمالمللی ورزشی را از دیدگاه افراد جامعه نشان ینب

افراد  دگاهیدي اول تا سوم از هارتبهترتیب در فرهنگی به-ي، اقتصادي و اجتماعیافزارسخت-یرساختیز

 .اندگرفتهجامعه پژوهش قرار 

داري آزمون فریدمن نشان داد بین رتبۀ امعندر این پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد، سطح 

)، بنابراین P ،46/934=2x=001/0داري وجود دارد (امعنهاي کسب میزبانی تفاوت یهگوعوامل مربوط به 

 بندي کرد.یتاولو آمدهدستبهي هارتبهتوان این عوامل را براساس یم
 

 کسب میزبانی موانع هايیهگوو  هامؤلفهدر مورد  شدهنییتع هايیتاولو. 4جدول 

 میانگین مؤلفه/ گویه
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه
 69/5 86/0 80/3 افزاريسخت-زیرساختی

 13/2 08/1 92/3 منظور برگزاري رویداداستاندارد به ورزشیهاي مورد نیاز یرساختزکمبود 
 94/1 05/1 78/3 منظور برگزاري رویداداستاندارد به شهريهاي مورد نیاز یرساختزکمبود 

 93/1 87/0 71/3 هاي نوین و روزآمد در کشوريتکنولوژها و يفناوراستفادة اندك از 
 65/5 82/0 78/3 اقتصادي

هاي کسب و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی از ینههزمالی اندك  نیتأم
 73/2 95/0 99/3 یرورزشیغ ربطيذسوي نهادهاي 

هاي کسب و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی از سوي نهادهاي ینههزمالی اندك  نیتأم
 55/2 06/1 86/3  ورزشی ربطيذ

 49/2 98/0 75/3 ضعف در سیستم بازاریابی ورزشی مناسب در کشور
 24/2 07/1 54/3 و حامیان مالی ورزشی توانمند در کشور هابانیپشتمیزان اندك 

 96/4 53/0 64/3 فرهنگی-اجتماعی
 09/6 70/0 36/4 ي کشورهاورزشگاهمنظور حضور بانوان در هاي موجود بهیتمحدود

 94/5 92/0 23/4 ي بانوان از رسانه ملی کشورهارقابتمیزان اندك پخش مسابقات و 
منظور حضور بانوان ورزشکار خارجی با پوشش هاي موجود بهیتمحدود

 19/5 13/1 94/3 غیراسالمی

 52/4 87/0 64/3 مشارکت اندك بخش خصوصی در عرصۀ کسب میزبانی
 91/3 98/0 39/3 ۀ جهان از وضعیت ایران رتبیعالشناخت اندك مقامات 

 70/3 16/1 25/3 ي داخلی از کسب میزبانی رویدادهاي بزرگهارسانهحمایت اندك 
 48/3 00/1 21/3 برگزاري رویدادفرهنگ پایین انجام کار گروهی در بین مسئوالن 

 18/3 95/0 12/3 خارجیتماشاگران و  کنندگانشرکتهاي موجود در ارائۀ خدمات به یتمحدود
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 کسب میزبانی موانع هايیهگوو  هامؤلفهدر مورد  شدهنییتع هايیتاولو. 4جدول ادامۀ 

انحراف  میانگین مؤلفه/ گویه
 معیار

میانگین 
 رتبه

 92/4 68/0 65/3 محیطی
 05/3 91/0 13/4 وجود رقباي قوي براي میزبانی در سطح منطقه و جهان

 56/2 08/1 69/3 هاي اقتصادي و سیاسی علیه کشور یمتحر وجود
 47/2 02/1 65/3 ي بیگانه در خصوص ایرانهارسانهوجود تبلیغات سوء 

 92/1 14/1 16/3 هاي محیطی در کشوریآلودگی و طیمحستیزوجود مشکالت 
 34/4 70/0 31/3 قانونی-حقوقی

 88/2 02/1 69/3 رعایت اندك قوانین حق پخش تلویزیونی در کشور 
 74/2 96/0 50/3 قوانین اندك و نظام نامشخص در زمینۀ حامیان مالی ورزشی

 25/2 98/0 11/3 المللی ورزشیینبو قوانین  هاپروتکلتوجه اندك مدیران به 
 14/2 11/1 96/2 ورود آسان به داخل کشور در خصوصقوانین و مقررات موجود 

 82/3 70/0 36/3 امنیتی-سیاسی
 96/2 97/0 77/3 میزان اندك ارتباطات سیاسی با کشورهاي صاحب نفوذ 

 86/2 96/0 72/3 المللی ورزشی ینبهاي بانفوذ در مجامع یکرسو  هاپستکمبود 
 40/2 89/0 36/3 المللی ورزشیینبتعامالت اندك مدیران ورزش کشور با نهادهاي 

 21/2 18/1 61/2 و گردشگران حاضر در کشور کنندگانشرکتوضعیت امنیت براي 
 47/3 67/0 31/3 مدیریتی

 11/7 98/0 80/3 یرورزشیغمنظور اخذ میزبانی در نزد مسئوالن کمبود استراتژي کالن به
 Bid Book( 82/3 83/0 04/7موجود در خصوص تهیه و تدوین ( يهاضعف

 99/5 11/1 46/3 کمبود ثبات در مدیریت ارشد ورزش کشور
 93/5 99/0 43/3 منظور اخذ میزبانیکمبود ساختار مناسب در سیستم ورزش کشور به

منظور ارتقاي سطح یی بهافزادانشي آموزشی هادورهي اندك از ریگبهره
 68/5 07/1 84/2 و عملی مدیران رویداد دانش فنی

 26/5 00/1 24/3 ورزشیکمبود استراتژي کالن جهت اخذ میزبانی در نزد مسئوالن 
منظور حمایت اندك مدیران و مسئوالن ارشد کشور (دولت، مجلس و...) به

 00/5 02/1 18/3 اخذ میزبانی
منظور کسب و برگزاري و نهادهاي مختلف به هابخشسازماندهی اندك بین 

 58/4 86/0 04/3 رویدادهاي بزرگ ورزشی
یزان ارشد کشوري در خصوص ربرنامهآگاهی کم مسئوالن، مدیران و 

 38/4 03/1 96/2 میزبانی رویداد و مزایاي آن
 04/4 07/1 84/2 رویدادها یري اندك از دانش متخصصان برجسته در زمینۀ کسب و برگزاريگبهره

 14/3 64/0 20/3 انسانی منابع
 99/3 84/0 95/3 نظام داوطلبی نامطلوب در ورزش کشور

ي و کارامد در زمینۀ کسب میزبانی در احرفهکمبود بخش ویژه و تیم 
 44/3 06/1 50/3 ساختار ورزش کشور 

 33/3 06/1 43/3 کمبود سابقه میزبانی و تجربۀ برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور

 13/2 92/0 54/2 منظور برگزاري رویداداندك مسئولین در ارزیابی توانایی خود به نفساعتمادبه
 11/2 00/1 61/2 و آگاه در زمینۀ برگزاري رویداد در کشور باتجربهکمبود افراد 
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 يریگجهینتبحث و 

شهرها و کشورها  توسعۀهاي امروزه پدیدة درخواست میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی بخشی از راهبرد

بر کسب میزبانی نیاز دارد  مؤثرشده است. ایران نیز براي تحقق این مهم، به فراهم کردن شرایط و عوامل 

برطرف شود. بنابراین،  هایی در این زمینه، شایسته است این موانع شناسایی ویتمحدودو با توجه به 

المللی ینبي موانع کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ هامؤلفهبندي یتاولوپژوهش حاضر با هدف دستیابی و 

 ورزشی صورت گرفت.

منظور برگزاري هاي مناسب و استاندارد بهیرساختزنتایج نشان داد، با توجه به اهمیت وجود 

هاي یرساختزۀ مؤلفاولین مانع در این بخش شناسایی شد و  انعنوبه مؤلفهرویدادهاي بزرگ ورزشی، این 

ها و ...) با میانگین رتبۀ يبازمورد نیاز ورزشی استاندارد (مانند استادیوم، سالن، تجهیزات ورزشی، دهکدة 

هاي این مؤلفه، یهگو. همچنین از بین استي مورد بررسی هامؤلفهداراي بیشترین اهمیت در بین  13/2

ترتیب با میانگین ها نوین در کشور بهيفناوراستفادة اندك از هاي مورد نیاز شهري و یرساختزکمبود 

) 1391کوشا (قرار گرفتند که با نتایج پژوهش  مؤلفهي دوم و سوم این هارتبهدر  93/1و  94/1رتبۀ 

). براساس شواهد زیادي برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی به امکانات خاصی نیاز دارد و 18همسوست (

هاي یرساختزتحریکی براي شهرهاي میزبان است که براي کسب امتیاز میزبانی، امکانات ورزشی و 

مپیک، صنعت هاي اليباز) بیان کرد که میزبانی 1389). حسینی (15، 17عمومی خود را بهبود بخشند (

) که همسو با نتایج پژوهش 19هاي مختلف زیرساختی ارتقا داده است (ینهزمهاي خود را در یزبانمورزش 

) نیز زیرساخت عالی را از نقاط قوت و میراث زیرساختی رویداد 2010حاضر است. کوستاس و کاپالنیدو (

) مشکالت زیرساختی را از 2014اران (). طالقانی و همک11ي میزبانی بیان کردند (هافرصت عنوانبهرا 

). از مزایاي برگزاري و کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی 20موانع صنعت گردشگري معرفی کردند (

توان صنعت گردشگري یمخصوص گردشکري ورزشی است که با رفع موانع افزایش صنعت گردشگري و به

 کشور را در کل تقویت کرد. 

حائز رتبۀ دوم از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی در این  65/5همچنین مؤلفۀ اقتصادي با میانگین رتبۀ 

هاي کسب و برگزاري رویدادهاي بزرگ ینههزمالی اندك  نیتأمهاي آن، یهگوپژوهش بود که از بین 

ختصاص داد که رتبۀ اول را به خود ا 73/2با میانگین رتبۀ  یرورزشیغ ربطيذورزشی از سوي نهادهاي 

درخواست میزبانی  هايي و ضعف اقتصادي کشور را از ضعفگذارهیسرما) که کمبود 1391با نتایج کوشا (

هایی که نهادهاي یتحما)، همسوست. یکی از 18و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی شناسایی کرد (
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) حمایت 1985( 1گراتون و تیلور. استهاي مالی یتحماآورند، یمعمل ي ورزشی بههابخشی از رورزشیغ

مالی ورزشی را حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، سازمان ورزشی یا رقابت توسط یک شخص یا شرکت 

رسد شاید یکی از یمنظر ). به21دانند (یمبراي هر دو طرف قرارداد  دوجانبهبراي کسب منافع یا سود 

ی نبود راهبرد و تفکر راهبردي در خصوص رورزشیغ ربطيذمالی اندك از سوي نهادهاي  نیتأمدالیل 

ي پی بردن به اهمیت یک راهبرد هاراهکسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور باشد، زیرا یکی از 

گمان کسب میزبانی و برگزاري رویدادهاي به آن است. بی شدهدادهو تفکر در کشور میزان بودجۀ اختصاص 

ي هابخشو همچنین حمایت و همراهی  شدهيزیربرنامهي کالن و هايگذارهیسرمابزرگ ورزشی نیازمند 

) بیان 2010گذاران خصوصی و ... است. کوستاس و کاپالنیدو (یهسرمای از جمله دولت، مجلس، رورزشیغ

جامعۀ میزبان براي برگزاري  هايثبات اقتصادي از ضعفکردند داشتن اقتصاد قوي از نقاط قوت و بی

مالی از سوي این  نیتأم) که با نتایج این پژوهش همسوست. عدم حمایت و 11المپیک است ( رویدادهاي

و مقرر  شدهنییتعي هابودجه، اختصاص استمانع بزرگی بر سر راه کسب میزبانی مطرح  عنوانبهنهادها 

کشور را یک گام تواند یمی براي این رویدادها رورزشیغ ربطيذاز سوي نهادهاي  موقعبهمالی  نیتأمو 

 به کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی نزدیک کند.

در ردة سوم از  96/4فرهنگی بود که با میانگین رتبۀ -هاي این پژوهش، مؤلفۀ اجتماعیاز دیگر یافته

ین ترمهمفرهنگی از -شاید موانع اجتماعی نظرانصاحبدیدگاه افراد جامعه قرار گرفت. به نظر بسیاري از 

کشور در مسیر درخواست و کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی است. طالقانی و همکاران موانع 

) که با 20منزلۀ یکی از مشکالت توسعۀ گردشگري در کشور بیان کردند (به) موانع فرهنگی را 2014(

وان منظور حضور بانهاي موجود بهیتمحدودهاي این مؤلفه، یهگونتایج پژوهش حاضر همسوست. از بین 

ي هارقابتمیزان اندك پخش مسابقات و در ردة اول و گویۀ  09/6با میانگین رتبۀ  ي کشورهاورزشگاهدر 

در رتبۀ بعدي قرار داشت. در برگزاري رویدادهاي بزرگ  94/5با میانگین رتبۀ  بانوان از رسانۀ ملی کشور

فرهنگی و -ه به مسائل اجتماعیدهند، اما با توجیمورزشی بخش زیادي از تماشاگران را زنان تشکیل 

تماشاگر حضور  عنوانبهمذهبی در کشور ما این امکان براي زنان مهیا نیست تا بتوانند در میادین ورزشی 

ین موانع در خصوص کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور، ممنوعیت ترمهمیابند. شاید از 

زیادي بر آزادي  دیتأکي کشور باشد، زیرا صاحبان رویدادهاي ورزشی مختلف هاورزشگاهحضور بانوان در 
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)، بعد از عدم اجازة حضور AFCراي مثال کنفدراسیون فوتبال آسیا (بدارند،  هاورزشگاهورود بانوان به 

صادر ها یوماستاداجازة ورود بانوان به  کهیدرصورتبانوان ژاپنی در خالل لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد 

دهد یا بعد از منع حضور بانوان در لیگ جهانی والیبال، فدراسیون ینمنشود، به ایران میزبانی مسابقات را 

ها را نداشته باشند، به ایران یوماستادبانوان اجازة حضور در  کهیدرصورتالمللی والیبال اعالم کرد ینب

یشۀ کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی ). اگر در اند22دهد (ینممیزبانی مسابقات لیگ جهانی را 

ی منطقی براي این مسئله حلراهي صاحبان رویداد جامۀ عمل پوشانده یا هادرخواستهستیم، باید به 

از جمله مرکز امور زنان  ربطيذي هادستگاهرسد با همکاري دولت و همچنین یمنظر اندیشیده شود، به

 مایصداوسوزارت ورزش و جوانان، مجلس شوراي اسالمی، سازمان و خانواده، نیروهاي نظامی و انتظامی، 

منظور حضور بانوان توان تمهیدات و تسهیالتی را بهیمي و دیگر نهادهاي مسئول، سازفرهنگدر خصوص 

ي هانهیزمشیپنیازمند ایجاد  هاورزشگاهفراهم ساخت. ناگفته نماند حضور بانوان در  هاورزشگاهدر 

ي ورزشی بانوان از رسانۀ ملی، با هارقابتی و تسهیالتی ویژه است. در خصوص پخش فرهنگی، امکانات

مهیا نیست، البته با توجه به  هارقابتتوجه به شرایط موجود در کشور ما این امکان براي پخش این 

ي داخلی بانوان، هارقابتي بانوان در کشور، براي پخش هارقابتکنندگان فراوان یبتعقو  مندانعالقه

ي اسالمی هالباسهاي داخلی یا طراحی يبازراهکارهایی از جمله تربیت گزارشگران زن و پخش رادیویی 

ي که بتوان این رویدادهاي ورزشی را از رسانۀ ملی به تصویر کشید، اگونهبهمنطبق با رشتۀ ورزشی مربوط 

 خواهد بود. راهگشاتا حدودي 

وهش بررسی شد و رتبۀ چهارم را از دیدگاه افراد جامعه کسب کرد، مؤلفۀ دیگري که در این پژ مؤلفۀ

وجود رقباي قوي براي میزبانی در سطح هاي آن سه گویۀ یهگوبود. در بین  92/4محیطی با میانگین رتبۀ 

ي هارسانهوجود تبلیغات سوء و نیز هاي اقتصادي و سیاسی علیه کشور یمتحر ، وجودمنطقه و جهان

ي اول تا سوم شدند. هارتبهداراي  47/2و  56/2، 05/3ترتیب با میانگین رتبۀ به ر خصوص ایرانبیگانه د

ی محیط سازمان را احاطه سازمانبروندر تعریف عوامل محیطی باید گفت که شرایط و عوامل محیطی 

ایران در مسیر ). 23متقابل دارند و خارج از کنترل سازمان هستند ( تأثرو  ریتأث، با سازمان اندکرده

کشور  عمالًروست، یعنی درخواست میزبانی رویدادهاي بزرگ در سطح منطقه و جهان با رقباي قوي روبه

هاي خود را براساس رقباي موجود و شرایط موجود در محیط رقابتی در حال فعالیت است که باید راهبرد

) که 18ر درخواست میزبانی عنوان کرد () وجود رقبا را از تهدیدات در مسی1391یزي کند. کوشا (ربرنامه

هاي خود را امر باید راهبرد اندرکاراندستبر اینکه مسئوالن و با نتایج پژوهش حاضر همسوست. عالوه
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براساس رقباي موجود یا حتی بالقوه تعیین کنند، نیاز است تا یک مزیت رقابتی (شامل مجموعۀ عوامل 

)) 24سازد (یمرا به نشان دادن عملکردي بهتر از رقبا قادر  هایی است که همواره شرکتيتوانمندیا 

ی و طیمحستیزوجود مشکالت نسبت به رقباي کشور ایجاد کنند. آخرین گویه در این بخش به 

) که اعتقاد داشتند 2010کوستاس و کاپالنیدو ( دارد که با نتایج اشارههاي محیطی در کشور یآلودگ

)، ناهمسوست. در این پژوهش 11شود (یمبرگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی سبب تخریب محیط زیست 

ی به سطح مطلوب و مناسبی برسد تا بتوان میزبان طیمحستیزاعتقاد بر این است که باید شرایط 

جامانده براي کشور همین محیط زیست هاي بهیراثمیکی از رویدادهاي بزرگ ورزشی بود و بعد از رویداد 

 مطلوب و استاندارد خواهد بود.

امنیتی، -قانونی، سیاسی-ي بعدي قرار گرفتند، شامل مؤلفۀ حقوقیهارتبهي دیگري که در هامؤلفه

تایج این بودند که ن 14/3و  47/3، 82/3، 34/4ي هارتبهیب با میانگین ترتبهمدیریتی و منابع انسانی 

) که به وجود قوانین و مقررات استاندارد و 2004( 2) و گی کو2001( 1بخش از پژوهش با نتایج هودا

ي هابخشو نبود این موارد را مانعی بر سر راه  اندداشتهقانونی اشاره -ي مختلف حقوقیهابخشمشخص در 

هاي المپیک يباز) که امنیت را از معیارهاي درخواست میزبانی 2011( 3)، دریر25، 26( انددانستهمختلف 

) که بیشتر 2011و همکاران ( 4) و لمبرتی2002)، امري (1391)، اسدي (1391)، محرابی (27بیان کرد (

به نقش عوامل مدیریتی در کسب میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی و موانع  هاپژوهشاین 

 )28،4، 29، 30اند (مسیر کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی وجود دارد اشاره کرده مدیریتی که در

در کسب میزبانی و برگزاري  ها) که بیان داشت ضعف در نیروي انسانی و مدیریتی از ضعف1391و کوشا (

 ).18رویدادهاي بزرگ ورزشی است، همسوست (

نی رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور با که اشاره شد، کشور ما در مسیر کسب میزباطورهمان

پرسشنامۀ موانع کسب  دهندگانپاسخها و موانع بسیاري مواجه است، با توجه به نظرهاي یتمحدود

ي و اقتصادي افزارسخت-یرساختیز، عامل 4میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور و نتایج جدول 

، هامؤلفهي کلی بندتیاولورسد در یمنظر شدند. به در این بخش انتخاب مؤلفهاولین و دومین  عنوانبه

ین موانع بر سر راه کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ترمهمي زیرساختی و اقتصادي در حال حاضر هاعامل
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و منابع مالی و  از مدیران ورزشی دهندگانپاسخورزشی است. شاید یکی از دالیل امر این باشد که بیشتر 

رین منابع سازمان است که بیشتر مدیران با کمبود این موضوع در سازمان خود درگیرند تیاتیحاقتصادي از 

عامل مهمی انتخاب شده است، و آخرین مانع در مسیر کسب میزبانی  عنوانبهو به این سبب این عامل 

توان گفت که شاید مدیران و افراد یممنابع انسانی انتخاب شد. باز هم در خصوص این نتیجه  مؤلفه

اعتقاد و اطمینان الزم را در خصوص توانایی و مدیریت، به خود و مجموعۀ کاري خود دارند  دهندهپاسخ

پندارند. شایان ذکر است که تمامی موانع یم ترمهمتر و یاساسمانع  عنوانبهي دیگر را هامؤلفهو عوامل و 

برطرف کردن و از میان برداشتن  صرف بهعمیقی با یکدیگر پیوند دارند و نحو به ذکرشدهو  شدهییشناسا

مند نظام صورتبهموانع کسب میزبانی محقق نخواهد شد، بلکه باید این موانع را  آنیک یا چند مورد از 

 گونهنیاي مثبتی را در جهت کسب هاگامکامل از میان برداشت تا بتوان  صورتبهو یکی پس از دیگري و 

شود. با توجه به حمایت اندك یممنظور رفع موانع ارائه رویدادها برداشت. در پایان پیشنهادهایی به

ی از کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی، تدوین نظام جامع حمایت دولت از صنعت رورزشیغمسئوالن 

ایت از میزبانی رویداد ورزشی در کشور (شامل حمایت از نهادهاي مسئول برگزاري رویداد ورزشی، حم

دلیل نبود تیم میزبانی رویدادهاي ورزشی در کشور، المللی ورزشی در کشور و ...)، بهینبمسابقات بزرگ 

ي و کارامد در زمینۀ کسب میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی در احرفهایجاد بخش ویژه و تیم 

المللی ینبهاي بانفوذ در مجامع یکرسو  هاپستمنظور کسب هایی بهساختار ورزش کشور، تدوین راهبرد

ربط ورزشی و يذاز سوي مسئوالن  هابخشورزشی و همچنین افزایش میزان ارتباطات و تعامالت با این 

هاي موجود در خصوص حضور بانوان ورزشکار خارجی با پوشش یتمحدودی، با توجه به رورزشیغ

مشترك با  صورتبهتوان انی این قبیل رویدادها را میي ورزشی در کشور، میزبهارقابتغیراسالمی در 

ي بانوان در آن کشور برگزار و پخش شود. امید است با هارقابتیکی از کشورهاي همسایه برگزار کرد و 

 المللی ورزشی در کشور باشیم.ینبرفع این موانع شاهد کسب میزبانی رویدادهاي بزرگ 
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Abstract 
This study aims at Modelling and Prioritizing the Barriers to Hosting 
International Sport Mega Event in Iran which was carried out in a field 
descriptive-survey method. The statistical population consisted of Ministry of 
sport and youth managers to the level of deputy, board of directors of national 
Olympic committee, members of the organizing students twelfth Olympiad in 
Shahid Beheshti university, senior executives sports federations in the 
Olympic Games, Asian Games and World Cup other disciplines (25 
federations), consisted of president, vice president and secretary of the 
federation  that sum was equal to 134. In this study, we used the total number 
of samples due to the limited number of community members, so the sample 
was equal to the statistical population. The measuring tool was a 
questionnaire, which had been confirmed by the supervision of professors and 
experts of physical education, and its stability was acquired through the 
Cronbach's alpha (α=0.86). The descriptive statistics were used to analyze the 
demographic characteristics and the Friedman test was used to prioritize the 
study variables. The results indicate that the weakness of Infrastructural 
facilities and Economical of the most important Barriers to the hosting 
international sport mega events and then Socio-Cultural and Environmental 
barriers had the greatest impact in the barriers of hosting international mega 
events sporting. Survey barriers to hosting could enable hosting applicant 
organization and country executive sport until to identify weaknesses and 
defects in this part, and develop effective strategic plan for hosting event in 
future. 
 
Keywords 

 Prioritization, Sport Mega Event, Sport International Event, Hosting, 
Modelling, Barriers. 
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