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مدیران پیشتاز در عرصۀ توسعۀ شهری ،راهبردهای کالنی را دنبال میکنند تا در سطح جهانی مورد توجه رهرار ریرنهد
بنابراین کانون توج خود را ب رویدادهای بزرگ ورزشهی متررکهز مهیکننهد در ایهن پهشوهش ،شههر تههران به عنهوان
کالنشهری ک دارای برنام های توسعۀ راهبردی است ،از جنبۀ ظرفیت میزبهانی رویهدادهای بهزرگ ورزشهی ارزیهابی و
تحلیل شد روش پشوهش کیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است با استفاده از چکلیست و مصاحبۀ نیر هدایتشهده بها
مدیران ارشد ورزش و استادان برجستۀ مدیریت ورزشی با سهاب ۀ بررهزاری ،مشهارکت یها ح هور در رویهدادهای بهزرگ
ورزشی و بررسی پیشینۀ پشوهش ،اطالعات جرعآوری شد یافت ها نشان داد شهر تهران برای بررزاری موفق رویهدادهای
ورزشی در م ایس با استانداردهای میزبانی دارای مشکالت زیرسهاختی ،حرهلون هل ،اسهکان و ف هاهای ورزشهی اسهت
هرچنین ،منابع انسانی و مدیریتی متناسب با رویدادهای کالن ورزشهی برنامه ریهزی نشهده اسهت وتهعیت ارتصهادی،
اجتراعی و آبوهوای تهران و دیگر عاملهای تعیینکننده در موف یت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیز شاخصههای
دیگر اثررذار بر میزبانی بودند تحلیل یافت ها نشان داد شهر تهران دارای زیرساختهای میزبانی برای رویدادهای بهزرگ
تکرشت ای (جام جهانی کشتی) و چندرشت ای ورزشی (بازیهای آسیایی) است
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مقدمه
هر سال رویدادهای ورزشی مختلفی در بخشها ی مختلف جهان در حال بررزاری است و ب دلیل
ماهیت جذاب ورزش و عالر مندی مردم ب تراشای این رویدادها ،توج رسان ها ،سیاسترداران ،حامیان
مالی ،مدیران شهری و سایر ذینفعان ملی و بین الرللی را ب خود جذب کرده است از طرفی ،این
رویدادها ب عنوان ابزاری برای جلب توج ملتهای مختلف جهان ب مورعیت جغرافیایی خاص کشور یا
شهر می زبان برای میزبانی احترالی این رویدادهای ورزشی تبدیل شده است ( )6شهرهای بزرگ جهان
با جدیت تررکز خود را بر بازاریابی برای جذب رویدادهای بزرگ ورزشی ررار دادهاند و تالش میکنند تا
از این طریق ب منافع ارزشرندی مانند توسعۀ رردشگری و کسب درآمد از این محل ،جذب حامیان
مالی ،مطرح شدن در رسان ها و تبلیغات ،توسعۀ صنعت ورزش ،کیفیت زندری جامعۀ میزبان و غیره
دست یابند ( ) 11ب هر حال ،میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ منافع مهم ارتصادی ،اجتراعی ،فرهنگی
و سیاسی زیادی را ب هرراه دارد برای مثال در حوزۀ ارتصادی و اجتراعی ،پشوهشهای زیادی در زمینۀ
بررسی آثار میزبانی رویدادهای ورزشی انجام ررفت است ،ک نتایج نشاندهندۀ ارزشرند بودن میزبانی
رویدادها برای جامعۀ میزبان است ()17،13،12،9،7
از طرف دیگر ،موتوع پیشنهاد میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ب بخشی از راهبردهای توسعۀ
شهرها وکشورها تبدیل شده است ( ) 1در این زمین  ،شهرهای زیادی در جهان با درخواست میزبانی
برای بررزاری رویدادهای بزرگ از این عامل ب عنوان ابزاری برای حرکت ب سرت توسعۀ شهری و دیگر
ابعاد (ارتصادی ،اجتراعی ،فرهنگی و سیاسی) بهره میریرند برای مثال میزبانی رویدادهای ورزشی
بزرگ مانند بازیهای الرپیک یا جام جهانی فوتبال عالوهبر جذب سرمای رذاری داخلی و خارجی،
ارتصاد شهر و کشور میزبان را از روشهای مختلف مانند رردشگری ،اشتغالزایی ،فرصتهای کسبوکار،
توسع و ترویج ورزش در بین مردم ،هدایت تغییرات اجتراعی ،احیای شهری و غیره شکوفا خواهد کرد
( )17از طرفی ،ب دلیل تعداد انگشتشرار رویدادهای بزرگ ورزشی (مانند بازیهای الرپیک ،جام
جهانی ،بازیهای رارها ی و غیره) ررابت بسیار سختی بین شهرهای کاندید برای پیروزی و کسب میزبانی
این رویدادها وجود دارد عالوهبر این ،میزبانی این رویدادها دیگر محدود ب کشورهای توسع یافت نیست
و این ررابت در بین کشورهای در حال توسع نیز وجود دارد برای مثال درخواست میزبانی آذربایجان و
ترکی برای میزبانی بازی های الرپیک و ررفتن میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  2022توسط رطر،
نرون ای از این موارد است پشوهشها نشان داده است ک ن ف ط ررفتن میزبانی این رویدادها دارای
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منافع فراوانی است ،بلک درخواست میزبانی این رویدادها ب تنهایی آثار و منافع مشابهی با بررزاری
رویداد دارد ب عبارتی ،شهرهایی ک در ررفتن میزبانی موفق نباشند ،منافع مشاب شهر میزبان مانند
مطرح شدن نام آنها ،فراهم کردن زیرساختهای ابتدایی و غیره را ب دست خواهند آورد ( )17بنابراین،
شهرها برای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ابتدا باید پروتکل درخواست میزبانی را ک توسط
مالکان رویداد مانند کریتۀ بینالرللی الرپیک یا فدراسیونهای بینالرللی برای هر دوره از بازیها
تعیین میشود ،بررسی کنند و ارر دارای حدارلهای تعیینشده برای بررزاری این رویدادها باشند،
ب عنوان کاندید مدارک ارائ دهند و در نهایت پس از بررسی کریسیون ویشۀ میزبانی و بررسی و بازدید
آنها از شهرهای کاندید و ثبت امتیازهای مربوط ب رعایت معیارهای مندرج در پروتکل و پس از چندین
مرحل رأیریری ،شهر میزبان انتخاب و معرفی خواهد شد ( )13بر مبنای مدل اِمری ،)1997( 1مسیر
میزبانی ب عنوان زیرساخت مرحلۀ پیش از میزبانی است و ب دنبال امکانسنجی میزبانی رویداد است در
این مدل ،مسیر درخواست میزبانی ب مانند آنچ در مسیر رزینش منابع انسانی انجام میریرد ،در نظر
ررفت شده است ک در آن براساس نیازهای مالکان ،متخصصان ،ت اتای بازار و چارچوب زمانی انجام
میریرد از طرفی ،مالکان رویداد برای مت اتیان میزبانی شرایط و حدارلهایی را مشخص میکنند ،اما
ب دلیل پیچیدری مسیر درخواست میزبانی و افزایش ررابتها نریتوان ب تدارک حدارلهای مورد نیاز
اکتفا کرد ب عبارت دیگر ،معیارهایی ک توسط مالکان رویداد تعیین میشود ،اساسیترین نیازها برای
بررزاری رویداد است ن شرایطی ک داشتن آنها ب موف یت در درخواست میزبانی منجر شود ()14
بنابراین ،معیارهای اساسی برای یک درخواست میزبانی موفق را میتوان شامل عوامل سیاسی ،ارتصادی،
رسان  ،زیرساختها ،امور فنی ،فرهنگی -اجتراعی ،بازاریابی روابط ،برند شایستۀ درخواست میزبانی،
تعهد ،ت رین ارزشهای افزوده ،میراث ،تجربۀ درخواست میزبانی ،ترکیب کریتۀ درخواستدهنده،
محیط تجارت و محیط ررابت بیان کرد ()18
پشوهشها ی مختلف داخلی و خارجی نیز ب بررسی ابعاد میزبانی رویدادهای مهم ورزشی از
جنب های متفاوت پرداختند برای مثال ،وحدانی ،محرمزاده و طالیی ( )1394ب تحلیل عوامل مؤثر بر
میزبانی رویدادهای بزرگ ورز شی شهر ارومی براساس مدل مزیت ررابتی پورتر پرداختند نتایج تحلیل
عاملی نشان داد عوامل سختافزاری و منابع پشتیبان ،عوامل سیاسی  -ارتباطی ،عوامل نرمافزاری ،منابع
و جاذب های محوری و عوامل اجتراعی ب ترتیب مهمترین عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ
1 . Emery
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ورزشی شهر ارومی بود ( )3عیدی ،عباسی و خدابخشیان ( )1394نیز با تحلیل سوات میزبانی
رویدادهای ورزشی در شهر کرمانشاه نشان دادند ک میزبانی رویدادهای ورزشی در استان کرمانشاه
دارای چالشها و فرصتهای مختلفی است و وتعیت میزبانی رویدادهای ورزشی در استان کرمانشاه در
منط ۀ راهبردی  WOررار دارد در این پشوهش پیشنهاد شد مسئوالن استان از فرصتهای خارجی برای
از بین بردن تعفهای داخلی استفاده کنند ( )2از طرف دیگر ،کاراکادیس و کاپالنیدو )2010( 1در
پشوهشی از طریق مصاحب با مدیران بررزارکنندۀ بازیهای الرپیک  2004آتن ،وجود زیرساختهای
مناسب ،ارتصاد روی و جایگاه سیاسی مناسب را عاملهای مهم کسب میزبانی رزارش کرده و عوامل
دیگری مانند رشد صنعت رردشگری ،اشتغالزایی ،بهبود و توسعۀ زیرساختها ،افزایش کیفیت زندری و
استفاده از میراث ماندرار بعد از رویداد را از دیگر فرصتهای کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
محسوب کردند از طرفی ،وجود وجه و تصویر مناسب شهر 2میزبان از تروریات مهم پیشنهاد میزبانی
رویداد محسوب میشود ( )11نات ،سوارت و ویزر )2015( 3با بررسی تأثیرات میزبانی رویدادهای مهم
ورزشی بر کیفیت زندری ساکنان شهرهای میزبان رزارش کردند ک آثار مثبت میزبانی شامل غرور ملی،
افزایش وجهۀ کشور ،توسعۀ ورزش ،انسجام و وحدت و توسعۀ زیرساختهاست و آثار منفی شامل
افزایش ترافیک و شلوغی ،افزایش جرایم و آلودریهای صوتی خواهد بود ()12
رَندری )2011( 4در پشوهشی با عنوان «جهان اسالم و بازیهای الرپیک در جستوجوی شهر
مناسب برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی» ،ب این نتیج رسید ک تهران مناسبترین شهر برای
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در جهان اسالم است ( )17اِمری ( )2002با مصاحبۀ اکتشافی با 220
نفر از مدیران بررزارکنندۀ رویدادهای بزرگ ورزشی بیان کرد ک عواملی مانند وجهۀ شهر و ظرفیت
بررزاری رویداد ،از عوامل مهم درخواست میزبانی موفقاند ،اما شاخص مترایزکنندۀ یک درخواست
موفق و ناموفق محسوب نریشوند از طرف دیگر ،درخواستهای میزبانی موفق ب دانش عریق ،بازاریابی
رابط  ،5حرایت دولت و جامع (مثالً حرایتهای وزارت خارج  ،مجلس و البی کردن در باالترین سطوح
بخشهای دولتی و تجاری) نیز بستگی دارد هرچنین ،ترن توج و شناخت دریق مسیرهای رسری
درخواست میزبانی ،نباید از مسیرهای غیررسری پروژۀ درخواست میزبانی نیز غافل بود مطابق با
1 . Karadakis & Kaplanidou
2 . Good Image
3 . Knott, Swart & Visser
4. Randeree
5. Relationship Marketing
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اظهارات اِمری ( )2002ن ش سیاست در ورزش موجب شده است ک این عامل ب عنوان یک ابزار مهم
جایگاه ویشهای در کسب میزبانی رویدادهای بزرگ داشت باشد ()5
با توج ب موتوعات مطرحشده ،هرگام با پیشرفتهای ورزشی در جهان ،ایران هم رویدادهای
مختلفی را در سطح منط

و جهان بررزار کرده است در این بین ،میزبانی و بررزاری بازیهای آسیایی

 1974تهران در کنار عرلکرد خوب تیمهای ورزشی کشورمان (کسب م ام دوم آسیایی با  81مدال)،
مهمتر ین تجرب بوده است پس از پیروزی ان الب اسالمی و تحوالت سیاسی و اجتراعی در کشور
تاکنون بررزاری رویداد ورزشی بزرگ در ایران با چالشهای رونارونی مواج بوده است از طرف دیگر،
چارچوب آمادری برای درخواست میزبانی (ک حدارل بیش از یک سال ب طول میانجامد) از منظر
مت اتیان داخلی کشور برای پیشنهاد و ررفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی س مرحلۀ مهم ررفتن
مواف ت مجلس ،ارائۀ درخواست میزبانی ررابتپذیر ب وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی
مرتبط و پذیرش امیدوارانۀ آن ب عنوان درخواست میزبانی موفق ملی و در نهایت ارائۀ درخواست میزبانی
ررابتپذیر و امیدواران ب سازمانهای ورزشی بینالرللی را شامل میشود بنابراین ،با توج ب اهریت
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در م یاس تکرشت ای مانند جام جهانی کشتی ،والیبال ،وزن برداری و
غیره و چندرشت ای مانند بازیهای الرپیک یا جام جهانی ،بازیهای آسیایی و غیره و پیامدهای مختلف
سیاسی ،اجتراعی ،ارتصادی ،فرهنگی و ورزشی برای شهر و کشور میزبان ،ررابت شدیدی بین کشورها و
شهرهای مخت لف برای کسب میزبانی این رویدادهای ورزشی در حال انجام است هرچنین با توج ب
ترورت و اهریت این موتوع برای توسع و اعتالی ورزش کشور در سطح بینالرللی ،این پشوهش
ب دنبال پاسخ ب این پرسش ساده و کاربردی جهت ارائۀ بازخوردهای مناسب برای متولیان ورزش کشور
با است ناد ب دیدراه مدیران ارشد ورزش کشور و کارشناسان ورزشی است ک آیا تهران ب عنوان پایتخت
کشور و مهمتر ین شهر ایران پتانسیل بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد و تعفها و روتهای
این شهر برای میزبانی چیست؟
روششناسی پژوهش
در این پشوهش ،از روش کیفی استفاده شد ک ب طور معرول برای انجام پشوهشهای اکتشافی ب کار
میرود در پشوهشهای کیفی برای تحلیل نظرها و تجربیات جرعآوریشده از تحلیل است رایی استفاده
میشود تحلیل است رایی دادههای غیرررری ب معنای کار با دادهها ،سازماندهی و ت سیم دادهها برای
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مدیریت آنها ،ترکیب دادهها ،جست وجوی الگو ،کشف و شناسایی عوامل مهم و اعالم نتایج است ()15
بنابراین ،با توج ب هدف پشوهش از مصاحبۀ نیر هدایتشده استفاده شد جامعۀ آماری پشوهش مدیران
ارشد ورزش کشور و استادان برجستۀ مدیریت ورزشی ک ساب ۀ ح ور ،مشارکت یا بررزاری رویداد
بزرگ ورزشی را داشتند ،شامل شد روش نرون ریری در این پشوهش هدفرند بود ک در این زمین 30
نفر ب عنوان نرون انتخاب شدند (  15نفر از استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای ایران با ساب ۀ
مشارکت در رویدادهای بزرگ ورزشی و  15مدیر سیاسی-اجرایی ورزش کشور) ک از این تعداد 21 ،نفر
حاتر ب هرکاری در پشوهش شدند برخی محدودیتها مانند نداشتن ورت برای انجام مصاحب توسط
برخی نرون ها ب ویشه مدیران اجرایی آن هم ب دلیل هرزمانی انجام پشوهش (تابستان  )1391با
فعالیتهای مربوط ب اعزام کاروان ورزشی ب بازیهای الرپیک  2012و هرچنین ،مشغل های شغلی و
شخصی ،موجب ریزش تعداد نرون ها شد از طرف دیگر ،برخی نرون ها ب دالیل شخصی و رسان ای
مانع تبط مکالرات در حین مصاحب شدند .از دیگر محدودیتهای پشوهش ،تحریف و جهتریری
مصاحب شوندران در پاسخ ب پرسشها ب دلیل ترایالت شخصی و جنب های سیاسی بود در ابتدای
مصاحب از تبط صوت برای ثبت رفتوروها استفاده میشد و مصاحب کننده نکات مهم بحث را
یادداشت میکرد هرچنین ،در حین مصاحب عوامل شناخت شده و حدارلهایی ک توسط مالکان رویداد
برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی اعالم شده بود ،مورد بحث و رفتورو ررار ررفت و با استفاده از
چکلیستی ک ربالً مح ان با استفاده از مبانی نظری و پیشین پشوهش برخی عاملهای مهم و اثررذار
در میزبانی رو یدادهای ورزشی را فهرست کرده بودند ،مطرح و هر کدام از آن عوامل و عوامل جدید
دیگر ک مورد نظر مدیران و کارشناسان بود ،ب فهرست اتاف و با توج ب م یاس پنجارزشی لیکرت
نررهرذاری و درج بندی شدند در نهایت ،دادههای کری و کیفی رردآوریشده مطابق با معیارهای
درخواست میزبانی و بررزاری موفق رویدادهای بزرگ ورزشی مورد استنتاج و استنباط منط ی است رایی
ررار ررفت
یافتهها
نقاط قوت و فرصتها
یافت های منتج از مصاحب با هرۀ استادان مدیریت ورزشی با ساب ۀ مشارکت و ح ور در رویدادهای
بزرگ ورزشی و مدیران اجرایی در مورد ن اط مثبت و ظرفیت تهران برای میزبانی حاکی از آن بود ک
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کشور پتانسیل ارتصادی و منابع مالی فراوانی برای حرایت جدی از درخواست میزبانی و ایجاد
زیرساختهای الزم برای بررزاری رویدادهای بینالرللی ورزشی دارد از دیدراه هر دو رروه ،عوامل و
ن اط مثبت درخواست میزبانی بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی کشور شامل امنیت روی در م ابل
تروریسم ،مورعیت جغرافیایی خوب و آبوهوای مناسب ،جاذب های رردشگری ،حرایت اجتراعی از
رویداد و وجود ورزشکاران برجست و شناخت شدۀ ایرانی در سطح جهان هستند
میانگین ن اط روت برای درخواست میزبانی و بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در تهران از دیدراه
دو رروه مدیران ارشد ورزش و استادان مدیریت ورزشی  ،دارای شدت و تعف بود ک این میزان اهریت
عاملها در شکل  1نشان داده شده است

شکل  .1نقاط مثبت شهر تهران برای درخواست میزبانی و برگزاری رويداد بزرگ

ضعفها و محدوديتها
از دیدراه دو رروه مدیران ورزش و استادان دانشگاهی ،آنچ ب وتوح چالشها و موانع شهر تهران
برای بررزاری رویداد بزرگ ورزشی ب شرار میرود ،شامل نداشتن برنامۀ بلندمدت و مدون شهری برای
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ،نداشتن تجربۀ بررزاری رویداد بزرگ ورزشی در دهۀ اخیر ،تخصص و
مهارت اندک نیروی انسانی و مدیران در بررزاری رویداد ورزشی ،نبود صندوق منابع ارتصادی مورد نیاز
بررزاری رویداد ،مسائل ح وری و روانین ،عدم حرایت جدی دولت ،کربود و تعف کیفیت هتلها،
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کربود و عدم کیفیت سامانۀ حرلون ل ،کربود و استاندارد نبودن سالنها و استادیومهای ورزشی است
در شکل  2این کربودها از دیدراه هر دو رروه نشان داده شده است

شکل  .2ضعفهای شهر تهران برای درخواست میزبانی و برگزاری رويداد بزرگ روزشی

بحث و نتیجهگیری
هدف پشوهش بررسی ظرفیت شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بود شایان یادآوری
است ک موتوع عدم بررزاری ابررویدادهای ورزشی مانند بازیهای الرپیک ،جام جهانی فوتبال و غیره
برای جامعۀ کنونی ایران امکانپذیر نبوده و ایران در شرایط کنونی رادر ب رعایت پروتکل تعیینشده از
جانب مالکان ابررویدادهای ورزشی نیست با وجود این ،پشوهش حاتر ب دنبال رشودن راهی برای ورود
ب مسیر بدون بازرشتی در ورزش کشور خواهد بود ک لزوم توج هرچ بیشتر سیاستگذاران را ب
موتوع میزبانی رویدادهای ورزشی در م یاسهای تکرشت ای و چندرشت ای و برجست کردن اهریت و
ارزش آن در دوران معاصر را یادآور شود
بخش اول تحلیل یافت ها در مورد ن اط مثبت شهر تهران و کشور است ک مطابق مصاحب با دو
رروه مدیران اجرایی ورزش و استادان با ساب ۀ مدیریت ورزش ،کشور پتانسیل ارتصادی و منابع مالی
فراوانی برای حرایت جدی از درخواست میزبانی و ایجاد زیرساختهای الزم برای بررزاری رویدادهای
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بینالرللی ورزشی دارد از دیدراه هر دو رروه ،عوامل و ن اط مثبت درخواست میزبانی شامل امنیت
روی در م ابل تروریسم ،مورعیت جغرافیایی خوب و آبوهوای مناسب ،جاذب های رردشگری ،حرایت
اجتراعی از رویداد و وجود ورزشکاران برجست و شناخت شدۀ ایرانی در سطح جهان بود این نتایج با
پشوهشهای کاراکادیس و کاپالنیدو ( ،)2010وستربیک ( ،)2002عیدی و هرکاران ( ،)1394دیایی و
هرکاران ( ،)2011وحدانی و هرکاران ( )1394و رندری( )2011هرسو بود برای مثال رندری ()2011
رزارش کرد ک شهر تهران در بین شهرهای آسیایی رابلیت بررزاری رویدادهای بزرگ ورزشی را دارد
هرچنین ،از دید استادان با ساب ۀ مدیریت ورزشی ،تهران ظرفیت و استعداد میزبانی را دارد،
هرانطورک در سالهای دور توانست بازیهای آسیایی تهران را بررزار کند ،زیرا شهری بزرگ با منابع
ارتصادی ،صنایع ،منابع و نیروی انسانی فراوان و آبوهوای معتدل است مجروعۀ ورزشی آزادی ،دهکدۀ
الرپیک در شرال غربی تهران استعداد میزبانی بازیهای بزرگ ورزشی را دارد ،اما در حال حاتر از یک
مجروعۀ ورزشی ب محیطی مسکونی تبدیل شده است ب هر حال توسعۀ بخشهای مختلف ورزشی و
زیرساختهای اسکان و حرلون ل در حال انجام است ک نشان هایی از استعداد شهر برای میزبانی
رویدادهای بزرگ را داراست امنیت شهر در برابر فعالیتهای تروریستی بسیار امن و رابل اطرینان
است ،زیرا نیروی امنیتی ما از هر نظر روی است و امکان بروز مشکل تروریستی در شهر و بخشهای
مختلف کشور در حدارل امکان است مجروع های تفریحی و تاریخی مانند کاخ سعدآباد ،رلستان،
موزههای مختلف ،پیستهای اسکی شرشک و دیزین ،بازار بزرگ و تنوع فرهنگی و اجتراعی شهر،
جاذب های غنی رردشگری شهر تهران برای مسافران خارجی است هرچنین کشور ما برای میهرانان
خارجی دارای جاذب های تاریخی و تفریحی بسیار غنی در استانهای دیگر کشور از جرل اصفهان،
هردان و شیراز است ک تراشارران را ب وجد میآورد
از طرف دیگر ،دیدراه مدیران اجرایی ورزش و استادان با ساب ۀ مدیریت ورزشی نشان داد ک در
ایران برنامۀ مشخص و منسجری برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی تدوین نشده است در این
زمین  ،کاراکادیس و کاپالنیدو ( ) 2010بیان کردند ک هزینۀ درخواست و کاندیداتوری رویدادهای
بزرگ ورزشی با ریسک باالیی هرراه است ( )11و برای رسیدن ب منافع رویداد (هدف) ،تدوین
برنام ریزی راهبردی امری تروری است ( )8زمین های مختلفی ک از طریق مصاحب مشخص شد و
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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رویدادهای بزرگ ورزشی خوشبینان نگاه می شود ،دیدراه مدیران ورزشی ،پیشینۀ پشوهش و تجربیات
جوامع میزبان وجود منافع ارزشرند را اثبات کردهاند ب ویشه ،احیای وجهۀ ملی ایران در دنیا و معرفی
فرهنگ غنی ایران ب دنیا و زمین های توسعۀ روابط و توسعۀ هر جانب را فراهم خواهد کرد مطابق
یافت های کیفی و توصیفی ،شهر تهران ب هیچ وج شرایط درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ
ورزشی را حدارل در بیست سال آینده ندارد در این زمین  ،تیم درخواستدهندۀ میزبانی ،رادر ب
درخواست میزبانی موفق نخواهد بود ،چراک زیرساختهای موجود ،سامانۀ حرلون ل ،اسکان و
استادیومهای ورزشی رابل مطرح شدن برای درخواست میزبانی وجود ندارد مثالً ،یک استاد با تجربۀ
مدیریت ورزشی بیان کرد ک در تهران مجروع های ورزشی و استادیومها ب جز چند مجروعۀ
انگشتشرار ماب ی استانداردهای ب روز بینالرللی را ندارند و وتعیت نگهداری ،تعداد جایگاه ،بهداشت و
ساختار فیزیکی آنها ب روز نیست بزرگترین مجروعۀ ورزشی کشور آزادی است ک مربوط ب  30سال
پیش بوده و غیراستاندارد است از طرفی ،آمار سالنهای ورزشی و استادیومهای پرظرفیت مانند
استادیوم آزادی ،سالن تختی ،امام و ساخت شدن دهکدههای جدید ورزشی و غیره را نشان میدهد ،اما
فاصلۀ زیاد آنها از یکدیگر و تعداد کم و غیراستاندارد بودن آنها لزوم احیای این اماکن و برنام ریزی برای
ساخت دهکدۀ ورزشی کامل را میطلبد نبود زیرساختهای مناسب حرلون ل مشکل دیگر شهر تهران
بود برای مثال سوانح هوایی در کشور مسافران را ترسانده و مسافران خارجی ب راحتی با این مسائل
کنار نخواهند آمد و فرودراهها را تأیید نخواهند کرد از طرفی ،تیم درخواستدهندۀ میزبانی کشور ،البی
و توانایی اغنای کریت های تصریم ریرندۀ رویداد را نداشت و نیروی انسانی و مدیریتی آموزشدیده،
برنام ریزی شده و باتجرب برای ارائۀ پیشنهاد موفق رویداد نیز وجود ندارد یا حدارل بسیار اندک است
در روابط بینالرلل هم عدم حرایت جدی دولت و البی تعیف برای درخواست میزبانی موفق مشکالتی
را فراهم خواهد کرد نیروی انسانی ،مدیریتی و تیم میزبانی تعفهای زیادی برای یک درخواست
میزبانی موفق دارند ،زیرا تیم درخواست میزبانی ما بسیار کمتعداد ،بیتجرب و با دانش اندک و تعیف
وارد میدان ررابت میشوند مدیران داخلی ورزشی تجربۀ رویداد بزرگ را ندارند و نه ت داوطلبی در
شهر برنام ریزی و آموزشدیده نیست از طرف دیگر ،اررچ اطالعات آماری سال  2009شرایط
آلودریهای هوای شهر را مناسب نشان میدهد ،تغییرات جدید آبوهوایی و وجود آالیندهها در اطراف
شهر هوای اخیر تهران را نامناسب کرده است تداوم این مشکل درخواست میزبانی را با وجود تدارک
زیرساختها ،مردود خواهد کرد
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بخش دیگر یافت ها بر مبنای مصاحب با دو رروه نشان داد ،اررچ البی کردن ،رایزنی یا ب اصطالح
بازاریابی و رابطۀ روی ،داشتن برخی زیرساختهای مدرن و ف اهای ورزشی مدرن الزمۀ یک درخواست
موفق است ،در درخواست میزبانی برای رویدادهای بزرگ ورزشی نباید ف ط ب شرایط موجود و اخیر
شهر توج کرد ب عبارتی ،هرۀ شهرهای بررزارکنندۀ رویدادهای ورزشی از ابتدا ترام زیرساختها را
فراهم نریکنند تا سپس ب دنبال درخواست میزبانی باشند ،بلک مسیر کسب میزبانی یک برنامۀ
بلندمدت با پیشبینی ساخت زیرساختها برای جلب رتایت مالکان رویداد خواهد بود ب عبارت دیگر،
درخواستدهندران میزبانی موفق شهرهایی نیستند ک هرۀ زیرساختهای الزم را ساخت باشند ،بلک
دورنرا و دیدراه روشن و امیدواران ای از شرایط آیندۀ شهر خود برای میزبانی رویداد در چند سال آینده
ارائ می دهند ک این امر مالکان رویداد را توجی خواهد کرد از طرف دیگر ،میزبانی مساب ات و
جشنوارههای بزرگ بینالرللی یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفادۀ کشورها در جهت پیشبرد اهداف
دیپلراسی عرومی و شناساندن چهرهای مثبت از خود ب جهانیان است برای مثال رطر ب عنوان میزبان
مساب ات جام جهانی فوتبال  ،2022با تکی بر درآمدهای نفتی و رازی درصدد است ک ب بهترین نحو
این دوره از مساب ات را بررزار کند و با استفاده از امتیاز میزبانی اهداف دیپلراسی عرومی خود را مح ق
سازد ب هر حال ،تحلیل دیدراه مدیران اجرایی ورزش و استادان مدیریت ورزشی نشان داد ک
سیاستگذاران ورزش کشور باید با توج ب حرایت اجتراعی روی در ایران ،میزان آراهی و دانش جامع
از رویدادهای بزرگ ورزشی و منافع آن را افزایش دهند و روزنام ها و مجالت را در مورد بررزاری رویداد
در کشور ،ب روز کنند هرچنین ،پیشبینیها و برنام ریزیها برای بررزاری رویدادهای کوچک ،متوسط
و بزرگ ورزشی مورد توج ررار ریرد و بودج هایی را برای تأسیس زیرساختهای اساسی حرلون ل،
اسکان و ب ویشه استانداردسازی و ساخت دهکدههای ورزشی و زیرساختهای ورزشی اختصاص دهند با
ساخت زیرساخت های ورزشی باکیفیت ،میزان شانس برنده شدن میزبانی افزایش خواهد یافت و شهر
تهران را آمادۀ بررزاری رویدادهای آسیایی مانند جام باشگاههای آسیا ،مساب ات داخل سالن آسیا،
مساب ات جهانی چندرشت ای و تکرشت ای خواهد کرد کسب این تجربیات شایستگی تیم مدیریتی را
افزایش میدهد و زمینۀ موف یت در درخواستهای میزبانی بزرگتر را هروار میکند
ب هر حال ،لزوم تدارک این زیرساختهای بیان شده برای درخواست میزبانی و بررزاری موفق
رویداد با نتایج پشوهشهای کاراکادیس و کاپالنیدو ( ،)2010وستربیک ( ،)2002دیایی ( ،)2011امیری
( ،)2002کوشا و هرکاران ( ،)2013رندری ( ،)2011وحدانی و هرکاران ( )1394و سوارت و ویزر
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( )2015هرسوست از سوی دیگر درخواست میزبانی رویداد بزرگ ورزشی انواع مختلفی دارد و الزاماً با
هدف کسب میزبانی موفق مطرح نریشود ( )4برای مثال ارائۀ درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ
ورزشی از طرف برخی شهرها یا کشورها ک از ربل عدم موف یت آنها در کسب میزبانی مشخص است،
فینفس دارای منافع ارزشرندی مانند مطرح شدن در رسان ها و کسب وجه در سطح بینالرللی است
پیشنهاد میشود ایران با ارائۀ درخواست میزبانی این بازیها هم تجربۀ تیم درخواستدهنده را افزایش
دهد و هم از منافعی مانند بهبود وجهۀ کشور در سطح بینالرللی ک بسیار حائز اهریت است ،بهرهمند
شود در این زمین  ،شهر تهران اجالس بزرگ سیاسی کشورهای غیرمتعهد را در شهریور 1391تجرب
کرد در این رویداد بزرگ ک جنبۀ سیاسی داشت ،تهران تجربۀ بررزاری یک رویداد بزرگ ،ب ویشه جنبۀ
سیاسی آن را ک ب تشریح و معرفی ایران و ترویج وجه و تصویر ایران در دنیا پرداخت ،کسب کرد
هرچنین ،زیرساختهای مختلف و حرایت کامل دولت در بررزاری این رویداد از نشان های واتح
توانایی ایران در بررزاری رویداد بزرگ است هرچنین امنیت بسیار خوب این رویداد و سایر جنب های
موفق را میتوان تجرب ای ارزشرند برای موف یت مدیران در زمین های ورزشی محسوب کرد و مورد
استفاده ررار داد
در جرعبندی پایانی ،مطابق نتایج پشوهش نبود برنام ریزی راهبردی برای میزبانی رویدادهای بزرگ
ورزشی در برنام های توسعۀ شهری مشهود است تنها با وجود چنین برنام ای میتوان مسیر میزبانی را
هروار کرد و از منافع ارزشرند آن مانند توسعۀ وجهۀ ملی ایران ک توسط رویداد ورزشی بسیار ارت ا
خواهد یافت ،بهرهمند شد یافت های این پشوهش م دماتی ک رام ابتدایی در مسیر امکانسنجی
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است ،نشان داد ک در کشور باید درخواست میزبانی و بررزاری موفق
رویدادهای بزرگ ورزشی مورد توج ررار ریرد و این مهم از طریق فرهنگسازی ،اطالعرسانی و
شناسایی منافع ارزشرند ارتصادی ،سیاسی ،اجتراعی و فرهنگی باید از طریق جامعۀ دانشگاهی،
رسان های ورزشی ،انجام پشوهشهای جدید در زمینۀ آثار میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و شناساندن
زوایای مهم استفاده از رویدادهای ورزشی ب عنوان ابزاری برای توسعۀ جامع ب سیاستگذاران ورزشی و
غیرورزشی انجام ریرد
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