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مطالعات مدیریت ورزشی

تحلیل شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
محمد کوشا ،1حسین عیدی ،2بهرام یوسفی
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 .1کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی
تاریخ دریافت1396/03/25 :

تاریخ پذیرش1396/07/04 :

چکیده
منظور از شکاف صنعت ورزش ،اختالف بین انتظار مشتریان ورزش از وضع مطلوب و ادراک آنها
از وضع موجود است .گام اساسی برای جبران این شکاف ،شناخت وضعیت موجود و مطلوب و
میزان شکاف میان آن دو است .هدف این پژوهش ،شناسایی وضع موجود ،وضع مطلوب و میزان
شکاف در صنعت ورزش کشور ازمنظر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی است .روش پژوهش،
آمیختة کمی و کیفی ،با استفاده از ابزار مصاحبة نیمههدایتشده و ترکیب با پرسشنامة تحلیل
شکاف است .نمونة آماری این پژوهش 16 ،نفر برای مصاحبة نیمههدایتشده و  120نفر از مدیران
ارشد ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی بودند .پرسشنامة طراحیشده به تأیید  25نفر از اساتید
مدیریت ورزشی رسید و روایی آن تأیید شد و همچنین ،در سنجش پایایی آن آلفای کرونباخ
 0/76بهدست آمد .برای تحلیل دادههای کیفی از روش دلفی و برای دادههای کمی از آمار توصیفی
میانگین ،انحراف معیار ،آزمونهای مقایسة میانگین تی تکگروهی و زوجی و آزمون فریدمن برای
رتبهبندی عوامل و شناسایی میزان شکاف استفاده شد .نتیجة تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
بیانگر آن است که وضع موجود بهترتیب در ابعاد فرهنگ -اجتماعی ،عملیاتی ،قانونی ،مالی،
بازاریابی ،دانش و فناوری و زیستمحیطی وضع نامطلوبی ارزیابی شد و بیشترین شکاف برای
بهبود ابعاد یادشده در بعد دانش و فناوری ،زیستمحیطی ،مالی ،بازاریابی ،قانونی ،فرهنگی و
عملیاتی مشاهده شده است.
واژگان کلیدی :تحلیل شکاف ،درخواست میزبانی ،معیارهای کلیدی ،رویداد ورزشی ،میراث
رویداد
* نویسندة مسئول

Email: mohamadstar2008@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،برگزاری رویداد بزرگ ورزشی هم نشانههای توسعهیافتگی اقتصادی جامعة میزبان است و
هم نشاندهندة پیشرفتهای اجتماعی برجسته در سطح دنیا و ابزار بسیار مؤثری برای ترویج
فرهنگ و محصوالت منطقه و شهر میزبان است .این مسئله در دنیای تجاری امروز و اهمیت
تبلیغات رسانهای بسیار اهمیت دارد .رویدادهای ورزشی برنامههای شهری را تقویت میکنند و
سرمایهها را بهسوی زیرساختهای موردنیاز بلندمدت جامعه هدایت میکنند .پس از پایان رویداد،
این زیرساختها برای برنامههای ورزشی تفریحات و فعالیتهای تجاری و اجتماعی استفاده
میشوند.
در کشورهای درحالتوسعه ،کسب منافع ازطریق میزبانی رویدادهای ورزشی نیز امر آشکاری است.
نمونههای بارز این روش توسعه عبارتاند از :آفریقای جنوبی (کشوری با فقر زیاد دربین مردم)
میزبانی جامجهانی فوتبال  2010را بهدست آورد؛ کشورهایی مانند بحرین میزبان مسابقات فرمول
یک (گرند پیکس) از سال  2004تا 2010و  2012هستند؛ امارات مسابقات فرمول از سال  2009تا
 2010و سنگاپور از سال  2008تا  2011مسابقات فرمول یک را برگزار کردهاند .این کشورها و
شهرها بهدنبال زمینهسازی برای میزبانیهای بزرگ هستند .قطر نمونة تالش موفق دراینزمینه
است که برندة میزبانی جامجهانی فوتبال  2022شده است و مسابقات کنفدراسیونها را بهعنوان
رویداد آزمایشی و تمرینی اجرا میکند .مالزی ،همواره رویدادهای ورزشی و غیرورزشی مانند
اجالسهای علمی را برگزار میکند و درخواستدهندة آتی بازیهای المپیک  2028است .شهرهای
استانبول ،باکو ،دوحه ،مادرید ،رم و توکیو همگی شهرهای درحالتوسعهای هستند که در مسیر
توسعهیافتگی خود چشم به میراث و منافع رویدادهای ورزشی دوختهاند .کشورها بهخاطر ظرفیت
منافع اقتصادی ،اجتماعی و اعتبار و حیثیت باوجود محتاطبودن در سنگینی هزینهها ،در کسب
میزبانی رویدادهای ورزشی جهانی رقابت میکنند (گتز و پیج.)2016 ،1
در تحلیل راهبرد میزبانی رویداد ،پژوهشگران بسیاری به بررسی مسائل ،منافع و هزینههای
اقتصادی (هامفرز ،آلمرز ،لوییز ،چن بید و ماسسون) ،اجتماعی (پروس ،مینارت ،اوزبی ،لمبرتی،
مایلو ،دنگ و ابسالیاموو) و راهبرد میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی (پروس ،هورن ،چلیپ،
کاپالنیدو ،والترز ،کالرک ،دانفی ،اسوارت ،جاللی ،کوشا ،کشاورز و غیره) توجه کردهاند .برای
بهرهوری مناسب از فرصتهای میزبانی یک رویداد ،باید از فرایند مدیریت راهبردی و تاکتیک ویژه
استفاده شود (گتز2001 ،؛ کاراداکیس و کاپالنیدو .)2010،2راهبرد درخواست میزبانی رویدادهای
1. Getz & Page
2. Karadakis & Kaplanidou
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بزرگ برای تحلیل اثرهای قبل و بعد از رویداد استفاده میشود (وید .)2007 ،1چلیپ )2004( 2دو
مدل را برای بهرهمندی از رویداد بزرگ ورزشی ارائه داده است که بر توسعة گردشگری و اقتصاد و
بهرهمندی از منافع اجتماعی رویداد تمرکز کردهاند .مدل بهرهمندی اقتصادی راهبردهای کوتاهمدت
و بلندمدت را مدنظر دارد .راهبرد کوتاهمدت به تجارت و احیای شهری توجه میکند؛ درحالیکه
راهبرد طوالنیمدت به ارتقای وجهة شهر میزبان رویداد تمرکز میکند .برنامهریزی بهرهوری رویداد
بهنحوی است که شهر میزبان بتواند اثرهای مثبت میزبانی رویداد مانند افزایش گردشگری ،تجارت و
جنبههای اجتماعی را بهحداکثر برساند (اوبرین و چلیپ.)2007 ،3
ثمربخشبودن رویداد به اثرهای اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
مربوط است (پروس2007 ،4؛ کاراداکیس و کاپالنیدو .)2010 ،تأثیرات تجارت و کسب سود با
رویدادهای بزرگ ورزشی شامل افزایش اشتغال ،افزایش خریدوفروش در جامعة میزبان و افزایش
گردشگر مرتبط است (چلیپ2002 ،؛ ویتسون و هورن .)2006 ،5میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی
میتواند ابزاری برای احیای شهر ،سودهای حاصل از مالیات ،توسعه و ساخت زیرساختارهایی مانند
حملونقل ،اسکان ،سالنهای و اماکن ورزشی ،پارکها ،مراکز رسانهای ،جذب گردشگری و
فرودگاهها باشد (جانز2001 ،6؛ چلیپ2004 ،؛ پروس و سولبرگ2007 ،7؛ کاپالنیدو ،العماد و
فریتس .)2016 ،8منابع درآمدی دیگر برای ساکنان محلی و ایجاد اشتغال که میتوانند مهارتهای
کاری مردم شهر میزبان را ارتقا دهند ،میتوانند کیفیت زندگی آنها را افزایشدهند (گارسوی و
کندال2006 ،9؛ ویتسون و هورن2006 ،10؛ کاراداکیس و کاپالنیدو )2010 ،و بیشک ،یک هدف
راهبردی را برای بهرهمندی اجتماعی از رویداد شکل میدهد.
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بهخاطر جلب توجه رسانهها به شهر میزبان ،ابزار ارزشمندی برای
استفادة بهینه از فرصتهای رویداد برای بهرهمندی طوالنیمدت از آن است .این بدینمعنا است که
شهر میزبان میتواند جاذبههای توریستی و زیرساختهای خود را جلوه دهد (ویتسون و هورن،
 .)2006آگاهی و شناخت از منطقهای که رویداد در آن برگزار میشود نیز اثر مثبتی است که سبب
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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بازپسآوردن توریستهای داخلی و خارجی و جذب سرمایهگذاران میشود (گارسوی و کندال،1
2006؛ کاراداکیس و کاپالنیدو .)2010 ،در پژوهشهای انجامشده درزمینة اثرهای اجتماعی بیان
شده است که برگزارکنندگان رویداد باید بر بهرهمندی اجتماعی از رویداد مانند غرور اجتماعی،
اتحاد و همبستگی ،تعامل و رفتار اجتماعی ،وجهه و آگاهی بهتر جامعه توجه کنند .فواید زیادی از
تعامل اجتماعی ،افزایش ادراک فرهنگی ،تقویت سنتها و ارزشهای جامعه ،تقویت هویت مردم
منطقه ،عزتنفس ،کیفیت زندگی و وجهة شهر ،ایجاد فرصتهای توسعه برای شهر میزبان و حتی
توجه به مسائل زیستمحیطی را نیز به همراه دارد (کاراداکیس و کاپالنیدو2010 ،؛ مینارت،2
 .)2012مطالعات روی شهرهای میزبان بازیهای المپیک نشان دادهاند که ساکنان محلی هویت
شهروند یک شهر جهانی را به خود میگیرند (وستربیک ،ترنر و انگریسون2001 ،3؛ هورن2007 ،؛
کاپالنیدو و همکاران2016 ،؛ گتز و پیچ .)2016 ،بهصورتکلی ،چهار انگیزة اصلی پشت درخواست
میزبانی بازیهای المپیک توسط شهرها وجود دارد :ساختن وجهة بینالمللی ،افزایش و بازسازی
فعالیتهای اقتصادی ،احیا و بازسازی پروژههای شهری و ساخت زیرساختهای عمومی و ورزشی
(والترز.)2008 ،4
پروس ( )2006ساختار این رویدادها را در شش دستة زیرساخت ،اطالعات (مهارت توسعه و
آموزش) ،وجهه و تصویر ملت ،احساسات ،شبکة جهانی و فرهنگ میداند که به حمایت حملونقل،
ورزش ،گردشگری و زیستمحیطی کمک میکند .ازطریق اطالعات (مهارت توسعه و آموزش) شهر
و ملت میزبان تجربههای کارکردی یا اطالعاتی درمورد برگزاری رویدادهای مشابه ورزشی و تفریحی
بهدست میآید .نمونة کامل مسابقات ،المپیک پکن است که متخصصان آموزشی از این رویدادها به
این نتیجه رسیدند که در دورههای آموزشی باید روی عوامل فرهنگی -اجتماعی مانند جنبههای
اخالقی ورزشی ،فرهنگ ،تاریخ و ابعاد اجتماعی فرهنگ باستانی و جدید چین بیشتر تمرکز کنند
(والترز .)2008 ،طبق نظر وستربیک و همکاران ( )2001و پروس ( ،)2006رویدادهای بزرگ
ورزشی اهمیت نمادین بسیار زیادی دارند و وجهه و تصویر شهر و کشور میزبان را تغییر میدهند و
مستحکمتر میکنند .احساسات ،شبکة جهانی و فرهنگ عواملی هستند که اهداف متداول جامعه را
تضمین میکنند؛ یعنی همان کسب میراثی از رویداد بزرگ ورزشی که تازمانیکه ملت و شهر در یاد
مردم جهان و روی نقشة جهان وجود دارند ،دوام خواهد داشت.

1. Gursoy & Kendall
2. Minaret
3. Westerbeek, Turner & Ingerson
4. Walters
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فخری ،رضایی و خادم ( )1393با بررسی اثرهای میزبانی بر عملکرد ورزشی و کسب مدال نشان
دادند که کشور میزبان هم موفقیت بیشتری در کسب مدالهای همان دوره دارد و هم در ورزش
همگانی ،قهرمانی و مدالهای بیشتر در دورههای بعد رشد چشمگیری دارد.
توانمندیهای ایران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی بعد از انقالب و بهخاطر تحوالت
سیاسی -اقتصادی بهخصوص مسئلة تحریمها ،در پژوهشهای مختلف تنها به چند عامل جاذبههای
گردشگری ،حمایت اجتماعی ،فرهنگ و تاریخ کهن و تنوع قومی درکنار ضعف شدید زیرساختی و
مدیریتی اشاره شده است (کوشا1391،؛ کشاورز ،فراهانی و رضایی.)1394 ،
بههرحال ،سه دلیل نیاز ،فرصت و مشکل میتوانند منجر به تعریف و اقدام برای درخواست میزبانی
رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور شوند .نیازها میتوانند ناشی از تغییرات در تجارت ،راهبرد و
اهداف سازمانهای ورزشی و غیرورزشی ،انتظارات یا نیازهای ارائهشده ازسوی مشتریان ورزش
(مردم ،ورزشکاران ،متخصصان ورزشی ،باشگاهها ،فدراسیونها و غیره) یا الزامات تحمیلشده از سوی
نهادهای اجتماعی و بینالمللی باشند .درمورد مشکل پدیدآورندة درخواست میزبانی رویدادهای
بزرگ ورزشی میتوان به مسئله ضعف زیرساختهای ورزش ،توسعهنیافتگی بخشی از شهر ،صنعت
ورزش ،صنعت گردشگری و غیره اشاره کرد .درمورد فرصت پدیدآورندة میزبانی میتوان تسلط و
توسعه بر بازار و بازاریابی ورزشی در منطقة خاصی ،اقدام به ساخت مجموعة فرهنگی ورزشی ،شهرت
جهانی ،توسعة ورزش قهرمانی و فرصت کسب درآمد را درنظر گرفت.
دستیابی به اهداف چشمانداز ورزش کشور مستلزم برنامهریزی برای حرکت از وضع موجود به وضع
مطلوب است .این درحالی است که گاهی سیاستهای کالنتری نیز وجود دارند که حاکم بر صنعت
ورزش قلمداد میشوند و سازمانها و فدراسیونهای ورزشی موظف به تبعیت و اجرای آنها هستند.
مسئلة موردپژوهش ،فاصلة معیارهای درخواست میزبانی موفق و نبود برنامة جامع برای میزبانی
رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور است که عالوهبر دراختیارنهادن اطالعات و دادههای الزم و
لحاظکردن محدودیتها ،شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب تصویرشده در چشمانداز صنعت
ورزش را درنظر میگیرد و راهبردهای الزم را برای کاهش این شکاف ارائه میکند.
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در تدوین طرح وضعیت مطلوب برای توسعة صنعت ورزش کشور الزم است طرح درخواست میزبانی و
برگزاری رویداد ورزشی بینالمللی بهعنوان ابزار توسعة همهجانبه و ایده آل که در پژوهشها بیان
شده است ،درنظر گرفته شود .تحلیل شکاف باعث میشود عالوهبر محفوظنگهداشتن طرح آرمانی
مطلوب ،این طرح را با توجه به موانع و محدودیتهای فعلی برازش کند تا درنهایت امکان تدوین
نزدیکترین طرح مطلوب به وضعیت آرمانی با لحاظکردن موانع و محدودیتها برای انتقال از وضع
موجود به وضع مطلوب میسر شود و سندی مبتنی بر واقعیات روز تولید شود (دباغی و رضایی،
1388؛ رحیمیان و طباطبایی.)1393 ،
تحلیل شکاف 1روشی است که دیدگاه روشنی برای بهترین راه دستیافتن به آرمانها را ترسیم
میکند .بهعبارتدیگر ،تحلیل شکاف عبارت است از «تعیین فاصله بین موقعیتی است که هماکنون
در آن قرار داریم و جایگاهی که درنظر داریم به آنجا برسیم و شناسایی روش طی این فاصله» .تحلیل
شکاف یکی از ابزارهای اساسی در مطالعات امکانسنجی رویداد است که این روش بیشتر برای اولین
درخواستها یا شهرهای مبتدی میزبانی بهکار میرود (دانفی .)2012 ،2شکافهای موجود برای
درخواست میزبانی وابسته به نوع رویداد موردنظر و با توجه به چشمانداز و هدف راهبردی میزبانی
شناسایی میشود؛ یعنی آنچه بهعنوان آیندة مطلوب از رویداد بهتصویر کشیدهاید .بهعبارتدیگر ،افق
زمانی برای میزبانی بازیهای آسیایی یا جامجهانی فوتبال راهنمایی الزم را به تحلیلگر برای تعیین
شکافهای راهبردی خواهد داد .مسلم است که میزان اهمیت یک شکاف و عدد بهدستآمده برای
آن با میزبانی رویداد مسابقات کشتی ،شنا ،والیبال و دیگر رقابتهای تکرشتهای بینالمللی متفاوت
خواهد بود .محققکردن میزبانی بازیهای آسیایی شاید شکاف زیرساختی ،فنی و قانونی دارای
بیشترین مقدار یا بزرگترین ضعف باشد؛ اما در محققکردن میزبانی مسابقات جهانی والیبال،
فوتسال ،هندبال ،کشتی و غیره ،شکاف از جنس اجرایی بیشترین اهمیت را دارد و مقدار آن از همة
شکافها بیشتر است؛ بنابراین ،همه چیز به نوع و گزینههای میزبانی بستگی دارد (دانفی )2012 ،که
در این پژوهش رویداد موردنظر بازیهای آسیایی و جامجهانی فوتبال است که ازنظر ملزومات و
سطح رویداد مشابه هستند.
پژوهشها و تجربیات میزبانی توسعة همهجانبة ورزش هم ازلحاظ سختافزار و اماکن ورزشی جدید
و هم ازلحاظ توسعة نیروهای متخصص ،پرورش ورزشکاران حرفهای ،توسعة ورزش همگانی،
فعالیتهای تفریحی ورزشی و غیره را نشان دادهاند (هورن2006 ،؛ پروس2007 ،؛ دانفی2012 ،؛
گتز و پیچ2013 ،؛ کاپالنیدو و همکاران)2016 ،؛ بنابراین ،یکی از دالیل درخواست میزبانی
1. Gap Analysis
2. Dunphy
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رویدادهای بزرگ ورزشی ،توسعة صنعت ورزش و مشارکت ورزشی است .دو عامل کلیدی مبنای این
تفکر هستند .یکی اینکه ،رویداد ورزش میتواند سبب افزایش آگاهی از ورزشها شود .بهعنوان
نمونه ،پژوهشهایی که پوشش رسانهای مسابقات قهرمانی شنای اروپای سال  1999در شفیلد را
بررسی کردند ،نشان دادند که این رویدادها اثر اقتصادی نسبتاً کمتری داشتند؛ اما تقریباً هشت
میلیون بینندة تلویزیونی داشتند (والترز.)2008 ،این امر ،آگاهی از ورزش شنا و بهدنبال آن ،اهمیت
توسعة زیرساختهای آن را نشان میدهد .دوم اینکه ،درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای
ورزشی به تدارک زیرساختها و اماکن ورزشی نیاز دارند؛ همانطورکه همة درخواستدهندگان
رویدادهای ورزشی با توجه به گستردگی رویداد برای موفقیت درخواست خود تدارکات ورزشی را
ال ملبورن بهدلیل میزبانی تعداد زیادی از رویدادهای بزرگ (مانند مسابقات آزاد
آماده میکنند؛ مث ً
تنیس و گلف ،مسابقات فرمول یک (گرند پیکس) ،جام ملبورن و مسابقات لیگ برتر فوتبال
استرالیا) ،لقب شهر مرکزی ورزش استرالیا را بهخود گرفته است .این شهر دارای اماکن ورزشی با
استانداردهای باالی بینالمللی و حمایت تودة جامعه (هم ازنظر دیدگاه مردم و هم ازلحاظ میزان
حضور در رویدادها) است .ممکن است میزبانی رویدادهای ورزشی سبب مشارکت بسیار گستردة
مردم در ورزشها نشود؛ اما رونق و مشارکت نسبی ورزشها افزایش یافته است و پارکها و
سالنهای ورزش دائمیساختهشده جذبکنندة قوی حضور مردم منطقه در فعالیتهای ورزشی
شدهاند.
بنابراین ،منافع ملموس و ناملموس میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ و بینالمللی توسط بخشهای
مختلف گردشگری مانند منافع شهرت جهانی شهر ،منافع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و غیره،
آنقدر اغواکننده ،محسوس و قابلتوجه است که بهعنوان ابزار کلیدی و پیشتاز در توسعة همهجانبة
توسط کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بهکار گرفته میشود .میزبانی بازیهای آسیایی 1974
و دو بار تالش ناموفق برای میزبانی بازیهای المپیک ،در پروندة میزبانی رویدادهای ورزشی
درگذشته وجود دارند؛ اما ایجاد وقفه و رهایی میزبانی پس از انقالب اسالمی و تالشهای موفق
سالهای اخیر برای میزبانی رویدادهای مختلف تکرشتهای و جهانی در ایران ،نشانة توجه کشور ما
به این فرصتهای میزبانی است که قدمها و پایههای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی محسوب
میشود .این امر به ارزیابی صحیح مسیر پیشرو برای میزبانیهای بزرگ نیاز دارد؛ بنابراین،
سؤالهای اساسی این پژوهش این هستند که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب زیرساختها و
عوامل موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران چگونه است؟ شکاف بین وضعیت موجود
و وضعیت مطلوب میزبانی به چه میزان است؟ اولویتبندی وضعیت موجود ،وضعیت مطلوب و
شکاف عوامل میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران چگونه است؟

22

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،49مرداد و شهریور 1397

روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش پژوهش آمیختة کمی و کیفی برای جمعآوری دادهها استفاده شد .در گام
اول ،مجموعهای از معیارهای میزبانی موفق رویدادهای ورزشی بهصورت چکلیست از ادبیات
پژوهش استخراج شد .در گام دوم ،دربارة این معیارها در مصاحبة نیمههدایتشده با  16نفر از
مدیران ارشد ورزشی باتجربه در حوزة میزبانی رویدادهای بزرگ و اساتید مدیریت ورزشی
دانشکدههای تربیتبدنی کشور که بهصورت نمونهگیری گلولهبرفی انتخاب شده بودند ،بحث و
گفتوگو شد تا وضعیت این عوامل در کشور ما در شرایط اخیر و در مقایسه با سطح موردقبول
میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی مشخص شود .دادههای کیفی مصاحبهها برای استخراج عوامل،
همزمان یادداشتبرداری و ضبط شدند .سپس ،با استفاده از روش دلفی (توافق نقطهنظرهای
متخصصان) شناسایی شد .این نتایج مبتنی بر هفت معیار موفقیت در حوزة راهبردی میزبانی
رویدادهای بزرگ ورزشی بودند که در گام بعدی؛ یعنی تحلیل شکاف معیارهای میزبانی ارزیابی
شدند :مالی ،عملیاتی ،بازاریابی ،دانش و مدیریت ،فرهنگ -اجتماعی ،قانونی و زیستمحیطی.
طبقهبندی حوزههای ذکرشده با توجه به نظر خبرگان و ادبیات پژوهش درزمینة درخواست میزبانی
و برگزاری رویداد بزرگ ورزشی با تمرکز بر توسعة صنعت ورزش انجام شده است.
در این پژوهش ،برای تحلیل شکاف بهدلیل ماهیت همهجانبه و فراگیر درخواست میزبانی
رویدادهای بزرگ ورزشی در معیارها و زیرساختهای موردنیاز ،تغییرات مداوم منابع و ملزومات هر
دوره از بازیها و همچنین ،محدودیت در دسترسی به آمار اقتصادی ،سیاسی ،شاخصهای فنی و
زیرساختها ،تنها از روش ارزیابی کیفی وضع مطلوب و فعلی استفاده شده است .البته ،ارزیابی
دادههای کمی برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی زمانی استفاده میشود که برنامة راهبردی
میزبانی طراحیشده باشد؛ بنابراین ،این نوع ارزیابی در حیطة اقدامات و گزارشهای سازمانهای
ورزشی یا مدیریتی امکانپذیر است؛ اما ارزیابی کیفی اطالعات روزآمد ،استاندارد ،تجربی و فراتر از
آمار کمی ،بهصورت آشکارسازی جزئیات پنهان موضوع را فراهم میکند .برای تحلیل شکاف درمورد
یک پروژة موردنظر ،سه مرحله باید انجام شوند .نخست ،ترسیم وضعیت مطلوب موردنظر که
بهمعنای شناخت هدف و آرمان هدف جامعه است .این کار وضعیت مطلوبی را که در آینده
میخواهیم به آن دست پیدا کنیم ،روشن میکند .گام دوم ،تجزیهوتحلیل وضعیت فعلی و سپس،
شناسایی نحوة پلزدن در شکاف و اقدامات بعدی پیشنهاد میشود (دباغی و همکاران.)1388 ،
در گام بعد ،با استفاده از نتایج مصاحبة نیمههدایتشده و پژوهشهای پیشین ،گویهها و سپس،
پرسشنامة پژوهش استخراج و طراحی شد که روایی صوری آن به تأیید  25نفر از مدیران و اساتید
مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ  0/76بهدست آمد .این پرسشنامه عوامل
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هفتگانه را با  36سؤال دوبخشی (وضع مطلوب و وضع موجود) بررسی کرد .پاسخدهندگان عوامل
و ضع موجود و مطلوب را از عدد یک (کمترین اهمیت) تا عدد ( 10بیشترین اهمیت) ارزشگذاری
کردند .جامعة آماری پژوهش مدیران ارشد ورزشی در فدراسیونهای ورزشی ،کمیتة ملی المپیک،
وزارت ورزش و اساتید متخصص و باتجربه در حوزة مدیریت و میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی
بودند .ازاینمیان 120 ،نفر به روش انتخاب نمونة گلولهبرفی برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده
شدند که  108پرسشنامه جمعآوری شدند.
برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها با توجه به مقیاس پیوسته و فاصلهای دادهها و همچنین ،پس از
اطمینان از طبیعیبودن دادهها ،از آزمونهای پارامتری تی دو گروه مستقل ،تی تکگروهی برای
شناسایی وضعیت و تعیین شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و از آزمون فریدمن ،برای
رتبهبندی عوامل میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی استفاده شد.
نتایج
نتایج و یافتههای کیفی بخش مصاحبة نیمههدایتشده ،تنها برای استخراج پرسشنامة پژوهش
بهکار گرفته شدند .سپس ،در تحلیل دادههای پرسشنامة تحلیل شکاف ،برای بررسی وضعیت
موجود و مطلوب عوامل موفقیت درخواست میزبانی و برگزاری رویداد ،از آزمون تی تکگروهی
استفاده شد .نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف( 1جدول شمارة یک) گویای توزیع طبیعی دادهها
است؛ زیرا ،سطح معناداری برای وضع موجود و مطلوب ،بهترتیب  0/933و  0/938است که از سطح
معناداری  0/05بیشتر است.
جدول  -1آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
وضعیت

میانگین

وضع موجود
وضع مطلوب

2/88
8/34

انحراف

قدر مطلق

کلموگروف Z

استاندارد

بیشترین تفاوت

اسمیرنوف

0/225
0/211

0/052
0/051

0/539
0/534

سطح معناداری
0/933
0/938

بررسی نتایج ارائهشده در جدول شمارة دو حاکی است که درخصوص وضعیت موجود و مطلوب
معیارهای هفتگانة میزبانی در ایران ،تفاوت معناداری بین میانگین نمونه و میانگین فرضی در سطح
معناداری  0/01وجود دارد .بهعبارتدیگر ،نتایج نشان میدهد که وضعیت موجود عوامل مالی،
1. Kolmogorov–Smirnov Test
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عملیاتی ،دانش و فناوری ،بازاریابی ،فرهنگی ،قانونی و زیستمحیطی ،برای میزبانیهای بزرگ در
وضعیت نسبتاً نامطلوب بوده است.
جدول  -2مقایسة میانگین نظرهای مدیران ارشد حوزة ورزش درخصوص وضعیت موجود و مطلوب میزبانی
رویدادهای بزرگ ورزشی (تی تکنمونه)
وضعیت
مالی
عملیاتی
دانش و فناوری
بازاریابی
فرهنگی -اجتماعی
قانونی
زیستمحیطی
کل

وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود

میانگین
8/37
2.77
8/42
3/35
8/76
2/72
8/18
2/74
8/61
3/52
7/99
2/76
8/04
2/28
8/34
2/88

انحراف
معیار
0/46885
0/49913
0/47211
0/62960
0/58333
0/78355
0/9859
0/73185
0/41902
0/56721
0/52078
0/56206
0/72839
0/70961
0/21103
0/22506

آماره تی
185/671
57/868
185/511
55/403
156/174
36/167
143/904
39/024
213/569
64/669
159/589
51/091
114/801
33/494
410/914
133/188

سطح

درجه

معناداری

آزادی

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

برای بررسی وجود تفاوت معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب درخواست میزبانی و برگزاری
رویدادهای بزرگ ورزشی ،از آزمون «تی مقایسة دو گروه وابسته» استفاده شد .تی محاسبهشده در
سطح معناداری  ،P≥0/01بیانگر وجود تفاوت معنادار درخصوص وضعیت موجود و مطلوب برای
درخواست میزبانی و برگزاری موفق رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران است (جدول شمارة سه).
بهعبارتدیگر ،شکاف معناداری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درخواست میزبانی موفق
ایران وجود دارد.
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جدول  -3شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب درخواست میزبانی و برگزاری موفق رویدادهای
بزرگ ورزشی در ایران
معیارها
مالی
عملیاتی
دانش و فناوری
بازاریابی
فرهنگی -اجتماعی
قانونی
زیستمحیطی
کل

وضعیت
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود
وضع مطلوب
وضع موجود

میانگین

انحراف معیار

8/37
2.77
8/42
3/35
8/76
2/72
8/18
2/74
8/61
3/52
7/99
2/76
8/04
2/28
8/34
2/88

0/46885
0/49913
0/47211
0/62960
0/58333
0/78355
0.98/59
0/73185
0/41902
0/56721
0/52078
0/56206
0/72839
0/70961
0/21103
0/22506

تی

سطح

درجه

معناداری

آزادی

74/787

0/001

65/726

0/001

62/322

0/001

62/148

0/001

75/691

0/001

7/188

0/001

61/649

0/001

179/310

0/001

107
107
107
107
107
107
107
107

برای یافتن پاسخ به این سؤال که وضعیت موجود ،وضعیت مطلوب و شکاف درخواست میزبانی موفق
رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران چگونه است ،مراحل زیر انجام شدند:
آزمون فریدمن عالوهبر معنادار نشاندادن اظهارات مدیران ارشد ورزشی کشور ،اولویتبندی وضعیت
موجود برای موفقیت در دریافت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی را (جامجهانی فوتبال و بازیهای
آسیایی) بهترتیب شامل معیارهای فرهنگی -اجتماعی ،عملیاتی ،قانونی ،مالی ،بازاریابی ،دانشی و
فنی و زیستمحیطی نشان داد (جدول شمارة چهار) .بهعبارتدیگر ،ایران با توجه به معیارهای
درخواست میزبانی موفق ،بهترتیب ازنظر معیارهای فرهنگی و اجتماعی ،عملیاتی ،قانونی ،مالی،
بازاریابی ،دانشی و فنی و زیستمحیطی دارای وضعیت بهتری است.
آزمون فریدمن عالوهبر معنادار نشاندادن اظهارات مدیران ورزشی ،اولویتبندی وضعیت مطلوب
معیارهای درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی را بهترتیب شامل دانش و فنی،
فرهنگی و اجتماعی ،عملیاتی ،مالی ،بازاریابی ،زیستمحیطی و قانونی نشان داد (جدول شمارة
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چهار) .بهعبارتدیگر ،طبق نظر مدیران ورزشی ،وضعیت معیارها برای اخذ میزبانی موفق ،بهترتیب
معیارهای دانش و فنی ،فرهنگی و اجتماعی ،عملیاتی ،مالی ،بازاریابی ،زیستمحیطی و قانونی بوند
که به تقویت و بهبود بیشتری نیاز دارند .همچنین ،اولویتبندی رتبة شکاف معیارهای درخواست
میزبانی موفق در ایران ،بهترتیب عوامل دانش و فناوری ،زیستمحیطی مالی ،بازاریابی ،قانونی،
فرهنگی -اجتماعی و عملیاتی نشان داده شدند .بهعبارتدیگر ،ازنظر مدیران ورزشی ،بیشترین
شکاف معیارهای درخواست میزبانی موفق بهترتیب عوامل دانش و فناوری ،زیستمحیطی مالی،
بازاریابی ،قانونی ،فرهنگی -اجتماعی و عملیاتی بودند.
جدول  -4رتبهبندی میزان وضعیت موجود ،وضعیت مطلوب و میزان شکاف صنعت ورزش ایران ازمنظر
میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی

معیارها

رتبه در وضعیت موجود

رتبه در وضعیت مطلوب

میانگین

میانگین

اولویت

رتبه

اولویت

رتبه

رتبة شکاف
میانگین

اولویت

رتبه

مالی

3/73

چهارم

3/93

چهارم

4/35

سوم

عملیاتی

5/28

دوم

4/25

سوم

3/16

هفتم

دانش و فناوری

3/58

ششم

5/37

اول

5/17

اول

بازاریابی

3/62

پنجم

3/38

پنجم

3/88

چهارم

فرهنگی -اجتماعی

5/66

اول

5/01

دوم

3/18

ششم

قانونی

3/74

سوم

2/81

هفتم

3/57

پنجم

زیستمحیطی

2/39

هفتم

3/25

ششم

4/69

دوم

درجه آزادی

6

6

6

مجذور خی

173/946

125/009

204/313

0/001

0/001

0/001

سطح معناداری

با توجه به گستردگی ابعاد درخواست میزبانی موفق و اهمیت زیرشاخههای برخی از معیارها،
زیرشاخههای عوامل هفتگانه نیز بهصورت مجزا در آزمون فریدمن رتبهبندی شدند که در جدول
شمارة پنج ،براساس اولویت رتبة وضعیت موجود باالترین و پایینترین میانگین رتبه نشان داده شده
است .همچنین ،براساس میانگین اختالف وضع موجود و مطلوب (اندازة شکاف) ،بهترتیب  10عامل
(زیرمعیار) اصلی در جدول شمارة شش بیان شدهاند .بهعبارتدیگر ،بیشترین شکاف یا بیشترین
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فاصله بین وضع موجود و مطلوب در زیرمعیارها به ترتیب بیان شده است .در شکلهای شمارة یک
و شمارة دو ،شکاف معیارهای درخواست میزبانی موفق نشان داده شده است.
جدول  -5باالترین و کمترین رتبه عوامل (درونمعیارها) درخواست میزبانی موفق طبق اولویت وضع موجود
میانگین وضع

میانگین وضع

رتبه وضع

رتبه وضع

موجود

مطلوب

موجود

مطلوب

 1حمایت اجتماعی از رویداد

7/7315

8/5741

35/04

20/21

 2امنیت ،ایمنی

6/4259

8/7222

31/25

21/55

 3جنبش داوطلبی

4/1389

8/5

25/2

19/26

منابع مالی فدراسیونها و کسب درآمد
1
از ورزش

1/9722

9/0648

13/72

24/5

 2مشکالت تجارت جهانی و تحریمها

1/9259

7/0877

13/4

11/27

 3تبلیغات و فروش کاال و خدمات داخلی

1/9074

8/6759

13/39

21/49

 4رعایت استانداردهای زیستمحیطی

1/9352

7/9815

13/23

15/63

مهارتهای فنی -تخصصی مدیریت
5
درخواست میزبانی و برگزاری رویداد

1/5185

8/7404

9/94

22

 6حضور و پخش رسانهای مسابقات زنان

1/4722

8/5833

9/54

20/23

معیارهای موفقیت درخواست میزبانی

باالترین میانگین
کمترین میانگین

جدول  -6رتبهبندی عوامل (درونمعیارها) میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی براساس بیشترین
میانگین شکاف وضع موجود و وضع مطلوب در ایران
میانگین اختالف وضع موجود و

رتبة

اولویت

مطلوب (میزان شکاف)

شکاف

شکاف

مهارتهای فنی -تخصصی مدیریت میزبانی
وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی
حضور و پخش رسانهای مسابقات زنان
منابع مالی فدراسیونها و کسب درآمد از ورزش
وجهه و هویت جهانی
تبلیغات کاال و خدمات داخلی
شانس موفقیت درخواست درمقابل رقبا

7/2222
7/0741
7/1111
7/0926
6/9815
6/7685
6/5093

27/38
26/74
26/66
26/65
25/9
24/75
23/25

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

سیاستهای پایدار شهری

6/1667

21/76

هشتم

روابط فرهنگی بینالمللی (شهروند جهانی)

6/1111

21/65

نهم

رعایت استانداردهای زیستمحیطی

6/0463

21/12

دهم

زیرمعیارها
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شکل  -1وضعیت شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل (درونمعیارها) میزبانی موفق در ایران

شکل  -2میزان شکاف معیارهای درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران و مقدار پل
الزم برای رسیدن به جایگاه مطلوب
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش با یافتههای مطالعات کوشا ( ،)1391کشاورز و همکاران ( ،)1394اوبرین و چلیپ
( ،)2007پروس ( ،)2007کاراداکیس و کاپالنیدو ( ،)2010دانفی ( ،)2012کاپالنیدو و همکاران
( ،)2016گتزو پیچ ( )2016همسو و هماهنگ است .همانطورکه اوبرین و چلیپ (،)2007
کاراداکیس و کاپالنیدو ( )2010و گتز و پیچ ( )2016بیان کردند ،اهمیت عوامل و معیارهای
هفتگانة موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شامل معیارهای مالی ،عملیاتی ،بازاریابی ،دانش
و مدیریت ،فرهنگی ،اجتماعی ،قانونی و زیستمحیطی بودند که در این پژوهش شناسایی و تحلیل
شدند و بر آنها تأکید شد .نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که وضعیت معیارهای درخواست
میزبانی موفق در وضعیت موجود ایران ،بهترتیب در معیارهای فرهنگی ،اجتماعی ،عملیاتی ،قانونی،
مالی ،بازاریابی ،دانش و فنی و زیستمحیطی درحد پایین (نامطلوب) ارزیابی شد .همچنین بین
وضعیت موجود و مطلوب همة معیارهای درخواست میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی در
ایران ،ارتباط معناداری وجود دارد که نشانگر لزوم توجه و برنامهریزی است.
نتایج آزمون فریدمن درخصوص اولویتبندی شکاف معیارهای اصلی ،بهترتیب شامل عوامل دانش و
فناوری ،زیستمحیطی ،مالی ،بازاریابی ،قانونی ،فرهنگی -اجتماعی و عملیاتی است .همچنین ،نتایج
رتبهبندی زیرمعیارها شامل مهارتهای فنی -تخصصی مدیریت درخواست و برگزاری میزبانی
رویداد ،وضعیت اماکن و فضاهای ورزشی ،مسئلة حضور و پخش رسانهای مسابقات زنان ،منابع مالی
فدراسیونها و کسب درآمد از ورزش ،وجهه و تصویر جهانی ،تبلیغات کاال و خدمات داخلی ،شانس
موفقیت درخواست درمقابل رقبا ،سیاستهای پایدار شهری ،روابط فرهنگی بینالمللی (شهروند
جهانی) و رعایت استانداردهای زیستمحیطی است.
رتبهبندی عوامل براساس رتبة وضعیت موجود نشاندهندة این بود که تنها سه عامل حمایت
اجتماعی از رویداد ،امنیت و جنبش داوطلبی دارای باالترین اولویت و دارای میانگین بیشتر از چهار
(وضعیت متوسط) هستند.
این نتایج و نمودار بصری میزان شکاف عوامل ،نشاندهندة فاصلة زیاد بین وضع موجود و وضع
مطلوب برای میزبانی موفق رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران هستند .این شکاف در معیارهای
موفق که بهصورت زیرشاخهها بهصورت جزئیتر بیان شدهاند ،نشاندهندة اهمیت توجه مدیران
ارشد وزارت ورزش ،کمیتة ملی المپیک ،فدراسیونهای ورزشی و مدیران ارشد شهری
تصمیمگیرنده دربارة این عوامل جهت تصمیمگیریهای کالن خود است .میزبانیهای گذشتة
بازیهای آسیایی  1974و میزبانیهای اخیر مسابقات جهانی کشتی ،والیبال ،جام باشگاههای آسیا و
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اجالس جنبش کشورهای غیرمتعهد در پروندة میزبانیهای ایران وجود دارند؛ اما این تجربیات در
مقایسه با رویدادهای بزرگ ورزشی بسیار اندک و ضعیف هستند.
درمورد شکاف دانشی و فنی معیار تخصص ،آگاهی و تجربة تیم درخواستدهنده و مدیریت رویداد،
باید با استفاده از تجربیات میزبانان قبلی ،حضور بیشتر در مجامع و کسب پستهای بینالمللی در
فدراسیونهای جهانی ،استفاده از دانش شرکتهای مشاورة میزبانی رویداد در سطح بینالمللی و
غیره ،شکاف موجود را برطرف کرد .درمورد ترکیب تیم میزبانی ،داشتن اعضای حرفهای معتبر و
باتجربة مرتبط ،آگاه از مسیر درخواست میزبانی و داشتن اطالعات از درخواستهای میزبانی موفق و
ناموفق قبلی اهمیت دارد .تیم درخواستدهنده برای برندهشدن حق میزبانی یک رویداد ورزشی باید
اعضای تصمیمگیرندة فدراسیون بینالمللی را متقاعد کنند که به آنها رأی مثبت دهند.
بدینمنظور ،معیارهایی کلیدی مشخص میکنند که آیا یک درخواست میزبانی موفق خواهد بود یا
نه .اعتبار و ظرفیت برگزاری برای ارائة درخواست میزبانی موفق عنصر اساسی است؛ اما عامل تمایز
بین یک درخواست موفق و ناموفق نیست .داشتن تجربة رویدادهای مختلف ملی و بینالمللی
بدونشک ایدهال است؛ اما این عنصر زمانیکه با انتخاب مناسب کارکنان کلیدی در تیم
سازماندهی همراه باشد ،میتواند مؤثر باشد .این مسئله حداقل روی کاغذ ،شواهدی از شایستگی و
ظرفیت مدیریت مؤثر و موفق است .مدیران بسیار موفق درزمینة میزبانی ،به وجود ترکیبات حیاتی
برای موفقیت در مسیر درخواست میزبانی اذعان و تأکید میکنند .در مدارک درخواست میزبانی،
کیفیت اطالعات باید بهصورت خالصه ،سؤالها یا ملزومات تعیینشدة صاحبان رویداد را پاسخ دهد.
ارائة حرفهای درخواست باکیفیت اطالعات و درجة اطمینان صاحبان رویداد ،جدیت و پایداری
درخواست میزبانی را نشان میدهد.
درزمینة شکاف زیستمحیطی ،معیار رعایتنکردن استانداردهای جهانی مربوط به آلودگی زیاد
هوای شهرهای بزرگ ایران بهخصوص تهران (ریشه در خودروهای غیراستاندارد ،ماشینآالت و
کارخانههای آالینده و غیراستاندارد دارد) و آلودگیهای زیستمحیطی دیگر مانند ریختن زبالههای
صنعتی و شهری به رودخانهها و دشتها است .برای رفع شکاف باید هرچهسریعتر خودروها و نوع
سوخت آنها مطابق با استاندارد جهانی تولید شوند ،زبالههای صنعتی و شهری به مسیر صحیح و
یکپارچه هدایت و کنترل شوند و به سبزشدن شهر توجه بیشتری شود.
درزمینة شکاف مالی ،معیار کمبود منابع مالی فدراسیونها و درآمدزایی اندک صنعت ورزش در
کشور ،محدودیتهای اقتصادی و نداشتن منابع مالی یا صندوق مختص رویداد ،نیازمند تدابیر
بلندمدت و اساسی هستند .به عنوان یک اصل اولیه ،جهت موفقیت در کسب میزبانی رویداد های
ورزشی بزرگ ،محال است شهری که نتواند مراحل و پیش نیازهای اولیة زیرساختی میزبانی پیروز
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شود ،درگرفتن حق میزبانی در مراحل رقابت با کاندیدهای دیگر موفق شده باشد (پروس2007 ،؛
والترز2008 ،؛ کاراداکیس و کاپالنیدو )2010 ،و میزان هزینة برگزاری و نحوة بودجهبندی آن
نیازمند توجه وِیژه و وجود منابع مالی معتبر فدراسیونها است .این مسیر با توجه به اقتصاد وابسته
به دولت ،ازطریق برنامة سنجیده ،توجیه مستند و با مدارک منافع مختلف رویداد برای مجلس،
شهرداریها و دیگر مقامات و سازمانهای دخیل در برگزاری رویداد است (اسمیت.)2014 ،
بهدلیلاینکه درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی یک تجارت بزرگ است ،باید منابع مالی
قوی برای حمایت درخواست میزبانی دراختیار فدراسیونها و تیم درخواستدهنده باشند؛ زیرا ،یکی
از نکات قابلتوجه در فایل درخواست میزبانی ،تأمین مالی و پولی بسیار چشمگیر کمیتة
برگزارکنندة رویداد است .همچنین ،این منابع برای اقدامات مختلف فدراسیونها ازجمله رشد فنی و
تخصصی ،ساخت اماکن ورزشی و رشد و پرورش ورزشکاران حرفهای ضروری هستند؛ بنابراین،
سازمانهای متولی ورزش ،وزارت ورزش و دولت بدینمنظور باید صندوقها و منابعی را طراحی
کنند .از نکات دیگر قابلتوجه مالی در پروندة درخواست میزبانی موفق ،داشتن رشد و ثبات
شاخصهای اقتصادی و نبود مشکالت اقتصادی در داخل کشور است تا صاحبان رویداد با اطمینان
بیشتری رویداد را واگذار کنند.
شکاف بازاریابی در معیار تبلیغات کاال و خدمات ایرانی در سطح جهان ،صنعت گردشگری
شناختهنشده و وجود رقبای قوی در میزبانی رویدادها را میتوان با ترویج گسترده و کیفیت
محصوالت و خدمات داخلی ارتقا داد .همچنین ،با مذاکرات و البیکردن با رقبا میتوان امتیازات
میزبانی را کسب کرد.
مسائل شکاف قانونی ازجمله مباحث بنیادی ضعف درخواست میزبانی ایران خواهد بود؛ زیرا ،حمایت
همهجانبة دولت از درخواست میزبانی ستون اصلی درخواست موفق است و با داشتن تمام معیارهای
دیگر ،درخواست میزبانی بدون حمایت کامل دولت هرگز موفقیتآمیز نخواهد بود؛ بنابراین،
دولتمردان عالوهبر توجه و شناخت اهمیت و سودمندی میزبانی ،باید دراینراستا همراه با
فدراسیونها یا کمیتة ملی المپیک همگام و پیشقدم باشند .این امر به مسئلة سیاستگذاریهای
باثبات دولت و شهر نیز مربوط میشود .هرچه دولت و مدیران شهری به اهمیت و نقش میزبانی در
توسعة شهر و کشور آگاه باشند ،به همان مقدار به سیاستهای پایدار و برنامهریزی بلندمدت
درراستای کسب میزبانی اقدام میکنند .بههرحال ،بهبود روابط و تنظیم اصول و قراردادها ،پایبندی
به اساسنامههای جهانی هم وجهة ملت و دولت را تقویت میکند و هم قدمهای بنیادی و استواری
در تدارک درخواست میزبانی موفق و منافع آن محسوب میشود (دانفی .)2012 ،مسئلة اساسی
تحریم اقتصادی و مشکالت قانونی در سطح بینالمللی ،نقاط قرمز ردشدن درخواست میزبانی را
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نشان میدهند؛ اما در مسیر جهانیشدن و توسعة همهجانبه ،باید حل این مشکل جهتدهی معقول
و مدبرانهای شود.
درزمینة شکاف فرهنگی -اجتماعی معیارها ،حمایت مردم از درخواست میزبانی و جنبش داوطلبی
در نیروهای مختلف مربوط به رویداد ،در سطح اندک و بهمعنای وضع موجود متوسط ارزیابی شد که
میتواند نقطة اتکا و جایگاه سبزرنگی را برای درخواست میزبانی ایران ایجاد کنند؛ زیرا ،یکی از
پایههای اساسی درخواست میزبانی موفق ،حمایت اجتماعی مردم شهر و کشور از درخواست میزبانی
و عالقة اجتماعی به آن رویداد است .البته ،مسئلة اساسی که شکاف فرهنگی بزرگی ایجاد کرده
است ،مسئلة حلنشدة حجاب و ممنوعبودن پخش رسانهای مسابقات زنان است که نیازمند
هوشمندی و فراست مدیران مذهبی برای حلوفصلکردن این مسئله در ورزش کشور بهصورتکلی
است .همچنین ،وجهة نادرستتبلیغشدة ایران و ایرانی درکنار ارتباط محدود فرهنگی و شبکههای
اندک ماهوارهای ایران ،سبب منزوی جلوهدادن ایران شده است که دراینباره باید چارهجویی اساسی
همچون توسعة روابط فرهنگی ،ایجاد روابط دوستانة بینالمللی بیشتر ،سهولت ترددها و برنامههایی
از این قبیل شود تا درخواست میزبانی موفق داشته باشیم.
همچنین ،باید توجه کرد که میزبانی بهترین فرصت برای توسعة وجهه و شهرت جهانی شهر و
فرهنگ ملت میزبان شناخته شده است.
درنهایت ،شکاف عملیاتی موجود در معیارهای زیرساختهای فیزیکی (ازجمله حملونقل ،اسکان،
استادیوم و امکان ورزشی و خدمات رفاهی) درکنار روابط کاری و اداری ضعیف بین سازمانهای
مختلف مربوط به یک رویداد بزرگ ،مسئلهای بنیادی در موفقیت درخواست میزبانی است که برای
پلزدن بر این شکاف باید برنامههای بلندمدت زیرساختی در رأس برنامههای عمرانی کشور پیش
روند .زیرساختهای فیزیکی و ورزشی اهمیت زیادی درنظر صاحبان رویدادها دارند و از عوامل
اساسی و تعیینکننده در موفقیت درخواست و عامل انگیزشی فدراسیون داخلی در ارائة درخواست
میزبانی هستند(امیری2002 ،؛ یوسفی و همکاران1393 ،؛ کاپالنیدو و همکاران .)2016 ،داشتن
زیرساخت های محکم و استوار در شهر برای اثرگذاری و ایجاب صاحبان رویدادها ،در واگذاری حق
میزبانی به آن شهر الزم و ضروری است؛ زیرا ،زیرساخت استوار و خوب به چگونگی آمادهشدن و
ارائة درخواست میزبانی شکل و جهت میدهد .وجود آرامش و امنیت در منطقة خاورمیانه از نکات
قابلتوجه و مثبت است که میتواند مبنای خوبی برای پوشش شکاف شناختهشده باشد.
بههرحال ،باید توجه کرد که خود شرکت در رقابت درخواست میزبانی منافع متعددی بههمراه دارد
که بر تصمیم شهرها و کشورها تأثیر میگذارد تا در میدان رقابتهای ورزشی حضور یابند .در فایل
درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ،آنچه تعیینکنندة موفقیت است وجود حمایت مالی
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کامل از کمیتة برگزاری ،حمایت همهجانبة دولت ،تدارک و ساخت زیرساختهای اساسی و
معیارهای دیگر مطرحشده در فراخوان میزبانی است .درکنار این معیارها ،عامل  Xدرمورد تدارکی
فراتر از انتظارات صاحبان رویداد در یک زمینه یا معیار میزبانی است که بسیار قدرتمند درخواست
میزبانی را جلوتر از درخواستهای دیگر قرار میدهد (دانفی2012 ،؛ گتزو پیچ2016 ،؛ کاپالنیدو و
همکاران .)2016 ،صاحبان رویداد بهدنبال نقطة تفاوت در درخواستهای میزبانی هستند که آن
درخواست را از دیگران مجزا میکند .یکی از روشهای عامل  Xفراتر از انتظارات صاحبان ،ارتباط با
عواطف صاحبان رویداد است؛ بنابراین ،فرقی ندارد که عامل  Xاز معیارهای اولیه ،ثانویه یا حمایتی
باشد؛ بلکه مهم ایجاد ارتباط قوی عاطفی با صاحبان رویداد است .هدف عامل  Xاثرگذاری بر جریان
انتخاب میزبان از راههای عاطفی است .نمونة آن در سطوح بسیار باالی رویدادهای بینالمللی
ورزشی است که کمیتة بینالمللی المپیک ،بازیهای المپیک  2008را بهخاطر تأمین معیارهای
الزم به چین واگذار نکرد؛ بلکه بهدلیل عالقهمندی این کمیته به برگزاری رویداد در کشور بزرگتر
دنیا از نژادهای مختلف (چینی) بود .این عامل برای کشورهای اسالمی که تاکنون میزبانی برخی
رویدادها را مانند المپیک کسب نکردهاند ،میتواند نقطة ارزشمندی باشد.
درنهایت باید توجه کرد که میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ابزار قدرتمندی برای بلوغ بازار داخل،
ارتقای سیستم بازاریابی ورزشی ،توسعة فدراسیونها و امکانات ورزشی استاندارد ،اصالح قوانین و
مسائل ورزشی و بینالمللی ،ارتقای صنعت ورزش کشور ،ارتقای سطح کیفی محصوالت و خدمات
در ابعاد بینالمللی ،تدوین راهبرد و برنامة درخواست میزبانیهای موفق بعدی ،استفاده حداکثری از
رویداد برای توسعة روابط با سایر کشورها و جانمایی میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی در نظام
توسعة ملی است.
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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.
Keywords: Gap Analysis, Bidding Criteria, Sport Event, Event Legacy
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