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 چکیده

میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعة شهری بود. روش پژوهش،  ثیرتأبررسی  ؛حاضر هدف پژوهش

صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری این ، کاربردی بود که بهلحاظ هدفتحلیلی و از -توصیفی
شهری  ها، متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان توسعةپژوهش اعضای هیئت رئیسة فدراسیون

گردشگری  شهری شهرداری تهران و کارشناسان معاونت سان توسعةوزارت راه و شهرسازی، کارشنا
نفر به  278، طریق جدول مورگاننفر درنظر گرفته شد که از 1000بودند. حجم تقریبی جامعة آماری 

 این در گیریاندازه آماری انتخاب شدند. ابزار عنوان نمونةگیری تصادفی خوشه ای بهونهروش نم

یید ز نظر کارشناسان روایی صوری آن تأکه با استفاده ا نامة پژوهشگرساخته بودپرسش ،پژوهش
، با استفاده از تحلیل عاملی و سپسشدند و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص شد 

 ها از آمار استنباطیوتحلیل داده. برای تجزیهیید شدنیز تأ نامه. پایایی پرسشتأییدی تأیید شدند
متغیره( استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل وف و رگرسیون چنداسمیرن -آزمون کلموگروف)

اد ، نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان دساختاری حاصل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین
برگزاری  ،بنابراین بین برای توسعة شهری است؛، یک متغیر پیشمیزبانی رویدادهای ورزشی که

یجاد ساختارهای سازمانی منسجم، تأمین منابع به اتواند زرگ ورزشی در کشور میرویدادهای ب
منجر شود و به مدیریت شهری درراستای تحقق شهری های موردنیاز توسعة مالی، توسعة زیرساخت

 .وسعة شهری پایدار کمک کندت
 

  میزبانیی، رویدادهای ورزشی، توسعة شهر ،توسعه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 هاي اقتصادي،جنبه ازجمله ،انسان زندگی گوناگون هايجنبه بر روزافزونی ثیرتأ ورزشی هايفعالیت

 از اعم گوناگون نهادهاي عمق تا حتی ورزش کهطوريهبد؛ دارن فرهنگی و سیاسی اجتماعی،

 قلب در نفوذ با و است کرده رسوخ خصوصی و دولتی هايبخش و سساتمؤ مدرسه، خانواده،

 ویژهبه است؛ شده حاضر قرن اجتماعی هايپدیده ترینبزرگ از یکی ،همگانی و هاي بزرگرسانه

 ورزشی رویدادهاي و مسابقات درقالب و منظم و یافتهسازمان صورتهب هافعالیت این کهزمانی

 ازنظر شده وآماده پیشاز بابرنامه، اختصاصی، کامالً هايموقعیت ورزشی رویدادهاي .شوندمی برگزار

کنند می شرکت آن در مشخص اهداف به دستیابی رايب کنندگانشرکت که هستند محدود زمانی

 زیادي تعداد رودانتظار می آن تماشايبراي و همچنین،  کنندمی مشارکت آن برگزاري در یا

 (. 40، 1390)جاللی فراهانی و علیدوست،  وجود داشته باشند تماشاگر

 ايمناظره ،شهرگ. فرهن تمدن، تاریخ، یعنی، ؛شهرت. حرک زندگی، عشق، اندیشه، یعنیر، شه

 و تکاملپیوسته درحال فعال، و زنده موجود یک عنوانبه ،شهر .است زمین و آسمان بین پایانبی

 هستند. هاآن پیرامون نواحی و شهرها ،گردشگري ةپدید و ورزش پدیدة تالقی است. نطقة توسعه

 و در پیدایش ثرمؤ عوامل از یکی را شهرنشینی توسعة توریسم، به مربوط تخصصی ادبیات در

 است تاریخی یواقعیت توریسم و شهرنشینی و شهر میان ارتباط .اندآورده شماربه گردشگري تحول

 گردشگري در شود.می محسوب گردشگرپذیر هم و گردشگرفرست عنوانهب هم يیندفرا طی در که

 وجودع، متنو و طبیعی اندازهايچشم درمیان شانمناسب موقعیت علتبه شهرها امروزه ،ورزشی

شوند. می محسوب گردشگران اولیة مقصد عنوانبه ،مناسب ونقلحمل زیاد و تجهیزات و تأسیسات

 گیريشکل در سزاییب ثیرتأ و نقش که اجتماعی هستند مهم عوامل از توریسم و ورزش مقولة دو

 .(1392ور جهرمی، پزاده و تقیدارند )اندام، مهدي پیشرفته شهرهاي خصوصبه شهرها گیريجهت و

 شهر رب ورزش شامل اثرهاي ،سوازیک که است یمتقابل ةرابط شهر، و ورزش مقولة دو بین رابطه

 ، توسعةامروز دنیاي شود. درمی ورزش رد شهرها شامل نفوذ توسعة ،دیگرسوياز و شهرنشینی و

 که کرده است تبدیل ايپیچیده و نو لةمقو به آن را ،کمی نظراز چه و کیفی لحاظبه چه ورزش

 موجب ورزش نوع این فردبهرمنحص هايویژگی برد. ورزش مدرن نام با عنوان از آن توانمی

)مشیري،  اندشده کالن و خرد سطح در امروزي زندگی مختلف هايبخش بر آن شدید ثرگذاريا

 ردشگريگ خدمات ارائة شهرها، کاربري ترینمهم از یکی امروزه ،اساساً  (.52، 1394رجبی و رجایی، 

موجب  شدن،جهانی یعنی ؛آن اصلی ةزارگ با 1تهپسامدرنی عصر گیريشکل زیرا،ت؛ اس نوین

 و اجتماعی تعامالت دررا  جدیدي دورة واست  شده گردشگري و اطالعات فناوريگیري شکل

                                                           
1. Post modernism 
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 تجمع علتبه ،افــاوص این بات. اس زده رقم شهري هايساخت درقالب خصوصبه انسانها فرهنگی

 براي مناسبی محل توانندمیاین مراکز  در مراکز شهري، اجتماعی هايساختزیر و مدنی نهادهاي

 گردشگري صنعت از نوع این شوند. اهمیت محسوب خارجی و داخلی گردشگران جلب و جذب

 با وشود می دوچندان شود، همراه ناحیه آن طبیعی ویژة شرایط و تمدن تاریخ با کهزمانی

 را گردشگري بزرگ هايقطب به شدنتبدیل توانایی آسانیبه ،جاهب و مناسب هاييریزبرنامه

 نیویورك، لندن، پاریس، میالن، رم، ونیز، مانند شهرهایی که است ترتیباینداشت. به خواهد

 چندین میلیون ساالنه به جذب قادر ،دبی ؛ یعنیآن ايخاورمیانه نمونة و بمبئی توکیو، شانگهاي،

 (.21-32، 2015، 1دران)کیم، جون، والکر و  هستند سال در گردشگر

 اقتصادي اجتماعی، فیزیکی، ازنظر را بسیاري تغییرات میزبان، شهرهاي در ورزشی مسابقات برگزاري

 ورزشی مسابقات و ورزش صحنة پشت در ورزشی گردشگري از حاصل سود .دندار همراهبه فضایی و

 جذب به و بشمارند مغتنم بسیار را فرصت این کشورها و شهرها از بسیاري شود کهمی موجب

 ساخت، امر در فراوانی دجةبو شودمی سبب ورزشی مسابقات برگزاري و رزش. وبپردازند گردشگران

 اختصاص آن پیرامون نواحی و شهرها اقتصادي و بنایی زیر ساختارهاي و هازیرساخت تنظیم و تعمیر

 و فرهنگی اجتماعی، فیزیکی، ازنظر شهري توسعة مسیر در ازپیشبیش ضعیف شهرهاي و یابد

  (.52، 1394، رجبی و رجایی، تالش کنند )مشیري اقتصادي

و  فوتبال جهانیجام مسابقات المپیک، هايبازي مانند بزرگ ورزشی رویدادهاي ،اخیر هايسال در

 یا شهرها بین شدید رقابت در اهمیت و ارزش این اند.کرده پیدا بسیاري اهمیت و ارزش غیره،

 مشاهده رویداد موفق برگزاري براي وسیع هايریزيبرنامه ،همچنین و میزبانی متقاضی کشورهاي

  (.332-347، 2012، 2)دنیلزد نشومی

بر  2004هاي المپیک ارزیابی اثرهاي بازي»عنوان  اي با( نیز در مقاله2009) 3کسمیت و داسون 

 ،2005تا  1997براساس ارزیابی سازمان جهانی گردشگري از سال  بیان کردند که« اقتصاد یونان

داشته  درصد 9/1و کاهش بیکاري ساالنه معادل  درصد 3/1بر اي بالغ ي ورزشی رشد ساالنهگردشگر

 شده است. هاي ورزشی بزرگ ناشیهاي اقتصادي برگزاري رقابتاست که از فعالیت

 و میزبان جامعة بر ثیراتتأ ارزش، بزرگی، ازلحاظ و دارند وجود مختلف اشکال در رویدادها ،امروزه 

 هم آن و دارد وجود رویدادها درمورد ثابت وجه یک همواره اما ؛هستند متفاوت میزبانی دالیل

 باشد تروسیع رویداد یک دامنة هرچقدر که گفت توانمی ،نایربعالوه است. هاآن زمان محدودبودن

                                                           
1. Kim, Jun, Walker & Dran 

2. Daniels 
3. Ksimat & Dowson 
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 تماشاگر یا کنندهشرکت صورتهب چه را بیشتري افراد تعدادو  باشد تربزرگ رویداد دیگر،عبارتبه یا

 (. 93-75، 2007، 1)اوتوانگربود  خواهد بیشتر جامعه و شهر میزبان برآن  ثیراتتأ میزان ،دهد پوشش

المللی را به خود کنندگان ملی و بیناي از شرکتدر مقیاس بزرگ طیف گسترده ورزشی رویدادهاي

جهانی راگبی و مسابقات ام، جاممثال، سوپر جعنوان، این رویدادها )بهرابطهکنند. درهمینجلب می

شهري )براي ( عنوان فرصتی براي ایجاد اهرمی با هدف رشد اقتصادي و توسعة )مجددالمپیک( به

ها یا کشور رساندن تورم و بهبود وضعیت شهرحداقلهاي شغلی و بهنمونه، افزایش درآمد و فرصت

اقتصادي شماري اثرهاي مثبت غیرانگشتهاي آیند. جداي از این اثرها، پژوهششمار میبه (میزبان

هاي اقتصادي توانند هزینهمی مقابل نیز این رویدادهااند. دررا بررسی کرده ورزشی میزبانی رویدادهاي

 -روانی مثال، افزایش مالیات و قیمت امالك و مستغالت( و اثرهايعنوانآورند )به باروجهی را بهتقابل

ه باشند. همراه داشتسائل امنیتی و تراکم ترافیکی( بهها، منظمیرا )براي نمونه، آشوب و بیاجتماعی 

دولتی شروع به انتشار و  مقاماتریزان و طراحان رویدادها و هاي منفی، برنامهبا توجه به این ظرفیت

غرور شهري و کشوري،  اند )براي نمونه،ل از این میزبانی رویدادها کردهمزایاي اجتماعی حاصبر کید تأ

و تقویت اتحاد و تثبیت سیاسی(. نتایج و پیامدهاي بالقوة منفی همواره تصویر زیبا از جامعه و رشد 

قوت در مقیاس بزرگ به  ورزشی نی رویدادهايبراي میزبا وجود دارند؛ اما همچنان تقاضاي زیادي

 (. 21-32، 2015 جون،والکر و دران، هستند )کیمباقی خود 

 بهبود مثل مدتطوالنی فواید بر المپیک هايبازي ثیراتتأ بر شدهانجام هايپژوهش بیشتر

 افزایش عمومی، رفاه بهبود گردشگران، افزایش المللی،بین اعتبار افزایش شهرها، احیاي ها،زیرساخت

(. 2007، 2)دانیلزدارند  کیدتأ شوند،می ایجاد رویداد واسطةبه که بومی شغلی هايفرصت و اشتغال

 زیاد گذاريسرمایه برعالوه بزرگ ورزشی رویدادهاي ،(2007) 3پروس و سولبرگ ازنظر ،همچنین

 نیز میزبان شهر غیرورزشی زیربناهاي در گذاريسرمایه مستلزم ورزشی، تجهیزات و اماکن زمینةدر

 توسعة و رویداد موفقیت براي شهر بلندمدت هايطرح با متناسبباید  هاگذاريسرمایه این هستند.

 را بزرگ ورزشی رویدادهاي میزبانی دلیلینبد میزبانی کنندةدرخواست شهرهاي اغلب .باشد شهر

همراه هب هاآن براي را توجهیقابل بلندمدت یا مدتکوتاه ايمنطقه درآمد که کنندمی درخواست

 .دارند

 «پکن 2008 المپیک هايبازي ثیراتتأ از ساکنان ادارك» عنوان با پژوهشی در (2009) 4ژوو و آپ

 20 هاآن .پرداختند ورزشی بزرگ رویداد یک به نسبت ساکنان هايبرداشت بررسی و شناسایی به

                                                           
1. Ottevanger 

2. Daniels 

3. Solberg & Preuss 

4. Zhou & Ap 
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 شهري، توسعة اثرهاي روانی، اجتماعی عامل چهار رد رویداد این ثیراتتأ زمینةدررا  مختلف گویة

 بیشتر که داد نشانها مطالعة آن نتایج .کردند بنديدسته اجتماعی زندگی اثرهاي و اقتصادي توسعة

 روانی، -اجتماعی عامل سه درمورد خصوصبه رویداد این اثرهاي از مثبتی درك دهندگانپاسخ

  .داشتند اقتصادي توسعة و شهري توسعة

جهانی مسابقات ( در بررسی ادراکات ساکنان محلی از تأثیرات جام2011) 1گرینیج و دوونیش، لوردي

 هابازي از بعد و قبل رویداد این ثیراتتأ از ساکنانبرداشت  ، به مقایسةباربادوسدر  2007کریکت 

 اجتماعی، مشکالت فرهنگی، تبادل عامل هفت ،عاملی تحلیل از استفاده با این پژوهشگران پرداختند.

 هاقیمت افزایش ترافیکی، مشکالت و آلودگی طبیعی، منابع حفظ و فرهنگی توسعة اقتصادي، منافع

همة  در ،هابازي از بعد و قبل ها نشان داد کهبررسی .کردند شناسایی را وسازساخت هايهزینه و

 هزینة رفتمی انتظار هابازي از قبل کهطوريهب ؛داشت ساکنان ادراکات بین داريمعنا تفاوت ابعاد

 رویداد این منافع که بود این ساکنان برداشت برگزاري از بعد کهدرحالی ؛باشد منافع از بیشتر میزبانی

  ت.اس شده هاهزینه از بیشتر

هاي المپیک، فرصت که رویدادهاي بزرگ ورزشی مانند بازيبیان کردند  (2201) 2باسربراون و  ،بالگو

هاي ورزشی، کشورهاي میزبان و جوامع محلی براي رشد اقتصادي، بهبود سرگرمی برايرا ارزشمندي 

ها معتقد بودند که تعداد . آنکنندنفس جوامع فراهم میشناسی نام تجاري و افزایش اعتمادبهباز

تعداد  ،همچنین شوند.میکننده، بازیکن، تماشاگر و رسانه در این رویدادها درگیر چشمگیري بازدید

، مسابقات دلیلهمینیابند. بهشارکت در رویدادهاي بزرگ حضور میزیادي گردشگر براي تماشا و م

هاي مستقیم و ترین فواید رویدادهاي بزرگ، هزینهد. مهمنتوجهی بر اقتصاد دارورزشی اثرهاي قابل

ایجاد دید و درآمدهاي ج غیرمستقیم بازدیدکنندگان است که این امر باعث افزایش اشتغال و

 .شودجانبة شهر میزبان می، توسعة همههاي نو و درنهایتزیرساخت

د که برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی نشواهد زیادي وجود دارکرد  بیان اي( در مقاله2009) 3پروس

بانی، به امکانات خاصی نیاز دارد و تحریکی براي شهرهاي میزبان است که براي کسب امتیاز میز

 هاي عمومی خود را بهبود بخشند.ورزشی و زیرساختامکانات 

میزبان  برگزاري رویدادهاي ورزشی بر جامعة در پژوهشی به بررسی اثرهاي (1392) اندام و همکاران

ترین عامل در دریافت میزبانی ، بااهمیتزیرساخت و مدیریت رداختند و دریافتند که عامل توسعةپ

با گرفتن حق میزبانی  رویدادهاي ورزشی که مدیران برگزارکنندةنتایج نشان داد  ،. همچنیناست

                                                           
1. Lorde, Greenidge & Devonish 

2. Balogu, Brown & Busser 

3. Preuss  
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هاي زیرساختی هاي مربوط به بخشند بسیاري از مسائل و مشکالت، ازجمله کاستیتوانمسابقات می

 .و مدیریتی حوزة خود را برطرف کنند

یافتگی شهرهاي کشور توسعه( در پژوهش به تحلیل و مقایسة میزان 1393) خلیلی و صالحی ،سلیمی

اساس عوامل جذب ، بر(المللی ورزشی در کشور هستندهرهایی که میزبان رویدادهاي بین)ش

شهد، کیش، پنج شهر تهران، م ،دستیابی به این هدف ها برايورزشی خارجی پرداختند. آن گردشگران

ی نشان داد که شهر مشهد اینه عنوان نمونة مطالعاتی بررسی کردند. نتیجةاصفهان و ارومیه را به

هاي طبیعی و غیرطبیعی و لحاظ داشتن جاذبهو سازمانی، شهر اصفهان بهلحاظ عوامل مدیریتی به

، مجموع عوامل، درشهر کیش ،عوامل فرهنگی و اجتماعی و همچنیننیز لحاظ عوامل زیرساختی و به

ناسب هاي مهش نبود زیرساختن پژوایدیگر نتایج مهم وضعیت بهتري نسبت به بقیة شهرها دارند. از 

تواند ورزشی در تمامی شهرهاي موردمطالعه بود که به نظر سلیمی و همکاران، حل این مسئله می

 حساب آید.ترین گام در توسعة گردشگري ورزشی ایران بهمهم

کوچک  ورزشی رویدادهاي اثرگذاري میزان بررسی به اي مطالعهدر  (2011) 1کاپالنیدو و سونگ، هدر

 رویدادهایی مطالعة با هاپرداختند. آن گردشگري توسعة و منطقه اجتماعی و اقتصادي وضعیت بر

 کوچک ورزشی رویدادهاي به توجه که کردند پیشنهاد شنا و فوتبال تیر و کمان، ماراتن، ازقبیل

 شود. منطقه وضعیت بهبود در ماندگار و پایدار یراتتأث موجب تواندمی

 درسراسر پژوهشگران امروزه ورزشی، گردشگري شگرف و مثبتاثرهاي  همین به توجه بابنابراین، 

 .کنندمی مطالعه گوناگون ابعاد در را پدیده این جهان

را درك  ایران در صنعت این توسعة چشمگیر منافع تاحدودي مدیران ورزشی، گردشگري مبحث در

 فرهنگی میراث سازمان و ایران المپیک ملیکمیتة  بین متقابل همکاري سند اخیراً، کهتاجایی اندکرده

 کمیتة در کمیسیونی البته و است شده منعقد ورزشی گردشگري پایدار توسعة درراستاي گردشگري و

 توسعه، چهارم برنامة براساسد. کنمی عمل زمینهدراین کهاست  شده تشکیل ایران المپیک ملی

 که رقمی؛ باشد بوده گردشگر میلیونپنج  حداقل میزبان ساالنه 1388 سال پایان تا باید ایران کشور

  .(109، 1389برسد )صمدي،  سال در نفر میلیون20 معادل به 2024 سال پایان تا باید

 پنجمین و گردشگري هايجاذبه ازنظر جهان بزرگ کشور ده از یکی ایران یونسکو، معیارهاي براساس

 تمام با اما (؛71-83، 1390ونلی، هنري و فراهانی،است )زیت طبیعی هايلحاظ جاذبهبه جهان کشور

 گردشگري، ارزي آمد در ازنظر و هفتادم رتبة داراي گردشگر پذیرش ازلحاظ ایران موجود، هايظرفیت

 (. 39-58، 2006، 2کیم، الوتر و لی) دارد جهان دررا  هشتادونهم رتبة

                                                           
1. Heder  

2. Kim, Vetter & Lee 
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 را هاپیچیدگی این بتواند که نیاز دارند ايهشد تعریف مدیریت به خود پیچیدة هايسیستم با شهرها

 کوشدمی شهري ةنخردمندا مدیریت .کند استفاده ساکنان رفاه و توسعه درراستاي وکند  دهیسازمان

 مدیریت افکار است مدتی که هاییفرصت از .مند شودبهره تهدیدها مهار براي هاتصفر ترینکوچک از

 ،ازجمله آن انواع با همراه که است گردشگري کرده است، معطوف خودبه را شهري هوشمند

 محسوب شهرها براي توانمندي بازوي امروزه و غیره، ورزشی و تفریحی پزشکی، فرهنگی، گردشگري

. است تأملقابل آن فضاي تدارك و شهر زا زیبا تصویري ترسیم در ورزشی گردشگري نقش د.شویم

-146، 1393 و همکاران، شود )سلیمیمی محسوب شهرها در آن رونق و زندگی تجدید عامل ورزش

123.)  

 تهران استان طبیعی جغرافیایی موقعیت که رسید نتیجه این به پژوهشی طی (1385) عسگري

 گردشگري کوهستانی، ورزشی گردشگري مانند ورزشی گردشگري مختلف انواع که اي استگونهبه

 هايهیئت و ورزشی هايفدراسیون وجود .دندار توسعه امکان و بیابانگردي اسکی آبی، ورزشی

 ورزشی گردشگري قطب به را تهران ندنتوامی آن، در مختلف موجود امکانات و تهران در ورزشی

هاي سال زیرساختهاي آسیایی بود و در آن میزبان بازي 1353. تهران در سال دنکن تبدیل کشور

ها ؛ مدتجنگ تحمیلی ؛ یعنیها فراهم شد. بعد از انقالب و پس از آنشهري الزم براي برگزاري بازي

امنی تبدیل شد و توانایی برگزاري رویدادهاي ورزشی را نداشت. پس از جنگ و ایران به منطقة نا

 المللی وجود نداشت.ادهاي بینبراي میزبانی رویدهاي الزم ها نیز زیرساخت، تا مدتبازسازي کشور

د از انقالب، چهرة کشور هاي بعبراین، هجوم تبلیغات منفی علیه ایران درسراسر دنیا طی سالافزون

. دست داددرسراسر دنیا از گونه کار فرهنگی ورزشیرا کدر و تیره کرد و جذابیت خود را براي هر

شهر تهران ویژه کالنهب شهرهاي مختلف ایران توسعةهاي زیادي که در ، باوجود پیشرفتحاضردرحال

توسط نمایندگان  هاالمللی ورزشی در برخی رشتههاي بین، افزایش کرسیو همچنین انجام شده است

 براین،عالوهتوان میزبانی برخی رویدادهاي ورزشی در کشور دور از انتظار نیست. ، نسبت به قبل ایرانی

ی نظیر عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندي و همبستگی اجتماعی، شهري که با معیارهای توسعة

هاي ها و برنامهندي و کارآمدي سیاستفرهنگ شهرو يکارآمدي نهادهاي اجتماعی، ارتقا افزایش

آرمانی براي کیفیت  و یابدسازي مناسبات مدنی قوام میبهینه کالن شهري و ةگذاري در حوزسیاست

میزبانی رویدادهاي ثیر تأتحت تواندمی ،شودمحسوب میپویایی زندگی شهري و سبک جدید زیستن 

هاي مختلف انجام ویدادهاي ورزشی، نیازسنجیمیزبانی ربا دریافت  کهآنجاییاز .ورزشی قرار گیرد

 تواندمیمیزبانی شوند، طراحی و بازبینی میهاي شهري و ورزشی شوند و استانداردهاي زیرساختمی

شود؛ قلمداد ها و گردشگري ، شهرداريورزش مدیران حوزةهاي جلب توجه ترین راهیکی از مهم
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یزبانی رویدادهاي ورزشی چه تأثیري در م دهدنشاندنبال آن است که ، مطالعة حاضر بهنتیجهدر

  شهري دارد؟ توسعة

 

 شناسی پژوهشروش
 است کاربردي ،لحاظ هدفو از تحلیلی -، روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفیمطالعهبا توجه به موضوع 

نحوي با میزبانی جامعة آماري این پژوهش همة افرادي بودند که بهشد.  اجراصورت میدانی به که

آماري در  ، جامعةاینبنابراند؛ ورزشی، گردشگري ورزشی و توسعة شهري در ارتباط بودهرویدادهاي 

ها، متخصصان مدیریت ورزشی، طبقه مدنظر بوده است: اعضاي هیئت رئیسة فدراسیونپنج 

 هاي تهران وت راه و شهرسازي، کارشناسان توسعة شهري شهرداريشهري وزار کارشناسان توسعة

وزارت  ،يعداد دقیق جامعه آمارتعیین ت گري. مرجع پژوهشگر برايکارشناسان معاونت گردش

جوانان و وزارت علوم بوده است و وشگري، شهرداري تهران، وزارت ورزششهرسازي و معاونت گردوراه

آمار  گونه آمار دقیقی یافت نشد، بنابراین، تعداد جامعةشده هیچربا توجه به اینکه در مراجع ذک

گیري ه شد. نمونهنفر درنظر گرفت 1000به شد. حجم تقریبی جامعة آماري تقریبی محاسصورت به

 محاسبه شد؛نفر  278 حجم نمونه ،طریق جدول مورگانو از اي انجام شدشکل تصادفی خوشهبه

داده  شده بازگشتنامة تکمیلپرسش 270و  ندها توزیع شدنامه بین آزمودنیپرسش 300 ،بنابراین

 نفر کارشناس توسعة 50هاي مناطق مختلف تهران، نفر کارشناس توسعة شهري شهرداري 66. ندشد

 33 نفر کارشناس معاونت گردشگري، 62بدي وزارت مسکن، راه و شهرسازي، شهري و طراحی کال

ها را نامهپرسششی، هاي ورزرئیسة فدراسیون نفر عضو هیئت 59نفر متخصص مدیریت ورزشی و 

نامه شامل هفت سؤال براي پرسش. ة پژوهشگرساخته بودنامپرسش گیرياندازه ابزار. تکمیل کردند

عامل میزبانی رویدادهاي ورزشی و  11بخش دوم آن شامل  ،هاآوري اطالعات توصیفی نمونهجمع

ؤثر عامل مگویه و بخش آخر شامل شش  28عامل توسعة شهري و  4گویه، بخش سوم شامل  105

 ها بهلیکرت بود که گزینهاي گزینهطیف پنجنامه مقیاس پرسش گویه بود. 30در توسعة گردشگري و 

: بسیار زیاد عدد پنج، زیاد عدد چهار، متوسط عدد سه، کم عدد دو و گذاري شدنداین ترتیب ارزش

 ازتن  10نظر و اعمال اصالحات موردنظر نامة نهایی با کسبعتبار صوري پرسشا .خیلی کم عدد یک

تعیین عوامل  تحلیل عاملی اکتشافی براياز  .ینه داشتند، تأیید شددر این زماساتید که تخصص الزم 

 ةنامپرسش ةانجام روایی ساز برايدر آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نامه استفاده شد. اصلی پرسش

-می یر-کیسر آزمون از ها،داده بودنمناسب و بردارينمونه کفایت برايمیزبانی رویدادهاي ورزشی، 

نشان داد که تمامی  KMO  آزموننتایج آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد.  وKMO 1 الکین

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 



 113                                                                                 شهری توسعه بر ورزشی رویدادهای میزبانی تاثیر
 

 . با توجه به اینکهانداز روش تحلیل عاملی رعایت شدهنیاز و مربوط به استفاده هاي موردفرضپیش

شود. با توجه قبول گزارش میلحد قاباست، قضاوت درمورد آن در 423/0آن برابر با   KMOمقدار 

شود که بین ( نتیجه گرفته میP، 425/ 542= 2X > 01/0)  کاي و سطح معناداريمجذور به مقدار

در  ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. ،روها همبستگی وجود دارد؛ ازاینسؤال

 پژوهشمبستگی با عامل است. در ه دهندةشده نشان، اعداد محاسبه«واریانس عامل مشترك»ستون 

بیشتر  3/0ها از متغیر تعیین شد. با توجه به اینکه بار عاملی همة 3/0، مالك پذیرش برمبناي حاضر

یزبانی رویدادهاي ورزشی نشان م نامةنتایج تحلیل عاملی براي پرسش ذف نشد.هیچ سؤالی ح ،بود

رویدادهاي ورزشی  عامل براي میزبانی 10تحلیل عوامل،  وسیلةهشده بداد که از کل واریانس تبیین

و  اندمیزبانی رویدادهاي ورزشی استخراج شده نامةعامل اصلی که براي پرسش 10. نداستخراج شد

 د.نکندرصد از واریانس را تبیین می 869/63روي هم  اند،چرخش یافته

نیاز و هاي موردفرضنامة توسعه شهري نشان داد که تمامی پیشبراي پرسشKMO  آزموننتایج 

 531/0مقدار آن برابر با  . با توجه به اینکهانداز روش تحلیل عاملی رعایت شدهمربوط به استفاده 

کاي و سطح شود. با توجه به مقدار مجذورقبول گزارش میاست، قضاوت درمورد آن درحد قابل

گی وجود دارد؛ همبست هاشود که بین سؤال( نتیجه گرفته میP، 456/294 = 2X > 01/0) معناداري

 ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. ،روازاین

نامة توسعة شهري، اعداد براي پرسش «واریانس عامل مشترك»با توجه به نتایج، در ستون 

 3/0ها از با توجه به اینکه بار عاملی همة متغیر. دهندة همبستگی با عامل هستندنشان شدهمحاسبه

نامة توسعة شهري نشان داد که ذف نشد. نتایج تحلیل عاملی براي پرسش، هیچ سؤالی حبیشتر بود

شهري استخراج  وسیلة تحلیل عوامل، چهار عامل براي متغیر توسعةهشده باز کل واریانس تبیین

اند، و چرخش یافته اندشهري استخراج شده نامة توسعةعامل اصلی که براي پرسش ند. چهارشد

نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد  ،همچنیند. نکنیین میدرصد از واریانس را تب 236/70هم روي

تر بزرگعوامل  )تی( همة مقدار آزمون معناداري ،زیرا آمده معنادار هستند؛دستهتمامی ضرایب ب که

 توان گفت کهاستاندارد میگیري در حالت تخمین نتایج نمودار مدل اندازهبا توجه به  بود. 96/1از 

، مدل از است 08/0از  ترکوچک 1(RMSEA) نیکویی برازش مدل معادالت ساختاري چون مقدار

)ضریب نامه تأیید شد با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ پایایی پرسش برازش مناسبی برخوردار است.

)فراوانی، درصد و  هاي آمار توصیفیها از روشوتحلیل داده(. براي تجزیه92/0برابر با  آلفاي کرونباخ

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
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محاسبات آماري با  همة استفاده شد. 05/0 يدر سطح معنادارمیانگین( و رگرسیون چندمتغیره 

 .و لیزرل انجام شدند 22نسخة  .1اس.اس.پی.اس افزارنرماستفاده از 
 

 نتایج
ن مانند جنسیت، سطح تحصیالت، کنندگاشناختی شرکتهاي جمعیتویژگیدر جدول شمارة یک، 

 .اندصورت فراوانی و درصد آمدهر بهکا رشتة تحصیلی و سابقة
 

 هاشناختی آزمودنیتهای جمعیویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی اختیشنهای جمعیتویژگی متغیر

 جنسیت
 4/57 155 مرد

 6/42 115 زن

 تحصیالتسطح 
 7/23 64 کارشناسی

 3/33 90 ارشدکارشناسی

 9/42 114 دکتري

 محل خدمت

 2/12 33 دانشگاه

 23 62 معاونت گردشگري

 9/21 59 هاي ورزشیفدراسیون

 4/24 66 هاشهرداري

 5/18 50 مسکن و شهرسازي

 کار سابقة

 9/15 72 سال 10کمتر از 

 2/22 89 سال 20-11

 1/18 78 سال 30-21

 8/43 99 سال  30بیشتر از 

 

از با استفاده ها ها و همگونی واریانسبودن دادههاي پژوهش، ابتدا طبیعیقبل از بررسی فرضیه

 اسمیرنوف، -کلموگروف اساس نتایج آزمونبر بررسی شد.2 اسمیرنوف -هاي آماري کلموگروفآزمون

 شهري ، توسعة25/0=  )میزبانی رویدادهاي ورزشی 05/0ها بیشتر از سطح معناداري براي همة مؤلفه

 .کنندمتغیرهاي پژوهش از توزیع طبیعی تبعیت می ،بنابراین ( محاسبه شد؛38/0= 

                                                           
1. SPSS 

2. Kolmogorov–Smirnov 
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معنادار  95/0متغیرها در سطح  آمده براي همةدستهسطح معناداري ب، شمارة دو با توجه به جدول

، با بنابراین ز همگونی واریانس برخوردار هستند؛ا است که متغیرهاي پژوهش معنااست. این بدین

هاي آمار پارامتري برخوردارند ها از ویژگیاست، داده شکل تصادفی بودهگیري بهاینکه نمونهتوجه به 

 ییدي استفاده کرد.توان از تحلیل عاملی تأو می
 

 هاس دادهآزمون لوین برای تعیین همگونی واریان -2 جدول

 لفهمؤ )لوین(اف آمارة سطح معناداری

 میزبانی رویدادهاي ورزشی 14/1 146/0

 شهري توسعة 863/0 445/0

 

. وجود است 196/1 با شده برابردو به درجة آزادي محاسبه، مقدار نسبت کايبا توجه به خروجی لیزرل

 از حاصل نتایج سهشمارة  جدول در. مناسب مدل است برازش دهندةپایین نشاناین نسبت 

 .است شده ارائه مدل شزبرا بودنمناسب
 

 مدل بودنسبمنا هایشاخص بررسی -3جدول 

 نام شاخص
مقدار استاندارد 

 شاخص

مقدار شاخص در 

 نظرمدل مورد
 گیرینتیجه

 برازش مدل مناسب است 96/1 3 کمتر از مجذور درجه آزادي

 برازش مدل مناسب نیست 04/0 05/0بیشتر از  معناداريسطح 

 برازش مدل مناسب است 94/0 9/0بیشتر از  شاخص نیکویی برازش

 برازش مدل مناسب است 91/0 9/0بیشتر از  اصالح شده شاخص نیکویی برازش

 برازش مدل مناسب است 95/0 9/0بیشتر از  هنجار شده برازش شاخص

 برازش مدل مناسب است 95/0 9/0بیشتر از   مقایسه ايبرازش  اخصش

 برازش مدل مناسب است 1/0 08/0کمتر از  نیکویی برازش مدل معادالت ساختاري
 

 دو از تربزرگشهري  هاي توسعةهمة مؤلفه در شدهمحاسبه تی میزان ،لیزرل خروجی به توجه با

 نتایج چهارشمارة  در جدول .هستند معنادار آماري ازلحاظ شدهارائه هايتخمین همة ،بنابراین است؛

 نشان داده شده است. 
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 آمارة تی و اساس بار عاملیگویه بر ها والگوریتم مدل ساختاری مؤلفه -4جدول 

 بین بر متغیر مالکنقش متغیر پیش
میزان 

 اثر

آمارة 

  تی

خطای 

 استاندارد
 نتیجه

 ییدتأ 31/0 37/11 86/0 ثیر داردتوسعة اقتصادي تأمیزبانی رویدادهاي ورزشی بر 

 تایید 45/0 16.29 0.97 میزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعه فرهنگی اجتماعی تاثیر دارد

 تایید 38/0 17.12 0.92 میزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعه کالبدي تاثیر دارد

 تایید 24/0 14.65 0.85 تاثیر داردمیزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعه اکولوژیکی 

 

 
شهری با استفاده تحلیل معادالت  میزبانی رویدادهای ورزشی در توسعةگیری الگوی مدل اندازه -1 شکل

 حالت تخمین استانداردختاری در سا
 

 

 های آماری رگرسیونمشخصه -5جدول 

 شاخص
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

خطای 

 داستاندار

مارةدوربین آ

 واتسون

 56/0 13/0 50/0 71/0 مدل تاثیر میزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعه شهري
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هاي رگرسیون بین مؤلفهمدل هاي آماري نتایج تحلیل واریانس و مشخصه ،شششمارة در جدول 

 از درصد 50، حدود اساس این نتایجارائه شده است. برشهري  وسعةمیزبانی رویدادهاي ورزشی و ت

شود هاي توسعة شهري تعیین میوسیلة مؤلفههب ،واریانس مربوط به میزبانی رویدادهاي ورزشی

(50/0= 2Rاین بدین .)زبانی رویدادهاي ورزشی توسط توسعة شهري میاز درصد  50است که  معنا

 دست آمده است.هب 56/0مارة دوربین واتسون میزان آ شود.بینی میپیش
 

 تحلیل واریانس خالصة -6 جدول

 داریاسطح معن آماره اف مجذور میانگین درجه آزادی اتمجموع مربع شاخص

 07/3 11 84/33 رگرسیون

 130/0 258 50/33 ماندهقیبا 001/0 68/23

  269 34/67 کل

 

که شود ، از سطح معناداري چنین استنباط میهفتشمارة آمده در جدول دستهبا توجه به نتایج ب

 05/0رد و این ارتباط در سطح داري وجود دابین و مالك رابطة معنا، بین متغیرهاي پیشدر این مدل

خطی وجود  میزبانی رویدادهاي ورزشی و توسعة شهري رابطة هاي، بین مؤلفهیعنی معنادار است؛

 (. = 001/0Pدارد )
 

 جدول رگرسیون خالصة -7 جدول

 

 داریاسطح معن آماره تی بتا استاندارد نشدهضریب رگرسیونی  شاخص

 69/0 -38/0 - -10/0 ضریب ثابت

 003/0 -01/3 -22/0 -19/0 المللیقوانین محیط حقوقی بین

 001/0 -25/3 -21/0 -20/0 فضاها و تجهیزات استاندارد

 005/0 82/2 22/0 24/0 منابع انسانی متخصص

 03/0 -20/2 -17/0 -17/0 استانداردهاي پشتیبانی

 16/0 39/1 09/0 10/0 اقتصادي

 018/0 38/2 15/0 14/0 فناوري

 01/0 61/2 19/0 20/0 محیطی

 026/0 23/2 16/0 13/0 اجتماعی

 001/0 89/4 29/0 25/0 اجتماعی سطح سرمایة

 001/0 48/3 22/0 23/0 فرهنگی

 001/0 40/4 29/0 28/0 سیاسی
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 گیریبحث و نتیجه
هري بوده است. متغیرهاي شیزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعة م ثیرتأبررسی  ،حاضر پژوهشهدف 

اجتماعی، توسعة  -فرهنگی توسعة شهري موردنظر در این مطالعه شامل توسعة اقتصادي، توسعة

  کالبدي و توسعة اکولوژیک هستند.

ادي تأثیر دارد که این نتیجه با میزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعة اقتصنشان داد که  نتایج پژوهش

 3، جون، والکر و درانکیم(، 2007) 2باسلر(، 2011)1هدر، کاپالنیدو و سونگهاي مطالعات یافته

یافت  ،خوان باشدکه با این نتایج ناهم خوان است و پژوهشی( هم1393) سلیمی و همکاران ( و2015)

 نشد. 

 تقریباً که کندمی هزینه دالر 1500 حدود متوسط طورهب خارجی گردشگر هر که است شده برآورد

 .شودمی ایجاد شغل یک خارجی گردشگر 10 هر ورود ازايبه ،همچنین .است نفت بشکة 30 معادل

 تولید ناخالص داخلی افزایش و تورم نرخ کاهش،زاییاشتغال ،مهم اقتصادي هايشاخص ازجمله

 4GDP ثیرتأ در توجهقابل نکتة .دنده رخ ندنتوامی ورزش رویدادهاي میزبانی نتیجةدر که هستند 

 ورود با ورزشی رویدادهاي میزبان کشور .است تجاري آزادسازي ،ورزشی رویدادهاي میزبانی اقتصادي

 اقدام برندسازي و صادرات توسعة ،اقتصادي هايشاخص ارتقاي درراستاي تواندمی المللیبین بازار به

 از خارج و داخل در خصوصی بخش ارانگذسرمایه براي را مناسبی شرایط شدهحاصل امنیت با و کند

 .کند فراهم کشور

اجتماعی تأثیر دارد.  رویدادهاي ورزشی بر توسعة فرهنگی ومیزبانی نشان داد که  پژوهشدیگر  یافتة

 هدر و همکاران (،2010) همکارانبالگو و  ،(2009پروس ) هایی مانندپژوهشهاي این یافته با یافته

راستا است. این هم( 1393) سلیمی و همکاران ( و2015) کیم و همکاران (،2007)باسلر  (،2011)

مثبت اجتماعی و فرهنگی را  رهاياث که میزبانی رویدادهاي ورزشی ها همگی بیان کردندپژوهش

 یافت نشد. ،خوان باشدکه با این نتایج ناهم دنبال دارد. پژوهشیبه

میزبانی رویدادهاي ورزشی منجر به ایجاد تصویر مثبت از جامعه، افزایش تبادل فرهنگی، تشویق مردم 

جهان، بهبود میزبان به هاي معرفی شهر یا کشور هاي ورزشی شهر، افزایش فرصتفعالیتانجام به 

شود. المللی شهر میزبان در جهان و افزایش آگاهی مردم نسبت به اثرهاي مثبت ورزش میتصویر بین

عه و افزایش غرور و میزبانی رویدادهاي ورزشی افزایش انسجام ساکنان، تقویت روح جام ،همچنین

                                                           
1. Heather, Kaplanidou & Sung 

2. Bassler 

3. Kim, Jun, Walker & Drane 

4. Gross Domestic Production 
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زبان با کشور یا شهر می دنبال دارد. این عوامل همگی حاکی از افزایش تبادالت فرهنگیافتخار را به

  شود.سایر مناطق جغرافیایی هستند که موجب امنیت اجتماعی می

که این یافته  توسعة کالبدي است ، اثر مثبت میزبانی رویدادهاي ورزشی برپژوهشاین دیگر نتایج از 

زیتونلی  (،2015) کیم و همکاران(، 2007)باسلر  (،2011) هدر و همکاران چونهایی پژوهشبا نتایج 

میزبانی رویدادهاي مثبت  کنندة اثرهايکه همه بیان (1392) اندام و همکاران( و 1390) و همکاران

خوان که با این نتایج ناهم پژوهشیو  ی داردخوانهم هاي میزبان هستند،کالبدي شهر ورزشی بر توسعة

 یافت نشد. ،باشد

شوند، تغییرات بسیاري زرگ و مهم در شهري برگزار میمسابقات بجهانی یا که المپیک، جامزمانی

سواري و  برگزاري تورهاي دوچرخهمثالً  شوند؛ین شهرهاي جهان ایجاد میترحتی در پیشرفته

 سیماي شهر اقدام شود ناچار نسبت به بهبود وضعیت معابر شهري وشود که بهی باعث میراناتومبیل

نقل کشور به وبر بهبود سیستم ناوگان حملي مانند فوتبال، عالوهدارطرفهاي پریا برگزاري ورزش

شهرها قصد  ،واقعکند. دررایی شهر نیز کمک شایانی میپذی رونق واحدهاي تجاري و جهانگردي و

گان د را با تحوالت اساسی مواجه کنند. الزام برگزارکنندبرگزاري مسابقات ساختار خو ارند به بهانةد

ی به رعایت استانداردهاي الزم، ازلحاظ زیرساختی و اماکن و تأسیسات ورزشی رویدادهاي ورزش

تأسیس و به  ،دیگرازسوي جایی گردشگران ورزشیهجابدر سو و تعهد مدیران شهري و تسهیل یکاز

عنوان مرکز ثقل توسعة کالبدي ونقل بهنیز توسعة ناوگان حملسیسات ورزشی و تجهیز اماکن و تأ

 . شودمنجر می

میزبانی رویدادهاي ورزشی بر توسعة اکولوژیک شهر مثبت  بیانگر اثرهاي پژوهشاین  آخرین یافتة

(، لوردي و همکاران 2011) هدر و همکاران، (2009) کوینیهایی مانند تهران است که با نتایج پژوهش

( 1392) همکاراناندام و ( و 1390) جاللی فراهانی و علیدوست، (2012) بالگو و همکاران(، 2011)

 یافت نشد. ،خوان باشدکه با این نتایج ناهم پژوهشیو  خوانی داردهم

. پس از زم بعد از ورزش و فرهنگ مطرح استعنوان سومین رکن المپیزیست به، محیطحاضردرحال

کنندگان هاي سبز شناخته شد، برگزارعنوان بازيسیدنی که به 2000ري موفق المپیک برگزا

 زمان با توجه به اهداف اقتصادي،همکنند که شی بیش از هر زمان دیگري تالش میورزرویدادهاي 

هاي المپیک بازياي که گونهمحیطی نیز توجه کنند؛ بهو فرهنگی رویدادها به تأثیرات زیستاجتماعی 

در  .ی توجه کرده استبارز و مشخص طور کامالًبهزیست و حفاظت آن ریو نیز به مسئلة محیط 2016

نوع ورزش موردنظر و امکانات موردنیاز براي  ،ادهاي مختلف ورزشیمحیطی رویدزیست هايارزیابی اثر

ماشاگر )ت کنندهفراد شرکتتعداد ا و نیز بزرگی و وسعت رویداد ،کننده است. همچنینها تعیینرقابت

ا میزبانی همگام بشهري  هاي بلندمدت توسعةاجراي طرح د.نتوجه قرار گیرباید مورد و ورزشکار(
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، هاي مناسب براي توسعة فضاهاي ورزشی، توسعة فضاي سبزرویدادهاي ورزشی، به انتخاب مکان

که برگزاري رویدادهاي ان کرد باید اذع .شودمنجر میفولوژي شهري رتغییر مبلمان شهري و مو

دي مهمی نیز براي تصاآثار اق ،دنبال آنا در جذب گردشگر ورزشی دارد و بهترین نقش رورزشی مهم

نمونة بارز این رویدادها جهانی فوتبال هاي المپیک و جامهمراه دارد. بازيیزبان بهم کشور و منطقة

 (. 34-37، 2009)پروس، ند نکتعداد زیادي گردشگر ورزشی را جذب میو  هستند

تواند نقش بسیار مهمی مینبال میزبانی رویدادهاي ورزشی دکه رشد گردشگري ورزشی بهازآنجایی

هاي الزم، آوردن زیرساخت، بسیاري از کشورها سعی در فراهماقتصادي ایفا کند در توسعة

دارند. کسب درآمدهاي شی المللی ورزهاي بیني کالن مالی و کسب میزبانی رقابتهاگذاريسرمایه

 ر اهمیت این موضوع است، بیانگچشمگیر برخی از کشورها پس از برگزاري رویدادهاي بین المللی

  (.123-146، 1393، و همکاران )سلیمی

ر سطح کالن و جذب گردشگران خارجی نیازمند توسعة خصوص دبرگزاري رویدادهاي ورزشی به

هاي پیشرفتة یستمیک، س هاي درجةانند تأسیسات پیشرفتة ورزشی، هتلهاي بسیاري مزیرساخت

تأثیر شگرفی بر توسعة مناسب شهري دارد.  ونقل شهري و غیره است که این موضوعحمل

اي بلند یافت و هاي المپیک سئول، نام کرة جنوبی در جهان آوازه، پس از برگزاري بازيدلیلهمینبه

، به یک 1992یا شهر بارسلونا پس از برگزاري المپیک ي تبدیل شد گردشگرشهر سئول به یک مرکز 

 (. 34، 1388)اصفهانی،  بدیل شدت گردشگر کانون قدرتمند براي جذب

حاصل از میزبانی گردشگري ورزشی  غیراز درآمدهاي مالی، توسعةزمینه باید گفت بهدرهمین

هاي ورزشی و زایی، توسعة زیرساختشتغالمنافع اقتصادي دیگري همانند ا رویدادهاي ورزشی

 جریان در (.132-342، 2007، 1)سولبرگ و پروس و رفاه اجتماعی دارد شهري غیرورزشی، توسعة

 صنعت غذایی، صنایع هتلداري، صنعت نظیر توریسم به وابسته صنایع ،رویدادهاي ورزشی برگزاري

 دنشومی ایجاد گوناگونی مشاغل ،همچنیند. گیرن می رونق شهرها در ورزشی صنایع و ساختمان و راه

، 2010، 2گیو)یانگ، زانگ و  داد کاهش را بیکاري یعنی ؛مهم معضالت از یکی توانمی راه این از و

 در میزبان کشور و شهر شدنشناخته سبب گردشگر جذب و ورزشی مسابقات میزبانی .(175-161

 ،هستند تاریخی و طبیعی هايجاذبه داراي که شهرهایی براي مزیت همین و شودمی المللیبین سطح

 جنبة به ناظر عمدتاً که باال موارد برعالوه .شودمی بعدي مراحل در گردشگر جذب گسترشموجب 

 و فردي سالمت توسعة و فرهنگی توسعة به تواندمی ورزشی توریسم توسعة ،هستند قضیه اقتصادي

 صنعت متقابل رابطة ،امروزه (.146-139، 2009، 3کسیمیت و داوسون) کند کمک نیز اجتماعی

                                                           
1. Solberg & Preuss 

2. Yang, Zeng & Gu 

3. Kasimati & Dawson 
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 و مسئوالن آگاهی با گسترش است. آشکار همگان بر ازپیشبیش ورزش صنعت و گردشگري

 آن، اقتصادي کالن ویژه آثارورزشی، به گردشگري صنعت مثبت آثار از کشورها گذارانسیاست

 و است یافته المللی فزونیبین عرصة در ورزشی مختلف هايرقابت میزبانی جذب براي رقابت

 الزم ایجاد زیرساخت هاي با کنندمی تالش خود، منطقة در موجود هايقابلیت به توجه با کشورها

 خود به منطقة را تیم ها ورزشی اردوهاي نیز و مختلف هايرقابت میزبانی مناسب، تبلیغات و

 چنین از میزبانی حاصل اقتصادي عواید از برخورداري برعالوه کشورها این طریقبدین کنند. جذب

 فعالیت رونق مشاغل جدید، ایجاد ارز، ورود موجب خود، منطقة به گردشگران جذب با رویدادهایی،

 فرهنگ معرفی با و شوندمی غیره و ونقلحمل تغذیه، هتلداري، همچون صنعتی مختلف هايبخش

 بیشتر گردشگران و خارجی گذاريجذب سرمایه امکان دیگر، کشورهاي به خود کشور امکانات و

  (.52، 1394، مشیري و همکارانکنند )می فراهم خود براي نیز آینده دررا 

 ساکنان براي اشتغال و درآمد بعامن ترینمهم ی ازیک را ورزشی( گردشگران 2011) اسپیگل و روز

 دائمی فواید به عمدتاً اند،شده انجام ورزشی رویدادهاي درمورد که مطالعاتی بیشتردانند. می محلی

 عمومی، رفاه بهبود المللی،بین اعتبار شهرها، بازسازي زیربناها، و تسهیالت توسعة مانند بلندمدت و

 رویدادهاي میزبانی از شهرها از بسیاري امروزه ،روازاین د؛داشتن کیدتأ زاییاشتغال و گردشگري رشد

 در .(2012 براون و باسر، بالگو) کنندمی تحریک را زیادي گردشگران و کنندمی استفاده ورزشی

 ازپیشبیش صنعت این به کشورها جهانی، اقتصاد نامطلوب شرایط در خصوصبه و اخیر هايسال

 فکر در که ایران براي .کنندمی نگاه درآمدهایشان براي جایگزینی عنوانبه آن به و دهندمی اهمیت

 تواندمی گردشگري صنعت ،ل استاشتغا مشکل و نفتی درآمدهاي به ازحدبیش اتکاي مشکل از خروج

 توسعة بر آن مثبت وجود اثرهايبا ،حالدرعین .باشد مطرح مناسب هايهگزین از یکی عنوانبه

 .اندانجام شده ایران در زمینهدراین اندکی مطالعات سفانهمتأ اقتصادي،

 سفر میزبان کشور به مسابقات این در شرکت براي مندانیهعالق ،دنیا در مختلف مسابقات برگزاري با

 گردشگران رویدادها برگزاري با ،همچنین است. کشور آن براي اقتصادي موفقیتی خود این که کنندمی

 تبادل باعث موضوع این و شوندمی آشنا میزبان کشور گردشگري هايجاذبه و هاقابلیتگ، فرهن با

زرگ و مهم در جهانی یا مسابقات بکه المپیک، جامزمانی .شودمی مختلف کشورهاي میان فرهنگی

، واقعشود. درترین شهرهاي جهان ایجاد میشوند، تغییرات بسیاري حتی در پیشرفتهشهري برگزار می

، نمونهعنواندر ساختار خود تحوالت اساسی دهند؛ بهبرگزاري مسابقات  شهرها قصد دارند به بهانة

قطار آن هم در جهانی در کشور خود با احداث یک ایستگاه جدید قات جامآلمان براي برگزاري مساب

 براین، معرفی شهرهاي برگزارکنندةونقل خود را ارتقا داد. افزونطبقه( ناوگان حمل 11ابعادي وسیع )

ترین مطالبی هستند که گاهی مهمجمله ، ازهاکدام از آنهاي هرذبهها و جاگونه مسابقات و ویژگیاین
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متفاوت و انواع  خود داراي چندین رشتة. ورزش ها هستندها، سوژة رسانهسال پیش از شروع بازيیک 

 برگزاري تورهاي مثالً  نند تأثیر متفاوتی در شهر ایجاد کنند؛ها می تواگوناگون است که هرکدام از آن

سیماي  عابر شهري وناچار نسبت به بهبود وضعیت مود که بهشانی باعث میرسواري و اتومبیلدوچرخه

ونقل بر بهبود سیستم ناوگان حملهاي پرطرفدار مانند فوتبال، عالوهشهر اقدام شود یا برگزاري ورزش

جهانی کند. در جامایی شهر نیز کمک شایانی میپذیر گردي وتجاري و جهان کشور به رونق واحدهاي

غالب میزبانان  شد، برگزارران در آن در شهر فردیش هافن که اردوي تیم ملی ای آلمان 2006فوتبال 

 ،واقعبودند. در کرده کسباطالعات خوبی  رهنگ ایرانی و اسالمیبا زبان فارسی آشنایی داشتند و از ف

و  ا به غالب شهرهاي خود گسترش دهدجهانی ران با انجام تمهیداتی موفق شد منافع جامکشور آلم

 (.31-85، 1391، و همکاران اندامشهرهاي زیادي درگیر این مسابقات شدند ) ،از این راه

 مختلف ابعاد در شهري توسعة. است سوم هزارة در موردتوجه هايچالش از شهري توسعة ناپایداري

 کارآمد مدیریتی سیستم کارگیريهب مستلزم ،کالبدي و محیطیزیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي،

 مسکن قبیلزا مطلوب اجتماعی - اقتصادي هايویژگی با یافتهتوسعه شهر ،شکبی. است ثرمؤ و

 مدیریت ازطریق تنها جذاب، و سالم ایمن، فضاي اجتماعی، انضباط مطلوب، اشتغال میزان مناسب،

 با براین،افزون .شودمی محقق منطقی آموزش بر مبتنی و پذیرمسئولیت پذیر،انعطاف محور،برنامه

 برگزاري گفت توانمی حاضر پژوهش از حاصل نتایج و شدهانجام هايپژوهش نتایج به توجه

 ،حقوقی محیط ارتقاي به تواندمی ایران ازجمله توسعهدرحال کشورهاي در ویژههب بزرگ رویدادهاي

 ،همچنین و فنی دانش و هامهارت سازيغنی مالی، منابع مینتأ منسجم، سازمانی ساختار ایجاد

 شهري، ةتوسع موردنیاز هايزیرساخت توسعة ازطریق و منجر شود شهروندان مشارکت سطح افزایش

 .کند یاري پایدار شهري توسعة تحقق درراستاي را شهري مدیریت

استفاده که کشورهاي دیگر با گونههمان توان گفتدیگر می مطالعاتو  پژوهشتوجه به نتایج این  اب

اند، کشور ایران نیز جانبة شهري دست یافتههاي ورزشی و عواید آن به رشد همهاز میزبانی رویداد

ی المللبه جایگاه واقعی خود در سطح بین ورزشی و شهري،دنیاز هاي مورتواند با توسعة زیرساختمی

دي، فرهنگی و زیرساختی ، اقتصابعاد اجتماعیریزي جامع در همة ادست یابد. مدیریت قوي و برنامه

 .زمینه باشدتواند راهگشاي ما درایندرزمینة توسعه و آثار و فواید آن، می

 ،افزاريایجاد و توسعة بخش سخت المللی،بین میزبانی رویدادهاي ورزشی براي دریافتتالش  ،بنابراین

هاي اسیونهاي مهم در فدرورزشی جامع و مجهز، تالش براي کسب کرسی تخصصی احداث مراکز

از نکات بسیار  ،بخشی داخلی و خارجیاي و همچنین، آگاهیتبلیغات رسانه توجه بهآسیایی و جهانی، 

 .آیندشمار میبه مهم و ضروري
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Abstract 

The purpose of this study is investigation the role of sport event hosting on urban 

development. The method of this study is descriptive survey with the practical 

purpose and is executed through field. The statistical population include; member 

of the board of directors, sport management experts, urban development experts 

in ministry of roads and urban planning experts in municipality and tourism 

assistance experts. The population size of approximately 1000 was considered. 

With using of Morghan, s table 278 samples were selected by random cluster. The 

measurement tool in this research was questionnaire and main factors was found 

by exploratory factor analysis and confirmed by confirmatory factor analysis. 

Face validity of the questionnaire was approval and Cronbach's alpha coefficient 

was calculated 0.92. For data analysis, were used of inferential statistics 

(Kolmogroph Smirnof and multiple variable regressions) at a significance level of 

0.05. The results showed that the structural model is fit. Also result of multiple 

variable regression showed that sport event hosting was a predictor variable for 

urban development. So mega event hosting in Iran can lead to creation of coherent 

organizational structure, creating financial resources and infrastructures 

development to urban development. Finally, can help urban management in order 

to achieve sustainable urban development. 
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