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 مقدمه

ها، سیاستمداران، رسانهو  شودمی برگزاررویدادهای ورزشی زیادی در نقاط مختلف جهان  ،ساالنه

دلیل ماهیت جذاب ورزش و عالقمندی مردم به المللیملی و بین اننفعصاحبان صنایع و دیگر ذی

 ۀمثاب. این رویدادها بهاندپیدا کرده گرایش به سمت رویدادهای ورزشی ،به تماشای این رویدادها

های مختلف جهان به موقعیت جغرافیایی خاص )کشور و شهر میزبان( ابزاری برای جلب توجه ملت

  (. 8 ،1998 ،1گتز) هستند شدنحال محبوبدر سرعتبه

شهر خود را بر رویدادهای بزرگ ورزشی متمرکز  های بازاریابیتالش ،شهرهای بزرگ دنیا با جدیت

آنجلس، و شهرهای لس 2المنافعشهر منچستر در مسابقات کشورهای مشترک مثال،عنوان؛ بهاندکرده

از این  اندکه توانسته هستند مورداین  ازهایی ، نمونههای المپیکبازی برایپکن و لندن استانبول، 

-مالی، مطرح حامیان، جذب صنعت گردشگریهای مختلف مانند بخش منافع زیادی را برایطریق 

 کسب کنندرا  غیره میزبان و ۀ، کیفیت زندگی جامعصنعت ورزش ۀها، توسعشدن در رسانه

 ،درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ موضوعدیگر، سویاز(. 110، 3،2010کاپاالنیدو و کاراداکیس)

شهرهای زیادی  ،شده است. امروزهتبدیل شهرها وکشورها های توسعۀ بخشی از استراتژی عنوانبه

و  پایدار شهر و کشور خود هستند ۀعنوان راهی برای توسعرویدادهای بزرگ به میزبانی متقاضی

 قطارتر و مؤثرتر ریک و حرکت سریعابزاری برای تح ،ورزشی درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ

های های ورزشی بزرگ مانند بازیمیزبانی رویدادبنابراین،  ؛شودمحسوب می این کشورها ۀتوسع

گذاری مانند جذب سرمایهفراوانی  اثراتاقتصادی، اجتماعی و شهری  ۀتواند بر توسعالمپیک می

ترویج توسعه و  های کسب وکار،صتفرو  زاییاشتغالایجاد ، گردشگری و خارجی، رونقداخلی 

 ،2010 ،4اوزبی) اثرگذار باشد غیرهاحیای شهری و، ورزش در بین مردم، هدایت تغییرات اجتماعی

مسابقات  و جام جهانی فوتبال های المپیک،رویدادهای بزرگ ورزشی مانند بازیکدام از (. هر65

اهمیت  ۀدهندنشانکه  ستاره هستند چهارپنج و  ،کیفیتلحاظ به ،های آسیاییای مانند بازیقاره

 هااین رقابتبودن جذابباعث اساسی که  ۀلأمس. باشدمی در جهان های بزرگ ورزشیصنعت رویداد

ها رقابت شدید شهرایجاد  باعث موضوع این باشد.می های بزرگکم این رویدادتعداد شده است، 

رقابت برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی  .(2007،207 ،5پریوس) شده استکسب میزبانی برای 

های انی دیگر رشتههای المپیک، جام جهانی فوتبال، مسابقات فرمول یک و جام جهمانند بازی
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توسعه نیز حالیافته نیست و این رقابت در بین کشورهای درمحدود به کشورهای توسعه ،ورزشی

های المپیک و ترکیه برای میزبانی بازی رمنستان ودرخواست میزبانی ا مثال،عنوانبه ؛وجود دارد

شنی از این موارد های رونمونه ،قطر توسط( 2022) گرفتن میزبانی جام جهانی فوتبال در سال

 (.9، 2013 عیدی، و کوشا، یوسفی) هستند

لکه گرفتن میزبانی این رویداها دارای منافع فراوانی است، ب تنهانشان داده است که نه هاپژوهش

 .باشدمیدارای اثرات و منافع مشابه با برگزاری رویداد  نیزدرخواست میزبانی این رویدادها 

مشابه  اما ؛کمنیز منافع  اندکسب نکرده اما آن را اند،بوده میزبانینامزد شهرهایی که  ،دیگرعبارتبه

المللی مالکان بینط شرایط درخواست میزبانی توسدیگر، سویاز را کسب خواهند کرد.شهر میزبان 

 ها تعیینبرای هر دوره از بازی ی جهانیهاالمپیک و فدارسیون المللیبین ۀکمیتیعنی  ؛رویدادها

برگزاری رویدادهای ورزشی، باید دارای حداقل  ۀو شهرهای متقاضی ضمن داشتن تجرب شودمی

 درنهایت، .پذیرفته شوند ااندیدک عنوانشده برای برگزاری این رویدادها باشند تا بهتعیین معیارهای

 و ویتسونشود )میانتخاب  هااز بین آن شهر میزبان ،انتخاب میزبان ۀپس از بررسی کمیسیون ویژ

نظرات  ،ساختهۀ پژوهشگرناماز پرسش پژوهشی با استفادهدر ( 2002) 2 ریاِم (.71 ،2006، 1هورن

 رویدادهای بزرگ ورزشی مانند کننده درکتمشار المللی و ملیهای بینمدیران سازمان نفر از 220

 ۀمصاحب همراههای ملی المپیک را بهالمللی و کمیتههای بینالمللی المپیک، فدراسیونبین ۀیتکم

های اهداف مقامات و سازمان ها وبررسی انگیزه جهتشده با مدیران ورزشی انگلستان هدایتنیمه

و معیارهای کلیدی برای یک  کرد بررسیورزشی  زرگداخلی برای درخواست میزبانی رویدادهای ب

 ۀیافتگی سیاسی و اقتصادی، وجههای مناسب، توسعهساختزیر :را شاملدرخواست میزبانی موفق 

( در 2006) 3گارسوی و کندال(. 316، 2002 امری،) مناسب و صنعت گردشگری گزارش کرد

نتایج نشان داد که غرور ملی و . ن پرداختندهای ورزشی و اثرات آی به بررسی میزبانی رویدادپژوهش

از  همانند اثرات اقتصادی این رویدادها ،های بزرگ ورزشیرویداد میزبانی برایالمللی ینب ۀوجه

 مدیران دیدگاهبررسی  به نیز( 2010) 4کاپاالنیدوو اراداکیس ک .برخوردار است اهمیت باالیی

و  پرداختند شدههدایتۀ نمیهمصاحب ستفاده از تکنیکبا ا (2004آتن ) المپیک هایبرگزاری بازی

در  ،اقتصاد قوی و سیاسی مناسب ۀهای مناسب، داوطلبان، وجهساختوجود زیرکه  عنوان کردند

کشور و  ۀاندازعدم ثبات سیاسی و اقتصادی، ، باشند. همچنینحکم نقاط قوت جامعۀ میزبان می

رشد صنعت  براین،باشند. عالوهی میزبان میهاضعف ۀابمثبه نیز های مناسبساختعدم وجود زیر
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 ،هاساختزیر ۀکار، افزایش کیفیت زندگی و میراث ماندگار رویداد و توسعوگردشگری، افزایش کسب

تهدیدات  از ،جایی ساکنانهجاب و برگزاری، آلودگی محیط زیست ۀهزین وبوده ها فرصتمثابه به

 . اندهشد عنوانمیزبان  ۀجامعبرای های المپیک بازی

، 1404 انداز جمهوری اسالمی ایران در افقسند چشممراجعه به  نیزشده و گفتهبا توجه به مطالب 

یافتگی، امنیت، رفاه و انداز ملی مبنی بر توسعهدر سند چشماهداف یافتگی و تعیین ضرورت توسعه

و داشتن تعامل سازنده  ی سایر کشورهاشدن براالگو مناسب از کشور و ۀایجاد وجه، توسعه اجتماعی

برای  مناسبی را ۀی بزرگ ورزشی زمینرویدادهاراستا، ایندر. شودمشاهده میو مؤثر با جهان 

، های ورزشیگام با پیشرفتهمنیز کشور ما . آوردد نخواهکشورها فراهم  ۀیابی به اهداف توسعدست

ترین رویداد بزرگ ،بیندر این که  ار کرده استرویدادهای مختلفی را در سطح جهان و منطقه برگز

که در کنار  باشدمی (1974)به سال مربوط  بوده است آن میزبان ایران که المللیورزشی بین

برای  ،مدال( 81آسیایی با های بازی)کسب مقام دوم  های ورزشی کشورمانعملکرد خوب تیم

. پس از پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت دشهای آسیایی در شهر تهران برگزار بار بازیاولین

های گوناگونی برگزاری رویداد ورزشی بزرگ در ایران با چالش ،تاکنون سیاسی و اجتماعی در کشور

و ورزشی  سیاسیمنافع متعدد اجتماعی، اقتصادی، ارتباطی،  دلیلدیگر، بهسویاز رو بوده است.بهرو

نی این رویدادها میزبا کسبهمراه دارند، توجه به یزبان بهم ۀرویداهای بزرگ ورزشی برای جامعکه 

ویژه های اجتماعی و سیاسی و بهسازمان ها وگروه های مختلف اقتصادی،بخش یارتقا منظورهب

سال بر اعالم کمیسیون فرهنگی مجلس در  خواهد بود. بنااهمیت حائزکشور ما در صنعت ورزش 

ی را مناسب ۀسزایی بر تولید ناخالص ملی دارند و زمینثیر بهأرویدادهای بزرگ ورزشی ت (،1389)

کند و ایجاد میکردن مشکالت اجتماعی اقتصادی و اجتماعی و برطرف ،ارتباطات سیاسی برای

بنابراین،  ؛قرار خواهد گرفتصنعت ورزش و رونق اقتصادی  ۀدر خدمت توسعارتباطی عنوان پل به

شناخت محیط داخلی و خارجی برای تدوین  ،ن میزبانی این رویدادهاریزی برای گرفتمنظور برنامهبه

ماندهی های سازوری است. اگرچه اطالعات و برنامهاستراتژی مناسب رویداد امری الزم و ضر

ریزی ارزشی را برای اداره و برنامه های بادیدگاه ،های میزبان قبلیورزشی شهررویداهای بزرگ 

ن اجرایی مسئوال نیز میزبانی و ۀدهندسازمان درخواست سواتتحلیل  کند،رویدادهای آتی فراهم می

 راهبردی ۀمحیط داخلی و خارجی خود را بهتر بشناسد و برنام تاسازد کشور را قادر می ،ورزش

 هایپژوهشتاکنون،  الزم به ذکر است که ند.نمؤثرتری را برای گرفتن حق میزبانی رویداد تدوین ک

های و ضعف هاتوانمندیله و شناخت أبه بررسی این مس ریت ورزش در کشورمدی اندکی در بخش

 یهابرای بخش هاآنها و تهدیدات شناسایی فرصتنیز کشور در برگزاری میزبانی این رویدادها و 

بودن میزبانی حاضر بر آن است تا با توجه به ارزشمند پژوهشبنابراین،  ؛اندپرداختهمختلف کشور 
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ها و تهدیدات ایران در ها، فرصتنقاط قوت، ضعفمیزبان،  ۀرگ ورزشی برای جامعرویداهای بز

اساتید مدیریت ورزشی و مدیران  ا را از دیدگاهبرگزاری این رویدادهو مسیر درخواست میزبانی 

استراتژی میزبانی رویدادهای  توانمیاین اطالعات  ۀبر پای کند. کشور شناساییکالن اجرایی ورزش 

قبلی در این زمینه در  هایپژوهشدلیل نبودن به ،همچنینتدوین کرد.  کشوردر را ورزشی بزرگ 

 مفید باشد.مدیریت ورزشی عالقمندان  و پژوهشگرانبرای  تواندمی ایران، این پژوهش اکتشافی

 

 پژوهش شناسیروش
 کمی ژوهشپ هایروش ۀعنوان زیرمجموعبهاستفاده شد که یابی روش زمینهدر این پژوهش، از 

 ۀمصاحبطریق نیاز از گردآوری اطالعات مورد ،پژوهش. با توجه به هدف شودمی محسوب

 ۀکشور و اساتید برجست ارشد ورزش مدیرانرا  پژوهشآماری  ۀ. جامعانجام گرفت شدههدایتنیمه

شکیل ت حضور، مشارکت و یا برگزاری رویداد بزرگ ورزشی را داشتند ۀمدیریت ورزشی که سابق

عنوان نمونه نفر به 30 ،هدفمند بود که در این زمینه ،پژوهشگیری در این روش نمونه. دادند

 مشارکت در رویدادهای ۀهای ایران با سابقنفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه 15انتخاب شدند ) 

نفر  21 ،ایتنهدر ،ی ورزش کشور( که از این تعداداجراینفر مدیر سیاسی ـ  15بزرگ ورزشی و 

ها مانند نداشتن وقت برای انجام برخی محدودیت. شدند و حضور در پژوهشحاضر به همکاری 

 زمانی انجام پژوهشدلیل همآن هم بهو ویژه مدیران اجرایی ها بهبرخی نمونه برایمصاحبه 

 نیزو  (2012)های المپیک ط به اعزام کاروان ورزشی به بازیهای مربو( با فعالیت1391)تابستان

ها به دیگر، برخی نمونهسویها گردید. ازهای شغلی و شخصی، موجب ریزش تعداد نمونهمشغله

های از دیگر محدودیت .مانع ضبط مکالمات در حین مصاحبه شدند ،ایدالیل شخصی و رسانه

ای هتمایالت شخصی و جنبه دلیلبه ،شوندگان در پاسخ به سؤاالتگیری مصاحبه، جهتپژوهش

ها ها در بیشتر مصاحبهای ثبت گفتگوسیاسی بود. در ابتدای شروع مصاحبه از ضبط صوت بر

 ،مصاحبهانجام حین همچنین، کرد. را یادادشت می نکات مهم بحث ندهکنو مصاحبه شد استفاده

رویداد برای میزبانی رویدادهای بزرگ  مالکانهایی که توسط قلاو حدشدند  شناساییعوامل 

 قبالا )لیست با استفاده از یک چکرد بحث و گفتگو قرار گرفت و مو شده است،رزشی اعالم و

گذار در میزبانی های مهم و اثربرخی عامل ،ت پژوهشبا استفاده از مبانی نظری و ادبیا پژوهشگر

 یک از آن عوامل و عوامل جدیدو هرگشت  مطرحاالت ؤس (،های ورزشی را لیست کرده بودرویداد

گذاری و نمره ارزشی لیکرت پنجبه مقیاس با توجه و  گردید به لیست اضافه ،نظر مدیرانمورد

درخواست میزبانی  شده مطابق با معیارهاینهایت، دادهای کمی و کیفی گردآوریدر. بندی شددرجه
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 گرفت. مورد استنتاج و استنباط منطقی استقرایی قرار ،و برگزاری موفق رویدادهای بزرگ ورزشی

 بندی نتایج استفاده شد.از روش آمار توصیفی برای دستههمچنین، 
 

 نتایج

های بزرگ ورزشی کشور را ه بررسی نقاط ضعف میزبانی رویدادمربوط ب هایهیافت ،شکل شماره یک

حضور و برگزاری  ۀسابقدانشگاهی با  ۀورزشی و اساتید برجست مدیران سیاسی ـدیدگاه از 

 ،المللیوذ بیننداشتن افراد بانفطور که مشخص است، . هماندهدنشان می رویدادهای ورزشی

 خود اختصاص داده است.را بهامتیاز را  کمترین ،و عدم امنیت در برگزاریامتیاز بیشترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

گروه دونقاط ضعف میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه  ـ1شکل   
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از های بزرگ ورزشی کشور را میزبانی رویداد قوتبه بررسی نقاط  مربوط تایجن ،دوشماره شکل 

 پتانسیل، شماره دوس شکل براسا .دهددانشگاهی نشان می ۀدیدگاه مدیران ورزشی و اساتید برجست

 امتیاز کمتریندارای  ،المللیاماکن ورزشی و نفوذ بین وامتیاز بیشترین  ، دارایبرگزاری و امنیت

  .باشندمی

 
 

گروه دونقاط قوت میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه  ـ2کل ش  
 

های بزرگ های میزبانی رویدادبه بررسی فرصت مربوط هاییافتهشماره سه  لشک، در براینعالوه

بیانگر که  ارائه شده استدانشگاهی  ۀورزشی و اساتید برجستدیدگاه مدیران از ورزشی کشور 

را برای  کمترین امتیازو  باشدمی گردشگری ۀکشور و توسع ۀافزایش وجه باالترین امتیاز برای

  دهد.نشان می مسائل زیست محیطی
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های میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه دو گروهفرصت ـ3شکل   

 

از  های بزرگ ورزشی کشورادمیزبانی روید تهدیدهایمربوط به  نتایج نیز شماره چهارشکل در 

 گونه که مشخص است،گزارش شده است. همانانشگاهی د ۀورزشی و اساتید برجستدیدگاه مدیران 

را از آن خود کرده کمترین امتیاز  ،ایجاد ناامنیو  امتیاز را دارند بیشترین ،های مالیتحمیل هزینه

  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هگرو دوهای میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه تهدید ـ4شکل   
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رزشی ها و تهدیدهای میزبانی رویدادهای بزرگ وفرصت نیز ضعف و قوت و نقاط ،شماره یکجدول 

حضور و برگزاری رویدادهای  ۀسابقدانشگاهی با  ۀورزشی و اساتید برجسترا از دیدگاه مدیران 

 دهد.ورزشی نشان می
 

در ایران یگ ورزشها و تهدیدهای برگزاری رویداد بزرها، فرصتـ نقاط قوت، ضعف1جدول   

ت
قو

ط 
نقا

 

 

 برگزاری رویداد وسعت و امکان برگزاری(، اقتصادی )اجتماعی، پتانسیل و استعداد

 معماری، ادبیات و فرهنگ( )آثار تاریخی، گردشگری کشورهای جاذبه

 حمایت اجتماعی

 ورزشکاران نخبهوجود 

 امنیت

 هواییوموقعیت جغرافیایی و آب

ف
ضع

ها
 

 المللیبیننفوذ در مجامع ورزشی نداشتن افراد با

 بلندمدت و مدون برای میزبانی رویدادهای بزرگ ۀنداشتن برنام

 تجربگی در رویدادهای بزرگ ورزشیبی

 تخصص و مهارت اندک نیروی انسانی و مدیریتی

 هم کیفیت( )هم کمیت و ضعیف ۀدهندتیم درخواست

 ضعیفدرخواست میزبانی 

 مشکالت حقوقی و قوانین

 مایت دولتعدم ح

 ها و اسکانکمبود و عدم کیفیت هتل

 نقلوحمل ۀکمبود و عدم کیفیت سامان

 ها و مراکز ورزشینبودن مجموعهکمبود و استاندارد
ت

رص
ف

ها
 

 افزاری و انسانی()اقتصادی، سخت صنعت ورزش ۀجانبهمه ۀمیراث ورزشی و توسع

 نقلوصنعت حمل ۀنقل و توسعوهای حملمیراث زیرساخت

 کاروتجارت و کسب ۀتوسع

 هاهتل ۀمیراث اسکان و توسع

 گردشگریصنعت  ۀتوسع

 ایران ۀتوسعه و بهبود وجه

 افزایش کیفیت زندگی افراد

 روابط اجتماعی ۀتوسع

 تیم مدیریتی و نیروی انسانی ۀافزایش تجرب

 فرصت برگزاری رویدادهای دیگر
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در ایران یتهدیدهای برگزاری رویداد بزرگ ورزشها و ها، فرصتـ نقاط قوت، ضعف1جدول ادامه   

ها
ید

هد
 ت

 وجود کشورهای رقیب قوی

 دولتکافی حمایت  عدم

 مدیریت ناهماهنگ رویداد

 اختالل شهری

 دلبستکی بیش از حد به منافع

 آلودگی زیست محیطی

 مالی ۀتحمیل هزین

 

گیریبحث و نتیجه  

 ۀکید بر مصاحبأرزشی بزرگ در کشور با تمیزبانی رویدادهای و سواتبررسی  ،هدف پژوهش حاضر

میزبانی  ۀهای اخیر در زمینپژوهششده با مدیران اجرایی و بخش دانشگاهی بود. هدایتنیمه

به بررسی منافع و  ،ضمن تثبیت منافع مستقیم رویداد ،رویدادهای ورزشی و تبیین اثرات و ابعاد آن

 ،41، 2006 2گراتون، شیبلی، کولیمن، 241، 0012، 1جونز)اند مستقیم رویداد پرداختهاثرات غیر

 یتوسعه از اهمیت بیشترحالویژه برای جوامع درکه به( 65، 2011 4اوزبی، 41، 2006 3چالیپ

مورد نقاط ضعف ایران در میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه در اول پژوهش یافتۀبرخوردار است. 

نفوذ نداشتن افراد با :برگزاری رویداد بزرگ ورزشی شاملدهندگان برای درخواست میزبانی و پاسخ

بلندمدت و مدون برای میزبانی رویدادهای بزرگ،  ۀنداشتن برنامالمللی، بین در مجامع ورزشی

تخصص و مهارت اندک نیروی انسانی و مدیریتی، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی،  تجربگی دربی

درخواست کیفیت(، لحاظ بههم  کمیت و لحاظبه )هم سبمنا ۀددهنعدم وجود تیم درخواست

. این یافته با نتایج بود های مناسب و عدم ثبات اقتصادیساخترقابتی، عدم وجود زیری غیرمیزبان

( که عدم 2011) 5یر( و رند2013(، کوشا و همکاران )2010های کاراداکیس و کاپاالنیدو )پژوهش

 ۀمثابریزی استراتژیک را بههای مناسب و عدم برنامهساختزیر ثبات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود

ها باید بیان کرد که در سو است. در تحلیل این یافتههم های کسب میزبانی گزارش کرده بودندضعف

مشخص و منسجمی برای میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی تدوین  ۀبرنام ،کشور ایران

ریزی استراتژیک امری ای رسیدن به منافع رویداد )هدف(، تدوین برنامهبر حالی کهدر .نشده است

ورزش اشاره شده است و نه برگزاری  ۀتنها به توسع ،کشور ۀهای توسعضروری است. در برنامه

                                                           
1. Jones 

2. Gratton, Shibli, & Coleman 

3. Chalip 

4. Ozbey 

5. Randeree 
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ایران است.  رویداد بزرگ. این مسأله، ضعف بزرگی در گام نخست برای میزبانی رویداد ورزشی در

های رویدادهای بزرگ ها از منافع و فرصتن و سازماندم شناخت مسئوالعلت این امر نیز شاید ع

با  ،قطر و همسایه و رقیب ایران مانند آذربایجان، ترکیه ،امارات . در مقام مقایسه، کشورهایباشد

ریزی ها برنامهآن دنبال کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی هستند.سرعت بهپتانسیل کمتر به

چین قبل از  مثال،عنوانها هستیم؛ بهشاهد موفیقت آن ،دارند و امروز هارویداداین  بلندمدت برای

های آسیایی و چندین رویداد آسیایی را داشته است، باکو و استانبول میزبانی بازی، 2008المپیک 

ابقات های بزرگ برای مساند، امارات و قطر پیستهای المپیک را ارائه دادهی بازیدرخواست میزبان

را ها رویداداین برگزاری ها، اند و ضمن کسب منافع از آنسال گذشته ساخته فرمول یک را در چند

 کلیۀ ۀاند. سابقکسب کردهنیز های المپیک را میزبانی جام جهانی و بازی ،و امروزه کرده تجربه

تجربه و بدون  شکل تصادفی وشهرهای میزبان رویداد بزرگ مشابه است و هیچ شهری به

باید  گامدر اولین بنابراین،  ؛د بزرگ دست نیافته استبه میزبانی رویدا ،ریزی استراتژیکبرنامه

برای  ی راریزی استراتژیک مدون و منسجمبرنامه ،المللی المپیکبین ۀو کمیت ین دولتمسئوال

عدم وجود تدوین و اجرا نمایند. های آن برگزاری رویداد ورزشی بزرگ و استفاده از فرصت

به این دلیل که  ؛میزبانی است ۀدهندشهر درخواست بزرگ برایضعف ، یک های استانداردزیرساخت

یافته باشد تا بتواند نیازهای الزم برای توسعه ،لحاظ صنعت گردشگری و اقتصادیشهر میزبان باید به

پژوهش حاضر  نتایج(. 110، 2010یک رویداد بزرگ روزشی را تأمین کند )کاپاالنیدو و کاراداکیس، 

رویداد با مشکل مواجه است و آمارها از بیکاری باال و تورم شدید  ۀنشان داد که ایران در تأمین بودج

؛ اقتصاد تدافعی را اجرا کرده است ۀهای تحریم اقتصادی، برنامدهند و ایران در پشت دروازهخبر می

های کالن آن را در سرگذراند. زبانی و هزینهدرخواست می ۀتوان اندیشبرنامه نمی داشتن بدون لذا،

گیرد و این درحالی ها صورت میهای فدراسیوندرخواست میزبانی در ایران با هزینهدیگر، سویاز

های نیاز ناتوان هستند و زیرساختهای ورزشی موردها از تأمین زیرساختاست که فدراسیون

خطر تحمیل هزینه  ،. وجود بحران و ضعف اقتصادیورزشی بسیار ضعیفی برای رویداد جهانی دارند

ریزی استراتژیک برگزاری در برنامهالزم است  ،بنابراین ؛میزبان زیاد خواهد کرد ۀرا برای جامع

برگزاری  ۀبودج ؛ زیرانظر قرار گیردمد ،نیاز رویدادمورد ۀپیش از هر اقدامی، تأمین بودج ،رویداد

پس از لذا،  .(249 ،2002 1دهنده است )وستربیکاستتیم درخو ۀرویداد ورزشی، پشتوان

المللی توان از درخواست میزبانی رویداد حمایت کرد و مالکان بینها میدهی زیرساختسازمان

ها نقل، اسکان و هتلوطرفی، ضعف حملرویدادها و صاحبان رویداد را مجاب به اعطای حق کرد. از

رزشی استاندارد، ریسک عدم پذیرش درخواست میزبانی را ویژه کمبود سالن و استادیوم وو به

                                                           
1. Westerbeek 
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تماشاگران رویداد  ،های اندک و هواپیماهای قدیمیوجود فرودگاهمثال، عنوان؛ بهافزایش خواهد داد

دنبال خواهد را به هاآن نارضایتی ،هایی با خدمات رفاهی مدرنو عدم وجود هتلسازد میرا آزرده 

بلکه با وجود  ،تنها مردود استهای استاندارد، نهمیزبانی بدون زیرساخت بنابراین، درخواست ؛داشت

های مدرن و برتر توجه کرد )اوزبی، باید به زیرساخت ،های پیچیده در میزبانی برای موفقیترقابت

تأثیرات منفی در جذب  ،ایران از طریق جوامع غربی ۀشدتبلیغ اشتباهبه  ۀ(. وجه65 ،2011

 ۀامنیتی منطقویژه این که موقعیت سیاسی ـ به .مزیت اصلی منافع( دارد وانعنگردشگری )به

ثباتی است و حال تغییر و بیدر دائماا ،تحوالت حکومتی اخیر دلیلخاورمیانه و همسایگان ایران به

های دیگر، فقدان وجود کرسیسویاز .ها شناخته شده استگر منفی در تنشعنوان مداخلهایران به

و  دهندۀ قوی و متخصصتیم درخواست نبود ،المللی برای حمایت از درخواست میزبانیذ بینبانفو

د و به مراحل راحتی درخواست میزبانی را ببازشود بهدر کسب میزبانی سبب میتجربۀ اندک کشور 

های آموزشی و برنامه الزم استرسیدن به منافع رویداد  منظوربه، رواین؛ ازدنبعدی راه پیدا نک

نهایت، در این تقویت نیروی انسانی و مدیریتی در برنامۀ استراتژیک برگزاری رویداد قرار گیرد. در

نقش نیروی داوطلبان در موفقیت میزبانی رویداد بزرگ بسیار مهم است و سابقۀ کم رویداد  ،بخش

لیل که ممکن است شهر میزبان داینبه کنند؛شود مردم در خود احساس ناتوانی سبب می ورزشی

بدون داوطلب و حمایت محلی،  کهچرا ؛نتواند حمایت کافی و نیروی داوطلبی الزم را فراهم کند

ها و منافع ارتباط عاطفی با رویداد یا هویت رویداد ایجاد نخواهد شد و جامعۀ میزبان از فرصت

(. یافتۀ دیگر پژوهش در 110، 2010)کاپاالنیدو و کاراداکیس،  محروم خواهد ماند آناجتماعی 

پتانسیل و  :دهندگان شاملرابطه با نقاط قوت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی از دیدگاه پاسخ

)آثار  های توریستیوسعت و امکان برگزاری( برگزاری رویداد، جاذبه اقتصادی، )اجتماعی، استعداد

 ۀشدمعه، وجود ورزشکاران شناخته، حمایت اجتماعی جاتاریخی، معماری، ادبیات و فرهنگ(

برخی از اماکن ورزشی  ،حدودیهوایی و تاو، موقعیت جغرافیایی و آبالمللی نخبه، امنیت پایداربین

( که وجود 2002و امری )( 2011(، اوزبی )2010بودند. این یافته با نتایج کاراداکیس وکاپالنیدو )

 نقاط قوت میزبانی یاد کرده بودند عنوانامنیت را بههای گردشگری، موقعیت جغرافیایی و پتانسیل

بسیار مناسب است. در این زمینه، که امنیت کشور  کردسو است. در تحلیل این یافته باید بیان هم

همیشه در رویدادهای  ،زیرا ؛است بسیار امن ،خالف نظر عامهفرهنگ تماشاگران در ایران بر

کنند و به تشویق خوب مسائل اخالقی و عمومی را رعایت می اند که خیلیالمللی نشان دادهبین

ایران دارای تمدن باستانی  نیز های گردشگریبخش جاذبه پردازند. درهای ملی ایران میتیم

دارای  نیز های مختلف فرهنگی مانند ادبیات، معماری و غیرهشده بوده و در جنبهشناخته

دارای کشور به نام شاعران، معماران، صاحبان تمدن و  های بسیاری است و دنیا ایران رابیتذاج
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که ایران از معدود کشورهای  نیز باید گفتشناسند. در رابطه با امنیت فرهنگ غنی و متنوع می

کنفرانس  مناسب و با امنیت کامل باشد که برگزاریخاورمیانه می ۀدارای ثبات و امنیت در منطق

نشان از وجود  ،با حضور کشورهای مختلف جهان (1391) کشورهای جنبش عدم تعهد در سال

ارزیابی  ، اگربراینعالوه. داردقدرت ایران در برقراری امنیت کامل برای رویدادهای ورزشی بزرگ 

ای رخ دهد، آن حادثه با نام شهر میزبان گره خواهد درست امنیتی صورت نگرفته باشد و حادثه

 (1996)های المپیک بازی مردم دنیا، مثالعنوانبه ؛ماند تمام دنیا خواهد یادخورد و حادثه در 

 بنابراین، وجود امنیت مناسب و ؛انفجار بمب و ترسیدن ورزشکاران به یاد دارند ۀآتالنتا را با حادث

بخش مزیت رقابتی ایران برای درخواست میزبانی موفق و برگزاری رضایت ۀمثاببه ،قوی در ایران

المللی در ۀ بینشدوجود ورزشکاران شناختهدیگر، سویخواهد بود. ازرویدادهای بزرگ ورزشی 

 ۀتواند نقطمی نیز کنندها حمایت معنوی میهای تیمی و انفرادی که جامعه و مردم از آنرشته

 ازایران  نیزهوایی ولحاظ آببه همچنین، مثبتی در کسب اعتبار برای دریافت میزبانی باشد.

برخالف  ومی باشد  (زمان در یک فصل سالبا داشتن فصول هم)هوای معتدل ودارای آبکشورهای 

هوای گرم و وخلیج فارس که دارای آب ۀاغلب کشورهای حاشی برخی از کشورهای خاورمیانه و

مزیتی رقابتی برای  ،هوای مناسب و موقعیت جغرافیایی و ژئوپولوتیکیوباشند، وجود آبخشک می

های فراروی ایران در مورد فرصتدیگر پژوهش در ۀشود. یافتنی محسوب میایران در کسب میزبا

ایران از منظر  در زشیور بزرگ رویداد برگزاری هاینشان داد که فرصتمیزبانی رویدادهای ورزشی 

 و افزاریسخت اقتصادی،) ورزش صنعت ۀجانبهمه ۀتوسع و ورزشی میراث :پاسخ دهندگان شامل

 و تجارت ۀنقل، توسعوحمل صنعت ۀتوسع و نقلوحمل هایزیرساخت مانده ازجارمیراث ب، (انسانی

ایران در مجامع  ۀوجه گردشگری، بهبود صنعت ۀها، توسعهتل ۀتوسع و اسکان میراثکار، وکسب

های که این نتیجه با یافته باشدمیافراد  زندگی کیفیت افزایش و المللی، غرور و انسجام ملیبین

گار ماند ( که میراث2013( و کوشا و همکاران )2011)  (، اوزبی2010ندیو و کاراداکیس )کاپاال

های میزبانی گزارش فرصت عنوانصنعت گردشگری را به ۀالمللی و توسعبین ۀرویداد، کسب وجه

 ،سو است. در تحلیل این یافته باید بیان کرد که برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشیهم کرده بودند

مند شود. با توجه به اهمیت ها بهرتواند از آنمیزبان می ۀهمراه دارد که جامعهای زیادی را بهصتفر

ها و شود. زیرساختگردشگری می ۀصنعت گردشگری، میزبانی رویداد بزرگ ورزشی باعث توسع

زندگی،  ، باعث افزایش کیفیتاندو یا ساخته شده توسعه یافته ،های مختلفی که برای رویدادبخش

 . ازباشدمیشود که از محصوالت بسیار ارزشمند گردشگری شهری می ۀبهبود اقتصاد محلی و توسع

طریق  رویداد از ۀهزین ،مدتبلند اگر هیچ منفعتی از میزبانی رویداد حاصل نشود، دردیگر، سوی

های میزبانی از فرصت نیزکار وکسب ۀزایی و توسعافزایش گردشگری جبران خواهد شد. اشتغال
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های مختلف صورت مشارکت جمع کثیری از مدیران اجرایی و نمایندگان شرکترویداد است که در

پتانسیل تغییرات فرهنگی  ،، میزبانی یک رویداد ورزشی بزرگهمچنینشود. در رویداد حاصل می

 ۀتجربهمراه خواهد داشت. رویدادهای ورزشی، فرصت های مختلف را بهدر بین قومیت و فرهنگ

موجب ایجاد آگاهی  ،از نقاط مختلف دنیا افراد ۀها و مشاهدهای مختلف، تبادل دیدگاهفرهنگ

ها و ها، بازدید از موزه، مبادالت فرهنگی در جریان جشنبراینعالوهخواهد شد.  و اجتماعیفرهنگی 

 ۀدیگر، با توسعسوی(. از82 ،1999 ،1شود )هیگهامهای حیاط وحش و بناهای تاریخی ایجاد میباغ

که تنها خواهند شد  های بدنیبه مشارکت در ورزش و فعالیت مردم عالقمند و مشتاق ،ورزش

رابطه، گراتون ایندر (.241 ،2001 ،میزبانی و برگزاری رویداد این فرصت را فراهم خواهد کرد )جونز

شی را وجود رویداد بیان های ورز( یکی از علل انگیزش و مشارکت در فعالیت2006) و همکاران

و بودن را برای ساکنان ها، انگیزش، عالقه، انرژی و اجتماعیفرصت ،رویداد ورزشی ؛ زیرانداهکرد

های کلیدی ایجاد پیوند عاطفی با رویداد این عوامل از جنبه وکند بازدیدکنندگان رویداد فراهم می

مندی اجتماعی از رویداد خواهد شد )گراتون، هعاملی برای بهر ،این امر باشد ومییا هویت رویداد 

های میزبانی رویداد فرصتهمچنین، (. 206، 2007 3، اوبرین و چالیپ41، 2006 2کولیمن و شیبلی

های ورزشی ها از جمله بهبود اماکن موجود و سالنساخت و بازسازی زیرساخت شاملزشی وربزرگ 

منجر به  ،دلیل که برگزاری رویداداینبه ؛خواهد کردشود. این امر به کیفیت زندگی مردم کمک می

نقل وسیستم حمل مثال،عنوان؛ بهشودساز و گردشگری میوۀ ساختتحرک اقتصادی، توسع

ها گردید. ترافیک در این شهر ۀلأسبب توجه به حل مس ،های آتن و بارسلونشده برای بازیساخته

ایجاد منافع بازایابی برای شهر و کشور  و ی شهریتحریک و بازساز :شاملنیز های دیگر فرصت

کار محلی و وهای کسبفرصت، براینعالوه. شدتقویت خواهد شهر  ۀوجه ،تبع آنمیزبان است که به

پذیر نبودند از طریق فرصت میزبانی رویداد ورزشی امکان ،گذاری که بدون وجود رویدادسرمایه

ها و هتل موجب رونق ،یل حضور گردشگران و تماشاگرانفراهم خواهد شد که به دالیلی از قب

مندی بهرهعالقه از شهر میزبان و مثبت و مورد ۀشود. همچنین، ایجاد وجهمشاغل وابسته به آن می

 ۀوجه موجب جذب گردشگران بیشتری خواهد شد که مجدداا ،ایمدت از طریق تبلیغات رسانهبلند

 ۀبرای توسع یسکوی پیشرفت ،های ورزشیبراین، میزبانی رویدادبنا ؛شودتقویت میاز طریق آن شهر 

نهایی پژوهش مربوط به  ۀهای گردشگری برای جامعه میزبان خواهد شد. یافتاقتصادی و فعالیت

دهندگان اساس دیدگاه پاسخهای بزرگ ورزشی بود که برهای فراروی ایران در برگزاری رویدادتهدید

رهای رقیب قوی، عدم حمایت کافی دولت، مدیریت ناهماهنگ رویداد، وجود کشو عواملی از قبیل

                                                           
1. Higham 

2. Gratton, Shibli, & Coleman 

3. O’Brien & Chalip 
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مهم  ،مالی ۀدلبستگی بیش از حد به منافع، آلودگی زیست محیطی و تحمیل هزیناختالل شهری، 

(، 2011) ترین تهدیدات ایران در برگزاری رویداد های ورزشی خواهند بود. این یافته با نتایج رندری

های زیست های برگزاری، آلودگی( که ریسک هزینه2002( و امری )2010کاپالنیدو کستاس )

سو هم محیطی و دلبستگی زیاد به منافع را از جمله تهدیدات میزبانی رویدادهای ورزشی برشمردند

راستا، باید بیان کرد که شهر میزبان رویداد بزرگ ورشی با خطرات و تهدیدات این. درباشدمی

جا که آنتحمیل هزینه است. از ،ترین خطرزاری مواجه خواهد بود. مهمگوناگونی در هنگام برگ

صورتی در ،طلبدزیادی در مسیر کسب میزبانی تا پایان برگزاری را می ۀرویداد بزرگ ورزشی هزین

تحمیل خواهد شد که  میزبان ۀآن بر جامع ۀها و منافع رویداد محقق نشود، کسری بودجکه فرصت

دیگر، با سویها و صندوق مالی شهر تأمین شود. ازممکن است از محل مالیات هاکسریجبران این 

صورتی که رویداد در ،افزایش گردشگری وها های ورزشی، اماکن و زیرساختوجود تمام سالن

و آلودگی  افیکرریزی نشده باشد، تهدیدات محیطی مانند ازدهام جمعیت، افزایش تخوبی برنامهبه

شدن بنابراین، مدیران رویداد با آگاه ؛(82، 1999 )هیگهام، همراه خواهد داشتبه زیست محیطی را

؛ ریزی خواهند کردرا با توجه به مسائل مهم اجتماعی برنامه آنمندی از از این تهدیدات، بهره

مدیران رویداد با آگاهی از تهدیدات زیست محیطی، اقدام به آموزش ساکنان در  عنوان نمونه،به

، 2007،  چالیپ و )اوبرین کنندحفظ نظافت شهر و ودیگر مسائل زیست محیطی میباط با ارت

پژوهش نیز تأیید شده است  ۀپیشیندر و شد دهندگان بیان که توسط پاسخ یتهدید دیگر (.206

 به برخی صنایع نامناسب و وابستگی زیادگذار های سرمایهمربوط به دلبستگی بیش از حد شرکت

این تهدید با میزان احیای (. 82، 1999 )هیگهام، و اقتصاد محلی است گردشگری هآن صنایع ب

ها و بیشتر شغلزیرا  ؛یک تهدید است امر . ایندارد بستگیهماقتصادی شهر از طریق رویداد 

 بیشتر دوام نخواهند داشت. از آنموقتی بوده و تا پایان  ،شده برای رویداددستمزدهای ایجاد

کردن گذاری و خرجمتضمن سرمایه ،زشیوررویداد بزرگ  میزبانیگرفتن صرف دیگر، سوی

سازی رشد برای جذب حامیان بنابراین، اقدامات تبلیغاتی و زمینه ؛بازدیدکنندگان نخواهد بود

 هاها و استادیومسالن ،کردن ساکنان برای ساخت اماکن ورزشیجاضروری است. تهدید دیگر، جابه

زدن زندگی مردم خواهد شد. این مسأله سبب تغییر و برهم(. 241، 2001، جونزباشد )می

 ۀرات منفی بر وجه، اثدنبال آنروش زندگی افراد و به سبب تغییر ،کردن ساکنانجا، جابهبراینعالوه

یک تهدید همیشگی است که تضمین آن  نیز امنیت و تروریسم ،نهایتدر .شهر خواهد شد

 ،2008، 1)توهی، تیلور شهر بسیار مرتبط است ۀبا وجه و میزبان دارد ۀای جامعهای زیادی برهزینه

مبنی بر های ها ارتباط نزدیکی داشته باشند تا تبلیغات و گزارش(. مدیران رویداد باید با رسانه459

                                                           
1. Toohey & Taylor 
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طور مرتب منتشر کنند. همچنین، برگزارکنندگان از طریق وجود امنیت کافی برای رویداد را به

گونه نگرانی امنیتی برای توانند میزان امنیت رویداد خود را تبلیغ کنند تا هیچها میانهرس

 بازدیدکنندگان وجود نداشته باشد.

شهرهای میزبان این رویدادهای بزرگ نشان داده  ی پایانی باید بیان کرد که پیشینۀبنددر جمع

باید به  ،میزبانی( ۀزمینرهای موفق در است که کانون توجه میزبانی رویداد در ایران )همانند کشو

های داخل سالن آسیا و جام ای مانند بازیپیگیری کسب میزبانی رویدادهای آسیایی و منطقه

های آغازین و استوار برای ای جهانی باشد تا قدمای بزرگ با بازخورد رسانهرشتهجهانی تک

 ،ترزیرا رویدادهای با مقیاس کوچک ؛درخواست وکسب میزبانی سایر رویدادهای بزرگ فراهم شود

های استاندارد و بنیادی برای درخواست میزبانی المپیک و جام جهانی تأمین زیرساخت ۀزمین

شدن اغلب بنابراین، با توجه به ماهیت رویدادهای بزرگ ورزشی و درگیر ؛کندفوتبال را فراهم می

 ،میزبان نسبت به رویداد ۀمدیریتی جامع های کالنها، دیدگاهساختارهای جامعه در برگزاری آن

در این پژوهش، وجود پتانسیل برگزاری رویداد بزرگ کنندگان شرکتکند. نقش مهمی را ایفا می

عنوان یکی از شهر تهران را بهاز ( 2011طور که رندری )همان ؛زشی در ایران را تأیید کردندور

راستا، اینکرد. در یادهای المپیک ی بازیمستعدترین شهرهای جهان اسالم برای گرفتن میزبان

های شرایط و زیرساختحداقل برای واگذاری میزبانی، داشتن  ،المللی هر رویدادصاحبان بین

تواند وارد رقابت ها میصورت داشتن آندهنده دردرخواست ۀاندکه جامعرا تعریف کرده یمشخص

های مپیک، شورای المپیک آسیا، فیفا و فدراسیونالمللی البین ۀمیزبانی در مراحل بعدی شود. کمیت

 و کنندها قبل اعالم میهر رویداد ورزشی را از سالنیاز های موردشرایط و حداقل ،المللیبین

آذربایجان و  ،کنند )مانند ترکیهسازی میها قبل اقدام به آمادهاز سال به میزبانی، کشورهای مشتاق

های موجود در کشور، راه گرفتن توانمندینظرو در ه این معیارها(. با توجه ب2004چین در سال 

شک از برگزاری رویدادهای بدون ،موفقیت در مسیر درخواست میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ

 شود.تر آغاز میمشابه و اندکی کوچک

اقتصادی، اجتماعی، پیامدهای مهم  ،که میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ ، الزم به ذکر استانتهادر

همراه دارد و کسب میزبانی ورزشی و زیرساختی را به ۀتوسعنیز  و سیاسی، فرهنگی و غیره

جهت دستیابی به اهداف ها و کشورها جدی بین شهر یرقابتعنوان به ،رویدادهای مهم ورزشی

ورزشی در هر چند کارهای زیادی در مورد اثرات میزبانی رویدادهای  تبدیل شده است.مذکور 

کشوهای خارجی انجام شده است، اما بدنه دانش این موضوع در حوزه ورزش کشور هنوز کوچک 

 می باشد.
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درک از  ۀتوسع گام کوچکی را در ،حاضر با تحلیل سوات میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگپژوهش 

ادهای مهم برای میزبانی رویدهای فراروی کشور موانع و فرصت ،این مفهوم و بررسی مشکالت

کردن موضوع میزبانی و اثرات مهم آن، تعامل بیشتر با نهادهای است. برجسته برداشته ورزشی

ها به گنجاندن میزبانی رویدادهای کوچک و بزرگ ورزشی ترغیب استان ،المللی و دولتی کشوربین

ضعیت کشور موانع و مشکالت جاری وتحلیل سنجی و شهری، نیازسنجی، امکان ۀهای توسعدر طرح

 های مهم این مقاله بود. از پیام های پژوهشی در این زمینهها و پروژهبرای میزبانی و هدایت موضوع
 

 

 منابع
 

 

1. Baum, T., & Lockstone, L. (2007). Volunteers and mmega sporting events, ddeveloping 

a research fframework. International Journal of Event Management Research, 3 (1):       

29-41. 

2. Chalip, L. (2004). Beyond impact, a general model for sport event leverage, In B. W. 

Ritchie, & D. Adair (Eds.), Sport Tourism, Interrelationships, Impacts and Issues. Channel 

View Publications, Cleve Don. 226-52. 

3. Chalip, L. (2006). Towards social leverage of sport events. Journal of Sport and 

Tourism, 11(2): 109-28. 

4. Emiry, P. R. (2002). Bidding to host a major sports event. The local organizing 

committee perspectives. Journal of Public Sport Management, 15 (4): 316- 55. 

5. Getz, D. (1998). Trends, strategies, and issues in sport-event tourism. Sport Marketing 

Quarterly, 7 (2): 8-13. 

6. Gratton, C., Shibli, S., & Coleman, R. (2006). The economic impacts of major sports 

events: A review of ten events in the UK. In J. Horne (Ed.), Sports Mega-Events, Social 

Scientific Analyses of a Global Phenomenon. Blackwell, Oxford. 41-58. 

7. Gursoy, D., & Kendall, K. W. (2010). Hosting mega events, modeling locals’ support. 

Annals of Tourism Research, 33 (3): 603-23. 

8. Higham, J. E. S. (1999). Commentary-sport as an avenue of tourism development, an 

analysis of the positive and negative impacts of sport tourism. Current Issues in Tourism, 

2 (1): 82-90. 

9. Jones, C. (2001). Mega-events and host-region impacts, determining the true worth of 

the 1999 Rugby World Cup. International Journal of Tourism Research, 3 (3): 241-51. 

10. Kaplanidou, K., & Karadakis, K. (2010). Understanding the legacies of a host olympic 

city, the case of the 2010 vancouver olympic games. Sport Marketing Quarterly, 19(2): 

110-7. 

11. Karadakis, K., & Kaplanidou, K. (2010). Event leveraging of mega sport events, a 

SWOT analysis approach. International Journal of Event and Festival Management, 2 (3): 

170-85. 

12. Koosha, M., Yousefi, B., & Eydi, H. (2013). Facilitators and inhibitors of bidding and 

hosting mega sporting events in Iran. Choregia Journal, 9 (2): 9-20. 

 



 188                                                                    ایران در ورزشی بزرگ رویدادهای میزبانی سوات تحلیل
 

13. O’Brien, D., & Chalip, L. (2007). Executive training exercise in sport event leverage. 

International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(4): 296-304 

14. Ozbey, Z. (2011). Benefits of bidding and hosting the Olympic games, Istanbul 2020. 

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

15. Preuss, H. (2007). The conceptualization and measurement of mega sport event 

legacies. Journal of Sport and Tourism, 12 (3), 2007-14. 

16. Randeree, K. (2011). Islam and the Olympics, seeking a host city in the muslim world. 

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

211-26. 

17. Toohey, K., & Taylor, T (2008). Mega events, fear, and risk, terrorism at the Olympic 

Games. Journal of Sport Management, 22 (4): 459-69. 

18. Westerbeek, H. M., Turner, P., & Ingerson, L. (2002). Key success factors in bidding 

For Hallmark sporting events. International Marketing Review, 19(3):   294-303. 

19. Whitson, D., & Horne, J. (2006). Underestimated costs and overestimated benefits? 

Comparing the outcomes of sports mega-events in Canada and Japan. Sociological 

Review, 5 (2): 71-89. 

 

 استناد به مقاله
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بزرگ رویدادهای میزبانی سوات تحلیل(. 1395. )بهرام، یوسفیو  ،.حسین ،عیدی

 .88-171 ،(39)8 ورزشی، مدیریت مطالعات. ایران در ورزشی

 

Eydi, H. J., & Yousefi, B. (2016). SWOT of Hosting Mega Sport Events in 

Iran. Sport Management Studies. 8 (39): 171-88. (Persian) 

 



 189                                                                        ایران در ورزشی بزرگ رویدادهای میزبانی سوات تحلیل
 

 
SWOT of Hosting Mega Sport Events in Iran 

 

H. Eydi1, B. Yousefi2  

 
1. Assistant Professor of Sport Management, Razi University* 

2. Associate Professor of Sport Management, Razi University 

 
Received: 2013/10/28                Accepted: 2014/02/02 

  

Abstract 
The purpose of this study was to analyze the current state and SWOT of hosting mega 

sporting event in Iran. Research method and type were descriptive and fundamental, 

respectively. Results showed that currently Iran has not good situation for hosting mega 

sport events, but had a potential for hosing and holding mega sport events. Support of 

Iranian people, security, tourism attraction, geographic situation, infrastructures and 

economic potential were identified as strengths points. Some weaknesses were 

transportation system, infrastructures and sport venues, human resource, management, 

economic sanctions by western countries, unstable government support, and lack of 

international lobbying power. Some opportunities were development of infrastructure, 

growth of the tourism industry, increased Iranian prestige, and development of social 

relationship. Finally, some threats included strong rivals, cost pressure of the event, 

uncertain management, and losing government support.  
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