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تعیین موقعیت راهبردي کسب میزبانی و برگزاري رویدادهاي  تدوین راهبردها و

  بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

    1لقمان کشاورز

   2ابوالفضل فراهانی

   3مرتضی رضایی صوفی

   4حسین ذکایی

 ١۵/١١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢۵/١١/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

تدوین راهبردها وتعیین موقعیت راهبردي کسب میزبانی و برگـزاري رویـدادهاي    ،هدف از پژوهش حاضر

ته و ترکیبـی از دو روش کیفـی و کمـی    پژوهش از نوع آمیخ روش .بود بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

تن از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایـی ورزش    230جامعه آماري پژوهش شامل . بود

نمونه تعیین براي  .برخوردار بودنددر زمینه میزبانی رویدادهاي ورزشی دانش و تجربه الزم از که  بود کشور

ـ    متخصصانتن از مدیران و  25از نظرات  ،تحقیق در بخش کیفی دادهاي ورزش قهرمـانی و برگـزاري روی

در بخش کمی نیز با اسـتفاده از جـدول مورگـان    . دگردیدنبه طور هدفمند انتخاب ورزشی استفاده شد که 

یابی به اهداف تحقیق بـا اسـتفاده از   براي دست. تن به طور تصادفی براي نمونه تحقیق برگزیده شدند 141

و تهدیدهاي اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي  فرصت هافهرستی از نقاط  قوت، ضعف ها،  ،وش دلفیر

سپس بر مبناي فهرست تهیـه  . نهایی شد متخصصانبا نظر المللی ورزشی در ایران تهیه و در سه مرحله بین

، تهیـه و در اختیـار   و تهدید هـا  بـود    فرصت ها نقاط قوت، ضعف،سئوالی که حاوي  69 شده، پرسشنامه

قرار گرفـت و   متخصصانتن از  20پرسشنامه مورد تایید  و محتوایی روایی صوري. ها قرار گرفتآزمودنی

در ادامه براي تدوین . محاسبه شد 78/0آزمودنی و با آلفاي کرونباخ  30پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با 

بـراي تعیـین موقعیـت     ،همچنـین . ي راهبري نهـایی شـد  در شوراراهبردها راهبردها با روش دلفی اقدام و 
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براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده در بخـش  . استفاده شد PESTSCANراهبردي از روش 

هاي آمـاري اسـتنباطی از جملـه    هاي آماري توصیفی و روشکیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش

هـاي  یافته. استفاده شد SPSSکلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدي با کمک دو نرم افزار  لیزرل و 

نقطـه قـوت،    7داراي المللی ورزشـی  ایران براي اخذ و میزبانی رویدادهاي بزرگ بین که پژوهش نشان داد

ـ  اس راهبرد 14تهدید و 9فرصت و  9ضعف، 16نقطه  ردي ایـران بـراي اخـذ میزبـانی و     ت و موقعیـت راهب

  . قرار داردWT المللی در وضعیت اري رویدادهاي بزرگ بینبرگز

  

  موقعیت راهبردي و بزرگ ، رویداد ورزشیراهبرد، میزبانی ،SWOT :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ماهیت  دلیلو به  می شوندرویدادهاي ورزشی بزرگ زیادي همه ساله در نقاط مختلف جهان برگزار 

، ها، سیاستمدارانجه رسانهجذاب ورزش و عالقمندي بسیار زیاد مردم به تماشاي این رویدادها،  تو

به طوري که این  ؛است شدهجلب  به آنصاحبان صنایع و دیگر گروه هاي ذینفع ملی و بین المللی 

به موقعیت جغرافیایی خاص  هاي مختلف جهانرویدادها به عنوان ابزاري مناسب براي جلب توجه ملت

اهمیت میزبانی و برگزاري رویدادهاي  ،همچنین )117:  1997، 1گتز . (تبدیل شده استکشور میزبان 

آسیایی، یورنیورسیادهاي دانشجویی، المپیک  بازي هايالمپیک،  بازي هايالمللی مانند بزرگ ورزشی بین

اي مسابقات جام جهانی فوتبال و سایر رویدادهاي بزرگ از این قبیل به اندازه  نظامیان، المپیک جوانان،

تدوین برنامه با تا کنند و  سعی و تالش می داشتهبه این رویدادها  ايویژهنگاه است که بسیاري از کشورها 

یاسی، سرمایه گذاري کالن، میزبانی چنین رویدادهایی را اخذ و با اجراي آن به اهداف سراهبردي، 

با جدیت وتالش مضاعف  کشورهاي جهان در این راستا . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود دست یابند

 بین المللی رویدادهاي بزرگ اخذ میزبانی جهت مختلف خود را بخش هاياقدامات توسعه بازاریابی براي 

جذب حامیان مالی، ، گردشگريمختلف مانند  بخش هايکنند تا از این طریق سود ورزشی متمرکز می

بان و مواردي دیگري از این مطرح شدن در رسانه ها، توسعه صنعت ورزش، کیفیت زندگی جامعه میز

نشان ) 2011( 3نتایج پژوهش روتا )185-170:  2010، 2کستاس وکاپالنیدو(.را به حداکثر برساننددست 

است، بلکه درخواست میزبانی  ها داراي منافع فراوانیمیزبانی این رویداد کسبمی دهد که نه تنها 

در بررسی  نیز  )2000(4بید و ماسسون .می باشدرویدادهاي بزرگ ورزشی نیز داراي اثرات و منافع زیادي 

اي برگزاري لیگ حرفه کهبه این نتیجه رسیدند  1990در دهه برگزاري لیگ ملی بستکبال آمریکافواید 

همچنین . است شدهدر ایالت متحده شغل نوع   537موجب ایجاد  1997تا  1973از سال بستکبال آمریکا 

بزرگ ورزشی بر  هايرویداد میزبانیبه این نتیجه رسیدند که   در پژوهش دیگري)2006(بید و ماسسون

آلمرز و مینگ . است گذاراقتصادي، فروش، اشتغال، درآمد سرانه و درآمد هتل ها تاثیر  عواملروي 

 دریافتنداثرات اقتصادي جام جهانی فوتبال درآفریقاي جنوبی را بررسی کردند و  نیز در پژوهشی )2009(5
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 آلماننسبت به درآمد کشورهاي  حق پخش تلویزیونی در بخش گردشگري، اسکان و فروش که این کشور

 کسب کردهبیشتري درآمد  1998 و 2006هاي از میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال و فرانسه

در  2008هدف از برگزاري المپیک  موید این است که )2010(1ینسونلتومنتایج پژوهش  ،مچنینه .است

 .بودعنوان کشوري مدرن و تثبیت فرهنگ و ملیت این کشور در دنیا ه چهره چین ب يارتقا ،چین کشور

میزبانی متقاضی ا براي گرفتن برخی از کشورها لزوم که در پژوهشی دریافتندنیز  )2011(2دیایی و همکاران

 ایجاداست که شامل  هاي بزرگمنافع حاصل از درخواست میزبانی رویداد کسبف آنها بلکه هد ،شوندنمی

شناخت روابط سیاسی، توسعه روابط در دنیاي ورزش، موفقیت در رقابت هاي میزبانی رویدادهاي دیگر، 

وسعه ورزشی، شهري، اقتصادي به سمت پیشرفت و ت حرکتهاي داخلی و محیط داخلی و توسعه سازمان

ي کسب و برگزاري هاراهبرد که در پژوهشی دریافت )2004(3چالیپ ،همچنین.  ع زیر ساختی استو مناب

 . بکار برده شوند ها نیزبهبود تاثیرات مربوط به برگزاري رویداد درد توانمیرویدادهاي بزرگ ورزشی 

سیستم   ،هاند عامل موثري در بهبود وضعیت کشورتوامی میزبانی رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی

- اي،  فرودگاهها،  مراکز رسانهها،  پاركهایی از قبیل حمل و نقل،  هتلداري،  ورزشگاهزیرساخت مالیاتی و

اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ  که دریافت یدر پژوهش )2006(4هیلر .ها و جذب گردشگر باشد

افراد جامعه افزایش کیفیت زندگی  شهروندان و بهبود شرایط کاررآمدي شهروندان، دافزایش منابع ، ورزشی

 راهبرداز منظر خود به این نتیجه رسیدند که  در پژوهش) 2006(5و مانزنرایتر هورن .را به دنبال دارد

تواند در می اي به کشور میزبان،به دلیل توجه رسانه ویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشیبلندمدت، میزبانی ر

ویدادهاي بزرگ میزبانی ر که نیز موید این است)2006(6بوهلمننتایج پژوهش  .جذب گردشگر موثر باشد

تواند امري می - باشدداشته مدنظر را که توسعه طوالنی مدت کشور میزبان  درصورتی - بین المللی  ورزشی

  . موفقیت آمیز باشد

المللی براي کشور میزبان، به طور طبیعی کشورهاي ي بزرگ بینعلیرغم فواید بسیار زیاد برگزاري رویدادها

و  فرصت هاقوت،  عف ونقاط ضداراي  ،میزبان چنین رویدادهایی براي اخذ و برگزاري رویدادها

 هاشوند که ضروري است با شناخت آنمی رو به روهایی و در مراحل مختلف با چالش هستند یتهدیدهای

گیري از نقاط قوت و تبدیل نسبت به تدوین راهبردهاي مناسب براي از بین بردن نقاط ضعف با بهره
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بسیاري از پژوهشگران و کشورها براي اخذ و برگزاري رویدادهاي . اقدام نمایند فرصت هاتهدیدها به 

علمی راهبردي و تهدیدها، برنامه  فرصت هاضعف، مللی ضمن شناسایی علمی نقاط قوت و البزرگ بین

 مورددر این ) 2007( 1نتایج پژوهش هورن .نمایند تا در این عرصه به کشور خود خدمت نمایندتدوین می

- اشتغال در زمینه زیادي از جمله اتالمللی ورزشی تاثیرت که برگزاري رویدادهاي بزرگ بیناس آنموید 

تواند دروازه دارد، ولی این میزبانی میبه دنبال زایی،  جذب گردشگر و بهبود وجهه شهر و یا کشور میزبان 

 در پژوهشی نقاط قوت و) 2010( 2وکاپالنیدو اپلینادیوک ،از سویی دیگر.  نیز باشد تبدهکاري و مشکال

دند و نتایج و تهدیدهاي برگزاري بازي هاي المپیک در کشور میزبان را شناسایی نمو فرصت هاضعف، 

عنوان نقاط قوت، ن اقتصاد قوي، امنیت، زیرساخت عالی و ثبات سیاسی بهداشت پژوهش آنها نشان داد که

عنوان به م حمایت اجتماعی، وسعت کم کشورها و عدم ثبات اقتصادي و سیاسیها، عدضعف زیرساخت

و توسعه ورزش و نقاط ضعف، توسعه گردشگري، فرهنگ، کیفیت زندگی، میراث زیرساختی رویداد 

تحمیل هزینه، تخریب محیط و خطر ایجاد ناامنی و جابجا کردن  وفرصت  عنوانبه سالمت در جامعه

زیادي از  هاي آنها مبین این بود که عالقمندي تعدادیافته ،همچنین. به عنوان تهدید به شمار می آیندن اساکن

ویدادهاي میزبان ر تواند نقطه قوتی براي شهر و کشورایت مردم از برگزاري رویدادها میداوطلبان و حم

. ودشمی محسوبالمللی باشد و کمبود نیروي انسانی ماهر نیز یک نقطه ضعف در این کشورها بزرگ بین

و  فرصت هاضعف،  ترین نقاط قوت وید این است که مهمدر پژوهشی مونیز ) 2009( 3هاي گابریلیافته

مندي افراد جامعه، مشارکت و عالقه :از عبارت اندالمللی تهدیدهاي موثر در میزبانان رویدادهاي بزرگ بین

وجود امکانات اقامتی و ورزشی مناسب، وجود منابع انسانی آموزش دیده، داشتن امکانات تفریحی و اوقات 

فراغت مناسب، حمل و نقل مناسب، وجود قوانین حقوقی، مدنی و شهروندي مناسب، اعتبار مناسب و 

- بیانگر این است که مهم) 2010( 4هاي لئو و همکارانتهیاف ،همچنین .وضعیت مالیاتی موجود در کشورها

ي برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی عالوه بر شرایط فرصت هاقوت، تهدیدها و  ترین نقاط ضعف و

هاي استقبال عمومی از برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی، داشتن برنامه :از عبارت اندحاکم بر کشورها 

بردي براي برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی، داشتن برنامه براي حضور در هاي راهبرنامه کوتاه در درون

فرآیند اخذ میزبانی، مزایاي اقتصادي، وجود منابع کافی براي میزبانی، دانش و علم برگزاري رویدادهاي 
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- راهبرددر خصوص . المپیک و جام جهانی فوتبال يبازي هابزرگ ورزشی، الگوبرداري از فرآیند برگزاري 

موید این است ) 2012( 1هاي پریوسیافتهالمللی نیز تدوین شده براي برگزاري رویدادهاي بزرگ بین هاي

 :از ندلندن عبارت بود 2012المپیک و برگزاري  میزبانی براي ي تدوین شده برايهاراهبردترین که مهم

ان، افزایش درآمد از حق پخش تلویزیونی، افزایش فروش بلیت مسابقات مختلف، افزایش تعداد گردشگر

هاي مختلف، توسعه و بهبود اماکن و تجهیزات و تاسیسات ورزشی، بهبود صنعت هتلداري و رستوران

سم افتاحیه و افزایش امنیت و ایمنی مسابقات و ساختار حمل و نقل عمومی و افزایش توان برگزاري مرا

در خصوص برگزاري مسابقات جام  )2012(شهرداري ریودوژانیرو هايیافته. اختتامیه رویدادهاي ورزشی

 :از نی رویداد مزبور در برزیل عبارت بودهاي میزباراهبردترین موید این است که مهم 2014جهانی فوتبال 

و  هاي تجدیدپذیر وري منابع و انرژي بهره، بازیافت، بهبود سیستم حمل و نقل شهري يتوسعه و ارتقا

) 2005(2هاي گتزیافته ،همچنین. یبرزیل شهروندانافزایش درآمد  و جایگاه فوتبال برزیل در دنیا يارتقا

بهبود و   :از عبارت بود 1936برلین براي میزبانی بازي هاي المپیک  راهبردترین بیانگر این است که مهم

آلمان، ترویج ناسیونالیسم هیتلري و افزایش همبستگی و وحدت ملی در بین و وجهه کشور  چهره يارتقا

توکیو براي میزبانی بازي هاي  هايراهبردترین نیز نشان داد مهم) 2008(هاي استیونس یافته. مردم کشور

به جهت آسیب (وجهه کشور ژاپن در سطح بین المللی يتوسعه و ارتقا :عبارت بودند از 1964المپیک 

بزرگراه جدید و نوسازي کامل سیستم آب  22، احداث )وارد شده به این کشور در جنگ جهانی دومجدي 

کشور برزیل براي  راهبردترین نیز بیانگر این است که مهم) 2008( هاي گلینیافته. و فاضالب شهر توکیو

شکستن رکورد تعداد تماشاگران و بازدیدکنندگان از این کشور   :از عبارت اند 2016براي برگزاري المپیک 

در خالل بازي ها، احداث اماکن بزرگ و با شکوه به عنوان میراث رویداد و حضور قدرتمند این کشور در 

  .بین کشورهاي تراز اول جهان

 ایرانا، متاسفانه در براي کشوره المللیاما علیرغم مزایا و امتیازات اخذ و میزبانی رویدادهاي بزرگ بین

در این . کمتر مشاهده شده استالمللی تاکنون نگاه راهبردي براي اخذ و میزبانی رویدادهاي بزرگ بین

گذشته اشاره داشت که  هايکشورهاي اسالمی در سال يبازي هاتوان به عدم موفقیت میزبانی می مورد

از یک راهبرد  متولیان مسابقات مزبور عدم پیروي ایران،علیرغم اعطاي امتیاز میزبانی آن مسابقات به 

به کشور اندونزي واگذاري آن و این امتیاز از ایران  سبب سلب  المللین بینمناسب در مذاکرات با مسوال

                                                           
1.Preuss 
2. Getz 
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رسد متولیان ورزش کشور باید براي اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ رو به نظر میاز این. شد

و موقعیت راهبردي کشور را براي اخذ چنین رویدادهایی  اشندمعین و کارآمد ب يردالمللی داراي راهببین

د با استناد به آن براي رقابت در اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی وارد نتعیین نمایند تا بتوان

نین راهبرد معین و مشخصی براي اخذ میزبانی و برگزاري چما که در کشور  آن جااز  .شوندمیدان 

گویی به این سوال است که براي اخذ و میزبانی رویدادهاي وجود ندارد، پژوهش حاضر در صدد پاسخ

توان اتخاذ کرد و موقعیت راهبردي کشور در المللی ورزشی در کشور چه راهبردهایی میرویدادهاي بین

 این حوزه چگونه است؟   

  

  پژوهشروش شناسی 

جامعه آماري تحقیق شامل . از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی بود ،پژوهش حاضرروش 

 متخصصانهاي ورزشی و مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

براي نمونه ) N=230(.صاحب نظر در حوزه ورزش قهرمانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی بود

ورزش قهرمانی و برگزاري رویدادهاي  متخصصانتن از مدیران و  25در بخش کیفی از نظرات  تحقیق

در بخش کمی نیز با استفاده از جدول . ها به طور هدفمند انتخاب شدندورزشی استفاده شد که نمونه

تحقیق با یابی به اهداف براي دست. نفر به طور تصادفی براي نمونه تحقیق برگزیده شدند 141 ،مورگان

و تهدیدهاي اخذ میزبانی و برگزاري  فرصت هاها، ش دلفی فهرستی از نقاط  قوت، ضعفاستفاده از رو

فهرست تهیه شده نهایی  متخصصانالمللی ورزشی در ایران تهیه  و در سه مرحله با نظر رویدادهاي بین

ه و مواردي موارد مشاب ،ه دومدر مرحل. اخذ شد متخصصانشایان ذکر است در ابتدا فهرست اولیه از . شد

شد تا نظرات خود را اعالم  عودت داده متخصصانکه داراي فراونی بیشتر بودند فهرست گردید و مجددا به 

مجددا به تغییرات مورد نیاز انجام و براي سومین نوبت نمایند که در این مرحله نیز نظرات آنها اعمال و 

سپس . کردندو نهایی فهرست تهیه شده را تایید  متخصصانمه ه ،در مرحله سوم. برگردانده شد متخصصان

،  ) لسوا 21(، نقاط ضعف ) سوال 18(اي که حاوي نقاط قوت بر مبناي فهرست تهیه شده، پرسشنامه

شایان ذکر است . ها قرار گرفتبود، تهیه و در اختیار آزمودنی) سوال 12(و تهدیدها ) سوال 18( فرصت ها

ضمنا براي روایی سازه نیز . قرار گرفت متخصصانتن از  20یی پرسشنامه مورد تایید روایی صوري و محتوا

آزمودنی و با آلفاي  30در یک مطالعه مقدماتی با  پرسشنامه نیزپایایی  .ار تحلیل عاملی تاییدي استفاده شد

المللی بزرگ بینهاي کسب میزبانی و برگزاري رویدادهاي راهبردبراي تعیین . محاسبه شد 78/0کرونباخ 
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. ها در شوراي راهبري نهایی شدراهبردو با روش دلفی اقدام شد و در نهایت  متخصصاندر ایران از نظر 

از سویی دیگر براي . قابل ذکر است براي تعیین راهبردها از مدل برنامه ریزي راهبردي هاروارد استفاده شد

و   PESTSCANالمللی از روشدهاي بزرگ بینکسب میزبانی و برگزاري رویدا راهبرديتعیین موقعیت 

براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده در ادامه  .هاي ارزیابی داخلی و خارجی استفاده شدماتریس

هاي آماري توصیفی میانگین، در بخش کمی از روشو   استقرا منطقی در بخش کیفی از روش دلفی و

هاي آماري استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف و تحلیل شنی و رووادرصد فراوانی، جدول توزیع فرا

  . استفاده شد SPSSعاملی تاییدي با کمک دو نرم افزار  لیزرل و 

  پژوهشیافته هاي 

  :آمده است  1هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول  یافته هاي مرتبط با ویژگی  

  

بر اساس ویژگی هاي جمعیت شناختی هانمونهتوصیف : 1جدول   

  درصد فراوانی  فراوانی  گروه بندي  متغیر

  جنسیت

  

  63/71  101  مرد

  37/28  40  زن

  

  )سال(رده سنی

45-30  81  45/57  

55-46  49  75/34  

  80/7  11  56باالتر از 

  

  مدرك تحصیلی

  29  41  کارشناسی وپایین تر

  46  65  کارشناسی ارشد

  25  35  دکتري

  )سال(کاري سابقه

  17  24  10کمتر از 

20- 11  63  45  

  38  54  21بیشتر از 

  سمت

  39  55  هیئت علمی

  23  32  مدیر

  38  54  کارشناس
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  فرصت هاضعف، تهدیدها و  پرسشنامه مربوط به نقاط قوت و KMOنتایج آزمون بارتلت و ئ:2جدول 

 KMOشاخص 

  یت بارتلتیآزمون کرو

 df  p مجذورکاي

848/0 132/1208  140  001/0  

  

، اندازه باشدمی  7/0بیشتر از  KMOبا توجه به اینکه ضریب  دهدنشان می 2همانگونه که نتایج جدول 

کوچکتر  05/0میزان آزمون بارتلت از  ، با توجه به اینکه همچنین. ها براي تحلیل عاملی مناسب استنمونه

عوامل ها ارتباط معنی داري براي فراهم کردن یک مبناي معقول براي تجزیه و تحلیل است، بنابراین گویه

به بیان دیگر، تحلیل عاملی براي شناسایی . و تهدیدها را دارند فرصت هاضعف،  مرتبط با نقاط قوت و

و تهدیدهاي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ  فرصت هاساختار مدل عاملی نقاط قوت، نقاط ضعف، 

  .المللی ورزشی در ایران مناسب استبین

نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به نقاط قوت : 3جدول   

  t-value  بارعاملی سئواالت تنقاط قو

 هاقوت

  23/9 660/0 ؛وجود نیروهاي متخصص در ورزش کشور

  17/5 356/0 ؛وجود تماشاگران مشتاق، پرشور و عالقمند در کشور

آگاه به امر برگزاري رویدادهاي بزرگ بین وجود افراد باتجربه و 

 ؛المللی ورزشی  درکشور
725/0 47/9  

حمایت ، تعامل و همکاري مناسب  رسانه  ها براي اطالع رسانی و 

 ؛در بخش آقایان در کشور بازي هاپخش مستقیم 
602/0 63/8  

  16/10 821/0 ؛در کشور) تاریخی و طبیعی (وجود جاذبه هاي گردشگري 

  06/9 607/0 ؛شرایط آب و هوایی مناسب در کشور وجود

وجود سابقه میزبانی و برگزاري رویدادهاي مهم بین المللی ورزشی 

 ؛در کشور
292/0 72/1  

وجود انگیزه باالي مدیران جهت برگزاري رویدادهاي بزرگ بین 

 ؛المللی ورزشی درکشور
22/0 51/1  

اجرایی ارشد براي  مسئوالننگرش مثبت و حمایت مدیران و 

 ؛میزبانی وبرگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در کشور
26/0- 62/1  

اقبال عمومی براي میزبانی رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در 

 ؛کشور
717/0 85/9  
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وجود نیروهاي داوطلب در بین دانشجویان ، دانش آموزان متوسطه 

 ؛براي برگزاري رویداد در کشور معلمانو 
12/0 19/1  

  61/1 29/0 ؛وجود امنیت کافی و مناسب در کشور

  17/1 -21/0 ؛وجود ورزشکاران نخبه با وجهه جهانی در کشور

ر زیاد در سطوح مختلف بین کسب رتبه ها و افتخارات ورزشی بسیا

 ؛، جهانی و المپیکالمللی
2/0 43/1  

  62/1 -28/0 ؛میهمان نوازيدر ایرانیان شهرت 

  07/1 16/0 ؛وجود ساختار منسجم در سیستم ورزش کشور

هاي ورزشی  ، شهرك ها و اردوگا هکمپ ها، ها وجود هتل

 .استاندارد در کشور
24/0 58/1  

 

نقطه قوت براي اخذ میزبانی و  18دهد که از نشان می 2نتایج تحلیل عاملی تاییدي مندرج در جدول 

مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند و سایر  7رویدادهاي بین المللی بزرگ در کشور فقط برگزاري 

  . شونددارند، حذف می 2کمتر از  t-valueو  3/0ها به دلیل این که بارعاملی کمتر از  عامل

  نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به نقاط ضعف : 4جدول

  t-value بارعاملی سئواالت ضعفنقاط 

  31/8 697/0 ؛هاي مناسب و کافی در کشور فقدان هتل 

حمل ونقل هوا یی، زمینی، خدمات (فقدان زیرساخت هاي مورد نیاز شهري 

 ؛در کشور.....) و

733/0 22/9  

  37/7 523/0 ؛کمبود اماکن ورزشی استاندارد و کافی در کشور

  19/12 926/0 ؛بازاریابی ورزشی ضعیف در کشور

 نسبت به فرآیند اخذ میزبانی  و مسئوالنکم اهمیت بودن و ساده اندیشی 

 ؛برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی

379/0 42/3  

  39/3 364/0 ؛هاي روز دنیا و دست اندرکاران امر ورزشی به زبان مسئوالنآشنا نبودن 

  68/5 428/0 ؛اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش کشور

  92/5 483/0 ؛بلیط فروشی مکانیزه در کشورنبود سیستم 

  36/11 805/0 ؛نداشتن پست ها وکرسی هاي  با نفوذ در مجامع بین المللی ورزشی

  14/8 641/0 ؛محدودیت ها و مشکالت فرهنگی و مذهبی در کشور

  10/5 576/0 ؛وجود مشکالت و چا لش هاي سیاسی کشور در سطح بین المللی

  38/1 235/0عدم وجود بخش  ویژه میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی 
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 ؛در ساختار ورزش کشور

  47/3 321/0 ؛ضعف در فناوري هاي نوین و روزآمد در کشور

عدم تعیین جایگاه بخش خصوصی در امر میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ 

 ؛بین المللی ورزشی در کشور

285/0 29/1  

  52/4 399/0 ؛فقدان قوانین و نظام مشخص اسپانسر هاي ورزشی در کشور

محدودیت هاي موجود در امر حضور بانوان ورزشکار خارجی در رقابت هاي 

 ؛بین المللی ورزشی در کشور

433/0 54/5  

  17/1 270/0 ؛فقدان سایت ها و نشریات الکترونیکی ورزشی به زبان روز دنیا در کشور

  09/1 247/0 ؛عدم نظام شایسته ساالري در امر گزینش مدیران و متولیان ورزش کشور

  26/9 779/0  ؛پخش مسابقات بانوان از رسانه ملی کشور و ضعف در عدم امکان

  96/5 406/0  .فقدان کتب و منابع ویژه میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی در کشور

  

نقطه ضعف براي اخذ میزبانی و  21دهد که از نشان می 4تاییدي مندرج در جدول نتایج تحلیل عاملی 

مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند و سایر 16فقط برگزاري رویدادهاي بین المللی بزرگ در کشور 

  . شونددارند، حذف می 2کمتر از  t-valueو  3/0ها به دلیل این که بارعاملی کمتر از  عامل

  نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به فرصت ها :5جدول 

  t-value بارعاملی سئواالت فرصت ها

دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و تجهیز اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی در  

  38/6 489/0  ؛کشور

ایجاد گرا یش میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی در دانشگاه هاي 

  07/1 284/0  ؛کشور

  13/1 298/0  ؛توسعه و تقویت نظام داوطلبی در فدراسیون هاي ورزشی کشور

  48/5 343/0  ؛فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور يارتقا

  72/6 412/0  ؛ن اخیرجایگاه اقتصادي کشور طی سا لیا و بهبود وضعیت

جایگاه مناسب سیاسی ایران در بین کشور هاي اسالمی و در حال توسعه 

  86/9 808/0  ؛)ریاست جنبش عدم تعهد (
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، مثل کشتی، فوتبال، والیبال(شته هاي ورزشی در کشور اقبال عمومی از برخی ر

  39/5 332/0  ؛)تکواندو 

، چابهار، مثل کیش، قشم( گري و اقتصادي در کشور وجود مناطق آزاد گردش

  71/6 427/0  ؛.....)انزلی و

  46/5 399/0  ؛نزد ایرانیانفرهنگ مناسب میهمان نوازي در 

  39/6 413/0  ؛جهانی بودن برخی از رشته هاي ورزشی در کشور

  17/11 932/0  ؛موقعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ایران در منطقه حساس خاورمیانه

  07/1 211/0  ؛وجود اسپانسرها و حامیان مالی ورزشی توانمند در کشور

  11/1 227/0  ؛تجهیزات ورزشی طی سالیان اخیر در کشورکیفی واستاندارد  بودن  اماکن و 

  09/1 215/0  ؛وب در کشورلزیر ساخت ها و  حمل و نقل مط

  07/1 227/0  ؛رفتارهاي مناسب اجتماعی  در کشور

  04/1 216/0  ؛نیروهاي داوطلب و تربیت شده در کشور

  16/1 270/0  ؛وضعیت اقتصادي مطلوب در ایران

  19/1 284/0  .مطلوب در ایرانگردشگري ورزشی 

  

فرصت براي اخذ میزبانی و برگزاري  18دهد که از نشان می 5نتایج تحلیل عاملی تاییدي مندرج در جدول 

ها به مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند و سایر عامل 9المللی بزرگ در کشور فقط رویدادهاي بین

  . شونددارند، حذف می 2کمتر از  t-valueو  3/0دلیل این که بارعاملی کمتر از  
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  نتایج تحلیل عاملی تاییدي مربوط به تهدیدها: 6جدول

  t-value بارعاملی سئواالت تهدیدها

  19/7 577/0  ؛)جزایر سه گانه، بیداري اسالمی( چالش سیاسی با برخی از کشورهاي منطقه 

ها و قوانین و مقررات بین ورزش کشور به پروتکل مسئوالنعدم توجه جدي مدیران و 

  32/8 654/0  ؛المللی ورزشی و وجود اساسنامه هاي غیر استاندارد

  39/6 437/0  ؛تعامالت ضعیف بین مدیران ورزش کشور با نهادهاي بین المللی ورزشی

  49/9 891/0  ؛وجود رقباي قوي براي میزبانی رویدادهاي ورزشی در سطح منطقه و جهان

  12/7 554/0  ؛تبلیغات منفی رسانه هاي بیگانه و دشمنان بر علیه نظام جمهوري اسالمی ایران

  41/5 315/0  ؛نبود قوانین حق پخش تلویزیونی

  62/5 375/0  ؛هاي اقتصادي و سیاسی تحریم

  37/5 396/0  ؛جنگ و هرج و مرج در کشورهاي همسایه

  84/6 472/0  ؛ها ویژه بانوان خارجی تماشاگر در ورزشگاهمحدودیت در خصوص حضور بانوان به 

  89/0 197/0  ؛هاي سیاسی کشور در سطح بین المللی وجود مشکالت و چالش

  76/0 187/0   ؛ایرانی در فدراسیون هاي  جهانی ينداشتن اعضا

  22/1 211/0  .در ایران مسئوالنبه خطر افتادن امنیت جانی ورزشکاران و 

  

تهدید براي اخذ میزبانی و برگزاري  12دهد که از نشان می 6تحلیل عاملی تاییدي مندرج در جدول نتایج 

ها به مورد از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند و سایر عامل 9رویدادهاي بین المللی بزرگ در کشور فقط 

  . ندشودارند، حذف می 2کمتر از  t-valueو  3/0دلیل این که بارعاملی کمتر از  
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  براي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشیWO وSOراهبردهاي  :7جدول 

  )S(نقاط قوت   )W(نقاط ضغف

W1:؛بازاریابی ورزشی ضعیف در کشور  

W2: نداشتن پست ها و کرسی هاي

  ؛بانفوذ در مجامع بین المللی ورزشی

W3:پخش  و ضعف در عدم امکان

  ؛مسابقات بانوان از رسانه ملی کشور

W4: فقدان زیرساخت هاي مورد نیاز

.....) حمل و نقل هوایی، زمینی، و( شهري

  ؛در کشور

W5: فقدان هتل هاي مناسب و کافی در

  ؛کشور

W6:  محدودیت ها و مشکالت فرهنگی

  ؛و مذهبی در کشور

W7: وجود مشکالت و چالش هاي

  ؛لیسیاسی کشور در سطح بین المل

W8: کمبود اماکن ورزشی استاندارد و

  ؛کافی در کشور

W9: نبود سیستم بلیط فروشی مکانیزه در

  ؛کشور

W10: محدودیت هاي موجود در امر

حضور بانوان ورزشکار خارجی در رقابت 

  ؛هاي بین المللی ورزشی در کشور

W11: اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش

  ؛کشور

W12: میزبانی و فقدان کتب و منابع ویژه

 برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی در

  ؛کشور

W13: فقدان قوانین و نظام مشخص

  ؛اسپانسرهاي ورزشی در کشور

W14: کم اهمیت بودن و ساده اندیشی

نسبت به فرآیند اخذ میزبانی و  مسئوالن

S1: ؛در کشور) تاریخی و طبیعی ( وجود جاذبه هاي گردشگري 

S2:؛وجود افراد با تجربه و آگاه به امر برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در کشور  

S3: ؛رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی درکشوراقبال عمومی براي میزبانی  

S4:؛وجود نیروهاي متخصص در ورزش کشور  

S5:؛وجود شرایط آب و هوایی مناسب در کشور  

S6: حمایت، تعامل و همکاري مناسب رسانه ها براي اطالع رسانی وپخش مستقیم بازي ها

  ؛در بخش آقایان درکشور

S7:تماشاگران مشتاق ، پرشور و عالقمند در کشور وجود.  
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برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی 

  ؛ورزشی

W15: و دست  مسئوالنآشنا نبودن

ورزشی به زبان هاي روز اندرکاران امر 

  ؛دنیا

W16: هاي  فناوريبه کارگیري ضعف در

  ؛روزآمد در کشور نوین و

  WOراهبردهاي   SOراهبردهاي   )O(فرصت ها

O1 : ژئوپولیتیکی  کی وراهبردموقعیت

 ؛ایران در منطقه حساس خاورمیانه

O2: جایگاه مناسب سیاسی ایران در بین

  ؛درحال توسعه کشورهاي اسالمی و

O3:دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و 

  ؛تجهیزات ورزشی و اماکن، فضاهاتجهیز 

O4:وجود مناطق آزاد گردشگري و 

  ؛...)کیش،قشم،چابهار و(اقتصادي درکشور

O5: جهانی بودن برخی از رشته هاي

  ؛کشور ورزشی در

O6:جایگاه اقتصادي  بهبود وضعیت و

  ؛کشور طی سالیان اخیر

O7: فرهنگ مناسب میهمان نوازي درنزد

  ؛ایرانیان

O8:فناوري اطالعات و ارتباطات  ايارتق

  ؛در کشور

O9 : برخی رشته هاي اقبال عمومی به

فوتبال  والیبال، کشتی،(کشور ورزشی در

  ..)و

S1,S5,O1,O4,O7,O8 :

نظام گردشگري و  يارتقا

  ؛اکوتوریسم ورزشی درکشور

S2,S4,S6,O5,O6,O9 :

سطح کیفی رشته هاي  يارتقا

   ؛ورزشی بیشتر در کشور

S3,S7,O2,O3 :سطح ي تقاار

و متولیان  مسئوالننگرش 

ورزش کشور نسبت به اخذ 

میزبانی و برگزاري رویدادهاي 

  .بزرگ بین المللی ورزشی

  

 

W1,W2,W3,W6,W7,W10,W11,O1,O2,O4,O7 :  

ایران براي کسب  يراهبردبهره مندي از موقعیت سطح  يارتقا

میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در 

   ؛کشور

W4,W5,W8,W9,W13,O2,O3,O5,O6,O9  

جهت توسعه کمی و کیفی  مسئوالننگرش سطح  يارتقا

 ؛زیرساخت ها و اماکن ورزشی

W15,W16,O8 :و بهره مندي از  ارتقاIT  براي آموزش

  .ورزش کشور مسئوالنمدیران و 
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 وSO المللی در ایران سه راهبرد دهد براي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بیننشان می 7نتایج جدول 

  .وجود داردWO سه راهبرد

 براي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی WTو ST راهبردهاي : 8جدول 

 

  )S(نقاط قوت  )W(فعنقاط ض

W1:؛بازاریابی ورزشی ضعیف در کشور   

W2: نداشتن پست ها و کرسی هاي بانفوذ در مجامع بین

  ؛المللی ورزشی

W3:پخش مسابقات بانوان از  و ضعف در عدم امکان

  ؛رسانه ملی کشور

W4:حمل و ( فقدان زیرساخت هاي مورد نیاز شهري

  ؛در کشور.....) نقل هوایی، زمینی، و

W5:؛فقدان هتل هاي مناسب و کافی در کشور  

W6:  محدودیت ها و مشکالت فرهنگی و مذهبی در

  ؛کشور

W7: کشور در وجود مشکالت و چالش هاي سیاسی

  ؛سطح بین المللی

W8:؛کمبود اماکن ورزشی استاندارد و کافی در کشور  

W9:؛نبود سیستم بلیط فروشی مکانیزه در کشور  

W10: محدودیت هاي موجود در امر حضور بانوان

ورزشکار خارجی در رقابت هاي بین المللی ورزشی در 

  ؛کشور

W11:؛اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش کشور  

W12:و منابع ویژه میزبانی و برگزاري  فقدان کتب

  ؛کشور رویدادهاي بزرگ ورزشی در

W13: فقدان قوانین و نظام مشخص اسپانسرهاي

  ؛ورزشی در کشور

W14: نسبت  مسئوالنکم اهمیت بودن و ساده اندیشی

به فرآیند اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین 

  ؛المللی ورزشی

W15: و دست اندرکاران امر  مسئوالنآشنا نبودن

  ؛ورزشی به زبان هاي روز دنیا

S1: ؛در کشور) تاریخی و طبیعی ( وجود جاذبه هاي گردشگري 

S2: وجود افراد با تجربه و آگاه به امر برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی

  ؛ورزشی در کشور

S3:؛کشور مومی براي میزبانی رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی دراقبال ع  

S4:؛وجود نیروهاي متخصص در ورزش کشور  

S5:؛وجود شرایط آب و هوایی مناسب در کشور  

S6:پخش  حمایت، تعامل و همکاري مناسب رسانه ها براي اطالع رسانی و

  ؛آقایان ورزشدر  کشور مستقیم بازي ها در

S7:تماشاگران مشتاق ، پرشور و عالقمند در کشور وجود.  
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W16:  فناوري هاي نوین وبه کارگیري ضعف در 

  .روزآمد در کشور

 WTراهبردهاي   STراهبردهاي  )T(تهدیدها 

T1:  وجود رقباي قوي براي میزبانی رویدادهاي ورزشـی

 ؛در سطح منطقه و جهان

T2:  ورزش کشـور   مسـئوالن عدم توجه جدي مـدیران و

ها، قـوانین ومقـررات بـین المللـی ورزشـی و      به پروتکل

  ؛هاي غیر استاندارد وجود اساسنامه

T3:؛چالش سیاسی با برخی از کشورهاي منطقه  

T4:     تبلیغات منفی رسانه هـاي بیگانـه ودشـمنان برعلیـه

  ؛ایران

T5:    ــارجی ــانوان خ ــویژه ب ــوربانوان ب ــدودیت حض مح

  ؛ها ورزشگاه در تماشاگر

T6:   ــا ــدیران ورزش کشــور ب ــین م ــامالت ضــعیف ب تع

  ؛نهادهاي بین المللی ورزشی

T7:؛ج و مرج در کشورهاي همسایهجنگ و هر  

T8:؛هاي اقتصادي و سیاسی تحریم  

T9:نبود قوانین حق پخش تلویزیونی.  

S1,S2,S3,S4,S5,T1,T3,T5,T6,T8 :

توان رقابتی کشور جهت اخذ  يارتقا

بین  میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ

   ؛المللی ورزشی

S6,T4,T9 :نظام حقوقی حق  سطح يارتقا

   ؛پخش تلویزیونی

S7,T2 :نسبت  مسئوالنباور  سطح يارتقا

 .به محبوبیت ورزش در جامعه

  

W1,W9,W11,W13,T1,T8 :

نظام بازاریابی ورزشی در  يارتقا

 ؛کشور

W2,W14,W15,T6 : افزایش

تعداد کرسی هاي بین المللی 

  ؛ورزشی

W3,W6,W10,T5 :يارتقا 

 مسئوالننگرش مراجع و  سطح

فرهنگی کشور نسبت به ورزش 

  ؛بانوان

W7,W16,T4,T9 :يارتقا 

فعالیت رسانه هاي ملی در  سطح 

  ؛سطوح بین المللی

W12,W14,T2,T6 :يارتقا 

ورزشی  مسئوالننگرش  سطح

  .کشور نسبت به قوانین بین المللی

  

و  STالمللی در ایران سه راهبرد دهد براي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بیننشان می  8نتایج جدول 

  .وجود داردWT پنج راهبرد
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  ایران ماتریس عوامل داخلی اخذ میزبانی وبرگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در :9جدول 

عوامل 

  داخلی
  عوامل داخلی اولویت دار  کد

ضریب 

  )وزن(اهمیت 
  شدت عامل

ضریب اهمیت = نمره 

  شدت عامل ×

ها
ت 

قو
  

S1 
در ) تاریخی و طبیعی ( وجود جاذبه هاي گردشگري 

  کشور
06/0  4  24/0  

S2  
وجود افراد با تجربه و آگاه به امر برگزاري رویدادهاي 

  بزرگ بین المللی ورزشی در کشور
02/0  3  06/0  

S3  
اقبال عمومی براي میزبانی رویدادهاي بزرگ بین 

  المللی ورزشی درکشور
04/0  4  16/0  

S4  06/0  3  02/0  وجود نیروهاي متخصص در ورزش کشور  

S5   2/0  4  05/0  شرایط آب و هوایی مناسب در کشوروجود  

S6  
حمایت ، تعامل و همکاري مناسب رسانه ها براي 

  اطالع رسانی وپخش مستقیم بازي ها درکشور
02/0  3  06/0  

S7  28/0  4  07/0  وجود تماشاگران مشتاق ، پرشور و عالقمند در کشور  

ها
ف 

ضع
  

  

W1 05/0  1  05/0  بازاریابی ورزشی ضعیف در کشور  

W2  
نداشتن پست ها و کرسی هاي بانفوذ در مجامع بین 

  المللی ورزشی
07/0  1  07/0  

W3  07/0  1  07/0  عدم امکان پخش مسابقات بانوان از رسانه ملی کشور  

W4  
حمل و نقل ( فقدان زیرساخت هاي مورد نیاز شهري

  در کشور.....) هوایی، زمینی، خدمات و
04/0  2  08/0  

W5   06/0  2  03/0  هاي مناسب و کافی در کشورفقدان هتل  

W6  07/0  1  07/0  محدودیت ها و مشکالت فرهنگی و مذهبی در کشور  

W7  
وجود مشکالت و چالش هاي سیاسی کشور در سطح 

  بین المللی
08/0  1  08/0  

W8  06/0  2  03/0  کمبود اماکن ورزشی استاندارد و کافی در کشور  

W9   02/0  1  02/0  مکانیزه در کشورنبود سیستم بلیط فروشی  

W10  
محدودیت هاي موجود در امر حضور بانوان ورزشکار 

  خارجی در رقابت هاي بین المللی ورزشی در کشور
07/0  1  07/0  

W11  05/0  1  05/0  اقتصاد دولتی حاکم بر ورزش کشور  

W12  
فقدان کتب و منابع ویژه میزبانی و برگزاري 

  درکشوررویدادهاي بزرگ ورزشی 
01/0  2  02/0  
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W13  
فقدان قوانین و نظام مشخص اسپانسرهاي ورزشی در 

  کشور
05/0  1  05/0  

W14  

نسبت به  مسئوالنکم اهمیت بودن و ساده اندیشی 

فرایند اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین 

  المللی ورزشی

04/0  1  04/0  

W15  
و دست اندرکاران امر ورزشی به  مسئوالنآشنا نبودن 

  زبانهاي روز دنیا
02/0  1  02/0  

W16  
ضعف در فناوري وتکنولوژي هاي نوین وروزآمد در 

  کشور
02/0  2  04/0  

  91/1   1  مجموع ضرایب اهمیت عوامل داخلی

  

  ماتریس عوامل خارجی اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در ایران :10جدول

عوامل 

  خارجی
  عوامل خارجی اولویت دار  کد

ضریب 

  )وزن(اهمیت

شدت 

  عامل

 ×ضریب اهمیت  =نمره

  شدت عامل

ها
ت 

ص
فر

  

  

O1 

کی وژئوپولیتیکی ایران در منطقه راهبردموقعیت 

  28/0  4 07/0  حساس خاورمیانه

O2  

جایگاه مناسب سیاسی ایران در بین کشورهاي 

  06/0  3  02/0  اسالمی ودرحال توسعه

O3  

دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه وتجهیز 

  06/0  3  02/0  اماکن،فضاهاوتجهیزات ورزشی درکشور

O4  

وجود مناطق آزاد گردشگري واقتصادي 

  32/0  4  08/0  ...)مثل کیش،قشم،چابهار،انزلی و(درکشور

O5  

جهانی بودن برخی از رشته هاي ورزشی 

  24/0  4  06/0  درکشور

O6  

اقتصادي کشور طی بهبود وضعیت وجایگاه 

  03/0  3  01/0  سالیان اخیر

O7  16/0  4  04/0  فرهنگ مناسب میهمان نوازي درنزد ایرانیان  

O8  06/0  3  02/0  ارتقاء فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور  

O9   36/0  4  09/0اقبال عمومی از برخی رشته هاي ورزشی  
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  ).مثل کشتی،فوتبال،والیبال،تکواندو(درکشور

ها
ید

هد
ت

  

  

T1  

وجود رقباي قوي براي میزبانی رویدادهاي 

  06/0  2  03/0  ورزشی در سطح منطقه و جهان

T2  

ورزش  مسئوالنعدم توجه جدي مدیران و 

ها ، قوانین ومقررات بین کشور به پروتکل

المللی ورزشی ووجود اساسنامه هاي غیر 

  09/0  1  09/0  استاندارد

T3  

چالش سیاسی با برخی از کشورهاي 

  09/0  1  09/0  )جزایرسه گانه،بیداري اسالمی(منطقه

T4  

تبلیغات منفی رسانه هاي بیگانه ودشمنان 

  09/0  1  09/0  برعلیه نظام جمهوري اسالمی ایران

T5  

محدودیت درخصوص حضوربانوان بویژه 

  08/0  1  08/0  بانوان خارجی تماشاگردرورزشگاهها

T6  

تعامالت ضعیف بین مدیران ورزش کشور با 

  08/0  1  08/0  نهادهاي بین المللی ورزشی

T7  06/0  2  03/0  جنگ و هرج و مرج در کشورهاي همسایه  

T8  08/0  1  08/0  تحریمهاي اقتصادي و سیاسی  

T9  04/0  2  02/0  نبود قوانین حق پخش تلویزیونی  

  24/2    1  مجموع ضرایب اهمیت عوامل خارجی
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  موقعیت راهبردي اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی در ایران :1شکل

  

  راهبرد هاي تهاجمی

  

  راهبردهاي محافظه کارانه

4  

  فرصت

  
5/2  

24/2  

  

  

  

  تهدید

1  

  

  

  عوامل خارجی

  

  راهبردهاي رقابتی

  

  راهبردهاي تدافعی

                                                     1ضعف                          91/1            5/2قوت                                             4

  عوامل داخلی

  

اخذ میزبانی و برگزاري رویـدادهاي بـزرگ    راهبردي دهد موقعیتنشان می 1 شکلو  10و  9نتایج جدول 

  .قرار دارد WTایران در بین المللی ورزشی 

  بحث و نتیجه گیري 

اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي  موقعیت راهبرديتعیین و  تدوین راهبرد ،پژوهش حاضرهدف از 

برگزاري رویدادهاي بزرگ نتایج پژوهش نشان داد براي اخذ و   .المللی ورزشی در ایران بود بزرگ بین

ف سیاسی، هاي مختلتهدید در حوزه 9فرصت و  9نقطه قوت،  7نقطه ضعف،  16المللی در ایران بین

، )2007(هاي تحقیق با نتایج تحقیقات هورن اجتماعی وجود دارد که یافته اقتصادي، فرهنگی، ورزشی و

) 2009(و گابریل ) 2010(ئو و همکاران، ل)2010(، کاراداکیس و کاپیالندو )2006(واتیسان و هورن 

دهد کشورهاي مختلف از نه نشان مییشیهمان طوي که نتایج پژوهش حاضر و ادبیات پ. همخوانی دارد

و تهدیدهاي  فرصت هاقوت،  دهاي مختلف ورزشی داراي نقاط ضعف وجمله ایران براي برگزاري رویدا

مختلف از جمله جنگ تحمیلی پس از پیروزي  در این راستا کشور ایران به دالیل. مختلفی هستند

 به ویژهها هاي ناجوانمردانه سیاسی و اقتصادي در بسیاري از حوزهشکوهمند انقالب اسالمی و تحریم

هاي ارتباطی و حمل و نقل مناسب،  ها و اماکن اقامتی مناسب، راههاي اقتصادي، ساخت هتلزیرساخت

حوزه  وهاي مختلف هاي نوین در حوزهیابی به فناوريو دست هاي ورزشیاماکن و تاسیسات و زیرساخت

در با توجه به این که در حال حاضر کشور  ،رواز این. توفیق مناسبی داشته باشد ورزش نتوانسته است
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وضعیت سیاسی کشور در سطح  مطلوب،در حال گذر از وضعیت نامطلوب به وضعیت ها برخی از حوزه

و رشد اقتصادي رو به مثبت شدن است، شده و وضعیت تورم در کشور کنترل  المللی در حال بهبود بین

و متولیان تاثیرگذار کشور در دولت و مجلس شوراي اسالمی در اقدامی هماهنگ و  مسئوالنشود توصیه می

 ،زمانی معین و اجراي مرحله به مرحله آن دورهجامع در اي تدوین برنامه  با ي ملی رویکردیکپارچه و 

رفع این مشکالت  گرچه ممکن است که. شده داشته باشند یادخاصی به برطرف کردن نقاط ضعف  توجه

       دعوت از  ویژهمندي از توان مالی بخش خصوصی به در مدت زمان کوتاه میسر نباشد، اما بهره

یت از هاي الزم از سوي دولت براي حمابرد و دادن تضمین -گذاران خارجی با یک رویکرد بردسرمایه

 و حفاظت و سرمایه گذاري بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاران خارجی به منظور حفظ امنیت

   اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ  ،از سویی دیگر. رسدبرگشت سرمایه آنها راهکار مناسبی به نظر می

المللی ورزشی از بینالمللی و هاي تاثیر گذار بینالمللی ورزشی مستلزم حضور در مجامع و سازمانبین

از آنجا که . ستی و آسیایی و شوراي المپیک آسیاهاي جهانالمللی المپیک، فدراسیونجمله کمیته بین

هاي روز دنیا از جمله زبان انگلیسی در هیچ نهاد ورزشی ورزشی ایران ضمن عدم تسلط به زبان مسئوالن

ف بزرگی در ورزش کشور در اخذ و برگزاري باشند، لذا چنین ضعهاي موثر نمیتاثیرگذار داراي پست

رسد یکی از معیارهاي مهم رو به نظر می از این. المللی بزرگ ورزشی تاثیر زیادي داردرویدادهاي بین

ورزشی کشور باید تسلط به زبان انگلیسی باشد تا این ضعف براي برقراري ارتباط موثر با  مسئوالنانتخاب 

هاي آموزش زبان انگلیسی اجباري و مستمر ایجاد کالس ،همچنین. ف شودنهادهاي تاثیرگذار ورزشی برطر

 ي مفیدهاي ورزشی از دیگر راهکارهاها و هیئتدر وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون

موضوع  ،المللی در ایرانهاي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ بینترین ضعفاما از مهم. تواند باشدمی

هاي آنها از صدا و ش بانوان و حضور بانوان ورزشکار خارجی بدون حجاب اسالمی و پخش رقابتورز

ورزش کشور  مسئوالن ، ضروري است کهمهم فرهنگی مسئلهدر این راستا به منظور حل این . ستسیما

ا ارائه هدفمند و با برنامه با مراجع تقلید و صاحب نظر در این حوزه داشته باشند و ب ی موثر،ارتباط

هاي مشکل حضور بانوان کشور در رقابت ،هاي اسالمی راهکارهاي مفید و عملی توام با حفظ ارزش

المللی ورزشی ایران و در مسابقات بینشرکت کننده ورزشکار خارجی خارجی و همچنین حضور بانوان 

شاید یکی از راهکارهاي مفید در  .نماینداز صداوسیما براي همیشه حل  را هانحوه پخش این گونه رقابت

 ،از سویی دیگر .المللی به طور مشترك با کشورهاي همسایه باشدبرگزاري رویدادهاي بزرگ بین مورد،این 

در کشور  ،هنخوشبختا. برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی در کشور مستلزم وجود بستر مناسب است
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المللی از جمله شرایط آب و هوایی اري رویدادهاي بزرگ بینایران برخی از بسترهاي مورد نیاز براي برگز

هاي گردشگري متنوع، اقبال عمومی و همچنین صدا و سیماي دولتی که امکان مناسب و چهار فصل، جاذبه

و متولیان  مسئوالن ،رو از این. وجود دارد ،کندو مسابقات را بدون محدودیت فراهم می بازي هاپخش 

توانند هاي مختلف ورزشی میتصمیم گیرنده در وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیون

المللی ورزشی در ایران المللی براي اخذ و پذیرش رویدادهاي بینبا برجسته کردن این نقاط در سطوح بین

ر بسیاري از کشورهاي دیگر از جمله در حالی این نقاط قوت در ایران وجود دارد که د. اقدام نمایند

آسیایی و مسابقات جام جهانی فوتبال را تقبل  بازي هاکشورهاي حاشیه خلیج فارس مانند قطر که میزبانی 

ورزشی  مسئوالنچنانچه عزم ملی و اتحاد و همدلی در بین  ،بنابراین. وجود ندارد یشرایطچنین  اند،کرده

المللی مانند مسابقات کشورهاي با امکان سنجی نوع رویداد بزرگ بینوجود آید و ه بدر این راستا کشور 

  توان زمینه برگزاري رویدادهاي بزرگ وجود دارد، میکمتر اسالمی که مشکالت فرهنگی بانوان در آن 

تواند تاثیرگذار المللی چند نکته مهم میهاي بینبراي حضور در عرصه. المللی را در کشور فراهم کردبین

ها در مسایل جهانی و موقعیت وضعیت اقتصادي مناسب کشورها، نفوذ سیاسی دولت :از جمله ؛باشد

آن نفوذ و تاثیرگذاري و افزایش کشور با توجه به بهبود وضعیت اقتصادي . از نقطه نظر راهبرديکشورها 

ورزشی  ئوالنمس که رسد، به نظر میدلیل داشتن ریاست جنبش عدم تعهددر بین کشورهاي اسالمی به 

از  مرکب به طوري که تشکیل شورایی اي استفاده نمایند؛به نحوه شایسته فرصت هااز این  می توانند کشور

براي استفاده از موقعیت مزبور براي  هاي مختلف کشورهاي عضو جنبش عدم تعهدافراد حاضر در کمیته

هاي گیريمللی ورزشی و همچنین رايالهاي تاثیرگذار بینرگذاري در انتخابات و انتصابات پستیتاث

در این راستا . پیشنهاد می گرددایران  بهالمللی ورزشی مختلف براي دادن امتیاز برگزاري رویدادهاي بین

هاي ورزشی فدراسیون مسئوالنوزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و  مسئوالنبه توانایی  تنهانباید 

اي مختلف وزارت امور خارجه و سفراي جمهوري اسالمی ایران در کشوره مسئوالناکتفا کرد، بلکه نقش 

دیدگاه مناسب دولت در به روز  ،از سویی دیگر. تواند مهم و کلیدي باشدمی نیز در ایجاد تعامالت مناسب

تواند ي مهم است که میفرصت هااز  ،کردن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی توام با فناوري روز دنیا

چرا که اگر همه  باشد،  المللی ورزشی در کشوره بسیار قوي براي میزبانی رویدادهاي بزرگ بینپشتوان

ها و اماکن و تجهیزات ورزشی که الزمه برگزاري ، اما زیرساختاشدشرایط سیاسی و اقتصادي فراهم ب

هاي مختلف برگزاري رویداد اعطاي میزبانی و امکاننباشد،  شایسته رویدادهاي ورزشی است در دسترس

مهم دیگر که حضور کشورهاي دیگر را در یک رویداد  مسئله. بودنخواهد  میسورورزشی در کشور 
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        ها در سطحآن تواند تضمین نماید، موقعیت و جایگاه ورزشی ورزشی بزرگ در سایر کشورها می

ی از جمله کشتی، هاي ورزشپس از پیروزي انقالب اسالمی برخی رشته ،خوشبختانه. المللی استبین

 ،همچنین .المللی  برخوردار هستندبین میادینمناسبی در جایگاه  باال و از سطح فنی تکواندو و وزنه برداري

گرفته اند و فراتر از سطح آسیا ماهیت جهانی  ،ال و فوتبال سالنیهاي والیبال، بسکتبهاي اخیر رشتهدر سال

جایگاه این رشته در بین افراد جامعه شده و استقبال خوبی از آنها  این موارد موجب محبوبیت. کنندعمل می

المللی توان در متقاعد کردن تصمیم گیرندگان واگذاري رویدادهاي بزرگ بیناین عوامل میاز . شودمی

توان می مجموع،در . هاي مزبور در ایران استفاده کردورزشی و حضور کشورهاي صاحب سبک در رشته

تواند با یک که بخشی از تهدیدهاي موجود در اخذ میزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی در ایران می گفت

نظام مقدس جمهوري   مسئوالنسیاست  ،پس از پیروزي انقالب اسالمی. نگاه ملی به فرصت تبدیل شوند

 مسئله - بوده اهدیگر کشوربه خاك رض تع وجنگ  صومت،خ بر مبناي دوري از هرگونهیران اسالمی ا

است، در  -به شمار نمی آمده مالکیت جزایر سه گانه موضوعی جدي بر سربه ویژه کشور امارات تنش با 

حضور تسهیل  در منطقه، ثباتی سیاسی ایجاد بیراي اي ببرخی از کشورهاي منطقه و فرا منطقهحالی که 

-اقدامی هماهنگ در رسانه در اي در حوزه خلیج فارس و دستیابی به سودهاي مختلف،کشورهاي فرا منطقه

 در این شرایط، مسئوالن .خبر می دهنداي از وجود جنگ در حوزه خاورمیانه اي و فرا منطقههاي منطقه

ایجاد دوستی و وفاق  ي جهتبه عنوان ابزارتوانند از ورزش هاي مختلف ملی میسیاسی، ورزشی و رسانه

- توطئهخنثی کردن المللی ورزشی ضمن اي مهم و بزرگ بینو با برگزاري رویداده ننداستفاده کالمللی بین

 ،همچنین. واقعیت و ماهیت اصلی جمهوري اسالمی ایران را به جهانیان نشان دهند، هاي استکبار جهانی

هاي موجود نقش کلیدي  داشته باشند براي از بین بردن تنش توانندمی هاي مختلف جمهوري اسالمیرسانه

هاي مفید و تاثیرگذار در این رهگذر به اهداف صلح آمیز صلح جمهوري اسالمی با برنامهو با رساندن پیام 

در این راستا برگزاري مسابقات ورزشی با حضور کشورهاي منطقه . جمهوري اسالمی  کمک شایانی نمایند

 ،ویی دیگراز س. تواند باشددر مناطق مورد تنش با شعار و هدف صلح براي همه کشورها راهکار مناسبی می

و وجود ناامنی،  را فرا گرفته با توجه به این که در حال حاضر بیداري کشورهاي اسالمی منطقه خاور میانه

فرصت براي کشور ما و  ها تهدیدي جدي، براي آنکشورهاي همسایهاز بی ثباتی سیاسی و جنگ در برخی 

فرصت  از اینملی  عزمبرنامه و  د با یکنتوانمی ورزش کشور مسئوالنمناسبی را فراهم کرده است، 

به دالیل ذکر  المللی که کشورهاي مزبوربینبرخی از رویدادهاي  یمیزبانبا پذیرش   ونمایند استفاده بهینه 

به  در سطح منطقه و جهانرا امنیت، صلح و آرامش و واقعیت ایران ، از برگزاري آنها ناتوان هستند شده
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ورزشی و سیاسی کشور با قوانین  مسئوالنبرخی  عدم آشنایی با توجه به این که ،همچنین. نمایش بگذارند

ها بر عدم  و این گونه دیدگاه سازدمی رو به رو هاي جدي ورزش کشور را با چالش ورزشی،المللی بین

رزشی سیاسی و و مسئوالنآشنا ساختن  تاثیر گذاشته است، نیز المللی در کشوراخذ میزبانی رویدادهاي بین

بسیار مفید   تواندمی در باز کردن گره موجود المللی ورزشیالمللی و بینکشور با قوانین و مقررات بین

   .واقع شود

المللی در راهبردهاي اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین که پژوهش نشان دادهاي یافته برخی از 

هاي بین المللی تعداد کرسی افزایش ،کشورورزش نظام بازاریابی ورزشی در  ايارتق :از عبارت اندایران 

هاي فعالیت رسانه افزایش ،فرهنگی کشور نسبت به ورزش بانوان مسئوالنبهبود نگرش مراجع و ورزشی، 

  سطح کیفی  يارتقا، ، بهبود نظام گردشگري و اکوتوریسم ورزشی درکشورالمللیملی در سطوح بین

و متولیان ورزش کشور نسبت به اخذ میزبانی و  مسئوالنورزشی بیشتر در کشور، بهبود نگرش هاي رشته

برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللی ورزشی، بهبود توان رقابتی کشور جهت اخذ میزبانی و برگزاري 

 النمسئوالمللی ورزشی، توسعه نظام حقوقی حق پخش تلویزیونی، افزایش باور ین برویدادهاي بزرگ

، استینوس )2005(، گتز)2012(پژوهش پریوس با نتایج هایافتهاین که  نسبت به محبوبیت ورزش در جامعه

اخذ میزبانی و  راهبردبه تدوین که ) 2004(و چالیپ ) 2006(، وایتسون و هورن )2008(، گلین )2008(

اهبرد اتخاذ شده در کشور نزدیک به ر یهایراهبردبه برگزاري رویدادهاي در کشورهاي مختلف پرداخته و 

  موقعیت راهبردي اخذ و برگزاري رویدادهاي بزرگ  ،همچنین. همخوانی دارد ،بودندیافته دست  ایران

، استینوس )2005(، گتز)2012(المللی در ایران در موقعیت تدافعی قرار دارد که با نتایج پژوهش پریوسبین

موفقیت در اخذ و میزبانی رویدادهاي . همخوانی ندارد) 2006(، وایتسون و هورن )2008(، گلین )2008(

ی مدت است تا با هر کشوري به خصوص ایران مستلزم داشتن یک برنامه راهبردي و طوالن توسطبزرگ 

تدوین راهبردهاي اخذ میزبانی در این راستا . اجراي آن بتوان در اخذ میزبانی و برگزاري آن موفق عمل کرد

المللی بر مبناي پژوهش حاضر نکات مهم و راهبردهاي خاصی را براي و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین

که راهبردهاي تدوین شده بیانگر این است که به طوري  ؛نمایان ساخته استهاي مختلف در حوزه مسئوالن

یک سري  ضروري است بر مبناي راهبردهاي تدوین شدهالمللی اخذ میزبانی رویدادهاي بزرگ بینبراي 

در . انجام شودالمللی مناسب در سطوح سیاسی و ورزشی فرآیندهاي به هم پیوسته از جمله ارتباطات بین

 موافقت الزم را از باالترین مقامات اجرایی بایدابتدا ن ورزش کشور والئمس ،رسداین راستا به نظر می

هاي خانهوزارتبا همکاري  سپس. کسب نمایندچنین رویدادهایی  جهت برگزاريت دولت ئهی همچون
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 برقراري هاي کشور در سایر کشورها نسبت بهوزارت امورخارجه و سفارت خانهمختلف از جمله 

در . اقدام کنندنسبت به کشور و همچنین ورزش کشور مساعد سایر کشورها  ارتباطات سیاسی و اخذ نظر

 ن سیاسیالوئاي که با اقدامی هماهنگ با مستوان از اقدامات مثبت تیم مذاکره کننده هستهاین رابطه می

همان طوري که  .الگو برداري کرد ،انداقدامات موفقی انجام داده ايپیشبرد مذاکرات هستهبه نسبت  کشور

ن الوئاي کشور با هماهنگی کامل با باالترین مقام کشور یعنی رهبر معظم انقالب، مستیم مذاکره کننده هسته

نمایند و از مذاکرات با قدرت و مهارت خاصی اقدام می دراي قوه مقننه و قوه مجریه و سازمان انرژي هسته

هستند، چنین اقدامی براي اخذ میزبانی رویدادهاي بزرگ برخوردار مناسبی المللی هاي ارتباطی بینمهارت

ضروري است به طور همزمان  ،از سویی دیگر . رسدالمللی ضروري به نظر میالمللی در سطوح بینبین

با سرمایه  و متولیان ورزش کشور نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط و مسلط به زبان انگلیسی اقدام

تا با این  کنندمللی ورزشی اقدام لاهاي موثر بینو معنوي نسبت به اخذ کرسیهاي مالی گذاري و حمایت

المللی تاثیر مثبت نسبت به نگرش نهادهاي بینهاي کشور و ضمن شناسایی توانمنديافراد مزبور  ،فرآیند

در ضرورت دارد همچنین . المللی به ایران اقدام نمایندیدادهاي بزرگ بینور امتیاز میزبانی براي واگذاري

هاي اسالمی ارزش ظفالمللی با حن و متولیان سیاسی کشوري براي بهبود روابط بینالوئمساقدامی هماهنگ 

تاثیر منفی نگرش نامطلوب سیاسی برخی از نمایند تا  تالشو تبعیت از منویات مقام معظم رهبري 

به  ؛مللی خنثی گرددلادادهاي بزرگ بینرویمیزبانی اي نسبت به اعطاي امتیاز کشورهاي منطقه و فرامنطقه

هاي ورزشی المللی موجب لغو برخی میزبانیعدم ارتباط مناسب در حوزه سیاسی در سطح بین که طوري

  .در کشور شده استکشورهاي اسالمی  بازي هااز جمله میزبانی 

سیاسی،  يبخش هاهمه و فعالیت مستلزم نگاه ویژه در کشور  ورزشی المللیبرگزاري رویدادهاي مهم بین 

به طوري که براي ورود به چنین رقابتی در ؛ کشور است ، ورزشی و اجتماعیفرهنگی بازرگانی، اقتصادي،

کشور از لحاظ اقتصادي به یک ثبات و رشد معقولی دست یابد تا بر  که المللی ضروري استعرصه بین

جمله ساخت و تجهیز اماکن، تاسیسات و هاي ورزشی و غیر ورزشی از نگاه دولت به زیرساخت ،این مبنا

در حالی که بسیاري از . وجود آیده بو توان سرمایه گذاري در این بخش  بدتجهیرات ورزشی تغییر یا

نیمه تمام زیادي در ورزشی  هاي عمرانیحاکی از این است که طرح کشور ن ورزشوالئهاي مسگزارش

ها در حال حاضر براي کشور میسر امکان تکمیل آن مالیکشور وجود دارد و به دلیل مشکالت 

براي این حوزه لین ورزش کشور وئضروري است اهتمام دولت و مس .)1393خبرگزاري ایسنا، (نیست

   .م شودهفرا ي مهم ورزشی در ایراناولیه براي برگزاري رویدادها رتالش گردد تا بست شود وتقویت 
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در کشور و عدم برگزاري رویدادهاي ورزشی  دین مبین اسالمند ارزشم اتاعتقاد حاکمیت دالیل فرهنگی و

 است که رو به رو ساختههاي جدي با محدودیت در کشوررا برگزاري چنین رویدادهایی  ،بانوان در ایران

مشکل ورزش  که ضروري است در این راستا. به راحتی قابل حل نباشدبا شرایط کنونی،  رسدبه نظر می

کشور با از خارج هاي حضور بانوان در رقابتو کشور  المللی در داخل هاي بینرقابتبرگزاري بانوان و 

 .براي همیشه مرتفع گرددراهبرد مناسب با اتخاذ و فرهنگی کشور  مسئوالنهماهنگی مراجع تقلید و 

به  بایددر کشور وضعیت هتلداري، حمل و نقل، توسعه بازاریابی، گردشگري و سایر موارد نیز همچنین، 

  .نزدیک شودحد استانداردهاي معقول 

ن ورزش الوئکه چنانچه راهبردهاي به دست آمده در پژوهش حاضر مورد توجه مس گفتتوان میدر پایان 

ه المللی ورزشی بو یک عزم جدي و ملی براي اخذ میزبانی و برگزاري رویدادهاي بزرگ بینقرار گیرد 

فرصت توان با بهره گیري از میاین گونه رویدادها دشوار نیست، بلکه امتیاز امکان اخذ تنها نه  ،وجود آید

وضعیت  ،بر این اساس . ط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کردو نقاط قوت، تهدیدها را به فرصت و نقا ها

 یابد و بی تردید،تواند به وضعیت محافظه کارانه، رقابتی و حتی تهاجمی تغییر ایران میموقعیت تدافعی 

، کسب تلف کشور از جمله گردشگري، عمرانمخ يبخش هابر را مثبتی  اتتواند تاثیرچنین رویکردي می

  .داشته باشددر پی المللی ورزشی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشور هاي موثر بینکرسی
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The purpose of research was the codification strategies and determining 
strategic situation of bidding and hosting international mega sporting events in 
Iran. The research was based on mixed methods of qualitative and quantitative. 
The statistical population of the research was 230 persons. They were sport 
management faculty members, managers and experts of sport organizational 
who were familiar with hosting sporting events. 25 managers and elite sport 
experts who were familiar with hosting mega sporting events were chosen 
purposely to qualitative samples. 141 persons were randomly chosen to 
quantitative sample based on Morgan table. To achieve the research objectives, 
the list of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of bidding and 
hosting mega sporting events in Iran were provided, and the final list was 
completed in 3 times on Delphi method and experts’ opinion. Then, the self-
made questioner with 61 questions was distributed among quantitative samples. 
Validity of the questionnaire was confirmed by 20 experts and the reliability 
was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.78 respectively. 
Then, Delphi method was used for compiling strategies and finally the strategies 
were confirmed at the strategic council. Also, PESTSCAN method was used for 
determining strategic situation. For data analysis, the descriptive statistics and 
inferential statistics methods, including Kolmogorov- Smirnov, confirmed 
factor analysis by application of Lisrel software and SPSS software were used. 
A Delphi method was used for qualitative section too. Research findings 
showed that there are 7 strengths, 16weaknesses, 9 opportunities, and 9 threats, 
14 strategies for bidding and hosting international mega sporting events in Iran. 
Also, Iran is located in WT positions for these events. 

Keywords: SWOT, Strategy, Hosting, Mega Sporting Event and Strategic 
Condition 

 


