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بنام خدا

استاد ارجمند
با سالم و احترام

ضمن سپاس و تشکر از همکاري صمیمانه جنابعالي در این پژوهش و به منظور کمک به امر 
ارزشمند شما،  نظرات و تجربیات  از  بهره مندي  پیشرفت ورزش در کشور، و همچنین  توسعه و 
مي باشید  مطلع  که  همانگونه  نمائید.  یاري  را  ما  پیوست  سؤاالت  به  پاسخ  در  است  خواهشمند 
منافع  داراي  کشور  براي  ورزشي  المللي  بین  بزرگ  رویدادهاي  برگزاري  و  میزباني  درخواست 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي وفرهنگي زیادي است، که این موضوع باعث توجه و رقابت کشورها 
براي کسب میزباني این رویدادها شده است. لذا در پژوهش حاضر بدنبال تدوین راهبرد میزباني و 
برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي )مثل بازي هاي المپیک، جام جهاني فوتبال، بازي هاي 

آسیایي و...( در کشور هستیم.
نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشور ایران براي درخواست میزباني و برگزاري 

رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي را بصورت مکتوب در سؤاالت پیوست مرقوم فرمائید.  
                                                                                             

     با سپاس                                                                                                 

پیوست ها



مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی170

فرم شناسایي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید هاي میزباني و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین 
المللي ورزشي در ایران 

1- به نظر شما مهمترین نقاط قوت ایران در میزباني رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي کدامند؟
)منظور از قوت ها، همان توانمندي هاي محیط داخلي کشور جهت میزباني این رویداها مي باشد(

مثال :  
وجود سالن هاي ورزشي، استادیوم و مراکز آبي استاندارد در کشور. ▪
وجود منابع انساني متخصص مورد نیاز در زمینه رویدادهاي بزرگ ورزشي در کشور. ▪

 -1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
 -8
-9

-10
-11
و......

2- به نظر شما مهمترین نقاط ضعف ایران در میزباني رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي کدامند؟
این  میزباني  نارسایي هاي محیط داخلي کشور جهت  از ضعف ها، همان محدودیت ها و  منظور   (

رویدادها مي باشد(.
مثال : 

فقدان زیرساخت هاي عمومي )جاده اي، ریلي و هوایي( در کشور.  ▪
وجود مشکالت قانوني در پذیرش اسپانسرهاي بین المللي. ▪

-1
-2
-3
-4



171پیوستها

-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
-13
و......

ورزشي  المللي  بین  بزرگ  رویدادهاي  میزباني  براي  ایران  فرصت هاي  مهمترین  شما  نظر  به   -3
کدامند؟

)منظوراین است که در محیط پیراموني )خارجي( کشور جهت میزباني این رویدادها، چه فرصت هایي 
وجود دارد(
مثال :   

 توسعه تجارت و کسب و کار در کشور. ▪
ارتقاء و پیشرفت ورزش در کشور. ▪

 -1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
و.....
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4- به نظر شما مهمترین تهدید هاي کشور، جهت میزباني رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي 
کدامند؟

کننده محسوب  تهدید  دارند و عوامل  پیراموني کشور وجود  )منظور عواملي است که در محیط 
مي شوند(
مثال: 

ایجاد هزینه هاي مالي گزاف براي کشور. ▪
ایجاد ریسک و خطر براي امنیت کشور. ▪

 -1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12
و.....
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بنام خدا

استاد ارجمند
با سالم و احترام

همانطوري که مستحضرید، درخواست میزباني و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي 
براي کشور داراي منافع اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگي زیادي است که این موضوع باعث توجه 
این راستا، جهت  اینگونه رویدادها شده است. در  براي کسب میزباني و برگزاري  و رقابت کشورها 
درخواست و اخذ میزباني رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي، باید بر اساس یک چارچوب نظام مند 
علمي اقدام شود تا موفقیت دردرخواست و برگزاري آنها حاصل شود، لذا پژوهش حاضر بدنبال تدوین 
راهبرد میزباني و برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي )مثل بازي هاي المپیک، جام جهاني 
فوتبال، بازي هاي آسیایي و...( در ایران مي باشد. از آنجا  که میزباني و برگزاري چنین رویدادهایي در هر 
کشوري متأثر از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدید هاي موجود در آن کشور است، لذا خواهشمند 
است نظرات ارزشمندتان را در خصوص سئواالت زیر اعالم فرمائید. پیشاپیش از حسن نظر و صرف 

وقت گرانبهایتان جهت پاسخگویي به سئواالت پیوست، نهایت تشکر و قدرداني را دارم. 

با سپاس
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هر کدام از موارد زیر، تا چه اندازه به عنوان یک نقطه قوت براي درخواست میزباني و برگزاري 
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در ایران محسوب مي شود ؟

هیچکدامکممتوسطزیادخیلي زیادتوانمندي ها )نقاط قوت(ردیف
وجود نیروهاي متخصص در ورزش کشور۱

وجود تماشاگران مشتاق، پرشور و عالقمند در 2
کشور

وجود افراد باتجربه و آگاه به امر برگزاري ۳
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي درکشور

حمایت، تعامل و همکاري مناسب  رسانه ها ۴
براي اطالع رساني و پخش مستقیم بازي ها 

در کشور

وجود جاذبه هاي گردشگري )تاریخي و طبیعي 5
( در کشور

وجود شرایط آب و هوایي مناسب در کشور6

وجود سابقه میزباني و برگزاري رویدادهاي مهم 7
بین المللي ورزشي در کشور

وجود انگیزه باالي مدیران جهت برگزاري ۸
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي درکشور

نگرش مثبت و حمایت مدیران و مسئولین ۹
اجرایي ارشد براي میزباني وبرگزاري 

رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در کشور

اقبال عمومي براي میزباني رویدادهاي بزرگ ۱۰
بین المللي ورزشي در کشور

وجود نیروهاي داوطلب در بین دانشجویان، ۱۱
دانش آموزان متوسطه و معلمین براي برگزاري 

رویداد در کشور.

وجود امنیت کافي و مناسب در کشور.۱2

وجود ورزشکاران نخبه با وجهه جهاني در ۱۳
کشور.

کسب رتبه ها و افتخارات ورزشي بسیار زیاد ۱۴
در سطوح مختلف بین المللي، جهاني و المپیک 

شهرت در میهمان نوازي ایرانیان۱5

وجود ساختار منسجم در سیستم ورزش کشور.۱6

وجود هتلها، کمپ ها، شهرک ها و اردوگاههای ۱7
ورزشي استاندارد در کشور. 

وجود ورزش هاي بومي و محلي متنوع و جذاب ۱۸
در کشور.
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هرکدام از موارد زیر، تا چه اندازه به عنوان یک نقطه ضعف براي درخواست میزباني و برگزاري 
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در ایران محسوب مي شود ؟

هیچکدامکممتوسطزیادخیلي زیادضعف ها )محدودیت ها (ردیف
فقدان هتل هاي مناسب و کافي در کشور.۱

فقدان زیرساخت هاي مورد نیاز شهري )حمل ونقل هوا یي، 2
زمیني، خدمات و.....( در کشور.

کمبود اماکن ورزشي استاندارد و کافي در کشور.۳

بازاریابي ورزشي ضعیف در کشور.۴

کم اهمیت بودن و ساده اندیشي مسئولین نسبت به فرآیند 5
اخذ میزباني  وبرگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللي 

ورزشي.

آشنا نبودن مسئولین و دست اندرکاران امر ورزشي به زبان 6
هاي روز دنیا.

اقتصاد دولتي حاکم بر ورزش کشور.7

عدم تفکر استراتژیک جهت اخذ میزباني وبرگزاري ۸
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در کشور.

نداشتن پست ها وکرسي هاي  با نفوذ در مجامع بین المللي ۹
ورزشي.

محدودیت ها و مشکالت فرهنگي و مذهبي در کشور.۱۰

کم توجهي به راه اندازي نهضت داوطلبي در نظام ورزش ۱۱
کشور.

عدم وجود بخش  ویژه میزباني و برگزاري رویدادهاي ۱2
بزرگ بین المللي ورزشي در ساختار ورزش کشور.

ضعف در فناوري و تکنولوژي هاي نوین و روزآمد در ۱۳
کشور.

عدم تعیین جایگاه بخش خصوصي در امر میزباني و ۱۴
برگزاري رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در کشور.

فقدان قوانین و نظام مشخص اسپانسر هاي ورزشي در کشور.۱5

محدودیت هاي موجود در امر حضور بانوان ورزشکار ۱6
خارجي در رقابت هاي بین المللي ورزشي در کشور.

فقدان سایت ها و نشریات الکترونیکي ورزشي به زبان روز ۱7
دنیا در کشور.

عدم تعامل و حمایت الزم وزارت خارجه با وزارت ورزش، ۱۸
براي اخذ میزباني رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي 

در کشور.

عدم نظام شایسته ساالري در امر گزینش مدیران و ۱۹
متولیان ورزش کشور.

عدم امکان پخش مسابقات بانوان از رسانه ملي کشور.2۰

فقدان کتب و منابع ویژه میزباني و برگزاري رویدادهاي 2۱
بزرگ ورزشي در کشور.
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برگزاری  و  میزباني  درخواست  براي  فرصت  یک  عنوان  به  اندازه  چه  تا  زیر،  موارد  از  هرکدام 
رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران محسوب می شود؟

هیچکدامکممتوسطزیادخیلي زیادفرصت هاردیف
دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و تجهیز ۱

اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشي در کشور.
ایجاد گرا یش میزباني و برگزاري رویدادهاي 2

بزرگ ورزشي در دانشگاه هاي کشور
توسعه و تقویت نظام داوطلبي در فدراسیون ۳

هاي ورزشي کشور
ارتقاء فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور۴
بهبود وضعیت وجایگاه اقتصادي کشور طي سا 5

لیا ن اخیر
جایگاه مناسب سیاسي ایران در بین کشور هاي 6

اسالمي و در حال توسعه. 
اقبال عمومي از برخي رشته هاي ورزشي در 7

کشور )مثل کشتي، فوتبال، والیبال،تکواندو ( 
وجود مناطق آزاد گردشگري و اقتصادي در ۸

کشور ) مثل کیش، قشم، چابهار، انزلي و.....(
فرهنگ مناسب میهمان نوازي در نزد ایرانیان۹
جهاني بودن برخي از رشته هاي ورزشي در ۱۰

کشور
موقعیت استراتژیکي و ژئوپولیتیکي ایران در ۱۱

منطقه حساس خاورمیانه
افزایش اسپانسرها و حامیان مالي ورزشي طي ۱2

سا لیا ن اخیر
کیفي تر واستاندارد  شدن اماکن و تجهیزات ۱۳

ورزشي طي سالیان اخیر در کشور
زیر ساخت ها و  حمل و نقل مطلوب در کشور۱۴
رفتارهاي مناسب اجتماعي  در کشور۱5

نیروهاي داوطلب و تربیت شده در کشور۱6
وضعیت اقتصادی مطلوب در کشور۱7
گردشگری ورزشی مطلوب در کشور۱۸
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هرکدام از موارد زیر، تا چه اندازه به عنوان یک نقطه تهدید براي درخواست میزباني و برگزاري 
رویدادهاي بزرگ بین المللي ورزشي در ایران محسوب مي شود ؟

هیچکدامکممتوسطزیادخیلي زیادتهدیدات و خطراتردیف

چالش سیاسی با برخی از کشورهای ۱
منطقه)جزایر سه گانه، بیداری اسالمی(

عدم توجه جدی مدیران و مسئولین ورزش 2
کشور به پروتکل ها، قوانین و مقررات بین المللی 

ورزشی و وجود اساسنامه های غیر استاندارد.
تعامالت ضعیف بین مدیران ورزش کشور با ۳

نهادهای بین المللی ورزشی
وجود رقبای قوی برای میزبانی رویدادهای ۴

ورزشی در سطح منطقه و جهان
تبلیغات منفی رسانه های بیگانه و دشمنان بر 5

علیه کشور 
نبود قوانین حق پخش تلویزیونی6
تحریمهای اقتصادی و سیاسی7
جنگ و هرج و مرج در کشورهای همسایه۸

محدودیت در خصوص حضور بانوان به ویژه ۹
بانوان خارجی تماشاگر در ورزشگاه ها

وجود مشکالت و چالش هاي سیاسي کشور ۱۰
در سطح بین المللي

نداشتن اعضاء ایراني در فدراسیون هاي  ۱۱
جهاني

به خطر افتادن امنیت جانی ورزشکاران و ۱2
مسئولین در ایران


