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 بر مدیریت یک رویداد ورزشی کدامند؟عوامل تأثیرگذار 
 مینا خدایاری

 پردیس نسیبه تهران دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان،
 

ها، ارتباط با پرسنل، درآمدهای بالقوه یک ریزی، مدیریت مالقاتها اعم از رهبری، برنامهمدیریت یک رویداد ورزشی در تمام زمینه
گرا مورد گرا و تحولست. این مقاله، حوزه رهبری مدیریت یک رویداد ورزشی را به دو صورت عملرویداد ورزشی و غیره حائز اهمیت ا

 ها و جلسات پرداخته است. بحث قرار داده و به بررسی مدیریت مالقات
ر داده است. اطالعات مقاله حاضر، از نوع مقاالت توصیفی است و به صورت تحلیلی مدیریت رویداد و عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرا

 ای گردآوری شده است.این پژوهش به روش کتابخانه
نتایج این مطالعه، حاکی از آن بود که ارتباط برقرار کردن با کارکنان به ویژه قبل و در حین اجرای رویدادهای ورزشی اهمیت فوق 

 توانند بر رویداد ورزشی اثر منفی بگذارند.                              یاند، مریزی شدهای دارد و مدیریت و جلساتی که به صورت ضعیف برنامهالعاده
 مدیریت یک رویداد ورزشی: 

 ریزی، سازماندهی هماهنگیانجام عملیات قبل از اجرا : برنامه .1

 های اجرایی در جریان برگزاری یک رویداددر هنگام اجرا : فعالیت .2

قال وسایل، انجام امور بهداشتی(، )بخش ارزیابی: بررسی و  مقایسه عملکردها، بعد از اجرا )بخش عمومی: تسویه حساب، انت .3
 بندی نهایی(                                                                                                                جمع

های مختلفی چون پخش تلویزیونی، تبلیغات و بازرگانی، تواند از راهنتیجه دیگر این بود که درآمدهای بالقوه یک رویداد ورزشی می
 درآمدهای مسابقه و غیره ایجاد شود. 

دهد که مدیریت رویدادهای ورزشی به طور تدریجی از شکل سنتی خود خارج شده و به سوی عالوه بر موارد فوق، این پژوهش نشان می
 باشد .حاضر جوابگوی نیازهای اساسی بشر نمی رود و شکل سنتی آن در عصرتخصصی شدن پیش می

 مدیریت، رویداد، ورزش، رهبری، درآمد واژگان کلیدی:
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