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2 فصل

طرح رزیی روید دا
Chapter 2 Event Conceptualization

برنامه ریزی رویداد
•

نیاز است که ذینفعان متعددی مشارکت داشته و وظایف متعددی انجام شود .رویدادها مراحل
مختلفی دارند و برنامه ریزی رویداد در هر کدام از مراحل نقش متفاوتی را به خود می گیرد.

•

چهار مرحلۀ برنامه ریزی رویداد:

 .1توسعۀ رویداد :سازمان دهندگان رویداد یک رویداد را پیش بینی و طرح ریزی کرده و از دالیل برگزاری آن
رویداد پشتیبانی و حمایت میکنند
 .2مرحلۀ برنامه ریزی عملیاتی :فعالیتهایی به منظور تبدیل چشم انداز گروه سازمان دهنده به واقعیت به عهده گرفته
می شود .اهداف کالن و خرد برای رویداد تنظیم می شود
 .3مرحله اجرا و پیاده سازی :سازمان دهندگان رویداد منابع را جمع آوری کرده ،کارکنان را آموزش داده ،رویههای
مدیریتی را اجرا نموده و فعالیتها را هماهنگ می کنند
 .4مرحله ارزیابی :نتایج با اهداف تطبیق داده میشود تا اطمینان حاصل شود که رویداد به همان صورت برنامه ریزی
شده در حال اجرا است

چهار مرحلۀ برنامه
ریزی رویداد

توسعۀ رویداد

مرحلۀ برنامه

مرحله اجرا و

ریزی عملیاتی

پیاده سازی

مرحله ارزیابی

رهبری
رهبری قدرتمند یکی از عوامل کلیدی موفقیت رویداد است .بسیار مهم
است که تفاوتهای بین رهبران و مدیران مورد توجه قرار گیرد.
– مدیران کسانی هستند که تصمیم گیری کرده ،وظایف را تعیین نموده ،منابع را
تخصیص داده ،و مشکالت را حل میکنند
– رهبران کسانی هستند که دیگران را برانگیخته کرده و الهام بخش افراد برای
رسیدن به اهداف رویداد هستند .یک رهبر قادر است چشم اندازی از نحوهی
رسیدن به اهداف رویداد را فراهم کند

تصمیم گیری
•

رویدادهای موفقیت آمیز را میتوان به عنوان مشارکت بین ذینفعان ،ورزشکاران و
تماشاگران در نظر گرفت .هر یک از ذینفعان خواسته های مختلفی از رویداد دارند ،و
در صورتی که سازمان دهندگان رویداد خواسته های آنها را درک کنند تصمیم
گیری ها راحت تر خواهند بود.

•

سازمان دهندگان باید سطوح اختیارات و مسئولیتها را تعریف کرده و نحوۀ اتخاذ
تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت را مشخص کنند.
– تعریف دقیقِ نقشها و مسئولیتها برای تصمیم گیرندگان کلیدی این امکان را فراهم میکند که شناخت
بهتری از اختیارات و مسئولیتهای هر یک از واحدهای تحت امر خود به دست آورند
– یک نمودار سازمانی می تواند نحوۀ ارتباط واحدهای مختلف را نشان دهد .عالوه بر این ،نمودارهای
سازمانی ساختار گزارش دهی را از طریق اینکه چه کسی باید به چه کسی گزارش دهد ،نشان داده و
حوزههای مسئولیت پذیری و جوابگویی را مشخص میکنند.

طوفان مغزی
تکنیکی برای شناسایی فرصتهایی است که یک رویداد را منحصر به فرد
میکند .در رویدادهای ورزشی ،جلسات طوفان مغزی با مشارکت گروه
های مختلفی از ذینفعان انجام میشود.
– شرکت کنندگان در جلسات طوفان مغزی باید بر کیفیت ایدهها ،خودداری از
انتقاد ،پذیرش ایدههای غیر معمول ،و همکاری برای بهبود ایدهها متمرکز شوند.
– جلسات طوفان مغزی معموالً در مواجهه با مسائل خاص یا بحرانها تشکیل
میشود.

هدف رویداد
هدف رویداد خود منجر به تصمیمات متعددی در رابطه با طراحی و برنامهریزی
رویداد میشود.
– اهداف یک رویداد :ترویج یک مسئله ،ترویج تصویری برای یک سازمان ،جذب گردشگری و بهبود
اثرات اقتصادی ،برآورده کردن هدفهای حمایت مالی ،یا ترویج یک ورزش.
– سازماندهندگان رویداد باید این نکته را مدنظر قرار دهند که رویداد برای چه کسانی برنامهریزی میشود،
مثالً برای حامیان مالی ،شرکای پخش تلویزیونی ،جامعۀ محلی ،بنیادهای خیریه ،گروههای ادارهکنندۀ
ورزشی .تمام این ذینفعان ممکن است دارای اهداف و نیازهای اولیۀ منحصر به فردی داشته باشند.

انتخاب نوع رویداد
•

رویدادی را انتخاب کنید که به بهترین وجه نیازهای ذینفعان مربوطه را برآورده کند.
سازمان دهندگان رویداد باید هدف ،فرمت رویداد ورزشی ،و منابع الزم برای کسب
موفقیت را مد نظر قرار دهند.

•

چهار عامل دیگر برای مد نظر قرار دادن هنگام انتخاب یک رویداد:

.1

بازار هدف

.2

زمان مورد نیاز برای برنامه ریزی رویداد

.3

زمان بندی رویداد :برنامه اجرایی ،آماده سازی و تقسیم بندی امور

.4

در دسترس قرار داشتن و اندازه اماکن و تأسیسات و مطلوبیت موقعیت و مکان برگزاری

تحلیل SWOT
ابزاری استراتژیک که به برنامه ریزان رویداد اجازه می دهد تا به تجزیه و تحلیل پرداخته
و قوت ها و فرصت ها را شناسایی نموده و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل برسانند.

– قوت ها و ضعف ها عوامل درونی هستند (منابع ،ساختار)
– فرصتها و تهدیدها عوامل بیرونی سازمانی هستند (اقتصاد و محیطهای اجتماعی)
– شناسایی صرف قوت ها و ضعف ها به تنهایی کافی نیست .مهم است که تحلیلی از هر یک از این
عوامل به منظور کسب شناخت صحیح از نتایج ضمنی و پیشنهادات آن انجام داد.
– نیاز به ارزیابی دقیق و صادقانه برای هر عامل وجود دارد .سازمان دهندگان رویداد نمی توانند
فقط بر عوامل مطلوب متمرکز شده عوامل نامطلوب را بی اهمیت تلقی کنند .چنین اقدامی منجر
به برنامه ریزی ضعیف و در نتیجه نتایج ضعیف میشود.

تدوین مأموریت برای رویداد
مأموریت رویداد جهت گیری اصلی را مشخص میکند و می تواند به برنامه ریزی و
تصمیم گیری کمک نماید.

– الزم است سازمان دهندگان رویداد مأموریت خود را شناسایی کرده و آن را اعالم نمایند تا
تصمیمات و فعالیتهای مرتبط با رویداد را به پیش ببرند.
– سازمان دهندگان اقدام به تدوین بیانیه مأموریت می کنند که بیانیهای مختصر است که توصیف
میکند آنها چه کسانی هستند و چه کاری انجام میدهند .این بیانیه همچنین فلسفه و ارزشهای
سازمان را اعالم می نماید.
– بیانیه باید موجز بوده و پیامی واضح را برای تمامی افراد منتقل کند .هر کلمهای باید هدف داشته
باشد.

تنظیم اهداف کالن و اهداف خرد
هدف گزینی بخشی مهم از فرایند برنامه ریزی است .اهداف کالن و اهداف خرد جهت
گیری را مشخص نموده و نحوۀ سنجش و اندازه گیری موفقیت یا شکست یک رویداد را
تعیین می کنند.
– اهداف کالن ،بیانیههایی کیفی و کلی هستند که جهت گیری را در پشتیبانی از مأموریت رویداد
ارائه میکنند مثالً ایجاد ارزش برای حامیان مالی
– اهداف خرد ،بیانیههایی کمی و ویژه هستند که به عنوان شاخصهای قابل اندازه گیری برای
رسیدن به اهداف کالن سازمانی عمل میکند.

– اهداف خرد باید ویژه ،قابل اندازه گیری ،قابل دسترسی ،واقع گرا و مقید به زمان باشند
(.)SMART

برنامه ریزی
تدارکات و پشتیبانی

تاریخ

زمان

محل

مدت زمان

برنامه ریزی تدارکات و پشتیبانی
• تاریخ :هنگام زمانبندی رویداد ،سایر رویدادهای محلی اصلی،
رویدادهای ورزشی مختلف ،و یا تعطیالت رسمی مهم را مد نظر قرار
دهید.
• زمان :مدت زمانی را که هر مسابقه طول میکشد مد نظر قرار دهند.
برای رویدادهایی با مسابقات چندگانه (نظیر تورنمنتها) ،زمان مورد
نیاز برای آماده سازی تاسیسات بین رقابتها ،و میزان استراحتی را که
مسابقه دهندگان بین هر مسابقه نیاز دارند ،در نظر بگیرید.
)ادامه دارد(

برنامه ریزی تدارکات و پشتیبانی (ادامه)
• محل :شهر یا اماکن میزبان را انتخاب کنید ،که احتمال حضور مردم در
رویداد را مشخص می کند .اندازۀ اماکن ،ظرفیت آن ها و پارکینگ را
مد نظر قرار دهید.
• مدت زمان :اگرچه اغلب رویدادها یک روزه هستند؛ اما برخی دیگر از
رویدادهاهفتهها و حتی ماهها طول میکشند .نیازهای مسافرتی شرکت
کنندگان و در دسترس بودن تسهیالت را مد نظر قرار دهید.

تفکر خالقانه و برنامه ریزی برای منحصر به فرد بودن
رقابت شدیدی برای جلب بیشتر تماشاگران ،شرکت کنندگان و حامیان مالی وجود دارد.
برای جلب توجه و متفاوت کردن خود از سایر رقابتها ،ویژگی های منحصر به فردی
داشته باشید.
– مولفۀ خاصی از رویداد (از قبیل موقعیت مکانی رویداد) را که آن را به یاد ماندنی کند برجسته
کنید.
– منحصربه فرد بودن می تواند از نام رویداد شروع شود (مثال سوپرجام)
– یک ایدۀ کوچک می تواند به نتایجی بزرگ منتهی شود (لیگ مسابقات کالسیک زمستانی لیگ
ملی هاکی)

– رویدادهای کوچکتر از برنامه ریزی های خالقانه بهره می گیرند (مثالً دویدن در گِل)

برنامه ریزی برای مولفه های ترویجی و فرعی
با برنامه ریزی برای رویدادهای جانبی از قبیل برنامههای نمایشی برای
هواداران و جشنوارههای موسیقی ،اهداف خرد سازمان دهندگان رویداد
را بیشتر کنید
– بعضی مواقع این رویدادها می توانند از امور خیریه پشتیبانی کنند :لیگ ملی
فوتبال در پیوند با مسابقات سوپرجام یک جشن کالسیک با اهداف خیریه را
برگزار کرد.
– بسیاری از رویدادها ،رویدادهای جانبی متعددی را برای کسب اهداف مختلف
طراحی و برنامهریزی می کنند.

طراحی جدول زمانی عملیاتی
رویدادهای کوچک ممکن است که به چند هفته تا چند ماه برای برنامهریزی
نیاز داشته باشند؛ اما رویدادهای بزرگ نیازمند برنامهریزیها طوالنی مدت
بوده و برنامهریزی ممکن است سالها طول بکشد.
– به منظور کار کردن مطلوب و بدون عجله با رسانهها ،حامیان مالی ،و محلها و
اماکن ،برنامهریزی باید  18تا  24ماه پیش از رویداد شروع شود.
– وظایف و نیازهای تدارکاتی را مشخص نموده و همچنین میزان مناسب بودجه و
زمان مورد نظر برای تکمیل پروژه را تعیین نمایید.
– وظایف باید در ارتباط با یکدیگر برنامه ریزی و زمانبندی شوند.

برنامه ریزی برای شرایط احتمالی
محتمل است که برنامه ها همانگونه که تدوین شدهاند و انتظار میرود ،اجرا نشوند.
بنابراین ،مدیران رویداد باید آن چیزهایی را که ممکن است به درستی عمل نکنند،
شناسایی کرده و برنامههای اقتضایی را برای مقابله با هر گونه شرایط احتمالی توسعه
دهند.
– سطحی از آمادگی را ایجاد کنید به گونه ای که بتوانید مشکالت را به حداقل رسانده و مسائلی را
که موجب رنجش و ناراحتی شرکت کنندگان و تماشاگران میشود کاهش دهید.
– زمینههای مستعد برای مشکالت را شناسایی کرده و برنامههایی را برای نحوهی برخورد با هر یک
از این موارد تدوین کنید.
– احتمال وقوع برخی از موارد فوق کم است؛ اما باید برنامهریزی شوند؛ زیرا در صورتی که رخ
دهند ،به شدت بر رویداد تأثیر میگذارند.
– برنامهریزی اقتضایی باید یک فرایند پویا باشد .بررسیهای مستمر و بازنگریها برای شناسایی
خطرهای احتمالی و روشهای جایگزین برای مقابله با این خطرها ضروری است.

