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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائۀ راهبردهاي توسعۀ صنعت گردشگري ورزشی تفریحی در ایران است.هدف:
جامعۀ آماري متشکل از بود. تحلیلی- حاضر از نوع مطالعات توصیفیپژوهشروش انجام شناسی:روش

ورزش و همچنین مدیران عالی ها در دو حوزه گردشگري و دویست نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه
ها، وزارتخانه ورزش و جوانان و کمیتۀ ملی المپیک و مدیران عالی سازمان میراث فرهنگی و فدراسیون

صورت کل شماري بود. گردشگري شهر تهران بودند. انتخاب نمونۀ آماري به
نظرات اعضاي شوراي با مطالعۀ وضعیت موجود صنعت گردشگري ورزشی کشور و با استفاده ازها:یافته

بندي این اي و براي رتبهها از آزمون دوجملهداري گویهراهبردي پرسشنامه تنظیم گردید. براي تعیین معنی
8ضعف، 14قوت، 11دار بودن حاکی از معنیپژوهشهاي ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافتهگویه

و هافرصت، هاضعف، هاقوتبا مقایسۀ زوجی بود. تهدید درگردشگري ورزشی تفریحی در ایران10فرصت و 
تهدیدهاي شناخته شده و سود جستن از نظرات اعضاي شوراي راهبردي پژوهش، هشت راهبرد جهت 

از: توسعۀ استراتژي اندعبارتتوسعۀ گردشگري ورزشی تفریحی در ایران پیشنهاد گردید. این راهبردها 
ی در مناطق داراي ظرفیت گردشگري ورزشی تفریحی، ایجاد المللنیببرگزاري رویدادهاي ورزشی ملی و 

ي اینترنتی جهت هاتیساي مخصوص گردشگري ورزشی تفریحی در مناطق مختلف کشور، تدوین هاتیسا
ي داخلی و خارجی در گذارهیسرماي ورزشی تفریحی، تدوین نظامی جهت جذب هاجاذبهتبلیغ و بازاریابی 

دوین و اجراي نظامی جامع جهت آنالیز و ارزیابی مداوم فواید مختلف گردشگري ورزشی تفریحی، ت
گردشگري ورزشی تفریحی براي کشور، معرفی صنعت گردشگري ورزشی تفریحی به جامعه با انجام تبلیغات 

ي گردشگري ورزشی تفریحی در حاشیۀ هاجاذبهو بازاریابی در این زمینه، ایجاد نظامی جهت معرفی 
ي مرتبط با هاسازمان، نهادها و هابخش، پرورش نیروهاي متخصص مدیریتی در رویدادهاي ورزشی

.44ي اصل هااستیسي گردشگري ورزشی با توجه به سازیخصوصگردشگري ورزشی و تدوین نظام جامع 
ریزان بخش گردشگري و در مجموع با توجه به اهمیت گردشگري ورزشی مدیران و برنامهگیري:نتیجه

ید اهتمام الزم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند. در این میان از ورزش کشور با
هاي مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه ها، نهادها و سازماناي که باید میان بخشتعامل آگاهانه و سازنده

گردشگري ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل ماند.
ي ورزشی.هاجاذبهردشگري ورزشی، ، گصنعت گردشگري: هاي کلیديواژه
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مهمقد
1نقش بسیار مهمی دارد (ایوناهاانسانپدیدة اجتماعی جهانی در زندگی نیتربزرگعنوانبهورزش 

) و بخشی 1387). در واقع ورزش از ملزومات زندگی معاصر گردیده (معین فرد، 2008و همکاران، 
از سوي دیگر گردشگري نیز همانند .)2006، 2(بوچشودیمنگ و هویت ملل محسوب از فره

). 1384، امامی، 1380، 3، لومسدن1372ورزش بخش مهمی از زندگی مدرن شده است (الوانی، 
ي در اقتصاد جهانی به عهده دارد. عالوه بر آن، این صنعت اژهیوامروزه صنعت گردشگري نقش 

هاملتو برقراري و تحکیم انس و الفت بین هاتمدن، گفتگوي هافرهنگعامل مؤثري در تعامل 
طوربهکه تعامل و ارتباط بین گردشگري و ورزش هاستمدت). 1387قیامی راد و همکاران، است (

ي اخیرگردشگري ورزشی هاسال). به طوري که در 1382اخالق، (ملکافتهیگسترشي اندهیفزا
، 4ي و توسعه بوده است (کاستاریگاوجاکثر کشورهاي دنیا در حال صنعتی پیشرو درعنوانبه

و 2005، 8؛ کاساسی2005، 7؛ کرتزمن2004، 6؛ جاگو و فردالین2004، 5؛ هینچ و هیگام2004
). 2011، 9ویل

شدیدي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اتکابا توجه به این که اقتصاد کشور ایران 
ي از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات رودنبالهن اقتصادي با دارد و متغیرهاي کال

، و با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و باال بودن نرخ بیکاري، توسعۀ صنعت شودیمشدید 
؛ 1387راد و همکاران، (قیامیباشدیمگردشگري ورزشی در کشور ایران از اهمیت باالیی برخوردار 

که کنندیم) در تحقیق خود به این نکته اشاره 2011و همکاران (10امیز).1384هنرور و همکاران، 
که امارات متحده عربی تمرکز خود را از اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز تغییر داده و در هاستسال

نتیجه شاهد رشد صنایع خدماتی مرتبط با سالمتی، ورزش و تفریحات و گردشگري بوده است. به 
. اما آنچه مسلم است شودیم% تولید ناخالص ملی این کشور را شامل 6/47نایع طوري که این ص

ي بسیاري در زمینه گردشگري ورزشی، متأسفانه هنوز هاتیظرفکشور ایران با وجود داشتن 
نتوانسته به جایگاه و اعتبار واقعی خود در این زمینه دست یابد. چرا که سهم گردشگري این کشور 

درصد 1/0) از تولید ناخالص ملی تنها شودیمی نیز جزئی از آن محسوب (که گردشگري ورزش
). با این حال این 1389نژاد و همکاران، ؛ کاظمی1385؛ مالمیر، 1384است (هنرور و همکاران،
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ی که البته بدنتیتربي هنگفتی که از سوي سازمان هانهیهزسؤال مطرح است که چرا با وجود 
است، کمیته ملی المپیک، گرفتهشکلان وزارت ورزش و جوانان ي این سازمجابهامروزه 

ی صرف المللنیبو سایر نهادهاي مرتبط براي برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی و هاونیفدراس
راد و ، قیامی1384(هنرور و همکاران، شودینمهاسازمان، هیچ بهرة اقتصادي عاید این گرددیم

مشکالت حوزة گردشگري ورزشی در ایران نیترمهمطه یکی از ). در این راب1387زاده، محرم
ي کشور عنوان شده  است. مشکالت هاتیقابلنداشتن برنامه استراتژیک براي این حوزه با توجه به 

از دیگر موانع هارساختیزفرهنگی، مشکالت مدیریتی در گردشگري ورزشی و مشکالت مربوط به 
).1388زاده، (محرمشوندیمسوب توسعۀ گردشگري ورزشی در ایران مح

) 1990(1ردموند.اندکردهي بنددستهگردشگري ورزشی را به طرق مختلف پژوهشگران
و هاموزهي ورزشی، مسابقات جهانی، هاجشنگردشگري ورزشی را به انواع تعطیالت ورزشی، 

ا گردشگري ) از سه حوزة مرتبط ب1992(2. هالکندیمي بندطبقهي مشهور ورزشی هاسالن
ورزشی شامل رویدادهاي ورزشی بزرگ، تفریحات محیط باز و طبیعی و گردشگري ورزشی مرتبط 

) از 1999(4) و تروئر1992)، هال (1990(3با سالمت و تناسب اندام نام برده است. کریستیان
برندیمگردشگري ماجراجویانه به عنوان یک بخش رو به رشد در بازار گردشگري ورزشی نام 

ي از سفر، امجموعهتفریحی دارد ). این نوع از گردشگري ورزشی که ماهیتی2004(هینچ و هیگام، 
ورزش و تفریح در محیط طبیعی است که این محیط شامل جنگل، کوهستان، مناطق برفی و 

ي از انواع بنددستهنیترمعروفو نیترمهم). اما 2006، 5(هادسونباشدیمیخبندان، دریا و صحرا 
گردشگري ورزشی را ) 2005(6است. کرتزمنشدهارائه) 2005کرتزمن (دشگري ورزشی توسط گر

ي ورزشی، هاتیجذاب؛ رویدادهاي ورزشی، اندنمودهنوع اصلی تقسیم 5از دیدگاه عرضه محصول به 
؛ 2005کرتزمن، ی و سفرهاي آبی ورزشی (ورزشیحیتفري هااردوگاهو هامجتمعتورهاي ورزشی، 

، گردشگري ورزشی هايبنددستهدر اکثر شودیمکه مالحظه طورهمان). 2005، 7برازاسحاق
ي است.اژهیوتفریحی داراي جایگاه 

، هاکوهاستثنایی خود در برگیرندة سواحل، سرزمین پهناور ایران با طبیعت رنگارنگ و 
مه کشور ایران را در رتبه ي زیبا و منحصر به فرد است که همه و ههاابانیبو هاجنگل، هااچهیدر

). همچنین ایران 1384ي طبیعی در جهان قرار داده است (صدیق زارعی، هاتیجذابپنجم از نظر 
؛1384ي گردشگري نیز هست (هنرور و همکاران، هاتیجذابیکی از ده کشور اول جهان از نظر 
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ي انسانی، فرهنگی، ورزشی و اهتیظرفو هاتیقابل) که با توجه به سایر 1387راد و همکاران، قیامی
از آن به عنوان کشوري مستعد در توسعۀ صنعت گردشگري ورزشی تفریحی نام برد. توانیمغیره

ي طبیعی مربوط به هاجاذبه) در پژوهش خود نشان دادند که 1388جاه و همکاران (ادبی فیروز
ي و کویر نوردي و گردبانایبي ساحلی، آبی و تابستانی، هاورزشي، گردعتیطبنوردي و دامنه
ي مربوط به شکار و صید بیشترین اهمیت را در توسعۀ گردشگري ورزشی ایران دارند. با هاجاذبه

2024توجه به این که بر اساس برنامۀ چهارم توسعۀ کشور ایران، تعداد گردشگران تا پایان سال 
) و با توجه به 1404اندازچشم(سندمیلیون نفر در سال برسد20باید به رقمی معادل

ي فرهنگی، مذهبی و ارزشی که در این کشور در ارتباط با گردشگري و همچنین هاتیمحدود
که موضوع گردشگري ورزشی تفریحی رسدیمگردشگري ورزشی رویدادها وجود دارد، به نظر 

سعه ي توهايزیربرنامهي جهت توسعه دارد که این نکته باید در ترمناسبو ترمطلوبشرایط 
گردشگري ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

دلیل و بیشترین نیترمهمپیچیده و مشکل است. شاید ذاتاًي براي گردشگري ورزشی زیربرنامه
ي از دو حوزة کامالً مجزاي گردشگري و ورزش اختهیآممشکل این باشد که گردشگري ورزشی 

از کیچیهبدین معنی است که مسئله. این شودیمي مدیریت اجداگانهاست که هر حوزه به طور 
). در این 2005، 1این دو واحد مسؤولیت کامل گردشگري ورزشی را به عهده ندارد (دیري و جاگو

ي برداربهره) بر این نکته اشاره دارند که جهت 1384) و صدیق زارعی (2004(2رابطه ریچی و ادر
و حوزه باید با یکدیگر در ارتباط و متخصصین هر دهاسازماني گردشگري ورزشی هافرصتاز 

)، وید 2005)، دیري و جاگو (2002( 4)، کارتاکولیس و کارلیس1997(3نزدیک باشند. وید و بال
) نیز به اهمیت تعامل مدیران هر دو حوزة گردشگري و ورزش 2007(5) و سوارت و باب2006(

. سوارت اندکردهاشاره ي هماهنگ در توسعۀ گردشگري ورزشی زیربرنامهجهت دستیابی به 
ةي در حوززیربرنامه) به اهمیت 2011) و همافر و همکاران (2007)، سوارت و باب (2002(

) و کارلیس و کارتاکولیس 2006)، کارلیس (2009. اصفهانی (کنندیمگردشگري ورزشی اشاره 
و (6S)ي در جهت توسعۀ گردشگري ورزشی به تعیین نقاط قوتزیربرنامه) براي 2002(

. صدیق زارعی اندنمودهپیش روي این حوزه توجه (9T)و تهدیدهاي(8O)هافرصتو (7W)ضعف
به ارائۀ راهکارهاي توسعۀ گردشگري ورزشی در (SWOT)ات) نیز با تجزیه و تحلیل سو1384(
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صنعت گردشگري (SWOT)) با بررسی2013شهر تهران پرداخت. شوشی نسب و همکاران (
گردشگري ورزشی رویدادها در ایران پرداختند. رائۀ برنامۀ راهبردي توسعۀابهورزشی ایران

و تهدیدهاي (سوات) هافرصت) تحقیقی با هدف ارزیابی نقاط قوت و ضعف و 2010(1کاراداکیس
ي استراتژیک گردشگري ورزشی انجام دادند. این محققین ادعا هايزیربرنامهیک شهر جهت 

ي آتی استفاده نمود. عالوه بر هايزیربرنامهجهت توانیمتحلیل سوات که از این تجزیه وکنندیم
تعیین نمایند که هر یک از نقاط ضعف یا نقاط توانندیمریزان با استفاده از این نتایج این برنامه

) به 2008و همکاران(2. کلتشودیمو یا چه تهدیدهایی هافرصتقوت منجر به پدید آمدن چه 
برنامۀ استراتژیک تدوین ،براي توسعۀ گردشگري ورزشیهاآنپرداختند که یکی از مقایسه دو شهر

در این پژوهش هاآننموده بود در حالی که شهر دیگر هیچ تالشی در این زمینه انجام نداده بود. 
ي استراتژیک داشت، توانست به روابط جدید، زیربرنامهکه شهري که در این زمینه کنندیمثابت 

دست یابد، در حالی که شهر دیگر افتهیبهبودي سازمانی هاشبکهي فرهنگی جدید و هانشیب
)، وید 1997دست یابد. در این رابطه وید و بال (بلندمدتاز این فواید کیچیهنتوانست به 

ي توسعه گردشگري ورزشی هايزیربرنامهدر گذاراناستیو س) بر اهمیت نقش سیاست 2006(
ي یک هااستیسکه چگونه پردازندیم) به بررسی این نکته 2004(3وین و دوین. دکنندیماشاره 

اثرگذاري مرتبط با ورزش و گردشگري و نهایتاً گردشگري ورزشی هابرنامهبر تواندیمکشور 
معتقدند که شکفته شدن ظرفیت واقعی گردشگري ورزشی وابسته به فرایند صلح، تعهد هاآنباشد.

) در 2000(4است. میسون و لیبرمنهاستیترورارگذاشتن اسلحه توسط و کنگذاراناستیس
در نیوزیلند "5ماناواتو"ي کوهستان در منطقهسواردوچرخهتحقیق خود به بررسی وضعیت 

ي براي تفریحات و گردشگري در سطح محلی زیربرنامهچنین بیان داشتند که هاآنپرداختند. 
ي فرایند هایدگیچیپمحلی ممکن است قادر به درك گذاراناستیسلزوماً فرایند آسانی نیست و 

ي مختلف ارائۀ شده هادگاهیدي باید زیربرنامهاینکه در این ژهیوبهي در این زمینه نباشند. زیربرنامه
که دارندیمرا در نظر داشته باشند. این پژوهشگران اظهار نفعيذي هاسازمانتوسط افراد و 

یحات و گردشگري یک فرایند اثرگذار و اثر پذیر است و ادارات دولتی محلی ي براي تفرزیربرنامه
را مدنظر قرار دهند. نفعيذي هاسازمانبایستی در این فرایند درگیر شوند و عقاید و نظرات افراد و 

که محققان در سازدیممروري بر مطالعات صورت گرفته در حوزة گردشگري ورزشی روشن 
و تهدیدهاي گردشگري هافرصتوجه تنوع زیادي در نقاط ضعف و قوت و ي متعدد متهاپژوهش

بر توسعۀ گردشگري ورزشی (عوامل فرهنگی مؤثرورزشی در کشورهاي مختلف و همچنین عوامل 

1. Kardakis
2. Kellet
3. Devin & Devin
4. Mason & Leberman
5. Manawato
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ي هاکنفرانسي آمار و اطالعات، حضور فعال در آورجمع، گذاراناستیسو مذهبی، دیدگاه 
ي هاتیحماي از برداربهرهي و گذارهیسرمارزشی، جذب وساتیتأسی، ساخت و تجهیز المللنیب

) و اثرات مهم توسعۀ گردشگري ورزشی و غیرهي بازاریابی، تبلیغاتهاوهیشبخش خصوصی، 
رسدیم. به نظر اندشده) متی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و غیره(سیاسی، اقتصادي، تاریخی، سال

ي جمعیت شناختی جوامع هایژگیونوع فرهنگ و و مقصد و مبدأاین عوامل با توجه به کشور 
قدم جهت نیترمهممختلف متفاوت باشد. اما آنچه روشن است آگاهی از این عوامل نخستین و 

.باشدیماین حوزه ترحیصحو مدیریت ترقیدقي زیربرنامهشناخت بهتر گردشگري ورزشی و 

شناسی پژوهشروش
صنعت SWOTدر بخش شناخت . ت توصیفی تحلیلی استروش انجام تحقیق حاضر از نوع مطالعا

54پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل کشور از تفریحیگردشگري ورزشی
بود که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت و با استفاده از نظرات شوراي راهبردي پژوهش سؤال

شهر يهاعلمی دانشگاهأتیعضاي هآماري مورد نظر این تحقیق شامل اۀجامعطراحی گردید. 
، ي ورزشیهاونیو همچنین مدیران عالی فدراسیورزشمدیریت گردشگري و ةدر دو حوزتهران

ملی المپیک و مدیران عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع ۀورزش و جوانان و کمیتۀوزارتخان
با توجه به محدود بودن بودند.نفر 200شامل جمعاًپایتخت (شهر تهران) و گردشگري دستی

جامعۀ آماري همین عده به عنوان نمونۀ آماري در نظر گرفته شود. در واقع انتخاب نمونه آماري این 
نمرات خام، يبنداز آمار توصیفی براي طبقهدر پژوهش حاضر. باشدیمکل شمار صورتبهپژوهش 

تعیین منظوراستفاده شد. بهپراکندگی نظیر میانگینيهاشاخصۀو محاسبهایفراوانۀمحاسب
ي هاهیگو، بر روي هر یک از SWOTي پرسشنامه هاهیگوي آماري اهمیت هر یک از داریمعن

استفاده شد. پس از ١يااز آزمون دوجملهو تهدیدها هافرصتي نقاط ضعف و قوت و هافهرست
ي آماري توصیفی هاروشزاهاهیگوي و تعیین وزن هر یک از بندرتبهمنظوربهي داریمعنتعیین 

پیش روي نظام صنعت يدهایها و تهدها، فرصتها، ضعفقوتنیترپس از تعیین مهماستفاده شد. 
از تفریحیصنعت گردشگري ورزشیۀمنظور تدوین راهبردهاي توسعگردشگري ورزشی کشور، به

ها، چهار فهرست قوتبا استفاده ازراستااستفاده شد. در این عوامل شناخته شدهمقایسۀ زوجی
و با استفاده از نظرات اعضاي شوراي راهبردي هازوجی آنۀو مقایسو تهدیدهاهاها، فرصتضعف

گردشگري WTو SO ،ST ،WS، راهبردهاي چهارگانه 2پژوهش از طریق روش طوفان مغزي
تدوین شد.ورزشی تفریحی 

1. Bionominal test
2. Brainstorming
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ي پژوهشهاافتهی
مورد 11ي مربوط به نقاط ضعف و قوت هاهیگواز بین ودشیممالحظه 1که در جدول گونههمان

نیز به هاهیگومورد از 14، 2. بر اساس جدولاندبودهداریمعنبه عنوان نقطه قوت شناسایی شده و 
داریمعنغیر هاهیگوهفت مورد از نیچنهم. اندبودهداریمعنشناسایی شده و ضعفنقطهعنوان 

نیامدند.ابحسبهبوده و قوت یا ضعف 

هاهیگوي بندرتبهي و ادوجملهنقاط قوت گردشگري ورزشی تفریحی از طریق آزمون مقایسه.1جدول

درصد مشاهده گویۀ مورد آزمون
ضعفنقطهشده 

درصد مشاهده 
شده نقطه قوت

سطح 
رتبهنتیجهمعنی داري

1قوت4/176/82001/0و تحقیقات در زمینه گردشگري ورزشیهاپژوهش
وجود کمیته تخصصی گردشگري ورزشی در 

2قوت6/174/82001/0ي گردشگري ورزشیهاسازمان

و سمینارها در حوزه هاکنفرانسبرگزاري 
3قوت8/182/81001/0گردشگري ورزشی

ي خاص هاگروهبرگزاري مسابقات ورزشی براي 
4قوت7/213/78001/0(سالمندان، معلولین و غیره)

5قوت3/227/77001/0ي مسابقات ورزشی کشورهاي مسلمانبرگزار
6قوت5/255/74001/0وضعیت بازاریابی ورزشی

در مندعالقهي براي حضور افراد زیربرنامه
7قوت3/287/71001/0یالمللنیبرویدادهاي ورزشی 

8قوت2971001/0ي ورزشی مختلفهاگیل
وسعه گردشگري ي در تامنطقهعملکرد بخشی و 

9قوت5/295/70001/0ورزشی

10قوت9/321/67002/0کمیت اماکن و تأسیسات ورزشی
11قوت8/342/65005/0کیفیت اماکن و تأسیسات ورزشی
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هاهیگوي بندرتبهي و ادوجملهنقاط ضعف گردشگري ورزشی تفریحی از طریق آزمون مقایسه.2جدول
درصد مشاهده گویه مورد آزمون

ضعفنقطهشده 
درصد مشاهده 
شده نقطه قوت

سطح 
رتبهنتیجهداريمعنی

1ضعف8/902/9001/0گردشگران ورزشیدر خصوصآمار و اطالعات موجود 
ي درگیر در توسعه گردشگري هاسازمانهماهنگی بین 

2ضعف7/853/14001/0ورزشی

یشرو در ارتباط با مراکز گردشگري ورزشی کشورهاي پ
3ضعف4/856/14001/0حوزه گردشگري ورزشی

ي نیروي انسانی متخصص و ریکارگبهجذب، پرورش و 
4ضعف1/859/14001/0مدیریتی در زمینه گردشگري ورزشی

ی در مورد گردشگري رساناطالعچگونگی تبلیغات و 
5ضعف8/842/15001/0ورزشی

ی و رساناطالعدر ي اینترنتیهاشبکهو هاتیساوضعیت 
در نامثبتخدمات به گردشگران ورزشی(رزرو هتل، 

)تیبلمسابقات و رویدادها، تهیه 
6ضعف7/843/15001/0

ي مختلف (جوانان و هادستهبرگزاري مسابقات ورزشی در 
7ضعف4/846/15001/0نوجوانان، نیروهاي مسلح، کارگران)

8ضعف3/847/15001/0وضعیت فرهنگ داوطلبی در کشور
توجه عملی به خالقیت (افکار جدید) و نوآوري 

9ضعف8416001/0ي افکار جدید) در گردشگري ورزشیریکارگبه(

10ضعف9/831/1610/0حمایت حامیان مالی ورزشی از گردشگري ورزشی
ي خارجی در زمینه گردشگري ورزشی در گذارهیسرما
11ضعف5/765/23001/0ایران

ي در حوزه گذارهیسرمااستفاده از بخش خصوصی جهت 
12ضعف3/707/29001/0گردشگري ورزشی

وجود رشته گردشگري ورزشی در مقاطع تحصیلی 
13ضعف7/653/34002/0مختلف

14ضعف9/641/35005/0وپرورشآموزشو هادانشگاهتسهیالت ورزشی 

و تهدیدهاي توسعۀ هافرصتي مربوط به هاهیگوز بین که اشودیممالحظه 3بر اساس جدول 
. جدول اندبودهداریمعنمورد به عنوان فرصت شناخته شده و 8گردشگري ورزشی تفریحی کشور 

. اندبودهداریمعنبه عنوان تهدید شناخته شده و هاهیگوکه ده مورد از دهدیمنیز نشان 4
بوده و فرصت یا تهدید تلقی نشدند.داریمعنغیرهاهیگوچهار مورد از نیچنهم
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هاهیگوي بندرتبهي و ادوجملهي گردشگري ورزشی تفریحی از طریق آزمون هافرصتمقایسه.3جدول

درصد مشاهده گویه مورد آزمون
شده فرصت

درصد مشاهده 
شده تهدید

سطح 
رتبهنتیجهداريمعنی

1فرصت5/55/94001/0تنوع آب و هوایی
2فرصت8/52/94001/0د مناطق آزاد کیش، قشم و چابهاروجو

ي گردشگري، تاریخی و چشم هاجاذبه
3فرصت2/68/93001/0اندازهاي ایران

4فرصت8/82/91001/0و اقوام مختلف در کشورهافرهنگوجود 
5فرصت8/92/90001/0یی ایران در منطقهایجغرافموقعیت 

نوشیدنی سازگار با میزان تنوع غذایی و
6فرصت2/228/77001/0ي ملل مختلفهاذائقه

7فرصت2872002/0و تسهیالت اقامتیهاهتل
8فرصت8/302/69001/0هاهتلهزینه 

هاهیگوي بندرتبهو يادوجملهتهدیدهاي گردشگري ورزشی تفریحی از طریق آزمون مقایسه.4جدول 

گویه مورد آزمون
درصد 

شاهده شده م
فرصت

درصد 
مشاهده شده 

تهدید

سطح 
رتبهنتیجهداريمعنی

1تهدید2/798/20001/0روابط سیاسی ایران با سایر کشورها
میزان و چگونگی حمایت سیاسی از توسعه گردشگري 

2تهدید6/784/21001/0ورزشی در کشور

3تهدید4/786/21001/0تبلیغات کشورهاي خارجی در مورد ایران
وجود کشورهاي رقیب در حوزه گردشگري ورزشی در 

4تهدید4/776/22001/0منطقه چون ترکیه، امارات و قطر

5تهدید5/755/24001/0(زمینی، هوایی و دریایی)نقلوحملسیستم 
6تهدید1/749/25001/0ي صنفی از توسعه گردشگري ورزشیهاتیحمامیزان 

ي کشور از توسعه هارسانهوعات و میزان حمایت مطب
7تهدید7/703/29001/0گردشگري ورزشی

ي کالن هابرنامهجایگاه گردشگري ورزشی ایران در 
اقتصادي، اجتماعی و ... کشورسالهپنجتوسعه 

8تهدید8/683/31001/0

9تهدید5/685/31001/0نگرش جامعه نسبت به گردشگري ورزشی
بهداشتی و امکانات درمانی و شرایط ایمنی و 

بیمارستانی براي گردشگران ورزشی
10تهدید7/663/33002/0



ي ورزشی تفریحی در ایرانگردشگرراهبردهاي توسعۀ 10

گیريبحث و نتیجه
استفاده شد. در SWOTتدوین راهبردهاي توسعۀ گردشگري ورزشی تفریحی از ماتریس منظوربه

هاآنمقایسه زوجی و تهدیدها و هافرصت، هاضعف، هاقوتاین ماتریس با استفاده از چهار فهرست 
تدوین گردیده است. این مرحله به روش طوفان مغزي WTو WO ,ST ,SOراهبردهاي چهارگانه 

و با استفاده از نظرات اعضاي شوراي راهبردي انجام گرفت.
ی در مناطق داراي المللنیب: توسعۀ استراتژي برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی و SO1راهبرد 

ة دکنندیبازدکه گردشگر ورزشی کندیم) عنوان 1996(1تفریحی: نوگاواظرفیت گردشگري ورزشی 
ي هاتیجذابموقتی است که هدف اصلی او شرکت در رویدادي ورزشی است اما درعین حال 

هنرور و همکاران، ؛1997ي نیز ممکن است در منطقه براي او وجود داشته باشد (وید و بال، اهیثانو
به تماشاي رویدادهاي ورزشی هستند افرادي عاشق مندعالقهافراد ). تماشاگران ورزشی که1384

یی که هاورزشتمایل دارند در هاآنکه خود نیز به ورزش بپردازند. مندندعالقهورزش بوده و غالباً 
بیشتر جنبه غیر رقابتی دارند مشارکت فعال داشته باشند و حتی خود مقدمات آن را فراهم آورند 

جاه و عدد ورزش در ابعاد تندرستی، اجتماعی و روانی بهره گیرند (ادبی فیروزتا از فواید مت
ي طبیعی بسیار است. ایجاد تسهیالت ورزشی هاجاذبه). ایران کشور پهناوري با 1388همکاران،

ي طبیعی ورزشی کشور و تالش در جهت برگزاري رویدادهاي هاجاذبهمناسب و استاندارد در محل 
راهبردي جهت توسعه گردشگري ورزشی تفریحی در تواندیممناطق گونهنیاورزشی مختلف در 

کشور باشد.
ي مخصوص گردشگري ورزشی تفریحی در مناطق مختلف کشور: هاتیسا: ایجاد SO2راهبرد 

ي تفریحی، هاورزشی زمستانی و تابستانی با هدف اصلی ورزشیحیتفري هامجتمعیا هاتیسا
توجه به با.هستندنداردهاي خدماتی و تسهیالتی براي گردشگران ورزشی مراکز ورزشی داراي استا

و تحقیقات در زمینۀ گردشگري ورزشی، برگزاري سمینارها و هاپژوهشنقاط قوتی چون 
ي در توسعۀ امنطقهدر زمینه گردشگري ورزشی و عملکرد نسبتاً مناسب بخشی و هاکنفرانس

ي حال حاضر در زمینۀ گردشگري ورزشی هافرصتي از برداربهرهگردشگري ورزشی، جهت 
یی که کلیه نیازهاي هاتیساي جدي جهت ایجاد چنین امطالعهکه باید رسدیمتفریحی به نظر 

گردشگران ورزشی شامل نیازهاي آموزشی، ورزشی، تفریحی و اقامتی را در یک مجتمع 
صورت گیرد.دینمایمی تأمین ورزشیحیتفر

ST1نظامی جامع جهت تجزیه و ارزیابی مداوم فواید مختلف گردشگري : تدوین و اجراي
ي موفق در فرایند توسعۀ گردشگري ورزشی تفریحی نیازمند زیربرنامهورزشی تفریحی براي کشور: 

توجه آگاهانه به موضوعات بسیاري است که در این حوزه وجود دارد. یکی از این موضوعات توجه به 

1. Nogawa
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از اثرات مثبت و نظرصرف). 2004گري ورزشی است (هینچ و هیگام، فواید و اثرات مختلف گردش
به همراه بیاورد (همافر و تواندیمي که گردشگري ورزشی شماریببلندمدتو مدتکوتاهفواید 

)، ضعف در 2005، 2بوهلمن و هیردن؛2006و همکاران، 1اهامان؛2010هیگام، ؛2011همکاران، 
ي هابخشعاملی جهت کاهش انگیزه و عدم توجه تواندیمفواید ارزیابی و بررسی مداوم این 

ي و طرح کاربردي جهت توسعۀ زیربرنامهمختلف دولتی و خصوصی به این پدیده گردد. در الگوي 
) انجام شد نیز بر شناخت 2006و همکاران (3گردشگري ورزشی در کشور کانادا که توسط ییتس

ي اجتماعی گردشگري هانهیهزورزشی و شناخت مزایا و ي اقتصادي گردشگري هانهیهزمنافع و 
ورزشی به عنوان دو استراتژي مهم در توسعۀ گردشگري ورزشی تأکید شده است.

ST2 معرفی صنعت گردشگري ورزشی تفریحی به جامعه با انجام تبلیغات و بازاریابی در این :
ي بسیار مهم و ضروري در انکتهي و آگاهی بخشی اجتماعی ارسانهزمینه: توجه به امر تبلیغات 

روزبهو موقعبهی رساناطالع؛ چرا که در صورت عدم دیآیمحساببهتوسعۀ گردشگري ورزشی 
ي هاروشبه مرحله اجرا درنخواهد آمد. تبلیغات یکی از شدهینیبشیپي هابرنامهاز کدامچیه

ن مسئولین و مردم و کمک به ی موجب ایجاد ارتباط بیرساناطالعارتباطی است که عالوه بر 
). بر اساس پژوهش حاضر نیز یکی از تهدیدهاي 1388زاده، (محرمگرددیمي در جامعه سازفرهنگ

. باشدیمحال حاضر گردشگري ورزشی کشور، نگرش منفی جامعه نسبت به گردشگري ورزشی 
فقدان تلقی ) نیز یکی از موانع توسعۀ گردشگري کشور را مشکالت فرهنگی و1374مراسلی (

که کندیم) نیز عنوان 1380ماهکان (. صرديداندیممثبت نسبت به گردشگري در میان مردم 
یی مانند روزنامه، مجله، تلویزیون و رادیو اهمیت زیادي از دیدگاه گردشگران هارسانهتبلیغات در 

تصویري مثبت از نحوة سبب ایجاد تواندیمي خبري هارسانهدارد. از سوي دیگر تبلیغات و روابط با 
ي بر قوانین دولتی و جلب نظر اثرگذار، برقراري ارتباطات سازمانی و در نتیجه هاتیفعالاداره 

ي کالن هابرنامهبر اساس پژوهش حاضر جایگاه گردشگري ورزشی ایران در .دولتمردان گردد
ورزشی تفریحی تهدیدهاي گردشگري جملهازتوسعه و نگرش جامعه نسبت به گردشگري ورزشی، 

و بازاریابی عامل مهمی در ایجاد مؤثردر این شرایط تبلیغات رسدیم. به نظر ندیآیمحساببه
نگرش مثبت جامعه و دولت نسبت به گردشگري ورزشی باشد.

ST3 ي گردشگري ورزشی تفریحی در حاشیه رویدادهاي هاجاذبه: ایجاد نظامی جهت معرفی
شماریبي هاجاذبهی و طیمحستیزبا وسعت و تنوع آب و هوایی و ایران، چهارفصلورزشی: کشور 

از -ستیزطیمحي تفریحی مرتبط با هاورزشطبیعی ورزشی ظرفیت عظیمی جهت ارائۀ انواع 

1. Ohamann
2. Bohlmann & Heerden
3. Yates
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نیهمچندر حاشیه برگزاري رویدادهاي ورزشی دارد. -ي ماجراجویانههاورزشي ساده تا روادهیپ
) در ایران امکان برگزاري 1384محلی (صدیق زارعی، نوع ورزش بومی400دارا بودن حدود 

. هنرور و کندیمي بومی محلی در حاشیه رویدادهاي ورزشی را ایجاد هاورزشي هاجشنواره
، شوندیمي ورزشی در تلویزیون پخش هارقابتاگرچهکه کنندیم) عنوان 1386همکاران (

که این رسدیمدر آن تجربه کرد. به نظر با حضور و شرکتتوانیمي جانبی را تنها هاجشنواره
راهبرد تدبیري مناسب جهت غلبه بر تهدیدهایی چون وجود کشورهاي رقیب در منطقه در حوزة 

گردشگري ورزشی و تبلیغات منفی خارجی علیه ایران باشد.
WO1 ي ورزشی تفریحی: امروزه هاجاذبهیابی اري اینترنتی جهت تبلیغ و بازهاتیسا: تدوین

مدیران ورزشی گردشگري با تغییرات شرایط محیطی مواجه هستند که ازجملهیاري از مدیران بس
این تغییرات جملهازباید براي بقاء، رشد و اثربخشی سازمانی به فکر مقابله با این تغییرات باشند. 

، 1کریماندیس؛ 1383(اعرابی و حقیقی، باشدیمتغییر در سبک زندگی و تغییرات تکنولوژیکی 
. براي توسعه باشدیمي از اینترنت برداربهرهاین تغییرات تکنولوژیکی نیترمهم). یکی از 1997

ي در تمام زنجیرة آورفني هستیم. این آورفنگردشگري ورزشی نیز ما ناگزیر به استفاده از این 
زرو ي مسافرتی، رهاآژانستوزیع خدمات گردشگري ورزشی شامل خطوط هوایی، تورهاي ورزشی، 

ي رویدادهاي ورزشی و حتی اخذ روادید تغییرات شگرفی ایجاد کرده است. هاتیبلهتل، تهیۀ 
اطالعات توانیمي و بازاریابی شبکۀ جهانی اینترنت اانهیراي اطالعاتی هاستمیساز طریق نیهمچن

ه در عصر حاضر . در واقع باید به این نکته توجه کرد کقراردادرا در اختیار گردشگران ورزشی روزبه
ي سنتی جذب نخواهند شد. گردشگر ورزشی به جایی که هاروشگردشگران ورزشی تفریحی از 

نتواند در مورد آن اطالعات و خدمات مرسوم را بیابد سفر نخواهد کرد.
WO2 ي داخلی و خارجی در گردشگري ورزشی گذارهیسرما: تدوین نظامی جهت جذب

مان میراث فرهنگی کشور توسعۀ پایدار گردشگري مستلزم جلب تفریحی: طبق قانون اساسنامه ساز
ي خارجی مصوب گذارهیسرماي داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت گذارهیسرما

(قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی). در زمینه گردشگري ورزشی باشدیم19/12/1380
حمایت حامیان مالی «ي هانهیزمیی از هافضعتفریحی شرایط حال حاضر کشور حاکی از وجود 

و » خارجی در زمینۀ گردشگري ورزشیي گذارهیسرما«، »ورزشی از گردشگري ورزشی
با توجه به رسدیمکه به نظر باشدیم» ي بخش خصوصی در حوزة گردشگري ورزشیگذارهیسرما«

ي گردشگري، هاهجاذب«، »وجود مناطق آزاد در کشور«ي حال حاضر کشور از جمله هافرصت
موقعیت جغرافیایی «و » و اقوام مختلف در کشورهافرهنگوجود «، »اندازهاي ایرانتاریخی و چشم
ي داخلی و خارجی در زمینه گردشگري گذارهیسرماباید راهبردي در جهت جذب » ایران در منطقه

1. Keriemandis
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ورزشی تفریحی اتخاذ گردد.
WT1 ي مرتبط با هاسازماننهادها و ، هابخش: پرورش نیروهاي متخصص مدیریتی در

نیز هاتخصصگردشگري ورزشی: با گسترش علوم و شاخه شاخه شدن هر حوزة علمی، جایگاه 
نیست. مستثنا. بدیهی است که حوزة گردشگري ورزشی نیز از این مقوله ابدییماهمیت بیشتري 

نیروهاي متخصص با ي در جهت پرورش زیربرنامه) در نتایج تحقیق خود به اهمیت 2011امیز (
. سوارت و باب کندیمي مرتبط با ورزش و گردشگري اشاره هاسازمانتحصیالت باال جهت مدیریت 

) نیز یکی از موضوعات کلیدي در جهت توسعۀ گردشگري ورزشی را آموزش، تعلیم و 2007(
به علت وصاًخص) نیز آیندة گردشگري ورزشی در کانادا را 2006. کارلیس (داندیمهامهارتتوسعۀ 

بسیاري رسدیم. به نظر کندیمو جوان رو به رشد عنوان کردهلیتحصپرورش متخصصین کانادایی 
ي موجود در حوزة گردشگري ورزشی تفریحی در ایران ریشه در کمبود یا فقدان هاضعفاز 

نیروهاي متخصص مدیریتی در حوزة گردشگري ورزشی داشته باشد.
WT2 44ي اصل هااستیسي گردشگري ورزشی با توجه به سازیصخصو: تدوین نظام جامع :

دریافت که نظام گردشگري و طبعاً گردشگري ورزشی جزو توانیمقانون اساسی 44با مرور اصل 
که مطابق با قانون اساسی باید در قلمرو بخش خصوصی قرار گیرد. ردیگیمیی قرار هابخش

نشان داده است که بیشتر بار اجرایی تجربه کشورهاي موفق در صنعت گردشگري ورزشی
ي و پیگیري گذاراستیسفقط وظیفۀ هادولتگردشگري را بخش خصوصی به دوش دارد و 

ي مؤثر توسعۀ گردشگري هارساختیزدر همۀ تواندیم. بخش خصوصی دارندعهدهقوانین را به 
مسافرتی و ، دفاتر خدماتهاهتل، مراکز اقامتی و نقلوحملورزشی تفریحی همچون 

ي طبیعی گردشگري ورزشی هاجاذبهگردشگري، راهنمایان تور، نیروي انسانی و حتی معرفی 
سهم دولت در توسعه گردشگري ورزشی را تنها توانیمباشد. بدین ترتیب حضورداشته

ي، تجزیه و تحلیل و کنترل بازار و گسترش ساختارهاي زیربنایی و زیربرنامهي، گذاراستیس
و آب و برق و تلفن دانست. در صنعت گردشگري ورزشی بخش هاراه، هافرودگاهانند فیزیکی م

یی فقط قسمتی تنهابهبه نتایج مطلوب برسند و هر یک توانندیمدولتی و خصوصی به همراه هم 
و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این دو آورندیدرمي این صنعت را به چرخش هاچرخاز 

).1387زده  مثبت و شکوفایی در این صنعت نخواهیم رسید (اژدري، بخش قطعاً به با
با توجه به اهمیت گردشگري ورزشی و فواید مختلف فردي، اجتماعی، رسدیمبه نظر تیدرنها

و هاتیقابلاقتصادي، سیاسی و محیطی و فرهنگی آن و با عنایت به اینکه کشور پهناور ایران 
ریزان بخش انی را جهت رشد این صنعت دارد، مدیران و برنامهي مصنوعی و طبیعی فراوهاتیظرف

گردشگري و ورزش کشور و همچنین پژوهشگران و محققین باید اهتمام الزم را در جهت توسعه و 
ي که باید میان اسازندهبالندگی این صنعت از خود نشان دهند. در این میان از تعامل آگاهانه و 
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در توسعه گردشگري ورزشی وجود داشته نفعيذمختلف مؤثر و ي هاسازمان، نهادها و هابخش
باشد نباید غافل ماند. به امید آنکه در آینده نزدیک شاهد اعتالي این صنعت شگفت باشیم.
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Abstract
Objective: The purpose of the study was to design strategies for recreational
sport tourism development in Iran.
Methodology: This research is analytic descriptive. The research population
were 200 elites including presidents and vice presidents of national federations,
the managers of Sport and Youth Ministry, some faculty members and
presidents of Tourism organization. The questionnaire was formulated as the
result of studying the existent status of sport tourism in Iran and the viewpoints
of strategic board. Binominal test and Descriptive analysis were used for
significant determination of items' importance and ranking them respectively.
Results: The results demonstrated the significant importance of 11 strengths, 14
weaknesses, 8 opportunities and 10 threats in recreational sport tourism in Iran.
Conclusion: Eight strategies were formulated for developing recreational sport
tourism, using Strategic Board’s opinions and pair comparison of the significant
items. The strategies are as follows: developing strategies for holding the
national and international sport events in the regions with proper capacity for
recreational sport tourism; establishing special sites for recreational sport events
in various regions of the country; compiling and implementing a comprehensive
system for continuous evaluation and analysis of the various kinds of
recreational sport tourism's benefits for the country; introducing the recreational
sport tourism industry to the society using propaganda and marketing; providing
a system for introducing the recreational sport tourism attractions at the margin
of the sport events; providing internet sites for introducing and marketing the
recreational sport tourism attractions; compiling a comprehensive system for
attraction of domestic and foreign investments in recreational sport tourism
section; training the management specialists in the sections, institutes and
organizations involved in sport tourism; and compiling a comprehensive system
for privatization of the sport tourism based on the policies of the 44 principle.
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