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  چكيده
هاي گردشگري ورزشي به تبيين استراتژي       ها، تهديدات و فرصت    ، ضعف ها  تحقيق حاضر سعي دارد با انجام مطالعات و تحليل قوت         

. گرفت انجامي دانيم شكل به وي ليتحلـ يفيتوص روش به كه بودهي ابي نهيزم نوع از حاضر قيتحق. گردشگري ورزشي كشور بپردازد
56        نامـه بودنـد    سـواالت پرسـش    گـوي   آمـاري پاسـخ      به عنـوان نمونـه     كشور ن ورزش يص نفر از مديران و صاحب نظران و متخص .
 نقاط ازي مقدماتي فهرستي ا هياول نامه پرسشي ط موجود وضعيتي بررس از پساي بود كه  ساخته نامه محقّق گيري پرسش اندازه ابزار

 نهـايي  ، فهرسـت  يمقـدمات  فهرسـت  طرح و كشور ورزش نخبگان با مشاوره از پس. ديگرد استخراج ديتهد و قوت، ضعف، فرصت  
SWOT ه گرديد كه پايايي پرسـش       چهار در نامه  پرسش بيترت نيبدو   ستخراجانامـه فـوق از     بعد قوت، ضعف، فرصت و تهديد تهي

قوت،  نقاطي  بند رتبهي  براو   SWOT ليتحل ازها    ياستراتژ استخراج و نيتدوي  برا. به دست آمد  . 956طريقه آزمون آلفا كرونباخ     
نتايج تحقيق حاكي از آن است كـه در نقـاط قـوت گردشـگري               . ديگرد استفاده دمنيفر يبند رتبه آزمون از ديتهد و ضعف، فرصت 

ريزي و    و محلي كشور باالترين ميزان اهميت در بخش ضعف گويه فقدان برنامه              هاي بومي  ورزشي كشور گويه وجود تنوع در بازي      
دهندگان را   باالترين نقطه ضعف از ديدگاه پاسخ گردشگري ورزشي در كشور به عنوانةاستراتژي صحيح، دقيق و علمي براي توسع

ها و مسابقات مختلف از       باشد و در بخش فرصتها گويه اقليم يا شرايط آب و هوايي مناسب جهت برگزاري اردو                 اين بخش دارا مي     در
غات سوء كشورهاي خـارجي     در بخش تهديدها گويه وجود ديدگاه منفي و تبلي         باالترين ميزان اهميت و   . . . جمله اسكي، قايقراني و   

همچنـين  . دهـد، انتخـاب گرديـد      ايران به عنوان باالترين مورد كه صنعت گردشگري ورزشي كشور را مورد تهديد قرار مي                در مورد 
نتايج حاكي از آن است كه گردشگري ورزشي كـشور از لحـاظ موقعيـت اسـتراتژيك و در مـاتريس داخلـي و خـارجي در منطقـه                             

 WO استراتژي ST ،3 استراتژي SO ،7 استراتژي SWOT ،6 همچنين با استفاده از روش تحليل ماتريس.  داردكارانه قرار محافظه
  .  استراتژي تدوين گرديدند20 و جمعاً WT استراتژي 4و 
  

  .  توريسم ورزشي، استراتژي، تبيين:هاي كليديواژه

  
 بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران استاديار گروه تربيت. 1
  بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران  گروه تربيتدانشيار. 2
 بدني و علوم ورزشي دانشگاه شمال عضو هيئت علمي گروه تربيت. 3
  رشد مديريت ورزشي دانشگاه شمالكارشناسي ا. 4
 بدني و علوم ورزشي دانشگاه شمال عضو هيئت علمي گروه تربيت. 5
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  مقدمه
زايي دهد و مولد اقتصادي و اشتغال تشكيل مي امروزه جهانگردي پيكره اصلي اقتصاد برخي از كشورها را

بيني  تا جايي كه بر اساس پيش. اي در اقتصاد جهاني به عهده دارد صنعت گردشگري نقش ويژه. است
از مشاغل جهان مربوط به صنعت گردشگري خواهد  % 43 بيش از 2010سازمان جهاني گردشگري تا سال 

ؤثّري در تعامل فرهنگها، گفتگوي تمدنها، و برقراري و تحكيم انس اين صنعت عامل م عالوه بر آن،). 24(بود 
هاي مهم و پراهميت كه قابليت تبديل به امر فرابخشي در  اين بخش يكي از ). 4(هاست  و الفت بين ملّت

). 8(شود  صنعت گردشگري را دارد، ورزش است كه از آن به عنوان گردشگري ورزشي نام برده مي
ك پديده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است كه مخلوطي از دو موضوع جذاب گردشگري ورزشي ي

اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد،  بسياري از كشورها ). 10، 8، 5(ورزش و گردشگري است 
در دنياي امروزي، گردشگري ورزشي . دانندها ميزايي، رشد بخش خصوصي و توسعه زير ساخت اشتغال
 اين منبع را فراهم كند از مزاياي  ي سرشار از سود و درآمد است و هر كشوري كه بتواند شرايط استفاده ازمنبع

تجارت ورزش و گردشگري، صنعتي تركيبي است و آن قدر سودآوري دارد كه ). 13(مند خواهد شد  آن بهره
هاي ورزشي نيز از آن سود  هاي متولي ورزش و خود رشته تمام كشورها، مناطق، دفاتر مسافرتي، سازمان

 ميليون دالر سود عايد كشور ميزبان 400ها گاهي تا حدود  برند، به طوري كه بابت هر روز برگزاري رقابت مي
اين است كه بسياري از كشورهايي كه شرايط مناسبي در خصوص گردشگري  آمارها بيانگر). 14(شود  مي

سازمان ). 16(كنند   طريق اقتصاد گردشگري ورزشي اداره مياز اقتصاد خود را از ورزشي دارند، بخش عظيمي 
 درصد 52هاي خارج كشور مردم آلمان و  درصد مسافرت55 اعالم كرد كه 2004جهاني گردشگري در سال 

 ميليارد 27در آمريكا درآمد حاصل از رويدادهاي گردشگري ورزشي . هاي مردم هلند ورزشي استمسافرت
اند كه   بيان داشته) مردم آمريكا% 40( ميليون آمريكايي بزرگسال 75است و بيش از  دالر در سال برآورد شده

اند  كننده حضور داشته در پنج سال گذشته در يك رويداد ورزشي هنگام مسافرت به صورت تماشاگر يا شركت
 به و داردي محل و ملّي اقتصاد در مهمي ، نقشيورزشي گردشگر عنوان نمودند كه) 2006 (1وجاگوي ريد). 5(

 انهيسال اياسترال دري ورزشي گردشگر سهم. )18(ت اس برخوردار آن شيافزاي برا بالقوهيي توانا از رسد يم نظر
 در نيچ دري جهانگرد درآمدعنوان داشت كه ) 2008 (2هولدگر). 19(د شو مي برآورد دالر ارديليم سه حدود
در زمينه تعداد گردشگران در استراليا ) 2005 (3 يوساليون و. )21 (بود دالر ونيليب 67/ 3 معادل 2002 سال

 درصد از كل تعداد بازديدكنندگان را بازديدكنندگان 13 نشان داند كه بيش از 1996و نيوزيلند در سال 
است   ميليون دالر بوده430 تا 234هاي آنها در استراليا  بودند و ميزان هزينه ورزشي و تفريحي تشكيل داده

هاي  ؛ در بررسي گردشگري ورزشي دركشور اسپانيا دريافتند كه عامل جاذبه)2005 (4ا و اندوزاميراند). 25(
ها همچنين  آن. ترين عامل در جذب گردشگران ورزشي به كشور اسپانيا است  درصد، مهم3/78طبيعي با

  
1. Deery & Jago 
2. Holdger 
3. Yooshk، Yoon & Muzaffer، Uysal 
4. Miranda & Andueza 
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 بيشتري  درصد از اهميت58/31  درصد و گردش و پياده روي با84/36هاي آبي با  دريافتند كه ورزش
اين نتيجه رسيدند كه عالوه  به) 2001( و همكاران 1زانگ). 2(درجذب گردشگران ورزشي برخوردارند 

بيني  شناختي تماشاگران مانند؛ سن، جنس و تحصيالت براي پيش هاي جمعيت ـ  ها، بايد به ويژگي برانگيزه
عناصر عرضه گردشگري كه براي )2002(گان ). 26(ميزان حضور گردشگران ورزشي در مسابقات توجه كرد 

ها، حمل ونقل، خدمات، اطّالعات و  اين زمينه الزم است بايد دست كم پنج عنصر يعني جاذبه ريزي در  برنامه
اياالت بريتانياي كبير  انداز ورزش همگاني كنت كه يكي از سند چشم). 7(پيشبرد فروش مورد توجه قرار گيرند 

اين سند براي رسيدن به توسعه ورزش  ها در ترين هدفي كه آن مهم.  است تدوين شده2002باشد در سال  مي
 استراتژي توسعه 2000در سال ). 23(توسعه يك جامعه سالم و قوي : اند عبارتست از همگاني ترسيم نموده

سالمت . 1:  مبحث نهايي است5ورزش گيلفورد بورو از بريتانيا تدوين شده است كه به دنبال رسيدن به 
  ). 20(پايداري . 5توسعه اقتصادي . 4جامعه سالم . 3همبستگي اجتماعي . 2 زندگي

درتحقيق خود با عنوان عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري ) 1383(هنرور 
رويدادهاي ورزشي بين المللي در كشور از ديدگاه مديران ودست اندركاران ورزش ومديران گردشگري، به 

دهنده، عوامل جلب كننده وعوامل بازدارنده مؤثّر بر توسعه گردشگري ورزشي ناشي از  تعيين عوامل سوق
ساخته  نامه محقّق ها با استفاده از يك پرسش داده. برگزاري رويدادهاي ورزشي بين المللي در كشورپرداختند

ي و ديگر هاي سنّت ها، مراسم، برنامه جشن«گردآوري شده و بعد از تحليل به نتايجي دست يافت كه 
وجود دوستان وبستگان «، و»هاي باستاني عالقه به فرهنگ، هنر، معماري ومكان«، »هاي جانبي رويداد برنامه

دهنده و انگيزاننده گردشگران براي حضور در رويدادهاي ورزشي بين  ؛ از عوامل مهم سوق»در كشور ميزبان
وجود مناظر «، »هاي پرطرفدار ل بودن ورزشدسترسي كشور ميزبان به دريا، ساحل و متداو«. المللي هستند

هاي  انجام بازاريابي و خدمات مناسب آژانس«، »وچشم اندازهاو مكانهاي ديدني در كشور ميزبان
، از عوامل مهم »هاي گردشگري در جذب گردشگر همكاري مؤسسات ورزشي و آژانس«، »گردشگري

  ). 14( ورزشي هستند كنندة گردشگران به شهر يا كشور ميزبان رويدادهاي جلب
در تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل مؤثّر برتوسعه گردشگري ورزشي ) 1385(ادبي فيروزجاه 

 و نوردي تپه به مربوط هاي جاذبه«اين نتايج رسيده است كه  هاي طبيعي ورزشي به كشور باتاكيد برجاذبه
. 0با بار عاملي » تابستاني و ساحلي، آبي هاي ورزش به مربوط هاي جاذبه«، 79. 0با بار عاملي » گردي طبيعت

» صيد و شكار به مربوط هاي جاذبه«، 75. 0با بارعاملي » نوردي كوير و بيابانگردي به مربوطهاي  جاذبه«، 78
ي بررس بخش در. هستند برخوردار كشور ورزشي گردشگري توسعة در اهميت باالترين از 75. 0با بار عاملي 

 ترين مهم كارشناسان ار نظر 75. 0 عاملي بار با» فرهنگي مشكالت« نيز كشور ورزشي گردشگري مشكالت

 شكالتم «كارشناسان گروه نظرسه از مشكل دومين. است كشور ورزشي گردشگري بخش در مشكل

 بار با» ها ساخت زير به مربوط مشكالت«.  است72. 0با بارعاملي » كشور ورزشي گردشگري دري مديريت

، در )1388( اصفهاني، نوشين). 1 (است ركشو ورزشي گردشگري بخش در مشكل ينسوم 50. 0 عاملي
  

1. Zhang J. J 
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 مدل ارائه و خارجي و داخلي ورزشي جهانگردي صنعت توسعة بر مؤثّر عوامل تحقيقي به بررسي و تحليل
كشور پرداخت و گزارش نمود كه در جهانگردي خارجي به ترتيب محورهاي  استراتژيك در ريزي برنامه

ماكن و تجهيزات ورزشي و رويدادهاي ورزشي و در جهانگردي داخلي ورزشي محورهاي تسهيالت و امنيت، ا
وي همچنين بيان نمود كه جايگاه . خدمات، امنيت و اسكان از درجه اهميت بيشتري برخوردار بودند

ر  و دWeakness در منطقه SWOTايران بر روي محور مختصات  جهانگردي ورزشي داخلي و خارجي در
  ). 2( قرار دارد WOماتريس آن در جايگاه 

در كشور ما نيـز در كنـار هـزاران نـوع جاذبـه گردشـگري و تـاريخي كـه وجـود دارنـد از لحـاظ                            
بـه  . هاي مختلف ورزشي نيز در سطح بـسيار مطلـوبي قـرار داريـم               اندازي فعاليت   هاي الزم جهت راه     پتانسيل

هاي بسيار عظيم و مجهز ورزشـي در   ايجاد سايت  اندازي و     نايي راه نحوي كه متاثر از شرايط متنوع اقليمي، توا       
مـديريت قـوي و     . ايـن امـر نگرديـده اسـت         كشور در نقاط مختلف وجود دارد؛ اما متأسفانه توجه چنـداني بـه            

توانـد راهگـشاي مـا         اين گونه فعاليتهاي ورزشـي، مـي        گيري  ريزي جامع به همراه لزوم اعتقاد به شكل         برنامه
 سـاالنه ميزبـان     1388براساس برنامه چهارم توسعه، كشور ايران بايد تا پايـان سـال             ). 10(اين زمينه باشد      رد

 ميليـون نفـر در سـال    20 به رقمي معـادل  2024 ميليون گردشگر باشد، رقمي كه بايد تا پايان سال  5حداقل  
، 5(هاي ورزشي به سادگي گذشت        نتتوان از سهم و جايگاه ورزش و برگزاري تورنم          برسد و در اين ميان نمي     

ايران به دليل داشتن شرايط جغرافيايي مطلوب، توانايي پذيرايي خيل عظيمي از كوهنوردان، شكارچيان،               ). 12
توانـد در افـزايش     بـازان را داراسـت كـه مـي        گـردان و اسـكي    گردان، قايقرانان، طبيعت  سواران، بيابان دوچرخه

ها و ثبات سياسي مـؤثّر       اجتماعي و تفريحي، ايجاد صلح و دوستي ميان ملت         وري اقتصادي، رفع نيازهاي   بهره
  . واقع گردد

كشور اول جهان از نظرجذابيتهاي گردشگري       10 كي از يايران    با توجه به بررسيهاي صورت گرفته،     
نتوانـسته   پتانسيلهاي بسياري در زمينة گردشگري، متأسفانه هنـوز          ناما، آنچه مسلم است با وجود داشت      . است

 درصـد   0/ 1ابد، چرا كه سهم گردشگري كشور ما از توليد ناخـالص ملّـي فقـط                يبه جايگاه واقعي خود دست      
 بـسياري  ايـران  در شـده  موجـب ،  ايران در ورزشي گردشگري براي استراتژيك برنامه نداشتنشايد  ). 6 (است

 حاضـر  قيـ تحق نيبنابرا. باشند اشتهند هايش قابليت به توجه با ورزشي گردشگري از مشخّص و معين تعريفي
 نيـي تب بـه ي  ورزشـ  گردشـگري ي  فرصتها و داتيها، تهد  ها، ضعف  قوت ليتحل و مطالعات انجام با داردي  سع

  . پردازد مي كشوري ورزش گردشگريي استراتژ
  
  

   شناسي روش
بوده كه بـه شـكل      روش تحقيق حاضر با توجه به موضوع و اهداف، از نوع مطالعات استراتژيك و زمينه يابي                 

 توصيف شد   SWOTـ تحليلي انجام گرفت؛ به عبارت ديگر شناخت وضع موجود            ميداني و به روش توصيفي    
  . و نتايج مورد تحليل قرار گرفت
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  جامعه و نمونة آماري
 جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل اعضاي كميسيون گردشگري ورزشي كميته ملّـي المپيـك،                 

ايرانگردي و جهانگردي، اعضاي انجمن گردشگري ورزشي فدراسيون ورزش همگاني، مديران             نمديران سازما 
نمونه آماري  . باشند  ستادي سازمان تربيت بدني و كميته ملّي المپيك و متخصصين مديريت ورزشي كشور مي             

لمپيـك،  تحقيق حاضر با توجه به محدود بدون جامعه در اعضاي كميسيون گردشگري ورزشي كميتـه ملّـي ا                 
هاي ورزش همگاني بـه       ايرانگردي و جهانگردي، اعضاي انجمن گردشگري ورزشي فدراسيون         مديران سازمان 

دانشگاه    نفر از اعضاي هيأت علمي       17صورت تمام شمار بوده و در بخش متخصصين مديريت ورزشي كشور            
 . با گرايش مديريت ورزش در تحقيق حاضر شركت نمودند

  گيريابزار اندازه
هـا و مـشاوره و      گيري اطّالعات در تحقيق حاضر، با توجه به مطالعه كتـب، مقـاالت و پايـان نامـه                 زار اندازه اب

  :  بخش ذيل تهيه گرديد2بررسي آرا و نظرات متخصصان مديريت ورزشي كشور در 
 

 بخش اول اطّالعات فردي
ت، ميزان تحـصيالت، سـابقه      هاي فردي آزمودنيها شامل سن، جنسي     اين بخش شامل هشت سؤال كه ويژگي      

گيـري  هـاي ورزشـي را انـدازه    مديريت ورزشي، وضعيت استخدامي، رشته تحصيلي و سابقه عـضويت در تـيم        
  . نمودمي
  

ساخته براي شناخت نقاط قـوت، ضـعف، تهديـد و            نامه محقّق   بخش دوم؛ پرسش  
  فرصت گردشگري ورزشي كشور

منـدي از منـابع موجـود و          هديدهاي گردشگري ورزشي با بهره    ها و ت    ها، فرصت   ها، ضعف   به منظور تعيين قوت   
نامـه    بررسي آرا و نظرات متخصصان مديريت ورزشي كشور، پـس از بررسـي وضـعيت موجـود طـي پرسـش                    

پس از مـشاوره بـا نخبگـان        . اي فهرستي مقدماتي از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد استخراج گرديد             اوليه
هاي تعيـين ميـانگين، تعيـين         گيري از تكنيك    ، محقق با بهره   SWOTاتي  ورزش كشور و طرح فهرست مقدم     

 را اسـتخراج  SWOTگيري از ميزان شدت هـر يـك از عوامـل، فهرسـت نهـايي             رتبه و اولويت بندي و بهره     
.  اضـافه گرديـد  SWOTكه نهايتا بعضي از سواالت حذف يا تعديل و بعضي سواالت نيز به فهرسـت                . نمودند

  ، ) سـوال  16(ــ نقـاط ضـعف       2،  ) سـوال  14(ــ نقـاط قـوت       1نامه شـامل چهـار قـسمت          سشبدين ترتيب پر  
 گزينـه بـراي   9تهيه شد؛ هر سوال بـراي هـر بخـش داراي           )  سوال 14(ـ تهديد   4و  )  سوال 13(ها    ـ فرصت 3

ت بـود     9 تا 1انتخاب بود؛ به طوري كه از گزينه      يـي بـرا .  به ترتيب، نمودار كمترين بـه بيـشترين ميـزان اهم
نامه با اساتيد و خبرگان مشورت و بعد از اعمال كليه پيـشنهادهاي اصـالحي و تغييـرات                    قابليت روايي پرسش  

همچنـين  . ضروري جهت مطابقت با شرايط و ويژگي جامعة آماري مورد تحقيق، مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت                  
 . به دست آمد. 956نامه فوق از طريقه آزمون آلفا كرونباخ  پايايي پرسش
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  هاش تجزيه و تحليل دادهرو
ر             هـا   از آمار توصيفي نظير ميانگين، حداقل، حداكثر، فراواني، درصد و انحـراف اسـتاندارد بـراي توصـيف متغيـ

شناختي و براي رتبه بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد از آزمون رتبـه بنـدي فريـدمن اسـتفاده               جمعيت
هـاي ارزيـابي درونـي، ارزيـابي       ري ورزشي كـشور از مـاتريس      براي تعيين موقعيت استراتژيك گردشگ    . گرديد

 و  SWOTهـا از تحليـل        بيروني، و ماتريس ارزيابي دروني و بيرونـي و بـراي تـدوين و اسـتخراج اسـتراتژي                 
 .  استفاده شدSO ،ST ،WO ،WTهاي  مقايسات دو به دو براي تعيين استراتژي

  
  نتايج تحقيق

خش؛ اولويت بندي عوامل مؤثّر بر گردشـگري ورزشـي كـشور، تجزيـه و         هاي تحقيق به ترتيب در سه ب        يافته
هاي گردشـگري ورزشـي كـشور          براي تعيين استراتژي گردشگري ورزشي كشور و استراتژي        SWOTتحليل  
  . بندي گرديده است دسته
  ـ اولويت بندي عوامل مؤثّر بر گردشگري ورزشي كشور الف

هـاي   اط قوت گردشگري ورزشي كشور گويـه وجـود تنـوع در بـازي       هاي مطرح شده در نق      در ميان كليه گويه   
هـاي    همچنين در ميان كليـه گويـه      . باشد  اين بخش دارا مي      و محلي كشور باالترين ميزان اهميت را در         بومي

اين قسمت گويه افزايش نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي در كشور نسبت بـه دهـه گذشـته                    مطرح شده در  
يباشد ت در نقاط قوت گردشگري ورزشي كشور دارا ميكمترين ميزان اهم . 

هـاي مطـرح شـده در نقـاط ضـعف گردشـگري ورزشـي كـشور گويـه فقـدان                     در ميان كليه گويه   
ريزي و استراتژي صحيح، دقيق و علمي براي توسعه گردشگري ورزشي در كشور بـه عنـوان بـاالترين                     برنامه

هـاي مطـرح      همچنين در ميان كليـه گويـه      . باشد  خش دارا مي  اين ب   دهندگان را در    نقطه ضعف از ديدگاه پاسخ    
ت در      اين قسمت گويه ضعف برگزاري مسابقات در استان         شده در    يـايـن بخـش    هاي كشور كمترين ميزان اهم
 . باشد دارا مي

هاي مطرح شده در فرصت گردشگري ورزشي كشور گويه اقليم يا شرايط آب و                در ميان تمام گويه   
باالترين ميزان اهميت   . . . ها و مسابقات مختلف از جمله اسكي، قايقراني و           برگزاري اردو  هوايي مناسب جهت  

اين قسمت گويـه سـطح هزينـه        هاي مطرح شده در       همچنين در ميان كليه گويه    . باشد  اين بخش دارا مي     را در 
. باشد  ي كشور دارا مي   ايران نسبت به ساير كشورها كمترين ميزان اهميت در فرصت گردشگري ورزش             پايين در 

هاي مطرح شده در بخش تهديد گردشگري ورزشي كـشور، گويـه وجـود ديـدگاه منفـي و             در ميان كليه گويه   
ايران به عنوان باالترين مورد كه صنعت گردشگري ورزشـي كـشور را    تبليغات سوء كشورهاي خارجي در مورد  

ايـن قـسمت گويـه نقـش نوسـانات            رح شـده در   هاي مط   همچنين در ميان كليه گويه    . مورد تهديد قرار ميدهد   
 . فاحش برابري ارز در عدم ثبات بازار كمترين تهديد را متوجه صنعت گردشگري ورزشي كشور مينمايد

   براي تعيين استراتژي گردشگري ورزشي كشورSWOTب ـ تجزيه و تحليل 
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به دست ) 2/ 28 (2/ 5ر از اين ماتريس كمت در ماتريس عوامل دروني گردشگري ورزشي كشور مجموع نمرات     
باشد بـه عبـارت       آمد و حاكي از آن است كه از لحاظ عوامل دروني گردشگري ورزشي كشور داراي ضعف مي                

در ماتريس عوامل بيروني گردشگري . ديگر نقاط ضعف گردشگري ورزشي كشور بر نقاط قوت آن برتري دارد   
به دست آمد و حاكي از آن است كه از لحـاظ            ) 2 /59 (2/ 5اين ماتريس بيش از       ورزشي كشور مجموع نمرات   

هـاي گردشـگري ورزشـي كـشور را بـر       به عبارت ديگـر غلبـه فرصـت   . باشد عوامل بيروني داراي فرصت مي 
براي تعيين موقعيت و نوع استراتژي گردشگري ورزشي كـشور از مـاتريس درونـي و                . دهد  تهديدها نشان مي  
ها با توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان در يكي از چهار خانـه مـاتريس                  معموالً استراتژي . بيروني استفاده شد  

 . شوند انتخاب مي) SO،ST،WO،WT(دروني و بيروني 
ت         ) 1(با توجه به نمودار      نتايج حاكي از آن اسـت كـه گردشـگري ورزشـي كـشور از لحـاظ موقعيـ

تـوان بـا    ار دارد؛ بـه عبـارت ديگـر مـي    استراتژيك و در ماتريس داخلي و خارجي در منطقه محافظه كارانه قر           
. هاي موجود در محيط خارج گردشگري ورزشي كشور نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشيد               گيري از فرصت    بهره

هاي بسيار مناسبي براي ارتقاي گردشگري ورزشي كشور وجود دارد ولي به دليل              يعني در خارج محيط فرصت    
 . برداري نمود ها بهره اين فرصت توان از نمي) سازمان(ضعف در محيط داخلي 

  هاي گردشگري ورزشي كشور ج ـ استراتژي
 6 مرحلـه  نايـ  در. شـدند  استخراجها  هيگو با متناظرهاي  ياستراتژSWOT سيماتر ليتحل روش از استفاده با

 دنـد يگرد نيتـدو ي استراتژ 20 جمعاً و WTي استراتژ 4 وWO ياستراتژ ST ،3ي استراتژ SO ،7ي استراتژ
  ). 4، 3، 2، 1داول ج(
   

   گيري بحث و نتيجه
هـاي اسـتنباط شـده از تحليـل           هاي پژوهش حاضر، اسـتراتژي      به منظور بحث و بررسي پيرامون نتايج و داده        

 . گيرد  به ترتيب مورد بحث و بررسي قرار ميSWOTماتريس 
توسعه زيـر سـاخت الزم ورزشـي و توريـستي در منـاطق آزاد و شـهرهاي          : 1استراتژي  

  . المللي اي، قارهاي و بين تاريخي به منظور ترويج رويدادهاي منطقه
ايجـاد تاسيـسات و سـاختارهاي زيـر           هاي كالن در زمينه     گردشگري عامل محركي است براي سرمايه گذاري      

شبكه راهها، فرودگاهها، خطوط كشتي رانـي، ناوگـان حمـل و نقـل زمينـي و هـوايي، شـبكه                     : بنايي از جمله  
هاي   هاي اطّالعاتي، تاسيس هتلها و مراكز اقامتي، توسعه سيستم بانكداري و بيمه، سيستم              ستممخابرات و سي  

تصفيه آب و دفع فاضالب، حفاظت و مرمت ابنيه و آثار تاريخي، فرهنگي و غيره كه به بهبود كيفيت زنـدگي                     
ر منـاطق آزاد و  بنـابراين توسـعه زيـر سـاخت الزم ورزشـي و توريـستي د            . ساكنين و گردشگران مي انجامـد     

اي، قارهاي و بين المللي، بـا كمـك نهادهـاي دولتـي و                شهرهاي تاريخي به منظور ترويج رويدادهاي منطقه      
  . گذاري بخش خصوصي موجب ارتقا و بهبود در توسعه توريسم ورزشي ميگردد سرمايه
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. هاي ورزشي در شـهرهاي كـشور        ترغيب و تشويق هواداران به همراهي تيم      : 2استراتژي  
هاي عملياتي كه بتوان براي اين استراتژي ذكر نمود احيا كانون هواداران باشـگاههاي ورزشـي                  يكي از برنامه  

هـا اقـدام      هاي سخت افزاري براي سفر تماشاگران براي تشويق و همراهـي تـيم              كشور و فراهم نمودن زمينه    
ـ         بنابراين با ورورد هواداران تيم    . نمود ق گردشـگري و فوايـد اقتـصادي و         هاي ورزشي به يك منطقه سبب رون

هـاي ورزشـي    بنابراين بايد موانع بر سر راه مسافرت هواداران به همراه تيم . گردداجتماعي در منطقه مزبور مي    
  . ريزي مدون و اجراي آن به وسيلة دست اندركاران برداشته شود با يك برنامه
  .  ورزشي در جامعهسياستگزاري و توسعه فرهنگ گردشگري و اكوتوريسم: 3استراتژي 

هاي دولت در صنعت گردشگري و ارائه الگوي توسعه پايدار            در تحقيقي با عنوان بررسي سياست     )1384(نوري  
هاي ترغيب و تشويق جامعه بـه گردشـگري از طريـق              صنعت گردشگري كشور بيان داشت كه يكي از روش        

رش تبعات گردشـگري و بـازگويي آن بـه          شما). 11(معرفي نتايج و دستاوردهاي آن به عموم جامعه مي باشد           
بايد اين فرهنگ در مـردم نهادينـه   . كند عموم جامعه درجه اهميت و شناخت مردم را به گردشگري تقويت مي    
هاي جسمي و روحي براي زندگي بهتـر          گردد كه گردشگري اسباب فراغت، آسودگي خيال و گريز از دشواري          

هاي بنيادين  هايي است كه استفاده از شاخص د طراحي سياست  توسعه فرهنگ عمومي گردشگري نيازمن    . است
  . به مثابه هر دستگاه سياستگذاري ديگر بخشي از الزامات آن است

يكـي از   . تدوين و تصويب قوانين و مقررات گردشگري و اكوتوريسم ورزشـي          : 4استراتژي  
يف مشخّص و قوانين صريح، بتوانـد بـه         هاي عملياتي كه بتوان براي اين استراتژي ذكر نمود؛ ارائه تعار            برنامه

  . هاي موجود، شكل مطلوبي بخشد پذيري سازمان وظايف و حدود مسؤوليتهاي اجرايي و يا انعطاف
و ورزشـي     پذيرش ميزباني رويدادهاي علمـي      سياستگزاري در جهت افزايش   : 5استراتژي  
  . در كشور

ايـن كـار از طريـق         .ه گردشگري تأثيرگـذار باشـند     ايند  تواند بر گسترش بازارهاي    رويدادهاي بزرگ ورزشي مي   
رويـدادهاي  ). 15(انـد    گيـرد كـه قـبالً از آن بازديـد نكـرده            جذب بازديدكنندگان به شهر يا كشوري انجام مي       
هـا دالر بـه       توانند هزارهـا بلكـه ميليـون        اين افراد مي    كند كه   ورزشي تعداد بسيار زيادي تماشاچي را جذب مي       

همچنين عالوه بر برگزاري رويدادهاي ورزشي كه سهم انكار نشدني در توسـعه             . كند  اقتصاد محلي كمك مي   
تـوان بـا      توريسم دارد؛ اگر زير ساختهاي الزم در برگزاري رويدادهاي بـزرگ را در حـال حاضـر نـداريم، مـي                    

بـه  دهنـدة گردشـگري       برگزاري سمينارها ورويدادهاي علمي هم به عنوان يكي از عوامل جلب كننده و سوق             
هـاي مطالعـاتي و پژوهـشي و برگـزاري مجـامع تخصـصي                حمايـت از طـرح    . كشور مورد استفاده قرار دهيم    

  . هاي اثرگذار در توسعه گردشگري ورزشي مي باشند گردشگري در اولويتهاي بعدي شاخص
هـاي   ها و دوره ملّي المپيك در برگزاري اردوها، همايش     افزايش نقش آكادمي    : 6استراتژي  

  . مشترك با ساير كشورهاآموزشي 
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منـد بـه گردشـگري و         خارجيان عالقه ) دانش و اطّالعات  (هاي    ارتقاي آگاهي : 7استراتژي  
  . اكوتوريسم ورزشي نسبت به امكانات كشور

ايران، كه بر اساس انعكاس غيرمنصفانه وقـايع ايـران در             ت بسياري از گردشگران خارجي در باره      تحليل نادرس 
بنابراين با توجه نقش و     . محافل خبري، ذهنيت نا مناسبي از رفتار ايرانيان نسبت به خارجيان پديد آورده است             

هـاي    شناسـاندن جاذبـه     ت مطلوب و  اي و چه نوشتاري و اينترنتي در ايجاد يك ذهني         اهميت تبليغات چه رسانه   
  . گردشگري بايد يك برنامه مفصل براي اين بخش در نظر گرفت

هاي حقوقي از سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي خـارجي در              حمايت: 8استراتژي  
حمايتهاي حقوقي  . گذاري امكانات و تسهيالت مربوط به گردشگري ورزشي در كشور           سرمايه

گذاران خـارجي   تواند نويد بخش ورورد سرمايه     محيط اداري كشور در اين بخش مي       و حذف بوركراسي زائد در    
  . هاي اين حوزه بيانجامد و ايرانيان مقيم خارج در بخش گردشگري ورزشي و احياي و ايجاد زير ساخت

هـاي    توسعه و تقويت نظام حمايت از جهانگردي به عنوان يكي از استراتژي           : 9استراتژي  
  . محوري كشور

ايـن  .  ايـران   تغيير نگاه و جلب حمايت مراجع ديني از توسعه گردشگري در          : 10تراتژي  سا
ايـن مـساله پاسـخ مناسـبي ارائـه نماينـد و احكـام و         طلبد فقها و مجتهدين در پرتو اجتهاد پويا به         موضوع مي 

  .  استخراج نماينددستورات اسالمي را با توجه به همه ابعاد و جوانب امر گردشگري بررسي و احكام مناسب را
هـاي تـدوين    يكي از ويژگـي . تدوين سند راهبردي گردشگري ورزشي در كشور   : 11استراتژي  

هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند        تواند با در نظر گرفتن و طرح برنامه         سند راهبردي توريسم ورزشي كشور مي     
ني بـراي هـدايت برنامـه بـر مبنـاي       ترسيم يك سياست زما   . مدت با توجه به توان اجرايي كشور تدوين گردد        

  . منابع، امكانات، مقاصد و اهدافي كه معين خواهد شد اجتناب ناپذير است
اي، اوراق    هـاي يارانـه     وام، تسهيالت، سياسـت   (سياستهاي حمايتي دولت    : 12استراتژي  
هـاي گردشـگري      براي بخش خصوصي داخلي به منظور توسـعه زيـر سـاخت           ) مشاركت
  . ورزشي

تامين و بهبود براي حمايت از ارتقـاي امنيـت جهـانگردان و جهـانگردان               : 13استراتژي  
  . ورزشي در كشور

. بيان داشت كه عامل امنيت در جهانگردي ورزشي نقش بـسيار مهمـي را ايفـا مـي نمايـد                   ) 1388(اصفهاني  
سـعه  هـاي تو    توسعه عامل امنيت موجب افزايش سطح سرمايه گذاري خـارجي شـده و در رشـد سـاير مؤلّفـه                   

  ). 2(اقتصادي و اجتماعي مؤثّر مي باشد 
وجـود نيروهـاي    . ايجاد و توسعه نظام داوطلبي در عرصه گردشگري ورزشـي           :14استراتژي  

را در نظـام گردشـگري ورزش جبـران           اي و كارمندان رسـمي      شود كه كمبود نيروهاي حرفه      داوطلب باعث مي  
  . نمايد
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هـاي بـين المللـي ورزش بـه           ر در سازمان  هاي مؤثّ   ها و پست    احراز كرسي : 15استراتژي  
 . هاي حاكميتي عنوان يكي از سياست

هـاي مختلـف بـوده         كرسي بين المللي در رده     162 داراي   1386ورزش جمهوري اسالمي ايران تا پايان سال        
. اند  كرسي به صورت كرسيهاي غير ضروري، بي تاثير يا كم تاثير تشخيص داده شده          74است كه از اين تعداد      

 كرسـي   16در اختيـار داشـتن      . ايران در رده رياست و دبير كلي فدراسيون بين المللي فاقـد عـضو مـي باشـد                 
همچنين ايـران در  . باشد هاي المپيكي رقم قابل توجهي نمي  رشته از كل رشته9هاي بين المللي در   فدراسيون

 رشـته بازيهـاي     36ز مجمـوع     رشـته را ا    12 كرسي مي باشد كه فقط       45هاي آسيايي داراي      سطح فدراسيون 
هاي بـه دسـت    كه با توجه به موقعيت سياسي، جمعيت و قابليت رقابتي كشور و موفّقيت. اسيايي در بر ميگيرد 

هاي بين المللي ورزشي      ها و پست هاي مؤثّر در سازمان        با توجه به نقش كرسي    . آمده رقم بسيار ناچيزي است    
گيري مربوط به گرفتن انواع   اي، حضور در تصميم     ع بين المللي و قاره    گيري كالن مراج    نظير؛ حضور در تصميم   

هـا    توان بيان داشـت كـه بـا وجـود ايـن پـست               هاي بين المللي مي     ها و استفاده از منابع مالي سازمان        ميزباني
 اي و بـين     اي، منطقـه    توان بستري براي توسعه توريسم ورزشي با مهيا نمودن انواع مسابقات مختلف قـاره               مي

  . المللي در داخل كشور آماده نمود كه در نهايت سبب رشد و ارتقاي صنعت توريسم مي گردد
تـدوين  . هاي منابع انساني گردشـگري ورزشـي        ارتقاي سطح دانش و آگاهي    : 16استراتژي

هاي علمي ـ كاربردي در كنار ايجاد نظام آموزش رسمي كه به طور اصولي راه حلي بنيادين و بلند مـدت    دوره
هـاي    از سوي ديگر نياز به اسـتمرار دوره       . ت خالء كمبود نيروهاي متخصص را تا حدودي جبران مي نمايد          اس

هـا و بـاز آمـوزي نيروهـاي         هاي مربوط به وجود اين دوره       آموزش كاربردي و روزآمد بودن نيروها در تخصص       
  . كاري را الزام مي بخشد

هـا،    آشنايي بـا ارزش   . دشگري ورزشي نسبت به گر    ارتقاي سطح آگاهي عمومي   : 17استراتژي  
ها، عادات، الگوهاي رفتاري ديگر جوامع و مردم از طريق سفر و برقراري ارتباط نيازمند ايجاد و تـرويج                نگرش
هـاي ارتبـاط      انجام اين مهم با كمك رسانه     . اين صنعت مي باشد     هاي يادگيري و آموزش احاد جامعه به          زمينه

هـا،     اجتمـاعي، انتـشار كتـب و بروشـورهاي متفـاوت، برپـايي جـشنواره               جمعي، مشاركت مراكـز فرهنگـي و      
ها و سمينارها به افزايش سطح آگاهيها و گـسترش ارتقـاء سـطح آگاهيهـاي عمـومي                      ها، گردهمايي   نمايشگاه

  . نمايد نسبت به گردشگري و گردشگري ورزشي را تقويت مي
بـا شـناخت و     .  در بين زنـان    ايجاد تسهيالت براي توسعه گردشگري ورزشي       :18استراتژي  

آگاهي كافي از رفتار و نياز گردشگران خارجي و آشنا نمودن آنان بـه شـروط فرهنگـي و دينـي مـان، فراينـد             
اي كـه بـه جـاي احـساس قيـد و              تواند بهبود يابد به گونه      هاي ارزشي و اخالقي في مابين مي        تطبيق خواست 

  . ر ايجاد تقاضا براي گردشگري تبديل شودمحدوديت براي گردشگران، به نوعي جاذبه و كشش د
  هاي خصوصي گردشگري ورزشي در كشور  و سازمانها NGOافزايش : 19استراتژي 
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ايجاد نظام اجباري آموزشي زبان انگليسي، بـراي كليـه دسـت انـدركاران                :20استراتژي  
  . ورزش كشور

مـشكل گردشـگري     مـشخّص  طـور  بـه كه  توان بيان داشت       استراتژي تعيين شده مي    20بنابراين با توجه به     
 عنـوان  بـه  قـوانين  حتي و بودجه بحث معمول طور به و است ريزي  برنامه و سياستگذاري ورزشي كشور، عدم  

 گردشـگري  توسـعه  نحوه بر حاكم كالن الگوي يك ما كشور در عبارتي به. شود  مي مطرح حوزه اين در بهانه
 بـه . نشده است  استفاده بخش اين در نيز غربي الگوهاي از هك داشت عنوان توان  مي حتي. ندارد وجود ورزشي

 حتـي  و نيـست  هماهنـگ  ما ارزشي اصول و فرهنگ با كهايم،    بكار بسته  را غربي الگوي يك نه،  طبيعي طور
 مـي  پيـروي  مـدلي  چه از و دارد اجزايي چيست، چه  آنان الگويمشخّص گردد    كه ي انجام نگرفته است   تالش
 تنظـيم  و تهيـه  كشور ورزشي گردشگري براي مان ارزشي پشتوانه و اصول با مشخّص الگوي يك نه و نمايد
 ورزشـي  گردشـگري  حـوزه  در مـا  هاي ورزشي، سياست  بحران، اتفاق، رويداد   هر در علت همين به. ايم  نموده
 از رفـت  برون براي بنابراين. خواهيم بود  نتيجه بدون جديد تجربه يك حال در مداوم طور به و نمايد مي تغيير
بـا   كـشور  ورزش توسـعه  بـراي  عمليـاتي  يها  برنامه همچنين و انداز چشم و راهبردي سند تهيه وضعيت اين

  . باشد مي اهميت داراي پيش از بيشهاي استخراج شده از اين پژوهش  استفاده از استراتژي
  

  

  تعيين موقعيت استراتژيك گردشگري ورزشي كشور. 1نمودار
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 SOهاي  استراتژي. 1جدول
   ) S(نقاط قوت 

  
  

                             عوامل داخلي
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل خارجي

S1 -هاي ورزشي  برگزاري ليگ 
S2 -ملّي المپيك در حوزه ورزش كشور هاي المپيك و اكادمي  وجود هتل 
S3 -كرده و مجرب در ورزش كشور  برخورداري از مسؤلين و مديران تحصيل 
S4 - ها اينترنت و رسانه درج اخبار و رويدادهاي ورزشي در ميزان 
S5 -وجود اردوگاههاي ورزشي مناسب كشور  
S6 -هاي مردان و زنان هاي همبستگي كشورهاي مسلمان در رده  امكان برگزاري بازي 
S7 -و محلي كشور هاي بومي  وجود تنوع در بازي  
S8 -يگري و داوري ملّ  امكان برگزاري دورههاي كشور ي و بين المللي در استانهاي مرب 
S9 -ملّي و بين المللي ورزشي  برگزاري سمينارهاي علمي 

S10 -تلويزيون و راديو و(ها   نقش مثبت رسانه(... 
S11 -ملّي  پايگاه قهرماني آكادمي(ها  ها و مراكز قهرماني مراكز برخي استان  آكادمي 

 ...)المپيك و
S12 -ك و پارالمپيك ملّي المپي  وجود آكادمي 
S13 -افزايش نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي در كشور نسبت به دهه گذشته  
S14 -هاي مرزي با كشورهاي همجوار كشور   امكان برگزاري مسابقات در استان 

 SOهاي  استراتژي ) O(ها  فرصت
O1ايران در تمدن جهاني ـ نقش و جايگاه 
O2اير كشورها ايران نسبت به س ـ سطح هزينه پايين در 
O3ها و  ـ اقليم يا شرايط آب و هوايي مناسب جهت برگزاري اردو

 . . . مسابقات مختلف از جمله اسكي، قايقراني و
O4ايراني و نوازي در فرهنگ اسالمي ـ وجود روحية مهمان 
O5هاي جهانگردي ـ وجود نقاط باستاني و جاذبه 
O6انساني هاي خدمات و نيروي ـ مقرون به صرفه بودن هزينه 
 ايران نسبت به ساير كشورها در

O7ت جغرافيايي به ويژه از لحاظ دسترسيمناطق (ها  ـ موقعي
 . . . )كوهستاني، جنگلي، ساحلي، بياباني و

O8هاي ورزشكاران ساير ملل ـ سازگاري تنوع غذايي كشور با ذائقه 
O9ها در سراسر كشور ها و درياچه ـ وجود دريا 

O10كايت سواري، اسكي روي آب، (شهاي مهيج ـ امكان اجراي ورز
 . . . )بانجي جامپينگ و

O11ها در سراسر كشور ها و رودخانه ها، جنگل ـ وجود دشت 
O12به عنوان مناطق جذب . . . ـ وجود مناطق آزاد كيش، قشم و

 گردشگري ورزشي
O13ها و مراكز اقامتي در كشور ـ قيمت پايين هتل 

توريستي در مناطق آزاد و شهرهاي تاريخي به منظور توسعه زير ساخت الزم ورزشي و 
 اي، غارهاي بين المللي ترويج رويدادهاي منطقه

S14، O10، S3،O14  
 هاي ورزشي در شهرهاي كشور ترغيب و تشويق هواداران به همراهي تيم

S1،S10،O13،O4  
 سياستگزاري و توسعه فرهنگ اكو گردشگري ورزشي در جامعه

  
S13،O11،O9،O3  

  و تصويب قوانين و مقررات گردشگري و اكوگردشگري ورزشيتدوين
S3،S7،O5،O7  

 و ورزشي در كشور پذيرش ميزباني رويدادهاي علمي سياستگزاري در جهت افزايش
S14،S9،S8،O6،O4  

هاي آموزشي  ها و دوره ملّي المپيك در برگزاري اردوها، همايش افزايش نقش آكادمي 
 مشترك با ساير كشورها 

S11،S12،S9،O13 
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 STهاي  استراتژي. 2جدول
   ) S(نقاط قوت 

 
                                           عوامل داخلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل خارجي

  هاي ورزشي  برگزاري ليگS1ـ
  ملّي المپيك در حوزه ورزش كشور هاي المپيك و اكادمي وجود هتلS2ـ
 رده و مجرب در ورزش كشورك برخورداري از مسؤولين و مديران تحصيلS3ـ
 ها اينترنت و رسانه ميزان درج اخبار و رويدادهاي ورزشي درS4ـ
 هاي ورزشي مناسب كشور وجود اردوگاهS5ـ
 هاي مردان و زنان هاي همبستگي كشورهاي مسلمان در رده امكان برگزاري بازيS6ـ
 و محلي كشور هاي بومي  وجود تنوع در بازيS7ـ
 هاي كشور هاي مربيگري و داوري ملّي و بين المللي در استان هامكان برگزاري دورS8ـ
 ملّي و بين المللي ورزشي برگزاري سمينارهاي علميS9ـ
 . . . )تلويزيون و راديو و(ها  نقش مثبت رسانهS10ـ
 . . . ) ملّي المپيك و پايگاه قهرماني آكادمي(ها  ها و مراكز قهرماني مراكز برخي استان آكادميS11ـ
 ملّي المپيك و پارالمپيك وجود آكادميS12ـ
 افزايش نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي در كشور نسبت به دهه گذشتهS13ـ
  هاي مرزي با كشورهاي همجوار كشور  امكان برگزاري مسابقات در استانS14ـ

  STهاي استراتژي )T(تهديدها 
نسبت به نقش   پايين بودن سطح آگاهي عموميT1ـ 

 ي جهانگردي ورزش
هاي كالن كشور در بخش   نا مشخّص بودن سياستT2ـ

 جهانگردي 
هاي اجرايي و مشخّص در حوزه  نامه محيط حقوقي و آيينT3ـ

 . گردشگري وجود ندارد
 نقش نوسانات فاحش برابري ارز در عدم ثبات بازارT4ـ
ناتواني بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در ورزش T5ـ

 كشور
  گاههاي مناسبها و اقامت كمبود هتلT6ـ
ها و  هاي مناسب اعم از فرودگاهها، هتل نبود زير ساختT7ـ

 وسائل نقليه عمومي
 هاي خارجي در داخل كشور ضعف امنيت توريستT8ـ
 ضعف امنيت در ناوگان هوايي كشورT9ـ
وجود سرمايه گزاري وسيع در كشورهاي همسايه در حوزه T10ـ

 جهانگردي ورزشي
ليغات سوء كشورهاي خارجي در وجود ديدگاه منفي و تبT11ـ

 ايران مورد
 ها تورم و افزايش قيمتT12ـ
 كمبود سرمايه گذاري خارجي در كشورT13ـ
هاي متداول در برگزاري رويدادهاي بين المللي  محدوديتT14ـ

 ورزش زنان در كشور

 نسبت به امكانات مند به گردشگري و اكوگردشگري ورزشي خارجيان عالقه) دانش و اطّالعات(هاي  ارتقاي آگاهي
 كشور

S13،O11،O9،O3  
گذاران خارجي و بخش خصوصي خارجي در سرمايه گذاري امكانات و تسهيالت مربوط  هاي حقوقي از سرمايه حمايت

 به گردشگري ورزشي در كشور
T5،T13،S1،S7  

 . توسعه و تقويت نظام حمايت از جهانگردي به عنوان يكي از استراتژيهاي محوري كشور
S14،S3،T10  

  ايران تغيير نگاه و جلب حمايت مراجع ديني از توسعه گردشگري در
T14،T1،S6  

 تدوين سند راهبردي گردشگري ورزشي در كشور
T2،S13،S7  

براي بخش خصوصي داخلي به ) اي، اوراق مشاركت هاي يارانه وام، تسهيالت، سياست(سياستهاي حمايتي دولت 
 يهاي گردشگري ورزش منظور توسعه زير ساخت

  
T5،T7،T13،S13  

 تامين و ارتقاء براي حمايت از ارتقاي امنيت جهانگردان و جهانگردان ورزشي در كشور
S6،S9،S8،T8،T9 
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 WTهاي  استراتژي. 3جدول
   )W(نقاط ضعف 

  
                                                                                    عوامل داخلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يعوامل خارج

  
  عدم وجود ساختار تشكيالتي تحت عنوان گردشگري ورزشي در ساختار ورزش كشورW1ـ 
 ها و نشريات الكترونيكي جهانگردي ورزشي كمبود سايتW2ـ
 نبود تشكيالت نيروي داوطلب ورزش كشورW3ـ
 كمبود تجربه برگزاري رويدادهاي بين المللي در كشورW4ـ
 يروي انساني آموزش ديده در بخش گردشگري ورزشي كشوركمبود متخصصان و نW5ـ
  ضعف حمايت مالي حاميان از رويدادهاي ورزشي و بين الملليW6ـ
 هاي ورزشي كمبود ارتباطات بين المللي فدراسيونW7ـ
 ضعف برگزاري مسابقات در استانهاي كشورW8ـ
 ي در كشورتجربه پايين مديران زن در برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزشW9ـ
 كمبود امكانات و تاسيسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق مختلفW10ـ
 هاي مشخّص در زمينه احراز پستهاي بين المللي ورزشي نبود سياستW11ـ
 همكاري پايين وزارت امور خارجه در توسعه روند گردشگري ورزشي در كشورW12ـ
، دقيق و علمي براي توسعه گردشگري ورزشي در ريزي و استراتژي صحيح فقدان برنامه W13ـ

 كشور
  هاي مسؤول هاي موازي و نامشخّص بودن حدود وظايف بخش وجود سازمانW14ـ
 سيستم اطّالع رساني ناقص و روابط عمومي ضعيف با گردشگران ورزشيW15ـ
 آشنايي كم مديران و دست اندركاران ورزش كشور به زبان خارجيW16ـ

 WTهاي  راتژياست )T(تهديدها 
  
 نسبت به نقش جهانگردي ورزشي   پايين بودن سطح آگاهي عموميT1ـ 
 هاي كالن كشور در بخش جهانگردي   نا مشخّص بودن سياستT2ـ
 . هاي اجرايي و مشخّص در حوزه گردشگري وجود ندارد نامه ايين محيط حقوقي و T3ـ
 نقش نوسانات فاحش برابري ارز در عدم ثبات بازارT4ـ
 گذاري در ورزش كشور ناتواني بخش خصوصي براي سرمايهT5ـ
 هاي مناسب ها و اقامتگاه كمبود هتلT6ـ
 ها و وسائل نقليه عمومي ها، هتل هاي مناسب اعم از فرودگاه نبود زير ساختT7ـ
 هاي خارجي در داخل كشور ضعف امنيت توريستT8ـ
 ضعف امنيت در ناوگان هوايي كشورT9ـ
 ري وسيع در كشورهاي همسايه در حوزه جهانگردي ورزشيوجود سرمايه گزاT10ـ
 ايران وجود ديدگاه منفي و تبليغات سوء كشورهاي خارجي در موردT11ـ
 ها تورم و افزايش قيمتT12ـ
 گذاري خارجي در كشور كمبود سرمايهT13ـ
 هاي متداول در برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزش زنان در كشور محدوديتT14ـ

  نسبت به گردشگري ورزشي طح آگاهي عمومي ارتقاي س
W15،T1  

 ايجاد تسهيالت براي توسعه گردشگري ورزشي در بين زنان
W9،W15،O3،O4  

 هاي خصوصي گردشگري ورزشي در كشور  و سازمانها NGOافزايش 
W3،W10،O1،W14  

 ايجاد نظام اجباري آموزشي زبان انگليسي، براي كليه دست اندركاران ورزش كشور
W16،W15،O1،O2 
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 WOهاي  استراتژي. 4جدول
   )W(نقاط ضعف 

                                                                              عوامل داخلي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل خارجي

 عدم وجود ساختار تشكيالتي تحت عنوان گردشگري ورزشي در ساختار ورزش W1ـ
 كشور

 ها و نشريات الكترونيكي جهانگردي ورزشي تكمبود سايW2ـ
 نبود تشكيالت نيروي داوطلب ورزش كشورW3ـ
 كمبود تجربه برگزاري رويدادهاي بين المللي در كشورW4ـ
 كمبود متخصصان و نيروي انساني آموزش ديده در بخش گردشگري ورزشي كشورW5ـ
  يضعف حمايت مالي حاميان از رويدادهاي ورزشي و بين المللW6ـ
 هاي ورزشي كمبود ارتباطات بين المللي فدراسيونW7ـ
 هاي كشور ضعف برگزاري مسابقات در استانW8ـ
 تجربه پايين مديران زن در برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزشي در كشورW9ـ
 كمبود امكانات و تاسيسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق مختلفW10ـ
 مشخّص در زمينه احراز پستهاي بين المللي ورزشيهاي  نبود سياستW11ـ
 همكاري پايين وزارت امور خارجه در توسعه روند گردشگري ورزشي در كشورW12ـ
ريزي و استراتژي صحيح، دقيق و علمي براي توسعه گردشگري  فقدان برنامه W13ـ

 ورزشي در كشور
  هاي مسؤول هاي موازي و نامشخّص بودن حدود وظايف بخش وجود سازمانW14ـ
 سيستم اطّالع رساني ناقص و روابط عمومي ضعيف با گردشگران ورزشيW15ـ
 آشنايي كم مديران و دست اندركاران ورزش كشور به زبان خارجيW16ـ

 WOهاي استراتژي ) O(ها  فرصت
  

O1ايران در تمدن جهاني ـ نقش و جايگاه 
O2ايران نسبت به ساير كشورها  ـ سطح هزينه پايين در 
O3ها و مسابقات مختلف از  ـ اقليم يا شرايط آب و هوايي مناسب جهت برگزاري اردو

 . . . جمله اسكي، قايقراني و
O4ايراني و ـ وجود روحيه مهمان نوازي در فرهنگ اسالمي 
O5هاي جهانگردي ـ وجود نقاط باستاني و جاذبه 
O6ران نسبت به ساير اي هاي خدمات و نيروي انساني در ـ مقرون به صرفه بودن هزينه

 كشورها
O7ت جغرافيايي به ويژه از لحاظ دسترسيمناطق كوهستاني، جنگلي، ساحلي، (ها  ـ موقعي

 . . . )بياباني و
O8هاي ورزشكاران ساير ملل ـ سازگاري تنوع غذايي كشور با ذائقه 
O9ها در سراسر كشور ها و درياچه ـ وجود دريا 

O10ايت سواري، اسكي روي آب، بانجي جامپينگ ك(هاي مهيج  ـ امكان اجراي ورزش
 ...)و

O11ها در سراسر كشور ها و رودخانه ها، جنگل ـ وجود دشت 
O12به عنوان مناطق جذب گردشگري ورزشي... ـ وجود مناطق آزاد كيش، قشم و 
O13ها و مراكز اقامتي در كشور ـ قيمت پايين هتل 

  
 ورزشيجاد و توسعه نظام داوطلبي در عرصه گردشگري اي 

W3،W8،O4  
هاي بين المللي ورزش به عنوان يكي از  هاي مؤثّر در سازمان ها و پست احراز كرسي

 هاي حاكميتي سياست
W11،W7،O3،O7  

 هاي منابع انساني گردشگري ورزشي ارتقاي سطح دانش و آگاهي
W5،W16،O3،O11 
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