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چکيده
هدف از این حتقیق ،شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و هتدیدهای گردشگری ورزشی استان گلستان با
استفاده از مدل حتلیلی  SWOTبود .برای مجع آوری
دادهها از مطالعه اسناد ،مدارک و مطالعه ادبیات
پیشینه و از پرسشنامه حمقق ساخته استفاده شد که
روایی آن توسط اساتید صاحب نظر و پایایی آن با
استفاده از ضریب مهبستگی آلفای کرونباخ (= 1/66
 )aتأیید شد .در جممو  51نفر 41 ،نفر اساتید
مدیریت ورزشی و گردشگری دانشگاهها 51 ،نفر از
کارشناسان گردشگری و آژانسهای مسافرتی و  61نفر
از کارشناسان تربیت بدنی به عنوان منونه در خبش
نظر سنجی انتخاب شدند .با استفاده از روش دلفی،
برگزاری جلسات و چندین مرحله حتلیل راهربدی1 ،
هتدید توسعه گردشگري
ضعف 1 ،فرصت و 1
قوت1 ،
ورزشی استان گلستان تأیید شد .برایجتزیه وحتلیل
دادهها از آمار توصیفی ،آزمون مقایسه میانگین و
آزمون فریدمن هبره گرفته شد .جتزیه و حتلیل قوتها،
ضعفها ،فرصتها و هتدیدها نشان داد که توسعه
گردشگری ورزشی استان گلستان با تنگناها و
اسرتاتژیک،
برنامهریزی
حوزه
در
چالشهایی
زیرساختها ،رقبا ،جایگاه حقوقی ،بزه کاری،
 دانشجوی دکرتی مدیریت ورزشي -کارشناس تربیت بدنی

sport.tourism1931@gmail.com
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مستقل نبودن گردشگری ورزشی و باال بودن سطح
سرمایه گذاری روبرو است .طراحی و تدوین راهربد
توسعه گردشگری ورزشی جهت استفاده هبینه از
توامنندیهای طبیعی ورزشی ،قوتها و فرصتها و
برطرف ساخنت ضعف ها و چالشهای گردشگری ورزشی
استان گلستان پیشنهاد می شود.
واژگان کليدی :گردشگری ورزشی ،ضعف ،قوت ،فرصت،
هتدید ،استان گلستان.

مقدمه
کشورهای
ویژگیهای
برجستهترین
از
یکی
توسعهیافته ،توجه به برنامهریزی برای نیل به
هدفها با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر حمیطی به
عنوان یکی از ضروریات مهم پیشرفت ،توسعه ،رشد
اقتصادی و اجتماعی است .شناسایی توامنندیهای
توسعه ورزشی و توسعه منطقهای از مجله مسائل مهم
برنامهریزی در کشور است (غفرانی .) 861 ،برای
شناسایی و استفاده هبینه از توامنندیها و منابع
هر منطقه و توجیه اطمینان از منطقی و مناسب
بودن توامنندیها ،اطمینان از بازگشت سرمایه،
اطمینان از محایت افراد و سازمانهای خمتلف و
چگونگی هبره برداری و اجرای دقیق توسعه ،یک
مطالعه اولیه امکان سنجی الزم است .مطالعه امکان
سنجي جنبههاي خمتلفي از قبیل ،آرایش مجعیت شناخيت،
توجیه اقتصادی ،وضعیت توامنندیها و منابع منطقه
و رقباي موجود در بازار را مورد توجه و مترکز
قرار مي دهد .یکی از شیوههای متداول شناسایی
این عوامل ،استفاده از حتلیل  SWOTاست که معرف
سازمان
هتدیدهای
و
فرصتها
ضعفها،
قوتها،
است(دیوید .) 861 ،این روش حتلیلی امکان بررسی و
مقایسه تنگناها ،هتدیدها ،فرصتها ،تقاضاها و
موقعیتهای حمیط بیرونی و ضعفها و قوتهای درونی
سازمان را به وجود میآورد .با بررسی این عوامل
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میتوان به فهرستی از مسائل و چالشهای فراروی هر
سازمان دست یافت و اقدامهای الزم برای مقابله با
آهنا را از طریق تدوین برنامۀ راهربدی پیش بینی و
اجرا کرد (افتخاری ، 865 ،جنفی .) 866 ،ماچادو،
( ) 114معتقد است برنامهریزی راهربدی عنصر کلیدی
برای برتری سازمانی و ابزاری بسیار مهم برای
اثر خبشی سازمانی است (خسروی زاده.) 866 ،
صنعت گردشگری ورزشی نیز به عنوان یکی از
ارکان عمده فرایند توسعه ملی ،مأموریت ،چشم
انداز و اسرتاتژی و سیاستهای خاصی را میطلبد.
برای رسیدن به اهداف طرحهای گردشگری ورزشی ،قبل
از تدوین اسرتاتژیهای خاص ،بررسی و مقایسه
تنگناها ،هتدیدها ،فرصتها ،تقاضاها و موقعیتهای
حمیط بیرونی و ضعفها و قوتهای درونی سازمان با
اهداف توسعه کالن ،ضروری به نظر می رسد .این
صنعت سفید بیش از هر زمان دیگر جایگاه خود را
به عنوان پدیدهای چند بعدی در جوامع بشری باز
کرده است و بسیاری از کشورها ،با سرمایه گذاری
فراوان ،فواید و اثرات این صنعت را خوب درک
کرده و به عنوان منبعی مهم جهت افزایش اشتغال،
درآمد ،توسعه زیرساختها و هببود وضعیت اقتصادی و
.) 867
(اصفهانی،
درآوردهاند
خود
سیاسی
نظریههاي جدید در زمینه گردشگري نشان ميدهد
جذابیتهاي گردشگري بر پایه ورزش در مقایسه با
اقتصادي،
مزیتهاي
فرهنگي،
جذابیتهاي
دیگر
اجتماعي و سیاسي بیشرتي دارد (هیگام هین چ ،
 .) 116مسابقات ورزشی باعث کمک به ایجاد مناظری
زیبا و بیمهتا در مناطق توریسم میکنند .به طور
روز افزونی موارد زیادی از مناطق توریسم که در
حال احیا و توسعه هستند ،ابتدا در ارتباط با

1. Higham& Hinch
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مسابقات ورزشی به وجود آمدند (وید و بو ل ،
دبیرکل سازمان جهانی
 .) 111در سپتامرب114
گردشگری و رئیس کمیته بیناملللی املپیک در پیامی
مشرتک تاکید کردند که گردشگری و ورزش دو نیروی
حمرک برای ثبات در رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و
افزایش درآمد هستند (معین فرد .) 867 ،گردشگری
ورزشی به عنوان صنعتی پیشرو در اکثر کشورهای
دنیا در حال اوج گیری و توسعه است و پیش بینی
شده است ،این صنعت به طور میانگین تا سال 1 1
درصد خواهد داشت .مهه
هرساله رشدی معادل 1
کشورها در تالش هستند جوامعی برای توسعه گردشگری
ورزشی ،برگزاری رویدادهای مهم ورزشی و جذب
گردشگران مهیا سازند تا بتوانند سهم وسیعی از
این فعالیت اقتصادی را از آن منطقه و کشور خود
سازند(ادبی فیروزجاه .) 865 ،به طور مثال کشور
ترکیه با تدوین اسرتاتژی  1 8در سال  117و با
ً شهر
با سرمایهگذاری بر گردشگری ورزشی ،خصوصا
آنتالیا در سال 711 ، 118تیم ورزشی و در سال
تیم ورزشی از سراسر دنیا حتی ایران
11 ، 117
را جهت برگزاری اردوهای مقدماتی ورزشی را به
خود جلب کرده و در سال  117مبلغی برابر با 6
میلیون دالر از این طریق درآمد داشته است (اوچز
و مهکارا ن  .) 1 1 ،موفقیت صنعت جهانگردي ورزشي
ً منوط به توامننديهاي مقاصد گردشگری است كه
كامال
تا حدی در رقابت با مقاصد دیگر منحصر به فرد و
متمایز باشند (هیگام .) 117 ،اجنمن گردشگري
ورزشي كانادا در الگوي برنامهریزي و طرح
عملیاتي خود به شناسایي ،برآورد و توسعه
قابلیتها و ظرفیتهاي گردشگري ورزشي به عنوان
یكی از مراحل چهار گانه توسعه گردشگري ورزشي
كانادا اشاره كردهاند (یات س .) 114 ، 8وست بك و
1. Weed& Bull
. Icoz,O .; Gunlu, E.; & Oter,Z
9. Yates
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(  ) 11نیز در حتقیقات خود شناخت
مهكارا ن
قابلیتها و ظرفیتهاي گردشگري ورزشي را عاملي
مهم در توسعه صنعت گردشگري ورزشي و از مولفههاي
مهم در كسب میزباني رویدادهاي بني املللي ذكر
كردهاند .در کشورهای توسعه یافته ،طرحهای جامع
در سطح ملی مورد استفاده قرار منیگیرد ،بلکه
شیوه برنامهریزی به صورت غیرمتمرکز و ناحیهای
است و در هتیه و تدوین طرح های جامع ،شرایط بومی
مقاصد گردشگری ،سازمانها و ساکنان حملی را مدنظر
قرار میدهند .دایسویل( ) 871معتقد است طرحهای
توسعهگردشگری از طریق ارائه اسرتاتژیهای منطقهای
یا ناحیهای اعمال شود و هسته اصلی برنامهریزی و
تدوین اسرتاتژی باید ویژگیهای منطقهای داشته
باشد (حیدری.) 861 ،
با توجه به بررسیهای صورت گرفته واثبات شده
کشور ایران یکی از ده کشور اول جهان از نظر
جذابیت های گردشگری است و از حلاظ تنو زیستی و
تنو جاذبههای طبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا
میباشد (هنرور .) 866 ،در میان مقاصد گردشگری
ایران ،استان هایی مانند استان گلستان كه دریك
منطقه طبیعي ،بكر ،ساحلی وكوهستاني قرار دارند
و داراي جاذبههاي گردشگري ورزشي خاص هستند ،با
تدوین اسرتاتژی مناسب میتوانند مورد توجه مسئوالن
تربیت بدنی و گردشگری ،فدراسیونها ،ورزشكاران و
گردشگران واقع شده و به عنوان مقصدي براي توسعه
انوا رشتههای ورزشی ،برگزاری اردوها و مسابقات
ورزشی و گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و
اسرتاحت انتخاب شوند و دردوره زماني خاص
تعدادكثريي از گردشگران را به خود جلب کنند.
وجاذبههای
جادویي
طبیعت
با
گلستان
استان
فراوان ،معروف به گنجینه اکوتوریسم ایران و
1. Westerbeek, Han M. Turner, Paul. Ingerson , Lyneley
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استان آبشاران و یکصد اثر زیارتی شاخص و 511
جاذبه فرهنگی از توانایی گردشگری ورزشی فراوانی
برخوردار است .ازخصوصیات مهم این استان از نظر
توریسم ورزشی جتمع جلوههای زیبای خلقت در یک
مکان میباشد .مانند دریای خزر و جزیره آشوراده
و سواحل نزدیک به کوه های الربز ،جلگهها و
دشتهاي مهوار ،رودخانهها ،دریاچهها ،تاالبها و
سدهای پرآب وهزاران جاذبه دیگرکه قابلیت گسرتش
ورزشی را امکان پذیر ساخته است
هر نو
(زیتونلی.) 866 ،
اما در کشور ما فقدان شناخت کافی ،عدم مدیریت
و نبود اسرتاتژی مدون و مشخص تاکنون ،باعث غفلت
از این حوزه و از دست رفنت فرصتهای منحصر به فرد
موجود در کشور شده است .از این رو با توجه به
توامنندیهای فراوان در زمینه گردشگری ورزشی ،و
با توجه به فواید فراوان اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی و زیست حمیطی گردشگری ورزشی و با
درک امهیت داشنت جامعهای سامل و بانشاط توسط
مدیران ،برنامه ریزان و مسئوالن و مهچنین متایل
مردم به داشنت تعطیالت و تفریحات فعال و پویا،
لزوم توجه به توسعه مقوله گردشگری ورزشی در
کشور اجتناب ناپذیر است و برنامهریزی برای
توسعه و گسرتش آن از امهیت فراوانی برخوردار می
باشد .لذا این حتقیق به دنبال شناسایی و بررسی
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و هتدید ها ،جهت برنامه
ریزی و برطرف منودن و تقلیل نقاط ضعف و هتدیدها و
هببود و ارتقاء نقاط قوت و فرصت در خصوص توسعه
گردشگری ورزشی است.
روش حتقيق
روش پژوهش از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی و
ازنظر هدف ،کاربردی و از نو مطالعه موردی است.
هدف از این حتقیق ،شناسایی و بررسی نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و هتدیدهای توسعه گردشگری ورزشی با
استفاده از مدل حتلیلی  SWOTبود .جامعه آماری این
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نفر از مدیران و مسؤوالن ارشد
پژوهش شامل 61
تربیت بدنی اداره کل و ادارت شهرستانها ،رؤسای
و دبیران هیأتهای ورزشی ،مدیران امور گردشگری
سازمان گردشگری ،آژانس های متولی گردشگری و
راهنمایان تور و اساتید و خربگان میریت ورزشی
استان گلستان بوده است .روش منونه گیری متار مشار
61
و غیر تصادفی و هدفمند بود .از جممو
پرسشنامه توزیع شده  81پرسشنامه ناقص بوده و یا
عودت داده نشد که در هنایت  51پرسشنامه قابل
استفاده به دست آمد .پس از بررسی کتابهای
دانشگاهی ،پایان نامهها ،مقاالت متعدد علمی و
نظرخواهی از استادان مدیریت ورزشی و گردشگری،
صاحب نظران و کارشناسان توریسم ورزشی 86 ،عامل
درونی شامل؛  1قوت 6 ،ضعف 85 ،عامل بیرونی
هتدید برای توسعه گردشگری
فرصت6 ،
شامل؛ 1
ورزشی استان گلستان شناسایی شد .سپس با استفاده
از روش دلفی و با نظرسنجیها و حتلیلهای راهربدی
جمدد از  5نفر از خربگان مدیریت ورزشی و گردشگری
با استفاده از پرسشنامهای در مقیاس  5ارزشی
کم،
خیلی کم ،رتبه
لیکرت با دامنه (رتبه
رتبه  8تا حدودی ،رتبه  4زیاد و رتبه  5خیلی
زیاد) در جممو  86قوت ،ضعف ،فرصت و هتدید پس از
ارزیابی روایی حمتوایی و حماسبه ضریب آلفای
کرونباخ ( )a= 1/66تأیید و تصویب شد .پرسشنامه
حتقیق از دو خبش تشکیل شده بود .خبش اول با  5پرسش
اطالعات فردی (سن ،جنس ،شغل ،مدرک حتصیلی ،تأهل)
و خبش اصلی با  86پرسش مربوط به نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و هتدیدهای توسعه گردشگري ورزشی در استان
گلستان بود برای جتزیه و حتلیل دادههای این پژوهش
از آمار توصیفی  ،آزمون مقایسه میانگین و آزمون
فریدمن هبره گرفته شد .مهچنین برای حماسبه داده ها
از نرم افزار ))SPSSاستفاده شد.
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نتایج و یافتههای پژوهش
درصد)
براساس یافتههای حتقیق  41نفر (6/66
اساتید مدیریت ورزشی و گردشگری دانشگاهها51 ،
نفر ( 88/84درصد) کارشناسان گردشگری و آژانسهای
مسافرتی 41( 61 ،درصد) نفر کارشناسان تربیت
بدنی 4 ،نفر زن ( 6درصد) و  16نفر مرد ( 7
درصد دیپلم و فوق
درصد) بودند .مهچنین 6/66
دیپلم 41/84 ،درصد لیسانس و  8درصد فوق لیسانس
و دکرتی بودند.
جدول

گروه

حتصیالت
جنسیت

 .توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای فردی
منونههای حتقیق
شرح ویژگیها
کارشناسان گردشگری
کارشناسان تربیت بدنی
گردشگران
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
مرد
زن

تعداد
41
51
61
6
74
46
16
4

درصد
6/66
88/84
41
6/66
41/84
8
7
6

الی  7نتایج کلی را در زمینه قوتها،
جدول
ضعفها ،فرصتها و هتدیدها ،اولویتبندی عوامل
درونی و بیرونی و تنگناها و چالشهای توسعه
گردشگری ورزشی استان گلستان بر اساس حتلیل SWOT
نشان می دهد.
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ورزشی...
جدول  .قوتهای درونی توسعه گردشگری ورزشی استان
گلستان
نقاط قوت()Strengths
 Sوجود جاذبه های مربوط به ورزش
های ساحلی و آبی و تابستانی
 Sوجود جاذبه های مربوط به ورزش
های کوهنوردی و ورزش های زمستانی
 S8وجود جاذبه های مربوط به ورزش
های دامنهنوردی و طبیعت گردی،
شکار و صید
 S4وجود آداب و رسوم ،فرهنگ حملی
سنتی و مکان های تاریخی و دیدنی
S5وجود تیم های ورزشی مطرح در
سوپر لیگ کشور مانند والیبال و
بسکتبال و رواج ورزش های سنتی
مانند اسب دوانی
 S6وجود جاذبه های طبیعی و دیدنی
مثل آبشارها ،یخچال ها ،غارها،
جنگلها و رودهای پرآب  ،سد
ودریاچه و تاالب ها
S7اعتقاد مسئوالن به اشتغال زایی
به وسیله توسعه گردشگری ورزشی
S6وجود شبکه ارتباطی مناسب(هتران-
مشهد) در این ناحیه جهت دسرتسی
آسان
 S1وجود مدیران و مسئوالن متخصص و
جمرب

اولویت

جممو
وزن
ها
67

میانگین
رتبه

SD

4/46

1/65

668

4/4

1/66

688

4/

1/78

4

571

8/61

1/65

6

641

4/88

1/66

8

611

4

1/61

5

465

8/

/

1

415

8/8

1/67

6

555

8/7

1/11

7

جدول .8ضعف های درونی توسعه گردشگری ورزشی استان
گلستان
نقاط ضعف()Weakness
Wنامناسب بودن امکانات و
جتهیزات اقامتی  ،رفاهی و هبداشتی
 Wنامناسب بودن زیرساخت ها
،امکانات و جتهیزات تفریحی و
ورزشی

میانگین
رتبه

جممو
وزن
ها
6

4/ 5

1/65

661

4/41

1/68

SD

اولویت
8

89

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره دوم ،سال اول ،تابستان 91

 W8نداشنت برنامه جامع و ضعف
برنامه ریزی دولت در خبش گردشگری
ورزشی
 W4عدم متایل مردم به سرمایه
گذاری به علت عدم شناخت صحیح از
نقش صنعت گردشگری
 W5عدم وجود نیروهای متخصص و با
جتربه عملی و حتصیل کرده
 W6تعارض میان فرهنگ گردشگران و
مردم این نواحی
W7عدم توسعه کیفیت جاده ها،
فرودگاه ها و بنادر جهت دسرتسی
آسان و اقتصادی
 W6توزیع نامناسب گردشگران در
فصول خمتلف سال
 W1عدم هبره گیری مناسب از
فناوری و سیستم مدیریت اطالعات
 W 1عدم توجه به حتقیق و توسعه و
تبلیغات و بازاریابی

66

4/55

1/55

58

8/55

1/14

6

51

8/14

1/66

5

1/6

1

/

4

/ 6

1
7
6

41

8/ 6

611

4

5 8

8/4

551

8/78

1/76

567

8/76

1/65

جدول .4فرصتهای بیرونی توسعه گردشگری ورزشی استان
گلستان
فرصت ها()Opportunities
 Oافزایش انگیزه خبش خصوصی به
سرمایه گذاری در خبش گردشگری
ورزشی
 Oافزایش توجه دولت به برنامه
ریزی و سرمایه گذاری در خبش
گردشگری ورزشی
 O8افزایش انگیزه مردم و جوانان
برای گردشگری ورزشی و تفریح
 14تصویب قوانین و مقررات محایتی
از این صنعت و ردیف های اعتباری
خاص برای توسعه
 O5محایت مسئوالن دولتی از توسعه
گردشگری ورزشی با رویکرد اشتغال
زایی و کسب درآمد
 O6موقعیت مناسب استان گلستان به
خاطر قرار گرفنت در میسر هتران –
مشهد

جممو
وزن
ها
667

548

میانگین
رتبه

SD

4/45

1/65

8/6

1/11

اولویت

6

675

4/5

1/61

5 5

8/51

/8

1

655

4/87

1/66

8

1/65

5

6 5

4/
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ورزشی...
 O7افزایش فارغ التحصیالن و
نیروهای متخصص در خبش گردشگری
 O6گسرتش شبکه ارتباطی مناسب(جاده
ای،راه آهن و هوایی و دریایی)
جهت دسرتسی آسان
 O1نقش توسعه گردشگری ورزشی و
برگزاری رویدادهای ورزشی در
توسعه غرور ملی

565

8/1

1/1

7

6 5

4/

1/7

6

1/71

4

6

4/ 5
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جدول .5هتدیدهای بیرونی توسعه گردشگری ورزشی استان
گلستان

هتدیدها ()Threats
 Tافزایش امکانات و خدمات رفاهی
در مناطق رقیب مثل مازندران
 Tوجود موانع قانونی و حمدودیت
های دولتی برای توسعه گردشگری
ورزشی
 T8از بین رفنت فرهنگ و آداب و
رسوم حملی
 T4اجرایی نبودن برنامه های
محایتی دولت در خصوص برنامه های
گردشگری ورزشی
 T5پایین بودن انگیزه مردم برای
سرمایه گذاری در این منطقه به
دلیل سرمایه گذاری در مناطق موفق
و رقیب
 T6ضعف مدیریت برای تشویق و
ارائه رهنمودهای الزم برای جذب
سرمایه گذاری در این خبش
 T7افزایش ختلفات اجتماعی و
بزهکاری با ورود گردشگران در این
نواحی نسبت به قبل
 T6ختریب اراضی و پوشش گیاهی(جنگل
و مراتع) و افزایش آلودگی هوا،
آب و صوتی
 T1عدم به کارگیری و اشتغال مردم
بومی در برنامه ریزی و مسئولیت
های کلیدی توسعه گردشگری
 T 1رشد بورس بازی و داللی به
خاطر هجوم سرمایه گذاران و
افزایش قیمت زمین

میانگین
رتبه

جممو
وزن
ها
56

8/66

/15

6

58

8/55

/

1

SD

اولویت

1

5 5

8/5

/

547

8/65

1/14

6

56

8/74

/16

7

51

8/15

1/6

5

6 8

4/11

1/75

4

65

4/85

1/78

684

4/ 8

1/65

6

4/ 5

1/6

8

شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و هتدیدهای گردشگری
88
ورزشی...
جدول  .6اولویت بندی عوامل مؤثر درونی و بیرونی در
توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان
اولوی
ت

اولوی
ت

 Wنامناسب
بودن
زیرساخت ها
،امکانات
تفریحی و
ورزشی

 Oافزایش
انگیزه خبش
خصوصی به
سرمایه گذاری
در گردشگری

S5وجود تیم
های مطرح و
ورزش سنتی
مانند اسب
دوانی

8

 S8وجود
جاذبه های
مربوط به
ورزش های
طبیعت گردی
و...

4

Wنامناسب
بودن
امکانات و
جتهیزات
اقامتی ،
رفاهی و ...
W7عدم توسعه
کیفیت جاده
ها ،فرودگاه
ها و بنادر

 S6وجود
جاذبه های
طبیعی و
دیدنی مثل
آبشارها ،و
تاالب ها

5

 W5عدم وجود
نیروهای
متخصص و با
جتربه عملی

5

 S4وجود
فرهنگ حملی
سنتی و مکان
های تاریخی
و دیدنی

6

 W 1عدم
توجه به
حتقیق و
توسعه و
تبلیغات و
بازاریابی

6

 O6گسرتش شبکه
ارتباطی
مناسب(جاده
ای،راه آهن و
هوایی ...

 S1وجود

7

 W1عدم هبره

7

O7افزایش

اولوی
ت

 Sوجود
جاذبههای
مربوط به
ورزش های
ساحلی و
تابستانی
 Sوجود
جاذبه های
مربوط به
ورزش های
کوه و
زمستان

 W8نداشنت
برنامه جامع
و ضعف
برنامه ریزی

 O8افزایش
انگیزه مردم و
جوانان برای
گردشگری ورزشی
و تفریح

8

 O5محایت
مسئوالن از
توسعه گردشگری
با رویکرد
اشتغال زایی

8

4

 O1نقش توسعه
گردشگری ورزشی
در توسعه غرور
ملی

4

 O6موقعیت
مناسب استان
به خاطر قرار
گرفنت در میسر
هتران – مشهد

5

6

7

 T6ختریب
اراضی و
افزایش
آلودگی
هوا ،آب و
صوتی
 T1عدم
به
کارگیری و
اشتغال
مردم بومی
در توسعه
گردشگری
 T 1رشد
بورس بازی
و داللی و
افزایش
قیمت زمین
T7
افزایش
ختلفات
اجتماعی و
بزهکاری
با ورود
گردشگران
 T6ضعف
مدیریت
برای
تشویق و
ارائه
رهنمودهای
الزم ...
T
افزایش
امکانات و
خدمات
رفاهی در
مناطق
رقیب ...
 T5پایین

اولوی
ت

نقاط
قوت()Strengths

نقاط
ضعف()Weakness

فرصت
ها()Opportunities

هتدیدها
()Threats

8

4

5

6

7

999

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره دوم ،سال اول ،تابستان 91

مدیران و
مسئوالن
متخصص و جمرب

فارغ التحصیالن
و نیروهای
متخصص در
گردشگری

گیری مناسب
از فناوری و
سیستم
اطالعات

S6وجود شبکه
ارتباطی
مناسب(هتران-
مشهد) ...

6

 W4عدم متایل
مردم به
سرمایه
گذاری به
علت عدم
شناخت ...

6

S7اعتقاد
مسئوالن به
اشتغال زایی
با توسعه
گردشگری ...

1

 W6توزیع
نامناسب
گردشگران در
فصول خمتلف
سال

1

1

 W6تعارض
میان فرهنگ
گردشگران و
مردم این
نواحی

1

 Oافزایش
توجه دولت به
برنامهریزی و
سرمایه
گذاری ...
 14تصویب
قوانین و
مقررات محایتی
از این صنعت
و ...

6

1

1

بودن
انگیزه
مردم برای
سرمایه
گذاری ...
T4
اجرایی
نبودن
برنامه
های محایتی
دولت در
خصوص...
 Tوجود
موانع
قانونی و
حمدودیت
های
دولتی ...
 T8از
بین رفنت
فرهنگ و
آداب و
رسوم حملی

6

1

1

جدول  .7تنگناها و چالش های فراروی توسعه گردشگری
ورزشی در استان گلستان
ردیف

8
4
5
6
7
6
1
1

تنگناها و چالش ها
فقدان نظام جامع و برنامه ریزی اسرتاتژیک برای توسعه
گردشگری ورزشی
فقدان زیرساخت های مناسب رفاهی و اقامتی و امکانات
تفریحی و ورزشی
فقدان فناوری و سیستم اطالعات مناسب جهت تبلیغات و
بازاریابی
فقدان شایسته ساالری در تعیین مدیران گردشگری ورزشی
وابستگی و مستقل نبودن خبش گردشگری ورزشی
افزایش ختلفات اجتماعی و بزهکاری با ورود گردشگران
ختریب اراضی و پوشش گیاهی(جنگل و مراتع) و افزایش آلودگی
هوا ،آب و صوتی
افزایش تعداد رقیبان بین املللی و شدت گرفنت رقابت ها
برای جذب گردشگران
باال بودن سطح سرمایه گذاری ساخت و جتهیز مکان های
گردشگری ورزشی
جایگاه حقوقی گردشگری ورزشی در سازمان گردشگری و ورزش

حبث و نتيجه گيری
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ورزشی...

الی 6
نتایج حاصل از ماتریس  SWOTدر جداول
نشان دهنده این است که مؤلفه وجود جاذبههای
مربوط به ورزشهای ساحلی ،آبی و تابستانی با
 67و میانگین رتبهای  4/46به
امتیاز
جممو
عنوان مهمرتین نقطه قوت حمسوب میگردد و بعد از آن
وجود جاذبههای مربوط به ورزشهای کوه ،برف و
زمستان با جممو امتیاز  668و میانگین رتبه 4/4
و وجود تیمهای ورزشی مطرح در سوپر لیگ کشور
مانند والیبال و بسکتبال و رواج ورزشهای سنتی
مانند اسب دوانی با جممو امتیاز  641و میانگین
رتبه  4/88در رتبههای بعدی قرار دارند .در ضمن
مؤلفههای وجود شبکه ارتباطی مناسب(هتران -مشهد)
جهت دسرتسی آسان گردشگران با جممو امتیاز  415و
میانگین رتبه  8/8و مولفه اعتقاد مسئوالن به
اشتغال زایی به وسیله توسعه گردشگری ورزشی با
جممو امتیاز  465و میانگین  8/به ترتیب جزء کم
امهیت ترین و کم اثرترین نقاط قوت به مشار می
روند.
مؤلفه نداشنت برنامه جامع و ضعف برنامه ریزی
دولت در خبش گردشگری ورزشی با جممو امتیاز  66و
میانگین رتبه  4/55و نامناسب بودن زیرساختها،
امکانات و جتهیزات تفریحی و ورزشی با جممو
امتیاز  661و میانگین رتبه  4/41به ترتیب جزء
مهمرتین نقاط ضعف به مشار میآیند .مهچنین در بین
نقاط ضعف به ترتیب مؤلفههای توزیع نامناسب
گردشگران در فصول خمتلف سال با جممو امتیاز 5 8
 8/4و تعارض میان فرهنگ
و میانگین رتبه
گردشگران و مردم این نواحی با جممو امتیاز 41
و میانگین رتبه  8/ 6جزء کم اثرترین نقاط ضعف
حمسوب میگردند.
در خصوص فرصتها سه گروه منونه آزمودنیها براین
عقیدهاند که افزایش انگیزه مردم و جوانان برای
گردشگری ورزشی و تفریح با جممو امتیاز  675و
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میانگین رتبه  4/5و افزایش انگیزه خبش خصوصی به
سرمایه گذاری در خبش گردشگری ورزشی با جممو
امتیاز  667و میانگین رتبه  4/45به ترتیب در
مؤثرترین اولویتها قرار دارند .در ضمن مؤلفه
افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایهگذاری
امتیاز  548و
در خبش گردشگری ورزشی با جممو
 8/6و مؤلفه تصویب قوانین و
میانگین رتبه
مقررات محایتی از این صنعت و ردیفهای اعتباری
خاص برای توسعه با جممو امتیاز  5 5و میانگین
رتبه  8/5به ترتیب جزء کمامهیتترین و کم اثرترین
فرصت ها به مشار می روند.
در مورد هتدیدها ،دادهها نشان میدهد که مؤلفه
ختریب اراضی و پوشش گیاهی (جنگل و مراتع) و
افزایش آلودگی هوا ،آب و صوتی با جممو امتیاز
 65و میانگین رتبه  4/85و عدم به کارگیری و
اشتغال مردم بومی در برنامه ریزی و مسئولیتهای
امتیاز  684و
اجرایی توسعه گردشگری با جممو
میانگین رتبه  4/ 8به ترتیب در مهمرتین و
مؤثرترین اولویتها قرار دارند .در ضمن مؤلفه
وجود موانع قانونی و حمدودیتهای دولتی برای
 58و
امتیاز
توسعه گردشگری ورزشی با جممو
میانگین رتبه  8/55و مؤلفه از بین رفنت فرهنگ و
آداب و رسوم حملی با جممو امتیاز  5 5و میانگین
رتبه  8/5به ترتیب جزء کم امهیت ترین و کم
اثرترین هتدیدها به مشار میروند.
مكان توامنند به عنوان عامل مهم در توسعه
گردشگري ورزشي و جذب گردشگر است .در این پژوهش
توامننديهاي و جاذبههاي گردشگري ورزشي مهم استان
گلستان مطرح شده است كه امهیت این جاذبههای
طبیعی ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی در
پژوهشهاي هینچ و هیگام ( ،) 114گیبسون (،) 115
ادبي فريوزجاه ( ) 865و زیتونلی ( ) 866مورد
تأیید قرار گرفته است .دراسپانیا مرياندا و
اندوزا ( ) 115در بررسي گردشگري ورزشي در

شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و هتدیدهای گردشگری
999
ورزشی...

اسپانیا دریافتند كه از بني جاذبههاي طبیعي در
این كشور ورزشهاي آبي با  86/64درصد و پیاده
روي با  8 /56درصد از امهیت بیشرتي در جذب
گردشگران ورزشي برخوردار است .مهچنني مرياندا و
اندوزا اشاره كردند كه عامل جاذبههاي طبیعي با
 76/8درصد مهمرتین عامل در جذب گردشگران ورزشي
به اسپانیا است که استان گلستان سرشار از
توامنندیها و جاذبههای طبیعی ورزشی آبی و ساحلی
و کوه و ...میباشد .وجود توامنندیهای مساعد و
جاذبههاي مربوط به آب امهیت زیادي دارند (ادبي،
 ) 11و مهچنین
 865؛ كلودیانا ، 115 ،كوزاك،
رویدادها یکي از مهمترین جاذبهها و توامنندی های
توسعه گردشگری هستند (زیتونلی( ،) 866 ،هنرور،
 ، 866تئوچاریس ، 116 ،گتز ، 117 ،توریسم ورزشي
كانادا ، 117 ،گیبسون و مهكاران  ) 118که استان
گلستان از این حلاظ ،توامنندی زیادی مانند تیمهای
مطرح در سطح سوپر لیگ و رواج ورزش های سنتی
مانند اسب دوانی و ورزش های بومی و حملی مانند
کبدی و کشتی آلیش دارد(زیتونلی.) 866 ،
یات و مهكاران ( ) 114به عنوان برنامهریزان
اجنمن گردشگري ورزشي كانادا در الگوي برنامهریزي
و طرح عملیاتي خود به شناسایي ،برآورد و توسعه
قابلیتها و ظرفیتهاي گردشگري ورزشي به عنوان یك
از مراحل چهارگانه توسعه گردشگري ورزشي كانادا
اشاره و تأییدكردهاند .وست بك و مهكاران ( ) 11
نیز قابلیتها و توامننديهاي مقاصد گردشگري را به
عنوان مؤلفههاي مهم در كسب میزباني رویدادهاي
بني املللي ذكر كردند.
امهیت شناسایی و بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
هتدیدها ،جهت طراحی و تدوین اسرتاژی توسعه
گردشگری و گردشگری ورزشی در مطالعات اصفهانی
( ،) 867غفرانی ( ،) 861افتخاری ( ،) 865جنفی
( ،) 866خسرویزاده ( ) 866و اجنمن گردشگری
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کشورهایی مانند ترکیه با تدوین اسرتاتژی توسعه
گردشگری  1 8در سال  117و مهچنین الگوی برنامه
ریزی گردشگری ورزشی کانادا در سال  ، 114چین و
حتی قطر مورد تأیید و بررسی قرار گرفته است.
مهچنین امهیت جتزیه و حتلیل حمیط براي هر گونه
برنامه ریزي مدیریيت ،شناسایی و انتخاب بازار
هدف و اختاذ اسرتاتژي جایگاه یابي ،در حتقیقات
(كاتلر ، 111 ،كاتلر و يل ) 116 ،مورد تأیید
قرار گرفته است (هنرور.) 866 ،
به طور کلی با توجه به نتایج حتقیق ،استان
گلستان درکنار ضعفها (نامناسب بودن امکانات و
جتهیزات اقامتی ،رفاهی ،زیرساختها تفریحی و
ورزشی ،نداشنت برنامه جامع و ضعف برنامه ریزی
دولت) و هتدیدها (ختریب اراضی و افزایش آلودگی
هوا ،آب ،عدم به کارگیری و اشتغال مردم بومی در
توسعه گردشگری و رشد بورس بازی و داللی و افزایش
قیمت زمین) از قوتها ،توامنندیها و فرصتهای
زیادی برای توسعه گردشگری ورزشی دارا میباشد که
هبرتین اسرتاتژیها برای توسعه گردشگری ورزشی استان
گلستان تدوین و طراحی راهربد توسعه گردشگری
ورزشی جهت استفاده هبینه از توامنندیهای طبیعی
ورزشی ،هبره گیری هدفمند از افزایش انگیزه مردم
و جوانان به گردشگری ورزشی و تفریح ،هبرهگیری از
افزایش مشارکت خبش خصوصی ،استفاده از نیروهای
خبشی به فعالیتها و
متخصص و با جتربه ،تنو
امکانات ورزشی و تفریحی و اقامتی ،توسعه
خبشی
گردشگری ورزشی در متامی منطقه ،تنو
برنامههای بازاریابی ،تأمین امنیت اجتماعی برای
گردشگران ،توسعه و جتهیز زیرساختها جهت رضایت و
رسانی
انتقال آسان گردشگران ،آموزش و اطال
مناسب مردم و گردشگران در زمینه احرتام متقابل
به فرهنگ و آداب و رسوم یکدیگر و حنوه برخورد به
منظور جلوگیری از تعارض و ختلفات اجتماعی
میباشد.
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در جممو گردشگری ورزشی پدیدهای چند بعدی است
که موفقیت در هبره برداری از آن مستلزم تعیین و
توسعه راهکارهای مشخص ،مدیریت و برنامهریزی
صحیح و واقع بینانه ،توسعه مشارکت حملی ،قوانین
صریح و حمکم ،بازاریابی پایدار ،شناسایی مقاصد
این
از
هبینه
استفاده
و
گردشگری
توامنند
توامنندیها و جاذبهها است .گردشگري ورزشي امكان
استفادة هبینه از جاذبههاي طبیعي ورزشي را براي جذب
گردشگران ورزشي و درنتیجه افزایش اشتغال و درآمد
حاصل از گردشگري ،فراهم ميآورد براي این منظور امهیت
دادن و سرمایه گذاري در جاذبههایي كه از نظر
كارشناسان امهیت بیشرتي در جذب گردشگران ورزشي دارند
ضروري است.

منابع فارسی
ادبي فريوزجاه ،جواد .) 865(.بررسي عوامل مؤثر بر
توسعه گردشگري ورزشي كشور با تأكید بر جاذبه هاي
طبیعي ورزشي ،پایان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
تربیت مدرس.

بر
مؤثر
عوامل
حتلیل
نوشین.) 867(.
اصفهانی،
جهانگردی ورزشی و ارایه مدل برنامه ریزی
اسرتاتژیک ،رساله دکرتی ،رشته تربیت بدنی ،دانشگاه
هتران.
حیدری ،رحیم .) 861( .مبانی برنامه ریزی صنعت
گردشگری ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاه ها ،چاپ دوم.
خسرویزاده ،اسفندیار ،مهرزاد محیدی و مهکاران.) 866(.

شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،هتدیدهای کمیته ملی
املپیک مجهوری اسالمی ایران ،نشریه مدیریت ورزش
دانشگاه هتران ،مشاره  ،ص . 1 -85
رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داوود.) 865(.

راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از
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مدل  SWOTدهستان لواسان کوچک ،فصلنامه مدرس علوم
انسانی ،دوره  1مشاره .
زیتونلي ،عبداحلمید .) 866( .شناسایي توامننديهاي
گردشگري ورزشي استان گلستان ،پایان نامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه پیام نور هتران.
غفرانی ،حمسن ،گودرزی ،حممود و مهکاران .) 861(.طراحی

و تدوین راهربد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و
بلوچستان ،نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه هتران ،مشاره
 ،4ص . 61 - 11
فرد ،دیوید .) 861(.مدیریت اسرتاتژیک ،ترمجه علی
پارسائیان ،حممد اعرابی ،فرت پژوهشهای فرهنگی ،چاپ
هفدهم.
معین فرد ،حممدرضا .) 867(.وضعیت صنعت گردشگري ورزشي
و ارائه الگوي مناسب توسعه آن ،رساله دکرتی ،رشته
تربیت بدنی ،دانشگاه تربیت معلم هتران.
جنفی کانی ،علی اکرب ،مطیعی لنگرودی ،سیدحسن ،جنفی،
کربی .) 866(.امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق

روستایی با استفاده از مدل حتلیلی  SWOTمنونه موردی
شهرستان آمل ،نشریه علمی -پژوهشی اجنمن جغرافیای
و . 1

ایران ،سال ششم ،مشاره 6
هنرور ،افشار.) 866(.
گردشگری ورزشی ایران ،رساله دکرتی،
بدنی ،دانشگاه تربیت مدرس هتران.

تدوین

اسرتاتژی

بازاریابی
رشته

تربیت
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