
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1393  تابستان، 5  شمارة، 2دورة

  37 - 47ص ص : 

  

 

 

بندی  شناسایی عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینة گردشگری ورزشی و اولویت

   SWOT تأثیرگذار بر آن بر اساس مدلهای  شاخص

  

 2مجید جوادیمجید جوادی  --  1پورپور  شعله سهرابیشعله سهرابی

. کارشناس ارشد 2س ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، بندرعباس، ایران، کارشنا.1

 مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، بندرعباس، ایران
 (1394/  02 / 27، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  11)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

 های تأثیرگذاربندی شاخص ورزشی و اولویتهرمزگان در زمینة گردشگری استان  و درونیعوامل بیرونی  یشناسایهدف پژوهش حاضر، 

 ورزشی نظران در زمینة گردشگری پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش کلیة صاحب ( بود و نوع پژوهش توصیفی،SWOT) بر آن

 ساخته بود که عوامل سؤالی محقق 50گیری، پرسشنامة  دند. ابزار اندازهعنوان نمونه انتخاب ش نفر به 84استان هرمزگان بود که 

 گردشگری، تجهیزات و تسهیالت های تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه

 ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. پایایی آن از طریقونقل، در قالب نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتورزشی، خدمات و حمل و رویدادهای

 های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان ها از روش وتحلیل دادهدست آمد. برای تجزیه به 89/0کرونباخ ضریب آلفای 

 ترین نقطة قوت، عدم انجام بازاریابی مهم دریا مشرف بودن به دریا و کشورهای حوزة خلیج فارس و مناطق آزاد و استفاده از سواحلداد 

 آبی کشورهای  ترین ضعف، موقعیت استان هرمزگان در عرصة ورزش ورزشی، مهمعلمی با کمک متخصصان در زمینة گردشگری 

 همچنین درترین تهدید در زمینة گردشگری در استان هرمزگان است.  ریلی مهمونقل ترین فرصت و ضعیف بودن حمل عنوان مهم به

 ها شناخته شد.های گردشگری مؤثرتر از سایر شاخصها، جاذبهبندی شاخصاولویت

 

 

  های کلیدی واژه

 . SWOTورزشی، مدل  تهدید، ضعف، فرصت، قوت، گردشگری، گردشگری
 

                                                           
  -  : 98 9173674871نویسنده مسئول : تلفن+Email:shohrabipour_sh@yahoo.com                                                                         
    بندرعباس  دریایی نیروی یکم ۀمنطق .2
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 مقدمه

 امروزه گردشگری ورزشی فراتر از یک صنعت به

 هاقتصادی در سطح جهانی تبدیل شد -ای اجتماعی پدیده

 عنوان یک پدیدۀ چندبعدی در و این صنعت سفید به

 جوامع بشری منبع مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی،

 (. 24اجتماعی و سیاسی است )

 ،2011گرفته در سال براساس برآوردهای صورت

 درصد از اقتصاد بومی بسیاری از کشورها را این 10حدود 

 ت(. توسعۀ صنع1) صنعت به خود اختصاص داده است

 ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با گردشگری، به

 معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع

 اند، اهمیت فراوانی دارد. محصولی مواجه ارزی و اقتصاد تک

 شود تعداد گردشگران جهان تا بینی می همچنین پیش

 میلیارد نفر برسد که ونیم به بیش از یک 2015سال 

 دالر را عاید کشورهای میلیارد 1550لغ بر درآمدی با

 (. بنابر عقیدۀ بسیاری از کارشناسان،7جهان خواهد کرد )

 ای است که اگر بدون انسجامگردشگری دانشی چندرشته

 شک سیاسی دقیق، توسعه و تکامل یابد، بیوتحلیل  و تجزیه

  شود.کامل نمی

 گرها توریسم ورزشی یا به بیانی دی یکی از این رشته

 ورزشی بهترین(. گردشگری 11ورزشی است ) گردشگری

 راه توسعۀ گردشگری، جذب گردشگر به منطقه، توسعۀ

 آمد و اشتغال منطقهامکانات تفریحی و ورزشی، افزایش در

 عنوان منبعی مهم برای بهبود وضعیت ( و به11است )

 (، معرفی شده است.23اقتصادی و اجتماعی و سیاسی )

 گرفته ی و کوتاه به نتایج تحقیقات انجامبا نگاه اجمال

 متوجه خواهیم شد که اوالً بیشتر مدیران، کارشناسان و

 گردشگران به نقش اساسی توسعۀ گردشگری در توسعۀ

 اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تأکید دارند، ثانیاً صنعت

 گردشگری در استان هرمزگان را دچار پاره ای از نقایص و

 نند. در زمینۀ گردشگری ورزشی، باککاستی ارزیابی می

 های ورزشی و ورزشکاران هرمزگانی در وجود حضور تیم

 های مختلف کشوری، آسیایی و حتیها و لیگ تورنمنت

 ها و مشکالت رسد این استان با کاستی نظر می جهانی، به

 ترین اینرو بوده است که یکی از عمده فراوانی روبه

 ورزشی استاندارد است. مشکالت کمبود فضاها و امکانات

 مهیا توان گفت دوام و بقای صنعت گردشگری نیازمندمی

 ای از عوامل و عناصر شامل تسهیالت،بودن زنجیره

 تأسیسات و امکانات و وجود تناسب و ارتباط منظم و

 هماهنگ بین آنهاست. در واقع نظام گردشگری یک

 ها، جامعه، آراستگی و ارتباط منظم بین کلیۀ نهاد

 طور ها، مقررات، تأسیسات و امکاناتی که به ستگاهد

 اند و در مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت گردشگری مرتبط

 فراهم آوردن امکان بازدید گردشگران از آن جامعه مؤثرند،

 (.5شود ) تعریف می

 دلیل اینکه به زبان یا فرهنگی گردشگری ورزشی، به

 گیرد ومیها را در بر  خاص محدود نیست، همۀ فرهنگ

 این برای کشورهایی که به دالیل خاص اعتقادی و دینی

 اند، بستری مناسب را فراهمدر جذب گردشگر ناموفق بوده

 (. 15سازد ) می

 در کنار تأثیرات گردشگری ورزشی بر صنعت

 ای گردشگری نکتۀ دیگری که در این میان اهمیت ویژه

 غ ازدارد، تأثیر ورزش و گردشگری بر کشورهاست و فار

 ورزشی، این بخش در ایجادتأثیرات اقتصادی گردشگری 

 احساس غرور و سربلندی، وجدان کاری و سختکوشی،

 پذیری، حس رقابت و انگیزۀ احترام به قانون و قانون

 های پیشرفت نیز تأثیرگذار است. برگزاری تورنمنت

 المللی، تحوالت عظیمورزشی در سطح باالی بین

 محیطی اجتماعی و زیست -گیاقتصادی، ورزشی، فرهن

  .(27آورد ) برای کشور میزبان به ارمغان می

 خصوص در چند سال در زمینۀ گردشگری در استان به

 هایی صورت گرفته است که از جملۀ آن اخیر پژوهش
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 هایی در خصوص بررسی موانع و توان به پژوهشمی

 های توسعۀ گردشگری در استان هرمزگان و چالش

 (، در4ینه در راستای گردشگری پایدار  )کارگیری به به

 گردی جزیرۀ قشم با های طبیعت خصوص ارزیابی قابلیت

 (، در خصوص14) SWOTگیری از مدل راهبردی  بهره

 تأثیرات توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در جزیرۀ کیش

 (، در2از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری ورزشی )

 (، در16رمزگان  )های ورزشی استان هخصوص توانمندی

 خصوص تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعۀ گردشگری

 کرد.ورزشی اشاره 

 های گردشگری ورزشی ها و محدودیت شناخت قابلیت

 ریزیای بر برنامهتواند تأثیر سازنده استان هرمزگان می

 مناسب و رفع مشکالت داشته باشد. محقق به این نتیجه

 ها وکه پتانسیلرسید که ضمن پاسخگویی به این پرسش 

 های توسعۀ گردشگری ورزشی در استانمحدودیت

 هرمزگان کدام است و چه راهکارهایی به توسعۀ

 شود، به بررسی گردشگری ورزشی در این استان منجر می

 ها و تهدیدها از و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

 کنندگان بپردازد و در نهایت با توجه به دیدگاه مشارکت

SWOTها با روش این نظر
 )نقاط قوت، نقاط ضعف، 1

 گیریها و تهدیدها(، راهکارهای مناسبی برای بهره فرصت

 ها و تقویت یا از بین بردنبهینه از نقاط قوت و فرصت

 ها و تهدیدها برای دستیابی به توسعۀ گردشگری ضعف

 ورزشی ارائه دهد. استان هرمزگان بنا به داشتن شرایط

 ن در کنار دریا و داشتن راه بهخاص از جمله واقع شد

 های فراوان، معروف دریای آزاد و طبیعت جادویی و جاذبه

 جاذبۀ 55ها اثر زیارتی و به گنجینۀ جزایر ایران و ده

 فرهنگی از توانایی گردشگری ورزشی برخوردار است

 (. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت نسبتاً چشمگیر12)

 ین استان، پتانسیل تبدیلرسد ا نظر می ورزش استان، به
                                                           

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

 

 های گردشگری ورزشی )حداقل درشدن به یکی از قطب

 ای( را دارا باشد. سطح ملی و منطقه

 عوامل با توجه به اینکه تاکنون در زمینۀ شناسایی 

 هرمزگان در زمینۀ گردشگری  درونی استان و بیرونی

ورزشی از دیدگاه کارشناسان گردشگری و ورزش در  -

 ان تحقیقی انجام نگرفته است و با در نظراست سطح

 شود که آیا استان گرفتن موارد مذکور این سؤال مطرح می

 طور عام و گردشگری هرمزگان در زمینۀ گردشگری به

 طور خاص توانسته است به جایگاه واقعی خود ورزشی به

 دست یابد و اینکه مدیران و مسئوالن امر گردشگری و

 ها وها، فرصتها، قوتفورزش در زمینۀ شناخت ضع

 اند و تا چه اندازه تهدیدها، تا کنون چه اقداماتی انجام داده

 اند؟   ریزی و اجرا موفق بودهدر برنامه

 

 روش تحقیق

 ها از نظربندی پژوهش پژوهش حاضر براساس دسته

 هدف، کاربردی و از نوع توصیفی است که به روش

 ش حاضر، شاملاست. جامعۀ پژوهپیمایشی انجام گرفته 

 نظران در زمینۀ گردشگری کلیۀ کارشناسان و صاحب

 (.1 ورزشی در استان هرمزگان بود )جدول

 ساخته بود. این گیری پرسشنامۀ محقق ابزار اندازه

 شناختی جمعیتپرسشنامه دارای دو بخش شامل اطالعات 

 سؤال 50مربوط به جامعۀ آماری در بخش اول، و 

 ای لیکرت )بسیار زیاد، زیاد، ینهگز پاسخ با طیف پنج بسته

 ترتیب متوسط، کم و بسیار کم( در بخش دوم بود که به

 به آنها تعلق گرفت. این پرسشنامه 1، 2، 3، 4، 5نمرۀ 

 براساس پنج شاخص تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی

 یابی، شاخص اجتماعی و)شاخص اقتصادی و بازار

 جهیزاتهای گردشگری، شاخص ت فرهنگی، شاخص جاذبه

 و تسهیالت و رویدادهای ورزشی و شاخص خدمات و

 ونقل( طراحی شد که به نقاط قوت، نقاط ضعف، حمل
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 شدند. در پژوهش حاضر، از  ها و تهدیدها تقسیمفرصت

 های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد میانگین وشاخص

 منظور تحلیل استنباطی انحراف معیار استفاده شد. به

 های آمار گیری، از روش آمده از ابزار اندازه ستد های بهداده

 متغیره، آزمون فریدمن برای تک tاستنباطی شامل آزمون 

 ها و آزمون تحلیل واریانسها، شاخصبندی گویه رتبه

 میانگین نظرهای جامعۀ  چندمتغیره )مانوا( برای مقایسۀ

 مورد مطالعه استفاده شد. پس از  مطالعۀ مقدماتی و

 انس سؤاالت، پایایی پرسشنامه از طریق ضریبتعیین واری

 دست آمد. به 89/0آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب 

 
 های برگشتی . افراد جامعه، تعداد نمونه و تعداد پرسشنامه1جدول 

 درصد تکمیل شده تعداد پرسش ها درصد نمونه درصد جامعه 

 12 9 13 11 13 11 استادان دانشگاه

 41 30 5/40 34 5/40 34 بدنیکارشناسان تربیت 

 18 13 19 16 19 16 کارشناسان گردشگری

 29 21 5/27 23 5/27 23 لیدر تورهای گردشگری

 100 73 100 84 100 84 مجموع

 

 های تحقیقیافته نتایج و

 ها،ضعف ها،قوت زمینۀ در را کلی نتایج 5 تا 2 جداول

 گانگردشگری ورزشی استان هرمز تهدیدهای و هافرصت

 از یک هر دهند.می نشان SWOT تحلیل  براساس

 19 قوت، نقطۀ13 شامل مربوط، جداول در مندرج عوامل

 است.  تهدید 10 و فرصت 9 ضعف،

میانگین موارد مربوط به نقاط قوت استان هرمزگان در زمینة گردشگری   متغیره. مقایسة تک  t . نتایج آزمون2جدول 

 (3ورزشی با سطح متوسط )

قوت گردشگری ورزشی در  نقاط

 استان هرمزگان
 سطح معناداری t انحراف معیار میانگین سطح متوسط

 001/0 36/6 62/0 46/3 3 وجود مواد غذایی وآشامیدنی...

 001/0 02/5 58/0 43/3 3 درمانی ... های طبیعت وجود جاذبه

 001/0 21/6 83/0 60/3 3 ها کیفیت اسکان در هتل

 001/0 61/12 58/0 86/3 3 گردشگران...ارتباط کارکنان با 

 001/0 87/10 71/0 90/3 3 وجود جزایر ...

 001/0 73/8 88/0 90/3 3 ... سطح آگاهی مردم در خصوص

 001/0 33/2 49/0 41/4 3 مشرف بودن به دریا و استفاده ...

 001/0 30/8 61/0 68/3 3 ها و صنایع دستی تنوع در سنت

 001/0 98/17 70/0 28/4 3 های ه ورزشهای مربوط ب توانمندی

 001/0 89/9 80/0 93/3 3 های مختلف ورزش... برگزاری رقابت

 01/0 60/1 17/0 22/3 3 زایی... اعتقاد مسئوالن به اشتغال

 001/0 83/5 02/0 70/3 3 توانمندی اقتصاد بومی جهت...

 03/0 26/2 14/1 30/3 3 های طبیعی مربوط به شکار و صید جاذبه
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 منظور بررسی سطح معناداری در تحلیل استنباطی به

 استفاده شد، با توجه به  =05/0(( در سطح tاز آزمون ))

 تر از حد های حاصل در تمامی موارد بزرگ اینکه میانگین

 حاصله نیز از مقدار بحرانی جدول t( بوده و 3متوسط )

 تر است، نسبت به سطح میانگین تفاوت معناداری بزرگ

 (. 2جود دارد )جدول و

 حاصل از مقدار بحرانی جدولt آمده  دست در نتایج به

 تر است، در نتیجه نسبت به سطح میانگین تفاوت بزرگ

 (.3معناداری وجود دارد )جدول 

 

میانگین موارد مربوط به نقاط ضعف استان هرمزگان در زمینة گردشگری   متغیره، مقایسة تک t. نتایج آزمون 3جدول 

 (3ی با سطح متوسط )ورزش

های گردشگری ورزشی در  ضعف

 استان هرمزگان
 سطح معناداری t انحراف معیار میانگین سطح متوسط

 001/0 50/3 84/0 34/3 3 باال بودن سطح قیمت محصوالت و ...

 001/0 69/6 98/0 77/3 3 های اعتباری ... نبود سیستم کارت

 001/0 24/6 84/0 62/3 3 های ورزشی در ... عدم انعکاس رویداد

 001/0 74/7 89/0 80/3 3 عدم همکاری و هماهنگی الزم بین ...

 001/0 56/11 78/0 05/4 3 نبود افراد متخصص در پست ...

 001/0 73/4 82/0 45/3 3 کیفیت وسایل نقلیۀ عمومی درون ...

 001/0 06/10 89/0 05/4 3 های ویژه به ... عدم اختصاص اردوگاه

 001/0 20/10 66/0 79/3 3 تفریحی ... –اکن ورزشی نبود ام

 001/0 69/13 73/0 16/4 3 المللی ... نبود استانداردهای بین

 001/0 69/25 40/0 19/4 3 عدم استفاده از فناوری روز دنیا در ...

 001/0 48/4 91/0 48/3 3 نداشتن برنامۀ راهبردی برای توریسم..

 001/0 53/7 93/0 82/3 3 عدم مشارکت بخش خصوصی در ...

 001/0 23/12 59/0 84/3 3 های مختلف ... سایت نبود وب

 001/0 14/6 78/0 56/3 3 گرما و وجود رطوبت ...

 001/0 87/10 71/0 90/3 3 های... عدم توانایی در برگزاری تورنمنت

 001/0 88/14 73/0 27/4 3 عدم انجام بازاریابی علمی با کمک ...

 001/0 09/10 78/0 92/3 3 ری سمینارهای علمی ...عدم برگزا

 001/0 74/6 99/0 78/3 3 عدم انتشار اطالعات مربوط به رویداد ...

 

 های حاصل در تمامی موارد با توجه به اینکه میانگین

 حاصل نیز از مقدارt ( بود و 3تر از حد متوسط ) بزرگ

 تر است، نسبت به سطح میانگین بحرانی جدول بزرگ

  (.4تفاوت معناداری وجود دارد )جدول 

 های حاصل در تمامی موارد با توجه به اینکه میانگین

 حاصل نیز از مقدار t( بود و 3تر از حد متوسط ) بزرگ

 تر است، نسبت به سطح میانگین بحرانی جدول بزرگ

 (.5تفاوت معناداری وجود دارد )جدول 

 براساس نتایج حاصل براساس آزمون فریدمن بین

 بندی پنج شاخص تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی اولویت

 .(6جدول در استان هرمزگان تفاوت معناداری وجود دارد )
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های موجود در استان هرمزگان در زمینة  میانگین موارد مربوط به فرصت  متغیره، مقایسة تک t. نتایج آزمون 4جدول 

 (3گردشگری ورزشی با سطح متوسط )

 ورزشی در استان هرمزگان های گردشگری فرصت
سطح 

 متوسط
 میانگین

انحراف 

 معیار
t 

سطح 

 معناداری

 001/0 15/21 64/0 58/4 3 امکانات استان در عرصۀ ورزش...

 001/0 30/21 58/0 44/4 3 موقعیت جغرافیایی...

 001/0 16 65/0 22/4 3 های آبی دسترسی آسان به راه

 001/0 77/11 85/0 18/4 3 افزایش استقبال عمومی مردم از ...

 001/0 10/12 69/0 97/3 3 های مربیگری و ...  برگزاری دوره

 001/0 43/5 08/1 68/3 3 گذاری ... افزایش توجه دولت به سرمایه

 001/0 95/15 62/0 15/4 3 وجود داد و ستد و بازار وسیع در ...

 001/0 18/13 67/0 03/4 3 ها با حضور ... ترویج فرهنگ و سنت

 001/0 11/10 79/0 93/3 3 های متنوع در زمینۀ ... برپایی نمایشگاه

 

های موجود در استان هرمزگان در زمینة  میانگین موارد مربوط به تهدید  متغیره، مقایسة تک t. نتایج آزمون 5جدول 

 (3گردشگری ورزشی با سطح متوسط )

های گردشگری ورزشی در استان  تهدید

 هرمزگان

سطح 

 متوسط
 t انحراف معیار یانگینم

سطح 

 معناداری

 001/0 89/13 75/0 22/4 3 های خارجی در ... عدم جذب سرمایه

 001/0 71/11 91/0 25/4 3 نبود حامیان مالی ...

 001/0 89/12 80/0 20/4 3 باال بودن تخلفات اجتماعی...

 001/0 77/8 83/0 85/3 3 وجود برخی تعصبات مذهبی ...

 001/0 12/16 74/0 40/4 3 منفی درخارج از کشوروجود تبلیغات 

 001/0 82/12 82/0 14/4 3 عدم وضوح در سیاست گذاری و ...

 001/0 84/10 96/0 22/4 3 ونقل هوایی .. ضعف در ناوگان حمل

 001/0 09/17 67/0 34/4 3 ونقل ریلی ... ضعف در ناوگان حمل

 001/0 60/10 76/0 94/3 3 نبود تسهیالت ویژه برای ...

 001/0 64/7 07/1 96/3 3 نوسان پول رایج کشور در مقابل ...

 

بندی پنج شاخص تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی در استان هرمزگان فریدمن، اولویت . نتایج آزمون6جدول   
 سطح معناداری آمار فریدمن df ای میانگین رتبه بندی اولویت

    08/4 های گردشگری جاذبه

    26/3 هیالت و رویدادهای ورزشیتجهیزات، تس

 001/0 82/69 4 87/2 اجتماعی و فرهنگی

    85/2 اقتصادی و بازاریابی

    95/1 ونقل خدمات حمل
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 گیری بحث و نتیجه

 های عوامل درونی ناحیۀ مورد مطالعه،از مزیت

 ها در خصوص نقاط شود. یافتهعنوان نقاط قوت یاد می به

 ورزشی از در زمینۀ گردشگری هرمزگان قوت استان

 دیدگاه افراد مورد مطالعه نشان داد وجود مواد غذایی و

 های مختلف گردشگران، آشامیدنی متناسب با سلیقه

 درمانی، کیفیت اسکان در های مربوط به طبیعت جاذبه

 های آبی و ساحلی،های مربوط به ورزش ها، توانمندی هتل

 های طبیعی مربوط به شکار و صید، وجود جزایر، جاذبه

 ها و صنایع دستی، ارتباط کارکنان با تنوع در سنت

 های مختلف ورزشی در گردشگران، برگزاری رقابت

 های متفاوت، اعتقاد مسئوالن به چارچوب لیگ

 زایی از طریق صنعت گردشگری، توانمندی اقتصاد اشتغال

 آگاهی گذاری در گردشگری و سطح منظور سرمایه بومی به

 مردم در خصوص گردشگری، مشرف بودن به دریا و

 کشورهای حوزۀ خلیج فارس، مناطق آزاد و استفاده از

 سواحل دریا، نقاط قوت استان هرمزگان در زمینۀ

 ورزشی هستند. بنابراین وجود امکانات، امنیت،گردشگری 

 های ارتباطی مردم و های طبیعی، مهارت جاذبه

 شود گذاری موجب میسرمایه های مرتبط با توانمندی

 استان هرمزگان بتواند ضمن برگزاری مسابقات مختلف

 ورزشی در سطوح متفاوت، گردشگران زیادی را به سوی

 حدی است که در خود جلب کند. اهمیت این موضوع به

 های داخلی و خارجی به آن اشاره شده اغلب پژوهش

 (،1384توان به مطالعۀ هنرور ) است. از آن جمله می

 گر و همکاران ( و نوحه1384(، رنجبریان ) 1384نیسیان )

 ( اشاره کرد که در تحقیقات خود به امکانات،1388)

 های گردشگری، فرهنگ، کیفیت اسکان، امنیت، جاذبه

 های مرتبط باهای ارتباطی مردم و توانمندی مهارت

 عنوان عوامل تأثیرگذار در گذاری اقتصادی به سرمایه

 اند. بر همین اساس استانره کردهگردشگری، اشا

 هرمزگان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در زمینۀ

 هایگردشگری ورزشی و برآوردن نیازها و خواسته

 ورزشی، باید از تمامی امکانات بالقوۀ خودگردشگران 

 (.9،17-19نحو مطلوب استفاده کنند  ) به

 در های بسیاری نتایج نشان داد استان هرمزگان ضعف 

 تواند موجب ایجاد زمینۀ گردشگری ورزشی دارد که می

 اختالل در فرایند جذب گردشگران ورزشی شود. این

 ها شامل باال بودن سطح قیمت محصوالت و هزینۀ ضعف

 های اعتباری جهانی در ارائۀ خدمات، نبود سیستم کارت

 های خودپردازها و مراکز فروش، عدم انعکاس رویداد

 ها، عدم همکاری و هماهنگی الزم بین ورزشی در رسانه

 های مختلف در زمینۀ گردشگری ورزشی، ها و نهاد سازمان

 های مختلف، کیفیت وسایلنبود افراد متخصص در پست

 های ویژهشهری، عدم اختصاص اردوگاهنقلیۀ عمومی درون

 ورزشی -به گردشگران ورزشی، نبود اماکن تفریحی

 المللی در دهای بینمناسب در استان، نبود استاندار

 های ورزشی، عدم استفاده از فناوری ها و سالن ورزشگاه

 روز دنیا در برگزاری مسابقات ورزشی، نداشتن برنامۀ

 راهبردی ورزشی، عدم مشارکت بخش خصوصی در زمینۀ

 های مختلف در خصوصسایت گردشگری ورزشی، نبود وب

 هایتورزشی، ناتوانی در برگزاری تورنمن -مسائل فرهنگی

 بازاریابی علمی با بزرگ ورزشی، گرما و رطوبت، عدم

 کمک متخصصان و فناوری روز در زمینۀ گردشگری

 تخصصی در -ورزشی، عدم برگزاری سمینارهای علمی

 زمینۀ گردشگری ورزشی و عدم انتشار اطالعات مربوط به

 رویدادهای ورزشی و مراسم جانبی آن قبل از برگزاری

 (،1373دانا )در مطالعات رئیس ت.رویدادهای ورزشی اس

 (، اصفهانی و1384الدین افتخاری و مهدوی ) رکن

 و( 2005) 2یاماگوشی ،(1987) 1(، بالزی1388همکاران )

 و امکانات چون عواملی به ،(2009) همکاران و اصفهانی
                                                           

1. Blazey 

2.Yamaguchi  
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 تعصبات وجود نوین، فناوری از گیریبهره تجهیزات،

 انسانی، نیروی آموزش ها،هزینه و هاقیمت مذهبی،

 و تبلیغات و بازاریابی کارگزاری، و سازمانی مشکالت

 استان شد اشاره کهگونههمان. است شده اشاره خدمات

 زیادی های ضعف با ورزشی گردشگری زمینۀ در هرمزگان

 درونی، عوامل بندیاولویت در کهطوری به روست، روبه

. دارند ارقر قوت نقاط به نسبت باالتری اولویت در ها ضعف

 و صحیح ریزیبرنامه ها، ضعف این کردن برطرف برای

 مختلف های سازمان جانبۀهمه همکاری و مشارکت

 مسئوالن به(. 27،25،20،10،8،3) است الزامی و ضروری

 گرفتن نظر در با شود می پیشنهاد استان ورزش

 های ورزشگاه بازسازی به نسبت المللیبین استانداردهای

 این جدید های ورزشگاه ساخت در و نندک اقدام موجود

 فناوری از استفاده با و بگیرند نظر در را استانداردها

 توسعۀ به بازاریابی متخصصان از گیریبهره با و پیشرفته

 .کنند کمک هرمزگان در ورزشی گردشگری صنعت

 زمینۀ در شدهبرشمرده هایفرصت حاضر پژوهش در

 موقعیت املش هرمزگان استان در ورزشی گردشگری

 در هرمزگان استان امکانات هرمزگان، استان جغرافیایی

 آبی، های راه به آسان دسترسی آبی، های ورزش عرصۀ

 ورزشی، هایرویداد از مردم عمومی استقبال افزایش

 افزایش مختلف، داوری و مربیگری هایدوره برگزاری

 وجود گردشگری، بخش در گذاریسرمایه به دولت توجه

 ها سنت و فرهنگ ترویج استان، در وسیع بازار و دادوستد

 متنوع هاینمایشگاه برپایی و ورزشی گردشگران حضور با

 مجلس و دولت توجه افزایش. است مختلف های زمینه در

 و غیرنفتی های درآمد کسب بر تأکید و گردشگری به

 عنوان به ورزشی رویدادهای از مردم عمومی اقبال افزایش

 زمینۀ در گذاریسرمایه هایبستر عی،اجتما پدیدۀ یک

 گراوند های پژوهش در. آورد فراهم را ورزشی گردشگری

 و فر حاتمی ،(2009) همکاران و اصفهانی ،(1388)

 تأثیر به ،(2009) 1برون و فانک و( 1389) همکاران

 ها به عواملی چون موقعیت جغرافیایی، گرایش دولت

 دی، نگرش مردمگردشگری، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصا

 ها، بر صنعت و مسئوالن به گردشگری و برپایی نمایشگاه

 (.26،24،14،6گردشگری اشاره شده است )

 که اشاره شد استان هرمزگان در زمینۀ گونه همان

 هایی پیش رو دارد که در گردشگری ورزشی فرصت

 ها در اولویتبندی عوامل بیرونی، این فرصت اولویت

 رو متولیان امر ها قرار دارند. ازایندباالتری نسبت به تهدی

 های ریزی گردشگری و ورزش در سیاستگذاری و برنامه

 توانند با در نظر گرفتن اینمدت و بلندمدت خود می کوتاه

 ها به پیشرفت گردشگری ورزشی در استان کمکفرصت

 شایانی کنند. 

 ها و تنگناهای ناشی از عوامل بیرونیاز محدودیت

 ها شود. یافته ها یاد می عنوان تهدید طالعه، بهناحیۀ مورد م

 های موجود در استان هرمزگان دردر خصوص تهدید

 هایزمینۀ گردشگری ورزشی نشان داد که از نظر گروه

 های هایی همچون عدم جذب سرمایهمورد مطالعه تهدید

 خارجی در زمینۀ گردشگری ورزشی، نبود حامیان مالی

 بودن تخلفات اجتماعی، وجود ورزشی )اسپانسرها(، باال

 اجتماعی در میان مردم، وجود –برخی تعصبات مذهبی 

 تبلیغات منفی در خارج از کشور، عدم وضوح در

 سیاستگذاری و قوانین اجرایی در خصوص گردشگری

 ونقل هوایی، ضعف در ورزشی، ضعف در ناوگان حمل

 شهری، نبود تسهیالت ویژه ونقل ریلی برون ناوگان حمل

 ی صدور روادید و امور گمرکی گردشگران و نوسان پولبرا

 رایج کشور در مقابل ارزهای خارجی، در زمینۀ گردشگری

 که گونه ورزشی در استان هرمزگان وجود دارد. همان

 پیشتر اشاره شد، تهدیدهایی که در یک منطقه وجود دارد

 های عوامل بیرونی است و شاید منطقۀ  ناشی از محدودیت

                                                           

1. Funk and Bruun 
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 وجود آمدن وضعیت عه نقش چندانی در بهمورد مطال

 های موجود درموجود نداشته باشد. خوشبختانه فرصت

 ورزشی در اولویتاستان هرمزگان در زمینۀ گردشگری 

 اند.  باالتری از تهدیدها قرار گرفته

 امروزه نقش مسائل اقتصادی و حامیان مالی    

 ورزشی در توسعۀ ورزش و بالطبع گردشگری ورزشی

 هاشود. وجود اسپانسر ار مهم و حیاتی توصیف میبسی

 دنبال آن موجب تزریق منابع مالی در ورزش شده و به

 پیشرفت ورزش حاصل خواهد شد که موجب استقبال

 بیشتر مردم از ورزش و رویدادهای ورزشی خواهد شد.

 صنعتی، که در کشورهای صنعتی و حتی نیمه طوری به

 در قبال پذیرفتن حمایتها برای حمایت از ورزش،  دولت

 های تشویقی ها و رویدادهای ورزشی، بسته مالی از باشگاه

 های های مالیاتی متنوعی را برای کارخانهو معافیت

 گیرند. همچنین های خدماتی در نظر میصنعتی و بنگاه

 ونقل هوایی، ریلی و حتی دریایی داشتن ناوگان حمل

 سب از الزاماتایمن و منظم، همراه با ارائۀ خدمات منا

 دیگری است که برای توسعۀ گردشگری ورزشی مورد نیاز

 هایکشورها و شهرهاست. از سوی دیگر آلودگی

 هایی است که نهترین تهدید محیطی یکی از مهم زیست

 ها و کشورها بلکه کرۀ زمین را در معرض خطر تنها شهر

 (، اصفهانی و همکاران1387قرار داده است. گرامیان )

 (، به عوامل مهمی چون2004و دیری و جاگو ) (1388)

 محیطی های زیست ونقل و آلودگی مسائل اقتصادی، حمل

 (.22،13،3اشاره شده است )

 های تأثیرگذار بر ها در خصوص شاخص یافته

 گردشگری ورزشی در این استان نشان داد پنج شاخص

 های اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه

 تجهیزات، تسهیالت و رویدادهای ورزشی آبیگردشگری، 

 ونقل بر صنعت گردشگری ورزشی در و خدمات حمل

 استان تأثیرگذار است. همچنین در زمینۀ اهمیت 

 ترتیب ها و میزان اثرگذاری آنها مشخص شد بهشاخص

 های گردشگری، تجهیزات و تسهیالت و رویدادهایجاذبه

 بازاریابی وورزشی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و 

 ونقل بر گردشگری ورزشی در استان خدمات و حمل

 تردید کشورها و شهرهایی که در زمینۀ تأثیرگذارند. بی

 میزبانی مسابقات بزرگ از جمله المپیک و مسابقات

 دنبال آن در توسعۀ گردشگری ورزشی موفق جهانی، و به

 های گردشگری و تجهیزات و اند، از جاذبهعمل کرده

و  (1997) 1اند. برامول عنوان امتیاز بهره گرفته بهتسهیالت 

گردشگری  های ( به نقش جاذبه2009صفهانی و همکاران )ا

شاخص  دو (.24،21)  کرده اندو تجهیزات و تسهیالت اشاره 

رویدادهای  های گردشگری و تجهیزات و تسهیالت وجاذبه

هرمزگان  ورزشی در زمینۀ گردشگری ورزشی در استان

اند.  گرفته ها قراریت باالتری نسبت به سایر شاخصدر اولو

در توسعۀ  تواند مؤید این مطلب باشد که این موضوع می

به این  گردشگری ورزشی در استان باید توجه بیشتری

 ها صورت گیرد و به مسئوالن ورزش استان شاخص

 شود در برگزاری رویدادهای ورزشی، زمان پیشنهاد می

 های گردشگری ردشگران از جاذبهبیشتری را به بازدید گ

 براساس نتایج تحقیق مسئوالن امر استان اختصاص دهند.

 گیری از توانند با استفاده از فناوری پیشرفته و با بهره می

 هایها و سالن متخصصان بازاریابی، تجهیز استادیوم

 های ورزشی دنیا و همچنینورزشی به آخرین فناوری

 کانات پیشرفتۀ ورزشی وهای ورزشی به امتجهیز هیأت

 های مربوط به مسائل فرهنگی و سایت اندازی وب راه

 ورزشی  گام بلندی در جهت توسعۀ گردشگری ورزشی

 بردارند. همچنین با تنظیم تقویمی منسجم با کمک

 استادان دانشگاه نسبت به برگزاری سمینارهای گردشگری

 ورزشی، تشکیل کارگروهی متشکل از متولیان گردشگری

 های مربوط نسبت به متولیان ورزش و سایر سازمان و

                                                           

1. Bramwell 
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 ها اقدام کنندایجاد هماهنگی و همکاری بین این سازمان

 هایالمللی، ورزشگاهو با در نظر گرفتن استانداردهای بین

 ونقل عمومی موجود را بازسازی کنند. افزایش ناوگان حمل

 شهری در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی و درون

 های زمان بیشتر به بازدید گردشگران از جاذبهاختصاص 

 تواند در پیشبرد اهداف گردشگری گردشگری استان می

 بسیار مفید باشد.
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