
 

 

 

 

 

   یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1394  تابستان،  9 شمارة، 3 دورة

  9 – 22ص ص : 

  

 

 

 SWOTریزی راهبردی توسعة گردشگری ورزشی با روش  برنامه

 )مطالعة موردی : استان گلستان(

  

انی -    22  مرتضی رضایی صوفی –  1 عبدالحمید زیتونلی  3علیرضا قرب

. 3. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران 2یت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران مدیرگروه  یار .استاد1
 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

 (1394/  10 / 09، تاریخ تصویب :   1393/ 12/  21)تاریخ دریافت :  

 

 

 

 چکیده

در سواحل دریای خزر  یالملل نیتوسعة گردشگری ورزشی و جذب گردشگر در سطح ملی و ب برایاستان گلستان یکی از مقاصد توانمند 

بود. برای  SWOTراهبردی توسعة گردشگری ورزشی در استان گلستان با استفاده از مدل  یزیر است. هدف این تحقیق، برنامه

و پایایی آن با استفاده از تأیید کردند نظر  صاحب داناستا راآن  که روایی ساخته استفاده شد از پرسشنامة محقق ها داده یآور جمع

ها، مدیران و  مدیریت ورزشی دانشگاه استاد 62آماری این تحقیق  ةشد. نمون دیی( تأ= آلفا 86/0ضریب همبستگی آلفای کرونباخ )

 و ها ، فرصتها ضعف ،ها رسی قوتبر ةشده در زمین یبند رتبه سؤال 36کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی بودند. پرسشنامه مشتمل بر 

میانگین بهره  ةآزمون مقایس و ها از آمار توصیفی داده لیوتحل هیتجز  بود. برای ورزشی در استان گلستان گردشگری توسعة تهدیدهای

 ةو نمر 32/2 نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ةکه نمرها و تهدیدها نشان داد  ها، فرصت ها، ضعف قوت لیوتحل هیگرفته شد. تجز

های  راهبردکه موقعیت گردشگری ورزشی استان گلستان در خانه  دهد می  که نشان است 34/2نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 ( قرار دارد.WTتدافعی )بازنگری یا 

 

 

  های کلیدی واژه

 .ها، گردشگری ورزشی، گلستان قوت ،ها ها، فرصت ضعف ،تهدیدها

 

 
 

                                                                 

  -  : 09119784540نویسنده مسئول : تلفن Email:zitonly@gmail.com                                                                                             
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 مقدمه

مختلف اقتصادی و  یها شرفتیپ ،ددر عصر جدی

اجتماعی به تغییر سبک زندگی افراد انجامیده و سفر 

 شمار بهکردن و گردش بخش مهمی از اوقات فراغت افراد 

ای  . امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت، به پدیدهآید می

(. صنعت 4اقتصادی تبدیل شده است ) -اجتماعی 

اقتصادی عصر  یها تیگردشگری که یکی از پویاترین فعال

پایدار محلی  ةمهمی در توسع تأثیر، رود یشمار محاضر به

ها  برای اقتصاد ملت یمهم یا . گردشگری ابزار توسعهدارد

پویایی  ةدر زمین زیادیشناخته شده است که قابلیت 

که مصارف  یا گونه دارد، به یالملل نیاقتصاد محلی و ب

درصد و در  5/9، رشدی معادل 2004گردشگری در سال 

(. امروزه، 18تریلیون دالر داشته است ) 5/5حدود 

اجتماعی کشورها  -در توسعة اقتصادی یقدر گردشگری به

که اقتصاددانان، آن را صادرات نامرئی نام  دارداهمیت 

. اهمیت (6خوانند ) میاند و رکن اصلی توسعة پایدار  نهاده

عی و اقتصادی، اجتما  آن در توسعة تأثیراین صنعت و 

حوزة بسیاری از مدیران  کهشده  سببفرهنگی 

 کنندریزی و تالش  برای گسترش آن برنامه گردشگری

(. همچنین گردشگری ورزشی، که از پیوند دو صنعت 2)

(، صنعت سفید و 19مهم گردشگری و ورزش پدید آمده )

ها و تبادالت فرهنگی  گوی تمدنو راه برای گفت نیتر آسان

برای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب، راه  نیتر (، مهم1)

افزایش آگاهی، شهرت و تقویت برند مقصد گردشگری 

( و 17راه توسعه و بازاریابی گردشگری ) نیتر (، مهم9،10)

 برای کسبمهم تجاری و اقتصادی  یها راهبردیکی از 

برای اکثر کشورها  ها رساختیدرآمد، اشتغال و توسعة ز

 (.8معرفی شده است )

ای رسمی شورای جهانی مسافرت و آماره برپایة

با  2008(، گردشگری در سال WTTC) 1گردشگری

                                                                 
1
. World Travel and Tourism Council 

و پردرآمدترین  نیتر میلیارد دالری، مهم 944درآمد 

، سهم 2011صنعت دنیا معرفی شده است و در سال 

( و GDP) 2گردشگری از تولید ناخالص داخلی جهانی

درصد  9( میرمستقیمستقیم و غ طور کل ) اشتغال، به

تریلیون  6د ناخالص داخلی جهانی با ارزشی بیش از تولی

شغل  1میلیون شغل )برابر با  255دالر آمریکا و بیش از 

تریلیون دالر و  2طور مستقیم  شغل دنیا(، و به 12از هر 

درصد کل اشتغال دنیا(  3/3میلیون شغل ) 98بیش از 

تا سال  تعداد گردشگران شود بینی می بوده است. پیش

طور  گردشگری به و صنعت برسدمیلیارد نفر  6/1به  2020

کل )مستقیم و  درمیلیون شغل، و  120مستقیم بیش از 

شغل  10میلیون شغل )یک شغل از هر  328( میرمستقیغ

(. سازمان جهانی گردشگری 21) کنددنیا( ایجاد 

با جذب  چین 2020بینی کرده است که در سال  پیش

مقصد گردشگری  نیتر مهم میلیون جهانگرد درسال 130

میلیون  57با جذب هنگ  ، جایگزین فرانسه و هنگ

 عنوان پنجمین مقصد جهانگردی خواهد شد بهجهانگرد 

ریزی گردشگری ورزشی،  برنامه ة(. همچنین در زمین5)

و با  2007در سال  2023ترکیه با تدوین راهبرد 

شهر  ویژه بهگردشگری ورزشی،  درزمینةگذاری  سرمایه

، 2007تیم ورزشی و در سال  700، 2003 سال آنتالیا در

 برایحتی ایران را  جهانتیم ورزشی از سراسر  1200

برگزاری اردوهای مقدماتی ورزشی به خود جلب کرد و در 

دالر از این طریق  میلیارد 6مبلغی برابر با  2007سال 

(. با توجه به چنین تغییری در ترکیب 20درآمد داشت )

داد گردشگران و با توجه به فواید بازار و رشد سریع تع

فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردشگری و با درک 

گردشگری و گردشگری ورزشی در  توسعة جهانی صنعت

گذشته به دالیلی همچون افزایش درآمد مردم،  ةطی ده

 کاهش ساعات و روزهای کاری، افزایش تعطیالت و اوقات

                                                                 
2 . Gross domestic product 
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راهبردی  تأثیرو  های زندگی استاندارد ارتقایفراغت،  

توسعة گردشگری ورزشی بر افزایش حجم اشتغال و 

گردشگری در راستای  صنعتبارة درآمد، تحقیق در

های در حال توسعه  برای کشور ژهیو ریزی مطلوب به برنامه

خاصه برای کشورهایی که  ؛نظیر ایران اهمیت حیاتی دارد

مام آنها به ات یمحصول های آتی منابع صادراتی تک در دهه

با نظارت ها ناگزیرند  سازمان رو ازاین(. 10رسید )  خواهد

در زمان مناسب و  ،بر رویدادهای داخلی و خارجی دائمی

ها  خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان ،برحسب ضرورت

اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود  ةبه شیو دبای

رعتی در دنیای کنونی که با س .را با آنها وفق دهند

از  توان یآور در حال تغییر است، دیگر نم سرسام

های شهودی و  های یکباره و مبتنی بر قضاوت گیری تصمیم

هایی موفق خواهند  امروزه سازمان؛ تجربی استفاده کرد

بود که از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند. این 

هایی که  واقعیت پذیرفته شده است که افراد و سازمان

کنند با احتمال بیشتری به  ریزی می نده برنامهبرای آی

 (.15،6یابند ) اهداف خود دست می

در حال حاضر، تجربیات نظری و اجرایی متعددی در 

ریزی و مدیریت مناطق  برای مطالعه، بررسی، برنامه جهان

فناوری، روند   شرفتیگردشگری وجود دارد که همگام با پ

ئل جهانی مرتبط با این روند صعودی و مسا. صعودی دارند

صنعت گردشگری سبب شده است که  یها یدگیچیپ

اخیر  یها ترکیبی و جامع در سال یها و مدل ها روش

علمی،  یعنوان ابزار ریزی به برنامه. توجه قرار گیرند کانون

کند تا در  اندرکاران صنعت گردشگری کمک می به دست

ی پیوسته و علمی، بهترین مسیر توسعة گردشگر یفرایند

و این توسعه را در مسیر  کننددر یک منطقه را مشخص 

 شایان ةهای اقتصادی قرار دهند. نکت سایر بخش  توسعة

این فرایند  کردنریزی گردشگری، پویا  توجه در برنامه

گاه متوقف  ریزی، هیچ است؛ بدین مفهوم که برنامه

و با تغییر شرایط و حصول اطالعات جدید،  شود ینم

رو  ازاین(. 7ی و اصالح مستمر است )نیازمند بازنگر

راه و روش تحقق  توان یریزی راهبردی را م برنامه

که سازمان از این  یا گونه سازمان تلقی کرد، به تیمأمور

ها و تهدیدها( و عوامل داخلی  عوامل خارجی )فرصت ،راه

و از  کندها( را بررسی و شناسایی  ها و ضعف )قوت

  بهره یدرست ارجی بههای خ های داخلی و فرصت قوت

داخلی را از بین ببرد و از تهدیدهای  یها ، ضعفگیرد

 (.12خارجی نیز بپرهیزد )

یافته،  توسعههای کشورهای  ترین ویژگی یکی از برجسته

ها با  به هدف رسیدنتوجه به تدوین راهبرد برای 

عنوان یکی از  شناسایی و بررسی عوامل مؤثر محیطی به

توسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی  ضروریات مهم پیشرفت،

 یا وهیمدیریت راهبردی به شکمک  سازمان باید بهاست. 

 ةعمل کند و برای شکل دادن به آیند انهخالق و نوآور

 شود یم سببمدیریت  ةعمل نکند. این شیو منفعالنهخود 

که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و با استفاده از روش 

های  ها یا گزینه راه ،تر یتر و منطق تر، معقول منظم

های بهتری را  راهبردراهبردی را انتخاب و بدین گونه 

بیشتری برخوردار شود و کارها به  ییتا از کارا کندتدوین 

گردشگری، از مقاصد (. 12ای اثربخش انجام گیرد ) شیوه

. پذیرند سیاسی در منطقه تأثیر میتحوالت  و حوادث

ماری سارس، سونامی سپتامبر، بی یازدهمحوادث اخیر )

اخیر  ةودگی نفتی در سواحل آمریکا، زلزلآلاقیانوس هند، 

 ةعرض یها تیشهرت و قابل ،...( ژاپن و بیداری اسالمی و

دگرگون  یکل مقاصد گردشگری را در زمان اندکی به

مقاصد اند. این امر، حاکی از این است که  ساخته

ف، )قوت، ضعشناسایی همة عوامل گردشگری، نیازمند 

برای ریزی راهبردی  برنامهی و گذار هدف ،فرصت، تهدید(

 (.7است )رسیدن به توسعه 
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ایران  ،شده گرفته و اثبات های صورت با توجه به بررسی

 یها تیجهان ازنظر جذاب نخستیکی از ده کشور 

های  گردشگری است و ازلحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبه

ر میان مقاصد د .ستطبیعی رتبه پنجم را در جهان دارا

 ةمنطق مانند گلستان که در ییها گردشگری ایران، استان

کوهستانی قرار دارند و دارای  طبیعی، بکر، ساحلی و

، با تدوین راهبرد اند های گردشگری ورزشی خاص جاذبه

ن تربیت بدنی و توانند توجه مسئوال مناسب می

را جلب ، ورزشکاران و گردشگران ها ونیگردشگری، فدراس

های ورزشی، برگزاری اردوها و  و مقصد توسعة رشته دکنن

تفریح و  ةمسابقات ورزشی و گذران اوقات فراغت با انگیز

زیادی گردشگران  ،زمانی خاص ةدور استراحت شوند و در

یکصد اثر وجود استان گلستان با را به خود جلب کنند. 

 وطبیعت جادویی و  فرهنگی ةجاذب 500زیارتی شاخص و 

اکوتوریسم ایران و  ها، ة جاذبهفراوان، به گنجین های جاذبه

ازخصوصیات مهم این استان  .معروف است هااستان آبشار

های زیبای خلقت در  تجمع جلوه ،ورزشی گردشگریازنظر 

آشوراده و  ةمانند دریای خزر و جزیر است؛یک مکان 

های  ها و دشت های البرز، جلگه سواحل نزدیک به کوه

 ها و سدهای پرآب و ها، تاالب ا، دریاچهه هموار، رودخانه

که قابلیت گسترش هر نوع ورزشی را  دیگر ةهزاران جاذب

رو با توجه به اهمیت  ازاین .(8،9)است  کرده ریپذ امکان

، تهدیدها و ها ، ضعفها تحقیق و آگاهی دقیق از قوت

، ها راهبردی صحیح و تبیین ریگ میتصمدر  ها فرصت

ی گوناگون، ها راهبردیت پراکنده با دلیل مدیر متأسفانه به

برای  کشور توسعة ةهای کلی برنام سیاستدر  تنها نه

ای وجود ندارد، بلکه برای  ی ورزشی برنامهگردشگرمقاصد 

جامع مقاصد گردشگری در سطح عام نیز راهبرد و برنامة 

که جایگاه و وضعیت موجود صنعت  یو منسجم

ها و و راهکار کندمشخص  را گردشگری ورزشی

 راهبردهای مناسبی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب

در  اگرچهوجود ندارد. در سند توسعة کشور  ارائه دهد

ی اخیر، موضوع گردشگری توجه بسیاری از ها سال

محققان حوزة مدیریت جهانگردی را جلب کرده است، 

 خصوص بهمند در این حوزه بسیار کم است؛  بررسی نظام

راهبردی مقاصد گردشگری ورزشی،  ریزی در حوزة برنامه

ی نبوده ا منطقه صورت بهگرفته در ایران  تحقیقات انجام

اینکه دستیابی به اهداف توسعة پایدار در   است. با توجه به

ای در  های پایه گردشگری، در گرو تحقیقات و پژوهش

ریزی راهبردی مقاصد  زمینة این صنعت است و برنامه

ای برای  ارد مهم و پایهگردشگری ورزشی، یکی از مو

آید، محقق در مطالعة  می حساب بهتوسعة گردشگری ایران 

 ،ها ضعف، ها قوت پیش رو سعی داشت به شناسایی

ی گردشگری ورزشی استان گلستان ها و تهدیدها فرصت

ی توسعة گردشگری ورزشی، ها راهبردبا تبیین بپردازد تا 

بازاریابان و  ،استفاده از این مزیت را برای مدیران ةزمین

منظور توسعة مقاصد گردشگری  بهگردشگری نفعان  ذی

 زمینةو نتایج آن گامی در کندهموار ورزشی کشورمان 

 .دیگر کشورها باشد گردشگری رقابت با مقاصد

 

 روش تحقیق

و  ی بودا توسعه –این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی 

 .گرفتتحلیلی انجام  –توصیفی روش  شکل میدانی و به به

 یزیر برنامه ةازآنجا که علم مدیریت مسئولیت و وظیف

یران عالی سازمان و مد استادان ةراهبردی را بر عهد

و با توجه به اینکه اهداف و متغیرهای پژوهش و  داند یم

شده در پرسشنامه کامالً تخصصی  آن سؤاالت مطرح درپی

 یا با اطالعات حرفه یا از جامعه بایدبودند، پاسخگویان 

آماری  ةرو جامع ازاین ؛شدند ینسبت جامع انتخاب م به

استادان و  ةکلی پژوهش شامل نیدر اشده  بررسی

 ،، خبرگاننو مدیرا ها متخصصان مدیریت ورزشی دانشگاه

ورزش استان و گردشگری  در صنعت نظران فعال صاحب
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گلستان بودند. نمونة آماری پژوهش حاضر با توجه به 

 62 شمار بود که تمام صورت به محدود بودن جامعة آماری،

 گردآوریابزار در تحقیق حاضر شرکت کردند. نفر 

 یها بررسی کتاببا توجه به  ،در تحقیق حاضر اطالعات

، مقاالت متعدد علمی و نظرخواهی ها نامه انیدانشگاهی، پا

نظران و کارشناسان  از استادان مدیریت ورزشی، صاحب

بخش اول شامل  در دو بخش تهیه شد: ورزشی گردشگری

شده شامل  ی فردی نمونة بررسیها یژگیوسؤال بود که  5

، سطح تحصیالت و رشته تحصیلی را تأهلسن، جنس، 

ساخته  محقق پرسشنامة. بخش دوم کرد یمی ریگ اندازه

 تهدیدهای و ها ، فرصتها ضعف ،ها برای شناخت قوت

تعیین  منظور بهبود.  ورزشی استان گلستان گردشگری

ورزشی  گردشگری یها و تهدیدها ها، فرصت ضعف ها، قوت

ی از منابع موجود و بررسی نظر مند بهرهبا  استان گلستان

متخصصان مدیریت ورزشی، پس از بررسی وضع موجود 

ها،  قوتی فهرستی مقدماتی از ا هیاول پرسشنامةطی 

ورزشی استان  گردشگری یها و تهدیدها ها، فرصت ضعف

ز مشاوره با خبرگان مدیریت استخراج شد. پس ا گلستان

، محقق با SWOTورزشی و طرح فهرست مقدماتی 

ی تعیین میانگین، تعیین رتبه و ها ی از روشریگ بهره

ی از شدت هر یک از عوامل، ریگ بهرهی و بند تیاولو

پرسشنامة را استخراج کرد.  SWOTفهرست نهایی 

و  ها به فرصت 3یا  4 ةشده )رتب یبند رتبه یسؤال 36نهایی 

فرصت  ؛ها به تهدیدها و ضعف 1 یا 2 ةها و رتب قوت

و فرصت یا قوت معمولی،  4 ةاستثنایی یا قوت عالی، رتب

و تهدید جدی یا  2 ة؛ تهدید یا ضعف معمولی، رتب3 ةرتب

شد. پس از  تهیه( برای مطالعه 1 ةضعف بحرانی، رتب

گروهی از استادان  را پرسشنامهروایی اصالحات، 

و پایایی تأیید کردند  یت ورزشیمدیرنظر  صاحب

پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 

  شد. دیی( تأ= آلفا 86/0 )

های این پژوهش از آمار  داده لیوتحل هیبرای تجز

برای محاسبه و تحلیل  ، ومیانگین ةتوصیفی، آزمون مقایس

 استفاده شد. SPSS 16افزار آماری  ها از نرم داده

 وهشمدل پژ

مند و شامل بررسی  راهبردی فرایندی نظام یزیر برنامه

خارجی(، تدوین راهبرد، اجرای  –محیطی )داخلی 

(. در 6راهبرد، ارزیابی راهبرد و کنترل آن است )

اصل اساسی این است که با بهره  ،راهبردی یزیر برنامه

ناشی از  هایخارجی و پرهیز از اثر یها جستن از فرصت

و با کاهش دادن آنها به تدوین راهبرد  دیدهای خارجیهت

امروزه یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند  پرداخت.

آن  براساساست که  1SWOT روش تدوین راهبرد، 

یک ابزار  SWOTشود. اساساً  اطالعات مقایسه می

، دو SWOT(. در روش 18راهبردی است ) یزیر برنامه

جود دارد. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و

راهبردی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  ریزان برنامه

، یشناس عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم توانند یم

و در عین حال با  کردهمحیطی، سیاسی و غیره را ارزیابی 

استفاده از ماتریس ارزیابی داخلی روابط بین موضوعات 

را برای  ییها و راه حلکنند ارزیابی  و مختلف را شناسایی

این پژوهش براساس  اجرای(. مراحل 14) دارند بیانها  آن

 بود. (1)شکل  ریزی راهبردی دیوید یند برنامهامدل فر

فرایند جامع راهبردی مدل  1 شکلر گونه که د همان

، بررسی عوامل تیشود، تعیین مأمور دیوید دیده می

بلندمدت، تدوین،  یها داخلی و خارجی، تعیین هدف

راهبردی  یزیر ها، از مراحل برنامه یابی و انتخاب راهبردارز

راهبردی، از چارچوب جامع  یزیر برای تدوین برنامه .است

 ییها تدوین راهبرد استفاده شد. این راهبرد ابزارها و روش

مناسب است و به   کند که برای انواع سازمان را ارائه می

                                                                 

1 . Strengths، Weaknesses، Opportunities and 

Threats 
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 ارزیابی و گزینش کنند.ایی، را شناس ها کند راهبرد ها کمک می استراتژیست

 

 

 (12ریزی راهبردی دیوید ) یند برنامها. مدل فر1شکل 

 از: است  این چارچوب عبارت

در این مرحله، اطالعات اصلی  مرحله ورودی: (الف

 یها سیها با استفاده از ماتر برای تدوین راهبرد الزم

ارزیابی عوامل   ( و ماتریسIFEارزیابی عوامل داخلی )

 شود. ( مشخص میEFEجی )خار

در این مرحله، با توجه به  مقایسه: ةمرحل (ب

قبل، عوامل اصلی داخلی  ةاطالعات حاصل از مرحل

( و عوامل اصلی خارجی مهم یها ها و ضعف )قوت

. شوند ی( تطبیق داده م ها و تهدیدهای راهبردی )فرصت

درواقع بین عوامل اصلی داخلی و خارجی سازمان نوعی 

 ریپذ امکان  و به انواع راهبرد شدهتعادل برقرار توازن و 

شود. ابزارهای مورد استفاده برای تطبیق عوامل  توجه می

از ابزارهای  که(، SWOTاند از: ماتریس سوات ) عبارت

 ،SO، WOچهار نوع راهبرد ) معرفیمهم مقایسه و 

ST، WTداخلی و خارجی  یا ماتریس چهارخانهو  ؛( است

(IE.) وعوامل خارجی ی ها ها و رتبه وزن پس از ضرب 

وضعیت عوامل خارجی و داخلی ، با توجه به داخلی

کارانه و تدافعی(  )تهاجمی، رقابتی، محافظه یها راهبرد

. چنانچه جمع کل امتیاز نهایی ماتریس دشو یم تدوین

باشد،  5/2عوامل خارجی و ماتریس عوامل داخلی، بیش از 

سازمان بر  یها ا و قوته خواهد بود که فرصت ابدین معن

آن غلبه خواهد کرد و اگر این امتیاز  یها تهدیدها و ضعف

ها بر  تهدیدها و ضعف ةغلب ةدهند نشان ،باشد 5/2کمتر از 

 سازمان خواهد بود. یها ها و قوت فرصت

قابل اجرا، با   انواع راهبرد :یریگ میتصم ةمرحل (ج

(، QSPM) یریزی راهبردی کمّ استفاده از ماتریس برنامه

ای عینی و بدون اعمال نظر شخصی ارزیابی  به شیوه

را   شود. این ماتریس جذابیت نسبی انواع راهبرد می

 (.12کند ) مشخص می

 

 ی تحقیقها هیافتنتایج و 

آماری  ةنموننفر  62که از  دهد یمنشان  1های جدول  داده

ها،  هیأت علمی دانشگاهاعضای و  استاداندرصد  9/33تحقیق، 

درصد  29و  ،کارشناسان و مدیران تربیت بدنی درصد 1/37

از ؛ مسافرتی بودند یها کارشناسان، مدیران گردشگری و آژانس

 2/45بودند. همچنین  مرد درصد 71و  زن درصد 29تعداد این 

 9/20و  سانسیل فوقدارای درصد  9/33لیسانس، دارای درصد 

 درصد دارای دکتری بودند.
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 تحقیق های فردی نمونه یها یژگینی و درصد فراوانی و. توزیع فراوا1جدول 
 درصد تعداد ها یژگیشرح و

 گروه
 9/33 21 و هیأت علمی دانشگاه تاداناس

 1/37 23 مدیران و کارشناسان تربیت بدنی
 29 18 مدیران و کارشناسان گردشگری

 جنسیت
 71 44 مرد
 29 18 زن

 تحصیالت
 2/45 28 لیسانسو  پلمید فوق
 9/33 21 سانسیل فوق

 9/20 13 دکتری

 

برای تعیین موقعیت راهبردی گردشگری ورزشی استان 

ی ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی و ماتریس ها سیماترگلستان از 

از  ها راهبردارزیابی درونی و بیرونی، و برای تدوین و استخراج 

ی ها راهبردبرای تعیین  دو دوبه های و مقایسه SWOTتحلیل 

SO ،ST، WO ،WT .استفاده شد 

 

ها( در  ها و ضعف در این بخش عوامل داخلی )قوت 

ها و تهدیدها( در جدول  فرصت و عوامل خارجی ) 2جدول 

 ارائه شده است. 3

ورودی: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ةمرحل (الف

(IFEو ماتریس ) ( های ارزیابی عوامل خارجیEFE) 

 عوامل یبند تیاولوگردشگری ورزشی استان گلستان و  توسعةعوامل داخلی . ماتریس ارزیابی 2جدول 
 رتبه امتیاز رتبه وزن (Strengths) ها قوت

S1 نوردی و  صید، دامنه ساحلی و آبی، کوه و کوهنوردی، شکار و یها های طبیعی ورزشی مربوط به ورزش وجود جاذبه

 ایجاد مسیرهای گردشگری ورزشی منظور به یگرد عتیطب

065/0 8/3 247/0 1 

S2  کرا و کبدی ات ملی ورزشی مانند والیبال، بسکتبال، سپک یها گیورزشی و شرکت در ل ةدر زمین زیادداشتن پتانسیل

 و بومی و محلی مانند کشتی آلیش و کبدی یدوان برگزاری مسابقات ورزشی سنتی اسب قابلیتو 

062/0 7/3 229/0 2 

S3 3 216/0 6/3 060/0 اکن تاریخی، مذهبی و جذابهای طبیعی و ام وجود جاذبه 

S4 4 195/0 0/3 065/0 روز اطالعات به یو فناور یا انهیهای را داشتن تجهیزات و شبکه 

 S5  5 180/0 1/3 058/0 تسهیالتی با قیمت مناسب و خدمات رفاهی، اماکن اقامتیعرضة 

S6  6 166/0 2/3 052/0 هوایی و دریایی(آهن و  راه ،یا ارتباطی مناسب )جاده ةشبکبرخورداری 

S7 7 164/0 3/3 050/0 گردشگری ورزشی ةن و مدیران متخصص در زمیناز مسئوال مندی بهره 

 S8 8 158/0 1/3 051/0 تحقیق و توسعه و بازاریابی منظور بهعلمی گردشگری  یها ها و انجمن پژوهشکده شیافزا 

 S9 9 144/0 0/3 048/0 ش خصوصی و نرخ رشد صنعت گردشگری ورزشی در استان گلستانبخ یگذار هیافزایش توجه دولت و سرما 

 رتبه امتیاز رتبه وزن (Weaknesses) ها ضعف
W1  1 055/0 1/1 050/0 ریزی راهبردی توسعة گردشگری ورزشی برنامه برایعدم حمایت تحقیق و توسعه و نبود پایگاه تحقیقاتی 

W2 2 056/0 1/1 052/0 گردشگری ورزشی ةتورگردان های زبده در زمین نبود نیروی انسانی متخصص و 

W3 3 062/0 2/1 052/0 نبود مراکز اقامتی، رفاهی و بهداشتی مطلوب در مجاورت مقاصد گردشگری 

W4 4 064/0 2/1 053/0 توسعة مسیرها و مقاصد تفریحی و گردشگری ورزشی برایاختصاصی  ةنبود بودج 

W5 5 067/0 2/1 056/0 و تمایالت گردشگران و ضعف در شناسایی بازارهای هدف هاآگاهی از نیازنا 

W6 6 076/0 5/1 051/0 مهیا نبودن امنیت در مقاصد گردشگری برای گردشگران ورزشی 

W7 تبلیغ مقاصد و  برایالکترونیکی  های هو نشری ها تیسا اطالعات و نبود وب یمناسب از فناور یور عدم بهره

 گردشگری ورزشی یها یتوانمند

058/0 4/1 081/0 7 

W8 بازاریابی مقاصد  برای یالملل نیورزشی ملی و ب یها ، تورها، اردوها، تورنمنتها شیها و هما عدم برگزاری نمایشگاه

 گردشگری

059/0 4/1 083/0 8 

W9 9 087/0 5/1 058/0 درآمد مردم منطقه ها در آگاهی جامعه از نقش توسعة صنعت گردشگری ورزشی بر اشتغال و عملکرد ضعیف رسانه 

 = 1∑  32/2  
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جمع امتیاز نهایی  ،2با توجه به دادهای جدول 

یعنی  است؛ 32/2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

های  گردشگری ورزشی استان گلستان بر قوت یها ضعف

 آن غلبه دارد.

، جمع امتیاز نهایی ماتریس 3های جدول  داده براساس

یعنی تهدیدهای  است؛ 34/2مل خارجی ارزیابی عوا

های آن  گردشگری ورزشی در استان گلستان بر فرصت

 غلبه دارد.
 

 عوامل یبند تی. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعة گردشگری ورزشی استان گلستان و اولو3جدول 
 رتبه امتیاز رتبه وزن (Opportunitiesها ) فرصت

O1 1 253/0 9/3 065/0 موقعیت مناسب جغرافیایی استان گلستان در کشور و ارتباط نزدیک با کشورهای همسایه 

بازارهای گردشگری ورزشی با افزایش اوقات فراغت و درآمد سالیانه و افزایش تقاضا و  شدن یرشد سریع و جهان 02

 مردم به گردشگری ورزشی ةانگیز

058/0 8/3 220/0 2 

 O3 3 198/0 6/3 055/0 ها و مراکز پژوهشی و افزایش میانگین سطح تحصیالت و نیروهای متخصص در بخش گردشگری دانشگاه شیافزا 

O4 4 188/0 3/3 057/0 رونق اشتغال و درآمد مردم منطقه با توسعة گردشگری ورزشی 

O5 های بومی و  و جشنواره یسوار مانند اسب یالملل نیبرگزاری مسابقات مهم ورزشی در سطح ملی و ب ةنیوجود زم

 محلی مانند کشتی آلیش

053/0 5/3 185/0 5 

O6 بخش خصوصی به  ةو افزایش انگیز یزیر ن و افزایش توجه دولت به برنامهتغییر نگرش مردم و مسئوال

 ورزشی در گردشگری یگذار هیسرما

054/0 1/3 167/0 6 

O7 7 163/0 2/3 051/0 ها و مراکز درمانی، تفریحی و ورزشی شگاهتوسعة بازارهای اقتصادی، زیارتی، فرهنگی، نمای 

O8 8 161/0 1/3 052/0 آهن و هوایی و دریایی( راه ،یا ارتباطی مناسب )جاده ةگسترش شبک 

O9 های اطالعاتی صنعت گردشگری و گسترش  و بانک یا انهیهای رزرو را وری و وجود سیستمافن یها شرفتیپ

 ارتباطی   های هرسان

050/0 1/3 155/0 9 

 رتبه امتیاز رتبه وزن (Threatsتهدیدها )

T1 1 053/0 1/1 048/0 گردشگری ورزشی ةحقوقی مدون و مشخص در زمین یها نامه نییها و آ نبود مدیریت و فعالیت یکپارچه و سیاست 

T2 2 056/0 1/1 051/0 های راهبردی توسعة گردشگری ورزشی ها و سیاست عدم تدوین و نبود برنامه 

T3 3 060/0 2/1 050/0 و تبلیغات منفی کشورهای خارجی و تحریم ایران هاسیاسی و افزایش تهدید یها یناآرام 

T4 4 066/0 2/1 055/0 خارجی یگذار هیدر ورزش و کمبود سرما یگذار هیناتوانی بخش خصوصی و دولتی برای سرما 

T5 آب و  و  هوا  یو پوشش گیاهی )جنگل و مراتع( و افزایش آلودگ رشد داللی و افزایش قیمت زمین و تخریب اراضی

 صوتیآلودگی 

056/0 2/1 067/0 5 

T6 6 074/0 3/1 057/0 بازار و ارتباط آن با قدرت خرید گردشگران یثبات یارز و ب های افزایش نوسان 

T7 7 085/0 5/1 057/0 شگرانها برای جذب گرد خدمات متنوع گردشگری از سوی رقبا و شدت گرفتن رقابت عرضة 

T8 8 094/0 4/1 067/0 افزایش تهاجم فرهنگی و تخلفات اجتماعی و بزهکاری در مقصد گردشگری با ورود گردشگران 

T9 9 095/0 4/1 068/0 سیستم نظارت و ارزیابی قوی و ضعیف بودن امنیت گردشگران نبود 

 = 1∑  34/2  

 

ارزیابی  یا ماتریس چهارخانهمقایسه:  ةمرحل (ب

 (IEعوامل داخلی و خارجی )

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  یا ماتریس چهارخانه
(IE در شکل )نهایی  ةنمر .نشان داده شده است 2

نهایی  ةو نمر ،32/2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

  که نشان است 34/2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
ان در موقعیت گردشگری ورزشی استان گلست دهد می

 ( قرار دارد.WTتدافعی )بازنگری یا  هایراهبرد ةخان
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 ( )برگرفته از تحقیق(IEارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) یا . ماتریس چهارخانه2شکل 

 ج( تدوین راهبردها

 (SOهای تهاجمی )راهبرد

 ها با استفاده از قوتها  تاز فرص یبردار بهره

یک مقصد گردشگری  تبدیل استان گلستان به .1

با استفاده از موقعیت خوب جغرافیایی  المللی ینورزشی ب

، سواحل های طبیعی ورزشی مطلوب از جاذبه یریگ و بهره

آشوراده، اماکن تاریخی، مذهبی  ةجزیر ،زیبای دریای خزر

 ؛و تفریحی

برند و جایگاه مقاصد گردشگری استان  یارتقا .2

و محبوب مانند  گلستان با برگزاری مسابقات پرطرفدار

و بومی و محلی مانند  یدوان مسابقات ورزشی سنتی اسب

 ؛کشتی آلیش

توسعة گردشگری ورزشی در استان گلستان  .3

هدفمند از تغییر نگرش و افزایش  یریگ بهره منظور به

مردم و جوانان به گردشگری ورزشی با ایجاد فضاها  ةانگیز

و مسیرهای گردشگری ورزشی مورد نیاز گردشگران 

برگزاری مسابقات مهم ورزشی در  ةنیوجود زمورزشی با 

های  و جشنواره یسوار مانند اسب یالملل نیسطح ملی و ب

 ؛بومی و محلی مانند کشتی آلیش

های ورزشی مطرح  بر تیم یگذار هیتقویت سرما .4

در سوپرلیگ استان گلستان مانند والیبال، بسکتبال و 

بخش  ةیش انگیزافزابهینه از  یبردار بهرهتکرا با  سپک

 ی؛گذار هیخصوصی به بازاریابی و سرما

استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در  .5

سازمان گردشگری و وزارت ورزش و جوانان برای توسعة 

ها و  افزایش دانشگاه ةنیگردشگری ورزشی با وجود زم

مراکز پژوهشی و افزایش میانگین سطح تحصیالت و 

 ؛نیروهای متخصص در بخش گردشگری

اطالعات و ارتباطات برای  یاستفاده از فناور .6

جهانی کردن گردشگری ورزشی در استان گلستان با 

های رزرو  و وجود سیستم یهای فناور استفاده از پیشرفت

های اطالعاتی صنعت گردشگری و  و بانک یا انهیرا

 .های ارتباطی گسترش رسانه

 (STهای رقابتی )راهبرد

 ها اده از قوتبا استف هااحتراز از تهدید 

ایجاد مدیریت و فعالیت یکپارچه  منظور بهتالش  .1

حقوقی مدون و مشخص در  یها نامه نییها و آ و سیاست

 ؛گردشگری ورزشی ةزمین

راهبردی توسعة گردشگری  ةتدوین برنام  .2

فعال و استخدام نیروهای متخصص  یریکارگ ورزشی با به

 گردشگریهای علمی  ها و انجمن ها، پژوهشکده در دانشگاه

 ؛تحقیق و توسعه منظور به

 

32/2  

34/2
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ها و افزایش  افزایش تنوع محصوالت و فعالیت .3

کیفیت خدمات با توجه به نیازهای گردشگران و 

ها  بهینه از توانمندی ةبندی بازارهای هدف با استفاد دسته

ایجاد تصویر ذهنی  با هدفهای طبیعی و ورزشی  و جاذبه

هش اثر کا منظور بهمطلوب و وفاداری گردشگران 

و تبلیغات منفی کشورهای  هاسیاسی و تهدید یها یناآرام

 ؛خارجی و تحریم

  منظور بهتوسعة فرهنگ گردشگری ورزشی  .4

ها، فرهنگ و آداب و رسوم محلی  ها، نگرش در ارزش ریتأث

 ؛و کاهش تخلفات اجتماعی و بزهکاری

های منابع انسانی متخصص و باتجربه  توسعة کمیته .5

های حمایتی  برنامه کردنیت رقابتی، اجرایی ایجاد مز منظور به

و داللی، کاهش تخلفات اجتماعی و  یباز دولت، رفع بورس

 .توزیع صحیح درآمد بین طبقات اجتماعی و بزهکاری،

 

 (WOکارانه ) های محافظهراهبرد

 ها ها برای کاهش ضعف از فرصت یبردار بهره

های اطالعاتی و  استفاده از نظام مدیریت سیستم .1

های ارتباطی )رادیو و  وری اطالعات و رسانهاعة فنتوس

و...( در سطوح مختلف جهت آموزش و  ونیزیتلو

مردم برای کاهش عدم آگاهی جامعه از نقش  یرسان اطالع

 ؛صنعت گردشگری ورزشی

ها و مراکز  استفاده مطلوب از افزایش دانشگاه .2

پژوهشی جهت افزایش سطح تحصیالت کارکنان و اصالح و 

 ؛ساختار سازمان و جذب نیروهای جوان و متخصص بازسازی

ن و مطلوب از تغییر نگرش مردم و مسئوال ةاستفاد  .3

بخش  ةو افزایش انگیز یزیر افزایش توجه دولت به برنامه

با ورزشی  گردشگری زمینة در یگذار هیخصوصی به سرما

در تجهیز  یگذار هیجذب حامیان مالی برای سرما هدف

ورزشی، اقامتی و ، و تجهیزات تفریحی، امکانات ها رساختیز

 .رفاهی

 

 (WTتدافعی ) های راهبرد

 ها و کاهش ضعف هااحتراز از تهدید

بازنگری در مورد ایجاد همگرایی با تشکیل  .1

، ها تیتدوین فعال منظور بهساختار و مدیریت یکپارچه 

حقوقی مدون و مشخص در  یها نامه نییو آ ها استیس

 ؛گردشگری ورزشی ةزمین

نگری در مورد کارگزینی و جذب نیروی باز .2

تحقیق و توسعه و ایجاد پایگاه  منظور بهانسانی متخصص 

ریزی راهبردی توسعة گردشگری  تحقیقاتی برای برنامه

ریزی  ها و برنامه و ضعف هاآگاهی از تهدید با هدف ورزشی

 ؛ها رفع آن برای

ریزی و حمایت از  بازنگری توجه دولت به برنامه .3

و مشارکت مردم و بازنگری در مورد بخش خصوصی 

 منظور بهو بخش خصوصی  حامیان مالیقوانین جذب 

تجهیز و توزیع امکانات تفریحی و ورزشی، اقامتی و رفاهی 

جذب گردشگران در  برایدر تمامی مناطق استان گلستان 

 ؛تمام ایام فصول سال

 ای، ارتباطی مناسب )جاده ةگسترش شبک .4

 ؛ی( در تمامی مناطق توانمندآهن و هوایی و دریای راه

و وجود  یفناور یها شرفتیمناسب از پ یریگ بهره .5

اطالعاتی صنعت  یها و بانک یا انهیرزرو را یها ستمیس

 با هدفهای ارتباطی مناسب  گردشگری و گسترش رسانه

 .گردشگری استان یها یآگاهی گردشگران از توانمند

 

 گیری یجهنتبحث و 

های  خش مربوط به قوتهای این پژوهش در ب یافته

گردشگری ورزشی استان نشان داد که شرایط مطلوب 

در های طبیعی ورزشی  وجود جاذبههوایی استان،  و آب

 ساحلی و آبی، کوه و کوهنوردی، شکار و یها ورزش زمینة

مسیرهای ایجاد  منظور به یگرد عتینوردی و طب صید، دامنه
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 یها گیلشرکت در  قابلیت دارا بودن، گردشگری ورزشی

کرا و کبدی و ات ملی مانند والیبال، بسکتبال، سپک

و  یدوان برگزاری مسابقات ورزشی سنتی اسب توانمندی در

ها و  و ... از قوت بومی و محلی مانند کشتی آلیش و کبدی

یرگذار بر توسعة گردشگری در استان تأثعوامل فرصت و 

ی ها فرصتگلستان هستند. همچنین در بخش مربوط به 

موقعیت مناسب ش روی گردشگری ورزشی استان، پی

واقع شدن در جغرافیایی استان گلستان در کشور و 

 ارتباط نزدیک با کشورهای همسایهسواحل دریای خزر و 

برگزاری مسابقات  ةنیزم فراهم بودنمانند ترکمنستان، 

والیبال، مانند  یالملل نیمهم ورزشی در سطح ملی و ب

های بومی  و جشنوارهی الملل نیببا سه پیست  یسوار اسب

در استان و ... از مواردی  و محلی مانند کشتی آلیش

شوند که زمینه را برای توسعة گردشگری  یممحسوب 

توانمند  مقصد ورزشی در استان گلستان هموار کرده است. 

مهم در توسعة گردشگری ورزشی و جذب گردشگر  یعامل

و  ها وتق عنوان های طبیعی ورزشی به است. جاذبه

 توسعة گردشگری ورزشی در مهم در زمینة های فرصت

همچنین  است. شده دییتأ( 19،17،13،8،1)یی ها پژوهش

الگوی مطالعة انجمن گردشگری ورزشی کانادا در 

ها و  قوت و طرح عملیاتی خود به شناسایی یزیر برنامه

های  و ظرفیت ها یتبرآورد و توسعة قابلو ، ها ضعف

 ةاز مراحل چهارگان یعنوان یک هگردشگری ورزشی ب

یید تأآن را توسعة گردشگری ورزشی کانادا اشاره و 

مقاصد  های یو توانمند ها یتقابل همچنیناند.  کرده

مهم در کسب میزبانی رویدادهای  یها مؤلفه از ،گردشگری

گردشگری بنابر تحقیقات،  (.8) شده استذکر  المللی ینب

مطلوب  ةبیشتر با عرض ،برعکس کاالها و محصوالت دیگر

شود تا  هدایت میبه گردشگران  ها و قوت ها یتوانمند

یزی ر اهمیت برنامههمین دلیل  به. ی گردشگرانتقاضا

برای  ها فرصتها و  بهینه از قوت راهبردی برای استفادة

 توسعة گردشگری و گردشگری ورزشی در مطالعات

د و انجمن گردشگری کشورهایی مانن( 16،14،7،6،3،1 )

در سال  2023ترکیه با تدوین راهبرد توسعة گردشگری 

ریزی گردشگری ورزشی  و همچنین الگوی برنامه 2007

 .(9،8) است شدهو بررسی  تأیید 2004کانادا در سال 

دهد که  یمنشان  2این پژوهش طبق جدول نتایج 

 32/2جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

گردشگری ورزشی  یها ها، ضعف داده براساسیعنی  است؛

های آن غلبه داشته است.  در استان گلستان بر قوت

که جمع امتیاز  دهد ینشان م 3های جدول  همچنین داده

یعنی  است؛ 34/2نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

ها، تهدیدهای گردشگری ورزشی در استان  داده براساس

به رو با توجه  های آن غلبه دارد. ازاین گلستان بر فرصت

ها، موقعیت گردشگری ورزشی استان گلستان در  داده

 ة( و نزدیک به خانWTتدافعی )بازنگری یا راهبرد  ةخان

(  نگهداری و حمایت درونی ( )WOکارانه ) راهبرد محافظه

موقعیت و جایگاه گردشگری ورزشی ایران با . دارد قرار

 ی زیر بررسی شد؛ نتایجها پژوهشدر  SWOTروش 

دهد که موقعیت گردشگری ورزشی ایران با  نشان می

ی زیاد در موقعیت ها فرصتها و  یتوانمندتوجه به 

(، در 1387اصفهانی )کارانه و تدافعی قرار دارد.  محافظه

پژوهشی به این نتیجه رسید که در گردشگری ورزشی 

های  ها، خدمات، امنیت و جاذبه ین شاخصتر مهمداخلی، 

ین تر مهمدشگری ورزشی خارجی گردشگری؛ و در گر

ترتیب امنیت، تجهیزات و تسهیالت و رویدادهای  عوامل به

ورزشی است. نتایج تحلیل نشان داد که جایگاه گردشگری 

کارانه  محافظهدر محدودة  SWOTورزشی ایران در مدل 

(WO( )  )(. 1قرار دارد )نگهداری و حمایت درونی

در پژوهشی  (،1393زاده و همکاران ) مهدیهمچنین 

، به این نتیجه رسیدند که در SWOTتحلیل  براساس

های گردشگری ورزشی در  ارزیابی عوامل داخلی، ضعف
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 در زمینة. همچنین دارندهای آن غلبه  بر قوت شهر مشهد

ارزیابی عوامل خارجی، تهدیدهای گردشگری ورزشی در 

ها نشان داد  یافته د.نهای آن غلبه دار بر فرصت شهر مشهد

جایگاه گردشگری ورزشی شهر مشهد در محدودة  که

(. همچنین نتایج 14قرار دارد )( WTتدافعی )بازنگری یا 

که جمع  (، نشان داد1389 پژوهش حمیدی و همکاران )

است که   28/2امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی 

 کشورهای گردشگری ورزشی  ضعفنتایج حاکی از برتری 

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که . تاسهای آن  بر قوت

 59/2جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

گردشگری ی ها فرصتاست که نتایج حاکی از غلبه 

نتایج تحلیل نشان  .استآن  تهدیدهایبر  کشورورزشی 

داد که جایگاه گردشگری ورزشی کشور در محدوده 

قرار ونی( نگهداری و حمایت در ( )WOکارانه ) محافظه

 (.3دارد )

 عنوان بهورزشی  صنعت گردشگری ،ها پژوهشبرپایة 

اقتصاد   مهمی در توسعة ، تأثیرپویاترین فعالیت اقتصادی

که  یا گونه پویایی اقتصاد محلی دارد، بهو ها  ملت

را اند و آن  اقتصاددانان، آن را صادرات نامرئی نام نهاده

. کنند ییاد مری هر مقصد و کشورکن اصلی توسعة پایدار 

همچنین در تحقیقات پیشین، توسعة گردشگری ورزشی 

ایجاد منظور  اکثر کشورها بهمهم  یها راهبردیکی از 

و برند  ،شهرتافزایش تصویر ذهنی مطلوب، آگاهی، 

مطابق . معرفی شده است مقصد گردشگریبازاریابی هر 

و  نیتر مهم، گردشگریصنعت ، و تحقیقات آمارها

یک که توانسته  صنعت دنیا معرفی شده پردرآمدترین

را به خود اختصاص دهد. در  شغل دنیا 10شغل از هر 

مقابل این اشتغال و درآمدهای میلیاردی سایر کشورها، 

 ،شده گرفته و اثبات صورتو تحقیقات  ها یبررسبراساس 

 یها تیجهان ازنظر جذاب نخستایران یکی از ده کشور 

های  زیستی و تنوع جاذبهگردشگری است و ازلحاظ تنوع 

و استعداد درآمد ارزی ست دارارا پنجم جهان  ةطبیعی رتب

ایران از گردشگری بسیار بیشتر از درآمد فروش نفت 

منظور تبیین  ولی نبود مدیریت یکپارچه به است؛

علت ناهماهنگی  بهجامع و منسجم ها، نبود برنامة  راهبرد

خت کافی از های مسئول، نبود شنا و سازمان نفعان یذ

اهمیت توسعة گردشگری، تاکنون سبب غفلت از این 

شده است؛  فرد منحصربههای  حوزه و از دست رفتن فرصت

 1/0سهم کنونی ایران از این بازار بسیار ناچیز و در حدود 

 درصد از تولید ناخالص ملی است.

های این پژوهش مبنی بر ضعف  با توجه به یافته

به متولیان و مسئوالن  مدیریت و بازاریابی علمی،

تبدیل استان  منظور گردشگری و ورزش استان گلستان به

از  المللی ینگلستان به یک مقصد گردشگری ورزشی ب

های  موقعیت خوب جغرافیایی و جاذبهها و  توانمندی

 ة، سواحل زیبای دریای خزر و جزیرطبیعی ورزشی

ایجاد همگرایی و مدیریت بهره گیرند و  ضمن  هآشوراد

 یها نامه نییو آ ها استیس و ها راهبردتدوین  دریکپارچه 

ا ی، بگردشگری ورزش ةحقوقی مدون و مشخص در زمین

های  و گسترش رسانهی پیشرفته ها یفناوراستفاده از 

گیری از متخصصان مدیریت و بازاریابی  بهرهو  ارتباطی

ورزشی به توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان 

و با تجهیز مناطق توانمند گردشگری گلستان کمک کنند 

ی ها یفناورورزشی مانند سواحل دریای خزر به آخرین 

ورزشی روز دنیا به بهبود کیفیت مقاصد گردشگری 

با توجه به  ها تیافزایش تنوع محصوالت و فعالو  ورزشی

 ةبندی بازارهای هدف با استفاد دستهنیازهای گردشگران و 

با های طبیعی و ورزشی  هو جاذب ها یبهینه از توانمند

به دنبال آن وفاداری و و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب  هدف

جذب گردشگران ورزشی کمک کنند. همچنین پیشنهاد 

برای توسعة گردشگری ورزشی در استان گلستان  شود یم

در فرایند بازاریابی گردشگری ورزشی با گسترش و توسعة 
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و ارتباطی،  عاتیاطال یها و بانک یا انهیرزرو را یها ستمیس

ی که سوار اسبتوجه بیشتری به رویدادهای ورزشی مانند 

هفته،  25هرساله در دو کورس بهاره و پاییزه )هرکدام 

ی و ملی الملل نیبها( در سه پیست  ها و جمعه پنجشنبه

، معطوف گردد تا گردشگران به این دشو یمبرگزار 

 رویدادهای ورزشی جذب شوند.

های تحقیقات  ین تحقیق و یافتهبا توجه به نتایج ا

ها  یری از قوتگ بهرهتوان با  گیریم که می یمگذشته نتیجه 

ی موجود در محیط خارج ها فرصتدر محیط داخلی و 

های داخلی را بهبود  گردشگری ورزشی کشور، ضعف

بخشید و تهدیدهای خارجی را کاهش داد؛ یعنی در خارج 

قای گردشگری ی بسیار مناسبی برای ارتها فرصتمحیط، 

دلیل ضعف در محیط  ورزشی کشور وجود دارد، ولی به

 ها فرصتو  ها قوتتوان از این  ینمداخلی )سازمان( 

و  ها قوتبهینه از  یبردار بهرهرو  ازاینی کرد. بردار بهره

 راهبردی ریزی برنامهیکپارچه با مستلزم مدیریت  ها فرصت

راهکارهای  و ها راهبردتعیین با بینانه،  صحیح و واقع

و  مشخص، توسعة مشارکت محلی، قوانین صریح و محکم

 بازاریابی پایدارمنظور  ی راهبردی بهزیر برنامهدر نهایت، 

 است.
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