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از   SWOTبررسی وضعیت گردشگري ورزشی شمال شهر تهران بر اساس تحلیل   

 دیدگاه کارشناسان

  1محمد سنایی

  2شیما شیخوند

 

١٦/٩/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٨/٢/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

از  SWOTپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگري ورزشی شمال شهر تهـران براسـاس تکنیـک      

 در ورزشـی  گردشگري زمینه در صاحب نظران کلیه ،پژوهش آماري جامعه. است انجام شدهدیدگاه کارشناسان 

 از شـهري بـود و  مـدیران   و گردشـگري  کارشناسان بدنی، کارشناسان تربیت دانشگاه، اساتید شامل تهران شهر

 عنـوان  بـه  نفـر  120که  -تخمین شخصی جهت مشخص نمودن حجم نمونه استفاده گردید گیري نمونه روش

 و فرصـت  ضعف، قوت، نقاط وتحلیل بررسی به SWOT ازمدل استفاده با پژوهش دراین. شدند انتخاب نمونه

 امرگردشـگري ورزشـی   در مناسب استراتژي تعیین جهت در موثر عوامل به دهی وزن و روي پیش هاي تهدید

روایی پرسشنامه پژوهش  .است گردیده ارائه درشمال شهر تهران گردشگري توسعه براي راهبردهایی و پرداخته

شده که نشان از همبستگی درونی  حاسبهم 86/0توسط اساتید و کارشناسان تایید و میزان ضریب آلفاي کرونباخ 

وجود پتانسیل هاي طبیعی و اقتصادي شـمال   است که آندهنده  نشان پژوهشنتایج . باالي پرسشنامه می باشد

رونـق گردشـگري    جهـت  مرتبط مسئولیت هاي در متخصص افراد وجود عدم قوت، نقطه شهر تهران مهمترین

 مهمتـرین  ،ضعف، شرایط مناسب طبیعی و اقتصادي و جایگاه تهران به عنـوان پایتخـت   نقطه ورزشی مهمترین

 تهدیـد  مهمتـرین  ،گردشگري ورزشی تقویت جهت منسجم و جامع مناسب، ریزي برنامه عدم وجود و فرصت

  .شمال شهر تهران از نظر کارشناسان شناسایی شد ورزشی در گردشگري زمینه در

  گردشگري ورزشی ، شمال شهر تهران، گردشگري وتکنیک سوات :واژگان کلیدي

                                                           
) نویسنده مسئول(، چالوس، ایران دانشگاه آزاد اسالمی ،استادیار، مدیریت ورزشی، واحد چالوس 1 

E-mail: Sanaie_ms@yahoo.com 
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  مقدمه

پدیده اي چند بعدي درجوامع  به عنواناین صنعت سفید بیشتر از هر زمان دیگر جایگاه خود را  ،گردشگري   

رشد چشمگیر این صنعت درنیم قرن اخیر گویاي اهمیت اقتصادي و اجتماعی این پدیـده  . کرده است بشر ییدا

اس بـا درآمـد   می چرخد در قیمستقیم حول محور صنعت گردشگري چرخه مالی عظیمی که به طور غیر. است

ورزش بـه حـدي در جوامـع امـروزي      .هاي مستقیم این صنعت بر اقتصاد جهانی به مراتب تأثیرگـذارتر اسـت  

می شـود یکـی از متـداول تـرین عوامـل ایجـاد انگیـزه بـراي سـفر و گردشـگري            گفتهرسـوخ کرده است که 

دن، آن را از حد محلی خـارج و  همگام شدن ورزش با فرآیندي به نام جهانی ش). 24،  1389رنجبریان، .(است

تبدیل به یک پدیده جهانی کرده است که نمادهاي آن را می توان در مسابقات جهانی نظیر المپیک و بازي هاي 

را ) توریسم ورزشـی ( با این تفاسیر، امروزه پیوند بین گردشگري و ورزش نوع جدیدي از توریسم. جهانی دید

توریسم ورزشی هم به شکل فعال و هـم  . استفاده مردم دنیا واقع شده استایجاد نموده که بسیار مورد عالقه و 

که به طور تصادفی و یـا سـازمان دهـی شـده بـراي       به شکل غیر فعال درگیر در فعالیت هاي ورزشی می باشد

، ١،2009سـیمون هادسـون  (اهداف ورزشی با دالیل تجاري یا غیر تجاري از خانه و محل کارشان سفر می کننـد 

24 .(  

سفري نشاط آور که افراد را با انگیزه شـرکت در فعالیـت    :گردشگري ورزشی عبارت است از ،بنابر نظر جردن

هاي فیزیکی، تماشاي فعالیت فیزیکی و یا لذت از جاذبه هاي ورزشی، تشویق به سفر و دوري موقت از محـل  

ته دیگري که در این میـان  نک ،در کنار تأثیرات گردشگري ورزشی بر صنعت گردشگري. سکونت خود می کند

در  ).87، 1385، جعفـري (.ش و گردشگري بر اقتصاد کشورهاستاز اهمیت ویژه اي برخوردار است، تأثیر ورز

هـا،  کننـد، فعالیـت  براي گردشگرانی که سفر می. کندصنعت گردشگري، فرهنگ به عنوان عامل جذب عمل می

هاي فرهنگـی  جاذبه. گذاردبخش و جذاب بر آنان اثر میرویدادها و محصوالت فرهنگی، همچون نیرویی الهام 

دید، نمایش داد یا به  توان آنها راها و تبلورهاي بیرونی و رسمی فرهنگ هر کشور است که میشامل تمام تجلی

جاذبـه  "مصنوع داراي ارزش و حائز تعـاریف معیـار جـذابیت،      هايبه کلیه عناصر و پدیده. نوعی عرضه کرد

 ). 152، 1392، فردقالیباف و شعبانی(شودگفته می "انسان ساخت

                                                           
1-Simon Hudson 
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در ایران به دلیل فقدان شناخت کافی ، عدم مدیریت و نبود راهبردهـاي مـدون و مشـخص تـاکنون از مقولـه        

فواید و آثار فراوان . گردشگري ورزشی غفلت شده و فرصت هاي منحصر به فرد در کشور از دست رفته است

سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی گردشگري ورزشـی و درك اهمیـت داشـتن جامعـه اي     اقتصادي، اجتماعی، 

سالم و با نشاط توسط مدیران ، برنامه ریزان و مسئوالن و همچنین تمایل مردم به داشتن تعطیالت و تفریحـات  

ـ (فعال و پویا لزوم توجه به مقوله گردشگري ورزشی در کشوررا اجتناب ناپذیر می نماید  ، 1384،هحیدري چیان

در زمینـه   بـه طـوري کـه    ؛زمینه گردشگري ورزشی در شهرتهران تحقیقات کمی صورت گرفته اسـت  در). 21

ورزش این قضیه کامالً مبرهن و آشکار می باشد و از آنجـایی کـه ورزش مـی توانـد بـه عنـوان بخشـی مهـم          

، آگـاهی افـراد   للی کمک کنـد درصنعت گردشگري براي دستیابی به اقتصاد پویاتر و جایگاهی در سطح بین الم

مـی توانـد از اهمیـت ویـژه اي     ) گردشگري  ورزشی (مقوله با هم دو ، ورزش و همراه شدن این ازگردشگري

بـه توسـعه گردشـگري ورزشـی،      موثر یعیطب يو جاذبه هاها  می توان با شناخت زیرساخت. برخوردار باشد

ر افـراد،  آمـوزش و فرهنـگ سـازي نقشـی مهـم در       کمک به اقتصاد شهري و همچنین از طریق ایجاد انگیزه د

اکنون می توانیم از گردشگري به عنوان یـک منبـع    .شدشهروندان در هررده سنی داشته باسالمت روح و جسم 

. ،  تقویـت و گسـترش زیرسـاخت اجتمـاعی اسـتفاده کنـیم      کسب درآمد، جذب ارز جدید براي ایجاد شغل و

   ).36،  1392فالحی و همکاران ، ( سایر منابع هم باشدگردشگري می تواند موجب رشد و توسعه 

 :ند ازا لذا سواالتی که می توان مطرح کرد عبارت

  چگونه می توان با استفاده از نقاط قوت وضعیت گردشگري را بهبود بخشید ؟ 

 ؟سازمان را کاهش داد ینقاط ضعف داخل یخارج يها توان با استفاده از فرصت یچگونه م  

 ؟را کاهش داد یخارج يها دیتوان تهد یچگونه م   

با توجه به اهمیت مسئله گردشگري و فواید و نتایج عدیده اي که این صنعت به لحـاظ اقتصـادي، فرهنگـی و     

فواید و آثار فـراوان   ).64، 1387، ضرغام(مورد توجه بسیاري از پژوهشگران  قرار گرفته است ،سیاسی داراست

 اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی گردشگري ورزشـی و درك اهمیـت داشـتن جامعـه اي    

، برنامه ریزان و مسئوالن و همچنین تمایل مردم به داشتن تعطیالت و تفریحـات  سالم و با نشاط توسط مدیران

   ).21، 1384زراعتی،(می نماید ور را اجتناب ناپذیر لزوم توجه به مقوله گردشگري ورزشی در کش ،فعال و پویا
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تهدیـدهاي بیرونـی را بـه حـداقل برسـاند،      و در نظر دارد قوت ها و فرصت ها را به حداکثر  SWOTتحلیل  

ضعف ها را به قوت تبدیل کند و مزیت فرصت ها را به موازات به حداقل رساندن توامان ضعف هاي درونی و 

 ها و فرصت ها، ضعف ها، قوت شناسایی وسیله به می تواند سازمان مدل این در .کند کسب بیرونی هاي نهدید

 بـراي  از آنها استفاده یا ها فرصت از برداري بهره و ها حذف ضعف ها، قوت اساس بررا  هاییراهبرد تهدیدها،

 و هـا  فرصـت و  درونـی  محـیط  ارزیـابی  وسیله به ها وضعف ها قوت .کند تدوین و طراحی تهدیدها با مقابله

    (Dincer, 2008, 64).    بیرونی شناسایی می شوند محیط ارزیابی وسیله به تهدیدها

  پژوهششناسی روش 

 .کتابخانه اي می باشـد  –، پیمایشیشیوه جمع آوري اطالعات وتحلیلی  –پژوهشی توصیفی  ،پژوهش حاضر  

با استفاده از مطالـب کتـاب هـا،     -در این پژوهش براي گردآوري اطالعات مورد نیاز از روش مطالعات اسنادي

در مرحله بعد براي دستیابی به نظرات کارشناسان . استفاده شده است -مقاالت، پایان نامه ها و همچنین اینترنت

لـه  همچنـین ایـن پـژوهش از جم    .اسـت  استفاده گردیده) Survey(هدف پژوهش از روش پیمایشی  مورددر 

با هدف بررسی وضعیت گردشگري ورزشی شـمال شـهر تهـران براسـاس     تحقیقات مقطعی به شمار می آید و 

جامعه آماري پژوهش کلیه صاحب نظران در زمینه . به انجام رسیده استاز دیدگاه کارشناسان  SWOTتکنیک 

کارشناسـان گردشـگري و    کارشناسـان تربیـت بـدنی،    دانشگاه،گردشگري ورزشی در شهر تهران شامل اساتید 

 در ایـن روش محقـق بـا در نظـر گـرفتن عوامـل       -روش نمونه گیري تخمین شخصـی  مدیران شهري بود و از

و بـا اسـتفاده از تجربـه     -کند نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصى از جامعه اقدام مى یشخص

نفـر بـه عنـوان نمونـه انتخـاب       120نمودن حجم نمونه استفاده گردید که  جهت مشخص پژوهش هاي گذشته

بررسـی و تحلیـل نقـاط    پس از . استفاده گردید Excelو  Spssنرم افزار  از ها تجزیه و تحلیل داده در. شدند

  .شدشمال شهر تهران  راهبردهایی براي توسعه گردشگري در ، اقدام به ارائهقوت، ضعف، فرصت و تهدیدها

  ي پژوهشیافته ها

  وضعیت سازمان محل خدمت کارشناسان :1جدول

  درصد  تعداد  سازمان محل خدمت

  28  34  سازمان تربیت بدنی تهران

  39  47  سازمان گردشگري  تهران
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  26  31  شهرداري تهران

  7  8  اساتید دانشگاه

  100  120  جمع

  

  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس :مرحله اول

  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس :2جدول

  نقاط قوت  ردیف
  امتیاز

   نمره  )4-1(درجه بندي  )وزن(ضریب اهمیت 

S1 18/0  3  06/0  ه هاي تاریخی و باستانی جهت برگزاري مراسم و رقابت هاي ورزشیبنیوجود ا  

S2 
پیست هاي اسکی، سالن هاي ورزشی، زمین هاي (اماکن ورزشی با کیفیتتنوع 

  )...باکیفیت و 
06/0  4  24/0  

S3 
جهت برگزاري تورها  ها وجود ارتفاعات و کوهجاذبه هاي طبیعی متنوع مانند 

  ي ورزشی مختلفرقابت هاو 
07/0  4  28/0  

S4  18/0  3  06/0  ي ورزشیرقابت هاجهت برگزاري باالي این منطقه امنیت اجتماعی  

S5  20/0  4  05/0  سال جهت برگزاري رویدادهاي ورزشیمختلف آب و هواي متنوع در فصول  

S6 24/0  4  06/0  این مناطق توانمندي اقتصاد بومی جهت سرمایه گذاري در گردشگري  

S7 12/0  3  04/0  ي این مناطقکیفیت اسکان در هتل ها  

S8 
 متناسب با سلیقه هاي مختلف گردشگران  وجود مواد غذایی و آشامیدنی

  )....رستوران هاي ایرانی و خارجی و کافی شاپ و (
05/0  3  15/0  

S9 12/0 3  04/0  به اشتغال زایی از طریق صنعت گردشگريورزشی و شهري ن اعتقاد مسئوال  

S10 20/0  4  05/0  در مناطق شمال تهران) کیفی و کمی( مناسب وجود امکانات بهداشتی و پزشکی  

  91/1    54/0  جمع                              

  نمره  )4-1(بنديدرجه   )وزن( ضریب اهمیت  نقاط ضعف  ردیف

W1 15/0  3  5/0  ن در زمینه گردشگري ورزشیاعدم انجام بازاریابی علمی با کمک متخصص  

W2 
 برگزاري مسابقاتاطالع رسانی و عدم استفاده از تکنولوژي روز دنیا در 

  ورزشی
4/0  3  12/0  

W3 15/0  3  5/0  در ورزشگاه ها و سالن هاي ورزشی عدم وجود استانداردهاي بین المللی  

W4 
جهت رونق گردشگري  عدم وجود افراد متخصص در پست هاي مختلف

  ورزشی
5/0  4  20/0  
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W5 16/0  4  4/0  هاي ویژه به گردشگران ورزشی عدم اختصاص اردوگاه  

W6 
اختصاص اعتبارمالی ضعیف به گردشگري ورزشی از سوي مدیران شهري، 

  سازمان گردشگري و اداره تربیت بدنی
5/0  4  20/0  

W7 
عدم وجود هماهنگی الزم بین ادارات و سازمان هاي مربوط به گردشگري 

  ورزشی
4/0  4  16/0  

W8 
ریلی، اتوبوس و (عدم وجود خدمات حمل نقل مناسب به اماکن ورزشی

  )تاکسی
5/0  3  15/0  

W9 
جهت  تخصصی در زمینه گردشگري ورزشی -عدم برگزاري سمینارهاي علمی

  شناسایی نقاط ضعف و قوت گردشگري ورزشی در سطح این مناطق
4/0  3  12/0  

W10 
اماکن  از استفاده در باال بودن سطح قیمت محصوالت و هزینه ارائه خدمات

  سایر مناطق در مقایسه باورزشی 
5/0  3  15/0  

  56/1    46/0  جمع 

  47/3    1  جمع کل 

ي رقابـت هـا  جهت برگزاري تورهـا و  ها وجود ارتفاعات و کوه جاذبه هاي طبیعی متنوع مانند ، 2طبق جدول 

برگـزاري  اطـالع رسـانی و   عـدم اسـتفاده از تکنولـوژي روز دنیـا در      باالترین نمـره و  )28/0(ورزشی مختلف

کیفیت اسـکان   ،به اشتغال زایی از طریق صنعت گردشگريورزشی و شهري ن اعتقاد مسئوال، مسابقات ورزشی

جهـت   تخصصـی در زمینـه گردشـگري ورزشـی     -عدم برگزاري سـمینارهاي علمـی  ي این مناطق، در هتل ها

کمتـرین نمـره را از دیـدگاه    ) 12/0(شناسایی نقاط ضعف و قوت گردشـگري ورزشـی در سـطح ایـن منـاطق     

  .کارشناسان به خود اختصاص داده اند

 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس: مرحله دوم 

بیشتر باشد، به ترتیب فرصت ها  از ) 4و  1میانگین (  5/2درماتریس ارزیابی عوامل خارجی اگرنمره نهایی از   

  .کمتر است هافرصت ها از تهدید ،کمتر باشد 5/2است و اگر جمع نمره هاي نهایی از  بیشتر هاتهدید

  عوامل خارجی ارزیابی ماتریس :3جدول 

  فرصت ها  ردیف
  امتیاز

  نمره  )4-1(درجه بندي  )وزن(اهمیت ضریب 

O1 32/0  4  8/0  استفاده از هواي پاك و سالم شمال شهر تهران  

O2 15/0  3  5/0  در سال هاي اخیر افزایش استقبال عمومی مردم از رویدادهاي ورزشی  
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O3  28/0  4  7/0  کشورتهران به عنوان پایتخت قرار گرفتن  

O4 24/0  4  6/0  این امکانات شرایط خوب مالی مردم جهت استفاده از  

O5 15/0  3  5/0  ترویج فرهنگ و سنت ها با حضور گردشگران ورزشی  

O6 
برپایی نمایشگاه هاي متنوع در زمینه هاي مختلف و افزایش توجه امکان 

  دولت به سرمایه گذاري در بخش گردشگري
6/0  3  18/0  

O7  20/0  4  5/0  در عرصه ورزش کشور تهرانموقعیت جایگاه و  

O8 
پتانسیل و بستر الزم جهت تبدیل  از مناطق شمال شهر تهرانبرخورداري 

  شدن به قطب گردشگري ورزشی تهران 
6/0  3  18/0  

O9 15/0  3  5/0  تقویت و رونق بنیه هاي اقتصادي این مناطق  ، عاملگردشگري ورزشی  

O10 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم جوانان در سطح  عاملگردشگري ورزشی  

  شهر 
5/0  3  15/0  

  2    55/0  جمع 

  نمره  )4-1(درجه بندي  )وزن(ضریب اهمیت  تهدید ها  ردیف

T1 
جهت  ن مربوطو عدم فعایت هاي  مسئوال عدم وجود حامیان مالی ورزشی

  جذب حامیان بخش خصوصی
4/0  3  12/0  

T2 12/0  3  4/0  عدم جذب سرمایه هاي خارجی در زمینه گردشگري ورزشی  

T3  20/0  4  5/0  گردشگري ورزشی  مقولهعدم وضوح در سیاست گذاري و قوانین اجرایی  

T4 
براي افرادي که به صورت خودجوش از طرف مردم تسهیالت ویژه  فقدان

  براي رونق این نوع گردشگري همکاري می کنند
4/0  3  12/0  

T5 16/0  4  4/0  افزایش آلودگی هاي هوا و صوتی در سطح شمال شهر تهران  

T6   9/0  3  3/0  عدم وجود وقت کافی ناشی از مشغله هاي شغلی شهروندان  

T7 
 آموزشی و خدمات گردشگري اطالعات جامع بانک وتوسعه اندازي عدم راه

  رسانی بخصوص گردشگري ورزشی اطالع و
4/0  4  16/0  

T8 18/0  3  6/0  )و جاده اي ریلی(ونقل عمومی حمل ناوگان در ضعف  

T9  24/0  4  6/0  ریزي مناسب، جامع و منسجم جهت تقویت گردشگري ورزشینبود برنامه  

T10  15/0  3  5/0  شناخت و اطالعات ناکافی مردم در مورد گردشگري ورزشی عدم  

  54/1    45/0  جمع 

  54/3    1  جمع کل 
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بـاالترین نمـره    )32/0(تهران شمال شهراستفاده از هواي پاك و سالم کارشناسان  نظربراساس  ، 3طبق جدول   

عدم وجود وقت کـافی ناشـی از    ،)28/0(کشورتهران به عنوان پایتخت قرار گرفتن  و را به خود اختصاص داده

براي افرادي که به صـورت خودجـوش از طـرف    تسهیالت ویژه  فقدان و ) 9/0(مشغله هاي شغلی شهروندان  

و عدم فعایـت   م وجود حامیان مالی ورزشیعد ،)12/0(مردم براي رونق این نوع گردشگري همکاري می کنند 

عدم جذب سرمایه هاي خارجی در زمینه  و) 12/0(ن مربوط جهت جذب حامیان بخش خصوصیهاي  مسئوال

  . کمترین نمره را از دیدگاه کارشناسان به خود اختصاص داده اند) 12/0(گردشگري ورزشی

  

  )IE(ماتریس داخلی خارجی: مرحله سوم

  
  خارجی -داخلی درماتریسورزشی شمال شهر تهران  گردشگري موقعیت  :1شکل 

    

 -موقعیـت تهـاجمی  وضعیت گردشگري ورزشی شمال شهرتهران در ،1 شکل آمده در به دستباتوجه به نتایج 

 بهتـرین از فرصت هاي پیش روي به  الزم است شمال شهر تهران، موجود یتبا توجه به وضع. رقابتی قرار دارد

  . شکوفایی وتوسعه پایدار دست یابیم ،امرمدیریت گردشگري ورزشی به رشد دراستفاده کنیم تا  شکل
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 SWOTترسیم ماتریس : مرحله چهارم

  SWOTماتریس :4جدول

  )w(نقاط ضعف  )s(نقاط قوت 

 ها کوه و ارتفاعات وجود مانند متنوع طبیعی هاي جاذبه -1

  مختلف ورزشی يها رقابت و تورها برگزاري جهت

 برگزاري جهت سال مختلف فصول در متنوع هواي و آب -2

  ورزشی رویدادهاي

 هاي سالن اسکی، هاي پیست( کیفیت با ورزشی اماکن تنوع -3

  ).. و باکیفیت هاي زمین ورزشی،

 گردشگري در گذاري سرمایه جهت بومی اقتصاد توانمندي -4

  در شمال شهر تهران

) کیفی و کمی( مناسب پزشکی و بهداشتی امکانات وجود -5

  در مناطق شمال تهران

وجود ابینه هاي تاریخی و باستانی جهت برگزاري مراسم و  -6

  رقابت هاي ورزشی

 يها رقابت برگزاري جهت منطقه این باالي اجتماعی امنیت -7

  ورزشی

  این مناطق يها هتل در مناسب اسکان کیفیت -8

 مختلف هاي سلیقه با متناسب	آشامیدنی و غذایی مواد وجود-9

  )..رستوران هاي ایرانی و خارجی و کافی شاپ و (گردشگران

 طریق از زایی اشتغال به شهري و ورزشی نمسئوال اعتقاد -10

  گردشگري صنعت

جهت رونق  مختلف هاي پست در متخصص افراد وجود عدم-1

  گردشگري ورزشی

 مدیران سوي از ورزشی گردشگري به ضعیف اعتبارمالی اختصاص -2

  بدنی تربیت اداره و گردشگري سازمان شهري،

اماکن  از استفاده خدمات ارائه هزینه و محصوالت قیمت سطح بودن باال -3

  سایر مناطق در مقایسه باورزشی 

عدم وجود هماهنگی الزم بین ادارات و سازمان هاي مربوط به  -4

  گردشگري ورزشی

   ورزشی گردشگران به ویژه هاي اردوگاه اختصاص عدم -5

  ن گردشگري ورزشیاعدم انجام بازاریابی علمی با کمک متخصص -6

 هاي سالن و ها ورزشگاه در	المللی بین استانداردهاي وجود عدم -7

  ورزشی

ریلی، اتوبوس و (عدم وجود خدمات حمل نقل مناسب به اماکن ورزشی -8

  )تاکسی

 مسابقات برگزاري و رسانی اطالع در دنیا روز تکنولوژي از استفاده عدم -9

  ورزشی

 گردشگري زمینه در تخصصی -علمی سمینارهاي برگزاري عدم -10

جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت گردشگري ورزشی در سطح  ورزشی

  این مناطق

  )T(تهدید  O)(فرصت 

  تهران از بخش این سالم و پاك هواي از استفاده -1

  کشور پایتخت عنوان به تهران گرفتن قرار -2

  امکانات این از استفاده جهت مردم مالی خوب شرایط -3

  کشور ورزش عرصه در تهران موقعیتجایگاه و  -4

نبود برنامه ریزي مناسب، جامع و منسجم جهت تقویت گردشگري -1

  ورزشی

 گردشگري	زمینه در اجرایی قوانین و گذاري سیاست در وضوح عدم -2

  ورزشی



10 

 

 و مختلف هاي زمینه در متنوع هاي نمایشگاه برپایی امکان -5

  گردشگري بخش در گذاري سرمایه به دولت توجه افزایش

پتانسیل و بستر الزم  از مناطق شمال شهر تهرانبرخورداري  -6

  تبدیل شدن به قطب گردشگري ورزشی تهران جهت 

 سال در ورزشی رویدادهاي از مردم عمومی استقبال افزایش -7

  اخیر هاي

 گردشگران حضور با مناطق این يها سنت و فرهنگ ترویج -8

  ورزشی

تقویت و رونق بنیه هاي اقتصادي  عاملگردشگري ورزشی  -9

  این مناطق 

قیم و غیر مستقیم اشتغال مست عامل گردشگري ورزشی -10

  جوانان در سطح شهر 

  ) ریلی و جاده اي( عمومی ناوگان حمل و نقل ضعف در -3

  شمال شهر تهرانافزایش آلودگی هاي هوا و صوتی در سطح  -4

عدم راه اندازي وتوسعه بانک جامع اطالعات گردشگري و خدمات  -5

  گردشگري ورزشیدر زمینه آموزشی و اطالع رسانی بخصوص 

  شناخت و اطالعات ناکافی مردم در مورد گردشگري ورزشیعدم  -6

 مربوط نمسئوال  هاي فعایت عدم و ورزشی مالی حامیان وجود عدم  -7

  خصوصی بخش حامیان جذب جهت

  ورزشی گردشگري زمینه در خارجی هاي سرمایه جذب عدم -8

 از خودجوش صورت به که افرادي براي ویژه تسهیالت وجود عدم -9

  .همکاري می کنند گردشگري نوع این رونق براي مردم طرف

  عدم وجود وقت کافی ناشی از مشغله هاي شغلی شهروندان -10

 (WO)استراتژي  (SO)استراتژي

استفاده از پتانسیل هاي طبیعی، فرهنگی، اقتصادي در زمینه -1

  گردشگري ورزشی در سطح شمال شهر تهران

افزایش  تجهیزات گردشگري ورزشی و توسعه تأسیسات و-2

  خدمات در این زمینه 

استفاده  برنامه ریزي شده از پتانسیل ها و امکانات وزرشی  -3

  موجود در سطح شمال تهران

استفاده از شرایط اقتصادي مناسب موجود در شمال شهر -4

  تهران براي رونق گردشگري ورزشی 

استفاده از جایگاه تهران در عرصه ورزش کشور و استفاده از -5

  شرایط و امکانات پایتخت در توسعه گردشگري ورزشی 

استفاده از رونق گردشگري ورزشی براي ترویج و گسترش  -6

  فرهنگ این مناطق

استفاده از هتل ها و رستوران هاي با کیفیت این مناطق در -7

  جهت توسعه گردشگري ورزشی 

ضعف ها و مشکالت در زمینه مدیریتی براي توسعه گردشگري  شناسایی-1

  ورزشی 

هاي دولتی با  سازمان بازنگري به نحوه تعامل وبرخورد بین نهادها و -2

  همکاري يارتقامردم در جهت افزایش و  هاي خصوصی و شرکت

هاي ذیربط به  دستگاه تدوین قانون مدیریت جامع گردشگري و الزام-3

  گردشگري ورزشی  خصوص امر

انجام بازاریابی علمی و تخصصی و برگزاري همایش ها و کنفرانس ها -4

  در جهت شناسایی توانایی ها و ضعف هاي گردشگري ورزشی 

فعال در زمینه گردشگري  حمایت مالی و معنوي از سازمان ها یا افراد-5

  ورزشی 

طراحی یک بانک اطالعاتی گردشگري، وبالگ ها و استفاده از دنیاي  -6

 مجازي جهت شناخت بیشتر گردشگري ورزشی  
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  )WT(استراتژي   )ST(استراتژي 

امکانات و توانایی رنامه ریزي درست در جهت بکارگیري ب -1

هاي بالقوه موجود در شمال شهر تهران در زمینه گردشگري 

  ورزشی 

براي توسعه امکانات و تجهیز  مسئوالنتالش براي ترغیب  -2

  توسعه گردشگري ورزشی در جهتاماکن 

  تالش براي جذب حمایت هاي مالی بخش خصوصی-3

جلوگیري از تخریب مواهب طبیعی و آلودگی هاي زیستی -4

  ر جهت توسعه گردشگري ورزشید

در جهت ... ) ریلی، خطی و (تقویت ناوگان حمل نقل  -5

توسعه گردشگري ورزشی و همچنین تسهیل در استفاده 

اشخاص با توان اقتصادي پایین سایر مناطق و بخش هاي تهران 

  از این امکانات و توانایی هاي گردشگري ورزشی 

پست هاي مدیریتی و  تالش براي بکارگیري افراد متخصص در-1

استفاده از مشاوره علمی و تخصصی در برنامه  در کنارگردشگري ورزشی 

  هاي توسعه اي 

پتانسیل هاي بخش  ایجاد زمینه و فرصت بیشتر جهت استفاده از-2

  )...گردشگري و تورهاي(خصوصی در اجراي امور

ابنیه و الزام به رعایت آنان درجهت حفظ آثار و الزم تدوین قوانین -3

  تاریخی فرهنگی طبیعی

  تدوین سند چشم انداز توسعه گردشگري بلندمدت براي شهر-4

و مردم  مسئوالنتالش براي شناساندن گردشگري ورزشی و جلب توجه -5

  مزایاي توسعه گردشگري ورزشی  با استفاده مؤثر از ابزار تبلیغات به

  

  بحث و نتیجه گیري 

تجربه نشان داده است هر جا گردشگري به طور اتفاقی و بدون برنامه ریزي توسعه یابـد، مشـکالت زیسـت      

و در دراز مدت نیز مشکالت ناشی از توسعه گردشگري بیشتر از فوایـد   می کندمحیطی و اجتماعی ظهور پیدا 

هـاي یـک مقصـد     جاذبـه توانـد   زیرا توسعه غیر قابل کنترل و بـدون مـدیریت گردشـگري مـی     ،آن خواهد شد

و همین امـر   -به طوري که دیگر گردشگران عالقه اي به رفتن به آنجا نداشته باشند -هدي را کاهش دگردشگر

تحقیقـات گسـترده اي   متاسفانه، تاکنون   .شود میامعه سبب بروز مشکالت جدي اقتصادي  و اجتماعی براي ج

  . در کشور صورت نگرفته است يدر زمینه تاثیر گردشگري ورزشی بر توسعه ابعاد شهر

در این پژوهش سعی شده ابتدا به  اهمیت و ضرورت گردشگري ورزشـی و نیـز بـه سـابقه و نظریـه هـاي          

آمـده از   بـه دسـت  تحلیل داده هاي به  SWOTبا بهره گیري از تکنیک سپس. گردشگري ورزشی پرداخته شود

 ورزشـی شـمال شـهر تهـران    یت هـاي گردشـگري   تا کلیه ظرفیت ها و محـدود  مبادرت گرددنظر کارشناسان 

تـوان   در مجمـوع، مـی   .شناسایی و پاسخ هاي علمی و راهکارهاي الزم براي توسعه گردشگري آن ارائه گـردد 
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باالیی برخوردار بسیار از توان  ورزشی گردشگرانو توسعه در جذب شمال شهر تهران از نظر کارشناسان گفت 

مـی  ورزشی و تکیه بر این پتانسیل هـا   گردشگريها و نقاط قوت قابلیت تردیدي نیست که با شناسایی  .است

نقاط ضـعف در بخـش شـمال شـهر تهـران، ایـن        در شناسایی . امیدوار بودتوسعه گردشگري ورزشی  توان به

و تصمیمات آنهـا در توسـعه    مسئوالنبا مرتبط  ،درصد باالیی از نقاط ضعف شناسایی شدهتحقیق نشان داد که 

در آینـده شـاهد اسـتفاده از     مسـئوالن گردشگري ورزشی بوده که امید است با تغییر در نگرش و حمایت هاي 

  . پتانسیل ها و توسعه گردشگري ورزشی باشیم

 درتحقیقی به بررسی تطبیقی نقش عوامل مـوثر برتوسـعه توریسـم ورزشـی از    ) 1386(قیامی راد و محرم زاده  

ایران و  استرالیا پرداختند و به این نتیجه رسـیدند کـه یکـی از     گاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی کشوردید

رویـدادهاي ورزشـی   جلب گردشـگران ورزشـی جهـت شـرکت در      استرالیا در مهمترین دالیل موفقیت کشور

شـگري و سـازمان هـاي    برگزار شده در این کشور، همکاري دقیق و برنامه ریزي شده سازمان هاي متولی گرد

  .است بودهمتولی این کشور 

انتخـاب مقصـد گردشـگران اسـتان هـاي       به بررسی نقش جاذبه هاي طبیعی ورزشی در) 1389(کلبادي نژاد   

اسـتان، تعیـین مشـکالت     مازندران و گلستان از دیدگاه گردشگران و کارشناسان گردشگري وورزشـی ایـن دو  

توجه بـه جاذبـه هـاي طبیعـی آنهـا و مقایسـه دیـدگاه گردشـگران و          استان با موجود در بخش گردشگري دو

خش گردشـگري ایـن  دو اسـتان    زمینه هاي جاذبه هاي طبیعی ورزشی و مشکالت موجود در ب کارشناسان در

همچنـین  . نسبت به گردشگران مطرح کردنـد  کارشناسان، جاذبه هاي طبیعی بیشتري را که  دریافتپرداخت و 

ولـی درمـورد مولفـه     ،کردنـد  بیـان گردشگري ورزشی بیشتري را نسبت به گردشـگران    کارشناسان، مشکالت

زنان گردشـگر بیشـتر از مـردان گردشـگر      ،از طرفی. ندها هردوگروه موافق بود مشکالت مربوط به زیرساخت

 است و مشکالت  مطرح شـده بـر   انتخاب مقصد موردنظر موثر که جاذبه هاي طبیعی ورزشی بر شتنداعتقاد دا

  .منفی دارد انتخاب  مقصد مورد نظر اثر

در ایران جاذبه هایی که کمتـر تحـت تـاثیر     نشان داد )1390(هنرور ,خطیب زاده,کوزه چیانیافته هاي تحقیق   

پدیده فصلی بودن قرار می گیرند و در نتیجه فصل گردشگري طوالنی تري دارند و فعالیت هاي متنوع تري نیز 

  . اهمیت بیشتري در توسعه گردشگري ورزشی کشور دارنددر آنها انجام می گیرد، 
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بین دیدگاه مدیران و دست انـدرکاران ورزش   نشان داد )1391(حسین پور  و محرم زاده  ،قیامی راد پژوهش   

عوامل سوق دهنده و جلب کننده رابطه معنـاداري وجـود دارد، در حـالی کـه در      زمینهو مدیران گردشگري در 

دگاه مدیران و دسـت انـدرکاران ورزش و   همچنین، بین دی. عوامل بازدارنده رابطه معناداري مشاهده نشد مورد

مدیران گردشگري که حداقل در یک رویداد ورزشی خارجی شرکت کرده بودند با مدیران و دسـت انـدرکاران   

نظر عوامل سوق دهنده،  ورزش و مدیران گردشگري که در هیچ رویداد ورزشی خارجی شرکت نکرده بودند از

  .جود داشتو بازدارنده رابطه معناداري و جلب کننده

تأکیدکرده اند که براي توسعه گردشگري ورزشی، هم دولت و هـم   در پژوهش خود)  2008(مستر و دیگران   

ـ    . شوندعمل وارد عرصه  دبخش خصوصی کارآفرین بای هـاي   زیرسـاخت  ددولت هـاي ملـی و منطقـه اي بای

همچنین با توجـه بـه اینکـه    . نمایندبراي جوانان فراهم  ورزش را توسعه دهند و برنامه هاي ورزشی بیشتري را

گردشگري ورزشی ظرفیت اقتصادي زیادي دارد، شایسته است که بخش خصوصی درمقاصد ورزشـی سـرمایه   

  .گذاري نماید و آژانس هاي گردشگري به تهیه بسته هاي گردشگري ورزشی اقدام نمایند

. ارائـه گردشـگري سـالمت اسـت     بخشـی از  ،ورزشنشـان داد  ) 2011(نتیجه پژوهش سنابولورز و همکاران  

  .سالمت، تفریح، ورزش، تناسب اندام، زیبایی و زمان تفریح عناصر کیفیت زندگی هستند

سرمایه گذاري در صنعت ورزش چین باید سعی نمایـد  نشان داد ) 2012(نتیجه پژوهش هاي ژان و همکاران   

  .تا نقاط ضعف خود را به قوت تبدیل و فرصت ها را جذب نماید

که بازار گردشگري یونان در بهره برداري از نقاط قـوت،  نشان داد ) 2012(تیجه پژوهش گوژیفن و همکاران ن  

  .تبدیل نقاط ضعف به قوت، جذب فرصت ها و نیز رویارویی با چالش ها، عملکرد خوبی دارد

که گردشگري ورزشی در دنیا یـک   آن استمقایسه نتایج  پژوهش حاضر با پژوهش هاي گذشته نشان دهنده   

بیشـتر بـه صـورت     وعلم و صنعت در حال توسعه است که توجه به آن در کشور ما در ده اخیـر انجـام شـده    

  . آکادمیک می باشد و هنوز اقدام عملی در جهت توسعه گردشگردي ورزشی در کشور صورت نگرفته است

به عنوان نقطـه قـوت امـا در ایـن پـژوهش عـدم        برگزاري رویدادهاي ورزشی ،در بیشتر پژوهش هاي گذشته

در بیشـتر مـوارد    .یکی از مهمترین نقاط ضعف شمال شهر تهران شناسایی گردید ،برگزاري رویدادهاي ورزشی

نتایج تقریبا شبیه به هم بودند که نشان از وجـود ضـعف هـاي مشـترك  و عـدم شـناخت و آگـاهی در زمینـه         



14 

 

و برنامه ریزي جامعه و منسجم بـراي توسـعه و گسـترش     مسئوالنهمت ورزشی می باشد که نیاز به  گردشگر

     .داردورزشی  گردشگري
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The study is to investigate the situation of sport tourism in the north of Tehran 
based on the SWOT technique from the experts' point of view. The statistical 
society is included all experts in the field of sports tourism in Tehran, Such as 
university professors, experts in physical education, tourism experts and urban 
managers. In this paper, personal estimate sampling method was used to determine 
the sample size, which 120 samples were selected. In this study, we use SWOT 
model to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and coming threats as 
well as rating factors in order to determine the appropriate strategy in the sport 
tourism and finally several strategies for tourism development in north of Tehran 
has been provided. Validity of questionnaire was confirmed by professors and 
experts. The Cronbach's alpha coefficient was calculated 0.86, which shows the 
high internal correlation of questionnaire.  

The findings which were identified by experts show that existence natural and 
economic potentials in the north of Tehran is the greatest strength; Lack of 
professional personnel in related positions in order to develop the sports tourism, is 
the biggest weakness; Suitable natural and economic conditions and the position of 
Tehran as the capital of the country is the most important opportunity and lack of 
proper, comprehensive and integrated planning to promote sports tourism is the 
biggest threat in the field of sports tourism in north of Tehran. 

Key words: North of Tehran, Sports Tourism, SWOT Technique and Tourism  

 


