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است که در آن مسابقات و  يروبه رشد گردشگر گونه هاياز  یکی یورزش يگردشگر
پژوهش  در این راستا .کند یبه خود جلب م  از گردشگران را یاديتعداد ز یورزش یدادهايرو

را ارائه می دهد. روش گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشت  راهبردهاي توسعهحاضر 
ه و جهت گردآوري اطالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه اي تحلیلی بود-تحقیق توصیفی

استفاده شده است. براي بدست  -شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه-و میدانی 
)  0,74ضریب بدست آمده(  شد کهآوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

هت سنجش روایی پرسشنامه، ظاهر و جنشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. 
ره در امر باز کارشناسان و متخصصین رشته گردشگري و خ نفر 10محتوي پرسشنامه توسط 
 یرانمد ی،عبارتند از: جامعه محل یقتحق یندر ا یردرگ يگروه ها. تدوین پرسشنامه تایید شد

آن حجم  یهاصالح و گردشگران که در مورد گروه اول با استفاده از فرمول کوکران و یمحل
نفر  100و در مورد گروه سوم  یراننفر از مد 20نفر برآورد شد؛ در مورد گروه دوم  380نمونه 

. داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم به عنوان نمونه انتخاب شدند اناز گردشگر
یافته هاي تحقیق تجزیه و تحلیل شدند؛  SWOTو مدل .SPSS V   18افزار آماري

نشان می دهد که ورزش هاي هوایی مانند پاراگالیدر در بین جاذبه هاي گردشگري ورزشی 
بر فرایند توسعه  متعدديعوامل شهرستان مینودشت در رتبه اول قرار دارند. همچنین 

گردشگري ورزشی شهرستان موثر می باشند که در این تحقیق این عوامل در قالب دو گروه 
ها) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) ارزیابی شدند. بر  عوامل درونی(ضعف ها و قوت

این اساس مهم ترین قوت و ضعف توسعه گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشت به 
ترتیب پایین بودن هزینه حضور در رویدادهاي ورزشی وعدم استفاده از تجارب موجود در 

هم ترین فرصت و تهدید به زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگري می باشد و همچنین م
خارجی و کیفیت پایین خدمات آژانس هاي  ورزشکاران و گردشگران حضور ترتیب امکان

گردشگري است. در نهایت با تلفیق عوامل درونی و بیرونی بر روي نمودار مدل سوات، 
 .راهبردهاي تدافعی به عنوان راهبردهاي بهینه شناخته شدند
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 .هاي هوایی، پاراگالیدر، شهرستان مینودشت گردشگري ورزشی، ورزش توسعه گردشگري،

 
 

Sport tourism is one of the growing tourism branches in 
which competitions and sporting events attract large numbers of 
tourists. In this regard, this study provides development strategies 
of sports tourism in the Minoodasht city. The research method is 
descriptive–analytical and to collection required information 
library and field research(questionnaires and direct observation) 
have been used. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain 
reliability, obtained coefficient (۰٫۷٤) shows reliability of the 
questionnair . To assess the validity of questionnaire, appearance 
and content of the questionnaire  was approved by 10 experts in 
the field of tourism and those who are experts in development of 
questionnaires. Groups involved in this research included local 
people, local managers and tourists . In the first group it is  used 
Cochran formula and its amendments, the sample size was 
estimated 380 people, the second group were selected 20 
managers and the third group 100 tourists. Data obtained from the 
questionnaires through SPSS software and the SWOT model 
analysis. Research findings show aerial sports like paragliding is 
in the first place among the tourist attractions. Research findings 
also show various factors are influencing on development of 
sports tourism in Minoodasht city that were evaluated as two 
internal factors(strengths and weaknesses) and external 
factors(opportunities and threats). Accordingly, the most 
important strengths and weaknesses in order to develop sports 
tourism in Minoodasht city is the low cost of attending to sport 
events and lack of experience in development of mutual sport and 
tourism respectively. The most important opportunities and 
threats is the possibility of the presence of tourists and foreign 
athletes and the low quality of tourism services agencies as well. 
Finally, the integration of internal and external factors on the 
SWOT model diagram, defensive strategies were identified as 
optimal strategies. 
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 همقدم
امروزه ورزش مفهوم وسیعی به خود گرفته است و به یکی از 

هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مبدل  اثرگذارترین پدیده
شده است. نکته مهم در این راستا تغییر نگرش صرفاً ورزشی به 

آن  تیتوجه به ورزش و توسعه و تقورویدادهاي ورزشی است. 
 گردیده ر صنعت گردشگريکننده د نییهاي تع از مؤلفه یکی

و نوع جدیدي از گردشگري را ایجاد نموده که بسیار مورد  است
 همکاران، و شجاعی(توجه و عالقه مردم دنیا واقع شده است 

به رشد  هاي رو گردشگري ورزشی یکی از گونهاکنون  .)1390
گردشگري است که در آن مسابقات و رویدادهاي ورزشی تعداد 

از  ).2005، 1(هینچ و هیقامکند  را جلب میزیادي از گردشگران 
گذاري فراوان اثرات و فواید  بسیاري از کشورها با سرمایهاین رو 

خوبی جذب نموده و از آن به عنوان ه این گونه گردشگري را ب
منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

ها و  خت، افزایش اشتغال و درآمد، توسعه زیرسا)2010، 2امري(
، 3(ون در زيکنند  افزایش شهرت و برندسازي خود استفاده می

ریزان ورزشی و مسئولین و برنامهتوجه  ). در این راستا2011
معطوف  سازي آنها و بومی صی کردن رشتهگردشگري به تخص

به نحوي که برخی  ؛باشند شده و در صدد ایجاد مزیت نسبی می
هاي موجود در کشور خود  پتانسل کشورها با توجه به استعدادها و

اقدام به ایجاد مراکز ورزشی با محوریت یک یا چند رشته خاص 
هاي رزمی  اند؛ به عنوان مثال کشور کره جنوبی در ورزشنموده

خصوصاً تکواندو، کشورهایی مانند اتریش و سوئیس به لحاظ 
هاي زمستانی نظیر اسکی و  شرایط اقلیمی مناسب میزبان ورزش

اند تعداد کثیري از جهانگردان ورزشی را به منطقه توانسته ،هاکی
مد سرشاري را نصیب آخود جلب کنند و از این طریق هر ساله در

). در این زمینه کشور ترکیه با 2006، 4گیبسون( کشور خود نمایند
هاي  گذاري بر توانمندي و با سرمایه 2023تدوین استراتژي 

، 2007ی آنتالیا در سالگردشگري ورزشی، خصوصاً شهر ساحل
از سراسر دنیا جهت برگزاري اردوهاي  را تیم ورزشی 1200

مقدماتی ورزشی به خود جلب نموده و از این طریق مبلغی برابر با 
و همکاران،  5ایکوز( میلیون دالر درآمد کسب نموده است 6

2010  .( 
 در را عمده رفتار و سه است نوع سه ورزشی گردشگري

 فعال)؛ ورزشی (گردشگري کردن شرکت-1 گیرد: برمی

1- Hinch and higham 
2- Emery 
3- Van der Zee,  
4- Gibson 
5- Icoz et al 

-3غیرفعال)؛  یا ورزشی رویداد (گردشگري کردن تماشا -2
 مثل ورزش به مربوط هاي مشهور جذابیت از کردن بازدید
 ورزشی،هاي  ورزشی، موزههاي  شخصیت از بازدید

 .)1391(محمودي یکتا و همکاران،  غیره و مهمهاي  ورزشگاه
ثیرگذارند که أري ورزشی تعوامل زیادي بر توسعه گردشگ

ها عبارتند از: جذابیت رویداد ورزشی، تعدادي از آن
هاي ایمنی، امنیتی و مالی، سطح آگاهی و دانش  محدودیت

افراد، افزایش تعامالت مردمی، آرامش بخشی، جدید و جالب 
(گراتون  بودن رویداد ورزشی، وضعیت اقتصادي گردشگران و ...

هاي مهم  لفهؤم ي) الگو2006( 7یات). از نظر 2001، 6و هنري
توسعه گردشگري ورزشی عبارتند از: آموزش و توسعه 

هاي مدیریت رویداد و فرایندهاي آن،  داوطلبان، توسعه مهارت
گسترش مشارکت حامیان مالی، درك بهتر در مورد دانش این 
صنعت، گسترش همکاري با جوامع دیگر، گسترش توجهات 

تر در ورزش، استفاده از راهبردهاي گذاري بیش سیاسی، سرمایه
هاي عمومی، افزایش اعتبارات بازاریابی و  جدید، افزایش آگاهی

 که ) معتقدند2009(8الینر و ویسهاي ایالتی.  افزایش حمایت
ثر ابزارهاي بازاریابی گردشگري براي یک کشور ؤبه کارگیري م

ه توان ب زیرا با بازاریابی می ؛و یا منطقه امري ضروري است
تواند ارائه  گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه می

 ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد. دهد، عرضه نمود و آن
کید نموده و أ) بر نقش اینترنت در توسعه گردشگري ت2011(9تو

-را در مواردي مانند دسترسی جهانی، کاهش هزینه مزایاي آن
قابلیت رساندن اطالعات  و عاتها، سهولت بروز رساندن اطال

 شمرد. بیشتر به مخاطبان بر می
با توجه به اهمیت روزافزون مقوله گردشگري ورزشی در 

نجام شده است که در ذیل به اسالیان اخیر تحقیقات متعددي 
 گردد:  ها اشاره می نتایج برخی از آن

ریزي ) بر وجود انسجام و برنامه2001(10چالیپ وگرین
فراد بازاریاب شهر میزبان و مدیران برگزاري مشترك بین ا

مطالعه ایشان با  کید نمودند.أمسابقات در جذب بازدیدکنندگان ت
سیدنی استدالل کردند که میزبانی  2000مسابقات المپیک 

رویداد ورزشی به تنهایی جهت جذب گردشگر کافی نیست، 
والن ئمسهاي گردشگري نیز باید با همکاري با  بلکه آژانس

هایی براي  استراتژي ورزشی يیته برگزاري رویدادهاکم

6- Gratton & Henry  
7- Yate 
8- Lainner & Weiss 
9- Tu 
10- Chalip & Green 
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تحقیقی به  در) 2004( 11چوگردشگران هدف تدوین کنند. 
 کشور ورزشی گردشگري توسعه بر تکواندو ورزش اثر بررسی

که  دهد می جنوبی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان کره
 ،شوند می محسوب کشور یا منطقه یک تسنّ کههایی  ورزش
د. باشن کشور آن به گردشگران گرایش باعث توانند می بیشتر

) در تحقیقی با عنوان کیفیت 2008( 12شونک و چالدوراي
 ،خدمات، رضایتمندي و قصد بازگشت به رویدادهاي ورزشی

د که از میان ابعاد کیفیت خدمات گردشگري نکن گیري می نتیجه
(دسترسی، اقامتگاه، مجوعه ورزشی و مسابقه) خود  ورزشی

)در 2014( 13کنلی و توهی باشد؛ سابقه مهمترین عامل میم
اتحاد استراتژیک در گردشگري ورزشی: «با عنوان  یتحقیق

، به »هاي ورزشی ملی و مجریان تورهاي ورزشی سازمان
بررسی یک اتحاد استراتژیک بین سازمان ملی ورزش استرالیا، 
انجمن راگبی استرالیا و یک مجري تورهاي ورزشی پرداخته 

مورد اینکه چگونه  دهد در است. این تحقیق اطالعاتی ارائه می
تواند گردشگري ورزشی را براي  سازمان ملی ورزش استرالیا می

هاي مجري تورهاي  رویدادهاي بزرگ از طریق پیوند با سازمان
دهد که  ها نشان می ورزشی تسهیل نماید و توسعه دهد. یافته
ی ورزش استرالیا و با همکاري و تشریک مساعی سازمان مل

انجمن راگبی استرالیا طیفی از منافع مالی مشهود و نامشهود 
گردد که انگیزشی براي اتحاد استراتژیک موجود ارائه  منتج می

) در تحقیقی در راستاي 2015(14دهد. کیم و همکاران می
ثیرات اجتماعی درك شده از میزبانی رویدادهاي ارزیابی تأ

دارند که  کید میس، اظهار و تأگري ورزشی بزرگ مقیاگردش
ادراك میزبان از اثرات اجتماعی منتج از میزبانی رویدهاي 
گردشگري از عوامل مهم جهت کسب حمایت و مشارکت 

تواند به عنوان نقطه  باشد که آن می وسیع جامعه محلی می
هاي این  ت و ضعف در توسعه گردشگري مطرح گردد. یافتهقو

دهد که این  نشان می ،دست آمده تحقیق که در کشور کره به
عامل منافع اقتصادي، غرور اجتماعی، توسعه  6ثر از ادراك متأ

هاي اقتصادي، مشکالت ترافیکی و  جامعه محلی، هزینه
 هاي امنیتی است. ریسک

 بر مؤثّر عوامل تحلیل و بررسی) در 1388صفهانی (ا
مدل  ارائه و خارجی و داخلی ورزشی جهانگردي صنعت هتوسع

 جایگاه که نماید می بیان کشور در استراتژیک ریزيرنامهب

11- Choo 
12- Shonk & Chelladurai 
13- Kennelly & Toohey 
14- Kim & et al. 

 محور روي بر در ایران خارجی و داخلی ورزشی جهانگردي
در ماتریس آن  و Weaknessدر منطقه  SWOT مختصات

) در 1389( قرار دارد. حمیدي و همکاران WOدر جایگاه 
(ایران)  کشور ورزشی گردشگري استراتژي تبیینتحقیقی به 

 تقو نقاط در که است آن از حاکی تحقیق نتایجاند. هپرداخت
 بومیهاي  بازي در تنوع وجود گویه کشور گردشگري ورزشی

 گویه ضعف بخش در اهمیت، میزان باالترین کشور محلی و
 براي علمی و دقیق صحیح، و استراتژي ریزيبرنامه فقدان
 نقطه باالترین عنوان به کشور در ورزشی گردشگري توسعه

 باشد می دارا بخش این را در دهندگان پاسخ دیدگاه از فضع
 هوایی و آب شرایط یا اقلیم گویه هافرصت بخش در و

 از جمله مختلف مسابقات وها  اردو برگزاري جهت مناسب
 بخش در و اهمیت میزان باالترین و ... قایقرانی اسکی،

 کشورهاي سوء تبلیغات و منفی دیدگاه وجود گویه تهدیدها
 صنعت که مورد باالترین عنوان به ایران مورد جی درخار

 انتخاب دهد، می قرار تهدید مورد را کشور ورزشی گردشگري
 گردشگري که است آن از حاکی همچنین نتایج گردید.
 ماتریس در و استراتژیک موقعیت لحاظ از کشور ورزشی
دارد. نتایج  قرار کارانه محافظه منطقه در خارجی و داخلی
 ریزي) در راستاي برنامه1390( جاعی و همکارانش تحقیق

 که دهد می مازندران نشان استان ورزشی گردشگري راهبردي
 و تقو نقاطهاي  عامل به وابسته شده شناسایی متغیرهاي

اند. شرایط  مورد بوده 23و  20- 29، 13هافرصت ضعف،
 عنوان به ترتیب به نقل و حمل سیستم و هوایی و آب مساعد

 عدم برگزاري و تقو نقطه تریناهمیت کم و ترینیتاهم با
 مطلوب کیفیت با ورزشی المللی بینهاي  تورنمنت و مسابقات

 تریناهمیت با به عنوان ورزشی گردشگران امنیت و استان در
 مساعد .شوند می محسوب ضعف نقطه تریناهمیت کم و

 در محلی -بومی ورزشیهاي  جشنواره برگزاري زمینه بودن
 این به ورود جهت پذیري ریسک قدرت بودن باال و تاناس

 تریناهمیت کم و ترینبا اهمیت عنوان به استان در صنعت
 بر موثر نظارت اعمال عدم مقابل، در و شده تلقیها  فرصت

 تدوین عدم و استان در ورزشی صنعت گردشگري توسعه روند
 و اماکن نگهداري و ساخت طراحی، جهت جامع ریزيبرنامه

 کم و تریناهمیت با عنوان به استان در فضاهاي ورزشی
 از برخی شوند. می محسوب تهدیدات تریناهمیت

گیري  بهره از: عبارتند ارئه شده در این تحقیقهاي  استراتژي
 مستمر برقراري ارتباط بومی، انسانی نیرويهاي  توانمندي از
 رویدادها، انجام جهت همسایه کشورهاي و شهرها با
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 ورزش آبی جهتهاي  ورزش رونق و توسعه ات،مسابق
 از پرهیز جهت مناسبهاي  رویه ایجاد همگانی، و قهرمانی

 اقتصاديهاي  ایجاد نگرشو  فرهنگی تقابل و تهاجم اشاعه
مهدي زاده و  بازار. رونق و ثبات جهت دور آینده بر مبتنی

 در ورزشی گردشگري وضعیتدر تحقیقی  )1392همکاران(
مورد بررسی قرار  SWOTتحلیل  اساس برمشهد را  شهر
 در اسکان کیفیت که دهد می نشان پژوهشاین  نتایج. ندداد

 در صمتخص افراد وجود عدم ت،قو نقطه مهمترینها  هتل
 و و ستد داد وجود ضعف، نقطه مهمترین مختلفهاي  پست
 یانمحا وجود عدم و فرصت ینرمهمت مشهد در وسیع بازار

 در ورزشی گردشگري زمینه در تهدید مهمترین مالی ورزشی
 ها، شاخصبندي  اولویت در باشد. همچنین می مشهد شهر

 درها  شاخص سایر از مؤثرتر بازاریابی و اقتصادي شاخص
. علی شد شناخته مشهد شهر در ورزشی گردشگري زمینه

امکان سنجی «) در تحقیقی با عنوان 1393( آبادي و حسامی
 »و توریسم ورزشی در ایران یسم تورپیوند عملکردي بین اکو

هاي تحقیق  . یافتهنداستان کردستان را مورد مطالعه قرار داد
طوریکه دریاچه ه نشان از وجود این پیوند در منطقه بوده ب

هاي نسار و منطقه حفاظت شده  زریوار در مریوان و و کوه
بیجار داراي بیشترین توان توریسم ورزشی در منطقه 

با عنوان  ی) در تحقیق20014(15و غفاري یطالقان باشند. می
ارائه یک مدل مدیریتی براي توسعه گردشگري ورزشی در «

اهم موانع این گونه گردشگري را در سه دسته موانع  »ایران
فرهنگی، موانع زیرساختی و موانع مربوط به جذب گردشگر 

اند و بر ارائه راهبردهاي هدفمند در زمینه رفع  تشریح نموده
کید أنع و توسعه این گونه روبه رشد گردشگري تاین موا

 اند. داشته
 ارائه راهبردهاي توسعهبه تا پژوهش حاضر در صدد است 

بپردازد. شهرستان گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشت 
به  ؛باشد هاي هوایی کشور می مینودشت قطب اول ورزش

 جشنواره رسمی پاراگالیدر کشور 10 ،تاکنون 1380از  طوریکه
رسد این محدوده  در این شهرستان برگزار شده است. به نظر می

هاي گوناگون در زمینه گردشگري  به دلیل داشتن پتانسیل
صورت  هاي هوایی، در ه گردشگري ورزشژویه ورزشی ب

تواند در  برخورداري از راهبردهاي بهینه و اجراي صحیح آن می
 یث مبدل گردد.اي توسعه یافته از این ح سالیان آینده به منطقه

ال است ؤبه دنبال پاسخ به این س حاضر پژوهشبراین اساس 

15- Taleghani & GHafari 

که چه راهبردهایی در زمینه توسعه گردشگري ورزشی 
 شهرستان مینودشت در اولویت قرار دارند؟ 

 
 پژوهششناسی  روش

کاربردي بوده و از حیث روش  ،حاضر به لحاظ ماهیت پژوهش
ردآوري اطالعات با ابزار گ باشد. روش و تحلیلی می-توصیفی

اي و میدانی بوده است.  از نوع کتابخانه پژوهش هدفتوجه به 
 در ورزشی گردشگري توسعه بهینه راهبردهاي ارائه راستاي در

اي  کتابخانه مطالعات طریق از ابتدا مینودشت شهرستان
 از یک هر اهمیت ضریب سپس و استخراج ثیرگذارأتهاي  لفهؤم

 تعیین یک تا صفر بین ضریبی ارائه با عام طور بهها  لفهؤم این
 عوامل گروه دو قالب درها  لفهؤم این بعد مرحله در سپس شد؛

 ثیرگذارأت عوامل وها  قوت وها  ضعف شامل داخلی ثیرگذارأت
 هاآن وضعیت وبندي  دسته تهدیدها وها  فرصت شامل بیرونی
 ییعن متوسط حد از بیشتر امتیازهاي اساس این بر شد؛ ارزیابی

 به عکس وها  فرصت وها  قوت یعنی مثبت وضعیت نشانگر 2,5
 یعنی منفی وضعیت گویاي متوسط حد از کمتر امتیازهاي

 ضریب نمودن ضرب با نهایت در. باشد می تهدیدها وها  ضعف
ه ب عامل آن وزنی امتیاز آن، امتیاز درها  لفهؤم از یک هر اهمیت
 خود گروه در هالفهؤم از یک هر آن مبناي بر که آمده دست
 ترتیب بدین و شناسایی آن ثیرگذاريأت میزان وبندي  رتبه

 و مشخص بهینه راهبردهاي و ترسیم swot ماتریس نمودار
هاي  آوري اطالعات میدانی از روشجهت جمع .شد ارائه

مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه 
تماماً به صورت  متغیر بوده که 40متشکل از  پژوهشاین 
(خیلی کم، کم،  اي لیکرت هایی در قالب طیف چهار گزینه گویه

 از حاصلهاي  خیلی زیاد، زیاد) گنجانده شده بودند. داده
 و تجزیه SPSS V18  آماري افزار نرم از استفاده با پرسشنامه

جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي شدند.  تحلیل
ر این اساس ضریب به دست آمده کرنباخ استفاده شد که ب

باشد. بنابراین از آنجا که حداقل سطح قابل قبول  می 74/0
توان چنین نتیجه  باشد می می 70/0براي پایایی پرسشنامه 

گرفت که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار و نتایج حاصل از 
آن قابل اعتماد است. همچنین جهت سنجش روایی پرسشنامه 

از کارشناسان و  16نفر 10وي پرسشنامه توسط از ظاهر و محت
صین رشته گردشگري که در امر تدوین پرسشنامه خبره متخص

 یید قرار گرفت.أباشند مورد ت می

 4دانشـجوي دکتـري و    3دکتري تخصصـی،   3نفر متشکل از  10این  -16
 گردد. کارشناس ارشد می
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شهرستان مینودشت  پژوهشمنطقه مورد مطالعه در این 
، 1390باشد. طبق سرشماري  شرق استان گلستان میدر واقع 

 7006خانوار ( 19025نفر و  75695شهرستان مینودشت داراي 
(مرکز آمار  باشد خانوار روستایی) می 12019خانوار شهري و 

سایت در شهرستان مینودشت پتانسیل  12. وجود )1390ایران، 
هاي هوایی در این منطقه فراهم  مناسبی براي توسعه ورزش

ی مینودشت با ارتفاع شهرك صنعت یآموزش تیسانموده است. 
ی مناسب براي عالقمندان و متر از سطح دریا مکان 180

هاي پروازي  باشد. از دیگر سایت نوآموزان ورزش پاراگالیدر می
هاي چراغ  توان به سایت پاراگالیدر در شهرستان مینودشت می

که همه این  اشاره کرد 18ترسه و ، زنگالب، ریگ چشمه17تپه
هاي طبیعی شهرستان داراي  ها با توجه به جاذبه سایت
 هاي باشند. ضمن آنکه به لحاظ ویژگی یهاي مضاعف م جاذبه

ها از شرایط بسیار مناسبی برخوردار  جغرافیایی این سایت
و بر این اساس پس از برگزاري مسابقات بین  19باشند می

شهرتی جهانی در بین  1392المللی در تابستان سال 
(سایت  هاي هوایی پیدا نمودند ورزشکاران و عالقمندان ورزش

 آسمان). مجموعه هوانوردي 
حاضر در سه سطح مردم محلی، مدیران محلی و  پژوهش

گردشگران به انجام رسیده است و واحد تحلیل در هر سه سطح 
جوامع آماري مورد مطالعه شامل  باشد. سال می 15افراد باالي 

گردد که طی بازه  مردم محلی، مدیران محلی و گردشگرانی می
لی ابتداي إ 1392 (از ابتداي تابستان پژوهشزمانی انجام 

و بیش از  ) از شهرستان مینودشت بازدید نموده1393تابستان 
اند. در مورد گروه اول  ساعت در این شهرستان حضور داشته 24

 باال بودن تعداد جامعه آماري با استفاده از فرمول به با توجه
برآورد شد که  380کوکران و فرمول اصالحیه آن حجم نمونه 

بندي شده متناسب با جمعیت شهري و  بقهبه صورت تصادفی ط
سال انتخاب شدند. در مورد  15روستایی از بین افراد باالي 

گروه دوم با توجه به پایین بودن تعداد جامعه آماري، اقدام به 
نفر از مدیران  20کل شماري شد و بدین ترتیب حجم نمونه 

باشد. این سایت  ترین سایت به شهر مینودشت می سایت چراغ تپه نزدیک -17
باشد که از باالي آن شهر و دشت  می اي در مجاورت شهر مینودشت در واقع تپه

 باشد. نظیري می زیبا و وسیع مینودشت داراي چشم انداز دیدنی و بی
این سایت بزرگترین سایت پروازي پاراگالیدر در شهرستان مینوذشت  -18

شود. طبیعت زیبا و بکر  بوده که به عنوان یک سایت بین المللی شناخته می
 یده است.این سایت جذابیت خاصی بدان بخش

درصد  20تا  10هاي یک سایت مناسب عبارت است: شیب  ویژگی -19
، قرار گرفتن رو به باد و دشت، فاقد مانع بودن محل فرود  Take offبراي 

 .و ..

ا محلی تعیین شد. در مورد جامعه آماري گردشگران نیز از آنج
که هیچ آمار رسمی و موثقی در مورد تعداد گردشگران وجود 

هاي آماري جهت برآورد حجم  ها و روش از تکنیک نداشت،
نمونه مورد استفاده نشد و از روش تخمین شخصی استفاده 

نفر از گردشگرانی که  100به صورت تصادفی  گردید و بنابراین
تان سفر کرده هاي ورزشی به این شهرس با هدف بازدید از جاذبه

بودند، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. مشخصات عمومی 
 ارائه شده است. .1هر سه گروه در جدول 

 
 هاي پژوهش یافته

هاي ورزشی زمینه ساز گردشگري در  در این قسمت ابتدا حیطه
دو سطح مردم محلی و مدیران محلی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ 

دهد که از نظر مردم  هش نشان میهاي پژو در این راستا یافته
هاي  هاي هوایی مانند پاراگالیدر در بین جاذبه محلی ورزش

گردشگري ورزشی در رتبه اول قرار دارد. ایشان تأکید نمودند 
که با توجه به سابقه شهرستان مینودشت در برگزاري مسابقات 

هاي هوایی در این حیطه از شهرت و  هاي ورزش و جشنواره
برخوردار شده و از این جهت در طول سال پذیراي  مزیت نسبی

گردشگران بسیار از اقصی نقاط کشور و حتی گردشگران 
هاي هوایی موتورسواري در رتبه  باشد. پس از ورزش خارجی می

دوم و کوهنوردي سومین رشته ورزشی است که در این 
شهرستان پتانسیل جذب گردشگر را دارد. همچنین بنا به 

هاي  هاي تیمی، ورزش محلی غارنوردي، ورزش اظهارات مردم
 هاي هاي بعد به لحاظ جاذبه هاي محلی در رتبه رزمی و ورزش

گردشگري قرار دارند. همچنین نظر مدیران محلی بسیار 
باشد و ایشان نیز بیشترین پتانسیل را  نزدیک به مردم محلی می

، هاي هوایی بیان نمودند و پس از آن به موتورسواري در ورزش
هاي رزمی، گروهی و  اسکی، غارنوردي، کوهنوردي، ورزش

 محلی اشاره نمودند.
 

 ارائه راهبردهاي توسعه گردشگري ورزشی
در راستاي ارائه راهبردهاي بهینه توسعه گردشگري ورزشی در 
شهرستان مینودشت، با استفاده از نظرات گردشگران و مدیران 

عه با ارائه ضریبی بین ها مورد مطال محلی، اهمیت هر یک از مؤلفه
دهد  صفر تا یک تعیین شد؛ نتایج این بخش از پژوهش نشان می

باشد؛  می 0,5ها بیشتر از حد متوسط یعنی  که ضرایب تمامی مؤلفه
ها در فرایند توسعه گردشگري  بنابراین تأثیرگذاري همه این مؤلفه

هاي به  ورزشی مورد تأیید قرار گرفت؛ اما با توجه تفاوت ضریب
 باشد. دست آمده اهمیت این عوامل یکسان نمی
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 هاي آماري مورد مطالعه مشخصات عمومی نمونه. 1جدول 

 گروه
 مشخصات

 گردشگران مدیران محلی مردم محلی
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 66 66 80 16 56,05 213 مرد
 34 34 20 4 43,95 167 زن

 41 41 15 3 38,42 146 سال 30-15
 37 37 45 9 32,89 125 سال 45-31
 15 15 35 7 18,95 72 سال 60-46

 7 7 5 1 9,74 37 سال 60بیشتر از 
 32 32 10 2 23,42 89 مجرد

 68 68 90 18 76,58 291 هلأمت
 16 16 - - 35,79 136 پایین تر از دیپلم

 35 35 10 2 27,89 106 دیپلم
 8 8 - - 7,37 28 فوق دیپلم
 29 29 65 13 18,16 69 لیسانس

 12 12 25 5 10,79 41 فوق لیسانس و باالتر
2000000≤$ 231 60,79 7 35 14 14 

5000000≤$‹2000000 96 25,26 9 45 45 45 
10000000≤$‹5000000 33 8,68 3 15 27 27 
20000000≤$‹10000000 14 3,68 1 5 9 9 

20000000›$ 6 1,58 0 0 5 5 
 100 100 100 20 100 380 مجموع

 1393مطالعات میدانی،  ماخذ:
 

 هاي ورزشی زمینه ساز توسعه گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشت بندي حیطه رتبه. 2جدول 

 رتبه میانگین خیلی زیاد زیاد تا حدودي کم خیلی کم گروه نوع ورزش

 هاي هوایی ورزش
 1 4,53 254 87 29 7 3 مردم

 1 4,7 15 4 1 0 0 مدیران

 يکوهنورد
 3 3,48 71 113 149 21 26 مردم

 5 3,2 3 4 9 2 2 مدیران

 غارنوردي
 5 3,07 49 66 168 57 42 مردم

 4 3,25 2 5 10 2 1 مدیران

 موتور سواري
 2 3,5 88 101 133 30 28 مردم

 2 3,4 4 4 9 2 1 مدیران

 اسکی(چمن و برف)
 4 3,22 56 88 151 52 33 مردم

 3 3,3 4 4 8 2 2 مدیران

 رزمی هاي ورزش
 7 2,17 12 23 107 116 122 مردم

 6 2,5 2 2 6 4 6 مدیران

 هاي گروهی ورزش
 6 2,36 14 31 127 112 96 مردم

 7 2,35 2 1 5 6 6 مدیران

 هاي محلی ورزش
 8 2,14 9 20 102 134 115 مردم

 8 2,3 1 1 6 7 5 مدیران
 1393نگارندگان،  خذ:أم
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ثیرگذار بر توسعه گردشگري ورزشی أل تسپس در مرحله بعد عوام
ها و  ثیرگذار داخلی شامل ضعفأدر قالب دو ماتریس عوامل ت

ها و تهدیدها  ثیرگذار بیرونی شامل فرصتأها و عوامل ت قوت
که دهد  بندي و ارزیابی شدند. نتایج در این زمینه نشان می دسته

تیاز باشد و ام ضعف می 9ت و قو 10ماتریس عوامل درونی شامل 
است که با توجه  2,218ها  لفهؤدست آمده براي مجموع مه نهایی ب

، گویاي استیالي شرایط باشدمی) 5/2( تر از حد متوسطآنکه پایین
ضعف بر ماتریس عوامل داخلی است. بر این اساس مهمترین نقاط 

ت عبارتند از: پایین بودن هزینه حضور در رویدادهاي ورزشی، قو
زشی ملی و بین المللی، وجود جذابیت و هیجان هاي ور وجود سایت

هاي موجود  باالي رویدادهاي ورزشی. همچنین مهمترین ضعف
عبارتند از: عدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل 

عدم وجود  و ورزش و گردشگري، عدم تنوع رویدادهاي ورزشی
 اسپانسرهاي مالی.

دهد که  نشان می همچنین بررسی ماتریس عوامل بیرونی
تهدید عمده در موضوع مورد مطالعه وجود دارد  12فرصت و  9

 1,783ها  لفهؤدست آمده براي مجموع مه و امتیاز نهایی ب
ها است. بر این  باشد که گویاي فزونی تهدیدها بر فرصت می

هاي توسعه گردشگري ورزشی در  اساس مهمترین فرصت
 و گردشگران حضور شهرستان مینودشت عبارتند از: امکان

ص خارجی، وجود امنیت باال، وجود نیروهاي متخص ورزشکاران
در زمینه گردشگري. مهمترین تهدیدهاي موجود نیز عبارتند از: 

هاي گردشگري، عدم حمایت جدي  کیفیت پایین خدمات آژانس
کیفیت پایین خدمات آموزشی در حوزه  و دولت از توسعه ورزش

 ورزش.
ی ماتریس عوامل درونی و ماتریس بر اساس امتیاز وزن

عوامل بیرونی، محل تالقی این دو بر روي نمودار مدل سوات 
ها و  گردد که نقطه به دست آمده در محدوده ضعف مشخص می

هاي مناسب براي توسعه  تهدیدها قرار دارد و بنابراین استراتژي
هاي تدافعی  گردشگري ورزشی شهرستان مینودشت استراتژي

 باشند.  می

 
 ثر بر توسعه گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشتؤماتریس ارزیابی عوامل داخلی م. 3جدول 

ضریب  عوامل داخلی
امتیاز  امتیاز اهمیت

 وزنی
 رتبه

ها تقو 

S1 7 2,502 2,67 0,937 هاي ورزشی سطح ایمنی فعالیت 
S2 15 1,900 2,96 0,642 بیمه حوادث ورزشکاران 
S3 4 2,703 2,98 0,907 ها و مسابقات وارهبرگزاري منظم جشن 
S4 3 2,758 2,78 0,992 جذابیت و هیجان رویدادهاي ورزشی 
S5 8 2,484 2,94 0,845 کسب شهرت در یک حوزه ورزشی 
S6 5 2,671 3,18 0,84 صی شدن در حوزه ورزشیتخص 
S7 2 2,852 3,11 0,917 هاي ورزشی ملی و بین المللی وجود سایت 
S8 1 3,156 3,43 0,92 پایین بودن هزینه حضور در رویدادهاي ورزشی 
S9 6 2,511 2,57 0,977 تمکن مالی گردشگران ورزشی 

S10 9 2,461 2,69 0,915 مشارکت مردم محلی در زمینه توسعه گردشگري ورزشی 

 ها ضعف

W1 18 1,436 1,67 0,86 عدم تنوع رویدادهاي ورزشی 
W2 11 2,198 2,25 0,977 رویدادهاي ورزشی بندي نامناسب زمان 
W3 12 2,063 2,16 0,955 ها و رویدادهاي ورزشی یغات کم در مورد جاذبهلتب 
W4 14 2,000 2,02 0,99 اطالع رسانی نامطلوب در مورد نحوه و زمان وقوع رویدادها 
W5 10 2,244 2,48 0,905 مادي و معنوي از برگزارکنندگان رویدادهاي ورزشی عدم حمایت 
W6 17 1,149 1,26 0,912 عدم وجود اسپانسرهاي مالی 

W7 
عدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و 

 19 1,353 1,57 0,862 گردشگري

W8 16 1,663 1,72 0,967 عدم مشارکت مدیران محلی در زمینه توسعه گردشگري ورزشی 
W9 13 2,038 2,18 0,935 لتی با مجریان رویدادهاي گردشگريها دو عدم هماهنگی سازمان 

 2,218 مجموع

 1393نگارندگان، ماخذ:
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 ثر بر توسعه گردشگري ورزشی در شهرستان مینودشتؤماتریس ارزیابی عوامل بیرونی م. 4جدول 

 عوامل بیرونی
ضریب 
 اهمیت

 امتیاز
امتیاز 
 وزنی

 رتبه

 ها فرصت

O1 9 1,850 2,72 0,68 شرایط جغرافیایی 
O2 8 1,870 2,69 0,695 صدقموقعیت نسبی م 
O3 4 2,210 2,92 0,757 هاي گردشگري وجود سایر جاذبه 
O4 2 2,661 2,99 0,89 امنیت باال 
O5 5 2,074 2,9 0,715 کیفیت خدمات اقامتی 
O6 6 2,059 2,6 0,792 وجود الگوهاي موفق توسعه گردشگري ورزشی 
O7  3 2,314 2,66 0,87 متخصص در زمینه گردشگريوجود نیروهاي 
O8 1 2,865 3,23 0,887 امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجی 
O9 11 1,845 2,51 0,735 اي رویدادها پخش و پوشش خبري و رسانه 

 تهدیدها

T1  10 1,845 2,05 0,9 ماکن اقامتی عمومیاکیفیت پایین 
T2 21 1,216 1,47 0,827 ي گردشگريها انسژکیفیت پایین خدمات آ 
T3 16 1,531 1,73 0,885 )ها، تلفن همراه و ... کیفیت پایین خدمات ارتباطی(جاده 
T4 (هوایی، ریلی و زمینی)15 1,540 1,77 0,87 کیفیت پایین خدمات حمل و نقل 
T5 13 1,606 2,08 0,772 کیفیت پایین خدمات تجاري 
T6 14 1,584 1,7 0,932 یحی و سرگرمیکیفیت پایین خدمات تفر 
T7 17 1,524 1,81 0,842 هاي ورزشی کیفیت پایین خدمات عمومی سایت 
T8 12 1,614 1,78 0,907 کیفیت خدمات گردشکري الکترونیک 
T9 19 1,295 1,75 0,74 کیفیت پایین خدمات آموزشی در حوزه ورزش 
T10 7 2,016 2,38 0,847 وجود رقباي جدي در زمینه گردشگري ورزشی 
T11 18 1,521 1,89 0,805 عدم حمایت جدي دولت از مقوله گردشگري و گردشگران 
T12 20 1,243 1,54 0,807 عدم حمایت جدي دولت از توسعه ورزش 

 1,823 مجموع
 1393نگارنده،  ماخذ:

 

 
مینودشتان شهرست تعیین موقعیت راهبردهاي مناسب در توسعه گردشگري ورزشی. 1نمودار 



 111 شت)(مطالعه موردي: شهرستان مینود گردشگري ورزشی ارائه راهبردهاي توسعه :و همکاران حمیده خسروي مهر 

هاي تحقیق در ذیل  بنابراین با توجه به جمیع یافته
هاي توسعه گردشگري ورزشی در شهرستان  استراتژي

مینودشت ارائه شده است و با توجه به اینکه راهبردهاي تدافعی 
راهبردهاي بهینه شناخته شدند تمرکز بیشتر بر روي این 

 راهبردها صورت گرفته است.

 : SO(20راهبردهاي تهاجمی(
ترکیب گردشگري طبیعی با گردشگري ورزشی با توجه به  -1

گرایی صهاي فراوان طبیعی و شهرت و تخص وجود جاذبه
 هاي هوایی به افزایش شهرستان در ورزش رو

هاي  اي و منظم مسابقات و جشنواره برگزاري دوره -2
وجود به هاي هوایی در سطح بین المللی با توجه  ورزش
، برخودار بودن منطقه از امنیت هاي متعدد پروازي سایت

 حضور گردشگران و ورزشکاران خارجیباال و امکان 
استفاده از نیروهاي متخصص در زمینه گردشگري جهت  -3

شناسایی الگوهاي موفق توسعه گردشگري ورزشی و بومی 
 ها.کردن آن

 :WO(21راهبردهاي محافظه کارانه(
ه تنظیم تقویم برگزاري رویدادهاي ورزشی با توجه ب -1

ها در کشور و موقعیت نسبی  هاي زمانی پیک مسافرت بازه
-واسطه قرار داشتن در محور ارتباطی شماله شهرستان ب

مشهد جهت جذب حداکثري مسافرین که قصد عبور از 
 محور را دارند.

هاي ورزشی،  ارائه تبلیغات گسترده در مورد جاذبه -2
ده از ها با استفاها و نحوه برگزاري آن بندي رویداد زمان

 هاي جمعی  هاي رسانه ظرفیت
گیري از  هاي ورزشی با بهره افزایش سایر فعالیت -3

هاي طبیعی مانند طراحی مسیرهاي کوهنوردي،  پتانسیل
هاي اسکی و ... همگام با توسعه  غارنوردي، پیست

 هاي هوایی.  هاي مختلف ورزش رشته

 ST(22راهبردهاي رقابتی یا تنوع(
گذاري هر لی جهت سرمایهترغیب و حمایت از مردم مح -1

 سرگرمی، تجاري-هاي تفریحی چه بیشتر در فعالیت
ویژه توسعه اینترنت و ه هاي ارتباطات ب توسعه زیرساخت -2

 مراه به عنوان الزامات عصر نوین پوشش تلفن ه

 شود. ها استفاده می ت، از فرصتگیري از نقاط قو در این راهبردها با بهره -20
 شود. نقاط ضعف از بین برده میها،  گیري از فرصت در این راهبردها با بهره -21
22- شود. ت استفاده میدر این راهبردها براي پرهیز از تهدیدات، از نقاط قو 

تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در جهت استفاده هرچه  -3
هاي  ها و فرصت بیشتر عموم اقشار جامعه از جاذبه

دشگري موجود با توجه به پایین بودن هزینه حضور در گر
 رویدادهاي ورزشی.

 :WT(23راهبردهاي تدافعی(
دولت و  هاي مختلف بخش و نهادها بین هماهنگی ایجاد -1

برگزار کنندگان رویدادهاي ورزشی جهت ارتقا کیفیت 
(مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی،  خدمات عمومی

ویژه ه ردشگري ورزشی بهاي گ نمازخانه و ... ) در سایت
 هاي هوایی هاي ورزش سایت

گذاري و هاي خدماتی با سرمایه توسعه و تکمیل زیرساخت -2
 حمایت بخش دولتی

حمایت و تشویق سرمایه گذاران محلی در جهت فعالیت در  -3
 ي گردشگريها قالب آژانس

توسعه خدمات گردشکري الکترونیک در جهت تبلیغات،  -4
ینه توسعه تجارب موجود در زماطالع رسانی و استفاده از 
 متقابل ورزش و گردشگري

جدي مادي و معنوي از برگزارکنندگان رویدادهاي  حمایت -5
ویژه در زمینه ه ورزشی در جهت حفظ توان رقابتی ب

هاي هوایی که شهرستان مینودشت  گردشگري ورزش
 باشد. داراي پتانسیل، سابقه و مزیت نسبت به رقبا می

متقابل گردشگري و ورزش با  حمایت دولت از توسعه -6
هاي آموزشی براي برگزارکنندگان  برگزاري کالس

کارآفرینان فعال در رویدادهاي ورزشی، مدیران محلی و 
 حوزه گردشگري

ویژه مجموعه شهرداري در راستاي ه مشارکت مدیران محلی ب -7
ارتقاي کیفیت منظر شهري، ساماندهی و انطباق ورودي شهر 

 مضمون گردشگري ورزشی اصلی شهر باو میادین 
تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران محلی، برگزارکنندگان  -8

هاي ورزشی، ورزشکاران و کارشناسان گردشگري در  رویداد
سازي برند شهرستان مینودشت در جهت طراحی و پیاده

کید بر محور أگردشگري ورزشی در شهرستان مینودشت با ت
 هاي هوایی. ورزش

 

 گیري بحث و نتیجه
به رشد  هاي رو ها و گونه دشگري ورزشی یکی از حیطهگر

گردشگري است که در آن مسابقات و رویدادهاي ورزشی تعداد 

 شود. در این راهبردها نقاط ضعف را کاهش داده و از تهدیدها جلوگیري می -23
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طوریکه امروزه ه ب ؛کند زیادي از گردشگران را جلب می
اي اقتصادي و  گردشگري ورزشی فراتر از یک صنعت، به پدیده

ایه اجتماعی در جهان تبدیل شده و بسیاري از کشورها با سرم
خوبی ه گذاري فراوان اثرات و فواید این گونه گردشگري را ب

جذب نموده و از آن به عنوان منبع مهم جهت بهبود وضعیت 
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، افزایش اشتغال و درآمد، توسعه 

ها و افزایش شهرت و برندسازي خود استفاده  زیرساخت
اثرات و فواید گیري بهینه و مستمر از  شک بهرهکنند. بی می

به رشد گردشگري و توسعه آن مستلزم مطالعه و  این گونه رو
هاي  در این راستا یافته باشد. ریزي دقیق و هدفمند میبرنامه

هاي گردشگري ورزشی  بندي پتانسیل در مورد رتبه پژوهش
هاي هوایی مانند پاراگالیدر در بین  ورزش که دهد نشان می

رتبه اول قرار دارند. در این  هاي گردشگري ورزشی در جاذبه
راستا با توجه به سابقه نسبتاً طوالنی برگزاري مسابقات و 

هاي هوایی در شهرستان مینودشت و وجود  هاي ورزش جشنواره
هاي هوایی، این شهرستان از شهرت و  سایت رسمی ورزش 12

ویژه ه مزیت نسبی برخوردار شده و از این رو در طول سال ب
ل پذیراي گردشگران بسیار از اقصی نقاط هشت ماه اول سا

هاي  باشد. پس از ورزش کشور و حتی گردشگران خارجی می
هوایی به ترتیب موتور سواري، کوهنوردي، غارنوردي، اسکی، 

هاي بومی در  هاي گروهی و ورزش هاي رزمی، ورزش ورزش
 هاي بعد قرار دارند.  رتبه

ورزشی  ثر بر توسعه گردشگريؤعوامل م پژوهشدر این 
ضعف و عوامل  9ت و قو 10در قالب عوامل درونی مشتمل بر 

تهدید ارزیابی شدند که از  12فرصت و  9بیرونی دربرگیرنده 
توان به پایین بودن هزینه حضور در  ت میمهمترین نقاط قو

رویدادهاي ورزشی، برخورداري ورزشکاران از بیمه، وجود 
ابیت و هیجان هاي ورزشی ملی و بین المللی و جذ سایت

هاي موجود  رویدادهاي ورزشی اشاره کرد و از مهمترین ضعف
توان به عدم وجود اسپانسرهاي مالی، عدم استفاده از  می

تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگري و 
عدم تنوع رویدادهاي ورزشی نام برد. همچنین مهمترین 

 ورزشکاران و نگردشگرا حضور امکان :ها عبارتند از فرصت
ص در زمینه خارجی، وجود امنیت باال و وجود نیروهاي متخص

گردشگري و مهمترین تهدیدهاي موجود شامل کیفیت پایین 
هاي گردشگري، عدم حمایت جدي دولت از  خدمات آژانس
کیفیت پایین خدمات آموزشی در حوزه ورزش و  توسعه ورزش

اتریس عوامل در نهایت بر اساس امتیاز وزنی م گردند. می
درونی و ماتریس عوامل بیرونی، نمودار مدل سوات ترسیم و 
جایگاه نقطه تالقی مشخص گردید؛ بنابراین از آنجا که این 

) قرار گرفت WT( ها و تهدیدها نقطه در محدوده ضعف
هاي مناسب براي توسعه گردشگري ورزشی  استراتژي
ه شد هاي تدافعی تشخصیص داد مینودشت استراتژي شهرستان

 که در این راستا هشت راهبرد اساسی ارائه گردید. 
، نتایج تحقیقات مختلف در زمینه پژوهشهاي این  یافته

گراتون و  ثیرگذاري عوامل مختلف بر گردشگري ورزشی نظیرأت
 ایمنی،هاي  محدودیت ورزشی، رویداد جذابیت«در مورد هنري 
 وضعیت ورزشی، رویداد بودن جالب و جدید مالی، و امنیتی

 حامیان مشارکت گسترش« درمورد یات ،» گردشگران اقتصادي
» ورزش در بیشتر گذاري سرمایه سیاسی، توجهات گسترش مالی،

 نماید؛ می ییدأت را »کیفیت خدمات« مورد شونک و چالدوراي درو 
 یک سنت کههایی  ورزش« اینکه مورد در چو تحقیقهاي  یافته اما

 گردشگري جذب در بیشتري توانایی هستند منطقه یا کشور
 رغم علی مطالعه مورد منطقه در زیرا ؛ کند می رد را »دارند ورزشی

 در ریشه و باشد می سنتی و بومی ورزش ورزش کشتی، اینکه
 نتوانسته دارد، منطقه فرهنگی و اجتماعیهاي  یادمان و فرهنگ

 حالی در گردد؛ گردشگر جاذب و شده گردشگري توسعه ساز زمینه
 پاراگالیدر مانند منطقه در نوظهور پرهیجان  ورزش مقابل در که

 و نموده پیدا زیادي طرفداران دهه یک طی در سرعت به توانسته
 اینهاي  یافته همچنین .نماید جذب خود به را بسیاري گردشگران

اهمیت و فواید «نتایج تحقیق کنلی و توهی در مورد  پژوهش
یان رویدادهاي هاي ملی و مجر روابط و همکاري سازمان

را در منطقه مورد  یید نموده و از این رو فقدان آنأرا ت »گردشگري
 پژوهش هاي این نماید؛ ضمناً یافته مطالعه یک ضعف تلقی می

ثیرگذار أاهمیت و نقش ت«نتایج تحقیق کیم و همکاران را در مورد 
ادراك جامعه میزبان و مشارکت آنان در توسعه گردشگري 

کرده و از آن در منطقه مورد مطالعه به عنوان  ییدأرا ت »ورزشی
هاي  یافته پژوهشکند. در نهایت این  ت یاد مییک نقطه قو

 و زاده مهدي و همکاران و شجاعی همکاران، و حمیدي تحقیقات
 و تهدیدها و ضعف و تقو نقاط اولویت« لحاظ به را همکاران

 لحاظ به را حمیدي و اصفهانی تحقیقاتهاي  یافته و »ها فرصت
 بودن مناسب و WO محدوده در بیرونی و درونی عوامل تالقی«

کند و همانطور که اشاره  نمی ییدأت »کارانه محافظههاي  استراتژي
هاي تدافعی را به عنوان بهترین گزینه معرفی  گردید استراتژي

 نماید. می
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