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  گردشگری توسعه استراتژیک برنامه تدوین

 قشم آزاد منطقه ورزشی-تفریحی
 1مهدی سوادی

 ایران، قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قشم، استادیار مدیریت ورزشی

 49/77/7931تاریخ صدور پذیرش:  42/42/7931تاریخ دریافت مقاله: 

 دهچکی
فرهنگی و اقتصادی بیشماری که بر جامعه ، به واسطه تأثیرات اجتماعی، های تفریحی یتفعالورزشی و  -گردشگری تفریحی  

منطقه  یورزش -تفریحی یتوسعه گردشگر یبرنامه راهبرد ینتدوبرخوردار است. هدف پژوهش حاضر  ای هاز اهمیت ویژ، دارند

. روش این پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه بود SWOT یلآزاد قشم با استفاده از تحل

از منابع  ها هبه منظور جمع آوری داد ادند.د میتشکیل نظران در زمینه گردشگری ورزشی  کارشناسان و صاحبآماری تحقیق را 

تفاده شد. برای تحلیل موقعیت راهبردی از تحلیل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته اس، و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق ای هکتابخان

SWOT و تهدیدها( استفاده شد. با توجه به نمرات  ها تو ضعف ها( و خارجی )فرص ها تدر جهت بررسی عوامل داخلی )قو

مشخص شد که موقعیت راهبردی توسعه ، (11/5( و ارزیابی عوامل خارجی )35/2نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

به جهت قرارگیری در این ناحیه پیشنهاد می گردد )تهاجمی( قرار دارد. از این رو  SOگری ورزشی در شهر قشم در منطقه گردش

 تمرکز راهبردهای توسعه بر راهبردهای تهاجمی باشد.

 

 تحلیل سوات، قشم، کلیدی: گردشگری ورزشی گانواژ
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 مقدمه

، یمحرکه توسعه اقتصاد جهان یروو ن، یعصنا نتری از پر رونق یکی نبه عنوا، صنعت گردشگری در قرن حاضر

که براساس  طوری ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ به گردشگری به پدیده، امروزه .شود یشناخته م

شده ترین منبع درآمد جهانی تبدیل  آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در هزارة جدید به بزرگ

، یکنون یایدر دن یتاهم بزرگ و با یعاز صنا یکیبه عنوان  یزورزش ن .(941، 7932، )پورمحمدی و همکاراناست

 "یگردشگری ورزش "نام صنعت  مدرن به یخدمات یعصنا یزترینانگ از شگفت یکی ها آن یقشد که از تلفبا یمطرح م

عرفانی و )ربوط به ورزش و فعالیتهای بدنی استتا آنجا که سریعترین رشد صنعت گردشگری م، آوردهبه وجود 

به ، ملی کشورها رخهها در چ ترین فعالیت یکی از اقتصادی به عنوانورزشی  یگردشگر(. 741: 7931، همکاران

، شود که عالوه بر آن دارای مزایای ارتباطی اشتغال و ارز آوری و رونق مناطق مختلف تلقی می ینهخصوص در زم

. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که (741: 7931، )سوادیخاصی است المللی ینتأثیرات بفرهنگی و ، سیاسی

به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی  لیتاز این فعا، دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند

نگیزی جدیدی از طریق ورزش ی هیجان اها تبا توجه به روندی رو به رشد و جهانی شدن فرصکنند.  استفاده می

، ود)براونش میدر راستای افزایش تجربه بازدیدکنندگان و نیز افزایش توسعه گردشگری از طریق ورزش گشوده 

مردمان جامعه به  یهاست و صلح و ثروت برا ملت ینو تفاهم ب یدوست ساز ینهزم، یورزش یگردشگر(. 71: 4474

برای ، یزهانگ یجادعوامل ا ینتر از متداول یکیبه ، مهم یها صنعتاز  یکیورزش به عنوان . آورد یارمغان م

و ارائه نوآوری در  یدهای جد به روش یشترشده و کشورها برای کسب درآمد ب یلگردشگران در سراسر جهان تبد

بر رویدادهای ورزشی نیز به عنوان یک استراتزی به منظور جذب گردشگران جهت . اند یدا کردهپ یلتما، صنعت ینا

برگزاری  (.32: 4472، پریرا و همکاران)اشدب میی استراتزیک مورد توجه ها هعهده گرفتن نقش فزاینده در برنام

به همراه ، ییاقتصادی و فضا، یاجتماع، یزیکیاز نظر ف یزبانرا برای شهرهای م یاریبس ییراتتغ، یورزش رویدادهای

 زا یاریبس، شود یموجب م یزش و مسابقات ورزشدر پشت صحنه ور، یدارد. سود حاصله از گردشگری ورزش

(. 741: 7931، عرفانی و همکاران)و به جذب گردشگران بپردازند شمردهفرصت را مغتنم  ینشهرها و کشورها ا

سیاسی و فرهنگی است که مخلوطی از دو موضوع جذاب ، اجتماعی، گردشگری ورزشی یک پدیده اقتصادی

رشد ، اشتغال زایی، شورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمدبسیاری از ک .ورزش و گردشگری است

گردشگری ، . در دنیای امروزی(741، 7931، سوادی، )دستومانندد می ها تبخش خصوصی و توسعه زیر ساخ

از سود و درآمد است و هر کشوری که بتواند شرایط استفاده از این منبع را فراهم کند از  سرشارورزشی منبعی 

واند ت میتوسعه گردشگری تغییرات قابل توجهی بر ابعاد و ساختار شهرها داشته و مند خواهد شد.  مزایای آن بهره

و مدیریت نیازمند وضعیت و کارکرد این  ریزی هنقش موثری بر پایداری آنها ایفا نماید. در همین رابطه هر گونه برنام

افزایش ، افزایش درآمد ملی، ورود ارز (.2، 7931، رونیزی اکبریان) اشدب میفعالیت در شهرهای گردشگر پذیر 

ورزشی در  گردشگریتوسعه صنایع دستی و تولیدات صادرات ورزشی از اهم تأثیرات مهم ، سرعت گردش پول

های  توسعه فعالیت، توسعه و بهبود ورزش، توان تبادل فرهنگی . در بخش فرهنگی نیز میباشد می ییزا بخش اشتغال

ورزشی  گردشگریتحکیم وحدت ملی را بسیار ارزشمند دانست. از مزایای ، فزایش سطح دانش ورزشیا، فرهنگی
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به کارگیری نیروهای ، رشد و توسعه امکانات و تجهیزات ورزشی، در بخش اجتماعی را افزایش ظرفیت مهمانسراها

، اشد)دستوم و سوادیب می حمایت و همکاری و رشد دارایی، پذیرش اجتماعی، افزایش غرور جامعه، داوطلب

در این حوزه را در  ریزی هنظر به اهمیت گردشگری و جایگاه آن در توسعه کشورها ضرورت برنام (.427: 7932

تعریف و تدوین ، است که در آن هدف ریزی هاز برنام یا استراتژیک گونه ریزی هبرنامهد. د میکانون توجه قرار 

 تواند یاستراتژیک م ریزی هدارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنام تواند یم استراتژی که ییاست. ازآنجا ها یاستراتژ

 ریزی ه(. برنام7934، داسیمر، یدیع یهاست )ول بلندمدت یا کوتاه مدت باشد اما متفاوت از آن ریزی هبرنام

 یه چه نوع اقداماتک گیرد یم یمآن سازمان تصم یقنند که از طرک میسازمان عنوان  یطرح کل یارا برنامه  یکاستراتژ

 یتسازمان و تحقق اهداف و مأمور دهنده یلتشک یمطلوب به اعضا یجارائه نتا یبرا ینکهو ا یردصورت گ یدبا

 یماتعبارت است از اتخاذ تصم ریزی هنوع برنام ینا، یگرد عبارت انجام شود. به یدبا یا یدرون یاتچه عمل یسازمان

به  یابیبه منظور دست یضرور یها و برنامه ها یتانجام فعال یبرا یازمورد ن یمالو  یماد، یمنددرباره منابع انسان نظام

 یهو منابع هر منطقه و توج ها یاز توانمند ینهو استفاده به ییشناسا ی. برااستشده  یینتع یشاهداف کالن از پ

 یها افراد و سازمان یتحما از یناناطم، یهاز بازگشت سرما یناناطم، ها یو مناسب بودن توانمند یاز منطق یناناطم

 کانالزم است. مطالعه ام یامکان سنج یهمطالعه اول یک، توسعه یقدق یو اجرا یبردار بهره یمختلف و چگونگ

و منابع منطقه و  ها یتوانمند یتوضع، یاقتصاد یهتوج، شناختی یتجمع یشآرا، یلی مختلفی از قبها هسنجی جنب

استفاده از ، عوامل ینا ییمتداول شناسا های یوهاز ش یکی. دهد یو تمرکز قرار مرقبای موجود در بازار را مورد توجه 

 یورزش یسازمان است. صنعت گردشگر یدهایها و تهد فرصت، ها ضعف، ها است که معرف قوت SWOT یلتحل

 یرا م یصخا های یاستو س یچشم انداز و استراتژ، یتمأمور، یتوسعه مل ینداز ارکان عمده فرا یکیبه عنوان  یزن

 یسهو مقا یبررس، خاص های ین استراتژیقبل از تدو، یورزش یگردشگر یبه اهداف طرح ها یدنرس یطلبد. برا

سازمان با اهداف  یدرون یها ها و قوت و ضعف یرونیب یطمح های یتتقاضاها و موقع، ها فرصت، یدهاتهد، ناهاتنگ

 2/4) کشور مستقل جهان 49از ، کیلومتر 7237ساحت با منیز جزیره قشم  .رسد یبه نظر م یضرور، توسعه کالن

دلیل موقعیت خاص  تر است. این جزیره به زرگ( بکنگ برابر هنگ 2/7، برابر مالدیو 2، بحرین و سنگاپور برابر

 منحصر های یسو ناود ها یسطاقد، نظیر سواحل بکر، بالقوه بوم شناختی های یتاز ظرف، جغرافیایی و اقلیمی خود

متعدد  یها با دارا بودن منابع و جاذبه، یز(. قشم ن743، 7931، سوادی) برخوردار است ای جذب گردشگرفرد بربه 

لذا محقق در این  باشد. ی میورزش -تفریحی  توسعه گردشگری ینهاز مناطق اثرگذار در زم یکی، یو انسان یعیطب

 ینبه ا ورزشیهای گردشگری  و فرصت تهدیدات، ها ضعف، ها دارد با انجام مطالعات و تحلیل قوت یسع پژوهش

منطقه آزاد قشم  یورزش یتوسعه گردشگر یراهبرد ریزی هکه؛ استراتژی گردشگری ورزشی و برنام سؤال پاسخ دهد

 چگونه است؟  swot یلبا استفاده از تحل

 روش تحقیق

و  یاز نوع مطالعات راهبرد اجرا یراز نظر مس، (یفیو ک ی)کم یفیتوص یبیاز نوع ترک یحاضر از نظر استراتژ یقتحق

وزن و شدت هر ، یگذار از طریق ارزش، SWOTبود. پس از شناخت  یکاربرد یقاتبه لحاظ هدف از نوع تحق

شامل کارشناسان  یشناخته شده است. جامعه آمار جزیره قشم یورزشگردشگری  یموقعیت راهبرد، یک از عوامل
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موجود به  ای هدر این تحقیق از طریق اسناد و منابع کتابخان باشند ینظران در زمینه گردشگری ورزشی م و صاحب

گردشگری ورزشی  راهبردی برنامه نتری پرداخته شد تا بتوان مطلوب یدر زمینه تدوین برنامه راهبرد، مرور منابع

 یقاتبه اطالعات با توجه به تحق یق تردق یابیدست ینو همچن یکم یلمنظور تحل به را تدوین کرد. جزیره قشم

نقاط  بندی و رتبه یبررس یبرا یکرتل یپنج ارزش یفبه صورت طمحقق ساخته  از پرسشنامه، یو اینترنت ای هکتابخان

 2این پرسشنامه از  یو محتوای یصور یجهت تعیین روایاستفاده گردید.  یدفرصت و تهد ینقوت و ضعف و همچن

 یاییبرآورد پا یبرا. د که مورد تأیید قرار گرفتش ینظر خواه یمدیریت ورزش ینهنفر از اساتید صاحب نظر در زم

و  یشد. پس از گردآور یعتوز آماریاز نمونه نفر  94 ینب یمطالعه مقدمات یکپرسشنامه در ، یقپرسشنامه تحق

پس از . به دست آمد 181/4 یهکرونباخ( پرسشنامه اول ی)آلفا یاییپا SPSS با استفاده از نرم افزار، بندی جمع

 ینحداکثر و همچن، حداقل، یدرصد فراوان، یفراوان، یارمع انحراف، یانگینهمچون م یفیاز آمار توص، یجاستخراج نتا

 بندی و رتبه بندی تاولوی برای. شد استفاده ها هداد یلو تحل یهتجز یبرا یجداول و نمودارها و از آمار استنباط یمترس

 یو برا فریدمن آزمون از زشی جزیره قشمگردشگری ور تهدید و فرصت، ضعف، قوت نقاط نتری کردن مهم

 استفاده شد. SWOTآنها از ماتریس تحلیل  بندی یتو اولو یاستراتژ یطراح

 ی پژوهشها هنتایج و یافت

شناختی افراد شرکت کننده در این تحقیق ارائه شده است.  یتجمعدر این بخش با استفاده از آمار توصیفی اطالعات 

 دهد. یمنتایج تجزیه و تحلیل متغیر جنسیت را نشان  7جدول شماره ، ان داده شده استهمانطور که در جدول زیر نش
 توزیع ودرصد فراونی مربوط به متغیر جنسیت 1 شمارهجدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 7/19 33 مرد

 3/91 28 زن

 744 721 کل

 های پژوهش منبع: یافته

از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون ، ر شهر قشمی نقاط قوت توسعه گردشگری ورزشی دبند رتبهبرای  

با توجه به نتایج  (.Pvalue < 447/4داری در بین نقاط قوت تعیین شده وجود دارد ) یمعننشان داد که اختالف 

زیر را برای نقاط قوت توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در  بندی توان رتبه یمآزمون فریدمن و ویلکاکسون 

 (.4گرفت )جدول  نظر
 نقاط قوت توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم بندی رتبه 2جدول 

 رتبه میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین ها قوت

S1 :2 11/2 148/4 924/7 نزدیکی به سرزمین اصلی و امکان دسترسی آسان به جزیره 

S2 :2 44/2 171/4 218/7 تصویب طرح معرفی قشم به عنوان پایلوت گردشگری 

S3 :9 84/2 188/4 149/7 از موقعیت ژئواستراتژیک جزیره و فاصله آن از نواحی بحران 

S4 :2 44/2 111/4 218/7 جزیره گذاری در بخش گردشگری افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه 

S5 :9 18/2 171/4 281/7 ای هقرار گرفتن در کانون گردشگری منطق 

S6 :9 84/2 144/7 127/7 والن کشوری به توسعه گردشگری در جزایر جنوبیافزایش توجه مسئ 

S7 :4 28/1 429/7 834/7 بر مخاطب در معرفی جزیره برای گردشگری ورزشیها  نقش مثبت رسانه 

S8 :7 99/1 822/4 479/4 افزایش نرخ رشد صنعت گردشگری ورزشی در کشور نسبت به دهه گذشته 

S9 :7 74/1 182/4 394/7 رت با کشورهای همجواامکان برگزاری مسابقا 

S10 :4 19/1 849/4 872/7 ها و مراکز اقامتی مناسب در جزیره وجود هتل 

S11 :9 32/2 144/4 142/7 وجود چشم انداز طبیعی و جذاب در جزیره 

 های پژوهش منبع: یافته
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ن فریدمن نشان داد که اختالف نتایج آزمو، ی نقاط ضعف توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشمبند رتبهدر  

با توجه به نتایج آزمون فریدمن و . (Pvalue < 447/4داری در بین نقاط ضعف تعیین شده وجود دارد ) یمعن

زیر را برای نقاط ضعف توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در نظر گرفت  بندی توان رتبه یمویلکاکسون 

 (.9)جدول 
 ه گردشگری ورزشی در شهر قشمنقاط ضعف توسع بندی رتبه 3جدول 

 رتبه میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین ها ضعف

W1 :2 28/1 121/4 223/7 عدم وجود ساختار تشکیالتی تحت عنوان گردشگری ورزشی در ساختار ورزش کشور 

W2 :2 37/1 142/4 234/7 قشم رهیکمبود تجربه برگزاری رویدادهای بین المللی در کشور در جز 

W3 :4 23/1 419/7 113/7 قشم رهیکشور در جز و نیروی انسانی آموزش دیده در بخش گردشگری ورزشی صانکمبود متخص 

W4: 2 18/1 188/4 222/7 و تربیت بدنی مناطق آزاد جهت گسترش گردشگری ورزشیهای ورزشی  کمبود ارتباطات بین المللی فدراسیون 

W5 : 2 84/1 878/4 234/7 قشم رهیورزشی استاندارد و مطلوب در جزکمبود امکانات و تاسیسات تفریحی 

W6 :4 24/1 779/7 177/7 قشم رهیکشور در جز دقیق و علمی برای توسعه گردشگری ورزشی در، و استراتژی صحیح ریزی هقدان برنامف 

W7 :( تبلیغاتکمبود و ترونیکی و نشریات الک ها تکمبود سای در قالبسیستم اطّالع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف 

 قشم رهیدر جز با گردشگران ورزشیی( در حوزه گردشگر
827/7 483/7 42/8 7 

W8 : 7 74/8 344/4 814/7 و تسلط مدیران و دست اندرکاران ورزشی کشور به زبان های خارجیآشنایی عدم 

W9 :7 92/8 734/7 343/7 توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال 

W10 :7 27/8 377/4 342/7 (فاضالب و غیره، جاده)ی محیطی و کالبدی ها تناکافی بودن زیرساخ 

W11: 4 12/1 882/4 134/7 جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری و ضعف در ضریب باالی ریسک سرمایه 

W12: 4 12/1 134/4 122/7 ی اجراییها هنهادها و دستگا اختالف نظر 

W13: 4 12/1 914/9 312/7 گردشگری ایجاد شده مستهلک شدن تأسیسات 

W14: 9 78/1 844/4 121/7 کمبود کمپ های گردشگری ورزشی در جزیره قشم 

 های پژوهش منبع: یافته

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اختالف ، ی توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشمها فرصتی بند رتبهدر  

با توجه به نتایج آزمون فریدمن و . (Pvalue < 447/4وجود دارد )ی تعیین شده ها فرصتداری در بین  یمعن

ی توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در نظر گرفت ها فرصتزیر را برای  بندی توان رتبه یمویلکاکسون 

 (.2)جدول 
 ی توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشمها فرصت بندی رتبه 4جدول 

 رتبه گین رتبهمیان انحراف استاندارد میانگین ها فرصت

O1 :2 14/2 119/4 211/7 یورزش یدادهایرو ریجهت برگزا ییایمناسب جغراف تیموقعمنطقه و در  جزیره قشم نقش و جایگاه 

O2 :2 94/1 112/4 144/7 نسبت به سایر کشورها )جزیره قشم( ایران هزینه پایین در 

O3 :2 12/2 814/4 142/7 مان جنوبی کشورمرد ایرانی و نوازی در فرهنگ اسالمی وجود روحیة مهمان 

O4 :2 92/1 381/4 134/7 نسبت به سایر کشورها ی خدمات و نیروی انسانیها همقرون به صرفه بودن هزین 

O5 :2 43/1 882/4 134/7 ی ورزشکاران سایر مللها هسازگاری تنوع غذایی کشور با ذائق 

O6 :2 41/1 941/7 848/7 ...(.بانجی جامپینگ و، روی آب اسکی، کایت سواری)های مهیج  مکان اجرای ورزشا 

O7 :4 73/1 441/7 381/7 جزیرهها و مراکز اقامتی در  قیمت پایین هتل 

O8 :9 12/1 947/7 371/7 یجاد امنیت به منظور حضور گردشگران در جزیرها 

O9 :7 24/1 711/7 718/4 عزم مسئوالن سازمان منطقه آزاد برای توسعه گردشگری جزیره قشم 

O10 :9 14/1 237/7 498/4 المللی قشم وجود فرودگاه بین 

O11 :9 38/1 417/7 381/7 فراهم بودن امکان ایجاد خدمات پشتیبانی و رفاهی 

O12 :2 38/2 181/4 191/7 فراوانی جمعیت بومی و نیروی کار ارزان در مقایسه با مناطق همجوار 

 های پژوهش منبع: یافته
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نتایج آزمون فریدمن نشان داد که اختالف ، یدهای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشمتهدی دبن رتبهدر  

با توجه به نتایج آزمون فریدمن و . (Pvalue < 447/4یدهای تعیین شده وجود دارد )تهدداری در بین  یمعن

م در نظر گرفت )جدول یدهای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشتهدزیر را برای  بندی توان رتبه یمویلکاکسون 

2.) 
 یدهای توسعه گرددشگری ورزشی در شهر قشمتهد بندی رتبه 5جدول 

 رتبه میانگین رتبه انحراف استاندارد میانگین یدهاتهد

T1 :9 41/2 847/4 249/7 گردشگری گذاری کالن کشورهای حوزه خلیج فارس و تسخیر بازارهای سرمایه 

T2 :4 74/1 828/4 194/7 ای همنطقهای سیاسی ملی و  تنش و بحران 

T3 :9 98/2 184/4 294/7 امکانات و خدمات گسترده تفریحی در مناطق رقیب 

T4 :9 11/2 414/7 197/7 ورزشیگردشگری  نسبت به نقش پایین بودن سطح آگاهی عمومی 

T5 :9 13/2 171/4 234/7 ورزشی یگردشگر ی کالن کشور در بخشها تنا مشخّص بودن سیاس 

T6: 7 21/1 349/4 827/7 ارز در عدم ثبات بازار آوریقش نوسانات برن 

T7 :7 19/1 489/7 387/7 کشور توانی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزشنا 

T8 :7 17/1 714/7 343/7 فرسوده بودن ناوگان هوایی کشورهای عربی 

T9 :4 72/1 824/4 177/7 رانای مورد وجود دیدگاه منفی و تبلیغات سوء کشورهای خارجی در 

T10: 4 79/1 812/4 141/7 ها تتورم و افزایش قیم 

T11: 9 24/2 121/4 249/7 کمبود سرمایه گذاری خارجی در کشور 

 های پژوهش منبع: یافته

 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و تعیین موقعیت استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی

با استفاده ، ارزشی لیکرت( عوامل توسط آنان 2ی )گذار ارزشبه پرسشنامه و  گانکنند شرکتی ها پاسخبا استفاده از 

برای  2تا  7های  ینهگزتعداد انتخاب  Xکه در آن  Y=(X1×1)+(X2×2)+ (X3×3)+ (X4×4)+ (X5×5)از فرمول 

وع این به دست آمد. سپس با تقسیم این اعداد به مجم Yبرای هر عامل ارزش عددی ، ی عوامل استگذار ارزش

و  ها قوتبرای  2و  9) 2تا  7ضریب وزنی هر عامل به دست آمد. در گام بعدی برای هر عامل یک امتیاز بین ، اعداد

شود که نشان دهنده وضعیت کنونی هر عامل است.  یمو تهدیدها( در نظر گرفته  ها ضعفبرای  4و  7و  ها فرصت

آید که مقدار آن حداقل یک و حداکثر چهار  یمعامل به دست هر  دار وزنامتیاز ، سپس با ضرب کردن دو عدد قبلی

دهد. چنانچه جمع امتیاز  یمنمره نهایی را برای عوامل داخلی و خارجی نشان ، باشد. مجموع نمرات بدست آمده یم

/تهدیدها غلبه خواهد داشت. ها ضعفرو بر  یشپی ها فرصت/ها قوتباشد بدین معنی است که  2/4نهایی بیش از 

به ترتیب  1و  1/تهدیدها خواهد بود. جدول ها ضعفباشد به معنای غلبه  2/4نین اگر امتیاز نهایی کمتر از همچ

 دهد. یمماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را به تفضیل نشان 
 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 6جدول 

 دار وزنامتیاز  امتیاز وضع موجود وزن عوامل داخلی

    ها قوت

S1 :44/4 9 44/4 نزدیکی به سرزمین اصلی و امکان دسترسی آسان به جزیره 

S2 :44/4 9 44/4 تصویب طرح معرفی قشم به عنوان پایلوت گردشگری 

S3 :41/4 9 44/4 از موقعیت ژئواستراتژیک جزیره و فاصله آن از نواحی بحران 

S4 :44/4 9 44/4 جزیره گذاری در بخش گردشگری افزایش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه 

S5 :49/4 9 47/4 ای هقرار گرفتن در کانون گردشگری منطق 

S6 :43/4 9 49/4 افزایش توجه مسئوالن کشوری به توسعه گردشگری در جزایر جنوبی 

S7 :42/4 2 41/4 بر مخاطب در معرفی جزیره برای گردشگری ورزشیها  نقش مثبت رسانه 

S8 :24/4 2 74/4 ری ورزشی در کشور نسبت به دهه گذشتهافزایش نرخ رشد صنعت گردشگ 

S9 :91/4 2 43/4 رامکان برگزاری مسابقات با کشورهای همجوا 

S10 :42/4 2 41/4 ها و مراکز اقامتی مناسب در جزیره وجود هتل 
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S11 :44/4 9 44/4 وجود چشم انداز طبیعی و جذاب در جزیره 

    ها ضعف

W1 :47/4 7 47/4 تی تحت عنوان گردشگری ورزشی در ساختار ورزش کشورعدم وجود ساختار تشکیال 

W2 :44/4 7 44/4 قشم رهیکمبود تجربه برگزاری رویدادهای بین المللی در کشور در جز 

W3 :74/4 4 41/4 قشم رهیکشور در جز و نیروی انسانی آموزش دیده در بخش گردشگری ورزشی صانکمبود متخص 

W4: 47/4 7 47/4 و تربیت بدنی مناطق آزاد جهت گسترش گردشگری ورزشیهای ورزشی  ین المللی فدراسیونکمبود ارتباطات ب 

W5 :44/4 7 44/4 قشم رهیکمبود امکانات و تاسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب در جز 

W6 :42/4 7 42/4 قشم رهیور در جزکش دقیق و علمی برای توسعه گردشگری ورزشی در، و استراتژی صحیح ریزی هقدان برنامف 

W7 :( در  تبلیغاتکمبود و و نشریات الکترونیکی  ها تکمبود سای در قالبسیستم اطاّلع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف

 قشم رهیدر جز با گردشگران ورزشیی( حوزه گردشگر
41/4 4 74/4 

W8 : 72/4 4 41/4 بان های خارجیو تسلط مدیران و دست اندرکاران ورزشی کشور به زآشنایی عدم 

W9 :72/4 4 41/4 توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال 

W10 :71/4 4 48/4 (فاضالب و غیره، جاده)ی محیطی و کالبدی ها تناکافی بودن زیرساخ 

W11: 74/4 4 41/4 جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری و ضعف در ضریب باالی ریسک سرمایه 

W12: 74/4 4 42/4 ی اجراییها هنهادها و دستگا ف نظراختال 

W13: 48/4 7 42/4 مستهلک شدن تأسیسات گردشگری ایجاد شده 

W14: 49/4 7 49/4 کمبود کمپ های گردشگری ورزشی در جزیره قشم 

 29/4  7 جمع کل

 های پژوهش منبع: یافته

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 7جدول 

 دار وزنامتیاز  ضع موجودامتیاز و وزن عوامل خارجی

    ها فرصت

O1 :49/4 9 47/4 یورزش یدادهایرو ریجهت برگزا ییایمناسب جغراف تیموقعمنطقه و در  جزیره قشم نقش و جایگاه 

O2 :74/4 9 42/4 نسبت به سایر کشورها )جزیره قشم( ایران هزینه پایین در 

O3 :49/4 9 47/4 مردمان جنوبی کشور رانیای و نوازی در فرهنگ اسالمی وجود روحیة مهمان 

O4 :44/4 2 42/4 نسبت به سایر کشورها ی خدمات و نیروی انسانیها همقرون به صرفه بودن هزین 

O5 :44/4 2 42/4 ی ورزشکاران سایر مللها هسازگاری تنوع غذایی کشور با ذائق 

O6 :42/4 2 41/4 ...(.ی وبانج، اسکی روی آب، کایت سواری)های مهیج  مکان اجرای ورزشا 

O7 :91/4 2 43/4 جزیرهها و مراکز اقامتی در  قیمت پایین هتل 

O8 :42/4 2 41/4 یجاد امنیت به منظور حضور گردشگران در جزیرها 

O9 :28/4 2 74/4 عزم مسئوالن سازمان منطقه آزاد برای توسعه گردشگری جزیره قشم 

O10 :42/4 2 41/4 المللی قشم وجود فرودگاه بین 

O11 :91/4 2 43/4 فراهم بودن امکان ایجاد خدمات پشتیبانی و رفاهی 

O12 :41/4 9 44/4 فراوانی جمعیت بومی و نیروی کار ارزان در مقایسه با مناطق همجوار 

    یدهاتهد

T1 :44/4 7 44/4 گردشگری گذاری کالن کشورهای حوزه خلیج فارس و تسخیر بازارهای سرمایه 

T2 : 42/4 7 42/4 ای ههای سیاسی ملی و منطق و بحرانتنش 

T3 :44/4 7 44/4 امکانات و خدمات گسترده تفریحی در مناطق رقیب 

T4 :44/4 7 44/4 ورزشیگردشگری  نسبت به نقش پایین بودن سطح آگاهی عمومی 

T5 :44/4 7 44/4 ورزشی یگردشگر ی کالن کشور در بخشها تنا مشخّص بودن سیاس 

T6 :74/4 4 41/4 ارز در عدم ثبات بازار آورینوسانات بر قشن 

T7 :78/4 4 43/4 کشور توانی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزشنا 

T8 :72/4 4 41/4 فرسوده بودن ناوگان هوایی کشورهای عربی 

T9 :49/4 7 49/4 ایران مورد وجود دیدگاه منفی و تبلیغات سوء کشورهای خارجی در 

T10: 42/4 7 42/4 ها تم و افزایش قیمتور 

T11: 44/4 7 44/4 کمبود سرمایه گذاری خارجی در کشور 

 77/9  7 جمع کل

 های پژوهش منبع: یافته

ی موجود در ها ضعفبر  ها قوتنشان دهنده غلبه ، برای ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 29/4حصول نمره نهایی 

برای ماتریس ارزیابی  77/9حصول نمره نهایی ، . بر همین اساسباشد یمتوسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم 

باشد. با در نظر  یمیدهای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم تهدبر  ها فرصتنشان دهنده غلبه ، عوامل خارجی
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توان موقعیت استراتژیک برای توسعه گردشگری  یمگرفتن نمرات حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی 

 Xی دیوید استفاده شده است. روی محور ا خانهشهر قشم را تعیین نمود. برای این امر از دیاگرام نه ورزشی در 

این  Yشود و روی محور  یمحاصل از ارزیابی عوامل داخلی نشان داده  دار وزنمجموع امتیاز ، یا خانهدیاگرام نه 

موقعیت استراتژیک  7شکل  شود. یمن داده حاصل از ارزیابی عوامل خارجی نشا دار وزنمجموع امتیاز ، دیاگرام

 دهد. یمی دیوید نشان ا خانهتوسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم را بر روی دیاگرام نه 

 
 دیاگرام دیوید و موقعیت استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم 1شکل 

 کند.  یمه دسته راهبرد را پیشنهاد شود این ماتریس سه وضعیت اصلی را مشخص کرده و س یمهمانگونه که مالحظه 

 
 ی و موقعیت استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشما خانهماتریس چهار  2شکل 

شود شایسته  یم( معین SO ،ST ،WO ،WTچهار دسته راهبرد ) SWOTاما با توجه به این که براساس چارچوب 

ده چهارخانه اصلی بوده و متعاقب آن توصیه کننده چهار ی ترسیم شود که نشان دهنا گونهاست این ماتریس هم به 

توانیم به ماتریس  یمی را نصف کنیم ا خانهدسته راهبرد اصلی باشد. چنانچه ابعاد افقی و عمودی ماتریس نه 

، کنید یمی چنانکه از حیث نمرات عوامل داخلی و خارجی مشاهده ا خانهی دست یابیم. در ماتریس چهار ا چهارخانه

قرار دارد و این بدین معنی است که باید با تکیه بر موقعیت راهبردی تهاجمی به توسعه  SOیت در خانه موقع
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ی و موقعیت استراتژیک توسعه گردشگری ا چهارخانهماتریس 4گردشگری ورزشی در شهر قشم پرداخت. شکل 

 دهد. یمورزشی در شهر قشم را نشان 

توان نتیجه  یمی ا چهارخانهی و ا خانه نههای  یسماتراین مطالعه در از وضعیت قرارگیری نمرات به دست آمده از 

( است. هدف از SOی توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم مبتنی بر راهبردهای تهاجمی )راهبردهاگرفت که 

 باشد. یمی محیطی با بکارگیری نقاط قوت سازمان ها فرصتحداکثر استفاده از ، SOهای  یاستراتژاجرای 

 (SWOTهای توسعه )ماتریس تحلیل  یاستراتژبررسی  

های توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم  یاستراتژتوان  یماز طریق بررسی تقابل عوامل چهارگانه مورد مطالعه 

 ارائه نمود. 8را به صورت جدول 
 SWOT ماتریس تحلیل 8جدول 

 عوامل داخلی             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 (S) ها قوت

S1 :جزیره به آسان دسترسی امکان و اصلی سرزمین به دیکینز 

S2 :گردشگری پایلوت عنوان به قشم معرفی طرح تصویب 

S3 :زا بحران نواحی از آن فاصله و جزیره ژئواستراتژیک موقعیت 

S4 :بخش در گذاری سرمایه برای خصوصی بخش تمایل افزایش 

 جزیره گردشگری

S5 :ای هطقمن گردشگری کانون در گرفتن قرار 

S6 :در گردشگری توسعه به کشوری مسئوالن توجه افزایش 

 جنوبی جزایر

S7 :برای جزیره معرفی در مخاطب برها  رسانه مثبت نقش 

 ورزشی گردشگری

S8 :نسبت کشور در ورزشی گردشگری صنعت رشد نرخ افزایش 

 گذشته دهه به

S9 :همجوار کشورهای با مسابقات برگزاری امکان 

S10 :جزیره در مناسب اقامتی مراکز و ها هتل وجود 

S11 :جزیره در جذاب و طبیعی انداز چشم وجود 

 (W) ها ضعف

W1 :ورزشی گردشگری عنوان تحت تشکیالتی ساختار وجود عدم 

 کشور ورزش ساختار در

W2 :در کشور در المللی بین رویدادهای برگزاری تجربه کمبود 

 قشم جزیره

W3 :بخش در دیده آموزش یانسان نیروی و متخصصان کمبود 

 قشم جزیره در کشور ورزشی گردشگری

W4 :تربیت و ورزشی های فدراسیون المللی بین ارتباطات کمبود 

 ورزشی گردشگری گسترش جهت آزاد مناطق بدنی

W5 :و استاندارد ورزشی تفریحی تاسیسات و امکانات کمبود 

 قشم جزیره در مطلوب

W6 :برای علمی و دقیق، یحصح استراتژی و ریزی هبرنام فقدان 

 قشم جزیره در کشور در ورزشی گردشگری توسعه

W7 :قالب در) ضعیف عمومی روابط و ناقص رسانی اطّالع سیستم 

 حوزه در تبلیغات کمبود و الکترونیکی نشریات و ها تسای کمبود

 قشم جزیره در ورزشی گردشگران با( گردشگری

W8 :کشور ورزشی اراناندرک و دست مدیران تسلط و آشنایی عدم 

 خارجی های زبان به

W9 :سال مختلف فصول در گردشگران نامناسب توزیع 

W10 :فاضالب، جاده) کالبدی و محیطی یها تزیرساخ بودن ناکافی 

 (غیره و

W11 :و گردشگری بخش در گذاری سرمایه ریسک باالی ضریب 

 سرمایه جذب در ضعف

W12 :اجرایی یها هدستگا و نهادها نظر اختالف 

W13 :شده ایجاد گردشگری تأسیسات شدن مستهلک 

W14 :قشم جزیره در ورزشی گردشگری های کمپ کمبود 

 (O) ها فرصت

O1 :منطقه در قشم جزیره جایگاه و نقش 

 جهت جغرافیایی مناسب موقعیت و

 ورزشی رویدادهای برگزاری

O2 :( قشم جزیره) ایران در پایین هزینه

 کشورها سایر به نسبت

O3 :در نوازی مهمان روحیة وجود 

 جنوبی مردمان ایرانی و اسالمی فرهنگ

 کشور

O4 :یها ههزین بودن صرفه به مقرون 

 SOراهبردهای 

S4, O6 جلب مشارکت بخش خصوصی برای رونق گرفتن :

، آب روی اسکی، سواری ی ماجراجویانه مانند کایتها ورزش

 ...و جامپینگ بانجی

S9,O12, O11, O10, O4 برگزاری مسابقات حاشیه خلیج :

ها و  ینههزشهر قشم با توجه به مقرون به صرفه بودن فارس در 

 فراهم بودن خدمات پشتیبانی و رفاهی

S6, O9 برقراری یک تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه :

آزاد قشم و مسئوالن کشور برای توسعه گردشگری ورزشی در 

 شهر قشم

 WOراهبردهای 

W14, W13, W5, O9اد قشم : جلب مشارکت سازمان منطقه آز

در ساخت امکانات و تأسیسات تفریحی ـ ورزشی استاندارد و 

 مطلوب

W11, O11, O10, O7, O4 استفاده از پتانسیل منطقه آزاد قشم :

 گذاری در بخش گردشگری یهسرمابرای کاهش ریسک 

W6, O12, O11, O10, O7, O4 ایجاد یک برنامه جامع و :

در شهر قشم برای  های موجود دقیق برای هماهنگ ساختن پتانسیل

 توسعه گردشگری ورزشی در منطقه



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  831

 سایر به نسبت انسانی نیروی و خدمات

 کشورها

O5 :با کشور غذایی تنوع سازگاری 

 ملل سایر ورزشکاران یها هذائق

O6 :مهیج های ورزش اجرای امکان 

 یبانج، آب روی اسکی، سواری کایت)

 ..(..و جامپینگ

O7 :در اقامتی مراکز و ها هتل پایین قیمت 

 جزیره

O8 :حضور منظور به امنیت ایجاد 

 جزیره در گردشگران

O9 :برای آزاد منطقه سازمان مسئوالن عزم 

 قشم جزیره گردشگری توسعه

O10 :قشم المللی بین فرودگاه وجود 

O11 :خدمات ایجاد امکان بودن فراهم 

 یرفاه و پشتیبانی

O12 :کار نیروی و بومی جمعیت فراوانی 

 همجوار مناطق با مقایسه در ارزان

 

 

 (Tتهدیدها )

T1 :حوزه کشورهای کالن گذاری سرمایه 

 گردشگری بازارهای تسخیر و فارس خلیج

T2 :و ملی سیاسی های بحران و تنش 

 ای همنطق

T3 :تفریحی گسترده خدمات و امکانات 

 رقیب مناطق در

T4 :عمومی آگاهی سطح بودن پایین 

 ورزشی گردشگری نقش به نسبت

T5 :کالن یها تسیاس بودن مشخّص نا 

 ورزشی گردشگری بخش در کشور

T6 :عدم در ارز برآوری نوسانات نقش 

 بازار ثبات

T7 :سرمایه برای خصوصی بخش ناتوانی 

 کشور ورزش در گذاری

T8 :هوایی ناوگان بودن فرسوده 

 عربی کشورهای

T9 :سوء تبلیغات و منفی دیدگاه وجود 

 ایران مورد در خارجی رهایکشو

T10 :ها تقیم افزایش و تورم 

T11 :در خارجی گذاری سرمایه کمبود 

 کشور

 STراهبردهای 

S3, T7, T2, T1 های خارجی در حوزه  یهسرما: جذب

 ژئواستراتژیک گردشگری شهر قشم با تمرکز بر حفظ موقعیت

 جزیره

S6, T5 های کالن کشور برای توسعه  یاستس: مشخص ساختن

 گردشگری ورزشی در جزیره قشم

S4, T1 همکاری بین بخش  نامه تفاهم: تسهیل شرایط امضای

گذاران خارجی برای جلب  یهسرماخصوصی داخلی و 

 گذاری مشترک در گردشگری ورزشی جزیره قشم یهسرما

 

 WTراهبردهای 

W7, T4 :ی گسترده برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به رسان اطالع

 شی در منطقهنقش گردشگری ورز

W11, T10,T6 کنترل تورم و نرخ ارز جهت کاهش ریسک :

 گذاری یهسرما

 های پژوهش منبع: یافته

 گیری بحث و نتیجه

قشم در شهر  یورزشگردشگری توسعه  یطرح استراتژ ینتدوبه  SWOTدر این پژوهش سعی شد تا بر پایه روش 

سعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در موقعیت تهاجمی پرداخته شود. نتایج نشان داد که موقعیت استراتژیک تو

SO  .های یاستراتژ یدر اجراقرار دارد SO یخارج یها از فرصت کوشد یمی با استفاده از نقاط قوت داخل سازمان 

نتایج نشان داد ، ی نقاط قوت توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشمبند رتبهپس از . ایدرا نم یحداکثر بهره بردار
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امکان برگزاری مسابقات با و  یش نرخ رشد صنعت گردشگری ورزشی در کشور نسبت به دهه گذشتهافزا"که 

 نیتر نییپا "نزدیکی به سرزمین اصلی و امکان دسترسی آسان به جزیره"باالترین اولویت و  "رکشورهای همجوا

دشگری ورزشی در شهر اولویت را در بین نقاط قوت تعیین شده داشتند. همچنین در بین نقاط ضعف توسعه گر

و نشریات  ها تیکمبود سا )در قالبسیستم اطّالع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف "چهار عامل ، قشم

و تسلط آشنایی عدم "، "قشم رهیدر جز با گردشگران ورزشیی( در حوزه گردشگر تبلیغاتکمبود و  الکترونیکی

توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف "، "یمدیران و دست اندرکاران ورزشی کشور به زبان های خارج

باالترین اولویت و چهار عامل  "(فاضالب و غیره، جاده)محیطی و کالبدی  یها رساختیناکافی بودن ز"و  "سال

عدم وجود ساختار تشکیالتی تحت "، "قشم رهیکمبود تجربه برگزاری رویدادهای بین المللی در کشور در جز"

و تربیت های ورزشی  کمبود ارتباطات بین المللی فدراسیون "، "ر ساختار ورزش کشورعنوان گردشگری ورزشی د

کمبود امکانات و تاسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و  "و  "بدنی مناطق آزاد جهت گسترش گردشگری ورزشی

گردشگری  ی توسعهها فرصتاولویت را داشتند. باالترین اولویت در بین  نیتر نییپا "قشم رهیمطلوب در جز

 نیتر نییپاو  "عزم مسئوالن سازمان منطقه آزاد برای توسعه گردشگری جزیره قشم"ورزشی در شهر قشم به عامل 

 یدادهایرو ریجهت برگزا ییایمناسب جغراف تیموقعمنطقه و در  جزیره قشم نقش و جایگاه"اولویت به سه عامل 

فراوانی جمعیت "و  "مردمان جنوبی کشور ایرانی و نوازی در فرهنگ اسالمی وجود روحیة مهمان "، "یورزش

 اختصاص داشت. "بومی و نیروی کار ارزان در مقایسه با مناطق همجوار

ارز در عدم  آوریقش نوسانات برن"سه عامل ، همچنین در بین تهدیدهای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم

به روز بودن ناوگان هوایی "و  "کشور زشدر ور یگذار هیتوانی بخش خصوصی برای سرمانا"، "ثبات بازار

گذاری کالن کشورهای حوزه خلیج فارس و تسخیر  سرمایه "باالترین اولویت و پنج عامل  "کشورهای عربی

 پایین بودن سطح آگاهی عمومی"، "امکانات و خدمات گسترده تفریحی در مناطق رقیب"، "گردشگری بازارهای

و  "ورزشی یگردشگر ی کالن کشور در بخشها تشخّص بودن سیاسنا م"، "ورزشیگردشگری  نسبت به نقش

اولویت را داشتند. نمره بدست آمده از ارزیابی عوامل داخلی  نیتر نییپا "کمبود سرمایه گذاری خارجی در کشور"

که نشان دهنده غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف  باشد یم 29/4، مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم

در ارزیابی عوامل خارجی مؤثر بر توسعه  77/9. همچنین حصول نمره نهایی باشد یمر محیط داخلی موجود د

بر تهدیدهای موجود در محیط خارجی است. بر این  ها فرصتنشان دهنده غلبه ، گردشگری ورزشی شهر قشم

موقعیت راهبردی توسعه  ،یا خانهبا اعمال نمرات حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ماتریس نه ، اساس

برای گردشگری  "رشد و توسعه"که نشان دهنده موقعیت  ردیگ یمقرار  IIگردشگری ورزشی شهر قشم در خانه 

موقعیت راهبردی توسعه ، یا چهارخانهباشد. همچنین با اعمال این نمرات به ماتریس  ورزشی در شهر قشم می

. الزم باشند یم "تهاجمی"بردهای پیشنهادی برای این موقعیت که راه ردیگ یمقرار  SOگردشگری ورزشی در خانه 

ی محیطی با بکارگیری نقاط قوت ها فرصتحداکثر استفاده از ، SOهای  یاستراتژهدف از اجرای به ذکر است که 

، (SOدر این پژوهش برای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم در موقعیت کنونی )موقعیت  باشد. یمسازمان 

، آب روی اسکی، سواری یی مانند کایتها ورزشجلب مشارکت بخش خصوصی برای رونق گرفتن  " استراتژی
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که  دهند یم( این مفهوم را ارائه 4442پیشنهاد گردید. در همین راستا تاملینسون و همکاران ) "و... جامپینگ بانجی

گردشگری باشد )نیمو و  سبک زندگی و، ی ورزشها حوزهی ماجراجویانه بایستی پلی بین ها تیفعالحوزه 

پژوهشگران قابلیتها و ظرفیتهای گردشگری ورزشی را عاملی مهم در توسعه صنعت گردشگری . (4441، همکاران

رشد روز افزون عالقه به مشارکت در این ، (. با توجه به این موضوع4، 7931، گندمکار و همکاران)اند هذکر کرد

در  ربط یذتوسط سازمان های  ها یمش خطبیان کرد که در تعیین  توان یمحوزه و پتانسیل باالی گردشگری در منطقه 

، ی مرسومها ورزشبایستی با مطالعه و بررسی دقیق به این حوزه توجه شود. همانند ، خصوص برخورد با این مسئله

لت و راسل ی پژوهش کها افتهی ماجراجویانه نیز گاهاً وابسته و نیازمند تجهیزات و امکانات هستند. یها ورزش

ی ماجراجویانه وجود دارد. نوآوری ها ورزش( نشان داد که رابطه بسیار قوی بین توسعه تجهیزات و توسعه 4443)

ی بین فرد منحصربهاست. این عامل ارتباط  کننده نییتعی ماجراجویانه بسیار ها ورزشمداوم در تجهیزات در توسعه 

رزش های معمول وجود ندارد. از این رو حضور بخش خصوصی در حامیان مالی و بازار به وجود می آورد که در و

ی ماجراجویانه و متعاقباً توسعه گردشگری ورزشی در منطقه گردد. ها ورزشباعث توسعه  تواند یماین حوزه 

برگزاری مسابقات  "، استراتژی دیگری که برای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم پیشنهاد گردیده است

و فراهم بودن خدمات پشتیبانی و  ها نهیهزس در شهر قشم با توجه به مقرون به صرفه بودن حاشیه خلیج فار

عالوه بر جذب گردشگرانی که با اهداف مختلف به  تواند یم. در واقع برگزاری رویدادهای ورزشی باشد یم "رفاهی

اورت و و مطابق با نتایج تحقیق تأثیرات مختلفی را بر منطقه داشته باشد. در همین راستا ، شوند یممنطقه وارد 

 یرو غ یمبه شکل مستق یدجد غلیش یها فرصت یجادمنجر به ا یورزش یدادهایرو یبرگزار، (4474همکاران )

به ، اقتصادی یردر مورد متغ، ماه 78در زمان  یداداز شش رو یدر بررس، (4474) یبسونگهمچنین  .شود یم یممستق

در آن ، پول یقشغل و تزر یجادافراد و ا یباعث رفاه مال، ان در محل برگزاریکه حضور تماشاگر یدندرس یجهنت ینا

 یهایباز یرشاخص نظ یدادهایگسترده است و از رو یاربس، یدادرو ی. دور نمای گردشگری ورزششود یجامعه م

 یانتماشاچ ،یدادرو یگردشگری ورزش یود. وقتش میرا شامل  یبسکتبال جوانان دانشگاه قاتگرفته تا مساب یکالمپ

 یتاهم به خاطر یکالمپ یها ی. بازمیکن یرا مشاهده م یدادرو یما گردشگران ورزش کند یخارج از منطقه را جذب م

که  یدادرو یگردشگران ورزش یداند. مطالعات جد مورد مطالعه قرار گرفته یعبه طور وس یورزش یمدر تقو یادشانز

، یزش. انگکند یغلبه نم« آنجا بودن»تجربه  بر یزیچ یچکه ه دهد یاند نشان م حضور داشته یکالمپ یها یدر باز

 یموضوع مشکل ها نهیهز یریگ چه الگوهای اندازه دارد. اگر یرانو مد یابانبازار، زانیر برای برنامه ییها یدگیچیپ

 اند. تمرکز کرده یزبانات اقتصادی آنها بر جوامع میربر تأث یدادرو یدر مورد گردشگران ورزش یقاتاست اما اکثر تحق

برقراری یک تفاهم نامه "، استراتژی آخری که برای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم پیشنهاد گردیده است

. باشد یم "همکاری بین سازمان منطقه آزاد قشم و مسئوالن کشور برای توسعه گردشگری ورزشی در شهر قشم

 یها در دستگاه یعدم آمادگ یرمتغ( به این نتیجه رسیدند که 7932و همکاران ) زاده یتق، مطابق با نتایج این تحقیق

ید در تهد ینبه عنوان مهمتر، یحضور گردشگران خارج یاقتصاد ی ـفرصت فرهنگاز و مردم جهت استفاده  ییاجرا

فرهنگی و ، اجتماعی، ی اقتصادیها جنبهبنابراین به هنگام تدوین راهبردها باید به  توسعه گردشگری مطرح است.

نتایج مطالعات انجام شده یاسی گردشگری ورزشی توجه خاصی نمود و مدیریت باید به این عوامل اهمیت بدهد. س
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، اجتماعی، یک پدیده اقتصادی هد در دنیای امروز گردشگری به عنواند مینشان  گردشگری ورزشیدر حوزه 

نعت پویا را به عنوان منبع اصلی (. بسیاری از کشورها این ص727، 7931، سوادیاست ) مطرح سیاسی و فرهنگی

صنعت از این رو  اند. داشتهمورد توجه قرار ها  رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساخت، اشتغال زایی، درآمد

 ود.ش میشناخته ، یتوسعه مل ینداز ارکان عمده فرا یکیبه عنوان ، یورزش یگردشگر

 منابع
 2 نشریه گردشگری شهری. سخت)شهرستان دنا یداری شهری مورد: شهر سی(. نقش گردشگری در پا7931سعیدرضا )، اکبریان رونیزی

(2 :)7-74. 

های توسعة پایدار گردشگری با استفاده از  (. ارزیابی و تدوین استراتژی7932) احمد، ایرانی، کیومرث، نعیمی، محمدرضا، پورمحمدی
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