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ABSTRACT
Introduction & Purpose: The aim of the present study was to
develop strategies for the development of sports tourism in Ilam
province. The present study was an analytical-descriptive-field study
and was conducted in the field.
Methodology: The statistical population of the study included all
managers and experts of sports and youth departments of Ilam province
60 people and tourism and cultural heritage departments were 80 people
(N =140). The statistical sample was estimated by the whole method.
Results: The data collection tool was a researcher-made
questionnaire; Its formal validity was confirmed by 12 professors of
sports management and its reliability was calculated to be (α = 0.88).
Data analysis was performed using descriptive statistics tests using
SPSS software version 23. The results showed that sports tourism in
Ilam province has 12 strengths, 12 weaknesses, 11 opportunities and
12 threats, which were determined after analyzing the data and
forming an evaluation matrix for each internal and external factors.
contract.
Conclusion: In order to achieve the developed vision and predicted
goals of development and improvement of sports tourism, applying
the strategies developed in this research and reducing the internal
weaknesses of the organizations in charge of sports tourism and
paying attention to tourist attractions have a positive effect on
attracting tourists.

Author: Kazem Seyfpour. Bachelor, Department of Physical Education and Sports Science,
Payame Noor University, South Center, Tehran, Iran
Email: kazemseyfpour71@gmail.com

مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری361-371 )1399( 3 ،

مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری
وب سایتhttp://www.jmbs.ir/ :

تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی استان ایالم
حامد کریمی ،1محمدآمره ،2ایمان حسنوند ،3کاظم

سیفپور*4

 .1دکترا ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
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روش شناسی : :جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان
ایالم  60نفر و ادارات گردشگری و میراث فرهنگی به تعداد  80نفر بودند ( .)N= 140نمونه آماری به
روش کل شمار برآورد شد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن
توسط  12نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن برابر با ( )α= 0/88محاسبه
شد.
نتایج :تجزیه و تحلیل دادهها با از آزمونهای آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 23
انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری ورزشی استان ایالم دارای  12نقطه قوت 12 ،ضعف،
 11فرصت و  12تهدید میباشد که پس از تحلیل دادهها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل
داخلی و خارجی مشخص شد ،گردشگری ورزشی استان ایالم در موقعیت  WTقرار دارد.
نتیجه گیری  :برای رسیدن به چشمانداز تدوین شده و اهداف پیشبینی شده توسعه و بهبود گردشگری
ورزشی  ،بکارگیری راهبردهای تدوین شده در این تحقیق و کاهش ضعفهای درونی سازمانهای متولی
گردشگری ورزشی و توجه به جاذبههای توریستی در جلب گردشگران اثر مثبتی دارد.
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گردشگري به دليل تأثيرات مثبت اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي
به ویژه درآمدزایي و تأثير در رشد اقتصادي كشورها ،به
بزرگترین صنعت در جهان تبدیل شده و براي اغلب كشورهاي
جهان ،منبع مهمي براي فعاليتهاي تجاري ،سياسي و
اشتغالزایي محسوب ميشود .صنعت گردشگري از جمله صنایع
پر درآمد و در عين حال سالم و پاك براي اقتصاد هر كشور
محسوب ميشود (شهریاري و همکاران .)1394 ،رونق این صنعت
بيانگر ثبات سياسي ،اقتصادي ،امنيتي ،فرهنگي و علمي
كشورهاي جهان است .به عبارت دیگر ،صنعت گردشگري با
برخورداري از امتيازات منحصر به فرد همزمان چندین هدف را
در فضاي ملي یك كشور تأمين ميكند (ابراهيمي و همکاران،
.)1388
امروزه گردشگري به عنوان یکي از بزرگترین و متنوعترین
صنایع دنيا به حساب ميآید ،و بسياري از كشورها ،این صنعت
پویا را به عنوان منبع اصلي درآمد ،اشتغالزایي ،رشد بخش
خصوصي و توسعه زیر ساختهاي خود ميدانند .حجم مبادالت
بين المللي گویاي آن است كه صنعت گردشگري بيش از 20
درصد كل مبادالت بينالمللي را شامل ميشود (اصفهاني و
همکاران .)1388 ،صنعت گردشگري نقش ویژهاي در اقتصاد
جهاني به عهده دارد .به طوري كه ،این صنعت عامل مؤثري در
تعامل فرهنگها ،گفتگوي تمدنها و برقراري و تحکيم انس و
الفت بين ملتهاست (قياميراد و حسينپور .)1387 ،لذا
گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبدیل شدن به یکي از
اركان اصلي اقتصاد تجاري در جهان است .افزون بر این بسياري
از برنامهریزان و سياستگذاران توسعه نيز از صنعت گردشگري
به عنوان ركن اصلي توسعه پایدار یاد ميكنند (ادبي فيروزجاه و
همکاران .)1388 ،امروزه جهانگردي پيکره اصلي اقتصاد برخي
از كشورها را تشکيل ميدهد و مولد اقتصادي و اشتغالزایي است،
صنعت گردشگري نقش ویژهاي در اقتصاد جهاني به عهده دارد.
تا جایي كه بر اساس پيشبيني سازمان جهاني گردشگري در
سال  ،2004تا سال  2010بيش از  43از مشاغل جهان مربوط
به صنعت گردشگري خواهد بود (اصفهاني و همکاران.)1388 ،
یکي از بخشهاي مهم و پر اهميت كه قابليت تبدیل به امر فرا
بخشي در صنعت گردشگري را دارد ،ورزش است؛ كه از آن به
عنوان گردشگري ورزشي نام برده ميشود (قياميراد و حسينپور،
 .)1387اكنون گردشگري ورزشي یکي از گونههاي روبه رشد

گردشگري است كه در آن مسابقات و رویدادهاي ورزشي تعداد
زیادي از گردشگران را جلب ميكند؛ مسابقات ورزشي كه با
شركت تيمهاي مختلف ورزشي و از نقاط مختلف كشور برگزار
ميشود ،یکي از رویدادهایي است كه ميتواند توجه گردشگران
را به خود جلب كند و هر كشور و شهري كه برگزاركننده
مسابقات ورزشي است ،محصوالت و خدمات گوناگوني را براي
جلب گردشگر ارائه ميدهد و هر گردشگر این امکان را دارد كه
از ميان مقصدها و رویدادهاي مختلف ،یکي را انتخاب كند
(شهریاري و همکاران .)1394 ،از اینرو بسياري از كشورها با
سرمایهگذاري فراوان اثرات و فواید این گونه گردشگري را بخوبي
جذب نمودهاند (امري .)2010 ،1و از آن به عنوان منبعي مهم
جهت بهبود وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي و افزایش
اشتغال و درآمد ،توسعه زیرساختها ،افزایش شهرت و برندسازي
خود استفاده ميكنند (ون در زي.)2011 ،2
بنا به تحقيق ادبي فيروزجاه ( )1385گردشگري ورزشي به
عنوان صنعتي پيشرو در اكثر كشورهاي دنيا در حال اوجگيري و
توسعه است و پيشبيني شده است ،این صنعت تا سال 2020
به طور ميانگين هر ساله رشدي معادل  10درصد خواهد داشت.
بنابر این همه كشورها در تالشند ،جوامعي را براي توسعه
گردشگري ورزشي ،برگزاري رویدادهاي مهم ورزشي و جذب
گردشگران مهيا سازند (زیتونلي و همکاران .)1390 ،ایمز3
( ) 2011در تحقيق خود به این نکته اشاره دارد ،كشور امارات
تمركز خود را از اقتصاد مبتني بر نفت و گاز تغيير داده و در
نتيجه شاهد رشد صنایع خدماتي مرتبط با سالمتي ،ورزش و
گردشگري بوده است (حميدي و همکاران .)1389 ،كشور تركيه
با تدوین استراتژي  2023در سال  2007و با سرمایهگذاري بر
گردشگري ورزشي ،خصوصاً شهر آنتاليا در سال  700 ،2003تيم
ورزشي و در سال  1200 ،2007تيم ورزشي از سراسر دنيا ،جهت
برگزاري اردوهاي مقدماتي ورزشي به كشوركشاند ( اوچز 4و
همکاران.)2010 ،
مقصود از تدوین راهبرد این است كه مأمویت سازمان
تعيين شود و از عوامل محيطي خارجي كه سازمان را تهدید
مي كنند ،شناسایي گردند؛ و قوت ها و ضعف هاي داخلي
سازمان ،هدف هاي بلند مدت و انتخاب راهبردهاي خاص براي
ادامه فعاليت ها تعيين شود (رابينز .)1393 ،5یکي از مهم ترین
و كاربردي ترین مدل هاي برنامه ریزي راهبردي  ،ماتریس
 SWOTاست ،ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید،
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تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی استان ایالم

ابزار مهمي است كه مدیران به وسيله آن اطالعات را مقایسه
مي كنند و مي توانند با استفاده از آن به  4نوع راهبرد
( استراتژي تهاجمي ،1استراتژي رقابتي ،2استراتژي محافظه
كارانه ،3استراتژي تدافعي )4ارائه دهند (الواني .)1390 ،در
اجراي راهبردهاي  SOسازمان با استفاده از قوت هاي داخلي
مي كوشد ،از فرصت هاي خارجي بهره برداري كند؛ هدف از
راهبردهاي  WOاین است كه سازمان با بهره برداري از
فرصت هاي موجود در محيط خارج بکوشد آثار ضعف هاي
داخلي را بهبود بخشد؛ سازمان ها در اجراي راهبردهاي ST
مي كوشند كه با استفاده از قوت هاي خود آثار ناشي از
تهدیدات موجود در محيط خارج را كاهش دهند .سازمان هایي
كه  WTرا به اجرا در مي آورند .حالت تدافعي به خرد مي گيرند
و هدف كاهش ضعف هاي داخلي و پرهيز از تهدیدات ناشي از
محيط خارجي است .سازماني كه ضعف داخلي دارد و با
تهدیداتي كه در محيط خارج رو به رو است ،در موضعي ضعيف
قرار دارد ،در واقع هدف چنين سازماني كاهش ضعف هاي
داخلي و تهدیدهاي خارجي است تا بتواند به تدریج خود را به
موفقيت هاي بهتر برساند (رابينز.)1393 ،
حميدي و همکاران ( )1389در تحقيقي به تبيين استراتژي
گردشگري ورزشي كشور پرداختهاند ،نتایج تحقيق حاكي از آن
است كه در نقاط قوت ( )5Sگردشگري ورزشي كشور گویه وجود
تنوع در بازيهاي بومي و محلي كشور باالترین ميزان اهميت،
در بخش ضعف ( )6Wگویه فقدان برنامهریزي و استراتژي
صحيح ،دقيق و علمي براي توسعة گردشگري ورزشي در كشور
به عنوان باالترین نقطه ضعف از دیدگاه پاسخدهندگان را در این
بخش دارا ميباشد و در بخش فرصتها ( )7Oگویه اقليم یا
شرایط آب و هوایي مناسب جهت برگزاري اردوها و مسابقات
مختلف از جمله اسکي ،قایقراني و  ...باالترین ميزان اهميت و
در بخش تهدیدها ( )8Tگویه وجود دیدگاه منفي و تبليغات سوء
كشورهاي خارجي در مورد ایران به عنوان باالترین مورد كه
صنعت گردشگري ورزشي كشور را مورد تهدید قرار ميدهد،
انتخاب گردید .همچنين نتایج تحقيق نشان داد ،گردشگري
ورزشي كشور از لحاظ موقعيت استراتژیك و در ماتریس داخلي
و خارجي در منطقه محافظهكارانه قرار دارد.
كنلي و توهي ،)2014( 9در تحقيقي با عنوان اتحاد
استراتژیك در گردشگري ورزشي سازمان ملي ورزش و اپراتور
تورهاي ورزشي بيان مينمایند؛ كه سازمانهاي ورزشي ميتوانند

نقش مهمي در به حداكثر رساندن نتایج گردشگري از رویدادهاي
ورزشي مهم و اتحاد متقابل بخش گردشگري ورزشي و ميزباني
رویدادهاي ورزشي داشته باشد .كيم و همکاران )2015( 10در
تحقيقي به ارزیابي تأثيرات اجتماعي درك شده از ميزباني
رویدادهاي گردشگري ورزشي بزرگ بيان مينماید ،كه ادراك
ميزبان از اثرات اجتماعي منتج از ميزباني رویدادهاي گردشگري
از عوامل مهم جهت كسب حمایت و مشاركت وسيع جامعه محلي
ميباشد .نتایج تحقيق ميرزایي كاالر و همکاران ( )1392در
بررسي عوامل بازدارنده و سوقدهنده حضور گردشگران
شركتكننده در مسابقات فوتبال نشان ميدهد ،اجتماعي شدن،
آرامش و سرگرمي مهمترین عوامل سوقدهنده؛ مشکالت مالي
و شخصي مهمترین عوامل بازدارنده براي عدم حضور در
رویدادهاي ورزشي از دیدگاه گردشگران شركتكننده در
مسابقات فوتبال محسوب ميشود .با توجه به عوامل سوقدهنده
به حضور گردشگران ورزشي و عوامل بازدارنده از حضور آنها در
رویدادهاي ورزشي ،پيشنهاد ميشود براي افزایش حضور
گردشگران در رویدادهاي ورزشي انگيزههاي آنها به خوبي
شناسایي شود و اطالعرساني دقيقي دربارة جاذبههاي رویداد
صورت گيرد (پناهي و آدمي.)1395 ،
در حال حاضر شهرها و استانها فضاي تجلي قدرت
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و بازوي حركتي دولتها
محسوب ميشوند .مدیریت و برنامهریزي براي فضاهاي شهري و
استاني امروزه نياز به دیدگاههاي پویا و نظامیافته دارد؛ تا با ابزارها
و راهبردهاي تدوین شده ،محركها شناسایي و در جهت پيشبرد
اهداف ،تحریك شوند .تحليل و ارزیابي توانمنديها و منابع
نشاندهنده اولين گام مهم در توسعه و مدیریت مقاصد
گردشگري ورزشي است (قياميراد و حسينپور.)1387 ،
مسئولين ميتوانند سرمایهگذاري مناسبي در این زمينه در
استانهاي مستعد ،از جمله استان ایالم انجام دهند .استان ایالم
با دارا بودن جاذبههاي متنوع گردشگري نظير اماكن تاریخي ،آب
و هواي مناسب ،چشماندازها و مکان هاي دیدني ،یکي از
مهمترین استانهاي توریستي كشور محسوب ميشود .با توجه
به یافته هاي موجود در تحقيقات داخلي و خارجي و تبيين
استراتژي گردشگري ورزشي در سطح كشور ،تحقيق حاضر قصد
دارد نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات فراروي گردشگري
ورزشي استان ایالم را شناسایي و راهبردهاي الزم را جهت توسعه
استراتژي گردشگري ورزشي را تدوین نمایيد.

1 SO
2 ST
3 WO
4 WT
5 Strength

6 Weakness
7 Opportunity
8 Thereat
9 Kennelly & Touchy
10 Kim et al
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بين صفر تا یك تعيين شد؛ سپس در مرحله بعد این مؤلفهها در
قالب دو گروه عوامل تأثيرگذار داخلي شامل ضعفها و قوتها و
عوامل تأثيرگذار بيروني شامل فرصتها و تهدیدها دستهبندي
شدند و وضعيت آنها ارزیابي شد؛ بر این اساس امتيازهاي بيشتر
از حد متوسط یعني  2/5نشانگر وضعيت مثبت یعني قوتها و
فرصتها و به عکس امتيازهاي كمتر از حد متوسط گویاي
وضعيت منفي یعني ضعفها و تهدیدها ميباشد .در نهایت با
ضرب نمودن ضریب اهميت هر یك از مؤلفهها در امتياز آن،
امتياز وزني آن عامل بدست آمده كه بر مبناي آن هر یك از
مؤلفه در گروه خود رتبهبندي و ميزان تأثيرگذاري آن شناسایي
و بدین ترتيب ترسيم و راهبردهاي بهينه مشخص SWOT
نمودار ماتریس ارائه شد .دادههاي حاصل دادهها با استفاده از
آزمونهاي آمار توصيفي و توسط نرم افزار  SPSSنسخة 23
تجزیه و تحليل شد.

روششناسی
روش تحقي حاضر با توجه به موضوع و اهداف از نوع مطالعات
استراتژي و زمينهیابي بوده كه به شکل ميداني و به روش
توصيفي  -تحليلي انجام گرفت .جامعه آماري تحقيق شامل كليه
مدیران و كارشناسان ادرات ورزش و جوانان استان ایالم  60نفر
و ادارات گردشگري و ميراث فرهنگي به تعداد  80نفر بودند
( .)N= 140نمونه آماري به صورت كل شمار انتخاب گردید..
ابزار جمعآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود كه روایي
صوري آن توسط  12نفر از اساتيد مدیریت ورزشي تأیيد قرار
گرفت و پایایي آن با روش آلفاي كرونباخ برابر با  0/88محاسبه
شد .ابزار جمعآوري اطالعات شامل دو بخش ،كه بخش اول آن
شامل مشخصات فردي و بخش دوم شامل پرسشنامه محقق
ساخته متشکل از  47سؤال بوده كه تمام ًا به صورت گویههایي
در قالب طيف چهار گزینهاي ليکرت (خيلي كم ،كم ،خيلي زیاد،
زیاد) به منظور تعيين قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي
گردشگري ورزشي استان ایالم بود .در راستاي ارائه راهبردهاي
بهينه توسعه گردشگري ورزشي در استان ایالم ابتدا از طریق
مطالعات كتابخانهاي مؤلفههاي تأثيرگذار استخراج و سپس
ضریب اهميت هر یك از این مؤلفهها به طور عام با ارائه ضریبي

نتایج
یافتههاي توصيفي در خصوص ویژگيهاي جمعيت شناختي
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان ،ادارات گردشگري و ميراث
فرهنگي استان ایالم از مجموع  150نفر افراد مورد مطالعه به
شرح زیر به دست آمد.

جدول  .1توصیف برخی ویژگیهای فردی آزمودنیها
ویژگیهای فردی

درصد فراوانی

سن

 %32رده سني  %55 ،35 - 25رده سني  50 - 36و  %13رده سني باالي  51سال

جنس

 65مرد و  %35زن

وضعيت تأهل

 %69متأهل و  %31مجرد

سازمان مربوطه

 %45اداره كل ورزش و جوانان و  %55سازمان گردشگري

سابقه كار

 %42كمتر از  10سال %30 ،بين  11تا  20سال و  %28باالي 21سال

مدرك تحصيلي

 %5مدرك دیپلم %12 ،مدرك كارداني %63 ،مدرك كارشناسي و  %20مدرك
كارشناسي ارشد و باالتر

رشته تحصيلي

 %42تربيتبدني %33 ،مدیریت و  %25سایر رشتهها

ماتریس عوامل تأثيرگذار داخلي شامل ضعفها و قوتها و عوامل
تأثيرگذار بيروني شامل فرصتها و تهدیدها دستهبندي و ارزیابي
شدند .نتایج تحقيق نشان ميدهد ماتریس عوامل دروني شامل
 12قوت و  12ضعف ميباشد و امتياز نهایي بدست آمده براي
مجموع مؤلفهها  2/17است كه با توجه آن كه پایينتر از حد
متوسط  2/5است ،گویاي استيالي شرایط ضعف بر ماتریس
عوامل داخلي است .بر این اساس مهمترین نقاط قوت موجود
استان ایالم عبارتاند از :جذابت و هيجان موجود در رویدادهاي
ورزشي ،پایين بودن هزینه حضور در رویدادهاي ورزشي خدمات

در راستاي ارائه راهبردهاي بهينه توسعه گردشگري ورزشي
در استان ایالم ،با استفاده از نظرات گردشگران و مدیران محلي،
اهميت هر یك از مؤلفهها مورد مطالعه با ارائه ضریبي بين صفر
تا یك تعيين شد؛ نتایج این بخش نشان ميدهد كه ضرایب
تمامي مؤلفهها بيشتر از حد متوسط یعني  0/5ميباشد؛ بنابر
این تأثيرگذاري همه این مؤلفهها در فرایند توسعه گردشگري
ورزشي مورد تائيد قرار گرفت اما با توجه تفاوت ضریبهاي
بدست آمده اهميت این عوامل یکسان نميباشد .سپس در مرحله
بعد عوامل تأثيرگذار بر توسعه گردشگري ورزشي در قالب دو
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مهمترین فرصتهاي توسعه گردشگري ورزشي در استان ایالم
عبارتند از :امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجي ،آب و
هواي مناسب و پاك در جذب بيشتر گردشگران ورزشي ،امنيت
باالي گردشگران ،وجود دریاچه و دریا براي امکان اجراي
ورزشهاي مهيج .مهمترین تهدیدهاي موجود نيز عبارتاند از:
كيفيت پایين خدمات آژانسهاي گردشگري ،كيفيت پایين
خدمات آموزشي در حوزه ورزش ،سرمایهگذاري كم بخش
خصوصي در توسعه زیر ساختهاي ورزشي ،پایين بودن سطح
آگاهي عمومي مردم نسبت به گردشگري ورزشي.

بهداشني درماني و دسترسي آسان به آنها ،سطح ایمني
فعاليتهاي ورزشي ،وجود سرگرميها و تفریحات موجود در
استان .همچنين مهمترین ضعفهاي موجود عبارتند از :عدم
تنوع رویدادهاي ورزشي ،كمبود متخصصان و نيروي انساني
آموزش دیده ،عدم وجود سيستمهاي اطّالع رساني ،عدم وجود
اسپانسرهاي مالي .همچنين بررسي ماتریس عوامل بيروني نشان
ميدهد كه  11فرصت و  12تهدید عمده در موضوع مورد مطالعه
وجود دارد .و امتياز نهایي بدست آمده براي مجموع مؤلفهها 2/25
ميباشد كه گویاي فزوني تهدیدها بر فرصتهاست .بر این اساس

جدول .2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEموثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان ایالم

قوتها

ضعفها

ضریب اهمیت

امتیاز

امتیاز وزنی

عوامل داخلی

میانگین

 S1بيمه حوادث ورزشکاران
 S2پایين بودن هزینه حضور در رویدادهاي ورزشي
 S3خدمات بهداشتي درماني و دسترسي آسان به آنها
 S4وجود چشماندازها و مکانهاي دیدني
 S5كسب شهرت در یك حوزه ورزشي
 S6مسيرهاي گردشگري ورزشي موجود در
استان مانند موج سواري ،كایاك
 S7وجود تنوع در بازيهاي بومي و محلي استان
 S8پتانسيل و توانایي برگزاري رویدادهاي ملي
 S9وجود سرگرميها و تفریحات موجود در استان
 S10مشاركت مردم محلي در زمينه توسعه
گردشگري ورزشي
 S11جذابت و هيجان موجود در رویدادهاي ورزشي
 S12سطح ایمني فعاليتهاي ورزشي
 W1عدم استفاده از تجارب موجود در توسعه
متقابل ورزش و گردشگري
 W2عدم سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب
 W3عدم تبليغ رویدادهاي ورزشي مهم
 W4عدم كيفيت خدمات حمل و نقل هوایي و زميني
 W5كمبود سایتها و نشریات الکترونيکي
 W6فقدان زیر ساختهاي شهري مناسب از
جمله مترو
 W7فقدان كيفيت وسایل نقليه عمومي درون شهري
 W8عدم وجود سيستمهاي اطّالع رساني
 W9كمبود متخصصان و نيروي انساني آموزش دیده
 W10عدم تنوع رویدادهاي ورزشي
 W11عدم وجود اسپانسرهاي مالي
 W12هماهنگي بين سازمانهاي درگير در
توسعه گردشگري ورزشي
مجموع

3/23
4/43
3/40
4/03
3/76
3/63

انحراف
معیار
1/05
1/08
1/02
0/79
1/14
1/14

3
3
4
4
3
4

0/09
0/06
0/16
0/20
0/06
0/08

0/03
0/02
0/04
0/05
0/02
0/02

0/06
0/09
0/09
0/06

4/01
3/97
4/16
3/96

0/96
0/89
0/68
1/08

0/02
0/03
0/03
0/02

3
3
3
3

4/50
4/23
3/76

0/56
0/80
1/17

0/04
0/06
0/03

4
3
2

0/16
0/18
0/06

3/73
3/64
3/42
3/93
3/76

0/96
1/14
1/23
1/01
1/14

0/05
0/06
0/07
0/04
0/05

2
2
1
1
2

0/10
0/11
0/07
0/03
0/10

3/90
4/06
4/11
4/43
4/03
3/96

1/10
1/02
0/93
0/66
0/098
1/05

0/06
0/05
0/06
0/04
0/06
0/05

1
2
1
2
1
1

0/06
0/10
0/06
0/08
0/06
0/05
2/17

366

حامد کریمی و همکاران

مجله علوم حرکتی و رفتاری 361-371 ،)1399( 3

جدول .3ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی( )EFEموثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان ایالم

فرصتها

تهدیدها

عوامل داخلی

میانگین

 O1وجود راهنمایان زبده و توانا در جذب گردشگران
ورزشي خارجي
 O2وجود نيروهاي متخصص در جهت توسعه صعنت
گردشگري
 O3امنيت باالي گردشگران
 O4شرایط جغرافيایي مناسب
 O5تفاهم و همکاري سازمانهاي ورزشي و
آژانسهاي گردشگري
 O6مقرون به صرفه بودن هزینههاي خدمات
 O7وجود دریاچه و دریا براي امکان اجراي
ورزشهاي مهيج
 O8وجود رستورانها و هتلها در مجاورت مراكز
گردشگري
 O9آب و هواي مناسب و پاك در جذب بيشتر
گردشگران ورزشي
 O10قيمت پایين هتلها و مراكز اقامتي در استان
 O11امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجي
 T1عدم وجود برنامه جامع و هماهنگ توسعه
گردشگري ورزشي
 T2نبود فعاليت جدي جهت راهاندازي بانك اطالعات
گردشگري ورزشي
 T3كيفيت پایين خدمات ارتباطي (اینرنت ،تلفن
همراه و) ...
 T4پایين بودن سطح آگاهي عمومي مردم نسبت به
گردشگري ورزشي
 T5سرمایهگذاري كم بخش خصوصي در توسعه زیر
ساختهاي ورزشي
 T6كيفيت پایين خدمات آژانسهاي گردشگري
ورزشي
 T7محدودیت بيشتر زنان نسبت به مردان در
گردشگري ورزشي
 T8كيفيت پایين خدمات آموزشي در حوزه ورزش
 T9كيفيت پایين خدمات حمل و نقل (هوایي ،ریلي،
زميني و دریایي)
 T10كيفيت پایين خدمات تجاري گردشگري ورزشي
 T11عدمحمایت جدي دولت از توسعه گردشگري
ورزشي
 T12برگزاري كم مسابقات و تورنمنتهاي بينالمللي
ورزشي
مجموع

4/06

انحراف
معیار
0/89

ضریب
اهمیت
0/05

3

4/10

0/78

0/03

3

0/09

4/30
3/84
4/16

0/96
0/64
0/82

0/04
0/05
0/04

4
4
3

0/16
0/20
0/12

3/69
4/20

0/97
0/87

0/03
0/04

4
4

0/12
0/15

4/01

0/82

0/03

3

0/09

4/32

0/88

0/03

3

0/09

3/51
4/33
3/90

0/75
0/69
0/91

0/06
0/04
0/03

3
4
1

0/17
0/16
0/03

4/03

1/04

0/05

2

0/10

3/84

0/96

0/06

2

0/12

4/14

0/70

0/04

1

0/03

4/20

0/78

0/04

1

0/04

4/26

0/89

0/05

1

0/05

3/86

1/20

0/06

2

0/12

4/23
3/63

0/76
1/05

0/05
0/04

1
2

0/05
0/07

3/72
4/12

1/14
1/12

0/04
0/06

2
1

0/08
0/06

3/76

1/08

0/05

1

0/05
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ميگردد كه نقطه به دست آمده در محدوده ضعفها و تهدیدها
قرار دارد .بنابراین استراتژيهاي مناسب براي توسعه گردشگري
ورزشي استان ایالم استراتژيهاي تدافعي ميباشند.

راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی
بر اساس امتياز وزني ماتریس عوامل دروني و ماتریس عوامل
بيروني ،محل تالقي این دو بر روي نمودار مدل سوات مشخص

نمودار  .1تعیین موقعیت راهبردهای مناسب در توسعه گردشگری ورزشی استان ایالم

بيشك بهرهگيري بهينه و مستمر از اثرات و فواید روبه رشد
گردشگري ورزشي و توسعه آن مستلزم مطالعه و برنامهریزي
دقيق و هدفمند ميباشد.
برنامهریزي راهبردي به گونهاي است كه از تعيين چشمانداز
و مأموریت سازماني شروع ميشود با انجام تجزیه و تحليلهاي
محيط خارجي و داخلي (براي شناسایي فرصتها و تهدیدهاي
خارجي و قوتها و ضعفهاي داخلي) اهدافي براي سازمان در
نظر ميگيرند و بر این اساس راهبردهایي را انتخاب ميكنند،
آنگاه راهبردهاي انتخاب شده را براي تحقق اهداف به اجرا در
ميآورند (شجاعي و همکاران.)1390 ،
در این تحقيق عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي در
قالب عوامل دروني مشتمل بر  12قوت و  12ضعف و عوامل
بيروني دربرگيرنده  11فرصت و  12تهدید ارزیابي شدند كه از
مهمترین نقاط قوت در زمينه ميتوان جذابت و هيجان موجود
در رویدادهاي ورزشي ،پایين بودن هزینه حضور در رویدادهاي
ورزشي ،پایين بودن هزینه خدمات بهداشني درماني و دسترسي
آسان به آنها ،سطح ایمني فعاليتهاي ورزشي ،وجود
سرگرميها و تفریحات موجود در استان اشاره كرد .كه این
یافتهها با نتایج تحقيق اندام و همکاران ( ،)1393محرمزاده و
همکاران ( ،)1392لي و همکاران )2011( 1همخواني دارد،
مهمترین نقاط قوت در تحقيق اندام و همکاران ()1393
فعاليتهاي تفریحي موجود ،از دیدگاه محرمزاده و همکاران
( )1392جاذبههاي طبيعي و چشماندازها و از دیدگاه لي و
همکاران ( )2011وجود آرامش و امنيت گردشگران است .

همان طور كه در جدول ( 1و  )2و شکل  1مالحظه ميشود.
نمره نهایي ماتریس ارزیابي عوامل داخلي كمتر از  2/5ميباشد كه
این به معناي برتري ضعفها بر قوتهاست؛ همچنين نمره نهایي
ماتریس ارزیابي عوامل خارجي كمتر از  2/5ميباشد كه این به
معناي برتري تهدیدها بر فرصتهاست .و سپس با نشان دادن این
نمرات در ماتریس  SWOTدر شکل  1مشخص شد كه وضعيت
راهبردي گردشگري ورزشي استان ایالم در موقعيت  WTقرار دارد
و براي توسعه باید از استراتژيهاي تدافعي استفاده نماید .بنابر این
با توجه به یافتههاي تحقيق در ذیل استراتژيهاي توسعه
گردشگري ورزشي در استان ایالم ارائه شده است و با توجه به این
كه راهبردهاي تدافعي راهبردهاي بهينه شناخته شدند تمركز
بيشتر بر روي این راهبردها صورت گرفته است.

بحث
گردشگري ورزشي یکي از شاخهها و مؤلفههاي رو به رشد روبه
رشد گردشگري است؛ كه در آن مسابقات و رویدادهاي ورزشي
تعداد زیادي از گردشگران را به خود جلب ميكند؛ بطوري كه
گردشگري ورزشي فراتر از یك صنعت ،به پدیدههاي اقتصادي و
اجتماعي در جهان تبدیل شده است .بسياري از كشورها با
سرمایهگذاري فراوان بر روي این صنعت اثرات و فواید این گونه
گردشگري را بخوبي درك نموده و از آن به عنوان منبع مهم
جهت بهبود وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،افزایش
اشتغال و درآمد ،توسعه زیرساختها و افزایش وجه و برندسازي
محصول خود استفاده ميكنند (محرمزاده و همکاران.)1392 ،
1 Lei et al
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به گردشگري ورزشي اشاره كرد؛ كه این یافتهها با نتایج تحقيق
حسينپور و همکاران ( )1393و ابراهيمي و همکاران ()1389
همخواني و با نتایج تحقيق مهديزاده و همکاران ()1392
ناهمخواني دارد .مهمترین نقاط تهدید در تحقيق حسينپور و
همکاران ( )1393عدم وجود برنامه جامع و هماهنگ و در تحقيق
ابراهيمي و همکاران ( )1389عدم وجود برنامه منظم براي
تبليغات رسانهها است .دليل ناهمخواني تحقيق حاضر با تحقيق
مهديزاده و همکاران ( )1392به این علت ميباشد؛ كه در
تحقيق مهديزاده و همکاران ( )1392عدم وجود حاميان مالي
ورزشي مهمترین نقاط تهدید به حساب ميآید ،در حالي كه در
تحقيق حاضر عدم وجود اسپانسرهاي مالي یکي از مهمترین نقاط
ضعف تحقيق حاضر ميباشد.
در تحقيق حاضر نيز این رویکرد در نظر گرفته شده ،به این
صورت كه ابتدا اقدام به تدوین چشمانداز و مأموریت گردشگري
ورزشي استان شد و بعد از تجزیه و تحليل محيط داخلي و
خارجي ،اهداف بلندمدت و راهبردها در نهایت بر اساس نمودار
مدل سوات ترسيم و جایگاه نقطه تالقي مشخص گردید .از آنجا
كه این نقطه در محدوده ضعفها و تهدیدها ) (WTقرار گرفت.
یافتههاي این تحقيق نشان داد؛ كه اداره كل ورزش و جوانان
استان ایالم و اداره ميراث فرهنگي و گردشگري در زمينه
گردشگري ورزشي در موقعيت ) (WTقرار دارد .سازمانهایي كه
استراتژي  WTرا به اجرا در ميآورند ،حالت تدافعي به خود
ميگيرند و هدف كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از
تهدیدات ناشي از محيط خارجي است (الواني .)1390 ،سازماني
كه داراي نقاط داخلي است و با تهدیدات بسيار زیادي در محيط
خارج روبرو ميشود در موضعي مخاطرهآميز قرار خواهد گرفت
در واقع چنين سازماني براي بقا خود مبارزه كرد و استراتژيهاي
تدافعي (از قبيل كاهش یا واگذاري یا تغيير) را پيش خواهد
گرفت (رابينز .)1393 ،با توجه به این كه گردشگري ورزشي
استان ایالم در موقعيت  WTقرار دارد لذا اغلب راهبردهاي
انتخابي از منطقه  WTاست .استراتژيهاي توسعه گردشگري
ورزشي استان ایالم بيشتر استراتژيهاي تدافعي است.
به طور كلي یافتههاي این تحقيق ،نتایج تحقيقات مختلف
در زمينه تأثيرگذاري عوامل مختلف بر گردشگري ورزشي نظير
خسروي مهر و همکاران ( )1395و اندام و همکاران ( )1393در
مورد جذابت و هيجان موجود در رویدادهاي ورزشي ،سطح
ایمني فعاليتهاي ورزشي ،امنيت باالي گردشگران ،عدم وجود
اسپانسرهاي مالي ،خدمات بهداشني درماني و دسترسي آسان به
آنها ،وجود چشماندازها و مکانهاي دیدني موجود را تائيد

از مهمترین ضعفهاي موجود ميتوان به تنوع كم رویدادهاي
ورزشي ،كمبود متخصصان و نيروي انساني آموزش دیده ،كمبود
سيستمهاي اطّالع رساني ،حضور كم اسپانسرهاي مالي اشاره كرد؛
كه این یافتهها با نتایج تحقيق اندام و همکاران (،)1393
مهديزاده و همکاران ( )1392و ابراهيمي و همکاران ()1389
همخواني و با نتایج تحقيق حسينپور و همکاران ( )1393و
شجاعي و همکاران ( )1390ناهمخواني دارد .مهمترین نقاط ضعف
در تحقيق اندام و همکاران ( )1393فقدان زیر ساختهاي موجود،
از دیدگاه مهديزاده و همکاران ( )1392عدم وجود افراد متخصص
در پستهاي مختلف و از دیدگاه ابراهيمي و همکاران ()1389
عدم تبليغ رویدادها است؛ همچنين از دیدگاه حسينپور و
همکاران ( )1393عدم وجود برنامهاي جامع و هماهنگ براي
توسعهي گردشگري ورزشي مهمترین نقطه ضعف بوده است؛ دليل
این ناهمخواني احتماال به دليل تفاوت در نوع نمونه آماري باشد،
زیرا پرسشنامهي تحقيق جاضر را كارشناسان و مدیران اداره ورزش
و جوانان و كارشناسان گردشگري استان ایالم تکميل نمودهاند؛ در
حالي كه پرسشنامه تحقيق ذكر شده را خود گردشگران تکميل
نمودهاند .از دیدگاه شجاعي و همکارن ( )1390عدم برگزاري
مسابقات و تورنمنتهاي بين المللي ورزشي با كيفيت مطلوب در
استان به عنوان مهمترین نقطه ضعف شناخته شد؛ كه دليل
ناهمخواني احتماال به دليل نوع سؤاالت پرسشنامه ميباشد؛ كه در
پرسشنامه تحقيق حاضر جزء مؤلفههاي دیگر ميباشد.
از مهمترین فرصتهاي موجود ميتوان به امکان حضور
گردشگران و ورزشکاران خارجي ،آب و هواي مناسب و پاك در
جذب بيشتر گردشگران ورزشي ،امنيت باالي گردشگران ،وجود
دریاچه و دریا براي امکان اجراي ورزشهاي مهيج اشاره كرد .كه
این یافتهها با نتایج تحقيق خسروي مهر و همکاران ()1395
همخواني و با نتایج تحقيق كنلي و توهي ( )2014ناهمخواني
دارد .مهمترین نقاط فرصت از دیدگاه خسروي مهر و همکاران
( )1395امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجي و از
دیدگاه كنلي و توهي ( )2014امکان برگزاري رویدادهاي ملي و
بينالمللي مهمترین نقاط فرصتهاي گردشگري موجود ميباشد.
دليل این ناهمخواني با تحقيق حاضر به این علت ميباشد ،كه
كشور استراليا داراي امکانات مناسب و موقعيت استراتژیك
بهتري براي برگزاري تورهاي گردشگري و برگزاري رویدادهاي
بينالمللي ورزشي بخاطر منابع مالي خوب برخوردار است.
از مهمترین تهدیدهاي موجود نيز ميتوان به كيفيت پایين
خدمات آژانسهاي گردشگري ،كيفيت پایين خدمات آموزشي
در حوزه ورزش ،سرمایهگذاري كم بخش خصوصي در توسعه زیر
ساختهاي ورزشي ،پایين بودن سطح آگاهي عمومي مردم نسبت
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مينماید؛ اما یافتههاي تحقيق چو )2004( 1در مورد این كه
ورزشهایي كه ریشه یك منطقه یا ایالت هستند ،توانایي
بيشتري در جذب گردشگري ورزشي دارند ،را رد ميكند ،زیرا
در استان ایالم عليرغم این كه ورزش وزنهبرداري ،ورزش بومي
منطقه ميباشد ،نتوانسته زمينهساز توسعه گردشگري شده و
جذب گردشگر گردد؛ در حالي كه در مقابل ورزشهاي پرهيجان
و پرطرفدار مانند فوتبال توانستهاند ،گردشگران بسياري را به
خود جذب نماید؛ از اینرو فقدان عدم تنوع رویدادهاي ورزشي
در منطقه مورد مطالعه یك ضعف تلقي ميشود؛ ضمناً یافتههاي
این تحقيق ،نتایج تحقيق كيم و همکاران ( )2015را در مورد
اهميت و نقش تأثيرگذار ادراك جامعه ميزبان و مشاركت آنان
در توسعه گردشگري ورزشي را تائيد كرده و از آن در منطقه
مورد مطالعه به عنوان یك نقطه قوت یاد ميكند (كيم و
همکاران .)2015 ،همچنين یافتههاي تحقيق شجاعي و همکاران
( )1390و مهديزاده و همکاران ( )1392را به لحاظ اولویت
نقاط قوتها ،ضعفها ،تهدیدها و فرصتها و یافتههاي تحقيقات

اصفهاني و همکاران ( )1388و حميدي و همکاران ( )1389را
به لحاظ تالقي عوامل دروني و مناسب بودن استراتژيهاي
محافظهكارانه  WOتائيد نميكند و استراتژيهاي تدافعي را به
عنوان بهترین گزینه معرفي مينماید.

نتیجهگیری
براي رسيدن به چشمانداز تدوین شده و اهداف پيشبيني شده
توسعه و بهبود گردشگري ورزشي استان ایالم ،بکارگيري
راهبردهاي تدوین شده در این تحقيق و كاهش ضعفهاي دروني
سازمانهاي متولي گردشگري ورزشي امري ضروري و الزم است.
جاذبههاي توریستي در جلب گردشگران اثر مثبتي دارد و با توجه
به این كه در كشور ایران ،به ویژه استان ایالم جاذبههاي
توریستي ورزشي و غير ورزشي بسيار است ،با كمك این جاذبه
ها و معرفي آن به افراد خارج از استان ميتوان تعداد بيشتري
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