
یهای جغرافیای اقتصادپژوهشفصلنامه 

توسعه  کینقشه راه استراتژ(. 1044. )رحیم، خسرومنشو رنجبر، نادر؛  مهدی؛ دستگردی، جبار؛ سیف پناهی شعبانی، مقاله: این ارجاع به

.42-4(، 9)3، یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش، فصلنامه  میتحر طیدر شرا رانیا یورزش یگردشگر

نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم 

 *رحیم خسرومنش، و3نادر رنجبرو  2مهدی دستگردی، 1جبار سیف پناهی شعبانی
 . رانیدانشگاه زنجان، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه علوم ورزش اریاستاد. 4

. رانیتهران، ا ،یاو حرفه یعلوم ورزشی، واحد صفادشت، دانشگاه فنبدنی و گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت اریاستاد. 2

 .رانیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ا ،یورزش یگروه روانشناس یدکتر .3

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یفاراب هدانشکد ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یورزش تیریگروه مد یدکتر .1

23/30/1131:تاریخ پذیرش 33/30/1131تاریخ دریافت:

چکیده اطالعات مقاله         
ا در اقتصاد دنیت که سهم قابل توجهی صنعت گردشگری یک صنعت پویا با ظرفیت رشد انفجاری اس

هدف اصلی لذا، پیدا کرده است. گردشگری ورزشی یک بخش مهمی از صنعت گردشگری است. 

راحی و تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط ط حاضر تحقیق

ها منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتتحقیق از نوع آمیخته )کیفی و کمی( بود. به .استتحریم 

و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی ایران از مراحل کدگذاری باز و انتخابی در روش گرندد 

خبره  31در این تحقیق ضمن بررسی همه مقاالت مرتبط داخلی گذشته با  تئوری استفاده شد.

 ها استفاده شد.ی برای تدوین و ارزیابی استراتژیهای عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصمصاحبه
خلق تجارب »، «ارائه خدمات ضروری»، «کید بر گردشگری فعالتأ»، «بازاریابی»ها نشان داد یافته

کید بر برگزاری تأ»و « هاجذب سرمایه و توسعه زیرساخت»، «هازدن تحریمدور »، «متمایز

ترتیب به« المللی ایران در جهانبه موقعیت بینتوجه المللی بارویدادهای ورزشی داخلی و بین

نتایج  هایی هستند که برای توسعه گردشگری ورزشی ایران مورد نیاز هستند.استراتژی ترینمهم

و بزرگترین اقدامات در زمینه توسعه گردشگری ورزشی در ایران بازاریابی و توسعه  ؛ اولیننشان داد

گردشگری ورزشی فعال یا گردشگری ماجراجویانه است. برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ به 

. با توجه به پذیر است  و نه منطقیار در ایران درحال حاضر نه امکانمنظور توسعه گردشگری پاید

ها، دریاها و سواحل زیادی که در ایران وجود دارد ها، بیابانرافیایی ایران و وجود کوههای جغویژگی

گردی، ننوردی، بیاباشگری ورزشی فعال )کوهنوردی، صخرهو تقاضای باال و رو به رشدی که گرد

المللی پیدا کرده توسعه و ساحلی( در بین گردشگران بین-آبی هایسواری و سایر ورزشموج

ا ی تأسیسری ورزشی فعال باید در اولویت مسئوالن گردشگری کشور قرار گیرد. ابی گردشگبازاری

المللی در کشورهای دوست و همسایه ایران  یکی های مسافرتی و گردشگری بینهمکاری با آژانس

 باشد.ها در حوزه گردشگری میاقدامات برای دور زدن تحریم ترینمهماز 
ها، گردشگری ورزشی تجربه متمایز، خدمات گردشگری، دور زدن تحریم گردشگری،بازاریابی  ها:کلید واژه

 فعال،

khosromanesh@ut.ac.ir         نویسنده مسئول:*
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 مقدمه
شود. امروزه گردشگری یک صنعت عنوان صنعت طلوع خورشید شناخته میویکم بهصنعت گردشگری در قرن بیست

ت آفرینی، رفاه و رضایت مردم فقرزدایی، ثرو منجر بهتواند شود که سودی سرشاری دارد و میاستراتژیک محسوب می

تواند محرک قوی برای رشد اقتصاد یک کشور باشد . رشد صنعت گردشگری در یک کشور می(Liang, 2020)شود 

(Arslanturk, 2012) گذاری بیشتر و رشد صنعت گردشگری شود سرمایه منجر بهتواند و رشد اقتصادی نیز می(Demiroz 

& Ongan, 2005)کرونا؛ سهم صنعت گردشگری از  گیری. تا پیش از بحران همهGDP  بود امّا درصد  3/40اقتصاد جهان

کرونا از  گیریتا قبل از بروز بحران همه کاهش یافت. درصد 3/5این سهم به  2020با بروز این بحران جهانی در سال 

دهد که صنعت گردشگری در هر چهار شغل جدید در دنیا یک شغل مربوط به گردشگری بوده است و این نشان می

انگیزی دارد. صنعت گردشگری یک صنعت بسیار پویا و پرتالطم ثیرگذاری شگفتین آوردن نرخ بیکاری کشورها چه تأپای

ریسک و رقابت در  رو نیهم تواند سریع نیز از بین برود. ازتواند سریع اوج بگیرید همچنین میمیاست و ضمن اینکه 

توسعه امکان رشد انفجاری در صنعت گردشگری؛ کشورهای درحال توجه به با حال نیا صنعت گردشگری بسیار باالست. با

مشکالت اقتصادی و معضالت باال بودن نرخ  لهیوسنیبدتوسعه این صنعت در کشور خود هستند تا  به دنبالشدت به

کید بسیاری دارند و تا قبل از کیه و تایلند روی صنعت گردشگری تأمثال تر عنوانبهبیکاری را در کشور خود حل کنند. 

این دو کشور را به خود  GDPاز  درصد 3/20و  درصد 44ترتیب  صنعت گردشگری به 2049بروز بحران کرونا و در سال 

کرونا(  گیری)قبل از همه 2049ایران در سال  GDPاست که سهم صنعت گردشگری در  یدر حالص داده بود. این اختصا

از  درصد 5ورود گردشگران به عراق از ایران و  درصد 88از عراق کمتر است. البته  درصد 4/0بوده است که  درصد 8/5

از  درصد 45ورود گردشگر به ایران نیز از عراق و درصد  11پاکستان بوده است که طبیعتاً زوار عتبات عالیات هستند. 

است. به دلیل پویایی باالی صنعت گردشگری روند  ( که طبیعتاً برای زیارت بوده2049آذربایجان بوده است )در سال 

ست توانسته ا 2024رشد این صنعت در شروع دوران پساکرونا در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و ترکیه در سال 

تریان مش ترینمهمترکیه تغییر دهد. روسیه و آلمان و اوکراین نیز  یسوبهگردشگران عراقی را از ایران  سومکیمقصد 

صنعت  مشتری ترینمهماست. چین نیز  شدهافزوده هاآنصنعت گردشگری ترکیه هستند که در دوران پساکرونا به تعداد 

ها و است که ایران پیوندها و اتحادهای استراتژیکی با دولت ر حالیدو این  ،(WTTC, 2022)گردشگری تایلند است 

های موجود برای های روسیه، چین و عراق دارد. همه این اطالعات بیانگر این است که ایران نتوانسته از ظرفیتحکومت

 و الزم است برای اینمنظور رفع معضالت بیکاری و بهبود اقتصادی کشور استفاده کند از صنعت گردشگری به بهره بردن

تحقیقات  گونهایناز ابزارهای مهم  SWOTهای تحلیل بدون شکهای مختلفی انجام شود. موضوع تحقیقات و تحلیل

 خوبی از آن استفاده گردد. است که باید به

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 ترینمهم( و 4398کاران، و همو رویدادهای ورزشی است )خسرومنش  فعالیت بدنیپدیده محوری صنعت ورزش 

(. گردشگری ورزشی 4104و افزایش گردشگران است )شریعتی و همکاران،  ییزااشتغالپیامد مطلوب این صنعت در ایران 

. (Hritz & Ross, 2010)است  موردتوجهرشد گردشگری است که بسیار های مهم صنعت شدیداً درحالیکی از بخش

در روستاها و پیشگیری از  ییزااشتغالآوردن جوامع،  گرد همقش مهمی در توانند نصنعت ورزش و گردشگری می
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 سیف پناهی شعبانی و همکاران/ …نقشه راه استراتژیک

 

 4990حوزه گردشگری ورزشی در دهه  که یزمان. از (Jamieson, 2014)مهاجرت اهالی روستا به شهرها ایفا کنند 

د: فعال و نظر وجود داشت که دو نوع گردشگری ورزشی وجود داربسیاری قرار گرفت، بین محققان اتفاق موردتوجه

کند مانند بدنی یا ورزش مرتبط شرکت می طور فیزیکی در فعالیتغیرفعال. در گردشگری ورزشی فعال، گردشگر به

نوردی و گردشگری ماجراجویانه. در گردشگری ورزشی غیرفعال یا رویدادی، گردشگر تماشاگر رویداد ورزشی است صخره

؛ دستگردی و Gibson and et al, 2018ای المپیک یا جام جهانی فوتبال )ههای محل بازیمانند تماشاگران در استادیوم

است و اهمیت رویدادهای ورزشی برای توسعه  موردتوجه(. اگرچه میزبانی رویدادهای ورزشی خیلی 2022همکاران، 

 در مورد نظراختالفشهری برجسته شده است، اما بیشتر مطالعات بر روی رویدادهای ورزشی بزرگ متمرکز هستند و 

. بیان این نکته مهم است که اگرچه برخی (Lu, 2021)افزایش است  در حالمزایای میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ نیز 

از شهرها و مناطق در استفاده از رویدادهای ورزشی برای توسعه صنعت گردشگری و کسب سود از آن در بلندمدت موفق 

مالی و  تأمینگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند . بر(Sant and et al, 2019)اند موفق نبوده هاآناند ولی برخی از بوده

( و از پشتیبانی 4398و همکاران، شود )خسرومنش مالی سنگین است که یک چالش مهم در ایران محسوب می حمایت

(. هیجان و ایمنی 4399قهفرخی و همکاران،  دوست یعلمناسبی از سوی نهادهای دولتی و حکومتی برخوردار نیست )

. بنابراین برای افزایش هیجان (Uvinha and et al, 2018)نیز برای گردشگران رویدادهای ورزشی بسیار مهم است 

برای حضور موفق در  یساز میتهای ورزشی قوی داشت. پرورش ورزشکاران نخبه و مسابقات باید ورزشکاران نخبه و تیم

نیز مستلزم یک کار مدیریتی و فنی بسیار پیچیده و دشوار است )سیف پناهی رویدادهای ورزشی بزرگ همچون فوتبال 

برداری از رویدادهای ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی در ایران را بهره هانیا(. همه 4104شعبانی و همکاران، 

های ه با زیرساختاست یک رویداد ورزشی در مقیاس کوچک ک است که ممکن در حالیکند. این تر میسخت و پیچیده

 ,gibson and et al)تری از توسعه گردشگری پایدار باشد جامعه و سرمایه انسانی و فرهنگی سازگار باشد، شکل مناسب

مثال، میراث عنوانبهتوسعه هستند. سرعت درحالهای گردشگری ورزشی غیرفعال بهحاضر سایر بخشدرحال. (2012

 ,Malchrowicz-Mosko & Munsters)رشد هستند طور پویا درحالردشگری بههای ورزشی( در پرتو گورزشی )موزه

های گردشگری ورزشی از دیگر بخش-ورزشی و آزمایشگاهی-. فروش کاالهای ورزشی و ارائه خدمات پزشکی(2018

خبیری و رشد و توسعه هستند )هایی که وجود دارد در ایران درحالبه پتانسیل توجه ورزشی غیرفعال هستند که با

دهد که نیز توجه کرد. نتایج تحقیقات مختلف نشان می هاآن( و در توسعه گردشگری ورزشی باید به 4399همکاران، 

سرعت سواری یک بخش بهرشد است. امروزه گردشگری موجشدت درحالحاضر گردشگری ورزشی فعال بهدرحال

. همچنین گردشگری ماجراجویانه (Martin & Assenov, 2012)رشد در صنعت گردشگری ورزشی شده است درحال

نوردی )ماجراجویی سخت( و غیره از دیگر انواع گردشگری ، غواصی )ماجراجویی نرم(، کوهنوردی، صخرهپیماییکوهشامل 

 رشد هستند. شدت درحالکه به (Janowski and et al, 2021)ورزشی فعال هستند 

های ورزشی های گردشگری و سازمانانبه بین مقامات محلی، آژانسجگردشگری ورزشی مستلزم همکاری چندتوسعه 

در هنگام انتخاب بین مقصد گردشگری داخلی و  یشناستیجمع -های اجتماعی. تمامی ویژگی(Wäsche, 2015)است 

فر های سبر نوع اقامتگاه انتخابی و سطح هزینه نوبه خودبهتوجهی بر گردشگر ورزشی فعال دارد که خارجی تأثیر قابل

 شدهگذاشتهتماس برای گردشگران بالقوه، اطالعات به اشتراک  . اولین نقطه(Valek and et al, 2014)گذارد تأثیر می

 است، کمتر شدهیبررستوسط مقصد است. اگرچه رفتار جستجوی اطالعات حیاتی است و از منظر گردشگری عمومی 
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ت سفر گردشگران . تصاویر مکان نیز بر تصمیما(Yamashita, 2022)است  شدهشناختهدر مورد گردشگری ورزشی 

 های ماجراجوییهای مرتفع باید بر فرصتهایی با کوهمثال، بازاریابان گردشگری در مکانعنوانگذارد. بهماجراجو تأثیر می

 O’Reilly and)های سفر گردشگری ماجراجویانه نقش دارد، تمرکز کنند گیریو همچنین ابعاد تصویری که در تصمیم

et al, 2022) . 

 داکردهیپتوسعه کشورهای درحال GDPحاضر صنعت گردشگری نقش مهمی در اقتصاد و که ذکر شد درحالگونه همان

حل رفع معضالت بیکاری و افزایش رفاه مردم باشد. در دوران پساکرونا کشورهایی که به صنعت تواند راهاست و می

بازیابی و افزایش سهم گذشته خود از بازارهای گردشگری هستند و قطعاً سهم  در حالدت شگردشگری وابسته هستند به

کشورها از این بازارها جابجا خواهد شد کما اینکه ترکیه توانسته است بخشی از سهم بازار گردشگری ایران پیش از 

گردشگری ورزشی بخش مهمی  نیبنیدرا(. 2022گیری کرونا را از آن خود کند )شورای جهانی سفر و گردشگری، همه

( 4394 افزایش سیر انواع دیگر گردشگری نیز بشود )عسگریان و صالح نیا، منجر بهتواند از صنعت گردشگری است و می

اند بین ( نشان داده4104( و زیتونلی )4395یاوری و همکاران ) ازجملهنتایج تحقیقات متعدد داخلی  گونه کههماناما 

ریزی و طراحی نقشه راه استراتژیک یک اقدام اساسی برای پر ع مطلوب فاصله بسیاری است. برنامهوضع موجود و وض

دالیل عدم شکوفایی گردشگری  ترینمهمهای استراتژیک و یکپارچه یکی از کردن این فاصله است و عدم وجود برنامه

قاتی که در حوزه گردشگری ورزشی در نشریات (. با بررسی تمام تحقی4104المللی در ایران است )زیتونلی، ورزشی بین

و یا در  اندشدهانجامهای کمی و پیمایشی از روش استفاده مشاهده شد بیشتر تحقیقات با اندمنتشرشدهداخل کشور 

و  SWOTاست و اکثراً به تحلیل  شدهپرداختههای ورزشی یا مناطق خاصی های استراتژیک فقط به رشتهتدوین برنامه

 شدهنیتدوهای ختم شده است و کمتر به تحلیل استراتژی TOWSهای چهارگانه در ماتریس استراتژیتدوین 

 یررسموردبهمه تحقیقات گذشته داخلی را  لیفرا تحلاست. همچنین در یک تحقیق برجسته که با انجام  شدهپرداخته

 نهادشدهشیپی ورزشی در ایران نیاز است و به انجام تحقیقات کیفی در زمینه توسعه گردشگر شدهانیبقرار داده است 

 دار و همکاران،مت کیفی و محتوایی پیش رود )کشتیاست که رویکرد مقاالت در این حوزه از کمی و پیمایشی به س

حاضر به کلیت صنعت گردشگری ورزشی ایران در دوران حساس پساکرونا و رقابت  در تحقیق رو نیهم (. از4100

سابقه آمریکا علیه ایران و های بیگیری و افزایش سهم بازار و در شرایط تحریمبرای بازپس شدیدی که بین کشورها

ها و تهدیدات و تدوین از نقاط قوت، ضعف، فرصت جانبههمهاست تا با شناختی  شدهپرداختهروسیه و تا حدودی چین 

ریات توسعه صنعت گردشگری بازطراحی کرد و با به ضرو توجه ها را ادغام و بااین استراتژی های چهارگانه،استراتژی

استراتژیک  نقشه راهیک  تیدرنهاها را در این شرایط حساس مشخص کرد و ارزیابی دقیق کیفی و کمی، اولویت استراتژی

ای بر راهنماچراغتواند یک هستند و می برخوردارحاضر از اهمیت باالیی  شک نتایج تحقیقدر این رابطه طراحی نمود. بی

 والن مربوطه باشد.ئمدیران، محققان و مس

 روش پژوهش

 شدهیمعرف( 2044) 4به هدف تحقیق و اصول بنیادین تدوین استراتژی که در کتاب مدیریت استراتژیک دیویدباتوجه

شناسی تحقیق از نوع آمیخته )کیفی و کمی( بود. البته در این تحقیق بخش کیفی بر بخش کمی غلبه دارد است؛ روش

                                                           
1. David 
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منظور است. در مرحله اول تحقیق و به شدهانجامو امتیازدهی توسط کارگروه تخصصی  یوزن دهیرا در بخش کمی نیز ز

ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی ایران از مراحل کدگذاری باز و انتخابی در شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت

های عمیق و بررسی تمام مقاالت علمی و از مصاحبه ستفادها تئوری استفاده شد. یعنی محققان ابتدا با گرندروش 

 ثر در توسعهبودند؛ عوامل داخلی و خارجی مؤ منتشرشدهپژوهشی با موضوع گردشگری ورزشی؛ که در نشریات داخلی 

این از روش کدگذاری انتخابی  استفاده بررسی کردند و مفاهیم بسیاری را استخراج نمودند و با دقتبهاین صنعت را 

کردند تا جائیکه به اشباع نظری رسیدند. سپس کارگروه تخصصی؛ متشکل از  یمقوله ساز تربزرگهای عوامل را دسته

ها و مطالعات محققان که در خصوص اصول تدوین استراتژی و همچنین صنعت گردشگری و گردشگری ورزشی فعالیت

به این  EFEو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا  IFEداخلی یا  از ماتریس ارزیابی عوامل استفاده ای داشتند؛ باگسترده

ها مشخص شود اهمیت و اولویت هریک از این عوامل و نمره هر یک از این ماتریس تیدرنهاعوامل وزن و امتیاز دادند تا 

ا مقایسه مشخص شود. در ادامه کارگروه تخصصی ب TOWSو درنتیجه جایگاه صنعت گردشگری ورزشی ایران در ماتریس 

 ای را تدوین نمودند. سپس باهای چهارگانه اولیهها و تهدیدات، استراتژیفرصت ترینمهمنقاط قوت و ضعف با  ترینمهم

به نتایج و پیشنهادات سایر تحقیقات داخلی و خارجی در مورد ضروریات توسعه صنعت گردشگری و توسعه  توجه

امکان داشت با یکدیگر ترکیب و تقویت شدند تا کیفیت  که ییجایه تا اول شدهیطراحها گردشگری ورزشی، استراتژی

 QSPMیا  4ریزی استراتژیک کمیاز ماتریس برنامه استفاده به حداکثر ممکن برسد. در ادامه با شدهنیتدوهای استراتژی

نهایی ضرب  صل جمعحاو امتیازدهی قرار گرفتند و سپس با  یوزن دهها توسط کارگروه تخصصی مورد این استراتژی

از  استفاده کارگروه تخصصی با تیدرنهاها مشخص شد. نهایی هر استراتژی و اولویت استراتژی ها در امتیازها، نمرهوزن

منظور رقابت با راه استراتژیک برای توسعه گردشگری ورزشی ایران به یک نقشه شدهانجامهای مختلف نتایج تحلیل

مقاله مرتبط  99ه و تایلند طراحی کردند. الزم به توضیح است که در مرحله اول تحقیق کشورهایی رقیب همچون ترکی

خبره؛ در  34بررسی شد و با  دقتبهبودند  منتشرشدهداخل کشور  یورزش تیریمدبا گردشگری ورزشی که در نشریات 

ونگی و الزامات توسعه این صنعت؛ ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی ایران و چگضعف، فرصت رابطه با نقاط قوت،

است. در ادامه مقاالت بسیاری در  شدهارائه 4شوندگان در جدول های عمیقی انجام شد که اطالعات مصاحبهمصاحبه

و مطالعه قرار گرفت که به  یموردبررسالمللی در نشریات معتبر داخلی و بین یورزش یگردشگرخصوص گردشگری و 

خوبی بهره ها و طراحی نقشه راه استراتژیک بهش موجود جهت تدوین و ارزیابی استراتژیمعنای این است که از دان

 است.  شدهگرفته

 شوندگانمصاحبههای . ویژگی1جدول 

 تعداد تخصص

 رتبه دانشگاهی تحصیالت

 کارشناسی
کارشناسی 

 ارشد
 استاد دانشیار استادیار دکترا

 4 4 9 8 - - 8 مدیریت ورزشی

 - - 9 9 - - 9 رزشیگردشگری و

 4 4 3 5 - - 5 صنعت گردشگری

های مسافرتی آژانس

 و گردشگری
49 8 8 2 - - - 

                                                           
1. Quantitative Strategic Planing Matrix (QSPM) 



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش          6
 

 زمستان.، 21-1 ،9، شماره 3، دوره یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش
 

 

 

 2 2 45 24 8 8 34 جمع

 

 ها و بحثیافته

 نیهم است. از قرارگرفتهمورد تحلیل  حاضر قیتحقهای بسیاری در در روش تحقیق بیان گردید داده گونه کههمان

که ذکر شد نخستین مرحله تحقیق  گونهگردد. همانشناسی تحقیق ارائه میتوضیحات روشها نیز مطابق با یافته رو

ها و تهدیدات پیرامون صنعت گردشگری ورزشی بود. در ادامه این بندی نقاط قوت، ضعف و فرصتشناسایی و دسته

 بیبه ترتجموع این دو مرحله عوامل در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی مورد ارزیابی قرار گرفتند که م

 است. شدهارائه 3و  2در جداول 

 IFE. ماتریس عوامل داخلی یا 2جدول 

 ضرب نمره وزن مقوالت اصلی هاضعفو  هاقوت کد

S1 

، اهابانیب ،هاصخره، هاکوههای ماجراجویانه طبیعتی بسیار)وجود جاذبه

 دریاها، رودها، سواحل(

ورزشی برای جذب گردشگر ورزشی  هایظرفیت باالی برخی رشته

نوردی، فتح ، صخرهیگردابانیبسواری، مثل اسکی روی برف، موج

 مرتفع یهاقله

ظرفیت باالی گردشگری 

 فعال و ماجراجویانه
51.0 4 51.5 

S2 

های تاریخی بسیار مهم در سراسر کشور )مکمل وجود جاذبه

 های ورزشی(جاذبه

ا و جذاب در سراسر کشور )مکمل های طبیعتی بسیار زیبوجود جاذبه

 های ورزشی(جاذبه

های مذهبی با ظرفیت باالی پذیرش زوار )مکمل وجود جاذبه

 های ورزشی(جاذبه

های تاریخی و جاذبه

 طبیعتی و مذهبی
5150 4 51.5 

S3 

ستاره در مشهد، تهران و برخی  1ستاره و  5های وجود انبوه هتل

 شهرهای شمالی و جنوبی کشور

 انواع اماکن اقامتی در سراسر کشوروجود 

 ..51 3 5154 اسکان مناسب

S4 

 های ورزشی وجود نیروی متخصص در انواع رشته

 دانشگاهی بسیار النیالتحصفارغوجود 

پذیرایی از گردشگران  یهاقسمتوجود نیروی جوان و قوی برای همه 

 المللیبین

 ..51 4 5153 نیروی متخصص

S5 515 3 .515 امنیت باال ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه وجود امنیت مناسب در. 

S6 
 ، ریلی، و داخل شهری در اکثر مناطق ایرانیاجادهمناسب  ونقلحمل

 فعال در داخل کشور ونقلحملوجود انواع وسیله 

مناسب  ونقلحمل

 داخلی
515. 3 515. 

S7  515 3 .515 یوازنمهمان ایرانیان از گردشگران خارجی ینوازمهمانفرهنگ. 

S8  5150 4 .515 بودن چهارفصل بودن چهارفصلتنوع آب و هوایی و 

S9 5150 4 .515 هادور زدن تحریم هاوجود امکان دور زدن تحریم 

S10 

های مختلف مثل المللی در رشتهتوانایی میزبانی مسابقات ورزشی بین

 فوتبال

دیوم آزادی، امام رضا المللی مناسب مثل استابین یهاومیاستادوجود 

اصفهان، یادگار امام تبریز، غدیر  جهاننقشع مشهد، پارس شیراز، 

 اهواز، ثامن مشهد، شهدای اهواز، و...

 المللی و ملی سوارکاری در استان گلستانوجود سه میدان بین

امکان میزبانی 

 رویدادهای پرهوادار
515. 4 5150 
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S11 
های ورزشی( در شهرهای ذبهوجود اماکن تفریحی مناسب )مکمل جا

 بزرگ مثل تهران و مشهد
 5150 4 .515 اماکن تفریحی

S12 

عنوان باالترین مقام در جمهوری اسالمی حمایت  رهبری ایران به

های سیاست 48شماره  دربندایران مبنی بر توسعه صنعت گردشگری 

 هفتم سالهپنجکلی ابالغی برنامه 

تصویب قوانین حمایتی از صنعت آمادگی مجلس شورای اسالمی برای 

 گردشگری پیرو فرمان رهبری

منظور توسعه صنعت به یدستعیصناآمادگی باالی وزارت گردشگری و 

 گردشگری

حمایت دستوری 

والن ارشد نظام ئمس

 جمهوری اسالمی ایران
515. 4 5150 

S13 
داشتن مراکز پزشکی ورزشی قوی در کنار مراکز پزشکی معتبر در 

 منطقه
 5153 3 .515 ز پزشکی ورزشیمراک

S14 

ورزشی مطرح مثل خانه کشتی، خانه والیبال،  یهاکمپوجود برخی 

 یهاکمپفوتبال و ... و امکان توسعه انواع  یهاکمپ، یبرداروزنهخانه 

 ورزشی

 5153 3 .515 ورزشی یهاکمپ

S15 

 آزاد بودن گردشگران ورزشی در حریم شخصی خود

والن و مدیران کشوری و لشگری به ئمس ها،عالقه باالی رسانه

 ها و رویدادهای ورزشیفعالیت

 5153 3 .515 جو حمایتی

S16 

در استان گلستان، کشتی چوخه در  یدواناسببرگزاری مسابقات 

 .مندعالقهخراسان با انبوهی از تماشاگران 

مثل  هوادارانبرگزاری مسابقات مختلف ورزشی داخلی با انبوهی از 

 ولیس و استقاللدربی پرسپ

عنوان های مختلف ورزشی بهبسیار در رشته مندانعالقهوجود 

 تماشاگر

رویدادهای ورزشی 

 دار و جذاباداخلی پرهو
515. 3 5153 

S17 
های جذاب در کشور )مکمل جاذبه یهاکنسرتامکان برگزاری برخی 

 ورزشی( قبل، حین و بعد از رویدادهای ورزشی
 5153 3 .515 کنسرت موسیقی

W1 

 های دولتی و خصوصیعدم بازاریابی قوی و اصولی توسط سازمان

 های ورزشی ایرانالمللی از جاذبهبین گردشگرانعدم آگاهی 

های ورزشی  عدم استفاده از ظرفیت فضای مجازی در بازاریابی جاذبه

 المللیایران در بازارهای بین

جامع گردشگری المللی به اطالعات عدم امکان دسترسی گردشگران بین

 المللیهای بینبه زبان

های گردشگری المللی معرفی جاذبهبین چندزبانه یهاتیساعدم وجود 

 ایران با رتبه باال در گوگل

 51.0 . 51.0 عدم بازاریابی

W2 

 خارجی رمسلمانیغبرای بانوان گردشگر  یحجاب اجبارقانون 

 در ایران المللیعدم امکان برگزاری مسابقات زنان در سطح بین

رویدادهای ورزشی بزرگ جهان در ایران  ترینمهمعدم امکان برگزاری 

 کشورهای اسالمی یهایبازآسیایی و  یهایبازمثل المپیک و 

 5150 . 5150 یحجاب اجبار

W3 
 المللی و داخلیکمبود پروازهای بین 

 و سیستم فرودگاهی یشهرنیب یهاجادهوضعیت ضعیف برخی 
 ..51 . .515  لونقحمل یهاضعف
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W4 

های متولی در حوزه عدم توجه کافی دولت و مدیران ارشد سازمان

 گردشگری 

مرتبط جهت رونق  یهاتیمسئولعدم وجود افراد متخصص در 

 گردشگری ورزشی 

 کمبود نیروی متخصص گردشگری

عدم اطالع کافی و ضعیف مدیریت وزارت گردشگری و ادارات گردشگری 

 های گردشگری موجود و بالقوه با جاذبهدر رابطه  هااستان

 ای جامع و هماهنگ  عدم وجود برنامه

 منظور جذب گردشگر ورزشیها بهریزی سازمانعدم برنامه

 ریزیگیری و برنامهعدم وجود یک مرکز واحد تصمیم

ری گردشگ هایطرححمایت ناکافی مسئوالن استانی از سرمایه گذران و 

 ورزشی

 های گردشگری ورزشی از طرف مسئوالن شهریبه جاذبه توجهیکم

 51.5 . 5150 سوء مدیریت

W5 
عدم امکان مصرف مواد غذایی غیر اسالمی مثل مشروبات الکلی، گوشت 

 المللی مثل چین و روسیهخوک، و... توسط گردشگران بین
 .515 . 5153 هاتیمحدود

W6 
 ورزشی و گردشگری هایبخشناهماهنگی بین 

 نهادی دولتی، پلیسی و علمای مطرح و سرشناس ناهماهنگی بین
 .515 . .515 ناهماهنگی

W7 

 برگزاری ضعیف رویدادهای ورزشی 

در ایجاد شور و هیجان در رویدادهای  هوادارانعدم استفاده از ظرفیت 

 ورزشی موجود

 به شیوه سنتی و محلی فروشیبلیت

برگزاری ضعیف 

 رویدادهای ورزشی
515. . 5154 

W8 

امنیت اختصاصی و ارائه مشاوره  تأمینمنظور ریزی پلیس بهنامهعدم بر

 به گردشگران خارجی

 از گردشگران خارجی هاسودجوییکالهبرداری برخی 

اجتماعی )راهزنی، دزدی و اعمال  هایناهنجاریافزایش جرم و جنایت و 

 تروریستی(

 المللی ضعف مدیریت بحران در حضور گردشگران بین

 المللیهای بینن حف  امنیت به زبانعدم تسلط مسئوال

ضعف امنیت در برخی مناطق ایران مثل سیستان بلوچستان و کردستان  

 )حداقل در ذهن فعاالن گردشگری(

 5154 . .515 ضعف پلیسی

W9 

در سواحل شمال و جنوب ، بیابانی و  پنج ستارههای کمبود هتل

 کوهستانی )گردشگری فعال(

 ایاجاره یهاخانه دهیسازمانعدم 

 کمبود اماکن اقامتی مناسب در برخی مناطق

 اسکان نامناسب

 در برخی مناطق
515. . 5154 

W1

0 
 المللیمنظور برگزاری رویدادهای بینهای ورزشی بهضعف زیرساخت

 ورزشی تخصصی و مجهز   هایسالنو  هااستادیومکمبود 

ی  هااستادیومکمبود 

 المللیبین
515. . 5154 

W1

1 

 سواری، اتومبیلرانی،، موجدوانیاسبهای توسعه الزم به رشته عدم

یار بس پتانسیل باوجودنوردی و... )گردشگری فعال( موتورسواری، صخره

 باالیی که وجود دارد

به گردشگری  توجهیکم

 فعال
515. . 515. 

W1

2 

 خارجی گردشگرانریزی برای ارائه خدمات مناسب و کافی به عدم برنامه

تاها و شهرهای کوچک هدف گردشگری ورزشی فعال مثل: در روس

 راننده، خدمات مالی و بانکی، خدمت درمانی،  مترجم، راهنما،

 .515 . .515 خدمات ناکافی

W1

3 
؛ انجام شکارهای غیرمجاز توسط برخی زیستمحیطآسیب زدن به 

 المللیسودجویان و گردشگران بین
 .515 . .515 یزیستمحیطمشکالت 
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 اکن طبیعتی مثل قله دماوندانسانی در ام هایزباله آوریجمععدم 

 103.  155. قوت( و نقاطعوامل داخلی )نقاط ضعف  هایوزنمجموع  

   = قوت بسیار باال  1= قوت ، نمره  3= ضعف کم، نمره  2= ضعف اساسی، نمره  4*  نمره 

 

 EFE. ماتریس عوامل خارجی یا 3جدول 

 ضرب نمره وزن مقوالت اصلی اها و تهدیدهفرصت کد

O1 

پایین بودن ارزش پول ملی و ارزش باالی ارزهای 

المللی و درنتیجه قدرت باالی خرید گردشگران بین

 خارجی در ایران

ارزش پول ملی 

 پایین
51.0 4 51.. 

O2 

کشورهای  نیتربزرگالمللی مناسب با برخی از روابط بین

عراق، کشورهای  بازار هدف گردشگری مثل روسیه، چین،

 سی.آی.اس.

 روابط گسترده با کشورهای اسالمی

المللی مثل سازمان همکاری های بینعضویت در سازمان

شانگهای و پیشنهاد پوتین و حمایت سایر اعضای سازمان 

شانگهای برای برگزاری رویدادهای ورزشی بین اعضای این 

 سازمان

المللی روابط بین

 بسیار قوی
51.3 4 510. 

O3 

های بزرگ هواپیمایی در قطر، امکان استفاده از شرکت

عنوان دو کشور همسایه و دوست ایران و روسیه و ترکیه به

 المللی ایرانعنوان دو متحد بزرگ بینچین به

امکان استفاده از 

های شرکت

هواپیمایی خیلی 

 بزرگ همسایگان

51.5 . 51.5 

O4 

ترکیه مختلف و ناامن شدن  هایجنگورود ترکیه به 

رقیب ایران در منطقه در صنعت  ترینمهمعنوان به

 گردشگری

تعارض منافع ترکیه با روسیه و چین در اقدامات 

المللی مانند ارسال پهپاد از ترکیه به اوکراین یا تقابل بین

 روسیه موردحمایتبا نظام سوریه 

 تخاصم آمریکا و غرب با حزب حاکم بر ترکیه

جایگاه متزلزل 

 ترکیه

نعت در ص

 گردشگری

5150 . 51.5 

O5 

توجه وجود کشورهای مسلمان و وجود تعداد قابل

گردشگران مسلمان مثل مالزی، پاکستان، عربستان 

لبنان، مصر،  سعودی، کویت، قطر، بحرین، عراق، مصر،

 مراکش، تونس و ...

تعداد باالی 

 گردشگران مسلمان
5153 4 51.. 

O6 

های ورزشی تهحمایت علما و رهبری ایران از رش

 ، تیراندازی و شنادوانیاسب

 ، تیراندازی و شنادوانیاسبدر مسابقات  بندیشرطامکان 

 .515 . .515 بندیشرطامکان 

T1 

 المللیهای بانکی بینتحریم

بانکی سایر کشورها  هایحسابعدم امکان انتقال پول از 

 ایرانی هایبانکبه 

 .514 . 51.3 تحریم بانکی

T2 المللی برای سفر به ایران توسط آمریکابین هایمحدودیت 
سفر  هایمحدودیت

 به ایران
51.5 . 51.5 

T3 المللی علیه ایرانتبلیغات منفی بین 
تبلیغات منفی علیه 

 ایران
5150 . 51.. 
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T4 

رقبای قدرتمندی همچون ترکیه در همسایگی ایران و 

ی رقابلیت باالی این کشور برای گرفتن سهم بازار گردشگ

 ایران

 .515 . .515 رقبای قدرتمند

T5 
های جاسوسی کشورهای متخاصم در قالب فعالیت

 گردشگری
 .515 3 .515 جاسوسی

 .10.  155. مجموع

 = واکنش ضعیف بوده 4= واکنش در حد متوسط،  2= واکنش از حد متوسط باالتر بوده،  3= واکنش بسیار عالی بوده،  1نمره 

شد  52/2و نمره نهایی ماتریس عوامل خارجی  53/2ه اینکه نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی ب توجه در ادامه با

مشخص است جایگاه  (4)که در شکل  گونهجایگاه استراتژیک صنعت گردشگری ورزش ایران مشخص شد. همان

غییر ی در محاسبات یا تتغییرات ترینکوچکاستراتژیک صنعت گردشگری ورزشی ایران در موقعیت خاصی قرار دارد و با 

ثبات و متزلزل صنعت گردشگری ورزشی کند که بیانگر جایگاه بیشرایط به سمت هر چهار حالت استراتژیک حرکت می

 در ایران است.

 
 SWOT. جایگاه صنعت گردشگری ورزشی ایران در ماتریس 4شکل 

، SO ،WTچهار نوع استراتژی  TOWSط ضعف یا ها، نقاط قوت و نقاتهدیدات، فرصت ماتریساز  استفاده در ادامه با

ST  وWO  به جایگاه استراتژیک صنعت گردشگری ایران که در  توجه . بااندشدهارائه 1اولیه تدوین شدند که در جدول

 های چهارگانه برای توسعه این صنعت در ایران حائز اهمیت هستند.است همه انواع استراتژی مشاهدهقابل (4) شکل

 



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        11
 

 سیف پناهی شعبانی و همکاران/ …نقشه راه استراتژیک

 

 TOWSها، نقاط قوت و نقاط ضعف یا . ماتریس تهدیدات، فرصت1جدول 

 هاضعف هاقوت 

ت
ص

فر
 ها

  ارائه تسهیالت و انجام تبلیغات در کشورهای دوست ایران

همچون روسیه، چین، عراق برای ورود گردشگران ورزشی 

نوردی، اسکی و ...( فعال )کویرگردی، کوهنوردی، صخره

1,2,3,4O1,2,3,4S  
 ورزشی روسیه  و چین برای برگزاری  هایباشگاه دعوت از

 1,2O8,10,14Sدر ایران در فصل زمستان  سازیآمادهاردوهای 

  با  المنافعمشترکبرگزاری رویدادهای ورزشی کشورهای

ایران مثل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران 

1,2O8,10,14S 

 ی در های مسافرتی و گردشگرها و آژانسشرکت تأسیس

کشورهای همسایه و دوست ایران مثل عراق، قطر، عمان، 

ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و... و ایجاد ارمنستان،

منظور ارائه اتحادهای استراتژیک گردشگری با این کشورها به

در چند  غیرورزشیگردشگری ورزشی فعال و  هایپکیج

ه و کشور به بازارهای بزرگی همچون آمریکا، آلمان، فرانس

سایر کشورهای اروپایی و درنتیجه تسویه مالی در کشورهای 

 O1,2,3,4,5,6,7,8,9,15S,1,2,3ها( غیرتحریمی )دور زدن تحریم

 1توسعه گردشگری ورزشی فعال,O1,2,3,4,5,6,7,8,11,S  

 1,4,6خلق تجارب متمایز,   O1,2, 4,11,15,17S  

 ازارهای سری در باستفاده از بازاریابی دیجیتالی، ویروسی و اینفلوئن

بزرگی همچون آمریکا، آلمان، روسیه، چین و سایر کشورهای 

 O1,W,1,4اروپایی 

  های هواپیمایی چین، قطر، استراتژیک با شرکت هایپیمانایجاد

گردشگران ورزشی  ونقلحملترکیه و امارات برای ارائه خدمات 

 O3,W,2,3منظور ورود و خروج از ایران غیر ایرانی به

 منظور جذب ه ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن بهاستفاد

گردشگران ورزشی مسلمان در حوزه گردشگری ورزشی فعال با 

 غیرورزشیارائه ترکیبی از گردشگری ورزشی و گردشگری 

1,3,4,5,6O1,2,3,4,5,W 

  میزبانی برگزاری رویدادهای ورزشی با حضور کشورهای

منظور جذب گردشگران با ایران و بازاریابی به المنافعمشترک

 1,2,3O1,3,4,6,7,Wورزشی رویداد 

 3 ,1افزایش خدمات مناسب به گردشگران,O3,6,8,9,12,W  

 1افزایش فرهنگ استقبال از گردشگران,O6,8,W  

 1,2,6افزایش احساس امنیت گردشگران در ایرانO8,W  

 1  توسعه مدیریتیو  مدیریت دانش,O1,4,W  

 1,2,5,6برگزاری رویدادهای ورزشی مهیج,O7,10,W  

 سنتی  -ورزشی هایفستیوالو  هانمایشگاهها، برگزاری همایش 

1,2,O4,12,S 

ت
دا

دی
ته

 
  بازاریابی مدرن )بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی ویروسی و

های بازاریابی اینفلوئنسری( و تبلیغات گسترده درباره جاذبه

)تاریخی، طبیعتی،  غیرورزشیگردشگری ورزشی فعال و 

ایرانیان از  نوازیمهمانامنیت ایران،  مت و...( ایران،سال

های ایران در کشورهای متخاصم مثل گردشگران، هتل

آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و ... 

3,T1,2,3,5,6,7,8,11,15,17,S 
 چندملیتیهای شرکت تأسیسها از طریق دور زدن تحریم 

ها برای دور زدن تحریمگردشگری و مسافرتی 

1,2,T1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,17,S 

  استفاده ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن در کشورهای همسایه

مسلمان ایران مثل عراق، پاکستان، افغانستان، عمان، قطر، کویت، 

گردشگر ورزشی  بمنظور جذبحرین، عربستان سعودی و ترکیه به

 1,2,3T1,2,3,4,5,6,W,فعال 

  استفاده ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن در کشورهای

هند،  غیرمسلمان و دوست ایران مثل روسیه، چین، ارمنستان،

منظور جذب گردشگر ورزشی فعال برزیل، آرژانتین، ونزوئال به

1,2,3,4,5,T1,4,6,W  
  تعریف و برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ در ایران با حضور

مثل روسیه، چین، کوبا، ونزوئال، برزیل،  کشورهای دوست ایران

و  CISهند، پاکستان، عراق، افغانستان، ترکیه، کشورهای حوزه 

ریزی جهت ورود گردشگران ورزشی رویداد از این ... و برنامه

 T1,4,6,7,W,1,2,3,5کشورها به ایران 

  برای مردم  گرایانهملیمیزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی

برگزاری فینال  و همسایه ایران در ایران )مثال:کشورهای دوست 

ریزی مسابقات کریکت پاکستان و هند در ایران( و بازاریابی و برنامه

 T1,4,7,W,1,2,3,5جهت ورود گردشگران رویداد )غیرفعال( به ایران 

 های بزرگ کشورهای دوست ایران در میزبانی و برگزاری دربی

نتین، برزیل، روسیه و  چین های فوتبالی آرژاایران مثل دربی

1,2,3,5,T1,6,7,10,W 

 1,4هاجذب سرمایه و توسعه زیرساخت,T1,4,9,12,W  
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 مشاهدهقابل (1) اولیه که در جدول شدهنیتدوهای شناسی توضیح داده شد استراتژیدر روش گونه کههمانسپس 

از دانش  بهره گرفتنبا یکدیگر ادغام شدند و با  هستند در مواردی که با یکدیگر مشابه بوده و اشتراکات زیادی داشتند

منظور ارزیابی های نهایی تدوین شدند. بهموجود و الزاماتی که برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی وجود دارد استراتژی

شناسی ارائه شد. در این مرحله از که توضیحات آن در بخش روش شدهاستفاده QSPMها از ماتریس این استراتژی

های نهایی به دست آورد اهمیت و اولویت استراتژی QSPMبه نمراتی که هر استراتژی در ماتریس قیق؛ نهایتاً باتوجهتح

 است. شدهارائه (9( و )5)های این بخش از تحقیق نیز در جداول مشخص شد. یافته

 های نهایی. استراتژی5جدول 

 زامتیا عنوان استراتژی موارد مطرح در استراتژی رتبه

4 

  مقصد یبرند سازبازاریابی، تبلیغات و 

  :انجام تحقیقات بازاریابی شامل 

 تحلیل بازارهای گردشگری و انتخاب بازارهای هدف

 ها و پروفایل مشتریان هدف انواع گردشگری ورزشیشناسایی اهداف، انگیزه

ای های گردشگران زن و مرد، و ورزشکاران حرفهبررسی، تحلیل و تفکیک انگیزه

 ایغیرحرفه و

 های سنتی در تبلیغات محیطی در کشورهای دوست و استفاده از رسانه

های منظور معرفی جاذبهکشورهای بازار هدف مثل: روسیه، چین، عراق، به

 گردشگری فعال ایران

 ایران  غیرورزشیهای گردشگری ورزشی و های معرفی جاذبهسایتاندازی وبراه

های مختلف دنیا بطوریکه تمام بازارهای گردشگری در دنیا را پوشش به زبان

 دهند

  بازاریابی مدرن مثل بازاریابی دیجیتالی، ویروسی و اینفلوئنسری  نوعاستفاده از

بازارهای گردشگری دنیا همچون آمریکا، آلمان، روسیه، چین و  نیتربزرگدر 

 فعال به ایران منظور جذب گردشگر ورزشیسایر کشورهای اروپایی به

  استفاده ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن در کشورهای مسلمان همسایه و غیر

همسایه ایران مثل عراق، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، عمان، قطر، کویت، 

منظور جذب ، مالزی، مصر، مراکش، تونس و ترکیه بهعربستان سعودیبحرین، 

 گردشگران ورزشی فعال به ایران

 فاده ترکیبی از بازاریابی سنتی و مدرن در کشورهای غیرمسلمان و دوست است

منظور جذب هند، برزیل، آرژانتین، ونزوئال به ایران مثل روسیه، چین، ارمنستان،

 گردشگران ورزشی فعال به ایران

  )بازاریابی مدرن )بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی ویروسی و بازاریابی اینفلوئنسری

های گردشگری ورزشی فعال و همچنین ت گسترده درباره جاذبهو تبلیغا

امنیت ایران،  )تاریخی، طبیعتی، سالمت و...( ایران، غیرورزشیهای جاذبه

های ایران در کشورهای متخاصم مثل ایرانیان از گردشگران، هتل نوازیمهمان

 آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و ...

 های گردشگری ورزشی فعال و های مطرح دنیا به جاذبهرسانه توجهجلب

ایران از طریق تولید و انتشار محتوای جذاب  غیرورزشیهای گردشگری جاذبه

 توسط فعاالن حوزه گردشگری در ایران

 های گردشگری ورزشی فعال ایران در حاشیۀ رویدادهای ورزشی معرفی جاذبه

های المپیک، جام جهانی فوتبال، لیگ قهرمانان المللی پربیننده مثل بازیبین

 .010 های بازاریابیافزایش فعالیت
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اروپا، لیگ ام.بی.ای آمریکا، لیگ برتر فوتبال روسیه، سوپر لیگ فوتبال چین و... 

. 

2 

 های زمستانی مثل اسکی روی برفتوسعه گردشگری ورزش 

 فتح قلل یردنوکوههای مرتبط با کوهستان مثل توسعه گردشگری ورزش ،

 نوردیمرتفع، صخره

 سواریهای آبی و ساحلی مثل موجتوسعه گردشگری ورزش 

 ینورد ریکوو  یگردابانیبهای مرتبط با توسعه گردشگری ورزش 

 های ماجراجویانهتوسعه ورزش 

 یارحرفهیغای و سواری حرفههای موتورسواری و ماشینبرگزاری رالی 

  های مختلف سالم در فصلسرد و گر یهامیاقلاستفاده از 

 ..01 توسعه گردشگری فعال

3 

 افزایش تجارب مهیج و متمایز 

 ( و اکترکیب گردشگری ورزشی با سایر انواع گردشگری مخصوصاً تفریحی

 (سمیتور

 تیراندازی و شنادوانیاسببندی در مسابقات برگزاری شرط ، 

 غیرفعال یا  های ورزشی فعال وهای مهیج در حاشیه جاذبهبرگزاری کنسرت

 رویداد

 بر ادراک گردشگران ورزشی و جلب رضایت آنان یرگذاریتأث 

 0104 خلق تجارب متمایز

1 

 های هواپیمایی قطر، ترکیه، های استراتژیک با شرکتایجاد اتحادها و پیمان

هوایی به گردشگران  ونقلحملمنظور ارائه خدمات امارات، چین و روسیه به

 ظور ورود و خروج از ایرانمنورزشی غیر ایرانی به

  و هماهنگی قبل از سفر به ایران( یا  رزروامکان رزرو محل اقامت )امکان

Booking های مسافرتی و گردشگری ها و آژانساز طریق اینترنت و سفارتخانه

 مستقر در کشورهای دوست و همسایه

 ،ارائه تسهیالت ویژه برای گردشگران کشورهای دوست ایران همچون روسیه 

چین، عراق برای ورود گردشگران ورزشی فعال )کویرگردی، کوهنوردی، 

 مثال عدم لزوم گرفتن ویزاعنواننوردی، اسکی و ...( به ایران؛ بهصخره

  ارائه اطالعات گردشگری ایران از طریق تلفن همراه به گردشگران ورزشی

 کشورهای بازار هدف

 .014 افزایش خدمات

5 

 های مسافرتی و گردشگری در کشورهای همسایه و ها و آژانسشرکت تأسیس

ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان دوست ایران مثل عراق، قطر، عمان، ارمنستان، 

منظور ارائه و... و ایجاد اتحادهای استراتژیک گردشگری با این کشورها به

در چند کشور به  غیرورزشیهای گردشگری ورزشی فعال و گردشگری بسته

بازارهای بزرگی همچون آمریکا، آلمان، فرانسه و سایر کشورهای گردشگران در 

اروپایی و درنتیجه تسویه مالی در کشورهای غیرتحریمی و تهاتر و خرید طال و 

 انتقال درآمدهای گردشگری به ایران 

 ایهای منطقهاستفاده از قابلیت 

  و ارائه  هاآنبرداشتن موانع ورود گردشگران به ایران مثل عدم مهر پاسپورت

 برگه تردد موقت، 

 های کشورهای همسایه المللی به بانکایجاد امکان دسترسی گردشگران بین

 مثل عمان، قطر، امارات، ترکیه و عراق

تحمیلی و  هایمحدودیترفع 

 هاکاهش اثر منفی تحریم
0143 

9 

  خارجی و داخلی برای برپایی تورهای گردشگری در ایران گذارانهیسرماجذب 

  ستاره مدرن در  5 یهاهتلخارجی و داخلی برای ساخت  گذارانهیسرماجذب

 مقاصد هدف گردشگری ورزشی فعال 

  های زمستانیخارجی و داخلی برای توسعه ورزش گذارانسرمایهجذب 

 0134 ها جذب سرمایه و توسعه زیرساخت
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  تمرینی هایکمپخارجی و داخلی برای ساخت  گذارانسرمایهجذب 

  در  هااقامتگاهاه و خارجی و داخلی برای ساخت تفرجگ گذارانسرمایهجذب

 های مناسبمکان

  خارجی و داخلی برای ساخت و توسعه مراکز پزشکی  گذارانسرمایهجذب

 ورزشی

  و توسعه بخش خصوصی  گذارانسرمایهحمایت دولت و نهادهای حاکمیتی از

 های آمریکا نیستند()که مشمول تحریم

 به هسازی گردشگری ورزشی باتوجتدوین و اجرای نظام جامع خصوصی

 .11های اصل سیاست

 والن ئهای راهبردی کالن توسط دولت و متعاقباً مستدوین و اجرای برنامه

 استانی

  ،شهری توسط هوایی و درون ونقلحملتوسعه و حمایت از صنایع هتلداری

 بخش خصوصی 

  منظور تضمین همکاری این دو کشور ی از روسیه و چین بهگذارانسرمایهجذب

ای و چینی برای سفر به ایران بجای سفر به ن روسیهدر تشویق گردشگرا

 فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کانادا آلمان،  ترکیه،

8 

 سازی های ورزشی روسیه  و چین برای برگزاری اردوهای آمادهدعوت از باشگاه

 در ایران در فصل زمستان

 با ایران مثل کشورهای  المنافعمشترکورهای برگزاری رویدادهای ورزشی کش

ریزی جهت ورود گردشگران عضو سازمان همکاری شانگهای در ایران و برنامه

 ورزشی رویداد از این کشورها به ایران

  تعریف و برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ در ایران با حضور کشورهای دوست

 وئال، برزیل، هند، پاکستان، عراق،ایران از سراسر دنیا مثل روسیه، چین، کوبا، ونز

ریزی جهت ورود و ... و برنامه CISافغانستان، ترکیه، کشورهای حوزه 

 گردشگران ورزشی رویداد از این کشورها به ایران

  میزبانی و برگزاری رویدادهای ورزشی کشورهای دوست و همسایه ایران در ایران

برگزاری فینال مسابقات  که برای مردم آن کشور بسیار مهم هستند )مثال:

ریزی جهت ورود کریکت پاکستان و یا هند در ایران( و بازاریابی و برنامه

 گردشگران رویداد )غیرفعال( این کشورها به ایران 

 های فوتبال کشورهای دوست ایران در ایران مثل میزبانی و برگزاری دربی

 های فوتبالی آرژانتین، برزیل، روسیه و  چیندربی

 ریزی جهت ه و ارتقاء کیفیت مسابقات و رویدادهای ورزشی داخلی و برنامهتوسع

جذب و حضور گردشگران رویداد )گردشگران ورزشی غیرفعال( از کشورهای 

پرسپولیس، -همسایه و دوست ایران در این رویدادها؛ مثل دربی استقالل

 مسابقات لیگ کشتی، 

 های فوتبال ایران و داشتن اشگاهالمللی در بایجاد دپارتمان جذب هواداران بین

استراتژی در این رابطه؛ مثل جذب بازیکنان مطرح و پرهوادار این کشورها و 

ریزی جهت استقبال از گردشگران رویداد از این کشورها به ایران و حضور برنامه

 هادر استادیوم هاآن

 های اهباشگ استخدام بازیکنان پا به سن گذاشته اما مطرح و پرهوادار دنیا توسط

 های پرهوادار مثل فوتبالایرانی در رشته

 های مطرح و مهم کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی میزبانی تک بازی

ایتالیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، آرژانتین، برزیل و...  سوپر جاممثل برگزار 

 .414 برگزاری رویدادهای ورزشی مهیج
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داد از این کشورها ریزی جهت ورود و استقبال از گردشگران رویدر ایران و برنامه

 هادر استادیوم هاآنبه ایران و حضور 

8 

 بیشتر و  آموزش عمومی در مورد نحوه تعامل و استقبال از  یسازفرهنگ

 گردشگران خارجی

  ها،کارکنان سفارتخانه مسافرتی و گردشگری، یهاآژانس) منابعآموزش 

بلدها و...( راهمتصدیان خدماتی در کشور،  ها،ها، رستورانهتلها، کارکنان راننده

 در مورد نحوه تعامل و ارائه خدمت به گردشگران خارجی

 منظور استقبال از گردشگران خارجی ها بهسازی بیشتر در برخی استانفرهنگ 

عمومی و آموزش  یسازفرهنگ

 یمنابع انسان
41.4 

9 

 گردشگری ورزشی  ژهیوبهو در حوزه گردشگری  مدیریت دانش 

 های مرتبط با ها، نهادها و سازمانپرورش نیروهای متخصص مدیریتی در بخش

 گردشگری ورزشی

   ریزی و توسعۀ ریزان و مدیران استانی به برنامه، برنامهگذاراناستیسالزام

 گردشگری ورزشی 

 3104 توسعه مدیریتیو  مدیریت دانش

40 

 المللی در ایران و دعوت از ردشگری بینهای علمی گبرگزاری همایش

و اساتید این رشته علمی برای حضور در ایران و حف  ارتباطات  نظرانصاحب

  جادشدهیا

 های مسافرتی و المللی و دعوت از آژانسهای گردشگری بینبرگزاری نمایشگاه

 گردشگری کشورهای بازار هدف برای حضور

 یعی با دعوت از گردشگران خارجیطب -های ورزشی سنتی برگزاری فستیوال 

ها و ها، نمایشگاهبرگزاری همایش

 -ورزشی هایفستیوال
31.. 

44 

 افزایش امنیت روانی گردشگران ورزشی 

  ،تعیین یک خط ویژه تماس گردشگران خارجی در یگان پلیس ایران 

 ارائه مشاوره امنیتی توسط پلیس گردشگری به گردشگران خارجی 

  المللی های مختلف بینگردشگری به زبانتسلط نیروهای پلیس 

 ها قبل، حین و بعد همکاری پلیس با فعاالن صنعت گردشگری جهت هماهنگی

 المللیاز حضور گردشگران بین

 3153 افزایش امنیت

 

 QSPMریزی استراتژیک کمی  یا . ماتریس برنامه6جدول 
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S1 0145 1 0190 1 0190 1 0190 4 0145 4 0145 1 0190 4 0145 4 0145 4 0145 4 0145 3 0115 

S2 0105 1 0120 1 0120 2 0140 1 0120 4 0105 1 0120 4 0105 4 0105 4 0105 4 0105 1 0120 

S3 0101 1 0149 1 0149 1 0149 1 0149 4 0101 1 0149 4 0101 1 0149 2 0108 4 0101 4 0101 

S4 0103 1 0142 1 0142 1 0142 1 0142 1 0142 1 0142 4 0103 1 0142 1 0142 1 0142 2 019 

S5 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 

S6 0102 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 3 0109 4 0102 4 0102 

S7 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 1 0108 2 0101 2 0101 4 0102 4 0102 

S8 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 3 0109 4 0102 1 0108 

S9 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 

S10 0102 4 0102 4 0102 3 0109 3 0109 4 0102 4 0102 2 0101 3 0109 1 0108 4 0102 1 0108 

S11 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 1 0108 2 0101 2 0101 4 0102 1 0108 
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S12 0102 2 0101 2 0101 4 0102 4 0102 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 

S13 0104 3 0103 4 0104 4 0104 2 0102 2 0102 4 0104 4 0104 1 0101 4 0104 1 0101 1 0101 

S14 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 1 0101 

S15 0104 1 0101 1 0101 1 0101 1 0101 4 0104 1 0101 2 0102 1 0101 1 0101 4 0104 1 0101 

S16 0104 1 0101 4 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 1 0101 4 0104 1 0101 4 0104 2 0102 

S17 0104 2 0102 4 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 

W1 0145 1 0190 1 0190 4 0145 4 0145 4 0145 1 0190 4 0145 1 0190 2 0130 1 0190 4 0145 

W2 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 4 0109 

W3 0109 4 0109 4 0109 4 0109 1 0121 1 0121 4 0109 1 0121 1 0121 1 0121 1 0121 1 0121 

W4 0105 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 

W5 0103 4 0103 4 0103 1 0142 1 0142 4 0103 1 0142 4 0103 4 0103 4 0103 4 0103 4 0103 

W6 0102 4 0102 4 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 

W7 0102 4 0102 4 0102 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 1 0108 4 0102 1 0108 

W8 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 2 0101 2 0101 4 0102 4 0102 

W9 0102 4 0102 4 0102 1 0108 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 

W10 0102 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 4 0102 1 0108 

W11 0102 1 0108 1 0108 1 0108 1 0108 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 

W12 0104 4 0104 1 0101 1 0101 1 0101 4 0104 1 0101 1 0101 1 0101 4 0104 4 0104 1 0101 

W13 0104 4 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 

O1 0148 1 0182 1 0182 1 0182 1 0182 1 0182 4 0148 4 0148 4 0148 1 0182 4 0148 4 0148 

O2 0143 1 0152 1 0152 1 0152 1 0152 1 0152 4 0143 4 0143 4 0143 1 0152 4 0143 1 0152 

O3 0140 1 0110 1 0110 1 0110 1 0110 1 0110 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 1 0110 

O4 0105 1 0120 1 0120 1 0120 1 0120 4 0105 4 0105 4 0105 4 0105 2 0140 4 0105 1 0120 

O5 0103 1 0142 1 0142 1 0142 1 0142 1 0142 4 0103 2 0109 4 0103 1 0142 2 0109 1 0142 

O6 0104 1 0101 4 0104 1 0101 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 4 0104 1 0101 4 0104 1 0101 

T1 0123 4 0123 4 0123 4 0123 4 0123 1 0192 4 0123 4 0123 1 0192 4 0123 4 0123 1 0192 

T2 0140 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 1 0110 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 4 0140 

T3 0108 1 0132 4 0108 1 0132 1 0132 1 0132 3 0121 3 0121 4 0108 1 0132 1 0132 4 0108 

T4 0108 1 0128 1 0128 1 0128 1 0128 1 0128 2 0141 4 0108 2 0141 2 0141 4 0108 1 0128 

T5 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 1 0108 4 0102 4 0102 4 0102 4 0102 

 5131 3148 1119 3191 3103 1121 5113 5118 5151 5192 5189 2100 جمع

 = بسیار جذاب 1= دارای جذابیت معقول،  3= تا حدی جذاب،  2= بدون جذابیت،  4نمره 

عد از طی یک فرآیند تحلیلی طوالنی ؛ که بQSPMهای مختلف در ماتریس به نمره نهایی استراتژی توجه در ادامه با

های مختلف و به تحلیلها مشخص شد. نهایتاً کارگروه تخصصی باتوجهبودند؛ اهمیت و اولویت این استراتژی شدهنییتع

منظور رقابت با الزامات توسعه صنعت گردشگری یک نقشه راه استراتژیک برای توسعه گردشگری ورزشی در ایران به

( 2)کرونا و تحت شرایط تحریمی طراحی کردند که در شکل چون ترکیه و تایلند در دوران پساهمرقبای قدرتمندی 

اقدام است اما  ترینمهمشود در این نقشه راه اگرچه در گام اول بازاریابی که مالحظه می گونهاست. همان شدهارائه

های های سنتی و برپایی نمایشگاههای ورزشهای علمی، جشنوارهمدیریتی، برگزاری همایش دانش و توسعه مدیریت

عمومی،  یسازفرهنگاست.  قرارگرفتهکننده بازاریابی گردشگری ورزشی هستند نیز گردشگری ورزشی را که کمک
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و افزایش امنیت روانی گردشگران خارجی نیز که با ارائه خدمات ضروری و خلق تجارب متمایز در  یمنابع انسانآموزش 

 .اندقرارگرفتهر گام سوم باط هستند دارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یالمللنیب. نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در سطح 2شکل   

 گیرینتیجه
حاضر طراحی و تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریمی  هدف اصلی تحقیق

دور »، «خلق تجارب متمایز»، «ارائه خدمات ضروری»، «ید بر گردشگری فعالکتأ»، «بازاریابی»ها نشان داد بود. یافته

 المللی باکید بر برگزاری رویدادهای ورزشی داخلی و بینتأ»و « هاجذب سرمایه و توسعه زیرساخت»، «هازدن تحریم

رای توسعه گردشگری ورزشی هایی هستند که باستراتژی ترینمهم بیبه ترت« المللی ایران در جهانبه موقعیت بین توجه

ها با اولویت مشخص استراتژی ترینمهمطور شفاف هستند. البته در مباحث نقشه راه استراتژیک باید به ازیموردنایران 

است اگرچه  شدهانجامتعیین گردد که در این تحقیق این کار  یبندزمانها توالی و شوند و برای اجرای این استراتژی

 است.  نشدهانجامدر این تحقیق  یبندزمانشود و به همین دلیل به امکانات سازمانی انجام می هتوج با یبندزمان

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که برخی نقاط ضعفی که در رابطه با گردشگری ورزشی ایران )در سطح 

عدم ارائه برخی مواد غذایی که در اسالم حرام اجباری و  شدن نیستند مثل حجابالمللی( وجود دارد قابل برطرفبین

اعتقادی ما موظف به اجرای این فرامین دینی  ازلحاظ هرحالبه...(.  )مشروبات الکلی، گوشت خوک و اندشدهشمرده

 اقداماتباید  ها وجود نداشته و لذا،کشورهای غیرمسلمان این محدودیت ژهیوبهدر سایر کشورهای حالیکه  هستیم در

 .صورت پذیردمربوطه  سازانفرهنگمناسب در خصوص برخورد با زنان گردشگر خارجی توسط  یسازفرهنگبرای  الزم

های استقبال و پذیرایی از گردشگران خارجی جزء استراتژی یسازفرهنگها نشان داد ؛ یافتههشرایط حاکم با وجودنیباا

برای  یمنابع انسانعمومی و آموزش  یسازفرهنگباید به  گونهنحاضر هما های تحقیقدار نیستند. بر اساس یافتهاولویت

  توسعه اقدامات بازاریابی 

توسعه 

گردشگری 

 ورزشی فعال

 

 توسعه خدمات الزم

 خلق تجارب متمایز

 هامقابله با تحریم

جذب سرمایه 

و توسعه 

 زیرساخت ها

توسعه 

گردشگ

ری 

ورزشی 

 رویداد

فرهنگسازی و 

 آموزش

مدیریت دانش 

و توسعه 

 مدیریتی

همایش، 

نمایشگاه

 ،

 جشنواره

افزایش 

تامنی  
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 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش          18
 

 زمستان.، 21-1 ،9، شماره 3، دوره یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش
 

 

 

پذیرایی و استقبال از گردشگران خارجی و افزایش بیشتر امنیت روانی گردشگران خارجی در حاشیه اقدامات استراتژیک 

 اصلی پرداخته شود. 

ها و نتایج ازاریابی است و یافتهضعف صنعت گردشگری ایران ضعف ب ترینمهم های سایر پژوهشگرانبه یافته با توجه

حاضر نیز نشان داد بازاریابی گردشگری ورزشی فعال ایران باید اولین اقدام استراتژیک  های پیچیده در تحقیقتحلیل

 المللی باشد. توسعه این صنعت در افزایش سهم بازار ایران در سطح بین

ر ایران، توسعه بیشتر گردشگری ورزشی فعال در ایران دومین اقدام استراتژیک افزایش گردشگران ورزشی خارجی د

کشور ایران شرایط برای استفاده از برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در جهت توسعه گردشگری کار بسیار در است. 

اجباری در ایران به شکلی است که میزبانی  حاضر قوانین حجاب حال است. در تر است و حتی در مواردی غیرممکنسخت

های همبستگی کشورهای اسالمی و سایر مسابقاتی های آسیایی، حتی بازیها، بازیرویدادهای بزرگ ورزشی مثل المپیک

است. ضمن  رممکنیغاجباری را در نظر گرفته است؛  کشف حجاب یگاهالمللی در آن حجاب اختیاری و که قوانین بین

 و های هواپیمایی بزرگ،مالی هنگفت، قرارداد با شرکت تأمینزم ای بزرگ ورزشی در ایران مستلاینکه برگزاری رویداده

ها است. این یافته رممکنیغآن  مانانیپهمآمریکا و  متحدهاالتیاسابقه و فشار حداکثری های بیتحریم باوجود... است که 

میزبانی رویدادهای ورزشی ( کامالً همسو است که بیان کردند ایران برای 4391کشاورز و همکاران )پژوهش با نتایج 

المللی و های بین( نیز تحریم4399)بدترین حالت( قرار دارد. نظری ترشیزی و  همکاران ) WTالمللی در وضعیت بین

مللی شناسایی و معرفی الموانع توسعه گردشگری ورزشی در ایران در سطح بین ترینمهمعنوان را به یحجاب اجبارقانون 

نظیری حاضر است. از طرف دیگر ایران دارای شرایط جغرافیایی و آب و هوایی بی های تحقیقیافته کنندهکردند که تأیید

باید به سمت توسعه گردشگری  بازهمهای آمریکا اجباری و تحریم است که حتی در صورت عدم وجود قوانین حجاب

ساحلی،  -های آبی ورزش سواری،انه(، موجهای ماجراجوینوردی )ورزش، کوهنوردی، صخرهپیماییکوهورزشی فعال رفت. 

های ورزشی فعال هستند و این نوع گردشگری ازجمله...  گردی وسواری، بیابانسواری رالی، اسبی و ماشینموتورسوار

( بیان کردند این نوع گردشگری ورزشی در دنیا 2024( و جانوفسکی و همکاران )2042که مارتین و آسنوف ) گونههمان

فعال و ماجراجویانه در بستر گردشگری ورزشی  ازآنجاکهرشد است.  حال شدت دراست و به داکردهیپیان بسیاری متقاض

روری ارائه خدمات ض کید گردد. سعه گردشگری ورزشی از نوع فعال تأالعاده مناسب است بنابراین باید روی توایران فوق

 متمرکز شد.  هاآنند که در گام سوم باید روی توسعه و خلق تجارب متمایز از دیگر اقدامات استراتژیک هست

بعد از انجام اقدامات بازاریابی گسترده، توسعه گردشگری ورزشی فعال، توسعه خدمات ضروری و خلق تجارب متمایز 

انع های آمریکا مرود ایران با حجم تقاضای پنهان باالیی برای ورود گردشگران خارجی مواجه شود ولی تحریمانتظار می

 استفاده توانند بامسئوالن، مدیران و فعاالن حوزه گردشگری در ایران می وجودنیباا. شودمحسوب می هاآنبزرگی برای 

های مسافرتی و گردشگری شرکت تأسیسن دارند با از روابط گسترده و نزدیکی که با کشورهای همسایه و دوست ایرا

های مسافرتی و گردشگری این کشورها شرایطی برد با آژانس -دهای تجاری بردالمللی در این کشورها و یا ایجاد پیونبین

های سفر به ایران و عدم مهر شدن آورند که گردشگران ورزشی خارجی برای رزرو هتل و پرداخت هزینه به وجودرا 

 یررسمیغطور هیستند( بپاسپورت هیچ مشکلی پیدا نکنند؛ به این شکل که با سفر به کشورهای همسایه ایران )که تحریم ن

و تمهیدات مسئوالن ایرانی به ایران سفر کنند )مانند تمهیداتی که برای حضور میلیونی ایرانیان در مراسم  بااطالعو 

 ها را آنجا تسویه کنند. شود( و مجدداً به کشور همسایه ایران برگردند و تمام هزینهاربعین در عراق انجام می
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عنوان چهارمین گام استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در سطح به یطورکلبهها تحریماثر کردن دور زدن و بی

 المللی تعیین گردید. بین

توسعه ارائه خدمات ضروری، خلق تجارب متمایز و کاهش اثر  بعد از بازاریابی موفق، توسعه گردشگری ورزشی فعال،

ران انتظار این است حجم باالیی از گردشگر ورزشی خارجی وارد ها برای ورود گردشگران ورزشی خارجی به ایتحریم

توجه گردشگران های گردشگری در ایران نیز با استقبال قابلایران شده باشند در این حالت انتظار این است که سایر حوزه

ت ورزش ایران گذاری در حوزه صنعت گردشگری ایران و همچنین صنعالمللی مواجه شوند. در این شرایط سرمایهبین

داران خواهد بود. از طرف دیگر کشور ایران وقتی با حجم باالیی از گردشگران بسیار معقول و مطلوب بسیاری از سرمایه

شده در این مرحله جذب حداکثری بینیهای خود را توسعه دهد لذا اقدام استراتژیک پیشمواجه شود باید زیرساخت

 المللی است. ر افزایش ظرفیت پذیرش و پذیرایی از گردشگران ورزشی بینمنظوها بهسرمایه و توسعه زیرساخت

حائز اهمیت است این است که برای  حاضر قیتحقهای آنچه در خصوص توسعه گردشگری ورزشی رویداد در یافته

رگزاری ب توسعه گردشگری ورزشی غیرفعال توسط میزبانی و به دنبالتوسعه گردشگری ورزشی در ایران از ابتدا نباید 

ویژه ماجراجویانه را در دستور کار رویدادهای بزرگ بود بلکه ابتدا باید بازاریابی و توسعه گردشگری ورزشی فعال و به

ها، هایی برای دور زدن تحریمدر ادامه راه ، سپس ظرفیت پذیرش و استقبال از گردشگران خارجی را افزایش داد،قرارداد

برگزاری رویدادهای بزرگ با ورود حجم باالیی از گردشگران  به دنبالها پیدا کرد و سپس جذب سرمایه و توسعه زیرساخت

منظور المللی در ایران بهورزشی رویداد بود. بنابراین اگرچه در تحقیقات بسیاری به برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ بین

عنوان اقدام استراتژیک ششم و آخر شناسایی را بهاین اقدام  حاضر قیتحقهای کید شده است اما یافتهتوسعه گردشگری تأ

 کرد نه اولین اقدام! 

 منابع

بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور (. شناسایی و رتبه4395اسالمی، صدیقه؛ همتی، جمشید و زرینی، ابراهیم. )

 .489 -200، صص: 33ایران، مجله مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 

راحی مدل مفهومی حمایت ط(. 4398یم؛ خبیری، محمد؛ علی دوست قه فرخی و اسدالهی، آمنه. )خسرومنش، رح

 .4-44 :(، صص4398)پاییز و زمستان  49های معاصر در مدیریت ورزشی، پیاپی ورزشی در ایران، نشریه پژوهش

(. مطالعات 4398ن، حسن. )قهفرخی، ابراهیم؛ خنیفر، حسین و زارعی متی دوست یعلخسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ 

 .93 -83 :(، صص4398)بهار  48مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دوره پنجم، پیاپی 

(. طراحی مدل 4398نیفر، حسین؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم و زارعی متین، حسن. )خسرومنش، رحیم؛ خبیری، خ

 .48-38(، صص: 4398آذر و دی ) 58پی مفهومی صنعت ورزش ایران، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، پیا

(. طراحی مدل مفهومی 4399خبیری، محمد؛ علی دوست قهفرخی؛ خسرومنش، رحیم؛ اسدالهی، آمنه و تلخابی، علی. )

(، صص: 4399)زمستان  21یاپی ، پ1صنعت کاالهای مرزشی ایران، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، سال نهم، شماره 

85-84. 

(. بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی گردشگران ورزشی در مقصد گردشگری مطالعه 4399زیتونلی، عبدالحمید. )

 .89-409، صص: 4، شماره 8موردی: شهر گنبد کاووس، نشریه گردشگری شهری، دوره 

(. طراحی مدل عوامل اثرگذار بر عملکرد و 4100سیف پناهی شعبانی، جبار؛ خسرومنش، رحیم و براخاص، حسین. )

 .494-488، صص: 35های فوتبال، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، شماهر شی باشگاهموفقیت ورز

های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل (. چالش4104الدین؛ خسرومنش، رحیم و اسدالهی، آمنه. )شریعتی، جمال

 .449-433، صص: 1، شماره 41مختلف زندگی، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 
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