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استادیار مدیریت ورزشی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،قشم ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/50/ 11 :تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 08 / 10 :

چکیده
هدف از این ژپ وهش ارائه چارچوب مفهومی استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی ورزشی در جزیره قشم ب زا قیقحت شور .دو   
نوع مطا عل ات کیفی توسعه نگر میباشد .جامعه آماری شامل صاحبنظران حوزه گردشگری به همراه منابع علمی و اسناد اجرایی در
این زمینه بود .ابزار ژپ وهش شامل مطا عل ه کتابخانههای و مصاحبه است که شامل منظرها و راهکارهای توس یشزرو یرگشدرگ هع    
بود .روایی ژپ وهش با استفاده از روش اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت یارب یراذگدک شور زا     .
چارچوببندی راهکارها استفاده گردید .نتایج نشان داد که اقدامات و راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی را میت راهچ رد ناو   
منظر و س حط متوالی شامل محیطی ،مدیریت ،منابع و مشارکت چارچوببندی کرد .استراتژیهای محیط شامل سیاس ،یعامتجا ،ی   
اقتصادی و فرهنگی ،استراتژیهای مدیریت شامل حقوقی ،اجرایی و ارتباطی ،استراتژی مشارکت شامل فردی ،تعاملی و س یراتخا
و استراتژی منابع شامل منابع انسانی ،مالی ،امکانات و فن  نیارب .تسا یروا ااا ااااس تفای سا هه هههه م داهنشیپ یا ییی ییییش هعسوت متسیس رد دو
گردشگری ورزشی شهرهای ساحلی اقدامات و تصمیمگیریهای راهبردی مبتنی بر تفکیک چهار منظر مح ریدم ،طی ی و عبانم ،ت
مشارکت به ترتیب س حط و گستره عملکرد باشد.

واژگان کلیدی :گردشگری تفریحی ورزشی ،محیط توسعه ،مدیریت توسعه ،منابع توسعه ،توسعه مشارکت.

 -1مهدی سوادی (نویسنده مسئول)savadi.mehdi@gmail.com
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مقدمه
امروزه توسعه به معنی رشد تدریجی در جهت پیشرفتهتر شدن ،قدرتمندتر شدن و حتی بزرگتر شدن است .توسعههه
یش ککک
صنعت گردشگری اگر از مهمترین عناصر مورد توجه در سیاستگذاریهای کشورمان در قرن حاضر نباشد ،بی ی
ن
یکی از پراهمیتترین آنها است .این توسعه مستلزم مهیا شدن محیطی مناسب برای رشد و ایجادد استتت .ایجادد این ن
ن فرهنگ ،،ایجادد ارتبا اط ت ت
ت
یباشد .اما الزمه ایجادد این ن
محیط مناسب در گرو ایجاد فرهنگ گردشگری و انواع آن م 
ی کههه همههه ابعادد زندگی ی
ی
ی از تجزیههه و ن روآو ی ی
اجتماعی است ( .)Savadi, 2016: 201توسعه فرآیندی است نالوط ی ی
اجتماعی را در بر میگیرد و تحولی عمیق و بنیادین در بینش ،دانش ،مهارتها ،اخالقیات و مناسبات میان مردم پدید
میآورد .توسعه پایدار برخالف توسعه معمولی صرفًاًا درصدد به حداکثر رساندن اهداف نظام اقتصادی نیست ،،بلکههه
میخواهد به طور همزمان اهداف نظام فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستی را به حداکثر برس هعسوت .دنا    ص عن تتت
یرود .س لا
گردشگری در قرن بیست و یکم از ستونهای اصلی در اقتصاد ملی هر کشور رو به پیشرفت به شمار می ی
 ۲۰۱۵شاهدی بر تحوالت مهم این صنعت در عرصه جهانی بود .این صنعت امروزه در ردی رپ یاهتعنص ف دد دددرآمد،
پاک و پر رونق دنیا قرار دارد .از طرفی صنعت گردشگری دنیا ابع رد مسیروت نوچمه یعونتم دا م ،یشزرو ،ینا       
ته یا
فرهنگی ،غذایی ،روستایی و گردشگری یافته است .اهمیت روابط در هم تنیده صنعت گردش سایس اب یرگ تتت تتت
یسازند .مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری ،اف شیاز
بینالمللی و پویایی اقتصاد جهان را بیش از پیش آشکار م 
تعداد مقاصد گردشگری و سرمایهگذاری در بخ دیلک یلماع هب ناهج رسارس رد یرگشدرگ ش ی تفرشیپ رد        
تها
اقتصادی -اجتماعی تبدیل شده است ،زیرا موجب خلق شغل و ایجاد نهادها ،درآمد صادراتی و توسعه زیرساخ 
یدانند که متناس دیاپ هعسوت اب ب ا  میهس و ر د نآ ر      
میشود .گردشگری پایدار را شامل تمام گونههای گردشگری م 
باشد .گردشگری ورزشی یکی از مهمترین گونههای گردشگری است .گسترش مجموعهای از فعالیتهاای متناسب
با شرایط منطقه که حضور پیوسته گردشگران را تضمین کند عنصر کلیدی برای توسعه گردش رو یرگ زززش و ی تأثثیر
اقتصادی پایدار ناشی از ان است .ورزش و گردشگری دو نهاد ماندگار در تاریخاند که جنبههای فرهنگی ،اقتص ،یدا
اجتماعی و سیاسی آنها س بب

شده است تا این دو صنعت سفید و بدون دود بیشترین مخا بط

را در جهان ب وخ ه د   

مشغول سازند .گرایش مردم جهان به یافتن آسانترین راه برای گفتگوها و ت شقن ات هدش ببس یگنهرف تالداب     
ورزش و گردشگری روز به روز حیاتی ترجل دنک هو    ( .)Harison,2003: 217ع رد هزورما نیارب هوال  یرایسب از
کشورها دو صنعت پویای ورزش و گردشگری را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال زائی ،رشد بخش خصوص و ی
توسعه ساختار زیربنائی قلمداد میشوند .برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از دو ص و یرگشدرگ تعن و شزر   
به عنوان دو رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند.
گردشگری و ورزش فعالیتهای گسترده و فرابخشی هستند که به اشکال گوناگون در سطوح منطقهای ،مل نیب و ی   
المللی صورت میگیرند .با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری و ورزش ب و رابتعا هب یبایتسد یار   
جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی ،بایستی بخشهای مختلف این صنعت را شناسائی کرد و به بخ شششهاای پر
اهمیتتر توجه ویژهای مبذول داشت .گردشگری شامل انواع مختلفی ازجمله گردشگری تفریحی ،درم ممانی ،م ،یبهذ
بازاری ،همایشی ،الکترونیک ،بومگردی و گردشگری ورزشی است .یکی از این بخشهای مهم گردش یشزرو یرگ   
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است ) .(Moharamzade, 2007: 99در جهان امروز دو صنعت گردشگری و ورزش به دلیل قابلیتها و کارکرده یا
مختلف به عنوان یکی از زمینههای مساعد برای رسیدن به اه ههداف اقتصاددی و اجتماعععی مطل بثاب و بو ات   

مط حر

است .با این تفاسیر ،امروزه پیوند بین گردشگری و ورزش نوع جدیدی از توریسم (توریسم ورزشی) را ایجاد نموده
که بسیار مورد عالقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است .این پیوند ساختار جامعی ب رکرپ یار د و تغارف تاقوا ن   
تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است .امروزه ورزش به حد خوـسر یزورما عماوج رد ی    
یشود یکی از متداولترین عوامل ایجاد انگیزه برای سفر و گردشگری است .ه شزرو دنچ ر   
کرده است که عنوان م 
تهای ورزشی اخی ییرًاًا م هجوت درو   
به عنوان یک جذابیت گردشگری چیز جدیدی نیست اما پایههای تئوریک جذابی 
لهاای
قرار گرفته است .)Moosavi,2011:112( .ورزش و گردشگری اهداف مشترکی دارند نتخاس لماش هک       پل ل
تهاا ،ب قیوشت و نتخیگنار   
تفاهم میان فرهنگهای متفاوت ،شیوه زندگی و سنتها ،افزایش صلح و دوستی میان ملت ت
افراد به فعالیتها ی سرگرم کننده و شاداب برای رهایی از فشارهای روزمره زندگی هستند (.)Geraton,2009:1
لشد و گرزب یتعنص هب ن
به واسطه این قابلیتهای باال گردشگری ورزشی با سرعت باالیی در حال رشد و تبدیل ل
مستقل است .لذا گردشگری ورزشی منبعی سرشار از سود و درآمد است و هر کشوری که بتواند ش زا هدافتسا طیار   
این منبع را فراهم کند از مواهب و مزایای آن بهرهمند خواهد شد .آمارها بیانگر این است که کشورهایی ک طیارش ه   
مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند ،بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریق اقتصاد گردش یشزرو یرگ   
اداره م 
یکنند ( .)Cho,2004: 53در این راس و گربلوس ات

س ،)2007( 1بی ندرک نا ددددد ک یشزرو یرگشدرگ ه    
ورپ سسس سسس

پیامدهای طوالنیمدت اجتماعی و اقتصادی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر منطقه ایجاد میکنند .گردشگری ورزشی،
نقش مهمی در اقتصاد مّلّلی و محلی دارد و به نظر میرسد از توانایی بالقوه برای افزایش آن برخوردار است .از طرفی
تها و ظرفیتهای گردشگری ورزشی را عاملی مهم در توسعه ص رگشدرگ تعن یی ییی ذک رک ر د هه هههانددد .با
شناخت قابلی 
توجه به نظرات میتوان بیان کرد که گردشگری ورزشی بخش درحالتوسعه گردشگری است که با توج ،رامآ هب ه    
حدود  % 32از توفیقها و دستیابیهای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است از اینرو رشد یرگشدرگ    
ورزشی میتواند نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا نماید .ردموند ( )1990گردشگری ورزشی را ب عاونا ه   
یکند .ادبی تا
تعطیالت ورزشی ،جشنهای ورزشی ،مسابقات جهانی موزهها و سالنهای مشهور ورزشی بط قهبندی م 
پژوهش از سه حوزهی مرتبط با گردشگری ورزشی شامل رویدادهای ورزشی بزرگ ،تفریحات محیط ب یعیبط و زا   
و گردشگری ورزشی مرتبط با سالمت و تناسب اندام نام برده است .همچنین از گردشگری ماجراجویان ناونع هب ه    
یبرند .این نوع از گردشگری ورزشی که ماهیتی تف دراد حیر
یک بخش رو به رشد در بازار گردشگری ورزشی نام م 
مجموعهای از سفر ،ورزش و تفریح در محیط بط یعی است که این محیط ش و یفرب قطانم ،ناتسهوک ،لگنج لما    
یخبندان ،دریا و صحرا م 
یباشد ( .)Hadson,2003:203در زمینه گردشگری ورزشی مطالع دعتم تا د و لخاد رد ی
خارج کشور ایران انجامشده است .گردشگری ورزشی در تحقیقات خارجی حوزه گردشگری و ورزش بسیار م درو
توجه بوده است .رین  )2013( 1در بررسی استراتژیک و تحلیل  SWOTبر روی من تسا یشزرو یرگشدرگ عبا ان     
1

- Solberg and Preuss
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گانسو چین بیان کرد که مهمترین نقاط قوت شامل منابع فراوان گردشگری ،توس داصتقا عیرس هع

ت من عبا
 ،،،، ،،،پیش فر ت ت

انسانی و نقاط ضعف شامل توزیع فضایی نامساوی منابع گردشگری ،مکان نامناسب ،ضعف درساختار ،عدممم آگ یها
کافی درموردگردشگری وگردشگری ورزشی حرفهای است و فرصتتتهاا عبارتند یناهج داصتقا عیرس دشر زا  ،،،،،، ،،،،،
استراتژی توسعه جاذبهها و منابع گردشگری وآگاهی مردم ازمناسبت ها و همچنین تهدیدها شامل رقابت استانهاای
همجوار درارتباط با توسعه اقتصاد محلی و فساد محیط درونی است .محققین درتحلیل توس یشزرو یرگشدرگ هع    
دراستان نانیانگ چین براساس مدل  SWOTعنوان کرد که نقاط قوت توس  لماش یرگشدرگ هع م شدرگ عبان گری ،،،،،، ،،،،،
سیتم حمل ونقل و مکان گردشگری و سیاست مناسب باگردشگری اس .ت

پژوهش هوژپ رد نارگ شش شششی تح ناونع ت   

شناسایی مشکالت توسعه گردشگری ورزشی ،موانع فرهنگی و اجتماعی در اولویت اول و مدیریت در اولوی مود ت
موانع توسعهی گردشگری در استان فارس بیان کرده است ( .)Torkfar,2011:p.47-61محقق اب دوخ قیقحت رد نی    
تاکید بر گردشگری و ایدئولوژیهای سیاسی مشکالت مد ری ییتی و زیرس خ دوبمک زا یشان یتخا د و یهافر تام    
تسهیالت گردشگران و نبودن امکانات استاندارد را از موانع گردشگری ب هدرمش ر    اس  ت ( () .Kim,2015:12کنل و ی

توهی ،)2014( 1در بررسی خود با عنوان اتحاد استراتژیک در گردشگری ورزشی نشان دادند که سازمانهای ورزشی
با ائتالف موجود میان بخشی ،میتوانند نقش مهمی در به حداکثر رس زا یرگشدرگ یاهدرواتسد ندنا

یاهدادیور     

تبندییی
مهم ورزشی ،ایفا کنند .در تحقیقات داخلی شجاعی و همکاران (  ) 2012در طی تحقیقی به شناسایی و اولوی 
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات و به دنبال آن تحلیل استراتژی  SWOTبرای برنامهریزی اس یژتارت ککک ص تعن
توریسم ورزشی استان مازندران پرداختند .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که شرایط مس بآ دعا
و هوایی به عنوان مهمترین نقطه قوت و عدم برگزاری مسابقات و تور نمنت های ب لملا نی ل اب یشزرو ی

تیفیک      

یشوند .مساعد ب یرازگرب هنیمز ندو     جش راون ه ههاای
مطلوب در استان به عنوان مهمترین نقطهی ضعف محسوب م 
ورزشی بومی -محلی در استان به عنوان با اهمیتترین فرصت تلقی شده و در مقابل ،عدم اعم تراظن لا   

م ثؤ ررر بر

یشوند .محققین در طی پ پپژوهش
روند توسعه صنعت توریسم ورزشی در استان به عنوان مهمترین تهدید محسوب م 
خود به بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل  SWOTپرداختند .نتایج پ ناشن شهوژ   
داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه ،کیفیت اسکان در هتلها مهمترین نقطه ق جو مدع ،تو و رفا د ا رد صصختم د   
پستهای مختلف مهمترین نقطه ضعف ،وجود داد و ستد و بازار وسیع در مشهد مهمت و تصرف نیر

  

دوجو مدع     

حامیان مالی ورزش مهمترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در مشهد مقدس م 
یباشد ).)Mehdizade,2013:23
همچنین احسانی و همکاران در تحقیقی با عنوان تعیین عوامل مهم در کیفیت بستههای گردشگری ورزشی در کشور
ی گردش ریدم و یرگ ی ناریدم و یشزرو ت      و
با نمونه آماری  45نفر از خبرگان که اعضای هیات علمی رشتههههای ی
یه  دیدج یا در   
کارشناسان بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگری دریافتند وجود تفریحات شبانه ،استفاده از فن روا ی ی
تهاا ،آش یان ی
برگزاری رویدادها ،داشتن هنر و موسیقی و معماری غنی ،وجود مکانننه میق تیعضو ،یناتساب یا تتتت تتتت
بافرهنگ و آداب و رسوم ،وجود برنامههای جانبی در رویدادهای ورزشی نظیر جشنها و برنامهه جو ،یتنس یا ود    

- Kennelly and Toohey

2
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دوستان و بستگان در مقصد ،مناسب بودن بط یعت ،وجود آرامش و امنیت ،توجه به س قیل هههه جو ،نارگشدرگ یا ود    
فرهنگ پذیرش گردشگری ورزشی ،اطالعرسانی به زبان انگلیسی ،کسب اطالعات گردشگری از طریق تلفن هم ،هار
مناسب بودن وضعیت حملونقل و شیوه رزرو محل اقامت ،از عوامل مهم در کیفیت بستهه یشزرو یرگشدرگ یا    
در کشور به شمار میروند که بر اس یرازاب هتخیمآ رصانع سا ابی عت  یی ننننن ننننن
نشدههاند ) .(Ehsani,2010:.5اص و یناهف
همکاران در تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران ب عماج ا هه هههی آم یرا

 59نفر

ت بد اد ناشن ین دنددددددد كههه محورها ييي
ازمتخصصين و خبرگان فارغ التحصيل و يا دانشجويان مقطع دكتري رشته تربيت ت
تسهيالت و خدمات ،امنيت و اسكان به ترت بي

بيشترين درجه اهميت را در توسعه تحليل جهانگردي داخلي ورزش ييي

ط را باا س لماوعريا
ن ارت اب ط ط
به خود اختصاص داد و محورهاي آموزش ،اقتصاد و جاذبهها ييي توريس يرتشيب يت نن نن

دارند

() .Esfahani,2009:p.159پژوهشگر دیگری در مقاله خود با عنوان ارزیابی مهمترین شاخصهاای م هعسوت رد رثؤ   
ته بذاج هب هجوت ،ا هههه ههههههاای
بازاریابی گردشگری ورزشی نشان دادند که مؤلفههای تأثیرگذار شامل توسعه زیرس خا ت ت
     

گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبهه و یرگشدرگ هعسوت رب ،ا ر رثؤم یشز

هستند) . (Moharamzade, 2007: 99در بیان مساله و ضرورت پژوهش میتوان گفت که در ایران ب دقف لیلد ه ااا اااان
شناخت کافی ،عدم مدیریت و نبود راهبردهای مدون و مشخص تاکنون از مقوله گردشگری ورزشی غفل و هدش ت
فرصتهای بسیاری در این صنعت از دست رفته است و عمده این سوء مدیریت بیشتر به دلیل نبود عد زا یهاگآ م   
چگونگی توسعه گردشگری ورزشی و بهرهبرداری فرهنگی و اقتصادی از ظرفیتهای آن است .این در ح دیاوف یلا   
و آثار فراوان اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و زیس کرد و یشزرو یرگشدرگ یطیحم ت

شاد تیمها تن       

جامعهای سالم و با نشاط توسط مدیران ،برنامه ریزان و مس درم لیامت نینچمه و نالوئ م و تالیطعت نتشاد هب       
ینماید .جایگ هب ناریا ها    
تفریحات فعال و پویا لزوم توجه به مقوله گردشگری ورزشی در کشور را اجتناب ناپذیر م 
عنوان یکی از ده کشور اول جهان از منظر جذابیتهای بط یع زین یاهرهش و هدوب ناهج رد ی

نکاما ندوب اراد اب

      

جایگ ها وی ییژهای در ب نی
منحصربه فرد که در بر گیرنده سواحل بکر ،بیابانهای زیبا و شنی ،جزایر اس یانثت ی بیز و  ا جج جج
اماکن و فضاهای تفریحی و ورزشی در کشور م 
یباشد (.)Savadi, 2016: 201
جزیره قشم
جزیره قشم با مساحت  1430کیلومتر مربع در فاصله  37کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهان  هگنت ه ه رارق زمر     
گرفته است .این جزیره به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس به موازات ساحل ایران قرار گرفته است و ب هلیسو ه   
تنگه کالرنس از خاک اصلی ایران جدا شده است .فاصله آبی شهر قشم تا بندرعباس  22کیلومتر است .شهر قشم در
کترررین فاص اب هريزج هل    
منتهياليه شرقي جزيره و روستاي باسعيد و در منتهي اليه غربي آن واقع شده است .نزدی یی 
ساحل اصلي کشور در دماغه شمالي جزيره ،در محل بندر تاريخ ؟ي تا بندر پهل (پل) در ساحل اصلي کش ودح رو د   
 1800متر است .مساحت جزيره  1491کيلمتر مربع حدود  2/5برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعن نيرحب ي   
است که در منابع مختلف طول آن را از قشم تا باسعيد و به خط مستقيم بين  001تا  130کيل دز نيمخت رتمو هه هههاند.
ولي بيشتر روي طول  215و  12کيلومتر تاکيد شده است عرض اين جز وافتم نآ فلتخم ياهتمسق رد زين هري ت      
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است به گونهاي که کمترين عرض مربوط به شهر قشم در حدود  5کيل م هريزج ضرع نيرتشيب و رتمو ر  طوب به   
فاصله بندر الفت تا ش بي

دراز است که حدود  40کيلومتر است .با ا وجو ني د ار مشق هريزج طسوتم ضرع     

کيلومتر م 
يتوان محسوب کرد .اين جزيره با وسعتي نزد کي

   
   11

به  00 15کيلومتر مربع از  23کشور بزرگتر است .پوشش

يباشد کي .
جنگلي و مرتعي جزيره قشم تقریبًاًا مشابه وضعيت آن در دشتها و جلگههاي ساحلي سايز نقاط استان م 
فصل گرم و شرجي و طوالني و کي

فصل کوتاه و معتدل (دي و بهمن) از ويژگيه مشق هريزج يياوه و بآ يا     

محسوب م 
يگراد است .از لحاظ ب هريزج نيا زين شرا     
يشود .ميانگين دماي ساالنه در جزيره حدود  30درجه سانت 
يافتد .به دليل قرار گ نتفر
يمتر را داراست ،که رشته اين بارش در فصل سردسال اتفاق م 
ميانگيني در حدود  229ميل 
در منطقه دو نواحي نيمه قاره يا نيمه استوا يي پوشش گياهي به صورت درختي و درختچهاي به فواصل ز مه زا داي   
روئيدهاند و گاهي در محلها يي اجتماعاتي را تشکيل دادهاند .بيشتر گونههاي گياهي منطقه علفي بوده و اکثر گياه نا
منطقه شورپسند هستند .عمده مراتع جزيره را مراتع ساحلي تشکيل داده و بعل عافترا يمک ت ا يگدنراب دوبم و ت      
يباشد .بيشتر اين مراتع هم فصلي هستند .جنگل جزيره ش لما
مراتع کوهستاني مشجر و غير مشجر آن قابل توجه نم 
يباشد هم  .مم مممت يگژيو و ،هريزج لگنج نير     
پوشش گياهي محدود و پراکنده ،کنار ،کهور ،کرت ،گز ،استبرق و ...م 
جف زبس ار سرا   
اصلي اکوسيستم جزيره قشم جنگل حرا است که مساحتي حدود  0 560هکتار روي آب نيلگون خلي 
پوش کرده است .نزدیکترین فاصله جزیره قشم تا خاک پیوسته ایران در استان هرمزگان کمتر از  1/8کیلومتر اس .ت
عرض متوسط جزیره  001کیلومتر و بیشترین عرض آن  30کیلومتر است .مرتفعترین نقطه قشم  397متر ارتفاع دارد
و در قسمت غربی جزیره در ناحیه بوخو قرار گرفته است .سواحل جزیره بدلیل وج دو

جهاای کوچک
خل للی 

ناکما   

ایجاد پالژهای متعدد را بوجود آورده ،که زمینه ساز ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی را فراهم آورده است .این جزیره
یترررین جزای روشک ر   
با داشتن مرز آبی و به دلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگی ویژه ،از جمله غن 
است که توان جذب گردشگران بسیاری را دارند و با توجه به دارا ب بذاج ندو هه هههه زا یرگشدرگ یعیبط یا

هلمج     

یتواند تأثیر به سزایی در توسعه توریسم ورزشی داشته باشد.
سواحل ،جاذبههای بط یعی و وجود مراکز آب درمانی م 

نقشه شماره  1جزیره قشم

)Source: (Mehr News Agency

ترسیم ساختار توسعه گردشگری تفریحی ورزشی 131 ...

نقشه شماره  2موقعیت جزیره قشم
Source: http://qeshm.ir/fa

یتوان گردشگری ورزش هعسوت روشک رد ار ی    
تها م 
از این رو در مناطق حاشیه خلیج فارس با استفاده از این فرص 
یه یرگشدرگ یا   
داد؛ و شناسائی راهکارهای مختلف توس فتسا و یشزرو یرگشدرگ تعنص هع ا وت زا هد ا دنمن یییییی یییییی
شهرهای ساحلی بسیار ضرورت دارد.

نقشه شماره  3موقعیت جزایر خلیج فارس
Source: http://qeshm.ir/fa

مرور تحقیقات داخلی در زمینه گردشگری ورزشی نشان میدهد که عمد  لماوع ،عناوم یسررب هب تاقیقحت ه و     
راهبردهای توسعه پرداختهاند و توجه به راهکارهای عملیاتی برای ابعاد مختلف ای  تعنص ن ت چ نونکا ن اد ن دروم       
توجه نبوده است .از این رو هدف از پژوهش حاضر تدوین یک چارچوب مفهومی از حوزهها و راهکارهای اجرایی
برای توسعه گردشگری ورزشی در جزیره قشم است .در ش زوح یموهفم بوچراچ ریز لک ههههه ههههههه رکلمع یا د و ی
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منظرهای راهبردی در توسعه گردشگری ورزشی براساس یک مطالعه کتابخانهای و استفاده از تجمیع دان وجوم ش د   
ترسیم شده است.

شکل  .1مدل مفهومی چارچوب استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی Source: author

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی توسعه نگر با هدف کاربردی میباشد .جامعه آماری شامل ص حا ببب نظ هزوح نار   
گردشگری ورزشی به همراه منابع علمی و اسناد اجرایی در این زمینه بود.
جدول  .1مشخصات جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه

جامعه انسانی

جامعه اطالعاتی

(استفاده از مصاحبه)

(استفاده از مطالعه کتابخانهای)

متخصصان علمی:
اجزا

اساتید صاحب نظر دانش هاگ
در حوزه گردشگری ورزشی

نمونهگیری
تعداد

هدفمند و دردسترس
17

مدیران و افراد اجرایی:
مد ا ناری دارات و شزرو

    

منابع علمی و آموزشی:

جوانان ،انجمنهای گردشگری

مقاالت ،کتاب ،و سایر

هدفمند و دردسترس

هدفمند و دردسترس

ورزشی و سایر
34

24

اسناد و گزارشهای اجرای و ی
رسانهای:
طرح ،آئین نامه ،نقد ،و ...
هدفمند و دردسترس
21

Source: author

ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانههای و مصاحبه است که شامل منظرها و راهکارهای توسعه گردش یشزرو یرگ   
بود .چارچوب مفهومی پژوهش شامل چهار منظر و سطح (محیط ،مدیریت ،منابع و مشارکت) که مبتنی راهکاره یا
به لماش تالاقم و ا    
عملیاتی و اجرایی بود .استخراج مولفهها با بررسی مبانی و پیشینه از طریق مطالعه اسناد ،کتاب ب
منابع داخلی و خارجی مربوط به توس درگ هع شش شششگری ورزشی ی
ی انج دیدرگ ما  ... ..روای  شهوژپ ی ب افتسا ا د  ه ا شور ز    
اعتباریابی کیفی مبتنی بر نظر متخصصان م درو تأیی یید ق م نیدب .تفرگ رار ن  روظ د قفاوت نازیم هلحرم ود ر نیب    

    

متخصصان بر روی موارد شناسایی شده و روایی آنها مورد بررسی قرار گرفت .از روش کدگذاری برای چارچوب-
بندی راهکارها استفاده گردید .کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان انجام شد.

نتایج و یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش شامل چهار حیطه کلی استراتژی توسعه رفتار مشارکت ورزشی تفریحی ،اس هعسوت عبانم یژتارت    
گردشگری ورزشی ،استراتژی نظام مدیریت توسعه گردشگری ورزشی و استراتژی محیط توسعه گردشگری ورزشی
بود.
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اگدننک تکراشم ن  ،،،،،،، ،،،،،،اس یژتارت

استراتژی اجرایی توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظ رب ینتبم یژتارتسا ر

تعاملی مشارکت و استراتژی ساختاری مشارکت است (جدول  .)2براساس جدول در راهکارهای مربوط به هر منظر
توسعه رشتههای ورزشي براي جذب افراد با سالیق مختلف ،مشارکت گروه اتسود ،هداوناخ( ی ننن نننن و همک رد )نارا
ی دارای بیش نیرت
فعالیتهای گردشگری ورزشی و معرفی تفریحات ورزشی متنوع مانند بادبادک ب  بانط ،یزا ب زا ییی ییی
اولویت در سه منظر توسعه رفتاری مشارکت گردشگری ورزشی بودند.
جدول  .2استراتژی توسعه رفتار مشارکت ورزشی تفریحی
منظر

فراوانی

راهکار
تأمین برنامههای ورزشی مناسب و جذاب
طراحی تمرینات بصورت فردی در مراکز شهری و در خانه
تهای بدنی
ایجاد نگرش مثبت و بیان فواید فعالی 

اس یژتارت      
مبتن رب ی

     

مش تکرا      
کنندگان

ترس از بدتر شدن مشکالت جسمانی
ب اف ار دد باا س یال ق ق
ق
توسعه رشته های ورزش ييي ب ار ييي جذب ب

1

اولویت

11

3

5

7

12

2

7

6

13

1

م خ تل ف
ع و ب د ندو ررر
ن در جمع ع
برطرف کردن ترس از ق ار ررر گ تفر ن ن

4

8

اجتماع
از بین بردن ترس از خود و ایجاد خود پنداره مثبت
تاکید برجنبه تفریحی و غیر رق پ روضح تهج رد یتبا ر    

9

5

10

4

رنگ افراد

اس یژتارت      
تع یلما        
مشارکت

ارتباط مناسب با مشتریان در مراکز ورزشی و تفریحی

6

5

بهای عدم تحرک و کم
مشاوره و اطالع رسانی درباره آسی 

4

6

کسب رضایت مشتریان توسط مجموعههای ورزشی

9

3

12

1

تحرکی و عوارضی ناشی از آن
مش کرا تت ت گروه  ،هداوناخ( ی د اتسو نننننن ن و همکرا ا رد )ن   
فعالیتهای گردشگری ورزشی
7

4

باال بردن يك فيت ارائه خدمات به مشتريان
قرار دادن گردشگری ورزشی در سبد خانوار

10

2

آشنا كردن مردم با ابعاد و آثار گوناگون ورزش

12

3

توسعه رشتههای ورزش رفا بذج يارب ي ادد دد ددددد ب قیالس ا   

13

2

م خ تل ف
اس یژتارت      
س یراتخا      
مشارکت

تهاای
برنامهریزی زمانی منعطف ب رد روضح یار    فعالیت ت

12

3

ورزشی
آموزش اجرای مهارتهای ورزشی در فضاهای کوچک

8

5

تهیه پوستر برای آشنایی با گردشگری ورزشی

7

6

تهای بدنی محتلف
آموزش الگوهای صحیح فعالی 

11

4

معرفی تفریحات ورزشی متنوع مانند بادبادک بازی ،طن با

14

1

ب ا زی

Source: author

استراتژی توسعه منابع گردشگری ورزشی شامل چهار منظر توسعه منابع انسانی ،منابع مالی ،زیرساخت و امکان و تا
فناوری و سیستم میباشد (جدول  .)3در بین راهکارهای مربوط به هر منظر؛ افزایش شناخت آگاهی م در ممم از نحوهه
عملکرد دستگاههای تخصصی ورزشی ،فراهم نمودن حداکثر دسترسی به خدمات ورزشی با کمترین هزینههه ممکن،،

1فراوانی به معنای میزان تکرار در مصاحبهها و مطالعه کتابخانهای است
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ص در
ی متخصص ص
ت از نیروهای ی
ت یاران یهت و ه هه ههه بان ککک اطالعات ت
ی و پرداخت ت
ارتقائ گردشگری ورزشی با حمایتتت م لا ی ی
گردشگری ورزشی-بومی ومحلی دارای بیشترین اولویت بودند.
جدول  .3استراتژی توسعه منابع گردشگری ورزشی
راهکار

تکرار در مصاحبه

اولویت

منظر

آموزش مهارتهای روانی برای مربیان به منظور ترغیب افراد

4

5

بهره گیری از نیروهای داوطلب

9

2

اس یژتارت      

تهیه بانک اطالعات از نیروهای متخصص در گردشگری ورزشی-بومی ومحلی

13

1

توس عبانم هع     

حفظ نیروهای داوطلب به منظور برگزاری منظم رویدادهای گردشگری ورزشی

3

6

انسانی

ایجاد تشکیالت مناسب برای جذب داوطلبن

7

4

اعزام کارشناسان به مراکز آموزشی معتبر و موفق جهت آموزشهای نوین در گردشگری ورزشی

4

5

تجلیل از مدیران و مربیان فعال در گردشگری ورزشی

8

3

توجه به درامدزایی از فعالیتها و برنامههای همگانی

3

6

پیگیری و اختصاص هزینه اعتبارات مورد نیاز گردشگری ورزشی

9

4

اس یژتارت      

شناسایی و جذب اعتبارات از حامیان و پشتیبانان مالی

11

3

توس عبانم هع     

ارتقائ گردشگری ورزشی با حمایت مالی و پرداخت یارانه

61

1

مالی

تشویق حامیان مالی برای حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی

8

5

2

7

ایجاد نظام جامع خیرین برای جهت دهی به سمت ساخت اماکن ورزشی

13

2

فراهم كردن اماكن ورزشي پراكنده در سطح شهرها

15

3

تهیه طرح استفاده از منابع مالی موجود برای گردشگری ورزشی

5

11

رسيدگي و توجه بيشتر به ورزش مدارس و دانشگاها

14

4

ایجاد پیستهای اختصاصی پیاده روی

12

6

ایجاد محیط بهداشتی در اماکن و فضاهای ورزشی

10

8

مناسب بودن سیستمهای گرمایشی و سرمایشی در اماکن ورزشی سرپوشیده

اس یژتارت      

تأمین امکانات ورزشی و تفریحی در نقاط مختلف شهر

11

7

توس هع        

برنامهریزی برای نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی

3

12

امکانات

ارائه بستههای ورزشی و تفریحی مختلف

9

9

61

2

13

5

6

01

فراهم نمودن حداکثر دسترسی به خدمات ورزشی با کمترین هزینه ممکن

17

1

پاکسازی سواحل و تأمین امکانات ورزشهای تفرحی -همگانی

15

3

3

4

اس یژتارت      

حمایت از طرحها و پروژههای پژوهشی و تحقیقاتی

4

3

توسعه فناوری

تبلیغ اثرات مثبت گردشگری ورزشی در شبکههای اجتماعی

7

2

10

1

تسهیل دسترسی به اماکن ورزشی تفریحی
طراحی فضای شهری با رویکرد گسترش مشارکت ورزشی در بین شهروندان
احداث پارکها و فضاهای ورزشی ویژه بانوان

کمک به پرورش مربیان و مدیران زن و مرد نخبه

افزایش شناخت آگاهی مردم از نحوه عملکرد دستگاههای تخصصی ورزشی
Source: author

استراتژی نظام مدیریت توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظر نظام حقوقی توسعه ،نظام اجرایی توسعه و نظ ما
ارتباطی توسعه بود (جدول  .)4براساس جدول در بین راهکارهای مربوط به هر منظر؛ ایجاد تسهیالت ورزشی ب یار
گروههای هدف مانند کودکان ،سالمندان ،حمایت سازمانها از نیروهای سازمانی برای شرکت در رویدادهای ورزشی
و آموزش الگوهای صحیح فعالیتها و مهارتهای تفریحی ورزشی دارای بیشترین اولویت بودند.
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جدول  .4استراتژی نظام مدیریت گردشگری ورزشی
منظر

استراتژی نظام
حقوقی

استراتژی نظام
اجرایی

راهکار

تکرار در مصاحبه

وضع مقررات تسهیل کننده در بخشهایی چون مدارس ،دانشگاهها ،ادارات

9

4

فراهم ساختن زمینه ورود بخش خصوصی

11

3

ایجاد تسهیالت ورزشی برای گروههای هدف مانند کودکان ،سالمندان

13

1

الزام سازمانها برای فراهم نمودن تسهیالت و خدمات ورزشی برای کارکنان

12

2

تدوین دستور العمل جدید و قانونمند ورزش کارکنان دولت

5

5

تشویق کارکنان برای حضور در فعالیتهای گردشگری ورزشی

6

4

برگزاری جشنوارههای مشترک از طریق نهادها و سازمانها

9

3

حمایت سازمانها از نیروهای سازمانی برای شرکت در رویدادهای ورزشی

12

1

حمایت سازمانها از اجرای برنامههای مصوب ورزشی

4

5

10

2

ساخت تیزرهای تبلیغاتی برای افزایش آگاهی افراد از منافع فعالیت بدنی

8

6

تولید برنامههایی با رویکرد معرفی ورزشهای همگانی

5

8

تبلیغات گسترده در سطح شهر (پوسترهای گردشگری ورزشی)

7

7

تشکیل اتاق فکر متشکل از سازمانها و نهادهای مشترک در گردشگری ورزشی

استراتژی نظام
ارتباطی

اولویت

9

5

تابلوهای هشدار دهنده در مورد خطرات بی تحرکی

11

3

ساخت و تولید برنامههای آموزشی

14

2

افزا شي

اطالع رساني و سياستهاي انگيزشي ورزش همگاني

ترغیب مردم برای استفاده کمتر از خودرو
تهای بدنی
استفاده از ایدههای نوآورانه و جذاب برای جذب مردم به فعالی 
آموزش الگوهای صحیح فعالیتها و مهارتهای ورزشی

4

9

10

4

15

1

Source: author

استراتژی محیط توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظر استراتژی محیط سیاس ،یعامتجا طیحم یژتارتسا ،ی     
استراتژی محیط اقتصادی و استراتژی محیط فرهنگی بود (جدول  .)5براساس جدول در بین راهکارهای مرب هب طو   
به هر منظر کسب امتیاز میزبانی رویدادهاي ورزشی ،تأمین امنیت اماکن ورزشی و آرامش خاطر خانوادهها از حض رو
در فضاهای ورزشی ،اختصاص یارانه حمایت از فعالیت گردشگری ورزشی به خصوص در نواحی محروم و اح ياي
بازیهای بومي و محلي دارای بیشترین اولویت بودند.
جدول  .5استراتژی محیط توسعه گردشگری ورزشی
راهکار

تکرار در مصاحبه

اولویت

منظر

برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح استانی و ملی برای ایجاد انگیزه برای گروههای مختلف سنی

9

2

اس یژتارت      

تغییر نگرش مدیران سیاسی در جهت ضرورت توسعه گردشگری ورزشی

6

3

محیط سیاسی

اعطاي تسهیالت و یارانه به منظور برگزاری رویدادهای وزش همگانی

5

4

11

1

برگزاری جشنوارههای گردشگری ورزشی به صورت منظم

13

2

برپایی ایستگاهها و مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی وتهیه شناسنامه سالمت

11

3

8

5

کسب امتیاز میزبانی رویدادهاي ورزشی

اس یژتارت      

تشویق به مشارکت مردم در گردشگری ورزشی با تکیه برسالمت عمومی جامعه

مح طی        

انجام فعالیتهای بدنی به صورت گروهی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری

اجتماعی

تأمین امنیت اماکن ورزشی و آرامش خاطر خانوادهها از حضور در فضاهای ورزشی

9

4

15

1

6

6

ترويج تفريحات سالم توام با حركت

4

7

اس یژتارت      

نرخ گذاری متفاوت برای اماکن ورزشی با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده

9

5

مح طی        

برگزاری رویدادهای ورزشی و تفریحی همراه با اهدای جوایز

7

6

اقتصادی

معرفی فعالیتهای بدنی کم هزینه

10

4

بهای اجتماعی
آگاهی و شناخت از اثرات فعالیت بدنی و پیشگیری از آسی 
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4

7

ارائه بستههای متنوع فعالیت بدنی و آموزش همگانی

11

3

اختصاص یارانه حمایت از فعالیت گردشگری ورزشی به خصوص در نواحی محروم استان

17

1

تخصیص یارانه به اماکن ورزشی خصوصی در مناطق محروم استان

15

2

ارائه لیست فعالیتهای بدنی و آموزش همگانی با توجه به وضعیت اقتصادی

6

8

13

3

9

6

احياي بازیهای بومي و محلي

18

1

اس یژتارت      

اطمینان خانوادهها از امنیت محیط ورزشگاهها

17

2

محیط فرهنگی

استفاده از تبلیغات گسترده در محافل و معابر عمومی

10

5

فراهم نمودن شرایط حضور زنان در ورزشگاههاي کشور با حفظ و رعایت شعائر

11

4

ایجاد یک نظام جذب خیرین

8

7

انجام اقدامات نمادین مانند محدویت استفاده از خودرو (استفاده از دوچرخه)

5

9

6

8

تغییر نگرش رهبران دینی و مدیران کشور درباره ورزش
از بین بردن باورهای غلط درباره پرداختن بانوان به ورزش
نهادینه شدن گردشگری ورزشی در فرهنگ عموم جامعه

توسعه فرهنگ مشارکت خیرین در ساخت اماکن
Source: author

بحث و نتیجهگیری
صنعت گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مظاهر اصلی نمایش توسعه در هم اعبا ه د هب ،ءادبم یاهروشک رد نآ     
اعتقاد سازمان ملل حوزه ایست که سرمایه گذاری و برنامهریزی در آن به هیچ وجه اتالف در هزینهه کراک و ا ر دد دددها
یتواند موجب توسعه و گشایش بسیاری از روابطی باشد
نخواهد داشت .چرا که پویایی و پایداری این حوزه خود م 
که در سایر ابعاد کمتر پیشبینی میگردد .این مسئله به خصوص در زمینههای سیاسی ،فرهنگی و اقتص وخ یدا د ار    
بیشتر نشان میدهد .بنابراین صنعت توریسم ورزشی میتواند موجبات گشایش و توسعه در ابعاد گوناگونی گردد که
صه یا
الزمه این امر برنامهریزیهای درست ،مدیریت اصولی و توانمند در حوزهه یا ی ب هک تسا  ه خاش ناونع صصصصصص صصصصصص
ی اس هعسوت یژتارت   
بررسی در پژوهش حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش شامل چهار حیطه کلی ی
ت توس هع
ی ،اس و یرگشدرگ هعسوت عبانم یژتارت ر ،یشز       اس  ماظن یژتارت م یرید تتت تتت
رفتار مشارکت ورزشی تفریحی ی
گردشگری ورزشی و استراتژی محیط توسعه گردشگری ورزشی بود .مبانی این تفکیک براساس نوع نق عجرم و ش   
اجرای هریک از راهکارها بود .محیط در نقش یک بستر برای توسعه ،مدیریت در نق یارب رظان و رگ تیاده ش      
توسعه ،منابع در نقش یک سرمایه برای توسعه و مشارکت به عنوان یک حوزه رفتاری ب یرگشدرگ رد هعسوت یار    
ورزشی بود .برای توسعه یافتههای برخاسته از مطالعات راهبردی پیشین مانند هن  رور ( ( ،)2004ن خبرو ششش وهمک نارا
( ،)2010حمید و ی

همک را ا  ن (( ( ،)2010ش اج عع عی و همک را ا  ن (( ( ،)2012غالم و ی

همک را ا  ن (( ( ،)2013مهد هداز ی   

یکنند.
وهمکاران ( ،)2013از راهکارهای شناسایی شده و چارچوب تدوین شده در این پژوهش حمایت م 
استراتژی اجرایی توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظ رب ینتبم یژتارتسا ر

اگدننک تکراشم ن  ،،،،،،، ،،،،،،اس یژتارت

تعاملی مشارکت و استراتژی ساختاری مشارکت است .براساس جدول در راهکارهای مرب  هب طو ه رظنم ر      توسعههه
ت گروه اتسود ،هداوناخ( ی ننن نننن و همک رد )نارا
ق مختلففف ،مش کرا ت ت
ب اف ار دد باا س یال ق ق
رشتههای ورزشي ب ار ييي جذب ب
ی دارای بیش نیرت
فعالیتهای گردشگری ورزشی و معرفی تفریحات ورزشی متنوع مانند بادبادک ب  بانط ،یزا ب زا ییی ییی
ی
اولویت در سه منظر توسعه رفتاری مشارکت گردشگری ورزشی بودند .تنوع رشتههههاا در واقععع جل ببب سللیقههای ی
مختلف مردم استان است .هر قدر كه شمار رشتههای ورزشي بيشتر شود ،گ ور هههاای بيش رت ييي از م در ممم و بههه و ژي هه
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ط و ز ابي ييي
جوانان تحت تأثير و جاذبه ورزش قرار میگیرند .عالوه بر این استانهای جنوبی ،داراي بازيهاي پر نشاط ط
بومي است .ورزشهای بومي ،ويژگيهاي مثبت فراواني دارند؛ از این رو سازمانهاي ذي ربط و رس نا ههههاای گروهي،،
بايد در شناسا يي و تبليغ و ترويج اين ورزشها بكوشند .در مطالعات ،گیبسون 1و همکاران ( ،)2003دی وگاج و یر   
( ،)2004ک  کازو (( ( ،)2005یاماگوشی    ،)2005(2اص و یناهف

 ناراکمه (((( ( ،)2009کاووس و ی

 ناراکمه (((( ( ،)2009بههه

عواملی چون فرهنگ تفریح و فراغت عمومی ،قیمتها و هزینهها ،دسترسی به خدمات ،و میزان آم تاحیرفت شزو   
تفریحات ورزشی اشاره شده است.
استراتژی توسعه منابع گردشگری ورزشی شامل چهار منظر توسعه منابع انسانی ،منابع مالی ،زیرساخت و امکان و تا
ی م در ممم از نحوهه عملکردد
ت آگ ها ی ی
فناوری و سیستم میباشد .در بین راهکارهای مربوط به هر منظر؛ افزایش ش خان ت ت
ئ
دستگاههای تخصصی ورزشی ،فراهم نمودن حداکثر دسترسی به خدمات ورزشی با کمترین هزینههه ممک اقترا ،ن ئئ ئئ
ی
ص در گردش رگ ی ی
ی متخصص ص
ت از نیروهای ی
گردشگری ورزشی با حمایت مالی و پرداخت یارانه و تهیه بان ککک اطالعات ت
ورزشی-بومی ومحلی دارای بیشترین اولویت بودند .ن هزوح رد هدید شزومآ و صصختم دارفا دوب

یرگشدرگ        
تازیهجت    

ورزشی ،نبود بودجه و منابع مالی اختصاصی در خدمت گردشگری ورزشی ،نامناسب ب و تاسیسات ندو

ورزشی و تفریحی به ترتیب اهمیت از متغیرهای مهم و اثر گذار تلقی میشوند که ورزش جزی دقاف مشق هر     آنهاا
است که برای برطرف کردن این نقاط ضعف ،برنامهریزی صحیح ،مش مه یراکمه و تکرا ه هبناج       س امزا نننهاای
مختلف ضروری والزامی میباشد .نتایج پژوهش شجاعی و همکاران ( )2012و مهدی زاده ( )2014همس ،دراد یئو
به طوری که آنها اعتقاد دارند آگاهی و آموزش نیروی انسانی یکی از شروط اصلی توسعه گردشگری اس .ت

یوک ئا ووو

 )2009( 1نیزکمبود منابع انسانی متخصص را به عنوان مهمترین نقطه ضعف در تحلیل توس یشزرو یرگشدرگ هع    
چین براساس تحلیل  SWOTمعرفی کرد .گی ( )2000معتقد است صنعت گردشگری ب و هتسیاش یناسنا یورین ه   
واجد شرایط نیاز دارد زیرا صنعت گردشگری به نیروی کار و ارائه خدمت متکی است ،بنابراین داش راک یورین نت    
آزموده و آموزش دیده از اولویت باالیی برخوردار اس  دیو .ت (( ((( )2006هیگ  چیه و ما (( ((( )2006ب زیف طیحم ر یکی    
توانمند ،منابع بط یعی و موقعیت برای توسعه گردشگری تاکید دارند .ری یین ( )2013در بررس و کیژتارتسا ی

یلحت ل    

 SWOTبر روی منابع گردشگری ورزشی استان گانسو در چین عنوان کرد که اس هعسوت یژتارت    جاذبههههاا و من عبا
یکند من جوم یعیبط عبا و رد د دصاقم     
گردشگری از مهمترین مؤلفههای فرصت است ..لس لومسدن ( )1989بیان م 
یکند .پژوهشگر معتقد است جاذبهها منبع انرژی زا و قد تر
غالبًاًا اولین جاذبهای است که توجه گردشگر را جلب م 
یاند .اصو ًالًال بدون وجود جاذبههای مختلف بط یعی ،علمی و فرهنگ اجیا ی د ضاقت  ا یارب      
دهنده به سیستم گردشگر 
نهاا و س یا ررر
ی ورزشگگگاههاا ،س لا ن ن
مقصد و جلب گردشگر دشوار است .سرمایه گذاری در جهت توسعه کمی و کیفی ی
یباشددد.
یتواند از مهمترین گامهای موجود در جهت توسعه گردشگری ورزشی در جزیره قشم م مم 
تاسیسات ورزشی م 
عوامل تکنولوژیکی یکی دیگر ازشاخص های پژوهش بودند با توجه به اهميت رو به رشد نقش اينترنت و رسانههای
یباشددد،
عترین بخش رشد يافته اين صنعت پويا ،گردشگرى ورزشى م 
نوين در زمينه بازاريابى گردشگرى و اينكه سری 
1 Gibson
2 Yamaguchi
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ق خواهنددد بودد كههه بتواننددد پیش تفر هههترررین و
ى موفق ق
یرسد سازمانهایی در زمينه بازاريابى گردشگرى ورزشى ى
به نظر م 

س،)2010( 1
یها رسانه ايى را به خدمت گيرند .دراین راستا نت اب جیا    پ هوژ شششهاای هریت ورو ز س س
جديدترين تکنولوژ 
2

یباشد.
جاالگر ( ،)2007جاوید و همکاران ( )2012همخوان م 

استراتژی نظام مدیریت توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظر نظام حقوقی توسعه ،نظام اجرایی توسعه و نظ ما
ارتباطی توسعه بود .براساس جدول در بین راهکارهای مربوط به هر منظر؛ ایجاد تسهیالت ورزشی ب هورگ یار ه یا   
هدف مانند کودکان ،سالمندان ،حمایت سازمانها از نیروهای سازمانی برای شرکت در رویدادهای ورزشی و آم شزو
الگوهای صحیح فعالیتها و مهارتهای تفریحی ورزشی دارای بیشترین اولویت بودند .وجود سواحل به عن کی ناو
پتانسیل ،در تبدیل شدن به قطب گردشگری ورزشی ساحلی و اف رگ تیفرظ شیاز دد دددش بسک رد یدنمناوت و یرگ    
درآمد و استفاده صحیح و مدیریت شده از منابع بط یعی و فراهم آوردن تسهیالت برای جذب گردشگران بسیار مهم
بهاای گردش یشزرو یرگ   
یتواند به یکی از قط 
است .بر این اساس جزیره قشم با برنامهریزی و مدیریت صحیح م 
تبدیل شود .افزایش توجه دولت و مجلس به گردشگری و تأکید ب بسک ر   

درآمدهاای غی و یتفن ر

بقا شیازفا ال     

عمومی مردم از ورزش و گردشگری به عنوان یک پدیده اجتماعی ،بسترهای س یرگشدرگ هنیمز رد یراذگ هیامر     
ورزشی را فراهم آورد .در پژوهشهای گراوند ( ،)2009اصفهانی و همکاران ( )2009به تأثیر ع طیحم نوچ یلماو    
حقوقی ،گرایش دولتها به گردشگری ،فضای ارتباطات فرهنگی اجتماعی ،فض اصتقا یا د هب نیلوئسم شرگن ،ی

   

ت واحددد و یکپارچه
گردشگری بر صنعت گردشگری اشاره شده است .تالش در جهت مشخص کردن ی ککک مد یری ت ت
برای تصمیم گیری در بخش صنعت گردشگری ورزشی با همکاری سازمانهای ورزشی و گردشگری سایر اس ات نننهاا
یو
یتواند از گامهای مؤثر باشد .ایجاد هماهنگی و پکپارچگی بین سازمانهای درگی رگشدرگ رد ر یی ییی و ورزشی ی
نیز م 
یها
یها و شهردار 
سایر سازمانهای دخیل در صنعت گردشگری ورزشی کشور از جمله سازمان منابع بط یعی ،استاندار 
یتوان بسیار پر اهمیت دانست.
و دانشگاهها را نیز م 

استراتژی محیط توسعه گردشگری ورزشی شامل چهار منظر استراتژی محیط سیاس ،یعامتجا طیحم یژتارتسا ،ی     
استراتژی محیط اقتصادی و استراتژی محیط فرهنگی بود .براساس جدول در بین راهکارهای مربوط به به ه رظنم ر   
کسب امتیاز میزبانی رویدادهاي ورزشی ،تأمین امنیت اماکن ورزشی و آرامش خاطر خانوادهها از حضور در فضاهای
ورزشی ،اختصاص یارانه حمایت از فعالیت گردشگری ورزشی به خص  مورحم یحاون رد صو و وو وووو اح ياي

ی
بازیهای ی

بومي و محلي دارای بیشترین اولویت بودند .کرامپتون  )1992( 7معتقد است که هزینههههاای م رطخ لامتحا و یلا
جانی و امنیتی از باز دارندههای مهم مسافرتند .امروزه گردشگری پیکره اصلی اقتصاد کشورها را تش لیک

   

یدهددد و
م مم 

ایجاد کنندة فرصتهای شغلی در اقتصاد کشور است .گردشگری از یک طرف روشی بسیار مهم به منظور مش تکرا
ت و از  رگید فرط ر قنو    
در صلح جهانی از طریق تفاهم بین المللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگ سا ی تت تت
تهاا ب یار
گردشگری در یک کشور مهمترین نشانه ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است و از ای مامتها ور ن    دولت ت
توسعه این صنعت برای تحقق چندین هدف است که موضوع امنیت از مهمترررین ارک تسا یرگشدرگ هعسوت نا ..... ....
1. Hritz & ross
2. Jalagey
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عامل سياسي نیز يكي از مولفهها يي بود كه در قالب گرا شي

گردشگران ورزشي مورد مطالعه قرار گرفت .م راو دد م درو

ته یا
مطالعه در قالب عامل سياسي ،عواملی مانند رابطه سياسي مناسب كشور ميزبان با ديگر كشورها و تدوین سیاس 
يتوان باعث گرا شي
ننامه مرتبط با این مقوله ،م 
راهگشا و همچنین آیی 
پژوهش در رابطه با تأثیر مؤلفه سياسي در گرا شي

بیشتر گردشگران ورزشي شود که با یافتههای

گردشگران ورزشي با یافتههاای ک و نایچ هزو

 ناراکمه ((( ((((،)2001

یرسددد اتخاذذ
یباشد ،با این وجود ب رظن ه    م مم 
محمودی یکتا و همکاران ( ،)2012بیات و همکاران ( )2013همسو م 
ل بس ای ررر مهممم ارتقاا و
رویکردها و سیاستهاي اصالتگرا ،پویا ،همگام با پیشرفتهاي معاصر ،آینده نگر و رقابتی از عوامل ل
ب موج ببب
یباشد .در واقع مناسبات سياسي قوي و خوب ب
بهبود کمیت و کیفیت صنعت گردشگري ورزشی در کشور م 
يگردد تا نگرش دولت مردان كشورها نسبت به برگزاري مسابقات در آن كشور نيز مثبت گردد و ت تتیمهاای ورزش ييي
م
گ و گرووو
خود را بدون دغدغه به آن كشور اعزام كنند .از ديگر موارد مطرح وجود آرامش و امنيت و عدم وجودد جنگ گ
ههاي تروريستي است كه موجب گرا شي

یگردد .عام اصتقا ل د  ی یکی د گیر ر زا 
گردشگران ورزشي م 

   مؤلفههههاای

بررسی شده در صنعت گردشگری ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به ادبیات و پیشینههای تحقیق
به نظر م 
یرسد توریسم سهم عمدهای از موفقیت اقتصادي شهرها و پویایی اقتصادی آنها را س بب

ت ک اب ه   
شده است ت

یباشد .مؤلفه فرهنگ آخرين مؤلفه مورد بررس ييي در زمينههه
نتایج تحقیقات محمد زاده و همکاران ( )2010همخوان م 
گرا شي

شهای ياماگوشي ( ،)2006چو ( ،)2001محمودی یکتا
یباشد این یافته از پژوهش با نتیجه پژوه 
گردشگران م 

و همکاران ( ،)2012افتخاری و همکاران ( ،)2010غفوری و ديگران ( ،)2007ن روم زي دد ددد تأیی یید ق ار ررر گرفتههه است،،
همخوان است .بنابراین با توجه به جنبههای کارکردی شاخص فرهنگی ،این شاخص م 
یتواند تأثیر زیادی در ج بذ
نها ،مراسم
یتوان به برگزاري جش 
گردشگران ورزشی داشته باشد .كه از موارد مؤثر و مطرح در مورد مؤلفه فرهنگ م 
و برنامههای متنوع سنتي و فرهنگي در هنگام برگزاري مسابقات براي شادي و نشاط و سرگرمي ورزش ناراك  ،،آراستههه
نمودن وضعيت ظاهري افراد مسئول در برگزاري مسابقات و ايجاد كي

گ كشوررر
لباس متحدالشكل برگرفتههه از فرهنگ گ

ميزبان اشاره كرد .بنابراین با حمایت ،توسعه و افزایش مولفههای تاثیرگذار فرهنگی و همچنین افزایش منابع مرتبط با
این شاخص مهم ،میتوان ضمن جلب رضایت بیشتر گردش بجوم ،نارگ ا شدرگ رتشیب روضح ت گر و نا ر یشز        را
فراهم کرد .در نهایت براساس تجمیع اطالعات برخاس هعسوت کیژتارتسا ماظن یموهفم بوچراچ شهوژپ زا هت

      

گردشگری ورزشی به صورت شکل  2ترسیم گردید .پیشفرضهای چارچوب ترسیم شده مبتنی به نقشهای نهادی
محیط ،مدیریت ،منابع و مشارکت در توسعه گردشگری است .در ش یز دراوم لک ررر رررر ب و صخشم شلف تروص ه   
تعریف شده است.
 -نقش و زیر مجموعه بودن :مدیریت (حقوق  +اجرایی  +ارتباطی) ،مح  +یگنهرف( طی

 +یعامتجا  +یداصتقا   

سیاسی) ،مشارکت (فردی  +ساختاری  +تعاملی) ،منابع (مالی  +امکانات  +انسانی  +فناوی)
 -جهت تقدم اثر کلی بین دو منظر :حقوق > اجرایی > ارت یگنهرف ،یطاب    > اقتص یدا

فردی > ساختاری > تعاملی ،مالی > امکانات > انسانی > فناوری

> اجتم یعا

> سیاس ،ی
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 جهت اثر نهادی بین حوزه :محیط بر مدیریت ،محیط بر منابع ،محیط بر مشارکت ،مدیریت بر منابع ،مد رب تیری   مشارکت ،منابع بر مشارکت .عالوه براین مشخصه استراتژیک هر یک از چهار منظر اصلی توسعه ب هرازگ تروص ه    
راهبردی بر روی فلش اصلی هر منظر درج شده است.

شکل  .2چارچوب مفهومی نظام استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی
Source: author

یهای مربوط به ورزشهاای آبي جاذبههههاای
در انتها باید گفت شهرهای ساحلی با استفاده از سواحل دريا ،توانمند 
بهای گردشگری ورزشی
یتواند با بهره گیری از برنامهریزی و مدیریت صحیح ،به عنوان یکی از قط 
بط یعی متنوع م 
در سطح بین المللی مطرح شود .با این وجود تجربه نشان داده است هر جا در کشور ما گردشگری به طور اتف و یقا
بدون برنامهریزی یا از طریق سوء مدیریت توسعه یابد ،مشکالت زیست محیطی و اجتماعی ظه رد و هدرک ادیپ رو

  

دراز مدت نیز مشکالت ناشی از توسعه گردشگری بیشتر از فواید آن خواهد شد زیرا توسعه غیر قابل کنترل و بدون
مدیریت گردشگری میتواند جاذبههای یک مقصد توریستی را کاهش داده به طوری که دیگ نارگشدرگ ر    عالقهههای
به رفتن به آنجا نداشته باشند و همین امر س بب

یش دو  ..از
بروز مشکالت جدی اقتصادی و اجتماعی برای جامعه می ی

این رو چارچوب فوق به عنوان یک الگوی فکری برای تحلیل و برنامهریزی در توسعه گردشگری ورزشی ش یاهره
ساحلی پیشنهاد میشود.
دستاوردهای پژوهشی مقاله و کاربرد آن
در ادامه دستاوردهای پژوهشی مقاله به شرح زیر ارائههه م ممیشوددد :س و یراذگ هیامر

مانرب ههه ههههری تعنص رد یز   

یشود.
گردشگری به هیچ وجه اتالف در هزینهها و کارکردها نبوده و منجر به توسعه همه جانبه شهرهای مقصد م 
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 علمی و، جاذبهها منبع انرژی زا و قدرت دهنده به سیستم گردشگری بوده و بدون وجود جاذبههای مختلف بط یعی.فرهنگی ایجاد تقاضا برای مقصد و جلب گردشگر دشوار است
یتوانددد از مهمممترررین
 نها و سایر تاسیسات ورزشی م
  سال، سرمایه گذاری در جهت توسعه کمی و کیفی ورزشگاهها.گامهای موجود در جهت توسعه گردشگری ورزشی باشد
،،، ،،  تأمین امنیت اماکن ورزشی و آرامش خاطر خانوادهها از حضور در فض یشزرو یاها، میزبانی رویدادهاي ورزشیی ب و يمو
بازیهای ی

اختصاص یارانه حمایت از فعالیت گردشگری ورزشی به خص  مورحم یحاون رد صو و وو وووو اح ياي
.یکند
 محلي نقش تعیین کننده در توسعه گردشگری ایفا م

طو
 مراسم و برنامههای متنوع سنتي و فرهنگي در هنگام برگزاري رویدادها ب ار ييي ش دا ييي و نشاط ط،نها
  برگزاري جش پوشش لباس متحدالشكل برگرفته از فرهنگ جامعه ميزبان به عنوان عوامل م ثؤ ررر در رونق،سرگرمي شرکت کنندگان
.گردشگری محسوب می گرد
     مهم صخاش نیا ا، ط ب
 توسعه و افزایش مولفههای تاثیرگذار فرهنگی و همچنین افزایش من بترم عبا طط طط، با حمایت. موجبات حضور بیشتر گردشگران ورزشی را فراهم کرد،یتوان ضمن جلب رضایت بیشتر گردشگران
م
  

   به طور کلی راهکارهای مذکور زمینه و مسیر توسعه گردشگری را هم شدرگ قنور یارب ار طیارش و راو گر  ی در

     یداصتقا فلتخم دا، یگنهرف، جامعه مقصد فراهم نموده و بستر مناسبی را برای گسترش فرهنگ و توسعه در ابع
.یسازد
 اجتماعی و سیاسی در جامعه میزبان را مهیا م
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