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تاریخ دریافت:
بودهاند .به گونهای که امروزه ،مدیریت و برنامهریزی استراتژیک برای چنین فضاهایی ،به دیدگاههای پویا و
تاریخ تصویب1400/03/21 :
نظامیافتهای نیاز دارد که با استفاده از ابزارها و محرکهای شهری ،میتوان پیشبرد آنها را تضمین کرد.
از جملة این محرکها ،صنعت گردشگری بهویژه گردشگری ورزشی است .براساس استعدادهای گردشگری
کلمات کلیدی:
ورزشی کشور ،در مناطق مستعدی مانند شهرستان گنبدکاووس ،دستیابی به برنامهریزی و مدیریت هدفمند،
تحلیل SWOT
ضروری به نظر میرسد .از اینرو ،پژوهش حاضر برای تدوین و انتخاب استراتژی؛ از تحلیل استراتژیکی
راهبرد
استفاده کرده است که به شناسایی و تحلیل قوتها و ضعفهای درونی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی محیط
ورزشی
گردشگری
مورد بررسی نیاز دارد .ماتریس  SWOTاز جملة تکنیکهایی است که میتوان برای تحلیل استراتژیک از آن
فضاهای شهری
بهره برد .این ماتریس ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای محیطی را ارزیابی میکند ،اما نتایج آن ،توانایی
گنبدکاووس
ارزیابی تناسب گزینههای تصمیم ،براساس عوامل و رتبهبندی آنها را ندارد .بنابراین ،در این پژوهش از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای محاسبة وزن و اهمیت هریک از معیارها و زیرمعیارهای شناساییشده،
استفاده شده است .براساس نتایج بهدستآمده ،فرصتهای بیرونی با وزن نسبی  ،0/3۷۵قوتهای داخلی با
 0/3۴2و تهدیدهای بیرونی با  0/178و در نهایت ،ضعفهای داخلی با  0/105بهترتیب اولویت قرار گرفتند.
عالوه بر آن ،نتایج نشان میدهد مهمترین استراتژی کاربردی برای توسعة گردشگری ورزشی فضاهای شهری
 DOI: 10.22034/UE.2021.02.02.04شهرستان گنبدکاووس ،استراتژی  SOبا شاخص مطلوبیت 0/4۳۷است.
مقدمه
در عصر حاضر ،رشد روزافزون جمعیت و در پی آن ،شهرنشینی
لجامگسیخته بهویژه در کشورهای در حال توسعه ،مشکالت فراوانی را
از لحاظ گذران اوقات فراغت برای جوامع به وجود آورده است (تقیزاده
یزدی و همکاران .)1395 ،گردشگری به عنوان یکی از فعالیتهای پویای
انسانی ،میتواند پاسخگوی این مشکالت و نیازهای روانی ،فرهنگی و
اجتماعی افراد در فضاهای شهری باشد (امینی و همکاران.)1396 ،
گردشگری روندی است که از دیرباز با شکلهای خاص در جوامع
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مختلف وجود داشته و به طور تدریجی سیر تکاملی خود را پیموده
است (قوچانی و همکاران .)1394 ،براساس آخرین گزارشهای سازمان
جهانی گردشگری ،1تعداد گردشگران بینالمللی در سال  2020به علت
همهگیری ویروس کووید  192در سطح جهان ،کاهش چشمگیری داشته
است؛ این موضوع در حالی ثبت شده که در سال  ۲۰۱9با رشد  5درصدی
و درآمدی حدود  1/7تریلیون دالر و در سال  ۲۰۱۸درآمدی حدود 1/2
تریلیون دالر و تعداد گردشگرانی حدود  1/4میلیارد نفر را شامل شده
)1 World Tourism Organization (WTO
2 COVID-19

حبیباهلل ساالرزهی و همکاران

است (سازمان توریسم جهانی .)2020 ،براساس چشمانداز اقتصادی و
شاخص اطمینان سازمان جهانی گردشگری ،3پیشبینی میشود شمار
گردشگران بینالمللی در سال  ،۲۰21نیز به روند صعودی خود ادامه
دهد و به رقمی حدود  1/6میلیارد نفر برسد (امینی و همکاران.)1396 ،
صنعت گردشگری ،صنعتی چندبعدی است و زیرمجموعههای متعددی
در آن فعالیت میکنند که گردشگری ورزشی ،4از جملة آنهاست
(ویل .)2010 ،5ورزش و به تبع آن ،گردشگری ورزشی ،به عنوان یکی
از سریعترین بخشهای در حال رشد صنعت توریسم ،نقش مهمی در
اقتصاد کشورها و توسعة اجتماعی جوامع شهری ایفا میکند .بسیاری
از کشورها با سرمایهگذاری فراوان ،فواید و اثرات این صنعت را بهخوبی
درک کرده و آن را ،به عنوان منبعی مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ،افزایش اشتغال ،درآمد و توسعۀ زیرساختهای خود
معرفی کردهاند (دستوم و سوادی .)1396 ،هدف گردشگری ورزشی،
جذب مردم از دورترین نقاط جهان ،به محلی خاص به دلیل جاذبههای
ویژه ،ورود ارز به کشور ،معرفی فرهنگ ملی به خارجیان ،احداث اماکن
ورزشی جدید ،ایجاد مشاغل و توسعة مناطق محلی از طریق داشتن منابع
خاص است (امینی و پرهیزگار .)1398 ،به طوری که مردمان بسیاری از
شهرها و روستاهای جهان ،میکوشند با ترتیبدادن مسابقات ورزشی یا
فستیوالهای جذاب از ورزش برای کمک به صنعت گردشگری استفاده
کنند (گیبسون و همکاران .)2018 ،6به طور کلی ،گردشگری ورزشی
بحثی استراتژیک است که قادر به جذب دهها میلیون تماشاگر (گردشگر)،
به سوی رقابتهای ورزشی مختلف است .برای مثال ،کالنشهر بارسلونا
در کشور اسپانیا ،جایگاه مستحکمی در صحنة گردشگری ورزشی دارد که
بخش اعظم آن مربوط به بازیهای ورزشی است .دلیل اصلی این موضوع
نیز به سرمایهگذاریهای انجامگرفته در زمینة زیرساختهای مربوط به
ورزشهایی نظیر اسکی ،اسکی روی آب ،دوچرخهسواری ،اسنوبورد و غیره
است (هممونسبی و همکاران .)2018 ،7با توجه به این مثال بارز میتوان
نتیجه گرفت که مناطق مختلف شهری باید از جملة منابع وابسته به
ورزش و خدمات همراه توریسم را داشته باشند تا بتوانند به شیوۀ بهینهای
از فواید آن سود ببرند (همان) .با توجه به مطالب بیانشده و با یادآوری
این نکته که اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ،اتکای شدیدی به درآمدهای
حاصل از صادرات نفت خام دارد و متغیرهای کالن اقتصادی با دنبالهروی
از قیمت جهانی نفت ،طی زمان ،دچار نوسانهای شدید میشوند و نیز
با در نظر گرفتن جوان بودن جمعیت کشور و زیاد بودن میزان بیکاری؛
توجه به تغییر راهبردهای استراتژیک حال حاضر ،الزامی است (معینفرد
و همکاران .)1393 ،راهبردهای توسعة گردشگری ورزشی در مناطق
شهری ،یکی از راهبردهایی است که میتواند زمینهساز تغییرات اساسی
در شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و به دنبال آن کشور را داشته

پیشینة تحقیق
وورانجی و همکاران ( )2018با بررسی عوامل مختلف دخیل در
گردشگری ورزشی به ارائة مدل مدیریت و توسعة گردشگری ورزشی
در مناطق مختلف کشور تایلند از جمله مناطق شهری پرداختند و از
رویدادهای ورزشی ،ورزشهای سنتی و ورزشهای مرتبط با طبیعت به
عنوان انواعی از گردشگری ورزشی اشاره کردند که هریک با داشتن عوامل
10
درونی و بیرونی مختلف ،باید به شکل بهینهای ارتقا یابند .نیکانا و تیچاوا
( )2018و پریک و همکاران )2018( 11نیز در تحقیقاتی از گردشگری
ورزشی به عنوان عاملی یاد کردند که با استفاده از رویدادهای ورزشی
مختلف و جذب گردشگران ،میتواند باعث توسعة اقتصاد محلی در مناطق
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باشد (ویسی .)2017 ،8شهرستان گنبدکاووس ،با مساحت  2059هکتار
در بخش شرقی استان گلستان واقع شده است .این شهرستان ،از طرف
شمال به جمهوری ترکمنستان ،از طرف غرب به شهرستانهای علیآباد،
بوهوای
آققال و گرگان؛ از طرف شرق به شهرستان کالله ختم میشود .آ 
این شهرستان در ارتفاعات آزادشهر و رامیان ،معتدل و کوهستانی
بوهوایی
بوده و در شمال گرگانرود به سوی مرز کشور ترکمنستان ،آ 
نیمهبیابانی ،معتدل و نیمهخشک را دارد .براساس سرشماری سال ،1395
این شهرستان ،جمعیتی بین  200-100هزار نفر را داشته و به عنوان
مرکز نواحی شرقی استان محسوب میشود .نواحی شهری و روستایی
شهرستان گنبدکاووس ،به لحاظ پتانسیلهای گردشگری ،از ظرفیتهای
زیادی (زیتونلی و برزگر)1398 ،؛ چون چشماندازهای کوهستانی ،جنگلی،
غارها ،آبشارها ،چشمههای آبگرم معدنی ،تاالبهای بینالمللی آلماگل و
اینچه ،پارکهای ملی ،مناطق حفاظتشده و شکارگاههای متنوع و مهمتر
از همه ،وجود ورزش سنتی اسبدوانی با  ۳میدان ملی است که پیست
اسبدوانی گنبدکاووس را از جایگاه ویژهای به لحاظ گردشگری ورزشی
در کشور برخودار کرده است .بنابراین ،برای تسریع گردشگری ورزشی در
فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس ،شناسایی و پژوهش دربارة این
منطقه برای سرمایهگذاری و جذب گردشگران ضروری به نظر میرسد.
از اینرو ،در راستای این موضوع ،ضرورت ارزیابی ضعفها و قوتها،
فرصت و تهدیدهای مناطق شهری و روستایی شهرستان گنبدکاووس،
برای دستیابی به توسعة گردشگری ورزشی و به تبع آن ،توسعة اقتصادی
این استان ،احساس میشود .بنابراین ،در این پژوهش سعی بر آن است
که عالوه بر شناساندن این منطقه در سطح ملی و بینالمللی ،به دنبال
پاسخگویی به این سؤال نیز باشیم که قوتها و ضعفهای درونی،
فرصتها و تهدیدهای بیرونی صنعت گردشگری ورزشی در فضاهای
شهری شهرستان گنبدکاووس کداماند؟ و راهبردهای توسعة این صنعت
بر مبنای اولویت چگونه است؟
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شاخصهای گردشگری هستند .حسیبی و شجاعی ( )1398با تحلیل
گردشگری ورزشی استان گلستان ،به خدمات ،فرایندها ،برنامهریزی و
مکان گردشگری به عنوان مهمترین عناصر بازاریابی گردشگری ورزشی
اشاره کردند که با توجه مناسب به آنها ،میتوان به رونق گردشگری
ورزشی در این استان کمک شایانی کرد .زیتونلی و برزگر ( )1398در
تحقیقی با بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری با
تأکید بر رویدادهای ورزشی در شهرستان گنبدکاووس ،به این نتیجه
دست یافتند که عوامل آگاهی ،تصویر ذهنی ،کیفیت ادراکشده ،وفاداری
و برگزاری رویداد ورزشی بر ارزش ویژة برند در مقصد گردشگری تأثیر
خواهند گذاشت .از طرفی ،برگزاری رویداد ورزشی ،باعث انتقال تجارب
مثبت از رویداد ورزشی به مقصد گردشگری در ذهن گردشگران میشود و
در نهایت ،وفاداری گردشگران به مقصد گردشگران را افزایش خواهد داد که
این موضوع ،باعث بازگشت دوبارة گردشگران به منطقة گردشگری خواهد
شد .این پژوهشگر در تحقیقی دیگر در سال  1399نشان داد برای وفادار
کردن و تبلیغات شفاهی گردشگران ،باید کیفیت خدمات رویداد ورزشی و
منطقة مقصد گردشگری ،ارتقا یابد تا تصویر ذهنی گردشگران بهبود یابد.
قزلسفلو و همکاران ( )1394با بررسی چالشهای جذب گردشگر ورزشی
در بازیها و رویدادهای بومی ،سنتی و ورزشی استان گلستان ،به این
نتیجه دست یافتند که انتخاب مناسب مکان رویدادهای ورزشی به لحاظ
ارائه و وجود تسهیالت خدماتی و برگزاری فستیوالهای بومی ورزشی
از مهمترین راهکارهای جذب گردشگران ورزشی در استان گلستان
است .از جملة فستیوالهای بومی ورزشی در استان گلستان و شهرستان
گنبدکاووس ،مسابقات اسبدوانی است که کارکن و همکاران ( )1392با
اشاره به تأثیر رویداد ورزشی اسبدوانی بر توسعة گردشگری ورزشی استان
گلستان بهویژه در شهرستان گنبدکاووس ،از رابطة مثبت برگزاری این
رویداد ورزشی با افزایش اشتغال و درآمد جوامع محلی و افزایش امکانات
تفریحی و ورزشی در این منطقة شهری پرده برداشتند .زیتونلی ()۱۳۹۰
به شناسایی توانمندیهای گردشگری ورزشی استان گلستان پرداخت
و به این نتیجه دست یافت که میان توانمندیها و جاذبههای استان
گلستان با توسعة گردشگری ورزشی رابطة معناداری وجود دارد ،از اینرو
تصمیمگیریهای راهبردی در این صنعت ،میتواند از جملة مهمترین
مسائلی باشد که در استان گلستان مطرح شود .زیتونلی ( )1399در
پژوهش خود به بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي گردشگران ورزشي
در مقصد گردشگري مطالعة موردي :شهر گنبدكاووس پرداخت .نتايج
تحقيق بیانگر آن بود كه وفاداري ،رضايتمندي و اعتماد اثر مستقيم و
معناداري بر تبليغات شفاهي گردشگران در مقصد گردشگري دارد .با مرور
تحقیقات یادشده ،باید اظهار داشت که توجه به اهمیت گردشگری ورزشی
همواره مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی بوده است .اما آنچه در
زمینۀ گردشگری ورزشی در پژوهشهای پیشین بهخصوص پژوهشهای
صورتگرفته در استان گلستان خاصه شهر گنبدکاووس مشهود است،
نداشتن نگاهی راهبرد به موضوع گردشگری ورزشی این شهرستان و
عدم بهرهگیری از ابزارها و تکنیکهای راهبردی برای توسعۀ گردشگری

شهری و به دنبال آن کنار گذاشتن نابرابریها شود .دوگلیو و بلترامو 12در
تحقیقی در سال  ،۲۰۱۷با بررسی تأثیرات اقتصادی رویدادهای گردشگری
ورزشی کوچک در کوهستانهای ایتالیا و سوییس؛ به این موضوع اشاره
کردند که این نوع از فعالیتهای گردشگری ،اثرات مثبتی را از نظر
اقتصادی و پایداری اجتماعی در مناطق محلی خواهد داشت .لوین 13در
سال  ۲۰۱۲با انجام تحقیقی برای شناسایی محل مناسب برای توسعة
گردشگری ورزشی در رومانی به این نکته اشاره کرد که برای توسعة این
صنعت در مناطق مختلف کشور رومانی باید به  ۳عنصر اساسی ،منابع
طبیعی ،زیرساختها و رویدادهای گردشگری ورزشی توجه کرد .دستام
و سوادی ( )1396نیز در پژوهشی پیشنهاد میدهند که رویکرد اصلی در
گردشگری ورزشی ایران در مناطق مختلف ،باید برحسب مبانی محیطی
و منابع گردشگری ورزشی و از طریق مدیریت ،فرهنگسازی و نوآوری
پایهریزی شود تا به ارتقای فرصتهای موجود در این صنعت منجر
شود .عالوه بر آن ،راشدی و همکاران ( )1399با بررسی ابعاد اقتصادی
گردشگری و درآمد پایدار شهرداریها به این نتیجه دست یافتند که
درآمدهای حاصل از گردشگری منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی و
درآمد حاصل از ارائة خدمات ارائهشده برای شهرداریها میشود .الفته و
سودی ( )1395با اشاره به اینکه فضاهای طبیعی ،پارکها و دیگر فضاهای
شهری ،بستر مناسبی برای توسعة گردشگری ورزشی فراهم میکنند از
محدودیت زمانی ،ضعف مدیریت ،عدم آگاهی و آموزش ،محیط اجتماعی،
عدم مشارکت و حمایت مردم محلی را ازجملة عوامل بازدارندة گردشگری
ورزشی در فضاهای عمومی شهری نام بردند .عابدی و افتخاریان ()1399
نیز با ارزیابی پتانسیل توسعة اکوتوریسم شهری به نتیجه دست یافتند
که باید با استفاده از قوتهای موجود در منطقة مورد مطالعه بیشترین
استفاده از فرصتهای موجود آن بهره برد .کینی و توهی )۲۰۱۴( 14در
مورد شیوة اتحاد استراتژیک میان سازمانهای درگیر در فعالیتهای
گردشگری ورزشی در نیوزیلند به تحقیق پرداختند و به این نتیجه دست
یافتند که سازمانهای ورزشی ،میتوانند نقش مهمی ،در به حداکثر
رساندن نتایج گردشگری از رویدادهای مهم ورزشی داشته باشند .زیتونلی
و برزگر ( )1398با بررسی شاخصهای رقابتپذیری مقاصد گردشگری
ورزشی در نواحی مرزی استان گلستان ،به این موضوع اشاره داشتند که
وضعیت توسعة گردشگری ورزشی با توجه به موقعیت قرارگیری استان
گلستان در شمال کشور و با وجود منابع و جاذبههای طبیعی ورزشی
مطلوب از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و نبود برنامهریزی
استراتژیک و یکپارچه ،ضعف زیرساختها ،اقامتگاهها و هتلها و تبلیغات
نامناسب؛ مانع از رشد و شکوفایی گردشگری ورزشی در این استان شده
است .صحنه و معمری( )1396در پژوهشی به اولویتبندی امکانات توسعة
گردشگری و توزیع فضایی آن در شهرستانهای استان گلستان پرداختند
و به این نتیجه دست یافتند که شهرستانهای گرگان و گنبدکاووس
با کسب بیشترین امتیاز به عنوان برخوردارترین شهرستانها از نظر
12 Duglio & Beltramo
13 Ioan
14 Kennelly & Toohey
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قرار گرفت .در رابطه با ترکیب  SWOTبا  AHPنیز ،باید خاطرنشان کرد
که به دلیل آنکه در پژوهش حاضر ،اولویتبندی راهبردهای تدوینشده
هدف دیگر پژوهش حاضر بوده است؛ از اینرو در تالش برای تحقق این
هدف از روش  AHPاستفاده شده است .البته یادآوری این نکته الزامی
است که هنگامی که تصمیمگیرنده با چندین شاخص کمی و کیفی برای
اولویتبندی روبهروست ،روش  ،AHPروش مناسبی است .استراتژیهای
حاصله در این روش شامل چهار استراتژی( SO ،قوتها– فرصتها)،
( WOضعفها– فرصتها)( ST ،قوتها– تهدیدها) و ( WTضعفها–
تهدیدها) است .استراتژیهای رقابتی/تهاجمی ( )SOو تنوعبخشی (،)ST
سعی در استفاده از قوتهای درونی ،برای بهرهمندی از مزیتهای
فرصتهای بیرونی و کاهش تهدیدهای محیطی دارند .استراتژیهای
بازنگری ( ،)WOسعی بر بهرهگیری از فرصتهای بیرونی برای رفع
ضعفها و بهبود آنها در صنعت مورد نظر دارد؛ استراتژیهای تدافعی
( ،)WTنیز برای مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی ارائه
میشود (قالیباف و شعبانیفر.)1390،
برای شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری ورزشی
با رویکرد ترکیبی  SWOT-AHPاز گامهای اساسی زیر بهترتیب اولویت
استفاده شده است :گام یکم :ارزیابی وضعیت (تحلیل)SWOT؛ گام دوم:
ساختار سلسلهمراتبی؛ گام سوم :مقایسات زوجی؛ گام چهارم :تدوین
استراتژی با استفاده از ماتریس SWOT؛ گام پنجم :رتبهبندی گزینهها
براساس زیرمعیارها (ماتریس ارزیابی استراتژیک).

ورزشی در این پژوهشها است .از اینرو ،پژوهشگران در پژوهش حاضر
با نیازسنجی این موضوع ،سعی در مطالعة عمیق فضای شهری شهرستان
گنبدکاووس با نگاهی راهبردی برای شناسایی و اولویتبندی راهبردهاي
توسعۀ گردشگری ورزشی این شهرستان را دارند.
مواد و روشها
تحقیق حاضر با توجه به هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ
موضوعی ،در زمرة مطالعات توسعة گردشگری ورزشی قرار میگیرد،
که در استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس صورت پذیرفته است.
جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان ،کارکنان ،فعاالن ،صاحبنظران و
شاغالن حیطة صنعت گردشگری ورزشی استان و شهرستان اعم دولتی
و غیردولتی است .در این تحقیق 1۸ ،کارشناس ،از میان کارشناسان در
دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدهاند که برای انتخاب افراد مورد
نظر از روش نمونهبرداری قضاوتی از نوع گمانی و هدفدار استفاده شده
است .این روش زمانی به کار میرود که گردآوری دادههای تخصصی
و دقیق در مورد موضوع پژوهش جنبة حیاتی دارد .از طرفی ،روش
استفادهشده در این پژوهش ،رویکرد SWOT-AHPاست که با شناسایی
ضعفها و قوتها ،فرصتها و تهدیدها ،عالوه بر بررسی عوامل یادشده
به اولویتبندی آنها نیز میپردازد .شناسایی ضعفها و قوتها ،فرصتها
و تهدیدها ،براساس مصاحبههای آزاد و هدایتشده صورتگرفته توسط
محققان با کارشناسان منتخب بوده است .سپس ،برای جمعآوری دادههای
مستندتر ،از پرسشنامة محققساختهای استفاده شد که بین متخصصان
و فعاالن صنعت در استان گلستان و شهرستان گنبدکاووس پخش شد تا
به شناسایی مهمترین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای موجود در
منطقه پرداخته شود .هدف از توزیع پرسشنامه انتخاب هدفمند معیارها
و زیرمعیارها است که به طور مستقیم بر توسعة گردشگری ورزشی در
شهرستان منتخب اثر میگذارد .اولویتبندی معیارها ،زیرمعیارها و
استراتژیهای برگزیده نیز با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceصورت
پذیرفته است .ترکیب این مراحل و انجام همزمان موارد یادشده ،پژوهش
حاضر را در زمرة پژوهشهای آمیخته قرار میدهد که بر جمعآوری،
تجزیهوتحلیل و ترکیب دو نوع دادة کمی و کیفی در یک پژوهش
واحد اشاره دارد .فرض بنیادی در این تحقیقات بر این موضوع است
که استفادة ترکیبی رویکردهای کمی و کیفی در مقایسه با زمانی که
هریک از رویکردها بهتنهایی استفاده شود ،فهم بهتری پیرامون سؤالهای
پژوهش در اختیار افراد قرار میدهد .از اینرو ،پژوهش حاضر نیز این
روش را برای تحقق اهداف خود استفاده کرده است .عالوه بر آن ،در
رابطه با دلیل استفاده از ماتریس  SWOTدر این پژوهش باید اظهار
کرد که به علت آنکه در پژوهش حاضر ،پژوهشگران در گام اول در صدد
شناسایی راهبردهای توسعۀ گردشگری ورزشی شهرستان گنبدکاووس
بودند؛ باید از ابزاری فراخور تدوین راهبرد استفاده میکردند که در این
زمینه ماتریس  SWOTبه عنوان یک ابزار و تکنیک ارائهشده ،برای
شناسایی راهبردهای توسعۀ گردشگری ورزشی مورد استفادة محققان

یافتهها
گام یکم :ارزیابی وضعیت (تحلیل)SWOT
با استفاده از پرسشنامة طراحیشده و جمعآوری دادهها ،عوامل
محیطی به دو دستة عوامل درونی (قوتها و ضعفها) و عوامل بیرونی
(فرصتها و تهدیدها) تقسیمبندی شدند و پس از انجام مصاحبههایی با 5
نفر از کارشناسان و فعاالن حوزة گردشگری ورزشی در استان و شهرستان
و همچنین ،با بهرهگیری از ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین ،در نهایت
۱۸عامل درونی (شامل  ۹قوت و  ۹ضعف) و ۱۳عامل خارجی (شامل
 ۶فرصت و  ۷تهدید) شناسایی شدند .سپس ،این عوامل در پرسشنامة
مقایسات زوجی استفاده شدند .در نهایت ،ماتریس  SWOTبرای توسعة
راهبردهای گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس در
جدول  1به دست آمد.

گام دوم :ساختار سلسلهمراتبی
شکل  1ساختار سلسلهمراتبی استفادهشده در این پژوهش را نشان
میدهد که شامل چهار سطح است.
سطح یکم هدف این پژوهش ،انتخاب بهترین راهبرد برای توسعۀ
گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس است و
پایینترین سطح ساختار سلسلهمراتبی نیز گزینههای تصمیم (راهبردهای
ماتریس  )SWOTاست.
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گام سوم :مقایسات زوجی
برای ارزیابی مقایسات زوجی ،پرسشنامهای بر همین اساس طراحی
شد و با استفاده از ماتریس و مقایسۀ دودویی عناصر و حرکت از باالترین
سطح سلسلهمراتب به پایینترین سطح ،اولویتهای عناصر تصمیمگیری
مشخص شدند .به طوری که ،برای هریک از تفاوتهای مربوط به مقایسة
دوتایی عناصر مشابه در هر سطح از سلسلهمراتب ،ارزشی از  1تا  9در
نظر گرفته شد .با استفاده از این مقیاس ،ابتدا قضاوتهای محاورهای
بیان میشود و سپس ،به ارزشهای عددی برگردانده میشود .در این
فرایند بعد از مقایسة زوجی عناصر ،وزن آنها محاسبه میشود که وزن

نسبی نامیده میشود و پس از تلفیق وزنهای نسبی با هم ،وزن نهایی (یا
مطلق) هر گزینه مشخص میشود .اولویتبندی کلی معیارهای اصلی و
زیرمعیارهای SWOTدر جدول  2خالصه شده است:
با انجام مقایسۀ زوجی بین زیرمعیارهای فرصتها و قوتها بهترتیب
شامل فرصت نزدیکی به دریا ،جنگل و کوهستان ( )O1با میزان ۰/201؛
و قوت جاذبههای مربوط به سوارکاری و مسابقات آن به علت شهرت
جهانی اسبهای ترکمن ()S6؛ با میزان 0/267بوده که نشاندهندة
مهمترین آنهاست .بین زیر معیارهای تهدیدها و ضعف ها ،باالترین
رتبهها بهترتیب مربوط به تهدید ضعف در برنامهریزیهای جامع ،مطالعات

ﺟﺪول  .1ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  SWOTﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس

جدول  .1ماتریس  SWOTگردشگری ورزشی فضاهای شهری و روستایی شهرستان گنبدکاووس
ﻗﻮتﻫﺎ
 :S1ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺷﺮاﯾﻂ آبوﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :S2ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورزشﻫﺎي آﺑﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و ﺗﺎﺑﺴـــﺘـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺷﻨﺎ ،ﻏﻮاﺻﯽ ،ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ،واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ و...؛
 :S3ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺸــﻨﻮارهﻫﺎي ورزﺷــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷــﻦدرﻣﺎﻧﯽ،
ﭼﺸﻤﻪدرﻣﺎﻧﯽ و...؛
 :S4ﺟـﺎذﺑـﻪﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮐﻮهﻧﻮردي و ﺻـــﻌﻮدﻫـﺎي ورزﺷـــﯽ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﻨﮓﻧﻮردي ،ﮐﺎﯾﺖﺳﻮاري و...؛
 :S5ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷــﮑﺎر و ﺻــﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮي و ﺷــﮑﺎر
ﻣﺠﺎز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻟﻤﺎﮔﻞ و اﯾﻨﭽﻪ؛
 :S6ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﻮارﮐﺎري و ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷـﻬﺮت
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺐﻫﺎي ﺗﺮﮐﻤﻦ؛
 :S7وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :S8ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻠﯽ ورزﺷـﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :S9دﺳـﺘﺮﺳـﯽ آﺳـﺎن و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن؛
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
 :O1ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﺟﻨﮕﻞ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن؛
 :O2ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳـﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴـﺖ
در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :O3ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﺷـﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ورزﺷـﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :O4اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴـﺘﺮش ﺷـﺒﮑﮥ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي و
روﺳـﺘﺎﻫﺎي دوراﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي
ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :O5اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ؛
 :O6درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷـــﺘﻐﺎلزاﯾﯽ درازﻣﺪت ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛

ﺿﻌﻒﻫﺎ
 :W1ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻢ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ در زﻣﯿﻨﮥ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
در ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W2ﺿﻌﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛
 :W3ﺿﻌﻒ در اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ؛
 :W4ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺄﺳـﯿﺴـﺎت اﻗﺎﻣﺘﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W5ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ورزﺷـــﯽ در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W6ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻣﺘﺨﺼـــﺺ در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷـــﮕﺮي ورزﺷـــﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W7ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻗﺘﺼـﺎدي از ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W8ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﺳــﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷــﮕﺮي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :W9ﻧﺒﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن در اﻣﺎﮐﻦ ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ورزﺷــﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﻬﺮي و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
 :T1ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ورزﺷـﯽ در ﺳـﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :T2ﺿـــﻌﻒ در ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾﺰيﻫـﺎي ﺟـﺎﻣﻊ ،ﻣﻄـﺎﻟﻌـﺎت ﭘـﺎﯾـﻪاي و ﻋـﺪم اﺗﺨـﺎذ
ﺗﺼـــﻤﯿﻢﻫﺎي واﺣﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷـــﮕﺮان
ورزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :T3ﻧﺒﻮد ﺣـﺎﻣﯿـﺎن ﻣـﺎﻟﯽ در ﺑﺮﮔﺰاري روﯾـﺪادﻫـﺎي ورزﺷـــﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :T4ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺎﺳـﯿﺴـﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻮب
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :T5ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﭘﺮوازﻫﺎ و ﻓﻘﺪان ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺘﻪ در ﺳـــﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
 :T6اﻓﺰاﯾﺶ و ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ؛
 :T7ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺼﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
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اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

S1-S2S3….S9

W1-W2W3….W9

O1-O2O3…..O6

WO

ST

SO

ﺗﻬﺪﯾﺪات
T1-T2T3……T7

WT

SWOT
شکل  .۱ساختار سلسلهمراتبی برای اولویتبندی معیارها و راهبردهای
ﺷﮑﻞ  .1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي SWOT
ﺟﺪول  .2اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ و زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي SWOT

جدول  .2اولویتهای کلی معیارهای اصلی و زیرمعیارهای SWOT
ﮔﺮوه SWOT

اوﻟﻮﯾﺖ و اوزان ﮔﺮوهﻫﺎ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

0/375

اول

ﻗﻮتﻫﺎ

0/342

دوم

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

0/178

ﺳﻮم

ﺿﻌﻒﻫﺎ

0/105

ﭼﻬﺎرم

ﻋﻮاﻣﻞ SWOT
O1
O2
O3
O4
O5

ﻣﯿﺰان
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري

0/04

اوزان
0/201
0/140
0/134
0/131
0/133

اوﻟﻮﯾﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ
اول
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﺷﺸﻢ
ﭘﻨﺠﻢ

O6

0/145

دوم

S1
S2
S3

0/113
0/095
0/092

ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﺸﻢ

0/075

ﻫﻔﺘﻢ

0/196
0/267
0/171
0/054
0/073

دوم
اول
ﺳﻮم
ﻧﻬﻢ
ﻫﺸﺘﻢ

S4
S5
S6
S7
S8
S9
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

0/08

0/07

0/229
0/127
0/092
0/101

W1
W2
W3
W4
W5

1

W6
W7
W8
W9

95

0/159
0/169
0/116
0/162
0/158
0/150
0/087

0/07

ﺳﻮم
اول
ﺷﺸﻢ
دوم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ
ﻫﻔﺘﻢ
اول
ﺳﻮم
ﺷﺸﻢ
ﭼﻬﺎرم

0/044

ﻧﻬﻢ

0/091
0/195
0/095

ﻫﻔﺘﻢ
دوم
ﭘﻨﺠﻢ

0/065

ﻫﺸﺘﻢ

فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره  ،2شماره  ،2تابستان  ،1400ص 100-90

ﺟﺪول  .3اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  SWOTو ﺷﯿﻮة ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ

جدول  .3استراتژیهای چهارگانۀ ماتریس  SWOTو شیوة تدوین استراتژیها
ﺿﻌﻒﻫﺎ )(W
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

)ﺿﻌﻒﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد(

ﻗﻮتﻫﺎ )(S
)ﻗﻮتﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد(

)ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﯾﺎ WT
ﺿﻌﻒﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ )ﺗﻨﻮع( ﯾﺎ ST
ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاز از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ از ﻗﻮتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ )(O

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ )(T
)ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ )ﺑﺎزﻧﮕﺮي( ﯾﺎ WO
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﯾﺎ SO
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻗﻮتﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ SWOT

)ﻣﻨﺒﻊ :ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران(1395 ،

ﺟﺪول  .4ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲSWOT

جدول  .4تدوین استراتژی با استفاده از ماتریسSWOT
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي SO
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ST

پایهای و عدم اتخاذ تصمیمهای واحد در برنامهریزی مناسب برای جذب
گردشگران ورزشی در مناطق شهری شهرستان ()T2؛ با میزان  0/169و
ضعف تبلیغات کم و نامناسب در زمینة پتانسیلها و امکانات موجود در
گردشگری ورزشی در سطح شهرستان ()W1؛ با میزان  0/229است که
نشاندهندة بااهمیتترین آنها است .ازطرفی ،چون میزان سازگاری در

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي WT

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

* ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﮔﺎهﺳـــﺎزي در رﺳـــﺎﻧﻪﻫﺎ درﺑﺎرة
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷــﮕﺮي ورزﺷــﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن در ﺳــﻄﺢ داﺧﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ؛
* اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻨﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺷـﻬﺮي
و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ورزﺷﯽ؛
* اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﻧﻮﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد
ﺗﺄﺳــﯿﺴــﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷــﯽ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي WO

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
O1
O2
O3
O4
O5
O6

ﻗﻮتﻫﺎ
S9 ،S8 ،S7 ،S6 ،S5 ،S4 ،S3 ،S2 ،S1

* آﺷــﻨﺎ ﮐﺮدن ﮔﺮدﺷــﮕﺮان ورزﺷــﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ورزش
ﺳـﻮارﮐﺎري ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي
رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎي دﯾﺪاري ،ﻧﻮﺷـﺘﺎري و ﺷـﻨﯿﺪاري و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي اﯾﻦ ورزش ﺟﺬاب؛
* اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳـــﺐ در زﻣﯿﻨﮥ دﻋﻮت از ﮐﺸـــﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـ ـﺎﯾﻪ و
ﮐﺸــﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺳــﻮارﮐﺎري و
ﻣﻄﺮح ﺷـﺪن ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ؛
* ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺷــﯿﻮة ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼــﻮﺻـﯽ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿـﺖﻫـﺎي ﮔﺮدﺷـــﮕﺮي ورزﺷـــﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
* ﺗﻮﺳـــﻌﮥ ﺗﺄﺳـــﯿﺴـــﺎت ورزﺷـــﯽ و رﻓﺎﻫﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ،
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آﺑﮕﺮم.

ﺿﻌﻒﻫﺎ
،W9 ،W8 ،W7 ،W6،W5 ،W4 ،W3 ،W2 ،W1

* ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪادﻫﺎ و ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ورزﺷـﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
* ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺑﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن در
راﺳـﺘﺎي ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﻃﺮحﻫﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي ورزﺷـﯽ در ﻓﻀـﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮي؛
* اﺳـــﺘﻔـﺎده از ﺗﻮان ﻣﺸـــﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
* آﻣﻮزش ﻧﯿﺮويﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﻮان.

* اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾﺰيﻫـﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟـﺬب ﺣـﺎﻣﯿـﺎن ﻣـﺎﻟﯽ در
اﻣﺮ ﺗﻮﺳـــﻌـﻪ و ﺑﺮﮔﺰاري روﯾـﺪادﻫـﺎي ورزﺷـــﯽ در ﺳـــﻄﺢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن؛
* ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و اﺻـﻼح ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺛﺒﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاي درﺳــﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.

تمام رتبهبندیها کمتر از  0/1است ،در نتیجه بین مقایسة زوجی معیارها
سازگاری وجود دارد.
گام چهارم :تدوین استراتژی با استفاده از ماتریس SWOT

پس از بررسی و کشف قوتها و محدودیتهای درونی و نیز
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ﺟﺪول  .5ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ

جدول  .5ترتیب اولویت استراتژیها براساس زیرمعیارهای قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ

)SOﺗﻬﺎﺟﻤﯽ(
)WOﺑﺎزﻧﮕﺮي(
) STﺗﻨﻮع(
) WTﺗﺪاﻓﻌﯽ(
)SOﺗﻬﺎﺟﻤﯽ(
)WOﺑﺎزﻧﮕﺮي(
)STﺗﻨﻮع(
)WTﺗﺪاﻓﻌﯽ(
) SOﺗﻬﺎﺟﻤﯽ(
)WOﺑﺎزﻧﮕﺮي(
)STﺗﻨﻮع(
) WTﺗﺪاﻓﻌﯽ(
)SOﺗﻬﺎﺟﻤﯽ(
) WOﺑﺎزﻧﮕﺮي(
) STﺗﻨﻮع(
)WTﺗﺪاﻓﻌﯽ(

زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﻗﻮتﻫﺎ

ﺿﻌﻒﻫﺎ

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ

ﺟﺪول .6اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف

جدول .6اولویت استراتژیها براساس هدف
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ
) SOﺗﻬﺎﺟﻤﯽ(

اوزان

اوﻟﻮﯾﺖ

0/495

اول

0/170

ﺳﻮم

) WOﺑﺎزﻧﮕﺮي(

0/173

) WTﺗﺪاﻓﻌﯽ(

0/162

) STﺗﻨﻮع(

اوزان

0/437
0/223
0/169
0/163
0/435
0/291
0/154
0/121
0/538
0/189
0/139
0/134
0/585
0/151
0/132
0/132

دوم

ﭼﻬﺎرم

فرصتها و موانع محیطی ،نوبت به ارائه و تدوین استراتژیهای تحقیق،
برای بهرهگیری از قوت درونی و فرصتهای محیطی و جبران درونی و
فرصتهای محیطی و جبران محدودیتها و مقابله با تهدیدها میرسد.
در برنامهریزی راهبردی باید برای تدوین راهبرد نهایی ،همة عوامل به
مثابة بخشی از روند برنامهریزی راهبردی در چارچوب روش تجزیهوتحلیل
 SWOTدر نظر گرفته شود و برنامههای راهبردی یکی از راههای مهم
حمایتی برای تصمیمگیری و استفادههای مشترک در تحلیل عوامل
داخلی و خارجی محیط به شمار میآید که با تعریف ضعفها ،قوتها،
فرصتها و تهدیدهای موجود میتوان به تدوین راهبردها و استراتژیهای
مختلف پرداخت که این استراتژیها به چهار گروه استراتژیهای تهاجمی،
محافظهکارانه ،رقابتی و تدافعی تقسیم میشوند .جدول  3به شکل واضحی
این استراتژیهای چهارگانه و شیوة تدوین آنان را نمایش میدهد.
هدف اساسی در این تحقیق ،شناسایی راهبردهای توسعة گردشگری

اوﻟﻮﯾﺖ
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم

ورزشی در فضاهای شهری از طریق ایجاد تغییر در شرایط فعلی با
شکستن تصویر فعلی و تثبیت وضعیت مطلوب است .از طرفی ،میتوان
با اولویتبندی راهبردها ،آنها را براساس اهمیت ،رتبهبندی کرد .روش
 ،SWOT-AHPاین فرایند را در سادهترین و شفافترین حالت ارائه
میدهد .تدوین استراتژیهای پژوهش حاضر در جدول  4قابل مشاهده
است .برای مثال ،در این تحقیق با توجه به ارتباطی که میان قوتS6
(جاذبههای مربوط به سوارکاری و مسابقات آن به علت شهرت جهانی
اسبهای ترکمن) ،با فرصت( O3قابلیت توسعة شاخههای مختلف
گردشگری ورزشی در سطح شهرستان) وجود دارد و در راستای برطرف
ن ضعفهای ( W1تبلیغات کم و نامناسب در زمینة پتانسیلها و
کرد 
امکانات موجود در گردشگری ورزشی در سطح شهرستان) ،از راهبرد
توانمندسازی برنامههای تبلیغاتی بیانشده در جدول  3که از جملة
استراتژیهای تهاجمی  SOاست ،استفاده شده است .با توجه به اینکه
استراتژیهای استخراجشده در این تحقیق بسیار زیاد بوده است ،برای
ارائة استراتژیهای مناسب ،از نظرات کارشناسان و متخصصان حیطة
صنعت گردشگری در قالب بحثهای گروهی استفاده شد.

گام پنجم :رتبهبندی گزینهها براساس زیرمعیارها (ماتریس ارزیابی
استراتژیک)
در این گام با انجام مقایسة زوجی بین استراتژیهای چهارگانه به
ارزیابی این موضوع که کدامیک از استراتژیهای منتخب در حیطة توسعة
گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس ،براساس
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واقع ،هدف از این استراتژیها این است که از فرصتهای خارجی با
تمرکز بر قوتهای شناساییشده به بهترین شکل بهرهبرداری شود که
گاهی به آنها گزینههای  Maxi-Maxiمیگویند .باید گفت که تمام
دستگاهها و افراد خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند توأمان قوتها و
ک راه
فرصتهای خود را به حداکثر برسانند .به خالف راهبرد دفاعی که ی 
ک راه حل کنشگر است .در چنین
حل واکنشی است ،راهبرد تهاجمی ی 
وضعیتی سازمانها و افراد با استفاده از قوتهای خویش برای گسترش
دامنۀ نفوذ خود گام برمیدارد .باید توجه داشت که اگرچه در هر موقعیتی
ممکن است به طور موقت از راهبردهای سهگانة دیگر نیز استفاده شود.
ولی خواست و تالش همة مسئوالن و افراد محلی باید نیل به وضعیتی
باشد که در آن با استفاده ازقوتهای خود از فرصتهای موجود در محیط
خارجی نهایت بهره را ببرند .عالوه بر آن ،این استراتژیها میتوانند یک
حالت همافزایی را نیز ایجاد کنند .با توجه به تحلیل  AHPپژوهش ،این
دسته از استراتژیها به عنوان استراتژیهای اولویتدار پژوهش شناخته
شدند که شامل موارد چهارگانه زیر میشوند:
* آشنا کردن گردشگران ورزشی بالقوه با قابلیتهای ورزش
سوارکاری شهرستان گنبدکاووس با استفاده از توانمندسازی رسانههای
دیداری ،نوشتاری و شنیداری و تبلیغات مناسب در تمامی حوزههای این
ورزش جذاب؛ همواره باید برای توسعۀ گردشگری ورزشی از رسانهها
و تبلیغات غفلت نکرد .رسانهها و تبلیغات در جهان امروز با اشكال
مدرن مخاطبپسند خود بزرگترين و مؤثرترين ابزار توليد مفاهيم،
مناسبات اجتماعي و به طور كلي ،پيامرسانان فرهنگ در جوامع هستند.
راديو ،تلويزيون ،نشريات و اينترنت و رسانههاي مدرن وسايل ارتباطي
غيرمستقيماند كه قدرت جهتدهي ،اعمال سليقه و ذهنيتسازي را دارند
و در زمينة گردشگري به اشکال مختلف ميتوانند كارآمد ظاهر شوند.
* اقدامات مناسب در زمینة دعوت از کشورهای همسایه و کشورهای
اروپایی به منظور برگزاری مسابقات سوارکاری و مطرح شدن شهرستان
گنبدکاووس و به تبع آن ،استان گلستان در این زمینه؛ بخش دولتی و
خصوصیباید با برنامهریزی و رایزنیهای مناسب شرایطی را فراهم آورند
که حضور کشورهای همسایه و اروپایی در مسابقات سوارکاری شهرستان
گنبد تسهیل شود .این مورد نه تنها منجر به توسعۀ گردشگری ورزشی
و جذب ارز برای کشور میشود ،بلکه میتواند به مطرح شدن اسبدوانی
شهر گنبد در سطح بینالمللی بینجامد.
* بازنگری در شیوة برنامهریزیها در بخش دولتی و خصوصی
برای بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری ورزشی به منظور جذب
سرمایهگذاریها در سطح شهرستان؛ همواره باید به گردشگری ورزشی
به عنوان یک گزینۀ کسب درآمد توجه کرد و در برنامهریزیها دولتی
و خصوصی نیز این مورد را مد نظر قرار داد .در این برنامهریزیها باید
شرایطی فراهم شود که سرمایههای افراد به این زمینه جذب شود.
* توسعة تأسیسات ورزشی و رفاهی در مناطق جنگلی ،کوهستانی،
بهخصوص تاالبهای بینالمللی و چشمههای آبگرم :زیرساختها ،اماکن،
تأسیسات و توسعۀ آنها به عنوان عاملی کلیدي و مهم در توسعۀ گردشگري

زیرمعیارهای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ،به وسیلۀ ماتریس
 SWOTدر اولویت قرار دارند؛ پرداخته میشود .همانطور که در جدول
 4مشاهده میشود ،استراتژی تهاجمی ( )SOبا میزان  0/4۳۷در باالترین
رتبه قرار میگیرد؛ به طوری که در  ۴معیار قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدها نیز بیشترین میزان را دارد .استراتژی تنوع ( )STدر معیار
ضعفها بیشترین درصد و در معیار فرصتها و تهدیدها کمترین میزان را
دارد .استراتژی بازنگری ( )WOدر معیار قوتها بیشترین میزان اختالف
و در  ۳معیار ضعفها ،فرصتها و تهدیدها اختالف چندانی مشاهده
نمیشود .استراتژی تدافعی ( )WTدر بین  ۴معیار موجود ،در معیار
فرصتها بیشترین میزان را دارد .طبق نتایج بهدستآمده در بعضی از
معیارها ،استراتژیها درصدهای یکسانی دارند ،مث ً
ال در معیار فرصتها
دو استراتژی  STو  ،WOدر معیار تهدیدها دو استراتژی  WTو  STدر
صدهای مشابهای را کسب کردهاند.
در اين مرحله از پژوهش ،پس از مقايسة زوجي و محاسبۀ وزنهاي
نسبي معیارها و زیرمعیارها و گزینهها ،باید وزن نهايي هر استراتژی بر
اساس هدف محاسبه شود ،كه به ترتيب جدول  6است:
باتوجه به نتایج بهدستآمده ،باالترین رتبه مربوط به استراتژی
تهاجمی با میزان  0/445است که نشاندهندة مهمترین استراتژی برای
گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس است .در اجرای
استراتژیهای  SOمیتوان با استفاده از قوتهای داخلی از فرصتهای
خارجی حداکثر بهرهبرداری را کرد .استراتژی بازنگری در رتبة دوم و
بهترتیب استراتژیهای تنوع و تدافعی در ردههای بعدی قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر سعی داشته است در حد امکان راهبردهایی را که
بر توسعة گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس
مؤثر بودهاند ،را با در نظر گرفتن قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای
گردشگری این شهرستان شناسایی کند .از اینرو ،برای رسیدن به جوابی
سازگارتر با واقعیت و نیز رتبهبندی راهبردهای مناسب توسعة گردشگری
در منطقة مورد مطالعه از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی ،استفاده شده
است .براساس یافتههای تحقیق ،استراتژی تهاجمی  SOدر اولویت اصلی
و پس از آن ،بهترتیب استراتژیهای  WO، STو  WTدر اولویتهای
بعدی قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از این پژوهش با تحقیقات زیتونلی
()1399؛ قزلسفلو و همکاران ()1394؛ صحنه و معمری ()1396؛ زیتونلی
و برزگر ()1398؛ الفته و سوادی ()1395؛ وورانجی و همکاران)2018( 15؛
نیکانا و تیچاوا)2018( 16؛ پریک و همکاران )2018( 17و لوین)2012( 18
از جهات مختلف همخوانی دارد .با توجه به امتیاز استراتژیهای تهاجمی
باید این استراتژیها را در اولویت قرار داد تا با بهرهگیری از آنها به
توسعۀ گردشگری ورزشی در شهرستان گنبدکاووس دست یافت .در
Worapinij & etal
Nyikana & Tichaawa
Perić & etal
Ioan
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جعفریان ،م؛ اسکندریان ،ا و سلیمیسبحان ،م« .)1395( .راهکارهای توسعة
گردشگری با استفاده از مدل (مورد مطالعه :روستای السجرد شهرستان
سمنان)» ،جغرفیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس ،دورۀ  ،8شمارۀ
 ،3صفحات .183-159
حسیبی ،ش و شجاعی ،و« .)1398( .تحلیل گردشگری ورزشی استان گلستان
براساس آمیختۀ بازاریابی 7پی» ،جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،دورۀ ،9
شمارۀ  ،4صفحات .778-765
دستوم ،ص و سوادی ،م« .)1396(.ارائۀ چارچوب توسعۀ کارآفرینی در صنعت
گردشگری ورزشی» ،جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،دورۀ  ،7شمارۀ ،2
صفحات .285-269
راشدی ،ا ،عبیدی ،ش و فرجی ،ا« .)1399( .ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد
پایدار شهرداریها (مطالعة موردی :شهرداری تهران)» .اقتصاد و برنامهریزی
شهری ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،3صفحات .137-127
زیتونلی ،ع« .)1390( .شناسایی توانمندیهای گردشگری ورزشی استان
گلستان» ،پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی ،دورۀ  ،1شمارۀ ،1
صفحات .83-71
زیتونلی ،ع« .)1399( .بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی گردشگران ورزشی
در مقصد گردشگری مطالعۀ موردی :شهر گنبدکاووس» ،گردشگری شهری،
دورۀ  ،7شمارۀ  ،1صفحات .106-89
زیتونلی ،ع و برزگر ،ص« .)1398( .الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند
مقصد گردشگری شهر گنبدکاووس با تأکید بر رویداد ورزشی» ،گردشگری
شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،3صفحات .105-89
زیتونلی ،ع و برزگر ،ص« .)1398( .بررسی شاخصهای رقابتپذیری مقاصد
گردشگری ورزشی در نواحی مرزی مطالعۀ موردی :استان گلستان» ،علوم و
فنون مرزی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2صفحات .25-1
صحنه ،ب و معمری ،ا« .)1396( .اولویتبندی امکانات توسعۀ گردشگری و توزیع
فضایی آن (نمونۀ موردی :شهرستانهای استان گلستان)» ،برنامهریزی
منطقهای ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،26صفحات .26-15
عابدی ،س و افتخاریان ،ن« .)1399( .ارزیابی پتانسیل توسعة اکوتوریسم شهری؛
مطالعة موردی :دریاچة دوقلو (سیاهگاو)» .اقتصاد و برنامهریزی شهری ،دورۀ
 ،9شمارۀ  ،3صفحات .187-178
قاليباف ،م و شعبانيفرد ،م« .)1390( .ارزيابي و اولويتبندي جاذبههاي گردشگري
براي توسعۀ گردشگري شهري بر اساس مدلهاي تصميمگيري چندمتغيره
(مطالعۀ موردي :شهر سنندج)» ،تحقیقات جغرافیایی ،دورۀ  ،26شمارۀ ،2
صفحات .172-147
قزلسفلو ،ح؛ سفیریکالته ،م؛ قربانزاده ،س و چورلی ،ع« .)1394( .بررسی
چالشهای جذب گردشگر ورزشی در جشنوارۀ بازیهای بومی و سنتی
استان گلستان (مطالعۀ موردی :مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش)»،
پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،22صفحات
.218-211
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ورزشی کشور باید مورد توجه قرار گیرند .بنابراین ،مسئوالن استانی ،باید
برای توسعۀ زیرساختهاي گردشگری ورزشی کشور سرمایهگذاري کنند.
امروزه بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش
بیش از پیش منافع و عواید حاصل از فعالیتهای گردشگری ورزشی
هستند و تالش گستردهای برای توسعۀ گردشگری و جذب هرچه بیشتر
گردشگران ورزشی به عمل آوردهاند .این کشورها با ایجاد اقامتگاهها و
هتلهای زنجیرهای ملی و بینالمللی ،گسترش خدمات ،مدیریت هدفمند،
برنامهریزی بلندمدت ،و سیستمهای اطالعاتی کارا گامهای بلندی را در
این زمینه برداشتهاند؛ اما در برخی از کشورها ،زیرساختهای اقامتی
متناسب با خواست و تعداد گردشگران به طور مطلوب رشد نکرده و با
مشکالتی مواجه است.
در پایان ،باید گفت که بیتوجهی به صنعت گردشگری در
برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت و اسناد فرادستی ایران باعث شده
است تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر نهادهای متولی این
صنعت ،بهرغم حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران از گردشگری ،نتوانند
در توسعة صنعت گردشگری ایران ،بهویژه در حوزة گردشگری ورزشی
در سطح ملی و بینالمللی ،توفیق چندانی کسب کنند .به نظر میرسد
سیاستگذاران و برنامهریزان کالن کشور ،باور و ارادة الزم برای توسعة این
صنعت را ندارند .عالوه بر آن ،نگاه تقلیلگرانة فرهنگی به حوزة گردشگری
ورزشی و رویدادهای ورزشی ،در سیاستگذاریها و اسناد فرادستی ایران،
میتواند یکی دیگر از مشکالت موجود در این زمینه باشد .بر این اساس،
به نظر میرسد که تغییر نگرش سیاستگذاران و برنامهریزان کالن کشور
از نگاه تردیدآمیز و تهدیدآمیز بودن حوزة گردشگری به نگاه فرصتآفرین
و توسعهساز در حوزة گردشگری ورزشی و انعکاس آن در برنامههای
فرادستی و پرهیز از نگاه تقلیلگرایانه به گونههای متنوع آن ،تدوین
برنامه و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف گردشگری ورزشی همچون
رویدادهای ورزشی (سوارکاری) ،ورزشهای کوهستانی و هوایی و غیره
ضرورت دارد .عالوه بر آن ،پیشنهاد میشود برای ایجاد هماهنگی پایدار
بین سازمانهای مرتبط با گردشگری ورزشی؛ سازمانی مستقل به این
منظور ایجاد شود تا بتواند با توسعة گردشگری ورزشی در فضاهای
شهری شهرستان گنبدکاووس ،مزایای اجتماعی و اقتصادی را برای این
شهرستان و در نهایت ،استان گلستان و کشور به ارمغان آورد.
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A B ST R AC T
All over the world, urban spaces have been among the most important places for
tourism for many years. Thus, today, strategic management and planning for such
spaces require dynamic and systematic perspectives that can be ensured by using
urban tools and stimuli. Among these stimuli is the tourism industry, especially
sports tourism. Based on the country’s sports tourism talents, in talented areas
such as Gonbad Kavous city, achieving targeted planning and management seems
necessary. Hence, the present study, to formulate and select a strategy; uses
strategic analysis that requires the identification and analysis of internal strengths
and weaknesses and external opportunities and threats of the studied environment.
The SWOT matrix is one of the techniques that can be used for strategic analysis.
This matrix evaluates strengths, weaknesses, opportunities, and environmental
threats, but the results do not provide the ability to assess the appropriateness
of decision options based on factors and their ranking. Therefore, in this study,
the Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used to calculate the weight and
importance of each of the identified criteria and sub-criteria. Based on the results,
external opportunities with a relative weight of 0.375, internal strengths with
0.342 and external threats with 0.178, and finally internal weaknesses with 0.105,
respectively, were prioritized. In addition, the results show that the most important
practical strategy for the development of sports tourism in urban spaces of Gonbad
Kavous city is the SO strategy with a utility index of 0.437.
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