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Extended Abstract 
Introduction 
In many successful countries, cities are the basis for the development of the tourism industry, 
and urban tourism plays an important role in increasing welfare, improving community 
mobility, reconstruction and urban sustainable development. Sports tourism can be recognized 
as the motivation and goal of tourism in cities and has the potential to become a trans-sectoral 
thing in this industry. Cities have many attractions for sports tourism, and the development of 
the sports tourism industry can be an important and effective factor on the growth of urban 
development. Therefore, the aim of the present study was to develop competitive strategies and 
development of sports tourism in cities by using of the Meta SWOT technique that was 
performed as a case study on the metropolis of Mashhad. 
 
Methodology 
According to the studied components, the present research is applied and descriptive-analytical 
one in terms of targeting and the research method, respectively. This research has been done 
quantitatively and qualitatively. To develop the theoretical framework for research and review 
of past research, library (documentary) studies and also the survey method in the form of field 
surveys and interviews as a tool for collecting information related to research have been used. In 
the qualitative part of the research, the goals, resources, capabilities and environmental factors 
that effective on the development of sports tourism through library studies and in-depth 
interviews with ten experts in the field of sports tourism (five professors of sports management, 
three deputies of the General Directorate of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts and two 
PhD students in Sports Management), were identified to compose the Meta-SWOT 
questionnaire. Data collection was based on Delphi method and Delphi team selection was 
based on targeted sampling method. The statistical population in the quantitative research 
section consists of all managers, officials, experts and professors of the university, who have a 
history of scientific and practical activities related to sports tourism, and finally 35 people 
participated in this research as a statistical sample. 73% of the participants in the study were 
male and 27% were females. Also, most of the participants in the study were 65 years old and 
the youngest were 25 years old, and the total average age of the people in this study was 38 
years. 40% of people had a doctorate, 32% had a master's degree and 28% had a bachelor's 
degree. Also, the participants in the study included 11 research professors and faculty members 
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of universities, nine PhD students in sports management, ten deputies and employees of the 
Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of Khorasan Razavi province and five 
ones from managers of travel and tourism agencies. 
 
Results and discussion 
The results showed that the factors of technology, inflation and non-response of infrastructures 
were considered as the biggest macro-environmental obstacles for the development of sports 
tourism in Mashhad and due to the size of their bubbles, they need to be considered more by the 
authorities. Other macro-environmental factors such as the imposition of sanctions, laws and 
regulations, popular culture, the ability of the country's executive branch, and political 
instability, were ranked next in terms of the impact and necessity of executive action. Among 
the factors affecting the success and development of sports tourism in Mashhad, security, 
government support, ease of provision of suitable accommodation, health, appropriate 
communication channels and at the top of all dynamic economies had the highest strategic 
proportion. In other words, they are more valuable, unimaginable and irreplaceable than other 
factors; therefore, special attention should be paid to these factors in order to develop tourism in 
the city of Mashhad. And even the authorities must be try to promote and develop these factors. 
Creating diversity in the attractions of sports tourism in Mashhad, the geographical location and 
as well as diversifying access and solving some kind of climate and environmental restrictions 
of it must be considered as priority. 
 
Conclusion 
Finally, it can be concluded that the development of sports tourism in Mashhad depends on the 
priority factors that were identified as the most important indicators of the development of 
sports tourism. As the results indicated, dynamic economy is the most important factor for 
attracting and developing sports tourism in Mashhad; But a dynamic economy can be achieved 
when environmental barriers such as inflation, sanctions, and technological and technological 
issues are taken into account. This means that all factors must be taken into account and that the 
development of tourism will not be provided by upgrading one sector; Because the identified 
factors, such as chain links, are interconnected. Also, since the city of Mashhad has a high 
competitiveness among Iranian ones, so that there is a lot of position for improvement and by 
upgrading the infrastructure and facilities in the shadow of government support, it must hold 
various sporting events to promote sports tourism. 
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  پذيري و توسعه گردشگري ورزشي در شهرها تدوين راهبردهاي رقابت
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  13/02/1399:                   پذيرش مقاله             13/10/1398 :دريافت مقاله

 
 چكيده

 بـا اسـتفاده از      در شهرها  شهر   ي ورزش يو توسعه گردشگر   يريپذ   رقابت ي راهبردها نيتدواز پژوهش حاضر    هدف  
. شـهر مـشهد صـورت گرفـت     صورت مطالعه موردي بر روي كـالن  بود كه به) Meta SWOT( متاسوات كيتكن

 استفاده شد يلي ـ تحل يفي پژوهش از روش توصنيجهت انجام ا. انجام شد كيفي و كميصورت   به حاضرپژوهش
 هـاي عميـق و پرسـشنامه    اي، مـصاحبه   مطالعات كتابخانـه صورت  عات موردنياز به  ها و اطال     داده يو روش گردآور  

 كيـ  از تكن  يطـ ي و عوامـل كـالن مح      هـا  يي اهداف، منابع، توانـا    حي توسعه و تشر   ي استراتژ نيجهت تدو . باشد يم
  نفـر از 35 ي نفر و در بخش كمـ 10 پژوهش را يفي در بخش كينمونه آمار.  استفاده شدMeta SWOT يليتحل
 جينتا .صورت هدفمند انتخاب شدند      دادند، كه به   لي تشك ،ي ورزش ي گردشگر حوزه مسئوالن و خبرگان در      ران،يمد

تـرين موانـع      عنـوان بـزرگ      به ها  رساختي ز يي و عدم پاسخگو   ي تورم و فرسودگ   ، و فناوري  ينشان داد كه تكنولوژ   
ـ   نيچنـ هم. شـود  ي شهر مشهد محسوب مـ     ي ورزش ي جهت توسعه گردشگر   يطيكالن مح  ، عوامـل سـاير    ني در ب

 مناسب و در صدر همـه اقتـصاد   ي ارتباطيها   اقامتگاه مناسب، بهداشت، راه    هي سهولت در ته   ولت، د تي حما ت،يامن
 تيـ  شهر مشهد، موقع ي ورزش ي گردشگر يها   تنوع در جاذبه   جادي برخوردارند؛ اما ا   ي تناسب راهبرد  ني از باالتر  ايپو

درنهايـت   .رديـ  قـرار گ   يـي  اجرا ت در صدر اقـداما    دي با ي،ن در امكانات دسترس    تنوع داد  ني شهر و همچن   ييايجغراف
باشد؛ اما زماني بـه    ترين عامل براي توسعه گردشگري ورزشي مشهد مي         كه اقتصاد پويا مهم    گرفت   جهي نت توان يم

سائل تكنولـوژي   ها كنترل شوند و به م       توان دست پيدا كرد كه به موانع محيطي مانند تورم، تحريم            اقتصاد پويا مي  
بـا توجـه بـه      . هاي زنجير به يكديگر مرتبط و متـصل هـستند           و فناوري نيز توجه شود؛ زيرا اين عوامل مانند حلقه         

هـا و     شهرهاي ديگر، جاي پيـشرفت بـسياري دارد و بايـد بـا ارتقـاي زيرسـاخت                  جايگاه شهر مشهد در بين كالن     
 مختلفي برگزار نمايد كه زمينه توسعه گردشگري ورزشـي          هاي دولتي، رويدادهاي ورزشي      حمايت هيساامكانات در   
  .فراهم شود

  
  .ريزي راهبردي، گردشگري، صنعت ورزش، گردشگري ورزشي، متاسوات برنامه :واژگان كليدي
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   مقدمه
 ايجـاد  .اسـت  داشته جهان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، بر وضعيت زيادي تأثيرات اخير هاي سال در صنعت گردشگري

 محـيط،  بهـسازي  فرهنگـي،  ميراث در گذاري سرمايه به جهاني، كمك صلح به كمك اي، تعادل منطقه ارزآوري، اشتغال،

 بـرون كـوچي   از جلـوگيري  و گردشـگري  هـاي  جاذبـه  توسعه نواحي داراي وحش، حيات هاي زيستگاه بهسازي به كمك

 كه است حالي اين در). UNWTO,2017:2؛ 18: 1396غالمي و خلجي،(است  بوده صنعت اين مزاياي ازجمله جمعيت،

 از چند هزارسـاله،  و فرهنگي تاريخي، تمدن پشتوانه از گيري بهره و طبيعي و محيطي سرشار منابع از برخورداري با ايران

 نتوانسته جايگاه درخور كاركردها، اين شكوفايي لحاظ به اما است، برخوردار گردشگري صنعت توسعه براي اي ويژه قابليت

 كـشور  در از اقتـصاد  بخش اين به توجه از مانع نفتي، درآمدهاي بر متكي محصولي تك اقتصاد زيرا كند، كسب ار توجهي

 از يكي عنوان در شهرهاي ايران به ويژه صنعت گردشگري، به توسعه و رشد). 113: 1391هادياني و همكاران،(است  شده

و  ريـزان  برنامـه  موردتوجه ازپيش بيش بايد درآمدي، منابع متنوع سازي محصولي و تك اقتصاد از رهايي راهكارهاي علمي
 و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت كانون عنوان شهرها به). 109: 1398غالمي و همكاران،(گيرد  قرار كشور گذاران سياست
 هـاي   ليـت فعا الزم بـراي   هـاي   فرصـت  تواننـد   مي خدمات مناسب،  و امكانات و ها  زيرساخت از برخورداري نيز و فرهنگي

فـضايي   الگوهـاي  چهـارچوب  در گردشگري ).85: 1397تبريزي و همكاران،(آورند  فراهم گردشگران جذب و گردشگري
 از بـسياري  در). 155: 1397فرهـادي خـواه و همكـاران،   (است  شهري گردشگري ها، آن از يكي كه كند مي خاصي عمل

 رفاه، در افزايش مهمي نقش شهري گردشگري و تندصنعت گردشگري هس توسعه اساس و شهرها پايه موفق، كشورهاي

بنا بر آمار بانك جهاني در ). Mowforth & Munt,2015:56(دارد  شهري پايدار توسعه و بازسازي جوامع، تحرك بهبود
رود اين ميزان تا پايـان سـال          كردند و انتظار مي      درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي مي       55 ميالدي تقريباً    2016سال  
شـهرهاي جهـان در رقابـت پيوسـته بـراي       مـوازات ايـن افـزايش جمعيـت،     به.  درصد افزايش يابد66 ميالدي به 2020
 مـسئوالن  و در ايران نيز مديران). Bovin & Tanguay,2019:67(شدن به مقاصد گردشگري شهري قرار دارند  تبديل

 معرفـي  همچنـين  و شهرشـان  موجود هاي جاذبه تقاار و جديد، تقويت هاي ايجاد جاذبه با تالش هستند در همواره شهري

). 19: 1393زاده و همكـاران،  اسـماعيل (بيفزاينـد   ورودي گردشگران تعداد بر بگيرند و سبقت يكديگر از جهانيان، به شهر
از  بازديـد  و شـهري  منـاطق  بـه  سـفر  بـا  ارتباط در گردشگري، فضاي توليد و گردشگر متقابل عملكرد شهري گردشگري

گـذارد،   مـي  برجـاي  شـهري  اقتصاد فرهنگي، اجتماعي، فضاي بر را متفاوتي آثار كه است گردشگري به مربوط ايه جاذبه
 ورزشي و غيره تاريخي، فرهنگي، طبيعي، متنوع هاي جاذبه همين به منوط غالباً شهرها در گردشگري هاي فعاليت توسعه

هـا   از پتانسيل يكي). Wang,2018:1(هستند  مهم هاگردشگري در شهر توسعه براي گردشگري هاي است كه اين جاذبه
فـرا   به يـك امـر   شدن تبديل قابليت شناخته شود و شهرها در گردشگري عنوان انگيزه و هدف تواند به مي كه شهر، در هر
 بـرده  نـام  گردشـگري ورزشـي   عنـوان  به آن از كه هاي ورزشي است ورزش و جاذبه دارد، را گردشگري صنعت در بخشي

 از ورزش، يكــي و از تلفيــق دو صــنعت بــزرگ و گــسترده گردشــگري). 27: 1395ميــرزازاده و عبــدالملكي،  (شــود مــي
ونـديان و     زهـره (اسـت    بـه وجـود آمـده      ورزشـي  گردشگري صنعت نام به مدرن در دنيا   خدماتي صنايع انگيزترين  شگفت

 يا تفريحي فعاليت ورزشي  در شركت ظورمن  به اقامت محل از سفر هرگونه شامل ورزشي گردشگري). 31: 1397همكاران،
چقـاجردي و   (ورزشـي اسـت      جاذبـه  يـك  مـشاهده  و بازديـد  يـا  اي  حرفـه  يـا  سطوح آمـاتور   در ورزشي مشاهده رقابتي،

ـ   اي عنوان پديده به صنعت، يك از وراي ورزشي گردشگري ).Cole,2011 & Lei Shi ؛22: 1397همكاران،  اجتمـاعي 
 ايـن  اثرات و فوايد فراوان گذاري  سرمايه و شهرهاي جهان با    كشورها از بسياري است و مطرح   جهاني سطح در اقتصادي
ــنعت ــوب را ص ــرده درك خ ــه و ك ــوان ب ــي عن ــم منبع ــت مه ــود جه ــعيت بهب ــصادي، وض ــاعي اقت ــي  و اجتم سياس

)Emery,2010:160(ها  زيرساخت درآمد، توسعه اشتغال، ، افزايش)Higam & Hinch,2006:33( و شـهرت  ، افـزايش 
 حاصله تركيب و هستند تركيب  قابل موضوعاتي گردشگري، و ورزش گيرند، تجارت،   بهره مي  خود از آن   مقصد برند سازي 

 از تواننـد   مي ورزشي هاي  رشته و مسافرتي هاي آژانس مناطق، شهرها،  كشورها، تمام كه است سودآوري برخوردار  چنان از
 و توفيقـات  از  درصـد  32 حـدود  آمار، اين بخش مهـم از گردشـگري        به توجه با ).Lamont,2014:3(شوند   مند  بهره آن
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هاي   ، همچنين مسافرت  )22: 1397چقاجردي و همكاران،  (است   داده اختصاص به خود  را گردشگري جهاني هاي  دستيابي
لي  درصد توليد ناخالص م    2 تا   1 ميليون دالر از سهم گردشگري جهاني را به خود اختصاص داده است و بين                5/4ورزشي  

 كـارگيري   بـه  و ريزي  برنامه و مديريت با مختلف كشورها و شهرهاي  ). 53: 1395پور و همكاران،    خواجه(شود    را شامل مي  
 ايجاد به توان  مي رابطه اين در جهاني اقدامات از. كنند  مي تالش ورزشي توسعه گردشگري  جهت در مدون هاي  استراتژي

 و ارشـد  كارشناسـي  و كارشناسي سطوح در استراليا انگليس و  مريكا،آ هاي  دانشگاه در گردشگري ورزشي  تخصصي رشته
 جهـت  در اينترنتـي  هـاي   سـايت  ايجاد و المللي  بين هاي  همايش و ها  كنفرانس ورزشي، مجالت گردشگري  چاپ دكتري،
 آمـايز در ). Adair,2002: 56 & Ritchie(كـرد   اشـاره  گردشـگر  جذب و خود ورزشي هاي گردشگري جذابيت معرفي

 تغيير گاز و نفت بر مبتني اقتصاد از را خود تمركز عربي متحده امارات است ها سال كرد كه اشاره نكته اين به خود وهشپژ

 كه طوري است؛ به شده گردشگري و تفريحات و ورزش سالمتي، با مرتبط خدماتي صنايع رشد شاهد و درنتيجه، است داده

 موجـود  اطالعات بر اساس). Amaize,2011:99(شود  مي كشور اين ليم ناخالص توليد از  درصد6/47شامل  صنايع اين
 باوجود ايران اما است، دالر ميليارد 20 از بيش ساالنه چيزي   ورزشي گردشگري محل از جهان پيشرفته كشورهاي درآمد
 كـه  هنگفتي هاي هزينه باوجود طرفي از و هزارساله چندين آثار تاريخي  داشتن و طبيعي و گردشگري نظير  بي هاي  جاذبه

 رويـدادهاي  برگـزاري  بـراي  مرتبط نهادهاي ساير و ها  فدراسيون المپيك،  ملي ٔ◌كميته جوانان، و ورزش وزارت سوي از
 هرحـال   بـه  .شـود   نمـي  هـا   سـازمان  اين عايد اقتصادي بهره هيچ گفت توان  مي گردد،  صرف مي  المللي  بين و ملي ورزشي

 حوزه اين هاي  بخش از بسياري مانند  به كه دنياست در گردشگري صنعت تپراهمي هاي  حوزه از يكي ورزشي، گردشگري
 و مـدون  راهبـردي  ريـزي   نبود برنامه  و مديريت عدم كافي، فقدان شناخت  دليل به و نوپاست اي  شهرهاي ايران مقوله   در

 رفتـه   دسـت و شـهرها از    كـشور  در فرد  منحصربه هاي  فرصت شده و   واقع غفلت ورزشي مورد  تاكنون گردشگري  مشخص،
ناطقي (اند    اطالع  بي گردشگري در صنعت  حوزه اين جايگاه كشوري، استاني و شهري از     مسئولين از بسياري است و هنوز  
ريزي استراتژيك در توسعه گردشگري ورزشي در شـهرها، ايـن             باوجود اهميت بسيار زياد برنامه    ). 149: 1396و همكاران، 

 هركجـا  اسـت  داده نـشان  تجربـه . شـده اسـت   هاي شهري مورد غفلت واقع زيري مقوله مهم در مطالعات علمي و برنامه

 در و آورد مـي  وجـود  به متعددي مشكالت يابد، مشخص توسعه استراتژي و ريزي برنامه بدون و اتفاقي طور به گردشگري

 موفقيـت و  بدون ترديـد ). 155: 1397فرهادي خواه و همكاران،(شود  مي از فوايدش بيش گردشگري مشكالت درازمدت،
ريزي صـحيح     باشد و عدم برنامه     ريزي و تدوين استراتژي مشخص مي       توسعه گردشگري ورزشي در شهرها نيازمند برنامه      

از سـويي ديگـر، در جوامـع پيـشرفته امـروزي، يكـي از               . عوارض سوئي براي اين صنعت گسترده به همراه خواهد داشت         
در هسته گردشگري ورزشـي ماننـد       ). Bryson,2018:25( راهبردي است    ريزي  ريزي، برنامه   هاي رايج در امر برنامه      شيوه

رو،  ازاين). Costa & Peninsula,2009:3(هاي تجاري ديگر بايد راهبردهاي گردشگري ورزشي تجسم يابد  تمام فعاليت
ـ         ريزي راهبردي در هدايت و توسعه صنعت گردشگري ورزشي به           اهميت توجه به برنامه    سيار مهـم   عنوان يكـي از منـابع ب

باشـد،   اي مـي  العـاده   محيطـي فـوق     كسب درآمد و ايجاد اشتغال در شهرها كه داراي تأثيرات اجتماعي، فرهنگي و زيـست              
ها و تنگناهـاي موجـود در هـر شـهري از              شود، اما هدايت اين فرآيند با شناخت علمي قابليت          عنوان يك نياز مطرح مي      به

 ).Azam et al,2018:332(كشور ميسر است 

ژوهشگران طي مطالعات متعددي هر يك به طرق مختلف ابعاد گوناگون توسعه گردشگري ورزشي را مورد مطالعه و       پ
همچنـين بـا مـرور      . شـده اسـت     اند، ولي در كمتر پژوهشي به توسعه گردشگري ورزشي در شهرها اشاره             بررسي قرار داده  

در . شويم  استراتژيك در توسعه گردشگري ورزشي مي  ريزي  هاي صورت گرفته در اين حوزه، متوجه اهميت برنامه          پژوهش
 SWOTتحليـل    اسـاس  بـر  را مـشهد  در شـهر   ورزشـي  گردشـگري  وضـعيت ) 1393(زاده و همكـاران       پژوهشي مهدي 

 افـراد  وجـود  عـدم  قـوت،  نقطـه  تـرين   ها مهم   هتل در اسكان كيفيت داد نشان پژوهش اين نتايج. دادند قرار موردبررسي
 عـدم  و فرصـت  تـرين   مهـم  در مـشهد   وسيع بازار و دادوستد وجود ضعف،  نقطه ترين  مهم تلفهاي مخ   پست در متخصص

نتايج پژوهش ميرزازاده و    . باشد  مشهد مي  شهر در ورزشي گردشگري زمينه در تهديد ترين  مهم ورزشي مالي حاميان وجود
هاي قانوني، موانع بازاريابي، موانع و        يتنيز نشان داد كه مشكالت مديريتي و منابع انساني، موانع حما          ) 1395(عبدالملكي  
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ها و اماكن، ضعف در تحقيـق و پـژوهش و موانـع فرهنگـي و آموزشـي نقـش معنـاداري در توسـعه                           مشكالت زيرساخت 
 بـين  دهـد كـه در   نـشان مـي  ) 1397(ونديان و همكـاران   هاي پژوهش زهره  يافته. گردشگري ورزشي شهر مشهد داشتند    

 هـاي   مؤلفـه  ترتيـب  به و دارد را قانوني بيشترين اهميت   و سياسي هاي  حمايت ورزشي ردشگريگ بر تأثيرگذار هاي  مؤلفه
 و سازي  فرهنگ و پژوهش،  تحقيقات ها،  ظرفيت و ها  قابليت شناخت اماكن، و ها زيرساخت بازاريابي، هماهنگي، و مديريت
 توسـعه  بـه تـدوين راهبـرد   ) 1397(در پژوهـشي ديگـر نيـز عباسـي و همكـاران      . هستند بعدي هاي رتبه داراي آموزش

چهارمحال و بختياري پرداختند كه نتايج پژوهش نشان داد كه از ميان راهبردهـاي   استان در زمستاني ورزشي گردشگري
هـاي زمـستاني، معرفـي چهارمحـال و بختيـاري             گـذاري بـراي ورزش      هاي جذب سرمايه    شده، فراهم كردن زمينه     تدوين

 سـال از  فـصول  تمام در گردشگر جذب  زمستاني، و ايجاد مراكز ورزشي تابستاني برايعنوان قطب گردشگري ورزشي به

 پژوهـشي حـسين   .هـستند  چهارمحـال و بختيـاري   اسـتان  در گردشـگري  گذاري توسعه سرمايه براي راهبردها ترين مهم
د رابطـه دوسـتانه     عدم وجو : ها شامل   در بررسي نقاط ضعف گردشگري ورزشي مصر به اين نتايج رسيد كه ضعف            ) 2014(

گذاري بخش دولتي و خصوصي، نقاط قوت آن شـامل در دسـترس             با كشورهاي ديگر، نبود امنيت در مصر و عدم سرمايه         
هاي آن شامل جديـد بـودن گردشـگري           ها و فرصت    ها و درياچه    بودن عناصر ديگر گردشگري ورزشي مانند سواحل، كوه       

تهديدهاي آن نيز شـامل وجـود تـنش در منطقـه، وجـود              . يره است ورزشي در مصر، وجود عناصر گردشگري ورزشي و غ        
در . باشـد  هاي مالي جهاني و تأثير آن بر گردشگري ورزشي مي  رقابت با ساير كشورها مانند يونان و قبرس و وجود بحران          

 بر و رداختهپ آلباني گردشگري توسعه موفقيت عدم و موفقيت به بررسي عوامل) 2015(پژوهشي ديگر نيز گاسپاري و چال 

 گردشـگري،  توسعه در مشاركت گردشگري، براي محلي حمايت كار ماهر، نيروي وجود دهندگان، پاسخ هاي جواب اساس

 گردشـگري  توسعه جهت عوامل ترين مهم عنوان به فراوان هاي گردشگري جاذبه وجود و گردشگري مديريت ريزي برنامه

 تـرجيح  گردشـگران  خـاص،  طـور  بـه  كـه  داد نيز نشان) 2018( همكاران نتايج پژوهش لي و. اند قرارگرفته مدنظر آلباني

 بـاال  باكيفيـت  هاي هتل و ها فرودگاه هاي معروف، فروشگاه ها، موزه تاريخي، هاي ساختمان شهري، هاي نشانه از دهند مي

 و هـا  پـارك  ،)محلـي  ايهـ  فروشـگاه  و مانند بازارها( تجاري مناطق از بازيد به محلي ساكنين ديگر، سوي از .كنند بازديد
در پـژوهش  ) 2019( همچنين ون و جنژيـا . بودند مند عالقه فرهنگي تنوع داراي هاي محله همچنين و عمومي هاي ميدان

 برخوردار است بلكه    يمهم ي نظر تيتنها از اهم     نه يادغام صنعت ورزش و صنعت گردشگر     خود به اين نتيجه رسيدند كه       
 آمـوزش  ديتنها با ، نهي ورزشي گردشگري توسعه و آموزش استعدادهانديدر فرآ. ر است برخوردازي ني مهمي عملتياز اهم 
 توسـعه و    طيبـا توسـعه جامعـه، شـرا       . مي كنـ  تيـ  تقو زي پرسنل را ن   ي آموزش عمل   بايد  بلكه ،مي كن تي پرسنل را تقو   ينظر
 سميـ  مكاننيـ  در ا  ديـ ، با ايپو راتيي تغ نيبر اساس ا  .  خواهد داشت  يياي تحوالت پو  يد صنعت ورزش و جهانگر    يها زهيانگ

 ي ورزشـ يطور مداوم توسعه گردشـگر  وتحليل قرار داده و به يافته را مورد تجزيه  تحققريطور مداوم مس  بهيادغام و نوآور  
 .مي ارتقا دهدي جدنهي زمكيعنوان  را به

توانـد     ورزشي مـي   هاي متعدد گردشگري ورزشي هستند و توسعه صنعت گردشگري          شهرها داراي توان بالقوه و جاذبه     
 خراسـان  اسـتان  مركـز  و ايران شرقي شمال در شهري  كالن مشهد. عامل مهم و تأثيرگذاري در رشد توسعه شهرها باشد        

 و اصـيل  سـنن  و فرهنـگ  از برخـورداري  و و فرهنگـي   تـاريخي  مـذهبي،  ابنيه و آثار داشتن باشد كه به دليل     مي رضوي
 مذهبي جهـان   پايتخت عنوان  به امروزه و است بوده و خارجي  داخلي دشگرانگر موردتوجه ديرباز از گردشگري هاي  جاذبه
هـا و   جاذبـه  وجـود  و اي و منطقه ملي سطح در مشهد ورزش در شهر پيشرفت به توجه با سوي ديگر  از. شود  مي ياد تشيع

 هـاي   قطـب   از يكـي  بـه  شـدن   تبـديل  پتانـسيل  شهر مشهد  رسد،  مي نظر به اين شهر  در ورزشي مناسب نسبتاً تشكيالت
بـا  . باشد را در كنار گردشگري سالمت و گردشگري مذهبي دارا مي) اي حداقل در سطح ملي و منطقه     (ورزشي   گردشگري

توجه به اينكه در زمينه مطالعات مرتبط با گردشگري ورزشي در گردشـگري شـهرها مطالعـات جـامع و كـاملي صـورت                        
هاي بيشتر و  يك در توسعه گردشگري ورزشي، اين مسئله ضرورت بررسي     ريزي استراتژ   نگرفته و با توجه به اهميت برنامه      

 و راهكارهـا  ارائـه  منـسجم و  راهبـردي و  برنامـه  تـدوين . سازد ريزي استراتژيك در اين زمينه را آشكار مي اهميت برنامه
حتـي   و كـشور  گردشـگري ورزشـي   قطـب  بـه  شـدن  تبديل و توسعه گردشگري ورزشي در شهرها براي مؤثر راهبردهاي
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، مدل تحليلي مختصر و مفيدي است كه به SWOTوتحليل  روش تجزيه. است پژوهش اين مهم ضروريات خاورميانه، از
ها و تهديدها را شناسايي كرده و راهبردهاي متناسب با موقعيت             يافته هر يك از عوامل قوت و ضعف و فرصت           شكل نظام 

مع علمي در خصوص قدرت اجرايي اين تكنيك شـك و ترديـدهايي   امروزه در جوا  . سازد  مقوله موردبررسي را منعكس مي    
بيشتر ايرادات وارده به اين مدل به فقدان توجه به محيط بيرونـي سيـستم، نداشـتن نگـاه رقـابتي و                      . به وجود آمده است   

 اهداف خود ها در رسيدن به طوركلي پس از ناكامي سيستم      به. گردد  عنوان ورودي مدل بازمي     هاي توصيفي و ذهني به      داده
رو در ايـن      ازايـن . نظران عرصه مديريت استراتژيك در پي ارتقاء اين مـدل برآمدنـد             ، صاحب SWOTبا استفاده از تحليل     

 SWOTيافتـه از تكنيـك    اي تكامـل    نـوعي نمونـه     شده اسـت كـه بـه         استفاده Meta–SWOTپژوهش از تكنيك جديد     
پذيري و توسعه گردشگري ورزشي در شهرها با اسـتفاده از             اي رقابت لذا در اين پژوهش به دنبال تدوين راهبرده       . باشد  مي

شـهر مـشهد انجـام        صورت مطالعه موردي بر روي كالن       هستيم كه مطالعه حاضر به    ) Meta–SWOT(تكنيك متاسوات   
هـاي ورزشـي شـهر        اميد است نتايج پژوهش حاضر در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوي و شهر مشهد، هيئـت                . شد

ها و ادارات مـرتبط بـا امـور گردشـگري             ها و كليه سازمان     ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شهر مشهد، هتل        مشهد
  .ورزشي در راستاي توسعه گردشگري در شهر مشهد مورداستفاده قرار گيرد

  

  مباني نظري 
صـنعت   توسـعه  اسـاس  و شـهرها پايـه   موفـق،  كـشورهاي  از بـسياري  يابيم كـه در  در مي شده، با عنايت به مطالب بيان

 تحـرك جوامـع،   بهبـود  رفـاه،  در افزايش مهمي شهرها، نقش و توسعه گردشگري ورزشي در گردشگري ورزشي هستند

ـ   اي عنوان پديده به صنعت، يك از فراتر ورزشي، گردشگري. شهرها دارد پايدار و توسعه بازسازي  در اقتـصادي  اجتمـاعي 
 درك خـوب  را صـنعت  ايـن  اثرات و فوايد فراوان، گذاري  سرمايه  جهان با  شهرهاي از بسياري مطرح است و   جهان سطح
 درآمـدزايي، توسـعه    اشـتغال،  سياسـي، افـزايش    و اجتمـاعي  اقتـصادي،  وضعيت بهبود جهت مهم منبعي عنوان  به و كرده

 بـا  شـهري، مديران و مـسئوالن كـشوري و        . گيرند  بهره مي  خود، از آن   مقصد برند سازي  و شهرت ها، افزايش   زيرساخت
 وجـود    بـااين  .كنند  مي تالش ورزشي توسعه گردشگري  جهت در مدون هاي  استراتژي كارگيري  به و ريزي  برنامه و مديريت

نبـود   و مـديريت  عـدم  كـافي،  فقـدان شـناخت    دليـل  به و نوظهور است  اي  شهرهاي ايران مقوله   در ورزشي، گردشگري
 مسئولين از بسياري است و هنوز   رفته  شهرها ازدست  در فرد  ربهمنحص هاي  فرصت مشخص، و مدون راهبردي ريزي  برنامه

بـدون ترديـد موفقيـت و توسـعه         . اطـالع هـستند     بي گردشگري در صنعت  حوزه اين جايگاه كشوري، استاني و شهري از    
 ريزي صحيح عوارض    باشد و عدم برنامه     ريزي و تدوين استراتژي مشخص مي       گردشگري ورزشي در شهرها نيازمند برنامه     

 عنـوان  بـه   راريـزي  برنامـه پژوهشگران داخل و خارج از كـشور،  . سوئي براي اين صنعت گسترده به همراه خواهد داشت

 گردشـگري  صـنعت  توسـعه  و هـدايت  ريزي، برنامه رو ازاين. اند كرده عنوان ورزشي گردشگري توسعه در مؤلفه ترين مهم

 محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي، تأثيرات داراي كه زايي اشتغال و درآمد كسب مهم بسيار منابع از يكي عنوان به ورزشي

 علمـي  شـناخت  بـا  مقولـه  ايـن  بـراي  مناسب ريزي برنامه اما شود، مي مطرح نياز يك عنوان به د،باش مي نيز اي العاده فوق

 يافتگي توسعهارتقا و  با مرتبط راهبردهاي منظور اين براي .است ميسر كشور از منطقه هر در موجود تنگناهاي و ها قابليت

 و رشـد  بـراي  كـشور  نقـاط  تـرين  مهم از يكي منطقه فراوان هاي قابليت به توجه با كه مشهد شهر در ورزشي گردشگري
يابيم  شده درمي همچنين با بررسي تحقيقات انجام. گيرد مي قرار موردبررسي حاضر پژوهش در باشد، مي صنعت اين توسعه

هاي سياسي و قانوني، عوامـل مـديريتي، عوامـل            زشي را در گرو عواملي همانند حمايت      كه محققين توسعه گردشگري ور    
هاي گردشـگري ورزشـي و تبليغـات و بازاريـابي بيـان       هاي اين حوزه، زيرساخت     فرهنگي و آموزشي، تحقيقات و پژوهش     

ـ       يابيم كه تكثر نتايج پژوهش      با توجه به اين مطلب، درمي     . كنند  مي ن حـوزه در راسـتاي يكـديگر        هاي صورت گرفته در اي
امـا ايـن    . نظر دارند   كنند و بر سر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشي، اتفاق            نوعي نتايج يكديگر را تأييد مي       بوده و به  

منـدي از ايـن منـابع بـا يكـديگر             باشد؛ كه نياز است شهرهاي كشور را به لحاظ بهـره            صورت كلي مي    ديدگاه محققان به  
 با توجه به منابع و محيط اطراف راهبردهايي را براي توسعه و ارتقـا گردشـگري در شـهرها در نظـر                       مقايسه كرد و سپس   

ها متوجه شناسايي موانع توسعه گردشگري ورزشي و يا عوامل توسعه گردشگري ورزشي   بخش اعظم اين پژوهش   . گرفت
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. شـود  ها مشاهده مي اين شكاف در پژوهشهستند و كمتر پژوهشي به طرح راهبرد با توجه به اين عوامل پرداخته است و           
اند و تنها بـا در نظـر گـرفتن            صورت محدود به توسعه گردشگري ورزشي در شهرها پرداخته          ها به   همچنين برخي پژوهش  

اند؛ كه مطمئناً بـراي توسـعه         يك عامل برجسته مانند وجود دريا، راهبردهايي را براي توسعه گردشگري ورزشي ارائه داده             
لذا محققان در اين تحقيق با در نظر گرفتن تمام جوانـب در توسـعه               . ايد تمام جوانب توسعه را در نظر گرفت       گردشگري ب 

شهرهايي كـه   هاي شهر مشهد و نگاهي به محيط بيرون و مقايسه با كالن    گردشگري ورزشي و با توجه به منابع و قابليت        
پذيري و توسعه      تدوين راهبردهايي در راستاي رقابت     شوند، به   نوعي رقيب شهر مشهد در جذب گردشگري محسوب مي          به

  . اند شهر مشهد پرداخته گردشگري ورزشي در كالن
  

   پژوهش روش
گذاري، كاربردي و ازنظر روش پژوهش با توجه به ماهيت            هاي موردبررسي، پژوهش حاضر ازلحاظ هدف       با توجه به مؤلفه   

بـراي تـدوين چـارچوب نظـري     . شـده اسـت   كمي و كيفي انجـام صورت  اين پژوهش به. باشد آن، توصيفي ـ تحليلي مي 
بهـره گرفتـه شـد و همچنـين از روش پيمايـشي             ) اسنادي(اي    هاي گذشته، از مطالعات كتابخانه      پژوهش و مرور پژوهش   

در بخش  . شده است   عنوان ابزار گردآوري اطالعات در رابطه با پژوهش استفاده          هاي ميداني و مصاحبه به      صورت بررسي   به
وسيله مطالعـات    ها و عوامل محيطي تأثيرگذار در جهت توسعه گردشگري ورزشي به            كيفي پژوهش اهداف، منابع و قابليت     

 3 نفر از اسـاتيد مـديريت ورزشـي،    5( تن از خبرگان در زمينه گردشگري ورزشي     10هاي عميق با      اي و مصاحبه    كتابخانه
، جهت  ) نفر از دانشجويان دكتري مديريت ورزشي      2دستي و      صنايع نفر از معاونين اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و        

آوري اطالعات بر اساس روش دلفي انجـام شـد و انتخـاب تـيم                 جمع.  شناسايي شدند  Meta-SWOTتدوين پرسشنامه   
ييـد  ها مجـدد بـه تأ    اي و مصاحبه    شده از مطالعات كتابخانه     مطالب استخراج . گيري هدفمند بود    دلفي بر اساس روش نمونه    

معيارهاي انتخاب خبرگـان تـسلط نظـري و    . شونده رسيد و مطالب براي تهيه پرسشنامه متاسوات، تأييد شد          افراد مصاحبه 
تجربه علمي و عملي در زمينه گردشگري ورزشي، آشنايي با شهر مشهد و شهرهاي منتخب در پژوهش، تمايل و توانايي                    

هـاي    در تعيين تعداد خبرگان، كـسب اطالعـات از جامعيـت ديـدگاه            توجه    نكته قابل . مشاركت در پژوهش و دسترسي بود     
جامعه آمـاري در بخـش كمـي        .  دقيقه به طول انجاميد    55صورت ميانگين     زمان هر مصاحبه به   . مختلف در پژوهش است   

ي پژوهش را كليه مديران، مسئولين، خبرگان و اساتيد دانشگاه كه سابقه فعاليت علمـي و عملـي در رابطـه بـا گردشـگر                       
عنوان نمونه آماري در ايـن پـژوهش مـشاركت            صورت هدفمند به     نفر به  35دهند؛ كه درنهايت      ورزشي داشتند تشكيل مي   

همچنين سن بيشتر افراد    . ها تشكيل دادند    ها را زن     درصد آن  27كننده در پژوهش مرد و         درصد افراد مشاركت   73. داشتند
 38 سال بود و در كل ميانگين سني افراد حاضـر در ايـن پـژوهش                 25ها     سال و كمترين آن    65كننده در پژوهش      شركت

 درصـد افـراد هـم داراي مـدرك     28ليـسانس و    درصد فـوق 32 درصد افراد داراي مدرك تحصيلي دكتري،  40. سال بود 
 9هـا،     علمي دانـشگاه     نفر از افراد پژوهش را اساتيد و اعضاي هيئت         11همچنين در اين پژوهش     . تحصيلي ليسانس بودند  

 نفر از ايشان از معاونين و كارمندان سازمان ميراث فرهنگي، گردشـگري و              10نفر را دانشجويان دكتري مديريت ورزشي،       
  .هاي مسافرتي و گردشگري در شهر مشهد تشكيل دادند  نفر هم از مديران آژانس5دستي استان خراسان رضوي و  صنايع

ردشگري ورزشي در اختيار نمونه آماري پژوهش قرار گرفت كـه            گ Meta-SWOT در ادامه نيز پرسشنامه محقق ساخته       
اي وزن دهـي كننـد كـه مجمـوع            گونه  بندي كنند، عوامل را به      اهداف را در سه سطح اولويت باال، متوسط و پايين اولويت          

كـه در   الزم بـه ذكـر اسـت        . اي ليكرت به ادامه سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند          درجه 5 شود و بر اساس طيف       100اوزان  
هـا     به پرسشنامه  دهنده  بندي شوند و افراد پاسخ      افزار متاسوات اهداف بايد در سه سطح كه بيان شد، اولويت            مرحله اول نرم  

 . توضـيح داده خواهـد شـد   تفـصيل  بـه بندي كردند كه در ادامه در بخـش يافتـه         اين سه سطح اولويت    بر اساس اهداف را   
 گردشگري ورزشي توسـط مـسئوالن و خبرگـان ورزشـي يـك              Meta-SWOTميانگين زمان پاسخگويي به پرسشنامه      

 Meta-SWOTوتحليل اطالعات و ارائه راهبرد توسعه گردشگري ورزشي از مـدل              جهت تجزيه . ساعت و پنج دقيقه بود    
 صـورت  Meta-SWOTافـزار   هـا توسـط نـرم    آوري پرسـشنامه  وتحليل اطالعات حاصل از جمع   تجزيه. شده است   استفاده
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  .گرفت
اسوات براي نخستين بار توسط گروه سه نفره متشكل از آگاروال، استاديار علوم رايانه نوربرت كالج آمريكا و دو تن                    مت

قائـدرحمتي و خاوريـان   ( معرفـي شـد      2012از همكاران ايشان در دپارتمان مديريت بازرگـاني همـان دانـشگاه در سـال                
ان و ساير كشورهاي جهان در زمينه مطالعات ورزشي و در زمينـه            ازآنجاكه تاكنون اين مدل در اير     ). 187: 1395گرمسير،  

نشده است؛ در اين پژوهش سعي بر آن است تا به معرفي اين مدل و چگـونگي كـاربرد آن در                       گردشگري ورزشي استفاده  
  .مطالعات گردشگري ورزشي بپردازيم

رو   روبه خارج به داخل از داخل و  به خارج ديراهبر ريزي  برنامه رهيافت دو با ها  سازمان و مؤسسات و ها  شركت امروزه
 كـار  بـه  در آغـاز  محيطـي  كـالن  و خرد عوامل همچنين و ها قابليت و منابع آيا عامل كه اين بندي به تقسيم اين. اند شده

ـ   راهبردي ريزي برنامه علم پردازان نظريه نوعي به). Agarwal et al,2012:14(دارد  خير، بستگي يا شوند گرفته  نبـه اي
شـده   سـبب  كـه  فردي هستند،   منحصربه هاي  توانايي داراي محبوب و موفق هاي  شركت و هاسازمان كه اند  رسيده اجماع
بر  و اند  زده  دست خارج به داخل از رهيافت يك به خود خالقيت از استفاده با ها  آن. موقعيت خود را پيدا كنند     بازار در است
 رهيافـت  اساس بر Meta-SWOT مدل. اند كرده متمايز ديگران از را خود دروني، هاي  توانايي بر اتكا و ها  خالقيت اساس
 شـركت  يـك  چگونـه : مانـد   مـي  باقي چالش يك البته. است گرفته  شكل منابع بر مبتني ديدگاه نوعي  به و خارج به داخل
 بـراي  ،)1991( 1بـارني  دارنـد؟ پاي رقابتي مزيت ايجاد به قادر ها  و قابليت  منابع اين از يك  كدام كه دهد تشخيص تواند  مي
 بايـستي  باشـد،  اثـربخش  راهبـردي  لحـاظ  بـه  قابليت يا منبع اينكه يك  براي. كند  مي بيان را معيار چهار مسئله اين حل

 بـراي  هـا   قابليـت  و منابع بالقوه توان توانند  مي زير معيار چهار رو،  ازاين. باشد جايگزين تقليد نشدني و بدون    نادر، باارزش،
قائـدرحمتي و خاوريـان     (انـد     مرسوم VRIO شرايط، به معيار اين چهار  منابع، ازنظر. كنند تعيين را موفق راهبرد يك خلق

  ).187: 1395گرمسير، 
 

  
  )VRIO(معيارهاي ايجاد يك استراتژي موفق از ديدگاه مبتني بر منابع . 1شمارهشكل 

  
 بـراي ايـن   . شـوند   مي شناسايي داخلي عوامل از قليمست طور  به سازمان محيط با مرتب، عوامل ،Meta-SWOT مدل در

فناورانـه،   اجتمـاعي،  اقتـصادي،  سياسـي،  عوامـل  اساس بر چارچوب اين. گردد  مي استفاده PESTEL روش از شناسايي
 و رو پـيش  هـاي   فرصـت  شناسـايي  بـراي  تحليـل  اين). Isoherranen,2012:27(. است استوار قانوني و محيطي  زيست

 محتمـل  خطرات كاهش به اقدام كارسازماني يك با درنتيجه، است؛ مؤثر هر مجموعه  گسترش مالياحت خطرات همچنين
 و مـاكرو  ابعـاد  در محـيط  ارزيـابي  بـه  تحليل اين عموماً). Bloomberg,2012:2 (كند  مي محيط ناشناخته ابعاد سوي از

ـ  اين كالن عوامل دارد؛ چراكه  حال اختصاص  زمان ارزيابي همچنين و كالن  در را اساسـي  تغييـرات  تـا  دارنـد  را اييتوان
 واسـطه  به نيز راهبردي تناسب ايده درنهايت،). Husso,2011:7؛ Hill et al, 2014:335 (كنند ايجاد مجموعه محيط و
 هـا   قـضاوت  ايـن . شـود   مـي  عملياتي كنند،  مي سازماني پشتيباني  اهداف از ها  قابليت و منابع كه اي  درجه به راجع قضاوت

. دارند اي  برجسته اهميت كه آورند  مي پديد عوامل محيطي  و ها  قابليت يا منابع بين را ها  زوج از فهرستي خود  دبهخو طور  به
 شود، ايجاد تصادفي طور  به است ممكن خارجي و عامل داخلي  يك بين تركيبات كه است اين مدل محدوديت جديدترين

                                                            
1. Barney 
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 صـرفاً در   ولـي  اسـت،  ناپذير  اجتناب گيرندگان  تصميم اينجا، قضاوت  در. باشد نداشته يكديگر بر واقعي تأثير گونه  هيچ ولي
 مطـابق  را ديگر عاملي هاي  زوج و كرد حذف فهرست از توان  را مي  عامل تركيبات. آيد  مي ساختاريافته فرايند يك انتهاي

 همـه  بـه  كـه  اسـت  راهبـردي  هـاي   اولويـت  از اي  شـده  بنـدي   فهرست اولويـت   نتيجه،. كرد مرتب شده  ادراك اولويت با
 بـا  هـا   آن راهبردي تناسب و ها  قابليت و منابع قوت نقطه بر منابع،  مبتني ديدگاه بنابراين. است وابسته پيشين هاي  ارزيابي
 بـر  اساسـي  مزيتـي  كـه  رسد  مي نظر به امر اين. شود  مي بندي  عوامل اولويت  اين قوت نقطه بر تنهايي  به محيطي، عوامل
  ).Agarwal et al,2012:15(د باش داشته SWOT وتحليل تجزيه

  
  ها بحث و يافته

ريزي براي پژوهش حاضر،  دوره زماني برنامه. ارزيابي منابع و رقبا در اين مرحله بايد منابع و رقبا ارزيابي شوند            : مرحله اول 
داف در نظر   شده است و اين بازه براي نيل به اه           مشخص 1404انداز ايران     همگام با اسناد فرادست و منطبق با سند چشم        

در اين مرحله بايد اهداف سازماني را برشمرد و سپس ايـن  ). 188: 1395قائد رحمتي و خاوريان گرمسير، (شده است     گرفته
بندي شدند كه در     بندي كرد و توسط گروه خبرگان، اين اهداف در سه سطح باال، پايين و متوسط اولويت                 اهداف را اولويت  

بنـدي    افزار متاسوات اهداف فقط بايد در اين سه سطح اولويـت             به ذكر است كه در نرم      الزم. مشاهده هستند    قابل 1جدول  
اي   كننده پرسشنامه، پرسشنامه    پس از تدوين اين جدول و تعيين درجه اولويت هر يك از اهداف توسط افراد تكميل               . شوند

افـزار   هـا وارد فـضاي نـرم    برآينـد آن شده در نظر گرفته شـد و اطالعـات حاصـل از           پرسشنامه تكميل  35عنوان برآيند     به
 .متاسوات شد

  
  1404شده در جهت توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد بر اساس افق  اهداف تعيين .1شمارهجدول 

  اولويت  هدف
  اولويت باال  افزايش حضور گردشگران ورزشي خارجي و داخلي

  اولويت باال  ها  ساير رشتهبدني و التحصيالن رشته تربيت كارآفريني و ايجاد اشتغال براي فارغ
  اولويت متوسط  اي گردشگري ورزشي توسعه حرفه

  اولويت باال  ايجاد هماهنگي و انسجام در ساختار گردشگري ورزشي شهر مشهد
  اولويت باال  افزايش چشمگير اختصاصات ريالي و ارزي به گردشگري ورزشي شهر مشهد

  اولويت باال  شهدافزايش درآمد حاصل از گردشگري ورزشي در شهر م
  اولويت متوسط  زمان اقامت گردشگران ورزشي در شهر مشهد افزايش مدت

  اولويت باال  هاي فرهنگي، تاريخي، طبيعي و ورزشي مشهد معرفي فرهنگ و تمدن غني و توسعه ظرفيت
  اولويت باال  هاي گردشگري ورزشي پذير، باثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب بر پايه مزيت ايجاد نظام اقتصادي كارآمد، رقابت

بـرداري    اهتمام ملي و تقويت حس مسئوليت عمومي و جلب مشاركت همگاني در حمايت و صيانت، حفاظـت، احيـا و بهـره                     
  هاي گردشگري ورزشي خردمندانه از پتانسيل

  اولويت متوسط

  
هـا پرداخـت كـه بـراي      بع و قابليـت بعد از شناسايي عوامل اصلي و مؤثر براي موفقيت سازمان بايد به شناسـايي منـا         

هر يك از عوامل ميزان درجه اهميت متفاوتي با يكـديگر دارنـد و بـه همـين دليـل بايـد وزن                       . موفقيت، ضروري هستند  
از مدل سلـسله مراتبـي اسـتفاده    ...) اي و  دلفي، تحليل شبكه  (هاي مختلف وزن دهي       از بين روش  . ها داد   مشخصي به آن  

  .شده است خص مش2گرديد كه در شكل 
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  Meta SWOTافزار  صورت واردشده در محيط نرم عوامل مؤثر در توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد به. 2شمارهشكل 

  
هـاي گردشـگري ورزشـي      در عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشي به ترتيب تنوع جاذبه   2بر اساس شكل شماره     

، ) درصد10(زيست سالم  وهواي مناسب و محيط  ، آب ) درصد 13(ن  ، موقعيت جغرافيايي مناسب و دسترسي آسا      ) درصد 15(
، نـوع روابـط فرهنگـي و        ) درصـد  10(، بهداشـت    ) درصـد  10(سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب، كيفيت خـدماتي و غيـره            

مـردم  ، همكاري   ) درصد 5(، اقتصاد پويا    ) درصد 5(هاي ارتباطي مناسب      ، راه ) درصد 7(، امنيت   ) درصد 10(اجتماعي استان   
و مشاركت مديران محلي در زمينه توسـعه        )  درصد 5(، حمايت دولت    ) درصد 5(محلي در زمينه توسعه گردشگري ورزشي       

  .بيشترين وزن را به خود اختصاص دادند)  درصد5(گردشگري ورزشي 
عـالوه بـر   . سايي شونددر اين مرحله ابعاد رقابتي بايد شنا     : گيري  شناسايي ابعاد رقابتي و تعيين واحد اندازه      : مرحله دوم 

مراحل قبل كه ابعاد ايجاد تمايز و تفاوت منابع شناسايي شد، بايد ابعاد رقابتي گردشگري ورزشي شهر مشهد نيز مشخص              
گيري مشخص شود كـه   به همين دليلي بايد واحد اندازه. كند پذيري تأكيد مي شود كه نخست به چه فاكتورهايي در رقابت     

همچنين بايد وضعيت رقبا ازنظر تعداد گردشگر       . شده است   عنوان مالك در نظر گرفته      گر نيز به  در اين تحقيق تعداد گردش    
شهرهاي تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، رشت و همـدان بـه لحـاظ             . نسبت به مجموعه و شهر مورد مطالعه مشخص شود        

 در ايران از هر منطقه يك شـهر بـا           جذب گردشگر، رقيبان شهر مشهد هستند كه با توجه به پراكندگي جغرافيايي شهرها            
با عنايت به نتايج، شهر تهران تعداد بيشتري گردشگر ورزشي نـسبت    . صالحديد خبرگان حاضر در پژوهش، انتخاب شدند      

به شهر مشهد دارد و شهر مشهد پذيراي گردشگران بيشتري نسبت به شهرهاي تبريز، اصفهان، شيراز، رشـت و همـدان                     
 3 و شـكل     2جـدول   . تـر اسـتفاده شـد        گانه بسيار فراتر، فراتر، تقريباً برابر، پايين و پـايين          5سطوح  براي مقايسه از    . دارد

  .دهد اطالعات مربوط به وضعيت مشهد نسبت به رقباي خود نشان مي
  



 1399 بهار، 1، شمارة 7گردشگري شهري، دورة فصلنامه                                                                                                 152

  مقايسه شهر مشهد با رقباي خود ازنظر عوامل مؤثر در توسعه گردشگري ورزشي. 2 شمارهجدول 
  شهر

  همدان  رشت شيراز  اصفهان  تبريز  تهران  عوامل

  بسيار فراتر  بسيار فراتر  بسيار فراتر  فراتر  فراتر  تر پايين  هاي ارتباطي مناسب راه
  فراتر  تر پايين  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  فراتر  زيست سالم وهواي مناسب و محيط آب

   فراتربسيار  فراتر  بسيار فراتر  فراتر  فراتر  تقريباً برابر  امنيت
موقعيت جغرافيايي مناسب و دسترسي 

  فراتر  فراتر  بسيار فراتر  فراتر  فراتر  تر پايين  آسان

  بسيار فراتر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تر پايين  هاي گردشگري ورزشي تنوع جاذبه
  بسيار فراتر  فراتربسيار   فراتر  فراتر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  اقتصاد پويا

مشاركت و همكاري مردم محلي در 
  فراتر  فراتر  تقريباً برابر  فراتر  فراتر  تر پايين  زمينه توسعه گردشگري ورزشي

  بسيار فراتر  تقريباً فراتر  فراتر  فراتر  تقريباً برابر  تر پايين  حمايت دولت
سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب، كيفيت 

 اقامتي خدمات اقامتي، كيفيت اماكن
اندازهاي ديدني و مناسب و  عمومي، چشم

  ها ها، رستوران مراكز نمايشي، هتل

  بسيار فراتر  بسيار فراتر  بسيار فراتر  بسيار فراتر  بسيار فراتر  تقريباً برابر

  فراتر  تقريباً برابر  فراتر  بسيار فراتر  تر پايين  تقريباً برابر  بهداشت
مشاركت مديران محلي در زمينه توسعه 

  فراتر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  تقريباً برابر  ردشگري ورزشيگ

  فراتر  فراتر  فراتر  بسيار فراتر  فراتر  تقريباً برابر  نوع روابط فرهنگي و اجتماعي استان
د و در پايان ايـن مرحلـه نقـشه رقـابتي            ها را تعيين كر     در ادامه بايد ميزان ارتباط هر يك از ابعاد رقابتي با منابع و توانايي             

  . اين نقشه بيانگر وضعيت رقبا نسبت به سازمان و هدف مورد مطالعه است. ترسيم خواهد شد

  
  نقشه رقابتي استراتژي توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد. 3  شمارهشكل 

  
شود شـهر مـشهد ازلحـاظ         ه مي طور كه مشاهد    همان. دهد  هاي رقابتي ديگر شهرها را نشان مي         مزيت 3شكل شماره   

تعداد گردشگر ورزشي در وضعيت باالتري نسبت به شهرهاي تبريز، رشـت، شـيراز، اصـفهان و همـدان اسـت و از شـهر         
تـري    ازلحاظ تأثيرات اقتصادي و اجتماعي شهر مشهد نسبت به تهران از موقعيـت پـايين              . تر است   تهران از اين بعد پايين    



  153                                      پذيري و توسعه گردشگري ورزشي در شهرها          تدوين راهبردهاي رقابت/ حيدري و همكاران 

 نيز مزيـت    3جدول شماره   . تصادي و اجتماعي شهر مشهد نسبت به ساير شهرها بارزتر است          برخوردار است ولي تأثرات اق    
  .دهد صورت مجموع و امتياز نشان مي و به رقابتي هريك را به تفكيك ابعاد رقابتي

  
  مزيت رقابتي هر يك از رقباي اصلي شهر مشهد در توسعه گردشگري ورزشي. 3 شمارهجدول 

    امتياز  مجموع  رات اقتصادي و اجتماعيتأثي  تعداد گردشگر ورزشي
نرمال   مطلق  نرمال شده  مطلق  نرمال شده  مطلق  نرمال شده  مطلق

  شده
  6  6  262849/3  920635/7  641405/1  4  621444/1 920635/3  تهران
  5  5  287946/2  555556/5  231054/1  3  056893/1  555556/2  تبريز
  2  2  625206/1  94423/3  7652496/0  864865/1  8599563/0  079365/2  اصفهان
  3  3  661414/1  033463/4  8539741/0  081081/2  8074399/0  952381/1  شيراز
  4  4  900225/1  611326/4  8761553/0  135135/2  02407/1  476191/2  رشت
  1  1  26236/1  06435/3  6321626/0  540541/1  6301969/0  52381/1  همدان

  
 چگونگي تشخيص ايجاد مزيت رقابتي پايدار هر يك از ايـن            "گويي به چالش      پاسخبراي  : ها  ارزيابي توانايي : مرحله سوم 

ها را ازنظر با ارزش بـودن، نـادر           بر اين اساس منابع و قابليت     . شود   از ديدگاه مبتني بر منابع استفاده مي       "ها  منابع و قابليت  
 بـه ارزيـابي منـابع و    4شـكل شـماره   . رار داد گيـري قـ     جايگزيني بودن موردبررسي و اندازه      بودن، تقليد نشدني و غيرقابل    

  .پردازد ها بر اساس ديدگاه مبتني بر منابع مي توانايي

  
  ها بر اساس ديدگاه مبتني بر منابع ارزيابي منابع و توانايي. 4شمارهشكل 

  
تـوان از مـدل        مـي  گردشگري ورزشي مشهد  وتحليل محيط     براي تجزيه ): PESTEL(تحليل محيطي   : مرحله چهارم 

PESTEL   نتـايج  4در جـدول  . گيرد  مؤثر موردبررسي قرار مي    اين مدل براي تشريح عوامل محيطي كالن      . استفاده كرد 
هـا بـر      وزن دهـي آن    .بايد وزن، تأثير، احتمال افزايش و درجه اضطرار آن بررسي شود          . شده است    بيان PESTELتحليل  

  .تعيين شد) اهميت  بسيار كماهميت و بسيار مهم، مهم، متوسط، كم( ارزشي 5اساس طيف 
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  ريزي راهبردي گردشگري ورزشي شهر مشهد عوامل محيطي مؤثر خارج از كنترل در برنامه. 4شمارهجدول 
احتمال   تأثير  وزن  عامل

  افزايش
درجه 
  اضطرار

  فوري  بسيار باال  قوي مهم  ها تحريم
  فوري  باال  بسيار قوي  بسيار مهم  تورم
  فوري  سطمتو  قوي  متوسط  مردمي فرهنگ

  فوري  متوسط  قوي  مهم  قوانين و مقررات
  فوري  باال  متوسط  متوسط  عدم ثبات سياسي
  بالفاصله  باال  بسيار قوي  بسيار مهم  تكنولوژي و فناوري

  بالفاصله  بسيار باال  بسيار قوي  بسيار مهم  ها يرساختزتجهيزات و 
  فوري  متوسط  متوسط  متوسط  هاي اجرايي كشور توان دستگاه

  
 را در پي دارد، معيار تناسب راهبـردي         SWOTبه دليل آنكه اين مدل توسعه       : سنجش تناسب راهبردي  :  پنجم مرحله

ها و تهديدها و عوامـل داخلـي را بـه نقـاط               نبايد تنها عوامل خارجي را به فرصت      . عاملي براي دستيابي به اين مهم است      
ها از عوامل محيطي يا       پشتيباني و تأثيرپذيري منابع و توانايي     در گام بعد به ارزيابي ميزان تأثير        . قوت و ضعف تقسيم كرد    

دو اين عوامل  كه مقايسات دوبه    ازآنجايي. شود   مشاهده مي  5شده است كه در جدول شماره         همان تناسب راهبردي پرداخته   
  .ها آورده شده است گيرد، چند مورد از آن حجم زيادي را در برمي

  
  تناسب راهبردي. 5شمارهجدول 

  امل محيطيعو
  ها تحريم  تورم  فرهنگ مردمي  قوانين و مقررات

  :سطوح مقايسه
  بسيار ضعيف، ضعيف، تا حدودي، قوي، بسيار قوي

  هاي ارتباطي مناسب راه  قوي  قوي  تا حدودي  تا حدودي
  زيست سالم وهواي مناسب و محيط آب  ضعيف  تا حدودي  بسيار قوي  قوي

  امنيت  بسيار قوي  يقو  قوي  بسيار قوي
يت  موقعيت جغرافيايي مناسب و دسترسي آسان  تا حدودي  قوي  تا حدودي  قوي

 قابل
ع و

مناب
  ها 

  
در اين قسمت هـم     . شود   مشاهده مي  6ها بر اهداف را تعيين كرد كه در جدول شماره             سپس بايد تأثير منابع و توانايي     

  .ها آورده شده است ، چند مورد از آنگيرد دو اين عوامل حجم زيادي را در برمي كه مقايسات دوبه به دليل آن
  

  ها با اهداف تناسب منابع و قابليت. 6شمارهجدول 
  اهداف

افزايش درآمد حاصل 
از گردشگري ورزشي 

  در شهر مشهد

اي  توسعه حرفه
  گردشگري ورزشي

كارآفريني و ايجاد 
اشتغال براي 

لتحصيالن رشته ا فارغ
بدني و ساير  تربيت

  ها رشته

افزايش حضور 
گردشگران ورزشي 
  خارجي و داخلي

  :سطوح مقايسه
بسيار ضعيف، ضعيف، تا حدودي، قوي، 

  بسيار قوي

  هاي ارتباطي مناسب راه  بسيار قوي  قوي  بسيار قوي  قوي

وهواي مناسب و  آب  بسيار قوي  قوي  قوي  بسيار قوي
  زيست سالم محيط

  امنيت  بسيار قوي  بسيار قوي  بسيار قوي  قوي

موقعيت جغرافيايي مناسب و   قوي  قوي  قوي  قوي
  دسترسي آسان

يت
 قابل

ع و
مناب

  ها 
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منـابع و   . بعد از بررسي مرحله قبل درنهايت بايد نقشه راهبـردي را ترسـيم كـرد              : ترسيم نقشه راهبردي  : مرحله ششم 
 به سـمت  آن دسته از عواملي كه. شده است اي و عوامل كالن محيطي با رنگ نارنجي نشان داده ها با رنگ فيروزه  قابليت

آن دسـته   . راست متمايل هستند نسبتاً با ارزش، تقليد نشدني و غيرقابل جايگزين هستند و از تناسب راهبردي برخوردارند                
هـاي منـابع و       انـدازه حبـاب   . از عواملي كه به سمت باال متمايل هستند نيز داراي درجه بااليي از تناسب راهبردي هستند               

. هاسـت   ها با اهداف و انـدازه حبـاب عوامـل كـالن محيطـي بيـانگر درجـه اضـطرار آن                     ها بيانگر درجه تناسب آن      قابليت
ها و همچنين عوامل كالن محيطي هستند، قرارگيري در           كه بيانگر منابع و قابليت     ها  درمجموع براي هر دودسته از حباب     

  .)187: 1395ي و خاوريان گرمسير، قائد رحمت(باشد  موقعيت باال و سمت راست، بيانگر باالترين ميزان امتياز و نمره مي
  

  
  نقشه راهبردي توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد. 5شمارهشكل 

  
عنـوان    هـا بـه     ، عوامل تكنولوژي و فناوري، تورم و فرسودگي و عدم پاسـخگويي زيرسـاخت             5بر اساس شكل شماره     

انـدازه حبـاب    ود و با توجه بـه ش ترين موانع كالن محيطي جهت توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد محسوب مي    بزرگ
عوامل كالن محيطـي ديگـر ماننـد اعمـال     . ها نيازمند اين هستند كه توسط مسئولين امر بيشتر موردتوجه قرار بگيرند             آن

هـاي بعـدي بـه     هاي اجرايي كشور و عدم ثبات سياسي در رتبه ها، قوانين و مقررات، فرهنگ مردمي، توان دستگاه       تحريم
در بين عوامل مؤثر بر موفقيت و توسعه گردشگري ورزشي شهر مشهد،            . ت اقدامات اجرايي قرار دارند    لحاظ تأثير و ضرور   

هاي ارتباطي مناسب و در صدر همه اقتـصاد پويـا از              امنيت، حمايت دولت، سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب، بهداشت، راه         
تـر   تر و غيرقابل جايگزين تر، نادرتر، تقليد نشدني   اارزشباالترين تناسب راهبردي برخوردارند، يعني به نسبت ساير عوامل ب         

ها در راستاي توسعه گردشـگري در شـهر مـشهد شـود و حتـي       اي به اين عوامل و قابليت  رو بايد توجه ويژه     هستند؛ ازاين 
، موقعيـت   هاي گردشگري ورزشي شهر مـشهد       مسئولين در صدد ارتقا و توسعه اين عوامل برآيند، اما ايجاد تنوع در جاذبه             

وهـوايي و     هـاي آب    جغرافيايي شـهر و همچنـين تنـوع دادن در امكانـات دسترسـي بـه شـهر و نـوعي حـل محـدوديت                        
و  محيطي بايد در اولويت كاري مسئوليت مربوطه قرار گيرد چون عوامل مهم حيـاتي در ورود گردشـگران ورزشـي         زيست

  .روند عنوان يك مقصد گردشگري ورزشي به شمار مي انتخاب مشهد به
  

  گيري نتيجه
 كيـ  با استفاده از تكن    در شهرها  شهر   ي ورزش ي و توسعه گردشگر   پذيري  رقابت ي راهبردها نيتدواز پژوهش حاضر    هدف  

كـه   ازآنجـايي . شـهر مـشهد صـورت گرفـت     صورت مطالعه موردي بـر روي كـالن   بود كه به) Meta SWOT(متاسوات 
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باشد و     بزرگ براي ارتقاء فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شهرها مي         گردشگري يكي از عناصر مهم توسعه پايدار و فرصتي        
ريزي اصولي و دقيق گام برداشت تـا بتـوان از مزايـاي     بين ورزش نقش مهمي در جذب گردشگر دارد، بايد با برنامه     دراين

د و اهـداف سـازماني      در اين تحقيق ابتدا به ارزيابي منابع و رقبـا پرداختـه شـ             . جذب گردشگر به نحو احسن استفاده نمود      
در گام بعد عوامل مؤثر و كليدي جهت موفقيت سازمان شناسايي شدند و بـه               . بندي شدند   ها اولويت   مشخص شدند كه آن   

در گام بعد شهرها و نواحي رقيب شناسايي شدند و به مقايسه مـشهد بـا   . ها طبق نتايج تحقيق وزن مشخصي داده شد   آن
در مرحله بعدي ازآنجاكه عوامـل محيطـي مهـم هـستند     . آيندها نقشه رقابتي ترسيم شد   رقبا پرداخته شد؛ درنتيجه اين فر     

كنترل مستقيم سازمان كه ضروري هستند، تعيـين گردنـد و تناسـب راهبـردي                 تحليل پستل انجام شد تا عوامل غيرقابل      
مطلـوب جهـت توسـعه      درنهايت تناسب راهبردي هر يك از عوامل تدوين و راهبردهـاي            . ها موردسنجش قرار گرفت     آن

  .شود گيري مي گردشگري ورزشي مشهد استخراج شد كه در پيرامون اين نتايج بحث و نتيجه
ها بعد از ترسيم نقشه رقابتي نشان داد كه شهر مشهد درمجموع از تبريز، رشـت، شـيراز، اصـفهان و همـدان از                          يافته

اين امر  . تر است    باالتري قرار دارد اما از تهران پايين       سطح منظر تعداد گردشگر ورزشي و تأثيرات اقتصادي و اجتماعي در         
هاي فراواني در حوزه گردشگري ورزشي دارد و به دليل اينكه از مزايـاي رقـابتي                   اين است كه مشهد پتانسيل     دهنده  نشان

در پژوهش . دريزي دقيق در جهت بهبود و توسعه گردشگري ورزشي خود گام بردار             تواند با برنامه    خوبي برخوردار است مي   
هم نيز نقاط قـوت متعـددي بـراي گردشـگري ورزشـي شـهر مـشهد نـشان دادنـد كـه                      ) 1393(مهدي زاده و همكاران     

شهر تهران در دو بعد رقابتي بـاال از مـشهد در              تنها كالن  .باشد  دهنده مزيت رقابتي مشهد نسبت به ساير شهرها مي          نشان
المللي متفاوتي است     ران هرساله ميزبان رويدادهاي مختلفي ملي و بين       ته. سطح باالتري قرار داشت كه قابل توجيه است       

در ادامه تحليل پستل نشان داد      . گام باشد   ناخواه در جذب گردشگر ورزشي پيش       شود خواه   و پايتخت بودن تهران باعث مي     
 و تـأثير بـسيار قـوي در         ها بسيار مهم هستند     كه عواملي مانند تحريم، تورم، تكنولوژي و فناوري و تجهيزات و زيرساخت           
عنوان يكي    هم مشكالت زيربنايي را به    ) 1393(توسعه گردشگري ورزشي مشهد دارند كه در پژوهش صافدل و همكاران            

ها زياد است بايـد   كه احتمال افزايش آن ترين داليل موانع توسعه گردشگري ورزشي را معرفي كرده بود و ازآنجايي      از مهم 
محدوديت براي جذب : تأثيرهاي منفي زيادي ازجمله المللي و تورم هاي بين ديهي است كه تحريمب. موردتوجه قرار بگيرند  

گردشگر خارجي، نامناسب جلوه دادن تصوير شهر و كشور مقصد، مشكالت ارزي و پسرفت تكنولوژي و فناوري را نيز در                    
عنـوان يـك تهديـد     يز به اين مـسائل بـه  ريزي گردشگري ورزشي مشهد ن به همين دليل بايد در برنامه . پي خواهد داشت  

 تكنولوژي بعد از ترسيم نقشه راهبردي مشخص شد كه عوامل. رفت از آن را بررسي نمود جدي نگريست و مسائل برون

كـالن محيطـي جهـت توسـعه      موانـع  تـرين  بـزرگ  عنوان به ها رساختيز پاسخگويي عدم و فرسودگي و تورم فناوري، و
. نيز مطابقـت دارد ) 1397(ونديان و همكاران  اين نتيجه با تحقيق زهره. شوند حسوب ميگردشگري ورزشي شهر مشهد م   

دهنده آن    هاي زندگي بشري داشته و نشان        اطالعات تأثيري مستقيم بر تمام جنبه      تكنولوژي و فناوري   گذشته   ساليانطي  
هاي مرتبط به آن      ر خواهند بود تمام مزيت    هايي كه بتوانند خود را با اين شرايط وفق دهند قاد            است كه مقصدها و سازمان    

آوري اطالعـات     خورد اين است كه همراهي و همسو بودن با فن           در حال حاضر آنچه بيشتر به چشم مي        .را به دست آورند   
طـور واقعـي       برخي فعـاالن اصـلي صـنعت گردشـگري بـه           هامروز. ضروري است ويژه در ورزش      بهدر صنعت گردشگري    

هاي اينترنتي خود به اقصي نقاط جهان مخابره          اي را از طريق شبكه      ت و خدمات اينترنتي گسترده    پيشرفت كرده و اطالعا   
هـاي    اند كـه از فاصـله       كنند يا حتي شرايطي را به وجود آورده          و از مزاياي تكنولوژي به بهترين شكل استفاده مي         كنند  مي

رو بـا تغييـر بـسياري از          ازايـن .  واقعيـت مجـازي    دور امكان جذب گردشگر را ميسر كرده است مانند گردشگري از طريق           
. انـد   هاي اجرايي خود را نيز كـاهش داده         خدمات محدود خود به خدمات نامحدود اينترنتي عالوه بر حفظ مشتريان، هزينه           

تـورم نيـز يكـي از       . ترين موانع محيطي در جهت گردشگري ورزشي مشهد شناسـايي شـد             عنوان يكي از مهم     تورم نيز به  
هـاي اقتـصادي يـك كـشور ازجملـه صـنعت        عنوان يك ابر بر تمام جنبـه    باشد كه به    كالن محيطي و سياسي مي    عوامل  

رو بايد تا حد امكان تأثير تورم را نيز كنترل كرد و سعي در حفظ قيمت در بخـش   ازاين. گردشگري ورزشي تأثيرگذار است   
ها كـه تـورم       امروزه به دليل افزايش هزينه    . م شود گردشگري ورزشي مشهد بود تا امكان جذب گردشگر ورزشي نيز فراه          
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هـا و     شهر مشهد داراي توانايي   . يكي از داليل آن است قيمت كارهاي خدماتي نيز به همان نسبت افزايش پيداكرده است              
حفظ گذاري كنترل كرد، جذب و        امكانات طبيعي فراواني است كه اگر قيمت آن متعادل باشد و بتواند اثر تورم را در قيمت                

ها نيز يكي ديگر از موانع كالن محيطي شـناخته            فرسودگي و عدم پاسخگويي زيرساخت    . دهد  گردشگر ورزشي را ارتقا مي    
تواند به ارتقاي تصوير برند مقصد منجر شود و به همان             ها و امكانات گردشگري ورزشي خوب و مجهز مي          زيرساخت. شد

رو ايـن مـورد كـه يكـي از      ازايـن . باشد و تصوير برند مقصد را خراب كند   تواند اثر عكس داشته       ها مي   اندازه فرسودگي آن  
ها هستند و تـا       ها و امكانات ورزشي الزمه ورزش       چون زيرساخت . ترين موانع محيطي است بايد موردتوجه قرار بگيرد         مهم

 اعمـال  كـه نقشه راهبردي گردشـگري ورزشـي مـشهد نيـز نـشان داد      . وقتي ورزشي نباشد گردشگري هم نخواهد بود

ثبات سياسي نيز جزء موانـع محيطـي    عدم و كشور اجرايي هاي دستگاه توان مردمي، فرهنگ مقررات، و قوانين ،ها ميتحر
كـه  ) 2014(اين نتيجه با تهديدات تحقيق حسين       . هاي بعدي به لحاظ تأثير و ضرورت اقدام قرار دارند           هستند كه در رتبه   

تواند در ورود گردشگران خارجي به مشهد مـشكالتي ايجـاد             ها نيز مي     اعمال تحريم  .در مصر انجام داده بود مطابقت دارد      
فـارس هـستند اعمـال        زبان و كشورهاي حـوزه خلـيج        كه مشهد هرساله ميزبان بسياري از گردشگران عرب         ازآنجايي. كند

ه داليل ورزشي به مـشهد سـفر        البته اكثر اين گردشگران ب    .  مانعي براي حضور اين گردشگران شود      تواند يمها نيز     تحريم
 بـر  مـؤثر  عوامـل  بين در. تواند در حفظ و تكرار سفر اين افراد را مؤثر و مفيد باشد هاي ورزشي نيز مي كنند اما جاذبه نمي

 يها راه بهداشت، مناسب، اقامتگاه تهيه در سهولت دولت، حمايت امنيت، شهر مشهد ورزشي گردشگري توسعه و موفقيت
 تر، باارزش عوامل ساير نسبت به يعني برخوردارند، راهبردي تناسب از باالترين پويا اقتصاد همه صدر در و مناسب ارتباطي

 گردشـگران  كه است مهمي مسائل بسيار از امنيت، و راحتي آسايش،. هستند تر جايگزين غيرقابل و تر نشدني تقليد نادرتر،

 وجـود  انبـوه  گردشگري جريان گيري شكل امنيت، امكان وجود  بدون.كند مي دفع ها آن از يا جذب دنيا مختلف نقاط به را

 پررنـگ  گردشـگري  هـاي  مؤلفـه  ساير هرچند تضمين آن، بدون و است انسان ابتدايي و اساسي نياز امنيت، چراكه ندارد؛

في دارد كه هركـدام  البته امنيت ابعاد مختل. شوند محو مي ناامني ٔ◌هيسا در و دهند مي دست از را خود اثر و كارايي باشند،
كه مشهد از امنيت بااليي برخوردار بود بايد از اين عامـل بـه    اما ازآنجايي. ها احتياج به بحث و توضيحات بيشتر دارد      از آن 

عنـوان يكـي ديگـر از         حمايت دولت نيز به   . ريزي مناسب در جذب گردشگر ورزشي استفاده نمود         بهترين شكل و با برنامه    
ها براي توسعه اقتصادي به صـنايع خاصـي كمـك             بسياري از دولت  .  گردشگري ورزشي مشهد بود    عوامل مؤثر بر توسعه   

هـاي   هاي مختلف اقتصادي يا صنايع مختلـف بهـروش       ها براي حمايت از بخش      دولت. كنند  ها حمايت مي    كرده و يا از آن    
طـور    يي كـه بـراي مـشهد بـه         حمايت دولت از صنعت گردشگري ورزشي مشهد عالوه بـر مزايـا            .كنند  گوناگون عمل مي  

ها، فوايد جذب گردشـگر خـارجي         مانند درآمدهاي حاصل از ماليات    . باشد  مستقيم دارد عوايد اين منافع براي دولت نيز مي        
توان حمايت دولت از گردشگري ورزشي مشهد را يك معامله            رو مي   ازاين... ها و     براي دولت، افزايش نقدينگي براي دولت     

مسئله سهولت در تهيه اقامتگاه مناسب نيز       . ريزي انجام شود    مندي حداكثري از آن برنامه      ايد براي بهره  برد برد دانست و ب    
هاي خوب و     ها و اقامتگاه    باشد كه به دليل وجود هتل       يكي از عوامل محيطي مؤثر در توسعه گردشگري ورزشي مشهد مي          

داشـت نيـز از عوامـل بـا ارزش، تقليـد نـشدني و               مـورد به  . شود  در دسترس است كه باعث مزيت رقابتي شهر مشهد مي         
بهداشت ازجمله موضوعاتي است كه جهان نسبت به آن حساسيت دارد و براي ارتقاء              . تر نيز شناخته شد     غيرقابل جايگزين 

چه اين بهداشت در سطح جامعه و شهر . مسائل بهداشتي در ارتقاي گردشگري نيز نقش پررنگي دارد    . دارد  ها گام برمي    آن
بايد . هاي بهداشتي مربوط باشد، چه بهداشت فردي يا فرهنگي يك شهر باشد             ها باشد و به سرويس      شد، چه در ورزشگاه   با

باشد كه وجود بهداشـت باعـث رضـايت گردشـگران             طورجدي نگريست و يكي از عوامل حياتي مي         به مسئله بهداشت به   
دهنده اين است كه بهداشت جـز مـسائل انگيزشـي قـرار               اناين نكته نش  . شود  نخواهد شد اما نبود آن باعث نارضايتي مي       

مثال اگر طبيعت كوهستان آلوده       عنوان  به. باشد  ندارد و يك اصل اساسي و محوري در زمينه توسعه گردشگري ورزشي مي            
ي در  هاي بهداشتي مناسبي برخوردار نباشد چـه پيامـد          به زباله باشد، يا آب استخري تميز نباشد يا ورزشگاهي از سرويس           

تـوان نتيجـه    طـوركلي مـي   به. شود كه تأثيرات منفي آن بسيار زياد است طورقطع باعث نارضايتي مي پي خواهد داشت؟ به 
هـاي    تـرين شـاخص     عنوان مهم   دار باال را به     گرفت توسعه گردشگري ورزشي مشهد منوط به اين است كه عوامل اولويت           
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ترين عامل براي جذب و توسعه        كه نتايج نشان داد اقتصاد پويا مهم      طور    همان. توسعه گردشگري ورزشي مدنظر قرار دهد     
توان دست پيدا كرد كه بـه موانـع محيطـي ماننـد تـورم،                 باشد؛ اما زماني به اقتصاد پويا مي        گردشگري ورزشي مشهد مي   

 همـه عوامـل توجـه    اين بدان معنا است كه بايد به    . ها كنترل شوند و به مسائل تكنولوژي و فناوري نيز توجه شود             تحريم
هاي زنجير به يكـديگر       شود؛ زيرا عوامل باال مانند حلقه       شود و با ارتقاي يك بخش زمينه توسعه گردشگري را فراهم نمي           
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