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و  SWOT توسعة گردشگری ورزشی با استفاده از مدل ترکیبی ریزی استراتژیکبرنامه
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  3 نژاد صادق حاجی – 2زاده فخرالدین حسین  – 1نوید آهنگری

کارشناس ارشد جغرافیا و .2 جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ةریزی شهری، دانشکددکتری جغرافیا و برنامه.1
ریزی شهری، ری جغرافیا و برنامهدانشجوی  دکت.3 زمی، تهران، ایراندانشگاه خوار ةآموختریزی شهری، دانشبرنامه

 جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ةدانشکد

 (1395 / 05 / 16 : ، تاریخ تصویب1395 / 03 / 01)تاریخ دریافت :  
 

 

 

 چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، حال توسعه است. گردشگری ورزشی عامل مؤثری در تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در

وش پژوهش ر در استان آذربایجان غربی بود. ترکیبی ویکور و سوات مدل از استفاده با ورزشی گردشگریتوسعة  استراتژیک ریزیبرنامه

گردشگری  ةکارشناسان حوزنفر از  70یآمار نمونة ها پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه است.وری دادهآگرد توصیفی و روش-تحلیلی

وهوایی، بودن شرایط آب مطلوب ،قوت ترین عاملِنتایج نشان داد که مهم .شد استفاده سوات و ویکور تکنیک از هاداده تحلیل دند. برایبو

اتکا  ،ترین تهدیدمهم ومطلوب بودن وضعیت طبیعی و توپوگرافی  ،ترین فرصتنبود منابع مالی اختصاصی، مهم ،ضعف ترین عاملِمهم

از صنعت گردشگری ورزشی تعیین شده است. همچنین نقاط ضعف به نقاط قوت برتری نسبی دارند و  درآمدهایی غیر اقتصاد کالن به

با بنابراین ند؛ کنهایی است که ایجاد میفرصت بیشتر از ،تهدیداتی که از طرف محیط خارجی برای توسعة گردشگری ورزشی وجود دارند

آن در پی و  هادن ضعفکرتواند در جهت برطرف شده میهای ارائهاستراتژی ،توسعة گردشگری ورزشی استان بودن توجه به تدافعی

 توسعه یابد.توسعة گردشگری ورزشی 

 

 

 یدیکل یهاواژه
 .ویکور مدلسوات،  مدل گردشگری ورزشی، ریزی استراتژیک،برنامه ،استان آذربایجان غربی
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 مقدمه

قرن  ترین صنعت درمتنوع منزلۀصنعت گردشگری به

شدن فراگیر و تأثیرگذار جهانیهای ، از مؤلفهویکمبیست

عنوان لحاظ اقتصادی و به ای ازست که جایگاه ویژههادهیپد

. داردهای مختلف نمادی از هویت فرهنگی بین فرهنگ

. (1توان قرن گردشگری نامید )رو قرن حاضر را میازاین

، ساالنه بیش از 1براساس آمار سازمان جهانی گردشگری

دیدنی کشورهای مختلف بازدید میلیون نفر از نقاط  600

ای تأثیرگذار کنند؛ بنابراین امروزه گردشگری به پدیدهمی

شده و در مدتی کوتاه ارقام بزرگی  جهانی تبدیل در اقتصاد

 ه است،دااز مبادالت جهانی را به خود اختصاص د

 ۀکه براساس آمار سازمان جهانی گردشگری در هزارطوریبه

 (.2ده است )شدرآمد جهانی تبدیل  ترین منبعجدید به بزرگ

جمله گردشگری  گردشگری شامل انواع مختلفی از

تفریحی، درمانی، مذهبی، بازاری، همایشی، الکترونیک، 

گردی و گردشگری ورزشی است. در این میان پیوند بوم

میان گردشگری و ورزش، نوعی گردشگری را ایجاد کرده 

اوقات فراغت که ساختار جدید و جامعی برای پر کردن 

وجود آورده است نشاط روحی و جسمی انسان به همراه با

کی ورزش و گردشگری اهداف مشتر ،دیگر عبارتبه .(3)

های متفاوت، های تفاهم میان فرهنگدارند: ایجاد پل

تشویق افراد به  و هاافزایش صلح و دوستی میان ملت

 ۀمرکننده برای رهایی از فشارهای روزهای سرگرمفعالیت

ی در زیادورزشی با سرعت  (؛ بنابراین گردشگری4زندگی )

 هشد لیتبد به صنعتی بزرگ و مستقل واست حال رشد 

 شیاافز یادیتا حد زرشد آن سال  هردر  کهیطوربه، است

 ی مختلفهابخشرا در بین  رشد نیترعیو سر افتهی

دالر در  اردیلیم 1571 تقریبی معادل ی داشته وگردشگر

 (.5است )درآمد این بخش بوده  سال هر

                                                           

1. World Tourism Organization 

2. Singh  

3. Weed & Bull 

گردشگری ورزشی تعاریف گوناگونی وجود دارد و  از

آن  ۀهای متفاوتی دربارنظران مختلف نیز دیدگاهصاحب

 را یورزش یگردشگر(، 2016) و همکاران 2سینگدارند. 

تعریف  فعال در ورزش ایمنفعل  صورتبهویژه  یسفر

(. 6سفر است ) یبرا یاصل ۀزیدر آن ورزش انگکه  کنندیم

ای (، گردشگری ورزشی را پدیده2009) 3وید و بال

دانند که از تعامل فعالیت، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می

و همکاران  4(. تارکو7) دیآوجود میمردم و مکان به

( نیز گردشگری ورزشی را با عنوان سفر کردن برای 2003)

توصیف  شدهحضور یا شرکت در یک فعالیت از پیش تعیین

 .(8اند )کرده

ترین با توجه به اینکه گردشگری ورزشی از سریع

 یعنوان عاملاست، به گردشگریهای رشد در صنعت بخش

است  شدهیی در بازسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع شناسا

(. امروزه گردشگری ورزشی منبعی سرشار از سود و 9)

از این  درآمد است و هر کشوری که بتواند شرایط استفاده

مند خواهد از مواهب و مزایای آن بهره ،منبع را فراهم کند

 کمنابع در گردشگری ورزشی ی نیترمهم، رونیشد. ازا

از عناصر گوناگون مانند  یامنطقه شامل مجموعه

و  تیفیونقل، مسکن، غذا، کحمل ،یابیبازار یهاتیفعال

ورزش است مرتبط با آن و خدمات  یورزش یهاتنوع فرصت

(، بیان کردند 2007) 5سولبرگ و پروس زمینهدر این (. 10)

مدت اجتماعی و که گردشگری ورزشی پیامدهای طوالنی

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر منطقه ایجاد اقتصادی به

دند که کر(، عنوان 2006) 6جاگو (. دیری و11کنند )می

گردشگری ورزشی، نقش مهمی در اقتصاد ملی و محلی 

رسد از توانایی بالقوه برای افزایش آن ظر میندارد و به

 (. 12برخوردار است )

4. Turco, Riley & Swart 

5. Solberg & Preuss 

6. Deery & Jago 
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( معتقدند که امروزه 2016) و همکاران 1همچنین ایشر

ی مؤثر بر روی ابیبازار، گذارانهیسرماتمرکز اصلی 

ی محلی در هامشارکتی رو همگردشگری ورزشی و 

ی گردشگری ورزشی در اثربخش شیمنظور افزابهورزش، 

توان می هابا توجه به نظر(. 13است )توسعۀ اقتصاد محلی 

توسعۀ  حال که گردشگری ورزشی بخش در گفت

از  درصد 32گردشگری است که با توجه به آمار، حدود 

های جهانی گردشگری را به خود ها و دستیابیتوفیق

رشد گردشگری ورزشی  رونی(. ازا14اختصاص داده است )

 .دکنتواند نقش بسیار مهمی را در توسعۀ اقتصادی ایفا می

گردشگری ورزشی مطالعات تجربی متعددی  ۀدر زمین

 جمله از ؛ه استگرفت در داخل و خارج کشور ایران انجام

عوامل »(، در پژوهشی با عنوان 2016و همکاران ) 2عالمه

: نقش و در بازگشت مجدد یمؤثر بر قصد گردشگران ورزش

از مقصد  تیشده و رضاارزش درک و تیفی، کریتصو

از  یادراک گردشگران ورزش ، نشان دادند که«گردشگری

شده تحت شده و ارزش درکدرک تیفیمقصد، ک ریتصو

 (.15است )بوده و سبب بازگشت مجدد شده  تیرضا ریتأث

اتحاد »با عنوان  تحقیقی(، در 2014) 3کنلی و توهی

نشان دادند که  «استراتژیک در گردشگری ورزشی

توانند بخشی، میهای ورزشی با ائتالف موجود میانسازمان

نقش مهمی در به حداکثر رساندن دستاوردهای گردشگری 

 (.16از رویدادهای مهم ورزشی ایفا کنند )

خود با عنوان  ۀ( در مطالع2011و همکاران ) 4هیزر 

نشان دادند که  «رویدادهای کوچک در گردشگری ورزشی»

تواند تأثیرات پایدار به رویدادهای ورزشی کوچک میتوجه 

(. شونگ و 12) داشته باشددر بهبود گردشگری مناطق 

کیفیت »(، در پژوهش خود با عنوان 2008) 5چالداری

خدمات، رضایت و برگشت مجدد به مکان در رویداد 

                                                           

1. Aicher  

2. Allameh  & etal 

3. Kennelly & Toohey 

ترین عوامل در نشان دادند که مهم «گردشگری ورزشی

ت دسترسی، کیفیت کیفی توسعۀ گردشگری ورزشی

های اسکان، کیفیت محل برگزاری و کیفیت مسابقات محل

(، 1394همکاران )ی و سجهرود یاری(. شهر17بوده است )

در  کیاستراتژ یاتحادها ییشناسا»ی با عنوان امقالهدر 

، نشان «رانیا یشمال یهااستان یورزش یتوسعۀ گردشگر

اتحاد  ،یگذارهیدانش، اتحاد سرما تیریاتحاد مددادند که 

 بیترتبه ،یو اتحاد ساختار تیریپژوهش و توسعه، اتحاد مد

برخوردارند  یورزش یدر توسعۀ گردشگر تیاهم نیتریشاز ب

(18). 

(، در پژوهشی با عنوان 1394همکاران )زیتونلی و 

با روش  یورزش یتوسعۀ گردشگر یراهبرد یزیربرنامه»

SWOT ن دادند که ، نشا«: استان گلستانیمورد ۀمطالع

 ۀو نمر 2/32 یعوامل داخل یابیارز سیماتر یینها ۀنمر

است که نشان  2/34 یعوامل خارج یابیارز سیماتر یینها

استان گلستان در  یورزش یگردشگر تیکه موقع دهدیم

 .(19( قرار دارد )WT) یتدافع ای یبازنگر یخانه راهبردها

خود با بررسی  ۀ(، در مطالع1393اندام و همکاران ) 

راهکارهای توسعۀ گردشگری ورزشی در استان همدان 

گردی ترین و طبیعتها بااهمیتکه زیرساخت نشان دادند

نظر گردشگران  از شدهییشناسا واملع نیترتیاهمکم

(، در 1393زاده و همکاران )(. مهدی20ورزشی است )

بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در »با عنوان  تحقیقی

 ۀترین نقط، نشان دادند کیفیت اسکان مهم«شهدشهر م

ضعف، وجود دادوستد ترین افراد متخصص مهم نبودقوت، 

حامیان مالی ورزشی  نبودترین فرصت و و بازار وسیع مهم

(. 21گردشگری ورزشی است ) ۀزمین ترین تهدید درمهم

 نییتب»خود با عنوان  ۀ(، در مطالع1392و همکاران ) گراوند

گردشگران  ۀکننده و بازدارندی عوامل جذبو شناسای

4. Heather, Kaplanidou & Sung 

5. Shonk & Chelladurai 
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های غرب کشور )ایالم، ورزشی غیرفعال سفرکننده به استان

 که عالقه به یک نشان دادند« کرمانشاه، لرستان و همدان(

کننده و ترین عوامل جذبورزشی خاص، از مهم ۀرشت

کمبود امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد و سطح کیفی 

عوامل  ترینهای ورزشی از مهمپایین مسابقات و تیم

 (.22ند )اگردشگران ورزشی ۀبازدارند

 بوده جدید ایران در ورزشی ا توجه به اینکه گردشگریب

در  که است دهه یک از بیش کشورها بعضی نظر به اینکه و

هایی انجام ریزیمطالعات و برنامه ورزشی گردشگری ۀزمین

 ستانا و ایران کشور که رسدمی نظربه ضروری اند،داده

سرعت به ،موجود هایظرفیت از نیز آذربایجان غربی

 هایجنبه شناسایی امر، این تحقق برای کنند. استفاده

همچنین با توجه دارد.  خاص اهمیتی صنعت، این مختلف

 نظر از یبه اینکه استان آذربایجان غربی در محیط مناسب

دارد،  معتدل( قرار یوهواکوه زاگرس و آبجغرافیایی )رشته

خصوص در فصول بهتوجه به گردشگری ورزشی در آن 

نظر جذب  نظر اقلیمی و طبیعی و هم از مختلف، هم از

 ۀند زمینتواها، میهای مختلف ورزشی در این فصلرشته

پذیرش گردشگران ورزشی داخلی و هم خارجی را فراهم 

ن آن را بر امحقق مسئلهضرورت بررسی این  روازاینکند؛ 

داشت به بررسی توسعۀ گردشگری ورزشی استان آذربایجان 

 هایشپرسغربی با رویکرد استراتژیک بپردازند تا بتوانند به 

 ستای توسعۀنقاط قوت و ضعف استان در را زیر پاسخ دهند:

ها و فرصت ورزشی چیست؟ های گردشگریقابلیت

های گردشگری تهدیدهای استان در راستای توسعۀ قابلیت

جایگاه کنونی گردشگری ورزشی استان در  ورزشی چیست؟

مجموعه  جاست؟کریزی استراتژیک ماتریس برنامه

های بهینه در راستای توسعۀ گردشگری ورزشی استراتژی

 ؟اندمااستان کد

                                                           

1. Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno 

Resenje 

 روش تحقیق

های شناختی است که به این پژوهش از نوع پژوهش

توصیفی انجام پذیرفته است. در بخش -روش تحلیلی

 ۀصنعت گردشگری ورزشی از پرسشنام SWOTشناخت 

بندی شد و تکمیل آن با روش خوشه ساخته استفادهمحقق

سؤال بود  63پرسشنامه شامل  .گرفت انجام یاچندمرحله

 نیی)خیلی پایین، پا کرتیارزشی لکه براساس مقیاس هفت

باال( طراحی  یلینسبتاً، پایین، متوسط، نسبتاً باال، باال و خ

 هاباآمده در این پژوهش از منابع، کتدستهای بهد. گویهش

و مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق در خصوص گردشگری 

ست و هر یک از گویه با توجه به ورزشی گرفته شده ا

وضعیت گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی 

نفر از  10)اعتبار( آنها از طرف  ییاند و رواتعدیل شده

 ۀمتخصص در زمین تادانن علوم ورزشی و اسامتخصص

آماری شامل  ۀجغرافیا تأیید شد. جامع ۀگردشگری در رشت

شگری و مدیریت و کارشناسان در دو حوزۀ گرد تاداناس

صورت نفر بودند که به 70شامل  در مجموعورزشی 

های هدفمند انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. نمونه

تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای  منظوربه

د. ضریب آلفای کرونباخ برای نقاط قوت شکرونباخ استفاده 

% 83و تهدیدها % 87ها % فرصت74، نقاط ضعف 83%

ها از مدل وتحلیل دادهد. همچنین برای تجزیهشمحاسبه 

 د:شصورت زیر استفاده به SWOT و VIKORترکیبی 

های چندمعیاره ترین مدلویکور از مهم :1دل ویکورم

کار های پیچیده بهسازی سیستماست که برای بهینه

این روش را ارائه  (1988) 2رود. اپریکوویک و تزنگمی

های مختلف به کار بندی گزینهرتبه بدادند. روش ویکور 

مختلف وجود  ۀ(. در این مدل همواره چند گزین23رود )می

صورت مستقل ها براساس چند معیار بهدارد که این گزینه

2. Opricovic, s., tzeng, 
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بندی ها براساس ارزش، رتبهنهایت گزینه ارزیابی  و در

 .ندشومی

 
p/1

n

1j

p

jijjpi )ff/()fwi(fL








 


 

 

1 p  + ;i = 1,2,…I. 

 

 های ذیل است:مراحل این روش شامل گام

ک یبهترین و بدترین هر  عیین بهترین و بدترین مقدار:ت

   ترتیباز مقادیر را به

jf  و

jf    می نامیم. جایی که



jf آل مثبت برای معیار  حل ایده بهترین راهj  ام و

jf 

 .ام jآل منفی برای معیار  حل ایده بدترین راه

n,...,1,2j,fminf

m,...,1,2i,fmaxf

ijj

ijj









 

 ایوزن معیارها: با استفاده از روش توان رتبه تعیین

ه ( با استفاد0-1اهمیت هر معیار یا وزن در مقیاسی بین )

 آید. زیر به دست می  از فرمول

 




2

2

1) rk-(n

)1rjn(
w 

ها رتبۀ مستقیم داده شد. بندیابتدا براساس اولویت

ها وزن به شاخص  )1rj+-n(2   سپس با استفاده از فرمول

اضافه ها منهای رتبۀ مستقیم بهو مجموع کل رتبهشده داده 

 یک شد و به توان دو رسید.

این  آل:حل ایدهها از راهگزینه ةفاصل ةمحاسب

آل و سپس حل ایدههر گزینه از راه ۀفاصل ۀمرحله محاسب

حاصل جمع آنها برای ارزش نهایی براساس روابط ذیل 

 :است




 
n

1j

jijjii )ff/()ff(ws

 
)ff/()ff( jijj

 iw= Maxi R 

                                                           

1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats (SWOT) 

 

حل  ام از راه iبیانگر نسبت فاصلۀ گزینۀ   iSجایی که 

 آل منفی است.  ایده

این مقدار برای هر یک   : 1Q محاسبة مقدار ویکور

 ام به صورت زیر تعریف می شود :iاز 



















RR

RR
).v1(

SS

SS
.vQ

jj

j

 
 

 ،  iSi = Max -S  ،iSi Min=  S  جایی که در 

iR i= Max -R  وiR iinM=  R   وV  وزن استراتژی

 اکثریت موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.

در این  : iQاساس مقادیر  بندی راهکارها بر رتبه

شده در گام قبل،  محاسبه iQاساس مقادیر  مرحله بر

 کنیم. گیری می بندی کرده و تصمیم راهکارها را رتبه

یند ا: سوات از ابزارهای بسیار مهم در فر1دل سواتم

آن اطالعات  ۀلیوسریزی استراتژیک است که بهتدوین برنامه

روشی  ۀمنزلسوات به(. در اصل مدل 24شود )مقایسه می

های داخلی و خارجی سازمان، محیط لیوتحلهیبرای تجز

گیری منظور دستیابی به رویکرد سیستماتیک تصمیمبه

ها ها، فرصتها و ضعفقوت لیوتحلهیشود. تجزاستفاده می

گیری مشترک در تحلیل های مهم تصمیماز راه، و تهدیدات

در این مدل  سیستماتیک عوامل داخلی و خارجی محیط

(. عوامل داخلی در این تکنیک 25آید )شمار میبه

ند که در درون خود سیستم وجود دارند و در تعیین اعواملی

ند که از اوضعیت سیستم مؤثرند. عوامل خارجی عواملی

 گذارندو از بیرون بر سیستم اثر می اندکنترل سیستم خارج

 شوندمیسیستم  ۀشدیزیرو مانع دستیابی به اهداف برنامه

 برای این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (.26)

 به شرح زیر پیوند WT,WO,ST,SOدر چهار حالت کلی: 
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 های استراتژیک از بین آنها انتخابشده و گزینه داده

 شوند:می

: با استفاده از نقاط قوت، 1(SOاستراتژی تهاجمی )

 به حداکثر رساند.را ها توان فرصتمی

: با استفاده از 2(WOکارانه )استراتژی محافظه

 ها را به حداقل رساند.توان ضعفها، میفرصت

نقاط قوت،  از : با استفاده3(STاستراتژی رقابتی )

 به حداقل رساند. راتوان تهدیدات می

به توان می را : نقاط ضعف4(WTاستراتژی تدافعی )

روش کار  .(27حداقل رساند و از تهدیدها جلوگیری کرد )

 صورت زیر است:به  SWOT در مدل

با ضرب رتبه در ضریب  تینها بندی و درارزش آنها رتبه

شود. حال براساس ثانویه، ضریب نهایی هر عامل تعیین می

ها، چهار نوع استراتژیک برای موضوع یا این عوامل و ارزش

شود. این راهبردها مطالعه تعیین می مورد ۀسازمان یا منطق

 (.1 )جدولباید ترکیبی از عوامل مختلف باشد 

 

 SWOT(28). مدل مفهومی ماتریس تحلیلی 1جدول 

S.W.O.T  نقاط قوت- S  نقاط ضعف- W 

 شود نقاط ضعف فهرست می موضوعات  شود نقاط قوت فهرست می موضوعات  O –فرصت ها 

گیری از نقاط قوت، از  با بهره SOراهبردهای  شود نقاط قوت فهرست می موضوعات 

 کند )ناحیۀ اول( ها استفاده می فرصت

گیری از نقاط قوت،  با بهره WOراهبردهای 

 برد )ناحیۀ دوم( نقاط ضعف را از بین می

، عالوه بر احتراز از تهدایدات  STراهبردهای  T -تهدیدها 

 کند )ناحیۀ سوم( از نقاط قوت استفاده می

دهد  نقاط ضعف را کاهش می WTراهبردهای 

 شود نقاط قوت فهرست می موضوعات  کند )ناحیۀ چهارم( و از تهدیدات پرهیز می

  تحقیق هاییافتهتایج و ن

 6(EFEو خارجی ) 5(IFEشناسایی عوامل داخلی )

 عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی

 ۀپس از بررسی اطالعات در دو حوز یغرب جانیاستان آذربا

 گردشگری و مدیریت ورزشی در ماتریس ارزیابی قرار

 عامل 31گرفتند. تعداد عوامل داخلی در این پژوهش 

 قاط قوتعنوان نعامل به 15است. از این تعداد،  شده نییتع

 عنوان نقاط ضعف شناسایی شد. در این میانعامل به 16و 

 16است که از این تعداد  شدهنییعامل خارجی نیز تع 32

 نییعنوان تهدیدها تععامل به 16ها و عنوان فرصتعامل به

 (.2 و 1 هایاست )جدول شده

                                                           

1. Strength-Opportunity 

2. Weakness-Opportunity 

3. Strength-Threat 

4. Weakness-Threat 

5. Internal Factor Evaluation 

6.External Factor Evaluation 
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 تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی( ، تهدیدهاها. عوامل خارجی )فرصت2جدول 
 

 

O1محلی-های ورزشی بومیبرگزاری جشنواره ۀ: وجود زمین T1عدم اعمال نظارت مؤثر بر روند توسعۀ گردشگری ورزشی : 

O2های خدمات و نیروی انسانی صرفه بودن هزینهبه: مقرون T2ها و بروشورهای جامع گردشگری: نبود نقشه 

O3: )...پتانسیل ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی )آکادمی کشتی و T3نبود تناسبات فرهنگی در راستای توسعۀ گردشگری ورزشی : 

O4اعتماد گردشگران به پویایی صنعت گردشگری ورزشی : T4نبود راهبرد کالن جهت توسعۀ زیربناهای گردشگری ورزشی : 

O5 پویایی گردشگری ورزشی: توسعۀ بازارهای اقتصادی از طریق T5های بلندمدت و...(: نبود تسهیالت الزم برای بخش خصوصی )وام 

O6المللی ارامنه و...(برگزاری مسابقات مهم )مسابقات بین ۀ: زمین T6گردشگری ورزشی ۀهای سازنده و چندجانب: ناآگاهی شهروندان نسبت به نقش 

O7فرهنگ پذیرش توسعۀ گردشگری ورزشی : T7 :عدم اتکا اقتصاد کالن کشور به درآمدهایی غیر از توسعۀ گردشگری ورزشی 

O8های مختلف از طریق توسعۀ گردشگری: رونق اشتغال در بخش T8عدم ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی و... در کشورهای منطقه : 

O9هویت استانی از راه توسعۀ گردشگری  یریگ: اتحاد و شکل

 ورزشی

T9 میان مقامات ارشد سیاسی، مذهبی و ورزشی: ناهماهنگی 

O10طراحی و ایجاد مراکز تفریحی و ورزشی مصنوعی : T10های کالن و استراتژیک در کشور و استان: نبود سیاست 

O11های دانشگاهی )هتلداری، گردشگری، مدیریت : رشته

 ورزشی(

T11ورزشیریزی جامع جهت طراحی، ساخت و نگهداری فضاهای : نبود برنامه 

O12لحاظ جغرافیایی در مرز مشترک با دو  : قرار گرفتن استان از

 کشور

T12های منتهی به مراکز ورزشی: عدم زیباسازی ورودی شهرها و جاده 

O13جهت ورود به این صنعت پذیرییسکر ۀ: وجود زمین T13 توسعۀ گردشگری  منظوربه: نبود فضای رقابتی سالم بین عوامل مختلف

 ورزشی

O14مطلوب بودن وضعیت طبیعی و توپوگرافیکی استان : T14 فعالیت بخش خصوصی توسط دولت منظوربه: نبود امنیت الزم 

O15های خارج از استان از طریق توسعۀ گردشگری: جلب سرمایه T15ثباتی بازار ناشی از برابری و ناهمسانی ارز در قواعد تجاری و معامالتی: بی 

O16از تجربیات نخبگان ورزشی یریگبهره ۀمین: هموار بودن ز T16توسعۀ  منظوربه( المللیینفرامرزی )استانی، ملی و ب یزیر: عدم تدوین برنامه

 گردشگری ورزشی

 

 (IFE( و خارجی )EFEارزیابی عوامل داخلی )

در این مرحله با استفاده از اطالعات حاصل از  

بندی عوامل با توجه به اولویتها، نسبت به پرسشنامه

یک از عوامل اقدام شده است. معیار سنجش و  اهمیت هر

بود که برای  صورتنیبرای هر یک از عوامل بد یبنددرجه

که از خیلی باال تا خیلی پایین، ی ایک از عوامل، دامنه هر

بود، ارائه شد. سپس براساس اطالعات و  شدهیبنددرجه

و امتیاز وزنی  یدهبندی، وزن، درجهشدهیهای گردآورداده

براساس امتیاز  تینها هر یک از عوامل، تعیین شدند. در

هر یک از عوامل، نقاط قوت، ضعف،  ۀشدوزنی کسب

شدند. نتایج با توجه به  یبندتیها و تهدیدها اولوفرصت

 :دهد کهنشان می 6و  5، 4و  3 هایجدول

ان جهت وهوایی استعامل مطلوب بودن شرایط آب

توسعۀ گردشگری ورزشی در بین نقاط قوت با ضریب نهایی 

های ترین عامل و برگزاری مسابقات و تورنمنتمهم 340/0

 ۀنقط نیترتیاهمکم 051/0ملی ورزشی با ضریب نهایی 
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 گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی. ارزیابی وامل داخلی )نقاط قوت( تأثیرگذار بر 3جدول 

ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری ورزشی قوت در برنامه

 436/2 با برابر نقاط قوت عوامل . مجموع ضریب نهاییاست

گردشگری ورزشی استان  سیستم که دهدمی نشان و است

تر از حد متوسط قوت پایین ۀنقط تأثیرگذار عوامل نظر از

دارد و نقاط قوت الزم برای توسعۀ گردشگری ورزشی  قرار

 (.3جدول ) ستیرا دارا ن

 

 

S ضریب ثانویه ضریب اولیه iQ رتبة نهایی ضریب نهایی (1-4بندی )درجه رتبة مستقیم ویکور( )مقدار 

S1 339 085/0 1 1 4 340/0 1 

S2 320 077/0 627/0 5 4 308/0 2 

S3 174 065/0 507/0 8 2 130/0 9 

S4 270 064/0 392/0 10 2 128/0 10 

S5 257 061/0 336/0 11 2 122/0 11 

S6 282 068/0 719/0 4 3 204/0 8 

S7 293 070/0 605/0 6 3 210/0 5 

S8 280 068/0 458/0 9 3 204/0 7 

S9 249 060/0 180/0 14 2 120/0 12 

S10 214 051/0 197/0 13 1 051/0 15 

S11 315 075/0 966/0 2 4 300/0 3 

S12 312 075/0 736/0 3 4 300/0 4 

S13 236 057/0 259/0 12 1 057/0 13 

S14 232 055/0 018/0 15 1 055/0 14 

S15 285 069/0 594/0 7 3 207/0 6 

 - 436/2 - - - 1 4158 جمع

 

عامل نبود بودجه و منابع مالی اختصاصی در خدمات 

گردشگری ورزشی در بین نقاط ضعف با ضریب نهایی 

شود و نبود ترین عامل ضعف تعیین میعنوان مهمبه 271/0

NGO گردشگری  ۀها و مؤسسات فعال در زمینها، آژانس

ترین اهمیتعنوان کمبه 057/0ورزشی با ضریب نهایی 

یزی استراتژیک توسعۀ گردشگری ورزشی رضعف در برنامه

است. مجموع ضریب نهایی عوامل نقاط ضعف  شده یابیارز

دهد که سیستم گردشگری است و نشان می 490/2برابر با 

نظر عوامل تأثیرگذار ضعف تقریباً در حد  ورزشی استان از

متوسط قرار دارد. بنابراین با توجه ضریب نهایی حاصل از 

توان مشخص کرد در ها( میو ضعفنقاط داخلی )قوت 

توسعۀ گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی نقاط 

 (.4جدول )ضعف نسبت به نقطه قوت برتری نسبی دارد 

عامل مطلوب بودن وضعیت طبیعی و توپوگرافیکی 

ترین مهم 247/0ها با ضریب نهایی استان در بین فرصت

جهت ورود به صنعت  یریپذسکیر ۀعامل و وجود زمین

 نیترتیاهمکم 016/0گردشگری ورزشی با ضریب نهایی 

ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری ها در برنامهعامل فرصت

 . استورزشی استان 

 است 201/2 با برابر ضریب نهایی عوامل فرصت مجموع

 نظر گردشگری ورزشی استان از سیستم که دهدمی نشان و

دارد  تر از حد متوسط قرارپایین هافرصت تأثیرگذار عوامل

های الزم و کافی برای توسعۀ گردشگری ورزشی را و فرصت

 (.5جدول ) ستیدارا ن
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 . ارزیابی عوامل داخلی )نقاط ضعف( تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی4جدول 
 

 ها( تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربیارزیابی عوامل خارجی )فرصت .5جدول 
 

 

 

اقتصاد کالن کشور به درآمدهایی غیر  یامل عدم اتکاع

از توسعۀ صنعت گردشگری در بین تهدیدها با ضریب نهایی 

ترین عامل تهدید و نبود راهبرد کالن جهت مهم  253/0

 048/0توسعۀ زیربناهای گردشگری ورزشی با ضریب نهایی 

ریزی استراتژیک ترین عامل تهدید در برنامهاهمیتکم

ضریب نهایی  است. مجموعتوسعۀ گردشگری ورزشی 

 که دهدمی نشان و است 419/2 با برابر تهدیدها عوامل

 تأثیرگذار عوامل نظر از گردشگری ورزشی استان سیستم

دارد و با تهدیدهای  تر از حد متوسط قرارتهدید پایین

زیادی برای توسعۀ گردشگری ورزشی استان مواجه است؛ 

 عوامل خارجیبنابراین با توجه ضریب نهایی حاصل از 

توان مشخص کرد درواقع تهدیداتی که از طرف محیط می

خارجی برای توسعۀ گردشگری ورزشی استان جود دارند 

(. با 6جدول )ند کهایی است که ایجاد میفرصت بیشتر از

W ضریب ثانویه ضریب اولیه iQ رتبة نهایی ضریب نهایی (1-4بندی )درجه رتبة مستقیم ویکور( )مقدار 
W1 319 0665/0 1 1 4 266/0 3 
W2 289 0602/0 184/0 14 2 120/0 11 
W3 325 0678/0 692/0 5 4 271/0 1 
W4 293 0611/0 287/0 10 2 122/0 9 
W5 316 0660/0 777/0 3 3 198/0 5 
W6 282 0589/0 245/0 11 1 058/0 15 
W7 317 0661/0 710/0 4 4 264/0 4 
W8 277 0578/0 019/0 15 1 057/0 16 
W9 301 0628/0 802/0 2 3 188/0 7 

W10 298 0622/0 462/0 8 3 186/0 8 
W11 308 0642/0 688/0 6 3 192/0 6 
W12 292 0610/0 240/0 12 2 122/0 10 
W13 286 0597/0 185/0 13 2 119/0 12 
W14 282 0589/0 007/0 16 1 058/0 14 
W15 286 0597/0 392/0 9 1 059/0 13 
W16 322 0671/0 517/0 7 4 268/0 2 
 - 490/2 - - - 1 4793 جمع

O ضریب ثانویه ضریب اولیه iQ رتبة نهایی ضریب نهایی (1-4بندی )درجه یممستقرتبة  ویکور( )مقدار 

O1 314 0668/0 0 16 1 066/0 12 

O2 256 0545/0 279/0 13 1 054/0 15 

O3 307 0653/0 738/0 7 3 195/0 4 

O4 308 0655/0 789/0 6 3 196/0 3 

O5 301 0640/0 617/0 8 3 192/0 5 

O6 288 0612/0 865/0 3 4 183/0 7 

O7 278 0591/0 306/0 11 2 118/0 10 

O8 317 0674/0 382/0 10 2 134/0 9 

O9 294 0625/0 828/0 5 3 187/0 6 

O10 280 0596/0 851/0 4 4 238/0 2 

O11 314 0669/0 244/0 14 1 066/0 13 

O12 285 0606/0 232/0 15 1 060/0 14 

O13 281 0600/0 908/0 1 4 016/0 16 

O14 290 0619/0 899/0 2 4 247/0 1 

O15 315 0670/0 303/0 12 2 134/0 8 

O16 271 0577/0 384/0 9 2 115/0 11 

 - 201/2 - - - 1 4699 جمع
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مشخص  SWOTآمده از تحلیل دستتوجه به نتایج به

شود که گردشگری استان آذربایجان غربی نسبت به می

در حالت متوسط رو به ضعیف  یبررس های موردگویه 

ها و تهدیدها( بر قرارگرفته و بیشتر محیط خارجی )ضعف

 .(2شکل )محیط داخلی آن برتری دارد 

 

 

 
 ها و تهدیدها . تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت2نمودار 

 

-0.272

2.436

2.201

-2.49

-2.419

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Overall

S

O

W

T

T ثانویهضریب  ضریب اولیه iQ رتبة نهایی ضریب نهایی (1-4بندی )درجه یمرتبة مستق ویکور( )مقدار 

T1 319 0665/0 0 16 1 066/0 12 

T2 290 0605/0 840/0 5 3 181/0 9 

T3 306 0635/0 610/0 8 3 190/0 8 

T4 231 0482/0 909/0 2 4 048/0 16 

T5 320 0668/0 388/0 11 2 192/0 5 

T6 305 0636/0 660/0 7 3 190/0 7 

T7 304 0634/0 845/0 4 4 253/0 1 

T8 320 0668/0 383/0 12 2 190/0 6 

T9 310 0648/0 148/0 14 1 064/0 13 

T10 325 0679/0 595/0 10 2 135/0 10 

T11 273 0570/0 1 1 4 222/0 3 

T12 282 0590/0 897/0 3 4 236/0 2 

T13 271 0565/0 0 15 1 056/0 15 

T14 291 0608/0 276/0 13 1 060/0 14 

T15 315 0658/0 603/0 9 2 131/0 11 

T16 329 0686/0 667/0 6 3 205/0 4 

 - 419/2  - - 1 4791 جمع

. ارزیابی عوامل خارجی )تهدیدها( تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی6جدول   
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 (WT،WO،ST،SOها )تعیین استراتژی

 ضعف و قوت نقاط عوامل از یک این قسمت هر در

تهدیدات محیط خارجی  و هافرصت مقابل در داخلی محیط

(، SOتا هر یک از استراتژی تهاجمی )است شده  قرار داده

و  (ST(، استراتژی رقابتی )WOکارانه )استراتژی محافظه

( در جهت توسعۀ گردشگری WTاستراتژی تدافعی )

ر یک از ورزشی استان آذربایجان غربی تعیین شود. ه

 (.7ل وجد)اند در ادامه آمده مذکورهای استراتژی

 

 

 

 (SOفرصت یا تهاجمی )-استراتژی قوت

SO1صنعت گردشگری ورزشی توسعۀهای منابع انسانی درون استانی در جهت گیری از توانمندی: بهره (S3, S14, O7, O16) 

:SO2 های ورزش آبی در استانعلت وجود مجموعههای آبی جهت ورزش قهرمانی و همگانی بهورزش توسعۀ (S1, S2,S7, O14, O10) 
:SO3 های جاری در استان )و رودخانه ارومیه ۀدریاچ ۀهای ساحلی در محدودگیری از منابع ساحلی با برگزاری مسابقات ورزشبهرهS2, S7, S8, 

O10, O14) 
:SO4 راهکارهای جذب و بازاریابی صنعت گردشگری ورزشی ) توسعۀگیری از فرصت اعتماد گردشگران با بهرهS6, S13, S14, O4, 

O5,O8,O15) 
:SO5 یسوارمثل دوچرخه المللیینگیری از مسیرهای مطلوب برای تورهای ملی و ببهره (S1, S2, S5, S8, S10, S15, O12, O6) 

 (WOکارانه )فرصت یا محافظه-ضعفهای استراتژی

WO1صنعت گردشگری ورزشی استان توسعۀهای درآمدی در جهت : تأمین منابع مالی از محل (W2, W3, W10, O5, O8, O12) 
WO2صنعت گردشگری ورزشی استان ) توسعۀهای گذاری و اجرای طرح: تشویق بخش خصوصی به سرمایهW3, W4,W8,W10, O5, O8, 

O13, O15) 
WO3ن در امر گردشگری ورزشیاگیری از تجربیات نخبگان و متخصص: ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی و بهره (W11, W12, O3, O11, O16) 
WO4های مطلوب در مجاورت مراکز جذب گردشگران ورزشی استان )های اسکان باکیفیت، رستوران: احداث هتل، محلW4, W6, W7, W16, 

O11, O15) 
WO5توس :( عه و ارتقای راهکارهای امنیت برای گردشگران ورزشی در استانW16, O7, O13) 

  (ST)تهدید یا رقابتی -های قوتاستراتژی

ST1های کالن همراستا جهت توانمندی اقتصاد بومی جهت سرمایه در گردشگری ورزشی مزایای وجود سیاست یساز: شفاف(S13, S15, T4, 

T7, T10, T16) 

ST2ورزشی المللیینهای ملی، منطقه و بو برگزاری مسابقات و تورنمنت راهکارهای نظارتی جهت اجرای توسعه : ایجاد (S4, S9, S10, T1, 

T2, T13, T14) 

ST3گردشگری ورزشی در استان ) توسعۀهای ترویج فرهنگ بومی جهت سیاست ۀها و ارائبین فرهنگ گویو: ایجاد گفتS3, S9, S4, S15, 

T3, T6, T9) 

ST4گردشگری ورزشی استان ) توسعۀدر راستای  یشیاندهای همجهت برگزاری کرسی ربطیهای ذ: تعامل با سازمانS3, S5, S8, S13, 

S14,T2, T13) 

 (WTتهدید یا استراتژی تدافعی ) -های ضعف استراتژی

WT1های اقتصادی جهت ثبات و رونق بازار گردشگری ورزشی )ایجاد نگرش منظوربههای مناسب : ایجاد رویهW2, W3, W4,W10,T4, T5, 

T7,T8, T15) 
WT2های دوربرد )با ایجاد برنامه المللیینو ب یا: توجه به لزوم رقابت با رقبای منطقهW8, W11, W12, W15, W16, T3, T8, T9, T10, 

T16) 

WT3جهت پیشبرد امور گردشگران ورزشی و ترویج تفکرات مثبت اقتصادی نسبت به این بخش ) : کاهش قواعد بوروکراتیک درW3, W4, W10, 

T1, T5, T15) 
WT4یازن های موردهای استراتژیک و نیز ارزیابی آن و در صورت لزوم تغییر آن در بخش: اهمیت دادن به اجرای طرح (W4, W9, W11, T4, 

T9, T10, T11, T16) 

 

 WT ،WO ،ST ،SO. استراتژی ، 7جدول 
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 گیری بحث و  نتیجه

های بهینه از جاذبه ۀگردشگری ورزشی امکان استفاد

افزایش  جهینت ورزشی را برای جذب گردشگران ورزشی و در

آورد. برای این منظور درآمد حاصل از گردشگری، فراهم می

نظر  هایی که ازگذاری در جاذبهاهمیت دادن و سرمایه

ریزان اهمیت بیشتری در جذب برنامهکارشناسان و 

این  هگردشگران ورزشی دارند، ضروری است. با توجه ب

عوامل در پژوهش حاضر تالش شده است، توسعۀ 

گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی با رویکرد 

 ۀترین صنایع در عرصعنوان یکی از مهماستراتژیک به

ی پژوهش هاگردشگری، مطرح و مدنظر قرار گیرد. یافته

حاضر در بخش نقاط قوت نشان داد که مطلوب بودن شرایط 

طبیعی و محلی استان جهت  یهاوهوایی و وجود جاذبهآب

ریزی قوت در برنامه ۀترین عامل نقطمهم ،توسعۀ گردشگری

استراتژیک توسعۀ گردشگری ورزشی استان آذربایجان 

 زاده. نتایج این پژوهش در راستای پژوهش گلاستغربی 

که نشان دادند برخورداری از است ( 1393و همکاران )

 (.29سواحل بیشترین امتیاز را دارد )

های پژوهش حاضر در بخش نقاط ضعف نشان داد یافته

که عامل نبود بودجه و منابع مالی اختصاصی در خدمت 

ها محیطی و گردشگری ورزشی و نامناسب بودن زیرساخت

ریزی استراتژیک رنامهترین عوامل ضعف در بکالبدی مهم

های نقاط ضعف در این . یافتهاندیتوسعۀ گردشگری ورزش

پژوهش هماهنگی با نتایج مطالعه سلیمی و همکاران 

 نبودضعف ترین ( دارد که نشان دادند مهم1393)

ها منطبق (. همچنین یافته1مناسب است ) هایزیرساخت

ند دان دا( که نش1392) است و همکاران گراوند ۀمطالع با

کمبود امکانات ورزشی، سطح کیفی پایین مسابقات و 

عوامل ضعف در گردشگری  ترینهای ورزشی از مهمتیم

نتایج پژوهش حاضر در بخش . (22ورزشی است )

های محیط بیرونی نشان داد که عوامل مطلوب بودن فرصت

وضعیت اقلیمی و توپوگرافیکی و ایجاد مراکز تفریحی و 

ترین عامل در ها مهمورزشی مصنوعی در بین فرصت

ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری ورزشی استان برنامه

 ۀمطالع نتایج منطبق و همراستا بازمینه است. در این 

( است که نشان دادند توسعۀ 1393زاده و همکاران )گل

و اهبردهای توسعۀ گردشگری ورزشی، ر از سواحل یکی

ها در ترین فرصتمهم ازوهوایی مناسب اقلیم و شرایط آب

 . نتایج هماهنگ با(29گردشگری ورزشی است ) ۀزمین

( نیز است که مشخص 1390هنری و همکاران ) ۀمطالع

های طبیعی و مصنوعی کردند بهبود و افزایش زیرساخت

ترین رزشی مهمو گردشگرانبرای جذب بهتر و رضایت 

سجادیان و  ۀمطالع (. همچنین نتایج با21فرصت است )

ها ترین فرصت( که نشان دادند مهم1390سجادیان )

های توسعۀ گردشگری های طبیعی، انسانی و فرصتزمینه

(، منطبق 30ورزشی است ) -تفریحی ییمایپمبتنی بر کوه

 و هماهنگ است.

دیدهای نتایج پژوهش حاضر در بخش ته تینها در

محیط بیرونی نشان داد که عامل عدم اتکا اقتصاد کالن 

کشور به درآمدهایی غیر از توسعۀ صنعت گردشگری 

های منتهی ورزشی و عدم زیباسازی ورودی شهرها و جاده

ریزی ترین عوامل تهدیدها در برنامهمهم  ،به مراکز ورزشی

. نتایج استاستراتژیک توسعۀ گردشگری ورزشی استان 

ل از تهدیدهای موجود در این پژوهش با نتایج پژوهش حاص

حامیان  نبود( که نشان دادند 1393زاده و همکاران )گل

ترین تهدید در مالی از برگزاری رویدادهای ورزشی مهم

همراستاست ، شودتوسعۀ گردشگری ورزشی تعیین می

( که 1393زاده و همکاران )مهدیهای یافته(. نتایج با 29)

گردشگری ورزشی  ۀند تهدیدهای موجود در زمیننشان داد

 گردشگری ورزشی ۀهای خارجی در زمینعدم جذب سرمایه

. (31همراستاست )، حامیان مالی ورزشی است نبود و

فرد و همکاران معین ۀمطالع اهای حاضر بهمچنین یافته
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ترین تهدید برای توسعۀ گردشگری ورزشی ( که مهم1393)

ایت سیاسی از توسعۀ گردشگری را میزان و چگونگی حم

 (، هماهنگ و منطبق است.14اند )ورزشی دانسته

ترین عواملی که شده، مهمهای ارائهراهبردبا توجه به 

در راستای توسعۀ گردشگری ورزشی استان باید مدنظر قرار 

 :شوندمی یگیرد، در زیر بررس

 توسعۀ جهت در ترین عواملیکی از مهم 

تدوین  توانمی را ورزشی استان گردشگری

 بلندمدت یاندازهاچشم براساس دقیق استراتژی

 دنکر عملی مناسب برای هایزیرساخت ایجاد و

 .دانست آن

 و واحد مدیریت جهت مشخص کردن در تالش 

 صنعت در بخش یریگمیتصم یکپارچه برای

 هایسازمان همکاری با استان ورزشی گردشگری

 تواندمی نیز هاگردشگری سایر استان و ورزشی

 .باشد مؤثر هایگام از

 هایسازمان بین یکپارچگی و هماهنگی ایجاد 

 سایر و ورزشی و درگیر در گردشگری

 گردشگری ورزشی صنعت در دخیل هایسازمان

 طبیعی، منابع سازمان جمله از کشور

 نیز را هادانشگاه ها وشهرداری و هااستانداری

 .ستا تیپراهم بسیار توانمی

 کیفی و کمی توسعۀ منظوربه یگذارهیسرما 

 ورزشی ساتیتأس سایر و هاسالن ها،ورزشگاه

 توسعۀ برای موجود هایگام ترینمهم از تواندمی

 باشد. در استان ورزشی گردشگری

 ورزشی رویدادهای وسیع برای تبلیغات 

میزبانی استان )مسابقات ارامنه و  با که یالمللنیب

است،  همراه جان(آذربای یسوارتور دوچرخه

 و ورزشکاران جذب در مهم عاملی تواندمی

 .باشد کشور به بیشتری هایتیم

 رویدادها میزبانی منظم چرخش جهت در تالش 

 بین شهرهای در ورزشی یالمللنیب مسابقات و

 یکسان یارتقا موجب تواندمی استان مختلف

 شود شهرها در تمامی گردشگری هایزیرساخت

 شهرها از بسیاری یماندگعقب از واسطهبدین که

 د.کر جلوگیری توانحوزه می این در

و  هاشنهادیعنوان پشده بهها ارائهبر استراتژیعالوه

 ،راهکارهای این تحقیق برای توسعۀ گردشگری

توسعۀ  بهتواند می که شودپیشنهادهای زیر ارائه می

 :کند غربی کمک شایانی جانیگردشگری استان آذربا

 ونقل )هوایی، زمینی و سیستم حمل ارتقای

دریایی( در جهت جذب گردشگران ورزشی 

 ؛استان

  اختصاص بودجه و منابع مالی اختصاصی در

 ؛جهت توسعۀ گردشگری ورزشی استان

 های محیطی و کالبدی در توسعۀ زیرساخت

 ؛جهت توسعۀ گردشگری استان

 اقتصاد کالن کشور به درآمدهایی ناشی از  یاتکا

 .گردشگری ورزشی توسعۀ صنعت
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Abstract 

Sport tourism has been recognized as a key factor in economic and social restructuring 

in developing countries. The aim of the present study was to determine strategic 

planning for the Development of sports tourism by using combined model SWOT and 

VIKOR in west Azarbaijan province.The research method was analytical-descriptive 

and and the data collected through questionnaire by survey method. The statistical 

population was 70 experts from the field of tourism. vikor and swot techniques have 

been used to analyze the data. The results indicate that the most important strength 

factor was the favorable weather conditions, The most important weakness factor was 

the Lack of dedicated financial resources, The most important opportunity factors 

were favorable natural conditions and the topography and the most important threat 

factor was Macroeconomics relies on irrelevant revenues. Also, Weaknesses are 

relatively superior to strengths and The Threats from the external environment for the 

development of sports tourism are greater than the opportunities. Therefore, 

considering the defensive development of sports tourism in the province, the strategies 

presented can be used to eliminate weaknesses and Subsequently develop sports 

tourism. 
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