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  چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند محیط شناسی راهبردي گردشگري ورزشی شهر اصفهان بر اساس مدل 
STEEPV تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماري  -انجام گردید. روش این پژوهش توصیفی

 کارشناسان، فرتیمسا مدیران دفاترکلیه اعضاي هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت ورزشی، 
شهرداري اصفهان بودند. تعداد جامعه آماري مورد نظر  حوزه گردشگري ورزشی و تفریحی در سازمان هاي ورزشی

با توجه به مطالعات نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  215نفر گزارش شد که با توجه به فرمول کوکران تعداد  483
 برون حوزه ايو عوامل درون حوزه اي خش براي بررسی عوامل دو ب در چک لیست محقق ساختهاي کتابخانه

پس از تأیید روایی صوري چک  .با استفاده از نظرات اساتید طراحی و توزیع گردیدگردشگري ورزشی شهر اصفهان 
محاسبه گردید. براي  89/0نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، پایایی بر اساس آلفاي کرونباخ  10لیست توسط 

) استفاده گردیده QSPM) و SWOT) ،(SPACE)هاي این تحقیق از ماتریس هاي (تحلیل یافتهتجزیه و 
می توان به افزایش سهم گردشگري ورزشی در اوقات فراغت  است. نتایج نشان داد که از مهمترین عوامل اجتماعی

هاي فضاي مجازي در یتمردم با توجه به عالقه آنان به گردشگري ورزشی، در مولفه فن آوري استفاده از قابل
گذاري در گردشگري ورزشی، مهمترین توسعه گردشگري ورزشی، در مولفه اقتصادي سعی در جهت افزایش سرمایه

فاکتورهاي مولفه بوم شناسی توسعه گردشگري ورزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست، از لحاظ سیاسی 
هایت مهمترین عامل هاي ارزشی شامل استفاده از فرهنگ المللی و در نتالش در جهت بهبود وضعیت در مجامع بین

و هویت شهر جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در گردشگري ورزشی است.به طور کلی باید اذعان نمود کاربست 
مدیریت واحد در سیاست گذاري گردشگري ورزشی راهبرد مناسبی است که می تواند هم افزایی ایجاد نماید و 

 زایی منجر به محقق شدن چشم انداز در منظر در حوزه گردشگري شهر اصفهان گردد.نهایتاً این هم اف
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 مقدمه  -1
حاضر  جهان در شرایط متغیري از فرآیندها قرار دارد. در این بین سازمان ها به شدت متأثر از تغییرات شتابناك قرن

هاي خود را به منظور ایفاي نقش معنادار قرار دارند. بدین منظور سازمان ها نیازمندند به طور منظم فرآیندها و روش
ها و ها، ارزشدر محیط مورد بازبینی و بررسی قرار دهند و فرآیندهاي عملیاتی خود را به منظور دستیابی به رسالت

عالوه بر حفظ و بقاي خود در شرایط حاضر بتوانند پاسخگوي نیازهاي دهی کنند که ها، طوري سازمانمطلوبیت
 سیستم یک همانند سازمان ها کند، همهنمی فعالیت خأل در اقتصادي و خدماتی بنگاه هیچ). 15( محیطی باشند

 تأثیر همدیگر بر و هستند متقابل تعامل در محیط اجزاي دیگر با که دارند قرار محیطی داخل در ارگانیک و پویا
 عملکرد که شده تعریف نیروهایی از مرکباي مجموعه عنوان به پذیرند. محیطمی تأثیر دیگر هم از و گذاشته
 ). 5( ندارد، شناخته می شود کنترلی هیچ اصالً یا داشته کمی کنترل آن به نسبت سازمان ولی ساخته متأثر را سازمان

آمیزي تعامل برقرار کرده و سازمان را به به طور موفقیت امروزه سازمان هاي پاسخگو با شرایط محیط بیرونی
سازمان هاي پاسخگو درصدد تحقق سه نوع د. کنطور اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی خود هدایت می

باشند؛ انطباق و تحقق رسالت و اهداف خود، یگانگی و یکپارچگی سازمانی و ایجاد تناسب محیطی هدف عمده می
باید ). 6(خوان عمل نماید ؛ سطوح فنی، اداري و نهادي آن هماهنگ و همکه مر نیازمند این استکه براي این ا

ریزي استراتژیک فرآیندي است که از طریق آن سازمان ها محیط داخلی و خارجی خود را تحلیل توجه داشت برنامه
کنند ي کرده و استراتژیهایی را خلق میگذارکنند، عالوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایهکرده و شناخت کسب می

در همین راستا، تفکر راهبردي به مفهوم آمادگی ذهنی و اجرایی فرد براي انطباق با شرایط و تقدم زمانی و ). 18(
باشد. تفکر راهبردي پیش بینی آینده نیست، بلکه تشخیص به موقع خصوصیات معنایی براي تغییرات محیطی می

هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند. در ادبیات مدیریت راهبردي بر چیزي فرصتمیدان رقابت و دیدن 
شود توافق چندانی وجود ندارد. مشکل اساسی تفکر راهبردي عدم درك مفهوم آن و که تفکر راهبردي خوانده می

ال به همراه کنترل کم، ) خودمختاري با2016( 1البنا). در این راستا 22پیشرفت محدود آن در میان رهبران است (
شود. در نتیجه سازمان بهتر ریزي استراتژیک میموجب افزایش تنش در سازمان و در نتیجه عدم اثربخشی برنامه

 ).12ها جلوگیري نماید (ها، از بروز ناکامیهاي مرتبط با آنها و عملکردها، دیدگاهاست با استفاده از سیاست گذاري
هاي مختلف هستیم، محیط با تالطم زیادي مواجه تغییرات و تحوالت شگرف در زمینهدر دنیاي امروز که شاهد 

ریزي بهره گیرند که هاي سازمانی براي موفقیت باید از نوعی برنامهاست و رقابت شدت زیادي پیدا کرده، سیستم
رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت طور دائم بر ه ناگزیرند بها سیستم امروزه ). 23آینده نگر و محیط گرا باشد (

اي اصولی این بایستی به شیوه برحسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند. کنند تا بتوانند در زمان مناسب و
 .ها وفق دهند. در دنیاي کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر استتغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن

سازمان هاي شهودي و تجربی استفاده کرد. امروزه هاي یکباره و مبتنی بر قضاوتگیريصمیمتوان از تدیگر نمی
، بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که کنند موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفادههایی 
شوند و زمانی براي فایق آمدن بر مسایل میها از موضع قدرت تعریف دار مدیریت راهبردي شوند. گاهی راهبردعهده

ترین هدف سازمان هاست، سازمانی توجه به اینکه در جهان سازمانی کنونی که رقابت عمدهبا ). 10کنند (بروز می
 انداز، ماموریت،هاي مناسب استفاده کرده و ضمن تدوین چشمتواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند از استراتژيمی

هاي دراز مدت، کوتاه مدت و استراتژي سازمان خود را مشخص کند تا بتواند ضمن ایجاد ثبات در روند فعالیت اهداف
 

1. Elbanna 
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ساختار غیر رسمی کمک قابل توجهی براي باید توجه داشت . )16(خود توانایی انطباق با محیط متغیر را داشته باشد 
هاي ها براي انتخاب استراتژيها دارد. بطوریکه به آنبرنامه ریزان استراتژیک براي بهتر فهمیدن اهداف برنامه

براي تحلیل محیط عمومی و تفکر  محیط شناسی راهبردکند از این رو مناسب تر در محیط مشکل ساز کمک می
هاي راهبردي را که به طور بالقوه در پیش روي مدیران چالش). این شناسایی می تواند 21راهبردي مناسب است (

ها با وجود اینکه نقش مهمی در زندگی سازمان هاي مختلف ). باید اذعان نمود دولت19را بر طرف کند (قرار دارد 
ها براي عملیاتی شده تواند به دولتشود. یکی از راهکارهایی که میها کمتر عملیاتی میهاي آندارند، اما استراتژي

ها، ورزش ل مهم براي رهبري اثربخش در دولتها کمک نماید؛ رهبري اثربخش است. از عوامها آناستراتژي
آورد. تفکر راهبردي از طریق ایجاد انسجام درونی زمینه پاسخگویی در فضاي رقابتی را به وجود می). 14باشد (می

ورزند و زمینه اثربخشی در محیط رهبران راهبردي با استفاده از تفکر راهبردي به تصمیمات راهبردي مبادرت می
گذار از عصر سازمان هاي سازمان داده شده و در حال حرکت به در حال ).13آورند (زمان به وجود میرا براي سا

بایست به طور مرتب فرآیندهاي خودسازماندهی را به منظور پاسخ به تقاضاهاي باشیم که سازمان ها میاي میدوره
ترین هدف سازمان هاست، رقابت عمده محیطی در پیش گیرند. با توجه به اینکه در جهان سازمانی کنونی که

انداز، هاي مناسب استفاده کرده و ضمن تدوین چشمتواند به حیات خود ادامه دهد که بتواند از استراتژيسازمانی می
اهداف دراز مدت، کوتاه مدت و استراتژي سازمان خود را مشخص کند تا بتواند ضمن ایجاد ثبات در روند  ماموریت،

براي تحلیل محیط  1STEEPVخود توانایی انطباق با محیط متغیر را داشته باشد. در این راستا مدل هاي فعالیت
گیري، برنامه ریزي، هاي حل مسئله، تصمیمعمومی و تفکر راهبردي مناسب است. بطور کل این مدل در زمینه

گیرد. متغیرهاي کالن این مدل می هاي نامطمئن و سناریوسازي مورد استفاده قرارمدیریت بحران، موقعیت
 ).5باشد (ها میاجتماعی، فناورانه، اقتصادي، فرهنگ محیطی، سیاسی و ارزش

 مولفه هاي ایران اذعان داشتند ورزشی موثر بر گردشگري تحلیل عوامل  ) در1389حمیدي و همکاران (
 عنوان مهترین قوت ها و نامناسب بودناهمیت به  میزان باالترین کشور محلی و بومیهاي بازي در تنوع وجود
). اسدي و 2این حوزه می باشد ( را به عنوان مهمترین عمل ضعف علمی و دقیق صحیح، و استراتژيریزي برنامه

هاي آموزش و شایستگی مسئوالن ) از دیدگاه گردشگران خارجی عملکرد مدیران ورزشی در بخش1394همکاران (
اشاره بر این دارند که فراهم  )2015و همکاران (2ونیانگ). 1وبی ارزیابی نمودند (در مدیریت بحران در سطح نامطل

بایستی به عنوان  سیاسی ثباتو  پویا و قوي، اقتصاد بداوطها، بکارگیري مناسب نیروهاي زیرساختنمودن 
، توسعه رشد صنعت گردشگريمهمترین نقاط قوت برگزاري یک رویداد بزرگ ورزشی مورد توجه باشد. همچنین 

هاي است که برگزاري یک از مهمترین فرصتها کسب و کار، افزایش کیفیت زندگی، بهبود و توسعه زیرساخت
شش تأثیرگذاري مهم در گردشگري ورزشی عبارتند از: تواند در اختیار برگزارکنندگان قرار دهد. رویداد ورزشی می

هاي اقتصادي، مشکالت ترافیکی و خطرات امنیتی است هزینهفواید اقتصادي، توسعه اجتماعی، غرور اجتماعی، 
). توسعه ورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسعه اقتصادي و اجتماعی در هر جامعه است و ارائه برنامه هاي 24(

استراتژیک در بخش هاي مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. دستاوردهاي توسعه ورزش حوزه گسترده 
)، بر این مبنا است که پیروزي پیوسته ملت ها در 4موجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی می شود ( دارد و

تحقیق هاي گسترده اي بر روي محیط شناسی راهبردي ورزش  عرصه رقابت هاي ورزشی، موضوعی اساسی است.
 

1. Social, Technological, Economic, Ecology, Political, Values 
2 .wonyong 
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دم، ورزش و محیط از طریق بوم در سایر کشورها انجام شده است از جمله اینکه در جهان پرشتاب امروز، توسعه مر
بسیاري از سازمان هاي ورزشی کشورهاي مختلف بر حسب ماموریت  شناختی اجتماعی صورت پذیرد. از این رو

خود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجراي آن به موفقیت هاي خوبی دست یافتند. با حاکمیت چنین تفکري، برخی 
راه  از همین رو .)17د (ماموریت خود راهبرد سازمانی خود را تدوین نموده ان از سازمان هاي ورزشی براي توفیق در

با چنین اندیشه اي سازمان هاي  برون رفت از دایرة توسعه نیافتگی را برنامه اي عملکردن حوزه ورزش می داند. 
رصه هاي ملی و بین ورزشی عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردي و چشم انداز شفاف، به دنبال حضوري موفق در ع

المللی نیز هستند و امیدوارند با اجراي این راهبردها به اهداف تعیین شده، با حداقل انرژي و منابع دست یابند. 
ساالنه بخش چشمگیري از منابع در ورزش صرف می شود اما باید اذعان کرد که متأسفانه اولویت بندي مشخصی 

). با توجه به اهمیت برنامه ریزي راهبردي در توسعۀ مقوله هاي مختلف 8توزیع منابع در ورزش کشور وجود ندارد(
از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم در کشور نیز بیش از پیش واجب است و بدون شک یکی از دالیل عدم 

 براي مقابله باتوسعۀ کشور در عرصۀ ورزش،کم توجهی مسئوالن به این مقولۀ مهم و سلیقه اي عملکردن است. 
این مشکل متخصصان علم مدیریت ابزارهاي خاصی را به سازمان ها پیشنهاد نموده اند تا با بکار گیري آنها بتوانند 

 ). 2راهبرد سازمانی خود را تدوین، اجرا و ارزیابی کنند (
ه، باشد. یکی از ابعاد توسعتوسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق تحت تأثیر عوامل مختلفی در ابعاد گوناگون می

ریزي اصولی براي مناطق داراي پتانسیل است. در واقع هاي گردشگري و اختصاص برنامهتوجه به پتانسیل
گردشگري صنعتی است که توسعه آن نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادي، اجتماعی و 

بینی علمی و اصولی وجود ریزي و پیشبرنامه باشد. بدون آگاهی از امکانات موجود در هر منطقه، امکانفرهنگی می
ریز این امکان هاي طبیعی، اقتصادي، اجتماعی و غیره در هر منطقه، به برنامهنخواهد داشت. در واقع شناخت توان

اي از هاي منطقه، توسعه و جهت آن را شناسایی کند. گسترش مجموعهدهد تا بر اساس وضع موجود و توانرا می
متناسب با شرایط منطقه، که حضور پیوسته گردشگران را تضمین کند، عنصر کلیدي براي توسعه هاي فعالیت

 ).20گردشگري و تأثیر اقتصادي پایدار ناشی از آن است (
شناسی راهبردي و نیز رویکرد تکاملی به نظر می رسد برخورداري از تفکر راهبردي و توانمندي در زمینه روش

ریزي راهبردي را آن چنان تغییر داده است که است و تالش براي بهبود، نهاد برنامهبه راهبرد در عمل ضروري 
هاي محیط به کشش). باید توجه داشت 7شایسته است تا به آن مدیریت راهبردي یا تفکر راهبردي اطالق شود(

، طراحی مجدد سازمان ها باشد. در این بارهاي برخوردار میهایی که محیط آینده دارد از اهمیت ویژهدلیل پیچیدگی
هاي سازمان را بر مبناي شود که با تغییرات استراتژیک خود را سازگار نمایند و اولویتاي توصیه میرا به گونه

هاي مهم براي داشتن تفکر ). یکی از زمینه13ي خدمات و پاسخگویی به نیازهاي محیطی تبیین شود (ارایه
 در خاصی جایگاه داخلی گردشگري بویژه گردشگري عظیم صنعت راهبردي، صنعت گردشگري است. امروزه

 هنوز تاریخی، و فرهنگی طبیعی، فراوان هايجاذبه وجود با ایران کشور میان، این دارد. در کشورها اقتصاد
 و بیابد گردشگري صنعت جهانی بازار در گردشگر پذیرنده کشور یک عنوان به خود را جایگاه است نتوانسته
-بنابراین می کند،می صدق شهري گردشگري خصوص به و گردشگري داخلی زمینه در مسئله این همچنین

 شهرها، جمله از کشور مختلف نواحی در توریستی هايو پتانسیل هاتوانائی شده حساب شناسایی با بایست
 مثبت اثرات گسترش و توسعه همچنین و هاپتانسیل این از بهینه جهت استفاده مفیدي هايو برنامه اقدامات
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یافته و چه در حال توسعه، در هر کشوري چه توسعه گردشگري ورزشی). 3صورت گیرد ( شهرها این در گردشگري
ریزي براي توسعه وگسترش آن از اهمیت فراوانی بسیاري است و از این رو برنامه اجتماعی اقتصادي وشامل منافع 

و با درك  گردشگري ورزشی، سیاسی، فرهنگی و محیطی اجتماعی اقتصادي وبا توجه به فواید  برخوردار است و
چنین تمایل مردم به داشتن تعطیالت و برنامه ریزان و هم مدیران واي سالم و با نشاط توسط اهمیت داشتن جامعه

اجتناب  آن در کشور يو توسعه گردشگري ورزشیهاي بازاریابی آمیختهي تفریحات فعال و پویا، لزوم توجه به مقوله
 . )4(نماید ناپذیر می

 و فرهنگ از برخورداري و مذهبی و فرهنگی تاریخی، ابنیه و آثار داشتن دلیل به باید اذعان نمود اصفهان
 امروزه و است بوده خارجی و داخلی گردشگران توجه مورد دیرباز از گردشگري فراوانهاي جاذبه و اصیل سنن

خاصی   اهمیت داراي جهانی واي منطقه ملی، قلمرو در صنعتی و تاریخی مهم شهرهاي از یکی عنوان به نیز
 شهرهاي با شهر این شود.می یاد اسالم جهان فرهنگی پایتخت عنوان به اصفهان از که طوري باشد. بهمی

 باشد. ازمی المللیبین منظر از اصفهان شهر اهمیت گویاي خود، این و داشته خواندگی خواهر پیوند مختلفب
 تشکیالت وجود واي منطقه و ملی سطح در اصفهان ورزش چشمگیر نسبتاً پیشرفت به توجه با دیگر سوي
هاي قطب از یکی به شدن تبدیل پتانسیل کهن، شهر این رسدمی نظر به اصفهان شهر در ورزشی مناسب نسبتاً

ترین مسئله در ادعان نمود مهمباشد. شاید بتوان  دارا اي) رامنطقه  و ملی سطح در (حداقل ورزشی گردشگري
باشد، که اولین گام می هاي ورزشی یک منطقه، داشتن اطالعات کافیتوسعه گردشگري ورزشی مرتبط با جاذبه

باشد. ارتقاء و توسعه هاي منطقه میریزي مؤثر، داشتن اطالعات منظم و دقیق، و شناخت پتانسیلبراي برنامه
شود. چرا که ورود مناطق سبب توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و غیره میهاي مبتنی بر منابع در سطح ورزش

ورزشکاران بعنوان جامعه گردشگر تبعات مثبت و منفی را به همراه خواهد داشت که شناخت و بررسی این مسائل 
اندازي مختلف کشور، راهتواند در توسعه پایدارتر آن مؤثر باشد، لذا امروزه با توجه به منابع موجود در سطح مناطق می

و مدیریت تورهاي ورزشی قوت خوبی به خود گرفته است. این تورهاي با توجه به اینکه خیل عظیمی از جمعیت 
کنند که کند در توسعه فرهنگی و اجتماعی نقش بارزي را بازي میگردشگري را به مناطق مختلف هدایت می

تواند نقاط بت یا منفی باشد. بنابراین مدیریت این تورها در ادامه میتواند مثتغییرات بوجود آمده از این تورها می
است. این شهر  ایران در مرکز و توریستی هري باستانیشهر اصفهان؛ شضعف را کاهش و نقاط قوت را توسعه دهد. 

است. اصفهان، سومین شهر پهناور و پر جمعیت ایران پس  شهرستان اصفهان و نیز مرکز استان اصفهان زمرک
میالدي به ویژه در قرن شانزدهم میالدي در  1722تا  1050هاي این شهر در میان سال .است مشهد و تهران از

ایران شد، رونق فراوانی  پایتخت )سلجوقیان هنگامی که براي دومین بار (پس از دوران صفویان میان حکومت
است. بناهاي تاریخی متعددي در شهر گرفت. حتی امروزه نیز شهر مقدار زیادي از شکوه گذشته خود را حفظ کرده

به  6020اند. اصفهان در سال به ثبت رسیده یونسکو ها به عنوان میراث تاریخی دروجود دارد که تعدادي از آن
طور به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و همین 1388و در سال  جهان اسالم پایتخت فرهنگی عنوان

انتخاب شده است. این شهر به داشتن معماري زیباي اسالمی و بسیاري  تهران نعتی ایران بعد ازبه عنوان پایتخت ص
بفرد معروف است. این امر هاي منحصرها، مسجدها و منارههاي زیبا، کاخهاي سرپوشیده، تونلاز بلوارهاي زیبا، پل

به  رشت به همراه 1394این شهر در آذر  .لقب بگیرد اصفهان، نصف جهان است که در فرهنگ ایرانی باعث شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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براساس استانداردهاي  .پیوست یونسکو عنوان نخستین شهرهاي ایران، به شبکه شهرهاي خالق جهان زیر نظر
  .کندشهري استفاده می توسعه پایدار هاي شهروندان دریونسکو شهر خالق، شهري است که از نوآوري و توانمندي

براي تحلیل محیط عمومی و تفکر راهبردي مناسب است. بطور کل این مدل  STEEPVدر این راستا مدل 
هاي نامطمئن و سناریوسازي مورد هاي حل مسئله، تصمیم گیري، برنامه ریزي، مدیریت بحران، موقعیتدر زمینه

ها ارزش گیرد. متغیرهاي کالن این مدل اجتماعی، فناورانه، اقتصادي، فرهنگ محیطی، سیاسی واستفاده قرار می
هاي مختلف هستیم، محیط با تالطم زیادي در دنیاي امروز که شاهد تغییرات و تحوالت شگرف در زمینهباشد. می

ریزي بهره گیرند مواجه است و رقابت شدت زیادي پیدا کرده، گردشگري ورزشی براي موفقیت باید از نوعی برنامه
ها بر ناسایی عوامل محیطی در افق زمانی بلندمدت تأثیر آنکه آینده نگر و محیط گرا باشد، به طوري که ضمن ش

ریزي در واقع همان ها را مشخص کند. این نوع برنامهگردشگري ورزشی و نحوه تعامل گردشگري ورزشی با آن
هاي داخلی و ها و ضعفریزي راهبردي است که با بررسی محیط داخلی و خارجی گردشگري ورزشی، قوتبرنامه

انداز و مأموریت سازمان، اهدافی بلندمدت تهدیدهاي محیطی را شناسایی کرده و با در نظر داشتن چشمها و فرصت
فعاالن حوزه گردشگري ورزشی امروزه کند. براي گردشگري ورزشی تنظیم و اقدام به انتخاب بهترین راهبرد می

رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت کنند  طور دائم بره ناگزیرند بهاي مسافرتی مانند سازمان هاي ورزشی و آژانس
اي اصولی این بایستی به شیوهها آنبرحسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند.  تا بتوانند در زمان مناسب و

 .ها وفق دهند. در دنیاي کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر استتغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن
هایی آنهاي شهودي و تجربی استفاده کرد. امروزه هاي یکباره و مبتنی بر قضاوتگیريان از تصمیمتودیگر نمی

، بنابراین همه فعاالن حوزه گردشگري کنند موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده
شوند و زمانی براي از موضع قدرت تعریف میها دار مدیریت راهبردي شوند. گاهی راهبردورزشی ناگزیرند که عهده

هاي مختلف مورد ریزي استراتژیک را از جنبهکنند. دانشمندان بسیاري اهمیت برنامهفایق آمدن بر مسایل بروز می
نظر دارند. به اعتقاد ریزي استراتژیک با عملکرد مطلوب توافقاند و همگی روي همبستگی برنامهبررسی قرار داده

شده و مطالعات صورت  بنابراین با توجه به موارد یاد ریزي استراتژیک فرایندي پویا و منطقی است.ا برنامههآن
در چه گردشگري ورزشی از دیدگاه افراد تحصیل کرده و باتجربه  استراتژيگرفته حال این پرسش مطرح است که 

محقق به دنبال پاسخ این  دست یافت. یگردشگري ورزشاستراتژي مطلوب در توان به وضعیتی است و چگونه می
 کدامند؟  STEEPVسؤال است که راهبردهاي مطلوب توسعه در گردشگري ورزشی شهر اصفهان بر اساس مدل 

 
 شناسیروش 

تحلیلی، از نظر نتایج کاربردي و از نوع مطالعه موردي بوده زیرا نتایج آن قابل تعمیم  -روش تحقیق حاضر توصیفی
شناسی تحلیل روند محیط  باشد. در این تحقیق با بررسی دقیق فرآیند گذشته و موجود درنمیبه شهرهاي دیگر 

شناسایی و بر اساس این مدل تحلیلی،  STEEPVراهبردي گردشگري ورزشی اصفهان بر اساس مدل 
اف و بنابراین اهدهاي مناسب، طراحی و تدوین شد تا به تعالی گردشگري در اصفهان کمک نماید. استراتژي

گردند و در ادامه معیارهاي مناسبی براي ها تعیین ها و فاصلهمعیارهاي این منظر باید درجهت پرکردن این شکاف
اجتماعی، فناورانه، اقتصادي، فرهنگ در این تحقیق هم این شش منظر ( .کنترل پیشرفت آنها نیز تعیین شود

 و نمونه جامعهاصفهان مورد بررسی قرار گرفت.  براي استراتژي گردشگري ورزشیمحیطی، سیاسی و ارزش ها) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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نفر به عنوان نمونه  215اند که با توجه به فرمول کوکران تعداد نفر گزارش شده 483 محیط پژوهش تعداد آماري
، مسافرتی مدیران دفاتردانشکده علوم ورزشی و گردشگري، و دانشجویان اعضاء هیئت علمی  انتخاب شدند که

اصفهان  شهرمیراث فرهنگی  جهانگردي وورزش و جوانان، شهرداري،  در سازمان ها و ادارات مربوطه کارشناسان
 که به دو بخش متخصصان در حوزه مدیریت ورزش و گردشگري تقسیم می شدند. دبودن

براي  ابزار پژوهش چک لیست محیط شناسی راهبردي گردشگري ورزشی اصفهان بود که به طور ویژه
ر از گردشگري ورزشی اصفهان توسط محقق طراحی گردید. جهت تعیین روایی صوري چک لیست از ده نف

نظریات  ید تامتخصصین مدیریت ورزشی که در حوزه گردشگري ورزشی صاحب مقاله و تالیف بودن درخواست گرد
ها هاي چک لیست، کامل بودن سؤالشکل و محتواي چک لیست، نگارش سؤالو پیشنهادات خود را در رابطه با 

، STEEPVشناسی راهبردي ورزش اصفهان بر اساس مدل از نظر کسب اطالعات در زمینه تحلیل روند محیط
ند. در فرآیند بیان نمایها و نمره، ا سؤالهاي سؤال، حذف یا اضافه کردن سؤال یها با گزینههماهنگی متن سؤال

ها به واسطه مبهم بودن و ناهمگونی با موضوع تحقیق حذف و برخی دیگر به بررسی این نظریات، برخی سؤال
ي چک لیستها واسطه تکرار یا همپوشی در هم ادغام گردید. همچنین تعدادي سؤال که به نظر متخصصان برا

ي چک لیست مورد تائید قرار گرفت. داد سؤاالت افزوده شد. بدین ترتیب اعتبار صوررسید، به تعضروري به نظر می
 محاسبه گردید. 89/0پایایی بر اساس آلفاي کرونباخ 

ها را توزیع و پس از جلسات، البته با هماهنگی قبلی، چک لیستمحقق با حضور در ؛ روش گردآوري اطالعات
ها را جمع آوري نمود. حضور محقق در محل این اطمینان را براي نتکمیل توسط پاسخ دهندگان در همان محل، آ

ی برایشان وجود داشت؛ پاسخ دهندگان ایجاد کرد که نتایج این تحقیق فقط جنبه پژوهشی دارد و نیز چنانچه ابهام
ر کمیته هایی در اختیاکه اطالعات در قالب فرمتوضیحات الزم ارائه شد. فرایند تحلیل داده ها به این صورت بود

وتهاي شهودي راهبردي که شامل صاحب نظران خبره گردشگري ورزشی بودند قرار گرفت و ایشان بر اساس قضا
 تشریح نمودند. شرایط گردشگري ورزشی در شاخصه هاي مختلف سخت افزاري، نرم افزاري و سرمایه هاي انسانی

وة کمی و کیفی انجام گردید. در ابتدا باتوجه به ماهیت آن به دو شیتجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده 
میانگین نظرات کارشناسان محاسبه و براي اساس آن تحلیل کمی وضعیت موجود گردشگري ورزشی احصاء شد. 

ها از روش استقراي منطقی به منظور مفهوم سازي استفاده شد. فرایند در بخش کیفی براي تجزیه و تحلیل داده
ها، طبقه بندي نظرها براي ترکیب مفاهیم و در گردید؛ اجرا و ویرایش مصاحبه ها بدین صورت انجامتحلیل داده

اطالعات مورد نیاز در  گیري از قضاوتهاي شهودي در کمیته راهبردي استفاده شد. براي جمع آورينهایت نتیجه
 ري ورزشیهاي گردشگهاي کمی اثرگذار بر روند فرایندها و فعالیتبخش کمی، چک لیست براي احصاي شاخصه

) براي الویت 1QSPMهاي شهودي استفاده گردید. از ماتریس(به کار برده شد. در بخش کیفی نیز از قضاوت
 بندي استراتژي هاي احصاء شده استفاده گردید.  

 
 یافته ها

 به گروه دیپلم با کمترین فراوانی مشاهده شده مربوطآماري  نمونهوضعیت مدرك تحصیلی بر اساس آمار توصیفی 
 55معه آماري زن و درصد جا 45. باشددرصد می 42,8درصد و بیشترین فراوانی گروه فوق لیسانس با  4حدود 

 باشند.درصد آن مرد می
 

1 . Quantative Startegic Planning Matrix 
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 هاي گردشگري ورزشیمقایسه مولفه .1جدول 

 ها زیر مولفه ها مولفه
 میانگین

 ورزشی گردشگري

 اجتماعی

 07/3 07/3 مردم شناسی
 24/2 39/2 آموزش و تحصیالت

 62/2 74/2 ایمنی و امنیت
 06/3 15/3 خانواده

 فناورانه
 49/2 68/2 فناوري ها

 15/2 32/2 تحقیق و توسعه

 اقتصادي
 61/2 82/2 قدرت اقتصادي

 64/2 78/2 وضعیت کار
 90/2 09/3 درآمد

 10/3 13/3 زیست محیطی بوم شناسی

 سیاسی
 72/2 82/2 نظام و قدرت سیاسی

 52/2 57/2 ارتباطات

 ارزش ها
 91/2 93/2 فرهنگ
 64/2 76/2 مذهب

 
هاي مرتبط با گردشگري ورزشی نسبت به مولفهرا ي وگردشگرافراد ورزشی  دگاهید) تفسیر 1هاي جدول(یافته
هاي گردشگران خانواده داراي بیشترین میانگین و تحقیق و توسعه داراي کمترین در بین پاسخدهد. نشان می

هاي افراد ورزشی بیشترین میانگین مربوط به زیست محیطی و کمترین میانگین باشد. در بین پاسخمیانگین می
 باشد. تحقیق و توسعه می

 2استراتژي، رویکرد فن آوري با  6د اجتماعی با ) لیست استراتژي هاي رویکر2بر اساس یافته هاي جدول (
استراتژي و در  3استراتژي، رویکرد بوم شناسی با  5استراتژي، رویکرد سیاسی با  5استراتژي، رویکرد اقتصادي با 

 استراتژي لیست شده است. 6نهایت و رویکرد ارزشی با 
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 راهبردهاي گردشگري ورزشی گردشگري ورزشی اصفهان .2جدول 
 عنوان استراتژي ها  ردیف

رویکرد 
 اجتماعی

 افزایش سهم گردشگري ورزشی در اوقات فراغت مردم با توجه به عالقه آنان به گردشگري ورزشی 1
 هاي آموزشی مرتبط با گردشگري ورزشیها و کارگاهافزایش کالس 2
 ها جهت تشویق فرزندان به سمت گردشگري ورزشیفرهنگ سازي خانواده 3
 افزایش سهم گردشگري ورزشی در سبد خانوار 4
 رعایت حقوق و امنیت گردشگران ورزشی 5
 سعی در جهت توسعه گردشگري ورزشی جهت کاهش تأثیر زندگی شهر نشینی بر مردم 6

رویکرد 
 آوري فن

 هاي فضاي مجازي در توسعه گردشگري ورزشیاستفاده از قابلیت 1
 برداري از فناوري در گردشگري ورزشیبهرهتالش درجهت بهبود سطح  2

رویکرد 
 اقتصادي

 گذاري در گردشگري ورزشیسعی در جهت افزایش سرمایه 1
 سعی در رونق مشاغل پویا و پردرآمد در گردشگري ورزشی 2
 افزایش درامدزایی در ورزش با توسعه گردشگري ورزشی 3
 بهبود اقتصاد گردشگري ورزشی 4
 برداري از امکانات و منابعگذاري بهینه جهت بهرهسرمایهتوسعه  5

رویکرد 
بوم 

 شناسی

 توسعه گردشگري ورزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست 1
 هاي ورزشیتوجه به مسائل زیست محیطی در استقرار زمین 2
 جلوگیري از تخریب محیط زیست از طریق گردشگري ورزشی 3

رویکرد 
 سیاسی

 المللی تالش در جهت بهبود وضعیت در مجامع بین 1
 سعی در تعامل با مسئولین حکومتی در جهت توجه ویژه به گردشگري ورزشی 2
 سعی در جهت تامل با نمایندگان مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب قوانین حمایتی از گردشگري  3
 منابع این جذب زمینه کردن فراهم و خارجی و داخلیهاي گذاري سرمایه از قانونی حمایت 4
 تبلیغات در مناسب گذاري سرمایه طریق از هدف بازارهاي در ایران کشور به نسبت تغییرنگرش 5

رویکرد 
 ارزشی

 استفاده از فرهنگ و هویت شهر جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در گردشگري ورزشی 1
 هاي مذهبی در گردشگري ورزشیتقویت ارزش 2
 افزایش نقش مذهب در فعالیتهاي ورزشی با استفاده از گردشگري ورزشی 3
 المللی جهت توسعه گردشگري هاي مستمر در میراث فرهنگی و مذهبی در سطح ملی و بینیجاد ارزشا 4
 باال بردن سطح فرهنگ عمومی در حوزه گردشگري ورزشی 5
 هاي مذهبیظرفیتتوسعه فرهنگ گردشگري ورزشی با استفاده از  6

 
اصفهان از منظر اجتماعی، سیاسی،  گردشگري ورزشی) اولویتهاي استراتژي هاي 3بر اساس یافته هاي جدول (

اقتصادي، ارزشی، فن آوري و بوم شناسی تجمیع شده، الزم به ذکر است این اولویت بندي بر اساس ماتریس 
 ارزیابی کمی استراتژي ها بدست آمده است.
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یس استراتژي هاي اولویت دار تجمیع شده گردشگري  ورزشی اصفهان  با استفاده از ماتر. 3 جدول
)QSPM( 

 عنوان استراتژي نمره عامل

 اجتماعی

25/2  جذب دانش آموزان و دانشجویان به گردشگري ورزشی بر اساس نظام داوطلبی 

61/2  تالش در مسیر ایجاد فرهنگ گردشگري ورزشی در خانواده ها 

42/2  تعالی سهم گردشگري ورزشی در سبد خانوارهاي شهري 

 فناورانه
55/2  ردشگري ورزشیگهاي فضاي مجازي در استفاده از قابلیت 

52/2  تالش درجهت بهبود سطح بهره برداري از فناوري در گردشگري ورزشی 

 اقتصادي
35/2  گذاري بخش خصوصی تالش در جهت بهبود وضعیت اقتصادي گردشگري ورزشی با جذب سرمایه 

51/2  افزایش درآمدزایی در ورزش با توسعه گردشگري ورزشی       

بوم 

 شناسی

47/2  حیط زیستتوجه حداکثري به توسعه پایدار گردشگري ورزشی اصفهان همسو با بهبود وضعیت م 

65/2  زیست محیطی در گردشگري ورزشیتوجه به مسائل  

 سیاسی

30/2  تالش در جهت بهبود وضعیت اصفهان در مجامع بین المللی گردشگري ورزشی 

39/2  سعی در تعامل با مسئولین حکومتی در جهت توجه ویژه به گردشگري ورزشی  

54/2  یتی سعی در جهت تامل با نمایندگان مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب قوانین حما 

 ارزش ها
91/2  هاي مذهبی در گردشگري ورزشی با توجه به نگرش مردم به ورزشکارانتقویت ارزش 

45/2  بهبود فرهنگ گردشگري ورزشی در جامعه با کمک ورزشکاران با اخالق 

 
قدرت صنعت ،مزیت رقابتی، قدرت مالی، ثبات محیطی  هاي بدست آمده ازاستراتژیهاي) رتبه1ها در شکل (یافته

انتقال داده  1SPASEسپس به ماتریس  مشخص وYوXرتبه سپس  دهد،رابراي تعیین حاصل جمع نشان می
 نوع استراتژي مشخص گردد. تا شودمی

تدافعی اتژي موقعیت استر در ) موقعیت استراتژیک گردشگري ورزشی شهر اصفهان را1یافته ها در شکل (
 دهد.نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 . Strategic Planning Action Matrix 



     STEEPV  تحلیل روند محیط شناسی راهبردي گردشگري ورزشی اصفهان بر اساس مدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )SPASEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ( . 1شکل 
 
 

 بحث و نتیجه گیري
نتایج پژوهش نشان داد که اهداف بلند مدت براي گردشگري ورزشی شهر اصفهان شامل؛ توسعه پایدار گردشگري 

توسعه اقتصادي ، هاي نوین در گردشگري ورزشی اصفهانفناوريتوسعه ، ورزشی در جامعه شهروندي اصفهان
افزایش سهم ، هاي بوم شناسی در توسعه گردشگري ورزشی اصفهانارتقا شاخص، گردشگري ورزشی اصفهان

تقویت باورهاي دینی و مذهبی در گردشگري ورزشی و  ایران در بازارهاي جهانی گردشگري ورزشی اصفهان
 اصفهان است. 

گردشگري ورزشی شهر اصفهان شامل:  عواملي تحقیق نشان داد که نقاط قوت استخراج شده از هایافته
عالقه مردم به گردشگري، نشاط و روحیه در گردشگران ورزشی، تأثیر زندگی شهر نشینی در گردشگران ورزشی، 

ط زیست و وضعیت نقش خانواده در گردشگران ورزشی، تأثیر عوامل زیست محیطی، اثر گردشگري ورزشی بر محی
گردشگري ورزشی شهر اصفهان شامل:  عواملفرهنگ و هویت شهر اصفهان است. نقاط منفی استخراج شده از 

موقعیت اجتماعی کارشناسان، میزان وقت مردم به گردشگري ورزشی در اوقات فراغت، بودجه تخصیص یافته به 
شمار دانشجویان در گردشگران ورزشی، وضعیت هاي آموزشی، هاي آموزشی یا کارگاهتحقیقات، برگزاري کالس

ایمنی فضاهاي مربوطه، آمادگی الزم جهت واکنش در برابر حوادث، امنیت گردشگران ورزشی، وضعیت برخورد با 
برداري از هاي اجتماعی، سطح بهرهاعمال غیر اخالقی، گردشگري ورزشی ویژه خانواده ها، وضعیت فعالیت شبکه

عایت حق مالکیت معنوي، شمار مراکز علمی و پژوهشی، وجود اتاق فکر، میزان تحقیقات هاي مربوطه، رفناوري
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گذاري در گردشگري ورزشی، رشد اقتصادي در گردشگري ورزشی، توان بالفعل علمی و پژوهشی، وضعیت سرمایه
غل پویا و پردرآمد در پذیري در نیروها، مشاو بالقوه نسبت به رقبا، درصد افراد ماهر و تحصیل کرده، وضعیت رقابت

گذاران، میزان بیکاري کارشناسان، درآمد کارشناسان مربوطه، استقرار گردشگري ورزشی، درآمد زایی براي سرمایه
هاي مربوطه، دیدگاه نظام حکومتی و نظام قدرت، وضعیت عضویت در مجامع بین الملل، عملکرد قانونگذاران، زمین

هاي بیگانه، درصد اعتماد به گردشگري تحوالت سیاسی، تبلیغات منفی رسانهنقش افراد تأثیرگذار بر روندها و 
ورزشی خارجی نسبت به داخلی، وضعیت گردشگري ورزشی خارجی، وضعیت مهاجرت به خارج از کشور براي 

گون، هاي گوناگردشگري ورزشی، ارتباطات و تعامالت با سازمان هاي داخلی، فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی در رسانه
ارتباطات و تعامالت با سازمان هاي خارجی، وضعیت فرهنگ موجود، میزان انگیزه گردشگران، وضعیت گردشگري 
ورزشی بین سرگرمی ها، نقش گردشگري ورزشی در پیشبرد مذهب، نقش مذهب در گردشگري ورزشی، میزان 

 چوب فکري و جهان بین است.هاي مذهبی و چارهاي مذهبی در گردشگري ورزشی، وضعیت ارزشهزینه فعالیت
 هاي تحقیق نشان داد که تنها عامل عالقه مردم به گردشگري در اولویت گردشگري ورزشی شهر اصفهانیافته

 و تاریخی وجود ابنیه مطالعه، مورد افراد دیدگاه از داد که است. در زمینه گردشگري ورزشی شهر اصفهان نشان
 نقطهترین مهم روز تکنولوژي و متخصصین کمک به بازاریابی انجام عدم قوت، نقطهترین مهم باستانی آثار

 نقل و حمل ناوگان در ضعف و فرصتترین کشور مهم مرکز در جغرافیایی لحاظ از گرفتن اصفهان قرار ضعف،
 باشد. می اصفهان شهر ورزشی در گردشگري زمینه در تهدیدترین مهم ریلی

شناسی راهبردي گردشگري ورزشی شهر اصفهان بر اساس هاي پژوهش تحلیل روند محیطبر اساس یافته
ورزشی در اوقات فراغت مردم با توجه  ) شامل افزایش سهم گردشگريS( از لحاظ اجتماعی  STEEPVمدل 

عالقه مردم به گردشگري به عالقه آنان به گردشگري ورزشی، افزایش بودجه تخصیص یافته به تحقیقات با توجه به 
هاي آموزشی مرتبط با گردشگري ورزشی، افزایش شمار دانشجویان گردشگري ها و کارگاهورزشی، افزایش کالس

ها جهت تشویق فرزندان به سمت گردشگري ورزشی، افزایش گردشگري ورزشی ورزشی، فرهنگ سازي خانواده
جهت واکنش در برابر حوادث، رعایت حقوق و امنیت  در خانواده ها، سعی در جهت بهبود آمادگی کارشناسان

هاي فضاي ستفاده از قابلیتاشامل  )T( از لحاظ فناورانه گردشگران ورزشی، سعی در جهت توسعه گردشگري،
برداري از فناوري در گردشگري ورزشی، مجازي در توسعه گردشگري ورزشی، تالش در جهت بهبود سطح بهره

تحقیق و توسعه در گردشگري ورزشی و سعی در جهت بهبود رویکرد افراد به فناوري در  هايایجاد و توسعه کانون
گذاري در گردشگري ورزشی، سعی در جهت افزایش سرمایه شامل )E( از لحاظ اقتصادي گردشگري ورزشی بود.

در گردشگري  بهبود وضعیت اقتصادي کارشناسان با توسعه گردشگري ورزشی، سعی در رونق مشاغل پویا و پردرآمد
ورزشی، کاهش نرخ بیکاري و اشتغال زائی در ورزش با توسعه گردشگري ورزشی، افزایش درآمدزایی در ورزش با 
توسعه گردشگري ورزشی، بهبود اقتصاد گردشگري ورزشی، ایجاد اشتغال از طریق گردشگري ورزشی و توسعه 

توسعه گردشگري شامل  )E( شناسیاز لحاظ بوم ود.برداري از امکانات و منابع بگذاري بهینه جهت بهرهسرمایه
 ورزشی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و جلوگیري از تخریب محیط زیست از طریق گردشگري ورزشی بود.

المللی، سعی در تعامل با مسئولین حکومتی تالش در جهت بهبود وضعیت در مجامع بینشامل   )P( از لحاظ سیاسی
در جهت توجه ویژه به گردشگري ورزشی، سعی در جهت تأمل با نمایندگان مجلس شوراي اسالمی جهت تصویب 

 سرمایه از قانونی حمایت، دولت دخالت رساندن حداقل به و زدایی مقرراتقوانین حمایتی از گردشگري ورزشی، 
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 بازارهاي در ایران کشور به نسبت تغییرنگرش، منابع این جذب زمینه کردن فراهم و خارجی و داخلیهاي گذاري
و افزایش گردشگري ورزشی داخلی جهت دستیابی به سهم جهانی  تبلیغات در مناسب گذاري سرمایه طریق از هدف
هویت شهر جهت افزایش انگیزه ورزشکاران در گردشگري ستفاده از فرهنگ و اشامل   )V( هااز لحاظ ارزش بود.

هاي مذهبی در گردشگري ورزشی، استفاده از فضاي مجازي جهت توسعه اخالق در ورزشی، تقویت  ارزش
هاي مستمر هاي گردشگري ایران از طریق توسعه گردشگري ورزشی، ایجاد ارزشگردشگري ورزشی، معرفی جاذبه

المللی جهت توسعه گردشگري ورزشی، باال بردن سطح فرهنگ ر سطح ملی و بیندر میراث فرهنگی و مذهبی د
هاي مذهبی و توسعه عمومی در حوزه گردشگري ورزشی، توسعه فرهنگ گردشگري ورزشی با استفاده از ظرفیت

 هاي فرهنگی بود.پایدار گردشگري ورزشی با رعایت ارزش
بردي گردشگري ورزشی شهر اصفهان بر اساس مدل تحلیل روند محیط شناسی راه به طور کلی در خصوص

STEEPV ،تعدادي کم نقاط گردشگري ورزشی شهر اصفهانتوان به این نکته می توان اذعان نمود که می ،
 در هاي رشدسریعترین بخش یکی ازرا  گردشگري ورزشیاز آنجایی که  تعدادي زیاد نقاط منفی دارد. مثبت و
 عاملی در حال توسعه و کشورهاي در در ریزي مقصدروي برنامه که براند دانسته جدید نسبتاً و گردشگريصنعت 

 در ايتوجه فزایندهاند که کردهروستایی شناسایی  بخش جوامع شهري و دو اجتماعی هر بازسازي اقتصادي و
اشتغال  ایجاد ورزشی در گردشگريصنعت  . بطوریکهاست داخلی شده رشد عنوان یک بازاربه، نآبه هاي اخیرسال

موثر می ناسب م هايزیرساخت ایجاد ورزشی و گردشگريصنعت  يصورت توسعه درآمدزایی منطقه میزبان در و
هاي مختلف شهرها از جمله شبکه باشد بطوریکه تغییر در بخشباشد. همچنین داراي تأثیرات فضایی هم می

تواند با ایجاد گیرد و به طور کلی گردشگري میهر را در بر میهاي تشکیل شها، بافت مسکونی و سایر بخشخیابان
هاي مختلفی مانند اقتصادي، جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی، در تغییرات فضایی تغییر در مؤلفه

یک بازار کم یابی هماهنگ، گردشگري ورزشی یک استراتژي بازاردر صورت فقدان . البته شهرها هم مؤثر باشد
زده و کم رونق است. در همین راستا بهتر است براي گردشگري ورزشی شهر اصفهان، اقدماتی همچون برگزاري با

 تورهاي ورزشی در سطوح مختلف همچون ورزش انجام شود.
آنچه از این نتایج استنباط می گردد با توجه به فرصتی که در محیط پیرامونی شناسایی شده استفاده از منابع و 

گردشگري ورزشی شهر به عنوان مهمترین راهبرد می تواند در نظر گرفته شد. کاربست مدیریت واحد ظرفیت هاي 
در سیاست گذاري گردشگري ورزشی راهبرد مناسبی است که می تواند در کل هم افزایی ایجاد نماید و نهایتاً این 

هان گردد. به طور کلی مدیران هم افزایی منجر به محقق شدن چشم انداز در منظر در حوزه گردشگري شهر اصف
ورزش با توجه به اتخاذ راهبرد هاي ذکر شده می توانند اهداف کالن گردشگري ورزشی را نشانه رفته و شرایط را 
جهت محقق شدن چشم انداز در نظر گرفته شده فراهم آورند. به طور کلی تدوین منظرها و اهداف زمینه مناسبی 

م می کند و نقشه راهبردي بدست آمده نیز از طریق اهداف بلند مدت و روابط براي اجرایی شدن راهبردها فراه
علت و معلولی، براي مدیران تصویر روشنی به وجود می آورد. بر این اساس توصیه می شود اهداف و نقشه راهبردي 

ه ششم توسعه گردشگري ورزشی در قالب یک سند جامع با توجه اسناد باال دستی از جمله سیاستهاي قانون برنام
 کشور تهیه گردد.
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