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. بود swot تحلیل براساس تهران  شهر در گردشگری وضعیت بررسی حاضر پژوهش هدف: چکيده

 پژوهش اماری جامعه.گردید انجام پیمایشی روش به که بود تحلیلی ـ توصیفی نوع از پژوهش این

 انتخاب نمونه بصورت افراد همه که بودند تورها راهنمای و بدنی تربیت کارشناس از تن 111 شامل

 شاخص 8در سوالی 25 پرسشنامه  دلفی روش از استفاده با تحقیق اهداف به دستیابی برای. شدند

 ـ گردشگری در فرصتها و ضعف،تهدید نقاط و قوت نقاط  قالب در ورزشی گردشگری بر تاثیرگذار

 ساخته محقق بصورت پرسشنامه این(گرفت قرار ازمودنیها اختیار در و تهیه تهران شهر ورزشی

 از توصیفی آماری روشهای در. آمد بدست 828/1 کرونباخ آلفای ازمون طریق از آن یایایی(.بود

 و فریدمن اسمیرنف،آزمون گروف ازکلمو استنباطی آمار ودر فروانی توزیع وجدول میانگین،فراوانی

 ضعف نقاط  که داد نشان پژوهش نتایج.شد استفاده  spss افزار نرم کمک به  متغیره چند واریانس

 ای رتبه میانگین با فرصت نقاط و10/3 ای رتبه میانگین با قوت نقاط و82/3 ای رتبه میانگین با

 نمودار بر ورزشی گردشگری زمینه در تهران شهر85/1 ای رتبه میانگین با تهدید نقاط و 52/1

swot  باشد می نقاطضعف و تهدیدها سمت به. 

 .SWOT تحلیل تهران، شهر ورزشی، گردشگری گردشگری، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 تمامی در را برتری این که کند می تالش و هستند دیگر جوامع به نسبت برتری جستجوی در کشورها تمامی امروزه

  باعث که مواردی جمله از آورند دست به تکنولوژی و علمی حتی و فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی اقتصادی، جمله از ، عرصه

 گردشگری اما کرد تعریف مختلفی عوامل مبنای بر توان می را گردشگری.  باشد می گردشگری شود می جهان در برتری

 پر خودروسازی و نفت صنایع از بعد گردشگری. دانست جهان تمام در مهم بسیار صعنت یک توان می را امروز یافته سازمان

 ترین مهم از یکی گردشگری گفت توان می نتیجه در(.  1381رضوانی،)رود می شمار به دنیا حاضر حال صنعت درآمدترین

 اشاره اشتغالزایی و اقتصاد بر ان مستقیم غیر و مستقیم تاثیر بر توان می که عواملی دیگر از. رود می شمار به اقتصادی عوامل

 .است آورده بوجود ورزشی ـ گردشگری نام به نو  ای پدیده یگدیگر با دو این ترکیب.  است ورزش کرد
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 ا... بسطامیهمت  ، ساناز آقایی خرسند

 

 .ایران ،تهران  ،مدیریت رویدادهای ورزشی ارشد یکارشناس 

 ،تهران،ایراندانشگاه پیام نورعضو هیات علمی 

 
 

Sakhorsand81@gmail.com 

 

 

 تهران شهر در ورزشی ـ گردشگری وضعیت بررسی

 swot تحلیل براساس
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 هستند کنونی دنیای در اهمیت با و بزرگ صنایع از یکی عنوان به ورزش و جهان صعنت بزرگترین عنوان به گردشگری 

 معین.)است امده بوجود ورزشی گردشگری صعنت بنام مدرن خدماتی صنایع انگیزترین شگفت از از یکی آنها تلفیق از که

 بیشتر گرایش» ،«جامعه در شادمانی و سرور ایجاد» های مؤلفه ورزشی، گردشگری صنعت توسعة مهم تاثیرات از(1301فرد،

 و است «مختلف های فرهنگ بین فرهنگی مثبت تعامالت و تبادالت گسترش» و «جامعه سالمت سطح ارتقای و ورزش به مردم

 و باللی مریم.)است شده شناسایی «بدنی تربیت و گردشگری سازمان» ورزشی، گردشگری صنعت توسعة در سازمان ترین مهم

 (1301همکاران،

« swotتحلیل براساس مشهد شهر در ورزشی ـ گردشگری وضعیت بررسی» عنوان تحت تحقیق در( 1303) زاده مهدی

 وجود و ورزشی رقابتهای برگزااری هتلها،امنیت در اسکان کیفیت: از عبارتند مشهد شهر در قوت نقاط ترین مهم که داد نشان

 بخش مشارکت مختلف،عدم پستهای در متخصص افراد وجود عدم:شامل آن ضعف نقاط ترین مهم و اشامیدنی و غذایی مواد

  زاروسیعبا و ستد و داد دجوو به مشهد شهر فرصت نقاظ ترین مهم از همچنین بازایابی عدم ورزشی ـ گردشگری در خصوصی

 جیراـخ  یها یه بجذ معد تهدید نقاط از و رکشو  یرقـش  ماـش در  اییـی فاجغر ظاـلح از هدـمش   گرفتن ارقر و هدـمش در

  گیدوـلآ اعوـنا یشافزا و( سپانسرهاا) یــشورز الیــم ناــی دوــجو مدــع حام ،یــشورز یگرــشدگر هـین  در مز

 .کند می اشاره...(،وتیـصا،هو)اـه

 نشان «ایران در تفریحی ورزشی ـ گردشگری توسعه راهبرهای» عنوان با  پژوهشی در(  1303) همکاران و فرد معین

 تفریحی، ورزشی گردشگری ظرفیت دارای مناطق در المللی بین و ملی ورزشی رویدادهای برگزاری استراتژی توسعة  با دهد می

 بازاریابی و تبلیغ جهت اینترنتی سایتهای تدوین کشور، مختلف مناطق در تفریحی ورزشی گردشگری مخصوص سایتهای ایجاد

 و تدوین تفریحی، ورزشی درگردشگری خارجی و داخلی سرمایه گذاری جذب جهت نظامی تدوین تفریحی، ورزشی های جاذبه

 گردشگری صنعت معرفی کشور، برای تفریحی ورزشی گردشگری مختلف فواید مداوم ارزیابی و آنالیز جهت جامع نظامی اجرای

 ورزشی گردشگری جاذبههای معرفی جهت نظامی ایجاد زمینه، این در بازاریابی و تبلیغات انجام با جامعه به تفریحی ورزشی

 گردشگری با مرتبط سازمانهای و نهادها بخشها، در مدیریتی متخصص نیروهای پرورش ورزشی، حاشیةرویدادهای در تفریحی

 صعنت توسعه به توان می 11اصل سیاستهای به توجه با ورزشی گردشگری خصوصیسازی جامع نظام تدوین و ورزشی

 .کرد کمک ورزشی گردشگری

 افزایش به قادر تفریحی ورزش طریق از اندونزی در ورزشی گردشگری دادکه نشان پژوهشی با 1(5111)بنگون یونس

 .است ملت زندگی کیفیت

 در که رسید نتیجه این به «همدان در ورزشی ـ گردشگری توسعه راهکاراهای»تحقیقی با( 1303)همکاران و اندام رضا

 .دارد ورزشی ـ گردشگری توسعه در را اثر باالترین ساختها زیر تاثیرگذار عوامل کلیه میان

 ای منطقه ریزی برنامه محوریت با اقتصادی توسعه راهکارهای ملی همایش دومین در( 1301) اسالمی آزاد دانشگاه

 پیش تهدید و فرصت مهمترین مطالعه این نتایج اساس بر. کرد ارائه خوزستان استان در گردشگری اقتصادی آثار بنام پژوهشی

 بخش در گذاری سرمایه تشویق و هریزی برنام به دولت توجه افزایش ترتیب به خوزستان استان در گردشگری صنعت روی

 صنعت ضعف و قوت نقاط مهمهترین و دولت سوی از منطقه گردشگری بخش به کافی بودجه تخصیص عدم و خصوصی

 و انسانی و طبیعی منابع از استفاده جهت گذاری _ سرمایه جهت منطقه بودن مستعد ترتیب به خوزستان استان در گردشگری

 نظری مبانی و پیشنه ادبیات بررسی که که همانطور .است گذاری سرمایه هدایت جهت دولت مدون ریزی برنامه وجود عدم

 ،قوت، ضعف نقاط داری کشوری یا شهر هر نتیجه در است برخوردار باالیی اهمیت از ورزشی ـ گردشگری دهد می نشان

 گردشگری وضعیت خصوص در محدودی مطالعات پیشنه ادبیات مطالعه  با توجه با.   باشد می زمینه این در تهدیدهای فرصتهاو

 تهران ـورزشی گردشگری تهدیدهای و فرصتها ضعف، و قوت نقاط است درصدد حاضر پژوهش. دارد وجود تهران شهر ورزشی ـ

 . .دهد قرار تحلیل مورد را
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 پژوهشروش 

پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل 

 اهداف به دستیابی برای( (N=111شدند.  انتخاب نمونه بصورت افراد همه تورها بوند که راهنمای و بدنی تربیت کارشناس

 نقاط و قوت نقاط شاخص تاثیرگذار بر گردشگری ورزشی در قالب  8در سوالی 25 پرسشنامه  دلفی روش از استفاده با تحقیق

 محقق بصورت پرسشنامه این(گرفت قرار ازمودنیها اختیار در و تهیه تهران شهر ورزشی ـ فرصتها در گردشگری و ضعف،تهدید

بدست آمد. در روشهای  828/1(. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که ضریب آن بود ساخته

توزیع فروانی ودر آمار اسنباطی ازکلمو گروف اسمیرنف،آزمون فریدمن و واریانس چند  آماری توصیفی از میانگین،فراوانی وجدول

  استفاده شد.  spssمتغیره  به کمک نرم افزار 

 

 

 هایافته

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در قوت نقاط به مربوط فریدمن آزمون معناداری. 1  جدول

 

 از متفاوت عوامل این که بود آن نشانگر آزمون بودن معنادار به توجه با که شد آزمون1 جدول فریدمن آزمون نتایج طبق

 .  است گردیده مشخص 5 جدول در اهمیت الویت به توجه با که هستند هم

 

 . نتایج آزمون فریدمن مربوط به نقاط قوت در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران5جدول 

 (دهی وزن)ها رتبه میانگین الویت بندی
 11/44 دادو ستد و در بازار تهران

 4444/ ابنیه و آثار باستانی

 54/45 بومی توانایی تهران برای سرمایه گذاری از طریق اقتصاد

 14/3 انگیزه باالی مدیران جهت برگزاری رویداهای بین المللی ورزشی

 45/4 سطح آگاهی مردم

 15/4 انتشار اطالعات مربوط به ورزش و پخش بازیها

 92/4 کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی

 29/4 گردشگران و ورزشی مدیران بین الزم هماهنگی و همکاری

 42/4 پستهای ورزشیافراد متخصص در 

 31/5 برگزاری سمینارهای علمی در خصوص ورزش

 31/5 استقبال عمومی مردم از ورزشکاران

 11/5 مهمان نوازی ایرانیان

 مقدار محاسبه شده شاخص آماری

 564/251 مقدارخی دو

 41 درجه آزادی

 554/5 سطح معناداری
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 91/5 استاندارهای بین المللی در سطح شهر در خصوص ورزش

 5/94 وجود افراد باتجربه و آگاه به امر برگزاری رویدادهای بین المللی

 66/6 رقابتهای مختلف ورزشیبرگزاری 

 15/6 امنیت اجتماعی شهر

 

 

 . آزمون فریدمن نقاط قوت در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران1نمودار 

 

همانطور که مشاهده می نماید نقاط قوت شهرتهران در زمینه گردشگری ورزشی به ترتیب الویت، داد ستد در بازار تهران،ابینه و 

 المللی بین رویداهای برگزاری جهت مدیران باالی انگیزه آثار باستتانی، توانایی تهران برای سرمایه گذاری از اقتصاد بومی ،

 و آشامیدنی ،همکاری و غذایی مواد بازیها ،کیفیت پخش و ورزش به مربوط اطالعات مردم،انتشار آگاهی ورزشی ،سطح

 خصوص در علمی سمینارهای ورزشی، برگزاری پستهای در متخصص گردشگران ،افراد و ورزشی مدیران بین الزم هماهنگی
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 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در ضعف نقاط به مربوط فریدمن آزمون معناداری.3  جدول

 مقدار محاسبه شده آماری شاخص

 دو مقدارخی
613/121 

 آزادی درجه
46 

 معناداری سطح
554/5 
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 خصوص در شهر سطح در المللی بین ایرانیان،استاندارهای نوازی همانورزشکاران ، م از مردم عمومی ورزش،استقبال

  شهر اجتماعی ورزشی،امنیت مختلف رقابتهای المللی،برگزاری بین رویدادهای برگزاری امر به آگاه و باتجربه افراد ورزش،وجود

 هم از متفاوت عوامل این که بود آن نشانگر آزمون بودن معنادار به توجه با که شد آزمون3جدول  فریدمن آزمون نتایج طبق

 است. گردیده مشخص 1 جدول در اهمیت الویت به توجه با که هستند

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در ضعف نقاط به مربوط فریدمن آزمون نتایج.1 جدول

 (دهی وزن)ها رتبه میانگین بندی الویت

بازایابی از طریق عدم در خواست مسئولین برای اشتغالزایی و 

 ورزش
43/41 

 56/49 مشکالت کارتهای اعتباری

 54/49 توجه کم دولت به سرمایه گذاری در خصوص ورزش

 16/44 باال بودن سطح قیمتها و هزینه های مختلف

 29/44 عدم  سیاست گذاری در ورزش

 63/4 حمل و نقل ریلی

 13/4 ورزش منسجم عدم وجود ساختار

مسئولین و دست اندکاران به امر ورزش به زبانهای روز عدم آشنایی 

 دنیا
11/4 

عدم بهره گیری از وب سایتهای مختلف در خصوص ورزش و 

 نشریات الکترونیکی ورزشی به زبانهای روز دنیا
35/5 

 49/5 ورزشکاران برای ویژه تسهیالت عدم وجود

 11/5 حمل و نقل هوایی

 23/5 عدم تبلیغات گردشگری ـ ورزشی

 25/5 حمل و نقل عمومی

 35/6 عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا

 14/6 هتلها کیفیت
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 15/6 کمبود امکانت ورزشی ـ تفریحی مناسب در شهر تهران

 16/6 پزشکی و بهداشتی امکانات

 

 

 . آزمون فریدمن نقاط قوت در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران5نمودار

 

تهران در زمینه گردشگری ورزشی به ترتیب الویت، عدم در خواست مسئولین برای اشتغالزایی و بازایابی از نقاط ضعف شهر 

طریق ورزش، مشکالت کارتهای اعتباری، توجه کم دولت به سرمایه گذاری در خصوص ورزش، باال بودن سطح قیمتها و هزینه 

ورزش، عدم آشنایی مسئولین و دست  منسجم م وجود ساختارهای مختلف، عدم سیاست گذاری در ورزش، حمل و نقل ریلی،عد

بهره گیری از وب سایتهای مختلف در خصوص ورزش و نشریات الکترونیکی ورزشی به اندکاران به امر ورزش به زبانهای روز دنیا، عدم 

گردشگری ـ ورزشی، حمل و نقل ورزشکاران، حمل و نقل هوایی، تبلیغات  برای ویژه تسهیالت عدم وجود زبانهای روز دنیا،

 هتلها، کمبود امکانات ورزشی ـ تفریحی مناسب در شهر تهران، امکانات عمومی، عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا، کیفیت

 پزشکی و بهداشتی

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در فرصت نقاط به مربوط فریدمن آزمون معناداری.2  جدول

 مقدار محاسبه ده آماری شاخص

 426/31 دو مقدارخی

 3 آزادی درجه

 554/5 معناداری سطح
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 هم از متفاوت عوامل این که بود آن نشانگر آزمون بودن معنادار به توجه با که شد آزمون2جدول  فریدمن آزمون نتایج طبق

 است  گردیده مشخص 6 جدول در اهمیت الویت به توجه با که هستند

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه فرصت در نقاط به مربوط فریدمن آزمون نتایج.6 جدول

 (دهی وزن)ها رتبه میانگین بندی الویت

 16/6 موقعیت جغرافیایی تهران

 19/6 پایتخت بودن تهران و تاثیر آن برااقتصاد کشور طی سالیان اخیر

 22/6 میزبانی و برگزاری رویدادهای مهم بین المللی

اندازی گرایشهای گردشگری و میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ راه 

 ورزشی در دانشگاههای کشور
53/6 

 46/1 برگزاری فرهنگها و سنتهای مختلف

 94/1 موقیعت تهران در عرضه ورزش کشور

 21/1 تنوع در سنتنها و صنایع دستی

 59/1 دسترسی آسان تهران به راههای بین المللی

 92/1 مردم شهر تهران رفتار اجتماعی

 26/1 برگزاری دوره های مربیگری و داوری بین المللی
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 . آزمون فریدمن نقاط فرصت در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران3نمودار 

تهران، پایتخت بودن تهران و تاثیر آن  جغرافیایی نقاط فرصت شهر تهران در زمینه گردشگری ورزشی عبارتند از: موقعیت

راه اندازی گرایشهای گردشگری و میزبانی و برگزاری برااقتصاد کشور طی سالیان اخیر، میزبانی و برگزاری رویدادهای مهم بین المللی، 

ش کشور، تنوع در برگزاری فرهنگها و سنتهای مختلف، موقیعت تهران در عرضه ورز رویدادهای بزرگ ورزشی در دانشگاههای کشور،

سنتنها و صنایع دستی، دسترسی آسان تهران به راههای بین المللی، رفتار اجتماعی مردم شهر تهران، برگزاری دوره های 

 مربیگری و داوری بین المللی

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه تهدید در نقاط به مربوط فریدمن آزمون . معناداری8  جدول

 محاسبه شده مقدار آماری شاخص

 153/25 دو مقدارخی

 45 آزادی درجه

 551/5 معناداری سطح

 

 هم از متفاوت عوامل این که بود آن نشانگر آزمون بودن معنادار به توجه با که شد آزمون 8جدول  فریدمن آزمون نتایج طبق

 است گردیده مشخص 8 جدول در اهمیت الویت به توجه با که هستند
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 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه نقاط تهدید در به مربوط فریدمن آزمون نتایج.8  جدول

 (دهی وزن)ها رتبه میانگین بندی الویت

 11/5 آب و هوای شهر

 46/6 عدم انعکاس رویدادهای ورزشی

 45/6 کمبود همایشها یا مراسم ویژه در خصوص ورزش

 51/6 کشور در مالی عدم وجودحامیان

 51/6 شهر)هوا،صدا،...(آلودگی های 

 69/6 چالشهای سیاسی با برخی کشورهای منطقه

 11/6 تحریمهای اقتصادی و سیاسی

 93/6 عدم سرمایه گذارهای خارجی در بخش ورزش

 22/6 فرهنگی ـ مذهبی تعصبات

 51/6 نوسان پول

 45/1 تبلیغات منفی خارج از کشور

 56/1 خارجیمشکالت موجود در خصوص شرکت بانوان ورزشکار 

 

 . آزمون فریدمن نقاط تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران1نمودار 
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براساس تحقیقات نقاط تهدید شهر تهران در زمینه گردشگری ورزشی عبارتند از: آب و هوای شهر، عدم انعکاس رویدادهای 

کشور، آلودگی های شهر)هوا،صدا،...(،  در مالی ورزشی، کمبود همایشها یا مراسم ویژه در خصوص ورزش، عدم وجودحامیان

چالشهای سیاسی با برخی کشورهای منطقه، تحریمهای اقتصادی و سیاسی، عدم سرمایه گذارهای خارجی در بخش ورزش، 

فرهنگی، نوسان پول، تبلیغات منفی خارج از کشور، مشکالت موجود در خصوص شرکت بانوان ورزشکار  ـ مذهبی تعصبات

 خارجی

 

آن بود که این عوامل متفاوت از هم آزمون شد که با توجه به معنادار بودن آزمون نشانگر  0طبق نتایج آزمون فریدمن جدول 

 مشخص گردیده است. 1هستند که با توجه به الویت اهمیت در جدول 

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در شاخصهای تاثیر گذار به مربوط فریدمن آزمون نتایج.11 جدول

 (دهی وزن)ها رتبه میانگین بندی الویت

 49/5 خدمات و امکانات ورزشی

 54/5 اقتصادی

 45/1 فرهنگی ، اجتماعی

 15/1 گردشگری

 54/9 سیاسی

 53/9 رسانه

 59/9 حمل و نقل

 65/4 خدمات رفاهی

  

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در شاخصهای تاثیر گذار  به مربوط فریدمن آزمون معناداری.0  جدول

 مقدار محاسبه شده آماری شاخص

 459/266 دو خی مقدار

 5 آزادی درجه

 554/5 معناداری سطح
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 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در شاخصهای تاثیر گذار به مربوط فریدمن آزمون . نتایج 2نمودار

 

امکانات ورزشی، شاخص اقتصادی، شاخص گردشگری، در خصوص شاخصهای مطرح شده به ترتیب اهمیت، شاخص خدمات و 

شاخص سیاسی، شاخص رسانه، شاخص حمل و نقل وشاخص خدمات رفاهی بر گردشگری ورزشی شهر تهران تاثیر گذار می 

 باشد.

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در مولفه های مورد مطالعه به مربوط فریدمن آزمون معناداری.11  جدول

 مقدار محاسبه شده یشاخص آمار

 621/253 مقدار خی دو

 9 درجه آزادی

 554/5 سطح معناداری

آزمون شد که با توجه به معنادار بودن آزمون نشانگر آن بود که این عوامل متفاوت از هم  11طبق نتایج آزمون فریدمن جدول 

 مشخص گردیده است. 15هستند که با توجه به الویت اهمیت در جدول 
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 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در مولفه های مورد مطالعه به مربوط فریدمن آزمون . نتایج15جدول 

 میانگین رتبه ها)وزن دهی( الویت بندی مولفه های مورد مطالعه

 41/9 ضعف

 53/9 قوت

 21/4 فرصت

 42/4 تهدید

  

 

 تهران شهر در ورزشی گردشگری زمینه در مولفه های مورد مطالعه به مربوط فریدمن آزمون . نتایج6نمودار

در خصوص الویت بندی مولفه های مورد مطالعه در خصوص عوامل درونی تاثیر گذار بر گردشگری ورزشی در   15نتایج جدول 

شهر تهران  نقاط ضعف از نقاط قوت در الویت باالتری می باشد، و در  خصوص عوامل بیرونی تاثیر گذار بر گردشگری ورزشی در 

جایگاه گردشگری ورزشی  swotشهر تهران  نقاط تهدید از نقاط فرصت از الویت باالتری برخودار می باشد.  در نتیجه بر نمودار 

 شهر تهران  به سمت نقاط ضعف و نقاط تهدید می باشد.

 بحث ونتيجه گيري:. 

 میswot تحلیل براساس تهران شهر ورزشی گردشگری فرصتهای قوت،ضعف؛تهدیدهاو نقاط بررسی حاضر پژوهش از هدف

 باستتانی، آثار و تهران،ابینه بازار در ستد داد ورزشی گردشگری زمینه در تهران شهر قوت نقاط که داد نشان  پژوهش نتایج.باشد

 ،سطح ورزشی المللی بین رویداهای برگزاری جهت مدیران باالی انگیزه ، بومی اقتصاد از گذاری سرمایه برای تهران توانایی
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 بین الزم هماهنگی و ،همکاری آشامیدنی و غذایی مواد ،کیفیت بازیها پخش و ورزش به مربوط اطالعات مردم،انتشار آگاهی

 عمومی ورزش،استقبال خصوص در علمی سمینارهای برگزاری ورزشی، پستهای در متخصص ،افراد گردشگران و ورزشی مدیران

 به آگاه و باتجربه افراد ورزش،وجود خصوص در شهر سطح در المللی بین ایرانیان،استاندارهای نوازی مهمان ، ورزشکاران از مردم

 نقاط حاصل نتایج همچنین. باشد می شهر اجتماعی ورزشی،امنیت مختلف رقابتهای المللی،برگزاری بین رویدادهای برگزاری امر

 برای مسئولین خواست در عدم دهد می نشان مطالعه مورد گروه دیگاه از ورزشی گردشگری زمینه در را تهران شهر ضعف

 بودن باال ورزش، خصوص در گذاری سرمایه به دولت کم توجه اعتباری، کارتهای مشکالت ورزش، طریق از بازایابی و اشتغالزایی

 عدم ورزش، منسجم ساختار وجود ریلی،عدم نقل و حمل ورزش، در گذاری سیاست عدم مختلف، های هزینه و قیمتها سطح

 ورزش خصوص در مختلف سایتهای وب از گیری بهره عدم دنیا، روز زبانهای به ورزش امر به اندکاران دست و مسئولین آشنایی

 تبلیغات هوایی، نقل و حمل ورزشکاران، برای ویژه تسهیالت وجود عدم دنیا، روز زبانهای به ورزشی الکترونیکی نشریات و

 تفریحی ـ ورزشی امکانات کمبود هتلها، کیفیت دنیا، روز تکنولوژی از استفاده عدم عمومی، نقل و حمل ورزشی، ـ گردشگری

 ورزشی گردشگری زمینه در خود واقعی جایگاه به رسیدن برای که باشد می پزشکی و بهداشتی امکانات تهران، شهر در مناسب

 را شدن ایدآل و اهداف به رسیدن منظور به جلو سمت به حرکت امکان همیشه فرصتها .گردد رفع حدودی تا فوق مشکالت باید

 می که باشد می ورزشی  گردشگری زمینه در بسیاری فرصتهای دارای بودن پایتخت دلیل به تهران نتیجه در.کنند می فراهم

 می گردشگری زمینه در تهران شهر موجود فرصتهای جمله از.نماید استفاده گردشگران بیشتر جذب برای فرصتها این از بایست

 به دولت کم توجه اعتباری، کارتهای مشکالت ورزش، طریق از بازایابی و اشتغالزایی برای مسئولین خواست در عدم به توان

 نقل و حمل ورزش، در گذاری سیاست عدم مختلف، های هزینه و قیمتها سطح بودن باال ورزش، خصوص در گذاری سرمایه

 بهره عدم دنیا، روز زبانهای به ورزش امر به اندکاران دست و مسئولین آشنایی عدم ورزش، منسجم ساختار وجود ریلی،عدم

 ویژه تسهیالت وجود عدم دنیا، روز زبانهای به ورزشی الکترونیکی نشریات و ورزش خصوص در مختلف سایتهای وب از گیری

 دنیا، روز تکنولوژی از استفاده عدم عمومی، نقل و حمل ورزشی، ـ گردشگری تبلیغات هوایی، نقل و حمل ورزشکاران، برای

 .نمود اشاره پزشکی و بهداشتی امکانات تهران، شهر در مناسب تفریحی ـ ورزشی امکانات کمبود هتلها، کیفیت

 ورزشی، رویدادهای انعکاس عدم شهر، هوای و آب به توان می  تهران شهر  ورزشی گردشگری زمینه در موجود محدودیتهای از

 چالشهای ،...(هوا،صدا،)شهر های آلودگی کشور، در مالی وجودحامیان عدم ورزش، خصوص در ویژه مراسم یا همایشها کمبود

 تعصبات ورزش، بخش در خارجی گذارهای سرمایه عدم سیاسی، و اقتصادی تحریمهای منطقه، کشورهای برخی با سیاسی

 اشاره خارجی ورزشکار بانوان شرکت خصوص در موجود مشکالت کشور، از خارج منفی تبلیغات پول، نوسان فرهنگی، ـ مذهبی

 .نمایند ارائه حلی راه مشکل این با مبارزه برای  مسئوالن بایست می که  کرد

 نقاط و ضعف نقاط سمت به  تهران شهر ورزشی گردشگری جایگاه swot نمودار  طبق دهد می نشان پژوهش نتایج که همانطور

 ورزش خدمات و امکانات سیاسی، ، اقتصادی های زمینه در  مشکالت  حل برای های برنامه باید  نتیجه در باشد می تهدید

 . برسد زمینه این در خود واقعی جایگاه به تهران شهر تا نمایند تدوین....و

 مراجع

 (،راهکارهای1303اندام، رضا،آقایی، علی اکبر، عنبریان،مهرداد، پارسوجو، علی ،) استان در ورزشی توریسم توسعة 

   .11-31(،8)1ورزشی،  مدیریت در معاصر همدان، پژوهشهای

 (،بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان 1301باللی،مریم،معین فرد،محمدرضا،حامدی،محمدرضا،امیراحمدی،ابوالقاسم)

 515-182(،13در مورد توسعه صعنت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی،مدیریت ورزشی،)

 رات دانشگاه تهراننتشا،ا ی پایدارشگردگردیکرروبا ستاییرو یشگردگر توسعه (1381،)ضارمحمد ،نیاضور 
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 (،بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در 1301معین فرد،محمد رضا،شرف جوادی،بتول،کاظم نژاد،انوشیروان)

 55-8(،2)پیایی5ایران،المپیک،
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