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بررسی وضعیت صنعت گردشگری 
ورزشی در ایران

 دکتر محمدرضا معين فرد؛ استادیار دانشگاه تربيت معلم سبزوار*
  دکتر سيدامير احمد مظفری؛ استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات

   دکتر بتول شرف جوادی؛ استادیار دانشگاه تربيت معلم
    دکتر انوشيروان کاظم نژاد؛ استاد دانشگاه تربيت مدرس

گردشگری ورزشی صنعتی پیشرو در اکثر کشورهای دنیاست که با رشد پیش بینی شده ای معادل 10 درصد در چكيده:
سال در حال اوج گیری و توسعه است )12،19(. با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های فراوان در جذب گردشگر 
ورزش��ی در ایران )8( و منافع مختلف ورزش��ی، اقتصادی، اجتماعی، زیس��ت محیطی، و سیاس��ی کشور، لزوم 
توجه به مباحث مختلف مدیریتی، بازاریابی، و س��رمایه گذاری در توس��عه و رشد این صنعت نوین در کشور ما 
ضروری به نظر می رس��د )5،7(. لذا، هدف از این پژوهش عبارت اس��ت از بررسی وضعیت موجود و مطلوب 
صنعت گردش��گری ورزش��ی کشور به منظور استفادة برنامه ریزان و مدیران کشور. روش این تحقیق توصیفی و 
از نوع زمینه یابی پیمایش��ی است. جامعة آماری عبارت بود از گروهی از متخصصان و اساتید دانشگاه و مدیران 
عالی در دو حوزة گردش��گری و ورزش��ی پایتخت که اطالعات و ش��ناخت کافی از حوزة گردشگری ورزشی 
داش��تند. با مراجعة حضوری مشخص ش��د تعداد 116 نفر از آنان قادرند در این طرح تحقیقی مشارکت نمایند 
که در نهایت از این تعداد 101 پرسش��نامه پس از پیگیری های مس��تمر جمع آوری ش��د. پرسشنامة این تحقیق 
محقق س��اخته و به صورت دو وجهی )وضعیت موجود و مطلوب( طراحی ش��د که پس از تأیید روایی )روایی 
س��ازه در بخش وضعیت موج��ود KMO =0/91 و در بخش وضعیت مطل��وب KMO=0/89( و پایایی )در 
بخش وضعیت موجود α=0/97 و در بخش وضعیت مطلوب α =0/95( به کار رفت. بر اس��اس نتایج به دس��ت 
آمده، مؤلفه های هشت گانة توسعة صنعت گردشگری ورزشی کشور )مدیریت و هماهنگی، حمایت های سیاسی 
و قانونی، بازاریابی، زیرس��اخت ها و اماکن و تأسیسات، ش��ناخت قابلیت ها و ظرفیت ها، تحقیقات و پژوهش، 
فرهنگ س��ازی و ایجاد انگیزش، و آموزش و تعلیم نیروی انس��انی( در وضعیت موجود و مطلوب مقایس��ه و 
اولویت بندی گردید. همچنین، ثابت شد بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های هشت گانة صنعت گردشگری 
ورزش��ی کشور تفاوت معناداری وجود دارد و مشخص شد بین دیده گاه های پاسخ دهندگان با مدارک تحصیلی 
مختلف )تربیت بدنی، گردش��گری، و مدیریت( همچنین بین دیدگاه متخصصان گردش��گری و ورزش، مدیران 
عالی در س��ازمان های گردشگری و ورزش��ی دربارة اهمیت مؤلفه های هشت گانه در توسعة صنعت گردشگری 
ورزشی کشور تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا در مقولة گردشگری ورزشی نیز دستیابی به توسعه و گسترش 
و بهره من��دی از منافع مختلف و رس��یدن به وضعیت مطلوب در عرصة جهانی، ب��دون مدیریت و برنامه ریزی 
صحیح و مناس��ب امکان پذیر نیس��ت. اما به نظر می رس��د آغاز مدیریت در این حوزه به پیش نیازهایی همچون 
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بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ايران

درک اهمیت توسعة این صنعت به دست مردم و مسئوالن، شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها، توسعة زیرساخت ها، وجود نیروی 
انسانی متخصص، و انجام تحقیقات و پژوهش بیش تر نیازمند است. 

واژگان کليدي: گردشگری ورزشی، وضعيت مطلوب، وضعيت موجود

* E. mail: moeinfard247@yahoo.com 

مقدمه
گردش��گری بزرگ ترین صنع��ت جهان )18( 
و ورزش یک��ی از صنای��ع بزرگ و ب��ا اهمیت در 
دنیای کنونی هس��تند ک��ه از تلفیق آن ه��ا یکی از 
ش��گفت انگیزترین صنای��ع خدماتی م��درن به نام 
صنعت »گردش��گری ورزشی« به وجود آمده است 
)12(. از اواسط دهة 1990 توجه از دو بخش صنایع 
و آکادمیک گردش��گری و ورزش به گردشگری 
ورزش��ی جلب ش��د )19(. طبق آمار کش��ورهای 
مختل��ف ح��دود 20 ت��ا 30 درصد گردش��گران، 
ورزش را دلی��ل اصلی س��فر خود عن��وان کردند؛ 
بی��ش از نیمی از س��فرهای تعطیالت را س��فرهایی 
تش��کیل می دهن��د که ه��دف آن ها ورزش��ی هم 
هس��ت )4(. لذا، گردش��گری ورزش��ی بخش در 
حال توسعة گردش��گری است که با توجه به آمار، 
حدود 32 درصد از توفیق ها و دستیابی های جهانی 
گردشگردی را به خود اختصاص می دهد و با توجه 
به تغییر س��بک زندگی و عالقة مردم به این پدیده 

اهمیت یافته است )22، 25(. 
از طرف��ی، پیش بینی های صورت گرفته نش��ان 
می دهند گردش��گری و سفر تا س��ال 2020 رشد 5 
درصدی در س��طح جهان خواهد داش��ت. اما جالب 
اس��ت بدانیم این پیش بینی ها در مورد گردش��گری 
ورزش��ی ت��ا س��ال 2020 رق��م 10 درصد را نش��ان 

می دهند )29(. 
گردش��گری  جهان��ی  س��ازمان  کل  دبی��ر 
)WTO(1 و رئی��س کمیت��ة بین الملل��ی المپیک2 
در پیامی مشترک در س��پتامبر 2004 تأکید کردند 
گردش��گری و ورزش دو نی��روی مح��رک برای 
ثبات در رش��د اقتصادی، اش��تغال زایی، و افزایش 
درآمدن��د )3(. ام��روزه، کش��ورهای مختل��ف با 
مدیری��ت و برنامه ریزی و به کارگیری راهبردهای 
مدون در تالش اند گردش��گری ورزشی را توسعه 
دهن��د. از اقدام��ات جهانی در ای��ن رابطه عبارت 
اس��ت از تأس��یس رش��تة تخصصی گردش��گری 
ورزش��ی در دانش��گاه های آمری��کا، انگلی��س، و 
استرالیا در س��طوح کارشناسی و کارشناسی ارشد، 
و دکت��ری، چاپ مجالت گردش��گری ورزش��ی، 
کنفرانس ه��ا و همایش ه��ای بین الملل��ی و ایج��اد 
س��ایت های اینترنتی به منظور معرفی جذابیت های 
گردشگری ورزش��ی و جذب گردشگر )26(. اما 
در کش��ور ما فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت، 
و نبود راهبردهای مدون و مش��خص باعث غفلت 
از این حوزه و از دس��ت رفتن فرصت های منحصر 
به فرد کش��ور شده اس��ت. با توجه به فواید فراوان 
اقتص��ادی، اجتماعی، سیاس��ی، فرهنگی، و محیط 

1. World Tourism Organization
2. International Olympic Committee 
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دكتر محمدرضا معین فرد، دكتر سیدامیر احمد مظفری، دكتر بتول شرف جوادی، دكتر انوشیروان كاظم نژاد

زیس��تی گردش��گری ورزش��ی و با درک اهمیت 
دس��تیابی به جامعه ای س��الم و با نش��اط، همچنین 
تمایل مردم به داش��تن تعطی��الت و تفریحات فعال 
و پویا، لزوم توجه مدیران، برنامه ریزان، و مسئوالن 
به مقولة گردشگری ورزشی و توسعة آن در کشور 

اجتناب ناپذیر می نماید )6، 11(.
ادب��ی فیروزج��اه )1385( پژوهش خ��ود را با 
هدف بررس��ی جاذبه ه��ای طبیعی ورزش��ی و مؤثر 
بر توس��عة گردشگری ورزش��ی کشور و مشکالت 
موجود در این حوزه از دیدگاه کارشناسان ورزشی 
و کارشناس��ان بخش گردش��گری کش��ور به انجام 
رساند. این پژوهش نش��ان می دهد باالترین اهمیت 
در توس��عة گردش��گری ورزش��ی کش��ور به شرح 
زیر اس��ت: جاذبه های تپه ن��وردی و طبیعت گردی؛ 
جاذبه های ورزش های س��احلی، آبی، و تابس��تانی؛ 
جاذبه های بیایان گردی و کویرنوردی؛ و جاذبه های 

شکار و صید )1(.
هن��رور )1383( تحقیق خود را ب��ا هدف تعیین 
عوامل س��وق دهنده، عوامل جلب کنن��ده، و عوامل 
بازدارندة مؤثر بر توسعة گردشگری بر پایة برگزاری 
رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور انجام داد. در 
این پژوهش محدودیت ها و موانع سفر گردشگران به 
دلیل رویدادهای ورزش��ی بین المللی نیز بررسی شده 

است )10(.
در س��ال 2000 در ط��رح پژوهش��ی توس��عة 
گردش��گری ورزشی اس��ترالیا، با عنوان »به سمت 
راهب��رد ملی گردش��گری ورزش��ی« ب��ا حمایت 
وزارت ورزش و گردش��گری اس��ترالیا، مدیران و 
افراد متخصص از مؤسسات دولتی محلی و ایالتی 
انجمن  انجمن های گردشگری،  صنایع ورزش��ی، 

ورزش استرالیا، و برجسته ترین محققان دانشگاهی 
و صنعتی ش��رکت داش��تند. این گروه در نهایت، 
مؤلفه های مهم در توسعة گردشگری ورزشی این 
کشور را موارد زیر برشمردند: رویکرد راهبردی، 
هماهنگی و ارتباطات، توس��عة منطقه ای و بخشی، 
پژوهش، توسعة اماکن و تأسیسات، تأمین بودجه، 
آموزش و پرورش، و مدل های اقتصادی استاندارد 

شده )15(.
ی��ات و همکاران��ش )2006( ک��ه برنامه ریزان 
انجمن گردش��گری ورزش��ی کانادا بودند، الگوی 
برنامه ریزی و طرح کاربردی توس��عة گردش��گری 
ورزش��ی را در کنگ��رة این انجمن در س��ال 2006 
مطرح کردند و ادعا کردند این الگو جامع و جهانی 
است. در این الگوی برنامه ریزی، مؤلفه های مهم در 
توسعة گردشگری ورزشی به قرار زیر عنوان شدند: 
آم��وزش و توس��عة داوطلبان، توس��عة مهارت های 
گس��ترش  آن،  فراینده��ای  و  روی��داد  مدیری��ت 
مش��ارکت حامیان مالی، درک بهتر در مورد دانش 
ای��ن صنعت، گس��ترش همکاری ب��ا جوامع دیگر، 
گسترش توجهات سیاسی، س��رمایه گذرای بیش تر 
در ورزش، اس��تفاده از راهبرده��ای جدید، افزایش 
آگاهی های عمومی، افزایش اعتبارات بازاریابی، و 

افزایش حمایت های ایالتی )31(.
در جمع بندی کلی این پژوهش ها، به این نتیجه 
می رس��یم که رش��د و توس��عة صنعت گردشگری 
ورزش��ی در کش��ورهای مختلف اهمیت دارند، از 
جمل��ه ضرورت مدیری��ت و برنامه ری��زی صحیح، 
تعیی��ن اه��داف و راهبرده��ای بازاریاب��ی، انج��ام 
تحقیقات و پژوهش های منس��جم و بنیادی، توسعة 
زیرساخت ها، ش��ناخت پتانس��یل ها و توسعة آن ها، 
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بررس��ی انگیزش ها و آموزش اف��راد. این موارد در 
س��اخت چارچوب های اصل��ی و تحقق اهداف این 

پژوهش نیز لحاظ شده اند.

روش شناسی 
روش ای��ن تحقی��ق توصیفی از ن��وع زمینه یابی 
پیمایشی اس��ت. در این پژوهش، محققان با استفاده 
از پرسش��نامه ک��ه از ابزاره��ای تحقی��ق زمینه یابی 
اس��ت، به شناس��ایی وضعی��ت موج��ود و مطلوب 
مؤلفه های توسعة صنعت گردشگری ورزشی کشور 

پرداخته اند. 
جامع��ة آماری این تحقیق به صورت کل ش��مار 
عبارت بود از متخصصان و اساتید دانشگاه و مدیران 
عالی در دو حوزة گردش��گری و ورزش��ی پایتخت. 
این انتخاب به دلیل مؤثر بودن آنان در تصمیم گیری 
و سیاست گذاری کشور، و شناخت و اطالعات کافی 
آنان در این حوزه ها بوده اس��ت. بر این مبنا با مراجعة 
حضوری محققان به این افراد مش��خص شد 116 نفر 
از آن��ان قادرن��د در این طرح تحقیقی به پرسش��نامه 
پاسخ دهند. در نهایت، نمونة آماری این تحقیق 101 
نفر بود که این تعداد پاسخ دهنده حدود 0/87 جامعة 

آماری را تشکیل داد. 
در ای��ن تحقی��ق، با توج��ه به عدم دسترس��ی به 
پرسش��نامه ای اس��تاندارد که با اه��داف این پژوهش 
سازگار و منطبق باش��د از پرسشنامه ای محقق ساخته 
جه��ت جم��ع آوری اطالع��ات اس��تفاده ش��د. این 
پرسشنامه برای تعیین اعتبار بین 12 استاد و متخصص 
مدیریت ورزش��ی و گردشگری توزیع شد و پس از 
بازنگ��ری و اصالح به کار رفت. ب��رای تعیین روایی 
س��ازه از روش تحلی��ل عامل��ی تأیی��دی ب��ه منظور 

بررس��ی صحت حیطه بن��دی مؤلفه های هش��ت گانة 
این پرسش��نامه استفاده ش��د و مورد تأیید قرا گرفت 
)در وضعیت موج��ود KMO=0/91 و در وضعیت 

 .)KMO=./89 مطلوب
 برای تعیین پایایی پرسش��نامه نیز از روش آلفای 
کرونباخ استفاده ش��د که ثبات درونی پرسشنامه در 
وضعی��ت موج��ود α =0/97 و در وضعی��ت مطلوب 

α=0/95 به دست آمد. 
ب��رای  عم��ده  روش  دو  از  تحقی��ق  ای��ن  در 
جمع آوری اطالعات اس��تفاده شد. در جمع آوری 
اطالعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از مطالعات 
کتابخان��ه ای و در جمع آوری داده ه��ای آماری از 
روش پرسش��نامه اس��تفاده ش��د. برنامه ریزی الزم 
در جم��ع آوری پرسش��نامه ها در دوره ای دو ماه��ه 
برنامه ری��زی و انجام ش��د. الزم به ذکر اس��ت که 
پرسش��نامة ط��رح تحقی��ق را محققان ب��ه صورت 

حضوری توزیع و جمع آوری کردند. 
در ای��ن پژوهش از آم��ار توصیفی برای خالصه 
ک��ردن و طبقه بن��دی داده ه��ای خام اس��تفاده ش��د. 
برای محاس��بة ش��اخص های پراکندگ��ی از آزمون 
کالموگراف- اسمیرنوف و از آزمون لِوین به منظور 
تعیین همگنی واریانس بین متغیرها استفاده شد. برای 
مقایس��ه و تعیین تفاوت نگرش متخصصان ومدیران 
گردش��گری و ورزش، تحلیل واریانس یک سویه و 
برای بررس��ی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب 
در صنعت گردش��گری ورزشی کش��ور آزمون t به 
کار رف��ت. همچنی��ن، از آزمون ه��ای تحلیل عاملی 
)آزم��ون بارتل��ت و KMO 1( در بررس��ی و تعیین 
اهمیت عوامل مؤثر بر توس��عة صنعت گردش��گری 

1. Kaiser- Meyer- Olkin
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ورزشی کشور استفاده شد. 

یافته ها 
تحلیل توصیفی اطالعات مربوط به ویژگی های 
فردی نمونة آماری تحقیق نش��ان داد 82/22 درصد 
از پاس��خ دهندگان م��رد و 17/8 درص��د زن بودند. 
می��زان تحصی��الت 28/7 درص��د پاس��خ دهندگان 
کارشناس��ی، 39/6 درصد کارشناسی ارشد، و 29/7 
درص��د دکتری بود. همچنین، محل اش��تغال به کار 
30/7 درص��د پاس��خ دهندگان دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالی، 22/8 درصد س��ازمان تربیت بدنی و 
فدراس��یون ها، و 27/7 درصد سازمان گردشگری و 

ادارات تابعة آن بوده است. 
با توجه به تحلیل عاملی، با استفاده از آزمون بارتلت 
و KMO، مؤلفه ه��ای هش��ت گانة ای��ن پژوه��ش در 
وضعیت موجود و مطلوب تنها یک فاکتور اس��ت که 
ما آن را »توسعة گردشگری ورزشی کشور« می نامیم و 
نشان دهندة صحیح بودن حیطه بندی عوامل مربوط است 
)در وضعی��ت موج��ود KMO =0/91 و در وضعیت 
مطل��وب KMO=0/89(. بار عاملی هر یک از عوامل 

تشکیل دهنده در جدول 1 درج شده است. 
با توجه به جدول 2 و با تأکید بر میانگین های به دست 
آمده، از نظر پاس��خ دهندگان میزان اهمیت هر یک از 
مؤلفه های صنعت گردش��گری ورزش��ی در وضعیت 

جدول	1.	بررسی	بار	عاملی	و	رتبة	مؤلفه	های	تأثیرگذار	بر	توسعة	صنعت	گردشگری	ورزشی	كشور	در	
وضعیت	موجود	و	مطلوب

بار عاملی در مؤلفه ها 
وضعیت موجود 

رتبه در 
وضعیت موجود

بار عاملی در 
وضعیت مطلوب 

رتبه در وضعیت 
مطلوب 

0/73180/8356مدیریت و هماهنگی 

0/82150/7465حمایت های سیاسی و قانونی 

0/86120/8651بازاریابی 

0/82240/6358زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات 

0/88410/8212شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها 

0/84430/7943تحقیق و پژوهش

0/77560/7337فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش 

0/74870/7634آموزش و تعلیم نیروی انسانی 
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موجود کم بوده است؛ به جز مؤلفة »حمایت های سیاسی 
و قانونی« که متوسط ارزیابی شد. 

با توج��ه به جدول 3 و با تأکی��د بر میانگین های 
به دست آمده، از نظر پاس��خ دهندگان میزان اهمیت 
هر یک از مؤلفه های صنعت گردشگری ورزشی در 
وضعیت مطلوب خیلی زیاد ارزیابی ش��د. با توجه به 
ج��دول 4 و با تأکید بر میانگین های به دس��ت آمده، 
بیش تری��ن اختالف بین وضعی��ت موجود و مطلوب 
که هم��ان تحلیل فاصله ای اس��ت، مرب��وط به مؤلفة 
»بازاریاب��ی« و کمتری��ن اخت��الف مربوط ب��ه مؤلفة 

»فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش« است.  
 t ب��ا توجه به جدول 5 و با تأکید بر میزان مقادیر
به دس��ت آمده، بین میانگین های مرتبط با مؤلفه های 
هش��ت گانة صنعت گردشگری ورزش��ی کشور در 

بررس��ی وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری 
وجود دارد )در سطح α=0/01(. با توجه به جدول 6 
و ب��ا تأکید بر میزان مقادیر F بدس��ت آمده، می توان 
مط��رح نمود ک��ه در وضعیت مطلوب بی��ن دیدگاه 
پاس��خ دهندگان که دارای م��دارک تحصیلی تربیت 
بدنی، گردشگری و مدیریت بودند، تفاوت معنی دار 

وجود ندارد.
و در نهای��ت، ب��ا توج��ه به ج��دول 7 و با تأکید 
ب��ر می��زان مقادی��ر F به دس��ت آم��ده، در وضعیت 
مطل��وب بین دیدگاه های متخصصان گردش��گری و 
ورزش��ی، مدیران عالی در س��ازمان های گردشگری 
و س��ازمان های ورزش��ی در مورد اهمیت مؤلفه های 
هشت گانة صنعت گردشگری ورزشی کشور تفاوت 

معناداری وجود ندارد. 

جدول	2.	توصیف	اهمیت	مؤلفه	های	هشت	گانة	صنعت	گردشگری	ورزشی	در	وضعیت	موجود	از	دیدگاه	پاسخ	دهندگان	

انحراف میانگینحد اکثرحداقل مؤلفه 
استاندارد

میزان 
اهمیت *

کم1/113/741/8290/434مدیریت و هماهنگی 

متوسط 0/773/852/0690/557حمایت های سیاسی و قانونی 

کم 0/904/001/9440/632بازاریابی

کم 0/605/001/9340/691زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات 

کم 0/674/331/9630/636شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها 

کم0/574/571/8910/673تحقیق و پژوهش 

کم1/003/801/9660/562فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش 

کم0/713/141/8830/575آموزش و تعلیم نیروی انسانی 

*کمتر از 1: خیلی کم؛ 1 تا 2: کم؛ 2 تا 3: متوسط؛ 3 تا 4: زیاد؛ 4 تا 5: خیلی زیاد 
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جدول	3.	توصیف	اهمیت	مؤلفه		های	هشت	گانة	صنعت	گردشگری	ورزشی	در	وضعیت	مطلوب	از	دیدگاه	پاسخ	دهندگان	

انحراف میانگینحد اکثرحداقل مؤلفه 
استاندارد

میزان 
اهمیت *

خیلی زیاد 2/375/004/180/43مدیریت و هماهنگی 

خیلی زیاد 2/775/004/330/43حمایت های سیاسی و قانونی 

خیلی زیاد 1/505/004/340/55بازاریابی 

خیلی زیاد *0/805/004/380/62زیرساخت ها و اماکن تأسیسات 

خیلی زیاد 2/675/004/350/48شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها 

خیلی زیاد 1/715/004/270/58تحقیق و پژوهش 

خیلی زیاد 2/505/004/240/51فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش 

خیلی زیاد 3/005/004/290/52آموزش و تعلیم نیروی انسانی 

* کمتر از 1: خیلی کم؛ 1 تا 2: کم؛ 2 تا 3: متوسط؛ 3 تا 4: زیاد؛ 4 تا5: خیلی زیاد

جدول	4.	مقایسة	توصیفی	وضعیت	موجود	و	مطلوب	مؤلفه	های	اصلی	تحقیق

میانگین در وضعیت مؤلفه های اصلی 
مطلوب 

میانگین در وضعیت 
موجود

میزان اختالف 

4/18461/82952/3552مدیریت و هماهنگی 

4/33802/06922/2688حمایت سیاسی و قانونی 

2/4861*4/43071/9446بازاریابی 

4/38811/93472/4534زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات 

4/35831/96332/3950شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها 

4/27541/89182/3836تحقیق و پژوهش 

4/24741/99692/2505فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش 

4/29311/88372/4096آموزش و تعلیم نیروی انسانی 
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جدول	.5	t	زوجی	)هم	بسته(	مرتبط	با	مقایسة	وضعیت	موجود	و	مطلوب	مؤلفه	های	هشت	گانة	صنعت	
گردشگری	ورزشی

میانگینسطوحمؤلفه 
انحراف 

مقدار pمقدار tمعیار

مدیریت و هماهنگی

37/960/00-1/820/43وضعیت موجود

4/180/43وضعیت مطلوب

حمایت سیاسی و قانونی

33/660/00-2/060/55وضعیت موجود

4/330/43وضعیت مطلوب

بازاریابی

30/330/00-1/940/63وضعیت موجود

4/340/55وضعیت مطلوب

زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات

29/040/00-1/930/69وضعیت موجود

4/380/62وضعیت مطلوب

شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها

30/350/00-1/960/63وضعیت موجود

4/350/48وضعیت مطلوب

تحقیق و پژوهش

27/980/00-1/870/67وضعیت موجود

4/270/58وضعیت مطلوب

فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش

28/780/00-1/990/56وضعیت موجود

4/240/51وضعیت مطلوب

آموزش و تعلیم نیروی انسانی

29/530/00-1/870/57وضعیت موجود

4/280/52وضعیت مطلوب
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جدول	6.	تحلیل	واریانس	مقایسة	مؤلفه	های	هشت	گانة	صنعت	گردشگری	ورزشی	كشور	در	وضعیت	مطلوب	با	تأكید	
بر	رشتة	تحصیلی	پاسخ	دهندگان	)تربیت	بدنی،	گردشگری،	و	مدیریت(

میزان Fانحراف معیارمیانگینرشتهمؤلـفه
سطح 

معناداری

مدیریت و هماهنگی

4/270/451/030/361تربیت بدنی

4/190/31گردشگری

4/100/49مدیریت

حمایت های سیاسی و قانونی

4/310/540/440/641تربیت بدنی

4/340/32گردشگری

4/420/28مدیریت

بازاریابی

4/380/560/1970/821تربیت بدنی

4/340/42گردشگری

4/280/70مدیریت

زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات

4/460/521/450/240تربیت بدنی

4/520/33گردشگری

4/200/90مدیریت

شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها

4/300/550/880/417تربیت بدنی

4/510/36گردشگری

4/310/46مدیریت

تحقیق و پژوهش

4/340/690/560/571تربیت بدنی

4/340/43گردشگری

4/170/55مدیریت

فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش

4/260/510/610/542تربیت بدنی

4/140/47گردشگری

4/330/42مدیریت

آموزش و تعلیم نیروی انسانی

4/380/491/280/284تربیت بدنی

4/300/42گردشگری

4/170/45مدیریت 
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جدول	7.	تحلیل	واریانس	مقایسة	مؤلفه	های	هشت	گانة	صنعت	گردشگری	ورزشی	در	وضعیت	مطلوب	با	تأكید	بر	
محل	كار	پاسخ	دهندگان	

انحراف میانگینمحل کار*مؤلـفه
سطح میزان Fمعیار

معناداری

مدیریت و هماهنگی

14/160/56

0/3780/686 24/150/40
34/250/40

حمایت های سیاسی و قانونی

14/300/53

0/9540/389 24/310/41
34/450/38

بازاریابی

14/230/76

1/1100/334 24/300/49
34/460/43

زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات

14/250/82

2/1500/123 24/560/39
34/490/45

شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها

14/250/56

2/4800/090 24/270/48
34/510/40

تحقیق و پژوهش

14/250/77

0/0730/929 24/240/51
34/300/50

فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش

14/220/60

0/0190/981 24/200/51
34/230/48

آموزش و تعلیم نیروی انسانی

14/260/58

0/0180/982 24/250/47
34/280/59
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*1. متخصصان گردش��گری و ورزش��ی؛ 2. مدیران عالی در س��ازمان های 
گردشگری؛ 3. مدیران عالی در سازمان های ورزشی

بحث و نتيجه گيری
در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد از دیدگاه 
مدیران و متخصصان گردش��گری و ورزشی کشور، 
مؤلف��ة »زیرس��اخت ها و اماک��ن و تأسیس��ات« در 
وضعی��ت موجود ب��ا میانگی��ن 1/934 دارای اهمیت 
ک��م و در »وضعیت مطلوب«، با میانگین 4/38 دارای 
اهمی��ت خیلی زیاد اس��ت ک��ه مهم تری��ن مؤلفه در 
توسعة صنعت گردشگری کشور محسوب می شود و 
بیش ترین اهمیت را در این تحقیق به خود اختصاص 

داده است. 
رش��د   )2001( همکاران��ش  و  وس��ت بک 
»زیرس��اخت ها و اماک��ن و تأسیس��ات ورزش��ی« را 
عوام��ل مهمی در توس��عة گردش��گری ورزش��ی و 
کس��ب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و اماکن 

و تأسیسات معرفی کردند )30(. 
ادب��ی فیروزج��اه )1385( مش��کالت مربوط به 
زیرساخت ها را یکی از مهم ترین مشکالت در توسعة 
صنعت گردش��گری ورزشی معرفی کرده است. لذا، 
مسئوالن باید در جهت توسعة زیرساخت های کشور 
همچون حمل و نقل )هوایی، ج��اده ای، و دریایی(، 
اماکن اقامتی و غذاخوری ها، همچنین ساخت اماکن 
و تأسیس��ات ورزش��ی چند منظوره و مناس��ب برای 
برگ��زاری رویداده��ای ورزش��ی و فعالیت های غیر 
رقابتی و تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی 

اقدام نمایند )1(.
یافته های این تحقیق همچنین نش��ان داد مؤلفة 
»ش��ناخت قابلیت ه��ا و ظرفیت ه��ا« در وضعی��ت 

موج��ود با میانگین 1/963 دارای اهمیت کم و در 
وضعیت مطلوب با میانگی��ن 4/35 دارای اهمیت 

خیلی زیاد است. 
ی��ات و همکاران��ش )2004( ک��ه برنامه ری��زان 
انجمن گردشگری ورزش��ی کانادا بودند در الگوی 
برنامه ری��زی و ط��رح عملیات��ی خود به تش��خیص، 
برآورد، و توسعة قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری 
ورزش��ی اش��اره و تأکی��د کرده ان��د )31(. قابلیت ها 
و توانمندی ها نی��ز مؤلفه ای مهم در کس��ب میزبانی 

رویدادهای بین المللی محسوب می شوند )30(. 
با توجه به اهمیت ش��ناخت و توسعة قابلیت ها و 
ظرفیت ه��ا، و نتایج تحقیقات وی��د )2001(، کزاک 
)2002(، و صدیق زارع��ی )1384(، همچنین فاصلة 
زی��اد وضعیت موج��ود و وضعیت مطل��وب در این 
موضوع، به نظر می رس��د این مؤلف��ه عاملی مهم در 
توس��عة گردش��گری ورزشی کشور اس��ت که برای 
رس��یدن به وضعیتی مطلوب در این صنعت باید بدان 
توجه و اهتمام خاص داش��ت. لذا، نقش پژوهشگران 
و محققان در ش��ناخت و بررس��ی این قابلیت ها، چه 
طبیعی و چه مصنوعی، و معرفی آن ها به سیاستگذران 

و برنامه ریزان اهمیت فراوان دارد )5، 21، 28(.
مؤلف��ة  تحقی��ق،  پاس��خ دهندگان  دی��دگاه  از 
»بازاریاب��ی« در وضعیت موجود ب��ا میانگین 1/944 
دارای اهمیت ک��م و در وضعیت مطلوب با میانگین 

4/34 دارای اهمیت خیلی زیاد است. 
یک��ی از راهکارهای مهم توس��عة گردش��گری 
ورزشی کشور فعالیت در زمینة بازاریابی گردشگری 
ورزشی و کسب درآمد است )5(. این مطلب با نتایج 
تحقیقات هن��رور )1383(، وی��د )2006(، و ناصری 
بنابرای��ن،   .)29  ،10  ،9( دارد  همخوان��ی   )1375(
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با توج��ه ب��ه یافته های ای��ن تحقیق به نظر می رس��د 
انج��ام فعالیت ه��ای بازاریابی رک��ن مهمی در جلب 
گردش��گران ورزشی و توس��عة این صنعت است که 
با توجه ب��ه فاصلة زیاد وضعی��ت موجود و وضعیت 
مطل��وب، بازاریابان برای بهره گی��ری از آثار متقابل 
بین گردش��گری و ورزش باید به توسعة آمیخته های 
مختل��ف بازاریابی )محصول، قیم��ت، مکان و ارتقا( 
توجه داش��ته باشند و با شناس��ایی بازارهای هدف و 
بازاریابی جداگان��ه و ایجاد راهبرده��ای درازمدت 
)21( در این زمینه تالش کنند. اگر این روند با عرضة 
خدمات مناسب آژانس های گردشگری همراه شود، 
رضایت مندی بیش تری برای گردشگران ورزشی به 

همراه خواهد داشت. 
نتای��ج ای��ن تحقی��ق همچنی��ن نش��ان داد مؤلفة 
از طری��ق  قانون��ی« ک��ه  »حمایت ه��ای سیاس��ی و 
س��ازمان های دولتی و نهاده��ای قانونگذار حکومتی 
انجام پذی��ر اس��ت، در وضعی��ت موجود ب��ا میانگین 
2/069 دارای اهمیت متوس��ط و در وضعیت مطلوب 
ب��ا میانگی��ن 4/33 دارای اهمیت خیلی زیاد اس��ت، 
که نش��ان دهندة ض��رورت توجه مس��ئوالن دولتی و 
سیاس��تگذران کش��ور به تصویب و اج��رای قوانین 
حمایتی در این باره است. خوشبختانه، نسبت به سایر 
مؤلفه ه��ا در وضعیت موج��ود دارای امتیاز بیش تری 
اس��ت. در تحقیقات ناصری )1375( و وید )2006( 
نیز بر اهمیت این مؤلفه تأکید ش��ده اس��ت )8، 28(. 
ب��ا توجه به اینکه برای توس��عة صنعت گردش��گری 
ورزشی کشور لزوم تصویب، تفسیر، و اصالح بعضی 
قوانین ضروری است، الزم است قوانین تسهیل کننده 
و مناس��بی در خص��وص ص��دور وی��زا و روادی��د، 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد نظام بانکی 

بین الملل��ی، ضوابط مربوط به پوش��ش گردش��گران 
خارجی، و بیمه های گردش��گری به تصویب رس��ند 
و ب��ه مرحلة اج��را درآین��د. در غیر ای��ن صورت و 
ب��دون حمایت های سیاس��ی و قانون��ی دولتمردان و 
قانونگذاران کش��ور، توس��عة صنعت گردشگری و 
متعاقب آن صنعت گردشگری ورزشی توهمی بیش 

نخواهد بود. 
الزم به ذکر است که تنها مؤلفه ای که در وضعیت 
موج��ود پاس��خ دهندگان این تحقی��ق دارای اهمیت 
متوس��ط ارزیابی ش��د )س��ایر مؤلفه ها را کم اهمیت 
دانستند(، مؤلفة »حمایت های سیاسی و قانونی« است 
که در ح��ال حاضر وضعیت بهتری را در بین س��ایر 
عوامل دخیل در توس��عة گردشگری ورزشی کشور 
دارد و نش��ان دهندة این مطلب اس��ت که مسئوالن و 
قانونگذاران کش��ور از اهمیت موضوع گردش��گری 
و توس��عة آن چندان بی خبر نیستند و جای امیدواری 
اس��ت که در آینده ش��اهد حمایت های آنان در این 

زمینه و شکوفایی این صنعت در کشور باشیم. 
»تعلی��م و آموزش نی��روی انس��انی« مؤلفة مهم 
دیگ��ری اس��ت که در توس��عة صنعت گردش��گری 
دی��دگاه  از  دارد.  مش��ارکت  کش��ور  ورزش��ی 
پاس��خ دهندگان این مؤلفه در وضعیت موجود کشور 
ب��ا میانگی��ن 1/883 دارای اهمی��ت کم اس��ت و در 
وضعیت مطلوب با میانگین 4/34 ثابت شد این مؤلفه 
در توسعة این صنعت دارای اهمیت خیلی زیاد است. 
لذا، با توجه به ش��کاف نسبتاً زیاد بین وضع موجود و 
مطلوب، تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با این 
حوزه باید در راهبردهای توسعة صنعت گردشگری 

ورزشی کشور لحاظ شود. 
نتای��ج تحقیقات ی��ات و همکاران��ش )2006(، 
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ریچ��ی و ادای��ر )2002( نی��ز یافتة تحقی��ق حاضر را 
تأیید می کنند و بر اهمیت آموزش، تعلیم، و توس��عة 
مهارت ه��ای نی��روی انس��انی در جهت توس��عة این 
صنع��ت تأکید دارند )26، 31(. معم��والً برنامه ریزان 
و قانونگ��ذاران و مدیران ملی و منطقه ای )اس��تانی( 
دید محدودی دربارة پیوند بین گردشگری و ورزش 
دارن��د و ع��دم درک آن��ان از نقش ه��ا و محدودة 
وظایف در س��ازمان های درگیر تأیید شده است. لذا، 
آموزش مدیران و مسئوالن در دو حوزة گردشگری 
و ورزشی کشور دربارة آشنایی با حوزة گردشگری 
ورزش��ی و اهمیت آن نیزالزم است دنبال شود. زمینة 
ایجاد آموزش های آکادمیک و صدور گواهینامه های 
معتبر در حوزة گردشگری ورزشی نیز از راهبردهای 
مهمی اس��ت که مس��ئولیت آن بر دوش دانشگاهیان 
و متخصصان این حوزه اس��ت تا ب��ا ایجاد برنامه ها و 
مواد درسی با محتوای مناسب و تربیت نیروی انسانی 

متخصص، زمینة توسعة این صنعت را فراهم کنند. 
از دی��دگاه پاس��خ دهندگان این تحقی��ق، مؤلفة 
»تحقی��ق و پژوهش« در وضعیت موج��ود با میانگین 
1/89 دارای اهمیت کم ارزیابی شد. همچنین، ثابت 
ش��د این مؤلفه در وضعیت مطلوب با میانگین 4/27 
دارای اهمیت خیلی زیاد است. فاصلة قابل توجه بین 
وضعیت موجود و مطلوب در این مؤلفه، نشان دهندة 
نیاز به تحقیقات و پژوهش های بیش تر دربارة شناخت 

بهتر این حوزه و آثار آن است. 
نتایج تحقیقات سوارت و باب )2007(، ماسن و 
لیبرمن )2000(، همچنین س��ند راهبردی گردشگری 
ورزش��ی اس��ترالیا )2000( یافته های تحقیق در زمینة 
»تحقی��ق و پژوهش« و اهمیت آن در توس��عة صنعت 
گردشگری ورزشی را تأیید می کنند )15، 24، 27(. 

با توجه به یافته های این تحقیق و اهمیت تحقیقات 
پژوهش��ی در این زمینه در کشور، بر نیاز به تحقیقات 
منظم و متنوع تر تأکید می ش��ود تا از ابتدا دانش پایة 
گردش��گری ورزشی از طریق آن ساخته شود. تطابق 
و هماهنگی بین دو بخش تحقیقات و آموزش در این 
حوزه نیز از موارد دیگری اس��ت که باید مورد توجه 
برنامه ری��زان قرار گیرد تا از ای��ن طریق ضمن انتقال 
تجربیات پژوهشی به بخش آموزش، منافع مضاعفی 

در راستای توسعة این صنعت حاصل گردد. 
از دی��دگاه مدی��ران و متخصصان گردش��گری 
و ورزش کش��ور، مؤلف��ة »فرهنگ س��ازی و ایجاد 
انگی��زش« در وضعیت موج��ود با میانگی��ن 1/966 
کم اهمیت ارزیابی ش��د. همچنین، مشخص شد این 
مؤلف��ه در وضعیت مطلوب ب��ا میانگین 4/24 دارای 
اهمیت خیلی زیاد است. بنابراین، یافته های پژوهشی 
حاضر ضمن تأکید بر اهمیت فرهنگ سازی و ایجاد 
انگیزش در توس��عة گردش��گری ورزشی، بر فاصلة 
معن��ادار بین وضعیت موجود و مطلوب این مؤلفه در 

کشور اشاره دارد. 
این مطلب با نتایج تحقیقات مراسلی )1374(، 
اله��ام )1376(، گرویس و همکاران��ش )2003(، 
بوچ��ت و همکاران��ش )2004(، کاس��تا و چلیپ 
)2005(، و فانک و تنیل )2007( مطابقت دارد )2، 
3، 7، 17، 19، 20(. ب��ا توجه ب��ه نتایج این تحقیق 
و س��ایر تحقیقات داخلی، وضعی��ت این مؤلفه در 
کشور مناسب نیست، لذا باید تدابیر مناسبی در این 
باره اتخاذ ک��رد تا ضمن باالرفتن درک بین المللی 
در جامعه و پذیرش گردشگران خارجی، شرایطی 
را نی��ز ب��رای تأمین نیازه��ا، توجه ب��ه انگیزه ها، و 
احت��رام به فرهنگ و اعتقادات آنان ایجاد کنیم که 
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وظیفه ای انسانی است. 
در نهایت، از دیدگاه پاسخ دهندگان این تحقیق، 
مؤلفة »مدیری��ت و هماهنگ��ی« در وضعیت موجود 
ب��ا میانگین 1/829 کم اهمیت ارزیابی ش��د. همچنین 
مشخص شد این مؤلفه در وضعیت مطلوب با میانگین 
4/18 دارای اهمی��ت خیل��ی زی��اد اس��ت. بنابراین، 
یافته های تحقیق حاضر، ضمن تأکید بر اهمیت مؤلفة 
مدیریت و هماهنگی در توس��عة صنعت گردشگری 
ورزشی، فاصلة معنادار بین وضعیت موجود و مطلوب 

این مؤلفه در کشور را نیز ثابت می کند. 
تحقیق��ات فراوانی وج��ود دارند که ای��ن یافتة 
تحقی��ق را تأیید می کنند. تحقیق��ات ادبی فیروزجاه 
)1385(، ناص��ری )1375(، کرتزمن و زوار )2005(، 
س��ورات و ب��اب )2007( نتیجة این تحقی��ق را تأیید 

می کنند )1، 9، 23، 27(. 

مدیریت رون��د حرکت از وضع موجود به وضع 
مطل��وب را هدای��ت می کن��د و در هر لحظ��ه برای 
آین��ده ای بهتر در تکاپوس��ت و مهم تری��ن مقوله ای 
است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی، اقتصادی، 
و سیاس��ی جامعه ب��دان توجه ک��رد )13(. ل��ذا، در 
مقولة گردش��گری ورزشی نیز دس��تیابی به توسعه و 
گس��ترش بهره من��دی از منافع مختلف و رس��یدن به 
وضعیت مطل��وب در عرصة جهانی بدون مدیریت و 

برنامه ریزی صحیح و مناسب امکان پذیر نیست. 
بنابرای��ن، ب��ا توج��ه به ای��ن یافته ه��ا مؤلفه های 
هش��ت گانة مط��رح در ای��ن تحقیق نق��ش مهمی در 
صنعت گردش��گری ورزش��ی کش��ور دارند. به نظر 
می رسد توجه سازمان های دولتی و خصوصی در دو 
بخش گردشگری و ورزش به این مؤلفه ها راهگشای 

توسعة این صنعت در کشور باشد. 
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