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بررسی تطبيقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از ديدگاه مديران و 
   دست اندرکاران ورزش ايران و استراليا

  مهرداد محرم زاده   _ ١١امير قيامی راد
  استاديار گروه تربيت بدنی دانشگاه اروميه _ ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز عضو هيأت علم

  
  چكيده

 عامل کلی ستهبررسی تطبيقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی در قالب سه د, پژوهش حاضرهدف 

بدين . ستاران و استراليا  از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش اي"جلب کننده و بازدارنده, عوامل سوق دهنده"

 مدير و دست ۲۵ مدير و دست اندرکار ورزش از کميتة ملی المپيک و سازمان تربيت بدنی کشور ايران و ۲۵منظور 
به ماهيت تحليلی تحقيق با توجه . اندرکار ورزش از کميتة ملی المپيک کشور استراليا به عنوان نمونه انتخاب شدند

 گزينه ای ليکرت طراحی و بين آزمودنی های مورد نظر توزيع ۵ای بر اساس مقياس مة محقق ساخته اپرسشن, حاضر
ويرايش و از طريق , داده ها استخراج, SPSSبا استفاده از بستة نرم افزار آماری , پس از جمع آوری اطالعات. شد

ه بين ديدگاه مديران و به طور کلی نتايج تحقيق حاضر نشان داد ک.  تجزيه و تحليل شدندt-Studentآماری  آزمون
ده و باز دارنده تفاوت ندست اندرکاران ورزش ايران با مديران و دست اندرکاران استراليا در خصوص عوامل جلب کن

به نحوی که مديران و دست  اندرکاران ورزش استراليا به عوامل جلب کننده بيشتر از مديران , معنی داری وجود دارد
در حالی که مديران ودست اندرکاران ورزش ايران به اهميت عوامل ,  اهميت می دهندو دست اندرکاران ورزش ايران

  .بازدارنده بيشتر از مديران و دست اندرکاران استراليا تاکيد می کنند
  

  هاي كليدي واژه
   . ٦ و گردشگری ورزشی٥گردشگری, ٤عوامل بازدارنده , ٣عوامل جلب کننده, ٢عوامل سوق دهنده
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2 - Pull Factors 
3 - Push Factors 
4 - Inhibiting Factors 
5 - Tourism  
6 - Sport Tourism  
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  مقدمه  

 ) تريليون دالر  ۵/۴(تجارتی چند ميليون دالری است که رشد زيادی         , ی ورزشی گردشگر
 ۲۰۱۱انتظـار مـی رود تـا سـال          , و بر اساس برآوردهای صورت گرفته     ) ۵(در سطح دنيا دارد     

شهرها و مناطقی از    .  درصد از اقتصاد بومی بسياری از کشورها را در برگيرد          ۱۰ميالدی حدود   
 ۱۰در اين رشـد     , شاگران مسابقات و رويدادهای ورزشی می باشند      سراسر دنيا که پذيرای تما    

 درصد کـل درآمـد      ۲۵در بعضی از کشورها ورزش به تنهايي بيش از          ). ۶(درصدی سهيم اند    
گردشگری را شامل می شود و به دليل نقش مهمی که از لحاظ اقتصادی و سياسی ايفـا مـی                    

) گردشگری ورزشی ( اين صنعت جديد     ).۷( به موضوع بسيار راهبردی مبدل شده است         ,کند
به سـمت رقابـت هـا و رويـدادهای          ) گردشگر ورزشی (قادر به جذب ده ها ميليون تماشگر        

سياسـی و   , اقتـصادی , و توانايي اثرگذاری عميقی از ابعـاد مختلـف اجتمـاعی          بوده  ورزشی  
رقمی معـادل   , ۲۰۰۰ به طور مثال کشور استراليا در المپيک سيدنی          ,)۱(د  رفرهنگی بر آنان دا   

مد آ بيليون دالر در   ۵/۴ سال آينده    ۱۰ بيليون  دالر هزينه کرد که پيش بينی می شود در             ۷/۱
احـداث و   , تجهيز سيستم حمل و نقـل     , کسب کند که آن را صرف اصالح سيستم هواپيمايي        

که علت اصلی آن حضور گردشگران ورزشـی در         , توسعة مراکز اقامتی و پذيرايي خواهد کرد      
فوايد کوتاه مدت و مـستقيم حـضور گردشـگران ورزشـی در کـشور               ). ۱۰( است   اين کشور 
فوايد بلنـد مـدت و      ,  عالوه بر آن   ,)۱۴(ثروت و ايجاد فرصت های شغلی است        , پول  , ميزبان

رشد و توسعة زيرساخت هـای      , از اين قرار که حضور آنها     , غيرمستقيمی نيز قابل تصور است    
  ). ۱۴ , ۱۰(است به دنبال داشته باشد صنعتی و اقتصادی کشورها را ممکن 

 يک رويـداد بـزرگ مثـل رقابـت هـای      یگردشگری ورزشی کليد اقتصادی عظيم ميزبان  
المپيک يا جام جهانی است و اين دليل صرف ميليون ها دالر برای جذب گردشگران ورزشـی           

از موضوعاتی قابل ترکيب هستند و ترکيب حاصـله         , ورزش و گردشگری  , تجارت). ۱۷(است  
آژانس های مسافرتی و رشته هـای  , مناطق, چنان سودآوری برخوردار است که تمام کشورها      

در بعضی کشورها به ازای هر روز برگزاری رقابت هـا  . ورزشی می توانند از آن بهره مند شوند      
برای مثـال مـسابقات     ). ۱۸( ميليون دالر سود عايد ميزبان می شود         ۴۰۰حتی گاهی تا حدود     

 , ميليـون دالر عايـد اسـتراليای غربـی کـرد           ۱۹ درآمدی حدود    ۱۹۹۳يا در سال    رالی استرال 
 کشور از سراسر دنيا زير پوشش تلويزيونی اين رقابت ها قرار گرفتند کـه               ۹۲همچنين حدود   
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 به غير از منافع مالی آن بود        ،اين خود بهترين روش تبليغ و معرفی اين کشور در سراسر دنيا           

در دنيای امروزی گردشگری ورزشی منبع سرشاری از سـود و           , مذکوربا توجه به موارد     ). ۱۹(
فـراهم کنـد از مواهـب و        درآمد است و هر کشوری که بتواند شرايط استفاده از اين منبع را              

بيانگر آنند که بسياری از کشورهای جهان که شـرايط           آمارها. مزايای آن بهره مند خواهدشد    
 خـود را از طريـق        بخـش عظيمـی از اقتـصاد       .مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند     

اين در حالی است که کشور ايران با وجود دارا          ). ۶(اقتصاد گردشگری ورزشی اداره می کنند       
تاريخی و فرهنگی ويژه و همچنين داشتن قابليت های طبيعی الزم           , بودن شرايط جغرافيايي  

سياری را دارد و از نظـر       که از جمله غنی ترين کشورهای دنيا ست و توان جذب گردشگران ب            
ی از کشورهای جهان مزيت هـايي      رآب و هوايي نيز نسبت به تمامی کشورهای منطقه و بسيا          

, متاسفانه تا کنون در زمينة جلب گردشگر به طور عام و گردشگر ورزشی به طور خاص               , دارد
يز چرا که سهم کشور ما از صنعت گردشگری جهان بسيار نـاچ           , توفيق چندانی نداشته است   

 درصـد اسـت    ۱/۰است و به تبع آن سهم گردشگری ايران از توليد ناخالص ملی کشور برابـر                
کميتـة ملـی   , از طرفی با وجود هزينه های هنگفتی که از سوی سـازمان تربيـت بـدنی             ). ۴(

 و ساير نهادهای مرتبط برای برگزاری رويـدادهای ورزشـی ملـی و بـين                دراسيون ها ف, المپيک
بنابراين ,  گفت هيچ بهرة اقتصادی عايد اين سازمان ها نمی شود      می توان ,  گردد میالمللی صرف   

هدف پژوهش حاضر مقايسة تطبيقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی در قالب              
از ديدگاه مديران و دست     " جلب کننده و بازدارنده    , عوامل سوق دهنده  "سه دسته عامل کلی     

با توجه به پيش بينـی سـازمان جهـانی گردشـگری            .  است اندرکاران ورزش ايران و استراليا    
(WTO)  ,    تا  ۱۹۹۵تعداد گردشگران ورودی به ايران از سال        ,  گردشگری ۲۰۲۰در چشم انداز 
) ۱۳۸۴ (رقاسمی و پارسـی پـو     .  درصد افزايش خواهد يافت    ۴/۸ با نرخ متوسط ساالنه      ۲۰۲۰

ی تحقـق ايـن پـيش بينـی و          طی تحقيقی در مورد گردشگری ورزشی نتيجه گرفتند که برا         
 را بـا     ی بايد فرصت هـای بـالقوه     , سهيم شدن ايران در سود بازار جهانی گردشگری ورزشی        

تغييـر نگـرش صـرفاً ورزشـی بـه          , ی بالفعل کرد که مهم تـرين راهکـار        زتدبير و برنامه ري   
  ).۳(رويدادهای ورزشی است 
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نوان يکی از عوامل مـؤثر در       با تاکيد بر نقش عوامل سوق دهنده به ع        ) ۲۰۰۳ (١ کرامپتون

در انتخاب يک مقـصد     که  شناسايي انگيزه های گردش و تفريح را        ,  ورزشی انجلب گردشگر 
بـا  ) ۲۰۰۴ (٢ کرامپتـون و مـک کـای   ).۱۲( نمايـد مهم قلمداد می, برای گردشگری تأثير دارد 

و رويـدادهای   هـا    پرسشنامة تکميل شده توسط گردشگرانی که از جـشنواره           ۱۴۹۶بررسی  
, ور در ايـن فعاليـت هـا       ضبرای شناسايي انگيزه های آنان برای ح      , می کردند ستيوالی بازديد   ف

به عنوان عوامـل جلـب      , شش دسته انگيزه را که در جلب گردشگران تأثير بسزايي داشتند          
با بررسی عوامل مؤثر بر مسافرت گردشـگران        ) ۱۹۹۹ (٣زانگ و الم  ). ۱۳(کننده معرفی کردند  
  ).۲۱(نقش عوامل بازدارنده را بسيار مهم ارزيابی کردند , ه هنگ کنگچينی در مسافرت ب

  

  روش تحقيق 
  جامعه و نمونة تحقيق

جامعة آماری تحقيق حاضر را مديران و دسـت انـدرکاران ورزش کميتـة ملـی المپيـک                  
از آنجايي که متغيرهای مورد بررسی و به تبـع          . کشورهای ايران و استراليا تشکيل می دهند      

ازاين رو  پاسخگويان می بايـستی از اطالعـات          , ت پرسشنامه کامالً تخصصی بودند    آن سؤاال 
تعـداد کـسانی کـه مـی        , با توجه به اين خصيصه    . حرفه ای به نسبت جامعی برخوردار بودند      

بر اساس استعالمی که از کميتة ملی . بسيار محدود بود, توانستند در جامعة آماری قرار گيرند
 نفر به عنوان کسانی که اطالعات حرفه ای ۵۰اليا به عمل آمد در مجموع المپيک ايران و استر

 جامعة آماری بررسی حاضر را تشکيل       , نفر ۵۰ازاين رو همين    , مناسبی داشتند معرفی شدند   
حجم نمونة  , در ابتدا با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه مبتنی بر اشتباه استاندارد            . دادند

  :کرديم  نفر محاسبه ۰۶/۴۰زير معادل مورد نياز را به قرار 
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1 - Crompton, J.L 
2 - Crompton, J.L & MaCkay, SLI 
3 - Zhang, Q.H.& Lam.T 
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۹۶/۱= t  
۱/۲= S2  
۲/۰= d 

  
, بـود ) ۵۰(بسيار نزديک بـه جامعـة آمـاری    ) ۴۰(حجم نمونة محاسبه شده    از آنجايي که    

 N=nبه عبارتی   , ازاين رو تصميم گرفتيم تا کل جامعة آماری را به عنوان نمونه انتخاب کنيم             
به طور مساوی از    , در نهايت به منظور اينکه وزن هر دو کشور در نمونه برابر باشد            . ديمقرار دا 

  . نفر انتخاب شدند۲۵هر کشور 
  تحقيقاجرای روش 

برای انجام آن از پرسـشنامه بـه عنـوان ابـزار            , با توجه به ماهيت تحليلی تحقيق حاضر      
پـس از  , اهداف تحقيق سازگار باشدبه دليل نبود ابزار استانداردی که با      . تحقيق استفاده شد  

 سؤال بر اساس مقياس     ۴۷با  , مطالعة منابع موجود اقدام به طراحی پرسشنامة محقق ساخته        
 ,شـد » جلـب کننـده و بازدارنـده      , سوق دهنـده  « عامل کلی    ۳ گزينه ای ليکرت در قالب       ۵

ـ     ٢ سنجی و سپس ضريب پايايي     ١روايي, همچنين پرسشنامة مورد نظر    ل سـه    هر يک از عوام
متشکل از چهـار بخـش      , پرسشنامة تحقيق حاضر  . گانه از طريق آلفای کرونباخ محاسبه شد      

  :اصلی بود 
عوامـل   ‐۳؛  ۱۹‐۳۸سـؤال   , عوامل جلـب کننـده     ‐۲ ؛   ۱‐۱۸سؤال  ,  عوامل سوق دهنده   ‐۱

که با همکاری کميتـة ملـی       .  يک سؤال باز در آخر پرسشنامه      ‐۴؛  ۳۸‐۴۷سؤال  , بازدارنده
اقدام به برقراری ارتباط با کميتة ملی المپيک استراليا شده و پرسشنامه ها در       , نالمپيک ايرا 

جمـع  , بين مديران و دست اندرکاران ورزش هر دو کشور توزيع و پس ازتکميل توسط آنـان               
  . گرديدآوری 

  تجزيه و تحليل داده ها
 اين زمينه هـر     ابتدا از ديدگاه توصيفی مدنظر قرار گرفتند و در        , بررسی داده های تحقيق   

واريـانس و   , ميـانگين , درصـد چـارکی   , يک از متغيرها از نظر توزيع فراوانی مطلق و نسبی         

                                                 
1 - Zhang, Q.H.& Lam.T 
2 - Zhang, Q.H.& Lam.T 
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ـ سپس به منظور آزمون فرضيه هـای تحق       . انحراف معيار ارزيابی شدند    ق از آزمـون آمـاری      ي

  .  استفاده شد(t-student)مقايسة ميانگين ها 

  

  نتايج  و يافته های تحقيق

  نتايج توصيفی 

در اين تحقيق به داليل گردشگران برای مسافرت گرفته می شود که    : مل سوق دهنده    عوا
  :توسط عوامل زير اندازه گيری شد 

هـايي از محـيط      ر ‐۲تجديد قوای جسمی و فکری؛      , رفع خستگی ,  رسيدن به آرامش   ‐۱
ی فرهنگی ورزشی مناسب و      شرکت در برنامه ها    ‐۴ اجتماعی شدن؛    ‐۳يکنواخت اجتماعی؛   

 جديد و متنوع بودن     ‐۷ تعصب به تيم خاص؛      ‐۶ ملی گرايي و تشويق تيم ملی ؛         ‐۵ب ؛   جذا
ها و جاذبه های گردشگری      جذاب بودن رويداد   ‐۸رويدادها و جاذبه های گردشگری ورزشی؛       

 حضور در بعضی رويدادها يا برخی مکان های گردشگری ورزشی که الهام دهنده              ‐۹ورزشی؛  
معماری و يـا عقايـد خاصـی        , هنر و موسيقی  , آداب و رسوم  , گیو تقويت کنندة عالئق فرهن    

  .باشد
  

  توزيع فراوانی عوامل سوق دهنده_ ۱جدول 
  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  ميزان اهميت

  ۱۸  ۱۸  ۹  کم

  ۵۰  ۳۲  ۱۶  متوسط

  ۱۰۰  ۵۰  ۲۵  زياد

    ۱۰۰  ۵۰  جمع
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  مل سوق دهندهاتوزيع فراوانی عو_ ۱شکل 

  
اگر رده متوسط را به عنوان حالت بينابين در نظر بگيـريم و فقـط دو                , ۱ شکلدر جدول و    

ردة زياد و کم را به عنوان دو حالت تعيين کننده مد نظر قرار دهيم مالحظه خواهيم کرد کـه                    
 در عمل در حد زيادی معتقد به اهميت عوامل سوق دهنده در           )  درصد ۵۰(بيشتر پاسخگويان   

 ۱۸ در حالی که فقـط       ,توسعة گردشگری ورزشی و به تبع آن رشد و توسعة ورزش می باشند            
  . درصد ايشان در عمل اهميت کمی برای عوامل جلب کننده قائل اند

امکانات و شـرايط خـاص      , ويژگی ها   , در اين تحقيق به جذابيت ها       : عوامل جلب کننده    
 می شود گردشگران از ميان تعداد مقصدها        مربوط به شهر يا کشور مقصد گفته شده و موجب         

  . يکی را انتخاب کنند و توسط عوامل زير اندازه گيری شد 
امکانات ورزشـی متناسـب بـا نيازهـای          ‐۲زيبايي و پاکيزگی کشور ميزبان ؛       ,  نظافت ‐۱

 دسترسی به   ‐۴ز خريد مجلل و کلوپ های شبانه؛        مراک, رستوران ها , هتل ها  ‐۳گردشگران؛  
 ‐۶ی و مفـرح؛   مکانهای مذهبی و ديدن   , چشم اندازه های زيبا   ,  وجود مناظر    ‐۵احل؛  دريا و س  

 نزديـک   ‐۸راکز تفريحی زياد در سطح شـهر ؛         وجود م  ‐۷پايين بودن کلی سطح قيمت ها؛       
سياست ها و قـوانين و       ‐۱۰ وضعيت حمل و نقل؛      ‐۹صلة جغرافيايي با کشور ميزبان؛      بودن فا 

  . کشور ميزبانبه طور کلی ا وضاع حاکم بر
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  جلب کننده توزيع فراوانی عوامل _ ۲جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  ميزان اهميت

  ۱۸  ۱۸  ۹  کم

  ۵۶  ۳۸  ۱۹  متوسط

  ۱۰۰  ۴۴  ۲۲  زياد

    ۱۰۰  ۵۰  جمع
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  ندهجلب کنمل اتوزيع فراوانی عو_ ۲شکل

  
 مورد اهميت عملی مجموعة عوامل جلب کننـده نيـز            در, که مالحظه می شود   همان گونه   

حالی که تعداد به     در, در عمل اهميت زيادی برای آن قائل اند       ) درصد۴۴(بيشتر پاسخگويان   
  . به اين مجموعه عوامل اهميت ناچيزی می دهند)  درصد۱۸(نسبت کمی 

  گفتـه  در اين تحقيق به محدوديت هـای گردشـگران بـرای مـسافرت              : عوامل بازدارنده   
  :می شود و توسط عوامل زير اندازه گيری شد 

 کـافی نبـودن زمـان اوقـات         ‐۳ محدوديت های زنـان؛      ‐۲نژادی؛   تعصبات مذهبی و     ‐۱
ليغـات بموقـع از سـوی     کافی نبودن زمان برای برنامه ريزی سفر به دليل عدم تب  ‐۴فراغت؛  

 نداشتن مکان های    ‐۷؛   بدی آب و هوا    ‐۶مشکالت ناشی از تدارکات بليت؛       ‐۵کشور مقصد؛   
  . نداشتن جاذبه های ورزشی خاص‐۸مناسب ورزشی؛ 



 ١٠٧...          بررسی تطبيقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی از ديدگاه مديران و دست اندرکاران

 
  ندهبازدارتوزيع فراوانی عوامل _ ۳جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  ميزان اهميت

  ۲۴  ۲۴  ۱۲  کم

  ۵۲  ۲۸  ۱۴  متوسط

  ۱۰۰  ۴۸  ۲۴  زياد

    ۱۰۰  ۵۰  جمع
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  ندهبازدارمل انی عوتوزيع فراوا_ ۳شکل 

  
 نشان می دهد که در مورد اين متغيـر نيـز بـه طـور                بررسی نحوة توزيع عوامل بازدارنده    

بـه ايـن معنـی کـه بيـشتر          , وجود دارد ) همچون دو متغير پيشين   (تقريب وضعيت مشابهی  
در صـورتی   , اهميت عملی زيادی برای رفع عوامل بازدارنده قائل اند        )  درصد ۴۸(پاسخگويان  

البتـه  ,  درصد پاسخگويان اهميت چندانی به مرتفع ساختن اين گونه عوامل نمی دهند   ۲۴که  
توزيع متغيرهای مذکور بدون توجه به نوع کشور بررسی شد کـه در زيـر در عـين بررسـی                    

سعی شده تا طی جداول دو بعدی هر يـک از مجموعـه متغيرهـای سـوق                 , فرضيات تحقيق 
  .کيک نوع کشور بررسی شودجلب کننده و باز دارنده به تف, دهنده
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  نتايج استنباطی 

بين ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش کشورهای ايران و اسـتراليا در خـصوص                ‐۱
  . عوامل سوق دهنده تفاوت معنی دار وجود نداشت
  

  توزيع دو بعدی عوامل سوق دهنده به تفکيک کشور_ ۴جدول 

    عوامل سوق دهنده

  زياد  متوسط  کم
  جمع

  جمع  ايران 
  درصد رديفی
  درصد ستونی

۵  
۲۰  
۶/۵۵  

۱۰  
۴۰  
۵/۶۲  

۱۰  
۴۰  
۴۰  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  

  جمع  استراليا
  درصد رديفی

  درصد ستونی 
  جمع کل

  درصد رديفی
  درصد ستونی 

۴  
۱۶  
۴/۴۴  

۹  
۱۸  
۱۰۰  

۶  
۲۴  
۵/۳۷  

۱۶  
۳۲  
۱۰۰  

۱۵  
۶۰  
۶۰  
۲۵  
۵۰  
۱۰۰  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  
۵۰  
۱۰۰  
۱۰۰  

  

 درصد مسئوالن ورزشی کشور ايران التزام و ۴۰,  از درصدهای رديفی بر می آيدچنانکه
در حالی که در بين , سوق دهنده قائل اندعوامل اهميت عملی زيادی برای مجموع 

 درصد از ۲۰به همين ترتيب .  درصد است۶۰پاسخگويان کشور استراليا اين رقم بالغ بر 
ر صورتی که در د, مسئوالن ورزشی ايران اهميت عملی کمی به عوامل سوق دهنده می دهند

تفاوت های مورد اشاره به ظاهر چنين می نمايند که .  درصد است۱۶کشور استراليا اين مقدار 
دست اندرکاران ورزش کشور استراليا بيش از همتايان ايرانی خود به عوامل سوق دهنده 

از , برای بررسی اينکه آيا تفاوت مشاهده شده معنی دار است يا خير. اهميت می دهند
  .  استفاده شده و نتايج زير حاصل شدt-studentون آزم



 ١٠٩...          بررسی تطبيقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی از ديدگاه مديران و دست اندرکاران

 
   بين عوامل سوق دهنده و نوع  کشورtآزمون _ ۵جدول 

جهت  levenتست 
  بررسی برابری 
  واريانس ها

   برای بررسی برابر ميانگين هاt-testآزمون 

  عوامل سوق دهنده

F 

  سطح 
  معنی داری

T  
  درجة
  آزادی

  سطح 
معنی 
  داری

  )دوسويه(

تفاوت 
  انگين هامي

تفاوت 
خطای 
انحراف 
  معيار

  ‐۲۱۶۶۴/۰  ‐۲۴/۰  ۲۷۳/۰  ۴۸ ‐۱۰۸/۱  ۷۶۲/۰ ۰۹۳/۰  فرض برابری واريانس ها
  ‐۲۱۶۶۴/۰  ‐۲۴/۰  ۲۷۳/۰  ۹۹۸/۴۷  ‐۱۰۸/۱      فرض نابرابری واريانس ها

  
 از آنجا که با , است‐ ۱۰۸/۱ محاسبه شده برابر tمقدار , همان طور که مالحظه می شود

 بحرانی  t محاسبه شده از مقدار t مقدار ۰۵/۰ سطح معنی داری دو سويه  و۴۸درجة آزادی 
بنابراين وجود تفاوت معنی دار بين ميانگين های دو کشور قابل پذيرش , جدول کمتر است

نيست و اين دو کشور تفاوت چندانی از نظر التزام عملی به مجموعة عوامل سوق دهنده با 
  .يکديگر ندارند

ديران و دست اندرکاران ورزش کشور ايران و استراليا در خصوص بين ديدگاه م_  ۲
  .عوامل جلب کننده تفاوت معنی داری وجود داشت

  توزيع دو بعدی عوامل جلب کننده به تفکيک کشور_ ۶جدول 

    عوامل جلب کننده

  زياد  متوسط  کم
  جمع

  جمع  ايران 
  درصد رديفی
  درصد ستونی

۸  
۳۲  
۹/۸۸  

۱۰  
۴۰  
۶/۵۲  

۷  
۲۸  
۸/۳۱  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  

  جمع  استراليا
  درصد رديفی

  درصد ستونی 
  جمع کل

  درصد رديفی
  درصد ستونی 

۱  
۴  
۱/۱۱  
۹  
۱۸  
۱۰۰  

۹  
۳۶  
۴/۴۷  

۱۹  
۳۸  
۱۰۰  

۱۵  
۶۰  
۲/۶۸  

۲۲  
۴۴  
۱۰۰  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  
۵۰  
۱۰۰  
۱۰۰  
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مالحظة نحوة توزيع متغير عوامل جلب کننده در دو کشور ايران و استراليا نشان می دهد 

, والن ورزشی ايران اهميت زيادی به عوامل جلب کننده نمی دهند درصد مسئ۲۸که حدود 
 درصد از مسئوالن ورزشی اهميت زيادی برای عوامل ۶۰در حالی که در کشور استراليا حدود 

بر همين قياس در گروه کسانی که اهميت عملی کمی به عوامل جلب . جلب کننده قائل اند
است ان به طور مشخصی بيش از استراليا مالحظه می شود که سهم اير, کننده می دهند

 درصد اهميت کمی به عوامل جلب کننده می ۳۲يعنی در بين مسئوالن ورزشی ايران حدود 
 , درصد را شامل می شود۴در صورتی که در بين مسئوالن استراليايي اين مقدار فقط , دهند

لتزام عملی برای عوامل بنابراين به نظر می رسد استراليايي ها بمراتب بيش از ايرانی ها ا
 را tبه منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت های مشاهده شده آزمون . جلب کننده قائل اند

  :به شرح زير انجام داده ايم
   بين عوامل جلب کننده و نوع کشورtآزمون _ ۷جدول 
جهت  levenتست 

  بررسی برابری 
  واريانس ها

  برابر ميانگين ها برای بررسی t-testآزمون 

  جلب کنندهعوامل 

F 

  سطح 
معنی 
  T  داری

  درجة
  آزادی

  سطح 
  معنی داری

  )دوسويه(

تفاوت 
ميانگي
  ن ها

تفاوت 
خطای 
انحراف 
  معيار

  ‐۱۹۶۳۰/۰  ‐۶۰/۰  ۰۰۴/۰  ۴۸ ‐۰۵۷/۳  ۴۱۸/۰ ۶۶۷/۰  فرض برابری واريانس ها
  ‐۱۹۶۳۰/۰  ‐۶۰/۰  ۰۰۴/۰  ۱۷۸/۴۴  ‐۰۵۷/۳      فرض نابرابری واريانس ها

  
 بحرانی t خطا از ۰۵/۰ محاسبه شده در سطح tمقدار, مشاهده می شودهمان طور که 
بنابراين تفاوت های مشاهده شده در دو کشور ايران و استراليا از نظر , جدول بزرگتر است

متغير ياد شده بسيار معنی دارند و مسئوالن ورزش استراليا نسبت به مسئوالن ورزش ايران 
  . امل جلب کننده می دهنداهميت عملی زيادتری به مجموعة عو

بين ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش کشورهای ايران و استراليا در خصوص _ ۳
  . عوامل بازدارنده تفاوت معنی داری وجود داشت
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  توزيع دو بعدی عوامل بازدارنده به تفکيک کشور_ ۸جدول 

    عوامل بازدارنده

  زياد  متوسط  کم
  جمع

  جمع  ايران 
  درصد رديفی
  درصد ستونی

۹  
۳۶  
۷۵  

۸  
۳۲  
۱/۵۷  

۸  
۳۲  
۳/۳۳  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  

  جمع  استراليا
  درصد رديفی

  درصد ستونی 
  جمع کل

  درصد رديفی
  درصد ستونی 

۳  
۱۲  
۲۵  
۱۲  
۲۴  
۱۰۰  

۶  
۲۴  
۹/۴۲  

۱۴  
۲۸  
۱۰۰  

۱۶  
۶۴  
۷/۶۶  

۲۴  
۴۴  
۱۰۰  

۲۵  
۱۰۰  
۵۰  
۵۰  
۱۰۰  
۱۰۰  

  
و اهميت عملی زيادی  درصد مسئوالن ورزش ايران التزام ۳۲, بر اساس درصدهای رديفی

در حالی که در بين پاسخگويان , برای مرتفع ساختن مجموع عوامل بازدارنده قائل اند
 درصد از مسئوالن ورزش ايران ۳۶به همين ترتيب .  درصد است۶۴از  استراليا اين رقم بيش

 ۱۲در صورتی که در استراليا اين مقدار , اهميت عملی کمی به عوامل بازدارنده می دهند
  . درصد است

  از آزمون, به منظور بررسی اينکه آيا تفاوت های مشاهده شده معنی دارند يا خير
 t-student گرديد استفاده شده و نتايج زير حاصل:  

   بين عوامل بازدارنده و نوع کشورtآزمون _ ۹جدول 
جهت  levenتست 

  بررسی برابری 
  واريانس ها

  رسی برابر ميانگين ها برای برt-testآزمون 

  
  عوامل بازدارنده

F 

  سطح 
معنی 
  T  داری

  درجة
  آزادی

  سطح 
معنی 
  داری

  )دوسويه(

تفاوت 
  ميانگين ها

تفاوت 
خطای 
انحراف 
  معيار

  ‐۲۲۰۶۱/۰  ‐۵۶/۰  ۰۱۴/۰  ۴۸ ‐۵۳۸/۲  ۵۰۴/۰ ۴۵۳/۰  فرض برابری واريانس ها
  ‐۲۲۰۶۱/۰  ‐۵۶/۰  ۰۱۵/۰  ۷۷۸/۴۶  ‐۵۳۸/۲      نس ها ريا ا وفرض نابرابری 
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 از آنجايي که با , است‐۵۳۸/۲ محاسبه شده برابر tمقدار , نکه مالحظه می شودهمچنا

 بحرانی t محاسبه شده از مقدار t مقدار , ۰۵/۰ و سطح معنی داری دو سويه ۴۸درجة آزادی 
وجود تفاوت معنی دار بين ميانگين های دو کشور پذيرفته می شود و  , جدول بيشتر است

م عملی به رفع و محدود سازی مجموعة عوامل بازدارنده تفاوت اين دو کشور از نظر التزا
  .معنی داری با يکديگر دارند

  

  بحث و نتيجه گيری
نتايج حاضر نشان داد بين ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش کشورهای ايران و 

به طوری که مديران و , استراليا در خصوص عوامل جلب کننده تفاوت معنی داری وجود دارد
نقش عوامل جلب کننده را در توسعه و پرورش گردشگری ,  ورزش استراليادست اندرکاران 

با کمک گرفتن از نتايج . ورزشی مهم تر از مديران و دست اندرکاران ورزش ايران می دانند
مربوط , سؤال باز مطرح شده در آخر پرسشنامه به نظر می رسد يکی از داليل نتيجة مذکور

 که مديران و دست اندرکاران ورزش کشور ايران به دليل نبود سيستم به اين مسئله است
تبليغات و اطالع رسانی الکترونی قوی و عدم همکاری صحيح سازمان تربيت بدنی , بازاريابی

مجبورند فقط بر جذابيت های رشته های ورزشی , با سازمان های متولی گردشگری کشور
راليا سازمان های متولی ورزش با هماهنگی دقيق اين در حالی است که در است, تاکيد کنند

, سازمان های متولی گردشگری و با تاکيد بر کلية جذابيت های گردشگری موجود در کشور
با استفاده از سيستم های وسيع بازاريابی گردشگری , عالوه بر جاذبه های رشته های ورزشی

بخصوص , حضورگردشگران وجباتم, ورزشی به همراه تبليغات و اطالع رسانی الکترونی قوی
. بنابراين عوامل جلب کننده بيشتر مد نظر است,  گردشگران ورزشی را فراهم می سازند

که ) ۲۰۰۳(و کزاک ) ۲۰۰۳(چو , )۲۰۰۳(نتيجة تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات چاليپ و گرين 
). ۱۵, ۱۱, ۱۰(همخوانی دارد , در مورد اهميت عوامل جلب کننده در ورزش تحقيق کرده اند

نتايج تحقيق حاضر همچنين  حاکی از وجود تفاوت معنی داری در ديدگاه مديران و دست 
به طوری که عوامل بازدارنده , اندرکاران ورزش هر دو کشور در خصوص عوامل بازدارنده بود

از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش ايران از اهميت بيشتری نسبت به ديدگاه مديران 
با کمک گرفتن از نتايج سؤال باز مطرح شده . ت اندرکاران ورزش استراليا برخوردار بودو دس
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در آخر پرسشنامه به نظر می رسد يکی از داليل نتيجة مذکور ممکن است مربوط به 

به . محدوديت های بسيار زياد پيش روی مديران و دست اندرکاران ورزش کشور ايران باشد
گردشگران خارجی و به ,  مذهبی خاص حاکم بر جامعة ايرانطوری که با توجه به فرهنگ

خصوص زنان در مسافرت به اين کشور با يک سری محدوديت های خاص رو به رو می باشند 
 از طرفی با توجه به سوء تبليغات موجود از طرف رسانه های غربی ,)محدوديـت های داخلی(

 کشوری نامناسب برای (WTO)ری حتی در سايت سازمان جهانی گردشگ ان رارکه کشور اي
مديران و دست اندرکاران ورزش , ) ۲۰)(محدوديت های خارجی(گردشگری معرفی می کنند 

تعديل , ايران ضمن مهم ارزيابی کردن نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی
محدوديت های داخلی و معرفی واقعيت های موجود در کشور ها را در جهت مبارزه با 

ت و محدوديت های خارجی در جهت توسعة گردشگری ورزشی کشورها بسيار مهم تبليغا
درحالی که  کشور پيشرفته ای مثل استراليا از هيچ کدام از اين محدوديت , معرفی می کردند

ها برخودار نمی باشد بنابراين عوامل بازدارنده از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش 
نتيجه . ن و دست اندرکاران ورزش استراليا اهميت بيشتری دارندکشور ايران نسبت به مديرا

که در مورد عوامل بازدارنده ) ۲۰۰۳(و چو  ) ۲۰۰۴(تحقيق حاضر با نتيجه تحقيق الندربرگ 
  ).۱۶, ۱۱(همخوانی دارد , تحقيق کردند

نتايج کلی تحقيق حاضر نشان داد که عوامل جلب کننده از ديدگاه مديران و دست 
. ن ورزش استراليا مهم تر از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش ايران استاندرکارا

همچنين عوامل بازدارنده از ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورزش ايران مهم تر از ديدگاه 
اين در حالی است که عوامل سوق دهنده از . مديران و دست اندرکاران ورزش استراليا ست

  . کاران هر دو کشور به يک اندازه اهميت داشتندنظر مديران و دست اندر
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