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  دهيچك
 اين تحقيقجامعه آماري . ل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردي ورزشي ايران مي باشدين پژوهش تحليهدف از انجام ا     

ت و برنامه يريش مديت بدني با گراين مقطع دكتري رشته تربياا دانشجويل و يفارغ التحصن و خبرگان ي نفر از متخصص59شامل 
) α=93/0 (يياي و پاييد روايي بود كه پس از تا سئوال52شامل  ي محقق ساخته اين پژوهش پرسشنامه اي ابزار . باشدي ميزير

 نسبت به 2ي با استفاده از روش دلفي داخلي ورزشيانگرد مجموعه عوامل موثر در حوزه جهييمنظور شناساه  ابتدا ب.ديع گرديتوز
ن و با يي از عوامل تعيكزان هر ي مي حاصل از جامعه آماريفته هايابر اساس .  دي اقدام گردي محور اصل12ن عوامل حول ييتع

 روابط يابيسبت به ارز ن4رمني از آزمون اسپيريسپس با بهره گ.  آنها اقدام شدي نسبت به رتبه بند3دمنياستفاده از روش فر
ن يشتريب بيترته ت و اسكان بيالت و خدمات، امني تسهي از آن است كه محورهايافته ها حاك ي.ن عوامل اقدام شدي بيهمبستگ

 يستي توري آموزش، اقتصاد و جاذبه هاي محورهاخود اختصاص داد وه  بي ورزشي داخليت را در توسعه جهانگرديدرجه اهم
 موثر واقع ي اقدامات توسعه اي تواند براي عوامل مي همبستگيس ماتريلتوجه به تحل.رعوامل نشان دادندي با سان ارتباط  رايشتريب

  . شود

 
   يدي كليواژه ها

  .راني، ورزش ، ايصنعت جهانگرد

                                                            
              Email : nesfahani@yahoo.com                                               +98 -021 -88060490 :تلفن :  نويسندة مسئول -1

 2- Delphi Method  
 3 - Feridman Test 
 4 -  Spirman Correlation  
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  مقدمه

ه  وجود داشته اما با ورود به عصر مدرن بي است كه از دير باز در جوامع مختلف انساني پديده اي  جهانگرد
هاي جديد، تبادل آداب و رسوم و فرهنگ ، توسعه علوم و    كشف سرزمين.صورت يك صنعت درآمده است

هاي مختلفي چون   توان به دستهي را ميجهانگرد. توسعه تجارت تنها بخشي از فوايد گردشگري است
 در قرن بيستم، يتوسعه فن آور .علمي تقسيم نمود  تفريحي و  ، فرهنگي، سياسي، تجاري،ي ورزشيجهانگرد

هاي  انقالب بزرگي در صنعت گردشگري به وجود آورده و به دنبال آن مراكز و خدمات گردشگري و فعاليت
 2010تعداد جهانگردان تا سال انتظار دارد كه   1ي جهانگرديسازمان جهان .مرتبط با آن توسعه يافته است

 بيان 2سيمون .  ميليارد افزايش مي يابد6/1 ، 2020تا سال  %  3/4 حدودي حدود يك ميليارد و با رشديميالد
 حدود دو هزار 2020 حدود هزار ميليارد دالر و در سال 2010 در سال يدرآمد حاصل از جهانگرد  دارد كهيم

خود اختصاص ه  بي كه سريعترين رشد را در بحث جهانگردي از سطوحي شود كه يكي ميميليارد دالر پيش بين
 حاضر مسافرت حال در آمده بعمل هاي بررسي و برآوردها اساس بر).  22( است يش ورزي دهد، جهانگرديم

  بيني و پيش )25(داده اختصاص خود به را جهاني توريسم سهم از دالر  تريليون5/4ورزشي  هاي
 است ي فعاليتيصنعت جهانگرد). 10(باشد داشته افزايش درصد 10 الذكر، فوق رقم ،2011سال تا كه شود مي 

  ).5( كنند ي نقش ايفا مي متعددي توسعه آن دستگاهها، نهاد ها و سازمان هاي كه برايجهچند و

 يعني گردشگري Tourismنظر از مفهوم عاميانه گردش به معني تفريح و گلگشت، در واقع مفهوم  صرف
انگردي از قرن  اصطالح جه).3(رسد  مانند چرخ دوار ، حركتي كه از يك نقطه آغاز و در همان نقطه به پايان مي

 ميالدي در كميسيون 1937نخستين تعريف از جهانگردي در سطح بين المللي در سال . نوزدهم معمول شد
در اين تعريف جهانگردي به سفرهايي اطالق مي شود كه از اين سه . اقتصادي جامعه ملل مورد توجه قرار گرفت

   ).19( آن منتج به دريافت مزد نباشد موقتي باشد، اختياري باشد و انجام: ويژگي برخوردار باشد 

 قريب به 2000از بعد اقتصادي تعداد جهانگردان در سال . اثرات اقتصادي جهانگردي بر كسي پوشيده نيست
 درصد 6 تا 4در كشورهاي صنعتي جهانگردي .  بيليون دالر هزينه نموده اند476 ميليون نفر بوده كه حدود 700

بسياري از كشورهاي توسعه يافته، با .  را شامل مي شود3ملي د از توليد ناخالص درص2 تا 1جهانگردي ورزشي  و
طبق  چرا كه. سرمايه گذاري فراوان، اين صنعت را به عنوان يكي از منابع درآمد اصلي خود مبذول نموده اند

صاد و اشتغال  دالر به چرخه اقت1000هر جهانگرد به منزله ورود حداقل حضور 4  انجمن بازرگاني ورزشيةنوشت

                                                            
1 -  World Tourism Organization  
2 -  Simon Hudson  
3-  Gross Domestic Product   (GDP) 
4 -  Sport Business Associated                                                
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 رشته مرتبط با 500بيش از بمنظورارتقاء سطح جهانگردي در آمريكا ) 2001(1بطوريكه االين). 25 (است
 نقش ة، كه اين مسئله نشان دهند)14(جهانگردي در مدارس،كالج ها و دانشگاههاي آمريكا تدريس مي شود 

يكه اقتصاد كشور ايران ، اتكاء شديدي به ئجااز آن. آموزش در رشد و ارتقاي جهانگردي و جهانگردي ورزشي است
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام دارد و متغير هاي كالن اقتصادي با دنباله روي از قيمت جهاني نفت در 
طول زمان دچار نوسانات  شديدي مي شود ، و با توجه  به جوان بودن كشور و باال بودن نرخ  بيكاري ، توسعه 

 هاي جاذبه و طبيعي هاي پتانسيل با ايران .شورمان از اهميت بااليي برخوردار مي باشدصنعت جهانگردي در ك
 سازي آماده در توانمند كشوري عنوان به فصل چهار اصطالح به هواي و آب داشتن و بسيار فرهنگي و سياحتي
 صنعت در مهمي قطب تواند مي داخلي و خارجي، هاي مسافرت به مندان عالقه براي مطلوب شرايطي

حساب آيد اما متاسفانه اين صنعت نتوانسته ه ب خاص معناي در ورزشي جهانگردي و عام، معناي به جهانگردي
 قابل ذكر است سهم ايران از كل گردشگران ورودي .است منبع قابل اعتمادي براي درآمد زايي بشمار آيد

       ).6(بوده است هزار نفر 230، تنها در حدود يك ميليون و 1999المللي در سال  بين

  

  جهانگردي و جهانگردي ورزشي
 با تشكيل اتحاديه بين المللي سازمان هاي رسمي مسافرتي آغاز 1911    فعاليت هاي جهانگردي رسماً از سال 

عنوان يك ارگان بين المللي براي رويارويي با جنبه هاي ه سازمان جهانگردي ب) 1975(  سال 64شد و بعد از  
 158هاي مختلف و   عضو رسمي با مليت106امروزه اين سازمان . ي پا به عرصه فعاليت گذاشتمختلف جهانگرد

 مسافرت به 1940 ةاي را در اختيار دارد و از اوايل ده سازمان فني ، موسسه و اتحاديه بين المللي و منطقه
خود ه داگران را بآور سو عنوان يك تجارت سوده عنوان يك ضرورت زندگي از انحصار اشراف خارج شد و ب

هاي جديد، تامين امكانات سياحتي  ريزي جهانگردي در آن زمان ساخت هتل بيشترين برنامه. مجذوب نمود
ريزي تنها انتخاب مكان مناسب براي ساخت هتل  بنابراين در برنامه. ساماندهي تبليغاتي براي جذب توريست بود

 روند رشد صنعت جهانگردي با 1990 در دهه .وجه بودو محوطه سازي و طراحي استانداردهاي مهندسي مورد ت
طور روز افزون افزوده شد ه شتابي بي سابقه نسبت به قبل سير صعودي داشته و بر اهميت آن در سراسر جهان ب

 درصد كل سرمايه گذاري هاي 8 ميليارد دالري ساالنه ، 300ي كه با سرمايه گذاري هاي مستقيم بيش از يتا جا
  ) .16(طور مستقيم به خود مشغول كرده است ه د نيروي كار جهان را ب درص7جهان و 

  ): 9(بندي كرده  است گردشگري را بر مبناي نوع فعاليت به ترتيب زير تقسيم) 1385(مهدي كاظمي

                                                            
1 - Elaine 
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، گردشگري 4 بهداشتي– ، گردشگري سالمتي 3، گردشگري فرهنگي2 ، گردشگري تجاري1 گردشگري تفريحي
 ، گردشگري 8، گردشگري جنسي7 ،گردشگري ورزشي 6نظور مبادالت علمي گردشگري به م5مذهبي

  )2006(11جهانگردي ورزشي طبق تعريف گيبسون و همكارانش.  10، گردشگري طبيعت گردي 9ماجراجويانه
عبارت است از مسافرت از محل اقامت به مكان مورد نظرجهت شركت در يك فعاليت ورزشي رقابتي ، فعاليت 

جهانگردي ). 17(، تماشاي فعاليت هاي ورزشي و يا بازديد از جاذبه هاي ورزشي  مانند پاركهاي ورزشي فراغتي 
عنوان يكي از سريعترين بخش هاي ه خود اختصاص مي دهد و به  درصد از تمام سفر ها را ب10 تا 5ورزشي بين 

  ). 15(جهانگردي شناخته شده است

ترتيب ه ي رشته ورزشي اسكي سه كشور برتر جهان توانسته اند ببيان مي دارد، صرفاَ برا) 1991 (12      پام 
 57 جلب با آمريكا ، درسال نفر ميليون 75 جلب ژاپن با :ذيل به جلب گروه كثيري جهانگرد ورزشي بپردازند 

 نفر هزار 500 جلب بطوريكه ايران تنها با). 21(سال  در نفر ميليون 56 جلب فرانسه با سال  و  در نفر ميليون
) 1385( در حاليكه عسگري . است خود اختصاص دادهه جهان را ب  سوم و بيست رتبه سال در ورزشي جهانگرد

در تحقيق خود تحت عنوان بررسي نقش توانمندي هاي استان تهران در توريسم ورزشي كشور بيان مي كند كه 
واع توريسم ورزشي اعم از بيابان موقعيت جغرافيايي طبيعي استان تهران به گونه اي است كه امكان توسعه ان

 با توجه به اينكه فدراسيون هاي ورزشي و. آبي ، اسكي وغيره در آن وجود دارد–گردي ، ورزش هاي كوهستاني 
امكانات زيادي در استان تهران قرار دارد مي توان اين استان را به قطب بزرگ توريسم  هيأت هاي ورزشي و
  ).7(غيره را نشان داد ورزشي جاذبه هاي تاريخي ، مذهبي ، فرهنگي و سم وريتاز طريق  ورزشي تبديل نمود و

مناطق پياده , رويدادهاي ورزشي بزرگ، زيربنا هاي گردشگري همانند پارك ها  )2006 (13    چاليپ و لرنس
ا رابهبود جاذبه هاي توريستي و فرودگاه ه, راهها بزرگراه ها يا آزاد, حمل و نقل عمومي , تجهيزات ورزشي,  روي

  ). 13(مي بخشند 

                                                            
1 - Recreation tourism 
2 - Business tourism 
3 - Cultural tourism 
4 - Health tourism 
5 - Religious tourism 
6 - Conference tourism 
7 - Sport touism 
8 - Sex tourism 
9 -Adventure tourism 
10 - Ecotourism 
11 -  Gibson et all  
12 - Palm .J 
13 - Chalip & Laurence 
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 اين .       در برنامه توسعه اي جهانگردي ورزشي كانادا چهار مولفه نقش تعاملي و موثري را ايفا مي كنند
  ).23( نشان داده شده است 1دولت، آموزش، تجارت و ورزش كه در شكل : مولفه ها عبارتند از 

  
 

  انگردي ورزشي جايگاه  جه-1شكل 
 

  ةجنب.... . رشد اقتصادي، اشتغال زايي، تبادالت فرهنگي و . جهانگردي ورزشي فوايد بيشماري را بدنبال دارد
اشتغال زايي اين صنعت با توجه به جمعيت جوان كشورمان و رشد بيكاري ، از اهميت بيشتري برخوردار مي 

 در 1378فرتي، راهنمايان تورها و رستوران ها در سال  كل شاغالن هتل ها، مهمانخانه ها، خدمات مسا.باشد
 تنها در 1375 نفر گزارش شده است در حاليكه طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 47000ايران 

  ).  8( نفر مشغول بكار بودند 8500بخش هتل و رستوران در حدود 

  

 دولت

 ورزش

 تجارت

 آموزش

جهانگردي 
 ورزشي
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  عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي
رزشي فعاليتي چند بخشي است و بررسي جهانگردي ورزشي داخلي از از ديدگاه تخصصي جهانگردي و

  : عوامل مهم كه بايد در نظر گرفته شود عبارتند از.مي باشد عوامل مختلف تاثير پذير

مانند كوهنوردي، اسكي و ( هاي طبيعي ورزشي كه شامل محيط: اذبه ها و فعاليتهاي جهانگردي ورزشيج
هاي  شامل رستوران، مراقبت: تسهيالت و خدمات. هاي دست ساز بشر مي باشد ها و سالن و يا استاديوم...) 

كه در جهانگردي ورزشي از اهميت بسياري برخوردار است : خدمات حمل ونقل عمومي. پزشكي و بانك مي باشد
 ها و يا مسابقات بايد مسافتي را طي نموده و در سالن موردنظر چراكه تيمهاي ورزشي براي شركت در تمرين

عنوان يك مركز جهانگردي ورزشي، نياز است كه امكانات ه بمنظور مطرح شدن ب: تاسيسات ورزشي. حاضر شوند
عناصر . قابل ذكر است از اين تاسيسات ساليان متمادي مي توان بهره جست. و تاسيسات بسيار مجهزي داير شود

مربوط به و جهانگردي ورزشي ، ساختار شامل بازاريابي و تبليغات ، آيين نامه ها و قوانين : نهادي ورزشي
سازماني بخش دولتي و خصوصي جهانگردي ورزشي، جذب سرمايه گذاري خصوصي در جهانگردي ورزشي مي 

شامل برنامه هاي آموزشي جهت تربيت نيروي انساني كارآمد و بكارگيري نيروي انساني مناسب و : آموزش. شود
رويدادهاي ورزشي نقش : رويدادهاي ورزشي. گردي ورزشي مي شود جهانةباال بردن سطح آگاهي مردم در زمين

با برگزاري رويدادهاي ورزشي مي توان عالوه بر توسعه . بسيار مهمي در افزايش جهانگردان ورزشي دارد
(  هنرور.جهانگردي ورزشي به باالبردن آگاهي مردم نسبت به فعاليتهاي ورزشي و تاثير مثبت آنها كمك نمود

  قيق خود با عنوان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزشي درتح) 1384
بين المللي در كشور از ديدگاه مديران ودست اندركاران ورزش ومديران گردشگري، به تعيين عوامل سوق 

ي بين المللي دهنده، عوامل جلب كننده وعوامل بازدارنده موثر بر گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزش
جشن ها ، مراسم ، برنامه هاي سنتي وديگر برنامه هاي جانبي «:در كشورپرداختند و به نتايج زير دست يافت

وجود دوستان وبستگان در  كشور « ، و»عالقه به فرهنگ، هنر ، معماري ومكان هاي باستاني «، »رويداد
   براي حضور در رويدادهاي ورزشي بين المللي  از عوامل  مهم سوق دهنده وانگيزاننده گردشگران ؛»ميزبان

وجود مناظر وچشم «،»دسترسي كشور ميزبان به دريا وساحل ومتداول بودن ورزش هاي پرطرفدار«.مي شوند 
همكاري «،»انجام بازاريابي وخدمات مناسب آژانس هاي گردشگري «،»اندازهاو مكانهاي ديدني در كشور ميزبان 

؛ از »وجود تفريحات شبانه در كشور ميزبان «، و»گردشگري در جذب گردشگرمؤسسات ورزشي وآژانس هاي 
كافي نبودن «به عالوه؛.ردشگران به شهر يا كشور ميزبان رويدادهاي ورزشي هستندگعوامل مهم جلب كننده 

را از محدوديت ها وموانع مهم »مشغوليت شغلي ومحدوديت اوقات فراغت «، و»زمان براي برنامه ريزي سفر
  ).11(شگران براي حضور در رويدادهاي ورزشي به شمار آوردندگرد
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با پيشرفت صنعت جهانگردي ورزشي در جهان و حساسيت و توجه دولتمردان و مديران كشورها به تبعات 
همچنين تحقيقات وسيعي براي برنامه ريزي . اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين پديده رو به تزايد گذاشته است

يكي از مهمترين رويكردهاي موجود در .  منطقه اي و بين اللملي اجرا گرديده است–سطح ملي ن در آو توسعه 
انواع پژوهشها تعيين و برآورد مولفه هاي موثر بر توسعه اين صنعت متناسب با شرايط خاص اقليمي، اقتصادي، 

ر تحقيقات مختلف لذا اين پژوهش ضمن توجه به عوامل ذكر شده د. طبيعي و فرهنگي هر كشوري مي باشد
تالش مي كند با در نظر گرفتن شرايط و ويژگي كشور ايران به تعيين عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي، برآورد و 

  .ميزان اهميت هر يك و رتبه بندي و تعيين ارتباط بين اين عوامل بپردازد

  

  تحقيق روش 

نوع تحقيق توصيف عيني،  واقعي و هدف از اين .   استاز نوع همبستگي  اين تحقيق ، تحقيقي توصيفي
  .منظم از وضعيت جهانگردي ورزشي در ايران مي باشد

جامعه آماري اين تحقيق شامل متخصصين و خبرگان فارغ التحصيل و يا دانشجويان مقطع دكتري رشته 
 اساس نمونه آماري اين پژوهش به صورت كل شمار بر. تربيت بدني با گرايش مديريت و برنامه ريزي مي باشد
 نفر متخصص واجد شرايط تعيين و 70در مجموع تعداد . ويژگيهاي ذكر شده براي جامعه آماري تعيين گرديد

 پرسشنامه با پاسخ كامل دريافت و در تحليل هاي آماري 59تعداد. پرسشنامه به همگي آنها تحويل داده شد
  .مورد استفاده قرار گرفت

 

  ابزار پژوهش و روش هاي آماري
 اين تحقيق براي گردآوري اطالعات، به صورت ميداني انجام شده و ابزار تحقيق  پرسشنامه بوده در اجراي

براي تعين روايي يا اعتبار پرسشنامه كه نشان مي دهد يك ابزار اندازه گيري تا چه حد آن چيزي را اندازه  .است
مورد پرسشنامه طراحي شده، نظران در  مي گيرد كه مورد نظر بوده است، نظر اساتيد، متخصصين و صاحب

مورد توجه قرار گرفت و اصالحات مورد نظر صورت پذيرفت و براي تعيين پايايي كه ميزان ثبات يك وسيله 
اندازه گيري را در اندازه گيري هر آنچه كه اندازه مي گيرد از خود نشان مي دهد و برآورد همساني دروني آزمون 

.  شد93/0زمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه ميزان آن مي باشد، از طريق بررسي مقدماتي و آ
 عوامل مرتبط و غير مرتبط  از اين طريق مشخص گرديد و در اختيار گروهي از اساتيد و متخصصين قرار ةكلي

و  محور تاثيرگذار مورد تاييد قرار گرفت سپس با توزيع بيشتر آن به اساتيد 12گرفت وبا استفاده از روش دلفي 
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براي تعيين  براي  امتياز بندي و رتبه بندي عوامل  موثر از آزمون فريدمن و. متخصصين به انتخاب نهايي رسيد
  . ارتباط عوامل اثر گذاربر يكديگر از آزمون ناپارامتري ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد

 

  تحقيـق ج و يافته هاي نتاي

ماري كه در اين پژوهش شركت داشته اند در جدول در اين بخش مجموعه اطالعات حاصل از جامعه آ
 اين اطالعات شامل سن، سابقه كار، سابقه مديريت ورزشي و سابقه عضويت در .  ارائه شده است1شماره 

 سال مي 66/11 سال و ميانگين سابقه كار آنها 71/37ميانگين سن پاسخ دهندگان . تيم هاي ورزشي مي باشد
  .  باشد

 

   جمعيت شناختي پاسخ دهندگان اطالعات. 1جدول 

 اطالعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان

  نيانگيم حداكثر حداقل اريانحراف مع

 سن 71/37 58 24 54/9

  سابقه كار 66/11 28 0 57/8

 سابقه مديريت ورزشي 37/4 22 0 29/6

 سابقه عضويت در تيم هاي ورزشي 69/9 20 0 39/5

 

 12 و به يي شناسايق روش دلفي از طري ورزشيوهش، عوامل موثر بر جهانگردن پژي ايافته هاي با توجه به 
 ي عوامل موثر بر جهانگردي و رتبه بنديت بنديدمن، الويبا استفاده از آزمون فر.   شدنديمحور دسته بند

 . دد گري  ارائه م2 در جدول ي داخلي ورزشي اثر گذار بر جهانگرديرتبه محورها. رفتي صورت پذي داخليورزش
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   بر اساس رتبهي داخلي ورزشير گذار برجهانگردي تاثيه محور هاي كل.2جدول 

 جهانگردي ورزشي داخلي

  رتبه ميانگين درصد
 محور ها

 الت و خدماتيتسه 1 3,99  79,81%

 تيامن 2 3,91  78,31%

  اسكان 3 2,94  58,98%

  يستي توريجاذبه ها 4 2,88  57,63%

  ين انسايروين 5 2,72  54,58%

  حمل و نقل 6 2,69  53,90%

  زاتياماكن و تجه 7 2,62  52,54%

  اقتصاد 8 2,52  50,44%

  آموزش 9 2,49  49,83%

  ي ورزشيدادهايرو 10 2,30  46,16%

  يياشتغال زا 11 2,23  44,75%

  يابيغات و بازار يتبل 12 2,01 40,37%

 يابيغات و بازارين و تبليشتري بيادارالت و خدمات ي گردد كه تسهيق مالحظه مي تحقيافته هاي  طبق 
  .   ز در رتبه دوم قرار دارديت نيامن.   داردي ورزشين رتبه را در جهانگرديكمتر
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رمن ي اسپيب همبستگي از ضري ورزشين عوامل اثرگذار بر جهانگردين ارتباط عوامل بيمنظور تعه   ب
  .  گرددي ارائه م3 و 2ن اطالعات در جداول يد كه اياستفاده گرد

الت و ي با تسهي انسانيروين ني دهد كه بي پژوهش نشان ميرهاين متغي بيج مربوط به همبستگينتا
 يابيغات و بازاري، تبل)592/0**(، خدمات حمل و نقل ) 380/0** (يياشتغال زا، ) 375/0**(خدمات 

، )377/0**(زات ين اقتصاد با اماكن و تجهيب،  )349/0**(و اقتصاد) 501/0**(، آموزش) 340/0**(
، )478/0**(، آموزش )349/0** (يابيغات و بازاري، تبل)340/0** (يي، اشتغال زا)241/0* (ي ورزشيدادهايرو
، )335/0**(زات ي با اماكن و تجهيستين جاذبه توريب، ) 266/0* (يستيجاذبه تورو ) 349/0** (ي انسانيروين

ت يو امن) 478/0**(موزش ، آ)287/0*( حمل و نقل  خدمات،)287/0*( اسكان،)289/0*(ي ورزشيدادهايرو
خدمات حمل و ، )242/0*(يي، اشتغال زا)382/0**(خدمات الت وين آموزش با تسهيب، )280/0*(

 يستيورتجاذبه و ) 501/0** (ي انسانيروين، )478/0**(اقتصاد ، )406/0**(تيامن ،)292/0*(نقل
     .وجود دارد ،)478/0**(

 

  ي داخلي ورزشين عوامل موثر بر جهانگردي چندگانه بيمبستگس هي ماتر.3جدول 

الت و يتسه
 خدمات

 ي انسانيروين آموزش
 يدادهايرو

 يورزش
 اسکان

  اماکن و

  زاتيتجه

 
١ ٠٢٣/٠ ٠٩٧/٠ ٢٤٤/٠ ٠٤٥/٠ ١٧٦/٠ 

اماکن و 
 زاتيتجه

 اسکان ٠٢٣/٠ ۱ ۲۴۱/۰* ۰۳۹۶/۰ ۰۳۰/۰ ۱۳۹/۰

۰۳۲/۰ ۱۱۸/۰ ۰۵۹/۰ ۱ *۲۴۱/۰ ۰۹۷/۰  
 يادهاديرو

 يورزش

**۳۷۵/
۰ 

**۵۰۱/۰ ۱ ۰۵۹/۰ ۰۳۹/۰ ۲۴۴/۰ 
 يروين

 يانسان

**۳۸۲/
۰ 

 آموزش ۰۴۴۵/۰ ۰۳۰/۰ ۱۱۸/۰ ۵۰۱/۰** ۱
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   ماتريس همبستگي چندگانه بين عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي داخلي.3جدول ادامة 

تسهيالت و 
 خدمات

 نيروي انساني آموزش
رويدادهاي 
 ورزشي

 اسکان
  اماکن و

  تجهيزات

 

١٧٦/٠ ١٣٩/٠ ٠٣٢/٠  ٣٧٥/٠** ٣٨٢/٠** ١ 
تسهيالت و 
 خدمات

 اقتصاد ٣٣٧/٠** ١١٤/٠ ٢٤١/٠* ٣٤٩/٠** ٤٧٨/٠** ٠٦٩/٠

٠٣٦/٠ ٢٨٠/٠* ٠٠٨/٠ ٣٨٠/٠** ٢٤٢/٠* ٠٠٨/٠ 
اشتغال 
 زايي

٣٣٥/٠** ٢٦٦/٠* ٢٩٨/٠* ٠٩٨/٠ ٤٧٨/٠** ٠٣٦/٠ 
جاذبه 
 توريستي

 امنيت ٣٩٧/٠** ٠٧٩/٠ ٣٤٢/٠** ١٤١/٠ ٤٠٦/٠** ٢٢٦/٠

١٢٣/٠ ٠٣٦/٠ ١٣٠/٠ ٥٩٢/٠** ٢٩٩/٠* ١٠٩/٠ 
خدمات 
 حمل و نقل

١٥٩/٠ ٢٣٨/٠ ٠٦٥/٠ ٣٤٠/٠** ٠٣٣/٠ ١٢٥/٠ 
تبليغات و 
 بازاريابي

  05/0 دار در سطح ي معنيهمبستگ*

      01/0 دار در سطح ي معنيهمبستگ**



  1388 تابستان, 1شمارة , مديريت ورزشي نشرية                                                                                      

 

170

  يداخل ي ورزشي چندگانه بين عوامل مؤثر بر جهانگرديماتريس همبستگ. 4جدول 

تبليغات و 
 يبازارياب

خدمات حمل 
 يجاذبه ها امنيت و نقل

   اقتصاد ياشتغال زاي يتوريست

اماکن و  ۳۷۷/۰** ۰۳۶/۰ ۳۳۵/۰** ۳۹۷/۰** ۱۲۳/۰ ۱۵۹/۰
 تجهيزات

 اسکان ۱۱۴/۰ ۲۸۰/۰* ۲۶۶/۰* ۰۷۹/۰ ۰۳۶/۰ ۲۳۸/۰

۰۶۵/۰ ۱۳۰/۰ **۳۴۲/۰ *۲۸۹/۰ ۰۰۸/۰ *۲۴۱/۰  
رويدادهاي 
 ورزشي

**۳۴۰/۰ **۵۹۲/۰ ۱۴۱/۰ ۰۹۸/۰ **۳۸۰/۰ **۳۴۹/۰ 
نيروي 
 انساني

 آموزش ۴۷۸/۰** ۲۴۲/۰* ۴۷۸/۰** ۴۰۶/۰** ۲۹۹/۰* ۰۳۳/۰

تسهيالت و  ۰۶۹/۰ ۰۰۸/۰ ۰۳۶/۰  ۲۲۶/۰ ۱۰۹/۰ ۱۲۵/۰
 خدمات

 اقتصاد ۱ ۳۴۰/۰** ۲۶۶/۰* ۱۰۷/۰ ۱۷۸/۰ ۳۵۳/۰**

 اييزاشتغال  ۳۴۰/۰** ۱ ۱۹۸/۰ ۰۳۵/۰ ۰۵۰/۰ ۱۱۰/۰

جاذبه  ۲۶۶/۰* ۱۹۱/۰ ۱ ۲۸۰/۰* ۲۷۸/۰* ۰۳۶/۰
 توريستي

 امنيت ۱۰۷/۰ ۰۳۵/۰ ۲۸۰/۰* ۱ ۲۳۴/۰ ۰۵۳/۰

۱۲۹/۰ ۱ ۲۳۴/۰ *۲۸۷/۰ ۰۵۰/۰ ۱۸۷/۰ 
خدمات 
 حمل و نقل

۱ ۱۲۹/۰ ۰۵۶/۰ ۰۶۳/۰ ۱۱۰/۰ **۳۵۳/۰ 
تبليغات و 
 بازاريابي

      01/0همبستگي معني دار در سطح **،  05/0همبستگي معني دار در سطح *
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   و نتيجه گيريبحث

       بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان گفت كه در ميان كليه عوامل و محورهاي تاثيرگذار ، محور 
منظور ارتقاء و توسعه ه بديهي است ب. تسهيالت و خدمات باالترين اثر را در جهانگردي ورزشي داخلي دارد

پس از آن امنيت و اسكان از درجه . ه مبذول داشتجهانگردي ورزشي داخلي نياز است به اين بخش توجه ويژ
هاي توريستي، نيروي انساني، حمل و نقل،  سپس جاذبه. اهميت بيشتري بر خوردارند كه بايد بدان توجه داشت

اماكن و تجهيزات، اقتصاد، آموزش، رويداد هاي ورزشي، اشتغال زايي قرار دارند و كم اثرترين محور نيز تبليغات 
  . معرفي گرديده استو بازاريابي

.        با عنايت به يافته هاي اين پژوهش ، جهانگردي ورزشي را مي توان يك توليد كننده مهم اقتصادي دانست
در .  گانه به خود اختصاص داده است12 را در بين عوامل 8 عامل اقتصاد درجهانگردي داخلي رتبه 3برابر جدول 

ر بر جهانگردي ورزشي داخلي، بين عامل اقتصاد وعوامل اماكن و تحليل رابطه اقتصاد با ساير عوامل موث
و رويدادهاي ورزشي و جاذبه هاي ) >01/0P(تجهيزات، تبليغات و بازار يابي، آموزش و نيروي انساني

  .رابطه معني داري ديده شد)  >05/0P(توريستي

ات در عامل اقتصاد با تغييرات در ساير       حسب رابطه زياد با عوامل ديگر مي توان چنين بيان داشت كه تغيير
لذا مي توان از نقش كليدي اقتصاد در تغييرات در عوامل ديگر سود جست و . عوامل مذكور هماهنگ مي باشد

  . عنوان عاملي مشترك و قابل توجه چه در برنامه ريزي جهانگردي خارجي و چه داخلي قلمداد نموده آن را  ب

عنوان مثال بر اساس مطالعات ه ب. اير كشورها نيز حاكي از اهميت فوق مي باشد        تحقيقات مشابه در س
 ميليارد دالر برآورد گرديده كه به عنوان يك 2انجام شده در كشور كانادا درآمد جهانگردي ورزشي بالغ بر 

يه  درصد از كل10 تا 5درعرصه جهاني بين ). 24(نيروي تثبيت كننده صنعت جهانگردي محسوب مي شود 
عنوان يكي از سريعترين بخشها اعالم شده ه سفرها به جهانگردي ورزشي اختصاص مي يابد و ضريب رشد آن ب

  ). 15(است 

   را در بين 11برابر نتايج حاصله از اين تحقيق عامل اشتغال زايي درجهانگردي داخلي رتبه 

   با ساير عوامل موثردر تحليل رابطه اشتغال زايي.  گانه به خود اختصاص داده است12عوامل 

آموزش و اسكان  و )>P 01/0(اقتصاد بر جهانگردي ورزشي داخلي بين عامل اشتغال زايي عوامل نيروي انساني و
)05/0P<(زايي گسترده، يكي از نتايج توجه به توسعه  پر واضح است كه اشتغال.   رابطه معني داري ديده شد

 شغلي كه در اين بخش 11 در كنار 2006 بازيهاي جام جهاني بطوريكه آلمانها پس از.  جهانگرد ورزشي است
گردشگري يك صنعت كاربر است واشتغال نيروي انساني ). 1( شغل جديد نيز ايجاد نمايند4فعال بود  توانستند 

از اين روتوسعه گردشگري در مكان هاي مختلف زمينه هاي ايجاد اشتغال دائم، . در اين صنعت فراوان است 
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. از نرخ بيكاري مي كاهد ه وقت را براي نيروي انساني با تخصص وآموزش متوسط فراهم مي آورد وفصلي ونيم
عالوه بر اشتغال هاي مستقيم در گردشگري زمينه اشتغال در فعاليت هاي ديگر در ارتباط با گردشگري همچون 

براي افراد بومي فراهم مي نظير اينها  كارهاي ساختماني ، تعميرات ، كرايه دادن اتومبيل ، دست فروشي و
  ).2(گردد

 گانه به 12 را در بين عوامل 9      با توجه به يافته هاي اين پژوهش عامل آموزش درجهانگردي داخلي رتبه 
در تحليل رابطه آموزش با ساير عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي داخلي، بين عامل . خود اختصاص داده است

اشتغال   و )>01/0P (ات، اقتصاد ، جاذبه توريستي، نيروي انساني و امنيتآموزش با عوامل تسهيالت و خدم
  . رابطه معني داري ديده شد )>05/0P( و خدمات حمل و نقل زايي

     با توجه به ميزان ارتباط عامل آموزش با هفت عوامل ديگر، مي توان آموزش تخصصي نيروي انساني براي    
بطوريكه با . اين مسئله با تحقيقات ديگر هم همخواني دارد. ضروري دانستتوسعه جهانگردي ورزشي را  امري 

هم اكنون بيش . پيشرفت صنعت جهانگردي ورزشي، نقش آموزش نيروي انساني بيشتر از پيش مشهود مي گردد
ه با عنايت ب). 12( رشته وابسته به جهانگردي در مدارس، كالج ها و دانشگاههاي امريكا تدريس مي شود 500از

 گانه به خود 12 را در بين عوامل 1يافته هاي اين پژوهش عامل تسهيالت و خدمات در جهانگردي داخلي رتبه 
در تحليل رابطه تسهيالت و خدمات با ساير عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي داخلي بين . اختصاص داده است

  . ابطه معني داري ديده شد ر) >05/0P( و آموزش عامل تسهيالت و خدمات با عوامل نيروي انساني

رسد بايد به اين عامل توجه       با توجه به نتايج بدست آمده ، براي بهبود وضعيت جهانگردي ورزشي بنظر مي
مراتب بيش از پيش بر روي توسعه اگاهيها، آموزش ها و ه  حاكي از آن است كه ب1رتبه . ويژه اي مبذول داشت

  . كرد مشتري مداري سرمايه گذاري گرددمهارت هاي مديريتي و اداري  با روي

اگر امنيت را .        بر اساس نتايج اين پژوهش عامل امنيت در جهانگردي ورزشي داخلي رتبه دوم را كسب نمود
 در بررسي رابطه .ايم گزاف نگفته ترين ركن توسعه گردشگري معرفي كنيم، سخني ترين و مهم عنوان اساسي به

ر عوامل دوازده گانه در جهانگردي ورزشي داخلي رابطه معني داري بين عامل امنيت با ميان عامل امنيت با ساي
الزم . ديده شد) >P 05/0(و جاذبه توريستي )  >01/0P(عوامل اماكن و تجهيزات، رويدادهاي ورزشي و آموزش

ولفه هاي به ذكر است توسعه عامل امنيت موجب افزايش سطح سرمايه گذاري خارجي شده و در رشد ساير م
در جهانگردي ورزشي داخلي براي عامل امنيت ميزان شدت 2رتبه .  توسعه اقتصادي و اجتماعي موثر مي باشد

 توجه به اين عامل را در برنامه ةاز سويي روابط آن با ساير عوامل ، نحو. توجه به اين عامل را مشخص مي سازد
  جهانگردي كامالَ ةفته هاي ساير محققان در عرصنتايج اين پژوهش با يا.  ريزي استراتژيك نشان مي دهد

 سپتامبر و اثرات انكارناپذير آن بر كاهش شديد جهانگردي اشاره 11 از جمله مي توان به حادثه .همخواني دارد
  ). 20(متاثر از آن شركت هواپيمايي سويس اير اعالم ورشكستگي نمود. نمود
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 12 را در بين عوامل 6 حمل و نقل در جهانگردي داخلي رتبه با عنايت به يافته هاي اين پژوهش عامل خدمات
در تحليل رابطه خدمات حمل و نقل با ساير عوامل موثر بر جهانگردي ورزشي . گانه به خود اختصاص داده است

 و آموزش جاذبه توريستيو )  >01/0P(داخلي ،  بين عامل خدمات حمل و نقل با عوامل نيروي انساني 
)05/0P< (ه معني داري ديده شد رابط .  

و تنوع كيفيت آنها ، اين عامل ) هوايي و زميني(      با توجه به تنوع حمل و نقل در جهانگردي ورزشي داخلي 
در مجموع مي توان بيان داشت خدمات حمل و نقل با بسياري از . عنوان ششمين عامل رتبه بندي شده استه ب

بطوريكه رشد و . ئله ضرورت توجه به حمل و نقل را نشان مي دهدعوامل ديگر رابطه معني داري دارد اين مس
و صنعت جهانگردي ) 4(توسعه جهانگردي تاثير بسياري در پيشرفت صنعت حمل و نقل جهاني گذاشته است

بطوريكه پس از ) 5(فعاليتي است كه رابطه تنگاتنگي با ساير صنايع و دستگاهها از جمله راه و ترابري دارد
  ). 18(پيك سئول خطوط هوايي جديدي در كره گشايش يافتبازيهاي الم

 12 را در بين عوامل 12       طبق يافته هاي اين پژوهش ، عامل تبليغات و بازاريابي درجهانگردي داخلي رتبه 
در تحليل رابطه تبليغات و بازاريابي با ساير عوامل  موثر بر جهانگردي ورزشي . گانه به خود اختصاص داده است

  .  رابطه معني داري ديده شد) >01/0P(خلي بين عامل تبليغات و بازاريابي تنها با عامل نيروي انساني واقتصاد دا

 را در بين عوامل 4      با توجه به يافته هاي اين پژوهش عامل جاذبه هاي توريستي در جهانگردي داخلي رتبه 
 هاي توريستي با ساير عوامل موثر بر جهانگردي در تحليل رابطه جاذبه.  گانه به خود اختصاص داده است12

رويدادهاي و ) >01/0P(ورزشي داخلي بين عامل جاذبه هاي توريستي با عوامل اماكن و تجهيزات و آموزش 
  .  رابطه معني داري ديده شد) >05/0P(، اقتصاد و  امنيت خدمات حمل و نقلورزشي، اسكان، 

تي در جهانگردي ورزشي داخلي و تاثير آن بر ساير عوامل، مي توان نتيجه      با توجه به رتبه جاذبه هاي توريس
گرفت كه جاذبه هاي توريستي در جلب جهانگردان اثر مثبتي دارد و با توجه به اينكه در كشور ايران جاذبه هاي 

استان مي توريستي ورزشي و غير ورزشي بسيار است، با كمك از اين جاذبه ها و معرفي آن به افراد خارج از 
از جاذبه هاي توريستي ورزشي و غير ورزشي مي توان به . تواند تعداد بيشتري جهانگرد ورزشي وارد استان شود

  نفر از موزه 300،000در سال حدود . اشاره نمود... پارك هاي آبي، موزه هاي ورزشي، بناهاي تاريخي و 
  ). 23(بين المللي بيسبال ژاپن ديدن مي كنند
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