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 چکیده

هش، تمامی بر توسعۀ گردشگری ورزشی ایران بود. جامعۀ آماری پژو مؤثرهدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل 

ر زمینۀ مقاله د 59در مجموع مقاالت علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که 

 یمقدمات یندهایفرا مطابق ،هامقاله یبررس از به چاپ رسیده بود که پس 1398گردشگری ورزشی تا نیمۀ ابتدایی سال 

شدند. این مقاالت با  نتخابا داشتند، را لیفراتحل یبرا ورود طیشرا که ییهامقاله عنوانبه مقاله 27 تینها ل دریفراتحل

 نیا یهاپژوهش که داد نشان مقاالت مندنظامنتایج مرور وتحلیل شدند. سی.ام.ای نسخۀ دو تجزیه افزارنرماستفاده از 

رزشی نقش دارند ومتغیر در توسعۀ گردشگری  6ی فراتحلیل نشان داد که هاافتهی ـ تحلیلی بودند. یفیتوص اغلب حوزه،

یرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط ی گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زهاجاذبهترتیب شامل که به

و خدمات نیز  ونقلحملبر این متغیرها، متغیر کیفیت بود. عالوهبه رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی 

ردشگری ورزشی معناداری بر توسعۀ گ ریتأثان داد شرط الزم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نش

ۀ نیزم تواندیماند که هر کدام از عوامل وستهیپهمبههمۀ موارد باال مانند عوامل گیری کلی برداشت شد که ندارد. در نتیجه

ری ورزشی موجب توسعۀ گردشگ تواندینمیی تنهابهدهد که یک عامل می نشانعامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر 

 ای شود. شود و باید به همۀ موارد توجه ویژه
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 مقدمه

 المللیبین سطح در رشد حال در و پیشتاز هایبخش از گردشگری صنعت خدماتی، صنایع میان امروزه در

افزایش  ضمن و شده قلمداد پاک صنعتعنوان بهکه  است اقتصادی مهم هایبخش از یکی است و

صنعت . است کرده درآمد ایجاد و اشتغال به رونق ایشایسته ملی،کمک اقتصاد برای ارزی درآمدهای

ل (. از عوام1گردشگری، پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت درآمدزای جهان است )

. ورزش با است فردمنحصربهکنندگی آن های گردشگری، ورزش است، با این تفاوت که جلبجذابیت

 اقسام گوناگون میان کند و درهای فراوان، گردشگران زیادی را به خود جلب میبرخورداری از قابلیت

 صنعت، صنعت بخش در پیشرو کشورهای (. در2به خود اختصاص داده است ) را رشد بیشترین گردشگری

 گردشگری میان، سهم این در که شودمی شامل را داخلی ناخالص تولید از درصد 6 تا 4 بین گردشگری

 (.3) است درصد 2 تا 1 ورزشی

اند که در دنیای کنونی تیبااهمهای بزرگ و صنایع جهان و ورزش از بخش نیتربزرگگردشگری از 

وجود آمده انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت گردشگری ورزشی بهاز تلفیق آنها یکی از شگفت

 تبدیل جهان در ادیاجتماعی ـ اقتص ایپدیده به صنعت یک از فراتر ورزشی گردشگری . امروزه(4)است 

 جوامع در یچندبعد ایپدیدهعنوان به را خود جایگاه دیگری زمان هر از بیش صنعت این. شده است

 یخوببه را صنعت این تأثیرات و فواید فراوان گذاریسرمایه با کشورها از بسیاری و است باز کرده بشری

 اشتغال، سیاسی، افزایش و اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود منظوربه مهم منبعیعنوان به و کرده درک

 و ورزش (. تجارت،5اند )درآورده خود مقصد برندسازی و شهرت ها، افزایشزیرساخت درآمد، توسعۀ

 کشورها، تمام که است سودآوری برخوردار چنان از حاصله ترکیب و اندترکیبی قابل موضوعاتی گردشگری،

 ورزشی (. گردشگری6شوند ) مندبهره آن از توانندمی ورزشی هایرشته و مسافرتی هایآژانس مناطق،

 ورزشی مشاهدة رقابتی، یا تفریحی فعالیت ورزشی در شرکتمنظور به اقامت محل از سفر هرگونه شامل

محدودة  اجتماع از موقتیطور به ورزشی است، جاذبۀ یک مشاهدة و بازدید یا ایحرفه یا سطوح آماتور در

 گردشگری جهانی هایدستیابی و توفیقات از درصد 32 حدود آمار، به توجه با شوند.می دور خود زندگی

 یالمللنیب کمیتۀ که است حدیبه ورزشی گردشگری (. اهمیت7دارد ) به گردشگری ورزشی اختصاص

 مربوط مسائل لیوتحلهیتجز برای را المللیبین هایکنفرانس جهانگردی، ( و سازمان جهانیIOCالمپیک )

سازمان  دو بین مشترک نامۀتفاهم اخذ جهت در و برگزار المپیک هایبازی خالل در گردشگری ورزشی به
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در قالب  ورزش و گردشگری به مربوط هایفعالیت جهان کشورهای از بعضی در حتی. کنندمی تالش

 (. 8کند )می اجرا و ریزیبرنامه را مربوطه امور «گردشگری ورزشی»ای ویژه به نام وزارتخانه

 از ساالنه بیش ورزشی گردشگری محل از جهان پیشرفتۀ کشورهای درآمد موجود اطالعات براساس

 آثار تاریخی داشتن و طبیعی و گردشگری نظیربی هایجاذبه وجود با ایران اما است، دالر میلیارد 20

 کمیتۀ ملی جوانان، و ورزش وزارت سوی از که هنگفتی هایهزینه وجود با طرفی از وهزارساله  چندین

صرف  المللیبین و ملی ورزشی رویدادهای برگزاری برای مرتبط نهادهای سایر و هافدراسیون المپیک،

حوزه  این از چندانی بهرة تاکنون شود،نمی هاسازمان این عاید اقتصادی بهرة هیچ گفت توانمی و شودمی

به  که دنیاست در گردشگری صنعت تیپراهم یهاحوزه از ورزشی، گردشگری حال هر در. است نبرده

 حوزه این جایگاه از افراد از بسیاری هنوز و نوپاست ایمقوله ایران در حوزه این هایبخش از بسیاری مانند

 فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی فراوان فواید به توجه با (. حال5) انداطالعیب گردشگری در صنعت

 مدیران، توسط بانشاط و سالم ایجامعه داشتن اهمیت با درک و ورزشی گردشگری محیطیزیست و

 به توجه لزوم پویا، و فعال تفریحات و تعطیالت به داشتن مردم تمایل همچنین و مسئوالن و ریزانبرنامه

 و مدیریت با مختلف نماید. کشورهایمی ریناپذاجتناب کشور در آن توسعۀ و ورزشی گردشگری مقولۀ

 اقدامات از. کنندمی تالش ورزشی توسعۀ گردشگری جهت در مدون هایراهبرد کارگیریبه و ریزیبرنامه

انگلیس  آمریکا، هایدانشگاه در گردشگری ورزشی تخصصی رشتۀ ایجاد به توانمی زمینه این در جهانی

 هایسایت ایجاد و المللیبین هایهمایش و هاکنفرانس ورزشی، مجالت گردشگری چاپ و استرالیا،

 (. برخی9کرد ) اشاره گردشگر جذب و خود ورزشی های گردشگریجذابیت معرفی جهت در اینترنتی

 با محوریت ورزشی مراکز ایجاد به اقدام خود کشور در موجود یهاو قابلیت استعدادها به توجه با کشورها

کشورهایی  تکواندو، خصوصبه رزمی هایورزش در جنوبی کره مثال رایب اند؛کرده خاص رشته چند یا یک

 هاکی و اسکی مانند زمستانی هایمیزبان ورزش مناسب اقلیمی شرایط لحاظ به سوئیس و اتریش مانند

 درآمد ساله هر این طریق از و کنند جلب خود منطقۀ به را ورزشی جهانگردان از تعداد کثیری اندتوانسته

 گذاریسرمایه با و 2023 تدوین استراتژی با ترکیه نیز زمینه این خود سازند. در کشور نصیب را سرشاری

 تیم ورزشی از 1200، 2007شهر ساحلی آنتالیا در سال  خصوصگردشگری ورزشی، به هایتوانمندی بر

 با برابر مبلغی طریق این از و کرده جلب خود ورزشی به مقدماتی اردوهای برگزاری منظوربه دنیا سراسر

 (. 10) ده استآمد کسب کردالر در میلیون 6
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با اینکه تحقیقات  شودیمشده در مورد اهمیت گردشگری ورزشی، مشاهده با توجه به مطالب گفته

دست آمده متعددی در زمینۀ گردشگری ورزشی در ایران انجام گرفته است، اما نتایج ضد و نقیضی به

گرفته درک این مطلب است که ممکن است دالیل متفاوتی داشته باشد. با مرور پیشینۀ تحقیقات انجام

 نیدر ب( نشان داد که 1397ان )وندیان و همکاررای مثال نتایج پژوهش زهرهبخواهد شد.  ترراحت

 ترتیببه و دارد را ی بیشترین اهمیتو قانون یاسیس یهاتیحما یورزش گردشگریبر  رگذاریتأث یهامؤلفه

و  تحقیقات ها،ظرفیت و هاقابلیت شناخت اماکن، و هارساختیز بازاریابی، هماهنگی، و مدیریت یهامؤلفه

در بسیاری از تحقیقات به نقش  .(9هستند ) بعدی یهارتبه دارای آموزش و یسازفرهنگ پژوهش،

( 1388ی طبیعی در توسعۀ گردشگری ورزشی پرداخته شده است، مانند فیروزجاه و همکاران )هاجاذبه

(. در تحقیقی دیگر 11بر گردشگری ورزشی پرداخته بود ) مؤثری طبیعی ورزشی هاجاذبه نیترمهمکه به 

 گردشگری توسعۀ بر طبیعی هایر پژوهش خود نتیجه گرفتند که جاذبه( د1392رضوی و همکاران )

ی طبیعی در توسعۀ هاجاذبه( به نقش 1394نژاد و همکاران )(. همچنین همتی12است ) اثرگذار ورزشی

 کهیزمان(. البته این تناقض در یک تحقیق شاید زیاد مهم نباشد، ولی 13گردشگری ورزشی رسیده بودند )

ی متفاوتی در بین عوامل هایبندرتبهددی انجام گرفته است و هر کدام به نتایج متفاوتی با تحقیقات متع

مورد قبلی برخی تحقیقات  برعکساند، اهمیت آن به چشم خواهد آمد. توسعۀ گردشگری ورزشی رسیده

مثال خورد. برای اند که در تحقیقات دیگر به چشم نمیبه عواملی در توسعۀ گردشگری ورزشی رسیده

یکی از متغیرهای  عنوانبه( در تحقیقی به عامل تفریحات سالم و تربیت بدنی 1395یاوری و همکاران )

خورد. های دیگر این عامل به چشم نمیدر پژوهش کهیدرصورت(، 14توسعۀ گردشگری ورزشی رسیدند )

در هر تحقیقی که  اًبیتقربندی عوامل است که یکی دیگر از تناقضات موجود در تحقیقات پیشین رتبه

ی متفاوت بوده است. برای مثال نتایج تحقیق فرازیانی و بندرتبهمتغیرهای مشابه داشته است، این 

( نشان داد که بین مشکالت مدیریتی، زیرساختی و فرهنگی در توسعۀ گردشگری ورزشی 1397همکاران )

مشکالت ( نشان داد که 1395و عبدالملکی )(، اما نتایج تحقیق میرزازاده 15ی وجود ندارد )دارمعناتفاوت 

نقش ی و غیره و آموزش یموانع فرهنگ ،و اماکن هارساختیموانع و مشکالت زی، و منابع انسان یتیریمد

شود حتی در بر این باز هم مشاهده می. عالوهمشهد داشتند یگردشگری ورزش در توسعۀ داریمعنا

تحقیقاتی که جامعۀ یکسان دارند، نتایج متفاوت بوده است. برای مثال در تحقیق میرزازاده و عبدالملکی 

و منابع  یتیریمشکالت مدبیان شد که  مشهد یورزش یتوسعۀ گردشگر یموانع فرارو( در مورد 1395)

و  قیضعف تحق، و اماکن هارساختیموانع و مشکالت زموانع بازاریابی،  ی،قانون هایتیموانع حمای، انسان
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 مشهد داشتند یگردشگری ورزش در توسعۀ دارینقش معنای و آموزش یو موانع فرهنگبودند  پژوهش

های توسعۀ صنعت گردشگری ( سه عامل مهم در موانع و محدودیت1391(، ولی باللی و همکاران )16)

جذب گردشگر ورزشی، حمایت  منظوربهها ریزی سازمانی عدم برنامههامؤلفهی را در استان خراسان رضو

های ی به جاذبهتوجهکمهای گردشگری ورزشی و گذاران و طرحناکافی مسئوالن استان از سرمایه

(. همۀ تناقضات موجود در تحقیقات مربوط 17گردشگری ورزشی از طرف مسئوالن شهری بیان کردند )

در حوزة گردشگری ورزشی  شدهچاپردشگری ورزشی و همچنین تعداد زیاد مقاالت به توسعۀ گ

بر استفاده از نتایج تحقیقات دیگر، مبنای علمی ة ضرورت انجام تحقیقی جامع است که عالوهدهندنشان

ای از نویسندگان نباشد، بلکه بر پایۀ تمامی نتایج و اصولی داشته باشد که نظر یک نویسنده یا عده

شود. با توجه به گذشته باشد. به همین دلیل ضرورت انجام پژوهش فراتحلیل نیز مشاهده می قاتیتحق

 صحیح، ریزیهمراه برنامهبه گردشگری استعدادهای و هاارزش تعیین رسدنظر میبه شدهانیبمطالب 

 نیز ایران اینکه به وجهبا ت بنابراین. منجر شود درآمدهای اقتصادی حاصل از این صنعت توسعۀ به تواندمی

پتانسیل  دارای ،استطبیعی  اندازهایچشم و مناظر از برخوردار و تاریخی غنی ـ فرهنگی سابقۀ دارای

 داد نشان ادبیات پژوهش و هاپیشینهعالوه . بهاست خارجی و داخلی ورزشی گردشگران جذب برای باال

 موضوع این به است یک دهه از بیش که کشورها بعضی مقابل در ما کشور در گردشگری ورزشی که

 برداریو بهره استفاده منابع ازسرعت به که است ضروری که است ایو تازه تأمل قابل موضوع اند،پرداخته

 زمینۀ توسعۀ گردشگری ورزشی گرفته درانجام هایپژوهش هاییافته لیپژوهش، با فراتحل نیدر اشود. 

 توسعۀ گردشگری بر مؤثر متغیرهای بهتر شناخت در راستای اثربخشی و مهم گام تا است شده سعی

 حوزه این هایپژوهش از ایدوبارة مجموعه تحلیل برای تالشی تواندمی شود. فراتحلیل برداشته ورزشی

 هایریزیبرنامه در موارد از بسیاری در آن هایو یافته شده صرف آن زیادی برای هزینۀ و وقت که باشد

شده، هدف از پژوهش حاضر انجام است. با توجه به مطالب بیان نگرفته قرار برداریبهرهمورد  کالن

بر  مؤثرتا مشخص شود عوامل  استفراتحلیلی بر مطالعات عوامل توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران 

ام اند و نیز شدت اثر ترکیبی )اندازة اثر ترکیبی( کدتوسعه و ارتقای گردشگری ورزشی در ایران کدام

 متغیرها بر توسعه و ارتقای گردشگری ورزشی بیشتر است؟ 
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 ی شناسروش

 ماهیت با توجه به و فراتحلیل روش یریکارگبه دلیلبه است و اسنادی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

 برای های مورد نیازگردآوری داده منظوربهگیرد. می قرار کمّی ـ مروری هایپژوهش زمرة در هاداده

 استفاده هاست،دیگر پژوهش انواع در مصاحبه فرم پرسشنامه یا معادل که کدگذاری فرم یک از فراتحلیل

 متمرکز اثر اندازة محاسبۀ بر که CMA.2فراتحلیل  جامع افزارنرم از با استفاده آمده دستبه اطالعات شد.

 بود. دربارة توسعۀ گردشگری ورزشیگرفته انجام هایمقاله پژوهش آماری جامعۀ .شد لیوتحلهیتجزاست، 

در نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزشی داخل کشور استفاده  منتشرشده هایپژوهش از منظور بهاین

در نشریات علمی پژوهشی مدیریت  1398مقاله در زمینۀ گردشگری ورزشی تا سال  59شد که در مجموع 

فراتحلیل،  فرایندهای مقدماتی مطابق ها،لهمقا بررسی از ورزشی داخل کشور به چاپ رسیده بود. پس

 هایمقاله .شدند انتخاب بود، توسعۀ گردشگری ورزشی آنها میانجی متغیر یا مستقل متغیر که ییهاپژوهش

 اندازة آوردن دستبه برای آنها هایشاخص هایی کهمقاله همچنین و کمّی نداشتند هایشاخص که کیفی

 را فراتحلیل برای ورود شرایط که هاییمقاله عنوانبه مقاله 27 نهایت درشدند.  حذف نیز نبود کافی اثر

 اندازة محاسبۀ هایبخش قالب در هاداده لیوتحلهیتجز فراتحلیل، ماهیت به توجه با .شدند انتخاب داشتند،

 رویکرد اساساست.  گرفته صورت فرضیه هر اثر اندازة معناداری آزمون ها،داده انتشار اثر، محاسبۀ سوگیری

 در استفاده مورد اصطالح ترینمعروف و نیترمهماثر  بزرگی یا اندازه است. اثر اندازة بر مبتنی فراتحلیل

حیطۀ پژوهشی فراتحلیل « شاه مهره»عنوان  با آن ( از2001) 1دیمتیو و رزنتال که است روش فراتحلیل

 علیت ضمنی به مفهوم بخواهیم آنکه است: بدون کرده تعریف چنین را اثر ( اندازة1998نام بردند. کوهن )

 پدیدة که حدی»ببریم.  کاربه زیر دو معنای از یکی عبارت اندازة اثر را به که است آن ترراحت کنیم، اشاره

آماری،  فراگیر تعریف در«. است نادرست که فرضیهۀصفر حدی»یا « است موجود جمعیت در موردنظر

 مفهوم این .بررسی( مورد یهانمونه )حجم مطالعه به حجم یدارمعنا آزمون نسبت از است عبارت اثر اندازة

 سطح روی تمرکز تنها کوهن است. شده آن تأکید از استفاده اهمیت بر و ( معرفی1998) 2کوهن توسط

 به باید معناداری، سطح برافزون که بود معتقد و قلمداد کرد ناکافی را فرضیه دییتأ یا رد برای معناداری

 (. 18کرد ) توجه فرضیه دییتأ یا رد در نیز اثر اندازة

                                                           
1 . Dematteo  

2. Cohen 
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 اثر محاسبۀ اندازة به قادر ها،گروه معیار انحراف و واریانس میانگین، مقادیر داشتن با در فراتحلیل

برای « r»های گروهی و برای تفاوت« d» که هستند« r»و « d»زمینه  این در هاآماره نیترجیرا اما هستیم،

روند و از آنجا که در تحقیق حاضر به وجود ارتباط و همبستگی بین عوامل کار میهمبستگی بهمطالعات 

، «t»ی هاآزمونشود. اگر در تحقیقی از استفاده می« r»توسعۀ گردشگری ورزشی نیاز داریم، از آمارة 

«2x » و«F »کرد:توان اندازة اثر آنها را طبق فرمول زیر محاسبه استفاده شده باشد، می 

 

برای اندازة اثر استفاده شد که این اندازة اثرها همراه با معنادار بودن یا  rدر تحقیق حاضر از شاخص 

 شود.نبودن هریک، در ادامه گزارش می

جامع  افزارنرمبر توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با استفاده از  مؤثراندازة اثر عوامل  1در جدول 

 به شرح زیر است: ( محاسبه شد کهCMA2فراتحلیل )

بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران مؤثرعوامل . محاسبۀ اندازة اثر 1جدول   

ف
دي

 ر

 نويسندگان
سال 

 انتشار
 متغیر

 ةانداز

 اثر

سطح 

 معناداری
 نتیجه

تعداد 

 نمونه

1 
جاويد و 

(19اسدی )  
1396 

مديريت و 

 هماهنگی
279/0  001/0 دییتأ   

267 

331/0 بازاريابی  001/0 دییتأ   

شناخت 

ها و قابلیت

های ظرفیت

 گردشگری

298/0  001/0 دییتأ   

آموزش نیروی 

 انسانی
356/0  001/0 دییتأ   

2 

جاويد، 

الماسی و 

(8پور )نقی  

1394 

 وکارکسبايجاد 

و فرصت شغلی 

 جديد

289/0  001/0 دییتأ   203 
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حمايت از 

های برنامه

 گردشگری

308/0  001/0 دییتأ   

3 

شهرياری، 

نژاد، همتی

(20پور )تقی  

246/0 مديريت 1394  086/0 دییتأ   80 

4 

اندام، آقايی، 

عنبريان، 

(21پارساجو )  

1393 

هازيرساخت  37/0  001/0 دییتأ   

127 

357/0 میزبانی رويداد  001/0 دییتأ   

353/0 تبلیغات  001/0 دییتأ   

اندازهای چشم

 طبیعی
341/0  001/0 دییتأ   

5 

زيتونلی، 

هنری، 

(22فراهانی )  

1390 

ها و توانمندی

 امکانات
241/0  000/0 دییتأ   

217 
های جاذبه

 طبیعی
213/0  000/0 دییتأ   

6 

رحیمی، 

جاللی، 

علیدوست، 

(23جعفری )  

1395 

عوامل حقوقی و 

 قانونی
281/0  000/0 دییتأ   

120 
230/0 عوامل مديريتی  000/0 دییتأ   

185/0 عوامل فرهنگی  000/0 دییتأ   

7 
پور، سهرابی

(24جوادی )  
1393 

 یهاجاذبه

 گردشگری
201/0  001/0 دییتأ   

100 

تجهیزات و 

تسهیالت 

رويدادهای 

 ورزشی

18/0  001/0 دییتأ   

عوامل فرهنگی 

 ـ اجتماعی
169/0  001/0 دییتأ   

168/0 بازاريابی  001/0 دییتأ   

خدمات 

ونقلحمل  
139/0  001/0 دییتأ   
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8 

کارکن، 

زيتونلی، 

(25اسدی )  

1392 
توانمندی 

 رويداد
128/0  001/0 دییتأ   195 

9 

 

گراوند، 

بهمنی، 

بخشای، 

(7افشاری )  

 

1392 

سیستم 

ونقلحمل  
186/0  001/0 دییتأ   

231 
عوامل فرهنگی 

 و اجتماعی
215/0  001/0 دییتأ   

264/0 تبلیغات  001/0 دییتأ   

ـ212/0 امکانات  001/0 دییتأ   

10 

زيتونلی، 

فراهانی، 

(28اسدی )  

1392 
و  يیزااشتغال

 کسب درآمد
251/0  001/0 دییتأ   217 

11 

فرازيانی، 

رضايی، 

(29حسنی )  

1394 

عوامل 

زيرساختی و 

 تجهیزاتی

236/0  003/0 دییتأ   

74 

21/0 عوامل مديريتی  025/0 دییتأ   

234/0 عوامل فرهنگی  027/0 دییتأ   

12 

قزلسفلو، 

رضوی، کالته 

سیفری، 

اصفهانی 

(26)  

 

1397 

های جاذبه

 طبیعی

 

425/0  

 

001/0  

 

دییتأ  

 

163 

13 

ياوری، 

عسکريان، 

(14شجاعی )  

 

1395 

تسهیالت 

 زيرساختی
237/0  001/0 دییتأ   

232/0 عوامل فرهنگی 120  001/0 دییتأ   

26/0 منابع طبیعی  256/0 دییتأ   

224/0 خدمات ورزشی  001/0 دییتأ   

14 

زاده، خطیب

چیان، کوزه

(27هنرور )  

316/0 کیفیت خدمات 1395  001/0 دییتأ   265 



 1400، تابستان 2، شمارة 13يريت ورزشی، دورة مد                                                                                       520

 

 

15 

اندام، 

منتظری، 

(28فیضی )  

179/0 کیفیت خدمات 1393  001/0 دییتأ   136 

16 

کريمی، 

هنرور، 

(29گنجويی )  

1394 
و  يیزااشتغال

 ايجاد درآمد
265/0  005/0 دییتأ   150 

17 

نژاد، همتی

شهرياری، 

ملک اخالق 

(13)  

1394 
برگزاری رويداد 

 و مسابقات
486/0  

 

001/0  

 

دییتأ  

 

112 

 

18 

 

زاده، محرم

سید عامری، 

(30محمدی )  

1392 

های جاذبه

 گردشگری
46/0  000/0 دییتأ   

هازيرساخت 74  487/0  000/0 دییتأ   

469/0 تبلیغات  000/0 دییتأ   

000/0 481 افزايش درآمد دییتأ   

19 

غفوری، 

هنرور، 

پور نعمت

(31)  

1392 

تبلیغات و 

 بازاريابی
325/0  001/0 دییتأ   

312/0 مديريت 225  001/0 دییتأ   

امکانات و 

ساتیتأس  
394/0  001/0 دییتأ   

20 

رضوی، عماد 

حسینی، 

پور خواجه

(12)  

1392 
های جاذبه

 طبیعی
175/0  068/0 دییتأ   319 

21 

باللی، 

فرد، معین

نیا، حامدی

امیراحمدی 

(17)  

 

1391 

اماکن و 

 ساتیتأس

 ورزشی

469/0  001/0 دییتأ   

164 

31/0 عوامل فرهنگی  001/0 دییتأ   

22 
موسوی 

گیالنی، 
1391 

رويدادهای 

 ورزشی
278/0  001/0 دییتأ   475 
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اسدی، 

(32سجادی )  

های جاذبه

 طبیعی
285/0  001/0 دییتأ   

23 

ادبی، 

چیان، کوزه

(11)احسانی   

1388 
 یهاجاذبه

 طبیعی
498/0  001/0 دییتأ   112 

24 

پروينی، 

شعبانی 

مقدم، خزايی 

(33)  

1394 
عوامل فرهنگی 

 اجتماعی
464/0  001/0 دییتأ   74 

25 

اسماعیلی، 

معین فرد، 

شوشی نسب، 

(2بنسبردی )  

216/0 کیفیت خدمات 1393  001/0 دییتأ   384 

26 

فراهانی، 

اسالمی، 

پورسلطان 

(34)  

1396 

و  ونقلحمل

 خدمات
ـ248/0  001/0 دییتأ   

326/0 اقتصادی 343  001/0 دییتأ   

رويدادهای 

 ورزشی
345/0  001/0 دییتأ   

27 
پناهی و 

(35آدمی )  
1395 

541/0 امکانات ورزشی  001/0 دییتأ   

ونقلحمل 40  378/0  001/0 دییتأ   

481/0 عوامل فرهنگی  001/0 دییتأ   

 

مطالعۀ معنادار است.  5فرضیه  یک آزمون برای الزم یهامطالعه تعداد حداقل فراتحلیل روش در

 شده تکرار معناداری طوربه مطالعه 5در  حداقل که شد خواهند بررسی انتخاب برای ییهاهیفرض رونیازا

 .باشند

 ،اندشدهذکر  2جدول  در که ییهاهیفرض شود، تمامیمشاهده می 1جدول  در کهطورهمان

 محاسبه فراتحلیل جامع افزارنرماز  استفاده با که دارند معنادار اثری اندازة که روندیم شماربه ییهاهیفرض

 .است شده
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 یبررس منظوربه قبول قابل یرهایمتغ اثر اندازة نیانگیم و هامطالعه . تعداد 2جدول 

 متغیر
عوامل 

 مديريتی

عوامل 

تبلیغاتی 

و 

 بازاريابی

عوامل 

زيرساختی و 

 امکاناتی

عوامل 

مربوط به 

 رويدادها

ی هاجاذبه

گردشگری 

 و طبیعی

عوامل 

فرهنگی 

 اجتماعی

کیفیت 

 ونقلحمل

 و خدمات

تعداد 

 تکرار
5 6 9 6 10 8 7 

 ةشمار

هامقاله  

11،6،3،1  

19 

9،7،4،1،  

19،18  

13،11،9،5،4  

27،21،19،18  

17،8،7،4  

26،22  

12،7،5،4،1  

20،18،13  

23،22  

11،9،7،6  

24،21،13  

27 

13،9،7  

15،14 ،

27،25  

 

 هایافته
 انتشار  سوگیری

هاست. اگر محققی به سوگیری انتشار در داده انتشار سوگیری بررسی فراتحلیل، انجام شرطشیپ

 که است قیفی و نمودار« چینش و تکمیل»های آن روش های فراتحلیل شک کند، یکی از روشداده

 به پژوهش هایتمامی فرضیه برای نمودار پردازد. اینها میداده انتشار سوگیری بررسی به بصری صورتبه

 ارائه شده است.  7تا  1شکل  در تفکیک

 

 عوامل مديريتی بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران اثر اندازة یفیق نمودار .1 شکل
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 توسعۀ گردشگری ورزشی ايرانعوامل تبلیغاتی و بازاريابی بر  اثر اندازة یفیق نمودار .2 شکل

 

 
 عوامل زيرساختی و امکاناتی بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران اثر اندازة یفیق نمودار .3 شکل
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 عوامل مربوط به رويدادها بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران اثر اندازة یفیق نمودار .4 شکل

 

 

ی گردشگری و طبیعی بر توسعۀ گردشگری هاجاذبهعوامل مربوط به  اثر اندازة یفیق نمودار .5 شکل

 ورزشی ايران

 



 525                بر آن مؤثرفراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ايران با رويکرد شناسايی عوامل  

 

 

 

 عوامل فرهنگی اجتماعی بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران اثر اندازة یفیق نمودار .6 شکل
 

 

 و خدمات بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران ونقلحملاندازة کیفیت  یفیق نمودار .7 شکل

 

. این روش اندازة اثرات مطالعات گمشده استمبتنی بر عدم تقارن نمودار قیفی « چینش و تکمیل»روش 

های فرضی را تخمین کند و سپس، میانگین اندازة اثرات کلی از این ارزشدر نمودار قیفی را ایجاد می

این است که یک اندازة اثر گروهی از مطالعات گمشده وجود « چینش و تکمیل»زند. مفروض روش می
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شود. های آماده برای تحلیل منعکس میرین اندازة اثر دادهتانعکاسی تصاویر در بزرگ صورتبهدارد که 

 برآورد این است. متقارن قیفی نمودار ایجاد منظوربهگمشده  مطالعات تعداد برآورد روش این در اول ایدة

 محاسبه راگمشده  مطالعات اثر اندازة از تعدادی محققان ابتدا باشد. چرخش تعدادی نیازمند است ممکن

 استفاده اثرات اندازة میانگین دوبارة محاسبۀ برای گمشده مشاهدات برای این فرضی هایزشار کنند.می

 مطالعات گمشده اثرات اندازة شود.می انتشار سوگیری احتمالی اثرات شامل جدید اثرات اندازة این شود.می

 سوگیری ةدهندنشان باشد، زیاد گمشده مطالعات تعداد اگر که شودمی داده نشان مشکی توپر یهارهیدا با

 از سوگیری از اطمینان برای (.36ندارد ) وجود برای نسبت آنها دقیقی مقیاس اما هاست،داده انتشار

 نیز برای( 1994) 1ربگ و مزومدای ارتبهشود که از آزمون همبستگی دیگر نیز استفاده می یهاروش

 .استفاده شدها در پژوهش حاضر انتشار داده سوگیری از اطمینان

 بگ و مزومدار ایرتبهنتايج آزمون همبستگی . 3جدول 

 ضريب معناداری ضريب کندال متغیر
 سطح معناداری

دامنهيک  دو دامنه 

15780/0 عوامل مديريتی  88942/0  20131/0  39561/0  

عوامل تبلیغات و 

 بازاريابی
32564/0  94580/0  18464/0  33654/0  

عوامل زيرساختی و 

 امکاناتی
26854/0  91561/0  28648/0  45211/0  

عوامل مربوط به 

 رويدادها
07543/0  31311/0  39521/0  76520/0  

ی گردشگری و هاجاذبه

 طبیعی
26598/0  90021/0  27936/0  54123/0  

عوامل فرهنگی 

 اجتماعی
19681/0  89622/0  23541/0  51012/0  

و  ونقلحملکیفیت 

 خدمات
05485/0  21316/0  41596/0  82163/0  

 

بنابراین در  ،ستا 05/0تر از مقدار البا توجه به اینکه سطح معناداری دو دامنه برای تمامی متغیرها با

 .شده سوگیری انتشار وجود ندارداثرات گزارش ةانداز

  

                                                           
1 . Begg & Mazumdar  
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 اثر هر فرضیهةآزمون معناداری انداز

ینکه برای تفسیر . اشودیاثر هر فرضیه، در دو حالت ثابت و تصادفی محاسبه م ةزمون معناداری اندازآ

آن فرضیه بستگی دارد.  یهااثر مطالعه ةبه همگون یا ناهمگون بودن انداز ،باید از کدام حالت استفاده شود

د. کراستفاده  ،است I2 و آزمون Q آنها آزمون نیترمربوط که مهم یهابرای این منظور ابتدا باید از آزمون

 ةکه اندازها مربوط به یک فرضیه همگون باشد باید از حالت ثابت و درصورتیکه اندازه اثر مطالعهدرصورتی

باید از حالت تصادفی برای تفسیر معناداری آن فرضیه  ،ها مربوط به یک فرضیه ناهمگون باشداثر مطالعه

 .استفاده شود

 2Iو  Qهای ناهمگونی . نتايج آزمون4جدول 

 Q ةآمار متغیر
سطح 

 معناداری
 نتیجه I2 نتیجه

عوامل 

 مديريتی
152/540  001/0 486/96 ناهمگون   ناهمگون 

عوامل تبلیغات 

 و بازاريابی
365/465  001/0 741/98 ناهمگون   ناهمگون 

عوامل 

زيرساختی و 

 امکاناتی

322/501  001/0 659/97 ناهمگون   ناهمگون 

عوامل مربوط 

 به رويدادها
256/215  001/0 236/94 ناهمگون   ناهمگون 

ی هاجاذبه

گردشگری و 

 طبیعی

601/515  001/0 469/97 ناهمگون   ناهمگون 

عوامل فرهنگی 

 اجتماعی
632/336  001/0 981/96 ناهمگون   ناهمگون 

کیفیت 

و  ونقلحمل

 خدمات

178/265  001/0 742/93 ناهمگون   ناهمگون 

 

کمتر از  هاهیبرای تمامی فرض Q سطح معناداری آزمون ،شودیشاهده مم 4طورکه در جدول همان

بنابراین طبق . . ست آمده استدبه 75/0نیز بیش از  هاهیبرای تمامی فرض  I2 بوده و مقدار شاخص 05/0
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 یهاهیمعناداری فرض برای تفسیر رونی؛ ازاشودینتیجه گرفته م هاهیهر دو آزمون ناهمگونی تمامی فرض

 .استفاده شود ،شده است آورده 5پژوهش باید از حالت تصادفی که در جدول 

 

 اثر هر فرضیه ةنتايج آزمون معناداری انداز. 5جدول 

 مدل متغیر
تعداد 

 مطالعه

اندازه 

 اثر

حد 

 پايین

حد 

 باال
ة آمار
Z 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

عوامل 

 مديريتی
255/0 5 تصادفی  21/0  312/0  756/3  001/0 دییتأ   

عوامل 

تبلیغات و 

 بازاريابی

318/0 7 تصادفی  168/0  469/0  895/3  001/0 دییتأ   

عوامل 

زيرساختی و 

 امکاناتی

307/0 9 تصادفی  212/0-  541/0  156/4  001/0 دییتأ   

عوامل مربوط 

 به رويدادها
295/0 6 تصادفی  128/0  486/0  851/3  001/0 دییتأ   

ی هاجاذبه

گردشگری و 

 طبیعی

323/0 10 تصادفی  175/0  498/0  492/5  001/0 دییتأ   

عوامل 

فرهنگی 

 اجتماعی

286/0 8 تصادفی  169/0  481/0  856/3  001/0 دییتأ   

کیفیت 

و  ونقلحمل

 خدمات

214/0 7 تصادفی  139/0  378/0  453/1  001/0  رد 

 
 اثر ةبا انداز ی گردشگری و طبیعیهاجاذبهعوامل مربوط به حاکی از آن است که  5نتایج جدول 

 ونقلحملکیفیت  دارند. متغیر را ریکمترین تأث 255/0اندازة اثر با  عوامل مدیریتیو  ریتأث بیشترین 323/0

خالصه ندارد. توسعۀ گردشگری ورزشی ایران معناداری بر  ریدرصد تأث 95نیز در سطح اطمینان  و خدمات

 گزارش شده است.  8نتایج فراتحلیل در شکل 
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 بر توسعۀ گردشگری ورزشی ايران مؤثر. اندازة اثر عوامل 8شکل 

 

گزارش شده است،  8بر توسعۀ گردشگری ورزشی ایران که در شکل  مؤثربا توجه به نمایش عوامل 

این فرضیه  دییتأنشانۀ عدم  رنگ قرمز صورتبهو خدمات  ونقلحملرسم خط فرضیۀ مربوط به کیفیت 

 است.

 

 گیریبحث و نتیجه

بر آن  مؤثروهش حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با رویکرد عوامل پژ

 را آن و نامندمی هاهای سایر پژوهشتحلیل تحلیل کردن و هاپژوهش ترکیب هنر انجام گرفت. فراتحلیل

 کنند. پژوهشمی تعریف آن هاییافته منسجم کردن هدف با مستقل نتایج مطالعات ترکیب عنوانبه

 و مستقل متغیرهای از مشترک عملیاتی تعریف یا مشترک هایفرضیه با مطالعات از یک گروه از فراتحلیل

های زیادی در مورد توسعۀ پردازند. پژوهشمی خاص سؤال یک به همگی است که شده وابسته تشکیل

گردشگری ورزشی در نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزشی داخل کشور به چاپ رسیده است که 

دلیل متغیرهای متفاوت و مشابه زیادی را در مورد توسعۀ گردشگری ورزشی شناسایی کرده است. اما به
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را  هامقالهنجام تحقیقی جامع که بتواند نتایج این پراکندگی مطالعات و وجود برخی تناقضات، لزوم ا

مقاله در مورد گردشگری ورزشی تا نیمۀ  59شود. در این زمینه ی کند نیز احساس میبندجمعبررسی و 

 27در نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزشی به چاپ رسیده است که از این تعداد  1398ابتدایی سال 

 ری ورزشی بود و امکان محاسبۀ اندازة اثر را داشت، بررسی شد. مقاله که در مورد توسعۀ گردشگ

ی گردشگری و هاجاذبهمتغیر بر توسعۀ گردشگری ورزشی را شناسایی کرد.  6نتایج فراتحلیل 

عامل بر توسعۀ گردشگری ورزشی شناسایی شد که با  نیترمهم عنوانبهنیز  323/0با اندازة اثر "طبیعی

(، 1393پور و جوادی )(، سهرابی1390(، زیتونلی و همکاران )1393همکاران )نتایج تحقیقات اندام و 

( و موسوی گیالنی 1392(، رضوی و همکاران )1392زاده و همکاران )(، محرم1397قزلسفلو و همکاران )

و محیط طبیعی در  هاجاذبهی متعدد خارجی نیز نقش هاپژوهش( مطابقت داشت. در 1391و همکاران )

ای نشان ( در مقاله2016و همکاران ) 1دشگری به اثبات رسیده است. در این زمینه تروچتتوسعۀ گر

 ریتأثمقصد نقش دارند و چگونگی این  گردشگری توسعۀ محیط طبیعی بر و گردشگری یهاجاذبهدادند 

اشاره ی طبیعی هاجاذبهنحوی به نقش ( در تحقیق خود به2002) 2(. همچنین کزاک37را بررسی کردند )

 انگلیسی گردشگران سفر دالیل نیترمهم از ساحل و دریا کرد. کزاک به این نتیجه رسید که دسترسی به

 به منوط کامالً ( نیز موفقیت جهانگردی ورزشی را2006) 3است. هینچ و هیگام ترکیه و مالت به

 و فردمنحصربه را آنها گرید با مقاصد رقابت در حدی تا که نددانستیم گردشگری مقاصد یهایتوانمند

های ها و ظرفیت( نیز در تحقیق خود شناخت جاذبه2002و همکاران ) 4(. وستربک38) کندیم متمایز

(. همچنین هان، 39) اندکردهگردشگری ورزشی را عاملی مهم در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی ذکر 

ورزشی  رویدادهای گردشگری د( در مورد رفتار طرفداران محیط زیست مقاص2015، )5نلسون و کیم

ة اهمیت محیط زیست طبیعی در گردشگری است و با نتایج تحقیق دهندنشانتحقیقی انجام دادند که 

ی خاص و طبیعی هاجاذبهشک در انتخاب یک مقصد برای گردشگر، (. بی40حاضر همپوشانی دارد )

امر، راهبردهای  استگذارانیسریزان و برنامه الزم است که رونیازای خواهد بود. ازانندهیانگمقصد نیز عامل 

ی گردشگری خاص خود تنظیم کنند تا بتوانند در ابتدا تمایزی برای خود ایجاد هاجاذبهخود را براساس 

                                                           
1 . Truchet  

2 . Kozak 

3 . Hinch & Higam 

4 . Westerbeek 

5 . Han, Nelson and Kim  
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ی درست از منابع طبیعی برداربهرهبا  توانیمکنند. البته وجود مناطق طبیعی امر اکتسابی نیست، اما 

 هاکوهستانیافت. از آنجا که ایران دارای مناطق طبیعی فراوانی از جمله  مقاصد مختلف به این امر دست

ی و حتی نوردعتیطبو  هاگرم، آب هاجنگلی آبی، هاورزشو  هاساحلی، گردابانیبو غارها، کویرها و 

ریزی درستی برای این امر شود تا گردشگران را تشویق و جذب کند. برای این برنامه تواندیمشکار است، 

ی معرفی کرد. درستبهی درستی احتیاج است تا بتوان مقصد گردشگری را ابیبازارکار نیز به تبلیغات و 

عوامل »حلیل ی گردشگری و طبیعی با تبلیغات و بازاریابی است که نتایج فراتهاجاذبهدلیل ارتباط شاید به

دومین عامل مهم در زمینۀ توسعۀ گردشگری ورزشی  عنوانبه 318/0را با اندازةاثر « تبلیغاتی و بازاریابی

توسعۀ  موجبتنها نه ( نیز در تحقیقی نشان دادند که تبلیغات2017و همکاران ) 1شناسایی کرد. پان

( 2016. اسماعیلی و همکاران )(41) دهدیمافزایش  را ملی قدرت حال عین در بلکه شود،می گردشگری

ورزشی نشان دادند  جهانگردی در بازاریابی یکپارچۀ ارتباطی ابزارهای یبندتیاولودر تحقیقی  با هدف 

(. آمارهای بسیاری در مورد اهمیت تبلیغات 42در درجۀ اول اهمیت قرار دارد ) عمومی روابط و که تبلیغات

ة اهمیت این مسئله است. در توسعۀ دهندنشانی گزاف آن در دنیا منتشر شده است که هانهیهزو 

در قیت ابزار موف نیترمهمیکی از  عنوانبهلیغات تباست.  ریناپذاجتنابگردشگری ورزشی هم اهمیت آن 

های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی شاخه عنوانبهکه این ابزار  کندیم، ایجاب توسعۀ گردشگری

تا موفقیت و اهداف را کار رود بهو تخصصی  ترکارشناسانهو با نگاهی علمی، هنری و  شودمطالعه  دقتبه

ای استفاده کرد، حرفه صورتبهباید از تبلیغات  ورزش ژهیوبه در صنعت گردشگری .داشته باشد در پی

ای از مبتنی بر درک صحیح و حرفه مقصد، های فرهنگی و گردشگریزیرا موفقیت تبلیغ برای ارزش

ای برای پیشرفت اهداف ابزار برنده عنوانبه تواندیمای های آن است، زیرا تبلیغات حرفهتبلیغات و ارزش

در  .در غیر این صورت هدر دادن وقت، سرمایه و انرژی است ،ظر قرار گیردفرهنگی در داخل و خارج مدن

سومین عامل در توسعۀ گردشگری  307/0با اندازة اثر « عوامل زیرساختی و امکاناتی»ادامه نتایج فراتحلیل 

 هارساختیز( که توسعۀ اقتصادی و گردشگری و توسعۀ 2016) 2ورزشی بود. این نتیجه با نتایج تحقیق لیو

ند شناسایی کرد، همپوشانی داشت گذاریماجتماعی مثبت بر رویداد ورزشی  ریتأثعواملی که  عنوانبهرا 

ت بر توسعۀ عوامل موفقی لیوتحلهیتجز( در تحقیق خود نیز با هدف 2015و همکاران ) 3. لیائو(43)

                                                           
1 . Pan 

2 . Liu 

3 . Liao 
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جزیره بر توسعۀ  ونقلحملمانند  هارساختیزگردشگری ورزشی دریایی به این نتیجه رسیدند که 

( در مورد توسعۀ گردشگری 2019و همکاران ) 1(. در تحقیقی لو44مثبت دارد ) ریتأثگردشگری ورزشی 

ة دهندنشانهمۀ این نتایج که  استنیز از عوامل مهم برای گردشگران  هارساختیزروستایی نشان دادند که 

 گردشگر جذب و توسعه مناسب برای تأسیسات و (. امکانات45) استنیز  امکاناتو  هارساختیزاهمیت 

 و امکانات ورزشی هارساختیز توسعۀ نیازمند ورزشی، گردشگری بازاریابی ورزشی ضروری است. اجرای

ی دقیق انجام گیرد. سنجمکانباید نیازسنجی و  هارساختیزبرای توسعۀ اماکن و  ابتدا است. در متفاوت

ی هامثالی ورزشی داخل کشور هامکانی نادرست سنجمکانبرای  توانیمحدی است که این مشکل به

گردشگران را  وآمدرفتبسیار دور از شهر قرار دارند که امکان  هاورزشگاهرای مثال بعضی بمتعددی آورد. 

در مرکز شهر قرار دارند و پارکینگ مناسب برای آنها تعبیه نشده  هاورزشگاهسخت کرده است و بعضی 

برای جذب گردشگر و برگزاری  هارساختیزاست که مشکالت فراوانی را در پی دارد. وجود این امکانات و 

بر توسعۀ  رگذاریتأثة شدییشناسا. به همین دلیل چهارمین متغیر استرویدادهای ورزشی الزمۀ اصلی 

است. این نتیجه  295/0با اندازة اثر « عوامل مربوط به رویدادها»گردشگری ورزشی طبق نتایج فراتحلیل 

(، موسوی 1394نژاد و همکاران )(، همتی1392(، کارکن و همکاران )1393با تحقیقات اندام و همکاران )

( مطابقت دارد. 1392پور و جوادی )( و سهرابی1396(، فراهانی و همکاران )1391گیالنی و همکاران )

ی در توسعۀ صنعت گردشگری دارند. به همین دلیل برای میزبانی پررنگرویدادهای ورزشی نقش بسیار 

 یهاجاذبهرویدادهای بزرگ مانند المپیک، جام جهانی و ... همیشه بین کشورها رقابت بسیاری وجود دارد. 

و نظایر آن خالصه  امکانات ورزشیمحیط طبیعی یا  یهایژگیویک مقصد تنها به  ورزشی گردشگری

منبعی مهم برای جذب  توانندیمخود  ،دهندیم. در واقع رویدادهایی که در یک مقصد رخ شودینم

 یهاجاذبهکه ممکن است یک مکان از  ابدییمآیند. این موضوع تا آن حد اهمیت  حساببهگردشگران 

 دامنۀتدارک و برگزاری یک رویداد حائز اهمیت به جذب  کهیالدرح ،باشد بهرهکمو مطرح  شدهشناخته

خان رای مثال برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در گود زینلب وسیعی از گردشگران به آن محل بینجامد.

هر ساله گردشگران متعدد داخلی و خارجی متعددی را به  شودیمنام برد که موجب  توانیماسفراین را 

 هاهیسرماو سرازیر شدن  هارسانه، توجه یاعتباربخشموجب  ورزشی رگزاری یک رویدادبخود جذب کند. 

، که در پی آن تأمین هرچه بهتر نیازهای مردم محلی، رشد و توسعۀ آن منطقه را شودیمبه یک منطقه 
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 عنوانبهرا ، برگزاری رویدادهای ورزشی استگذارانیسریزان و الزم است که برنامه رونیازا. همراه داردبه

البته الزم است هر منطقه با توجه به امکانات و فرهنگ خود  عاملی مهم در جذب گردشگر در نظر بگیرند.

ی درست و زیربرنامهدست آورد. البته ی کند تا موفقیت بیشتری بهزیربرنامهرویدادهای ورزشی را 

د به برگزاری رویدادهای ورزشی بدون داشتن پیشینۀ قوی در امر برگزاری توانیمی دقیق نیز استگذاریس

رای مثال قطر که از جمله کشورهای کوچک آسیا و خاورمیانه است، توانسته است با بورزش منجر شود. 

ی المللنیبرویدادهای ورزشی  نیتربزرگی درست میزبانی جام جهانی فوتبال را بگیرد که از زیربرنامه

که موجب جذب  زنندیمی تخصصی قطر اردو هاکمپی بزرگ دنیا هر ساله در هاباشگاهحتی است و 

گردشگر و توسعۀ اقتصادی شده است. برگزاری رویدادهای ورزشی نیز به مدیریت درست نیاز دارد. نتایج 

عۀ گردشگری یکی از عوامل مؤثر بر توس عنوانبه 255/0را با اندازة اثر « عوامل مدیریتی»فراتحلیل نیز 

(، رحیمی 1394(، شهریاری و همکاران )1396ورزشی شناسایی کرد که با نتایج تحقیقات جاوید و اسدی )

( مطابقت دارد. همچنین 1392( و غفوری و همکاران )1394(، فرازیانی و همکاران )1395و همکاران )

 مورد ی پرداختند و درورزش گردشگری مدیریت به مربوط موضوعات بررسی ( به2006) 1دیری و جاگو

 ایجاد ملی سطح در متفاوت گردشگری و ورزشی یهابخش بین ناهماهنگی نتیجۀ در که ییهایدشوار

 مدیریت مختلف یهامؤلفه تشویق به ریپذانعطافمهم و  مفاهیم از استفاده با بحث کردند و سپس ،شودیم

عمومی  سازمان یک و ورزشی گردشگری سازمان یک مدیریت بین ی موجودهاتفاوتورزشی و  گردشگری

دیریت گردشگری، مدیریت پایدار منابع م(. 46ة اهمیت مدیریت گردشگری است )دهندنشانپرداختند که 

تواند فرهنگ و رویکردهای فرهنگی خود را به مدیریت گردشگری یک مقصد میاز طریق مقصد است، 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن، و د، این کار بر منافع بلندمدت کنجوامع دیگر صادر 

، به یک مقصد ورزشی بر اعتبار و جایگاه جهانی آن مقصد خواهد افزود. برای آنکه گردشگر رفتههمیرو

صنعت گردشگری در بسیاری از بازاریابی درست و ... نیاز است. ، ی، سازماندهیزیربرنامه بهجذب شود، 

صنایع است.  نیسازترسعۀ دنیا پس از صنعت نفت و خودرو از پولکشورهای پیشرفته و حتی در حال تو

اند اقتصاد کشور خود را به برای مثال کشورهایی که مثل ایران دریایی از نفت ندارند، چطور توانسته

 گردشگرمقصد را برای پذیرفتن  ۀجامعه و فرهنگ جامع توانیمبا مدیریت درست شکوفایی برسانند. 

د کرد. از همین رو باید به مسائل مدیریتی توجه کرد پذیری فرهنگی ایجاقع مسئولیتآماده کرد و در وا
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به بهترین شکل از منابع موجود استفاده کرد. در نهایت با توجه به  توانیمو در سایۀ مدیریت درست 

ای یدهپد عنوانبهارزیابی شد. فرهنگ  286/0با اندازة اثر « عوامل فرهنگی اجتماعی»نتایج فراتحلیل 

مستقیم در  صورتبه آنکهاجتماعی در توسعۀ گردشگری نقش دارد. عوامل فرهنگی اجتماعی بیشتر از 

که اگر موانع آن برداشته شود،  دیآیم حساببهتوسعۀ گردشگری ورزشی نقش داشته باشد، یک مانع 

ه انسان نشان دهد و راه توسعه را ب تواندیمفرهنگ توسعۀ گردشگری با سرعت بیشتری روی خواهد داد. 

 ةپدید عنوانبه. فرهنگ داشت ی متفاوتهافرهنگتعامل سازنده با  توانیمدر قالب یادگیری فرهنگی 

مسائل  گردشگراننقش دارد. برای ایران و  گردشگر ورزشیدر توسعۀ  آنهااز  یامجموعهاجتماعی یا 

میزبان چگونه  ۀاینکه فرهنگ جامع گردشگر قصد سفر کردن دارد، بهفرهنگی بسیار مهم است. وقتی 

توجه است. بنابراین باید در شناساندن درست  شایانبسیار مهم و  ،دارند قراراست و در چه سطح سوادی 

  .گردشگران ورزشی تالش کردبه  ورزشی گردشگری ةحوز دراجتماعی  ةاین پدید

 تواندیم هابخشکه هر کدام از  اندوستهیپهمبهطور کلی باید گفت که همۀ موارد باال مانند عوامل به

موجب توسعۀ  تواندینمیی تنهابهدهد که یک عامل می نشانۀ بخش دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نیزم

ی شود. یکی از مزایای فراتحلیل این است که اژهیوگردشگری ورزشی شود و باید به همۀ موارد توجه 

 شودیمپیشنهاد  رونیازای راهبردی بهره برد. زیربرنامهبه نتایج تحقیق استناد کرد و از آن برای  توانیم

 مندنظام مرور براساس پژوهش، این ی استفاده شود. درزیربرنامهکاربردی در امر  صورتبهنتایج تحقیق 

نجام گرفته بود، در نتیجه توسعۀ گردشگری ورزشی تنوع مقاالت بیشتر در حوزة کمی و میدانی ا مقاالت

که رویکرد مقاالت در  شودیمو پیشنهاد  استبه انجام تحقیقات کیفی در زمینۀ توسعۀ گردشگری نیاز 

 این حوزه از کمی و پیمایشی به سمت کیفی و محتوایی پیش رود. 
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Abstract 

The purpose of this study was to conduct a meta-analysis of studies of factors 

affecting the development of sports tourism in Iran. The statistical population 

of the study consisted of all scientific research articles focusing on sports 

tourism in sport management publications. A total of 59 articles on sports 

tourism were published until September 2019. After reviewing the articles, 

according to the preliminary meta-analysis processes, 27 articles were selected 

as those that met the entry criteria for the meta-analysis calculations. These 

articles were analyzed using version 2 of CMA. The results of the systematic 

review of the articles showed that the research in this field was mainly 

descriptive-analytical. The meta-analysis findings indicated that six variables 

are involved in the development of sports tourism. These variables 

respectively are tourism and natural attractions, advertising and marketing 

factors, infrastructure and facilities factors, factors related to events, social-

cultural factors, and management factors. In addition to these variables, the 

variable of quality of transport and services also had the necessary condition 

for entering into the meta-analysis calculations but the results showed that it 

did not have a significant impact on the development of sports tourism. In a 

general conclusion, it seems that all of the above variables are like interrelated 

factors and each of these factors can be the basis for or complement to another. 

This indicates that one factor alone cannot contribute to the development of 

sports tourism and that special attention should be paid to all the above. 
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