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و ارائه  یورزش يعوامل موثر برگردشگر تدوین الگوياز این پژوهش  هدف
پژوهش حاضراز لحاظ هدف  ق،ی. با توجه به هدف تحقبودتوسعه آن  يالگو

انجام  یشیمایپ یفیبه روش توص قیباشد و و از نظر روش تحق یم يکاربرد
ه گردشگري که از دو حوز یرا خبرگان قیتحق يگرفت. جامعه آمار

 تیریمد التیتحص يداشتند.  ودر حوزه  ورزش دارا يدشگرگر التیتحص
به چاپ  یورزش يکه لزوما حداقل دو مقاله معتبر در حوزه گردشگر یورزش

 ایرشته بوده  نیمدرك دکترا در ا يداد که دارا یم لیرسانده باشند را تشک
داشته  یانیم تیریسال سابقه مد 10حداقل ایدانشگاه بوده و  یعلم ئتیه

جامعه برابر  نایع ق،یتحق يمحدود بودن جامعه آمار لی). بدلN=189اند (
 قیبه صورت کل شمار انجام گرفت. ابزار تحق يرینمونه است  ونمونه گ

) 1378راد و محرم زاده ( یامیق یورزش يپرسشنامه تغییر یافته گردشگر
نفر از خبرگان مربوطه  12 دیپرسشنامه به تائ ییو محتوا يصور ییبود. روا

قرار  دیمورد تائ يدیتائ یعامل لیسازه آن با آزمون تحل ییو روا دهیسر
نفر  30 يکه بر رو هیاول قیتحق کیپرسشنامه در  ییایپا ن،یگرفت. همچن

 یقرار گرفت و تمام دیصورت گرفت، مورد تائ قیجامعه تحق ياز اعضا
 بمناس ییایکه نشان از پا به دست آمد 70/0از  شیکرونباخ ب يآلفا بیضرا

عوامل سوق  اولویت نینشان داد که ب جینتا داشت.  قیپرسشنامه تحق
مدل  تیدر نها. وجود دارد يمعنادار تفاوتدهنده، جذب کننده و بازدارنده 
شد و  میو ترس نیتدو رانیدر ا یورزش يعوامل موثر بر توسعه گردشگر

ازش همچون شاخص مختلف بر يبرازش آن با استفاده از شاخص ها
بونت به -و بنتلر سیلو -توکر ه،مقتصد هنجار شد ،یقیبرازش مطلق، تطب

 .دیرس دیتائ
 

  هاواژه کلید
 جلب بازدارنده، عوامل دهنده، عوامل سوق الگو، عوامل ی،ورزشيگردشگر

 .هکنند

The purpose of this research is to identify the effective 
factors of sport tourism and its developmental model. 
According to the purpose of the research, the present 
research is in terms of the purpose of the research and in the 
research method, a descriptive survey was conducted. The 
statistical population of the research was a survey of two 
tourism spheres that had tourism education And in the field 
of sport education with at least two published articles in the 
field of sport tourism that had a doctorate in this field or a 
faculty or at least 10 years of senior management 
experience (189 = N). Due to the limited research 
community, the community is equally exemplary, and 
sampling was done as a whole. The research tool was a 
modified sport tourism questionnaire of Ghiami Rad and 
Moharam zadeh (1999). The face and content validity of the 
questionnaire was confirmed by 12 relevant experts and its 
validity was confirmed by the confirmatory factor analysis. 
Also, the reliability of the questionnaire was confirmed in a 
preliminary study, which was conducted on 30 members of 
the research community, and all Cronbach's alpha 
coefficients were more than 0.70, which indicated an 
appropriate reliability of the questionnaire. Descriptive and 
inferential statistics were used to analyze the collected data. 
To provide descriptive data, statistical frequency, frequency 
and frequency tables were used and for analyzing the data 
in the inferential statistics section, verification factors, 
exploratory factor analysis, single sample T, Friedman test 
and analysis Structural equations were used with SPSS and 
Amos version 23 software. 

The results showed that there is a significant priority 
between all the factors of attractor, inhibitor and inhibitor. 
Finally, the model of factors influencing the development of 
sport tourism in Iran was compiled and fitted to it using 
different fitting indexes such as absolute, comparative, 
Normandy, Tucker-Lewis, and Benthaler-Bonnet. 
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 همقدم
هاي اقتصادي در ترین بخشگردشگري به عنوان یکی از سریع

هاي حال رشد است. کشورهاي پیش رو در این بعد از فعالیت
اي از درآمدهاي ناشی از ورود اقتصادي، ساالنه سهم عمده

دهند. در واقع نه تنها گردشگران را به خود اختصاص می
به روز در حال ترین صنعت دنیاست، بلکه روز گردشگري بزرگ

افزایش است؛ به گونه اي که سازمان جهانی گردشگري 
میالدي تعداد گردشگران به  2020کند در سال بینی میپیش

میلیارد نفر خواهد رسید(سازمان جهانی گردشگري،  5/1
2000.( 

شغل به  6تا  2چنین به ازاي ورود هر گردشگر بین هم
تولیدي و هاي طور مستقیم و با احتساب مشاغل بخش

گردد شغل ایجاد می 15تا  9خدماتی، به ازاي ورود هر گردشگر 
میلیون  200و در حال حاضر صنعت جهانگردي با بیش از 

شاغل در سراسر جهان از این حیث در رتبه نخست قرار دارد. 
ترلیون دالر  4/2ارزش سالیانه توریسم و مسافرت بالغ بر 

ناخالص تولیدات جهانی درصد کل درآمد  10آمریکا با بیش از 
 ).2011شود (سازمان جهانی گردشگري، را شامل می

 جلب خود به را گردشگران توجه که رویدادهایی از یکی
 تیم شرکت با که است ورزشی رویدادهاي و مسابقات کند می

 .شود می برگزار کشور مختلف نقاط از و ورزشی مختلف هاي
 سازمان و انبازاریاب هاي ازدغدغه یکی حاضر، حال در

 استقبال میزان بردن باال ورزشی، رویدادهاي دهندگان
 عواملی و علل شناسایی طریق از تماشاگران و بازدیدکنندگان

 مختلفی عوامل و علل .تأثیرگذاراست ها آن ر حضو بر که است
 یک در ر حضو ي برا گردشگران میل و قصد بر که دارد وجود

 تحقیقات از بسیاري ینهمچن .است تأثیرگذار رویداد ورزشی
 راه سر دبر موجو موانع و  ها بازدارنده که اند داده نشان

 ها، محدودیت از گردشگران ادراك چگونگی نیز و گردشگران
 تأثیر رویداد یک در ها آن وحضور ت مسافر به ها آن تمایل بر

  ).2003چالیپ،  و (کیم گذارد می
 شناسایی شی،ورز رویدادهاي بازاریابان مشکل رو، این از
 میزا بتوانند ها آن روي گذاري سرمایه با  که است هایی روش

 دهند( کاهش را گردشگران حضور بر موجود هاي محدودیت ن
 به عالقه بتوانند وهمچنین ه) بازدارند عوامل شناسایی مستلزم
 مستلزم کنند( تبدیل آن در ر حضو و مسافرت به را رویداد

 .دهنده) سوق عوامل شناسایی
 گردشگران جلب در مؤثر عوامل بودن ناشناخته به توجه با

 این در ویژه نبودمطالعات دلیل به- ورزشی رویدادهاي به
 بازاریابی و ریزي برنامه در رو پیش ت مشکال از یکی -زمینه

 طور به ورزشی گردشگر و اعم طور به جلب گردشگر ي برا
 نشان ت گرفته صور مطالعات .است عوامل این بررسی اخص،

 ن گردشگرا ر حضو بر مؤثر عوامل در زیادي تنوع که دهد می
 شخصیت، دانش، رویداد، جذابیت (مانند ورزشی ي رویدادها در

 وهمچنین ن بود وجالب جدید ، آرامش مردمی، روابط افزایش
 و دارد(کناث ومالی وجود سالمتی امنیتی، هاي محدودیت
 ).2001همکاران، 

اندك ایران از درآمد جهانی  متأسفانه آمار گویاي سهم
گردشگري به رغم جاذبه هاي بسیار باالي آن است و شواهد 

دهد که گردشگري ما هنوز نتوانسته سهم بازار نشان می
) و این امر نه 1388زاده، شایسته خود را به دست آورد (محرم

هاي طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب به دلیل فقدان جاذبه
ت، بلکه صرفا محصول بینش مدیریت و نرم افزار و هوایی اس

 ).1383موجود در این صنعت است (هادوي، 
بسیاري از صاحب نظران معتقدند تا زمانی که در کشورها 
درآمدهاي نفتی وجود دارد، سهم درآمد عظیم صنعت 

 گردشگري نادیده گرفته شده و به آن توجه جدي نمی شود.
اقتصادي عجین شده و در کشور ما نفت با ساختارهاي  

این نقشی است که در حوزة گردشگري شاهد آن هستیم. 
بسیاري از مسؤالن کشور هنوز با دیدي منفی به این صنعت 
می نگرند و می اندیشند که در عرصۀ اقتصاد، سودآوري یک 
کارخانه بیشتر از حوزه هایی مانند گردشگري است (مرادیان، 

1389.( 
نده موقتی است که حداقل بازدید کن 11گردشگر ورزشی

ساعت در محل رویداد اقامت کند و هدف اصلی او شرکت 24
در رویداد ورزشی است در عین حال جذابیتهاي ثانویه نیز 

). و 1996و همکاران، 22ممکن است وجود داشته باشد(نوگوا
گردشگر ورزشی یکی از حیطه هاي رو به رشد گردشگري است 

چه  -تعداد کثیري گردشگر که مسابقات و رویدادهاي ورزشی
 )1386را جلب می کند(هنرور و همکاران، -داخلی و چه خارجی

 به ورزش تماشاي یا براي شرکت مردم مسافرت موضوع
 به گردشگري رشد کار گردد.بر می باستان المپیک هايبازي

 است. مدیران داشته وجود قرن ورزش بیشتراز یک وسیلۀ
مربوط  اثرات و هافرصت به که هاستسال تفریحی هايفعالیت

 بنابراین اند.برده پی غیررقابتی هايورزش در مشارکت به
 دوباره که وسیله بازاریابی یک عنوان به ورزشی گردشگري

  آید.می حساب به است، شده طراحی

                                                                      
1- Sport tourism 
2- Nogowa 
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 تأثیر راهی براي عنوان به گردشگري ورزش، صنعت در
 حساب ی بهرقابتی و غیررقابت هايورزش به عالقه و رشد روي
 تفریحی هايفعالیت در بیشتري وقتی افراد مثال براي آید.می

 و کنندمی خریداري بیشتري ورزشی تجهیزات کنند،می شرکت
 تمایلو دهندمی ادامه سطوح باالراتا ورزش بیشتري به احتمال

 این تمام نهایتدر یابد.افزایش می نیز ورزش تماشاي به هاآن
 هاورزش تماشاي و رقابت مشارکت، به بوطمر هايافزایش

 .)1384گذارد (همایون،می تأثیر گردشگري صنعت روي
هاي مربوط ) درپژوهشی نشان داد، جاذبه1394نژاد (همتی

نوردي و ، تپههاي آبیبه برگزاري مسابقات، ورزش
کوهنوردي و غارنوردي، گردش در جنگل،  گردي،طبیعت

هاي زمستانی به درمانی، شکار و صید و ورزشگرم و طبیعتآب
ي گردشگري ورزشی ترتیب از باالترین اهمیت در توسعه

 هاي مورد مطالعه برخوردار هستند.استان
 ) در تحقیقی تحت عنوان نقش1393فراهانی وهمکاران (

 پنج دورة یک در ورزشی گردشگري صنعت توسعۀ در مقاصد
 یجه رسیدند که بررسیبه این نت  ابوظبی امارت در ساله

-2004 هاي سال طی ابوظبی در فعال هاي رشته وضعیت
 هاي ازورزش ازبسیاري استفاده امکان که داد نشان2008
 در ابوظبی امارت در غیره و ساحلی بیابانی، آبی، میدانی، متنوع
 اي، منطقه مسابقات ي تفریحی، ها ش ورز و ها ي باز قالب
 این در هم توانند می گردشگران و دارد وجود المللی بین و ملی

 این ازتماشاگران هم و جویند تفریحی شرکت هاي ورزش
  . باشند المللی بین و مهیج هاي رقابت
 هاي رشته و بندي رویدادها تقسیم به اجمالی نگاه با

 بر عالوه که یابیم می در وضوح به ابوظبی در فعال ورزشی
 هوایی و آب و اقلیمی باشرایط سب متنا ورزشی هاي رشته
 ورزش و ماجراجویانه بیابانی، ساحلی، آبی، هاي ورزش مانند
 امکانات است، ابوظبی امارت که خاص سنتی بومی هاي

 امروزي مدرن دنیاي رایج هاي ورزش سایر تماشاي و برگزاري
 نوع هر با ورزشی گردشگران بیشتر و دارد شهروجود در هم

 تماشاگرهمو بپردارندشتهردرآنفعالیتبه همتوانند می سلیقه
 ابوظبی سالیانۀ تقویم براساس ورزشی ورویدادهاي مسابقات

 .باشند
 بر مؤثّر عوامل عنوان با خود ) درتحقیق1383هنرور (

 بین ورزشی رویدادهاي برگزاري از ناشی گردشگري توسعه
 ورزش اندرکاران ودست مدیران دیدگاه از کشور در المللی

 عوامل دهنده، ق سو عوامل تعیین به گردشگري، ومدیران
 ورزشی گردشگري توسعه بر مؤثّر بازدارنده وعوامل کننده جلب
 کشور در المللی بین ورزشی رویدادهاي ازبرگزاري ناشی

 برنامه مراسم، ها، که جشن یافت دست به نتایجی پرداخت و
 فرهنگ، به رویداد عالقه جانبی هاي برنامه دیگر و سنّتی هاي
 وبستگان در دوستان باستانی ووجود هاي ومکان ريمعما هنر،

 انگیزاننده و دهنده سوق مهم عوامل از  میزبان کشور
 المللی  بین ورزشی رویدادهاي در حضور براي گردشگران

 بودن متداول و ساحل دریا، به میزبان کشور هستند دسترسی
 مکانهاي اندازهاو وچشم مناظر پرطرفداروجود هاي ورزش
 آژانس مناسب خدمات و بازاریابی انجام میزبان کشور در دیدنی

 هاي آژانس و ورزشی مؤسسات هاي گردشگري وهمکاري
 کنندة جلب مهم عوامل از گردشگر جذب در گردشگري
 هستند. ورزشی رویدادهاي میزبان کشور یا شهر به گردشگران
 بر تکواندو ورزش اثر بررسی به تحقیقی ) در2002چو (

 نتایق .پرداخنت کنره کشنور در رزشیو گردشگري توسعه
 کشور یک سنت که هایی ورزش داد وي نشان تحقیق

 ورزشی گردشگر کننده جلب توانند می شوند می محسوب
 .باشند

ورزش یکی از فعالیتهاي مهم گردشگران در حین 
گردشگري است و گردشگري و مسافرت نیز با انواع مختلف 

براي مدتی، دست  ورزش همراه است. گردشگر کسی است که
کم یک شب و حداکثر یکسال یک فرد و یا گروهی از مردم به 
مکان گروه دیگر براي گذراندن اوقات فراغت و بهبود امادگی 
جسمانی و کسب چارچوب روحی و ذهنی سالم براي ایجاد 
ارتباط اجتماعی از طریق ورزش مسافرت می کند و هدف او 

 ).3،1382نیست(گی کار کردن و پول دراوردن در ان کشور
) در مقاله خود تاثیر میزبانی رویدادهاي 2005(4کزاك

ورزشی بزرگ بر جهانگردي را تحلیل کرد. نتایج تحلیل حاکی 
از تاثیرات اقتصادي طوالنی مدت میزبانی بوده است. دلیل 
اغلب شهرهاي درخواست کننده براي پذیرش میزبانی 

دادهاي ورزشی رویدادهاي ورزشی این است که میزبانی روی
بزرگ درآمدهاي منطقه اي کوتاه یا بلند مدت قابل توجهی را 

 به همراه دارد.
) نیز در مقاله اي تحت عنوان 2009(5کسمیت و داسون

بر اقتصاد یونان، بیان  2004ارزیابی اثرات بازي هاي المپیک 
می دارند که، براساس ارزیابی سازمان جهانی گردشگري از 

گردشگري ورزشی ، رشد ساالنه اي بالغ  2005تا  1997سال 
درصد را 1,9درصد و کاهش بیکاري ساالنه معادل  1,3بر 

                                                                      
3- Ghi 
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داشته است که از فعالیت هاي اقتصادي برگزاري رقابت هاي 
 .ورزشی بزرگ نتیجه شده است

 ) در پژوهشی تحت عنوان تبیین1389حمیدي و همکاران(
 دارند کهبیان می  ایران)( کشور ورزشی گردشگري استراتژي

 در تنوع وجود گویه کشور گردشگري ورزشی قوت نقاط در
 بخش در اهمیت میزان باالترین کشور محلی و بومی هايبازي

 و دقیق صحیح، و استراتژي ریزيبرنامه فقدان گویه ضعف
 عنوان به کشور در ورزشی گردشگري توسعۀ براي علمی

 بخش این را در دهندگانپاسخ دیدگاه از ضعف نقطه باالترین
 و آب شرایط یا اقلیم گویه ها،فرصت بخش در و باشدمی دارا

از  مختلف مسابقات و اردوها برگزاري جهت مناسب هوایی
 بخش در و اهمیت میزان باالترین . . . و قایقرانی اسکی، جمله

 کشورهاي سوء تبلیغات و منفی دیدگاه وجود گویه تهدیدها،
 صنعت که مورد االترینب عنوان به ایران مورد خارجی در
 انتخاب دهد،می قرار تهدید مورد را کشور ورزشی گردشگري

 . گردید
) در پژوهشی تحت عنوان 1392هنرور و همکاران (

 ورزشی گردشگران هاياولویت و شناختیجمعیت هايویژگی
 هايویژگی داراي ورزشی گردشگران که داد نشان در ایران

 گردشگري اقسام سایر اب زیادي حدود تا و هستند خاصی
 گردشگران جذب براي ریزيبرنامه در لذا متفاوت هستند؛

یک  و نمود توجه هاآن خاص هايویژگی به بایستی ورزشی
 نموده تمرکز گردشگري هايگروه تمامی بر که بازاریابی برنامه

 رویداد محل ورزشی به گردشگران جذب در تواندباشد، نمی
 .نماید عمل موفق

) در پژوهشی تحت عنوان 1392ی وهمکاران (میرزای
نشان داد که ورزشی  گردشگري دهنده سوق و بازدارنده عوامل

دهنده) شدن، آرامش و سرگرمی (عوامل سوقاجتماعی
و ترین عوامل براي حضور گردشگران و مشکالت مالی مهم

ترین عوامل براي عدم حضور شخصی (عوامل بازدارنده) مهم
کننده در زشی از دیدگاه گردشگران شرکتدر رویدادهاي ور

 .شودمسابقات فوتبال محسوب می
هاي ترین بخشگردشگري به عنوان یکی از سریع

اقتصادي دنیا در حال رشد است. کشورهاي پیش رو در این بعد 
اي از درآمدهاي هاي اقتصادي، ساالنه سهم عمدهاز فعالیت

 دهند. میناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص 
ترین صنعت دنیاست، در واقع نه تنها گردشگري بزرگ

 گردشگري صنعت بلکه روز به روز در حال افزایش است؛ 
 ها میلیون ده جذب به قادر که است استراتژیکی بحث ورزشی

 جهانی جام و المپیک هاي رقابت سمت به ورزشی گردشگر نفر
 عوامل از دسته سه ، شده انجام مطالعات به توجه با .است

 سوق عوامل :از عبارتند که اثرگذارند حیطه این در ورزشی
  .بازدارنده و کننده دهنده،جلب

 دهنده سوق مثبت عوامل شناسایی محقق هدف رو این از
 هاي پتانسیل ورزشی اندرکاران دست تا باشد می کننده جلب و

 و موانع شناسایی با همچنین و کنند تقویت را کشور در موجود
 تبدیل را ها آن ورزشی اندرکاران دست توسط بازدارنده عوامل

 میزان بتوانند مدیران بهتر عبارتی به .نمایند ها فرصت به
 جلب عوامل شناسایی (مستلزم دهند افزایش را رویداد جذابیت
 برحضور موجود هاي محدودیت میزان همچنین و کننده)

 و ارنده)بازد عوامل شناسایی (مستلزم داده کاهش را گردشگران
 آن در وحضور مسافرت به را رویداد به عالقه بتوانند سرانجام

 دهنده . سوق عوامل شناسایی (مستلزم کنند تبدیل
گردشگري ایران در مسیر جهانی شدن گردشگري و میراث 
فرهنگی با وجودي که ارتباط غیر قابل انکاري با اقتصاد 

به کشور مقاومتی دارند و زمینه ساز رشد و توسعه همه جان
هستند یکی ازتوانمندي هاي فراموش شده در چند دهه بعد از 
انقالب بوده اند به گونه اي که بخش اندکی از درآمدهاي 

 وجود با و حال عین در.کشور حاصل از این حوزه درآمدزاست
 کنند می سعی قوي هاي رسانه با ها غربی ، دولت هاي تالش

 با توان می شرایط نای با دهند، نشان سیاهی چهره ایران از
 هاي زمینه خارجی گردشگران ترغیب و مناسب ریزي برنامه
 قابی با را ها ایرانی از واقعی تصویر و برد بین از را نمایی سیاه

 منعکس آمریکایی و اروپایی هاي ملت وجود در محبت از
 اگر که برسیم نتیجه این به همگی باید صورت هر به.کرد

 و ها ارزش به و باشد داشته املتع ما با تواند می کشوري
 و شویم تنش وارد آنها با جهت بی نباید بگذارد احترام ما اصول

 بویژه و آنها آوردن با باید بلکه کنیم دور خود از را آن
 پیوندهاي ایجاد زمینه ابهامات رفع بر عالوه فرهیختگانشان

 .کنیم فراهم را اجتماعی و فرهنگی
 دنیاي در که است حالی رد ایران باالي توانمندي این

 و چرخد می آوري ارز و گردشگري با دنیا اقتصاد چرخ امروز
 و نفت فروش کاهش و گسترده هاي تحریم وجود با نیز ایران
 به اساسی فکر باید نفت بدون بودجه سمت به آوري روي لزوم
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی .باشد داشته وضعیت این حال

ل توسعه گردشگري در ابعاد مختلف آن می نبوده و به دنبا
باشد، اما نباید از فرهنگ اسالمی حاکم بر کشور غافل بود و  
ورزش و گردشگري ورزشی یکی از انواع گردشگري است که 
منافاتی با دین اسالم و فرهنگ اسالمی ندارد و کشور اسالمی 
ایران می تواند به شرط توسعه آن از عواید و مزایاي حاصل از 
آن بهره مند شود. بنابراین با وجود داشتن قابلیت ها و 
توانمندي هاي بی نظیر کشور ایران در حوزه توسعه گردشگري 
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ورزشی از یک طرف و وجود درصد باالي جمعیت جوان و 
جویاي کار، می توان از گردشگري به خصوص گردشگري 
ورزشی، سود جست. وبا انجام تحقیق و ارائه راهکارهایی حتی 

قیق و تفحص در کشورهایی که اقتصاد آنان بر پایه تح
گردشگري می باشد همچون دوبی ،قطر و دیگر کشورها که 
بیشترین گردشگر را چه تفریحی و چه ورزشی یا میزبانی 
رویدادهاي بزرگ ورزشی را دارند و با توجه به اینکه کشورهایی 
هستند که از نظر موهبات طبیعی وزیست محیطی بسیار ضعیف 

 ستند ولی در جذب توریست موفق هستند .ه
وباید در زمینه توسعه گردشگري ورزشی موجبات تشویق و 
ترغیب دولتمردان و سیاست گذاران به سرمایه گذاري و توجه 
بیشتر به این صنعت را در کشور فراهم آورد. لذا با توجه به نبود 
یک الگوي جامع ورزشی به جهت جلوگیري از هدر رفتن 

اي انسانی ومالی که می توانددربخش نیروي انسانی سرمایه ه
و منابع مالی و ونرم افزاري و سخت افزاري  نقش آفرینی 

گردشگري ورزشی در ایران به نظر داشته باشد خلع یک الگوي
 می رسد.  
 مالی منابع به آوردن روي شاهد امروزه اینکه به توجه

 ورزش صنعت از بهره گیري و ملی اقتصاد توسعه در جدید
 ورزش بخش مالی استقالل و عام صورت درآمدزایی به براي

 توسعه و ایجاد راستا این در و هستیم خاص صورت به جامعه
 توسعه در جهانی مهم بسیار ازکانالهاي یکی ورزشی توریسم

 از و میگردد محسوب ملی ناخالص تولید از ورزشی صنعت سهم
 خاص ژگیهايوی براساس ایران مختلف کشور استانهاي طرفی

 این در خاصی سهم میتواند اقلیمی و فرهنگی جغرافیایی،
 باشند.  داشته منطقه اي و ملی توسعه

 گردشگري حوزه در گرفته صورت مطالعات بر مروري
 متعدد در پژوهش هاي محققان که سازد می روشن ورزشی
 و فرصتها و قوت و ضعف نقاط در زیادي تنوع متوجه

 و مختلف هاي کشور در یورزش گردشگري تهدیدهاي
 (عوامل ورزشی گردشگري توسعه بر موثر عوامل همچنین
 و آمار آوري جمع ، گذارانسیاست دیدگاه مذهبی، و فرهنگی
 و ساخت المللی، بین هاي کنفرانس در فعال ،حضور اطالعات

 از برداريبهره و گذاريسرمایه ،جذب ورزشی تاسیسات تجهیز
 و تبلیغات بازاریابی هاي وهشی و خصوصی بخش هاي حمایت
 سیاسی، ورزشی( گردشگري توسعه مهم اثرات و غیره)

 و محیطی فرهنگی، اجتماعی، سالمتی، تاریخی، اقتصادي،
 اند. شده غیره)
 مقصد و مبدا کشور به توجه با عوامل این رسدمی نظر به 

 مختلف جوامع شناختی جمعیت هايویژگی و فرهنگ نوع و

 عوامل این از آگاهی است روشن آنچه اما باشد. متفاوت
 ورزشی گردشگري بهتر شناخت جهت قدم مهمترین و نخستین

 می حوزه این در صحیح مدیریت و تر دقیق ریزي برنامه و
به این سوال اساسی پاسخ  دارد باشد.بنابراین تحقیق حاضرسعی

 ی چگونه است؟ورزش يعوامل موثر برگردشگردهد که الگوي 
 

 روش شناسی 
 بوده و يکاربرد قاتیلحاظ هدف از انواع تحقوهش حاضر به پژ
به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت.  تحقیق روش نظر از و

گردشگري که  حوزه جامعه آماري تحقیق را خبرگانی از دو
ورزش داراي  ودر حوزه  تحصیالت گردشگري داشتند. 

 تحصیالت مدیریت ورزشی که لزوما حداقل دو مقاله معتبر در
حوزه گردشگري ورزشی به چاپ رسانده باشند را تشکیل می 
داد که داراي مدرك دکترا در این رشته بوده یا هیئت علمی 

سال سابقه مدیریت میانی داشته  10دانشگاه بوده و یا حداقل
). بدلیل محدود بودن جامعه آماري تحقیق، عینا N=189اند (

 شمار کل تجامعه برابر نمونه است  ونمونه گیري به صور
 گرفت.  انجام

گردشگري ورزشی پرسشنامه تغییر یافته ابزار تحقیق 
) بود. روایی صوري و محتوایی 1378قیامی راد و محرم زاده (

نفر از خبرگان مربوطه رسیده و روایی  12پرسشنامه به تائید 
سازه آن با آزمون تحلیل عاملی تائیدي مورد تائید قرار گرفت. 

 30سشنامه در یک تحقیق اولیه که بر روي همچنین، پایایی پر
نفر از اعضاي جامعه تحقیق صورت گرفت، مورد تائید قرار 

به دست  70/0گرفت و تمامی ضرایب آلفاي کرونباخ بیش از 
 آمد که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق داشت. 

پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه، براي تمامی اعضاي 
ق یک نسخه از پرسشنامه ارسال شده و پس از جامعه تحقی

پرسشنامه  174تکمیل آن ها جمع آوري گردید که در نهایت 
کامل و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرارگرفت. 
براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از آمار توصیفی 

ي توصیفی از هادادهو استنباطی استفاده شد. جهت ارائه 
هاي آماري فراوانی، درصد فراوانی و جداول فراوانی اخصش

ها در بخش آمار استفاده شد و جهت تجزیه تحلیل داده
ی، از آزمون هاي تحلیل عاملی تائیدي، تحلیل عاملی استنباط

اکتشافی، تی تک نمونه اي، آزمون فریدمن و تحلیل معادالت 
نسخه و آموس  SPSSساختاري با کمک نرم افزارهاي آماري 

 استفاده شد. 23
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 پژوهش  يها افتهیو  جینتا
یافته هاي مربوط به نمونه هاي تحت بررسی براساس سن 
نشان داد که بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه سنی 

 8/21بود. در حالی که  8/36با درصد فراوانی  سال 45باالي 
درصد از  0/30سال بودند.جنسیت نشان داد که  35درصد زیر 

درصد  5/65درصد مرد بودند.مدرك تحصیلی  4/64ونه زن و نم

  4/26درصد فوق لیسانس بود؛ همچنین 8و  از نمونه لیسانس
درصد از  4/49درصد از نمونه دکترا داشتند. رشته تحصیلی 

درصد گردشگري بود؛  4/3و  نمونه مرتبط با علوم ورزشی
مرتبط بامدیریت  مدرك داراي درصد 8/13همچنین 

سال بود.نوع  25نمونه باالي  درصد از 4/41سابقه کاري بودند.
 درصد از نمونه به صورت رسمی بودند. 0/69استخدام 

 
 نتایج تحلیل عاملی تأییدي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی .1-4جدول 

 T بارعاملی سؤال پرسشنامه T بارعاملی سؤال پرسشنامه

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی
 

دشگران با هدف آرامش، رفع گر
ذهنی  خستگی و تجدید قواي بدنی و

 .کننددر رویدادهاي ورزشی شرکت می
466/0  

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی
 

آشنایی گردشگران بافرهنگ، اعتقادات، آداب 
تواند می محل برگزاري هايو رسوم و ویژگی

ها در رویدادهاي ورزشی باعث حضور آن
 گردد.

533/0 317/5 

نوع روابط فرهنگی و اجتماعی میزبان، 
گردشگران در رویدادهاي  میزان حضور
 .کندملی را تعیین می ورزشی

54/0 359/5 
به  حضور گردشگران در رویدادهاي ورزشی

داشتن اوقات فراغت کافی از  نوع شغل و
 .سوي آنان بستگی دارد

592/0 636/5 

آرامش، امنیت و آزادي مناسبی براي 
رویدادهاي  حضور گردشگران در

 برقرار است. ملی ورزشی
554/0 436/5 

داشتن بچه و جوان بودن خانواده محدودیتی 
رویدادهاي ورزشی  در شرکت گردشگران در

 .به شمار می رود
551/0 421/5 

تبلیغ رویدادهاي ورزشی ملی و بین 
المللی از اصلی ترین عوامل مؤثر در 

 میزان جلب گردشگري است.
545/0 388/5 

زمان براي برنامه ریزي سفر به کافی نبودن
موقع ازسوي مسئو لین  دلیل عدم تبلیغات به

میزبان باعث کاهش تمایل گردشگران می 
 .شود

636/0 84/5 

در رده هاي سنی  رویدادهاي ورزشی
تعداد بیشتري  پایین تر باعث جلب

 .گردشگر می شود
565/0 498/5 

کاوي در مورد گردشگران به دلیل کنج
با مردم و مکا نهاي  و با هدف آشنایی شهرها

 .جدید و رویدادهاي ورزشی حضور می یابند
618/0 758/5 

کیفیت تسهیالت اقامتی بر میزان  
در رویدادهاي حضور گردشگران

 .تاثیرگذار است ورزشی بسیار
597/0 659/5 

 . ایجاد مراکز نمایشی، هتلها، رستوران ها21
مناسب براي جلب  ید بزرگ وو مراکز خر

گردشگران در رویدادهاي مختلف ورزشی 
 .مؤثر است

674/0 003/6 

گردشگران براي شرکت در یک رویداد 
 779/5 622/0 .بودن آن توجه دارند ورزشی به جدید

وجود مناظر، چشم اندازها مکانهاي دیدنی 
حضور گردشگران در  دراستان میزبان باعث

 .گرددشهرمیرویدادهاي ورزشی آن 
704/0 121/6 

گردشگران به دلیل آشنایی بیشتر با 
موجود در  ورزشکاران و جذابیت هاي
ها شرکت رویدادهاي ورزشی در آن

 .می جویند

469/0 92/4 

 سطح کلی قیمت ها بر حضور گردشگران در
 رویدادهاي ورزشی تاثیر دارد.

689/0 062/6 

نبود فعالیت هاي جدي جهت راه 
بانک اطالعات گردشگري به اندازي 

روز مانند آمار گردشگري جهت آشنایی 
عالقه مندان از موانع پیشرفت 

 گردشگري است.

627/0 802/5 

هاي مختلف داراي گردشگران با فرهنگ
 گردشگريهاي متفاوتی برايانگیزه

 055/6 687/0 .هستندورزشی
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 T بارعاملی سؤال پرسشنامه T بارعاملی سؤال پرسشنامه

نوع رشته ورزشی و سطح مسابقات و 
ورزشی بر میزان رقابتها دررویدادهاي 

استقبال گردشگران از آن بسیار تاثیر 
 .گذار است

59/0 625/5 

نبود فعالیت هاي جدي براي تاسیس یک 
مرکز اسناد به روز حاوي اطالعات مکانها و 

دیگر اسناد مهم و مورد نیاز براي برنامه 
ریزي و توسعه گردشگري از سوي 

دستگاههاي متولی گردشگري از موانع 
 شگري است.پیشرفت گرد

696/0 091/6 

تعصبات وتشویق تیم هاي استانی 
رویدادهاي  باعث حضور گردشگران در
 ورزشی می گردد

64/0 861/5 
هاي ورزشی بسیاري از گردشگران به رویداد

کنند که بستگان و دوستانی  شهري سفر می
 .در آنجا دارند

514/0 209/5 

گردشگران با هدف آزادي و رهایی از 
تنوع) خود ( کنواختتماعی یمحیط اج

 .ورزشی حاضر می شوند در رویدادهاي
592/0 634/5 

ایجاد سازمان یا موسسه اي خاص با هدف 
ریزي براي جلب گردشگر  بازار یابی و برنامه

 به رویدادهاي ورزشی بسیار مفید است.
58/0 572/5 

زیبا سازي محل برگزاري رویدادها و 
انداردهاي ارائه خدمات با نمره ها واست

مناسب باعث حضور گردشگران در 
 .رویدادهاي ورزشی می گردد

62/0 769/5 

نبود فعالیت هاي جدي جهت اطالع رسانی 
همچون رسانه و مراسم ها از سوي 

دستگاههاي متولی گردشگري از موانع 
 پیشرفت گردشگري است.

528/0 288/5 

یکی از دالیل حضور گردشگران در 
ها، مراسم، شنرویدادهاي ورزشی؛ ج

برنامه هاي سنتی و دیگر برنامه هاي 
 .جانبی این رویداد ها است

777/0 376/6 

نبود فعالیت هاي جدي جهت افزایش درك 
ها مردم از گردشگري و افزایش مشارکت آن

در این زمینه از سوي دستگاههاي متولی 
گردشگري از موانع پیشرفت گردشگري 

 است.

628/0 804/5 

 تیمتهیه اقامتگاه مناسب بر سهولت در.
درسفربه رویدادهاي  گردشگران

 .ورزشی مؤثر است
681/0 031/6 

انجام بازار یابی براي جلب گردشگر و 
گردشگري  خدمات مناسب آژانس هاي

متخصص باعث حضور گردشگرن در 
 رویدادهاي ورزشی می شود.

646/0 886/5 

وضعیت نظافت، پاکیزگی و بهداشت 
گردشگري ورزشی  سعهموجود جهت تو

 .مؤثر است
752/0 292/6 

همکاري موسسات ورزشی و آژانس هاي 
به  گردشگري در زمینه جلب گردشگر

 رویدادهاي ورزشی بسیار مهم است.
648/0 893/5 

سطح رویدادهاي بودن تر پایین
شرکت  بهرا نسبتگردشگران ورزشی

 آن بی تمایل می سازد.در
704/0 12/6 

شرکت در رویدادهاي ورزشی یگردشگران
درآمد باالتري دارند و از  میزان کنند کهمی

 .پردرآمد هستند هايخانواده
66/0 947/5 

کشور ما داراي امکانات ورزشی 
هاي  متناسب با نیازها و خواسته

 .گردشگران است
669/0 984/5 

عدم دسترسی به بلیط یکی از مهمترین 
گردشگران با آن  محدودیت هایی است که

 .مواجه هستند
636/0 843/5 

گردشگران با هدف اجتماعی شدن و 
به دلیل ماهیت اجتماعی رویدادهاي 

 .ورزشی در آن حضور می یابند
622/0 78/5 

که دررویدادهاي ورزشی گردشگرانیاغلب
کنند از شهرهاي توسعه یافته  شرکت می

 .هستند
595/0 649/5 

در مورد تعصبات مذهبی و نژادي 
مطلوب بودن مناسبت هاي فراغت، 

از حضور افراد بعنوان گردشگر در  مانع
 .رویدادهاي ورزشی می گرد

588/0 613/5 

ها، جزء تنوع نیازهاي گردشگران و ارضاء آن
 .گردشگران است عوامل مهم در جلب

627/0 802/5 

وجود سرگرمی ها و تفریحات موجود 
 در شب در استان میزبان بر حضور

گردشگران در رویدادهاي ورزشی اثر 
 .مثبتی دارد

742/0 26/6 

باعگردشگراننیازموردهايآزاديسازيفراهم
میشوورزشیرویدادهايدرآنهاحضورافزایشث

 .د
65/0 901/5 
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 T بارعاملی سؤال پرسشنامه T بارعاملی سؤال پرسشنامه

نزدیک بودن فاصله جغرافیایی با شهر 
گردشگران  میزبان باعث حضور

بیشتري در رویدادهاي ورزشی آن 
 .ودششهر می

647/0 891/5 

خونگرمی مردم فرهنگ مهمان نوازي و
گردشگران در رویدادهاي ورزشی حضوربر

 تاثیر دارد.
672/0 995/5 

محدودیت بیشتري ازگردشگرزنان
جهت سفر به رویدادهاي ورزشی 

 نسبت به مردان برخوردارند.
739/0 25/6 

گردشگران جوان در رویدادهاي ورزشی  اغلب
 788/5 624/0 بند.یا حضور می

عالقه گردشگران به فرهنگ، هنر، 
 موسیقی، معماري و مکان هاي

باستانی محل برگزاري مسابقات با 
ها در رویدادهاي ورزشی شرکت آن

 ارتباط مستقیم دارد.

681/0 03/6 

بی توجهی در رسیدگی به درخواستها و 
نیازهاي گردشگران از سوي دستگاههاي 

نع پیشرفت متولی گردشگري از موا
 گردشگري است.

655/0 926/5 

وضعیت حمل و نقل هوایی و زمینی 
گردشگري ورزشی مؤثر  بر توسعه

 است.
648/0 893/5 

وهوا برحضور گردشگران حتی بدي آب
 18/6 72/0 .هواداران منتخب اثر نامطلوب دارد

 
بر مبناي مفروضات عنوان شده محقق به بررسی روایی 

نشان می دهد با توجه  1اخت. نتایج جدول سازه ابزار خود پرد
به طبیعت تاییدي پژوهش، عواملی که همبستگی درونی باالتر 

عوامل  سنجشمناسب براي  گویهداشتند، به عنوان  3/0از 
مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی مورد بررسی انتخاب می 

دهد که نشان می 1جدول شوند. نتایج تحلیل عاملی مندرج در 
مربوط به عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري  هايگویهتمامی 

و بارعاملی مورد قبولی برخوردارند و براي  tورزشی، از مقادیر 
 شوند.هاي مناسبی محسوب میسنجش این متغیر شاخص

در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و 
ر بر توسعه اقتصاد و اشتغال در ورزش شناسایی عوامل موث

استفاده شد. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به 
 -از معیار کایرز منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه

) و براي تعیین همبستگی بین KMO( 6اولکین -یِرمی
 استفاده شد. 7ها) از آزمون بارتلتمتغیرها (گویه

  
 KMOآزمون بارتلت و . نتایج 2جدول 

 مقدار  
 851/0 (کفایت حجم نمونه) می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت
 2χ( 21/7398مقدار کاي اسکوآر (

 1225 درجه آزادي
 001/0 سطح معناداري

                                                                      
6- Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
(KMO) 
7- Bartlett’ Test of Sphericity 

به دست آمده  KMOمقدار  2هاي جدول با توجه به یافته
موضوع است تعداد  باشد. این مقدار بیانگر اینمی 851/0

کند و هاي تحقیق به منظور تحلیل عاملی کفایت مینمونه
پذیر بوده و هاي مورد نظر امکانانجام تحلیل عاملی براي داده

هاي پنهان تقلیل داد. ها را به یک سري عاملتوان دادهمی
) Sig ،21/7398=2χ=001/0همچنین نتایج آزمون بارتلت (

ا همبستگی باالیی وجود دارد، هدهند بین گویهنشان می
رو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. ازاین

ها به در ادامه نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مؤلفه
تفکیک با مقدار بارعاملی به دست آمده براي هر عامل ارائه 

 شده است.
) برآورد اولیه میزان 3با توجه به جدول اشتراکات (جدول 

ها برابر با یک اشتراك هر متغیر نشان داد که مقادیر تمامی آن
نشان دهنده  3است. ستون واریانس عامل مشترك در جدول 

مقداري از واریانس هر متغیر است که مجموعه عوامل مورد 
) نزدیکتر 1(اند آن را تبیین کنند. هر چه مقادیر به نظر توانسته

باشند بهتر است و مقادیر کوچکتر هر متغیر نشان از آن دارد که 
متغیر (گویه یا سؤال) مورد نظر به اندازه کافی براي تحلیل 
عاملی مناسب نبوده و بنابراین باید از تحلیل خارج شود. 

اند ها نتوانستهبنابراین اعتقاد صاحبنظران متغیرهایی را که عامل
درصد) از تغییرات آنها را تعیین کنند تعدیل  30(یا  3/0باالتر از 

 3و یا از مجموعه متغیرها حذف شوند. همانطور که در جدول 
 3/0ها بیشتر از شود واریانس مشترك همه گویهمشاهده می

ها) در تحلیل گزارش شده است. بنابراین تمامی متغیرها (گویه
 باقی خواهند ماند.
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 هاي تحقیق (جدول اشتراکات)تحلیل مؤلفهمقادیر ابتدایی  .3 جدول

شماره 
 گویه

برآورد اولیه میزان 
 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل 
 مشترك

شماره 
 گویه

برآورد اولیه میزان 
 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل 
 مشترك

Q1 1 713/0 Q35 1 667/0 
Q2 1 672/0 Q36 1 777/0 
Q3 1 629/0 Q37 1 664/0 
Q4 1 498/0 Q38 1 588/0 
Q5 1 529/0 Q39 1 664/0 
Q6 1 408/0 Q40 1 678/0 
Q7 1 472/0 Q41 1 847/0 
Q8 1 538/0 Q42 1 597/0 
Q9 1 74/0 Q43 1 76/0 

Q10 1 644/0 Q44 1 666/0 
Q11 1 597/0 Q45 1 652/0 
Q12 1 54/0 Q46 1 611/0 
Q13 1 62/0 Q47 1 613/0 
Q14 1 557/0 Q48 1 698/0 
Q15 1 545/0 Q49 1 569/0 
Q16 1 588/0 Q50 1 708/0 
Q17 1 613/0 Q51 1 747/0 
Q18 1 642/0 Q52 1 716/0 
Q19 1 582/0 Q53 1 714/0 
Q20 1 733/0 Q54 1 661/0 
Q21 1 604/0 Q55 1 847/0 
Q22 1 571/0 Q56 1 722/0 
Q23 1 612/0 Q57 1 594/0 
Q24 1 732/0 Q58 1 854/0 
Q25 1 640/0 Q59 1 74/0 

  
بر مبناي یافته هاي حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و 

عامل در پرسشنامه تحت بررسی، سواالت متناظر با  3استخراج 
 عامل هاي مستخرج بدین شرح می باشد:

 عوامل سوق دهنده
 عوامل جلب کننده

 عوامل بازدارنده
 3مدل توسعه گردشگري ورزشی متشکل از  1در شکل 
هنده، جذب کننده و بازدارنده ارائه شده است. عامل، سوق د

شود تمامی مقادیر بارهاي عاملی به دست همانطور که مشاهده می
) برخوردار بوده که نشان 3/0آمده از مقدار قابل قبولی (بیشتر از 

هاي مناسبی به منظور شناسایی هاي تحقیق، شاخصدهد گویهمی
 ند.رومدل توسعه گردشگري ورزشی به شمار می

براي آزمون اینکه مدل تأییدي گردشگري ورزشی از 
هاي برازش استفاده برازش مناسبی برخوردار است، از شاخص

شد. در مدل یابی تأییدي و معادالت ساختاري با تأکید بر نرم 
باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص  AMOSافزار 

 استفاده کرد. براساس 10و مقتصد 9، تطبیقی8برازش مطلق
) برابر با χ2مقدار نسبت آماره کاي اسکوآر ( 6نتایج جدول 

است. با توجه  087/2برابر با  1161به درجه آزادي  111/2423
 است، مطلوب بودن مقدار به  3به این که این مقدار کمتر از 

 

                                                                      
8- Absolute Index 
9- Comparative Index 
10- Parsimonious Index 
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 مدل تأییدي گردشگري ورزشی .1شکل 

  
 هاي برازش مدل تأییدي گردشگري ورزشیشاخص .4جدول 

 تفسیر مالك میزان اخص برازشش 

 مطلق

 - - χ2( 111/2423کاي اسکوآر (
 - - df( 1161درجه آزادي (

 برازش مطلوب 3کمتر از  χ2/df( 087/2نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي (
 برازش مطلوب 90/0از بیش  GFI( 912/0شاخص نیکویی برازش (

 تطبیقی
 برازش مطلوب 90/0از بیش  TLI( 924/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0از بیش  BBI( 911/0بونت ( -شاخص برازش بنتلر
 برازش مطلوب 90/0از بیش  CFI( 936/0( یقیتطبشاخص برازش 

 مقتصد
 برازش مطلوب 1/0کمتر  RMSEA( 079/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 05/0از بیشتر  PNFI( 627/0شاخص برازش مقتصد هنجار شده (
  

دست آمده به منظور بررسی برازش و تأیید برازش مدل 
است که  GFI (912/0( 11باشد. شاخص نیکویی برازشمی

نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب 
برآورد مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي 

)RMSEA(12 ت نیز که شاخص دیگر نیکویی برازش اس
است، قابل  1/0باشد که با توجه به اینکه کمتر از می 079/0

                                                                      
11- Goodness Fit Index 
12- Root Mean Squared Error of Approximation 

باشد. دیگر قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل پژوهش می
هاي نیکویی برازش براي معادالت ساختاري بدین شاخص

؛ TLI(13 924/0( یسلو -صورت است که مقدار شاخص توکر
زش ؛ شاخص براBBI(14 911/0بونت ( -شاخص برازش بنتلر

شده و شاخص برازش مقتصد هنجار  CFI(15 936/0( یقیتطب

                                                                      
13- Tucker- Lewis Index 
14- Bentler- Bonett Index 
15- Comparative Fit Index 
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)PNFI(16 627/0  است که همگی نشان دهنده برازش
 .مطلوب و تأیید مدل تأییدي گردشگري ورزشی

 
 بحث و نتیجه گیري

نتایج آزمون فریدمن مربوط به فرضیه اول تحقیق نشان داد که 
 مؤثر در توسعه گردشگري ورزشیبین عوامل سوق دهنده 

داري وجود دارد؛ به طوري که باالترین اولویت اولویت معنی
 دادهايیحضور گردشگران در رو لییکی از دال"مربوط به 

 يبرنامه ها گریو د یسنت هاي برنامه مراسم، ها،جشن ؛یورزش
و پایین ترین اولویت مربوط به  "ها است دادیرو نیا یجانب

 یحضور م یورزش يدادهایاغلب  گردشگران جوان در رو"
باشد. نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات هنرور می "ابندی
 و ) و اندوزا2004)، چو (1391)، باللی و همکاران (1384(

) همسو بود. همانطور که بیان شد، عوامل سوق 2005( میراندا
دهنده مجموعه عواملی هستند که می توانند زمینه ساز و 

حضور در یک رویداد ترغیب کننده گردشگران ورزشی براي 
شاخص به عنوان  15ورزشی باشند و در سوال دوم تحقیق، 

عوامل سوق دهنده شناسایی شد. حال باید دید که آیا تمام این 
عوامل به یک اندازه می توانند در ترغیب گردشگران ورزشی 
موثر باشند یا خیر. نتیجه تحقیق بیانگر این موضوع بود که بین 

اداري وجود دارد به طوري که برخی از این عوامل تفاوت معن
آن ها از اولویت بیشتري نسبت به سایرین برخوردارند. به 

ها، مراسمات، برنامه هاي سنتی طوري که وجود و اجراي جشن
و دیگر برنامه هاي جانبی در کنار رویداد هاي ورزشی به عنوان 
مهم ترین عامل سوق دهنده گردشگران ورزشی شناسایی شد. 

جه به این نتیجه می توان بیان داشت که گردشگران با تو
ورزشی صرفا به تماشاي رویدادهاي ورزشی و حضور در آن 
رویدادها اکتفا نمی کنند و در کنار این اتفاق، عوامل دیگري نیز 
وجود دارد که موجب می شود گردشگر به محل برگزاري 
 رویداد ورزشی عزیمت نماید. مهمترین عامل موجود که بیان

شد همان آداب و سنن محلی و جشن هاي جانبی در کنار 
رویداد ورزشی است. این آداب و رسوم محلی و جشن هاي 
سنتی می توانند تجربیات علمی، فرهنگی و نشاط آوري را 
براي گردشگران به وجود بیاورد چرا که بسیاري از مردم ترجیح 

ید می دهند که به جاهایی مسافرت کنند که با یک فرهنگ جد
نیز آشنا شده و حتی در مراسمات مختلف فرهنگی آن منطقه 
حضور یابند. به عنوان نمونه، برگزاري یک رقابت کشتی در 

                                                                      
16- Parsimonious Normed Fit Index 

زمان برداشت محصول برنج در شهرهاي شمالی کشور می 
تواند گردشگران را ترغیب نماید تا عالوه بر بازدید از رقابت ها، 

یز شرکت در مراسمات ویژه جشن برداشت محصول برنج ن
کرده و با فرهنگ محلی آن منطقه آشانایی یابند. آشنایی 

هاي  گردشگران با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگی
محل برگزاري رویدادهاي ورزشی به اندازه اي سوق دهنده 
است که در اولویت سوم نیز این عامل وجود دارد که وجوه 

این می توان بیان اشتراکی بسیاري با اولویت اول دارد. بنابر
داشت که برگزاري رویدادهاي ورزشی در شهرهاي داراي سابقه 
فرهنگی غنی می تواند گردشگران بیشتري را به منطقه سوق 
دهد. در همین راستا، اولویت دوم را جدید بودن رویداد ورزشی 
تشکیل می دهد. به نظر می رسد که نو بودن یک رویداد 

ناي آن و تحریک حس ورزشی با توجه به ماهیت ناآش
کنجکاوي گردشگران ورزشی، می تواند مشوق خوب دیگري 
در راستاي توسعه گردشگري ورزشی محسوب شود. نمونه این 
جدید بودن را می توان در فینال رقابت هاي لیگ قهرمانان 
آسیا بین دو تیم پرسپولیس تهران و کاشیما آنتلرز ژاپن مشاهده 

اد تقریبا یکی از نادرترین کرد. به واسطه آنکه این روید
رویدادهاي مهم فوتبالی برگزار شده در کشور بود، توانسته بود 
به طور کامل تماشاگران مختلف از شهرهاي مختلف را به 
تماشاي این رویداد سوق دهد. جذابیت بازي به قدري بود که 
حتی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نیز ترغیب شده بود که 

بازي به تهران سفر کند. بخشی از این براي تماشاي این 
جذابیت را می توان به تماشاگران پرشور تیم پرسپولیس نسبت 
داد که در آسیا معروف هستند لذا به نظر می رسد مشاهده بازي 
تیمی که از بیشترین طرفدار در آسیا برخوردار است، انگیزه 

 مناسبی براي گردشگران ورزشی محسوب شود.
من مربوط به فرضیه دوم تحقیق نشان نتایج آزمون فرید

عوامل جذب کننده مؤثر در توسعه گردشگري داد که بین 
داري وجود دارد؛ به طوري که باالترین اولویت معنیورزشی 

و بهداشت موجود  یزگینظافت، پاک تیوضع"اولویت مربوط به 
و پایین ترین  "موثر است. یورزش يجهت توسعه گردشگر

متناسب با  یامکانات ورزش يور ما داراکش"اولویت مربوط به 
باشد. نتیجه به می "گردشگران است يو خواسته ها ازهاین

)، باللی و همکاران 1384دست آمده با نتیجه تحقیقات هنرور (
) همسو بود. در 2005( میراندا و ) و اندوزا2004)، چو (1391(

ظارات رابطه با نتیجه به دست آمده باید اینگونه بیان کرد که انت
گردشگران ورزشی براي مسافرت به مناطق برگزاري 
رویدادهاي ورزشی متفاوت بوده و ضروري است که آن 
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انتظارات در حد مطلوبی برآورده شوند. مهم ترین عامل در 
تحقیق پیش رو، وضعیت نظافت، پاکیزگی و بهداشت موجود 

به نظر می رسد که گردشگران ورزشی بر روي موضوع  .بود
و نظافت محل برگزاري رویداد ورزشی اعم از مکان بهداشت 

ورزشی برگزاري رویداد و نیز شهر محل برگزاري رویداد 
ورزشی حساسیت باالیی دارند. این موضوع را می توان به 
سادگی درك کرد چرا که هدف بسیاري از افراد براي مشارکت 
در رویدادهاي ورزشی را تقویت قواي جسمانی و روانی آنان 

ل می دهد. حال چنانچه به محلی سفر کنند که از نظر تشکی
بهداشتی از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد، بدون شک احتمال 
دارد که موجبات بیماري هاي مختلف جسمانی و روانی را براي 
آنان به همراه آورد که این موضوع می تواند موجب صرف نظر 

ین در گردشگران ورزشی به مسافرت به محل مذکور شود. ا
حالی است که در صورت وجود درجه باالیی از بهداشت 
عمومی، رویداد ورزشی می تواند گردشگران بیشتري را به خود 
جذب نماید. براي این موضوع می توان یک مثال فرضی را در 
نظر گرفت. مثال چنانچه جام جهانی فوتبال در کشوري برگزار 

نند آنفلوانزا شود که در آن کشور یک بیماري مسري ساده ما
شایع شده باشد، مطمئنا این موضوع می تواند در جلب 
گردشگران ورزشی تاثیرات منفی بسزایی داشته باشد. عالوه بر 
این عامل، زیبا سازي محل برگزاري رویدادها و ارائه خدمات 
با نمره ها و استانداردهاي مناسب عامل دیگري بود که در 

ر رویدادهاي ورزشی درجه دوم اهمیت حضور گردشگران د
در خالل برگزاري یک رویداد ورزشی،  .شناسایی شد

گردشگران ورزشی از خدمات مختلفی همچون خدمات اسکان، 
تغذیه، حمل و نقل، پزشکی و ... بهره مند می شوند که تمامی 
این خدمات بایستی به نحوي شایسته و مناسب در اختیار 

براي گردشگران  گردشگران قرار گیرد. حال اگر این موضوع
مبرهن شود که فالن شهر یا کشور که رویداد ورزشی در آن 
برگزار می شود از لحاظ کیفیت خدمات مختلف در سطح باالیی 
قرار دارد، بدون شک گردشگران ورزشی بیشتري را به رویداد 
جذب خواهد نمود. به همین دلیل است که در فرآیند اعطاي 

ي ورزشی، شهرهاي نامزد میزبانی در بسیاري از رویدادها
میزبانی رویداد را از نظر انواع خدمات مختلف مورد بررسی قرار 
می دهند و در صورت کسب نمره قابل قبول، میزبانی به آن 
منطقه اعطا می شود. در میان تمامی خدمات ممکن که یک 

کیفیت گردشگر از آن ها بهره مند می شود، شاید بتوان 
رده نخست قرار داد. همانطور که قبال  تسهیالت اقامتی را در

نیز بیان شد، بسیاري از رویدادهاي ورزشی نیازمند سکونت 
گردشگران بیش از یک روز در محل برگزاري هستند که این 

موضوع سبب می شود که گردشگران به هتل ها و دیگر اماکن 
اقامتی براي اقامت در آنجا نیاز پیدا کنند. در اینجاست که 

فیت محل اقامتی نمایان می شود چرا که گردشگران اهمیت کی
انتظار دارند در مقابل هزینه هایی که براي مسافرت به آنجا 
متحمل شده اند، از کیفیت خدمات مناسبی در محل اقامت خود 

بدین منظور، در رویدادهاي بزرگ ورزشی  .برخوردار شوند
کن همیشه شهر یا کشور میزبان اقدام به ساخت و تجهیز اما

اقامتی مجهز و مدرن می نماید تا بتواند از گردشگران به نحو 
احسن پذیرایی نموده و زمینه مراجعه مجدد آنان به آن محل را 

آرامش، امنیت فراهم آورند. در کنار این عوامل، بحث مربوط به 
آزادي اولویت دیگري است که بر حضور گردشگران ورزشی و 

یک شهر یا کشوري از امنیت تاثیر می گذارد. در صورتی که 
مناسبی برخودار نباشد، مسافران کمتري به آن جا مراجعه می 
کنند که این موضوع در رابطه با گردشگران ورزشی نیز صادق 
است. در این رابطه می توان به شهرهاي مرزي کشور اشاره 
کرد که در برخی از آن ها به دلیل فعالیت هاي گروه هاي 

اشی از آن، گردشگران ورزشی کمتري را تروریستی و خطرات ن
 می توانند به خود جلب نمایند.

نتایج آزمون فریدمن مربوط به فرضیه سوم تحقیق نشان 
عوامل بازدارنده مؤثر در توسعه گردشگري ورزشی داد که بین 

داري وجود دارد؛ به طوري که باالترین اولویت اولویت معنی
 حضورمیزان  میزبان،اجتماعی و فرهنگی روابط  نوع"مربوط به 

و  "کندتعیین می راملی  ورزشیرویدادهاي در گردشگران 
تسهیالت اقامتی بر کیفیت "پایین ترین اولویت مربوط به 

تاثیرگذار  بسیار رویدادهاي ورزشی در گردشگرانمیزان حضور
ر باشد. نتیجه به دست آمده با نتیجه تحقیقات هنرومی "است

) همسو بود. در رابطه با 1391) و باللی و همکاران (1384(
عوامل بازدارنده موثر بر توسعه گردشگري ورزشی نیز روال به 
همین منوال بوده و نمی توان انتظار داشت که تمامی عوامل با 
هم به یک اندازه تاثیر گذارند بلکه برخی از آن ها نسبت به 

ردارند. در این رابطه، به نظر دیگر عوامل از همیت باالتري برخو
میزان  میزبان که برو اجتماعی فرهنگی روابط  نوعمی رسد که 

ملی تاثیرگذار بود، در  ورزشیرویدادهاي در گردشگران  حضور
اولویت اول عوامل بازدارنده موثر بر توسعه گردشگري ورزشی 

ا عدم دلیل آن را می توان به تطابق ی .در کشور قرار داشت
تطابق مسائل فرهنگی شهر میزبان رویداد با فرهنگ و روابط 
اجتماعی گردشگران ورزشی نسبت داد. بدون شک گردشگران 
ترجیح می دهند که به مناطقی مسافرت کنند که درچار 
سوءتفاهمات فرهنگی نشده و در ارتباط با جامعه میزبان از 

مانی که فردي آرامش نسبی برخوردار باشند. به عنوان نمونه، ز
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به محلی مسافرت می کند که نوع فرهنگ آنان را به درستی 
نمی شناسد و یا اینکه با زبان محلی آن منطقه آشنایی ندارد، 
ممکن است با مشکالت متعددي روبرو شود. این در حالی است 
که با مسافرت به شهرهاي همجوار محل سکونت خود که 

ی باالیی برخوردارند، از معموال از اشتراکات فرهنگی و اجتماع
این مشکالت خبري نبوده و به آسانی می توانند با مردم منطقه 

فرهنگ مهمان نوازي و تعامل برقرار نمایند. در همین راستا، 
خونگرمی مردم محلی میزبان رویداد ورزشی در درجه اهمیت 
دوم قرار داشت. بدون شک بخشی از زمان گردشگران ورزشی 

دم محلی در فروشگاه ها، اماکن تفریحی و ... در تعامل با مر
سپري می شود. زمانی که گردشگران احساس کنند که با افراد 
خونگرم و مهمان نوازي در تعامل هستند، احساس رضایت 
خاطر بیشتري نموده و از مسافرت خود لذت می برند. این در 
حالی است که در صورت وجود مردمانی فاقد ویژگی مهمان 

خونگرمی، کسب این تجربیات خوشایند از احتمال  نوازي و
اندکی برخوردار است. خوشبختانه در این رابطه در کشور ما 
مشکل چندانی وجود ندارد و تقریبا تمامی اقوام کشور را 
مردمانی مهمان نواز و خونگرم تشکیل می دهد که می توانند 
زمینه توسعه گردشگري ورزشی را فراهم نمایند. در ادامه 
مشخص شد که انجام بازاریابی براي جلب گردشگر و خدمات 

گردشگري متخصص، در درجه سوم  مناسب آژانس هاي
اهمیت قرار داشت. همانطور که پیشتر نیز بیان شد، بسیاري از 
گردشگران خود آشنایی کافی با روند بلیط مسابقات و یا رزرو 

رند. از هتل و اقامتگاه در محل برگزاري رویداد ورزشی را ندا
سوي دیگر، ممکن است بسیاري از مردم از برگزاري یک 

رویداد ویژه ورزشی اطالع کافی نداشته باشند، لذا ضروري 
است که اوال آژانس هاي تبلیغاتی متخصص به امر تبلیغات 
پرداخته و زمینه اطالع رسانی به عموم مردم را فراهم نمایند. 

ده از پتانسیل رویداد ثانیا، آژانس هاي مسافرتی نیز با استفا
ورزشی، عالوه بر رونق بخشیدن به کسب و کار خود، زمینه 
مشاوره به گردشگران ورزشی و حتی انجام برخی خدمات 
مربوط به رزرو هتل و خرید بلیط و ... را نیز براي آنان فراهم 
سازند. در صورت نبود این عوامل، انتظار می رود که گردشگران 

 برکزاري رویداد ورزشی مراجعه نمایند.ورزشی کمتري به محل 
در نهایت و بر اساس نتایج سواالت و فرضیات تحقیق، 

یران تدوین ا مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشی در
و ترسیم شد و برازش آن با استفاده از شاخص هاي مختلف 
برازش همچون شاخص برازش مطلق، تطبیقی، مقتصد هنجار 

 بونت به تائید رسید.-نتلرلویس و ب -شده، توکر
در انتها  این پژوهش بر اساس مدل تدوین شده که از نظر 
برازش نیز به تائید رسید، سه عامل سوق دهنده، جلب کننده و 
بازدارنده می توانند بر توسعه گردشگري ورزشی در ایران موثر 
باشند که هر یک از این عوامل خود تحت تاثیر شاخص هاي 

گیرند که در سواالت و فرضیات پیشین به آن مختلفی قرار می 
ها پرداخته شد. با تمام این تفاسیر، به نظر می رسد که به 
منظور توسعه گردشگري ورزشی در ایران استفاده از مدل 
تدوین شده بتواند براي بسیاري از مدیران و دست اندکاران 
برگزاري رویدادهاي ورزشی و نیز گردشگري ورزشی کارگشا 

 آنان رادر انجام هر چه بهتر وظایف خود یاري رساند. بوده و
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