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هدف تحقیق حاضر شناسایی فرصت هاي کارآفرینانه ي گردشگري ورزشی 
ر باشد.  و از منظشهرستان دزفول است.. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردي می

آمیخته بهم  تـحقیق رحشیوه جمع اوري داده ها از نوع آمیخته می باشد و از ط
در این پژوهش استفاده شد.  جهت دستیابی به این هدف در ابتدا با استفاده  تنیده

از رویکرد مدل موریسون (شناسایی وضعیت موجود و روندهاي در حال ظهور در 
صنعت مربوطه و ابعاد محیطی مرتبط)  فرصت هاي گردشگري ورزشی در 

مبتنی بر  هشهرستان دزفول شناسایی گردیده، سپس با تنظیم و ارائه پرسشنام
ها و رضایت موجود از سطح عرضه آنان الگوي اولویک، اهمیت هر یک از فرصت

در جامعه اي از خبرگان، کارشناسان و متولیان کسب و کار هاي حوزه ي 
گردشگري ارزش دهی شده و اولویت هر کدام از فرصت ها بر اساس آزمون تحلیل 

ت هنده ي آن بودند که فرصواریانس فریدمن محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان د
هاي گردشگري ورزشی شهرستان دزفول به ترتیب اولویت در گروه هاي زیر قرار 
می گیرند: فرصت هاي گروه اقامت، فرصت هاي گروه تفریح و ماجراجویی، فرصت 
هاي گروه جاذبه هاي گردشگري، فرصت هاي گروه رویدادهاي خاص و همایش 

ی، فرصت هاي گروه خدمات گردشگري، ها، فرصت هاي گروه غذا و نوشیدن
فرصت هاي گروه حمل و نقل و فرصت هاي گروه ورزش هاي آبی. در هر گروه 

 ذکر شده نیز فرصت هایی شناسایی شده و اولویت بندي گردیدند.
 

 ها واژهکلید 
ري ، گردشگفرصت هاي کارآفرینانهفرصتها، رویکرد آمیخته،  اولویت بندي

 ورزشی

The aim of this research is indentification of 
entrepreneurial opportunities in sport tourism of Dezful 
city. In this matter, we used Morrison model to scanning 
of trends in this industry. After identifying opportunities, 
we calculate the importance of each opportunity by using 
Ulwick’s standard questionaire. These opportunities were 
categorized in defferent groups which are presented as 
below: Accommodation, adventure sports, event 
management, Food, transportation & Marian sport. In 
each groups, we identified some subtitles too. Finally and 
according to our findings, we offered some suggestions 
for future researches in order to planning better in sport 
tourism in regard to Dezful city. 
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 همقدم
رین تبزرگترین و متنوعصنعت گردشگري به عنوان یکی از 

بسیاري از کشورها این صنعت  آید.صنایع در دنیا به حساب می
پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش صنعتی و 

-Fourie & Santana) ( دانندي ساختار زیر بنایی میتوسعه
Gallego, 2011  به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، یعنی

هاي دیگر توسعه اقتصادي مثل تولید یا در جاهایی که شکل
استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادي به صرفه نیست یا نقش 
مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد به توسعه صنعت 

گردشگري عنصر مهم دنیاي شود. گردشگري توجه زیادي می
. کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصادي خود مدرن است

اندیشند به صنعت گردشگري و فراغت به عنوان یک ضرورت می
نگرند. به همین دلیل گردشگري در اغلب کشورها به مهم می

 ه استاي یافتویژه ممالک غربی گسترش و پیشرفت فوق العاده
)Trends, 2006.( 

ــی  ــگري ورزش ــیل قابل توجهی براي  گردش ایجاد درآمد پتانس
و با نگاهی کوتاه  )Singh, Dash, & Vashko, 2016(دارد

به آمارها و روندهاي رشـد ارائه شــده از ســوي سازمان جهانی  
یابیم که این صـنعت چه آثار مهمی بر اقتصاد  جهانگردي در می

جهانی گذاشـته است و این خود بیانگر اهمیت و گسترده بودن  
  ).Heetae Cho, 2019باشد (نقش آن در کشورها می

گردشگري عنصر مهم دنیاي مدرن است. امروزه کشورهایی که 
گري اندیشند به صنعت گردشبیشتر به توسعه اقتصادي خود می

نگرند. به همین دلیل و فراغت به عنوان یک ضرورت مهم می
گردشگري در اغلب کشورها به ویژه ممالک غربی گسترش و 

 WTO, Tourism( اي یافته استپیشرفت فوق العاده

Hilight,2006.( 
ران هاي گردشگهاي اقتصادي با فعالیتبسیاري از فعالیت

توان به موارد ذیل مرتبط هستند که از جمله مهمترین آنها می
اشاره کرد: خطوط حمل و نقل عمومی، خطوط هوایی، شرکت 
هاي اجاره خودرو، خطوط مسافرت دریایی، مسافرت با قطار و 

اکز گردهمایی و ها، مروسایل نقلیه موتوري، به این موارد هتل
شوند. هاي اسکان عمومی نیز اضافه میهمایش و دیگر مکان

ها را هاي اقتصادي که مسافرتموارد دیگر عبارتند از: بنگاه
هاي نمایند از قبیل سازمانتربیت داده و انجام آنها را تسریع می

هاي جذب گردشگران هاي گردشگري و مکانمسافرتی و آژانس
هاي موضوعی که امکانات ملی و پاركهاي از قبیل پارك

. آورندتفریحی و سرگرمی را براي بازدیدکنندگان فراهم می

                                                                                                                                                    
1 Lundberg, Donald. E 
2 Hall, Jenkins   

هاي مربوط به هاي دیگر نیز در فعالیتبسیاري از بنگاه
ها یکی از موارد آن گردشگري سهیم هستند که رستوران

دهد ها نشان میبررسی).  1989، 1باشند (الندبرگ، دنالدمی
 2007اروپایی از بازار جهانی جهانگردي در سال سهم کشورهاي 

درصد، آسیا و اقیانوسیه  8/15درصد، کشورهاي امریکایی  6/53،
 9/4درصد و کشورهاي افریقایی  3/5درصد، خاور میانه  4/20

در این میان کشور ایران با داشتن قدمت تاریخی  درصد بوده است
شمار فرهنگی  هاي بیچندین هزار ساله و با وجود داشتن جذبه

 10و طبیعی گردشگري که به لحاظ منابع جذب گردشگر در رده 
(گزارش سازمان ایرانگردي و  کشور برتر دنیا قرار گرفته،

 ) 1378جهانگردي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور،
بدون تردید بسیاري از کشورهاي جهان در رقابتی نزدیک 

 بیشتر اجتماعی، اقتصاديبه دنبال کسب منافع و مزایاي هر چه 
و سیاسی در کشورهاي متبوع و باال بردن سطح اشتغال ناشی از 

هاي برداري از فرصتبهینه سازي این صنعت هستند. یقیناً بهره
موجود در صنعت گردشگري، مانند هر فعالیت دیگري مستلزم 

ات هایی مبتنی بر تحقیقهاي اصولی و طرح برنامهاتخاذ سیاست
اي هترین فعالیتباشد. یکی از اساسیلمی میو مدیریت ع

هاي کالن است ها و برنامهها طراحی و تدوین سیاستدولت
هاي کشور به ها و برنامه) سیاست2009، 2(هال، جنکینز

جهانگردي به عنوان ابزاري مؤثر در ادامه روند توسعه سیاسی، 
شود. بنابر عقیده فرهنگی و اقتصادي توجه خاصی مبذول می

اي است که اگر ) گردشگري دانشی چند رشته1984( 3کاسترز
دون هاي مهاي سیاسی دقیق، برنامهبدون انجام تجزیه و تحلیل

و دقیق توسعه و تکامل یابد، قطعاً کامل نخواهد بود. ادوارد 
ریزي گردشگري در کتاب ) صاحب نظر برنامه1991( 4اینسکیپ

ي جهانگردي را همواره ریزریزي توسعه گردشگري، برنامهبرنامه
ها را در جهت شناسایی آثار وآینده داند و حکومتپویا و پایدار می
بیند تا بدین وسیله نقش خود را در این فرآیندها گردشگري می
 اي بودنبه دلیل چند وجهی بودن و میان رشته .افزایش دهند

هاي مختلفی اعم از اقتصادي، جامعه گردشگري، از دیدگاه
رد. تواند مورد بررسی قرار گیجغرافیایی و مدیریتی میشناختی، 

شاید به همین دلیل است که تا کنون تعاریف متعددي از 
هاي مختلف صورت گرفته گردشگري با توجه به دیدگاه رشته

 است.
گیرد که به هایی را در بر میگردشگري مجموعه مسافرت

لی  و شغ هايمنظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت
بت گیرد و غییا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می

شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت 

3 Kosters 
4 Inskeep, Edward 
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باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به موقتی و گذرا می
نند کهاي شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود میمسافرت

، بازاریابی و بازاریابانشوند. از دیدگاه مشمول این تعریف نمی
شود که در جریان گردشگري به مجموعه فعالیتی گفته می

افتد. این فرآیند از قبیل مسافرت یک گردشگر اتفاق می
ریزي سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی برنامه

هایی را که شود. همچنین فعالیتیادآوري خاطرات آن نیز می
دهد نظیر خرید سفر انجام می گردشگر به عنوان بخشی از

کاالهاي مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان رانیز در بر 
توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را گیرد. بطور کلی میمی

تلقی  افتد را گردشگريکه در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می
). سازمان جهانی جهانگردي تعریف ذیل 1997، 5کرد (المسدان

جهانگردي یا گردشگري "در مورد جهانگردي ارائه کرده است: را
مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت ودر مکانی خارج از 

دهد، این مسافرت بیش از یک محیط محصول خود انجام می
 هايکشد و هدف آن تفریح، تجارت یا فعالیتسال طول نمی

کار، وهاي کسبدر میان فرصت ).W.T.O,1997( "دیگر است
نقش گردشگري مبتنی بر فعالیتهاي ورزشی، موضوعی است که 
در ادبیات پژوهش داخلی بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. این 

)، معتقدند که 2008( 6پروسو  سولبرگدر حالی است که 
میزبانی رویدادهاي ورزشی مهم موجب تغییرات مثبت بلندمدت 

رگ ورزشی مستلزم شود رویدادهاي بزدر تقاضاي جهانگردي می
گذاري پرهزینه در تجهیزات ورزشی و زیر بناهاي غیر سرمایه

بایست متناسب با ورزشی شهر است. این سرمایه گذاریها می
طرح بلند مدت شهر مبنی بر وضعیت اقتصادي این رویداد باشد. 
دلیل اغلب شهرهاي درخواست کننده میزبانی، رویدادهاي 

اي کوتاه یا بلندمدت قابل قهورزشی این است که درآمد منط
). اصفهانی، 2008 سولبرگ و پروسآورد (توجهی را به وجود می

 اند که در جهانگردي خارجی بهگودرزي و اسدي بیان نموده
ترتیب محورهاي امنیت، اماکن و تجهیزات ورزشی و رویدادهاي 

بیشتري برخوردار بودند و در جهانگردي  ورزشی از درجه اهمیت
اسکان  زشی محورهاي تسهیالت و خدمات، امنیت وداخلی ور

دهد. همچنین بیشترین درجه اهمیت را بخود اختصاص می
عوامل موثر بر جهانگردي  هايتفاوت معنی داري بین رتبه

ورزشی داخلی و خارجی مشاهده شده است. بنابراین نقش ورزش 
هاي هاي ورزشی در جذب گردشگر و ارتقاء فعالیتو فعالیت

گردد ( اصفهانی، وکار ناشی از آن به وضوح مشخص میکسب
 ).2009گودرزي و اسدي 

                                                                                                                                                    
5 Lumsdon 

 خود به را زیادي گردشگران که دارد را توانایی این ورزش
 خود ،هستند ورزش دربردارندة که رویدادهایی بنابراین. کند جلب
 دةکنن جلب عامل یک عنوان و آیندمی شمار به جذابیت نوعی

 موسوي(کنند می عمل مقصد کشور یا شهر به گردشگري
 گردشگري به و ورزش . امروزه)1390 همکاران، و گیالنی
 وسعهت در حال و پیشرفته در دنیاي مهمی اقتصادي هايفعالیت
 عنوان به به آن اخیر هايسال در ايفزاینده گشته و توجه تبدیل

 جهانی سازمان بینی اساس پیشبر است. به شده داخلی رشد بازار
جهان  مشاغل از درصد 43 بیش از 2020 سال تا گردشگري

 Jianwei Qian, 2019(باشد می صنعت گردشگري به مربوط
 که کرد اشاره 2005 تا 1997سال  به توانمی مثال طور به که ؛)

 اقتصادي هايفعالیت نتیجه ورزشی در گردشگري صنعت
سال رشد ناخالص داخلی را در  %3/1حدود  پیشرفته مسابقات

 از بیکاري در سال را کاهش داد. گردشگري %9/1افزایش و 
 رشد هايبخش از سریعترین یکی و جدید نسبتاً صنعتی ورزشی

 رد مقصد ریزي برنامه بر روي که است گردشگري صنعت در
 در عامل یک عنوان به دارد و توسعه تمرکز حال در کشورهاي

 اییشناس روستایی و شهري جوامع و اجتماعی اقتصادي بازسازي
 یمحمل عنوان به ورزشی گردشگري رسدمی به نظر. است شده
 مشارکت و گردشگران جذب با ساکنین زندگی بهبود کیفیت براي

 وجود با . ایران)1389 هنري،(باشد  محلی جوامع اقتصاد در بهبود
 و خود خاص هوایی و آب شرایط و جغرافیایی موقعیت داشتن
 دهنده قدرت و زاانرژي منبع که تاریخی گردشگري هايجاذبه

 نظورم به الزم هايقابلیت حیث از است، گردشگري سیستم به
 قرار یمطلوب بسیار سطح در ورزشی مختلف هايفعالیت برگزاري

 هب توجه با ایران گردشگري، جهانی سازمان نظر براساس. دارد
 رتیبت به طبیعی منابع همچنین و باستانی تاریخی هايجاذبه
 همکاران، و گیالنی موسوي(داراست  را پنجم و دهم رتبۀ

شرایط و وضعیت اقتصادي و اجتماعی کنونی کشور به  .)1390
نماید با بازنگري در امکانات و اي است که ایجاب میگونه

اي براي مقابله و مواجهه با معضالتی توانمندیهاي موجود چاره
ننده ر و افزایش نگران کهمچون وابستگی به نفت، رشد نیروي کا

ي هاي بالقوه کشور در صنعت گردشگربیکاري بیابیم. توانمندي
در  تواندهایی است که در صورت بالفعل شدن میاز جمله عرصه

رفع بسیاري از معضالت و مشکالت ذکر شده مؤثر و کارساز 
 باشد. 

 در که است شده شناخته قوي صنعت یک عنوان به گردشگري
چشمگیري دارد.  تأثیر دنیا سراسر اقتصادي شرایط تغییر

6 Solberg . H. & Preuss. H 
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 گردشگري از جدیدي شکل اخیر هايدهه در ورزشی گردشگري
 وابسته هم به و ورزش گردشگري طوریکه شود بهمی محسوب

 جدیدي نوع ورزش و گردشگري میان همدیگرند. پیوند مکمل و
 پر براي جامعی و جدید ساختار که کرده ایجاد را گردشگري از

 جسمی و روحی نشاط با همراه تفریح و فراغت اوقات کردن
 ورزشی گردشگري )1998( 7است. گیبسون آورده وجود به انسان

 شرکت به منظور نظر مورد مکان به اقامت محل از مسافرت را
 کردن پر به منظور ورزشی فعالیت رقابتی، ورزشی فعالیت یک در

 در شرکت یا ورزشی هايفعالیت دیدن فراغت، اوقات
 تجارتی ورزشی، کند. گردشگريمی تعریف ورزشی هايجذابیت

 تریلیون 5/4با   را سریعترین رشد که است دالري بیلیون چند
 نقش به دلیل و دارد دنیا سطح در گردشگري صنعت در دالر

 موضوع به کند،می ایفا سیاسی اقتصادي و لحاظ از که مهمی
توافقنامه  1999اکتبر  25در است.  شده مبدل راهبردي بسیار

همکاري بین کمیته ملی المپیک و سازمان توریسم امضا شد که 
این حاکی از ارتباط نزدیک این دو در سطح بزرگتر، این دو به 

 باشد.می 21عنوان نیروي محرکه جامعه جهانی در ابتداي قرن 
ورزش و گردشگري دو نیروي قوي براي جذب مردم هستند 

رآیند جهانی شدن و ابزار بسیار مناسبی در ف
 & ,Biddiscombe, 2004; Kim, Jun, Walkerهستند(

Drane, 2015; Lorgnier & Su, 2016 ورزش و .(
خصوصاً بازیهاي المپیک مولدي از وقایع هستند که در حال 

هاي گروهی برخوردار هستند حاضر از درخشش باالیی در رسانه
مختلف  هايها و بخشو پیوستگی اشتیاق مردم را در مکان

(کمیته ملی  IOCو   WTOدهند. همکاري که بین نشان می
زش کند که در آن ورالمپیک) شروع شده این نتایج را منعکس می

یکی از مفیدترین و ارزشمندترین راهها براي پر کردن اوقات 
فراغت و همچنین از حافظان فیزیکی بدن و ایجاد آرامش است، 

هاي اصلی انگیزه به همین خاطر ورزش در حال حاضر از
 سفرهاي توریستی چه در داخل و چه در خارج است.

 با استفاده از مدل) در پژوهشی 1392حسینی و همکاران (
AHP دست آمده از این روش، هاي بهو همپوشانی وزن

رده را تعیین کهاي مناسب مراکز ورزشی ارزیابی و تعیین مکان
لب دهد غانشان می آنها نتایج نهایی به دست آمده از پژوهشاند. 

اماکن ورزشی موجود در محدوده، از لحاظ مکانی داراي وضعیت 
نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندك، داراي وضعیت مناسب 

بررسی ) به 1393فراهانی و همکاران (اند. و بسیار مناسب
داخته پر وضعیت گردشگري و گردشگري ورزشی امارت ابوظبی 

هاي ورزشی فعال وضعیت رشتهه هاي آنها اند. بر اساس یافت
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هاي متنوع دهد که امکان استفاده از بسیاري ورزشنشان می
میدانی، آبی، بیابانی، ساحلی و غیره در امارت ابوظبی در قالب 

اي، هاي تفریحی، مسابقات و رویدادهاي منطقهها و ورزشبازي
نوان عم بهتوانند هالمللی وجود دارد و گردشگران میملی و بین

 رو الگويکننده و هم تماشاگر از آن بهره ببرند. ازاینشرکت
سازي در گردشگري ورزشی در امارت گذاري و ظرفیتسرمایه

ابوظبی، حداقل براي شهرهاي ساحلی جنوب و شمال ایران 
 .تواند مورد توجه بیشتر مسئوالن قرار گیردمی

سازي پژوهشی  با مدل)  در 1397محمودي و همکاران (
ا مندي بها بر میزان رضایتمعادالت ساختاري تأثیر محدودیت

هاي گردشگران ورزشی را بررسی کرده اند. نقش میانجی انگیزه
کنندة این است که با کاهش و رفع . یافته هاي انان بیان

مندي ها و هم بر میزان رضایتها هم بر میزان انگیزهمحدودیت
هاي اسکی افزوده پیستگردشگران ورزشی براي حضور در 

 .شودمی
 ) در مطالعه اي به1391و همکاران ( موسوي گیالنی

بندي بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران بخش
چهار عامل شامل پرداخته اند و خارجی و ارائۀ مدل بازار هدف 

هاي مرتبط با هاي مرتبط با کوهستان و برف، جاذبهجاذبه
مسابقات و رویدادهاي ورزشی و ، هاي آبی و ساحلیورزش
ازار عنوان مدل بهاي مرتبط با بیابانگردي و کویرنوردي بهجاذبه

رده شناسایی کگردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی 
بررسی و شناسایی عوامل ) به 1397اند. عباسی و همکاران (

تأثیرگذار بر توسعۀ گردشگري ورزش زمستانی استان 
ري و تدوین راهبردهاي مطلوب و همچنین، وبختیاچهارمحال

هاي حاصل از یافته پرداخته اند. بندي این راهبردها اولویت
ده، شها نشان داد که ازمیان راهبردهاي تدوینوتحلیل دادهتجزیه

هاي گذاري براي ورزشهاي جذب سرمایهکردن زمینهفراهم«
عنوان قطب وبختیاري بهمعرفی چهارمحال«، »زمستانی

ایجاد مراکز گردشگري «و » گردشگري ورزشی زمستانی
ترین ، از مهم»تابستانی براي جذب گردشگر در تمام فصول سال

گذاري گردشگري در استان ها براي توسعۀ سرمایهراهبرد
 .وبختیاري هستندچهارمحال

کشف روابط  ) در مطالعه اي به1397جابري و همکارانش (
، رضایت و تمایل به بازدید بین متغیرهاي کیفیت ادراك شده

 (SEM) مجدد با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاري
ادراك گردشگران از کیفیت  پرادختند. بر اساس یافته هاي آنان

مقصد گردشگري ورزشی، رضایت آنان را تحت تاثیر قرار داده؛ 
همچنین این امر به طور مثبتی بر سطح تمایل گردشگران به 
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از آن مقصد تاثیر گذاشته است. یافته هاي این بازدید مجدد 
پژوهش منجر به درك بهتري از مکانیسم هاي رفتاري گردیده 
که می تواند مبنایی قابل قبول براي حفظ و افزایش بازدید 

 .گردشگران ورزشی از یک مقصد ورزشی را ترسیم نماید
ضمن توصیف ) در تحقیقی 1393حسین پور و همکاران (

دشگري شهرستان اسفراین به بررسی موانع گرایش هاي گرجاذبه
هاي طبیعی گردشگري این گردشگران ورزشی به جاذبه

هاي پژوهش، عدم وجود با توجه به یافته اند. شهرستان پرداخته
ي گردشگري ورزشی اي جامع و هماهنگ براي توسعهبرنامه

عدم تخصیص منابع مالی مناسب و کافی براي ، شهرستان
عدم حمایت مسئولین گردشگري ، گردشگري ورزشی هايبرنامه
عدم وجود یک و  کمبود نیروي متخصص گردشگري، استان

گاه انع از دیدوترین ممهم ریزيگیري و برنامهمرکز واحد تصمیم
 تشخیص داده شد کارشناسان ورزشی و گردشگري

شهرستان دزفول به عنوان یکی از شهرستانهاي استان 
اریخی، ت هاي بالقوه طبیعی،از پتانسیل خوزستان با برخورداري

زي بر ریفرهنگی و روستایی از نقاط مستعد استان براي برنامه
فرصتهاي  باشد. با توجه به وجودگردشگري میپایه مطالعات 

متعدد گردشگري در شهرستان دزفول و تنوع آنها بخصوص در 
 هاي آبی چنانچه توجه الزم به آنها مبذول شده وزمینه ورزش

رشد  تواند تاثیر بسزایی دري بهینه از آنها به عمل آید میاستفاده
هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ي منطقه در زمینهو توسعه

هایی همچون آبشار شوي در رشته داشته باشد. وجود جاذبه
کوههاي زاگرس و نزدیکی به کوه سالن در و تنوع زیست 

وه بر این مدعاست. عالمحیطی بسیار زیباي این منطقه، دلیلی 
یکی از که از مرکز این شهر می گذرد رودخانه دز بر این 

هاي مهم سیستم رودخانه کارون بزرگ در استان شریان
به آب زالل و تمیز آن است  است. شهرت این رودخانهخوزستان 

اي منحصر به فرد براي که در گرماي سوزان دزفول جاذبه
ی از این پتانسیلها و شناسای . استفادهگردشگري ایرانیان است

و  وکارهاي ورزشیکسبهاي مناسب براي توسعه سیاست
میزبانی مسابقات ورزشی موجبات گسترش گردشگري ورزشی 

آورد. بنابراین با توجه به این که در این شهرستان را فراهم می
هاي تاکنون مطالعات چندانی در کشور، موضوع فرصت

گر اند و از سوي دیورزشی را بررسی ننموده گردشگري وکارکسب
آل براي گردشگري ورزشی در هاي ایدهنظر به موقعیت

شهرستان دزفول، پژوهشگر در این مطالعه بر آنست تا 
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هاي کارآفرینانه موجود در زمینۀ گردشگري ورزشی را در فرصت
شهرستان دزفول مورد شناسایی و اولویت بندي قرار دهد. 

ل اصلی ایت پژوهش بدین صورت بیان می شود که بنابراین سوا
هاي گردشگردي ورزشی در هاي کارآفرینی در زمینهفرصت

 شهرستان دزفول کدامند و اولویت نسبی آنان چگونه است؟.
 

 روش شناسی
و از منظر شیوه باشد. ر از منظر هدف کاربردي میتحقیق حاض

 تـحقیق حرجمع اوري داده ها از نوع آمیخته می باشد و از ط
 در این پژوهش استفاده شد. آمیخته بهم تنیده

هاي کمی به هردو مجموعه دادهطرح امیخته،   نوع در این
ده در ابتدا با استفاداده می شود. لذا و کیفی وزن(اهمیت) مساوي 

 تیوضع یی)  شناساسونیمدل مور کردیروروش کیفی و با  از 
ت مربوطه و ابعاد در حال ظهور در صنع يموجود و روندها

 در شهرستان یورزش يگردشگر يمرتبط  ( فرصت ها یطیمح
و ارائه  میبا تنظ در بخش کمی سپس ده،یگرد ییدزفول شناسا

ها تاز فرص کیهر  تی، اهم کیاولو يبر الگو یپرسشنامه مبتن
مورد نظر مورد  ۀموجود از سطح عرضه آنان در جامع تیو رضا

هر کدام از فرصت ها بر اساس آزمون  تیشده و اولو یارزش ده
 محاسبه خواهد شد.  دمنیفر انسیوار لیتحل

در تحقیق حاضر به طور مشخص از دو مدل به جهت 
شناسایی و اولویت بندي فرصت هاي گردشگري ورزشی در 
شهرستان دزفول استفاده می گردد. الگوي تشخیص فرصت 
موریسون (به کمک آن فرصت هاي گردشگري ورزشی 

رستان دزفول شناسایی می گردند)  و مدل الویک (با استفاده شه
از آن، فرصت هاي کشف شده امتیازدهی و اولویت بندي می 

 8ها بر اساس الگوي موریسونرویکرد شناسایی فرصتگردند). 
. شناسایی وضعیت موجود و 1می باشد. که شامل  )1984(

 9ی مرتبطروندهاي در حال ظهور در صنعت مربوطه و ابعاد محیط
اقتصادي وضعیت شناسایی شده و . تحلیل معناي روندهاي 2. 

. 4. 11. پیش بینی بازار آینده صنعت آینده 3. 10روندهاي موثر
گیري نیاز و تقاضا و پتانسیل ارزیابی مقدار و زمان شکل

این مدل در تحقیقات مشابهی همچون است.  12سودآوري
و همکاران  )، ممیز2012محمدکاظمی، یداللهی و جوادي (

) مورد استفاده 1396)، محمدکاظمی، راسخ و اسماعیلی (1389(
 قرار گرفته است. 

 دالیل زمینه در گسترده بررسیهاي از پس13اولویک آنتونی

11 Forecasting 
12 Assessing 
13 Anthony Ulwic 
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 شناسایی موفقیت آمیز در شرکتها از بسیاري تالشهاي ناکامی
 انواع از استفاده و مشتریان با بسیار ارتباطات علیرغم فرصت،

 در که کرد فرمولی ابداع اقدام به فرصت، تشخیص هايشیوه
 و شد چاپ فرصت الگوریتم نام به ژورنال استریت وال نشریه

 "اولویک فرصت شناسایی مدل"نام  به را آن این پژوهش در
 دانندنمی اوقات بسیاري در مشتریان که برد پی او  خوانیم.می

مورد  محصول دانندمی اما خواهند،می محصولی چه دقیقأ
 ویژگیهاي حال این باشد. با داشته باید را ویژگیهایی چه نظرشان

 برآورده قابل غیر و بسیار گسترده است ممکن نیز آنها نظر مورد
 میان در فرصت هايزمینه بهترین انتخاب باشد. بنابراین کردن

 مهمی بسیار امر مشتریان دلخواه طوالنی ویژگیهاي فهرست
تواند می مهم چندان نه نیازهاي تأمین براي تالش زیرا است
 محاسبه "به  موسوم ریاضی فرمول یک دهد. او هدر به را منابع

 بهترین توانمی آن از استفاده با که داد ارائه را  "فرصت
 فرمول {اهمیت او باور کرد. به شناسایی را فرصت هايزمینه

 دقیقی نتیجه به تواندارزش فرصت} می رضایت)= – +(اهمیت
 یک در که خواهندمی خود مشتریان از شود. شرکتها منجر

 و داده اولویت را خود مطلوب ویژگی اهمیت 10 تا 1 مقیاس
 تأمین شده میزان چه تا نظرشان مورد که ویژگی کنند مشخص

امتیاز  "سپس و میشود داده قرار فرمول در بندي رتبه است. این
 {اهمیت فرمول در است که شود. گفتنیمی حاصل "فرصت

 پرانتز داخل ارقام ارزش فرصت}،  رضایت)= – +(اهمیت
 باشند. منفی توانندنمی

با توجه به ماهیت آمیختۀ تحقیق حاضر، جامعۀ آماري، در 
گردد. این دو گروه شامل بخش کیفی دو گروه مختلف تعیین می

 باشد. در بخش کیفیها) و بخش کمی (پرسشنامه) می(مصاحبه
 توریسم صنعت ۀ آماري مشتمل بر خبرگاناین مطالعه، جامع

خبرگان داراي حداقل  باشند.دانشگاه می اساتید و خوزستان استان
پنج سال سابقه مدیریت بوده و داراي تحصیالت دانشگاهی 

خبرگان  ورزش بودند.  مرتبط در رابطه با گردشگري و یا در زمینه
وزه ح در زمینه گردشگري شامل کارشناسان و مدیران مرتبط با

وکار گردشگري و ارائه دهندگان خدمات در بخش کسب
گردشگري در دو بخش دولتی و خصوصی که داراي حداقل 

هاي مرتبط با گردشگري و ورزش مدرك لیسانس در رشته
باشند. خبرگان دانشگاهی شامل اساتید دانشگاه با می

هایی در زمینه جغرافیا و گردشگري و هم در زمینه تخصص
بخش  اند. درریزي بودهی با گرایش مدیریت و برنامهتربیت بدن

 ،اقامتی اماکن و هاهتل کمی، جامعۀ تحقیق مشتمل بر مدیران
 ،گردشگري هايجاذبه مدیران تفریحی، مراکز و استخرها مدیران

                                                                                                                                                    
14  

 االنفع) غذا( پذیرایی اماکن ها،کنفرانس کننده برگزار مدیران
 لحداق داراي این افرادحمل ونقل.  مؤسسات و گردشگري زمینه

 .می باشند زمینه این در کار سابقه سال پنج
تعیین حجم نمونۀ آماري در بخش کیفی مطالعۀ حاضر بر 

هاي حاصل از مصاحبه به اساس روش گلوله برفی و رسیدن داده
). در این مطالعه، 1391(رنجبر و همکاران، باشدحد اشباع می

به اشباع نظري ادامه یافته ها گیري تا زمان رسیدن دادهنمونه
است. اشباع نظري  زمانی حاصل می  شود که هر چه به 

شود اطالعات جدید  اضافی تر میهاي آخر نزدیکمصاحبه
در بخش ).1389خورد (دالور، مرتبط با موضوع کمتر به چشم می

ا ب کمی از فرمول نمونه گیري از جامعۀ نامحدود استفاده شد.
برابر  tو فرض توزیع نرمال، میزان  % 95 توجه به سطح اطمینان

برابر با   pو با توجه به مشخص نبودن واریانس جامعه،  1,96با 
). 1387(سرمد و همکاران، 0,5نیز برابر با  q و به تبع آن  0,5

در نظر گرفته شده است و  0,1) برابر با dمیزان اشتباه مجاز(
 نفر درنظر گرفته شد. 96نمونه 

= (1.96)2.0.5(0.5)
0.1 

2   n = Z2p(q)
d2

 

ها با استفاده از روش مصاحبه که پروتکل آن در بخش کیفی، داده
ند. ابر اساس ادبیات تحقیق ساخته شده است، گردآوري گردیده

ها در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه که بر گردآوري داده
حاصل از  هاياساس نتایج مرور ادبیات تحقیق و کدگذاري داده

 اند.شود، گردآوري گردیدههاي بخش کیفی ساخته میحبهمصا
روایی صوري و محتوایی پروتکل مصاحبه مورد پشتیبانی خبرگان 
قرار گرفت. جهت تعیین پایایی پروتکل مصاحبه از روش پایایی بین 

درصد توافق درون ). 1389(دالور، دو کدگذار استفاده شده است. 
سازگاري درونی براي این ابزار برابر موضوعی یا به عبارت دیگر نرخ 

)، 1998و همکاران ( 14باشد. این رقم از نظر موسدرصد می70,96با 
نزد عموم پژوهشگران به عنوان نرخ بسیار مناسبی براي پایایی ابزار 

 باشد.می
بر اساس قضاوت خبرگان براي تعیین  پرسشنامهروایی 

، خبرگان دانشگاهیروایی مورد استفاده قرار گردید. هفت نفر از 
کفایت ابزار سنجش از نظر روایی محتوا و صوري را مورد تایید 
قرار دادند. به منظور تعیین پایایی آزمون از روش ضریب آلفاي 

ضریب آلفاي کرونباخ هم براي کرونباخ استفاده گردیده است. 
گروه  8( هاي تحقیقکل پرسشنامه و هم براي تک تک سازه

بوده و این عدد بر اساس نظر موس و  0,6فرصت) باالتر از 
 .) به عنوان تایید پایایی آنان می باشد1998( همکاران

ها با رویکرد کد هاي کیفی حاصل از مصاحبهتحلیل داده



 135 مطالعه موردي: شهرستان دزفول)ي گردشگري ورزشی (هاي کارآفرینانهتبیین فرصت :و همکاران رضا محمد کاظمی 

 

 تحلیل گذاري باز و محوري انجام یافته است. همچنین براي
 زا مطالعه، این در پرسشنامه از حاصل شناختی جمعیت هايداده

 هاستفاد پراکندگی و مرکز به گرایش هايشاخص و اهفراوانی
 هايسازه از یک هر در متغیرها بندياولویت جهت. ایمنموده

 نهایت در و شده گرفته کار به فریدمن واریانس تحلیل تحقیق،
از روش همبستگی  تحقیق، مدل علی روابط بررسی براي

هاي دادهپیرسون استفاده شده است. کدگذاري باز و محوري 
(بخش کیفی) با استفاده از نرم افزار  هاحاصل از مصاحبه

ATLAS.ti  هاي جمعیت انجام یافته است. براي تحلیل داده
بندي امتیازات هر یک از متغیرهاي تحقیق و شناختی و اولویت

تحلیل آمار توصیفی ، و همچنین روابط همبستگی از نرم 
 ست.استفاده شده ا 20نسخۀ  SPSSافزارهاي 

 
 هایافته

ي ها کدگذارهاي کیفی حاصل از مصاحبهدر این بخش، ابتدا داده
هاي جمعیت شناختی اعضاي نمونه گردیده و پس از آن ویژگی

هاي گیرد. در ادامه شاخصدر بخش کمی مورد بررسی قرار می
ع هاي مربوط به توزیگردند. ارزیابیتوصیفی تحقیق ارائه می

یا غیر نرمال بودن انجام یافته و پس از آن متغیرها از نظر نرمال 
گردد. همچنین از ها انتخاب میرویکرد تحلیل مناسب براي آن

بندي متغیرها آزمون تحلیل واریانس فریدمن براي اولویت
 گردد. استفاده می

 هاي کالمی به صورتها بر اساس دادهدر ابتدا نتایج مصاحبه
باز کدگذاري گردیده و متغیر شناسایی شده با مولفۀ متناظر در 

شود. در صورتی که این متغیر در ادبیات ادبیات تطبیق داده می
تحقیق موجود نباشد، به عنوان نوآوري حاصل از مصاحبه 

ه، از مفاهیم شناسایی شد گردد. در نهایت به هر یکشناسایی می
شود. خالصه نتایج کدگذاري باز کد ویژه اختصاص داده می

عضو شرکت کننده در این بخش، در  10هاي مصاحبه براي داده
هاي تحقیق، پس از کد گذاري باز داده ارائه شده است. 1جدول 

هاي مشخص و سازمان یافته کدهاي پراکنده در قالب گروه
. در این بخش کدها نمادهاي جدید گرفته و گردندبندي میطبقه

ها در بین مصاحبه شوندگان مشخص فراوانی هر کدام از آن
هاي مقدماتی کدگذاري محوري براي این داده 2گردد. جدولمی

 دهد.را نشان می
هاي کارآفرینانه بر اساس نظر بندي فرصتاولویت

ن یگردد. جهت تعیین اولویت نسبی اها بررسی میآزمودنی
ها، آزمون فریدمن به کار گرفته شده است. از سوي دیگر، فرصت

 بندي آنان بر اساسها، اولویتجهت ایجاد تجانس در بین فرصت
هاي متجانس انجام گرفته نتایج کدگذاري محوري و در گروه

است. قبل از اولویت بندي فرصت ها ي هرگروه و اولویت بندي 
ن فریدمن استفاده شد. انجام گروه ها نسبت به یکدیگر، از آزمو

این آزمون به فهم تفاوت و یا تشابه اولویت هاي گروهها نسبت 
به همدیگر و یا اولویت فرصت هاي هر گروه نسبت به یکدیگر 

نتایج آزمون فریدمن گزارش شده  3کمک خواهد کرد. در جدول 
است. همان گونه که مشخص است در تمامی گروه ها نتیجه ي 

معنی دار شد و در نتیجه اولویت نسبی هر کدام  آزمون فریدمن
از فرصت ها نسبت به همدیگر و هر کدام از گروهها نسبت به 
همدیگر یکسان نیست. به همین جهت با توجه به میانگین هر 

، 4گروه و هر فرصت، اولویت بندي آن ها انجام گردید. جدول 
ندي بنتایج اولویت بندي فرصت ها نسبت به یکدیگر و اولویت 

 گروهها نسبت به همدیگر را نشان می دهد.
هاي کارآفرینانه از این جهت درك وجود ارتباط بین فرصت

تواند آثار تغییرات در یک حوزه از اهمیت دارد که کارآفرین می
اي که قصد انجام ها را بر حوزة مورد فعالیت خود و یا حوزهفرصت

ن ت دستیابی به چنیفعالیت در آن حوزه را دارد بررسی نماید. جه
گانه  8هاي هایی از بررسی رابطۀ همبستگی بین گروهشاخص

فرصت استفاده گردیده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون 
ارائه گردیده است.همان  5براي ارزیابی این ارتباطات در جدول 

 دارطورکه مشاهده می شود عالوه بر وجود روابط مثبت و معنی
صت کارآفرینانه، به طور مشخص بین هاي فرقوي بین گروه

هاي کارآفرینانه در صنعت هاي آبی و سایر زمینهورزش
گردشگري ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد این ارتباطات به 

 باشند: شکل زیر می
هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •

 r)هاي کارآفرینانه در زمینه اقامت، همبستگی مثبتفرصت
 وجود دارد. % 99در سطح اطمینان  (0.448 =

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •
هاي کارآفرینانه در زمینه تفریح و ماجراجویی، فرصت

 % 99در سطح اطمینان  (r = 0.399)همبستگی مثبت 
 وجود دارد.

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •
، هاي گردشگريجاذبهرینانه در زمینه هاي کارآففرصت

درصد  99در سطح اطمینان  (r = 0.438)همبستگی مثبت 
 وجود دارد.

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •
هاي کارآفرینانه در زمینه غذا و نوشیدنی، همبستگی فرصت
 وجود دارد. % 95در سطح اطمینان  (r = 0.223)مثبت 

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •
، خدمات گردشگريهاي کارآفرینانه در زمینه فرصت
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 % 99در سطح اطمینان  (r = 0.315)همبستگی مثبت 
 وجود دارد.

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت •
ونقل، همبستگی هاي کارآفرینانه در زمینه حملفرصت

 وجود  % 99اطمینان در سطح  (r = 0.308)مثبت 
 دارد.

 
 خالصه کدهاي باز استخراج شده از مصاحبه ها .1 جدول

 عنوان فرصت فراوانی کد مقدماتی عنوان فرصت
کد 

 مقدماتی
 فراوانی

 I31 2 برگزاري نمایشگاه گل و گیاه I1 9 مکان خواب و صبحانه

 I2 8 متل
راه اندازي آکواریوم زیست جانداران 

 I32 2 خلیج فارس

 I33 1 بهسازي و توسعۀ باغ وحش I3 8 هتل آپارتمان
 I34 8 راه اندازي پارك آبی I4 10 ها و مراکز اقامتیاطالعات هتل

 I35 6 راه اندازي پارك تفریح و سرگرمی I5 8 مهمانسرا
 I36 1 کنسرت موسیقی محلی  I6 1 زمین کمپینگ

 I37 2 پرندگانایجاد و ادارة باغ  I7 3 کاروانسراي سنتی
 I38 1 میزبانی مسابقات ورزشی I8 1 اجاره چادر

 I9 1 هاي متحرك(کاروان)کابین
هاي علمی در زمینه برگزاري همایش

 I39 2 گردشگري ورزشی

 I40 4 هاي تجاريبرگزاري نمایشگاه I10 1 پانسیون
 I41 1 هاي تاریخیبرگزاري همایش I11 1 مهد کودك

 I42 1 هاخدمات سازماندهی همایش I12 6 کوهنورديبرگزاري تور 
 I43 3 برگزاري نمایشگاه هنر و صنایع اقوام I13 7 پرش بانجی
 I44 8 هاي سنتیایجاد رستوران I14 2 سقوط آزاد
 I45 10 هاي مدرنراه اندازي رستوران I15 2 پاراگالیدر

 I46 10 هاي بین راهیایجاد رستوران I16 1 صخره نوردي

سیستم غذاي آماده براي تحویل در  I17 1 راپل و پل دو طنابه
 I47 2 مکان اقامت

 I48 6 فست فود I18 4 تور جنگل
 I49 8 قهوه خانه I19 3 تور شکار

 I50 1 فروش یخ I20 1 اسب سواري

 I21 6 راهنمایی تورهاي تفریحی
رستوران غذاهاي محلی خوزستان و 

 I51 8 دزفول

 I22 1 تفریحی تور هواپیمایی سبک
برگزاري دوره هاي آموزشی میزبانی 

 I52 2 رویدادهاي ورزشی

 I53 1 هاي گردشگريبیمه I23 1 زمین گلف
 I54 1 بانک و خدمات مالی I24 1 زمین تنیس

 I55 3 خدمات ارزي I25 1 برگزاري تور دوچرخه سواري
هاي تاریخی و برگزاري تور بازدید از پل

 I26 1 سایر آثار تاریخی
هاي خدمات بازاریابی براي شرکت

 I56 1 تورگردانی

 I27 1  هاي باستانیبرگزاري تور بازدید از تپه
ها در خدمات پژوهشی براي شرکت
 I57 1 زمینه گردشگري ورزشی
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 عنوان فرصت فراوانی کد مقدماتی عنوان فرصت
کد 

 مقدماتی
 فراوانی

 I58 7 خرده فروشی و سوپرمارکت I28 9 تور تماشاي حیات وحش  

 I29 1 تور بازدید از موزه دزفول
تجهیزات و لوازم ورزشی اجاره و فروش 

 I59 1 به گردشگر

 I60 4 سالن ورزشی I30 4 هاي هنرهاي محلیبرگزاري نمایشگاه
 I72 10 جت اسکی I61 10 هوایی ونقلحمل

 I73 4 ماهیگیري با قالب I62 6 خدمات اتوبوسرانی
 I74 2 پاراسیلینگ(چتربازي با قایق موتوري) I63 5 سرویس تاکسی

وسایط نقلیه موتوري و خدمات اجاره 
 I75 8 شنا(استخر) I64 5 غیر موتوري

 I76 10 هاي آزادشنا در آب I65 3 ونقل آبیحمل
 I77 3 شیرجه VIP I66 1 ونقلخدمات حمل

 I78 9 مسابقات قایق سواري I67 4 قطار
 I79 2 مسابقات  کانوپولو I68 9 قایق سواري در رودخانه

 I80 1 عکاسی زیر آب I69 6 بوردینگ)موج سواري با کایت(کایت 
 I81 1 باستان شناسی زیر آب I70 8 غواصی

 I71 10 اسکی روي آب
هاي آبی ملی و میزبانی مسابقات ورزش

 I82 10 ببن المللی

 
 هاي شناسایی شدهکدگذاري محوري فرصت .2 جدول

 فراوانی کد فرصت عنوان فرصت گروه

 اقامت

 ACC1 9 مکان خواب و صبحانه
 ACC2 8 متل

 ACC3 8 هتل آپارتمان
 ACC4 10 ها و مراکز اقامتیاطالعات هتل

 ACC5 8 مهمانسرا
 ACC6 1 زمین کمپینگ

 ACC7 3 کاروانسراي سنتی
 ACC8 1 اجاره چادر

 ACC9 1 هاي متحرك(کاروان)کابین
 ACC10 1 پانسیون

 ACC11 1 مهد کودك

 تفریح و ماجراجویی

 ADV1 6 تور کوهنورديبرگزاري 
 ADV2 7 پرش بانجی
 ADV3 2 سقوط آزاد
 ADV4 2 پاراگالیدر

 ADV5 1 صخره نوردي
 ADV6 1 راپل و پل دو طنابه

 ADV7 4 تور جنگل
 ADV8 3 تور شکار
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 فراوانی کد فرصت عنوان فرصت گروه
 ADV9 1 اسب سواري

 ADV10 6 راهنمایی تورهاي تفریحی
 ADV11 1 پیمایی سبک تفریحیاتور هو

 ADV12 1 گلفزمین 
 ADV13 1 زمین تنیس

 ADV14 1 برگزاري تور دوچرخه سواري

  گردشگري جاذبه هاي

 ATT1 1 هاي تاریخی و سایر آثار تاریخیبرگزاري تور بازدید از پل
 ATT2 1 هاي باستانیبرگزاري تور بازدید از تپه

 ATT3 9 تور تماشاي حیات وحش  
 ATT4 1 تور بازدید از موزه دزفول

 ATT5 4 هاي هنرهاي محلیبرگزاري نمایشگاه
 ATT6 2 برگزاري نمایشگاه گل و گیاه

 ATT7 2 راه اندازي آکواریوم زیست جانداران خلیج فارس
 ATT8 1 بهسازي و توسعۀ باغ وحش

 ATT9 8 راه اندازي پارك آبی
 ATT10 6 راه اندازي پارك تفریح و سرگرمی

 ATT11 1 کنسرت موسیقی محلی 
 ATT12 2 ایجاد و ادارة باغ پرندگان

رویدادهاي خاص و 
 کنفرانس ها

 EVT2 1 میزبانی مسابقات ورزشی
 EVT3 2 هاي علمی در زمینه گردشگري ورزشیبرگزاري همایش

 EVT4 4 هاي تجاريبرگزاري نمایشگاه
 EVT5 1 هاي تاریخیبرگزاري همایش

 EVT6 1 هاسازماندهی همایشخدمات 
 EVT7 3 برگزاري نمایشگاه هنر و صنایع اقوام

 هاغذاها و نوشیدنی

 FOOD1 8 هاي سنتیایجاد رستوران
 FOOD2 10 هاي مدرنراه اندازي رستوران

 FOOD3 10 هاي بین راهیایجاد رستوران
 FOOD4 2 سیستم غذاي آماده براي تحویل در مکان اقامت

 FOOD5 6 فودفست 
 FOOD6 8 قهوه خانه
 FOOD7 1 فروش یخ

 FOOD8 8 رستوران غذاهاي محلی خوزستان و دزفول

 خدمات گردشگري

 SVC1 2 هاي آموزشی میزبانی رویدادهاي ورزشی برگزاري دوره
 SVC2 1 هاي گردشگريبیمه

 SVC3 1 بانک و خدمات مالی
 SVC4 3 خدمات ارزي

 SVC5 1 هاي تورگردانیبازاریابی براي شرکتخدمات 
 SVC6 1 ها در زمینه گردشگري ورزشیخدمات پژوهشی براي شرکت

 SVC7 7 خرده فروشی و سوپرمارکت
 SVC8 1 اجاره و فروش تجهیزات و لوازم ورزشی به گردشگر

 SVC9 4 سالن ورزشی
 TRNS1 10 هوایی ونقلحمل حمل و نقل
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 فراوانی کد فرصت عنوان فرصت گروه
 TRNS2 6 اتوبوسرانیخدمات 

 TRNS3 5 سرویس تاکسی
 TRNS4 5 اجاره وسایل نقلیه موتوري و غیرموتوري

 TRNS5 3 آبی ونقلحمل
 VIP TRNS6 1 ونقلحملخدمات 

 TRNS7 4 قطار

 هاي آبیورزش

 WAT1 9 قایق سواري در رودخانه
 WAT2 6 موج سواري با کایت(کایت بوردینگ)

 WAT3 8 غواصی
 WAT4 10 اسکی روي آب

 WAT5 10 جت اسکی
 WAT6 4 ماهیگیري با قالب

 WAT7 2 پاراسیلینگ(چتربازي با قایق موتوري)
 WAT8 8 شنا(استخر)

 WAT9 10 هاي آزادشنا در آب
 WAT10 3 شیرجه

 WAT11 9 مسابقات قایق سواري
 WAT12 2 مسابقات  کانوپولو
 WAT13 1 عکاسی زیر آب

 WAT14 1 باستان شناسی زیر آب
 WAT15 10 هاي آبی ملی و ببن المللیمیزبانی مسابقات ورزش

 
 نتایج آزمون فریدمن براي بررسی تفاوت در اولویت ها .3 جدول

 سطح معنی داري درجه آزادي کاي مربع نیفراوا نتایج آزمون فریدمن براي گروه
 0,001 10 287,7 96 اقامت

 0,001 13 105,721 96 ماجراجوییتفریح و 
 0,001 11 150,564 96 جاذبه هاي گردشگري

 0,001 11 150,764 96 همایش و رویدادهاي خاص
 0,001 7 195,005 96 غذا و نوشیدنی

 0,001 8 159,363 96 خدمات گردشگري
 0,001 6 109,622 96 حمل  ونقل

 0,001 14 68,550 96 ورزشهاي آبی
 0,001 7 477,969 96 کل گروهها
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 نتایج اولویت بندي فرصت ها نسبت به یکدیگر و اولویت بندي گروهها نسبت به همدیگر .4جدول 

اولویت بندي کلی در بین 
هاي هشت گروه فرصت

 گردشگري ورزشی

عنوان گروه 
 فرصت

 رتبه میانگین
هشت  بین

 گروه

بندي اولویت
ها در فرصت

 این گروه
 مورد نظرعنوان فرصت در گروه 

ي میانگین رتبه
در گروه مورد 

 نظر

 6.88 اقامت 1

 7,57 مکان خواب و صبحانه 1
 7,53 مهمانسرا 2
 7,26 متل 3
 6,66 کاروانسراي سنتی 4
 6,53 پانسیون 5
 6,02 ها و مراکز اقامتیاطالعات هتل 6
 5,93 هتل آپارتمان 7
 5,81 زمین کمپینگ 8
 5,51 اجاره چادر 9
 5,29 هاي متحرك(کاروان)کابین 10
 1,90 مهد کودك 11

2 
تفریح و 
 ماجراجویی

6,70 

 9,58 برگزاري تور کوهنوردي 1
 8,79 پرش بانجی 2
 8,78 سقوط آزاد 3
 7,98 پاراگالیدر 4
 7,70 پیمایی سبک تفریحیاتور هو 5
 7,42 سواريبرگزاري تور دوچرخه  6
 7,31 زمین تنیس 7
 7,28 صخره نوردي 8
 7,05 تور شکار 9
 7,05 تور جنگل 10
 6,90 راپل و پل دو طنابه 11
 6,49 اسب سواري 12
 6,39 راهنمایی تورهاي تفریحی 13
 6,29 زمین گلف 14

3 
جاذبه هاي 
 گردشگري

5,84 

 8,03 جانداران خلیج فارس راه اندازي آکواریوم زیست 1
 7,83 راه اندازي پارك آبی 2
 7,60 راه اندازي پارك تفریح و سرگرمی 3
 7,23 ایجاد و ادارة باغ پرندگان 4
 7,03 برگزاري نمایشگاه گل و گیاه 5
 6,93 تور تماشاي حیات وحش 6

7 
هاي تاریخی و برگزاري تور بازدید از پل

 آثار تاریخیسایر 
6,41 

 5,84 هاي باستانیبرگزاري تور بازدید از تپه 8
 5,77 کنسرت موسیقی محلی 9
 5,57 بهسازي و توسعۀ باغ وحش 10
 4,95 هاي هنرهاي محلیبرگزاري نمایشگاه 11
 4,81 تور بازدید از موزه ي دزفولبرگزاري  12
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اولویت بندي کلی در بین 
هاي هشت گروه فرصت

 گردشگري ورزشی

عنوان گروه 
 فرصت

 رتبه میانگین
هشت  بین

 گروه

بندي اولویت
ها در فرصت

 این گروه
 مورد نظرعنوان فرصت در گروه 

ي میانگین رتبه
در گروه مورد 

 نظر

 5,83 غذا و نوشیدنی 4

 6,00 هاي سنتیرستورانایجاد  1
 5,38 هاي مدرنراه اندازي رستوران 2
 4,72 هاي بین راهیایجاد رستوران 3

4 
سیستم غذاي آماده براي تحویل در 

 مکان اقامت
4,57 

 4,55 رستوران غذاهاي محلی خوزستان و دزفول 5
 4,45 فست فود 6
 4,24 قهوه خانه 7
 2,08 فروش یخ 8

5 
خدمات 

 گردشگري
3,41 

 6,28 خرده فروشی و سوپرمارکت 1
 6,1 بانک و خدمات مالی 2
 6,09 سالن ورزشی 3

4 
هاي آموزشی میزبانی برگزاري دوره

 رویدادهاي ورزشی
5,05 

 5,05 هاي گردشگريبیمه 5

6 
اجاره و فروش تجهیزات و لوازم ورزشی 

 به گردشگر
4,89 

 4,57 خدمات ارزي 7

8 
هاي خدمات بازاریابی براي شرکت

 تورگردانی
4,37 

ها در زمینه خدمات پژوهشی براي شرکت 9
 گردشگري ورزشی

2,6 

 3,26 ورزشهاي آبی 6

 9,32 اسکی روي آب 1
 9,13 جت اسکی 2
 8,86 قایق سواري در رودخانه 3
 8,72 هاي آزادشنا در آب 4
 8,43 مسابقات قایق سواري 5

6 
هاي آبی ملی و میزبانی مسابقات ورزش

 ببن المللی
8,33 

 8,30 غواصی 7
 8,17 پاراسیلینگ(چتربازي با قایق موتوري) 8
 8,06 ماهیگیري با قالب 9
 8,01 شنا(استخر) 10
 7,53 شیرجه 11
 7,03 مسابقات کانوپولو 12
 6,90 سواري با کایت(کایت بوردینگ)موج  13
 6,64 عکاسی زیر آب 14
 6,59 باستان شناسی زیر آب 15
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اولویت بندي کلی در بین 
هاي هشت گروه فرصت

 گردشگري ورزشی

عنوان گروه 
 فرصت

 رتبه میانگین
هشت  بین

 گروه

بندي اولویت
ها در فرصت

 این گروه
 مورد نظرعنوان فرصت در گروه 

ي میانگین رتبه
در گروه مورد 

 نظر

7 
رویدادهاي خاص 

 هاو همایش
2,04 

 3,84 میزبانی مسابقات ورزشی 1
 3,70 هاي تجاريبرگزاري نمایشگاه 2
 3,61 برگزاري نمایشگاه هنر و صنایع اقوام 3
 3,59 هاسازماندهی همایشخدمات  4

5 
هاي علمی در زمینه برگزاري همایش

 گردشگري ورزشی
3,14 

 3,11 هاي تاریخیبرگزاري همایش 6
 3,70 هاي تجاريبرگزاري نمایشگاه 2

 2,04 حمل و نقل 8

 4,77 هوایی ونقلحمل 1
 4,71 قطار 2
 4,35 خدمات اتوبوسرانی 3
 4,27 نقلیه موتوري و غیرموتوري اجاره وسایل 4
 4,17 سرویس تاکسی 5
 2,93 آبی ونقلحمل 6
 VIP 2,80 ونقلحملخدمات  7

 
 هاهاي اصلی فرصتروابط همبستگی بین گروه .5جدول 

 اقامت 
 و تفریح

 ماجراجویی
 هايجاذبه

 گردشگري

 رویدادهاي

 و خاص
 هاهمایش

 و غذا
 نوشیدنی

 خدمات

 گردشگري
 ونقلحمل

       253.* ماجراجویی و تفریح
      285.** 618.** گردشگري هايجاذبه

 و خاص رویدادهاي
     112. 097.- 014.- هاهمایش

    033.- 484.** 309.** 377.** نوشیدنی و غذا
   064. 164. 212.* 076.- 249.* گردشگري خدمات

  113. 138. 175. 611.** 402.** 333.** ونقلحمل
 308.** 315.** 223.* 043.- 438.** 399.** 448.** آبی هايورزش

 

 درصد 99: معنی دار در سطح اطمینان **درصد،  95: معنی دار در سطح اطمینان *

 
 گیري بحث و نتیجه

گانۀ تحقیق حاضر، مشخص  10هاي نتایج کدگذاري باز مصاحبه
فرصت کارآفرینی در صنعت توریسم شهرستان  82نمود که 

ها با رویکرد کدگذاري محوري دزفول وجود دارد. این فرصت
 بندي شده و مورد سازماندهی قرار گرفتند. طبقه

اي ههاي کارآفرینانه در هر یک از گروهبندي فرصتاولویت
 هايفرصت بین رصت گردشگري مشخص نمود که درف

 و خواب مکان"مراکز اندازي راه اقامت، حوزة در کارآفرینانه
 کودك، مهد اندازي راه و اولویت باالترین داراي "صبحانه

  .باشدمی دارا را اولویت پایینترین
تحلیل عوامل  ی بهپژوهش ) در1390اصفهانی و همکاران (

افته یمی پردازند. موثر بر توسعه صنعت جهانگردي ورزشی ایران 
ها حاکی از آن است که محورهاي تسهیالت و خدمات، امنیت 
و اسکان به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را در توسعه جهانگردي 
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داخلی ورزشی به خود اختصاص داد و محورهاي آموزش، اقتصاد 
شترین ارتباط را با سایرعوامل نشان و جاذبه هاي توریستی بی

هاي این پژوهش با مفاهیم و نتایج ارائه شده توسط لذا یافته دادند
) 1388) و اصفهانی و همکاران (1390محمد کاظمی وهمکاران (

سازگاري دارد که احتماال ناشی از تجانس بومی محیط هاي مورد 
 بررسی در این پژوهش ها دارد.

هاي میدانی نیز تطابق دارد، چون از لحاظ این نتایج با واقعیت
د.و شومراکز اقامتی مناسب، نیاز شدیدي در منطقه احساس می

رسد این موضوع از موانع عمده در زمینه توسعه به نظر می
شود. بهترین هتل دزفول (هتل گردشگري منطقه محسوب می

جهانگردي) داراي ظرفیتی محدود است. و البته  مدیران و 
محلی اخیرا تالش ویژه اي براي جذب سرمایه گذار در  مسئولین

 این زمینه را شروع کرده اند.
 و تفریح گروه در کارآفرینانه هايفرصت بین همچنین در

 و اولویت باالترین داراي کوهنوردي تور برگزاري ماجراجویی،
با هایی با طبیعت زیدارد وجود کوه را اولویت کمترینزمین گلف 

نه چندان سخت (عدم نیاز به آموزش هاي حرفه و امکان صعود 
ها به شهر و همچنین تلفیق اي) و فاصله ي نسبتاً نزدیک آن

گردي و نیز شرایط مناسب براي این نوع کوهنوردي با طبیعت
توان انجام این ورزش به صورت جمعی و حتی خانوادگی را می

ته باز دالیل محبوب بودن این ورزش در نظرسنجی برشمارد و ال
رسد ورزش گلف به دلیل عدم آشنایی مردم با این نوع میبه نظر 

ورزش و نیز احتماال گران بودن از دالیل عدم رغبت پرسش 
 هايفرصت دهد که در بینشوندگان بوده است. نتایج نشان می

 آکواریوم اندازيراه گردشگري، هايجاذبه گروه در کارآفرینانه
 ازدیدب تور و اولویت باالترین ايدار فارس خلیج جانداران زیست

توجه ویژه  .باشدمی اولویت پایینترین داراي دزفول، موزه از
خانواده ها به کودکان و نوجوانان و عالقه آنها به آشنایی با محیط 

هاي دریایی را شاید جانداران دریایی و تنوع و جذابیت آکواریوم
موضوع  بتوان از دالیل عمده توجه پرسش شوندگان به این

برشمرد عدم وجود آکواریوم مشابه در منطقه و حتی شهرهاي 
یدگاه تواند در داطراف و احتمال جذب بازدید کننده بیشتر نیز می

 هارصتف میانگین رتبه اساس پاسخ گویان تاثیر گذار باشد. بر
 اصخ رویدادهاي گروه هايفرصت بین در که نمود بیان توانمی

 و اولویت باالترین داراي ورزشی مسابقات میزبانی ها،همایش و
 .باشدمی اولویت کمترین داراي تاریخی هايهمایش برگزاري

ها را مورد نیز این گروه از فرصت )2008( 15سولبرگ و پروس(
است. میزبانی مسابقات ورزشی به دلیل ایجاد شور اشاره قرار داده 

                                                                                                                                                    
15 Solberg . H. & Preuss. H 
16  Lundberg, Donald. E 

همواره  اديهاي اقتصو شادي عمومی و نیز تاثیرگذاري بر فعالیت
هاي مهم در حوزه گردشگري در سراسر دنیا یکی از فرصت

گردد. تالش براي اخذ میزبانی مسابقات مهم ورزشی تلقی می
ورزشی نمونه بارز این نوع دیدگاه است که این موضوع به طور 

 محسوسی در نظرسنجی خود را نشان داده است.
 ینب در که دهدمی همچنین نشان هافرصت میانگین رتبۀ
 ایجاد نوشیدنی، و غذا گروه در کارآفرینانه هايفرصت

 ترینکم یخ فروش و اولویت باالترین داري سنتی هايرستوران
دارد. چنان که در ادبیات پژوهش نیز مشاهده گردید،  را اولویت

. ، نیز به این فرصت ها توجه نموده است )1989( 16الندبرگ
ی تکلف تر و بی صمیمانههاي سنتی به دلیل ایجاد فضایرستوران

رسد ها داراي جذبه بیشتر بوده و به نظر میاحتماال در بین خانواده
به دلیل فرهنگ سنتی حاکم بر شهر دزفول تمایل عمومی براي 

ها را در بین پرسش شوندگان افزایش ایجاد این نوع رستوران
 یافته است.

 رد کارآفرینانه هايفرصت بین نتایج مشخص نمود که در
 و فروشی خرده اداره و ایجاد گردشگري، خدمات گروه

خدمات پژوهشی  انجام و اولویت باالترین داراي سوپرمارکت
 لویتاو ترینپایین ها در زمینه گردشگري ورزشی،براي شرکت

ها در ادبیات پژوهش مورد بحث دارد این مورد از فرصت را
 شده از بخشهاي یافته نگریده بود و به عنوان یکی از نوآوري

با توجه به بافت عمومی گردشگران  .باشدکیفی مطالعۀ حاضر می
شوند ها از سایر مناطق استان جذب میاي از آنکه بخش عمده

تمایل به ایجاد خورده فروشی و سوپرمارکت افزایش یافته است. 
عدم نیاز به تخصص و نیز نیاز به  سرمایه گذاري نسبتاً کم و 

تواند از جمله دالیل یه در مدت کوتاه میاحتمال بازگشت سرما
 این گرایش محسوب گردد.

مشخص نمود  ونقلحمل گروه هايارزیابی اولویت فرصت 
 و اولویت باالترین داراي هوایی ونقلحمل که در این گروه،

دهد می نشان را اولویت کمترین ،VIP ونقلحمل خدمات
 هوایی و پر بودنونقل استقبال عمومی مردم به استفاده از حمل

ظرفیت پروازها در اکثر اوقات سال را با توجه به سرعت و راحتی 
 توان از دالیل عمده توجه پرسشونقل را میاین نوع حمل

شوندگان دانست و با توجه به نیاز به افزایش ظرفیت و توسعه 
امکانات در این زمینه فرصت و پتانسیل خوبی براي توسعه وجود 

 دارد.
 آبی، هايورزش گروه در که دهدمی نتایج نشان در نهایت 

 آب یرز شناسی باستان و اولویت باالترین داراي آب روي اسکی
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 )1998( 18) و یوئل1989(  17الندبرگ .دارد را اولویت پایینترین
نیز بر اهمیت این گروه از فرصت ها تاکید نموده اند. وجود آبهاي 

اي گسترده در طول محدودهآرام، همراه با طبیعتی زیبا در 
رودخانه و دریاچه شهیون بهمراه زیبایی و هیجان ورزش اسکی 
روي آب بخصوص براي نسل جوان احتماالً از دالیل توجه بیشتر 

 باشد.به این ورزش می
گانۀ مورد  7هاي ها در گروهبندي فرصتعالوه بر اولویت

ج این که نتایبندي گردیدند ها نیز اولویتبررسی، خود این گروه
 داراي اقامت گروه هايدهد که فرصتبندي نشان میاولویت

 ونقلحمل گروه کارآفرینانه هايفرصت و اولویت باالترین
 .دارند را اولویت ترینپایین

دهد که گانه فرصت نشان می 8هاي تحلیل روابط بین گروه
ها همبستگی وجود دارد. اما آنچه که بیشتر بین اغلب این گروه

اي هدر این مطالعه مورد تاکید بوده است، ارتباط بین فرصت
 هاي گردشگريهاي آبی و سایر زمینهگردشگري در زمینه ورزش

هاي ن گروه فرصتاست. بررسی این روابط مشخص نمود که بی
هاي کارآفرینانه در زمینه هاي آبی و فرصتکارآفرینانه در ورزش

اقامت، همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت 
هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشبین گروه فرصت

هاي کارآفرینانه در زمینه تفریح و ماجراجویی، همبستگی فرصت
یج آزمون همبستگی مشخص نمود مثبت نیز مشخص گردید. نتا

هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشکه بین گروه فرصت
 هاي گردشگري نیزجاذبههاي کارآفرینانه در زمینه فرصت

همبستگی مثبت وجود دارد. در کنار این روابط، مشخص گردید 
هاي آبی و هاي کارآفرینانه در ورزشکه بین گروه فرصت

در زمینه غذا و نوشیدنی، همبستگی هاي کارآفرینانه فرصت
هاي کارآفرینانه در مثبت وجود دارد. همچنین بین گروه فرصت

خدمات هاي کارآفرینانه در زمینه هاي آبی و فرصتورزش
، همبستگی مثبت وجود داشته و در مورد بین گروه گردشگري

هاي هاي آبی و فرصتهاي کارآفرینانه در ورزشفرصت
ونقل نیز چنین همبستگی شناسایی ینه حملکارآفرینانه در زم

 گردید.
یافته هاي این پژوهش با نتایج  علی آبادي و حسامی 

امکان سنجی پیوند عملکردي  به  ی تحقیق)  که در 1393(
ند پرداخته ااکوتوریسم و توریسم ورزشی در استان کردستان 
 پیشنهاد می همخوانی دارد. آنها بر اساس یاقته هاي تحقیق 

با سرمایه گذاري در ساخت اماکن ورزشی با تجهیزات کامل  دکنن
ایمنی به ویژه تجهیز اماکن و تاسیسات و برگزاري مسابقات 
کشوري و بین المللی در رشته هاي اسکی، کوهپیمایی و 
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توان هاي توریسم ( قایقرانی  کوهنوردي ، اسکی روي آب و
ب گردش ورزشی منطقه بیجار و مریوان) گامی مؤثر در جهت جذ

برداشته شود. با توجه به این که در این  مناطق این به گران 
هاي آبی، ورزش اسکی روي آب داراي مطالعه، در بین ورزش

ردد که در گباالترین اولویت شناسایی گردیده است، پیشنهاد می
هاي آموزش و برگزاري این شهرستان دزفول با تاسیس باشگاه

ین فرصت  فراهم آید. هم چنین برداري از اورزش، امکان بهره
با تاسیس مراکز فروش و تعمیر جت اسکی در شهرستان دزفول، 

هاي امکان توسعۀ این ورزش بیشتر فراهم آمده و فعالیت
اقتصادي مبتنی بر آن توسعه یابد. از طرفی با برگزاري مسابقات 

برداري بیشتر از این فرصت قایق سواري در رودخانه، زمینه بهره
گردد. از طرفی با فروش تجهیزات و اطالع رسانی از  مقدور
هاي کوهنوردي و صخره نوردي در این منطقه، امکان جاذبه

ایجاد ارزش از این پتانسیل منطقه ممکن گردد. با دعوت از 
هاي شناي داخلی و خارجی و برگزاري مسابقات شنا در تیم

هاي منطقه به ورزشکاران و گردشگران رودخانه، جذابیت
عالقمند به این زمینه شناسانده شده و فرصت مذکور امکان 

 بین و ملی ورزشی مسابقات ارزش آفرینی پیدا کند. میزبانی
المللی، توسط تصمیم گیرندگان شهر دزفول در دستور کار قرار 

برداري از این فرصت ممکن گرفته و از آن طریق امکان بهره
 گردد.

اطالع رسانی از پیشنهاد می شود با فروش تجهیزات و 
هاي غواصی در این منطقه، امکان ایجاد ارزش از این جاذبه

 پتانسیل منطقه ممکن گرد و به معرفی رشتۀ پاراسیلینگ
و ایجاد امکان استفاده از آن در منطقه،  )موتوري قایق با چتربازي(

برداري از این فرصت ممکن گردد. شایسته است تا با بهره
قالب، عالوه بر ایجاد نشاط و  با يبرگزاري تورهاي ماهیگیر

سرگرمی براي اوقات فراغت افراد، فرصت موجود در این زمینه 
شکوفا گردد و با ایجاد مراکز اجاره و فروش تجهیزات و لوازم 
ورزشی به گردشگران تسهیالت الزم جهت رفاه بیشتر 
گردشگران فراهم آید و با احداث و بهسازي استخرهاي شنا، 

هاي موجود در برداري از فرصتیج این ورزش، بهرهعالوه بر ترو
این زمینه مقدور گردد. با برگزاري مسابقات شیرجه، این منطقه 
به عنوان قطب ورزش مذکور معرفی گردیده و زمینه ساز جذب 

وپولو به کان گردشگران بیشتر گردد. همچنین برگزاري مسابقات
منطقه توصیه هاي آبی به این اي جدید از ورزشعنوان زمینه

 گردد.می
نهایتا توصیه می شود با فراهم آوردن تسهیالت و امکانات رفاهی 

 آب دارند، گردشگرانی که قصد زیر براي افرادي که قصد عکاسی
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هایی دارند به منطقه جذب گردند. نظر به انجام چنین فعالیت
یالت گردد که تسهسابقۀ تاریخی شهرستان دزفول، پیشنهاد می

آب در منطقه فراهم گردد. با  زیر شناسی باستان الزم براي

نوسازي و بهسازي منازل سنتی قدیمی در این منطقه، به عنوان 
 اقامتگاه و یا رستوران سنتی از این پتانسیل منطقه استفاده گردد.
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