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چکیده
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری استان زنجان درزمینۀ گردشگری ورزشیی
بدین منظور تعداد  021مدیر و دست اندرکار ورزش از هیئت های ورزشی ،مدیران گردشگری و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش
که مورد تأیید سازمان های مذکور بودند انتخاب شدند روش نمونه گیری به صورت تمام شمارغیر تصادفی هدفمند بود که کلیه جامعه به
صورت نمونه انتخاب گردید) (N=nبرای انجام تحقیق از یک پرسشنامه استفاده شده است ،که شامل چهار بخیش بخیش اواطاعاعیات
فردی) بخش دوم طاعاعات مربوط به عوامل سوق دهنده ،جلب کننده و بازدارنده) بخش سومطاعاعات مربوط به جاذبیه هیای عبیعیی و
قطب و رزشی) بخش چهارم طسواا باز) بود در این تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه اندازه گیری شده که آلفیای کرونبیاخ دیرده مقییا
عوامل سوق دهنده ،%10عوامل جلب کننده  ، %17عوامل باز دارنده %12و جاذبه های عبیعی و قطب ورزشی  /97به دست آمد اعاعیات
الزم پس از جمع آوری با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباعیطدی دو  ) Chi- Squareمیورد تجيییه و تحلییل آمیاری قیرار
گرفت تجيیه و تحلیل یافته نشان داد که بین عوامل سوق دهنده ،بازدارنده ،جاذبه های عبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگری ناشی
از برگياری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی در شهر زنجان ارتباط وجود دارد در حیالی کیه در دصیو عوامیل
جلب کننده رابطۀ معناداری مشاهده نشد
كلید واژه ها :گردشگری،گردشگری ورزشی ،عوامل سوق دهنده ،عوامل جلب کننده ،عوامل بازدارنده ،قطب ورزشی ،جاذبه های عبیعی
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مقدمه
امروزه گردشگری ،به يكی از بزرگترين فعالیتهای صنعتی در جهان تبديل شده و در سالهای اخیر از آن بعنوان يك صنعت
درآمدزا ياد می شود( فتح اللهی ،محرم زاده  .) 1931،صنعت گردشگری به عنوان صادرات نامرئی چنانچه خوب برنامهريزی و هدايت
شود درآمدزاترين و ارزآورترين صنعت است و سهم بسزايی در ايجاد فرصتهای شغلی با توجه به ابعاد گسترده بیكاری ،توزيع
ثروت ،رفع بی تعادلیهای منطقهای ،کاهش فقر ،ارتقاء سطح زندگی و معیشت افراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگی ايفا می-
کند(گلدوست  .)1933،براساس آمار سازمان جهانگردی جهانی 1اين صنعت حدوداً  1درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص داده
و متجاوز از  11درصد نیروی کار جهانی يعنی معدل  591میلیون نفر را به کار گمارده است .بنابر پیشبینی اين سازمان اين ارقام در
سال  5111به ترتیب به  11/2درصد و  932میلیون نفر بالغ خواهد گرديد(. )WTO,1997
بسیاری از کشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال زايی ،رشد بخش خصوصی و توسعه زير ساخت ها می
دانند .صنعت گردشگری در سراسر دنیا ،به ويژه در کشورهای در حال توسعه ،که منابع ديگر اقتصادی مانند تولید يا استخراج منابع
طبیعی ندارند بسیار حايز اهمیت است (گی .چاک .وای  .)1911،اين صنعت عامل موثری در تعامل فرهنگ ها ،گفتگوی تمدنها و بر
قراری و تحكیم انس و الفت بین ملت هاست(احسانی .) 1921 ،يكی از اين بخش های مهم و پر اهمیت که عامل ايجاد انگیزه برای
گردشگران است و قابلیت تبديل شدن به يك امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد ،ورزش است که از آن به عنوان
«گردشگری ورزشی» نام برده می شود(پارسیپور و قاسمی .)1938،گردشگری اقسام گوناگونی دارد که گردشگری ورزشی يكی از
آن هاست و در میان بخش های مختلف گردشگری ،بیشترين رشد را داشته است(خطیب زاده و هنرور .)1931،يكی از جامع ترين
تعريف ها در زمینه گردشگری ورزشی را گیبسون iارائه کرده است :گردشگری ورزشی ،مسافرتی تفريحی است که افراد موقتاً از
محل سكونت خود خارج می شوند تا اقدام به شرکت در فعالیت های بدنی ،تماشای فعالیت های بدنی يا احترام به جذابیت های
مربوط به فعالیت های بدنی نمايند .براساس ديدگاه گیبسون ،گردشگری ورزشی با توجه به رفتارهای متمايزی که بروز می دهند به
سه دسته گردشگری فعال ،گردشگری رويداد ورزشی و گردشگری خاطرات ورزشی تقسیم میشوند( .)Gibson, 2005به عبارتی
ديگرگردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت «گردشگری »iiو صنعت «ورزش »iiiپديد آمده است.
در دنیای امروزی ،گردشگری ورزشی يك منبع سرشار از سود و در آمد است و هر کشوری که بتواند شرايط استفاده از اينن منبنع
را فراهم کند از مواهب و مزايای آن بهره مند خواهد شد(ارشادیفرد .)1933 ،آمارها بیانگر اين است کنه بسنیاری از کشنورهائی کنه
شرايط مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند ،بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طريق اقتصناد گردشنگری ورزشنی اداره
می کنند(خذرلی.) 1931 ،
رشد و رواج روز افزون مسافرت های تفريحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در
مسافرت به ورزش عالقمند شوند(  .)Green B , and L Chalip 1988براساس اطالعات موجود درآمد کشورهای پیشرفته جهان از
محل گردشگری ورزشی ساالنه چیزی بیش از  51میلیارد دالر است اما ايران با وجود جاذبه های بی نظیر گردشگری و طبیعی و
داشتن آثار تاريخی چندين هزار ساله تاکنون بهره چندانی از اين حوزه نبرده است( محرم زاده  .)1933،تا جائیكه بر اساس پیش بینی
سازمان جهانی گردشگری ( )WTOتا سال  5111بیش از  %89از مشاغل جهان مربوط به صنعت گردشگری خواهد بود( Thapa,

.)B .Pennington-Gray, L. Holland, S 2002
کشور ما به دلیل داشتن ظرفیت های فراوان می تواند از رهگذر اين امر بهره های فراوان ببرد ؛ زيرا با توجه به بررسی های صورت
گرفته و اثبات شده يكی از ده کشور اول جهان از نظر جذابیت های گردشگری است( .)Green B , and L Chalip 1988آگاهی
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از اولويت های مورد توجه گردشگران از جمله عواملی است که می بايست در برنامه ريزی های توسعه گردشگری ورزشی لحاظ
شود(خطیب زاده و هنرور.)1931،
سرزمین ايران با پتانسیلهای طبیعی و جاذبه های سیاحتی و فرهنگی بسیار و دارا بودن آب و هوای به اصطالح چهار فصل میتوانند
به عنوان کشوری توانمند در آماده سازی شرايطی مطلنوب بنرای عالقنهمنندان بنه مسنافرتهنای خنارجی ،قطبنی مهنم در صننعت
گردشگری به معنای عام و گردشگری ورزشی در معنای خاص آن تلقی شود ،که در اين راستا استان زنجان با داشتن پتانسنیلهنای
موجود ،توانايیهای الزم و موقعیتی استراتژيك می تواند نقشی مهم و اساسی در جذب اننوا گردشنگر ،بنويژه گردشنگر ورزشنی
داشته باشد.
با توجه به ناشناخته بودن عوامل موثر در جلب گردشگران به ايران  ,و زنجان  ،به دلیل نبود مطالعات ويژه در اينن زمیننه  ،يكنی از
مشكالت پیش رو در برنامه ريزی و بازاريابی برای جلب گردشگر بطور اعم و گردشگر ورزشی بطور اخص ،شناسايی عوامل موثر
بر حضور آنهاست .اين مشكل باعث می شود علیرغم هزينه های هنگفتی که از سوی سنازمان تربینت بندنی ،کمیتنه ملنی الم ینك،
فدرا سیون ها و ديگر نهادهای مرتبط برای برگزاری رويدادهای ورزشی ملی انجام می شود ،نتوان از فوايد زياد توسعه گردشنگری
حاصل از اين رويدادها استفاده کرد .در صورت توسعه گردشگری حاصل از برگزاری رويدادهای ورزشی ملی در شهر زنجان می
توان بهره های اقتصادی رويدادی  ،ملی و استانی را افزايش داد.
ادبی() 1933در پژوهش خود بیان نمود که از میان جاذبه های طبیعنی گردشنگری ورزشنی در کشنور ،بنه ترتینب  -1ورزش هنای
ساحلی ،آبی و تابستانی -5ت ه نوردی و طبیعت نوردی-9بیابان گردی و کوير نوردی -8شنكار و صنید ،بنرای جنذب گردشنگران
ورزشی به ايران اهمیت بیشتری دارند.
احسانی( ) 1933در پژوهشی عنوان می کند که از میان جاذبه های مختلف گردشگری در کشور آزمنودنی هنا اولوينت خنود را بنه
ترتیب به صحرا ،دريا و رويدادهای ورزشی اختصاص داده اند.
لذا شناسايی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از رويدادهای ملی ورزشی و میزان اهمیت و ترتییب اولويت هر ينك از آنهنا،
اولین گام الزم برای شرو فعالیت علمی و مدون در بخش گردشگری ورزشی و توسعه آن است.
فتح الهی ،امید ،محرم زاده ،مهرداد ( ) 1931در تحقیقی که به بررسی تطبیقی نقش عوامل منوثر بنر توسنعه گردشنگری ورزشنی از
ديدگاه مديران و دست اندرکاران ورز ش ايران و ترکیه پرداختند ،نتیجه گرفتند که بین ديدگاه مديران و دسنت انندرکاران ورزش
کشورهای ايران و ترکیه در خصوص عوامل جلب کننده و عوامل بازدارنده تفاوت معنی داری وجود داشنت .بطوريكنه منديران و
دست اندرکاران ورزش ترکیه نقش عوامل جلب کننده و عوامل بازدارنده را در توسنعه و پنرورش گردشنگری ورزشنی مهمتنر از
همتايان ايرانی خود می دانستند.
ناصری ( ) 1912طی تحقیقی جهت شناسايی موانع موثر در توسعه صنعت گردشگری کشور ،عدم استفاده از شیوه های بازاريابی و
تبلیغات سوء و غیر واقع از ايران مانع جلب گردشگر به ايران می شود.
چو ) 5118( iiدر تحقیقی به بررسی اثر ورزش تكواندو بر توسعه گردشگری ورزشی در کشنور کنره پرداخنت .نتنايق تحقینق وی
نشان داد ورزش هايی که سنت يك کشور محسوب می شوند می توانند جلب کننده گردشگر ورزشی باشند.
کوساسی ) 5112( iدر تحقیق خود با عنوان گردشگری ورزشی در هند ،جاذبه های طبیعی ورزشی در هنند کنه از اهمینت بیشنتری
برخوردارند را ورزشهای زمستانی همانند اسكی و اسكیت در منطقه گلمارج کشمیر ،ت ه ننوردی ،گنذران اوقنات فراغنت در خاننه
های قايقی در منطقه دال لیك ،گاری سواری و گلف ذکر می کند.
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کزاک )5112( iiدر تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر مسافرت گردشگران ورزشی با توجه به ملیت و مقصد آنها پرداخنت .نتنايق
تحقیق وی نشان داد امكانات اقامتی ،آب و هوا ،سطح قیمت ها ،محل جغرافینايی مقصند ،و دسترسنی بنه درينا و سناحل مهمتنرين
داليلی بودند که گردشگران انگلیسی برای رفتن به مالت و ترکیه عنوان کردند.
ياماگوشی  )5112(iiiدر تحقیقی به بررسی داليل ،انگیزه ها و محدوديتهای مسافرت کننندگان در قالنب گردشنگران ورزشنی
پرداخت .وی به اين نتیجه رسیدکه در هر مطالعه ای که به منظور برنامه ريزی وتوسعۀ گردشگری ورزشنی در شنهر ينا کشنور
مقصد انجام می گیرد ،بايستی داليل ،جذابیتها و موانعیكه برای گردشگران مهم است شناسايی شوند.
ديری و جاگو ) 5111( iiiiدر مقاله خود به مديريت گردشگری ورزشی در استرالیا پرداختند :گردشگری ورزشی نقش مهمنی در
اقتصاد ملی و محلی دارد و به نظر می رسد از توانايی بالقوه برای افزايش اين نقش برخوردار اسنت .سنهم گردشنگری ورزشنی در
استرالیا سالیانه حدود سه میلیارد دالر برآورد می شود.
با توجه به اينكه امروزه شاهد روی آوردن به منابع مالی جديد در توسعه اقتصاد ملی و بهرهگیری از صنعت ورزش برای درآمدزايی
به صورت عام و استقالل مالی بخش ورزش جامعه به صورت خاص هستیم و در اين راستا ايجاد و توسعه توريسم ورزشی يكی از
کانالهای بسیار مهم جهانی در توسعه سهم صنعت ورزشی از تولید ناخالص ملی محسوب میگردد و از طرفی استانهای مختلف
کشور ايران براساس ويژگیهای خاص جغرافیايی ،فرهنگی و اقلیمی میتواند سهم خاصی در اين توسعه ملی و منطقهای داشته باشند
(ارشادیفرد )1933 ،با توجه به مطالب ذکر شده محققین درنظر دارند به بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری از
رويدادهای ورزشی در شهر زنجان از ديدگاه دست اندرکاران ورزشی ب ردازد تا با شناخت اين عوامل موثر ،زمینه توسعه
گردشگری ورزشی در استان را تدوين  ،و بدين ترتیب کمك موثری به ادارات ورزشی استان بنمايد.
عوامل سوق دهنده« :عواملی هستند که در جذب گردشگر تأثیر میگذارند مثل انگیزههای فرهنگی و تعلیم و تربینت ،انگینزههنای
آرامش و لذت ،انگیزههای قومی و نژادی و ديگر انگیزهها (شامل انگیزه هايی مثل آب و هوا ،سالمتی ،ورزش و اجتماعی)»
عوامل جلب كننده « :عواملی هستند که به طور مستقیم باعث جذب گردشگر هستند مثل تأمین درآمد برای کشور مقصند ،تبلینغ و
بازاريابی مناسب کشورها و شهرها برای کسب درآمد از گردشگران ،معرفی فرهنگ و ويژگیهای مقصند ،فرهننگ خناص محلنی،
طبیعت زيبا ،مكانهای ديدنی ،هزينهها و امكانات اقامتی».
عوامل بازدارنده «:عواملی هستند که مانع حضور گردشگران در آن منطقه میباشند مثل مشكالت فرهنگی،مشكالت سازمانی ،
مشكالت کارگزاری  ،عوامل اقتصادی و بحرانهای سیاسی و اقتصادی در کشور مقصد (مثل ناامنی و جنگ در کشور مقصد)
(قیامی راد،محرم زاده.) 1985 ،
جاذبههاي طبیعي :شامل آن دسته امكانات و شرايط طبیعی موجود دراستان زنجان که می توان با استفاده از اين امكانات در جذب
گردشگران ورزشی استفاده نمود( .جنگل های انبوه  ،رودخانه های خروشان و کوههای سر به فلك کشیده ،سواحل دريا و پهنه
دشتها چشمه های آب گرم(ارشادیفرد)1933 ،
قطب ورزشي :شامل آن دسته از ورزش ها و استعداد ها در استان زنجان می باشد .
روش شناسي
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پژوهش حاضر از نو تحقیقات توصیفی پیمايشی (زمینه يابی) است که به صورت میدانی انجام شنده اسنت .تحقینق حاضنر از بعند
روش گردآوری دادهها توصیفی -پیمايشی و از بعد هدف تحقیق ،کاربردی است .جامعه آماری تحقیق را دست اندرکاران ورزشی
شهر زنجان (کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پنرورش ،کارشناسنان ادارات تربینت بندنی و کارشناسنان بخنش گردشنگری اداره
میراث فرهنگی و گردشگری)شهر زنجان به تعداد151نفر ،تشكیل دادندکه با توجه به اهداف تحقیق نمونه آماری به صنورت تمنام
شمار ()N=nبه عبارنی غیر تصادفی هدفمند انتخاب گرديد.
روش و ابزار گردآوري اطالعات

برای انجام تحقیق حاضر از يك پرسشنامه استفاده شده است ،که شامل چهنار بخنش؛ (اطالعنات فنردی) ( ،اطالعنات مربنوط بنه
عوامل سوق دهنده ،جلب کننده و بازدارند ه) (،اطالعات مربوط به جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی) بخش چهارم (سوال باز) بود.
پرسشنامه مذکور در چند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .پرسشنامه به دفعات در کشور مورد استفاده قرار گرفت(هنرور).ولی
محققین به منظور اطمینان بیشتر از انطباق پرسشنامه با جامعه آمار ی  ،به اندازه گیری روايی و پايايی پرسشنامه اقدام نموند.که آلفای
کرونباخ عوامل سوق دهنده  %19و عوامل جلب کننده  %31و عوامل بازدارنده  %11و جاذبه های طبیعنی و قطنب ورزشنی  %31بنه
دست آمد .اين پرسشنامه ،مقیاس پنق ارزشی لیكرت که شامل  15سوال ( سواالت  1-13برای عوامل سوق کنننده و سنواالت -89
 13برای عوامل جلب کننده و سواالت  88-21برای عوامل بازدارنده و برای جاذبه های طبیعی و برای قطب ورزشنی سنواالت-15
 ) 25و همچنین اطالعات فردی شامل سن ،جنس ،سابقه مديريت  ،سنابقه مربیگنری ينا سرپرسنتی و سنابقه شنرکت در رويندادهای
ورزشی می باشد و هچنین در انتها يك سوال باز که از پاسخ دهنده گان خواسته شده بود ساير عوامل موثر ديگر را بنويسند جهنت
تكمیل در اختیار نمونه آماری قید شده قرار گرفت .در نهايت 111پرسشنامه به محققین عودت داده شد.جهت تجزيه و تحلیل د اده
ها از آمار توصیفی برای جداول ،نمودار ها ،درصد فراوانی و انحراف استاندارد ...و از آمار استنباطی آزمون کای اسكوير (خی دو
تك گروهی) جهت تجزيه و تحلیل اطالعات( معنادار بودن فرضیه ها) استفاده شده است.
یافته ها

نتنايق اينن بررسنی نشنان داد  %28نموننه آمنار ی را کارشناسنان آمنوزش و پنرورش%51 ،کارشناسنان هیتنت هنای ورزشنی و
%13کارشناسان گردشگری ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده اند  .حجم بیشتری از جامعۀ تحت بررسی در حندود %35
در ردۀ سنی بین  51تا  81سال است  .همچنین %22افراد نمونۀ آماری را مردان و  %82آن را زنان تشكیل می دهند .اکثنر افنراد
نمونۀ آماری در حدود  %21مدرک تحصیلی لیسانس دارند  .همچنین ،اکثر نمونه ها %13سابقۀ مديريت ،سرپرسنتی و مربیگنری
بین 1تا 91سال داشته اند و بقیۀ افراد نمونۀ آماری فاقد سابقه بود ه اند.در نهايت اکثر نمونه هنا %31سنابقه شنرکت در رويندادهای
ورزشی را داشته اند.
جدول : 1فراوانی گروههای مورد آزمون به تفكیك گروهها
جامعه آماري

درصد

فراواني
زن

مرد

جمع

کارشناسان و روسای هیتت های ورزشی اداره تربیت بدنی

1

59

91

51/5

مديران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی

11

11

51

13/1

کارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادارات آموزش و پرورش

99

51

11

28/2

21

11

111

111

جمع
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جدول  :5فراوانی مربوط به سطح تحصیالت آزمودنی های تحت بررسی
فراواني

تعداد

سطح تحصیالت

درصد

زن

مرد

جمع

دي لم

1

1

3

1 /8

کاردانی

19

3

55

51

کارشناسی

51

91

21

21/3

کارشناسی ارشد

3

18

59

51/3

جمع

21

11

111

111

جدول :9فراوانی مربوط به سابقه مديريت ،مربیگری يا سرپرستی آزمودنی های تحت بررسی
فراواني
سابقه مدیریت

درصد

تعداد
زن

مرد

جمع

بدون سابقه

13

11

91

9521

2-1سال

13

12

99

91

11-1سال

3

3

11

1822

12-11سال

9

11

18

1521

51-11سال

1

5

9

521

52-51سال

1

2

1

222

91-51سال

1

5

5

123

جمع

21

11

111

111

در تحلیل استنباطی ،به منظور بررسی سطح معناداری از آزمون مربع کای(خی دو) در سطح معناداریα=1212استفاده شد .تحلیل
عوامل موثر بر توسعه گردشگری (سوق دهنده و بازدارنده) و نتايق حاصل از مربع کای نشان می دهد که سطح معنی داری آزمون
کمتر از  1/12می باشد( ) p≤0/05و حاکی از آن است که از ديدگاه دست اندرکاران ورزشی زنجان بین عوامل سوق دهنده و
بازدارنده بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رويدادهای ورزشی ارتباط وجود دارد .به عبارت ديگر عوامل سوق دهنده باعث
بهبود گردشگری و عوامل بازدارنده مانع توسعه گردشگری در استان زنجان می شود.
اما در مورد عوامل جلب کننده ،نتايق حاصل از آزمون مربع کای نشان می دهد که در سطح معنی داری آزمون بیشنتر از  1/12منی
باشد به عبارت ديگر از نظر دست اندرکاران ورزشی شهر زنجان عوامل جلب کننده در شهر زنجان تاثیری بنر توسنعه گردشنگری
ندارد.
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جدول  :8تحلیل عوامل موثر (سوق دهنده ،جلب کننده و بازدارنده) بر توسعه گردشگری از ديدگاه دست اندر کاران ورزشی بر اساس آزمون خی دو( chi
:)Square
سوال

ارزش خي

فراواني

سطح

انحراف معیار

میانگین

معني
موافق

كامالا

بي نظر

مخالف

موافق
عوامل سوق

داري

كامالا
مخالف

608

444

333

313

86

84/323

0/43

0/001

3/8

دهنده
عوامل جلب
كننده

1033

363

318

262

63

43/383

0/134

0/313

4/03

عوامل بازدارنده

264

322

123

143

33

41/838

0/002

0/831

3/32

دادههای جدول شاره  8يا استفاده از آزمون آماری خی دو نشان میدهد کنه مقندار عنددی بدسنت آمنده و سنطح معننی
داری ،جاذبههای طبیعی و قطب ورزشی کمتر از  1/12می باشد است (p≤0/05).بننابراين اينن فرضنیه از لحناظ آمناری
مورد تأيید می باشد .بعبارت ديگر بین جاذبههای طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگری ورزشنی ناشنی از برگنزاری
رويداد های ورزشی از نظر دست اندرکاران ورزشی استان زنجان ارتباط وجود دارد .به عبارتی متغیرهای فوق(جاذبه های طبیعی و

قطب ورزشی)باعث بهبود و رونق گردشگری ورزشی می گردند.
جدول :2مقدار خی دو جاذبههای طبیعی و قطب ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی استان زنجان
مقدار خي دو

میانگین

انحراف معیار

سطح معني داري

جاذبههاي طبیعي

51/13

9/29

8/133

1/11

قطب ورزشي

92/28

9/ 1

1/333

1/11

نتیجه گیري

بررسی نتايق حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد ،دست اندرکاران ورزشی به عوامل سوق دهننده و بازدارننده ،بیشنتر
اهمیت می دهند و توجه کمتری به عوامل جلب کننده نشان می دهند .همچنین جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی مورد توجه منی
باشند .عالوه بر نتايق حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ،با توجه به جوابهای آزمودنی ها به سناال بناز مطنرح شنده در آخنر
پرسش نامه ،به نظر می رسد دست اندرکاران ورزشی ،به عوامل بازدارنده اهمیت بیشتری می دهند.که دلیل آن می تواند بعضنی
عوامل فرهنگی و اجتماعی يا توجه بیش از حد به ماهیت ورزش و انگیزه های موجود برای شرکت در رقابتهای ورزشی ،بندون
توجه به ساير عوامل غیر ورزشی موجود در جامعه باشد که مانع توسعه گردشگری می شوند .نتیجه اين تحقیق با تحقیقنات هننرور
( ،)39محننرم زاده ( ،)31گلدوسننت( ،)33چالی ن ( ،)5119تاپ نا و گننری( )5115در خصننوص عوامننل سننوق دهنننده همخننوانی
دارد( .)55،51،5،59،15تحقیق همچنین نشان داد دست اندرکاران ورزشی به اهمیت عوامل جلب کننده تأکید کمتری داشته اند.
از نظر آزمودنی ها ،امكانات ورزشی متناسب با نیازها و خواسته های گردشگران ،سیاستها ،قوانین و راهبردهای فعلی ايران در زمینه
جلب گردشگر  ،دسترسی میزبان به دريا و ساحل و متداول بودن ورزشهای پرطرفدار ،وجود مناظر ،چشم اندازها مكانهنای ديندنی
در شهر میزبان برای حضور و جلب گردشگران ورزشی ،در شهر زنجان مناسب نمی باشد ،به عبارت ديگر شهر زنجان فاقد عوامنل
فوق برای جلب گردشگر ورزشی ،ناشی از برگزاری رويداد ورزشی است .نتايق اين تحقیق با نتايق تحقیقنات قینامی راد و محنرم-
زاده ( ،)1931خلیننل زاده و همكنناران( ،)1931هنننرور ( ،)1939بننراز ( ،)5115کننزاک ()5115و ياماگوشننی ()5112و گلدوسننت ،
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( )1933متناقض می باشد( .)51،52،55،58،13،5،13و با نتايق تحقیق چو()5118همسو می باشند( .)11عوامنل بازدارننده بنر توسنعه
گردشگری ناشی از برگزاری رويدادهای ورزشی ملی از ديدگاه دست اندرکاران ورزشی ارتبناط وجنود دارد .بنه عبنارتی عوامنل
بازدارنده بر توسعه گردشگری ورزشی تاثیر دارد و می تواند اثر منفی در توسعه گردشگری داشته باشد .بدی آبوهوا ،کافی نبودن
زمان کافی برای برنامه ريزی سفر به دلیل عدم تبلیغات به موقع از سوی شهر میزبان ،مشكالت فرهنگی :فقدان تلقی مثبت نسبت بنه
گردشگری در میان مردم و مستولین و نامشخص بودن راهبرد گردشنگری ،مشنكالت سنازمانی (فقندان متنولی واحند) ومشنكالت
کارگزاری( فقدان بخش خصوصی کارآمد ،عدم بكارگیری نیروهای متخصص ،پايین بودن کیفیت و اسنتاندارد نبنودن بسنیاری از
اماکن توريستی و ورزشی کشور) از نظر آزمودنی ها ،از عوامل بازدارنده توسعه گردشنگری ناشنی از برگنزاری روينداد ورزشنی
عنوان می کنند .نتنايق اينن تحقینق بنا نتنايق تحقیقنات قینامی راد و محنرمزاده ( ، ،)1931فنتح اللهنی ( ، )1931هننرور ( ،)1939و
ياماگوشی ()5112و گلدوست  )1933( ،مطابقت دارد( .)51،1،55،13،5و با نتنايق تحقینق خلینل زاده و همكناران( )1931متنناقض
است(.)52
همچنین بین جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگری ناشی ارتباط وجود دارد .تحقیقات انجام شنده نشنانگر اهمینت
جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی در جذب توريسم و توسعه گردشگری ورزشی است که اين عوامل در اسنتان زنجنان از اهمینت
فراوانی برخورداراند .و در توسعه گردشگری ورزشی می تواند اهمیت دو چندان داشته باشد .نتايق اين تحقینق بنا نتنايق تحقیقنات
گلدوست ( ،)1933کوساسی ( )5112پرستون – وايت ( ،)5119دولینكار ( )5119و کیو ( )5119مطابقت دارد(.)5،11،51،51
با نگاهی به موقعیت جغرافیايی و توجه به وضع آب و هوايی و اکولوژيكی منطقه که بستر بسیار مناسبی در جهت توسعه ورزش
عمومی به ويژه ورزش های مرتبط با محیط زيست هستند دارد ،می توان اهمیت و استعداد صنعت گردشگری را در استان زنجان
به روشنی دريافت .استان زنجان با دارا بودن جاذبه های طبیعی( قلل مرتفع و پوشیده از برف ،حیات وحش ،رود قزل ازون ،غارهای
مت نو و مناظر طبیعی زيبا) می تواند در ارتباط با گردشگری ورزشی سرمايه گذاری خوبی نمايد و با مهیا نمودن شرايط ورزش
هايی همچون کوهنوردی ،صخره نوردی ،شكار ،قايقرانی ،طبیعت نوردی ،اسكی ،هاکی و ...از طريق ايجاد تاسیسات زيربنايی
جهت راه اندازی فعالیت های ورزشی وگردشگری ورزشی موجب درآمدهای هنگفت شود .داشتن پتانسیل های الزم جهت راه
اندازی فعالیت های مختلف ورزشی از طريق راه اندازی سايت های بسیار عظیم و مجهز ورزشی بسیار مهم است .برای اينكه بتوان
فعالیتهای مختلف گردشگری ورزشی را اجرا نمود ،نخست بايستی در بخش سختافزاری(يعنی احداث مراکز اقامتی و پذيرايی،
فرودگاهها ،راههای ارتباطی و )...و س س بخش نرم افزاری (استفاده از مديران متخصص و مجرب و بحث فرهنگی و  )...اقدامات
الزم صورت گیرد.
لذا ،در راستای اهداف تحقیق حاضر پیشنهاد می شود سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی وگردشگری استان که سازمان متولی
گردشگری است با همكاری سازمانهای متولی ورزش کشور و به تبع آن فدراسیونهای ورزشی جلسات ،دوره های تنوجیحی و
آموزشی با موضوعات مربوط به گردشگری ،ورزش ،وگردشگری ورزشی برگزارکنند و با امضای تفاهم نامه هايی در اين زمینه
در جهت توسعه و ترويق گردشگری ورزشی در کشور گامهای ماثری بردارند.
پي نوشتها
5. cosasi
6. cozak
7. Yamaguchi
8. jago

1. Gibson
2. tourism
3. sport
4. choo

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی79 /

منابع
 .1فتح اللهی ،امید ،محرم زاده ،مهرداد (" .)1931بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از ديدگاه مديران و دست اندرکاران
ورزش ايران و ترکیه".
 .5گلدوست عذرا (" .)1933بررسی عوامل و راهكارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان اردبیل" .پايان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه ارومیه
 .9گی .چاک .وای .)1911( .جهانگردي در چشم اندزاي جامع .ترجمۀ دکتر علی پارسیان و دکتر سید محمد اعرابی ،دفتر پژوهشهای فرهنگی،
چاپ اول ،تهران..
 .8احسانی ،کامران( .)1921پژوهش براي آرامش دور از خشکیها .تیزابي ،فرانکلین ،دانشگاه تهران ،دانشكده هنرهای زيبا.
 .2پارسیپور و قاسمی( .)1938گردشگري ورزشي ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس مديريت ورزشی ،اصفهان.
 .1خطیب زاده ،مهدی ،هنرور ،افشار( ) 31ويژگی های جمعیت شناختی و اولويت گردشگران ورزشی ايران ،مجموعه مقاالت همايش تفريحات ورزشی،
تهران
7. Gibson, H. J. (2005) Sport tourism: a critical analysis of research. Sport Management Review
 .3ارشادیفرد ،رسول ،1933 ،تبیین عوامل توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل ،پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
 .3خذرلی ،جبرائیل( .)1931قابلیت های اکوتوريستی استان آذربايجان غربی و تعیین ظرفیت جذب گردشگر وجهانگرد در اينن زمیننه .اولنین همنايش بررسنی قابلیتهنا،
موانع و راهكارهای توسعه گردشگری استان آذربايجان غربی ،ارومیه.
10. Green B , and L Chalip (1988). sport tourism in city: The role of sport in economic and social regeneration
Routledge , Florence. KY , USA
 .11محرم زاده و مهرداد  )1933( .اصول و مباني گردشگري ورزشي -انتشارات ارومیه -جهاد دانشگاهی واحد استان آذر بايجان غربی
12. Thapa, B .Pennington-Gray, L. Holland, S (2002). Assessing the validity of an outdoor recreation model for
tourists to florida.
 .19ادبی فیروز جاه ،جواد؛ کوزه چیان ،هاشم؛()33بررسی مهم ترين جاذبه های طبیعی ورزشی ماثر بر توسعه ورزشی کشور از ديدگاه کارشناسان ورزشی
و گردشگری ،نشریه مدیریت ورزشي حر كت شماره 1
 .18احسانی ،محمد ،همكاران()33تعین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور ،نشریه مدیریت ورزشي حر كت شماره 8
 .12ناصری (" .)1912شناسايی موانع موثر در توسعه صنعت توريسم ايران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توريست" ،پايان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
16. Cho, kwang-Min (2004). “Developing Taekwondo as a tourist commodity”. IJASS, 13(2), 53-62.
17. Ko sasi, V(2005) sports tourism, in Inndia, Journal of sports tourism
18. Kozak M (2005) Comparative analaysis of tourist motoivations by nationality and destinations , tourism
management
19. Yamaguchi. Y. (2004) sports tourism, sport volunteer and sport for all
20. Deery,M& Jaago,L (2006)the management of sports tourism, in Heather Gibson
 .51قیامی راد ،امیر ،محرم زاده ،مهرداد؛ رابطۀ ديدگاه مديران ورزشی و مديران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ايران ،فصلنامه
المپیک ش 85
 .55هنرور افشار ( " .)1939عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رويدادهای ورزشی بین اللملی در کشور از ديدگاه مديران و دست اندرکاران
ورزشی و مديران گردشگری" .پايان انامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران
23. Chalip, L. Green, B. C., & Hill, B. (2003): Effects of sport event media on destination image and intention to
visit. Journal of Sport Management
24. Braz J. I (2002)Sport for all moves people around the global.
 .52خلیل زاده منصور و همكاران( )1931امکان سنجي توسعه گردشگري ورزشي در استان آذربایجان غربي
26. Dolnicar, S., 2003, "Who is Riding the wave? An investigation into development and psychographic
characteristics of surf Tourists ". Coffs Harbour, Australia

