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چکیده

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی 
حتی  و  آن  از  ناشی  سرشار  درآمدهای  به  دستیابی  المللی جهت  بین  و  ملی  عرصه  در 
بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق 
پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی 
خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزشیکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه 
گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان 
ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر 
که از طریق سرشماری انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و 
در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های 
سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده 
نهایتًا  که  است  در جامعه بخش کمی شده  این شاخص ها  آزمون  به  اقدام  است. سپس 
یک متغیر )جذابیت محیطی( در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی 
سیاستگذاری فرهنگی شامل مؤلفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع 
جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تأیید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و 
تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی 
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297 کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تالش در 
جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در 

بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: سیاستگزاری، جذابیت محیطی، صنعت گردشگری، توسعه
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مقدمه:

تالش های  و  اقتصادی  توسعه  برای  مهم  منبعی  عنوان  به  گردشگری  امروزه صنعت 
برنامه ریزی استراتژیک هر کشوری در جهان محسوب می شود )یوسال1 و همکاران، 2016(. 
اهمیت گردشگری تا حدی است که قرآن مجید نیز به آن اشاره می کند. قرآن کریم در بیش 
از 20 آیه سیر و سفر را مورد سفارش قرار داده و با صیغٔه امر آورده است و این صنعت 
را عامل مؤثر در تعامل فرهنگ ها، برقراری و تحکیم انس و الفت بین ملت ها می داند و 
موجبات بهبود ارتباطات بین المللی، بهبود سالمت جامعه و سایر منافع اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و توسعٔه مناطق می شود )موحد، 1393(.
از 49 کشور درحال  بیش  در  امروزه صنعت گردشگری  آمارهای موجود،  اساس  بر 
توسعه، راهبردی است برای افزایش درآمد و فقرزدایی این کشورها. به عبارت روشن تر، 
جهانگردی مولد اقتصاد، موجد فرصت های شغلی در اقتصاد کشورها، روشی برای مشارکت 
در صلح جهانی از طریق تفاهم بینالمللی و ایجاد روابط دوستانه و تعامل فرهنگی و نیز یکی 
از مهم ترین نشانه های ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی است )هاشمی، 1394(. گردشگری 
اغلب به عنوان حرکت و سیر افراد از مکان اولیه خود به دیگر اماکن با توجه به منافع مرتبط 
با آن مد نظر قرار گرفته و یکی از بزرگترین صنایع با میزان رشد سریع در دنیا قلمداد 

می شود )البدیع و همکاران2، 2017(.
از سوی دیگر، امروزه ورزش مفهوم وسیعی به خود گرفته است، به گونهای که چیزی 
فراتر از یک نوع فعالیت دسته جمعی، تفریح و سرگرمی می باشد. نگرش علمی به ورزش 
باعث شده تا آن به یکی از اثر گذارترین پدیده ها دروضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
به عنوان یک قدرت مؤثر در  و فرهنگی جوامع مبدل گردد )خسروی، 1385(. ورزش 
در  مهمی  نقش  غیرمستقیم،  و  مستقیم  تأثیرات  با  اقتصادی،  و  اجتماعی  توسعۀفرهنگی، 
اقتصاد کشورها دارد. در قرن حاضر ورزش از ملزومات زندگی معاصر است )مطالعات 
تفضیلی کمیته ملی المپیک( و بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب می شود )پارسائیان، 
1382( و نیز یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سرتاسر جهان 
در آن اشتغال دارند. ورزش به حدی در جوامع امروزی رسوخ کرده که عنوان می شود 
دیگر  از سوی  است.  گردشگری  و  سفر  برای  انگیزه  ایجاد  عوامل  متداول ترین  از  یکی 
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299 صنعت مسافرت و گردشگری بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید 
)اصفهانی، 1387(. گردشگری بین المللی تأثیر روشنی بر رشد اقتصادی ازطریق شیوه های 
گوناگون مانند درآمدهای مستقیم از گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش 
و  اجرایی  و  تکنولوژیکی  مهارتهای  که  دارد  اقتصادی  مستندات  به  توجه  با  گردشگری 
بسیاری از پیامدهای ممکن را در بخشهای دیگر به همراه خواهد داشت )استریکلند- مونرو 

و مور3، 2013(.
این نوع گردشگری، در چند دهٔه اخیر رشد فراوانی داشته است. بسیاری از کشورها 
در این زمینه اقدام به پژوهش، برنامهریزی، سرمایهگذاری و به ویژه بازاریابی می کنند و 
از این محل توانستهاند گردشگری را در کشور خود توسعه داده و از فواید زیاد آن در 
زمینههای اقتصادی بهره برداری کنند )عباسی، 1389(. تعاریف و دیدگاههای مختلفی دربارۀ 
جهانگردی ورزشی ارائه شده است. وید و بال گردشگری را سپری کردن اوقات فراغت 
با فعالیتهای ورزشی، به عنوان تماشاگر یا شرکت کننده، تعریف می کنند )اصفهانی،1388(. 
تعریف دیگری از گردشگری ورزشی این چنین است: »مسافرت به دالیل غیرتجاری برای 
مشاهده یا شرکت در فعالیتهای ورزشی که دور از محل زندگی باشد« )هیگام4، 2004(. از 
تعاریف فوق می توان به دو نوع گردشگر ورزشی فعال و غیر فعال اشاره کرد. در گردشگری 
ورزشی فعال خود فرد در فعالیتهای ورزشی شرکت می کند، در حالی که در گردشگری 
ورزشی غیر فعال افراد عموماً به عنوان تماشاگر، فعالیت های ورزشی را مشاهده می کنند.

در واقع سیاستگذاری برای سازمان های غیرتجاری از جمله سازمان های ورزشی به منزلٔه 
روش و وسیله ای برای ارتباط با مردم است )محرم زاده، 1385(. با این نگرش جدید در 
بازاریابی دیگر نمی توان محصول را تنها به اشیای فیزیکی محدود ساخت، بلکه هر چیزی 
به صورت خدمت قابل ارائه یا نیاز قابل برآورده شدن را می توان محصول قلمداد کرد که 
شامل افراد، سازمان ها، خدمات، مکان ها و عقاید است )اتقیا، 1384(. بدیهی است که قرابت 
و روابط فرهنگی ملل، از آنجا که پایه و اساس صلح و دوستی و به تبع آن روابط اقتصادی 
میان آن هاست، در توسعه همه جانبه آن ها نیز سهم بسزایی دارد )کاظمی، 1387(. از جنبه 
دینی نیز باید گفت که در اسالم، مانند ادیان دیگر، بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژه ای 
شده است. شاید قرآن مجید نخستین کتابی باشد که اهمیت سیر و سیاحت و گردشگری را 
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به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آن ها خواسته است تا در زمین بگردند و در آثار 
بر جا مانده از گذشتگان بیندیشید و از تاریخ گذشتگان پند بگیرند. در مجموع، سیزده آیه  

شریف قرآن درباره سیر و سیاحت و زمین گردی و جهانگردی است.
عالوه بر تبعات اقتصادی، این صنعت آثار زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی نیز به 
همراه دارد. گرچه زیست بوم ها و زیستگاه های طبیعی مهم ترین آماج حمالت گردشگران 
حفظ  حتی  و  طبیعی  منابع  اتالف  از  جلوگیری  در  می توانند  گردشگران  لیکن  هستند. 
ارزش های فرهنگی نیز مؤثر باشند. گردشگری می تواند در اعتالی فرهنگی، ایجاد غرور 
ملی و حفاظت از یادمان های تاریخی نیز نقش ایفا کند. این در حالی است که هرگز نباید از 
آثار سوء فرهنگی در جامعه میزبان در قالب ایجاد تعارضات فرهنگی و دوگانگی اجتماعی 

نیز غافل ماند )توالیی، 1378(.
همچنین گردشگری و ورزش ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ دارند و در ترکیب با دیگر 
افزایش  و  فرهنگ  آتی  توسعٔه  در  اساسی  نقشی  می تواند  ورزشی  گردشگری  عوامل، 

)لی5، 2003(. باشد  داشته  المللی  بین  ارتباطات  توسعٔه  طریق  از  فرهنگی  آگاهی های 
به دلیل فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت  ایران  این است که در  نکتٔه مورد توجه 
و نبود راهبردهای مدون و مشخص، تا کنون از مقولٔه گردشگری ورزشی غفلت شده و 
فرصت های منحصر به فرد در کشور از دست رفته است. فواید و آثار فراوانی اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی گردشگری ورزشی و درک اهمیت داشتن 
جامعه ای سالم و با نشاط توسط مدیران، برنامه ریزان و مسئوالن و همچنین تمایل مردم به 
داشتن تعطیالت و تفریحات فعال و پویا، لزوم توجه به مقولٔه گردشگری ورزشی در کشور 
اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به پیش بینی برنامٔه توسعٔه پنجم کشور، ایران تا سال 2024 

ساالنه باید میزبان 20 میلیون گردشگر باشد.
ازاین رو که کشور به دنبال گسترش وجذب گردشگر خارجی در ایران است وضیعت 
گردشگری ورزشی نیز یکی از موضوعات کامل قابل توجه در این زمینه است پس بررسی 
راهکارها و نقش سیاستگزاری های فرهنگی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران 
می تواند به این صنعت کمک فراوانی داشته باشد و با توجه به مطالعات انجام گرفته در 
زمینه گردشگری فرهنگی ورزشی می توان گفت که بجز چند مورد محدود، تاکنون تحقیقی 
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301 خاص در این زمینه انجام نشده است و بیشتر تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به صورت 
عام به توسعه راهکارها و تدوین برنامه ها پرداخته شده است. بر همین اساس این مطالعه به 
دنبال شناسایی مؤلفه های فرهنگی در صنعت گردشگری جهت سیاستگذاری فرهنگی در 

امر گردشگری ورزشی می باشد.

ادبیات تحقیق:

گردشگری
اقتصادی می دانند  فرد  به  منحصر  را یک فرصت  نویسندگان، گردشگری  از  بسیاری 
)ارباسلی6، 2000، سینکلر و استبلر7، 1997. کوپر و الکوود1994،8(. سازمان بین المللی 
جهانگردی )WTO( معتقد است جهانگرد کسی است که به کشورهایی که در آن اقامت دائم 
ندارد سفر می کند و هدفش انجام فعالیت های درآمد ساز نیست و در داخل مرزهای کشوری 

که به آن سفر می کند، حداقل یک شب وکمتر از یک سال اقامت می نماید.
در میان تعاریف این حوزه به نظر ایم تعریف کامل باشد که گردشگری به فعالیت های 
اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر  اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر 
یادآوری  بازگشت و حتی  اقامت،  به مقصد،  برنامه ریزی سفر، مسافرت  قبیل  از  فعالیتی 
انجام  از سفر  بعنوان بخشی  نیز می شود. همچنین فعالیت های که گردشگر  خاطرات آن 
می دهد نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد. بطور 
کلی می توان هر گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر برای یک سیاحتگر اتفاق 

می افتد گردشگری تلقی کرد )میل و مورسون، 1992(.

جایگاه گردشگری در توسعه ملی
سازمان های  از  بسیاری  لیکن  است.  المللی  بین  فعالیت  یک  گردشگری  چند  هر 
گردشگری در بازار ملی یا محلی مشغول به کارند. بخش عمده ای از این فعالیت ها در داخل 
مرزهای ملی صورت می گیرد و در چرخه اقتصادی ملی جایگاهی عظیم دارد )لومسدن، 
1997(. معمولی ترین شکل سفر آن های است که توسط اهالی یک کشور انجام می شود 
و هزینه جهانی آن حدود ده برابر گردشگری بین المللی می باشد )کوپر و فلچر، 1380(. 
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مزایای عمده گردشگری در تحریک رشد اقتصادی به واسطه افزایش تعداد مشاغل موجود 
در مقصد گردشگری و شرکت هایی که طور مستقیم و غیر مستقیم خدمات الزم را برای 
گردشگران فراهم می کنند، تجلی می یابد. روند خدمت به گردشگران، به یک نیروی کاری 
بزرگ و متنوع، با مشخصات حرفه ای متفاوت نیاز دارد. بر همین اساس؛ یکی از مزایای 
قابل توجه از فعالیت های گردشگری را می توان در مشاغل مرتبط با مدیریت مستقیم مقصد 
مشاهده کرد. ایجاد فرصت های شغلی جدید به واسطه توسعه مقصد گردشگری موجب 
ارتقا سطح زندگی در میان جمعیت محلی شده که به نوبه خود می تواند در افزایش میزان 

هزینه نمودن متقاضیان نقش داشته باشد. )بانگز9، 2016(
عواملی مانند کوتاهی فاصله ها، آشنایی با زبان، نبود مقررات عبور از مرز و تبدیل پول، 
اطمینان به امنیت ناشی از بومی بودن و صرفه جویی در هزینه های سفر، موجب گسترش 
گردشگری داخلی می شوند. گردشگری داخلی یک بازار مؤثر در دست برنامه ریزان اقتصاد 
ملی است تا با توزیع مجدد درآمدها و جریان بیشتر و سریع تر پول و ایجاد اشتغال بر مشکل 
بیکاری فائق آیند )رضوانی، 1382(. در همین راستا نتایج تحقیقات گوناگون حاکی از آن 
است که به ازای هر 10 جهانگرد خارجی که وارد کشور می شوند یا 30 جهانگرد داخلی، 

یک شغل ایجاد می شود.
از منظری دیگر، جهانگردی ورزشی می تواند تعداد قابل توجهی از نیروی جوان، فعال 
و آماده آموزش را در قالب نیروهای داوطلبی به کار گمارد که عالوه بر کمک به برگزاری 
هر چه بهتر مسابقات و رویدادهای ورزشی، با کوله باری از تجربه، خود را برای فعالیت های 

آتی آماده کنند.
در همین رابطه گردشگری ورزشی فعالیتی است که در آن یک گروه از مردم به مکان 
گروه دیگر برای گذراندن اوقات فراغت و بهبود آمادگی جسمانی و کسب چارچوب روحی 
و ذهنی سالم برای ایجاد روابط اجتماعی از طریق ورزش مسافرت می کنند و حداقل 24 
ساعت و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می کنند. به عبارت دیگر گردشگری ورزشی شکل 

نهایی از ورزش است که تغییر مکان و گردش را نیز شامل می شود )اندرف3،1995،10(.
در کل گردشگری ورزشی سه نوع است و سه رفتار عمده را در بر می گیرد:

شرکت کردن )گردشگری ورزشی فعال(.
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303 تماشا کردن )گردشگری ورزشی رویداد یا غیر فعال(.
از  بازدید  مثل  ورزش  و  فرهنگ  به  مربوط  مشهور  جذابیت های  از  کردن  بازدید 
شخصیت های ورزشی، موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره )گردشگری خاطرات 
ورزشی( )گیبسون 2005(. مطمئناً کسب میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی به ویژه جهانی، 
ورزشی،  اماکن  احداث  شهرها،  توسعه  زمینه های  جهانی،  هویت  و  اعتبار  کسب  سوای 
جاده ها و هتل ها و نهایتاً ایجاد ارتباط بین المللی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

زاده، 1385(. )محرم  می گردد 

سیاستگذاری فرهنگی
سیاستگذاری فرهنگی عبارت است از »تعیین خط مشی ها و راهبردهـای کـالن فرهنگی 
برای رسیدن به اهداف چهارگانه توسعه فرهنگی یعنی همکاری های فرهنگـی؛ مشارکت 
فرهنگی؛ میراث فرهنگی و هویت فرهنگی که یونسکو نخـستین بـار بـا ارائـه مفهوم توسعه 
فرهنگی آن را مطرح نمود )حسینلی 1379(. یکـی از صـاحبنظراِن این حوزه با تمایز بین 
هدف های سیاسـتگـذاری فرهنگـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه سیاسـتگـذاری فرهنگـی 
گـاه سیاسـتگـذاری بـرای توسـعه فرهنـگ اسـت و گـاه سیاستگذاری برای توسعه پایدار، 
که در اولین کاربرد، فرهنگ به مفهوم محدودتر و در دومین نگرش به مفهوم وسیعتر به کار 
می رود. در نگرش اخیر بر نقش مرکزی فرهنـگ در توسعه تاکید می شود )اشتریان، 1380(. 
صاحبنظر دیگری در چارچوب دانش سیاستگذاری، سیاستگذاری فرهنگی از نوع برنامه 
را ریـزی راهبـردی می داند کـه از آرمانها و ارزش های جامعه ایدئولوژی الهام می گیرد 

)اجاللی،1379(.
تمامی  در  باالیی  مشارکت  سفر  و  گردشگری  صنعت  اینکه  به  توجه  با  کلی  بطور 
فعالیت های اقتصادی در سطح منطقه ای و مّلی دارد. این صنعت زمانی موفق خواهد بود که 
تمامی نهادها و سازمان های رسمی و غیر رسمی ایجاد شده در این حوزه فعالیت های خود 
را به نوعی هماهنگ نموده و با یکدیگر همکاری داشته باشند )لیدا11، 2012(. برای صنعت 
گردشگری در یک کشور مهم است تا مزیت های رقابتی خود را به واسطه منابعی که امکان 
دستیابی به آنها وجود دارد و به نوعی تضمین شده است؛ حفظ نموده و یا افزایش دهند. با 
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توجه به روند فعلی حاکم بر فعالیت های مرتبط با این صنعت در سطح بین المللی، مبناهای 
اصلی ایجاد مزیت رقابتی را می توان در قالب ارائه پاسخ سریع، بهبود مستمر خدمات و 
محصوالت، ارائه خدمات بیشتر، زمینه سازی برای دارا بودن قابلیت ها و شایستگی های 
متمایز و دارا بودن نیروهای ماهر و آموزش دیده برای یک دوره زمانی بلند مدت متصور 

بود )کراجا و عثمانی12، 2013(.

پیشینه تحقیق:

تنها  امکانات جدید  و  مربیگری  کلینیک های  که  دریافتند   )2016( و همکاران  گرین 
دو تاکتیک در نظر گرفته شده است که عمدتاً باعث افزایش مشارکت ورزشی و توسعه 
می شوند. تدوین و اجرای استراتژی ها و تاکتیک ها نیازمند مکانی است که از ابتدا و انتهای 

یک رویداد باید وجود داشته باشد.
به  در  نقش مهمی  دریافتند سازمان های ورزشی می توانند  کنلی و همکاران )2015( 
حداکثر رساندن نتایج گردشگری از رویدادهای ورزشی مهم داشته باشند و همچنین نشان 
می دهد که در مقیاس کوچکتر، »پایین به باال« اتحاد متقابل بخش می تواند در به حداکثر 

گردشگری از رویدادهای مهم ورزشی کمک کند.
ساتو و همکاران )2014( دریافتند که یافته های جمعیت شناختی مثل سن، درآمد، اسکان 
با حجم گردشگران مرتبط هستند. همچنین افرادی که بیشتر در ورزش درگیر هستند پول 

بیشتری در این زمینه هزینه می کنند )عامل روان شناختی(.
المال و همکاران )2014( از یافته های نظرسنجی در EURO 2008 دریافتند گزارشات 
با  بسیار ناهمگن بودند. به عنوان مثال، هتل ها در شهرستان ها از مسابقات بهره برده اند. 
نگاهی به تأثیر بلند مدت تنها بخش کوچکی از شرکت ها معتقد به اثر مثبت مسابقات بودند. 

جالب توجه است.
لی و همکاران )2012( دریافتند که بازی های شرق آسیا موجب تحریک عالقه ساکنین 
به ورزش در اوقات فراغت می شود. همچنین موجب تشکیل و اتخاذ سیاست های مربوطه 
برای پرورش فرهنگ ورزش در جامعه و ایجاد سالمت عمومی در شهر میزبان می شود، این 

در نهایت به نفع گردشگری محلی است.
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305 دوسا13 و همکاران )2011( دریافتند بیشتر افراد به دنبال آرامش و استراحت و فرار از 
زندگی شهری، از طریق ارتباط با طبیعت گردشگری روستایی را انتخاب کردند، اولویت های 
بعدی بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی و دیدن اماکن جدید، رفتن به دامان طبیعت و دیدن 

پارک های طبیعی و نهایتاً دیدن دوستان و اقوام و شرکت در جشن های محلی می باشد.
خواکین و دیگران14 )2010( دریافتند که مشکل درصد قابل توجهی از خانواده های 
اسپانیایی برای گردشگری محدودیت های بودجه ای بود. عالوه بر این متغیرهای دیگر، از 
جمله سطح آموزش و پرورش، سن و موانع مربوط به وضعیت بد بهداشت، در تعیین درجه 

محدودیت های خانواده اهمیت داشتند.
مهدی زاده و همکاران )1396( دریافتند که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، کیفیت اسکان 
در هتل ها مهم ترین نقطه قوت، عدم وجود افراد متخصص در پست های مختلف مهم ترین 
نقطه ضعف، وجود داد و ستد و بازار وسیع در مشهد مهم ترین فرصت و عدم وجود حامیان 

مالی ورزشی مهم ترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر مشهد می باشد.
 سلطان حسینی و همکاران )1394( دریافتند که برخورد مناسب مردم کشور میزبان و 
وجود یک محیط آرام و مناسب برای گردشگران، باال بودن سطح ورزشی کشور میزبان و 
ارائه پاداش های مناسب و قابل توجه و جوایز ارزنده برای نفرات یا تیم های برتر، باید بیش 

از سایر عوامل مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرند.
خدمات  کیفیت  نقش  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )1393( همکاران  و  زاده  خطیب 
گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دریافتند اگرچه هر سه متغیر 
»کیفیت دسترسی«، »کیفیت مجموعه ورزشی« و »کیفیت مسابقه« تأثیر معناداری بر تمایل به 
بازگشت گردشگران ورزشی دارند، اما تأثیر کیفیت دسترسی بیش از دو متغیر دیگر است.
یزدان پناه و همکاران )1392( در پژوهشی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری ورزشی 
آوری  نقل، جمع  و  بهبود حمل  فراغت،  اوقات  تجهیزات  افزایش  کردند:  بیان  را چنین 
اطالعات مربوط به گردشگری، استفاده از فن آوری های جدید، خدمات خوب ویزا، توسعه 

تبلیغات رویدادهای ورزشی و افزایش نظارت بر بخش گردشگری ورزشی.
در  ثباتی  بی  و  که ضعف  داد  نشان   )1391( امیری  و  نسب  ممقانی  تحقیقات  نتایج 
مدیریت، دوری از مراکز جمعیتی و مراکز بزرگ شهری کشور، نبود احساس امنیت در 
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گردشگرران، کم توجهی دولت مردان با این منطقه، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی سازمان 
مرتبط در زمینه گردشگری از علل اصلی توسعه نیافتگی گردشگری در چابهار هستند.

صداقتی و همکاران )1390( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که: 1. نوع شغل و داشتن 
اوقات فراغت کافی 2. سطح پایین رویدادهای ورزشی 3. تأثیر نامطلوب بدی آب و هوا 4. 
محدودیت بیشتر زنان گردشگر نسبت به مردان 5. ناکافی بودن زمان و عدم تبلیغات 6. عدم 

دسترسی به بلیط به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده گردشگری ورزشی می باشد.

روش شناسی

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته بوده است که در واقع ترکیب دو 
روش کیفی و کمی در آن استفاده شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و 
از نوع پژوهش های میدانی است. در این پژوهش ابتدا با مرور مطالعات گذشته و مصاحبه 
این حوزه  در  سیاستگذاری  و  ورزشی  گردشگری  توسعه  آگاه، شاخص های  خبرگان  با 
شناسایی شد. این مصاحبه ها تا حد اشباع پیش رفت )مرحله کیفی(. در نهایت فهرستی 
از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج شد. سپس با 
استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی شاخص های توسعه گردشگری ورزشی پرداخته شد.
جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی خبرگان سیاستگذارای گردشگری و ورزشی 
شامل مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، اعضای کمیسیون گردشگری ورزشی 
کمیته ملـی المپیـک، مدیران سازمان ایرانگردی و جهانگردی، اعضای انجمنگردشگری 
ورزشی فدراسیون ورزش همگانی، مدیران فدراسیونها، مدیران ستادی وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک و متخصصان مدیریت ورزشیو گردشگری کشور بوده است که با توجه 
به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی افراد انتخاب شده اند. در بخش کمی نمونه 
آماری با توجه به محدود بودن سعی بر آن است که بـه صورت تمام شمار باشد که شامل 
کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان ستادی کشور به تعداد تقریبی 
135 نفر بوده. پس از ورود پرسشنامه ها و داده آمایی، تعداد 19 پرسشنامه از گرودنه تحلیل 
خارج و مابقی معادل 116 پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روائی محتوایی 
پرسشنامه با کمک چندین تن از اساتید صاحب نظر در حوزه تحقیق صورت گرفت و پایایی 



ی
زش

ور
ی 

گر
دش

گر
ت 

صنع
در 

ی 
ماع

جت
- ا

ی
نگ

ره
ی ف

ذار
تگ

اس
سی

307 آن از روش آلفای کرونباخ معادل 0/83 می باشد که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد 
استفاده، از قابلیت پایایی الزم برخوردار می باشد. تجزیه و تحلیل یافته ها بر اساس تست 
بارتلت و KMO، تحلیل عاملی تاییدی، آزمون های کلموگروف اسمیرنف، t تک نمونه ای در 

نرم افزار SPSS 19 انجام شده است.

یافته ها:

سؤاالت   KMO و  بارتلت  تست  عاملی  تحلیل  آزمون  نتایج  دهندٔه  نشان   1 جدول 
می باشد. پرسشنامه 

KMO جدول 1: نتایج آزمون تحلیل عاملی تست بارتلت و

نتایجآزمون
KMO 0/831آزمون
0/001آزمون بارتلت

 )KMO=872/0( همانطور که قابل مشاهده است حجم نمونه ها جهت تحلیل متناسب بوده
و آزمون کرویت بارتلت به لحاظ آماری معنی دارمی باشد )P≤0.01(، در ادامه خروجی های 
تاییدی عوامل در جدوال 2 تا 5 گزارش شده، همانطور که قابل مشاهده است عواملی که 
همبستگی درونی مناسبی داشتند، انتخاب شد. از این به جزء 7 گویه، بقیه گویه ها از شرایط 

الزم، برخوردار بودند.
جدول 2: مؤلفه جذابیت مقاصد گردشگری

بار عاملیگویه ها
کیفیت خدمات لیگ جهانی )مسابقه، دسترسی، مجموعه ورزشی، اقامتگاه( نقش مثبتی بر کیفیت 

ادراک شده از مقصد گردشگری و توسعه گردشگری ورزشی دارد.
0/77

تمیز بودن و بهداشتی بودن مقاصد گردشگری ورزشی ایران در جذب گردشگران خارجی برای 
لیگ جهانی تاثیرگذار است.

0/68

اطالع رسانی در مورد مقاصد گردشگری ورزشی، تمایل افراد را به بازدید از این مقاصد بیشتر 
می کند

0/66

در نظر گرفتن مقاصد گردشگری ورزشی فصلی، برای گردشگران خارجی در توسعه گردشگری 
تاثیرگذار است.

0/6

تنوع مقاصد گردشگری ورزشی ایران، ایجاد تجربه جدیدی برای گردشگران ورزشی خارجی 
ارائه می دهد.

0/57
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0/47بازاریابی تورهای گردشگری بین المللی در ایران سبب توسعه مقاصد گردشگری می شود.
کسب میزبانی رویدادهای ورزشی در شهرهای بزرگ یا تاریخی کشور در توسعه– گردشگری 

ورزشی مؤثر است
0/43

ارزان قیمت بودن مقاصد گردشگری ایران برای خدمات رسانی به گردشگران ورزشی خارجی با 
توسعه گردشگری در این رویدادها مرتبط است.

0/42

معروف بودن و دارا بودن شهرت جهانی مقاصد گردشگری ورزشی ایران برای تیم های حاضر در 
لیگ جهانی، سبب جذب گردشگران بیشتری خواهد شد.

0/32

جدول 3: مؤلفه جذابیت محیطی

بارعاملیگویه ها
مدرن و پیشرفته بودن کمپ ها و اردوگاه های ورزشی برای تیم های لیگ جهانی در توسعه 

گردشگری ورزشی تاثیرگذار است.
0/62

0/46مهمان نوازی کارکنان مقاصد گردشگری ورزشی با جذب گردشگران خارجی مرتبط است.
0/33مقاصد گردشگری ورزشی ایران از جاذبه ها و چشم انداز زیبایی برخوردار است.

مقاصد گردشگری ورزشی ایران مکانی آرام برای تفریح و گذران اوقات فراغت گردشگران 
خارجی هستند.

0/33

0/13مقاصد گردشگری ورزشی ایران دارای تفریحگاه ها و سرگرمی های متنوع است.
0/15مقاصد گردشگری ورزشی ایران از آب و هوای مطلوبو دلپذیری برخوردار است.

0/03مقاصد گردشگری ورزشی ایران برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی مطلوب است
0/15-مقاصد گردشگری ورزشی ایران مکانی امن و مطمئن برای گردشگران خارجی هستند

جدول 4: مؤلفه تنوع جاذبه

بار عاملیگویه ها
مناطق بیابانی ایران برای گردشگران ورزشی خارجی مطلوب هستند و موجب جذب گردشگران 

می شود.
0/59

0/31ایران از دریا و سواحل جذاب و زیبایی برای جذب گردشگران ورزشی خارجی برخوردار است.
0/31ایران از مناطق کوهستانی مناسبی برای جذب گردشگران ورزشی خارجی برخوردار است.

جدول 5: مؤلفه عوامل فرهنگی

بارعاملیگویه ها
وجود مناطق و ارزش های کهن و باستانی در مقاصد گردشگری ورزشی ایران، عاملی در جذب 

گردشگران ورزشی خارجی به این مناطق است.
0/46

زبان هر منطقه گردشگری و احساس راحتی با آن، در انتخاب مقاصد گردشگران ورزشی 
خارجی مؤثر است.

0/38
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309 سبک آشپزی و تنوع غذایی مناسب برای گردشگران، در انتخاب گردشگران ورزشی خارجی 
مؤثر است.

0/35

گستردگی میزان جمعیت ساکنان مقاصد گردشگری در انتخاب مقاصد گردشگران ورزشی 
خارجی مؤثر است.

0/31

0/23نوع پوشش لباس در ایران، از موانع انتخاب مقاصد گردشگری ورزشی خارجی است.
گردشگران خارجی اصوالً به دنبال مقاصد گردشگری هستند که زنان و مردان در کنار یکدیگر 

راحت باشند.
0/15

0/02رفتار و آداب ساکنین مقاصد گردشگری مانعی در انتخاب آن ها توسط گردشگران خارجی است.
محدودیت های جنسیتی )زنان و مردان( در مقاصد گردشگری ورزشی ایران، مانعی در انتخاب 

گردشگران ورزشی خارجی است.
-0/07

در ادامه پیش از انجام آزمون های آماری و به جهت استفاده یا عدم استفاده از آزمون های 
پارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد )جدول 6(.

جدول 6-آزمون کولموگروف اسمیرنف

متغیر
آماره ها

zpتوزیع
نرمال1/2850/073جذابیت مقاصد گردشگری

غیر نرمال1/7850/003جذابیت محیطی
غیر نرمال1/7180/005تنوع جاذبه

غیر نرمال1/6840/007مسائل فرهنگی

بر اساس جدول 6 ابزار مورد استفاده برای متغیر جذابیت مقاصد گردشگری، آزمون تی 
و برای سایرمتغیرها از آزمون دو جمله ای )متناسب با طیف 5 ارزشی مورد استفاده در این 
پژوهش عدد 3 به عنوان عدد مبنا قرار گرفت( استفاده شده است که نتایج آن در جداول 7 

تا 10 قابل مشاهده است.
جدول 7. نتایج آزمون تی تک نمونه ای معیارهای جذابیت مقاصد

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف استانداردمیانگینمعیارها
معروف بودن و شهرت جهانی 

مقاصد
40/91311/7881150/001

میزبانی رویدادهای ورزشی در 
شهرهای بزرگ یا تاریخی

4/130/779732/151150/001

4/100/848010/141150/001ارزان قیمت بودن مقاصد
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4/270/870783/151150/001کیفیت خدمات لیگ جهانی
وجود زیرساخت های با کیفیت و 

مطلوب مقاصد
4/310/702076/201150/001

4/310/838834/161150/001تمیز بودن و بهداشتی بودن مقاصد
4/180/851653/141150/001تنوع مقاصد گردشگری ورزشی
4/070/845404/131150/001مقاصد گردشگری ورزشی فصلی
اطالع رسانی در مورد مقاصد 

گردشگری ورزشی
4/280/870657/151150/001

بازاریابی تورهای گردشگری 
بین المللی

4/270/640455/211150/001

جدول 8. نتایج آزمون دوجمله ای معیارهای جذابیت محیطی

میزان معناداریمشاهده شدهتعدادطبقهمعیارها

m ≤3480/41جاذبه ها و چشم انداز زیبایی
0/077

m>3680/59

m ≤3720/62مکانی آرام برای تفریح و گذران اوقات فراغت
0/001

m>3440/38

m ≤3200/17مهمان نوازی کارکنان
0/001

m>3960/83

m ≤3160/14مدرن و پیشرفته بودن کمپ ها و اردوگاه های ورزشی
0/001

m>31000/86

جدول 9. نتایج آزمون دوجمله ای معیارهای تنوع جاذبه

میزان معناداریمشاهده شدهتعدادطبقهمعیارها

m ≤3400/34دریا و سواحل جذاب و زیبا
0/001

m>3760/66

m ≤3240/21وجود مناطق کوهستانی
0/001

m>3920/79

m ≤3400/34مناطق بیابانی مطلوب
0/001

m>3760/66
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جدول 10. نتایج آزمون دوجمله ای معیارهای فرهنگی

میزان معناداریمشاهده شدهتعدادطبقهمعیارها

m ≤3480/41نوع پوشش لباس در ایران
0/077

m>3680/59

m ≤380/07وجود مناطق و ارزش های کهن و باستانی
0/001

m>31080/93

m ≤3600/54گستردگی میزان جمعیت ساکنان مقاصد گردشگری
0/509

m>3520/46

زبان هر منطقه گردشگری و احساس راحتی با آن
360/31

0/001
800/69

سبک آشپزی و تنوع غذایی مناسب.
240/21

0/001
920/79

بر اساس نتایج تمامی مؤلفه ها به جزء یک مؤلفه مورد تأیید قرار می گیرد که در این 
صورت مدل نهایی تحقیق به صورت زیر است )شکل 1(.

شکل 1- الگوی نهایی تحقیق

سیاست های گردشگری 
ورزشی

جذابیت مقاصد گردشگری
معروف بودن و شهرت جهانی
میزبانی رویدادهای ورزشی
ارزان قیمت بودن مقاصد

کیفیت خدمات لیگ جهانی
وجود زیرساخت های با کیفیت و مطلوب

تمیز بودن و بهداشتی بودن مقاصد
تنوع مقاصد گردشگری ورزشی
مقاصد گردشگری ورزشی فصلی

اطالع رسانی مقاصد گردشگری ورزشی
بازاریابی تورهای گردشگری بین المللی

جذابیت محیطی مقاصد
جاذبه ها و چشم انداز زیبایی

مکانی آرام برای تفریح و گذران اوقات 
فراغت

مهمان نوازی کارکنان
مدرن و پیشرفته بودن کمپ ها و 

اردوگاه های ورزشی

تنوع جاذبه مقاصد
دریا و سواحل جذاب و زیبا

وجود مناطق کوهستانی
مناطق بیابانی مطلوب

عوامل فرهنگی مقاصد
نوع پوشش لباس در ایران

وجود مناطق و ارزش های کهن و باستانی
زبان هر منطقه گردشگری و احساس 

راحتی با آن
سبک آشپزی و تنوع غذایی مناسب.
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بحث و نتیجه گیری:

 صنعت گردشگری بیش از هر صنعت دیگری حرکت سرمایه و انتقال پول و ارز را 
در مقیاس های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی را سبب گردیده به طوری که هزینه های 
صنعت  است.  جهانی  صادرات  و  ملی  ناخالص  تولید  از  بیشتر  مراتب  به  جهانگردی 
جهانگردی بعنوان صادرات نامرئی چنانچه خوب برنامه ریزی و هدایت شود درآمدزاترین 
و ارز آورترین صنعت است و سهم بسزایی در ایجاد فرصت های شغلی با توجه به ابعاد 
گسترده بیکاری، توزیع ثروت، رفع بی تعادلی های منطقه ای، کاهش فقر، ارتقاء سطح زندگی 

و معیشت افراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگی ایفا می کند.
در همین راستا مدیریت و بررسی مناطق و جاذبه های مشابه که در زمینه جذب توریست 
موفق هستند نیز در برنامه ریزی و طراحی تأسیسات و تسهیالت مطلوب برای منطقه مورد 
نظر کمک شایانی می کند. مورد دیگری که باید درباره آن مطالعه و برنامه ریزی کرد، نحوه 
سیاستگذاری فرهنگی برای ترغیب و جذب گردشگران و مسافران برای مسافرت و اقامت 

و بازدید از محل مورد نظر است.
و  گردشگری  توسعه  در  فرهنگی  سیاستگذاری  هدف  با  حاضر  پژوهش  رو  این  از 
در  تحقیق  آماری  بوده و جامعه  آمیخته  پژوهش  است. روش تحقیق  انجام شده  ورزشی 
بخش کیفی خبرگان سیاستگذارای گردشگری و ورزشی و در بخش کمی کلیه کارشناسان 
ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور بوده است. برای گردآوری 
داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. بر 
اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری 
ورزشی استخراج و در 7 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها 
در جامعه بخش کمی شده است که نهایتاً یک متغیر )جذابیت محیطی( در مدل نهایی حذف 
گردید. به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل 6 مؤلفه های جذابیت مقاصد 
گردشگری )معروف بودن و شهرت جهانی، میزبانی رویدادهای ورزشی، ارزان قیمت بودن 
مقاصد، کیفیت خدمات لیگ جهانی، وجود زیرساخت های با کیفیت و مطلوب، تمیز بودن و 
بهداشتی بودن مقاصد، تنوع مقاصد گردشگری ورزشی، مقاصد گردشگری ورزشی فصلی، 
اطالع رسانی مقاصد گردشگری ورزشی و بازاریابی تورهای گردشگری بین المللی(، تنوع 
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313 جاذبه )دریا و سواحل جذاب و زیبا، وجود مناطق کوهستانی و مناطق بیابانی مطلوب( و 
عوامل فرهنگی )نوع پوشش لباس در ایران، وجود مناطق و ارزش های کهن و باستانی؛ زبان 
هر منطقه گردشگری و احساس راحتی با آن، و سبک آشپزی و تنوع غذایی مناسب(، عوامل 
المللی گردشگری،  حقوقی و قانونی )شرایط برای گردشگران دینی، رعایت قوانین بین 
بهبود شرایط قانونی بین المللی، وجود مرز مشترک، مسافرت بی دغدغه، نحوه برخورد با 
گردشگران، ساماندهی سازمان گردشگری و تحریم های بین المللی(، عوامل محیطی )شرایط 
مناسب آب و هوایی، هزینه های بازدید و امنیت باال( و عوامل مدیریتی )وجود برنامه– مدون 
و سازماندهی، خصوصی سازی خدمات گردشگری، تعامل رسانه ای بین المللی و مجازی، 
تسهیالت برای گردشگران ورزشی و سیاست های کالن جذب گردشگران(، است. این نتایج 
همراستا با نتایج پژوهش های مهدی زاده و همکاران )1393(، سلطان حسینی و همکاران 
)1392(، رضوی و همکاران )1392(، موسوی گیالنی و همکاران )1391(، محمودی یکتا، 
ذبیحی و جورابلو )1391(، نتایج تحقیقات ممقانی نسب و امیری )1391(، زرگر و طاهریان 
)1390(، حمیدی و همکاران )1389(، سجاهرودی )2013(، کنلی و همکاران )2014( و 

مخالف نتایج نیروتی و همکاران )2001( می باشد.
بر مبنای نتایج این پژوهش، عوامل فرهنگی اثر قابل قبولی را در توسعه گردشگری داشته 
است. در همین راستا می توان اذعان داشت خصوصیات فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی 
مردم جامعه میزبان، نقش تعیین کننده ای بر برنامه ریزی و طراحی سیستم ها و تسهیالت 
جهانگردی دارد. فرهنگ، هم نقش بازدارندگی و هم نقش ایجاد کنندگی می تواند داشته 
باشد. از یک طرف، مانع از ایجاد پاره ای از تأسیسات گردشگری که مغایر با فرهنگ و دین 
جامعه میزبان است می گردد و از طرف دیگر، می تواند به عنوان الگویی برای برنامه ریزی و 
طراحی این تأسیسات و سایر برنامه های متنوع گردشگری به کار رود و با تدارک برنامه های 
خاص برای آشنایی و با استفاده گردشگران از آداب و رسوم و ویژگی های خاص فرهنگی 
و اجتماعی مردم منطقه و جامعه میزبان بر جذابیت و بی همتایی تسهیالت مورد ارائه بیفزاید.

Al-Badi, A., Tarhini, A., & Al-Sawaei, S. (2017). Utilizing social media to encourage 
domestic tourism in Oman. International Journal of Business and Management, 12(4), 
84-94.
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