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مطالعات مدیریت ورزشی

تحلیل میزان توسعهیافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر
اساس عوامل جذب با استفاده از روش TAXONOMY
مهدی سلیمی ،1مجید خلیلی ،2سید سعادتاهلل صالحی
 .1دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
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*

 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه
 .3استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

تاریخ دریافت33/62/13 :

تاریخ پذیرش33/62/62 :

چکیده
در این پژوهش سعی بر آن بود که به تحلیل و مقایسه میزان توسعهیافتگی شهرهای کشور
(شهرهایی که میزبان رویدادهای بینالمللی ورزشی در کشور میباشند) بر اساس عوامل
جذب گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود که به منظور دستیابی به این هدف ،پنج
شهر تهران ،اصفهان ،کیش ،مشهد و ارومیه به عنوان نمونه مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتند.
پ س از گردآوری عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی از منابع معتبر علمی و مصاحبه با
اساتید برجسته ،این عوامل در چهار گروه3 :ـ عوامل زیرساختی6 ،ـ عوامل فرهنگی و
اجتماعی1 ،ـ عوامل مدیریتی و سازمانی و 4ـ عوامل جاذبههای طبیعی و غیر طبیعی
سازماندهی گردیدند و بر اساس آنها ،پرسشنامهای شامل  33سوال بر اساس طیف لیکرت
طراحی شد و به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه گشت و در اختیار  16نفر از افراد نمونه در
هریک از شهرهای مورد مطالعه (مجموعا  326نفر) قرار گرفت .دادههای مستخرج از
پرسشنامه با استفاده از روش تاکسونومی عددی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتیجه نهایی
نشان داد که شهر مشهد به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی ،شهر اصفهان به لحاظ
جاذبههای طبیعی و غیر طبیعی و به لحاظ عوامل زیرساختی و عوامل فرهنگی و اجتماعی و
همچنین مجموع عوامل و شهر کیش در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر شهرهای مورد
مطالعه قرار دارند .از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر عدم وجود زیرساختهای مناسب
ورزشی در تمامی شهرهای مورد مطالعه میباشد که حل این مسئله میتواند مهمترین گام در
توسعه گردشگری ورزشی ایران به شمار آید.
واژگان کلیدی :عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی ،میزان توسعهیافتگی ،شهرهای
منتخب ایران (تهران ،اصفهان ،کیش ،مشهد و ارومیه) ،تاکسونومی عددی.
*نویسنده مسئول

Email : M_salimi@ut.ac.ir
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مقدمه
مسافرت و آشنایی با سرزمينهای تازه از دیرباز در فرهنگهای گوناگون جهان دارای اهميت
بوده است .در عصر جدید نيز پيشرفتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،به تغيير سبک زندگی
افراد انجاميده است؛ اما همچنان سفرنمودن به عنوان بخش مهمی از اوقات فراغت مردم مطرح
میباشد ( .)1این موضوع تا جایی پيش رفتهاست که امروزه صنعت گردشگری 1به بزرگترین و
متنوعترین صنعت در دنيا تبدیل شده و بسياری از کشورها این صنعت نوپا را به عنوان منبع
اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساختها مورد استفاده قرار
میدهند ( .)2به عمل فردی که به مسافرت رفته و در آن مکان که خارج از محيط زندگی وی
2
است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح ،تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید ،گردشگر
گویند ( .)3صنعت گردشگری به عنوان وسيعترین و متنوعترین صنعت در قرن  ،21یکی از
مولفههای فراگير و تاثيرگذار جهانی شدن پدیدهها ،جایگاه ویژهای را در دنيا از لحاظ اقتصادی
و به عنوان نمادی از هویت فرهنگی بين فرهنگ های مختلف پيدا نموده است .قرن حاضر را
میتوان قرن گردشگری ناميد؛ زیرا هرساله گردشگران زیادی در نقاط مختلف دنيا به
گردشگری میپردازند و اوقات فراغت خود را به دور از هياهوی زندگی صنعتی سپری مینمایند
(.)4
3
کيم و اگروسا ( )2002با مطالعهای که بر روی گردشگری کشور ژاپن انجام دادند ،بيان داشتند
که صنعت گردشگری به پنج بخش فرهنگی ،تجاری ،مذهبی ،طبيعی و ورزشی تقسيم میشود
که در این ميان ،گردشگران ورزشی خارجی ،بيشترین سهم ( )33/2%را در ميان تمامی انواع
گردشگران خارجی از آن خود نمودهاند (.)5
پرز 4و همکاران ( )2002گردشگری ورزشی را جابهجایی موقتی شخص از مکان سکونت خود
به منطقه ای دیگر با هدف شرکت در مسابقه ورزشی یا تماشای آن تعریف میکنند ( )6که به
طور کلی به دو دسته 1ـ گردشگری ورزشی فعال و 2ـ غير فعال قابل تقسيمبندی است.
گردشگری ورزشی فعال شامل مسافرت ورزشکاران ،مربيان و همراهان تيمهای مختلف ورزشی
برای شرکت در مسابقات و تورنمنتهای رسمی و دوستانه ورزشی میباشد و گردشگری
ورزشی غير فعال شامل مسافرت کردن افراد برای دیدن و تماشای مسابقات و تورنمنتهای
ورزشی است (به عبارتی دیگر همان تماشاچيان که همراه تيمهای خود به کشور ميزبان
1. Tourism Industry
2. Tourism
3. Kim & Agrusa
4. Preuss
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مسافرت میکنند) ( .)2در حقيقت گردشگری ورزشی از ترکيب صنعت گردشگری به عنوان
بزرگترین و متنوعترین صنعت جهان و صنعت ورزش به عنوان یکی از مفرحترین و
درآمدزاترین صنایع موجود پدید آمده است (.)2،2
گردشگری ورزشی امروزه از سه جنبه برای کشورها دارای اهميت است:
الف) اثرات فرهنگی و اجتماعی :تالقی ورزش و فرهنگ را در مقوله جهانگردی میتوان از دو
زاویه مورد بحث قرار داد1 :ـ ورزش به عنوان ابزاری برای جذب گردشگران و ارائه فرهنگ
کشور به آنها مورد استفاده قرار میگيرد2 .ـ برخی از خود رویدادهای ورزشی ممکن است
تداعیکننده معانی فرهنگی از کشور ميزبان باشند؛ به عنوان مثال جشنواره قایقهای اژدهایی
در کشور هنگگنگ (دراگون بوت) 1برگرفته از جشنهای مذهبی است که به عنوان یک رویداد
گردشگری ورزشی در سطح بينالمللی محسوب میشود ( )9و یا میتوان به ورزش باستانی در
ایران به عنوان یک ورزش که نشان از فرهنگ ،سنت و مذهب ما دارد اشاره نمود .البته در این
ميان قابل ذکر است که بر اساس نتایج پژوهش چو )2004( 2ورزشهایی که ریشه در فرهنگ
و سنن ملتها داشته باشند توانایی بسيار بيشتری برای جذب گردشگران خارجی دارند (.)10
موضوع اثرات فرهنگی گردشگری ورزشی تا جایی حائز اهميت است که کيم 3و همکاران
( )2006در نتایج پژوهش خود که با هدف بررسی اثرات جام جهانی  2002بر کشور کره
جنوبی انجام پذیرفته است ،بيان میدارند که بزرگترین دستآورد این رویداد عظيم برای این
کشور ،تبادالت فرهنگی و توسعه فرهنگ کره جنوبی در ميان کشورهای جهان بوده است (.)11
به هر حال توسعه گردشگری ورزشی می تواند به لحاظ فرهنگی و اجتماعی اثرات مثبت زیر را
به همراه داشته باشد (:)12
 حفظ ميراث فرهنگی؛ مانند موسيقی ،رقص محلی ،نمایش ،هنر ،صنایع دستی،رفتارها ،سنن ،سبکهای معماری و شيوه زندگی
 حفظ موزهها ،تئاترها و دیگر اماکن فرهنگی و ورزشی افزایش غرور ملی و محلی به واسطه احترام به فرهنگ و ارزشهای محلی گسترش تبادالت فرهنگی بين جهانگردان و ساکنان محلی. -بهبود کيفيت زندگی محلی.

1. Hong Kong Dragen Boat Festival
2.Cho
3. Kim
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 افزایش امکانات تفریحی ،سرگرمی محلی و همچنين بهبود کيفيت خدمات آتشنشانیها ،پليس و غيره.
ب) اثرات اقتصادی :در جهان امروز سه صنعت از جهت درآمدی از اهميت باالیی برخوردارند
که به ترتيب عبارتند از1 :ـ صنعت نفت2 ،ـ صنعت جهانگردی و 3ـ صنعت خودروسازی.
پژوهشگران معتقدند صنعت گردشگری با پيشرفت و سير صعودیای که دارد تا سال 2020
اولين صنعت جهان به لحاظ اقتصادی و درآمدی خواهد بود ( ،)13لذا تمرکز بيشتر کشورهای
جهان بر روی جنبه اقتصادی و منافع مالی جهانگردی است .سازمان جهانی جهانگردی تعداد
گردشگران بينالمللی را در سال  2010حدود یک ميليارد نفر برآورد کرده و همچنين
پيشبينی نموده است این تعداد در سال  2020به یک ميليارد و  600ميليون نفر میرسد.
شکل  ،1برآوردی از تعداد گردشگران بينالمللی بين سال  1950تا  2020در برخی از نقاط
جهان را نشان میدهد (.)12
شکل1ـ برآوردی از تعداد گردشگران بينالمللی بين سالهای  1950تا 2020

درآمد حاصل از جهانگردی نيز در سال  1995در حدود  400ميليارد دالر ،در سال  2000در
حدود  500ميليارد دالر و در سال  2010در حدود  200مليارد دالر تخمين زده شده است که
احتماال این مقدار در سال  2020به  2000ميليارد دالر خواهد رسيد .در این ميان نرخ رشد
گردشگری ورزشی به نسبت سایر بخشهای صنعت گردشگری بيشتر است ( .)14این نرخ رشد
به طور متوسط ساليانه حدود  10درصد اعالم شده است .در کشورهای پيشرو در بخش صنعت،
صنعت گردشگری بين  4تا  6درصد از توليد ناخالص داخلی را شامل میشود که در این ميان،

تحلیل میزان توسعهیافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی...

361

سهم گردشگری ورزشی  1تا  2درصد میباشد ()15؛ لذا از آنجایی که رشد گردشگری ورزشی
می تواند نقش بسيار مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا نماید ،بسياری از کشورها سعی در فراهم
آوردن زیرساختهای الزم ،سرمایهگذاریهای کالن مالی و کسب ميزبانی رقابتهای بينالمللی
ورزشی دارند  .با نگاهی گذرا به درآمدهای چشمگير برخی از کشورها پس از برگزاری
رویدادهای بينالمللی ،بيشتر به اهميت این موضوع میتوان پی برد .با برپایی رقابتهای جام
جهانی  2006در آلمان ،سودی حدود  2/26ميليارد یورو نصيب این کشور شد .همچنين
تاثيرات مثبت اقتصادی این ميزبانی تا سال  2002به طور ناخالص حدود  3/22ميليارد یورو
برآورد گردید .البته این عدد تنها در بخش گردشگری برای آلمانها محقق شد و آمار مربوط به
رونق صنایع و تجارت در این کشور به واسطه برگزاری رقابتهای جام جهانی  2006به طور
جامع و دقيق منتشر نشد و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی این کشور در نقل
قولهایی متفاوت ،ارقام اعجابآوری را برای این بخشها تخمين زدهاند ( .)16همچنين مجموع
درآمد حاصل از المپيک آتن را  12ميليارد یورو برای یونان تخمين زدهاند که این عدد2/5 ،
برابر کل ميزان سرمایهگذاری برای برگزاری آن میباشد ( .)12در یک نگاه کلی میتوان برخی
از آثار مهم اقتصادی ناشی از توسعه صنعت جهانگردی را به شرح زیر بيان نمود (:)12
 ایجاد درآمد ارزی ایجاد درآمد ناشی از ماليات و عوارض ساختوسازها به واسطه توسعه فعاليتهایجهانگردی (صنعت هتلداری)
 سود اقتصادی مردمی که در عمل درگير فعاليتهای جهانگردی هستند اشتغالزایی (صنعت جهانگردی این امکان را فراهم میکند که تعادل بهتری در بازاراشتغال به وجود بياید .این موضوع با توجه به ميزان بيکاری در کشور اهميت زیادی
دارد)
ج) توسعه شهری :به غير از درآمدهای مالی توسعه گردشگری ورزشی ،منافع اقتصادی دیگـری
همانند اشتغالزایی ،توسعه زیرساختهای ورزشی و غير ورزشی ،توسعه شهری و رفاه اجتماعی
را نيز به دنبال دارد ( .)12برگزاری رویدادهای ورزشـی بـه خصـور در سـطح کـالن و جـذب
گردشگران خارجی ،نيازمند توسعه زیرساختهای بسياری همانند تاسيسات پيشـرفته ورزشـی،
هتلهای درجه یک ،سيستمهای پيشرفته حمل و نقل شهری و غيره میباشد که ایـن موضـوع،
تاثير شگرفی بر توسعه مناسب شهری دارد .بر همين اساس بود که پس از برگـزاری بـازیهـای
المپيک  1992سئول ،نام کره جنوبی در جهان آوازهای بلند یافت و شهر سئول بـه یـک مرکـز
توریستی تبدیل شد و یا شهر بارسلونا پس از المپيـک  ،1992بـه یـک کـانون قدرتمنـد بـرای
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جذب توریست در دنيا تبدیل گردید .الزم به ذکر است امروزه اسپانيا با درآمدی بـال بـر 51/1
ميليارد دالر در سال  52/6 ، ،2006ميليارد دالر در سـال  2002و  61/6ميليـارد دالر در سـال
 ،2002به لحاظ درآمدزایی از صنعت گردشگری بعد از ایاالت متحده آمریکا در جهان رتبه دوم
را دارا میباشد (.)12
لذا اثرات مهم گردشگری ورزشی بر توسعه شهری را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 جذب توریست ورزشی در جریـان برگـزاری بـازیهـا در یـک شـهر موجـب توسـعهزیرساختهایی نظير اماکن ورزشی ،هتلها ،رستورانها ،جادهها و غيره میگردد.
 صنایع وابسته به توریسم نظير صنعت هتلداری ،صنایع غذایی ،صنعت راه و ساختمانو صنایع ورزشی در شهرها رونق میگيرد.
 در جریان برگزاری مسابقات ورزشی ،مشاغل گونـاگونی ایجـاد مـیشـود و از ایـن راهمیتوان یکی از معضالت مهم یعنی بيکاری را کاهش داد.
گردشگری ورزشی و توسعه آن میتواند از زوایای دیگری نيز مورد توجه قرار گيرد .یکی از این
زوایا امنيت در ابعاد مختلف است .کشورهایی که ميزبان اتباع خارجی از کشورهای مختلف
جهان میباشند ،در سطح بينالمللی به لحاظ امنيتی از مصونيت بيشتری برخوردارند .به عبارت
دیگر کشورهایی که اتباع خود را راهی کشوری مینمایند در قبال امنيت آنها و متعاقبا امنيت
کشور ميزبان ،خود را مسئول میدانند؛ لذا با توجه به همين اثرات مثبت و شگرف گردشگری
ورزشی ،امروزه پژوهشگران در سراسر جهان این پدیده را در ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار
میدهند.
1
اندوزا و ميراندا ( ،)2005در پژوهشی با هدف بررسی گردشگری ورزشی در اسپانيا دریافتند
که عامل جاذبههای طبيعی با  22/3درصد ،مهمترین عامل در جذب گردشگران ورزشی به
کشور اسپانيا است .آنها همچنين دریافتند که ورزشهای آبی با  36/24درصد و گردش و
پيادهروی با  31/52درصد ،از اهميت بيشتری در جذب گردشگران ورزشی برخوردارند (.)19
دری و جاگو )2006( 2در مطالعهای به مدیریت گردشگری ورزشی در استراليا پرداختند .از
نتایج این پژوهش میتوان به طور خالصه به موارد زیر اشاره نمود:
 گردشگری ورزشی نقش مهمی در اقتصاد ملی و محلی استراليا دارد و همچنين بهنظر میرسد استراليا از توانایی بالقوهای برای افزایش این نقش برخوردار است.
 سهم گردشگری ورزشی در استراليا ساليانه حدود سه ميليارد دالر برآورد میشود.1. Andueza & Miranda
2. Deery & Jago
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 در استراليا هرکدام از حوزههای ورزش و گردشگری ،اغلب به وسيله بخشهایجداگانهای از دولت مدیریت می شوند .این بدان معنی است که مرجع مشخصی
مسئوليت کلی گردشگری ورزشی را بر عهده ندارد و در نتيجه پيشرفت این حوزه به
مشکل برمیخورد .در استراليا مسئوليت گردشگری بر عهده بخش صنعت
گردشگری و منابع است در حاليکه در مورد ورزش ،این مسئوليت بر عهدة بخش
ارتباطات ،تکنولوژی و هنر است و به علت نبود ارتباط بين این دو بخش ،توسعه
گردشگری ورزشی دچار مشکل شده است (.)20
هدر و همکاران ،)2011( 1طی مطالعهای به بررسی ميزان اثرگذاری رویدادهای ورزشی کوچک
بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی منطقه و توسعه گردشگری در آن پرداختند .آنها با مطالعه
رویدادهایی از قبيل ماراتون ،کمانگيری ،فوتبال و شنا پيشنهاد دادند که توجه به رویدادهای
ورزشی کوچک میتواند موجب تاثيرات پایدار و ماندنی در بهبود وضعيت منطقه شود (.)21
معينفرد ( )1322در رساله دوره دکتری خود با توصيف وضعيت موجود و مطلوب صنعت
گردشگری ،تالش نمود به الگویی جامع جهت توسعه این صنعت در کشور دست یابد .در این
پژوهش که به صورت توصيفی و از نوع زمينهیابی پيمایشی بود ،پژوهشگر با استفاده از مصاحبه
و پرسشنامه ،نظرات مدیران و متخصصان ورزش و گردشگری در رابطه با موضوع توسعه
صنعت گردشگری ورزشی و وضعيت موجود و مطلوب آن را در کشور جمعآوری نمود .بخشی از
نتایج این پژوهش که مرتبط با پژوهش حاضر است به شرح زیر بيان میگردد:
از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری و ورزش ،اهميت مولفههای هشتگانه دخيل در
توسعه گردشگری ورزشی کشور در وضعيت موجود به ترتيب عبارتند از1 :ـ حمایتهای
سياسی و قانونی با ميانگين ( 2/02در مقياس ليکرت)2 ،ـ فرهنگسازی و ایجاد انگيزش با
ميانگين 3 ،2/00ـ شناخت قابليتها و ظرفيتها با ميانگين 4 ،1/96ـ بازاریابی با ميانگين
5 ،1/94ـ زیرساختها ،اماکن و تاسيسات با ميانگين 6 ،1/93ـ مطالعه و پژوهش با ميانگين
2 ،1/29ـ آموزش و تعليم نيروی انسانی با ميانگين  1/22و 2ـ مدیریت و هماهنگی با ميانگين
.1/23
از دیدگاه همان کارشناسان ،اهميت مولفههای هشتگانه دخيل در توسعه گردشگری ورزشی
کشور در وضعيت مطلوب (آنچه باید باشد) به ترتيب1 :ـ زیرساختها ،اماکن و تاسيسات با
ميانگين ( 4/32در مقياس  5ارزشی ليکرت)2 ،ـ شناخت قابليتها و ظرفيتها با ميانگين
3 ،4/35ـ بازاریابی با ميانگين 4 ،4/34ـ حمایتهای سياسی و قانونی با ميانگين 5 ،4/33ـ
1 .Heather et al
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آموزش و تعليم نيروی انسانی با ميانگين 6 ،4/29ـ مطالعه و پژوهش با ميانگين 2 ،4/22ـ
فرهنگسازی و ایجاد انگيزش با ميانگين  4/24و 2ـ مدیریت و هماهنگی با ميانگين 4/12
میباشند (.)22
احسانی و همکاران ( ،)1329در پژوهشی با هدف بررسی عوامل مهم در کيفيت بستههای
گردشگری ورزشی بيان نمودند که وجود تفریحات شبانه ،استفاده از فناوریهای جدید در
برگزاری رویدادها ،داشتن هنر موسيقی و معماری غنی ،وجود مکانهای باستانی ،وضعيت
قيمت ها ،آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ،مناسب بودن طبيعت ،توجه به سليقههای
گردشگران ،وجود فرهنگ پذیرش گردشگر ورزشی ،اطالعرسانی به زبان انگليسی ،کسب
اطالعات گردشگری از طریق تلفن همراه و وضعيت حمل و نقل مناسب ،از عوامل با اهميت در
کيفيت بستههای گردشگری ورزشی در ایران محسوب میشوند (.)23
بر اساس معيارهای یونسکو ،ایران یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر جاذبههای گردشگری و
پنجمين کشور جهان به لحاظ جاذبههای طبيعی است ()24؛ اما با تمام پتانسيلهای موجود،
ایران از لحاظ پذیرش گردشگر دارای رتبه هفتادم و از نظر درآمد ارزی گردشگری ،رتبه هشتاد
و نهم را در جهان دارا میباشد ( .)25همچنين سهم گردشگری کشور از توليد ناخالص ملی
برابر  0/1درصد است (صمدی)16( 1322 ،؛ به نقل از ژنينگ )1که در این بين احتماال سهم
گردشگری ورزشی به کمتر از  0/001درصد برسد ( .)16این موضوع در حالی است که برآورد
میگردد استعداد درآمد ارزی ایران از گردشگری بسيار باالتر از درآمد فروش نفت است (.)22
در مبحث گردش گری ورزشی ،مدیران تا حدودی به درک از منافع چشمگير توسعه این صنعت
در ایران رسيدهاند تا جایی که اخيرا سند همکاری متقابل بين کميته ملی المپيک ایران و
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در راستای توسعه پایدار گردشگری ورزشی منعقد شده
است و البته کميسيونی در کميته ملی المپيک ایران تشکيل شده که در این رابطه عمل
میکند .بر اساس برنامه چهارم توسعه ،کشور ایران باید تا پایان سال  1322ساالنه ميزبان
حداقل  5ميليون گردشگر بوده باشد .رقمی که باید تا پایان سال  2024به رقمی معادل 20
ميليون نفر در سال برسد ( .)16همانطور که پيش از این ذکر گردید بخش عمدهای از
گردشگران را گردشگران ورزشی تشکيل میدهند؛ لذا این سوال پيش میآید که تا چه ميزان
زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی ،ساختوسازها ،امکانات و تجهيزات زیربنایی ورزشی و غير
ورزشی برای جذب گردشگران ورزشی خارجی به ایران فراهم گردیده است؟
صنعت گردشگری ورزشی ،یک صنعت خدماتی محسوب میگردد که خدمترسانی بهينه در
1. Jenning
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آن دارای اهميت خاصی میباشد؛ لذا کيفيت بهينه خدمات گردشگری ورزشی در شهرها
میتواند موجب رضایتمندی و تمایل به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی گردد ( .)25عالوه
بر خدمات گردشگری ورزشی مواردی دیگر همچون وجود هتلها ،رستورانها ،آزادراهها و سایر
خدمات شهری مناسب ،وجود جاذبههای طبيعی و غير طبيعی و مراکز تفریحی ،از جمله
مواردی هستند که میتوانند موجب جذب بيشتر گردشگران ورزشی ،رضایتمندی آنها و
تمایل به بازگشت مجدد آنها گردند.
لذا در این پژوهش تالش بر آن است که به تحليل و مقایسه ميزان توسعهیافتگی شهرهای
کشور (که غالبا ميزبان رویدادهای بينالمللی ورزشی در کشور میباشند) بر اساس عوامل جذب
گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود .سنجش این مسئله و جزئيات پيرامون آن میتواند
اطالعات مفيدی را در اختيار مدیران و مسئوالن در جهت برطرف نمودن نقاط ضعف و به دنبال
آن توسعه گردشگری ورزشی در کشور قرار دهد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصيفی است که جمعآوری
اطالعات آن به صورت پيمایشی انجام پذیرفته است.
در اولين گام به منظور شناسایی عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی ،به مطالعات
کتابخانه ای و جستجو در منابع علمی از جمله مقاالت و کتابهای معتبر اقدام گردید .پس از
آن با مصاحبه با اساتيد برجسته و آگاه به حيطه پژوهش ،این عوامل تایيد (برخی حذف و
برخی دیگر به آنها اضافه گردیدند) و در چهار گروه1 :ـ عوامل زیرساختی2 ،ـ عوامل فرهنگی
و اجتماعی3 ،ـ عوامل مدیریتی و سازمانی و 4ـ عوامل جاذبههای طبيعی و غير طبيعی
سازماندهی گردیدند .الزم به ذکر است که برخی از عوامل جذب همانند عوامل سياسی که برای
شهرهای مختلف شرایط یکسانی را داشتند به طور کلی حذف گردیدند .سپس بر اساس عوامل
تعيين شده و بر مبنای طيف ليکرت ،پرسشنامهای با تعداد  19سوال طراحی و در اختيار
گردشگران ورزشی خارجی در شهرهای منتخب قرار گرفت .آلفای کرونباخ معادل  ،0/22نشان
از پایایی مطلوب پرسشنامه طراحی شده داشت و از آنجایی که سواالت آن بر اساس نظرات
کارشناسان تعيين و به تایيد نهایی رسيد ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نيز قابل قبول
میباشد .پرسشنامه مذکور پس از انجام کليه مراحل ،به دو زبان انگليسی و عربی ترجمه و در
اختيار افراد نمونه جهت پاسخگویی قرار گرفت.
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پس از جمعآوری دادههای مستخرج از پرسشنامهها به منظور تجزیه و تحليل آنها از روش
تاکسونومی عددی 1استفاده گردید .روش تحليل تاکسونومی یکی از مهمترین روشهای
درجهبندی مناطق از نظر توسعهیافتگی میباشد که به طور گسترده در علم جغرافيا مطرح شده
است .این روش برای نخستين بار توسط آدنسون 2در سال  1263پيشنهاد شد ،در سال 1950
توسط گروهی از ریاضیدانان لهستانی بسط یافت و در سال  1962به عنوان وسيلهای برای
طبقهبندی و درجهبندی توسعهیافتگی بين ملل مختلف توسط پروفسور هلوینگ 3از مدرسه
عالی اقتصاد در یونسکو مطرح شد ( .)26آناليز تاکسونومی برای طبقهبندیهای مختلف در علوم
گوناگون کاربرد دارد که نوع خار آن تاکسونومی عددی است .این روش ،یک روش عالی
درجهبندی ،طبقهبندی و مقایسه مناطق مختلف به شمار میآید و همچنين روشی است که
مجموعهای را به زیرمجموعههای کم و بيشهمگن تقسيم کرده ،مقياس قابل قبولی برای
بررسی ميزان توسعهیافتگی مناطق در اختيار برنامهریزان قرار میدهد (.)22
مراحل ذیل به ترتيب بيانگر گامهای حل یک مسئله برای رسيدن به نتيجه نهایی میباشد
(:)22
 مرحله اول :مشخص نمودن مناطق با توجه به هدف موضوع مورد نظر و تعيينشاخصهای مختلف جهت انتخاب مناطق
 مرحله دوم :تشکيل ماتریس دادهها ( )m×nو محاسبه ميانگين و انحراف معيار. مرحله سوم :نرمالسازی دادههای ماتریس به دست آمده. مرحله چهارم :تعيين فاصله مرکب بين گزینهها و تشکيل ماتریس فواصل مرکب.در این مرحله با داشتن ماتریس استاندارد  Zمیتوان فاصله (اختالف) هر گزینه را از دیگر
گزینهها به نسبت هریک از شاخصها به دست آورد و با استفاده از رابطه زیر فاصله بين دو
M
گزینه  xو  yرا تعيين نمود:
d xx  0

d xy  d yx

Z yj ) 2

xj

 (Z
y 1

d xy 

با تعيين اختالف گزینهها با یکدیگر ماتریسی به نام ماتریس فواصل مرکب تشکيل میگردد.
 مرحله پنجم :تعيين کوتاهترین فاصله.در این مرحله پس از محاسبه فواصل مرکب ،کمترین ميزان فاصله هر سطر از ماتریس تعيين
میگردد .سپس ميانگين هر کدام از فاصله گزینهها و انحراف معيار آنها به دست آمده و در
1. Numerical Taxonomy
2. Adenson
3. Helving

311

تحلیل میزان توسعهیافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی...

انتهای ماتریس ،فواصل مرکب گنجانده میشوند .همين مسير برای کوتاهترین فاصله نيز پيموده
میشود.
 مرحله ششم :تحدید گزینهها (همگنسازی گزینهها).ممکن است واحدهایی وجود داشته باشند که دارای فاصلههای بسيار بيشتر و یا کمتر از سایر
گزینهها باشند؛ لذا باید گزینههای ناهمگن از مجموعه حذف شوند .برای انجام این کار حد باال
و پایين با استفاده از روابط زیر به دست میآیند:
Limit : Or  dr  2 dr
up  Limit : Or ()  dr  2 dr

{

down  Limit : Or ()  dr  2 dr

در این صورت  d rهای بين حد باال و پایين هماهنگ بوده و گزینههایی که خارج از این
محدوده تعيين شده قرار بگيرند ،باید حذف شوند .مجددا ماتریس دادهها بدون گزینههای
حذف شده تشکيل شده و مراحل تکرار میشوند.
 مرحله هفتم :تعيين الگو یا سرمشق (پيشرو) گزینهها ).(Cioدر این مرحله فاصله هریک از گزینهها از مقدار ایدهآل را به دست آورده ،فاصله کمتر از ایدهآل،
نمایانگر توسعهیافتگی (وضعيت مناسب) و فاصله زیاد ،بيانگر عدم توسعهیافتگی آن گزینه
میباشد؛ یعنی الگو یا سرمشق گزینهها (توسعه) از رابطه زیر به دست میآید:
 DOj ) 2

m

ij

 (Z

Cio 

j 1

 مرحله هشتم :درجهبندی یا رتبهبندی مناطق بر اساس ميزان توسعهیافتگی آنها).(Fi
در آخرین مرحله به تعيين درجه توسعهیافتگی و وضعيت گزینهها ( )Fiبر اساس روابط زیر
Cio
پرداخته میشود:
Fi 
Co

Co  Cio  2 Cio

که در این روابط :Fi ،درجه توسعهیافتگی مناطق :Cio ،سرمشق توسعه هر منطقه و  :Coحد
باالی توسعه میباشند.
 Fiهر قدر به  1نزدیکتر باشد نشان از عدم توسعهیافتگی (وضعيت نامناسب) منطقه دارد.
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این روش غالبا به منظور اولویتبندی مناطق مختلف بر اساس معيارهای تعریف شده توسط
پژوهشگر به کار میرود؛ همانند مسعود ،معززی مهر طهران و شبيری ( )1390که به منظور
تعيين ميزان درجه توسعهنيافتگی شهرستانهای استان اصفهان از این روش استفاده نمودند
()22؛ لذا در این پژوهش نيز به دليل وجود شرایط الزم (تعيين ميزان درجه توسعهیافتگی
مناطق بر اساس عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی) ،به منظور تحليل دادهها از
تاکسونومی عددی استفاده گردید.
محدوده و نمونه آماری پژوهش

در این پژوهش سعی بر آن است که به مقایسه پنج شهر تهران ،اصفهان ،مشهد ،اروميه و کيش
بر اساس عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود .دالیل انتخاب این پنج شهر
برای پژوهش در سه مورد ذیل خالصه میگردد:
 -1شهرهای مذکور از جمله شهرهایی از ایران به شمار میآیند که ساليانه ميزبان
چندین رویداد و مسابقه ورزشی در سطوح مختلف بينالمللی هستند.
 -2این شهرها به لحاظ موقعيت جغرافيایی در ایران متفاوتند ،بدین معنی که از مناطق
مختلف کشور ،شهری به نمایندگی انتخاب گردیده است.
 -3سعی شده است شهرهایی انتخاب گردند که به لحاظ فرهنگ و سنن ،جاذبههای
طبيعی و غير طبيعی ،آثار باستانی ،بافت شهری و سایر موارد دیگر با یکدیگر
تفاوتهایی داشته باشند .این موضوع میتوانست به طور مستقيم در نظرات
گردشگران تفاوت عمده ایجاد نماید.
به منظور تعيين حجم نمونه گردشگران ورزشی خارجی که وارد ایران میگردند ،پس از تعيين
واریانس جامعه ،با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه ،تعداد  160نفر انتخاب گردیدند.
Z 2 S 2 1.962  0.3222

 159.32  160
D2
0.052

N

برای تعيين حجم نمونه در پژوهشهای غير آزمایشی باید مقدار اشتباه مجاز ( )dکه غالبا برابر
 0/05و ضریب اطمينان که غالبا برابر  0/95میباشند را تعيين نمود .در این فرمول Z ،مقدار
نرمال است که با توجه به ضریب اطمينان  1  در شرایط سطح اطمينان  ،0/95معادل
 1/96در نظر گرفته میشود ( .)29پس از تعيين حجم نمونه برای کليه گردشگران ورزشی
خارجی ،تعداد  32نفر (  ) 160به عنوان نمونه مطالعاتی برای هر یک از شهرهای منتخب
5

گزینش گردیدند .از آنجایی که تمامی گردشگران ورزشی خارجی وارد این شهرها نمیگردیدند،
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به طور مسلم تعداد  32نفر بيشتر از مقدار واقعی نمونه برای هر شهر است؛ لذا این تعداد
میتواند برآوردی مناسب از جامعه را ارائه دهد .در نهایت پس از طراحی پرسشنامه و ترجمه
آن به دو زبان ،تعيين حجم نمونه و اطالع از زمان و مکان برگزاری مسابقات بينالمللی ورزشی
در شهرهای مورد مطالعه ،پرسشنامهها به صورت نمونهگيری افراد در دسترس در ميان هر دو
نوع گردشگران ورزشی خارجی فعال و غير فعال توزیع و جمعآوری گردیدند.
نتایج
شکل  2بيانگر عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی در چهار گروه1 :ـ عوامل فرهنگی و
اجتماعی2 ،ـ زیرساختی3 ،ـ مدیریتی و سازمانی و 4ـ جاذبههای طبيعی و غير طبيعی
میباشد.
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شکل2ـ عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی در چهار گروه عوامل فرهنگی و اجتماعی ،زیرساختی ،مدیریتی و
سازمانی و جاذبه های طبيعی و غير طبيعی

شکل  -1نيز بيانگر اطالعات توصيفی و جمعيتشناختی نمونه آماری پژوهش میباشد.
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جدول1ـ ویژگیهای توصيفی و جمعيتشناختی گروه نمونه
ویژگی

جنسيت

سن
(سال)

نوع گردشگری

تحصيالت

سابقه حضور
قبلی در ایران

مرد

زن

فعال

غير فعال

زیر 20

 20تا 35

باالی 35

می باشند

نمی باشند

مشهد

26

6

32

0

2

22

2

2

24

مجموع
(تعداد)

150

10

132

22

29

104

22

34

126

22

مجموع
(درصد
)

/2
93

6/2

/5
22

/5
12

/1
12

65

/9
16

/2
21

/2
22

/5
12

5

4

10

2

11

3

13

4
23
/4
14

3
2

21

11

4
12
3
60

49

32/5

/6
30

دیپلم

زیر دیپلم

اصفهان

32

0

23

9

5

20

2

2

30

0
12

14

10

5

و فوق دیپلم

اروميه

32

0

24

2

4

20

2

11

21

ليسانس

کيش

22

4

22

4

9

20

3

5

22

تهران

باالتر از ليسانس

32

0

25

2

3

22

2

2

24

شهر

پس از ارائه نمودار عوامل جذب و همچنين اطالعات توصيفی افراد مورد مطالعه ،اطالعات به
دست آمده از پرسشنامهها مورد تجزیه و تحليل قرار میگيرند .در این مرحله در مورد عوامل
مربوط به زیرساختها ،مراحل تجزیه و تحليل اطالعات به وسيله روش تاکسونومی عددی گام
به گام توضيح داده میشود و در مورد دیگر عوامل ،به بيان نتيجه نهایی بسنده میگردد.
جدول  2بيانگر ماتریس نرمال دادههای مستخرج از پرسشنامهها در ارتباط با عوامل
زیرساختی است.

جدول2ـ ماتریس نرمال دادهها برای عوامل مربوط به زیرساختها
معيار
B6

B5

B4

B3

B2

B1

0/436

0/5322

-0/4992

0/1524

-0/6423

-0/6626

تهران

0/0043

0/2141

0/2919

0/561

-0/5226

-1/0242

اصفهان

1/1915

0/9222

1/2222

1/4294

1/931

1/1252

کيش

-1/2303

-1/6126

0/1033

-1/0535

0/0139

-0/6626

اروميه

0/1926

-0/2013

-1/6122

-1/1544

-0/212

1/2442

مشهد

1/1915

0/9222

1/2222

1/4294

1/931

1/2442

مقدار
ایده آل

شهر
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پس از این مرحله ،ماتریس فواصل مرکب بر اساس ماتریس نرمال دادهها ایجاد میگردد که در
جدول  3ارائه شده است.
جدول3ـ ماتریس فواصل مرکب بر اساس عوامل زیرساختی
dr

مشهد

اروميه

کيش

اصفهان

تهران

1/5022

2/2652

3/4622

3/9435

1/5022

0

تهران

1/5022

4/0659

3/5295

3/2266

0

1/5022

اصفهان

3/2266

5/026

5/5345

0

3/2266

3/9435

کيش

3/4622

3/4212

0

5/5345

3/5295

3/4622

اروميه

2/2652

0

3/4212

5/026

4/0659

2/2652

مشهد

بر اساس ماتریس فواصل مرکب (جدول  ،)3از آنجا که  dr  2.6153و  dr  0.9461

میباشند Or ()  4.5076 ،و  Or ( )  0.7230خواهند شد .پس از اطمينان کامل
از همگنبودن گزینهها ،در آخرین مرحله همانطور که در جدول  4مشاهده میگردد ،به تعيين
سرمشق توسعه ،ميزان درجه توسعهیافتگی و در نهایت اولویتبندی شهرهای مورد مطالعه بر
اساس عوامل زیرساختی پرداخته میشود.
جدول4ـ اولویتبندی نهایی شهرهای مورد مطالعه بر اساس عوامل زیرساختی
رتبه

Fi

Cio

3

0/5265

3/9265

تهران

2

0/4991

3/2692

اصفهان

1

0/0092

0/0696

کيش

5

0/2359

5/552

اروميه

4

0/6234

5/0256

مشهد

لذا بر اساس نتایج حاصل از جدول  4و عوامل زیرساختی ،شهر کيش نسبت به سایر شهرهای
مورد مطالعه در وضعيت مناسبتری قرار دارد.
جدول  5نيز بيانگر اولویت بندی شهرهای مورد مطالعه بر اساس هر یک از عوامل مدیریتی و
سازمانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،عوامل مربوط به جاذبههای طبيعی و غير طبيعی و همچنين
اولویتبندی نهایی شهرها میباشد.
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جدول5ـ اولویتبندی شهرهای مورد مطالعه بر اساس عوامل مدیریتی و سازمانی ،فرهنگی و اجتماعی ،جاذبههای
طبيعی و غير طبيعی و همچنين اولویتبندی بر اساس مجموع عوامل
عوامل فرهنگی و اجتماعی

معيار

عوامل مدیریتی و سازمانی

Rank

Fi

Cio

A3

A2

A1

Rank

Fi

Cio

C5

C4

C3

C2

C1

4

0/49

2/62

-0/50

-0/20

0/49

5

0/93

5/12

-1/60

-0/20

-1/52

0/29

-0/22

تهران

5

0/92

5/02

-1/34

-1/65

-1/49

4

0/22

4/34

1/13

-1/04

0/05

-0/29

-1/45

اصفهان

1

0/12

0/66

1/43

0/66

1/53

3

0/55

3/09

0/23

0/20

1/44

-1/26

1/32

کيش

2

0/45

2/46

-0/43

1/33

-0/09

2

0/51

2/22

-0/64

1/61

-0/52

1/12

0/22

اروميه

3

0/46

2/52

-0/25

-0/14

-0/44

1

0/42

2/65

0/22

-0/52

0/56

0/59

0/69

مشهد

عوامل مربوط به جاذبههای طبيعی و غير طبيعی

اولویتبندی نهایی
FR

AVE

RD

RC

RB

RA

Rank

Fi

Cio

D5

D4

D3

شهر

معيار

D2

D1

شهر

5

4

4

5

3

4

4

0/61

3/55

-0/03

-0/39

0/26

-0/64

-0/20

تهران

3

3

1

4

2

5

1

0/20

1/14

-0/03

1/31

0/55

1/20

1/36

اصفهان

1

1/25

2

3

1

1

2

0/42

2/22

0/25

0/99

0/92

0/30

-1/24

کيش

4

3/5

5

2

5

2

5

0/22

5/13

-1/20

-1/32

-1/91

0/23

-0/26

اروميه

2

2/25

3

1

4

3

3

0/60

3/42

1/02

-0/53

0/11

-1/59

0/94

مشهد

بر اساس نتيجه نهایی حاصل از جدول  ،5شهر مشهد به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی،
شهر اصفهان به لحاظ جاذبههای طبيعی و غير طبيعی و به لحاظ عوامل فرهنگی و اجتماعی و
همچنين مجموع عوامل ،شهر کيش در وضعيت مناسبتری نسبت به سایر شهرهای مورد
مطالعه قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه ایجاد زمينههای الزم جهت جذب گردشگران خـارجی و توسـعه صـنعت گردشـگری در
بسياری از کشورهای جهان به عنوان یکی از مسائل عمده به شمار میآید؛ چرا که این موضـوع
در ابعاد مختلف میتواند موجب رشد و توسعه کشور گردد که در این ميان گردشـگری ورزشـی
یکی از مهمترین و کاراترین زیرمجموعههای صـنعت گردشـگری محسـوب مـیگـردد .در ایـن
پژوهش سعی بر آن بود که شهرهایی از ایران که به عنوان تعدادی از اصلیترین شهرهای کشور
که ميزبان مسابقات ورزشی در سطوح مختلف بينالمللی می گردنـد ،بـه لحـاظ عوامـل جـذب
گردشگر ورزشی خارجی مورد سنجش قرار گيرند .در اولين مرحله با نگاهی اجمالی بـه جـدول
 1مشخص میگردد که غالب گردشگران ورزشی که وارد ایران میگردند از نوع فعال مـیباشـند
که این موضوع یک دليل عمده دارد .رویدادهای ورزشی که در ایران انجام میپذیرند معموال در
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سطحی از کيفيت نمیباشند که جذبکننده گردشگران ورزشی غير فعـال باشـند .عـدم وجـود
زیرساختهای ورزشی در سطح مسابقات بينالمللـی ،یکـی از اساسـیتـرین دالیـل بـرای ایـن
موضوع است .برگزاری رویدادهای بزرگ بينالمللی نيازمند ورزشـگاههـا ،سـالنهـا و تاسيسـات
ورزشی در سطح بينالمللی است؛ بنابراین برگزاری رویدادهایی همانند المپيک و یـا بـازیهـای
آسيایی که جذبکننده سيل عظيمی از گردشگران ورزشـی غيـر فعـال خواهنـد بـود ،نيـاز بـه
سرمایهگذاریهای چشمگيری در حوزه توسعه زیرساختهای ورزشی دارد که بر اساس پژوهش
کازیماتی و داوسون )2009( 1بازگشت سرمایه در آن بسيار سـریع ( )12و بـر اسـاس پـژوهش
کازیماتی ( )2003منافع بازیهایی همانند المپيک چندگانه ،چشمگير و پایدار میباشند (.)12
پژوهش حاضر نيز موید عدم وجود زیرساختهای ورزشی مناسب در ایران میباشد؛ چرا کـه بـر
اساس جدول  ،2غالب ميانگين نظرات گردشگران نسبت به زیرساختهـای ورزشـی در تمـامی
شهرهای مورد مطالعه (در هر دو بخش تمرین و مسابقه) پـایينتـر از سـطح ميـانگين ارزیـابی
شدهاند؛ لذا با این وجود به نظر میرسد توسعه زیرساختهای ورزشی هم به لحاظ کمـی و هـم
به لحاظ کيفی ،از مهمترین گامهای موثر در توسعه گردشگری ورزشی به شمار میآید که ایـن
موضوع در پژوهشهای گرایتون و هنری )30( )2001( 2و همچنـين هيگـام و هيـن )2003( 3
نيز مورد تاکيد قرار گرفتهاند ( .)31از طرفی توسعه زیرساختهای ورزشی ،تاثير بـه سـزایی در
بهبود چهره شهرهای کشور نيز خواهند داشت.
برخورداری کشور ميزبان از فاکتورهای مدیریتی مناسب در برگزاری مسـابقات ،یکـی از عوامـل
جذب گردشگران ورزشی خارجی میباشد؛ زیرا این موضوع موجب مـیشـود کـه از بسـياری از
ناعدالتیها جلوگيری شود و در نتيجـه تـالش چنـدینسـاله ورزشـکاران بـرای کسـب عنـوان،
بینتيجه نماند؛ بنابراین ارتقا و بـهروزرسـانی دانـش مـدیران ورزشـی در کنـار اصـالح سـاختار
سازمانی ورزش کشور می تواند گامی اساسی در توسعه گردشگری ورزشی کشور به شـمار آیـد.
نتایج جدول  5بـر اسـاس ميـانگين نظـرات گردشـگران بيـان مـیدارد کـه شـهرهای ميزبـان
گردشگران ورزشی مورد مطالعه ،در حال حاضـر بـه لحـاظ عوامـل مـدیریتی و سـازماندهی در
وضعيت مناسبی قرار ندارند.
از دیگر عوامل عمده برای جذب گردشگران ورزشی غير فعال ،ایجاد انگيزه در آنها در مواردی
به جز رویدادها و مسابقات ورزشی؛ همانند طبيعت زیبا و چشمنواز ،آثار باستانی و مذهبی،

1.Kasimati & Dawson
2. Gratton & Henry
3. Higham & Hinch
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مراکز تفریحی جذاب ،جشنها و جشنوارههای ویژه و سنتی و همچنين رستوران و اقامتگاههای
منحصر به فرد میباشد ( .)32-35مسئله قابل توجه در گردشگری ورزشی ،سير و سياحتهایی
است که برای تماشای جشنها ،جشنوارهها ،بازیهای محلی و غيره صورت میپذیرد .این موارد
که در هر شهر و استان متفاوت و با توجه به شرایط اقليمی و حتی فرهنگی شکل میگيرند،
میتوانند گردشگران زیادی را برای تماشای خود جذب کنند .بر اساس جدول  ،5ميانگين
نظرات گردشگران در مورد مکانهای باستانی ،مذهبی و دیدنی و همچنين طبيعت زیبا و
مناظر بدیع ،غالبا باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند که این موضوع ،نشان از پتانسيل شهرهای
ایران برای جذب گردشگران خارجی دارد؛ ولی استفاده از این پتانسيل ،نياز به تبليغات و
اطالعرسانی در سطوح بينالمللی دارد .جدول  5موید این موضوع است که در مورد جاذبههای
گردشگری موجود حتی در زمان اقامت گردشگران در داخل شهرها تبليغات مناسبی انجام
نمیپذیرد؛ لذا همانطور که در پژوهش هيگام و هين ( )2003نيز تاکيد شده است ،تبليغات
گسترده و مناسب در سطح بينالمللی و اطالعرسانی از جاذبههای گردشگری میتواند گامی
اساسی در جذب گردشگران ورزشی به خصور گردشگران ورزشی غير فعال باشد (.)31
همچنين جدول  5نشان میدهد که گردشگران ورزشی خارجی در یک نگاه کلی از نوع رفتار
مردم ایران در قبال خودشان رضایت نسبی را دارا میباشند .این مسئله در مورد شهرهایی که
نمونهگيری در آنها در مسابقات فوتبال صورت نپذیرفته است ،بسيار مشهودتر است؛ بنابراین
میتوان این نتيجه را گرفت که تماشاگران ورزشی ما در جریان مسابقات فوتبال ،در قبال
ميهمانان خارجی خود رفتار مناسبی را ارائه نمیدهند.
بر اساس سند چشمانداز  20ساله کشور و برنامه چهارم توسعه ،سهم ایران از بازار جهانی
صنعت گردشگری در افق  5/1 ،1404درصد از گردشگران خارجی ( 20ميليون
نفر) و  2درصد از درآمد صنعت گردشگری جهانی هدفگذاری شده است و برای رسيدن به
هدف مذکور ،نرخ رشد ساالنه گردشگری در طول برنامه چهارم توسعه 30 ،درصد تعيين
گردیده است ( .)13با توجه به این موضوع قاسمی و پارسیپور ( )1324طی مطالعهای که بر
روی گردشگری ورزشی ایران انجام دادند ،بيان نمودند که به منظور افزایش نرخ رشد
گردشگری ورزشی در ایران و سهيم شدن در سود جهانی آن ،باید فرصتهای بالقوه را به
بالفعل تبدیل نمود که مهمترین راهکار برای آن ،برنامهریزی صحيح و آگاهانه و تغيير نگرش
صرفا ورزشی به این پدیده است ( .)36به هر حال توسعه گردشگری ورزشی در ایران ،تنها یک
موضوع ورزشی نيست و یک عزم ملی و همهجانبه را میطلبد؛ چرا که اثرات آن در زمينههای
مختلف قابل تصور است.
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بر همين اساس پيشنهاداتی نيز با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ارائه میگردد که
میتوانند در جهت توسعه گردشگری ورزشی در کشور موثر باشند:
 اولين و مهمترین گام در جهت توسعه گردشگری ورزش کشور را میتوان تدویناستراتژی دقيق آن بر اساس چشماندازهای بلندمدت و ایجاد زیرساختهای مناسب
برای عملی نمودن آن دانست.
 تالش در جهت تعيين یک متولی واحد و مدیریت مستقل برای تصميمگيری دربخش صنعت گردشگری ورزشی کشور با همکاری سازمانهای ورزشی و گردشگری
کشور نيز میتواند از گامهای موثر باشد .در همين راستا ایجاد هماهنگی و همنوایی
بين سازمانهای گردشگری و ورزشی و سایر سازمانهای دخيل در صنعت گردشگری
ورزشی کشور از جمله سازمان منابع طبيعی ،استانداریها و شهرداریها ،صدا و سيما
و دانشگاهها را نيز میتوان بسيار پراهميت دانست.
 سرمایهگذاری در جهت توسعه کمی و کيفی ورزشگاهها ،سالنها و سایر تاسيساتورزشی میتواند از مهمترین گام های موجود در جهت توسعه گردشگری ورزشی در
ایران باشد .اگر این موضوع تحقق یابد ایران میتواند ميزبان رویدادهای بينالمللی در
سطح کالن باشد و به واسطه آن گردشگران غير فعال و فعال ورزشی بسياری را
جذب نماید.
 ایران پتانسيل بسياری برای جذب گردشگران خارجی به لحاظ جاذبههای طبيعی وغير طبيعی دارد؛ ولی استفاده از این پتانسيل نيازمند تبليغات گسترده در سطح
بينالمللی است.
 تبليغات گسترده برای رویدادهای ورزشی بينالمللی که با ميزبانی ایران همراه است،میتواند عاملی مهم در جذب ورزشکاران و تيمهای بيشتری به کشور باشد.
 شهرها و باشگاههایی که ميزبان رقابتهایی بينالمللی میباشند باید پيش از انجاممسابقات ،نکات اخالقی را از طرق مختلف همانند کانون هواداران به تماشاگران
یادآوری نمایند .این موضوع در مورد مسابقات فوتبال که دارای حساسيت باالیی
میباشند بيشتر از سایر رشتهها اهميت دارد.
 تالش در جهت چرخش منظم ميزبانی رویدادها و مسابقات بينالمللی ورزشی در بينشهرهای مختلف کشور میتواند موجب ارتقا یکسان زیرساختهای گردشگری در
تمامی شهرها شود که بدین واسطه از عقبماندگی بسياری از شهرها در این حوزه
میتوان جلوگيری نمود.
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