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چکيده
گردشگري ورزشي در توسعه اجتماعي -زيست محيطي شهري در صورت وجود امكانات ،نقش دارد و با توجه
به وجود پتانسيل هاي مخ تلف مي تواند موجبات توسعه مناطق و ساير منافع اجتماعي ،زيست محيطي را فراهم
آورد .هدف از اين تحقيق بررسي نقش گردشگري ورزشي در توسعه ي اجتماعي -زيست محيطي شهري از ديدگاه
مديران و کارشناسان تربيت بدني استان اصفهان است .جامعه آماري اين تحقيق را  022نفر مديران آژانس هاي
مسافرتي و کارشناسان تربيت بدني و گردشگري استان اصفهان تشكيل داد که براساس آمار اداره کل گردشگري و
تربيت بدني در سال  9831بود و نمونهتحقيق بر اساس جدول گرجسي و مورگان  980نفر تعيين شد .ابزار اندازه
گيري متغيرها پرسشنامه محقق ساخته بود ،که اعتبار آن براساس ضريب کندال  %31محاسبه شد .روش تحقيق
توصيفي و از نوع پيمايشي بود و دادههاي اين تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي بررسي شد .روش
تحقيق با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره مانوا t ،تك متغيره t ،هتلينگ t ،همبسته ،بررسي شد .يافته هاي
تح قيق نشان داد که گردشگري ورزشي در توسعه اجتماعي با ميانگين (0/02و )8/00و  tتك متغيره ( )02/04و
در توسعه زيست محيطي با ميانگين (8/43و )0/43و  tتك متغيره ( )4/20نقش داشت و در سطح  5درصد بيش
از سطح متوسط نقش داشت.
کليد واژهها :گردشگري ورزشي ،توسعة اجتماعي ،توسعة زيست محيطي ،مديران ،کارشناسان

تاريخ دريافت10/0/91 :

تاريخ پذيرش15/5/3:

 .9عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن ،گروه تربيت بدني تهران ،ايران
 .0دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات ،تهران ،ايران
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مقدمه
گردشگري ورزشي صنعتي است که از ترکيب دو صنعت گردشگري و صننعت ورزش پديند
آمده است و به مانند بسياري از صنايع بزرگ دنيا مثل حمل و نقل ،توريسم ،اتومبينل سنازي و
غيره در حال تبديل شدن به صنعتي مجزا و مهم است وعللي هم چون افزايش درآمند ،کناهش
ساعات روزهاي کاري ،افزايش تعطيالت ،بي تحرکي ،باال رفتن استاندارد هناي زنندگي ،رشند و
توسعه ارتباطات ،رشد تكنولوژي ،توسعه راه ها و حمل و نقل و تغيير نيازهناي منردم از دالينل
مشترکي است که انسان امروزي را به سمت گردشگري و ورزش سوق داده است .گردشگري بنه
دليل توانايي اثرگذاري عميقي نيز در ابعاد مختلف اجتماعي ،زيست محيطي و فرهنگني داشنته
است به موضوع بسيار راهبردي مبدل شنده اسنت( .قياسني راد ) 9843 ،برگنزاري رويندادهاي
ورزشي به طور گسترده اي در رشد و پيشرفت محل برگزاري اين رويدادها مؤثر واقع مي شنود و
مي تواند منافع مختلفي که موجبات بهبود ارتباطات بين المللي ،گسترش فرهنگ پرداختن بنه
ورزش و تفريحات سالم ،بهبود سالمت جامعه (جسمي و رواني) و ساير منافع زيسنت محيطني،
اجتماعي را براي مناطق فراهم آورد و اين به طنور گسنتردهاي در رشند و پيشنرفت محنل
برگزاري اين رويدادها مؤثر واقع مي شود و از ديگر دست آوردهاي توريسم ورزشي ميتنوان بنه
بهبود کيفيت زندگي مردم ،ايجاد زمينه هاي توسعه در بخش هاي مختلف کشنورها  ،تعنامالت
فرهنگي ،افزايش سطح آگاهي توده ها ،برقراري صلح و تحكيم روابنط بنين الملنل اشناره کنرد،
صنعت گردشگري ورزشي ،بحثي اس تراتژي است که قادر به جذب ده ها ميليون نفر تماشاگر به
سوي رقابت هاي المپيك جام جهاني است و درآمدهاي بسيار بااليي را نصيب کشورهاي ميزبان
مي کند ،به گونه اي که اين عامل به رقابتي وسيع و جدي ميان کشورهاي مختلف مبدل شنده
است و برگزاري رويدادهاي ورزشي به طور گسترده اي در رشد و پيشرفت محل برگنزاري اينن
رويدادها مؤثر واقع مي شود و اين يكني از منؤثرترين و بنا ارزش تنرين روش هنا بنراي توسنعة
کشورهاست (محرم زاده.)9830 ،
به نظر مي رسد رابطه متقابلي بين توسعه ي اجتماعي -زيست محيطي و سهم گردشنگري
ورزشي وجود داشته باشند ،برگنزاري رويندادهاي ورزشني مسنتلزم برنامنهرينزيهناي دقينق و
هزينههاي زيادي است که بايستي قبل از تقاضاي ميزباني ،بنازدهي آنهنا ،از طرينق روشهناي
پژوهشي نظاممند با دقت مشخص گردد .اين رويدادها اکثراً بازدهي بااليي داشتهاسنت ،منثالً از
ديدگاه گردشگري تأسيسات ساختهشده براي برگزاري رويدادهاي ورزشي بينالمللي چهرة شهر
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را زيبا ميکند.
لذا اين تحقيق حاضر درصدد آن بود که با توجه به پتانسيل هاي توسعة اجتماعي -زيست
محيطي استان اصفهان جهت برگنزاري و ميزبناني مسنابقات در سنطح ملني و فراملني و ارا نه
خدمات گردشگري به موضوع توسعة فرهنگي ،زيست محيطي به صورت خاص پرداخته شنود و
نقش گردشگري ورزشي در اين رابطه با توجه به سابقه تاريخي آن و جهاني بودن ،بيش از پيش
روشن شود .و با توجه به وجود اين پتانسيل ها نسبت به ارا ة الگنوي فضنايي توريسنتي شنهر و
سازماندهي هاي الزم اقدام و براي تأمين امكانات و خدمات شهري ،مانند :هتلهنا ،اقامتگناه هنا،
وسايل دسترسي و حمل و نقنل ،افنزايش جنذابيتهناي فرهنگني -اجتمناعي ،عرضنة خندمات
توريستي و قوانين تشويقي و حمايتي برنامنه اي جنامع تندوين نمنود تنا عنالوه بنر گردشنگران
منطقهاي ،بتوان از گردشگران ملي و بينالمللي بهنره بنرد و از آن در جهنت توسنعة اجتمناعي،
زيست محيطي ،تغيير در بخش هاي مختلف شهرها از جمله؛ شبكة خيابان ها ،بافت مسكوني و
ساير بخش ها ،ساخت امكانات و تأسيسنات ورزشني اسنتاندارد و مطلنوب در منناطق ،افنزايش
درآمد و اشتغال) ،بهبود ارتباطات بين المللي ،گسترش فرهنگ پرداختن بنه ورزش و تفريحنات
سالم ،بهبود سالمت جامعه (جسمي و رواني) و ساير منافع اجتماعي -فرهنگي ديگر و توسنعة
مناطق سود برد و استان اصفهان به دليل داشنتن ررفينتهناي فنراوان ،ماننند آثنار تناريخي و
سرآمد بودن در بيشتر رشتههاي ورزشي ميتواند از رهگذر اين امر بهنرههناي فنراوان از لحنا
توسعة زيست محيطي ،اجتماعي -فرهنگي ببرد .لذا تحقيق حاضر درصدد آن است که ،با توجنه
به پتانسيلهاي توسعة شهري و ورزشي استان اصفهان جهت برگنزاري و ميزبناني مسنابقات در
سطح ملي و فراملي و ارا ه خدمات گردشگري به موضوع توسعة (زيست محيطني ،اجتمناعي –
فرهنگي) به صورت خاص پرداخته شود و نقش گردشگري ورزشي در اينن رابطنه بنا توجنه بنه
سابقة تاريخي آن و جهاني بودن ،بيش از پيش روشن شود و عوامل مؤثر بنر جنذب گردشنگري
ورزشي را با توجه به شرايط خاص فرهنگي ،اجتماعي شناسايي کنيم و همچننين بنا توجنه بنه
سابقة تاريخي و فرهنگي استان اصفهان ميتوانيم با شناسايي عوامل مؤثر در توسعة گردشنگري
و با توجه به توسعة اجتماعي  -فرهنگي ،زيست – محيطي شهري گام مهمني در جهنت جنذب
گردشگران ورزشي و توسعه ي صنعت توريسم و گردشگري ورزشي و دسترسي به ساير جنبههنا
و اهداف توريسم ورزشي از لحا بازسازي اقتصادي و اجتماعي ،اشتغال و درآمدزايي در منطقه،
تغيير و توسعه در سيستم حمل و نقل ،سرمايه گذاري جديد براي زير سناخت هنا و حماينت از
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محيط زيست ،بهبودي و تغييراتي در وضعيت معابر شهري و سيماي شهري و معرفي منطقه بنه
سايرين در سطح کشور داشته باشيم وسرمايه گذاري هاي کالني را در جهت بهره برداري هناي
فرهنگي و اجتماعي زيست محيطي در اين راستا انجام دهيم .البته بايد تدابير و برنامه ريزيهناي
خاصي صورت گيرد تا جامعه به توسعه پايدار برسد.
بيان مسئله
امروزه صنعت گردشگري به عننوان يكني از دسنتآوردهناي جديند جامعنة بشنري اسنت و
دستاندر کاران و مسنؤالن بخنش ورزش و گردشنگري بنراي رسنيدن بنهاهنداف (اجتمناعي و
فرهنگي ،اقتصادي ) سازماني متوسل به گردشگري ورزشي شدهاند .ورزش بهعنوان پديدهاي که
با رقابت و فعاليت سر و کار دارد و گردشگري به عنوان تجربهاي شاد و سرگرمکننده دو سيستم
ويژهاي هستند که رابطة تنگانگي با يكديگر دارند (افصححسيني .)9835 ،از جمله دستاوردهاي
توريسم ورزشي ميتوان به بهبود کيفيت زندگي مردم ،ايجاد زمينههاي توسنعه در بخنشهناي
مختلف کشورها ،تعامالت فرهنگي_ اجتماعي ،افزايش سطح آگاهي تنودههنا ،برقنراري صنلح و
تحكيم روابط بين الملل اشاره کرد .کشورهاي مختلف دنيا به گردشگري به عنوان ينك صننعت
درآمدزا و توسعه آفرين ارج نهاده و در توزينع و گسنترش آن تنالش فنراوان نمنودهانند (النواني
دهدشتي .)9840 ،عللني هنم چنون افنزايش درآمند ،کناهش سناعات روزهناي کناري ،افنزايش
تعطيالت ،بيتحرکي ،باال رفتن استانداردهاي زندگي ،رشد و توسعة ارتباطات ،رشند تكنولنوژي،
توسعهي راه ها و حمل و نقل و تغيير نيازهاي مردم از داليل مشترکي است که انسان امروزي را
بننه سننمت گردشننگري و ورزش سننوق دادهاسننت (کننورتزمن )0225 ،9و رشنند فزاينننده و غيننر
منتظره اي را براي اين دو صنعت در قرن حاضر به وجود آوردهاست (مراسلي .)9840 ،در حنال
حاضر يكي از دغدغه هاي بازاريابان و سازمان دهندگان رويندادهاي ورزشني ،بناال بنردن مينزان
استقبال بازديدکنندگان و تماشاگران از رويدادهاي ورزشي است و رويدادهاي ورزشي ميتواننند
بر گسترش بازارهاي آينده ي توريسم تنأثيرگنذار باشنند .در نقناطي کنه ورزش و فعالينتهناي
تفريحي بخشي از فرهنگ منطقه است ،ميتوان تعدادي از توريستهناي بنينالمللني را جهنت
بهره بردن از مزاياي آن به خود جلب کرد (هننرور و غفنوري .)9830 ،علنل و عوامنل مختلفني
وجود دارد که بر قصد و ميل گردشگران براي حضور در يك رويداد بينالمللي ورزشي و انتخاب
1
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آن تأثيرگذار هستند .هر کشور و هر رويداد ورزشي محصوالت و خدمات گوناگوني را براي جلب
گردشگر ارا ه ميکند و هر گردشگر اين امكان را دارد که از ميان مقصدها و رويدادهاي مختلنف
يكي را انتخاب کند .بعضي مطالعات نشان دادهاست که جذابيت رويداد ورزشي ،محدوديتهناي
امنيتي و سالمتي و محدوديتهاي مالي بر تمايل يا عدم تمايل شرکتکنندگان بالقوه و حضنور
آنها اثري تعيينکننده دارد (کيم و چاليپ .)0228 ،9لذا مشكل بازاريابان رويندادهاي ورزشني،
شناسايي روشهايي که با سرمايهگذاري بر روي آنها بتوانند ميزان جذابيت روينداد را افنزايش
دهند (مستلزم شناسايي عوامل جلبکننده) و هم چنين ميزان محدوديتهناي موجنود بنر سنر
حضور گردشگران را کاهش دهند (مستلزم شناسايي عوامل بازدارنده) و سرانجام بتواننند عالقنه
به رويداد را به مسافرت و حضور در آن تبديلکنند (مستلزم شناسايي عوامنلسنوقدهننده) .بنا
توجه به ناشناخته بودن عوامل مؤثر در جذب گردشگران به ايران ،به دليل نبود مطالعنات وينژه
در اين زمينه ،يكي از مشكالت پيش رو در برنامهريزي و بازاريابي براي جلب گردشگر بنه طنور
اعم و گردشگر ورزشي به طور اخص ،شناسايي عوامل مؤثر بر حضور آنهاست .اين مشكل باعث
ميشود علي رغم هزينههاي هنگفتي کنه از سنوي وزارت ورزش و امنور جواننان ،کميتنة ملني
المپيك فدراسيون ها و ديگر نهادهاي مرتبط براي برگزاري رويدادهاي بينالمللي ورزشي انجنام
مي شود ،نتوانيم از فوايد زياد توسعة گردشگري حاصل از اين رويدادهنا اسنتفاده کننيم (بنراز،0
 .)0220برگزاري مسابقات در سطوح مختلف ،مي تواند دست آوردهاي مهمي را بنراي جامعنه و
به ويژه کالن شهرها به همراه داشته باشد و يكي از شهرهاي مهمکشنور در زميننة گردشنگري،
شهر اصفهان است که بهعنوان يكي ازکانونهاي مهمگردشگري کشور ،در خاورميانه مطرح و از
شهرت جهاني برخوردار است .به طوري که با ويژگني هناي منحصنر بنه فنردي چنون مننارر و
چشم اندازهاي ديدني ،ميادين ،کاخهاي تاريخي ،مساجد تاريخي و هنري ،استاديومهاي ورزشي،
پلها و بازارها از آن بهعنوان نصف جهان نام ميبرند .از اين رو به نظر ميرسد رابطهي متقنابلي
بين توسعة فرهنگي -اجتماعي ،زيست محيطي و سهمگردشگري ورزشني وجنود داشنتهباشند،
البته بايد به اين امر توجه کرد که جهت کاهش و پيشگيري از تأثيرات منفي توريسم و گردشگر
ورزشي و رسيدن به توسعهي پايدار ،نسبت به ارا نة الگنوي فضنايي توريسنتي شنهر و سنازمان
دهي هاي الزم اقدام و براي تأمين امكانات و خدمات شهري ،مانند :هتلها ،اقامتگاه هنا ،وسنايل
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دسترسي و حمل و نقل ،افزايش جذابيتهاي فرهنگني و هننري و ورزشني ،عرضنهي خندمات
توريستي و قوانين تشويقي و حمايتي برنامنه اي جنامع تندوين نمنود تنا عنالوه بنر گردشنگران
منطقهاي ،بتوان از گردشگران ملني و بنينالمللني بهنره بنرد و از آن در جهنت توسنعه شنهري
(بازسازي اجتماعي ،تغيير در بخش هناي مختلنف شنهرها از جملنه؛ شنبكة خيابنان هنا ،بافنت
مسكوني و ساير بخش ها ،ساخت امكانات و تأسيسات ورزشي اسنتاندارد و مطلنوب در منناطق،
افزايش درآمد و اشتغال) و به طور کلي رونق شهر و منطقه سود برد .استان اصنفهان بنه دلينل
داشتن ررفيت هاي فراوان ،مانند آثار تناريخي و سنرآمد بنودن در بيشنتر رشنتههناي ورزشني
ميتواند از رهگذر اين امر بهرههاي فراوان از لحا توسعه اجتماعي -فرهنگي ببرد .لنذا تحقينق
حاضر درصدد آن است که ،با توجه به پتانسيلهاي توسعهي شهري و ورزشني اسنتان اصنفهان
جهت برگزاري و ميزباني مسابقات در سطح ملي و فراملي و ارا ه خدمات گردشگري به موضنوع
نقش گردشگري ورزشي در رابطه با توسعه فرهنگني – اجتمناعي  ،زيسنت محيطني توجنه بنه
سابقة تاريخي آن و جهاني بودن ،بيش از پيش روشن شود.
مباني نظري
معين فر ( )9834طي تحقيقي تحت عنوان بررسي وضعيت گردشگري ورزشي در اينران و
ارا ة الگوي توسعه آن به نتناي زينر دسنت يافنت ،تحقيقنات انجنام شنده در رابطنه بنا توسنعة
گردشگري خصوصاً در خارج از کشور نشان ميدهدکه در سالهاي اخينر تحقيقنات فراوانني در
خصوص گردشگري ورزشي از ديدگاه هاي مختلنف و خصوصناً جهنت شنناخت اسنتراتژيهناي
توسعه انجام گرفته که ميتوان به اهميت توسعه اينن حنوزه در کشنورهاي مختلنف پني بنرد و
هم چنين در يك جمع بندي کلي ميتوان به عوامل مهمي که در اين پژوهشهنا بنراي رشند و
توسعه صنعت گردشگري ورزشي در کشورهاي مختلف مورد توجه قرارگرفتنه پني بنرد ،کنه در
آنها بر ضرورت مديريت و برنامنه رينزي صنحيح ،تعينين اهنداف و اسنتراتژي بازارينابي ،انجنام
تحقيقات و پژوهشهاي منسجم و بنيادي ،توسعه زيرساختها ،شنناخت پتانسنيلهنا و توسنعه
آنها ،بررسي انگيزشها و آموزش تأکيد گرديده است.
حاجي زاده و همكاران ( )9833به بررسي تأثيرات گردشنگري تجناري بنر توسنعه فضنايي
مناطق شهري پرداختهاند ،نتاي آن نشان ميدهد ،امروزه گردشگري به واقعيت مهم اقتصادي و
اجتماعي تبديل شدهاست و داراي پيامدها و جنبههاي بسيار است از جمله تأثيرات فضنايي کنه
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تغيير در بخشهاي مختلف شهرها از جمله شبكه خيابانها ،بافت مسكوني و سناير بخنشهناي
تشكيل شهر را در بر ميگيرد و به طور کلي گردشگري ميتواند با ايجناد تغيينر در مؤلفنههناي
مختلفي مانند اقتصادي ،جمعيت و فرهنگ و خصوصيات ديگنر اجتمناعي ،در تغيينرات فضنايي
شهرها مؤثر باشد.
همافر وهنري ( )9833طي تحقيقي تحت عنوان نقنش گردشنگري ورزشني در اشنتغال و
درآمدزايي از ديدگاه گردشگران ،مديران و ذي نفعنان ،نتناي زينر بنه دسنت آمند ،گردشنگري
ورزشي يكي از سريعترين بخشهاي رشد در صنعت توريسم و نسبتاً جديند اسنت کنه بنر روي
برنامه ريزي مقصد در کشورهاي در حال توسعه و عاملي در بازسازي اقتصادي و اجتماعي هر دو
بخش جوامع شهري و روستايي شناسايي شدهاست که توجه فزايندهاي در سالهاي اخير بهآن ،
بهعنوان يك بازار رشد داخلي شدهاست و صنعت توريسم ورزشي در ايجاد اشتغال و درآمندزايي
منطقه ميزبان در صورت توسعه صنعت توريسم ورزشي و ايجاد زيرسناختهناي مناسنب تنأثير
دارد.
گراوند ( )9833طي تحقيقي تحت عنوان بررسني عوامنل منؤثر بنر توسنعه ي گردشنگري
ورزشي استان لرستان با تأکيد برجاذبههاي طبيعي نتاي زير به دست آمند ،مهمتنرين اقندامات
براي توسعه ي گردشگري ورزشي استان عبارتند از:
 تغيير نگرش مردم و مسؤولين. ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مسؤول در توسعه گردشگري ورزشي کشور. ساخت امكانات و تأسيسات ورزشي استاندارد و مطلوب در مناطق.باللي و همكاران ( ) )9831طي تحقيقي تحت عنوان بررسي ديدگاه منديران وکارشناسنان
در مورد توسعه صنعت گردشگري ورزشي دراستان خراسان رضوي به نتاي زير دستيافتند ،بنا
توجه به فوايد اقتصادي و اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و زيسنت محيطني گردشنگري ورزشني و
لزوم بهره مندي از منافع مختلف جذب گردشگري ورزشي لزوم برنامهريزي و توسعة گردشگري
ورزشي توسط سياستگذاران و برنامه ريزان استان احساس ميشود  .همچننين در منورد اثنرات
توسعهي گردشگري ورزشي مهمترين آنها عبارتند از:
ايجاد سرور و شادماني در جامعه.گرايش بيشتر مردم به ورزش و ارتقاي سطح سالمت جامعه.-گسترش تبادالت و تعامالت مثبت فرهنگي بين فرهنگهاي مختلف.
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عباسي و همكاران ( )9831در تحقيق خنود بنا عننوان بررسني عنصنر محصنول از عناصنر
آميخته بازاريابي در صنعت گردشگري ورزشي اينران بنه نتناي زينر دسنتيافتنند ،گردشنگري
ورزشي در هر کشوري چه توسعهيافته و چه در حال توسعه ،شامل منافع اقتصنادي و اجتمناعي
بسياري است و از اين رو برنامهريزي براي توسنعه و گسنترش آن از اهمينت فراوانني برخنوردار
است و با توجه به فوايد اقتصادي و اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و محيطي گردشگري ورزشني و
با درک اهميت داشتن جامعه اي سالم و با نشاط توسط مديران و برنامه ريزان و همچنين تمايل
مردم به داشتن تعطيالت و تفريحات فعال و پويا ،لزوم توجه بنه مقولنه آميختنههناي بازارينابي
گردشگري ورزشي و توسعه آن در کشور اجتناب ناپذير مينمايد.
گروز و همكاران )0228(1در تحقيق خود با اشاره بهاينکه شنرکت کوکناکوال موفنقتنرين
شرکت در فرآيند جهاني شدن و پذيرش محصوالت خود در دنيا بودهاست و با توجه بنهايننکنه
توسعهي اين شرکت بهعنوان الگويي براي ساير محصوالت در دنيا بودهاست ،شنرکت در توسنعه
گردشگري ورزشي و مديريت آن تأکيد دارند و خاطر نشان کردهاند که تالش اين شنرکت بنراي
ورود به بازارهاي خارجي يك فرآيند تكاملي بودهاست که شامل استراتژيهاي :ايجاديك جننگ
رقابتي ،عنصر برجسته و عنالي بنودن در بنازار ،انحصناري مانندن کناال و مشنارکت فرهنگني و
اجتماعي بودهاست .اين محققين هم چنين بر اسنتفاده از روش نفنوذ پنذيري فرهنگني در ارا نه
محصول براي به دست آوردن مقبوليت در کشورهاي مختلف و هم چنين انعطاف پذيري وتغيينر
براي ايجاد تطابق و تلفيق در فرهنگهاي مختلف ،تأکيد نمودهاند.
يوان ( )0228با بيان اينکه گردشگر و ورزش دو عنصر حياتي در اقتصاد جهاني هستند بنر
اثرات برجسته و مثبت اجتماعي و فرهنگي آن نيز اشاره نمودهاست و بيان منيکنند کنه شنكي
نيست که هردوي ورزش و گردشگري ميتوانند اثرات مفيد فراواني را براي جوامع مختلف ايجاد
نمايند.يوان اين اثرات را به صورت زير خالصه نمودهاست:
اثرات اقتصادي .اشتغال زايي.سرمايهگذاري جديد براي زيرساختهنا .افنزايش آگناهيهناي
فرهنگي .حمايت از محيط زيست .کمك به تفاهم و صلح جهاني.
وي همچنين بيان ميکند کهامروز تمايل زيادي بنه حرکنت بنه سنمت داشنتن تعطنيالت
فعالتر وجود دارد و گردشنگري و ورزش منيتواننند اينن امكنان را بنراي آنهنا فنراهمنماينند.
ورزشهاي مختلف شرکتکنندگان مختلفي را جذب ميکننند و باعنث توسنعهي توانمننديهنا
ميگردد .براي توسعهي فعاليتها و ورزشها در مقصدهاي ميزبان نيازمند به طراحي محصوالت
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ويژه ،بازاريابي و ايجاد راهبردهاي توسعه براي جذب سازمانهاي تجاري و مشنتريان هسنتيم و
براي انجام اين امور داشتن اهداف ويژه و ساختار مديريتي مناسب ضروري اسنت .نكتنهي مهنم
ديگري که وي از ديدگاه مديريتي بهآن اشاره ميکند نياز بهآمنار و داشنتن اطالعنات در منورد
فعاليتهاي گردشنگري ورزشني اسنت .اطالعناتي از قبينل مننافع گردشنگران ورزشني ،حجنم
فعاليت ها ،ميزان پولي که هر گردشگر خرج ميکند ،اطالعات مقصدها ،ورزشهايي که بيشترين
تقاضا را دارند کهاين اطالعات براي طراحي محصول ،اجراي برنامههاي توسعه وتصميم گيريهنا
مفيد هستند .وي همچنين معتقد است که رسانهها ميتوانند نقش مهم و کليندي را در توسنعة
اين حوزه داشته باشند و همچنين به اهمينت منديريت و سناخت تأسيسنات و امناکن ورزشني،
استفاده چند منظوره و توجه به شكل واندازهي آنها تأکيد نمودهاست.
دري و جاگو ( )0220با اشاره بهاين که عالقه مندي به موضنوع گردشنگري ورزشني در دو
بخش آکادمينك و حكنومتي افنزايش يافتنهاسنت ،ارا نهينك مندل پيامندهاي مثبنت و منفني
گردشگري ورزشي را مورد بحث قرار دادهاند و در نهايت اين پيامندها را بنه سنه سنطح فنردي،
اجتماعي و ملي تقسيم کردهاند:
در سطح فردي پيامدهاي مثبت عبارتند از؛ توسعه و پيشرفت مهارتها ،باال بنردن سنطوح
آمادگي جسماني و فرصت براي انجام فعاليت هاي اجتماعي و پيامدهاي منفي شامل؛ هزينههاي
مالي و زماني و آسيبهاي احتمالي ميباشد .در سطح اجتمناعي؛ مننافع اقتصنادي و اجتمناعي،
افزايش رفاه و بهزيستي و همچنين افزايش تفاخر و غرور در جامعه از پيامدهاي مثبت و شلوغي
و ترافيك و افزايش زبالهها از پيامدهاي منفي ،در اين سنطح منيباشند .نهايتنا ًدر سنطح ملني؛
افزايش فرصتهاي کسب و کار و توسنعه ي اقتصناد ملني و درآمندها از پيامندهاي گردشنگري
محسوب ميگردد.
ياماگوشي ( )0225طي يك تحقيق پيمايشي پرسشنامه اي بنر گردشنگران ورزشني کنه در
رويدادهاي خارجي پياده روي شرکت کردهاند ،عوامل جذبکنندهي مؤثر بر شرکت آنهنا را بنه
صورت زير بيان ميکند:
-9فرهنگ خاص محلي-0مكانهاي ديدني -8طبيعت زيبنا -0جنذابيتهناي مسنير پيناده
روي - 5ويژگيهاي رويداد –0هزينهها -4جذابيت شهر ميزبان.
دري و جاگو ( )0225در تحقيق خود تحت عنوان « مديريت گردشگري ورزشني» در پني
کشف موضوعات وابسته به مديريت گردشگري ورزشي بودند .اين تحقينق توصنيفي بيشنتر بنر
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گردشگري ورزشي رويدادها و مديريت آن ها تمرکز دارد و مشنكل اصنلي منديريت گردشنگري
ورزشي را در اکثر کشورها جدا بودن و مديريت مجزاي دو حوزه گردشگري و ورزش منيداننند.
اهميت برنامه ريزي راهبردي و مديريت ،به ميزان زيادي در بخش صنعت و دانشگاه مورد تأکيند
قرار گرفتهاست .همچنين هماهنگي بين برنامهريزي و اجراي آن بهعنوان يك عامنل مهنم ذکنر
شده است ،در اين تحقيق با اشاره به المپيك سيدني خاطر نشنان کنردهاسنت کنه بنراي ايجناد
هماهنگي و مديريت بهتر و حداکثر رساندن منافع حاصل از ميزبناني اينن روينداد در دو بخنش
گردشگري و ورزش استراليا به يك وزارتخانه فدرال تبديل گرديده و پس از آن ،يك اسنتراتژي
گردشگري ورزشي ملي توسط اين وزارت ارا ه شده که عناصر کليدي آن به قرار زير ميباشد:
هماهنگي صنعتي
آموزش و تعليم
قوانين دولتي
زيرساختها
ارزيابي منفع اقتصادي
پژوهش
تايسون و همكاران )0225( 9در تحقيق خود تحت عنوان «رويندادهاي ورزشني بنزرگ
بهعنوان تسهيلکنندهاي براي توسعه گردشگري» ،اثرات جام جهناني کريكنت را بنر کشنورها و
گردشگري آنها مورد بحث قرار ميدهند .اين تحقيق بين المللي به صنورت مصناحبه فنردي از
يك گروه  30نفري شامل منديران جنام جهناني کريكنت ،منديران آژاننسهناي گردشنگردي و
متخصصا ن گردشگري و مديران شرکت هناي تجناري و مؤسسنات رقنابتي انجنام شند و اثنرات
توسعه گردشگري ناشي از رويداد جام جهاني کريكت به صورت زير خالصه شدهاست:
 -9توجه به فرصتهاي بالقوه گردشگري ورزشي گروهي و توسعه مؤسساتي مربوطه.
 توسعه صنعت ،کشاورزي و تغذيه. توسعه رويدادهاي ورزشي ويژه و فستيوالها. توسعه ورزشهاي محلي. توسعه رستورانها. توسعه حمل و نقل.1. Tyson et al
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 توسعه هتلها و اقامت گاهها.کيم و همكاران )0220(9اثرات جام جهاني فوتبال  0220را بر کره جنوبي مورد بررسي قنرار
دارند .آن ها اين اثرات را به وسيله يك پرسشنامه که قبل و بعد از اين رويداد بنين  391نفنر از
ساکنين توزيع گرديد،بررسي کردندواختالف نظرات بين اين دو دوره زماني را مورد مقايسه قرار
داده و سنجيدند براي تجزيه و تحليل اختالفات نظرات در قبل و بعند از اينن روينداد از تحلينل
واريانس چند طرفه و هم چنين يك طرفه استفاده شنده و ثابنت گرديند کنه از ديندگاه پاسنخ
دهندگان اثرات مثبت و منفي اين رويداد به قرار زير است:
اثرات مثبت :تبادالت مثبت فرهنگي
منافع اقتصادي
توسعه منابع ملي و فرهنگي
اثرات منفي  :ازدحام ،ترافيك و آلودگي
افزايش قيمت ها
مشكالت اجتماعي
هزينه هاي ساخت و ساز
نهايتاً عنوان شده است که هر چند منافع اقتصادي از برگزاري اين رويداد رضايت مند
نبوده ،منافع تبادالت مثبت فرهنگي و منافع ملي و توسعه فرهنگي آن رضايت مند بوده است و
به طور کلي جام جهاني  0220يك رويداد موفقيت آميز و مفيد براي کشور کره جنوبي ارزيابي
شده است.
تحقيقات انجام شده در رابطه با توسعه گردشگري خصوصاً در خارج از کشور نشان مي
دهد که در سالهاي اخير تحقيقاتي که در خصوص گردشگري ورزشي از ديدگاه هاي مختلف و
خصوصاً جهت شناخت استراتژي هاي توسعه انجام گرفته است مي توان به اهميت توسعه اين
حوزه در کشورهاي مختلف پي برد .و هم چنين در يك جمع بندي کلي مي توان به عوامل
مهمي که در اين پژوهشها براي رشد و توسعه صنعت گردشگري ورزشي در کشورهاي مختلف
مورد توجه قرارگ رفته پي برد که در آنها بر ضرورت مديريت و برنامه ريزي صحيح تعيين اهداف
و استراتژي بازاريابي ،انجام تحقيقات و پژوهش هاي منسجم و بنيادي ،توسعة زيرساخت ها،
شناخت پتانسيل ها و توسعه آن ها ،بررسي انگيزش ها و آموزش تأکيد گرديده است.
-Kim & et al
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روش شناسي پژوهش
به منظور توص يف و بررسي نقش بين توسعه صنعت گردشگري ورزشي در توسعه اجتماعي
،زيست محيطي از ديدگاه مديران آژانسهاي مسافرتي و کارشناسان تربيت بدني از روش تحقيق
توصيفي و از نوع پيمايشي استفاده شد و داده هاي تحقيق به صورت ميداني و با استفاده از
پرسشنامه جمع آوري شد .در اين ت حقيق با استفاده از روش تحليل واريانس چند متغيره مانوا،
 tتك متغيره t ،هتلينگ t ،همبسته و با توجه به اهداف تحقيق ،نقش توسعه صنعت گردشگري
ورزشي در توسعه مؤلفه هاي فرهنگي اجتماعي و زيست محيطي توصيف و رابطه بين اين
متغير ها بررسي شد.
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران دفاتر مسافرتي و کارشناسان تربيت بدني
اداره کل تربيت بدني وشهرستان ها ،اداره کل جهانگردي ،سازمان آموزش و پرورش ،اداره
تربيت بدني دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتي وعلوم پزشكي ،کارشناسان گردشگري اداره کل
جهانگردي و ميراث فرهنگي استان اصفهان مي باشد ،که جامعهتحقيق 022نفر در سال9831
براساس آمار اداره کل گردشگري و ميراثفرهنگي و تربيت بدني استان اصفهان بود و نمونه
تحقيق بر اساس روش کاي گرجسي و مورگان  980نفر تعيين شد.
روش نمونه گيري :ابزارانداره گيري اين پژوهش ،پرسش نامه محقق ساخته مي باشد .اين
پرسش نامه در دو بعد :نقش گردشگري ورزشي در توسعه زيست محيطي ،فرهنگي اجتماعي،
درست شده است .که هريك ازسؤاالت در يك پيوستار 5نمره اي بر اساس طيف پاسخگويي
ليكرت توسط نمونه ي تحقيق پاسخ داده شده است.
روش تجزيه و تحليل :جهت سنجش روايي ابزاراندازه گيري اين پژوهش از روايي محتوا و
صوري استفاده شد .بدين منظور ،پرسش نامه به همراه فرم ارهار نظر بين پانزده نفر از
متخصصين مديريت ورزشي و توريسم توزيع شد و از اساتيد خواسته شد که شكل راهري و
ميزان هماهنگي و محتواي هريك ازسؤاالت را از نظر نگارش ،انشاء و مطابقت با اهداف پژوهش،
در يك طيف  5گزينه اي مشخص کنند و پس از جمع آوري پرسش نامه ها و اعمال اصالحات
پيشنهادي ،هماهنگي دروني آن براساس ضريب کندال  %31درصد برآوردگرديد .
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يافتهها
نتاي تحقيق نشان داد،گردشگري ورزشي در توسعه زيست محيطي با ميانگين ( 8/43و
 )0/43و  tتك متغيره ( )4/20نقش مستقيم در سطح معني داري  p≤2/25دارد و گردشگري
ورزشي در توسعه فرهنگي اجتماعي با ميانگين (0/02و )8/00و  tتك متغيره ( )02/04نقش
مستقيم در سطح معناداري  p2/25دارد .بنابراين گردشگري ورزشي در توسعه فرهنگي
اجتماعي ،زيست محيطي بيش ازسطح متوسط نقش دارد و براساس نتاي جدول توزيع
ميانگين و انحراف معيار سؤال هاي مربوط به نقش گردشگري ورزشي در توسعه فرهنگي
اجتماعي ،بيشترين ميانگين نمره پاسخ ها مربوط به "گردشگري ورزشي مي تواند تجربه ي
ارزشمندي براي شناخت فرهنگ جامعه ميزبان باشد" با ميانگين  0/81و کمترين ميانگين
مربوط به "گردشگري ورزشي باعث توسعه امنيت شهري است " با ميانگين  8/52بوده است.
و براساس نتاي جدول توزيع ميانگين و انحراف معيار سوال هاي مربوط به نقش گردشگري
ورزشي در توسعه زيست محيطي بيشترين ميانگين نمره پاسخها مربوط به "گردشگري ورزشي
باعث توسعه سيستم حمل و نقل شهري مي شود" با ميانگين  0/20و کمترين ميانگين مربوط
به "گردشگري ورزشي باعث افزايش ميزان فاضالب شهري مي شود" با ميانگين  0/00بوده
است.
سوال اول :تاچه اندازه گردشگري ورزشي در بعد فرهنگي اجتماعي نقش دارد؟
جدول  :۱مقايسه ميانگين نمره نقش گردشگري ورزشي در توسعه فرهنگي اجتماعي با ميانگين فرضي 9

مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

فرهنگي اجتماعي

8/19

/010

/200

02/04

براساس يافته هاي جدول ( t )9مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5
درصد بزرگتر مي باشد بنابراين گردشگري ورزشي در توسعه فرهنگي اجتماعي بيش از سطح
متوسط نقش دارد.
سوال دوم :تاچه اندازه گردشگري ورزشي در توسعه زيست محيطي نقش دارد؟
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جدول  :2مقايسه ميانگين نمره نقش گردشگري ورزشي در توسعه زيست محيطي با ميانگين فرضي 9

مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

خطاي معيار

t

زيست محيطي

8/84

/533

/258

4/20

براساس يافته هاي جدول  t 0مشاهده شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5
درصد بزرگتر مي باشد بنابراين گردشگري ورزشي در زيست محيطي بيش از سطح متوسط
نقش دارد.
نتاي تحقيق نشان داد :گردشگري ورزشي موجب اثرگذاري بر بخش هاي مختلف زندگي
امروزي درسطح خرد و کالن شده است و هم درسطح معناداري  p≤2/25در توسعة فرهنگي
اجتماعي ،زيست محيطي بيش ازسطح متوسط نقش دارد.
بحث و نتيجه گيري
بر اساس نتاي به دست آمده ميتوان استنباط نمود که گردشگري ورزشي در توسعه
فرهنگي اجتماعي ،زيست محيطي ،نقش مؤثري دارد .چرا که گردشگري ورزشي در توسعه
زيست محيطي (توسعه پارک ها و مناطق،توسعه و ساخت پارکينگ ها ،توسعه کمي و کيفي
جاده ها ،توسعهي سيستم حمل و نقل (هوايي ،زميني) شهري ،ترميم ساختمان هاي تاريخي،
ترميم منابع طبيعي) و در توسعه فرهنگي اجتماعي (کاهش بزهكاري در سطح جامعه ،رعايت
حقوق شهروند ،توسعه امنيت شهري ،ايجاد گرايش مثبت فرهنگي و شناخت فرهنگ جامعه
ميزبان ،برگزاري نمايشگاه هاي ورزشي ،فرهنگي ،هنري در منطقه) نقش مستقيم دارد و نقش
گردشگري ورزشي در سطح خطاي 5درصد در توسعه فرهنگي اجتماعي ،زيست محيطي
بزرگتر است و نتاي اين تحقيق با پژوهش هاي معين فر ( ،)9834هنري و همافر (،)9833
گراوند ( ،)9833حاجي زاده ( ،)9833باللي و همكاران ( ،)9831عباسي و همكاران (،)9831
مطابقت داشت .بنابراين از آن جايي که يكي از شهرهاي مهم در کشور در زمينه گردشگري،
شهر اصفهان است که به عنوان يكي از کانون هاي مهم گردشگري کشور ،در خاورميانه مطرح و
از شهرت جهاني برخوردار است و با توجه به ررفيت هايي (مثل تنوع اقليمي و آب و هوايي،
امكان استفاده از رودخانه و سد ،مرسوم بودن بعضي از ورزش هاي پرطرفدار و داشتن ورزش
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هاي سنتي و بومي و محلي) الزم است از اين فرصت جهت توسعه گردشگري ورزشي و توسعه
منطقه بهره برد .چرا که برگزاري مسابقات ورزشي باعث ايجاد تغييرات اساسي در زيرساختها،
سيستم حمل و نقل ،تأسيسات و بهبود در وضعيت معابر شهري وسيماي شهري و توسعه ي
امنيت شهري ،ايجاد گرايش مثبت فرهنگي و شناخت فرهنگ جامعه ميزبان ،برگزاري نمايشگاه
هاي ورزشي ،فرهنگي ،هنري درمنطقه مي شود و عليرغم اين که تأسيسات گسترده و فضا و
امكانات و سرمايه هاي زيادي را مي طلبد ،بازده اقتصادي و اشتغال زايي و شهرت را براي
منطقه به همراه مي آورد و منطقه را در مسير توسعه از نظر فيزيكي،زيست محيطي ،اجتماعي،
فرهنگي قرار مي دهد .نتاي اين تحقيق موجب شكل گيري يك چهارچوب و راهكار اوليه براي
توسعه گردشگري و توسعه زيست محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي و رابطه بين آنها و افزايش حضور
گردشگران و تماشاگران در رويدادهاي ورزشي بين المللي به ميزباني اصفهان مي شود .به عالوه
اين پژوهش در پيشبرد و تكميل مطالعات ،يافته ها و تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه
گردشگري ورزشي و توسعه ي شهري نقش ارزنده اي خواهد داشت ،هم چنين از بعد آموزشي
و درسي به عنوان موادي براي تدريس بازاريابي و مديريت گردشگري حا ز اهميت است .يافته
هاي پژوهش حا ضر کمك خواهد کرد که برنامه ريزان و سازمان دهندگان مسابقات و رويداد-
هاي ورزشي بين المللي عوامل مؤثر بر جلب تماشاگران و گردشگران را شناخته و براي افزايش
تعداد آنها تالش کنند .به عالوه از نتاي اين تحقيق در صنعت گردشگري و آژانس هاي
گردشگري که کار برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي گردشگري را به عهده دارند ،مي توان
استفاده کرد .از طرف ديگر شناسايي اين عوامل مي تواند باعث همكاري سازمان هاي مؤثر در
اين امر نظير سازمان تربيت بدني ،سازمان گردشگري و جهانگردي ،شهرداري ها و استانداري
ها ،کميته ملي المپيك ،فدراسيونهاي ورزشي و وزارت امور خارجه در جهت توسعه گردشگري
ورزشي گردد.
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The role of sport tourism in socio-environmental development of the city of
Isfahan physical education administrators and experts
Bahrame Salehniy,ZahraKeyvani
Abstract
Sport tourism in socio-environmental development of the city in the presence of
facilities involved And according to different potentials can cause the development
of regions and other social benefits, provide environmental The objective of this
study was to investigate the role of sport tourism in socio-environmental
development of the city of administrators and physical education experts of Isfahan.
The population of this study consisted of 200 managers and experts in physical
education and tourism travel agency established in Isfahan According to the
Department of Tourism and Physical Education in 1389 and a sample of 132 was set
by tables and Morgan Grjsy The tool measuring variables questionnaire was
designed, validated Kendall coefficient was 89%. The research method was
descriptive and survey data for this study was descriptive and inferential statistics
Manoa research methods using multivariate analysis of variance, t-test, t Hotelling,
t-test was used. The results showed that sport tourism in social development with a
mean (40/4 and 42/3) and t-test (47/20) and environmentally-friendly development
with a mean (78/3 and 78/2) and t-test (06 / 7) role and was involved at the level of
5% over the average level.
Keywords: sport tourism, social development, environmental development,
managers, experts

نننننننننننننننننننننن
1 Faculty member, Islamic Azad University Branch, Department of Physical Education
Tehran, Iran
2. PhD student Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran.

نقش گردشگري ورزشي در توسعة اجتماعي – زيست محيطي شهري از ديدگاه ...

۱1۱

منابع
فارسي


الواني م ،دهدشتي ز ( .)9840اصول و مباني جهانگردي .تهران :انتشارات معاونت
اقتصادي و برنامه ريزي مستضعفان و جانبازان



افصح حسيني ،ف .)9835( .ورزش ،شهر ،توريسم .ارا ه شده به صورت سخنراني
در اولين همايش ملي شهرو ورزش .تهران.



باللي م ،معين فر م ،حامدنيا ،م .)9831( .بررسي ديدگاه مديران و کارشناسان
در مورد توسعه صنعت گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي .ارا ه
شده به صورت پوستر در همايش ملي مديريت تربيت بدني .قايم شهر ،دانشگاه آزاد
قايم شهر9،و 0دي ماه ،ص . 34




حاجي زاده ع و همكاران)9833( .تاثيرات گردشگري تجاري بر توسعه فضايي مناطق
شهري .پژوهش هاي جغرافيايي انساني ،شماره  ،42زمستان  .ص .19 – 921
عباسي ا ،معين فر م و خيبري ،م .)9831( .بررسي عنصر محصول از عناصر
آميخته بازاريابي در صنعت گردشگري ورزشي ايران .ارا ه شده به صورت پوستر



در همايش ملي مديريت تربيت بدني  .قايم شهر ،دانشگاه آزاد قايم شهر9،و 0دي
ماه ،ص.984
قياسيراد ،ا و همكاران ( .)9834رابطهي ديدگاه مديران ورزشي و مديران ورزشي
کشور و عوامل گردشگري ورزشي در ايران .فصلنامه المپيك شماره شانزدهم.

 محرم زاده ،م .)9830( .بررسي شيوه هاي بازاريابي ورزشي دانشگاهي .فرصتهاي
مطالعاتي ،گروه تربيت بدني دانشگاه اروميه ،محل اجرا ،دانشگاه هاي حاج تپه و
قاضي ترکيه.


مراسلي ،ع .)9840( .تخمين توابع عرضه و تقاضاي توريسم خارجي در ايران.
پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.



معين فر ،م .)9834( .وضعيت گردشگري ورزشي درايران و ارايه الگوي توسعه آن،
رسالهي دکتري ،دانشگاه تربيت معلم تهران.



هنرور ،ا .)9838( .عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري
رويدادهاي ورزشي بين المللي در کشور از ديدگاه مديران و دست اندرکاران

۱12

۱931  پاييز، شماره سي و دو، سال هشتم،فصلنامة پژوهش اجتماعي

 دانشگاه تربيت معلم، پايان نامه کارشناسي ارشد،ورزشي و مديران گردشگري
.تهران
. اثرات اقتصادي ورزش در چند کشور منتخب.)9830( . ف، و غفوري،هنرور ا



.ارا ه شده به صورت در چهارمين همايش بينالمللي تربيت بدني و علوم ورزشي
.9830  بهمن82 – 03 ،دانشگاه تهران
 نقش گردشگري ورزشي دراشتغال زايي و.)9833( . ح، ف و هنري،همافر



 سومين کنگره ملي، مديران و ذي نفعان،درآمدزايي از ديدگاه گردشگران
.45و40  صفحه. شهرکرد.مديريت ورزشي
 بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشي استان.)9833( . ن،گراوند



 دانشگاه، پايان نامه کارشناسي ارشد.لرستان با تأکيد برجاذبه هاي طبيعي
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