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چکیده
لزوم توجه به افزایش درآمدزایی درکشور از یک سو و اهمیت توجه به گردشگری به ویژه در ورزش کشور از سوی دیگر ،توجه و اهتمام به
این مهم را بیش از پیش ضرورت میبخشد .ازاین رو پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل توسعة گردشگری ورزشی در رویدادهای بین المللی
ورزشی ایران (مطالعة موردی  :والیبال) تدوین شده است .روشتحقیق پژوهش آمیخته و نوع تحقیق کاربردی بود .جامعة آماری تحقیق
شامل اعﻀای کمیسیون گردشگری ورزشی کمیتة ملی المپیک ،مدیر ان سازمان ایر انگردی و جهانگردی ،اعﻀای انجمن گردشگری
ورزشی فدراسیون ورزش همگانی ،مدیران فدراسیون والیبال ،مدیر ان ستادی وزارت ورزش و کمیتة ملی المپیک و متخصصان مدیریت
ورزشی و گردشگری کشور بود .نمونة آماری تحقیق بـهﺻورت تمامشمار بود ( 120نفر) که در نهایت  116پرسشنامه دریافت شد .نتایج
حاﺻل از مدل تحقیق ،نشان از اهمیت بیشتر عوامل حقوقی و قانونی در توسعة گردشگری ورزشی بین المللی ایران در رشتة والیبال ،با
آمارة  t= 8/6دارد .برمبنای نتایج بهدستآمده ،ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژة گردشگری ورزشی رشتة والیبال در مناطق
مختلف آبو هوایی کشور و تالش در زمینة تصویب قوانین برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری
ورزشی رشتة والیبال ضروری بهنظر میرسد.

جذابیت محیطی ،عوامل حقوقی و قانونی ،عوامل مدیریتی ،گردشگری ورزشی ،والیبال.
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گردشگري اصليترين نوع گذران اوقات فرا غت در جهان

مقدمه
صنعت ورزش رشد سريعي را در دهههاي اخير داشته

محسوب ميشوند ( .) 5

دالري داشت و در اوايل دهۀ بعدي اين رشد به بيش از

دادهاند که گردشگري ورزشي در حال حاﺿر بخش بسيار

 90ميليارد دالر رسيد (  .) 7امروزه ورزش از اصليترين

بزرگي از بازار جهاني گردشگري را به خود اختصاص داده

رويدادهاي اجتماعي جهان است و مشارکت افراد در آن

و با رشد چشمگير آن سازمان جهاني گردشگري معتقد

سبب توسعۀ اجتماعي ،شناختي و رواني و تناسب اندام

است گردشگري ورزشي در حال حاﺿر يك بازار در حال

ميشود (  ) 12که گردشگري عمدهترين بخش اقتصادي

ﻇهور است .بسياري از کشورها اين صنعت پويا را منبع

آن است .بهطوري که قرن بيستويکم ،سدۀ بهرهگيري از

اصلي درآمد ،اشتﻐالزايي ،رشد بخش خصوصي و توسعۀ

فرصتهاي ارزشمند در بخش خدمات بهخصوص

ز يرساختها ميدانند (  .) 1براساس آمار منتشرشده در

گردشگري است و فعاليت گردشگري ،امروزه از مهمترين

کشورهاي مختلﻒ حدود  20تا  30درصد گردشگران،

و پوياترين فعاليتها در جهان است و در همۀ عرصهها،

ورزش را دليل اصلي سفر خود عنوان ميکنند و بيش از

چه در مقياس جهاني و چه در مقياس ملي و منطقهاي

نيمي از سفرهاي تعطيﻼت ،سفرهايي است که ورزش نيز

مورد توجه برنامهريزان قرار گرفته است (  .) 11همچنين

از اهدافشان است ( .) 6ازاينرو گردشگري ورزشي يك

گردشگري ورزشي صنعتي بهنسبت جديد و از سريعترين

بخش در حال توسعۀ گردشگري است که با توجه به آمار،

بخشهاي در حال رشد در صنعت گردشگري است که بر

حدود  32درصد از توفيقات و دستيابيهاي جهاني

برنامهريزي مقصد در کشورهاي در حال توسعه تمرکز دارد

گردشگري را به خود اختصاص داده است (  .) 10بنابراين

و از عوامل بازسازي اقتصادي و اجتماعي جوامع شهري و

گردشگري و ورزش دو جزء حياتي از اقتصاد جهانياند که

روستايي بهشمار ميرود ( .) 6در اين زمينه ،مكکي ،يون

تﺄﺛير شگرفي بر جامعۀ امروز دار ند .نکتۀ مهم در

و کاردناس  ) 2003 ( 1گزارش کردند که گردشگري ورزشي

گردشگري ورزشي ،تﻐيير نگرش صرفاً ورزشي به

در اياالت متحدۀ آمريکا ،صنعتي  27ميليارد دالري در هر

رويدادهاي ورزشي است ،زيرا در همۀ ا ين رويدادها در

سال است (  .) 17هادسون  )2003 ( 2مدعي است  38درصد

سطوح مختلﻒ ،فرصتهايي نهفته است که افزايش منافع

يا  75 /3ميليون نفر از بزرگساالن در اياالت متحده،

اقتصادي را از جمله اشتﻐالزا يي در پي دارد .از منظر

به منظور شرکت در رويدادهاي ورزشي مسافرت مي کنند

اقتصادي ،مسابقات ورزشي ،علير غم تحميل هزينهاي

(  .) 13در بخش خدمات ،گردشگري به يك فعاليت

سنگين براي ميزبان در ابتداي امر ،بهد ليل جلب افکار

اقتصادي اصلي و جدي براي بسياري از مناطق تبديل

عمومي و جذب هرچه بيشتر گردشگر در آينده ،عامل و

شده است ،بهطوري که براساس پيش بيني سازمان جهاني

انگيزهاي قوي است و متقاﺿيان فراوان دارد ( .) 5

گردشگري تا سال  2010بيش از  43درصد از مشاغل

ازاينرو در حوزۀ گردشگري بهطور عام و گردشگري

جهان در زمينۀ صنعت گردشگري است .ورزش و

ورزشي بهطور خـاص ،مطالعـاتي صـورت گرفتـه اسـت؛
ايـن تحقيقـات رو يکردهاي متنوعي به موﺿوع داشتهاند.

1. Mcgehee, Yoon & Cardenas
2. Hudson

بهطور مﺜال مهمترين عوامل جذب گردشـگران بـه
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رويـدادهاي ورزشـي بينا لمللي عبارتاند از :عمليات

گردشگري ورزشي در استان مورد مطالعه است ( .) 20

بازار يابي و بهبود خدمات آژانﺲهاي گردشگري ،همکاري

کنلي  1و همکاران (  ) 2014نيز نشان دادند که سازمانهاي

مﺆسسات ورزشي و گردشگري ،دسترسي به منابع طبيعي،

ورزشي ميتوانند تﺄﺛير زيادي در به حداکﺜر رساندن نتايﺞ

رايﺞ بودن ورزشهاي پرطرفدار ،وجود تفريحات و

گردشگري از رويدادهاي ورزشي مهم داشته باشند ( .) 14

سرگرميهاي شبانه ،زيبـاسازي محل برگزاري رويداد،

بنابراين با وجود همۀ تحقيقات و با رشد روزافزون

سهولت تهيۀ اقامتگاه مناسب ،کيفيت تسـهيﻼت اقـامتي،

ورزش کشور در جوامع بينالمللي ،بهنظر ميرسد

ايﺠـاد مراکـز همـايش ،هتلها ،رستورانها و مراکز خريد

تحقيقات بيشتر براي بهرهبرداري مﺆﺛر از اين صنعت در

بزرگ و وجود چشماندازها و مکانهاي د يدني در کشور

جهت توسعۀ ورزش کشور بيش از پيش الزم است .واليبال

ميزبان .در مقابـل ،موانـع جذب عبارتاند از :دسترسي

از جمله رشتههاي ورزشي است که با سرعت زياد در حال

نداشتن به بليت ،محدود يت براي گردشگران ،تعصبات

نزديك شدن به سطح اول جهان است .با توجه به اينکه

مـذهبي و ترديـد در مـورد کيفيـت فعاليتهاي اوقات

ليگ جهاني واليبال هرساله برگزار ميشود ،ميتوان از اين

فرا غت و بدي آبوهوا .براساس نتايﺞ د يگر مطالعات،

طريق به جذب گردشگر در کشور کمك کرد .تحقيق

قيمت نسبي کاالهـا و خدمات و همساني نرخ ارز،

حاﺿر در نظر دارد مدل توسعۀ گردشگري ورزشي در

مﺆﺛرترين عامل در گردشگري است ( .) 15 ،16پژوهشگران

رويدادهاي بينالمللي ورزشي ايران را در رشتۀ واليبال

در مطالعۀ ديگري به اين نتيﺠه رسيدند که گردشگران

بررسي کند .نظر به اينکه جمهوري اسﻼمي ايران در

ورزشي ،در صورت مساعد بودن شرايﻂ مقصد ،به مسافرت

سالهاي اخير در کسب جايگاه ،رتبهبندي و اخذ ميزباني

دوباره به آن محل تمايل دارند (  .) 9مختاري و پروانه

رويدادهاي بينالمللي واليبال موفق بوده است و ميتواند

(  ) 2012در تحقيقي به بررسي عوامل مهم در توسعۀ

از اين فرصت مﻐتنم براي جذب گردشگران ورزشي به

گردشگري ورزشي در آذربايﺠان غربي با تﺄکيد بر

کشور نهايت بهرهبرداري را به عمل آورد ،در اين پژوهش به

جاذبههاي طبيعي ورزشي پرداختند و نتيﺠه گرفتند که

مطالعه و بررسي راهکارهاي توسعۀ گردشگري ورزشي

جاذبههاي آبزيان ساحلي و ورزش و جاذبه نسبت به

ايران از نظرهاي مختلﻒ پرداخته و برنامۀ عملياتي

جنگل و کوير ،بهترتيب بيشترين و کمترين مقدار است

مناسبي ارائه خواهد شد.

 .بنابراين ،مديريت مﺆﺛر و برنامهريزي جامع با اعتقاد قوي
نسبت به سرمايه گذاري با توجه به جاذبه آبفشان ها و

روش تحقیق

(  .) 18سﺠاهرودي (  ) 2013عوامل مﺆﺛر بر توسعۀ

ترکيب دو روش کيفي و کمّي در آن استفاده شد .اين

گردشگري ورزشي از استانهاي شمالي ايران را بررسي

پژوهش از نظر هدف ،کاربردي توسعهاي و از نوع

کرد و دريافت که جاذبههاي مربوط به جنگل ،ورزش

پژوهشه اي ميداني است .در اين پژوهش ابتدا با مرور

ساحلي ،آب گرم و طبيعتدرماني ،تپه نوردي و شگفتي

مطالعات گذشته و مصاحبه با خبرگان آگاه ،شاخصهاي

هاي طبيعت ،شکار ،کوهنوردي و غارنوردي و ورزشهاي

توسعۀ گردشگري ورزشي بهويژه در رشتۀ واليبال

زمستاني بهترتيب داراي بيشترين اهميت در توسعۀ
1.Kennelly
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شناسايي شد .اين مصاحبهها تا حد اشباع پيش رفت

و  44نفر معادل  37 /9درصد زن بودند؛  41 /4درصد

(مرحلۀ کيفي) .در نهايت فهرستي از شاخصهاي توسعۀ

مﺠرد و  55 /2درصد متﺄهل بودند .همچنين نتايﺞ جدول

گردشگري ورزشي بهويژه در رشت ۀ واليبال استخراج شد.

 1گوياي اين است که  41 /4درصد از افراد کارشناسي،

جامعۀ آماري تحقيق شامل ا عﻀاي کميسيون گردشگري

 31درصد کارشناسي ارشد و  27 /6درصد دکتري دارند؛

ورزشي کميتۀ ملي ا لمپيـ ك ،مديران سازمان ايرانگردي و

5از نظر سني 34 ،درصد بين  21تا  30سال 34 /5 ،درصد

جهانگردي ،ا عﻀاي انﺠمن گردشگري ورزشي فدراسيون

بين  31تا  40سال 17 /2 ،درصد بين  41تا  50سال،

ورزش همگاني ،مديران فدراسيون واليبال ،مديران ستادي

 10 /3درصد بين  51تا  60سال و  3 /4درصد بيش از 60

وزارت ورزش و کميتۀ ملي المپيك و متخصصان مد يريت

سال دارند .يافتههاي جمعيتشناختي حاکي است که

ورزشي و گردشگري کشور بود .نمونۀ آماري تحقيق حاﺿر

 72 /4درصد سفر به مقاصد گردشگري واليبال داشته و

با توجه به محدود بودن بـهصورت تمامشمار بود ( 120

 27 /6درصد چنين سفري نداشتهاند .با توجه به اطﻼعات

نفر) .اين ابزار داراي  45سﺆال و شامل ابعاد جذابيت

برگرفته از ويژگيهاي جمعيتشناختي کارشناسان17 /2 ،

مقاصد گردشگري ،جذابيت محيطي ،عوامل فرهنگي،

درصد نمونههاي آماري داراي آگاهي کم از مقاصد

عوامل حقوقي و قانوني ،عوامل محيطي و عوامل مديريتي

گردشگري 65 /5 ،درصد داراي آگاهي زياد و  13 /8درصد

بود .در اين پرسشنامه از طيﻒ پنﺞارزشي ليکرت براي

داراي آگاهي خيلي زياد بودند (جدول .) 1

پاسخگويي استفاده شد؛ براي تعيين روايي محتوايي

در اين بخش پيش از اجراي آزمونهاي آماري و

پرسشنامههاي اين پژوهش از چند استاد صاحبنظر در

بهدليل پيشفرﺿي براي استفاده يا عدم استفاده از

حوزۀ تحقيق (  10نفر) نظرخواهي شد که پﺲ از اعمال

آزمونهاي پارامتريك از آزمون کولموگروف  -اسميرنوف

نظر آنها ،پرسشنامه تﺄييد شد و پايايي آن نيز از روش

استفاده شد .بر اين اساس ،ابزار بهکاررفته در اين پژوهش

آلفاي کرونباخ  α =0 /92بهدست آمد .در اين پژوهش از

بررسي شد که نتايﺞ آن در جدول  2مشاهده ميشود.

دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد .در

ازاينرو و برمبناي نتايﺞ بهدستآمده ،محقق از آزمونهاي

بخش آمار توصيفي از جدولها و نمودارهاي توصيفي براي

پارامتريك و ناپارامتريك براي بررسي سﺆالهاي تحقيق

بيان ويژگيهاي دموگرافيك و توصيفي پژوهش استفاده

استفاده کرد.

اسميرنوف براي بررسي طبيعي بودن توز يع دادهها بهکار

خاص طراحي شده که اين متﻐير ،تحت عنوان سازۀ هدف

گرفته شد و براي بررسي مدل ساختاري متﻐيرهاي

يا متﻐير هدف  1مﻼحظه ميشود .به هر ميزان که ابزار

پژوهش و تدوين مدل پژوهش از نرمافزار  Lisrelنسخۀ

اندازه گيري بتواند سازه يا متﻐير هدف را که براي آن

 8 /8استفاده شد.

طراحي شده است ،اندازهگيري کند ،از روايي بيشتري
برخوردار است .همبستگي بين ميزان واقعي ماهيت متﻐير

نتایج و یافتههای تحقیق
براساس

يافتههاي اين

هدف و نمرۀ بهدستآمده از ابزار مورد اندازهگيري ،در
پژوهش ،از مﺠموع

زمينۀ مقدار متﻐير هدف ،تحت عنوان اعتبار ابزار

آزمودنيهاي پاسخدهنده 72 ،نفر معادل  62 /1درصد مرد
1. Target Variable
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اندازهگيري شناخته ميشود.
جدول  .1توزیع ویژگی های جمعیتشناختی جامعة تحت بررسی
متغیرها

سفر به
مقاﺻد

جنس

تحصیالت

سن

آگاهی از مقاﺻد

تأهل

گردشگری ایران

گردشگری

فراوانی
درﺻد

گویهها

مرد
زن
62.1

37.9

72.4

27.6

34.5

51.7

13.7

41.4

31

27.6

41.4

55.2

17.2

65.
5

13.8

والیبال

زن

غیر والیبال
سفر به گردشگری

سفر به گردشگری

زیر  30سال

50- 30

 50به باال

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مجرد

متأهل

آگاهی کم

آگاهی زیاد

آگاهی خیلی زیاد

72

44

84

16

40

60

16

48

36

32

48

64

20

76

16

جدول  .2آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای طبیعی بودن توزیع داده ها
ردیف

آمارهها

معیارهای پرسشنامه
z

p

توزیع

1

جذابيت مقاصد گردشگري

1/285

0/073

طبيعي

2

جذابيت محيطي

1/785

0/003

غيرطبيعي

3

تنوع جاذبه

1/718

0/005

غيرطبيعي

4

مسائل فرهنگي

1/684

0/007

غيرطبيعي

5

مسائل حقوقي و قانوني

1/132

0/154

طبيعي

6

عوامل محيطي

1/914

0/001

غيرطبيعي

7

عوامل مديريتي

1/192

0/116

طبيعي

8

توسعۀ گردشگري ورزشي

0/91

0/38

طبيعي

ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصيصهاي را که

ارتباط معنادار گويهها براي فراهم کردن مبنايي معقول در

مبناي نظري دارد ،ميسنﺠد .قبل از تﺠزيهوتحليل عاملي،

تﺠزيهوتحليل عامل استفاده شد KMO .بايد بيشتر از

محقق از آزمون  KMOبراي بررسي کفايت نمونهگيري و

 0 /70و شاخص آزمون بارتلت نيز بايد کمتر از 0 /05

تعداد گويهها براي پيش بيني هر مﺆلفه استفاده کرد.

باشد .بنابراين ،ﺿمن رعايت پيشفرضهاي آزمون ،نتايﺞ

1. Construct Validity

بهدست آمده ،استفاده از آزمون تحليل عاملي اکتشافي را
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تﺄييد کرد .جدول  3نتايﺞ آزمون بارتلت و  KMOرا

به لحاظ آماري معنادار است (  ) P≤0 /01که نشاندهندۀ

نشان ميدهد.

همبستگي بين متﻐيرهاست .در ادامه خروجيهاي تﺄييدي

جدول  3نشان ميدهد که حﺠم نمونهها براي تحليل

گزارش شده است.

متناسب بوده (  ) KMO=0 /872و آزمون کرويت بارتلت

جدول  . 3نتایج آزمون تحلیل عاملی آزمون بارتلت و  KMOپرسشنامه
ردیف

متغیر

نتایج

1

آزمون  KMOبراي بررسي متناسب بودن اندازۀ نمونه

0/831

2

آزمون بارتلت براي بررسي درست بودن تفکيك عاملها

0/001

جدول  4ذيل شاخصهاي استخراجشده از مدل را

با توجه به شاخصها و خروجيهاي نرمافزار ليزرل

نشان مي دهد .با توجه به خروجي ليزرل ،مقدار x2/df

ميتوان گفت معرفهاي انتخابشده براي سنﺠش توسعۀ

محاسبهشده  2 /83است x2/df .کوچكتر از 3

گردشگري ورزشي بينالمللي ايران در رشتۀ واليبال از

نشان دهندۀ برازش مناسب مدل است .همچنين ريشۀ

اعتبار الزم برخوردارند و بهخوبي ميتوانند متﻐير توسعۀ

خطاي ميانگين مﺠذورات تقريب ( ) RMSEAبايد کمتر

گردشگري ورزشي در رويدادهاي بينالمللي ورزشي ايران

از  0 /07باشد که در مدل ارائهشده اين مقدار  0 /07است.

در رشتۀ واليبال را بسنﺠند.

جدول  .4شاخص های برازش توسعة گردشگری بین المللی ورزشی در ایران (مطالعة موردی :والیبال)
آماره

مقدار

Chi-Square

2674/35

Df

945

Chi-Square/ Df

2/83

RMSEA

0/028

RMR

0/068

مفهومي تحقيق ترسيم شد .نکتۀ جالب توجه دربارۀ مدل

قﻀاوت دربارۀ مدل استفاده کند ،زيرا شاخص واحدي

اين پژوهش ،اهميت بيشتر عوامل حقوقي و قانوني در

وجود ندارد که به طور قطعي براي آزمون مدل ،قﻀاوت و

توسعۀ گردشگري بينالمللي ورزشي ايران (مطالعۀ

ارزيابي شود .بنابراين از شاخصهاي متفاوتي براي

موردي :واليبال) با آمارۀ  t=8 /6است .ميتوان از مﺠموعۀ

سنﺠش برازش الگوي مورد مطالعه در اين تحقيق استفاده

وسيعي از معيارها و شاخصهاي برازندگي براي

شده است (جدول .) 5

اندازه گيري کل مدل استفاده کرد .نکتۀ شايان توجه اين
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جدول  . 5برازش مدل توسعة گردشگری ورزشی در رویدادهای بینالمللی ورزشی ایران در رشتة والیبال
آماره

مقدار

Chi-Square

1562/22

Df

851

Chi-Square/ Df

1/835

RMSEA

0/085

RMR

0/078

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،مقادير
همۀ شاخصها نشاندهندۀ برازش مناسب و پذيرفتني
مدل مفهومي تحقيق است ( ،RMSEA < 0 /07
) Chi-Square/Df < 3؛ بنابراين براساس برازش
مناسب الگوي مفهومي پژوهش ،همخواني الگوي مفهومي
با دادههاي گردآوريشده تﺄييد ميشود.
شکلهاي  1و  2نشان ميدهند که متﻐير جذابيت
محيطي در مدل نهايي تحقيق حذف شده است .نکتۀ
مشهود در مدل نهايي تحقيق ،اهميت بيشتر متﻐيرهاي
عوامل حقوقي و قانوني و عوامل مديريتي و اهميت کمتر
عوامل فرهنگي از ديد نمونههاي تحقيق است .در اين
مدل متﻐير جذابيت محيطي توسﻂ سيستم بهدليل
ناهمخواني با اطﻼعات مدل حذف شده است .بر اين اساس
متﻐير يادشده از مﺆلفههاي نهايي عوامل توسعۀ گردشگري
ورزشي بينالمللي ايران در رشتۀ واليبال حذف ميشود.
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بحث و نتیجهگیری

طرحريزي تسهيﻼت الزم پرداخت .دسته بندي و طبقه -

صنعت گردشگري بيش از هر صنعت ديگري حرکت

بندي عامﻼن گردشگري براساس سن ،هدف از مسافرت،

سرمايه و انتقال پول و ارز در مقياسهاي محلي ،منطقه -

فرهنگ و گرايشهاي اعتقادي ،نيازها و خواستهها و،...

اي ،ملي و بينالمللي را سبب شده ،بهطوري که

تعيين نوع و چگو نگي تسهيﻼت و برنامهريزي براي مکان

هزينههاي جهانگردي بهمراتب بيشتر از توليد ناخالص

مورد نظر را دقيق و آسان ميکند.

ملي و صادرات جهاني است .صنعت جهانگردي به عنوان

مدل اين پژوهش نشاندهندۀ اهميت بيشتر عوامل

صادرات نامرئي ،چنانچه خوب برنامهريزي و هدايت شود،

حقوقي و قانوني در توسعۀ گردشگري ورزشي بينالمللي

درآمدزاترين و ارز آورترين صنعت است و در ايﺠاد فرصت -

ايران در رشتۀ واليبال ،با آمارۀ  t= 8 /6است .در مدل

هاي شﻐلي با توجه به ابعاد گستردۀ بيکاري ،توزيع ﺛروت،

نهايي تحقيق ،نکتۀ مشهود ،اهميت بيشتر متﻐيرهاي

رفع بيتعادليهاي منطقهاي ،کاهش فقر ،ارتقاي سطح

عوامل حقوقي و قانوني و عوامل مديريتي و اهميت کمتر

زندگي و معيشت افراد جامعه و تعامﻼت مﺜبت فرهنگي

عوامل فرهنگي از ديد نمونههاي تحقيق است .در اين

بسيار مﺆﺛر است .موسوي گيﻼني و همکاران (  ) 1391در

مدل ،متﻐير جذابيت محيطي توسﻂ سيستم بهدليل

پژوهشي به بخش بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي

ناهمخواني با اطﻼعات مدل حذف شد .اين نتايﺞ همسو با

گردشگران خارجي براساس مليت و جاذبههاي طبيعي -

نتايﺞ پژوهشهاي مهديزاده و همکاران (  ،) 1393سلطان

ورزشي و ارائۀ مدل بازار هدف پرداختند .نتايﺞ پژوهش

حسيني و همکاران (  ،) 1392رﺿوي و همکاران ( ،) 1392

آنان نشان داد مليتهاي اروپايي و آمريکايي ،عرب ،جنوب

موسوي گيﻼني و همکاران (  ،) 1391حميدي و همکاران

آسيا و آسياي مرکزي از نظر بازار گردشگري ورزشي

(  ،) 1389سﺠاهرودي (  ،) 2013کنلي و همکاران ( ) 2014

بيشترين عﻼقه را به جاذبههاي «مرتبﻂ با مسابقات و

است ( . ) 14 ،20 ،2 ،7 ،3 ،4 ،8

مبناي اطﻼعات برگرفته از اين پژوهش ،بررسي مناطق و

کمي در توسعۀ گردشگري در رشتۀ واليبال دارد .ميتوان

جاذبههاي مشابه که در زمينۀ جذب گردشگر موفقاند نيز

اذع ان داشت که خصوصيات فرهنگي و آداب و رسوم

در برنامهريزي و طراحي تﺄسيسات و تسهيﻼت مطلوب

اجتماعي مردم جامعۀ ميزبان ،اهميت زيادي بر برنامه -

براي منطقۀ مورد نظر کمك شاياني ميکند .مورد ديگري

ريزي و طراحي سيستمها و تسهيﻼت جهانگردي دارد.

که بايد دربارۀ آن مطالعه و برنامهريزي کرد ،نحوۀ

فرهنگ ميتواند هم نقش بازدارندگي و هم نقش

بازاريابي و تبليﻐات بهمنظور ترغيب و جذب گردشگران و

ايﺠادکنندگي داشته باشد؛ از يك طرف ،مانع ايﺠاد پارهاي

مسافران براي مسافرت و اقامت و بازديد از محل مورد نظر

از تﺄسيسات گردشگري مﻐاير با فرهنگ و دين جامعۀ

است .يکي ديگر از مسائل مهم که بر طرح تﺄسيسات و

ميزبان ميشود و از طرف ديگر ،ميتواند به عنوان الگويي

تسهيﻼت گردشگري مﺆﺛر است ،عامل گردشگري و نوع

براي برنامه ريزي و طراحي اين تﺄسيسات و ساير برنامه -

گردشگران و مسافراني است که براي بازديد از منطقه

هاي متنوع گردشگري بهکار رود و با تدارک برنامههاي

پيش بيني ميشود و بايد در مورد نيازها ،خواستهها،

خاص براي آشنايي و استفادۀ گردشگران از آداب و رسوم

سﻼيق و انتظارات آنها انديشيد و براساس آن به انتخاب و

و ويژگيهاي خاص فرهنگي و اجتماعي مردم منطقه و
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جامعۀ ميزبان بر جذابيت و بيهمتايي تسهيﻼت ارائهشده

ورزشي به ويژه در رشتۀ واليبال با توجه به شرايﻂ و رتبۀ

بيفزايد .همچنين شايد اهميت بيشتر عوامل مديريتي و

مناسب تيم ملي ايران در دنيا ،ميتواند در اين زمينه

حقوقي و قانوني و مشکﻼت و نارساييهاي اين دو بخش،

راهگشا باشد .در کنار فرهنگسازي و ايﺠاد زمينۀ آشنايي

عامل فرهنگي را کمرنگ جلوه داده است.

افراد با واليبال ،استفادۀ همه از اين امکانات مکمل مهمي

در ادامه و در زمينۀ تحليل اين نکته که جذابيت

در توسعۀ واليبال در کشور است .براي اجراي فعاليتهاي

محيطي از مدل تحقيق خارج شد ميتوان گفت جاذبه -

مختلﻒ گردشگري ورزشي در کشور ،نخست بايد بخش

هاي اوليه بدون ايﺠاد امکانات بهره برداري شايسته از آن

سختافزاري قﻀيه (ساخت مراکز اقامتي و پذيرايي،

بالقوه ميماند و بايد براي بالفعل کردن آن با ايﺠاد جاذبه -

فرودگاه ،راههاي ارتباطي و هزاران عامل مسافرتي ديگر)

هاي مکمل ،به تشويق و ترغيب مسافران و گردشگران

عملي شود و سپﺲ در بُعد ورزش بايد به احداث مراکز

پرداخت؛ چراکه در صورت نبود تسهيﻼت شايسته و

ورزشي جامع و مﺠهز به صورت تخصصي پرداخت .در کنار

بايسته ،نهتنها ازجاذبۀ اوليه بهره برداري مناسب صورت

اين دو عامل ،توجه به تبليﻐات رسانهاي و آگاهيبخشي

نمي گيرد ،بلکه امکان نابودي و فرسودگي و از بين رفتن

داخلي و خارجي نکتهاي بسيار مهم و ﺿروري است

آن نيز در اﺛر بيتوجهي و استفادۀ نامناسب نيز محتمل و

بهنظر مي رسد با توجه به اهميت گردشگري ورزشي و

قريب به يقين است .بنابراين شايسته است با فراهم کردن

ﺿرورت بهره گيري از منافع مختلﻒ فردي ،اقتصادي،

امکانات و جاذبههاي مکمل ،گردشگران را براي اقامت و

اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ﺛابتشده در تحقيقات

سفري لذت بخش و خاطرهانگيز ترغيب کرد.

مختلﻒ ،وقت آن رسيده است که مديران ،برنامهريزان و

کوتاهي فاصلهها ،آشنايي با زبان ،نبود مقررات عبور از مرز

پيش به اين حوزه توجه کنند و با همکاري فدراسيون

و تبديل پول ،اطمينان به امنيت ناشي از بومي بودن و

واليبال ،وزارت ورزش و جوانان ،سازمان ميراث فرهنگي و

صرفهجويي در هزينههاي سفر ،موجب گسترش

گردشگري ،استانداريها ،شهرداريها ،ادارات گردشگري،

گردشگري داخلي ميشوند .مسافرت داخلي داراي ارزش -

ادارات تربيت بدني و ادارات منابع طبيعي ب ه شناخت و

هاي زيادي است و سياست تشويق سفرهاي داخلي داراي

توسعۀ جذابيتهاي تفريحي و ورزشي و ارتقاي

دو جنبۀ اساسي است :از يكسو از خروج ارز جلوگيري

زيرساختهاي الزم در استانها و شهرستانهاي مختلﻒ

مي کند و به برقراري توازن در تراز پرداختها ميانﺠامد و

بپردازند و گسترش اين صنعت را با مديريت بخشي و

از سوي ديگر به ايﺠاد ارتباط فرهنگي در سطح ملي براي

منطقه اي آن آغاز کنند .در اين زمينه با توجه به اينکه

تﺄمين وحدت و يکپارچگي ياري ميرساند .گردشگري

کشور پهناور ايران ،قابليتها و پتانسيلهاي مختلﻒ

داخلي ،بازاري مﺆﺛر در دست برنامهريزان اقتصاد ملي است

گردشگري ورزشي را در استانهاي مختلﻒ بهصورت

تا با توزيع مﺠدد درآمدها و جريان بيشتر و سريعتر پول و

طبيعي و مصنوعي داراست و عﻼقۀ بالقوه و بالفعل نيز در

ايﺠاد اشتﻐال بر مشکل بيکاري فايق آيند .در پايان،

اين سالها بهواسطۀ نتايﺞ مناسب تيم ملي واليبال

گفتني است مديريت قوي و برنامهريزي جامع بههمراه

بهدست آمده ،مديران و برنامهريزان گردشگري و ورزش و

اعتقاد به شکلگيري فعاليتهاي مرتبﻂ با گردشگري

همچنين پژوهشگران و محققان بايد در جهت شکلگيري
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و توسعۀ اين صنعت با برنامهريزي و ايﺠاد راهبردهاي

صنعت پاک و بهرهمندي از منافع مختلﻒ آن براي کشور

مناسب تﻼش کنند تا در آيندۀ نزديك شاهد توسعۀ اين

باشيم.
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