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  سبزواري
 

  چكيده
بررسي ديدگاه مديران و كارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگري ورزشي در استان خراسان ، حاضر پژوهش ازهدف 
محدودة تحقيق استان خراسان رضوي و جامعة آماري مديران و كارشناسان دخيل در امر گردشگري و ورزش استان . ترضوي اس

تحليلي است و با توجه به نبود پرسشنامة استاندارد مطابق با اهداف تحقيق، از  – تحقيق حاضر از نوع توصيفي. انتخاب شدند
آوري اطالعات با  پس از جمع. آن مورد تاييد قرار گرفت) درصد 71(و پايايي اي استفاده شد كه روايي  پرسشنامة محقق ساخته

ها، آزمون فريدمن براي رتبه بندي و ويل  ها استخراج، ويرايش و از طريق بررسي ميانگين داده SPSSافزار  استفاده از بستة نرم
براساس نتايج به دست آمده از ديدگاه مديران . شدندها، تجزيه و تحليل  كاكسون به منظور بررسي معناداري اختالف ميانگين رتبه

گرايش بيشتر «، »ايجاد سرور و شادماني در جامعه«هاي  و كارشناسان از تاثيرات مهم توسعة صنعت گردشگري ورزشي، مؤلفه
است و » هاي مختلف گسترش تبادالت و تعامالت مثبت فرهنگي بين فرهنگ«و » مردم به ورزش و ارتقاي سطح سالمت جامعه

همچنين سه . شناسايي شده است» سازمان گردشگري و تربيت بدني«ترين سازمان در توسعة صنعت گردشگري ورزشي،  مهم
جذب ها به منظور  عدم برنامه ريزي سازمان«هاي  هاي توسعة صنعت گردشگري در استان مؤلفه عامل مهم در موانع و محدوديت

هاي  كم توجهي به جاذبه«و » هاي گردشگري ورزشي گذران و طرح ستان از سرمايهحمايت ناكافي مسئوالن ا«. »گردشگر ورزشي
درصد از مسئوالن و كارشناسان استاني و شهري، حمايت و  2/94در مجموع . هستند» گردشگري ورزشي از طرف مسئوالن شهري

نتيجة تحقيق حاضر حاكي از آن . ردندپشتيباني خود را از برنامه هاي توسعة گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي اعالم ك
هاي موجود اين پديدة ورزشي در استان و  است كه با توجه به شناخت تأثيرات توسعة صنعت گردشگري و وجود موانع و محدوديت

ريزي و توسعة  مندي از منافع مختلف جذب گردشگر ورزشي در استان لزوم برنامه اهميت توسعة گردشگري ورزشي و لزوم بهره
  . شود ريزان استان احساس مي دشگري ورزشي توسط سياستگذاران و برنامهگر
  

  هاي كليديواژه
  .ها، خراسان رضوي گردشگري ورزشي، توسعه، پتانسيل
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  مقدمه
شود  از فرهنگ و هويت ملل محسوب ميو بخشي ) 9(در قرن حاضر ورزش از ملزومات زندگي معاصر است 

). 32(م در دنياست و افراد بسياري در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند و نيز يكي از صنايع بزرگ و مه) 4(
ورزش به حدي در جوامع امروزي رسوخ كرده كه عنوان مي شود يكي از متداول ترين عوامل ايجاد انگيزه براي 

ا ترين صنعت در دني ترين و متنوع ، از سوي ديگر صنعت مسافرت و گردشگري بزرگ)10(سفر و گردشگري است 
اند كه گردشگري ورزشي در  روندهاي موجود در گردشگري طي دهة گذشته نشان داده). 2(آيد  به حساب مي

حال حاضر به عنوان بخش بسيار قابل توجهي از بازار جهاني گردشگري را به خود اختصاص داده است و با رشد 
حاضر يك بازار در حال ظهور چشمگير آن سازمان جهاني گردشگري معتقد است كه گردشگري ورزشي در حال 

بسياري از كشورها اين صنعت پويا را منبع اصلي درآمد، اشتغال زايي، رشد بخش خصوصي و توسعة ). 24(است 
گردشگري و جهانگردي هم مانند ورزش بخش مهمي از زندگي مدرن شده ازاين رو ). 2(زيرساخت ها مي دانند 

براساس آمار ). 16(ال براي جمعيت منطقة ميزبان هستند گردشگران منبع اصلي درآمد و اشتغ). 3(است 
كنند  درصد گردشگران، ورزشي را دليل اصلي سفر خود عنوان مي 30تا  20منتشره در كشورهاي مختلف حدود 

ازاين ). 9(دهند كه هدف از آنها، ورزش هم است  و بيش از نيمي از سفرهاي تعطيالت را، سفرهايي تشكيل مي
درصد از توفيقات  32شي يك بخش در حال توسعة گردشگري است كه با توجه به آمار، حدود رو گردشگري ورز

بنابراين گردشگري و ورزش دو جزء ). 12(هاي جهاني گردشگري را به خود اختصاص داده است  يابي ودست
اي  صنعت، به پديده همچنين فراتر از يك). 31(تأثير شگرفي بر جامعة امروز دارند اند كه  حياتي از اقتصاد جهاني

اين صنعت سفيد از هر زمان دريگر جايگاه خود را به . اقتصادي در سطح جهاني تبديل شده است –اجتماعي 
بشري باز كرده است و بسياري از كشورها با سرمايه گذاري فراوان، فوايد و  اي چند بعدي در جوامع عنوان پديده

منبعي مهم به منظور بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و  تأثير اين صنعت را خوب درك كرده و آن را به
در حقيقت واژة گردشگري ورزشي ). 34(و افزايش شهرت و برندسازي مقصد خود تبديل كرده اند ) 22(سياسي 

به طوري كه توسعة فعاليت ). 27(ابداع شد تا درك بهتري از ورزش به عنوان يك انگيزة گردشگري فراهم آيد 
تراك مساعي بين ورزش و گردشگري سبب به حداكثر رسيدن فوايد گردشگري ورزشي شده هاي ورزشي و اش

تر سبب شده است كه تقريباً در سفرهاي  اي فعال تغيير گرايش به سوي گذراندن تعطيالت به شيوه). 31(است 
ئله ضرورت و اين مس) 19(تعصيالت، يك چهارم مردم ورزش را به عنوان هدف اصلي مسافرت مدنظر قرار دهند 
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تواند نقش برجسته اي را به عنوان مولد اقتصادي و ايجاد  اين صنعت مي. كند توجه به اين حوزه را آشكارتر مي
كنندة اثرات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در جوامع مختلف داشته باشد، به طوري كه امروزه به 

درصد از  43براساس آمار سازمان جهاني جهانگردي  ).14(ابزار كليدي براي توسعة كشورها تبديل شده است 
گردشگري ورزشي موجب  2005تا  1997مشاغل جهان در ارتباط با صنعت گردشگري است، براي مثال از سال 

با توجه به برگزاري . ملي شده كه ناشي از فعاليت هاي اقتصادي است درصدي توليد ناخالص 13افزايش ساالنة 
همچنين گردشگري و ورزش ارتباط ). 28(درصد كاهش يافته است  19يكاري ساالنه مسابقات ورزشي عظيم، ب

تنگاتنگي با فرهنگ دارند و در تركيب با ديگر عوامل، گردشگري ورزشي مي تواند نقشي اساسي در توسعة آتي 
مورد توجه نكتة ). 31(هاي فرهنگي از طريق توسعة ارتباطات بين المللي داشته باشد  فرهنگ و افزايش آگاهي

اين است كه در ايران به دليل فقدان شناخت كافي، عدم مديريت و نبود راهبردهاي مدون و مشخص، تا كنون از 
فوايد و آثار . مقولة گردشگري ورزشي غفلت شده و فرصت هاي منحصر به فرد در كشور از دست رفته است

  گري ورزشي و درك اهميت داشتن فراواني اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي گردش
ريزان و مسئوالن و همچنين تمايل مردم به داشتن تعطيالت و  اي سالم و با نشاط توسط مديران، برنامه جامعه

در حال ). 14(تفريحات فعال و پويا، لزوم توجه به مقولة گردشگري ورزشي در كشور اجتناب ناپذير مي نمايد 
ها  ي قدرت اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بازوي حركتي دولتها فضاي تجل حاضر شهرها و استان

ريزي براي فضاهاي شهري و استاني امروزه نياز به ديدگاه هاي پويا و نظام  مديريت و برنامه. شوند محسوب مي
. ونديافته دارد تا با ابزارها و راهبردهاي تدوين شده، محرك ها شناسايي و در جهت پيشبرد اهداف، تحريك ش

ها و منابع نشان دهندة اولين گام مهم در توسعه و مديريت مقاصد گردشگري ورزشي  تحليل و ارزيابي توانمندي
هاي مشخص ورزشي و گردشگري براي توسعة گردشگري  ها، جاذبه ها و توانمندي مقاصد مختلف ويژگي. است

پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري ها، لزوم شناخت  از جملة محرك). 23(ورزشي و جذب گردشگران دارند 
ها و يافتن تأثير توسعة صنعت گردشگري در جامعه به جهت ايجاد مديريت  ورزشي به تفكيك مناطق و استان
هاي  ها و سازمان ريزان سازمان هاي گردشگري و ورزشي از موانع و محدوديت صحيح، آگاهي و شناخت برنامه

هاي مسئول براي  ياست گذاري به هماهنگي بيشتر در سازمانهمچنين در سطح س. درگير اين پديده است
مشكل ) 2006(براساس تحقيقات دري و جاگو ). 25(هاي مسئول براي گردشگري نياز است  ورزش و سازمان

مجزاي دو حوزة گردشگري و ورزشي است  در بيشتر كشورها جدا بودن و مديريتاصلي مديريت گردشگري ورزشي 
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چون رفع خستگي، تجديد قواي جسمي، توسعه و پيشرفت مهارت ها، باالبردن سطوح  همچنين عواملي). 21(
هنرور و همكاران نيز در تأكيد بر آثار ). 21، 7(آمادگي جسماني نيز از پيامدهاي توسعة گردشگري ورزشي است 

شناساندن توسعة گردشگري ورزشي توجه به عامل فرهنگ را به عنوان عامل قوي در جذب گردشگران ورزشي و 
ويژگي هاي فرهنگي و باستاني كشور به گردشگران ورزشي از طريق فعاليت هاي بازاريابي مورد توجه قرار داده 

همچنين در مقولة موانع و محدوديت هاي گردشگري ورزشي عدم مديريت و برنامه ريزي راهبردي و ). 15(است 
) 2004(همچنين چو ). 21، 9، 7(ده است مناسب و عدم ادراك نگرش و احساس سياست گذاران شناسايي ش

ورزش هايي را كه سنت يك كشور محسوب مي شوند، يكي از جاذبه هاي مهم گردشگران ورزشي مي دانند 
گردشگري مذهبي به سبب ويژگي هاي ساختاري و ) 1386(و براساس تحقيقات مؤمني و همكاران ) 20(

در اين راستا، در پژوهش حاضر ). 11(ني جاي دهد كاركردي خاص، توانسته خود را در متن گردشگري جها
ديدگاه مديران و كارشناسان در مورد توسعة گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي بررسي مي شود تا با 
بررسي تأثيرات توسعة صنعت گردشگري ورزشي، ميزان مشاركت سازمان ها در امر گردشگري ورزشي، ارزيابي 

استان و همچنين بررسي اولويت هاي ورزش هاي بومي و محلي و پتانسيل هاي  ورزشيقابليت هاي گردشگري 
اصلي استان به منظور جذب گردشگر ورزشي و موانع و محدوديت ها در توسعة اين پديده، مديران ومسئوالن را 

  . در تعيين برنامه ها و راهبردهاي توسعة اين صنعت ياري دهند

 

  روش تحقيق 

ري نزديك سازمان هاي درگير در گردشگري ورزشي جامعة آماري اين تحقيق را با توجه به ضرورت همكا
مديران و كارشناسان در سازمان هاي استانداري و شهرداري هاي شهرستان ها، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري و اداره هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در شهرستان ها، ادارة كل تربيت 
بدني و اداره هاي تربيت بدني در شهرستان ها، هيأت هاي ورزشي در استان و شهرستان ها، ادارة كل منابع 

ل راه و ترابري و اداره هاي كطبيعي و آبخيزداري و اداره هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در شهرستان ها، ادارة 
رورش و اداره هاي تربيت بدني آموزشگاه ها در راه و ترابري در شهرستان ها، ادارة كل تربيت بدني آموزش و پ

از بين بيست شهرستان استان به صورت تركيبي . شهرستان ها در استان خراسان رضوي تشكيل مي دهند
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ده شهرستان انتخاب شد كه براساس نسبت جمعيتي در هر شهرستان پرسشنامه پخش ) اي  طبقه –اي  خوشه(
قي به افراد جامعة آماري تحقيق در شهرستان هاي منتخب شامل به اين منظور پرسشنامة طرح تحقي. شد

در . مشهد، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، تربت جام، كالت، قوچان، خليل آباد، فريمان و گناباد تحويل شد
پرسشنامه پس از پيگيري هاي مستمر جمع آوري و داده هاي آنها بررسي  164نهايت از اين شهرستان ها تعداد 

  . شد

به دليل . با توجه به ماهيت توصيفي تحليلي تحقيق حاضر، از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد
نبود ابزار استاندارد سازگار با اهداف تحقيق، پس از مطالعة منابع موجود اقدام به طراحي پرسشنامة محقق 

اين پرسشنامه از دو بخش . كلي شد عامل 9گزينه اي ليكرت در قالب  5سؤال براساس مقياس  68ساخته با 
سؤال  69تشكيل شده كه بخش اول شامل سؤاالت مربوط به ويژگي هاي فردي و بخش دوم پرسشنامه شامل 

پرسشنامة مذكور براي . مؤلفة اصلي است كه براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت ساخته شده است 9در قالب 
ن مديريت ورزشي و گردشگري توزيع و پس از دريافت نظرهاي نفر از استادان و متخصصا 12تعيين اعتبار بين 

پس از انجام تحقيق راهنما . ن متخصصان، ديدگاه ها و پيشنهادهاي آنها در پرسشنامة مقدماتي لحاظ شدااستاد
  . محاسبه و ثبات دروني آن تأييد شد 71/0پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

ي توصيف آمار آزمودني ها از آمار توصيفي و محاسبة شاخص هاي پراكندگي مانند در اين تحقيق، برا
ميانگين، ميانگين رتبه و رسم نمودارها و فراواني ها و همچنين براي مقايسه و رتبه بندي پتانسيل ها و عوامل 

) نويل كاكسونآزمون ناپارامتريك فريدمن و آزمو(مهم در توسعة گردشگري ورزشي استان از آمار استنباطي 
  . بهره گرفته شد

  

  هاي تحقيق  نتايج و يافته

. درصد افراد نمونة آماري داراي مدرك تحصيلي كارشناسي به باال هستند 6/76نتايج اين بررسي نشان داد 
 6/75همچنين . سال به باال هستند 32در ردة سني ) درصد 2/71حدود (حجم بيشتري از جامعة مورد بررسي 

  ). 1جدول (درصد آنان زن بودند  4/24ونة آماري مرد و درصد افراد نم
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 ويژگي هاي پاسخ دهندگان – 1جدول 

  متغير

  

  شاخص آماري

  سن  مدرك تحصيلي  جنس

  جمع
  كارشناسي  كارداني  ديپلم  زن  مرد

كارشناسي 
  ارشد

  دكتري
زير 
32  

باالي 
32  

  164  109  44  3  24  94  26  11  39  121  فراواني

  100  2/71  8/28  9/1  2/15  5/59  5/16  0/7  4/74  6/75  درصد

  

در مورد پتانسيل سازمان ها در توسعة صنعت گردشگري ورزشي از ديدگاه پاسخ دهندگان اين تحقيق 
در نتيجة ). خي دو= P=  ،470/136 001/0(استان تفاوت معناداري بين هشت عامل اين تحقيق وجود داشت 

امل ديگر بيشتر بود و بعد از آن سازمان هاي شهرداري، رتبة سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از هفت ع
اين به . استانداري و فرمانداري اهميت زيادي به دليل نقش مهمشان در برنامه ريزي و سياستگذاري شهري دارند

معناي آن نيست كه يك منبع مشخص مسئوليت كلي گردشگري ورزشي را بر عهده دارد، بلكه ضرورت همكاري 
يراث فرهنگي، كه سازمان متولي گردشگري كشور است يا سازمان هاي متولي ورزش كشور و نزديك سازمان م

  ). 2جدول (به تبع آن فدراسيون هاي ورزشي و ديگر سازمان ها اثبات شده است 

  نتايج آزمون فريدمن در بررسي اهميت سازمان ها در توسعة صنعت گردشگري ورزشي استان - 2جدول 
 Pرزشا  خي دو ميانگين عوامل

  86/4  سازمان گردشگري 

470/136  001/0  

  70/4  شهرداري ها
  46/4  استانداري ها و فرمانداري ها

  80/3  ادارات آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي
  78/3  سازمان تربيت بدني

  44/3  سازمان منابع طبيعي 
  96/2  ادارات راه و ترابري 
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ديدگاه مديران و كارشناسان در مورد تأثيرات توسعة صنعت گردشگري  براساس نتايج به دست آمده از
با توجه به وجود ) خي دو=  P=  ،48/37 001/0(ورزشي تفاوت معناداري بين ده عامل اين تحقيق وجود داشت 

اختالف معنادار بين متغيرها، مهم ترين اثر توسعة صنعت گردشگري ورزشي در جامعه مؤلفة ايجاد سرور و 
اني در جامعه است كه مهم ترين عامل گزارش شده است و مؤلفه هاي گرايش بيشتر مردم به ورزش و شادم

ارتقاي سطح سالمت جامعه و گسترش تبادالت و تعامالت مثبت فرهنگي بين فرهنگ هاي مختلف نيز جزء 
  ). 3جدول (موارد مهم بعدي محسوب شده اند 

  گاه مديران در مورد تأثيرات توسعة صنعت گردشگري ورزشينتايج آزمون فريدمن در زمينة ديد – 3جدول 
 Pارزش  خي دو  ميانگين رتبه عوامل

  01/6 ايجاد سرور و شادماني در جامعه

48/37  001/0  

  94/5 گرايش بيشتر مردم به ورزش و ارتقاي سطح سالمت جامعه
  85/5 گسترش تبادالت و تعامالت مثبت فرهنگي بين فرهنگ هاي مختلف

  83/5 جاد تصور مثبت نسبت به شهر و منطقة ميزباناي
  58/5 توسعة كمي و كيفي اماكن و تاسيسات ورزشي

  49/5 ارتقاي سطح كيفي و كمي زيرساخت هاي عمومي
  33/5 غني سازي اوقات فراغت مردم

  17/5 افزايش درآمدهاي ساكنان استان و اشتغال زايي
  94/4 هره برداري از منابع طبيعي و محيط زيسترشد گسترش فرهنگ حفاظت و ب

  86/4 كمك به گسترش تفاهم و مشاركت هاي اجتماعي

  

از ديدگاه نمونة آماري اين تحقيق در مورد توانمندي و پتانسيل هاي  استان براي جذب گردشگري ورزشي، 
ين المللي در وضعيت بهتري نسبت ميزان انطباق ساخت فضاها و تاسيسات ورزشي با استانداردهاي فني ملي و ب

به ميزان انطباق وسايل، امكانات، فضاها و تاسيسات وزرشي و ميزان انطباق امكانات رفاهي و بهداشتي با 
استان پتانسيل و توانايي برگزاري رويدادهاي استاني را از لحاظ كميت . استانداردهاي ملي و بين المللي است

راست و زيرساخت هاي اقامتي و رفاهي نيز در موقعيت متوسط گزارش شده اماكن ورزشي و ظرفيت تماشاگر دا
همچنين در ارزيابي انجام گرفته مؤلفه هاي كميت و كيفيت پارك هاي مصنوعي تفريحي ورزشي، ميزان . است
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مشاركت و حمايت اسپانسرهاي ورزشي، وجود نيروهاي متخصص، ميزان پژوهش و كميت و كيفيت وب سايت 
  ). 4جدول (ردشگري ورزشي كم گزارش شده است هاي ويژة گ
بررسي پتانسيل هاي گردشگري ورزشي استان و جذب گردشگر ورزشي از ديدگاه مديران و  – 4جدول 

  كارشناسان

  مؤلفه ها

كم
ي 
خيل

م و 
ك

  

سط
متو

  

ياد
ي ز

خيل
د و 

زيا
  

ين
انگ

مي
بي  
زيا
ن ار

يزا
م

  

ميزان انطباق ساخت فضاها و تاسيسات ورزشي با
 هاي فني ملي و بين المللياستاندارد

  0/100  5/91  3/54 درصد فراواني تجمعي  كم  4268/2 4/9  2/37  3/54 درصد فراواني
  8184/2  0/29  7/32  3/38 درصد فراواني  هاي رفاهي زيرساخت

سط
متو

  0/100  0/71  3/38 درصد فراواني تجمعي 

  هاي اقامتي زيرساخت
  6135/2  6/19  3/31  1/49 درصد فراواني

م
سط

تو
  0/100  4/80  1/49 درصد فراواني تجمعي 

كميت اماكن ورزشي استان در برگزاري رويدادهاي 
  كشوري

  0/100  6/81  6/54 درصد فراواني تجمعي  كم  3926/2  4/18  0/27  6/54 درصد فراواني
ظرفيت تماشاگر اماكن ورزشي به منظور برگزاري 

  رويدادهاي كشوري
  6481/2  9/17  9/30  2/51 درصد فراواني

سط
متو

  0/100  1/82  2/51 درصد فراواني تجمعي 

  هاي مسافرتي و مسافربري خدمات دهي آژانس
  6994/2  4/21  9/39  7/38 درصد فراواني

سط
متو

  0/100  5/78  7/38 درصد فراواني تجمعي 

  كميت فضاهاي طبيعي ورزشي
  5528/2  9/29  6/18  6/51 درصد فراواني

سط
متو

  0/100  2/70  6/51 تجمعيدرصد فراواني 
هاي مصنوعي تفريحي ورزشي  كميت و كيفيت پارك

  موجود
  0/100  4/94  1/68 درصد فراواني تجمعي  كم  1500/2  6/5  2/26  1/68 درصد فراواني

بخش (ميزان مشاركت و حمايت اسپانسرهاي ورزشي 
  )خصوصي

  0/100  8/93  8/78 عيدرصد فراواني تجم  كم  9313/1  3/6  0/15  8/78 درصد فراواني
هاي مرتبط در  ميزان نگرش مثبت مسئوالن سازمان

  خصوص تخصيص بودجه در اين صنعت
  2563/2  0/10  4/24  6/56 درصد فراواني

سط
متو

  0/100  0/90  6/56 درصد فراواني تجمعي 

  وجود نيروهاي متخصص در بخش گردشگري ورزش
  0/100  0/89  0/65 رصد فراواني تجمعيد  كم  1472/2  1/11  9/23  0/65 درصد فراواني

  ها و تحقيقات انجام گرفته در اين حوزه ميزان پژوهش
  0/100  3/94  6/72 درصد فراواني تجمعي  كم  9809/1  3/1  7/21  6/72 درصد فراواني

  هاي ويژة گردشگري ورزشي كميت و كيفيت وب سايت
  0/100  8/92  1/71 ني تجمعيدرصد فراوا  كم  0724/2  2/7  7/21  1/71 درصد فراواني

  هاي بومي و محلي تنوع و جذابيت ورزش
  0994/3  4/35  2/34  4/30 درصد فراواني

سط
متو

  0/100  6/64  4/30 درصد فراواني تجمعي 
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استان كه در جذب گردشگر  هاي بومي و محلي رزشهاي و از ديدگاه پاسخ دهندگان در بررسي اولويت
  ). 5جدول (سواري جزء سه رشتة اول قرار گرفته اند  كبدي، كشتي چوخه و اسبهاي  ورزشي مؤثر است، رشته

  بررسي اولويت هاي ورزش هاي بومي و محلي استان در توسعة گردشگري ورزشي – 5جدول 
  رتبه  ميانگين رتبة كسب شده  مؤلفه

  1  1  كبدي
  2  2 كشتي چوخه
  3  3 اسب سواري
  4  6/3 بازي بومي–هفت سنگ 
  5  4 اري، رقص محليزو، شترسو
  6  4/ 3  چوب بازي

  7  6/4 اسب چوبي، درنا بازي، گال چوب، باستاني، چوگان
  8  5  گوي ملكي

  
ا در پتانسيل هاي ه براساس نتايج به دست آمده از ديدگاه مديران و كارشناسان در مورد بررسي اولويت

استان و منطقه كه در جذب گردشگر ورزشي مؤثر است، ورزش هاي بومي و محلي، آب و هوا و اماكن زيارتي 
  ). 6جدول (اند  استان جزء سه پتانسيل اول قرار گرفته

  ها در پتانسيل هاي استان و منطقه در جذب گردشگر ورزشي  بررسي اولويت - 6جدول 
  رتبه  سب شدهميانگين رتبة ك  مؤلفه

  1  6/1 ورزش هاي بومي
  2  3/2  آب و هوا

  3  3/3 اماكن زيارتي استان
  4  3/ 4  آب گرم

  4  6/3 جاذبه هاي طبيعي
  5  4 منابع طبيعي

  5  4  ارتفاعات
  6  4/ 3 ابنية باستاني
  6  4/ 3  طبيعت بكر

  7  6/4  پارك ها
  8  5 وجود مراكز صنعتي

  8  5 زيرساخت هاي اقامتي
  8  5 ياماكن ورزش

  8  5 زيرساخت هاي حمل و نقل
  8  5  تنوع اقليم

  9  3/5 حيات وحش
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هاي مختلف عنوان شده دارد  دهد كه تفاوت معناداري بين موانع و محدوديت نشان مي 7نتايج جدول 
)001/0  =P ،31/463  =ها در جهت جذب  ريزي سازمان ها رتبة عدم برنامه براساس جدول رتبه) خي دو

هاي استان  ترين محدوديت به اين معنا كه بيشتر افراد اين عامل را جزء مهم. امل ديگر بيشتر استگردشگر از عو
  . دانند  مي

  نتايج آزمون فريدمن در بررسي موانع و محدوديت هاي زير در توسعة صنعت گردشگري ورزشي  – 7جدول 
ارزش  خي دو  ميانگين رتبه عوامل

P 
  00/10 ور جذب گردشگر ورزشيعدم برنامه ريزي سازمان ها به منظ

31/
463  001/0  

هاي گردشگريحمايت ناكافي مسئوالن استان از سرمايه گذاران و طرح
  ورزشي

79/9  

  46/0 هاي گردشگري ورزشي از طرف مسئوالن شهريكم توجهي به جاذبه
  38/9 پايين بودن سطح دانش فرهنگ و اطالعات عمومي در گردشگري

  31/9 سانيكمبود نيروي ان
  07/9 هاي مرتبط با حوزة گردشگري ورزشيهماهنگي كم بين سازمان

  05/9 هاي بومي و محلي منطقهشناخت كم گردشگران ورزشي از ورزش
  04/9 ناكافي بودن امكانات رفاهي و ا ماكن اقامتي در منطقه

  94/8 يالمللاستقبال كم مسئوالن در كسب ميزباني مسابقات كشوري و بين
  84/8 هاي گردشگري ورزشي منطقهضعف اطالع رساني و شناخت ناكافي از جاذبه

  67/8 كمبود پژوهش هاي علمي در اين حوزه
  49/8 هاي گردشگري ورزشيرساني از جاذبهتعداد كم دفاتر اطالع

هاي مناسبوجود ضعف در سيستم حمل و نقل شهري و نبود زيرساخت
  حمل و نقل

30/8  

  09/8 هاي ورزشيتمايل كم مردم به مسافرت
  06/8 نبود وب سايت هاي اختصاصي در زمينة جاذبه هاي گردشگري

  

هاي گردشگري ورزشي، كم توجهي به  گذاران و طرح همچنين حمايت ناكافي مسئوالن استان از سرمايه
ح دانش، فرهنگ و اطالعات عمومي در هاي گردشگري ورزشي از طرف مسئوالن شهري و پايين بودن سط جاذبه

نفر  146دهد كه  نشان مي 8جدول . هاي استان شمرده شده اند گردشگري، از عوامل مهم ديگر محدوديت
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رقم  كنند كه اين هاي گردشگري حمايت مي از مديران و كارشناسان استاني و شهري از برنامه) درصد 2/94(
  . تاي براي گسترش اين صنعت اس اميدواركننده

  بررسي ميزان حمايت مديران و كارشناسان استاني و شهري از برنامه هاي توسعه گردشگري ورزشي  – 8جدول 

  درصد  فراواني  پاسخ

  2/94  146  بله

  8/5  9  خير

  9دادة گم شده   100  155  كل

  

  گيري  بحث و نتيجه

ايجاد سرور و شادماني «هاي  فهاز ديدگاه مديران و كارشناسان استان مؤليافته هاي پژوهش حاضر نشان داد 
گسترش تبادالت و تعامالت مثبت «و » گرايش بيشتر مردم به ورزش و ارتقاي سطح سالمت جامعه«، »در جامعه

، هر سه از آثار مهم توسعة صنعت گردشگري و عواملي چون رفع خستگي، »فرهنگي بين فرهنگ هاي مختلف
باالبردن سطوح آمادگي جسماني نيز از پيامدهاي آثار توسعة تجديد قواي جسمي، توسعه و پيشرفت مهارت ها، 

همچنين حضور در بعضي رويدادها يا برخي مكان هاي گردشگري ورزشي كه ). 7، 21(اند  گردشگري ورزشي
دهندة  تواند جزء عوامل سوق رسوم با عقايد خاصي باشد، مي كنندة عاليق فرهنگي، آداب و دهنده و تقويت الهام

يكي از تأثيرات مثبت جام ) 2006(و بر اساس تحقيقات كيم و همكاران ) 7(راي مسافرت قرار گيرد گردشگران ب
با توجه به يافته هاي ). 29(بر كره جنوبي تبادالت مثبت فرهنگي و توسعة فرهنگي است  2002جهاني فوتبال 

ه به انگيزه ها و احترام به اين تحقيق و ديگر تحقيقات داخلي بايد شرايطي مناسب براي تأمين نيازها، توج
  . فرهنگ و اعتقادات به عنوان يك وظيفة انساني ايجاد كنيم

ترين سازمان در توسعة صنعت  به عنوان مهم» سازمان گردشگري«هاي پژوهش حاضر  نشان داد كه  يافته
ي كه در راستاي تحقيق حاضر ضرورت همكاري نزديك سازمان گردشگر. گردشگري ورزشي شناسايي شده است

هاي ورزشي و  هاي متولي ورزش كشور به تبع آن فدراسيون ا سازمانبسازمان متولي گردشگري كشور است، 
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هاي گيبسون  بدني با نتايج پژوهش همچنين پايين بودن اهميت سازمان تربيت. ها اثبات شده است ديگر سازمان
همراستا و منطبق )7، 8، 12، 27) (1374(و مراسلي ) 1375(، ناصري )1387(، محرم زاده و قيامي )1993(

نيست و اين نتيجه ممكن است به دليل آگاهي كم پاسخ دهندگان و نگرش صرفاً ورزشي آنان به ورزش و 
  . رويدادهاي ورزشي باشد

استعداد گسترش گردشگري ورزشي در شهر ميزبان را مي توان از نظر وجود منابع و زيرساخت مورد نياز 
يك فهرست منبع گردشگري ورزشي مي تواند شامل محيط هاي فيزيكي، . ن كردورزشي و گردشگري تعيي

تأسيسات و امكانات ). 18(تجهيزات ورزشي ساخته شده، امكانات حمل  و نقل گردشگري و زيرساخت ها باشد 
اقامتي و رفاهي از جمله عناصر ثانوية سيستم گردشگري هستند كه مي توانند نقش مؤثري در توسعة آنها از 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ازاين رو مسئوالن ) 9(هاي مهم در توسعة گردشگري ورزشي كشور است  مؤلفه
استاني بايد در راستاي توسعة زيرساخت هاي كشور همچون حمل و نقل، فضاها و تأسيسات ورزشي، وسايل و 

طابقت فضاها و تأسيسات با امكانات فضاها و تأسيسات، امكانات رفاهي، اقامتي، كميت اماكن ورزشي، م
المللي و ساخت اماكن و تأسيسات ورزشي چندمنظورة مناسب در جهت برگزاري  استانداردهاي ملي و بين

  هاي غيررقابتي و تفريحي براي استفادة گردشگران سرمايه گذاري كنند و در  رويدادهاي ورزشي و فعاليت
در  همچنين مؤلفه هاي ديگر. ينده مورد توجه قرار گيردريزي و تعيين راهبرد، توسعة اين صنعت در آ برنامه

ارزيابي توانمندي ها و قابليت هاي استان در توسعة صنعت گردشگري ورزشي استان از ديدگاه پاسخ دهندگان 
است كه با » كميت و كيفيت وب سايت هاي ويژة گردشگري«، »ميزان پژوهش و تحقيقات انجام گرفته«شامل 

، »هاي مسافرتي و مسافربري خدمات دهي آژانس«و ) 9،6)(1380(صردي ماهكان ) 1387(تحقيقات معين فرد 
) 14)(1383(با تحقيقات هنرور » هاي گردشگري ريزي شدة ورزشي توسط آزانس ايجاد تورهاي برنامهظرفيت «

ت و باب ، سوار)1388(با تحقيقات معين فرد » نيروي داوطلب«و » متخصصنيروي «مؤلفه هاي . همخواني دارد
امنيت فردي و اجتماعي «و » ميزان مشاركت و حمايت اسپانسر ورزشي«، »تخصيص بودجه«و ) 33،9)(2007(

و ) 1، 2، 26)(2006(و گيبسون ) 1385(، ادبي فيروزجاه )1387(، با تحقيقات اصفهاني »گردشگران ورزشي
، ) 2004(، چو )2005(مكاران ، تايسون و ه)1384(با تحقيقات صديق زراعتي » هاي بومي و محلي ورزش«

يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد كه در بررسي . مطابقت دارد) 5، 15، 17، 20)(1386(هنرور و همكاران 
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كشتي با «، »كبدي«هاي بومي و محلي استان در توسعة گردشگري ورزشي رشته هاي  هاي ورزشي اولويت
هاي بومي در كشور ما  با توجه به اينكه ورزش. هستندبه ترتيب جزء سه اولويت ا ول » اسب سواري«و » چوخه

در . داراي پشتوانة فرهنگ غني ايراني و اسالمي است، همواره براي گردشگرين جالب و درخور توجه بوده است
هاي مؤثري برداشته شود، همچون  هاي بومي و محلي در استان الزم است، گام زمينة توسعه و ترويج ورزش

ها از طريق طرح  رشته ها، ترويج اين بازيهاي ورزشي رسانه هاي گروهي به اين  از برنامه اختصاص يافتن بخشي
هاي  و برنامه هاي علمي سازمان هاي تربيت بدني و گردشگري، فرهنگ سازي و ايجاد عالقه مندي به ورزش

  .بومي در بين جوانان و ديگر اقشار جامعه

اي اصلي استان در جذب گردشگر ورزشي حاكي از آن است ه هاي پژوهش حاضر در شناسايي پتانسيل يافته
به ترتيب اهميت جزء سه عامل برتر در » وجود اماكن زيارتي«و » آب و هوا«، »هاي بومي و محلي ورزش«كه 

هاي گردشگري و  آب و هوا به داليل ايجاد گستردگي صنعت گردشگري و امكان وجود فعاليت. استان هستند
ها با تحقيقات  اين يافته. اندازه هاي متفاوت براي گردشگران اهميت ويژه اي داردگردشگري ورزشي و چشم 

امروزه گردشگري مذهبي با . مطابقت دارد) 1، 30، 35) (2002(و كزاك ) 2006(، ويد )1385(ادبي فيروزجاه 
در متن همة اجزا و گونه هاي مختلف آن، به سبب ويژگي هاي ساختاري و كاركردي خاص، تواسته خود را 

درصد  26گردشگري جهاني جاي دهد، به طوري كه حوزه نفوذ آن سراسر جهان فرا گرفته و براساس برآوردي، 
در استان ) ع(وجود بارگاه مطهر حضرت رضا . از كل جريان هاي گردشگري جهان را به خود اختصاص داده است

زيارتي به دليل اهميت و نقش مذهبي  اين جاذبه. خراسان رضوي، يكي از جذاب ترين مكان هاي زيارتي است
بنابراين با . فرهنگي شهر و منطقة مشهد و استان را تحت تأثير كامل خود دارد –خود ساختار و كاركرد مذهبي 

توان راه را براي توسعة صنعت گردشگري ورزشي در استان  هاي اين چنين قوي مي استفادة بهينه از پتانسيل
و مصطفي مؤمني و ) 1380(حاضر در اين بخش با نتايج تحقيقات صردي ماهكان يافته هاي تحقيق .هموار كرد
  . همخواني دارد) 6، 11)(1386(همكاران 

 ،»ها در جهت جذب گردشگر ورزشي ريزي سازمان عدم برنامه«هاي اين تحقيق مؤلفه هاي  براساس يافته
هاي  كم توجهي به جاذبه«و » ي ورزشيهاي گردشگر گذاران و طرح حمايت ناكافي مسئوالن استان از سرمايه«

در مقولة گردشگري . ها هستند سه عامل مهم در موانع و محدوديت» گردشگري ورزشي از طرف مسئوالن شهري
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ورزشي دستيابي به توسعه و گسترش، بهره مندي از منافع مختلف و رسيدن به وضعيت مطلوب در عرصة جهاني 
و مديريت برنامه ريزي و راهبردي و ادراك ) 9(ر نيست يپذ اسب امكانريزي صحيح و من بدون مديريت و برنامه

نگرش و احساس سياست گذاران در پيشبرد و توسعة گردشگري ورزشي و توسعة خط مشي هاي گردشگري 
براساس يافته هاي اين پژوهش مي توان گفت كه سياست و راهبردهاي فعلي استان در ). 21، 35(اهميت دارد 

ج دارند و بايد تدابير مناسبي در اين شگر ورزشي مناسب نيست و احتماالً به بازنگري احتيازمينة جلب گرد
  ريزي، اجرا و عدم جذب  همچنين عدم توجه به نقش اساسي نيروهاي مولد در برنامه. زمينه اتخاذ شود

ي از شهرهاي گذاري مناسب بخش خصوصي، نبود مهارت هاي الزم در مكان يابي و تمركز زدايي مكان سرمايه
مرتفع ساختن موانع و محدوديت ها به  تواند به منظور  بزرگ به شهرستان هايي با توانمندي هاي طبيعي، مي

ها رتبه بندي شده اند، تحقيقات نشان داده است كه  در نهايت اينكه در اين پژوهش محدوديت. كار گرفته شود
در ارتباط متقابل هستند و بايد به صورت چند بعدي كنند، بلكه با هم  ها به صورت مجزا عمل نمي محدوديت

درصد مديران و كارشناسان استان در حمايت از  2/94همچنين با توجه به پاسخ مثبت ). 14(ارزيابي شوند 
برنامه هاي توسعة صنعت گردشگري ورزشي و با توجه به اين زمينة مساعد موجود بايد تالش كرد تا در جهت 

دشگري استان مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي و ارتقاي زيرساخت هاي موجود ايجاد زيرساخت هاي گر
ازاين رو با عنايت به موضوع كارآفريني و اشتغال زايي اين صنعت، از . با استانداردها گام مؤثري برداشته شود

، نتايج تحقيق حاضر به طور كلي. مسئوالن امر انتظار مي رود گامي در تحول اقتصادي منطقه برداشته شود
نشان داد كه با توجه به شناخت تأثيرات توسعة صنعت گردشگري و وجود موانع و محدوديت هاي موجود اين 

همچنين اهميت و توجه ويژه به . توسط سياستگذاران و برنامه ريزان استان احساس مي شودپديدة  ورزشي 
ورزشي به زائران امام رضا، آماده سازي فضاهاي ورزش هاي بومي و محلي در استان، ارائه خدمات گردشگري 

ازاين رو با توجه به اعالم . طبيعي ورزشي استان به منظور جذب گردشگر ورزشي از نتايج اين تحقيق است
آمادگي مسئوالن به منظور حمايت و پشتيباني، ايجاد كميتة راهبردي براي توسعة صنعت گردشگري ورزشي با 

  . ري و تربيت بدني در استان توصيه مي شودمشاركت سازمان هاي گردشگ
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