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چکیده 
تحقیقحاضربهمنظوربررسیعواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش
انجامشد.بدینمنظورتحقیقیتوصیفی -پیمایشیطراحیواجراشد.جامعهآماریتحقیقشامل
کارشناسانتربیتبدنیمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیش،کارشناسانگردشگریسازمانمنطقه
آزادکیش،اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیاتتکمیلیرشتهتربیتبدنیدانشگاهتهران،و
کارشناسانآژانسهایگردشگریجزیرهکیش میشدوتعدادنمونهتحقیق 261نفربااستفادهاز
جدولمورگانبرآوردشد .
برایگردآوریدادههاازپرسشنامهمحققساختهاستفادهشدکهازسهبخش)2اطالعاتفردی،
) 1عواملمؤثربرتوسعهگردشگریو)9موانع مؤثربرتوسعهگردشگریجزیرهکیشتشکیلمی-
شد.پایاییاینپرسشنامه هابااستفادهازروشآلفایکرونباخوتحلیلعاملیتأییدیموردتأییدقرار
رفت.رواییآنهانیزبااستفادهازروشرواییمحتواوبهرهگیریازنظراتمتخصصانموردتأییدقرار
گرفت .
2

1

9

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای اکسل  ، SPSS ver. 11، 1121و LISREL

 ver..8.1استفادهشد.نتایجحاصلنشاندادکهمیانگینپاسخشرکتکنندگاندرتحقیقبهجاذبه
های مربوط به دریا  ،1/66جاذبه های مربوط به خشکی  ،1/11و جاذبههای مربوط به رویدادهای
ورزشی 1/66بود .همچنین میانگین پاسخ آنها به موانع مروبط به ساختار و مدیریت  ،1/69موانع
سیاسیوفرهنگیواقتصادی،1/66موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشی،1/66
وموانعمربوطبهزیرساختها1/99بود.نتایجآزمونفریدمننشاندادکهبیناولویتعواملوموانع
مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداریوجوددارد( .)P≥1/112
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 1-1مقدمه 
گردشگردیصفتی  استکهازدیرزمانبااشکالخاصخود در جوامع انسانیوجودداشتهو
تدریجاً،طیمراحلتاریخیسیرتکاملیخودراتاعصرحاضرپیمودهاست.اینپدیدهعموماَبربنیاد
عاملاساسیسفروجابهجای یقرارداردکهخودزادهنیازهایگوناگونروانی،فرهنگی،اجتماعیو
اقتصادیانساناست .درجهانامروزیکهتکنولوژیمدرنهمهجانبهایراپدیدآوردهوارتباطات،
حملو نقلبسیارپیشرفتکرده استزندگیانسانبهویژهدرجوامعشهریبامشکالتزیادیاز
جمله ،تقسیمکار ،تولیدانبوه ،خستگیشدیدوطاقتفرسامواجهساختهاست،لذامسافرتوتغییر
مکانموقتبرایرفعخستگیوتجدیدقوایجسمیوروحیامریضروریبهنظرمیرسد .چنین
تحرکاتیدرشکل جدیدیانجاممیگیردکهتفاوت زیادیباگذشتهدارد.صنعتگردشگریامروزه
بهقدریدرتوسعهاقتصادی،اجتماعیکشورهااهمیتداردکهاقتصاددانانآنرا«صادراتنامرئی»
نامنهادهاند(رضوانی.)29.6،
صنعتمسافرتوگردشگردیبهعنوانبزرگترینومتنوعترینصنعتدردنیابهحسابمیآید.
بسیاریازکشورهااینصنعتپویارابهعنوانمنبعاصلیدرآمد،اشتغالزایی،رشدبخشخصوصیو
توسعه ساختار زیربنایی میدانند .صنعت جهانگردی در سراسر دنیا ،به ویژه در کشورهای در حال
توسعه ،باتوجهبهاینکهشکل هایدیگراقتصادیمانندتولیدیااستخراجمنابعطبیعیبهصرفه
نیست،بسیارموردتوجهمیباشد(گی .)29.7،
جهانگردیوورزش؛بهانسانهااجازهمیدهدکهجوامعمختلفانسانیجداازمرزبندیمعمولو
گاهخصمانهدرمرزهایجغرافیاییوازآنفراترمرزهایفرهنگییکدیگربهگردشدرآیند ،پیامآور
صلحودوستیباشند.جهانگردانوورزشکارانبرفرهنگیکدیگرومیزبانانخویشتاثیرمیگذارندو
ازمیزبانانتاثیرمیپذیرندوبدینسانفرهنگیجهانیراپدیدمیآورندکهجنگوخشونتهمواره
ازآفرینشآنبیخبربودهاست.ورزشوتوریسمفعالیتیاستکهمیتوانندمردمرادورهمجمع
کنندورابطهمحکمیرابینآنهاایجادکنند(نیسیان .)29.6،
توجهبهگردشگریورزشیچندسالیاستکهدرکشورماموردتوجهقرارگرفتهوپتانسیلهای
آندرتوسعهپایدارمعرفی شدهاست.تحقیقاتمختلفی درحوزههایگوناگونگردشگریورزشی
صورتپذیرفتهکههمگیدرنهایتبهدنبالتوسعهاینپدیدهبودهاند.لذامحققباتوجهبهشناختی
کهازقابلیت هایباالی جزیرهکیشدر جلب گردشگربهصورتعاموگردشگرورزشیبه صورت
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خاصدارد ،تصمیم گرفتطیپژوهشیعواملوموانعتوسعهگردشگریورزشی دراینجزیرهرا
موردبررسیقراردهد .
 2-1بیان مسئله
ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای
منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها می باشد .در این راستا توسعه صنعت
جهانگردی که اقتصاددانان آن  را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و
خودروسازی می دانند ،به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح شده است (مدهوشی .)29.1 ،همچنین
صنعتگردشگریعاملمؤثریدرتعاملفرهنگها،گفتگویتمدنها،وبرقراریوتحکیمانسو
الفتبینملتهاست(گی.)29.1،گردشگری ،یکی از مهم ترین فعالیتهایجهان معاصر به شمار
میرود.بر اساس گزارش،WTOتعدادگردشگران جهان سالیانه 6/9درصد رشد دارد و در سال
 1111به2/6میلیارد نفرمیرسد.در همین زمانهزینههایگردشگران در سرتاسر جهان در هر سال
 6درصد رشد دارد و به  1تریلیون دالرمیرسد (محرمزاده .)29.7،
درتعریفگردشگرگفتهشدهاستکهگردشگرکسیاستکهبرایمدتی،دستکمیکشب،و
نهبیشترازیکسالبه کشوریغیرازوطنیامحلسکونتمعمولیخودمسافرتمیکندوهدفاو
کارکردنوکسبدرآمددرآنکشورنیست(گی.)29.1،همچنینگردشگرورزشیبازدیدکنندۀ
موقتیاستکهحداقل16ساعتدرمحلرویداداقامتمیکندوهدفاصلیاوشرکتدررویدادی
ورزشیاست،درعینحالجذابیتهایثانویهاینیزممکناستوجودداشتهباشد(ناگووا .)2336،1
ورزشیکیازفعالیت هایمهمگردشگراندرحینگردشگریاستوگردشگریومسافرتنیزبا
انواعمختلففعالیت هایورزشیهمراهاست.دردنیایامروزی،گردشگریورزشیمنبعیسرشاراز
سود ودرآمد استوهر کشوری  که بتواند شرایط استفاده از اینمنبع را فراهم کند از مواهب و
مزایای آن بهره مند خواهد شد (هادوی و همکاران .)29.9 ،آمارها بیانگر این موضوع است که
بسیاریازکشورهاییکهشرایطمناسبیدرزمینهگردشگریورزشیدارند،بخشعظیمیازاقتصاد
خودراازطریقاقتصادگردشگریورزشیادارهمیکنند(چو .)1116،2
گردشگرانورزشى مىتوانند بر اساس اهداف ورزشیبهسهطبقهمشارکتکنندگان در رویداها
(ورزشکاران) ،تماشاچیانو هواداران ورزشى تقسیم مىشوند.مشارکت کنندگان ورزشى به آن دسته
1. Nogowa
2. Cho
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از اشخاصگفته مىشود که هدف از سفر آنها مشارکت دررویدادهاى ورزشى سازماندهى شده باشد
(رقابتى یاغیررقابتى)؛ تماشاچیان آن دسته از افرادى هستند کههدف از سفر براى آنها حضور در
رویدادهاى ورزشىاست و عاشقان ورزشى آن دسته از اشخاص هستندکه هدف از سفر براى آنها
حضور در رویدادهاى ورزشىاستکهخودتدارکاتآنرامهیاساختهاند(سنگسری .)29.7،
نظریههایجدیددرزمینهگردشگرینشانمیدهدکهجذابیتهایگردشگریبرپایهورزش،در
مقایسه با دیگر جذابیت های فرهنگی ،مزیت های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیشتری دارد
(تورکو233.،1وجاگو.)1119،2دربعضیازکشورهاورزشبهتنهاییبیشاز16درصدکلدرآمد
گردشگریراشاملمیشودوبهدلیلنقشمهمیکهازلحاظاقتصادیوسیاسیایفامیکندبه
موضوعیبسیارراهبردیمبدلشدهاست(هنرور.)29.6،پژوهش هانشانمیدهدکهگردشگری
ورزشییکیازبخشهاییاستکهدرتمام دنیادرصنعتگردشگریبیشترینرشدراداشته(بول،1
2333؛گراتون1111،1وجاگو)1119،وظرفیتاقتصادیزیادیدارد(مستر .)111.،2
در سالهاى اخیر گردشگرى تبدیل به صنعتى رقابتىشده و کشورها براى کسب درآمد بیشتر
متمایل به روشهاى جدید و ارائه نوآورى در این صنعت شده اند .برگزارى جشنهاى مختلف در
کشورها ،مانند جشن بادبادکها یا جشنواره ساخت مجسمه هاى یخى و حتى برگزارى مسابقات
ورزشى مانند المپیک ،برگزارى کنفرانس ها و حتى استفاده از پزشکان مجرب جهت وارد کردن
بیماران به کشور ،روشهاى جدیدى براىجذب توریست و شناساندن فرهنگ یک کشور بهجهان
است .مشارکت در حرکت هاى مختلف ورزشى فعال و یا غیرفعال از طریق سازماندهى عوامل
اقتصادى -تجارتى از کشور مبدأ به کشور مقصد و سفرهاى پیشآمده در این میان را گردشگری
ورزشى مىنامند که اینبخش در سالهاى اخیر به یکى از زیرمجموعههاىاصلى گردشگرى تبدیل
شده است .
ازنظربعداقتصادی،براساسبرآوردهایصورتگرفته،انتظارمیرفتتاسال 1122میالدی
حدود   21درصد از اقتصاد بومی بسیاری از کشورها را گردشگری ورزشی به خود اختصاص دهد.
شهرهاومناطقیازسراسردنیاکهپذیرایتماشاگرانمسابقاتورویدادهایورزشیمیباشند،در
اینرشد21درصدیسهیماند(هادویوهمکاران.)29.9،برآرودهانشانمیدهدکهدرسال1116

1. Turco
2. Jago
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4. Gratton
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بیشاز 71میلیوننفردرجهانبهمنظورشرکتدرمسابقاتورزشیوبهویژهتماشایاینمسابقات
جابهجاشدهاند(مجتبوی.)29.7،بهطورمثالکشوراسترالیادرالمپیک سیدنی،1111رقمی
معادل2/7میلیارددالرهزینهکردکهپیشبینیمیشوددر21سالآینده6/6میلیارددالردرآمد
کسبکندکهعلتاصلیآنحضورگردشگرانورزشی دراینکشوراست(چالیپ.) 1119،1در
کشورهاى پیشرفته ،گردشگری ورزشى داراى اهمیتویژه اى است و این کشورها بهره شایانى از این
امرمى برند و براى آن برنامه ریزى می کنند؛ به طور مثالدر منطقه یورکشایر در انگلستان براى
المپیک سال 1121که در آن کشور برگزار مى شود پیش بینى شدهاست مبلغ  611میلیون پوند
سود نصیب انگلیسى هامى شود(سنگسری .)29.7،
درسالهایاخیرتالشهاییتوسطصاحبنظرانبهمنظورطبقهبندیگردشگریصورتپذیرفته
است.برایناساسانواعگردشگریورزشیعبارتنداز :
 -2شرکتکردن(گردشگریفعال)،
 -1تماشاکردن(گردشگریورزشیرویداد)،
 -9بازدیدکردنازجذابیتهایمشهورومربوطبهورزش(محرمزاده .)29..،
در مورد انگیزه گردشگران نیز طبقه بندیهایی صورت پذیرفته است .کرامپتون و مک کای
()1116بابررسی  2636پرسشنامهتکمیلشدهتوسطگردشگرانیکهازجشنوارههاورویدادهای
فستیوالیبازدیدمیکردند،برایشناساییانگیزههایآنانبرایحضوردراینفعالیتها،ششدسته
انگیزهراکهدرج لبگردشگرانتأثیربهسزاییداشتندبهعنوانجلبکنندهمعرفیکردندکهجاذبه
هایطبیعییکیازآنهابود(کرامپتون .)1116،2
کشور ایران با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،یکی از  21کشور جهان از نظر جذابیتهای
گردشگریاست(اسالم)29.1،وازلحاظتنوعزیستیوتنوعجاذبههایطبیعیرتبهپنجمرادر
جهان دارا میباشد .عالقه به فرهنگ و مکانهای باستانی از موارد مورد توجه گردشگران است که
جایجایکشورایرانداراینمونه هایشاخصیازاینموارداست(صردیماهکان،29.1،کوزاک،1
.) 1111ایراناز نظر آبوهوایینیز نسبتبهتمامیکشورهایمنطقهوبعضیکشورهای جهان
مزیت کلی دارد .زمانی که در کشورهای عربی گرمای طاقت فرسایی حاکم است یا در اروپا برف
سنگینیباریده،مناطقیازایرانوجودداردکهازلحاظآبوهواییبسیارمساعدودلپذیروآماده
پذیراییازگردشگرانورزشیبهطورخاصاست(محرمزاده)29.7،؛ولیبهدلیلبرخیمشکالت
1
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هرگزجایگاهشایستهخودرادرعرصهبینالمللیگردشگرینیافتهاست(معصومی.)29.6،چراکه
سهمگردشگریکشورماازتولیدناخالصملیفقط 1/2درصداست(محرمزاده.)29.7،بهعالوهبا
توجهبهمحدودیتهاییکهدرکشورمادرارتباطباگردشگریوجوددارد،موضوعگردشگریورزشی
بهلحاظفرهنگیوارزشیشرایطمطلوبترومناسبتریراایجادمیکند(محرمزاده .)29.7،
پژوهشهانشانمی دهندمناطقیکهدسترسیبهدریاوسواحلوکوههاکهآبوهوایمتنوعی
دارندمیتوانندمکانمناسبیبرایتوسعهگردشگریورزشیباشند.مناطقیکهدارایجلگهودشت-
هایوسیعباآبوهوایگرمدارندمنطقهایمناسببرایگسترشورزشهایینظیرگلفوبیسبالو
چوگانو...هستند؛مناطقیکهدارایکوهوبرفهستندمکانمناسبیبرایگسترشورزشهای
کوهستانیوزمستانینظیراسکیوکوهنوردیوغیرههستند(احسانی .)29.3،
بهگفتههیگینز(یکیازمدیراناینصنعت)،حاشیهخلیجفارسباتوجهبهنوعآبوهوایخود
ودسترسیآسانبهدریاوآبهایآزادشبیشترینامکانرابرایرشدصنعتگردشگریورزشیدارد.
اما مهمترین مشکل این کشورها برای این منظور عدم سرمایه گذاری درست در این زمینه است
(هیوود .) 29.6 ،در مورد جنوب ایران و سواحل خلیج فارس ،بخصوص در فصل سرما ،دارای آب
وهوایمعتدلومرطوباست.ازطرفیبهآبهایآزادجهانراهداردوازسویدیگر،طبیعتبسیار
زیبایدریاوخشکی هایکنارآنهمهوهمهمیتواننددستدردستهمدهندومکانمناسبی
برایتفریحواستراحتدرفصلسرماایجادکنند(بهزاد .)2977،
دربینمناطقآزادتجاریجنوبایران،جزیرهکیشازسایرنقاطامکاناترفاهیمناسبتریدارد
و  از طبیعت زیبا وآرامی هم برخوردار است وهمین امر موجب می شود که جزیره کیش ،پذیرای
گردشگرانبیشتریباشد.ازجملهخصوصیتهایبینظیرویاکمنظیرکیشدرسطحکشور»،دریاو
ساحل«»،پوشش خاص گیاهی جزیره«»،مرجانی بودن جزیره«»،هماهنگی معماری ساختمانها«،
»ترافیکتحتکنترل«»،نظموانضباطعمومی«»،آزادی هایاجتماعیبیشتر(نسبتبهسایرنقاط
کشور)«»،استمرارزندگیتادیروقتشب«»،تمیزیونظافتبیشتر(نسبتبهسایرشهرهایکشور)
« ،سرانهاماکنورزشیباال(نسبتبهسایرشهرهایکشور)میباشد(بهزاد .)2977،بنابراین،کیش
بابرخورداریازجاذبههایتاریخی -فرهنگیوطبیعیوموقعیتخاصجغرافیاییآن،قابلیتمطرح

شدنبهعنوانمحورعمدهگردشگریدرجنوبکشوررادارد(بهزاد .)2977،
یکیازاهدافمصوبمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیشبهعنوانمتولیورزشجزیره،توسعه
گردشگریورزشیدراینجزیرهاستامادرسال هایاخیربهغیرازچنداردویتدارکاتیتیمملی
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کمترشاهدرویدادهایبزرگکهپتانسیلجلبگردشگرانورزشیداخلیوخارجیرادارنددراین
جزیرهبودهایم.همچنینشواهدنشانمی دهدگردشگرانیکهدرحالحاضرجزیرهکیشرابهعنوان
مقصدگردشگریخودانتخابمیکنند،کمتربهقصدورزشواستفادهازجاذبههایطبیعیورزشی
بهاینجزیرهمسافرتمیکنند.بهنظرمیرسداغلبجاذبههایگردشگریورزشیجزیرهکیشاز
جملهپالژها،استخر،کلوپ هایغواصی،تورهایماهیگیریو...جزیرهکیشدرطولسالپذیرای
گردشگران اندکی هستند و استفادهکنندگان از این جاذبهها در مقایسه با کل گردشگرانی که وارد
جزیره میشوند ،شمار قلیلی دارند .لذا به نظر میرسد مسئله یا مسائلی باعث به وجود آمدن این
وضعیتواستقبالکمگردشگرانازجاذبههایورزشیشدهباشد.لذادرتحقیقحاضرمحققدرپی
پاسخبهاینسؤالاساسیاستکه :
چه عوامل و موانعی میتواند بر توسعه گردشگري ورزشی جزیره کیش تأثیر بگذارد؟ 

 3-1اهمیت و ضرورت پژوهش
همانطورکهاشارهشد،گردشگریبهطورعاموگردشگریورزشیبهطورخاصظرفیتباالییدر
پیشبرد اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد و استفاده از این ظرفیتها در جهت
دستیابیبهتوسعهپایدارامریاستکهازسالهاقبلدردستورکاردولتهاوحکومتهاقرارگرفته
استوسرمایهگذاریهایقابلتوجهینیزدراینزمینهانجامدادهاند .
امروزهگردشگریدربسیاریازمناطقبهفعالیتاقتصادیمهمیدربخشخدماتتبدیلشده
است(شونک.) 1117،1باتوجهبهلزومتقویتوتوسعهصنعتگردشگریبهدستیابیبهاعتبارو
جایگاهواقعیخوددرسطحبینالمللی،بایستیبخشهایمختلفاینصنعتراشناساییکردوبه
بخش هایپراهمیتترتوجهویژهایمبذولداشت(محرمزاده.)29.7،یکیازاینبخشهایمهم
که قابلیت تبدیل به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد ،ورزش است که از آن به عنوان
گردشگریورزشینامبردهمیشود(محرمزاده.)29.7،بهگفتهآمارها،گردشگریورزشی بین  6تا
 21درصد از تمام سفرها را به خود اختصاص میدهد و به عنوان یکی از سریعترین بخشهای
گردشگری شناخته شده است (کاظمی .)29.6 ،این صنعت جدید قادر به جذب دهها میلیون
تماشاگر به سمت رقابت ها و رویدادهای ورزشی بوده و توانایی اثرگذاری عمیقی بر ابعاد مختلف
اقتصادی،سیاسیوفرهنگیدارد(گی.)29.1،فوایدکوتاهمدتومستقیمحضورگردشگرانورزشی
1. Shonk
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درکشورمیزبان،پول،ثروتوایجادفرصتهایشغلیاست(کیمنام.)1119،2عالوهبرآن،فواید
بلندمدتوغیرمستقیمینیزقابلتصوراست،ازاینقرارکهحضورآنها،رشدوتوسعهزیرساخت
های صنع تی و اقتصادی کشورها را ممکن است به دنبال داشته باشد (چالیپ 1119 ،و کیم نام
 .)1116
ازظرفیتهایبسیارباالییبرایرشدو

ازطرفدیگر،گردشگریدرایرانبهعنوانیکصنعت 
جاذبههایباستانی
توسعهبرخورداراست.براساسگزارشسازمانجهانیجهانگردی،ایرانرتبهدهم 
رادرجهاندارااستویکیازامنترینکشورهایمنطقهو

جاذبههایطبیعی
ورتبهپنجم 

وتاریخی
جهانازلحاظامنیتبرایگردشگرانخارجی است.درسال ،1116درحدود 761هزارگردشگر
خارجیازایرانبازدیدکردهاندوایندرحالیاستکهدراینسال .61میلیونجهانگرددردنیا

سفرکردهاند (هنرور .)29.6،لذابامقایسهایناعدادوارقامبهایننتیجهمیرسیمکهعلیرغمرتبه

خوبایرانازنظرجاذبههایگردشگری،نتوانستهایمگردشگراندرخورتوجهیجذبکنیم.اینامر
نشان دهنده وجود مشکالت و مسائلی در این زمینه است که بایستی با تحقیقات علمی آنها را
شناساییورفعکرد .
ازطرفی،جزیرهکیشباتوجهبهموقعیتاستراتژیکیوبهدلیلقرارگرفتن درمنطقهخلیج
فارسوهمچنینمجاورتباکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس،وجودجاذبههایگردشگریطبیعی

و تاریخی و ورزشی متنوع و در مقیاس بینالمللی ،ملی و ناحیهای به عنوان یکی از قطبهای
گردشگریکشورشناختهشدهاست(اشراقی.)29.7،اینجزیرهجاذبههایتفریحی-ورزشیبسیاری
ازجملهدریا،سواحلزیبایمرجانی،هوایپاک،پوششخاصگیاهیو...داردوپتانسیلباالییبرای
جذبگردشگرانورزشیازسراسرکشوروجهاندارد.اماشواهدنشانمیدهداغلبگردشگرانیکه
ازاینجزیرهدیدنمیکنندکمترازجاذبههایورزشیاینجزیرهاستفادهمیکنند .
لذاپرداختنبهاینمسئله،شناختعواملودالیلآنویافتنراهحلهایمناسببااستفادهاز
روشهایعلمیمدونضرورتپیدامیکند.هرچندکهدرسالهایاخیرتحقیقاتقابلقبولیدر
مورد گردشگری ورزشی جزیره توسط محققین دانشگاهی صورت گرفته است ،اما تا حال حاضر
تحقیقیدرموردعواملوموانعتأثیرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیصورتنگرفتهاست.انجام
چنین تحقیقی می تواند نقاط پنهان و کمتر شناخته شده گردشگری ورزشی جزیره کیش را به

1. Kim Nam
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مسئوالنوبرنامهریزانجزیرهبنمایاندتابارفعکاستیهاوموانعموجودزمینهشکوفاییگردشگری
ورزشیکیشفراهمشود .
 4-1اهداف پژوهش
هدفکلی :
تبیینعواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیدرجزیرهکیش 
اهدافاختصاصی :
 -2تبیینعواملاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش :
 -1تبیینموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش
 -9تعییناولویتعواملاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش
 -6تعییناولویتموانعاثرگذارتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش 
 5-1سؤاالت تحقیق
 -2عواملمؤثربرگردشگریورزشیجزیرهکیشکداماست؟
 -1موانعمؤثربرگردشگریورزشیجزیرهکیشکداماست؟

 6-1فرضیات تحقیق
 -2بیناولویتعوامل مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجوددارد .
 -1بیناولویتموانع مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجوددارد .

 7-1محدودیت هاي تحقیق
 عالقهوانگیزهاندکآزمودنیهادرموردپژوهشانجامشده 
 جدیدبودنموضوعپژوهشبرایافرادنمونه
 عدمهمکاریبرخیازآزمودنیهاوسهلانگاریدرپرکردنپرسشنامهها

.
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 8-1تعریف واژه ها و اصطالحات
ورزش «:ورزش نوعی فعالیت جسمی رقابتیاست که از تجهیزات و امکانات ویژه ای با ابعاد زمانی و
مکانی واحدی بهره می گیرد و تالش برای کسب رکورد اهمیت بسیار چشمگیری دارد( .پارکز و
دیگران  ») 29.1
گردشگر« :بهعملفردیکهبهمسافرترفتهودرآنمکانکهخارجازمحیطزندگیویاست
برای مدتی کمتر از یکسال جهت تفریح ،تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید ،گردشگر گفته می
شود»(گی )29.1،
 گردشگری: 1بهعملفردیکهبهمسافرتمیرودودرآنمکانکهخارجازمحیط
زندگی وی است برای مدتی کمتر ازیک سال جهت تفریح  ،تجارت ودیگر هدف ها
اقامتنمایند،گفتهمیشود .
 گردشگر( 2بازدید کننده یک شبه ) :کسی که حداقل یک شب در اقامتگاه عمومی یا
خصوصیدرمحلموردبازدید،بهسربرد.
 گردشگر یکروزه : 1گردشگریکهشبرادریکاقامتگاهعمومییاخصوصیدرمحل
موردبازدیدبهسرنمیبرد(مسافرتیکروزه).
 بازدیدکننده :1کسی که به محلی غیر از محل زندگی خود به مدتی کمتر از  21ماه
مسافرتکندوهدفازماندنشکسبدرآمد،باشد.
 مسافر:2کسیکهبیندویاچندمکانسفرکند(.گی )29.1،
 
گردشگر ورزشی « :مسافرتبهدالیلغیرتجاریبرایمشاهدهیاشرکتدرفعالیتهایورزشیکه
دورازمحلزندگیباشد»(هینچوهیگهام «)1119،سفریبرپایهتفریحکهافرادرابهطورموقتاز
محلزندگیخوددورکردهوطیآنبهبازی،تماشایورزشویاتحسینکردنجذابیتهمراهبا
اینفعالیتهامیپردازند»(گیبسون .)2333،


1. Tourism
2. Tourist
3. Same Day Visitor
4 .Visitor
5 .Traveler
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کارشناس ورزشی:
فردیکهدرمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیشبهصورتکادرادارییاورزشیبهصورترسمی
مشغولبهفعالیتمیباشد ودارایمدرکتحصیلیدانشگاهیودارایحداقلیکسالسابقهکار
باشد.
کارشناس گردشگري :
فردی که به عنوان کارشناس در معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به صورت رسمی
مشغولبهفعالیتمیباشدودارایحداقلیکسالسابقهفعالیتباشد .
عضو هیئت علمی و دانشجوي تحصیالت تکمیلی:
فردیکهبهعنوانعضوهیئتعلمییادانشجویکارشناسیارشدودکترادرجزیرهکیشودر
رشتههایمرتبطباتربیتبدنیوگردشگریفعالیتمیکند .
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 1-2مقدمه

اینفصلاز 9قسمتتشکیلشدهاست:
 -2مبانینظریمرتبطباگردشگریوگردشگریورزشی 
-1آشناییباجزیرهکیشوشناختجاذبههایآن
-9تحقیقات انجامشدهدررابطهباموضوعگردشگریوگردشگریورزشی(درارتباطباجاذبه
هایطبیعیورزشی)وجایگاهگردشگریوگردشگریورزشیدرایران 

 2-2مبانی نظري مرتبط با گردشگري و گردشگري ورزشی
درسال،2332سازمانجهانیجهانگردی2ودولتکانادا«کنفرانسبینالمللیدرباارهمساافرتو
آمارهایجهانگردی»رادراوتاوا،کاناداتشکیلدادندکهدرزمینهتعریفواژهها،اصطالحاتوطبقاه
بندیآنهاتصمیماتیگرفتندوتوصیههاییارائهکردند.واژههااواصاطالحاتیکاهدرزیارمایآیاد
مبتنیبرتعریفهاییا ستکهسازمانجهانیجهانگردیارائاهکاردهواناواعمختلافجهاانگردیو
گردشگریراتعریفنمودهاست:
 گردشگری:1بهعملفردیکهبهمسافرتمیرودودرآنمکانکهخارجازمحیط
زندگیویاستبرایمدتیکمترازیکسالجهتتفریح،تجارتودیگرهدفهاا
اقامتنمایند،گفتهمیشود .
 گردشگر(9بازدیدکنندهیکشبه):کسیکهحداقلیکشبدراقامتگاهعمومییا
خصوصیدرمحلموردبازدید،بهسربرد.
 گردشگریکروزه:6گردشگریکهشبرادریکاقامتگاهعماومییااخصوصایدر
محلموردبازدیدبهسرنمیبرد(مسافرتیکروزه).
 بازدیدکننده:6کسیکهبهمحلیغیرازمحلزندگیخودبهمدتیکمتاراز21مااه
مسافرتکندوهدفازماندنشکسبدرآمد،باشد.
 مسافر:6کسیکهبیندویاچندمکانسفرکند(گی.)29.1،
)1. The World Tourism Organization (WTO
2. Tourism
3. Tourist
4. Same Day Visitor
5. Visitor
6. Traveler
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 1-2-2عوامل تشکیل دهنده گردشگري
-1گردشگریاگردشگران؛ 
-1ناحیهمناسبومقصدجذاببرایبازدیدوسیاحت؛ 
-9راهومسیرارتباطیبرایدسترسیگردشگربهمنطقه؛ 
-6نظامهایپشتیبانیوخدماتیبراییاریدادنبهگردشگردرطولسفرواقامت .
ازمنظری دیگرعاملگردشگرییاجهانگردیکسیاستکهعملجهانگردیراانجاممیدهادوباه
سهدستهتقسیممیشود :
.2گردشگرهاییکهازخارجواردکشورمیشوند .
.1گردشگرهاییکهازکشورخودبهکشوردیگریمسافرتمیکنند .
.9گردشگرهاییکهمقیمکشورخودهستندودرداخلکشورشانمسافرتمیکنند .
انگیزهاینگونهافرادازمسافرت،تفریح،معالجه،تجارت،تحقیق،زیاارت،ماموریاتوورزشو
نظایرآناست.

 2-2-2اشکال عمده گردشگري یا گونه شناسی گردشگري
2-1-1-1گردشگریبراساسهدف 
 -2گردشگریتفریحیواستفادهاز تعطیالت :ایننوعجهانگردیشاملافرادیاگروههاییاستکه
جهتاستفادهازتعطیالت ،تفریح،استراحت،استفادهازآبوهوایگرمتریاخنکترازمحلاقامت
خودبهمسافرتمیروند .
-1گردشگریدرمانی :ایننوعشاملافرادوگروههاییهستندکهبرایاستفادهازتغییرآبوهوا(با
هدفپزشکیودرمانی) استفادهازآبهایمعدنی،دوراننقاهت،معالجهونظایرآنبهمسافرتمی
پردازند .
-9گردشگریفرهنگیوآموزشی :ایننوعجهانگردیبرایآشناییمواریثفرهنگیوهنری،آدابو
رسوم،بناهاوآثارتاریخیباهدفهایآموزشی،تحقیقاتیوپژوهشی،صورتمیگیرد.توریستهاییکه
دراینگروهقراردارند،توریستوجهانگردکاوشگرنامیدهمیشوند .
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-6گردشگریاجتماعی :دراینجهانگردی،مردمشناسی،جامعهشناسیوامثالآنموردنظراست
.دیداردوستان،آشنایانوخویشاونداننیزازنوعجهانگردیاجتماعیبهشمارمیآیند .
 -6گردشگری ورزشی :هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیتهای ورزشی باشد ،جهانگردی ورزشی
نامیدهمیشود ،مانند اسکی ،پیادهروی،کوهپیمایی ،کوهنوردی ،دوچرخهسواری،شکار ،شنا،
قایقرانی ،شرکتدر مسابقاتورزشیو تماشایمسابقاتمسابقاتو امثالآن .اینگونهمسافرتها
ممکناستبهصورتانفرادیویادستهجمعیصورتگیرد.بسیاری ازکشورهاباتاسیسمجموعه
هایورزشیمجهزوایجادتسهیالتدرامرورزشوشکاروغیره،جهانگردانراغببهرشتهراجذب
میکنند .
-6گردشگریمذهبیوزیارتی :ایننوعازجهانگردییکیازرایجتریناشکالجهانگردیدرسراسر
جهاناست .جاذبههایمذهبی،زیارتگاههاواماکنمقدسههرسالهتعدادزیارتیازجهانگردانرابه
سویخودجلبمیکنند .تاسیساتاقامتیوپذیراییایننوع ازجهانگردیمانند مسافرخانههاو
زائرسراها با  توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی جهانگردان دارای ویژگیهای خاص خود
استکهدرهرکشوریازتنوعبسیارزیادیبرخورداراست .
-7گردشگریبازرگانیوتجاری:مهمترینمسافرتهاییکهتحتاینعنوانصورتمیگیرد،عبارتند
از :سفرهاییکهافرادبرایشرکتدربازارها ونمایشگاههایکاالوصنایعویاسرکشیوبازدیداز
تاسیساتکارخانههاونظایرآنمینمایند .
-.گردشگری سیاسی  :مسافرت به  منظور شرکت در اجالس و مجامع بین المللی ،کنگره ها و
سمینارهایسیاسی،جشنهایملیومذهبی،مراسمویژهسیاسیمانندتدفینرهبرانوشخصیت-
هایسیاسی ،پیروزیرهبراناحزابوبهحکومترسیدنآنهاونظایرآنجهانگردیسیاسیخوانده
میشود(».رضوانی،ص )2976،1
1-1-1-1گردشگریازنظرماهیت 
«-2گردشگریقومی-1گردشگریهنری-9گردشگریتاریخی-6گردشگریطبیعتگرا 
-6گردشگریتفریحی-6گردشگریکاری»(رضوانی )2976،
9-1-1-1گردشگریبراساسنوع 
-1گردشگري از نظر مکان :
.2-2گردشگریشهری 
.1-2گردشگریروستایی 
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.9-2گردشگریعشایری،قومی،قبیلهای 
.6-2گردشگریدرطبیعت 
.6-2گردشگریساحلیودریایی 
.6-2گردشگریکوهستانی 
.7-2گردشگریهوا-فضا 
..-1گردشگری زیست محیطی (فضاهایی که شامل گردشگری زیست محیطی می
شود:جنگل،کوه،دشت،صحرا،اعماقدریا،فضاهایکشاورزی،غارهاوغیره) 
-2گونه هاي گردشگري از نظر موضوع :
.2-2گردشگریبرف:اسکیوسایر
.1-1گردشگریدریایی 
 
گردشگري دریایی

ساحلی
چهار s

دریایی
ورزشهایساحلی

ورزشدریایی

زیرآبی

Sun

ورزشآبی

غواصی

توردریایی

Sand

ورزششنی

سایر

کشتیهایتفریحی

Sea

گردشگریقطبی

Se

نمودار:2-1گردشگریدریاییوساحلی(رضوانی)2976،

 .9-1گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث) :آثارباستانی  ،آثارتاریخی ،
آثارفرهنگی .
 .6-1گردشگری اجتماعی   :دیدار و شناخت مردمان غیرخودی (اقوام ،طوایف ،مذاهب
دیگر).دیداراقواموآشنایان 
 .6-1گردشگریعلمی -آموزشی:تحصیل،کنفرانسها ،سمینارها ،همایشها ،نمایشگاه-
هایعلمی-تخصصی،آموزشهایرزمی 
.6-1گردشگریدرمانی:معالجه،استفادهازآبمعدنیاستراحتدوراننقاهت .
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.7-1گردشگریدرطبیعت 
 ..-1اکوتوریسم  :حیات وحش ،دیدار از پارکهای حیات وحش و محیطهای حفاظت
شده،کوهستان،جنگل،دریا-اقیانوس،کویر،قطبین،غارنوردی .
  .3-1گردشگریورزشی:انجامفعالیتهایورزشی(ورزشهایزمستانیوتابستانیالمپیک
،ورزشهایجهانی)،دیدارازمسابقاتورزشی،ورزشهایهوایی(بالن،کایت،هواپیما) 
.21-1گردشگریوچشماندازکشاورزیوعشایری»(:یزدیوسقایی )29.6،
بنابرانواعگونههایگردشگریتعاریفمتعددیدرموردگردشگر،گردشگریوگردشگریورزشیشده
استکهبهاختصاربهچندموردمیپردازیم :

 3-2-2تعاریف گردشگر  ،گردشگري ورزشی و گردشگر ورزشی
2-9-1-1گردشگر 
*«بهعملفردیکهمسافرترفتهودرآنمکانکهخاارجازمحایطزنادگیویاساتکمتاراز
یکسالجهتتفریح،تجارتودیگراهدافاقامتنماید،گفتهمیشود (WTO,1112)».
*«گردشگر :کسیاستکهبرایمدتی،دستکمیکشب،ونهبیشازیکسالبهکشوریغیاراز
وطنیا محلسکونتمعمولیخودمسافرتمیکندوهدفاوکارکردنوپولدرآوردندرآنکشاور
نیست.اینتعریفشاملکسانیمیشودکهتفریح،گردش،وگذراندنروزهایتعطیل،دیداربساتگان
ودوستان،کارهایتجاریوحرفهای،درمانزیارتوبرایتامینهادفهایدیگارباهمساافرتمای
روند»(گی.)29.1،
*« گردشگریکلیهروابطوپدیدههاییاستکهازاقامتافرادغریبهناشیمیشود.ایناقامتبه
معنیایجادیکاقامتدائمینبودهوارتباطیبافعالیتمتضمنپاداشندارد»(Bhatia,2336).
 *فعالیتهاییباهرمنظورونیزبازدیدهایروزانهوگردشانجاممیدهناد»((Bhiatia,2336).


بهنقلازادبی»29.6،
1-9-1-1گردشگریورزشی 

*مسافرتبهدالیلغیرتجاریبرایمشاهدهیاشارکتدرفعالیاتهاایورزشایکاهدورازمحال
زندگیباشد ) (Higham, 1116
*تفریحیکهشاملفعالیتهایورزشیباشد،چهبهعنوانتماشاگروچهبهعنوانشارکتکنناده.
)(Weed & Bull,2337
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*سفریبرپایهتفریحکهافرادرابهطورموقتازمحلزندگیخوددورکردهوطیآنبهتماشاای
ورزشویاتحسینکردنجذابیتهایهمراهبااینفعالیتهامیپردازند (Gibson, 233.).
*گردشاگریورزشاایعبااارتاسااتازمسااافرتباامقاصاادغیرتجاااری(تفریحاای)ویاااتجاااری
(غیرتفریحی)بارایمشااهدهیااشارکتدرفعالیاتهاایورزشای(De knop & Standeven, .
)«233.بهنقلازادبی»29.6،
9-9-1-1گردشگرورزشی 
بازدیدکنندهموقتیکهحداقل16ساعتدرمحلرویداداقامتمیکندوهدفاصالیاوشارکت
دریکرویادادورزشایباشاد،ودر عاینحاالجاذابیتهاایثانویاهاینیازوجاودداشاتهباشاد.
)  (Nogowa et al 2336
افرادیاگروههاییکهبهصورتفعالیاغیرفعالدرحینمسافرتیااقامتدرمکانیغیرازمکاان
زندگیخودبهورزشهایرقابتییااتفریحایمایپردازناد(ورزشانگیازهاصالیازمساافرتاسات
«(Gammon &Robinson,2337) .بهنقلازادبی»29.6،

 3-2بار مفهومی و معانی نهفته در کلمه گردشگري
صنعتگردشگریساختاریاستکهازمجموعهاجزاوعواملسختافزاریونرمافازاریتشاکیل
شدهاست .درکمفاهیمتشکیلدهندهاینساختارمارادرایجاداینصنعتوشناختاجازایآنو
برآوردنیازبهسرمایه،نیرویانسانی،زیرساختها،آموزشهاوپژوهشهاایااریمایرسااند(پااپلی
یزدی .)29.6،
بارمفهومیومعانینهفتهدرگردشگریکهباشنیدنکلمهگردشگریدرذهنمتبادرمایگاردد
عبارتاستاز:عدالتاجتماعی،عدالتجغرافیایی،صلح،مسافرمهمان،مبداَ،مسیرسفر،مقصد،
اطالعات،تبلیغات،بازار،زمان،محلاقامت،میزبان،اسنادمسافرت،سابدنارمافازاری،تورهاای
مسافرتی،وسایلحملونقل،امنیت،بهداشت،محیطزیسات،اساتاندارد،خارجکاردنسارمایه
گذاری .
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 4-2ابعاد گردشگري
سهبعداصلیگردشگریعبارتناداز:سارمایه،مادیریت،فنااوری،ودورکانفرعایعوامال
طبیعیومجموعهمیراثفرهنگیاست(.نمودار()1-1پاپلییزدی ).29.6،

سرمایه

سرمایه
مدیریت

فناوری

مدیریت



عواملطبیعی

فناوري

میراث
فرهنگی 

نمودار-1-1ابعادگردشگری(پاپلییزدی).29.6،

ابعاددیگر(فرعی)گردشگریشاملاینمواردنیزمیباشد(پاپلییزدیوسقائی .)29.6،
 -1دیدگاه اقتصادي گردشگري :
گردشگریقبلازهرچیزیکمسئلهاقتصادیاست.سازماندهیفضایجغرافیاییدرامارمبادلاه
آزادگردشگریشکلمیگیردوتجارتمسافرتبرپایهسرمایهداریوسودآوریانجاممیشاود.از
اینروگردشگریدرفرآیندعرضهوتقاضاجلوهایازتوسعهرانشانمیدهد.کارشناساناقتصادیبا
تاکیدبرجنبههایمختلفگردشگرینقشآنرادرپویاییاقتصادیبسیارمهامدانساتهانادومای
کوشندتاباشناختابعاداقتصادیگردشگریراههایتوسعهرادرافقبررسیکنند.شرایطاقتصاادی
کشورهادرایجادتحرکوسرمایهگذاریدرامارگردشاگریبسایارمهاماسات.صااحبانسارمایهو
بانکداریمعیارهایاقتصادیرابرایتحرکگردشگریدرنظاردارنادومعتقدنادکاهکشاورهاییباا
درآمدسرانهکمتراز 9هزاردالرنمیتوانندتحرکچندانیدرامرگردشگریداشتهباشندویااقادام
بهسرمایهگذاریهایمهمدراینزمینهبنمایند 
 -2عرضه و تقاضاي گردشگري

2.

فصلدوم :مبانینظریوپیشینهتحقیق 

دراقتصادباز(آزاد)استراتژیتوسعهورشدباتشویقصادراتبسیارمهماست.منظاورازاقتصااد
بازاقتصادیاستکهبهعواملتولید(وهمچنینبهکاالهاوخادمات)امکاانجریاانآزاددرساطح
بینالمللیرابدهداینرونداقتصادآزاددرقالبعرضهوتقاضایباازارعمالمایکناد.ازآنجااکاه
گردشگرینیزدریکفعالیتاقتصادیدرچهارچوببازارگردشگریتبلورمییابادویکایازاقاالم
صادراتی(یابهعبارتیصادراتنامرئی) هراقتصادملیمحسوبمیشودنقشعرضهوتقاضاادرآن
اهمیتاساسیدارد .
تقاضایگردشگریسهموضوعتخصصیراضرورویمیسازد-2:عواملموثربرسطوحتقاضاا-1،
خصوصیاتفضایی-مکانی-9،تالشهایمربوطبهگونهشناسیانواعمختلففعالیتهایگردشگری .
تقاضایگردشگریسهجزءاصلیرادربرمیگیردیعنی-2:تقاضایواقعیازسویکسانیکاهباه
گردشگریمیپردازند؛-1تقاضایبالقوه،کسانیکهدوستدارندسفرکنندامابهدلیلکمبودوقتیا
پولنمیتواننداینکارراانجامدهند؛-9تقاضایموخر(معوق)،کسانیکهمیتوانندمساافرتکنناد
امادلیلخوبیبرایاینکارنمییابند .
درتقاضایگردشگریتوجهبهسهموضوعدریککشاوراهمیاتاساسایدارد-2:توزیاععادالناه
درآمدملی-1،سطحفرهنگورفاهجامعه-9،میزانامنیتدرآینده.تقاضایگردشاگریبااتوزیاع
عادالنهدرآمدهمبستگیدارد؛یعنیاگردرآمدملییککشوربهطورعادالنهایبینکلجمعیتآن
کشورتوزیعشوددرآنزمانمیتوانباتوجهبهسهمسرانهازدرآمدملیبهشدتیاضعفتقاضاای
گردشگریپیبرد .
در متونتخصصیازپنچنوعتسهیالتدرزمینهعرضهگردشگرییادمیشود-2:جذابیتهااکاه
میتوانآنهارابهجذابیتهایطبیعیوانسانیتقسیمکرد-1،حملونقلکاهرابطاهتنگااتنگیباا
توسعهگردشگریدارد-9.تسهیالتتجاری(هتلها،مهمانسراهاواردوگاههایتفریحی)وخصوصای
(اقامتگاههایخصوصیوویالها)وکاروانهایمسافرتی-6،خدماتکهبانکها،مراکزپزشکیوخدمات
انتظامی–امنیتیرادربرمیگیرد-6.زیرساختهاکهجاده،راهآهن،فردودگاه،نیرویبارق،کاناال-
هایفاضالبونظیراینهاراشاملمیشود .
-3گردشگري و اشتغال
گردشگرییکصنعتکاربراست.ازآنجاکهبسیاریازخدماتگردشگریرانمیتوانبااساتفاده
ازفناوریارائهکرد اشتغالنیرویانسانیدراینصنعتفراواناست.ازاینروتوساعهگردشاگریدر
مکان هایمختلفزمینههایایجاداشتغالدائموفصلیونیمهوقترابراینیرویانسانیباتخصاص
وآموزشمتوسطفراهممیآ وردوازنرخبیکاریمیکاهد.عالوهبراشتغالمساتقیمدرگردشاگری
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زمینهفعالیت هایدیگرکهدرارتباطباگردشگریاندهمچونکارهاایسااختمانی،تعمیارات،کرایاه
دادناتومبیل،دستفروشیونظیراینهابرایافرادبومیفراهممیگردد.هرچنداینگونهفعالیتهااز
نطرثباتدرآمدنامطمئناند،ولیمیتواننددرآمدیرابرایخانوارهافراهمکنند.البتاهبایادتوجاه
شودکهدرگردشگرینیزبهتخصصهایمتعددینیازاست.مدیراناینبخشبایدازتخصاصالزم
درسطحباالبرخورداروآموزشهایالزمرادیدهباشند.گردشگریبهصورتیکبخشفعالاقتصادی
میتواندازعاملکار،بیشترازسایرعواملاستفادهکنادوموجاببااالرفاتنساطحاشاتغالگاردد.
(نمودار 2)9-1
توسعهگردشگریسببباالرفتناشتغالدربخشکشاورزیبهطورغیرمستقیممیشودزیاراباا
باالرفتنتقاضابهسببورودگردشاگران،تولیاداتوقیماتمحصاوالتکشااورزیتحاتتااثیرآن
افزایشمییابد(یزدیوسقائی .)29.6،




سیاستگذاری ،برنامهریزی ،قانونگذاری،
مدیریت


جریانسرمایهوبانکداری 
توسعهزیرساختها 
آموزش 

توسعه
پایدار

اشتغال در
شهر 4روستا4
طبیعت

پژوهشوشناختجاذبهها 

گردشگري

هتلداریومیهمانداری 
کنترلونظارتزیستمحیطی 
کنترلونظارتبهداشتی 
جریانسرمایهوبانکداری 
امنیت،انتظاماتبازیوورزش،حملونقل 

نمودار9-1گردشگری،اشتغالوتوسعهپایدار(پاپلی )29.6،

1. Redfoot,192,4891
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 5-2سطوح گردشگري

مرکز
سطح 6
سطح6
سطح9
سطح2
سطح2

نمودار6-1سطوحاصلیصنعتگردشگری



باتوجهبهنمودار6-1سطوحگردشگریعبارتنداز :
سطح-2فرایندها،فعالیتهاوپیامدهایگردشگریوجهانگردی 
سطح -1محیططبیعیوجاذبهها:جاذبههایطبیعی،مناظروچشماندازهایطبیعی،آبوهوا
وشرایطجوی،گردشگرانوجهانگردان،میزبانانومردممنطقة .
سطح -9محیطمصنوعی:فناوریهایصانعتگردشاگری،سیساتمهاایاطالعااتی،تاسیساات
زیربناییوروبناییصنعتگردشگری،سیستمهاینظارتیوحقوقیصنعتگردشگری،فرهنگ 
سطح-6بخشعملیاتیگردشگری،بخشمسافرتی،بخاشتاسیسااتاقاامتی،بخاشخادماتو
گردشگری،بخشخدماتتفریحی،بخشخدماتتغذیهای 
سطح-6فعالیتهایمدیریتیوسازمانیگردشگری 
مرکز:سازمانهایبخشخصوصیوبخشعمومی 
12

فصلدوم :مبانینظریوپیشینهتحقیق 

رکناصلیپدیدۀگردشگری،جاذبههایطبیعیمقصد،مانندکوهها،دریاهاودریاچههااستکه
سببمیشودگردشگرانوجهانگردانبرایدیدنآنها ،بهآنمقصدخاصسفر کنند.دیگرعامل
موثردر گردشگری  ،محیطمصنوعیاستکهساختهدستبشراست.یکیازمهمتریناجزایاین
محیطمصنوعی ،فرهنگ ساکنان منطقة میزبان است .فرهنگمردمهرمنطقه ،منعکسکنندۀ
ویژگیهایساکنانمنطقهاست.اینفرهنگ،بااجرایبرنامههایگردشگریتغییروتحولمییابد .
تاسیسات زیربنایی مقصد   ،یکیدیگرازاجزایمحیطمصنوعیاستکهفقطبرایارائهخدمات
بهگردشگرانبهوجودنیامدهاست.تاسیساتزیربناییمانندجادهها،شبکهفاضالب،شبکهارتباطات
وبسیاریازامکاناتبازرگانیوخدماتبرایبرآوردننیازهایروبهافزایشساکنانمنطقهایجادشده
است،اماتاسیساتبهگردشگراننیزخدماتارائهمیدهند.تاروبناییمقصدگردشگری،شاملآن
امکاناتی می شود که به منظور تامین نیاز گردشگران و جهانگردان ایجاد شده است .برخی از این
امکانات عبارتند از :هتل ها ،رستوران ها ،مراکز کنفرانس ،مراکز اجارۀ خودرو و مناطق جذاب
گردشگری .
فناوري ،یکیازجدیدترینوموثرتریناجزایمحیطمصنوعیاستکهدرشکلگیریخدماتو
محصوالتگردشگریوتجربیاتسفر،نقشبهسزاییدارد.اززمانپیدایشگردشگریمدرن،فناوری
درشکلهایمختلفآنازابداعوتولیدهواپیماهایجتگرفتهتاتوسعهشتابندهفناوریمخابراتی
ورایانهای،تاثیراتیعمیقبرپدیدهگردشگریداشتهاست .
بخش دیگری از محیط مصنوعی اطالعات است .موفقیت مقصد در جذب گردشگر  ،به طور
فزایندهایبهتواناییآندراستفادهازاطالعاتبستگیدارد.اطالعاتگردشگریبهچنددستهتقسیم
میشوند :
الف -اطالعاتیدربارهمیزانرضایتگردشگرانفعلیازکیفیتسفرویامیزانبهرهمندیآنهااز
تجربیاتآن؛ 
ب -اطالعاتی دربارۀ توان یا ظرفیت بالقوه بازار گردشگری ،که برای انتخاب  و توسعه مقصد
گردشگری،ضروریاست؛ 
ج-اطالعاتیدربارۀفعالیتهایهمکارانورقیبان ،
د-اطالعاتیدربارۀوظایفوعملکردمردممقصدبرایسودبخشیفعالیتگردشگری؛ 
ه  -اطالعاتی دربارۀ میزان درک و حمایت ساکنان مقصد از گردشگری به مثابه بخشی از نظام
اجتماعی–اقتصادی .
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جنبهایازگردشگریکهاغلببهاندازۀکافیبهآنتوجهنمیشود ،نظام کلی نظارت دولتی بر
نظام گردشگري است .امروزه باید توجه داشت که نظام نظارت در گردشگری (نظامهای قانونی
،سیاسیومالیتنظیمکنندۀوظایفآن) ،برتواناییهایمنطقهمیزبان،دربازارجهانیتاثیرمی
گذاردونقشمهمیدرسودآوریشرکتهایمختلفایفامیکند .بهطورکلی ،نظامنظارتیهر
کشوریازفرهنگآنکشورنشاتمیگیردودرگذرزمان،ممکناستدستخوشتغیییراتیشود.
گاهیاینتغییراتبسیارعمدهاندودریکدورۀزمانیکوتاهبهوجودمیآیند .
بخشعملیاتیشاملخطوطهوایی ،راهآهنوشرکتهایاتوبوسرانیوسازمانهایمشابه؛ ومحل
اقامت شامل هتل ،متلها و مهمانسرا هایی است که گردشگران مختلفی را جذب می کنند .بخش
خدمات غذایی نیز شامل رستورانها و اغذیه فروشی هاتی مختلف است که با قیمت هایی متفاوت
،غذایگردشگرانراتامینمیکنند(.یزدیوسقائی )29.6،

 6-2گردشگري به مثابه یک دانش میان رشته اي
برایتحققگردشگریبایدمجموعهایازرشتههایعلمی(مانندجغرافیا،تعلایموتربیات،علاوم
اجتماعی،روانشناسی،مردمشناسیواقتصاد)بهآنیاریمیرساندندوبهآن،ماهیتیچندرشاته
ایمیبخشیدند .
نمودار،6-1سیرتکاملیرشتهجهانگردیوگردشگریرادردومرحلهاصلینشانمیدهد 



19

فصلدوم :مبانینظریوپیشینهتحقیق 

دهه2331م 

دهه2361م 

رشتههایمختلف،اطالعاتیرادرزمینهگردشگریفراهمآوردند.
دانشهاواطالعاتگوناگونمرتبط
باگردشگری،باهموبهصورتیک
مجموعهمنسجمارائهشدند.

گردشگریبهمثابهیک
دانشمیانرشتهایو
مستقلمطرحشد.

گردشگریبهمثابهیکدانش
چندرشتهایمطرحشد.

نمودار 6-1سیر تکامل رشته گردشگری (الوانی ،دهدشتی ( )2979،به نقل از خواجه پور )29..،





برایشناختجهانگردیبهمثابهیکدانشمیانرشتهای،بایدازجنبههایگونااگونوباابهاره
گیریازرشتههایمختلفعلمی،بهبررسیآنپرداخت.رشتههایمختلفمرتبطبااگردشاگری،در
نمودار6-1آمدهاست .
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مدیریت

اقتصاد

حقوق

روانشناسی

حملونقل

علومتربیتی

هتلداری

ارتباطات

جامعهشناسی
شناختگردشگریبه
مثابهچندرشتهای

بازاریابی

مردمشناسی

علومورزشی

باستانشناسی
علومسیاسی

کشاورزی
محیطزیست

جغرافیا


نمودار6-1ابعادگوناگونمرتبطباگردشگری(الوانی،دهدشتی()2979،بهنقلازخواجهپور)29..،
(رضوانی)2976،

 7-2گردشگري نوین (جهانگردي در چشم انداز جامع)
جهانگردیامروزبههمراهمجموعهایازتمایالت،حرکت،دسترساییاافتنباهامکانااتوتواناایی
هایمالی،مسافرتتودههاراامکانپذیرساخت.امروزهجهانگردیفقطمختصخانوادههایمرفاهو
ثروتمندنیست،بلکهمیلیونهانفرازمکانهایتازه،دیدنکردهوعالقهمندبهشناختهرچهبیشتر
محیطزندگیخودوکسبتجربیاتجدیدهستنددرحالیکهعصرجدیدیازجهاانگردیآغاازشاده
استوسیرتکاملیخودرامیپیماید،تعدادزیادیازعوامالبارونزابارآناثرخواهنادگذاشات
(نمودار7-1و .).-1
 1-7-2عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگري
نمودار()7-1عواملیکهبرتوسعهگردشگریتاثیردارندعبارتنداز :
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تغییراتاجتماعیو
ترکیبجمعیتی
ساختارحمل ونقل

توسعهمالی

تغییراتسیاسی،قانون
گذاریومقرارت 

عواملبرونزا

توسعهفناوری

امنیتدرمسافرت

توسعهتجاری
توسعهمحصوالت
درمقصدمسافر

بازاریابی
سیستمرزروکامپیوتریو
پایگاهاطالعاتیدرمورد
مقصدها

توسعهخدمات
ومتصدیان
ساختارتجاری
مسافرت 

نیرویبازار

توسعهمنابعانسانی


نمودار7-1عواملاثرگذاربرتوسعهگردشگریWTO ,2336


 2-7-2مدل ماتریسی بررسی عوامل جذب توریسم
حمل و نقل اتوبوس توریستها،
قطارکابلی ،قطار بخار ،دوچرخه-
سواری ،قایقرانی ،مترو ،رودخانهها
کانالها

رسانههایگردشگریرادیوتلویزیون،ویدئو
،راهنمای سفر ،سیستم های ارتباطی
واینترنتی

عوامل موثر بر جذب

امکانات ورزشی ،استادیوم،
استخر شنا ،پیست دو و
میدانی ،زمین فوتبال ،زمین
والیبال ،زمین تنیس ،زمین
بسکتبال ،زمین هندبال،
اسکواش،
جاذبههایگردشگریتاترموزهها،مکانها
تاریخی،گالریهایهنری،جاذبههای
طبیعیباغهاسرگرمیهاومکانهای
تفریحی 

توریسم
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بخش حمل و نقل اصلی بین المللی
خطوطهوایی ،جادهای،کرایهماشین،
راه آهن ،شرکتهای اتوبوسرانی،
دریایی

اماکن اقامتی مهمانسرا
مجتمعهای تفریحی ویالها،
مسافرخانهها مهمانپذیرها و
پالژها
جاذبههایزیارتیفرهنگیهنری،
آرامگاهجشنهاورقصهایمحلی
کاخها،قلعههاوغارها
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نمودار.-1مدلماتریسیبررسیعواملجذبتوریسم(اسماعیلی،29.9،ص).6

 8-2انواع گردشگري ورزشی
دیدگاههایمتفاوتیازانواعگردشگریورزشیوجودداردکهبهچندموردآنمیپردازیم .
 1-8-2گردشگري ورزشی از دیدگاه گیبسون

1

گردشگری ورزشی شامل سه رفتار کلی میباشد -2 :تماشاگران( 1گردشگری رویداد :)9شرکت
کنندگان غیر فعال شامل آموزشیاران ،مربیان ،ناظرین و راهنمایان هستند .تماشاگران به   6گروه
ذیلتقسیمشدهاند :
تماشاگرانپرداختکنندههزینهیابدونپرداختهزینه(تماشاگران) پرسنلحمایتیرسمی(مقاماترسمی،کارکنانرویداد) پرسنلحمایتیغیررسمی(خانوادهها،دوستان)رسانهها(گردشگران،عکاسان،گویندگانرادیووتلویزیون) 
شرکت کنندگان( 1گردشگري فعال:)2
 ورزشکارانحرفهای(المپیکها،لیگهایحرفهای،مسابقاتقهرمانیدانشگاهها)
ورزشکاراناوقاتفراغتجدی(گلف،مسابقاتاتومبیلرانیوغیره)
ورزشکارانتندرستیوآمادگیجسمانی(دوندگان،دوچرخهسوارانوغیره)
ورزشکاراناجتماعیوتفریحی(بولینگ،اسکیسرعت،تنسوغیره)
نوستالوژي:6یابازدیدکردنیاگرامیداشتنجاذبههایمشهورورزشی(گردشگریخاطرات) .
سومیننوعگردشگرورزشیهستندکهمعموالَجاذبههایذیلبرایآنهااهمیتاست:مشلموزه
هایورزشی،سالنهایمشهور،رستورانها،انجمنهایورزشیورویدادهایتاریخی .


1. Gibson ,1991
2. Watching
3. Event Sport Tourist
4. Particpating
5. Active Sport Tourism
6. Nostalogia Sport Tourism

17

فصلدوم :مبانینظریوپیشینهتحقیق 

 2-8-2گردشگري ورزشی از دیدگاه دي ناپ و استاندیون1

گردشگریورزشیازدیدگاهدینااپواساتاندیونبسایاروسایعاساتوحجامگساتردهایاز
فعالیتهایانسانیرادربرمیگیرد .
ازدیدگاهدیناپتعطایالتورزشایباه9حالاتمایباشاد-2:تعطایالتفقاطبارایشارکت
درفعالیتهایورزشیمثلگلفواسکی .
 -1ورزشدرایننوعازتعطیالتهدفنیستبلکهافارادازتساهیالتورزشایموجاوددرمحال
تعطیالتاستفادهمیکنند .
-9تعطیالتورزشیاختصاصیکهدرآنافرادازبازیبهصورتغیررسمیمثلوالیباالسااحلی
مشارکتمینمایند .

گردشگري

وابستهبه ورزش

مسافرتکاری

ورزشغیرفعال

مسافرتتفریحی

ورزشفعال

ورزشغیرفعال

مستقل

ورزشفعال

سازماندهیشده

انجامفعالیتدر

مسافرتبرای

مسافرت

فعالیتورزشی

مستقل




سازماندهیشده

ورزشگروهی

ورزشفردی


نمودار3-1دیدگاهدیناپواستاندیول()233.

1. De Knop and Standeven ,1991

1.
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 3-8-2دیدگاه پیتز در مورد گردشگري ورزشی
پیتزگردشگریورزشیرابهدوقسمتتقسیمکرد:


-2سفرمشارکتورزشی(سفربرای
 شرکتدریکفعالیتورزشی،فعالیت
 آمادگیجسمانیوتناسباندام،تفریحی
،اوقاتفراغت)
 

-1سفرتماشایورزشی(سفربرایتماشایورزشها
،فعالیتآمادگیجسمانیوتناسباندام،تفریحی
،اوقاتفراغتورویداد)


نمودار21-1دیدگاهپیتزدرگردشگریورزشی 

 4-8-2دیدگاه کورتزمان و زاهار در مورد گردشگري ورزشی
کورتزمانوزاهار)2337(1گردشگریورزشیرابهپنجبخشتقسیمکردند :
-2جاذبهها-1،اردوگاهها-9،مسافرتهایدریایی-6،رویدادهاوگشتوگذر،و-6تورها 
-1جاذبه ها :جاذبهها ،محیطیرابرایورزشجهتگردشگرانمهیامیسازند.جاذباههاامای
توانندطبیعی(پاارکهاا،کوههااوحیااتوحاش)یاسااختهدساتبشار(ماوزههاا،اساتادیومهاو
فروشگاهها)باشند .
جاذبههایگردشگریورزشیشامل :
پارکهاییکهفقطبرایورزشمیباشندمثلپارکهایآبی،اسکیرویآب .
پیادهرویبراییافتنطبیعت
موزههاومکانهاییکهمربوطبهمیراثورزشیاست.مثلسالنوموزهمشهوربیسبالدرتوکیو
ژاپن.
اماکنورزشیکهفقطبرایرویدادهایورزشیهستندمثلاستادیومهاوسالنهایسرپوشیده
فروشگاههایورزشی.بعضیازفروشگاههابهعنوانیکمقصدبرایگردشگرانورزشیمیباشاند
مثلفروشگاهباسپرودراسپرینگفیلدمیسوریکهساالنه986میلیونبازدیدکنندهداردوفروشاگاه
شماره2درجذبتوریستاست.
درتقسیمبندیدیگریجاذبههارابه6بخشتقسیمکردند :
-2جاذبههایفرهنگی-1جاذبههایطبیعی-9رویدادها-6تفریحات 

1

Kurtzman and Zauhar ,1991
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تقسیمبندیجاذبههادرنمودار()22-1نشاندادهشدهاست :

جاذبه ها
رویدادها

تفریحات

جاذبه هاي فرهنگی

جاذبه هاي طبیعی

دیدنمناظر

رویدادهایبزرگ

مناظرطبیعی

مناطقتاریخی

گلف

رویدادهایاجتماعی

مناظردریایی

مناطقباستانی

شنا

جشنوارهها

پارکها

سبکمعماری

تنیس

رویدادهایمذهبی

کوهستان

غذاها

پیادهروی

رویدادهایورزشی

گیاهان

مقبرههایتاریخی

دوچرخهسواری

نمایشگاههای
بارزگانی
انواعصنوف

جانوران

مناطقصنعتی

سواحل

موزهها

جزایر

قومیتها

ورزشهایبرفی
وزمستانی

کنسرتهایموسیقی
نمودار22-1تقسیمبندیجاذبههایگردشگری

تاتر

-2اردوگاهها  :اردوگاههایورزشیمحوطهایاستکهدرآنیکسریفعالیتهاطرحریزی
شدهاستوورزشبهعنواناولینهدفآنمیباشد.ایناردوگاههاشاملاردوگاههایورزشهای
آبیوبرفی،اروگاههایچشمههایآبمعدنی،اردوگاههایگلفوتنیسوکنکاشطبیعتباتمرکز
رویماجراجوییدرفضایآزادمیباشدکهدربعضیازمراکزدارایتسهیالتبااستانداردوکیفیت
باالییهستندکهدراختیارورزشکارا نوگردشگرانورزشیقرارمیگیرند.کمپهایورزشی( 2اردوگاه
هایورزشی)نیزدراینموردفعالیتدارندوجلساتتمرینیوسازماندهیشدهراارائهمیدهند
.مثلکمپهاییبرایشنا،ژیمناستیک،بیسبالوالیبال.البتهدرسالهایاخیرکمپهایخانوادگیو
بزرگساالنروبهافزایشاست .

Sport Camps

1
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-3مسافرتهاي دریایی:اینسفرهاشاملتمامیمسافرتهاییکهباقایقوکشتیصورتمیگیرد
وعلتمسافرتورزشیمیباشد.دراینمسافرتهابیشترکشتیهادارایمجموعهایازمکانتفریح
،ورزش،باندفرودهواپیماوامکاناتیمثلهتلهامیباشند.دربعضیازاینکشتیهاهمامکاناتیبی
نظیربرایگلف،تنیس،غواصیبهکمکلولهوماسک،اسکیرویآبوغیرهاست .
-4تورها :تورهای گردشگری ورزشی تورهای گردشگری ورزشی،بازدیدکنندگان را به رویدادهای
ورزشی،تسهیالتومقاصدموردنظرشانمیبرندفعالیتاینتورهابستگیبهمحلشانواینکه
خودج وشهستندیاسازمانیافتهبهعنوانمثالبراییکتوراسکی،یکتورامکاناتیبرایاقامتو
غذاوبلیتراتهیهنمیکندومسافرتنیززمینیاستولیتوردیگرکهسازمانیافتهمیباشد
همهاینامکاناترفاهیرابرایمسافرانشتهیهمیکند .
-5رویدادها  :فعالیتهای ورزشی که تعداد قابل مالحظه ای از شرکت کنندگان ،تماشاچیان
،بازدیدکنندگانرابهخودجذبمیکند.مثلبازیهایالمپیکومسابقاتجهانی .
دیدگاه هینگ و هیگهام :2در سال ( )1119هینگ و هیگهام  گردشگری ورزشی مرتبط با
تندرستیرابهسهحیطهتقسیمکردند :


رویدادهای
بزرگ

گردشگری
ورزشی
تفریحات
سالم







سالمتی
وتندرستی


نمودار21-1گردشگریورزشیوحیطههایضمنیآن

1. Hinch,Higham,8002
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 9-2روابط بین عوامل سوق دهنده  ،جلب کننده و بازدارنده
تحقیقاتبهعملآمدهنشانمیدهدکهعواملسوقدهنده،عواملجلبکنندهوبازدارنادههار
سهباهمبررفتارمسافرت1تأثیرگذارند.درپژوهشیکهتوسطکازاک2انجاامشادمهمتاریندالیال
مسافرانآلمانیبهمالترااینگونهعنوانکرد:آبوهوا،دسترسیبهسااحلودریاا،طاولمادت
پرواز(نزدیکیبهمقصد)،سطحقیمتهاومحلجغرافیاییمقصد.وآنگردشگرانآلمانیکهترکیاه
راانتخابکردهبودندبخاطر:آبوهوا،دسترسیبهساحلودریا،سطحقیمتها،فرهنگومردم،و
مناظروچشماندازهاعنوانکردهبودند.درمورددیگرعواملسوقدهندۀمثلسن،جنسیت،میازان
درآمدونوعفرهنگوحتینژادوارتباطشانباعواملبازدارندهنیزتحقیقاتیانجاامشادهاسات.کاه
بینسنوانتخابگردشگریفعال1ارتباطمنفیوجوددارد1یاجوانترهاتمایلبیشتریبهحضوردر
جامجهانیدارند 2وزناندرمورداوقاتفراغتازمحدودیتبیشترینسبتباهماردانبرخوردارنادو
محدودیتهایمالیبیشتریراحسمیکنند 6.

 1-9-2دیدگاه هینگ و هیگهام
ازدیدگاههینگوهیگهام()1119عواملجلبکنندهومنابعاساسایبارایتوساعهگردشاگری
ورزشیدرجدولذیلمشخصشدهاست :



1. Travel behavior
2. Kozak M.
3. Active SportTourism
4. Gibson & Yiannakis 1998
5. Kim & Chalip2003
6. Kim & Chalip 8002, Alexandris & Carrol 1991
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جدول2-1عواملجلبکنندهو منابعاساسیبرایتوسعهگردشگریورزشی(هینگوهیگهام)1119،
منابع مورد نیاز صنعت گردشگري

منابع مورد نیاز بخش ورزش

منابع طبیعی:پارکهایملی،مناظر،دریاچهها،کوه منابع طبیعی :پارکهای ملی ،تسهیالت فضای باز
،جنبههایجغرافیایی(کوهها،صخرهها،چشمهآب
ها،رودخانهها،ساحل
معدنی،دریا)
امکانات وزیرساخت ها :حمل ونقل ،مکان اقامت امکانات وزیرساخت ها :استادیوم،فضاهای ورزشی
،پذیرایی

،زیرساختهایحملونقل،غذاخوری،پذیرایی

تاسیسات رفاهی:توالتعمومی،پارکینگ،تابلوهای تاسیسات رفاهی:توالتعمومی،پارگینگ،تابلوهای
راهنما،پناهگاه

راهنما،پناهگاه

خدمات اطالع رسانی گردشگران :خدماتاطالع خدمات ورزشی :مربیگری وسرپرستی ،کرایه یا
رسانی بازدیدکنندگان ،اطالع رسانی اینترنتی خرید وسایل یالباس ورزشی ،انبارداری ومدیریت
،نظارت وامنیت ،امکانات تمرینی ،پیش گیری از
،خدماتبروشوروبلیط،آژانسهایگردشگری
آسیبوامکاناتپزشکی،امکاناتعلمیوپژوهشی
سازمانهاي گردشگري :برنامهریزیوتوسعه،برنامه سازمانهاي ورزشی باشگاههایورزشی،گروههای
ریزی راهبردی ،بهبود تصویر مقصد ،بازاریابی اجتماعیوداوطلب،مدیریت،توسعهامکانات،بودجه
گردشگری ،برنامه های بازدید ،پژوهش های ،اسپانسر شیپ ،خدمات اطالع رسانی ،بازاریابی
،تجارت
گردشگری،ارتباطبادیگرصنایع
خدمات حمل ونقل :جادهای،ریلی،هوایی،دریایی خدمات حمل ونقل :جادهایریلی،هوایی،دریایی
(داخلی وبین المللی )،قایق موتوری ،مسیرهای (داخلیوبینالمللی)
گردشگری ،مسیرهای تاریخی ،دوچرخه
وموتورسواری،بالون
سرگرمی ها وفعالیت ها:جذابیت ها سرگرمیهاوفعالیتها:فضاهاومکانورزشی(میدان
،کازینوها،سینماها ،باغ وحش ها ،مراکز خرید اسکیت یخ ،مراکز تفریحی ،ورزشگاه ها ،استخرهای
شنا،دیوارهایصخرهنوردی،زمینهایگلف،ساحل
،سرگرمیهایشبهنگام،کلوپشبانه
،موزههایورزشی،مراکزخرید،سرگرمیدرشب
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 2-9-2دیدگاه چالیپ و همکاران
چالیپوهمکاران1مدلمفهومیزیررابراینشان دادنعواملسوقدهنده،جلبکنندهوبازدارنده
عنوانکردند

عوامل سوق دهنده

نتیجه

ویژگیهاي جمعیت شناختی
سن،تحصیالت،درآمد،جنس
،سابقهحضورقبلی

انگیزه ها هوادارن
زیبا دوستی
دست یابی به احساس دیگران استرس ،از

نوع مثبت  ،عالقه به بازیکن خاص ،حمایت
از تیم ملی

عوامل واسطه
جذابیت ها
جذابیت رویداد

محدودیت ها
خطر جانی

انگیزه به حضور در
رویداد

تمایلبهحضور
امکانپذیربودنحضور

محدودیت مالی

انگیزه هاي مسافرت
رهایی از محیط یکنواخت
یادگیري در مورد کشور میزبان
اجتماعی شدن

نمودار  29-1مدل مفهومی ارتباط عوامل سوق دهنده  ،جلب کننده و بازدارنده ( Chalip et
()233.هنرور )29.9،

گردشگریورزشیفعالیت هایمرتبطباورزشاستوازآنجااکاهایانبخاشتنهاادربرگیرناده
پیگیریحوادثورویدادهایورزشینیست،بهگردشگریورزشینهفقاطباهعناوانتماشااییاک
عنوانعاملسفرنیزتوجهمیشاودگردشاگریورزشایطیافگساتردهایاز

حادثهورزشی،بلکهبه

گردشگریما جراجویانهتاگردشگریتفریحیرادربرمیگیرد.ازآنجاکهگردشگریپسامدرنگوناه
ایحقگذراناوقاتفراغترادرعصرفارا اپساامدرنشاکلمایدهاد(یازدیوساقایی.)29.1،
گردشاگریورزشاینیازگوناهایازگردشاگریپسااامدرنمحساوبمایشاود.ازایانرودومقولااه
گردشگریوورزشازارتباطمتقابل،تنگاتنگوتاثیرگذاریسودمایجویناد،باهگوناهایکاهورزش
حجمقابلتوجهیازافرادرابهسفروامیداردورویدادهایبزرگورزشی،بهخودیخودازمهمترین
جاذبههایدورهایکشورهابهحسابآمدهوتااثیربسازاییدروجهاهگردشاگریکشاورهایمیزباان
1. Chalip et al.
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دارد.1عالوه برآنفوایداقتصادیگردشگریورزشینیزیکیازدالیلتوجاهباهگردشاگریورزشای
میباشد.بهگونه ایکهگردشگریورزشییکتجارتچندمیلیوندالریاستکاهدارایساریعترین
رشد،یعنیحدود6/6تریلیوندالردرسطحدنیااستوتاسال1122مایالدیانتظاارمایرودکاه
حدود21درصداقتصادبومیرادربرگیرد.رویدادهایورزشیکهدرکشاورهایمختلافبرگازارمای
شودخودمیتواندبهعنوانجاذبهاصلیگردشگریورزشی،ضمنجاذبگردشاگران،ساببشاکل
گیریفوایداقتصادیبسیاریگردد.بهعنوانمثالمیتوانیادازمطالعااتکایلایدرزمیناهفوایاد
اقتصادیحاصلازگردشگریورزشی جامجهانیفوتبال1111درکرهوژاپناشارهکرد.گردشاگری
ورزشیدرچارچوبژئوپلتیاکگردشاگری(پاپلییازدیوساقایی)29.6،مایتواناددههاامیلیاون
هایالمپیکوجامجهانیجذبکنند.بهعناوانمثاالاساترالیا


تماشاگر(گردشگر)رابهسمترقابت
بینیمیشوددرطاول21ساال6/6


لیوندالرهزینهکردوپیش
برایالمپیک1111سیدنی2/7،بی
بیلیوندالردرآمدازاینراهکسبکندفوایدکوتاهمادتومساتقیمحضاورگردشاگرانورزشایدر
کشورمیزبانپولوثروتوایجادفرصت هایشاغلیوفوایادبلنادمادتوغیرمساتقیمآن،رشادو
توسعهزیرساختهایصنعتیواقتصادیکشورهااستکهاینامرازطریقحضورمتماادیومساتمر
گردشگراندرمناطقمختلفحاصلمیشود.براینمبنامیتوانگردشگریورزشیرابراساسیاک
نگرشپساساختاریموردبررسیقراردادوبیاننمودکهگردشگریورزشیدرعصرپساامدرنیکای
ازاهرمهایژئوپلیتیکگردشگریبرایکشورهادرجذبسرمایهودرآمداست(.ویکیپدیا،مازنادران
 )29.7،


 11-2ایجاد تشکیالت گردشگري در ایران
صنعتتوریسمازنیمقرنپیشبهاینطرفبهمنظورشناساندنمفاخرایرانوتمادنکهانایان
سرزمینباستانی،رسماًشکلگرفتوبرایاولینباردرسال2926ادارهایدروزارتداخله(کشور)باه
نام"ادارهجلبسیاحانوتبلیغات"تاسیسشد.فعالیتاینادارهمحدودبهچاپنشریاتیباهصاورت
کتابچه هایکوچکراهنما،بهمنظورراهنماییتوریستهاومعرفیایارانازنظارجغرافیاایی،سیاسای
،اجتماعی،وتهیهوتوزیاعآنهااگردیاد.بعادازشاهریورساال،2911ادارۀماذکور،جاایخاودراباه
«شورایعالیجهانگردی» داد.اینشوراهفتهاییکباردروزارتکشورتشکیلمیشدواماوراداریآن
راادارۀسیاسیوزارتخانهمزبورانجاممیداد.درسال2999اهمیتجلبتوریستخارجیباتوجهباه
جنبههایاقتصادیآنوبهمنظورتحکیممبانیحسنتفاهممیاانافارادکشاورهایمختلافماورد
1. Ritchie,8008
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توجهدولتقرارگرفتوادارهامورجهانگردیمجدداًدروزارتکشورتشکیلشد.اینادارۀطایدورۀ
جدیدفعالیتخود ،موفقبهانجامخدماتزیربناییچندیدرزمینههایمختلفتوساعهجهاانگردی
کشورشدکهازآنجملهمیتوانپیشنهادتهیةقوانینیمربوطبهورودوخاروجاتبااعبیگاناهراناام
برد(رضوانی .)29.6،
درسال2961شورایعالیجهانگردیمرکاباز21نفارازنماینادگانوزارتخاناههااوموسساات
دولتیوسهنفرازاشخاصمطلعوبصیردرامورجهاانگردی،تشاکیلشادکاهباراماورمرباوطباه
جهانگردیکشوردر سطحعالینظارتداشت.ایجاداینتشکیالتیکسلسلهفعالیتهایتأسیساتیرا
موجبشدوباآنکهتحوالتانجامشدهغیرمتشکلوبدونبرنامهصورتگرفتولایتوجاهوعالقاه
خارجیانرابهبازیدازایرانافزایشدادوزمانیفرارسیدکاهعادموجاودوساایلپاذیراییمناساب
تجهیزاتکا فیبرایجوابگوییبهتقاضایجهانگردی،نیازبهاقداماتاساسیدراینزمینهرامحسوس
گردانید،بههماینلحااظبارایشاروعاقاداماتجادیتروماوثرتردرامارجهاانگردینخساتینگ اام
،بنیانگذاریسازمانیمناسببارا یایجاادهمااهنگیونظاارتبرکلیاهفعالیتهاایجهاانگردیکشاور
بود،اینضرورتموجبشدکهدرتاریخ27فاروردینساال2961ساازمانیباهناام«ساازمانجلاب
سیاحان»تاسیسگردید.درسال2969سازمانجلبسیاحانباوزارتاطالعاتوقاتادغاامشادو
اینوزارتتحتناماطالعاتوجهانگردیشروعبهکارکرد.درساال296.باهمنظاورجلاوگیریاز
تداخلوظیفهوهماهنگنمودنتمامفعالیتهاومسائلمربوطبهامارجهاانگردیدرجهاتاعماال
سیاستصرفهجویی،طبقمصوبة296././12شورایانقالبچهارشرکت(شرکتسهامیتاسیساات
جهانگردیایران،شرکتسهامیگشتهایایران ،شارکتساهامیمرکازخاناههاایایارانوشارکت
سهامیسازمانمراکزجهانگردیبرایورزشهایزمستانی)رادریکدیگرادغامگردیدهوتحتعناوان
سازمانمراکزایرانگردیوجهانگردیبابافتجدیدشروعبهفعالیتنمود(رضوانی .)29.6،

 11-2تاریخچه تشکیل گردشگري ورزشی در ایران
کشورماباداراباودنهازارانناوعجاذباهجهاانگردی،تااریخیوطبیعای-ورزشای،ازلحااظ
پتانسیل هایالزمدرسطحبسیارخوبیقرارداردامامتاسافانهتوجاهچنادانیباهایانموضاوعصاورت
نگرفتهاست .
دراینراستاپیشنهادتشکیلکمیسیونگردشگریورزشیبههیئتاجرائیکمیتهملیالمپیاک
ارائهشدوآییننامهآندرتاریخ29.1/./23موردتصویبقرارگرفت.درکشورمان،سالهاساتکاه
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اینموضوعرامدنظرقراردادهایم،امابهصورتحرفهایومتمرکز،ازابتدایخردادماهسال.6ایان
موضوعآغازشد.باتشکیلکمیتهراهبردیگردشگریورزشایدرساازمانمیاراثفرهنگای،صانایع
دستیوگردشگری،گامیاساسیدراینزمینهبرداشتهشد.ریاستاینکمیتهباامعااونگردشاگری
سازمانواعضایاینکمیتههمگیازمعاونانوروساایساازمانهاایتربیاتبادنی،صاداوسایما،
سازمانملیجوانان،کمیتهملیالمپیک،دانشگاهآزادوبرخیروسایفدراسیونهاهستند.درواقاع
کسانیکهدرارتباطباحوزهگردشگریورزشیبودند،بهعناوانعضاوکمیتاهانتخاابشادندتاادر
فعالیتهاوسیاستگذاریهایکالنآندخیلباشند.بعدازتشکیلکمیته،دریاکجادولزماان
بندیوتقویمورزشی،برنامهریزیهاییصورتگرفتتابتوانیمنخستینقدمهارابارداریم(ویکای
پدیا .)29.7،
اینکمیسیونبااستفادهوبهرهگیریازمشارکتهایمردمیاقدامبرگزارینخستینفعالیتهاای
اجرایینمودواهدافخودراطیاطالعیهایبااهدافزیرمنتشرساخت :
-2توسعهامربازیوورزشبرایخانوادهها-1پرکردناوقاتفراغت 
-9ایجادارتباطسالمبیناقشارمختلفجامعه-6حفاظتازمحیطزیست 
-6آشناییهرچهبیشتربامیراثفرهنگیومیراثطبیعی 
 -6ایجاداشتغالوتشویقآحادمردمبهمنظورمشارکتدرفعالیتهایفرهنگایورزشایطبیعات
گردیوایرانگردی(مجتبوی،29.2،ص().1-73ادبی )29.6،

 12-2جاذبه هاي طبیعی -ورزشی موجود در ایران
 1-12-2تپه نوردي
عبارتخاصیاستبارایتفکیاکسایروسایاحتدرطبیعاتشاودوبیشاترورزشوتوریسام
ماجراجویانهراشاملمیشود .تپهنوردیکهدروجهعامتروطباقتعریافبرخایمجاامعجهاانی
،همچونمرکزاطالعاتسیاحتیآمریکامعادل«طبیعتگردی»تعبیرمیشاودوشااملزیارشااخه
هاییهمچوندیداراز حیاتوحش،دیدارازچشماندازهاوآثارطبیعیوآموزشوپژوهشدرطبیعت
وسفرهاییاستکهصرفاًبهمنظورتفریحدرطبیعتواستفادهازآنبرایتغییرحالوهوایزندگی
روزمرهانجاممیشود7.پارکملی16،پناهگاهحیاتوحش61،دریاچهتاالبباینالمللای1،پهناه
کوهستانیبامسافتتقریبیبیشاز611هزارکیلومترمربعجنگلیوازهماهمهمتار،قرارداشاتندر
شمار6کشوربهرهمندازبیشترینتنوعزیستیبرمیتابدکهایرانیکیازمهمترینقطبهایطبیعت
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گردیدرجهاناست.بهاینمجموعهمیبایستمناطقییالقی،پهناههاایبیاباانی،غارهاایبازرگ
کشور،چشمههایآبمعدنیونیزگونههایبینظیرگیاهیوجانوریرانیزافزود .
 2-12-2شکار ،صید و ماهیگیري
جاذبههاوتوانمندیهایموجود:بیشاز211شکارگاهبازرگدرایارانکاهبرخایازآنهاامثال
منطقهحفاظتشدهجاجرودکهشهرتجهانیداردگونههاایاصالیقابالشاکاردرایانشاکارگاه
عبارتنداز:قوچ–کل–آهو-پلنگ–خرس–گرگ-گاراز–مایش–باز–روبااه–خرگاوش–تشای–
قرقاول–کبکدری–دراج–تیهو–هوبره–غاز–مرغ–مرغاابیواردک61.دریاچاهوتااالبونیاز
تمامیرودخانههایکشورماهیگیریصورتمیگیرد .
 3-12-2ورزش هاي زمستانی
جاذبههاوتوانمندیهایموجود:براساسشاخصاقلیمیاحداثپیستهایاسکی(وجودیاک
دورهسرددریکمنطقهکوهستانیکهدرآنطیحداقلچهارماه61سانتیمترهرگزکاهشنیابد)
درسرتاسررشتهکوهزاگرسوبیشترینبخشازرشتهکوههایالبرزبهویاژهبخاشهاایمرکازیو
غربیآنامکانایجادپیستهایاسکیوگسترشورزشهایزمستانیوجوددارد .
درحالحاضردرایرانفقط26پیستاسکیوجوددارد.کهازایانمیاانساهمجموعاهدارای
امکاناتاقامتی(آبعلی،شمشک،دیزین) وپنجمجموعهنیزفقطدارایرستوران(دربنادسار،کلاوپ
،نور،توچال،تاریکهمدانوپیامآذربایجانشرقی) هساتند.هشاتپیساتدیگارحتایازحاداقل
امکاناترفاهیمحرومند .
 4-12-2ورزش هاي ساحلی و آبی
جاذبهوتوانمندیهایموجود:دوسویشمالوجنوبایران،دارایمرزسااحلیاسات.درسااحل
شمالی،خزربزرگتریندریاچةجهان،میعادگاهتابستانیاغلببهسافردرکشاوربازرگایاراناسات.
باریکةساحلیایراندراینمنطقة،مابیندامنههایشمالیالبرزوساحلجنوبیخزرمجموعاهایاز
زیباترینچشماندازهایطبیعیایرانرادرخودجایدادهاست .
 5-12-2بیابانگردي
جاذبههاوتوانمندیهایموجود:بیشازیکپنجممساحتکشورایرانرا(افزونبرسیصادهازار
کیلومترمربع)بیابانهایواقعیدربرگرفتهاست.بیابانهایایرانباهعناوانجاذباههااییسایاحتیاز
موقعیتممتازیبههمگنانخوددردیگرنقاطجهانداشتهباشند-2:مشرفبودندورشتهکوهبلند
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بهنواحیبیابانی،حجمآبرفت هایریزدانهورودیبهاینمناطقرابسیارافزایشدادهاست.درنتیجاه
شماروارتفاعتپهایماسهایکهمتنوعترینعوارضجغرافیاییبیابانهاایایارانافازونتارازدیگار
بیابانهایجهاناست-1.بخشمرکزیاینبیابانهااغلبحوضهآبریزحوزههایهیدرولوژیکیبسایار
وسیعیاست.درنتیجهوجودنواحیباتالقیمتعددیدربیابانهایایرانتنوعطبیعایایانمنااطقرا
افزایشدادهاست-9.عواملپیچیدهاقلیمیموجبشدهاندبیابانهاایایارانگارمتارازدیگارناواحی
بیابانیدنیاباشند-6.تنهامنطقهعاریازحیاتکرهزمیندرکویرلوتایرانقراردارد.دراینمنطقه
بهطولصدوعرضپنجاهکیلومتر،نهتنهاهیچاثریازحیاتگیاهیوجانوریبهچشمنمایخاورد
بلکهمطلقاًنشانهایازوجودباکترینیزدیدهنمیشود .
 6-12-2کوهنوردي و غارنوردي
جاذبههاوتوانمندیهایموجود:اگرچهفالتایراننسبتبهکوهستانهایشرقآن،هیمالیا،پامیر
وتبتارتفاعکمتریدارداماقللزاگرسوالبرزدرشمارصدقلهمرتفعجهانقراردارند .
 13-2معرفی جزیره کیش
 1-13-2کلیات
کیش جزیرهایاز توابع بخش کیش شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان و یکی از نقاطدیدنی
استان هرمزگان در جنوب ایران است.در گذشته این جزیرهرا به نام» قیس«میخواندند.شکل ایان
جزیره بیضوی مانند است و در  21کیلومتری ساحل شیبکوه واقع شده است.این جزیره یاک میلیاون
نفر گردشگر را ساالنه به خود جذبمیکند(بهزاد .)2977،
 2-13-2جغرافیا
جزیرهکیش جزیرهایبیضی شکل با محیط  66کیلاومترمایباشاد و باا طاولی در حادود26/66
کیلومتر و عرضی حدود7/6کیلومتر،مساحتی معادل31کیلومتر مربع دارد .ارتفاع بلندترین منقطه
اینجزیره حدود  96متر از سطح دریامیباشد .این جزیاره در16/91درجاهشامالیو69/6.درجاه
شرقیقرارگرفتهاست.همچنین جزیرهٔ کیش فاقد رودخانه دائمی بوده و تعاداد زیاادی مناابع آب
شیرینزیرزمینی دارد.مسافت بین کیش تا تهران از راه هوایی2161کیلومتر ،تا بوشهر از راه دریاایی
676کیلومتر ،تا بندر عباس161کیلومتر ،تا بندر لنگه31کیلومتر و تا جزیره هندورابی1.کیلاومتر
است.همچنین نزدیکترین بندر ایران به جزیرهٔ کیش ،بندر چارکمایباشاد کاه باا ایان جزیاره2.
کیلومترفاصلهدارد(بهزاد .)2977،
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 3-13-2آب و هوا
آب و هوای کیش گرم و مرطوب بوده و میانگین دمای ساالنه جزیره16/6درجاه ساانتیگرادمای-
باشد .در تابستان درجه حرارت این جزیره بعضاً از  61درجه سانتیگراد نیز فراتر میرود و درساردترین
فصول سال به ندرت از  26درجه سانتیگراد ،خنک تر میشود .رطوبت هوا در این جزیرهبسیار باال بوده
و%31رطوبت رامیتوان برای این جزیره بصورت غالب متصور بود(بهزاد.)2977،
 4-13-2پوشش گیاهی
از پوششهایگیاهی جزیره کیشمیتوان به باغهاینخل خرما ،درختان بومی کهور ایرانیوکنار
و درختان غیر بومی مانند کهور پاکستانی(سمر) ،اکالیپتوس ،آکاسیا ،کنوکارپوس و ابریشم اشارهکارد
(بهزاد .)2977،
 14-2معرفی جاذبه هاي گردشگري جزیره کیش
 1-14-2ساحل کیش
زمیندرساحلماسهایکیش،ازجنسمرجانبودهودرزیرنورخورشید،درخششاینقارهفاام
دارد.پدیدهایکهدرسطحجهانبیهمتاست.کیشدریایآبیرنگشفافوروشنیداردکهباعاث
میشودکفآنازسطحدریاهمپیداباشد.کارشناسمحیطزیستاینخاصیترابهوجودمرجان-
هادرپیرامونجزیرهنسبتمیدهندومعتقدندکهمرجانهابهصورتطبیعیموجابتصافیهآبو
شفافیتوزیباییسواحلجزیره هستند.کیشبهنسبتوسعتخودداراییکیازوسیعترینساحل
هاستودردنیاکمترساحلیرامیتوانیافتکهدروساعتساواحلکایشقابالاساتفادهباشادو
مسافرانبتوانندباآرامشودورازغوغاهایسواحلمعروفدرآنبهاستراحتبپردازند .
درضمنعالقمندانبهماهیگیریمیتواننددرسواحلجنوبیوغربیجزیارهباهصایدبپردازناد.
ترکیباینهابایکدیگر،سواحلکیشرابهیکیازجذابترینسواحلجهانتبدیلکردهاست(راساتی،
.)29.3
 2-14-2شهر زیرزمینی کاریز
قناتکیشبیشاز 1611سالقدمتداردوآبشیرینقابلشربساکنانجزیرهراتاامینمای
کردهولیاکنونبهیکشهرزیرزمینیشگفتانگیزبدلشدهکهبیشاز21111مترمرباعوساعت
دارد(راستی .)29.3،
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کارگزارانباتجربهآنزحمتتمامطراحیهایآنراکشیدهومیکوشندتاادرپاروژهبازساازی
قناتکیشکهاکنونکاریزکیشخواندهمیشودضمنحفظبافتتاریخیآنکاربریهایجدیادی
ازاینشهرزیرزمینیبدستآورند.شهرزیرزمینیکاریزدرفازیکخودبهقسمتهایزیارتقسایمو
قابلبهرهبرداریخواهدبود.
غرفه هایصنایعدستیایرانوجهان،رستورانسانتیوجدیاد،ماوزهساالنآمفایتئااترساالن
کنفرانس،گالریهایهنری.
شهرکاریزدرعمق 26متریزیرزمینقراردارد.سقفآنهشتمتارارتفااعوبیشاترساقفآن
مملوازسنگواره،صدفومرجانهاییاستکهبانظرکارشناسی171تا671میلیونسالقدمتدارد
وتکتکآنشناساییودارایشناسنامهرسمیاست.کارگزارانشهرزیرزمینیبراینباورندکهدو
ویژگیکاریزرادرفهرستابنیهجهانیدرخواهدآورد .
اولاینکهکاریزدردلتنهاجزیرهمرجانیدنیاواقعاست.دومآنکهتنهابناییاستکهسقفمملو
ازصدفهاومرجانهایطبیعیاست.صدفهاومرجانهاییکاهبارایبازدیادآنهاادوراهوجاودداشاته،
بازدیدازموزههایطبیعییاغواصیدرآبهایآزادواکنونکاریزفصلیجدیادواساتثناییدرپایش
رویتمامیدوستدارانطبیعتگشودهکهبیواسطهخواهندتوانستازبزرگتارینمجموعاهمرجاانی
بازدیدکنند .
درخاتمهگفتنیاستکهخاکهایبرداشتشدهازکاریزدارایخواصدرمانیزیادیاستکهدر
"گلدرمانی"استفادههایفراوانخواهدداشت.اینامرهمراهباخدماتگوناگونیهمچونتاسایس
مراکزاقامتی،تجاریوتفریحیدرزمینیمعادل61111مترمربعدررویزمینکاریزاحداثخواهد
گردید.زمینسطحیکاریزبهپارکوسیعیبدلخواهدشدکهدارایدوتپهمرتفعخواهدباود.ایان
تپههااز خاکهایبرداشتشدهزیرزمینساختهشدهوبهچشمانادازباینظیارجزیارهکایشبادل
خواهدشد(راستی .)29.3،
 3-14-2شهر باستانی حریره
بقایاییدرمرکزساحلشمالیجزیرهقرارداردپ،بهاحتمالبسیارقویبهدورهساساانیانواوایال
دورهاسالمیبرمیگردد.اینبقایادروسعتیبالغبرسهکیلومترمربع،بازگوکنندهاینمطلباسات
کهروزگاریشهریبزرگوآباددراینمنطقهوجودداشتهوجمعیتکثیاریرادرخاودجاایمای
دادهاست .
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آنچهامروزازاینشهربرجایماندهحجمیازمعماریشهریاستاماکمتروبهندرتطااقهاا
وپوششهاوسقفهاسالمبرجایماندهاستجزپارهایمواردکهپوششهایطاقیشکلسانگیاز
گزندتخریبدرامانماندهاست .
بقایایشهرحریرهدرامتدادساختمانهایبندرگاهودفاترآن،قابلدیدناست.طبقنظرساازمان
میراثفرهنگی،شهرحریرههشتصدسالقدمتدارد(راستی .)29.3،
 4-14-2کشتی یونانی
کشتییونانیجاذبهتوریستیدیگریازجزیرهکیشاست.دریکروز گرمتابستان،چهارممرداد
سالهزارسیصدوچهلوپنجهجریشمسی،بومیانجزیرهکیش کشاتیعظیمایرادیدنادکاهدر
ساحلهزاروسیصدوبیستودوشمسیتوسطشرکتویلیم همیلتونباهفتهزاروشصتویاک
تنوزنوصدوسیوششمترطولدربندرگالسکوساخته شدهبودکهابتدا"شیپورامپراطور""،
ناتورالیست""،سیروسفارس""،سیروس فارس""،همدان"وبعد"کوالئف"،نامگرفت.تماشاای
غروبخورشیددرپشت"کشتی یونانی"فراموشنشدنیاست(قیامی .)29.7،
 5-14-2روستاي باغو
باغوازآبادی هایقدیمیکیشاستکهدرجنوبغربیجزیرهقراردارددرحالحاضر،اینآبادی
جزچندخانواردامدار،سکنهدیگریندارد.دربینبومیان،حاصلخیزیاینمنطقهزبانزداست .
دراینمنطقهبیشهانبوهیازانواعدرختانبومیباهچشاممایخاوردکاهدرآنمیاان،مجموعاه
د رختانکهنساللورزیباییچشمگیریدارد.بهمنظورگسترشامکاناتتفریحیوتوسعهفضایسبز
درجزیرهوبهرهبرداریاززیبایی هایطبیعیروستایباغوکهازخاکیمستعدبرخورداراست«پاارک
دلیران»باوسعت61هکتاردراینمنطقهاحداثشدهاست(بهزاد .)2977،
 6-14-2نمایشگاه خزندگان
درایننمایشگاهبیش ازیکصدگونهخزندهازخاانوادهمارساانانباهنماایشگذاشاتهشادهاسات.
مارهایعظیمبوا ،پیتونآفریقاوآمازون،سوسمارایگوانهماداگاساکار،عقاربسایاهامپراتاورآفریقاا،
هایبزرگوپرندهخواربرزیلینمونههااییازایانگوناه خزنادگانهساتند.

مارپرندهتایلند،عنکبوت
عالقمندانبهبازدیدازنمایشگاهمیتوانندبهکانونهنرواقعدر جنبپارکآهوانمراجعهکنند.ایان

نمایشگاهدرآیندهنزدیکبهسالنمخصوصیدرپارک آهوانمنتقلمیشود.درکانونهنارامکاناات
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وسیعدیگریبرایبرپایینمایشگاههای اختصاصایه ناریتادارکدیادهشادهاساتکاهدراختیاار

میگیرد(قیامیراد .)29.7،
هنرمندانداخلیقرار 
 7-14-2درخت لور
درختانمحلیجزیره،بعنوانگنجینههایطبیعی،جذابوزیباهستند.درختلوریاانجیرمعابد،
معروفتریندرختجزیرهاست.ایننوعدرختدرنواحیجنوبیایرانرشدمیکند.پوساتکهنساال
درختلوروبرگهاوریشههایشکهازبدنهاصالیآنآویازانهساتند،آنراازساایراناواعدرختاان
متمایزمیسازد.ایندرختانریشههایشانطوریرشدمیکندکهمانندچتریبررویزماینساایه
میافکندوممکناستتاچندصدسالعمرکنند(قیامیراد .)29.7،

 15-2معرفی جاذبه هاي گردشگري ورزشی جزیره کیش

1

 1-15-2ورزش هاي دریایی در کیش
یکیازامتیازاتکیش،سواحلزیباوآرامآناستوتقریباهمهنقاطآندرسرتاسرجزیارهبارای
شناوانواعورزشهایدریاییمساعداست .
درسالهایاخیربرایاستفادههرچهبهترازاینموقعیتطبیعی،تمهیداتجدیاندیشیدهشده
است .
وجودسوابقطوالنیوتاریخیمردمایندیاردرصیدمرواریدوارجومنزلتدریااودریاانوردیدر
فرهنگمردمخطهجنوبایراندرکنارموقعیتمساعدطبیعتودریادرکیشموجبشدهاستکه
برنامهتوسعهورزشهایدریاییباسرعتیبهمراتببیشازآنچهانتظارمیرفتمورداستقبالواقاع
شودوباموفقیتبهمرحلهاجرادرآید .
هماکنوندرکیشعالوهبرامکاناتپراکندهدرسرتاسرسواحلجزیره،دومجموعهکاملبااناواع
تجهیزاتووسایلپیشرفتهبرایتفریحوورزشهایدریاییدراختیارعالقمندانقراردارد .
 2-15-2ماهیگیري تفریحی در کیش
گستردگیسواحل،دریایزاللوآراموگرمایمهربانآفتابجناوبدرمحایطآراموبایسارو
صدایجزیره،شرایطمطلوبیرابرایعالقمندانبهماهیگیریدرکیشفراهمآوردهاست .

.2رحیمیان 2931،
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ماهیگیریدرسرتاسرسواحلجزیره(بهغیرازمنطقهاساکلهتفریحای)آزاداساتوعالقمنادان
می توانندبااستفادهازوسایلسادهماهیگیریباقالبهایمعمولیکاهتهیاهآنهااازفروشاگاههاای
ورزشیکیشامکانپذیراست،ساعاتیرابهاینتفریحلذتبخشبپردازند .
 3-15-2مسیر ویژه دوچرخه سواري
یکیازطوالنیترینوزیباترینمسایرهایدوچرخاهساواریکشاوردرجزیارهکایشقاراردارد.
سرتاسراینمسیر 76کیلومتریکامالمستقلازمسیرهایاتومبیالروباودهوبخاشاصالیآنباه
موازاتجادهجهان،درحاشیهنوارساحلیاحداثشدهاست .
دهند.اینایستگاههادربخاشهاایمختلاف

درایستگاههایویژهبهعالقمنداندوچرخهکرایهمی
جزیرهماننداسکلهتفریحیوجنببازارمرجانوجودداردوبهوسیلهبخشخصوصیادارهمیشود .
طبیعتبکرجزیرهدربخشهایجنوبیوغربیجزیرهباچشماندازهایزیبااییازدریاا،ساواحل،
بوستانها،نخلستان هاوپوششگیاهیدردسترسهمگاناست.حرکتبادوچرخهدرمسایرویاژه،
اینامکانرابهگردشگرانمیدهدکهباسرعتکمودرسکوتاینچشماندازهایطبیعایراتماشاا
کنند .
 4-15-2اسکله تفریحی
اسکلهتفریحیمجموعهایاستکهامکاناتتفریحیازقبیلجاتاساکی،قاایقهاایپادالی(باا
ظرفیتچهارنفر)،قایقهایماهیگیری،قایقهایپارویی،سهچرخههایآبی،امکاناتغواصیوقاایق-
هایکفشیشهای،پاراسل،کایتسواری،شاتلوغواصیکاهگردشاکرانازآنبارایتماشاایدنیاای
شگفتانگیزآبزیانزیبایخلیجفارساستفادهمیکنند .
مجموعهاسکلهتفریحیکهدرمجاورتچندمجموعهتفریحیدیگرقرارگرفتهاستبسایارماورد
استقبالگردشگرانوخانوادههاقرارمیگیرد .
 5-15-2پالژها
 سواحلکیشبرخالفبسیاریازسواحلدنیاکهازماسهخاکستریپوشیدهشدهاسات،پوشاش
مرجانیداردرنگنقرهفاممرجانهادرپرتوآفتابازدرخشندگیخیرهکنندهایبرخورداراسات.آب
دریادرسواحلکیششفافوزالل،کفآنتاعمقچندمتریبهراحتیقابالرویاتاسات.درایان
سواحلپالژهاییویژهبانوانوآقایانویاخانوادههاساختهشدهاستومکاانمناسابیبارایاساکان
موقتگردشگرانوساکنانکیشاست .
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پالژ بانوان
پالژبانواندرسواحلشمالیجزیرهروبهرویمخابراتاحداثشادهاسات.وساعتآنحادود26
مربعاست.اینپالژعالوهبرامکاناتیچوندوشآبشیرین،سایهبانوناورپردازیمناساب،

هزارمتر
سالنماساژ،کانونغواصیهمداردوباداشتنمنجیانغریقایمنیخاطراستفادهکنندگانازپاالژرا
فراهمکردهاست.پالژبانوانکیشبهعلتموقعیتمکان یمناسبودسترسیآسانوداشتنامکانات
الزم،بااستقبالزیادیروبهرواست .

پالژ آقایان
اگرچهبرایآقایانشنادراغلبسواحلجزیرهآزاداست،امابهدلیلوجودامکاناتمناساببارای
شنادرباشگاهدریایی،استقبالازاینمکانبیشتراست.پالژآقایاندرشمالشرقیجزیرهقرارداردو
دسترسیبهاینمرکزباوسیلهنقلیهعمومیهمامکانپذیراست.آماوزششانادرایانپاالژهامباه

شودونجاتغریقهادرتماموقتاداریحضوردارند.

صورتانفرادیوهمبهصورتگروهیانجاممی
دوشهایآبشیرینوبوفهازخدماتاینمرکزهستند .
سواحلاینپالژماسهایاستوعمقآننیزبهتدریجافزایشمییابدوامکانمناسبیرابرایشنا
درعمقهایمختلفپدیدمیآورد.امکانانجامتفریحاتدریاییچاونجاتاساکی،اساکیرویآب،
پاراسل،قایق هایبادبانیوغواصیدرمرکزتفریحاتدریاییومحلپالژبهجذابیتاینپاالژافازوده
است.نورپردازیمناسبدرپالژنیزبهگونهایاساتکاهشابهانیازمایتاوانشاناکارد.راهانادازی
سالنهایبدنسازی،اتاقماساژ،ازطرحهایآتیدراینپالژاست .

 6-15-2معرفی مجموعه هاي ورزشی جزیره کیش
مجموعه ورزشی المپیک

مجموعهورزشیالمپیکباامکاناتوتجهیزاتمخصاوصبرگازاریبازیهاایتمرینایومساابقات
هموارهمیزباناردوهایتیم هایورزشیملی،باشگاهیوخاارجیاسات.درایانمجموعاهدوزماین
فوتبالچمنودوزمینمینیفوتبالچمنمصنوعی،چندینزمینتنیس،ساالناختصاصایپیناگ
پنگ،دوسالنتمرینومسابقاتاسکواش،اساتخرشانامجهازباهساونایخشاکوبخااربااساالن
بدنسازیاست،همچنینسالنچندمنظورهویژهورزش هایتوپیوغیرتوپیشاملوالیبال،بسکتبال،
هندبال،فوتبال،کشتی،تکواندو،جودو،کاراته،خانهشطرنجوهمچنینامکاناتیبرایدیگارورزشهاا
دراینسالنفراهممیباشد .
سالن چندمنظوره المپیک
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سالنچندمنظورهالمپیکباظرفیت2111نفر،بیشاز22رشتهورزشیرابهخوداختصاصداده
کهعبارتنداز:والیبال،بسکتبال،هندبال،فوتسال،شمشیربازیوبیلیاردکاهدرتماامیایانرشاتههاا
مربیانحرفهایومجربودربعضیازاینرشتهازمربیانبینالمللیاستفادهمیگردد .
مجموعه سوارکاري

اینمجموعهدارایمانژمخصوصتمرین،مانژکورس،اصطبل،کلینیکدامپزشاکیدرزمینایباه
مساحت6111مترمربعدرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست .
زمین تیراندازي با کمان

اینزمینبامساحت9611مترمربعو91سیبل،وسائلوادواتتیرانادازیدرمجموعاهورزشای
المپیکواقعگردیدهاست .
زمین مینی گلف

اینزمیندرمجموعهورزشیالمپیکواقعشدهوباطراحیزیباودارابودن2.زمینمینایگلاف
دراختیارعالقمندانقراردارد .
مجموعه استخر سرپوشیده المپیک ویژه آقایان

مجموعهاستخرالمپیکباوسعت9111مترمربعشاملاساتخر،ساوناخشاکوبخاار،جکاوزی،
حوضچهآبسرد،بدنسازیبوفهوامکاناترختکنودوشبامحیطیزیباوآراممیباشد .
مجموعه اسکواش

اینمجموعهشاملیکسالناختصاصیویژهبانوانبادوکورتبهمسااحت611مترمرباعویاک
سالناختصاصیآقایانباسهکورتبهمساحت.11مترمربعکهیکیاززیباترینساالنهاایموجاود
درایرانمیباشددرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست .
مجموعه تنیس

اینمجموعهبامساحت21111مترمربعشامل21زمینخااکیو6زماینهااردکاورت،زماین
اختصاصیبانوانوزمینخانوادهدرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست .
سالن تنیس روي میز

اینسالنبهمساحت611مترمربعشامل 6میز،دستگاهتوپاندار،رخاتکنودوشدرمجموعاه
المپیککیشواقعگردیدهاست .
سالن غدیر

اینمجموعهبامساحت 2.11مترمربعواقعدرمجموعهورزشیالمپیککیشواقاعشادهودرآن
ورزشهاییازقبیلکشتی،کیکبوکسینگ،بوکس،کونگفووورزشهایزورخانههایانجاممیگیرد .
سالن ورزشی خلیج فارس
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اینسالنورزشیدرمجموعهالمپیکواقعشدهوبلحاظدارابودنکفپوشمناسبجهتورزشهای
توپیبابرگزاریکالسهایوالیبال،فوتسال،بدمینتون،پذیرایورزشکارانعزیزمیباشد .
سالن ورزشی کوثر

اینسالنباداشتنر ینگوشاووکفپاوشتاتاامیوکیساههاایباوکسوهمچنایندساتگاههای
بدنسازیورزشکارانبسیاریرابهخودجذبکردهاست.عالقمندانبهرشاتههاایورزشایتکوانادو،
ووشو،کاراتهومویتایآموزشهایالزمرافرامیگیرند .
مجموعه ورزشی میرمهنا

مجموعهورزشیمیرمهنادرقسمتشمالغربیجزیرهقراردارد.اینمجموعاهشااملساهزماین
فوتبالچمنمصنوعیوسالناختصاصیژیمناستیکباوسایلپیشرفتهاست .
استادیوم فوتبال شماره یک

ایناستادیومبامساحت11111مترمربعواقعدرمیدانالمپیکباگنجاایشبایشاز.111نفار
جهتبرگزاریاردوهایتدارکاتیتیمهایحرفهایداخلیوخارجی،مسابقاتداخلی،مسابقاتلیاگ
ومسابقاتکشوریقابلاستفادهمای باشاد.همچناینپیساتتارتااندوومجموعاهمیادانیدرایان
استادیومموجودمیباشد .
زمین فوتبال شماره دو

اینزمینچمنبامساحتتقریبی 6111مترمربعدرکناراستادیومشمارهیاکواقاعگردیادهو
قابلاستفادهبرایلیگ هایفوتبال،مدرسهفوتبال،پیشکسوتانوتمریناتتیمهایمتقاضیمیباشد .
زمینهاي چمن مصنوعی فوتسال

اینزمینهابامساحتتقریبی1111مترمربعدرکناراساتادیومشامارهیاکوروبارویمجموعاه
تنیسالمپیکواقعشدهوجهتمساابقاتفوتساالداخلای،تمرینااتتایمهاایمختلاف،مساابقات
آموزشگاههاو...مورداستفادهقرارمیگیرد .
مجموعه استخر سرپوشیده کرانه

استخرسرپوشیدهکرانهدرشمالجزیرهقرارداردکهدارایامکاناتویژهوخااصازقبیالساونای
خشک،سونایبخار،جکوزی،سالنبدنسازی،سالنتنیسرویمیز،بوفاهوتریااورشاتههاایفعاال
آموزشیشاملشنا،بدنسازی،ایروبیکوپیالتساست .
پیست اسکیت

اینپیستباداشتن1زمیندرمجاورهموقرارگرفتندرقسمتپشاتساالنهایغادیروخلایج
فارسباامکاناترمپوUجهتاستفادهعالقمنداناینرشتهدرمجموعهورزشیالمپیکقراردارد .
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 16-2بخش سوم :مروري بر تحقیقات انجام شده
اینبخششاملدوقسمتمیباشد :
 1-16-2تحقیقات داخل کشور
پژوهشکدهگردشگریومیراثفرهنگیدرتحقیقاتاخیریکهدرساال29.7انجاامداد،نتاایج
ذیلرابهدستآورد:
فرانسهبا(.2/3میلیوننفار)درساال1117دارایبیشاترینگردشاگرورودی،ایااالتمتحاده
آمریکابا 36/7میلیارددالردارایبیشتریندرآمدارزیازصنعتگردشگری،جایگاهوسهمایاراناز
باازارباینالمللایگردشگرر درسگل 2446و2441مگالدد (تعدادگردشگررا ورود هگ 1/9ماللالگو فرگردرسگل 
()2446و(2/2ماللالو فرردرسل

)2441میهلشدودرآمدایارانازباازارتجاارتباینالمللایگردشاگریدر

سال2/7(1116میلیارددالر)وسال1/1(1117میلیارددالر)میباشد .


جدول 1-1جایگاهجمهوریاسالمیایراندرثبتآثارفرهنگیدرفهرستمیراثجهانیتاسال111.میالدی 
تعدادگردشگران

ردیف

کشور

آثار فرهنگی

2

ایتالیا

61

6987

1

اسپانیا

97

6381

9

المان

91

1686

6

فرانسه

92

.283

6

چین

91

6687

6

مکزیک

16

186

7

هند

19

6

.

انگلستان

19

9187

3

روسیه

26

2786

21

سوئد

29

982

22

جمهوریچک

21

687

21

لهستان

21

26

29

پرتقال

21

2189

26

ژاپن

22

.89

26

برزیل

21

6

26

بلژیک

3

7

27

ایران

3

181

2.

اتریش

.

118.

23

مراکش

.

786

11

اتیوپی

.

-

ورودي

درسال ( 2117میلیون نفر)

6.
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12

آمریکا

.

66

11

هلند

7

22

19

مصر

6

2186

16

سوئیس

6

.86

16

سوریه

6

6.6



ناصری()2976طی تحقیقی جهت شناسایی موانع موثر در توسعه صنعت گردشگریکشور261 ،
پرسشنامه تکمیل شده توسط گردشگران خارجی حاضر در کشور را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد  .وی
متوجه شد عدم استفاده از شیوه های بازاریابی و تبلیغات سوء و غیر واقع از ایرانمانعجذبگردشاگر
بهایرانمیشود.اوهمچنیناز « مشکالت سازمانی و تشکیالتی »«،عدم هماهنگی بین سازمانها ی
دست اندرکار در صنعت گردشگری کشور» «،هزینه های باالی سفر باه ایاران »  «،مشاکالت سارمایه
گذاری داخلی و خارجی » «،صانعت گردشاگریکمباود تاسیساات » « تغییار کااربری هتال هاا و
واحدهای اقامتی»  « ،ضعف در سیستم حمل و نقل کشور »«،مشکالت آموزشی و تربیت نیرویانسانی
مورد نیاز در بخش گردشگری »  «،عدم ارائه خدمات مناسب در تاسیسات اقامتی « » اقامتیبه عنوان
موانع در توسعه گردشگری « «،مشکل تبلیغات » بهعنوانموانعدرتوسعهگردشگریکشورنامبرد .
نوبخت() 297.دربررسینقشعواملدرتوسعهگردشگریورزشیاستاناردبیلبهایاننتیجاه
رسیدگهدرهرمطالعهایکهجهتبرنامهریزیوتوسعهگردشگریدرشهریاکشاورمقصادانجاام
میگیرد،بایستیدالیلجذابیت هاوموانعیکهبرایگردشگرانمهماستموردشناساییقرارگیارد
.استاناردبیلظرفیتهایفراوانیدرزمیناهجلابگردشاگرباهطاورعااموگردشاگریمارتبطباا
رویدادهایورزشیبهطورخاصدارد،تحقیقحاضاردرپایبررساینقاشعوامالماوثربارتوساعه
گردشگریورزشیدراستاناردبیلبود.روشتحقیقازنوعتوصیفیوبهشاکلمیادانیانجاامشاد.
پسازتجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازروشطرحعاملیازعواملموردبررسینتایجزیاربدسات
آمد.عواملناشیازخدماتورزشیبابارعاملی،1/.18.1عواملمربوطبهتربیتبدنیباباارعااملی
، 1/7181.عواملمربوطباهمیاراثفرهنگایوگردشاگریبااباارعااملی،1/7183عوامالناشایاز
سرگرمیهاوفعالیتهایتفریحیبابارعاملی،1/668.عواملبازدارندۀناشیازموانعومشکالتباباار
عاملی، 1/69872عواملناشایازامکانااتوزیارسااختهابااباارعااملی،1/661.عوامالناشایاز
تاسیساترفاهیبابارعاملی1/6681درتوسعهگردشگریورزشیاستاناردبیلموثربودند .
نادریبنی()29.1طایتحقیقایجاذباههااومشاکالتگردشاگریرادرشاهریازدازدیادگاه
گردشگرانخارجیبررسیکر د.نتایجتحقیقنشانمیدهدکهگردشگرانخاارجیباهجنباههاای
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فرهنگیگردشگریتاکیددارند.پیشنهاداتاینپژوهش،ایجادتسهیالتدرجهترضاایتمساافرین
خارجیدرزمینهاحداثهتلهایمناسباجتنابناپذیرمیباشد،لذاالزماساتازطارفمسائولین
استاناقداماتمناسبدراینزمینهصورتپذیرد.معرفیجاذبههاازطریقشابکههاایباینالمللای
سیمایجمهوریاسالمیایرانانجاامگیارد.ایجااد،گساترشوتبلیاغبرخایرشاتههاایورزشای
مخصوصنواحیبیابانیوکویری(مثلمسابقاتشترساواری)،زمیناهبارایجاذببیشاترگردشاگر
فراهمشود .
حبیبی()29.1بابررسیمدلهایبرآوردشدهتقاضاایگردشاگریدرایارانمشاخصنماودکاه
بیشترینتاثیربرتقاضایگردشگریرامتغیردرآمدسرانهوقیماتهااینسابیدرطایدورهماورد
بررسیداشتهاند.عواملتعیینکنندهتقاضایگردشگری-2:عواملبرونزا:تواناییمنابععرضه،رشاد
اقتصادیوپایداری،پایداریمحیطهایسیاسی–اجتماعی،هزینهها،پیشرفتفناوری،سطحتوسعه
زیرساختها،عواملطبیعی،واکنشاجتماعی–فرهنگیدرجهشهرنشینی،عوامالخااص(بازیهاای
المپیااک)،محاادودیتهااا،قااوانینومقااررات-1عواماالروانشااناختیعواماالجمعیتاای،انگیاازه
ها،ترجیحاتگردشی،فواید،تصورازمقاصد،میزانفراغت،وقتسفر،تجربهگذشته،وضعیتجسامی
وروانیفرد،پیوستگیفرهنگها-9عواملاقتصادی:درآمدقابلتصرف،تولیدناخالصداخلیسرانه
،مصرفخصوصی،شاخصهزینهزندگی،قیمتهایگردشگری،هزینهگردشاگری،هزیناهحمالو
نقل،نسبتهزینهزندگیبهمقصد،مابهالتفاوتنرخارز،قیمتهاینسبیبینمقاصد،کاراییبازارو
فاصلهفیزیک .
ناصرپور() 29.1درمقالهایتحتعنوانعواملموثربرتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاساتان
لرستانموردبررسیقراردادوچهارعاملتعددمراکزتصمیمگیری،ضعفبازاریابی،ضاعفامکاناات
زیربناییوخدماتگردشگریوفقدانفرهنگپذیرشگردشگر،کهباهنظارمایرسایدبااتوساعه
نیافتگیصنعتگردشگریلرستانمرتبطباشند،بهعنوانابعادموضوعمطرحگردید.ونتایجمطالعاه
مبینایناستکهبینتعددمراکزتصمیمگیریوتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاستانلرستانو
همچنینبینضعفامکاناتزیربناییوخدماتگردشاگریونیازضاعفبازاریاابیودرانتهاافقادان
فرهنگپذیرشگردشگرباتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاستانلرستانیکرابطهمستقیموجود
دارد .
هنرور( )29.9در تحقیق خود تحت عنوان«عواملموثربرتوساعهبرتوساعهگردشاگریناشایاز
برگزاریرویدادهایورزشیبینالمللیدرکشورازدیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشیومدیران
گردشگریبهبررسیتاثیرعوامل«ساوقدهناده»«،جلابکنناده»و«بازدارناده»ماوثربارتوساعه
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گردشگریورزشیناشیازبرگزاریرویدادهایبینالمللیدرکشاورپرداخات.وی نتاایج زیار راباه
دست آورد:در مجموع دو دیدگاه مدیران و دست اندر کاران ورزشی و کارشناساان گردشاگری از باین
جشن ها و مراسم ،برنامه های سنتی و دیگر برنامه های جانبی رویداد باا باار عااملی » عوامال ساوق
دهنده»جشنهاومراسم،برنامههایجانبیرویادادباابارعااملی«،1/761فرهناگ،هنار،موسایقی
،معماریومکانهایباستانی»بابارعاملی1/717و«وجودبستگانودوستاندرکشاورمیزباان»باا
بارعاملی1/66.ازعواملمهمسوقدهندۀبازدیدکنندگانازرویدادورزشیدرکشورهستند .
ازبینعواملجلبکنندهدرمجموعدودیدگاه«:دسترسیکشوربهدریا،ساحلومتاداولباودن
ورزشهایپرطرفداردرآن»بابارعاملی«1/796وجودمناظر،چشماندازهاومکانهاایدیادنیکشاور
میزبان»بابارعاملی1/673درصدازمهمترینعواملجلبکنندهبازدیدکنندگانازرویدادهساتند.از
بینعواملبازدارندهدرمجموعدودیدگاه«:کافینبودنزمانبرایبرنامهریزیسافرباهدلیالعادم
تبلیغاتبهموقعازسویکشورمیزبان»باباارعااملی1/716درصادو«داشاتنبچاهوجاوانباودن
خانواده»بابارعاملی1/6.9درصدازمهمترینعواملیهستندکهبرانگیازۀبازدیدکننادگانازرویاداد
ورزشیتاثیردارند .
صالحی() 29.6بهبررسیعللومشکالتشهرستانبابلساروارائاهراهکارهاایمناسابدرایان
زمینهپرداخت.اقتصاددانانصنعتگردشگریراسومینپدیدۀاقتصاادیپویااوروباهرشادپاساز
صنعتنفتوخودروسازیمیدانندوبهعنواننیازاساسیکشورمطرحمیشودازاینروشناخت
چشماندازهایگردشگریدرشهرستانبابلسروبررسیموانعتوسعهگردشگریدرشهرستانبابلسار
بهعنوانیکمسألهاساسیدردستورکاراینپژوهشقرارگرفات.عوامالماوردشناساایی-2:افازایش
تعدادمراکزتصمیمگیری-1ضعفامکاناتزیربناییوخدماتی-9ضعفبازاریابی-6فقادان
فرهنگپذیرشگردشگری،کهبهنظرمیرسدباتوسعهنیافتگیصانعتگردشاگریبابلسارارتبااط
دارد .
نتایجبدستآمدهازمطالعهخسرویان() 29.6درماوردعوامالماوثرباررشادوتوساعهصانعت
توریسمدرمازندراناینکهایجادامنیت،اطالعر سانیبهمردموتبلیغاتصحیح،هماهنگیسازمانهای
مرتبطبهامرگردشگری،گسترشحملونقل،دراینمیانامنیتبیشترینتاثیرراباررشادتوساعة
صنعتتوریسمدارد .
صفائی() 29.6درتحقیقخودکهباهدفشاناختوتحلیالاثاراتوپیامادهایگردشاگریو
گسترشمالکیتخانههایدوم درنواحیروستاییشمالتهران(بخشلواساناتورودبارقصران)در
زمینههایزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعیانجامشدنشاندادکهدلیلفقادانبرناماهریازیو
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ضعفمدیریت،ازفرصتهایموجوداینناحیهدرزمینةگردشاگریبارایتاأمیننیازهاایفراغتای
شهروندانتهرانازیکطرف وتجدیدحیاتاقتصادیواجتماعینواحیروستائیازطرفدیگارباه
درستیاستفادهنشدهاست.درمقابل ،تهدیدهایمرتبطباگردشگریدرایانناحیاهتحقاقیافتاهو
موجبپیامدهاینامطلوبیمانندآلودگیمناابعآب،تخریابچشامانادازطبیعای،تخریابوتغییار
کاربریاراضیکشاورزیوباغات،افزایشمهاجرت،رکودفعالیتهایکشاورزیودوگاانگیاجتمااعی
شدهاست؛درحالیکهبابهرهبرداریمناسبازفرصتهامیتوانگردشگریخانههاایدومراباه
عنوانابزاریبرایتوسعهپایدارنواحیروستاییتبدیلکرد.بههرحالباتوجهبهاینشارایط،برناماه
ریزیومدیر یتموثرفعالیتهایگردشگریدرراساتایدساتیابیباهگردشاگریپایادارروساتایی
ضروریمیباشد .
یافتههایپژوهشادبیفیروزجاه()29.6نشاندادکهازنظرکارشناسان،درایرانجاذباههاایی
کهکمترتحتتأثیرپدیدۀفصلیبودنقرارمیگیرند،درنتیجهطولفصلگردشاگریطاوالنیتاری
دارندودرعینحالفعالیتهایمتنوعترینیزدرآنهاانجاممیگیردوازاهمیتبیشاتریدرتوساعة
گردشگریورزشیکشوربرخوردارهستند.دربینمشکالتنیز،مشکالتفرهنگایمهمتارینمسائله
درگردشگریودرنتیجهگردشگریورزشیکشوراستکهبایدبرطرفشود .
درتحقیقیکهدرموردبازاریابیجهانگردیورزشیدراساتانآذربایجاانشارقیوغربایتوساط
قیامیراد() 29.6انجامشدهبود،ایننتیجهبدستآمدکهبیندیادگاهمادیرانودساتانادکاران
ورزشومدیرانگردشگریدرخصوصعواملجلبکنندهوسوقدهنادهرابطاهمعنایداریوجاود
دارد.ولیدرموردعواملبازدارنده،رابطهمعنیداریمشاهدهنشاد.درتحقیقایدیگارکاهدرماورد
بررسیجهانگردیورزشیدراستانمازندرانارائهداد،عواملیچوناستفادهازتورهایورزشی،فراهم
کردنزیرساختها،برگزاریمسابقاتو...رابهعنوانعواملموثربررشداینصنعتعنوانکرد .
طلوعیوهمتینژاد() 29.6بررسیچاالشهااوراهکارهاایماوثردرتوساعهتوریسامورزشای
کوهنوردیوطبیعتگردیاستانمازندران.باوجودبیشاز61قلةباالی9111متر،پوششطبیعی
سنگنوردی،وجودبلندترینقلهکشوردرایناستانهرسالهشاهدحضورتوریسامهاایداخلایو
خارجیزیادیدربخشکوهنوردیوطبیعتگردیمیباشدکهمتاسافانههایچساازماندهیدرایان
زمینهوجودندارد.چالشهااییچاونمشاخصنباودنساازمانمتاولیدرایانامارامادادونجاات
کوهستانضعیف،عدمحضوربخشخصوصیدرسازماندهیوجذبتوریسم،جاانپنااهوپناهگااه-
هاییمستهلکوناکافی،عدموجودبولتنرسمیجهتاطالعرساانیوهادایتتوریسامو....گریباان
گیرتوسعهاینصنعتاشتغالزاواقتصادیبرایاستانمازندراناسات.جهاتعباورازایانشارایط
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نامطلوبراهکارهاییوجودداردکهعبارتاست:بررسیتجربهدیگرکشورهادرزمینهتوریسامورزش
کوهنوردی،مشخصشدنسازمانمتولیومسئولیتهریک ازآنهادرایانزمیناه(،ساازمانتربیات
بدنیوسازمانجهانگردی)تشویقبخشخصوصایجهاتحضاوردرایانعرصاه،تربیاتنیروهاای
کارآزمودهبرایهدایتوراهنماییگروههادرطبیعت،انتشاارباولتنهاایتبلیغااتیازجاذباههاای
کوهنوردیاستانوراهاندازییکسایتاینترنتیرسمیدراینزمیناهوتوساعهجاانپناهگاههاا و
پناهگاههایمسیرکوهنوردیاستان .
غالمی()29.6پژوهشیتحتعنوان«عواملموثربررشدصنعتگردشگریدرایران»انجاامداد
کهبرایتوسعهگردشگریاین مواردراپیشنهادنمودکهنیاازباهارائاهتعریفایمناسابوجاامعاز
صنعتگردشگریواهدافموردنظر،افزایشامنیتمرزیداخلی،بسطوگسترشارتبااطووساایل
مدرنحملونقل،توسعهخدماتهواپیماییوفرودگاهی،بهبودتاسیساتبهداشتیوشبکههایآب،
رفاعضاعفخادماتهتلاداریورساتورانداری،برگازارینمایشاگا ههااوهماایشهاایاختصاصای
گردشگریوشناساندنظرفیتهایگردشگریایران،انتشاردائمایکتاب،مقااالت،کاتاالوگهاا،و
عکسهاازجاذبههایگردشگریایرانوهمچناینتهیاهنقشاههاایتوریساتوبروشاورهایحااوی
اطالعاتموردنیازگردشگران،جلوگیریازتعددمراکزتصمیمگیریوتقویتبیشازگذشتهسازمان
اصلیمتولیصنعتگردشگریایرانوهمچنینتهیهنقشههایتوریستوبروشورهایحاویاطالعات
موردنیازگردشگران،جلوگیریازتداخلوظایفسازمانهاوسیاستگاذاریمشاترکتوساطایان
سازمانها،تربیتنیرویانسانیکارآمد،تربیتپلیسراهنما،توسعهاماکناقامتی،پذیرایی،ورزشیو
تفریحی،تدوینطرحهایجامعگردشگریبرایهریکازاستانهاایکشاورباتوجاهباهویژگیهاای
تاریخی–طبیعی–مذهبیوغیره(بهنقلازمتقیطلب )29.6،
لطفیورئیسی()29.6تحقیقیتحتعنوان«راهکارهایتوسعهگردشگریایران»انجامدادند:
سهراهکاراصلیشامل شناختوتوسعهبازارهایگردشگریومحوربندیمناطقگردشگریایاران
بهسهمحورشمالبامحوریتطبیعت)،مرکز(بامحوریتتاریخ)وجنوب(بامحوریاتتجاارت)و
چهارراهکارفرعیشاملتقویتمدیریتگردشگریواصالحساختارگردشگری،توسعهمنابعانساانی
بخشگردشگری،مشارکتفعالوسرمایهگذاریبخشخصوصیوجذبایرانیانمقیمخارجازکشور
رابرایتوسعهگردشگریدرکشورتوصیهکردند(.بهنقلازمتقیطلب )29.6،
متقیطلب() 29.6درتحقیقیبهشناساییراههایتوسعهگردشگریورزشایدراساتانگایالن
پرداخت.نتایجنشاندادکهارتباطمعناداریبینمیزاناطالعاتازجاذبههاایگردشاگریمقصادو
عالقهمندیمجددبهآنوجوددارد.برایافزایشانگیزهشرکتکنندگانجهاتمساافرتمجاددباه
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مقصد ،بایداطالعرسانیدقیقیپیرامونجاذباههاایگردشاگریمقصادصاورتگیاردوتساهیالت
مناسبوارزانجهتاسکانوسرویسغذاییمناسبفراهمگردد .
قیامیراد()29.7درتحقیقیرابطهدیدگاهمدیرانورزشیومدیرانگردشگریکشاوروعوامال
گردشگریورزشیدرایرانرابررسینمود.بدینمنظورتعاداد16مادیرودساتانادرکاارورزشو
مدیرانگردشگریکشوردر سازمانتربیتبدنیکشورایرانکهدرامورمربوطباگردشاگریورزشای
فعالیتمیکردندوموردتأییدسازمانهایمذکوربودنادو26مادیرازمعاوناتگردشاگریساازمان
میراثفرهنگیوگردشگریکشورکهموردتأییدسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
کشوربودندنمونهوبهصورتتمامشمار()N=nانتخابشدند.نتایجتحقیاقنشاانداد،بایندیادگاه
مدیرانودستاندرکارانورزشومدیرانگردشگریدرخصوصعواملسوقدهندهوجلابکنناده
رابطهمعنیداریوجوددارد،درحالیکهدرخصوصعواملبازدارندهرابطهمعنیداریمشاهدۀنشاد.
همچنینبیندیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشومدیرانگردشگریکهحداقلدریکرویاداد
ورزشیخارجیشرکتکردهبودندبامدیرانودستاندرکاارانورزشومادیرانگردشاگریکاهدر
هیچرویدادورزشیخارجیایشرکتنکردهبودندازنظرعواملسوقدهنده،جلبکنندۀ،وبازدارنده
رابطهمعنیداریوجودداشت .
فتحالهی()29.7طیپژوهشیبا هدفبررسیعواملبازدارندۀموثربرگردشگریورزشیاساتان
آذربایجانغربیازدیدگاهکارشناسانادارهکلتربیتبدنینشاندادکهعوامالبازدارنادهمرباوطباه
مشکالتمدیریتیبااباارعااملی./.7دارایبیشاترینباارعااملیدرباینعوامالبازدارنادهازدیاد
کارشناسانمیباشدومشکالتمربوطبهاطالعرسانیوفرهنگیبابارعاملی./61ازاهمیتکمتاری
دربینعواملبازدارندهبرخوردارند.نتیجهاینکهعواملبازدارندۀنقشاساسیرادرتوسعهگردشاگری
ورزشیایفاکردهوازعواملاساسیآنمیباشندپسمدیرانوکارشناسانبخشگردشگریورزشی
بایدعواملبازدارندۀگردشگریورزشیراشناساییکردۀودرجهترفععواملبازدارنادۀاقاداماتالزم
راانجامدهند .
حساماشراقی()29.7بهبررسیرابطةورزشوگردشگریازدیدگاهمدیراناداراتتربیاتبادنی
دراستاناصافهانپرداخات.نتاایجتحقیاقنشااندادکاهمادیرانتربیاتبادنینقاشورزشرادر
گردشگریتأیید مینمایند.اینتاثیرباتوجهبهضریبهمبستگیبهدستآمده()1/319=rمثباتو
معنیداریمیباشد.تمامیعواملسوقدهندۀصنعتگردشگریورزشیرابطةمثبتومعنیداری
رادرسطوح1/16و1/12بامیزانمشارکتدراینصانعتنشااندادناد.میاانگینمشاارکتایان
عواملنشاندادکهمهمترینعاملجهاتمشاارکتدرصانعتگردشاگریورزشای،جاذابیتهاای
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موجوددریکرویدادورزشیمیباشد.رسیدنبهآرامشورفعخستگیوجدیدبودنیاکرویاداد
ورزشیدر رتبههایدوموسومازدیدگاهمدیراناداراتتربیتبدنیاستاناصفهاندارایاولویتمی
باشند .وبرنامههایفرهنگیدارایکمتریناولویتدرمیانعوامالناهگاناهساوقدهنادهصانعت
گردشگریورزشیمیباشد .
محمدنژاد()29.7درتحقیقخودبهمنظور بررسایعوامالماوثرباررشادصانعتگردشاگری
ورزشیاستانگلستانبهایننتیجهرسیدکهاستانگلستانباهعناوانیکایازاساتانهاایمساتعد
گردشگریبهدالیلعدمتوجهبهبخشصنعتگردشگریورزشیبهصورتدستنخوردهباقیمانده
استوباتوجهبهاینکهاستاندارایپتانسیلهایمناسبجهتگردشگریمیباشادنیاازباهتوجاه
جدیمسئولینمیطلبد .
تقویوقلیپورعواملموثردررشدصنعتگردشگریایرانراموردبررسیقاراردادنتاایجحاصاله
بدینصورتبودکهضرایبمتغیرهایمربوطبهتعدادهتل،درآمدهایارزیدورههاایقبال،قیمات
اتاقهتل،نرخآزادارز،آژانسهایگردشگریمعناداروعالمتآنهانیازطباقانتظااراتهرچنادکاه
عالمتمتغیرهایمربوطبهآموزشمنابعانسانیونرختورمطبقانتظاربودولیضرایبآنهادرسطح
اطمینانموردنظرمعناادارنبودناد.افازایشتعادادهتال،آماوزشمناابعانساانیشااغلدرصانعت
گردشگری،قیمتاتاقه تلبرایگردشگرانداخلیوخارجی،نرخآزادارز،نارختاورم،آژاناسهاای
گردشگریجزوپیشنهاداتمحققمیباشد(.تقوی )29..،


 2-16-2تحقیقات خارج کشور
ماراگواداکیس )1119(1عنوانکردکهمسئوالنیونانیامیدوارندکهگردشگریمبتنیباردریاای
آزاد(گردشگریمبتنیبردریا)رادرآجیان 2گسترشدهند.دراینمنطقهروزانهبادهاییبااسارعت
1beafort 6-6میوزدکهتاشبادامهدارد.حداکثرفصلتابستان6-6سااعتازآفتااببرخاوردار
است.اینشرایطموفقیترابرایقایقرانیرقابتیفراهممیکند.باشگاهمسابقهساحلیهلینک6کاه

1. Maragoudakis,2003
8. Aegean
 .3واحد اندازه گیري شدت باد
4. HORC
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درآتناستآموز شمهارتراهمبراییونانیانوهمبرایگردشاگرانخاارجیارائاهمایکنادوده
مرکزآموزشمنطقهاینیزایجادکردهاست ..
وزارتارتباطاتخارجیکشوربالروس11161درگزارشیبهموضاوعتوساعهگردشاگریدرایان
کشورپرداختهاست.دراینکشوربرایتوسعهگردشگریانواعمنابعمختلفبهکارگرفتهمایشاوند
:جزایربازیبایی هایزیااد،آبمعادنیدرماانی،اساتحمامدرآبگارم،قلماروهااییبارایشاکارو
تیراندازی(شکارحیواناتیمانندآهو،پرندگانوحشیوغیره)ورودهاییباماهیهایفاراوانبارای
ماهیگیری ،هدفگردشگریورزشیمیتواندتوسطجزایرزیبابرایپیادهرویگردشگران،سوارکاری
،قایقرانیبادبانیفاراهمشاود.درکشاوربیلاوروس21111دریاچاه9111،رودبااطاولبایشاز6
کیلومترو11111رودخانةکوچکوجوددارد.برگشتسااالنةبخاشگردشاگریبیلاوروساز111
میلیوندالرفراتررفتهوساالنه.درصدافزایشیافتهاست .
کزاک )1116(2درتحقیقیبهبررسیعواملموثربرمسافرتگردشگرانورزشیباتوجهبهملیات
ومقصدآنهاپرداخت.نتایجتحقیقوینشااندادامکانااتاقاامتی،آبوهاوا،ساطحقیمتهاا،محال
جغرافیاییمقصد ،ودسترسیبهدریاوساحلمهمتریندالیلیبودندکهگردشاگرانانگلیسایبارای
رفتنبهمالتوترکیهعنوانکردند 
یاماگوشی()1116در تحقیقیبهبررسیدالیل،انگیزههاومحدودیتهایمساافرتکننادگاندر
قالبگردشگرانورزشیپرداخت.ویبهایننتیجهرسیدکهدرهرمطالعاهایکاهباهمنظاوربرناماه
ریزیوتوسعهگردشگریورزشیدرشهریاکشورمقصدانجاممیگیرد،بایستیدالیال،جاذابیتهاو
موانعیکهبرایگردشگرانمهماستشناساییشوند 
کوساسی) 1116(1؛درتحقیقخودباعناوانگردشاگریورزشایدرهناد،جاذباههاایطبیعای
ورزشیدرهندکهازاهمیتبیشتریبرخوردارندراورزشهایزمساتانیهمانناداساکیواساکیتدر
منطقةگلمارجکشمیر،تپهنوردی،گذراندناوقاتفراغتدرخانههاایقاایقیدرمنطقاهداللیاک،
گاریسواریوگلفذکرمیکند 
میرانداواندوزا )1116(6دربررسیگردشگریورزشیدرکشوراسپانیادریافتندکهعامالجاذباه
هایطبیعیبا 7./9درصد،مهمترینعاملدرجذبگردشگرانورزشیبهکشوراساپانیااسات.آنهاا

1. M of FAR of the BELARUS ,8002
8. Kozak,M., 8002
2. Ko Sasi, 8002
,. Miranda & Andueza, 8002
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همچنیندریافتندکهورزشهایآبیبا96/.6درصدوگردشوپیادهرویبا92/6.درصدازاهمیت
بیشتریدرجذبگردشگرانورزشیبرخوردارند
یونویوسال)1116(2؛یکآزمایشازتاثیرتحریکوجلبرضاایتباررویهادفواقعایویاک
مدلساختاریانجامدادند.اینمقالهروشیبرایدرکتحریکوترغیبگردشگرپیشنهادمیکنادو
تالشمیکندتابااستفادهازدالیلتئوریوتجربی،روابطعلّیبینتحریکاتجاذبکنناده،شایوه
هایجلبرضایتگردشگروهدفواقعیرابیانکند.دراینتحقیق،بررسیبینسااختارهاازطریاق
مدلسازیمعادلهساختاریصورتمیگیرد.درنتیجهبهمنظوردستیابیباهیاکشایوهگردشاگری
مثبت،میبایستهدفاصلیمدیرانجلبرضایتبیشترگردشگرانباشدتادررقابت،موقعیتخاود
رانهتنهاثابتنگهداشتهبلکهبهبوددهند 
ازدیدگاهدیریوجاگو) 1116(1؛گردشگریورزشی،نقشمهمیدراقتصادملیومحلایداردو
بهنظرمیرسدازتواناییبالقوهبرایافزایشآنبرخورداراست.سهمگردشگریورزشایدراساترالیا
سالیانهحدودسهمیلیارددالربرآوردمیشود.دراسترالیابههنگاممیزبانیبازیهایالمپیکتابساتانی
،گردشگری ورزشیتحتپوششیکوزارتفدرالواحددردستگاهدولتیقرارگرفت.اینکاربهخاطر
افزایشمنافعاسترالیاازمیزبانیایانرویادادبازرگصاورتگرفاتوساکوییبارایتوساعةراهبارد
گردشگریورزشیملیایجادکرد.اجزایمهمراهبردگردشگریعبارتبودناداز:همااهنگیصانعت
،تعلیموتربیت ،تنظیمدولتی،ساختار،ارزیابیدرآمدهایاقتصادیوتحقیقات.اینطرحعاملیبودکه
مهارتهاوانرژیعواملزیادیراکهبهصورتمجزادربخشگردشگریورزشیفعالبودندراگردهام
آورد .
دیویدج.شونک) 111.(9مسابقاتوصنعتگرشگریراباهعناوانیکایازرویادادهایمهامدر
جهانقراردادهاندکهازلحاظتفریحیازاهمیتزیادیبرخورداراست(ریتچیوآدایر6)1116وایان
مسابقاترایکیازبزرگترینپدیدههایتفریحیواجتماعیدرجهانقراردادهاند(کورتزمنوزوهار
 6)1119وازطرفیدیگر:صنعتگردشگریرابهعنوانیکصنعتگساتردهماوردتوجاهقارارداده
اند(گویلندروریتچی 6)1116،بیشترینرشدوتأثیرجهانیدرصنعتگردشاگریباهافارادیکاهدر
سفرهایبینالمللیشرکتدارند،اختصاصمییابد .
1. Yooshshik Yoon & Muzaffer Uysal,8002
2. Deery & Jago,2006
3. David j.Shonk ,8002
4. Ritchie & Adair
5..Kurtzman &Zauhar
6. Goeldner & Ritchie
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باتوجهبهبرآوردهایبهدستآمدهمیزانسفرهایبینالمللایدرساال1111تاا1111از791
میلیونبه2/66بیلیوننیزافزایشمییابد(النسینگودیوریس.)1117،2بهتعریافاقتصاادی–
دالریماایتااوانگفااتکااه:تااأثیرصاانعتگردشااگریسااال1116باایشاز6تریلیااوندالربااوده
است(پولینگوتیلور .)1116،1
بالنکووهمکاران)1113(9درپژوهشخودمطرحمیکنندکهدرسیاساتهاایدولاتبرناماه
هاییدرزمینهاستفادهمصرفکنندگانازجاذبههایطبیعیایجادشدهودرتمامدنیااجرامیشود.
اینامرنشاندهندهایناستکهعواملاختصاصیمثلتکنیکهایمناسب(مانندابتکارعملهاای
متصدیانتورهایگردشگریدرجهتتوسعهآن)ویاسیستممدیریتمحیطای(مثالISO 26112
و)EMASایجادشدهاست .
آزورینودیگران)1113(6بیانمیکنندکهدرتمامیدنیاتواناییبنگاههادرمدیریتمحیطی
عاملیاستراتژیکبرایآنهابهشمارمیرود.بنابرایناستراتژیهایمحیطیبایدبهصورتخطمشی
هاییسودآورومبرمدربنگاههابکارمیروندکهبهمحیطهایطبیعیرسیدگیمیکنند(کلباادی
نژاد .)29.3،
 
 17-2جمع بندي
دراینفصلضمنمعرفیگردشگریوتعاریفمختلفیکهازرویکردهایمختلفدرموردآنبیان
شدهاست،ابعادودستهبندیهایمختلفیکهدراینزمینهصورتپذیرفتهاستونظریههاودیدگاه-
هایصاحبنظران ذکرشدهاست.سپسبهپدیدهگردشگریورزشیموردتوجهقرارگرفتهوابعاادو
اثراتآننیزازدیدگاه هایمختلفیبیانشدهودرنهایتبامعرفیجامعویژگایهااوپتانسایلهاای
گردشگریورزشیجزیرهکیشسعیشدهاستخوانندهباجوانبمختلفموضوعپایاانناماهحاضار
آشناشود .
دربخشبعدیبهبیانتحقیقاتومطالعاتمتعددیکهدرزمینهگردشگریوگردشگریورزشی
درداخلوخارجکشاورصاورتپاذیرفت،پرداختاهشادهاسات.تحقیقااتمختلفایکاهدرزمیناه
گردشگریورزشیانجامشدهاندبهعواملوموانعمختلفومتناوعیدررشادوتوساعهایانصانعت
اشارهنمودهاندازجملهموانعموجودمیتوانبهنداشتنزیرساختهایمناسب،مشکالتمدیریتیو
1. Lansing &De Vries
2. Poling &Taylor
3. Blanco et.al
4. Azorin
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ساختار ،موانعسیاسیوفرهنگی،اقتصادی،تبلیغاتوبازاریاابی(ناصاری(،)2976ناادری(،)29.1
ناصرپور(،)29.1خسروی(،)29.6ادبی(،)29.6فاتحالهای(،)29.7محمادناژاد())29.7اشااره
نمود.دراغلبتحقیقاتذکرشده،محققانضمناشارهبهوجودپتانسایلهاایفاوقالعاادهدرنقااط
مختلفکشور،عدمتوجهجدیمسئوالنبهصنعتگردشگریونیزبهصنعتگردشگریورزشیرااز
مهمترینعواملمؤثربرعدمرشدمناسبدرتوسعهاینصنعتذکرکردند .
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 1-3مقدمه
دراینفصلابتدابهروشتحقیقحاضراشارهشدهاستومتغیرهایاصلیتحقیقذکرشدهاند.
پسازمعرفیجامعهآماری،روشنمونهگیری،وتعدادنمونهمشخصشدهاست.درنهایتپساز
تعیینروشهایمختلفجمعآوریاطالعاتومعرفیکاملابزاراندازهگیری،چگونگیتعیینرواییو
پایاییابزارجمعآوریاطالعاتبهصورتمبسوطموردبحثقرارگرفتهاست.بحثدرموردروشهای
تجزیهوتحلیلآمارینیزبخشپایانیفصلسومراتشکیلدادهاست .


 2-3روش تحقیق
تحقیقحاضرازلحاظهدفجزءتحقیقاتکاربردیمحسوبمیشود.روشاینتحقیق،توصیفی
وازنوعپیمایشیاستوبهصورتمقطعیصورتپذیرفتهاست .

 3-3جامعه و نمونه آماري
دراینپژوهشجامعهآماریازچهارگروهتشکیلشدهبود:الف)کارشناسانتربیتبدنیمؤسساه
ورزشوتفریحاتسالمکیش(26نفر)،ب)کارشناسانگردشاگریساازمانمنطقاهآزادکایش(11
نفر)،وج)اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیالتتکمیلیرشتهتربیتبدنیدانشگاهتهاران(61
نفر)د)کارشناسانآزانسهایگردشگریجزیرهکیش(2.1نفر).طبقبرآوردهاتعدادجامعهآمااری
مجموعا166نفربود.برایتعیینتعدادنمونهآماری،ازجدولمورگاناستفادهشدوتعاداد261نفار
بهعنواننمونهمشخصشد.اینتعدادبهصورتمتناسببینگروههایشغلیمختلفتقسایمشادو
درنهایتازروشنمونهگیریتصادفیسادهبرایتعیایننموناههاااساتفادهگردیاد.لاذاتعاداد111
پرسشنامهتوزیعشدوازاینتعداد117پرسشنامهبازگشاتوازایانتعاداد236پرسشانامهقابال
استفادهبودندوموردتحلیلنهاییقرارگرفتند .
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 4-3روش هاي جمع آوري اطالعات
 )2مطالعاتکتابخانهای:
جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق  ،از منابع کتابخانهای،
مقاالت،کتابونیزازشبکهجهانیاطالعات()Internetاستفادهشدهاست .
 )1تحقیقاتمیدانی :
آوریدادههاواطالعات،از دوپرسشنامهاستفادهگردیده


دراینقسمتبهمنظورجمع
است .

 5-3ابزار گردآوري داده ها
برگهاطالعاتفردیمواردیازقبیلسن،جنس،مدرکتحصیلی،رشتهتحصیلی،محلاشاتغالو
سنواتخدمتراجمعآوریمیکرد .
ش.ایان
پرسشنامهاولعبارتبودازپرسشانامه عوامالماؤثربارتوساعهگردشاگریجزیارهکای 
پرسشنامهشامل96گزارهبودکهسهدستهازعواملشاملجاذبههایمرباوطباهدریاا،جاذباههاای
مربوطبهخشکیوجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشیرامیسانجید.مجماوعایانساهدساته،
عواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیکیشراتشکیلمیدادند.طرحاولیهاینپرسشنامهازتحقیق
خواجهپور()29..برگرفتهشدوباتوجهبهمبانینظاریتحقیاق،همفکاریصااحبنظرانوشارایط
جزیرهکیشتعدیلواصالحشد.رواییپرسشنامهازروشاستفادهازنظراتمتخصصاانماوردتأییاد
قرارگرفت.درپژوهشحاضربرایبررسیمیزانپایاییدرونیپرسشنامهطییکمطالعهمقدماتیکه
از91نفرازآزمودنیهاصورتگرفت،ازروشضریبآلفایکرونباخاستفادهشدوبابهدساتآمادن
ضریبآلفای1/36برایکلپرسشنامهوضریب1/31برایجاذبههایمربوطبهدریاا،ضاریب1/31
برایجاذبههایمربوطبهخشکیوضریب1/.7برایجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی،پایایی
پرسشنامهموردتأییدقرارگرفت .
پرسشنامهدومکهبرایسنجش موانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشماورداساتفادهقارار
گرفت.اینپرسشنامهنیزشامل16گزارهبودکهچهاردستهازعواملشاملموانعمربوطبهسااختار
ومدیریت،موانعسیاسیوف رهنگیواقتصادی،موانعمربوطباهتبلیغااتوبازاریاابیدرگردشاگری
ورزشی،موانعمربوطبهزیرساختهارااندازهگیریمینمود .
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رواییاینپرسشنامههمبهتأییداساتید(راهنماومشاور)رسیدهبود.ضریبپایاییاینپرسشنامه
مشابهپرسشنامهعواملمؤثربرتوسعهگردشگری،بااستفادهازروشآلفایکرونباخ1/..وابعاادآن
شاملموانعمربوطبهساختارومادیریت،1/.2مواناعسیاسایوفرهنگایواقتصاادی،1/72مواناع
مربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشی1/71وموانعمربوطباهزیرسااختهاا1/.6باه
دستآمد .
گزارههایاسؤاالتپرسشنامهطبقطیفپنجگزینهایلیکرتتهیهشدهبودکهشیوهامتیازگذاری
آنهابهشرحزیربود :
جدول2-9نحوهامتیازگذاریسؤاالتپرسشنامه 
میزان  خیلیکم
امتیاز 

1

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

2

1

9

6


تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامهها
برایاطمینانازصحتمدلهایاندازهگیری(پرسشنامهها)ودرواقعتأییادمتغیرهاایمشااهده
شدهکهبهمتغیرهایمکنوننسبتدادهشدهاند،بایدآنهاراموردتحلیلعاملیتأییدیقرارداد.ایان
کاربااستفادهازنرمافزارآماریLisrel ...1انجامگرفت.برایاینکاهمادلانادازهگیارییااهماان
تحلیلعاملیتأییدی،تأییدشود،اوالبایدشاخص هایآنبرازشمناسبیداشتهباشندوثانیامقاادیر
T-valueضرایباستانداردآنبایدمعنیدارباشد.اگرمقدارRMSEAکمتراز1/1.باشد،مایتاوان
گفتکهمدلبرازشبسیارمناسبیدارد.مقادیرTنیزاگربزرگتراز1یااکاوچکتراز-1باشاند،در
سطحاطمینان%33معنیدارخواهندبود.شکلهای9-9،1-2،9-9و6-9نتایجخروجاینارمافازار
لیزرلدرموردتحلیلعاملیتأییدیمتغیرهایپرسشنامهرانشانمیدهد .
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شکل  :1-2مقادیر ضرایب استاندارد در مورد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري
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شکل  :8-2مقادیر معنیداري ( )Tدر مورد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري
66
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درجدول  1-9ضرایب استاندارد (بارهای عاملی) و مقادیر معنیداری ( )T-valuesنشان داده شده
است .
جدول  : 2-3بارهای عاملی و مقادیر معنیداری پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری

شماره سؤال

عامل

بار عاملی T-values

1

جاذبههاي مربوط به دریا

0/,1

6/12

2

جاذبههاي مربوط به دریا

0/61

10/2,

3

جاذبههاي مربوط به دریا

0/12

18/06

4

جاذبههاي مربوط به دریا

0/11

18/21

5

جاذبههاي مربوط به دریا

0/10

10/90

6

جاذبههاي مربوط به دریا

0/68

9/29

7

جاذبههاي مربوط به دریا

0/21

12/21

8

جاذبههاي مربوط به دریا

0/28

12/62

9

جاذبههاي مربوط به دریا

0/60

2/92

11

جاذبههاي مربوط به دریا

0/,1

6/62

11

جاذبههاي مربوط به دریا

0/,2

6/16

12

جاذبههاي مربوط به دریا

0/2,

1/21

13

جاذبههاي مربوط به دریا

0/62

9/26

14

جاذبههاي مربوط به دریا

0/66

10/10

15

جاذبههاي مربوط به دریا

0/,,

6/82

16

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/,9

6/91

17

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/,0

2/2,

18

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/,2

6/02

19

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/22

2/11

21

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/,1

6/62

21

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/,2

6/16
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22

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/61

9/02

23

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/66

9/92

24

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/11

10/92

25

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/61

9/01

26

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/68

9/12

27

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/62

9/11

28

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/60

2/1,

29

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/61

9/00

31

جاذبههاي مربوط به خشکی

0/60

2/22

31

جاذبههاي مربوط به رویدادهاي ورزشی

0/19

18/81

32

جاذبههاي مربوط به رویدادهاي ورزشی

0/1,

11/11

33

جاذبههاي مربوط به رویدادهاي ورزشی

0/29

2/,8

34

جاذبههاي مربوط به رویدادهاي ورزشی

0/68

2/91

35

جاذبههاي مربوط به رویدادهاي ورزشی

0/1,

11/89

RMSEA=0/012

df=221

χ8=8180/12

همانگونهکهازنتایججدول 1-9مشخصاست،باتوجهبهضرایباستاندارد(بارعاملی)ومقاادیر
،tروابطبینمتغیرهایمشاهدهشدهعواملپرسشنامهتحقیقدارایضرایبقاویومعنایداراسات؛
چونکلیهمقادیرtبهطورقابلمالحظهایاز1بزرگترمیباشند .
باتوجهبه،RMSEA=1/17.>1/1.کلیتمدلعااملیتأییادیازبارازشمناسابیبرخاوردار
است .
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شکل:9-9مقادیرضرایباستاندارددرموردموانعمؤثربرتوسعهگردشگری
6.
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شکل:6-9مقادیرمعنیداری()Tدرموردموانعمؤثربرتوسعهگردشگری
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درجدول 9-9ضرایباستاندارد(بارهایعاملی)ومقادیرمعنیداری()T-valuesنشاندادهشده
است .
جدول  : 3-3بارهای عاملی و مقادیر معنیداری پرسشنامه موانع مؤثر بر توسعه گردشگری

شماره سؤال

عامل

بار عاملی T-values

1

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/29

2/28

2

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/16

11/11

3

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/22

2/2,

4

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/62

9/12

5

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/1,

11/26

6

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/6,

9/,8

7

موانع مربوط به ساختار و مدیریت

0/62

9/80

8

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/62

9/,8

9

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/2,

12/11

11

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/16

11/21

11

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/22

1/89

12

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/12

1/89

13

موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي

0/00

1/11

0/11

11/22

0/12

18/11

0/10

10/2,

0/69

10/22

0/22

1/98

14
15
16
17
18

موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در
گردشگري ورزشی
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در
گردشگري ورزشی
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در
گردشگري ورزشی
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در
گردشگري ورزشی
موانع مربوط به زیرساخت ها
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19

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/6,

9/6,

21

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/1,

11/29

21

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/62

9/1,

22

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/22

1,/89

23

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/19

18/21

24

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/61

9/02

25

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/22

1/2,

26

موانع مربوط به زیرساخت ها

0/26

,/21

RMSEA=0/06,

df=892

χ8=92,/00

همانگونهکهازنتایججدول 9-9مشخصاست،باتوجهبهضرایباستاندارد(بارعاملی)ومقاادیر
، tروابطبینمتغیرهایمشاهدهشدهعواملپرسشنامهتحقیقدارایضرایبقاویومعنایداراسات؛
چونکلیهمقادیرtبهطورقابلمالحظهایاز1بزرگترمیباشاند.تنهاادومتغیارمرباوطباهمواناع
سیاسی،فرهنگیواقصادیدارایمقادیرTکمتراز1بودکهازتحلیلهایآماریبعدیحذفشدند .
باتوجهبه،RMSEA=1/166>1/1.کلیتمدلعااملیتأییادیازبارازشمناسابیبرخاوردار
است .
 6-3شیوه اجرا
در این پژوهش با مراجعه به  کارشناسان تربیت بدنی مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش،
کارشناسانگردشگریسازمانمنطقهآزادکیش،اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیالتتکمیلی
رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران ،و کارشناسان آزانسهای گردشگری جزیره کیش ،پرسشنامههای
تحقیقدراختیارآنهاقرارگرفتوباارائهراهنماییهایالزمتوسطمحقق ،پرسشنامههاتوسطنمونه
آماریتحقیقتکمیلوبهمحققبازگرداندهشد.پسازجمعآوریتمامیپرسشنامهها،دادههایاین
پرسشنامههاواردنرمافزار SPSSشدوتجزیهوتحلیلهایآماریبااستفادهازایننرمافزارانجام
گرفت .
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 7-3روش هاي آماري
دراینپژوهشبرایتجزیهوتحلیلدادههاازنرمافزارهایاکسل، 1SPSS ver. 11 ، 11212و
LISREL9 ver..8.1استفادهشد.بهمنظورتحلیلدادههاازدوروشآمارتوصیفیبرایدستهبندی،
ارائه میانگین و انحراف استاندارد و درصد فراوانی و از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 6برایبرررسیطبیعیبودنتوزیعدادهها ،آزمون فریدمن 6بهمنظور بررسیتفاوتبین
اولویتعواملوموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی،وآزمونتحلیلعاملیتأییدی6برایبررسی
برازشپرسشنامهتحقیقاستفادهشد .


1. Excel
2. Statistical Package for Social Sciences
3. Linear Structural RELations
4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
5. Friedman
6. Confirmatory Factor Analysis
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 1-4مقدمه
دراینفصلابتدابهارائهآمارتوصیفیپرداختهمیشود.آمارتوصیفیبهبررسیچگونگیتوزیع
نمونه آماریازحیثمتغیرهایجمعیتشناختیچونسن،جنسیتووضعیتتأهلو...میپردازد

تادرکبهتریازجامعهایکهتحقیقدرموردآنصورتگرفتهاست،بهدستآید.ارائه شکلهای
مرتبطباهریکازمتغیرهایجمعیتشناختیبهدرکسریعتروراحتتراینمتغیرهاکمکخواهد
کرد.همچنینپاسخ هایشرکتکنندگانبهمتغیرهایتحقیقدراینبخشتوصیفشدهاست .
پسازبخشآمارتوصیفی،آماراستنباطیمطرحمیشود.دراینبخشبهمنظورتعیینطبیعی
بودنتوزیعمتغیرهاازآزمونکولموگروف-اسمیرنوفاستفادهشدهاست.همچنینبهمنظوربررسی
فرضیههایتحقیقازآزمونهایفریدمناستفادهخواهدشد .







76

فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 2-4آمار توصیفی
 1-2-4ویژگی هاي جمیعت شناختی پاسخ دهندگان
 1-1-2-4سن پاسخ دهندگان
درجدول2-6تعدادودرصدفراوانیسنپاسخدهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست .

جدول:2-6فراوانیودرصدفراوانیسنپاسخدهندگان 
بازهسنی

فراوانی

درصدفراوانی

16تا91سال 

.6

69/6

92تا61سال 

63

96/.

62تا61سال 

91

26/6

62سالبهباال 

21

6/1

مجموع 

 239

 211


همانطورکهدرجدول 2-6مالحظهمیشود،حدود .1درصدشرکتکنندگاندرتحقیقحاضر
بین 16تا 61سالسنداشتند.توزیعدرصدیسنپاسخدهندگان،درشکل 2-6نشاندادهشده
است .





شکل:2-6توزیعدرصدیسنپاسخدهندگان
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 2-1-2-4جنسیت پاسخ دهندگان
درجدول1-6فراوانیودرصدفراوانیجنسیتپاسخدهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست .

جدول:1-6فراوانیودرصدفراوانیجنسیتپاسخدهندگان 
جنسیت

فراوانی

درصدفراوانی

مرد 

212

66/1

زن 

.1

66/.

مجموع

2.9

211


همانطورکهدرجدول1-6مالحظهمیشود،اغلبشرکتکنندگاندرتحقیقحاضر(66/1درصد)
مردبودندو 66/.درصدزنبودند.توزیعدرصدیجنسیت پاسخدهندگان،درشکل 1-6نشانداده
شدهاست .






شکل:1-6درصدفراوانیجنسیتپاسخدهندگان
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 3-1-2-4مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
در جدول  9-6فراوانی و درصد فراوانی مدرک تحصیلی پاسخدهندگان تحقیق حاضر ذکر شده
است .

جدول:9-6فراوانیودرصدفراوانیمدرکتحصیلیپاسخدهندگان 
مدرکتحصیلی

فراوانی

درصدفراوانی

دیپلم 

19

22/3

فوقدیپلم 

61

16/3

کارشناسی 

 61

 91/2

کارشناسیارشدوباالتر 

 6.

 91/2

مجموع

239

211


همانطورکهدرجدول 9-6مالحظهمیشود،بیشاز 61درصد شرکتکنندگاندرتحقیقحاضر
دارایتحصیالتدانشگاهیبودند.توزیعدرصدیمدرکتحصیلیپاسخدهندگان،درشکل9-6نشان
دادهشدهاست .








شکل:9-6درصدفراوانیمدرکتحصیلیپاسخدهندگان
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 4-1-2-4رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
درجدول6-6فراوانیودرصدفراوانیرشتهتحصیلیپاسخدهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست .

جدول:6-6فراوانیودرصدفراوانیرشتهتحصیلیپاسخدهندگان 
رشتهتحصیلی

فراوانی

درصدفراوانی

تربیتبدنی 

19

21/9

غیرتربیتبدنی 

266

.7/7

مجموع

2.7

211


همانطورکهدرجدول 6-6مالحظهمیشود ،رشتهتحصیلیاغلبپاسخدهندگان( .7/7درصد)
تحقیق حاضر غیر از تربیتبدنی بود .توزیع درصدی رشته تحصیلی پاسخدهندگان ،در شکل 6-6
نشاندادهشدهاست .







شکل:6-6درصدفراوانیرشتهتحصیلیپاسخدهندگان
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 5-1-2-4سنوات خدمت پاسخ دهندگان
درجدول6-6فراوانیودرصدفراوانیسنواتخدمتپاسخدهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست .

جدول:6-6فراوانیودرصدفراوانیسنواتخدمتپاسخدهندگان 
سنواتخدمت

فراوانی

درصدفراوانی

کمتراز6سال 

71

69/6

6تا21سال 

92

19/7

21تا26سال 

 26

 21/1

26تا11سال 

 21

 7/6

11تا16سال 

6

 9/2
6/17 ± 6/2.

میانگین


همانطورکهدرجدول 6-6مالحظهمیشود،بیشازنیمیازشرکتکنندگاندرتحقیقحاضر
کمتر از  6سالسابقه شغلی داشتند .توزیعدرصدی سنوات خدمت پاسخدهندگان ،در شکل6-6
نشاندادهشدهاست .








شکل:6-6درصدفراوانیسنواتخدمتپاسخدهندگان
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 6-1-2-4نوع شغل پاسخ دهندگان
درجدول6-6فراوانیودرصدفراوانیمحلاشتغالپاسخدهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست .

جدول:6-6فراوانیودرصدفراوانیمحلاشتغالپاسخدهندگان 
محلاشتغال

فراوانی

درصدفراوانی

معاونتورزش 

12

21/.

معاونتگردشگری 

26

./1

عضوهیئتعلمیودانشجوی
تحصیالتتکمیلی 

 91

 26/6

آژانسگردشگری 

 21.

 66/6

مجموع 

 236

 211


همانطور که در جدول  6-6مالحظه میشود ،اغلب ( 66/6درصد) شرکت کنندگان در تحقیق
حاضر در آژانس های گردشگری جزیره کیش مشغول به کار بودند .توزیع درصدی محل اشتغال
پاسخدهندگان،درشکل6-6نشاندادهشدهاست .








شکل:6-6درصدفراوانیسنواتخدمتپاسخدهندگان
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 2-2-4توصیف پاسخ هاي شرکت کنندگان
 1-2-2-4جاذبه هاي مؤثر بر توسعه گردشگري
 1-1-2-2-4جاذبه هاي مربوط به دریا


درجدول 7-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندر تحقیقحاضردرمورد
تأثیرجاذبههایمربوطبهدریادرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:7-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردجاذبههایمربوطبهدریا 
حداقل

متغیر

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

جاذبههاي مرتبط با شنا در سواحل دریا

4

1

2881

4899

جاذبههاي مرتبط با غواصی در سواحل دریا

4

1

2888

1841

جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (کانو)

4

1

2812

1814

جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (کایاک)

4

1

2818

1811

جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (قایق بادبانی)

4

1

2812

1816

جاذبههاي مرتبط با جت اسکی در سواحل دریا

4

1

1818

4881

جاذبههاي مرتبط با اسکی روي آب در سواحل دریا

4

1

2812

1849

جاذبههاي مرتبط با اسکی روي آب (کابلی) در سواحل دریا

4

1

2861

1814

جاذبههاي مرتبط با فوتبال ساحلی در سواحل دریا

4

1

2811

1811

جاذبههاي مرتبط با والیبال ساحلی در سواحل دریا

4

1

2811

1841

جاذبههاي مرتبط حمام آفتاب در سواحل دریا

4

1

2881

1848

پاراسل (کشش چتر با قایق)

4

1

2894

4891

بنانا ()Banana

4

1

2818

4891

شاتل

4

1

2881

4892

جاذبههاي مرتبط با ماهیگیري در سواحل و دریا

4

1

2811

4891

4841

1

46.2

4869

مجموع جاذبه های مربوط به دریا


همانطورکهدرجدول7-6مالحظهمیشود،ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضر
جت اسکی در سواحل دریا ( )M=9/2.±1/.7بیشترین تأثیر و فوتبال ساحلی ()M=1/26±2/22
کمترینتأثیررادرمیانجاذبههایمربوطبهدریاداشتند.درمجموعبهعقیدهکارشناسان،جاذبه
هایمربوطبهدریابامیانگین 1/66تأثیریبیشترازحدمتوسطبرتوسعهگردشگریورزشیجزیره

.2

فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

کیشدارند.میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردجاذبههایمربوطبهدریادرشکل7-6نشان
دادهشدهاست .





شکل:7-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردجاذبههایمربوطبهدریا
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 2-1-2-2-4جاذبه هاي مربوط به خشکی


درجدول .-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیق حاضردرمورد
تأثیرجاذبههایمربوطبهخشکیدرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:.-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردجاذبههایمربوطبهخشکی 
حداقل

متغیر

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

جاذبههاي مرتبط با صحرانوردي

4

1

1811

1811

جاذبههاي مرتبط با پیست دوچرخهسواري دور جزیره

4

1

2818

1842

دو آرام (جاگینگ) در سواحل

4

1

2811

1842

پیاده روي و راهپیمایی

4

1

2811

1842

جاذبههاي مربوط به ورزشهاي سهگانه (شنا 4دو 4دوچرخه)

4

1

2812

1841

جاذبه هاي مرتبط با موتور سواري

4

1

1886

1812

جاذبههاي مرتبط با سوارکاري

4

1

2822

4898

سافاري

4

1

2811

1828

ماشینسواري پیست باگی

4

1

2818

1848

وجود زمینهاي ورزشی روباز استاندارد

4

1

2822

1841

وجود زمینهاي ورزشی سرپوشیده استاندارد

4

1

2812

4899

وجود استخرهاي سرپوشیده استاندارد

4

1

2822

1844

وجود استخرهاي روباز استاندارد

4

1

2811

1821

وجود مجموعههاي تفریحی آبی (پارک آبی)

4

1

2818

1828

وجود پیست کارتینگ

4

1

2811

1848

4861

1881

4644

4869

مجموع جاذبه های مربوط به خشکی


همانطورکهدرجدول.-6مالحظهمیشود،ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضر
پیستدوچرخهسواریدورجزیره()M=1/7.±2/11بیشترینتأثیروصحرانوردی()M=2/.6±2/26
کمترین تأثیر را در میان جاذبه های مربوط به خشکی داشتند .در مجموع به عقیده کارشناسان،
جاذبه های مربوط به خشکی با میانگین  1/11تأث یری بیشتر از حد متوسط بر توسعه گردشگری
ورزشیجزیرهکیشدارند.میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردجاذبههایمربوطبهخشکی
درشکل.-6نشاندادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 




شکل:.-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردجاذبههایمربوطبهخشکی

.6



فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 3-1-2-2-4جاذبه هاي مربوط به رویدادهاي ورزشی


درجدول 3-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرمورد
تأثیرجاذبه هایمربوطبهرویدادهایورزشیدرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:3-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی 
حداقل

متغیر

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

جاذبههاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی داخلی جزیره کیش

4

1

2811

1842

جاذبههاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی ملی و بین المللی

4

1

2811

1822

4

1

2811

4892

4

1

2864

1816

4

1

2821

4889

4864

1844

462.

4881

جاذبههاي مرتبط با برگزاري جشنوارههاي تفریحی ورزشی (از قبیل جشنواره
بادبادکها 4طنابکشی و ). . .
شرایط ویژه آب و هوایی جزیره کیش در فصل زمستان و امکان اجراي برنامه-
هاي ورزشی که در آن فصل در سایر نقاط کشور و جهان قابل اجرا نیست.
جاذبههاي مرتبط با برگزاري دورههاي مختلف آموزشی ورزشی
مجموع جاذبه های مربوط به خشکی


همانطورکهدرجدول3-6مالحظهمیشود،ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضر
شرایطویژهآبوهواییجزیرهکیشدرفصلزمستان ()M=1/61±2/26بیشترینتأثیروبرگزاری
مسابقات داخلی جزیره کیش ( ) M=1/92±2/11کمترین تأثیر را در میان جاذبه های مربوط به
رویدادهایورزشی داشتند.درمجموعبهعقیدهکارشناسان،جاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی
با میانگین   1/66تأثیری بیشتر از حد متوسط بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش دارند.
میانگین پاسخهای شرکتکنندگان در مورد جاذبههای مربوط به رویدادهای ورزشی در شکل 3-6
نشاندادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 




شکل:3-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 2-2-2-4موانع مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی
 1-2-2-2-4موانع مربوط به ساختار و مدیریت

درجدول21-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرمورد
تأثیرموانعمربوطبهساختارومدیریتدرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:21-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردموانعمربوطبهساختارومدیریت 
حداقل

متغیر
فقدان برنامه ریزي صحیح 4دقیق و علمی براي توسعه گردشگري در جزیره
کیش
وجود سازمانهاي موازي و نامشخص بودن حدود وظایف بخشهاي مسئول
دراین حوزه
کمبود متخصصان و نیروي انسانی آموزشدیده در بخش گردشگري ورزشی
جزیره
تفاوت در سیاستگذاريها 4رویهها و نبود استراتژي روشن در مورد
گردشگري ورزشی جزیره کیش
عدم هماهنگی کافی بین سازمانها و وزارتخانههاي مربوطه در گردشگري
ورزشی جزیره
مشکالت موجود در سرمایهگذاري بخش دولتی و خصوصی (در بخش
گردشگري ورزشی) در جزیره
عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهاي گردشگري و گردشگري ورزشی
مجموع موانع مربوط به ساختار و مدیریت

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

4

1

2811

1841

4

1

2812

4899

4

1

2881

1842

4

1

2829

4891

4

1

2821

4898

4

1

2866

1844

4

1

2829

4892

4821

1

46.2

4812


همانطور که در جدول  21-6مالحظه میشود ،از دیدگاه کارشناسان شرکت کننده در تحقیق
حاضرکمبودمتخصصانونیرویآموزشدیده()M=1/.2±2/11مهمترینمانعدرمیانموانعمربوط
به ساختار و مدیریت بود  .در مجموع به عقیده کارشناسان ،موانع مربوط به ساختار و مدیریت با
میانگین  1/69تأثیر منفی  بیشتر از حد متوسط بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش داشت.
میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعمربوطبهساختارومدیریت درشکل 21-6نشان
دادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 




شکل:21-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعمربوطبهساختارومدیریت


..

فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 2-2-2-2-4موانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي

درجدول22-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرمورد
تأثیرموانعسیاسی،فرهنگیواقتصادیبرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:22-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردموانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی 
حداقل

متغیر

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

4

1

2812

1821

4

1

2821

1821

تنگناهاي ایدئولوژیک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران

4

1

2861

1811

برخورد نامناسب با گردشگران در داخل جزیره کیش

4

1

2868

1822

4811

1

4.6.

4814

وجود دیدگاه منفی و تبلیغات سوء در مورد ایران و جزیره کیش
دیدگاه منفی و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در داخل
جزیره کیش

مجموع موانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی


همانطور که در جدول  22-6مالحظه میشود ،از دیدگاه کارشناسان شرکت کننده در تحقیق
حاضر برخورد نامناسب با گردشگران ( )M=1/6.±2/11مهمترین مانع در میان موانع سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی بود .در مجموع به عقیده کارشناسان ،موانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی با
میانگین  1/66تأثیر منفی  بیشتر از حد متوسط بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش داشت.
میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادیدرشکل 22-6نشان
دادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 







شکل:22-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 3-2-2-2-4موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگري ورزشی

درجدول21-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرمورد
تأثیرموانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیبرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول   :21-6میانگین و انحراف استاندارد پاسخها در مورد موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در
گردشگریورزشی 
حداقل

متغیر
وجود سیستم اطالعرسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف نسبت به
گردشگران خارجی
کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواسته هاي گردشگران
تبلیغات نامناسب رادیو و تلویزیونی در مورد گردشگري ورزشی جزیره
کیش
آشنایی کم گردشگران ورزشی در مورد جاذبههاي طبیعی و منابع موجود
در جزیره کیش
مجموع موانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

4

1

2869

1814

4

1

2861

4891

4

1

2829

1811

4

1

2866

4896

4

1

46.2

4881


همانطور که در جدول  21-6مالحظه میشود ،از دیدگاه کارشناسان شرکت کننده در تحقیق
حاضر عدموجودسیستماطالعرسانیجامعبرایگردشگران ()M=1/63±2/21مهمترینمانعدر
میانموانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگری ورزشی بود.درمجموعبهعقیدهکارشناسان،
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگری ورزشی بامیانگین 1/66تأثیرمنفی بیشترازحد
متوسطبرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشداشت.میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرمورد
موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشیدرشکل21-6نشاندادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 




شکل:21-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدر
گردشگریورزشی
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 4-2-2-2-4موانع مربوط به زیرساخت ها

درجدول29-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرمورد
تأثیرموانعمربوطبهزیرساختهابرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست .


جدول:29-6میانگینوانحرافاستانداردپاسخهادرموردموانعمربوطبهزیرساختها 
حداقل

متغیر

حداکثر  میانگین

انحراف
استاندارد

ضعف در سیستم حمل و نقل زمینی جزیره

4

1

2811

1841

ضعف در سیستم حمل و نقل هوایی

4

1

2821

1816

ضعف در سیستم حمل و نقل دریایی

4

1

2821

1842

4

1

2841

1811

4

1

2819

1811

4

1

2811

1811

4

1

2829

4896

فقدان امنیت در برخی از مناطق جزیره براي گردشگران

4

1

1818

1821

عدم وجود سواحل و امکانات اختصاصی براي گردشگران خارجی

4

1

2898

1821

مجموع موانع مربوط به زیرساختها

4

1

4622

4816

کمبود اماکن اقامتی و هتلهاي استاندارد در سطح جزیره براي اقامت
گردشگران
عدم وجود امکانات و تأسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب
در مناطق مستعد
عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران در طول
اقامتشان
ضعف در فناوري اطالعات در بخش گردشگري ورزشی در جزیره
کیش


همانطور که در جدول  29-6مالحظه میشود ،از دیدگاه کارشناسان شرکت کننده در تحقیق
حاضرعدموجودسواحلوامکاناتاختصاصیبرایگردشگرانخارجی ()M=1/3.±2/19مهمترین
مانع در میان موانع مربوط به زیرساختها بود .در مجموع به عقیده کارشناسان ،موانع مربوط به
زیرساختها بامیانگین 1/99تأثیرمنفی بیشترازحدمتوسطبرتوسعهگردشگریورزشیجزیره
کیشداشت.میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعمربوطبهزیرساختهادرشکل29-6
نشاندادهشدهاست .
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 




شکل:29-6میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرموردموانعمربوطبهزیرساختها
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 3-4آمار استنباطی
 1-3-4فرضیه اول
فرضصفر:بیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداری
وجودندارد .
فرضتحقیق:بیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجوددارد .
بهمنظوربررسیفرضصفرازآزمونفریدمناستفادهشد.نتایجاینآزموندرجدول26-6ذکر
شدهاست .


جدول:26-6نتایجآزمون فریدمنبرایبررسیتفاوتاولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگری
ورزشیجزیرهکیش 
تعداد 

آمارهآزمون 
( )Chi-Square

درجهآزادی
( )df

مقدارمعنیداری
( )P-value

نتیجهآزمون 

 236

 79/969

1

 1/112

ردفرضصفر 


همانطورکهدرجدول26-6مالحظهمیشود،مقدارPکمتراز1/16میباشد،لذافرضصفررد
میشود .به عبارت دیگر  بین اولویت عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش تفاوت
معنیداریوجوددارد(.)P≥1/112اولویتاینعواملبهشرحجدول26-6بود .


جدول26-6اولویتبندیعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش 
متغیر اصلی

میانگین
رتبه

میانگین

انحراف
استاندارد

رتبه

جاذبههایمربوطبهدریا 

 1/93

 1/69

 1/63

1

جاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی 

 1/16

 1/66

 1/.1

2

جاذبههایمربوطبهخشکی 

 2/66

 1/11

 1/6.

3


همانطور که در جدول  26-6ذکر شده است ،جاذبههای مربوط به دریا ،جاذبههای مربوط به
رویدادهای ورزشی و جاذبههای مربوط به خشکی  به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری جزیره از نظر کارشناسان شرکتکننده در تحقیق حاضر بودند .به منظور مقایسه بهتر

36

فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

عواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،میانگینرتبهاینعواملدرشکل26-6نشان
دادهشدهاست .



میانگینرتبهعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش

شکل:26-6
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فصلچهارم:یافته هایتحقیق 

 3-3-4فرضیه دوم
فرضصفر:بیناولویتموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداری
وجودندارد .
فرضتحقیق:بیناولویتموانع مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجوددارد .
بهمنظوربررسیفرضصفرازآزمونفریدمناستفادهشد.نتایجاینآزموندرجدول26-6ذکر
شدهاست .


جدول: 26-6نتایجآزمونفریدمنبرایبررسیتفاوتاولویتموانع مؤثربرتوسعهگردشگری
ورزشیجزیرهکیش 
تعداد 

آمارهآزمون 
( )Chi-Square

درجهآزادی
( )df

مقدارمعنیداری
( )P-value

نتیجهآزمون 

 239

 91/666

9

 1/112

ردفرضصفر 


همانطورکهدرجدول26-6مالحظهمیشود،مقدارPکمتراز1/16میباشد،لذافرضصفررد
می شود .به عبارت دیگر بین اولویت عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش تفاوت
معنیداریوجوددارد(.)P≥1/112اولویتاینعواملبهشرحجدول27-6بود .


جدول27-6اولویتبندیموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش 
متغیر اصلی

میانگین
رتبه

میانگین

انحراف
استاندارد

رتبه

موانعمربوطبهساختارومدیریت 

 1/71

 1/61

 1/71

1

موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدر
گردشگریورزشی 

 1/67

 1/61

 1/.1

2

موانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی 

 1/67

 1/66

 1/39

3

موانعمربوطبهزیرساختها 

 1/16

 1/91

 1/76

4


همانطورکهدرجدول 27-6ذکرشدهاست،موانعمربوطبهساختارومدیریت،موانعمربوطبه
تبلیغات و بازاریابی در گرشگری ورزشی ،موانع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،موانع مربوط به
زیرساختها به ترتیب مهمترین موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش از نظر
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کارشناسان شرکتکننده در تحقیق حاضر بودند .به منظور مقایسه بهتر موانع مؤثر بر توسعه
گردشگریورزشیجزیرهکیش،میانگینرتبهاینموانعدرشکل26-6نشاندادهشدهاست .




شکل :26-6میانگینرتبهموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش
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 1-5مقدمه
دراینفصلپسازبیانخالصهایازپژوهش،بهنتیجهگیریدرموردتجزیهوتحلیلدادههای
فصل چهارم پرداخته و با استفاده از منابع و پیشینه تحقیق ،به نقد و استدالل پژوهش حاضر و
مقایسهبانتایجدیگرتحقیقات،مبادرتگردیدهاست.لذاابتدایافتههایپژوهشونتایجبه دست
آمدهدرموردهریکازاهدافتحقیقموردبررسیقرارگرفتهوباپژوهشهایگذشتهمقایسهمی-
شودودرپایانپیشنهاداتکاربردیوپیشنهاداتیجهتپژوهشهایآتیارائهمیگردد .

 2-5خالصه پژوهش
گردشگری به طور عام و گردشگری ورزشی به طور خاص ظرفیت باالیی در پیشبرد اهداف
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجوامعداردواستفادهازاینظرفیتها درجهتدستیابیبهتوسعه
پایدارامریاستکهازسالهاقبلدردستورکاردولتهاوحکومتهاقرارگرفتهاستوسرمایه-
گذاریهایقابلتوجهینیزدراینزمینهانجامدادهاند.جزیرهکیشباتوجهبهموقعیتاستراتژیکیو
بدلیلقرارگرفتندرمنطقهخلیجفارسوهمچنینمجاورتباکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس،
المللی،ملیوناحیهای

وجودجاذبه هایگردشگریطبیعیوتاریخیوورزشیمتنوعودرمقیاسب 
ین

بهعنوانیکیازقطبهایگردشگریکشورشناختهشدهاست(.اشراقی.)29.7،اینجزیرهجاذبههای
تفریحی -ورزشیبسیاریازجملهدریا،سواحلزیبایمرجانی،هوایپاک،پوششخاصگیاهیو...
داردوپتانسیلباالییبرایجذبگردشگرانورزشیازسراسرکشوروجهاندارد.اماشواهدنشان
می دهد اغلب گردشگرانی که از این جزیره دیدن می کنند کمتر از جاذبههای ورزشی این جزیره
استفادهمیکنند .لذاپژوهشحاضرباهدفتبیینعواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشی
جزیرهکیشانجامپذیرفتتانقاطپنهانوکمترشناخته شدهگردشگریورزشیجزیرهکیشبه
مسئوالن و برنامهریزان جزیره نمایانده شود تا با رفع کاستیها و موانع موجود زمینه شکوفایی
گردشگریورزشیکیشفراهمشود .
بهمنظوریافتنپاسخبهاینسؤال،تحقیقیتوصیفی-پیمایشیطراحیواجراشد.جامعهآماری
تحقیقشاملکارشناسان تربیتبدنیمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیش،کارشناسانگردشگری
سازمان منطقه آزاد کیش ،اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیات تکمیلی رشته تربیت بدنی
دانشگاهتهران،وکارشناسانآژانسهایگردشگریجزیرهکیشمیشدکهدرمجموعبالغبر166نفر
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میشدند.بااستفادهازجدولمورگانتعدادنمونهتحقیق261نفربرآوردشد.درنهایتپسازتوزیع
وجمعآوریپرسشنامههاتحقیق،تعداد236پرسشنامهموردتجزیهوتحلیلنهاییقرارگرفت .
برایگردآوریدادههاازپرسشنامهمحققساختهاستفادهشدکهازسهبخش)2اطالعاتفردی،
 )1عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ( 96گزاره شامل سه دسته عوامل مربوط به دریا ،خشکی ،و
رویدادهایورزشی)و)9موانعمؤثربرتوسعهگردشگری(16گزارهشاملچهاردستهموانع(ساختار
ومدیریت،موانعسیاسیوفرهنگیواقتصادی،تبلیغاتبازاریابیدرگردشگریورزشیوزیرساخت-
ها)جزیرهکیشتشکیلمیشد.پایاییاینپرسشنامههابااستفادهازروشآلفایکرونباخوتحلیل
عاملیتأییدیموردتأییدقراررفت.رواییآنهانیزبااستفادهازروشرواییمحتواوبهرهگیریاز
نظراتمتخصصانموردتأییدقرارگرفت .
برایتجزیهوتحلیلدادههاازنرمافزارهایاکسل، 1SPSS ver. 11، 1121 2و LISREL9
 ver..8.1استفاده شد .به منظور تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی برای دسته بندی ،ارائه
میانگین و انحراف استاندارد و درصد فراوانی و از آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف 6برایبرررسیطبیعیبودنتوزیعدادهها،آزمونفریدمن 6بهمنظور بررسیتفاوتبین
اولویتعواملوموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی،وآزمونتحلیلعاملیتأییدی6برایبررسی
برازشپرسشنامهتحقیقاستفادهشد .
نتایجحاصلنشاندادکه 73/9درصدشرکتکنندگاندرتحقیقحاضرکمتراز 61سالسن
داشتند 66/1 ،درصد مرد بودند ../2 ،درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند ،و رشته تحصیلی
 21/9درصدآنهاتربیتبدنیبود.میانگینپاسخشرکتکنندگاندرتحقیقبهجاذبههایمربوطبه
دریا،1/66جاذبههایمربوطبهخشکی،1/11وجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی 1/66بود.
همچنینمیانگینپاسخ آنهابهموانعمروبطبهساختارومدیریت،1/69موانعسیاسیوفرهنگیو
اقتصادی،1/66موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگری ورزشی ،1/66وموانعمربوطبه
زیرساختها 1/99بود.نتایجآزمونفریدمننشاندادکهبیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگری
ورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداریوجوددارد ( )P≥1/112واولویتبندیاینعواملبهصورت
زیربود :
1. Excel
2. Statistical Package for Social Sciences
3. Linear Structural RELations
4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
5. Friedman
6. Confirmatory Factor Analysis
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 -2جاذبههایمربوطبهدریا
 -1جاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی
 -9جاذبههایمربوطبهخشکی 
همچنین طبق نتایج آزمون فریدمن بین اولویت موانع مؤثر بر توسعه ردشگری ورزشی جزیره
کیشتفاوتمعنیداریوجودداشت()P≥1/112واولویتبندیاینموانعبهشرحزیربود :
 -2موانعمربوطبهساختارومدیریت
 -1موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشی
 -9موانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی
 -6موانعمربوطبهزیرساختها 

 3-5بحث و نتیجه گیري
 1-3-5جاذبه هاي مربوط به دریا
نتایجحاصلازپژوهشاخیربهایننکتهاشارهداشتکهجاذبههایمربوطبهدریا(بامیانگین
1/66نمرهاز 6نمره)مهمترینعاملدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشازدیدگاهکارشناسان
بود.جزیرهکیشباداشتنسواحلمرجانیوگستردهمکانمناسبیبرایانواعورزشهایآبیاست.
آبوهوایویژهاینجزیرهنیزاینامکانرادراختیارسیاحانقرارمیدهدتابتواننددرتمامفصول
سالبهورزشهایآبیبپردازند.درمیانجاذبههایمربوطبهدریا،نقشجاذبههاییازقبیلجت
اسکی(بامیانگین 9/2.نمرهاز 6نمره)،پاراسلیا کششچترباقایق(بامیانگین 1/31نمرهاز6
نمره)،غواصی(بامیانگین 1/..نمرهاز 6نمره)وشنا(بامیانگین 1/.7نمرهاز 6نمره)پررنگتر
بود.سایرجاذبه هایورزشیمرتبطبادریاازقبیلقایقرانی(کانو،کایاکوبادبانی)اسکیرویآب،
اسکی روی آب کابلی ،فوتبال ساحلی ،والیبال ساحلی ،حمام آفتاب ،بنانا ( ،)Bananaشاتل و
ماهیگیرینیزمیانگینیباالترازحدمتوسطدادهها(نمره)6کسبکردندولذامیتواننتیجهگرفت
کهاینجاذبههامی توانندبرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشاثرگذارباشند .
ویژگیمشترکاغلباینجاذبهها  درآناستکهدراغلبنقاطکشورقابلدسترسینیستندو
اینبهنوبهخودموقعیتجزیرهکیشرادرمیانمقاصدگردشگریکشورخاصترمینماید.بارشد
فنآوریهایاطالعات،بسیاریازخانوادههایایرانیبااینورزشهاوامکاناتآشناشدهاندومسلماً
تعدادقابلتوجهیازآنهادوستدارندکهحداقلبراییکبارچنینورزشهاییراتجربهنمایند .
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میراندا و اندوزا  1در بررسی گردشگری ورزشی در کشور اسپانیا دریافتند که از بین جاذبههای
طبیعیدراینکشورورزشهایآبیبا  96/.6درصدازاهمیتبیشتریدرجذبگردشگرانورزشی
برخوردارند.اینجاذبههادرجزیرهکیشنیزازنظرکارشناساندراولویتنخستقرارداشتندپسبا
نتایجتحقیقحاضرهمسومیباشد .همچنینباوجودیکهکشوراسپانیابهلحاظبرگزاریرویدادهای
ورزشیمانندمسابقاتالمپیکومسابقاتورزشیدیگریکهدرسطحقارهاروپابرگزارمیشوندیکی
ازکشورهایمهمبهشمارمیرودامامیرانداواندوزااشارهکردهاندکهعاملجاذبههایطبیعیبا
(7./9درصد )مهمترینعاملدرجذبگردشگرانورزشیبهکشوراسپانیااست .
ماراگواداکیس( 2)1119عنوانکردکهمسئوالنیونانیامیدوارندکهگردشگریمبتنیبردریای
آزاد(گردشگریمبتنیبردریا)رادردریای«ایجین»1گسترشدهند.اینیافتههانشانمیدهدکه
اینکشورهاسعیدراستفادهمطلوبازهمةجاذبههایطبیعیورزشیخودبرایگسترشگردشگری
ورزشیدرکشورخوددارند .
نتایج تحقیقفتحالهی()29.7نشانمیدهندکهجاذبههایطبیعیورزشیمربوطبهورزش-
های ساحلی ،آبی و تابستانی ( )%7.و جاذبههای جنگل و دشتنوردی با ( )%67به ترتیب دارای
بیشترینوکمترینبارعاملیبودندکهنتایجبدستآمدهدرموردجاذبههایمربوطبهدریاباتحقیق
حاضرهمسواست.براساسمطالعهمیراناواندوزا)1116( 6نیز ورزشهایآبیبا 96/.6درصدو
گردش و پیادهروی با  92/6.درصد از اهمیت بیشتری در جذب گردشگران ورزشی در اسپانیا
برخورداربودندکهباتحقیقحاضرهمسومیباشد .

 2-3-5جاذبه هاي مربوط به خشکی
یافته هایتحقیقحاضرنشاندادندکهعلیرغماینکهجزیرهکیشبهسواحلگرموزیباوورزش-
های آبی شهره است ،ورزشها و جاذبه های مربوط به خشکی نیز جایگاه قابل توجهی در جذب
گردشگراندارند.میانگینپاسخهایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضربهجاذبههایمربوطبهخشکی
برابربا(1/11ازنمره) 6بودکهمؤیدادعایفوقاست.درمیاناینجاذبهها،پیستدوچرخهسواری
دورجزیره(بامیانگین1/7.نمرهاز6نمره)مهمترینجاذبهمحسوبمیشد.اینپیستکهپیرامون
1. Andueza & Miranda ,2005
2. Maragouradakis,2003
3. Aegean
4. Miranda & Andueza, 8002
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جزیره کیش احداث شده است ،مسیری امن برای دوچرخه سواری و پیاده روی فراهم میکند تا
گردشگرانضمنانجامیکفعالیتبدنیسالمومفرح،اززیباییهایمنحصربهفردسواحلجزیره
کیشلذتببرند.همچنینازدیدگاهکارشناسان،مجموعهتفریحیپارکآبیکه درجنوبجزیره
کیشدرحالاحداثاست(بامیانگین 1/6.نمرهاز 6نمره)خواهدتوانستبرتوسعهگردشگری
ورزشیجزیرهکیشاثرگذارد.جاذبههایمربوطبهورزشهایسهگانه(بامیانگین 1/91نمرهاز6
نمره) نیز از عواملی بود که دیدگاه کارشناسان میتوانست بر توسعه گردشگری ورزشی جزیره
تأثیرگذارباشد.اجرایتمریناتومسابقاتمربوطبهورزشهایسهگانهمستلزمشرایطجغرافیایی
ویژه ای است که در همه مناطق کشور به سهولت قابل دستیابی نیست؛ لکن جزیره کیش با
خصوصیاتمنحصربهفردیکهدارد(دریایآزادوپیستدوچرخهسواریودومیدانیکناردریا)
فرصتمناسبیرابرایاینورزشدراختیارعالقمندانقرارمیدهد .
علیرغماینکهجنوبجزیرهکیششاملزمینهایوسیعوفاقدپوششگیاهیکافیاست،اما
طبقنتایجبهدستآمدهازتحقیقحاضر،جاذبههایمربوطبهصحرانوردی(بامیانگین2/67نمرهاز
6نمره)کمترینتأثیررادرمیانجاذبه هایمربوطبهخشکیداشت.شایددلیلاینامردرایننکته
باشدکهسایرجاذبههایطبیعیورزشی،اینجاذبهراتحتالشعاعخودقراردادهوازنقشآنکاسته
باشند .
نتایجتحقیقحاضردرمورداهمیتجاذبه هایمربوطبهخشکیبانتایجتحقیقهینگوهیگهام
() 1119همسوبود.اینمحققانوجودفضاهاواماکنورزشی(میداناسکیت،مراکزتفریحیورزشی،
ورزشگاهها،استخرهایشنا،دیوارههایصخرهنوردیوزمینهایگلف،موزههایورزشیو...راجزء
عوامل جلب کننده و منابع اساسی برای توسعه گردشگری ورزشی ذکر کردند .نتایج پژوهشهای
صورتگرفتهتوسطکزاک(،)1116یاماگوشی(،)1116کوساسی(،)1116ومیرانداواندوزا()1116
نیزبهاهمیتجاذبه هایمربوطبهخشکیدرتوسعهگردشگریورزشیاشارهداشتهاندکهبانتایج
تحقیقحاضرهمسواست .

 3-3-5جاذبه هاي مربوط به رویدادهاي ورزشی
نتایجتحقیقنشاندادکهجاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشیبامیانگین( 1/66ازنمره،)6
دومینعاملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشازدیدگاهکارشناسانبود.دراینمیان
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همانطورکهقبالًاشارهشد ،شرایطویژهآبوهواییجزیرهکیشدرفصلزمستانوامکاناجرای
برنامههایورزشیکهدرآ نفصلدرسایرنقاطکشوروجهانقابلاجرانیست (بامیانگین1/6.
نمرهاز 6نمره)مهمترینعاملدرمیانجاذبه هایمربوطبهرویدادهایورزشیبود.جزیرهکیشبا
توهبهنزدیکینسبیبهخطاستوا،دارایآبوهوایگرمبودهودرتمامطولسالامکاناجرای
برنامههایورزشیخارجازسالنوحتیورزش هایآبیوجوددارد.برایمثالدرشرایطیکهآبو
هوایبرخیازمناطقکشوربهکمتراز21درجهزیرصفرمیرسد،دمایهوادرجزیرهکیشحدود
 11درجهسانتیگراداستولذااینپتاسی،جذابیتباالییبرایگردشگرانیکهبهدنبالانجامورزش-
هاوفعالیتهایتابستانیهستندایجادمیکند .
همچنیندرجهحرارتباالیجزیرهکیشامکانبرپاییاردوهایتدارکاتیبرایتیمهایملیو
باشگاهی که قصد عظیمت به مسابقات در کشورهای با آب و هوای گرم را دارند ،فراهم میکند.
بسیاریازتیمهایحرفهایترجیحمیدهندقبلازمسافرتبهکشورمیزبانوشرکتدررقایتها،
شریاطتیمراباشرایطکشورمیزبانهماهنگکنند.درهمینراستابرپاییرادودرمنطقهایکهآب
وهوایمشابقهکشورمقصدراداردمی تواندکارسازباشد.اینویژگیبهنوبهخودمیتواندمنجربه
جذبگردشگرانورزشی(همورزشکارانو هیئتهمراهوهمهوادارانوطرفدارانورزشی)بهجزیره
کیششود .
طبقنتایجتحقیق،ازدیدگاهکارشناسان،جاذبههایمرتبطبابرگزاریمسابقاتورزشیملیو
بینالمللی(بامیانگین1/69نمرهاز6نمره)درتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشمؤثراست.با
توجهبهچارچوبهای قانونیویژهمنطقهآزادتجاریکیش،شهروندانسایرکشورهابرایورودبهاین
جزیرهنیازیبهاخذروادید(ویزا)ندراندوحداکثرتا26روزمیتوانندبدونویزادراینجزیرهاقامت
داشتهباشند(وبسایترسمیسازمانمنطقهآزادکیش.)2همینامرفرصتمناسبیبرایبرگزاری
رویدادهایبینالمللیدرجزیرهکیشوجذبگردشگرانورزشی(ورزشکارانوطرفدارانورزشی)
فراهممیکند.دردهه هایاخیربرگزاریرویدادهایورزشیبینالمللیمهمموردتوجهبسیاریاز
کشورهاقرارگرفتهورقابتشدیدیبرایکسبمیزبانیاینرقابتهاوجوددارد.یکیازدالیلاینامر
آثار اقتصادی میزبانی چنین رقابت هایی که عمدتاً از طریق جذب گردشگر (چه در زمان برگزاری
مسابقاتوچهپسازبرگزاریرویداد)حاصلمی شود.تحقیقاتبسیاریمؤیداینموضوعاستکهاز
1. http://kish.ir/HomePage.aspx?TabID=1111&Site=douranPortal&Lang=fa-IR
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آنجملهمیتوانبهتحقیقچالیپوهمکاران)233.(2اشارهکردکهبهبررسیعواملسوقدهندهو
عواملواسطهدرانگیزهحضوردررویدادورزشیپرداخت.همچنیناشراقی()29.7طیتحقیقخود
به این نتیجه رسید که مهمترین عامل جهت مشارکت در صنعت گردشگری ورزشی ،جذابیتهای
موجوددریکرویدادورزشیمیباشد.هنرورنیزطیتحقیقیکهدرسال 29.9انجام داد،بهنقش
رویدادهایورزشیدرجذبگردشگرانتأکیدنمود.نتایجتمامیاینتحقیقاتبانتایجتحقیقحاضر
همسوبود .

 4-3-5موانع مربوط به ساختار و مدیریت
درمیانموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،ازدیدگاهکارشناسان،موانعمربوط
بهساختارومدیریتمهمترین(بامیانگین 1/69نمرهاز 6نمره)موانعبودند.بهعقیدهمتخصصان
شرکتکنندهدرتحقیقحاضر،کمبود متخصصان و نیروی انسانی آموزشدیده در بخش گردشگری
ورزشی جزیره (با میانگین  1/.2نمره از  6نمره) مهترینمانع در میان موانع مربوط به ساختار و
مدیریتبود.ایندرحالیاستکهدرهرسازمانوتشکیالتی،مهترینعاملدرموفقیتآنسازمان
نیرویانسانیآنسازمانوتواناییهاوانگیزههایآناناست.صرفاًداشتنمنابعطبیعیگردشگری
نمی تواندتوسعهگردشگریجزیرهکیشراتضمینکند؛بلکهنیازبهنیروهایمتخصصورزشیدر
زمینه هایمختلفازقبیلغواضی،قایقرانی،راهنمایتورو...استتاباعرضهشایستهومناسباین
منابعبهگردشگران،زمینهتبلیغاتعملیوازآنطریقتوسعهگردشگریورزشیجزیره کیشرا
فراهم نمایند .فقدان برنامه ریزی مناسب ،دقیق و علمی برای توسعه گردشگری ورزشی درجزیره
کیش(بامیانگین1/72نمرهاز6نمره)،ومشکالتموجوددرسرمایهگذاریبخشدولتیوخصوصی
(دربخشگردشگریورزشی) درجزیرهکیش(بامیانگین 1/66نمرهاز 6نمره)ازمهمترینموانع
مربوطبهساختارومدیریتدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبودند.بدونبرنامهریزیدقیق
دستیابی به اهداف غیر ممکن است .از دیدگاه کارشناسان شرکتکننده در تحقیق حاضر برنامه
منسجمودقیقیدرزمینهتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشوجودندارد.همچنینعلیرغمتأکید
مقاماتسازمانمنطقهآزادکیش،فرآیندسرمایهگذاریبهویژهبرایبخشخصوصیبسیارپیچیده،
وقتگیروپرفرازونشیباستوعواملدیگریازقبیلتغییرمدیریتهایکالنمنطقهودرنتیجه
تغییرسیاستهایحاکمباعثشدهامنیتسرمایهگذاریدراینجزیرهکاهشیابد .
1. Chalip et al.
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درمیانموانعمربوطبهساختارومدیریتمیتوانبهتفاوتدرسیاستگذاریها،رویههاونبود
استراتژیروشندرزمینهگردشگریورزشیجزیرهکیش(بامیانگین 1/63نمرهاز 6نمره)،عدم
کنترلونظارتکافیبرفعالیتواحدهایگردشگریوگردشگریورزشی(بامیانگین1/63نمرهاز6
نمره)،وعدمهماهنگیکافیبینسازمانهایذیربطدرامرگردشگریورزشی(بامیانگین1/67
نمرهاز 6نمره)ازسایرموانعاینبخشبودند.نتایجتحقیقحاضردرموردموانعمربوطبهزیرساخت
ومدیریتباتحقیقاتفتحالهی(،)29.7نوبخت(،)297.غالمی(،)29.6لطفیرئیسی(،)29.6
تقوی()29..کهبهنتایجمشابهیدستیافتهبودند،همخوانیدارد .

 5-3-5موانع سیاسی و فرهنگی
موانعسیاسیوفرهنگیسومینعاملدرمیانموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیره
کیشازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضربودند(میانگین  1/66نمرهاز 6نمره).
برخوردنامناسبباگردشگران(بامیانگین 1/6.نمرهاز 6نمره)مهمترینمانعدرمیاناینموانع
بود.علیرغمتبلیغاترسانهای،یکیازمهمترینواثربخشترینروشهایتبلیغات،تبلیغاتدهانبه
دهانیاشفاهیاستکهازطرفگردشگرانیکهازخدماتارائهشدهمطلوبوتجربه رضایتبخشی
کهدرجزیرهکیشداشتهاست،می تواندحاصلشود.لذادرصورتیکهبرخوردهانامطلوبیتوسط
گردشگراندرکشودبهیکیازمهمترینموانعدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبدلخواهد
شد.گردشگرانناراضینهتنهاخودمجدداتمایلیبهبازگشتبهجزیرهکیشنخواهندداشت،بلکه
تمامتالشخودراخواهندکردتاازمسافرتدوستانوآشنایانبهجزیرهکیشخودداریکنند .
نکتهجالبتوجهدرمیانموانعفرهنگیوسیاسی،وجوددیدگاهمنفیوتبلیغاتسوءنسبتدر
مورد جزیره کیش است (میانگین  1/61نمره از  6نمره) .علیرغم اینکه در سالهای اخیر تبلیغات
گستردهایدررادیووتلویزیونوسایررسانههادرموردزیباییهاوامکاناتو...جزیرهکیشصورت
پذیرفهاست،بهنظرمی رسدهنوزدیدگاهمنفیدرموردجزیرهکیشبرافکارعمومیجامعهحاکم
است.تنگناهایایدئولوژیکوقانونیوعدمانطباقبافرهنگگردشگران(بهویژهگردشگرانخارجی)
نیزدومینمانعمهمدرمیانموانعسیاسیوفرهنگیبود .
طبقنتایجتحقیقفتحالهی(،)29.7مهمترینعاملبازدارندهمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی
استانآذربایجانغربی،مشکالتمربوطبهمسائلفرهنگیبودکهبانتایجتحقیقحاضرهمخوانی
دارد.همچنینبراساسنتایجمطالعهادبیفیروزجاه()29.6نیزمشکالتفرهنگیمهمترینمسئله
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درگردشگریودرنتیجهگردشگریورزشیکشوربود.تحقیقاتدیگرینیزازجملهتحقیقنادری
بنی()29.1وحبیبی()29.6بهجنبه هایفرهنگیمؤثربرتوسعهگردشگریاشارهکردهاندکهبا
نتایجپژوهشحاضرهمسواست .

 6-3-5موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگري ورزشی
نتایجتحقیقحاضرنشاندادکهبهعقیدهکارشناسان،موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدومین
مانعمهمدرمیانموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبودند(میانگین1/63نمرهاز6نمره).
در میان موانع مربوط به بازاریابی و تبلیغات ،فقدان سیستم اطالعرسانی جامع و کارآمد و روابط
عمومیضعیفباگردشگرانخارجیمهمترینمانع(بامیانگین 1/63نمرهاز6نمره)بود.شناساندن
امکاناتجهانگردیازنظرجاذبهها ،چگونگیدسترسیبهآنهاواستفادهازامکاناتپذیراییواقامتی
ازوظایفاصلیسازمانهایجهانگردیدولتیهرکشوریاست.باتوجهبهاینکهسازمانمنطقهآزاد
کیشبه عنوانمهمتریننهاددولتیکیش،وظیفهادارهاموراینجزیرهرابرعهدهداردلذاازاین
سازمان انتظار می رود نسبت به تبلیغات و بازاریابی شایسته در مورد جزیره کیش و قابلیتها و
پتانسیلهایمختلفآنوازجملهجاذبههایگردشگریورزشیاقدامنماید.علیرغماینکهسازمان
منطقهآزادکیشدروبسایترسمیخود،جاذبه هایطبعیوتفریحیکیشرابهصورتمختصر
معرفینمودهاست،امابسیاریازاینجاذبههاموردغفلتقرارگرفتهاندواطالعرسانیدراینمورد
میتوانبهمراتببهترصورتپذیرد.همچنینجاذبههایورزشیکیشبهویژهدروبسایتانگلیسی
اینسازمانبسیارکمومحدودمورداشارهقرارگرفتهاندکهشایستهپتانسیلموجودنیست .
بهعالوهطبقبررسیبهعملآمدهدراینپژوهش،کمبوداطالعاتمنسجموقابلاعتماددر
موردنیازهاوخواسته هایگردشگران،یکیازموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشاست(با
میانگین1/69نمرهاز 6نمره).الزمههربرنامه ریزیموفقیبرایتبلیغاتوبازاریابیداشتناطالعات
موثقدرموردبازارهدفاست .
براساسنتایجتحقیقحاضر،کارشناسان،تبلیغاتنامناسب درموردگردشگریورزشیجزیره
کیشرایکیازموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشمعرفیکردند(میانگین1/63نمرهاز6
نمره).ایندرحالیاستکهدربسیاریازرسانههایجمعیازجملهتلویزیون،رادیو،روزنامههاو
مجالتو...بهکراتازجزیرهکیشوامکاناتتفریحیآنسخنبهمیانمیآید.اینتناقضممکن
استبهدودلیلباشد)2:هرچندکهتبلیغاتدرموردجزیرهکیشبهعملمیآید،ولیجاذبههای
21.

فصلپنجم:بحثونتیجه گیری

ورزشیاینجزیرهکمترموردتوجهوتأکیدقرارمیگیرد؛)1ممکنبهزعمکارشناسانشرکتکننده
درتحقیقپتانسیل هایموجوددرجزیرهکیشبسیاربیشترازتبلیغاتیباشدکهمطرحمیشود .
تحقیقاتمتعددیدرم وردنقشتبلیغاتوبازاریابیدرتوسعهگردشگرییکمنطقهانجامشده
استکههمگیمؤیدنتایجبهدستآمدهدرپژوهشحاضرهستند.ازآنجملهمیتوانبهتحقیقات
صالحی(،)29.6هنرور(،)29.9ناصری(،)2976فتحالهی(،)29.7محمدنژاد()29.7اشارهنمود .

 7-3-5موانع مربوط به زیرساخت ها
نتایجتحقیقحاضرنشاندادکهدربینموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی،موانعمربوطبه
زیرساختها(بامیانگین 1/99نمرهاز 6نمره)کماهمیتترینموانعبودند.دربسیاریازتحقیقاتی
کهدرموردموانعگردشگریکشورانجامگرفتهاند،بهمشکلزیرساختهااشارهشدهودربرخیاز
آنهاکمبودزیرساخت هایکافی،مهمترینمانعتوسعهگردشگریذکرشدهاست(هینگوهیگهام،
1119؛خواجهپور29..،؛ناصرپور29.1،؛هنرور29.9،؛صالحی29.6،؛ولطیفیرئیسی.)29.6،
لذا میتوان نتیجه گرفت که جزیره کیش از نظر زیرساختهای الزم برای گردشگری ورزشی از
وضعیتمطلوبترینسبتبهسایرنقاطکشوربرخورداراست .
براساسنظرکارشناساندرمیانموانعمربوطبهساختارها،فقدانسواحلوامکاناتاختصاصی
برای گردشگران خارجی ضعف در فناوری اطالعات در بخش گردشگری ورزشی جزیره برای
گردشگران (با میانگین  1/3.نمره از  6نمره) مهمترین مانع به شمار میرفت .یکی از نیازهای
گردشگرانخارجیپرداختنبهتفریحاتوورزش هایآبیبههمراهخانوادهاست.اینامرباتوجهبه
چارچوب هایشرعیوقانونیکشور،همگانیامکانپذیرنیست،لذااختصاصبخشیازسواحلجزیره
بهصورتاختصاصیبهگردشگرانخارجیازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضرمی-
تواندبخشیازموانعموجودرابرطرفنماید .
ضعفدرفناوریاطالعاتدربخشگردشگریورزشیجزیرهبرایگردشگران(بامیانگین1/63
نمرهاز 6نمره)دومینمانعمهمدرمیانموانعمربوطبهساختارهابودکهبابیانیدیگردربخش
مربوطبهبازاریابیوتبلیغاتبهآناشارهشد.نکتهجالبتوجهدرمیانموانعمربوطبهساختارهااین
بودکهکماهمیت ترینمانع،امنیتجزیرهکیشبودضعفدرفناوریاطالعاتدربخشگردشگری
ورزشی جزیره برای گردشگران (میانگین  2/7.نمره از  6نمره) .به عبارت دیگر ،متخصصان امر
گردشگریورزشیجزیرهکیشوضعیتامنیتیجزیرهکیشرامناسبارزیابینمودند.شایدبتوان
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گفتکهوجودامنیتدریککشور/منطقهمهمترینعاملبرایتوسعهسرمایهگذاریدربخشهای
مختلفوازجملهدرگردشگریورزشیاست.لذامیتواننتیجهگرفتکهجزیرهکیشازنظرامنیتی
نیزپتانسیلیمطلوبیبرایتوسعهگردشگریورزشیدارد .

 4-5پیشنهادات برخواسته از تحقیق
 براساسنتایجتحقیق،بهنظرمیرسدجاذبههایمربوطبهدریاازاهمیتبیشتریدر
توسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشدارند.پیشنهادمیشودبررسیهای الزمتوسط
سازمان منطقه آزاد کیش یا سایر ارگانهای ذیربط در مورد امکان افزدون تنوع این
جاذبهوراهکارهایآنصورتپذیرد.
 مهمترینعاملدرمیانعواملمربوطبهخشکی،پیستدوچرخهسورایدورجزیرهبود.
درسال هایاخیرشاهدساختوسازدرمسیراینپیستوانقطاعآن بودهایم.پیشنهاد
میشوداینپیستتوسطسازمانمنطقهآزادکیشموردتوجهقرارگیردواحیاءشود.
 طبقنتایجتحقیق،رویدادهایورزشیمیتواننددومینعاملتوسعهگردشگریورزشی
جزیره کیش باشند .پیشنهاد می شود مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری
وزارتورزشوجوانانوکمیتهملیالمپیکدرراستایکسبمیزبانیرویدادهایورزشی
بزرگحرکتکنند.
 طبق نتایج تحقیق ،فقدان برنامه ریزی صحیح ،دقیق و علمی یکی از مهمترین موانع
توسعهگردشگریجزیرهکیشبود.پیشنهادمی شودبرنامهاستراتژیکتوسعهگردشگری
ورزشیجزیرهکیشتدوینشدهوبهمورداجراگذاشتهشود.
 براساسنتایجحاصلازتحقیق،کمبودمتخصصانونیرویانسانیآموزشدیدهیکیاز
مهمترین موانع توسعه گردشگری ورزشی جزیره کیش بود .پیشنهاد میشود دورههای
مختلفآموزشیدرزمینههایمتنوعبااعطایگواهینامههایمعتبرملیوبینالمللی
توس طسازمانمنطقهآزادکیشدرسطحجزیرهبرگزارگرددوازاساتیدومتخصصان
مجرببرایتدریسایندورههادعوتبهعملآید.
 طبق نتایج تحقیق ،کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواستههای گردشگران یکی از
موانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشاست.پیشنهادمیشودسازمانمنطقهآزاد
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کیش با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به پایش دائمی عالیق،
انگیزهها،ونیازمندیهایگردشگراندرسطحجزیره،کشوروبینالمللیاقدامنماید.
 یکیازموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،وجوددیدگاهمنفیوتبلیغاتسوء
درمورداینجزیرهبود.پیشنهادمیشودبرنامهایجامعبرایتبلیغاتوپاسخگوییبه
شبهات در جهت بر طرف کردن این دیگاه منفی توسط سازمان منطقه آزاد و صدا و
سیمایجمهوریاسالمیایرانتدوینگردد.

 5-5پیشنهاد براي تحقیقات آتی
 پیشنهادمی شودتحقیقمشابهیدرمورددیدگاهگردشگرانیکهکیشرابهعنوانمقصد
مسافرتانتخابکردهاندصورتپذیردونتایجآنبانتایجتحقیقحاضرمقایسهشود.
 پیشنهادمی شودتحقیقمشابهیبرایبررسیدیدگاهمردمساکنسایرنقاطکشورکهتا
کنونبهکیشسفرنکردهانددرموردعواملیکهمیتواندآنهارابهمسافرتبهاینجزیره
ترغیبکندوموانعیکهازمسافرتآنهاجلوگیریکند،صورتپذیرد.
 پیشنهاد می شود تحقیقی در مورد میزان رضایت گردشگرانی که از امکانات ورزشی-
تفریحیجزیرهکیشاستفادهنمودهاندصورتپذیرد .






222



منابع و مآخذ

منابعومآخذ 



221

 منابعومآخذ

منابع و مآخذ
 -2احسانی،محمدوهمکاران(.)29.3تعیینعواملمهمدرکیفیتبستههایگردشگریورزشی
درکشور.نشریهمدیریتورزشی،شماره،6صفحه(.)3،.،7،6
 -1ادبیفیروزجاه،جواد(.)29..بررسیمهمترینجاذبههایورزشیمؤثربرتوسعهگردشاگری
ورزشیکشورازدیدگاهکارشناسانورزشیوگردشگری.نشاریهمادیریتورزشای،شاماره،2
صفحه .6.
 -9ادبیفیروزجاه،جواد(.)29.6بررسیعواملموثربرتوسعهگردشگریورزشیکشورباتاکیدبار
جاذبههایطبیعیورزشی.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس،تهران .
 -6ادبی فیروزجاه ،جواد(.)29.6بررسی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر
جاذبههایطبیعی ورزشی .پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران .
 -6اسالم،علیاکبر(.)29.1برنامهریزیبازاریابی:مفاهیم،الگوها،ساختارها،استراتژیها،تجربیاات
ومستندات.شرکتچاپونشربازرگانی،تهران.
 -6اسماعیلی،عنایتا.)29.9(...عواملموثربرجذبتوریسمواثراتآندرمازندران.پایانناماه
کارشناسی،دانشگاهمازندران .
 -7اشااراقی،حسااام(.)29.7ورزشوگردشااگریازدیاادگاهماادیراناداراتتربیااتباادنیاسااتان
اصفهان.مقالهاولینهمایشملیتخصصیمدیریتورزشی،هیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمی،
واحدمبارکه.
 -.بهزاد،الهام(.)2977جاذبههایگردشگریدرجزیرهکیش.مجموعهمقاالتنخستینهماایش
جهانگردیوجمهوریاسالمیایران،سازمانمنطقهآزادکیش،اسفند،2977جلدسوم،صافحه
 .193
 -3پاپلییزدی،محمدحسینوسقایی،مهدی(.)29.6گردشاگری(ماهیاتومفااهیم).تهاران،
سازمانمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگاهها(سمت) .
 -21پارکز ،ژانت بی.؛بیورلی آر.کی.؛ زنگر و جروم کاوارترمن(.)29.1مادیریت معاصار در ورزش.
ترجمه:محمد احسانی .انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،چاپ اول.
 -22تقوی،مهدیوقلیپورسلیمانی،علی(.)29..عواملموثربررشدصانعتگردشاگریایاران.
پژوهشنامهاقتصادی،شماره،96ص.267-271
 -21حبیبی،فاتح( .)29.1وضعیتصنعتگردشگریورزشیدرایرانوارائهالگویتوسعهآن،رساله
دکتری،دانشگاهتربیتمعلم 
 -29حبیبی،فاتحوعباسینژاد،حساین(.)29.6تصاریحوبارآوردتقاضاایگردشاگریایارانباا
استفادهازدادههایسریزمانی-مقطعی.مجلهتحقیقاتاقتصادی.شماره،71پاائیز،ص-32
 .226

229

 منابعومآخذ

-26
-26

-26
-27
-2.

-23

-11

-12
-11

-19

-16
-16

خسروی،حسین(.)29.6فضایشهریوگردشگریورزشی.مجموعهمقاالتاولاینهماایش
ملیشهروورزش27،و،2.آبانماه،تهران.
خواجهپور،اکرم(.)29..عواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیاستانمازندرانباا
تاکیدبرجاذبههایطبیعیورزشی.پایاننامهکارشناسیارشددانشکدهتربیتبادنیدانشاگاه
مازندران .
راستی ،نجمه( .)29.3تدویناستراتژیصنعتگردشگریورزشیجزیارهکایش.پایاانناماه
کارشناسیارشدپردیسبینالمللیکیشدانشگاهتهران .
رضوانی،علیاصغر(.)29.6جغرافیاوصنعتتوریسم.دانشگاهپیامنور،چاپهفتم،تهران .
رضوانی،محمدرضاوصفائی،جاواد(.)29.6گردشاگریخاناههاایدومواثاراتآنبرناواحی
روستایی:فرصتیاتهدید(مورد:نواحیروستاییشامالتهاران).پاژوهشهاایجغراقیاایی–
شماره،66زمستانصص.212-213روزنامهدنیایاقتصادشمارهروزنامه،2.11چهارشانبه
.../1/91
سنگسری(.)29.7بررسیعواملبازدارندهموثربرگردشگریورزشیاستانآذربایجانغربیاز
دیدگاهکارشناسانادارهکلتربیتبدنی،کارشناسیارشادمادیریتورزشایدانشاگاهارومیاه
پایاننامهکارشناسیارشد .
صالحی،صادق(.)29.6بررسیگردشگریدرشهرستانبابلسرورارئهراهکارهایمناسبدراین
زمینه .رسالهدکتریتخصصیرشتهمدیریتبازرگانیباگرایشبازاریابیبینالمللای،دانشاگاه
آزاداسالمی 
صردیماهکان،علیرضا.29.1،بررسینقشبازاریابیدرصنعتجهانگردیشهرساتانمشاهد
مقدس.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس.
صفائی ،جواد  .رضوانی ،محمد رضا ( .)29.6گردشگری خانه های دوم واثرات آن بر نواحی
روستایی :فرصت یا تهدید (مورد :نواحی روستایی شمال تهران) .پژوهش های جغراقیایی -
شماره،66زمستانصص .212-213
طلوعیوهمتینژاد.) 29.6(،بررسیچالشهاوراهکارهایموثردرتوساعهتوریسامورزشای
کوهنوردیوطبیعتگاردیاساتانمازنادران.چکیادهمقااالتتربیاتبادنیوورزشاساتان
مازندرانچالشهاوفرصتها.
غالمی .)29.6(،شناساییقطبهایمهمجغرافیاییایراندرتوسعهاکوتوریسامورزشای.پایاان
نامهکارشناسیارشد،رشتهجغرافیا،دانشگاهعلوموتحقیقات .
فتحالهیپروانه،امید(.)29.7بررسیعواملبازدارنادهماوثربارگردشاگریورزشایاساتان
آذربایجانغربیازدیدگاهکارشناسانادارهکلتربیتبدنی.پایاننامهکارشناسیارشددانشگاه
ارومیه.

226

 منابعومآخذ

-16

-17
-1.

-13

-91
-92

-91
-99
-96
-96
-96
-97
-9.
-93
-61

فتحالهی،امید؛محرمزاده،مهراد؛کاشاف،میارمحماد؛عاامری،سایدمیارحسان(.)29.7
بررسیعواملبازدارندهموثربرگردشگریورزشیاستانآذربایجانغربیازدیدگاهکارشناساان
ادارۀکلتربیتبدنی.اولینهمایشملیتخصصیمدیریتورزشی،ایران،آمل .
قیااامیراد،امیاارومحاارمزاده،مهاارداد(.)29.7رابطااهدیاادگاهماادیرانورزشاایوماادیران
گردشگریکشوروعواملگردشگریورزشیدرایران .
قیامیراد،امیرومحرمزاده،مهرداد(.)29.7بررسیتطبیقینقاشعوامالماوثربارتوساعه
گردشگریورزشیازدیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشایرانواساترالیا.نشاریهحرکات،
شماره،96بهار .29.7
قیامی راد،امیر،محرم زاده،مهرداد،حسین پور،باقر(.)29.7رابطة دیدگاه مادیران ورزشای و
مدیران گردشگری کشور و عواملگردشگری ورزشی در ایران.فصلنامهالمپیک،سال شانزدهم-
شماره ( 1پیاپی.)61
کاظمی ،مهدی(.)29.6مدیریت گردشگری .انتشارات سمت،چاپ اول.
کلبادینژاد،مائاده( .)29.3بررساینقاشجاذباههاایطبیعایورزشایدرانتخاابمقصاد
گردشگراناستانهایمازندرانوگیالن.پایاننامهکارشناسیارشدرشتهتربیتبدنیدانشگاه
آزاداسالمیواحدتهرانمرکز .
گی ،چاک وای .)29.1( ،جهانگردی در چشم اندازی جامع .ترجمه :پارساائیان،علای .اعرابای،
محمد.ویرایشدوم،تهران.دفتر پژوهشهای فرهنگی.
متقیطلب،محمد(.)29.6بررسیراههایتوسعهگردشاگریورزشایدرگایالن.پایاانناماه
کارشناسیارشددانشگاهگیالن .
مجتبوی،کورشوبهمنپور،هومن(.)29.7توریسمورزشی.انتشاراتکمیتهملیالمپیک.
مجتبوی ،کوروش( .)29.6ورزشکاران و گردشگران ورزشی حافظان محیط زیست .مجموعه
مقاالت اولین هم اندیشی سبز ورزشی ،ناشرکمیته ملی المپیک ،چاپ اول .
محرمزاده،مهردادوقیامیراد،امیر(.)29.7گردشگریورزشیدرایاران.انتشااراتساازمان
میراثفرهنگیوگردشگریتبریز .
محاارمزاده،مهاارداد(.)29..اصااولومبااانیگردشااگریورزشاای.انتشاااراتارومیااه،جهاااد
دانشگاهیواحداستانآذربایجانغربی .
محمدنژاد،علیاصغر(،) 29.6بررسیعواملموثربررشدصانعتگردشاگریورزشایاساتان
گلستان.پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران .
مدهوشی،مهردادوناصرپور،نادر(.)29.1ارزیابیمواناعتوساعهصانعتگردشاگریدراساتان
لرستان.فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،شماره،1.ص .16-6.
معصومی،مسعود(.)29.6ماهیتگردشگری.پیککوثر،تهران.

226

 منابعومآخذ

نادریبنی،محمودومکیان،سیدنظامالدین(.)29.1بررسایگردشاگریخاارجی
-62
درشهرستانیزد.مجلهاقتصادی،شماره،61بهاروتابستان،.1ص236تا .116
 -61ناصرپور ،نادر ( .)29.1ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری دراستان لرستان .فصلنامه
پژوهشنامهبازرگانی،شماره،1.پائیز .6.-16،
 -69ناصری ،سید مسعود ( .)2976شناسایی موانع مؤثر توسعة صنعت توریسم ایران و طراحی
الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست .پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت
مدرس .
 -66ندری،حمزه ( .)29..طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکدهتریتبدنیوعلومورزشیدانشگاهشمال .
 -66نوبخت،فرزاد( .)29.7بررسینقشموثردر توسعهگردشگریورزشیاستاناردبیل.مجموعه
مقاالتاولینهمایشتخصصیمدیریتورزشی .
 -66نیسیان،فریده(.)29.6توریسمورزشیوراههایگسترشآنبینزنان.پنچمینکنگرهبین
المللیعلمی-ورزشیبسویآینده .
 -67هادوی ،فریده؛ احسانی ،محمد؛ قاسمی ،حمید ( .)29.9بازاریابی و گردشگری در ورزش
(اقتصادورزش).مجلةهمشهری.
 -6.هنرور ،افشار ( .)29.6عوامل مهم دربازاریابی گردشگری ورزشی درایران .فصلنامه المپیک،
شماره(6پیاپی،)61زمستان .29.6
 -63هنرور،افشار(.)29.9بررسیعواملمؤثربرتوسعهگردشگریناشیازبرگازاریرویادادهای
ورزشیبینالمللیدرکشور.پایاننامةکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمعلمتهران.
 -61هنرور،افشار؛احسانی،محمد؛افتخاری،عبدالرضا،قاسمپور،فاطماه(،)29.7مادلمفهاومی
بازاریابیگردشگریورزشیدرسواحلایرانخلیجفارس.مجموعهمقااالتچهاارمینهماایش
فرهنگی-گردشگریخلیجهمیشهفارس،سازمانانتشاراتجهاددانشگاهی،ص .232-126
 -62هنرور،افشار(.)29.6طراحیالگویبازاریاابیگردشاگریورزشایدرایاران.رساالهدکتاری،
دانشگاهتربیتمدرس .
 -61هنرور،افشار( .)29.6عواملمؤثربرگردشگریناشیازبرگزاریرویدادهایورزشیبینالمللی
درکشورازدیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشومدیرانگردشگری.پایاننامهکارشناسی
ارشد،دانشگاهتربیتمعلم.
 -69هنرور،افشار؛غفوری،فرزادوهمکاران(.)29.6عواملمهمدربازاریابیگردشاگریورزشایدر
ایران،فصلنامهالمپیک،سالپانزدهم،شماره(6پیاپی )61
 -66هیوود،لسوهمکاران(.)29.6اوقاتفراغت.ترجمه:احسانی،محمد،بامدادکتاب،چاپدوم،
تهران 

226

 منابعومآخذ

66- Andueza & Miranda, (2005). "The role of sport tourism
destination chosen by tourisms visiting Spain", Journal of Sport
Tourism.
66- Bhatia, A.K., 1995, " International Tourism: Fundamentals and
Practices" , Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, India
67- Blanco, E., Rey-Maquieira, J. & Lozano, J. (2009). Economic
incentives for tourism firms to undertake voluntary environmental
management. Tourism Management, Vol. 30.
6.- Bryant, B, E. &A.J Morrison,(1910), Travel segmentation and the
Implementation of Market Strategies. "Journal of Travel Research.
11(Winter):2-1
63- Chalip, L., & Costa, C. (2006). Building sport event tourism into
the destination brand: Foundations for a general theory. In H.
Gibson (Ed.), Sport tourism: Concepts and theories (pp. 16-105).
London: Routledge.
61- Chalip,
Laurence
,2006’Tourism
and
the
Olympic
Games’,Moragas, Moreno and kennet ,The Legacy of the Olympic
Games, pp.191-200
62- Cho, kwang-Min (2004). “Developing Taekwondo as a tourist
commodity”. IJASS, 13(2), 53-62.
61- Cho, M. (2004). The strength of motivation and physical activity
level during leisure time among youth in South Korea. Youth and
Society,35, 410–494.
69- Crompton,j.l.ands.l.mckay (1991). "Motives of Visitors attending
festival event ". Annals of torism Reserch.Vol 24,No.2 ,PP:125 139
66- De Knop, P & Standven, J., 1991, "Sport Tourism: a new area of
sport management", European Journal for Sport Management, vol.
5 NO.1
66- Deery, M, & Jago, L, (2006)," The Management of Sport
Tourism, in Heather Gibson (ed) ", Sport Tourism: Concepts and
Theories, Routledge Taylor & Francis Group.
66- Fairley, Sheranne & Gammon, Sean (2006). "Something lived,
something learned: Nostalgia's expanding role in sport tourism".
In Heather Gibson's Sport tourism ; Concepts and theories.
Routledge, London.
67- Frangialli, F.,(2004), "Sport and Tourism: two living forces for
mutual understanding, culture and development of society".
International of Tourism Day.
6.- Gammon, S., & Robinson, T. (1991) Sport and tourism: A
conceptual framework. Journalof Sports Tourism, 4(3), 1-24.
227

 منابعومآخذ

6371727179767676777.73.1.2.1.9.6.6.6.7..-

Gibson H. J., Willming C., Holdnal A. (2003). Small-scale event
sport tourism: fans as tourists. Tourism Management. 24. 111-190
Gibson, H. (2005). Sport Tourism: Concopts and Theories, An
Introduction. Sport in society (2),pp. 133-141
Gibson, H. (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories.
Oxon: Routledge.
Gibson, H.J.,( 1991)," Sport tourism: A critical analysis of
research". Sport Management Review.
Gibson, Heather (2006). "Sport tourism ; concepts and theories".
Routledge, London.
Gibson,H. (Ed.) (2006). Sport tourism: Concepts and theories.
Oxon: Routledge.
Gratton, C. & Taylor , P. (2000). "The economics of sport and
recreation". E & FN Spon, New York
Green ,B.C.,&Chalip .,(1991),’sport and tourism ‘,In C.Cooper .
Higham, J.E.S. (2006) Sport tourism as an attraction for managing
Hinch, T & Higham, J.,( 2003), " Sport Tourism development" ,
channel view
Jago (Ed.) (2003). Sport tourism: Concepts and theories. Oxon:
Routledge.
Kim,N.;L.Chalip(2003)."Why travel to the FIFA Word
Cup?Effects of motives,background,interes and constraints",
Tourism Management, 25, pp.695-101
Ko Sasi, V,( 2005), "Sport tourism in India", Journal of Sport
Tourism.
Ko Sasi, V.,2005, " Sport tourism in India" , Journal of Sport
Tourism
Kozak , M. (2005 ). "Coparative analysis of Tourist motivation by
nationality and destination"Tourism management 23,pp.22-232
Kozak,M,(2002)."Comparative analysis of tourist motivations by
nationality and destinations".Tourism Management,23,pp.221-232
Kozak,M.(2005)."Comparative analysis of Tourist motivations by
nationality and destinations '.Tourism manegment 23,pp.22-232.)
Kurtzman J ,& Zahar, J. (1995),”Tourism Sport International
Council” .Annals of Tourism research .
Mestre, N. (2001). "Event tourism : Examining the management
of sports events from a practical approach". Retrieved April 5,
2009, from http://synenergy.teipir. gr/papers/V_1.pdf.
Maragoudakis, I., (2003), " Development of competitive sea
tourism" , Presentation to 53rd Congress, AIEST, Athens, 1-11
September.
22.

 منابعومآخذ

.3- seasonality. In H Gibson (Ed.), Sport tourism: Concepts and
theories, pp. 106-130
31- Shonk, Dvid. (2001). "Perceptions of service quality, satisfaction
and intent to return among tourists attending a sporting event".
2001 North American Society for Sport Management Conference
(NASSM 2001), Retrieved April 5, 2009 , from http://www.
Nassm. Com/files/conf_abstracts/ 2001_1521. pdf.
32- Torco J (1991). "Motives of Visitors attending festival event ".
Annals of torism Reserch.Vol 24,No.2 ,PP:125 -139
31- Weed, M.E., & Bull, C.J. (1991). Integrating sport and tourism: A
review of regional policiesin England. Progress in Tourism and
Hospitality Research, 3, 129-141.
39- World Tourism Oranization ,"Global Tourism Forrecasts to the
Year 2000 and Beyond (Madrid :WTO ,1995)",p.ix.
36- World Tourism Organization (WTO), (2001), "Sport and Tourism
shaping global Culture", On http://www.world–tourism.org
36- www.wikipedia.com
36- Yamaguchi , Y(2005).'Sport Tpurism ,sport volunteer and for all
'.Assessing the validity of outdoor recreation constraints model for
tourists to Florida;.Center for Tourism Research and
Development.



223




پیوستها

پیوستها 



211

بسمه تعالی

سرکار خانم :
جناب آقاي

مدیر /کارشناس محترم



با سالم و احترام
پرسشنامهاي را که مالحظه میفرمایید یک تحقیق دانشگاهی با عنوان« عوامل و موانع مؤثر بر توسعۀ گردشگری
ورزشی جزیره کیش» میباشد .همانگونه که استحضار دارید بسیاري از فعالیتهاي ورزشی و تفریحی در محیط-
هاي طبیعی انجام میشوند و در جزیره کیش جاذبههاي ورزشی بسیاري شناسایی شدهاند که هر کدام از آنها می-
توانند در گسترش و توسعۀ گردشگري ورزشی جزیره مؤثر باشند .هدف از این تحقیق 4اهمیت این جاذبه ها 4موانع
و مشکالت موجود در گردشگري ورزشی جزیره از دیدگاه شما می باشد .لذا با توجه به اطالعات و تجربیات
ارزشمند شما در این حوزه 4خواهشمند است محقق را در رسیدن به این هدف یاري نمایید .ضمناً کلیه اطالعات
ارائه شده به صورت محرمانه دراختیار محقق باقی خواهد ماند.
با سپاس فراوان از همکاري بی دریغ شما
پرویز حیدري راد
(دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی پردیس کیش دانشگاه تهران)

مشخصات فردی:

 ,1تا □ 20

 92تا □ ,0
الف -سن 82 :تا □ 20
زن □
جنسیت  :مرد □
کارشناسی ارشد
کارشناسی □
فوق دیپلم □
میزان تحصیالت  :دیپلم □
باالتر □
غیرتربیت بدنی □
رشته تحصیلی :تربیت بدنی □
محل خدمت :معاونت ورزش □ معاونت گردشگري □ عضو هیئت علمی و دانشجوي
تحصیالت تکمیلی □
آژانس هاي گردشگري □
سابقه خدمت...................... :
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 21به باال □

و

بخش اول
به نظر شما کدام یک از جاذبه های موجود در جزیره کیش بر توسعه گردشگری ورزشی اثرگذارند ؟
خیلی

سوال

کم

الف) جاذبههای مربوط به دریا

 .1جاذبههاي مرتبط با شنا در سواحل دریا
 .8جاذبههاي مرتبط با غواصی در سواحل دریا
 .2جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (کانو)
 .,جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (کایاک)
 .2جاذبههاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا (قایق بادبانی)
 .6جاذبههاي مرتبط با جت اسکی در سواحل دریا
 .1جاذبههاي مرتبط با اسکی روي آب در سواحل دریا
 .2جاذبههاي مرتبط با اسکی روي آب (کابلی) در سواحل دریا
 .9جاذبههاي مرتبط با فوتبال ساحلی در سواحل دریا
 .10جاذبههاي مرتبط با والیبال ساحلی در سواحل دریا
 .11جاذبههاي مرتبط حمام آفتاب در سواحل دریا
 .18پاراسل (کشش چتر با قایق)
 .12بنانا ()Banana
 .1,شاتل
 .12جاذبههاي مرتبط با ماهیگیري در سواحل و دریا
ب) جاذبههای مربوط به خشکی

 .16جاذبههاي مرتبط با صحرانوردي
 .11جاذبههاي مرتبط با پیست دوچرخهسواري دور جزیره
 .12دو آرام (جاگینگ) در سواحل
 .19پیاده روي و راهپیمایی
 .80جاذبههاي مربوط به ورزشهاي سهگانه (شنا 4دو 4دوچرخه)
 .81جاذبه هاي مرتبط با موتور سواري
 .88جاذبههاي مرتبط با سوارکاري
 .82سافاري
 .8,ماشینسواري پیست باگی
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کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

خیلی

سوال

کم

 .82وجود زمینهاي ورزشی روباز استاندارد
 .86وجود زمینهاي ورزشی سرپوشیده استاندارد
 .81وجود استخرهاي سرپوشیده استاندارد
 .82وجود استخرهاي روباز استاندارد
 .89وجود مجموعههاي تفریحی آبی (پارک آبی)
 .20وجود پیست کارتینگ
ج) جاذبههای مربوط به رویدادهای ورزشی

 .21جاذبههاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی داخلی جزیره کیش
 .28جاذبههاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی ملی و بین المللی
 .22جاذبههاي مرتبط با برگزاري جشنوارههاي تفریحی ورزشی (از قبیل
جشنواره بادبادکها 4طنابکشی و ). . .
 .2,شرایط ویژه آب و هوایی جزیره کیش در فصل زمستان و امکان
اجراي برنامههاي ورزشی که در آن فصل در سایر نقاط کشور و
جهان قابل اجرا نیست.
 .22جاذبههاي مرتبط با برگزاري دورههاي مختلف آموزشی ورزشی
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کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

بخش دوم
به نظر شما عوامل زیر 4تا چه حد بر توسعه گردشگري ورزشی اثر منفی دارند؟
الف) موانع مربوط به ساختار و مدیریت
خیلی

سوال

کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

 .1فقدان برنامه ریزي صحیح 4دقیق و علمی براي توسعه گردشگري در
جزیره کیش
 .8وجود سازمانهاي موازي و نامشخص بودن حدود وظایف بخشهاي
مسئول دراین حوزه
 .2کمبود متخصصان و نیروي انسانی آموزشدیده در بخش گردشگري
ورزشی جزیره
 .,تفاوت در سیاستگذاريها 4رویهها و نبود استراتژي روشن در مورد
گردشگري ورزشی جزیره کیش
 .2عدم هماهنگی کافی بین سازمانها و وزارتخانههاي مربوطه در
گردشگري ورزشی جزیره
 .6مشکالت موجود در سرمایهگذاري بخش دولتی و خصوصی (در بخش
گردشگري ورزشی) در جزیره
 .1عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهاي گردشگري و گردشگري
ورزشی

ب) موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي
خیلی

سوال
 .2وجود دیدگاه منفی و تبلیغات سوء در مورد ایران و جزیره کیش
 .9دیدگاه منفی و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در داخل
جزیره کیش




کم

کم

زیاد

متوسط

خیلی





































 .18تورم و هزینههاي سنگین استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی











 .12هزینههاي سنگین مسافرت و اقامت در جزیره کیش











 .10تنگناهاي ایدئولوژیک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران
 .11برخورد نامناسب با گردشگران در داخل جزیره کیش

216

زیاد

پ) موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگري ورزشی
خیلی

سؤال

کم

کم

متوسط

خیلی

زیاد

زیاد

 .1,وجود سیستم اطالعرسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف نسبت به
گردشگران خارجی
 .12کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواسته هاي گردشگران
 .16تبلیغات نامناسب رادیو و تلویزیونی در مورد گردشگري ورزشی
جزیره کیش
 .11آشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی درمورد جاذبه هاي طبیعی




















ومنابع موجود در جزیره کیش

ت) موانع مربوط به زیرساخت ها
خیلی

سوال

کم

کم

متوسط

خیلی

زیاد

زیاد

 .12ضعف در سیستم حمل و نقل زمینی جزیره











 .19ضعف در سیستم حمل ونقل هوایی











 .80ضعف در سیتم حمل ونقل دریایی











 .81کمبود اماکن اقامتی و هتلهاي استاندارد در سطح جزیره براي اقامت











گردشگران
 .88عدم وجود امکانات و تأسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب 









در مناطق مستعد
 .82عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران در طول











اقامتشان
 .8,ضعف در فناوري اطالعات در بخش گردشگري ورزشی در جزیره











کیش
 .82فقدان امنیت در برخی از مناطق جزیره براي گردشگران
 .86عدم وجود سواحل و امکانات اختصاصی براي گردشگران خارجی
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