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چکیده
گردشگریورزشیجزیرهکیشتحقیقحاضربهمنظوربررسیعواملوموانعاثرگذاربرتوسعه

بدینمنظورتحقیقیتوصیفی جامعهآماریتحقیقشامل-انجامشد. شد. پیمایشیطراحیواجرا

کارشناسانتربیتبدنیمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیش،کارشناسانگردشگریسازمانمنطقه

اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیاتتکمیلیرشتهتربیتبد وآزادکیش، نیدانشگاهتهران،

نمونهتحقیقهایگردشگریجزیرهکیشمیکارشناسانآژانس تعداد از261شدو استفاده با نفر

جدولمورگانبرآوردشد.

(اطالعاتفردی،2ساختهاستفادهشدکهازسهبخشهاازپرسشنامهمحققبرایگردآوریداده

-مؤثربرتوسعهگردشگریجزیرهکیشتشکیلمی(موانع9(عواملمؤثربرتوسعهگردشگریو1

هابااستفادهازروشآلفایکرونباخوتحلیلعاملیتأییدیموردتأییدقرارشد.پایاییاینپرسشنامه

گیریازنظراتمتخصصانموردتأییدقراررفت.رواییآنهانیزبااستفادهازروشرواییمحتواوبهره

گرفت.

تحل و افزارهایاکسلیلدادهبرایتجزیه نرم از 21121ها ،11ver. SPSS 
1 و ، 

9
LISREL

.8.1ver.کنندگاندرتحقیقبهجاذبهاستفادهشد.نتایجحاصلنشاندادکهمیانگینپاسخشرکت

 دریا هایمربوطبهخشکی66/1هایمربوطبه جاذبه جاذبه11/1، و رویدادهای، هایمربوطبه

66/1ورزشی پاسخبود. میانگین مدیریتهمچنین و ساختار مروبطبه موانع به موانع69/1آنها ،

،66/1ورزشیگردشگریدربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانع،66/1سیاسیوفرهنگیواقتصادی

وموانعبود.نتایجآزمونفریدمننشاندادکهبیناولویتعوامل99/1هاوموانعمربوطبهزیرساخت

(.P≤112/1داریوجوددارد)مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنی
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مقدمه 1-1

جوامعانسانیوجودداشتهوصفتیگردشگردی اشکالخاصخوددر دیرزمانبا از استکه

تدریجاً،طیمراحلتاریخیسیرتکاملیخودراتاعصرحاضرپیمودهاست.اینپدیدهعموماَبربنیاد

یقرارداردکهخودزادهنیازهایگوناگونروانی،فرهنگی،اجتماعیوجایبهعاملاساسیسفروجا

ایراپدیدآوردهوارتباطات،درجهانامروزیکهتکنولوژیمدرنهمهجانبهیانساناست.اقتصاد

استزندگیانسانبهویژهدرجوامعشهریبامشکالتزیادیازنقلبسیارپیشرفتکردهحملو

تغییرلذامسافرتویدوطاقتفرسامواجهساختهاست،خستگیشدتولیدانبوه،،قسیمکارتجمله،

چنینمکانموقتبرایرفعخستگیوتجدیدقوایجسمیوروحیامریضروریبهنظرمیرسد.

زیادیباگذشتهدارد.صنعتگردشگریامروزهگیردکهتفاوتجدیدیانجاممیتحرکاتیدرشکل

«رئیصادراتنام»کهاقتصاددانانآنرااجتماعیکشورهااهمیتدارد،ریدرتوسعهاقتصادیبهقد

 .(29.6اند)رضوانی،نامنهاده

.آیدترینصنعتدردنیابهحسابمیترینومتنوعصنعتمسافرتوگردشگردیبهعنوانبزرگ

صوصیوبسیاریازکشورهااینصنعتپویارابهعنوانمنبعاصلیدرآمد،اشتغالزایی،رشدبخشخ

زیربناییمی ساختار دنیاصنعتجهانگردیدردانند.توسعه کشورهایدسراسر در ویژه به حال، ر

توجهبهاینکهشکل،توسعه استخراجمنابعطبیعیبهصرفهبا اقتصادیمانندتولیدیا هایدیگر

.(29.7)گی،باشدبسیارموردتوجهمینیست،

وفانسانیجداازمرزبندیمعمولدهدکهجوامعمختلاجازهمیهاهانگردیوورزش؛بهانسانج

پیامآورگاهخصمانهدرمرزهایجغرافیاییوازآنفراترمرزهایفرهنگییکدیگربهگردشدرآیند،

گذارندومیزبانانخویشتاثیرمینوورزشکارانبرفرهنگیکدیگروجهانگردا.صلحودوستیباشند

جنگوخشونتهموارهآورندکهپذیرندوبدینسانفرهنگیجهانیراپدیدمیازمیزبانانتاثیرمی

توانندمردمرادورهمجمعازآفرینشآنبیخبربودهاست.ورزشوتوریسمفعالیتیاستکهمی

(.29.6کنندورابطهمحکمیرابینآنهاایجادکنند)نیسیان،

هایتوجهبهگردشگریورزشیچندسالیاستکهدرکشورماموردتوجهقرارگرفتهوپتانسیل

توسعه آندر تحقیقاتمعرفیپایدار است. هایگوناگونگردشگریورزشیمختلفیدرحوزهشده

باتوجهبهشناختیمحققلذااند.صورتپذیرفتهکههمگیدرنهایتبهدنبالتوسعهاینپدیدهبوده

قابلیت از بهصورتعاموگردشگرورزشیبهصورتکه جلبگردشگر هایباالیجزیرهکیشدر
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راخاصدارد اینجزیره موانعتوسعهگردشگریورزشیدر تصمیمگرفتطیپژوهشیعواملو ،

موردبررسیقراردهد.

 بیان مسئله 1-2

همچنینجایگزینیمنابعجدیدکسب و پایدار و جانبه همه یکتوسعه بهجایایجاد درآمد

قابلیت و امکانات تمامی از استفاده نیازمند نفتی صنعتمنابع توسعه راستا این در باشد. می ها

 آن اقتصاددانان صنعتنفتوجهانگردیکه پساز رشد به رو و اقتصادیپویا سومینپدیده را

خودروسازیمی است)مدهوشی، شده مطرح اساسیکشور نیاز عنوان به همچنین129.دانند، .)

صنعتگردشگریعاملمؤثریدرتعاملفرهنگها،گفتگویتمدنها،وبرقراریوتحکیمانسو

 گردشگری،29.1الفتبینملتهاست)گی، شمار به معاصر هایجهانفعالیت ترین مهم از یکی (.

برمی تعدادگردشگرانWTOگزارش اساس رود.  سال در و دارد رشد درصد9/6سالیانه جهان ،

سال هر در جهان سرتاسر در هایگردشگرانزمانهزینه همین رسد.درنفرمی میلیارد6/2به 1111

(.29.7زاده،)محرم رسددالرمی تریلیون 1 به و دارد رشد درصد 6

گردشگرکسیاستکهبرایمدتی،دستکمیکشب،ودرتعریفگردشگرگفتهشدهاستکه

کندوهدفاوکشوریغیرازوطنیامحلسکونتمعمولیخودمسافرتمینهبیشترازیکسالبه

 نیست)گی، همچنینگردشگرورزشیبازدیدکنندۀ29.1کارکردنوکسبدرآمددرآنکشور .)

کندوهدفاصلیاوشرکتدررویدادیساعتدرمحلرویداداقامتمی16موقتیاستکهحداقل

(.1،2336اینیزممکناستوجودداشتهباشد)ناگوواهایثانویهتورزشیاست،درعینحالجذابی

هایمهمگردشگراندرحینگردشگریاستوگردشگریومسافرتنیزباورزشیکیازفعالیت

دردنیایامروزی،گردشگریورزشیمنبعیسرشارازانواعمختلففعالیت هایورزشیهمراهاست.

کشوری هر درآمداستو و مواهبوسود از فراهمکند اینمنبعرا از بتواندشرایطاستفاده که

 همکاران، و )هادوی شد خواهد مند بهره آن استکه29.9مزایای موضوع این بیانگر آمارها .)

بسیاریازکشورهاییکهشرایطمناسبیدرزمینهگردشگریورزشیدارند،بخشعظیمیازاقتصاد

(.2،1116کنند)چوریورزشیادارهمیخودراازطریقاقتصادگردشگ

 رویداها در ورزشیبهسهطبقهمشارکتکنندگان اهداف اساسبر توانندمى گردشگرانورزشى

 دسته آن به ورزشى کنندگان مشارکت.مىشوند تقسیم ورزشى هواداران تماشاچیانو )ورزشکاران(،

                                                             
1. Nogowa 

2. Cho 
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 باشد شده سازماندهى ورزشى رویدادهاىدر مشارکت آنها سفر از هدف که شودمى اشخاصگفته از

 در حضور آنها براى سفر از کههدف هستند افرادى از دسته آن تماشاچیان یاغیررقابتى(؛ )رقابتى

 آنها براى سفر از هدف هستندکه اشخاص از دسته آن ورزشى عاشقان و ورزشىاست رویدادهاى

.(29.7)سنگسری،انداستکهخودتدارکاتآنرامهیاساختهورزشى رویدادهاى در حضور

هایگردشگریبرپایهورزش،دردهدکهجذابیتهایجدیددرزمینهگردشگرینشانمینظریه

دارد بیشتری سیاسی و اجتماعی اقتصادی، های مزیت فرهنگی، های جذابیت دیگر با مقایسه

درصدکلدرآمد16بعضیازکشورهاورزشبهتنهاییبیشاز(.در2،1119وجاگو.1،233)تورکو

میکندبه سیاسیایفا لحاظاقتصادیو از بهدلیلنقشمهمیکه و شاملمیشود گردشگریرا

هانشانمیدهدکهگردشگری(.پژوهش29.6موضوعیبسیارراهبردیمبدلشدهاست)هنرور،

،1دنیادرصنعتگردشگریبیشترینرشدراداشته)بولورزشییکیازبخشهاییاستکهدرتمام

(..2،111(وظرفیتاقتصادیزیادیدارد)مستر1119وجاگو،1،1111؛گراتون2333

 بیشتر درآمد کسب براى کشورها و رقابتىشده صنعتى به تبدیل گردشگرى اخیر سالهاى در

روشهاى متمایل  در مختلف جشنهاى برگزارى.اندشده صنعت این در نوآورى ارائه و جدید به

بادبادکها مانند کشورها، هاى ساخت جشنواره یا جشن حتى یخى مجسمه  مسابقات برگزارى و

 کردن جهتوارد مجرب پزشکان از استفاده حتى و برگزارىکنفرانسها المپیک، مانند ورزشى

 بهجهان کشور یک فرهنگ شناساندن و توریست براىجذب جدیدى روشهاى کشور، به بیماران

مشارکت هاى در است. فعال مختلف حرکت از یا و ورزشى  عوامل سازماندهى طریق غیرفعال

 گردشگری را میان این در پیشآمده سفرهاى و مقصد کشور به مبدأ کشور از تجارتى-اقتصادى

 تبدیل گردشگرى زیرمجموعههاىاصلى از یکى به اخیر سالهاى در اینبخش که مىنامند ورزشى

.است شده

انتظارمیرفتتاسال براساسبرآوردهایصورتگرفته، میالدی1122ازنظربعداقتصادی،

 اختصاصدهد.21حدود خود گردشگریورزشیبه را کشورها بومیبسیاریاز اقتصاد از درصد

یباشند،درشهرهاومناطقیازسراسردنیاکهپذیرایتماشاگرانمسابقاتورویدادهایورزشیم

1116دهدکهدرسال(.برآرودهانشانمی29.9اند)هادویوهمکاران،درصدیسهیم21اینرشد

                                                             
1. Turco 

2. Jago 

3. Bull 

4. Gratton 

5. Mestre 
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میلیوننفردرجهانبهمنظورشرکتدرمسابقاتورزشیوبهویژهتماشایاینمسابقات71بیشاز

 اند)مجتبوی، بهجاشده المپیک29.7جا در بهطورمثالکشوراسترالیا رقمی1111سیدنی(. ،

میلیارددالردرآمد6/6سالآینده21میلیارددالرهزینهکردکهپیشبینیمیشوددر7/2معادل

است)چالیپ اینکشور گردشگرانورزشیدر 1کسبکندکهعلتاصلیآنحضور در1119، .) 

 این از شایانى بهره کشورها این و است اى اهمیتویژه داراى ورزشى گردشگری پیشرفته، کشورهاى

 براى انگلستان در یورکشایر منطقه مثالدر طور به کنند؛ می ریزى برنامه آن براى و برند امرمى

 پوند میلیون 611 مبلغ شدهاست بینى پیش شود مى برگزار کشور آن در که 1121سال المپیک

(.29.7شود)سنگسری، هامى انگلیسى نصیب سود

بندیگردشگریصورتپذیرفتهیتوسطصاحبنظرانبهمنظورطبقهیهاهایاخیرتالشدرسال

است.برایناساسانواعگردشگریورزشیعبارتنداز:

 شرکتکردن)گردشگریفعال(، -2

 تماشاکردن)گردشگریورزشیرویداد(، -1

(...29زاده،هایمشهورومربوطبهورزش)محرمبازدیدکردنازجذابیت -9

 انگیزه مورد بدر طبقه نیز کایدینگردشگران مک و کرامپتون است. پذیرفته صورت هایی

پرسشنامهتکمیلشدهتوسطگردشگرانیکهازجشنوارههاورویدادهای2636(بابررسی1116)

ها،ششدستههایآنانبرایحضوردراینفعالیتکردند،برایشناساییانگیزهفستیوالیبازدیدمی

لبگردشگرانتأثیربهسزاییداشتندبهعنوانجلبکنندهمعرفیکردندکهجاذبهانگیزهراکهدرج

(.2،1116هایطبیعییکیازآنهابود)کرامپتون

بررسی به توجه ایرانبا کشور یکیاز جذابیت21هایصورتگرفته، نظر جهاناز هایکشور

درجاذبه(وازلحاظتنوعزیستیوتنوع29.1گردشگریاست)اسالم، هایطبیعیرتبهپنجمرا

می مکانجهاندارا فرهنگو به عالقه گردشگراناستکهباشد. توجه مورد موارد هایباستانیاز

،1،کوزاک29.1هایشاخصیازاینموارداست)صردیماهکان،جایجایکشورایرانداراینمونه

نسبتبهتمامیک1111 هوایینیز آبو نظر ایراناز بعضیکشورهایجهان(. شورهایمنطقهو

برف اروپا در استیا کشورهایعربیگرمایطاقتفرساییحاکم در زمانیکه مزیتکلیدارد.

سنگینیباریده،مناطقیازایرانوجودداردکهازلحاظآبوهواییبسیارمساعدودلپذیروآماده

(؛ولیبهدلیلبرخیمشکالت29.7اده،پذیراییازگردشگرانورزشیبهطورخاصاست)محرمز

                                                             
1
. Chalip 

2
. Crompton 

3
. Kozak 
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(.چراکه29.6هرگزجایگاهشایستهخودرادرعرصهبینالمللیگردشگرینیافتهاست)معصومی،

(.بهعالوهبا29.7زاده،درصداست)محرم2/1سهمگردشگریکشورماازتولیدناخالصملیفقط

باگردشگریوجوددارد،موضوعگردشگریورزشیهاییکهدرکشورمادرارتباطتوجهبهمحدودیت

(.29.7زاده،تریراایجادمیکند)محرمترومناسببهلحاظفرهنگیوارزشیشرایطمطلوب

هاکهآبوهوایمتنوعیدهندمناطقیکهدسترسیبهدریاوسواحلوکوههانشانمیپژوهش

-یورزشیباشند.مناطقیکهدارایجلگهودشتتوانندمکانمناسبیبرایتوسعهگردشگردارندمی

هایینظیرگلفوبیسبالوایمناسببرایگسترشورزشهایوسیعباآبوهوایگرمدارندمنطقه

هایچوگانو...هستند؛مناطقیکهدارایکوهوبرفهستندمکانمناسبیبرایگسترشورزش

(.29.3غیرههستند)احسانی،کوهستانیوزمستانینظیراسکیوکوهنوردیو

بهگفتههیگینز)یکیازمدیراناینصنعت(،حاشیهخلیجفارسباتوجهبهنوعآبوهوایخود

ودسترسیآسانبهدریاوآبهایآزادشبیشترینامکانرابرایرشدصنعتگردشگریورزشیدارد.

گذ سرمایه عدم اینمنظور برای مهمترینمشکلاینکشورها استاما اینزمینه اریدرستدر

 دارایآب29.6)هیوود، فصلسرما، بخصوصدر فارس، سواحلخلیج و جنوبایران مورد در .)

وهوایمعتدلومرطوباست.ازطرفیبهآبهایآزادجهانراهداردوازسویدیگر،طبیعتبسیار

همدهندومکانمناسبیهایکنارآنهمهوهمهمیتواننددستدردستزیبایدریاوخشکی

(.2977برایتفریحواستراحتدرفصلسرماایجادکنند)بهزاد،

دربینمناطقآزادتجاریجنوبایران،جزیرهکیشازسایرنقاطامکاناترفاهیمناسبتریدارد

پذیرایو کیش، جزیره که موجبمیشود استوهمینامر برخوردار وآرامیهم طبیعتزیبا از

دریاو«گردشگرانبیشتریباشد.ازجملهخصوصیتهایبینظیرویاکمنظیرکیشدرسطحکشور،

جزیره«،»پوششخاصگیاهیجزیره«،»ساحل بودن معماریساختمان«،»مرجانی ،»هاهماهنگی

هایاجتماعیبیشتر)نسبتبهسایرنقاطآزادی«،»نظموانضباطعمومی«،»نترلترافیکتحتک«

تمیزیونظافتبیشتر)نسبتبهسایرشهرهایکشور(«،»استمرارزندگیتادیروقتشب«،»کشور(

بنابراین،کیش(.2977،سرانهاماکنورزشیباال)نسبتبهسایرشهرهایکشور(میباشد)بهزاد،»

فرهنگیوطبیعیوموقعیتخاصجغرافیاییآن،قابلیتمطرح-هایتاریخیبابرخورداریازجاذبه

(.2977شدنبهعنوانمحورعمدهگردشگریدرجنوبکشوررادارد)بهزاد،

یکیازاهدافمصوبمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیشبهعنوانمتولیورزشجزیره،توسعه

هایاخیربهغیرازچنداردویتدارکاتیتیمملیریورزشیدراینجزیرهاستامادرسالگردشگ
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کمترشاهدرویدادهایبزرگکهپتانسیلجلبگردشگرانورزشیداخلیوخارجیرادارنددراین

دهدگردشگرانیکهدرحالحاضرجزیرهکیشرابهعنوانایم.همچنینشواهدنشانمیجزیرهبوده

هایطبیعیورزشیکنند،کمتربهقصدورزشواستفادهازجاذبهمقصدگردشگریخودانتخابمی

بهنظرمیبهاینجزیرهمسافرتمی هایگردشگریورزشیجزیرهکیشازرسداغلبجاذبهکنند.

کلوپ استخر، جزیرهکیشدرطولسالپذیرایجملهپالژها، ... تورهایماهیگیریو هایغواصی،

استفاده و اینجاذبهگردشگراناندکیهستند واردکنندگاناز کلگردشگرانیکه با مقایسه در ها

می میجزیره نظر به لذا قلیلیدارند. شمار آمدناینشوند، وجود مسائلیباعثبه یا رسدمسئله

قدرپیهایورزشیشدهباشد.لذادرتحقیقحاضرمحقوضعیتواستقبالکمگردشگرانازجاذبه

پاسخبهاینسؤالاساسیاستکه:

تأثیر بگذارد؟کیش تواند بر توسعه گردشگري ورزشی جزیره چه عوامل و موانعی می

 

 پژوهشو ضرورت اهمیت  1-3

همانطورکهاشارهشد،گردشگریبهطورعاموگردشگریورزشیبهطورخاصظرفیتباالییدر

 و اجتماعی اقتصادی، اهداف ظرفیتپیشبرد این از استفاده و دارد جوامع جهتفرهنگی در ها

هاقرارگرفتههاوحکومتهاقبلدردستورکاردولتدستیابیبهتوسعهپایدارامریاستکهازسال

اند.هایقابلتوجهینیزدراینزمینهانجامدادهگذاریاستوسرمایه

قتصادیمهمیدربخشخدماتتبدیلشدهامروزهگردشگریدربسیاریازمناطقبهفعالیتا

1است)شونک توجهبهلزومتقویتوتوسعهصنعتگردشگریبهدستیابیبهاعتبارو1117، با .)

هایمختلفاینصنعتراشناساییکردوبهجایگاهواقعیخوددرسطحبینالمللی،بایستیبخش

(.یکیازاینبخشهایمهم29.7هایپراهمیتترتوجهویژهایمبذولداشت)محرمزاده،بخش

عنوان به آن از ورزشاستکه دارد، را صنعتگردشگری در فرابخشی امر به قابلیتتبدیل که

 تا 6 بین گردشگریورزشیبهگفتهآمارها،(.29.7گردشگریورزشینامبردهمیشود)محرمزاده،

راسفر تمام از درصد 21 هایبخش سریعترین از یکی عنوان به و دهداختصاصمی خود به ها

 شده شناخته گردشگری )کاظمی، میلیون29.6است دهها جذب به قادر جدید صنعت این .)

مختلف ابعاد تواناییاثرگذاریعمیقیبر و رویدادهایورزشیبوده و سمترقابتها به تماشاگر

فوایدکوتاهمدتومستقیمحضورگردشگرانورزشی(.29.1وفرهنگیدارد)گی،اقتصادی،سیاسی

                                                             
1. Shonk 
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(.عالوهبرآن،فواید2،1119درکشورمیزبان،پول،ثروتوایجادفرصتهایشغلیاست)کیمنام

بلندمدتوغیرمستقیمینیزقابلتصوراست،ازاینقرارکهحضورآنها،رشدوتوسعهزیرساخت

هایصنع )چالیپ، باشد داشته دنبال استبه ممکن را اقتصادیکشورها نام1119تیو کیم و

1116.)

هایبسیارباالییبرایرشدوازظرفیتصنعتگردشگریدرایرانبهعنوانیک،ازطرفدیگر

هایباستانیجاذبه،ایرانرتبهدهمسازمانجهانیجهانگردیتوسعهبرخورداراست.براساسگزارش

ترینکشورهایمنطقهورادرجهاندارااستویکیازامنهایطبیعیجاذبهپنجمورتبهوتاریخی

سال در لحاظامنیتبرایگردشگرانخارجیاست. درحدود1116جهاناز گردشگر761، هزار

ایرانبازدیدکرده ایخارجیاز میلیونجهانگرددردنیا61.ندرحالیاستکهدراینسالاندو

رسیمکهعلیرغمرتبهلذابامقایسهایناعدادوارقامبهایننتیجهمی.(29.6)هنرور،اندسفرکرده

ایمگردشگراندرخورتوجهیجذبکنیم.اینامرهایگردشگری،نتوانستهخوبایرانازنظرجاذبه

نشان تحقیقات با بایستی که است زمینه این در مسائلی و مشکالت وجود رادهنده آنها علمی

شناساییورفعکرد.

ب توجهبهموقعیتاستراتژیکیو جزیرهکیشبا طرفی، از منطقهخلیجه گرفتندر دلیلقرار

هایگردشگریطبیعیفارسوهمچنینمجاورتباکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس،وجودجاذبه

مقیاسبین در و متنوع ورزشی و تاریخی ناحیهو و ملی قطبالمللی، از یکی عنوان به هایای

ورزشیبسیاری-هایتفریحی(.اینجزیرهجاذبه29.7)اشراقی،گردشگریکشورشناختهشدهاست

ازجملهدریا،سواحلزیبایمرجانی،هوایپاک،پوششخاصگیاهیو...داردوپتانسیلباالییبرای

دهداغلبگردشگرانیکهاهدنشانمیجذبگردشگرانورزشیازسراسرکشوروجهاندارد.اماشو

کنند.هایورزشیاینجزیرهاستفادهمیازاینجزیرهدیدنمیکنندکمترازجاذبه

هایمناسببااستفادهازلذاپرداختنبهاینمسئله،شناختعواملودالیلآنویافتنراهحل

هرچندکهدرسالهایعلمیمدونضرورتپیدامیروش یاخیرتحقیقاتقابلقبولیدرهاکند.

حاضر حال تا اما است، گرفته صورت دانشگاهی محققین توسط جزیره ورزشی گردشگری مورد

انجام توسعهگردشگریورزشیصورتنگرفتهاست. بر موانعتأثیرگذار موردعواملو تحقیقیدر

می تحقیقی ورزشیچنین گردشگری شده شناخته کمتر و پنهان نقاط بهتواند کیشرا جزیره

                                                             
1. Kim Nam 
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هاوموانعموجودزمینهشکوفاییگردشگریریزانجزیرهبنمایاندتابارفعکاستیمسئوالنوبرنامه

ورزشیکیشفراهمشود.

 اهداف پژوهش 1-4

هدفکلی:

تبیینعواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیدرجزیرهکیش

اهدافاختصاصی:

برتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش:تبیینعواملاثرگذار -2

 تبیینموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش -1

 تعییناولویتعواملاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش -9

تعییناولویتموانعاثرگذارتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش -6

 تحقیق سؤاالت 1-5

 کیشکداماست؟عواملمؤثربرگردشگریورزشیجزیره -2

 موانعمؤثربرگردشگریورزشیجزیرهکیشکداماست؟ -1



 فرضیات تحقیق 1-6

.مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجودداردعواملبیناولویت -2

.داردمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجودموانعبیناولویت -1



 محدودیت هاي تحقیق 1-7

 هادرموردپژوهشانجامشدهانگیزهاندکآزمودنیعالقهو

 جدیدبودنموضوعپژوهشبرایافرادنمونه 

 هاانگاریدرپرکردنپرسشنامههاوسهلعدمهمکاریبرخیازآزمودنی 
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 ها و اصطالحات واژهتعریف  1-8

 و زمانی ابعاد با ای ویژه امکانات و تجهیزات از که استرقابتی جسمی فعالیت نوعی ورزش»ورزش :

 و ارکز)پ.دارد چشمگیری بسیار اهمیت رکورد کسب برای تالش و گیرد می بهره واحدی مکانی

(« 29.1 دیگران

بهعملفردیکهبهمسافرترفتهودرآنمکانکهخارجازمحیطزندگیویاست»گردشگر:

می گفته گردشگر نماید، اقامت اهداف دیگر و ،تجارت تفریح جهت یکسال از کمتر مدتی برای

(29.1گی،«)شود

 بهعملفردیکهبهمسافرتمیرودودرآنمکانکهخارجازمحیط1گردشگری :

هدفها دیگر تجارتو یکسالجهتتفریح، از زندگیویاستبرایمدتیکمتر

اقامتنمایند،گفتهمیشود.

 2گردشگر:) یکشبه کننده عمومییا)بازدید اقامتگاه حداقلیکشبدر کسیکه

 بهسربرد.د،خصوصیدرمحلموردبازدی

 گردشگریکهشبرادریکاقامتگاهعمومییاخصوصیدرمحل:1یکروزهگردشگر

 موردبازدیدبهسرنمیبرد)مسافرتیکروزه(.

 1بازدیدکننده: از مدتیکمتر به زندگیخود محل از غیر محلی به که ماه21کسی

 مسافرتکندوهدفازماندنشکسبدرآمد،باشد.

 (29.1سیکهبیندویاچندمکانسفرکند.)گی،ک:2مسافر



مسافرتبهدالیلغیرتجاریبرایمشاهدهیاشرکتدرفعالیتهایورزشیکه»ورزشی: گردشگر

موقتازسفریبرپایهتفریحکهافرادرابهطور(»1119هیگهام،هینچو«)دورازمحلزندگیباشد

محلزندگیخوددورکردهوطیآنبهبازی،تماشایورزشویاتحسینکردنجذابیتهمراهبا

(.2333ن،گیبسو«)اینفعالیتهامیپردازند



 

                                                             
1. Tourism 

2. Tourist                                            

3. Same Day Visitor 

4 .Visitor 

5 .Traveler 
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 کارشناس ورزشی:

کادرادارییاورزشیبهصورترسمیبهصورتمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیشفردیکهدر

ودارایمدرکتحصیلیدانشگاهیودارایحداقلیکسالسابقهکارمشغولبهفعالیتمیباشد

 باشد.

 

 کارشناس گردشگري :

 عنوانکارشناسدر به کیشفردیکه آزاد بهصورترسمیمعاونتگردشگریسازمانمنطقه

سالسابقهفعالیتباشد.یکودارایحداقلمشغولبهفعالیتمیباشد

 عضو هیئت علمی و دانشجوي تحصیالت تکمیلی: 

درجزیرهکیشودر فردیکهبهعنوانعضوهیئتعلمییادانشجویکارشناسیارشدودکترا

کند.رشتههایمرتبطباتربیتبدنیوگردشگریفعالیتمی
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ق :فصل دوم نه تحقی انی نظری و پیشی  مب



 فصل دوم

مبانی نظری و 

 پیشینه تحقیق
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 مقدمه 2-1

قسمتتشکیلشدهاست:9اینفصلاز

مبانینظریمرتبطباگردشگریوگردشگریورزشی -2

  وشناختجاذبههایآنجزیرهکیشآشناییبا-1

انجامشدهدررابطهباموضوعگردشگریوگردشگریورزشی)درارتباطباجاذبهتحقیقات-9

هایطبیعیورزشی(وجایگاهگردشگریوگردشگریورزشیدرایران



 گردشگري ورزشیمبانی نظري مرتبط با  گردشگري و  2-2  

کنفرانسبینالمللیدرباارهمساافرتو»ودولتکانادا2سازمانجهانیجهانگردی،2332درسال

ها،اصطالحاتوطبقاهکاناداتشکیلدادندکهدرزمینهتعریفواژهرادراوتاوا،«آمارهایجهانگردی

بندیآنهاتصمیماتیگرفتندوتوصیههاییارائهکردند.واژههااواصاطالحاتیکاهدرزیارمایآیاد

ستکهسازمانجهانیجهانگردیارائاهکاردهواناواعمختلافجهاانگردیومبتنیبرتعریفهاییا

 گردشگریراتعریفنمودهاست:

 بهعملفردیکهبهمسافرتمیرودودرآنمکانکهخارجازمحیط:1گردشگری

زندگیویاستبرایمدتیکمترازیکسالجهتتفریح،تجارتودیگرهدفهاا

شود.اقامتنمایند،گفتهمی

 کسیکهحداقلیکشبدراقامتگاهعمومییا)بازدیدکنندهیکشبه(:9گردشگر

 بهسربرد.خصوصیدرمحلموردبازدید،

 گردشگریکهشبرادریکاقامتگاهعماومییااخصوصایدر:6یکروزهگردشگر

 )مسافرتیکروزه(.بردمحلموردبازدیدبهسرنمی

 مااه21حلیغیرازمحلزندگیخودبهمدتیکمتارازکسیکهبهم:6بازدیدکننده

 باشد.،مسافرتکندوهدفازماندنشکسبدرآمد

 (29.1)گی،کسیکهبیندویاچندمکانسفرکند:6مسافر. 

                                                             
1. The World Tourism Organization (WTO)                                      

2. Tourism 

3. Tourist                                            

4. Same Day Visitor 

5. Visitor 

6. Traveler 
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 عوامل تشکیل دهنده گردشگري 2-2-1

گردشگریاگردشگران؛-1

ناحیهمناسبومقصدجذاببرایبازدیدوسیاحت؛-1

ومسیرارتباطیبرایدسترسیگردشگربهمنطقه؛راه-9

نظامهایپشتیبانیوخدماتیبراییاریدادنبهگردشگردرطولسفرواقامت.-6

دیگرعاملگردشگرییاجهانگردیکسیاستکهعملجهانگردیراانجاممیدهادوباهازمنظری

سهدستهتقسیممیشود:

ورمیشوند..گردشگرهاییکهازخارجواردکش2

.گردشگرهاییکهازکشورخودبهکشوردیگریمسافرتمیکنند.1

.گردشگرهاییکهمقیمکشورخودهستندودرداخلکشورشانمسافرتمیکنند.9

ماموریاتوورزشوزیاارت،تحقیق،تجارت،معالجه،تفریح،انگیزهاینگونهافرادازمسافرت،

 نظایرآناست.

 

 اشکال عمده گردشگري یا گونه شناسی گردشگري    2-2-2

گردشگریبراساسهدف1-1-1-2

هاییاستکهایننوعجهانگردیشاملافرادیاگروه:تعطیالتگردشگریتفریحیواستفادهاز-2

تفریح،استراحت،استفادهازآبوهوایگرمتریاخنکترازمحلاقامتجهتاستفادهازتعطیالت،

خودبهمسافرتمیروند.

ایننوعشاملافرادوگروههاییهستندکهبرایاستفادهازتغییرآبوهوا)باگردشگریدرمانی:-1

رآنبهمسافرتمیاستفادهازآبهایمعدنی،دوراننقاهت،معالجهونظایهدفپزشکیودرمانی(

پردازند.

ایننوعجهانگردیبرایآشناییمواریثفرهنگیوهنری،آدابو:گردشگریفرهنگیوآموزشی-9

رسوم،بناهاوآثارتاریخیباهدفهایآموزشی،تحقیقاتیوپژوهشی،صورتمیگیرد.توریستهاییکه

دهمیشوند.توریستوجهانگردکاوشگرنامیدراینگروهقراردارند،
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دراینجهانگردی،مردمشناسی،جامعهشناسیوامثالآنموردنظراستگردشگریاجتماعی:-6

.دیداردوستان،آشنایانوخویشاونداننیزازنوعجهانگردیاجتماعیبهشمارمیآیند.

فعالیتهایورزشیباهرگردشگریورزشی:-6 منظور به مسافرتیکه ورزشیجهانگردیشد،نوع

میشود روی،کوهپیمایی،ماننداسکی،،نامیده شکار،کوهنوردی،پیاده شنا،دوچرخهسواری،

هااینگونهمسافرتامثالآن.تماشایمسابقاتمسابقاتومسابقاتورزشیوشرکتدرقایقرانی،

سمجموعهازکشورهاباتاسی ممکناستبهصورتانفرادیویادستهجمعیصورتگیرد.بسیاری

جهانگردانراغببهرشتهراجذبهایورزشیمجهزوایجادتسهیالتدرامرورزشوشکاروغیره،

کنند.می

تریناشکالجهانگردیدرسراسرایننوعازجهانگردییکیازرایجگردشگریمذهبیوزیارتی:-6

بههاواماکنمقدسههرسالههایمذهبی،زیارتگاهجاذبهجهاناست. تعدادزیارتیازجهانگردانرا

جهانگردیمانند.کنندسویخودجلبمی از پذیراییایننوع وتاسیساتاقامتیو مسافرخانهها

با عقیدتیجهانگرداندارایویژگیزائرسراها فرهنگیو بافتاجتماعیو به هایخاصخودتوجه

ت.استکهدرهرکشوریازتنوعبسیارزیادیبرخورداراس

یگیرد،عبارتندهاییکهتحتاینعنوانصورتممهمترینمسافرت:گردشگریبازرگانیوتجاری-7

بازارهاسفرهای:از بازدیدازونمایشگاهیکهافرادبرایشرکتدر هایکاالوصنایعویاسرکشیو

نمایند.هاونظایرآنمیتاسیساتکارخانه

.- به مسافرت : سیاسی وگردشگری ها ،کنگره المللی بین مجامع اجالسو در شرکت منظور

-مراسمویژهسیاسیمانندتدفینرهبرانوشخصیت،لیومذهبیهایمسمینارهایسیاسی،جشن

پیروزیرهبراناحزابوبهحکومترسیدنآنهاونظایرآنجهانگردیسیاسیخواندههایسیاسی،

(2976،1)رضوانی،ص«میشود.

گردشگریازنظرماهیت1-1-1-1

گردشگریطبیعتگرا-6گردشگریتاریخی-9گردشگریهنری-1گردشگریقومی-2»

(2976،)رضوانی«گردشگریکاری-6ریحیگردشگریتف-6

گردشگریبراساسنوع1-1-1-9

 گردشگري از نظر مکان :-1

.گردشگریشهری2-2

.گردشگریروستایی2-1



مبانینظریوپیشینهتحقیق:دومفصل

 

26 

 

ردشگریعشایری،قومی،قبیلهای.گ2-9

.گردشگریدرطبیعت2-6

.گردشگریساحلیودریایی2-6

.گردشگریکوهستانی2-6

فضا-.گردشگریهوا2-7

می.-1 محیطی زیست گردشگری شامل که )فضاهایی محیطی زیست .گردشگری

شود:جنگل،کوه،دشت،صحرا،اعماقدریا،فضاهایکشاورزی،غارهاوغیره(

 هاي گردشگري از نظر موضوع :گونه -2

 .گردشگریبرف:اسکیوسایر2-2

.گردشگریدریایی1-1



 
 

 

میراث(:.1-9 )گردشگری هنری و فرهنگی ،گردشگری ،آثارباستانی آثارتاریخی

آثارفرهنگی.

اجتماعی:.1-6 ،طوایف،مذاهبگردشگری شناختمردمانغیرخودی)اقوام و دیدار

دیداراقواموآشنایاندیگر(.

-نمایشگاهها،همایشسمینارها،ها،آموزشی:تحصیل،کنفرانس-دشگریعلمیگر.1-6

هایرزمیآموزشتخصصی،-هایعلمی

استفادهازآبمعدنیاستراحتدوراننقاهت.معالجه،گردشگریدرمانی:.1-6

 گردشگري دریایی 

 ساحلی دریایی

هایساحلیورزش  زیرآبی ورزشدریاییsچهار 

Sun 

Sand 

 ورزشآبی

شنیورزش  

 غواصی

 سایر

 توردریایی

هایتفریحیکشتی  

 Sea گردشگریقطبی

Se 

 (2976)رضوانی،ساحلی:گردشگریدریاییو2-1نمودار
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طبیعتگردشگریدر.1-7

1-..: پارکحیاتوحش،اکوتوریسم از محیطدیدار هایحفاظتهایحیاتوحشو

اقیانوس،کویر،قطبین،غارنوردی.-شده،کوهستان،جنگل،دریا

گردشگریورزشی:انجامفعالیتهایورزشی)ورزشهایزمستانیوتابستانیالمپیک.1-3

،ورزشهایجهانی(،دیدارازمسابقاتورزشی،ورزشهایهوایی)بالن،کایت،هواپیما(

(29.6)یزدیوسقایی،:«گردشگریوچشماندازکشاورزیوعشایری.1-21

بنابرانواعگونههایگردشگریتعاریفمتعددیدرموردگردشگر،گردشگریوگردشگریورزشیشده

استکهبهاختصاربهچندموردمیپردازیم:

 

 گردشگر  ورزشی گردشگري ورزشی  و تعاریف گردشگر ،  2-2-3

گردشگر1-1-9-2

بهعملفردیکهمسافرترفتهودرآنمکانکهخاارجازمحایطزنادگیویاساتکمتاراز*»

(WTO,1112)«یکسالجهتتفریح،تجارتودیگراهدافاقامتنماید،گفتهمیشود.

ازکسیاستکهبرایمدتی،دستکمیکشب،ونهبیشازیکسالبهکشوریغیارگردشگر:*»

محلسکونتمعمولیخودمسافرتمیکندوهدفاوکارکردنوپولدرآوردندرآنکشاوروطنیا

نیست.اینتعریفشاملکسانیمیشودکهتفریح،گردش،وگذراندنروزهایتعطیل،دیداربساتگان

ودوستان،کارهایتجاریوحرفهای،درمانزیارتوبرایتامینهادفهایدیگارباهمساافرتمای

 .(29.1،)گی«روند

گردشگریکلیهروابطوپدیدههاییاستکهازاقامتافرادغریبهناشیمیشود.ایناقامتبه*»

 (Bhatia,2336) .«معنیایجادیکاقامتدائمینبودهوارتباطیبافعالیتمتضمنپاداشندارد

).(Bhiatia,2336)«*فعالیتهاییباهرمنظورونیزبازدیدهایروزانهوگردشانجاممیدهناد

                                            «29.6بهنقلازادبی،

گردشگریورزشی1-1-9-1

محالهاایورزشایکاهدورازشارکتدرفعالیات*مسافرتبهدالیلغیرتجاریبرایمشاهدهیا

 (Higham, 1116)زندگیباشد

وچهبهعنوانشارکتکنناده.عنوانتماشاگرچهبه*تفریحیکهشاملفعالیتهایورزشیباشد،

(Weed & Bull,2337) 
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محلزندگیخوددورکردهوطیآنبهتماشاای*سفریبرپایهتفریحکهافرادرابهطورموقتاز

(.Gibson, 233)هایهمراهبااینفعالیتهامیپردازند.ورزشویاتحسینکردنجذابیت

ویاااتجاااریمسااافرتباامقاصاادغیرتجاااری)تفریحاای(*گردشاگریورزشاایعبااارتاسااتاز

 ,De knop & Standeven) هاایورزشای.بارایمشااهدهیااشارکتدرفعالیات)غیرتفریحی(

 «29.6بهنقلازادبی،»(.233

ورزشیگردشگر1-1-9-9

کندوهدفاصالیاوشارکتحلرویداداقامتمیمساعتدر16بازدیدکنندهموقتیکهحداقل

 عاینحاالجاذابیتهاایثانویاهاینیازوجاودداشاتهباشاد.ودریکرویادادورزشایباشاد،در

(Nogowa et al 2336 )  

مکانیغیرازمکااناقامتدرغیرفعالدرحینمسافرتیاافرادیاگروههاییکهبهصورتفعالیا

یازمساافرتاساتزندگیخودبهورزشهایرقابتییااتفریحایمایپردازناد)ورزشانگیازهاصال

(Gammon &Robinson,2337) .«،29.6بهنقلازادبی» 

 

 کلمه گردشگري معانی نهفته در بار مفهومی و  2-3

زاریونرمافازاریتشاکیلصنعتگردشگریساختاریاستکهازمجموعهاجزاوعواملسختاف

زایآنواینصنعتوشناختاجادرکمفاهیمتشکیلدهندهاینساختارمارادرایجاد.شدهاست

)پااپلیهاایااریمایرسااندهاوپژوهشآموزشزیرساختها،نیرویانسانی،،برآوردنیازبهسرمایه

.(29.6یزدی،

گارددشنیدنکلمهگردشگریدرذهنمتبادرمایگردشگریکهبامفهومیومعانینهفتهدربار

مقصد،مسیرسفر،مبداَ،مسافرمهمان،صلح،جغرافیایی،عدالتاجتماعی،عدالت:عبارتاستاز

تورهاایسابدنارمافازاری،میزبان،اسنادمسافرت،محلاقامت،زمان،بازار،تبلیغات،اطالعات،

خارجکاردنسارمایهاساتاندارد،محیطزیسات،بهداشت،امنیت،وسایلحملونقل،مسافرتی،

گذاری.
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 گردشگريابعاد   2-4

رکانفرعایعوامالودوفنااوری،مادیریت،سارمایه،سهبعداصلیگردشگریعبارتناداز:

(.29.6()پاپلییزدی،1-1)نمودارطبیعیومجموعهمیراثفرهنگیاست.

 



  

(.29.6ابعاددیگر)فرعی(گردشگریشاملاینمواردنیزمیباشد)پاپلییزدیوسقائی،

:دیدگاه اقتصادي گردشگري -1

گردشگریقبلازهرچیزیکمسئلهاقتصادیاست.سازماندهیفضایجغرافیاییدرامارمبادلاه

ازپایهسرمایهداریوسودآوریانجاممیشاود.تجارتمسافرتبرآزادگردشگریشکلمیگیردو

ایازتوسعهرانشانمیدهد.کارشناساناقتصادیباهشگریدرفرآیندعرضهوتقاضاجلواینروگرد

تاکیدبرجنبههایمختلفگردشگرینقشآنرادرپویاییاقتصادیبسیارمهامدانساتهانادومای

هایتوسعهرادرافقبررسیکنند.شرایطاقتصاادیتابعاداقتصادیگردشگریراهکوشندتاباشناخ

کشورهادرایجادتحرکوسرمایهگذاریدرامارگردشاگریبسایارمهاماسات.صااحبانسارمایهو

بانکداریمعیارهایاقتصادیرابرایتحرکگردشگریدرنظاردارنادومعتقدنادکاهکشاورهاییباا

هزاردالرنمیتوانندتحرکچندانیدرامرگردشگریداشتهباشندویااقادام9رازدرآمدسرانهکمت

هایمهمدراینزمینهبنمایندبهسرمایهگذاری

 تقاضاي گردشگري عرضه و -2

 سرمایه

 

 فناوری مدیریت

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

 



 طبیعیعوامل
میراث

فرهنگی

 مدیریت فناوري

 

 سرمایه
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منظاورازاقتصااداستراتژیتوسعهورشدباتشویقصادراتبسیارمهماست.دراقتصادباز)آزاد(

امکاانجریاانآزاددرساطحکهبهعواملتولید)وهمچنینبهکاالهاوخادمات(استبازاقتصادی

بینالمللیرابدهداینرونداقتصادآزاددرقالبعرضهوتقاضایباازارعمالمایکناد.ازآنجااکاه

مییابادویکایازاقاالمرچهارچوببازارگردشگریتبلورگردشگرینیزدریکفعالیتاقتصادید

هراقتصادملیمحسوبمیشودنقشعرضهوتقاضاادرآناتی)یابهعبارتیصادراتنامرئی(صادر

اهمیتاساسیدارد.

-1،عواملموثربرسطوحتقاضاا-2:هموضوعتخصصیراضرورویمیسازدتقاضایگردشگریس

گردشگری.هایهایمربوطبهگونهشناسیانواعمختلففعالیتتالش-9،مکانی-خصوصیاتفضایی

سویکسانیکاهباهتقاضایواقعیاز-2:اصلیرادربرمیگیردیعنیتقاضایگردشگریسهجزء

تقاضایبالقوه،کسانیکهدوستدارندسفرکنندامابهدلیلکمبودوقتیا-1گردشگریمیپردازند؛

توانندمساافرتکننادکسانیکهمیتقاضایموخر)معوق(،-9پولنمیتواننداینکارراانجامدهند؛

یابند.امادلیلخوبیبرایاینکارنمی

توزیاععادالناه-2درتقاضایگردشگریتوجهبهسهموضوعدریککشاوراهمیاتاساسایدارد:

میزانامنیتدرآینده.تقاضایگردشاگریبااتوزیاع-9سطحفرهنگورفاهجامعه،-1درآمدملی،

مدملییککشوربهطورعادالنهایبینکلجمعیتآنآاگردریعنیعادالنهدرآمدهمبستگیدارد؛

کشورتوزیعشوددرآنزمانمیتوانباتوجهبهسهمسرانهازدرآمدملیبهشدتیاضعفتقاضاای

گردشگریپیبرد.

هااکاهجذابیت-2متونتخصصیازپنچنوعتسهیالتدرزمینهعرضهگردشگرییادمیشود:در

حملونقلکاهرابطاهتنگااتنگیباا-1هایطبیعیوانسانیتقسیمکرد،رابهجذابیتمیتوانآنها

هایتفریحی(وخصوصایها،مهمانسراهاواردوگاهتسهیالتتجاری)هتل-9توسعهگردشگریدارد.

خدماتکهبانکها،مراکزپزشکیوخدمات-6هایمسافرتی،هایخصوصیوویالها(وکاروان)اقامتگاه

-هاکهجاده،راهآهن،فردودگاه،نیرویبارق،کاناالزیرساخت-6میگیرد.امنیتیرادربر–انتظامی

هایفاضالبونظیراینهاراشاملمیشود.

 گردشگري و اشتغال -3

ازآنجاکهبسیاریازخدماتگردشگریرانمیتوانبااساتفادهیکصنعتکاربراست.گردشگری

اشتغالنیرویانسانیدراینصنعتفراواناست.ازاینروتوساعهگردشاگریدرازفناوریارائهکرد

هایمختلفزمینههایایجاداشتغالدائموفصلیونیمهوقترابراینیرویانسانیباتخصاصمکان

وردوازنرخبیکاریمیکاهد.عالوهبراشتغالمساتقیمدرگردشاگریآوآموزشمتوسطفراهممی
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هایدیگرکهدرارتباطباگردشگریاندهمچونکارهاایسااختمانی،تعمیارات،کرایاهعالیتزمینهف

گردد.هرچنداینگونهفعالیتهاازدادناتومبیل،دستفروشیونظیراینهابرایافرادبومیفراهممی

البتاهبایادتوجاهولیمیتواننددرآمدیرابرایخانوارهافراهمکنند.،نطرثباتدرآمدنامطمئناند

مدیراناینبخشبایدازتخصاصالزمهایمتعددینیازاست.شودکهدرگردشگرینیزبهتخصص

گردشگریبهصورتیکبخشفعالاقتصادیدرسطحباالبرخورداروآموزشهایالزمرادیدهباشند.

رفاتنساطحاشاتغالگاردد.بیشترازسایرعواملاستفادهکنادوموجاببااالتواندازعاملکار،می

2(9-1)نمودار

توسعهگردشگریسببباالرفتناشتغالدربخشکشاورزیبهطورغیرمستقیممیشودزیاراباا

باالرفتنتقاضابهسببورودگردشاگران،تولیاداتوقیماتمحصاوالتکشااورزیتحاتتااثیرآن

.(29.6)یزدیوسقائی،افزایشمییابد







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Redfoot,192,4891 

  گردشگري

 اشتغال در

 روستا4 شهر4

 طبیعت
 

توسعه 

 پایدار

،یگذارقانونریزی،برنامهگذاری،سیاست

 مدیریت


جریانسرمایهوبانکداری

توسعهزیرساختها

آموزش

پژوهشوشناختجاذبهها

هتلداریومیهمانداری

کنترلونظارتزیستمحیطی

نظارتبهداشتیکنترلو

جریانسرمایهوبانکداری

حملونقلانتظاماتبازیوورزش،امنیت،

(29.6توسعهپایدار)پاپلی،اشتغالو،گردشگری9-1نمودار
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 سطوح گردشگري  2-5

 


 




سطوحگردشگریعبارتنداز:6-1باتوجهبهنمودار

فرایندها،فعالیتهاوپیامدهایگردشگریوجهانگردی-2سطح

اندازهایطبیعی،آبوهوامحیططبیعیوجاذبهها:جاذبههایطبیعی،مناظروچشم-1سطح

وشرایطجوی،گردشگرانوجهانگردان،میزبانانومردممنطقة.

محیطمصنوعی:فناوریهایصانعتگردشاگری،سیساتمهاایاطالعااتی،تاسیساات-9سطح

زیربناییوروبناییصنعتگردشگری،سیستمهاینظارتیوحقوقیصنعتگردشگری،فرهنگ

گردشگری،بخشمسافرتی،بخاشتاسیسااتاقاامتی،بخاشخادماتوبخشعملیاتی-6سطح

گردشگری،بخشخدماتتفریحی،بخشخدماتتغذیهای

فعالیتهایمدیریتیوسازمانیگردشگری-6سطح

سازمانهایبخشخصوصیوبخشعمومیمرکز:

2سطح  

2سطح  

9سطح  

6سطح  

6سطح  

 مرکز

سطوحاصلیصنعتگردشگری6-1نمودار  
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یاچههااستکهها،دریاهاودرمانندکوه،جاذبههایطبیعیمقصدگردشگری،رکناصلیپدیدۀ

کنند.دیگرعاملبهآنمقصدخاصسفرسببمیشودگردشگرانوجهانگردانبرایدیدنآنها،

محیطمصنوعیاستکهساختهدستبشراست.یکیازمهمتریناجزایاینگردشگری،موثردر

کنندۀمنعکسفرهنگمردمهرمنطقه،است.فرهنگ ساکنان منطقة میزبان محیطمصنوعی،

یابد.بااجرایبرنامههایگردشگریتغییروتحولمیاست.اینفرهنگ،ویژگیهایساکنانمنطقه

یکیدیگرازاجزایمحیطمصنوعیاستکهفقطبرایارائهخدمات،تاسیسات زیربنایی مقصد

ب،شبکهارتباطاتبهگردشگرانبهوجودنیامدهاست.تاسیساتزیربناییمانندجادهها،شبکهفاضال

وبسیاریازامکاناتبازرگانیوخدماتبرایبرآوردننیازهایروبهافزایشساکنانمنطقهایجادشده

است،اماتاسیساتبهگردشگراننیزخدماتارائهمیدهند.تاروبناییمقصدگردشگری،شاملآن

جهانگرد گردشگرانو تامیننیاز منظور به که اینامکاناتیمیشود برخیاز است. شده ایجاد ان

جذاب مناطق و خودرو اجارۀ ،مراکز کنفرانس ،مراکز ها ،رستوران ها :هتل از عبارتند امکانات

گردشگری.

یکیازجدیدترینوموثرتریناجزایمحیطمصنوعیاستکهدرشکلگیریخدماتو،فناوري

اززمانپیدایشگردشگریمدرن،فناوریمحصوالتگردشگریوتجربیاتسفر،نقشبهسزاییدارد.

درشکلهایمختلفآنازابداعوتولیدهواپیماهایجتگرفتهتاتوسعهشتابندهفناوریمخابراتی

ورایانهای،تاثیراتیعمیقبرپدیدهگردشگریداشتهاست.

مصنوعیبخشدیگر محیط از ،اطالعات ی گردشگر جذب در موفقیتمقصد طوراست. به

فزایندهایبهتواناییآندراستفادهازاطالعاتبستگیدارد.اطالعاتگردشگریبهچنددستهتقسیم

میشوند:

اطالعاتیدربارهمیزانرضایتگردشگرانفعلیازکیفیتسفرویامیزانبهرهمندیآنهااز-الف

تجربیاتآن؛

-ب بازار ظرفیتبالقوه یا توان دربارۀ مقصداطالعاتی توسعه و  انتخاب برای ،که گردشگری

گردشگری،ضروریاست؛

اطالعاتیدربارۀفعالیتهایهمکارانورقیبان،-ج

اطالعاتیدربارۀوظایفوعملکردمردممقصدبرایسودبخشیفعالیتگردشگری؛-د

بخشیا-ه مثابه گردشگریبه از حمایتساکنانمقصد میزاندرکو نظاماطالعاتیدربارۀ ز

اقتصادی.–اجتماعی



مبانینظریوپیشینهتحقیق:دومفصل

 

19 

 

نظام کلی نظارت دولتی بر  ،جنبهایازگردشگریکهاغلببهاندازۀکافیبهآنتوجهنمیشود

)نظامنظام گردشگري گردشگری در نظارت نظام داشتکه توجه باید امروزه قانونیاست. های

بازارجهانیتاثیرمیبرتواناییهایمنطقه،سیاسیومالیتنظیمکنندۀوظایفآن(، میزبان،در

میکند. سودآوریشرکتهایمختلفایفا نقشمهمیدر کلی،گذاردو نظامنظارتیهربهطور

.تدستخوشتغیییراتیشودممکناسکشوریازفرهنگآنکشورنشاتمیگیردودرگذرزمان،

بهوجودمیآیند.گاهیاینتغییراتبسیارعمدهاندودریکدورۀزمانیکوتاه

ومحل؛هایمشابهرانیوسازمانهایاتوبوسراهآهنوشرکت،بخشعملیاتیشاملخطوطهوایی

متلاقامتشاملهتل مهمانسرا، و بخشها جذبمیکنند. گردشگرانمختلفیرا هاییاستکه

قیمته با فروشیهاتیمختلفاستکه اغذیه و شاملرستورانها اییمتفاوتخدماتغذایینیز

(29.6،غذایگردشگرانراتامینمیکنند.)یزدیوسقائی،



 به مثابه یک دانش میان رشته اي گردشگري  2-6

برایتحققگردشگریبایدمجموعهایازرشتههایعلمی)مانندجغرافیا،تعلایموتربیات،علاوم

ماهیتیچندرشاتهرساندندوبهآن،بهآنیاریمیاجتماعی،روانشناسی،مردمشناسیواقتصاد(

ایمیبخشیدند.

رادردومرحلهاصلینشانمیدهدسیرتکاملیرشتهجهانگردیوگردشگری،6-1نمودار
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بایدازجنبههایگونااگونوباابهاره،گردیبهمثابهیکدانشمیانرشتهاینبرایشناختجها

در،هایمختلفمرتبطبااگردشاگریرشته.بهبررسیآنپرداخت،هایمختلفعلمیگیریازرشته

آمدهاست.6-1نمودار

دانشهاواطالعاتگوناگونمرتبط رشتههایمختلف،اطالعاتیرادرزمینهگردشگریفراهمآوردند.

باگردشگری،باهموبهصورتیک

 مجموعهمنسجمارائهشدند.

گردشگریبهمثابهیک

دانشمیانرشتهایو

 مستقلمطرحشد.

گردشگریبهمثابهیکدانش

 چندرشتهایمطرحشد.

م2331دههم2361دهه

گردشگری6-1نمودار تکاملرشته )2979)الوانی،دهدشتی،سیر پور( خواجه نقلاز (..29،به
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 چشم انداز جامع( گردشگري نوین )جهانگردي در  2-7

،دسترساییاافتنباهامکانااتوتوانااییجهانگردیامروزبههمراهمجموعهایازتمایالت،حرکت

هایمالی،مسافرتتودههاراامکانپذیرساخت.امروزهجهانگردیفقطمختصخانوادههایمرفاهو

ثروتمندنیست،بلکهمیلیونهانفرازمکانهایتازه،دیدنکردهوعالقهمندبهشناختهرچهبیشتر

ددرحالیکهعصرجدیدیازجهاانگردیآغاازشادهمحیطزندگیخودوکسبتجربیاتجدیدهستن

تعدادزیادیازعوامالبارونزابارآناثرخواهنادگذاشاتاستوسیرتکاملیخودرامیپیماید،

.(.-1و7-1)نمودار

 توسعه گردشگري  بر عوامل اثرگذار  2-7-1

گردشگریتاثیردارندعبارتنداز:عواملیکهبرتوسعه(7-1نمودار)

 

 حقوق

 حملونقل

 علومتربیتی

 جامعهشناسی

 مردمشناسی

 باستانشناسی

 علومسیاسی

 محیطزیست جغرافیا

 کشاورزی

 علومورزشی

 بازاریابی

 ارتباطات

 هتلداری

 روانشناسی

 اقتصاد
 مدیریت

شناختگردشگریبه

ایمثابهچندرشته  

(..29،بهنقلازخواجهپور)(2979ابعادگوناگونمرتبطباگردشگری)الوانی،دهدشتی،6-1نمودار

 (2976)رضوانی،
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 , 2336WTOعواملاثرگذاربرتوسعهگردشگری7-1نمودار



 ماتریسی بررسی عوامل جذب توریسم مدل 2-7-2

 

تلویزیون،ویدئو رسانههایگردشگریرادیو

ارتباطی های ،سیستم سفر ،راهنمای

 واینترنتی

و بخشحمل المللینقل بین اصلی

ی،کرایهماشین،جادهاخطوطهوایی،

شرکت آهن، اتوبوسهاراه رانی،ی

 دریایی

عوامل موثر بر جذب 

 توریسم
مهمانسرا اقامتی اماکن

ویالهاتمعمج تفریحی ،های

ومسافرخانه مهمانپذیرها ها

 پالژها

جاذبههایزیارتیفرهنگیهنری،

هایمحلیرقصآرامگاهجشنهاو

 غارهاقلعههاوکاخها،

ورزشی، ،استادیومامکانات

دوشنا،استخر وپیست

فوتبال،میدانی، زمینزمین

تنیسوالیبال، زمین،زمین

هندبال،بسکتبال، زمین

 اسکواش،

و توریستحمل اتوبوس ها،نقل

بخار،قطارکابلی -دوچرخه،قطار

هارودخانه،مترو،قایقرانیسواری،

 کانالها

تغییراتاجتماعیو

 ترکیبجمعیتی

ونقل   ساختارحمل  

 توسعهتجاری

توسعهمحصوالت

 درمقصدمسافر

توسعهخدمات

 ومتصدیان

 ساختارتجاری

مسافرت

 توسعهمالی

 عواملبرونزا

 نیرویبازار

تغییراتسیاسی،قانون

گذاریومقرارت

 توسعهفناوری

 امنیتدرمسافرت

 

 بازاریابی

کامپیوتریوسیستمرزرو

موردپایگاهاطالعاتیدر

 مقصدها

 توسعهمنابعانسانی

گریتاترموزهها،مکانهاجاذبههایگردش

جاذبههاییهنری،اهالریگ،تاریخی

هایمکانطبیعیباغهاسرگرمیهاو

تفریحی
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 انواع گردشگري ورزشی   2-8

پردازیم.آنمیدیدگاههایمتفاوتیازانواعگردشگریورزشیوجودداردکهبهچندمورد

  1گردشگري ورزشی از دیدگاه گیبسون  2-8-1

ورزشیشامل کلیمیگردشگری رفتار سه رویداد1تماشاگران-2باشد: شرکت(:9)گردشگری

فعالشاملآموزشیاران، راهنمایانهستند.،مربیانکنندگانغیر ناظرینو  به گروه6تماشاگران

اند:ذیلتقسیمشده

پرداختکنندههزینهیابدونپرداختهزینه)تماشاگران(تماشاگران-

پرسنلحمایتیرسمی)مقاماترسمی،کارکنانرویداد(-

 پرسنلحمایتیغیررسمی)خانوادهها،دوستان(-

رسانهها)گردشگران،عکاسان،گویندگانرادیووتلویزیون(

 (:2)گردشگري فعال 1شرکت کنندگان

 ورزشکارانحرفهای)المپیکها،لیگهایحرفهای،مسابقاتقهرمانیدانشگاهها(

 ورزشکاراناوقاتفراغتجدی)گلف،مسابقاتاتومبیلرانیوغیره(

 ورزشکارانتندرستیوآمادگیجسمانی)دوندگان،دوچرخهسوارانوغیره(

 ه(ورزشکاراناجتماعیوتفریحی)بولینگ،اسکیسرعت،تنسوغیر

بازدیدکردنیاگرامیداشتنجاذبههایمشهورورزشی)گردشگریخاطرات(.یا:6نوستالوژي

اهمیتاست:مشلموزه سومیننوعگردشگرورزشیهستندکهمعموالَجاذبههایذیلبرایآنها

رویدادهایتاریخی.انجمنهایورزشیوهایورزشی،سالنهایمشهور،رستورانها،



                                                             
1. Gibson ,1991 

2. Watching  

3. Event Sport Tourist      

4. Particpating     

5. Active Sport Tourism   

6. Nostalogia Sport  Tourism  

(6.،ص29.9مدلماتریسیبررسیعواملجذبتوریسم)اسماعیلی،.-1نمودار  
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 1استاندیون دیدگاه دي ناپ و گردشگري ورزشی از  2-8-2

وسایعاساتوحجامگساتردهایازدیدگاهدینااپواساتاندیونبسایارگردشگریورزشیاز

گیرد.میفعالیتهایانسانیرادربر

تعطایالتفقاطبارایشارکت-2حالاتمایباشاد:9ازدیدگاهدیناپتعطایالتورزشایباه

گلفواسکی.مثلهایورزشیدرفعالیت

ورزشدرایننوعازتعطیالتهدفنیستبلکهافارادازتساهیالتورزشایموجاوددرمحال-1

تعطیالتاستفادهمیکنند.

ازبازیبهصورتغیررسمیمثلوالیباالسااحلیآنافرادرزشیاختصاصیکهدروتعطیالت-9

مشارکتمینمایند.








 

 

                                                             
1. De  Knop  and  Standeven ,1991 

 گردشگري 

  ورزش  وابستهبه

 مسافرتکاری مسافرتتفریحی

 ورزشغیرفعال ورزشفعال ورزشغیرفعال ورزشفعال

 مستقل سازماندهیشده
مسافرتبرای

 فعالیتورزشی

انجامفعالیتدر

 مسافرت

 ورزشگروهی ورزشفردی مستقل سازماندهیشده

 (.233استاندیول)دیدگاهدیناپو3-1نمودار
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 گردشگري ورزشی مورد در دیدگاه پیتز  2-8-3

 پیتزگردشگریورزشیرابهدوقسمتتقسیمکرد:











گردشگریورزشیدیدگاهپیتزدر21-1نمودار

 

 ان و زاهار در مورد گردشگري ورزشیدیدگاه کورتزم  2-8-4

(گردشگریورزشیرابهپنجبخشتقسیمکردند:2337)1کورتزمانوزاهار

تورها-6گذر،ورویدادهاوگشتو-6هایدریایی،مسافرت-9ها،اردوگاه-1ها،جاذبه-2

محیطیرابرایورزشجهتگردشگرانمهیامیسازند.جاذباههاامای:جاذبهها،جاذبه ها -1

توانندطبیعی)پاارکهاا،کوههااوحیااتوحاش(یاسااختهدساتبشار)ماوزههاا،اساتادیومهاو

فروشگاهها(باشند.

گریورزشیشامل:جاذبههایگردش

پارکهاییکهفقطبرایورزشمیباشندمثلپارکهایآبی،اسکیرویآب.

 پیادهرویبراییافتنطبیعت

موزههاومکانهاییکهمربوطبهمیراثورزشیاست.مثلسالنوموزهمشهوربیسبالدرتوکیو

 .ژاپن

 ثلاستادیومهاوسالنهایسرپوشیدهمورزشیکهفقطبرایرویدادهایورزشیهستنداماکن

فروشگاههایورزشی.بعضیازفروشگاههابهعنوانیکمقصدبرایگردشگرانورزشیمیباشاند

میلیونبازدیدکنندهداردوفروشاگاه986مثلفروشگاهباسپرودراسپرینگفیلدمیسوریکهساالنه

 درجذبتوریستاست.2شماره

بخشتقسیمکردند:6هارابهدرتقسیمبندیدیگریجاذبه

تفریحات-6رویدادها-9جاذبههایطبیعی-1جاذبههایفرهنگی-2



                                                             
1
Kurtzman and Zauhar ,1991  

برایمشارکتورزشی)سفرسفر-2

یکفعالیتورزشی،فعالیتشرکتدر

تناسباندام،تفریحیآمادگیجسمانیو

                 (،اوقاتفراغت

برایتماشایورزشهاتماشایورزشی)سفرسفر-1

تفریحیتناسباندام،آمادگیجسمانیو،فعالیت

 رویداد(،اوقاتفراغتو
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(نشاندادهشدهاست:22-1تقسیمبندیجاذبههادرنمودار)



 
 
 

اردوگاههایورزشیمحوطهایاستکهدرآنیکسریفعالیتهاطرحریزی:هااردوگاه-2

ایناردوگاههاشاملاردوگاههایورزشهایشدهاستوورزشبهعنواناولینهدفآنمی باشد.

آبیوبرفی،اروگاههایچشمههایآبمعدنی،اردوگاههایگلفوتنیسوکنکاشطبیعتباتمرکز

رویماجراجوییدرفضایآزادمیباشدکهدربعضیازمراکزدارایتسهیالتبااستانداردوکیفیت

)اردوگاه2نوگردشگرانورزشیقرارمیگیرند.کمپهایورزشیباالییهستندکهدراختیارورزشکارا

ارائهمیدهند اینموردفعالیتدارندوجلساتتمرینیوسازماندهیشدهرا هایورزشی(نیزدر

.مثلکمپهاییبرایشنا،ژیمناستیک،بیسبالوالیبال.البتهدرسالهایاخیرکمپهایخانوادگیو

است.بزرگساالنروبهافزایش


                                                             

1
 Sport Camps   

 جاذبه ها 

 تفریحات  رویدادها  جاذبه هاي طبیعی  جاذبه هاي فرهنگی 

 مناطقتاریخی

 مناطقباستانی

 سبکمعماری

 غذاها

هایتاریخیمقبره  

 مناطقصنعتی

 موزهها

هاقومیت  

هایموسیقیکنسرت  

 تاتر

 مناظرطبیعی

 مناظردریایی

 پارکها

 کوهستان

 گیاهان

 جانوران

 سواحل

 جزایر

 رویدادهایبزرگ

 رویدادهایاجتماعی

 جشنوارهها

 رویدادهایمذهبی

 رویدادهایورزشی

نمایشگاههای

 بارزگانی
 انواعصنوف

 دیدنمناظر

 گلف

 شنا

 تنیس

 پیادهروی

 دوچرخهسواری

ورزشهایبرفی

 وزمستانی

تقسیمبندیجاذبههایگردشگری22-1نمودار  
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:اینسفرهاشاملتمامیمسافرتهاییکهباقایقوکشتیصورتمیگیردمسافرتهاي دریایی-3

وعلتمسافرتورزشیمیباشد.دراینمسافرتهابیشترکشتیهادارایمجموعهایازمکانتفریح

مامکاناتیبی،ورزش،باندفرودهواپیماوامکاناتیمثلهتلهامیباشند.دربعضیازاینکشتیهاه

نظیربرایگلف،تنیس،غواصیبهکمکلولهوماسک،اسکیرویآبوغیرهاست.

رویدادهایتورها:-4 به تورهایگردشگریورزشیتورهایگردشگریورزشی،بازدیدکنندگانرا

اینکه بستگیبهمحلشانو ورزشی،تسهیالتومقاصدموردنظرشانمیبرندفعالیتاینتورها

وشهستندیاسازمانیافتهبهعنوانمثالبراییکتوراسکی،یکتورامکاناتیبرایاقامتوخودج

تهیهنمیکندومسافرتنیززمینیاستولیتوردیگرکهسازمانیافتهمیباشد غذاوبلیترا

همهاینامکاناترفاهیرابرایمسافرانشتهیهمیکند.

 :رویدادها -5 ورزشی ،تماشاچیانفعالیتهای کنندگان شرکت از ای مالحظه قابل تعداد که

،بازدیدکنندگانرابهخودجذبمیکند.مثلبازیهایالمپیکومسابقاتجهانی.

و هینگ ):2هیگهامدیدگاه سال با(1119در مرتبط ورزشی گردشگری  هیگهام و هینگ

تندرستیرابهسهحیطهتقسیمکردند:
















                                                             
1. Hinch,Higham,8002 

گردشگری
ورزشی

رویدادهای
بزرگ

تفریحات
سالم

سالمتی
وتندرستی

 حیطههایضمنیآنوگردشگریورزشی21-1نمودار
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 جلب کننده و بازدارنده روابط بین عوامل سوق دهنده ،  2-9

عواملجلبکنندهوبازدارنادههارتحقیقاتبهعملآمدهنشانمیدهدکهعواملسوقدهنده،

انجاامشادمهمتاریندالیال2تأثیرگذارند.درپژوهشیکهتوسطکازاک1رفتارمسافرتهمبرسهبا

مسافرانآلمانیبهمالترااینگونهعنوانکرد:آبوهوا،دسترسیبهسااحلودریاا،طاولمادت

پرواز)نزدیکیبهمقصد(،سطحقیمتهاومحلجغرافیاییمقصد.وآنگردشگرانآلمانیکهترکیاه

دریا،سطحقیمتها،فرهنگومردم،وراانتخابکردهبودندبخاطر:آبوهوا،دسترسیبهساحلو

مناظروچشماندازهاعنوانکردهبودند.درمورددیگرعواملسوقدهندۀمثلسن،جنسیت،میازان

درآمدونوعفرهنگوحتینژادوارتباطشانباعواملبازدارندهنیزتحقیقاتیانجاامشادهاسات.کاه

یاجوانترهاتمایلبیشتریبهحضوردر1یوجودداردارتباطمنف1بینسنوانتخابگردشگریفعال

وزناندرمورداوقاتفراغتازمحدودیتبیشترینسبتباهماردانبرخوردارنادو2جامجهانیدارند

6محدودیتهایمالیبیشتریراحسمیکنند.



 دیدگاه هینگ و هیگهام 2-9-1

منابعاساسایبارایتوساعهگردشاگریعواملجلبکنندهو(1119ازدیدگاههینگوهیگهام)

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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 (1119منابعاساسیبرایتوسعهگردشگریورزشی)هینگوهیگهام،ندهونعواملجلبک2-1جدول

 منابع مورد نیاز بخش ورزش منابع مورد نیاز صنعت گردشگري

،کوهمنابع طبیعی: پارکهایملی،مناظر،دریاچهها

 ها،رودخانهها،ساحل

باز فضای ،تسهیالت ملی :پارکهای طبیعی منابع

،جنبههایجغرافیایی)کوهها،صخرهها،چشمهآب

 معدنی،دریا(

اقامتامکانات وزیرساخت ها : حملونقل،مکان

 ،پذیرایی

ورزشیاستادیوم،فضاهایامکانات وزیرساخت ها :

 ،زیرساختهایحملونقل،غذاخوری،پذیرایی

توالتعمومی،پارکینگ،تابلوهایتاسیسات رفاهی:

 راهنما،پناهگاه

توالتعمومی،پارگینگ،تابلوهایتاسیسات رفاهی:

 راهنما،پناهگاه

خدماتاطالعخدمات اطالع رسانی گردشگران :

اینترنتی رسانی ،اطالع بازدیدکنندگان رسانی

 دماتبروشوروبلیط،آژانسهایگردشگری،خ

یاخدمات ورزشی : ،کرایه وسرپرستی مربیگری

ومدیریت ،انبارداری ورزشی یالباس وسایل خرید

از گیری ،پیش تمرینی ،امکانات وامنیت ،نظارت

 آسیبوامکاناتپزشکی،امکاناتعلمیوپژوهشی

برنامهریزیوتوسعه،برنامهسازمانهاي گردشگري :

،بازاریابی مقصد تصویر ،بهبود راهبردی ریزی

های ،پژوهش بازدید های ،برنامه گردشگری

 گردشگری،ارتباطبادیگرصنایع

باشگاههایورزشی،گروههایسازمانهاي ورزشی 

اجتماعیوداوطلب،مدیریت،توسعهامکانات،بودجه

رسانی اطالع ،خدمات شیپ ،بازاریابی،اسپانسر

 ،تجارت

جادهای،ریلی،هوایی،دریاییخدمات حمل ونقل :

،مسیرهای موتوری (،قایق المللی وبین )داخلی

،دوچرخه تاریخی ،مسیرهای گردشگری

 وموتورسواری،بالون

جادهایریلی،هوایی،دریاییخدمات حمل ونقل :

 )داخلیوبینالمللی(

هاسرگرمی ها وفعالیت ها: جذابیت

خریدک، ،مراکز ها وحش ،باغ ازینوها،سینماها

  ،سرگرمیهایشبهنگام،کلوپشبانه

سرگرمیهاوفعالیتها:فضاهاومکانورزشی)میدان

،استخرهای ها تفریحی،ورزشگاه اسکیتیخ،مراکز

شنا،دیوارهایصخرهنوردی،زمینهایگلف،ساحل

 ،موزههایورزشی،مراکزخرید،سرگرمیدرشب
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 همکاراندیدگاه چالیپ و   2-9-2

هوبازدارندهدادنعواملسوقدهنده،جلبکنندمدلمفهومیزیررابراینشان1همکارانچالیپو

 عنوانکردند

 

،29-1نمودار دهنده سوق عوامل ارتباط مفهومی ومدل )جلبکننده  Chalip etبازدارنده

(29.9()هنرور،.233



هایمرتبطباورزشاستوازآنجااکاهایانبخاشتنهاادربرگیرنادهگردشگریورزشیفعالیت

عناوانتماشااییاکپیگیریحوادثورویدادهایورزشینیست،بهگردشگریورزشینهفقاطباه

شاودگردشاگریورزشایطیافگساتردهایازعنوانعاملسفرنیزتوجهمیحادثهورزشی،بلکهبه

جراجویانهتاگردشگریتفریحیرادربرمیگیرد.ازآنجاکهگردشگریپسامدرنگوناهگردشگریما

اپساامدرنشاکلمایدهاد .(29.1)یازدیوساقایی،ایحقگذراناوقاتفراغترادرعصرفارا

گردشاگریورزشاینیازگوناهایازگردشاگریپسااامدرنمحساوبمایشاود.ازایانرودومقولااه

ایکاهورزشگوناهجویناد،باهتباطمتقابل،تنگاتنگوتاثیرگذاریسودمایگردشگریوورزشازار

داردورویدادهایبزرگورزشی،بهخودیخودازمهمترینحجمقابلتوجهیازافرادرابهسفروامی

ایکشورهابهحسابآمدهوتااثیربسازاییدروجهاهگردشاگریکشاورهایمیزباانهایدورهجاذبه

                                                             
1. Chalip et al. 

 عوامل سوق دهنده

 

 هاي جمعیت شناختی ویژگی

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

 

 انگیزه هاي مسافرت          
 رهایی از محیط یکنواخت      

 یادگیري در مورد کشور میزبان 

 اجتماعی شدن         

 عوامل  واسطه

 
 جذابیت ها

 جذابیت رویداد

 

 محدودیت ها
 خطر جانی 

      محدودیت مالی

انگیزه به حضور در 

 رویداد 
 

 تمایلبهحضور
  امکانپذیربودنحضور

 نتیجه
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برآنفوایداقتصادیگردشگریورزشینیزیکیازدالیلتوجاهباهگردشاگریورزشایعالوه.1دارد

ایکهگردشگریورزشییکتجارتچندمیلیوندالریاستکاهدارایساریعترینباشد.بهگونهمی

رودکاهمایالدیانتظاارمای1122تریلیوندالردرسطحدنیااستوتاسال6/6رشد،یعنیحدود

اقتصادبومیرادربرگیرد.رویدادهایورزشیکهدرکشاورهایمختلافبرگازارمایدرصد21حدود

شودخودمیتواندبهعنوانجاذبهاصلیگردشگریورزشی،ضمنجاذبگردشاگران،ساببشاکل

گیریفوایداقتصادیبسیاریگردد.بهعنوانمثالمیتوانیادازمطالعااتکایلایدرزمیناهفوایاد

درکرهوژاپناشارهکرد.گردشاگری1111جامجهانیفوتبال گردشگریورزشیاقتصادیحاصلاز

هاامیلیاونتوانادده(مای29.6ورزشیدرچارچوبژئوپلتیاکگردشاگری)پاپلییازدیوساقایی،

عناوانمثاالاساترالیاهایالمپیکوجامجهانیجذبکنند.بهتماشاگر)گردشگر(رابهسمترقابت

6/6ساال21شوددرطاولبینیمیلیوندالرهزینهکردوپیشبی7/2سیدنی،1111برایالمپیک

بیلیوندالردرآمدازاینراهکسبکندفوایدکوتاهمادتومساتقیمحضاورگردشاگرانورزشایدر

هایشاغلیوفوایادبلنادمادتوغیرمساتقیمآن،رشادوکشورمیزبانپولوثروتوایجادفرصت

دیکشورهااستکهاینامرازطریقحضورمتماادیومساتمرهایصنعتیواقتصاتوسعهزیرساخت

گردشگراندرمناطقمختلفحاصلمیشود.براینمبنامیتوانگردشگریورزشیرابراساسیاک

نگرشپساساختاریموردبررسیقراردادوبیاننمودکهگردشگریورزشیدرعصرپساامدرنیکای

کشورهادرجذبسرمایهودرآمداست.)ویکیپدیا،مازنادرانازاهرمهایژئوپلیتیکگردشگریبرای

،29.7)


 ایران ایجاد تشکیالت گردشگري در 2-11

صنعتتوریسمازنیمقرنپیشبهاینطرفبهمنظورشناساندنمفاخرایرانوتمادنکهانایان

ایدروزارتداخله)کشور(باهاداره2926سرزمینباستانی،رسماًشکلگرفتوبرایاولینباردرسال

یاتیباهصاورترتاسیسشد.فعالیتاینادارهمحدودبهچاپنش"ادارهجلبسیاحانوتبلیغات"نام

هایکوچکراهنما،بهمنظورراهنماییتوریستهاومعرفیایارانازنظارجغرافیاایی،سیاسایکتابچه

،ادارۀماذکور،جاایخاودراباه2911ساال،اجتماعی،وتهیهوتوزیاعآنهااگردیاد.بعادازشاهریور

داد.اینشوراهفتهاییکباردروزارتکشورتشکیلمیشدواماوراداریآن«شورایعالیجهانگردی»

اهمیتجلبتوریستخارجیباتوجهباه2999راادارۀسیاسیوزارتخانهمزبورانجاممیداد.درسال

نیحسنتفاهممیاانافارادکشاورهایمختلافماوردجنبههایاقتصادیآنوبهمنظورتحکیممبا

                                                             
1. Ritchie,8008  
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توجهدولتقرارگرفتوادارهامورجهانگردیمجدداًدروزارتکشورتشکیلشد.اینادارۀطایدورۀ

موفقبهانجامخدماتزیربناییچندیدرزمینههایمختلفتوساعهجهاانگردیجدیدفعالیتخود،

تهیةقوانینیمربوطبهورودوخاروجاتبااعبیگاناهراناامکشورشدکهازآنجملهمیتوانپیشنهاد

.(29.6)رضوانی،برد

زارتخاناههااوموسسااتنماینادگانونفاراز21شورایعالیجهانگردیمرکاباز2961سالدر

اماورمرباوطباهتشاکیلشادکاهبارامورجهاانگردی،دولتیوسهنفرازاشخاصمطلعوبصیردر

سطحعالینظارتداشت.ایجاداینتشکیالتیکسلسلهفعالیتهایتأسیساتیراجهانگردیکشوردر

موجبشدوباآنکهتحوالتانجامشدهغیرمتشکلوبدونبرنامهصورتگرفتولایتوجاهوعالقاه

خارجیانرابهبازیدازایرانافزایشدادوزمانیفرارسیدکاهعادموجاودوساایلپاذیراییمناساب

فیبرایجوابگوییبهتقاضایجهانگردی،نیازبهاقداماتاساسیدراینزمینهرامحسوستجهیزاتکا

امگردانید،بههماینلحااظبارایشاروعاقاداماتجادیتروماوثرتردرامارجهاانگردینخساتینگا

یایجاادهمااهنگیونظاارتبرکلیاهفعالیتهاایجهاانگردیکشاور،بنیانگذاریسازمانیمناسببارا

ساازمانجلاب»ساازمانیباهناام2961فاروردینساال27رتموجبشدکهدرتاریخبود،اینضرو

سازمانجلبسیاحانباوزارتاطالعاتوقاتادغاامشادو2969درسالتاسیسگردید.«سیاحان

باهمنظاورجلاوگیریاز.296اینوزارتتحتناماطالعاتوجهانگردیشروعبهکارکرد.درساال

هاومسائلمربوطبهامارجهاانگردیدرجهاتاعماالهنگنمودنتمامفعالیتتداخلوظیفهوهما

شورایانقالبچهارشرکت)شرکتسهامیتاسیساات.296/./12سیاستصرفهجویی،طبقمصوبة

شارکتساهامیمرکازخاناههاایایارانوشارکتجهانگردیایران،شرکتسهامیگشتهایایران،

رادریکدیگرادغامگردیدهوتحتعناوانبرایورزشهایزمستانی(سهامیسازمانمراکزجهانگردی

.(29.6سازمانمراکزایرانگردیوجهانگردیبابافتجدیدشروعبهفعالیتنمود)رضوانی،



 ایران تاریخچه تشکیل گردشگري ورزشی در 2-11

ازلحااظزشای،ور-تااریخیوطبیعایداراباودنهازارانناوعجاذباهجهاانگردی،کشورمابا

هایالزمدرسطحبسیارخوبیقرارداردامامتاسافانهتوجاهچنادانیباهایانموضاوعصاورتپتانسیل

نگرفتهاست.

دراینراستاپیشنهادتشکیلکمیسیونگردشگریورزشیبههیئتاجرائیکمیتهملیالمپیاک

هاساتکاهدرکشورمان،سال.گرفتموردتصویبقرار29.1/./23ارائهشدوآییننامهآندرتاریخ
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ایان6.اینموضوعرامدنظرقراردادهایم،امابهصورتحرفهایومتمرکز،ازابتدایخردادماهسال

موضوعآغازشد.باتشکیلکمیتهراهبردیگردشگریورزشایدرساازمانمیاراثفرهنگای،صانایع

استاینکمیتهباامعااونگردشاگریدستیوگردشگری،گامیاساسیدراینزمینهبرداشتهشد.ری

سازمانواعضایاینکمیتههمگیازمعاونانوروساایساازمانهاایتربیاتبادنی،صاداوسایما،

سازمانملیجوانان،کمیتهملیالمپیک،دانشگاهآزادوبرخیروسایفدراسیونهاهستند.درواقاع

عناوانعضاوکمیتاهانتخاابشادندتاادرکسانیکهدرارتباطباحوزهگردشگریورزشیبودند،به

فعالیتهاوسیاستگذاریهایکالنآندخیلباشند.بعدازتشکیلکمیته،دریاکجادولزماان

)ویکایبندیوتقویمورزشی،برنامهریزیهاییصورتگرفتتابتوانیمنخستینقدمهارابارداریم

.(29.7پدیا،

یریازمشارکتهایمردمیاقدامبرگزارینخستینفعالیتهاایگهاینکمیسیونبااستفادهوبهر

عیهایبااهدافزیرمنتشرساخت:اجرایینمودواهدافخودراطیاطال

پرکردناوقاتفراغت-1هاتوسعهامربازیوورزشبرایخانواده-2

حفاظتازمحیطزیست-6ایجادارتباطسالمبیناقشارمختلفجامعه-9

آشناییهرچهبیشتربامیراثفرهنگیومیراثطبیعی-6

ایجاداشتغالوتشویقآحادمردمبهمنظورمشارکتدرفعالیتهایفرهنگایورزشایطبیعات-6

(29.6()ادبی،1.-73،ص29.2مجتبوی،گردیوایرانگردی)



 ورزشی موجود در ایران -جاذبه هاي طبیعی 2-12

 تپه نوردي  2-12-1

عبارتخاصیاستبارایتفکیاکسایروسایاحتدرطبیعاتشاودوبیشاترورزشوتوریسام

تپهنوردیکهدروجهعامتروطباقتعریافبرخایمجاامعجهاانیماجراجویانهراشاملمیشود.

هتعبیرمیشاودوشااملزیارشااخ«طبیعتگردی»،همچونمرکزاطالعاتسیاحتیآمریکامعادل

حیاتوحش،دیدارازچشماندازهاوآثارطبیعیوآموزشوپژوهشدرطبیعتهاییهمچوندیداراز

وسفرهاییاستکهصرفاًبهمنظورتفریحدرطبیعتواستفادهازآنبرایتغییرحالوهوایزندگی

پهناه1مللای،دریاچهتاالبباینال61پناهگاهحیاتوحش،16پارکملی،7روزمرهانجاممیشود.

هزارکیلومترمربعجنگلیوازهماهمهمتار،قرارداشاتندر611کوهستانیبامسافتتقریبیبیشاز

هایطبیعتترینقطبتابدکهایرانیکیازمهمکشوربهرهمندازبیشترینتنوعزیستیبرمی6شمار
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بیاباانی،غارهاایبازرگهاایبایستمناطقییالقی،پهناهگردیدرجهاناست.بهاینمجموعهمی

هایبینظیرگیاهیوجانوریرانیزافزود.هایآبمعدنیونیزگونهکشور،چشمه

 صید و ماهیگیري  شکار،  2-12-2

شکارگاهبازرگدرایارانکاهبرخایازآنهاامثال211جاذبههاوتوانمندیهایموجود:بیشاز

ونههاایاصالیقابالشاکاردرایانشاکارگاهمنطقهحفاظتشدهجاجرودکهشهرتجهانیداردگ

–تشای–خرگاوش–روبااه–باز–مایش–گاراز-گرگ–خرس–پلنگ-آهو–کل–عبارتنداز:قوچ

دریاچاهوتااالبونیاز61اردک.مرغاابیو–مرغ–غاز–هوبره–تیهو–دراج–کبکدری–قرقاول

گیرد.هایکشورماهیگیریصورتمیتمامیرودخانه

 هاي زمستانی ورزش  2-12-3

اساسشاخصاقلیمیاحداثپیستهایاسکی)وجودیاکبرجاذبههاوتوانمندیهایموجود:

سانتیمترهرگزکاهشنیابد(61دورهسرددریکمنطقهکوهستانیکهدرآنطیحداقلچهارماه

هاایمرکازیودرسرتاسررشتهکوهزاگرسوبیشترینبخشازرشتهکوههایالبرزبهویاژهبخاش

غربیآنامکانایجادپیستهایاسکیوگسترشورزشهایزمستانیوجوددارد.

پیستاسکیوجوددارد.کهازایانمیاانساهمجموعاهدارای26درحالحاضردرایرانفقط

وپنجمجموعهنیزفقطدارایرستوران)دربنادسار،کلاوپامکاناتاقامتی)آبعلی،شمشک،دیزین(

هساتند.هشاتپیساتدیگارحتایازحاداقلنور،توچال،تاریکهمدانوپیامآذربایجانشرقی(،

امکاناترفاهیمحرومند.

 آبی هاي ساحلی و ورزش  2-12-4

دارایمرزسااحلیاسات.درسااحلدوسویشمالوجنوبایران،هایموجود:اذبهوتوانمندیج

شمالی،خزربزرگتریندریاچةجهان،میعادگاهتابستانیاغلببهسافردرکشاوربازرگایاراناسات.

باریکةساحلیایراندراینمنطقة،مابیندامنههایشمالیالبرزوساحلجنوبیخزرمجموعاهایاز

دادهاست.زیباترینچشماندازهایطبیعیایرانرادرخودجای

 بیابانگردي  2-12-5

سیصادهازاربیشازیکپنجممساحتکشورایرانرا)افزونبرهایموجود:جاذبههاوتوانمندی

هااییسایاحتیازهایایرانباهعناوانجاذباهبیابانبیابانهایواقعیدربرگرفتهاست.کیلومترمربع(

مشرفبودندورشتهکوهبلند-2موقعیتممتازیبههمگنانخوددردیگرنقاطجهانداشتهباشند:
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هایریزدانهورودیبهاینمناطقرابسیارافزایشدادهاست.درنتیجاهحجمآبرفتبهنواحیبیابانی،

دیگارتارازهاایایارانافازونبیابانایکهمتنوعترینعوارضجغرافیاییایماسهشماروارتفاعتپه

بخشمرکزیاینبیابانهااغلبحوضهآبریزحوزههایهیدرولوژیکیبسایار-1هایجهاناست.بیابان

وسیعیاست.درنتیجهوجودنواحیباتالقیمتعددیدربیابانهایایرانتنوعطبیعایایانمنااطقرا

بشدهاندبیابانهاایایارانگارمتارازدیگارناواحیعواملپیچیدهاقلیمیموج-9افزایشدادهاست.

حیاتکرهزمیندرکویرلوتایرانقراردارد.دراینمنطقهتنهامنطقهعاریاز-6بیابانیدنیاباشند.

بهطولصدوعرضپنجاهکیلومتر،نهتنهاهیچاثریازحیاتگیاهیوجانوریبهچشمنمایخاورد

ودباکترینیزدیدهنمیشود.بلکهمطلقاًنشانهایازوج

 غارنوردي کوهنوردي و  2-12-6

پامیرهیمالیا،اگرچهفالتایراننسبتبهکوهستانهایشرقآن،وتوانمندیهایموجود:جاذبهها

دارند.صدقلهمرتفعجهانقراردرشماروتبتارتفاعکمتریدارداماقللزاگرسوالبرز

 معرفی جزیره کیش 2-13

 کلیات 2-13-1

 نقاطدیدنی از یکی و هرمزگان استان در لنگه بندر شهرستان کیش بخش توابع ازایجزیره کیش

 ایان خواندند.شکلمی»قیس« نام به جزیرهرا این گذشته در.است ایران جنوب در هرمزگان استان

میلیاون یاک جزیره این.است شده واقع شیبکوه ساحل کیلومتری 21 در و است مانند بیضوی جزیره

.(2977بهزاد،کند)جذبمی خود به ساالنه را گردشگر نفر

 جغرافیا 2-13-2

66/26حادود در طاولی باا و باشادکیلاومترمای 66 محیط با شکل بیضیایجزیره کیشجزیره

 منقطه بلندترین ارتفاع .دارد مربع کیلومتر31معادل کیلومتر،مساحتی6/7حدود عرضی و کیلومتر

درجاه69/.6درجاهشامالیو91/16در جزیاره این .باشددریامی سطح از متر 96 حدود جزیرهاین

 آب مناابع زیاادی تعاداد و بوده دائمی رودخانه فاقد کیش ٔ جزیره شرقیقرارگرفتهاست.همچنین

دریاایی راه از بوشهر تا کیلومتر،2161هوایی راه از تهران تا کیش بین دارد.مسافت شیرینزیرزمینی

کیلاومتر.1هندورابی جزیره تا و کیلومتر31لنگه بندر تا کیلومتر،161عباس بندر تا کیلومتر،676

.2جزیاره ایان باا کاه باشادچارکمای بندر کیش، ٔ جزیره به ایران بندر نزدیکترین است.همچنین

(.2977بهزاد،)کیلومترفاصلهدارد
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 هوا و آب 2-13-3

-ساانتیگرادمای درجاه6/16جزیره ساالنه دمای میانگین و بوده مرطوب و گرم کیش هوای و آب

 درساردترین و میرود فراتر نیز سانتیگراد درجه 61 از بعضاً جزیره این حرارت درجه تابستان در .باشد

 بوده باال جزیرهبسیار این در هوا رطوبت .میشود تر خنک سانتیگراد، درجه 26 از ندرت به سال فصول

 .(2977بهزاد،بود) متصور غالب بصورت جزیره این برای توانرامی رطوبت%31و

 گیاهی پوشش 2-13-4

 ایرانیوکنار کهور بومی درختان خرما، هاینخلباغ به توانکیشمی جزیره هایگیاهیپوشش از

اشارهکارد ابریشم و کنوکارپوس آکاسیا، اکالیپتوس، پاکستانی)سمر(، کهور مانند بومی غیر درختان و

.(2977بهزاد،)

 معرفی جاذبه هاي گردشگري جزیره کیش 2-14

 کیش ساحل 2-14-1

زمیندرساحلماسهایکیش،ازجنسمرجانبودهودرزیرنورخورشید،درخششاینقارهفاام

جهانبیهمتاست.کیشدریایآبیرنگشفافوروشنیداردکهباعاثدارد.پدیدهایکهدرسطح

-میشودکفآنازسطحدریاهمپیداباشد.کارشناسمحیطزیستاینخاصیترابهوجودمرجان

هابهصورتطبیعیموجابتصافیهآبوهادرپیرامونجزیرهنسبتمیدهندومعتقدندکهمرجان

هستند.کیشبهنسبتوسعتخودداراییکیازوسیعترینساحلشفافیتوزیباییسواحلجزیره

هاستودردنیاکمترساحلیرامیتوانیافتکهدروساعتساواحلکایشقابالاساتفادهباشادو

مسافرانبتوانندباآرامشودورازغوغاهایسواحلمعروفدرآنبهاستراحتبپردازند.

تواننددرسواحلجنوبیوغربیجزیارهباهصایدبپردازناد.درضمنعالقمندانبهماهیگیریمی

راساتی،ترکیباینهابایکدیگر،سواحلکیشرابهیکیازجذابترینسواحلجهانتبدیلکردهاست)

29.3.) 

 شهر زیرزمینی کاریز 2-14-2

سالقدمتداردوآبشیرینقابلشربساکنانجزیرهراتاامینمای1611قناتکیشبیشاز

مترمرباعوساعت21111کردهولیاکنونبهیکشهرزیرزمینیشگفتانگیزبدلشدهکهبیشاز

(.29.3راستی،)دارد

http://www.kishtpc.com/photos_beach-%20of-%20kish.htm
http://www.kishtpc.com/photos_beach-%20of-%20kish.htm
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کارگزارانباتجربهآنزحمتتمامطراحیهایآنراکشیدهومیکوشندتاادرپاروژهبازساازی

ربریهایجدیادیقناتکیشکهاکنونکاریزکیشخواندهمیشودضمنحفظبافتتاریخیآنکا

ازاینشهرزیرزمینیبدستآورند.شهرزیرزمینیکاریزدرفازیکخودبهقسمتهایزیارتقسایمو

 قابلبهرهبرداریخواهدبود.

هایصنایعدستیایرانوجهان،رستورانسانتیوجدیاد،ماوزهساالنآمفایتئااترساالنغرفه

 کنفرانس،گالریهایهنری.

متریزیرزمینقراردارد.سقفآنهشتمتارارتفااعوبیشاترساقفآن26شهرکاریزدرعمق

میلیونسالقدمتدارد671تا171مملوازسنگواره،صدفومرجانهاییاستکهبانظرکارشناسی

وتکتکآنشناساییودارایشناسنامهرسمیاست.کارگزارانشهرزیرزمینیبراینباورندکهدو

ادرفهرستابنیهجهانیدرخواهدآورد.ویژگیکاریزر

اولاینکهکاریزدردلتنهاجزیرهمرجانیدنیاواقعاست.دومآنکهتنهابناییاستکهسقفمملو

ازصدفهاومرجانهایطبیعیاست.صدفهاومرجانهاییکاهبارایبازدیادآنهاادوراهوجاودداشاته،

هایآزادواکنونکاریزفصلیجدیادواساتثناییدرپایشبازدیدازموزههایطبیعییاغواصیدرآب

رویتمامیدوستدارانطبیعتگشودهکهبیواسطهخواهندتوانستازبزرگتارینمجموعاهمرجاانی

بازدیدکنند.

هایبرداشتشدهازکاریزدارایخواصدرمانیزیادیاستکهدردرخاتمهگفتنیاستکهخاک

یفراوانخواهدداشت.اینامرهمراهباخدماتگوناگونیهمچونتاسایساستفادهها"گلدرمانی"

مترمربعدررویزمینکاریزاحداثخواهد61111مراکزاقامتی،تجاریوتفریحیدرزمینیمعادل

گردید.زمینسطحیکاریزبهپارکوسیعیبدلخواهدشدکهدارایدوتپهمرتفعخواهدباود.ایان

خاکهایبرداشتشدهزیرزمینساختهشدهوبهچشمانادازباینظیارجزیارهکایشبادلهاازتپه

(.29.3راستی،)خواهدشد

 شهر باستانی حریره  2-14-3

بقایاییدرمرکزساحلشمالیجزیرهقرارداردپ،بهاحتمالبسیارقویبهدورهساساانیانواوایال

بالغبرسهکیلومترمربع،بازگوکنندهاینمطلباساتدورهاسالمیبرمیگردد.اینبقایادروسعتی

کهروزگاریشهریبزرگوآباددراینمنطقهوجودداشتهوجمعیتکثیاریرادرخاودجاایمای

دادهاست.
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هااآنچهامروزازاینشهربرجایماندهحجمیازمعماریشهریاستاماکمتروبهندرتطااق

ایماندهاستجزپارهایمواردکهپوششهایطاقیشکلسانگیازهاسالمبرجهاوسقفوپوشش

گزندتخریبدرامانماندهاست.

بقایایشهرحریرهدرامتدادساختمانهایبندرگاهودفاترآن،قابلدیدناست.طبقنظرساازمان 

(.29.3راستی،)میراثفرهنگی،شهرحریرههشتصدسالقدمتدارد

  یونانی کشتی 2-14-4

گرمتابستان،چهارممرداد کشتییونانیجاذبهتوریستیدیگریازجزیرهکیشاست.دریکروز 

کشاتیعظیمایرادیدنادکاهدر سالهزارسیصدوچهلوپنجهجریشمسی،بومیانجزیرهکیش

همیلتونباهفتهزاروشصتویاک ساحلهزاروسیصدوبیستودوشمسیتوسطشرکتویلیم

"،"شیپورامپراطور"شدهبودکهابتدا صدوسیوششمترطولدربندرگالسکوساختهتنوزنو

،نامگرفت.تماشاای"کوالئف"وبعد"همدان"،"فارس سیروس"،"سیروسفارس"،"ناتورالیست

(.29.7قیامی،)فراموشنشدنیاست"یونانی کشتی"غروبخورشیددرپشت

  روستاي باغو 2-14-5

هایقدیمیکیشاستکهدرجنوبغربیجزیرهقراردارددرحالحاضر،اینآبادیباغوازآبادی

جزچندخانواردامدار،سکنهدیگریندارد.دربینبومیان،حاصلخیزیاینمنطقهزبانزداست.

خاوردکاهدرآنمیاان،مجموعاهدراینمنطقهبیشهانبوهیازانواعدرختانبومیباهچشاممای

رختانکهنساللورزیباییچشمگیریدارد.بهمنظورگسترشامکاناتتفریحیوتوسعهفضایسبزد

پاارک»هایطبیعیروستایباغوکهازخاکیمستعدبرخورداراستبرداریاززیباییدرجزیرهوبهره

(.2977بهزاد،)هکتاردراینمنطقهاحداثشدهاست61باوسعت«دلیران

 خزندگان نمایشگاه 2-14-6

ازیکصدگونهخزندهازخاانوادهمارساانانباهنماایشگذاشاتهشادهاسات. درایننمایشگاهبیش

 پیتونآفریقاوآمازون،سوسمارایگوانهماداگاساکار،عقاربسایاهامپراتاورآفریقاا، مارهایعظیمبوا،

خزنادگانهساتند. ازایانگوناههااییهایبزرگوپرندهخواربرزیلینمونهمارپرندهتایلند،عنکبوت

جنبپارکآهوانمراجعهکنند.ایان توانندبهکانونهنرواقعدرعالقمندانبهبازدیدازنمایشگاهمی

شود.درکانونهنارامکانااتآهوانمنتقلمی نمایشگاهدرآیندهنزدیکبهسالنمخصوصیدرپارک
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ناریتادارکدیادهشادهاساتکاهدراختیااراختصاصایه هایوسیعدیگریبرایبرپایینمایشگاه

(.29.7قیامیراد،گیرد)می هنرمندانداخلیقرار

 درخت لور  2-14-7

درختانمحلیجزیره،بعنوانگنجینههایطبیعی،جذابوزیباهستند.درختلوریاانجیرمعابد،

کند.پوساتکهنساالمعروفتریندرختجزیرهاست.ایننوعدرختدرنواحیجنوبیایرانرشدمی

درختلوروبرگهاوریشههایشکهازبدنهاصالیآنآویازانهساتند،آنراازساایراناواعدرختاان

متمایزمیسازد.ایندرختانریشههایشانطوریرشدمیکندکهمانندچتریبررویزماینساایه

(.29.7قیامیراد،میافکندوممکناستتاچندصدسالعمرکنند)



 1معرفی جاذبه هاي گردشگري ورزشی جزیره کیش 2-15

 هاي دریایی در کیشورزش  2-15-1

یکیازامتیازاتکیش،سواحلزیباوآرامآناستوتقریباهمهنقاطآندرسرتاسرجزیارهبارای

هایدریاییمساعداست.شناوانواعورزش

موقعیتطبیعی،تمهیداتجدیاندیشیدهشدههایاخیربرایاستفادههرچهبهترازایندرسال 

است.

وجودسوابقطوالنیوتاریخیمردمایندیاردرصیدمرواریدوارجومنزلتدریااودریاانوردیدر

فرهنگمردمخطهجنوبایراندرکنارموقعیتمساعدطبیعتودریادرکیشموجبشدهاستکه

رفتمورداستقبالواقاعمراتببیشازآنچهانتظارمیهایدریاییباسرعتیبهبرنامهتوسعهورزش

شودوباموفقیتبهمرحلهاجرادرآید.

هماکنوندرکیشعالوهبرامکاناتپراکندهدرسرتاسرسواحلجزیره،دومجموعهکاملبااناواع 

دارد.هایدریاییدراختیارعالقمندانقرارتجهیزاتووسایلپیشرفتهبرایتفریحوورزش

  ماهیگیري تفریحی در کیش 2-15-2

وگرمایمهربانآفتابجناوبدرمحایطآراموبایسارگستردگیسواحل،دریایزاللوآرامو

صدایجزیره،شرایطمطلوبیرابرایعالقمندانبهماهیگیریدرکیشفراهمآوردهاست.

                                                             
2931.رحیمیان،2
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یحای(آزاداساتوعالقمنادانازمنطقهاساکلهتفرماهیگیریدرسرتاسرسواحلجزیره)بهغیر 

هاایهااازفروشاگاههایمعمولیکاهتهیاهآنتوانندبااستفادهازوسایلسادهماهیگیریباقالبمی

ورزشیکیشامکانپذیراست،ساعاتیرابهاینتفریحلذتبخشبپردازند.

 مسیر ویژه دوچرخه سواري 2-15-3

دوچرخاهساواریکشاوردرجزیارهکایشقاراردارد.یکیازطوالنیترینوزیباترینمسایرهای

کیلومتریکامالمستقلازمسیرهایاتومبیالروباودهوبخاشاصالیآنباه76سرتاسراینمسیر

موازاتجادهجهان،درحاشیهنوارساحلیاحداثشدهاست.

هاایمختلافهادربخاشدهند.اینایستگاههایویژهبهعالقمنداندوچرخهکرایهمیدرایستگاه

شود.جزیرهماننداسکلهتفریحیوجنببازارمرجانوجودداردوبهوسیلهبخشخصوصیادارهمی

هایجنوبیوغربیجزیرهباچشماندازهایزیبااییازدریاا،ساواحل،طبیعتبکرجزیرهدربخش

مسایرویاژه،هاوپوششگیاهیدردسترسهمگاناست.حرکتبادوچرخهدربوستانها،نخلستان

دهدکهباسرعتکمودرسکوتاینچشماندازهایطبیعایراتماشاااینامکانرابهگردشگرانمی

کنند.

 اسکله تفریحی  2-15-4

هاایپادالی)بااایاستکهامکاناتتفریحیازقبیلجاتاساکی،قاایقاسکلهتفریحیمجموعه

-هایآبی،امکاناتغواصیوقاایقیی،سهچرخههایپاروهایماهیگیری،قایقظرفیتچهارنفر(،قایق

ای،پاراسل،کایتسواری،شاتلوغواصیکاهگردشاکرانازآنبارایتماشاایدنیاایهایکفشیشه

کنند.شگفتانگیزآبزیانزیبایخلیجفارساستفادهمی

ردمجموعهاسکلهتفریحیکهدرمجاورتچندمجموعهتفریحیدیگرقرارگرفتهاستبسایارماو 

گیرد.هاقرارمیاستقبالگردشگرانوخانواده

 پالژها 2-15-5

سواحلکیشبرخالفبسیاریازسواحلدنیاکهازماسهخاکستریپوشیدهشدهاسات،پوشاش

ایبرخورداراسات.آبکنندههادرپرتوآفتابازدرخشندگیخیرهمرجانیداردرنگنقرهفاممرجان

زالل،کفآنتاعمقچندمتریبهراحتیقابالرویاتاسات.درایاندریادرسواحلکیششفافو

هاساختهشدهاستومکاانمناسابیبارایاساکانسواحلپالژهاییویژهبانوانوآقایانویاخانواده

موقتگردشگرانوساکنانکیشاست.
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 پالژ بانوان

26اسات.وساعتآنحادودرویمخابراتاحداثشادهپالژبانواندرسواحلشمالیجزیرهروبه

بانوناورپردازیمناساب،مربعاست.اینپالژعالوهبرامکاناتیچوندوشآبشیرین،سایهمترهزار

داشتنمنجیانغریقایمنیخاطراستفادهکنندگانازپاالژراکانونغواصیهمداردوباسالنماساژ،

یمناسبودسترسیآسانوداشتنامکاناتفراهمکردهاست.پالژبانوانکیشبهعلتموقعیتمکان

رواست.الزم،بااستقبالزیادیروبه

 پالژ آقایان

اگرچهبرایآقایانشنادراغلبسواحلجزیرهآزاداست،امابهدلیلوجودامکاناتمناساببارای

جزیرهقرارداردوشنادرباشگاهدریایی،استقبالازاینمکانبیشتراست.پالژآقایاندرشمالشرقی

پذیراست.آماوزششانادرایانپاالژهامباهدسترسیبهاینمرکزباوسیلهنقلیهعمومیهمامکان

هادرتماموقتاداریحضوردارند.شودونجاتغریقصورتانفرادیوهمبهصورتگروهیانجاممی

هایآبشیرینوبوفهازخدماتاینمرکزهستند.دوش

یابدوامکانمناسبیرابرایشنااستوعمقآننیزبهتدریجافزایشمیایژماسهسواحلاینپال

آورد.امکانانجامتفریحاتدریاییچاونجاتاساکی،اساکیرویآب،هایمختلفپدیدمیدرعمق

هایبادبانیوغواصیدرمرکزتفریحاتدریاییومحلپالژبهجذابیتاینپاالژافازودهپاراسل،قایق

تاوانشاناکارد.راهانادازیایاساتکاهشابهانیازمایاست.نورپردازیمناسبدرپالژنیزبهگونه

هایآتیدراینپالژاست.هایبدنسازی،اتاقماساژ،ازطرحسالن

 معرفی مجموعه هاي ورزشی جزیره کیش 2-15-6

 مجموعه ورزشی المپیک

برگازاریبازیهاایتمرینایومساابقاتمجموعهورزشیالمپیکباامکاناتوتجهیزاتمخصاوص

هایورزشیملی،باشگاهیوخاارجیاسات.درایانمجموعاهدوزماینهموارهمیزباناردوهایتیم

فوتبالچمنودوزمینمینیفوتبالچمنمصنوعی،چندینزمینتنیس،ساالناختصاصایپیناگ

ایخشاکوبخااربااساالنپنگ،دوسالنتمرینومسابقاتاسکواش،اساتخرشانامجهازباهساون

هایتوپیوغیرتوپیشاملوالیبال،بسکتبال،بدنسازیاست،همچنینسالنچندمنظورهویژهورزش

هااهندبال،فوتبال،کشتی،تکواندو،جودو،کاراته،خانهشطرنجوهمچنینامکاناتیبرایدیگارورزش

باشد.دراینسالنفراهممی

 سالن چندمنظوره المپیک
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رشتهورزشیرابهخوداختصاصداده22نفر،بیشاز2111چندمنظورهالمپیکباظرفیتسالن

هااکهعبارتنداز:والیبال،بسکتبال،هندبال،فوتسال،شمشیربازیوبیلیاردکاهدرتماامیایانرشاته

گردد.ایومجربودربعضیازاینرشتهازمربیانبینالمللیاستفادهمیمربیانحرفه

 موعه سوارکاريمج

اینمجموعهدارایمانژمخصوصتمرین،مانژکورس،اصطبل،کلینیکدامپزشاکیدرزمینایباه

مترمربعدرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست.6111مساحت

 زمین تیراندازي با کمان

شایسیبل،وسائلوادواتتیرانادازیدرمجموعاهورز91مترمربعو9611اینزمینبامساحت

المپیکواقعگردیدهاست.

 زمین مینی گلف 

زمینمینایگلاف.2اینزمیندرمجموعهورزشیالمپیکواقعشدهوباطراحیزیباودارابودن

دارد.دراختیارعالقمندانقرار

 مجموعه استخر سرپوشیده المپیک ویژه آقایان

خشاکوبخاار،جکاوزی،مترمربعشاملاساتخر،ساونا9111مجموعهاستخرالمپیکباوسعت

باشد.حوضچهآبسرد،بدنسازیبوفهوامکاناترختکنودوشبامحیطیزیباوآراممی

 مجموعه اسکواش

مترمرباعویاک611اینمجموعهشاملیکسالناختصاصیویژهبانوانبادوکورتبهمسااحت

هاایموجاودیباترینساالنمترمربعکهیکیازز11.سالناختصاصیآقایانباسهکورتبهمساحت

باشددرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست.درایرانمی

 مجموعه تنیس

زماینهااردکاورت،زماین6زمینخااکیو21مترمربعشامل21111اینمجموعهبامساحت

اختصاصیبانوانوزمینخانوادهدرمجموعهورزشیالمپیکواقعگردیدهاست.

 سالن تنیس روي میز

میز،دستگاهتوپاندار،رخاتکنودوشدرمجموعاه6مترمربعشامل611اینسالنبهمساحت

المپیککیشواقعگردیدهاست.

 سالن غدیر

مترمربعواقعدرمجموعهورزشیالمپیککیشواقاعشادهودرآن2.11اینمجموعهبامساحت

وورزشهایزورخانههایانجاممیگیرد.ورزشهاییازقبیلکشتی،کیکبوکسینگ،بوکس،کونگفو

 سالن ورزشی خلیج فارس
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اینسالنورزشیدرمجموعهالمپیکواقعشدهوبلحاظدارابودنکفپوشمناسبجهتورزشهای

توپیبابرگزاریکالسهایوالیبال،فوتسال،بدمینتون،پذیرایورزشکارانعزیزمیباشد.

 سالن ورزشی کوثر

ینگوشاووکفپاوشتاتاامیوکیساههاایباوکسوهمچنایندساتگاههایاینسالنباداشتنر

بدنسازیورزشکارانبسیاریرابهخودجذبکردهاست.عالقمندانبهرشاتههاایورزشایتکوانادو،

گیرند.ووشو،کاراتهومویتایآموزشهایالزمرافرامی

 مجموعه ورزشی میرمهنا

یرهقراردارد.اینمجموعاهشااملساهزماینمجموعهورزشیمیرمهنادرقسمتشمالغربیجز

فوتبالچمنمصنوعیوسالناختصاصیژیمناستیکباوسایلپیشرفتهاست.

 استادیوم فوتبال شماره یک

نفار111.مترمربعواقعدرمیدانالمپیکباگنجاایشبایشاز11111ایناستادیومبامساحت

داخلیوخارجی،مسابقاتداخلی،مسابقاتلیاگایهایحرفهجهتبرگزاریاردوهایتدارکاتیتیم

باشاد.همچناینپیساتتارتااندوومجموعاهمیادانیدرایانومسابقاتکشوریقابلاستفادهمای

باشد.استادیومموجودمی

 زمین فوتبال شماره دو

مترمربعدرکناراستادیومشمارهیاکواقاعگردیادهو6111اینزمینچمنبامساحتتقریبی

باشد.هایمتقاضیمیهایفوتبال،مدرسهفوتبال،پیشکسوتانوتمریناتتیمابلاستفادهبرایلیگق

 هاي چمن مصنوعی فوتسالزمین

مترمربعدرکناراساتادیومشامارهیاکوروبارویمجموعاه1111اینزمینهابامساحتتقریبی

هاایمختلاف،مساابقاتتمرینااتتایمتنیسالمپیکواقعشدهوجهتمساابقاتفوتساالداخلای،

...مورداستفادهقرارمیگیرد.هاوآموزشگاه

 مجموعه استخر سرپوشیده کرانه

استخرسرپوشیدهکرانهدرشمالجزیرهقرارداردکهدارایامکاناتویژهوخااصازقبیالساونای

هاایفعاالیااورشاتهخشک،سونایبخار،جکوزی،سالنبدنسازی،سالنتنیسرویمیز،بوفاهوتر

پیالتساست.آموزشیشاملشنا،بدنسازی،ایروبیکو

 اسکیت پیست

خلایجوقرارگرفتندرقسمتپشاتساالنهایغادیرزمیندرمجاورهمو1اینپیستباداشتن

دارد.جهتاستفادهعالقمنداناینرشتهدرمجموعهورزشیالمپیکقرارUفارسباامکاناترمپو
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 تحقیقات انجام شده مروري بر بخش سوم: 2-16

اینبخششاملدوقسمتمیباشد:

 تحقیقات داخل کشور  2-16-1

نتاایجانجاامداد،29.7ساالکهدرتحقیقاتاخیریدرپژوهشکدهگردشگریومیراثفرهنگی

 هدستآورد:براذیل

ورودی،ایااالتمتحادهدارایبیشاترینگردشاگر1117)میلیوننفار(درساال2./3فرانسهبا

جایگاهوسهمایارانازمیلیارددالردارایبیشتریندرآمدارزیازصنعتگردشگری،7/36آمریکابا

ماللالگو فرگردرسگل 9/1)تعدادگردشگررا ورود هگ مگالدد 2441و2446سگل گردشگرر درباازارباینالمللای

ایارانازباازارتجاارتباینالمللایگردشاگریدردرآمدومیهلشد(2441ماللالو فرردرسل 2/2و)(2446)

باشد.میمیلیارددالر(1/1)1117میلیارددالر(وسال7/2)1116سال



میالدی.111جایگاهجمهوریاسالمیایراندرثبتآثارفرهنگیدرفهرستمیراثجهانیتاسال1-1جدول

ورودي تعدادگردشگران  فرهنگی  آثار کشور ردیف

 )میلیون نفر( 2117درسال 

 6987 61 ایتالیا 2

 6381 97 اسپانیا 1

 1686 91 المان 9

 283. 92 فرانسه 6

 6687 91 چین 6

 186 16 مکزیک 6

 6 19 هند 7

 9187 19 انگلستان .

 2786 26 روسیه 3

 982 29 سوئد 21

 687 21 جمهوریچک 22

 26 21 لهستان 21

 2189 21 پرتقال 29

 89. 22 ژاپن 26

 6 21 برزیل 26

 7 3 بلژیک 26

 181 3 ایران 27

 .118 . اتریش .2

 786 . مراکش 23

 - . اتیوپی 11
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 66 . آمریکا 12

 22 7 هلند 11

 2186 6 مصر 19

 86. 6 سوئیس 16

 6.6 6 سوریه 16



 261 کشور،گردشگری صنعت توسعه در موثر موانع شناسایی جهت تحقیقی ی(ط2976)ناصری

 وی . داد قرار وتحلیل تجزیه مورد را کشور در حاضر خارجی گردشگران توسط شده تکمیل پرسشنامه

ایرانمانعجذبگردشاگر از واقع غیر و سوء تبلیغات و بازاریابی های شیوه از استفاده عدم شد متوجه

 ی سازمانها بین هماهنگی عدم»،« تشکیالتی و سازمانی مشکالت » بهایرانمیشود.اوهمچنیناز

 سارمایه مشاکالت »، « ایاران باه سفر باالی های هزینه »،«کشور گردشگری صنعت در اندرکار دست

 و هاا هتال کااربری تغییار » « تاسیساات گردشاگریکمباود صانعت»، « خارجی و داخلی گذاری

 نیرویانسانی تربیت و آموزشی مشکالت»،« کشور نقل و حمل سیستم در ضعف » ، «اقامتی واحدهای

 عنوان اقامتیبه » « اقامتی تاسیسات در مناسب خدمات ارائه عدم »، « گردشگری بخش در نیاز مورد

بهعنوانموانعدرتوسعهگردشگریکشورنامبرد. « تبلیغات مشکل»، » گردشگری توسعه در موانع

استاناردبیلبهایاننتیجاه(دربررسینقشعواملدرتوسعهگردشگریورزشی.297نوبخت)

رسیدگهدرهرمطالعهایکهجهتبرنامهریزیوتوسعهگردشگریدرشهریاکشاورمقصادانجاام

هاوموانعیکهبرایگردشگرانمهماستموردشناساییقرارگیاردمیگیرد،بایستیدالیلجذابیت

رعااموگردشاگریمارتبطباا.استاناردبیلظرفیتهایفراوانیدرزمیناهجلابگردشاگرباهطاو

رویدادهایورزشیبهطورخاصدارد،تحقیقحاضاردرپایبررساینقاشعوامالماوثربارتوساعه

گردشگریورزشیدراستاناردبیلبود.روشتحقیقازنوعتوصیفیوبهشاکلمیادانیانجاامشاد.

وردبررسینتایجزیاربدساتهابااستفادهازروشطرحعاملیازعواملمپسازتجزیهوتحلیلداده

،عواملمربوطبهتربیتبدنیباباارعااملی18.1/1.آمد.عواملناشیازخدماتورزشیبابارعاملی

،عوامالناشایاز7183/1،عواملمربوطباهمیاراثفرهنگایوگردشاگریبااباارعااملی1/.7181

بازدارندۀناشیازموانعومشکالتباباار،عوامل1/.668سرگرمیهاوفعالیتهایتفریحیبابارعاملی

،عوامالناشایاز1/.661،عواملناشایازامکانااتوزیارسااختهابااباارعااملی69872/1عاملی

درتوسعهگردشگریورزشیاستاناردبیلموثربودند.6681/1تاسیساترفاهیبابارعاملی

یازدازدیادگاهدشاگریرادرشاهرجاذباههااومشاکالتگریتحقیقاطای(29.1نادریبنی)

د.نتایجتحقیقنشانمیدهدکهگردشگرانخاارجیباهجنباههاایکرگردشگرانخارجیبررسی
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فرهنگیگردشگریتاکیددارند.پیشنهاداتاینپژوهش،ایجادتسهیالتدرجهترضاایتمساافرین

الزماساتازطارفمسائولینهایمناسباجتنابناپذیرمیباشد،لذاخارجیدرزمینهاحداثهتل

استاناقداماتمناسبدراینزمینهصورتپذیرد.معرفیجاذبههاازطریقشابکههاایباینالمللای

گساترشوتبلیاغبرخایرشاتههاایورزشایایجااد،مهوریاسالمیایرانانجاامگیارد.سیمایج

ببیشاترگردشاگربارایجاذزمیناهمخصوصنواحیبیابانیوکویری)مثلمسابقاتشترساواری(،

فراهمشود.

کاهنماودبررسیمدلهایبرآوردشدهتقاضاایگردشاگریدرایارانمشاخصبا(29.1حبیبی)

دسرانهوقیماتهااینسابیدرطایدورهماوردمتقاضایگردشگریرامتغیردرآبیشترینتاثیربر

عواملبرونزا:تواناییمنابععرضه،رشاد-2بررسیداشتهاند.عواملتعیینکنندهتقاضایگردشگری:

اجتماعی،هزینهها،پیشرفتفناوری،سطحتوسعه–اقتصادیوپایداری،پایداریمحیطهایسیاسی

فرهنگیدرجهشهرنشینی،عوامالخااص)بازیهاای–زیرساختها،عواملطبیعی،واکنشاجتماعی

روانشااناختیعواماالجمعیتاای،انگیاازهعواماال-1المپیااک(،محاادودیتهااا،قااوانینومقااررات

ها،ترجیحاتگردشی،فواید،تصورازمقاصد،میزانفراغت،وقتسفر،تجربهگذشته،وضعیتجسامی

عواملاقتصادی:درآمدقابلتصرف،تولیدناخالصداخلیسرانه-9وروانیفرد،پیوستگیفرهنگها

ری،هزینهگردشاگری،هزیناهحمالو،مصرفخصوصی،شاخصهزینهزندگی،قیمتهایگردشگ

نقل،نسبتهزینهزندگیبهمقصد،مابهالتفاوتنرخارز،قیمتهاینسبیبینمقاصد،کاراییبازارو

فاصلهفیزیک.

(درمقالهایتحتعنوانعواملموثربرتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاساتان29.1ناصرپور)

عاملتعددمراکزتصمیمگیری،ضعفبازاریابی،ضاعفامکانااتلرستانموردبررسیقراردادوچهار

زیربناییوخدماتگردشگریوفقدانفرهنگپذیرشگردشگر،کهباهنظارمایرسایدبااتوساعه

نیافتگیصنعتگردشگریلرستانمرتبطباشند،بهعنوانابعادموضوعمطرحگردید.ونتایجمطالعاه

اکزتصمیمگیریوتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاستانلرستانومبینایناستکهبینتعددمر

همچنینبینضعفامکاناتزیربناییوخدماتگردشاگریونیازضاعفبازاریاابیودرانتهاافقادان

فرهنگپذیرشگردشگرباتوسعهنیافتگیصنعتگردشگریاستانلرستانیکرابطهمستقیموجود

دارد.

عواملموثربرتوساعهبرتوساعهگردشاگریناشایاز»عنوان تحت خود تحقیق در (29.9)هنرور

برگزاریرویدادهایورزشیبینالمللیدرکشورازدیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشیومدیران

ماوثربارتوساعه«بازدارناده»و«جلابکنناده»،«ساوقدهناده»گردشگریبهبررسیتاثیرعوامل
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 راباه زیار نتاایج برگزاریرویدادهایبینالمللیدرکشاورپرداخات.ویگردشگریورزشیناشیاز

باین از گردشاگری کارشناساان و ورزشی کاران اندر دست و مدیران دیدگاه دو مجموع در:آورد دست

 ساوق عوامال « عااملی باار باا رویداد جانبی های برنامه دیگر و سنتی های برنامه مراسم، و ها جشن

فرهناگ،هنار،موسایقی»،761/1جشنهاومراسم،برنامههایجانبیرویادادباابارعااملی«دهنده

باا«وجودبستگانودوستاندرکشاورمیزباان»و717/1بابارعاملی«،معماریومکانهایباستانی

ازعواملمهمسوقدهندۀبازدیدکنندگانازرویدادورزشیدرکشورهستند.1/.66بارعاملی

دسترسیکشوربهدریا،ساحلومتاداولباودن:»ازبینعواملجلبکنندهدرمجموعدودیدگاه

وجودمناظر،چشماندازهاومکانهاایدیادنیکشاور»796/1بابارعاملی«ورزشهایپرطرفداردرآن

ساتند.ازدرصدازمهمترینعواملجلبکنندهبازدیدکنندگانازرویداده673/1بابارعاملی«میزبان

کافینبودنزمانبرایبرنامهریزیسافرباهدلیالعادم:»بینعواملبازدارندهدرمجموعدودیدگاه

داشاتنبچاهوجاوانباودن»درصادو716/1باباارعااملی«تبلیغاتبهموقعازسویکشورمیزبان

یدکننادگانازرویاداددرصدازمهمترینعواملیهستندکهبرانگیازۀبازد6.9/1بابارعاملی«خانواده

ورزشیتاثیردارند.

(بهبررسیعللومشکالتشهرستانبابلساروارائاهراهکارهاایمناسابدرایان29.6)صالحی

زمینهپرداخت.اقتصاددانانصنعتگردشگریراسومینپدیدۀاقتصاادیپویااوروباهرشادپاساز

اسیکشورمطرحمیشودازاینروشناختصنعتنفتوخودروسازیمیدانندوبهعنواننیازاس

چشماندازهایگردشگریدرشهرستانبابلسروبررسیموانعتوسعهگردشگریدرشهرستانبابلسار

افازایش-2بهعنوانیکمسألهاساسیدردستورکاراینپژوهشقرارگرفات.عوامالماوردشناساایی:

فقادان-6ضعفبازاریابی-9وخدماتیضعفامکاناتزیربنایی-1تعدادمراکزتصمیمگیری

فرهنگپذیرشگردشگری،کهبهنظرمیرسدباتوسعهنیافتگیصانعتگردشاگریبابلسارارتبااط

دارد.

(درماوردعوامالماوثرباررشادوتوساعهصانعت29.6نتایجبدستآمدهازمطالعهخسرویان)

سانیبهمردموتبلیغاتصحیح،هماهنگیسازمانهایتوریسمدرمازندراناینکهایجادامنیت،اطالعر

مرتبطبهامرگردشگری،گسترشحملونقل،دراینمیانامنیتبیشترینتاثیرراباررشادتوساعة

صنعتتوریسمدارد.

(درتحقیقخودکهباهدفشاناختوتحلیالاثاراتوپیامادهایگردشاگریو29.6صفائی)

درنواحیروستاییشمالتهران)بخشلواساناتورودبارقصران(درگسترشمالکیتخانههایدوم

زمینههایزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعیانجامشدنشاندادکهدلیلفقادانبرناماهریازیو
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ضعفمدیریت،ازفرصتهایموجوداینناحیهدرزمینةگردشاگریبارایتاأمیننیازهاایفراغتای

وتجدیدحیاتاقتصادیواجتماعینواحیروستائیازطرفدیگارباهشهروندانتهرانازیکطرف

تهدیدهایمرتبطباگردشگریدرایانناحیاهتحقاقیافتاهو،درمقابل.دهنشدهاستدرستیاستفا

موجبپیامدهاینامطلوبیمانندآلودگیمناابعآب،تخریابچشامانادازطبیعای،تخریابوتغییار

غات،افزایشمهاجرت،رکودفعالیتهایکشاورزیودوگاانگیاجتمااعیکاربریاراضیکشاورزیوبا

شدهاست؛درحالیکهبابهرهبرداریمناسبازفرصتهامیتوانگردشگریخانههاایدومراباه

عنوانابزاریبرایتوسعهپایدارنواحیروستاییتبدیلکرد.بههرحالباتوجهبهاینشارایط،برناماه

یتموثرفعالیتهایگردشگریدرراساتایدساتیابیباهگردشاگریپایادارروساتاییریزیومدیر

باشد.ضروریمی

(نشاندادکهازنظرکارشناسان،درایرانجاذباههاایی29.6یافتههایپژوهشادبیفیروزجاه)

یتارکهکمترتحتتأثیرپدیدۀفصلیبودنقرارمیگیرند،درنتیجهطولفصلگردشاگریطاوالنی

دارندودرعینحالفعالیتهایمتنوعترینیزدرآنهاانجاممیگیردوازاهمیتبیشاتریدرتوساعة

گردشگریورزشیکشوربرخوردارهستند.دربینمشکالتنیز،مشکالتفرهنگایمهمتارینمسائله

درگردشگریودرنتیجهگردشگریورزشیکشوراستکهبایدبرطرفشود.

وردبازاریابیجهانگردیورزشیدراساتانآذربایجاانشارقیوغربایتوساطدرتحقیقیکهدرم

(انجامشدهبود،ایننتیجهبدستآمدکهبیندیادگاهمادیرانودساتانادکاران29.6قیامیراد)

ورزشومدیرانگردشگریدرخصوصعواملجلبکنندهوسوقدهنادهرابطاهمعنایداریوجاود

بازدارنده،رابطهمعنیداریمشاهدهنشاد.درتحقیقایدیگارکاهدرماورددارد.ولیدرموردعوامل

بررسیجهانگردیورزشیدراستانمازندرانارائهداد،عواملیچوناستفادهازتورهایورزشی،فراهم

.کردنزیرساختها،برگزاریمسابقاتو...رابهعنوانعواملموثربررشداینصنعتعنوانکرد

(بررسیچاالشهااوراهکارهاایماوثردرتوساعهتوریسامورزشای29.6وهمتینژاد)طلوعی

متر،پوششطبیعی9111قلةباالی61کوهنوردیوطبیعتگردیاستانمازندران.باوجودبیشاز

سنگنوردی،وجودبلندترینقلهکشوردرایناستانهرسالهشاهدحضورتوریسامهاایداخلایو

باشدکهمتاسافانههایچساازماندهیدرایاندربخشکوهنوردیوطبیعتگردیمیخارجیزیادی

زمینهوجودندارد.چالشهااییچاونمشاخصنباودنساازمانمتاولیدرایانامارامادادونجاات

-جاانپنااهوپناهگااهکوهستانضعیف،عدمحضوربخشخصوصیدرسازماندهیوجذبتوریسم،

....گریباانوجودبولتنرسمیجهتاطالعرساانیوهادایتتوریساموعدم،هاییمستهلکوناکافی

گیرتوسعهاینصنعتاشتغالزاواقتصادیبرایاستانمازندراناسات.جهاتعباورازایانشارایط
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ادرزمینهتوریسامورزشنامطلوبراهکارهاییوجودداردکهعبارتاست:بررسیتجربهدیگرکشوره

)ساازمانتربیاتآنهادرایانزمیناه،از سازمانمتولیومسئولیتهریکمشخصشدن،کوهنوردی

تربیاتنیروهاای،بخشخصوصایجهاتحضاوردرایانعرصاهبدنیوسازمانجهانگردی(تشویق

انتشاارباولتنهاایتبلیغااتیازجاذباههاایایتوراهنماییگروههادرطبیعت،کارآزمودهبرایهد

 و ییکسایتاینترنتیرسمیدراینزمیناهوتوساعهجاانپناهگاههااکوهنوردیاستانوراهانداز

پناهگاههایمسیرکوهنوردیاستان.

دادانجاام«عواملموثربررشدصنعتگردشگریدرایران»(پژوهشیتحتعنوان29.6غالمی)

جاامعازمواردراپیشنهادنمودکهنیاازباهارائاهتعریفایمناسابوکهبرایتوسعهگردشگریاین

،بسطوگسترشارتبااطووساایلافزایشامنیتمرزیداخلیصنعتگردشگریواهدافموردنظر،

،هایآببهبودتاسیساتبهداشتیوشبکهمدرنحملونقل،توسعهخدماتهواپیماییوفرودگاهی،

هاایاختصاصاایهااوهماایشرفاعضاعفخادماتهتلاداریورساتورانداری،برگازارینمایشاگاه

هاا،وهایگردشگریایران،انتشاردائمایکتاب،مقااالت،کاتاالوگگردشگریوشناساندنظرفیت

هاایتوریساتوبروشاورهایحااویهایگردشگریایرانوهمچناینتهیاهنقشاههاازجاذبهعکس

مانگیریوتقویتبیشازگذشتهسازاطالعاتموردنیازگردشگران،جلوگیریازتعددمراکزتصمیم

هایتوریستوبروشورهایحاویاطالعاتاصلیمتولیصنعتگردشگریایرانوهمچنینتهیهنقشه

موردنیازگردشگران،جلوگیریازتداخلوظایفسازمانهاوسیاستگاذاریمشاترکتوساطایان

ی،ورزشیوسازمانها،تربیتنیرویانسانیکارآمد،تربیتپلیسراهنما،توسعهاماکناقامتی،پذیرای

تفریحی،تدوینطرحهایجامعگردشگریبرایهریکازاستانهاایکشاورباتوجاهباهویژگیهاای

(29.6مذهبیوغیره)بهنقلازمتقیطلب،–طبیعی–تاریخی

انجامدادند:«راهکارهایتوسعهگردشگریایران»(تحقیقیتحتعنوان29.6لطفیورئیسی)

شناختوتوسعهبازارهایگردشگریومحوربندیمناطقگردشگریایارانسهراهکاراصلیشامل

بهسهمحورشمالبامحوریتطبیعت(،مرکز)بامحوریتتاریخ(وجنوب)بامحوریاتتجاارت(و

چهارراهکارفرعیشاملتقویتمدیریتگردشگریواصالحساختارگردشگری،توسعهمنابعانساانی

گذاریبخشخصوصیوجذبایرانیانمقیمخارجازکشوررکتفعالوسرمایهبخشگردشگری،مشا

(29.6رابرایتوسعهگردشگریدرکشورتوصیهکردند.)بهنقلازمتقیطلب،

(درتحقیقیبهشناساییراههایتوسعهگردشگریورزشایدراساتانگایالن29.6متقیطلب)

پرداخت.نتایجنشاندادکهارتباطمعناداریبینمیزاناطالعاتازجاذبههاایگردشاگریمقصادو

عالقهمندیمجددبهآنوجوددارد.برایافزایشانگیزهشرکتکنندگانجهاتمساافرتمجاددباه
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بایداطالعرسانیدقیقیپیرامونجاذباههاایگردشاگریمقصادصاورتگیاردوتساهیالتمقصد،

سرویسغذاییمناسبفراهمگردد.مناسبوارزانجهتاسکانو

رابطهدیدگاهمدیرانورزشیومدیرانگردشگریکشاوروعوامالدرتحقیقی(29.7قیامیراد)

مادیرودساتانادرکاارورزشو16منظورتعادادبدین.رابررسینمودگردشگریورزشیدرایران

سازمانتربیتبدنیکشورایرانکهدرامورمربوطباگردشاگریورزشایمدیرانگردشگریکشوردر

مادیرازمعاوناتگردشاگریساازمان26هایمذکوربودنادوفعالیتمیکردندوموردتأییدسازمان

وگردشگریصنایعدستیسازمانمیراثفرهنگی،میراثفرهنگیوگردشگریکشورکهموردتأیید

نتایجتحقیاقنشاانداد،بایندیادگاه(انتخابشدند.n=Nکشوربودندنمونهوبهصورتتمامشمار)

مدیرانودستاندرکارانورزشومدیرانگردشگریدرخصوصعواملسوقدهندهوجلابکنناده

صعواملبازدارندهرابطهمعنیداریمشاهدۀنشاد.رابطهمعنیداریوجوددارد،درحالیکهدرخصو

همچنینبیندیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشومدیرانگردشگریکهحداقلدریکرویاداد

ورزشیخارجیشرکتکردهبودندبامدیرانودستاندرکاارانورزشومادیرانگردشاگریکاهدر

ازنظرعواملسوقدهنده،جلبکنندۀ،وبازدارندههیچرویدادورزشیخارجیایشرکتنکردهبودند

رابطهمعنیداریوجودداشت.

هدفبررسیعواملبازدارندۀموثربرگردشگریورزشیاساتانطیپژوهشیبا(29.7)فتحالهی

نشاندادکهعوامالبازدارنادهمرباوطباهاسانادارهکلتربیتبدنیآذربایجانغربیازدیدگاهکارشن

عااملیدرباینعوامالبازدارنادهازدیاددارایبیشاترینباار/.7.عااملیباارمشکالتمدیریتیباا

ازاهمیتکمتاری/.61عاملیبارکارشناسانمیباشدومشکالتمربوطبهاطالعرسانیوفرهنگیبا

توسعهگردشاگریدرنقشاساسیرابینعواملبازدارندهبرخوردارند.نتیجهاینکهعواملبازدارندۀدر

یرانوکارشناسانبخشگردشگریورزشیدورزشیایفاکردهوازعواملاساسیآنمیباشندپسم

بایدعواملبازدارندۀگردشگریورزشیراشناساییکردۀودرجهترفععواملبازدارنادۀاقاداماتالزم

راانجامدهند.

دیدگاهمدیراناداراتتربیاتبادنیورزشوگردشگریازطةببررسیرابه(29.7حساماشراقی)

نقاشورزشرادرکاهمادیرانتربیاتبادنینتاایجتحقیاقنشاانداد.پرداخاتدراستاناصافهان

(مثباتوr=319/1مینمایند.اینتاثیرباتوجهبهضریبهمبستگیبهدستآمده)گردشگریتأیید

مثبتومعنیداریورزشیرابطةدهندۀصنعتگردشگریتمامیعواملسوقمیباشد.معنیداری

میاانگینمشاارکتایاناینصانعتنشااندادناد.بامیزانمشارکتدر12/1و16/1سطوحرادر

هاایجاذابیتگردشاگریورزشای،همترینعاملجهاتمشاارکتدرصانعتعواملنشاندادکهم



مبانینظریوپیشینهتحقیق:دومفصل

 

66 

 

جدیدبودنیاکرویادادرسیدنبهآرامشورفعخستگیویکرویدادورزشیمیباشد.موجوددر

رتبههایدوموسومازدیدگاهمدیراناداراتتربیتبدنیاستاناصفهاندارایاولویتمیورزشیدر

هنادهصانعتوبرنامههایفرهنگیدارایکمتریناولویتدرمیانعوامالناهگاناهساوقدباشند.

گردشگریورزشیمیباشد.

بررسایعوامالماوثرباررشادصانعتگردشاگریردرتحقیقخودبهمنظو(29.7)محمدنژاد

هاایمساتعدکهاستانگلستانباهعناوانیکایازاساتانبهایننتیجهرسیدورزشیاستانگلستان

گردشگریبهدالیلعدمتوجهبهبخشصنعتگردشگریورزشیبهصورتدستنخوردهباقیمانده

اسبجهتگردشگریمیباشادنیاازباهتوجاهاستوباتوجهبهاینکهاستاندارایپتانسیلهایمن

جدیمسئولینمیطلبد.

عواملموثردررشدصنعتگردشگریایرانراموردبررسیقاراردادنتاایجحاصالهپورتقویوقلی

بدینصورتبودکهضرایبمتغیرهایمربوطبهتعدادهتل،درآمدهایارزیدورههاایقبال،قیمات

نسهایگردشگریمعناداروعالمتآنهانیازطباقانتظااراتهرچنادکاهاتاقهتل،نرخآزادارز،آژا

عالمتمتغیرهایمربوطبهآموزشمنابعانسانیونرختورمطبقانتظاربودولیضرایبآنهادرسطح

اطمینانموردنظرمعناادارنبودناد.افازایشتعادادهتال،آماوزشمناابعانساانیشااغلدرصانعت

تلبرایگردشگرانداخلیوخارجی،نرخآزادارز،نارختاورم،آژاناسهاایگردشگری،قیمتاتاقه

(..29،تقویباشد.)گردشگریجزوپیشنهاداتمحققمی
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شمهارتراهمبراییونانیانوهمبرایگردشاگرانخاارجیارائاهمایکنادودهدرآتناستآموز

مرکزآموزشمنطقهاینیزایجادکردهاست..

درگزارشیبهموضاوعتوساعهگردشاگریدرایان11116بالروسزارتارتباطاتخارجیکشورو

لفبهکارگرفتهمایشاوندکشورپرداختهاست.دراینکشوربرایتوسعهگردشگریانواعمنابعمخت

هایزیااد،آبمعادنیدرماانی،اساتحمامدرآبگارم،قلماروهااییبارایشاکارو:جزایربازیبایی

غیره(ورودهاییباماهیهایفاراوانبارایتیراندازی)شکارحیواناتیمانندآهو،پرندگانوحشیو

برایپیادهرویگردشگران،سوارکاریهدفگردشگریورزشیمیتواندتوسطجزایرزیباماهیگیری،

6رودبااطاولبایشاز9111دریاچاه،21111،قایقرانیبادبانیفاراهمشاود.درکشاوربیلاوروس

111النةبخاشگردشاگریبیلاوروسازبرگشتساارودخانةکوچکوجوددارد.11111کیلومترو

.درصدافزایشیافتهاست.میلیوندالرفراتررفتهوساالنه

درتحقیقیبهبررسیعواملموثربرمسافرتگردشگرانورزشیباتوجهبهملیات(1116)2کزاک

ومقصدآنهاپرداخت.نتایجتحقیقوینشااندادامکانااتاقاامتی،آبوهاوا،ساطحقیمتهاا،محال

ایودسترسیبهدریاوساحلمهمتریندالیلیبودندکهگردشاگرانانگلیسایبارجغرافیاییمقصد،

رفتنبهمالتوترکیهعنوانکردند

تحقیقیبهبررسیدالیل،انگیزههاومحدودیتهایمساافرتکننادگاندردر(1116یاماگوشی)

قالبگردشگرانورزشیپرداخت.ویبهایننتیجهرسیدکهدرهرمطالعاهایکاهباهمنظاوربرناماه

جاممیگیرد،بایستیدالیال،جاذابیتهاوریزیوتوسعهگردشگریورزشیدرشهریاکشورمقصدان

موانعیکهبرایگردشگرانمهماستشناساییشوند

(؛درتحقیقخودباعناوانگردشاگریورزشایدرهناد،جاذباههاایطبیعای1116)1کوساسی

ورزشیدرهندکهازاهمیتبیشتریبرخوردارندراورزشهایزمساتانیهمانناداساکیواساکیتدر

جکشمیر،تپهنوردی،گذراندناوقاتفراغتدرخانههاایقاایقیدرمنطقاهداللیاک،منطقةگلمار

گاریسواریوگلفذکرمیکند

دربررسیگردشگریورزشیدرکشوراسپانیادریافتندکهعامالجاذباه(1116)6اواندوزادمیران

درصد،مهمترینعاملدرجذبگردشگرانورزشیبهکشوراساپانیااسات.آنهاا.9/7هایطبیعیبا

                                                             
1. M of FAR of  the BELARUS ,8002 

8. Kozak,M., 8002  

2. Ko Sasi, 8002 

,. Miranda & Andueza, 8002   
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درصدازاهمیت92/.6درصدوگردشوپیادهرویبا6/96.همچنیندریافتندکهورزشهایآبیبا

 جذبگردشگرانورزشیبرخوردارندبیشتریدر

ویهادفواقعایویاک(؛یکآزمایشازتاثیرتحریکوجلبرضاایتبارر1116)2یونویوسال

.اینمقالهروشیبرایدرکتحریکوترغیبگردشگرپیشنهادمیکنادوانجامدادندمدلساختاری

تالشمیکندتابااستفادهازدالیلتئوریوتجربی،روابطعلّیبینتحریکاتجاذبکنناده،شایوه

سیبینسااختارهاازطریاقهایجلبرضایتگردشگروهدفواقعیرابیانکند.دراینتحقیق،برر

مدلسازیمعادلهساختاریصورتمیگیرد.درنتیجهبهمنظوردستیابیباهیاکشایوهگردشاگری

مثبت،میبایستهدفاصلیمدیرانجلبرضایتبیشترگردشگرانباشدتادررقابت،موقعیتخاود

رانهتنهاثابتنگهداشتهبلکهبهبوددهند

(؛گردشگریورزشی،نقشمهمیدراقتصادملیومحلایداردو1116)1دیریوجاگوازدیدگاه

بهنظرمیرسدازتواناییبالقوهبرایافزایشآنبرخورداراست.سهمگردشگریورزشایدراساترالیا

سالیانهحدودسهمیلیارددالربرآوردمیشود.دراسترالیابههنگاممیزبانیبازیهایالمپیکتابساتانی

ورزشیتحتپوششیکوزارتفدرالواحددردستگاهدولتیقرارگرفت.اینکاربهخاطر،گردشگری

افزایشمنافعاسترالیاازمیزبانیایانرویادادبازرگصاورتگرفاتوساکوییبارایتوساعةراهبارد

گردشگریورزشیملیایجادکرد.اجزایمهمراهبردگردشگریعبارتبودناداز:همااهنگیصانعت

،تنظیمدولتی،ساختار،ارزیابیدرآمدهایاقتصادیوتحقیقات.اینطرحعاملیبودکه،تعلیموتربیت

مهارتهاوانرژیعواملزیادیراکهبهصورتمجزادربخشگردشگریورزشیفعالبودندراگردهام

آورد.

(مسابقاتوصنعتگرشگریراباهعناوانیکایازرویادادهایمهامدر.111)9دیویدج.شونک

وایان6(1116جهانقراردادهاندکهازلحاظتفریحیازاهمیتزیادیبرخورداراست)ریتچیوآدایر

زوهار)کورتزمنومسابقاترایکیازبزرگترینپدیدههایتفریحیواجتماعیدرجهانقراردادهاند

جاهقاراردادهوازطرفیدیگر:صنعتگردشگریرابهعنوانیکصنعتگساتردهماوردتو6(1119

بیشترینرشدوتأثیرجهانیدرصنعتگردشاگریباهافارادیکاهدر6(1116اند)گویلندروریتچی،

یابد.المللیشرکتدارند،اختصاصمیسفرهایبین

                                                             
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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791از1111تاا1111المللایدرساالباتوجهبهبرآوردهایبهدستآمدهمیزانسفرهایبین

–(.بهتعریافاقتصاادی2،1117دیوریسنگوی)النسافزایشمییابدبیلیوننیز66/2میلیونبه

تریلیااوندالربااوده6باایشاز1116تااوانگفااتکااه:تااأثیرصاانعتگردشااگریسااالدالریماای

(.1،1116تیلوراست)پولینگو

برناماهدولاتیهاااساتیسدر(درپژوهشخودمطرحمیکنندکه1113)9بالنکووهمکاران

شود.یاجرامایشدهودرتمامدنجادیایعیطبیاستفادهمصرفکنندگانازجاذبههانهیدرزمییها

یمناسب)مانندابتکارعملهاایهاکیمثلتکنیاستکهعواملاختصاصنیامرنشاندهندهانیا

ISO 26112)مثالیطایمحتیریمدستمیسایتوسعهآن(ودرجهتیگردشگریتورهاانیمتصد

شدهاست.جادی(اEMASو

یطیمحتیریبنگاههادرمدییتواناایدنیکنندکهدرتمامیمانی(ب1113)6گرانیودآزورین

یبهصورتخطمشدیبایطیمحیهایاستراتژنی.بنابراابهشمارمیرودآنهیبراکیاستراتژیعامل

)کلباادیکنندیمیدگیرسیعیطبیهاطیکهبهمحبکارمیروندسودآورومبرمدربنگاههاییها

.(29.3نژاد،



 جمع بندي 2-17

دراینفصلضمنمعرفیگردشگریوتعاریفمختلفیکهازرویکردهایمختلفدرموردآنبیان

-هاودیدگاههایمختلفیکهدراینزمینهصورتپذیرفتهاستونظریهبندیشدهاست،ابعادودسته

ذکرشدهاست.سپسبهپدیدهگردشگریورزشیموردتوجهقرارگرفتهوابعاادونظرانهایصاحب

هاایهااوپتانسایلهایمختلفیبیانشدهودرنهایتبامعرفیجامعویژگایاثراتآننیزازدیدگاه

گردشگریورزشیجزیرهکیشسعیشدهاستخوانندهباجوانبمختلفموضوعپایاانناماهحاضار

آشناشود.

دربخشبعدیبهبیانتحقیقاتومطالعاتمتعددیکهدرزمینهگردشگریوگردشگریورزشی

تحقیقااتمختلفایکاهدرزمیناهدرداخلوخارجکشاورصاورتپاذیرفت،پرداختاهشادهاسات.

دررشادوتوساعهایانصانعتاندبهعواملوموانعمختلفومتناوعیشدهگردشگریورزشیانجام

مشکالتمدیریتیوهایمناسب،ازجملهموانعموجودمیتوانبهنداشتنزیرساختداناشارهنموده

                                                             
1. Lansing &De  Vries  

2. Poling &Taylor  

3. Blanco et.al 

4. Azorin 
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(،29.1)ناادری،(2976)ناصاری)بازاریاابیتبلیغاتواقتصادی،،فرهنگیموانعسیاسیوساختار،

اشااره((29.7)محمادناژاد،(29.7)فاتحالهای،(29.6)ادبی،(29.6)خسروی،(29.1)ناصرپور

هاایفاوقالعاادهدرنقااطدراغلبتحقیقاتذکرشده،محققانضمناشارهبهوجودپتانسایلنمود.

مختلفکشور،عدمتوجهجدیمسئوالنبهصنعتگردشگریونیزبهصنعتگردشگریورزشیرااز

مهمترینعواملمؤثربرعدمرشدمناسبدرتوسعهاینصنعتذکرکردند.
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 مقدمه 3-1

اند.دراینفصلابتدابهروشتحقیقحاضراشارهشدهاستومتغیرهایاصلیتحقیقذکرشده

روشنمونه درنهایتپسازمعرفیجامعهآماری، وتعدادنمونهمشخصشدهاست. پسازگیری،

وگیری،چگونگیتعیینرواییآوریاطالعاتومعرفیکاملابزاراندازههایمختلفجمعتعیینروش

هایآوریاطالعاتبهصورتمبسوطموردبحثقرارگرفتهاست.بحثدرموردروشپایاییابزارجمع

تجزیهوتحلیلآمارینیزبخشپایانیفصلسومراتشکیلدادهاست.



 روش تحقیق 3-2

شود.روشاینتحقیق،توصیفیوبمیسازلحاظهدفجزءتحقیقاتکاربردیمححاضرتحقیق

استوبهصورتمقطعیصورتپذیرفتهاست.پیمایشیوازنوع



 و نمونه آماري جامعه 3-3

دراینپژوهشجامعهآماریازچهارگروهتشکیلشدهبود:الف(کارشناسانتربیتبدنیمؤسساه

11نفر(،ب(کارشناسانگردشاگریساازمانمنطقاهآزادکایش)26ورزشوتفریحاتسالمکیش)

61نفر(،وج(اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیالتتکمیلیرشتهتربیتبدنیدانشگاهتهاران)

.طبقبرآوردهاتعدادجامعهآماارینفر(2.1)هایگردشگریجزیرهکیشکارشناسانآزانسر(د(نف

نفار261دوتعادادشرگاناستفاده.برایتعیینتعدادنمونهآماری،ازجدولمونفربود166مجموعا

یمشادوهایشغلیمختلفتقساشد.اینتعدادبهصورتمتناسببینگروهبهعنواننمونهمشخص

111لاذاتعادادگردیاد.هاااساتفادهبرایتعیایننموناهتصادفیسادهگیریدرنهایتازروشنمونه

پرسشانامهقابال236بازگشاتوازایانتعادادپرسشنامه117وازاینتعدادپرسشنامهتوزیعشد

استفادهبودندوموردتحلیلنهاییقرارگرفتند.



  



شناسیتحقیقروش:سومفصل

 

61 

 

 اطالعاتروش هاي جمع آوري  3-4

 :ایمطالعاتکتابخانه (2

کتابخانه منابع از ادبیاتتحقیق، مبانینظریو زمینه ای،جهتگردآوریاطالعاتدر

استفادهشدهاست.(Internetت)مقاالت،کتابونیزازشبکهجهانیاطالعا
 

  :تحقیقاتمیدانی (1

آوریدادهدراینقسمتبهمنظورجمع از واطالعات، پرسشنامهاستفادهگردیدهدوها

است.



 هاابزار گردآوري داده  3-5

و،رشتهتحصیلی،محلاشاتغالتحصیلیازقبیلسن،جنس،مدرکفردیمواردیاطالعاتبرگه

آوریمیکرد.راجمعسنواتخدمت

.ایانعوامالماؤثربارتوساعهگردشاگریجزیارهکایشعبارتبودازپرسشانامهاولپرسشنامه

هاایهایمرباوطباهدریاا،جاذباهازعواملشاملجاذبهدستهسهکهبودگزاره96پرسشنامهشامل

سانجید.مجماوعایانساهدساته،میراهایمربوطبهرویدادهایورزشیوجاذبهمربوطبهخشکی

پرسشنامهازتحقیقنایطرحاولیه.دادندعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیکیشراتشکیلمی

باتوجهبهمبانینظاریتحقیاق،همفکاریصااحبنظرانوشارایطبرگرفتهشدو(..29پور)هخواج

رواییپرسشنامهازروشاستفادهازنظراتمتخصصاانماوردتأییادتعدیلواصالحشد.جزیرهکیش

یکمطالعهمقدماتیکهطیدرپژوهشحاضربرایبررسیمیزانپایاییدرونیپرسشنامهقرارگرفت.

ازروشضریبآلفایکرونباخاستفادهشدوبابهدساتآمادن،هاصورتگرفتنفرازآزمودنی91از

31/1جاذبههایمربوطبهدریاا،ضاریببرای31/1ضریببرایکلپرسشنامهو36/1ضریبآلفای

،پایاییبهرویدادهایورزشیهایمربوطبرایجاذبه7/1.وضریببرایجاذبههایمربوطبهخشکی

پرسشنامهموردتأییدقرارگرفت.

موانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشماورداساتفادهقارارکهبرایسنجشدومپرسشنامه

شاملموانعمربوطبهسااختاردستهازعواملچهارگزارهبودکه16.اینپرسشنامهنیزشاملگرفت

رهنگیواقتصادی،موانعمربوطباهتبلیغااتوبازاریاابیدرگردشاگریومدیریت،موانعسیاسیوف

گیریمینمود.رااندازههاورزشی،موانعمربوطبهزیرساخت
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ضریبپایاییاینپرسشنامهرواییاینپرسشنامههمبهتأییداساتید)راهنماومشاور(رسیدهبود.

وابعاادآن1/..بااستفادهازروشآلفایکرونباخمشابهپرسشنامهعواملمؤثربرتوسعهگردشگری،

مواناع،72/1مواناعسیاسایوفرهنگایواقتصاادی،2/1.موانعمربوطبهساختارومادیریتشامل

باه6/1.وموانعمربوطباهزیرسااختهاا71/1مربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشی

دستآمد.

ایلیکرتتهیهشدهبودکهشیوهامتیازگذاریمهطبقطیفپنجگزینههایاسؤاالتپرسشناگزاره

آنهابهشرحزیربود:

نحوهامتیازگذاریسؤاالتپرسشنامه2-9جدول

 خیلیزیاد زیاد متوسط کم خیلیکممیزان

12196امتیاز



 هاتحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه

ها(ودرواقعتأییادمتغیرهاایمشااهده)پرسشنامههایاندازهگیریبرایاطمینانازصحتمدل

.ایانداداند،بایدآنهاراموردتحلیلعاملیتأییدیقرارشدهکهبهمتغیرهایمکنوننسبتدادهشده

گیارییااهماانانجامگرفت.برایاینکاهمادلانادازهLisrel ...1کاربااستفادهازنرمافزارآماری

هایآنبرازشمناسبیداشتهباشندوثانیامقاادیرأییدشود،اوالبایدشاخصتحلیلعاملیتأییدی،ت

T-valueدارباشد.اگرمقدارضرایباستانداردآنبایدمعنیRMSEAتاوانباشد،مای1/.1کمتراز

باشاند،در-1یااکاوچکتراز1ترازنیزاگربزرگTگفتکهمدلبرازشبسیارمناسبیدارد.مقادیر

نتایجخروجاینارمافازار6-9و9-1،9-2،9-9هایدارخواهندبود.شکل%معنی33حاطمینانسط

دهد.لیزرلدرموردتحلیلعاملیتأییدیمتغیرهایپرسشنامهرانشانمی
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 در مورد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري: مقادیر ضرایب استاندارد 1-2شکل 
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 در مورد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري (Tداري )معنی: مقادیر 8-2 شکل
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 معنی1-9درجدول مقادیر و عاملی( )بارهای شدهvalues-Tداری)ضرایباستاندارد داده نشان )

است.

 

 داری پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری: بارهای عاملی و مقادیر معنی 2-3جدول 

 T-values بار عاملی عامل شماره سؤال

 12/6 1/0, دریا به مربوط هايجاذبه  1

 10/,2 61/0 دریا به مربوط هايجاذبه  2

 06/18 12/0 دریا به مربوط هايجاذبه  3

 21/18 11/0 دریا به مربوط هايجاذبه  4

 90/10 10/0 دریا به مربوط هايجاذبه  5

 29/9 68/0 دریا به مربوط هايجاذبه  6

 21/12 21/0 دریا به مربوط هايجاذبه  7

 62/12 28/0 دریا به مربوط هايجاذبه  8

 92/2 60/0 دریا به مربوط هايجاذبه  9

 62/6 1/0, دریا به مربوط هايجاذبه  11

 16/6 2/0, دریا به مربوط هايجاذبه  11

 21/1 0/,2 دریا به مربوط هايجاذبه  12

 26/9 62/0 دریا به مربوط هايجاذبه  13

 10/10 66/0 دریا به مربوط هايجاذبه  14

 82/6 0/,, دریا به مربوط هايجاذبه  15

 91/6 9/0, خشکی به مربوط هايجاذبه  16

 2/,2 0/0, خشکی به مربوط هايجاذبه  17

 02/6 2/0, خشکی به مربوط هايجاذبه  18

 11/2 22/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  19

 62/6 1/0, خشکی به مربوط هايجاذبه  21

 16/6 2/0, خشکی به مربوط هايجاذبه  21



شناسیتحقیقروش:سومفصل

 

67 

 

 02/9 61/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  22

 92/9 66/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  23

 92/10 11/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  24

 01/9 61/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  25

 12/9 68/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  26

 11/9 62/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  27

 2/,1 60/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  28

 00/9 61/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  29

 22/2 60/0 خشکی به مربوط هايجاذبه  31

 81/18 19/0 رویدادهاي ورزشی به مربوط هايجاذبه  31

 11/11 0/,1 رویدادهاي ورزشی به مربوط هايجاذبه  32

 8/2, 29/0 رویدادهاي ورزشی به مربوط هايجاذبه  33

 91/2 68/0 رویدادهاي ورزشی به مربوط هايجاذبه  34

 89/11 0/,1 رویدادهاي ورزشی به مربوط هايجاذبه  35

012/0=RMSEA    221=df      12/8180= χ
8 

 

 

مشخصاست،باتوجهبهضرایباستاندارد)بارعاملی(ومقاادیر1-9همانگونهکهازنتایججدول

tداراسات؛تحقیقدارایضرایبقاویومعنای،روابطبینمتغیرهایمشاهدهشدهعواملپرسشنامه

باشند.بزرگترمی1ایازبهطورقابلمالحظهtچونکلیهمقادیر

،کلیتمدلعااملیتأییادیازبارازشمناسابیبرخاوردارRMSEA=1/.17<1/.1باتوجهبه

است.
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 موانعمؤثربرتوسعهگردشگری:مقادیرضرایباستاندارددرمورد9-9شکل
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 (درموردموانعمؤثربرتوسعهگردشگریTداری):مقادیرمعنی6-9شکل
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مقادیرمعنی9-9درجدول و )بارهایعاملی( نشاندادهشدهvalues-Tداری)ضرایباستاندارد )

است.

 

 مؤثر بر توسعه گردشگری موانعداری پرسشنامه : بارهای عاملی و مقادیر معنی 3-3جدول 

 T-values بار عاملی عامل شماره سؤال

 28/2 29/0 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  1

 11/11 16/0 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  2

 2/,2 22/0 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  3

 12/9 62/0 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  4

 26/11 0/,1 و مدیریتموانع مربوط به ساختار   5

 8/9, 0/,6 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  6

 80/9 62/0 موانع مربوط به ساختار و مدیریت  7

 8/9, 62/0 موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي  8

 11/12 0/,2 موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي  9

 21/11 16/0 موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي  11

 89/1 22/0 فرهنگی و اقتصاديموانع سیاسی و   11

 89/1 12/0 موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي  12

 11/1 00/0 موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي  13

14  
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در 

 گردشگري ورزشی
11/0 22/11 

15  
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در 

 گردشگري ورزشی
12/0 11/18 

16  
به تبلیغات و بازاریابی در  موانع مربوط

 گردشگري ورزشی
10/0 2,/10 

17  
موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در 

 گردشگري ورزشی
69/0 22/10 

 98/1 22/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  18
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 9/,6 0/,6 موانع مربوط به زیرساخت ها  19

 29/11 0/,1 موانع مربوط به زیرساخت ها  21

 9/,1 62/0 ها موانع مربوط به زیرساخت  21

 ,89/1 22/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  22

 21/18 19/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  23

 02/9 61/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  24

 1/,2 22/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  25

 ,/21 26/0 موانع مربوط به زیرساخت ها  26

06,/0=RMSEA    892=df      00/92,= χ
8 

 

مشخصاست،باتوجهبهضرایباستاندارد)بارعاملی(ومقاادیر9-9همانگونهکهازنتایججدول

tداراسات؛،روابطبینمتغیرهایمشاهدهشدهعواملپرسشنامهتحقیقدارایضرایبقاویومعنای

باهمواناعباشاند.تنهاادومتغیارمرباوطبزرگترمی1ایازبهطورقابلمالحظهtچونکلیهمقادیر

هایآماریبعدیحذفشدند.بودکهازتحلیل1کمترازTسیاسی،فرهنگیواقصادیدارایمقادیر

،کلیتمدلعااملیتأییادیازبارازشمناسابیبرخاوردارRMSEA=166/1<1/.1باتوجهبه

است.

 شیوه اجرا 3-6

 به مراجعه پژوهشبا این در ورزشو مؤسسه تربیتبدنی کیشکارشناسان ،تفریحاتسالم

اعضایهیئتعلمیودانشجویانتحصیالتتکمیلی،کارشناسانگردشگریسازمانمنطقهآزادکیش

تهران تربیتبدنیدانشگاه ورشته کیشکارشناسانآزانس، پرسشنامههایگردشگریجزیره های،

هاتوسطنمونهپرسشنامههایالزمتوسطمحقق،تحقیقدراختیارآنهاقرارگرفتوباارائهراهنمایی

دادههایاینها،آماریتحقیقتکمیلوبهمحققبازگرداندهشد.پسازجمعآوریتمامیپرسشنامه

هایآماریبااستفادهازایننرمافزارانجامشدوتجزیهوتحلیلSPSSهاواردنرمافزارپرسشنامه

گرفت.
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 هاي آماري روش 3-7

ver. SPSS 21121،11هاازنرمافزارهایاکسلتجزیهوتحلیلدادهدراینپژوهشبرای
،و1

.8.1ver. 
9

LISRELدستهبندی،هاازدوروشآمارتوصیفیبرایاستفادهشد.بهمنظورتحلیلداده

کولموگروف آزمون استنباطیشامل آمار از و فراوانی درصد و استاندارد انحراف و میانگین -ارائه

بررسی6فریدمنآزمونها،برایبرررسیطبیعیبودنتوزیعداده6اسمیرنوف تفاوتبینبهمنظور

بررسیبرای6تحلیلعاملیتأییدیآزمونو،اولویتعواملوموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی

استفادهشد.برازشپرسشنامهتحقیق



                                                             
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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چهارمفصل   
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 فصل چهارم: یافته های تحقیق
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 مقدمه  4-1

شود.آمارتوصیفیبهبررسیچگونگیتوزیعدراینفصلابتدابهارائهآمارتوصیفیپرداختهمی

پردازدآماریازحیثمتغیرهایجمعیتشناختیچونسن،جنسیتووضعیتتأهلو...مینمونه

هایکلشهایکهتحقیقدرموردآنصورتگرفتهاست،بهدستآید.ارائتادرکبهتریازجامعه

مرتبطباهریکازمتغیرهایجمعیتشناختیبهدرکسریعتروراحتتراینمتغیرهاکمکخواهد

هایشرکتکنندگانبهمتغیرهایتحقیقدراینبخشتوصیفشدهاست.کرد.همچنینپاسخ

شود.دراینبخشبهمنظورتعیینطبیعیپسازبخشآمارتوصیفی،آماراستنباطیمطرحمی

اسمیرنوفاستفادهشدهاست.همچنینبهمنظوربررسی-دنتوزیعمتغیرهاازآزمونکولموگروفبو

استفادهخواهدشد.فریدمنهایهایتحقیقازآزمونفرضیه
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 آمار توصیفی 4-2

 ویژگی هاي جمیعت شناختی پاسخ دهندگان 4-2-1

 سن پاسخ دهندگان 4-2-1-1

دهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست.سنپاسخفراوانیتعدادودرصد2-6درجدول



دهندگانسنپاسخفراوانیودرصدفراوانی:2-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی بازهسنی

 6/69 6.سال91تا16

 96/. 63سال61تا92

 6/26 91سال61تا62

 1/6 21سالبهباال62

239211مجموع



مالحظهمی2-6همانطورکهدرجدول کنندگاندرتحقیقحاضردرصدشرکت1.حدودشود،

توزیعدرصدیسن61تا16بین نشاندادهشده2-6دهندگان،درشکلپاسخسالسنداشتند.

است.





 

دهندگانتوزیعدرصدیسنپاسخ:2-6شکل  
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 جنسیت پاسخ دهندگان 4-2-1-2

دهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست.جنسیتپاسخفراوانیفراوانیودرصد1-6درجدول



دهندگانفراوانیجنسیتپاسخ:فراوانیودرصد1-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی جنسیت

 1/66 212مرد

 66/. 1.زن

 211 2.9 مجموع



درصد(1/66کنندگاندرتحقیقحاضر)اغلبشرکتشود،مالحظهمی1-6همانطورکهدرجدول

نشانداده1-6دهندگان،درشکلپاسخجنسیتدرصدزنبودند.توزیعدرصدی66/.مردبودندو

شدهاست.






 

 



  

دهندگانجنسیتپاسخ:درصدفراوانی1-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان 4-2-1-3

 جدول درصد9-6در شدهپاسختحصیلیمدرکفراوانیفراوانیو ذکر تحقیقحاضر دهندگان

است.



دهندگانپاسخمدرکتحصیلی:فراوانیودرصدفراوانی9-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی مدرکتحصیلی

 3/22 19دیپلم

 3/16 61فوقدیپلم

612/91کارشناسی

6.2/91کارشناسیارشدوباالتر

 211 239 مجموع



کنندگاندرتحقیقحاضرشرکتدرصد61بیشازشود،مالحظهمی9-6جدولهمانطورکهدر

نشان9-6دهندگان،درشکلپاسخمدرکتحصیلیبودند.توزیعدرصدیدارایتحصیالتدانشگاهی

دادهشدهاست.












 

 

  

دهندگانمدرکتحصیلیپاسخ:درصدفراوانی9-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 رشته تحصیلی پاسخ دهندگان 4-2-1-4

دهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست.تحصیلیپاسخرشتهفراوانیفراوانیودرصد6-6درجدول



دهندگانتحصیلیپاسخرشته:فراوانیودرصدفراوانی6-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی تحصیلیرشته

 9/21 19بدنیتربیت

 7./7 266بدنیغیرتربیت

 211 2.7 مجموع



درصد(7./7رشتهتحصیلیاغلبپاسخدهندگان)شود،مالحظهمی6-6همانطورکهدرجدول

 تربیتتحقیقحاضر از درصدیبدنیبودغیر توزیع . شکلتحصیلیپاسخرشته در 6-6دهندگان،

نشاندادهشدهاست.










 دهندگانرشتهتحصیلیپاسخ:درصدفراوانی6-6شکل
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 سنوات خدمت پاسخ دهندگان 4-2-1-5

دهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست.پاسخسنواتخدمتفراوانیفراوانیودرصد6-6درجدول



دهندگانپاسخسنواتخدمت:فراوانیودرصدفراوانی6-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی سنواتخدمت

 6/69 71سال6کمتراز

 7/19 92سال21تا6

261/21سال26تا21

216/7سال11تا26

62/9سال16تا11

 17/6 ± 6/.2 میانگین



بیشازنیمیازشرکتکنندگاندرتحقیقحاضرشود،مالحظهمی6-6همانطورکهدرجدول

 از شکلپاسخسنواتخدمتتوزیعدرصدیسالسابقهشغلیداشتند.6کمتر در 6-6دهندگان،

است.نشاندادهشده










 دهندگانسنواتخدمتپاسخ:درصدفراوانی6-6شکل
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 نوع شغل پاسخ دهندگان 4-2-1-6

دهندگانتحقیقحاضرذکرشدهاست.پاسخمحلاشتغالفراوانیودرصدفراوانی6-6درجدول



دهندگانپاسخمحلاشتغال:فراوانیودرصدفراوانی6-6جدول

 درصدفراوانی فراوانی محلاشتغال

 21/. 12معاونتورزش

 ./1 26معاونتگردشگری

عضوهیئتعلمیودانشجوی

تحصیالتتکمیلی
916/26

21.6/66آژانسگردشگری

236211مجموع



 جدول در که می6-6همانطور مالحظه تحقیقشرکدرصد(6/66اغلب)شود، در تکنندگان

 گردشگریجزیره آژانسهای در بودند.حاضر کار به کیشمشغول درصدی اشتغالتوزیع محل

نشاندادهشدهاست.6-6دهندگان،درشکلپاسخ












  

 دهندگانسنواتخدمتپاسخ:درصدفراوانی6-6شکل
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 هاي شرکت کنندگان توصیف پاسخ 4-2-2

 جاذبه هاي مؤثر بر توسعه گردشگري  4-2-2-1

 دریاجاذبه هاي مربوط به  4-2-2-1-1


درموردتحقیقحاضرهایشرکتکنندگاندرپاسخمیانگینوانحرافاستاندارد7-6درجدول

ذکرشدهاست.هایمربوطبهدریادرتوسعهگردشگریجزیرهکیشتأثیرجاذبه


هادرموردجاذبههایمربوطبهدریاپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد7-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

 4899 2881 1 4 هاي مرتبط با شنا در سواحل دریاجاذبه

 1841 2888 1 4 هاي مرتبط با غواصی در سواحل دریاجاذبه

 1814 2812 1 4 هاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا )کانو(جاذبه

 1811 2818 1 4 هاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا )کایاک(جاذبه

 1816 2812 1 4 هاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا )قایق بادبانی(جاذبه

 4881 1818 1 4 هاي مرتبط با جت اسکی در سواحل دریاجاذبه

 1849 2812 1 4 هاي مرتبط با اسکی روي آب در سواحل دریاجاذبه

 1814 2861 1 4 هاي مرتبط با اسکی روي آب )کابلی( در سواحل دریاجاذبه

 1811 2811 1 4 هاي مرتبط با فوتبال ساحلی در سواحل دریا جاذبه

 1841 2811 1 4 هاي مرتبط با والیبال ساحلی در سواحل دریاجاذبه

 1848 2881 1 4 هاي مرتبط حمام آفتاب در سواحل دریاجاذبه

 4891 2894 1 4 پاراسل )کشش چتر با قایق(

 4 1 2818 4891 (Bananaبنانا )

 4892 2881 1 4 شاتل

 4891 2811 1 4 هاي مرتبط با ماهیگیري در سواحل و دریاجاذبه

 4869 46.2 1 4841 مجموع جاذبه های مربوط به دریا



ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضرشود،مالحظهمی7-6رکهدرجدولهمانطو

دریا سواحل در ساحلی(M=9/.2±7/1.)جتاسکی فوتبال و تأثیر (M=26/1±22/2)بیشترین

مجموعبهعقیدهکارشناسان،جاذبهجاذبههایمربوطبهدریاداشتند.درکمترینتأثیررادرمیان

تأثیریبیشترازحدمتوسطبرتوسعهگردشگریورزشیجزیره66/1بامیانگینبهدریاهایمربوط



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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نشان7-6درشکلهایمربوطبهدریادرموردجاذبهکنندگانهایشرکتپاسخ.میانگینکیشدارند

دادهشدهاست.





 

  

هایمربوطبهدریاکنندگاندرموردجاذبههایشرکتمیانگینپاسخ:7-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 جاذبه هاي مربوط به خشکی 4-2-2-1-2


حاضردرموردهایشرکتکنندگاندرتحقیقمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ.-6درجدول

هایمربوطبهخشکیدرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.تأثیرجاذبه


هادرموردجاذبههایمربوطبهخشکیپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد.-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

 1811 1811 1 4 هاي مرتبط با صحرانوردي جاذبه

 1842 2818 1 4 سواري دور جزیرههاي مرتبط با پیست دوچرخهجاذبه

 1842 2811 1 4 دو آرام )جاگینگ( در سواحل

 1842 2811 1 4 پیاده روي و راهپیمایی

 1841 2812 1 4 گانه )شنا4 دو4 دوچرخه(هاي سههاي مربوط به ورزشجاذبه

 1812 1886 1 4 جاذبه هاي مرتبط با موتور سواري 

 4898 2822 1 4 هاي مرتبط با سوارکاري جاذبه

 1828 2811 1 4 سافاري

 1848 2818 1 4 سواري پیست باگیماشین

 1841 2822 1 4 هاي ورزشی روباز استاندارد وجود زمین

 4899 2812 1 4 هاي ورزشی سرپوشیده استانداردوجود زمین

 1844 2822 1 4 هاي سرپوشیده استانداردوجود استخر

 1821 2811 1 4 هاي روباز استانداردوجود استخر

 1828 2818 1 4 هاي تفریحی آبی )پارک آبی(وجود مجموعه

 1848 2811 1 4 وجود پیست کارتینگ

 4869 4644 1881 4861 خشکیمجموع جاذبه های مربوط به 



ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضرشود،مالحظهمی.-6همانطورکهدرجدول

(M=6/2.±26/2)صحرانوردی(بیشترینتأثیروM=1/.7±11/2)پیستدوچرخهسواریدورجزیره

 هایمربوطبه میانجاذبه در را کارشناسان،خشکیکمترینتأثیر عقیده به مجموع در داشتند.

 هایمربوطبه میانگینخشکیجاذبه گردشگریتأث11/1با توسعه متوسطبر حد از یریبیشتر

میانگینپاسخورزشیجزیرهکیشدارند خشکیهایمربوطبهکنندگاندرموردجاذبههایشرکت.

نشاندادهشدهاست..-6درشکل




هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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هایمربوطبهخشکیکنندگاندرموردجاذبههایشرکتمیانگینپاسخ:.-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 مربوط به رویدادهاي ورزشیجاذبه هاي  4-2-2-1-3


هایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرموردمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ3-6درجدول

هایمربوطبهرویدادهایورزشیدرتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.تأثیرجاذبه


رویدادهایورزشیمربوطبههادرموردجاذبههایپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد3-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

 1842 2811 1 4 هاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی داخلی جزیره کیشجاذبه

 1822 2811 1 4 هاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی ملی و بین المللیجاذبه

تفریحی ورزشی )از قبیل جشنواره هاي هاي مرتبط با برگزاري جشنوارهجاذبه

 کشی و . . .(ها4 طناببادبادک
4 1 2811 4892 

-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.
4 1 2864 1816 

 4889 2821 1 4 مختلف آموزشی ورزشی هايهاي مرتبط با برگزاري دورهجاذبه

 4881 .462 1844 4864 مجموع جاذبه های مربوط به خشکی



ازدیدگاهکارشناسانشرکتکنندهدرتحقیقحاضرشود،مالحظهمی3-6همانطورکهدرجدول

برگزاری(بیشترینتأثیروM=61/1±26/2)شرایطویژهآبوهواییجزیرهکیشدرفصلزمستان

کیش جزیره داخلی بهM=92/1±11/2)مسابقات مربوط های جاذبه میان در را تأثیر کمترین )

رویدادهایورزشیداشتند.درمجموعبهعقیدهکارشناسان،جاذبههایمربوطبهرویدادهایورزشی

 میانگین دارند66/1با کیش جزیره ورزشی گردشگری توسعه بر متوسط حد از بیشتر .تأثیری

جاذبههایشرکتمیانگینپاسخ مورد کنندگاندر شکلرویدادهایورزشیهایمربوطبه 3-6در

نشاندادهشدهاست.




هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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هایمربوطبهرویدادهایورزشیکنندگاندرموردجاذبههایشرکتمیانگینپاسخ:3-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگري موانع  4-2-2-2

 مربوط به ساختار و مدیریتموانع  4-2-2-2-1

هایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرموردمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ21-6درجدول

درتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.موانعمربوطبهساختارومدیریتتأثیر


بهساختارومدیریتموانعمربوطهادرموردپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد21-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

فقدان برنامه ریزي صحیح4 دقیق و علمی براي توسعه گردشگري در جزیره 

 کیش
4 1 2811 1841 

هاي مسئول وجود سازمانهاي موازي و نامشخص بودن حدود وظایف بخش

 دراین حوزه
4 1 2812 4899 

گردشگري ورزشی  بخش در دیدهآموزش انسانی نیروي و متخصصان کمبود
 جزیره 

4 1 2881 1842 

مورد  در روشن استراتژي نبود و هارویه ها4گذاريسیاست در تفاوت

 گردشگري ورزشی جزیره کیش 
4 1 2829 4891 

 در گردشگري مربوطه هايوزارتخانه و هانسازما بین کافی هماهنگی عدم

 ورزشی جزیره 
4 1 2821 4898 

 )در بخش خصوصی و دولتی گذاري بخشسرمایه در موجود مشکالت

 ورزشی( در جزیره  گردشگري
4 1 2866 1844 

 4892 2829 1 4 گردشگري ورزشی و گردشگري واحدهاي فعالیت بر نظارت و کنترل عدم

 4812 46.2 1 4821 مجموع موانع مربوط به ساختار و مدیریت



 جدول در که می21-6همانطور تحقیقشود،مالحظه در شرکتکننده کارشناسان دیدگاه از

موانعمربوطدرمیانمهمترینمانع(M=2/1.±11/2)دیدهکمبودمتخصصانونیرویآموزشحاضر

 وبه مدیریت.بودمدیریتساختار و ساختار به مربوط موانع کارشناسان، عقیده به مجموع بادر

منفی69/1میانگین کیشتأثیر گردشگریورزشیجزیره توسعه متوسطبر حد از .داشتبیشتر

نشان21-6درشکلموانعمربوطبهساختارومدیریتکنندگاندرموردهایشرکتمیانگینپاسخ

دادهشدهاست.




هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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کنندگاندرموردموانعمربوطبهساختارومدیریتهایشرکتمیانگینپاسخ:21-6شکل  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 سیاسی، فرهنگی و اقتصاديموانع  4-2-2-2-2

هایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرموردمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ22-6درجدول

توسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.براقتصادیوفرهنگیسیاسی،موانعتأثیر


اقتصادیوفرهنگیسیاسی،موانعهادرموردپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد22-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

 1821 2812 1 4 ایران و جزیره کیش در مورد سوء تبلیغات و منفی دیدگاه وجود 

داخل  در خارجی گردشگران به نسبت نادرست تلقی و منفی دیدگاه 
 جزیره کیش

4 1 2821 1821 

 1811 2861 1 4 گردشگران فرهنگ با آن انطباق عدم و تنگناهاي ایدئولوژیک 

 1822 2868 1 4 گردشگران در داخل جزیره کیش با نامناسب برخورد 

 4814 .4.6 1 4811 اقتصادی و فرهنگی مجموع موانع سیاسی،



 جدول در که می22-6همانطور تحقیقشود،مالحظه در شرکتکننده کارشناسان دیدگاه از

 حاضر گردشگرانبرخورد با M=1/.6±11/2)نامناسب میان در مانع مهمترین سیاسی،موانع(

بوداقتصادیوفرهنگی کارشناسان، عقیده به مجموع در بااقتصادیوفرهنگیسیاسی،موانع.

منفی66/1میانگین کیشتأثیر گردشگریورزشیجزیره توسعه متوسطبر حد از .داشتبیشتر

نشان22-6درشکلاقتصادیوفرهنگیسیاسی،موانعکنندگاندرموردهایشرکتمیانگینپاسخ

دادهشدهاست.

  



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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اقتصادیوفرهنگیسیاسی،موانعکنندگاندرموردهایشرکتمیانگینپاسخ:22-6شکل  



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

هایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرموردمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ21-6درجدول

برتوسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.بازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانعتأثیر


 21-6جدول استاندارد انحراف و میانگین  پاسخ: مورد در دربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانعها

ورزشیگردشگری

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

نسبت به  ضعیف عمومی روابط و ناقص رسانیاطالع وجود سیستم 
 گردشگران خارجی 

4 1 2869 1814 

 4891 2861 1 4 گردشگران هاي خواسته و نیازها در مورد اطالعات کمبود 

تبلیغات نامناسب رادیو و تلویزیونی در مورد گردشگري ورزشی جزیره  

 کیش 
4 1 2829 1811 

 موجود منابع و هاي طبیعیجاذبه مورد در ورزشی گردشگران کم آشنایی

 در جزیره کیش
4 1 2866 4896 

 4881 46.2 1 4 اقتصادی و فرهنگی مجموع موانع سیاسی،



 جدول در که می21-6همانطور تحقیقشود،مالحظه در شرکتکننده کارشناسان دیدگاه از

 مهمترینمانعدرM=63/1±21/2)عدموجودسیستماطالعرسانیجامعبرایگردشگرانحاضر )

بود.درمجموعبهعقیدهکارشناسان،ورزشیگردشگریدربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانعمیان

بیشترازحدتأثیرمنفی66/1بامیانگینورزشیگردشگریدربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانع

کنندگاندرموردهایشرکت.میانگینپاسخمتوسطبرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشداشت

نشاندادهشدهاست.21-6درشکلورزشیگردشگریدربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانع




هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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دربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانعکنندگاندرموردهایشرکتمیانگینپاسخ:21-6شکل

ورزشیگردشگری   

 



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 ها زیرساخت به مربوط موانع 4-2-2-2-4

هایشرکتکنندگاندرتحقیقحاضردرموردمیانگینوانحرافاستانداردپاسخ29-6درجدول

توسعهگردشگریجزیرهکیشذکرشدهاست.برهازیرساختبهمربوطموانعتأثیر


هازیرساختبهمربوطموانعهادرموردپاسخ:میانگینوانحرافاستاندارد29-6جدول

 میانگینحداکثر حداقل متغیر
انحراف

 استاندارد

 1841 2811 1 4 زمینی جزیره نقل و حمل سیستم در ضعف

 1816 2821 1 4 نقل هوایی ضعف در سیستم حمل و

 1842 2821 1 4 نقل دریایی تم حمل وسضعف در سی

 جزیره براي اقامت سطح در استاندارد هايهتل و اقامتی اماکن کمبود

 گردشگران
4 1 2841 1811 

مطلوب  و استاندارد ورزشی تفریحی تأسیسات و امکانات وجود عدم
 مستعد مناطق در

4 1 2819 1811 

در طول  گردشگران به مناسب رفاهی خدمات و امکانات ارائه عدم

 اقامتشان
4 1 2811 1811 

ضعف در فناوري اطالعات در بخش گردشگري ورزشی در جزیره 
 4896 2829 1 4 کیش

 1821 1818 1 4 گردشگران براي مناطق جزیره از برخی در امنیت فقدان

 1821 2898 1 4 عدم وجود سواحل و امکانات اختصاصی براي گردشگران خارجی

 4816 4622 1 4 هازیرساخت به مربوط مجموع موانع



 جدول در که می29-6همانطور تحقیقشود،مالحظه در شرکتکننده کارشناسان دیدگاه از

(مهمترینM=1/.3±19/2)سواحلوامکاناتاختصاصیبرایگردشگرانخارجیحاضرعدموجود

 میان در هازیرساختبهمربوطموانعمانع کارشناسان، عقیده به مجموع در بهمربوطموانعبود.

میانگینهازیرساخت توسعهگردشگریورزشیجزیرهتأثیرمنفی99/1با ازحدمتوسطبر بیشتر

29-6درشکلهازیرساختبهمربوطموانعکنندگاندرموردهایشرکت.میانگینپاسخکیشداشت

نشاندادهشدهاست.




هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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هازیرساختبهمربوطموانعکنندگاندرموردهایشرکتمیانگینپاسخ:29-6شکل   



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 آمار استنباطی 4-3

 اول فرضیه 4-3-1

فرضصفر:بیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداری

دارد.نوجود

دارد.تفاوتوجودجزیرهکیشورزشیبیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگریتحقیق:فرض

ذکر26-6نتایجاینآزموندرجدولاستفادهشد.فرضصفرازآزمونفریدمنبهمنظوربررسی

شدهاست.


فریدمنبرایبررسیتفاوتاولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگری:نتایجآزمون26-6جدول

جزیرهکیشورزشی

تعداد
آمارهآزمون

(Square-Chi)

درجهآزادی

(df)

داریمقدارمعنی

(value-P)
نتیجهآزمون

فرضصفررد236969/791112/1



فرردصباشد،لذافرضمی16/1ازکمترPمقدارشود،مالحظهمی26-6همانطورکهدرجدول

شودمی عبارتدیگر به کیشتفاوت. گردشگریورزشیجزیره توسعه بر بیناولویتعواملمؤثر

.بود26-6اولویتاینعواملبهشرحجدول(.P≤112/1)داریوجودداردمعنی


توسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشعواملمؤثربربندیاولویت26-6جدول

 متغیر اصلی
میانگین 

 رتبه
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 رتبه

 93/169/163/11هایمربوطبهدریاجاذبه

 16/166/1.1/12رویدادهایورزشیهایمربوطبهجاذبه

 13/.66/211/16هایمربوطبهخشکیجاذبه



 جدول در که 26-6همانطور است، شده دریاجاذبهذکر به مربوط های بهجاذبه، مربوط های

ورزشی رویدادهای جاذبهو به مربوط خشکیهای ترتیب توسعهبه بر مؤثر عوامل مهمترین

 گردشگریجزیره شرکتاز کارشناسان بودند.نظر تحقیقحاضر در بهترکننده مقایسه منظور به



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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نشان26-6عواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،میانگینرتبهاینعواملدرشکل

دادهشدهاست.












  

میانگینرتبهعواملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش:26-6شکل   



هایتحقیقیافته:چهارمفصل
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 دوم فرضیه 4-3-3

بیناولویتموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتمعنیداری فرضصفر:

دارد.نوجود

دارد.مؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشتفاوتوجودموانعبیناولویتفرضتحقیق:

ذکر26-6جدولبهمنظوربررسیفرضصفرازآزمونفریدمناستفادهشد.نتایجاینآزموندر

شدهاست.


مؤثربرتوسعهگردشگریموانعفریدمنبرایبررسیتفاوتاولویت:نتایجآزمون26-6جدول

جزیرهکیشورزشی

تعداد
آمارهآزمون

(Square-Chi)

درجهآزادی

(df)

داریمقدارمعنی

(value-P)
نتیجهآزمون

فرضصفررد239666/919112/1



فرردصباشد،لذافرضمی16/1کمترازPشود،مقدارمالحظهمی26-6جدولهمانطورکهدر

کیشتفاوتمی گردشگریورزشیجزیره توسعه بر بیناولویتعواملمؤثر عبارتدیگر به شود.

.بود27-6(.اولویتاینعواملبهشرحجدولP≤112/1داریوجوددارد)معنی


توسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشمؤثربرموانعبندیاولویت27-6جدول

 متغیر اصلی
میانگین 

 رتبه
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 رتبه

 71/161/171/11موانعمربوطبهساختارومدیریت

دربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانع

ورزشیگردشگری
67/161/1.1/12 

 67/166/139/13موانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی

 16/191/176/14هازیرساختبهمربوطموانع



موانعمربوطبه،موانعمربوطبهساختارومدیریتذکرشدهاست،27-6همانطورکهدرجدول

ورزشی گرشگری در بازاریابی و تبلیغات سیاسی، اقتصادیموانع و فرهنگی ، به، مربوط موانع

هازیرساخت مهمترین ترتیب گردشگریموانعبه توسعه بر نظرکیشجزیرهورزشیمؤثر از



هایتحقیقیافته:چهارمفصل

 

3. 

 

شرکت کارشناسان بهتر مقایسه منظور به بودند. حاضر تحقیق در توسعهموانعکننده بر مؤثر

نشاندادهشدهاست.26-6درشکلموانعگردشگریورزشیجزیرهکیش،میانگینرتبهاین










میانگینرتبهموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش:26-6شکل   
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 مقدمه 5-1

هایگیریدرموردتجزیهوتحلیلدادهایازپژوهش،بهنتیجهدراینفصلپسازبیانخالصه

و پژوهشحاضر استدالل و نقد به تحقیق، پیشینه و منابع از استفاده با و پرداخته چهارم فصل

یافته ابتدا لذا است. مبادرتگردیده نتایجدیگرتحقیقات، با نتایجبهدستمقایسه هایپژوهشو

-هایگذشتهمقایسهمیآمدهدرموردهریکازاهدافتحقیقموردبررسیقرارگرفتهوباپژوهش

گردد.هایآتیارائهمیشودودرپایانپیشنهاداتکاربردیوپیشنهاداتیجهتپژوهش



 خالصه پژوهش 5-2

اهداف پیشبرد در باالیی خاصظرفیت طور به ورزشی گردشگری و عام طور به گردشگری

اینظرفیت از استفاده و فرهنگیجوامعدارد اجتماعیو درجهتدستیابیبهتوسعهاقتصادی، ها

قبلدردستورکاردولتپایدارامریاستکهازسال وحکومتها قرارگرفتهاها -ستوسرمایهها

جزیرهکیشباتوجهبهموقعیتاستراتژیکیواند.هایقابلتوجهینیزدراینزمینهانجامدادهگذاری

بدلیلقرارگرفتندرمنطقهخلیجفارسوهمچنینمجاورتباکشورهایعربیحاشیهخلیجفارس،

ایالمللی،ملیوناحیهینهایگردشگریطبیعیوتاریخیوورزشیمتنوعودرمقیاسبوجودجاذبه

های(.اینجزیرهجاذبه29.7بهعنوانیکیازقطبهایگردشگریکشورشناختهشدهاست.)اشراقی،

ورزشیبسیاریازجملهدریا،سواحلزیبایمرجانی،هوایپاک،پوششخاصگیاهیو...-تفریحی

اماشواهدنشانداردوپتانسیلباالییبرایجذبگردشگرانورزشیازسراسرکش وروجهاندارد.

جاذبهمی از دیدنمیکنندکمتر اینجزیره از اغلبگردشگرانیکه هایورزشیاینجزیرهدهد

لذاپژوهشحاضرباهدفتبیینعواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیاستفادهمیکنند.

نقاط کیشبهپنهانوکمترشناختهجزیرهکیشانجامپذیرفتتا گردشگریورزشیجزیره شده

برنامه و مسئوالن جزیره شودریزان کاستینمایانده رفع با شکوفاییتا زمینه موجود موانع و ها

گردشگریورزشیکیشفراهمشود.

پیمایشیطراحیواجراشد.جامعهآماری-بهمنظوریافتنپاسخبهاینسؤال،تحقیقیتوصیفی

تربیتبدنیمؤسسهورزشوتفریحاتسالمکیش،کارشناسانگردشگریتحقیقشاملکارشناسان

تربیتبدنی تحصیاتتکمیلیرشته دانشجویان اعضایهیئتعلمیو کیش، آزاد سازمانمنطقه

نفر166شدکهدرمجموعبالغبرهایگردشگریجزیرهکیشمیدانشگاهتهران،وکارشناسانآژانس
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نفربرآوردشد.درنهایتپسازتوزیع261لمورگانتعدادنمونهتحقیقشدند.بااستفادهازجدومی

پرسشنامهموردتجزیهوتحلیلنهاییقرارگرفت.236هاتحقیق،تعدادآوریپرسشنامهوجمع

(اطالعاتفردی،2ساختهاستفادهشدکهازسهبخشهاازپرسشنامهمحققبرایگردآوریداده

تو1 بر عواملمؤثر گردشگری)( و96سعه خشکی، دریا، عواملمربوطبه دسته شاملسه گزاره

گزارهشاملچهاردستهموانع)ساختار16(موانعمؤثربرتوسعهگردشگری)9رویدادهایورزشی(و

-ومدیریت،موانعسیاسیوفرهنگیواقتصادی،تبلیغاتبازاریابیدرگردشگریورزشیوزیرساخت

هابااستفادهازروشآلفایکرونباخوتحلیلشد.پایاییاینپرسشنامهشکیلمیها(جزیرهکیشت

بهره و روشرواییمحتوا از استفاده با نیز رواییآنها رفت. تأییدقرار گیریازعاملیتأییدیمورد

اتمتخصصانموردتأییدقرارگرفت.رنظ

 22111،11ver. SPSSهاازنرمافزارهایاکسلبرایتجزیهوتحلیلداده
 ،و1

9
LISREL

.8.1ver.تحلیلداده منظور به شد. ارائهاستفاده بندی، توصیفیبرایدسته روشآمار دو از ها

کولموگروف آزمون شامل استنباطی آمار از و فراوانی درصد و استاندارد انحراف و -میانگین

آزمونبرایبرررسیطبیعیبودنتوزیعداده6اسمیرنوف بررسیتفاوتبین6فریدمنها، بهمنظور

برایبررسی6اولویتعواملوموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی،وآزمونتحلیلعاملیتأییدی

برازشپرسشنامهتحقیقاستفادهشد.

سالسن61کنندگاندرتحقیقحاضرکمترازدرصدشرکت9/73نتایجحاصلنشاندادکه

 1/66داشتند، مرد درصد تحصیلی../2بودند، رشته و دارایتحصیالتدانشگاهیبودند، درصد

کنندگاندرتحقیقبهجاذبههایمربوطبهدرصدآنهاتربیتبدنیبود.میانگینپاسخشرکت9/21

بود.66/1هایمربوطبهرویدادهایورزشی،وجاذبه11/1،جاذبههایمربوطبهخشکی66/1دریا

،موانعسیاسیوفرهنگیو69/1آنهابهموانعمروبطبهساختارومدیریتهمچنینمیانگینپاسخ

66/1اقتصادی وموانعمربوطبه66/1ورزشیگردشگریدربازاریابیوتبلیغاتبهمربوطموانع، ،

بود.نتایجآزمونفریدمننشاندادکهبیناولویتعواملمؤثربرتوسعهگردشگری99/1هازیرساخت

واولویتبندیاینعواملبهصورت(P≤112/1)داریوجودداردزیرهکیشتفاوتمعنیورزشیج

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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 هایمربوطبهدریاجاذبه -2

 هایمربوطبهرویدادهایورزشیجاذبه -1

هایمربوطبهخشکیجاذبه -9

ردشگریورزشیجزیره توسعه بر مؤثر فریدمنبیناولویتموانع آزمون همچنینطبقنتایج

بندیاینموانعبهشرحزیربود:(واولویتP≤112/1داریوجودداشت)تفاوتمعنیکیش

 موانعمربوطبهساختارومدیریت -2

 موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدرگردشگریورزشی -1

 موانعسیاسی،فرهنگیواقتصادی -9

هاموانعمربوطبهزیرساخت -6



 گیريبحث و نتیجه  5-3

 مربوط به دریاهاي جاذبه  5-3-1

هایمربوطبهدریا)بامیانگیننتایجحاصلازپژوهشاخیربهایننکتهاشارهداشتکهجاذبه

نمره(مهمترینعاملدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشازدیدگاهکارشناسان6نمرهاز66/1

هایآبیاست.انواعورزشبود.جزیرهکیشباداشتنسواحلمرجانیوگستردهمکانمناسبیبرای

دهدتابتواننددرتمامفصولآبوهوایویژهاینجزیرهنیزاینامکانرادراختیارسیاحانقرارمی

درمیانجاذبهسالبهورزش نقشجاذبههاییازقبیلجتهایآبیبپردازند. هایمربوطبهدریا،

6نمرهاز31/1کششچترباقایق)بامیانگیننمره(،پاراسلیا6نمرهاز9/.2اسکی)بامیانگین

ترنمره(پررنگ6نمرهاز7/1.نمره(وشنا)بامیانگین6نمرهاز1/..نمره(،غواصی)بامیانگین

هایورزشیمرتبطبادریاازقبیلقایقرانی)کانو،کایاکوبادبانی(اسکیرویآب،بود.سایرجاذبه

فوتب کابلی، آب روی )اسکی بنانا آفتاب، حمام ساحلی، والیبال ساحلی، وBananaال شاتل ،)

تواننتیجهگرفت(کسبکردندولذامی6ها)نمرهماهیگیرینیزمیانگینیباالترازحدمتوسطداده

توانندبرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشاثرگذارباشند.هامیکهاینجاذبه

درآناستکهدراغلبنقاطکشورقابلدسترسینیستندوهاویژگیمشترکاغلباینجاذبه

نماید.بارشدترمیاینبهنوبهخودموقعیتجزیرهکیشرادرمیانمقاصدگردشگریکشورخاص

خانوادهفنآوری بسیاریاز اینورزشهایاطالعات، وامکاناتآشناشدههایایرانیبا اندومسلماًها

هاییراتجربهنمایند.آنهادوستدارندکهحداقلبراییکبارچنینورزشتعدادقابلتوجهیاز
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اندوزا و بینجاذبه1میراندا از دریافتندکه اسپانیا کشور بررسیگردشگریورزشیدر هایدر

درصدازاهمیتبیشتریدرجذبگردشگرانورزشی6/96.هایآبیباطبیعیدراینکشورورزش

قرارداشتندپسبانخستنیزازنظرکارشناساندراولویتجزیرهکیشبرخوردارند.اینجاذبههادر

همچنینباوجودیکهکشوراسپانیابهلحاظبرگزاریرویدادهایباشد.نتایجتحقیقحاضرهمسومی

شوندیکیبقاتورزشیدیگریکهدرسطحقارهاروپابرگزارمیورزشیمانندمسابقاتالمپیکومسا

اشارهکرده اندوزا و میراندا یطبیعیباهااندکهعاملجاذبهازکشورهایمهمبهشمارمیروداما

(مهمترینعاملدرجذبگردشگرانورزشیبهکشوراسپانیااست.درصد.9/7)

عنوانکردکهمسئوالنیونانیامیدوارندکهگردشگریمبتنیبردریای2(1119)ماراگواداکیس

دهدکهگسترشدهند.اینیافتههانشانمی1«ایجین»رادردریایآزاد)گردشگریمبتنیبردریا(

هایطبیعیورزشیخودبرایگسترشگردشگریاینکشورهاسعیدراستفادهمطلوبازهمةجاذبه

وددارند.ورزشیدرکشورخ

-دهندکهجاذبههایطبیعیورزشیمربوطبهورزش(نشانمی29.7تحقیقفتحالهی)نتایج

تابستانی) آبیو جاذبه.7هایساحلی، و دشت%( )هایجنگلو با ترتیبدارای67نوردی به )%

باتحقیقدریاهایمربوطبهجاذبهبیشترینوکمترینبارعاملیبودندکهنتایجبدستآمدهدرمورد

 اندوزابراساسمطالعهحاضرهمسواست. و نیز1116)6میرانا ورزش( درصدو6/96.هایآبیبا

پیاده و گردش با گردشگ92/.6روی جذب در بیشتری اهمیت از اسپانیادرصد در ورزشی ران

باشد.کهباتحقیقحاضرهمسومیبرخورداربودند



 خشکیهاي مربوط به جاذبه  5-3-2

-هایتحقیقحاضرنشاندادندکهعلیرغماینکهجزیرهکیشبهسواحلگرموزیباوورزشیافته

ورزش است، شهره آبی جاذبههای و جذبها در توجهی قابل جایگاه نیز خشکی به مربوط های

یهایمربوطبهخشککنندگاندرتحقیقحاضربهجاذبههایشرکتگردشگراندارند.میانگینپاسخ

ها،پیستدوچرخهسواری(بودکهمؤیدادعایفوقاست.درمیاناینجاذبه6)ازنمره11/1برابربا

شد.اینپیستکهپیراموننمره(مهمترینجاذبهمحسوبمی6نمرهاز1/.7دورجزیره)بامیانگین

                                                             
1. Andueza & Miranda ,2005 

2. Maragouradakis,2003 

3. Aegean  

4. Miranda & Andueza, 8002   
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 رویفراهم پیاده سواریو مسیریامنبرایدوچرخه است، کیشاحداثشده تامیجزیره کند

اززیبایی هایمنحصربهفردسواحلجزیرهگردشگرانضمنانجامیکفعالیتبدنیسالمومفرح،

مجموعهتفریحیپارکآبیکهدرجنوبجزیره کارشناسان، دیدگاه همچنیناز کیشلذتببرند.

میانگین از1/.6کیشدرحالاحداثاست)با خواهدتوانستبرتوسعهگ6نمره ردشگرینمره(

6نمرهاز91/1هایسهگانه)بامیانگینهایمربوطبهورزشورزشیجزیرهکیشاثرگذارد.جاذبه

می کارشناسان دیدگاه که بود عواملی از نیز جزیرهنمره( ورزشی گردشگری توسعه بر توانست

مسابقاتمربوطبهورزش اجرایتمریناتو باشد. یطجغرافیاییگانهمستلزمشراهایسهتأثیرگذار

باویژه کیش جزیره لکن نیست؛ دستیابی قابل سهولت به کشور مناطق همه در که است ای

خصوصیاتمنحصربهفردیکهدارد)دریایآزادوپیستدوچرخهسواریودومیدانیکناردریا(

دهد.فرصتمناسبیرابرایاینورزشدراختیارعالقمندانقرارمی

اماجزیرهکیششاملزمینعلیرغماینکهجنوب فاقدپوششگیاهیکافیاست، هایوسیعو

نمرهاز67/2هایمربوطبهصحرانوردی)بامیانگینطبقنتایجبهدستآمدهازتحقیقحاضر،جاذبه

هایمربوطبهخشکیداشت.شایددلیلاینامردرایننکتهنمره(کمترینتأثیررادرمیانجاذبه6

الشعاعخودقراردادهوازنقشآنکاستههایطبیعیورزشی،اینجاذبهراتحتجاذبهباشدکهسایر

باشند.

هایمربوطبهخشکیبانتایجتحقیقهینگوهیگهامنتایجتحقیقحاضردرمورداهمیتجاذبه

ورزشی،(همسوبود.اینمحققانوجودفضاهاواماکنورزشی)میداناسکیت،مراکزتفریحی1119)

هایورزشیو...راجزءهایگلف،موزهنوردیوزمینهایصخرهها،استخرهایشنا،دیوارهورزشگاه

جلب پژوهشعوامل نتایج کردند. ذکر ورزشی گردشگری توسعه برای اساسی منابع و هایکننده

(1116اندوزا)(،ومیرانداو1116(،کوساسی)1116(،یاماگوشی)1116گرفتهتوسطکزاک)صورت

نتایجهایمربوطبهخشکیدرتوسعهگردشگریورزشیاشارهداشتهنیزبهاهمیتجاذبه اندکهبا

تحقیقحاضرهمسواست.



 هاي مربوط به رویدادهاي ورزشی جاذبه 5-3-3

(،6)ازنمره66/1هایمربوطبهرویدادهایورزشیبامیانگیننتایجتحقیقنشاندادکهجاذبه

اینمیان در دومینعاملمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشازدیدگاهکارشناسانبود.
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اشارهشد، شرایطویژهآبوهواییجزیرهکیشدرفصلزمستانوامکاناجرایهمانطورکهقبالً

آبرنامه نیستهایورزشیکهدر میانگیننفصلدرسایرنقاطکشوروجهانقابلاجرا 1/.6)با

هایمربوطبهرویدادهایورزشیبود.جزیرهکیشبانمره(مهمترینعاملدرمیانجاذبه6نمرهاز

دارایآبوهوایگرمبودهودرتمامطولسالامکاناجرای بهنزدیکینسبیبهخطاستوا، توه

هایآبیوجوددارد.برایمثالدرشرایطیکهآبوخارجازسالنوحتیورزشبرنامههایورزشی

رسد،دمایهوادرجزیرهکیشحدوددرجهزیرصفرمی21هوایبرخیازمناطقکشوربهکمتراز

-درجهسانتیگراداستولذااینپتاسی،جذابیتباالییبرایگردشگرانیکهبهدنبالانجامورزش11

کند.هایتابستانیهستندایجادمیالیتهاوفع

هایملیوهمچنیندرجهحرارتباالیجزیرهکیشامکانبرپاییاردوهایتدارکاتیبرایتیم

می فراهم دارند، را هوایگرم آبو با کشورهای مسابقاتدر عظیمتبه قصد که کند.باشگاهی

ها،رتبهکشورمیزبانوشرکتدررقایتدهندقبلازمسافایترجیحمیهایحرفهبسیاریازتیم

ایکهآبشریاطتیمراباشرایطکشورمیزبانهماهنگکنند.درهمینراستابرپاییرادودرمنطقه

تواندکارسازباشد.اینویژگیبهنوبهخودمیتواندمنجربهوهوایمشابقهکشورمقصدراداردمی

هیئتهمراهوهمهوادارانوطرفدارانورزشی(بهجزیرهجذبگردشگرانورزشی)همورزشکارانو

کیششود.

جاذبه کارشناسان، ازدیدگاه برگزاریمسابقاتورزشیملیوطبقنتایجتحقیق، هایمرتبطبا

نمره(درتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشمؤثراست.با6نمرهاز69/1بینالمللی)بامیانگین

قانونیویژهمنطقهآزادتجاریکیش،شهروندانسایرکشورهابرایورودبهاینهایتوجهبهچارچوب

توانندبدونویزادراینجزیرهاقامتروزمی26جزیرهنیازیبهاخذروادید)ویزا(ندراندوحداکثرتا

(.همینامرفرصتمناسبیبرایبرگزاری2داشتهباشند)وبسایترسمیسازمانمنطقهآزادکیش

رویدادهایبینالمللیدرجزیرهکیشوجذبگردشگرانورزشی)ورزشکارانوطرفدارانورزشی(

دردههفراهممی هایاخیربرگزاریرویدادهایورزشیبینالمللیمهمموردتوجهبسیاریازکند.

یلاینامرهاوجوددارد.یکیازدالکشورهاقرارگرفتهورقابتشدیدیبرایکسبمیزبانیاینرقابت

اقتصادیمیزبانیچنینرقابت برگزاریآثار زمان در )چه طریقجذبگردشگر از عمدتاً هاییکه

شود.تحقیقاتبسیاریمؤیداینموضوعاستکهازمسابقاتوچهپسازبرگزاریرویداد(حاصلمی

                                                             
1. http://kish.ir/HomePage.aspx?TabID=1111&Site=douranPortal&Lang=fa-IR 
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عواملسوقدهندهو(اشارهکردکهبهبررسی.233)2توانبهتحقیقچالیپوهمکارانآنجملهمی

(طیتحقیقخود29.7عواملواسطهدرانگیزهحضوردررویدادورزشیپرداخت.همچنیناشراقی)

جذابیت صنعتگردشگریورزشی، مهمترینعاملجهتمشارکتدر رسیدکه ایننتیجه هایبه

داد،بهنقشانجام29.9باشد.هنرورنیزطیتحقیقیکهدرسالموجوددریکرویدادورزشیمی

رویدادهایورزشیدرجذبگردشگرانتأکیدنمود.نتایجتمامیاینتحقیقاتبانتایجتحقیقحاضر

همسوبود.



 موانع مربوط به ساختار و مدیریت 5-3-4

درمیانموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،ازدیدگاهکارشناسان،موانعمربوط

بهعقیدهمتخصصان6نمرهاز69/1مترین)بامیانگینبهساختارومدیریتمه نمره(موانعبودند.

گردشگری بخش در دیدهآموزش انسانی نیروی و متخصصان کمبودشرکتکنندهدرتحقیقحاضر،

میانگینورزشیجزیره 2/1.)با از و6نمره ساختار میانموانعمربوطبه مهترینمانعدر نمره(

مدیریتبود.ایندرحالیاستکهدرهرسازمانوتشکیالتی،مهترینعاملدرموفقیتآنسازمان

انگیزهنیرویانسانیآنسازمانوتوانایی و داشتنمنابعطبیعیگردشگریها صرفاً هایآناناست.

بهنیروهایمتخصصورزشیدرنمی بلکهنیاز تضمینکند؛ تواندتوسعهگردشگریجزیرهکیشرا

هایمختلفازقبیلغواضی،قایقرانی،راهنمایتورو...استتاباعرضهشایستهومناسباینزمینه

ازآنطریقتوسعهگردشگریورزشیجزیره زمینهتبلیغاتعملیو کیشرامنابعبهگردشگران،

جزیره گردشگریورزشیدر علمیبرایتوسعه دقیقو ریزیمناسب، فقدانبرنامه فراهمنمایند.

گذاریبخشدولتیوخصوصینمره(،ومشکالتموجوددرسرمایه6نمرهاز72/1کیش)بامیانگین

مهمترینموانعنمره(از6نمرهاز66/1درجزیرهکیش)بامیانگین)دربخشگردشگریورزشی(

ریزیدقیقمربوطبهساختارومدیریتدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبودند.بدونبرنامه

شرکت کارشناسان دیدگاه از است. ممکن غیر اهداف به برنامهدستیابی حاضر تحقیق در کننده

علیرغمتأکیدمنسجمودقیقیدرزمینهتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشوجودندارد.همچنین

مقاماتسازمانمنطقهآزادکیش،فرآیندسرمایهگذاریبهویژهبرایبخشخصوصیبسیارپیچیده،

هایکالنمنطقهودرنتیجهوقتگیروپرفرازونشیباستوعواملدیگریازقبیلتغییرمدیریت

یابد.گذاریدراینجزیرهکاهشهایحاکمباعثشدهامنیتسرمایهتغییرسیاست

                                                             
1. Chalip et al.  
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ها،رویههاونبودگذاریتوانبهتفاوتدرسیاستدرمیانموانعمربوطبهساختارومدیریتمی

میانگین از63/1استراتژیروشندرزمینهگردشگریورزشیجزیرهکیش)با عدم6نمره نمره(،

6نمرهاز36/1کنترلونظارتکافیبرفعالیتواحدهایگردشگریوگردشگریورزشی)بامیانگین

وعدمهماهنگیکافیبینسازمان میانگینهایذینمره(، امرگردشگریورزشی)با 67/1ربطدر

نمره(ازسایرموانعاینبخشبودند.نتایجتحقیقحاضردرموردموانعمربوطبهزیرساخت6نمرهاز

تحقیقاتفتح مدیریتبا نوبخت)29.7الهی)و غالمی).297(، لطفیرئیسی)29.6(، ،)29.6،)

(کهبهنتایجمشابهیدستیافتهبودند،همخوانیدارد...29)تقوی



 موانع سیاسی و فرهنگی  5-3-5

توسعهگردشگریورزشیجزیره بر میانموانعمؤثر فرهنگیسومینعاملدر موانعسیاسیو

بودند)میانگین درتحقیقحاضر کارشناسانشرکتکننده دیدگاه 66/1کیشاز از نمره(.6نمره

میانگین از1/.6برخوردنامناسبباگردشگران)با نمره(مهمترینمانعدرمیاناینموانع6نمره

هایتبلیغات،تبلیغاتدهانبهترینروشای،یکیازمهمترینواثربخشبود.علیرغمتبلیغاترسانه

بخشیرضایتارائهشدهمطلوبوتجربهدهانیاشفاهیاستکهازطرفگردشگرانیکهازخدمات

می نامطلوبیتوسطکهدرجزیرهکیشداشتهاست، درصورتیکهبرخوردها لذا تواندحاصلشود.

گردشگراندرکشودبهیکیازمهمترینموانعدرتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبدلخواهد

تمایلیبهباز بلکهشد.گردشگرانناراضینهتنهاخودمجددا گشتبهجزیرهکیشنخواهندداشت،

تمامتالشخودراخواهندکردتاازمسافرتدوستانوآشنایانبهجزیرهکیشخودداریکنند.

نکتهجالبتوجهدرمیانموانعفرهنگیوسیاسی،وجوددیدگاهمنفیوتبلیغاتسوءنسبتدر

کیشاست)میانگین جزیره 61/1مورد از ع6نمره سالنمره(. در اینکه تبلیغاتلیرغم هایاخیر

هاوامکاناتو...جزیرهکیشصورتهادرموردزیباییایدررادیووتلویزیونوسایررسانهگسترده

بهنظرمی رسدهنوزدیدگاهمنفیدرموردجزیرهکیشبرافکارعمومیجامعهحاکمپذیرفهاست،

است.تنگناهایایدئولوژیکوقانونیوعدمانطباقبافرهنگگردشگران)بهویژهگردشگرانخارجی(

نیزدومینمانعمهمدرمیانموانعسیاسیوفرهنگیبود.

ازدارندهمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی(،مهمترینعاملب29.7الهی)طبقنتایجتحقیقفتح

نتایجتحقیقحاضرهمخوانی با مشکالتمربوطبهمسائلفرهنگیبودکه استانآذربایجانغربی،

(نیزمشکالتفرهنگیمهمترینمسئله29.6دارد.همچنینبراساسنتایجمطالعهادبیفیروزجاه)
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تحقیقاتدیگرینیزازجملهتحقیقنادریدرگردشگریودرنتیجهگردشگریورزشیکشوربود.

اندکهباهایفرهنگیمؤثربرتوسعهگردشگریاشارهکرده(بهجنبه29.6(وحبیبی)29.1بنی)

نتایجپژوهشحاضرهمسواست.



 موانع مربوط به تبلیغات و بازاریابی در گردشگري ورزشی  5-3-6

کارشناسان،موانعمربوطبهتبلیغاتوبازاریابیدومیننتایجتحقیقحاضرنشاندادکهبهعقیده

نمره(.6نمرهاز63/1مانعمهمدرمیانموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشبودند)میانگین

اطالع سیستم فقدان تبلیغات، و بازاریابی به مربوط موانع میان روابطدر و کارآمد و رسانیجامع

شناساندننمره(بود.6نمرهاز63/1ارجیمهمترینمانع)بامیانگینعمومیضعیفباگردشگرانخ

چگونگیدسترسیبهآنهاواستفادهازامکاناتپذیراییواقامتیها،امکاناتجهانگردیازنظرجاذبه

.باتوجهبهاینکهسازمانمنطقهآزادهایجهانگردیدولتیهرکشوریاستازوظایفاصلیسازمان

ازاینکیشبه برعهدهداردلذا اموراینجزیرهرا عنوانمهمتریننهاددولتیکیش،وظیفهاداره

می انتظار قابلیتسازمان کیشو جزیره مورد در شایسته بازاریابی و تبلیغات به نسبت ورود ها

علیرغماینکههایمختلفآنوازجملهجاذبهپتانسیل سازمانهایگردشگریورزشیاقدامنماید.

هایطبعیوتفریحیکیشرابهصورتمختصرمنطقهآزادکیشدروبسایترسمیخود،جاذبه

رسانیدراینمورداندواطالعهاموردغفلتقرارگرفتهمعرفینمودهاست،امابسیاریازاینجاذبه

بسایتانگلیسیهایورزشیکیشبهویژهدروتوانبهمراتببهترصورتپذیرد.همچنینجاذبهمی

اندکهشایستهپتانسیلموجودنیست.اینسازمانبسیارکمومحدودمورداشارهقرارگرفته

قابلاعتماددر کمبوداطالعاتمنسجمو اینپژوهش، در طبقبررسیبهعملآمده بهعالوه

کیشاست)باهایگردشگران،یکیازموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهموردنیازهاوخواسته

ریزیموفقیبرایتبلیغاتوبازاریابیداشتناطالعاتنمره(.الزمههربرنامه6نمرهاز69/1میانگین

موثقدرموردبازارهدفاست.

موردگردشگریورزشیجزیره تبلیغاتنامناسبدر کارشناسان، اساسنتایجتحقیقحاضر، بر

6نمرهاز63/1یجزیرهکیشمعرفیکردند)میانگینکیشرایکیازموانعتوسعهگردشگریورزش

رسانه بسیاریاز حالیاستکهدر ایندر روزنامهنمره(. رادیو، تلویزیون، وهایجمعیازجمله ها

آید.اینتناقضممکنمجالتو...بهکراتازجزیرهکیشوامکاناتتفریحیآنسخنبهمیانمی

آید،ولیجاذبههایچندکهتبلیغاتدرموردجزیرهکیشبهعملمی(هر2استبهدودلیلباشد:
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کننده(ممکنبهزعمکارشناسانشرکت1گیرد؛ورزشیاینجزیرهکمترموردتوجهوتأکیدقرارمی

شود.هایموجوددرجزیرهکیشبسیاربیشترازتبلیغاتیباشدکهمطرحمیدرتحقیقپتانسیل

وردنقشتبلیغاتوبازاریابیدرتوسعهگردشگرییکمنطقهانجامشدهتحقیقاتمتعددیدرم

توانبهتحقیقاتآمدهدرپژوهشحاضرهستند.ازآنجملهمیاستکههمگیمؤیدنتایجبهدست

(اشارهنمود.29.7(،محمدنژاد)29.7الهی)(،فتح2976(،ناصری)29.9(،هنرور)29.6صالحی)



 ها  به زیرساختموانع مربوط  5-3-7

نتایجتحقیقحاضرنشاندادکهدربینموانعمؤثربرتوسعهگردشگریورزشی،موانعمربوطبه

ترینموانعبودند.دربسیاریازتحقیقاتینمره(کماهمیت6نمرهاز99/1ها)بامیانگینزیرساخت

انجامگرفته بهمشکلزیرساختکهدرموردموانعگردشگریکشور هااشارهشدهودربرخیازاند،

هایکافی،مهمترینمانعتوسعهگردشگریذکرشدهاست)هینگوهیگهام،آنهاکمبودزیرساخت

(.29.6؛ولطیفیرئیسی،29.6؛صالحی،29.9؛هنرور،29.1؛ناصرپور،..29پور،؛خواجه1119

می کیشلذا جزیره که گرفت نتیجه زیرساختتوان نظر الزماز ازهای ورزشی گردشگری برای

ترینسبتبهسایرنقاطکشوربرخورداراست.وضعیتمطلوب

ها،فقدانسواحلوامکاناتاختصاصیبراساسنظرکارشناساندرمیانموانعمربوطبهساختار

برای جزیره ورزشی گردشگری بخش در اطالعات فناوری در ضعف خارجی گردشگران برای

میانگی )با گردشگران 1/.3ن از می6نمره شمار به مانع مهمترین نیازهاینمره( از یکی رفت.

هایآبیبههمراهخانوادهاست.اینامرباتوجهبهگردشگرانخارجیپرداختنبهتفریحاتوورزش

هایشرعیوقانونیکشور،همگانیامکانپذیرنیست،لذااختصاصبخشیازسواحلجزیرهچارچوب

-کنندهدرتحقیقحاضرمیصیبهگردشگرانخارجیازدیدگاهکارشناسانشرکتبهصورتاختصا

تواندبخشیازموانعموجودرابرطرفنماید.

63/1ضعفدرفناوریاطالعاتدربخشگردشگریورزشیجزیرهبرایگردشگران)بامیانگین

بو6نمرهاز دکهبابیانیدیگردربخشنمره(دومینمانعمهمدرمیانموانعمربوطبهساختارها

مربوطبهبازاریابیوتبلیغاتبهآناشارهشد.نکتهجالبتوجهدرمیانموانعمربوطبهساختارهااین

ترینمانع،امنیتجزیرهکیشبودضعفدرفناوریاطالعاتدربخشگردشگریبودکهکماهمیت

 )میانگین گردشگران برای جزیره 2/.7ورزشی از امر6نمره متخصصان دیگر، عبارت به نمره(.

شایدبتوان مناسبارزیابینمودند. گردشگریورزشیجزیرهکیشوضعیتامنیتیجزیرهکیشرا
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هایگذاریدربخشگفتکهوجودامنیتدریککشور/منطقهمهمترینعاملبرایتوسعهسرمایه

گرفتکهجزیرهکیشازنظرامنیتیتواننتیجهمختلفوازجملهدرگردشگریورزشیاست.لذامی

نیزپتانسیلیمطلوبیبرایتوسعهگردشگریورزشیدارد.



 خواسته از تحقیقپیشنهادات بر 5-4

 بهنظرمی ازاهمیتبیشتریدررسدجاذبهبراساسنتایجتحقیق، هایمربوطبهدریا

پیشنهادمی الزمتوسطشودبررسیهایتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشدارند.

ارگان سایر کیشیا آزاد اینهایذیسازمانمنطقه تنوع افزدون امکان مورد ربطدر

 جاذبهوراهکارهایآنصورتپذیرد.

 .مهمترینعاملدرمیانعواملمربوطبهخشکی،پیستدوچرخهسورایدورجزیرهبود

ایم.پیشنهادبودههایاخیرشاهدساختوسازدرمسیراینپیستوانقطاعآندرسال

 وردتوجهقرارگیردواحیاءشود.شوداینپیستتوسطسازمانمنطقهآزادکیشممی

 تواننددومینعاملتوسعهگردشگریورزشیطبقنتایجتحقیق،رویدادهایورزشیمی

می پیشنهاد کیشباشند. همکاریجزیره کیشبا آزاد منطقه سازمان مسئولین شود

جوانانوکمیتهملیالمپیکدرراستایکسبمیزبانیرویدادهایورزشیوزارتورزشو

 بزرگحرکتکنند.

 مهمترینموانع علمییکیاز دقیقو ریزیصحیح، برنامه فقدان طبقنتایجتحقیق،

شودبرنامهاستراتژیکتوسعهگردشگریتوسعهگردشگریجزیرهکیشبود.پیشنهادمی

 بهمورداجراگذاشتهشود.ورزشیجزیرهکیشتدوینشدهو

 براساسنتایجحاصلازتحقیق،کمبودمتخصصانونیرویانسانیآموزشدیدهیکیاز

می پیشنهاد کیشبود. گردشگریورزشیجزیره دورهمهمترینموانعتوسعه هایشود

زمینه اعطایگواهینامهمختلفآموزشیدر بینالمللیهایمتنوعبا هایمعتبرملیو

ازاساتیدومتخصصانتوس طسازمانمنطقهآزادکیشدرسطحجزیرهبرگزارگرددو

 هادعوتبهعملآید.مجرببرایتدریسایندوره

 خواسته و نیازها مورد اطالعاتدر کمبود تحقیق، نتایج ازطبق یکی هایگردشگران

طقهآزادشودسازمانمنموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیشاست.پیشنهادمی
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عالیق، پایشدائمی به اقدام گردشگری و فرهنگی میراث سازمان همکاری کیشبا

 هایگردشگراندرسطحجزیره،کشوروبینالمللیاقدامنماید.ها،ونیازمندیانگیزه

 یکیازموانعتوسعهگردشگریورزشیجزیرهکیش،وجوددیدگاهمنفیوتبلیغاتسوء

پیشنهادمیدرمورداینجزیرهبود ایجامعبرایتبلیغاتوپاسخگوییبهشودبرنامه.

و صدا و آزاد منفیتوسطسازمانمنطقه ایندیگاه طرفکردن جهتبر شبهاتدر

 سیمایجمهوریاسالمیایرانتدوینگردد.



 پیشنهاد براي تحقیقات آتی 5-5

 کیشرابهعنوانمقصدشودتحقیقمشابهیدرمورددیدگاهگردشگرانیکهپیشنهادمی

 اندصورتپذیردونتایجآنبانتایجتحقیقحاضرمقایسهشود.مسافرتانتخابکرده

 شودتحقیقمشابهیبرایبررسیدیدگاهمردمساکنسایرنقاطکشورکهتاپیشنهادمی

جزیرهتواندآنهارابهمسافرتبهاینانددرموردعواملیکهمیکنونبهکیشسفرنکرده

 .ترغیبکندوموانعیکهازمسافرتآنهاجلوگیریکند،صورتپذیرد

 می ورزشیپیشنهاد امکانات از که رضایتگردشگرانی میزان مورد در تحقیقی -شود

اندصورتپذیرد.تفریحیجزیرهکیشاستفادهنموده
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 منابع و مآخذ
هایگردشگریورزشیتعیینعواملمهمدرکیفیتبسته(.29.3)همکارانمحمدواحسانی، -2

 .(7،6،.،3صفحه)،6نشریهمدیریتورزشی،شماره.درکشور

توسعهگردشاگریبررسیمهمترینجاذبههایورزشیمؤثربر(...29)جوادادبیفیروزجاه، -1

،2رهشامانشاریهمادیریتورزشای،.گردشگریورزشیکشورازدیدگاهکارشناسانورزشیو

..6صفحه

بررسیعواملموثربرتوسعهگردشگریورزشیکشورباتاکیدبار.(29.6ادبیفیروزجاه،جواد) -9

پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس،تهران..جاذبههایطبیعیورزشی

 بر تأکید با کشور ورزشی گردشگری توسعة بر مؤثر عوامل بررسی(.29.6)جواد فیروزجاه، ادبی -6

تهران. مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامةپایان ورزشی. هایطبیعیجاذبه

تجربیااتالگوها،ساختارها،استراتژیها،مفاهیم،ریزیبازاریابی:برنامه(.29.1)علیاکبراسالم، -6

 نشربازرگانی،تهران.شرکتچاپومستندات.و

پایانناماه.برجذبتوریسمواثراتآندرمازندرانعواملموثر.(29.9عنایتا...)،اسماعیلی -6

دانشگاهمازندران.کارشناسی،

باادنیاسااتاندیاادگاهماادیراناداراتتربیااتورزشوگردشااگریاز.(29.7اشااراقی،حسااام) -7

تعلمیدانشگاهآزاداسالمی،ئهمایشملیتخصصیمدیریتورزشی،هیمقالهاولین.اصفهان

  واحدمبارکه.

مجموعهمقاالتنخستینهماایشگردشگریدرجزیرهکیش.های(.جاذبه2977الهام)بهزاد، -.

،جلدسوم،صافحه2977اسفندجمهوریاسالمیایران،سازمانمنطقهآزادکیش،جهانگردیو

193.

تهاران،.مفااهیم(.گردشاگری)ماهیاتو(29.6)،مهدیوسقاییپاپلییزدی،محمدحسین -3

)سمت(.هاکتبعلومانسانیدانشگاهتدوینسازمانمطالعهو

.ورزش در معاصار مادیریت(.29.1ن)کاوارترم جروم و زنگر .؛کیآر. بیورلی.؛بی ژانت پارکز، -21

 اول. چاپ مدرس، تربیت دانشگاه انتشارات احسانی. محمد:ترجمه

.عواملموثربررشدصانعتگردشاگریایاران(...29پورسلیمانی،علی)تقوی،مهدیوقلی -22

 .267-271،ص96پژوهشنامهاقتصادی،شماره

وضعیتصنعتگردشگریورزشیدرایرانوارائهالگویتوسعهآن،رساله(.29.1)حبیبی،فاتح -21

یتمعلمدکتری،دانشگاهترب

بارآوردتقاضاایگردشاگریایارانبااتصاریحو.(29.6،حساین)فاتحوعباسینژادحبیبی، -29

-32صپاائیز،،71شماره.مجلهتحقیقاتاقتصادی.مقطعی-هایسریزمانیاستفادهازداده

226.

http://www.ensani.ir/fa/content/178333/default.aspx
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مجموعهمقاالتاولاینهماایش.فضایشهریوگردشگریورزشی(.29.6)حسینخسروی، -26

 ،آبانماه،تهران..2و27ملیشهروورزش،

عواملوموانعاثرگذاربرتوسعهگردشگریورزشیاستانمازندرانباا(...29پور،اکرم)خواجه -26

.پایاننامهکارشناسیارشددانشکدهتربیتبادنیدانشاگاهتاکیدبرجاذبههایطبیعیورزشی

مازندران.

.پایاانناماهتدویناستراتژیصنعتگردشگریورزشیجزیارهکایش(.29.3)نجمهراستی، -26

کارشناسیارشدپردیسبینالمللیکیشدانشگاهتهران.

.تهران.جغرافیاوصنعتتوریسم.دانشگاهپیامنور،چاپهفتم،(29.6)علیاصغررضوانی، -27

هاایدومواثاراتآنبرناواحیگردشاگریخاناه.(29.6صفائی،جاواد)ومحمدرضا،رضوانی -.2

–هاایجغراقیااییپاژوهش.روستایی:فرصتیاتهدید)مورد:نواحیروستاییشامالتهاران(

چهارشانبه،2.11.روزنامهدنیایاقتصادشمارهروزنامه212-213زمستانصص،66شماره

91/1/... 

بررسیعواملبازدارندهموثربرگردشگریورزشیاستانآذربایجانغربیاز.(29.7)سنگسری -23

دیدگاهکارشناسانادارهکلتربیتبدنی،کارشناسیارشادمادیریتورزشایدانشاگاهارومیاه

پایاننامهکارشناسیارشد.

بررسیگردشگریدرشهرستانبابلسرورارئهراهکارهایمناسبدراین.(29.6صادق)صالحی، -11

رسالهدکتریتخصصیرشتهمدیریتبازرگانیباگرایشبازاریابیبینالمللای،دانشاگاه.زمینه

آزاداسالمی

بررسینقشبازاریابیدرصنعتجهانگردیشهرساتانمشاهد.29.1صردیماهکان،علیرضا، -12

 .پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس.مقدس

11-  رضوانی،محمد . جواد )صفائی، (29.6رضا . واثراتآنبرگردشگریخانه نواحیهایدوم

)مورد:فرصتیاروستایی: تهرانتهدید  -پژوهشهایجغراقیایی.(نواحیروستاییشمال

.212-213زمستانصص،66شماره

(.بررسیچالشهاوراهکارهایموثردرتوساعهتوریسامورزشای29.6همتینژاد،)طلوعیو -19

ورزشاساتانچکیادهمقااالتتربیاتبادنیو.گاردیاساتانمازنادرانکوهنوردیوطبیعت

 ها.هاوفرصتمازندرانچالش

پایاان.شناساییقطبهایمهمجغرافیاییایراندرتوسعهاکوتوریسامورزشای(.29.6غالمی،) -16

تحقیقات.دانشگاهعلومورشتهجغرافیا،نامهکارشناسیارشد،

بررسیعواملبازدارنادهماوثربارگردشاگریورزشایاساتان(.29.7)،امیدپروانهفتحالهی -16

.پایاننامهکارشناسیارشددانشگاهآذربایجانغربیازدیدگاهکارشناسانادارهکلتربیتبدنی

 ارومیه.
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(.29.7)عاامری،سایدمیارحسان؛کاشاف،میارمحماد؛مهرادمحرمزاده،؛امیدفتحالهی، -16

برگردشگریورزشیاستانآذربایجانغربیازدیدگاهکارشناساانبررسیعواملبازدارندهموثر

.آمل،ایران،اولینهمایشملیتخصصیمدیریتورزشی.ادارۀکلتربیتبدنی

ماادیرانرابطااهدیاادگاهماادیرانورزشاایو.(29.7)مهاارداد،همحاارمزادوقیااامیراد،امیاار -17

.عواملگردشگریورزشیدرایرانگردشگریکشورو

بررسیتطبیقینقاشعوامالماوثربارتوساعه(.29.7)محرمزاده،مهردادوراد،امیرقیامی -.1

نشاریهحرکات،.گردشگریورزشیازدیدگاهمدیرانودستاندرکارانورزشایرانواساترالیا

.29.7،بهار96مارهش

و ورزشای مادیران دیدگاه .رابطة(29.7)پور،باقر مهرداد،حسینزاده، امیر،محرمراد، قیامی -13

 - شانزدهم فصلنامهالمپیک،سالایران. در ورزشی عواملگردشگری و کشور گردشگری مدیران

 (.61)پیاپی 1 شماره

 اول. سمت،چاپ انتشارات ی.گردشگر مدیریت(.29.6)مهدی ،کاظمی -91

بررساینقاشجاذباههاایطبیعایورزشایدرانتخاابمقصاد(.29.3)مائاده،کلبادینژاد -92

گردشگراناستانهایمازندرانوگیالن.پایاننامهکارشناسیارشدرشتهتربیتبدنیدانشگاه

آزاداسالمیواحدتهرانمرکز.

اعرابای، علای.پارساائیان، :ترجمه ع.جام اندازی چشم در جهانگردی(.29.1) ، وای چاک گی، -91

 فرهنگی. هایپژوهش دفتر،تهران.ویرایشدوم.محمد

پایاانناماه.هایتوسعهگردشاگریورزشایدرگایالنبررسیراه.(29.6)محمدمتقیطلب، -99

کارشناسیارشددانشگاهگیالن.

 .توریسمورزشی.انتشاراتکمیتهملیالمپیک(.29.7)بهمنپور،هومنومجتبوی،کورش -96

مجموعه.زیست محیط حافظان ورزشی گردشگران و ورزشکاران .(29.6کوروش) مجتبوی، -96

.اول چاپ المپیک، ملی ناشرکمیته ،ورزشی سبز اندیشی هم اولین مقاالت

انتشااراتساازمان.ایارانگردشگریورزشیدر(.29.7)امیرقیامیراد،محرمزاده،مهردادو -96

.گردشگریتبریزمیراثفرهنگیو

جهاااد،انتشاااراتارومیااه.اصااولومبااانیگردشااگریورزشاای(...29)مهاارداد،محاارمزاده -97

بایجانغربی.دانشگاهیواحداستانآذر

(،بررسیعواملموثربررشدصانعتگردشاگریورزشایاساتان29.6محمدنژاد،علیاصغر) -.9

پایاننامهکارشناسیارشد،دانشگاهمازندران..گلستان

رزیابیمواناعتوساعهصانعتگردشاگریدراساتانا(.29.1)ادرنناصرپور،ومدهوشی،مهرداد -93

.16-.6،ص.1فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی،شماره.لرستان

 .تهرانپیککوثر،.ماهیتگردشگری(.29.6)معصومی،مسعود -61
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بررسایگردشاگریخاارجی.(29.1)الدیننظامسید،مکیانونادریبنی،محمود -62

.116تا236ص،1.تابستانبهارو،61شمارهمجلهاقتصادی،.درشهرستانیزد

61-  نادر (29.1)ناصرپور، لرستان. دراستان گردشگری صنعت توسعه موانع ارزیابی فصلنامه.

..6-16پائیز،،.1شمارهپژوهشنامهبازرگانی،

ناصری، -69 طراحی و ایران توریسم صنعت توسعة مؤثر موانع شناسایی.(2976)مسعودسید

توریست جذب گسترش برای تبیینی الگوی  تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامة پایان.

مدرس.

..29)ندری،حمزه -66 ورزشهمگانی(. توسعه استراتژی طراحی ارشد،. کارشناسی نامه پایان

دانشگاهشمال.وعلومورزشیدانشکدهتریتبدنی

اردبیل.مجموعهوسعهگردشگریورزشیاستانتبررسینقشموثردر(.29.7نوبخت،فرزاد) -66

اولینهمایشتخصصیمدیریتورزشی.مقاالت

پنچمینکنگرهبین.(.توریسمورزشیوراههایگسترشآنبینزنان29.6)نیسیان،فریده -66

ورزشیبسویآینده.-المللیعلمی

فریده -67 محمد،احسانی؛هادوی، ورزش29.9)حمیدقاسمی،؛ در گردشگری و بازاریابی .)

 ری.مجلةهمشه(.اقتصادورزش)

)هنرور، -.6 (29.6افشار درایران. ورزشی گردشگری دربازاریابی مهم المپیکعوامل فصلنامه .،

.29.6زمستان(،61)پیاپی6شماره

 رویادادهایبرگازاریازناشیگردشگریتوسعهبرمؤثرعواملبررسی.(29.9)افشار،هنرور -63

 تهران.معلمتربیتدانشگاهارشد،کارشناسینامةپایان.کشوردرللیالمبینورزشی

(،مادلمفهاومی29.7افتخاری،عبدالرضا،قاسمپور،فاطماه)؛احسانی،محمد؛هنرور،افشار -61

مجموعهمقااالتچهاارمینهماایش.بازاریابیگردشگریورزشیدرسواحلایرانخلیجفارس
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 محترم مدیر/ کارشناس                                 :          سرکار خانم 

جناب آقاي             
 

 سالم و احترام با

 گردشگری توسعۀ بر مؤثر و موانع  عوامل» عنوان فرمایید یک تحقیق دانشگاهی بامی مالحظه که را ايپرسشنامه

-محیط تفریحی در و ورزشی هايفعالیت از بسیاري دارید استحضار که همانگونه باشد.می «ورزشی جزیره کیش

-آنها می از کدام هر اند کهشده بسیاري شناسایی ورزشی هايدر جزیره کیش جاذبه و شوندمی طبیعی انجام هاي

ع ها4 موان جاذبه این تحقیق4 اهمیت باشند. هدف از این ورزشی جزیره مؤثر گردشگري توسعۀ و گسترش در توانند

 تجربیات و اطالعات به توجه با شما می باشد. لذا دیدگاه از گردشگري ورزشی جزیره در موجود مشکالت و

نمایید. ضمناً کلیه اطالعات  یاري هدف این به رسیدن در را محقق حوزه4 خواهشمند است این در شما ارزشمند

 ارائه شده به صورت محرمانه دراختیار محقق باقی خواهد ماند.

 

 سپاس فراوان از همکاري بی دریغ شمابا 
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عضو هیئت علمی و دانشجوي      □معاونت گردشگري     □ محل خدمت: معاونت ورزش

 □تحصیالت تکمیلی 

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

 

 سوال
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

      مربوط به دریاهای الف( جاذبه

      هاي مرتبط با شنا در سواحل دریاجاذبه .1

      هاي مرتبط با غواصی در سواحل دریاجاذبه .8

      هاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا )کانو(جاذبه .2

      هاي مرتبط با قایقرانی در سواحل دریا )کایاک(جاذبه .,
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      هاي مرتبط با اسکی روي آب در سواحل دریاجاذبه .1

      هاي مرتبط با اسکی روي آب )کابلی( در سواحل دریاجاذبه .2

      هاي مرتبط با فوتبال ساحلی در سواحل دریا جاذبه .9

      والیبال ساحلی در سواحل دریاهاي مرتبط با جاذبه .10

      هاي مرتبط حمام آفتاب در سواحل دریاجاذبه .11

      پاراسل )کشش چتر با قایق( .18

      (Bananaبنانا ) .12

      شاتل .,1

      هاي مرتبط با ماهیگیري در سواحل و دریاجاذبه .12

      های مربوط به خشکیب( جاذبه

      هاي مرتبط با صحرانوردي جاذبه .16

      سواري دور جزیرههاي مرتبط با پیست دوچرخهجاذبه .11

      دو آرام )جاگینگ( در سواحل .12

      پیاده روي و راهپیمایی .19

      گانه )شنا4 دو4 دوچرخه(هاي سههاي مربوط به ورزشجاذبه .80

      جاذبه هاي مرتبط با موتور سواري  .81

      هاي مرتبط با سوارکاري جاذبه .88

      سافاري .82

      سواري پیست باگیماشین .,8
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 سوال
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

      هاي ورزشی روباز استاندارد وجود زمین .82

      هاي ورزشی سرپوشیده استانداردوجود زمین .86

      هاي سرپوشیده استانداردوجود استخر .81

      هاي روباز استانداردوجود استخر .82

      هاي تفریحی آبی )پارک آبی(وجود مجموعه .89

      وجود پیست کارتینگ .20

      های مربوط به رویدادهای ورزشیج( جاذبه

      هاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی داخلی جزیره کیشجاذبه .21

      هاي مرتبط با برگزاري مسابقات ورزشی ملی و بین المللیجاذبه .28

هاي تفریحی ورزشی )از قبیل جشنوارههاي مرتبط با برگزاري جاذبه .22

 کشی و . . .(ها4 طنابجشنواره بادبادک
     

شرایط ویژه آب و هوایی جزیره کیش در فصل زمستان و امکان  .,2

هاي ورزشی که در آن فصل در سایر نقاط کشور و اجراي برنامه

 جهان قابل اجرا نیست.
     

      آموزشی ورزشی هاي مختلفهاي مرتبط با برگزاري دورهجاذبه .22
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 بخش دوم
 به نظر شما عوامل زیر4 تا چه حد بر توسعه گردشگري ورزشی اثر منفی دارند؟

 
 موانع مربوط به ساختار و مدیریت الف(

سوال

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

فقدان برنامه ریزي صحیح4 دقیق و علمی براي توسعه گردشگري در  .1
 جزیره کیش

     

هاي سازمانهاي موازي و نامشخص بودن حدود وظایف بخشوجود  .8

 مسئول دراین حوزه

     

گردشگري  بخش در دیدهآموزش انسانی نیروي و متخصصان کمبود .2
 ورزشی جزیره 

     

مورد  در روشن استراتژي نبود و هارویه ها4گذاريسیاست در تفاوت .,

 گردشگري ورزشی جزیره کیش 

     

در  مربوطه هايوزارتخانه و هانسازما بین کافی هماهنگی عدم .2
 ورزشی جزیره  گردشگري

     

 )در بخش خصوصی و دولتی گذاري بخشسرمایه در موجود مشکالت .6

 ورزشی( در جزیره  گردشگري

     

گردشگري  و گردشگري واحدهاي فعالیت بر نظارت و کنترل عدم .1
 ورزشی

     

 
 ب( موانع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي 

سوال

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
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داخل  در خارجی گردشگران به نسبت نادرست تلقی و منفی دیدگاه  .9
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 هاي سنگین مسافرت و اقامت در جزیره کیشهزینه .12
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خیلی 
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 زیاد متوسط کم

خیلی 
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نسبت به  ضعیف عمومی روابط و ناقص رسانیاطالع وجود سیستم  .,1
 گردشگران خارجی 

     

      گردشگران هاي خواسته و نیازها در مورد اطالعات کمبود  .12
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 جزیره کیش 
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 در جزیره کیش موجود ومنابع
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سوال
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 زیاد متوسط کم
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 ضعف در سیتم حمل ونقل دریایی .80

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