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 چکيده
 عواملی است که توجه از جمله, مسابقات ورزشی که در نقاط مختلف کشور برگزار می شود 

يکی از دغدغه های بازاريابان و سازمان دهندگان رويدادهای ورزشی . گردشگران را به خود جلب می کند
. افزايش استقبال بازديدکنندگان مسابقات ورزشی از طريق شناسايي عوامل تأثيرگذار بر حضور آنهاست

ت کنندگان در رقابت های ورزشی و هدف تحقيق حاضر بررسی ارتباط بين خصوصيات دموگرافيک شرک
 مربی ۴۴و ) شرکت کنندة فعال ( ورزشکار۱۸۰,بدين منظور. عالقه مندی آنها برای سفر مجدد به مقصد بود

از تيم های ورزشی غيربومی اعزام شده به مسابقات ورزشی ) شرکت کنندة غيرفعال( سرپرست و غيره يا
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامة . يق انتخاب شدندبه ميزبانی استان گيالن به عنوان نمونة تحق

داده ها .  صدم محاسبه شده بود۸۶محقق ساخته استفاده شد که اعتبار آن پيشتر به روش آلفای کرونباخ 
 تجزيه و تحليل P ≥ ۰۵/۰از ضريب همبستگی اسپيرمن و آزمون خی دو در سطح معناداری  با استفاده

داد که بين عالقه مندی مجدد آزمودنی ها برای گردشگری به مقصد و برخی يافته های تحقيق نشان . شد
تأهل و فاصلة محل سکونت تا , شغل, مدرک تحصيلی, ويژگی های دموگرافيک آنها همچون سطح درآمد

اين ارتباط فقط در مورد سن شرکت کنندگان فعال ) . P ≤ ۰۵/۰(ارتباط معناداری وجود ندارد , مقصد 
ن نتيجه گيری می شود که به احتمال زياد عوامل ديگری همچون انگيزش ادر پاي ). P = ۰۱۷/۰(معنادار بود 

  . و موقعيت خاص مقصد از لحاظ جاذبه های گردشگری اين ارتباط را تحت تأثير قرار داده اند
  

  واژه های کليدی 
  .عوامل سوق دهنده, مقصد, ويژگی های دموگرافيک, گردشگری ورزشی فعال
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  مقدمه 
. ين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب می آيدتر گبزر, صنعت مسافرت و گردشگری

رشد بخش خصوصی , اشتغال زايي, بسياری از کشورها اين صنعت پويا را منبع اصلی درآمد
ورزش يکی از متداول ترين عوامل ايجاد انگيزه برای . و توسعة زيرساخت ها می دانند

صنعتی است که از ترکيب دو صنعت جهانگردی و , شیشگران است و گردشگری ورزدگر
مسافرت های تفريحی مرتبط با ورزش رشد و رواج روزافزون . صنعت ورزش پديد آمده است

و رواج شيوة زندگی فعال موجب شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش عالقه مند 
ی بازی های المپيک و ازاين رو شهرهای مختلف جهان در به دست آوردن حق ميزبان, شوند

کشور ما به دليل . مسابقات قهرمانی جهان در رشته های ورزشی مختلف رقابت می کنند
در , )۱۹۹۸( ١ جنينگز. داشتن ظرفيت زياد می تواند از اين رهگذر بهره های فراوان ببرد

سته  کشور اول جهان از نظر جذابيت های بالقوة گردشگری دان۱۰تحقيق خود ايران را يکی از 
که عبارت ,   نام دارد٢گردشگری ورزشی فعال, يکی از انواع گردشگری ورزشی). ۱۶(است 

است از سفر برای انجام رقابت های ورزشی و شامل شرکت کنندگان در آن رقابت هاست که 
, آموزشياران(و شرکت کنندگان غيرفعال ) ورزشکاران(به دو گروه شرکت کنندگان فعال 

 اين نوع گردشگری ورزشی جدا از ).۱۰(تقسيم می شود ) نماها و غيرهراه, ناظران, مربيان
فوايد ديگر از اين نظر اهميت دارد که موجب می شود که آنها بار ديگر از مقصد ديدن کرده 

  . يا به دوستان و اقوام خود سفر به آنجا را پيشنهاد کنند
,  رويدادهای ورزشیدر حال حاضر يکی از دغدغه های بازاريابان و سازمان دهندگان

افزايش استقبال بازديدکنندگان رويدادهای ورزشی از راه شناسايي عوامل مؤثر بر حضور 
تعيين ميزان تمايل افراد به مسافرت داخلی يا بين المللی و حضور در رويداد . آنهاست

 بر ٥ و بازدارنده٤جلب کننده, ٣ورزشی بسيار پيچيده است و هر يک از عوامل سوق دهنده

                                                 
1- Jennings  
2- Active Sport Tourism  
3- Push Factors  
4- Pull Factors  
5- Constraints  
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تحقيقات نشان داده است که جذابيت بعضی نتايج ). ۱۸, ۱۷(تأثيری خاص دارد , ر راه آنهاس
 بر تمايل يا عدم ٣ و محدوديت های مالی ٢ی امنيتی و سالمتیيت هامحدود , ١رويداد ورزشی

سد می ربا اين حال به نظر ). ۱۷(ه دارد تعيين کنندن بالقوه و حضور آنها اثر اکت کنندگتمايل شر
ی گی ها و فرهنگ آن و همچنين ويژگی ها عوامل با توجه به کشور مبدأ و مقصد و ويژاين

نتايج حاصل از تحقيقاتی که . )۱۸(متفاوت است , ٤گان در رويدادکت کنندجمعيت شناختی شر
  هند که می دنشان , در زمينة شرکت در وقايع ورزشی و رفتار مسافرتی انجام گرفته

رکت کنندگان احتمالی در رخدادهای ورزشی بايد زمانی که به ی جمعيت شناختی شگی هاويژ
دنبال پيش بينی احتمال وجود و حضور آنها در سفر به يک رخداد ورزشی هستيم در نظر 

مسافت و ميزان , هزينه ها, شخصيت , درآمد, سن, عوامل مختلفی مانند انگيزه. آورده شود 
ر باشد که بر شکل گيری انگيزه های ممکن است در انتخاب يک مقصد تأثير گذا, ريسک

برای مثال مشخص ). ۲, ۸, ۱۳, ۱۷, ۱۸(گردشگران و انتخاب مقصد برای تفريح تأثير دارند 
همچنين . تمايل او برای مسافرت بيشتر می شود, شده است که با افزايش تحصيالت فرد

تومبيل و عوامل داشتن ا, نتايج برخی تحقيقات نشان داده است که شغل يا جايگاه اجتماعی
جنس و غيره بر حضور يا شرکت گردشگران در فعاليت های , جمعيت شناختی مانند سن

) ۱۹۹۹ (٥جکسون و اسکات, پيرامون فاصلة محل سکونت). ۶(ورزش همگانی اثر می گذارد 
بيان می کنند که حتی يک رويداد بسيار جذاب هم ممکن است برای شکل گيری يک 

به ويژه اگر سفر به طی مسافتی طوالنی احتياج ,  آن کافی نباشدمسافرت برای بازديد از
 مبنايي ناکافی برای ,بيان می دارند که انگيزه) ۲۰۰۱ (٦زانگ و همکاران). ۱۵(داشته باشد 

آنها دريافتند که ويژگی های جمعيت . درک و فهم ماهيت شرکت در رخداد ورزشی است
ت به قابليت پيش بينی ميزان شرکت در جنسيت و تحصيال, شناختی تماشاچيان مثل سن

برخی ). ۲۸(می افزايد ,  انگيزه ای به دست می آيدکه با استفاده از ابعاد, آن رخداد ورزشی

                                                 
1- Sport Event  
2- Security and safe Constraints  
3- Financial Constraints  
4- Event Demographic Characteristics   
5- Jackson & Scott   
6- Zhang et al  
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 که تعدادی از متغيرها برای تعيين رضايتمندی در سفر مدنظر است که می کنندمحققان اظهار 
و گرايش های متفاوت افراد درآمد , هزينة سفر, آگاهی از منابع گردشگری, شامل جنسيت

 فراوانی شرکت کنندگان در پيش بينی, دريافتند که درآمد) ۱۹۹۶(زانگ و همکاران). ۲۷(است 
نشان دادند که درآمد ) ۱۹۹۹ (١وايت و ويلسون). ۲۹(می بخشد آن رخداد ورزشی را بهبود 

 ورزشی دارد  نسبت به آموزش و ديگر عوامل بر ميزان شرکت در مسابقاتنه ایتأثير جداگا
گزارش کرد که به طور متوسط تعداد گردشگرهای ورزشی تحصيل کرده ) ۱۹۹۸ (٢دلپی). ۲۶(

نتايج ديگر تحقيقات نيز ). ۱۰(سال در آمريکا زياد است  ۱۸‐۴۴و در محدودة سنی بين 
ترکيب ه ها اين عوامل سوق دهنده با انگيز.  انـدلهسا ۱۸‐۴۴نشان دادند گردشگران ورزشی 

 يا نه و در می کند که يک فرد به مسافرت تمايل پيدا  می کندد و اثر برآيند آنها تعييننمی شو
  . کدام مقصد را برای اين کار انتخاب می کند, صورت تمايل

با توجه به ناشناخته بودن عوامل مؤثر در جلب گردشگران به ايران و به طور اختصاصی به 
ای جلب گردشگر به طور اعم و گردشگر ورزشی به برنامه ريزی و بازاريابی بر, استان گيالن
که اين موضوع موجب می شود با وجود هزينه های هنگفتی . بسيار مشکل است, طور اخص

 فدراسيون ها و ديگر نهادهای مرتبط برای ,کميتة ملی المپيک, از سوی سازمان تربيت بدنی
د توسعة گردشگری حاصل از نتوان از فوايد زيا, برگزاری رويدادهای ورزشی انجام می شود

اين تحقيق بر آن است که ارتباط بين خصوصيات دموگرافيک . اين رويدادها استفاده کرد
شرکت کنندگان رقابت های ورزشی در استان گيالن و عالقه مندی آنها برای سفر مجدد به 

دهای ورزشی اين استان را بررسی کند تا از اين راه به برنامه ريزان و سازمان دهندگان رويدا
  . داخلی به منظور برنامه ريزی برای جلب گردشگر کمک کند

  

  روش تحقيق 
مربيان و سرپرستان تيم های ورزشی , جامعة آماری اين تحقيق شامل کلية ورزشکاران

 تا ۱/۹/۸۵از غيربومی اعزام شده به مسابقات ورزشی کشوری که به ميزبانی استان گيالن 

                                                 
1- White & Wilson   
2- Delpy   
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 مربی و سرپرست مرد ۶۰ ورزشکار و ۲۵۰اين افراد شامل . تاس,  انجام شده بود۳۱/۳/۸۶
پرسشنامة تحقيق در بين کلية افراد جامعة آماری , دليل محدود بودن جامعة آماریه ب. بودند

 نفر از مربيان در تجزيه و ۴۴ نفر از ورزشکاران و ۱۸۰پرسشنامة , توزيع شد که از اين تعداد
  . تحليل مورد استفاده قرار گرفت

  زار اندازه گيری اب
) مربيان و غيره, سرپرستان(در اين تحقيق برای آگاهی از نظرهای ورزشکاران و همکاران 

 از پرسشنامة محقق ساخته استفاده, پيرامومن عالقه مندی برای سفر مجدد به استان گيالن
برای ساخت پرسشنامه ها ابتدا اطالعات از منابع موجود کسب شده و پس از تعيين . شد
با الگو قرار دادن و ترکيب چند پژوهش معتبر , لية ويژگی های مرتبط با گردشگری ورزشیک

 نفر از متخصصان ۳۰اين پرسشنامه در اختيار . به تهية پرسشنامة اصلی اقدام شد, و جديد
مديران ورزشی و اعضای هيأت علمی دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی , مديريت ورزشی

انی دانشگاه گيالن و مديران گردشگری و آژانس های گردشگری استان و دانشکدة علوم انس
  . گيالن برای بررسی روايي و بازنگری قرار گرفت

بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافيک که , پرسشنامة اصلی شامل دو بخش بود
اين بخش .  سؤال و بخش دوم مربوط به زمينه های توسعة گردشگری ورزشی بود۹شامل 

فاصلة محل سکونت تا مرکز , رشتة ورزشی, سن, شغل, ش هايی پيرامون تأهلشامل پرس
  . آخرين مدرک تحصيلی و درآمد ماهيانه بود, استان گيالن

در پرسش های بخش مربوط به زمينه های توسعة گردشگری ورزشی از آزمودنی ها 
) از چهار بار شاولين بار تا بي(خواسته شده بود تعداد دفعات مسافرتشان به استان گيالن 

و ديدگاه خود را در ) هرگز تا خيلی زياد(عالقه مندی به مسافرت مجدد به استان گيالن 
بد و , متوسط, خوب, خيلی خوب(مورد جاذبه های گردشگری استان گيالن مشخص کنند 

و عالقه مندی خود را برای به همراه آوردن نزديکان و دوستان در مسافرت بعدی ) خيلی بد
  . در صورت وجود تسهيالت و امکانات مشخص کنند, ن گيالنبه استا

 انتظارهای خود را از متوليان گردشگری مشخص می کردند نی هادر پرسش بعدی آزمود
, ارائة سرويس غذايي مناسب, اسکان متوسط و ارزان, اسکان خيلی خوب به قيمت مناسب(
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برگزاری تورهای درون شهری و , در اختيار گذاشتن امکانات اياب و ذهاب به استان گيالن
ارائة سرويس اياب و ذهاب مناسب در داخل شهر و ,  مذکوربه هایدرون استانی مرتبط با جاذ

   تهية بليت مسابقات و ديگر, استان  برای تماشای مسابقات و ديگر رويدادهای ورزشی
ها پرسيده شد در بخش آخر از آزمودنی ).  مرتبط با مسابقات و رويدادهای ورزشیمه هایبرنا

که آيا موافق اند که دست اندرکاران تيم های ورزشی فقط امور فنی مربوط به اردوهای 
مسابقات تدارکاتی و رسمی را عهده دار شوند و کلية امور مربوط به نقل و انتقال , تدارکاتی

يان تنظيم تورهای جانبی و فوق برنامه را به متول, ارائة سرويس غذايي, اسکان , ورزشکاران
سپس از آنها خواسته شد که حدود اختيارات سازمان اعزام کننده . گردشگری واگذار کنند

به مسابقات را در رمينة واگذاری اين امور به آژانس های گردشگری و ميزان موافقت 
در سؤال آخر داليل احتمالی عدم موافقت سازمان های . مسئوالن را در اين مورد بيان کنند

اين داليل پيشتر در پيشينة تحقيق .  های ورزشی در اين زمينه بررسی شداعزام کنندة تيم
ناهماهنگی _ ۱و مصاحبه با صاحب نظران جمع آوری شده بود که شامل موارد زير می شد ؛ 

عدم اطمينان به سازمان های گردشگری برای _ ۲, در اثر جدايي اين امور از مسائل فنی
ايجاد هزينه های _ ۴,  نامه و مقررات حقوقی مناسبنبود آيين_ ۳, انجام درست اين امور

نبود کارشناسان خبره گردشگری و تجهيزات و _ ۵,مضاعف در اثر واگذاری اين امور 
بيکار شدن عده ای از همکاران سازمان های _ ۶تسهيالت الزم در سازمان های گردشگری و 

  .اعزام کنندة تيم های ورزشی
ه ای مربوط به زمينه های توسعة گردشگری ورزشی که  گزين۵برای ارزش گذاری سؤاالت 

.  ارزشی استفاده شد۵از سيستم امتيازگذاری ليکرت , با توجه به نوع سؤاالت متفاوت بود
اعتبار اين . برای بررسی اهداف از ميانگين امتيازات سؤاالت مورد نظر استفاده شد

, پس از اصالح و تعديل.  محاسبه شد١پرسشنامه توسط محقق به روش آلفای کرونباخ
.  درصد از جامعة آماری تحقيق قرار گرفت۱۰پرسشنامه در يک مطالعة آزمايشی در اختيار 

 نفر از ورزشکاران و مربيان غير بومی مراجعه کننده به ۲۰برای اين منظور پرسشنامه بين 

                                                 
1- Coefficient Alpa  
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 ۰۵/۰استان گيالن برای شرکت در مسابقات ورزشی توزيع و اعتبار نهايي آنها در سطح 
 ). صدم۸۶(محاسبه شد 

  روش جمع آوری اطالعات
محقق پس از کسب مجوز از دانشکدة تربيت بدنی دانشگاه , برای جمع آوری اطالعات

ادارة تربيت بدنی , به ادارة کل تربيت بدنی استان گيالن, گيالن برای انجام کار تحقيقی
ت ورزشی را ا و تقويم مسابقدانشگاه گيالن و دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت مراجعه کرده

از مسئوالن مربوط دريافت ,  به ميزبانی استان گيالن برگزار می شد۳۱/۳/۸۶ تا ۱/۹/۸۵که از 
سپس در تاريخ های مورد نظر به محل های مذکور مراجعه شده و پس از تشريح اهداف . کرد

. قرار داده شدها پرسشنامه ها در اختيار آن, و توضيح پيرامون پرسشنامه برای آزمودنی ها
وارد نرم افزار  تحليل پس از جمع آوری تمامی پرسشنامه ها اطالعات آنها برای تجزيه و

  . شد) ۵/۱۱نسخة  (SPSSآماری 
  تجزيه و تحليل داده ها

, فراوانی(اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری توصيفی 
. به شکل جدول و نمودار خالصه و طبقه بندی شد) اردميانگين و انحراف استاند, درصد

فرضيات تحقيق با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن و آزمون خی دو تجزيه و تحليل 
برای تجزيه و تحليل داده ها .  بررسی شدندP≥ ۰۵/۰اهداف تحقيق در سطح معناداری . شد 

  . استفاده شد) SPSS) ۱۳Verاز نرم افزار 
  

  تحقيق ه های و يافتنتايج 
 ۸/۷و ) همکاران( درصد شرکت کنندگان غيرفعال ۵/۵۴يافته های نشان می دهد که 

ميانگين سنی بيشتر شرکت کنندگان فعال . درصد شرکت کنندگان غيرفعال متاهل هستند
 سال سن ۴۸ سال و مسن ترين ۱۷در حالی که جوان ترين آنها ,  سال است۲۳ تا ۲۰بين 
ميانگين سن شرکت کنندگان غيرفعال .  است۱۷/۲۲±۰۸/۴ا ميانگين سن آنه. دارد
تحصيالت بيشتر .  سال دارند۴۴ تا ۲۳در حالی که بيشتر آنها بين ,  است۶/۱۲±۶/۳۴

 درصد آنها در دو گروه دارای ۳۶با اين حال بيش از %) . ۹/۴۰(آزمودنی ها ديپلم و کاردانی 
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ان غيرفعال دارای مشاغل دولتی بيشتر شرکت کنندگ. کارشناسی و باالتر هستند مدرک
در حالی که شرکت کنندگان فعال بيشتر دانشجو هستند , %)۵۰(مانند کارمند هستند 

 هزار تومان ۲۰۰سطح درآمد ماهيانة نيمی از شرکت کنندگان غيرفعال کمتر از %) . ۲/۸۲(
ران بيش  درصد ورزشکا۷/۱۶با اين حال فقط .  درصد آنها درآمدی ندارند۳۵است و قريب به 

بنابراين اختالف زيادی .  درصد هيچ گونه درآمدی ندارند۶۱ هزار تومان است و بيش از ۲۰۰از 
رشتة ورزشی بيشتر آزمودنی . وجود داردبين سطح درآمد شرکت کنندگان فعال و غيرفعال 

در مورد اين موضوع . ها فوتسال است و تعداد کاراته کاران نيز بيش از کشتی گيران بود
کونت بيشتر آزمودنی ها تا مرکز استان سفاصلة محل . کنندگان غيرفعال برعکس بودشرکت 

 درصد شرکت ۳/۱۶شرکت کنندگان فعال و ) .  درصد۲/۶۲(است  کيلومتر ۳۰۰گيالن بيش از 
 ۲۵ درصد شرکت کنندگان غيرفعال و ۲۲و فاصله محل سکونت بيش از ) کنندگان غيرفعال

بيشتر آزمودنی ها دو تا سه بار به استان گيالن . لومتر بود کي۷۰۰درصد ورزشکاران بيش از 
 درصد ۲۲ درصد شرکت کنندگان غيرفعال و ۳۰نزديک به جالب توجه آنکه . سفر کرده اند

گان کت کنند درصد شر۲/۱۸فقط . ورزشکاران بيش از پنج بار به اين استان سفر کرده بودند
. دندمی کرولين بار به اين استان مسافرت گان فعال برای اکت کنند درصد شر۲۵غيرفعال و 

از رشتة ورزشی فوتسال بودند و پس از آنها کاراته )  درصد۵۵(بيشتر شرکت کنندگان فعال 
گان کت کنندشر. ندمی شد را شامل نی ها درصد از آزمود۹/۱۳ درصد و کشتی گيران ۲۵کاران 

 ۷/۳۸در حالی که , دندکرمی فعاليت )  درصد۵/۵۴(غيرفعال نيز بيشتر در رشتة فوتسال 
  .  درصد آنها از رشتة کاراته بودند۸/۶درصد آنها در کشتی و 

در مورد عالقه  نی هاآزمودبيشتر , دمی شومالحظه , الف و ب) ۱(ر که در شکل ن طوهما
  )درصد۲/۴۳ (ه اندمندی به مسافرت مجدد به استان گيالن گزينة زياد را انتخاب کرد

که حاکی از عالقة به نسبت زياد ) گان فعالکت کنند درصد شر۴۵و  غيرفعال  شرکت کنندگان
گان غيرفعال گزينة کت کننددر اين مورد هيچ يک از شر.  به سفر به اين استان استنی هاآزمود

 که ند اهگان فعال اعالم کردکت کنند درصد شر۵/۴در حالی که , نده اهرگز را انتخاب نکرد
  .ن استان نيستندهرگز حاضر به مسافرت مجدد به اي
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 اين استان را خوب و متوسط به هایشکاران جاذنتايج تحقيق همچنين نشان داد که ورز
 های ذبهفقط درصد کمی از آنها استان گيالن را از لحاظ جا, ) درصد۶/۷۵(ارزيابی کرده اند 

گان غيرفعال نيز در اين کت کنندبيشتر شر).  درصد۹/۳(گردشگری ضعيف ارزيابی کرده اند 
  اين موضوع نشان).  درصد۷۰ از بيش ( اندهزمينه گزينة خوب و خيلی خوب را انتخاب کرد

همچنين . ی گردشگری دارند هابهی به استان گيالن از لحاظ جاذمثبت ترديدگاه هد آنها می د 
ی نزديکانشان برای سفر به استان گيالن گزينة تا حدی را قه مندبيشتر آنها پيرامون عال

 در اين مورد گزينة با وجودی که هيچ يک از آزمودنی ها) .  درصد۲/۴۳(انتخاب کرده اند 
 نی ها عالقة نسبی نزديکان و دوستان آزمودن دهندةاما اين نتايج نشا, خير را انتخاب نکرده اند

  اين .  از ديدگاه آنهاستنی هامود به همراه آزتبرای سفر به استان گيالن در ايام مسابقا
ر اين زمينه گزينة بيشتر آنها د. گان فعال اندکی کمتر بودکت کنند در مورد شرعالقه مندی

که بيانگر عالقة اندک آنها برای )  درصد۴۰به طور تقريب (ه اند تاحدی و خير را انتخاب کرد
  . سفر به استان گيالن به اين منظور است

. هدمی دگان فعال و غيرفعال را از مسئوالن گردشگری نشان کت کنندانتظار شر, ۲شکل
در اختيار گذاشتن امکانات اياب و , و ارزانگان غيرفعال اسکان متوسط کت کنندبيشتر شر

ين انتظار خود از مسئوالن مهم ترذهاب به استان گيالن و ارائة سرويس غذايي مناسب را 
گان فعال نيز در اين زمينه اسکان خيلی خوب به قيمت کت کنندشر. گردشگری می دانند

ن اسکان متوسط و ارزان پس از آ. مناسب و ارائة سرويس غذايي مناسب را انتخاب کرده اند
و در اختيار گذاشتن امکانات اياب و ذهاب مناسب به استان گيالن مهم ترين انتظارات 

  . ورزشکاران است
ی اين تحقيق نشان داد که بيشتر آزمودنی ها موافق واگذاری امور غيرفنی همانند فته هايا

رهای جانبی و امور فوق تنظيم تو, ارائة سرويس غذايي, اسکان, ورزشکاراننقل و انتقال 
اما ديدگاه آنها نسبت به موافقت مسئوالن برای , ی گردشگری هستندن هابرنامه به سازما

آنها مهم ترين دليل اين . ی گردشگری چندان مثبت نيستنس هاواگذاری امور غيرفنی به آژا
د که مسئله را اين موضوع می دانند که واگذاری اين امور هزينه های مضاعفی در بردار

همچنين علل ديگر اين موضوع نبود . ی اعزام کننده قادر به پرداخت آن نيستندن هاسازما
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آيين نامه و مقررات حقوقی مناسب و ايجاد ناهماهنگی در اثر جدايي اين امور از امور فنی 
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شرکت کنندگان غيرفعال 
  شرکت کنندگان فعال  

  
مجدد به انتظارات آزمودنی ها از متوليان گردشگری برای عالقه مندی بيشتر جهت مسافرت  .۳شکل 

  استان گيالن
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 ارتباط بين ويژگی های دموگرافيک آزمودنی ها و ميزان عالقه مندی به مسافرت مجدد _۱جدول 
  به استان گيالن

ارتباط بين ميزان عالقه مندی به   نتايج آزمون خی دو
مسافرت مجدد به استان گيالن و 
  ويژگی های دموگرافيک آزمودنی ها

  گروه
Chi-Square df  Sig  

  ۳۶۹/۰  ۲  ۹۹۲/۱  شرکت کنندگان غيرفعال
  سطح درآمد

  ۰۷۰/۰  ۳  ۰۷۳/۷  شرکت کنندگان فعال

  ۷۰۹/۰  ۲  ۶۸۸/۰  شرکت کنندگان غيرفعال
  سطح تحصيالت

  ۱۸۷/۰  ۳  ۷۹۶/۴  شرکت کنندگان فعال

  ۶۹۶/۰  ۲  ۷۲۴/۰  شرکت کنندگان غيرفعال
  شغل

  ۴۱۷/۰  ۳  ۸۳۹/۲  شرکت کنندگان فعال

  ۱۴۴/۰  ۶  ۵۶۹/۹  شرکت کنندگان غيرفعال
  مرکز استان گيالنفاصله محل سکونت تا 

  ۸۵۷/۰  ۱۲  ۰۱۶/۷  شرکت کنندگان فعال

  ۹۰۸/۰  ۲  ۱۹۳/۰  شرکت کنندگان غيرفعال
  تأهل

  ۸۵۱/۰  ۳  ۷۹۳/۰  شرکت کنندگان فعال

  
چون , با توجه به ميزان خی دو و درجة آزادی در تمامی موارد, ۱بر اساس اطالعات جدول 

بنابراين بين هيچ يک از ويژگی های ,  است۰۵/۰ بزرگ تر از هی مشاهده شدسطوح معنادار
 و عالقه به مسافرت مجدد به استان گيالن ارتباط ۱دموگرافيک اشاره شده در جدول 

فقط در مورد سطح درآمد در ورزشکاران اين ارتباط ). < P ۰۵/۰(معناداری وجود ندارد 
  .)P = ۰۷/۰(نزديک به سطح معناداری است 

با توجه به ميزان ضرايب همبستگی و سطح ,  نشان می دهد۲همان طور که جدول 
معناداری مشاهده شده بين سن شرکت کنندگان غيرفعال و عالقة آنها به سفر مجدد به اين 

اما در مورد شرکت کنندگان فعال اين , )P = ۹۴۵/۰(استان ارتباط معناداری وجود ندارد 
  ). P≥ ۰۵/۰(ارتباط معنادار است 
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  ارتباط بين سن و عالقه مندی به مسافرت مجدد به استان گيالن_ ۲جدول 

  شاخص ها  گروه نام متغير
عالقه مندی به مسافرت 
  مجدد به استان گيالن

Correlation ۰۱۲/۰  

Sig.(2-Tailed)  ۹۴۵/۰  گان غيرفعالکت کنندشر  

N  ۳۸  

Correlation  ۱۸۵/۰  

Sig.(2-Tailed)  ۰۱۷/۰*  

  سن

  گان فعالکت کنندشر

N  ۱۶۷  

  . معنادار استP≥ ۰۵/۰در سطح  *
 

  نتيجه گيری بحث و 
سافرت م برای نی های مجدد  آزمودقه مندة عدم ارتباط بين عالن دهندنتايج اين تحقيق نشا

, مدرک تحصيلی, به استان گيالن و برخی ويژگی های دموگرافيک آنها همچون سطح درآمد
. ل سکونت تا مرکز استان گيالن است که تا حدی دور از انتظار بودتاهل و فاصلة مح, شغل

عالقة بيشتری , تحصيالت و موقعيت اجتماعی باالتر,  که افراد با سطح درآمدمی شد پيش بينی
اما اين موضوع در پژوهش حاضر تاييد , به مسافرت مجدد به اين استان از خود نشان دهند

ی از موارد به ويژه در مورد ارتباط بين سطح درآمد و عالقه اگر چه اين روابط در پاره ا, نشد
البته تحقيقات گوناگون در . به مسافرت مجدد ورزشکاران نزديک به سطح معناداری است

ی زيادی برای توجيه اين موضوع يه هاند و نظرفته ااين زمينه به نتايج ضد و نقيضی دست يا
, شخصيت, درآمد, سن, مل مختلف مانند انگيزهآنها اشاره می کنند که عوا. ارائه شده است

انتخاب يک مقصد تأثير داشته باشد که ممکن است در , مسافت و ميزان ريسک, هزينه ها
جلب کننده و بازدارنده بر شکل گيری انگيزه های , هتحت تقسيم بندی سه عامل سوق دهند

ا اينکه ب). ۱۷،۱۳،۸،۲, ۱۸(گردشگران و انتخاب يک مقصد برای تفريح تأثيرگذار هستند 
اما عوامل سوق , آن به شمار می روندانگيزه ها تعيين کننده ترين عامل در مور سفر و مقصد 

دهندة ديگری نيز وجود دارند که مرتبط با کشور مبدأ هستند و بر مسافرت گردشگران و 
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,  درآمد,تحصيالت, جنسيت, سن, به عبارت بهتر. حضور آنها در يک رويداد تأثير می گذارند
عواملی اند که هر يک اثری خاص بر رفتار , فرهنگ و وضعيت سياسی و اجتماعی کشور مبدأ

   و ه ترنتايج برخی تحقيقات نشان داده که گردشگران ورزشی تحصيلکرد. دارندان مسافر
  ). ۲, ۴, ۶, ۱۴, ۲۴, ۲۹( از مسافران ديگر هستند  ترفعال

سالم و از لحاظ , گران و مسافران ورزشیگردشبرخی محققان گزارش کردند که بيشتر 
راضی , مالی ايمن به نظر می رسند و از فرصت هايي که در زندگی برای بازی کردن داشته اند

در ) ۱۹۹۶(١اتل). ۱۹(تعداد آنها به نسبت زياد بوده و اغلب تحصيلکرده و مرد هستند . اند
رد را که به صورت تمام  سال مرد مج۱۸‐ ۲۷پژوهشی گردشگران ورزشی با ميانگين سنی 

برای مثال ). ۳(بررسی کرد,  سالة دانشگاهی را گذرانده بودند۴وقت استخدام بوده و دورة 
همچنين . تمايل او مسافرت بيشتر می شود, مشخص شده است که با افزايش تحصيالت فرد

, سنداشتن اتومبيل و عوامل جمعيت شناختی مانند , ثابت شده که شغل يا جايگاه اجتماعی
ارند می گذجنس و غيره بر حضور يا شرکت گردشگران در فعاليت های ورزش همگانی تأثير 

سبک زندگی و چرخة زندگی نيز از عوامل تأثيرگذار در رفتار , طبقة اجتماعی). ۲۵(
,  عنوان کرد که به گزارش انجمن تفريح و سرگرمی۱۹۹۸لپی در سال ). ۱(گردشگران است 

به نسبت ,  سال۱۸‐۴۴شی تحصيلکردة دانشگاهی و بين سنين ميانگين گردشگرهای ورز
شايد اين موضوع .  هزار دالر در هر سال است۴۰زياد بوده و ميانگين درآمد آنها بيشتر از 

به طور گسترده و برای افراد , مورد توافق عام باشد که گردشگری ورزشی مختص مردان
 ترکيب ه هان عوامل سوق دهنده با انگيزهد که ايمی دتحقيقات نشان ). ۱۰(تحصيلکرده است 

يا نه و در می کند آنها تعيين می کند که يک فرد به مسافرت تمايل پيدا می شوند و اثر برايند 
  . کدام مقصد را برای اين کار انتخاب می کند, صورت تمايل

که حتی يک می کنند بيان ) ۱۹۹۹(جکسون و اسکات , در زمينة فاصلة محل سکونت
 يک مسافرت برای بازديد از آن کافی  شکل گيریبسيار جذاب هم ممکن است برایرويداد 
  بنابراين درک , به ويژه اگر سفر به طی مسافتی طوالنی احتياج داشته باشد, نباشد

 و انتخاب چگونگی گذراندن اوقات فراغت افراد دارد شکل گيری نقشی حياتی در محدوديت ها

                                                 
1- Attle   
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ريافتند که ويژگی های جمعيت شناختی تماشاچيان مثل د) ۲۰۰۱(زانگ و همکاران ). ۱۵(
که با , جنسيت و تحصيالت به قابليت پيش بينی ميزان شرکت در آن رخداد ورزشی, سن

برخی محققان اظهار می کنند که ). ۲۸(می افزايد, استفاده از ابعاد انگيزه ای به دست می آيد
  درآمد و , هزينة سفر, دشگریآگاهی از منابع گر, تعدادی از متغيرها شامل جنسيت

آنها بيان کردند . ندمی گير متفاوت در تعيين رضايتمندی افراد در سفر مد نظر قرار يش هایگرا
به طور همزمان می توانند دست کم , که مصرف کنندگان حين برنامه ريزی برای مسافرت

که درآمد نيز احتمال به طور معمول اين گونه بيان می شود ). ۲۷(چهار عامل را ارزيابی کنند 
دريافتند که درآمد ) ۱۹۹۶(زانگ  و همکاران . شرکت در يک رخداد ورزشی را تعيين می کند

وايت و ). ۲۹(پيش بينی فراوانی شرکت کنندگان در آن رخداد ورزشی را بهبود می بخشد 
 بر نشان دادند که درآمد تأثير جداگانه ای نسبت به آموزش و ديگر عوامل) ۱۹۹۹(ويلسون 

نتايج محققان ديگر نيز نشان می دهد مصرف ). ۲۶(ميزان شرکت در مسابقات ورزشی دارد 
برخی محققان نيز نشان . کارکردی از درآمد آنهاست, گردشگران در يک رويداد ورزشی

دادند که گردشگران ورزشی تمايل دارند هزينه های سفر خود را کمتر از مقدار واقعی برآورد 
جنسيت و , ر مسافرتی نيز به وسيلة خصايص جمعيت شناختی مانند سنرفتا). ۱۱(کنند 

نتايج حاصل از پژوهش هايی که دربارة , ازاين رو. آموزش قابل پيش بينی فرض شده است
نشان می دهند که ويژگی های , شرکت در وقايع ورزشی و رفتار مسافرتی انجام گرفته اند

دادهای ورزشی بايد زمانی که به دنبال جمعيت شناختی شرکت کنندگان احتمالی در رخ
در نظر گرفته , پيش بينی احتمال وجود و حضور آنها در سفر به يک رخداد ورزشی هستيم

بيان کردند که طبقه فرهنگی و اجتماعی تأثير به سزايي بر ) ۱۹۸۱ (١مايو و همکاران. شود
) ۱۹۸۲ (٢ت که استيينساين در حالی اس). ۲۰(رفتار افراد برای مسافرت در تعطيالت دارد 

عوامل کيفی از جمله مناظر , دريافت هنگامی که مسافران در صدد تعيين هدف خود هستند
کيفيت محل سکونت و فرهنگ های متفاوت اهميت بيشتری در مقايسه با هزينه ها , زيبا

  ). ۲۵(دارند 

                                                 
1- Mayo et al   
2- Stebbins   
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موجب می " محدوديت مالی. "درآمد به عنوان يک عامل بازدارنده نيز نقش مهمی دارد 
مشکالتی را برای , اقامت و بليت, هزينه های سفر,گردد فرد احساس کند که در صورت سفر 

  ). ۱۷(وی بوجود خواهد آورد 
بيشتر تحقيقات حاکی از تأثير عوامل دموگرافيک شرکت کنندگان در هر چند نتايج 

مورد توجه قرار اما بر همکنش اين عوامل با يکديگر کمتر , انگيزة سفر و انتخاب مقصد است
ثانياً ارتباط ويژه ای را که بين هر يک از عوامل با شرايط فرهنگی و اقتصادی , گرفته است

 بين احتماالً, برای مثال.  نبايد از نظر دور داشت,جوامع مختلف به ويژه کشورمان وجود دارد
دارد و سطح تحصيالت و موقعيت اجتماعی اين افراد ارتباط مستقيمی وجود , درآمد, شغل

نتايج به دست آمده پيرامون , از سوی ديگر. اين عوامل بر يکديگر تأثير مستقيمی دارند
به ويژه آزمودنی های اين تحقيق که , ارتباط بين اين عوامل با يکديگر در گردشگران فعال
. کمتر مورد توجه قرار گرفته است, شرکت در خود رقابت يکی از اهداف اصلی آنها بوده

تعميم اين ارتباط به تمامی حيطه های گردشگری و گردشگران خالی از اشکال بنابراين 
  . نيست

ی ورزشی انتخاب شده نيز توجه ها شتهحتی بايد به نوع ر, در تحليل نتايج اين تحقيق
دريافت که از انواع ورزش و  مناظر می توان برای پيشگويي عاليق و , )۱۹۹۸ (١چاليپ. داشت

کاراته کاران  , آزمودنی های اين تحقيق را کشتی گيران). ۷(ده کرد تمايل به مسافرت استفا
در اين به نظر می رسد بين درآمد شرکت کنندگان . و فوتباليست ها تشکيل داده بودند

اين , زيرا از يک سو, رشته های ورزشی با مشارکت آنها ارتباط چندانی وجود نداشته باشد
کشورمان محسوب می شوند و شرکت در ا ين گونه گونه رشته ها جزء ورزش های عمومی در 
به دليل پر برخورد بودن , ندارد و از طرف ديگرنياز رشته ها به امکانات و تجهيزات چندان 

اين رشته ها افراد با سطح مالی و اجتماعی باالتر تمايل بيشتری به ورزش های اجتماعی و 
تنيس و غيره از , وچرخه سوارید, شنا,  تندرستی و اوقات فراغت همچون اسکی,تفريحی

مورد در . در اين زمينه تأثير داردمهارت گردشگران فعال ورزشی نيز . خود نشان می دهند

                                                 
1- Chalip   
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نسبت به اسکی بازان کم تجربه که , دريافت که اسکی بازان پيشرفته) ۱۹۹۶ (١ريچارد, اسکی
مثل کيفيت , کیبيشتر بر خاصيت های وابسته به اس, بر هزينه و کمک هزينه تاکيد دارند

  ). ۲۲(برف و انواع عوارض زمين تمرکز دارند 
نتايج اين تحقيق در زمينة ارتباط سن با عالقه مندی به مسافرت مجدد به استان گيالن 
نيز حاکی از ارتباط مثبت آن ورزشکاران است که البته چنين ارتباطی در مورد شرکت کننده 

در تضاد ) ۱۹۹۲(٢ايج تحقيق گيبسون و همکارانشاين نتايج با نت. های غيرفعال مالحظه نشد
آنها دريافتند که بين سن و انتخاب گردشگری ورزشی فعال ارتباطی منفی وجود دارد . است

) ۱۹۸۶ (٣با اين حال ردمن. هر چند آنها محدودة سنی را در اين زمينه مشخص نکردند, )۱۲(
ری ورزشی و سن چندان قابل دريافتند که روابط منفی بين گردشگ) ۱۹۸۴ (٤و مک پرسون

گزارش کرد که به طور متوسط تعداد گردشگران ) ۱۹۹۸(دلپی ). ۲۱ , ۲۳(توجه نبوده است 
  ). ۱۰( سال در آمريکا به نسبت زياد است ۱۸‐۴۴ورزشی تحصيلکرده و در محدودة سنی بين 

در الگوی مسافرت , يکی از نظريه هايي که در بسياری از تحقيقات به آن اشاره شده
خريد کم و , بر مبنای اين نظريه افراد مجرد برخودار از بار مالی اندک. چرخة زندگی است
پس از آن سه . در ابتدای ازدواج وضعيت مالی عالی و خريد بسيار است. تفريح بسيار هستند

. مرحله آشيانه پر وجود دارد که در طول آن قدرت مسافرت رفتن به تدريج افزايش می يابد
رحلة آشيانة خالی وجود دارد که در طول آن مسافرت بسته به درآمد و وضعيت سپس دو م

در نهايت دو مرحله تنها باقی مانده وجود دارد که در آن قدرت خريد . مالی کم می شود
ياد به مسائل بهداشت و امنيت زبا توجه , بسيار زياد است و احتمال مسافرت گروهی

درآمد و وضعيت ,  می دهد که فقط توجه به عامل سناين نظريه نشان. اجتماعی وجود دارد
بلکه بايد اين , تاهل به تنهايی برای توجيه انگيزة مسافرت و انتخاب مقصد کافی نيست

, ۱۹۹۵ در سال ٥بوجانيک.  توجه قرارداددموارد را به طور همزمان و در کنش با يکديگر مور
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زندگی فاميلی برای تحقيق در چرخة از طرح طبقه بندی جغرافيايي و مفهوم الگوی مسافرت 
استفاده ) اسکی(بر روی مشتريان خانواده های عالقه مند به مکان های گردشگری ورزشی 

در مواردی که بيشتر اسکی بازان , او دريافت که بازار اسکی خانوادگی برای اين مکان ها. کرد
شرايط , ه آنجا می آمدند سال ب۴۵متأهل بودند و همراه با بچه هايشان و در سنين کمتر از 

ن بنابر آمار جمعيت زيادی را از خارج از منطقه جذب نکرده کاين اما. يکسانی داشته است
  ).۵(است 

  

  نتيجه گيری 
 رقابت های ورزشی جدا از نتايج اين تحقيق نشان دادکه شرکت کنندگان فعال و غيرفعال

 فاصلة محل سکونت تا تأهل و, شغل, مدرک تحصيلی, ويژگی هايی همچون سطح درآمد
با اين حال الزم است به طور . عالقة زيادی برای مسافرت مجدد به مقصد دارند, مقصد

ورزشی و صنايع دستی , فرهنگی , مذهبی, طبيعی, جاذبه های گردشگری تاريخی, گسترده
عکس و بولتن تبليغاتی در طول مسابقات در اختيار شرکت , استان گيالن توسط پوستر

, رفع نگرانی های عنوان شده توسط آزمودنی ها مانند وضعيت سکونت. قرار گيردکنندگان 
سيستم حمل و نقل درون استانی و بين استانی و تغذيه نيز در جذب مجدد گردشگران مؤثر 

پيشنهاد می شود در طول مسابقات تورهايي با همکاری آژانس های گردشگری تنظيم . است
  . يز عالوه بر جوايز بن های گردشگری گيالن داده شودشود و به نفرات برتر مسابقات ن
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