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چکیده

هدف :هدف از این پژوهش ،بررسی موانع بازدارنده (مدیریتی–فرهنگی–ساختاری) توسعه گردشگری
ورزشی استان کردستان بود.
روششناسی :پژوهش از نوع توصیفی-مقایسهای بود که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری شامل سه
گروه کارشناسان ورزشی استان کردستان ،کارشناسان آژانسهای مسافرتی فعال در زمینه تور گردانی استان
و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان بود ،نمونه آماری برابر با جامعه و  09نفر بود ،جهت
جمعآور ی اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید 51
نفر از متخصصان رسید .پایایی پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی با  17آزمودنی با روش آزمون آلفای
کرونباخ ( )α=7/68محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها  ،از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی ،از
آزمونهای فریدمن ،کروسکال والیس و یومن ویتنی استفاده شد.
یافته ها :فقدان برنامهریز ی صحیح ،در اولویت اول مشکالت مدیریتی قرار داشت .سیستم اطالعرسانی و
روابط عمومی ضعیف با گردشگران در اولویت اول مشکالت فرهنگی قرار داشت .ضعف سیستم حملونقل
جزو اولویت اول مشکالت ساختاری بود.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه استان کردستان جزء مناطق محروم کشور میباشد نتایج بدست آمده دور از
انتظار نبوده و لزوم برنامهریزی برای توسعه زیرساختها و فرهنگسازی الزم و درنهایت فراهمسازی بستر
الزم برای توسعه گردشگری ورزشی را آشکار میسازد.
واژه های کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،مشکالت مدیریتی
 .5مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .1دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .1کارشناس ارشد تربیتبدنی آموزش و پرورش
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولFarazfateh2002@yahoo.com :
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مقدمه
داشتن هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی،
ازلحاظ پتانسیلهای الزم جهت راهاندازی
فعالیتهای مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار
مطلوبی قرار دارد .بهنحویکه متأثر از شرایط
متنوع اقلیمی ،توانایی راهاندازی و ایجاد
سراچههای مجهز ورزشی در استان را دارد .با
توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی،
نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف
اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش گردشگران
ورزشی ،امری ضروری به نظر میرسد.
درگذشته با گردشگری و ورزش بهعنوان دو
حوزۀ جداگانه برخورد میشد ،اما امروزه ارتباط
این دو حوزه بهخوبی درک شده است .ورزش و
گردشگری اهداف مشترکی دارند :ساختن
پلهای تفاهم میان فرهنگهای متفاوت ،شیوه
زندگی و سنتها ،افزایش صلح و دوستی میان
ملتها ،برانگیختن و تشویق افراد به فعالیتهای
سرگرمکننده و شاداب برای رهایی از فشارهای
روزمرۀ زندگی .گردشگری و ورزش چه بهصورت
حرفهای و چه بهصورت غیرحرفهای و تفریحی،
مسافرتهای قابلتوجهی را به نقاط مختلف
جهان دربرمی گیرد .برای تداوم رشد اقتصادی،
ایجاد اشتغال و درآمدزایی باید ورزش و
گردشگری همراه باهم حرکت کنند (فرانگیلی،9

گردشگری امروزه در چارچوب طرحهای آمایشی
اعم از ملی  -منطقهای و محلی بهعنوان یکی از
ابزارها و مؤلفههای مهم توسعه و
محرومیتزدایی به شمار میرود .گردشگری که
یکی از مهمترین عوامل عمران ناحیهای است،
فعالیتی ارزآور و متعادلکننده است که موجب
توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقهای
شده و توزیع عادالنه درآمد و همچنین سطح
اشتغال را به دنبال دارد(شکوئی.)11 :5101 ،
امروزه ورزش نیز یکی از صنایع بزرگ و مهم در
دنیاست و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن
اشتغال دارند .همچنین ورزش یکی از
متداولترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران
است و (گردشگری ورزشی )5صنعتی است که از
1
ترکیب دو صنعت گردشگری 1و صنعت ورزش
پدید آمده است .بهعبارتدیگر ،ورزش یکی از
فعالیتهای مهم گردشگران در حین گردشگری
است و گردشگری و مسافرت نیز با انواع مختلف
ورزش همراه است (هنرور .)18 : 5161 ،با توجه
به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و
ورزش) دست اندار کاران و مسئولین بخش
ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف
(اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی) خود
متوسل به گردشگری ورزشی شدهاند .ورزش
بهعنوان پدیدهای که با رقابت و فعالیت سروکار
دارد و گردشگری بهعنوان تجربهای شاد و
سرگرمکننده دو سیستم ویژهای هستند که
رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،
 .)51:5161در این میان استان کردستان با

از طرف دیگر ورزش در جهان امروز ،از مقوله
یک نوع فعالیت دستهجمعی و تفریح و سرگرمی
فراتر رفته و مفهوم و حوزه وسیع و پیچیدهای به
خود گرفته است ،نگاه به ورزش نگاهی علمی

1-Sport Tourism
2- Tourism
3- Sport

4- Frangllini
5- Kim et al.

 1779؛ کیم 1و همکاران.)1751 ،
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شده و ورزش بهعنوان یکی از اثرگذارترین
پدیدهها در اوضاع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی جوامع تبدیلشده است(خسروی،
 .)19:5161هال )5221(5دو دسته از گردشگران
ورزشی را معرفی کرده است که عبارت از
تماشاگران ورزشی 1و مشارکتکنندگان
ورزشی1می باشند .تماشاگران ورزشی آن دسته
از افرادی هستند که عالقهمند به تماشای
رویدادهای ورزشی از قبیل مسابقات المپیک،
جام جهانی و مسابقات بینالمللی هستند.
مشارکتکنندگان ورزشی عاشقان ورزش هستند
که عالقهمند هستند خود به ورزش بپردازند.
آنها تمایل دارند که در ورزشهایی که بیشتر
جنبه غیررقابتی دارند مشارکت فعال داشته
باشند و حتی خود مقدمات آن را فراهم آورند تا
از فواید ورزش در ابعاد تندرستی ،اجتماعی و
روانی بهره گیرند.
موانع متعددی در عدم توسعه گردشگری
ورزشی نقش دارند که ارتباط و تعامل بین آنها
سبب عدم توسعه گردشگری ورزشی میشوند.
میرزایی کاالر و همکاران ( )5121در پژوهشی با
عنوان عوامل بازدارنده و سوقدهنده گردشگری
ورزشی نشان دادند مشکالت مالی از مهمترین
عوامل بازمانده گردشگری ورزشی هستند،
شناسایی انگیزه گردشگران و اطالعرسانی دقیق
در مورد جاذبههای ورزشی ،حل مشکالت مالی،
مشکالت ایمنی و سالمتی بهعنوان راهکارهای
رفع این موانع پیشنهاد شدهاند .لطیفی ،نادری و
زلیخایی ( )5121به بررسی موانع توسعه
گردشگری در استان همدان پرداختند ،نتایج

نشان داد که  9عامل زیرساختی ،فرهنگی،
برنامهریزی و مدیریتی و همچنین اطالعرسانی و
تبلیغاتی درمجموع 81/50درصد از واریانس را
تبیین میکنند.
میرزاده ( )5121در پژوهشی با عنوان تحلیل
عوامل مؤثر و موانع موجود بر توسعه گردشگری
ورزشی استان خراسان بیان کردند که کلیه
موانع و محدودیتها شامل کمبود عوامل نیروی
متخصص ،تبلیغات و اطالعرسانی ،دانش کافی
نزد سازمانهای مرتبط ،حمایتهای دولتی و
امکانات رفاهی بر توسعه صنعت گردشگری
ورزشی استان خراسان رضوی بهطور معنیداری
تأثیر دارند .با توجه به نتایج تحقیق ،ضروری
است که بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف این
صنعت بهویژه بهبود شرایط فعلی استان ازنظر
کمبود کمی و کیفی اماکن ورزشی موردتوجه
خاص قرار گیرند .در این راه توجه به ورزشهای
بومی میتواند در جلب گردشگران اهمیت زیادی
داشته باشد .هادسون و همکاران )1757( 9به
بررسی موانع بازدارنده گردشگری ورزشی با
رویکرد فرهنگی پرداختند .نتایج تحقیق منتهی
به ارائه مدلی از موانع بازدارنده توسعه
گردشگری ورزشی انجامید ،در این مدل عواملی
ساختاری و فرهنگی بیشترین تأثیر را در
بازدارندگی توسعه گردشگری ورزشی داشتند.
هینچ و همکاران )1771( 1موانعی مانند مسافت
طوالنی ،موانع فیزیکی و غیره مهمترین
شاخصههای آن برمیشمارند .پژوهش نشان داد
که مدلی مشابه بین موانع توسعه گردشگری
ورزشی و اوقات فراغت وجود دارد که به لحاظ

1-Hall
2- Sport spectators
3-Sport participants

4- Hudson et al.
5- Hinch et al.
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کلی مشابه هستند .وید )1772( 5به فرا تحلیل
مطالعات انجامشده در زمینه موانع توسعه
گردشگری ورزشی پرداخت .نتایج حاکی از این
بود که اغلب مدلهای ارائه شد توسط تحقیق با
در نظر گرفتن قسمت موانع دارای عواملی
هستند که زیر فاکتور های یکسان دارند ،با توجه
نمونه تحت مطالعه این زیر مقیاس باهم دیگر
متفاوت هستند ولی به لحاظ کلی ساختار
یکسان دارند از جمله این عوامل به عوامل
فرهنگی ،ساختاری ،اقتصادی ،بازاریابی و
مدیریتی میتوان اشاره کرد .برید چوسکی و
گیبسون )1751( 1در مطالعه مروری به اراه
مدلی مفهومی در مورد توسعه گردشگری
ورزشی پرداختند که در این مدل عوامل تاثیر
گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در  1طبقه
عوامل شامل عوامل مدیریتی ،عوامل مالی و
اقتصادی ،عوامل سیاسی و امنیتی ،عوامل
زیرساختی و عوامل جغرافیایی دسته بندی
شدند .ستروبل 1و همکاران ( )1751در پژوهشی
به مطالعه اثرات کوهنوردی و تاثیرات فرهنگی
آن بر روی محیط زیست پرداختند ،نتایج حاکی
از این بود که سطح فرهنگ گردشگران و
دستورالعمل های آموزشی تورها می تواند عاملی
در جهت ارتقای فرهنگ محیط زیست توسط
گردشگری ورزشی ( کوهنوردی ) باشد.
گسترش صنعت گردشگری بهعنوان صنعتی فرا
بخشی که با حوزههای مختلفی نظیر کشاورزی،
اقتصاد ،فرهنگ ،محیطزیست ،و خدمات در
تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان
داده است که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد
1- weed
2- Berdychevsky& Gibson
3- strobl
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و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه
گردیده است .در اکثر تحقیقات مرتبط با عوامل
مؤثر بر حضور گردشگران توجه خاصی به عوامل
جذبکننده و بازدارنده شده است و بسیاری از
تحقیقات نشان دادهاند که بازدارندهها و موانع
موجود بر سر راه گردشگران ،نظیر ادراک
گردشگران از محدودیتها ،بر تمایل آنها به
مسافرت و حضور آنها در یک رویداد تأثیر گذار
است (فالحی5121 ،؛ گیبسون1771 ،9؛
چالیپ1778 ،1؛ یو ام  52218؛ هادسون و
همکاران.) 1757 ،
در استان کردستان اهمیت اقتصادی صنعت
گردشگری شناخته نشده و از سوی
سیاستگذاران و مردم موردحمایت قرار نگرفته
است ،بنابراین شناخت و برنامهریزی و توجه به
قابلیتهای توریسم آن میتواند باعث جذب
طبیعت گردان و ارتقای سطح اقتصاد اجتماعات
محلی با ایجاد اشتغال و درآمد مناسب گردیده و
به توزیع متعادل درآمد در این استان کمک
نماید .با توجه به محرومیت استان کردستان و
درصد باالی بیکاری جوانان این ناحیه الزم است
با استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها در جهت
رفع محرومیت ،ایجاد اشتغال و کسب درآمد از
راههای مختلف اقدام شود با توجه به موارد
ذکرشده در باال و پی بردن به اهمیت و نقش
بیش از بیش گردشگری و ورزش (گردشگری
ورزشی) در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی یک کشور ،رسیدن به توانایی الزم برای
جذب هر چه بیشتر گردشگر ورزشی در ابعاد
وسیع بسیار حائز اهمیت میباشد .لذا دست
1- Gibson
2- Chalip
6- UM
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یافتن به این مهم ،نیاز به شناخت در مورد
عواملی که باعث جذب و یا دفع گردشگران
میشود .بر این اساس در این تحقیق سعی شده
به مطالعه ،بررسی و شناسایی عواملی پرداخته
شود که مانع از توسعه گردشگری ورزشی در
استان کردستان میشوند .متغیرهای مدیریتی،
مشکالت فرهنگی در گردشگری استان
کردستان ،مشکالت مربوط به زیرساختها،
متغیرهایی هستند که در این پژوهش
موردمطالعه قرار میگیرند ،این مشکالت عمده
عواملی هستند که ممکن است مانع از جذب
گردشگران ورزشی در استان کردستان شوند.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-
مقایسهای است که به شکل میددانی انجدامشدده
است .سه گدروه جامعده آمداری ایدن تحقیدق را
تشکیل میدهند نمونه آماری برابدر بدا جامعده و
( ،)N=09شددددامل ا -کارشناسددددان ورزشددددی
هیئدددتهدددای :کوهندددوردی ،قدددایقرانی ،شدددنا،
سدوارکاری ،تیراندددازی ،دومیدددانی ،ورزشهددای
همگانی ،اسکی و گلف استان کردستان (91نفر )
؛  -1کارشناسددان آژانددسهددای مسددافرتی فعددال
درزمینه تور گردانی استان کردستان ( 56نفر ) و
-1کارشناسددان سددازمان گردشددگری و میددراث
فرهنگی شاغل در اسدتان کردسدتان ( 59نفدر ).
دلیل انتخاب این کارشناسان توجه تجربه عملدی
و دانددش تئددوری آنهددا درزمیندده گردشددگری و
گردشددگری ورزشددی بددود ،درواقددع آزمددودنیهددا
مشکالت را لمس کرده و از نزدیک آن را تجربده
کرده اند .به دلیل محددود بدودن جامعده آمداری
نمونهگیری بهصورت کل شمار انجام گرفت.
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برای جمع آوری اطالعدات از پرسشدنامه محقدق
ساخته استفاده شد ،بده دلیدل نبدود پرسشدنامه
استاندارد در این زمینه بامطالعه ادبیدات موجدود
درزمینه گردشگری ورزشی و موانع بازدارندده در
گردشددگری ورزشددی اسددتان اقدددام بدده طراحددی
پرسشددنامه شددد .روایددی صددوری و محتددوایی
پرسشددنامه بدده تائیددد  51نفددر از اسددداتید و
متخصصان مرتبط رسید .پرسشنامه اولیده دارای
 18سددؤال مربددوط بدده موانددع بازدارنددده بددود بدده
تعدادی از اسداتید و کارشناسدان تربیدتبددنی و
گردشگری داده شد که پدس از بررسدی نظدرات
آنها ،برای موانع بازدارندده گردشدگری نیدز 17
سؤال مورد تائید قرار گرفت .بنابراین ،پرسشنامه
نهددایی در قالددب  17سددؤال مربددوط بدده موانددع
بازدارنده مورد تائید و اعتبار صوری پرسشدنامه
مورد تایید  51نفدر از کارشناسدان قدرار گرفدت.
پایای پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی بدا 17
نفر شرکتکننده بر اساس آزمون آلفای کرونباخ
 7/68به دست آمد .درنهایت برای تجزیه وتحلیل
بددا توجدده بدده نرمددال نبددودن توزیددع دادههددا از
آزمونهای تفاوت ،ازجمله آزمون فریددمن بدرای
رتبه بندی دادهها و آزمدون کروسدکال والدیس و
آزمددون  Uمددن ویتنددی بددرای مقایسدده گددروههددا
استفاده شد.
یافته های پژوهش
جدول ،5اولویتبندی مشکالت گردشگری استان
کردستان نشان میدهد .در مقیاس لیکرت
میزان تأثیر مشکالت مختلف بر توسعه
گردشگری استان کردستان در سطح متوسط به
باال بود و تفاوت بین آنها معنیدار نبود
( .)p>7/71مقدار خی دو  1/21و سطح معنی
داری  7/59بود.
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جدول  .1اولویت بندی مشکالت گردشگری استان از سه گروه از کارشناسان
مشکالت گردشگری

میانگین

میانگین رتبه

مشکالت زیر ساختی

9/51

1/51

مشکالت مدیریتی

1/12

1/79

مشکالت فرهنگی

9/70

5/69

جدول  ،1اولویت بندی مربوط به موانع بازدارنده
مدیریتی را نشان می دهد .از نگاه کارشناسان
فقدان برنامه ریزی صحیح ،دقیق و علمی با
میانگین رتبه ی  ،1/50در رتبه اول موانع

بازدارنده مدیریتی فرا روی توسعه گردشگری
رتبهها و
استان کردستان قرار داشت.
اولویتهای مشاهدهشده بنابر میزان خی دو 87

در سطح  5درصد معنی دار بود(.)p>7/75

جدول  .2اولویتبندی موانع بازدارنده مدیریتی فرا روی توسعه گردشگری ورزشی در استان کردستان
موانع بازدارنده مدیریتی

میانگین

میانگین رتبه

فقدان برنامهریزی صحیح ،دقیق و علمی برای توسعه گردشگری
ورزشی در استان
تفاوت در سیاستگذاریها ،رویهها و استراتژی روشن در مورد
گردشگری ورزشی استان
وجود سازمانهای موازی و نامشخص بودن حدود وظایف بخشهای
مسئول در این حوزه
کمبود متخصصان و نیروی انسانی آموزشدیده در بخش گردشگری
استان
مشکالت موجود در سرمایهگذاری (بخش دولتی و خصوصی) در
بخش گردشگری ورزشی
عدم هماهنگی کافی بین سازمانها و وزارتخانههای متصدی در
گردشگری ورزشی
عدم کنترل و نظارت بر فعالیتهای واحدهای گردشگری و
گردشگری
ورزشی

1490

1450

9451

9499

9486

9

9415

1469

9491

1401

9412

1401

1406

1

جدول  ،1اولویتبندی موانع بازدارنده فرهنگی
مانع توسعه گردشگری استان کردستان از
دیدگاه پاسخگویان را نشان میدهد .بر طبق این

جدول سیستم اطالعرسانی ناقص و روابط
عمومی ضعیف با گردشگران با میانگین رتبهی
 1/11در اولویت اول موانع بازدارنده فرهنگی
قرار داشت .این نتایج بنابر میزان خی دو 29/1
در سطح  5درصد خطا معنیدار بود.
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جدول  .3اولویتبندی موانع بازدارنده فرهنگی فرا روی توسعه گردشگری ورزشی در استان کردستان
موانع بازدارنده فرهنگی

میانگین

میانگین رتبه

سیستم اطالع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف با گردشگران
آشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مورد جاذبههای طبیعی و منابع
موجود در کردستان
کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواستههای گردشگران
دیدگاه منفی و تلقی نادرست به گردشگران خارجی در داخل کشور
وجود دیدگاه منفی و تبلیغات سوء در مورد کردستان
برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخی از مناطق استان
کردستان برای گردشگران
محدودیتهای اعتقادی و فرهنگی در استان کردستان و عدم انطباق آن
بافرهنگ گردشگران

1462
1427

1411
1

1417
1491
1411
1497

941
1466
1411
1456

1419

1466

جدول ،9اولویتبندی موانع بازدارنده ساختاری
مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان را
نشان میدهد .نتایج بیانگر این بود که " ضعف
سیستم حملونقل (زمینی  ،هوایی  ،ریلی) " با
میانگین رتبهی  9از نگاه پاسخگویان در اولویت

اول موانع ساختاری میباشد ،رتبهها و
اولویتهای مشاهدهشده بنابر میزان خی دو
 17466در سطح  5درصد معنی دار بود
(.)p>7/75

جدول  .4موانع زیرساختی توسعه گردشگری ورزشی
موانع بازدارنده ساختاری

ضعف در سیستم حمل و نقل زمینی ،هوایی و ریلی استان کردستان
عدم وجود امکانات و تأسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب در
مناطق مستعد
کمبود تأسیسات اقامتی و هتلهای استاندارد در سطح بین المللی برای
اقامت گردشگران
عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران به هنگام
اقامتشان
ضعف تکنولوژی و دانش نظری و علمی در بخش گردشگری ورزشی
کمبود تأسیسات اقامتی و هتلهای استاندارد در سطح بین المللی برای
اقامت گردشگران

میانگین

میانگین
رتبه

9411
9410

9
1461

9472

1411

9479

1490

9471
9472

1497
1411
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من ویتنی ( )p>7/750حاکی از این بود بین دو
گروه کارشناسان ورزشی و کارشناسان آژانس
های مسافرتی در اعتقاد به میزان تأثیر مشکالت
فرهنگی ( )p>7/771و زیرساختی ()p>7/771
بر توسعه گردشگری ورزشی تفاوت معنی دار
وجود داشت .همچنین بین گروه کارشناسان
آژانس های مسافرتی و کارشناسان سازمان
میراث فرهنگی نیز در اعتقاد به میزان تأثیر
مشکالت زیرساختی ( )p>7/778بر توسعه
گردشگری ورزشی تفاوت معنی دار وجود داشت.
به اعتقاد کارشناسان آژانس های مسافرتی
مشکالت زیر ساختی تأثیر منفی بیشتری بر
توسعه گردشگری ورزشی داشته است.

جدول  ، 1نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی
از این بود که از نظر میزان اهمیت بین
مشکالت مدیریتی تفاوت معنی داری وجود
نداشت .اما از نظر مشکالت فرهنگی و مشکالت
زیر ساختی در سطح معنی داری ()p>7/71
تفاوت ها معنی دار بود .یعنی حداقل بین دو
گروه از کارشناسان از نظر میزان اهمیت عوامل
فرهنگی در توسعه گردشگری ورزشی تفاوت
معنی داری وجود داشت .به این منظور با
استفاده از تصحیح بنفرونی (با توجه به انجام سه
آزمون سطح معنی داری از  7/71به
7/750تغییر پیدا کرد) و آزمون  uمن ویتنی
گروه ها با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج آزمون u

جدول .1مقایسه میزان اهمیت تأثیر هر یک از مشکالت بر توسعه گردشگری از نگاه سه گروه
میانگین

میزان

درجات

سطح

رتبه

خی-دو

آزادی

معنی داری

جاذبه ها

گروه ها

N

مشکالت
مدیریتی

کارشناسان هیئت های ورزشی
کارشناسان آژانس های فعال گردشگری
کارشناسان میراث فرهنگی
کارشناسان هیئت های ورزشی
کارشناسان آژانس های فعال گردشگری

91
56
59
91
56

11412
99406
19402
11412
92415

کارشناسان میراث فرهنگی

59

19428

کارشناسان هیئت های ورزشی

91

11410

کارشناسان آژانس های فعال گردشگری

56

11418

کارشناسان میراث فرهنگی

59

11421

مشکالت
فرهنگی

مشکالت
زیرساختی

بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف ،بررسی موانع بازدارنده
(مدیریتی – فرهنگی – ساختاری) مؤثر بر
توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان انجام
شد ،یافتههای تحقیق حاکی از این بود که،

1408

1

7/711

0411

1

7/710

55401

1

7/771

هرچند مشکالت زیرساختی ازنظر کارشناسان در
اولویت اول قرار دارد اما این تفاوت رتبه
معنیدار نبود .اما در این تحقیق هر یک از موارد
بهطور تفصیلی موردبررسی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد ،درزمینه مشکالت و چالشهای فرا
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روی توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان
 91/0درصد از پاسخگویان گفتهاند که مشکالت
مدیریتی به میزان زیاد و خیلی زیادی بر توسعه
گردشگری استان تأثیر منفی دارد .ازنظر
کارشناسان مهمترین عوامل مدیریتی تأثیرگذار
در توسعه گردشگری استان کردستان فقدان
برنامهریزی صحیح ،دقیق و علمی برای توسعه
گردشگری ورزشی و تفاوت در سیاستگذاریها،
رویهها و استراتژی روشن در مورد گردشگری
ورزشی استان میباشند .نتایج تحقیق با
یافتههای هادسون و همکاران ( ،)1757میرزاده
کاالر و همکاران(  )5121و وید ()1771
همخوانی داشت .درواقع این برآیند تفکرکسانی
است که خود به نوعی در امور مربوط به
گردشگری ورزشی یا امور ورزشی استان دست
اندر کار و دخیلند و مشکالت را لمس کرده و از
نزدیک آنرا تجربه کرده اند .موانع مدیریتی
دیگر نیز جایگاه باالیی داشته اند ،کمبود
متخصصان و نیروی انسانی آموزش دیده در
بخش گردشگری ورزشی استان ،مشکالت
موجود در سرمایه گذاری (بخش دولتی و
خصوصی ) در بخش گردشگری ورزشی ،عدم
هماهنگی کافی بین سازمان ها و وزارتخانه های
دست اندرکار در گردشگری ورزشی ،عدم کنترل
و نظارت بر فعالیت های واحدهای گردشگری و
گردشگری ورزشی از جمله مشکالت مدیریتی
هستند که به اعتقاد کارشناسان همگی سهم
بسزایی در عدم توسعه گردشگری ورزشی استان
کردستان دارند .مراسلی( ،)5169به بررسی و
تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی
در ایران پرداخت .وی متوجه شد مشکالت
سازمانی شامل فقدان متولی واحد ،نا مشخص
بودن حدود وظایف بخش های دولتی و
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خصوصی فعال در صنعت گردشگری کشور و
عدم هماهنگی کافی بین سازمان ها و وزارتخانه
های دست اندرکار در امر گردشگری از موانع
مهم و عوامل بازدارنده در رابطه با گردشگران
می باشد .با توجه به نقش مدیریت و برنامه
ریزی در رسیدن به اهداف مختلف و نیز نبود
سازمانی واحد و مستقل برای برنامه ریزی در
این زمینه در استان و حتی در کل کشور دور از
انتظار نیست که این عامل اولویت اول را به
عنوان عامل بازدارنده مدیریتی توسعه گردشگری
ورزشی در استان داشته باشد عامل مدیریت یک
عامل بسیار مهم در جذب گردشگران ورزشی به
حساب می آید.که در صورت ضعیف بودن آن
مشکالت ساختاری و فرهنگی نیز تحت تاثیر
قرار گرفته و بناهای الزم برای توسعه گردشگری
تحت تاثیر منفی قرار می گیرد و رغبت
گردشگران برای حضور در کشور و استان میزبان
بسیار کم خواهد شد ضعف در برنامه ریزی و
مدیریت ،باعث عدم هماهنگی در اجرای برنامه
های مختلف گردشگری شده و موجبات بی
میلی گردشگران برای حضور در منطقه را فراهم
می سازد.
در زمینه مشکالت فرهنگی سیستم اطالع
رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف با
گردشگران ،آشنایی کم و ناکافی گردشگران
ورزشی در مورد جاذبه های طبیعی و منابع
موجود در کردستان و کمبود اطالعات مورد نیاز
و خواسته های گردشگران از نظر کارشناسان
مهمترین مشکالت فرهنگی فرا روی توسعه
گردشگری ورزشی استان کردستان بوده اند .با
توجه به این مشکالت ارتباطی و رسانه ای از
مهمترین مشکالت فرهنگی فرا روی توسعه
گردشگری ورزشی بوده اند .برخورد نامناسب با
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گردشگران و فقدان امنیت در برخی از مناطق
کردستان و محدودیت های اعتقادی و فرهنگی
و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران در
اولویت های آخر قرار دارند.نتایج تحقیق با یافته
های هادسون و همکاران ( ،)1757لطیفی نادری
و زلیخایی ( )5121و چالیپ ( )1778همخوانی
دارد .به اعتقاد ابهری ( )5108موثرترین مانع در
جذب گردشگران افکار عمومی است  ،دیدگاه
منفی نسبت به خارجیان خود معضلی فرهنگی
محسوب می شود ،در بسیاری از موارد باعث
ایجاد دیگر مشکالت و موانع می گردد ،پاکدامن
( )5108از جمله موانعی که سر راه توسعه
گردشگری وجود دارد نا امنی است .گردشگران
هرگز به کشوری که آنرا ناامن بنامند سفر نمی
کنند ،بزرگترین موانع گردشگری از مشکالت
ذهنی و وجود پندارهای غلط سرچشمه می
گیرد .با توجه به نتایج برخاسته از این پژوهش و
نیز نتایج ذکر شده از تحقیقات دیگر ضعف در
ساختارهای فرهنگی و سیستم اطالع رسانی
ضعیف و عدم فرهنگ سازی مناسب در مناطق
مورد نظر جهت پذیرش گردشگران از ضعف ها و
موانع اصلی بر سر راه توسعه گردشگری استان
می باشد که با توجه به محرومیت منطقه ،عدم
استفاده از سیستم های اطالع رسانی جدید و
دور افتاده بودن مناطق گردشگری این نتایج دور
از انتظار نبودند که با نتایج پژوهشهای ذکر شده
هماهنگ بود .اما در زمینه مشکالت زیر ساختی
فرا روی توسعه گردشگری ورزشی استان
کردستان ضعف سیستم حمل و نقل (زمینی
 ،هوایی و ریلی ) ،عدم وجود امکانات و
تأسیسات تفریحی/ورزشی استاندارد و مطلوب،
کمبود تأسیسات اقامتی و هتل های استاندارد
در سطح بین المللی ،عدم ارائه امکانات و
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خدمات رفاهی مناسب به گردشگران و ضعف
تکنولوژی و دانش نظری و علمی در بخش
گردشگری ورزشی به ترتیب مهمترین مشکالت
زیر ساختی فرا روی توسعه گردشگری ورزشی
در استان کردستان هستند .این نتایج در
راستای یافته های هینچ و همکاران( )1771و
وید ( )1772است .با توجه به اینکه توسعه زیر
ساخت ها از عوامل توسعه صنایع از جمله
صنعت گردشگری می باشد ضعف و وجود موانع
در این زمینه در استان کردستان باعث برجسته
بودن موانع ساختاری از دیدگاه کارشناسان شده
است .ضعف در سیستم حمل و نقل کشور و از
جمله در استان کردستان و عدم ارائه خدمات
مناسب و تاسیسات اقامتی از زیرساخت های
مورد نیاز جهت توسعه گردشگری ورزشی می
باشد که لزوم برنامه ریزی و سرمایه گذاری
جهت رفع این موانع را آشکار می سازد.
نتایج پژوهش حاکی از این بود بین از نظر میزان
اهمیت بین مشکالت مدیریتی از نظر
کارشناسان تفاوت معنی داری وجود نداشت ،اما
از نظر مشکالت فرهنگی و زیرساختی تفاوت
وجود داشت .این نتایج با یافته های برید
چوسکی و گیبسون( )1751و هینچ و همکاران
( )1771همخوانی دراد .با توجه به عمومیت
مسائل مدیرتی در سازمان های مختلف عدم
وجود تفاوت بین دیدگاه کارشناسان در این
زمینه منطقی به نظر می رسد .اما شاید از
دیدگاه کارشناسان این سه گروه به مسائل
فرهنگی و زیرساختی دارای معیار ها و مالک
های متفاوت باشد و باعث حصول این نتیجه
شده باشد ،مسائل فرهنگی از نظر کارشناسان
میراث فرهنگی همواره داری جایگاه ویژه ای
هستند و در سطح باالتری قرار دارند،

فاتح فرازیانی  ،مرتضی رضایی صوفی ...

با توجه دغدغه های کارشناسان آژانس های
گردشگری استان در مورد مسائل حمل ونقل و
زیرساخت های مورد نیاز گردشگری تفاوت
دیدگاه آنها با کارشناسان دیگر دور از انتظار
نبود.
از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع
بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی می توان به
این موراد اشاره کرد :با توجه به اینکه فقدان
برنامه ریزی صحیح ،دقیق و علمی برای توسعه
گردشگری ورزشی و تفاوت در سیاستگذاریها،
رویهها و استراتژی روشن در مورد گردشگری
ورزشی استان که ناشی از نبود طرحی جامع و
مدون برای توسعه گردشگری ورزشی در اولویت
اول مشکالت مدیریتی توسعه گردشگری ورزشی
استان می باشند پیشنهاد می شود طرح جامع
گردشگری استان با توجه به قابلیت ها و
توانمندی های بالقوه و بالفعل مناطق مختلف
استان تدوین و اجرایی شود .تبلیغات منظم و
مؤثر جاذبه های استان بویژه جاذبه های غیر
فعال استان در سطح کشور به صورت منظم و
هدفمند صورت گیرد .در این زمینه می توان
اقداماتی از جمله آگاه سازی عمومی در جامعه
نسبت به گردشگری ورزشی ،توزیع کاتالوگ و
بروشور در مورد مزایای مختلف گردشگری
ورزشی ،توزیع کاتا لوگ ،و عکس از جاذبه های
تاریخی و طبیعی استان ،تهیه و تولید برنامه در
مورد جاذبه های مختلف صنعت گردشگری و
پخش آن از صدا و سیما و شبکه استانی انجام
داد .توسعه آموزش نیروی انسانی در فعالیت
های بخش گردشگری به منظور ارائه خدمات
کارآمد دراین بخش پیشنهاد می شود .ایجاد و
احداث مجتمع های گردشگری ،ورزشی در
ساحل دریاچه زریوار و سایر اماکن بالقوه می
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تواند زیرساخت های توسعه گردشگری ورزشی
را بهبود داده و کاستی های این حوزه را برطرف
نماید.
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Abstract
Objective: This paper aimed to study the Constraint factors (managerial _
Cultural _ Infrastructural) affecting sport tourism in Kurdistan province.
Methodology: Comparative descriptive study that was done in the field of sport
tourism. The population of the study comprised three groups The statistic
sample of this study was equal to the statistic population (N=74) and included
three groups: 1. Sports experts 2. Experts of the travel agencies working in the
field of tourism, and 3. Experts of the Organization of Cultural Heritage and
tourism. researcher-designed questionnaire was used to collect the data. The
validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis and also by
(15) of the experts. The stability of the subscales and the stability of the whole
questionnaire (α=0.86) was confirmed using the Cronbach's alpha method.
Descriptive analysis is used to analyze the collected data and Fridman, Cruscal,
Wallis, and u-Man Whitney tests were used for deductive statistics.
Results: In the list of managerial problems, the lack of appropriate
programming is on the top, and in the list of cultural problems, weak
information system and poor public relations towards the tourists are on the top.
Poor transportation system is on the top of the list of infrastructural problems.
Conclusion: In attention to Kurdistan province is poor areas. Results are
probable. And the necessity for appropriate programming and development
subtraction is apparent. Provision ground for developing sport tourism is
apparent.
Keywords: Tourism, Sport tourism, constraint factor (managerial, cultural,
Infrastructural)
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