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بهرام قدیمی

دانشیار جامعه شناسی ورزش  ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران  ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/04/27 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/06/16 :

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی میزان رضایت گردشگران ورزشی از کیفیت امکانات گردشگری (ورزشی ،اقامتی و تفریحی)مجموعه
ورزشی آزادی تهران می باشد .جامعه آماری تحقیق را تمامی تماشاچیان شرکت کننده در مسابقه فوتبال بین دو تیم استقالل و
پرسپولیس در سال  1397در مجموعه های ورزشی آزادی تهران حضور داشتندتشکیل می دادند .نمونه آماری تحقیق 250نفر بودند
که در مجموعه ورزشی انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید بود به صورت تصادفی ساده
پاسخ دادند .روش تحقیق توصیفی ،از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است و از ضریب همبستگی پیرسون برای
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای تحقیق با سطح رضایت گردشگران ورزشی ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد.امکانات بهداشتی و ورزشی باالترین امتیاز و امکانات عمومی پایین ترین سطح را به خود اختصاص
دادند  .پیشنهاد می گردد جهت باال رفتن سطح رضایت گردشگران ورزشی ،کیفیت امکانات عمومی و رفاهی بیشتر لحاظ گردد.
واژه های کلیدی :مجموعه ورزشی آزادی ،گردشگران ورزشی ،گردشگری

dr.b.ghadimi@gmail.com
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مقدمه
صنعت گردشگری به دلیل اشباع بازار  ،به شدت رقابتی شده است از آنجا که گردشگران گزینه های بی شماری را برای
انتخاب برای تعطیالت خود دارند ،مدیران بازاریابی باید برای تهیه و حفظ سرمایه گذاری سودآوری بازده  ،زرنگ باشند
در میان اشکال مختلف گردشگری ورزشی (به عنوان مثال  ،رویدادهای ورزشی  ،گردشگری ورزشی نوستالژی)  ،اخیراً
گردشگری فعال ورزشی مورد توجه علمی قرار گرفته است .گردشگری ورزشی فعال به پدیده ای اطالق می شود که
افراد برای شرکت در ورزش هایی مانند گلف و اسکی سفر می کنند از دیدگاه بازاریابی مقصد  ،مطالعات نشان داده است
که مقصد در هنگام ایجاد فرصت برای گردشگران برای مشارکت در فعالیت های ورزشی  ،تأثیر مثبت اقتصادی به دست
آورده است(.ساتو* )2018 ،
ا مروزه گردشگری به عنوان یکـی از بزرگتـرین و متنـوع تـرین صنایع دنیا به حساب میآید و بسیاری از کشورها ،ایـن
صـنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشـتغال زایـی  ،رشـد بخـش خصوصی و توسعه زیرساختهای خود میدانند.
حجم مبـادالت بین المللی گویای آن است که صنعت گردشـگری بـیش از  20درصد کل مبادالت بـین المللـی را شـامل
مـی شـود .براسـاس آخرین گـزارش هـای سـازمان جهـانی گردشـگری صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و
خودروسازی به سومین صنعت درآمدزای جهان تبدیل شده اسـت و تعـداد گردشـگران جهان سـالیانه  4/3درصـد رشـد
دارد و در سـال  2020بـه  1/6میلیارد نفر میرسد در این میان گردشـگری ورزشی نقش بسزا و روز افزونی را دارد(رامارات
 . )2018،صنعت گردشگری یکی از با اهمیت ترین بخشهای اقتصادی در جهان اسـت (هلنگر (2017 ،گردشگری ورزشی
از بزرگترین بخشهای گردشـگری اسـت و به سرعت در حال رشد است (هریتز و راس . )2010 ،اغلب کشورها به ویژه
کشورهایی کـه بـه لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند ،این فعالیت را در برنامه های توسـعه ملـی خـود
گنجانده اند (مشکینی و همکاران .(1397 ،گردشگری ورزشی با تمرکز بـر چـارچوب برنامـه ریـزی در کشـورهای

-sato
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درحـال توسـعه  ،صنعتی نسبتاً جدید و حتی در حال رشد در صنعت گردشگری اسـت .همچنـین مـ یتـوان گفت از
دیدگاه اجتماعی و اقتصادی به بازسازی جوامع روستایی و شهری کمک می کنـد)معصومی . )1397،طبقه بندی گردشگری
ورزشی  ،ویژگی های گردشگران ورزشی و چارچوب نهادی و مقررات افراد در هنگام شرکت در مسابقات ورزشی و
همچنین در هنگام عالقه و اشتیاق به یک ورزش خاص  ،گردشگری ورزشی را برنامه ریزی می کنند  .در این حالت ،
هنگامی که افراد سفر به شهر یا کشور دیگری را برنامه ریزی می کنند  ،پس از آن مشغول فعالیت های دیگری از جمله
اوقات فراغت  ،ماجراجویی  ،فرهنگی یا بازدید از اماکن مذهبی یا تاریخی نیز می شوند اما مهمترین جنبه ورزشی است .
از این رو  ،این یک گردشگری ورزشی محسوب می شود .گردشگری ورزشی در درجه اول برای افراد ورزشی اهمیت
دارد  .اشخاصی که در یک ورزش خاص شغلی برنامه ریزی می کنند  ،برای شرکت و یا مشاهده می توانند گردشگری
ورزشی را برنامه ریزی کنند(.ویک را مارات* )2018،
درکل گردشگری ورزشی بر توسعه شهری تاثیر بسزایی دارد که به چند مورد آن اشاره شده است . 1جذب گردشگر
ورزشی در جریان برگزاری بازیها در یک شهر موجب توسعه زیر ساختهایی نظیر اماکن ورزشی ،هتلها ،رستورانها ،جادهها
و  ...میگردد . 2صنایع وابسته به گردشگری نظیر؛ صنعت هتلداری ،صنایع غذایی ،صنعت راه و ساختمان و صنایع ورزشی
در شهرها رونق میگیرد  . 3در جریان برگزاری مسابقات ورزشی ،مشاغل گوناگونی ایجاد میشود و از این راه میتوان یکی
از معضالت مهم ،یعنی بیکاری را کاهش داد . 4میزبانی مسابقات ورزشی و جذب گردشگر سبب شناخته شدن شهر و
کشور میزبان در سطح بینالمللی شده و همین مزیت باعث گسترش توسعه جذب گردشگر در مراحل بعدی میشود . 5
عالوه بر موارد باال که عمدتاً ناظر به جنبه اقتصادی قضیه است ،توسعه گردشگری ورزشی میتواند به توسعه فرهنگی و
توسعه سالمت فردی و اجتماعی نیز کمک نماید (شیخی.)1381 ،

- Wickramaratne
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با توجه به ناشناخته بودن عوامل مؤثر در جلب گردشگران  -به دلیل نبود مطالعات ویژه در این زمینه -یکی از مشکالت
پیشرودر برنامه ریزی و بازاریابی برای جلب گردشگر به طور اعم و گردشگر ورزشی به طور اخص ،شناسایی عوامل
مؤثر بر حضور آنهاست .بنابراین محقق در این تحقیق به دنبال این سوال است که آیا ارتباطی بین میزان رضایت گردشگران
ورزشی با کیفیت امکانات گردشگری (ورزشی ،اقامتی و تفریحی) وجود دارد یا نه؟
روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است .جامعه آماری تحقیق را تمامی
تماشاچیان شرکت کننده در مسابقات فوتبال استقالل -پرسپولیس در سال  1397تشکیل دادند که در مجموعه های ورزشی
حضور داشتند .نمونه آماری تحقیق  250نفر بودند که به صورت تصادفی ساده در مجموعه های ورزشی انتخاب شدند.
ابزار گرداوری تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت
ورزشی و پایایی آن با استفاده از آفای کرونباخ ( )%82تایید شد .جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعه از آزمون
کولموگراف اسمیرنوف استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها
جدول  -1ویژگی های توصیفی شرکت کنندگان
متغیر
سن

تعداد

درصد

زیر  30سال

106

42.4%

 30تا  41سال

68

27.2%

 41تا  50سال

50

20%
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باالی  50سال

26

10.4%

 1روز

98

2%/39

 2روز

80

32%

 3روز

72

28.8%

دیپلم

63

25.2%

کاردانی

92

36.8%

کارشناسی

85

34%

کارشناسی ارشد

10

4%

بیشترین تماشاچیان زیر  30سال بودند و بیشترین مدت اقامت  1روز و باالترین مدرک تحصیلط کاردانی (فوق
دیپلم ) می باشد .
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد همانطور که جدول شماره  2نشان می
دهد سطح معنی داری متغیرهای تحقیق کمتر از  0/05می باشد ولی نمره کلی تمامی متغیرها باالتر از  )0/271( 0/05می
باشد و این نشان دهنده نرمال بودن داده ها است که برای بررسی فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
می شود.
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جدول  -2آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت سنجش نرمال بودن داده ها
متغیرها

میانگین

آماره

کولموگروف سطح معنی داری

اسمیرنوف
متغیر امکانات رفاهی

12/79

2/045

0/001

متغیر امکانات بهداشتی

12/07

1/436

0/032

متغیر امکانات عمومی

11/04

1/397

0/029

متغیر امکانات ورزشی

16/2437

1/631

0/01

نمره کل

52/1437

0/999

0/271

جداول  3تا  6گویه های مربوط به هر کدام از متغیرهای رفاهی ،بهداشتی ،عمومی و ورزشی تحقیق را نشان می دهد .با
توجه به اینکه سواالت تحقیق به صورت چهار گزینه ای می باشد (ضعیف ،کم ،متوسط و زیاد) ،جهت نمره گذاری به
ترتیب از اعداد  1تا  4استفاده شد .بنابراین کمترین نمره  22و بیشترین نمره  88می باشد.
جدول  -3گویه های مربوط به امکانات رفاهی
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

کیفیت اتاق ها

3/15

0/701

کیفیت تخت ها

2/97

0/777

وجود پارکینگ

2/55

0/801
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تنوع غذائی

1/88

0/706

معماری و طراحی مناست اقامتگاه

2/30

0/700

همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده است بیشترین امتیاز مربوط به کیفیت اتاق ها ( )3/15و کمترین امتیاز
مربوط به تنوع غذائی ( ) 1/88می باشد .با توجه به میانگین های ارائه شده می توان گفت که بیشترین میزان رضایت که
در حد متوسط می باشد مربوط به کیفیت اتاق ها ( )3/15و کیفیت تخت ها ( )2/97می باشد.
جدول  -4گویه های مربوط به امکانات بهداشتی
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

کیفیت و نظارت بر خدمات

2/01

1/05

وجود سیستم های بهداشتی مناسب و با کیفیت

2/42

0/666

وجود حمام مناسب و تمیز

3/57

0/728

ملحفه تمیز و بسته بندی

1/81

0/888

وجود مواد شوینده و مایع دستشویی

3/01

0/787

نظافت مداوم اتاق ها و سرویس ها

2/87

1

همانطور که در جدول شماره  4نشان داده شده است بیشترین امتیاز مربوط به وجود حمام مناسب و تمیز ( )3/57و
کمترین امتیاز مربوط به ملحفه تمیز و بسته بندی ( ) 1/81می باشد .با توجه به میانگین های ارائه شده می توان گفت که
بیشترین میزان رضایت که در حد متوسط می باشد مربوط به وجود حمام مناسب و تمیز ( )3/57و وجود مواد شوینده و
مایع دستشویی ( )3/01می باشد.
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 -5گویه های مربوط به امکانات عمومی:
میانگین

انحراف معیار

گویه ها
کیفیت دسترسی آسان به اینترنت در اقامتگاه ها

2/12

0/721

وجود امکانات رزرو از راه دور

2/01

0/631

وجود فضاهای سبز و پارک های با کیفیت

2/31

0/821

دسترسی به عابر بانک ها

2/88

0/902

دسترسی راحت به جاذبه های طبیعی استان

2/59

0/601

همانطور که در جدول شماره  5نشان داده شده است بیشترین امتیاز مربوط به دسترسی به عابر بانک ها ( )2/88و کمترین
امتیاز مربوط به وجود امکانات رزرو از راه دور ( )2/01می باشد .در کل می توان گفت که سطح رضایت شرکت کنندگان
در تحقیق در تمامی گویه های مربوط به امکانات عمومی تقریباً در یک سطح می باشد.
جدول  -6گویه های مربوط به امکانات ورزشی
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

کیفیت دسترسی به مقصد

2/71

0/721

کیفیت دسترسی به مجموعه ورزشی

3/25

0/621

کیفیت مجموعه ورزشی

2/30

0/621

کیفیت تعامل کارکنان مجموعه ورزشی

2/64

0/720
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کیفیت محصوالت مجموعه ورزشی

2/15

0/697

کیفیت فرایند برگزاری مسابقات

3/01

0/702

همانطور که در جدول شماره  6نشان داده شده است بیشترین امتیاز مربوط به کیفیت دسترسی به مجموعه ورزشی ()3/25
و کمترین امتیاز مربوط به کیفیت محصوالت مجموعه ورزشی ( )2/11می باشد .با توجه به میانگین های ارائه شده می
توان گفت که بیشترین میزان رضایت که در حد متوسط می باشد مربوط به کیفیت دسترسی به مجموعه ورزشی ()3/25
و کیفیت فرایند برگزاری مسابقات ( )3/01می باشد.
جدول  -7ارتباط بین میزان رضایت گردشگران ورزشی با متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داری

امکانات رفاهی

0/370

0/001

امکانات بهداشتی

0/801

0/001

امکانات عمومی

0/751

0/001

متغیر امکانات ورزشی

0/365

0/001

تمامی متغیرها
در جدول شماره  7ارتباط بین میزان رضایت گردشگران ورزشی با متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون سنجیده شد .با توجه به داده های داخل جدول همبستگی مثبتی بین متغیرهای تحقیق با سطح رضایت گردشگران
وجود دارد که از نظر آماری نیز معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری:

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال شانزدهم ،شماره  ،64زمستان 1398
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هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رضایت گردشگران ورزشی از کیفیت امکانات گردشگری (ورزشی ،اقامتی ،رفاهی
و تفریحی) مجموعه ورزشی آزادی تهران بود .نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل کیفیت خدمات،
برخورداری از جاذبه های شهری همانند اماکن طبیعی و دیدنی ،اماکن فرهنگی و تاریخی و حتی امکان ایجاد فرصت
تبادالت تجاری تاثیر بسزایی در جذب گردشگران ورزشی دارد (پناهی و همکاران  .)1395،اما به نظر می رسد که شناسایی
نیازها و انتظارات گردشگران و خدمات رسانی با کیفیت مطلوب به گردشگران تاثیر بسزایی در بازگشت مجدد گردشگران
و سرمایه داشته باشد (کوثوریس و کونستانتینوس2005 ،؛ پتریدس و همکاران.)2007 ،محصول گردشگری از جاذبه ها،
تسهیالت و خدمات مورد استفاده یا روئیت گردشگران در مدت اقامت آنها در مقصد تشکیل می شود .همچنین هر اتفاقی
که در این مدت برای گردشگران رخ می دهد یا هر تجربه ای که کسب می کنند ،بخشی از محصول گردشگری محسوب
می شود .لذا ترکیب پیچیده محصول گردشگری حاکی از این واقعیت است که عرضه کیفی این محصول نیازمند برنامه
ریزی و هماهنگی بسیار زیاد است (ساتو.)2018 ،شانک و همکاران ( )2008در بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با میزان
رضایتمندی و بازگشت مجددگردشگران ورزشی و میانگ و لی( )2008طی تحقیقی در شناسایی انگیزش حضور
گردشگران ورزشی در تورنمنت های دانشجویی ،ضمن تاکید بر عنصر کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی گردشگران
گزارش کردند که کیفیت خدمات رسانی بهینه در حیطه ورزش در برگیرنده دامنه گسترده ای از فعالیت هایی از قبیل
کیفیت دسترسی به مکان مسابقه از قبیل در دسترس بودن وسایل نقلیه عمومی ،پارکینیگ ،بزرگراه کیفیت مجموعه ورزشی
از قبیل کیفیت صندلی ها ،برقراری ارتباط مناسب با گردشگران از سوی نیروی انسانی موجود در استادیوم ها ،قیمت بلیط
و نحوه به فروش رساندن آن ،کیفیت اقامتگاه گردشگران که شامل کیفیت محیط ،ایجاد تسهیالت رفاهی و بهدا شتی و
همچنین کیفیت محصول که در حقیقت برآورده شدن نیاز گردشگران در قبال صرف هزینه است (میونگ و همکاران،
2008؛ شانک و همکاران .)2008 ،به نظر می رسد متغیرهای مورد نظر در این تحقیق تاثیر بسزایی در میزان رضایت
گردشگران ورزشی دارد و منافع مهمی از جمله اقتصادی برای مجموعه ورزشی آزادی دارد .نتایج تحقیق نشان داد که
بیشترین میزان رضایت به ترتیب از امکانات بهداشتی 3.57و امکانات ورزشی 3.25بوده امکانات رفاهی  3.15و کمترین
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 فضای،  عابر بانک،  به نظر می رسد کیفیت امکانات عمومی(رزورو.بوده است2.88 میزان رضایت از امکانات عمومی
 دسترسی به اینترنت) در مجموعه ورزشی آزادی تهران از دیدگاه گردشگران ورزشی، دسترسی به جاذبه های طبیعی، سبز
.از سطح مطلوبی برخوردار نیست
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