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مقدمه
هدف کلي اين پژوهش بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي توسعه گردشگری ورزشي در شهر
تهران با تحلیل نظرات مديران ورزشي مي باشد.
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پژوهش شامل  11نفر مي باشد .نمونه گیری در مرحله اول پژوهش به صورت نظری که نوعي
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موانع اجتماعي زيرساختي سه مقهوم ضعف تكنولوژی و دانش نظری و علمي در بخش گردشگری
ورزشي ،قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ويزا ،گمرکات و مدت اقامت گردشگران و
عدم ارائهی امكانات و خدمات رفاهي مناسب و در بخش موانع اجتماعي مديريتي سه مقهوم تفاوت
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در سیاستگذاریها ،رويه ها و نبود استراتژی روشن در مورد گردشگری ورزشي عدم کنترل و نظارت
بر فعالیت واحدهای گردشگری ورزشي و فقدان برنامهريزی صحیح ،دقیق و علمي برای توسعهی
گردشگری ورزشي و در بخش موانع اجتماعي مديريتي سه مقهوم وجود ديدگاه منفي و تبلیغات سوء
در مورد ايران  ،برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخي از مناطق و تنگناهای
ايدئولوژيک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران به ترتیب بیشترين فراواني را داشتند.
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ویژه نامه  ،1سال 62

مقدمه

رواني را افزايش مي دهد (سلطاني شال وهمكاران،

شناخت ورزش در چارچوبي جامعه شناسانه مستلزم

)41 : 1186فعالیت های ورزشي مي تواند تغییرات

توصیف آن با مثابه پديده ای اجتماعي است .در میان

جديدی را در سبک زندگي وجود آورد .اين پديده را

جامعه شناساني که به بررسي و مطالعه ورزش پرداخته

مي توان " بیداری جسم" و در مواردی " بیداری

اند ارائه تعريفي يگانه از ورزش توافق نظر وجود ندارد.

روح" نامید .ورزش يكي از شیوه هايي است که افراد

حتي برخي از آنان با اين استدالل که مفهوم ورزش

مي توانند با استفاده از آن بر فشارهای جسمي ،روحي،

نشان از «برساختهای اجتماعي» دارد که در فرهنگ ها

رواني و اجتماعي فايق آيند .تحقیقات نشان مي دهند

و دوره های زماني گوناگون تعريفي متفاوت دارد،

اشخاصي که به طور منظم به ورزش مي پردازند ،کمتر

ارائه تعريف از ورزش را عمال غیرممكن دانسته اند.

از سايرين دچار ناراحتي های قلبي و عروقي مي شوند،

بعضي جامعه شناسان ،ورزش را نهاد يا رفتاری

فشارهای عصبي کمتری را تحمل مي کنند و از اعتماد

اجتماعي مي دانند که هسته اصلي آن را رقابت مبتني بر

به نفس بیشتری برخوردارند .آن ها نسبت به زندگي

مهارت و راهبرد تشكیل مي دهد .عده ای ديگر ورزش

خوشبین ترند و کمتر به افسردگي دچار مي شوند

را فعالیتي رقابتي مي دانند که توانايي های فیزيكي

(صادقیان و همكاران .)12 : 1181 ،ديويد و ايكسیانلي

1

افراد را در چارچوب مقررات عرضه مي دارد (رحمتي

( )6009در مقاله ای بیان کردند که سفر و گردشگری،

.)5-4 : 1199،ورزش يكي از فعالیت های مهم انساني

فعالیت های اقتصادی مهمي ايجاد مي کنند که در

است و تقريباً هیچ جامعة بشری را با هر درجه ای از

نوسان اقتصادهای محلي توزيع مي شود و منابع مهمي

پیشرفت يا عقب ماندگي نمي توان يافت که در آن

برای کارآفريني و درآمد خانواده ها فراهم مي نمايند.

ورزش نبوده و نباشد .توجه به ورزش نیز با ديدگاهي

درك نقش گردشگری در تامین درآمد خانواده و

يكسان نبوده است .به طور مثال توجه برخي از تمدن ها

تفاوت های اساسي در جاهايي که کار و درآمد تولید

به اين پديده ،انگیزه نظامي ،گاه دفاعي و يا توسعه

مي شود ،نیازمند شناخت بهتر نقش گردشگری در

داوطلبانه داشته است .برخي ديگر تنها به منظور پر

چشم انداز های گوناگون مناطق مختلف از جوامع

کردن اوقات فراغت و به مثابه يک تفريح به آن روی

شهری و برون شهری گرفته تا شهر ها و روستاهای دور

آورده اند و در پاره ای از تمدن ها هم به عنوان شیوه

دست دارد(اسالمي و همكاران.) 6: 1681،توسعه

ای تربیتي به کار گرفته شده است (قرباني آراني و

صنعت گردشگری ورزشي ،بهويژه برای کشورهای در

شاهورديلو.) 1: 1184،يكي ازعادتهای مناسب بهداشتي

حال توسعه که با معضالتي همچون میزان بیكاری باال،

يا رفتارهای ارتقا دهنده سالمتي ،فعالیت های حرکتي و

محدوديت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولي مواجه

ورزشي منظم است که بر روی سالمتي انسان و کیفیت

هستند ،از اهمیت فراواني برخوردار است(سلیمي و

زندگي آثار مثبتي دارد؛ به گونه ای که زمینه
اختاللهای روانشناختي و جسماني را کاهش و بهداشت

David & Xianli
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امیر قورچیان و همكاران

همكاران.) 196 : 1180،کشور ايران يكي از قطب های

ورزشي در رويدادهای بین المللي ورزشي ايران در

مهم گردشگری در جهان به شمار مي رود که با

رشته والیبال بیان کردند  :لزوم توجه به افزايش

برخورداری از سابقه ديرين تمدن و فرهنگ ،طبیعت و

درآمدزايي درکشور از يک سو و اهمیت توجه به

شرايط اقلیمي گوناگون و عوامل ديگر از اين دست،

گردشگری به ويژه در ورزش کشور از سوی ديگر،

توانايي قرارگیری در جايگاه مناسب نقاط پرجاذبه

توجه و اهتمام به اين مهم را بیش از پیش ضرورت مي

گردشگری در سطح آسیا و بین المللي را دارد.

بخشد.برمبنای نتايج به دست آمده ،ساخت و تجهیز

همچنین ،از لحاظ ابنیه و آثار تاريخي ،جزء  1کشور

مراکز و پايگاه های ويژه گردشگری ورزشي رشته

نخست دنیا و از لحاظ جاذبه های اکوتوريستي در میان

والیبال در مناطق مختلف آب و هوايي کشور و تالش

 51کشور برتر دنیا قرار دارد  .که اين امر نشان دهنده

در زمینه تصويب قوانین برای تشويق و حمايت از

استعداد و قابلیت زياد کشور در جهت رشد و توسعه

سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخش گردشگری

صنعت گردشگری است  .با توجه به اتكای بیش از حد

ورزشي رشته والیبال ضروری به نظر مي رسد.ضیائي و

اقتصاد ايران به صادرات نفت خام و آسیب پذيری

همكاران ( )1185در تحقیق " تحلیل وضعیت

فراوان آن در اثر تغییرات قیمت نفت و ساير شوك

گردشگری ورزشي استان سیستان و بلوچستان بر اساس

های اقتصادی و غیراقتصادی ،توسعة صنعت

مدل" SWOTبیان کردند :وجود مراکز آبي مطلوب به

گردشگری تا حد زيادی مي تواند اين آسیب پذيری را

عنوان مهم ترين نقطه قوت ،نبود افراد متخصص مهم

بكاهد و عامل موثری برای مقابله با فقر باشد و موجب

ترين نقطه ضعف ،وجود نقاط باستاني و جاذبه های

افزايش درآمد قشرهای مختلف جامعه ،توزيع عادالنه

گردشگری ،مهم ترين فرصت و ضعف امنیت در استان

ثروت ،کاهش نرخ بیكاری ،رونق اقتصاد و در نتیجه

مهم ترين تهديد هستند .گردشگری ورزشي سیستان و

بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگي مردم شود(نرگسي و

بلوچستان از لحاظ موقعیت استراتژيک و درارزيابي

همكاران .) 46: 1181،

ماتريس داخلي وخارجي در منطقه تهاجمي قرار دارد.

ياماگوشي )6005( 1در پژوهشي به بررسي داليل،

شناسائي محیطي گردشگری ورزشي به عنوان

انگیزه ها و محدوديت های مسافرت کنندگان در

استراتژی و راهكاری مناسب جهت توسعه گردشگری

قالب گردشگران ورزشي پرداخت .وی نتیجه گرفت

ورزشي استان ضروری است.رين )6011( 6در بررسي

که در هر مطالعه مربوط به برنامه ريزی و توسعه

استراتژيک و تحلیل SWOTبر روی منابع گردشگری

گردشگری بايد داليل ،فرصتها و موانع در مورد

ورزشي استان گانسو چین بیان کرد که مهمترين نقاط

گردشگران ورزشي شناسايي شوند.رحیمي و همكاران

قوت شامل منابع فراوان گردشگری ،توسعه سريع

( ) 1185در تحقیق ارائه مدل توسعه گردشگری

اقتصاد ،پیشرفت منابع انساني و نقاط ضعف شامل

1

2

Yamaguchi
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توزيع فضايي نامساوی منابع گردشگری ،مكان

روش کار

نامناسب ،ضعف در ساختار ،عدم آگاهي کافي در

اين پژوهش به صورت کیفي انجام پذيرفت .در

مورد گردشگری و گردشگری ورزشي حرفهای است

خصوص استفاده از روش های پژوهش کیفي مي توان

و فرصتها عبارتند از رشد سريع اقتصاد جهاني،

به پرسشگری از ورزش کاران حرفه ای رشته های

استراتژی توسعة جاذبهها و منابع گردشگری و آگاهي

مختلف که تجربه مشاهده و حضور در میادين ورزشي

مردم از مناسبتها و همچنین تهديدها شامل رقابت

بین المللي و برون مرزی را دارند بهره جُست.در مرحله

استانهای همجوار در ارتباط با توسعه اقتصاد محلي و

کیفي حجم نمونه براساس اشباع نظری مشخص مي-

فساد محیط دروني است .با اين رويكرد و نگرش به

گردد ،به اين معني که مصاحبه تا رسیدن به اشباع

اهمیت و ضرورت موارد ياد شده ،اين پژوهش قصد

نظری انجام ميشود و زماني که اشباع مد نظر حاصل

دارد به تحلیل جامعه شناختي موانع توسعه گردشگری

گرديد حجم نمونه به طور دقیق مشخص ميگردد که

ورزشي و هم چنین انگیزه حضور مديران ورزش

در اين پژوهش .شامل  11نفر مي باشد .با توجه به

شهرداری در توسعه گردشگری ورزشي (مطالعه

هدف و روش پژوهش ،نمونهگیری در مرحله اول

موردی تحلیل نظرات مديران ورزشي مناطق  66گانه

پژوهش به صورت نظری که نوعي نمونهگیری هدفمند

شهرداری تهران) بپردازد.

است ،انجام خواهد گرفت.پژوهشگر با مرور مجموعه

اهداف تحقیق:

دادههای گردآوری شده ،تالش ميکند تا مفاهیم

هدف اصلي پژوهش:

مستتر در آن را بازشناسد .دادههای کدگذاری شده را

تبیین و بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي توسعه

با يكديگر مقايسه ميشوند و به صورت خوشهها يا

گردشگری ورزشي در شهر تهران با تحلیل نظرات

مقولههايي در ميآيند که با هم تناسب دارند .در مرحله

مديران ورزشي مناطق  66گانه شهرداری تهران

آخر با توجه به کدها و مفاهیم شناساييشده در دو

اهداف فرعي:

مرحله قبل،گزينش و انتخاب مفاهیم انجام مي شود و

تبیین مشكالت زيرساختي اثر گذار به عنوان

با تأکید بر بخشها و متغیرهايي که در تدوين تئوری

موانع اجتماعي توسعه گردشگری ورزشي در شهر

ميتوانند نقش مهمتری ايفا کنند ،به تسهیل مراحل

تهران

بعدی کمک ميکند .اين پژوهش از خرداد 1189
تبیین مشكالت فرهنگي اثر گذار به عنوان

الي ارديبهشت  1188و در کشور ايران و شهر تهران

موانع اجتماعي توسعه گردشگری ورزشي در شهر

در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تهران

تهران مرکز انجام شده است.در پژوهش کیفي اعتماد
تبیین مشكالت مديريتي اثر گذار به عنوان

به معنای اطمینان حاصل کردن از ثبات نسبي فرآيند

موانع اجتماعي توسعه گردشگری ورزشي در شهر

دستیابي به نتايج است ،نه ثبات نتايج بهدستآمده در

تهران

طول زمان و مكان .جهت در نظر گرفتن اين معیار در

امیر قورچیان و همكاران
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اين پژوهش از سه تكنیک متعارف در نظريهی زمینهای

و گزاره های نظاری) و صاوری (میزانتوافق متخصصان

که بسیار متداول ميباشند استفاده خواهد شد که

و اساتید در زمینه صحت و اعتبار سنجه ها در سنجش

عبارتاند از :کنترل و يا اعتبار يابي توسط

متغیر است ،استفاده گرديد .ابزار گردآوری اطالعات،

مشارکتکنندگان در پژوهش که در باال در مورد آن

مصاحبه نامه)نیمه ساخت يافته ( بوده است.برای تجزيه

توضیح داده ميشود.دوم مقايسههای تحلیلي :در اين

و تحلیل مصاحبه از رويكرد نظريه داده بنیاد و

روش ،به دادههای خام رجوع گرديده تا ساخت بندی

کدگذاری استفاده شد .اين کدها با محوريت باز،

نظری با دادههای خام مقايسه و ارزيابي گردد.سوم

محوری و انتخابي هستند .الزم به ذکر است در اين

استفاده از تكنیک ممیزی :در اين روش ،چند

پژوهش کلیه تحلیلهای آماری با کمک نرم افزار

متخصص نظريه زمینهای ،بر مراحل مختلف

 MAXQDA12انجام گرفت.

کدگذاری ،مفهوم سازی استخراج مقوالت نظارت

نتايج

داشتند که هم چنانکه گفته شد بنا به نوع پژوهش

در اين بخش ويژگيهای عمومي نمونههای مورد

تمامي مراحل تحت نظارت و کنترل اين صاحبنظران

مطالعه بررسي ميگردد ،اين ويژگيها در قالب

قرار گرفت.برای روايي يا اعتبار ابزار تحقیق ،از نوع

متغیرهای جنسیت ،مدرك تحصیلي و شغل قرار داشتند

اعتبار محتوايي مطابقت سنجه ها با شاخص ها و

که در جدول شماره  1تشريح گرديد.

محتوای مفاهیم) و سازه (مطابقت سنجه ها با انتظارات
جدول-1توصیف ويژگيهای جمعیتشناختي مصاحبهشوندگان
بخش

جمع کل

متغیر

تعداد

درصد

زن

2

15/1

مرد

11

24/1

مدرك

کارشناسي

5

68/4

تحصیلي

ارشد و باالتر

16

10/2

جنسیت

در اين پژوهش از  11نفر تا رسیدن به اشباع نظری

در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل دادههای بدست

مصاحبه شد .با انجام مصاحبه با اين افراد ،تشخیص

آمده از مصاحبه ،از روش کدگذاری باز ،محوری و

محقق و گروه تحقیق اين بود که اطالعات گردآوری

گزينشي استفاده گرديد .در اين روش پس از

شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبههای

گردآوری دادهها و تنظیم آنها به صورت نوشتاری،

بیشتر نیست.

بخشهای از متنهای نوشتاری مثل عبارت و يا جمله
انتخاب و به صورت اطالعات کدگذاری شده ،شماره-
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گذاری شدند .درکدگذاری باز ،دادهها همانند جدول

پرسشهايي درباره پديدهها مطرح شدند .الزم به ذکر

شماره  6به بخشهای مجزا خرد شدند و برای به دست

است در اين بخش کدهای باز هر سؤال به طور

آوردن مشابهتها و تفاوتها ،با دقت بررسي شدند و

جداگانه ارائه شده است.

جدول -2کدهای باز مستخرج شده
رديف

کد گذاری باز

1

ضعف در سیستم حمل و نقل زمیني ،هوايي و ريلي کشور

6

کمبود تأسیسات اقامتي و هتلهای استاندارد در سطح بینالمللي برای اقامت
گردشگران

1

عدم وجود امكانات و تأسیسات تفريحي ورزشي استاندارد و مطلوب در
مناطق مستعد

4

قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ويزا ،گمرکات و مدت اقامت
گردشگران

5

عدم ارائهی امكانات و خدمات رفاهي مناسب به گردشگران به هنگام
اقامتشان

2

ضعف تكنولوژی و دانش نظری و علمي در بخش گردشگری ورزشي

1

وجود ديدگاه منفي و تبلیغات سوء در مورد ايران

9

ديدگاه منفي و تلقي نادرست نسبت به گردشگران خارجي در داخل کشور

8

آشنايي کم و ناکافي گردشگران ورزشي در مورد جاذبههای طبیعي و منابع
موجوددرايران

10

سیستم اطالع رساني ناقص و روابط عمومي ضعیف با گردشگران

11

تنگناهای ايدئولوژيک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران

16

کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواستههای گردشگران

11

برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخي از مناطق کشور
برای گردشگران

14

عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری و گردشگری ورزشي

15

مشكالت موجود در سرمايهگذاری (بخش دولتي و خصوصي) در بخش
گردشگری ورزشي

12

عدم هماهنگي کافي بین سازمانها و وزارتخانههای دستاندرکار در

امیر قورچیان و همكاران
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گردشگری ورزشي
تفاوت در سیاستگذاریها ،رويهها و نبود استراتژی روشن در مورد

11

گردشگری ورزشي کشور
کمبود متخصصان و نیروی انساني آموزش ديده در بخش گردشگری

19

ورزشي کشور
وجود سازمانهای موازی و نامشخص بودن حدود وظايف بخشهای

18

مسؤول در اين حوزه
فقدان برنامهريزی صحیح ،دقیق و علمي برای توسعهی گردشگری ورزشي

60

در کشور
بررسي آن است قرار ميدهد و سپس ،ديگر مقولهها را
نتايج تجزيه و تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان داد

به آن ربط ميدهد.

که تعداد  60کد استخراج گرديد که کدهای مستخرج

در جدولهای ذيل با توجه مفاهیم مرتبط با توجه به

نیز در جدول 6اورده شده است.

مباني نظری و مصاحبه های انجام شده در کنار

اين کدگذاری ،به اين دلیل محوری نامیده شده است

يكديگر فرار گرفت و در  1مقوله اصلي طبقه بندی

که کدگذاری حول يک مقوله تحقیق مييابد .در اين

شده که موارد مربوط به هر طبقه شناسايي و در

مرحله ،محقق ،يک مقوله مرحله کدگذاری باز را

زيرمجموعه آن قرار گرفت.

انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآيندی که در حال
جدول  -2مفاهیم  ،فراواني مصاحبه شوندگان با بعد زيرساختي
ابعاد

مفاهیم و فراواني منابع (مصاحبه شوندگان)
ضعف در سیستم حمل و نقل زمیني ،هوايي و ريلي کشور ( 4نفر)
کمبود تأسیسات اقامتي و هتلهای استاندارد در سطح بینالمللي
برای اقامت گردشگران ( 5نفر)

بعد

عدم وجود امكانات و تأسیسات تفريحي ورزشي استاندارد و

زيرساختي مطلوب در مناطق مستعد( 2نفر)
قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ويزا ،گمرکات و
مدت اقامت گردشگران( 9نفر)
عدم ارائهی امكانات و خدمات رفاهي مناسب به گردشگران به
هنگام اقامتشان( 1نفر)
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ضعف تكنولوژی و دانش نظری و علمي در بخش گردشگری
ورزشي( 8نفر)
در بخش موانع اجتماعي زيرساختي هماتتد جدول

اقامت گردشگران و عدم ارائهی امكانات و خدمات

شماره  1سه مقهوم ضعف تكنولوژی و دانش نظری و

رفاهي مناسب به گردشگران به هنگام اقامتشان به

علمي در بخش گردشگری ورزشي ،قوانین مختلف

ترتیب بیشترين فراواني را داشتند.

دست و پاگیر در مورد صدور ويزا ،گمرکات و مدت
شماره-0مفاهیم  ،فراواني مصاحبه شوندگان با بعد زير مديريتي
ابعاد

مفاهیم و فراواني منابع (مصاحبه شوندگان)
عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری و
گردشگری ورزشي( 9نفر)
مشكالت موجود در سرمايهگذاری (بخش دولتي و خصوصي) در
بخش گردشگری ورزشي( 2نفر)

بعد

عدم هماهنگي کافي بین سازمانها و وزارتخانههای دستاندرکار

مديريتي

در گردشگری ورزشي( 5نفر)
تفاوت در سیاستگذاریها ،رويهها و نبود استراتژی روشن در مورد
گردشگری ورزشي کشور( 9نفر)
کمبود متخصصان و نیروی انساني آموزش ديده در بخش
گردشگری ورزشي کشور( 2نفر)
وجود سازمانهای موازی و نامشخص بودن حدود وظايف
بخشهای مسؤول در اين حوزه( 4نفر)
فقدان برنامهريزی صحیح ،دقیق و علمي برای توسعهی گردشگری
ورزشي در کشور( 1نفر)

در بخش موانع اجتماعي مديريتي هماتتد جدول شماره

گردشگری ورزشي و فقدان برنامهريزی صحیح ،دقیق

 4سه مقهوم تفاوت در سیاستگذاریها ،رويهها و نبود

و علمي برای توسعهی گردشگری ورزشي در کشور

استراتژی روشن در مورد گردشگری ورزشي کشور،

به ترتیب بیشترين فراواني را داشتند.

عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری و

امیر قورچیان و همكاران
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جدول  -2مفاهیم  ،فراواني مصاحبه شوندگان با بعد زير فرهنگي
ابعاد

مفاهیم و فراواني منابع (مصاحبه شوندگان)
وجود ديدگاه منفي و تبلیغات سوء در مورد ايران ( 8نفر)
ديدگاه منفي و تلقي نادرست نسبت به گردشگران خارجي در
داخل کشور ( 5نفر)
آشنايي کم و ناکافي گردشگران ورزشي در مورد جاذبههای

بعد

طبیعي و منابع موجوددرايران( 2نفر)

فرهنگي

سیستم اطالع رساني ناقص و روابط عمومي ضعیف با
گردشگران( 2نفر)
تنگناهای ايدئولوژيک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران(1
نفر)
کمبود اطالعات در مورد نیازها و خواستههای گردشگران( 5نفر)
برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخي از مناطق
کشور برای گردشگران ( 1نفر)
قضايا مرجح است .در قسمت قضايا رابطه بین طبقات

در بخش موانع اجتماعي مديريتي هماتتد جدول شماره

اصلي مورد بررسي قرار ميگیرد .در اين پژوهش برای

 5سه مقهوم وجود ديدگاه منفي و تبلیغات سوء در

فرايند کدگذاری گزينشي يا انتخابي هفت قضیه اصلي

مورد ايران  ،برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان

به همراه پديده های محوری براساس مدل پارادايمي

امنیت در برخي از مناطق کشور برای گردشگران و

ارائه ميشود.که در نهايت مدل نهايي پژوهش که

تنگناهای ايدئولوژيک و عدم انطباق آن با فرهنگ

خروجي نرم افزار  Maxqdaمي باشد و متشكل از

گردشگران به ترتیب بیشترين فراواني را داشتند.

مقوله های اصلي مي باشد به شرح زير است:

شرايط مختلفي که (طبقات) در مرحله کدگذاری
محوری بیان شده است ،با هم ادغام ميشوند و تجزيه
و تحلیل کلي صورت ميگیرد .قضیههای نظری ،بیانگر
روابط تعمیميافته بین يک طبقه و مفاهیم آن با طبقات
معین است .قضیهها ،متضمن روابط مفهومي هستند.
چون رويكرد نظريه داده بنیاد روابط مفهومي تولید
ميکند نه سنجشپذير ،لذا به کار گیری اصطالح
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شكل شماره(  :)1مدل مفهومي پژوهش برگرفته شده از

نتايج تجزيه و تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان داد

نرم افزار Maxqda

که تعداد  60کد استخراج گرديد.با توجه مفاهیم

بحث و نتیجه گیری

مرتبط با توجه به مباني نظری و مصاحبه های انجام شده

جهانگردی را در هزاره سوم میالدی به عنوان يكي از

در کنار يكديگر فرار گرفت و در  1مقوله اصلي طبقه

مهمترين نیروهای محرکه توسعه اقتصادی و يكي از

بندی شده که موارد مربوط به هر طبقه شناسايي و در

سه صنعت درآمدزا مهم جهان در کنار صنعت نفت و

زيرمجموعه آن قرار گرفت .در بخش موانع اجتماعي

خودروسازی مطرح نمايد .اين صنعت بیش از هر

زيرساختي سه مقهوم ضعف تكنولوژی و دانش نظری

صنعت ديگری حرکت سرمايه و انتقال پول و ارز را در

و علمي در بخش گردشگری ورزشي ،قوانین مختلف

مقیاسهای محلي ،منطقهای ،ملي و بین المللي را سبب

دست و پاگیر در مورد صدور ويزا ،گمرکات و مدت

گرديده به طوری که هزينههای جهانگردی به مراتب

اقامت گردشگران و عدم ارائهی امكانات و خدمات

بیشتر از تولید ناخالص ملي و صادرات جهاني است.

رفاهي مناسب به گردشگران به هنگام اقامتشان و در

گردشگری ورزشي يكي از حوزههای جديد تحقیقي

بخش موانع اجتماعي مديريتي سه مقهوم تفاوت در

طي ده سال گذشته تلقي ميشود و تحقیقات انجام شده

سیاستگذاریها ،رويهها و نبود استراتژی روشن در

در اين زمینه بسیار کم است و تا حال تحقیقات زيادی

مورد گردشگری ورزشي کشور ،عدم کنترل و نظارت

در زمینه گردشگری ورزشي در کشور انجام نشده

بر فعالیت واحدهای گردشگری و گردشگری ورزشي

است .ورزش يكي از فعالیتهای مهم گردشگران در

و فقدان برنامهريزی صحیح ،دقیق و علمي برای

حین گردشگری است اگر چه صنعت گردشگری و

توسعهی گردشگری ورزشي در کشور و در بخش

ورزش هر دو از موضوعات مهم به شمار ميروند ولي

موانع اجتماعي مديريتي سه مقهوم وجود ديدگاه منفي

تعامل اين دو در گذشته مطرح نميشد ،هینگ و

و تبلیغات سوء در مورد ايران  ،برخورد نامناسب با

هیگام ، 1به زيبابي تعامل اين دوحیطه(گردشگری و

گردشگران و فقدان امنیت در برخي از مناطق کشور

ورزش) را مشخص کردهاند(هینگ و هیگام.)6001 ،

برای گردشگران و تنگناهای ايدئولوژيک و عدم

گردشگری و ورزش چه به صورت حرفهای و چه به

انطباق آن با فرهنگ گردشگران به ترتیب بیشترين

صورت آماتور و تفريحي ،مسافرتهای قابل توجهي را

فراواني را داشتند.

به نقاط مختلف جهان در بر ميگیرد ،برای تداوم رشد

عدم شفاف و در دسترس بودن آمار درآمد حاصل از

اقتصادی ،ايجاد اشتغال و درآمدزايي بايد ورزش و

اين صنعت ،ضعف کمک رسانه های جمعي و

گردشگری همراه با هم حرکت کنند.

مطبوعات به توسعه اين صنعت ،قواعد اداری
بوروکراتیک جهت پذيرش و جذب توريست ها ،نبود
مراکز خدمات طب ورزشي و  ...به ترتیب به عنوان

-Hinch & Higham

1

متغیرهای مهم و اثرگذار تلقي مي شوند که صنعت

امیر قورچیان و همكاران
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گردشگری ورزشي در شهر تهران در متغیرهای ياد

داشته است .يكي از ارکان توسعه جهانگردی ،تقاضا

شده يا فاقد آن است و يا از اثربخشي چنداني

برای آن است که از ساختار پیچیدهای نیز برخوردار

برخوردار نميباشد .عالوه بر اين گردشگری ورزشي ،

است؛ زيرا افزايش يا کاهش سهم يک کشور از

نبود فضای رقابتي سالم بین عوامل مختلف جهت

درآمدهای گردشگری جهاني ،به موانع و متغیرهايي

توسعة گردشگری ورزشي ،نا هماهنگي میان مقامات

بستگي دارد که با توجه به نوع کشور ،مسائل اداری و

ارشد سیاسي ،مذهبي و ورزشي ،عدم اعمال نظارت

اجرايي و سطح آمار و اطالعات موجود ميتواند

موثر بر روند توسعه صنعت گردشگری ورزشي و ...

متفاوت باشد.

که همگي به عنوان تهديدات اين حوزه بر سر راه

پبشنهادات

توسعه گردشگری ورزشي شهر تهران محسوب

با توجه به نتايج بدست آمده پیشناد مي گردد ارتقا

ميگردند .عدم مثبت انديشي نسبت به گردشگری در

دانش تخصصي از طريق برگزاری دوره های آموزشي

جامعه ،فقدان تبلیغات مناسب ،فقدان مديريت متمرکز

کوتاه مدت و سمینارهای تخصصي برای مديران و

برای سیاست گذاری های استراتژيک ،برخورد

کارشناسان حال حاضر دستگاه های اجرائي  ،ايجاد و

نامطلوب و غیر متعهدانه و  ...و امور مرتبط با آن ،نبود

راه اندازی رشته تحصیلي گردشگری ورزشي در

سیاست برنامه ريزی واحد و منسجم ،کمبود اقامت

دانشگاه ها و مراکز آموزشي  ،توسعه زيرساخت های

گاه های تفريحي و ...به عنوان نكات منفي

الزم برای جلب سرمايه گذاری بخش های دولتي و

گردشگری ورزشي در شهر تهران هستند.

خصوصي و همچنین همكاری و همدلي مجدانه و

مطابق با آنچه که در اين تحقیق حاصل شد ،برگزاری

صمیمانه نهادها و ارگان های مختلف و مخصوصا

مسابقات در سطوح منطقه ای ،ملي و بین المللي يک

مديران رده باال و برنامه ريز در راس هر نهاد مي باشد.

از ضرورت های زيربنايي توسعه اين صنعت است.

که امید است با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم

علي رغم گسترش اين صنعت در بسیاری از نقاط دنیا،

اين امر تحقق يابد.

گردشگری ورزشي در کشور ما جديد مي باشد ،لذا

.

پیشنهاد مي شود که مديران از ظر فیت ها و توانمندی
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Introdoction:The overall purpose of this study is to investigate the
sociological barriers to the development of sports tourism in Tehran by
analyzing the views of sports managers.
method:This research was conducted from June 2009 to May 1999 and at
the Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch.
The sample size in this study includes 17 people. Sampling in the first stage
of the research is theoretically a kind of targeted sampling. All statistical
analyzes were performed with the help of MAXQDA12 software.
Results: 20 codes were extracted. In the section on social and infrastructural
barriers, three categories of weakness of technology and theoretical and
scientific knowledge in the field of sports tourism, various cumbersome
rules on issuing visas, customs and length of stay. Tourists and lack of
proper facilities and welfare services and in the social barriers of threedimensional managerial differences in policies, procedures and lack of clear
strategy on sports tourism. Sports and social barriers to management The
three negative views and negative propaganda about Iran, inappropriate
treatment of tourists and lack of security in some areas and ideological
bottlenecks and its incompatibility with the culture of tourists had the
highest frequency, respectively.
Conclusion:It is recommended that managers take advantage of the
emerging capabilities and capabilities of the mojo. Managers should have a
completely strategic view of this issue and their goal is to hold any sporting
event, achieve goals and operational goals in order to achieve strategic
goals.

