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 مقدمه
و افزایش سطح اشتغال از جمله اهداف و  استن الاشتغال از جمله متغیرهاي اساسی در سطح ک

در ایجاد  تريپررنگدر اقتصاد نقش  هابخشاما برخی از است.  بلندمدتن هر کشور در الک هايسیاست

نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و  تواندمیدارند. صنعت ورزش  هابخشبه سایر  تافزایش اشتغال نسب و

ن به آ زاییاشتغالن در کشور نقش آولی با پیشرفت رو به رشد  ،داشته باشد الندر سطح ک کارآفرینی

 با مرتبط هايفرصت شگسترو  کشف طریقاز  تواندمی زایی). اشتغال1(نکرده است همان سرعت رشد 

 شگستر بر مبتنی شغلی هايفرصت دیجاو ا ندگیز ةشیودر  تغییر دي،قتصاا نقرو هايزمینه بدنی تربیت

هاي شغلی، بخشی از راهبرد کلی ). سیاست مؤثر ایجاد فرصت2کند( همافر جامعه رقشاا تمامی ايبررا 

توان گفت که رو میآید. ازایندست میرشد اقتصادي مبتنی بر اشتغال بههر کشوري است که از طریق 

هاي صحیح اقتصاد کالن براي شدت نسبت به چرخۀ اقتصادي حساس است و اتخاذ سیاستاشتغال به

منظور مقابله با پدیدة بیکاري، گسترش اشتغال از طریق افزایش ). به3رشد کلی اشتغال ضرورت دارد (

رود، زیرا تمامی شمار میهاي مقابله با پدیدة بیکاري بههاي کاربر از راهها در فعالیتگذاريهآگاهانۀ سرمای

هاي زایی یکسانی برخوردار نیستند. همین منطق دربارة بخشهاي اقتصادي کشورها از میزان اشتغالبخش

در  يدر کشورهااز معضالت مهم  یک). ی4خدمات) هم صادق است ( -صنعت -اصلی اقتصادي (کشاورزي

 ترینمهماز  یکی انیم نیا در .آن است یاسیو س ياقتصاد ،یاجتماع يامدهایو پ يکاریحال گذار، بحران ب

کشورها کمک کند،  نیو مؤثرتر و حل معضالت موجود در ا ترسریعبه رشد  تواندمیکه  يموارد

سطح اشتغال،  شیچون افزا هاییپدیدهبر  ینیکارآفر زایی وۀ اشتغالاست. توسع ینیکارآفرزایی و اشتغال

 ییسزاب ریتأث رهیصادرات و غ ۀتوسع ،یرشد صنعت داخل ،يکاریحل معضل ب ،یسطح رفاه عموم شیافزا

 گذارانسیاستمورد توجه  دیاست که با یو فرهنگ یاسیس ،ياقتصاد يضرورت جدزایی اشتغال. گذاردمی

 .)5( ردیقرار گ رانیو مد

. بسیاري از کشورها، این آیدمی حساببهصنعت در دنیا  ترینمتنوعو  ترینبزرگصنعت گردشگري 

صنعت دانند. می هازیرساخت ۀ، رشد بخش خصوصی و توسعزاییاشتغالصنعت پویا را منبع اصلی درآمد، 

 ویژه در کشورهاي در حال توسعه که منابع دیگر اقتصادي مانند تولید یاگردشگري در سراسر دنیا، به

مهم گردشگر  هايفعالیتاستخراج منابع طبیعی را ندارند، بسیار مورد توجه است. از طرفی ورزش یکی از 

گردشگري ورزشی  .گردشگري و مسافرت نیز با انواع گوناگون ورزش همراه است هنگام گردشگري است و

سرعت در حال به نوستالژیکفعال، رویداد یا  صورتبهاخیر از رونق بیشتري برخوردار شده و  هايسالدر 
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جمعی به رویدادهاي ورزشی و تبلیغات گسترده  هايرسانهتوجه  تواندمیدلیل این امر ). 6( گسترش است

رشد سریع صنایع مرتبط  ،ورزشی هايفعالیتدر خصوص آنها، افزایش ایام فراغت، گرایش بیشتر مردم به 

 يو برگزار یورزش سمیتور ۀتوسع ) بیان کردند2007( 1سوارت و باب). 6( با کاالها و خدمات ورزشی باشد

کشورها  ۀاست. هم برانگیختهاز کشورها و مقامات را  يادیتعداد ز ۀعالق آن، و رشد یمهم ورزش يدادهایرو

سازند تا بتوانند  ایو جذب گردشگران مه یمهم ورزش يدادهایرو يبرگزار يبرا ی راند جوامعادر تالش

 درآمدمنبع مهم ). گردشگران 7( آن منطقه و کشور خود سازند را از ياداقتص تیفعال نیاز ا یعیسهم وس

اغلب  کیالمپ يباز هايدورهدر مورد  منتشرشدهر مقاالت بیشتهستند.  زبانیم یۀافراد ناح يو اشتغال برا

رشد  ،المللیبینشهرها، اعتبار  ي، بازساززیربناهاو  التیتسه ۀمناسب مثل توسع یدائم هايمزیتبر 

مطالعات نشان ). 8اند (کرده تمرکز زاییاشتغالو  یاشتغال بوم هايفرصت ،یبهبود رفاه عموم ،يگردشگر

 مهم و عاملی اثرگذار در رشد اقتصاد ملی بسیار یعنوان صنعتبه یافتهدر کشورهاي توسعهورزش دهند می

عنوان که بهيطوربهرود. یمشمار ر قرن حاضر بهین صنایع ددرآمدزاترین و تربزرگمورد توجه است و از 

 یجهان يو تورها يصنعت گردشگر جادیا يدالر برا ونیلیتر5/4در جهان  یلیارديعنصر تجارت چندم کی

یرات تأثتواند با یمي اقتصادي درهم تنیده است و هاجنبه. این صنعت با همۀ )8(استدرنظر گرفته شده 

هاي درمان بر ینههزاقتصادي مستقیم و غیرمستقیم مانند اشتغال، درآمدزایی، جذب گردشگر و کاهش 

 شهر. ستا هشد دیجاا شهرهادر  یاامز ینا تمامی که ستا اقتصاد ملی کشورها اثرگذار باشد. بدیهی

و  کمی اتتغییردارد و  ارقر ئمیدا يهاتوسعه رفشا یرز که ستا هپیچید فیزیکی و جتماعیا ايیدهپد

 ).9پیوندد (یم عقووبهدر آن  ديیاز کیفی

و  انمدیر ند.دار هعهد بر ديمتعد يهانقش نجهادر  يشگردگر مقصد ینترمهم انعنوبه شهرها

 موقعیت تثبیت یا کسب ايبر المللیینو ب يامنطقه ملی، يهااز فرصت دهستفاا در پی يشهر نمسئوال

 نساکناو  شهر نصیبرا  يبیشتر مددرآ کسب و فرصت، با اناند. مدیرجهانی يشهرهادرما انعنوبه دخو

اند از: عبارت گیردیم رتصو يجد قابتر کسب ايبر کهها فرصت یناز ا برخی کنند.یم دخو يشهر

برگزاري ، فرهنگیو  ديقتصاا هايیشگاهنما جهانی مجا هاييباز اريبرگز لمپیک،ا هاييباز میزبانی

 يشگردگر توسعۀ لیلد ینترمهم غیره.و  سیاسی هايیشهما، يهنر يهاجشنواره علمی، هايیشهما

گردشگر  یلیونمافزایش یک  2006). جام جهانی 10( ستآن ا ديقتصاا منافعاز  دهستفاا هارکشو غلبدر ا

                                                           
1. Swart & Bob 
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میلیارد  5/13یري تأثمیلیارد مارك بیشتر در اقتصاد آلمان و جام جهانی کره جنوبی  10و درآمدي حدود 

گذاري روي یهسرماو با  2023ي استراتژدالري بر اقتصاد این کشور ایجاد کرد. کشور ترکیه با تدوین 

اردوي  منظورتیم ورزشی به 1900، 2007تا  2033ي هاسالهاي گردشگري ورزشی طی يتوانمند

) نشان داد بین توسعۀ 1392نتایج تحقیق زیتونلی و همکاران ( ).11ورزشی را به خود جلب کرد (

). نتایج مطالعۀ جاوید و 6داري وجود دارد (گردشگري ورزشی و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال رابطۀ معنا

دهندة این ) در خصوص بررسی اثرات اقتصادي گردشگري ورزشی بر جوامع میزبان نشان1394همکاران (

ایجاد اشتغال «مثبت و شاخص  تأثیرات ۀلفؤدر م »افزایش سطح اشتغال و درآمد شاخص«مطلب ست که 

 مؤلفۀدر  »دلیل فصلی بودن گردشگري ورزشیکاذب در زمان رویداد گردشگري و بیکاري پس از آن به

طبق آمارهاي ). 12( میزبان بودند ۀاقتصادي گردشگري ورزشی در جامع تأثیرات ترینمهممنفی،  تأثیرات

میلیون نفر و درآمد حاصل  940به  المللیبینگردشگران  تعداد 2010جهانی گردشگري، در سال  سازمان

امروزه  رو)، ازاین2010 سازمان جهانی گردشگري،است ( آمریکا رسیده دالرمیلیارد  919به از این صنعت 

محققان نشان  تحقیق ). نتایج13آورند (می دستبهبسیاري از کشورها درآمد اصلی خود را از این صنعت 

 ،تماشاگران، هوادارانفعال،  کنندگانشرکتورزشی عاملی براي جذب  رویدادهايبرگزاري  دهد کهمی

، 1کیم و پاتریکاست (و بازتاب مثبتی براي ساکنان آن منطقه  هارسانهردشگران و افزایش شرکت و توجه گ

درآمد و  منبع ترینمهمرا ) گردشگران 2011(4رز و اسپیگل ).2009، 3میلر و ویلتري؛ 2موسین؛ 2005

به ، اغلب ورزشی رویدادهايدر مورد  گرفتهانجامر مطالعات بیشت. دانندمیاشتغال براي ساکنان محلی 

، بهبود رفاه المللیبین، بازسازي شهرها، اعتبار زیربناهات و التسهی ۀمثل توسع بلندمدتفواید دائمی و 

) 2012(گردشگري  راي جهانی سفر وشو). 14( نداهداشت تأکید زاییاشتغالعمومی، رشد گردشگري و 

اقتصادي فراوان گردشگري، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و جذب  تأثیراتبر  تأکیداشاره کرد، با 

کند میاقتصادي گردشگري عنوان  آثار ترینمهممیزبان را از  ۀداخلی و خارجی بر جامع گذاريسرمایه

بر  تأکیدبا  )2005(و همکاران  5دیگري اندریک ۀمطالعدر ). 2012شوراي جهانی سفر و گردشگري، (

 آثار ترینمهممالیاتی را از  میزبان، تنوع اقتصادي، شغل و درآمد ۀمثبت گردشگري بر جامع تأثیرات

                                                           
1 . Kim & Petrick 
2 . Mohsin 
3 . Veltri, Miller, & Harris 
4 . Rose & Spiegel 
5 . Andereck et al. 
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بررسی خود عنوان در  )2011(بریدا و همکاران  ،)2005، 1و همکاران اندریکدانند (میگردشگري 

که است دولتی و خصوصی عاملی براي اشتغال و درآمد  گذارانمایهسرکه گردشگري با جذب  کنندمی

 ).15( شودمیزندگی و قدرت خرید مردم منجر  استانداردهاياین امر به افزایش 

تواند در اولویت قرار ها و شرایط هر کشوري میزایی که برحسب ویژگیبرخی از راهکارهاي اشتغال

ترین زایی از مهمریزي براي اشتغال براي توسعۀ اشتغالبرنامه. ضرورت استگیرد، توسعۀ بخش جهانگردي 

عبارت دیگر، نرخ هاي کشورهاست. در هر جامعه، برخی عوامل بر وضعیت اشتغال تأثیرگذارند. بهدغدغه

گذاري و نرخ بهره، رشد اند از: سرمایهدهند، از جملۀ این عوامل عبارتاشتغال را افزایش یا کاهش می

گذارد. اندیشمندان راهکارهاي ایجاد اشتغال را آموزش صحیح بازار رم که بر اشتغال تأثیر میجمعیت و تو

ها در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، کسب تجربۀ کار گیري از فرصتهاي اجتماعی، بهرهو سیاست

ي بازار کار، اي و نیازهاهاي فنی و حرفهوقت)، ایجاد ارتباط بین آموزشهنگام تحصیل (اشتغال پاره

رسانی بازار کار و راهنمایی شغلی، هاي آموزشی براي زنان، توسعۀ کارآفرینی، بهبود اطالعگسترش فرصت

گذاري خارجی، جلوگیري از ترك تحصیل جوانان، توسعۀ اشتغال در خارج از کشور، جلب و جذب سرمایه

) 2014). موسما و استرتبرگ (16دانند (توسعۀ بخش جهانگردي می توسعۀ واحدهاي کوچک اقتصادي و

کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که شهرهاي بزرگ داراي مزیت  12شهر در  23هاي با استفاده از داده

محور، نقش ها در کارآفرینی فرصتکارآفرینانۀ بیشتري نسبت به سایر مناطق هستند که این مزیت

شود. براساس نتایج این تحقیق، رآفرینی اجباري میبیشتري دارند و نرخ باالي بیکاري، سبب افزایش کا

دو مبحث تخصص و تنوع موجود در بستر شهري در مباحث محلی و شهرسازي اقتصاد، دو عامل مهم 

)، در 2004). براساس گزارش سازمان جهانگردي ورزشی کانادا (17شوند (براي کارآفرینی محسوب می

کنندة صنعت جهانگردي در دالر درآمد دارد و نیروي تثبیت میلیارد2کانادا جهانگردي ورزشی در حدود 

زایی حاصل از برگزاري رویدادهاي ). تحقیقات متعدد به بررسی اشتغال17آید (حساب میاین کشور به

) در مقالۀ خود تأثیر 2008(2 اند. کزاكاند، پرداختهبزرگ ورزشی که بخش بزرگی از گردشگري ورزشی

زشی بزرگ بر جهانگردي را تحلیل کرد. نتایج تحلیل حاکی از تأثیرات اقتصادي میزبانی رویدادهاي ور

کننده براي پذیرش میزبانی رویدادهاي مدت میزبانی بوده است. دلیل اغلب شهرهاي درخواستطوالنی

اي کوتاه یا بلندمدت شایان ورزشی این است که میزبانی رویدادهاي ورزشی بزرگ درآمدهاي منطقه

                                                           
1 . Andereck, Valentine, Knopf, & Vogt 
2 .Kozak 
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هاي ارزیابی اثرات بازي«اي با عنوان ) نیز در مقاله2009(1). کسمیت و داسون17همراه دارد (بهتوجهی را 

دارند که براساس ارزیابی سازمان جهانی گردشگري از سال ، بیان می»بر اقتصاد یونان 2004المپیک 

 9/1نه معادل درصد و کاهش بیکاري ساال 3/1اي بالغ بر گردشگري ورزشی، رشد ساالنه 2005تا  1997

). 18هاي ورزشی بزرگ نتیجه شده است (هاي اقتصادي برگزاري رقابتدرصد داشته است که از فعالیت

درآمد و توسعۀ اقتصادي مقایسه کردند  ) نقش گردشگري ورزشی را بر اشتغال،1397همکاران ( برومند و

مند به ایجاد اشتغال و درآمد القهو به بررسی نظرهاي مدیران و کارشناسان گردشگري و مدیران ورزشی ع

ناشی از گردشگري ورزشی در استان مازندران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اگر صنعت گردشگري 

زایی و تولید هاي مربوط به آن توسعه یابند، صنعت گردشگري ورزشی در آینده اشتغالورزشی و سازمان

 با ل). حا19کنند، تحت تأثیر قرار خواهد داد (گزار میدرآمد را در مناطقی که رویدادهاي ورزشی بر

 ريبیکا معضل فعدر ر شیورز فرینیرآکا عموضو همیتا به توجه باو  شدهگفته مطالب به عنایت

 ملاعو شودمی سعی هشوپژ یندر ارو ، ازاینمبوو  زمر ینا ننااجو صخصوبهو  هنشگادا التحصیالنفارغ

 تبیادو ا هگرفت منجاا تمطالعا سیربر با، در حوزة شهري در ورزش فرینیرآکا بر مؤثر هايشاخصو 

نقش گردشگري ورزشی بر توسعۀ اشتغال و  شناسایی شیورز نخبرگااز  نظرسنجیو  مصاحبهو  هشوپژ

 تبیین شود.

 

 هشوپژ شناسیروش

 پیمایشی ةشیو بهو است  ديبررکا عنواز  موردنظر هايهدفو  عموضو ماهیت به توجه با حاضر هشوپژ

 ه،مشاهد ،ايکتابخانه ،نیامید هايروش اعنواز ا دهستفاا با هشوپژ منجاا ايبر زنیا ردمو تطالعا. اشد اجرا

 ست.ا همدآ ستدبه مصاحبه بعضاًو  پرسشنامه

 جامعۀ آماري 

نظران شاغل بودند که در حوزهۀ اشتغال و گردشگري، جامعۀ آماري تحقیق تمامی استادان و صاحب

برگرفته  نفر محاسبه شد. ابزار پرسشنامه 294تجربۀ کاري داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 

 از رسالۀ اصفهانی بود.

  

                                                           
1..Ksimati&Dawson 
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 هاي تحقیق یافته 

-کیسر آزمون از عامل، تحلیل روش از استفاده براي هاداده بودن مناسب و بردارينمونه کفایت منظوربه

 . بود./768) بهره گرفته شد که برابر با >01/0Pدر سطح بارتلت ( )، آزمون کرویتKMOالکین (-مایر

 
 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .1 جدول

فرضپیش  مقدار 

778/0 (کفایت حجم نمونه) می یر و اوکلین –مقدار کیسر   

 ن کرویت بارتلتآزمو

خیمقدار مجذور   439/392  

آزادي ۀدرج  45 

000/0 سطح معناداري  

 

 آمار توصیفی

کنندگان مانند جنسیت، تحصیالت، رشتۀ تحصیلی و سابقۀ کار شناختی شرکتهاي جمعیتویژگی

 آمده است. 2به شکل فراوانی و درصد در جدول 
 

 هاهاي آزمودنی. ویژگی2جدول 

شناختیهاي جمعیتویژگی متغیر  درصد فراوانی 

 گروه
84/68 95 محقق  

16/31 43 کارشناس  

 جنسیت
60/61 85 مرد  
40/38 53 زن  

 تحصیالت
59/61 91 کارشناسی  

36/25 35 کارشناسی ارشد  
69/8 12 دکتري  

 رشتۀتحصیلی
 34/54 75 مدیریت ورزشی

 21/15 21 گردشگري
 43/30 42 کارآفرینی و اشتغال
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 ها. سابقۀ کار آزمودنی3جدول 
شناختیهاي جمعیتویژگی   درصد فراوانی 

 سابقه کار

سال 5-1  11 97/7  

سال 10-6  17 31/12  

سال15-11  84 86/60  

سال به باال15  26 84/18  

 

زایی مستقیم حاصل از توسعۀ هاي اشتغال. برآورد اولیۀ میزان اشتراك هر متغیر مؤلفه4جدول 
 گردشگري ورزشی و واریانس عامل مشترك مربوط به مؤلفه 

 میزانبرآورد اولیۀ  سؤال مؤلفه

 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل 

 مشترك

 زایی مستقیماشتغال

و حاصل از توسعۀ 

 گردشگري ورزشی

 512/0 1 امنیت

 691/0 1 و تسهیالت خدمات

 746/0 1 اسکان

 812/0 1 اقتصاد

 333/0 1 انسانی نیروي

 714/0 1 یابیبازار و تبلیغات

 759/0 1 ونقلحمل

 869/0 1 ورزشی یدادهايرو

 640/0 1 تجهیزات و اماکن

 786/0 1 توریستی يهاجاذبه
 

 

برابر با یک است.  آنهامقادیر تمامی  »میزان اشتراك هر متغیر ۀبرآورد اولی«ول، ستون ابا توجه به جد

 همبستگی با عامل است. دهندةنشان شدهدرج، اعداد »واریانس عامل مشترك« در ستون
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ي هاحوزهدر  وقتپارهیی مستقیم دائمی، فصلی و زااشتغالي هامؤلفهمربوط به  اشتراکات .5جدول 
 فعالیتی گردشگري ورزشی

 سؤال مؤلفه
 برآورد اولیۀ میزان
 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل 
 مشترك

اشتغالزایی مستقیم 
دائمی حاصل از 

ي هاحوزهتوسعه در 
فعالیتی گردشگري 

 ورزشی

اي، هوایی و آبی)جادهونقل (ریلی، حمل  1 877/0  
هاي زیربنایی گردشگري ورزشیبخش  1 700/0  

868/0 1 خدمات عمومی و اجتماعی مانند بیمه  
هاي ورزشیهاي و اردوگاهکمپ  1 820/0  
ها و دیگر اماکنها، استادیومورزشگاه  1 833/0  

هابرگزاري رویدادها و جشنواره  1 795/0  
گردشگري ورزشیاي بخش رسانه  1 766/0  

654/0 1 بخش مربوط به تولید صنایع دستی  
هاي اقتصادي و تجارتی و بازارچهمکان  1 634/0  

511/0 1 بخش امور باشگاهی  
هاي ورزشی باشگاهیها و موزهفروشگاه  1 669/0  

ها و اماکن دیگرها، رستورانبخش هتل  1 764/0  
سازدستاماکن توریستی طبیعی و   1 777/0  

786/0 1 نظام اداري و اجرایی  

اشتغالزایی مستقیم 
فصلی حاصل از 

ي هاحوزهتوسعه در 
فعالیتی گردشگري 

 ورزشی

اي، هوایی و آبی)ونقل (ریلی، جادهحمل  1 863/0  
هاي زیربنایی گردشگري ورزشیبخش  1 814/0  

708/0 1 خدمات عمومی و اجتماعی مانند بیمه  
هاي ورزشیهاي و اردوگاهکمپ  1 873/0  
ها و دیگر اماکنها، استادیومورزشگاه  1 839/0  

819/0 1 هابرگزاري رویدادها و جشنواره  
اي گردشگري ورزشیبخش رسانه  1 683/0  

779/0 1 بخش مربوط به تولید صنایع دستی  
هاي اقتصادي و تجارتی و بازارچهمکان  1 751/0  

باشگاهی بخش امور  1 706/0  
هاي ورزشی باشگاهیها و موزهفروشگاه  1 830/0  

ها و اماکن دیگرها، رستورانبخش هتل  1 745/0  
سازاماکن توریستی طبیعی و دست  1 619/0  

673/0 1 نظام اداري و اجرایی  
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در  وقتپارهیی مستقیم دائمی، فصلی و زااشتغالي هامؤلفهمربوط به  اشتراکات .5جدول ادامۀ 
 ي فعالیتی گردشگري ورزشیهاحوزه

 برآورد اولیۀ میزان سؤال مؤلفه
 اشتراك هر متغیر

واریانس عامل 
 مشترك

یی زااشتغال
 مستقیم

پارهوقت حاصل 
از توسعه در 

ي هاحوزه
فعالیتی 

گردشگري 
 ورزشی

اي. هوایی. آبی)ونقل (ریلی. جادهحمل  1 722/0  
ورزشی هاي زیربنایی گردشگريبخش  1 863/0  

835/0 1 خدمات عمومی و اجتماعی مانند بیمه  
هاي ورزشیهاي و اردوگاهکمپ  1 679/0  
ها و دیگر اماکنها، استادیومورزشگاه  1 445/0  

هابرگزاري رویدادها و جشنواره  1 678/0  
اي گردشگري ورزشیبخش رسانه  1 769/0  

874/0 1 بخش مربوط به تولید صنایع دستی  
هاي اقتصادي و تجارتی و بازارچهمکان  1 712/0  

398/0 1 بخش امور باشگاهی  
هاي ورزشی باشگاهیها و موزهفروشگاه  1 523/0  

ها و اماکن دیگرها، رستورانبخش هتل  1 731/0  
سازاماکن توریستی طبیعی و دست  1 684/0  

814/0 1 نظام اداري و اجرایی  
 

کند که در دهد و تعیین میوسیلۀ تحلیل عوامل را نشان میشده بهکل واریانس تبیین 6جدول 

 کند. مجموع عوامل زیر چه مقدار از واریانس را تبیین می
 

ۀ نقش توسعۀ عاملی پرسشنام 8ها در مدل نتایج بررسی سهم واریانس هریک از عامل .6دول ج
ییزااشتغالگردشگري ورزشی در   

 ردیف
 نام عامل

 مجموع واریانس تبیین یافته شدهاستخراجمجموع واریانس 

واریانس  
 کل

درصد     
 واریانس

درصد 
واریانس 
 تجمعی

 درصد واریانس واریانس کل
درصد 

واریانس 
 تجمعی

یی زااشتغال 1
908/6 مستقیم  541/34  541/34  549/7  744/33  744/33  

یی زااشتغال 2
006/26 مستقیم دائمی  847/26  847/26  725/15  720/18  720/18  

یی زااشتغال 3
881/10 مستقیم فصلی  953/12  790/39  728/8  391/11  111/30  

یی زااشتغال 4
وقتپارهمستقیم   016/5  971/5  761/45  772/7  193/10  304/40  
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زایی مستقیم حاصل از توسعۀ پرسشنامه، دو عامل شود، از بخش اشتغالطورکه مالحظه میهمان

کند و از درصد از واریانس را تبیین می 83/60اصلی استخراج شده و چرخش یافته است که روي هم 

 درصد از 69/60یافته است که روي هم شده و چرخش عامل استخراج  6بخش انواع اشتغال مستقیم 

زایی مستقیم حاصل از توسعۀ گردشگري ورزشی را ، عامل اشتغال7کند. جدول واریانس را تبیین می

 کند. درصد از واریانس را تبیین می 744/37تنهایی گویه است که به 10دهد. این عامل داراي نشان می

 
 ي ورزشییی مستقیم حاصل از توسعۀ گردشگرزااشتغالیافتۀ مقیاس . ماتریس چرخش7جدول 

هاگویه 1بار عاملی عامل    

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ امنیت بر اشتغال  789/0  

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ خدمات و تسهیالت بر اشتغال  714/0  

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ اسکان بر اشتغال  523/0  

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ اقتصادي بر اشتغال  415/0  

زایی مستقیمانسانی بر اشتغالتأثیر توسعۀ نیروي   562/0  

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ تبلیغات و بازاریابی بر اشتغال  624/0  

زایی مستقیمونقل بر اشتغالتأثیر توسعۀ حمل  811/0  

زایی مستقیمتأثیر برگزاري رویدادهاي ورزشی بر اشتغال  501/0  

زایی مستقیمتأثیر توسعۀ اماکن و تجهیزات بر اشتغال  534/0  

زایی مستقیمهاي توریستی بر اشتغالتأثیر توسعۀ جاذبه  665/0  

 
وقت حاصل از توسعۀ گردشگري ورزشی زایی مستقیم دائمی، فصلی و پارهعامل اشتغال 3، 8جدول 

زایی گویه است که با اشتغال 14ها داراي دهد. هر کدام از عاملهاي فعالیتی این بخش را نشان میدر حوزه

 کند. درصد از واریانس را تبیین می 847/26مستقیم و دائمی، 
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وقت حاصل از زایی مستقیم دائمی، فصلی و پارههاي اشتغالیافتۀ مقیاسماتریس چرخش. 8جدول 
 توسعۀ گردشگري ورزشی

 3عامل هاگویه

 دائمی

 4عامل

 فصلی

 5عامل

 وقتپاره

 637/0 661/0 454/0  ونقلحملیی مستقیم در بخش زااشتغال

 683/0 715/0 689/0 ي زیربنایی گردشگري ورزشیهابخشیی مستقیم در زااشتغال

 589/0 605/0 351/0 یی مستقیم در بخش خدمات عمومی و اجتماعیزااشتغال

 666/0 690/0 685/0 ي ورزشیهااردوگاهو  هاکمپیی مستقیم در بخش زااشتغال

 662/0 713/0 804/0 هاورزشگاهیی مستقیم در بخش زااشتغال

 637/0 682/0 636/0 یی مستقیم در بخش برگزاري رویدادهازااشتغال

 595/0 620/0 728/0 یی مستقیم در بخش رسانه زااشتغال

 602/0 682/0 361/0 یی مستقیم در بخش تولید صنایع دستیزااشتغال

 598/0 682/0 564/0 ي اقتصادي و تجاريهامکانیی مستقیم در بخش زااشتغال

 614/0 711/0 677/0 یی مستقیم در بخش امور باشگاهیزااشتغال

 711/0 759/0 459/0 ي ورزشیهاموزهو  هافروشگاهیی مستقیم در بخش زااشتغال

 677/0 720/0 562/0 هارستورانو  هاهتلیی مستقیم در بخش زااشتغال

 636/0 696/0 * یی مستقیم در بخش اماکن توریستی طبیعی و مصنوعیزااشتغال

 569/0 626/0 756/0 اداري و اجرایی نظامیی مستقیم در بخش زااشتغال

 
زایی مستقیم در حالت اعداد گیري نقش توسعۀ گردشگري ورزشی در اشتغالمدل اندازه 1نمودار 

آمده معنادارند، زیرا مقدار دستدهد. با توجه به خروجی این نمودار، تمامی ضرایب بهمعنادار را نشان می

 تر است. بزرگ 96/1تک آنها از تک(t) آزمون معناداري

گیري الگوي نقش توسعۀ گردشگري هاي مناسبت مدل اندازهمحاسبۀ شاخص 9با توجه به جدول 

آمده از تحلیل، از برازش خوبی برخوردار دستدهد که مدل بهزایی مستقیم نشان میورزشی در اشتغال

زایی الگوي نقش توسعۀ گردشگري ورزشی در اشتغال گیريتوان از این مدل براي اندازهرو میاست و ازاین

 زاییاشتغال انواع بار عاملی براساسو گویه  هامؤلفه مستقیم استفاده کرد. جداول الگوریتم مدل ساختاري

 دهد.را نشان می مستقیم
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ده از زایی مستقیم با استفاگیري الگوي نقش توسعۀ گردشگري ورزشی در اشتغال. مدل اندازه1نمودار 

 تحلیل معادالت ساختاري در حالت اعداد معناداري
 

 افزار معادالت ساختاريهاي برازش مدل به کمک نرم. شاخص9جدول 
شاخص مناسبت  ردیف

 مدل

هاي مورد انتظار ارزش

 شده)(سفارش

شدة هاي محاسبهارزش

 مدل

1 AGFI 9/0 91/0 و باالتر 

2 IFI 9/0 92/0 و باالتر 

3 CFI 9/0  92/0 باالترو 

4 RMSEA 068/0 08/0تر از پایین 

6  df/X2  98/1 3کمتر از 
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 مستقیم و دائمی زاییاشتغالبار عاملی  براساسو گویه  هامؤلفه . الگوریتم مدل ساختاري10جدول 
 خطاي نتیجه

 استاندارد
T بینمتغیر پیش بار عاملی مالك متغیر   

91/0 تأیید  97/10  46/0  

 توسعۀ
 گردشگري

 ورزشی

Q1 

41/0 تأیید  33/11  61/0  Q2 
47/0 تأیید  97/12  49/0  Q3 
36/0 تأیید  74/11  63/0  Q4 
43/0 تأیید  23/11  63/0  Q5 
62/0 تأیید  56/11  63/0  Q6 
40/0 تأیید  43/9  34/0  Q7 

49/0 تأیید  72/12  53/0  Q8 
40/0 تأیید  22/11  31/0  Q9 
55/0 تأیید  42/10  64/0  Q10 
57/0 تأیید  28/13  54/0  Q11 
39/0 تأیید  45/10  64/0  Q12 
54/0 تأیید  24/10  56/0  Q13 
59/0 تأیید  23/12  74/0  Q14 

 
 مستقیم و فصلی زاییاشتغالبار عاملی  براساسو گویه  هامؤلفه . الگوریتم مدل ساختاري11جدول 

 نتیجه
 خطاي

 بار عاملی T استاندارد
متغیر 

بینپیش  
مالك متغیر  

63/0 تأیید  03/12  32/0  

 توسعۀ
 گردشگري

 ورزشی

Q1 
38/0 تأیید  02/11  32/0  Q2 
59/0 تأیید  33/11  66/0  Q3 

42/0 تأیید  62/12  63/0  Q4 
30/0 تأیید  93/13  32/0  Q5 
43/0 تأیید  20/12  62/0  Q6 

40/0 تأیید  34/13  34/0  Q7 
41/0 تأیید  94/10  61/0  Q8 
42/0 تأیید  53/13  31/0  Q9 
31/0 تأیید  43/15  33/0  Q10 

39/0 تأیید  50/13  63/0  Q11 
43/0 تأیید  05/12  63/0  Q12 
44/0 تأیید  78/11  44/0  Q13 
52/0 تأیید  66/13  41/0  Q14 
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 وقتپارهمستقیم و  زاییاشتغالبار عاملی  براساسو گویه  هامؤلفه . الگوریتم مدل ساختاري12جدول 
 خطاي نتیجه     

 استاندارد

T متغیر  بار عاملی
 بینپیش

 متغیر
 مالك

  63/0  39/11  56/0  تأیید

 توسعۀ
 گردشگري

 ورزشی

Q1 
 Q2  63/0  97/11  44/0  تأیید
 Q3  63/0  74/11  54/0  تأیید
 Q4  24/0  30/12  52/0  تأیید
 Q5  25/0  14/13  56/0  تأیید
 Q6  26/0  32/11  44/0  تأیید
 Q7  70/0  24/13  88/0  تأیید
 Q8  77/0  08/9  55/0  تأیید
 Q9  73/0  34/12  42/0  تأیید
 Q10  79/0  45/11  52/0  تأیید
 Q11  51/0  06/11  49/0  تأیید
 Q12  35/0  45/11  41/0  تأیید
 Q13  34/0  01/10  42/0  تأیید
 Q14  35/0  57/11  73/0  تأیید

 

 گیريبحث و نتیجه

ۀ جهت درآمد، اشتغال و توسع يو اقتصاد يمهم تجار هايراهبرداز  یکیبه  یورزش يامروزه گردشگر

و در حال رشد است و  ایپو یصنعت یورزش يگردشگر. شده است لیر کشورها تبدبیشت يبرا هازیرساخت

 ،ییو روستا يمناطق شهر يو اقتصاد یاجتماع يبر بازساز يو اقتصاد يمهم تجار هايراهبرداز  یکیبه 

 لیر کشورها تبدبیشت يبرا هازیرساخت ۀدرآمد، اشتغال و توسع جادیا منظوربه دورافتادهخصوص مناطق به

). نتیجۀ این پژوهش نشان داد که بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگري ورزشی در 20( شده است

شود که میانگین ها نیز مالحظه میري وجود دارد. با توجه به میانگینداایران به لحاظ آماري اختالف معنا

وضع مطلوب بیشتر از میانگین وضع موجود است. نتیجۀ حاصل با نتایج تحقیقات ادبی فیروزجاه و همکاران 

) که عوامل مؤثر بر توسعۀ 1394) و زیتونلی (1388)، اصفهانی (1388)، تقوي و سلیمانی (1388(

هاي مربوط به بیابانگردي و کویرنوردي، شی را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که جاذبهگردشگري ورز

هاي ساحلی، آبی و تابستانی، هاي مربوط به ورزشگردي، جاذبهنوردي و طبیعتهاي مربوط به دامنهجاذبه

همچنین  هاي مربوط به شکار و صید بیشترین اهمیت را در توسعۀ گردشگري ورزشی کشور دارند.جاذبه
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) که همگی 2005) و کزاك و همکاران (2005)، یاماگوشی (2005با نتایج پژوهش بول و همکاران (

هاي مورد عوامل مختلف مؤثر بر جذب توریست و توسعۀ گردشگري را بررسی و بیان کردند که زیرساخت

شود، شگران محسوب میونقل، اسکان، تغذیه و... از دالیل انگیزة سفر گردنیاز گردشگري، امکانات، حمل

عنوان به ايفزاینده طوربه یمهم ورزش يدادهایرو يو برگزار یورزشگردشگري  ۀتوسعهمخوان است. 

صنعت  ۀو توسع يشهر يشهر و بازساز ۀبا هدف باال بردن وجه يگردشگر ياستراتژ کیاز  یبخش

 ،باشند آمیزموفقیت یمهم ورزش يدادهاینشان داده اگر رو قاتیتحق نیهمچن .در ارتباط است يگردشگر

 يو اقتصاد یمدت اجتماعیطوالن يامدهایاز شهر را دارند و پ دیجد تیمثبت و هو ریانعکاس تصو ییتوانا

). چند تحقیق داخلی به بررسی عوامل و موانع توسعۀ 21دارند ( بر منطقه يادیز غیرمستقیم ای میمستق

دنبال ارائه راهکار براي توسعه و برداشتن موانع گردشگري و گردشگري ورزشی در ایران پرداخته و به

نیافته بودن گردشگري و گردشگري ورزشی ایران است که با نتیجۀ دهندة توسعهاند که این خود نشانبوده

داري وجود کند بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگري ورزشی اختالف معناکه بیان میتحقیق حاضر 

)، زیرا 16دارد، همخوان است. تحقیقی که نتایج آن با نتیجۀ فرض حاضر ناهمخوان باشد، یافت نشد (

نیا هنوز هاي گردشگري و قرار گرفتن در بین ده کشور اول دها و توانمنديایران با وجود دارا بودن جاذبه

به اعتبار و جایگاه واقعی خود دست نیافته است، چراکه سهم گردشگري ایران از تولید ناخالص داخلی 

نیافته بودن این بخش در کشور و همچنین درصد است. این مطلب مؤید توسعه 01/0بسیار ناچیز و حدود 

گردي اگرچه امروزه گردشگري هاي سازمان جهانبینیتأییدي بر نتیجۀ حاصل از فرضیه است. مطابق پیش

میالدي این صنعت رتبۀ نخست را به خود اختصاص  2020تا سال  در رتبۀ سوم صنایع جهان قرار دارد،

خواهد داد و از این رهگذر ساالنه میلیاردها دالر عاید کشورهاي پیشرو در این زمینه خواهد شد. براساس 

نه و جنوب آسیا که بیشتر کشورهاي اسالمی در این بینی کشورهاي واقع در آفریقا، خاورمیاهمین پیش

دهند. این در ها قرار دارند، همچنان سهم اندکی از درآمدهاي این صنعت را به خود اختصاص میمنطقه

هاي هاي پرجاذبه بوده و جاذبهحالی است که عمدة کشورهاي این مناطق از جمله ایران در ردیف سرزمین

 ). 10ا هستند (مورد توجه گردشگران را دار

داري بر نتایج این پژوهش نشان داد که توسعۀ گردشگري ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا

وقت دارد. در بررسی پیشینۀ داخلی و خارجی هیچ تحقیقی زایی مستقیم، فصلی، دائمی و پارهاشتغال

هاي فعالیتی حوزهزایی را به شکل مستقیم در یافت نشد که اثر توسعۀ گردشگري ورزشی بر اشتغال

رو در بحث این مختلف صنعت گردشگري ورزشی و مطابق با روش تحقیق حاضر بررسی کرده باشد. ازاین
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طور کلی شود. بهاي با این فرض تحقیق رابطه دارند، پرداخته میگونهفرضیه به بررسی تحقیقاتی که به

اي ). در مقاله11) (1388ن است؛ افشار (نتایج حاصل از این فرض با نتایج حاصل از تحقیقات ذیل همخوا

پرداختند و در این زمینه  ایران بخش خصوصی در صنعت جهانگردي گذاريسرمایه ۀبررسی موانع توسعبه 

صنعت گردشگري در ایران داراي مزیت نسبی بسیار باالیی است که در صورت دستیابی بیان کردند که 

قتصادي، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار به رشد ا تواندمیخویش  ۀبه جایگاه شایست

درآمد و توسعۀ اقتصادي  ) نقش گردشگري ورزشی بر اشتغال،1397. برومند و همکاران(دشودیگري منجر 

از نظرهاي کارشناسان گردشگري و مدیران ورزشی استان مازندران را بررسی و به این نتیجه رسیدند که 

هاي مربوط به آن توسعه یابند، صنعت گردشگري ورزشی در آینده ورزشی و سازماناگر صنعت گردشگري 

کنند، تحت تأثیر قرار خواهد زایی و تولید درآمد را در مناطقی که رویدادهاي ورزشی برگزار میاشتغال

) بیان کردند سهم گردشگري هندوستان 2009و همکاران ( 1) و پندي2009). کسمیت و داسون (8داد (

 7/468بوده است. کل افراد شاغل  %27/8طور غیرمستقیم و به %59/4طور مستقیم زایی بهاشتغال در

) در 2008( 2). لوین و بوم16،19میلیون نفر بوده است (5/21میلیون نفر و افراد شاغل در گردشگري 

 1973د که در سال هاي المپیک پرداختند و بیان کردناي به بررسی تأثیرات اقتصادي ناشی از بازيمقاله

یک سال قبل  1991که در سال شغل مرتبط با ورزش در کشور اسپانیا موجود بوده، درحالی 9824فقط 

ها مربوط درصد آن به باشگاه22افزایش یافت که تنها  42697هاي المپیک، این تعداد به از برگزاري بازي

) که بیان 1389ترحمی و اسفندیاري (). از طرفی نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 18شده است(

هاي اشتغال کمتر زا باشد، زیرا در تمام موارد کششتواند اشتغالهاي رشدمحور نمیکردند الزاماً سیاست

). نتیجۀ آزمون بخشی از این فرض نشان داد که میزان اثر 3هاي تولیدي است، ناهمخوان است(از کشش

دار نیست. در این ) معناF ،49/0 =p= 49/0ستقیم و دائمی (زایی متوسعۀ گردشگري ورزشی بر اشتغال

زایی مستقیم و دائمی را در صنعت گردشگري ورزشی بررسی کرده گونه تحقیقی که اشتغالخصوص هیچ

گونه توجیه کرد که مشاغل گردشگري، در بسیاري از باشد، یافت نشد و این نتیجه را شاید بتوان این

وقت، اغلب کمتر از وقت هستند، بنابراین سهم آنها در اشتغال دائمی و تماممقاصد اغلب فصلی و پاره

ها شود. از سوي دیگر سهم عمدة نیروي کار گردشگري (ورزشی)، از دیگر بخشحدي است که ادعا می

وقت صورت فصلی و پارهتوانند بهشود و به همین دلیل این افراد میمثل کشاورزي، صنعت و... تأمین می

                                                           
1. Pandey 
2. Leonie and Baum 
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دلیل ماهیتش ین صنعت اشتغال داشته باشند و نه به شکل دائمی. همچنین صنعت گردشگري بهدر ا

شود که مالحظه میگونهانجامد. همانوقت می(موقتی و فصلی بودن) بیشتر به ایجاد اشتغال فصلی و پاره

ستقیم در هاي شغلی و برخی به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمبیشتر تحقیقات به بررسی ایجاد فرصت

) که عوامل مؤثر بر 1387اند. با توجه به نتایج اصفهانی (حوزة گردشگري و گردشگري ورزشی پرداخته

مؤلفه تقسیم کرد، نیز باید گفت که توسعۀ  12توسعۀ گردشگري ورزشی را شناسایی و آنها را  به 

توسعه است که از ها و عوامل مؤثر بر خصوص گردشگري ورزشی منوط به رشد مؤلفهگردشگري و به

). با 2طور مستقیم با صنعت گردشگري ورزشی ارتباط دارند (هاي مختلف اقتصادي هستند که بهبخش

شود. هاي شغلی ایجاد مییابد و فرصتهاي مختلف اقتصادي تقاضاي نیروي کار افزایش میرشد بخش

عت گردشگري و گردشگري طور مستقیم با صنهایی ایجاد شود که بهها در بخشحال اگر این فرصت

طور هایی ایجاد شود که بهها در بخشورزشی در ارتباط باشند، به ایجاد اشتغال مستقیم و اگر این فرصت

غیرمستقیم با صنعت گردشگري و گردشگري ورزشی در ارتباط باشند، به ایجاد اشتغال مستقیم ناشی از 

طورکه مشاهده شد، ضریب شدن نتایج، هماندار شود. حال با وجود معناتوسعۀ این صنعت منجر می

چندان قوي بین نهدهد که توسعۀ گردشگري ورزشی یک متغیر پیشتعیین پایین است و این نشان می

هاي گردشگري در مقایسه با دیگر زایی در انواع مختلف آن است. از سوي دیگر، برخی گونهبراي اشتغال

توان گفت که برگزاري رویدادهاي ایج پیشینۀ تحقیق حاضر میزاترند که با توجه به نتها اشتغالگونه

هاي شغلی جدید ورزشی بزرگ که بیانگر توسعۀ گردشگري ورزشی در یک کشور است، به ایجاد فرصت

شود. همچنین تحقیقات حاکی از این است که بخش گردشگري به ازاي هر دالر درآمد حاصله منجر می

خصوص در زایی صنعت گردشگري بهکند و اشتغالها ایجاد میبخش اشتغال بیشتري را نسبت به سایر

توان به نتایج این فرض نیافته و در حال توسعه مانند ایران امري مسلم است. بنابراین میکشورهاي توسعه

دار شده است، اعتماد و بیان کرد توسعه به افزایش تقاضا و ایجاد اشتغال مستقیم که به لحاظ آماري معنا

هاي ایجاد اشتغال دائم و فصلی هاي مختلف زمینهشود. توسعۀ گردشگري در مکانیرمستقیم منجر میو غ

کاهد و آورد و از نرخ بیکاري میوقت را براي نیروي انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم میو پاره

با گردشگري هستند هاي دیگر که در ارتباط هاي مستقیم در گردشگري زمینۀ فعالیتبر اشتغالعالوه

فروشی و نظایر اینها براي افراد (غیرمستقیم)، همچون کارهاي ساختمانی، تعمیرات، کرایۀ اتومبیل، دست

توانند حداقل ها از نظر ثبات و درآمد نامطمئن هستند، اما میگونه فعالیتشود. هرچند اینبومی فراهم می

 و موقتی طوربه صنعت در این افراد بسیاري کشورها تمامی در درآمدي براي خانوارها فراهم سازند. تقریباً
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 از استفاده با دارند، ثابتی ظرفیت که گردشگري صنعت از هاییبخش کنند. کارفرمایانمی کار وقتپاره

 سطح کل و در کنند تبدیل متغیر هزینۀ به کار را نیروي ثابت توانند هزینۀمی موقت و وقتپاره شاغالن

صورت فصلی رونق دارد و بیاورند. در بعضی از مناطق گردشگري به پایین ممکن حد تا را خود هايهزینه

 ايحاشیه شاغالن اشتغال موقت، نیز همچون فصلی شود. اشتغالهاي شلوغ کاري منجر میبه ایجاد فصل

 فصلی پدیدة). 8یابد ( افزایش دستمزدها است ممکن باشد، کافی نسبتاً تقاضا فشار اگر و کندمی جذب را

 غیرمستقیم مشاغل در گردشگري، مستقیم مشاغل بر تأثیر برعالوه گردشگري، صنعت در بودن اشتغال

 و موقت مهاجرت بر اغلب امر این آزاد کار، بازارهاي در و است نیز تأثیرگذار گردشگري صنعت با مرتبط

مناطق را در پی دارد، بنابراین واضح بین  القایی مخارج و درآمد انتقال که انجامدمی کار نیروي گستردة

دلیل ماهیت صنعت، انجامد و بهزایی موقت و فصلی میاست که توسعۀ صنعت گردشگري بیشتر به اشتغال

اشتغال به شکل دائمی کم است و این مطالب تأییدکنندة نتایج حاصل از این فرضیه است. نتایج آزمون 

هاي مختلف وقت) در حوزهتقیم (دائمی، فصلی و پارهزایی مسنشان داد که بین سه مؤلفۀ اشتغال

). با 001/0p= ،779/22 =Chi-Squareداري وجود دارد (گردشگري ورزشی به لحاظ آماري اختالف معنا

زایی مستقیم به شکل ها بیشترین سهم اشتغالتوان گفت که از نظر آزمودنیها میتوجه به میانگین رتبه

طور کلی نتایج تحقیق هاي بعدي قرار دارند. بهوقت در رتبهمستقیم فصلی و پارهزایی دائمی است و اشتغال

هاي مختلف اشتغال صنعت گردشگري ورزشی است که نتایج با زایی در حوزهحاضر حاکی از اشتغال

 منطقۀ درآمدزایی و اشتغال ایجاد در گردشگري ورزشی ) که بیان کرد، صنعت1390هاي هنري (یافته

دارد، همخوان است  تأثیر مناسب هايزیرساخت ایجاد و ورزشی گردشگري توسعۀصنعت صورت رد میزبان

هاي اگر صنعت گردشگري ورزشی و سازمان ) به این نتیجه رسیدند که2017). فراهانی و همکاران (2(

زایی و تولید درآمد را در مناطقی مربوط به آن توسعه یابند، صنعت گردشگري ورزشی در آینده اشتغال

) بیان 2009). کسیمیت و داسون (9کنند، تحت تأثیر قرار خواهد داد (که رویدادهاي ورزشی برگزار می

اي ، گردشگري ورزشی رشد ساالنه2005تا  1997گري از سال کردند، براساس آمار سازمان جهانی گردش

هاي اقتصادي درصد داشته است که از فعالیت 8/1درصد و کاهش بیکاري ساالنه معادل  3/1بالغ بر 

زایی را در صنعت اي بحث اشتغالگونههاي ورزشی بزرگ نتیجه شده است، که هر کدام بهبرگزاري رقابت

اند که توسعۀ صنعت گردشگري ورزشی اند و همگی مؤید این مطلب بودهدهگردشگري ورزشی بررسی کر

)، نتایج تحقیقات 16شود یا شده است (هاي مختلف منجر میهاي شغلی متعددي در حوزهبه ایجاد فرصت

عنوان مذکور با نتایج تحقیق حاضر همخوان است، زیرا صنعت گردشگري و گردشگري ورزشی به
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ترین صنعت جهان محسوب ترین و در عین حال متنوعترین و پررونقحاضر بزرگ زیرمجموعۀ آن در حال

زایی، رشد بخش خصوصی و شود و بسیاري از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغالمی

شود که دانند. امروزه ورزش نیز یکی از صنایع بزرگ و پولساز دنیا محسوب میها میتوسعۀ زیرساخت

بسیاري در سراسر دنیا در آن اشتغال دارند. بنابراین توسعۀ صنعت گردشگري ورزشی تأثیرات افراد 

گذاران همۀ کشورهاي در حال ترین آنها که دغدغۀ اصلی سیاستاقتصادي زیادي دارد که یکی از مهم

ن سطح تریهاي شغلی متنوع و با تخصص و سطح مهارتی از پایینتوسعه مانند ایران است، ایجاد فرصت

کار شوند و  اي در این صنعت مشغول بهگونهتوانند بهکه همۀ افراد میطوريتا باالترین سطح است، به

 کسب درآمد داشته باشند.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of sport tourism 
development on employment in Tehran city and to provide an employment 
model. The research methodology was analytical and applied in terms of 
objectives and results. The statistical population included all employment 
professors and experts who had experience in employment and tourism. 
According to Morgan table, the sample size was 294 subjects. To qualify for 
the Kaiser-Meyer-Olkin Test (KMO), the Bartlett test was used, which was 
equal to 0.735. The results showed a statistically significant difference 
between the existing status and the favorable status of sport tourism in Iran 
(P=0.001, Z=13.785). The results also showed that sport tourism 
development had a direct, positive and significant effect on direct, seasonal-
seasonal, and direct-part-time employment, but this effect was not significant 
on direct-permanent employment. It is suggested to lay a suitable 
groundwork such as major sport events and famous exhibitions for sport 
tourists to develop employment. Tehran as one of the metropolises in the 
world and Iran has many potentials that can lay the groundwork for 
employment with an emphasis on sport activities. 
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