
تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری،
 فرصت طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتل داری 
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مرور نظام مند مطالعات حوزة گردشگری ورزشی در ایران
جواد مصطفایی1،  فرزام فرزان2،  افشار هنرور3

1. دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

afshar.honarvar@kntu.ac.ir  3. استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول(؛
     

چکیده	
پژوهش های بسیاری در حوزه گردشگری ورزشی در کشور انجام شده است. 
و  یافته ها  و  پژوهش ها  این  وضعیت  به  کلی  نگاهی  که  است  آن  زمان  اکنون 
رویکردهای کلی آن ها بشود. این مطالعه با هدف مرور نظام مند مقاله های مرتبط 
با گردشگری ورزشی انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت کیفی، از نظر 
هدف کاربردی و از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد مرور نظام مند بوده است. 
ـ پژوهشی داخل  نمونه پژوهش شامل مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی 
کشور در بازه زمانی 1388 تا 1398 به تعداد 104 مورد بود که از بانک های اطالعات
Noormags ،Magiran ،Sid  و Ensani استخراج شده است. مقاله ها براساس ابعاد 
کلی وضعیت شناختاری، ساختاری، عملکردی، و استنادی مرور شدند. ابزار 
جمع آوری داده ها فهرست محقق ساخته بود که روایی آن به دست خبرگان و 
پایایی آن از طریق پایایی مصححان تأیید شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از 

بسته های نرم افزاری آی  مایند  مپ 9 و اس پی اس اس 21 استفاده شد. 
نتایج تحقیق نشان داد که روند چاپ مقاله های بررسی شده سیر صعودی داشته 
 است و موضوع گردشگری ورزشی بیشتر مدنظر پژوهشگران مرد با تحصیالت 
مدیریت ورزشی بوده  است. غالب پژوهش های انجام شده در کشور در ارتباط با 
گردشگری ورزشی فاقد بخش مجزای مبانی  نظری بوده و عمدتًا با بهره گیری از 

روش های کّمی و با نظرسنجی از مدیران ارشد و کارشناسان انجام شده  است. 
گردشگری ورزشی  برنامه ریزی  و  مدیریت  موضوع  بررسی  به  مقاله ها  عمده 
پرداخته اند و الزم است به سایر حوزه ها بیشتر پرداخته شود. همچنین الزم 
است بیشتر به منشأ پژوهشی مقاالت نگارش شده، وجود مبانی نظری مشخص و 

مستدلل، و انجام پژوهش های آمیخته، توجه شود.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

تاریخ دریافت:	1398/01/08			 
تاریخ پذیرش: 1399/05/22

واژه های کلیدی:
 مرور نظام مند، گردشگری ورزشی، 
شناختاری، ساختاری، عملکردی، 

استنادی

..........................................................................................................................................................................................................

مقدمه
     گردشگری4 در چند سال اخیر یکی از صنایع بزرگ در 
جهان به شمار می آید و نقش برجسته ای در بخش اقتصادی 
و همچنین تبادل فرهنگی بین کشورها ایفا می کند )گل زاده 
و میرآبادی، 1398(. در میان اقسام گوناگون گردشگری، 
گردشگری ورزشی5 از جایگاه ویژه ای برخوردار است که از 
تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده )هنرور، 1388( و با 
سرعت باالیی درحال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و 

.)Zhang & Qin, 2016( مستقل است
 گردشگری ورزشی به مسافرت با دالیل تجاری و غیرتجاری 
برای مشاهده یا شرکت در فعالیت های ورزشی که دور از 

 .)Higham & Hinch, 2006( محل زندگی باشد اطالق می شود
امروزه صنعت گردشگری ورزشی به منزله متنوع ترین صنعت 
جهان در حوزه خدمات شناخته می شود و همچنین یکی از 
منابع بااهمیت در جوامع گوناگون برای دستیابی به اهداف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی برشمرده 

.)Emery, 2010( می شود
در 40  صنعت  گردشگری  چشمگیر  رشد  راستای  در       
سال اخیر، تعداد مقاالت، تحقیقات علمی و همکاری های 
پژوهشی نیز در این حوزه افزایش یافته  است. به دنبال آن، 
تعداد نشریه ها هم برای انتشار این مطالعات بیشتر شده 
 است؛ به طوری که تعداد نشریه ها با محورهای موضوعی 

4. Tourism
5. Sport Tourism
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 ،1980 سال  از  قبل  برای  آن  متعدد  اقسام  و  گردشگری 
کمتر از 10 جلد گزارش شده و این تعداد نشریه برای سال 
 McKercher &( یافته  است  افزایش  جلد   290 تا   ،2015
Tung, 2015(. نظام پژوهشی کشور نیز به مثابه یک سازمان 

از زیرمجموعه های  ارزشیابی عملکرد است. یکی  نیازمند 
ـ پژوهشی است که  نظام پژوهشی کشور، مقاله های علمی 
انبوهی از موضوع های متنوع را شامل می شود و اینجاست 
که ضرورت بررسی پژوهش های انجام شده احساس می شود 
)زاهدی و محمدی، 1384(؛ بدیهی است که توسعه همه ابعاد 
صنعت گردشگری ورزشی به میزان زیادی به مطالعات  علمی 
بستگی دارد و ازآنجاکه پژوهش هایی که در زمینه موضوعی 
خاص انجام می شوند لزومًا ارزش یکسانی ندارند، نتایج آن ها 
باید به طور کامل ارزیابی شوند، سپس مورد استناد و کاربرد 

قرار گیرند )عباسی و سراج زاده، 1394(. 
     در داخل و خارج از کشور پژوهش های متنوعی با هدف 
تجزیه وتحلیل و ارزیابی نتایج مطالعات انجام شده در حوزه 
گسترده گردشگری و ابعاد گوناگون آن انجام شده که نتایج 
درخور توجهی نیز داشته اند. برای مثال مشخص شده  است 
که موضوع گردشگری چندان مورد اقبال جامعه شناسان در 
ایران نبوده  است و جغرافی دانان تفوق بیشتری در تولید و 
انتشار مسائل اجتماعی گردشگری داشته اند و همچنین در 
با موضوع گردشگری  بین رشته ای مرتبط  ایران مطالعات 
رشد چندانی نداشته و بیشتر مؤید پژوهش های چندرشته ای 
است که به صورت کّمی و با رویکرد نظرسنجی از کارشناسان 
و ذی نفعان انجام شده  است )عظیمی هاشمی و همکاران، 
با مقاالت  1396(. همچنین در بررسی هایی که در ارتباط 
منتشرشده در نشریه ای مشخص انجام شد، مشخص شد که 
نرخ چاپ مقاالت مرتبط با موضوع گردشگری، پنج مقاله در 
سال و بیشترین موضوع مدنظر نویسندگان این مقاله ها، در 
زمینه توسعه پایدار است )میرتقیان رودسری و خراسانی، 
و  بازدارنده  عوامل  زمینه  در  جمع بندی  یک  طی   .)1398
پیش برنده توسعه گردشگری ورزشی در حوزه کارکردی دولت 
مشخص شد که مقاالت منتشرشده در این  حوزه، به چهار 
ـ سیاسی، ارتباطی ـ  عامل مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی 
تبلیغاتی درحکم بازدارنده ها و سه عامل ساختاری، محیطی، 
و مدیریتی درحکم پیش برنده های توسعه گردشگری ورزشی 

اشاره داشته اند )امینی و همکاران، 1398(.   
     راینن1 و همکاران )2016( در پژوهشی با رویکرد تحلیل  
محتوا، انگیزه های گردشگران  ورزشی را، که در مقاله های 
شده  اشاره  آن ها  به  توریسم  و  ورزش  نشریه  در  چاپ شده 
زمان  محیط،  و  فضا  تغییر  ورزش،  بخش  پنج  در  است، 
اختصاص داده شده، کسب تجربه شرکت در مسابقات و انگیزه 
این دسته بندی مهم ترین  و  اقتصادی طبقه بندی کرده اند 
1. Rheenen 

عوامل تأثیرگذار در انگیزه گردشگران ورزشی را نشان داد. 
نتایج پژوهش گابور2 )2017( در تحلیل محتوای 215 مقاله 
چاپ شده با موضوع گردشگری روستایی در 12 نشریه معتبر، 
نشان داد که بیشترین مقاالت از نظر منطقه جغرافیایی در 
کشورهای قاره اروپا )92 مقاله( و 47 مقاله در آمریکا و 27 
مقاله هم در قاره آسیا انجام شده  است و بیشترین فراوانی 
مقاالت چاپ شده در سال های 2007 و 2010، هرکدام 23 
مقاله است. کیم3 و همکاران )2018( پژوهشی را با رویکرد 
مرور نظام مند 171 مقاله در حوزه گردشگری پزشکی در بازه 
بیان کردند، 96 مقاله  انجام دادند و  تا 2016  زمانی 1987 
به روش کیفی و 75 مقاله به روش کّمی بررسی شده  است. 
گفتنی است بیشترین مقاالت در این زمینه در نشریه مدیریت 
بیشترین  همچنین  شده  است.  چاپ  بیمارستانی  جدید 
نشریه های  در   2015 سال  در  مورد(   31( مقاالت  تعداد 
پژوهش ها  این  در  به عالوه،  شده  است.  منتشر  گوناگون 
موضوع اقتصادی و مالی بیشترین سهم موضوع عملکردی 

مطالعه شده را به خود اختصاص داده  است. 
زمینه  در  بسیار  ظرفیت های  وجود  است  مسلم  آنچه       
است.  ایران  در  گردشگری ورزشی  به ویژه  و  گردشگری 
متأسفانه این صنعت هنوز نتواسته به  جایگاه و اعتبار واقعی 
خود دست یابد و یکی از راهکارهای اساسی برای دستیابی 
به این مهم پژوهش های علمی است؛ چراکه پژوهش یکی از 
اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه 
متعددی  مطالعات  همچنین  می آید.  به شمار  کشورها 
آمده  به عمل  ایران  در  گردشگری ورزشی  موضوع  پیرامون 
پژوهش  به عمل آمده،  بررسی های  به  توجه  با  اما   است. 
ارائه  را  تحقیقات  این  نتایج  از  کلی  جمع بندی  که  جامعی 
دهد یافت نشد؛ بنابراین داشتن تصویر کلی از پژوهش ها 
می نماید.  ضروری  را  حوزه  این  در  انجام شده  مطالعات  و 
پژوهشی  ـ  علمی  مقاله های  بر  است  درصدد  پژوهش  این 
چاپ شده در حوزه گردشگری ورزشی مروری نظام مند داشته 
 باشد، تا با ارائه شمای کلی از این مقاله ها شناخت بهتری 
درباره این پژوهش ها ایجاد شود و به دنبال آن، در تبیین 
نتایج کلی و یکپارچه و تعیین نیازهای پژوهشی در حوزه 

گردشگری ورزشی در کشور اقدام شود. 
هدف از این پژوهش پاسخ به سؤال های زیر است:

1( وضعیت شناختاری مقاله های مدنظر در زمینه گردشگری 
 ورزشی چگونه  است؟

2( وضعیت ساختاری مقاله های مدنظر در زمینه گردشگری 
 ورزشی چگونه  است؟

3( وضعیت عملکردی مقاله های مدنظر در زمینه گردشگری  
ورزشی چگونه  است؟

2. Gabor
3. Kim 
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4( وضعیت استنادی مقاله های مدنظر در زمینه گردشگری  
 ورزشی چگونه است؟

با توجه به هدف و پرسش های تحقیق، ابعاد بررسی شده در 
این پژوهش به صورت چارچوب مند )شکل 1( ارائه شد.

روش شناسی
     هدف از این مطالعه، مرور نظام مند1 مقاالت چاپ شده در 
حوزه گردشگری ورزشی است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت 
کیفی، از نظر هدف کاربردی از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد 
و تحلیل  بررسی  نوعی  نظام مند  نظام مند است. مرور  مرور 
ثانویه مطالعات پیشین و منابع ساختاردار است که با تمرکز بر 
یک یا چند پرسش خاص از طریق فرایندهای سازمان یافته، 
از  استفاده  با  پاسخ  ارائه  در  بازیافت پذیر  و  رسمی  شفاف، 
تجزیه وتحلیل همه شواهد معتبر می کوشد )قاضی طباطبایی 
و دادهیر، 1389: 63(. به بیان دیگر، از مرور نظام مند به منظور 
موضوعی  درباره  پژوهش ها  ارزشیابی  و  گزینش  شناسایی، 
و  یکپارچه  اطالعات  که  به طوری  می شود؛  استفاده  خاص 
برای  مهمی  مبنای  مطالعه،  نوع  این  از  به دست آمده  نتایج 
 Petticrew & Robert,( تصمیم گیری های عقالنی به شمار می رود

.)2008

     جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقاالت چاپ شده 
در نشریات داخل ایران است. به منظور شناسایی و ایجاد 
جست وجوی  گردشگری ورزشی،  حوزه  در  مقاالت  بانک 
انجام  فارسی زبان  اطالعاتی  پایگاه های  در  الکترونیکی 

1. Systematic review

علمی  اطالعات  پایگاه  از:  عبارت اند  پایگاه ها  این  شد. 
کشور  نشریات  اطالعات  پایگاه   ،)Sid.ir( دانشگاهی  جهاد 
 ،)Noormags.ir( پایگاه مجالت تخصصی نور ،)Magiran.com(

پرتال جامع علوم انسانی )Ensani.ir(، و همچنین مقاله هایی 
»توریسم  »گردشگری ورزشی«،  واژه های  دربرگیرنده  که 
ورزشی«، »گردشگرورزشی« بودند به منظور تعیین مرزی برای 

جست وجو، به نکات زیر توجه شده  است:
1( از میان انواع نوشته های علمی شامل مقاله های کنفرانسی 
ـ  علمی  مقاله های  همایشی،  مقاله های  بین المللی،  و  ملی 
ـ پژوهشی، فقط مقاله های علمی  ترویجی و مقاله های علمی 

ـ پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی جست وجو شدند؛ 
2( بازه زمانی مقاله ها از ابتدای سال 1388 تا پایان آذر 1398 

در نظر گرفته شد؛
ورزشی«،  »توریسم  »گردشگری ورزشی«،  واژه های   )3
برای  مقاله ها  کلیدواژه های  و  عنوان  در  »گردشگرورزشی« 

جست وجو مدنظر قرار گرفت.
انتخاب  بود  دسترس  در  آن ها  کامل  متن  که  مقاله هایی   )4

شدند.
پس از اعمال موارد فوق، در پایان مطالعه مرور 104 مقاله آغاز 

شد.

شکل 1: چارچوب ابعاد مرور نظام مند
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در مطالعه دقیق هر مقاله، با توجه به سؤاالت و مدل ابعاد 
مرور نظام مند تحقیق ویژگی ها و اطالعات مرتبط با چهار 
استنادی  و  عملکردی  ساختاری،  شناختاری،  کلی  بعد 
مقاله ها با استفاده از فهرست طراحی شده به دست محققان 
استخراج شد، سپس اطالعات به دست آمده وارد نرم افزارها 
شد. از بسته نرم افزار آی مایند مپ 9 برای ترسیم مدل ابعاد 
مرور نظام مند و از بسته نرم افزاری اس پی اس اس21 برای 
طبقه بندی، ارائه درصد فراوانی، میانگین و رسم نمودارها 
استفاده شد. روایی1 فهرست با استفاده از نظر متخصصان 
این حوزه تأیید شد و همچنین به منظور تأیید پایایی از پایایی 
مصححا 2  استفاده شد؛ به طوری که تمامی مراحل تحلیل را 
محققان انجام دادند و نتایج با یکدیگر مقایسه و پایایی 96 

درصد گزارش شد. 

یافته های تحقیق
وضعیت شناختاری مقاله ها در حوزه گردشگری ورزشی

بررسی روند مقاله های چاپ شده با موضوع گردشگری ورزشی 
براساس سال چاپ از سال 1388 تا 1398 نشان داد در این 
ـ پژوهشی در نشریه های داخلی به  مدت 104 مقاله علمی 
چاپ رسیده  است )نمودار 1(. کمترین تعداد آن، مربوط به 
سال 1388 )2 مقاله( و بیشترین آن در سال 1395 )16 مقاله( 
در  گردشگری ورزشی  حوزه  در  مقاالت  چاپ  روند  است. 
ـ پژوهشی داخلی تقریبًا روند صعودی داشته  نشریات علمی 

 است.

شکل 2: فلوچارت جست وجوی مقاالت

1. Validity
2. Examiners Reliability

نمودار 1: روند زمانی مقاالت چاپ شده مربوط به گردشگری ورزشی
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پذیرش  تاریخ  ـ  ارسال  تاریخ  مدت زمان،  شاخص  به عالوه، 
مقاله های چاپ شده اندازه گیری شد و نتایج نشان داد بیشترین 
مدت زمان این فرایند حدود 630 روز )21 ماه( و کمترین آن 
حدود 30 روز )1 ماه( است و همچنین بررسی های جزئی تر 
نشان داد مقاله ها به طور متوسط در مدت زمان 5 ماه تعیین 

تکلیف  شده اند. 
ـ پژوهشی  اطالعات جدول 1 نشان داد که 26 فصل نامه علمی 
در  گردشگری ورزشی  زمینه  در  مقاله هایی  ایران،  داخل  در 
بازه زمانی مدنظر چاپ کرده اند، که در بین آن ها فصل نامه 
با چاپ بیشترین مقاله )11  مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 
مورد( و نشریه های مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیالن 
تربیت بدنی  پژوهشگاه  مدیریت ورزشی  مطالعات  نشریه  و 
که  است  گفتنی  و  دارند  قرار  بعدی  رتبه های  در  مقاله(   10(
این نشریه ها بیشترین سهم را در چاپ مقاله های مربوط به 

گردشگری  ورزشی  داشته اند.

ـ پژوهشی جدول 1: توزیع فراوانی مقاله های چاپ شده در نشریات علمی 

تعداد مقاالتنشریه

11مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیالن
10مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

نگرش های نو در جغرافیای انسانی
7مدیریت ورزش و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران

برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزش جهاد دانشگاهی
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزش دانشگاه پیام نور

6

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
4جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

مدیریت گردشگری دانشگاه عالمه طباطبایی
گردشگری و توسعه انجمن علمی گردشگری ایران

جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سنا

3

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی دانشگاه خوارزمی
گردشگری علم و فرهنگ دانشگاه علم و فرهنگ

محیط زیست طبیعی ایران دانشگاه تهران

2

رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی انجمن تربیت بدنی
نشریه المپیک

آموزش علوم دریایی
برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران

میراث و گردشگری جهاد دانشگاهی
برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس

گردشگری شهری دانشگاه تهران

1

104جمع کل

مرور  ابعاد  الگوی  به  توجه  با  نویسندگان  ویژگی های 
چهار  در  گردشگری ورزشی  حوزه  مقاله های  نظام مند 
)جدول  اطالعات  که  همان طور  شده  است.  بررسی  معیار 
چاپ شده  مقاله های  از  درصد   95 بر  بالغ  داد،  نشان   )2
بیش از یک نویسنده دارد و این یافته ها بیانگر این است 
انجام  به منظور  بیشتر  مقاله ها  پژوهشگران  نگرش  که 
و  کیفیت  افزایش  به  که  بوده  است  گروهی  پژوهش های 
توزیع  بررسی  با  می شود.  منجر  تحقیقات  علمی  صالبت  
یافته ها  چاپ شده،  مقاله های  پژوهشگران  جنسیت 
نشان داد 307 پژوهشگر در نوشتن این مقاله ها مشارکت 
از  از آن ها مرد و 21 درصد  داشته اند که حدود 79 درصد 
پژوهشگران زن بوده اند و همچنین در بررسی های دقیق تر 
معلوم شد که هیچ مقاله ای با حضور محض زنان پژوهشگر 

وجود نداشته است. 
بیشتر  تخصصی  رشته  که  داد  نشان  نتایج  به عالوه 
نویسندگان مقاله ها، تربیت بدنی )گرایش مدیریت ورزشی( 
تحصیالت  با  پژوهشگران  درصدی   75 مشارکت  بود. 
رشته  این  بین  شدید  هم پوشانی  بیانگر  مدیریت ورزشی 
دانشگاهی و گردشگری ورزشی است و همچنین شناخت 
و  گردشگری ورزشی  به ویژه  و  گردشگری  گوناگون  ابعاد 
این  مدنظر  بااهمیت  موضوع های  از  یکی  آن،  تأثیرات 

محققان است. 
 در حوزه مشارکت دانشگاه ها و نهادهای علمی، یافته های 
دانشجویان  و  هیئت علمی  اعضای  که  داد  نشان  پژوهش 
تحصیالت تکمیلی 23 دانشگاه در چاپ مقاله ها در حوزه 
میان،  این  در  که  داشته اند  مشارکت  گردشگری ورزشی 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  هیئت علمی  اعضای 
واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی بیشترین مشارکت 
)32 مورد( را در چاپ مقاله های علمی ـ پژوهشی داشتند 
دانشگاه  مقاله،   20 چاپ  با  تهران  دانشگاه  همچنین  و 
با چاپ 12  با چاپ 13 مقاله و دانشگاه مازندران  پیام نور 
یافته های  ادامه،  قرار دارند. در  بعدی  مقاله در رتبه های 
تحقیق نشان داد که 25 درصد از مقاله های بررسی شده از 
ارائه شده  است که  منابع قبلی استخراج و در قالب مقاله 
به تفکیک 5 درصد مستخرج از رساله دکتری، 16 درصد 
از پایان نامه کارشناسی  ارشد و 3 درصد از طرح پژوهشی 
از  چاپ شده  مقاله های  از  درصد   75 همچنین  است. 
بررسی  با  نشده  است.  استخراج  پژوهشی  ـ  علمی  زمینه 
حوزه  در  چاپ شده  مقاله های  که  شد  مشخص  دقیق تر 
گردشگری ورزشی، مستخرج از پایان نامه و رساله دکتری 

بوده  است، اما در مقاله درج نشده  است.
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جدول 2: ویژگی های پژوهشگران مربوط به مقاالت گردشگری ورزشی 

تعداد نویسندگان یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر پنج نفر

فراوانی 3 24 53 22 2

جنسیت مرد زن

فراوانی 241 66

رشته تخصصی مدیریت ورزشی جغرافیا اقتصاد محیط زیست سایر

فراوانی 78 17 3 2 4
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32 20 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1

منبع استخراجی مستقل رساله پایان نامه طرح پژوهشی

فراوانی 78 5 18 3

وضعیت ساختاری مقاله ها در حوزه گردشگری ورزشی
چکیده  ساخت مندی  به  مربوط  اطالعات   ،3 جدول  در 
مقاله های بررسی شده ارائه شده  است، آنچه تأمل پذیر است 
این است که حدود 43 درصد از مقاله های بررسی شده فاقد 
یافته ها  نتیجه گیری در متن چکیده ها هستند. همچنین 
ـ پژوهشی  نشان داد که تقریبًا 70 درصد از مقاله های علمی 

چاپ شده مرتبط با گردشگری ورزشی فاقد چکیده انگلیسی 
در  انگلیسی  زبان  کارکرد  و  گسترش  به  توجه  با  هستند؛ 
عصر حاضر و تأثیرگذاری آن در نظام آموزشی و پژوهشی، 
در  زبان  این  از  استفاده  اصول  ارائه  و  مدون  برنامه ریزی 

مقاله های چاپ شده در نشریه ها الزم به  نظر می رسد.
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جدول 3: ویژگی های ساخت مندی چکیده مقاالت مربوط به 
گردشگری ورزشی

 زمینه وویژگی
 چکیدهنتیجه گیرییافته هاروشهدف

انگلیسی

1041031046132دارد

0104372ندارد

     اطالعات جدول 4 بیانگر این است که نزدیک به 70 درصد از 
ـ پژوهشی مرتبط با حوزه گردشگری ورزشی  مقاله های علمی 
در بازه زمانی بررسی شده، فاقد بخش مبانی  نظری یا تئوری 

نظری غالب بوده اند. 

جدول 4: مبانی  نظری مقاالت مربوط به گردشگری ورزشی

مبانی  نظریویژگی

32دارد

72ندارد

پژوهش های  از  درصد   93  ،5 جدول  اطالعات  مطابق 
نوع  کاربردی بودن  بودند.  کاربردی  نوع  از  بررسی شده 
که  این است  نشان  دهنده  به ماهیت آن،  توجه  با  پژوهش، 

مشکالت  برای  مناسب  راه حلی  یافتن  به دنبال  محققان 
دانش  مجموعه  به  افزودن  همچنین  و  جامعه  در  مهم 
پژوهش  یافته های  به عالوه،  خاص اند.  موضوعی  درباره 
کّمی  ماهیت  مقاله ها،  از  درصد   96 که  می دهد  نشان 
نوع  و  حجم  تعیین  مقاله،  بخش های  مهم ترین  از  دارند. 
که  داد  نشان  تحقیق  یافته های  است.  آن  آماری  جامعه 
انتخاب  در  گردشگری ورزشی،  ذی نفعان  درنظرگرفتن  با 
بررسی شده،  مقاله های  در  مطالعه شده  جامعه  آماری 
جامعه  درصد   46 که  به طوری  است؛  نشده   رعایت  تعادل 
 آماری در مقاالت مدنظر را خبرگان و مدیران ارشد در حوزه 
دقیق تر  بررسی  در  و  داده اند  تشکیل  گردشگری ورزشی 
گردشگران،  خصوصًا  و  محلی  ساکنان  به  که  شد  معلوم 
به منزله جامعه  آماری در این پژوهش ها، توجه خاصی نشده 
 است؛ درصورتی که این دو گروه از بخش های مهم و اثرگذار 
در گردشگری ورزشی به شمار می روند. در ادامه، همان گونه 
بیشترین  پرسش نامه  است،  شده   گزارش   5 جدول  در  که 
کاربرد را در زمینه ابزار جمع آوری اطالعات در مقاله های 
بررسی شده داشته که استفاده از تحلیل های کّمی می تواند 
دلیل آن باشد و همچنین نرم افزار اس پی اس اس در بیش 
از نیمی از مقاله ها )50 درصد( برای تجزیه وتحلیل داده ها 

استفاده شده  است.

جدول 5: ویژگی های روش شناسی مقاالت مربوط به گردشگری ورزشی

نوع مقاله کاربردی توسعه ای بنیادی

فراوانی 96 8 0

ماهیت کّمی کیفی آمیخته

فراوانی 96 4 4

جامعه آماری ساکنان محلی گردشگران خبرگان و مدیران اسناد و مدارک آمیخته

فراوانی 4 29 47 8 16

ابزار جمع آوری پرسش نامه مصاحبه مشاهده اسناد و مدارک آمیخته

فراوانی 87 5 4 5 3
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فراوانی 56 12 7 5 3 2 1 1 17
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     نمودار 2، محدوده جغرافیایی مطالعه شده در مقاله های 
می دهد.  نشان  را  گردشگری ورزشی  حوزه  در  بررسی شده 
محدوده  در  مطالعات  این  از  درصد   56 براین اساس، 
جغرافیایی استان ها انجام شده  است و در بررسی دقیق تر 

معلوم شد که استان های تهران، اصفهان، مازندران، اردبیل، 
گردشگری ورزشی  حوزه  در  گیالن  و  مشهد  تبریز،  ارومیه، 

بیشتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته  است.
 

محدوده جغرافیایی فراوانی

کشور 28

استان 58

شهر 16

بین المللی 2

وضعیت عملکردی مقاله ها در حوزه گردشگری ورزشی
     در بررسی موضوع عملکرد 104 مقاله علمی ـ پژوهشی چاپ شده 
در حوزه گردشگری ورزشی در بازه زمانی مدنظر، 26 زیرگرایش 
مشخص شد و در ادامه، این زیرگرایش ها در چهار موضوع کالن 
)مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ورزشی، تأثیرات اقتصادی 
تأثیرات  گردشگری ورزشی،  بازاریابی  گردشگری ورزشی، 
فرهنگی و اجتماعی گردشگری ورزشی( دسته بندی شد. در 
تحلیل دقیق تر، نتایج تحقیق نشان داد که موضوع های مرتبط 
با مدیریت و برنامه ریزی گردشگری ورزشی بیشتر مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته  است. به عالوه یافته ها نشان داد که، 
ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری ورزشی کمتر مورد توجه 

نویسندگان مقاله ها بوده  است.

جدول 6: موضوع عملکردی مقاالت مرتبط با گردشگری ورشی

فراوانیزیرگرایشموضوع کلی

 مدیریت و برنامه ریزی
گردشگری ورزشی

 ،sowt برنامه ریزی راهبردی
13برنامه ریزی استراتژیک

 بررسی زیرساخت های
12گردشگری ورزشی

3مکان یابی

5بررسی موانع گردشگری ورزشی

 عوامل اثرگذار در
8گردشگری ورزشی

5عوامل سوق دهنده و بازدارنده

4تحلیل تأثیر گردشگری ورزشی

 سیستم اطالعات
2گردشگری ورزشی

3توسعه گردشگری ورزشی

3توسعه پایدار

1ایمنی و امنیت

فراوانیزیرگرایشموضوع کلی

 بازاریابی
گردشگری ورزشی

3بخش بندی بازار

 بررسی آمیخته های بازاریابی
5گردشگری ورزشی

6بررسی کیفیت خدمات

2تحلیل رضایت گردشگران

2برندسازی

 توسعه بازاریابی
3گردشگری ورزشی

3تبلیغات

3بررسی نقش رسانه ها

 تأثیرات اقتصادی
گردشگری ورزشی

 تأثیرات اقتصادی
6گردشگری ورزشی

1کارآفرینی

1تجارت الکترونیک

4اشتغال زایی

 تأثیرات فرهنگی
 و اجتماعی

گردشگری ورزشی

2مشارکت اجتماعی و فرهنگی

 تأثیرات فرهنگی و اجتماعی
2گردشگری ورزشی

2رفتار گردشگران ورزشی

در  تأثیرپذیر  و  اثرگذار  مؤلفه های  جزئی تر،  تحلیل  با 
گردشگری ورزشی در مقاله های بررسی شده شناسایی شد. 
مؤلفه های اثرگذار شناسایی شده در مقاله های بررسی شده، 
در شش مفهوم کلی دسته بندی شدند. یافته های پژوهش 
و شرایط محیط  کیفیت زیرساخت ها  که مفهوم  نشان داد 
جامعه میزبان )25 مورد( بیشترین کاربرد و در رتبه اول و 
مفهوم مدیریت و برنامه ریزی در جامعه میزبان )18 مورد(، 

نمودار 2: محدوده جغرافیایی مطالعه شده در مقاالت مربوط به گردشگری ورزشی
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حمایت  مفهوم  مورد(،   16( بازاریابی  آمیخته های  مفهوم 
جامعه میزبان )8 مورد(، مفهوم رفتاری )5 مورد( و مفهوم 

رسانه )3 مورد( به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 
همچنین عوامل تأثیرپذیر از گردشگری ورزشی در مقاله های 
بررسی شده شناسایی و در پنج مفهوم کالن دسته بندی شدند. 
یافته های پژوهش نشان داد که در بین مقوله های تأثیرپذیر از 

مورد(   34( گردشگری  صنعت  توسعه  گردشگری ورزشی، 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده  است و مقوله های 
مورد(،   15( اجتماعی  توسعه  مورد(،   24( اقتصادی  توسعه 
توسعه محیط زیست )9 مورد( و توسعه دیپلماسی )3 مورد( 

به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 

جدول 7: مؤلفه های اثرگذار در گردشگری ورزشی

منابعمفهوممولفه

تاثیرگذار

 کیفیت زیرساخت و
 شرایط محیط جامعه

میزبان

ــکاران )1392(،  ــوی و هم ــکاران )1391(، رض ــا و هم ــکاران )1395(، محمودی یکت ــی و هم آدم

چقاجــردی و همــکاران )1396(، حســین پور و همــکاران )1393(، پروینــی و همــکاران )1396(، 

ــی و همــکاران )1391الــف(،  گل زاده و همــکاران )1397(، مهــدی زاده و همــکاران )1393(، بالل

خواجه پــور و همــکاران )1395(، خطیــب زاده و همــکاران )1393(، فتح الهــی و قهرمان پــور 

و  خطیــب زاده   ،)1390( همــکاران  و  زیتونلــی   ،)1398( همــکاران  و  ذوالفقــاری   ،)1392(

همــکاران  و  جابــری   ،)1392( کروبــی  و  احسان حســنی  فالحی آقــای   ،)1392( همــکاران 

ادبی فیروزجــاه و همــکاران )1388(، دیوانــدری و همــکاران )1391(، حمیــدی و    ،)1397(

همــکاران )1389(، صافــدل و کشــاورز )1398(، ســجادی و افــروزه )1391(، امیــن رســتمکالیی 

 )1398( پورســلطانی زرندی  و 

 مدیریت و
 برنامه ریزی در جامعه

میزبان

خســروی مهــر و همــکاران )1395(، فرازیانــی و همــکاران )1397(، چقاجــردی و کریمی )1395(، 

ناطقــی و همــکاران )1396(، امینــی و همــکاران )1398(، محرم زاده و همــکاران )1394(، ضیائی 

ــور و  ــکاران )1398(، خواجه پ ــل و هم ــتی )1396(، مرس ــور و دوس ــکاران )1395(، خواجه پ و هم

دوســتی )1395(، گل زاده و همــکاران )1393(، رســولی و نارنجیچی شــتربانی )1394(، موســوی 

ــی و  ــکاران )1392(، عباس ــژاد و هم ــف(، همتی ن ــکاران )1393 ال ــدام و هم ــا )1394(، ان و بردی

همــکاران )1397(، ابراهیــم زاده و همــکاران )1390(، امینــی و همــکاران )1396(

آمیخته های بازاریابی

حســینی و اصفهانــی )1394(، احســانی و همــکاران )1389(، هنــرور و خطیــب زاده )1393(، 

فراهانــی  و  تجــاری   ،)1398( همــکاران  و  خاک پــور   ،)1391( همــکاران  و  موســوی گیالنی 

)1391(، شــجاعی و همــکاران )1391(، کوزه چیــان و همــکاران )1391(، جاویــد و همــکاران 

)1391(، قیامــی راد و همــکاران )1388(، قزلســفلو و همــکاران )1397(، رضــوی و همــکاران 

)1395(، صافــدل و کشــاورز )1398(، امیــن رســتمکالیی و پورســلطانی زرندی )1398(، ســنایی 

و شــیخوند )1397( 

 حمایت جامعه
میزبان

ــکاران  ــان و هم ــودرزی )1396(، زهره وندی ــری و گ ــکاران )1397(، رهب ــرد و هم معصومی جناق

)1397(، مهــدوی و همــکاران )1394(، کیانی ســلمی و یگانه دســتجردی )1395(، اســدی و 

همــکاران )1394(، اســالمی و همــکاران )1395(، میرزائــی و محمدی مقــدم )1397(

رفتاری
و همــکاران  لطفی یامچــی  و همــکاران )1396(،   اســماعیلی  و همــکاران )1397(،  جعفــری 

)1393( همــکاران  و  اســماعیلی   ،)1397(

جاوید و اسدی )1396(، میرآبادی و همکاران )1398(، اسدی و همکاران )1392(رسانه
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جدول 8: مؤلفه های تأثیرپذیر از گردشگری ورزشی

منابعمفهوممؤلفه

تأثیرپذیر

 توسعه صنعت
گردشگری

همــکاران  و  جعفــری   ،)1395( همــکاران  و  مهــر  خســروی   ،)1395( پناهــی  و  آدمــی 

و  گل زاده   ،)1396( همــکاران  و  چقاجــردی   ،)1395( کریمــی  و  چقاجــردی   ،)1397(

همــکاران )1397(، ناطقــی و همــکاران )1396(، امینــی و همــکاران )1398(، دســتوم 

دوســتی  و  خواجه پــور   ،)1394( همــکاران  و  شهریاری ســجهرود   ،)1396( ســوادی  و 

)1396(، محمودی یکتــا و همــکاران )1391(، زهره وندیــان و همــکاران )1397(، موســوی 

)1391الــف(،  همــکاران  و  باللــی   ،)1392( قهرمان پــور  و  فتح الهــی   ،)1394( بردیــا  و 

ــکاران  ــی و هم ــکاران )1391(، پروین ــوی گیالنی و هم ــکاران )1390(، موس ــی و هم زیتونل

)1396(، ســجادی و افــروزه )1391(، خطیــب زاده و همــکاران )1392(، جاویــد و همــکاران 

)1391(، خاک پــور و همــکاران )1398(، جابــری و همــکاران )1397(، ادبی فیروزجــاه و 

همــکاران )1388(، رضــوی و همــکاران )1395(، جعفــری و همــکاران )1397(، هنــری 

و  شــجاعی   ،)1389( همــکاران  و  حمیــدی   ،)1397( همــکاران  و  قزلســفلو   ،)1390(

ــکاران  ــدام و هم ــلطانی زرندی )1398(، ان ــتمکالیی و پورس ــن رس ــکاران )1391(، امی هم

)1393الــف(، ســنایی و شــیخوند )1397(

توسعه اقتصادی

و  احســانی   ،)1393( همــکاران  و  حســین پور   ،)1391( همــکاران  و  محمودی یکتــا 

همــکاران )1389(، گل زاده و میرآبــادی )1398(، باللــی و همــکاران )1396ب(، مرســل 

 ،)1394( همــکاران  و  کریمــی   ،)1388( همــکاران  و  قیامــی راد   ،)1398( همــکاران  و 

ــکاران  ــالمی و هم ــکاران )1392(، اس ــدی و هم ــکاران )1391(، اس ــی و هم رمضانی گوراب

و  ذوالفقــاری   ،)1394( همــکاران  و  جاویــد   ،)1395( همــکاران  و  خواجه پــور   ،)1393(

همــکاران )1398(، خاک پــور و همــکاران )1398(، تجــاری و فراهانــی )1391(، شــجاعی و 

همــکاران )1391(، کوزه چیــان و همــکاران )1391(، موســوی گیالنی و همــکاران )1391(، 

همتی نــژاد و همــکاران )1392(، عباســی و همــکاران )1397(، عســکریان و صالح نیــا 

)1391(، دیوانــدری و همــکاران )1391(، هنــری )1390( 

توسعه اجتماعی

فرازیانــی و همــکاران )1397(،  عبدالــه زاده و همــکاران )1394(، یــاوری و همــکاران 

)1395(، میرآبــادی و همــکاران )1398(، باللــی و همــکاران )1391ب(، اســماعیلی و 

همــکاران )1396(، عســگریان و صالح نیــا )1391(، اســالمی و همــکاران )1395(، میرزائــی 

ــکاران )1395(،  ــوی و هم ــکاران )1391(، رض ــدری و هم ــدم )1397(، دیوان و محمدی مق

امینــی و همــکاران )1396(، حمیــدی و همــکاران )1389(، شــجاعی و همــکاران )1391(، 

ــکاران )1393ب( ــدام و هم ان

 توسعه
محیط زیست

 ،)1397( همــکاران  و  فرازیانــی   ،)1397( کیانی ســلمی   ،)1392( همــکاران  و  رضــوی 

و  رســولی   ،)1395( ســوادی  و  الفتــه   ،)1395( مرادیان حقی گروســی  و  رضــازاده 

نارنجیچی شــتربانی )1394(،  فالحی آقــای احسان حســنی و کروبــی )1392(، قزلســفلو 

،)1390( همــکاران  و  ابراهیــم زاده   ،)1397( همــکاران  و 

)حسینی و اصفهانی )1394(، پروینی و همکاران )1396(، دستوم و سوادی )1396 توسعه دیپلماسی
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وضعیت استنادی مقاله ها در حوزه گردشگری ورزشی
در زمینه استنادِی مقاله های بررسی شده، یافته های تحقیق 
پژوهش ها  انجام  در  از 2987 منبع  که درمجموع  داد  نشان 
منابع  از  درصد   45 تعداد،  این  از  که  شده  است  استفاده 
فارسی و 55 درصد از منابع به زبان انگلیسی استفاده شده 
 است؛ همچنین یافته ها نشان داد که میانگین تعداد منابع 

استفاده شده برای 104 مقاله چاپ شده، 29 منبع برای هر 
بررسی  در  به عالوه  است؛  قابل قبولی  عدد  که  است  مقاله 
که  داد  نشان  نتایج  مقاله ها،  استناد  زمینه  در  جزئی تر 
نویسندگان در منابع پژوهش های خود بیشتر )60 درصد( به 

مقاله استناد کرده اند.

جدول 7: وضعیت استنادی مقاالت مربوط به گردشگری ورزشی

انگلیسیفارسینوع منبع

13251663فراوانی

04حداقل تعداد منابع

3038حداکثر تعداد منابع

سایت های اینترنتاسنادرساله/ پایان نامهمقالهکتابنوع منبع

510177440974220فراوانی

بحث و نتیجه گیری
 هدف از این تحقیق، بررسی مقاله های چاپ شده در نشریه های 
ـ پژوهشی داخلی کشور با موضوع گردشگری ورزشی در  علمی 
بازه زمانی 1388–1398 بوده  است. محققان به دنبال این بودند 
که وضعیت چهار بعد کلی )شناختاری، ساختاری، عملکردی، 

استنادی( مقاله ها را در حوزه پژوهشی بررسی کنند.
در  مهمی  نقش  گردشگری ورزشی  به ویژه  و  گردشگری 
تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی 
و زیست محیطی جوامع گوناگون بشری ایفا می کند )رهبری 
سازمان  گزارش  جدیدترین  براساس   .)1396 گودرزی،  و 
گردشگری جهانی،1 این صنعت در سال 2018، بیش از 1/4 
میلیارد گردشگر و بالغ بر 1/448 میلیارد دالر درآمد در سطح 
جهان داشته  است )WTO, 2019(. در همین راستا، براساس 
گزارش مرکز آمار ایران درخصوص صنعت گردشگری کشور، در 
سال های اخیر، تعداد گردشگران داخلی به بیش از 76 میلیون 
نفر رسیده و تعداد گردشگران خارجی بالغ بر 6 میلیون نفر بوده 
است )مرکز آمار ایران، 1395(. با بررسی این گزارش، شاهد 
جهشی در تعداد گردشگران و توسعه صنعت گردشگری در این 
سال ها بوده ایم و ازآنجاکه یکی از عوامل پیشرفت در کشورها و 
جوامع گوناگون، توجه خاص به امر پژوهش است و اصواًل هر 
نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی 
دارد؛ ازاین رو یافته های پژوهش در تأیید این موضوع نشان 
1. World Tourism Organization )WTO(

داد که با پیشرفت روزافزون صنعت گردشگری و به خصوص 
گردشگری ورزشی، نگرش مسئوالن نشریه های  علمی متعدد 
در کشور به پژوهش های حوزه گردشگری ورزشی مثبت بوده و 
به این موضوع به منزله حوزه اولویت دار و بااهمیت می نگرند و 
به دنبال آن، عالقه پژوهشگران نیز برای تحقیق در این حوزه 
افزایش یافته و همچنین تعداد پژوهش های علمی منتشرشده 
در داخل کشور هم تحت تأثیر توسعه این صنعت قرار گرفته  
است؛ به گونه ای که در چند سال اخیر، رشد چشمگیری در 

تعداد مقاالت در حوزه گردشگری ورزشی مشاهده می شود.
     نتایج نشان داد که میانگین زمان فرایند پذیرش مقاله های 
ـ پژوهشی، پنج ماه بوده  است  چاپ شده در نشریه های علمی 
که به نظر زمان معقول و منطقی می رسد. پیشنهاد می شود 
اتالف  کاهش  و  داوری  زمان  کاهش  و  کارایی  افزایش  برای 
وقت محققان، زمان میانگین تا حد امکان کاهش یابد. دالیل 
روند افزایش زمان فرایند بررسی مقاله ها می تواند تعداد زیاد 
مقاله های ارسال شده در موضوع هایی غیر از گردشگری ورزشی 
باشد که این امر به علت عام بودن حیطه عملکرد نشریه ها و 
فقدان  انگیزه رد داوران و طوالنی بودن فرایند ارسال، داوری 
و بازنگری است. برای جلوگیری از افزایش این مدت، پیشنهاد 
می  شود که نشریه ای تخصصی به مقاله های مرتبط با موضوع 
سایر  در  عالوه  برآن،  یابد.  اختصاص  گردشگری ورزشی 
نشریه های تخصصی، درصد مشخصی برای چاپ مقاله هایی 

با محوریت گردشگری ورزشی در نظر گرفته شود. 
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نشریه های  بین  از  که  آن است  از  یافته های تحقیق حاکی 
فصل نامه های  به ترتیب  کشور،  داخل  پژوهشی  ـ  علمی 
ورزش  توسعه  و  مدیریت  تهران،  دانشگاه  مدیریت ورزشی 
پژوهشگاه  مدیریت ورزشی  مطالعات  و  گیالن  دانشگاه 
تربیت بدنی بیشترین مقاله ها را در این حوزه منتشر کرده اند. 
می توان  حوزه  این  به  نشریه ها  این  بیشتر  توجه  دالیل  از 
ساختار  در  آن  تأثیر  و  گردشگری ورزشی  زیاد  اهمیت 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست جامعه میزبان 
دانست و همچنین می توان اظهار کرد که گردشگری ورزشی 
و ابعاد متعدد آن، یکی از موضوعات بااهمیت و مهم برای 
می رود.  به شمار  نشریه ها  این  مسئوالن  و  پژوهشگران 
همچنین نتایج تحقیق ارتباط ویژه بین مدیریت ورزشی و 
گردشگری ورزشی را نشان می دهد. گفتنی است این نشریه ها 
از فصل نامه های معتبر در حوزه مدیریت ورزشی در ایران اند 
متمرکز  به صورت  مدیریت ورزشی  حوزه  در  توانسته اند  که 
فعالیت کنند و در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( نیز 

نمایه شوند.
سازمان  و  جامعه  از  مهمی  بخش  کاری  گروه های  امروزه 
)Lubbers, 2011( و تأثیرات کار گروهی هم  به شمار می روند 
در سطح سازمان و هم در سطح گروهی و هم در سطح فردی 
مشهود است. ازجمله این تأثیرات، نوآوری و تسریع امور 
در  همکاران، 1397(.  و  )ملک پور  است  کیفیت  تضمین  و 
تأیید این موضوع، یافته های تحقیق نشان داد که روند کار 
گروهی در انجام پژوهش ها در حوزه گردشگری ورزشی رو به 
افزایش است؛ به طوری که 95 درصد از مقاله های بررسی شده 
در  می شود  پیشنهاد  شده  است،  نوشته  گروهی  به صورت 
گروه  اعضای  مشارکت  چگونگی  و  سهم  مقاله ها  ابتدای 

پژوهش گزارش شود. 
در عصر حاضر، تحول عظیمی در ارزش ها و نگرش های مردم 
و مسئوالن درباره نقش و جایگاه زنان در عرصه های گوناگون 
زنان  خودشکوفایی  و  خودباوری  موجبات  که  شده  ایجاد 
در عرصه های علمی را همچون سایر عرصه ها فراهم کرده  
است )احمدزاده، 1382(. در آمارهای موجود، اگرچه سهم 
زنان در عرصه آموزش عالی در نقش دانشجو امروز باالتر از 
50 درصد است، اما در عرصه هیئت علمی، متوسط حضور 
زنان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و آزاد کمتر از 30 
درصد است که این سهم با ظرفیت های بالقوه زنان کشورمان 
بااین حال،   .)1397 سیما،  و  صدا  )خبرگزاری  دارد  فاصله 
یافته های تحقیق نشان داد که پژوهشگران زن سهم اندکی 
در مقاله های بررسی شده دارند. اگر سطح کالن جامعه ایران 
را بررسی کنیم، حضور کم رنگ زنان در پست های مدیریتی، 
حوزه  در  به ویژه  ـ  قانون گذاری  و  اجرایی  تصمیم گیری، 
خاص،  به طور  گردشگری ورزشی  و  عام  به طور  گردشگری 

عالوه براین،  و  بوده  است  تأثیرگذار  هم  مقاله ها  نگارش  در 
تعداد اندک بانوان هیئت علمی در دانشگاه ها )سایت وزارت 
علوم، 1398(، پایین بودن تعداد بانوان درحال تحصیل در 
رشته های مربوط به گردشگری ورزشی و فقدان خودباوری و 
اعتماد به نفس آن ها در پژوهش )مالیی و همکاران، 1399( را 

می توان از دالیل این مورد اشاره کرد. 
نتایج پژوهش حاکی از آن است که پژوهشگران رشته های 
و  اقتصاد،  جغرافیا،  مدیریت ورزشی،  مانند  گوناگون، 
و  پرداخته اند  گردشگری ورزشی  موضوع  به  محیط زیست 
هریک به نوعی در پی یافتن پاسخ به ابهامات گردشگری ورزشی 
درحوزه رشته خود شده اند. با توجه به این پراکندگی، به راحتی 
برد.  پی  گردشگری ورزشی  چندوجهی  ماهیت  به  می توان 
با توجه به این که هر نویسنده و پژوهشگری عالقه مند است 
حاصل کار خود را در مجله یا نشریه ای منتشر کند و این شیوه 
متعارفی در محیط های دانشگاهی است )حافظ نیا، 1386: 
302( و ازآنجاکه نتایج تحقیق نشان داد، اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلِی وابسته به واحدهای مختلف 
دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران و واحدهای دانشگاه پیام نور، 
به ترتیب بیشترین پژوهش ها را در حوزه گردشگری ورزشی 
ـ  علمی  فصل نامه های  وجود  همچنین  داده اند.  انجام 
پژوهشی با حوزه عملکردی مرتبط با گردشگری وابسته به 

این دانشگاه ها، می تواند دلیلی برای این روند باشد.
 در بررسی پارامترهای ُبعد کلی وضعیت ساختاری مقاله های 
از  یافته ها نشان داد که 43 درصد )61 مورد(  بررسی شده، 
مقاله های حوزه پژوهش فاقد بخش نتیجه گیری در چکیده 
از  یکی  نتیجه گیری  بخش  ازآنجاکه  هستند.  خود  فارسی 
به شمار می رود،  اجزای اصلی در چکیده مقاله های علمی 
باید با استفاده از کلمات ساده و قابل فهم، پیام و نتیجه کلی 
تحقیق را به خواننده منتقل کند. از دالیل این مورد می توان 
توسط  ساخت مند  قالبی  ارائه نکردن  یا  اجباری نکردن  به 
مسئوالن نشریه ها به نویسندگان اشاره کرد که باعث شده 
نویسندگان نتیجه گیری و پیشنهادهای ملموسی برای حل 
مقاله های  از  به عالوه، 70 درصد  ندهند.  ارائه  مسئله خود 
چاپ شده فاقد چکیده انگلیسی بودند. با توجه به این که در 
دهه های اخیر زبان انگلیسی متعاقب پدیده جهانی شدن، 
برای  جدید  چالشی  و  یافته  گسترش  بی سابقه ای  به طور 
همچنین  کرده  است،  ایجاد  غیرانگلیسی زبان  کشورهای 
توجه  مورد  زبان  این  که  می کند  ایجاب  جهانی  ارتباطات 
مناسبات  عرصه  در  تا  گیرد  قرار  غیرانگلیسی زبان  جوامع 
سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پژوهشی از دیگر جوامع عقب 
نمانند )احمدی پور، 1387(؛ با توجه به این موضوع و روند 
پژوهشی در داخل  ـ  بین المللی شدن فصل نامه های علمی 
کشور، شایسته است که چکیده انگلیسی مقاله ها به همراه 
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متن اصلی چاپ شود و همچنین قالب ساخت مند چکیده ـ 
که شامل بخش های مجزای هدف و زمینه، روش شناسی، 

ـ به نویسندگان ارائه شود.  یافته ها و نتیجه گیری است 
     با توجه به این موضوع که مبانی  نظری چارچوبی پایه ای است 
که تمامی طرح پژوهش براساس آن چیده می شود، محقق با 
مطالعه  به  پژوهش  فرضیه های  و  سؤاالت  اهداف،  به  توجه 
چارچوب  در  منطقی  نظمی  براساس  و  می پردازد  سوابق 
برقرار  ارتباط  مناسب، میان موضوع خود و مطالعات قبلی 
به  به آغاز شکل گیری هر پدیده  می کند. همچنین رسیدن 
محقق در شناخت بهتر موضوع کمک می کند و این کار باعث 
سرعت عمل تحقیق می شود )رحیمی و زمانی، 1388: 78(. 
یافته های پژوهش گویای این بود که 70 درصد از مقاله های 
ـ پژوهشی بررسی شده در حوزه گردشگری ورزشی فاقد  علمی 
بخش مجزای مبانی  نظری بودند و از نظریه خاص یا مشخصی 
به  منزله پشتوانه نظری استفاده نکرده بودند. استفاده نکردن 
از مبانی  نظری یا فقدان قسمت مجزای مبانی  نظری در قالب 
و  کارایی  کاهش  و  نتایج  انحراف  باعث  مقاله های چاپ شده 
اثربخشی پیشنهادهای برخواسته از مقاله ها می شود. دالیل 
این امر را می توان سطح پایین شناخت نویسندگان مقاله ها 
از مبانی  نظری کالسیک یا جدید مرتبط با گردشگری ورزشی 
و ابعاد گوناگون آن و ناتوانی در بسط نظریه یا الگو در بستر 

گردشگری دانست.
     در بررسی پارامتر روش ها و تکنیک های استفاده شده در 
نتایج مؤید این بود که 93 درصد  مقاله های حوزه پژوهشی 
ار مقاله ها از نوع کاربردی و 7 درصد از نوع توسعه ای بودند و 
همچنین ماهیت 96 درصد از مقاله های بررسی شده کّمی، 
2 درصد کیفی و 2 درصد از نوع آمیخته بودند. براین اساس 
رویکرد کّمی محبوب ترین رویکرد اجرای پژوهش ها در حوزه 
گردشگری ورزشی است. از علل عالقه مندی نویسندگان به 
تحلیل های کّمی در اکثر پژوهش های بررسی شده، می توان 
به سهولت روش های آن، کاربرد آسان نرم افزارها و فراگیرشدن 
انواع  ازآنجا که  کرد.  اشاره  تحقیقات  انجام  در  تحلیل  این 
گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی با ابعاد گوناگون اخالقی، 
رفتاری و افکار انسان ارتباط تنگاتنگ دارد، برای حل مسائل 
همچنین  و  کیفی  رویکرد  از  استفاده  حوزه،  این  به  مربوط 
رویکرد آمیخته در پژوهش ها به  علت تداخل و حضور مستقیم 
به  پژوهشگران  دستیابی  در  بسزایی  تأثیر  می تواند  محقق 
اطالعات عمیق تر مربوط به موضوع بررسی شده داشته باشد. 
نیازمند  گردشگری ورزشی  به  مربوط  مطالعات  درمجموع، 
تقویت جنبه های کیفی و آمیخته و همچنین کاربست این 
تحقیق های  که  به طوری  است؛  پژوهشی  رویکردهای  نوع 
کیفی با داده هایی سروکار دارند که واقعیت های مطالعه شده را 
به صورت کالمی، تصویری یا امثال آن نمایان و تحلیل می کنند 

و این نوع تحقیق بر معنایی تأکید دارد که افراد ذیربط از پدیده 
مطالعه شده در ذهن دارند و با رویکرد تفسیری و طبیعت گرایانه 

انجام می شود )امیری و نوروزی، 1394: 73(.
     مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در پژوهش های مرورشده 
و مدارک  اسناد  و  به ترتیب پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده 
داده ها  گردآوری  برای  استفاده شده  ابزارهای  ترکیب  است. 
به گونه ای است که درمجموع، 96 پژوهش از منابع داده اولیه 
استفاده کرده اند؛ این یکی از نقاط قوت پژوهش های مرورشده 
 است و علت این روند هم می تواند سهولت در طراحی، توزیع 
سطح  بررسی  همچنین  باشد.  پرسش نامه ها  جمع آوری  و 
تحلیل یافته ها نشان داد که بررسی نظریات و عقاید مدیران 
ارشد و خبرگان در حوزه گردشگری ورزشی بیشتر مورد توجه 
پژوهشگران قرار گرفته  است و این موضوع بیانگر این واقعیت 
سطح  در  گردشگری ورزشی  با  مرتبط  موضوع های  که  است 
جغرافیایی  منطقه  بررسی  در  است.  ارشد  مدیران  تحلیل 
مطالعه شده، یافته های نشان داد که بعضی از استان ها بیشتر 
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. علت های این امر 
عبارت اند از: جمعیت زیاد، وجود اماکن ورزشی استاندارد، 
و  استان ها  این  در  حرفه ای  باشگاه های  و  تیم ها  فعالیت 
برگزاری مسابقات گوناگون )گراوند و همکاران، 1392؛ نوبخت 

و همکاران، 1393؛ معصومی جناقرد، 1397(.    
بررسی شده،  مقاله های  عملکردی  وضعیت  بررسی  در       
خود  مقاله های  در  پژوهشگران  که  بود  آن  مؤید  یافته ها 
برنامه ریزی  و  مدیریت  با  مرتبط  موضوع های  به  به ترتیب 
و  فرهنگی  مسائل  و  اقتصاد  بازاریابی،  گردشگری ورزشی، 
اجتماعی گردشگری ورزشی تأکید داشته اند؛ از علل این روند 
می توان به وجود مشکالت زیاد در حوزه مدیریت و برنامه ریزی 
گردشگری ورزشی اشاره کرد؛ زیرا گردشگری ورزشی در کشور 
هنوز فاقد ساختار و مدیریت مشخص است. وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
وجودی که تفاهم نامه ای در تاریخ 1394/06/16 برای همکاری 
در حوزه گردشگری ورزشی منعقد کردند )سایت وزارت میراث 
از  هیچ یک   ،)1394 صنایع دستی،  و  گردشگری  فرهنگی، 
اقدامات توافق شده در متن تفاهم نامه، مانند توسعه و ارتقای 
علمی  همکاری های  ظرفیت ها،  معرفی  گردشگری ورزشی، 
ـ پژوهشی، و توسعه سرمایه گذاری به نتیجه خاصی نرسیده 
است. تنها اقدامی که طی این مدت انجام شده، تأسیس موزه 
ورزش است. همچنین با افزایش تعداد گردشگران، به ویژه 
برنامه ریزی  و  مدیریت  دنیا،  سراسر  در  گردشگران ورزشی 
در این حوزه هم به یکی از چالش های بااهمیت تبدیل شده 
 است. در همین راستا، بررسی و تحلیل مفاهیم مرتبط با این 
شایسته  گرفته  است.  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  موضوع 
است مسئوالن نشریه ها به منظور حفظ تنوع موضوعی مرتبط 
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با گردشگری ورزشی سیاست ها و تمهیدات الزم اتخاذ کنند که 
همواره بتوانند مؤلفه های تأثیرگذار در گردشگری ورزشی را در 

سطوح گوناگون رصد کنند.
     گردشگری و اقسام آن نقش مهمی در احیا و متنوع سازی 
اقتصادی جوامع ایفا می کند، اما درعین حال می تواند باعث 
فضای  و  اقتصادی  اجتماعی،  محیط  در  تغییراتی  ایجاد 
این  که  تأثیراتی  همچنین  شود.  گوناگون  جوامع  زیستی 
اقتصادی،  به صورت  می تواند  می گذارد  جامعه  در  صنعت 
ره آوردهای  معمواًل  باشد.  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
صنعت گردشگری بسیار پیچیده و در مناطق گوناگون متفاوت 
است )چاک. وای. گی، 1390: 323(؛ در بررسی مؤلفه های 
مقاله های  در  گردشگری ورزشی  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار 
تأثیرگذار در گردشگری ورزشی در  بررسی شده، مؤلفه های 
کیفیت  بین،  این  در  که  شد  دسته بندی  کلی  دسته  شش 
مورد  بیشتر  میزبان  جامعه  محیط  شرایط  و  زیرساخت ها 
در  این که  به  توجه  با  گرفته  است.  قرار  پژوهشگران  توجه 
ارائه خدمات  از مهم ترین کاربری شهرها  عصر جدید یکی 
گردشگری به شکل های گوناگون است، برای رسیدن به این 
حوزه،  این  با  مرتبط  محیط  شرایط  و  زیرساخت ها  هدف 
پژوهشگران  راستا،  همین  در  می کند.  ایفا  بسزایی  نقش 
کیفیت  مفهوم  تأثیر  خود  پژوهشی  ـ  علمی  مقاله های  در 
زیرساخت و شرایط محیط را بیشتر از سایر عوامل مطالعه 
کرده اند و همچنین مؤلفه های تأثیرپذیر از گردشگری ورزشی 
مطالعه شده در این مقاله ها، در پنج دسته کلی شناسایی شدند 
که توسعه صنعت گردشگری در بخش اعظمی از این مطالعات 
مدنظر نویسندگان بوده  است؛ چراکه صنعت گردشگری به 
طور عام و گردشگری ورزشی به طور خاص درحکم بزرگ ترین 
به  توجه  می آیند.  به  شمار  دنیا  در  صنعت  متنوع ترین  و 
با  برای کشورها  این صنعت عظیم  از  تأثیرپذیر  مؤلفه های 
هدف پیشبرد آن، بسیار حیاتی و مهم است. در تأیید این 
مطلب، پژوهشگران در مطالعات علمی خود سهم عمده ای را 
به تحلیل مؤلفه های مؤثر به منظور توسعه گردشگری ورزشی 
ازاین رو پیشنهاد می شود که شناسایی  اختصاص داده اند. 
پیامدها و تأثیرات به جامانده از گردشگری ورزشی درحکم 
و  برنامه ریزی  به منظور  علمی  مطالعات  در  مستقل  متغیر 
مدیریت توسعه گردشگری ورزشی و افزایش فواید حاصل از 
آن و کاهش زیان های احتمالی یا تأثیرات منفی در جوامع 
میزبان و درنهایت دستیابی به توازن و توسعه پایدار جوامع 

میزبان، بیشتر به دست پژوهشگران تحلیل و بررسی شود.
     با توجه به این که مجموعه منابع علمی، که محقق در پژوهش 
خود به آن ها استناد می کند، از مهم ترین معیارهای سنجش 
کیفیت علمی تحقیق به شمار می آیند، اگر منابع از آن دسته 
از ارزش علمی باالیی  منابع معتبر و صادق باشد، تحقیق 

رضایت مندی  و  اطمینان  درنهایت  و  بود  خواهد  برخوردار 
بیشتری را به دنبال خواهد داشت )عسکری، 1391(؛ در تأیید 
این موضوع، بررسی یافته های تحقیق درخصوص وضعیت 
بعد استنادی مقاله های بررسی شده گویای این بود که منابع 
و مآخذ استفاده شده در مقاله ها از منابع فارسی و التین بوده 
همچنین  و  است  شده  استفاده  منبع  درمجموع، 2987  و 
میانگین تعداد منابع استناد شده در مقاله ها، 29 منبع است؛ 
پژوهشی  ـ  علمی  مقاله های  منابع  تعداد  می رسد  نظر  به 

چاپ شده در حوزه گردشگری ورزشی مناسب است.
    در این تحقیق با مرور نظام مند چهار ُبعد کلی )شناختاری، 
منتشرشده  مقاله های  استنادی(،  عملکردی،  ساختاری، 
در حوزه گردشگری ورزشی بررسی شد. به منظور بهترشدن 

وضعیت مقاله ها پیشنهادهای زیر می تواند مؤثر باشد:
1( تشویق زنان پژوهشگر با هدف انجام تحقیق هایی با موضوع 

مرتبط با گردشگری ورزشی؛
2( مشخص شدن مقاله های مستخرج از رساله، پایان نامه و 

طرح های پژوهشی؛
3( التزام به چارچوب نظری خاص در نگارش مقاله ها؛

4( کاربرد بیشتر روش تحقیق کیفی در انجام پژوهش ها؛
5( ادغام روش شناسی ها )کّمی و کیفی( برای دستیابی به 

نتایج غنی تر. 
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بر  گردشگری ورزشی  مقاصد  از  ادراک شده  کیفیت  »تأثیر 
رضایت و تمایل به بازدید مجدد«. نشریه مدیریت ورزشی، 

دوره 10، شماره 1، ص 32-17.
رسانه های  »نقش   .)1396( حسن  اسدی،  و  مجید  جاوید، 
جمعی در توسعه گردشگری ورزشی«. پژوهش های فیزیولوژی 

و مدیریت در ورزش، دوره 9، شماره 4، ص 43-29.
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و  محمود  گودرزی،  حسن،  اسدی،  مجید،  جاوید، 
و  اینترنت  »نقش   .)1391( احسان  محمدی ترکمانی، 
مجله  گردشگری ورزشی«.  بازاریابی  در  نوین  رسانه های 
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 3، 

ص 49-43.
 .)1394( بهنام  تقی پور،  و  حسن  الماسی،  مجید،  جاوید، 
»گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان«. 
مجله مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 32، ص 13-

.31
جعفری، سلمان، محمدی، علی و خدایاری، عباس )139۷(. 
»بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان 
شرقی و ارتباط آن با مشکالت گردشگری ورزشی )مطالعه 
و  تراکتورسازی  تیم  دو  فوتبال  بازی  تماشاگران  موردی: 
سایپا(«. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 

14، شماره 27، ص 154-141.
جهانگردی   .)1390( ادواردو  فایوسوال،  و  گی  وای.  چاک. 
محمد  و  پارسائیان  علی  ترجمه  جامع.  چشم اندازی  در 

اعرابی،تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
»بررسی   .)1395( آرام  کریمی،  و  ایمان  چقاجردی، 
گردشگری ورزشی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی 
SWOT-ANP«. نشریه میراث و گردشگری، دوره 1، شماره 3، 

ص 53.
 .)139۷( رضا  ملک آبادی،  مختاری  و  ایمان  چقاجردی، 
زیر  لحاظ  از  اصفهان  شهر  گانه   15 مناطق  »سطح بندی 
 .»HDI مدل  از  استفاده  با  گردشگری ورزشی  ساخت های 
فصل نامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دوره 

10، شماره 4، ص 30-21.
و جلیلیان،  ایمان، مختاری ملک آبادی، رضا  چقاجردی، 
لعیا )1396(. »تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های 
استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی«. نشریه علوم 

جغرافیایی، دوره 13، شماره 27، ص 60-35.
حافظ نیا، محمدرضا )1386(. مقدمه ای بر روش تحقیق در 

علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
ادیال باف مقدم،  و  حسن  فهیم دوین،  حامد،  حسین پور، 
ریحانه )1393(. »بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی 
کشتی باچوخه به جاذبه های طبیعی ورزشی و گردشگری 
دوره 6،  ورزشی،  اسفراین«. مطالعات مدیریت  شهرستان 

شماره 23، ص 78-67.
 .)1394( نوشین  اصفهانی،  و  مرجان  سیده  حسینی، 
برای  آلمان  بازار گردشگری ورزشی شهر کلن  »بخش بندی 
ـ  طبیعی  جاذبه های  و  ملیت  براساس  خارجی  گردشگران 
ورزشی«. فصل نامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در 

ورزش، دوره 7، شماره 2، ص 33- 45.

امیرنژاد،  محمدحسین،  سید  رضوی،  مهرزاد،  حمیدی، 
 .)1389( اعظم  فضلی درزی،  و  شهرام  شفیع زاده،  سعید، 
)ایران(«.  کشور  گردشگری ورزشی  استراتژی  »تبیین 
پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 6، شماره 

12، ص 51.
خاکپور، براتعلی، امینی، مرضیه، عباسی، الهه و خداداد، 
گردشگری ورزشی  توسعه  »امکان سنجی   .)1398( مهدی 
مجله  مراغه«.  چای  صوفی  رودخانه  در  کانوپولو  قایقرانی 

جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 4، ص 199-183.
خسروی مهر، حمیده، قدیری معصوم، مجتبی و رضوانی، 
گردشگری  توسعه  راهبردهای  »ارائه   .)1395( محمدرضا 
مجله  مینودشت(،  شهرستان  موردی:  )مطالعه  ورزشی 
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 

19، ص 115-105.
افشار  هنرور،  و  هاشم  کوزه چیان،  مهدی،  خطیب زاده، 
)1392(. »نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل 
مدیریت  مطالعات  مجله  ورزشی«.  گردشگران  بازگشت  به 

ورزشی، دوره 5، شماره 17، ص 191.
افشار  هنرور،  و  هاشم  کوزه چیان،  مهدی،  خطیب زاده، 
)1393(. »عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از 
دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقالل و پرسپولیس«. 

نشریه مدیریت ورزشی، دوره 1، شماره 1، ص 55-39.
خواجه پور، اکرم و دوستی، مرتضی )1395(. »بررسی نقش 
مدیریت ارتباط با مشتری درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی 
از دیدگاه ورزشکاران و کارکنان المپیاد کارگری بانوان کشور«. 
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره پنجم، شماره 

17، ص 12۷-115.
»بررسی   .)1396( مرتضی  دوستی،  و  اکرم  خواجه پور، 
مدل  به کارگیری  با  گردشگری ورزشی  توسعه  راهکارهای 
لیندگرین )مطالعه موردی: بام سبز رامسر(«، برنامه ریزی و 

توسعه گردشگری, دوره 6، شماره 20، ص 130-115.
ابوالفضل  درویشی،  و  مرتضی  دوستی،  اکرم،  خواجه پور، 
استان  گردشگری ورزشی  جاذبه های  »تحلیل   .)1396(
 .»AHP و SWOT خراسان  رضوی با استفاده از مدل ترکیبی

نشریه گردشگری علم و فرهنگ، دوره 4، شماره 7 ص 53.
خواجه پور، اکرم، رضوی، سیدمحمدحسین، دوستی پاشا، 
مرتضی و فرزان، قرزام )1395(. »شناسایی و اولویت بندی 
توسعه  راستای  در  ورزشی  اماکن  زیرساخت های 
شهر  ورزشی  اماکن  موردی:  مطالعه  گردشگری ورزشی، 
جویبار«. نشریه گردشگری علم و فرهنگ، دوره 4، شماره 5، 

ص 61 - 65.

دستوم، صالح و سوادی، مهدی )1396(. »طراحی چارچوب 
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فصل نامه  گردشگری ورزشی«.  صنعت  در  کارآفرینی  توسعه 
جغرافیا )برنامه ریزی منطقه ای(، دوره 7، شماره 2، ص 249-

.265
امیر )1391(.  و اخالصی،  کرمانشاه، علی  دیواندری، علی، 
»ارائه مدل برندسازی برای کالن پروژه های تفریحی، اقامتی، 
تئوری  براساس  بومی  رویکرد  با  کشور  گردشگری ورزشی 
مبتنی بر داده ها«. پژوهش نامه بازرگانی، دوره 17، شماره 65، 

ص 64-27.
ذوالفقاری، حسن، بساطی، میترا و مظلوم، کتایون )1398(. 
»بررسی ظرفیت های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران 
ساحلی«.  و  ورزشی  گردشگری  فعالیت های  گسترش  برای 
آمایش جغرافیایی فضا، دوره 9، شماره 31، ص  فصل نامه 

.11-1
رحیمی، قاسم و زمانی، علیرضا )1388(. مقدمه ای بر روش 

تحقیق در تربیت بدنی، انتشارات فرزانگان زاینده رود.
رسولی، سوسن و نارنجچی شتربانی، فهیمه )1394(. »بررسی 
جذب  در  آذربایجان شرقی  استان  جغرافیایی  پتانسیل 
 ،15 دوره  جغرافیایی،  فضای  فصل نامه  گردشگرورزشی«. 

شماره 51، ص ۷3-63.
رضازاده، سیاوش و مرادیان حقی گروسی، روشنک )1395(. 
»ارزیابی توانمندی های اقلیم برای گردشگری ورزشی )مطالعه 
موردی: بخش سنگر شهرستان رشت(«. نشریه جستارهای 

اجتماعی، دوره 1، شماره 2، ص 101.
رضوی، سید محمدحسین، حسینی، سید عماد و خواجه پور، 
اکرم )1392(. »بررسی جاذبه های طبیعی اثرگذار بر توسعه 
مدیریت  پژوهش نامه  مازندران«.  استان  گردشگری ورزشی 

ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 9، شماره 17، ص 30-15.
ذبیحی،  و  مرتضی  دوستی،  محمدحسین،  سید  رضوی، 
اسماعیل )1395(. »بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب 
بازاریابی  بر  تأکید  با  مازندران  استان  به  گردشگران ورزشی 
نو در جغرافیای  گردشگری ورزشی«. فصل نامه نگرش های 

انسانی، دوره 9، شماره 1، ص 138-121.
مرادیان   و  حسن  فرج زاده،  بهمن،  رمضانی گورابی، 
حقی گروسی، روشنک )1391(. »ارزیابی شرایط اقلیم برای 
گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر«. فصل نامه نگرش های 

نو در جغرافیای  انسانی، دوره 5، شماره 1، ص 239-22۷.
و  »بررسی   .)1396( ابوالفضل  گودرزی،  و  سمیه  رهبری، 
اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان«. 

نشریه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 2، ص 98-81.
و  »بررسی   .)1396( ابوالفضل  گودرزی،  و  سمیه  رهبری، 
اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان«. 

نشریه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 2، ص 98-81.
 .)1384( ابوالفضل  محمدی،  و  شمس السادات  زاهدی، 

»فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص 
پژوهش های گذشته«. مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، 

دوره 12، شماره 47، ص 79-51.
خسرویزاده،  و  محمد  احسانی،  کریم؛  زهره وندیان، 
اسفندیار)139۷(. رتبه بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه 
صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله 
مراتبی)AHP(، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 

.42-29 ،)2۷(14
ابوالفضل  فراهانی،  و  عبدالحمید، هنری، حبیب  زیتونلی، 
)1390(. »شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان 
ورزشی،  مدیریت  در  معاصر  پژوهش های  نشریه  گلستان«. 

دوره 1، شماره 1، ص ۷1.
سایت خبرگزاری صدا و سیما )1397(. گزارشی از نقش زنان 
https://www. ،2307165 :در عرصه های علمی کشور، کد خبر

 iribnews.ir /2307165

امور  سایت وزارت علوم )1398(. »دومین نشست مشاوران 
https://www. .48762 : زنان و خانواده دانشگاه ها«، کد خبر 

msrt.ir/fa/news/48758

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  سایت 
و  میراث فرهنگی  سازمان  همکاری  »تفاهم نامه   .)1394(
https://www.mcth. .5526 : وزارت ورزش و جوانان«، کد خبر

ir//news/5526

سجادی، سیدنصراهلل و افروزه، محمدصادق )1391(. »طراحی 
مفهومی سیستم اطالعات گردشگری ورزشی«. مجله مطالعات 

مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 15، ص 128-111.
سنایی، محمد و شیخوند، شیما )139۷(. »بررسی وضعیت 
 SWOT گردشگری ورزشی شمال شهر تهران بر اساس تحلیل
از دیدگاه کارشناسان«. فصل نامه مطالعات راهبردی ورزش و 

جوانان، دوره 16، شماره 38، 112-101.
بهاره  سلیمانی تپه سری،  فرشاد،  تجاری،  وحید،  شجاعی، 
قوت  نقاط  »تحلیل   .)1391( مرتضی  پاشاکالیی،  دوستی  و 
پژوهش نامه  مازندران«.  استان  گردشگری ورزشی  ضعف  و 

مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 8، شماره 15، ص 15.
و  مهرعلی  نژاد،  همتی  بهمن،  سجهرودی،  شهریاری 
اتحادهای  »شناسایی   .)1394( اسماعیل  ملک اخالق، 
استراتژیک در توسعه گردشگری ورزشی استان های شمالی 
ایران«. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 30، 

ص ۷0-55.
و  مهرعلی  همتی نژاد،  بهمن،  شهریاری  سجهرودی، 
جاذبه های  »اولویت بندی   .)1394( اسماعیل  ملک اخالق، 
استان های  توریسم ورزشی  توسعه  در  گردشگری ورزشی 
شمالی ایران«. مجله مدیریت و توسعه ورزش، دوره 4، شماره 

1، ص 33-19.
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الگوی  »تدوین   .)1398( لقمان  کشاورز،  و  حسن  صافدل، 
پژوهش های  مجله  ورزشی«.  گردشگری  بر  مؤثر  عوامل 
کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 30، ص ۷6-63.

ضیائی، فاطمه، موسوی گیالنی، سیدرضا و نژاد سجادی، 
ورزشی  گردشگری  وضعیت  »تحلیل   .)1395( سیداحمد 
استان سیستان و بلوچستان براساس مدل SWOT«. نشریه 
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره 13، 85-73.

عباسی، سلیم، باقری، قدرت اهلل و عسگری، روح اهلل )139۷(. 
»تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزش زمستانی در استان 
چهارمحال و بختیاری«. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، 

دوره 10، شماره 49، ص 138-115.
عباسی، مهدی و سراج زاده، سیدحسین )1394(. »مسائل 
مقاالت  ارزیابی  با  همراه  نظام مند  مرور  در  روش شناختی 
ایرانی مبتنی بر این روش«. مجله مطالعات  اجتماعی ایران، 

دوره 9، شماره 3، ص 160-132.
عبداهلل زاده، غالم حسین، گل زاده، ملیحه، قیامی راد، امیر، 
»بررسی   .)1394( حسین  محمدیان،  و  قادر  محمدی، 
اقامتی  زیرساخت های  از  ورزشی  گردشگران  رضایتمندی 
)هتل ها( در شهر تبریز«. فصل نامه فضای جغرافیایی، دوره 

15، شماره 52، ص 283-26۷.
عسکری، صادق )1391(. ننقد و بررسی منابع استنادى در 
مقاالت علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی«. فصل نامه ادب 

عربی، دوره 4، شماره 1، ص 174-153. 
آثار  »بررسی   .)1391( داوود  صالح نیا،  و  فریبا  عسکریان، 
اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر 
صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی«. مجله 

مدیریت و توسعه ورزش، دوره 1، شماره 1، ص 54-41.
 .)1396( زهرا  بستان،  و  مژگان  عظیمی  هاشمی، 
مطالعات  حوزه  در  پژوهشی  مقاالت  نظام مند  »مرور 
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