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 چکیده

ترین حوزه صنعت گردشگری، تاثیر چشمگیری بر ساختار فرهنگی، در دهه اخیرگردشگری ورزشی به عنوان درآمدزا

اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. یکی از مهمترین عوامل درتوسعه و رونق صنعت گردشگری، احساس امنیت 

ابعاد امنیت بر حضور مجدد گردشگری ورزشی تاثیر  مدلباشد . لذا هدف از تحقیق حاضر طراحی گردشگری می

فستیوال  حاضر درغیرایرانی  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه گردشگران باشد.ایران از دیدگاه گردشگران خارجی می

گیری در ( گردشگربه صورت نمونه=73nباشد که از بین آنها تعداد )های بومی و محلی استان گلستان میورزش

پرسشنامه تمایل به بازگشت ها از به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری دادهدسترس 

و پرسشنامه محقق ساخته امنیت گردشگری که کیفیت امنیت را در ابعاد امنیت جسمانی،امنیت مالی،  (2559شانک)

دهد، استفاده گردید. برای تجزیه و قرار میای مورد ارزیابی ای و امنیت مسابقهامنیت حمل و نقل، امنیت تغذیه

جهت ترسیم تحلیل مسیر ساختاری   AMOSها، آزمون پیرسون، آزمون رگرسیون و همچنین نرم افزار تحلیل داده

(، β=01/5)( و امنیت فیزیکیβ=96/5ای)نتایج تحلیل مسیر نشان داد که امنیت مسابقه تحقیق استفاده گردید.

(. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسون، مولفه P≤50/5حضور مجدد گردشگران داشتند)بیشترین تاثیر را بر 

بین ( متغیرهای اصلی پیش=683/5βو= 518/5Sig( و امنیت فیزیکی )=092/5βو=527/5Sigای)امنیت مسابقه

میز آحضور مجدد گردشگران بستگی به ایجاد موفقیت های آینده بودند.حضور مجدد گردشگران در فستیوال

های ورزشی دارد که این این هدف از طریق بهبود و ارتقاء مهارتها، دانش، در باشگاه  ابعاد مختلف امنی

 گردد.های برگزاری مسابقات حاصل میشایستگی و اثربخشی سازمان
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 مقدمه  -1

ز های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اتوجه و تاکید به کارکردهای چشمگیر و تاثیرگذار گردشگری ورزشی در حوزه
گذران کشورهای مختلف به لحاظ توانایی این صنعت در برطرف کردن دیدگاه متخصصان اقتصادی و سیاست

های متصدی و مسوول فعال در حوزه های اقتصادی سازمان ها و آژانسهای ارزی به اولویت اول برنامهچالش
(. بررسی تحقیقات روند رو به رشد در کشورهایی که صنعت گردشگری و 31گردشگری ورزشی تبدیل شده است)

ر آن شود، بیانگبویژه گردشگری ورزشی جزء ده صنعت اول و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد این کشورها محسوب می
ترین منبع درآمدزایی این جوامع، پیکره اصلی اقتصادی این کشورها را است که گردشگری نه تنها به عنوان مهم

(. در 27د)باشهای شغلی بسیار میها بوده و ایجادکننده فرصتدهد، بلکه مولد اقتصاد در سایر بخشتشکیل می
حقیقت فعال بودن صنعت گردشگری، استراتژی سیاسی به منظور مشارکت در صلح جهانی از طریق تفاهم بین 
المللی و برقراری روابط دوستانه و تعامالت فرهنگی است که به منزله برخورداری از ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی  

های کشورهای توسعه یافته ( رونق صنعت گردشگری را از مهمترین شاخص2533)3(. الدکین21شود)محسوب می
ازی اوقات سزایی، غنیهای شغلغیرمستقیم در حوزهداند. به اعتقاد وی گردشگری با تاثیرات بالقوه  مستقیم و می

راتژی ترین استهای اقتصادی کشورها، بنیادیفراغت و پیشگیری از فساد اجتماعی از طریق فعال کردن بنگاه
(. نتایج تحقیقات انجام شده در 16شود)ای، ملی و حتی شهری  محسوب میاقتصادی در سطح بین المللی، منطقه

در این صنعت موید آن است که توسعه گردشگری بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل کشورهای پیشرو 
موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و درنتیجه 

، به طور مستقیم در 2ی( به نحوی که صنعت گردشگری جهان0بهبود کیفیت زندگی مردم و رفاه اجتماعی می شود)
دهد که این آمار حاکی از آن است که صنعت میلیون فرصت شغلی دنیا را تشکیل می 392درصد یا  1حدود 

رود که تا سال دنیا را به خود اختصاص داده و انتظار می 1های رسمیگردشگری یک بخش از دوازده حوزه شغل
نگاهی اجمالی به آمار ورود گردشگران (. 33طریق ایجاد شود)میلیون فرصت شغلی از این  3/209در حدود   2530

دهد که در آن تعداد درصد را نشان می 8/86رشد قابل توجه 3178تا سال  3176خارجی به کشور ایران از سال
افزایش پیدا کرده  3176نفر در سال  027/028/2نفر به  999/395/3گردشگران خارجی ورود به کشور 

ی دیگر با توجه به سهم بسیار پایین ولی تاثیرگذار ورزش در تولید ناخالص ملی، به رغم دارا از سو (.21و37است)
های ورزشی فراوان و همچنین تنوع آب و هوایی و اقلیمی، که چیزی در حدود یک الی ها و ظرفیتبودن پتانسیل

 سود ناخالص ملی ایراندهد، سهم گردشگری از دو درصد محصول ناخالص ملی کشورهای صنعتی را تشکیل می
و در منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس بعد از بحرین و قطر جایگاه سوم را به خود 97کشور دنیا، رتبه  86از بین 

و  382گذاری در صنعت گردشگری در دنیا در جایگاه اختصاص داده است. این در حالی است که به لحاظ سرمایه
(. بنابراین توانایی بالقوه صنعت گردشگری برای 30خر قرار گرفته است)در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه آ

سازی چرخه اقتصادی کشورها مهمترین دلیل توجه و های صنایع پیر وغیراقتصادی و غنیجانشینی درسایر بخش
 د گردشگری(، در نتایج تحقیقات خود در زمینه تاثیر ابعا2556) 6باشد. در همین راستا، گراتونتوسعه این صنعت می

معادل یک هزار میلیارد  2535در حوزه اقتصادی جوامع، گزارش کرد که درآمدهای ناشی از گردشگری در سال 
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   89  ...طراحی مدل مفهومی فرایند پولشویی در فوتبال و ارائه راهکار پولشویی در فوتبال

یراساس آمار و  .(39) برسد 2525شود این رقم به دو هزار میلیارد دالر در سال باشد که پیش بینی میدالر می
نیز در دهه اخیر صنعت توریسم به دومین  3اطالعات ارائه شده توسط اتحادیه توریسم ورزشی کشور هونگ هونگ

منبع سرشار درآمد در این کشور تبدیل شده است به نحوی که بر اساس اطالعات متخصصان اقتصادی این کشور 
طریق تبادالت ارزی ناشی از رویدادهای ورزشی  وارد این میلیون دالر سرمایه از  01/ 210بیش از  2531در سال 

(. لذا پیوند میان ورزش و گردشگری حوزه توانمندی از گردشگری را ایجاد نموده است که در 30کشور شده است)
( که در آن عالوه بر درآمدهای ناشی از شرکت 26شود)ای نمایان میآن منابع اقتصادی گردشگری به صورت ویژه

ها و رونق اقتصادی سایر صنایع های ورزشی در رویدادهای ورزشی، حضور حامیان، مداخله رسانهان و تیمورزشکار
های عمرانی (، بخش28های مسافرتی)ها، آژانسداری، حمل و نقل، رستورانمرتبط با این حوزه از قبیل بخش هتل

صنعت را بیش از پیش مورد توجه قرار  های شغلی موقت و فصلی لزوم اهمیت اینو خدماتی و حتی ایجاد فرصت
های ورزشی با آداب و رسوم و اوقات فراغت (. بنابراین هر زمان که بتوان پیوندی منطقی بین فعالیت62دهد )می

(. هزار 29توان از مزایای حضور گردشگران جهت توسعه و بهبود سطح زندگی افراد بهره برد)جوامع بوجود آورد، می
حساس امنیت اجتماعی را مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر توسعه گردشگری دانسته و گزارش کرد ( ، ا3195جریبی )

ساختمانی از قبیل ساخت هتل، جاده، فرودگاه، اسکله، انواع وسایل حمل و نقل از  –های عمرانی گذاریکه سرمایه
-، سرمایه گذاریهداری آثار باستانیقبیل هواپیما، کشتی، اتومبیل، کشتی های تفریحی، صنایع غذایی تعمیرات و نگ

ای اینترنتی، بروشور، نقشه و راهنم –ای های رایانههای اطالعاتی شامل سایتهای مربوط به ایجاد و تاسیس شبکه
گردشگری و مسافرتی، مخارج مخابرات و پست، وسایل اقامتی و درآمدهای نظام بانکی که ناشی از جابه جایی ارز، 

ترین عمده باشد،و تهیه سایر اسناد بین المللی که گردشگران در کشور میزبان مورد نیاز می درآمدهای عظیم بیمه
های اقتصادی است که حول  محور این صنعت انجام می گیرد و بازخور آن اقتصاد داخلی و بین المللی را فعالیت

انسانی شامل ورزشکاران، کادر به طور کلی صنعت گردشگری ورزشی از سه عنصر منابع (. 21سازد)دگرگون می
ازقبیل قابلیت های مکان برگزاری و تجهیزات  2مربیان، سازمان هاو مسوولین برگزاری مسابقات، عناصر مرکزی

پیش بینی شده جهت تسهیل در حضور ورزشکاران، تماشاگران، خبرنگاران و حامیان مالی و عناصر غیررسمی یا 
بررسی تحقیقات و متون انجام شده در حوزه گردشگری ورزش حاکی از آن (. 3و39تشکیل شده است ) 1بازاریابان

بازاریابی  هایاست منابع اقتصادی ناشی از جذب گردشگران ورزشی موضوع مشترک بازاریابی ورزشی با سایر حوزه
و گردشگری  8، گردشگری کشاورزی9، گردشگری تاریخی0، گردشگری مذهبی6از قبیل گردشگری سالمت

شناسایی نیازها و انتظارات گردشگران و ارتقاء کیفیت باشد، لذا سایر حوزه های مرتبط با گردشگری می و 7فرهنگی
خدمات رسانی به گردشگران با هدف بازگشت مجدد گردشگران و به جریان انداختن سرمایه هدف اصلی سازمان

 دنیا ورزشی ریزانبرنامه و مسووالن تالش امروزه چنانچه .(69های فعال در حوزه گردشگری ورزشی می باشد)

هایی به یک فرصت مناسب جهت جذب و تبدیل چنین تورنمنت آنها سازیبومی و هارشته ترکردنتخصصی بر نیز
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اما با توجه به مشکالت موجود در برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ از قبیل منابع  (.23باشد)گردشگران ورزشی می
های استاندارد و تضمین و برقراری امنیت در محیطی، عدم برخورداری از زیرساختمالی، تاثیرات مخرب زیست 

و یا توریسم  3(، در چند سال اخیر حوزه جدیدی از توریسم ورزشی تحت عنوان توریسم سنتی39سطح کالن )
های پتانسیلها و به منظور استفاده از قابلیت 1با هدف برگزاری رویدادهای ورزشی در مقیاس کوچک 2فرهنگی

های سنتی و بومی مورد توجه ویژه مدیران و متخصصان صنعت گردشگری قرار گرفته است موجود در ورزش
(، انجام تبلیغات 68،61،62،18،11رسد با اینکه عواملی از قبیل کیفیت خدمات ارائه شده )اما به نظر می(.  0و29)

، برندسازی امکان ورزشی در (9،13،10ماکن دیدنی )های فرهنگی،  تاریخی و امناسب در خصوص معرفی جاذبه
( 32،29،65،66های ورزشی)های رفتاری حضور گردشگران در تورنمنت( و شناسایی انگیزه05مقاصد گردشگری )

، سطوح امنیت در ابعاد مختلف امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت حمل نقش بسزایی در جذب گردشگران ورزشی دارد
ای دغدغه اصلی متخصصان گردشگری را به خود اختصاص داده است. در عرصه گردشگری مسابقهو نقل و امنیت 

احراز امنیت در ابعاد اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی بر میزان ورود گردشگران و تمایل انها به اقامت در کشور 
، 6اخیر، طبق رویکرد نگاه خیره گردشگرهای ( و از آنجایی که در سال38میزبان و نیز سفرهای مجدد تاثیرگذار است)

 باشد. طبق این دیدگاهگردشگران در مقام یک مشارکت کننده فعال در خلق یک تجربه گردشگری  مطرح می
ای قرار دارند، درک افراد را از مناطق گردشگری امنیتی رسانهگردشگرانی که در معرض هجوم شدیدی از تصاویر غیر

های مربط به یک مکان ها و تلقیزند که مجموعه برداشتای را رقم میعمل تجربه تحت تاثیر قرار داده و در
المللی بهینه با سایر کشور و به نمایش کشیدن (. لذا اتخاذ روابط سیاسی و بین38کنند)گردشگری را خلق می

حوزه گردشگری و گذاری در ای مناسب از وضعیت امنیت داخلی کشورها با هدف به جریان انداختن سرمایهچهره
ایجاد شغل و درآمد و کسب سهم بیشتری از این حجم مالی و چرخه عظیم اقتصادی در بخش گردشگری جزء 

های گردشگران، (. اما صرف نظر از تمام انگیزه21های حوزه گردشگری می باشد)ها و برنامه های سازمانسیاست
ه باشد که این رابطه متضمن در نظر گرفتن چهار حوزان میمساله امنیت، مهمترین مساله تاثیرگذار بر ورود گردشگر

افتد، اقدامات امنیتی با هدف جلوگیری و یا به حداقل رساندن اصلی جرایمی که در ارتباط با گردشگران اتفاق می
هه مواج هایجرایم، ارزیابی خطرات احتمالی در مقاصد گردشگری و به تبع آن اقدامات امنیتی و استقرار استراتژی

(. بنابراین امنیت به عنوان 02با خطرات احتمالی کوتاه مدت و بلند مدت در یک موقعیت امنیتی خاص می باشد)
رود که در آن رابطه تنگاتنگی بین ترین اصل در توسعه گردشگری در جهان به شمار میمهمترین و زیربنایی

رزش، امنیت ورزشی به معنای ایجاد شرایط بهینه (. اما در حیطه و67گردشگری، ثبات، توسعه و امنیت وجود دارد )
حضور ورزشکاران و تماشاگران به دور از هرگونه خطر و تهدید می باشد. در حقیقت گردشگری و احساس امنیت 

اند که در آن ابعاد مختلف امنیت از قبیل تروریست، جرم و جنایت، دزدی و پدیده هایی هستند که در هم تنیده
( و از آنجایی 3ین عوامل تاثرگذار بر تجربه مجدد و اقدام به حضور دوباره تماشاگران می شود)جرایم دیگر مهمتر

ست، های ورزشی اکه پوشش تلویزیونی رویدادهای ورزشی و تراکم حضور تماشاگران دو ویژگی اصلی تورنمنت
اثرات  تواندورزشی شود، می جایی مکان رویدادهایوقوع هرگونه حادثه در جریان مسابقات که سبب تعویق یا جابه

(.  بنابراین سطوح باالی امنیت وقتی بوجود 35های ورزشی وارد نماید)اقتصادی جبران ناپذیری بر پیکره سازمان
 

1 . Traditional tourism 

2 . Cultural tourism 

3 . Small-scale sport tourism 

4 . The tourist gaze 
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های گردشگری و تسهیالت حمل و نقل و خدماتی در این صنعت آید که کیفیت غذا، بهداشت، اقامتگاه، فعالیتمی
(،  ماهیت رویدادهای امنیتی از قبیل مکان، زمان، تواتر، انگیزه، اهداف 2558)3پیزم(.  مانسفلد و 38لحاظ شود)

های رفتاری گردشگران، بازتاب حوادث امنیتی در رسانه ها حوادث امنیتی را در کنار اثرات حوادث امنیتی بر ویژگی
ردشگران را سه حوزه اصلی های متصدیان در بخش امنیت گو اثرات آن بر مقاصد گردشگری را به همراه فعالیت

(، با گزارش حوادث به وقوع پیوسته در جریان 2552)2(. امری17امنیت در صنعت گردشگری معرفی نموده اند)
اشد، لزوم بمسابقات ورزشی که ناشی از عدم استقرار اقدامات امنیتی کافی در جریان برگزاری مسابقات ورزشی می

(. لذا ایجاد امنیت در 7داند.)اقتصادی، فزهنگی و سیاسی را بیش از بیش میتوجه به این موضوع را به دلیل منافع 
بخش گردشگری ورزشی از لحظه ورود افراد تا به پایان رویداد ورزشی چالش های اصلی موجود در بخش ورزش 

 1ارانو همکو بویژه رویدادهای ورزشی بزرگ از قیبل مسابقات المپیک و جام جهانی می باشد. در همین راستا، هال 
های مدیران ورزشی در حوزه (، ایجاد اختشاش، خشونت هواداران و فعالیت های هولیگانی را از دیگر نگرانی2532)

ترین عامل گسترش گردشگری در جوامعی (.  بنابراین توسعه امنیت ملی و داخلی شاخص25دانند)استقرار امنیت می
(، نیز 3179(. اسدی و همکارن )67ر این صنعت تطبیق نمایند )خواهند خود را با کشورهای پیشرو داست که می

ضمن تاکید بر مولفه امنیت در جذب گردشگران ورزشی به ایران، اظهار داشتند که از دیدگاه گردشگران نقش پلیس 
ها در به تصویر کشیدن وضعیت امن و مورد در تامین امنیت گردشگران و توسعه گردشگری در کنار نقش رسانه

(. از سوی دیگر با توجه 2باشد)ینان کشور دو حوزه اساسی در ارتقاء سطح امنیت و جذب گردشگر ورزشی میاطم
از قبیل مسابقات المپیک  6های ورزشی بزرگبه درآمدهای حاصل از ورود گردشگران ورزشی در میزبانی تورنمنت

برگزاری مسابقات بوده است. افزایش  هایو جام جهانی، همواره ایجاد امنیت دغدغه اصلی مسوولین و سازمان
پتر کها و استادیوم های ورزشی، نصب صدها دوربین محافظتی و بکارگیری از هلیاستقرار نیروهای امنیتی در خیابان

(،  بروز آشوب و 2535) 0هال(.  06باشد)و هواپیما از مهمترین اقدامات امنیتی در جریان برگزاری مسابقات می
ند. داای انگلستان میهای ورزشی را دلیل اصلی احساس عدم امنیت تماشاگران در ورزش حرفهاختالل در رویداد

ا های ارتباطی مناسب بنتایج تحقیقات وی حاکی از آن بود که برگزاری دوره های مدیریت بحران، برقراری کانال
ارهای امنیتی کتاق کنترل و قفس راهتماشاگران و ورزشکاران و در نهایت استفاده از تکنولوژی غیرانسانی از قبیل ا

( نیز در بررسی عوامل موثر بر توسعه 3178اصفهانی )(. 39مسولین برگزاری مسابقات در فوتبال انگلستان می باشد)
ه ب گردشگری ورزش ایران  با طراحی مدل دوازده عاملی، به این نتیجه رسید که از دیدگاه گردشگران خارجی،

امنیت، اماکن و تجهیزات ورزشی و رویدادهای ورزشی و از منظر گردشگران داخلی محورهای تسهیالت و  ترتیب
(  با اشاره با تشدید 2559)9(. ژوکینگ و همکاران9خدمات، امنیت و اسکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند)

عیضات نژادی، توانایی برقراری امنیت را های تروریستی و همچنین اقدامات آشوبگرانه هواداران در حوزه تبفعالیت
 دانند. آنها طی تحقیقی در بررسی تاثیر امنیت بر مقاصد مسافرتمسوولین برگزاری مسابقات میترین دغدغه اصلی

، تهدیدات فرهنگی، 8چین، گزارش کردند که ایمنی شخصی 2557های المپیک افراد در جریان مسابقات بازی
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های های سازمانپرخاشگری و خشونت در استادیوم های ورزشی از مهمترین چالش و بروز 3تهدیدات اجتماعی
(، نیز 3177) حاجی مرادی (.00) برگزاری مسابقات از دیدگاه گردشگران ورزشی جهت شرکت در این تورنمنت بود

های مخاذ سیستداند. به اعتقاد وی، ایجاد امنیت در شهرهای مرزی، اتامنیت را مولفه اصلی توسعه گردشگری می
ها در مسیر تورهای گردشگری تا جلوگیری از اقدامات مخرب و غیرامنیتی در داخل کشور، اطمینان از ایمنی جاده

(. براین اساس مقوله امنیت 37) باشدحد زیادی متضمن برقراری امنیت و نهایتا احساس امنیت نزد گردشگران می
های عمده گردشگران و دست اندرکاران صنعت گردشگری محسوب در گردشگری به عنوان یکی از مهمترین نگرانی

 دهد، اقدامات امنیتی برایشود که متضمن در نظر گرفتن چهار حوزه جرایمی که در ارتباط با گردشگران رخ میمی
ای هجلوگیری و یا به حداقل رساندن جرایم، ارزیابی مخاطرات احتمالی در مقاصد گردشگری و تعریف استراتژی

با توجه به رشد صنعت  (. بنابراین38،12باشد )های امنیتی میاجهه با پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدت موقعیتمو
های مختلف ورزشی از سوی دیگر گردشگری و بویژه گردشگری ورزشی در ایران از یک سو و  بهبود جایگاه تیم

، های گردشگری ورزشی در حوزه های اقتصادیقابلیت کننده زمینه میزبانی مسابقات در ایران و استفاده ازکه فراهم
دوانی استان گلستان که عالوه بر حضورگردشگران فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد و بویژه مسابقات اسب

رسد شود، به نظر میداخلی، همه ساله سبب جذب بسیاری از گردشگران خارجی فعال در حوزه پرورش اسب می
ا و هار بر امنیت گردشگری ورزشی و ارتقاء عوامل موثر برآن از طریق استقرار زیرساختبررسی عوامل تاثیرگذ

خدمات حمایتی مطلوب بتواند تاثیر بسزایی در رونق گردشگری کشور و استان گلستان داشته باشد. لذا در تحقیق 
دکاووس رس پاییزه و بهاره گنبدوانی کوحاضر تاثیر ابعاد امنیت از دیدگاه گردشگران خارجی حاضر در مسابقات اسب

، مورد بررسی قرار گرفته 3های بومی و سنتی بر حضور مجدد آنها طبق مدل ارائه شده در نمودار و فستیوال ورزش
 ست.ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . مدل تفهیمی پژوهش: ابعاد امنیت و حضور مجدد گردشگران1نمودار 

 

 روش شناسی تحقیق

پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. با توجه به هدف اصلی  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی 
تحقیقی که توسعه گردشگری ورزشی استان از طریق بررسی تاثیر ابعاد امنیت در حضور مجدد گردشگران در 

 

1 . Social and cultural threats 

 ایامنیت تغذیه

 ایامنیت مسابقه

 امنیت مالی حضور مجدد گردشگران

 امنیت ترافیکی

 فیزیکی امنیت
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از لیش ی بومی گوروش و آکورس اسبدوانی گنبدکاووس، فستیوال اسب اصیل ترکمن و جشنواره کشترویدادهای 
حاضر در دو رویداد ورزشی مسابقات کورس پاییزه  3باشد، کلیه گردشگران غیرایرانیدیدگاه گردشگران خارجی می

های بومی و محلی)فستیوال اسب ترکمن و کشتی بومی استان گلستان( استان و بهاره و همچنین فستیوال ورزش
ری تحقیق قرار گرفتند. فستیوال اسب اصیل ترکمن همه ساله با حضور به عنوان جامعه آما 3191گلستان در سال 

های متفاوت های بومی و سنتی در حوزهکشورهای فعال در حوزه پرورش اسب به صورت یک فستیوال ورزش
گردد. جامعه آماری پرورش اسب و اصالح نژاد با هدف معرفی اسب اصیل ترکمن در استان گلستان برگزار می

احبه عدم امکان مصل کلیه گردشگران خارجی حاضر در دو تورنمنت استان گلستان بود اما به دلیل تحقیق شام
جامعه آماری برابر با نمونه آماری انتخاب گردید. همچنین برای  حضوری و دسترسی با کلیه گردشگران خارجی،

)پارامتر( باید تعداد  عاد پرسشنامهتعیین حجم نمونه به روش معادالت ساختاری با توجه به آنکه برای هر یک از اب
پرسشنامه باید مورد 80(  که بر اساس پنج مولفه موجود در پرسشنامه، 20داوطلب در تحقیق حضور داشته باشند) 30

گیری در دسترس در این تحقیق حضور گردشگر به صورت نمونه =73nگرفت، در نهایت تعداد استفاده قرار می
، بندی ابعاد اجتماعیها پس از مطالعه متون تخصصی امنیت گردشگری و طبقهداده آوریداشتند. به منظور جمع

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر حوزه گردشگران ورزشی، از پرسشنامه محقق ساخته که به صورت مقیاس 
 6ای، امنیت تغذیه1مل و نقل، امنیت ح2: بسیار زیاد( ابعاد امنیت مالی، امنیت جانی0: اصال تا 3لیکرت پنج گزینه ای )

نامه های پرسشاستفاده گردید. به منظور ارزیابی روایی و پایایی مطلوب گویه 9PESTبارویکرد 0ایو امنیت مسابقه
پس از انجام مصاحبه با کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مدیران ی آماری پژوهش، در جامعه

سابقات و همچنین استفاده از نظرات اساتید دانشگاه که در حوزه جهانگردی و ها مسوول برگزاری مستادی سازمان
کارشناسان و پرسشنامه بین  =10nی آزمایشی تعداد در یک مطالعهگردشگری تجربه مطالعه و تحقیق داشتند، 

های همدیران سازمان گردشگری و همچنین اساتید رشته گردشگری و جهانگردی توزیع شد که پایایی درونی گوی

پرسشنامه تمایل همچنین   (.3(گزارش گردید)جدول شماره α=81/5 – 76/5ها به روش آلفا کرونباخ )پرسشنامه
گیری تمایل آتی گردشگران در خصوص شرکت در این فستیوال استفاده ( نیز جهت اندازه2559به بازگشت شانک )

یک مطالعه تجربی با استفاده از نظر متخصصان و ها توسط محقق در نامههای پرسشگردید. پایایی درونی گویه
نامه ( روایی درونی این پرسش3192( گزارش گردید. همچنین ناظمی)10n=( ،)72/5 – 89/5=αمدیران ورزشی)

( و α()61= 82/5تفریحی )-های ورزشیرا در بررسی تعیین میزان حضور مجدد افراد شرکت کننده در مجموعه

گزارش  (  α= 71/5)تمایل به حضور در یک باشگاه تندرستی و آمادگی جسمانی به میزان ، در ارزیابی (2559بودت )
 (.6کردند)

ها توسط محقق در هتل محل اقامت گردشگران و همچنین های مربوطه، پرسشنامهپس از انجام هماهنگی
تعیین روایی سازه  به منظور آوری گردید.هنگام برگزاری رویداد ورزشی توسط محقق و همکاران توزیع و جمع

 KMOاستفاده شد و ابعاد اصلی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. مقدار شاخص  8ها از تحلیل عاملی تأییدیگویه
 

1 . Foreign tourist 

2 . Physical security 

3 .Transition security 

4 . Nutrition security 

5 . Competition security 

6 . Political, Economic, social and  Technological 

7 . Factor analysis 
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آورده  3 حاصل از تحلیل عاملی تأییدی و سطح معناداری آزمون بارتلت برای متغیرهای تحقیق در جدول شماره
در بخش آمار  SPSSها از نرم افزار از اطمینان از اعتبار پرسشنامهها پس شده است. برای تجزیه و تحلیل داده

جهت ترسیم تحلیل مسیر  AMOSتوصیفی و استنباطی برای آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون خطی و نرم افزار 
 گردید.استفاده 

 . اطالعات مربوط به پرسشنامه تحقیق1جدول 

 متغیر
-تعداد گویه

 ها
 پایایی ابزار پرسشنامه

شاخص 

 آزمون
KMO 

سطح معناداری 

 آزمون بارتلت
 نتیجه

  35 امنیت مالی
پرسشنامه ابعاد 
 امنیت ورزشی

 تایید *553/5 726/5 87/5

 تایید *553/5 869/5 73/5 35 امنیت فیزیکی

 تایید *513/5 739/5 80/5 35 امنیت ترافیکی

 تایید *531/5 762/5 81/5 35 ایامنیت تغذیه

 تایید *539/5 733/5 76/5 35 یاامنیت مسابقه

 *P≤50/5سطح معناداری                                                                                               

 

 نتایج تحقیق

هدف اصلی از تحقیق حاضر طراحی تحلیل مسیر ساختاری ابعاد تاثیرگذار امنیت بر حضور مجدد گردشگران 
های بومی و سنتی )مسابقات کورس اسبدوانی گنبدکاووس، فستیوال اسب ترکمن و جشنواره فستیوال ورزش در

باشد. نتایج آمار توصیفی موید آن بود که مولفه می 3بین نمودار کشتی بومی کوروش و آلیش( بر اساس مدل پیش
نگین نمرات بیشتری در مقایسه با سایر ( از میا52/13±50/1( و امنیت فیزیکی )82/17±67/1ای )امنیت مسابقه

(. 2( بود)جدول 96/20±90/5ای )های امنیت برخوردار بودند. کمترین نمره نیز مربوط به مولفه امنیت تغذیهمولفه
درصد از گردشگران تجربه حضور  26/19های دموگرافیک گردشگران موید آن بود که همچنین بررسی ویژگی

درصد از گردشگران نیز تجربه حضور اولین دوره  56/38دوره و  0تا  1صد تجربه حضور در 82/69دوره،  0بیشتر از 
های درصد از گردشگران به همراه خانواده و با هدف لذت بردن از فستسوال  71/06و یا تجربه دوم را داشتند. 

انفرادی به ایران سفر  درصد گردشگران تمایل داشتند به صورت 38/11ورزشی در این رویدادها شرکت داشتند. اما 
 درصد گردشگران به دلیل حضور اولین بار نظر خاصی در مورد گردشگری خانوادگی نداشتند. 32کرده و تقریبا 

 

 از دیدگاه گردشگران ورزشی بندی متغیرهای کیفیت خدمات. اولویت 2جدول

 رتبه متغیر انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 3 67/1 82/17 ایامنیت مسابقه
 2 50/1 52/13 امنیت فیزیکی
 1 92/3 97/29 امنیت ترافیکی

 6 77/3 36/29 امنیت مالی
 0 90/5 96/20 ایامنیت تغذیه
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گانه پرسشنامه امنیت بر حضور مجدد گردشگران که در این به منظور تعیین ضرایب اثر هر یک از ابعاد پنج
صورت  2ها با استفاده از نرم افزار آموسداده 3مسیر ساختاری، تحلیل 3بین شمارهپژوهش بر اساس نمودار پیش

استفاده گردید که نتایج آزمون بیانگر توزیع  KMOها، آزمون گرفت. البته به منظور اطمینان از توزیع طبیعی داده
تحلیل  هایهای شاخصلذا نتایج آزمون با توجه به داده ها بصورت تک متغیره و چند متغیره بود.نرمال داده

باشد(، می SPSS) که معادل مقدار خی دو در  CMINو شاخص خی دو( و مقادیر  0مسیر)درجه آزادی کمتراز 
NFI، CFI و RMSEA  بیانگر آن است که مدل طراحی شده از سطح مطلوبی از برازش برخوردار بوده و

تواند )حضور مجدد( را دارا بوده و می بستهبینی تاثیر متغیر مستقل)ابعاد امنیت( بر متغیر واپیش توانایی مطلوب جهت
بینی شده در این تحقیق، میزان شرکت و تجربه مجدد حضور مجدد گردشگران در بر اساس مسیرهای پیش

(. پس از 1بینی نماید)جدول های بومی و سنتی را بر اساس سطح امنیت فراهم شده پیشهای ورزشفستیوال
ای امنیت، هها، نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که از بین کلیه مولفهم مولفهبررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقی

(، بیشترین ضریب تاثیر را بر  β= 01/5( و امنیت فیزیکی )  β= 96/5ای با بار عاملی ) امنیت مسابقهمولفه  
کمترین تاثیر را بر حضور ، (=16/5β (ای نیز با بار عاملیامنیت تغذیه(. P ≤50/5حضور مجدد گردشگران داشتند)

های ینی مولفهبمجدد گردشگران داشت. بنابراین با توجه به آنکه هدف اصلی تحقیق دستیابی به مدلی جهت پیش
باشد، نتایج تحلیل مسیر موید آن است که بهبود تدابیر امنیتی در تاثیرگذار امنیت بر حضور مجدد گردشگران می

یرگذار های ارتقاء امنیت فیزیکی دو مولفه اصلی تاثای( و بکارگیری استراتژیقهمکان برگزاری مسابقه )امنیت مساب
 (.2باشد)نمودار های بومی و سنتی میورزش بر تمایل به بازگشت گردشگران و حضور مجدد آنها در فستیوال

 

 های برازش مدل حضور مجدد گردشگران بر اساس ابعاد امنیت. شاخص3جدول 

RMSEA P-Value CMIN/DF NFI CFI 

579/5 50/5 519/6 98/5 97/5 

 

                                                               01/5   β=                                                                                   

                       
                                                                 69/5β= 

                                                       
                                                                18/5=β                   

                                                                 16/5=β                                     

                                                                96/5=β 

 . تحلیل مسیر ساختاری ابعاد امنیت و حضور مجدد گردشگران2نمودار 

 

1 . Structural equation model 

2 . AMOS 

 امنیت ترافیکی

 امنیت مالی

 ایامنیت تغذیه

 ایامنیت مسابقه

 حضور مجددگردشگران

 فیزیکیامنیت 
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 های تاثیرگذار بر ابعاد پنچ گانه امنیت، تحلیلهمچنین در تجقیق حاضر به منظور شناسایی مهمترین گویه
 گزارش شده 6ساختاری برای هر یک از ابعاد امنیت صورت مجزا طراحی گردید که نتایج آن در جدول شماره  مسیر
 است.

 های پرسشنامه بر ابعاد امنیت گردشگران. گزارش بار عاملی تاثیرگذارترین گویه 4جدول

 بار عاملی گویه ابعاد امنیت

های ایرانی اعتماد های نقل و انتقاالت ارزی بانکبه چه اندازه به زیر ساخت امنیت مالی
 دارید؟

78/5 

به اقدامات پیشگیرانه نیروهای پلیس جهت  در صورت ایجاد مزاحمت تا چه اندازه امنیت فیزیکی
 کمک به گردشگران امیدوارید؟

82/5 

ای در ایران رعایت شده تا چه اندازه استانداردهای مربوط به حمل و نقل جاده امنیت ترافیکی
 است؟

86/5 

 71/5 شما تا چه اندازه در تهیه غذای مورد عالقه خود  در ایران موفق بوده اید؟ ایامنیت تغذیه

میزان استفاده نیروهای پلیس از تجهیزات امنیتی از قبیل دوربین در مکان مسابقه  ایامنیت مسابقه
 به چه میزان است؟

79/5 

سنتی ، من باز هم در آن  -های ورزشی جدید بومیدر صورت برگزاری فستیوال حضور مجدد
 شرکت خواهم نمود.

79/5 

 

ه بین بر حضور مجدد کردشگران، حاکی از ان بود کمتغیر اصلی پیش نتایج آزمون رگرسیون به منظور تعیین
ای (، اما مولفه امنیت مسابقهSig  ≤50/5باشند )های امنیت تعدیل کننده حضور مجدد گردشگران میکلیه مولفه

(527/5= sig 91/5وβ=( و مولفه امنیت فیزیکی )518/5 sig= 03/5وβ=مولفه ،)بین حضور های اصلی پیش
 (.0مجدد گردشگران می باشد) جدول 

 
 بین حضور مجدد گردشگران. نتایج آزمون رگرسون برای تعیین متغیر پیش 5جدول

 تفسیر سطح معناداری β ابعاد امنیت

 باشدمورد تایید می *568/5 391/5 امنیت مالی
باشدمورد تایید می *518/5 039/5 امنیت فیزیکی  

باشدمورد تایید می *529/5 236/5 امنیت ترافیکی  

باشدمورد تایید می *523/5 386/5 ایامنیت تغذیه  

باشدمورد تایید می *527/5 917/5 ایامنیت مسابقه  

*50 /5≥P                                                                                   Sig 

 
(، آزمون P >0/5ها )و اطمینان از توزیع طبیعی داده (K-S)پس از استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف 

ر مجدد های امنیت با حضوهای امنیت و مولفهضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه درونی بین مولفه
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین حضور مجدد گردشگران گردشگران استفاده گردید 

ای با ضریب ها، مولفه امنیت مسابقه(.  از بین کلیه مولفه P≤ 50/5ابعاد امنیت گردشگری وجود دارد) با کلیه
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ترین ( پایین = 21/5rای با ضریب همبستگی مثبت )( بیشترین و مولفه امنیت تغذیه = r 93/5همبستگی مثبت ) 
 (.0(.)جدول  P≤ 50/5میزان رابطه را با حضور مجدد گردشگران داشتند)

 

 ابعاد امنیت و حضور مجدد گردشگران ین. نتاج آزمون پیرسون ب5جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

های گردشگری بر پایه رویدادهای ورزشی در گردشگری مبین آن است که جذابیتهای جدید در زمینه نظریه
مقایسه با سایر انواع گردشگری از استقبال و مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری برخوردار است و چنانچه 

ه بهداشتی و بویژآمیزی بتواند چهره مناسبی از تسهیالت، خدمات رفاهی، خدمات این رویدادها به نحو موفقیت
شماری را برای مقاصد گردشگری آرامش و امنیت را در ذهن گردشگران ترسیم نماید، پیامدهای طوالنی مدت بی

های پرداختی (. اما علیرغم اینکه گردشگری به عنوان صنعتی سودآور و اشتغال زا، در موازنه13نماید )ایجاد می
های توسعه گردشگری، عدم مدیریت کشور ما به دلیل فقدان زیرساخت( اما در 21کند)کشور نقش مهمی را ایفا می

های مدون و مشخص، این پدیده پررونق اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته ها و استراتژیریزیهماهنگ و نبود برنامه
(. برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی کشور، 2،9های اقتصادی شده است )و سبب هدر رفتن بسیاری از فرصت

جاد سازی و ایها، آموزش و تعلیم نیروی انسانی، حمایت سیاسی و قانونی، فرهنگها و ظرفیتشناخت قابلیت
(. حتی اهمیت 2باشد )اقداماتی اولیه و بنیادی می  ها و معرفی مقاصد گردشگریانگیزش و توجه به زیرساخت

گی جوامع  به حدی است که به یکی از های مقاصد گردشگری در بهبود سطح کیفیت زندها و توانمندیقابلیت
سد که رمهمترین منابع افزایش اشتغال و درآمد در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. اما به نظر می

ر المللی پیشرفت قابل توجهی دهای مسوول گردشگری بینعلیرغم وجود پتانسیل فراوان در این حیطه، سازمان
رانی و معرفی ایران به عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری در دنیا نداشته خصوص جذب گردشگران غیرای

(، تسهیالت و خدمات 27،38(. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر تاثیرات مستقیم و غیر قابل انکار تبلیغات)63باشند)
این صنعت  ( در جذب گردشگران و توسعه35های تفریحی)(، سهولت در دسترسی وپیش بینی فعالیت13،11رفاهی)

باشد، اما به اعتقاد متخصصان فعال در این حوزه،  ترسیم و ایجاد اعتماد در خصوص احساس و تضمین درآمدزا می
(. در حقیقت حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک 21باشد)امنیت، تاثیرات چشمگیری بر جذب می

شور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان کشور عالوه بر توسعه اقتصادی و تبادالت فرهنگی، آن ک
ای ه(. مطالعه متون انجام شده در خصوص توسعه گردشگری نیز موید آن است که استراتژی60،67کند)معرفی می

رهنگی، های فمتفاوتی از سوی کشورهای پیشرو برای رونق صنعت گردشگری صورت گرفته است. توجه به ارزش

  ایامنیت مسابقه ایامنیت تغذیه امنیت ترافیکی امنیت فیزیکی امنیت مالی

 حضور مجدد *93/5 *21/5 *63/5 *08/5 *18/5
 امنیت مالی * 63/5 * 16/5 * 23/5  31/5 3

 امنیت فیزیکی * 26/5 * 39/5  39/5 3 
 امنیت ترافیکی * 39/5 * 37/5 3  
 ایامنیت تغذیه 33/5 3   
 ایامنیت مسابقه 3    

 P≤50/5*                                                                      سطح معناداری                                   
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جهت افزایش مدت زمان حضور گردشگران در  3های پس از مسابقاتتخفیفات فصلی و بسته ارائه بسته خانوادگی،
(، با تاکید بر تاثیر 2530) 2(. یونال و همکاران2،63باشد)های جذب توریسم میمقاصد گردشگری، مهمترین تکنیک

ای ههرکجا که فعالیت های فرهنگی و تاریخی جوامع دارند، معتقدندرویدادهای ورزشی سنتی که ریشه در ارزش
را  1ورزشی ضمن مرتفع نمودن نیازهای جسمانی و روانی گردشگران، بتواند احساس امنیت اجتماعی و خانوادگی

(.  بنابراین مهمترین اصل تاثیرگذار بر نگرش 29نماید)فراهم نماید، بستر ساز جذب گردشگران ورزشی را فراهم می
تجارت،  گذاری وهای جنبی از قبیل سرمایهردشگری و حتی انجام فعالیتگردشگران و تمایل به انتخاب مقاصد گ

باشد. نتایج تحقیقات در حوزه اقتصاد و گردشکری موید آن است که هرچند مهمترین اعتماد به احساس امنیت می
منیت مقوله ا شود که بتوان از دوباشد، اما این انگیزه زمانی فعال میگذاری گردشگران، سودآوری میعامل سرمایه

های موجود (. لذا در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر پتانسیل15ای بهره کافی را به دست آورد)های منطقهو دلبستگی
ای نوین در گردشگری مطرح شده است، های بومی و سنتی که دردهه اخیر به عنوان پدیدههای ورزشدر فستیوال

ای مهم در حضور مجدد گردشگران پرداخته شده است. نتایج مولفه به بررسی تاثیرات ابعاد مختلف امنیت به عنوان
های بومی و سنتی را دوره، در این فستیوال 0تا  1درصد گردشگران تجربه حضور  82/69تحقیق نشان داد که 

ها در جذب گردشگران بر اساس اند که این موضوع بیانگر وجود پتانسیل و جذابیت مطلوب این جشنوارهداشته
( نیز در نتایج تحقیقات خود گزارش کردند، کشورهای چین، 2530( و یولنا )2530)6باشد. دارکو ق آنها میعالئ

ای ورزشی همالزی، سنگاپور، اسپانیا و ایتالیا از جمله مهمترین کشورهایی هستند که از طریق ایجاد پلی بین فعالیت
 71/06(. همچنین 9،29اند)لی و خارجی را فراهم نمودهافراد زمینه جذب بسیاری از گردشگران داخ 0و آداب و رسوم

ه رسد این موضوع بگردشگران اظهار داشتند که تمایل به حضور خانوادگی در این رویدادها را دارند که به نظر می
-را رایج 8(، توریسم خانوادگی2557)9باشد. تاسیوپولوس و همکاران دلیل برخورداری از احساس امنیت مطلوب می

های آموزشی ورزشی و فراهم نمودن امنیت، دانند که در صورت ترکیب با برنامهمی 7ن شکل  توریسم پایدارتری
(. با اینکه کارشناسان بر این باورند 03باشد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت)بسترساز جذب گردشگران می

اصلی در حوزه جذب گردشگران نبود تبلیغات کافی که در ایران امنیت کافی برای گردشگران وجود دارد، اما مشکل 
(، برقراری 3179(. صیدایی و همکاران)69از سوی ایران و انجام تبلیغات سوء از سوی کشورهای علیه ایران است )

قق این اند. به منظور تحو تضمین امنیت گردشگران را گام اساسی در بهبود صنعت توریسم در ایران معرفی کرده
های بین المللی به منظور ارائه تصویری درست از وضعیت امنیت بلیغات بین المللی از طریق رسانههدف انجام ت

 (. 67باشد)داخلی و جلب اعتماد گردشگران استراتژیی کارا در راستای بهبود صنعت گردشگری ایران می

 β= 01/5( و امنیت فیزیکی ) β= 96/5ای با بار عاملی )امنیت مسابقهمولفه  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 
 های بومی و سنتی استان گلستان(، بیشترین ضریب تاثیر را بر حضور مجدد گردشگران در فستیوال ورزش

( حاکی از آن بود که احساس 3193( و رنجبران )3978)9(.  در این راستا، نتایج تحقیقات ماتینهو  P≤50/5داشتند)
 

1 . Post event package 

2 . Ionela et al 

3 . Social and family security 

4 . Darko 

5 . Customs 

6 . Tassiopoulos etal 

7 . Family tourism 

8 . Sustainable tourism 

9 . Moutinho 
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(، نیز با اشاره به ضرورت امنیت 2559)3(. لورنس19،69شود)محسوب می عدم امنیت مهمترین تهدید جذب توریست
های گردشگران است که به خارج برای جذب گردشگران، معتقدند که امنیت جانی و امنیت مالی از مهمترین دغدغه

در  (،3178(. اصفهانی و همکاران)19نمایند که با نتایج تحقیقات حاضر همخوانی داشت)از کشور خود سفر می
( و ایطراحی عوامل موثر بر توسعه جهانگردی ورزشی ایران اظهار داشت که امنیت اماکن ورزشی )امنیت مسابقه

باشد، که با نتایج تحقیق حاضر امنیت رویدادهای ورزشی متغیرهای اصلی جذب گردشگران ورزشی خارجی می
امنیت گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران (، نیز در بررسی ابعاد 3196(. اسدی و همکاران )9همخوانی داشت )

درصد از گردشگران عامل احساس ناامنی در حریم شخصی را  قبل از سفر به ایران،  29خارجی اظهار داشتند که 
 2(. تمبی2ها در راستای تحقیق حاضر بود)دانند که این یافتهمهمترین دغدغه حضور در رویدادهای ورزشی ایران می

افریقا، گزارش  2535ی تاثیر دیدگاه امنیتی گردشگران برای حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال(، در بررس2559)
های آنها شامل اند. مهمترین نگرانیدرصد از گردشگران از احتمال بروز نا امنی ابراز نگرانی کرده 69کردند که 

(. 01( بود) %0عمال زور و تهدید )( و دزدی با ا%1(، امنیت جانی )%31های عمومی)(، جرم%1امنیت فیزیکی)
(، نیز با تاکید به مولفه امنیت در توسعه گردشگری، گزارش کردند که وجود 3193موسوی گیالنی و همکاران )

(. 63اشد)بامنیت و آرامش در مقاصد گردشگری، دومین اولویت اهمیت و انگیزه سفر گردشگران خارجی به ایران می
های المپیک چین، عدم ادراک مثبت از امینت این کشور را عامل در جریان بازی(، طی تحقیقی 2559) 1ژوکینگ

منفی تاثیر گذار بر ورود گردشگران شناسایی کرد. نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که ایمنی شخصی، خطرات 
(. حاجی 00بود) اجتماعی و فرهنگی و بروز خشونت از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر امنیت از دیدگاه گردشگران

(، با ارائه طرح پلیس گردشگر در حفظ امنیت گردشگران، شناسایی مسیرهای پرخطر و جلوگیری از 3177مرادی)
المللی، برقراری امنیت در مسیرهای گردشگری را اقدامات موثر در وقوع رخدادهای داخلی علیه گردشگران بین

(. امنیت ترافیکی و یا امنیت حمل و نقل از دیگر 37د)دانزمینه برقراری و تضمین امنیت بین گردشگران می
(، طی تحقیقی با 2535)6(.  هال β= 69/5های تاثیرگذار بر حضور مجدد گردشگران در تحقیق حاضر بود)مولفه

یل های روز از قبعنوان شیوه ها و  قوانین مدیریت امنیت ورزشی در بریتانیا اظهار داشت که استفاده از فناوری
های کنترل، کنترل محیط اطراف و سیستم های حفاظت فیزیکی موارد اصلی اقدامات امنیتی در مکان سیستم

پلیس  استفاده نیروهای"(. نتایج تحلیل مسیر در پژوهش حاضر نیز حاکی از تاثیر باالی گویه 39باشند )مسابقه می
رسد که در جریان برگزاری د. اما به نظر میباش( می=β 79/5) "از تجهیزات امنیتی از قبیل دوربین در مکان مسابقه

رویدادهای ورزشی که تعداد زیادی از گردشگران به عنوان ورزشکار، تماشاگر، صاحبان رسانه و حتی حامیان مالی 
(، در نتایج 3179در آن حضور دارند، مبحث امنیت مشکالت خاص خود را پیش رو داشته باشد. خبیری و همکاران )

خصوص خطرات احتمالی در جریان برگزاری مسابقات فوتبال به این نتیجه رسید که اقدامات پلیس تحقیق خود در 
ای ( مولفه اصلی امنیت مسابقه=92/5αاز قبیل بازرسی سیستماتیک تماشاگران در هنگام ورود با ضریب تاثیر)

ای هد. همچنین آموزش حرفباشای میباشد که در راستای نتایج تحقیق حاضر در خصوص گویه امنیت مسابقهمی
ها و سمینارهای تخصصی در خصوص امنیت اماکن ورزشی ارتباط های ورزشی، برگزاری کالسمدیران استادیوم

های الکترونیکی کنترل زیادی با برقراری امنیت در رویدادهای ورزشی دارد. از سوی دیگر استفاده از سیستم
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دهد که در صورت بروز ی، این امکان را به نیروهای امنیتی میگذاری دقیق صندلاغتشاشگران از طریق شماره
تر به مقاصد (. حمل و نقل مناسب موجب دسترسی راحت12هرگونه اقدامات غیرامنیتی با سرعت وارد عمل شوند)

یدن راحت کنند، رسگرا که با هدف لذت بردن از کوه یا بیابان سفر میشود. حتی گردشگران طبیعتگردشگری می
(، نیز عدم برخورداری از 3193(. رنجبران )32دانند) های دور و بکر مییک مکان را مهمتر از یافتن مکانبه 

(. 69داند)های مناسب در بخش حمل و نقل را چالش اصلی پیش روی در توسعه گردشگری ایران میزیرساخت
ری از سیستم حمل و نقل مناسب را های ورزشی را در کنار برخوردا(، گسترش و توسعه تفریحگاه2559)3اوبرین 

(. نتایج تحقیقات بسیاری حاکی از عدم برخورداری 60داند)کننده  گردشگران ورزشی میدهنده و جلبدو مولفه سوق
باشد. در حقیقت وضعیت حمل و نقل در حوزه های مناسب حمل و نقل در توسعه صنعت گردشگری میاز زیرساخت

ها اهگها و اقامتهای انتقال یافته، پارکینگهای مناسب، فرودگاهخوردار است. جادهای برگردشگری از اهمیت میژه
 (.03و  01بخش اصلی بسته ترافیکی گردشگری است که باید در بسته توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد)

(، پایین بودن ظرفیت حمل و نقل کشور را در مقایسه با حجم گردشگران، غیراستانداردبودن 3191حاج اسماعیلی)
(، 3179(. احسانی و همکاران )38ها و وسایل نقلیه را دالیل اصلی تهدید امنیت جانی گردشگران برشمرده است)جاده

ر بررسی فاکتور فرایند ساز و کارهای انجام مسافرت نیز در طراحی بسته گردشگری مدل گردشگری ورزشی ایران، د
در داخل کشور،گزارش کردند که عدم برخورداری از وضعیت مطلوب حمل و نقل، انجام نشدن سریع امور مسافرت 

های اصلی حوزه حمل و نقل گردشگری در ایران و عدم اطمینان و اعتماد به رزرو الکترونیکی وسایل نقلیه از چالش
( نیز انتخاب رانندگان مجرب و آموزش آنها، استفاده از 3179( و )3196(. بر اساس نتایج تحقیق اسدی )3باشد)می

وسایل نقلیه استاندارد و استفاده از رانندگان آشنا به زبان گردشگران مهمترین اقدامات صورت گرفته در بخش امنیت 
استانداردهای مربوط به حمل و "ن خارجی گویه (. در پژوهش حاضر نیز از دیگاه گردشگرا2باشد)حمل و نقل می

 (، بیشترین تاثیر را بر امنیت ترافیکی گردشگران داشت. =86/5βبا بار عاملی ) "ای در ایراننقل جاده
های مطرح شده توسط گردشگران که در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفته ترین حوزهیکی از عمده

ت که هم از منظر موانع اقتصادی پیش روی دفاتر گردشگری، هم از نظر گردشگران است، امنیت مالی و اقتصادی اس
(. امنیت 38،22باشد)ای مهم میغیر ایرانی ورودی به کشور و هم از جانب گردشگران خروجی از ایران، دغدغه

های آنها ییا داراای در این زمینه در ارتباط است که سالمت گردشگران یگردشگری با مشکالت بالفعل و یا بالقوه
باشد که لزوما به اندازد، مالک امنیت در گردشگری، احساس مطلق امنیت نزد گردشگران میرا به مخاطره می

معنای امنیت جانی و مالی نیست، بلکه شامل احساس آرامش ذهنی و رضایت نسبت به مسائل مختلف از قبیل 
(. در این مقوله تنها 15باشد)های تفریحی میحضور در فعالیتامنیت تغذیه، امنیت اقامتگاه، امنیت تردد و امنیت 

در  های موجودباشد، چرا که با توجه با تفاوتاطمینان از کیفیت مواد غذایی برای رونق این صنعت کافی نمی
های محل اقامت ها و هتلهای گردشگران، برخورداری از تنوع غذایی در رستورانای  و ذائقهفرهنگ تغذیه

های مورد ای و امنیت مالی از دیگر مولفه(. لذا امنیت تغذیه26گران بیش از بیش باید مورد توجه قرار گیرد)گردش
( و امنیت =16/5βای با بار عاملی )بررسی در تحقیق حاضر بود. نتایج تحلیل مسیر حاکی از ان بود که امنیت تغذیه

های بومی و سنتی و های متولی برگزاری ورزشسازمان(، کمترین مشکل پیش روی =18/5βمالی با بار عاملی )
باشد. احتماال رونق صنعت کشاورزی و دامپروری استان گلستان و مسابقات اسبدوانی در استان گلستان می

برخورداری از انواع محصوالت غذایی ارگانیزه و همچنین فراهم شدن زمینه تبادالت ارزی به صورت الکترونیکی 
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باشد. از دیدگاه گردشگران خارجی حاضر در این پژوهش نیز علیرغم انتخاب گویه ین موضوع میاز دالیل اصلی ا
( در مولفه امنیت مالی، =78/5β)با بار عاملی   "های ایرانیهای نقل و انتقاالت ارزی بانکبه زیر ساخت اعتماد "

ا تا چه شم "انی بود. همچنین گویهولی عدم استفاده از کارت اعتباری مهمترین مشکل مالی گردشگران غیر ایر
( در گویه امنیت تغذیه، =71/5βبا بار عاملی )  "اندازه در تهیه غذای مورد عالقه خود  در ایران موفق بوده اید؟

(، با اشاره بر 3191در این زمینه حاج اسماعیلی ) ای داشت.بیشترین تاثیر را در توسعه و ارتقاء مولفه امنیت تغذیه
به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی مورد نظر گردشگران غیر ایرانی، گزارش کرد که سطوح باالی  کیفیت تغذیه

شود که عالوه بر توجه به سیستم حمل و نقل و خدمات بهداشتی، کیفیت غذا، بهداشت غذایی امنیت وقتی ایجاد می
 ی بیانگر آن بود که در بحثو بهداشت اقامتگاه همه به دقت در صنعت گردشگری لحاظ گردد. نتایج تحقیق و

های مسافرتی مهمترین موضوع مطرح شده امنیت مالی و اقتصادی، عدم ارائه خدمات مالی مناسب از طرف آژانس
تی، های دول(. بنابراین به طور حتم، کلیه کنشگران صنعت گردشگری، ازجمله سازمان38از دیدگاه گردشگران بود)

های ورزشی مسوول در این بخش از قبیل وزارت ورزش و جوانان، انهای خصوصی، گردشگران و سازمآژانس
های ورزشی فعال در سطح استان و های روستایی و عشایری، فدراسیون ورزش همگانی و هیئتفدراسیون ورزش

 های بومی و سنتی و همچنین مسابقاتشهرستان، با توجه به ابعاد متفاوت امنیت گردشگری در فستیوال ورزش
بدوانی و فستیوال اسب ترکمن، همگی از مزایای مشترک کاهش مخاطرات مربوط به امنیت گردشگری کورس اس

 های سنتی برخوردار هستند. در حوزه جشنواره
 

 نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق که بیانگر تاثیر معنادار کلیه ابعاد امنیت بر حضور مجدد گردشگران می باشد، به نظر می 

ها و استادیوم های ورزشی،ترسیم چهره مناسب از سطح امنیت بر بهبود خدمات ارائه شده در هتل رسد که عالوه
ی پرسشنامه هادر کشور ایران و همچنین استادیوم های ورزشی اقدامی بنیادی در این زمینه باشد. لذا با توجه به گویه

انی های اعتباری، به روز رسی استفاده از کارتالمللی، تسهیل سازدر پژوهش حاضر، فراهم آوردن تبادالت ارزی بین
تجهیزات امنیتی در محل استادیوم، آموزش و تربیت نیروی انسانی ویژه و استفاده از آنها در زمان برگزاری مسابقات 
و بهبود سیستم حمل و نقل برون مرزی و داخلی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر ای ایجاد احساس امنیت 

 باشد.نزد گردشگران خارجی میمطلوب در 
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Abstract 

In recent decade, sport tourism as a more incoming industry in tourism 

industry section, had a significant effect on cultural, social and economic 

structure of communities. Tourism amenity is a more important factors in 

sport tourism’s development. Thus the main purpose of research was 

designing of amenity’s dimensions effect on sport tourism future attendance 

on foreign tourist’s point view. Population size consists of all foreign sport 

tourists that took part in Golestan local and traditional sport festival, that n=81 

tourist had selected purposely and accessibly as sample size. To collect the 

data, Shonk (2006) future attendance questionnaire and researcher regulated 

tourist’s amenity questionnaire, assessing amenity level in based on physical 

amenity, economical amenity, transportation amenity, nutritional amenity 

and competitive amenity were used. To analysis of data, Pearson test, 

regression test and Amos to designing of structural equation model were used. 

Results of SEM show that Competitive amenity (β= 0.64) and Physical 

amenity (β=0.53) have high effect coefficient on sport tourist’s future 

attendance (P≤ 0.05). Also based on results of regression test, Competitive 

amenity (β= 0.562, sig= 0.028) and Physical amenity (β= 0.471, sig= 0.037) 

were main variable to prediction of sport tourist’s future attendance. Tourisms 

future attendance is based on the outstanding and successful amenity 

dimensions in sport stadiums; it is a result of the rise and development of 

skills, knowledge, competence and efficiency of organizations that hold 

competition. 
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