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روش پـژوهش  . توسعه گردشگري ورزشـی بـوده اسـت   از هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتغال حاصل 

جامعه آماري . به صورت میدانی اجرا شده است کهکاربردي می باشد  ،پیمایشی و از لحاظ هدف -توصیفی

این تحقیق شامل کلیه افرادي بوده که حداقل یک کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه هاي مرتبط بـا  

گردشگري با حداقل مدرك  اشتغال وگردشگري به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداري در حوزه اشتغال و

. تصادفی طبقه اي بـوده اسـت   ،روش نمونه گیري. ل تجربه کاري باشندسا 10که داراي حداقل  کارشناسی

نفر در نظـر گرفتـه شـد و بـا اسـتفاده از       1600نفر و کارشناسان  1000حجم تقریبی جامعه آماري محققان 

نفر تعیین شد که به صورت تصادفی طبقه اي به عنوان نمونه آمـاري انتخـاب    334کوکران تعداد  Qفرمول 

 ،پرسشنامه محقق ساخته بوده کـه بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـان      ،پژوهش این در گیري اندازه ابزار. شدند

روایی صوري آن تایید و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی 

ده از آزمـون آمـاري   بـا اسـتفا  . محاسبه شد 90/0ضریب آلفاي کرونباخ نیز . تاییدي مورد تایید قرار گرفتند

رگرسیون خطی و مدل یابی معادالت ساختاري به بررسی اثرات متغیر هاي مشـاهده شـده بـر متغیـر هـاي      

عنـوان   با نتایج پژوهش نشان داد که میانگین عوامل توسعه صنعت گردشگري ورزشی. مکنون پرداخته شد

فصـلی و پـاره   (غیـر مسـتقیم   در ایجاد فرصت هاي شغلی به شکل مستقیم و "توسعه گردشگري ورزشی"

قابلیت ها و توانمندي هـاي کـم نظیـر ایـران در حـوزه گردشـگري       با توجه به  ،بنابراین. نقش دارند) وقت

می توان از  از سوي دیگر از یک سو و وجود درصد باالي جمعیت جوان و جویاي کار در کشور، ،ورزشی

  . ل زایی سود جستبراي اشتغامناسب گردشگري ورزشی به مثابه راهکاري صعت 

 
  نعت گردشگري ورزشیصتوسعه، اشتغال زایی،  :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

 و مهم ترین میان، دراین .است تولیدي منابع از بهینه بهره برداري نیازمند ،اقتصاد پایدار توسعۀ و مستمر رشد

که اشتغال مهم  ستا واقعیت آن .)13: 1381پیراسته و کریمی، ( است انسانی عامل، نیروي حساس ترین

 ،در یک گزارش. فرصت  شغلی ایجاد نماید 940000ساالنه  دچراکه ایران بای ،ترین دغدغه کشور است

فرصت شغلی بوده که این رقم با  5 ،تعداد مشاغل ایجاد شده در ایران به ازاي هر یک نفر گردشگر

ظور مقابله با پدیده بیکاري، گسترش به من). 60: 1380الماسی، (نفر بالغ می گردد  8احتساب اکوتوریسم به 

اشتغال از طریق افزایش آگاهانه سرمایه گذاري ها در فعالیت هاي  کاربر یکی از راه هاي مقابله با پدیده 

ازآنجا که بسیاري از  .یک صنعت کاربر استنیز گردشگري ). 46: 1379زاهدي، (می رود به شماربیکاري 

اشتغال نیروي انسانی در این صنعت فراوان  ،اده از فناوري ارائه کردخدمات گردشگري را نمی توان با استف

فصلی و پاره وقت  ، زمینه هاي ایجاد اشتغال دائم،توسعه گردشگري در مکان هاي مختلف ،از این رو. است

عالوه بر . را براي نیروي انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاري می کاهد

                 فراهم نیز زمینه فعالیت هاي دیگر به طور غیر مستقیم   ،اشتغال هاي مستقیم در گردشگري

میان توریسم و ورزش نوع جدیدي از گردشگري،  امروزه پیوند). 73: 1391زیتونلی و همکاران، (می گردد

این نوع . را ایجاد نموده که جنبه هاي مختلف و متنوعی را در بر می گیرد "گردشگري ورزشی"به نام 

   شامل گستره وسیعی است که از فعالیت هاي هیجانی تا فعالیت هاي تمدد اعصاب را در بر ،گردشگري

 .)30: 1386توالیی، ( می گیرد 

که عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشی را شناسایی و ) 1387(توجه به نتایج رساله اصفهانیبا 

امنیت، خدمات و تسهیالت، اسکان و تغذیه، اقتصاد، نیروي انسانی، جاذبه هاي  - مولفه 12آنها را در 

آموزش و  حمل و نقل،یزات ورزشی، تبلیغات و بازاریابی، توریستی، رویدادهاي ورزشی، اماکن و تجه

باید گفت که توسعه گردشگري به خصوص گردشگري  )142: 1387اصفهانی، (هتقسیم نمود -تسهیالت

از بخش هاي مختلف اقتصادي  خود ورزشی منوط به رشد  مولفه ها و عوامل موثر بر توسعه می باشد که

با رشد بخش هاي . دارندبه طور مستقیم و غیر مستقیم با صنعت گردشگري ورزشی ارتباط  وهستند 

  . مختلف اقتصادي تقاضاي نیروي کار افزایش یافته و فرصت هاي شغلی ایجاد می شود

فعالیت هاي اقتصادي  ،سفر و گردشگري در مقاله اي بیان کردند که) 2008(1دیوید و ایکسیانلی

رآفرینی و درآمد د که در نوسان اقتصادهاي محلی توزیع می شود و منابع مهمی براي کانمهمی ایجاد می کن

اساسی در  هاي تفاوت درآمد خانواده  و تامیننقش گردشگري در  درك. دنخانواده ها فراهم می نمای

شناخت بهتر نقش گردشگري در چشم انداز هاي گوناگون و درآمد تولید می شود، نیازمند جاهایی که کار 

                                                           
1 . David & Xianli 
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این مقاله بر . دارد تاهاي دور دستتا شهر ها و روس گرفته از جوامع شهري و برون شهري مختلفمناطق 

و مشاغل در بخش نفوذ پذیر و حساس گردشگري، ) حقوق و دستمزد(اساس ارزیابی توزیع درآمد 

نتایج حاصله پیشنهاد می کند که آمار تراکمی کل مشاغل ایجاد شده و درآمد پنهان . گزارش شده است

 از طریقم کامل از مشاغل و درآمد ایجاد شده فه ،همچنین. عوامل مهم و مورد پذیرش هستند ،تولید شده

ر که آما آمده یدر تحقیق . در مقابل هزینه هایی است که گردشگر خرج می کند ،سفر و گردشگري صنعت

ناشی صر مهی است که اجازه می دهد درك کامل تري از شغل و درآمد شغل هاي ایجاد شده و درآمدزا، عن

  .)Daivid & Marcouiller, 2008; 552(آیدوجود به بخش سفر و گردشگري  از

پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه گردشگري ورزشی که امروزه به عنوان شاخه اي تاثیر گذار در 

لوین . گردشگري مطرح است، اثر گذاري این صنعت مدرن را در حوزه اشتغال زایی به خوبی تبیین می کند

شغل مرتبط  9824فقط  1973در سال  نشان می دهند کهانجام دادند،  2008و بوم در تحقیقی که در سال 

قبل از برگزاري بازي هاي  یک سال - 1991با ورزش در کشور اسپانیا موجود بوده ، در حالی که در سال 

 & Leoni(است بودهدرصد آن به باشگاه ها مربوط  22که تنها  هافزایش یافت 42679این تعداد به  -المپیک

Baum, 2008;500 .(کسمیت و داسون  ،ینهمچن)ارزیابی اثرات "عنوان  بادر مقاله اي ) 2009      

، "سازمان جهانی گردشگري"براساس ارزیابی  بیان می دارند که "بر اقتصاد یونان 2004هاي المپیک بازي 

درصد و کاهش بیکاري ساالنه  1,3گردشگري ورزشی، رشد ساالنه اي بالغ بر  2005تا  1997از سال 

از فعالیت هاي اقتصادي برگزاري رقابت هاي ورزشی بزرگ حاصل شده  درصد را داشته  و این 1,9معادل 

 ). Kasima�& Dawson, 2009;143(است

برخی پژوهش ها در داخل کشور به بررسی اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصاد پرداخته اند و برخی 

، )1389(ترحمی و اسفندیاري. نموده انددیگر نیز به نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغال زایی اشاره 

بخش هایی  نتیجه گرفتند که در میان بخش هاي اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزي و ساختمان از جمله

: 1389ترحمی و اسفندیاري، (کلیدي باشند ،هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت هاي شغلی

نیز به شناسایی بخش هایی از اقتصاد کشور ایران پرداخت که داراي بیشترین ) 1383(کشاورز. )240

که بر اساس پیوند  تبا بخش هاي دیگر هستند و دریافایجاد فرصت هاي شغلی در مقایسه  براي پتانسیل

پیشین، بخش هاي خدمات مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات و آموزش 

رو  با بیشترین افزایش تقاضا، نیاز دارند براي ایجاد هر فرصت شغلی تمام وقت يهزینه کمتر که به عمومی

با بکارگیري  ه اي سعی نمودنددر مقال) 1386(ی کشاورز و چراغ. )43: 1383کشاورز، (به رو هستند

، پتانسیل هاي تولیدي و اشتغال زایی اقتصاد 1375ستانده  - شاخص هاي مختلف در چارچوب جدول داده
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دریافتند که در میان بخش هاي اقتصاد ایران، صنعت تولید  آنها. بخش رتبه بندي نمایند 24ر قالب ایران را د

ونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصوالت صنعتی، مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان هاي مسک

از جمله بخش هایی هستند  ،خدمات حمل و نقل جاده اي، مواد سنگ هاي ساختمانی و کانی هاي فلزي

همافر و . ) 61: 1389کشاورز و چراغی، (که می توانند در فراهم ساختن فرصت هاي شغلی، کلیدي باشند

اگر صنعت گردشگري ورزشی و سازمان هاي مربوط به آن توسعه یابند،  نیز دریافتند) 2011(همکاران

یدادهاي ورزشی برگزار صنعت توریسم ورزشی در آینده، اشتغال زایی و تولید درآمد را در مناطقی که رو

      بیان) 1390(هنري  ،همچنین). Homafar.et al, 2011; 35(تحت تاثیر قرار خواهد دادمی کنند، 

 صنعت توسعه صورت در میزبان منطقه زایی درآمد و اشتغال ایجاد در ورزشی گردشگري نعتص می کند که

نرخ  ،مرکز آمار ایران . )104؛ 1390هنري، (دارد تاثیر ،مناسب هاي ساخت زیر ایجاد و ورزشی گردشگري

هزارنفر  23میلیون و  3درصد و تعداد بیکاران کل کشور را بیش از  4/12را  1391بیکاري تابستان سال 

فعال  درصد از جمعیت 27ساله حاکی از آن است که  24 - 15نرخ بیکاري جوانان  ،همچنین. اعالم کرد

رفع معضل بیکاري در اهمیت بدین ترتیب،  ).1391روزنامه مردم ساالري، (این گروه سنی بیکار بودند

هاي شغلی  ویژگی هاي فرهنگی کشور ایران و فرصتتوسعه صنایع کاربر مانند گردشگري، لزوم  کشور،

فاصله کشور از جایگاه واقعی  طریق می توان تا حدود زیادي آن ازکه  –گردشگري ورزشی  زیاد در زمینه

از قبیل کمبود تحقیقات مرتبط با حوزه  بعالوه مواردي - خود در سطح بین المللی را جبران نمود

گردشگري ورزشی و اشتغال، تاکید تحقیقات گذشته بر ایجاد فرصت هاي شغلی از طریق برگزاري 

رویدادهاي ورزشی بزرگ و عدم وجود اطالعات و آمار دقیق مرتبط با اشتغال حاصل از  گردشگري 

ي مختلف را بر اشتغال زایی مورد بررسی قرار ورزشی،  محقق را برآن داشت تا اثرات چندگانه متغیر ها

دهد و به ارائه مدل ساختاري در این زمینه بپردازد تا عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشی معرفی و 

  .اثرات آنها بر اشتغال زایی مورد بررسی قرار گیرد

  روش شناسی پژوهش

بوده  کاربردي ،پیمایشی و از لحاظ هدف _با توجه به موضوع تحقیق، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه افرادي بوده که حداقل یک کتاب یا دو . شد اجرابه صورت میدانی  که

مقاله علمی پژوهشی در حوزه هاي مرتبط با اشتغال وگردشگري به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداري در 

بنابر . سال تجربه کاري باشند 10که داراي حداقل  درك کارشناسیگردشگري با حداقل م حوزه اشتغال و
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آشنا به مبانی دو طبقه آشنا با مبانی نظري و دو طبقه : طبقه مد نظر می باشد 4جامعه آماري در  ،این

سایت هاي جهاد  ،از آنجا که مرجع پژوهشگر جهت تعیین تعداد دقیق جامعه آماري. مدیریتی و عملکردي

تابخانه ملی، وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی و معاونت گردشگري بوده و با توجه به اینکه دانشگاهی و ک

مقاالت و و بنا بر آنچه که در تقریبی  ها به صورت آماردر مراجع مذکور هیچ گونه آمار دقیقی یافت نشد، 

. محاسبه شد قل گردیده، ن افرادي که اکنون در این حوزه ها مشغول به کار هستند، یا از همربوط يکتاب ها

ري به نمونه گی. نفر در نظر گرفته شد 1600نفر و کارشناسان  1000حجم تقریبی جامعه آماري محققان 

محاسبه نفر  334 حجم نمونه ،کوکران Qو فرمول  و از طریق جدول مورگان شکل تصادفی انجام گرفت

نفر  90حوزه اشتغال و در نفر  140:کارشناس 230(پرسشنامه بین آزمودنی ها توزیع شد 400بنابراین . شد

نفر حوزه گردشگري و  80نفر حوزه اشتغال و کارآفرینی و  90(محقق 170و ) حوزه گردشگريدر 

 این در گیري اندازه ابزار. پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد 323که ) گردشگري ورزشی

مه نهایی با کسب نظر و اعمال اصالحات مورد اعتبار صوري پرسشنا. بودمحقق ساخته  پرسشنامه ،پژوهش

از تحلیل . اساتید که تخصص الزم را در این زمینه داشتند، مورد تایید قرار گرفت از) نفر10(نظر چند تن

    عامل براي اشتغال زایی مستقیم و  2. عاملی اکتشافی جهت تعیین عوامل اصلی پرسشنامه استفاده شد

عامل مربوط به انواع اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم حاصل از توسعه  6 غیر مستقیم حاصل از توسعه و

نتایج تحلیل عاملی . استخراج شد) دائمی، فصلی و پاره وقت(گردشگري ورزشی در حوزه هاي فعالیتی

همه عوامل (t) زیرا مقدار آزمون معناداري دارند؛ دست آمده معناه تاییدي نشان داد که  تمامی ضرایب ب

گیري در حالت تخمین استاندارد می توان گفت، با توجه به نتایج نمودار مدل انداره. بزرگتر است 96/1از 

با استفاده از آزمون . باشد، مدل از برازش مناسبی برخوردار استمی/. 08کوچکتر از  RMSEAچون مقدار 

نتایج آزمون ). 92/0خ ضریب آلفاي کرونبا(پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت ،آلفاي کرونباخ

 براي تجزیه و تحلیل داده ها از . ی بودن توزیع داده ها بوده استکلموگروف اسمیرنف حاکی از طبیع

 05/0يدر سطح معنادارو آزمون معادالت ساختاري ) فراوانی، درصد و میانگین(روش هاي آمار توصیفی

  .و لیزرل انجام گرفت 19spss نرم افزار کلیه محاسبات آماري با استفاده از  .استفاده شد

  یافته هاي پژوهش

ویژگی هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان مانند جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه کار 

  .آمده است 1به شکل فراوانی و درصد در جدول 
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  ویژگی هاي جمعیت شناختی آزمودنی ها :1جدول 

  درصد  فراوانی  ویژگی هاي جمعیت شتاختی  متغیر

  گروه
  2/50  162  محقق

  8/49  161  کارشناس

  

  جنسیت

  9/22  91  مرد

  7/55  174  زن

  سطح تحصیالت

  3/21  88  کارشناسی

  6/20  86  کارشناسی ارشد

  1/45  147  دکتري

  رشته تحصیلی

  4/34  120  مدیریت ورزشی

  9/15  72  گردشگري

  2/22  89  کارآفرینی و اشتغال

  سابقه کار

  1/18  78  سال1-5

  8/43  99  سال6-10

  2/50  162  سال11-15

  8/49  161  سال به باال15

  

در حالت اعداد معنادار را نشان  گیري  نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغالزاییمدل اندازه،  1شکل 

 زیرا مقدار آزمون معناداري ،دست آمده معنادارنده با توجه به خروجی این نمودار، تمامی ضرایب ب. دهدمی

(t) بزرگتر است 96/1تک تک آنها از.  

گیري الگوي  نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغالزایی را هزمدل اند) 2شکل(خروجی بعدي لیزرل 

نیز کوچکتر از  RMSEAبا توجه به نتایج این نمودار، چون مقدار . دهددر حالت تخمین استاندارد نشان می

  .ل از برازش مناسبی برخوردار استمد توان نتیجه گرفت که، میباشدمی/. 08

  

  

  



7 
 

تحلیل معادالت ساختاري از با استفاده الگوي نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغالزایی گیري مدل اندازه: 1شکل 

  معنادار ددر حالت اعدا

  

  

معادالت ساختاري تحلیل از با استفاده الگوي نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغالزایی گیري مدل اندازه: 2شکل 

  در  حالت تخمین استاندارد
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  شاخص هاي برازش مدل به کمک نرم افزار معادالت ساختاري:  2جدول 

  ارزش هاي محاسبه شده مدل  )سفارش شده(ارزش هاي مورد انتظار  شاخص مناسبت مدل  ردیف

1  AGFI 9/0 98  و باالتر./  

2  IFI  9/0 99  و باالتر./  

3  CFI  9/0 99 و باالتر./  

4  RMSEA   015 08/0پایین تر از./  

6  /df 2X   34/1  3کمتر از  

توسعه گردشگري ورزشی در نقش محاسبه شاخص هاي مناسبت مدل اندازه گیري الگوي   ،2در جدول 

، از برازش خوبی برخوردار است و می توان از ه دست آمده از تحلیلاشتغالزایی نشان می دهد که مدل ب

نتایج . گیري الگوي  نقش توسعه گردشگري ورزشی در اشتغالزایی استفاده نموداین مدل براي اندازه 

  .ارائه شده است 3در جدول  مولفه ها و گویه بر اساس بار عاملی الگوریتم مدل ساختاري

  مولفه ها و گویه بر اساس بار عاملی الگوریتم مدل ساختاري: 3جدول 

  نتیجه  تانداردخطاي اس T  بارعاملی  متغیر پیش بین  متغیر مالك

  اشتغال زایی مستقیم

  

  

  

  توسعه گردشگري ورزشی

  تایید  1/0  13/2  16/0

  تایید  13/0  04/3  35/0  اشتغال زایی غیر مستقیم

  عدم تایید  75/0  00/0  50/0  اشتغال زایی مستقیم و دائمی

  تایید  98/0  91/7  96/0  اشتغال زایی مستقیم و فصلی

  تایید  36/0  08/8  80/0  اشتغال زایی مستقیم و پاره وقت

  عدم تایید  95/0  00/0  23/0  اشتغال زایی غیر مستقیم و دائمی

  تایید  06/0  58/3  97/0  اشتغال زایی غیر مستقیم و فصلی

  تایید  43/0  62/3  75/0  اشتغال زایی غیر مستقیم و پاره وقت

  .می باشد) ±96/1(از  T-Valueمالك تایید خارج بودن *
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مشاهده می شود، همه متغیر هاي مالك به جز اشتغال زایی مستقیم و دائمی و  3همانگونه که در جدول 

  ). T-Value =00/0( نمی گیرندغیر مستقیم و دائمی در مدل مورد تایید قرار 

  بحث و نتیجه گیري

نشان داد که  توسعه گردشگري ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنی داري بر اشتغال  حاضر نتایج پژوهش

اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنی دار  ،زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد

ت نیز اثر توسعه گردشگري ورزشی بر اشتغال زایی غیر مستقیم، فصلی و پاره وق ،همچنین.  نشده است

در بررسی . اما بر اشتغال غیر مستقیم و دائمی نیز این اثر معنی دار نشده است ،مثبت و معنی دار بوده است

اشتغال زایی را به اثر توسعه گردشگري ورزشی بر هیچ تحقیقی یافت نشد که  ،پیشینه داخلی و خارجی

ي ورزشی و مطابق با روش شکل مستقیم و غیر مستقیم در حوزه هاي فعالیتی مختلف صنعت گردشگر

لذا در این بحث به بررسی تحقیقاتی که به گونه اي با این . تحقیق حاضر مورد بررسی قرار داده باشد

  .موضوع رابطه دارند، پرداخته می شود

 :به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ذیل همخوان می باشد

، )1388(میرزایی، )2011(همافر و همکاران، )1390(یر محمدي و همکارانپ، )1388(کمیجانی و همکاران

که بیان کردند سهم گردشگري ) 2009(و همکاران 1پندي، )2009(کسمیت و داسون، )1386(میراج

کل  درصد است و از 27/8و به طور غیر مستقیم  درصد 59/4هندوستان در اشتغال زایی به طور مستقیم 

اورت و  و) 2008( 2لوین و بوم .انددر گردشگري شاغل میلیون نفر  5/21 )میلیون نفر 7/468 (افراد شاغل

ایجاد فرصت هاي شغلی و شغل هاي ایجاد شده ناشی از برگزاري رویدادهاي مختلف نیز ) 2012(همکاران

    ورزشی را مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که برگزاري رویدادهاي ورزشی منجر به ایجاد 

  . غیر مستقیم می شود فرصت هاي شغلی جدید به شکل مستقیم و

) 1386(و کشاورز و چراغی ) 1389(قیقات ترحمی و اسفندیاريبا نتایج تح نتایج حاصل از این پژوهش 

محور نمی تواند اشتغال زا باشند، زیرا در تمام  -الزاما سیاست هاي رشدکه بیان نمودند  ناهمخوان است

   .است اي اشتغال کمتر از کشش هاي تولیدموارد کشش ه

فرصت هاي شغلی و برخی به ایجاد  تحقیقات به بررسی ایجاداین  بیشترهمانگونه که مالحظه می شود 

براي تبیین موضوع . اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در حوزه گردشگري و گردشگري ورزشی پرداخته اند

اشاره نمود که سهم اشتغال در توریسم نسبت به اشتغال در ) 2009( 3نوع اشتغال می توان به مقاله دوبریل

                                                           
1  Pandey 
2  Leonie and Baum 
3  Dobriel 



10 
 

کل مشاغل در صنایع و کل مشاغل  :اینگونه تقسیم بندي کرده استکل صنایع را بررسی نموده و مشاغل را 

مربوط به صنعت گردشگري و در تقسیم بندي خردتر مشاغل صنعت گردشگري را به شغل هاي صنایع 

گردشگري که به تقاضاي گردشگري نسبت داده نمی شوند، شغل هاي صنایع گردشگري که به تقاضاي 

هایی در صنایع دیگر به جز گردشگري که به تقاضاي گردشگري گردشگري نسبت داده می شوند، شغل 

).  Dobriel,2009(نسبت داده می شود و همه مشاغلی که می توان آن را به تقاضاي گردشگري نسبت داد

چرا با توجه به این تقسیم بندي می توان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم را توضیح داد و فهمید که 

مت هاي مختلف صنایع می توانند به طور غیر مستقیم با صنعت گردشگري در بسیاري مشاغل در قس

 .ارتباط باشند

در تقسیم بندي اشتغال مستقیم و غیر مستقیم نیز برخی از مشاغل به شکل دائمی هستند و فرد در دوره 

و برخی از مشاغل در فصول مختلفی از سال که  استزمانی مشخص تا بازنشستگی مشغول به کار 

  در این فصول ممکن است افراد از. دشگر بیشتري از منطقه و کشور بازدید می کند، ایجاد می شودگر

نوع سوم مشاغل نیز به شکل . به این مشاغل روي آورند... بخش هاي اقتصادي دیگر مانند کشاورزي و 

فراغت به مشاغلی  پاره وقت است که افراد در کنار مشاغل دیگري که دارا هستند ساعاتی از روز در هنگام

موسایی، (می پردازند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به گردشگري و گردشگري ورزشی ارتباط دارد

با توجه به نتایج پیشینه تحقیق حاضر می توان اشاره نمود که برگزاري رویدادهاي ورزشی بزرگ ). 1390

       جاد فرصت هاي شغلی جدیدکه نشان از توسعه گردشگري ورزشی در یک کشور است، منجر به ای

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

بیشتري را نسبت به سایر بخش ها ایجاد می کند و اشتغال زایی صنعت گردشگري به خصوص در 

 ،     بنابراین .)35: 1390موسایی، (م استکشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران امري مسل

منجر به  ،توسعهکه می توان به این نتایج که به لحاظ آماري معنی دار شده است اعتماد نمود و بیان کرد 

  . افزایش تقاضا و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می شود

محور و  -یقات سیاست هاي رشددر ارتباط با ناهمخوانی نتایج تحقیقات نیز باید گفت که در این تحق

توسعه گرا در صنعت هایی مورد نظر بوده اند که از  سه دهه گذشته  ساالنه بودجه دریافت  نموده اند و 

ولی مخارج رشد آنها نسبت به میزان فرصت هاي شغلی که ایجاد نموده اند، تناسب نداشته  ،رشد  کرده اند

اما صنعت مورد بررسی در این . از کشش هاي تولیدي است است و در تمام موارد کشش هاي اشتغال کمتر

پژوهش گردشگري ورزشی است که تا کنون هیچ گونه برنامه مدونی براي رشد آن در کشور ما وجود 

نداشته و بررسی این صنعت در کشور هاي پیشرو حاکی از عواید و مزایاي اقتصادي متعدد این صنعت می 

  ).104، 1390هنري، (آن بی نصیب مانده است باشد که کشور ایران تا کنون از
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با توجه به بار عاملی مربوط به اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم حاصل از توسعه مشخص  ،از سوي دیگر

می گردد که توان اشتغال زایی غیر مستقیم حاصل از توسعه گردشگري ورزشی بیشتر از اشتغال زایی 

نفر را به طور  5نفر را به طور مستقیم و  2انگرد به کشور تقریباً ورود هر جه باید گفت که. مستقیم است

فرصت  380000فرصت شغلی مستقیم و  153000، 1376طبق آمار سال . غیر مستقیم به کار می گمارد

این صنعت به بیان دیگر، به ). 61: 1389کشاورز و چراغی، (شغلی غیر مستقیم در کشور ایجاد شده است

فرصت شغلی غیر مستقیم در سایر بخش ها را دارد  6/2مستقیم تقریباً توان ایجاد  ازاي یک فرصت شغلی

وجود چنین ضریبی با توجه به ارتباط بین صنعت گردشگري و  ،بنابراین). 13، 1381پیراسته و کریمی، (

ایر دیگر بخش ها معقول به نظر می رسد و می توان انتظار داشت که با تقویت ارتباط میان این بخش و س

  ).105، 1390هنري، (بخش ها ضریب اشتغال زایی نیز افزایش یابد

اما یافته  تقیم و غیر مستقیم تایید شده است،اشتغالزایی فصلی و پاره وقت به صورت مس در مدل تحلیلی،

مربوط به اشتغال زایی مستقیم و دائمی و غیر مستقیم و دائمی در مدل تایید نشده و نمی توان آن را گزارش 

 خدمات از بسیاري که آنجا از .است کاربر صنعت یک گردشگري گفت کهمی توان  مورددر این . نمود

 .است فراوان صنعت این در انسانی نیروي اشتغال ،نمود ارائه فناوري از استفاده با توان نمی را گردشگري

 درکشورهایی بویژه کوچک هاي فعالیت و سوغات عرضه ها، رستوران فعالیت درمورد مشاغل از دسته این

 یا تورگردانی و نقل و حمل هاي فعالیت که کرد توجه باید ،مقابل در. مصداق می یابد پایین دستمزد با

 هاي فعالیت وجود توان می همچنین .هستند بر سرمایه اساساً وسیع رفاهی تجهیزات با هایی هتل ساختن

 . دانست صنعت این مناسب زایی اشتغال دلیل را گردشگري هاي حوزه از بسیاري در کوچک، کارآفرینی

 در اندك گذاري سرمایه با ،دهند می انجام را سوغات عرضه چون هایی فعالیت که اشتغال خود هاي گروه

 ،از این رو). 55: 1385برادران، (می نماید و صرفا عرضه کننده نیروي کار خود هستندفعالیت  گردشگري

توسعه گردشگري در مکان هاي مختلف زمینه هاي ایجاد اشتغال دائم و فصلی و پاره وقت را براي نیروي 

  در کنار    همچنین،. هدانسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاري می کا

         که در ارتباط با گردشگري هستند را زمینه فعالیت هاي دیگر ،اشتغال هاي مستقیم در گردشگري

براي  -کارهاي ساختمانی، تعمیرات، کرایه اتومبیل، دست فروشی و نظایر اینها :همچون –) غیر مستقیم(

اما می توانند  ،درآمد نامطمئن هستندگونه فعالیت ها از نظر ثبات و  هرچند این. نمایدافراد بومی فراهم می 

  ).  224:  1387حاجی محمد امینی، (حداقل درآمدي براي خانوارها فراهم سازند

 اما،  است یکدیگر از متفاوت آنان، از انتظار قابل کار ساعات میزان و صنعت دراین شاغالن شمار ،همچنین

 کارفرماي .می کنند کار وقت پاره و موقتی طور به صنعت دراین بسیاري شاغالن کشورها درتمامی تقریبا

می توانند  موقت و وقت پاره شاغالن از استفاده با دارند، ثابتی ظرفیت که گردشگري صنعت از هایی بخش

 پایین ممکن جاي تا را خود هاي هزینه سطح ،کل و در کنند تبدیل متغییر هزینه به را کار نیروي ثابت هزنیه
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 به طور که طلبد می را شاغالنی ،گردشگري و مسافرتی فعالیت هاي از بسیاري ماهیتدر ضمن  .بیاورند

 کار یا کاري نوبت چند معناي به امر این  .کنند کار معمول کار ساعات از بیش کم دست یا روزي شبانه

  ).57-55:  1385برادران، (است اضافی وقت پاره

 در که است معنا این به گردشگري بودن فصلی .، بحث فصلی بودن گردشگري مطرح استاز سوي دیگر

 دیگري و صنعت این دائمی شاغالن براي یکی که دارد وجود کار بازار دو کم دست ،مقصدها از ي بسیار

    شاغالن موقت، اشتغال همچون فصلی اشتغال .است کاري شلوغ فصل در گردشگري شاغلین براي

 پدیده .یابد افزایش دستمزدها است ممکن باشد کافی نسبتا تقاضا فشار اگر و نماید می جذب را اي حاشیه

       مشاغل در گردشگري، مستقیم مشاغل بر تاثیر عالوه بر گردشگري، صنعت در اشتغال بودن فصلی

 بر اغلب امر این آزاد کار، بازارهاي در و است تاثیرگذار نیز گردشگري صنعت با مرتبط غیرمستقیم

بین مناطق را در پی  القایی مخارج و درآمد انتقال که انجامد می کار نیروي گسترده و موقت مهاجرت

  ).223- 220:  1379بول، (دارد

 با به خصوص گردشگري بخش ی،شرایط درچنین. است بیکاري مسئله کنونی مشکالت و مسائل از یکی

 را بیکار جمعیت از انبوهی تواند  می) مشاغل از بسیاري بودن موقتی و فصلی( خصوصیاتش به توجه

      بنابراین واضح است که توسعه صنعت گردشگري بیشتر به اشتغال زایی موقت و فصلی  .کند جذب

تایید کننده نتایج  ،این مطالب کهمی انجامد و به دلیل ماهیت صنعت،  اشتغال به شکل دائمی کم است 

 بسیار از جمله ایران توسعه حال در کشورهاي در بیکاري نرخ که آنجا از.  حاصل از پژوهش هستند

 .گردد ایجاد آن کاهش براي جدیدي اقتصادي فعالیت که رسدمی  نظر به ضروري بنابراین باالست،

 تعداد زیرا است، توجه مورد بسیار کار نیروي بر متمرکز خدماتی حرفه یک عنوان به اصوالً گردشگري

 بر باید توسعه درحال کشورهاي درنتیجه، .آورد می در استخدام به را ماهر نیمه و ماهر غیر کار نیروي بسیار

 است، هرکشور سطح با منطبق که فنی دانش از و کنند تکیه اشتغال، حداکثر ایجاد توانمندي آزمایش روي

تحقیقات داخلی و خارجی به طور متفق القول بر تاثیر  ،به طور کلی  ).240: 1384وال، (نمایند استفاده

به طوري  ؛خصوص گردشگري ورزشی بر ایجاد اشتغال صحه گذاشته اندگذاري توسعه گردشگري و به 

 یک عنوان به را المپیک مسابقات گذاري، سرمایه براي دنیا بزرگ شهرهاي در جهانی مدرن اقتصاد که در

 بالقوه اقتصادي فایده که چرا دهند، می ارائه محلی بازاریابی براي فرصتی و فرد به منحصر اعتباري پایگاه

 ورود کند و می بازي شهرها به مندي عالقه جذب در کلیدي نقش بزرگ، ورزشی رویداد یک میزبانی مهم

 &.Solberg.H(است اقتصادي فواید تحریک براي اصلی بخش ،میزبان شهر به تماشاگران از زیادي تعداد

Preuss, 2007; 232.(  

به گردشگري ورزشی به عنوان پدیده اي که می تواند توسعه گردشگري را در حد مطلوب  ،در این پژوهش

بنابراین . تسداشته باشد، توجه شده ابه دنبال در سطح کالن براي کشور زیادي را و مزیت هاي اقتصادي 
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استفاده از  گونه که کشورهاي دیگر با همان حقیق و تحقیقات دیگر می توان گفت کهبه توجه به نتایج این ت

کشور ایران نیز می تواند با توسعه صنعت ورزش و گردشگري ورزشی به رشد همه جانبه دست یافته اند، 

مدیریت قوي و برنامه ریزي . گردشگري ورزشی، به جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی دست یابد

سعه صنعت گردشگري ورزشی و جامع در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیرساختی در زمینه تو

براي آنکه فعالیت هاي مختلف توریسم ورزشی . آثار و فواید آن، می تواند راهگشاي ما در این زمینه باشد 

 به ی،و توسعه بخش سخت افزاري و سپس در بعد ورزشبه ایجاد  نخستدر درجه در کشور پیاده شود ، 

 توجه به امر تبلیغات  ،در کنار این دو عامل.  نیازمندیماحداث مراکز ورزشی جامع و مجهز تخصصی 

  . مهم و ضروري است نیز امريرسانه اي و آگاهی بخشی داخلی و خارجی 
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This study was to design the employment model arise from sports tourism 
development. The method of this study was descriptive survey with the practical 
purpose. The statistical population was include all persons who had at least one 
book or two scientific papers in areas related to employment and tourism and 
administrative experts in the field of employment and tourism, with at least a 
bachelor's degree, who are at least 10 years of experience. Samples were 
selected through stratified random sampling and the statistical population 
included of 1,000 researchers and 1,600 of experts that 334 samples were 
calculated and selected. The measurement tool in this research was researcher- 
designed questioner. The final questionnaire's face validity was approved by 
experts. To determine the content validity, exploratory and confirmatory factor 
analysis were used. Cronbach s Alfa coefficient was calculated 0/90. Linear 
regression and Structural equation models (SEM) were investigated to access 
variables observed effects on the latent variables. The results showed that each 
factors of the sports tourism development have a role in creating jobs and 
development (seasonal and at the same time employment) of sports tourism 
industry can be considered by senior executives to help as unemployment 
problem. 
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