
 
 

 16/3/89: تاريخ دريافت 
 21/10/89: تاريخ پذيرش

  مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران 
  
  
  

  

  چكيده
مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران در پي حاضر  جستار  
كه در مسابقات  خارجي اري اين تحقيق را كليه گردشگران ورزشيجامعه آم. است
اعم از ورزشكاران، مربيان، ( 1388المللي ورزشي دهه مباركه فجر سال  بين

ماري آتعداد كل نمونه . است )همراههاي  سرپرستان، پزشكان، خبرنگاران و هيئت
ه  پس از تاييد محقق ساخته است كاي  ابزار پژوهش پرسشنامه .استنفر  420تحقيق 

اين پرسشنامه عوامل متعددي همچون  .توزيع گرديد) α=84/0(روايي و پايايي 
ميزان رضايت گردشگران ورزشي از ميزان امنيت موجود در ايران، عوامل مخل 

                                                                                                                             
 دانشگاه تهران عضو هيات علمي ∗ 
 دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني  ∗∗

 )س(عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا ∗∗∗
 hamid_zitonly@yahoo.com  گاه تهراندانشجوي دكتري تربيت بدني دانش ∗∗∗∗

  ∗ دكترحسن اسدي
  ∗∗امين پورنقي

  ∗∗∗نوشين اصفهانيدكتر
  ∗∗∗∗حميد زيتونلي



  13شماره  گردشگريفصلنامه مطالعات   48

 

 سامنيت از ديدگاه گردشگران ورزشي قبل و بعد از سفر به ايران، نقش پلي
در به تصوير ها  يران، نقش رسانهگردشگري در تامين و توسعه گردشگري در ا

كشيدن امنيت در ايران، اقدامات الزم جهت ارتقاء امنيت در گردشگري ورزشي 
در ها  براي تحليل داده. ايران از ديدگاه گردشگران ورزشي را مورد بررسي قرار داد

بخش آمار توصيفي فراواني، انحراف استاندارد، فراواني تجمعي، درصد فراواني 
  از طريق نرم افزارها  تجزيه و تحليل داده  .ميانگين و نما استفاده شدتراكمي، 

 SPSS 16 نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد مهم ترين مواردي  .صورت گرفت
 احساس ناامنيها  كه گردشگران ورزشي قبل از سفر خود به ايران در مورد آن

 ،ناامني در حريم شخصي احساس ،پرخاشگري اجتماعي: كردند عبارت بودند از مي
از گردشگران ورزشي اعالم كردند كه قبل از سفر به ايران در مورد % 34.8دزدي 

  .مساله امنيت احساس نگراني نمي كردند
ترين مواردي كه گردشگران ورزشي در طول حضور خود در ايران از آن  مهم  

شگري پرخا ،ناامني در حريم شخصي: احساس ناامني كردند عبارت بودند از
در مورد عوامل مخل امنيت نظير خشونت و زد و  .اجتماعي  و احساس ناامني رواني

خورد، قتل، هتك ناموس، و تروريسم هيچ گونه ناامني از طرف گردشگران ورزشي 
از گردشگران ورزشي هيچ گونه عامل مخل امنيتي % 53.6كه  در حالي. احساس نشد

 .دندرا در طول حضورشان در ايران مشاهده نكر
  امنيت، گردشگري، ورزش :كليديهاي  واژه

    مقدمه
ها در چرخه ملي كشورها، به  ترين فعاليت گردشگري امروز يكي از اقتصادي  

شود كه عالوه  مي خصوص از جهت اشتغال و ارزآوري و رونق مناطق مختلف تلقي
ه ب. الملل خاصي است برآن داراي مزاياي ارتباطي، سياسي، فرهنگي تأثيرات بين

همين دليل اغلب كشورهاي جهان كه داراي ميراث فرهنگي غني و نيز مناطق طبيعي 
  .كنند هستند و از اين فعاليت به منزله ابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده مي

نخستين تعريف از جهانگردي در . اصطالح توريست از قرن نوزدهم معمول شد  
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توجه قرار  رديسيون اقتصادي جامعه ملل موميالدي در كم 1937سطح بين المللي در 
شود كه از اين سه ويژگي  مي در اين تعريف جهانگردي به سفرهايي اطالق. گرفت

 . موقتي باشد، اختياري باشد و انجام آن منتج به دريافت مزد نباشد: برخوردار باشد 
يالدي م 2010تعداد جهانگردان تا سال انتظار دارد كه  ١سازمان جهاني جهانگردي

ميليارد  نفر افزايش  6/1،  2020تا سال %   3/4حدود يك ميليارد و با رشدي حدود
 2010درآمد حاصل از جهانگردي در سال  دارد كه مي بيان) 2003( ٢سيمون. يابند

 حدود دو هزار ميليارد دالر پيش بيني 2020حدود هزار ميليارد دالر و در سال 
خود ه ترين رشد را در بحث جهانگردي ب شود كه يكي از سطوحي كه سريع مي

  . ورزشي استدهد، جهانگردي  مي اختصاص
گردشگري را مسافرت به داليل غير تجاري براي مشاهده ) 2002(هينچ و هايام   

. باشد، عنوان كردند مي هاي ورزشي كه دور از محل زندگي يا شركت در فعاليت
افراد را با انگيزه شركت گردشگري ورزشي عبارت است از، سفري نشاط آور كه 

هاي فيزيكي و يا لذت از جاذبه هاي ورزشي، تشويق به سفر و دوري  در فعاليت
در كل گردشگري ورزشي  ).2005جردن، (موقت از محل سكونت خود مي كند 

تماشا  ،)گردشگري ورزشي فعال ( شركت كردن: سه رفتار عمده را در بر مي گيرد
و بازديد كردن از جذابيت هاي ) ا غير فعالگردشگري ورزشي رويداد ي(كردن 

مشهور مربوط به ورزش مثل بازديد از شخصيت هاي ورزشي، موزه هاي ورزشي، 
معادله  ).2005گيبسون ) (گردشگري خاطرات ورزشي(ورزشگاه هاي مهم و غيره 

گذاري در بخش  گردشگري معادله دوسويه است و يك كشور با سرمايه ـ امنيت
مجرمانه باشد و به هاي  ترين انگيزش ند باني حذف برخي از مهمتوا مي گردشگري

ارتباط و خويشاوندي  ).1389خسروي( اين ترتيب به تضمين نسبي امنيت منجر گردد
از .درخور توجه ديگري ميان صنعت گردشگري و احساس امنيت وجود دارد

ز عوامل سازد و ا مي چند بعدي رااي  ديدگاه روان شناختي، احساس امنيت پيكره
هاي  شود و در ارتباط با شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه مي متعددي ناشي

 گوناگوني صورتهاي  ن نيز به شيوهآ يگير متفاوت ظهور يافته و سنجش و اندازه
                                                                                                                             
1- World Tourism Organization  
2- Simon Hudson  
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مستقيم و غير مستقيم افراد از شرايط و هاي  اين احساس ناشي از تجربه. گيرد مي
كه يك كشور در حال جنگ،  اين .)1389خسروي( اوضاع پيراموني است

كند، صنعت  مي سياسي، تروريسم يا ارتكاب جرائم سنگين را تجربههاي  ناآرامي
فرهنگي فراوان و تماشايي مجبور به پرداخت هاي  گردشگري را حتي با وجود جاذبه

حتي كشورهايي كه به طور طبيعي از امنيت برخوردار هستند، . كند مي بهايي سنگين
 توانند از اين موضوع آسيب ببينند مي شوند مي ه دچار تهديدات سياسيزماني ك

  ). 1998سونمز(
اي حوادث تروريستي داراي پتانسيل تاثيرگذاري قدرتمندي است،  پوشش رسانه 

. باشد مي به طور مكرر است و تنها منبع اطالع رساني شنوندهاي  زيرا پوشش رسانه
منبع اطالعاتي بي همتا است، كه به عنوان يك نه تنها به عنوان يك اي  پوشش رسانه

به طور خاص، عامه مردم به . دشو مي نظير تفسير خبر نيز محسوب منبع بي
 تروريستيهاي  از انگيزه دريافت خبرعمده اعتماد كرده و آماده هاي  گزاريخبر
  ).1998سونمز،( باشند مي
امنيت به  هاي مختلف ورزشي در كشورهاي مختلف همواره در طول رقابت 

يونان  .بوده استها  مسئولين برگزاري رقابتهاي  عنوان يكي از اساسي ترين دغدغه
هزار نيروى امنيتى استفاده كرد كه اين تعداد  45در طول مسابقات المپيك آتن از 
نصب صدها دوربين در . سيدنى بوده است 2000سه برابر نيروهاى امنيتى المپيك 

ترين اقدامات امنيتى  كوپتر و هواپيما از مهم  رگيرى هلىهاى شهر آتن، به كا  خيابان
يونان به جز استفاده از نيروهاى نظامى خود و وجود هزاران . يونان بوده است

داوطلب و همكارى عالى مردم، از نيروهاى نظامى آمريكا و انگليس نيز مستقيماً 
 راي حفاظت بيشتر ازامنيتي ويژه خود را بهاي  نيروي نيز آمريكا. استفاده كرده است

مقامات دفاعى آمريكا بارها تاكيد كرده بودند  .ورزشكاران خود، به آتن اعزام كرد
در جريان المپيك   »ناتو«كه يونان به همكارى شفافى با سازمان آتالنتيك شمالى 

  .)2009، ١تيچاوا( نياز دارد
توجه جنبه مهم مورد  6كه در پكن برگزار شد، يكي از  2008در المپيك  

                                                                                                                             
1- Tichaawa 
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مسئوالن برگزاري اين المپيك، بحث امنيت جهانگردان ورزشي بود و از فنون و 
صورت ها  متعددي جهت برقراري امنيت در طول برگزاري اين رقابتهاي  روش
دولت آفريقاي جنوبي خود را متعهد كرد تا تعداد نيروي پليس خود را به  .گرفت

كسب تجربه پليس آفريقاي  حتي به منظور. برساند 2009نفر در سال  179000
المپيك و جام جهاني فوتبال هاي  جنوبي به عنوان نيروي امنيتي كمكي به بازي

 2010به منظور برقراري امنيت بيشتر در مسابقات جام جهاني ). ISS( فرستاده شدند
امنيتي پيشرفته، مراكز هاي  آفريقاي جنوبي، اقداماتي مانند استفاده از دوربين

افسر  3100و محلي، ارتباطات راديوئي، بالگردها، و به كار گيري  فرماندهي ملي
، پنج نيروي )1996(٢اولسن و كيسي ).2009، ١تيچاوا( پليس، انجام خواهد شد

. كنند، معرفي نموده اند مي جهاني كه صنعت گردشگري را در هزاره جديد تحريك
) 1998( ٣رت و وان هيلكوپر، فلچر، گيلب. ايمني و امنيت يكي از اين پنج نيرو است

و حوادث احتمالي، موضوع امنيت و ها  عنوان كردند كه به خاطر افزايش خشونت
سالمتي نظير ايدز، ممكن است ديگر هاي  آسيب. باشد مي ايمني براي مردم با اهميت

خطر بالقوه . گردشگري را هم به مناطق بدون گردشگر تبديل كندهاي  جاذبه
اين . دهد مي رفتار گردشگران را تحت تاثير قراراي  حظهتروريسم به طور قابل مال

سونمز و گرافه، (، )1990كوك (تاثير ممكن است تصميم گردشگران را تغيير دهد 
در مطالعات انجام شده معلوم گرديد كه گردشگران در طول مسافرت ) . 1998

تر را انتخاب  نرفتارشان را تغيير داده اند و بجاي مسافرت به مناطق پر خطر، مناطق ام
از سفر به كشورهاي همسايه ). 1996منسفلد، ) (1992گيو و مارتين، (كرده اند 

سونمز و  ). 1992اندرس، ساندر و پاريس، ( كنند مي منطقه آسيب ديده نيز اجتناب
گيري با  تاثير بي ثباتي سياسي و تروريسم را بر نحوه تصميم 1998گرافه در سال 

گردشگراني كه براي ها  بر اساس يافته. فاوت بررسي كردنداستفاده از دو جمعيت مت
واسطه ه د اگر بنكردند، اظهار داشت مي تجارت به مناطق گردشگري بين المللي سفر

ي تروريستي با خبر شوند و يا تجربيات ناخوشايندي از هااز تهديداي  پوشش رسانه

                                                                                                                             
1- Tichaawa 
2- Olsen & Cassee 
3- Cooper, Fletcher, Gilbert, Wanhill 
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 رنامه سفرشان را تغييرسفر به آن مناطق داشته باشند، به اين مناطق سفر نكرده و ب
كنند كه  مي ، عنوان)2005(١كالوس دي آلبا كوئر و جرومي مك الروي .دهند مي

باشد و  مي احتمال قرباني شدن گردشگران توسط جرائم بيشتر از حمالت تروريستي
ويژه جرائم ه اصلي در مورد امنيت گردشگران در زمينه وقوع جرائم و بهاي  دغدغه

  .دباشن مي خشونت آميز
اند كه  در تحقيق خود عنوان كرده) 2006(، ٢سونمز، آپوستولوپولوس و تارلو 

تروريستي آسان بوده است، و حمله به هاي  نفوذ به مناطق گردشگري براي گروه
گردشگران پوشش خبري بين المللي را تضمين كرده، تاثير حمالت بسيار زياد بوده، 

را دارد تا ها  ه آن براي تروريستو در كل حمله به مناطق گردشگري ارزش هزين
تري به مخاطبان خود  بتوانند پيام عقيدتي و يا سياسي خود را در ابعاد گسترده

  . برسانند
تحليل عوامل موثر بر جهانگردي  "، در تحقيقي تحت عنوان )1387( اصفهاني 

عامل در حيطه گردشگري  52 "ورزشي ايران و ارائه مدل برنامه ريزي استراتژيك
در . محور طبقه بندي نمود 12را در ها  زشي داخلي و خارجي شناسايي نمود و آنور

جهانگردي ورزشي خارجي به ترتيب محورهاي امنيت، اماكن و تجهيزات ورزشي 
و رويدادهاي ورزشي از درجه اهميت بيشتري برخوردار بودند و در گردشگري 

بيشترين درجه  داخلي ورزشي محورهاي تسهيالت و خدمات، امنيت و اسكان
، در تحقيقي با عنوان ادراك )2009( 3تيچاوا .اهميت را به خود اختصاص دادند

آفريقاي جنوبي  2010جام جهاني هاي  بازديدكنندگان از جرم و تاثير آن در بازي
آفريقاي جنوبي در مورد  ديدار از درصد از جهانگردان قبل از 49عنوان كرد كه 

 "بي طرف"ز اين گردشگران نظر ادرصد  33رده اند، امنيت عمومي ابراز نگراني ك
درصد از اين گردشگران قبل ازديدار ازآفريقاي جنوبي  18در اين مورد داشتند و 

  .عنوان كردند كه نگراني در مورد مسئله امنيت در آفريقاي جنوبي ندارند
همچنين در اين تحقيق گردشگران قبل از ديدار از آفريقاي جنوبي، در مورد  

                                                                                                                             
1- Klaus deAlbuquerqur & Jerome McElroy 
2- Sonmez, Apostolopoulos, Tarlow 
3- Tichaawa Tembi Maloney 
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محتمل به موارد زير اشاره هاي  نا امني  خود درباره انواعهاي  ترين نگراني همم
 ٣، كتك خوردن%)13(٢عموميهاي  ، جرم%)3(١حمله به قصد آزار بدني: كردند

، %)5(٦، دزدي با اعمال زور و تهديد%)3(٥، تجاوز به عنف%)3(٤، قتل%)10(
طبيعي و هاي  يران با پتانسيلا %).37(٨، عدم نگراني در مورد نا امني%)26(٧سرقت
سياحتي و فرهنگي بسيار و داشتن آب و هواي به اصطالح چهار فصل به هاي  جاذبه

عنوان كشوري توانمند در آماده سازي شرايطي مطلوب براي عالقه مندان به 
تواند قطبي مهم در صنعت جهانگردي به معناي عام، و  مي خارجي،هاي  مسافرت

  ). 1387اصفهاني،( ناي خاص آن تلقي گرددجهانگردي ورزشي در مع
محققين در خصوص امنيت و هاي  از يافتهاي  خالصهصفحه بعد جدول  

  .دهد مي گردشگري را به ترتيب سال  نشان

                                                                                                                             
1- Assault 
2- General Crime 
3- Mugging  
4- Murder 
5- Rape 
6- Robbery 
7- Theft 
8- No Concerns 
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  هاي انجام شده در حوزه امنيت و گردشگري پژوهش .1جدول 
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اين  كاهش پيدا كرد و ناگهانيرشد جهانگردي در كشور به طور  1357در سال  
اول انقالب به دليل فقدان هاي  در سال. در ايران بوداسالمي به دليل وقوع انقالب 

امنيت نسبي و آشفتگي سياسي ورود جهانگردان خارجي هم به كشور به شدت 
كاهش و افول جهانگردي در . رسيد 1358هزار نفر در سال  150كاهش يافت و به 

به  1367راق تا پايان جنگ يعني سال ان و عردليل وقوع جنگ تحميلي ايه ايران ب
از پايان  پس. هزار نفر بود 100مدت ده سال ادامه داشته و تعداد جهانگردان كمتر از 

جنگ و شروع  دوران سازندگي و بازساز مناطق جنگ زده، جهانگردي كشور ايران 
سال  23يعني . هزار نفر رسيد 350تعداد جهانگردان به  1373در سال . افزايش يافت

ارتقاء يافت  1350طول كشيد تا تعداد جهانگردان وارد شده به كشور به اندازه سال 
  ).1388 موسوي نصر،( ميليارد ريال برآورد گرديد 7 و درآمد حاصل از آن بيش از

با توجه به توجه روزافزون به صنعت گردشگري در ايران و نقش مهم امنيت در  
كه كشور ايران همه  اين صنعت و به خصوص صنعت گردشگري ورزشي، و اين
باشد، لزوم توجه  مي ساله ميزبان برگزاري رويدادهاي بين المللي ورزشي گوناگون

ه برقراري امنيت گردشگران ورزشي و نشان دادن چهره واقعي ايران در زمينه امنيت ب
تحقيق حاضر نيز با . در حوزه گردشگري ورزشي، بيش از پيش احساس شده است

اين رويكرد و با هدف مطالعه ابعاد مختلف امنيت در گردشگري ورزشي ايران 
چون ميزان رضايت عوامل متعددي همهدف اين پژوهش بررسي  .صورت گرفت

گردشگران ورزشي از ميزان امنيت موجود در ايران، عوامل مخل امنيت از ديدگاه 
اقدامات الزم جهت ارتقاء امنيت در و گردشگران ورزشي قبل و بعد از سفر به ايران

  .بوده استگردشگري ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران ورزشي 

  تحقيقشناسي روش 
ظ هدف از نوع كاربردي و از لحاظ روش و استراتژي روش تحقيق حاضر از لحا  

اطالعات اوليه اين تحقيق به صورت . پيمايشي است ـ از نوع تحقيقات توصيفي
  . وسيله پرسشنامه جمع آوري شده ميداني و ب

پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بود كه روائي آن از   
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نفر از  25براي تعيين پايايي، پرسشنامه بين . رار گرفتطريق متخصصان مورد تاييد ق
كرونباخ  αگردشگران ورزشي خارجي توزيع شد كه پايايي پرسشنامه از طريق 

)0/84  =α (اين پرسشنامه . بدست آمد كه نشان دهنده پايايي باالي پرسشنامه بود
جود در مو عوامل متعددي همچون ميزان رضايت گردشگران ورزشي از ميزان امنيت

ايران، عوامل مخل امنيت از ديدگاه گردشگران ورزشي قبل و بعد از سفر به ايران، 
در به ها  مين و توسعه گردشگري در ايران، نقش رسانهأگردشگري در ت سنقش پلي

تصوير كشيدن امنيت در ايران، اقدامات الزم جهت ارتقاء امنيت در گردشگري 
اين پرسشنامه . شي را مورد بررسي قرار دادورزشي ايران از ديدگاه گردشگران ورز

  .سوال اصلي بود 15شامل 

  ها تجزيه و تحليل دادهو  جامعه و نمونه تحقيق
كليه گردشگران ورزشي كه در مسابقات  شاملجامعه آماري اين تحقيق   
اعم از ورزشكاران، مربيان،  1388المللي ورزشي دهه مباركه فجر سال  بين

بنابر انصراف برخي از . باشد مي همراههاي  رنگاران و هيئتسرپرستان، پزشكان، خب
گيري  كشورها از حضور و قطعي نبودن تعداد دقيق گردشگران ورزشي، روش نمونه

بدين ترتيب پرسشنامه در ميان كل گردشگران ورزشي . به صورت كل شمار بود
  .ديدنفر تعيين گر 420ماري تحقيق آتعداد كل نمونه . توزيع و جمع آوري شد

ها در بخش آمار توصيفي فراواني، انحراف استاندارد، فراواني  براي تحليل داده  
از ها  تجزيه و تحليل داده. تجمعي، درصد فراواني تراكمي، ميانگين و نما استفاده شد

  .صورت گرفت SPSS 16طريق نرم افزار 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
ترين مواردي كه گردشگران ورزشي  نتايج به دست آمده از تحقيق نشان داد مهم  

: كردند عبارت بودند از مي احساس ناامنيها  قبل از سفر خود به ايران در مورد آن
، %)24.6(احساس ناامني در حريم شخصي %) 34.8( پرخاشگري اجتماعي

از گردشگران ورزشي اعالم كردند كه قبل از سفر به ايران % 34.8%). 21.7(دزدي
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  .كردند يت احساس نگراني نميدر مورد مساله امن
ترين مواردي كه گردشگران ورزشي در طول حضور خود در ايران از آن  مهم  

، %)26.1(ناامني در حريم شخصي: احساس ناامني كردند عبارت بودند از
در مورد عوامل %). 10.3(، و احساس ناامني رواني%)20.3(پرخاشگري اجتماعي 

د، قتل، هتك ناموس، و تروريسم هيچگونه مخل امنيت نظير خشونت و زد و خور
از گردشگران % 53.6كه  در حالي. ناامني از طرف گردشگران ورزشي احساس نشد

  .ورزشي هيچگونه عامل مخل امنيتي را در طول حضورشان در ايران مشاهده نكردند

 

  قبل از سفر خود به ايران خارجي گردشگران ورزشي احساس ناامني .1 نمودار
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  ايران درخود  در حين اقامت خارجي گردشگران ورزشي احساس ناامني .2 نمودار
از  گردشگران ورزشي قبل از سفر به ايران در % 62.3نتايج تحقيق نشان داد كه به   

و مجاري ارتباطي ها  از ميان رسانه. مورد مساله امنيت در ايران هشدار داده شده بود
نيت در ايران هشدار داده شده بود كه به گردشگران ورزشي در مورد مساله ام

، و افرادي كه قبالً %30.4، خانواده و آشنايان با %23.2، اينترنت با %33.3تلويزيون با 
  .اند درصد بيشترين نقش را داشته 21.7از ايران ديدن كرده اند با 

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان احساس امنيت گردشگران از وضعيت   
، %34.8، متوسط با %8.1، كم با %0.0بسيار كم با : ران به ترتيب زير بودامنيت در اي

  %.24.6، بسيار باال با %31.9باال با 
كردند  احساس ناامني ميها  در مورد افرادي كه گردشگران ورزشي از طرف آن  

ترين  بيش% 14.5، رقبا با %17.4، پليس با %29.0، مردم عامه با %10.1تماشاچيان با 
كردند نتايج  مي احساس ناامنيها  در مورد اماكني كه افراد در آن .ا داشتندنقش ر

، %23.2با ها  ، هتل%30.4شهر با هاي  ، خيابان%24.6با ها  تحقيق نشان داد كه ورودي
  .ترين درصد را به خود اختصاص دادند بيش%  21.7و وسايل نقليه با 
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  خارجي ران ورزشياحساس ناامني گردشگ درصد و عوامل .3نمودار 

ها  اماكني كه افراد در آن ميزان احساس ناامني از طرف گردشگران ورزشي در  
، در %37.7گزينه متوسط با ها  در ورودي: كردند به ترتيب زير بود مي احساس ناامني

، در %36.2گزينه متوسط با ها  ، در هتل%37.7شهر گزينه متوسط با هاي  خيابان
  %.34.7، و در جايگاه تماشاچيان گزينه باال با %53.6 با وسايل نقليه گزينه باال

  

  ورزشي اماكن از طرف گردشگران ورزشي درگزارش شده   احساس ناامني .4نمودار
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از گردشگران % 60.9در مورد راهكارهاي بكار گرفته شده براي افزايش امنيت،   
. استفاده شد ه گردشگريژورزشي اعالم كردند در سطح بسيار پايين از پليس وي

اعالم كردند كه در سطح بسيار پايين از لباس ويژه پليس گردشگري استفاده % 47.8
. اعالم كردند كه در سطح كم از نيروي امنيتي كافي استفاده شده است% 31.9. شد

المللي مسلط  اعالم كردند كه نيروهاي امنيتي در سطح پايين به زبانهاي بين% 37.7
ردند كه در سطح بسيار پايين از ابزار و وسائل برقراري امنيت اعالم ك% 36.2. بودند

اعالم كردند كه فرهنگ گسترش امنيت گردشگران % 33.3. استفاده شده است
درصد اعالم كردند كه آزاد  30.4. ورزشي در ميان مردم در سطح متوسط بود

 درصد از گردشگران ورزشي 37.7. گذاشتن گردشگران ورزشي در حد متوسط بود
اعالم كردند در سطح باال گردشگران ورزشي با فرهنگ مردم ايران آشنايي پيدا 

  .كرده اند
% 2.9ميزان رضايت گردشگران ورزشي از وضعيت امنيت در ايران نشان داد كه   

در سطح % 17.4در سطح باال، و % 42.2در سطح متوسط، % 37.7در سطح پايين، 
  .رضايت داشتند بسيار باال از وضعيت امنيت عمومي ايران

  
  ميزان رضايت گردشگران ورزشي خارجي از وضعيت امنيت .5نمودار
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در سطح متوسط، % 24.6در سطح بسيار كم، % 1.4نتايج تحقيق نشان داد كه   
درصد در سطح بسيار باال عالقه مند به حضور مجدد در  31.9در سطح باال، و % 42.0

  .ايران به عنوان گردشگر ورزشي بودند
از گردشگران ورزشي در سطح بسيار % 27.5نين نتايج تحقيق نشان داد همچ  

% 10.1در سطح باال، و % 4.3در سطح متوسط، % 26.1در سطح پايين، % 31.9پايين، 
در سطح بسيار باال،  ناامني در ايران را به عنوان يك عامل تاثيرگذار جهت حضور 

  .مجدد در ايران اعالم كردند

  گيري بحث و نتيجه
 ساالنه ميزبان 1388برنامه چهارم توسعه، كشور ايران بايد تا پايان سال  راساسب  

 20معادل  به رقمي 1410ميليون گردشگر باشد، رقمي كه بايد تا پايان سال  5حداقل 
ورزش و برگزاري  توان از سهم و جايگاه ميليون نفر در سال برسد و در اين ميان نمي

يكي  تواند هاي بومي مي تاكيد بر ورزش. شتورزشي به سادگي گذهاي  تورنمنت
 ورزشي خود محسوب شود چنانچه جهانگرديهاي ايران براي توسعه  از مزيت

و ها  رشته تر كردن ريزان ورزشي دنيا نيز بر تخصصي والن و برنامهئامروزه تالش مس
و سابقه  هاي مختلف بومي دليل داشتن ورزشه ايران نيز ب. ازي آنهاستس بومي
به المپيك زمينه  ها براي ورود تواند با معرفي اين ورزش ها مي دي در اين ورزشمتما

محل  هر چه ضريب امنيتي در يك .توسعه جهانگردي ورزشي خود را فراهم آورد
به آن  تمايل به سفربيشتري ورزشي جهانگردان  ،باالتري برخوردار باشد ميزان از

دم آو  دزدي هنري، قتل، تجاوز، هسرقت مسلحان ،دزدي، دستبرد .دارند مكان را
. شود مي مربوط يك جهانگرد امنيتبه  هستند كهمفاهيمي بنيادي ترين از ربايي 

كه به  ورزشي و غير ورزشي زماني نبايد اين نكته را فراموش كرد كه جهانگردان
ني براي كشور ما محسوب سفيران و مبلغا  گردند، كشورشان باز مي

دنبال دارد بايد با  براي كشور به وجه به نفعي كه توريسمبنابراين با ت  شوند، مي
ايجاد تشكيالتي توان با  مي بدين منظور. افزايش داد امنيت جهانگرد را فرهنگسازي

  .ضريب امنيت جهانگردان را افزايش دهد، كشور عنوان امنيت توريست در به
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يران در مورد نتايج كلي تحقيق نشان داد كه گردشگران ورزشي قبل از سفر به ا  
عوامل مخل امنيت نظير دزدي، ناامني در حريم شخصي و پرخاشگري اجتماعي 

كردند اما پس از حضور در ايران اين احساس ناامني به ميزان قابل  مي احساس ناامني
عدم احساس امنيت قبل از حضور در ايران در نتيجه تاثير . توجهي كاهش پيدا كرد

تر  بيش. نند تلويزيون، اينترنت، خانواده و آشنايان بودو مجاري ارتباطي ماها  رسانه
 ها رضايت آناما . داشتندرا در سطح متوسط بيان گردشگران ورزشي احساس امنيت 

استفاده از پليس ويژه جهانگردان به خصوص . يي بوددر سطح باال، از امنيت
ويژه باشند، جهانگردان ورزشي كه به زبان انگليسي مسلط بوده و بايد داراي لباس 

  . در افزايش اعتماد جهانگردان ورزشي خارجي كمك نمايد
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