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   امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران

  
  3شيدا سعيدي -  2احمد نوري  -1مهرداد محرم زاده

كارشناس ارشد مديريت . 3و2، اردبيل،  ايران حقق اردبيلي، دانشگاه م. رزشي  دانشكده علوم تربيتي شيار مديريت ودان.1
  ايران .  اروميه  دانشكده تربيت بدني ، . ورزشي

  )1392/ 07/  07 :، تاريخ تصويب 1392/ 03/  25: تاريخ دريافت (
  

 چكيده

ام مديريت مقصد ها معموال حاوي نظ. شود اي از اطالعات كامپيوتري شده در مورد يك مقصد اطالق مي به مجموعهش نظام مديريت مقصد
هدف از پژوهش حاضر . ها و تسهيالت هستند و غالبا قابليت انجام رزرواسيون و ثبت را نيز در خود دارند اطالعاتي در خصوص جاذبه

و از نظر اين پژوهش از نظر هدف كاربردي . باشد مي1390سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران در سال  امكان سنجي پياده
هاي كشور  جامعه آماري اين تحقيق را كليه مديران تربيت بدني و ميراث فرهنگي استان. روش شناسي تحقيق توصيفي و پيمايشي است

ابزار گردآوري اطالعات . (N=n=60)كليه جامعه آماري  به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد . دهد نفر تشكيل مي 60به تعداد 
براي تجزيه و تحليل .باشد سوال براي نظر سنجي از مديران تربيت بدني و ميراث فرهنگي مي 25ساخته متشكل از پرسشنامه محقق 

هاي  يافته. كمك گرفته شد SPSSاي استفاده گرديد و از بسته نرم افزار آماري  تك نمونه tهاي تحقيق از آمار توصيفي و وآزمون  داده
هاي  الزامات اطالعاتي سازماننشان داد كه  001/0داري  محاسبه شده در سطح معني t= 98/10س اي بر اسا تك نمونه tحاصل از آزمون 

نتايج نشان داد كه . سازد در ايران امكان پياده سازي نظام مديرت مقصد گردشگري ورزشي ايران را ميسر مي) DMO(ت مقصد يمدير
ده سازي نظام مديريت مقصد ايران در بخش گردشگري ورزشي امكان ها و الزامات تجارت الكترونيكي مورد نياز جهت پيا زير ساخت

بسترهاي تجارت الكترونيكي موجود در ايران امكان ارائه اطالعات بر .)t= 355/10و=p 001/0(سازد پياده سازي اين نظام را ميسر مي
عملكردو ساختار ). t= 84/1و=p 001/0(دهند مي) گردشگران ورزشي(هاي مختلف فناوري اطالعات را به كاربر نهايي  روي پلت فرم

   ه استدورآ هاي مديريت ورزشي فراهم ن هاي مديريت مقصد ايران امكان مديريت اثربخش مقصد را براي سازما سيستم
)001/0 p=31/14و =t(. هاي اوليه  گيري صنعت گردشگري از درس توان نتيجه گرفت كه با بهره به طور كلي ميDMSكه رود  ها، انتظار مي

DMSتري را براي مقاصد ايران رقم بزنند ها آينده روشن.  
  

  واژه هاي كليدي
  .(DMS)گردشگري ورزشي، گردشگري الكترونيك، سيستم مديريت مقصدپياده سازي، امكان سنجي، 

                                                           
  -  00989143457353تلفن : نويسنده مسئولEmail :mmoharramzadeh@yahoo.com                                                           
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 مقدمه

ترين  گردشگري در دنياي امروز به يكي از مهم
اقتصادي تبديل شده و تعداد  –هاي اجتماعي فعاليت

المللي روز به روز در حال افزايش  اي بومي و بينه توريست
مندي از مزايا  است و بسياري از كشورهاي جهان براي بهره

و منافع بيشمار آن در تكاپو براي توسعه صنعت 
به دنبال پيشرفت . جهانگردي در كشورشان هستند

بيني  ميالدي و پيش 1980العاده جهانگردي در دهه  خارق
ترين صنعت صادرات دنيا در سال تبديل شدن آن به بزرگ

ميالدي، اكثر كشورهاي دنيا توسعه صنعت  2000
ميالدي در اولويت  1990هاي دهه  جهانگردي را در سال
صنعت جهانگردي براي كشورها و .امور خود قرار دادند

بسياري از كشورهايي كه هنوز تجربه كافي در توسعه اين 
فعاليت جديدي اند،  بخش عمده اقتصادي به دست نياورده

 بوده، باز مورد توجه بشريركه از د يصنعت گردشگر.است
عالوه . دارد عهده به يدر اقتصاد جهان يا يژهامروزه نقش و

ها،  تعامل فرهنگ ي درصنعت عامل مؤثر ينبر آن، ا
 ينانس و الفت ب يمو تحك يها، و برقرار تمدن يگفتگو
مهم  هاي يتاز فعال يكيرزش و). 20( هاست ملت

و  ياست و گردشگر يگردشگر ينردشگران در حگ
گردشگر . با انواع مختلف ورزش همراه است يزمسافرت ن

  يششب، و نه ب يككم  ستد ي،مدت ياست كه برا  يكس
  محل سكونت يااز وطن  يرغ يسال به كشور يكاز 

و پول   و هدف او كار كردن كند يخود مسافرت م يمعمول
 يردشگر ورزشگ. يستدر آن كشور ن آوردندر 
ساعت در محل  24حداقل   است كه يموقتيدكنندهبازد
 يدادياو شركت در رو يوهدف اصل كند ياقامت م يدادرو

 يزن اي يهثانو هاي يتحال جذاب يناست، در ع يورزش
از  ييكيورزش يگردشگر.وجود داشته باشد  ممكن است

و   است كه مسابقات يروبه رشد گردشگر هاي يطهح
و چه  يداخل  گردشگرچه يريتعداد كث يزشور يدادهايرو

اند  نشان داده ها پژوهش.كند يرا جلب م يخارج
 يااست كه در تمام دن ييها از بخش  ييكيورزش يگردشگر

بازار  ينرشد را داردو در ا يشترينب يگردشگر  در صنعت
 كند، به يم يفاا  ينقش مهم يورزش يگردشگر يدادرو

 يدادهايكه رو ييقصدهاكه همواره بر تعداد م يا گونه
افزوده  كنند يوارد م ودخ يابيبازار يزهءرا در آم يورزش

  ). 11(شود  يم
آن 1در جهان پر رقابت امروز، اينترنت و پروتكل

، )پروتكل كنترل اطالعات/اينترنت پروتكل(
اي براي ارتباطات و  جهاني و شبكه گسترده3فرمي پلت2

ي به اينترنت از به تدريج دسترس. عرضه بوجود آورده است
طريق تجهيزات مختلف مانند تلويزيون ابزارهاي قابل 

اي  هاي منطقهحمل تكنولوژي داخل اتومبيل تلفن
از يك سو خدمات در . باشدپذير مي امكان... ها و كيوسك

باشد و از سوي ديگر سرعت دسترسي در  حال كاهش مي
اين در حالي است كه به مرور شبكه . حال افزايش است

سودمندتر و ) از نظر عملكرد و محتوا(اني وب جه
انديشمندان و صاحب نظران بر ). 10(شودپسندتر مي كاربر

نترنت ياين باورند كه گردشگري و گردشگري ورزشي و ا
زماني كه . آيند الي براي يكديگر به حساب مي شركاي ايده

كنندگان براي سفر به يك مقصد جديد ورزشي  مصرف
ند، با مشكل خريد محصوالت گرانقيمت كن ريزي مي برنامه

شوند كه پيش از خريد قادر به ديدن آنها مواجه مي
هاي گردشگري رويدادهاي ورزشي و سايرجاذبه(نيستند 
ها امكان  در مقايسه با گذشته اينترنت به آن .)ورزشي

                                                           
ها وجود  قوانيني كه براي تبادل اطالعات بين دو دستگاه در شبكه .1

  )Protocol. (دارد
2.IP: Internet Protocol and TCP: Transmission 

Control Protocol 
افزاري و نرم افزاري كه با كنار هم  هاي پايه سخت مجموعه مولفه .3

. كنند قرار گرفتن زيربناي تهيه يك برنامه نر افزاري را فراهم مي
ها داخل آن  مه افزار است كه برنا افزار و سخت تركيبي از محيط نرم

 ) Platform(شوند  اجرا مي
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تري در مورد  دسترسي سريع به اطالعات متنوع و عميق
در سراسر دنيا و  مقاصد گردشگري و گردشگري ورزشي

همچنين به افراد امكان .دهد رزرو آسان و سريع مي
مانند تلفن و (دهد  جويي در فعاليت سنتي را مي صرفه

عالوه بر اين اينترنت براي توسعه ارتباطات  .)اطالع رساني
-كنندگان گردشگري ورزشي، واسطه و روابط بين تĤمين

ندي كنندگان نهايي ابزار توانم هاي بازار و مصرف
گردشگري ورزشي تفاوت كليدي با ساير .)10و4(باشد مي

هاي تجارت الكترونيكي دارد و آن اين است كه  بخش
مصرف كنندگان اين صنعت براي دسترسي به كاال و 

روند از اين مقصد مي -مصرف آن به محل توليد محصول
رو بخش گردشگري نيازمند ارسال محصوالت به اقصي 

ي كه با مشكالت پشتيباني تينقاط دنيا نيست فعال
ترين منبع اي مواجه است و به عنوان اصلي عديده

كليه اين عوامل تواماً . آيدنارضايتي مشتري به حساب مي
اند كه بخش گردشگري در سراسر دنيا دائماً موجب شده

سهم بيشتر و بيشتري از تجارت الكترونيكي را به خود 
ده در دستاوردهاي جهاني ش زيكي ا.اختصاص دهد

هاي اخير توسعه شبكه جهاني وب و تأثير شگرف  سال
ها  بر عملكرد سازمان ICT(1(فناوري اطالعات و ارتباطات 

باشد در اين ميان گردشگري  هاي مختلف مي و شركت
الكترونيكي به عنوان يكي از كاربردهاي اصلي تجارت 

از اين رو . الكترونيكي از اهميت بسزايي برخوردار است
خصوصاً (از نقش آفرينان حوزه گردشگري بسياري 

با حضور فعال در وب و ) ICTهاي فعال در حوزه  شركت
ارائه خدمات و تجارت الكترونيكي به صنعت گردشگري و 

در جهان . گردشگران تجارت خود را رونق  بخشيده است
رقابتي امروز توان مقاصد در مرتفع ساختن اثربخش 

خريدارن براي جذابيت و نيازهاي اطالعاتي و رزرواسيون 
از اين رو مقاصدي كه  .باشد توان رقابتي آنها ضروري مي

                                                           
1.Information & Communications Technology 

اطالعاتي دقيق متناسب و به موقع در اختيار مشتريان و 
دهند از شانس بيشتري براي  صنعت گردشگري قرار مي

 ).18و9و7(دانتخاب شدن برخورداران

به اين خاطر كشورهاي فعال در حوزه گردشگري با 
) DMS(سيستم هاي مديريت مقصد بكارگيري 

هاي  سيستم. اند هاي نويني را در پيش گرفته گيري جهت
اي از اطالعات ، مجموعه)DMS(مديريت مقصد 

كامپيوتري مقاصد هستند كه با فراهم آوردن اطالعاتي در 
ها وتسهيالت مقصد تصوير كلي از  خصوص جاذبه

ا ه اين سيستم. آورند محصوالت گردشگري به وجود مي
شوند و اين مديريت  مديريت مي 2هاDMOمعموال توسط

هاي خصوصي، دولتي و يا  ممكن است توسط سازمان
هاي ملي  به طور مرسوم، سازمان. تلفيقي از هر دو باشد

اي فراهم  هاي محلي و منطقه به همراه گروه 3گردشگري
ها  آوردن اطالعات و بازاريابي مقاصد را بر عهده دارند، آن

كنند، به  هاي گروهي براي تبليغات استفاده مي از رسانه
كنندگان و عاملين كسب و كار گردشگري خدمات  مصرف
رساني گردشگري را  كنند، مراكز اطالع اي ارائه مي مشاوره

كنند، در مقاصد گردشگري در مبداهاي اصلي  اداره مي
گردشگران به تهيه و توزيع بروشور، اعالميه و راهنما اقدام 

نيز مسئوليت و مديريت استراتژيك كل مقصد  كنند و مي
هاي فوق به عنوان يك ابزار  سيستم.  را بر عهده دارند

زا جهت بازاريابي، مديريت و انجام پاره از عمليات  توانمند
مورد استفاده صنعت گردشگري و  ،رزرواسيون و ثبت
در اين بين گردشگري ).24و5(.گيرد گردشگران قرار مي

باشد نيز از اين  ع صنعت گردشگري ميورزشي كه از انوا
حيث مستثني نيست و كشورهاي زيادي با استفاده از 

هاي مديريت مقصد به خصوص در حيطه  سيستم
گردشگري ورزشي درآمدهاي بااليي را به خود اختصاص 

                                                           
2. Destination management organization 
3. National tourism organizations 
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اند در جهت رونق بخشي اقتصاد محلي و  اند و توانسته داده
  ).9( .هاي شاياني بردارند ملي خود گام

كنند كه يكي از  بيان مي) 1386(زاده  راد و محرم قيامي
ترين داليل موفقيت كشور استراليا در جلب  مهم

گردشگران ورزشي به رويدادهاي ورزشي برگزار شده در 
هاي  ريزي شده سازمان اين كشور، همكاري دقيق و برنامه

هاي متولي ورزش اين كشور است  گردشگري و سازمان
نتيجه گرفتند كه سازمان ) 1388(ران فرزين و همكا ).7(

ميراث فرهنگي، صنايع دستي، (متولي گردشگري در ايران 
داراي ساختار و عملكردهاي طراحي شده ) گردشگري

  ). 5(باشد  جهت مديريت و بازاريابي مقصد ايران مي
بررسي "در تحقيق خود با عنوان ) 1388(فيروزجاه 

بر توسعه   ترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر مهم
گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه كارشناسان ورزشي و 

 گروه سه ديدگاه مجموع در نتيجه گرفت "گردشگري

 و نوردي دامنه به مربوط هاي دربارة جاذبه كارشناسان
 توسعة بر مؤثر ورزشي طبيعي هاي جاذبه « طبيعت

 هاي هايجاذبه كه جاذبه داد نشان ورزشي گردشگري
درصد،  79 عاملي بار طبيعت با و نوردي دامنه به مربوط
 تابستاني و آبي ساحلي، هاي ورزش به مربوط هاي جاذبه

 و بيابانگردي به مربوط هاي درصد، جاذبه 78 عاملي بار با
 به مربوط هاي درصد، جاذبه 75 عاملي بار كويرنوردي با

 در را بيشترين اهميت درصد 75با بار عاملي  صيد و شكار

زاده و  خليل .)6(دارند  كشور ورزشي گردشگري توسعة
 سنجي در تحقيقي با عنوان امكان) 1389( همكاران

غربي به  آذربايجان استان در ورزشي گردشگري توسعه
 جلب و دهنده سوق عوامل اين نتايج دست يافتند كه بين

محدود  عوامل مورد در و داراست معني رابطه كننده
 و بدني تربيت يها اداره كاركنان ديدگاه بين كننده

 چشم به داري معني ارتباط فرهنگي ميراث-گردشگري

 به بايد مسوؤل هاي نهاد كه رسد مي نظر به .خورد نمي

 كنند بيشترتوجه دهنده سوق و كننده جلب عوامل توسعه
در تحقيقي با عنوان ) 1390(و همكاران  زيتونلي). 1(

 هاي گردشگران استان گلستان نتيجه شناسايي توانمندي
هاي استان گلستان با توسعه  گرفتند كه بين توانمندي

هاي استان گلستان با  گردشگري ورزشي و بين جاذبه
 .)2(توسعه گردشگري ورزشي رابطه معناداري وجود دارد 

در تحقيقي با عنوان نقش ) 1390(چيان و همكاران  كوزه
ابعاد كيفيت خدمات گردشگري در رضايتمندي 

نتايج دست يافتند كه از ميان  گردشگران ورزشي با اين
متغيرهاي كيفيت، كيفيت مجموعه ورزشي و كيفيت 

همچنين . مسابقه بيشترين تاثير را بر رضايتمندي داشتند
به عنوان نتيجه كلي تحقيق بيان كردند كه هر يك از 
ابعاد كيفيت خدمات گردشگري ورزشي تاثير بخصوصي 

ها توجه  آن روي رضايتمندي گردشگران دارند كه بايد به
پنج نقش اصلي ) 2000( 1ميل و موريسون). 3(نمود 

: را به شرح زير بيان مي كند2سازمان هاي مديريت مقصد
محرك اقتصادي، بازارياب اجتماعي، هماهنگ كننده 
صنعت، نماينده بخش شبه دولتي و سازنده منزلت 

 يبه بررس يقيدر تحق) 2004( 3زاككُ). 19(اجتماعي 
با توجه به  يمسافرت گردشگران ورزش بر عوامل مؤثر

 نشان داد يو يقتحق يجنتا. آنها پرداخت مقصد و يتمل
 جغرافيايي محل يمتها،آب و هوا، سطح ق ي،اقامت امكانات

بودند  يليدال ينتر مهم و ساحل يابه در يمقصد، و دسترس
عنوان  يهرفتن به مالت و تركي برا يسيكه گردشگران انگل

 اثر ورزش يبه بررس يقيدر تحق) 2008(4چو). 16( كردند
 كره در كشور يورزش يگردشگر ةبر توسع تكواندو
سنت  يي كهها نشان داد ورزش يويق تحق يجنتا. پرداخت
گردشگر  ةتوانندجلب كنند يشوند م يمحسوب م يكشور

                                                           
1. Mill & Morrison 
2 . Destination Management Organization 
3. Kozak 
4. Choo 
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) 2008(پرنسزا، شيهان و ريچي ). 14( باشند يورزش
 2به  هاي مديريت مقصد را عملكردهاي اصلي سازمان

توسعه  20بازاريابي خارجي مقاصد و  -1دسته اصلي 
) 2009( 1فالكنر). 20(اند  مقاصد داخلي تقسيم كرده

هاي مديريت مقصد بايد يك  معتقد است كه سازمان
چارچوب مديريت بحران طراحي كنند كه در هر مرحله از 
فرايند بحران بر اساس آن چارچوب بتوان استراتژي 

طي ) 2010( رينر و همكاران). 15(كرد اثربخشي را اتخاذ 
، پژوهشي در مورد بازاريابي الكترونيكي در گردشگري

اي براي مديريت اطالعات دريافتند كه در طي  موسسه
اي از سيستم كاربردي  سالهاي گذشته طيف گسترده

الكترونيكي در صنعت كردشگري بوده و به عنوان جزئي از 
بازارهاي  .آيد ر ميبازار الكترونيكي گردشگري به شما

الكترونيكي گردشگري از طريق حضور همه جانبه و 
ساعته شبانه روزي براي هر كاربري و در هر  24فعاليت 

هاي  كجاي دنيا كه بدان نياز داشته باشد از طريق شبكه
  2ياماگوشي). 22( ارتباطي به راحتي قابل دسترس است

و ها  يل، انگيزهدال يبه بررس يقيدر تحق) 2010(
 گردشگران كنندگان در قالب مسافرت هاي يتمحدود
در هر  يد كهرس يجهنت ينبه ا يو. پرداخت يورزش

 يگردشگر توسعة و يزير كه به منظور برنامه يا مطالعه
 يستيبا يرد،گ يم انجام كشور مقصد يادر شهر  يورزش
گردشگران مهم است  يبرا ي كهو موانع ها يتجذاب يل،دال

 در) 2010(3سيگون پارك و كيم. )25( شوند ييشناسا

 هاي بازي از ميزباني كنندگان اقامت ديدگاه بررسي

 بازي برگزاري از ناشي مثبت اثر سه به زمستاني المپيك

 و فيزيكي محيط اقتصاد، شامل كه گانك وان ناحيه در ها
  .)23( بردند شد، پي مي بينايي تقويت

                                                           
1. Falkner 
2. Yamaghoshi 
3. Sangyoon,park.&Tahee ,Kim 

 ابيارزي به خود پژوهش در  )2011( 4چن و همكارانش

 خدمات با كيفيت آن ارتباط و گردشگران رضايتمندي

 و خدمات كيفيت بين رابطة كه داد نشان نتايج .پرداختند
 به طوري . است معنادار و مثبت گردشگران رضايتمندي

 كيفيت بر گذار تأثير بعد چهار بين مثبتي ارتباط كه

 كيفيت فيزيكي، محيط كاركنان، تعامل( خدمات

 . دارد وجود رضايتمندي و )كنيكيت و كيفيت دسترسي

 خدمات، كيفيت بين مثبتي ارتباط اين، بر عالوه

). 13( دارد وجود بازديد مجدد به تمايل و رضايتمندي
كند كه كشورهاي بسياري  بيان مي) 2012(5ماهوني

گيري از  همچون اتريش، انگليس و فنالند با بهره
ز صنعت هاي مديريت مقصد، درآمدهاي بااليي را ا سيستم

اند در جهت  اند و توانسته گردشگري به خود اختصاص داده
رونق بخشي اقتصاد محلي و ملي خود گام شاياني بردارند 

)18 .(  
در اين ميان كشور ايران به رغم برخورداري از پتانسيل 
هاي غني فرهنگي، تاريخي، طبيعي و ورزشي كه آن را از 

ده كشور  نظر جاذبه هاي منحصر به فرد گردشگري جزو
طبق آمار منتشر شده از سوي (برتر دنيا قرار مي دهد 

، تا كنون نتوانسته از اين )سازمان جهاي گردشگري
با . ها به نحوي اثر بخش استفاده كند امكانات و پتانسيل

اندكي تأمل در نمونه هاي موفق كشورهاي پيشرفته 
هاي مديريت مقصد  يابيم كه به كارگيري سيستم درمي

)DMS (هت رونق بخشي و توسعه صنعت گردشگري ج
به ويژه گردشگري ورزشي امري ضروري و اجتناب ناپذير 

بنابراين فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان . است
ابزاري توانمند ساز جهت مديريت استراتژيك مقصد 
گردشگري و به خصوص گردشگري ورزشي در رهايي آن 

ه سمت توسعه از اقتصاد تك محصولي و پيشبرد كشور ب
بنابراين هدف اصلي ).4و5(اقتصادي نقش موثري ايفا كند 

                                                           
4. Chen 
5. Mahony 
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سازي نظام مديريت  از اين پژوهش امكان سنجي پياده
و از اين راه از . مقصد گردشگري ورزشي در ايران است

هايي همچون تجارت الكترونيكي، بازاريابي ورزشي،  مقوله
ند م مديريت مقصد و گردشگري الكترونيكي ورزشي بهره

  .شويم
 

  روش تحقيق
روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي، كه به 

جامعه آماري اين تحقيق . صورت ميداني انجام گرفته است
شامل كليه مديران كل تربيت بدني و مديران كل ميراث 

 DMOها كه ذينفعان اصلي  فرهنگي و گردشگري استان
ه با توجه ب. باشند در بخش گردشگري ورزشي در ايران مي

استان در كشور و از آنجائيكه مديران  30وجود 
بدني و گردشگري مد نظر اين تحقيق بودند نمونه  تربيت

با توجه به ). n=N=60(آماري برابر با جامعه آماري بود 
ها مورد بررسي قرار گرفتند و به نوعي  كه همه نمونه اين

گيري  جامعه آماري برابر با كل جامعه بوده لذا روش نمونه
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه .باشد رشماري ميس

، )1386(محقق ساخته مديريت مقصد گردشگري صفري 
الزامات (سوال اصلي پژوهش  4گويه براي سنجش  25با 

در ايران ) DMO(اطالعاتي سازمانهاي مديرت مقصد 
امكان پياده سازي نظام مديرت مقصد گردشگري ورزشي 

- 1و3-1و2-1و1-1و 1الت سوا( سازد ايران را ميسر مي
ها و الزامات تجارت الكترونيكي مورد  زير ساخت)5-1و4

نياز جهت پياده سازي نظام مديريت مقصد ايران در بخش 
گردشگري ورزشي امكان پياده سازي اين نظام را ميسر 

بسترهاي تجارت الكترونيكي ، )8و7و6سواالت ( مي سازد

روي پلت فرم هاي موجود در ايران امكان ارائه اطالعات بر 
گردشگران (مختلف فناوري اطالعات را به كاربر نهايي 

عملكرد و ساختار ، )11و 9سواالت ( دهند مي) ورزشي
سيستم هاي مديريت مقصد ايران امكان مديريت اثربخش 

ه دورآهاي مديريت ورزشي فراهم  مقصد را براي سازمان
- 10و3-10و 2-10و1-10و10و4و 3و 2سواالت ( است

، كه بر )10-10و9-10و8-10و7-10و 6-10و5- 10و4
زياد   –4بسيار زياد  -5(ارزشي ليكرت  5اساس مقياس 

. شود ارزش گذاري مي) بسيار كم-1كم –2متوسط –3
ذكر شده  83/0پايايي پرسشنامه فوق در تحقيق صفري 

است، كه در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه با روش 
هت تجزيه و ج. محاسبه گرديد 85/0آلفاي كرونباخ 

ميانگين، انحراف نعيار، (ها از آمار توصيفي  تحليل داده
اي جته بررسي سواالت  تك نمونه tو آزمون ...) جداول و 

  . پژوهش استفاده گرديد
  

  تحقيقهاي  يافتهنتايج و 
اطالعات به دست آمده در زمينه )1(بر اساس جدول 

مشخصات فردي تحقيق حاضر، نشانگر اين است كه 
س 50.سال بوده است 44گويان تقريباً  سن پاسخمتوسط 

درصد باالي آن  50سال و  45گويان زير  درصد پاسخ
سال  20گويان حدود  متوسط سابقه خدمت پاسخ. اند بوده
درصد  50سال و  20گويان زير  درصد پاسخ 50باشد، مي

همچنين . اند سال سابقه خدمت داشته 20ديگر باالي 
راي مدرك ديپلم و فوق ديپلم درصد پاسخگويان دا 95/3
درصد  25/74درصد داراي تحصيالت كارشناسي و  3/22،

  .داراي تحصيالت فوق ليسانس و باالتر هستند
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  ها هاي فردي آزمودني توصيف ويژگي. 1جدول 
  سابقه خدمت  سطح تحصيالت  سن 
 

  مديران
  تربيت 
  بدني 

  2/9                  سال          5كمتر از   4/5م             ديپلديپلم وفوق 2/9سال                  30زكمترا
  4/33                  سال               6-15 4/35                        31-40
  2/54                                    25-16  35     ليسانس                     8/50                          41-50
  2/2                      سال   26بيشتر از   6/59    باالتر      وليسانسفوق 6/4                         51-60

 0    سال            60بيشتراز
 

  مديران
  ميراث 

  فرهنگي

  9/8                     سال        5كمتر از   5/2      ديپلم       ديپلم وفوق 8/5     سال           30زكمتر ا
  9/31                   سال              6-15 22                          31-40
  6/55                                    25-16  6/9     ليسانس                    4/51                        41-50
  6/3                     سال     26بيشتر از   9/88     فوق ليسانس و باالتر   2/15                        51-60

   2        سال         60بيشتر از
  

  توزيع فراواني مربوط به سواالت پژوهش .2جدول 
 بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم 

عاتي سازمانهاي مديرتالزامات اطال
در ايران امكان پياده ) DMO(مقصد 

سازي نظام مديرت مقصد گردشگري 
  سازد ورزشي ايران را ميسر مي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
0 0 0 0 16  7/26  38  3/63  6  10  

  517/0انحراف معيار    73/3ميانگين 

ها و الزامات تجارت زير ساخت
سازي  الكترونيكي مورد نياز جهت پياده

نظام مديريت مقصد ايران در بخش 
سازي  گردشگري ورزشي امكان پياده

  سازد اين نظام را ميسر مي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
0 0 11 3/18 31  7/51  18  30  0  0  

  686/0نحراف معيار   ا  12/3ميانگين   

بسترهاي تجارت الكترونيكي موجود در
ايران امكان ارائه اطالعات بر روي پلت 
فرم هاي مختلف فناوري اطالعات را به 

) گردشگران ورزشي(كاربر نهايي 
  دهند مي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
7 7/11 29 3/48 21  35  2  5  0  0  

  669/0انحراف معيار      27/2ميانگين   

عملكرد و ساختار سيستم هاي مديريت
مقصد ايران امكان مديريت اثربخش 
مقصد را براي سازمانهاي مديريت 

  وره استآورزشي فراهم 

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني درصد فراواني درصد فراواني
0 0 0 0 12  20  38  3/63  10  7/16  

  496/0انحراف معيار     91/3ميانگين   

  
گردد اكثريت  مشاهده مي) 1(همانطور كه در جدول 

هاي زياد و  از جمع كردن درصد پاسخ( 3/73مديران كل
پاسخ بسيار زياد 10پاسخ بسيار و  3/63بسيار زياد كه 

الزامات اطالعاتي  درصد نظرشان بر اين بوده كه)
در ايران امكان پياده  )DMO(سازمانهاي مديرت مقصد 

در سازي نظام مديرت مقصد گردشگري ورزشي ايران را 
از ( 7/81اكثريت مديران كل . سازد ميسر ميحد زياد 

پاسخ 7/51هاي متوسط و زياد كه  جمع كردن درصد پاسخ
 درصد نظرشان بر اين بوده كه)پاسخ زياد 30متوسط و 

نياز زير ساخت ها و الزامات تجارت الكترونيكي مورد 
جهت پياده سازي نظام مديريت مقصد ايران در بخش 
گردشگري ورزشي امكان پياده سازي اين نظام را ميسر 

از جمع كردن (درصد  5اكثريت مديران كل  .مي سازد
نظرشان بر اين بوده ) هاي زياد و بسيار زياد درصد پاسخ
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بسترهاي تجارت الكترونيكي موجود در ايران امكان  كه
ات بر روي پلت فرم هاي مختلف فناوري ارائه اطالع

 .دهند مين) گردشگران ورزشي(اطالعات را به كاربر نهايي 
از جمع كردن (درصد  80همچنين اكثريت مديران كل 

نظرشان بر اين بوده )هاي زياد و بسيار زياد  درصد پاسخ
عملكرد و ساختار سيستم هاي مديريت مقصد ايران  كه

را براي سازمانهاي مديريت  امكان مديريت اثربخش مقصد
  .ه استدورآورزشي فراهم 

   اي تك نمونه tآزمون . 3جدول 
3= ميانگين فرضي    

t مورد  
 محاسبه

درجه 
 آزادي

سطح 
داري معني  

اختالف 
ها ميانگين  

در ايران امكان پياده)DMO(الزامات اطالعاتي سازمانهاي مديرت مقصد
  سازد ايران را ميسر مي سازي نظام مديرت مقصد گردشگري ورزشي

98/1059 001/0  733/0  

سازي نظامها و الزامات تجارت الكترونيكي مورد نياز جهت پياده زير ساخت
سازي اين نظام  مديريت مقصد ايران در بخش گردشگري ورزشي امكان پياده

  سازد را ميسر مي

355/1059 001/0  120/0  

ن امكان ارائه اطالعات بر رويبسترهاي تجارت الكترونيكي موجود در ايرا
) گردشگران ورزشي(پلت فرم هاي مختلف فناوري اطالعات را به كاربر نهايي 

  دهند مي

844/159 181/0  729/0  

عملكرد و ساختار سيستم هاي مديريت مقصد ايران امكان مديريت اثربخش
  مقصد را براي سازمانهاي مديريت ورزشي فراهم آوره است

31/1459 001/0  916/0  

  
ميانگين امتيازات سواالت مورد نظر با ميانگين فرضي 

در ) 3(بر اساس نتايج حاصل از جدول . مقايسه شد) 3(
از ) Sig = 0/001(داري  سطح معني: مورد سوال اول

+ 2محاسبه شده بزرگتر از tكوچكتر است و  05/0
هاي  پس الزامات اطالعاتي سازمان) 98/10<+2(است

در ايران امكان پياده سازي نظام ) DMO(مديرت مقصد 
. سازد مديرت مقصد گردشگري ورزشي ايران را ميسر مي

 05/0از ) Sig = 0/001(داري  سطح معني: سوال دوم
 <+ 2(است + 2محاسبه شده بزرگتر از Tكوچكتر استو

ها و الزامات تجارت الكترونيكي  پس زير ساخت)  355/10
ديريت مقصد ايران در سازي نظام م مورد نياز جهت پياده

سازي اين نظام را  بخش گردشگري ورزشي امكان پياده
داري  سطح معني: سوال سوم. سازد ميسر مي

)sig=0/181 ( بزرگتر است و  05/0ازt  محاسبه شده
؛ پس )-2 > 844/1 >+ 2( قرار دارد   -2و+ 2بين 

بسترهاي تجارت الكترونيكي موجود در ايران امكان ارائه 

هاي مختلف فناوري اطالعات را  بر روي پلت فرماطالعات 
سوال . دهند نمي) گردشگران ورزشي(به كاربر نهايي 

 05/0از ) Sig= 0/001(داري  سطح معني: چهارم
 <+ 2( بزرگتر است + 2بدست امده از   tكوچكتر است و 

هاي مديريت  ؛ پس عملكرد و ساختار سيستم)  31/14
خش مقصد را براي مقصد ايران امكان مديريت اثرب

  .هاي مديريت ورزشي فراهم آوره است سازمان
  گيري بحث و نتيجه

دستاورد هاي جهاني شده در سال هاي اخير  زيكي ا
توسعه شبكه جهاني وب و تأثير شگرف فناوري اطالعات و 

بر عملكرد سازمانها و شركت هاي ) ICT(ارتباطات 
ي به مختلف مي باشد در اين ميان گردشگري الكترونيك

عنوان يكي از كاربرد هاي اصلي تجارت الكترونيكي از 
از اين رو بسياري از نقش . اهميت بسزايي برخوردار است

خصوصاً شركت هاي فعال در (آفرينان حوزه گردشگري 
با حضور فعال در وب و ارائه خدمات و ) ICTحوزه 
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تجارت الكترونيكي به صنعت گردشگري و گردشگران 
  ).18(ق  بخشيده استتجارت خود را رون

الزامات اطالعاتي نتايج تحقيق نشان داد كه 
در ايران امكان پياده ) DMO(ت مقصد يسازمانهاي مدير

سازي نظام مديرت مقصد گردشگري ورزشي ايران را 
و ) 1388(كه با نتايج تحقيقات فرزين . سازد ميسر مي

همخواني داردسازمان ) 2008(پرنسزا، شيهان و ريچي 
رهنگي و گردشگري و تربيت بدني در خصوص ميراث ف

هاي مديريت مقصد از  الزامات اطالعاتي به عنوان سازمان
انداز ، تعهد و درك استراتژيك كافي برخوردار  چشم

و شناخت كافي و ارتباط اثربخش با ذينفعان خود . هستند
. جهت سازماندهي به فرآيند مديريت مقصد را دارا هستند

هاي مديريتي و  ها با اتصال به سيستم نبنابراين اين سازما
هاي  بازاريابي محلي، ملي و بين المللي قادرند از مكانيزم

و سازمان . مديريتي و بازاريابي اثربخشي برخوردار شوند
ميراث فرهنگي و تربيت بدني به عنوان متولي گردشگري 
ورزشي كشور داراي عملكردهاي مديريت استراتژيك 

بر . باشند ابي خارجي مقصد ميداخلي مقصد و بازاري
ها و الزامات  زير ساختاساس نتايج حاصل از تحقيق 

سازي نظام  تجارت الكترونيكي مورد نياز جهت پياده
مديريت مقصد ايران در بخش گردشگري ورزشي امكان 

بسترهاي تجارت و  .سازد سازي اين نظام را ميسر مي پياده
ه اطالعات بر روي الكترونيكي موجود در ايران امكان ارائ

پلت فرم هاي مختلف فناوري اطالعات را به كاربر نهايي 
كه با نتايج تحقيقات . دهند مين) گردشگران ورزشي(

با توجه به . همخواني دارد) 2010(و رينر ) 1388(فرزين 
هاي موجود تجارت الكترونيكي در ايران امكان  زير ساخت

م در مقصد وجود هاي قابل انجا الين فعاليت رزرواسيون آن
هاي الكترونيكي  با اين وجود هنوز استفاده از سايت. دارد

هاي هواپيمايي،  هاي گردشگري، شركت براي كليه شركت
و . از عموميت بااليي برخوردار نيست... ها و  ها، هتل آژانس

هاي مناسب تجارت الكترونيكي  رغم وجود زيرساخت علي
هاي گردشگري  گيري از اين نظام در بين شركت بهره

بنابراين بايستي ميزان آشنايي و . چندان متداول نيست
هاي مختلف  استفاده از ابزارهاي الكترونيكي را در بخش

همچنين نتايج . گردشگري ورزشي ايران را اقزايش داد
هاي مديريت  عملكردو ساختار سيستمنشان دادند كه 

مقصد ايران امكان مديريت اثربخش مقصد را براي 
اين نتايج با  .ه استدورآ نهاي مديريت ورزشي فراهمسازما

و ميل و موريسون )  1388(نتايج تحقيقات فرزين 
سازمان ميراث فرهنگي و . همخواني دارد) 2000(

گردشگري و تربيت بدني كشور داراي طرح مناسبي جهت 
باشد و با  هاي مشترك منافع مي مشاركت با ساير سازمان

اطالعات، برقراري ارتباط بين توزيع متناسب و به موقع 
كنندگان خارجي و هم راستا  كاركنان داخلي و تامين

نمودن منافع آنها جهت نيل به اهداف خود قادرند 
ها را به خوبي جذب و  هاي اطالعاتي آن مشتريان و داده
  .نگهداري بكنند

با بهره گيري صنعت گردشگري ، مخصوصا گردشگري 
ها، انتظار مي DMSوليه ورزشي، از درس هاي توسعه ي ا

ها، آينده ي روشن تري را براي مقصد DMSرود كه  
هاي پيشرفته، به ICTمقاصدي كه از . ايران رقم بزنند

كنند، به تدريج قادر خواهند  ها استفاده ميDMSويژه از 
شد كه موقعيت استراتژيك خود را بهبود بخشيده، مزاياي 

هينه رقابتي به دست آورده و مزاياي خود را ب
موفقيت مقاصد الكترونيكي به وسيله ي توانايي .كنند

توسعه ي ارتباط متقابل سيستم هاي كامپيوتري آن ها 
ها، در راستاي هماهنگي پيشنهادات، ارتباط DMSمانند 

ها و توسعه ي نام SMTE1با مشتريان، حمايت از 
. به صورت آن الين و آف الين ارزيابي و مشخص مي شود

و، بيراه نيست كه در دنياي رقابتي، تنها برخي از از اين ر

                                                           
1- Small And Medium Enterprise 
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DMS ها مي توانند تمام عملكردهاي مشخص شده را
توسعه داده و به ابزاري استراتژيك براي تمام عملكرد 
مقصد و مديريت استراتژيك تبديل شوند چرا كه بهره 
گيري از ديدگاه هاي خالقانه و نوآورانه براي رقابت مقاصد 

پر واضح است كه مقاصد براي .حياتي است در آينده بسيار
مديريت و بازاريابي اثر بخش مقصد خود نيازمند تشكيل 
سازمان هايي با عنوان سازمان هاي مديريت و بازاريابي 
مقصد مي باشند كه با توجه به عملكرد ها و وظايف 
خاصي كه بر عهده دارند، اقدام به يكپارچه سازي اجزا و 

بازاريابي مقصد گردشگري كنند اركان نظام مديريت و 
  ).18و5(

سازمانهاي متولي گردشگري ورزشي در ايران داراي 
ساختار و عملكردهاي طراحي شده جهت مديريت و 

بررسي ها چنين نشان . بازاريابي مقصد ايران نمي باشند
مي دهد كه انجام فعاليت هاي بازاريابي خارجي مقاصد و 

كه از جمله وظايف فعاليت هاي توسعه ي داخلي مقاصد 
، به شمار مي آيد و در حال حضر در DMOاصلي يك 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،  
وسازمان تربيت بدني كه متولي گردشگري كشور ايران 

از اين رو به . است، به گونه اي اثر بخش صورت نمي پذيرد
دليل عدم وجود سازماني كه به معناي واقعي و كاربردي 

تولي مديريت و بازاريابي مقصد گردشگري ورزشي ايران م
باشد، طراحي و پياده سازي نظام منسجم مديريت و 
بازاريابي اين مقصد با مشكالت و چالش هاي متعددي 

  .مواجه است
با ايجاد چنين نگرشي و به تبع آن، سازماني كه 
مسئوليت مديريت و بازاريابي مقصد ايران را عهده دار 

ن مذكور مي تواند نخست با بهره گيري از شود، سازما
اينترانت هاي فعال و درون سازماني به تقسيم داده ها و 
فرآيند هاي مجهز به رسانه با استفاده از رابط هاي 
اينترنت پرداخته و از اين طريق مديريت داخلي خود را در 

تمامي سطوح بهبود بخشد؛ سپس با بهره گيري از 
زنجيره ارزش هاي محلي  اكسترانت ها به هماهنگي

چراكه گرد هم آوري كل صنعت به صورت محلي . بپردازد
و توزيع اطالعات بازار براي حصول به رقابت مشاركتي 

هماهنگي كليه ي ذينفعان از قبيل كليه ي . ضروري است
بخش هاي دولتي و خصوصي كه به نحوي بر صنعت 
گردشگري تأثير مي گذارند، يكي ديگر از پيامد هاي 
مثبت خواهد بود، به اين ترتيب اعضا مي توانند فعاليت 

ريزي خود را هماهنگ  ها، قانونگذاري و فرآيند برنامه
اكسترانت ها با اتصال و تقسيم داده ها و فرآيند ها . كنند

و تنظيم يك برنامه تجارت الكترونيكي كم هزينه و كاربر 
ن ها پسند، مي توانند ارتباط متقابل و شفافيت بين سازما

از سوي ديگر . و شركاي مورد اعتماد آنها را افزايش دهند
سازمان مديريت مقصد مي تواند به توليد گزارش ها، 
مطالعات، آمار و ساير مطالب كه به طور گسترده قابل 

به اين ترتيب، ذينفعان . دسترس مي باشند، كمك كند
مي توانند بر طبق محدوديت هاي توافق شده به اين 

اطالعات . رسي داشته و از آنها استفاده كنندمطالب دست
بازار مي تواند در بازاريابي و فعاليت هاي برنامه ريزي به 

همچنين مؤسسات تحقيقاتي، . متخصصان كمك كند
توليد كنندگان اطالعات و مشاوران مي توانند مطالب 

به اين . خبري مفيدي را براي صنايع محلي تأمين كنند
هاي داخلي و  هت اتصال سيستمترتيب گام هاي نخست ج

جهت برقراري  DMSخارجي به سيستم بين المللي 
ارتباط مؤثر با تمام ذينفعان در سطح جهاني فراهم مي 

اي و  هاي ايران در سطوح ملي، منطقه DMO. شود
توانند از طريق اينترنت، كسب و كار را براي  اي مي ناحيه

راي كنندگان محلي افزايش داده و ب مقصد و عرضه
هاي هدف و مسافران شخصي ارتباطات و روابط را  گروه

هاي مربوط  توانند هزينه ها همچنين مي آن. بهبود بخشند
به ارتباطات، چاپ، پست و توزيع بروشور ها را كاهش 
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دهند و روابط عمومي خوبي براي مقصد ايران و ساير 
  ).5و4(هاي محلي ايجاد كنند سازمان

اهداف فوق مستلزم شايان ذكر است كه نيل به 
شناخت كامل از اجزاي سيستم مقصد گردشگري و 

از اين رو مي بايست با به كار . ذينفعان اصلي آن مي باشد
گيري يك نظام يكپارچه ي مديريتي مقصد، منافع هريك 
از ذينفعان به خوبي شناسايي و در قالب يك طرح 

كه هم راستا با طرح (استراتژيكي تجارت الكترونيكي 
به تعين الزامات اطالعاتي ) مقصد گردشگري است جامع

مورد نياز هر يك از ذينفعان جهت اتصال به نظام مديريت 
مقصد گردشگري و بخصوص گردشگري ورزشي  ايران 

  .پرداخته شود
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