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 آمارى عهجام. گرفت انجام ميدانی تورصهب و بود همبستگی -توصيفی نوع از حاضر، تحقيق

مسافرت  شرقیبه استان آذربایجان 1398که در سال  بودکليه گردشگران نوروزی  شامل پژوهش

 نامشخص جامعه تعداد رایب نمونه حجم تعيين فرمول از استفاده با جامعه این از نفر 305 و اندنموده

ساخته محقق نامهسشپر پژوهش ابزار. شد ابتخنا هدفمند و ایخوشه تصادفی گيرینمونه روشبه
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 با و ونهنم از نفر 30 روی بر مقدماتی مطالعه در آن پایایی و رسيد ورزشی مدیریت متخصص

متغيره با تک رگرسيون از هاداده لليتح و تجزیه برای. شد برآورد 82/0 کرونباخ آلفای ضریب

اجتماعی، -عوامل فرهنگی داد نشان تحقيق نتایج. شد استفاده Vikorو  SPSS افزارنرم کمک

بينی عوامل پيش بر اداریمعن زیرساختی تأثير ورزشی و های طبيعی،زیست محيطی مرتبط با جاذبه
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 ی ورزشیدشگری، گردشگربينی، صنعت گريشپ گری،گردش ابعاد ها:هواژ دیکل

                                                           
 .ران، ایاروميه، اروميهانشگاه مدیریت ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دیارستادا .1

 Email: rsarlab@yahoo.com                                                                :نویسنده مسئولایميل  *

 .ن، ایرايهاروم ،اروميه، دانشگاه دنی و علوم ورزشیتربيت بمدیریت ورزشی، دانشکده  کتریدانشجوی د .2

 .ران، ایرودشاه، صنعتی شاهروددانشگاه  انشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی،ت ورزشی، دستادیار مدیریا .3

97-115صفحات:   



98 گردشگري ورزشي توسعه نانهیبشیمطالعه پ ... 
  

 مقدمه

 یادهیپد یگردشگر باشدیجذاب و رو به رشد مورد توجه م یبه عنوان صنعت یامروزه گردشگر

با  ییبا سفر و آشنا زيانسان ن انسان استوار است. سرشت ییحرکت و جابجا اديکهن است که بر بن

 تيکل کیدر  یگردشگر (.Rezvani, 2019) است هتخيآم دست و ساکنان آن دور یهانيسرزم

 یهاست که در فضاهاآن انيانسان، فرهنگ و کنش متقابل م ه،یاز سرما یانیجر رندهيدربرگ

فضا  در عرصه یساکنان محل یدرآمد و اشتغال برا جادی. انهدیم یجابر یآثار مختلف ییايجغراف

 بشر توجه مورد دیرباز از گردشگری صنعت .(Farhoudi & et al, 2019)یکی از این آثار است 

 در مؤثری عامل صنعت این آن،بردارد. عالوه عهدهبه جهانی اقتصاد در ایویژه نقش بوده و

 و ست. گردشگریا هاملت بين الفت وانس تحکيم و برقراری ها،تمدن گفتگوی ها،فرهنگ تعامل

 افزون است. جهان تجاری اقتصاد اصلی کانرا از یکی به شدن تبدیل حالرد اقتصاد گردشگری

 رکن عنوان به گردشگری صنعت از نيز توسعه گذارانسياست و ریزانبرنامه از بسياری این بر

  .(Mehdizadeh & et al, 2014)کنند می یاد پایدار توسعه یاصل

 80باشد که ساز جهان بعد از نفت و خودروسازی میصنعت گردشگری، سومين صنعت پول     

درصد آن در کشورهای غير  20این جریان گردشگری دنيا در کشورهای صنعتی و فقط  ازصد در

-بين گردشگری برای تقاضا گرفته، صورت هایبينیپيشچنين بر اساس هم. دهدمی صنعتی روی

 ورزش (. et al, 2011&Charlesworth ) ميليارد نفر خواهد رسيد 6/1به  2020 سال تا المللی

 هاآن تلفيق از که باشدمی مطرح کنونی دنيای در اهميت با و بزرگ صنایع از یکی نواعن به نيز

به وجود  "ورزشی گردشگری" صنعت نام به مدرن خدماتی صنایع انگيزترینشگفت از یکی

است  بدنی هایفعاليت و ورزش به مربوط گردشگری صنعت رشد ترینسریع که آنجا آورده، تا

(Bayat & et al, 2018). بين تفاهم و دوستی ساززمينه ورزشی گردشگریاستا ین ردر ا 

 نيز ورزشی رویدادهایچنين هم .آوردمی ارمغان به جامعه مردمان برای ثروت و صلح و هاستملت
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های برنامه در فزاینده نقش گرفتن عهدهبر جهت گردشگران جذب منظور به استراتژی یک عنوانبه

  (.Rezvani, 2019) باشدتوجه میاستراتژیک مورد

 یکیپاك،  صنعت یژگیبه طور خاص با دارا بودن و یورزش سمیطور عام و توربه سمیتور     

 .(Zohrehvandian & et al, 2014) گرددیاز کشورها قلمداد م یبرخ ییاز منابع درآمدزا

 و یجارت دالیل با که ورزشی هایفعاليت با مرتبط هایمسافرت تمامی شامل ورزشی توریسم

در  .شودمی د،گيرمی صورت کار محل یا خانه از و یافته سازمان یا اتفاقی صورتهب غيرتجاری،

نی خاص مسافرت و انتقال فرد به مکا را ورزشی گردشگریGibson & et al (2006)  راستااین 

-ها جاذبیهای ورزشی و جهت شرکت در یک فعاليت ورزشی رقابتی یا تفریحی، تماشای فعاليت

 انعنوDeery & Jago (2006)  چنينهم .کنندمی تعریفهای آبی كراپند ی مانهای ورزش

 از سدرمی نظربه و دارد محلی و ملّی اقتصاد در مهمی نقش ورزشی، گردشگری که نمودند

 ساليانه حدود استراليا در ورزشی گردشگری سهم است. برخوردار آن افزایش برای بالقوه توانایی

 .دشومی دبرآور دالر ميليارد سه

نشان داد که توسعه گردشگری  در کشور روسيه Govalzou & et al (2015) نتایج پژوهش

گذاری و نحوه ورزشی در سطوح مختلف داخلی و خارجی ارتباط مستقيمی با ميزان سرمایه

چنين مشخص شد که در این بين برگزاری تورهای گردشگری ورزشی تخصيص منابع دارد. هم

مکانات موجود ی و استفاده از ادیدکنندگان را به رویدادهای ورزشبازاز یادی تواند شمار زمی

سریعترین  که است دالری ميليارد چند تجارتی ورزشی، گردشگریجلب نماید. با این وجود 

 نقش به دليل و به خود اختصاص داشته است گردشگری صنعت در دالر تریليون 5/4رشد را با 

 راهبردیمهم  بسيار موضوع به کند،می ایفا سياسی و رشد صادیرشد اقت لحاظ به که مهمی

 صنعت در کنندهتعيين هایمؤلفه از یکی چنينهم (.Farhoudi & et al, 2019)است  شده مبدل

 مختلف سطوح در مسابقات برگزاری و آن تقویت و توسعه و ورزش به توجه گردشگری،

ی اليت اقتصادی اصلی و جدعف کبه ی در بخش خدمات، گردشگریاست.  المللیبين و داخلی
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گردشگری بينی سازمان جهانی طوری که براساس پيشبسياری از مناطق تبدیل شده است، بهبرای 

 گردشگری صنعت گردشگری است. هاز مشاغل جهان در زميندرصد  43بيش از  2010 تا سال

 .(Alinejad, 2014) شوندترین نوع گذران اوقات فراغت در جهان محسوب میاصلی ورزشی

جهت درآمد، اشتغال  یو اقتصاد یمهم تجار یهایاز استراتژ یکیبه  یورزش یگردشگرن بنابرای

چنين هم .(Zaytoonli & et al, 2014) شده است لیاکثر کشورها تبد یها برارساختیو توسعه ز

 ،الغاشت هایزمينه در را مختلف ساکنان گردشگری، کيفيت زندگی اقتصادی مزایای از بسياری

 Kave & et) دهدمی افزایش توسعه در مهم پارامترهای منزله به محل، از درك افزایش درآمد،

al, 2014.)  شگرفی  یرثتأاند که گردشگری و ورزش دو جزء حياتی از اقتصاد جهانیبا این وجود

 یهادادنگرش صرفاً ورزشی به روی تغيير مهم در گردشگری ورزشی ۀامروز دارند. نکت ۀبر جامع

ایی نهفته است که افزایش هفرصتلف، سطوح مختدر این رویدادها  ۀزیرا در هم ،ورزشی است

 زایی در پی دارد.تغالاش لهاقتصادی را از جم منافع

سنگين برای ميزبان در ابتدای ای رغم تحميل هزینهعلی، اقتصادی، مسابقات ورزشی از منظر

ای قوی تر گردشگر در آینده، عامل و انگيزهيشب ههر چل جلب افکار عمومی و جذب دلي ، بهامر

صنعت  ،یخدمات عیصنا انيدر م .(Amini  & et al, 2019) است و متقاضيان فراوان دارد

 ل،يدل نيبه هم ؛است یالمللنيو در حال رشد در سطح ب شتازيپ یهااز بخش یکی یگردشگر

کشورها  یو فرهنگ یاجتماع ،یاداقتص تدر تحوال یمهم و اساس یبه عنوان موضوع یگردشگر

کشور و کاهش  یدرآمدها شیافزا یرا برا یريمس توانیو با گسترش آن م شودیمحسوب م

 داریبه توسعه پا یابيدست یمطلوب برا یريفراهم نمودن مس جهيو در نت ینفت یبه درآمدها یوابستگ

-که جشنواره اده استدن شاچنين نتایج نهم .(Mirctoli & et al, 2015)نمود  ميو همه جانبه ترس

ثير أتوانند تغيره می رویدادهای ورزشی و های جهانی، رویدادهای سلطنتی، حوادث وها، نمایشگاه

-گرایش عامل بعنوان که نيست ورزش تنها وجود این با. توسعه شهری داشته باشند زیادی در

 اقامت، و نکاسا يتوضع باستانی، آثار و فرهنگ هوا، و آب مثل عواملی بلکه است؛ دهنده
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 این در نيز غيره و آزادی ميزان تفریحات، نوع اندازها، چشم و مناظر ها،قيمت نقل، و حمل

 .(Yavari & et al, 2016) دارد اهميت زمينه

 موضوع د،دار وجود گردشگری با ارتباط در ما در کشور که هاییمحدودیت به توجه با    

کند. یم ایجاد را تریمناسب و ترمطلوب یطشرا یارزش و فرهنگی لحاظ به ورزشی گردشگری

 دالر ليونمي 400حدود تا گاهی مسابقات برگزاری روز هر بابت ورزشی هایرقابت از بعضی در

 اشتند دليل به ما کشوراز طرفی  (.Rahimi & et al, 2016) شودمی ميزبان کشور عاید سود

 هایبررسی به وجهت با زیرا ببرد؛ فراوان هایرهبه امر این رهگذر از تواندمی فراوان هایظرفيت

 ستا گردشگری هایجذابيت نظر از جهان اول کشور ده از یکی شده اثبات و گرفته صورت

(Bayat & et al, 2018.)  هایاذبهجاز طرفی استان آذربایجان شرقی با داشتن مناظر طبيعی و 

رهای با کشو زهای مشتركشتن مرن داوچ همبه دليل داشتن موقعيت استراتژیکی  تاریخی فراوان و

مار ور به شهای مهم کشآذربایجان، ارمنستان، نخجوان و ترکيه و نيز به لحاظ اقتصادی جزو استان

ان را این است ن، دشت و بيابان(اقليمی و توپوگرافی با چشم اندازهای متفاوت )کوهستاآید. تنوع می

 2018ردشگری ورزشی در سال گدشگری و ی گراالب های مهم با پتانسيلتبدیل به یکی از قطب

 طوری که سازمان همکاری اسالمی در نهمين کنفرانس وزیران گردشگری کشورهاینموده به

 اب کرده استانتخ 2018ه عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال تبریز را ب ،اسالمی

(Golzadeh & et al, 2018). ند برتر، عنوان یک بر یز بهتبر زیحضور تيم تراکتورسا چنينهم

ا ت تا بلذا پژوهش حاضر بر آن اس رای گردشگر ورزشی از تمام نقاط کشور است.مستعد پذی

در  وماید نبينی شگری ورزشی استان آذربایجان شرقی را پيشاستفاده از ابعاد گردشگری، گرد

 هایی ارائه نماید.حلصورت امکان راه

 

 

 تحقیق شناسیروش
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ز نوع اتحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی و به لحاظ روش يق قحت       

پژوهش  ریاه آمجامع .ه استانجام شد بصورت ميدانی و بوده همبستگی -توصيفی  تحقيقات

از  ین جامعهانفر از  305و  بودند 1398 شرقی در سالآذربایجان استان نوروزی حاضر گردشگران

 با مونهتعداد ن ردید.انتخاب گبه عنوان نمونه آماری  هدفمند ای وخوشه فیگيری تصادهنمون طریق

 مطالعه در هعجام سواریان طریقو از  نامشخص جامعه برای نمونه حجم تعيين فرمول از استفاده

  گردید: استفاده زیر توضيح با کوکران فرمول در که آمد بدست( 447/0) مقدماتی

          

305
05/0

447/096/1
2

22




n
 

 مقدار این اغلب که (d) مجاز اشتباه مقدار از غيرآزمایشی هایپژوهش در نمونه حجم تعيين در    

 ضریب به وجهت با. است نرمال متغير مقدار  zول،فرم این در 95/0 اطمينان ضریببا . است 05/0

 D و بررسی ردمو متغير نسواریا s2 و بوده 96/1 معادل 95/0 اطمينان سطح شرایط در که اطمينان

  .است بوده نفر 305 شده محاسبه نمونه حجم بنابراین. است مجاز اشتباه

 آن رواییورزشی بود که شگری ی گردبينی توسعهپيش ساختهمحققابزار پژوهش پرسشنامه       

 روی رب مقدماتی مطالعه در آن پایایی و مدیریت ورزشی و توریسم رسيده متخصص اساتيد تأیيد به

-عوامل فرهنگی بعد 4پرسشنامه در . شد برآورد 82/0 کرونباخ آلفای ضریب با و نمونه از رنف 30

در و گویه  58، شامل زشیور و های طبيعیزیست محيطی مرتبط با جاذبهزیرساختی، اجتماعی، 

 از هاداده لتحلي و تجزیه برای. باشد( می5) ( تا بسيار زیاد1) کمای ليکرت از خيلیگزینه 5طيف 

 اسميرنف کالموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال برای به منظور و متغيره تک رگرسيون ونزمآ

 استفاده 1گيری ویکورافزار تصميمل از نرمعوام بندیبرای رتبه و 20اس نسخه اسپیاس افزارنرم در

رد. بنابراین گيبررسی قرار  گيری بوده و باید نظر متخصصين مورداین تحليل یک تحليل تصميم. شد

                                                           
1  . Vikor 
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های نفر از متخصصين مدیریت ورزشی، توریسم و کارشناسان آژانس دهر این پژوهش دیدگاه د

 بررسی قرار گرفت. ردمونه بطور جداگاگردشگری با پرسشنامه معرفی شده 

 هاافتهی

د داتع ن بودند وز نتایج توصيفی تحقيق نشان داد که بيشترین تعداد نمونه مرد و کمترینشان      

دارای مدرك  وسال  45الی  30بيشترین افراد نمونه در رده سنی ل آزاد داشتند. بيشتری هم شغ

 تحصيلی کارشناسی بودند. 

 بودند. یع نرمالدارای توز يرهای تحقيقيرنف نشان داد که همه متغف اسمنتایج آزمون کلموگرو    

. است مدهآ 1 جدول در هاضيهرف تمام برای رهمتغيتک رگرسيون آزمون از حاصل نتایجچنين هم

ثر بر ؤمعوامل بينی پيش بر معناداری تأثير ماعیاجت -عوامل فرهنگی که داد نشان تحقيق هاییافته

 دیرمقاست آمده و با توجه به نتایج بد. دارد شرقیآذربایجانر استان زشی دتوسعه توریسم ور

(٠٠١/٠>p، 392/33٠=F)، ميزان اب چنينهم. شودئيد میأت رمتغي دو بين خطی یرابطه وجود 

(٠٠١/٠>p، 779/١3=t)، بر یاجتماع -فرهنگی عوامل دارامعن تأثير بر مبنی حکم یفرضيه 

 . شودمی تأیيدورزشی نيز  توریسم توسعه بر ثرؤم عوامل بينیپيش

 بر جتماعیا-یفرهنگ عوامل معنادار اثر سهم شده، استاندارد ضرایب ستون ،1 جدول در      

 به توجه با. است واحد 725/0 که دهدمی نشان را ورزشی توریسم توسعه بر ثرؤم عوامل بينیشيپ

 از درصد 5/52 ل فرهنگی اجتماعیامعو که شودمی استنباط چنين ،(2R) آمده بدست تعيين ضریب

 . کندمی تبيين را( ورزشی توریسم توسعه بر ثرؤم عوامل) مالك متغير واریانس

عامل  که داد نشان ثر بر توسعه گردشگری ورزشیؤآمده در بررسی عوامل م ستبد نتایج      

توسعه  بر معناداری ثيرأت زیرساختیعامل  وعامل ورزشی  ،های طبيعیزیست محيطی مرتبط با جاذبه

( 2R=2/79) عامل ورزشی ترتيب به ميان این در. دارد شرقیگردشگری ورزشی استان آذربایجان

 عوامل زیست محيطی آن از بعد و دارند توسعه گردشگری ورزشی استان بر ار تأثير شترینبي
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(1/66=2R) عامل زیرساختی گردشگری در استان و (2=9/43R )ه سعتو بر را تأثير کمترین

 .دارند شرقیگردشگری ورزشی استان آذربایجان

 رزشیوردشگری گ وامل بر توسعهثير عبينی تأپيشمتغيره تک رگرسيون آزمون نتایج. 1 جدول

Sig 
t 2R F 

 
 شاخص ضرایب استاندارد نشده هضرایب استاندارد شد

 B خطای معيار

001/0  779/13  
525/

0 

392/330  725/0  125/0  827/2 فرهنگی اجتماعی ملاع   

001/0  
131/24  

661/

0 

320/582  813/0  096/0  312/2 زیست محيطی  عامل 

عیهای طبيمرتبط با جاذبه  

001/0  
760/33  

792/

0 

730/

1139 

890/0  088/0  974/2  ورزشی عامل 

001/0  
296/15  

439/

0 

975/233  663/0  132/0  020/2  زیرساختی عامل 

 

از روش  با استفاده نار دیدگاه متخصصا شرقیآذربایجان شگری استاند گردبندی ابعانتایج رتبه     

از  اد کهدنشان  ورزشی استانی ابعاد گردشگر بندیاست. نتایج رتبه آمده 2در جدول  ویکور

ارد دستان در توسعه گردشگری ورزشی ا را اجتماعی رتبه اول–متخصصان عوامل فرهنگی  گاهدید

 هزیرساختی در رتب عامل های طبيعی ويطی مرتبط با جاذبهست محو سایر عوامل ورزشی، زی

 های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

 ری ورزشیی در توسعه گردشگگرندی ابعاد گردشب. نتایج رتبه2جدول 

 عوامل فرهنگی ارهايمع   

 اجتماعی

محيطی مرتبط با زیست  ورزشی

 های طبيعیجاذبه

 زیر ساختی

 0 045388/0 415322/0 1 شاخص ویکور
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 گیریبحث و نتیجه

تاز و در حال رشد در های پيشدر ميان صنایع خدماتی، صنعت گردشگری یکی از بخش       

طبيعت گردشگری در هر جامعه، متأثر از  .(Mirctoli & et al, 2015) ی استللالمسطح بين

 (Ziaei & et al, 2015)اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی است  عوامل پيچيده و در هم تنيده

و در فعاليت گردشگری تأثير متقابل شدیدی ميان عناصر اقتصادی، سياسی، محيطی و اجتماعی 

دارای ابعاد مادی و معنوی است  در واقع، گردشگری .(Jahandideh & et al, 2017)وجود دارد 

 تودیموج، دهدنتایج تحقيقات نشان می. توانند دیگری را مجذوب خود نمایندکه هر کدام می

 امر در دخيل هایشرکت و هاسازمان نهادها، بين که کندمی ایجاب گردشگری صنعت

 ,Amini & et al) باشد داشته وجود شفافی و ارادمعن هایهمکاری و هماهنگی گردشگری،

قدر سودآوری از طرف دیگر، گردشگری و تجارت ورزش نيز صنعتی ترکيبی است و آن (.2019

های ورزشی های متولی ورزش و خود رشتهناطق، دفاتر مسافرتی، سازمانها، مدارد که تمام کشور

گذاران را به خود جلب کرده است مشین و خطزاریو توجه بسياری از برنامه برندنيز از آن سود می

(Rahimi & et al, 2016) .گردشگری  توسعه بينانهپيش بنابراین تحقيق حاضر با هدف مطالعه

 آذربایجان شرقی انجام گرفت.  ابعاد گردشگری در استان اساس ورزشی بر

بينی عوامل مؤثر پيش بر اریادمعن تأثير اجتماعی-عوامل فرهنگی که داد نشان تحقيق هاییافته     

 با توجه به نتایج بدست آمده، وجود. دارد شرقیگردشگری ورزشی در استان آذربایجان بر توسعه

 عوامل بينیپيش بر اجتماعی -فرهنگی عوامل دارمعنا تأثير شود وتأیيد می رمتغي دو بين خطی رابطه

 های تحقيق ن قسمت از پژوهش با یافتهج ایاینت. شودمی ورزشی نيز تأیيد گردشگری توسعه بر مؤثر

)2017Rahimi & et al ( 2016) وDadhkah & et al ( نتایج تحقيقات نشان  خوانی دارد.هم

ها، و نيازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است، نسان و انگيزهی با ادشگررگدهد، می

 ع همين اختالف فرهنگدشگری در واقگر محرك اصلیتوان گفت به حدی که می .ارتباط دارد

نگرش مثبت ميزبانان به  .محور استها است. بنابراین گردشگری وابسته به انسان و انسان
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 ،هاستاز فرهنگ آنو برخوردهای صميمی و دوستانه که نشأت گرفته  و ادبگردشگران، تواضع 

 &  Zahirnia ) استی رنعت گردشگلذتبخش برای گردشگران و توفيق ص یمبانی اصلی تجربه

Nikkhah, 2015.) های متقابل در آن بسيار صنعتی است که وابستگی ورزشی، گردشگری

ها در آن، بيش از آن که امری دلخواه باشد، د شبکهمانن باالست و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری

را و هویت محلی گ نختلف، فرههای مرسد، باید به روشبنابراین، به نظر می .الزامی مدیریتی است

زنده نگه داشت و درك مردم استان آذربایجان شرقی از فرهنگ خودشان را در جهت اعتالی 

چون های فرهنگی متنوعی همشود، فعاليتهاد میيشنپ روگردشگری ورزشی افزایش داد. از این

 نمایشگاهی رشی، برگزاهای متنوع سنتی، فرهنگی و ورزها، برپایی مراسم و برنامهبرگزاری جشن

های موسيقی سنتی با حضور نيروهای داوطلبی متخصص به های مختلف ورزشی، برگزاری کنسرت

 رت بگيرد. ان صومنظور توسعه و تقویت گردشگری ورزشی در است

 عوامل بينیپيش بر اجتماعی -فرهنگی عوامل معنادار اثر چنين سهمنتایج پژوهش حاضر هم     

های تحقيق دهد. نتایج این قسمت از پژوهش با یافتهمی نشان را شیرزوگردشگری  توسعه بر مؤثر

)2017Rahimi & et al ( 2016) وDadhkah & et al ( یشگرگردخوانی دارد. همخوانی هم 

جا که کارگزاران، اجتماعی و فرهنگی است و از آن یهم عامل و هم محصول توسعه ورزشی

، اثرات آن نيز متنوع و شوداوتی را شامل میتفی مهاگيزهف با انکنندگان مختلمؤسسات و شرکت

ميان ی بينی خواهد بود. این امر منجر به تنوع فضایی و زمانی در ماهيت رابطهگاهی غيرقابل پيش

 (.Zahirnia, 2015 & Nikkhah ) ری، جامعه و فرهنگ و اثرات ناشی از آن خواهد شدگردشگ

فظ فرهنگ سنتی شود و در حقيقت باعث حد توانری میها، گردشگپژوهشبا توجه به نتایج 

ی فرهنگ بومی و سنتی خود به گردشگران و احساس غرور ناشی از این ی ميزبان با ارائهجامعه

-تر به حفظ و تقویت فرهنگ بومی خود کمک میها ضمن جذب گردشگر بيشو سنتفرهنگ 

اجتماعی مردم م آداب و رسوخصوصيات فرهنگی و . (2019Mirabadi,  & Golzadeh)کند 

ها و تسهيالت گردشگری دارد. ریزی و طراحی سيستمميزبان، اهميت زیادی بر برنامه جامعه
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داشته باشد؛ از یک طرف، مانع  ی و هم نقش ایجادکنندگیارندگتواند هم نقش بازدفرهنگ می

طرف ز شود و امیميزبان  و دین جامعه ای از تأسيسات گردشگری مغایر با فرهنگایجاد پاره

های متنوع ریزی و طراحی این تأسيسات و سایر برنامهتواند به عنوان الگویی برای برنامهمی دیگر،

ی گردشگران از آداب های خاص برای آشنایی و استفادهك برنامهتدار گردشگری به کار رود و با

 بيت و بیذاان بر جيزبی ماجتماعی مردم منطقه و جامعههای خاص فرهنگی و و رسوم و ویژگی

با توجه به این قسمت از نتایج  .(2015et al,  & Dadkhah)همتایی تسهيالت ارائه شده بيفزاید 

توان اظهار کرد که برقراری تعامالت ین حوزه میمختلف در ا قيقاتهای تحپژوهش حاضر و یافته

 هوزتوجه در ح ن و گردشگران از موضوعات موردميان فرهنگی بين ساکنان منطقه ميزبا

 .گردشگری است

ی هااز مشارکت های بومی و استفادهميزبان در جهت شناخت ارزش رو، آموزش جامعهاز این      

وری قسام مختلف گردشگری ورزشی الزم و ضراجتماع شهر در ا رهنگرفی فمردمی برای مع

د، اشته شونار گذک عتقادیشود، اختالفات مذهبی و اعامل، پيشنهاد میاست. با توجه به اهميت این 

ی سنتی ها امهها، مراسم و برنسبی را با گردشگران ورزشی داشته باشند. جشنمردم برخورد منا

حلی می و م. اماکان تفریحی متناسب با فرهنگ بوورزشی برگزار شود شگرانتری برای گردبيش

جرای ا منظور ورزشی به وی گسترش یابد. تاالرهای فرهنگی استان جهت جذب گردشگر ورزش

 ز تخریبابد و ایهای ورزش ایجاد و گسترش های سازنده با فرهنگ بومی توسعه یابد. خانهبرنامه

 ود.های ورزشی جلوگيری شمکان

مل عا که داد نشان گردشگری ورزشی نيز بدست آمده در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نتایج        

 بر معناداری تأثير عامل زیرساختی و شیورز ملعا های طبيعی،زیست محيطی مرتبط با جاذبه

 عامل ورزشی ترتيب به ميان این در. دارد شرقیی گردشگری ورزشی استان آذربایجانتوسعه

 و عوامل زیست محيطی آن از بعد و دارند گردشگری ورزشی استان توسعه بر را تأثير ترینبيش

گردشگری ورزشی استان  عهتوس بر را تأثير ترینکم عامل زیرساختی گردشگری در استان
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 Gibson & et alهای تحقيق نتایج این قسمت از پژوهش حاضر با یافته .دارند شرقیآذربایجان

خوانی دارد. با توجه به تأثير زیاد عامل ورزش در تر عامل ورزشی همأثير بيش(، از جهت ت2003)

در  ک شایان توجهیی کمهای داوطلبين ورزشرسد، گروهگردشگری ورزشی به نظر می وسعهت

اوطلب های دگردشگری ورزشی در استان داشته باشند. تعامل باالی گروه این خصوص و توسعه

 ها و توسعهتواند منجر به ایجاد روابط بسياری خوبی بين آنورزشی می در استان با گردشگران

در  Gibson & et al (2003) هطور کی ورزشی و پایداری آن در استان شود. همانگردشگر

ازهای تر به نيگردشگری ورزشی بایستی بيش خود اظهار کردند که شهر ميزبان برای توسعهتحقيق 

های ها و آژانسچنين بر لزوم همکاری بين دانشگاهها همهای مختلف توجه کند. آنهواداران تيم

 گردشگری جهت گسترش گردشگری ورزشی تأکيد کردند.

؛ Golzadeh & et al (2018) های پژوهشتحقيق حاضر با یافتهیج این قسمت از نتا      

)2018irabedi (MGolzadeh & ،  )2019azavi & et al (R ها نشان آن است. نتایج پژوهش

ی ورزشی دارد. این در حالی گردشگر ثير را بر توسعهترین تأها بيشداده است که عامل زیرساخت

تری ولویت بيشتر و عامل ورزشی اها اولویت کمر عامل زیرساختاست که در پژوهش حاض

خدمات  توسعهخدمات و انتفاع  های گردشگری عواملی هستند که به قصد ارایهدارند. زیرساخت

تأثير  دهندهحاضر نشاننتایج پژوهش . شوده میبه گردشگران و مسافران یا مهمانان طبق ضوابط ارای

 رو، به نظر میاز این ترهای پایينگری ورزشی است؛ ليکن در اولویتگردش این عامل در توسعه

کارگيری امکانات و تر، بهشرفتههای پيهای کارشناسی شده، استفاده از تکنولوژیریزیرسد، برنامه

های ی مراکز اقامتی و مجتمعتوسعه، خدمات رفاهی و تفریحاتی تجهيزات پيچيده و پيشرفته، بهبود

 راه توسعهتر، دمات تسهيالتی با قيمتی مناسبخ ، ارائهاسب همراه با خدمات پشتيبانیبين راهی من

ها، تأمين افزایش ظرفيت هتلگردشگران ورزشی،  جاییهای ارتباطی مناسب به منظور سهولت جابه

ه و تکميل تجهيزات و امکانات گردشگری در صنایع مولد برای توسعگذاری سرمایهسرمایه و 

رسد، به نظر میهای زیرساختی خواهد شد. به از بين بردن بيش از پيش محدودیت منجرورزشی 
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بيش در بخش دولتی و خصوصی نيز منجر به های کم و گذاریهای اخير دولت و سرمایهفعاليت

دولتی شده  های پيوستهمحرك هو خدمات حمایتی به وسيل جذب و فرآهم شدن امکانات زیربنایی

تری نسبت به  پژوهش حاضر اولویت پایين از دالیلی باشد که زیرساخت در است و شاید این یکی

 سایر عوامل دارد.

    ؛ Yavari & et al(2٠١7)   های تحقيقسمت از پژوهش با یافتهاز طرف دیگر، نتایج این ق       

)2008Babazadeh (  ا عامل رقابتی بسيار مهمی در صنعت توریسم منابع و مواهب طبيعی رو

ثير عوامل زیست محيطی در پژوهش حاضر در اولویت دوم باشد. ليکن تأسو میوان کردند، همعن

پایدار  گذاری برای توسعهز اهداف مهم در سياستیکی او بعد از عامل ورزشی قرار دارد. 

رسد رو، به نظر میاز این. است حيط زیست و تالش برای حفظ آنگردشگری ورزشی، نگرش به م

سواری و  پيمایی، دوی آرام، دوچرخهسوارکاری، راهروی، های مرتبط با پيادهجاذبه بهبود وضعيت

بيش از پيش گردشگری ورزشی در  فصل، منجر به توسعه... در فصول مختلف سال و متناسب با هر 

یج این قسمت از پژوهش و نيز با اشاره به به طور کلی، با توجه به نتا .استان آذربایجان شرقی شود

های مدیران، مسئولين و سازمان شدهریزیکاری دقيق و برنامهرسد همحث مطرح شده، به نظر میمبا

های مندیطح کشور و استان مورد نياز است تا بتوان توانمتولی گردشگری و ورزش در س

 رائه نمود.  گردشگری ورشی استان را ا

ز دیدگاه در پژوهش حاضر ا بندی ابعاد گردشگری استان آذربایجان شرقیبهنتایج رت      

–رهنگیفخصصان با استفاده از روش ویکور نيز نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل مت

ت ، زیسگردشگری ورزشی استان دارد و سایر عوامل ورزشی اول را در توسعه عی رتبهاجتما

 د.رار گرفتنا چهارم قتهای دوم عامل زیرساختی در رتبه وهای طبيعی ی مرتبط با جاذبهمحيط

 ؛ et al (2017) &Alves  های پژوهشقسمت از پژوهش حاضر با یافتهنتایج این 

(2٠١6)Evans ؛ Kim & et al (2015)  و Pashaei & et al (2019) سو است. ناهمAlves & 

et al (2017) های طبيعی را مؤثرتر دانستند. یها و دارایاذبهج Evans (2016) را در  هاآوریفن
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عوامل اقتصادی را در اولویت باالتری عنوان  ، Kim & et al (2015)لویت باالتری قرار دادند. او

 کردند. 

 فطری و مادی هایخواسته ساختن برآورده جهت در منطقی نياز یک عنوان به گردشگری      

براین بنا شد.بامی جهان همه در اجتماعی انسجام و گسترش فرهنگ و تفاهم ایجاد جهت هاانسان

 را نگیفره هيچ مؤثر ست. جوامع هایفرهنگ بين ارتباط ایجاد در گردشگری گفت، توانمی

 نمایندگان هاانسان شناخت. منطقی هایفرضپيش و هاارزش اصلی هسته شناخت بدون تواننمی

 هاست.فرهنگ روی رودر تماس نمایندگان، این روی در رو تماس اند وهای گوناگونفرهنگ

 با زشیگردشگری ور و شودمی های رودررو تزریقستما طریق از کشور هر فرهنگی ایهارزش

برد یانسجام م و وحدت طرف به را متفاوت هایفرهنگ کثرت تهدید بل،متقا شناخت ایجاد

(Deenihan, 2015 & Caulfield.) ون گردشگریتر پيرامبيش شود با مطالعهنابراین، پيشنهاد میب 

 ای متنوعهرنامهبتلف، فرآیند هماهنگی و اجرای های مخبایجان شرقی از جنبهآذرورزشی در استان 

 فرهنگی و اجتماعی استان پيش برد.را متناسب با توان  گردشگری ورزشی

از طرف دیگر، باید امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد را در سطح استان افزایش داد، سطح       

رسانی خدمت ر خصوص نحوهبرد، به نيروهای داوطلبين دال کيفی مسابقات برگزار شده را با

با چنين هم ش از پيش مد نظر قرار داد.ردشگران ورزشی را بيهای گآموزش داد و نيازها و خواسته

تری های طبيعی، باید به محيط زیست توجه بيشتوجه به تأثير عامل زیست محيطی مرتبط با جاذبه

کرد و مردم را به مشارکت در حفاظت  بهينه و مناسبی را استفاده يعیهای منایع طبداشت؛ از پتانسيل

که جریان گردشگری در استان جاییب کرد. از آنطبيعی تشویق و ترغي از محيط زیست و منابع

آذربایجان شرقی نيز به جهت شرایط آب و هوایی )اقليمی(، همانند بسياری از مناطق دیگر فصلی 

ای، به ایجاد گردشگری جاذبه ری در بخش تسهيالت خدماتی وگذااست، بهتر است با سرمایه

-طبيعی و گردشگری، وجود مناظر و چشم هایخت.  وجود جاذبهورزشی در تمام طول سال پردا

های طبيعی تأثير چون کوهستان، پيست اسکی و ..( و دسترسی آسان به جاذبهاندازهای طبيعی )هم
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های تفریحی در اد و تأسيس اردوگاهرسد با ایجرو، به نظر مینای کند. ازتر میاین عامل را برجسته

های مختلف سال، ميزبان و تنوع آب و هوایی استان در فصلو استفاده از  های تفریحی استانمحيط

  & Belali های مختلف و مناسب در طول سال بود.پذیرای گردشگران ورزشی زیادی در زمانی

et al (2010) لين کشوری و استانی بایستی در جهت اند که، مسئوین موضوع کردها يز اشاره بهن

ریزی و تعيين استراتژی، چنين با برنامهری نموده و همگذاسرمایه شورهای کزیرساخت توسعه

نيز به این  Hal & et al (2010)گردشگری ورزشی در آینده مورد توجه قرار بگيرد.  توسعه

ها در ون در دسترس بودن و پارکينگچماشاگران از تسهيالتی همتاند که اگر موضوع اشاره کرده

رو، ند، مجدداً در آن رویداد حضور پيدا خواهند کرد. از اینضایت داشته باشرویدادهای ورزشی ر

گذاری در بخش خصوصی، تأمين امکانات و تأسيسات تفریحی گذاران برای سرمایهتشویق سرمایه

های مندیساس مطالبات مردمی و توانر مناطق مستعد استان و برادو ورزشی استاندارد و مطلوب 

امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران ورزشی  ارائههای دولتی، يتموجود، تقویت ظرف

آوری و دانش نظری و عملی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر در استان و تقویت فن

امل و امکاناتی که تحت مجموعه عو Golzadeh & et al (2018)طور که از نظر رسد. همانمی

ها گيرند در صورت فرآهم بودن، برآیند کلی آنورزشی قرار میهای گردشگری عنوان زیرساخت

ابعاد  توجه به در برگيرنده ورزشی گردشگری توسعهشود. تر گردشگران میمنجر به جذب بيش

تغيير ساختاری و وری و آفن گيری پيشرفتها، جهتهدایت سرمایه توسعه در تمامی سطوح فردی،

 نهادی است که با نيازهای حال و آینده گردشگران سازگار باشد.

 توان اظهار کرد، عوامل متعددی در توسعهبه طور کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می     

گردشگری رسد با توجه به نوع یرگذار هستند. با این وجود، به نظر مزشی تأثيگردشگری ور

این  رو، مطالعهمختلف مبدأ و مقصد تأثير این عوامل نيز متفاوت باشند. از این ورزشی و شرایط

 دهی و توسعههای دیگر نيز ضرورت دارد. از طرف دیگر، سامانعوامل در شهرها و استان

های ادها و بخشهای مختلف، به مشارکت نهو نيز در استاندر کشور گردشگری ورزشی 
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هایی را باید ریزیين، اساتيد و خبرگان به عنوان متخصصين جامعه، برنامهن نياز دارد. محققگوناگو

های خود از سفرها در این خصوص طراحی نمایند. مردم نيز به عنوان افراد غيرمتخصص باید تجربه

ت ها برای هدایت و جهآنختيار متخصصين قرار دهند. زیرا اطالعات را در ا های ورزشیو گردش

برداری مطلوب از رو، بهرهزشی به سمت توسعه بسيار مؤثر است. از ایندادن گردشگری ور

های متناسب با موقعيت و ریزیآن، نيازمند الگوی مناسب و برنامه گردشگری ورزشی و توسعه

نظر متخصصين در این  به تأثير زیاد عوامل فرهنگی و اجتماعی از با توجه شرایط استان دارد. ليکن

ها و مدیریت صحيحی برای آثار منفی و مثبت عوامل فرهنگی ریزیرسد برنامهژوهش، به نظر میپ

و اجتماعی مورد نياز هست تا گردشگری ورزشی در جهت مثبت و با آثار مثبت توسعه یابد و 

 اران در حوزهاندرکن، واضح و به روز برای فعالين و دستهای روشتقویت شود. دستورالعمل

گردشگری ورزشی براساس  بينی توسعهنقش بسيار مهمی در پيش تواندورزشی میگردشگری 

 اثرات ابعاد مختلف گردشگری داشته باشد.
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