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چکیده
تحقيق حاضر ،از نوع توصيفی -همبستگی بود و بهصورت ميدانی انجام گرفت .جامعه آمارى
پژوهش شامل کليه گردشگران نوروزی بود که در سال  1398به استان آذربایجانشرقی مسافرت
نمودهاند و  305نفر از این جامعه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه برای تعداد جامعه نامشخص
بهروش نمونهگيری تصادفی خوشهای و هدفمند انتخاب شد .ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته
پيشبينی توسعه گردشگری ورزشی میباشد که روایی صوری و محتوایی آن به تایيد اساتيد
متخصص مدیریت ورزشی رسيد و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی  30نفر از نمونه و با
ضریب آلفای کرونباخ  0/82برآورد شد .برای تجزیه و تحليل دادهها از رگرسيون تکمتغيره با
کمک نرمافزار  SPSSو  Vikorاستفاده شد .نتایج تحقيق نشان داد عوامل فرهنگی-اجتماعی،
زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی ،ورزشی و زیرساختی تأثير معناداری بر پيشبينی عوامل
مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجانشرقی دارد .همچنين نتایج رتبهبندی Vikor

نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی-اجتماعی رتبه اول و عوامل ورزشی ،زیست
محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی و زیرساختی در رتبههای دوم تا چهام قرار گرفتند.
کلید واژهها :ابعاد گردشگری ،پيشبينی ،صنعت گردشگری ،گردشگری ورزشی
.1

استادیارمدیریت ورزشی ،دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران.
* ایميل نویسنده مسئول:

Email: rsarlab@yahoo.com

.2

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران.

.3

استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
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مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان صنعتی جذاب و رو به رشد مورد توجه میباشد گردشگری پدیدهای
کهن است که بر بنياد حرکت و جابجایی انسان استوار است .سرشت انسان نيز با سفر و آشنایی با
سرزمينهای دور دست و ساکنان آن آميخته است ( .)Rezvani, 2019گردشگری در یک کليت
دربرگيرنده جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل ميان آنهاست که در فضاهای
جغرافيایی آثار مختلفی برجای مینهد .ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی در عرصه فضا
یکی از این آثار است ( .)Farhoudi & et al, 2019صنعت گردشگری از دیرباز مورد توجه بشر
بوده و نقش ویژهای در اقتصاد جهانی بهعهده دارد .عالوهبرآن ،این صنعت عامل مؤثری در
تعامل فرهنگها ،گفتگوی تمدنها ،برقراری و تحکيم انسو الفت بين ملتها است .گردشگری و
اقتصاد گردشگری درحال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است .افزون
بر این بسياری از برنامهریزان و سياستگذاران توسعه نيز از صنعت گردشگری به عنوان رکن
اصلی توسعه پایدار یاد میکنند (.)Mehdizadeh & et al, 2014
صنعت گردشگری ،سومين صنعت پولساز جهان بعد از نفت و خودروسازی میباشد که 80
درصد از این جریان گردشگری دنيا در کشورهای صنعتی و فقط  20درصد آن در کشورهای غير
صنعتی روی میدهد .همچنين بر اساس پيشبينیهای صورت گرفته ،تقاضا برای گردشگری بين-
المللی تا سال  2020به  1/6ميليارد نفر خواهد رسيد ( .)Charlesworth & et al, 2011ورزش
نيز به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهميت در دنيای کنونی مطرح میباشد که از تلفيق آنها
یکی از شگفتانگيزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت "گردشگری ورزشی" به وجود
آورده ،تا آنجا که سریعترین رشد صنعت گردشگری مربوط به ورزش و فعاليتهای بدنی است
( .)Bayat & et al, 2018در این راستا گردشگری ورزشی زمينهساز دوستی و تفاهم بين
ملتهاست و صلح و ثروت برای مردمان جامعه به ارمغان میآورد .همچنين رویدادهای ورزشی نيز
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بهعنوان یک استراتژی به منظور جذب گردشگران جهت برعهده گرفتن نقش فزاینده در برنامههای
استراتژیک موردتوجه میباشد (.)Rezvani, 2019

توریسم بهطور عام و توریسم ورزشی به طور خاص با دارا بودن ویژگی صنعت پاك ،یکی
از منابع درآمدزایی برخی از کشورها قلمداد میگردد (.)Zohrehvandian & et al, 2014
توریسم ورزشی شامل تمامی مسافرتهای مرتبط با فعاليتهای ورزشی که با دالیل تجاری و
غيرتجاری ،بهصورت اتفاقی یا سازمان یافته و از خانه یا محل کار صورت میگيرد ،میشود .در
این راستا ) Gibson & et al (2006گردشگری ورزشی را مسافرت و انتقال فرد به مکانی خاص
جهت شرکت در یک فعاليت ورزشی رقابتی یا تفریحی ،تماشای فعاليتهای ورزشی و یا جاذبه-
های ورزشی مانند پاركهای آبی تعریف میکنند .همچنين ) Deery & Jago (2006عنوان
نمودند که گردشگری ورزشی ،نقش مهمی در اقتصاد ملّی و محلی دارد و بهنظر میرسد از
توانایی بالقوه برای افزایش آن برخوردار است .سهم گردشگری ورزشی در استراليا ساليانه حدود
سه ميليارد دالر برآورد میشود.
نتایج پژوهش ) Govalzou & et al (2015در کشور روسيه نشان داد که توسعه گردشگری
ورزشی در سطوح مختلف داخلی و خارجی ارتباط مستقيمی با ميزان سرمایهگذاری و نحوه
تخصيص منابع دارد .همچنين مشخص شد که در این بين برگزاری تورهای گردشگری ورزشی
میتواند شمار زیادی از بازدیدکنندگان را به رویدادهای ورزشی و استفاده از امکانات موجود
جلب نماید .با این وجود گردشگری ورزشی ،تجارتی چند ميليارد دالری است که سریعترین
رشد را با  4/5تریليون دالر در صنعت گردشگری به خود اختصاص داشته است و به دليل نقش
مهمی که به لحاظ رشد اقتصادی رشد و سياسی ایفا میکند ،به موضوع بسيار مهم راهبردی
مبدل شده است ( .)Farhoudi & et al, 2019همچنين یکی از مؤلفههای تعيينکننده در صنعت
گردشگری ،توجه به ورزش و توسعه و تقویت آن و برگزاری مسابقات در سطوح مختلف
داخلی و بينالمللی است .در بخش خدمات ،گردشگری به یک فعاليت اقتصادی اصلی و جدی
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برای بسياری از مناطق تبدیل شده است ،بهطوری که براساس پيشبينی سازمان جهانی گردشگری
تا سال  2010بيش از  43درصد از مشاغل جهان در زمينه صنعت گردشگری است .گردشگری
ورزشی اصلیترین نوع گذران اوقات فراغت در جهان محسوب میشوند (.)Alinejad, 2014

بنابراین گردشگری ورزشی به یکی از استراتژیهای مهم تجاری و اقتصادی جهت درآمد ،اشتغال
و توسعه زیرساختها برای اکثر کشورها تبدیل شده است ( .)Zaytoonli & et al, 2014همچنين
بسياری از مزایای اقتصادی گردشگری ،کيفيت زندگی ساکنان مختلف را در زمينههای اشتغال،
درآمد ،افزایش درك از محل ،به منزله پارامترهای مهم در توسعه افزایش میدهد ( Kave & et

 .)al, 2014با این وجود گردشگری و ورزش دو جزء حياتی از اقتصاد جهانیاند که تأثیر شگرفی
بر جامعۀ امروز دارند .نکتۀ مهم در گردشگری ورزشی تغيير نگرش صرفاً ورزشی به رویدادهای
ورزشی است ،زیرا در همۀ این رویدادها در سطوح مختلف ،فرصتهایی نهفته است که افزایش
منافع اقتصادی را از جمله اشتغالزایی در پی دارد.
از منظر اقتصادی ،مسابقات ورزشی ،علیرغم تحميل هزینهای سنگين برای ميزبان در ابتدای
امر ،به دليل جلب افکار عمومی و جذب هر چه بيشتر گردشگر در آینده ،عامل و انگيزهای قوی
است و متقاضيان فراوان دارد ( .)Amini & et al, 2019در ميان صنایع خدماتی ،صنعت
گردشگری یکی از بخشهای پيشتاز و در حال رشد در سطح بينالمللی است؛ به همين دليل،
گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها
محسوب میشود و با گسترش آن میتوان مسيری را برای افزایش درآمدهای کشور و کاهش
وابستگی به درآمدهای نفتی و در نتيجه فراهم نمودن مسيری مطلوب برای دستيابی به توسعه پایدار
و همه جانبه ترسيم نمود ( .)Mirctoli & et al, 2015همچنين نتایج نشان داده است که جشنواره-
ها ،نمایشگاههای جهانی ،رویدادهای سلطنتی ،حوادث و رویدادهای ورزشی و غيره میتوانند تأثير
زیادی در توسعه شهری داشته باشند .با این وجود تنها ورزش نيست که بعنوان عامل گرایش-
دهنده است؛ بلکه عواملی مثل آب و هوا ،فرهنگ و آثار باستانی ،وضعيت اسکان و اقامت،
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حمل و نقل ،قيمتها ،مناظر و چشم اندازها ،نوع تفریحات ،ميزان آزادی و غيره نيز در این
زمينه اهميت دارد (.)Yavari & et al, 2016
با توجه به محدودیتهایی که در کشور ما در ارتباط با گردشگری وجود دارد ،موضوع
گردشگری ورزشی به لحاظ فرهنگی و ارزشی شرایط مطلوبتر و مناسبتری را ایجاد میکند.
در بعضی از رقابتهای ورزشی بابت هر روز برگزاری مسابقات گاهی تا حدود 400ميليون دالر
سود عاید کشور ميزبان میشود ( .)Rahimi & et al, 2016از طرفی کشور ما به دليل داشتن
ظرفيتهای فراوان میتواند از رهگذر این امر بهرههای فراوان ببرد؛ زیرا با توجه به بررسیهای
صورت گرفته و اثبات شده یکی از ده کشور اول جهان از نظر جذابيتهای گردشگری است
( .)Bayat & et al, 2018از طرفی استان آذربایجان شرقی با داشتن مناظر طبيعی و جاذبههای
تاریخی فراوان و به دليل داشتن موقعيت استراتژیکی هم چون داشتن مرزهای مشترك با کشورهای
آذربایجان ،ارمنستان ،نخجوان و ترکيه و نيز به لحاظ اقتصادی جزو استانهای مهم کشور به شمار
میآید .تنوع اقليمی و توپوگرافی با چشم اندازهای متفاوت (کوهستان ،دشت و بيابان) این استان را
تبدیل به یکی از قطبهای مهم با پتانسيل باالی گردشگری و گردشگری ورزشی در سال 2018
نموده به طوری که سازمان همکاری اسالمی در نهمين کنفرانس وزیران گردشگری کشورهای
اسالمی ،تبریز را به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال  2018انتخاب کرده است
( .)Golzadeh & et al, 2018همچنين حضور تيم تراکتورسازی تبریز به عنوان یک برند برتر،
مستعد پذیرای گردشگر ورزشی از تمام نقاط کشور است .لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با
استفاده از ابعاد گردشگری ،گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی را پيشبينی نماید و در
صورت امکان راهحلهایی ارائه نماید.

روششناسی تحقیق
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تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی و به لحاظ روش تحقيق از نوع
تحقيقات توصيفی  -همبستگی بوده و بصورت ميدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر گردشگران نوروزی استان آذربایجانشرقی در سال  1398بودند و  305نفر از این جامعه از
طریق نمونهگيری تصادفی خوشهای و هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید .تعداد نمونه با
استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه برای جامعه نامشخص و از طریق واریانس جامعه در مطالعه
مقدماتی ( )0/447بدست آمد که در فرمول کوکران با توضيح زیر استفاده گردید:

1 / 962  0 / 4472
 305
0 / 052

n

در تعيين حجم نمونه در پژوهشهای غيرآزمایشی از مقدار اشتباه مجاز ) (dکه اغلب این مقدار
 0/05است .با ضریب اطمينان  0/95در این فرمول z ،مقدار متغير نرمال است .با توجه به ضریب
اطمينان که در شرایط سطح اطمينان  0/95معادل  1/96بوده و  2sواریانس متغير مورد بررسی و D

اشتباه مجاز است .بنابراین حجم نمونه محاسبه شده  305نفر بوده است.
ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته پيشبينی توسعهی گردشگری ورزشی بود که روایی آن
به تأیيد اساتيد متخصص مدیریت ورزشی و توریسم رسيده و پایایی آن در مطالعه مقدماتی بر روی
 30نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ  0/82برآورد شد .پرسشنامه در  4بعد عوامل فرهنگی-
اجتماعی ،زیرساختی ،زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی و ورزشی ،شامل  58گویه و در
طيف  5گزینهای ليکرت از خيلیکم ( )1تا بسيار زیاد ( )5میباشد .برای تجزیه و تحليل دادهها از
آزمون رگرسيون تک متغيره و به منظور برای نرمال بودن دادهها از آزمون کالموگروف اسميرنف
در نرمافزار اسپیاساس نسخه  20و برای رتبهبندی عوامل از نرمافزار تصميمگيری ویکور1استفاده
شد .این تحليل یک تحليل تصميمگيری بوده و باید نظر متخصصين مورد بررسی قرار گيرد .بنابراین

. Vikor
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در این پژوهش دیدگاه ده نفر از متخصصين مدیریت ورزشی ،توریسم و کارشناسان آژانسهای
گردشگری با پرسشنامه معرفی شده بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
نتایج توصيفی تحقيق نشان داد که بيشترین تعداد نمونه مرد و کمترینشان زن بودند و تعداد
بيشتری هم شغل آزاد داشتند .بيشترین افراد نمونه در رده سنی  30الی  45سال و دارای مدرك
تحصيلی کارشناسی بودند.
نتایج آزمون کلموگروف اسميرنف نشان داد که همه متغيرهای تحقيق دارای توزیع نرمال بودند.
همچنين نتایج حاصل از آزمون رگرسيون تکمتغيره برای تمام فرضيهها در جدول  1آمده است.
یافتههای تحقيق نشان داد که عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثير معناداری بر پيشبينی عوامل مؤثر بر
توسعه توریسم ورزشی در استان آذربایجانشرقی دارد .با توجه به نتایج بدست آمده و مقادیر
( ،)F=33٠/392 ،p>٠/٠٠١وجود رابطهی خطی بين دو متغير تأئيد میشود .همچنين با ميزان
( ،)t=١3/779 ،p>٠/٠٠١فرضيهی حکم مبنی بر تأثير معنادار عوامل فرهنگی -اجتماعی بر
پيشبينی عوامل مؤثر بر توسعه توریسم ورزشی نيز تأیيد میشود.
در جدول  ،1ستون ضرایب استاندارد شده ،سهم اثر معنادار عوامل فرهنگی-اجتماعی بر
پيشبينی عوامل مؤثر بر توسعه توریسم ورزشی را نشان میدهد که  0/725واحد است .با توجه به
ضریب تعيين بدست آمده ( ،)R2چنين استنباط میشود که عوامل فرهنگی اجتماعی  52/5درصد از
واریانس متغير مالك (عوامل مؤثر بر توسعه توریسم ورزشی) را تبيين میکند.
نتایج بدست آمده در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی نشان داد که عامل
زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی ،عامل ورزشی و عامل زیرساختی تأثير معناداری بر توسعه
گردشگری ورزشی استان آذربایجانشرقی دارد .در این ميان به ترتيب عامل ورزشی ()R2=79/2
بيشترین تأثير را بر توسعه گردشگری ورزشی استان دارند و بعد از آن عوامل زیست محيطی
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( )R2=66/1و عامل زیرساختی گردشگری در استان ( )R2=43/9کمترین تأثير را بر توسعه
گردشگری ورزشی استان آذربایجانشرقی دارند.
جدول  .1نتایج آزمون رگرسيون تکمتغيره پيشبينی تأثير عوامل بر توسعه گردشگری ورزشی
شاخص

ضرایب استاندارد نشده

B

ضرایب استاندارد شده

R2

F

t
Sig

خطای معيار

عامل فرهنگی اجتماعی

2/278

0/125

0/725

330/392

عامل زیست محيطی

2/312

0/096

0/813

582/320

/525
0
/661
0

مرتبط با جاذبههای طبيعی
عامل ورزشی

2/974

0/088

0/890

عامل زیرساختی

2/020

0/132

0/663

/730

/792

1139

0

233/975

/439
0

13/779

24/131

33/760

15/296

نتایج رتبهبندی ابعاد گردشگری استان آذربایجانشرقی ار دیدگاه متخصصان با استفاده از روش
ویکور در جدول  2آمده است .نتایج رتبهبندی ابعاد گردشگری ورزشی استان نشان داد که از
دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی –اجتماعی رتبه اول را در توسعه گردشگری ورزشی استان دارد
و سایر عوامل ورزشی ،زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی و عامل زیرساختی در رتبه
های دوم تا چهارم قرار گرفتند.
جدول  .2نتایج رتبهبندی ابعاد گردشگری در توسعه گردشگری ورزشی
معيارها

عوامل فرهنگی

ورزشی

اجتماعی
شاخص ویکور

1

زیست محيطی مرتبط با

زیر ساختی

جاذبههای طبيعی
0/415322

0/045388

0

0/001
0/001

0/001

0/001
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بحث و نتیجهگیری
در ميان صنایع خدماتی ،صنعت گردشگری یکی از بخشهای پيشتاز و در حال رشد در
سطح بينالمللی است ( .)Mirctoli & et al, 2015طبيعت گردشگری در هر جامعه ،متأثر از
عوامل پيچيده و در هم تنيده اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و اجتماعی است ()Ziaei & et al, 2015

و در فعاليت گردشگری تأثير متقابل شدیدی ميان عناصر اقتصادی ،سياسی ،محيطی و اجتماعی
وجود دارد ( .)Jahandideh & et al, 2017در واقع ،گردشگری دارای ابعاد مادی و معنوی است
که هر کدام میتوانند دیگری را مجذوب خود نمایند .نتایج تحقيقات نشان میدهد ،موجودیت
صنعت گردشگری ایجاب میکند که بين نهادها ،سازمانها و شرکتهای دخيل در امر
گردشگری ،هماهنگی و همکاریهای معنادار و شفافی وجود داشته باشد ( Amini & et al,

 .)2019از طرف دیگر ،گردشگری و تجارت ورزش نيز صنعتی ترکيبی است و آنقدر سودآوری
دارد که تمام کشورها ،مناطق ،دفاتر مسافرتی ،سازمانهای متولی ورزش و خود رشتههای ورزشی
نيز از آن سود میبرند و توجه بسياری از برنامهریزان و خطمشیگذاران را به خود جلب کرده است
( .)Rahimi & et al, 2016بنابراین تحقيق حاضر با هدف مطالعه پيشبينانه توسعه گردشگری
ورزشی بر اساس ابعاد گردشگری در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.
یافتههای تحقيق نشان داد که عوامل فرهنگی-اجتماعی تأثير معناداری بر پيشبينی عوامل مؤثر
بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجانشرقی دارد .با توجه به نتایج بدست آمده ،وجود
رابطه خطی بين دو متغير تأیيد میشود و تأثير معنادار عوامل فرهنگی -اجتماعی بر پيشبينی عوامل
مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی نيز تأیيد میشود .نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای تحقيق
) Rahimi & et al (2017و ( Dadhkah & et al (2016همخوانی دارد .نتایج تحقيقات نشان
میدهد ،گردشگری با انسان و انگيزهها ،و نيازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است،
ارتباط دارد .به حدی که میتوان گفت محرك اصلی گردشگری در واقع همين اختالف فرهنگ
ها است .بنابراین گردشگری وابسته به انسان و انسانمحور است .نگرش مثبت ميزبانان به
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گردشگران ،تواضع و ادب و برخوردهای صميمی و دوستانه که نشأت گرفته از فرهنگ آنهاست،
مبانی اصلی تجربهی لذتبخش برای گردشگران و توفيق صنعت گردشگری است ( & Zahirnia

 .)Nikkhah, 2015گردشگری ورزشی ،صنعتی است که وابستگیهای متقابل در آن بسيار
باالست و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری مانند شبکهها در آن ،بيش از آن که امری دلخواه باشد،
الزامی مدیریتی است .بنابراین ،به نظر میرسد ،باید به روشهای مختلف ،فرهنگ و هویت محلی را
زنده نگه داشت و درك مردم استان آذربایجان شرقی از فرهنگ خودشان را در جهت اعتالی
گردشگری ورزشی افزایش داد .از اینرو پيشنهاد میشود ،فعاليتهای فرهنگی متنوعی همچون
برگزاری جشنها ،برپایی مراسم و برنامههای متنوع سنتی ،فرهنگی و ورزشی ،برگزاری نمایشگاه
های مختلف ورزشی ،برگزاری کنسرتهای موسيقی سنتی با حضور نيروهای داوطلبی متخصص به
منظور توسعه و تقویت گردشگری ورزشی در استان صورت بگيرد.
نتایج پژوهش حاضر همچنين سهم اثر معنادار عوامل فرهنگی -اجتماعی بر پيشبينی عوامل
مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی را نشان میدهد .نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای تحقيق
) Rahimi & et al (2017و ( Dadhkah & et al (2016همخوانی همخوانی دارد .گردشگری
ورزشی هم عامل و هم محصول توسعهی اجتماعی و فرهنگی است و از آنجا که کارگزاران،
مؤسسات و شرکتکنندگان مختلف با انگيزههای متفاوتی را شامل میشود ،اثرات آن نيز متنوع و
گاهی غيرقابل پيشبينی خواهد بود .این امر منجر به تنوع فضایی و زمانی در ماهيت رابطهی ميان
گردشگ ری ،جامعه و فرهنگ و اثرات ناشی از آن خواهد شد ( .)Nikkhah & Zahirnia, 2015

با توجه به نتایج پژوهشها ،گردشگری میتواند باعث حفظ فرهنگ سنتی شود و در حقيقت
جامعهی ميزبان با ارائه ی فرهنگ بومی و سنتی خود به گردشگران و احساس غرور ناشی از این
فرهنگ و سنتها ضمن جذب گردشگر بيشتر به حفظ و تقویت فرهنگ بومی خود کمک می-
کند ( .)Golzadeh & Mirabadi, 2019خصوصيات فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی مردم
جامعه ميزبان ،اهميت زیادی بر برنامهریزی و طراحی سيستمها و تسهيالت گردشگری دارد.
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فرهنگ میتواند هم نقش بازدارندگی و هم نقش ایجادکنندگی داشته باشد؛ از یک طرف ،مانع
ایجاد پارهای از تأسيسات گردشگری مغایر با فرهنگ و دین جامعه ميزبان میشود و از طرف
دیگر ،میتواند به عنوان الگویی برای برنامهریزی و طراحی این تأسيسات و سایر برنامههای متنوع
گردشگری به کار رود و با تدارك برنامههای خاص برای آشنایی و استفادهی گردشگران از آداب
و رسوم و ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه و جامعهی ميزبان بر جذابيت و بی
همتایی تسهيالت ارائه شده بيفزاید ( .)Dadkhah & et al, 2015با توجه به این قسمت از نتایج
پژوهش حاضر و یافتههای تحقيقات مختلف در این حوزه میتوان اظهار کرد که برقراری تعامالت
ميان فرهنگی بين ساکنان منطقه ميزبا ن و گردشگران از موضوعات مورد توجه در حوزه
گردشگری است.
از اینرو ،آموزش جامعه ميزبان در جهت شناخت ارزشهای بومی و استفاده از مشارکتهای
مردمی برای معرفی فرهنگ اجتماع شهر در اقسام مختلف گردشگری ورزشی الزم و ضروری
است .با توجه به اهميت این عامل ،پيشنهاد میشود ،اختالفات مذهبی و اعتقادی کنار گذاشته شود،
مردم برخورد مناسبی را با گردشگران ورزشی داشته باشند .جشنها ،مراسم و برنامه های سنتی
بيشتری برای گردشگران ورزشی برگزار شود .اماکان تفریحی متناسب با فرهنگ بومی و محلی
استان جهت جذب گردشگر ورزشی گسترش یابد .تاالرهای فرهنگی و ورزشی به منظور اجرای
برنامههای سازنده با فرهنگ بومی توسعه یابد .خانههای ورزش ایجاد و گسترش یابد و از تخریب
مکانهای ورزشی جلوگيری شود.
نتایج بدست آمده در بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی نيز نشان داد که عامل
زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی ،عامل ورزشی و عامل زیرساختی تأثير معناداری بر
توسعهی گردشگری ورزشی استان آذربایجانشرقی دارد .در این ميان به ترتيب عامل ورزشی
بيشترین تأثير را بر توسعه گردشگری ورزشی استان دارند و بعد از آن عوامل زیست محيطی و
عامل زیرساختی گردشگری در استان کمترین تأثير را بر توسعه گردشگری ورزشی استان
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آذربایجانشرقی دارند .نتایج این قسمت از پژوهش حاضر با یافتههای تحقيق Gibson & et al

( ،)2003از جهت تأثير بيشتر عامل ورزشی همخوانی دارد .با توجه به تأثير زیاد عامل ورزش در
توسعه گردشگری ورزشی به نظر میرسد ،گروههای داوطلبين ورزشی کمک شایان توجهی در
این خصوص و توسعه گردشگری ورزشی در استان داشته باشند .تعامل باالی گروههای داوطلب
در استان با گردشگران ورزشی میتواند منجر به ایجاد روابط بسياری خوبی بين آنها و توسعه
گردشگری ورزشی و پایداری آن در استان شود .همانطور که ( Gibson & et al )2003در
تحقيق خود اظهار کردند که شهر ميزبان برای توسعه گردشگری ورزشی بایستی بيشتر به نيازهای
هواداران تيمهای مختلف توجه کند .آنها همچنين بر لزوم همکاری بين دانشگاهها و آژانسهای
گردشگری جهت گسترش گردشگری ورزشی تأکيد کردند.
نتایج این قسمت از تحقيق حاضر با یافتههای پژوهش )Golzadeh & et al (2018؛

) Razavi & et al (2019) ،Golzadeh & Mirabedi (2018است .نتایج پژوهش آنها نشان
داده است که عامل زیرساختها بيشترین تأثير را بر توسعه گردشگری ورزشی دارد .این در حالی
است که در پژوهش حاضر عامل زیرساختها اولویت کمتر و عامل ورزشی اولویت بيشتری
دارند .زیرساختهای گردشگری عواملی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع توسعه خدمات
به گردشگران و مسافران یا مهمانان طبق ضوابط ارایه میشود .نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده تأثير
این عامل در توسعه گردشگری ورزشی است؛ ليکن در اولویتهای پایينتر از اینرو ،به نظر می
رسد ،برنامهریزیهای کارشناسی شده ،استفاده از تکنولوژیهای پيشرفتهتر ،بهکارگيری امکانات و
تجهيزات پيچيده و پيشرفته ،بهبود خدمات رفاهی و تفریحاتی ،توسعهی مراکز اقامتی و مجتمعهای
بين راهی مناسب همراه با خدمات پشتيبانی ،ارائه خدمات تسهيالتی با قيمتی مناسبتر ،توسعه راه
های ارتباطی مناسب به منظور سهولت جابهجایی گردشگران ورزشی ،افزایش ظرفيت هتلها ،تأمين
سرمایه و سرمایهگذاری در صنایع مولد برای توسعه و تکميل تجهيزات و امکانات گردشگری
ورزشی منجر به از بين بردن بيش از پيش محدودیتهای زیرساختی خواهد شد .به نظر میرسد،
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فعاليتهای اخير دولت و سرمایهگذاریهای کم و بيش در بخش دولتی و خصوصی نيز منجر به
جذب و فرآهم شدن امکانات زیربنایی و خدمات حمایتی به وسيله محركهای پيوسته دولتی شده
است و شاید این یکی از دالیلی باشد که زیرساخت در پژوهش حاضر اولویت پایين تری نسبت به
سایر عوامل دارد.
از طرف دیگر ،نتایج این قسمت از پژوهش با یافتههای تحقيق (Yavari & et al )2٠١7؛

) Babazadeh (2008و منابع و مواهب طبيعی را عامل رقابتی بسيار مهمی در صنعت توریسم
عنوان کردند ،همسو میباشد .ليکن تأثير عوامل زیست محيطی در پژوهش حاضر در اولویت دوم
و بعد از عامل ورزشی قرار دارد .یکی از اهداف مهم در سياستگذاری برای توسعه پایدار
گردشگری ورزشی ،نگرش به محيط زیست و تالش برای حفظ آن است .از اینرو ،به نظر میرسد
بهبود وضعيت جاذبههای مرتبط با پيادهروی ،سوارکاری ،راهپيمایی ،دوی آرام ،دوچرخه سواری و
 ...در فصول مختلف سال و متناسب با هر فصل ،منجر به توسعه بيش از پيش گردشگری ورزشی در
استان آذربایجان شرقی شود .به طور کلی ،با توجه به نتایج این قسمت از پژوهش و نيز با اشاره به
مباحث مطرح شده ،به نظر میرسد همکاری دقيق و برنامهریزیشده مدیران ،مسئولين و سازمانهای
متولی گردشگری و ورزش در سطح کشور و استان مورد نياز است تا بتوان توانمندیهای
گردشگری ورشی استان را ارائه نمود.
نتایج رتبهبندی ابعاد گردشگری استان آذربایجان شرقی در پژوهش حاضر از دیدگاه
مت خصصان با استفاده از روش ویکور نيز نشان داد که از دیدگاه متخصصان عوامل فرهنگی–
اجتماعی رتبه اول را در توسعه گردشگری ورزشی استان دارد و سایر عوامل ورزشی ،زیست
محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی و عامل زیرساختی در رتبههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.
نتایج این قسمت از پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش )Alves & et al (2017؛
(Evans )2٠١6؛ ) Kim & et al (2015و ) Pashaei & et al (2019ناهمسو استAlves & .

) et al (2017جاذبهها و داراییهای طبيعی را مؤثرتر دانستند Evans (2016) .فنآوریها را در
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اولویت باالتری قرار دادند ، Kim & et al (2015) .عوامل اقتصادی را در اولویت باالتری عنوان
کردند.
گردشگری به عنوان یک نياز منطقی در جهت برآورده ساختن خواستههای مادی و فطری
انسانها جهت ایجاد تفاهم و گسترش فرهنگ و انسجام اجتماعی در همه جهان میباشد .بنابراین
میتوان گفت ،گردشگری در ایجاد ارتباط بين فرهنگهای جوامع مؤثر ست .هيچ فرهنگی را
نمیتوان بدون شناخت هسته اصلی ارزشها و پيشفرضهای منطقی شناخت .انسانها نمایندگان
فرهنگهای گوناگوناند و تماس رو در روی این نمایندگان ،تماس رودر روی فرهنگهاست.
ارزشهای فرهنگی هر کشور از طریق تماسهای رودررو تزریق میشود و گردشگری ورزشی با
ایجاد شناخت متقابل ،تهدید کثرت فرهنگهای متفاوت را به طرف وحدت و انسجام میبرد
( .)Caulfield & Deenihan, 2015بنابراین ،پيشنهاد میشود با مطالعه بيشتر پيرامون گردشگری
ورزشی در استان آذربایجان شرقی از جنبههای مختلف ،فرآیند هماهنگی و اجرای برنامههای متنوع
گردشگری ورزشی را متناسب با توان فرهنگی و اجتماعی استان پيش برد.
از طرف دیگر ،باید امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد را در سطح استان افزایش داد ،سطح
کيفی مسابقات برگزار شده را باال برد ،به نيروهای داوطلبين در خصوص نحوه خدمترسانی
آموزش داد و نيازها و خواستههای گردشگران ورزشی را بيش از پيش مد نظر قرار داد .همچنين با
توجه به تأثير عامل زیست محيطی مرتبط با جاذبههای طبيعی ،باید به محيط زیست توجه بيشتری
داشت؛ از پتانسيلهای منایع طبيعی استفاده بهينه و مناسبی را کرد و مردم را به مشارکت در حفاظت
از محيط زیست و منابع طبيعی تشویق و ترغيب کرد .از آنجاییکه جریان گردشگری در استان
آذربایجان شرقی نيز به جهت شرایط آب و هوایی (اقليمی) ،همانند بسياری از مناطق دیگر فصلی
است ،بهتر است با سرمایهگذاری در بخش تسهيالت خدماتی و جاذبهای ،به ایجاد گردشگری
ورزشی در تمام طول سال پرداخت .وجود جاذبههای طبيعی و گردشگری ،وجود مناظر و چشم-
اندازهای طبيعی (همچون کوهستان ،پيست اسکی و  )..و دسترسی آسان به جاذبههای طبيعی تأثير
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این عامل را برجستهتر میکند .از اینرو ،به نظر میرسد با ایجاد و تأسيس اردوگاههای تفریحی در
محيطهای تفریحی استان و استفاده از تنوع آب و هوایی استان در فصلهای مختلف سال ،ميزبان و
پذیرای گردشگران ورزشی زیادی در زمانیهای مختلف و مناسب در طول سال بودBelali & .

) et al (2010نيز اشاره به این موضوع کردهاند که ،مسئولين کشوری و استانی بایستی در جهت
توسعه زیرساختهای کشور سرمایهگذاری نموده و همچنين با برنامهریزی و تعيين استراتژی،
توسعه گردشگری ورزشی در آینده مورد توجه قرار بگيرد Hal & et al (2010) .نيز به این
موضوع اشاره کردهاند که اگر تماشاگران از تسهيالتی همچون در دسترس بودن و پارکينگها در
رویدادهای ورزشی رضایت داشته باشند ،مجدداً در آن رویداد حضور پيدا خواهند کرد .از اینرو،
تشویق سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،تأمين امکانات و تأسيسات تفریحی
و ورزشی استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد استان و براساس مطالبات مردمی و توانمندیهای
موجود ،تقویت ظرفيتهای دولتی ،ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران ورزشی
در استان و تقویت فن آوری و دانش نظری و عملی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر
میرسد .همانطور که از نظر ) Golzadeh & et al (2018مجموعه عوامل و امکاناتی که تحت
عنوان زیرساختهای گردشگری ورزشی قرار میگيرند در صورت فرآهم بودن ،برآیند کلی آنها
منجر به جذب بيشتر گردشگران میشود .توسعه گردشگری ورزشی در برگيرنده توجه به ابعاد
توسعه در تمامی سطوح فردی ،هدایت سرمایهها ،جهتگيری پيشرفت فنآوری و تغيير ساختاری و
نهادی است که با نيازهای حال و آینده گردشگران سازگار باشد.
به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان اظهار کرد ،عوامل متعددی در توسعه
گردشگری ورزشی تأثيرگذار هستند .با این وجود ،به نظر میرسد با توجه به نوع گردشگری
ورزشی و شرایط مختلف مبدأ و مقصد تأثير این عوامل نيز متفاوت باشند .از اینرو ،مطالعه این
عوامل در شهرها و استانهای دیگر نيز ضرورت دارد .از طرف دیگر ،ساماندهی و توسعه
گردشگری ورزشی در کشور و نيز در استانهای مختلف ،به مشارکت نهادها و بخشهای
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گوناگون نياز دارد .محققين ،اساتيد و خبرگان به عنوان متخصصين جامعه ،برنامهریزیهایی را باید
در این خصوص طراحی نمایند .مردم نيز به عنوان افراد غيرمتخصص باید تجربههای خود از سفرها
و گردشهای ورزشی را در اختيار متخصصين قرار دهند .زیرا اطالعات آنها برای هدایت و جهت
دادن گردشگری ورزشی به سمت توسعه بسيار مؤثر است .از اینرو ،بهرهبرداری مطلوب از
گردشگری ورزشی و توسعه آن ،نيازمند الگوی مناسب و برنامهریزیهای متناسب با موقعيت و
شرایط استان دارد .ليکن با توجه به تأثير زیاد عوامل فرهنگی و اجتماعی از نظر متخصصين در این
پژوهش ،به نظر میرسد برنامهریزیها و مدیریت صحيحی برای آثار منفی و مثبت عوامل فرهنگی
و اجتماعی مورد نياز هست تا گردشگری ورزشی در جهت مثبت و با آثار مثبت توسعه یابد و
تقویت شود .دستورالعملهای روشن ،واضح و به روز برای فعالين و دستاندرکاران در حوزه
گردشگری ورزشی میتواند نقش بسيار مهمی در پيشبينی توسعه گردشگری ورزشی براساس
اثرات ابعاد مختلف گردشگری داشته باشد.
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