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  چکیده
توان دهد، میهای ورزشی بخشی از فرهنگ آنها را تشکیل میکه ورزش و فعالیت درمناطقی هدف: مقدمه و

یق المللی کسب نمود. هدف از تحقشماری از جذب گردشگران محلی و بینمزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی
 باشد. های بومی و سنتی میحاضر طراحی مدل توسعه اکوتوریسم ورزش

ای هنمونه آماری تحقیق حاضر شامل گردشگران، کارشناسان ورزشی و مدیران ستادی هیئتروش شناسی: 
آوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته به منظور جمع (.=119nباشد)ورزشی و کارشناسان میراث فرهنگی می

مندی رضایت و پرسشنامه یاد(: بسیار ز5: بسیارکم تا 6) اکوتوریسم ورزشی که بصورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی
 در بخشاس اسپیاسها از نرم افزار (، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده1991و تمایل به بازگشت شونک )

 جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید.آموس آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار 

( β=39/9های ورزشی آبی و ساحلی )طبیعی مربوط به فعالیت هاینتایج تحلیل مسیر نشان داد که جاذبه ها:یافته
بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی   (β=83/9)های ورزشی طبیعی و جنگلی های طبیعی مرتبط به فعالیتو جاذبه

وردی نروی و کوهنوردی، کشتی سنتی، اسکی و برفگردشگران دارند. همچنین گویه فوتبال و والیبال ساحلی، پیاده
 رالی موتور بیشتریت تاثیر را ابعاد اکوتوریسم ورزشی داشتند.و 

 توان با ترکیب مناسبی از فستیوال های ورزش های بومی و محلیبر اساس نتایج تحقیق حاضر، می نتیجه گیری:
های ساحلی شمالی زمیه توسعه گردشگری ورزشی را در این مناطق فراهم با ویژگی های منحصر به فرد استان

 نمود.
 

 . مندی، تمایل به بازگشتهای بومی و سنتی، رضایتاکوتوریسم، ورزشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

از اوایل قرن بیستم استفاده از جشنوارهای محلی به عنوان ابزاری برای توسعه گردشگری، به یک حرکت جهانی 
ای اصلی هها در برنامهاستقرار جشنوارهتبدیل شده است که عالوه بر افزایش تقاضا برای گردشگری محلی، سبب 

( و اتحادیه گردشگری IOC) 6المللی المپیکشود. در این راستا نمایندگان کمیته بینگردشگری محلی می
های منحصر به فرد رویدادهای ورزشی در توسعه (، طی نشستی مشترک، به بازنگری پتانسیلUNWOT)1جهانی

اعتقاد  اند. بهمزایای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تاکید داشته مندی ازو جذب گردشگران با هدف بهره
و یا  9آنها به منظور توسعه بخش گردشگری رویدادای ورزشی، تمرکز در برگزاری رویدادهای ورزشی فصلی منظم

نین راه کاری مناسب در توسعه بخش گردشگری ورزشی بوده و همچ 4میزبانی رویدادهای ورزشی در مقیاس کوچک
، استراتژی کارا در جذب گردشگر  5های ورزشی به شکل گردشگری ورزشی پایدارها و جشنوارهتبدیل این فستیوال

توان در مناطقی که ورزش و اند که از طریق آن میهای سنتی دو مقوله درهم تنیده(. گردشگری و بازی6باشد)می
شوند، تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را رویدادهای ورزشی بخشی از فرهنگ آن منطقه محسوب می

های ترین دلیل برای محبوبیت جشنواره(. پرواضح1که دارای عالئق مشابه فرهنگی و ورزشی هستند را جلب نمود)
از  ها در افزایش تقاضا برای گردشگری محلی، استفادهمحلی به عنوان ابزار ارتقاء گردشگری، توانایی این فستیوال

جشنواره ها جهت تبدیل یک مکان ورزشی محلی به برند برتر مقصد گردشگری و در نهایت جایگزینی این 
(. در این 9باشد)ها در برنامه اصلی گردشگری محلی جهت توسعه گردشگری فصلی میاستراتژیک این جشنواره

 ی توسعه پایدار گردشگریهای فرهنگی سه عنصر مهم و بنیادهای طبیعی و جاذبههای ورزشی، جاذبهبین جاذبه
ی های طبیعی ورزشی هر منطقه، اولین گام اساسها و جاذبهاند که از بین آنها تحلیل و ارزیابی توانمندیشناخته شده

های خاص فرهنگی و توجه به قابلیت (.4باشد)در توسعه و تبدیل مقاصد گردشگری به برند برتر گردشگری می
شمالی در حوزه اکوتوریسم، این مناطق ساحلی را از دیرباز مورد توجه گردشگران  هایاقلیمی کشور و بویژه استان

های گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین عناصر صنعت جاذبه ،شماری قرار داده است. در حقیقت محیطبی
منبع  نندتواهی طبیعی همگی میگردشگری در مقاصد گردشگری تبدیل نموده است و مناطق برخوردار از جاذبه

های های متنوع در زمین، آب، هوا و فرهنگ(. بنابراین برخورداری از ویژگی5توسعه رویدادهای ورزشی باشند)
 هایهای جدید و ورزشای از تجارب گردشگری ورزشی، سبب ایجاد ورزشهای تازهاصیل، عالوه بر ایجاد پتانسل

ای از سهم عمده 1گردیهای طبیعی و طبیعتکه وجود جاذبه ی موجود بیانگر آن استاه(.  یافته1شود)باستانی می
-بر اساس برآوردهای جامعه طبیعت (.5و1توسعه صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است )

گیرند. گروه اول اکوتوریسم با هدف دیدار از مناطق بکر (،گردشگران طبیعت محور در دو گروه قرار میTESگردی)
نمایند. اما گروهی که با هدف لذت سال اقدام به مسافرت می 49لب در دوره سنی کمتر از و گردشگری ورزشی، اغ

(. 1سال قرار دارند ) 54تا  95پردازند، در محدوده سنی بردن از طبیعت و دیدار از حیات وحش، به طبیعت گردی می
د که توسعه گردشگری ورزشی های گردشگران ورزشی گزارش کردن(، در شناسایی اولویت6991هنرور و همکاران )

های طبیعی، وجود طبیعت بکر و چشم اندازهای دیدنی، هسته مرکزی اکوتوریسم ورزشی را تشکیل بر مبنای جاذبه
 

1 . International Olympic Committee 
2 . United Nations World Tourism Organization 

3 . seasonal sport events 

4 . Small scale sport events 
5 . Sustainable sport tourism 

6 . Eco-tourism 



  00مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال های ورزشی بومی و سنتی نوار ساخلی دریای خزر 

های ساحلی و رویدادهای ورزشی، دو جاذبه اصلی گردشگری ورزشی محسوب دهد که درآن تلفیق جذابیتمی
اره به روند رو به رشد گردشگران بومی با تاکید بر استفاده از سازمان گردشگری جهانی نیز با اش.  (8شو)می

(، 1965های طبیعی و شرایط اقلیمی و تاثیرات ورود گردشگران بر ابعاد اقتصادی جوامع در سال اخیر )جذابیت
باشد. این در درصد می3/69گزارش کرد که سهم قاره آسیا در بخش خاورمیانه در صنعت گردشگری بومی حدود 

(، نیز ضمن 6999) و کوهی مهرحسنی (.3درصدی در این حوزه داشته است) 51حالی است که قاره اروپا پیشرفتی 
مبتنی بر  اکوتوریسم را مسافرتیهای طبیعت به عنوان پایه اصلی توسعه گردشگری، تاکید بر برخورداری از جذابیت

ا شناخت ای که بداند، به گونهو روانی گردشگران می اصول پایداری به نواحی طبیعی به منظور ارضاء نیازهای روحی
های مردم محلی توام باشد و به محافظت از نواحی طبیعی و ارتقء رفاه و کسب آگاهی و احترام به نظام ارزش

های ورزشی ناشی از آداب و رسوم (.  بنابراین هر زمان که بتوان پیوندی منطقی بین فعالیت9جامعه کمک کند)
توان از مزایای حضور گردشگران جهت توسعه و بهبود سطح زندگی های طبیعی بوجود آورد، میجذابیتجوامع با 

-های بومی و سنتی و عدم مسولیتهای مناسب در بخش گردشگری ورزش(. اما نبود زیرساخت69افراد بهره برد)

 ورزشی وارد نموده و سببپذیری سازمانی مشخص، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره این بخش از گردشگری 
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوان در این حوزه، توجه شده تا متخصصان اقتصادی علیرغم وجود پتانسیل

ها و منابع تحلیل و ارزیابی توانمندی(. لذا 1چندانی به این پدیده جدید در حوزه گردشگری ورزشی نداشته باشند) 
با توجه  د کهباشگام اساسی در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی میطبیعی مرتبط با گردشگری، اولین 

دهندگان رویدادهای ورزشی، سازماناصلی های یکی از دغدغهشمار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به مزایای بی
عواملی  ییشناسا ریزی وبرنامه از طریقباال بردن میزان استقبال بازدیدکنندگان و تماشاگران از رویدادهای ورزشی 

. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای انگلیستان، ایاالت متحده، (1)تاثیرگذار است گردشگراناست که بر حضور 
های سنتی در جذب گردشگر می باشد. برگزاری استرالیا و کشورهای عربی نیز حاکی از ظرفیت باالی ورزش

ها و کشتی محلی در کشورهایی از قبیل تاجیکستان، سواری در این کشوررویدادهای ورزشی از قبیل اسب
ژیک های استراتترکمنستان، آذربایجان و روسیه به عنوان مقاصد برتر گردشگران ورزشی، سبب طراحی برنامه

های گردشگران ورزشی در این کشورها شده است که سبب جذب گردشگران زیادی در فصول مختلف سال سازمان
های آمریکا، دو رویداد مهم فستیوال ورزش 6مسابقات سالیانه اسب دوانی کنتاکی و بیدر کاپشود. به عنوان مثال می

ها و خدمات از عناصر اصلی حمل و نقل، اسکان، تسهیالت، جاذبه(. با اینکه 4شوند)سنتی این کشور محسوب می
های کشورهای پیشرو در پدیده گردشگری های توسعه زیرساخت(، بررسی برنامه8دهند)گردشگری را تشکیل می

های فرهنگی، برخورداری از مدیریت گردشگری وجود منابع طبیعی بالقوه و فراوان، توجه به ارزشموید آن است که 
مند )وجود (، برخورداری از صنعت گردشگری نظام3نوازی در مقاصد گردشگری )کارا، ترویج و توسعه روح مهمان

های با کیفیت و فراوان، تبلیغات مناسب و راهنماهای محلی( و ال در طول سال، اقامتگاههای مسافرتی فعآژانس
پویا، کیفیت حمل و نقل و ارتباطات، توسعه اقتصادی و ثبات ژئوپلیتیکی و سهولت در سفر خارجی مهمترین عوامل 

حی مدلی در توسعه گردشگری (، با طرا6991(. نقوی و همکاران)66باشد)موثر بر توسعه گردشگری بین المللی می
 ها و عالئق گردشگران در تماشایهای بومی و سنتی و ارتباط آن با انگیزهگیری از ورزشمناطق روستایی با بهره

های ورزشی را دارای کارکردهای جسمانی، شناخت هویت و تعامالت های طبیعی،  این گروه از فعالیتجاذبه

 

1 . Bider cup 
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ئه آنها توسعه اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین کارکردهای دانند. بر اساس مدل ارااجتماعی می
 (. 61باشد)مدل ارائه شده می

 زش به عنوان یکی ازصنایع بزرگورگردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان و بنابراین در دهه اخیر 
ام شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به ناز  تلفیق آنها یکی باشند که ازدنیای کنونی مطرح می در درآمدزاو 

 ( نیز بیشWTO)6های سازمان جهانی گردشگریبر اساس گزارش .وجود آمده است صنعت گردشگری ورزشی به

 شده انجام هایهزینه میزان که دادندمی تشکیل و تفریحی ورزشی بازدیدکنندگان را گردشگران کل درصد 99 از

در این صنعت پر رونق، منابع و ساختارهای بنیادی . (69).است بوده دالر میلیون 499 تا 914 توسط گردشگران،
و تسهیالت سبب شده تا  4، حمل و نقل9خدمات و میزبانی ،1های محیط طبیعیتوریسم و ورزش از قبیل جذابیت

ان شرکت ورزشکارشود که در آن عالوه بر درآمد ناشی از ای نمایان میمنابع اقتصادی گردشگری به صورت ویژه
های ناشی از حضور طرفداران و حامیان ورزشکاران و تیم ها لزوم و تیم های ورزشی در رویدادهای ورزشی، هزینه

این موضوع سبب شده است تا در دهه اخیر،گردشگری (.  64اهمیت این صنعت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد)
شگری در بخش خدمات، تاثیر چشمگیری بر ساختار فرهنگی، ترین حوزه صنعت گردورزشی به عنوان درآمدزا

ای طبیعت هورزشی بیشتر بر قابلیت –های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته باشد و هرچه در این فستیوال
را  آمیزی ترکیبی مناسبی از استراتژی اکوتوریسم ورزشیتوان به نحو موفقیتهای تاریخی تاکید گردد، میو ریشه

اما علیرغم تاثیرات اقتصادی چشمگیر میزبانی رویدادهای (. 65با هدف توسعه گردشگری ورزشی ایحاد نمود) 
ی عالوه بر نیاز به ورزشرسد که برگزاری این رویدادهای های مختلف جوامع، به نظر میدر حوزه 5ورزشی بزرگ

یل تامین امنیت، مدیریت ترافیکی، توسعه هایی از قبای، با چالشتمهیدات مالی هنگفت و تامین منابع بودجه
(. لذا کارشناسان 65ها در بخش تسهیالت فیزیکی و اثرات زیانبار زیست محیطی به همراه باشد )زیرساخت

رهنگ سنتی ف گرایش و اشتیاق گردشگران برای بازدید و یادگیریگردشگری ورزشی و میراث فرهنگی با تاکید بر 
ای هبه شکل فستیوال و در زندگی مدرن امروزه های زندگی جوامع داشتهدر سبکهای تاریخی که ریشه و ارزش

-های گردشگری ورزشی در قرن حاضر را شناسایی کردهگردد، حوزه جدیدی از فرصتورزشی سنتی برگزار می

ابطه ایجاد ر های موجود در فرهنگ و میراث ملل برای توسعه گردشگری واستفاده از قابلیتبه اعتقاد آنها  (.61اند)
منطقی بین این مواریث و بازی های بومی و سنتی که ریشه در سبک زندگی جوامع کهن دارد، به عنوان حوزه 

(. هثر و 61باشد)های جدید در این حوزه میجدیدی از گردشگری در مناطق روستایی و حاشیه شهر، از پتانسیل
ای هی از قبیل ایتالیا و اسپانیا که با تلفیق جاذبه( در بررسی وضعیت صنعت گردشگری کشورهای1961)1همکاران

زاری اند، گزارش کردند که برگهای ورزشی سنتی، زمینه جذب بسیاری از گردشگران را فراهم نمودهطبیعی و برنامه
های ورزشی، که در قالب برگزاری و توچه به ارتباط بین فرهنگ و تمدن با فعالیت رویدادهای ورزشی کوچک

گردد، به برگزار می 3های ورزشی فصلیو فستیوال 8ایهای ورزشی محلی و سنتی، ورزش درون مدرسهجشنواره
های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، عنوان حوزه جدیدی از صنعت گردشگری ورزشی از طریق استفاده از ارزش

 

1 . World Tourism Organization 

2 . Natural Environments  

3.Services and hospitalist 
4 . Transportation 
5 . Hallmark or mega events 

6 . Heather etal 
7 . college-sports events 

8 . Season sporting competitions 
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(. در این راستا اتحادیه 6باشد)ای و استانی میجایگزینی مناسب برای گردشگری ورزشی در حوزه روستایی، منطقه
را به عنوان یکی از مهمترین  6LEADERاروپایی گردشگری با تاکید بر استفاده از این منابع جدید گردشگری، مدل

ای ههای جدید گردشگری با تاکید بر جاذبهسنتی ارائه داد. در این طرح فرصت -راهبردهای توسعه گردشگری بومی
خش گردشگری و بهبود سطح کییفت ساکنین با بهره وری از منافع اقتصادی گردشگری طبیعی، افزایش تقاضا در ب

 1های ورزشی محلی(. در کشور آمریکا برگزاری این بخش از رویدادهای ورزشی به هیات4مورد توجه قرار گرفت)
ی و یا های بومی و محلهای ورزشی نقش محوری در توسعه گردشگری ورزشواگذار شده است. لذا این هیئت

، ها ممکن است در حوزه محلینماید. دامنه فعالیت این هیئتتدارک شرایط حضور گردشگران بیشتر را فراهم می
های گردشگری و یا بصورت کمیته های ای از سازمانباشد که به صورت زیر مجموعه 9ایشهری و یا منطقه

نفر تشکیل  69( با عضویت NASC)4های ورزشیئت، اتحادیه ملی هی6991غیرانتفاعی فعالیت نمایند. لذا در سال 
های کشورهای کانادا، پورتوریکو و ایاالت متحده مشغول نفر از این اعضاء در سازمان 599گردید. اخیرا نیز تعداد 

  (.6باشند ) های ورزشی فعال در حوزه گردشگری ورزشی میبه سازماندهی برنامه های هیئت

ورد های اخیر مهای گردشگری است که در سالکشورهای پیشرو در برخورداری از جذابیتکشور ایران نیز یکی از 
ا قرار های طبیعی در رتبه پنجم دنیتوجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است که به لحاظ تنوع زیستی و جاذبه

ه آبشارهای فراوان مورد توج های مربوط به ساحل، کوهستان، دشت، بیابان، جنگل، تاالب ودارد که با داشتن جاذبه
های طبیعی متنوع های شمالی ایران با برخورداری از جاذبه(. استان4و68و63گردشگران بسیاری قرار گرفته است )

های ورزشی سنتی از قبیل اسب سواری و و همجوازی منحصر به فرد ساحل و دریا و همچنین وجود فستیوال
ای جهت احیائ و ترویج این اکوتوریسم ورزشی شده تالش گسترده های سنتی،گودهای طبیعی برگزاری کشتی

است. به عنوان مثال در استان گلستان همه ساله مسابقات اسبدوانی در قالب دو کورس بهاره و پاییزه ترکمن صحرا 
ن اهای کوروش، آلیش و کشتی لوچو در استان مازندر، همچنین برگزاری فستوال بین المللی اسب ترکمن و کشتی

گردد، زمینه جذب تماشاگران داخلی و خارجی زیادی گیری از منطقه زیبای کوهستانی جواهرده برگزار میکه با بهره
اشد بهای بومی و سنتی استان گلستان، مازندران، گیالن، میکنند. کبدی و پاراگرایدر از دیگر ورزشرا فراهم می

های منظمی در فصول معین برگزار ت برون مرزی، جشنوارههای ایران در مسابقاکه اخیرا به دلیل شرکت تیم
های بومی و سنتی ، توسعه اکوتوریسم ورزش6شود. بنابراین در تحقیق حاضر با ترسیم مدل ارائه شده در شکل می

ررسی های شمالی کشور،  مورد بورزشی استان -های طبیعیهای بومی سنتی با جاذبهاز طریق ترکیب جشنواره بازی
 قرار گرفته است.

  

 

1 . Laison Enter Actions de Development de Economic Rural 

2 . Sports commissions 
3 . State, county or city levels 

4 . National Association of Sports Commissions 
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ه مندی و تمایل بهای اکوتوریسم ورزشی با رضایت)رابطه بین مولفه. مدل تفهیمی پژوهش 1نمودار 

 بازگشت گردشگران(

 شناسی تحقیقروش
پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. هدف اصلی از تحقیق حاضر  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

 کشور با توجه به میزان رضایتمندی وهای شمالی های بومی و سنتی استانطراحی مدل توسعه اکوتوریسم ورزش
باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل گردشگران ورزشی )تماشاگران در نهایت تمایل به بازگشت گردشگران می

دوانی گنبدکاووس، جشنواره اسب اصیل ترکمن، جشنواره مسابقات کننده در مسابقات اسبو حامیان مالی( شرکت
اضر مردی، کشتی لوچو، ورزشکاران کبدی و همچنین گردشگران حکشتی گیله سنتی کشتی گورش، کشتی آلیش و

دوانی، پاراگرایدر، های ورزشی اسب(، کارشناسان ورزشی و مدیران ستادی هیئت=635nدر سایت پروازی پاراگرایدر)
تان ورزشی اس سواری، شنا و قایقرانی، گلف و ورزش روستایی و عشایری که در جریان برگزاری رویدادهایدوچرخه

د گذاری مسابقات بودنریزی و سیاستگلستان، مازندران و گیالن حضور فعال داشته و از اعضای شورای برنامه
(15n=( و کارشناسان میراث فرهنگی )69n=می ) باشد که به صورت هدفمند و در دسترس به صورت مساوی به

آوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته اکوتوریسم عبه منظور جم عنوان نمونه آماری تحقیق نیز انتخاب شدند.
رتبط های ورزشی مهای ورزشی مرتبط با ساحل، جاذبهورزشی استفاده گردید. پرسشنامه مذکور از پنج مولفه جاذبه

با  های ورزشی مرتبطهای ورزشی مرتبط با بیابان و جاذبههای ورزشی مرتبط با جنگل، جاذبهبا کوهستان، جاذبه
پس از انجام مصاحبه ، : بسیار زیاد(5: بسیار کم تا 6) های بومی و سنتی بصورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشیورزش

ها مسوول برگزاری مسابقات و همچنین با کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مدیران ستادی سازمان
و گردشگری تجربه مطالعه و تحقیق  استفاده از نظرات اساتید مجرب گردشگری ورزشی که در حوزه جهانگردی

های آماری تحقیق، روایی درونی (، تهیه گردید. پس از تایید روایی صوری پرسشنامه توسط نمونه=95nداشتند) 
-(. سطح رضایت6(گزارش گردید)جدول شماره α=13/9 – 33/9به روش آلفا کرونباخ )پرسشنامه نیز توسط محقق 

(، مورد 1993)6مندی و تمایل به بازگشت شونکن نیز با پرسشنامه رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگرا

 

1. Shonk 

های ورزشی ساحلی و آبیجاذبه  

های ورزشی طبیعی و جنگلیجاذبه  

های ورزشی کوهستانجاذبه  

های ورزشی بیابان جاذبه  

سنتی-جشنواره بومیهای ورزشیجاذبه  

مندی رضایت

 گردشگران

تمایل به 

 بازگشت
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-نامه را در بررسی تعیین میزان رضایت( روایی درونی این پرسش6991)و همکاران (. معماری69ارزیابی قرار گرفت)

ارزیابی سطح ، در (1991) 6( و بودتα( )19= 81/9تفریحی )-های ورزشیمندی افراد شرکت کننده در مجموعه

(. برای تجزیه و 16گزارش کردند) (α= 39/9)مندی در یک باشگاه تندرستی و آمادگی جسمانی به میزان رضایت
( K-S()95/9<Pها به استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف )ها پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهتحلیل داده

از نرم افزار ، (6آزمون بارتلت برای متغیرهای تحقیق) جدول شماره و تایید نکویی برازش مدل تفهیمی پژوهش با 
 جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید. 9آموسدر بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار  1اساسپیاس

 

. اطالعات مربوط به پرسشنامه اکوتوریسم ورزشی و رضایتمندی و تمایل به بازگشت 1جدول 

 گردشگران

تعداد  متغیر

 هاگویه

ابزار 

 پرسشنامه

شاخص  پایایی

 آزمون
KMO 

سطح 

معناداری 

آزمون 

 بارتلت

 نتیجه

-ورزشیهایجاذبه

 ساحلی
5  

پرسشنامه 
اکوتوریسم 

 ورزشی

 تایید *994/9 899/9 33/9

-ورزشیهایجاذبه

 جنگلی
 تایید *961/9 346/9 31/9 5

-ورزشیهایجاذبه

 کوهستان
 تایید *963/9 351/9 81/9 5

 تایید *969/9 856/9 13/9 5 ورزشی بیابانهایجاذبه

ورزشی هایجاذبه
 سنتی-بومی

 تایید *991/9 398/9 39/9 5

پرشنامه  61 مندیرضایت
 (1991شونک)

 تایید *999/9 891/9 36/9

 تایید *994/9 369/9 89/9 69 تمایل به بازگشت

 *P≤95/9                                                                  سطح معناداری                             

 
 نتایج تحقیق

های آماری در سه گروه گردشگران ورزشی، کارشناسان ورزشی و کارشناسان های نمونهدر تحقیق حاضر دیدگاه
های ورزش اکوتوریسم گردشگریفرهنگی مطالعه گردید. با توجه به هدف اصلی تحقیق که دستیابی به مدل توسعه 

داوطلب  65)پارامتر( باید تعداد  باشد برای هر یک از ابعاد پرسشنامهبه روش معادالت ساختاری میبومی و سنتی 
پرسشنامه باید مورد  695تعداد در تحقیق حضور داشته باشند که بر اساس هفت مولفه موجود در پرسشنامه ها، 

ی از آنجایی که در استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر، پایین بودن ( ول11گرفت )استفاده قرار می
شود، با مراجعه به جدول مورگان و احتمال ها سبب دقت پایین پارامترها و افزایش خطای استاندارد میتعداد نمونه

 

1. Bodet 
2. SPSS 

3. AMOS 
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های ناقص، در نهایت پرسشنامه( پرسشنامه توزیع و پس از مطالعه و حذف =119nتعداد ) های خطا،وجود پرسشنامه
 ها در بخش آمار توصیفی نشان داد که مولفهپرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.  نتایج تجزیه و تحلیل داده 148

های ( و جاذبه=11M±99/6های ورزشی ساحلی و آبی )(، جاذبه=19M ±43/6سنتی ) -های ورزشی بومی جاذبه

مندی از دیدیگاه گردشگران بود. های ورزشی تاثیرگذار بر رضایتین جاذبه( مهمتر=19M±91/6طبیعی و جنگلی )
ال و های ورزشی ساحلی و آبی، گویه والیبها نیز بیانگر آن بود که در مولفه جاذبههای مربوط به مولفهبررسی گویه

( =11M ±39/9) سنتی، گویه کشتی سنتی –های ورزشی بومی (، در مولفه جاذبه=11M ±18/9فوتبال ساحلی ) 

( از میانگین نمرات =19M±49/6نوردی ) روی و تپههای ورزشی طبیعی و جنگلی، گویه پیادهو در مولفه جاذبه
 (.6باالتری برخوردار بودند )نمودار

 
 های جاذبه های ورزشی و طبیعی. مقایسه میانگین نمرات مولفه1نمودار

 

گانه پرسشنامه اکوتوریسم هر یک از ابعاد پنج 1منظور تعیین بار عاملیها به داده 6نتایج تحلیل مسیر ساختاری

طراحی شده بود، با نرم  6بین شمارهگردشگران که در این پژوهش بر اساس نمودار پیش رضایتمندیورزشی بر 

با توجه  .ها بصورت تک متغیره و چند متغیره بودصورت گرفت. نتایج آزمون بیانگر توزیع نرمال داده 9افزار آموس

) که معادل مقدار  CMINو شاخص خی دو( و مقادیر  5تحلیل مسیر)درجه آزادی کمتراز  هایهای شاخصبه داده

بیانگر آن است که مدل طراحی شده از سطح مطلوبی از  RMSEA و NFI، CFIباشد(، می SPSSخی دو در 

 ابعاد اکوتوریسم ورزشی( بر متغیر وابسته مستقل) بینی تاثیر متغیرپیش برازش برخوردار بوده و توانایی مطلوب جهت

صد بینی شده در این تحقیق، قتوان بر اساس مسیرهای پیشمندی و تمایل به بازگشت( را دارا بوده و می)رضایت

 (.1های بومی و سنتی را فراهم  نمود)جدول شماره های ورزشرفتاری گردشگران را جهت تجربه مجدد فستیوال

 

 

1 . Structural equation model 
2 . Factor loading 

3 . AMOS 

جاذبه ورزش 
سنتی

جاذبه بیابان جاذبه کوهستان جاذبه جنگلی جاذبه ساحلی

Series1 23.48 17.21 19.46 20.36 22.03
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جاذبه های ورزشی و طبیعی استانهای شمالی کشور
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های اکوتوریسم های نکویی برازش مدل قصد رفتاری گردشگران بر اساس مولفهشاخص. 2جدول 

 ورزشی

RMSEA P-Value CMIN/DF NFI CFI 
934/9  *9/95 869/9  964/9  31/9  

 

ی های ورزشی آبی و ساحلی با بار عاملهای طبیعی مربوط به فعالیتنتایج تحلیل مسیر مدل نشان داد که جاذبه
(39/9 =β و )جاذبه های طبیعی مرتبط به فعالیت( 83/9های ورزشی طبیعی و جنگلی با بار عاملی =β)   بیشترین

 14/9های ورزشی بیابان )های طبیعی مربوط به فعالیتتاثیر را بر رضایتمندی گردشگران دارند. همچنین جاذبه

=βر مندی گردشگران دارای بایتمندی گردشگران داشتند و در نهایت سطح رضا( کمترین تاثیر را بر رضایت
های بومی و محلی بود. همچنین ( بر تمایل به بازگشت آتی گردشگران به جشنواره بازی=89/9βعاملی چشمگیر )

گانه اکوتوریسم ورزشی یر تمایل به بازگشت گردشگران حاکی از تاثیر مستقیم های پنجنتایج تحلیل مسیر مولفه
( =19/9βهای ورزشی مرتبط با ساحل )( و جاذبه=15/9βهای بومی و سنتی )های ورزشی مرتبط با ورزشجاذبه

 (. 1بر تمایل به بازگشت گردشگران بود ) نمودار

 
ه مندی و تمایل بضرایب عاملی تحلیل مسیر تاثیر ابعاد اکوتوریسم ورزشی بر رضایت. 2نمودار 

 بازگشت گردشگران

 

برای  های ورزشی متفاوتی بودند. تحلیل مسیراکوتوریسم ورزشی دارای گویهبا توجه به اینکه هر یک از پنج مولفه 

نوردی روی و تپه(، پیادهβ= 34/9ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که گویه فوتبال و والیبال ساحلی )هریک از مولفه

(31/9 =βگویه اسکی و برف ،)( 83/9نوردی=β( گویه رالی موتور ،)19/9=β و گویه کشتی ) بومی و سنتی

(39/9=βمهمترین گویه )(. 9های ورزشی و طبیعی بودند )جدول های جاذبهگانه مولفههای تاثیرگذار بر ابعاد پنج 
گزارش  4مندی و تمایل به بازگشت گردشگران نیز در جدول شماره نتایج آمار توصیفی برای هر یک از ابعاد رضایت

مندی گردشگران، ارائه خدمات تسهیالتی با کیفیت مناسب که ر رضایتشده است. نتایج موید آن بود که در متغی
 "های بهداشتی، بوفه، پارکینگ و ...خدمات جانبی در این مکان خوب و مناسب است )سرویس "مربوط به گویه 

(94/6±99/4M= و  در متغیر تمایل به بازگشت گویه )"  در صورت افزایش بهای بلیط ورودیه، من باز هم به
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( از میانگین نمرات باالتری =69/9M±63/6) "های ورزش بومی و سنتی در این مکان خواهم آمددن جشنوارهدی
 (.4برخوردار بودند)جدول 

 

 سنتی -های طبیعی و ورزش های بومی. ماتریس اکوتوریسم ورزشی با تاکید بر جاذبه 3جدول 

 

های اکوتوریسم ورزشی مولفه  

(βها )بار عاملی مولفه  

6مولفه  1مولفه   9مولفه   4مولفه   5مولفه    

ذبه
جا

ی 
حل

سا
ی 

زش
ور

ی 
ها

بی
و آ

 

36/9 شنا، غواصی      

89/9 قایقرانی و موج سواری      

و فوتبال ساحلیوالیبال  34/9      

89/9 شاتل سواری و اسکی روی آب      

85/9 ماهیگیری      

ذبه
جا

ی 
زش

ور
ی 

ها

لی
نگ

 ج
ی و

بیع
 ط

89/9  سوارکاری     

روی و تپه نوردیپیاده   31/9     

16/9  گلف     

36/9  دوچرخه سواری تفریحی     

ذبه
جا

ی 
زش

ور
ی  

ا

ان
ست

وه
 ک

19/9   کوهنوردی و غارنوردی    

53/9   پاراگرایدر و چتربازی    

83/9   اسکی و برف نوردی    

سواری کوهستاندوچرخه    81/9    

حیواناتشکار مجاز پرندگان و     51/9    

ذبه
جا

ی 
زش

ور
ی 

ها

ان
یاب

 ب

54/9    شترسواری   

18/9    رالی دوچرخه   

19/9    رالی موتور   

53/9    رالی ماشین   

ذبه
جا

ی 
وم

ی ب
زش

ور
ی 

ها

تی
سن

 و 

84/9     سوارکاری  

14/9      گلف  

36/9     کبدی  

سنتی-کشتی بومی      39/9  
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 مندی و تمایل به بازگشت های تاثیرگذار بر رضایتگویهبندی . اولویت 4جدول 
 رتبه M(±SD) هاگویه متغیر

ت
ضای

ر
ی تماشاگران

مند
 

 9 49/4±99/6 های بومی و سنتی تمیز و زیبا است.مکان برگزاری جشنواره ورزش
ها راحت و مناسب تجهیزات مورد استفاده برای تماشاگران از جمله صندلی

 هستند.
19/6±84/9 5 

 69 96/9±99/9 نم.کهستم، احساس راحتی میمن از اینکه با سایر تماشاگران در این مکان
 66 91/9±39/9 مسوولین برگزاری مسابقات با گردشگران برخوردی مودبانه دارند.

مکان،کادر اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران مشتاق در این
 هستند.

98/6±85/9 1 

مکان،کادر اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران از در این 
 مهارت الزم و کافی برخوردار هستند.

65/6±19/9 4 

 5/3 36/9±91/6 امکان دسترسی به مکان برگزاری جشنواره سهل و آسان است.
 61 93/9±31/9 های سنتی خوب و مناسب است.زمان برگزاری مسابقات جشنواره ورزش

 5/3 36/9±61/6 مکان برگزاری جشنواره خوب و مناسب است.گنجایش 
 8 88/9±69/6 د.گیرتبلیغات مناسبی در خصوص مکان برگزاری جشنواره صورت می

 1 69/4±66/6 هزینه بلیط برای وارد شدن مکان برگزاری جشنواره خوب و مناسب است.
بهداشتی، های خدمات جانبی در این مکان خوب و مناسب است )سرویس

 بوفه، پارکینگ و ...(.

94/6±99/4 6 

ت
تمایل به بازگش

 

ام در مسابقات بعدی نیز که در این مکان  است، شرکت ریزی کردهبرنامه
 نمایم.

94/9±99/9 3 

شرکت ها نیز در این مکان انجام شود، باز هم در آناگرسایر جشنواره
 نمود.خواهم 

91/6±99/9 5/1 

ها در این مکان ترغیب خواهم نیز برای دیدن جشنواره من سایر افراد را
 نمود.

96/9±99/9 5/1 

های در صورت افزایش بهای بلیط ورودیه، من باز هم به دیدن جشنواره
 ورزش بومی و سنتی در این مکان خواهم آمد.

63/6±69/9 6 

 زهای بهتر در سایر مناطق انجام شود، من بااگر رویدادی مشابه با برنامه
 دهم.را ترجیح میهای سنتی آن هم این مکان و جشنواره

11/6±53/9 9 

های ورزشی جدید در این مکان، من باز هم در آن در صورت ارائه برنامه
 شرکت خواهم نمود.

98/6±34/9 5 

من عالقمند هستم تا زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را در این مکان 
 بگذرانم.

11/6±19/9 4 

 1 69/9±69/6 دانم.ها و مکان اجرای آن میخود را فردی وفادار به این جشنوارهمن 

 

فقط در مولفه  های آماری تحقیق، حاکی از آن بود کههای نمونهبه منظور مقایسه دیدگاه ANOVAنتایج آزمون 

ان ورزشی و کارشناسهای ورزشی مربوط به بیابان، تفاوت معناداری بین گردشگران ورزشی، کارشناسان جاذبه

( P ≤95/9ها تفاوت معناداری مشاهده نگردید )( و در سایر مولفه=59/1Fو=981/9Sigفرهنگی وجود دارد )

 (.5)جدول 
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 های آماری تحقیقبراساس دیدگاه نمونه ANOVA. نتایج آزمون 5جدول 

میانگین  نمونه آماری رتبه مولفه ها مولفه

 رتبه

F Sig 

 

 مربوط بههای ورزشی جاذبه

 ساحل و دریا 

 

99/4 

  45/19 گردشگران ورزشی

45/9 

 

 16/16 کارشناسان ورزشی *991/9

 39/19 کارشناسان فرهنگی

 

 های ورزشی مربوط بهجاذبه

 طبیعت و جنگل 

 

94/4 

  53/11 گردشگران ورزشی

81/1 

 

 16/16 کارشناسان ورزشی *968/9

 95/16 کارشناسان فرهنگی

 

 های ورزشی مربوط به جاذبه

 کوهستان

 

19/4 

  31/16 گردشگران ورزشی

16/9 

 

 48/11 کارشناسان ورزشی *949/9

 99/69 کارشناسان فرهنگی

 

 های ورزشی مربوط بهجاذبه

 بیابان 

 

11/9 

  49/63 گردشگران ورزشی

59/1 

 

 98/63 کارشناسان ورزشی 981/9

 81/68 کارشناسان فرهنگی

 

 های ورزشی مربوط به جاذبه

 های بومی و سنتیجشنواره

 

18/4 

  34/19 گردشگران ورزشی

36/1 

 

 31/11 کارشناسان ورزشی *965/9

 48/19 کارشناسان فرهنگی

 ≥95/9P *سطح معناداری                                                                                                   

 

 گیریبحث و نتیحه
های مسافرتی کشورهای پیشرو در صنعت های گردشگری و آژانسبررسی آمار اقتصادی ارائه شده توسط سازمان

های گردشگری از که در دهه اخیر، گردشگری رویدادهای ورزشی در بین سایر حوزه گردشگری حاکی از آن است
 5، گردشگری موسیقی4، گردشگری کشاورزی9، گردشگری تاریخی1، گردشگری مذهبی6گردشگری سالمتقبیل 

ای هبیش از بیش رشد یافته و با توجه به توانایی این پدیده در محو کردن تمام محدودیت 1و گردشگری فرهنگی
ن های مختلف گردشگران قرار گرفته است. همینظیر گروهمورد استقبال ویژه و بی ،سنی، جنسی، طبقاتی و نژادی

(. در حقیقت 19امر سبب شده این صنعت به بزرگترین و مهمترین صنعت رشد یافته در اقتصاد جهانی تبدیل گردد )
یجاد کرده است که ضمن ایجاد منابع اقتصادی پیوند میان ورزش و گردشگری، نوع جدیدی از گردشگری را ا

 

1. Health tourism 
2. Religious tourism 

3. Historical tourism 

4 . Agritourist 
5. Music tourism 

6. Cultural tourism 
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سازی اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی را فراهم نموده شمار، ساختار جامعی را برای غنیبی
تصادی های صنایع پیر و غیراق(. بنابراین توانایی بالقوه صنعت گردشگری برای جانشینی درسایر بخش14است)

جایی باشد. اما از آنزی چرخه اقتصادی کشورها، مهمترین دلیل توجه و توسعه این صنعت میساکشور با هدف غنی
، گردشگران در مقام یک مشارکت کننده فعال در خلق یک 6های اخیر، طبق رویکرد نگاه خیره گردشگرکه در سال

وص گردشگری های جدیدی از گردشگری ورزشی و به خصباشد، توجه به حوزهتجربه گردشگری  مطرح می
اند که از های سنتی دو مقوله درهم تنیده(. گردشگری و بازی3ورزشی منعطف شده است) –های فرهنگی فستیوال

عداد شوند، تتوان در مناطقی که ورزش و فعالیت های بدنی بخشی از فرهنگ آن منطقه محسوب میطریق آن می
لذا با (. 1مشابه فرهنگی و ورزشی هستند را جلب نمود )زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را که دارای عالئق 

ه دلیل که بهای شمالی در حوزه اکوتوریسم های خاص فرهنگی و اقلیمی کشور و بویژه استانتوجه به قابلیت
های بومی و های متعدد ورزشو برگزاری فستیوالبرخورداری از ویژگی جذاب همجواری دریا و جنگل از یک سو 

مورد توجه گردشگران بوده و از پتانسیل باالیی در جذب گردشگران   دیگر، این مناطق ساحلی از دیرباز سنتی از سوی
های طبیعی موثر بر توسعه (. نتایج تحقیقات پیشین در خصوص جاذبه68باشد)داخلی و خارجی برخوردار می

جاذبه  سابقات و رویدادهای ورزشی دوهای مرتبط با آن در کنار مگردشگری ورزشی موید آن بود که دریا و جذابیت
های ورزشی مرتبط بنابراین در تحقیق حاضر رابطه توانمندی. (15شود )اصلی برای گردشگران ورزشی محسوب می

ای ههای ورزشی مرتبط با ساحل و دریا، جاذبههای شمالی کشور در غالب پنج مولفه جاذبههای طبیعت استانبا جاذبه
های ورزشی مرتبط با بیابان و های ورزشی مرتبط با کوهستان، جاذبهل و طبیعت، جاذبهورزشی مرتبط با جنگ

مندی و تمایل به حضور مجدد گردشگران بر اساس رضایتهای بومی و سنتی های مرتبط با فستیوال ورزشجاذبه
رفته است. نتایچ های بومی و سنتی از طریق تحلیل مسیر ساختاری مورد مطالعه قرار گهای ورزشدرجشنواره

طبیعی تاثیر معناداری بر تمایل به بازگشت و حضور مجدد گردشگران در  –های ورزشی تحقیق نشان داد که جاذبه
طبیعی از بار  –های  ورزشی گانه جاذبههای پنجکلیه مولفه(. =89/9βهای بومی و سنتی دارد)های ورزشفستیوال

های های طبیعی مربوط با ورزش(. اما جاذبهβ>19/9عاملی چشمگیری بر رضایتمندی گردشگران برخوردار بودند )

های طبیعی ( و جاذبهβ=39/9ورزشی آبی و ساحلی با بار عاملی ) -های طبیعی ،جاذبه (β=34/9بومی و سنتی )

مندی گردشگران بیشترین تاثیر را بر رضایت  (β=83/9ر عاملی )های ورزشی طبیعی و جنگلی با بامرتبط به فعالیت
(، فالحی و 6991(، شجاعی)6991(، غفوری)6999آبادی و حسامی )داشتند که با نتایج تحقیقات تحقیقات علی

(، نیز در نتایج تحقیقات خود تحت عنوان 6933(. رمضانی و فروغی)1،5،1، 11( همخوانی داشت) 6991همکاران)
د در زمینه های موجوپتانسیل اقلیمی توریسم ورزسی در نواحی ساحلی انزلی گزارش کردند که پتانسیلشناخت 

های ورزشی در مناطق ساحلی و نقش این رویدادهای ورزشی در توسعه این مناطق از طریق احیاء صنعت فعالیت
عی و شرایط مساعد آب وهوا گردشگری ورزشی و برخورداری از سواحل شنی و پوشش جنگلی، چشم اندازهای طبی

ی اهای از قبیل شنا، قایقرانی، چتربازی، دوی جادهساز جذب گردشگران ورزشهای بهار  و تابستان، زمینهدر فصل
طراحی الگوی بازاریابی "(، در پژوهش خود اقدام به 6933هنرور و همکاران) (.68باشد)های هوایی میو ورزش

های آبی به همراه شرکت در نمود. نتایج حاکی از  آن بود که دریا و سایر جذابیت "گردشگری ورزشی در ایران
وجود دریا  (،1995)1سلیون و یای(. 8های ورزشی دو جاذبه اول برای گردشگران ورزشی است)مسابقات و رویداد

 

1. The tourist gaze 
2 . Yoon & Uysal 
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ران کننده گردشگاندازهای طبیعی در مقاصد گردشگری را از عوامل مهم ترغیبو برخورداری از مناطق دیدنی و چشم
(، ضمن 1969)6(. اما ایکز و همکاران18باشد)دانند که در راستای نتایج تحقیق حاضر میدر رویداهای ورزشی می

های گردشگری ها و ظرفیتتوسعه گردشگری ورزشی، شناخت قابلیت نظیر مناطق ساحلی درهای بیتاکید بر قابلیت
از  اند. در این بین کشورهاییورزشی مقاصد گردشگری ساحلی را عامل مهمی در توسعه گردشگری ورزشی دانسته

ر های زمستانی از قبیل اسکی و یا کشوقبیل اتریش و سوئیس با طراحی برنامه جامع گردشگری در بخش ورزش
گذاری در بخش گردشگری مناطق ساحلی خود، گردشگران ورزشی زیادی را جذب نموده و از این با سرمایه ترکیه 

 (. 13طریق منابع اقتصادی سرشاری را به دست آورند)
 39/9های اکوتوریسم ورزشی نشان داد که گویه گویه کشتی بومی و سنتی )نتایج تحلیل مسیر برای مولفه

=β( فوتبال و والیبال ساحلی ،)34/9 =βروی و تپه(، پیاده( 31/9نوردی =βگویه اسکی و برف ،)( 83/9نوردی 

=β( و گویه رالی موتور )19/9 =βهای ورزشی و های جاذبهگانه مولفههای تاثیرگذار بر ابعاد پنج( مهمترین گویه
های طبیعی و محلی، دارا بودن پتانسیل شرکت در اذبهج( برخورداری از 6996شجاعی )در این راستا  طبیعی بودند.

که  داندمیبه عنوان متغیرهای اثرگـذاری  راهـای ملـی ورزشی، ارائه خدمات رفاهی، تفریحاتی و تسهیالتی گلیـ
محلی در - همچنین فراهم بودن زمینه برگزاری جشنوارهای ورزشی بومیو  واجد آنهاست های شمالی کشوراستان

 نشر اصول فلسـفه اسـالمی و آیـین ایرانـی متعاقـب توسـعه ایـن صنعت، وجود ارتباط نزدیک با شهرها واستان، 
گیـری هویت و عرق همجواری با کشورهای حوزه دریای خزر جهت برقراری ارتباطات تعاملی، ایجاد اتحاد و شـکل

عه شـوند کـه زمینـه را بـرای توسمی استانی در پی توسعه توریسم ورزشی استان به عنوان متغیرهایی محسوب
بررسی پتانسیل (، در پژوهشی با عنوان 6994)نارنجچی  و رسولی(. 11)سازندهموار می پایدار توریسم ورزشی

گزارش کردندکه  1با استفاده از مدل کی و ومپلو جغرافیایی استان آذربایجان شرقی در جذب گردشگر ورزشی
های ورزشی می تواند به عنوان استراتژی کارا جهت توسعه توریسمی با برنامهبرقراری ارتباط بین شرایط اکو

 های اردیبهشت تا شهریور، شرایط مناسبگردشگری استفاده گردد. نتایج تحقیقات آنها حاکی از آن بود که در ماه
 رشته های ورزشی های خرداد و تیر پرداختن بههای ورزشی مهیا است. در ماهاقلیم آسایش انسانی برای فعالیت

سواری و ورزش های هوایی و ماه های تیر، مرداد و شهریور دارای اقلیم مناسب برای رشته شنا، فوتبال، دوچرخه
(، در پی به حداکثر رساندن 6994(. اما شهریاری و همکاران )19باشد)های ورزشی شنا، فوتبال و ورزش سه گانه می

ی، به این نتیجه رسیدن که با توجه به وجود ظرفیت باالی گردشگری های متولی صنعت گردشگرکارآمدی سازمان
تواند تا حد زیادی رونق این صنعت را به همراه داشته باشد. های شمالی، تشکیل اتحادهای گردشگری میدر استان

عه به و توسگذاری، اتحاد مدیریت و اتحاد ساختاری، اتحاد پژوهش نتایج تحقیقات آنها حاکی از بود اتحاد سرمایه
در  های شمالی داشتند. که با توجه به جذابیت موجودترتیب مهمترین تاثیرات را بر توسعه گردشگری ورزشی استان

ی های آبی و همچنین جاذبه های فرهنگسواری و ورزشبرگزاری مسابقات ورزشی از قبیل والیبال ساحلی، شنا، اسب
کیلومتر مربع از سواحل 113999ندران و گلستان که دارای بیش از و ورزشی موجود در سه استان شمالی گیالن، ماز

های گردشگری ورزشی، موجبات رونق صنعت توان از طریق تشکیل اتحایهکشور را به خود اختصاص داده است، می
حل های ورزشی ساهای تحقیق حاضر در خصوص تاثیر معنادار جاذبهگردشگری ورزشی را فراهم نمود که با یافته

   (.99دریا بر قصد رفتاری گردشگران همخوانی داشت)و 
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اما بررسی تحقیقات روند رو به رشد در کشورهایی از قبیل ترکیه،ایتالیا و مالزی که صنعت گردشگری ورزشی 
از  گیریشود، بیانگر آن است که بهرهجزء ده صنعت اول و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد این کشورها محسوب می

دشگری نه تنها به عنوان مهمترین منبع درآمدزایی این جوامع، پیکره اصلی اقتصادی این کشورها های گرجذابیت
(. 11اشد)بهای شغلی بسیار میها بوده و ایجادکننده فرصتدهد، بلکه مولد اقتصاد در سایر بخشرا تشکیل می

اصد برتر گردشگری ورزشی گزارش های ابوظبی به عنوان یکی از مق(، در بررسی ویژگی6999فراهانی و همکاران)
های گردشگری از قبیل ساخت کردند که امارات ابوظبی طی یک دهه اخیر با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت

هتل و هتل آپارتمان برخوردار از امکانات ورزشی و رفاهی کامل، ظرفیت پذیرش دو میلیون گردشگر در سال  94
ی متنوع هازشی فعال در این منطقه بیانگر آن است که امکان استفاده از ورزشهای وررا دارد. بررسی وضعیت رشته

ی، امیدانی، آبی، ساحلی و بیابانی در قالب بازی، تفریح، برگزاری مسابقات تدارکاتی، رویدادهای ورزشی منطقه
های ه شباهتا توجه بالمللی و ملی سبب جذب گردشگران زیادی به صورت ورزشکار و یا تماشاگر شده است. لذا ببین

وان در تسازی گردشگری را مشابهی را میگذاری و ظرفیتهای شمالی با ابوظبی، الگوی سرمایهموجود بین استان
 (.96سواحل شمالی کشور ایجاد نمود)

( β= 34/9های اکوتوریسم ورزشی، از دیدگاه گردشگران گویه کشتی بومی و سنتی )در بین کلیه مولفه
انجام شده  نتایج تحقیقات های ورزشی و طبیعی بود.های جاذبهگانه مولفههای تاثیرگذار بر ابعاد پنجمهمترین گویه

ی در های سنتدر کشورهای انگلیستان، ایاالت متحده، استرالیا و کشورهای عربی حاکی از ظرفیت باالی ورزش
ر این کشورها و کشتی محلی در باشد. برگزاری رویدادهای ورزشی از قبیل اسب سواری دجذب گردشگر می

کشورهایی از قبیل تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه به عنوان مقاصد برتر گردشگران ورزشی، سبب 
رود که سبب جذب های گردشگران ورزشی در این کشورها به شمار میهای استراتژیک سازمانطراحی برنامه

 6د. به عنوان مثال مسابقات سالیانه اسب دوانی کنتاکی و بیدر کاپشوگردشگران زیادی در فصول مختلف سال می
(، مهمترین دلیل رونق 1964)1(. جووانا 4شوند )های سنتی این کشور محسوب میآمریکا، دو رویداد مهم ورزش

را را برگزاری رویدادهای محلی  9ساحلی شیانتی -اقتصادی مناطق حاشیه کشوره ایتالیا و بویژه نطقه روستایی
ر شمار و دداند.  برگزاری رویدادهای ورزشی مطابق با فرهنگ این منطقه سبب جذب گردشگران ورزشی بیمی

نهایت رونق اقتصادی منطقه ساحلی شیانتی شده است. به اعتقاد او علیرغم سادگی و نبود قوانین و مقررات رسمی 
ه با ای مشابکه برگرفته از رویدادهای ورزشی حرفهدر جریان برگزاری مسابقات، اما استقرار برنامه و طرحی جامع 

ای ههای تفریحی گردشگران از طریق انجام تبلیغات و معرفی جاذبهاین مسابقات ورزشی است و توجه به انگیزه
پور و حسیننتایج تحقیقات (. 91دیدنی و تفریحی، دالیل اصلی رونق گردشگری ورزشی این منطقه می باشد)

های طبیعی ورزشی و گردشگری ر بررسی موانع گردشگری ورزشی کشتی با چوخه با جاذبه(، د6999همکاران)
کشتی سنتی لوچو در جذب هزاران گردشگر داخلی  وگردشگر خارجی  از ترکمنستان  حاکی از پتانسیل باالی ورزش

یقات آنها تایج تحقباشد. نو تاجیکستان و معرفی استان خراسان به عنوان قطب گردشگری ورزشی بومی ایران می
های ورزشی و طبیعی، مدت زمان و طول های  بومی متکی به جاذبهنشان داد که بهره برداری از گردشگری ورزش

های بومی و های طبیعت و جشنواره( پیوند جاذبه1965) 4استفانیا و دان (.99باشد)و فصل زمان برگزاری رویداد می
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ند. کگردشگری ورزشی در کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری معرفی میسنتی را شکل توسعه یافته و مدرن 
های های بومی و سنتی در کشور دانمارک با تاسیس پارک ملی بازیهای مسوول ورزشسازماندر این راستا 

وعی های طبیعی مصنمحلی و گردشگری ایجاد نمود. استقرار  جذابیت -های بومی ، پیوند قوی  بین بازی6سنتی
های ترسیم شده در تاریخ این کشور، استفاده از شکل اولیه ابزار و وسایل بازی موجب جذابیت و اساس مدلبر 

ها، جشنواره ها، فستیوال(. بنابراین برگزاری جشن94اند)جذب بسیاری از گردشگران از کشورهای مختلف دنیا شده
سوق دهنده گردشگران ورزشی به سوی این تواند عامل های طبیعی میها سنتی و همجواری آنها با جذابیت

(،  با معرفی 1965) 1کاوباشد. کونرویدادهای ورزشی باشد که این یافته در راستای فرضیه اصلی تحقیق حاضر می
کشور مالزی به عنوان درآمدزاترین و کشوری فعال در حوزه گردشگری ورزشی، گزارش کرد که در این کشور به 

های سنتی و محلی در سال ها و جشنه در خصوص حفظ و ترویج  آداب و رسوم، سنتهای انجام شددلیل تالش
های  محلی جذب نموده و به اولین و مهمترین مقصد گردشگری های جشنوارهنفر گردشگر در حوزه 55/834اخیر، 

با ساختار  دهای سنتی و طبیعی و ترکیب معماری جدیدر آسیای شرقی تبدیل شده است. حفظ ساختار قدیمی پارک
های وارههای بومی و جشناماکن قدیمی که بیانگر تمدن کهن بوده است و استفاده از این مناطق برای برگزاری بازی

(، نیز در بررسی تاثیر رویدادهای 1965)9(. جابر و همکاران95شود)سالیانه سبب جذب هزاران گردشگر در سال می
، از های طبیعتتند که ایجاد رابطه بین رویدادهای ورزشی و جاذبهورزشی بر توسعه اقتصادی جوامع، تاکید داش

(. در 61های اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است)های جدید گردشگری ورزشی است که در سالحیطه
حقیقت پدیده گردشگری ورزشی طیبعت مدار برخالف قرن نوزدهم که بیشتر به رویدادهای ورزشی بزرگ توجه 

های محلی در اروپا قرار گرفته است. نتایج تحقیقات آنها نشان د، در اواخر قرن بیستم بسیار مورد توجه دولتداشتن
ای هداد که به منظور به حداکثر رساندن مزایای گردشگری ورزشی ، توجه به تسهیالت رفاهی، توجه به ارزش

تاریخ رویداد ورزشی مورد نظر با مکان برگزاری  فرهنگی و تاریخی در کنار ایجاد تناسب بین رویدادهای ورزشی با 
خدمات  "(. در تحقیق حاضر نیز گویه 91شود)تواند سبب جذب گردشگران ورزشی بیشتری میمسابقات ورزشی می

زایش در صورت اف "و گویه  "های بهداشتی، بوفه، پارکینگ و ...(جانبی در این مکان خوب و مناسب است )سرویس
مهمترین  "های ورزش بومی و سنتی در این مکان خواهم آمده، من باز هم به دیدن جشنوارهبهای بلیط ورودی

 4های تاثیرگذار بر رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد گرداشگران داشت،که با نتیجه تحقیق هکتور و همکارانگویه
 .(91)( همخوانی داشت1965)

( از بار عاملی β= 31/9نوردی )روی و تپهطبیعت، گویه پیادههای ورزشی مرتبط با جنگل و در مولفه جاذبه 
های منحصر ( ضمن تاکید برقابلیت6991( و رضوی و همکاران)6999آبادی و حسامی )باالتری برخوردار بود. علی

به فرد گردشگری ورزشی که ترکیبی از دو صنعت جذاب ورزش و جاذبه های موجود در طبیعت می باشد، اظهار 
های گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین عناصر گردشگری تبدیل کرده است. در که محیط جاذبه داشتند

توانند منبع قوی توسعه گردشگری ورزشی باشد. نتایج تحقیق آنها حاکی از تاثیر معنادار  حقیقت مناطق طبیعی می
و  های اصلیخانه و دریاچه از فعالیتهای گردشگری رودهای کوه، مناطق حفاظت شده، قابلیتو تاثیرگذار جاذبه

(، نیز با طراحی مدل 1964(. طالقانی و غفاری)1و  68مورد عالقه گردشگران ورزشی در اکوتوریسم ورزشی بود)
 

1 . Danmark International traditional Gam’s park 

2 . Kunkaew 
3 . Gábor  et al 

4 . Hector et al 

http://www.tandfonline.com/author/Kozma%2C+G


  22مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال های ورزشی بومی و سنتی نوار ساخلی دریای خزر 

توسعه گردشگری ورزشی گزارش کردند که موانع فرهنگی، وجود مشکالت ساختاری در بخش گردشگری و 
ی های مربوط به تپه نوردسعه این صنعت در ایران می باشد. اما جاذبههای گردشگری مهمترین متغیرهای توجاذبه

( 85/9های مربوط به شکار)ضریب تاثیر ( و شرکت در فعالیت85/9(، بیابانگردی )ضریب تاثیر 89/9)ضریب تاثیر 
راحی مدل (، با ط6996(. موسوی گیالنی ، اسدی و سجادی )98های تاثیرگذار بر گردشگری ورزشی بودند )از مولفه

یب های کوهستان و برف )با ضربندی بازار هدف برای گردشگران ورزشی، گزارش کردند که جاذبهشناسایی و بخش
(، مسابقات و رویدادهای ورزشی )با 35/6های آبی و ساحلی )با ضریب تاثیر های مرتبط با ورزش(، جاذبه38/1تاثیر 

های ترین مولفه( اصلی69/6گردی و کویرنوردی )با ضریب تاثیر  های مرتبط با بیابان( و جاذبه41/6ضریب تاثیر 
ا هدادند، که با نتایج تحقیق حاضر به لحاظ اولویت مولفهمقاصد گردشگری گردشگران خارجی را تشکیل می

 (.93همخوانی نداشت)
اساس  رهای بومی و سنتی ببه دلیل اینکه هدف از تحقیق حاضر دستیابی به مدل توسعه گردشگری ورزش

نشان داد که  ANOVAنتایج آزمون  گانه نمونه آماری مقایسه گردید.باشد، دیدگاه گروه سههای طبیعت میجاذبه
ان های کارشناسان ورزشی، کارشناسهای ورزشی مربوط به بیابان تفاوت معناداری بین دیدگاهفقط در مولفه جاذبه

های ورزشی (. بر اساس دیدگاه کارشناسان، جاذبه=59/1Fو 981/9فرهنگی با گردشگران ورزشی وجود دارد) 
(که همراه با =18/4MRهای بومی و سنتی )های ورزشی فستیوال( و جاذبه6MR=99/4مرتبط با دریا ، ساحل )

های سنتی مرتبط با آداب و سنن ساکنان از قبیل کشتی آلیش و گوروش، کبدی و سوارکاری برگزاری مراسم
اشد. باصلی گردشگری از دیدگاه گردشگران، کارشناسن ورزشی و کارشناسان تربیت بدنی میباشند از اولویت می

 توسعه بر اثرگذار طبیعی هایجاذبه بررسی"(، در تحقیقی تحت عنوان 6991در این راستا، رضوی و همکاران)

 اثر ورزشی گردشگری توسعه بر طبیعی هایاین نتیجه رسیدند که جاذبهبه  "مازندران استان ورزشی گردشگری

 88/9عاملی بار با تابستانی هایورزش هایجاذبه و 31/9عاملی بار با کوهنوردی هایجاذبه است؛ به طوریکه گذار
 از اند. داده اختصاص خود به را اولویت ترینپائین 85/9بارعاملی با زمستانی هایبه ترتیب اولین اولویت و جاذبه

 میانگین بیشترین دارای کوهنوردی و تابستانی هایورزش به مربوط هایجاذبهبدنی  تربیت کارشناسان دیدگاه

 و صید و شکار با مرتبط جاذبه های ترتیب به های ورزشی هیئت مسئولین و گردشگری کارشناسان اما بودند؛
درمقایسه (، 6991( و موسوی و همکاران)6991(. فالحی و همکاران )63نمودند) انتخاب را تابستانی هایورزش

ص های ورزشی در خصوهای مسفرتی و کارشناسان هیئتدیدگاه کارشناسان میراث فرهنگی، کارشناسان آژانس
های طبیعی موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان، ضمن تاکید بر توافق کارشناسان فرهنگی، بررسی جاذبه

-ب گردشگران ورزشی گزارش کردند که جاذبههای طبیعت در جذورزش و مسافرتی در مورد پتانسیل باالی جاذبه

های زمستانی از اولویت باالتری در توسعه گردشگری های مربوط به ورزشهای مربوط به کوه و غارنوردی و جاذبه
 (.5و93ورزشی استان کردستان برخوردارند)

 

  گیرینتیجه
سم ورزشی شمالی کشور در توسعه اکوتوریهای با توجه به نتایج تحقیق حاضر که بیانگر پتانسیل باالی استان

ای هتوان با مطالعه و توسعه زیرساختباشد، میهای طبیعی میهای بومی و سنتی و جاذبهبا تاکید بر ورزش
ی اهای بومی و سنتی، با ایجاد تجربههای ورزشگردشگری ورزشی در این مناطق و همچنین احیاء و ترویج فستیوال

 

1 . Mean of Ranking 
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شگران، نوار ساحلی کشور را به یک برند برتر مقصد گردشگری تبدیل نمود. همچنین نوار آمیز برای گردموفقیت
مناطق  های طبیعی،های طبیعی متعدد و بکر از قبیل ساحل، رشته کوهساحلی کشور به دلیل برخورداری از جاذبه

های هاری دیگر از جاذبحفاظت شده جنگلی، آبشارها، تاالب، مرداب، طبیعت خشک و بیابانی، جلگه و دشت و بسی
های سنتی متنوع از قبیل کشتی کوروش، آلیش، لوچو و اکوتوریستی و همچنین برگزاری منظم جشنواره ورزش

ری المللی پاراگرایدر به قطب گردشگکبدی، و فعال بودن صنعت پرورش اسب، و برخورداری از پیست پروازی بین
صی ورزشی و های اختصان پتانسیل وجود دارد که با تاسیس کمپورزشی بومی کشور تبدیل شده است. بنابراین ای

ویژه  بینی بستههای ورزشی مسوول از یک سو و پیشهای محلی و فدراسیونارائه تسهیالت بانکی به بنگاه
گردشگری از قبیل تخفیف برای تورهای خانوادگی و یا تسهیالت ویژه درفصول معین و ایام غیرتعطیل، نه تنها 

ذب گردشگران ورزشی داخلی را فراهم نمود، بلکه همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در گردشگری ورزشی، زمینه ج
 های ورزشی بین المللی را فراهم نمود.های ملی سایر کشورها  و فستیوالبستر برگزاری اردوهای تیم
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Abstract 

Introduction & purpose: The regions in which sport and athletic activities 

is a part of their culture can surely take various economic, social and cultural 

advantage of domestic and international tourists. The purpose of this research 

is developments’ model of traditional sports ecotourism in Khazar beach 

district.Methodology: Sample size consist of sport tourists, sport experts of 

sport committees and tourism-cultural heritage managers of Northern 

provinces (n=263). To collect data, research regulated sport ecotourism 

questionnaire and shonk (2006) sport satisfaction and future intention 

questionnaire based upon the Likert’s 5-item scale used. To data analysis, 

SPSS and AMOS test to designing of structural equation model was used. 

Results: Results of structural equation model showed that, natural attractions 

of sea and beach sport activities (β=0.83) and natural sport attraction of Jungle 

and environment (β=0.78) had most effect on tourist’s satisfaction. Also 

beach football and beach volleyball, jacking and climbing, traditional 

wrestling, ski and snowboard, motor racing rally were more important 

effective elements of natural sport ecotourism’s sub-scales. The findings of 

research show that based on sports experts, cultural- heritage managers and 

tourist’s perspective, there were high potential in Northern Province to sport-

ecotourism development.Discussion & Conclusion: Based on present study, 

with proper combination of local-rural and traditional sport festivals with 

unique geographical conditions in northern beach district, provide a powerful 

potential and logical field to sport tourism development.  
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