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از دیدگاه دست اندرکاران ورزشیملی ثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی ؤبررسی عوامل م

4، فاروق فتحی کجل3، اسکندر حسین پور2دکتر میرحسن سیدعامري،1دکتر حسین بیات

چکیده
ورزشـی. گردشگريدرزمینۀاستان زنجانردشگريگمدیرانوورزشیاندرکاراندستدیدگاهبررسیازاستعبارتپژوهشاینهدف
هیئت هاي ورزشی، مدیران گردشگري و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش ازورزشاندرکاردستومدیر120تعدادمنظوربدین

د بود که کلیه جامعه به شدند. روش نمونه گیري به صورت تمام شمارغیر تصادفی هدفمنانتخاببودندسازمان هاي مذکورتأییدموردکه
استفاده شده است، که شامل چهار بخـش؛ بخـش اول(اطالعـات    پرسشنامهیک ازتحقیق راي انجام . ب(N=n)صورت نمونه انتخاب گردید

فردي) بخش دوم (اطالعات مربوط به عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده) بخش سوم(اطالعات مربوط به جاذبـه هـاي طبیعـی و    
رزشی) بخش چهارم (سوال باز) بود. در این تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه اندازه گیري شده که آلفـاي کرونبـاخ خـرده مقیـاس     قطب و

/ به دست آمد. اطالعـات  89و جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی %72، عوامل باز دارنده%79،عوامل جلب کننده %71عوامل سوق دهنده 
-Chiاده از روشهاي آماري توصیفی و استنباطی(خی دو الزم پس از جمع آوري با استف Square      مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري قـرار (

گرفت. تجزیه و تحلیل یافته نشان داد که بین عوامل سوق دهنده، بازدارنده، جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگري ناشی 
عوامـل  خصـوص درکـه حـالی رکاران ورزشی در شهر زنجان ارتباط وجود دارد. دراز برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی از دیدگاه دست اند

نشد.مشاهدهمعناداريرابطۀجلب کننده
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مقدمه
صنعتیکبعنوانآنازاخیرسالهايدروشدهتبدیلصنعتی در جهانفعالیتهايبزرگترینازیکیبهگردشگري،امروزه

ریزي و هدایت صنعت گردشگري به عنوان صادرات نامرئی چنانچه خوب برنامه).1386،محرم زاده ،فتح اللهی(شودمییاددرآمدزا
هاي شغلی با توجه به ابعاد گسترده بیکاري، توزیع شود درآمدزاترین و ارزآورترین صنعت است و سهم بسزایی در ایجاد فرصت

-اي، کاهش فقر، ارتقاء سطح زندگی و معیشت افراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگی ایفا میهاي منطقهبی تعادلیثروت، رفع

درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص داده 6این صنعت حدوداً 1). براساس آمار سازمان جهانگردي جهانی1389،گلدوست کند(
بینی این سازمان این ارقام در میلیون نفر را به کار گمارده است. بنابر پیش231عدل درصد نیروي کار جهانی یعنی م10و متجاوز از 

) .WTO,1997میلیون نفر بالغ خواهد گردید(385درصد و 5/11به ترتیب به 2006سال 
ساخت ها می بسیاري از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیر 

دانند. صنعت گردشگري در سراسر دنیا، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، که منابع دیگر اقتصادي مانند تولید یا استخراج منابع 
). این صنعت عامل موثري در تعامل فرهنگ ها، گفتگوي تمدنها و بر 1377،گی .چاك. واي طبیعی ندارند بسیار حایز اهمیت است (

). یکی از این بخش هاي مهم و پر اهمیت که عامل ایجاد انگیزه براي 1350احسانی، م انس و الفت بین ملت هاست(قراري و تحکی
گردشگران است و  قابلیت تبدیل شدن به یک امر فرابخشی در صنعت گردشگري را دارد، ورزش است که از آن به عنوان 

). گردشگري اقسام گوناگونی دارد که گردشگري ورزشی یکی از 1384،پور و قاسمیپارسینام برده می شود(» گردشگري ورزشی«
). یکی از جامع ترین 1390هنرور،و خطیب زادهآن هاست و در میان بخش هاي مختلف گردشگري، بیشترین رشد را داشته است(

ست که افراد موقتاً از ارائه کرده است: گردشگري ورزشی، مسافرتی تفریحی اتعریف ها در زمینه گردشگري ورزشی را گیبسون
محل سکونت خود خارج می شوند تا اقدام به شرکت در فعالیت هاي بدنی، تماشاي فعالیت هاي بدنی یا احترام به جذابیت هاي 
مربوط به فعالیت هاي بدنی نمایند. براساس دیدگاه گیبسون، گردشگري ورزشی با توجه به رفتارهاي متمایزي که بروز می دهند به 

).به عبارتی Gibson, 2005گردشگري فعال، گردشگري رویداد ورزشی و گردشگري خاطرات ورزشی تقسیم میشوند(سه دسته
پدید آمده است. » ورزش«و صنعت » گردشگري«دیگرگردشگري ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت 

کشوري که بتواند شرایط استفاده از ایـن منبـع   در دنیاي امروزي، گردشگري ورزشی یک منبع سرشار از سود و در آمد است و هر
). آمارها بیانگر این است کـه بسـیاري از کشـورهائی کـه     1388فرد، ارشاديرا فراهم کند از مواهب و مزایاي آن بهره مند خواهد شد(

شـی اداره  شرایط مناسبی در خصوص گردشگري ورزشی دارند، بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریق اقتصـاد گردشـگري ورز  
). 1386خذرلی، می کنند(

رشد و رواج روز افزون مسافرت هاي تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در 
). براساس اطالعات موجود درآمد کشورهاي پیشرفته جهان از Green B , and L Chalip 1988مسافرت به ورزش عالقمند شوند(

میلیارد دالر است اما ایران با وجود جاذبه هاي بی نظیر گردشگري و طبیعی و 20ري ورزشی ساالنه چیزي بیش از محل گردشگ
). تا جائیکه بر اساس پیش بینی 1388،محرم زاده داشتن آثار تاریخی چندین هزار ساله تاکنون بهره چندانی از این حوزه نبرده است(

,Thapaاز مشاغل جهان مربوط به صنعت گردشگري خواهد بود(%43بیش از 2010) تا سالWTOسازمان جهانی گردشگري (

B .Pennington-Gray, L. Holland, S 2002.(
کشور ما به دلیل داشتن ظرفیت هاي فراوان می تواند از رهگذر این امر بهره هاي فراوان ببرد ؛ زیرا  با توجه به بررسی هاي صورت 

).آگاهی Green B , and L Chalip 1988ده کشور اول جهان از نظر جذابیت هاي گردشگري است(گرفته و اثبات شده یکی از
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75/بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی

از اولویت هاي مورد توجه گردشگران از جمله عواملی است که می بایست در برنامه ریزي هاي توسعه گردشگري ورزشی لحاظ 
). 1390هنرور،و خطیب زادهشود(

توانـد  هاي سیاحتی و فرهنگی بسیار و دارا بودن آب و هواي به اصطالح چهار فصل میو جاذبههاي طبیعیسرزمین ایران با پتانسیل
هـاي خـارجی، قطبـی مهـم در صـنعت      منـدان بـه مسـافرت   سازي شرایطی مطلـوب بـراي عالقـه   به عنوان کشوري توانمند در آماده 

هـاي  در این راستا استان زنجان با داشتن پتانسـیل گردشگري به معناي عام و گردشگري ورزشی در معناي خاص آن تلقی شود، که
تواند نقشی مهم و اساسی در جذب انـواع گردشـگر، بـویژه گردشـگر ورزشـی      هاي الزم و موقعیتی استراتژیک میموجود، توانایی

داشته باشد.
طالعات ویژه در ایـن زمینـه ، یکـی از    و زنجان ، به دلیل نبود م,با توجه به ناشناخته بودن عوامل موثر در جلب گردشگران به ایران

مشکالت پیش رو در برنامه ریزي و بازاریابی براي جلب گردشگر بطور اعم و گردشگر ورزشی بطور اخص، شناسایی عوامل موثر 
بر حضور آنهاست. این مشکل باعث می شود علیرغم هزینه هاي هنگفتی که از سوي سـازمان تربیـت بـدنی، کمیتـه ملـی المپیـک،       

سیون ها و دیگر نهادهاي مرتبط براي برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی انجام می شود، نتوان از فواید زیاد توسعه گردشـگري  فدرا
حاصل از این رویدادها استفاده کرد. در صورت توسعه گردشگري حاصل از برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی در شهر زنجان می 

استانی را افزایش داد.توان بهره هاي اقتصادي رویدادي ، ملی و 
ورزش هـاي  -1)در پژوهش خود بیان نمود که از میان جاذبه هاي طبیعـی گردشـگري ورزشـی در کشـور، بـه ترتیـب       1388ادبی(

شـکار و صـید، بـراي جـذب گردشـگران      -4بیابان گردي و کویر نوردي-3تپه نوردي و طبیعت نوردي-2ساحلی، آبی و تابستانی
تري دارند.ورزشی به ایران اهمیت بیش

) در پژوهشی عنوان می کند که از میان جاذبه هاي مختلف گردشگري در کشور آزمـودنی هـا اولویـت خـود را بـه      1389احسانی(
ترتیب به صحرا، دریا و رویدادهاي ورزشی اختصاص داده اند.

ترتییب اولویت هر یـک از آنهـا،   لذا شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشی از رویدادهاي ملی ورزشی و میزان اهمیت و
اولین گام الزم براي شروع فعالیت علمی و مدون در بخش گردشگري ورزشی و توسعه آن است. 

) در تحقیقی که به بررسی تطبیقی نقش عوامل مـوثر بـر توسـعه گردشـگري ورزشـی از      1386فتح الهی، امید، محرم زاده، مهرداد (
ش ایران و ترکیه پرداختند، نتیجه گرفتند که بین دیدگاه مدیران و دسـت انـدرکاران ورزش   دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورز

کشورهاي ایران و ترکیه در خصوص عوامل جلب کننده و عوامل بازدارنده تفاوت معنی داري وجود داشـت. بطوریکـه مـدیران و    
ر توسـعه و پـرورش گردشـگري ورزشـی مهمتـر از      دست اندرکاران ورزش ترکیه نقش عوامل جلب کننده و عوامل بازدارنده را د

همتایان ایرانی خود می دانستند.
) طی تحقیقی جهت شناسایی موانع موثر در توسعه صنعت گردشگري کشور، عدم استفاده از شیوه هاي بازاریابی و 1375ناصري (

تبلیغات سوء و غیر واقع از ایران مانع جلب گردشگر به ایران می شود.
) در تحقیقی به بررسی اثر ورزش تکواندو بر توسعه گردشگري ورزشی در کشـور کـره پرداخـت. نتـایج تحقیـق وي      2004(چو

نشان داد ورزش هایی که سنت یک کشور محسوب می شوند می توانند جلب کننده گردشگر ورزشی باشند.
عی ورزشی در هنـد کـه از اهمیـت بیشـتري     ) در تحقیق خود با عنوان گردشگري ورزشی در هند، جاذبه هاي طبی2005(کوساسی

برخوردارند را ورزشهاي زمستانی همانند اسکی و اسکیت در منطقه گلمارج کشمیر، تپه نـوردي، گـذران اوقـات فراغـت در خانـه      
هاي قایقی در منطقه دال لیک، گاري سواري و گلف ذکر می کند.
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ردشگران ورزشی با توجه به ملیت و مقصد آنها پرداخـت. نتـایج   ) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر مسافرت گ2005(کزاك
تحقیق وي نشان داد امکانات اقامتی، آب و هوا، سطح قیمت ها، محل جغرافیـایی مقصـد، و دسترسـی بـه دریـا و سـاحل مهمتـرین        

دالیلی بودند که گردشگران انگلیسی براي رفتن به مالت و ترکیه عنوان کردند.
ورزشـی قالـب گردشـگران  درکننـدگان مسافرتمحدودیتهايوهادالیل، انگیزهبررسیبهتحقیقیدر)2005(یاماگوشی

کشـور یـا شـهر درورزشـی گردشگريوتوسعۀریزيبرنامهمنظوربهکهايمطالعههردررسیدکهنتیجهاینبهوي.پرداخت
شوند.شناساییاستمهمرانگردشگبرايموانعیکهوجذابیتهادالیل،بایستیگیرد،میمقصد انجام

) در مقاله خود به مدیریت گردشگري ورزشی در استرالیا پرداختند: گردشگري ورزشی نقش مهمـی در  2006(دیري و جاگو
اقتصاد ملی و محلی دارد و به نظر می رسد از توانایی بالقوه براي افزایش این نقش برخوردار اسـت. سـهم گردشـگري ورزشـی در     

.انه حدود سه میلیارد دالر برآورد می شوداسترالیا سالی
گیري از صنعت ورزش براي درآمدزایی با توجه به اینکه امروزه شاهد روي آوردن به منابع مالی جدید در توسعه اقتصاد ملی و بهره

زشی یکی از به صورت عام و استقالل مالی بخش ورزش جامعه به صورت خاص هستیم و در این راستا ایجاد و توسعه توریسم ور
گردد و از طرفی استانهاي مختلف کانالهاي بسیار مهم جهانی در توسعه سهم صنعت ورزشی از تولید ناخالص ملی محسوب می

اي داشته باشند تواند سهم خاصی در این توسعه ملی و منطقهکشور ایران براساس ویژگیهاي خاص جغرافیایی، فرهنگی و اقلیمی می
توجه به مطالب ذکر شده محققین درنظر دارند به بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري از ) با1388فرد، ارشادي(

رویدادهاي ورزشی در شهر زنجان از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی بپردازد تا با شناخت این عوامل موثر، زمینه توسعه 
موثري به ادارات ورزشی استان بنماید.گردشگري ورزشی در استان را تدوین ، و بدین ترتیب کمک 

هـاي  هاي فرهنگی و تعلیم و تربیـت، انگیـزه  گذارند مثل انگیزهعواملی هستند که در جذب گردشگر تأثیر می«: عوامل سوق دهنده
»عی)ها (شامل انگیزه هایی مثل آب و هوا، سالمتی، ورزش و اجتماهاي قومی و نژادي و دیگر انگیزهآرامش و لذت، انگیزه

عواملی هستند که به طور مستقیم باعث جذب گردشگر هستند مثل تأمین درآمد براي کشور مقصـد، تبلیـغ و   «عوامل جلب کننده:
بازاریابی مناسب کشورها و شهرها براي کسب درآمد از گردشگران، معرفی فرهنگ و ویژگیهاي مقصـد، فرهنـگ خـاص محلـی،     

».و امکانات اقامتیها طبیعت زیبا، مکانهاي دیدنی، هزینه
باشند مثل مشکالت فرهنگی،مشکالت سازمانی ، عواملی هستند که مانع حضور گردشگران در آن منطقه می:«عوامل بازدارنده

هاي سیاسی و اقتصادي در کشور مقصد (مثل ناامنی و جنگ در کشور مقصد)مشکالت کارگزاري ، عوامل اقتصادي  و بحران
.)1342، قیامی راد،محرم زاده(

شامل آن دسته امکانات و شرایط طبیعی موجود دراستان زنجان که می توان با استفاده از این امکانات در جذب هاي طبیعی:جاذبه
گردشگران ورزشی استفاده نمود. (جنگل هاي انبوه ، رودخانه هاي خروشان و کوههاي سر به فلک کشیده، سواحل دریا و پهنه 

) 1388فرد، ارشاديگرم(دشتها چشمه هاي آب 
شامل آن دسته از ورزش ها و استعداد ها در استان زنجان می باشد .قطب ورزشی:
روش شناسی 
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77/بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی

یابی) است که به صورت میدانی انجام شـده اسـت. تحقیـق حاضـر از بعـد      پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی (زمینه
دست اندرکاران ورزشی جامعه آماري تحقیق را ز بعد هدف تحقیق، کاربردي است. پیمایشی و ا-ها توصیفیروش گردآوري داده

شهر زنجان (کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پـرورش، کارشناسـان ادارات تربیـت بـدنی و کارشناسـان بخـش گردشـگري اداره        
تحقیق نمونه آماري به صـورت تمـام   نفر، تشکیل دادندکه با توجه به اهداف 120میراث فرهنگی و گردشگري)شهر زنجان به تعداد

)به عبارنی غیر تصادفی هدفمند انتخاب گردید.N=nشمار (
روش و ابزار گردآوري اطالعات

استفاده شده است، که شامل چهـار بخـش؛ (اطالعـات فـردي) ، (اطالعـات مربـوط بـه        پرسشنامهیک ازتحقیق حاضرراي انجام ب
ه) ،(اطالعات مربوط به جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی) بخش چهارم (سوال باز) بود. عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارند

پرسشنامه مذکور در چند تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه به دفعات در کشور مورد استفاده قرار گرفت(هنرور).ولی 
که آلفاي ي ، به اندازه گیري روایی و پایایی پرسشنامه اقدام نموند.به منظور اطمینان بیشتر از انطباق پرسشنامه با جامعه آمارمحققین

بـه  %87و جاذبه هاي طبیعـی و قطـب ورزشـی    %77و عوامل بازدارنده %80و عوامل جلب کننده %73کرونباخ عوامل سوق دهنده 
-43مل سوق کننـده و سـواالت   براي عوا1-18سوال ( سواالت 72دست آمد. این پرسشنامه، مقیاس پنج ارزشی لیکرت که شامل 

-72براي عوامل بازدارنده و براي جاذبه هاي طبیعی و براي قطب ورزشـی سـواالت  44-51براي عوامل جلب کننده و سواالت 19
) و همچنین اطالعات فردي شامل سن، جنس، سابقه مدیریت ، سـابقه مربیگـري یـا سرپرسـتی و سـابقه شـرکت در رویـدادهاي        52

هچنین در انتها یک سوال باز که از پاسخ دهنده گان خواسته شده بود سایر عوامل موثر دیگر را بنویسند جهـت  ورزشی می باشد و 
جهت تجزیه و تحلیل د اده پرسشنامه به محققین عودت داده شد.110تکمیل در اختیار نمونه آماري قید شده قرار گرفت. در نهایت 

آزمون کاي اسکویر (خی دو رصد فراوانی و انحراف استاندارد ...و از آمار استنباطی ها از آمار توصیفی براي جداول، نمودار ها، د
.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات( معنادار بودن فرضیه ها) استفاده شده استتک گروهی) 

یافته ها
رزشـی و  کارشناسـان هیئـت هـاي و   %27نمونـه آمـار ي را کارشناسـان آمـوزش و پـرورش،      %54دادنشـان بررسـی ایـن نتـایج 

%82حـدود دربررسیتحتجامعۀبیشتري ازحجم.گردشگري بوده اندسازمان میراث فرهنگی و کارشناسان گردشگري، 18%
افـراد اکثـر .دهندمیتشکیلزنانراآن%45ومردانرانمونۀ آماريافراد%55همچنین.استسال40تا20سنی بینردةدر

پرسـتی و مربیگـري  سرمدیریت، سابقۀ%68هانمونهاکثرهمچنین،.دارندلیسانسمدرك تحصیلی%51حدوددرآمارينمونۀ
سـابقه شـرکت در رویـدادهاي    %87نمونه هـا  اکثرفاقد سابقه بود ه اند.در نهایتآمارينمونۀافرادبقیۀوسال داشته اند30تا 1بین 

ورزشی را داشته اند.
ون به تفکیک گروهها:فراوانی گروههاي مورد آزم1جدول 

درصدفراوانیجامعه آماري

جمعمردزن

723302/27کارشناسان و روساي هیئت هاي ورزشی اداره تربیت بدنی 

1010201/18مدیران و کارشناسان بخش گردشگري سازمان گردشگري و میراث فرهنگی 

3327605/54کارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادارات آموزش و پرورش 

5060110100جمع
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/78

فراوانی مربوط به سطح تحصیالت  آزمودنی هاي تحت بررسی:2جدول 

مربیگري یا سرپرستی آزمودنی هاي تحت بررسیمدیریت، فراوانی مربوط به سابقه : 3لجدو
فراوانی

سابقه مدیریت
درصدتعداد

جمعمردزن

19173632,7بدون سابقه
18153330سال1-5

881614,5سال6-10

3111412,7سال11-15

1232,7سال16-20

1565,5سال21-25
0221,8سال26-30

5060110100جمع

تحلیل .استفاده شدα=0,05در تحلیل استنباطی، به منظور بررسی سطح معناداري از آزمون مربع کاي(خی دو) در سطح معناداري
ون عوامل موثر بر توسعه گردشگري (سوق دهنده و بازدارنده) و نتایج حاصل از مربع کاي نشان می دهد که سطح معنی داري آزم

و حاکی از آن است که از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی زنجان بین عوامل سوق دهنده و )p≤0/05(می باشد05/0کمتر از 
بازدارنده بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی ارتباط وجود دارد. به عبارت دیگر عوامل سوق دهنده باعث 

انع توسعه گردشگري در استان زنجان می شود. بهبود گردشگري و عوامل بازدارنده م
مـی  05/0اما در مورد عوامل جلب کننده، نتایج حاصل از آزمون مربع کاي نشان می دهد که در سطح معنی داري آزمون بیشـتر از  

گردشـگري  باشد به عبارت دیگر از نظر دست اندرکاران ورزشی شهر زنجان عوامل جلب کننده در شهر زنجان تاثیري بـر توسـعه   
ندارد. 

فراوانی
سطح تحصیالت

درصدتعداد

جمعمردزن

1784/7دیپلم

1392220کاردانی

2730578/51کارشناسی

914239/20کارشناسی ارشد

5060110100جمع
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79/بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی

chi(خی دوتحلیل عوامل موثر (سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده) بر توسعه گردشگري  از دیدگاه دست اندر کاران ورزشی بر اساس آزمون: 4جدول 

Square:(

دهد کـه مقـدار عـددي بدسـت آمـده و سـطح معنـی        نشان میاستفاده از آزمون آماري خی دویا4هاي جدول شاره داده
بنـابراین ایـن فرضـیه از لحـاظ آمـاري      .(p≤0/05)می باشد است05/0هاي طبیعی و قطب ورزشی کمتر از داري، جاذبه

هاي طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگري ورزشـی ناشـی از برگـزاري    مورد تأیید می باشد. بعبارت دیگر بین جاذبه
ورزشی از نظر دست اندرکاران ورزشی استان زنجان ارتباط وجود دارد. به عبارتی متغیرهاي فوق(جاذبه هاي طبیعی و رویداد هاي 

.قطب ورزشی)باعث بهبود و رونق گردشگري ورزشی می گردند

توسعه گردشگري ورزشی استان زنجانبر هاي طبیعی و قطب ورزشی مقدار خی دو جاذبه:5جدول

سطح معنی داريانحراف معیارینمیانگمقدار خی دو
09/2053/3089/401/0هاي طبیعیجاذبه

54/357/3398/100/0قطب ورزشی

نتیجه گیري
بازدارنـده، بیشـتر   و دهنـده سوقعواملدست اندرکاران ورزشی بهداد،تحقیق نشانهايفرضیهآزمونازحاصلنتایجبررسی
نشان می دهند. همچنین جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی مورد توجه مـی  کنندهامل جلبعوبهدهند و توجه کمتريمیاهمیت

آخـر درشـده مطـرح بـاز سـؤال بههاآزمودنیجوابهايبهتوجهباهاي تحقیق،فرضیهآزمونازحاصلنتایجبرعالوه.دنباش
که دلیل آن می تواند بعضـی  .دهندمیبیشتري تاهمیبازدارندهعواملبهدست اندرکاران ورزشی،رسدمینظربهنامه،پرسش

بـدون ورزشی،رقابتهايدرشرکتبرايموجودهايانگیزهوورزشبه ماهیتحدازبیشتوجهعوامل فرهنگی و اجتماعی یا 
هنـرور  ت نتیجه این تحقیق با تحقیقـا موجود در جامعه باشد که مانع توسعه گردشگري می شوند.ورزشیغیرعواملسایرتوجه به

ــپ(،)89)، گلدوســت(87محــرم زاده (،)83( ــتا)، 2003چالی ــده )2002گــري(واپ همخــوانی در خصــوص عوامــل ســوق دهن
.تأکید کمتري داشته اندکنندهجلبعواملاهمیتبهدست اندرکاران ورزشیدادنشانهمچنینتحقیق.)22،21،2،23،12(دارد

هاي گردشگران، سیاستها، قوانین و راهبردهاي فعلی ایران در زمینه ا نیازها و خواستهآزمودنی ها، امکانات ورزشی متناسب باز نظر
وجود مناظر، چشم اندازها مکانهـاي دیـدنی   ر،پرطرفدايدریا و ساحل و متداول بودن ورزشهاجلب گردشگر ، دسترسی میزبان به 

، به عبارت دیگر شهر زنجان فاقد عوامـل  ب نمی باشدبراي حضور و جلب گردشگران ورزشی، در شهر زنجان مناسندر شهر میزبا
-نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقـات قیـامی راد و محـرم   فوق براي جلب گردشگر ورزشی، ناشی از برگزاري رویداد ورزشی است.

لدوســت ، )و گ2005)و یاماگوشــی (2002)، کــزاك (2002)، بــراز (1383)، هنــرور (1387)، خلیــل زاده و همکــاران(1387زاده (

سطحارزش خیفراوانیسوال
معنی
داري

میانگینانحراف معیار

کامالْ
موافق

کامالْمخالفبی نظرموافق
مخالف

عوامل سوق 
دهنده

44480633931568327/64001/043/06/3

عوامل جلب 
کننده 

109598531628285367/49174/0513/003/4

28432212914337636/41002/0691/072/3عوامل بازدارنده 
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1392بهار/ دوم/شماره پنجممطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال مجله/80

عوامـل بازدارنـده بـر توسـعه     .)16()همسو می باشـد 2004با نتایج تحقیق چو(و . )21،25،22،24،19،2،18() متناقض می باشد1389(
گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی ارتبـاط وجـود دارد. بـه عبـارتی عوامـل      

وهوا، کافی نبودنبدي آبرزشی تاثیر دارد و می تواند اثر منفی در توسعه گردشگري داشته باشد. بازدارنده بر توسعه گردشگري و
مشکالت فرهنگی: فقدان تلقی مثبت نسبت بـه  ،موقع از سوي شهر میزبانزمان کافی براي برنامه ریزي سفر به دلیل عدم تبلیغات به

ومشـکالت  (فقـدان متـولی واحـد)   مشـکالت سـازمانی   رد گردشـگري، گردشگري در میان مردم و مسئولین و نامشخص بودن راهب
فقدان بخش خصوصی کارآمد، عدم بکارگیري نیروهاي متخصص، پایین بودن کیفیت و اسـتاندارد نبـودن بسـیاري از    (کارگزاري

ي رویـداد ورزشـی   از نظر آزمودنی ها، از عوامل بازدارنده توسعه گردشـگري ناشـی از برگـزار   ) اماکن توریستی  و ورزشی کشور
)، و 1383) ، هنـرور ( 1386)، ، فـتح اللهـی (  1387زاده (نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـات قیـامی راد و محـرم        عنوان می کنند. 

) متنـاقض  1387. و با نتـایج تحقیـق خلیـل زاده و همکـاران(    )21،1،22،19،2() مطابقت دارد1389)و گلدوست ، (2005یاماگوشی (
.)25(است

ارتباط وجود دارد. تحقیقات انجام شـده نشـانگر اهمیـت    ناشی بین جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگري همچنین 
جاذبه هاي طبیعی و قطب ورزشی در جذب توریسم و توسعه گردشگري ورزشی است که این عوامل در اسـتان زنجـان از اهمیـت    

نتایج این تحقیـق بـا نتـایج تحقیقـات     تواند اهمیت دو چندان داشته باشد.. و در توسعه گردشگري ورزشی میاندبرخورداریفراوان
.)2،17،26،26(مطابقت دارد)2003کیو (و)2003دولینکار (،)2003وایت (–) پرستون 2005کوساسی (،)1389گلدوست  (

ار مناسبی در جهت توسعه ورزش که بستر بسیمنطقهاکولوژیکیوهواییوآبوضعبهتوجهوجغرافیاییموقعیتبهنگاهیاب
زنجاناستاندرراگردشگريصنعتاستعدادواهمیتتوانمی،عمومی به ویژه ورزش هاي مرتبط با محیط زیست هستند دارد

غارهاي استان زنجان با دارا بودن جاذبه هاي طبیعی( قلل مرتفع و پوشیده از برف، حیات وحش، رود قزل ازون،دریافت.روشنیبه
نوع و مناظر طبیعی زیبا) می تواند در ارتباط با گردشگري ورزشی سرمایه گذاري خوبی نماید و با مهیا نمودن شرایط ورزش مت

اسکی، هاکی و... از طریق ایجاد تاسیسات زیربنایی ، ، طبیعت نورديهایی همچون کوهنوردي، صخره نوردي، شکار، قایقرانی
. داشتن پتانسیل هاي الزم جهت راه شودورزشی موجب درآمدهاي هنگفت شگريورزشی وگردجهت راه اندازي فعالیت هاي 

براي اینکه بتوان . اندازي فعالیت هاي مختلف ورزشی از طریق راه اندازي سایت هاي بسیار عظیم و مجهز ورزشی بسیار مهم است
یعنی احداث مراکز اقامتی و پذیرایی، (افزاريبخش سختدر هاي مختلف گردشگري ورزشی را اجرا نمود، نخست بایستی فعالیت

بخش نرم افزاري (استفاده از مدیران متخصص و مجرب و بحث فرهنگی و ...) اقدامات و سپس هاي ارتباطی و...) ها، راهفرودگاه
.الزم صورت گیرد

سازمان متولیکهستاناوگردشگريدستیصنایعفرهنگی،میراثسازمانشودپیشنهاد میحاضرتحقیقاهدافراستايدرلذا،
وتـوجیحی هايدورهجلسات،فدراسیونهاي ورزشیآنتبعبهوکشورورزشسازمانهاي متولیهمکاريبااستگردشگري

زمینهایندرهایینامهامضاي تفاهمباوبرگزارکنندورزشیورزش، وگردشگريگردشگري،بهمربوطبا موضوعاتآموزشی
.مؤثري بردارندگامهايکشوردرورزشیشگريترویج گردوتوسعهجهتدر

هاپی نوشت
5. cosasi
6. cozak
7. Yamaguchi
8. jago

1. Gibson
2. tourism
3. sport
4. choo
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Abestract

The purpose of this study is evaluating the viewpoint of Zanjan. sport and Tourism managers
and authorities in the context of Sport Tourism in Zanjan. For this purpose, sport managers
and authorities from managers and board sports, tourism managers and experts in physical
education that were accredited by the organizations were selected., which were active related
to tourism, and were conformed by mentioned organizations which were conformed by
cultural heritage,handcrafts and tourism, were selected as sample and genuine (N=n). A
questionnaire has been used for research, which consists of four parts; Part I (Information)
The second part (about the push factors, attention and inhibitory control), third (about
attractions, natural and physical pole), fourth (open question), respectively. In this study,
validity and reliability as measured by Cronbach's alpha sub-scale factors that pushed the
71%, pulling factor of 79%, inhibiting factors 72% of the holder and the natural attractions
and sports hub / 89, respectively. After gathering information using software spss17, data
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were extracted, edited and analyzed through X2  tests statistical. Research results indicated
that among The push factors, inhibitors, natural attractions and sports hub of tourism
development at national sporting events from the perspective of those involved in sports is
related to Zanjan. While the pulling of a significant relationship was observed.

Keywords: tourism, sports tourism, the push factors, the factors of interest, inhibiting factors.,
poles, sports, natural attractions.
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