
 

 

 يها جاذبهبر  دیتأکبا  یغرب جانیآذربااستان  یورزش يگردشگردر توسعه عوامل مهم 

یورزش -یعیطب  
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   2فاطمه قهرمانپور

 

  

، يگردشگرو مسئوالن امر ورزش و  رانیمدنظرات کارشناسان،  یبررسپژوهش آن است که با  نیاهدف از 

 یورزشـ  -یعـ یطب يها جاذبهبر  دیتاکبا  را یغرب جانیآذربااستان  یورزش يگردشگرعوامل مهم در توسعه 

 دیاسـات توسط  ییروا دییتأو پس از  دیگرد هیته يا ساختهپرسشنامه محقق  ،منظور نیا يبرا. میکن ییشناسا

 یعامل لیتحلبه روش  ها دادهسپس  .مورد استفاده قرار گرفت 93/0کرونباخ  يآلفاآن با  ییایپامتخصص و 

ـ ، یسـاحل  يهـا  ورزشمربوط به  یورزش یعیطب يها جاذبهنشان داد که  جینتا. شدند لیتحلو  هیتجز و  یآب

 ينـورد غـار  و  يکوهنـورد مربوط بـه   يها جاذبه، یدرمان عتیطبمربوط به آب گرم و  يها جاذبه، یتابستان

 تیاولودر د یبااستان  یورزش يگردشگرکه در توسعه  هستند یمهمو از عوامل  یعاملبار  نیتر شیب يدارا

مربوط بـه جنگـل و دشـت     يها جاذبه ،یزمستان يها ورزشمربوط به  يها جاذبه ،همچنین .دریقرارگ يکار

ـ اهمو از  یورزشـ  یعـ یطب يها جاذبه نیبدر  یعاملبار  نیکمتر يدارا ينورد ـ ادر  يکمتـر  تی پـژوهش   نی

بـه   یفرهنگـ و  یرسـان  اطـالع مشـکالت   ،ساختارها ریزمشکالت مربوط به  در این ارتباط .برخوردار بودند

 کـه  گویـاي آن بـود   جینتاعالوه براین، . بودند یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا 60/0و  83/0با  بیترت

ـ  يهـا  جاذبـه در خصـوص   يگـذار  هیسـرما جامع به همراه لزوم توجه بـه   يزیر برنامهو  يقو تیریمد ، یآب

صنعت باشد و بـا اختصـاص    نیاتوسعه  يراهگشا تواند یم یدرمان عتیطبآب گرم و  ، یتابستان  ،یساحل

هر منطقـه   یمیاقلو  ییایجغراف طیشرامناسب با  یرفاهو  یاقامتامکانات  و یورزش ساتیتأس، یکافبودجه 

  .گام برداشت یورزش يگردشگر يها رساختیزتوسعه  می توان در جهت

  

 توسعه و یورزش -یعیطب يها جاذبه،  یورزش يگردشگر : يدیکل واژگان
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  مقدمه 

اسـت   یکسو گردشگر  )Ritchie,2002:1-6(استذب و جلب گردشگران ج يبرامطلوب  يا بهانهورزش، 

ـ از وطـن   ریغ يکشورسال به  کیاز  شیبشب و نه  کیدست کم  یمدت يبراکه  محـل سـکونت خـود     ای

اسـت کـه    یکسـ  یورزشـ  گردشگر )61-1387،51،راد یامیق(.ستینو هدف او کار کردن  کند یممسافرت 

 گـر یدو  یورزشـ  يدادیـ روشرکت در  ، او یاصلو هدف  کند یماقامت  دادیروساعت در محل  24حداقل 

حـوادث و   رنـده یبرگبخش، تنها در  نیااز آن جا که  )Hinch,2005:246-260(.استآن  هیثانو يها تیجذاب

، یورزشحادثه کوتاه مدت  کی يتماشا، نه تنها به عنوان یورزش يگردشگربه  ،ستین یورزش يدادهایرو

ـ نسـفر،   يبـرا مهـم   یعاملفرهنگ و تمدن کشورها و  يبرا يریسفبلکه به عنوان  ـ با زی خـاص   یتـوجه  دی

 یخاصـ  یفرهنگـ  ایـ که به زبـان   نیا لیدلبه  یورزش سمیتور دراین ارتباط، )Nogawa,2006:46-56(.شود

ـ یدو  ياعتقـاد خـاص   لیدالکه به  ییکشورها يبرا ،ردیگ یمرا دربر  ها فرهنگهمه  و ستینمحدود  در  ین

   )1386، یالهفتح (.سازد یممناسب را فراهم  يبستر ،اند بودهجذب گردشگر ناموفق 

بـا توجـه بـه بحـث      لـذا  .اسـت  گرفتـه  برعهده یجهانرا در اقتصاد  يا ژهیونقش  يگردشگرامروزه صنعت 

ـ اهم ،یجهانو  یالملل نیب يها رقابت طی زبانیم يکشورها يبرا يارزآور ـ ا تی از صـنعت   رمجموعـه یز نی

 یاصلرا منبع  ایپوصنعت  نیا کشورهااز  ياریبس )Gratton,2002( .دشوایان می نم شیپاز  شیب ، سمیتور

 یکـ یورزش ) 1382،يواچاك (.دانند یمساختارها  ریزو توسعه  یخصوص، رشد بخش ییزا اشتغالدرآمد، 

 بیترکاست که از  یصنعت» 1یورزش يگردشگر«گردشگران است و  يبرا زهیانگ جادیاعامل  نیتر متداولاز 

بـه عبـارت   ) Hingham,2002:175-185(.آمده است دیپد»  3ورزش« و صنعت »  2يگردشگر« صنعت  دو

و  يگردشـگر  از ایـن رو، . اسـت  يگردشـگر  نیحـ مهم گردشـگران در   يها تیفعالاز  یکیورزش  ،گرید

ـ اکشـور   )1382،يواچـاك  (.مـی باشـد  با انـواع مختلـف ورزش همـراه     ،زینمسافرت  بـا توجـه بـه     ، رانی

) 1382،اسالم (،است يگردشگر يها تیجذاباز نظر  ،از ده کشور اول جهان یکیصورت گرفته  يها یبررس

ـ تولکشـور از   يگردشـگر سـهم   و زینـاچ  اریبسـ  ،جهان يگردشگرحال سهم کشور ما از صنعت  نیابا   دی

ـ  جـان یآذربااسـتان   نکـه یانظـر بـه   ) 1386، یالهـ فـتح  (.درصد است 1/0برابر  یملناخالص   انیـ مدر  یغرب

خـاص منطقـه از    ستمیاکوسو  فصلچهار  برخوردار از  و از مناطق خوش آب و هوا یکی کشور يها استان

و  یاهیـ گ، پوشـش   بـا یز يهـا  کوهسـتان رودها ،  ،ها تاالبو دارا بودن  جويبارش نزوالت  یفراوانلحاظ 

پـور،   يسـبز (،مـی باشـد   هـا  آبگرمو  ها چشمهو غارها،  ها شکارگاهآن،  ریجزاو  هیاروم اچهیدرچمنزارها ، 

 یورزشـ مسـابقات   يبرگـزار  يبـرا  یعـ یطب يها مکان نیااز  يزیر برنامهو  يگذار هیسرمابا  توان یم) 1386

ـ یتمرو  یآمـادگ  ياردوهـا ، يا منطقـه  -یمل یورزش يدادهایرو، یخارجو  یداخل و  یداخلـ  يهـا  میتـ  ین

                                                 
١. Sport Tourism  
٢. Tourism  
٣. Sport   



 

 

توسـعه و جـذب گردشـگران     و ها جاذبه نیاضمن شناساندن  ،مختلف یورزش  يها برنامه گریدو  یخارج

نسبت  یغرب جانیآذربااستان  يها شاخصاز  گرید یکی. حضور آنان را در استان فراهم آورد نهیزم، یورزش

از لحاظ آداب و فرهنگ با مـردم   که است یخارج کشورهم مرز بودن با سه  ، کشورمان يها استان ریسابه 

   .باشد يراهبردمهم و  اریبس یورزش نهیزمدر  تواند یم و )1386پور،  يسبز(دارند يادیز يها شباهتاستان 

از مردم که به  ییها گروه ایافراد  :اند کرده فیتعررا اینگونه  گردشگر ورزشی ) 1997( 1نسونیرابگامون و 

ورزش  کیدر  رفعالیغ ایبه طور فعال  شان یزندگ طیمحخارج از  یمحلاقامت در  ایهنگام مسافرت 

       ) Gammon,1997:1-6 ( )هدف مسافرت است نیاولعنوان ورزش به (.کنند یمشرکت  یحیتفر ای یرقابت

  :کرده است یمعرفرا  یورزشاز گردشگران  دو دسته) 2002(2هال

   3.یورزشتماشاگران : الف 

مند به تماشاي رویدادهاي ورزشی از قبیل مسابقات  که عالقه هستند  تماشاگران ورزشی آن دسته از افرادي

  .می باشندالمپیک و جام جهانی 

    4.یورزش کنندگان مشارکت :ب

 ییها ورزشدر  و به ورزش بپردازند ،خود مندند عالقهشقان ورزش هستند که عا یورزش کنندگان مشارکت

   )Hall,2002:141-158(.مشارکت فعال داشته باشند ،دارد یررقابتیغ ◌ٔ جنبهکه 

 یورزش يگردشگر :کند یمرا ذکر  انهیماجراجو یورزش يگردشگر از دو دسته) 2003( 5هودسون

فوق  يها تیشامل فعال کند یمرا جذب » ندگان خطریجو«ه بخش سخت ک ؛سخت و آسان انهیماجراجو

، پرش از ارتفاع ينورد صخرهمانند  استبدن  يو اعضا یزندگ ياست که همراه با خطر برا یالعادة جسمان

 و ينوردغار  ،یعیطب يها خچالیکشف  بخش آسان شامل اما ،)6یبانج(یتیحمابا طناب 

  )Hudson,2003:248-250(.رهیغ

 جهینت اینطور النیگ یورزش يگردشگرتوسعه  يها راه یبررس"عنوان  با یقیتحقدر  )1386( طلب یمتق 

مجدد به آن  يمند عالقهمقصد و  يگردشگر يها جاذبهاطالعات از  زانیم نیب يمعنادارارتباط  که گرفت

، شغل، یلیتحصسطح درآمد، مدرك  :همچون ها آن کیدموگراف يها یژگیواز  یبرخ نیباما  ،وجود دارد

 کنندگان شرکتسفر  لیدال نیتر مهم. وجود ندارد يمعنادارارتباط  و فاصله محل سکونت تا مقصد تأهل

 دنیدو  یورزش يها میت یهمراه، رفعالیغ کنندگان شرکت يبراو  یفرهنگو  یعیطب يها جاذبه دنید، فعال

 ها یآزمودن دگاهیداز سفر از عامل بازدارنده  نیتر مهم زین ياقتصادمشکالت . بود یعیطب يها جاذبه

و  یورزش رانیمد دگاهیدرابطه " عنوان با یقیتحقدر ) 1387(د و محرم زادهرا یامیق )1386طلب، یمتق(.بود

                                                 
1- Gammon & Robinson (1997)  
٢- Hall (2002)  
٣- Spectators  
4- Participants  
٥- Hudson (2003)   
٦- Banji  



 

 

، کننده جلبنقش عوامل  تیاهمبه ، "رانیادر  یورزش يگردشگرکشور و عوامل  يگردشگر رانیمد

هنرور و ) 51،61- 1387،راد یامیق(.نده ادبر یپکشور  یورزش يگردشگرو بازدارنده در توسعه  دهنده سوق

 نده اگرفت جهینت "رانیا یورزش يگردشگر یابیبازارعوامل مهم در " عنوان با یقیتحقدر ) 1386( يغفور

 يها آژانسمختلف گردشگران، خدمات مناسب  يازهاینو لزوم  یفرهنگ ،یباستان يها مکانوجود  که

 يگردشگر یابیبازاردر  یاساساز جمله عوامل  ،زبانیمکشور شبانه در  حاتیتفر، وجود یورزش يگردشگر

   )31،44-1386،هنرور(.باشند یم یورزش

 یورزش يگردشگر دهنده سوقعوامل  یبررس ضمن يگرید قیتحقدر ) 1384(يجوادهنرور و مشرف 

 یورزش يدادهایروگردشگران جهت حضور در  زهیانگ يبرا یمهمعامل  دهنده سوق يها عامل که افتندیدر

   )51،64-1384،هنرور(.هستند یالملل نیب

کشور، عدم استفاده از  يگردشگرموانع مؤثر در توسعه صنعت  ییشناساجهت  یقیتحق یط) 1375(يناصر

 ،نیهمچن. بر شمرد رانیار به مانع جذب گردشگ را، رانیا از  یواقع ریغسوء و  غاتیتبل ،یابیبازار يها وهیش

کمبود «، »ل کشورستم حمل و نقیدر سضعف « ،»کشور يدر صنعت گردشگر يمواز يوجود سازمانها«از 

 يرویت نیو ترب یمشکالت آموزش«، »یسات اقامتیاسعدم ارائه خدمات مناسب در ت«، »یسات اقامتیتاس

نام  کشور يگردشگربه عنوان موانع در توسعه  »غاتیمشکل تبل«و » ياز در بخش گردشگریمورد ن یانسان

انواع  یاصلهدف ، قایآفر ◌ٔ قارهدر  یورزش يگردشگر یبررسدر ) 2003( 1ویک) 1375،يناصر(.برد

 و همانند مراکش، تونس قایآفر شمال يکشورها ،نیهمچن -کند یمذکر  یورزش يگردشگرگردشگران را 

در ) 2002(2تچیر) Cave,2003(.در سواحل کشورشان دارند یآب يها ورزشاز  یتوجه قابلدرآمد مصر 

 ،يگردشگرتوسعه  يبرا که عنوان کرد روسالیبدر  یورزش يگردشگرموضوع توسعه  بهی مرتبط گزارش

و  شکار يبرا ییقلمروها ،یدرمان، آب ادیز يها ییبایزبا  ریجزا :شوند یمگرفته  بکارانواع منابع مختلف 

 يبرافراوان  يها یماهبا  ییرودهاو ) رهیغو  یوحشمانند آهو، پرندگان  یواناتیح شکار( يراندازیت

، يسوارکارگردشگران،  يرو ادهیپ يبرا بایز ریجزاتوسط  تواند یم یورزش يگردشگرهدف . يریگیماه

خود با عنوان  قیتحقدر ) 2005(3یکوساس) Ritchie,2002:1-6(.فراهم شود یبادبان یقرانیقاو  یقرانیقا

و  یاسک یزمستان يها ورزش  را در هند یورزش یعیطبمهم  يها جاذبه، "در هند یورزش يگردشگر"

در منطقه دال  یقیقا يها خانه، گذران اوقات فراغت در ينورد، تپه ریکشمگلمارج  ◌ٔ منطقهدر  تیاسک

 یبررسدر ) 2005( راندایمو  4اندوزا )Kosasi,2005:22-27(.کند یم بیان را و گلف يسوار يگار، کیل

 یآب يها ورزشو  درصد 3/78با  یعیطب يها جاذبهعامل  که افتندیدر ،ایاسپان کشوردر  یورزش يگردشگر

 ایاسپان کشوربه  یورزشعامل در جذب گردشگران  نیتر مهم درصد، 84/36با 

                                                 
١- Cave (2003)  
٢- Ritchie (2002)   
٣- Ko Sasi (2005)  
٤- Miranda & Andueza (2005)  



 

 

مشکالت موجود در سر راه  یبررس در) 2002(1تنریبو  تامالیز) Andueza,2005:143-145(.هستند

 یطراحو  یانسانمنابع  يها استیسناکارآمد، کمبود در  تیریمد شاملکه را   يدیکلعوامل  يگردشگر

و با مطالعات صورت گرفته  جینتابراساس ) Zeithamal,2002(.ندنمود انیب بوده است،خدمات  فیضع

بر  اثرگذارو لزوم توجه به عوامل مهم و  یورزش يگردشگردر  یغرب جانیآذربااستان  يها تیظرفتوجه به 

 نهیزم نیامهم در توسعه و موانع موجود در عوامل  ییشناسا یپتا در  در صدد بر آمدندپژوهشگران ، آن

  . باشند

   پژوهش روش

 قیتحق نیا يآمار جامعه .انجام شده است یدانیم شکلبه  کهاست  یلیتحل -یفیتوصحاضر از نوع  قیتحق

  :دادند می تشکیلزیر  سه گروهرا 

  )نفر 35(یغرب جانیآذربا ورزش و جوانان کلاداره  کارشناسان -1

 يتورهاو  یمسافرت يها آژانس رانیمداستان و  يگردشگرو  یفرهنگ راثیم اداره کارشناسان -2 

  )نفر 30(يگردشگر

  )نفر 38(یغرب جانیآذربااستان  یورزش يها ئتیه يروسا -3 

  .استنفر  103آن به تعداد  يآمار جامعهبرابر با  قیتحق نیا يآمارنمونه  

 45تعداد  به کرتیل یارزشپنج  اسیمقا محقق ساخته ب پرسشنامهاز  ،قیتحق يها داده يگردآوربه منظور 

هفت  آن و در است یورزش یعیطب يها جاذبهبخش اول مرتبط با  .بسته پاسخ استفاده شده است سؤال

 20تعداد و  است يگردشگر مشکالتبخش دوم مربوط به  .قرار دارد سؤال 25به تعداد  اسیمقخرده 

مجرب و متخصص  دیاساتپرسشنامه توسط  ییمحتوا ییروا. قرار گرفتند اسیمقرده در سه خ سؤال

 يآلفا بیضر قیطراز  یمقدماتپس از مطالعه  زینآن  ییایپا بیضرقرار گرفت و  دییتأمورد  یدانشگاه

 ،پرسشنامه ییایپاو  ییروا نییتعت پس از عااطال يآور جمع يبرا. آمد به دست /.93به مقدار  کرونباخ

در  ،با حضور پژوهشگر ها پرسشنامه لیتکمو  دیگرد قیتحق يآمار جامعه انیمه پرسشنام عیتوزاقدام به 

  .ماه صورت گرفت کیمدت 

 اریمعو انحراف  نیانگیم، یفراوان رینظ يآمار يها مشخصهاز  ها یآزمودن ،آمار فیتوص يبراپژوهش  نیادر 

استفاده شده  ها یآزمودن دگاهیدعوامل مهم از  تیاهم زانیم نییتع يبرا ،یاکتشاف یعامل لیتحلاز آزمون  و

با استفاده  قیتحق نیا يآمار اتیعمل هیکل .استعوامل  تیاهم ایوزن  نییتع ،روش نیاکارکرد عمده  .است

  .انجام شد 14نسخه  SPSS يآمار افزار نرماز 

 

 

                                                 
١- Zeithamal (2002)  



 

 

  ي پژوهشها افتهی

 دگاهیداز  یغرب جانیآذربا یورزش يگردشگر ◌ٔ توسعهمؤثر بر  یورزش _یعیطب يها جاذبه نییتع* 

  ؛ورزش و جوانان کل اداره کارشناسان

و  /.72با  یتابستانو  یآب، یساحل يها ورزشمربوط به  يها جاذبه ،کارشناسانگروه از  نیا دگاهیداز 

در  یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا بیترتبه  /.50با  يگرد عتیطبو  ينوردمربوط به دامنه  يها جاذبه

  .بودند یورزش یعیطب يها جاذبه نیب

 دگاهیداز  یغرب جانیآذربا یورزش يگردشگر ◌ٔ توسعهمؤثر بر  یورزش _ یعیطب يها جاذبه نییتع* 

  ؛یورزش يها ئتیه يروسا

 يها جاذبهو  /.80با  یدرمان عتیطبمربوط به آب گرم و  يها جاذبه ،کارشناسانگروه از  نیا دگاهیداز 

 يها جاذبه نیبدر  یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا بیترتبه  /.48با  ينوردمربوط به  جنگل و دشت 

 .بودند یورزش یعیطب

 دگاهیداز  یغرب جانیآذربا یورزش يگردشگر ◌ٔ توسعه مؤثر بر یورزش _یعیطب يها جاذبه نییتع* 

  ؛یمسافرت يتورهاو  ها آژانس رانیمدو  يگردشگرکارشناسان سازمان 

مربوط به  يها جاذبهو  /.86با  یتابستانو  یآب، یساحل يها ورزشمربوط به  يها جاذبهگروه،  نیا دگاهیداز 

  .بودند یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا بیترتبه  /.61با  یزمستان يها ورزش

 دگاهیداز  یغرب جانیآذربا یورزش يگردشگر ◌ٔ توسعهمؤثر بر  یورزش  _ یعیطب يها جاذبه نییتع* 

  ؛مجموع کارشناسان

 يها جاذبهو  /.78با  یتابستانو  یآب، یساحل يها ورزشمربوط به  يها جاذبه ،کارشناسانمجموع  دگاهیداز 

  )1جدول ( .بودند یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا بیترتبه  /.57با  ينوردمربوط به جنگل و دشت 

  _ یعـ یطب يهـا  جاذبـه با توجه به  یغرب جانیآذربا یورزش يگردشگرمشکالت موجود در بخش  نییتع* 

  .یورزش

 یفرهنگـ و  یرسان اطالعساختارها و  ریزمربوط به  مشکالت، شود یممشاهده از دیدگاه مجموع کارشناسان 

 یورزشـ  يگردشـگر  مشـکالت در قسـمت   یعاملبار  نیکمترو  نیتر شیب يدارا بیترتبه   /.60و  /.83با 

  ) 2جدول ( .هستند

کمبود « يها عامل زیر، یتیریمدمربوط به  مشکالت ارتباط با در ،کارشناسانمجموع  دگاهیداز  ،نیهمچن

تفاوت در سیاست «و » متخصصان و نیروي انسانی آموزش دیده در بخش گردشگري ورزشی استان

  /.80و  /.82 یعاملبا بار  بیترتبه » گذاریها، رویه ها و نبود استراتژي روشن در مورد گردشگري ورزشی

مربوط به  مشکالت نیبدر  . باشند یم یتیریمددر بخش  یورزش يگردشگر مشکالت نیتر تیاهمپر از 

آشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مورد جاذبه هاي طبیعی « يها عامل زیر، یفرهنگو  یرسان اطالع



 

 

هر دو با بار » ردشگرانسیستم اطالع رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف با گ«و » منابع موجود در استان ،

 زیر، يساختار ریز مشکالتدر مورد . باشند یمقسمت  نیا مشکالت نیتر تیاهمپر از  /.72 یعامل

و » عدم وجود امکانات و تاسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد« يها عامل

 /.86با  بیترتبه » کمبود تأسیسات اقامتی و هتلهاي استاندارد در سطح بین المللی براي اقامت گردشگران«

  ) 3جدول ( .باشند یماستان  یورزش يگردشگر يساختارها ریزاز  یناش مشکالت نیتر تیاهمپر از /. 84و 

  

   يریگ جهینتبحث و 

ـ اهم کارشناسـان از نظـر   کـه  ییها جاذبه در ارتباط با يگذار هیسرمادادن و  تیاهم  در جـذب   يشـتر یب تی

 يهـا  جاذبهآمده در مورد  به دست جینتابا توجه به . و الزم است يضرور يامر ، دارند یورزشگردشگران 

جاذبـه هـاي   « کـه نشـان داده شـد    ،کارشناسان دگاهیداز  یورزش يگردشگر توسعهموثر بر  یورزش یعیطب

جاذبه هـاي مربـوط بـه    «،  /.78 یعاملبا بار » هاي ساحلی، آبی و تابستانی طبیعی ورزشی مربوط به ورزش

 اسـتان   یورزشـ  يگردشـگر  توسـعه در  تیاهم درجه نیباالتراز  /.76 یعاملبا بار » آب گرم و آّب درمانی

به عنوان پر  که یتابستانو  یآب، یساحل يها ورزشمربوط به  یورزش یعیطب يها جاذبهدر مورد . قرار دارند

و در داخل ) 1387(راد و محرم زاده یامیق قاتیتحق جینتابا  ،شناخته شد یورزش یعیطب جاذبه نیتر تیاهم

و ) 11)(2005( رانـدا یم اندوزا و جینتادر خارج با  زینو  یورزش يگردشگر کننده جلبدر خصوص عوامل 

نسـبت   هـا  آن اهمیت عمده لیدالاز . دارد یهمخوان یآب يها ورزش تیاهمدر خصوص ) 13)(2003( 1ویک

    :اشاره کرد می توان به این موارد ها جاذبه ریسابه 

و  یشـاداب  يدارا که یتابستانو  یآب، یساحل يها ورزشمرتبط با  یورزش يها تیفعال گستردهتنوع  -1

آب و انـواع   يرو یاسـک ، شنا، یساحل، فوتبال و هندبال بالیوالمانند  ییها ورزشدر  یخاصنشاط 

با توجه  ؛است یورزشگردشگران  يبرا، رندیگ یمانجام  سدهاو  ها رودخانه، اچهیدردر  که یقرانیقا

  . ار شدزاستان برگ این در یساحل بالیوالو مسابقات  کشور یقرانیقا یمل میت ياردو راًیاخ نکهیابه 

 یزبـان یمالزم در  يهـا  ییتوانادر استان و  ذکرشده يها ورزشمرتبط با  یعیطب يها جاذبهو  لیپتانس -2

 .یالملل نیبو  یملمسابقات مختلف  يبرگزارو  یخارجو  یداخل یورزش يها میت ياردوها

آب گـرم و آب   نیهمچنـ آن،  ریـ جزاموجـود در سـواحل و    يزارهـا  لجنو  هیاروم اچهیدروجود  -3

 . در استان يادیز اریبس يها یمعدن

جاذبه هاي مربوط « :قرار داشتند، مانند يتر نییپا يها ردهدر  کارشناسان دیداز  که ییها جاذبه مورددر 

بـا  » جاذبه هاي مربوط به جنگل و دشت نوردي در اسـتان «و  /.59 یعاملبا بار » به ورزشهاي زمستانی

ــا  /.57 یعــاملبــار  و  یزمســتان يهــا ورزشدر مــورد ) 20)(2005(2یکوساســ جینتــاکــه در خــارج ب

                                                 
١- Cave (2003)  
٢- Ko Sasi (2005)  



 

 

 يهـا  ورزشدر مـورد   یاحتمـال  لیدال ،ندارد یهمخوان ينورددر مورد شکار و تپه ) 12)(2002(1تچیر

  :عبارت است از یزمستان

  .در استان ریاخ يها سالبرف در  یبارندگ زانیم کاهشو  يجو طیشرامربوط به  راتییتغ -1

 . یزمستان يها ورزشمربوط به  يها رساختیز توسعهعدم  -2

 .مناسب یرفاهو  یاقامت امکاناتاز  يبرخوردارو عدم  ها ستیپبودن تعداد  کم -3

موجود در فصل  يها ستیپبه  دشوار یدسترسو  یزمستان يها ورزشمردم با  یکاف ییآشناعدم   -4

 .زمستان

بـودن   کـم بـه احتمـال زیـاد،     ،اسـت  ينـورد جنگل و دشت  يها جاذبهمربوط به  کهدر قسمت آخر 

ـ بودن آن در سـطح اسـتان و از    پراکندهو  تنک ،)  درصد 3حدود ( استان  یجنگلپوشش         رفـتن   نیب

 قلمداد شدن   تیاهم کم لیدالاز  ینیماشو  یصنعتمصارف  طیاستان  يها جنگلو  ها دشت هیرو یب

  .باشند یم کارشناسان دیداز  یورزش یعیطب يها جاذبه نیا

 یعـامل بـا بـار   » زیر سـاختارها  « مربوط به  مشکالت ،زین یورزش يگردشگر مشکالت یبررسدر قسمت  

 يهـا  عامل زیر نیبو در  استاستان  یورزش يگردشگردر بخش  مشکل نیتر مهم کارشناساناز نظر   /.83

 یعـامل با بـار  » عدم وجود امکانات و تاسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد« ،آن

بـا بـار   » کمبود تأسیسات اقامتی و هتلهاي استاندارد در سطح بین المللی براي اقامـت گردشـگران  «و   /.86

در ) 8)(1375( يناصـر  جینتـا که بـا   روند یمشمار ه استان ب يساختار ریز مشکل نیتر مهماز   /.84 یعامل

ـ اهمدر مـورد  ) 10)(1386( يغفـور و هنـرور و   يساختار ریز ستمیسخصوص ضعف در  امکانـات و   تی

 ساتیتأسو  امکانات کمبوداز  یناش مشکالت نیا رسد یم به نظر. دارد یهمخوان یحیتفر و یرفاهخدمات 

 مشـکالت با  میمستقبه طور  ، مشکل نیاخود  که استمستعد استان  يها مکانمناسب در  یورزشو  یاقامت

از  یورزشـ  يگردشـگر  توسـعه  يبرا قیدقو  حیصح يزیر برنامهفقدان  از  و دارد یتنگاتنگرابطه  یتیریمد

 يها يگذار استیستفاوت در  ،  یخصوصو  یدولت يگذار هیسرماموجود در بخش  مشکالت، رانیمد يسو

  .نشات می گیرد استان یورزش يگردشگردر بخش  رانیمدروشن  راهبرددولت و نبود 

آن  يهـا  عامل زیر نیبدر  کهبود   /.81 یعاملبا بار » مدیریتی«مربوط به  یورزش يگردشگر مشکل نیدوم 

» کمبود متخصصان و نیروي انسانی آموزش دیده در بخش گردشگري ورزشـی اسـتان  «مربوط به  مشکالت

ها، رویه ها و نبود اسـتراتژي روشـن در مـورد گردشـگري      تفاوت در سیاست گذاري«و  /.82 یعاملبا بار 

با  بودند که کارشناسان دگاهیداز  یتیریمد طهیحط به مربو مشکالت نیتر مهماز  /.80 یعاملبا بار » ورزشی

ــا ــود  ) 8)(1375( يناصــر جینت ــا کمب ــایندر رابطــه ب ــاهر و  یانســان يروه ــوزشم ــد آم ــالیزو  دهی و  تام

   .دارد یهمخوان ،نهیزم نیاالزم در  يها استیسناکارآمد و کمبود  تیریمددر خصوص ) 22)(2002(2تنریب

                                                 
١- Ritchie (2002)   
٢- Zeithamal (2002)  



 

 

 زیـ ر نیتـر  مهـم  کـه  اسـت  /.60 یعاملبا بار » اطالع رسانی و فرهنگی«مربوط به  مشکالت ،در بخش سوم

آشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مـورد جاذبـه هـاي    «مربوط به  مشکالتدسته از  نیا يها عامل

» سیستم اطالع رسانی ناقص و روابط عمـومی ضـعیف بـا گردشـگران    «و » طبیعی و منابع موجود در استان

ـ ب کـه  باشـند  یمـ بخـش   نیا مشکالت نیتر مهماز  /.72مشابه یعاملهر دو با بار  که است ضـعف در   انگری

 .باشـند  یم یدولت يها دستگاهدر  ربط يذ یاستان رانیمدمسئوالن و  یابیبازارو  غاتیتبل، یرسان اطالع ستمیس

 يقـو  یغـات یتبل سـتم یس اسـت  کـه   یرسـان  اطـالع  امکانـات و  لیوسـا  هیته ،قسمت نیادر  شرفتیپ الزمه

در مـورد موانـع مـؤثر در    ) 8)(1375( يناصـر  جینتـا با  و طلبد یم یالملل نیبو  یملرا در سطح  کییالکترون

 یعیطب يها جاذبه رامونیپ قیدق یرسان اطالعدر مورد ) 1386( طلب یمتقکشور و  يگردشگرتوسعه صنعت 

  . دارد یهمخوان

 یورزشـ  يها تیفعال يریگ شکلجامع به همراه لزوم اعتقاد به  يزیر برنامهو  يقو تیریمد ،نکهیا تینهادر 

ـ اتوجه به  نمسئوال يبرا دیبانخست  ، سخن گریدبه  .دباش نهیزم نیاما در  يراهگشا تواند یم، یهمگان  نی

 توسـعه و  یاجتماعو  يفردو بهداشت  سالمتعامل  بلکه ،یحیتفر تیفعال کینه به عنوان  ،ورزش کهامر 

 امکانـات و  یورزشـ  سـات یتأسگردد و سپس با اختصاص بودجه مناسـب،   تبیین ،باشد یمجامعه  ياقتصاد

 جادیاو  يساز فرهنگ ،امر نیا کناردر . گردد جادیاهر منطقه  یمیاقلو  ییایجغراف طیشرامتناسب با  ییربنایز

 توسعهدر  یمهم مکمل ،امکانات نیاو لزوم استفاده همه از  یورزش يها تیفعالافراد با  ییآشناجهت  نهیزم

و  يگردشـگر ، خـدمات  یورزشـ  يها تیفعال يراستاو در  گریددر بخش . است استان یورزش يگردشگر

ـ و  یملـ در سـطح   یورزشـ مسـابقات   يبرقرار کهچرا  ؛شود یممطرح  یمسافرت ورود  ازمنـد ین ،یالمللـ  نیب

 .ابـد ی یمنمود  کامالً يگردشگردو بخش ورزش و  انیم وندیپ که نجاستیادر . است يجهانگرد يها بخش

ـ پرا در اسـتان   یورزش يگردشگرمختلف  يها تیفعال میبخواه آنکه يبرا ،تینها در ، نخسـت  میینمـا  ادهی

و  یارتبـاط ، فرودگـاه، راه  ییرایپـذ و  یاقـامت  مراکـز سـاخت   یعنی، هیقض يافزار سختبخش  جادیا ازمندین

بـه  جـامع و مجهـز    یورزشـ  مراکـز احـداث   ازمنـد ین ، و سپس در بعد ورزش یمسافرت گریدهزاران عامل 

و  یداخلـ  بخـش  یآگـاه و  يا رسـانه  غاتیتبلتوجه به امر  ،دو عامل نیا کناردر . میهست یتخصص صورت

، روز بـه بـه موقـع و    یرسـان  اطـالع در صورت عـدم   کهچرا  ؛است يضرورمهم و  اریبس موضوع ،یخارج

  .به مرحله اجرا در نخواهد آمد شده ینیب شیپ يها برنامهاز  کدام چیه

 
 

 

 

 

 



 

 

  یورزش يگردشگر توسعهموثر بر  یورزش یعیطب يها جاذبه یعاملبار  :1جدول 

  یورزش یعیطب يها جاذبه
  کارشناسانمجموع 

  یعاملبار 
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The purpose of this study was to investigate the effective factors on sport 
tourism development in West Azarbaijan with the emphasis on natural-sport 
attractions. The subjects of this research were 103 experts’. The current research 
was survey type and performed as a kind of field-research. Data were collected 
by using a researcher- made questionnaire based on Likert scale and internal 
consistency of the questionnaire was accessed by cronbachs alpha to be 0.93. 
Collected data were analyzed by using Factor Analysis method. Results of the 
study showed that: Attractions related to the aquatic- coastal and summary 
sports (./78), and attractions respect to the woodland and desert-running (./57), 
respectively had the highest and lowest amount. So, effective management and 
comprehensive planning with strong belief toward investment considering 
geysers attractions and nature therapy can be helpful to the development of this 
industry. Therefore, in order to improve sport tourism infrastructure, special 
budget must be devoted for sports facilities. Moreover, residential and welfare 
equipments must be created regarding the geographical and regional conditions 
of each area. 
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