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بر  مرکزورزشی در استان زنجان با ت گردشگريشناسایی عوامل موثر در گسترش  ،رضهدف پژوهش حا
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از نفر   832 آن جامعه آماري. تحلیلی به شیوه پیمایشی از نوع علّی است -توصیفی ،روش استنتاج نظراز و 
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افـزار   در تجزیه و تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم      ،همچنین. آمد به دست 843/0وسیله آزمون کرونباخ 

AMOS  گیري شد، از روش هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی متناسب بهره 22نسخه.  
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 مقدمه

یافتـه  اي در اقتصـاد جهـانی    نقش ویـژه  بوده، که از دیرباز مورد توجه بشر 1صنعت گردشگري ، امروزه

تحکـیم   و برقـراري و  هـا  گفتگوي تمدن ها، در تعامل فرهنگ این صنعت عامل مؤثري عالوه بر آن،. است

بینی سـازمان جهـانی    که بر اساس پیش تا جایی )1390، فایوسوالواي گی و ( هاست انس و الفت بین ملت

 بـه  .مربوط به صـنعت گردشـگري خواهـد بـود     اناز مشاغل جهدرصد  43 بیش از  (WTO)2گردشگري

واقعـی   صنعت گردشگري به دستیابی به اعتبـار و جایگـاه   همین منظور و با توجه به لزوم تقویت و توسعۀ

 هـاي  مختلـف ایـن صـنعت را شناسـایی کـرد و بـه بخـش        هـاي  بخـش  د بایـ  خود در سطح بین المللی،

 ي مهم و پراهمیت که قابلیـت تبـدیل بـه امـر    بخش هااین  یکی از .اي مبذول داشت تر توجه ویژه پراهمیت

 نـام بـرده   "گردشـگري ورزشـی  "است که از آن به عنوان  ورزش فرابخشی در صنعت گردشگري را دارد،

  )1389زاده و همکاران،  خلیل(.شود می

 لیتبد یاقتصادي در سطح جهان -یاي اجتماع دهیصنعت، به پد کیفراتر از  یامروزه، گردشگري ورزش

اي چند بعدي در جوامع  دهیخود را به عنوان پد گاهیجا گریاز هر زمان د شیب دیسف صنعت نیا. شده است

صـنعت را خـوب    نیـ و اثرات ا دیگذاري فراوان، فوا هیبا سرما کشورها از اريیبشري باز کرده است و بس

 ),Emery, 2010(یاسـ یو س یاقتصـادي، اجتمـاع   تیمهم جهت بهبود وضع یدرك کرده و به عنوان منبع

شهرت و برندسـازي   شیافزا و )Higam&Hinch, 2006(ها  رساختیاشتغال، درآمد، توسعه ز شیافزا

  )Vanderzee,2011(.اند قرار دادهخود  را هدف

به ورزش  شیگزارش داده اند که گرا یگردشگري جهان سازمانانجمن مسابقات المپیک بین المللی و 

   دهند که نشان یرا ارائه م یمدارك قاطع ،خبري منابع نیا. است افتهی شیادامه و افزا ریدر سال هاي اخ

گردشگري  ۀباشد و توسع یم همچنان در حال رشد و گسترش ،یدهد سفر به قصد مسابقات ورزش یم

         از کشورها و مقامات را اديیو رشد آن عالقه تعداد ز یمهم ورزش دادهايیو برگزاري رو یورزش

گردشگري  ۀهاي مقاصد گردشگري بر توسع ابیبازاراینک، ) Swart & Bob, 2007(. ستا ختهیانگ بر

استراتژي مهم جهت توسعه مقاصد گردشگري  کیبه عنوان  یمهم ورزش دادهايیروی زبانیو م یورزش

 گردشگري عوامل موثر در گسترش پیرامونبررسی  ،بر این اساس) Costa et al., 2006(. تمرکز دارند
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زیرساخت گردشگري در برگیرنده تمامی ساخت و سازهاي زیر بنایی . بسیار مورد توجه می باشدورزشی 

ها، مراکز  رستوران و به طور عمده شامل حمل و نقل و اجزاي آن، هتل ها، استو روبنایی یک کشور 

از اماکن و  توسعه و بهره برداري مطلوب ایجاد،) 1391والو بیچریل،(. می باشد... خرید، مراکز تفریح و 

 تاسیسات ورزشی و فراهم آوردن تسهیالت الزم براي دسترسی عالقه مندان ورزش به این فضاها و ورزش

رویداد ورزشی . باشد به عنوان زیرساخت ورزشی از دیگر عوامل موثر می)1387مجتبوي و بهمن پور، ( ها

زمانی (ات ملی و ورزش هاي تفریحی که شامل المپیادها، تورنمنت ها، مسابقات جهانی و منطقه اي، مسابق

پذیر با معیارهاي جهانی و باخبر از  و متولیان که با مدیریت آگاه، سازش مسئوالنو توجه ) 1392فراهانی، 

) 1390وارثی و همکاران، (باشد ساز و کار و ویژگی هاي روحی و خلقی گردشگران و خواست هاي آنان 

  .     باشد می ورزشی شگريگرداز جمله عوامل تاثیر گذار در گسترش 

سود و درآمد است و سالمتی و در عین حال سرشار از  منبعی ،گردشگري ورزشی در دنیاي امروزي،

مند خواهد  از مواهب ومزایاي آن بهره ،استفاده از این منبع را فراهم کندبهتر شرایط  هرکشوري که بتواند

شرایط مناسب  داراي است که بسیاري از کشورهاي اینآمارها بیانگر  )1390ابراهیم زاده و همکاران، (.شد

ورزشی اداره  از اقتصاد خود را از طریق گردشگري بخش عظیمی ،گردشگري ورزشی براي

سودآوري دارد که  چنانصنعتی ترکیبی است و آن ،ورزش و گردشگري تجارت )cho,2004(.کنند می

بهره هاي ورزشی نیز از آن  رشته دو خو متولی ورزشهاي  سازمان مسافرتی، دفاتر مناطق، کشورها، یتمام

میلیون دالر سود عاید  صدها ها گاهی تا حدود روز برگزاري رقابت که بابت هر به طوريمی شوند؛  مند 

  .گردد کشور میزبان می

کشور اول جهان از نظر  5کشور اول جهان از لحاظ جاذبه هاي گردشگري، جزو  10کشور ایران جزو 

کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی و دومین کشور جهان از لحاظ تنوع  3گري، جزو تنوع گردش

کم نظیر بودن قابلیت ها و پتانسیل هاي  گرنشاناین رتبه ها  -)1391باسمنجی و حیدري، (می باشد اقلیمی

را ایران  هاي گردشگري در کشور موجب گردیده کهغناي جاذبه . اشکال مختلف گردشگري کشور است

گردشگري براي ایران که وابستگی شدیدي به  )1387مهدوي و همکاران، .(بنامند "جهانی در یک مرز"

ن راهی براي رهایی از وابستگی به درآمدهاي نفتی و خروج از اقتصاد وامدهاي نفتی دارد می تواند به عنآدر

کشور ما هنوز ، پتانسیل هاي عظیم علیرغم وجودمتاسفانه،  )1386طیبی و همکاران، .(تک محصولی باشد

صنعت گردشگري بخصوص گردشگري ورزشی به خوبی استفاده نماید و درآمدهاي  ازنتوانسته است 
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این در حالی است که بسیاري از . استسهم بسیار ناچیزي از اقتصاد کشور ما را دار ،حاصله از گردشگري

موثر در شناسایی عوامل  در راستايمتعددي هاي  تالش ،کشورها به جهت استفاده از این فرصت بزرگ

آماده سازي زیرساخت هاي کشور  به می نمایند که از آن جمله می تواناعمال ورزشی  گردشگريگسترش 

 و طبیعی هاي پتانسیل با ایران سرزمین. اشاره کردرویدادهاي بزرگ ورزشی  جهت دریافت میزبانی هاي

 کشوري عنوان تواند به می چهارفصل اصطالح به هواي و آب و بسیار فرهنگی و یاحتیجاذبه هاي س

 در مهم قطبی خارجی و هاي مسافرت به مندان عالقه براي مطلوب شرایطی سازي آمادهجهت  توانمند

 استان ،راستا این در. شود تلقی آن خاص معناي در ورزشی وگردشگري عام معناي به صنعت گردشگري

 نقشی می تواند استراتژیک موقعیت و الزم هاي توانایی ،فراوانهاي  پتانسیل به دلیل برخورداري از زنجان

 عوامل بودن ناشناخته به باتوجه .باشد ورزشی داشته گردشگر بویژه گردشگر، انواع جذب در اساسی و مهم

از  یکی -زمینه دراین ویژه مطالعات نبود دلیل به - استان زنجان و ایران به گردشگران جلب در موثر

 طوره ب ورزشی وگردشگر اعم طوره ب گردشگر جلب براي یابی بازار و ریزي برنامه در پیشرو مشکالت

 از کهی هنگفت هاي هزینه علیرغم شود می باعث مشکل این. آنهاست حضور موثر بر عوامل شناسایی اخص،

 برگزاري براي مرتبط نهادهاي دیگر و ها المپیک، فدراسیون ملی کمیته ،وزارت ورزش و جوانان سوي

 رویدادها ازاین گردشگري حاصل توسعه زیاد فواید از وانتن شود، می انجام ملی ورزشی رویدادهاي

     زنجان شهر در ملی ورزشی رویدادهاي برگزاري از حاصل گردشگري توسعه درصورت. کرد استفاده

  .داد افزایش  را واستانی ملی رویدادي، اقتصادي هايه بهر می توان

بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگري ورزشی می توان گردشگري ورزشی استان را بیش از پیش با 

به استان زنجان سفر می کنند و بررسی عوامل و  1»گردشگر ورزشی 10000حدود «ساالنه . توسعه داد

ردشگر ظرفیت هاي مرتبط با میزبانی رویدادهاي مختلف ورزشی و توسعه آن می تواند در افزایش تعداد گ

با توجه به فراگیر شدن گردشگري ورزشی در جهان، در کشور ایران نیز . ورزشی استان تاثیر گذار باشد

و بین المللی در رشته هاي متناسب با قوانین جمهوري اسالمی، در  اسالمیمیزبانی مسابقات کشورهاي 

 اهتمامه، در استان زنجان دانجام شبا توجه به بررسی هاي  .استهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته  سال

استان به این پدیده  مسئوالنکه امید است با انجام این مطالعات و توجه ویژه  نشدهزیادي به این حوزه 

                                                      
  1392بر اساس گزارش سالیانه اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در پایان سال 1 
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حال سوال اصلی این است که چگونه و . اقتصادي، از ظرفیت هاي موجود استفاده بهینه گردد –اجتماعی 

  نجان را گسترش داد؟ با چه عواملی می توان توریسم ورزشی در استان ز

ورزشی انجام شده است که در ادامه به مرور نتایج آنها در  گردشگريتحقیقات مختلفی درباره در ایران 

  : می پردازیم

 خدمات کیفیت ابعاد مختلف تأثیر چگونگی بررسی"در ) 1390(نتایج هاشم کوزه چیان و همکاران

 دسترسی، کیفیت کیفیت متغیرهاي میان از که داد نشان "گردشگران بررضایتمندي ورزشی گردشگري

 عالوه. دیگر بود متغیر دو از بیش رضایتمندي بر دسترسی کیفیت کیفیت مسابقه، تأثیر و ورزشی مجموعه

 ابعاد از یک هر که گفت می توان بنابراین،. نبود معنادار رضایتمندي بر ورزشی مجموعۀ کیفیت تأثیر براین،

 توجه آنها به باید که دارند گردشگران رضایتمندي بر بخصوصی تأثیر ،ورزشی گردشگري کیفیت خدمات

  .نمود

 ترتیب به گردشگري، مولفه هاي به میانگین نشان داد که باتوجه) 1391(یافته هاي مهدي محمودي یکتا 

       اولویت داراي فرهنگ و مدیریت غیرطبیعی، و طبیعی جاذبه هاي سیاسی، ها، زیرساخت مولفه هاي

 بهبود وضعیت براي ایران، به فعال ورزشی گردشگران گرایش امکان حاصله، اطالعات براساس  .می باشند

 قرار مسئوالن بررسی و توجه مورد اثرگذار مولفه هاي همه که است میسر زمانی کشور، ورزشی اقتصادي

  .گیرد

 استان گردشگري مدیران و ورزشی اندرکاران دست دیدگاه به بررسی) 1392(حسین بیات و همکاران 

 دهنده، سوق عوامل بین که داد نشان یافته تحلیل و ورزشی پرداخت و تجزیه گردشگري زمینۀ در زنجان

 ورزشی رویدادهاي برگزاري ناشی از گردشگري توسعه با ورزشی قطب و طبیعی هاي جاذبه بازدارنده،

عوامل  خصوص در که حالی در دارد، وجود ارتباط زنجان شهر در ورزشی کاران اندر دست دیدگاه از ملی

  .نشد مشاهده معناداري رابطۀ کننده جلب

 ها هتل در اسکان کیفیت مطالعه، مورد افراد دیدگاه از داد نشان) 1393(پژوهش عباس مهدي زاده

 و داد و ستد ،ضعف نقطه مهمترین ،مختلف هاي پست در متخصص افراد عدم وجود، قوت نقطه مهمترین

 گردشگري زمینه در تهدید مهمترین ،مالی حامیان وجود عدم و فرصت مهمترین ،مشهد در وسیع بازار
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شاخص اقتصادي و بازاریابی در اولویت بندي شاخص ها،  ،همچنین. باشد می مشهد شهر در ورزشی

  .شاخص ها در زمینه گردشگري ورزشی در شهر مشهد شناخته شدموثرترین 

 فعال گردشگران رفتارهاي بررسی به) 2009( 2وهالپنیبه1خارجی پژوهش، کولزسکیدر واکاوي پیشینه 

تماشاي  براي گردشگران بهتر شناخت در مدیرانبه  تحقیق این نتایج. پرداختند برابر گردشگران غیرفعال در

 به که بیشتر افرادي شناخت در ورزشی اجرایی مسؤوالن به و کرد کمک اهمیت کم ورزشی رویدادهاي

 و شخصی هاي ویژگی(رساند یاري ،کنند می مسافرت ورزشی رویدادهاي تماشاي یا شرکت منظور

 .)انگیزه

 المپیک هاي بازي میزبانی پیرامون کنندگان اقامت دیدگاه بررسی در پژوهشی به) 2009( 4و کیم3پارك

 شامل انکه گانک و ناحیه در ها بازي برگزاري از ناشی مثبت اثر سه نشانگر یافته ها. زمستانی پرداختند

 .بودند تصویر ذهنی تقویت و فیزیکی محیط اقتصاد،

به ارزیابی رضایت توریستی و ارتباط آن با کیفیت خدمات  خود پژوهش در) 2011(و همکارانش 5چن

 -که ترکیبی از چهار عامل اولیه و هشت زیر ابعاد مربوطه می باشد -  6مراتبی سلسله مدل یک از استفاده با

به  ؛است معنادار و مثبت گردشگران و رضایتمندي خدمات کیفیت بین رابطۀ که داد نشان نتایج .ندپرداخت

 کیفیت فیزیکی، محیط کارکنان، تعامل(خدمات  کیفیت بر تأثیرگذار بعد چهار بین مثبتی ارتباط که طوري

 خدمات، کیفیت بین مثبتی ارتباط این، بر عالوه. دارد وجود رضایتمندي و) تکنیکی و کیفیت دسترسی

 .دارد وجود مجدد بازدید به تمایل و رضایتمندي

ریزي گردشگري از طریق رویدادهاي ورزشی را بررسی  در تحقیقی برنامه) 2013( 8و شیهان 7پرسنزا

 ازن در جهت توسعه گردشگري به شدت به مقدار درك آنان انگرش ساکن داد کهها نشان  یافته. ندکرد

نتایج همچنین باورهاي قبلی در مورد  افزایش عالقه به گردشگري . سعه مربوط می شوداستراتژي و تو

  .ورزشی و حمایت از آن را در خصوص توسعه مقصد گردشگري مهم ارزیابی کرده است

                                                      
1- Kulczycki 

2- Halpenny 

3- park 

4- Kim 

5- Chen 

6- Hierarchical model 

1- Presenza 

2- Sheehan 
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  ورزشی گردشگريعوامل موثر در گسترش 

ویژگی هاي فیزیکی محل اقامت مقصد مانند اتاق زیبا، کارمندان عالی و غذاي خوب در یک  ه،امروز

هاي پیشنهادي براي  طیف وسیعی از فعالیت. رضایت گردشگران کافی نیستجلب براي  تنهاییهتل به 

 و عام طور به توریسم درحوزه  )Valak et al., 2014(.فروش موفق در مقصد گردشگري مهم است

 موضوع به متنوعی تحقیقات رویکردهاي این. است گرفته صورت مطالعاتی خاص، طور به ورزشی توریسم

: از ندا عبارت المللی ورزشی بین رویدادهاي به گردشگران جذب عوامل مهمترین، مثال طور به .اند داشته

 گردشگري،و  ورزشی مؤسسات همکاري گردشگري، هاي آژانس خدمات بهبود و بازاریابی عملیات انجام

 شبانه، هاي سرگرمی و تفریحات وجود پرطرفدار، هاي ورزش بودن رایج طبیعی، منابع به دسترسی

 مراکز ایجاد اقامتی، تسهیالت کیفیت مناسب، اقامتگاه تهیه در سهولت رویداد، برگزاري محل سازيزیبا

 در دیدنی هاي مکان و اندازها چشم وجود و بزرگ خرید مراکز و ها رستوران ها، همایش، هتلبرگزاري 

  .میزبان کشور

 تعصبات گردشگران، براي محدودیت بلیط، به دسترسی عدم :از ندا عبارت موانع جذب، درمقابل 

 مسابقات برگزاري ،همچنین  .هوا و آب بدي و فراغت اوقات هاي کیفیت فعالیت مورد در تردید و مذهبی

 خدمات ارائه مختلف، هاي نمایشگاه برگزاري نقل، و حمل کیفیت بودن مطلوب ورزشی، و تورهاي

 و گردشگري، ورزش توسعه حامیان عنوان هب 1غیردولتی هاي گروه تشکیل وسیع، ورزشی، تبلیغات پزشکی

 نتایج براساس .است ورزشی توریسم گسترش و توسعه عوامل از همگی  ...داوطلبی و نهضت تحکیم

 رونق املوع موثرترین عنوان به ارز نرخ همسانی و خدمات و کاالها نسبی قیمت مطالعات، دیگر

از هم بندي و قراردادن رویدادها در فصل مناسب  زمان )1391شجاعی وهمکاران، .(باشند می گردشگري

 )jonsson&lewis, 2014( .به شمار می آیندجمله موارد حیاتی 

مقدار ایمنی موجود در مقصد، در پیش بینی آب و هواي خوب، دوستی درك شده از ساکنان ، تصور 

دسترس بودن جاذبه، در دسترس بودن مربوط به ورزش جاذبه، کیفیت محل اقامت، نزدیکی از محل اقامت 

به محل برگزاري ورزش، دسترسی به مقصد و محل ورزش و دیگر جاذبه ها، کیفیت محل برگزاري 

بی مشترك، تعداد رویدادهاي ورزشی و نوع مسابقات، کیفیت غذا، جمعیت، استفاده از تالش هاي بازاریا

   )Roche, 2013( .رویدادهاي ورزشی تاثیر مثبتی بر تعداد گردشگران دارد

                                                      
7- Non- Governmental Organization (NGO) 
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  :چهار گروه زیر دسته بندي می شوند بهورزشی  گردشگريعوامل موثر در گسترش  ،به طور کلی

  زیرساخت گردشگري مقصد) الف

و بـه طـور    هسـتند ها در برگیرنده تمامی ساخت و سازهاي زیربنایی و روبنایی یک کشـور   زیرساخت

ها، مراکـز   ها، رستوران هاي بهداشتی، حمل و نقل واجزاي آن، هتل ، سیستم هاي ارتباطی عمده شامل سیستم

ردشـگران  گبـه  امکانـات اسـکان   ارجحیـت ارائـه    )1391والو بیچریـل،  .(باشند می... خرید، مراکز تفریح و

نزدیـک بـه    یهتل اقامت در نیزو )  Chen and Funk, 2010(ورزشی نسبت به گردشگران غیر ورزشی 

  .از اهمیت ویژه اي برخوردار است )Mohan, 2010(محل برگزاري ورزش

  

  زیرساخت ورزشی مقصد) ب

 کـه  نـه اي گو بـه ؛ دارد گردشگري در ارائه خدمات چگونگی با نزدیکی ارتباط نیز ها زیرساخت توسعۀ

 ورزشـی  گردشگري بخش در ها زیرساخت توسعۀبا کشور  ورزشی گردشگري مشکالت مهمترین از یکی

مطلـوب از امـاکن و    بـرداري  توسعه و بهـره  ،ایجاد )1385ادبی فیروزجاه و همکاران، . (شناخته شدمرتبط 

و  ایـن فضـاها   ورزش بهمندان  تأسیسات ورزشی و فراهم آوردن تسهیالت الزم براي دسترسی آسان عالقه

انگیزه اي قوي براي حضور و شـرکت   ،منطقه اي رگزاري انواع مسابقات جهانی، ملی وبدر کنار  ها ورزش

سال یک بار در یکی از  چهار جام جهانی فوتبال که هر. مردم در محل برگزاري مسابقات فراهم آورده است

که همه کشور هاي میزبان  طوريبه  ؛ورزشی استکشور ها برگزار می گردد، خود نمونه گویاي این رخداد 

جهت ساخت تاسیسات زیربنایی و روبنـایی در   مه ریزي هاي جامع و کالناز چندین سال قبل اقدام به برنا

  )1387مجتبوي،.(نموده اندکشور خود 

  رویداد ورزشی) ج

رویدادهاي ورزشی، رویدادهاي بزرگی هستند که المپیادها، تورنمنت ها، مسابقات جهانی و منطقه اي،  

   )1392نی،فراها(.مسابقات ملی و ورزش هاي تفریحی را شامل می شوند

گونه اي حق گذران اوقات فراغت را در عصـر فرا ـ پسـامدرن شـکل     ،از آنجا که گردشگـري پسامدرن

گردشگري ورزشی نیز گونه اي از گردشگري پسا مـدرن محسـوب   ) 1382زدي و سقایی، پاپلی ی(می دهد 

 ؛جویند دو مقوله گردشگري و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثیرگذاري سود می ،از این رو. می شود

ه خودي دارد و رویدادهاي بزرگ ورزشی، ب اي که ورزش حجم قابل توجهی از افراد را به سفر وا می گونه به
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و تـاثیر بسـزایی در وجهـه گردشـگري      مـی آینـد  اي کشورها به حسـاب   هاي دوره خود از مهمترین جاذبه

  ) (Ritchie,2002.دنکشورهاي میزبان دار

 دادن ترتیـب  بـا  دارنـد،  ظرفیت خالی آنها هاي هتل که مواقعی در کوشند می شهرها از بسیاري مردمان

 هتلـداري  و گردشـگري  صـنعت  بـه  کمک براي ورزش هایی از والکارنا و ها فستیوال یا ورزشی مسابقات

 عنـوان  بـه  را اهـداف ورزشـی   انگلستان، کشور مردم از درصد 26که است بیانگرآن مطالعات. کنند استفاده

 مـدت  به ژاپن، ملی هاي تفریح و ها بازي نخستین جشنوارة ،1998 سال در .گزینند برمی سفر اصلی هدف

 آن از. پرداختنـد  رقابـت  بـه  ورزشی رشتۀ15 در کننده شرکت14000، رویداد در این. شد برگزار روز چهار

  )1387مجتبوي و بهمن پور، (.گردید نفر بالغ میلیون سه به یاماناشی، منطقۀ هاي توریست بعد،شمار به سال

  و متولیان  مسئوالنتوجه ) د

هاي روحی و  ویژگی کار و ساز و خبر ازمعیارهاي جهانی و با  شهر نیاز به مدیریت آگاه، سازش پذیر با

 مقولۀ به نسبت صحیح نگرش ایجاد) 1390وارثی و همکاران،( .خواست هاي آنان دارد خلقی گردشگران و

 تفاهم و درك و کشور مسئوالن هرم مختلف هاي رده در واحد دیدگاه جامعه، وجود در ورزشی گردشگري

ادبی فیروزجاه و همکاران، (توسعۀگردشگري در ورزشی گردشگري و جایگاه اهمیت زمینۀ در آنها مشترك

 دست ورزش، و مقوله گردشگري اعتبار دو و اهمیت به توجه با. از اهمیت بسزایی برخوردار است )1388

 و فرهنگی اهداف اقتصادي، اجتماعی، به رسیدن برايباید  گردشگري و ورزش بخش مسئوالن و اندرکاران

  )1391محمودي یکتا و همکاران، (.شوند ورزشی گردشگري به متوسل سیاسی خود

، مدل مفهومی پژوهش در تحقیق حاضرورزشی  گردشگري بررسی عوامل موثر در گسترش لزومبه  نظر

) 2013(با بررسی مدل هاي مختلف و تحقیقات پیشین و با توجه به مدل ارائه شده در مقاله راچ و همکاران

عوامـل مـوثر در گسـترش     ،در این مدل. توسط محقق تدوین شده استبراي گردشگري ورزشی اقتباس و 

توریسم ورزشی شامل زیرساخت گردشگري مقصد، زیرساخت ورزشی مقصد، رویـداد ورزشـی و توجـه    

مدل مفهومی پژوهش حاضر که بیانگر رابطه بـین متغیـر مسـتقل و    . و متولیان معرفی گردیده است مسئوالن

  .ترسیم شده است 1وابسته می باشد، در قالب شکل
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  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل

 

 شروش شناسی پژوه

تحلیلی بـه شـیوه    -توصیفی ،از لحاظ روش استنتاجو اکتشافی  -این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي 

 نفر ورزشکاران قهرمان و مربیان اسـتان زنجـان در سـال    832آن، جامعه آماري . پیمایشی از نوع علّی است

نفر از آنان به عنوان حجـم نمونـه    263که با استفاده از نمونه گیري تصادفی، تعداد  بود 1392و  1391هاي 

از روش کتابخانه اي در تدوین مبانی نظري و در مرحله بررسی میدانی از پرسشنامه محقـق  . ندانتخاب شد

 5ف لیکـرت  سوال تشکیل و براي هر سوال بر اساس طیـ  31پرسشنامه تهیه شده از . ساخته استفاده گردید

 .در نظر گرفته شده اسـت ) کامال مخالفم، مخالفم، نظري ندارم،موافقم، کامال موافقم( پاسخ  به عنوانگزینه 

ــوایی      ــی محت ــوري و روای ــاي ص ــتفاده از روش ه ــا اس ــنامه ب ــی پرسش ــل ) <75/0CVR(روای و تحلی

در تجزیـه و   ،همچنین .آمد به دست 843/0وسیله آزمون کرونباخ ه تایید و پایایی ب) <75/0KMO(عاملی

، از روش هـاي آمـار توصـیفی و آمـار اسـتنباطی      22نسـخه   AMOSافزار  تحلیل داده ها با استفاده از نرم

 جمعیـت  هـاي  ویژگـی  و وضـعیت  از شـناختی  توصـیفی،  آمـار  از استفاده با ابتدا. متناسب بهره گرفته شد

بررسی نرمال بـودن متغیرهـا از    براي، استنباطی تحلیلبخش  در سپس. شد حاصل دهندگان پاسخ شناختی

معـادالت سـاختاري    از طریـق فرضـیات تحقیـق    ،در ادامـه . گردیداسمیرنوف استفاده -آزمون کولموگروف

  .بررسی شد
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  یافته هاي پژوهش

  ها و نتایج حاصل از آمار توصیفی تحلیل داده - 1

. مـرد بـوده انـد    )درصد 59(بیشتر پاسخ دهندگان  پاسخ دهنده از کل نمونه مورد بررسی، 258از بین * 

تعـداد   درصـد  60. تشکیل می دادندرا مربیان  درصد 34را ورزشکاران و  )بیشترین تعداد نمونه( درصد 66

داراي تحصـیالت  تعداد نمونه  درصد 48 .در بر می گرفتندملی را  درصد 40نمونه را ورزشکاران فراملی و 

میـانگین سـن    .بودنـد دکتـري   درصد 3ق لیسانس و فو درصد 16فوق دیپلم و زیر آن،  درصد 33، لیسانس

سـال و مربیـان    7/26میانگین سن ورزشکاران  -آمد به دستسال  3/27نفر پاسخ دهنده به پرسشنامه،  258

و  1/13میـانگین سـابقه ورزشـکاران      -سـال  6/13بقه مربیگري و ورزشـکاري  میانگین سا. بودسال  4/28

دهندگان در رشته هاي ورزشی تکواندو، کاراته، بـدمینتون، ووشـو،    پاسخ. به دست آمد -سال 6/14مربیان 

بوکس، جودو، شنا و واترپلـو، سـنگ نـوردي و کوهنـوردي، دوومیـدانی، تنـیس، شمشـیربازي، قـایقرانی،         

  .ن فعالیت می نمودنددوچرخه سواري، بسکتبال، تیراندازي، رزمی، جانبازان و معلوال

 بــا گردشــگري هـاي  نشـان داد کــه زیرســاخت  تحقیــق متغیرهــاي مرکـزي  هــاي شــاخص بررسـی * 

 بــا مسـئوالن  توجـه  و 3/ 08میـانگین  بـا  ورزشـی  ، رویـداد 59/3ورزشـی  هـاي  ، زیرسـاخت 16/3میـانگین 

از  در تحلیل توصیفی مولفه هاي زیرسـاخت گردشـگري، مقـادیر بـه دسـت آمـده       .باشد می 02/3میانگین

کـه پاسـخ دهنـدگان در پاسـخ بـه سـواالت        آن اسـت  گویـاي این  که بیشتر بود  )3مقدار (میانگین نظري 

فراوانی گزینه هاي موافقم و  ،یعنی ؛بیشتر گزینه هاي موافقم و کامال موافقم را انتخاب نموده اند ،پرسشنامه

 بـا  ورزشـی  توریسـم  متغیـر گسـترش   ،همچنین .کامال موافقم نسبت به مخالفم و کامال مخالفم بیشتر است

پاسخ دهندگان در پاسخ به سـواالت  نشان می دهد که بود بیشتر  )3مقدار (ن نظري از میانگی 49/4 میانگین

فراوانی گزینه هاي زیاد و خیلـی   ،یعنی ؛بیشتر گزینه هاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده اند ،پرسشنامه

 .زیاد نسبت به کم و خیلی کم بیشتر است

  و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها تحلیل داده ها - 2

  :ها توسط ابزارها و نرم افزارهاي آماري، نتایج زیر حاصل شدند س از پردازش دادهپ

 کـه اسمیرنوف استفاده شد -بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف ، براي1 ابتدا طبق جدول

  . نتایج نشان داد تمامی متغیرها داراي توزیع نرمال می باشند
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  اسمیرنوف -کولموگروف آزمون: 1جدول

  نتیجه  سطح معنی داري آزمون  آماره آزمون  متغیر

  نرمال است 424/0 878/0 هاي گردشگري زیرساخت

  نرمال است 166/0 116/1 ورزشی زیرساخت

  نرمال است 196/0 069/1 رویداد ورزشی

  نرمال است  417/0 886/0 مسئوالنتوجه 

  نرمال است 194/0  080/1 گسترش توریسم ورزشی

  

از شاخص هاي برازش هنجار شـده   ،براي بیان مقبولیت مدل توسط شاخص هاي برازش تطبیقیسپس 

و شـاخص نیکـویی    تطبیقـی  برازشلویس و شاخص  -بونت، برازنش نسبی، برازنش افزایشی، توکر-بنتلر

 متغیرها و کلی نشان داد که تمامی شاخص هاي بـرازش در آمده از مدل  به دستنتایج  .شداستفاده  برازش

برازش خوبی  نشان داد که مدل مورد قبول قرار گرفت و  از این رو،. اند حد مطلوب و استاندارد قرار گرفته

  . از داده ها را داراست

  مدل رازش هایب شاخص: 2جدول

 نوع شاخص معادل فارسی  میزان استاندارد برازش مدل  نتیجه

 NFI بونت -شاخص برازش هنجارشده بنتلر  NFI< 9/0  971/0 مطلوب

 RFI شاخص برازش نسبی  RFI< 9/0 923/0 مطلوب

 IFI شاخص برازش افزایشی  IFI< 9/0 973/0 مطلوب

 TLI لویس - شاخص برازش توکر   TLI< 9/0 929/0 مطلوب

 CFI شاخص برازش تطبیقی  CFI< 9/0 973/0 مطلوب

 GFI  شاخص نیکویی برازش  GFI< 9/0 912/0 مطلوب

 RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد   RMSEA> 1/0  062/0 مطلوب

  

به تحلیل عاملی تاییدي پرداخته شد و مشخص شد که تمامی گویه ها بـه صـورت    ،پس از برازش مدل

شده در نرم افـزار بـه صـورت    مدل طراحی . کنند متغیر پنهان تحقیق را تبیین و اندازه گیري می 5معناداري 

 X1(متغیر مشاهده شده  31توسط ) I5تا  I1(متغیر پنهان  5همانطور که مشاهده می شود . است  1نمودار 

  .اندازه گیري و تبیین شده است) X31تا 
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  مدل طراحی شده در نرم افزار به همراه ضرایب مسیر: 1نمودار

  

  
  

 .ه شدسپس به بررسی فرضیات پژوهش پرداخت

 بررسی فرضیه اول 

 تـاثیر  زنجـان  ورزشـی  توریسم گسترشبر  گردشگري يساخت هازیرشد که مشخص  3بر اساس جدول  

می باشد و مقدار ) استاندارد( 250/0و ) غیر استاندارد( 268/0این تأثیر به میزان  .گذارد می معنادار و مثبت
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ـ  . و مستقیم بودن میزان تأثیر دارندمثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن   25دازه زیرساخت گردشگري بـه ان

 . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد

  بررسی فرضیه اول: 3جدول

 

  تخمین

Estimate 

خطاي 

  استاندارد

S.E. 

تخمین 

  استاندارد

سطح 

  داري معنی
t-value  نتیجه  

 گسترش

 ورزشی توریسم
 

 زیرساخت

 گردشگري
 معنادار  844/2 004/0  250/0 094/0 268/0

 

 بررسی فرضیه دوم 

 اسـتان  ورزشی توریسم گسترش در ورزشی يساخت هازیر که مشخص نمود 4پژوهش بر اساس جدول  

    ) اسـتاندارد ( 329/0و ) غیـر اسـتاندارد  ( 384/0این تـأثیر بـه میـزان     .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان

زیرساخت ورزشی  .تأثیر دارندمی باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن و مستقیم بودن میزان 

 . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 32به اندازه 

  بررسی فرضیه دوم: 4جدول

 

  تخمین

Estimate 

خطاي 

  استاندارد

S.E. 

تخمین 

  استاندارد

سطح 

  داري معنی
t-value  نتیجه  

 گسترش

 ورزشی توریسم
 

 زیرساخت

 ورزشی
 معنادار  850/5 000/0  329/0 066/0 384/0

  

 بررسی فرضیه سوم 

 اسـتان  ورزشـی  توریسـم  گسـترش  در ورزشـی  رویدادهاي که مشخص نمود 5پژوهش بر اساس جدول  

    ) اسـتاندارد ( 191/0و ) غیـر اسـتاندارد  ( 218/0این تـأثیر بـه میـزان     .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان

رویداد ورزشی بـه  . و مستقیم بودن میزان تأثیر دارندمی باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن 

 . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 19اندازه 
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  بررسی فرضیه سوم: 5جدول

 

  تخمین

Estimate 

خطاي 

  استاندارد

S.E. 

تخمین 

  استاندارد

سطح 

  داري معنی
t-value  نتیجه  

 توریسم گسترش

 ورزشی
 

 رویداد

 ورزشی
 معنادار  177/2 030/0  191/0 100/0 218/0

 

 بررسی فرضیه چهارم 

 اسـتان  ورزشی توریسم گسترش در متولیان و مسئوالن توجهکه مشخص نمود  6پژوهش بر اساس جدول  

      )اسـتاندارد ( 253/0و ) غیـر اسـتاندارد  ( 302/0ایـن تـأثیر بـه میـزان     .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان

بـه   مسـئوالن توجه . و مستقیم بودن میزان تأثیر دارندمی باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن 

 . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 25اندازه 

  بررسی فرضیه چهارم: 6جدول

 

  تخمین

Estimate 

خطاي 

  استاندارد

S.E. 

تخمین 

  استاندارد

سطح 

  داري معنی
t-value  نتیجه  

 توریسم گسترش

 ورزشی
 

توجه 

 مسئوالن
 معنادار  071/6 000/0  253/0 050/0 302/0

  

  مشخص شد که میزان تاثیر هر کدام از فاکتورهاي شناسـایی شـده بـر     7همچنین بر اساس جدول

توجـه  . بیشترین تاثیر مربوط به زیر ساخت هاي ورزشی می باشـد . گسترش توریسم ورزشی متفاوت است

قـرار  در رتبه هـاي بعـدي   زیر ساخت هاي گردشگري و برگزاري رویدادهاي ورزشی ، و متولیان مسئوالن

  .دارند

  تاثیرگذاري هر یک از متغیرهامیزان : 7جدول

 تاثیر ترتیب
   

  تخمین استاندارد  خطاي استاندارد تخمین

1  
 توریسم گسترش

 ورزشی
 329/0 066/0 384/0 ورزشی هاي زیرساخت 
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2  
 توریسم گسترش

 ورزشی
 253/0 050/0 302/0 ومتولیان مسئوالن توجه 

3  
 توریسم گسترش

 ورزشی
 250/0 094/0 268/0 گردشگري هاي زیرساخت 

4  
 توریسم گسترش

 ورزشی
 

 رویدادهاي برگزاري

 ورزشی
218/0 100/0  191/0 

  

 بررسی فرضیه پنجم 

که شود  با توجه به  سطح معنی داري آزمون مشخص می. از آزمون تی مستقل استفاده شد 8 جدول در 

وجود ندارد، ولی تفاوت معناداري  مسئوالنمیان ادراکات در متغیرهاي زیر ساخت هاي ورزشی و توجه 

 ،همچنـین . به چشـم مـی خـورد   در متغیرهاي زیرساخت گردشگري و رویداد ورزشی تفاوت معناداري 

ي گردشگري و برگزاري رویداد ورزشی توجه بیشـتري نسـبت بـه ورزشـکاران     ساخت هامربیان به زیر

 . دارند

  بررسی فرضیه پنجم: 8جدول

 

 تی مستقل

 درجه آزادي تی
سطح معنی 

 داري

تفاوت 

 میانگین

خطاي 

 استاندارد

 درصد اطمینان 95در 

 حد باال حد پایین

  -06780/0 -63675/0  14446/0 -35228/0 015/0 256 -439/2 گردشگري هاي زیرساخت

 08662/0 -47236/0 14193/0 -19287/0 175/0 256 -359/1 ورزشی هاي زیرساخت

 -06894/0 -63073/0 14264/0 -34983/0 015/0 256 -453/2 ورزشی رویدادهاي برگزاري

 04780/0 -49674/0 13826/0 -22447/0 106/0 256 -624/1 متولیان و مسئوالن توجه

  نتیجه گیري و بحث 

 گسترش در گردشگري يساخت هازیر که مشخص نمود 3بر اساس جدول  بررسی فرضیه اول پژوهش

و ) غیر استاندارد( 268/0این تأثیر به میزان  .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان استان ورزشی توریسم

می باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن و مستقیم بودن میزان تأثیر دارند ) استاندارد( 250/0

ان در تفسیر می تو. درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 25و زیرساخت گردشگري به اندازه 

، محمودي )1389(، نقی لو)1391(بیان کرد که نتایج تحقیق در آن بخش با یافته هاي والو بیچریل
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، راچ و )2011(اران، چن و همک)2008(، شانک)2008(، کزاك)1393(، مهدي زاده)1391(یکتا

یر ها نیز تاث این پژوهش عبارت دیگر، همسو بوده است؛ به) 2013(نزا و شیهانپرس و) 2013(همکاران

  .ي گردشگري در گسترش توریسم ورزشی را تایید نموده اندساخت هازیر

 گسترش در ورزشی يساخت هازیر که مشخص نمود 4بر اساس جدول  بررسی فرضیه دوم پژوهش

و ) غیر استاندارد( 384/0این تأثیر به میزان  .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان استان ورزشی توریسم

می باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن و مستقیم بودن میزان تأثیر دارند ) استاندارد( 329/0

در تفسیر می توان . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 32و زیرساخت ورزشی به اندازه 

، چن و )1390(کاران، کوزه چیان و هم)1389(در آن بخش با یافته هاي نقی لو بیان کرد که نتایج پژوهش

ها تاثیر  این پژوهش دیگر،  عبارتهمسو بوده است؛ به ) 2013(چ و همکارانرا و) 2011(همکاران

  .ي ورزشی در گسترش توریسم ورزشی را تایید نموده اندساخت هازیر

 توریسم گسترش در ورزشی رویدادهايکه ص نمود مشخ 5پژوهش بر اساس جدول  بررسی فرضیه سوم

 191/0و ) غیر استاندارد( 218/0این تأثیر به میزان  .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان استان ورزشی

می باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن و مستقیم بودن میزان تأثیر دارند و ) استاندارد(

در تفسیر می توان بیان کرد . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 19زه رویداد ورزشی به اندا

، بیات و )1390(، کوزه چیان و همکاران)1389(که نتایج پژوهش در آن بخش با یافته هاي نقی لو

عبارت  ؛ بههمسو بوده است) 2013(راچ و همکاران و) 2009(، پارك و کیم)2008(، شانک)1392(همکاران

  .ها نیز تاثیر رویدادهاي ورزشی در گسترش توریسم ورزشی را تایید نموده اند این پژوهش دیگر،

 گسترش در متولیان و مسئوالن مشخص نمود توجه 6پژوهش بر اساس جدول  بررسی فرضیه چهارم

و ) غیر استاندارد( 302/0این تأثیر به میزان .گذارد می معنادار و مثبت تاثیر زنجان استان ورزشی توریسم

می باشد و مقدار مثبت این مقادیر نشان از مثبت بودن و مستقیم بودن میزان تأثیر دارند ) استاندارد( 253/0

در تفسیر می توان بیان . درصد بر روي گسترش توریسم ورزشی تاثیر دارد 25به اندازه  مسئوالنو توجه 

، نقی )1388(، خواجه پور)1387(ر آن بخش با یافته هاي قیامی راد و همکارانکرد که نتایج پژوهش د

عبارت  ؛ بههمسو بوده است) 2013(، راچ و همکاران)1393(، مهدي زاده)1391(، محمودي یکتا)1389(لو

. و متولیان در گسترش توریسم ورزشی را تایید نموده اند مسئوالنها نیز تاثیر توجه  این پژوهش دیگر،
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مشخص شد که میزان تاثیر هر کدام از فاکتورهاي شناسایی شده بر گسترش  7چنین بر اساس جدول هم

و  مسئوالنتوجه . بیشترین تاثیر مربوط به زیر ساخت هاي ورزشی می باشد. توریسم ورزشی متفاوت است

در . ندفته ادر رتبه هاي بعدي قرار گرزیر ساخت هاي گردشگري و برگزاري رویدادهاي ورزشی  ،متولیان

، خواجه )1387(تفسیر می توان بیان کرد که نتایج پژوهش در آن بخش با یافته هاي قیامی راد و همکاران

، چن )1390(، کوزه چیان و همکاران)1393(، مهدي زاده)1391(، محمودي یکتا)1389(، نقی لو)1388(پور

ها نیز تاثیر  این پژوهش رت دیگر،عبا  به. همسو بوده است) 2013(، راچ و همکاران)2011(و همکاران

  .عوامل موثر مطرح شده در این پژوهش را در گسترش توریسم ورزشی تایید نموده اند

با توجه به  سطح معنی داري . از آزمون تی مستقل استفاده شد 8 بر اساس جدول ،بررسی فرضیه پنجمدر 

شود تفاوت معناداري میان ادراکات در متغیرهاي زیر ساخت هاي ورزشی و توجه  آزمون مشخص می

وجود ندارد، ولی در متغیرهاي زیرساخت گردشگري و رویداد ورزشی تفاوت معناداري وجود  مسئوالن

ي گردشگري و برگزاري رویداد ورزشی توجه بیشتري نسبت به ساخت هامربیان به زیر ،همچنین. دارد

در تفسیر می توان بیان کرد که نتایج پژوهش در آن بخش با یافته هاي قیامی راد و . رندورزشکاران دا

، کوزه چیان )1393(زاده ، مهدي)1391(، محمودي یکتا)1389(، نقی لو)1388(، خواجه پور)1387(همکاران

 یگر،عبارت د ؛ بههمسو بوده است) 2013(راچ و همکاران و) 2011(ن و همکاران، چ)1390(و همکاران

  . ها نیز به تفاوت میان ادراك مربیان و ورزشکاران اشاره نموده اند این پژوهش

، زیرساخت ورزشی،  ن نتیجه گرفت که زیرساخت گردشگريبا توجه به یافته هاي پژوهش می توا

و متولیان به گردشگري ورزشی از عوامل موثر در گسترش توریسم  مسئوالنرویداد ورزشی و توجه 

ستان زنجان می باشند و میزان تاثیر هر کدام از فاکتورهاي شناسایی شده بر گسترش توریسم ورزشی در ا

دومین فاکتور مهم توجه . بیشترین تاثیر مربوط به زیر ساخت ورزشی می باشد. ورزشی متفاوت است

. است و متولیان می باشد و در رتبه هاي بعدي زیرساخت گردشگري و رویداد ورزشی قرار گرفته مسئوالن

که هر دو گروه مربیان و ورزشکاران در خصوص  هستنددو متغیري  مسئوالنزیرساخت ورزشی و توجه 

مربیان به  مورد دو متغیر دیگر،، ولی در اند بر گسترش توریسم ورزشی اتفاق نظر داشتهآنها تاثیرگذاري 

  . زیرساخت گردشگري و رویداد ورزشی توجه بیشتري نسبت به ورزشکاران دارند
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جهت گسترش توریسم ورزشی ابتدا باید به زیرساخت ورزشی توجه نمود و سپس توجه بدین ترتیب، 

این دو، فاکتور مهم در گسترش توریسم ورزشی می باشند که . و متولیان را به این حوزه جلب کرد مسئوالن

پیش توریسم ورزشی در آورند موجب افزایش بیش از  فراهمچنانچه متولیان بتوانند شرایط و منابع کافی را 

توجه به زیرساخت گردشگري و رویداد ورزشی نیز از عواملی که الزم به ذکر است . استان خواهند بود

هستند که نباید مورد غفلت واقع شوند و هرکدام به نوبه خود تاثیر بسزایی در گسترش توریسم ورزشی 

ه عوامل به ترتیب اولویت مورد توجه هم ایجاب می کند کهتوسعه گردشگري ورزشی  ،در نتیجه. دارند

با توجه به جایگاه و  ،همچنین. قرار گیرند تا زمینه براي گسترش توریسم ورزشی در استان فراهم گردد

هاي آنان  اثرگذاري مربیان و شان و شخصیت آنان به عنوان الگو و تربیت کننده ورزشکاران، باید به دیدگاه

   .بذول گرددمو تفاوت نگرش آنان توجه بیشتري 

  هاپیشنهاد

 به منظور بهبود گسترش وبا توجه به تاثیر مثبت و معنادار متغیرهاي مستقل شناسایی شده در این تحقیق 

  :ارائه می شود ورزشی پیشنهادات زیر توریسم

  اطالعات جامعی از وضعیت اماکن اقامتی و هتل ها، امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی و وضعیت

به سطح استاندارد هاي  ي آنها، برنامه جامعی جهت بهبود و ارتقاتهیه و ضمن بررسی آنهاحمل و نقل 

 .بین المللی و الزم براي گسترش گردشگري، در برنامه ششم توسعه استان لحاظ گردد

  روند وضع گذشته و موجود شامل جاذبه هاي تاریخی و طبیعی، امکانات اقامتی، برآورد گردشگران و

ارزیابی عملکرد در قالب نقاط ضعف و قوت صورت پذیرد و بر مبناي آن راهبردهاي بررسی و ... 

 .توسعه گردشگري استان در قالب میان مدت و بلند مدت تدوین و اجرایی گردد

  طرح آمایش سرزمینی در استان مورد توجه قرار گرفته و متناسب با استعداد استان، زیرساخت ها و

استان د به عنوان رشته هاي مدال آور نورزشی تخصصی که می توانامکانات مربوط به چند رشته 

 .توسعه یابد ،دنباشمطرح 

  در استان برگزار گردد و برنامه ریزي  1و  2و  3دوره هاي مربیگري و داوري بیشتري در سطوح درجه

 .مربیان و داوران صورت پذیرد ي دانشجهت برگزاري دوره هاي بازآموزي جهت ارتقا

  از واحدهاي صنعتی و اقتصادي استان، تیم هاي فعال و  گرفتن و کمکمتعدد با برگزاري جلسات

از استان در لیگ هاي کشوري  را تیم هاي زیاديهاي اقتصادي،  پرمخاطب معرفی و با نام این شرکت
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 مارشباعث افزایش این استان، مسابقات برگشت لیگ به میزبانی  بدیهی است که برگزاري. شرکت داد

 .خواهد شدرویدادهاي ورزشی در استان 

 سوياستان از  مسئوالنبراي ها و سمینارهاي توسعه گردشگري ورزشی ویژه  با برگزاري کارگاه 

ها و ایجاد دغدغه و تغییر نگاه  همسویی و هماهنگی بین سازمان با هدفاساتید و صاحب نظران ملی 

 . را فراهم آوردوسعه اقتصادي زنجان یک منبع درآمدي و فرصتی براي تمی توان مدیران 
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The study is to identify factors underpinning the spread of sport tourism in 
Zanjan city, considering tourists participating in sport events. Research 
methodology is descriptive-analytical deduction and has been done in causal 
survey method. Statistical society consisted of 832 athletes and coaches of 
Zanjan city in years 1391 and 1392 that 263 of them were chosen as research 
sample using random sampling method. Also documentary method was used 
to codify the theoretical framework and  the data was gathered by a 
researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was approved 
by face validity and content validity (CVR> 0.75) and factor analysis 
(KMO>0.75) and reliability was checked by Cronbach test (alpha = 0.843). 
Data were analyzed by AMOS, version 22, applying descriptive and 
inferential statistics.  
Findings indicated that sport infrastructures, authorities' concern, tourism 
infrastructures and sport events are respectively the most effective factors on 
the spread of sport tourism. Also, there was a significant difference in 
tourism infrastructures and sport events, as the coaches more than athletes 
pay attention to these two factors. 
 
Key words: Spread of Sport Tourism, Tourism Infrastructures, Sport 
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