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در س��ال های اخیر، گردش��گری خود را به عنوان ابزاری برای توس��عه پایدار جامعه میزبان معرفی کرده است. 
هدف این تحقیق، بررس��ی نقش گردش��گری ورزشی در توسعه  پایدار شهرستان س��رعین می باشد. این تحقیق 
از نوع تحقیقات کاربردی بود که به روش پیمایش��ی انجام ش��د. جامعه آماری پژوهش را گردش��گران، ساکنان و 
مقامات محلی و مسئوالن برگزاری جشنواره ورزش های زمستانی سرعین تشکیل می دادند. با توجه به مشخص 
نب��ودن تعداد دقیق جامعه آماری، با اس��تفاده از فرمول کوکران برای حجم جامع��ه نامعلوم، 384 نفر به صورت 
تصادفی به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب ش��دند. ابزار پژوهش، پرسش��نامه  محقق س��اخته ای بود که 
 SPSS توزیع گردید. داده های 337 پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزارهای )α= 89(پس از تایید روایی و پایایی
V.24 و Amos V.24 و با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی)CFA( مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نش��ان داد که گردش��گری ورزش��ی در همه ابعاد توس��عه 
نقش مثبت و معناداری دارد )P <0/05(. همچنین در بررس��ی ش��اخص های هر کدام از ابعاد توسعه به ترتیب، 
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ش��اخص »ایجاد مش��اغل جدید و کاهش نرخ بیکاری« در توسعه اقتصادی، »مبارزه با تبعیض قومی و نژادی و 
کمک به پذیرش تفاوت های اجتماعی-فرهنگی« در توسعه اجتماعی و »تغییر رفتار مردم منطقه در جهت حفظ 
بهتر محیط زیست« در بعد زیست محیطی، مهم ترین شاخص های توسعه پایدار در منطقه مورد بررسی بودند.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری ورزشی، ورزش های زمستانی و سرعین
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مقدمه
مس��افرت تقریبا مورد عالقه همه اس��ت و برای برخی از مردم هیچ چیز هیجان انگیزتر از سفر نیست )گوزالوا 
و همکاران1، 2014 : 1(. س��فر در جهان نوین اش��کال جدیدی به خود گرفته و گردش��گری ورزش��ی بخشی از 
گاهی  آن اس��ت که در س��ال های اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، نگرش، تغییر ارزش ها )کومار2، 2018 :3( و آ
از ش��یوه زندگی فعال )هوآ و چیو3، 2013 :1( محبوبیت فراوانی یافته اس��ت )موک��راس4، 2016 : 1(. در طول 
گردش��گری یکی از فعالیت های مهم گردش��گران، ورزش است )قطنیان و همکاران، 2013 :1( و صرف نظر از 
دالیل مردم برای سفر، آنها ترجیح می دهند سفر خود را با فعالیت های تفریحی و ورزشی همراه کنند)گوزالوا و 
همکاران، 2014 : 2(. بنابراین ورزش و مسافرت، بخش جدایی ناپذیر از جامعه مدرن امروزی است و در واقع 
می توان گفت که ورزش به نوعی مولد گردش��گری اس��ت )مارومو و همکاران5، 2015 :4(. گردشگری ورزشی 
یک صنعت نس��بتا جدید و در حال رش��د در صنعت گردش��گری اس��ت )کومار، 2018 :6 و هنری و همکاران، 
2010: 1( که امروزه به یک کسب و کار سودآور تبدیل شده و ارزشی معادل 51 میلیارد دالر یا حدود 10 درصد 
از کل ب��ازار گردش��گری جهانی را به خود اختصاص می دهد. س��ازمان جهانی گردش��گری ادعا می کند که هر 
گردشگر حداقل 1000 دالر به چرخه اقتصادی و اشتغال تزریق می کند )مارومو و همکاران، 2015 :3( که در 
این بین، س��هم گردش��گران ورزشی بیش از گردشگران معمولی است )مارومو و همکاران، 2015 :5(. به عنوان 
مثال، براساس گزارش اتحادیه آژانس های ترکیه، در سال 2014 این کشور بیش از 900 میلیون دالر از بابت ارائه 
خدمات ورزش��ی به گردشگران خارجی درآمد داشته اس��ت. بنابر آمار اعالم شده یک گردشگر ورزشی به طور 
متوس��ط دو برابر یک گردش��گر معمولی در ترکیه هزینه می کند. طبق این آمار، هزینه یک گردش��گر خارجی در 
ترکیه حدود 800 دالر بوده است، درحالی که یک گردشگر ورزشی در طول اقامت خود در ترکیه حدود 1648 
دالر هزینه می کند. در برخی کشورها سهم گردشگری ورزشی از کل درآمد صنعت گردشگری آن به 25 درصد 

هم می رسد )ایسنا، 1393(.
 ورزش و گردش��گری به عنوان نیروهایی برای احیای اقتصاد به کار گرفته ش��ده اند )مارومو و همکاران، 

ً
اخیرا

2015 :4( یک��ی از مهم تری��ن دالیل این انتخاب نقش مثبت این صنایع در توس��عه اقتص��اد محلی و منطقه ای 
می باش��د )مارمو و همکاران، 2015؛ 1(. بسیاری از کش��ورها از گردشگری ورزشی به طور مستقیم برای بهبود 
رونق اقتصادی خود اس��تفاده می کنند )کومار، 2018 :2(. درآمد حاصل از گردشگری ورزشی شامل بازسازی 
ش��هرها، تحریک س��رمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مانن��د فرودگاه ها، جاده ها، اس��تادیوم ها، مجتمع های 
ورزش��ی و رس��توران ها می ش��ود )مارومو و هم��کاران، 2015 :4(. به ط��ور کلی می توان گفت که گردش��گری 
ورزش��ی جوامع میزب��ان را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی بازس��ازی می کند، منافع اقتص��ادی را برای جامعه به 
ارمغ��ان م��ی آورد و کیفیت زندگی افراد را از طریق جاذبه های توریس��تی بهبود می  بخش��د )کومار، 2018 :6(. 
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از این رو، گردش��گری ورزش��ی به عنوان یک ابزار موثر برای مقابله با فقر و بیکاری و افزایش رش��د اقتصادی و 
رفاه اجتماعی جوامع، به ویژه درکش��ورهای در حال توس��عه به حس��اب می آید )هنری و همکاران، 2010 :2 و 
ابزالیموف1، 2015 :3 و مارومو و همکاران، 2015 :4(. در برخی از این کش��ورها گردش��گری ورزشی، موجب 
توس��عه فعالیت های مصرف کنندگان رویدادها، در برخی دیگر به رش��د اشتغال و در برخی سبب بهبود کیفیت 
زیرس��اخت و حمل و نقل شده است )ابزالیموف، 2015 :4(. براساس مطالعات صورت گرفته، مزایای حاصل 
از گردش��گری ورزش��ی را می ت��وان در موارد زیر خالصه کرد: ایجاد مقاصد توریس��تی جدید، اس��تفاده بیش��تر 
از امکان��ات جامع��ه، ایجاد روابط اجتماعی، ایجاد س��رگرمی ب��رای جوانان، ایجاد تصوی��ر مطلوب از مقاصد 
گردش��گری، توسعه زیرس��اخت ها، افزایش تعداد گردشگران، ایجاد فرصت های شغلی جدید )کومار، 2018 : 
5-6(، منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی)امری2، :2010 76(، افزایش شهرت 
و آس��ان ترین راه ب��رای گفتگو و تبادل فرهنگ��ی )اصفهانی، 1388: 3(، بهترین راه ب��رای اعتالی فرهنگ، ایجاد 
تفاخ��ر جهانی، صلح و دس��تیابی به درآمدهای سرش��ار اقتصادی )معین ف��رد، 1388: 54(، مهم ترین راه برای 
گاهی، شهرت، تقویت برند مقصد گردشگری )واندر زی 3، 2011: 3(،  ایجاد تصویر ذهنی مطلوب، افزایش آ
توانایی انعکاس تصویر مثبت از شهر و مقصد و افزایش اعتبار و شهرت بین المللی با پیامدهای طوالنی مدت 
اجتماع��ی و اقتصادی، بهبود رفاه عمومی، فرصت های اش��تغال بومی)ماتوس، 2006: 6(، افزایش اش��تغال، 
درآمد و توس��عه زیرس��اخت ها )هیگام و هینچ4، 2006: 6(، ایجاد یک فرصت منحصر به فرد و مزیت بالقوه 
اقتصادی و جذب تعداد کثیری از تماش��اگران و توریس��ت ها به شهر میزبان )سولبرگ و پروس5، 2007: 4( و 

برانگیختن عالقه مسئوالن و مقامات بزرگ بر توسعه گردشگری ورزشی )سورات و باب6، 2007: 3(.
با توجه به مطالب یاد ش��ده، امروزه اهمیت صنعت گردش��گری ورزش��ی بر همه مبرهن است و سازمان های 
بزرگی مانند س��ازمان جهانی گردش��گری (WTO( و کمیته بین المللی المپیک (IOC) بر اهمیت گردش��گری 

ورزشی به عنوان یک بازار هدف تاکید کردند)مارومو و همکاران، 2015 :4(.
امروزه توس��عه به ع�نوان ج�ریانی چ�ند بعدی در نظر گرفته می ش��ود  که  مس��تلزم  وقوع تغییرات اساس��ی در 
ساختار اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم  و نهاد های ملی، تسریع رشد اق�تصادی، ک�اهش ن�ابرابری و ریشه کن 
کردن فقر مطلق اس��ت. ت�وس��عه در اص�ل  نش��ان  می دهد که مجموعه  نظام اجتماعی باید هماهنگ با نیازهای 
متنوع اساس��ی  و خواس��ته  های افراد و گروه های اج�تماعی در داخ�ل ن�ظام از حالت نامطلوب زندگی گذش��ته 
خارج ش��ود و به  س��وی  وض��ع  یا ح�التی از زندگ��ی که از نظر مادی و معنوی بهتر اس��ت، س��وق  یابد  )دالوند، 
1395؛ 58(. در سال های اخیر تنها توسعه اقتصادی شرط کافی برای توسعه جوامع به حساب نمی آید و افزایش 
دغدغه ه��ای زیس��ت محیطی و در نظر گرفتن مس��ائل فرهنگی و اجتماعی جوامع باعث ش��ده تا نظریه پردازان، 
تئ��وری »توس��عه پایدار« را مط��رح نمایند که در آن، در کنار توجه به توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی، مالحظات 
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زیست محیطی را نیز در نظر بگیرند. توسعه پایدار امروزه به عنوان نقشه راه آینده توسعه ملل و یکی از مهم ترین 
دس��تاوردهای اجالس ه��ای زیس��ت محیطی، مورد اس��تقبال و تایید اغلب کش��ورهای جهان قرار گرفته اس��ت 

)عباس زاده، 1395 :1(. 
از دهه 1980 به دنبال گزارش های متعدد تهیه ش��ده توس��ط صدها محقق، کارش��ناس دولتی و دانش��گاهی، 
رویکرد توس��عه گردش��گری و دولت ها به چالش کش��یده ش��دند و به منظور بازس��اخت چارچوب سنتی توسعه 
گردش��گری و همس��ویی با رویکرد توسعه پایدار، به ش��کلی که الزامات و استانداردهای جدید طرفداران محیط 
زیست و پایداری یک سطح بهینه از منافع اقتصادی- اجتماعی را تامین کند، تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع 
بیانگر آن بود که اگر صنعت گردشگری بدون مالحظات زیست محیطی و اجتماعی توسعه یابد، ممکن است 
در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و زیست محیطی آسیب های جدی و جبران ناپذیری 
را به وجود آورد. با توجه به این مس��ئله، واژ ه  »توس��عه پایدار« در گردش��گری مطرح ش��د. توس��عه پایدار نوعی 
از توس��عه اس��ت که هدف آن ارتقای س��طح زندگی انسان بدون آسیب زدن به محیط زیس��ت می باشد)رافیکا و 
همکاران1، 2016: 2(. نظر به اهمیت گردشگری و توسعه پایدار، سازمان ملل متحد سال 2017 را به نام »سال 
جهانی گردش��گری پایدار، ابزاری برای توسعه« نام گذاری کرده است )شورای جهانی گردشگری، 2017؛ 3(. 
در این راستا سران اروپا نیز برنامه گردشگری خود را به منظور ایجاد رفاه اقتصادی، عدالت و انسجام اجتماعی، 
محافظت از محیط زیس��ت و فرهنگ بومی و تجربه مثبت برای س��اکنان محلی طراحی کرده اند)پیکل2، 2015 
:6(. مفهوم توسعة پایدار را می توان روش های گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی چون: بیان چشم اندازها، تبادل 
ارزش ها، توس��عة اخالقی، بازس��ازماندهی اجتماعی، فرایند تحول به س��مت آیندة بهتر، به مخاطره نیانداختن 
کیفیت محیط زیست، توانمندسازی مردم، ایجاد ظرفیت های جدید، احترام به اطالعات و دانش بومی، افزایش 
گاهی ها و اطالعات، رساندن انسان به مرحلة رضایت از زندگی خویش و آزادی انتخاب و برابری در دسترسی  آ
به فرصت ها )علوی و همکاران، 1396: 3(، س��المت انسان و حفاظت از محیط )جیلچا و کیتاو3، 2017 :2( 
بیان کرد که همة آنها به نوعی تبیین کنندة ایدة محوری توسعة پایدار، یعنی برآورده ساختن نیازهای نسل حاضر 
با درنظرگرفتن نیاز نس��ل های آتی اس��ت )زاهدی، نجفی، 1385 :6(. امروزه توسعه و بالندگی هر جامعه ای در 
نتیجه برنامه ریزی توسعه و تدوین سیاست ها و راهبرد های توسعه پایدار می باشد و برای تصمیم گیری های کالن 
و راهبردی توس��عه کشور ها ضروری اس��ت )گودرزوند، 2013 :1 و عباس زاده، 1395 :1(. عموم مردم نیز باید 
در مورد این توسعه نگرانی داشته باشند )پودزیکاس4 و همکاران، 2016 :1(. توسعه پایدار در زمینه گردشگری 
مثل دیگر فعالیت های ضروری اس��ت و محققان ادعا می کنند مقصد گردش��گری اگر پایدار نباش��د، نمی تواند 
رقابتی ش��ود )ت��ودوراچ و همکاران، 2017 :2(. امروزه پایداری به یک موض��وع اصلی برای آینده برنامه ریزی و 
توسعه گردشگری تبدیل شده است )پونوویچ، جوانوویچ5، 2017 :1(. اهداف گردشگری به طور فزاینده ای در 
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چالش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیس��ت محیطی مطرح می شود که با اهداف توسعه پایدار 
مطابقت بس��یار زیادی دارد. توسعه پایدار ش��امل سه بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود 
که به زعم بس��یاری از کارشناس��ان، دستیابی به توس��عه پایدار در گرو توسعه این ارکان می باشد؛ به گونه ای که 
با دیدی جامع به آن نگریسته شود و کارکردهای هر یک نه تنها بر دیگری لطمه ا ی وارد نکند، بلکه مکمل آن 
نیز باش��د. بعد اقتصادی به رش��د اقتصادی و س��ایر پارامترهای اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه 
باید از طریق اس��تفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادالنه منافع حداکثری ش��ود. پایداری در اقتصاد 
را می توان در ایجاد رش��د عادالنه و متوازن جامعه انس��انی و تضمین بهره مندی تک تک انسان ها درطول زمان 
بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی تعریف نمود)جعفریان و عبدالحسین پور، 1385: 
6(. بعد اجتماعی به رابطه انس��ان و انس��ان، تعالی رفاه افراد، س��المت و بهداشت و خدمات آموزشی، توسعه 
فرهنگ های مختلف و برابری و رفع فقر مربوط می شود. در بعد اجتماعی توسعه پایدار، می توان به آینده نگری 
و مسئولیتی که نسبت به نسل های آینده و تامین نیازهای آنها وجود دارد، سالمت جامعه و توجه به بهداشت و 
کیفیت زندگی مردم، عدالت اجتماعی، مش��ارکت مردمی و تاکید بر حس جمع گرایی و تصمیم گیری ش��فاف 
و آموزش مردم اش��اره کرد. در این مفهوم، جامعه پایدار فقط به توس��عه کمی و کالبدی عالقه مند نبیست، بلکه 
به توس��عه کیفیت نیز عالقه دارد و به دنبال فرآیند پایدار زندگی برای نس��ل حاضر و نس��ل های آینده است. بعد 
زیست محیطی به حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی، بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است و به رابطه طبیعت 
و انس��ان می پردازد. پایداری زیس��ت محیطی را می توان در تداوم و ارتقای سالمت و کارکردهای اصلی محیط 
زیس��ت تعریف نمود. پ��س می توان گفت جامعه پایدار، جامعه ای اس��ت که در آن همزیس��تی متعادل جامعه 
انس��انی و محیط زیس��ت طبیعی در راس��تای بهره مندی توام��ان اجتماعی- اقتصادی برق��رار گردد)جعفریان و 

عبدالحسین پور، 1385: 5(.
اگرچه توس��عه پایدار در صنعت ورزش نس��بت به صنایع دیگر موضوع جدیدی اس��ت، اما در سال های اخیر 
مباحث توس��عه ای به خصوص توس��عه پایدار در این صنعت روز به روز در حال فراگیر ش��دن است و با توجه به 
اهمی��ت موضوع، مطالعات و تالش های زیادی نیز در این زمینه صورت گرفته اس��ت. ورزش های زمس��تانی به 
دلیل جذابیت و هیجانات موجود در آن، در س��ال های اخیر طرفداران بس��یاری در جوامع پیدا کرده و به تبع آن 
برگزاری رویدادهای مرتبط با این ورزش ها می تواند تاثیرات فراوانی بر جامعه میزبان داشته باشد. هر چند برف 
در کش��ورهای در حال توس��عه بخصوص در مناطق روس��تایی اغلب مصیبت به بار می آورد، اما در کش��ورهای 
توسعه یافته به "طالی سفید" مشهور شده است و گردشگری برخواسته از این رویداد ها، سهم بسزایی در اقتصاد 
جوامع محلی این کش��ورها دارد )اوجال و اوس��ال1، 2009: 3(. حتی با پذیرش فصلی و کوتاه مدت بودن دوره 
آن، در بعض��ی مناطق جهان، بیش از نیمی از درآمد س��الیانه جوامع محلی را تامین می کند)وثوقی و همکاران، 
1390؛ 3(. در این بین، استان اردبیل به عنوان پایگاه گردشگری ورزش های زمستانه شمالغرب کشور، هر ساله 
میزبان جش��نواره ورزش های زمستانی است، اما با وجود پتانس��یل ها و زیرساخت های طبیعی موجود در زمینه 
گردش��گری و برگزاری رویدادهای مختلف، هنوز نتوانس��ته اس��ت از این منابع خدادادی به نحو احسن استفاده 
1. ÖCAL & USUL
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کند. به همین جهت این استان هنوز از شرایط ایده آل توسعه فاصله دارد. شاید یکی از دالیل این امر عدم توجه 
مس��ئوالن اس��تان به این پتانس��یل ها و برنامه ریزی و برگزاری رویدادهایی از این دس��ت در سطح مطلوب، عدم 
گاه��ی آنه��ا از مزایای برگزاری چنین رویدادهایی باش��د. بنابراین باتوجه به اهمی��ت موضوع و وجود مطالعات  آ
اندک در این زمینه، تحقیق حاضر به دنبال ش��ناخت مزایای برگزاری این رویدادها و نقش آنها در توس��عه پایدار 

جوامع میزبان می باشد.

روش شناسی پژوهش
از آنجا که تحقیق حاضر با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مس��ائل موجود به کار می رود، از نوع 
تحقیق��ات کاربردی می باش��د و با توجه با این که محقق به دنبال به دس��ت آوردن اطالعات��ی درباره دیدگاه ها و 

نظرات افراد از طریق پرسشنامه بود، ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.    
جامعه آماری پژوهش حاضر را س��اکنان و مقامات محلی، گردش��گران ورزشی و مسئوالن برگزاری جشنواره 
ورزش های زمستانی سرعین تشکیل می دادند. با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه آماری پژوهش، با 
استفاده از فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین در 
این تحقیق برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی اس��تفاده ش��د. در مجموع تعداد 47 پرسشنامه به 
دلیل انصراف پاس��خ دهندگان حین اجرا و ناقص بودن پرسشنامه ها کنار گذاشته شدند و تعداد 337 پرسشنامه 
برگش��تی قابل قبول ارزیابی و در تجزیه و تحلیل داده ها مورد اس��تفاده قرار گرفتند. به دلیل نبود و عدم دسترسی 
به پرسش��نامه اس��تاندارد مرتبط با موضوع پژوهش، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه در 
دو بخش ش��امل بخش اول متغیرهایی مربوط به ویژگی های فردی پاسخ دهندگان و بخش دوم متغیرهای مربوط 
به توس��عه پایدار در س��ه بعد اقتصادی)12 س��وال(، اجتماعی) 11 سوال( و زیس��ت محیطی )9 سوال( طراحی 
ش��د. همچنین مقیاس اندازه گیری پرسش��نامه بر اساس مقیاس پنج ارزش��ی لیکرت )از کامال موافق=5 تا کامال 
مخالف=1( بود. پرسش��نامه پس از تایید روایی صوری و محتوایی توسط تنی چند از متخصصان و صاحبنظران 
حوزه مدیریت ورزش��ی، در ی��ک طرح مقدماتی بین 30 نفر از جامعه آماری پخ��ش و پایایی آن به روش آلفای 

کرونباخ )α= 89( گزارش گردید.
ب��رای تجزیه تحلیل داده ه��ای تحقیق، ابتدا از آمار توصیف��ی برای تعیین میانگین، انح��راف معیار، فراونی و 
درصدها اس��تفاده ش��د. در بخش آمار استنباطی برای بررس��ی نقش کلی مولفه ها از آزمون T تک نمونه ای و به 
منظور برآورد اهمیت، بار عاملی عناصر، تعیین مهم ترین شاخص ها و تهیه مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی1 
)CFA( اس��تفاده ش��د. تجزیه و تحلیل داده ها با اس��تفاده از نرم افزاره��ای SPSS V.24 و Amos V.24 انجام 

گرفت.
طرح تحقیق حاضر برحس��ب عنوان و مس��ئله ارائه ش��ده، از نوع تحقیقات توصیفی می باش��د. لذا فاقد فرض 
آماری است و در آن به طرح سواالت مربوطه در بیان مسئله پرداخته می شود. به طور کامل می توان سواالت آن 

را اینگونه بیان نمود:

1. Confirmatory factor analysis
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• گردشگری ورزشی چه نقشی در توسعه پایدار جامعه میزبان دارد؟	
• گردشگری ورزشی چه نقشی در توسعه اقتصادی جامعه میزبان دارد؟	
• گردشگری ورزشی چه نقشی در توسعه اجتماعی جامعه میزبان دارد؟	
• گردشگری ورزشی چه نقشی در توسعه زیست محیطی جامعه میزبان دارد؟	

یافته های پژوهش
بررس��ی عوامل جمعیت ش��ناختی افراد ش��رکت کننده نش��ان می داد که از مجموع 337 نف��ر آزمودنی 259 
نفر)77 درصد( مرد و 78 نفر )23 درصد( زن می باش��ند. بیش��تر پاسخ دهندگان در گروه سنی 20 تا 30 سال 
با 48 درصد قرار داشتند. نتایج بررسی وضعیت تحصیالت شرکت کنندگان نشان داد، 90 نفر )26/7 درصد( 
دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، 181 نفر)53/7 درصد( مدرک لیس��انس یا دانش��جوی کارشناسی و 66 

نفر )19/6 درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بودند. 

جدول 1: میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون t تك نمونه ای مولفه ها

معرف
Test Value = 3

سطح معناداریدرجه آزادیtانحراف معیاراختالف میانگینمیانگین

4/131/130/5537/513360/001اثرات اقتصادی

4/081/080/5833/723360/001اثرات اجتماعی

4/051/050/6230/923360/001اثرات زیست محیطی

در جدول1 مالحظه می شود باتوجه به آماره t و سطح معناداری، در بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه 
پایدار ش��هرهای میزبان، اثرات اقتصادی با )t= 37/51) و )Sig  ˂0/05 (، اثرات اجتماعی با )t= 33/72) و 
)Sig  ˂0/05 ( و اثرات زیست محیطی با )t= 30/92) و )Sig  ˂0/05 ( بود. همچنین آزمون t تک نمونه ای 
در س��طح 0/001 معنا دار ش��ده اس��ت. بنابراین با توجه به t به دست آمده و س��طح معنی داری نتیجه می گیریم 

که گردشگری ورزشی در همه ابعاد بررسی شده نقش مثبت و معناداری در توسعه پایدار جامعه میزبان دارد.
برای بررس��ی بار عاملی گویه های مورد بررس��ی از تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول اس��تفاده گردید. همچنین، 
تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار آموس نسخه 24 انجام شد. بار عاملی و کوواریانس بین مولفه ها و گویه ها 

در نمودار 1 نشان داده شده است.
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نمودار 1: مدل اصالح شده حاصل از نرم افزار آموس

مدل اولیه نش��ان داد که برخی از گویه ها دارای بار عاملی پایینی هس��تند. از این رو، جهت دسترس��ی به مدل 
بهینه و دارای بارهای عاملی استاندارد، گویه هایی که دارای بار عاملی کمتر از 0/4 بودند، از مدل حذف شدند. 
عل��ت ح��ذف گویه های کمتر از 0/4 خالصه ک��ردن و اصالح مدل برای برازش نهایی ب��ود. مدل نهایی حاصل 
از نرم افزار آموس پس از اصالح به صورت زیر گزارش گردید. مدل اصالح ش��ده نش��ان می دهد که گویه ها از 
قدرت تبیینی خوبی برخوردار هستند. شاخص های برازش حاصل از مدل و نیز قدرت تبیین آنها در جدول زیر 

آمده است: 



 گردشگری ورزشی و توسعه پایدار شهرهای میزبان)مطالعه موردی: جشنواره ورزش های زمستانی رسعین( 

206

جدول 2: شاخص های برازش مدل تحقیق

برازشمقدار به دست آمدهمقدار مجاز برای برازش عالیشاخص یا نشانگر

خوب2/87کوچکتر از 3نسبت کای دو به درجه آزادی

(GFI)عالی0/91بزرگتر 0/9شاخص نیکویی برازش

(NFI)عالی0/95بزرگتر 0/9شاخص برازش نرمال شده

(CFI)خوب0/83بزرگتر 0/9شاخص برازش مقایسه ای

(RFI)خوب0/89بزرگتر 0/9شاخص برازش نسبی

(RMSEA)خوب0/08کوچکتر از 0/05ریشه میانگین مجذور خطای تخمین

همان گونه که در جدول 2 نش��ان داده ش��ده است، میزان ش��اخص های برازش از ارزش قابل قبولی برخوردار 
می باشند. این امر نشان از برازش خوب مدل و قدرت تبیین باالی گویه های تحقیق دارد. 

 جداول 2، 3 و 4 گویه های نهایی حاصل از برازش مدل را نش��ان می دهند. گویه های دارای بار عاملی کمتر 
از 0/4 از مدل حذف گردیده اند. 

جدول 3: میانگین، خطای اندازه گیری و بارعاملی متغیرهای اقتصادی

میانگینمتغیرهای اقتصادی
انحراف 

معیار
بار عاملی

4/220/8590/77ایجاد مشاغل جدید )مشاغل موقت، پاره وقت و فصلی( و کاهش نرخ بیکاری

3/980/8430/55افزایش هزینه های زندگی )هزینه کاال، خدمات و...( در منطقه

افزایش درآمد خانوارها از طریق فروش تولیدات محلی)صنایع دستی، عسل و لبنیات محلی 
و...( به گردشگران

4/010/8490/59

3/980/9030/73افزایش درآمد کسبه، مراکز اقامتی، رستوران ها و مراکز جذب گردشگر

4/120/7530/54گسترش فعالیت های بخش های زراعی، باغی، دامی و شیالت

4/550/5540/50جلوگیری از مهاجرت جوانان و فعاالن اقتصادی به شهرها و مناطق دیگر

4/300/7090/66افزایش درآمدهای دولتی از طریق منافع حاصل از اخذ مالیات

3/950/9160/67افزایش درآمد ساکنان محلی از طریق اجاره منزل، ویال، سوئیت و... به گردشگران

4/090/8820/64بهبود سطح زندگی و باال بردن استانداردهای زندگی ساکنان محلی

با توجه به جدول 3 و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مش��خص می ش��ود که متغیرهای »ایجاد مشاغل 
جدید )مش��اغل موقت، پاره وقت و فصلی( و کاهش نرخ بیکاری« با بارعاملی 0/77 و »افزایش درآمد کس��به، 
مراکز اقامتی، رس��توران ها و مرکز جذب گردش��گر« با بارعاملی 0/73 بیش��ترین اهمیت را در بخش اقتصادی 
گردش��گری ورزش��ی از دیدگاه پاس��خ دهندگان داش��تند و »جلوگیری از مهاجرت جوانان و فعاالن اقتصادی به 
ش��هرها و مناطق دیگر« با بارعاملی 0/50 کم اهمیت ترین متغیر اقتصادی گردش��گری ورزشی از دیدگاه پاسخ 
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دهن��دگان بوده اس��ت. همچنین در این عامل اقتصادی س��ه متغیر به علت داش��تن بار عامل��ی کمتر از 0/40 از 
تحلیل عاملی کنار گذاشته شدند.

جدول 4: میانگین، خطای اندازه گیری و بارعاملی متغیرهای اجتماعی

انحراف میانگینمتغیرهای اجتماعی
بار عاملیمعیار

4/110/9290/71افزایش تبادل فرهنگی و تعامالت بین مردم و گردشگران

3/951/0070/58ناراحتی ساکنان محلی از زندگی در منطقه گردشگری ورزشی

3/980/8900/68احیای سنت ها و مراسم های فراموش شده توسط ساکنان محلی

4/011/0150/56تشویق ساکنان محلی به فعالیت های اجتماعی- فرهنگی

4/260/7990/61افزایش ناهنجاری های اجتماعی و جرم و جنایت در منطقه

4/220/7570/54تغییر در فرهنگ و ارزش های جامعه میزبان

4/150/8760/73مبارزه با تبعیض قومی و نژادی و کمک به پذیرش تفاوت های اجتماعی- فرهنگی

افزایش شهرت منطقه از طریق ورود گردشگران ورزشی بیشتر و قهرمانان رشته های ورزشی 
4/010/9060/64مختلف

4/040/8300/69رواج فرهنگ غریبه و الگو برداری و مصرف گرایی ساکنان محلی از گردشگران

با توجه به جدول 4 و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مشخص می شود که مولفه های »مبارزه با تبعیض 
قوم��ی و نژادی و کمک به پذیرش تفاوت های اجتماعی- فرهنگی« با بارعاملی 0/73 و »افزایش تبادل فرهنگی 
و تعامالت بین مردم و گردشگران « با بارعاملی 0/71 بیشترین اهمیت را در عامل اجتماعی و »تغییر در فرهنگ 
و ارزش ه��ای جامع��ه میزبان« با بارعاملی 0/54 کم اهمیت ترین متغیر در این عامل از دیدگاه پاس��خ دهندگان 
بوده اس��ت. در این عامل همچنین متغیر آثار مثبت گردش��گری ورزشی بر هویت فرهنگی منطقه به علت پایین 

بودن بارعاملی از تحلیل عاملی کنار گذاشته شد.

جدول 5: میانگین، خطای اندازه گیری و بارعاملی متغیرهای زیست محیطی

یست محیطی میانگینمتغیرهای ز
انحراف 

معیار
بار عاملی

افزایش پارک ها و امکانات تفریحی و سرگرم کننده در منطقه با انگیزه رشد گردشگر ورزشی و 
حضور بیشتر آنان

3/940/9140/64

4/260/9320/59حفظ و باال نگه داشتن استاندارد جاده ها و امکانات عمومی به لطف گردشگری ورزشی

4/250/7760/62افزایش حجم ترافیک، آلودگی صوتی و هوایی منطقه

3/800/9090/60تخریب محیط زیست از طریق ساخت و ساز امکانات برای گردشگران ورزشی

تغییر رفتار مردم منطقه در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست و کمک به افزایش طرفداران 
محیط زیست

4/020/9030/72

4/070/8650/65تخریب و آسیب زدن به مناظر طبیعی و بکر منطقه از طریق پخش زباله
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ب��ا توجه به جدول 5 و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مش��خص می ش��ود ک��ه مولفه های »تغییر رفتار 
مردم منطقه در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیس��ت و کمک به افزایش طرفداران محیط زیست« با بارعاملی 
0/72 و »تخریب و آسیب زدن به مناظر طبیعی و بکر منطقه از طریق پخش زباله« با بارعاملی 0/65 مهم ترین 
آثار زیست محیطی گردشگری ورزشی بودند و »حفظ و باال نگه داشتن استاندارد جاده ها و امکانات عمومی به 

لطف گردشگری ورزشی« با بارعاملی 0/59 کم اهمیت ترین مولفه از دیدگاه پاسخ دهندگان بوده است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش، بررس��ی نقش گردش��گری ورزشی در توسعه پایدار ش��هرهای میزبان بود. نتایج تحقیق 
نش��ان داد که گردشگری ورزشی در هر سه بعد، اثرات مثبت و معناداری بر مقصد گردشگری مورد مطالعه دارد 
و از دیدگاه پاس��خ دهندگان توانس��ته به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیس��ت محیطی منطقه مورد مطالعه کمک 

قابل توجهی نماید. 
ب��ا توجه به نتایج به دس��ت آمده، ایجاد مش��اغل جدید )مش��اغل موق��ت، پاره وقت و فصل��ی( و کاهش نرخ 
بی��کاری، مهم ترین عامل توس��عه اقتصادی در مقصد مورد مطالعه بوده اس��ت. معموال با توس��عه فعالیت های 
گردشگری، زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شود و این امر به خصوص برای کشورها و مناطقی که با جمعیت 
جوان و متقاضی اش��تغال روبه رو هستند، مفید اس��ت. با توجه به آمارهای موجود، کشور ایران جمعیت جوانی 
دارد و اس��تان اردبیل نیز در بین اس��تان ها رتبه س��وم در بیکاری جوانان را داراس��ت. بنابراین با جلب گردشگر به 
منطقه هم اش��تغال مس��تقیم مانند آموزش اس��کی، فروش لوازم ورزشی و... ایجاد می ش��ود و هم سایر صنایع 
مانند شرکت هایی که در زمینه کارهای ساختمانی و ساخت هتل و رستوران ها، شرکت های تولید و فروش لوازم 
تجهیزات سفر و چادر، شرکت ها و آژانس های فعال در زمینه گردشگری، شرکت های تولید فرآورده های غذایی 
و .. فعال و از آمار های بیکاری کاس��ته می ش��ود. این نتیجه با یافته های  تحقیق صباغ کرمانی و امیریان)1379( 
همس��و می باشد. از طرفی با توجه به اینکه جش��نواره ورزش های زمستانی در فصل زمستان برگزار می شود و در 
فصول س��رد برخی از فعالیت ها مثل کارهای عمرانی و کش��اورزی در منطقه تعطیل می باش��د، س��اکنان محلی 
در این فصل با ارائه خدماتی نظیر اجاره اتاق، فروش مواد غذایی، صنایع دس��تی و نظایر آن، ش��غلی برای خود 
م��ی یابند. این نتیجه با یافته های پژوهش جاوید و همکاران )1394( که در تحقیق خود مهم ترین اثر اقتصادی 
گردش��گری ورزشی را افزایش س��طح اش��تغال و درآمد بیان کردند) جاوید و همکاران، 1394؛ 13(، یافته های 
هندرس��ون)2007( و گیبس��ون )2011( که در یافته های خود جذب گردشگران ورزشی را باعث ایجاد شغل و 
صرفه اقتصادی برای جامعه میزبان دانس��ته اند )هندرسون، 2007؛ 236 و گیبسون و همکاران، 2011؛ 168( 
و زیتونلی )1386( که گردش��گری ورزش��ی را عاملی برای ایجاد اش��تغال دائم، فصلی و نیمه وقت معرفی کرده 
اس��ت، همسو می باشد )زیتونلی، 1386؛ 3(. در این راستا مارومو و همکاران )2015( نیز با تاکید بر پتانسیل 
و ظرفیت گردش��گری برای اشتغالزایی، بیان می کنند که گردش��گری به طور مستقیم موجب رونق صنایع مرتبط 
با گردش��گری مانند مسکن، حمل و نقل همچنین خدمات فرهنگی و تفریحی می شود و به طور غیر مستقیم به 

خدمات، خرده فروشی، ساخت و ساز و بخش تولید کمک می کند )مارومو و همکاران، 2015 :2(.
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دومین عامل اقتصادی مهم که گردش��گری ورزش��ی با تاثیرگذاری بر روی آن به توس��عه پایدار جامعه میزبان 
کمک می کند، »افزایش درآمد کسبه، مراکز اقامتی، رستوران ها و مراکز جذب گردشگر« بود. وقتی گردشگری 
وارد منطقه ای می شود، الزاما باید هزینه هایی را بپردازد؛ مثل هزینه محل اقامت، هزینه غذا، هزینه تفریحات، 
خرید س��وغات و صنایع دس��تی و ... که در هر کدام از این بخش ها افراد زیادی مش��غول به کار هستند. بنابراین 
باال رفتن میزان درآمد  برای بس��یاری از خانوارها اتفاق می افتد و رش��د چش��گیری در س��اختار اقتصادی جامعه 
میزبان ایجاد می ش��ود که این یافته با پژوهش روش��ه و همکاران1 )2018(، همافر و همکاران)2011( و انجینیو 

مارتین و مورالز2 )2004( همراستا بود.
یکی از بخش های درآمدزایی گردش��گری در محدوده مطالعاتی، تاسیس��ات اقامتی خصوصی از قبیل ویال، 
اتاق، س��وئیت و... می باش��د که ساکنان محلی معموال در ایام تعطیالت یا در زمان رویداد خاصی مثل برگزاری 
جش��نواره ورزش های زمس��تانی منزل مس��کونی و اتاق خالی خود را اجاره می دهند و منبع درآمدی برای س��بد 
اقتصادی خانواده ها فراهم می نمایند- سمندر)1389( نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته است. یکی 
دیگر از عوامل مهم اقتصادی در توسعه پایدار منطقه، »افزایش درآمدهای دولتی از طریق منافع حاصل از اخذ 
مالیات« بود. توسعه مراکز اقامتی و هتل ها و اخذ مالیات و عوارض ساختمانی به هنگام اجازه ساخت و صدور 
مجوزه��ا و دادن امتیازاتی چون آب و برق و گاز و دیگر خدمات مورد نیاز، مهم ترین منبع درآمد س��ازمان هایی 
مانند شهرداری ها، بخشداری ها، نظام مهندسی و... می باشد که در توسعه زیر ساخت ها و آبادانی منطقه مورد 
مطالعه کمک کننده اس��ت. افزایش درآمد خانوارها از طریق فروش تولیدات محلی مانند صنایع دس��تی، عس��ل 
و لبنی��ات محلی و... به گردش��گران از دیگر مولفه های اولویت دار برای توس��عه اقتص��ادی جامعه میزبان از دید 

پاسخ دهندگان بود.
تاثیر گردش��گری و حضور گردش��گران در دگرگونی زندگی و رونق و معرفی برخی از جلوه های فرهنگ بشری 
کش��ور و منطقه مورد بازدید انکار ناپذیر اس��ت. صنایع دس��تی و آداب و رس��وم و هنرهای مردمی نواحی مورد 
بازدید گردش��گران نه تنها زنده می ش��وند، بلکه نشر و گس��ترش می یابند و عالوه بر منابع مادی و رونق اقتصادی 
آن قس��مت، در انتش��ار و تبلی��غ جلوه  های حی��ات معنوی مردم مقاصد گردش��گری نیز موثر اس��ت. همواره بین 
گردش��گری و صنایع دس��تی و تولیدات جوامع میزب��ان نوعی تعامل و همکاری دیده می ش��ود. بدین منظور که 
حضور گردشگران در نواحی و بازدید از کارگاه های تولید صنایع دستی و غرفه ها و نمایشگاه های عرضه کننده آن 
تولیدات، موجب دلگرمی و ایجاد انگیزه در هنرمندان تولید کننده می ش��ود. آنها بخشی از تولیدات دستی مردم 
محلی را به عنوان س��وغات س��فر خریداری می کنند و با خودش��ان به شهر و کشورشان می برند و خود مبلغین و 
مروجین صنایع دستی در دیگر نقاط و سرزمین می شوند این یافته با پژوهش سمندری)1389(، لطفی)1389( 
و خراس��انی)1390( هم سو می باشد. از سوی دیگر، صنایع دس��تی و تولیدات ساکنان محلی به لحاظ شهرت 
و محبوبیت��ی که پیدا می کنند به عنوان جاذبه س��فر و عامل محرک برای گردش��گران بع��دی به این مناطق مطرح 
می ش��وند و در کن��ار دیگر جاذبه های گردش��گری منطقه ایف��ای نقش می کنند. در تایید م��وارد درآمدزایی چون 

1. Roche and et al.
2. Eugenio-Martin, & Morales
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فروش صنایع دستی و تولیدات محلی مانند عسل و کره حیوانی و همچنین تاثیر در اشتغالزایی محلی به صورت 
مختلف که بدان ها پرداخته ش��د، می توان به جواب پاس��خ دهندگان به متغیر مربوطه اس��تناد نمود که آنها نقش 

تولیدات محلی و صنایع دستی را در افزایش درآمد خود تایید کردند.
هرچند گردش��گری ورزش��ی آثار اقتص��ادی مثبت زیادی در توس��عه پایدار جوام��ع میزب��ان دارد، اما به نوبه 
خ��ود برخی آث��ار منفی را نیز بر جای می گذارد؛ به عنوان مثال، هر چند اش��تغال زایی به عنوان یک پدیده مثبت 
گردشگری ورزشی در محدوده مطالعاتی ما قابل طرح و به نوبه خود در این مقطع زمانی مورد تحسین و تمجید 
نیز می باش��د، اما برخی دل نگرانی ها در این زمینه وجود دارد. چنان که مش��اغل مربوط به گردشگری ورزشی، 
بیش��تر فصلی و کوتاه مدت هس��تند و هیچگونه تضمینی برای آینده ندارند و با تعطیلی یا اتمام رویداد، بیکاری 
مشاغل مرتبط به آن را به همراه دارد)وثوقی و همکاران، 1390؛ 3(. این امر می تواند موجب بروز مشکالتی در 

جوامع از جمله سرخوردگی ناشی از بیکاری پایان رویداد گردد.
 پیشنهاد می شود با برنامه ریزی صحیح از پتانسیل های موجود در این صنعت در سایر فصل ها نیز با برگزاری 
جش��نواره های مختلف ورزش های بومی محلی و رویداد های ورزش��ی مثل اس��ب سواری، ورزش های هوایی، 
رالی، تورها و اردوهای ورزش��ی و... در زمان ها و مکان های مختلف بهره گیری ش��ود و اش��تغال پایدارتری در 
ای��ن صنعت ایجاد گردد. افزای��ش هزینه های زندگی مانند هزینه کاال و خدمات در منطقه و افزایش قیمت زمین 
و امالک به عنوان یکی دیگر از پیامدهای منفی اقتصادی گردش��گی ورزش��ی است که بر زندگی ساکنان محلی 
کم درآمد اثرگذار بوده است. تورم و افزایش هزینه های زندگی و ازدحام بیش از حد فعالیت های گردشگری در 
یک منطقه ممکن اس��ت منجر به نابودی یا زوال س��ایر فعالیت های اقتصادی گردد و یک عدم تعادل اقتصادی 
ایجاد ش��ود. معموال در بیش��تر مقاصد گردشگری به دلیل حضور گردش��گر و با توجه به ضعف نظارت و کنترل 
س��ازمان های متول��ی دولت��ی، قیم��ت کاال و خدمات باال م��ی رود. این وضعیت از س��ویی اجح��اف به حقوق 
گردش��گران اس��ت و می تواند باعث نارضایتی آنان گردد و از س��وی دیگر، از قدرت خرید بس��یاری از س��اکنان 
محلی با درآمد پایین کاس��ته خواهند ش��د. بنابراین پیش��نهاد می ش��ود برای جلوگیری از ت��ورم و افزایش قیمت 
در مناطق رواج گردش��گری ورزش��ی، کنترل و نظارت بر قیمت ها تش��دید گردد. در تایید ای��ن یافته می توان به 
یافته های پژوهش هریتز و رس )2012( با عنوان »تأثیرات مشاهده شده گردشگری ورزشی در جامعه میزبان در 
ایندیاناپلیس1 « اشاره کرد که به اثرات مثبت و منفی گردشگری ورزشی بر جامعه میزبان تاکید کردند. همچنین، 
گالدین��ی )2007( در یافته تحیق خود بیان کرده که گردش��گری عالوه ب��ر آثار مثبت اقتصادی، به نوبه خود آثار 
منف��ی اقتص��ادی را نیز در پی دارد که از جمله آنها می توان به افزایش تقاضا، قیمت زمین و مس��کن، اجاره بها و 

شاخص قیمت کاالها اشاره کرد )گالدینی، 2007؛ 108(.
کمتری��ن اهمی��ت در بعد اقتصادی مربوط به ش��اخص جلوگی��ری از مهاجرت جوانان و فع��االن اقتصادی به 
شهرها و مناطق دیگر بود. هرچند ساکنان محلی و بویژه جوانان معموال با به دست آوردن فرصت های شغلی و 
منبع درآمد، انگیزه ماندگاری بیش��تری در زادگاه خود پیدا می کنند و عالقه ای به مهاجرت به کالنش��هر ها برای 
پیدا کردن ش��غلی ندارند، اما در این مطالعه به نظر می رس��د هنوز فرصت های ش��غلی زیادی در جامعه میزبان 
1. Indianapolis
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برای ساکنان فراهم نبوده است.
در مجموع با توجه به ادبیات و یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که از نظر اقتصادی گردشگری ورزشی 
به مراتب بیشتر از آنچه در گمان آید، سود آور است. در واقع، امروزه صنعت گردشگری شدیدا جریان سرمایه ها، 
درآمد ها و هزینه ها را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. هم اکنون بیش��تر از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی دیگر در 
جهان موجب حرکت سرمایه ها و انتقال پول شده است. پولی که مسافر در بخشی از کشور خود خرج می کند، 
در وهله نخس��ت موجب تحوالتی مثبت در وضع اقتصادی اهالی همان محل می ش��ود، ولی از آنجایی که هر 
ناحیه گردشگر پذیر نمی تواند همه نیازهای گردشگران را برآورد نماید و موسساتی که با مسافران سر و کار دارند 
به خرید مایحتاج از س��ایر نواحی دس��ت می زنند، بنابراین پول در سایر نقاط کشور نیز جریان پیدا می کند. پس 
می توان گفت مردم س��اکن در مقاصد گردش��گری به طور مستقیم و ساکنان سایر قسمت ها به طور غیر مستقیم 
از درآمد های حاصله برخوردار می ش��وند. به طور کلی، تنها رفت و آمد گردش��گران و تهیه لوازم مورد نیازش��ان 
موجب رونق اقتصادی جوامع میزبان گردش��گری نمی ش��ود، بلکه ایجاد تاسیس��اتی مانند مهمانس��را، اردوگاه، 
اماک��ن تفریحی، محل های غذاخوری و که گاهی مورد اس��تفاده اهالی بومی نیز قرار می گیرد، در ش��کوفایی و 
توس��عه اقتصاد محلی و منطقه ای موثرند. با رونق گردشگری در یک مقصد، معموال پول از یک واحد اقتصادی 
ب��ه واحد ه��ای دیگر نیز منتقل می ش��ود و به این ترتیب س��اکنان جامع��ه میزبان به منبع تازه ای از درآمد دس��ت 

می یابند. این امر افزایش توان خرید و رشد اقتصادی و رفاه مردم را در پی خواهد داشت.
گردشگری بزرگترین عامل انتقال شیوه های زندگی و رفتار اجتماعی ملتی بر ملت دیگر است. گردشگرانی که 
به سرزمین ها و مقاصد گوناگون سفر می کنند، تحت تاثیر شیوه لباس پوشیدن، الگوی غذایی، آداب رسوم و... 
ساکنان محلی قرار می گیرند. در بررسی بعد اجتماعی توسعه پایدار، شاخص »مبارزه با تبعیض قومی و نژادی و 
کمک به پذیرش تفاوت های اجتماعی- فرهنگی« و »افزایش تبادل فرهنگی و تعامالت بین مردم و گردشگران« 
مهم ترین نقش گردش��گری ورزش��ی در توس��عه اجتماعی جامعه میزبان بود که با پژوهش )سلیمی باوندپوری، 

1395( و ضراب)1389( همراستا می باشد.
گردش��گران طی مس��افرت در مقصد با افراد و قومیت های مختلف آشنا می شوند و این آشنایی عالوه بر اینکه 
موجب تغییر نگرش در آن قوم و ملت می گردد، شالوده و اساس دوستی و صفا بین مسافران و افراد محلی را پایه 
ریزی می کند و منجر به همبس��تگی های قومی می گردد. مبادالت فرهنگی ناش��ی از گردشگری ورزشی از یک 
س��و می تواند موجب اشاعه فرهنگ بومی در میان گردش��گران و به واسطه آن ها درجوامع دیگرگردد  و از طرفی، 
دریافت خصوصیات بارز فرهنگی و اجتماعی برجس��ته گردش��گران ورزش��ی می تواند موجب توس��عه فرهنگی 
جامعه میزبان ش��ود. همچنین گردش��گری عالوه بر اینکه به عنوان منبع درآمد و اش��تغال زایی مطرح اس��ت، در 
عین حال می تواند راهی برای آش��نا ش��دن با نحوه زندگی سایر مردم، اقوام، عقاید و آداب و سنن و فرصتی برای 
گاهی های الزم زندگی باش��د- هرچند از پیامدهای منفی و س��وء اثرات اجتماعی و فرهنگی آن  افزایش درک و آ
نباید غافل شد. یکی از این پیامد ها که یافته های این تحقیق نیز آن را تایید می کند شاخص »رواج فرهنگ غریبه 

و الگو برداری و مصرف گرایی ساکنان محلی از گردشگران« بود.
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از جمله پیامد های گردش��گری ورزشی در مقاصد گردشگری، تاثیر آن در زندگی ساکنان محلی است. تغییر 
در رفتارها و بعبارتی تغییر در آداب و س��نن برخی از س��اکنان محلی و گرایش و تمایل آنها به س��مت الگو ها و 
شیوه جدید که تا حدودی همسو و مطابق با فرهنگ جامعه گردشگران باشد، در مقاصد گردشگری و گردشگری 
ورزش��ی قابل مالحظه اس��ت. این تاثیر می تواند هم جنبه مثبت و هم منفی داش��ته باش��د. به عنوان مثال، ورود 
گردش��گران ورزشی و ورزش��کاران که به نوعی س��بک زندگی فعالی دارند، می تواند باعث الگو برداری جوانان 
از آنها و ترغیب به س��مت ورزش و س��بک زندگی فعال و بانشاط باش��د، اما از سویی همین جوانان با شیوه های 
زندگی جدید و کاالهای لوکس و جذابی که گردش��گران به همراه خود وارد منطقه می کنند، آش��نا می ش��وند و 
گاهی و اطالعات پایین، تبعات  ممکن اس��ت به تقلید و الگو برداری از آنها روی  بیاورند و در مواردی به دلیل آ

منفی به همراه داشته باشد. 
از جمل��ه اثرات اجتماعی گردش��گری، تغییراتی اس��ت که در زندگ��ی مردم جامعه میزب��ان رخ می دهد. این 
تغییرات بیش��تر به علت تماس مس��تقیم اهالی و ساکنان محلی و گردش��گران صورت می گیرد و شامل تغییراتی 
است که درآداب و رسوم، فرهنگ و هنر و معماری و... ساکنان محلی جامعه میزبان رخ می دهد. این وضعیت 
را بوی��ژه در ط��رز تفکر و ش��یوه های زندگی و مصرف نس��ل جوان منطقه بیش��تر می توان مش��اهده کرد. صنعت 
گردش��گری عالوه بر زنده نگهداش��تن یا تجدید حیات آداب و رسوم ساکنان محلی باعث نشر و گسترش آن نیز 
می ش��ود. همچنین ایجاد عالقه و انگیزه س��اکنان محلی به سنت هایی که از گذشته به آنها به ارث رسیده است، 

در پی دارد.
تحقیقات انجام گرفته در مناطق گردشگرپذیر مبین این واقعیت است که در گیر و دار پدیده گردشگری با همه 

محاسن آن، افزایش برخی ناهنجاری ها و بزهکاری ها در جامعه میزبان نیز به چشم می خورد.
در بس��یاری از مناطق جهان، زیبایی های طبیعی و جذابیت های محیط زیس��ت علت اولیه اصلی برای جذب 
گردشگران و توسعه صنعت گردشگری بوده است. در بین شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار، شاخص 
» تغییر رفتار مردم منطقه در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست و کمک به افزایش طرفداران محیط زیست« 
مهم ترین تاثیر گردش��گری ورزش��ی در توس��عه پایدار منطقه مورد مطالعه از دید پاس��خ دهندگان بود. با رفت و 
آمد گردش��گران و معاشرت و برخوردشان با س��اکنان محلی نحوه نگاه و نگرش مردم محلی تغییر پیدا می کند. 
به ویژه اینکه س��اکنان محلی به خوبی دریافته اند که وجود زیبایی ها و ظرفیت های محیطی باعث می ش��ود که 
گردشگران بیشتری به منطقه بیایند و برای آنها منافع اقتصادی و اجتماعی به همراه آورند. پس باید به سهم و توان 
خود در حفظ و نگهداری محیط زیست خود تالش کنند. امروزه بیشتر ساکنان محلی جامعه میزبان گردشگری 
پذیرفته اند که اگر می خواهند گردش��گر بیش��تری داشته باش��ند و از کنار گردشگر، سود و درآمد بیشتری کسب 
کنند، باید محیط زیست خودشان را بهتر نگهداری و محافظت نمایند. از دیگر اثرات مثبت گردشگری ورزشی 
در بعد زیس��ت محیطی، اختصاص بخشی از درآمد های گردشگری به محافظت از جذابیت های طبیعی است 
که یکی از مهم ترین دالیل جذب گردش��گران ورزش��ی به شمار می رود. حفظ منابع طبیعی و افزایش پارک ها و 
امکانات تفریحی و س��رگرم کننده در منطقه با انگیزه رش��د گردشگر ورزشی و حضور بیشتر آنان، از راهکارهای 
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توسعه زیست محیطی گردشگری ورزشی به حساب می آید. 
گسترش و توسعه گردشگری در مقاصد گردشگری ورزشی، خواه ناخواه اثرات و پیامدهایی بر محیط زیست 
بجای خواهد گذاش��ت و می تواند مشکالت و مسائلی را برای ساکنان محلی مانند تخریب جنگل ها و پوشش 
گیاه��ی، ایج��اد س��ر و صدا و افزایش حجم ترافیک، آس��یب و از بی��ن بردن مزارع و باغات و پخ��ش زباله در در 
مناطق بکر به بار آورد. یافته های تحقیق حاضر نیز نش��ان می دهد گردش��گری ورزشی در برخی از موارد باعث 
تخریب و آسیب زدن به مناظر طبیعی و بکر منطقه از طریق پخش زباله و افزایش حجم ترافیک، آلودگی صوتی 
و هوایی منطقه شده است. این نتایج با یافته های پژوهش هریتز و روس )2010( درباره نقش گردشگری ورزشی 
در افزای��ش حج��م ترافیک و ایج��اد اختالل در زندگی روزمره س��اکنان محلی همخوانی دارد. بنابراین پیش��نهاد 
می شود مسئوالن و سیاستگذاران زیربط با برنامه ریزی درست و مکان یابی مناسب برگزاری جشنواره و همچنین 
اختص��اص حمل و نقل عمومی مش��کالت مربوط را حل کنند یا به حداقل برس��انند. در عین حال مس��ئوالن و 
مدیران برگزاری رویدادهای مختلف و س��ازمان ها و آژانس های مرتبط می توانند از طریق آماده س��ازی و پخش 
تراکت و بنر یا با تهیه و پخش فیلم و عکس درباره اهمیت حفظ محیط زیست، فرهنگ سازی الزم را برای حفظ 

و به حداقل رساندن خسارت های وارده به انجام رسانند. 
یکی دیگر از ش��اخص های توس��عه زیس��ت محیطی گردشگری ورزش��ی، توجه و باال نگه داش��تن استاندارد 
جاده ها و امکانات عمومی می باش��د. در واقع، پیش نیاز توس��عه صنعت گردشگری و گردشگری ورزشی توسعه 
زیرساخت هاست. ایجاد تسهیالت و خدمات عمومی، توسعه راه ها و جاده های مناسب با تابلو ها و راهنماهای 
کارس��از و موثر، وس��ایل حمل و نقل درون ش��هری و برون ش��هری و امکانات بهداش��تی، پیش بینی مربوط به 
حفاظت و ایمنی مقاصد گردش��گری و... جملگی برای توسعه این صنعت ضروری هستند. بیشتر مطالعاتی که 
در مورد رویداد های ورزش��ی و گردش��گری برخاس��ته از آن انجام گرفته، به فوائد دائمی و بلند مدت مثل توسعه 
تس��هیالت و زیر بنا ها، بازس��ازی شهرها، اعتبار بین المللی، بهبود رفاه عمومی، رشد گردشگری و اشتغال زایی 

تاکید داشته اند )رز و اسپیگل، 2011؛ 92(.
در نهای��ت، ب��ا توجه به نتای��ج تحقیق حاضر و همچنین یافته های س��ایر تحقیقات درباره نقش گردش��گری و 
گردش��گری ورزشی در توس��عه پایدار مقاصد گردشگری ورزشی، پیشنهاد می ش��ود در تحقیقات آینده مطالعه  
عمیقی درباره نقش گردش��گری در توس��عه تک تک ابعاد توسعه پایدار مانند نقش گردشگری ورزشی در توسعه 
اقتصادی مقاصد گردشگری ورزشی صورت گیرد. از طرف دیگر، باتوجه به تاکید برخی از پژوهش ها بر  اثرات 
مثبت و منفی گردشگری ورزشی در جوامع میزبان، پیشنهاد می شود مطالعه ای در زمینه اثرات منفی گردشگری 

ورزشی در جوامع میزبان و راهکارهای تقلیل و مقابله با این اثرات صورت گیرد. 
امید اس��ت میزبان��ان رویدادهای ورزش��ی به ویژه ورزش های زمس��تانه، مس��ئوالن برگزاری، ش��هرداری ها، 
فرمانداری، اس��تانداری و کلیه س��ازمان ها و ارگان های که به نوعی با برگزاری این قبیل رویداد در ارتباط اند، از 
نتایج و یافته های پژوهش حاضر در سطح کشور استفاده کنند تا با نگاهی باز نه تنها به جنبه های اقتصادی، بلکه 
همه ابعاد توس��عه پایدار را در نظر بگیرند و بتواند در جهت رفع نیازهای اساس��ی مردم در زمینه مسکن، حمل و 
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نقل، فراغت و ... به گونه ای اقدام نمایند که ش��هر قابل س��کونت و زندگی، از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر 
اجتماعی دارای برابری باشد و به محیط زیست آسیبی نرسد. 

در پژوهش حاضر س��عی بر آن بوده که به این س��وال پاسخ داده شود که گردشگری ورزشی چه تاثیری بر روی 
توسعه پایدار شهر میزبان می تواند داشته باشد، اما در پاسخ به این سوال محققان با مشکالت و محدودیت هایی 
مانند عدم همکاری یا همکاری ضعیف برخی از نمونه آماری، س��ن پایین بیش��تر ورزشکاران و شرکت کنندگان 
در جش��نواره و اطالعات کم آنه��ا در زمینه موضوع تحقیق، عالقه و انگیزه پایین برخی افراد برای پاس��خ دادن و 
وقت گذاش��تن برای پرکردن پرسش��نامه و عدم دقت در تکمیل برخی از پرسشنامه ها و یا ناتمام گذاشتن آن رو به 

رو بودند.
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