
  

 مدیریت و توسعه ورزشدوفصلنامه 
 8، پیاپی اول، شماره پنجمسال 

 

 

 و کارشناسان رانیبر نظرات  مد دیمنطقه آزاد ارس با تاک یورزش یتوسعه گردشگر یها چالش

 
 3یشجاع یری، محمد خ2 انیعسکر بای،فر1*یاوری وسفی

 

 11/2/91رش: تاریخ پذی                      11/9/99تاریخ دریافت:        
 

 

 چکیده

 دیمنطقه آزاد ارس با تاک یورزش یتوسعه گردشگر هایچالش لیه با هدف شناخت و تحلطالعم نیا  :هدف

 منطقه آزاد ارس به اجرا درآمد.  یو ورزش یو کارشناسان گردشگر رانیبر نظرات مد

با استفاده از روش  یه آماربه عنوان نمون یو ورزش یو کارشناسان گردشگر رانینفر از مد 121 :شناسی روش

 یورزش گردشگری توسعه عوامل پرسشنامه از هاداده یگردآور یانتخاب شدند. برا یتصادف یرگینمونه

(99/1=α.استفاده شد ) 

عوامل اطالع رسانی و ارتباطات، تسهیالت زیرساختی، گردشگری و میراث  ریبا توجه به نتایج، تاث :ها یافته

 داریمنطقه آزاد ارس معن یورزش یو تفریحات سالم و تربیت بدنی بر توسعه گردشگرفرهنگی، خدمات ورزشی 

داشت. عوامل موثر بر  جودتفاوت و یورزش یمطلوب عوامل مؤثر بر گردشگر تیموجود و وضع تیوضع نیبود. ب

دشگری و گردشگری ورزشی به ترتیب اولویت منابع طبیعی، اطالع رسانی و ارتباطات، تسهیالت زیرساختی، گر

 باشند. میراث فرهنگی، خدمات ورزشی و تفریحات سالم، تربیت بدنی می

و  طراحی طبیعی، منابع های پتانسیل از مناسب و بهینه استفاده با تواند می ارس آزاد منطقه :گیری نتیجه

 و ارتباطات فناوری از گیری بهره زیرساخت ها، توسعه در سرمایه گذاری راهبردی، و متنوع های اجرای برنامه

 .شود تبدیل ورزشی توریسم حوزه در مهم گردشگری قطب یک به ورزشی رویدادهای میزبانی

 .آزاد ارس منطقه، گردشگری ورزشی گردشگری، های کلیدی: واژه
 

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه اریاستاد .1

 زیدانشگاه تبر اریدانش. 2

 یورزش تیریکارشناس ارشد مد. 9

 Yavarif@yahoo.com: نویسندۀ مسئول نشانی الکترونیک
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مقدمه 
از  یکیبه  راخیدر چند دهه  یصنعت گردشگر

کشورها  یاقتصاد تیفعال های  بخش نیتر مهم

اصطالحاً  ایو  یشده است. گردشگر لیتبد

صنعت مولد شغل و  نیدوم سم،یصنعت تور

 نی. به همباشدیبعد از صنعت نفت م هیسرما

 ها،از دولت یاریبس ریاخ هایدر دهه لیدل

 تیبا حساس راننظ و صاحب یاقتصاد نمسئولی

 و اندهآورد یصنعت رو نیبه گسترش ا یشتریب

 یاز بازار جهان یشتربی سهم هستند تالش در

جوامع خود به ارمغان ببرند  یصنعت را برا نیا

 یورزش ی(. گردشگر1991)شجاعی و همکاران، 

که  دیآ یمبه حساب  یاز صنعت گردشگر یجزئ

 ییاسامناسب و شن یاصول یزیر با برنامه تواند یم

در  یآن، نقش مؤثر یها تیو محدود ها تیمز

بر  یبه اقتصاد مل یو تنوع بخش یتوسعه مل

(. 1981 لنا،یا یعهده داشته باشد )خبرگزار

از  ای¬ورزشی در اساس گونه یگردشگر

 با و ورزشگردشگری است که در حوزه 

 و مثبت پدیده یک عنوان به آن از مندی¬بهره

(. با 1989 ،شکری) کند¬می عمل ملی، فرا

معاصر  یورزش از ملزومات زندگ نکهیتوجه به ا

 نتری ( و به عنوان بزرگ1982 ،یبوده )احسان

 استجهان شناخته شده  یاجتماع ¬دهیپد

 گردشگری آن تبع به( 2119 ، کوساسی)

مورد  یاز انواع گردشگر یکیبه عنوان  یورزش

واقع شده )علمدار،  ادنی مردمالقه و استفاده ع

 یورزش یگردشگر قی( و آنان از طر1981

یاجتماع ،یهمانند وفادار ییها و ارزش ها یژگیو

 برابری و شدنداوطلب  ،ینبیواقعخود  شدن،

؛ 2119)چن ،  کنند یرا کسب م یتجنسی

 ریاخ های¬(. همچنین در سال2112،  تیاسم

رآمد، کاهش ساعات و د شیعواملی همچون افزا

 ،تحرکی¬یب الت،یتعط شیافزا ،یکار یروزها

ۀ رشد و توسع ،یزندگ یباال رفتن استانداردها

 و حمل و هاراه ۀتوسع ،تکنولوژی رشد ارتباطات،

 یمردم را به سمت گردشگر ها¬ازین رتغیی و نقل

؛ 2112و زانگ ،  تونی) استو ورزش سوق داده 

ت موجود، حدود (. بر اساس اطالعا2112باز ، 

در جهان  یصنعت گردشگر دیدرصد از فوا 92

 شیاختصاص دارد. پ یورزش یبه گردشگر

که  دهدیصورت گرفته نشان م هایینیب

 یدرصد 9رشد  2121و سفر تا سال  یگردشگر

 نای کهرا در جهان خواهد داشت و جالب آن 

 11رقم  یورزش یدر مورد گردشگر ینبیشیپ

و همکاران،  فردنی)مع دهدیرا نشان م یدرصد

1991.) 

گردشگری و ورزش ارتباط متقابل، تنگاتنگ     

ای که  گونه و تأثیرگذاری روی هم دارند، به 

ورزش حجم قابل توجهی از افراد را به سفر وا 

دارد و رویدادهای بزرگ ورزشی، به خودی  می

ای کشورها به  های دوره ترین جاذبه خود از مهم

 ¬به سزایی در وجهه حساب آمده و تأثیر

 ،یمیزبان دارد )ناصر ورهایکش گردشگری

خود  قی( در تحق2112(. سوارت و باب  )1929

به حداکثر منافع  یابی¬دست یکه برا افتندیدر

و  یدو بخش گردشگر نیو اتحاد ب وندیپ ایو مزا

منابع  میهماهنگ، تقس یزری¬ورزش، برنامه

و  ریدرگ یها سازمان نیو اطالعات در ب یمال

 یضرور ها¬زمیمکان نییها و تع فرصت صیتشخ

 یورزش یاست. همچنین اثرات مثبت گردشگر

 ،ی/ تجاریاثرات گردشگر ،یشامل: اثرات اقتصاد

اثرات  ،یاثرات روان ،یطی/ محیکیزیاثرات ف

، است )پروس و سولبوگ یتیری/ مدیاسیس

(. در ضمن 2119؛ کورتزمن و زوحار ، 2112
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قیم حضور گردشگران فواید کوتاه مدت و مست

میزبان کسب پول و ثروت و  شورورزشی در ک

های شغلی و فواید بلندمدت و  ایجاد فرصت

های  غیرمستقیم آن، رشد و توسعه زیرساخت

صنعتی و اقتصادی کشورها است؛ که این امر از 

طریق حضور متمادی و مستمر گردشگران در 

و  یزدی پاپلی) شود¬مناطق مختلف حاصل می

نمود  یانب توان¬(. بر این مبنا می1989 ،ییسقا

که گردشگری ورزشی در عصر حاضر یکی از 

های مهم گردشگری برای کشورها در جذب  اهرم

 لیدل نیسرمایه و درآمد است و به هم

 عیبخش رو به رشد سر کی یورزش یگردشگر

 (.1998است )گیبسون ،  یجهان سمیصنعت تور

 یگردشگر ¬توسعه یبرا یادیعوامل ز    

 دهنده،¬تحت عنوان عوامل سوق یورزش

 هر واقع در. دارند وجود بازدارنده و کننده¬جلب

است که گردشگر در  یکاال و خدمات دارای مقصد

 انتخاب را ها¬از آن یکیاثر عوامل گوناگون 

 ت،یسن، درآمد، شخص زه،ی. انگکند¬می

هستند که  یعواملاز جمله  ها¬نهیمسافت، هز

 ¬زهی. انگارندگذ¬یم ریبر انتخاب مقصد تاث

از  زین یستیتور یتماشاگران که رفتارها یاصل

 یدنبال کردن باز دهند،¬یخود نشان م

( در 2112)  دی(. و2111)گیبسون،  باشد¬یم

 ت،یموقع ،ییایجغراف دگاهیخود از د قیتحق

و  ها یمناسب را از توانمند طیمکان و مح

 یورزش یگردشگر  توسعه یبرا یاصل یها هیپا

 لو¬ی( و نق1982نوبخت ) قی. تحقداند یم

از  ناشی عوامل که داد¬( نشان 1989)

عوامل  ،یحیتفر های¬تیو فعال ها¬یسرگرم

از  یعوامل بازدارنده ناش ،یبدن تیمربوط به ترب

از خدمات  یموانع و مشکالت، عوامل ناش

و  یفرهنگ- راثیعوامل مربوط به م ،یورزش

ساخت  ریاز امکانات ز یعوامل ناش ،یگردشگر

 یو عوامل ناش یعیاز منابع طب یها، عوامل ناش

و ارتباطات به ترتیب از  یاز خدمات اطالع رسان

 یورزش گردشگری ¬جمله عوامل مهم در توسعه

و  ونسکوی دییبودند. از سوی دیگر طبق تا

از ده کشور  یکی رانیا یجهان یسازمان گردشگر

و  یگردشگر های¬از نظر جاذبه ناول جها

 یعیطب های¬تیکشور از نظر جذاب نیپنجم

(. با این 1988 ،ی)جاروندی و فرقان باشد¬یم

دارا بودن  رغم¬یعل ران،یوجود درآمد کشور ا

از لحاظ  ،یگردشگر یباال اریبس های¬لیپتانس

رتبه هشتادونهم و از نظر جذب  ییدرآمدزا

و جزء  ردهک احراز را هفتادم ¬رتبه سمیتور

زمینه محسوب  عقب افتاده در این یکشورها

 یشده و در قعر جداول آمار سازمان جهان

 ،یزارع قیقرار گرفته است )صد یجهانگرد

علل کسب این  نتری¬از مهم یکی(. 1981

مناسب و  یزری¬توان عدم برنامه جایگاه را می

دانست. به  نهیزم نیالزم در ا قاتیبر تحق یمبتن

و ورزش کشور  یگردشگر خشب رسد¬ینظر م

 ¬و توسعه یریرا در جهت شکل گاهتمام الزم 

صنعت در کشور از خود نشان نداده است به  نای

 بینطوری که بر اساس نتایج گزارش شده 

 هشت مولفههای مطلوبو  موجود وضعیت

 تفاوت کشور ورزشی یگردشگر صنعت ¬گانه

 متخصصیندارد و در این زمینه  وجود دارینیمع

 در عالی مدیران ،ورزشو  یگرگردش

 در عالی مدیرانو  یگردشگر یسازمانها

مشابهی داشتند  هگادید ورزشی سازمانهای

(. در ضمن 1991فرد و همکاران،  نی)مع

و  یتوجه کاف زین نیپژوهشگران و محقق

 طوری به اند،¬حوزه نداشته نیبه ا ای¬ستهیشا
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 یاندک های¬که تاکنون در داخل کشور پژوهش

  .حوزه انجام شده است نیدر ا

مناطق آزاد تجاری، محدوده از طرفی      

از  یحراست شده کشور بوده و از شمول برخ

باشند و با  کشور خارج می یمقررات جار

 یها تیمعاف رینظ ییایاز مزا یرگی¬بهره

عدم  ،یسود و عوارض گمرک یبخشودگ ،یاتیمال

و مقررات  یادار ،یارز دیزا فاتیوجود تشر

در  عیسهولت و تسر نیو همچن ریدست و پاگ

 هیصادرات و واردات با جذب سرما یندهایفرآ

به توسعه  یو انتقال فناور یخارج یگذار

با  انیم نی. در ادینما یکمک م یاصل نیسرزم

که موضوع اقتصاد، تجارت و  نیعنایت به ا

های  در منطقه آزاد ارس با ویژگی یگردشگر

 های¬تیمنحصر بفرد آن مطرح است و فعال

ورزش  ،یورزش همگان فیدر سه ط یورزش

 نیبرای آن تدو یورزش سمیو تور یقهرمان

موجود در  یها فرصت رغمیاست، اما عل دهیگرد

که منطقه آزاد ارس تا  رسد یمنطقه، به نظر م

 یواقع گاهیبه جا یکنون در جذب گردشگر ورزش

است. از این رو تعیین عوامل  افتهیخود دست ن

 های¬شو چال یورزش یگردشگر  موثر بر توسعه

آن در منطقه آزاد ارس مهم و اساسی  یفرارو

و رشد  تیبه تقو یتواند کمک مناسب بوده و می

در منطقه داشته و  یجذب گردشگر ورزش

منطقه آزاد نیز در  نیبه مسئول تواند¬یم

مناسب  های¬برنامه ستهیشا یو اجرا یطراح

 .یاری رساند یورزش یگردشگر
 

 شناسی پژوهش روش

 یلیتحل یصفحاضر از نوع مطالعات تو پژوهش

 یتوسعه گردشگر های¬است که در آن چالش

بر نظرات   دیمنطقه آزاد ارس با تاک یورزش

و کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفت.  رانیمد

و  رانیشامل مد قیتحق نیا آماری ¬جامعه

 یکارشناسان اداره ورزش و جوانان و رؤسا

و کارشناسان ادارات  رانیمد ،یورزش های¬اتیه

و کارشناسان  رانیو مد یردشگرو گ یفرهنگ

منطقه آزاد ارس به  یدفاتر فعال خدمات مسافرت

نفر بودند و با توجه به جدول مورگان  191تعداد 

 ¬وهینفر به عنوان نمونه با استفاده از ش 122

انتخاب شدند.  یتصادف یرگی¬نمونه

 ازداده ها و اطالعات با استفاده  آوری¬جمع

ۀ وثر بر توسعم های¬چالش نییپرسشنامه تع

 99کرونباخ  ی( با آلفا1982نوبخت ) یگردشگر

که شامل شش عامل با  صورت گرفت درصد

و  هیتجز ی. برابود ای مقیاس لیکرت پنج گزینه

در سطح آمار  قیتحق نیا یها داده لیتحل

انحراف  ،یمرکز یاز شاخص ها یفیتوص

ها، رسم نمودارها و  داده شیاستاندارد، نما

مانند  یهای افراد جامعه آمار یژگیبرای و یفراوان

 تیو سابقه فعال التیتحص زانیم ت،یسن، جنس

از آزمون  یاستفاده شد. در بخش آمار استنباط

جهت مشخص کردن  رنفیکلموگروف اسم

 زانیم یبررس یها، و برا داده عیبودن توز یعیطب

 یاز عوامل با توسعه گردشگر کیهر  ریتأث

 یو برا یا نهتک نمو tاز روش آزمون  یرزشو

از آزمون  یعوامل مؤثر بر گردشگر یبند تیاولو

و با استفاده از نرم  α<19/1در سطح  دمنیفر

 .رفتیانجام پذ 21نسخه  spssافزار 

 

 های پژوهش یافته

 ها نشان داد که میانگین تجزیه و تحلیل داده

 سال، 99/99±29/9 برابر آزمودنی ها سن

 برابر سن نبیشتری سال و 29 برابر سن کمترین

و ورزشی فعالیت سابقه بود و برای سال 99
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. بود سال 92/9±91/2 برابر میانگین گردشگری

درصد مرد و  29های مورد بررسی،  از کل نمونه

از نظر مدرك تحصیلی  درصد زن بودند. 29

درصد مدرك  9/22درصد فوق دیپلم،  8/11

درصد مدرك کارشناسی  2/22کارشناسی و 

درصد  99لحاظ رشته تحصیلی  ارشد داشتند. از

درصد در رشته تربیت  9/22در رشته  مدیریت، 

تحصیل  ها درصد در سایر رشته 9/12بدنی و 

در ادامه برای بررسی طبیـعی بودن کرده بودند. 

اسمیرنوف –ها از آزمون کولموگروفتوزیع داده

داری  استفاده شده است. با توجه به سطوح معنی

مشخص شد که ( p>19/1به دست آمده )

های به دست آمده دارای توزیع طبیعی بوده  داده

توان برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار  و می

 پارامتریک استفاده کرد.

 

 اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها–نتایج آزمون کولموگروف .1جدول

 های عواملداده
مطلوب وضعیت وضعیت موجود  

 داریمعنی Zآماره  داریمعنی Zآماره 

 122/1 191/1 219/1 298/1 تاثیرتسهیالت زیرساختی بر گردشگری ورزشی

 129/1 228/1 912/1 829/1 تاثیرمنابع طبیعی بر گردشگری ورزشی

تاثیراطالع رسانی وارتباطات بر گردشگری 

 ورزشی
291/1 182/1 199/1 199/1 

تاثیرخدمات ورزشی وتفریحات سالم 

 یبرگردشگری ورزش
111/1 118/1 219/1 121/1 

تاثیر گردشگری ومیراث فرهنگی برگردشگری 

 ورزشی
211/1 191/1 228/1 129/1 

 129/1 281/1 199/1 298/1 تاثیر تربیت بدنی بر گردشگری ورزشی

 
برای بررسی تاثیر عوامل تسهیالت زیرساختی، 

منابع طبیعی، اطالع رسانی و ارتباطات، خدمات 

سالم، گردشگری و میراث  ورزشی و تفریحات

فرهنگی و تربیت بدنی در وضعیت موجود بر 

توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس از 

ای استفاده شد. با توجه به یک نمونه tآزمون 

بودند، مقدار  9تا  1این که دامنه نمرات بین 

در نظر گرفته شد و در صورتی  9متوسط  برابر 

اشد، نشان دهنده ب 9که میانگین متغیر بیشتر از 

نشان دهنده  9تاثیر بیشتر و میانگین کمتر از 

تاثیر کمتر است. در مورد تأثیر عوامل مختلف بر 

گردشگری ورزشی با توجه به مقادیر بدست 

به جز عامل همه عوامل  مشخص شد کهآمده 

داری بر گردشگری تأثیر معنیمنابع طبیعی 

 از طرفی چون میانگین به دستورزشی دارند. 

به جز عامل منابع طبیعی همه عوامل آمده برای 

است، نتیجه گرفته  9در وضعیت موجود کمتر از 

شود که میزان تأثیر عوامل یاد شده بر  می

گردشگری ورزشی در وضعیت موجود بطور 

 باشد. تر از حد متوسط می داری پایین معنی
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 ورزشی در وضعیت موجود ای تاثیر عوامل بر گردشگری تک نمونه tنتایج آزمون  .2جدول 

 میانگین تعداد عوامل
انحراف 

 معیار
t 

درجه 

 آزادی
 داری معنی

 111/1 119 -812/19 921/1 281/2 121 تسهیالت زیرساختی

 292/1 119 112/1 299/1 189/9 121 منابع طبیعی

 111/1 119 -882/9 219/1 992/2 121 اطالع رسانی و ارتباطات

خدمات ورزشی و 

 فریحاتت
121 891/1 112/1 112/91- 119 111/1 

گردشگری و میراث 

 فرهنگی
121 112/2 211/1 992/19- 119 111/1 

 111/1 119 -291/99 299/1 219/1 121 تربیت بدنی

 
در ادامه به منظور بررسی تاثیر عوامل تسهیالت 

زیرساختی، منابع طبیعی، اطالع رسانی و 

یحات سالم، ارتباطات، خدمات ورزشی و تفر

گردشگری و میراث فرهنگی و تربیت بدنی در 

وضعیت مطلوب بر توسعه گردشگری ورزشی 

ای یک نمونه tمنطقه آزاد ارس نیز از آزمون 

استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 

داری بر تأثیر معنیذکر شده همه عوامل 

از طرفی چون میانگین گردشگری ورزشی دارند. 

در وضعیت همه عوامل ده برای به دست آم

شود  است، نتیجه گرفته می 9مطلوب بیشتر از 

که میزان تأثیر کلیه عوامل یاد شده بر 

گردشگری ورزشی در وضعیت مطلوب بطور 

 باشد. ی باالتر از حد متوسط میدار معنی

 

 ای تاثیر عوامل برگردشگری ورزشی در وضعیت مطلوب تک نمونه tنتایج آزمون  .3جدول 

 میانگین تعداد عوامل
انحراف 

 معیار
t 

درجه 

 آزادی
 داری معنی

 111/1 119 812/28 991/1 119/1 121 تسهیالت زیرساختی

 111/1 119 288/29 922/1 918/1 121 منابع طبیعی

 111/1 119 219/91 129/1 921/1 121 اطالع رسانی و ارتباطات

خدمات ورزشی و 

 تفریحات
121 991/1 111/1 191/92 119 111/1 

گردشگری و میراث 

 فرهنگی
121 991/1 911/1 919/28 119 111/1 

 111/1 119 191/92 191/1 911/1 121 تربیت بدنی



 323   8 یاپیپ ،5 ماره، ش5231 تابستانو  بهارورزش،  ۀو توسع تیریوفصلنامه مدد                      ...         انیعسکر بای، فریاوری وسفی 

 

     
از سوی دیگر به منظور تعیین وجود تفاوت بین 

در تاثیرگذاری مطلوب  تیموجود و وضع تیوضع

تسهیالت زیرساختی، منابع طبیعی، عوامل 

ی و ارتباطات، خدمات ورزشی و اطالع رسان

تفریحات سالم، گردشگری و میراث فرهنگی و 

 tاز آزمون  یورزش یبر گردشگر تربیت بدنی

های به  یافتهجفت شده استفاده شده است. 

موجود و  تیوضع دست آمده نشان داد که بین

بر  در همه عوامل تاثیرگذار مطلوب تیوضع

  دارد.داری وجود  ی تفاوت معنیورزش یگردشگر

 
 عوامل موثر  مطلوب موجود و وضعیتزوجی مقایسه  tنتایج آزمون  .4جدول 

 داری معنی درجه آزادی t تعداد عوامل

 111/1 119 -922/21 121 تسهیالت زیرساختی

 111/1 119 -292/12 121 منابع طبیعی

 111/1 119 -112/22 121 اطالع رسانی و ارتباطات

 111/1 119 -291/99 121 حاتخدمات ورزشی و تفری

 111/1 119 -922/29 121 گردشگری و میراث فرهنگی

 111/1 119 -999/91 121 تربیت بدنی

بندی عوامل موثر بر  برای اولویتدر آخر 

گردشگری ورزشی از آزمون فریدمن استفاده 

های هر یک از  شد. میانگین و میانگین رتبه

گین عوامل محاسبه شد و متغیری که میان

کمتری داشت، دارای تاثیر کمتر بوده و در 

تری را به خود اختصاص  بندی رتبه پایین اولویت

داد. با در نظر گرفتن نتایج حاصل عوامل موثر 

بر گردشگری ورزشی به ترتیب از لحاظ 

تاثیرگذاری به صورت منابع طبیعی، اطالع 

رسانی و ارتباطات، تسهیالت زیرساختی، 

هنگی، خدمات ورزشی و گردشگری و میراث فر

 تفریحات سالم، تربیت بدنی اولویت بندی شدند. 

 

 بندی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی نتایج آزمون فریدمن برای اولویت .5جدول 

 میانگین متغیر
میانگین 

 رتبه
 دومقدار خی

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 81/9 281/2 تسهیالت زیرساختی

992/991 9 111/1 

 29/9 189/9 یعیمنابع طب

 91/9 992/2 اطالع رسانی و ارتباطات

 91/2 891/1 خدمات ورزشی و تفریحات

 18/9 112/2 گردشگری و میراث فرهنگی

 28/1 219/1 تربیت بدنی
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 گیری بحث و نتیجه
کلی با توجه به نتایج به دست آمده در  طوربه

شی بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورز

در وضعیت موجود مشخص شد که تسهیالت زیر 

ساختی، اطالع رسانی و ارتباطات، خدمات 

ورزشی و تفریحات سالم، گردشگری و میراث 

فرهنگی  و تربیت بدنی به غیر از عامل  منابع 

-طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی تاثیر معنی

تر داری دارند و این اثرات در حالت موجود پایین

است. پایین بودن تأثیر عوامل یاد  از حد متوسط

گردشگری ورزشی در وضعیت  شده بر توسعه

موجود، نشان از نبود امکانات زیرساختی مناسب 

نقل هوایی و فرودگاه، و مانند سیستم حمل 

روز،  های استاندارد و بزرگ با امکانات بههتل

گذاری مناسب و استاندارد از طرف عدم سرمایه

-اد ارس در اموری چون باشگاهسازمان منطقه آز

های های ورزشی، استفاده نکردن از ستاره

های تربیت بدنی و ورزشی، ناهماهنگی در ارگان

گردشگری، عدم برگزاری مسابقات لیگ در 

برنامه بودن در بازاریابی منطقه آزاد ارس، بی

گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس، عدم 

برگزاری  برگزاری تورها و اردوهای ورزشی، عدم

های مربیگری و رویدادهای علمی ورزشی دوره

در منطقه آزاد ارس، کم اهمیت دانستن برگزاری 

های ورزشی و گردشگری، کم رنگ بودن رویداد

منی و راحتی برای گردشگران ورزشی در ایجاد ای

های داوطلب رویدادها و عدم استفاده از گروه

ورزشی، عدم تسهیل شرایط از طرف منطقه آزاد 

گذاری در برای بخش خصوصی جهت سرمایه

داری تأثیر های مختلف دارد. عدم معنیزمینه

عامل منابع طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی 

ز آن است که منابع منطقه آزاد ارس حاکی ا

تواند در جذب گردشگر طبیعی به تنهایی نمی

ورزشی مؤثر باشد، بلکه باید در کنار آن سایر 

ها و سایر عوامل موثر عوامل مانند زیرساخت

های اکثر وجود داشته باشد. این نتایج با یافته

مطالعات انجام شده در این زمینه از جمله 

انات و تسهیالت، ( در رابطه با امک2118ویلیامز )

( در مورد تجهیزات ورزشی و 2119بول )

( در 2112های گردشگری، کزاك )زیرساخت

فرد و همکاران رابطه با امکانات اقامتی، معین

ها و اماکن و ( در مورد تاثیر زیرساخت1991)

( در مورد نقش صدا و 1982تاسیسات، نوبخت )

 توریسم ورزشی، مهدویان سیمای در توسعه

 و در مورد تبلیغ( 1991) همکارانش و مشهدی

جمعى است،  هاىرسانه طریق از رسانىاطالع

در مورد استفاده از ( 2112)زانگ  و تونی

( در مورد 2118ها، ماسون و دوکوئت )وبالگ

( در 2112فرهنگ خاص محلی، فانک و براین )

مورد هنر و موسیقی و آداب و رسوم، پاتریک و 

، یاجتماع یهازهینگادر زمینه  (2111ژیلت )

ی در بازیهای سنتی، ورزش تیو هو شرفتیپ

( در حیطه بازاریابی ورزشی، چن 1989هنرور )

های ورزشی، سوارت و ( در مورد داوطلب2119)

های ( در مورد هماهنگی ارگان2112باب )

( در 1922بدنی و گردشگری و الهام )تربیت

 د.خوانی دارهای ورزشی همرابطه با نقش باشگاه

در جمع بندی بررسی عوامل موثر بر توسعه      

گردشگری ورزشی در وضعیت مطلوب مشخص 

شد که همه عوامل مورد بررسی نقش و تاثیر 

مهمی در توسعه گردشگری ورزشی منطقه 

ای  ژه توانند داشته باشند و از اهمیت وی می

برخوردارند. نتایج بدست آمده در مجموع بیانگر 

-ع موجود و وضع مطلوب میفاصله زیاد بین وض

ناشی از عدم توجه  "باشد. این فاصله احتماال

گردشگری  مسئولین سازمان به عوامل توسعه
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گسترش  "گذاری نامناسب )مثالورزشی، سیاست

های تحت تملک اماکن تجاری و دادن زمین

سازمان به احداث سیتی سنترها و ...(، عدم 

ی، های الزم در مورد فواید اقتصادآگاهی

اجتماعی و فرهنگی گردشگری ورزشی، عدم 

گیری از ارتباطات مؤثر همانند صداوسیما، بهره

چنین های گردشگری و اینترنت باشد. هم آژانس

توان  شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را می

به استفاده نکردن از تسهیالت گمرکی، عدم 

برگزاری رویدادهای ورزشی کوچک و بزرگ و 

مرز بهره نگرفتن از امتیاز هم تفریحی ورزشی و

های  کار نگرفتن بخشبودن با دو کشور، به

دولتی و خصوصی در ایجاد ساختارهای زیربنایی 

های گردشگری و بهره کافی نبردن از پتانسیل

منابع طبیعی بکر و خدادادی مرتبط دانست. این 

ها با نتایج بیشتر تحقیقات از جمله میرآندا  یافته

( در مورد 1989لو )( و نقی2119و آندروا ) 

( در مورد مناظر 1989منابع طبیعی، هنرور )

( در رابطه 1982طبیعی، همتی نژاد و همکاران )

( در مورد 2112های طبیعی، کزاك )با جاذبه

( در 2112آب وهوا و محل جغرافیایی، وید )

 خوان است. رابطه با شرایط جغرافیایی هم

شان داد که بین یافته دیگر این تحقیق ن     

اولویت بندی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی 

از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزشی تفاوت 

منابع طبیعی، اطالع رسانی و وجود دارد. تاثیر 

ارتباطات، تسهیالت زیرساختی، گردشگری و 

میراث فرهنگی، خدمات ورزشی و تفریحات 

 به ترتیب بر توسعه گردشگریسالم، تربیت بدنی 

دار بود. وجود این  ورزشی منطقه آزاد ارس معنی

تفاوت در اولویت بندی حاکی از این است که در 

برنامه ریزی برای توسعه گردشگری ورزشی در 

منطقه ضرورت دارد تا به میزان اهمیت هر یک 

از عوامل توجه کافی و مناسبی مبذول شود تا از 

این طریق شاهد بهبود قابل توجهی در حیطه 

گری ورزشی باشیم. به عبارت دیگر در گردش

جهت افزایش گردشگری ورزشی منطقه نیاز 

است که با در نظر گرفتن جایگاه ویژه منابع 

طبیعی نسبت به اطالع رسانی و تبلیغ مناسب از 

های ارتباطی مختلف اقدام نمود و  طریق کانال

ها توسعه و تکمیل امکانات و  در کنار این

وامل دخیل مد نظر قرار تسهیالت قبل از سایر ع

 گیرد. 

تواند با استفاده  در نهایت منطقه آزاد ارس می

های منابع طبیعی بهینه و مناسب از پتانسیل

موجود، طراحی برنامه های متنوع و راهبردی 

های بخش  مناسب برای استفاده از ظرفیت

 گذاری در توسعهخصوصی برای سرمایه

زشی در های تفریحی و خدماتی و ورزیرساخت

گیری از فناوری  کنار منابع و مناظر طبیعی، بهره

های ارتباطات، اینترنت، گسترش آژانس

گردشگری و صدا و سیما، تکمیل و توسعه 

امکانات حمل و نقل، استفاده از متخصصین 

کرده گردشگری ورزشی، ایجاد تحصیل

های ورزشی، برگزاری و  ها و همایشنمایشگاه

شی، رونق دادن به میزبانی رویدادهای ورز

های آبی، گسترش ماهیگیری و ورزش

ها و  گردی، ارائه تخفیف کوهنوردی و طبیعت

تسهیالت گمرکی، جوائز و کادوهای تبلیغاتی در 

هنگام برگزاری رویدادهای ورزشی و تعطیالت، 

میزبانی مسابقات مختلف ورزشی به یک قطب 

گردشگری بزرگ و مهم در حوزه توریسم 

 .شودورزشی تبدیل 
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Abstract 

Objective: This study aimed to analyze the challenges of sports tourism 

development with an emphasis on the viewpoints of tourism and sport experts in 

Aras free zone. 
Methodology: 120 managers and experts of tourism and sport were selected 

using random sampling. To collect data, the development of sports tourism 

questionnaire was used. Cronbach’s α was 0.95. 

Results: According to the results, information and communication, 

infrastructure facilities, tourism and cultural heritage, sports and recreation 

services, and physical education had significant role in the development of 

sports tourism of Aras free zone. There was difference among existing and 

desired situation of the effective factors in sports tourism. Factors affecting 

sport tourism respectively were natural resources, information and 

communications, infrastructure facilities, tourism and cultural heritage, sports 

and recreation services, physical education, respectively. 

Conclusion: Aras free zone can become an important sport tourism target by 

optimum use of potential natural resources, planning and implementation of 

various strategic programs, investment in infrastructure development, the use of 

IT and hosting major sports events. 
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