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چکیده
چالشهای توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس با تاکید

هدف :این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل
بر نظرات مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزشی منطقه آزاد ارس به اجرا درآمد.
روششناسی 121 :نفر از مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزشی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش
توسعه گردشگری ورزشی

دادهها از پرسشنامه عوامل
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری 

( )α=1/99استفاده شد.
یافتهها :با توجه به نتایج ،تاثیر عوامل اطالع رسانی و ارتباطات ،تسهیالت زیرساختی ،گردشگری و میراث
یدار
فرهنگی ،خدمات ورزشی و تفریحات سالم و تربیت بدنی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس معن 
بود .بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی تفاوت وجود داشت .عوامل موثر بر
گردشگری ورزشی به ترتیب اولویت منابع طبیعی ،اطالع رسانی و ارتباطات ،تسهیالت زیرساختی ،گردشگری و
میراث فرهنگی ،خدمات ورزشی و تفریحات سالم ،تربیت بدنی میباشند.
نتیجهگیری :منطقه آزاد ارس میتواند با استفاده بهینه و مناسب از پتانسیلهای منابع طبیعی ،طراحی و
اجرای برنامههای متنوع و راهبردی ،سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها ،بهرهگیری از فناوری ارتباطات و
میزبانی رویدادهای ورزشی به یک قطب گردشگری مهم در حوزه توریسم ورزشی تبدیل شود.
واژههای کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،منطقه آزاد ارس.
 .1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .2دانشیار دانشگاه تبریز
 .9کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولYavarif@yahoo.com :
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مقدمه
صنعت گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از
مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشورها
تبدیل شده است .گردشگری و یا اصطالحاً
صنعت توریسم ،دومین صنعت مولد شغل و
یباشد .به همین
سرمایه بعد از صنعت نفت م 
دلیل در دهههای اخیر بسیاری از دولتها،
مسئولین اقتصادی و صاحب نظران با حساسیت
بیشتری به گسترش این صنعت روی آورد هاند و
در تالش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی
این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند
(شجاعی و همکاران .)1991 ،گردشگری ورزشی
جزئی از صنعت گردشگری به حساب میآید که
میتواند با برنامهریزی اصولی مناسب و شناسایی
مزیتها و محدودیتهای آن ،نقش مؤثری در
توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر
عهده داشته باشد (خبرگزاری ایلنا.)1981 ،
گردشگری ورزشی در اساس گونه¬ای از
گردشگری است که در حوزه ورزش و با
بهره¬مندی از آن به عنوان یک پدیده مثبت و
فرا ملی ،عمل می¬کند (شکری .)1989 ،با
توجه به اینکه ورزش از ملزومات زندگی معاصر
بوده (احسانی )1982 ،و به عنوان بزرگ ترین
پدیده¬ اجتماعی جهان شناخته شده است
(کوساسی  )2119 ،به تبع آن گردشگری
ورزشی به عنوان یکی از انواع گردشگری مورد
عالقه و استفاده مردم دنیا واقع شده (علمدار،
 )1981و آنان از طریق گردشگری ورزشی
ویژگیها و ارزشهایی همانند وفاداری ،اجتماعی
واقعبینی ،داوطلب شدن و برابری
شدن ،خود 
جنسیتی را کسب میکنند (چن 2119 ،؛
اسمیت  .)2112 ،همچنین در سال¬های اخیر
عواملی همچون افزایش درآمد ،کاهش ساعات و

روزهای کاری ،افزایش تعطیالت ،بی¬تحرکی،
باال رفتن استانداردهای زندگی ،رشد و توسعۀ
راهها و حمل و
ارتباطات ،رشد تکنولوژی ،توسعۀ 
نقل و تغییر نیاز¬ها مردم را به سمت گردشگری
و ورزش سوق داده است (تونی و زانگ 2112 ،؛
باز  .)2112 ،بر اساس اطالعات موجود ،حدود
 92درصد از فواید صنعت گردشگری در جهان
به گردشگری ورزشی اختصاص دارد .پیش
یدهد که
یهای صورت گرفته نشان م 
بین 
گردشگری و سفر تا سال  2121رشد  9درصدی
را در جهان خواهد داشت و جالب آن که این
شبینی در مورد گردشگری ورزشی رقم 11
پی 
نفرد و همکاران،
یدهد (معی 
درصدی را نشان م 
.)1991
گردشگری و ورزش ارتباط متقابل ،تنگاتنگ
و تأثیرگذاری روی هم دارند ،به گونهای که
ورزش حجم قابل توجهی از افراد را به سفر وا
میدارد و رویدادهای بزرگ ورزشی ،به خودی
خود از مهمترین جاذبههای دورهای کشورها به
حساب آمده و تأثیر به سزایی در وجهه¬
گردشگری کشورهای میزبان دارد (ناصری،
 .)1929سوارت و باب ( )2112در تحقیق خود
دریافتند که برای دست¬یابی به حداکثر منافع
و مزایا پیوند و اتحاد بین دو بخش گردشگری و
ورزش ،برنامه¬ریزی هماهنگ ،تقسیم منابع
مالی و اطالعات در بین سازمانهای درگیر و
تشخیص فرصتها و تعیین مکانیزم¬ها ضروری
است .همچنین اثرات مثبت گردشگری ورزشی
شامل :اثرات اقتصادی ،اثرات گردشگری /تجاری،
اثرات فیزیکی /محیطی ،اثرات روانی ،اثرات
سیاسی /مدیریتی است (پروس و سولبوگ،
2112؛ کورتزمن و زوحار  .)2119 ،در ضمن
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فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران
ورزشی در کشور میزبان کسب پول و ثروت و
ایجاد فرصتهای شغلی و فواید بلندمدت و
غیرمستقیم آن ،رشد و توسعه زیرساختهای
صنعتی و اقتصادی کشورها است؛ که این امر از
طریق حضور متمادی و مستمر گردشگران در
مناطق مختلف حاصل می¬شود (پاپلی یزدی و
سقایی .)1989 ،بر این مبنا می¬توان بیان نمود
که گردشگری ورزشی در عصر حاضر یکی از
اهرمهای مهم گردشگری برای کشورها در جذب
سرمایه و درآمد است و به همین دلیل
گردشگری ورزشی یک بخش رو به رشد سریع
صنعت توریسم جهانی است (گیبسون .)1998 ،
عوامل زیادی برای توسعه¬ گردشگری
ورزشی تحت عنوان عوامل سوق¬دهنده،
جلب¬کننده و بازدارنده وجود دارند .در واقع هر
مقصد دارای کاال و خدماتی است که گردشگر در
اثر عوامل گوناگون یکی از آن¬ها را انتخاب
می¬کند .انگیزه ،سن ،درآمد ،شخصیت،
مسافت ،هزینه¬ها از جمله عواملی هستند که
بر انتخاب مقصد تاثیر می¬گذارند .انگیزه¬
اصلی تماشاگران که رفتارهای توریستی نیز از
خود نشان می¬دهند ،دنبال کردن بازی
می¬باشد (گیبسون .)2111 ،وید ( )2112در
تحقیق خود از دیدگاه جغرافیایی ،موقعیت،
مکان و محیط مناسب را از توانمندیها و
پایههای اصلی برای توسعه گردشگری ورزشی
میداند .تحقیق نوبخت ( )1982و نقی¬لو
( )1989نشان ¬داد که عوامل ناشی از
سرگرمی¬ها و فعالیت¬های تفریحی ،عوامل
مربوط به تربیت بدنی ،عوامل بازدارنده ناشی از
موانع و مشکالت ،عوامل ناشی از خدمات
ورزشی ،عوامل مربوط به میراث -فرهنگی و

گردشگری ،عوامل ناشی از امکانات زیر ساخت
ها ،عوامل ناشی از منابع طبیعی و عوامل ناشی
از خدمات اطالع رسانی و ارتباطات به ترتیب از
جمله عوامل مهم در توسعه¬ گردشگری ورزشی
بودند .از سوی دیگر طبق تایید یونسکو و
سازمان گردشگری جهانی ایران یکی از ده کشور
اول جهان از نظر جاذبه¬های گردشگری و
پنجمین کشور از نظر جذابیت¬های طبیعی
می¬باشد (جاروندی و فرقانی .)1988 ،با این
وجود درآمد کشور ایران ،علی¬رغم دارا بودن
پتانسیل¬های بسیار باالی گردشگری ،از لحاظ
درآمدزایی رتبه هشتادونهم و از نظر جذب
توریسم رتبه¬ هفتادم را احراز کرده و جزء
کشورهای عقب افتاده در این زمینه محسوب
شده و در قعر جداول آمار سازمان جهانی
جهانگردی قرار گرفته است (صدیق زارعی،
 .)1981یکی از مهم¬ترین علل کسب این
جایگاه را میتوان عدم برنامه¬ریزی مناسب و
مبتنی بر تحقیقات الزم در این زمینه دانست .به
نظر می¬رسد بخش گردشگری و ورزش کشور
اهتمام الزم را در جهت شکل گیری و توسعه¬
این صنعت در کشور از خود نشان نداده است به
طوری که بر اساس نتایج گزارش شده بین
وضعیت موجود و مطلوب مولفههای هشت
گانه¬ صنعت گردشگری ورزشی کشور تفاوت
معنیداری وجود دارد و در این زمینه متخصصین
گردشگری و ورزش ،مدیران عالی در
سازمانهای گردشگری و مدیران عالی در
سازمانهای ورزشی دیدگاه مشابهی داشتند
(معین فرد و همکاران .)1991 ،در ضمن
پژوهشگران و محققین نیز توجه کافی و
شایسته¬ای به این حوزه نداشته¬اند ،به طوری
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که تاکنون در داخل کشور پژوهش¬های اندکی
در این حوزه انجام شده است .
از طرفی مناطق آزاد تجاری ،محدوده
حراست شده کشور بوده و از شمول برخی از
مقررات جاری کشور خارج میباشند و با
بهره¬گیری از مزایایی نظیر معافیتهای
مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی ،عدم
وجود تشریفات زاید ارزی ،اداری و مقررات
دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در
فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه
گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه
سرزمین اصلی کمک مینماید .در این میان با
عنایت به این که موضوع اقتصاد ،تجارت و
گردشگری در منطقه آزاد ارس با ویژگیهای
منحصر بفرد آن مطرح است و فعالیت¬های
ورزشی در سه طیف ورزش همگانی ،ورزش
قهرمانی و توریسم ورزشی برای آن تدوین
گردیده است ،اما علیرغم فرصتهای موجود در
منطقه ،به نظر میرسد که منطقه آزاد ارس تا
کنون در جذب گردشگر ورزشی به جایگاه واقعی
خود دست نیافته است .از این رو تعیین عوامل
موثر بر توسعه گردشگری ورزشی و چالش¬های
فراروی آن در منطقه آزاد ارس مهم و اساسی
بوده و میتواند کمک مناسبی به تقویت و رشد
جذب گردشگر ورزشی در منطقه داشته و
می¬تواند به مسئولین منطقه آزاد نیز در
طراحی و اجرای شایسته برنامه¬های مناسب
گردشگری ورزشی یاری رساند.

مدیران و کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفت.
جامعه¬ آماری این تحقیق شامل مدیران و
کارشناسان اداره ورزش و جوانان و رؤسای
هیات¬های ورزشی ،مدیران و کارشناسان ادارات
فرهنگی و گردشگری و مدیران و کارشناسان
دفاتر فعال خدمات مسافرتی منطقه آزاد ارس به
تعداد  191نفر بودند و با توجه به جدول مورگان
 122نفر به عنوان نمونه با استفاده از شیوه¬
انتخاب شدند.
نمونه¬گیری تصادفی
جمع¬آوری داده ها و اطالعات با استفاده از
پرسشنامه تعیین چالش¬های موثر بر توسعۀ
گردشگری نوبخت ( )1982با آلفای کرونباخ 99
درصد صورت گرفت که شامل شش عامل با
مقیاس لیکرت پنج گزینهای بود .برای تجزیه و
تحلیل دادههای این تحقیق در سطح آمار
توصیفی از شاخص های مرکزی ،انحراف
استاندارد ،نمایش دادهها ،رسم نمودارها و
فراوانی برای ویژگیهای افراد جامعه آماری مانند
سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت و سابقه فعالیت
استفاده شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون
کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن
طبیعی بودن توزیع دادهها ،و برای بررسی میزان
تأثیر هر یک از عوامل با توسعه گردشگری
ورزشی از روش آزمون  tتک نمونهای و برای
اولویت بندی عوامل مؤثر بر گردشگری از آزمون
فریدمن در سطح  α>1/19و با استفاده از نرم
افزار  spssنسخه  21انجام پذیرفت.
یافتههای پژوهش

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصفی تحلیلی
است که در آن چالش¬های توسعه گردشگری
ورزشی منطقه آزاد ارس با تاکید بر نظرات

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میانگین
سن آزمودنی ها برابر  99/99±9/29سال،
کمترین سن برابر  29سال و بیشترین سن برابر
 99سال بود و برای سابقه فعالیت ورزشی و
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گردشگری میانگین برابر  9/92±2/91سال بود.
از کل نمونههای مورد بررسی 29 ،درصد مرد و
 29درصد زن بودند .از نظر مدرك تحصیلی
 11/8درصد فوق دیپلم 22/9 ،درصد مدرك
کارشناسی و  22/2درصد مدرك کارشناسی
ارشد داشتند .از لحاظ رشته تحصیلی  99درصد
در رشته مدیریت 22/9 ،درصد در رشته تربیت
بدنی و  12/9درصد در سایر رشتهها تحصیل

کرده بودند .در ادامه برای بررسی طبیـعی بودن
توزیع دادهها از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف
استفاده شده است .با توجه به سطوح معنیداری
به دست آمده ( )p<1/19مشخص شد که
دادههای به دست آمده دارای توزیع طبیعی بوده
و میتوان برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار
پارامتریک استفاده کرد.

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

دادههای عوامل

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

آماره Z

معنیداری

آماره Z

معنیداری

تاثیرتسهیالت زیرساختی بر گردشگری ورزشی

1/298

1/219

1/191

1/122

تاثیرمنابع طبیعی بر گردشگری ورزشی

1/829

1/912

1/228

1/129

1/291

1/182

1/199

1/199

1/111

1/118

1/219

1/121

1/211

1/191

1/228

1/129

1/298

1/199

1/281

1/129

تاثیراطالع رسانی وارتباطات بر گردشگری
ورزشی
تاثیرخدمات ورزشی وتفریحات سالم
برگردشگری ورزشی
تاثیر گردشگری ومیراث فرهنگی برگردشگری
ورزشی
تاثیر تربیت بدنی بر گردشگری ورزشی

برای بررسی تاثیر عوامل تسهیالت زیرساختی،
منابع طبیعی ،اطالع رسانی و ارتباطات ،خدمات
ورزشی و تفریحات سالم ،گردشگری و میراث
فرهنگی و تربیت بدنی در وضعیت موجود بر
توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس از
آزمون  tیک نمونهای استفاده شد .با توجه به
این که دامنه نمرات بین  1تا  9بودند ،مقدار
متوسط برابر  9در نظر گرفته شد و در صورتی
که میانگین متغیر بیشتر از  9باشد ،نشان دهنده
تاثیر بیشتر و میانگین کمتر از  9نشان دهنده

تاثیر کمتر است .در مورد تأثیر عوامل مختلف بر
گردشگری ورزشی با توجه به مقادیر بدست
آمده مشخص شد که همه عوامل به جز عامل
منابع طبیعی تأثیر معنیداری بر گردشگری
ورزشی دارند .از طرفی چون میانگین به دست
آمده برای همه عوامل به جز عامل منابع طبیعی
در وضعیت موجود کمتر از  9است ،نتیجه گرفته
میشود که میزان تأثیر عوامل یاد شده بر
گردشگری ورزشی در وضعیت موجود بطور
معنیداری پایینتر از حد متوسط میباشد.
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جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونهای تاثیر عوامل بر گردشگری ورزشی در وضعیت موجود
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه
آزادی

معنیداری

تسهیالت زیرساختی

121

2/281

1/921

-19/812

119

1/111

منابع طبیعی

121

9/189

1/299

1/112

119

1/292

اطالع رسانی و ارتباطات

121

2/992

1/219

-9/882

119

1/111

121

1/891

1/112

-91/112

119

1/111

121

2/112

1/211

-19/992

119

1/111

121

1/219

1/299

-99/291

119

1/111

عوامل

خدمات ورزشی و
تفریحات
گردشگری و میراث
فرهنگی
تربیت بدنی

همه عوامل ذکر شده تأثیر معنیداری بر
گردشگری ورزشی دارند .از طرفی چون میانگین
به دست آمده برای همه عوامل در وضعیت
مطلوب بیشتر از  9است ،نتیجه گرفته میشود
که میزان تأثیر کلیه عوامل یاد شده بر
گردشگری ورزشی در وضعیت مطلوب بطور
معنیداری باالتر از حد متوسط میباشد.

در ادامه به منظور بررسی تاثیر عوامل تسهیالت
زیرساختی ،منابع طبیعی ،اطالع رسانی و
ارتباطات ،خدمات ورزشی و تفریحات سالم،
گردشگری و میراث فرهنگی و تربیت بدنی در
وضعیت مطلوب بر توسعه گردشگری ورزشی
منطقه آزاد ارس نیز از آزمون  tیک نمونهای
استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که

جدول  .3نتایج آزمون  tتک نمونهای تاثیر عوامل برگردشگری ورزشی در وضعیت مطلوب
تعداد

میانگین

انحراف
معیار

t

درجه
آزادی

معنیداری

تسهیالت زیرساختی

121

1/119

1/991

28/812

119

1/111

منابع طبیعی

121

1/918

1/922

29/288

119

1/111

اطالع رسانی و ارتباطات

121

1/921

1/129

91/219

119

1/111

121

1/991

1/111

92/191

119

1/111

121

1/991

1/911

28/919

119

1/111

121

1/911

1/191

92/191

119

1/111

عوامل

خدمات ورزشی و
تفریحات
گردشگری و میراث
فرهنگی
تربیت بدنی

یوسف یاوری ،فریبا عسکریان ...

دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش ،بهار و تابستان  ،5231شماره  ،5پیاپی 323 8

تربیت بدنی بر گردشگری ورزشی از آزمون t
جفت شده استفاده شده است .یافتههای به
دست آمده نشان داد که بین وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب در همه عوامل تاثیرگذار بر
گردشگری ورزشی تفاوت معنیداری وجود دارد.

از سوی دیگر به منظور تعیین وجود تفاوت بین
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در تاثیرگذاری
عوامل تسهیالت زیرساختی ،منابع طبیعی،
اطالع رسانی و ارتباطات ،خدمات ورزشی و
تفریحات سالم ،گردشگری و میراث فرهنگی و

جدول  .4نتایج آزمون  tزوجی مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عوامل موثر
تعداد

t

درجه آزادی

معنیداری

عوامل
تسهیالت زیرساختی

121

-21/922

119

1/111

منابع طبیعی

121

-12/292

119

1/111

اطالع رسانی و ارتباطات

121

-22/112

119

1/111

خدمات ورزشی و تفریحات

121

-99/291

119

1/111

گردشگری و میراث فرهنگی

121

-29/922

119

1/111

تربیت بدنی

121

-91/999

119

1/111

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،
گردشگری و میراث فرهنگی ،خدمات ورزشی و
تفریحات سالم ،تربیت بدنی اولویت بندی شدند.

در آخر برای اولویتبندی عوامل موثر بر
گردشگری ورزشی از آزمون فریدمن استفاده
شد .میانگین و میانگین رتبههای هر یک از
عوامل محاسبه شد و متغیری که میانگین
کمتری داشت ،دارای تاثیر کمتر بوده و در
اولویتبندی رتبه پایینتری را به خود اختصاص

جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی
متغیر

میانگین

میانگین
رتبه

مقدار خیدو

تسهیالت زیرساختی
منابع طبیعی
اطالع رسانی و ارتباطات
خدمات ورزشی و تفریحات
گردشگری و میراث فرهنگی
تربیت بدنی

2/281
9/189
2/992
1/891
2/112
1/219

9/81
9/29
9/91
2/91
9/18
1/28

991/992

درجه
آزادی

9

سطح
معنیداری

1/111
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بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی با توجه به نتایج به دست آمده در
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی
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-
داری دارند و این اثرات در حالت موجود پایینتر
از حد متوسط است .پایین بودن تأثیر عوامل یاد
شده بر توسعه گردشگری ورزشی در وضعیت
موجود ،نشان از نبود امکانات زیرساختی مناسب
مانند سیستم حمل و نقل هوایی و فرودگاه،
هتلهای استاندارد و بزرگ با امکانات به روز،
عدم سرمایهگذاری مناسب و استاندارد از طرف
سازمان منطقه آزاد ارس در اموری چون باشگاه-
های ورزشی ،استفاده نکردن از ستارههای
ورزشی ،ناهماهنگی در ارگانهای تربیت بدنی و
گردشگری ،عدم برگزاری مسابقات لیگ در
منطقه آزاد ارس ،بیبرنامه بودن در بازاریابی
گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس ،عدم
برگزاری تورها و اردوهای ورزشی ،عدم برگزاری
دورههای مربیگری و رویدادهای علمی ورزشی
در منطقه آزاد ارس ،کم اهمیت دانستن برگزاری
رویدادهای ورزشی و گردشگری ،کم رنگ بودن
ایجاد ایمنی و راحتی برای گردشگران ورزشی در
رویدادها و عدم استفاده از گروههای داوطلب
ورزشی ،عدم تسهیل شرایط از طرف منطقه آزاد
برای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در
زمینههای مختلف دارد .عدم معنیداری تأثیر
عامل منابع طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی
منطقه آزاد ارس حاکی از آن است که منابع
طبیعی به تنهایی نمیتواند در جذب گردشگر

ورزشی مؤثر باشد ،بلکه باید در کنار آن سایر
عوامل مانند زیرساختها و سایر عوامل موثر
وجود داشته باشد .این نتایج با یافتههای اکثر
مطالعات انجام شده در این زمینه از جمله
ویلیامز ( )2118در رابطه با امکانات و تسهیالت،
بول ( )2119در مورد تجهیزات ورزشی و
زیرساختهای گردشگری ،کزاك ( )2112در
رابطه با امکانات اقامتی ،معینفرد و همکاران
( )1991در مورد تاثیر زیرساختها و اماکن و
تاسیسات ،نوبخت ( )1982در مورد نقش صدا و
سیمای در توسعه توریسم ورزشی ،مهدویان
مشهدی و همکارانش ( )1991در مورد تبلیغ و
اطالعرسانى از طریق رسانههاى جمعى است،
تونی و زانگ ( )2112در مورد استفاده از
وبالگها ،ماسون و دوکوئت ( )2118در مورد
فرهنگ خاص محلی ،فانک و براین ( )2112در
مورد هنر و موسیقی و آداب و رسوم ،پاتریک و
ژیلت ( )2111در زمینه انگیزههای اجتماعی،
پیشرفت و هویت ورزشی در بازیهای سنتی،
هنرور ( )1989در حیطه بازاریابی ورزشی ،چن
( )2119در مورد داوطلبهای ورزشی ،سوارت و
باب ( )2112در مورد هماهنگی ارگانهای
تربیتبدنی و گردشگری و الهام ( )1922در
رابطه با نقش باشگاههای ورزشی همخوانی دارد.
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
میتوانند داشته باشند و از اهمیت ویژهای
برخوردارند .نتایج بدست آمده در مجموع بیانگر
فاصله زیاد بین وضع موجود و وضع مطلوب می-
باشد .این فاصله احتماال" ناشی از عدم توجه
مسئولین سازمان به عوامل توسعه گردشگری
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ورزشی ،سیاستگذاری نامناسب (مثال" گسترش
اماکن تجاری و دادن زمینهای تحت تملک
سازمان به احداث سیتی سنترها و  ،)...عدم
آگاهیهای الزم در مورد فواید اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی گردشگری ورزشی ،عدم
بهرهگیری از ارتباطات مؤثر همانند صداوسیما،
آژانسهای گردشگری و اینترنت باشد .همچنین
شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را میتوان
به استفاده نکردن از تسهیالت گمرکی ،عدم
برگزاری رویدادهای ورزشی کوچک و بزرگ و
تفریحی ورزشی و بهره نگرفتن از امتیاز هممرز
بودن با دو کشور ،بهکار نگرفتن بخشهای
دولتی و خصوصی در ایجاد ساختارهای زیربنایی
گردشگری و بهره کافی نبردن از پتانسیلهای
منابع طبیعی بکر و خدادادی مرتبط دانست .این
یافتهها با نتایج بیشتر تحقیقات از جمله میرآندا
و آندروا (  )2119و نقیلو ( )1989در مورد
منابع طبیعی ،هنرور ( )1989در مورد مناظر
طبیعی ،همتی نژاد و همکاران ( )1982در رابطه
با جاذبههای طبیعی ،کزاك ( )2112در مورد
آب وهوا و محل جغرافیایی ،وید ( )2112در
رابطه با شرایط جغرافیایی همخوان است.
یافته دیگر این تحقیق نشان داد که بین
اولویت بندی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی
از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزشی تفاوت
وجود دارد .تاثیر منابع طبیعی ،اطالع رسانی و
ارتباطات ،تسهیالت زیرساختی ،گردشگری و
میراث فرهنگی ،خدمات ورزشی و تفریحات
سالم ،تربیت بدنی به ترتیب بر توسعه گردشگری
ورزشی منطقه آزاد ارس معنیدار بود .وجود این
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
گردشگری ورزشی باشیم .به عبارت دیگر در
جهت افزایش گردشگری ورزشی منطقه نیاز
است که با در نظر گرفتن جایگاه ویژه منابع
طبیعی نسبت به اطالع رسانی و تبلیغ مناسب از
طریق کانالهای ارتباطی مختلف اقدام نمود و
در کنار اینها توسعه و تکمیل امکانات و
تسهیالت قبل از سایر عوامل دخیل مد نظر قرار
گیرد.
در نهایت منطقه آزاد ارس میتواند با استفاده
بهینه و مناسب از پتانسیلهای منابع طبیعی
موجود ،طراحی برنامه های متنوع و راهبردی
مناسب برای استفاده از ظرفیتهای بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری در توسعه
زیرساختهای تفریحی و خدماتی و ورزشی در
کنار منابع و مناظر طبیعی ،بهرهگیری از فناوری
ارتباطات ،اینترنت ،گسترش آژانسهای
گردشگری و صدا و سیما ،تکمیل و توسعه
امکانات حمل و نقل ،استفاده از متخصصین
تحصیلکرده گردشگری ورزشی ،ایجاد
نمایشگاهها و همایشهای ورزشی ،برگزاری و
میزبانی رویدادهای ورزشی ،رونق دادن به
ماهیگیری و ورزشهای آبی ،گسترش
کوهنوردی و طبیعتگردی ،ارائه تخفیفها و
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
ورزشی تبدیل شود.
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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.
Keywords: Tourism, Sports tourism, Aras free zone.
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