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  مقدمه

به عبارت دیگر . پدید آمده است» ورزش« دو صنعتگردشگریو صنعت کیبصنعتی است که از تر »1گردشگري ورزشی«

از فعالیتهاي مهم گردشگران در حینگردشگري است و گردشگري و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه  یکیورزش 

 ورتهایگوناگونی ذکر شده انددر توسعه گردشگري عوامل زیادي دخیل هستند در منابع مختلف این عوامل به ص. است

عوامل جلب کننده و منابع اساسی براي توسعهگردشگري ورزشی را مواردي مانند، محیط طبیعی، امکانات ).1394حیدرزاده، (

 یککه بایستی به طور هماهنگ در توسعه دراز مدت  دانندیورزشی، حمل ونقل، زیرساختهاو خدمات اطالع رسانی م

در تحقیق خود از دیدگاهجغرافیایی، موقعیت، مکان و محیط 2وید. ورزش مد نظر قرار گیرندمنطقهجهت رونق گردشگري 

کشوراولجهانازنظر  10 باتوجهبهاینکهایرانیکیاز. داندمناسب را از توانمندیها و پایههاي اصلی براي توسعهگردشگري ورزشی می

-هایگردشگریاستازمهمتریندغدغهجذابیت

انرویدادهایورزشیایرانیباالبردنمیزاناستقبالبازدیدکنندگانازرویدادهایورزشیازطریقشناساییعواملتاثیرگذاربهایبازاریابانوسازماندهندگ

،بازدارنده )هایطرفداروشهرمقصدانگیزه(،جلبکننده )اجتماعیشدن،آرامشوسرگرمی( رانگیزشوحضورآنهاست،میرزاییعواملسوقدهنده

. داندگردشگرانشرکت کنندهدررویدادهایورزشیمیهایاصلیبرانگیزشراازشاخص) خطراتومشکالتشخصی(

هایطرفداري،اجتماعیشدن،آرامشوسرگرمیمهمترینعواملتاثیرگذاربرانگیزشگردشگرانشرکت مطالعهوینشاندادکهانگیزه

. همچنینخطراتومشکالتشخصیمهمترینعواملبازدارندههستند. کنندهدررویدادهایورزشیاست

-تعدادیازانگیزش. همخوانیدارد 5چا،مککلریویوسالو4،استیگوفانک3کهبانتایجتحقیقاتاتاونگر

درمطالعهخوداشارهکردهاستکهافرادباترکیبیازعوامالن6هابرایحضوردررویدادهایورزشینسبتبهانگیزشهایدیگربرتریدارند،سوربوروك

. گیزشیدررویدادهایورزشیحضورپیدامیکنند

-هایورزشیاستفادهازسیستموهبرجذابیترشتهمضافبرانگیزه،بازاریابیویژهبرایگردشگریورزشینیزاهمیتزیادیداردوعال

سازند، هایقویبازاریابیدردورسانهاینترنتوتلویزیونبرایتبلیغاتواطالعرسانیالکترونیکیوجرایدموجباتحضورگردشگرانورزشیرافراهممی

یسازد، عدمراهبردیابرنامهمعینیدراینموردلزومطراحیالگوییمناسببرایبازاریابیگردشگریورزشیدرایرانرابیشازپیشآشکارم

- عوامالثرگذاربربازاریابیگردشگریرامی. هنرورمدیریتورزشرابیشترینتاثیربرآمیزهبازاریابیو گردشگریمیداند

. توانعواملمحیطی،اقتصادي،فرهنگی،مدیریتوبرنامه ریزیبازاریابی،بازارهایهدف،جایگاهیابیومدیریتورزشیکشورقلمدادکرد

-ریزیمیاستگذاریوبرنامهامیرنژادمشکلتوریسموگردشگریکشوررابطورمشخصعدمسی

نقاطقوتتوریسمورزشیکشورراوجودتنوعدربازیهایبومیومحلیکشور،دربخشضعففقدانبرنامهریزSOWTداندویباتوجهبهتجزیهوتحلیل

- یواستراتژیصحیح،دقیقوعلمیبرایتوسعهگردشگریورزشیدرکشور،دربخشفرصتهاتنوعاقلیمیاشرایطآبوهواییمناسبجهتبرگزاریاردو

-هاسکی،قایقرانیودربخشتهدیدهادیدگاهمنفیوتبلیغاتسوءکشورهایخارجیدرموردایرانبهعنوانبارزتریناولویتهاومسابقاتمختلفازجمل

  ). 1394ادبی فیروز جاه، (هانشانمی دهد 

رونق این . شودصنعت گردشگري از جمله صنایع پردرآمد و در عین حال سالم و پاك براي اقتصاد هر کشور محسوب می

اقتصادي، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهاي جهان است؛ به بیان دیگر،صنعت گردشگري با  صنعت بیانگر ثبات سیاسی،

برخورداري از امتیازات منحصر به فرد همزمان چندین هدف را در فضاي ملی یک کشورتأمین می کند، درحالی که صنایع 

                                                            
1  - Sports Tourism
2- Wade
3- Ottinger
4- Stig and Funk
5- McCollary and Yousal
6- Sorborok
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و با توجه به لزوم تقویت و توسعۀ صنعت  بههمین منظور. دیگر هر کدام به تنهایی تأمین کنندة بخشی از اهداف مورد نظرند

هاي مختلف این صنعت را شناسایی کرد گردشگري براي دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خوددر سطح بین المللی باید بخش

هاي مهم و پراهمیت که قابلیت تبدیل به فرابخشی در یکی از بخش. هاي پراهمیت تر توجه ویژه ایمبذول داشتو به بخش

گردشگري ورزشی بهعنوان  .شودنعت گردشگري را دارد،ورزش است که از آن بهعنوان گردشگري ورزشی نام برده میص

هاي گذشته همواره رشدسریعی سومینصنعت رایج در جهان، یکی از کس بوکارهاي چند میلیارد دالري است که در سال

تریلیون دالر از سهم گردشگري 5حال حاضر مسافرتهاي ورزشیو بر اساس برآوردها و بررسیهاي به عمل آمده در . داشته است

گردشگري ورزشی ). 1394همان، (شوددرصد تولید ناخالص ملی راشاملمی 2تا  1جهانی را به خود اختصاص داده است و بین 

معروف ترین تعریف هاي یکی از . تعاریف و انواع گوناگونی دارد و صاحب نظران مختلف نیز دیدگاه هاي متفاوتی دربارة آندارند

کند مسافرت بر مبناي اوقات فراغت که او گردشگري ورزشی را اینگونه تعریف می. است 1گردشگري ورزشی مربوط به گیبسون

). 1393قیامی راد و همکاران، (ها موقتا از محلزندگی خود خارج میشوندکه افراد به منظور بازي یا تماشاي فعالیت

گردشگري ( 3، مشارکت)گردشگري ورزشی رویداد( 2ورزشی سه رفتار کلی شامل تماشاکردناز نظر گیبسون گردشگري 

به هر حال، . را دربرمی گیرد) گردشگري ورزشی خاطرات( 4هاي مشهور ورزشیو بازدید یا گرامی داشتن جاذبه) ورزشی فعال

ت خدماتی که ارائه میشود، تحت تأثیر گردشگري ورزشی از هر نوعی که باشد، یکصنعت خدماتی است و اغلب بهوسیلۀ کیفی

  ). 1393همان، ( قرار میگیرد

درحال حاضر یکی از دغدغه هاي بازاریابان و سازمان دهندگان رویدادهاي ورزشی، باالبردن میزان استقبالبازدیدکنندگان و 

ه برقصد و میل گردشگران براي ریزي، و شناسایی علل و عوامل مختلفی است کتماشاگران از رویدادهاي ورزشی در حال برنامه

با توجه به مطالعات انجامشده در دایره بازاریابی ورزشی، سه دسته . حضور در یک رویداد ورزشی و انتخاب آن تاثیرگذار است

از این رو هدف محقق . عوامل سوق دهنده،جلب کننده و بازدارنده: از عوامل ورزشی در این حیطه اثرگذارند که عبارتند از

را شهر سرعین باشد تا دستاندرکاران ورزشی پتانسیلهاي موجود در یی عوامل مثبت سوق دهنده و جلب کننده میشناسا

. ها نمایندها را تبدیل به فرصتتقویت کنند و همچنین با شناسایی موانع و عواملبازدارنده توسط دست اندرکاران ورزشی آن

 همچنین میزان و )کننده جلب شناسایی عوامل مستلزم(افزایش دهند  را یدادجذابیترو به عبارتی بهتر مدیران بتوانند میزان

 رویداد به عالقه بتوانند سرانجام و) بازدارنده عوامل شناسایی مستلزم(داده  کاهش را گردشگران بر حضور محدودیتهاي موجود

با توجه به ناشناخته بودن عوامل مؤثر در ) دهنده سوق عوامل شناسایی مستلزم(کنند  تبدیل آن در و حضور مسافرت را به

یکی ازمشکالت پیش رو در ) بدلیل نبود مطالعات ویژه در این زمینه( شهر سرعینجلبگردشگران به ایران و بطور اختصاصی به 

. ررسی این عوامل بر حضور آنهاستریزي و بازاریابی براي جلب گردشگر به طور اعم و گردشگر ورزشی به طور اخص،ببرنامه

هاي جذابیت رویداد و محدودیت(دهد تنوع زیادي در عوامل مؤثر بر حضور گردشگران دررویدادهاي ورزشیمطالعات نشان می

از این رو با توجه به  .وجود دارد) امنیتی، سالمتی و مالی، دانش، شخصیت، افزایش روابط مردمی،آرامش، جدید و جالب بودن

شود کهعوامل مؤثر بر کشور، این سوال مطرح می ورزشهایزمستانی هاي گردشگريهجاذب

  کدامند؟ توسعهورزشهایزمستانیبارویکردگردشگریمطالعهموردیشهرسرعین

  

                                                            
1-Gibson
2-to watch
3-Participation
4-Celebrate the Famous Sports Attractions
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  پیشینه تحقیق

گردشگري، ریزیتوسعهدر پژوهشی با عنوان اولویتبندیمناطقنمونهگردشگریشرقاستانگیالنجهتبرنامه) 1395(توالیی و همکاران 

-به این نتیجه رسیدند که مکانهاینمونهگردشگریدیلمان،شهرالهیجان،زیازوسجیران،تیتی،شوئیلوابینامدراولویتاولبرنامه

ریزیوبهعنوانقطبتوریستیمشخصشدند،هلودشت،لهلهرود،خرما،خصیلدشت،کالچاي،چافوچمخاله،علیسرود،سفیدآب،چابکسروامیرک

زتوریستیودرنهایت،مناطقنمونهگردشگریجواهردشت،کیاکالیه،میانلنگهوسروالتدراولویتسومبالیهدراولویتدومبرنامهریزیوبهعنوانمرک

  .رنامهریزیوبهعنواننقطهتوریستیشناساییشدند

از توابع استان چهارمحال  بازفتتوسعه صنعت گردشگري در محور ییفضا زيیربه برنامه ی، در پژوهش)1394(و غفاري  ییتقوا

از مدل استاندارد سازي،  ريیمختلف و بهرهگ ارهايیمعبا استفاده از وزنهاي حاصل از قیتحق نیدر ا.پرداختند اريیو بخت

در  ییاجرا ییو سرانجام، ارائه راهبردها کیهر  نیکارکردي ب متعامالتیمبادرت به انتخاب کانونهاي گردشگري برتر و تنظ

  .ست آن شده استحاکم بر هر کانون و حوزه فراد ییفضاساختار و سازمان زیتوسعه و تجه

-در پژوهشی با عنوان برنامه) 1392(محمودي و همکاران  

ریزیکالنمناطقنمونهگردشگریازطریقگزینشمعیارهایموثربرفرایندتوسعهگردشگریدراستانخراسانرضوي به این نتیجه رسیدند که 

 8.3 مطابقبررسیانجامشدهبرایسطحبندیتاثیرگذاریزیرمعیارهادرفرایندانتخابمناطقنمونهگردشگري،

 33.4 درصدتاثیرگذاریمتوسطو 35.7 درصددرطبقهباتاثیرگذاریزیاد، 22.6 درصداززیرمعیارهادرطبقهباتاثیرگذاریبسیارزیاد،

. درصددرطبقهتاثیرگذاریکمواقعشدهاند

- همچنین،زیرمعیارهایجاذبههاومقاصدگردشگري،تقاضاوبازارگردشگري،مخاطراتمحیطی،زیستگاه

  .بیشتریناولویتراازمنظردارابودنشاخصهایحذفکنندهبهخوداختصاصدادندهایحساسوپوششگیاهیبهترتیب

در پژوهشی با عنوان ) 1392(حاجینژاد و همکاران 

روستاینمونهگردشگریهیجدرشهرستانپاوه، به : تدوینبرنامهاستراتژیکتوسعهگردشگریدرمناطقنمونهگردشگریروستاییمطالعهموردي

این نتیجه رسیدند که 

ینپژوهشبهتدوینبرنامهتوسعهگردشگریروستاهجیجانجامیدکهمیتواندرهگشاییبرایاصالحوبهبودوضعیتگردشگرارزیابیصورتگرفتهدرا

  .یاینمنطقهباشد

ورزشی استان «هاي طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگري، در تحقیقی تحت عنوانبررسی جاذبه)1392(فالحی و همکاران 

بنابراین باید در . منابع طبیعی مستعد جذب گردشگرانورزشی استنشان داد که به طور کلی استان کردستان داراي »کردستان

هاي مورد نیاز این رشته مانند پیست هاي استان، از طریق ایجاد و احداثزیرساخت 3جهت توسعه و فعال کردنتوریسم زمستانی 

  .هاي حمل و نقل مرتبط با آن، تالش هاییصورت گیرداسکیو زیرساخت

هاي گردشگران پرداخت و امکانات اقامتی، آب و هوا، سطح قیمت ها، محل مقایسۀ انگیزه در تحقیقی به) 2015( 1کزاك

جغرافیایی مقصد و دسترسی به دریا و ساحل را از مهم ترین دالیل گردشگران انگلیسی و آلمانی براي رفتن به مالت و ترکیه 

  . عنوان کرد

ت مندي از ادراك کیفیت خدمات بر گردشگرانورزشی را انجام ،پژوهشی با عنوان تبیین مدل میزانرضای)2014( 2جان شانک

در مدل ارائه شده به این نتیجه رسیدکه دسترسی نسبت به دیگر عوامل تأثیر کمتري در رضایتمندي گردشگران ورزشی . داد

  . از کیفیت خدمات ارائه شدهدارد

                                                            
1- Chazak
2- Shonk
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از عواملی که موجب رشد سریع و رونقبازار گردشگري در سراسر دنیا یکی در تحقیقی بیان کردند که ) 2013( 1فانک و براون

  .شود، توریسم ورزشی است و برگزاري مسابقات ورزشی در رونق بازار گردشگري نقشمهمی داردمی

  روش شناسی 

  .همبستگیازنوعپیمایشیمی باشد -اینپژوهشبهلحاظهدفکاربردیوبهلحاظروشانجامپژوهش،توصیفی :روش پژوهش)الف

  . باشند یم 1397در سال  شهر سرعینکلیه شهروندان پژوهش  نیا يمعه آمارجا:جامعه آماري) ب

. بود یخوشه اي چند مرحله ايروش تصادف يرینمونه گ يروش مورد استفاده برا: حجم نمونه و روش نمونه گیري)  ج

نفر در نظر  384برابر ينمونه آمار جدولنیاستفاده شده است که طبق ا جدول فرمول کوکراناز  زیحجم نمونه ن نییتع يبرا

  شود  یگرفته م

مناطق  جمعآوریاطالعاتموردنیازتحقیق،بهصورتمیدانیوبامراجعهپرسشگراندر :روشگردآوریاطالعاتوابزارسنجش) د

  .انجامگرفت شهر سرعینگردشگري

استفاده شده  2013 گام،یو ه نچینامههسشاز پر توسعهورزشهایزمستانیسنجش  يبرا: توسعهورزشهایزمستانیپرسشنامه

هاي  ،جاذبه5تا1سواالت آبی و تابستانی، هاي ساحلی هاي طبیعی ورزشی مربوط به ورزش جاذبه(بعد  داراي شش است که

هاي مربوط  ، جاذبه12تا 9سواالت  هاي مربوط به کوهنوردي و غارنوردي ، جاذبه8تا  6سواالت  هاي زمستانی مربوط به ورزش

هاي مربوط به  ، جاذبه18تا  16سواالت  ...هاي مربوط به شکار و صید و  ، جاذبه15تا  13سواالت  یبه آب گرم و طبیعت درمان

  .باشدیم) 23تا  19سواالت  نوردي و طبیعت گردي دامنه

 ف،یشر يمحمد محقق ساختهاز پرسشنامه ورزشهایزمستانیتوسعه سوالهاي مربوط به سنجش : عوامل مؤثرپرسشنامه

تا  9سواالت  و نقل حمل، 8تا  5سواالت  یورزش امکانات، 4تا  1سواالت  یعیطب طیمحاستفاده شد که داراي پنج بعد  ،1392

ابزار اندازه گیري این پرسشنامه طیف . باشدمی 17تا  15سواالت  یاطالع رسان خدماتو 14تا  12سواالت هاساختزیر ، 11

  .   پنج گزینه اي لیکرت بود

ها از نظر اساتید مجرب در این زمینه استفاده شده است و براي محاسبه ضریب پایایی  به روایی پرسشنامهبه منظور محاس

  .  پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

  .استفادهشده استSPSSدراینپژوهشبرایاستخراجاطالعاتوتجزیهوتحلیآلنهاازبرنامه :روش تجزیهوتحلیلدادهها) ر

  تحقیقیافته هاي 

  )توسعهورزشهایزمستانییدر عیطب طیمح( تک نمونه اي tنتایج آزمون  )1(جدول 

  انحراف معیار  میانگین
  3= مقدار مقایسه

  سطح معنی داري  درجه آزادي  tاختالف میانگین

65/4  34/0  65/1  51/95  383  000/0  

توان نتیجه گرفت باشد میمی 05/0آمده که کمتر از طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داري بدست 

به صورت معناداري باالتر از  توسعهورزشهایزمستانییدرعیطب طیمحوضعیت که این فرضیه اول مورد تایید قرار گرفته و میزان

میانگین و در حد مطلوب قرار دارد و 

                                                            
1-Funk and Brown
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 65/1نبرابریانگیماست،اختالفمینجامعهآماریانگیکههمانم3سهیارمقاینمعیانگیوم65/4يننمونهآماریانگینباتوجهبهمیهمچن

  . باشدیم

  )توسعهورزشهایزمستانییدر ورزش امکانات(تک نمونه اي tنتایج آزمون  )2(جدول 

  انحراف معیار  میانگین
  3= مقدار مقایسه

  سطح معنی داري  درجه آزادي  tاختالف میانگین

43/2  13/0  57/0 -  86/82  383  000/0  

توان نتیجه گرفت باشد میمی 05/0فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داري بدست آمده که کمتر از طبق نتایج جدول 

تر به صورت معناداري پایین توسعهورزشهایزمستانییدرورزش امکاناتوضعیت که این فرضیه دوم مورد تایید قرار گرفته و میزان

از میانگین و در وضعیت مناسبی قرار ندارد و 

یم -57/0نبرابریانگیماست،اختالفمینجامعهآماریانگیکههمانم3سهیارمقاینمعیانگیوم43/2يننمونهآماریانگینباتوجهبهمیهمچن

  . باشد

  

  )توسعهورزشهایزمستانیدر و نقل  حمل(تک نمونه اي tنتایج آزمون  ) 3(جدول 

  انحراف معیار  میانگین
  3= مقدار مقایسه

  معنی داريسطح   درجه آزادي  tاختالف میانگین

37/3  45/0  37/0  69/59  383  000/0  

توان نتیجه گرفت باشد میمی 05/0طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داري بدست آمده که کمتر از 

به صورت معناداري باالتر از  توسعهورزشهایزمستانیدرو نقل  حملوضعیت که این فرضیه سوم مورد تایید قرار گرفته و میزان

میانگین و در حد باالتر از متوسط قرار دارد و 

 37/0نبرابریانگیماست،اختالفمینجامعهآماریانگیکههمانم3سهیارمقاینمعیانگیوم37/3يننمونهآماریانگینباتوجهبهمیهمچن

  . باشدیم

  

  )زمستانیتوسعهورزشهایدر ها ساخت ریز(تک نمونه اي tنتایج آزمون  )4(جدول 

  انحراف معیار  میانگین
  3= مقدار مقایسه

  سطح معنی داري  درجه آزادي  tاختالف میانگین

18/2  14/0  82/0 -  51/25  383  000/0  

توان نتیجه گرفت باشد میمی 05/0طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی داري بدست آمده که کمتر از 

به صورت معناداري باالتر  توسعهورزشهایزمستانیدرساخت ها  ریزوضعیت مورد تایید قرار گرفته و میزانکه این فرضیه چهارم 

از میانگین و در حد پایین تر از حد متوسط قرار دارد و 

 -82/0نبرابریانگیماست،اختالفمینجامعهآماریانگیکههمانم3سهیارمقاینمعیانگیوم18/2يننمونهآماریانگینباتوجهبهمیهمچن

  . باشدیم
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  )توسعهورزشهایزمستانییدر اطالع رسان خدمات(تک نمونه اي tنتایج آزمون  )5(جدول 

  انحراف معیار  میانگین
  3= مقدار مقایسه

  سطح معنی داري  درجه آزادي  tاختالف میانگین

21/3  35/0  21/0  73/50  383  000/0  

توان نتیجه گرفت باشد میمی 05/0داري بدست آمده که کمتر از طبق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معنی 

به صورت معناداري  هایزمستانیتوسعهورزشیدراطالع رسان خدماتوضعیت که این فرضیه پنجم مورد تایید قرار گرفته و میزان

باالتر از میانگین و در حد مناسبی قرار دارد و 

 21/0نبرابریانگیماست،اختالفمینجامعهآماریانگیکههمانم3سهیارمقایمعنیانگیوم21/3يننمونهآماریانگینباتوجهبهمیهمچن

  . باشدیم

  

  توسعهورزشهایزمستانیخالصه مدل رگرسیونعوامل مؤثر بر   )6(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

84/070/070/0

است و ضریب تعیین نیز برابر  84/0برابر  هایزمستانیتوسعهورزشضریب همبستگی بین عوامل مؤثر بر ) 6(طبق نتایج جدول  

را تعیین می کند و بقیه مربوط به  توسعهورزشهایزمستانیدهد که متغیر با ضریب تعیین نشان می 70/0. است 70/0

  . متغیرهاي دیگر می باشد

  

  توسعهورزشهایزمستانیعواملمؤثربرنتایج تحلیل رگرسیون چند گانه ) 7(جدول

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.
Bانحراف معیار

000/0  405/0553/11  680/4مقدار ثابت

387/0055/058/0022/7000/0یعیطب طیمح

942/0058/069/0374/16000/0  یورزش امکانات

208/0052/020/0979/3000/0  و نقل حمل

422/0066/030/0210/8000/0  ساخت ها ریز

692/0117/035/0583/9000/0  یاطالع رسان خدمات
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 خدمات، ساختها ریز، یورزش امکانات، یعیطب طیمح( ورزشهایزمستانییعواملمؤثربرتوسعهگردشگربراي تعیین تاثیر هر یک از 

رگرسیون چند گانه به روش تحلیل به عنوان متغیر مالك، باهایزمستانیتوسعهورزشبه عنوان متغیر پیش بین و )یاطالع رسان

دار است نتایج مشاهده شده در همه ابعاد معنی pشود میزانمشاهده می) 7(همانطور که در جدول شماره. ورود تحلیل شدند

با  و نقل حمل، ) =69/0BETA( ی با بیشترین میزانورزش امکانات، )=58/0BETA(یعیطب طیمحکه متغیر  دهدنشان می

متغیر )  =35/0BETA(یاطالع رسان خدماتو)  =30/0BETA(ساختها  ریز، ) =20/0BETA(کمترین میزان

  .کنندرا پیش بینی می توسعهورزشهایزمستانی

  بحث و نتیجه گیري

گردشگري از دیرباز مورد توجه بشر بوده و مجموع پدیده ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، 

ها و سازمانهاي غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترلگردشگران و میزبان، دانشگاهها و جوامع سرمایه،دولت

آید که بسیاري از صنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا بهحساب می. دیگر بازدیدکنندگان است

 دانندها میلزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساختکشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغا

گردشگري یکی از سه صنعت درآمدزایمهم جهان در کنار صنعت توانمند نفت و خودروسازي ). 1393راد و همکاران، قیامی(

رفعبی این صنعت سهم بسزایی در ایجاد فرصت هایشغلی با توجه به ابعاد گسترده بیکاري، توزیع ثروت، . مطرح شده است

صنعت . کنداي، کاهش فقر، ارتقاء سطح زندگی ومعیشت افراد جامعه و تعامالت مثبت فرهنگی ایفا میتعادلی منطقه

همچنین این صنعت عامل . گردشگري داراي آثار اقتصادي، زیست محیطی وفرهنگی اجتماعی در سطوح گوناگون می باشد

کند و با نیروي کار، شگري از آن جهت که تولید کاال و خدمات میگرد .ها و گفتگوي ملت هاستمؤثري در تعامل فرهنگ

از طرف دیگر خدمات ارائه شده این صنعت همچون . تواند صنعت به حساب آیدسرمایه و ارزش افزودهدر ارتباط است می

ود گردشگري شبدین لحاظ توصیه می .باشدتجربیاتگردشگران، غیرقابل لمس بوده لذا با صنایع دیگر قابل قیاس نمی

  ).  1394حیدرزاده، ( رامجموعه اي از صنایع مرتبط با این امر بدانیم

به همین منظور و با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعتگردشگري در دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین 

یکی از . توجه ویژه اي مبذول داشت هاي مختلف این صنعت راشناسایی کرد و به بخشهاي پراهمیتالمللی، بایستی بخش

هاي مهم که قابلیت تبدیل به امرفرابخشی در صنعت گردشگري دارد، بخش ورزشی است که از آن به عنوان گردشگري بخش

ی عیططبیمح( تیجبدستآمدهوضعینتایافته هاي پژوهش نشان داد که ).1393راد و همکاران،  یامیق(شودورزشی نام برده می

 زمستانیهایورزشیدرتوسعهگردشگر) 21/3ی با میانگین ،خدماتاطالعرسان37/3با میانگین ،حملونقل65/4با میانگین 

) 18/2با میانگین  هارساختی،ز43/2ی با میانگین امکاناتورزش( تیوضعیدرحدمطلوبوباالترازحدمتوسطقرارداردول

ی با بیشترین ورزش امکانات، )=58/0BETA(یعیطب طیمحکه متغیر  دهدنتایج نشان میو همچنین  ستندیدرحدمناسبن

اطالع  خدماتو)  =30/0BETA(ساختها  ریز، )=20/0BETA(با کمترین میزان و نقل حمل، ) =69/0BETA( میزان

 بانتایجتحقیقاتتوالییوهمکارانها نتایجاینفرضیه.کنندرا پیش بینی میتوسعه گردشگري متغیر )  =35/0BETA(یرسان

) 2012(وکسین) 2013(،کیموپاتریک)2013(،فانکوبراون)2014( ،جانشانک)2015( ،کزاك)1394( ،تقواییوغفاري)1395(

  :با توجه به این نتایج پیشنهادات زیر ارائه می گردد همسومیباشد

گذاري در این بخش و استفاده از تجربیات کشورهاي پیشرو در حوزه مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه.1

.بهترین منبع براي کسب تجربه باشد تواندتوریسم،می

-حضورمستمردرنمایشگاه.2

  .هایداخلوخارجازکشور،ایجادسایتاینترنتیتهیهبروشوربهزبانهایرایجاروپاییوتبلیغسایتهایتوریستیمنطقهازطریقکانالهایماهوارهاي
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میان مدت و دراز مدت براي  - هاي کوتاه مدتدر کنار تدوین برنامه ورزشهایزمستانی تهیه و اجراي طرح جامع گردشگري.3
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