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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای
اجرایی بود .روش پژوهش ،توصيفي– تحليلي بود و دادهها از کارشناسان گردشگري و ورزش استان به
شيوه نمونه برداري تصادفي جمع آوری شدند 126 .نفر به عنوان نمونه با استفاده از پرسشنامه محقق
ساخته با روایی و پایایی قابل قبول ( ،) α=0/92پاسخ دادند .برای تجزيه و تحليل دادهها از تحليل عاملي
استفاده شد .عوامل مرتبط با سرگرمیها و فعالیتهای تفریحی با بارعاملي  ،78/64عوامل مربوط به
تربيت بدني ( ،)78/57خدمات ورزشي ( ،)76/1عوامل گردشگري ( ،)75/72عوامل مرتبط با امکانات و
زیر ساختها ( ،)75/12عوامل مرتبط با منابع طبیعی ( ،)75/08عوامل مرتبط با خدمات اطالع رسانی و
ارتباطات ( ،)70/57تاسیسات رفاهی ( )65/07و عوامل مرتبط با خدمات حمل و نقل ( )56/75عواملي
هستند كه به ترتيب در توسعه گردشگری ورزشی استان موثرند .با توجه به این نتایج به مسئوالن
استان درباره گسترش ورزشهای تفریحی و بهبود برنامههای تربیت بدنی و گردشگری در کنار توسعه
زیرساختهای اساسی گردشگری ورزشی پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :گردشگري ورزشی ،توسعه ،استان اردبیل

 - 1عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 -2عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
 -3عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 -4عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
 -5کارشناس ارشد تربیت بدنی آموزش و پرورش
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مقدمه
عصر کنونی ،دوره دگرگونیهای شتابنده و غیرقابل پیش بینی است .سازمانها
برای اینکه بتوانند با تهدیدهای محیطی مقابله کنند و از فرصتهای احتمالی بهره مند
شوند ،باید ظرفیتها و توانمندیهای درونی خود را بشناسند تا نقاط قوت خود را باال
ببرند و کاستیهای خود را بازسازی کنند (.)6
صنعت مسافرت و گردشگري به عنوان بزرگترين و متنوعترين صنعت در دنيا
به شمار ميآيد بسياري از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد،
اشتغالزايي ،رشد بخش خصوصي و توسعه زير ساختها میشناسند ( .)8با توجه
به بررسیهای صورت گرفته ،جمهوری اسالمی ایران یکی از  10کشور نخست
جهان از نظر جذابیتهای گردشگری است ،علی رغم چنين پتانسیل باالیی ،سهم
همه كشورهاي اسالمي از درآمدهاي ارزي حاصل از گردشگري حدود هفت درصد
است(10و .)6براساس برنامه چهارم توسعه ،كشور ايران بايد تا پايان سال  1388ساالنه
ميزبان حداقل  5ميليون گردشگر باشد ،رقمي كه بايد تا پايان سال  2024به رقمي
معادل  20ميليون نفر در سال برسد و در اين ميان نميتوان از سهم و جايگاه ورزش
و برگزاري تورنمنتهاي ورزشي به سادگي گذشت(.)7
«گردشگري ورزشي» 1صنعتي است كه از تركيب دو صنعت «گردشگري» 2و صنعت
«ورزش» پديد آمدهاست .به عبارت ديگر ورزش يكي از فعاليتهاي مهم گردشگران در حين
گردشگري است و گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است (.)12
در توسعه گردشگري عوامل زيادي دخيل هستند در منابع مختلف اين عوامل به صورتهاي
گوناگوني ذكر شده اند .هينچ و هيگام )2003( 3عوامل جلب كننده و منابع اساسي براي توسعه
گردشگري ورزشي را مواردي مانند ،محيط طبيعي ،امكانات ورزشي ،حمل ونقل ،زيرساختها
1- Sport Tourism
2- Tourism
3- Hinch & Higham
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و خدمات اطالع رساني میدانند كه بايستي به طور هماهنگ در توسعه دراز مدت يك منطقه
جهت رونق گردشگري ورزش مد نظر قرار گيرند( .)24ويد )2006( 1در تحقيق خود از ديدگاه
جغرافيايي ،موقعيت ،مكان و محيط مناسب را از توانمنديها و پايههاي اصلي براي توسعه
گردشگري ورزشي ميداند (.)30
دنيل فانك و براون )2007( 2معتقدند که در تمامي دنيا ،يكي از عواملي كه باعث رشد
سريع و رونق بازار گردشگري ميشود ،توريسم ورزشي است و برگزاري مسابقات ورزشي در
رونق بازار گردشگري نقش مهمي را ايفا ميكند .سولبرگ و پروس )2007( 3جشنوارهها،
نمايشگاههاي جهاني ،رويدادهاي سلطنتي ،حوادث و رويدادهاي ورزشي و غيره ميتوانند تاثير
زيادي در توسعه شهري داشته باشند .رويدادهاي ورزشي مهم توانايي توسعه ساختار شهري در
تمام اين زمينهها (زيرساختها ،ايجاد شغل ،گسترش مكانهاي تفريحي و گسترش خدمات
حمل و نقل) را دارند .همچنين ميزباني رويدادهاي ورزشي مهم ،باعث توسعه زير ساختها،
ايجاد تجهيزات جديد و پيشرفت منطقه ميزبان و جذب گردشگران بيشتر ميشود كه مستلزم
سرمايه گذاريهاي پرهزينه در تجهيزات ورزشي و زيربناهاي غير ورزشي شهر است .اين
سرمايهگذاريها بايستی با طرح بلند مدت شهر مبني بر موفقيت اقتصادي اين رويداد متناسب
باشد .بیشتر شهرهاي درخواست دهنده ميزباني ،به اين دليل خواستار ميزباني رويدادهاي
ورزشي بزرگ هستند كه درآمد منطقهاي كوتاه يا بلندمدت قابل توجهي را به وجود ميآورد(.)28
برامول )1997( 4عنوان كرد که رویدادهای بزرگ درصنعت گردشگری کشور میزبان تأثیری
ندارد؛ مگر اینکه طی یک راهبرد دراز مدت به آن توجه بشود؛ لذا این برنامهها به رویکرد سیاسی
گستردهای وابسته است( .)15بنا به عقیده چو )2001(5ورزشهایی که سنت یک کشور به شمار
میآیند ،برای گردشگران پر جاذبه هستند ( .)18گیبسون 6و همکاران ( )2003رویدادهای در
4- Weed
2- Funk & Bruun
3- Solberg & Preuss
4- Bram Well
5- Cho
6-Gibson
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مقیاس کوچک را بهتر از رویدادهای بزرگ تلقی کردند و بیان داشتند که این رویدادها هزینه
کمتر و فواید بیشتری را به همراه دارند؛ لذا بر همکاری دانشگاهها و آژانسهای گردشگری به
هدف گسترش گردشگری در مسابقههای ورزش دانشگاهی تأکید کردند(.)21
كوساسي )2005( 1با عنوان گردشگري ورزشي در هند ،جاذبههاي طبيعي ورزشي را كه در
هند از اهميت بيشتري برخوردارند ذكر ميكند ( .)27ديري و جاگو )2006( 2به مديريت گردشگري
ورزشي در استراليا اشاره كردند که اغلب بخشهای جداگانهای از دولت هركدام از حوزههاي
ورزش و گردشگري را مديريت میکنند .اين بدان معنياست كه يك منبع مشخص ،مسؤوليت
كلي گردشگري ورزشي را بر عهده ندارد و در نتيجه پيشرفت این مهم با مشکل مواجهه خواهد
شد ( .)20در بررسی انگیزههای شرکت در المپیک  1996نشان داده شد که  91درصد از تماشاگران
دلیل حضور خود را «بزرگترین رویداد ورزشی بودن المپیک» ذکر کردند ( .)19گلیپتیس)1991( 3
بیان داشت که علی رغم استفاده چشمگیر گردشگران از امکانات ورزشی هنوز هماهنگی الزم
بین آژانسهای گردشگری و سازمانهای ورزشی وجود ندارد و این هماهنگی میتواند در برآورده
کردن نیازهای گردشگران ورزشی فعال ،نقش مهمی را بر عهده داشته باشد ( .)20چالیپ)1992( 4
بیان میکند که رویدادها و مسابقات از طریق اشکال مختلف میزان گردشگران و بازدید کنندگان را
تعیین میکند و از پخش رویدادهای تلویزیونی به عنوان عاملی برری تعامل بازار یابان رویدادهای
ورزشی در جهت جذب هر چه بیشتر گردشگران یاد میکند (.)17
توماس)2006( 5در بررسی نقش برجسته ورزش بر روی فرهنگ کانادا و توسعه
گردشگری ،به طبقه بندی تاثیرات ورزش میپردازد .او موفقیتهای ورزشی در
عرصههای مختلف و تأثیرات ناشی از قهرمانان و ستارههای ورزشی را بیان میکند
1- Ko Sasi
2- Deery & Jago
3- Glyptis
4- Chalip
5- Thomas
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( )29براز)2002( 1در تحليل خود با عنوان «توريسم ورزش» ،عوامل موثر بر حضور يا
شركت گردشگران در رويدادهاي ورزشي را چنین بر شمرد  :هزينه مسافرت به مقصد،
هزينه استفاده از امكانات براي فعاليت بدني ،عوامل جغرافيایي ،انگيزههاي مسافران
و جذابيتهاي موجود در شهر ميزبان ( 3و .)16ميراندا و اندوزا )2005( 2در بررسي
گردشگري ورزشي در كشور اسپانيا متوجه شدند كه عامل جاذبههاي طبيعي(با 78/3
درصد) ،ورزشهاي آبي با  36/84درصد و گردش و پيادهروي با  31/58درصد در جذب
گردشگران ورزشي از اهميت بيشتري برخوردارند ( .)14ناصری ( )1375مشکالت
گردشگری ایران را مورد بررسی قرار داد و الهام ( )1376انگیزههای مسافران کیش
را مقایسه کرد (1و )15مراسلی ( )1374به برسی توابع عرضه و تقاضای گردشگری
در ایران پرداخت و مشکالت موجود در کشور را برسی کرد ( )9پاکدامن نیز توسعه
دهکدههای گردشگری را به عنوان یک راهکار منا سب برای توسعه گردشگری مطرح
کرده است .به طور کلی در گذشته ،پژوهشهایی در حوزه گردشگري و ورزش به
صورت كلي انجام ميشد ،اما پژوهشهایی كه در مورد رويدادهاي بزرگي همچون؛
المپيك و همچنين در مورد ورزشهاي تفريحي و ورزش در فضاي آزاد صورت گرفت
به درك پژوهشگران از گردشگري ورزشي جهت بخشيد .در جدید ترین پژوهشهای
انجام شده ،کامیل سورات )2010( 3در پژوهشی با عنوان « به سوی توسعه استراتژی
ملی گردشگری ورزشی در آفریقا « نیاز به توسعه طرح استراتژی گردشگری ورزشی را
از اجزای وابسته بازیهای  2010عنوان میکند ( .)26در پژوهشهایی که به بررسي
داليل ،انگيزهها و محدوديتهاي مسافرت كنندگان پرداخته شده ،پیشنهادها بر این
اصل استواراست که در هر مطالعهاي كه به منظور برنامه ريزي و توسعه گردشگري
1- Braz
2- Miranda & Andueza
3- Kamilla Swart
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در شهر يا كشور مقصد انجام ميگيرد ،بايد داليل ،جذابيتها و موانعي كه براي
گردشگران مهم است ،مورد شناسايي قرار گيرد.
با توجه به نوپا بودن زمینههای پژوهشهای گردشگری ورزشی در ایران ،پژوهشهای
اندکی در این بخش انجام شده ،از سوی ديگر؛ به نوعي ،پژوهشهای انجام شده بيانگر
اين است كه گردشگري ورزشي موجب رونق و توسعه است؛ اما پژوهشی كه عوامل
توسعه گردشگري را بيان كند ،تا به حال مورد توجه نويسندگان و پژوهشگران قرار
نگرفته است؛ لذا از جهات گوناگون میتوان در مسیر توسعه گردشگری ورزشی در
استانهای پرجاذبه ایران (از جمله استان اردبیل) گام نهاد.
جذابیتهای اقلیمی استان در بهار و تابستان غنی تر از زمستان است؛ همچنین از
نظر مکان شناسی استان اردبیل دارای پتانسیلهای بسیار قوی در بخش کوهستانی
است .از نظر زمین شناختی ،فقط به غار شناسی در برخی از مناطق آن اشاره شده است.
بر اساس پژوهشهای انجام شده در طرح جامع گردشگری استان ،از نظر جذابیتهای
رودخانهای و دریاچه و تاالب (اگر چه این جاذبه در برخی از مکانها یا زیبایی هر چه
تمام تر قابل درک هستند) نسبت به سایر جذابیتها همچون (جذابیتهای مرتعی)
در وضعیت ضعیفی قرارگرفته است ( 5و23و .)25از نظر جذابیتهای ورزش زمستانی
و آبهای معدنی وضعیت نسبتا خوبی در این استان حاکم است و برای استفاده از
پتانسیلهای استان ،اقدامات حساب شدهای برای ورزشهای زمستانی الزم است و در
فصل تابستان ،طیف گستردهای از فعالیتهای تفریحی ورزشی را میتوان انجام داد؛
لذا استان اردبيل ظرفيتهاي فراواني در زمينه جلب گردشگر به طور عام و گردشگري
مرتبط با رويدادهاي ورزشي به طور خاص دارد .پژوهش حاضر درپي بررسي عوامل
موثر بر توسعه گردشگري ورزشي در استان اردبيل و ارائه راهکارهای اجرایی بود.
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روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام شد و عوامل
موثر بر توسعه گردشگری استان اردبیل با استفاده از آرای کارشناسان گردشگری
و مسئووالن ذیربط تربیت بدنی استان مورد بررسي قرار گرفت .جامعه آماري اين
پژوهش را سه گروه :كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ،دست اندر كاران
ورزش استان و مراكز فعال توريستي تشكيل ميدادند که  126نفر به صورت نمونه
مورد مطالعه قرار گرفتند .در این زمینه از پرسشنامه محقق ساخته ،استفاده شد و
براي بررسی پایایی پرسشنامه مطالعه مقدماتی انجام گرفت وآمارگر  25پرسشنامه را
در نمونهای شبیه جامعه ما را تجزیه و تحلیل کرد و بدون هیچ گونه تغییری در هر یک
از خرده مقیاسها پایایی آن با آلفاي کرونباخ ./92مورد تأیید قرار گرفت و به منظور
بررسی روایی پرسشنامه ،از  10نفر از استادان مدیریت ورزشی و گردشگری انتخاب
شدند .به منظور تجزيه و تحليل از روش تحليل عاملي استفاده شد.
یافتهها
پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از روش طرح عاملی مشخص شد که در سطح كلي 60
عامل به ترتيب بارهاي عاملي(طبق پيوست  )1در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل
نقش دارند كه درقالب عوامل دهگانه بر اساس بار عاملی دسته بندي شدند و در نمودار یک
ارائه شدهاند .با توجه به نمودار  1عوامل ناشی از فعالیتهای تفریحی و سرگرمی(بار عاملی
 )78/64و عوامل مربوط به تربیت بدنی (بار عاملی  )78/57از جمله عوامل اساسی برای توسعه
گردشگری ورزشی هستند.

109

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره سیزدهم ،بهار 1393

نمودار -1بارهاي عاملي عوامل توسعه گردشگري ورزشي استان اردبيل

بحث
برای بحث بیشتر در مورد عوامل توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل الزم
است به دو امر مهم توجه کنیم .یکی در مورد نتایج به دست آمده برای هریک از خرده
مقیاسهای تشکیل دهنده عوامل توسعه و دیگری به قابلیتهای گردشگری استان
اردبیل مربوط میشود.
عامل نخست در توسعه گردشگری ورزش استان اردبیل مربوط به سرگرمیها و
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فعالیتهای تفریحی با بار عاملی  78/64است که با پژوهشهای الهام ( )1376در
بررسی انگیزههای تفریحی گردشگران جزیره کیش همخوانی دارد و در سطح خرده
مقياس ورزشهاي تفريحي همچون؛ اسکي ،ماهيگيري و شکار با بار عاملی ، 84در
توسعه گردشگری ورزشی استان موثر است و با گزارش وزارت امورخارجه بیالروس
( )2005در مورد به کارگیری ورزشهای تفریحی همخوانی دارد .فرهنگ محلي و آثار
تاريخي موجود با بار عاملی  ،83بیانگر آثار غنی فرهنگی در زمانهای گذشته استان
اردبیل است؛ بنابراین میتوان به شیوه موثری از این ویژگی مثبت هم ،در راستای
توسعه گردشگری ورزشی بهره جست .نقش موسيقيهاي محلي و صنايع دستي با بار
عاملي  ،81مراکز تفريحي ،ديدنيها وکلوپهاي شبانه ورزشي با بار عاملی  79/2و
عالقه مندي مردم به ورزش کوهنوردي و طبيعت گردي با بار عاملی ،66با پژوهشهای
کوساسی ( )2005و میراندا و اندوزا ( )2005و همچنین با خرده مقياسهاي ديگر
همسو هستند كه توجه به آنها در راستاي توسعه گردشگري ورزشي استان اردبيل
اجتناب ناپذير است.
دومین عامل مهم در توسعه گردشگری ورزش استان ،عوامل مربوط به تربیت بدنی است که
به ادارههای تربیت بدنی ،آموزش و پرورش و دانشگاهها رابطه دارد .این عامل با بار عاملی ،78/57
از عوامل مهمی است که نقش مهمی را در توسعه گردشگری ورزشی استان بازی میکند.
در اين بخش بازاريابي گردشگري ورزشي استان با بار عاملی  86.5و همسو با
پژوهش هنرور ( )1383و ( ،)1386میتواند در معرفی و فروش محصوالت توریسم
ورزشی استان نقش مهمی را بازی کند و در حال حاضر این بخش یکی از دغدغههای
بازاریابان به شمار میآید.
باشگاههاي ورزشي در جذب گردشگر با بار عاملی  ،86همسو با پژوهش الهام (،)1376
تنوع فصلي و مسابقهها متناسب با هر فصل با بار عاملی  ، 85/9برنامه ريزي گردشگري و
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تربيت بدني استان با بار عاملی  85/8و همسو با پژوهش برامول ( )1997به عنوان رکن
اصلی توسعه برای هر دو نهاد مرتبط با گردشگری ورزشی حائز اهمیت هستند.
هماهنگي سازمانهای تربيت بدني و گردشگري با بار عاملی  ،83که با پژوهشهای
دیری و جاگو ( )2006و گلیپتیس و جکسون ( )1991همخوانی دارد و در بیشتر
پژوهشهای توریسم ورزشی به این امر ،در قالب " مشکالت " اشاره شده است .به نظر
میرسد دلیل آن به موازی بودن وظایف نهادهای ورزشی و گردشگری مربوط باشد .در
این مورد بهتر است وظایف نهادها درقالب کار گروهی و مشخص شده ،باشد تا ارزیابی
برنامههای انجام شده آسان تر صورت گیرد.
برگزاري مسابقههای ليگ در استان با بار عاملی  ،81/7ايجاد ايمني و راحتي براي
گردشگران ورزشي در رويدادها با بار عاملی  ،81/6کيفيت برگزاري رويدادهاي ورزشي
و گردشگري با بار عاملی  79/5و ارائه تسهيالت براي مسافران در رويدادهاي ورزشي با
بار عاملی ،76در توسعه گردشگری ورزش استان اردبیل نقش به سزایی دارند .به نظر
میرسد که پتانسیل بسیار باالی گردشگری در این استان و ایجاد ورزشگاه دایی و سالن
سرپوشیده" رضازاده " زمينه انجام دادن این امور را آسان تر سازد .بر اساس گزارش
کمیته بین المللی المپیک ( 91 ،)1997در صد از شرکت کنندگان در المپیک 1996
دلیل حضور خود را بزرگ بودن رویداد اعالم کردند و از این جهت در راستای توسعه
گردشگری ورزشی موثر است؛ البته پژوهشگران دیگری مثل چالیپ ( )1992و گیبسون
( )2003اعتقاد دارند که رویدادهای کوچک کاراتر از رویدادهای بزرگ هستند به نظر
میرسد که نظر گروه دوم در مورد استان اردبیل کاربردی تر با شد؛ چرا که تحمل هزینه
مسابقههای بزرگ به لحاظ بودجه محدود و امکانات کم برای این استان معقول نیست و
به طور قطع هم بر کیفیت مسابقهها تاثیر منفی میگذارد و هم برگزاری مسابقهها را با
مشکل مواجه خواهد کرد .همچنين باید از برگزاري تور ،دورههاي مربيگري و رويدادهاي
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علمي ورزشي در استان با بار عاملی 74و ستارههاي ورزشي با بار عاملی  87/5یاد کرد که
توماس ( )2006نیز در پژوهش خود یکی از بخشهای اصلی مطالعات" توریسم ورزشی
" را قهرمانان و ستارهها ذکر میکند .خرده مقياسهاي ديگر مربوط به تربيت بدني
شامل گروههاي داوطلب ورزشي با بار عاملی  70و برگزاري جشنواره بازيهاي محلي با
بار عاملی  ،65همسو با پژوهش چو ( )2001در توسعه گردشگری ورزشی موثرند؛ ولی
میزان اهمیت آنها در مقابل عوامل دیگر پایین است.
عامل بعدی ،عوامل بازدارنده ناشی از موانع و مشكالت است که با بار عاملی ،79/42
در توسعه گردشگری استان نقش منفی گذاشته است و از مهمترین موارد تشکیل دهنده آن
میتوان به نداشتن برنامه راهبردی اشاره کرد که با پژوهشهای ناصری در سال ،1375
مهاجرانی( ، )1379مراسلی ( )1374و کامیل سورات ( )2007همخوانی دارد .به نظر ميرسد
مشكل اصلي ،در اجراي راهبرد است؛ چرا كه طرح جامع گردشگری استان اردبیل در سال 1380
نوشته شده است .اگر چه از نظر پژوهشگران ایرادهایی بر این طرح ،وارد است؛ ولی برنامههای
اجرا شده در حال حاضر با خود طرح فاصله دارد و بیشتر به عنوان یک ابزار کتابخانهای تلقی
میشود؛ اما در مورد گردشگري ورزشي برنامه راهبردی (استراتژيك) وجود ندارد.
همچنین یافتههای پژوهش در مورد نشناختن عاليق جهانگردان و تبليغات نامناسب با
پژوهشهای ناصری ( )1375و هنرور ( )1383همخوانی دارد .در مورد سرمايه گذاري بخش
خصوصي و فقدان تخصص کافي مديران اجرایی با پژوهش ناصری ( )1375موانع فرهنگی با
پژوهش ادبی ( )1385همخوانی دارد؛ ولی از لحاظ ترتیب اهمیت ،با یافتههای وی متفاوت است.
عوامل ناشی از خدمات ورزشی با بار عاملی  76/1مهمترین عامل در توسعه
گردشگری ورزش استان اردبیل است .به نظر میرسد که خدمات ورزشی به دلیل
مکمل بودن برای سایر فعالیتها نسبت به سایر عوامل از اهمیت باالیی برخوردار
است .در اين ميان ،جا دارد از مربيان گردشگري ورزشي تحصيلکرده با بار عاملی
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 85/1یاد کرد که ناصری ( )1375فقدان نیروهای تحصیلکرده را به عنوان مشکلی در
مسیر گردشگری بر میشمرد .به نظر میرسد با توجه به ماهیت بین رشتهای بودن
گردشگردی ورزشی ،تربیت مربیان در این بخش به هماهنگی بیشتر دو سازمان تربیت
بدنی و سازمان میراث فرهنگی نیاز داشته باشد .برگزاري مسابقههای ورزشي (کشوري
و استاني) با بار عاملی  83.9در قالب رویدادهای کوچک ،نقش مهمی را در توسعه این
صنعت بازی میکند که با پژوهش چالیپ ( )1992همسوست .گیبسون و همکاران
( )2003نیز به این نتیجه رسیدند که رویدادهای ورزشی بویژه رویدادهای کوچک به
علت کم هزینه بودن و کارایی باال در توسعه گردشگری ورزشی موثرند .با توجه به
سطح استان و نوپا بودن آن ،برگزاری مسابقههای کشوری و استانی برای گسترش و
توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل با ریسک کمتری همراه خواهد بود.
کنگرههاي علمي و ايجاد نمايشگاههاي ورزشي با بار عاملی ،80اقدامات علمي
پژوهشي در زمينه گردشگري و ورزش با بار عاملی  73/5و همسو با پژوهش هنرور
( )1383در مورد بازاریابی گردشگری ورزشی و خدمات آب درماني ،ماساژ و لجن
درماني با بار عاملی  ،58مواردي از خدمات ورزشی هستند که در توسعه گردشگری
ورزش استان نقش بسزایی دارند .پتانسیل باالی استان بویژه آبهای دامنه سبالن در
مشگین شهر و سرعین این خدمات را قابل توجیه میکند وجود آبهای تسکین دهنده
دردهای مفصلی ،نرم کننده مفاصل ،از بین برنده گرفتگیهای عضالنی و دهها خاصیت
درمانی دیگر جایگاه اشتغال زایی خوبی را میتواند برای فارغ التحصیالن تربیت بدنی
(بویژه در بخش حرکات اصالحی و ایجاد مراکز درمانی طبیعی) ایجاد میکند.
از عامل دیگر توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل میتوان به میراث فرهنگی و
گردشگری استان اشاره کرد که بار عاملی آن  75/72است .به نظر میرسد دلیل اهمیت
اين فاکتور مربوط به ساختارهای اداری حاکم بر جامعه باشد؛ طوری که بیشتر امکانات و
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مسئوولیتها را در اختیار این نهاد قرار داده است .البته در سیاستها و برنامههای دوره چهارم
توسعه سعی میشود این امر تعدیل یابد و فعالیتهای دولتی از بدنه دولت جدا شود .به عنوان
عوامل مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري موارد ذیل به ترتیب اهمیت درتوسعه گردشگری
ورزشی استان اردبیل نقش داشتند.
در اين بخش ،تخفيفها ،جوائز وکادوهاي تبليغاتي با بار عاملی 89و استفاده از نيروهاي
تحصيلکرده و جوان با بار عاملی 87در توسعه گردشگری ورزشی استان نقش دارد .ناصری
( )1375نداشتن نیروهای تحصیلکرده و جوان را به عنوان مشکلی در توسعه گردشگری کشور
مطرح میکند .خوشبختانه در سالهای اخیر تعداد فارغ التحصیالن جوان در امور گردشگری
و تربیت بدنی افزایش یافته است؛ لذا استفاده از نیروها هم در برنامه ریزی و هم در اجرای
طرحهای گردشگری ورزشی روشی منطقی به نظر میرسد .سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي،
با بار عاملی 79/9که در بیشتر پژوهشهایی همچون؛ ناصری ( )1375به عنوان مشکلی برای
توسعه گردشگری مطرح شده ،در این پژوهش هم میتواند نخست ،یکی از امور تسهیل کننده
اجرای سیاستهای اصل  44باشد و در درجه بعدی در توسعه گردشگری ورزشی موثر واقع
شود .به نظر میرسد که در راستای سیاستهای دولت ،بخش خصوصی میتواند تاثیر مهمی را
در توسعه داشته باشد؛ چرا که منابع در این استان زیاد است و میتوان با طرحهای مختلفی از
بخش خصوصی در توسعه صنعت توریسم ورزشی استفاده کرد و تسهيالت گمرکي در تعطيالت
با بار عاملی  79/7مطرح شده است .جشنوارههاي محلي ،آداب و رسوم و فرهنگ غذایي استان
با بار عاملی ،43یکی دیگر از عوامل مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری استان است که به
دلیل بار عاملی پایین (نسبت به سایر عاملها) در توسعه گردشگری ورزشی در الویتهای پایانی
قرار میگیرد؛ ولی به هر حال نباید فراموش کرد که کشورهای گوناگون از همه منابع حتی در
مقیاس بسیار کوچک هم استفاده میکنند؛ همچنین به عنوان عوامل ناشی از امکانات و زیر
ساختها ،استاديومهاي ورزشي ،مراکز اقامتي ،حمل و نقل و موزه ورزشی درتوسعه گردشگری
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ورزشی استان اردبیل حائز اهمیت بودند .البته توزیع امکانات و زیرساختهای موجود به مرکزیت
اردبیل است؛ لذا با توجه به موقعیتهای گردشگری و سایر منایع ،گستردگی آنها باید در سراسر
استان باشد تا از این طریق بتوان در راه توسعه گردشگری ورزشی گام نهاد .از طرفی ،در ساخت
و سازهای ورزشی استانداردهای الزم در نظر گرفته نمیشود و این امر متاسفانه آینده توریسم
ورزشی را با مشکل مواجه خواهد کرد .در بخش حمل ونقل و مراکز اقامتی ،ناصری ()1375
هردو مورد را به عنوان مانع و مشکلی برای توسعه گردشگری مطرح کرد .در حال حاضر محدود
بودن پروازها و فقدان خطوط ریلی یکی از مشکالت عمده گردشگری است.
در عوامل ناشی از منابع طبیعی؛ کوهها ،مناظر طبيعی ،شرايط جغرافيایي ،کشورهاي حاشيه،
رودخانهها و چشمههاي آب گرم درتوسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل نقش داشتند؛ لذا منابع
طبیعی استان اردبیل بویژه کوههای موجود میتواند عامل مهمی در توسعه صنعت گردشگری
ورزشی باشد .نتایج پژوهش با پژوهشهای میراندا و آندوزا ()2005و ادبی ( )1385در مورد منابع
طبیعی و با پژوهش هنرور ( )1383در مورد مناظر طبیعی همخوانی دارد .علی رغم نقش بسیار
باالی منابع طبیعی در توسعه گردشگری ورزشی ،هنوز هم در حد قابل قبول از این منابع استفاده
نشده است؛ لذا به نظر میرسد که بازنگری در برنامههای این بخش الزم باشد؛ چرا که با هزینه
خیلی اندک و حتی رایگان میتوان منابع عظیمی از ثروت را کشف و استفاده کرد.
همچنین نمیتوان نقش خدمات اطالع رسانی و ارتباطات بخشهایی همچون؛ صدا و
سيما ،پوسترها ،وبالگ ،امدادهای جادهای ،فرودگاهها و خدمات الکترونیکی را در توسعه
گردشگری ورزشی استان اردبیل نادیده گرفت .خدمات اطالع رسانی و اتباطات از دو نظر
قابل توجه هستند؛ نخست اینکه بازار امروزی گردشگری یک بازار جهانی است و این
بخش میتواند به سرعت در بازاریابی و شناسایی بازار هدف ،کمک شایانی را ارائه دهد.
دوم اینکه میتواند در ایجاد درک عمومی و فرهنگ گردشگری نقش موثری داشته باشد.
در واقع ،خدمات اطالع رسانی و ارتباطات بویژه تلویزیون و رسانههای عمومی در وهله
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نخست نقش مهمی در معرفی و سپس در آموزش بر عهده دارند که نتایج این پژوهش با
پژوهشهای چالیپ و همکاران ( )1998همسوست؛ از آنجایی که در برخی مواقع ،طرز
تلقی شخصی به دلیل فقدان تعریف دقیق از گردشگری است (پاکدامن )1379 ،لذا؛
رسانهها میتوانند در ایجاد درک مشترک از گردشگری ورزشی گام بردارند.
در اینجا عوامل ناشی از تاسیسات رفاهی همچون؛ و جود اطالعات کافی در مورد
مسیر ،ایجاد پناهگاهها جدید ،زیر ساختهای تفریحی همچون (قطار دور سبالن) و
ایجاد کمپها و استراحتگاهها با استنباط از بارهای عاملی به دست آمده ،میتواند
گامی مهم در توسعه گردشگری ورزشی باشد که در پژوهش رهنمایی ( )1380به
عنوان طرح جامع گردشگری استان نیز به این امور اشاره شده است .در بررسی عوامل
ناشی از خدمات حمل و نقل ،میتوان به گسترش مسیرهای گردشگری و برداشتن
محدودیتهای سفر بویژه در فصل زمستان (که تعداد گردشگران به صورت چشمگیری
کاهش مییابد) اشاره کرد؛ زیرا در توسعه گردشگری ورزشی موثر هستند.
نتیجه گیری
امروزه دولتها برای فرار از اقتصاد تک محصولی به دنبال ایجاد و گسترش صنایع جدید
هستند .با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور ،افزایش اوقات فراغت از یک سو و تقاضای
متنوع بودن بازار ورزش از سوی دیگر ،گردشگری ورزشی به عنوان یکی از صنایع توسعه آفرین،
کم هزینه و اشتغال زا به شمار میآید .در این پژوهش ،عوامل گوناگون و مربوط به هریک از
سازمانها به صورت جداگانه بررسی شدند .با در نظر گرفتن قابلیتهای گردشگری ورزشی
استان اردبیل و دادههای پژوهش میتوان با ایجاد و توسعه خدمات ورزشی ،ایجاد هماهنگی
بین نهادهای ورزشی و گردشگری ،تهیه طرح جامع گردشگری ورزش استان ،فراهم سازی
حمل و نقل سریع و ارزان ،ایجاد مراکز تفریحی ،بهره گیری از صدا وسیما و اینترنت واستفاده
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از نیروهای متخصص در مسیرهای توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل گام برداشت .به
منظور ارائه نتایج قابل اجرا بر مبنای یافتههای پژوهش ،راهکارهای اجرایی توسعه گردشگری
ورزشی به صورت کلی و نتیجه نهایی آورده شده است و نهادهای ورزشی و گردشگری
میتوانند بر اساس الویت از برنامههای ذیل به منظور توسعه گردشگری ورزشی استفاده کنند.
الف  :نهادهای ورزشی:
 -1بازاريابي گردشگري ورزشي استان
 -2توسعه باشگاهها و استادیومهای ورزشي
 -3اجرای مسابقهها متناسب با هر فصل
-4تربیت مربيان گردشگري ورزشي
-5برگزاري مسابقههای ورزشي (کشوري و استاني)
 -6هماهنگي سازمانهاي تربيت بدني و گردشگري
 -7برگزاري مسابقههای ليگ در استان
 –8ايجاد ايمني و راحتي براي گردشگران ورزشي دررويدادها
 -9برگزاری کنگرههاي علمي ،ايجاد نمايشگاههاي ورزشي ،موزهها و نمايشگاه مربوط به
ستارههاي ورزشي و پهلوانان استان
 -10افزایش کيفيت برگزاري رويدادهاي ورزشي و گردشگري
 -11دادن تسهيالت براي مسافران در رويدادهاي ورزشي
-12برگزاري تور ،دورههاي مربيگري و رويدادهاي علمي ورزشي در استان
 -13اقدامات علمي پژوهشي در زمينه گردشگري و ورزش
 -14برگزاری مسابقههای بين المللي ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی
 -15استفاده از ستارههاي ورزشي
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 -16استفاده از گروههاي داوطلب ورزشي
 -17برگزاري جشنواره بازيهاي محلي

ب :نهادهای گردشگری:
 -1دادن تخفيفها ،جوائز وکادوهاي تبليغاتي
 -2استفاده از نيروهاي متخصص
 -3جذب سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي
 -4دادن تسهيالت گمرکي در تعطيالت
 -5برگزاري جشنوارههاي محلي ،آداب و رسوم و فرهنگ غذایي استان

ج :پیگیری از طریق نهادهای دیگر و همکاری مشترک نهادهای و رزشی و
گردشگری
 -1توسعه حمل و نقل زميني ،هوایی و ایجاد مسیرهای ریلی
 -2نصب تابلوهاي راهنما و اطالعات مسیر
 -3ایجاد زیر ساختهای تفریحی-ورزشی به کمک شهرداریها
 -4بهبود سیستم اطالع رسانی؛ همچون سایت ،وبالگ و...
 -5توسعه ورزشهای تفریحی از قبیل اسب سواری ،اسکی و ...با مشارکت بخش خصوصی
 -6استفاده از موسیقیهای محلی در رویدادها با همکاری اداره ارشاد
 -7ایجاد برنامههای یکپارچه و راهبردی ،استفاده از مدیران حرفه ای ،توسعه فرهنگ
گردشگری و توجه به بخش خصوصی
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به طور کلی برای اجرای هر نوع برنامهای الزم است که منابع مالی ،نیروی انسانی،
ساختارها و قوانین مرتبط در نظر گرفته شوند .در این پژوهش از نظر ساختاری ،نهادهای تربیت
بدنی و گردشگری بایستی با هماهنگی و ارتباط نهادهای دیگر بودجه مناسبی را در نظربگیرند.
از سوی دیگر ،مراکز تصمیم گیرنده در برنامهها و اولویتهای استانی بایستی قوانینی را در این
راستا تنظیم کنند ،طبیعی است که در کنار این  3مورد ،بکارگیری نیروی انسانی متخصص،
اجرای برنامهها را امکان پذیر میسازد الزم به یادآوری است که برای ایجاد چنین تحولی الزم
است از نیروی بخش خصوصی ،دولت و خود مردم استفاده کرد تا اقدامی شایسته در توسعه
گردشگری ورزش استان صورت پذیرد.
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