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Abstract 
The main purpose of this study was to determine the model of the factors influencing the 
sustainable development of traditional sports tourism. The study was applied research with 
sequential-exploratory design. Population included 45 subjects in qualitative phase 
(Delphi method) and in quantitative phase, consisted of 500 managers and experts of 
corresponding organization in sport tourism industry. The research instrument included a 
50-item research-made questionnaire that was regulated based on qualitative (theoretical 
saturation) and quantitative phases. After confirmation of contextual and visual validity 
of the questionnaire, the internal reliability was confirmed in experimental study by 
Cronbach's Alpha method (α=0.81). To analyze data, Lisrel software and exploratory 
factor analysis were used. Based on confirmatory factor analysis, the results indicated 
significant effect of all items of 8 scales on domestic eco-sport tourism development (β 
>0.4, p ≤0.05). Domestic sport – environmental attractions scale (β=0.78), infrastructure 
(β= 0.77) and policy and management of environmental (β= 0.72) had the highest load 
factor. Therefore, based on results, researchers suggest that coordination should be built 
among tourism organizations in the governmental sectors, active local institutions in 
tourist areas should be founded and strategic union of domestic sports tourism among the 
Golestan provinces should be founded to introduce this high-potential geographical area 
as the premium brand in sports tourism and the focal point in domestic sports ecotourism 
nationally and internationally. 

Keywords: Sport Tourism, Domestic Sport Festivals, Sustainable Model. 

 
1. Email: h_ghezel@yahoo.com                                         

2. Email: razavismh@yahoo.com 

3. Email: ma.kalateh@gmail.com      

mailto:h_ghezel@yahoo.com
mailto:ma.kalateh@gmail.com


Ghezelsefloo: Determining Model of the Factors…                                               242 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Tourism and sports are both the largest and fastest growing sectors throughout the 

world, both in the social and economic aspects (Jabil, 2015). The holding and 

hosting of traditional sports festivals based on the cultural heritage, and historical 

values of tourism destination has become a new opportunity and potential for 

developing and achieving sustainable sport tourism in the last decade (Robert, 

2018). Recent studies show that there is optimal potential in traditional sport 

festivals. In this filed, Ghafouri, (2014), Robert et al. (2018), Hinch (2017), 

Ghezelsefloo et al. (2015), Hemati nejad (2015) and Hosseinpoor (2014) in their 

studies indicated that whenever possible, a logical link between sport activities in 

terms of customs with historical heritage of societies, can be exploited to benefit 

from the presence of tourists for the development and improvement of people's 

living quality and the evolution of economic, cultural and social dimensions. 

Thus, the main purpose of this study was to determine the model of the factors 

influencing the sustainable development of traditional sports tourism.  
 

Materials and Methods  
The study was applied research with a sequential-exploratory design. Population 

included 45 subjects in qualitative phase (Delphi method) and in quantitative 

phase, they consisted of 500 university professors in a: Sport tourism, sport 

management, tourism management and environment and natural resource 

management b: Managers, experts and heads of delegations, General 

Administration of Sports and Youth in Golestan province c: Tourism 

Organization d: Managers and tour guides of tourist agency. e: Informant and 

active local habitats of the host communities and finally active and passive sport 

tourism. The formula (5q ≤ n ≤ 15q) for determining the sample size in structural 

equation modeling was used. Therefore, with regard to 50-item questionnaire in 

this study, the sample size is 250 (5×50 =250). Due to the fact that low number of 

participants in the sample might result in lack of accuracy in parameters and 

decrease in standard error in applying SEM and path analysis, 500 participants 

were selected following the sampling principles. The research instrumentwas a 

50-item researcher-made questionnaire that was regulated based on qualitative 

(theoretical saturation) and quantitative phases. After confirming the visual and 

content validity, initial questionnaire was sent to knowledgeable university 

professors in sport tourism, sport management, tourism management, and 

environment and natural resource management. Then, using exploratory factor 

analysis, the construct validity of questionnaire was approved. To determine the 

reliability of research tool, through a guide study, the research questionnaire was 
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sent to university professors in sport management, tourism managers, and 

environment and natural resource managers (n=30). Finally, through Cronbach's 

Alpha test, reliability was confirmed (α > 0.7) for each factor separately, and the 

final questionnaire was formulated and approved on 5-point Likert scale in two 

parts. For data analysis, Lisrel software and exploratory factor analysis was used 

(p ≤ 0.05). 
 

Findings 
The descriptive findings of the research samples showed that, the age range of 41-

45 years was the most present group (84.24).  Besides, (88.82%) of sample size 

were married, among whom, (35.46%) had a history of presence (6-10) of the 

event.  

In the field of inferential statistics, first, the normality of data was assessed 

through Skewness Graph and K_S test (Z= 0.893, p >0.05). The results of the 

KMO test showed that the sample size was sufficient (more than 0.6) and Bartlet 

test was used to ensure Good Fit Index as it was meaningful (P ≤ 0.05) (Table 1). 

In next phase, to analyze the relationship between the indicators and identify the 

indicators associated with each of the exploratory factor analysis in terms of 

research conception model, confirmatory factor analysis was used to estimate the 

model’s potential in the prediction of latent variable. Based on the findings of the 

confirmatory factor analysis, the factors affecting the development of traditional 

sports tourism, all the sub-scales resulting from the exploratory factor analysis, 

are based on eight cultural-social, legal, economic, infrastructural, ecological, 

ecosystem, linear and environmental management and attractiveness of the 

helicopter were normal. Finally, all sub-scales were classified according to the 

nature of the related items in two dimensions: environmental factors and human 

factors. 
 

Table1. The Results of Exploratory Factor Analysis of Questionnaire Components 

KMO Sig df Bartlet Variable 

0.863 0.001 1894 736.53 The Statistics 

 

The t value in standard form between the talent variable (Sport tourism 

development) and the obvious variables was more than significant level (t >1/96), 

which indicates their significant effect on the development of traditional sports 

tourism (Figure1). 
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Figure 1. Confirmatory Factor Analysis Based on t Value in Standard Form 

 

Based confirmatory factor analysis, the results indicated significant effect of all 

items of sub- scales on domestic eco-sport tourism development (β >0.4, p ≤0.05). 

Although all sub-scales had meaningful effect on latent variable, but domestic 

sport – environmental attractions scale (β= 0.78), infrastructure, (β= 0.77) and 

policy, and management of environmental (β= 0.72) had the highest load factor.  
 

Conclusion  
The findings of the present study denote a high potentiality of traditional sports 

tourism festivals in the Golestan province. The dispersion of different traditional 

sports festivals in the north of Iran, such as horseback riding, Lochu wrestling, 

Alish and Kabedi whose origins come from the historical values of local habitats 

can help to enhance the sports tourism. Besides, the natural attractions including 

sea, jungle, mountain and desert in this area and the similar historical and cultural 

affairs with conterminous countries around the Caspian Sea can make a scaffold 

for the development of tourist industry. Therefore, the following points are 

suggested to introduce this high-potential geographical area as the premium brand 

in sports tourism and the focal point in traditional sports ecotourism nationally 

and internationally. 

A) A coordinated management structure should be built among tourism 

organizations in the governmental sectors. 
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B) Active local institutions in tourist areas should be founded. 

C) The quality of the services provided by tourist agencies should be increased. 

D) A strategic union of sports tourism among the Northern provinces should be 

founded and encouraging policies for private sector investment should be 
facilitated. 
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 مقالة پژوهشی

  ۀی سنتی )مطالعها گردشگری ورزش یدارپا ۀ ثر بر توسعؤوامل م تعیین الگوی ع

 کبدی سرخنکالته، اسب ترکمن و کشتی سنتی آلیش و  ۀ: جشنوار موردی

 1گورش( 

 3سیفری، معصومه کالته2، سید محمدحسین رضوی1حمیدرضا قزلسفلو

 

 مسئول(   ۀ)نویسند  ، گنبدکاووس، ایراندانشگاه گنبدکاووس  ،استادیار مدیریت ورزشی .  1

 ، ایران دانشگاه مازندران، بابلسر   ،بدنیتربیت  ۀدانشکد  مدیریت ورزشی،  استاد.  2

 ، ایران دانشگاه مازندران، بابلسر  ،بدنیتربیت  ۀدانشکدمدیریت ورزشی،  دانشیار  .  3
 

 03/07/1398تاریخ پذیرش:                          30/11/1397تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

 پژوهش.  انجام شدهای سنتی  گردشگری ورزشتوسعه پایدار  بر    ثرؤالگوی عوامل م  عیینت  این پژوهش با هدف

نفر در   45  جامعه آماری پژوهشد.  ش که به روش اکتشافی متوالی اجرا    بود  ایتوسعه-کاربردیحاضر از نوع  

. ندبودگردشگری ورزشی    صنعت  های فعال در حوزهازمانس  از کارشناسان  500و    )روش دلفی(  بخش کیفی 

فاز کیفی )اشباع  د که برمبنای  شالی استفاده  ؤس پنجاه  ةگردشگری از پرسشنام منظور تدوین الگوی پایدار  به

در یک    نیز  یید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پایایی درونیأس از تپ  د.شی پژوهش تهیه  کمّنظری( و  

و  ل  زرلی  فزارانرمها از  تجزیه و تحلیل دادهرای  ب  (. = 81/0αد ) شیید  أبه روش آلفای کرونباخ ت  مطالعه راهنما

اثر همة هشت  ساس تحلیل عاملی،  ا نتایج پژوهش حاکی از آن بود که برد. شاستفاده   تحلیل عاملی اکتشافی

 امل ع.  (P ،  4/0  >  β  ≤  05/0)د  شیید  أ های سنتی ترزشمدار وشده در توسعه گردشگری طبیعتمل شناسایی اع

شی مو عامل مدیریت و خط  (β = 0/ 77ها )عامل زیرساخت(،  β = 78/0طبیعی )-رزشی سنتیهای وفستیوال 

(72/0 = β  )با ایجاد    شودهای پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته  بنابراین  را داشتند؛رین بار عاملی  تبیش

ساز بین  دولتیمانهماهنگی  بخش  در  گردشگری  متولی  نواحی  ،  های  در  فعال  محلی  نهادهای  تشکیل 

های شمالی، این منطقه جغرافیایی تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگری ورزشی بین استان  و  گردشگرپذیر

و قطب  به  پتانسیلپر برتر  برند  بینورزش مدار  گردشگری طبیعتعنوان  و  ملی  المللی های سنتی در سطح 

 .شودمطرح 
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 ه مقدم
مار  ه شهای ارزیابی پویایی یک ملت در سطح کالن بترین شاخصهیکی از بزرگ  صنعت گردشگری

های فرهنگی، اجتماعی،  ها و میراث یک ملت را در زمینهتواند بهترین داشتهزمان میچراکه هم  ؛ رودمی

منظور بهبنابراین  (؛  2015  ،و علیزاده  سیاسی به معرض نمایش بگذارد )ملکی اقتصادی، محیطی و  

 رایپایدار ب توسعههای ها و شاخصلفهؤ، شناخت ماستفاده از صنعت گردشگری بیشترین بسترسازی

 ۀ لف ؤدر قالب سه م  ای استراتژیکها از طریق تبعیت از تدوین برنامهها و رفع نقصانتقویت توانمندی

 ثرات آن بر فرهنگ جوامع میزبان و ا  های اجتماعیزیست، حیات اقتصادی جوامع میزبان و جنبهمحیط

 2رویکرد، گردشگری پایدار  براساس این  ضروری است.  1« گردشگری  رویکرد توسعه پایدار»عنوان    با

ثیرگذار بر صنعت گردشگری در کنار توجه به  أ های تمستلزم ایجاد یکپارچگی جامع بین تمام حوزه

لحاظ با  محیطی  و  انسانی  عوامل  و های  ارزشکردن  تنوع  گردشگری  مقاصد  فرهنگی  و    تاریخی 

پایاهای اکولوژیک است که چشمتوانمندی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را در کنار    یاندازی پویا و 

و گیبسون)   زند رقم میمواهب طبیعی   راستا  در(.  2012  3،هثر  از جدیدترین چهره،  این  های  یکی 

های فرهنگی جوامع و رویدادهای  ین ارزشگردشگری که در عصر حاضر توانسته است از طریق پیوند ب

های سنتی ، گردشگری ورزشکندکارایی دو حوزه را ایجاد    و بهبود  ندافزایش تقاضا ایجاد ک  زشی،ور

ایجی   )هینچ  است جشنواره  .(2017  ،4و  میزبانی  و  ورزشبرگزاری  سنتیهای  مواریث   های  در  که 

به فرصتی در دهه اخیر  ،  داردریشه    مقاصد گردشگری ورزشیهای تاریخی و کهن  فرهنگی و ارزش

، 5)رابرتاست    تبدیل شده  پایدار  گردشگری ورزشیتوسعه و دستیابی به    برایجدید و ظرفیتی توانمند  

دلیل ارتباط تنگاتنگی که با فرهنگ و آداب و رسوم هر های ورزشی به از فعالیت این گروه(. 6، 2018

بر جذب  عالوهکه   یابدمیهای خاص هر منطقه رواج و عمومیت  ها و ورزشمنطقه دارد، به شکل بازی

خانوادگی  پوشش  متنوعی  قشر  ،  6گردشگران  مختلف  سنین  در  را  گردشگران  )غفوریمیاز   ، دهد 

گردشگری، توانایی    یعنوان ابزار ارتقاهای سنتی بهترین دلیل برای محبوبیت ورزشپرواضح  .(2014

تبدیل یک    برایها  محلی، استفاده از این جشنواره  ها در افزایش تقاضا برای گردشگریاین فستیوال

ها  جایگزینی استراتژیک این جشنواره   ،مکان ورزشی محلی به برند برتر مقصد گردشگری و درنهایت
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محلی   گردشگری  اصلی  برنامه  هدف در  گردشگری    با  فصلی  هاشم)تاج  استگسترش  و  زاده،  زاده 

راستا  در(.  2014 ایجی  هینچ  ،همین  پایدار گردشگری ورزشی    با  (2017)  و  الگوی  بررسی ترسیم 

  بر رونق اقتصادی صنایع خدماتی  رویدادهای ورزشیبر اثرات انکارناپذیر میزبانی  کید  أژاپن، ضمن ت

این    های طبیعیجاذبه  و  اکینا  جزیرهرزمی در    های سنتیورزش، وجود انواع متفاوتی از  کشور ژاپن

با اشاره  نیز   (2018رابرت ) .نددانستپایدار گردشگری  اصلی دستیابی به الگوی پتانسیل را دو   منطقه

ترین و یکی از بزرگاین تورنمنت را  ،  1جام ویمبلدون درکشور انگلستان   های تاریخیوجود ریشه  به

توسعه و    ،به اعتقاد وی.  داندمی  در بخش گردشگری ورزشی   لوکسترین رویدادهای ورزشی  معروف

گردشگری    های حوزۀپژوهش، هسته اصلی  2های تاریخی در رویدادهای ورزشی افزایش وجود ریشه

ترین ویژگی این شاخه از گردشگری در این موضوع  مهم بنابراین؛ دهدورزشی در آینده را تشکیل می

است برخوردار  که    نهفته  فرابخشی  ویژگی  از  از طریق  نحوی به   است؛صنعت گردشگری ورزشی  که 

؛  کندزمان چندین هدف را در فضای ملی یک کشور تأمین میکردن صنایع مرتبط با این حوزه، همفعال

تأمیندرحالی فقط  هرکدام  دیگر  صنایع  مکه  اهداف  از  بخشی  و   )میرزازاده  ندهست  نظردکننده 

به(.  2016عبدالملکی   ورزشی  گردشگری  اخیر  دهه  در  تا  است  موضوع سبب شده  بازار این  شکل 

عنوان منبع تا جایی که در بسیاری  از کشورها بهشود،  المللی مطرح  توانمند اقتصادی در سطح بین

اشتغال سرمایهپویای  سایر  زایی،  برای  مولد  جایگزینی  و  خصوصی  بخش  و گذاری  پیر  صنایع 

که در جریان برنامه اصلی این  طوریبه  ؛ (2017  ،و همکاران  )رحیمی  شودمطرح    غیراقتصادی کشور

آمیزی بستر توسعه  موفقیت طور  توان به ، میشودکید  أ های تاریخی تبیشتر بر ریشهها هرچه فستیوال

 (.2015 ،3)گتز و استفن کردگردشگری ورزشی را فراهم 

اند با تدوین برنامه جامعه  دهه اخیر بسیاری از کشورها توانستهمحدوده جغرافیایی آسیا نیز در    در

ارزش برمبنای  فرهنگیگردشگری  یابند.    ،های  اقتصادی چشمگیری دست  منابع  مزدی،  جبیلبه   ،

های سنتی در  کشوری پیشرو در حوزه گردشگری ورزشمالزی را   (2015)  4لوگسوارن و محمد  حد،م

-تجربه موفقیت  در ایجاد   های ورزشی سنتیفستیوال  ویژگی خاص،  داند. به اعتقاد وی منطقه آسیا می

المللی، بین وحمدتی را در سطرهنگی طوالنیپیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فبرای گردشگران،  آمیز

به نظر می رسد عاملی که تا حد زیادی توانسته است اما    ،کرده است  ای ایجادملی و حتی منطقه

 
1. Wimbledon Championships 

2. Sport Heritage 

3. Getz & Stephen 

4. Jabil, Mazdi, Mohd & Logeswaran 
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.  استبرنامه جامعه توسعه پایدار گردشگری    ن ، تدویکندموفقیت صنعت گردشگری ورزشی را تضمین  

  های ورزشی و فرهنگیحاکی از آن است که جاذبه  در زمینه الگوی پایدار گردشگریها  پژوهشمطالعه  

پایدار گردشگری محسوب میصر  اعن  ،های طبیعیهمراه جاذبهبه از    شوندمهم و بنیادی توسعه  که 

، گام اساسی در توسعه و تبدیل  فرهنگی -های ورزشیها و جاذبهها تحلیل و ارزیابی توانمندیبین آن 

وجود    بنابراین  ؛ (2011،  و اسدی  فراهانی   ،)زیتونلیاست  مقاصد گردشگری به برند برتر گردشگری  

های تاریخی ورزش  های بومی و سنتی که بازتاب برخورداری از فرهنگ و ریشهانواع متفاوتی از ورزش

های  پژوهشباشد که در  استراتژی گردشگری ورزشی ایران    لفه در تبیینؤرین متمهمتواند  می،  است

اصفهانی،زارعی و  فراهانی،  ااین راست در (.2011 ،و همکاران حمیدیاست )بر آن تأکیده شده عدد مت

و همتی  با   (2014)  خالقی با شمال کشور  ابوظبی  منطقه  بین  مشابه  وضعیت  وجود  به  ،  نژاداشاره 

ملک و  ت  (2015)  خالقهریاری  جاذبهأ با  وجود  بر  و جشنوارهکید  طبیعی  متعددهای  ورزشی    های 

سازی گردشگری توانمندی را گذاری و ظرفیتالگوی سرمایهتوان  های شمالی، معتقدند که میاستان 

ایجاد   غفرانی  محمدیملک  ، مشابه  پژوهشی در    .کرددر منطقه شمالی کشور  ،  و ضیائی  (2016)  و 

نیز در بررسی تدوین توسعه گردشگری ورزشی سیستان و بلوچستان،   (2016)موسوی و نژادسجادی

مجاورت این استان با کشورهای حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، وجود مشترکات فرهنگی با کشور 

های ورزشی سنتی متعدد از قبیل شترسواری، کبدی، کریکت و هاکی را  پاکستان و برگزاری فستیوال

استقرار   ، بنابراین از اوایل قرن بیستم  دانستند؛ های سنتی  شگری ورزشترین عوامل توسعه گردمهم

عنوان  های اصلی گردشگری و استفاده از جشنوارهای محلی بههای ورزشی سنتی در برنامهجشنواره

بر افزایش تقاضا برای  جهانی تبدیل شده است که عالوه  یک جنبابزاری برای توسعه گردشگری، به  

رای  ب  ؛( 164،  2012  ،1سانگ  و  ، گیبسونشود )هثرمحلی می  رونق اقتصاد  محلی، سببگردشگری  

در بررسی دالیل رونق گردشگری ورزشی بخش کاتالونیا اسپانیا    (2016)  2، سوآرز و ساناتا جووان  ،مثال

های ورزشی ناشی از آداب و رسوم جوامع هر زمان که بتوان پیوندی منطقی بین فعالیت کردنداظهار 

توسعه و بهبود سطح    برایتوان از مزایای حضور گردشگران  وجود آورد، میه  های تاریخی بارزشبا  

های ورزشی سنتی  برگزاری فستیوال  . زندگی افراد و تحول ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره برد

تاجیکستان، ترکمنستان، کشتی سنتی کولشمه در آذربایجان،  سواری و کشتی سنتی در  سالیانه اسب

آمریکا، برگزاری فستیوال ورزش   3دوانی کنتاکی و بیدر کاپ ترکیه و روسیه، مسابقات سالیانه اسب

 
1. Heather  

2. Juan 

3. Bider cup 
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(  234،  2015،  2استفانیا و میهنا)  1های سنتی در منطقه نیامتفو(، فستیوال ورزشملی چین )کونگ

دعا، جذب  اعنوان شواهدی برای این  ای سنتی ایتالیا در دره شیانتی، بههورزش و همچنین فستیوال  

بی سط   را  شماریگردشگران  بینودر  و  ملی  برنامهح  طراحی  که  است  آورده  فراهم  های  المللی 

گذاران های متولی و سیاستهای سنتی را از سوی سازماناستراتژیک توسعه گردشگری پایدار ورزش

 (. 2011، است )زیتونلی، فراهانی و اسدی کرده این بخش فراهم 

چهار بخش   بهتوان  حوزه گردشگری ورزشی کشور را می  هایپژوهش  رویکرد موضوعی، از    بنابراین

گردشگری ورزشی با محوریت کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران، های  پژوهشبندی کرد:  طبقه

در چند سال   .های سنتیمقاصد گردشگری )برندینگ و اقلیم( و گردشگری ورزش بازاریابی ورزشی،  

های استثنایی  پتانسیلبر  تمرکز مدیران و متخصصان صنعت گردشگریاخیر از بین این چهار حوزه، 

معضالت ناشی از جذب   امقابله ب  برایتوانمند    راهبردیعنوان  به  ،3ورزشی سنتی  بخش گردشگری

-های طبیعی و جذابیتهای موجود درجاذبهبا استفاده از قابلیت بزرگ  گردشگر در رویدادهای ورزشی

،  2016،  4،تاپس و ایرنا )سینگ  است  شده زپیش معطوف  ابیشجوامع،   های سنتی و بومیای ورزشه

با توجه به پیوند ناگسستنی و ظرفیتی    رو؛ ازاین(14،  2016،  5ول، هایلین و مکس یانگچانگ  ؛241

و اتحادیه   6المللی المپیک نمایندگان کمیته بین  توانمند بین دو مقوله گردشگری و رویدادهای ورزشی،

های رویدادهای ورزشی در توسعه و ، با بازنگری قابلیتنیز در نشستی مشترک  7گردشگری جهانی

اند. به  کید داشتهأ گی، سیاسی و اجتماعی ت مندی از مزایای اقتصادی، فرهنبهره  برجذب گردشگران  

ر برگزاری رویدادهای ورزشی  بتوسعه بخش گردشگری رویدادای ورزشی، تمرکز    ، برایهااعتقاد آن

کوچک مقیاس  در  ورزشی  رویدادهای  میزبانی  و  منظم  بخش    کارااستراتژی    ،فصلی  توسعه  در 

در جذب    پایدار های ورزشی  ها به جشنوارهاین فستیوال  شدنگردشگری ورزشی و همچنین تبدیل

ای استفاده از مزایبیشترین  منظور  همچنین به   (.163،  2012  ،)هثر، گیبسون و سانگ  استگردشگر  

کشورهایی از قبیل کانادا، پورتوریکو و ایاالت متحده    ،های ورزشی سنتیصادی و فرهنگی جشنوارهتاق

اتحادیه سیس  أ از طریق ت  ،های ورزشی فعال در حوزه گردشگری ورزشیهای هیئتسازماندهی برنامهبا  

 
1. Neamt county 

2. Stefania & Mihnea 

3. Traditional tourism 

4. Singh, Tapes & Irina  

5. Chunyang, Hailin & Maxwell 

6. International Olympic Committee (IOC) 

7. United Nations World Tourism Organization (UNWOT) 
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  2های ورزشی محلی تئهای ورزشی را به هیفستیوال، برگزاری این بخش از  1ملی   های ورزشیهیئت

موجود در این  های  پتانسیلوری از  در ایران نیز با هدف بهره(.  113،  2015،  3یولنا)   اند واگذار کرده

سند همکاری متقابل بین کمیته ملی المپیک ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  بخش،  

البته کمسیونی در کمیته   ؛پایدار گردشگری ورزشی منعقد شده است  ( در راستای توسعه19/8/80)

   .(13-15، 2015)ذبیحی، کند  می اقدام زمینهکه در این است ملی المپیک ایران تشکیل شده 

ده   ورو به رشد در کشورهایی که صنعت گردشگری ورزشی جز  های پژوهشاز سوی دیگر بررسی  

رغم کسب سود  به  است کهشود، بیانگر آن  ثیرگذار در اقتصاد این کشورها محسوب میأ صنعت اول و ت

-مین منابع بودجهأ، ت4اقتصادی و منابع مالی هنگفت ناشی از گردشگری در رویدادهای ورزشی بزرگ

ت زیستأ ای،  و  اجتماعی  مخرب  زولت  ،جابر)  محیطیثیرات  و  همچنین   ( 149،  0152،  5کارولی  و 

های مختلف به مکان برگزاری ها و فرهنگگردشگران با ملیت  برقراری امنیت و اغتشاشات ناشی از ورود

)جووان ن برگزاری مسابقات تبدیل شده است  والئها و مسرویدادهای ورزشی، به چالش اصلی سازمان

معتقدند که میزبانی    ( 2016)  7، شای و هوآندر همین راستا فوتیادیس(.  506،  2012،  6و نیکالس 

ا مشکالت جذب گردشگر در  رویارویی ب   برای، جایگزینی کارا  8رویدادهای ورزشی در مقیاس کوچک 

های ورزشی نظیر جشنوارهکید بر نقش بیأبا ت  (2016)و استفن  گتز  .  استرویدادهای ورزشی بزرگ  

ر برگزاری رویدادهای ورزشی  بای ورزشی، معتقدند که تمرکز  هسنتی در توسعه گردشگری رویداد

منظم  کوچک  9فصلی  مقیاس  در  ورزشی  رویدادهای  میزبانی  بخش ،  و  توسعه  در  کارا  استراتژی 

  10شکل گردشگری ورزشی پایدار های ورزشی بهها و جشنوارهگردشگری ورزشی و تبدیل این فستیوال

های در توسعه گردشگری ورزشی از طریق پیوند رشتهبالقوه  رسد ظرفیتی  به نظر می  بنابراین  است؛

جامع  ایرنامهب تدوین و نهفته است های طبیعیو جاذبه های تاریخیارزش کید برأ ت ورزشی سنتی با

ب منسجم  عملکردی  هو  چارچوبی  ظرفیتبرای  عنوان  فرصتشناساندن  و  بالقوه  محیطی  های  های 

 
1. National Association of Sports Commissions (NASC) 

2. Sports Commissions 

3. Ionela 

4. Mega Events 

5. Gábor, Karoly & Zsolt 

6. Juan & Nicholas 

7. Fotiadis, Xie & Huan 

8. Small Scale Sport Tourism 

9. Seasonal Sport Events 

10. Sustainable Sport Tourism 
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است موجود در این بخش  های  ترین خأل، از مهمگذاران این حوزهها و سیاست سازمانموجود برای  

 (. 2014 ، آبادی و حسامی)علی

رسد  این صنعت، به نظر می  یورهای پیشروشده در کشانجام  هایپژوهشبنابراین با توجه به نتایج  

به    یتوجهبیاما    ،شمال کشور وجود داردهای سنتی  مراتب توانمندتر از گردشگری ورزش ظرفیتی به

الگویی که برمبنای   از تجارب تمامی کارشناسان مجرب در    های پژوهشتدوین  عملیاتی و استفاده 

های  گردشگری، صنایع دستی و آژانس  های متولی از قبیل اداره کل ورزش و جوانان، اداره کلسازمان

  ،. همچنین با توجه به نتایج مراحل کیفی پژوهشاستهای اصلی این حوزه  ردشگری باشد، از خألگ

ای  لزوم توجه به نقش چشمگیر اتحادهای استراتژیک گردشگری بین ایران و کشورهای حاشیه دری 

تنظیم الگوی گردشگری  های شمالی، از مواردی است که در تدوین و  ژئوپلتیک استانپتانسیل  خزر و  

با    های شمالی کشوراستاناز یک سو  بنابراین    ؛ است  شدهتوجهی  بی   به آن  سنتی  هایپایدار ورزش

بر هویت مکان و فرهنگ کهن، از قبیل وجود دو   های ورزشی سنتیوجود فستیوال  تمرکز  متعدد 

بین جشنوارهاسب  المللیپیست  گلستان،  استان  ترکمن  المللیبین  سواری  اسب  صوفیان،    سالیانه 

بین سرخنکالتهجشنواره  کبدی  برگزاری  هبه  المللی  کوروش،  کشتیهای  فستیوال مراه  سنتی  های 

توجه به وجود مرز آبی مشترک با کشورهای حاشیه    ، از سوی دیگر  و   مردیآلیش، کشتی لوچو و گیله

وجوه  که  خزر  رشته  مشترک  دریای  در  بسیاری  تاریخی  و  و  فرهنگی  قبیل کشتی  از  ورزشی  های 

ردن این مناطق به  کداخلی و خارجی و تبدیل  گردشگرانجذب  قوی در    ی پتانسیل  ، دارددوانی  اسب 

های نبود زیرساخت  است؛ البته  های سنتیورزشو دهکده جهانی گردشگری    مقاصد برتر گردشگری

بومی و سنتی  مناسب در بخش گردشگری ورزش ، زادهتاج  ؛2013  ،زیتونلی  و  ، اسدی)کارکنهای 

، پورحسین  ؛ 2015،  شتربانی)رسولی و    پذیری سازمانی مشخصولیتئمسنبود  و    (2014  ، زادههاشم

ناپذیری را به پیکره این بخش از گردشگری ورزشی وارد جبران   هایآسیب،  (2014  ،فهیم و ادیال باف 

امر این  است.  شده    کرده  سیاستاست  سبب  ایتا  وجودحوزه    نگذاران  اقتصادی،  پتانسیل  با  های 

فرا اجتماعی  و  نتوانندفرهنگی  بخش،  این  در  آن  بهره  وان  توسعه  منافع  از  مطلوب  کنند  برداری 

همتیشهریاری) ملک،  و  رویکردی   بنابراین  (؛2015اخالق،  نژاد  تدوین  با  حاضر  پژوهش  در 

های  عنوان جاذبهبه  های بومی و سنتیموجود در ورزش  هایتوانمندی  کید برأ ت  زمینۀسیستماتیک در  

ه است تا  شد سعی    های طبیعی و بکر،لفه جاذبهؤتوجه به مبا    و   های گردشگری ورزشیجدید فرصت

ممهم عوامل  بر  ؤترین  ورزشثر  گردشگری  شناسایی  توسعه  سنتی  آنشود  های  براساس  الگوی ،  و 

   . شودهای سنتی تدوین توسعه پایدار گردشگری ورزش
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 پژوهش روش
ساس مطالعه سه جشنواره سنتی اهای سنتی بردستیابی به الگوی گردشگری ورزش  این پژوهشهدف  

کبدی سرخنکالته، جشنواره اسب ترکمن صوفیان و کشتی سنتی آلیش و گورش استان   المللیبین

انجام شده    1متوالی   -الب طرح آمیخته اکتشافیقپژوهش با رویکرد آمیخته و در  این  .  بودگلستان  

بر سه    راهبرداین  .  دشطراحی  )نوخاسته(    2بنیاد فاز کیفی پژوهش براساس نظریه دادهمبنای  .  است

 . (2009 فر و مظفری،)دانایی استوار است «هاقضیه »و  «هامقوله»، «مفاهیم»عنصر 

یافته و منعطف با خبرگان و متخصصان سازماننیمه  هایه مصاحب  اجرایمرحله اول فاز کیفی از طریق  

ر بر متغیر مکنون تا دستیابی به اشباع نظری ؤثمنظور شناسایی عوامل مبه  ( 45تعداد =  آماری )  ۀجامع

تحلیل )  سه مرحله کدگذاری باز  درای و متنی  مصاحبههای  . در فرایند تحلیل نظریه، دادهانجام شد

داده  کلیدی  منکات  شناسایی  و  مصاحبه  مصاحبه(لفهؤهای  اصلی  و  فرعی  محوری های  ، کدگذاری 

های  لفهؤتعیین ارتباط بین م)  و کدگذاری انتخابیترک(  ها و مفاهیم مشلفهؤالب مقشناسایی کدها در  )

پس  ها،  منظور اطمینان از صحت کدگذاریهبد.  ش  بررسی    تدوین مدل کیفی پژوهش(  اصلی و فرعی و

نهایی مرحله کیفی پژوهش به اعضای   ، نسخهها ها و قضیهج و رابطه بین مفاهیم، مقولهینتاتعیین    از

 د.  شنهایی متخصصان اعمال  هایپیشنهاد شد وحاضر در جامعه آماری ارسال 

با مشابهت موضوعی    داخلی  هایپژوهشمبانی    مرورای و  کتابخانه  عۀمطال   از طریق،  پژوهش  ی کمّفاز  در  

عوامل    بود،شده  های سنتی مطالعه  ویژه ورزشه دهنده گردشگری ورزشی و بتوسعهعوامل  ها  که در آن 

با ترکیب نتایج برخاسته از   . سپسدش شناسایی های بومی و سنتیاثرگذار بر رونق گردشگری ورزش 

ارزشی لیکرت )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم،  پنجبراساس طیف  پرسشنامه پژوهش    ،فاز کیفی پژوهش

اجتماعی  -فرهنگی عامل  ویه(،  شش گمل اقتصادی )ا های انسانی شامل ع توانمندیبسیارکم( و در قالب  

ورزشی  -های طبیعی( و توانمندیهفت گویهها )(، زیرساختهفت گویهسیاسی )عامل  ویه(،  هفت گ)

ها و مدیریت  مشی(، خطپنج گویهیت اکوسیستم )(، کیفپنج گویهمحیطی )دربرگیرنده عامل زیست

 د.  ش( تنظیم هفت گویههای طبیعی ورزشی )( و جاذبه شش گویه) زیستمحیط

ها نشان داد که با مجموع  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی گویه  ،پس از استخراج و کدگذاری متغیرها

در قالب    الؤس  68مشتمل بر    ، هشت عامل4/0کل واریانس و برمبنای بار عاملی    از  درصد  60حدود  

  چرخش واریمکس تجزیه و تحلیل اکتشافی و  ا این تفاوت که با استفاده از  ب؛  د گیرنپرسشنامه قرار می

 
1. Sequential-Exploratory Mixed Method Design 

2. Grounded Theory 
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که ضریب اثر کمتر از ها از گویه رخیب و نظرخواهی از جامعه کیفی پژوهش،( β < 4/0با ضریب اثر )

ها  همچنین برخی از گویه . حذف شدند ، نداشتندتبیین عامل مدنظر   را برایو توان الزم  داشتند 4/0

منظور اطمینان از روایی و پایایی مورد قبول، هبدرنهایت  ل یافتند و  نتقاا  از یک عامل به عامل دیگر

)جدول    شد یید  أ ت به روش آلفای کرونباخ    ( 30)تعداد =  آزمایشی    ایمیزان پایایی پرسشنامه در مطالعه

 .(شمارۀ سه

 آمیخته،  پژوهشهای پیش روی پژوهشگران در رین دغدغهتمیکی از مه:  روایی و پایایی ابزار پژوهش

ها و اطمینان از روایی و پایایی مطلوب فاز کیفی  ی مقولهوردا برایهای مورد توافق  توافق روی مالک

معیاری برای جایگزینی    ۀنزلمرا به  « قابلیت اعتماد»یا    1«بودنموثق »واژه  (  2010. هومن )استپژوهش  

، قابلیت 2که این مفهوم از چهار عنصر قابلیت اعتباربه کار برد    کیفی  های پژوهشدر    اعتبار و روایی

اطمینان از پایایی مطلوب فاز کیفی    برای .تشکیل شده است  5یید أ و قابلیت ت   4، قابلیت اتکا 3انتقال

به روش پایایی  روز(    30در فاصله زمانی مشخص )  به روش کدگذاری مجدد،   مصاحبه  ، چهار پژوهش

کد    36کد بود. همچنین تعداد    93د. تعداد کل کدهای اولیه،  شبرای دو بار کدگذاری انتخاب    باز

باز مصاحبهشمخالف ثبت  کد    18موافق و   پایایی  براساس فرمول هولستید. درصد  پژوهش    6های 

دیگری خواسته شد تا    پژوهشگراز    (. همچنینشمارۀ یکبود )جدول    درصد  77  به میزان  (،1969)

های ، عمل کدگذاری قسمتی از مصاحبه7رکدگذا  پایایی بین دو روش  عنوان ارزیاب با استفاده از  به

های پژوهش، درصد توافق بین دو کدگذاری ها و شاخصانجام دهد. پس از کدگذاری مقوله  پژوهش را

. برای دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب اطالعات مستخرج از فاز کیفی پژوهش بوده ب درصد  85

اجرای مراحل روش  همۀ مرحله کیفی پژوهش،    ییدپذیریأ پذیری و تاطمینان از اعتمادپذیری، انتقال

شمارۀ  )جدول    دشریزی و اجرا  پی   ایبا حساسیت و دقت ویژه  ،بنیادساس رویکرد دادهافاز کیفی بر

 . (دو

 

 

 
1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Validity 

5. Conformability 

6. Holesti 

7. Intercoder Reliability (ICR) 
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 محاسبه پایایی فاز کیفی پژوهش به روش کدگذاری مجدد  -1جدول 
Table 1- Calculating the Reliability of the Qualitative Phase of the Rresearch by 

Recoding Method 
 شماره مصاحبه
Interview 

Number 

 کدهای موافق 
Agreed 

Codes 

 کدهای مخالف 
DisAgreed 

Codes 

 تعداد کل کدها 
Total Cods 

 پایایی باز آزمون 
Reliability of 

the Test 
P3 12 5 29 82% 
P6 9 6 21 72% 

P11 8 5 21 76 % 
P15 7 12 18 77% 

کلیه کدها                  36  
                 Total cods       

18 93 77% 

 

 ر محاسبه پایایی به روش دو کدگذا -2جدول  

Table2- Calculation of Reliability by the Method of Two Coders 

 عنوان مصاحبه 
Interview 

Title 

 ها قف تعداد توا
Number of 

Agreeds 

 هاتعداد عدم توافق 
Number of 

Disgreeds 

 تعداد کل کدها 
Total Cods 

 پایایی بازآزمون 
Reliability of 

the Test 

P1 53 26 124 85 % 

P2 31 16 72 86 % 
کلیه کدها              84  

               Total Cods 
42 196 85 % 

 

مدیریت    هایحوزه   اساتیداز    نفر  30  ، پرسشنامه در اختیارپژوهشابزار    یبررسی پایایی بخش کمّ  برای

. پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی زیست و هتلداری قرار گرفتمحیط  ،گردشگری ورزشی

کرونباخ نشان داد که پرسشنامه از ضریب   آلفای روش ها بهنتایج تجزیه و تحلیل داده  ابزار پژوهش،

 (.جدول شمارۀ سه( )= 0α/ 81)بود پایایی مطلوب برخوردار 
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 کرونباخ در مطالعه راهنما  یآلفا بیضر جینتا -3جدول 

Table3- The Results of Cronbach's Alpha Coefficient in the Guide Study 

 خرده مقیاس
Sub-Scales 

 تعداد گویه 
Number of 

Questions 

 ضریب آلفا 
α Coffeint 

اجتماعی -فرهنگی  
Cultural- Social 

7 % 83 

قانونی  –سیاسی   
Political-Legal 

7 % 79 

 اقتصادی

Economical 
6 % 78 

 ها زیرساخت
Infrastructure 

7 % 84 

 محیطیزیست
Environmental 

5 % 78 

 کیفیت اکوسیستم 

Ecosystem Quality 
5 % 76 

 خط مشی و مدیریت زیست 
Bio policy and Management 

6 % 81 

 های طبیعی ورزشی جاذبه
Natural sports attractions 

7 % 86 

 ها کل خرده مقیاس

Total Sub-Scales 
50 % 81 

 

فی و ستادی  نمدیران صشامل   (45)تعداد =  جامعه آماری بخش کیفی پژوهش :  جامعه و نمونه آماری

 کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری ادارات ورزش و جوانان   های ورزشی روستایی و عشایری وتئهی

مدیران  )تعداد = هشت(،    (، کارشناسان فعال و آگاه اداره گردشگری و میراث فرهنگیتعداد = هشت)

بومی  )تعداد = شش(،    های گردشگریآژانس   های سنتیدر جریان برگزاری جشنواره  فعال ساکنان 

گردشگری ورزشی،  و اساتید فعال  )تعداد = پنج(    هاگزارشگران و کارشناسان رسانه)تعداد = هشت(،  

به  ( دهتعداد =  )   زیست و هتلداریمحیط تعداد  پژوهش  عنوان نمونه کمّبود که همین  ی فاز کیفی 

گردشگران ورزشی   ،های مذکوربر گروهعالوه  ، ی پژوهشجامعه آماری بخش کمّ  حضور داشتند. اما در

  200معتقد است که انتخاب حداقل تعداد    هومن  . (شمارۀ چهار)جدول    یز حضور داشتندنفعال  غیر

 در پژوهش حاضر (.  57،  2010  ،)هومناست  به روش معادالت ساختاری مناسب    هاپژوهشنمونه در  
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تعیین   .(1969  هولستی،) دشاستفاده  (  q15  ≥  n  ≥  q5)  فرمول ازی،  بخش کمّ  نمونه حجم برای 

 آزمون (،-2  ≤چولگی   ≤ +  2از رسم چولگی ) حوزه آمار استنباطی،  ر دها  منظور تجزیه و تحلیل داده به
برآورد مدل پژوهش از روش معادالت    برای، تحلیل عاملی اکتشافی و  (K-S)  سمیرنوفا-کلموگروف

  ≤  05/0)د شاستفاده ییدی أ سازی و تحلیل عاملی ت برای مدل 7/8 ۀنسخ لیزرل افزارساختاری با نرم

P). 
 ها و جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی نمونهتعداد  -4جدول 

Table 4- The Number of Samples and the Statistical Population of the Research in 

the Quantitative Phase 
 ردیف 
Row 

 گیری( )روش نمونه  های حاضرگروه
Present Groups (Sampling Method) 

 تعداد 
number 

 برگشتی  
Used 

1 
 )هدفمند(  اساتید گردشگری ورزشی

Sports Tourism Professors (Targeted) ) 
47 40 

2 
 هدفمند( -)قضاوتی های ورزشی تئکارشناسان هی

Experts of Sports Boards (Judicial-Targeted) 
90 65 

3 
 برفی( ولهل)گ  های گردشگری کارشناسان آژانس

Experts of Tourism Agencies (Snowball) 
50 45 

4 

 هدفمند( -)قضاوتی کارشناسان میراث فرهنگی
Cultural heritage Experts (Judgmental-

Targeted) 
45 38 

5 
 )تصادفی(   گردشگران ورزشی

Sports Tourists (Random) 
213 215 

6 

 برفی( ولهل)گ  ساکنان بومی جوامع میزبان
Indigenous Residents of Host Communities 

(Snowball) 
55 51 

 

 نتایج 

  45تا    41گزارش شده است. دامنه سنی    شمارۀ پنج  های پژوهش در جدولهای توصیفی نمونهیافته

از   درصد  82/81همچنین    درصد(.  88/24)  دانند   را تشکیلکنندگان  از شرکتگروه  سال، بیشترین  

  10شش تا    در  ها از سابقه حضوراز نمونه  درصد   46/35،  ها بین آن  زکه ا  بودندل  أهکنندگان متشرکت

 د.برخوردار بودن رویداد
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 های بخش کمّی پژوهش توزیع و توصیف نمونه  -5جدول 
Table 5- Distribution and Description of the Samples of the Quantitative Phase of 

the Research 
 متغیرها

Sub-Scale 

 وضعیت 
Situation 

 تعداد 
Number 

 درصد 
Percent 

 

 جنسیت

Gender 

 مرد
Men 

326 71.80 

 زن 
Famale 

128 28.19 

هل أتت وضعی  

Marital Status 

 مجرد 

Single 
78 17.18 

 هل أمت
Married 

376 82.81 

 

 

 

 سن 
Age 

سال  30 کمتر از   

Below 30 Years 
54 11.89 

سال   35تا  31  

31-35 Years Old 
72 15.85 

سال  40تا  36  
36-40 Years Old 

97 21.36 

سال   45تا  41  
41-45 Years Old 

113 24.88 

سال  50تا  46  

46-50 Years Old 
68 12.54 

 و بیشتر سال  50
More Than 50 Years Old 

50 11.01 

 سطح 

 تحصیالت 

level 

education 

 کمتر دیپلم و 

Diploma and Less 
23 5.06 

 کاردانی 
Associate Degree 

63 13.87 

 کارشناسی 
Undergraduate 

146 32.15 

 ارشد کارشناسی
Master 

120 26.43 

 دانشجوی دکتری 

Ph.D. Student 
49 10.79 

 دکتری
Doctora 

53 11.67 
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 های بخش کمّی پژوهش توزیع و توصیف نمونه -5جدول ادامة 
Table 5- Distribution and Description of the Samples of the Quantitative 

Phase of the Research 
 متغیرها

Sub-Scale 

 وضعیت 
Situation 

 تعداد 
Number 

 درصد 
Percent 

 سابقه حضور 
Attendance 

Experiance 

 بار   5 تا 1
1-5 Time 

47 10.35 

 بار   10تا  6
6-10 Time 

161 35.46 

 بار   15تا  11

11-15 Time 
109 24 

 بار  20تا  16
16-20 Time 

85 18.72 

 بار  20بیشتر از  
More Than 20 Time 

52 11.45 

 

( و معناداری آزمون 6/0از    یشتراطمینان از کفایت حجم نمونه )ب  برای  1اُلکین-میر-کایزرنتایج آزمون  

شمارۀ  ( )جدول P ≤ 05/0ها بود )توزیع داده اطمینان مطلوب کفایت حجم نمونه وحاکی از ، بارتلت

 (.   شش

 های پرسشنامه فرض تحلیل عاملی اکتشافی گویهنتایج آزمون پیش -6جدول 
Table 6- The Results of the Default Test of the Exploratory Factor Analysis of the 

Questionnaire Items 
 شاخص 
Scale 

بارتلت آزمون   
Bartlet Test 

 درجه آزادی 
Df 

معناداری  مقدار  

Significant 

اوام کی  
KMO 

 0.863 0.001 1849 736.53 آماره

الگوی پژوهش به روش معادالت    تحلیل مسیر  های مربوط بهشاخصو  شمارۀ هفت  نتایج جدول    

  : های مطلقحد مطلوب شاخصاین نتایج بود:  حاکی از  ،  کویی برازش مدلیمنظور آزمون نبهساختاری  

کای آزادینسبت  درجه  به  برازش   و   دو  نیکویی  برازش اخصش  2شاخص  شاخص  تطبیقی:  های 

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)   

2. Goodness of Fit (GFI) 
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شا1هنجاری تطبیقی،  تناسب  شا2خص  فزاینده  ،  برازش  برآورد  شاخص  ،3خص  جذر  مقتصد:  های 

 . بودبرخوردار  برازش مناسب از مدل پژوهش بنابراین،  4واریانس خطای تقریب 

 

 های برازش مدل پژوهش شاخص  -7جدول 
Table 7- The Good of Fit Indices of the Research Model 

 ها مدل ها/شاخص
Structs/Model 

 های مطلق شاخص
Absolute Indices 

 های تطبیقی شاخص
Comparative Indices 

های  شاخص

 مقتصد
Frugal 

Indices 

 برآورد
Estimate 

GFI df/χ2 
NFI CFI IFI RMSEA 

0.97 2.47 0.96 0.97 0.97 0.06 

 دامنه مورد قبول 
Accepted 

Domain 
<0.90 <3 >0.90 <0.90 <0.090 >0.1 

 نتیجه برازش مدل 
Result of 

Model Fitting 

 مناسب 

Good 

 مناسب 

Good 

 مناسب 

Good 

 مناسب 

Good 

 مناسب 

Good 

 مناسب 

Good 

 

تب عاملی  ،  های سنتیثر بر توسعه گردشگری ورزشؤمربوط به عوامل م  ییدیأ راساس نتایج تحلیل 

اجتماعی، قانونی،  –هشت عامل فرهنگیتحلیل عاملی اکتشافی، در قالب    مرحله  های منتج ازگویه  همۀ

زیرساخت زیستاقتصادی،  خطمها،  اکوسیستم،  کیفیت  زیستم حیطی،  مدیریت  و  و  مشی  حیطی 

  های مرتبط درها با توجه به ماهیت گویهلفهؤمهمه    ، نهایتدر  . گرفتندقرار  طبیعی  -ورزشی  های جاذبه

انسانی   عوامل  و  محیطی  عوامل  بعد  با  تی  مقدار  .  بندی شدندطبقهدو  )مکنون(  پنهان  متغیر  بین 

اثر معن< t  ±96/1)  داری بودابیشتر از حد معن  متغیرهای آشکار از  ها بر توسعه دار آنا( که نشان 

همچنین پس از استخراج نتایج تحلیل عاملی   .(ل شمارۀ یک)شک  داشتهای سنتی  گردشگری ورزش

منظور تعیین (،  بهβ  >  3/0و    P  ≤   05/0ها بر ابعاد مرتبط )گویه  همۀ  ثیرأمرحله اول و اطمینان از ت

 
1. Normed of Fit Index (NFI) 

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3. Incremental of Fit Index (IFI) 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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  هاییتعیین گویه  برایگانه الگوی پژوهش، مدل معادالت ساختاری  ها بر ابعاد هشت گویه   اثر هریک از

 (. هشت )جدول شماره ثیر را بر ابعاد الگوی پژوهش داشتندأ که بیشترین ت ترسیم شد

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 ی تسنتی بر مبنای ارزش  هایثر بر گردشگری ورزشؤ ییدی مرتبه دوم عوامل مأتحلیل عاملی ت -1شکل 
Figure 1- Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Factors Affecting 

Traditional Sports Tourism Based on T-Value 
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 ها بر ابعاد الگوی پژوهشنتایج ترسیم معادالت ساختاری برای تعیین تأثیر هریک از گویه -8جدول 
Table 8- The Results of Drawing Structural Equations to Determine the Effect of 

Each Item on the Dimensions of the Research Model 

 ابعاد پژوهش
Sub-Scales 

 شماره گویه
Number 

of 

Question 

 محتوای گویه 
Content of Question 

 ضریب عاملی 
Factor 

Coefficient 

 ی اجتماع-فرهنگی
Sociocultural 

3 
  حینایجاد فرصت تبادالت فرهنگی برای جوامع میزبان  

 ها برگزاری فستیوال
0.69 

2 
های تاریخی معرف  ، ترویج و معرفی ریشهتبلیغات

 های فرهنگی منطقه ارزش
0.52 

 قانونی -سیاسی
Political-Legal 

9 
تخصیص منابع مالی و ارزی کافی و مناسب از سوی  

 دولت
0.75 

11 
های گردشگری ورزشی با سایر  تعامل بین سازمان

 های متولی گردشگری سازمان
0.73 

 اقتصادی
Economical 

17 
های سنتی بر رونق بازارهای محلی از  ثیر فستیوالأت

 طریق فروش کاالها و خدمات 
0.76 

18 
شدن سایر صنایع  های سنتی بر فعالمیزبانی فستیوال

 مرتبط از قبیل صنایع دستی
0.59 

 ها زیرساخت
Infrastructures 

23 
وجود هتل و مراکز اقامتی مطلوب و ارائه خدمات با  

 کیفیت
0.73 

26 
به    های اینترنتیخدمات بانکی مطلوب و تراکنش  ارائه

 گردشگران 
0.72 

 محیطیزیست
Environmental 

29 
برخورداری از سیستم فاضالب مکانیزه مطلوب با هدف  

 طبیعتآسیب کمتر به 
0.88 

31 
های طبیعی مقاصد  اقدامات محافظتی از جاذبه

 گردشگری 
0.71 

 کیفیت اکوسیستم 
Ecosystem 

Quality 

33 
جنگل و برخورداری از   یزیباو اندازهای بکر وجود چشم

 قلل طبیعی در منطقه 
0.73 

35 
دار  )دوست های ورزشی سبز برگزاری فستیوال

 زیست( محیط
0.6 
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ها بر ابعاد الگوی نتایج ترسیم معادالت ساختاری برای تعیین تأثیر هریک از گویه -8جدول ادامة 

 پژوهش
Table 8- The Results of Drawing Structural Equations to Determine the Effect of 

Each Item on the Dimensions of the Research Model 

 ابعاد پژوهش
Sub-Scales 

 شماره گویه
Number 

of 

Question 

 محتوای گویه 
Content of Question 

 ضریب عاملی 
Factor 

Coefficient 

 و مدیریت  مشیخط
Policy and 

Management 

41 
های  اقدامات مدیریتی پیشگیری و بازسازی آسیب

 واردشده به اکوسیستم ورزشی 
0.74 

39 
( با هدف حفظ  NGOs)نهاد  مردم هایسازمانفعالیت 

 و توسعه اکوسیستم منطقه 
0.58 

  های ورزش جاذبه

 سنتی
Traditional 

Sports 

Attractions 

50 
های سنتی با توان  الپیوند منطقی بین فستیوایجاد 

 اکوتوریسمی منطقه 
0.61 

49 
ی  هاو فستیوال  تعداد سالیانه و کیفیت میزبانی رویدادها

 در منطقه  سنتی  ورزشی
0.58 

 

  های سنتی طبیعیورزشجاذبه    ید آن بود که عامل ؤم  ضرایب مسیر عواملبارۀ  نتایج تحلیل عاملی در

(78/0   =β  ،)عامل زیرساخت ( 77/0ها = β  )72/0)  محیطیزیست  مشیمدیریت و خطعامل    و = 

β) (. شمارۀ دو )شکل را داشتنبار عاملی  بیشترین 
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 های الگوی پژوهش در حالت استاندارد لفهؤضرایب مسیر م  -2شکل 

Figure 2- Path Coefficients of Research Model Components in Standard Mode 

 

 یگیرنتیجه بحث و 
-، بهمقاصد گردشگری  های طبیعیگیری از جذابیتگردشگری ورزشی سنتی با بهره  در دهه اخیر،

ثیر چشمگیری بر ساختار فرهنگی،  أ ترین حوزه صنعت گردشگری در بخش خدمات، تدرآمدزاعنوان  

های کشورهای پیشرو  ها و سیاستتا جایی که تمرکز برنامه؛  عی و اقتصادی جوامع داشته استاجتما

  ،آبادی و حسامی علی  ؛2016)گتز و استفن،    استشده  در صنعت گردشگری به این حوزه معطوف  

-های سنتی کشتی، اسبالگوی گردشگری ورزش  شناسایی عوامل  حاضر  پژوهشدر    بنابراین  ؛(2014

ت س با  گلستان  استان  کبدی  و  جاذبهأ واری  بر  بهکید  طبیعی  مهای  از  یکی  اصلی لفهؤعنوان  های 

پایدار بررسی    ،گردشگری  و  تحلیل  نتایج    . شدتدوین  و  عاملؤی م  ییدیأ ت تجزیه  که  بود  آن    د 

  گردشگری  ثیرگذار بر توسعه الگوی پایدارأ ترین متغیر تمهم،  های سنتی طبیعیورزش  هایفستیوال 

بودورزش سنتی  دو.  های  فستیوال»  گویه  همچنین  بین  منطقی  پیوند  توان ایجاد  با  سنتی  های 
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ترین مهم  «ی ورزشی سنتیهاو فستیوال  کیفیت میزبانی رویدادها  تعداد وو »  «اکوتوریسمی منطقه

تگویه ورزشأ های  عامل  بر  طبیعی  ثیرگذار  سنتی  با  بودهای  یافته  این  ذبیحی    مطالعاتنتایج  ند. 

،  ترکمانی  محمدیو   (2017)  یشتربان سولی و  ، رهای سنتی استان مازندرانورزشرۀ  دربا  (2013)

،  پورحسین،  در حوزه توان اکوتوریسمی ورزشی استان آذربایجان  (2014) گودرزی، جعفری و جاوید

  خان خراسان شمالی بررسی پتانسیل کشتی سنتی باچوخه گود زینل  بارۀ در  ( 2014)  باف فهیم و ادیال 

-مطالعه کورس اسب  بارۀدر  (2015)، کالته و چوریو قزلسفلو  (2011) ، فراهانی و اسدیو زیتونلی

 موسوی، نژادسجادی   ی،و ضیائ  (2017)  و غفرانی  محمدیملکو    استان گلستانگورش  و کشتی  وانی  د

های  توانمندی معرفی  برای، و بلوچستان تانشترسواری و کریکت استان سیس کبدی، بارۀ در (2016)

عنوان مناطق بهاین  انتخاب  های سنتی و  برگزاری جشنواره ورزشاز طریق    اکوتوریسم ورزشی مناطق

ورزشهای  سایت خاص  تخصصی  هدف های  آن  با  برهتبدیل  برندهای  به  ورزشیا    ،ترگردشگری 

-بندی جاذبهدر اولویت   (2015) ، شهریاری و ملک اخالق نژادهمتی  ،زمینهدر همین    .داشتهمخوانی  

استانه اشاره به وجود ورزشای ورزشی  با  طبیعی دارند،   أ های متعدد که منشهای شمالی کشور، 

های  ترین قلبلیتمهم،  های ساحلیهای مربوط به برگزاری مسابقات و ورزشگزارش کردند که جاذبه

های طبیعی ورزشی  های عامل جاذبهبا گویهکه  هستند  توسعه گردشگری نوار ساحلی شمال کشور  

های بومی و  ش ورز  ید توجه بیشتر به رواج فستیوالؤمدارد؛ همچنین  در پژوهش حاضر همخوانی  

استفانیا   .استسواری، کشتی سنتی لوچو، گورش و آلیش، کبدی در استان گلستان  سنتی همانند اسب

یافته و  های بومی و سنتی را شکل توسعههای طبیعت و جشنوارهپیوند جاذبهنیز  (  2015)  1و دان

معرفی  گردشگری  در صنعت  پیشرو  در کشورهای  ورزشی  گردشگری  راستاکردند   مدرن  این  در   .،  

ت ول ورزشئهای مسسازمان با  دانمارک  و سنتی در کشور  بومی  پارک ملی أسهای  های  بازی  2یس 

بازی بین  قوی  پیوند  کردههای  سنتی،  ایجاد  گردشگری  و  محلی  و  این  نحویبه  د؛انبومی  در  که 

اولیه ابزار و وسایل بازی  استفاده از شکل    های طبیعی مصنوعی در کناراستقرار جذابیت  هاجشنواره

-با توجه به ظرفیت.  است  موجب جذابیت و جذب بسیاری از گردشگران از کشورهای مختلف دنیا شده

چشمگیر  مدار استان گلستان که استقبال  های سنتی طبیعتهای بالقوه موجود در گردشگری ورزش

المللی کبدی سرخنکالته و حضور از جشنواره اسب ترکمن در بخش صوفیان، جشنواره بین سالههمه

،  ستالمللی استان گلستان شاهدی بر این ادعاشمار گردشگران داخلی و خارجی در دو پیست بینبی

تصویری و    های گزارش   تهیۀ  ای مناسب،تبلیغات رسانه  دادناز طریق انجام  :شودپیشنهاد میچنین  
 

1. Stefania & Dan 

2. Danmark International Gam’s Park 
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تلویزیونی بیندر شبکه  پخش از گردشگران المللی و کانالهای  زیادی  بتوان تعداد  های گردشگری 

 .کردند به این حوزه را جذب مهعالق

های اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری ورزش-ثیر عوامل فرهنگیأت   ،های پژوهش حاضراز دیگر یافته

نتایج   با  که  بود  و  همتی  هایپژوهشسنتی  و   ،(2012)  ووانج،  (2015)  همکاراننژاد  حسینی 

همخوانی    (2012)  گیبسون و سانگ   ، هثرو    ( 2014)  باف ، فهیم و ادیالپور، حسین(2015)اصفهانی

 .داشت

ویژه  ه ترین دلیل رونق اقتصادی مناطق حاشیه کشور ایتالیا و ب( مهم2014)  1جووانادر همین راستا،  

برگزاری رویدادهای ورزشی مطابق با    داند. برگزاری رویدادهای محلی میرا    2نطقه روستایی شیانتی م

هایت رونق اقتصادی منطقه شیانتی شده  نفرهنگ این منطقه سبب جذب گردشگران ورزشی زیاد و در

رغم سادگی و نبود قوانین و مقررات رسمی در جریان برگزاری مسابقات، استقرار به  ، است. به اعتقاد او

  ای مشابه با این مسابقات ورزشی استجامع که برگرفته از رویدادهای ورزشی حرفه  برنامه و طرحی

انگیزهاز سوی دیگر  و  از یک سو   به  انجامتوجه  از طریق  تفریحی گردشگران  و   دادنهای  تبلیغات 

، موسوی.  است  های دیدنی و تفریحی، دالیل اصلی رونق گردشگری ورزشی این منطقهمعرفی جاذبه

ورزشی و انگیزه سفر  -های طبیعیثیر عوامل فرهنگ، جاذبهأ در بررسی تنیز    ( 2012)  سجادیاسدی و  

  عاملی  ورزشی با بار- یهای طبیعکه عامل جاذبه کردنددر توسعه بازار گردشگری ورزشی ایران، اظهار

  7/86ورزشی،  -های طبیعیهای جاذبهاولویت اول گردشگران بود. همچنین در بین گویه،  83/0برابر با  

.  بود  همسو  یافته پژوهش حاضر  باکه    داشتند تمایل    گردشگران به حضور در مسابقات کشتی   از  درصد

استف  گتز  ، مشابه  پژوهشیدر   ت  (2016)  نو  بر کارکردهای فرهنگی أ با  های اجتماعی فستیوال-کید 

برگزار که  کردند  گزارش  و  ورزشی،  تئاتر  موسیقی،  قبیل  از  مختلف  فرهنگی  جشتوارهای  ی 

ساز بسیاری از شود که زمینههای اصلی فرهنگی محسوب میکشیدن پوشش لباسی از جلوهنمایشبه

و فالحی    (2014) سامیح آبادی و، علی(2014) باف، فهیم و ادیالپورحسین .استتبادالت فرهنگی 

ت(  2014) با  نقشأ نیز  بر  حضور  ارزش   ناپذیرنکارا  کید  بر  گردشگری  مقاصد  فرهنگی  مجدد های 

به نظر    دانستند؛ بنابراین  دهنده توانمند در این زمینههای تاریخی را عامل سوق گردشگران، ارزش

های سنتی استان گلستان در کشتی سنتی آلیش و تر در ورزشراتب قویمهایی بهرسد پتانسیلمی

سواری گنبدکاووس وجود دارد که مولد  المللی اسبگورش، فستیوال ورزش کبدی و دو پیست بین

، اسدی  کارکن)  استگردشگری ورزشی سنتی و تبدیل این مناطق به قطب گردشگری ورزشی سنتی  
 

1. Giovanna 

2. Chianti 
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زیتونلی راستا  ه   در(.  12،  2011،  ، اسدی و فراهانی زیتونلی؛  2013  ،و  پژوهش مین  نتایج  براساس 

المللی اسب ترکمن صوفیان، کبدی سرخنکالته بانی سه جشنواره سنتی بینمیزشود که پیشنهاد می

توجه به وجود مرز آبی مشترک با بسیاری از کشورهای  همچنین و جشنواره سنتی گورش و آلیش و

تاریخی   و  فرهنگی  مشابهات  که  خزر  دریای  ظرفیتداردحاشیه  از  استان  ،  استثنایی  و  بالقوه  های 

   است. المللی ح ملی و بینودر سطشدن به قطب گردشگری ورزشی سنتی گلستان در تبدیل

-سنتی  هایورزش  یزنرای   ۀحوز  کردنلفعا  ،کارهای پیشنهادی در این زمینههترین رااز مهم  بنابراین

بین روابط  بخش  بینالملل کمیتفرهنگی در  روابط  و همچنین  المپیک  فدراسیونه ملی  های الملل 

های شمالی  های سنتی در استانمیزبانی قانونی ورزشسواری با هدف  اسب  کبدی و فدراسیونکشتی،  

سیس أ از طریق تکشور  شمال  های سنتی  اکوتوریسم ورزش  زمینۀ  ای منتخب درکشور و تشکیل کمیته 

استراتژیک   تفاهمگردشگری سنتی  اتحاد  انعقاد  سنتی  ه ورزشنامو  به  با کشورهای عالقههای  مند 

نیازمند    مهم امر  این    که  است  در محدوده جغرافیایی حاشیه دریای خزرورزشی  صنعت اکوتوریسم  

سیاست جدی  کشور  اهتمام  ورزشی  گردشگری  صنعت  در  فعال  محوریت    .استگذاران  همچنین 

و ایجی   و هینچ   (2018)  رابرتهای خارجی حوزه گردشگری بر این بخش معطوف شده است.  پژوهش

های فرهنگی مستتر در  اپن در توجه به ارزشژانگلستان و    هایبا اشاره به موفقیت کشور  (2017)

ریشه تاریخی تورنمنت جام ویمبلدون و جشن سالیانه هنرهای ملی کشور ژاپن به نام گوئوشو که  

های  برگزاری فستیوال کند،ساله بستر حضور بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را فراهم میهمه

مورزش عاملی  را  سنتی  ورزشی میؤهای  گردشگری  پایدار  الگوی  به  دستیابی  در  اثر  که  ن  یدانند 

بودیافته پژوهش حاضر  نتایج  راستای  نوع  (2016)  استفنو    گتز  . ها در  ارائه  رویدادهای  با  شناسی 

جهانی فوتبال  از قبیل مسابقات المپیک و جام  1ورزشی، در قالب چهار گروه رویدادهای ورزشی بزرگ

های  های ورزشی ساالنه مانند مسابقات لیگ برتر ویمبلدون، رقابتتورنمنت  Bدر گروه    ،Aدر نوع  

نامنظم  و  مهم  گروه    2ورزشی  منطقهجشنواره  و    Cدر  ورزشی  ورزشهای  مانند  و  ای  فصلی  های 

اظهار    است،  Dجوامع در گروه    3ایی و آداب و رسومشرایط جغرافی  رویدادهای ورزشی که برخاسته از 

های فرهنگی رویدادهای ورزشی،  های تاریخی و ارزشآشنایی با ریشه بهبا توجه به گرایش افراد  کرد

ذاران گها و سیاستاپیش در کانون توجه سازمانورزشی گروه چهارم بیش  یهادر دهه اخیر فعالیت

 
1. Mega Events 

2. Irregular Major Sporting Competition 

3. Custom 
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عنوان درآمدزاترین کشور فعال با معرفی کشور مالزی به  (2015)  1کاوکونته است.  این حوزه قرار گرف

حفظ و ترویج  آداب و   زمینۀ  های انجام شده دردر حوزه گردشگری ورزشی، گزارش کرد که تالش

های های جشنوارهنفر گردشگر در حوزه  55/784های سنتی در سال اخیر،  ها و جشنرسوم، سنت

ترین مقصد گردشگری در آسیای شرقی تبدیل شده است. حفظ و به اولین و مهم  کردهجذب    را  محلی

های سنتی و طبیعی و ترکیب معماری جدید با ساختار اماکن قدیمی که بیانگر  ساختار قدیمی پارک

های  های بومی و جشنوارهاستفاده از این مناطق برای برگزاری بازیهمچنین  تمدن کهن بوده است و  

   .شودسبب جذب هزاران گردشگر در سال می ،لیانهسا

نیازمند توسعه زیرساختایجاد صنعت گردشگری نظام  سوی دیگراز   پویا  ی  ارتقاابعاد  ها در  مند و 

ونقل استاندارد، مراکز خرید و تفریحی در مجاورت کیفیت مراکز اقامتی، برخورداری از سیستم حمل 

از  مقاصد گردشگری  است   های مسافرتی فعالو وجود آژانس  المللیسیستم بانکی بین، برخورداری 

اصفهان و  عامل  (2015ی،  )حسینی  نیز  پژوهش حاضر  تزیرساخت. در  متغیر  ر بثیرگذار  أ ها، دومین 

وجود هتل و مراکز اقامتی  »های سنتی بود که دو گویه  تدوین الگوی توسعه پایدار گردشگری ورزش

  « های اینترنتی به گردشگرانارائه خدمات بانکی مطلوب و تراکنش»و    «مطلوب و ارائه خدمات باکیفیت

،  ( 2016)  ، نوری و سعیدیزادهمحرم  هایپژوهشکه با نتایج    عاملی برخوردار بودند   از بیشترین بار

نوری و   ،زادهمحرم .  داشت  همخوانی(  2012)  ، تجری و دوستیشجاعیو    (2015)حسینی و اصفهانی

که   ندسازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران گزارش کردنیز در پیاده  (2016)  سعیدی

زیرساخت از  تفرجگاهبرخورداری  خرید،  مراکز  وجود  اقامت،  بخش  در  مطلوب  و  های  طبیعی  های 

نیاز گردشگران، م الکترونیکی مورد  نظام مدیریت گردشگری  هالفهؤالزامات تجارت  اصلی تدوین  ی 

از آن بود که    ( 2015)  حسینی و اصفهانی  پژوهش  ایج نت .  د ندهیل میی کشور را تشکورزش حاکی 

بین نظام  با  و هماهنگ  مناسب  بانکی  نظام  رفتوجود  و سیستم حملالمللی، تسهیالت  ونقل  وآمد 

های  های گردشگری، بیشترین اولویتریزی تورهای گردشگری ورزشی از سوی آژانسمناسب و برنامه

همسو که این عوامل با نتایج پژوهش حاضر  ند  دیدگاه گردشگران به خود اختصاص دادپژوهش را از  

های ساحلی موجود در  کید بر جاذبهأ با مقایسه و ت نیز  (  2014)  ، اصفهانی، زارعی و خالقیفراهانی .  بود

محدوده این  موجود در    ورزشی  گردشگری  بالقوه  هایپتانسیل  رب  ،با نوار ساحلی شمال کشور  ابوظبی

عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری های ابوظبی بهها در بررسی ویژگیکید داشتند. آنأ ت  جغرافیایی

های ورزشی گزارش کردند که امارات ابوظبی طی یک دهه اخیر با ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت

 
1. Kunkaew 
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ورزشی و رفاهی کامل، ظرفیت آپارتمان برخوردار از امکانات  هتل و هتل  94گردشگری از قبیل ساخت  

رغم  بهکارشناسان بخش کیفی پژوهش نیز اعتقاد داشتند  لیون گردشگر در سال را دارد.  پذیرش دو می

های مطلوب در  از زیرساخت  نبودنالمللی در استان گلستان، برخورداروال بینیبرگزاری چندین فست

ها و سایر مراکز اقامتی،  شده در هتلخدمات ارائه   نداشتنبخش اسکان و اقامت گردشگران و کیفیت

خدمات    زمینۀبا توجه به اولویت اول گردشگران در    بنابراین  هستند؛  جدی در این زمینههای  معضل

دهنده خدمات بانکی و ارزی در قالب های ارائهبینی باجهشود از طریق پیشپیشنهاد می  ،بانکی و ارزی

باجه در  مسترکارت  و  اعتباری  ویکارت  مقوله  های  این  در  نظر   شود.  سازیتسهیلژه،  به  همچنین 

-و سرمایه  ورود بخش خصوصی  برایو شناسایی و ایجاد انگیزه  تسهیالت ریالی    کردنرسد فراهممی

اقامتی  گذاران بومی احداث مراکز  قالب مجتمع-و  از طریق جذب رفاهی در  و تفریحی  رفاهی  های 

 گشای این معضل باشد.  راه ، یدهدنیروی انسانی آموزش

مهم توسعه  البته  در  مشکل  سنتیترین  های  ورزش  آ  گردشگری  از  میئنش  نجاکشور  که  گیرد  ت 

صورت  مجزای گردشگری و ورزش است که هر حوزه به  ای از دو حوزه کامالًگردشگری ورزشی آمیخته 

گردشگری ورزشی را برعهده  لیت کامل  ئویک از این دو حوزه مسهیچ؛ یعنی  شودجداگانه مدیریت می

برای  ؛ ندارند فرصتبهره  بنابراین  از  از برداری  متشکل  کارگروه  تشکیل  ورزشی،  گردشگری  های 

دو حوزه و ایجاد ارتباط نزدیک بین دو سازمان ورزش و جوانان و بخش گردشگری   کارشناسان هر

.  (2015  ، اد و ملک اخالق همتی نژ)شهریاری و    استقدمی اساسی    ،ادارات گردشگری و میراث فرهنگی 

  منابع مالی و ارزی کافی و مناسب تخصیص»های گویهبا  قانونی -عامل سیاسی  در پژوهش حاضر نیز

  « های متولی گردشگریهای گردشگری ورزشی با سایر سازمانتعامل بین سازمان»و  «  از سوی دولت

مهم تلفهمؤترین  از  پژوهشب  ثیرگذارأ های  الگوی  تدوین  نتایج  ک   بودند  ر  با  ،  شجاعی  هایپژوهشه 

  ، شهریاری و ملک اخالق نژادهمتی  و  (2014)  باف ، فهیم و ادیالپور، حسین(2012)  تجری و دوستی 

مین اعتبار از  أ ت  بود  حاکی  (2012)  تجری و دوستی  ،شجاعی   پژوهشنتایج    ( مطابقت داشت.2015)

های صنفی از های متولی گردشگری و حمایتسازمانمحل درآمدهای ملی و ایجاد هماهنگی بین  

تدوین سیاست کنار  درازمدت در  ارائه تسهیالت  نمایندگان طریق  از سوی  پارلمانی  و  های حقوقی 

توسعه    زمینۀمین بودجه مناسب برای توسعه گردشگری ورزشی کشور،  أ ت  در زمینۀمقاصد گردشگری  

در بررسی   (2014)  پور، افشار و نعمتغفوریینه  در همین زم  .کندگردشگری ورزشی را فراهم می

ورزش گردشگری  کارتوسعه  مدیریت  از  برخورداری  به  آبی  میراث  آمد  های  سازمان  بین  انسجام  و 

دشگری در این بخش  عنوان دومین عامل مهم در توسعه گربه ،فرهنگی با ادارات کل ورزش و جوانان

داشتند  أ ت غفوریکید  اعتقاد  می  و همکاران،  به  پیشرفت  زمانی  ورزشی  تدوین  گردشگری  که  کند 
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های توسعه گردشگری ورزشی با ایجاد هماهنگی بین کارشناسان و مدیران سه حوزه ادارات برنامه

-گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی با کارشناسان آژانس تورزش و جوانان، کارشناسان ادارا

این صورت است که برنامه توسعه گردشگری ورزشی جامع    های گردشگری صورت گیرد و فقط در

، شهریاری و  نژاد، همتی(2015)  ، کالته و چوریقزلسفلو  .و از کارایی الزم برخوردار خواهد بود  است

و علی  و   ( 2015)  اخالق ملک ورزش  ( 2014)  سامی ح  آبادی  گردشگری  ظرفیت  مطالعه  های  در 

ین اعتبار از أمت،  مازندران، گلستان، گیالن و خراسان گزارش کردندهای  مدار و سنتی استانطبیعت 

گذاری سرمایه  برایسازی ورود بخش خصوصی  توسعه گردشگری و تسهیل   برایمحل درآمدهای ملی  

های کالن و ایجاد هماهنگی  سازی مزایای وجود سیاستنار شفافک  در حوزه گردشگری ورزشی در

تواند از طریق  راستای توسعه  این صنعت باشد، میاستان که همهای متولی گردشگری  بین سازمان

توسعه گردشگری ورزشی    زمینۀهای حقوقی و پارلمانی از سوی نمایندگان در مجلس،  تدوین سیاست

متولی سازمانی مشخص و همچنین   اما نبود  اذعان به این موضوع،  با وجود.  کند در این استان را فراهم  

های ورزشی، گردشگری و میراث فرهنگی و منابع  نبود تیمی مشترک از کارشناسان سه حوزه سازمان

های فعال در حوزه گردشگری ورزشی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  آژانس نبود طبیعی و

نداشته است به همراه  برای مقاصد گردشگری  نظر می  بنابراین  ؛مطلوبی  بیشتر به  به  توجه  با  رسد 

های بومی و سنتی،  ویژه ورزشهشده در زمینه توسعه صنعت گردشگری ورزشی و ب انجام  هایپژوهش

مس و  متولی  رسمی  سازمان  فستیوالئنبود  برگزاری  حوزه  ول  این  توسعه  اصلی  چالش   است ها، 

،  پورحسین؛ 2015، اخالق شهریاری و ملک، نژادهمتی ؛ (2016، ، گودرزی، جعفری و جاوید)محمدی

  . (2011،  ، اسدی و فراهانی زیتونلی  ؛2013،  پورسینی و خواجهح،  رضوی  ؛2014،  باف فهیم و ادیال

-و از قبیل ایتالیا و اسپانیا با واگذاری این بخش به فدراسیونرتوان با الگوبرداری از کشورهای پیشمی

فی سازمان  نگیری از تخصص و تجربه مدیران صو بهره  (2016،  1های بومی )فوتیادیس های ورزش

برگزاری فستیوال ها، زمینه توسعه صنعت  گردشگری و همچنین توسعه بخش داوطلبی در جریان 

سیس  أ ت توان با  که می  شودپیشنهاد می  بنابراین  کرد؛های بومی و سنتی را فراهم  گردشگری ورزش

-برای فعالیت  مجوز  دریافت یید و  أ ثبت، ت  برایهای سنتی و تالش  ورزش  زمینۀای در  کمیته  یا ت  ئهی

از فدراسیون ورزش همگانیجموعهرمعنوان زیهای هیئت مذکور به بخشیدن به ضمن رسمیت ،  ای 

کانال فعالیت کمیته،  این  ارتباطهای  کمیته  یهای  نیزبا  را  سایر کشورها  در  فعال   کرد؛   میسر  های 

واگذار    2های ورزشی محلی تئاری این بخش از رویدادهای ورزشی به هینانچه در کشور آمریکا برگزچ
 

1. Fotiadis 

2. Sports Commissions 
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بنابراینشده است توسعه گردشگری ورزش این هیئت  ؛  نقش محوری در  و  های ورزشی  بومی  های 

ها ممکن . دامنه فعالیت این هیئتکنندمحلی و تدارک شرایط حضور گردشگران بیشتر را فراهم می

حوزه  در  شهری    هایاست  منطقهیمحلی،  به  1ای ا  که  زیرمجموعهباشد  سازمانصورت  از  های ای 

ب یا  نمایندصورت کمیتههگردشگری  فعالیت  غیرانتفاعی  و مکس)هثر  های  ،  2012،  ول، گسیبسون 

مذکورا  .(168 چالش  برای  موجود  راهکارهای  دیگر  کمیته  ،ز  از  تشکیل  منتخب  و  ای  متولیان 

استراتژیک در محدوده جغرافیایی »عنوان    با های سنتی  اکوتوریسم ورزشمتخصصان بخش   اتحاد 

های متولی،  کننده بین سازمانعنوان مرجعی هماهنگتا به این طریق این نهاد به  است  «شمال کشور

 . کندهای موجود را بررسی و تبیین ها و برنامهسیاست

 

 تشکر و قدردانی 
ن محترم ادارات گردشگری، صنایع دستی و میراث امدیرکل و معاونیرا از  خود    اریگزمراتب سپاس 

گلستان استان  فرهنگی  یمدیر  ، فرهنگی  میراث  و  دستی  صنایع  گردشگری،  محترم  شهرستان  ت 

های ورزش بومی و  تئسای هیؤر   ،، مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان گلستانگنبدکاووس 

، مدیریت محترم پیست  سواری و کبدیفدراسیون اسب  ریاست محترم  ،سواریسنتی، کبدی و اسب

بندرترکمناسب و  گنبدکاووس  آژانسسواری  محترم  مدیران  گلستان،  استان  گردشگری  و    های 

اساتید محترم مدیریت ورزشی که در   ها وساکنان بومی فعال در جریان برگزاری فستیوال  همچنین

 م.یداراعالم می  ، کردند و صادقانه مراحل اجرای پژوهش همکاری صمیمانه
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