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ثر بر توسعه ؤو عوامل م یورزش يپتانسیل هاي گردشگر یتحقیق، بررس نیهدف از ا
مدیران و دست اندرکاران  يجامعه آمار نیاست. از ب یشرق جانیآن در استان آذربا

و  یبدن تیترب يها کل و اداره يها کارکنان اداره هیشامل کل(ورزش و گردشگري 
انتخاب  یبه عنوان آزمودن یطور تصادف هب نفر 40تعداد  ي)گردشگر یفرهنگ راثیم

روایی  دییتا ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد و پس از داده يشدند. جمع آور
قرار  لیتحل هیمورد تجز SPSSنرم افزار  قیو از طر رفتیانجام پذ )نظرکارشناسان(

 یشرق جانیدر استان آذربا یورزش يتوسعه گردشگر یسنج تیگرفت. به منظور قابل
) عوامل 3) عوامل جلب کننده و (2) عوامل سوق دهنده، (1( :سه دسته از عوامل

و  یجسم يقوا دیو تجد یرفع خستگ به آرامش، دنیبازدارنده مطالعه شدند که رس
حمل و نقل به  تیعوامل سوق دهنده، وضع انیمؤلفه از م نیتر به عنوان مهم یذهن

نبودن زمان اوقات  یعوامل جلب کننده و مؤلفه کاف انیمؤلفه از م نیتر عنوان مهم
در استان  یورزش يعامل بازدارنده توسعه گردشگر نیتر فراغت به عنوان مهم

 شناخته شدند. یشرق جانیآذربا
 

 کلیدي گانواژ
 جانیسنجی، آذربا تیقابل ،يگردشگر ، توسعهیورزش گردشگري ،يگردشگر

 .یشرق

This research aims to investigate sports tourism 
potentials and the factors affecting its development in 
East Azerbaijan Province. Statictical society including 
40 people of managers and staff of sport, tourism and 
cultural Heritage organizations who were selected 
randomly. Required data for the research was collected 
through a standard questionnaire and then was analyzed 
through using SPSS software. In order to evaluate the 
development capability of sports tourism in East 
Azerbaijan Province, three types of factors including; 
push factors, pull factors and deterrent factors were 
studied. The results show that the most important 
components of push factor are achieving peace, 
relaxation, and physical and mental refreshment, the 
most important component of pull factor is 
transportation situation and the most important element 
of deterrent factor is insufficient leisure time in 
development of sports tourism in East Azerbaijan 
Province. 
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 همقدم
تـرین   عنوان یکـی از بزرگتـرین و متنـوع   ه امروزه گردشگري ب

ایـن صـنعت   ، آید و بسیاري از کشورها دنیا به حساب میصنایع 
رشـد بخـش   ، زایـی  اشـتغال ، عنوان منبع اصلی درآمده پویا را ب

حجم مبـادالت   دانند. هاي خود می خصوصی و توسعه زیرساخت
 20بین المللی گویاي آن است که صنعت گردشـگري بـیش از   

براسـاس   شـود.  درصد کل مبادالت بـین المللـی را شـامل مـی    
 (1WTO) هـاي سـازمان جهـانی گردشـگري     آخرین گـزارش 

سازي به سومین وصنعت گردشگري پس از صنعت نفت و خودر
تعـداد گردشـگران    و صنعت درآمدزاي جهان تبدیل شده اسـت 

 6/1 بـه  2020درصـد رشـد دارد و در سـال     3/4جهان سـالیانه 
در این میان گردشـگري  . (WTO,2001) رسد یمیلیارد نفر م

که در بعضی از   بطوري ؛سزا و روز افزونی را داردورزشی نقش ب
کشورها درآمدهاي ارزي ناشـی از ایـن صـنعت یکـی از منـابع      

شـود.   عمده در جهت تقویت اقتصاد ملی و توسعه محسوب مـی 
 هـاي  جـذابیت  از جلـب کننـده،   سایر عوامـل  مانند هم ورزش

بـه   منحصـر  اي جلب کننـده  که تفاوت این با. است گردشگري
 به را زیادي گردشگران که دارد را توانایی این ورزش .است فرد
 خـود  ورزش، هبرگیرنـد  در بنابراین رویـدادهاي ؛ کند جلب خود

جلـب کننـده    عامـل  به عنوان و آیند می به شمار جذابیت نوعی
رنجبریـان و  ( کننـد  مـی  عمـل  مقصد کشور یا شهر به گردشگر
دالیـل  گردشگري ورزشی سفري است کـه بـه   . )1387زاهدي،

غیر تجاري به صورت رسمی یا غیر رسمی و بر پایه تفـریح یـا   
حضــور در رویــدادهاي ، تشــویق ورزشــکاران، تماشــاي ورزش

صورت کوتاه مدت یا تعریف شده در داخل یا خـارج  ه ب، ورزشی
 .)17،1387، (مجتبوي گیرد از کشور صورت می

کشورهاي صنعتی گردشگري به عنوان یـک مجموعـه    در
را تولیـد   (GDP)درصد تولید ناخـالص داخلـی   6 ات 4 کل بین

درصد از تولید ناخـالص   2 تا1 کند و گردشگري ورزشی بین می
یر تـأث گیـري   اگرچـه انـدازه   شـود.  را شامل می (GDP) داخلی

ورزش و گردشگري درکل جهان مشکل است با وجود این نرخ 
درصد در سال بـرآورد   10رشد صنعت گردشگري ورزشی حدود 

سـال   دهد کـه در  برآوردها نشان می. )21998(هودسونز شود می
ان بـه منظـور شـرکت در    هـ میلیون نفر در ج 70بیش از  2004

 انـد.  ویژه تماشاي این مسابقات جابجا شـده ه مسابقات ورزشی ب
ملـی و  ، مسابقات المپیک تابستانی و زمستانی مسابقات جهـانی 

سابقات م اي تبدیل به جاذبه بزرگ گردشگري شده است. منطقه

1. World tourism organization 
2. Hudsons.S 

فوتبال در سطوح مختلف سـهم بزرگـی در جـذب گردشـگران     
 کـه  کـرد  گـزارش  نیز بسکتبال جهانی ورزشی دارد. فدراسیون

 سـال  بسـکتبال  جهانی مسابقات جام برگزاري از حاصل درآمد
بـه   ت.اسـ  بـوده  یـورو  میلیون دویست حدود ترکیه در  2010
 حضـور  مسـابقات  این در ورزشی گردشگر هزار که سی طوري
 .)2010، بسکتبال جهانی (فدراسیون داشتند

 در یی نیزها مؤلفه کشور، در ورزشی گردشگري توسعه براي
 توسعه گردشگري استراتژي تدوین د:مانن ت.اس شده گرفته نظر

 بازاریابی استراتژي تدوین)، 71-83، 1387 ،اصفهانی ( ورزشی
هـاي   آمیختـه  بررسـی  )،2، 1388 ،هنـرور ( ورزشی گردشگري

 ،)2، 1389، عباسـی ( ورزشـی  گردشـگري  صنعت در بازاریابی
 گردشـگري  توسـعۀ  توانمند سنتی و ورزشی رویدادهاي شناخت
 ).71-83، 1390، (کارکن ورزشی

کید کمیته بـین المللـی المپیـک بـه توسـعه      أبا توجه به ت 
ــنعت در      ــن ص ــت ای ــین اهمی ــی و همچن ــگري ورزش گردش

ــاخص ــه     ش ــه ب ــادي توج ــاعی و اقتص ــاي اجتم ــرایط و ه ش
استعدادهاي استان در جهت توسعه پایدار از طریق گردشـگري  

استان آذربایجان شرقی که در یک د. کن ورزشی اهمیت پیدا می
دارا بــودن از لحــاظ ، منطقــه طبیعــی کوهســتانی قــرار گرفتــه

هــاي مختلــف  جهــت راه انــدازي فعالیــت، هــاي الزم پتانســیل
انـد مـورد توجـه    تو در سطح مطلوبی قرار دارد که مـی ، ورزشی

با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت     گردشگران ورزشی قرار بگیرد.
گردشگري ورزشی نگاهی ویژه بـه ایـن بخـش بـراي پیشـبرد      
اهداف اقتصادي در ورزش و تغییر نگرش گردشـگران ورزشـی   

عوامـل   برآن است کـه نقـش   حاضر ؛ لذا پژوهشضروري است
 عامـل  دسـته  سـه  قالـب  در ورزشی گردشگري بر توسعه مؤثر
 را در "کننـده  محـدود  و کننده، دهنده، جلب سوق عوامل"کلی

ــتان ــان اس ــرقی آذربایج ــدگاه از ش ــان ورزش و  دی کارشناس
 گردشگري بررسی نماید.

 
 پژوهش پیشینه

 بررســی در، (2003)لســا در 4و لیــدر 3کیــودر پژوهشــی 
 از بعضـی  کـه  ندکرد عنوان آفریقا، قارة در ورزشی گردشگري
 دیگـر  و مصـر  تونس، مراکش، همانند آفریقاشمال  کشورهاي
 از اسـتفاده  بـا  جنـوبی،  آفریقـاي  و کنیا همانند قاره کشورهاي

 ورزشـی   گردشـگري  از بـرداري  بهره براي موجود هاي فرصت
 درآمد و فصل زمان، مدت ورزشی، طبیعی هاي جاذبه بر متکی

3. Cave.P 
4. Leader.C 

                                                                                                                                            



 57 ....در استان یورزش يتوسعه گردشگر یسنج تیقابلمعصومه آدمی و همکاران:  

. در اندداده افزایش چشمگیري مقدار به را گردشگري از حاصل
 نقـش عوامـل   بـر  تأکیـد  با )2003(5پژوهش دیگري کرامپتون

 گردشـگران  جلب در مؤثر عوامل از یکی عنوان به دهنده سوق
 انتخـاب  در که را تفریح و گردش هاي انگیزه شناسایی ورزشی،

نماید. در می قلمداد دارد، مهم تأثیر گردشگري براي یک مقصد
 1496 بررسـی بـا   )،2004(6مـک کـاي   و اي کرامپتـون  مطالعه

 و ها جشنواره از که گردشگرانی توسط شده تکمیل ي پرسشنامه
ــتیوالی ــدادهاي فس ــد روی ــی بازدی ــراي م ــد، ب ــایی کردن  شناس

 هـا، شـش دسـته    فعالیـت  ایـن  در حضور براي آنان هاي انگیزه
 عنوان به داشتند، بسزایی تأثیر گردشگران جلب در که را انگیزه
 تحقیقـی  ) در2005 ( 7کزاكکردند.  معرفی جلب کننده عوامل

 توجـه  با ورزشی گردشگران مسافرت بر مؤثر عوامل بررسی به
کـه   داد نشـان  تحقیـق  نتـایج . پرداخت ها آن مقصد و ملیت به

 جغرافیـایی  هـا، محـل   قیمـت  سطح هوا، و آب امکانات اقامت،
 که بودند دالیلی ترین مهم از ساحل و دریا به دسترسی و مقصد

کردنـد.   عنوان ترکیه و مالت به رفتن براي گردشگران انگلیسی
ی همانند اسکی و اسکیت نهاي زمستا ) ورزش2005(8کوساسی

گذران اوقـات فراغـت در   ،تپه نوردي، در منطقه گلمارج کشمیر
گاري سواري و گلـف را از  ، هاي قایقی در منطقه دال لیک خانه
. در کنـد  هاي طبیعی ورزشی در هنـد ذکـر مـی    ترین جاذبه مهم

 بررسـی  در 9( 2007 ) بـرون  و فانـک ي دیگـري   مطالعـه 
 دو بـزرگ  همسـابق  یـک  به که ورزشی گردشگران هاي انگیزه
 میـزان  کـه  دریافتنـد  بودنـد،  کـرده  استرالیا مسافرت به ماراتن

 رویداد خاص نوع یک به بودن مند عالقه و ورزش به پرداختن
 تصمیم به را بالقوه گردشگر تواند می، شده ورزشی سازماندهی

کنـد،   مـی  برگـزار  را رویـداد  آن کـه  مقصـدي  بـه  مسـافرت  به
 هـدف  جهـت  در بایـد  بازاریـابی  هـاي  تالش رو ازاین د.برانگیز

 و به ورزش پرداختن میزان بیشترین که باشد بازارهایی اريذگ
) در 2013( 10. آهوینـاینن هسـتند  دارا را رویـداد  در شـرکت 

پژوهشی با عنوان گردشـگري ورزشـی و بـازار مقصـد مطالعـه      
دارد که هر دوي ایـن   اظهار می 12و الهتی11موردي اینسبورك 

شهرها تأکید زیادي بر گردشگري ورزشی زمستانی دارنـد و بـا   
ها داراي موقعیت خوبی در کشورشان هسـتند   اینکه هردوي آن

5. Crompton, J.L 
6. Crompton, J.L & MaCkay, SLI 
7. Kozak ,M. 
8. Ko sasi 
9. Funk, DC. Bruun, TJ. 
10. Ahvenainen, Jenni 
11. Innsbruck 
12. Lahti 

و داراي برنــد  تــر بــوده اینســبورك در جــذب گردشــگر موفــق
مشخص و بارزي است که الهتی باید از این نظر تقویت گـردد  

ي  و هر دوي این شهرها نیاز دارند تا در کنـار بـازار بـه توسـعه    
 گردشگري ورزشی و معرفی رویداد جدید ورزشی بپردازند.

ي ایــن موضــوع  محققــان کشــورمان مطالعــاتی در زمینــه
 د شد.اشاره خواه ه آناند که در ذیل ب داشته
اي تحت عنوان عوامل  ) در مقاله1386هنرور و همکاران ( 

مهم در بازاریابی گردشگري ورزشی در ایران عالقه به فرهنگ، 
هاي باستانی، انجام بازاریـابی و   هنر، موسیقی، معماري و مکان

هاي گردشگري، داشتن تفریحـات شـب    خدمات مناسب آژانس
هاي  نتی و دیگر برنامههاي س ها و مراسم و برنامه هنگام، جشن

ــنواره   ــی، جش ــدادهاي ورزش ــانبی روی ــاظر،   ج ــود من ــا و وج ه
هاي دیدنی از جمله عواملی هسـتند کـه در    اندازها و مکان چشم

بازاریابی جهت جذب گردشگران ورزشی به کشور میزبـان بایـد   
 ) در1387محــرم زاده ( و راد مــورد توجــه قــرار گیرنــد. قیــامی

 توسـعه  بـر  مـؤثر  عوامـل  نقـش  تطبیقـی  بررسـی  بـه  تحقیقی
 ورزش کـاران  اندر دست و مدیران از دیدگاه ورزشی گردشگري

به دسـت آمـده،    نتایج براساس. پرداختند استرالیا و ایران کشور
 جلـب  در اسـترالیا  کشـور  موفقیـت  دالیـل  تـرین  مهـم  از یکی

 شده برگزار ورزشی از رویدادهاي دیدار براي ورزشی گردشگران
هـاي   سـازمان  شده ریزي برنامه و دقیق کاريهم کشور، این در

است.  کشور این ورزش متولی هاي سازمان و گردشگري متولی
 عوامـل  به شناسایی )1387( یکتا در پژوهش دیگري محمودي

 بـه  سـفرکننده  فعال ورزشی گردشگران بازدارنده و کننده جذب
 گردشـگران  امکان که داد نشان پژوهش و نتایج پرداخت ایران

 ورزشـی کشـور   اقتصـادي  وضـعیت  بهبـود  براي فعال، ورزشی
 زیـر  جملـه  از گـذار  اثـر  هـاي مؤلفه همه که است میسر زمانی

 و طبیعـی  غیـر  و طبیعـی  هاي فرهنگ، جاذبه مدیریت، ساخت،
آمـار   بـودن  بـاال . گیـرد  قرار بررسی مورد زمینه این در سیاسی

 نگرش تغییر ایران بدون به کننده سفر فعال ورزشی گردشگران
 بدون و و گردشگري ورزش اندرکاران بخش دست و مسؤوالن

 و پذیر نیست امکان گردشگران ورود براي مناسب بستري ایجاد
 بازدارنـده  و کننده جلب عوامل شناسایی مستلزم امر این تحقق

معـین فـرد   . همچنـین  باشد می ها آن بر روي کار و گردشگران
صـنعت   بررسـی وضـعیت  «اي تحـت عنـوان    در مقاله) 1390(

گانـه توسـعه    هـاي هشـت   لفـه ؤم» گردشگري ورزشی در ایران
ــاهنگی صــنعت گردشــگري ورزشــی کشــور  ــدیریت و هم ، (م

ها و امـاکن و   زیرساخت، بازاریابی، هاي سیاسی و قانونی حمایت
، تحقیقات و پـژوهش ، ها ها و ظرفیت شناخت قابلیت، سیساتأت
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 آموزش و تعلیم نیروي انسـانی)  ،سازي و ایجاد انگیزش فرهنگ
و ثابـت   بنـدي  یـت ودر وضعیت موجود و مطلـوب مقایسـه و اول  

هاي هشـتگانه   فهؤلکنند که بین وضعیت موجود و مطلوب م می
داري وجود دارد و   یصنعت گردشگري ورزشی کشور تفاوت معن

دهنـدگان بـا مـدارك تحصـیلی      هـاي پاسـخ   اینکه بین دیـدگاه 
کننـد کـه در    و بیـان مـی   ي وجود ندارددار یمختلف تفاوت معن

دسـتیابی بـه توسـعه و     مقوله گردشـگري ورزشـی بـه منظـور    
مندي از منافع مختلـف و رسـیدن بـه وضـعیت      گسترش و بهره

ریزي صـحیح   بدون مدیریت و برنامه، مطلوب در عرصه جهانی
کنند که بـراي   اظهار می ؛ همچنینو مناسب امکان پذیر نیست

حـوزه بـه پـیش نیازهـایی همچـون درك       آغاز مدیریت در این
شـناخت  ، اهمیت توسعه این صنعت به دست مردم و مسـئوالن 

وجود نیروي انسانی ، ها توسعه زیر ساخت، ها ها و ظرفیت قابلیت
ي  . در مطالعـه متخصص و انجام تحقیقات بیشتر نیازمند اسـت 

شناسـایی  «تحـت عنـوان   ی پژوهشدر ) 1390(زیتونلی دیگري 
براي تجزیه » گردشگري ورزشی استان گلستان توانمندي هاي

(آزمون خـی دو) بهـره    تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی
هـاي اسـتان    و به این نتیجه رسیده کـه بـین توانمنـدي    گرفته

هـاي اسـتان    گلستان با توسعه گردشگري ورزشی و بین جاذبـه 
داري وجـود  گلستان با توسعه گردشگري ورزشـی رابطـه معنـی   

هاي سـواحل دریـاي خـزر و    که توانمندي ددارو اظهار می دارد
هـاي  جزیره آشـوراده و ملـی سـوارکاري بـراي توسـعه ورزش     

، هـا  هـاي دشـت   توانمندي، درصد 79آبی و تابستانی با ، ساحلی
المللـی و ملـی    هاي سبز و وجود سه میدان بـین  دامنه، ها جلگه

، روي پیـاده ، هاي سوارکاري سوارکاري براي توسعه انواع ورزش
درصـد و  77دوچرخـه سـواري بـا    و  تیرانـدازي ، گلـف ، چوگان

، هـا  هـا و رودخانـه   برکـه ، لمللـی ا هاي بـین  هاي تاالبتوانمندي
، هـاي شـکار   هاي البرز براي توسعه انواع ورزش ها و کوه جنگل

درصد از باالترین اهمیت جهت توسـعه   71صید و ماهیگیري با 
پـژوهش دیگـري    باشـد.  می گردشگري در این استان برخوردار

) با عنـوان نقـش گردشـگري ورزشـی در     1390توسط هنري (
اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشـگران، مـدیران و ذینفعـان    

ي  زایـی در نتیجـه   صورت پذیرفت که دلیل میزان کـم اشـتغال  
سرمایه گـذاري در بخـش گردشـگري ورزشـی و همچنـین در      

دم وجـود تسـهیالت و   بخش ورزش بومی استان مازندران را ع
هاي کافی و علـت گـرایش مـدیران گردشـگري بـه       زیرساخت

گذاري در بخش گردشگري ورزشـی اسـتان    مخالفت با سرمایه
جهت دستیابی به اشتغال بیشـتر را، جـدا انگـاردن گردشـگري     
ورزشی به عنوان دو مقوله کامال جـدا دانسـته اسـت. موسـوي     

بنـدي   عنوان بخـش ) در پژوهشی با 1391گیالنی و همکاران (

بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خـارجی و ارائـه   
کنند که سیستم حمل و نقـل، امنیـت،    مدل بازار هدف بیان می

بهداشت و پـاکیزگی و نظافـت و خـدمات پزشـکی، تسـهیالت      
اقامتی مناسب براي گردشگران، میزان اسـتقبال مـردم جامعـه    

هـا و آب و   در ورزشـگاه میزبان از گردشگران ورزشی و حضـور  
هواي مناسب و وجود مناظر و چشم اندازهاي زیبـا بـه ترتیـب    
جزو شش اولویت اول هستند کـه در انگیـزه سـفر گردشـگران     

باشـند و   ورزشی خارجی به بـازار گردشـگري ایـران مـوثر مـی     
هـاي   هاي مرتبط بـا کوهسـتان و بـرف، جاذبـه     همچنین جاذبه
مسـابقات و رویـدادهاي    هـاي آبـی و سـاحلی،    مرتبط با ورزش
گردي و کویرنـوردي را بـه    هاي مرتبط با بیابان ورزشی و جاذبه

ترتیب جزو چهار عامل مؤثر در تعیـین مـدل بـازار گردشـگري     
ورزشی ایران براي گردشـگران خـارجی دانسـتند. ایـن مقالـه،      

ي جامعی است که به بخش بندي بازار گردشگري ورزشی  مقاله
ارجی و ارائه مدل بازار هدف پرداختـه  ایران براي گردشگران خ

بررسی جاذبه هاي طبیعی مؤثر «اي تحت عنوان  است. در مقاله
، فالحـی و  »بر توسعه گردشگري ورزشی در اسـتان کردسـتان  

دارند که استان کردستان به دلیل  ) اظهار می1392همکارانش (
هاي زاگرس شرایط مناسـبی را جهـت    واقع شدن در رشته کوه

هاي مـرتبط بـا کوهنـوردي، غـارنوردي، اسـکی،       شتوسعه ورز
باشـد و بـه عبـارت دیگـر      نـوردي دارا مـی   نـوردي و یـخ   سنگ
هاي مـرتبط بـا کوهنـوردي و غـارنوردي و جاذبـه هـاي        جاذبه

هاي زمستانی به ترتیب در اولویت اول و دوم و  مرتبط با ورزش
گردي در اولویـت آخـر    نوردي و طبیعت هاي مربوط با تپه جاذبه

رسـد کـه    هت توسعه گردشگري ورزشی قرار دارد. به نظر میج
هـاي   بهتر بود در این تحقیق با توجه به تأکید عنوان بر جاذبـه 

 گردید. ها بیشتر معرفی می طبیعی، این جاذبه
با توجه به برخی مطالعات ارزشمند انجام شـده در کشـور و   

رد ها که اخیراً انجام می شود، پژوهشی کـه در مـو   برخی استان
 عوامل مؤثر گردشگري ورزشی استان آذربایجان شرقی باشـد، 

رو با توجه به جایگـاه ایـن اسـتان در زمینـه     وجود ندارد. از این
هاي ورزشی مطالعه حاضر سعی دارد، عوامـل مـؤثر بـر     فعالیت

گردشگري ورزشی استان آذربایجان شرقی را در سـه دسـته از   
) 3جلـب کننـده و (   ) عوامل2) عوامل سوق دهنده، (1عوامل: (

 عوامل بازدارنده بررسی کند.
 

 پژوهشروش 
 اي مقایسـه  – توصـیفی  تحقیقـات  نوع از حاضر پژوهش روش
 دو از تحقیق انجام شده است. جامعه میدانی شکل به که است
کارشناسـان  و  ورزشـی  کارشناسـان  :شـامل  کارشناسان از گروه
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اسـتان   در شـاغل  فرهنگـی  میـرات  و گردشـگري  سـازمان 
پرسشـنامه   پـژوهش ابـزار   .است شده آذربایجان شرقی تشکیل

اي است که در چند پژوهش خارجی و داخلی نیـز   محقق ساخته
 نظر صاحب افراد توسط پرسشنامه به کار برده شده است. روایی

 جامعـه  توسـط  تکمیـل  از بعد شده تأیید پرسشنامه .شد ارزیابی
 بررسی مورد عاملی، تحلیل آزمون از استفاده مشخص، با آماري

 و پرسشـنامه  پایـایی  آزمون براي. گرفت قرار تحلیل و تجزیه و
 کرونباخ ضریب آلفاي آزمون از آن هاي مقیاس خرده از یک هر

پرسـش در مقیـاس    50حـاوي   پژوهشپرسشنامه  .شد استفاده
عوامـل سـوق دهنـده، جلـب     "لیکرتی در قالب سه عامل کلی 

حاضـر، متشـکل از    پـژوهش بود. پرسشنامه  "کننده و بازدارنده
مربـوط بـه عوامـل     1-18هاي  سه بخش اصلی، شامل پرسش

مربوط به عوامل جلب کننده  19 -40هاي  سوق دهنده، پرسش
ــش ــاي  و پرس ــ  41- 50ه ــه عوام ــوط ب ــا  مرب ــده ی ل بازدارن
 ها بود. محدودیت

 از هــا پرسشــنامه از مســتخرج هــاي داده تحلیــل جهــت
ــرم ــزار ن ــاري اف ــان ( SPSS  آم ــطح اطمین ــا س ) 05/0( ب
شد. در هر پژوهشی به منظور رسیدن بـه نتـایج    گرفته بهره

 قابل قبول و واقع بینانه الزم است تا اصول و قواعد کلی مد
ی هم از این قاعـده مسـتثنی   نظر قرار گیرد که تحلیل عامل

نیست. در تحلیل عـاملی، دو مـدل اساسـی تحلیـل عـاملی      
وجود دارد که محقق  14هاي اصلی و تحلیل مؤلفه 13مشترك

گیـرد کـه در    ها را به کار می بسته به هدف خود یکی از آن
این پژوهش از مدل تحلیل مؤلفه هاي اصلی استفاده شـده  

دو روش وجود دارد.  ها است؛ همچنین براي استخراج عامل
؛ چـرخش متعامـد   16هاي متمایل و عامل 15هاي متعامد عامل

شـود کــه عبارتنــد از:   بـه ســه رهیافــت عمـده تقســیم مــی  
؛ در ایــن 19و اکوایمــاکس 18، واریمــاکس17کوارتیمــاکس

هـا   پژوهش از چرخش واریمـاکس نرمـال در اسـتخراج داده   
استفاده شده است؛ اما آنچه که قبل از به کارگیري تحلیـل  
عاملی باید مورد توجه قرار گیرد، تعیین و تشخیص مناسـب  

باشـد کـه از آن جملـه     ها براي تحلیل عاملی می بودن داده
آزمـون  اشـاره کـرد.    20و بارتلت KMOتوان به آزمون  می

13. Common Factor Analysis 
14. Principal Components Analysis   
15. Orthogonal Factors 
16. Oblique Factor 
17. Quartimax 
18. Varimax 
19. Equimax 
20. Kaiser – Meyer – Olkin & Bartlett Test 

KMO  در نوسان اسـت در   1و  0که مقدار آن همواره بین
هـا بـراي    % باشـد، داده  50صورتی که مقـدار آن کمتـر از   

%  50تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 
توان با احتیاط بیشـتر بـه تحلیـل عـاملی      % باشد می 69تا 

% باشـد   70پرداخت؛ اما در صورتی که مقدار آن بزرگتـر از  
هـا بـراي تحلیـل عـاملی      هاي موجـود بـین داده   همبستگی

مناسب خواهند بود. آزمون بارتلت نیـز ایـن فرضـیه را کـه     
اي با  هاي مشاهده شده، متعلق به جامعه ماتریس همبستگی

آزماید که در این پژوهش همواره  متغیرهاي نابسته است، می
 دار است. ) معنی0,000آزمون بارتلت با مقدار (

نکته دیگري که در تحلیل عاملی باید مد نظر قـرار گیـرد،   
ها است. بدین منظور ضوابطی وجـود   معیار استخراج تعداد عامل

، بدین معنی که در تحلیـل  21دارد؛ از آن جمله معیار مقدار ویژه
 1ها بیشتر از  هایی که مقدار ویژه آن هاي اصلی تنها عامل مؤلفه

شود، معیـار   ار در نظر گرفته مید هاي معنی باشد به عنوان عامل
، معیار درصد تجمعی واریـانس  23، معیار پیشین 22تست بریدگی

ــوم انســانی   ــار در تحقیقــات غیــر عل ــن معی % و در  95کــه ای
% از واریـانس کـل(در    60تحقیقات علوم اجتمـاعی و انسـانی   

شود و معیـار   % ) متغیرها در نظر گرفته می 60مواردي کمتر از 
که در این پژوهش از معیار مقدار ویژه و معیـار   24سنگریزه کتل

 درصد تجمعی واریانس استفاده شده است.
 

 مطالعه مورد محدوده
 از جغرافیـایی  ي ویـژه  موقعیت دلیل به شرقی آذربایجان استان

 اروپا و قفقاز منطقه کشورهاي با ایران ارتباطی پل دور، گذشته
 در مربـع  کیلـومتر  88/45490 وسـعت  با استان این .است بوده

 مسـاحت  از درصـد  7/2 کـه  اسـت  شده واقع ایران غرب شمال
 موقعیــت نظــر از شــرقی آذربایجــان .گیــرد برمــی در را کشــور

 43 و درجه 47 تا دقیقه 30 و درجه 45 مدارهاي بین جغرافیایی
 42 و درجـه  38 تـا  دقیقـه  47 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه
 سـمت  از اسـتان  ایـن  .است گرفته قرار شمالی عرض ي دقیقه
 از و اسـت  همسـایه  ارمنسـتان  و آذربایجان کشورهاي با شمال
 اسـتان  بـه  غـرب  سـمت  از و اردبیـل  اسـتان  بـه  شـرق  سمت

اسـت.(   محـدود  زنجـان  اسـتان  به جنوب از و غربی آذربایجان
 )  1390: 10اسماعیلی و همکاران، 

21. Eigenvalue Criterion 
22. Scree Test Criterion  
23. A prior Criterion 
24. Cottell Scree 
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 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی. 1شکل

 
 پژوهش يها افتهی لیتحل

 سوق دهنده عوامل
حاضر به عنوان عوامل سوق دهنـده مـد    پژوهشدر  لیذ موارد
رسیدن به آرامـش، رفـع خسـتگی و تجدیـد قـواي       -1 :نظرند
 -3جدیــد بــودن یــک رویــداد ورزشــی   -2و ذهنــی  یجســم

گرایـی و   ملـی  -4هاي موجود در یک رویـداد ورزشـی    جذابیت
 -6رهایی از محـیط اجتمـاعی یکنواخـت     -5تشویق تیم ملی 

اجتمـاعی   -7هاي فرهنگی موجود در رویدادهاي ورزشی  برنامه
عالقه به فرهنـگ، آداب و رسـوم، هنـر، موسـیقی و      -8شدن 

 .معماري محل برگزاري مسابقه
 

 جلب کننده عوامل
نظـر   در این تحقیق به عنوان عوامل جلب کننده مد لیذ موارد

نظافت، زیبایی و پاکیزگی موجود در شهر میزبـان   -1باشد:  می
هاي گردشکري  امکانات ورزشی متناسب با نیازها و خواسته -2
وجود منـاظر و چشـم    -4ها و مراکز خرید  ها، رستوران هتل -3

وجـود   -6ا هـ  قیمتکلی  طحپایین بودن س -5اندازهاي دیدنی 
نزدیـک بـودن فاصـله     -7در سـطح شـهر    ادیز یحیمراکز تفر

ــان  ــا کشــور میزب  -9وضــعیت حمــل و نقــل  -8جغرافیــایی ب
 .ها و قوانین حاکم بر کشور میزبان سیاست

 

 بازدارنده عوامل
مسـافرت توسـط عوامـل زیـر      يگردشگران برا يها محدودیت

 يها محدودیت -2 يو نژاد مذهبی تعصبات -1: شد يگیر اندازه

نبودن زمـان   یکاف -4نبودن زمان اوقات فراغت  یکاف -3زنان 
 يسفر به دلیل عدم تبلیغات به موقـع از سـو   يریز برنامه يبرا

آب و  يبد -6 یتاز تدارکات بل یمشکالت ناش -5کشور مقصد 
ــوا  ــان -7ه ــتن مک ــا نداش ــ يه ــب ورزش ــتن  -8 یمناس نداش
 خاص. یورزش يها جاذبه

 
  یفیتوص يها افتهی لیتحل
ـ     عیـ متخصصان توز نیپرسشنامه ب 40  نیشـده اسـت. کـه از ب

ــدگان   ــخ دهن ــرد و   80پاس ــد م ــتند   20درص ــد زن هس درص
سـال،   20-30 یدرصد در گروه سن 15 ،ی). از نظر سن1(جدول

درصـد در گـروه    42,5سـال،   31-35 یدرصد در گروه سـن  25
سـال   46-55 یدرصد در گروه سـن  17,5سال و  36-45 یسن
درصــد  80 الت،ی). از نظــر ســطح تحصــ2(جــدول نــدار دارقــر

 يدکتـر  زیـ درصـد ن  2,5و  سانسیدرصد فوق ل 17,5 سانس،یل
 ).3اند (جدول بوده

 
 هاي پژوهش) جنسیت پاسخ دهندگان(منبع: یافته .1جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی جنسیت

 80.0 80.0 32 مرد

 20.0 20.0 8 زن

 100.0 100.0 40 جمع
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 )پژوهشهاي  سن پاسخ دهندگان(منبع: یافته .2جدول

 گروه سنی فراوانی درصد درصد معتبر

15.0 15.0 6 30-20 

25.0 25.0 10 35-31 

42.5 42.5 17 45-36 

17.5 17.5 7 55-46 

 جمع 40 100.0 100.0

 
 سطح تحصیالت پاسخ دهندگان. 3جدول

درصد 
 معتبر

 سطح تحصیالت فراوانی درصد

 لیسانس 32 80.0 80.0

 فوق لیسانس 7 17.5 17.5

 دکتري 1 2.5 2.5

 جمع 40 100.0 100.0

 
 هاي استنباطی تحلیل یافته

ها و به دست آمـدن بارهـاي عـاملی کـه      بعد از استخراج عامل
دهد و این  میزان همبستگی یک متغیر با یک عامل را نشان می

داري باالتري است؛  مقدار هر چه بیشتر باشد داراي سطح معنی

باشـد داراي   0,3بدین صورت که اگر مقدار بار عاملی بیشـتر از  
ــول، بیشــتر از   ــل قب ــی داري قاب داراي ســطح  0,4ســطح معن

داري بیشتر قابل قبول و در صورتی که مقدار بـار عـاملی    معنی
داري بسـیار قابـل قبـول     باشد داراي سطح معنـی  0,5بیشتر از 

ت آمـده از ایـن پـژوهش بیشـتر از     است. بارهاي عاملی به دس
 باشد.  داري بسیار قابل قبول می بوده که داراي سطح معنی0,5

به منظور قابلیـت سـنجی توسـعه گردشـگري ورزشـی در      
) عوامـل سـوق   1استان آذربایجان شرقی سه دسته از عوامل، (

) عوامـل بازدارنـده مطالعـه    3) عوامل جلب کننده و (2دهنده، (
 اند.  شده

 عامل بازدارنده توسعه نه استخراج عامل، کاهش اولیهنتایج 
عامـل، بـا    بـه سـه   گردشگري ورزشی استان آذربایجان شرقی

ــانس  کــل از ٪70,469 مقــدار  از کــه ) =0,570KMO(واری
) و 0,000داري ( نرمال با سطح معنی واریماکس چرخش طریق

 6به دست آمد. همانطور که در جـدول   0,696با آلفاي کرونباخ 
شود، مؤلفه کافی نبودن زمان اوقات فراغت بـا بـار    اهده میمش

) 0.818)، مؤلفه محدودیت زنان با بار عـاملی ( 0.847عاملی (
هـاي ورزشـی خـاص بـا بـار عـاملی        و مؤلفه عدم وجود جاذبه

ــم 0.817( ــوان مه ــه عن ــعه    ) ب ــده توس ــل بازدارن ــرین عوام ت
 اند. گردشگري ورزشی در استان آذربایجان شرقی شناخته شده

 
 رتبه بندي عوامل سوق دهنده گردشگري ورزشی .4جدول

 بارعاملی عوامل 

عوامل سوق دهنده
 

 0.872 رسیدن به آرامش،رفع خستگی و تجدید قواي جسمی و ذهنی

 0.648 جدید بودن یک رویداد ورزشی

 0.602 هاي موجود در یک رویداد ورزشی جذابیت

 0.399 گرایی و تشویق تیم ملی ملی

 0.798 رهایی از محیط اجتماعی یکنواخت

 0.705 برنامه هاي فرهنگی موجود در رویدادهاي ورزشی

 0.657 اجتماعی شدن

 0.863 عالقه به فرهنگ، آداب و رسوم،هنر،موسیقی و معماري محل

 هاي پژوهش منبع: یافته
 

نه عامـل جلـب کننـده     هیاستخراج عامل، کاهش اول جینتا
به دو عامل،  یشرق جانیاستان آذربا یورزش يتوسعه گردشگر

ـ  کـل  از ٪69,779با مقـدار   = ) کـه از  8510KMO(. انسواری
) و 0,000( يدار ینرمال با سطح معن ماکسیچرخش وار قیطر

 5در جـدول   که دست آمد. همانطوره ب 0,899کرونباخ  يبا آلفا

 یحمـل و نقـل بـا بـار عـامل      تیشود، مؤلفه وضع یمشاهده م
ــات ورزشــ  0,886( ــه امکان ــا ن  ی) و مؤلف ــب ب ــایمتناس و  ازه

) بــه عنــوان 0,840( یبــا بــار عــامل يگردشــگر يهــا خواســته
عوامـل جلـب کننـده در توسـعه      انیـ هـا، از م  مؤلفـه  نیتر مهم

 اند. شدهشناخته  یشرق جانیدر استان آذربا یورزش يگردشگر
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 رتبه بندي عوامل جلب کننده .5جدول
 بار عاملی عوامل 

عوامل جلب کننده
 

 0.612 نظافت، زیبایی و پاکیزگی موجود در شهر میزبان
 0.840 هاي گردشگري-امکانات ورزشی متناسب با نیازها و خواسته

 0.830 ها و مراکز خرید ها،رستوران هتل
 0.826 وجود مناظر و چشم اندازهاي دیدنی

 0.825 ها پایین بودن سطح کلی قیمت
 0.703 وجود مراکز تفریحی زیاد در سطح شهر

 0.542 نزدیک بودن فاصله جغرافیایی با شهر یا کشور میزبان
 0.886 وضعیت حمل و نقل

 0.827 ها و قوانین حاکم بر کشور میزبان سیاست
 پژوهشهاي  یافتهمنبع: 

 
نه عامل بازدارنده توسعه  هیاستخراج عامل، کاهش اول جینتا

بـه سـه عامـل، بـا      یشرق جانیاستان آذربا یورزش يگردشگر
 قی= ) که از طر0,570KMO( انسواری کل از ٪70,469مقدار 

ـ     ماکسیچرخش وار ) و بـا  0,000( يدار ینرمـال بـا سـطح معن
 دست آمد.ه ب 0,696کرونباخ  يفاآل

 
 بندي عوامل بازدارنده . رتبه6جدول 

 بار عاملی عوامل 

عوامل بازدارنده
 

 0.782 تعصبات مذهبی و نژادي
 0.818 محدودیت زنان

 0.847 کافی نبودن زمان اوقات فراغت
 0.554 دلیل عدم تبلیغات ریزي سفر به کافی نبودن زمان براي برنامه

 0.763 مشکالت ناشی از تدارکات بلیت
 0.809 بدي آب و هوا

 0.776 نداشتن مکان هاي مناسب ورزشی
 0.817 هاي ورزشی خاص نداشتن جاذبه

 پژوهشهاي  منبع: یافته
 

زنان با بـار   تی)، مؤلفه محدود0,847( ینبودن زمان اوقات فراغت با بار عامل یشود، مؤلفه کاف یمشاهده م 6در جدول  که همانطور
 يعوامل بازدارنده توسعه گردشگر نیتر ) به عنوان مهم0,817( یخاص با بار عامل یورزش يها ) و مؤلفه عدم وجود جاذبه0,818( یعامل

 اند. شناخته شده یشرق جانیادر استان آذرب یورزش
 

 يریگ جهیبحث و نت
عوامل سوق دهنـده، جلـب کننـده و    "یدر قالب سه دسته عامل کل یورزش يمطالعه، نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگر نیاز ا هدف

ـ یتحل -یشیمایبود که به صورت پ یشرق جانیدر استان آذربا "محدود کننده ـ و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه محقّـق سـاخته از طر      یل  قی
 صورت گرفت. یشرق جانیو گردشگري استان آذربا یورزش رانیدماز نظرات کارشناسان و  ريیگ بهره

ـ و تجد یبه آرامش، رفـع خسـتگ   دنیرس«که از دیدگاه مدیران و کارشناسان استان مؤلفه  دهد یهاي پژوهش حاضر نشان م یافته  يقـوا  دی
مؤلفـه   نیباشـد. همچنـ   یم یورزش يعوامل سوق دهنده در توسعه گردشگر نیتر ) به عنوان مهم4جدول( 872/0 یبا بار عامل »یو ذهن یجسم

» نبودن زمان اوقـات فراغـت   یکاف«مؤلفه عوامل جلب کننده و مؤلفه  نیتر ) به عنوان مهم5(جدول 886/0 یعامل اربا ب» حمل و نقل تیوضع«
 لفه از عوامل محدود کننده است.ؤم نیتر ) مهم6(جدول 847/0 یبا بار عامل

دارد  ییبسزا ریثأت یشرق جانیاستان آذربا یورزش يگردشگر ينقش عوامل جلب کننده برا یپژوهش، در وضع فعل جیتوجه به نتا با
)، کـزاك  2004( يکرامپتون و مـک کـا   ي مطالعه جیاستان فراهم آورده است که با نتا نیا يرا برا یکه امکان جذب گردشگران ورزش
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 دارد. ی) همخوان1391و همکاران ( یالنی) و گ1387( کتای ي)، محمود2005(
به  پژوهش نیا جیاست. با توجه به نتا نهیزم نیدست اندرکاران در ا نیوجود توافق نظر ب ،استان یورزش يتوسعه گردشگر تیموفق

 جـاد یرشـته بـه ا   نیـ دسـت انـدرکاران ا   شـتر یتوجـه ب  ازمندین ،یشرق جانیاستان آذربا يرسد که توسعه گردشگر یبه نظر م یطور کل
 تیدر مورد اهم یکاف یرسد که اطالع رسان یحال به نظر م نیکننده و سوق دهنده است. با ا لبدر جهت گسترش عوامل ج يبسترساز

گسترش و توسـعه   يتوافق نظر، بستر را برا نهیزم جادیبتواند با ا ،يو گردشگر یبدن تیترب يها کارکنان اداره يکننده برا عوامل محدود
 ، آماده سازد.یشرق جانیدر استان آذربا یورزش يهر چه بهتر گردشگر

 
 منابع

، رحمان پور ؛نصرت اللّه  ،ینجف؛ باغبان خضرلو ، پرویز ؛داریوش یهریس، عل يرضو ی؛ول ،يمحمد ؛محمدجواد ،يمحمد ي؛مهد ،یاسماعیل -
 ریزى آموزشى وزارت آموزش و پرورش، انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ،یآذربایجان شرق یشناس استان .)1391( سعیده.

 تیرشته ترب ،ي. رساله دکترکیاستراتژ يزیر مدل برنامه هئو ارا یورزش يجهانگرد عوامل مؤثر بر لی). تحل1387(. نینوش ،یاصفهان##.10ص
مجله  استان گلستان، یورزش يگردشگر يها يتوانمند ییشناسا .)1386( .دیعبدالحم ،یتونلیز##.71-83صص دانشگاه تهران. ،یبدن

در  یاسب دوان دادیرو ي)، نقش برگزار1390( .الیل کارکن،##.71-83، صص1شماره  اول، سال ،یو علوم حرکت یورزش تیریمد يها پژوهش
ها با محوریت استان  االبهاي ملی و ت کید بر پاركأاستان گلستان، همایش ملی توسعه صنعت گردشگري با ت یورزش يتوسعه گردشگر

ثر بر توسعه ؤهاي طبیعی م بررسی جاذبه .)1392( ي.مهدکروبی،  ؛حسنی، احسان ؛فالحی، احمد ##.7ص، 1392سال انتشار گلستان.
 .اعظم ،یعباس##.159 – 173، صص 17گردشگري ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) شماره 

 ،یو علوم ورزش یبدن تیارشد، دانشکده ترب ینامه کارشناس انی. پارانیا یورزش يدر صنعت گردشگر یابیبازار يها ختهیآم ی). بررس1389(
ثر بر توسعه، ؤعوامل م قیتطب یبررس .)1387( .محرم زاده، مهرداد ؛ریراد، ام یامیق##.معلم سبزوار تیدانشگاه ترب ،یرشته علوم انسان

 کتا،ی يمحمود##.99 - 116، صص 35شماره  ،مجله حرکت ا،یو استرال رانین ورزش ااو دست اندرکار رانیمد دگاهیاز د یورزش يگردشگر
ارشد، دانشکده  ینامه کارشناس انیپا ران،یفعال سفر کننده به ا یعوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزش یی)، شناسا1387( ي.مهد
انتشارات کمیتۀ ملی المپیک  یورزش سمیتور .)1387( .هومن ،بهمن پور ؛،کوروشيمجتبو##.دانشگاه اصفهان ،یو علوم ورزش یبدن تیترب

مناسب توسعه آن، رساله  يو ارائه الگو یورزش يصنعت گردشگر تیوضع .)1387( .فرد، محمدرضا نیمع##.17جمهوري اسالمی ایران. ص
بندي  بخش .)1390( .نصراله دیس ،يسجاد ؛حسن ،ياسد ؛رضا دیگیالنی، س موسوي##.معلم تهران تیدانشگاه ترب ،یبدن تیرشته ترب ،يدکتر

 موسوي##.37-59 ص، ص12شماره تهران،  ،یورزش تیریبازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی و ارائۀ مدل بازار هدف، مد
بندي بازار گردشگري ورزشی ایران براي گردشگران خارجی بر اساس ملیت و  بخش .)1391( ، محمود.گودرزي؛ حسن ،اسدي ؛گیالنی سید رضا

 ،يافشار؛ غفور هنرور،##.107-124، صص 14ورزشی و ارائه مدل بازار هدف، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره  -هاي طبیعی جاذبه
-44، صص 40عوامل مهم در بازاریابی گردشگري ورزشی ایران، فصلنامۀ المپیک، شماره  .)1386(  ، فرزام.فرزان؛ لیاسماع ان،یفیفرزاد؛ شر

مدرس،  تیدانشگاه ترب ،یبدن تی. رساله دکتري، رشته تربرانیا یگردشگري ورزش یابیاستراتژي بازار نیتدو .)1388( .افشار هنرور،##.31
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