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استان  یورزش يگردشگر يداریپا زانیم یهدف پژوهش حاضر بررس
 هیکل يبود. جامعه آمار زبانیو جامعه م یگردشگران ورزش دگاهیاز د النیگ

 النیبودند که به استان گ یورزش) و گردشگرانزبانی(جامعه م یساکنان محل
 يآورمنظور جمع هتالش) سفر کرده بودند. ب ،جانیفومن، شفت، اله ي(شهرها

شد. جهت  لیپرسشنامه تکم 392 تیو در نها عیپرسشنامه توز 400ها داده
رادار  يهااز مدل يداریو به منظور سنجش پا یفیها از آمار توصداده لیتحل

)AMOEBAنشان داد  جیپرسکات آلن استفاده شد. نتا يداری) و بارومتر پا
از نظر جامعه  یالن در حالت کلیاستان گ یورزش يگردشگر يداریپا زانیکه م

شامل،  داریدر هر سه مولفه مربوط به توسعه پا یو گردشگران ورزش زبانیم
)، 449/0( یطیمح ستی) و ز448/0( یفرهنگ ،ی)، اجتماع512/0( ياقتصاد

فاصله  »يداریپا«حالت  به دنیقرار داشته و تا رس» متوسط يداریپا«در حالت 
-ی)، بعد اجتماع493/0( يبعد اقتصاد زبانیدارد. از نظر جامعه م يادیز

) 386/0( یطیمح ستیمتوسط و بعد ز يداریپا ي) دارا434/0( یفرهنگ
)، 532/0( يبعد اقتصاد یاز نظر گردشگران ورزش نی. همچنباشدیم داریناپا

 يداریپا ي) دارا513/0( یطیمح ستی) و بعد ز463/0( یفرهنگ -یبعداجتماع
به منظور  یعمل يهاکه مسئوالن برنامه شودیم شنهادیپ. باشدیمتوسط م
 طیحفظ محو  یورزش يحاصل از گردشگر يایاز مزا زبانیجامعه م يبرخوردار

 د.داشته باشن یعیطب طیبه مح بیاز آس يریو جلوگ ستیز

 هاي کلیديواژه
 پرسکات آلن زبان،یجامعه م ،يداریپا ،یورزش يگردشگر ،يگردشگر

 

This study was conducted with the aim at investigating 
the sustainability of sport tourism in Guilan province 
from the perspective of sport tourists and the host 
community. The statistical population was all local 
residents  and sport tourists who had traveled to Guilan 
province (cities of Fooman, Shaft, Lahijan, Talesh). 400 
questionnaires were distributed and finally 392 
questionnaires were completed. Descriptive statistics 
were used to analyze the data and radar models 
(AMOEBA) and Prescott-Allen barometer of 
sustainability were used to measure sustainability. The 
results showed that the level of sustainability of sport 
tourism in Guilan province in general in terms of the host 
community and sport tourists in all three components of 
sustainable development including economic (0.512), 
social, cultural (0.448) and environmental (0.449), is in 
the mode of "moderate sustainability" and is far from 
reaching the state of "sustainability". From the point of 
view of the host community, the economic dimension 
(0.493), the socio-cultural dimension (0.434) have 
moderate sustainability and the environmental dimension 
(0.386) is unsustainable. In terms of sport tourists, the 
economic dimension (0.532), socio-cultural dimension 
(0.463) and environmental dimension (0.513) have 
moderate sustainability. It is suggested that the officials 
have practical plans in order for the host community to 
enjoy the benefits of sport tourism, as well as to protect 
the natural environment. 
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 همقدم
ترین صنعت صنعت گردشگري به عنوان بزرگترین و متنوع

آید. بسیاري از کشورها این صنعت پویا را در دنیا به حساب می
ها زایی و توسعۀ زیرساختاصلی درآمد، اشتغالبه عنوان منبع 

و  يرشد و توسعه صنعت گردشگر ریاخ يهادانند. در دههمی
از طرف  ياقتصاد هعمد يهاتیاز فعال یکیاتخاذ آن به عنوان 

و درحال توسعه و رقابت مقاصد عمده  افتهیتوسعه  يکشورها
را بر آن  زانیردر جهت جذب گردشگران، برنامه يگردشگر

 يهاتیحاصله از فعال يدرآمدها شیافزا يداشته تا برا
گردشگران و  تیرضا شیبه دو مقوله مهم افزا يگردشگر

 يدر راستا شو تال يتجربه گردشگر تیفیلذت و ک يارتقا
 ،یو پازوک ی(صالح ندیتوجه نما زبانیحفظ منافع جوامع م

از توسعه  يتوسعه گردشگر 1980). از اواخر دهه 2014
 کردیحرکت کرد. در رو دارتریاقتصادمحور به سمت هرچه پا

تعادل  دیبا يگردشگر داریتوسعه پا ،يگردشگر داریتوسعه پا
مدت  يرا برا همنطق کی یطیمح ستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد

) اعتقاد 2020(  ي). اسگرو2020،  اگوینامحدود حفظ کند (ت
 يمؤثر برا یتیریار مدابز کی تواندیم داریپا يدارد گردشگر

 يحاصل از گردشگر يایمزا نیا قت،یباشد. در حق یعیمنابع طب
 زین ندهیآ يهانسل يبلکه برا ینسل فعل ينه تنها برا داریپا

انداز چشم تیفیاز ک یین حال سطح باالیحفظ خواهد شد و در ع
 نیتضم شودیمحسوب م يمولفه گردشگر نیتریرا که اصل

 .کندیم
نقش  یبررس ،يگردشگر داریتوسعه پا کردیرو در

 ،يعموماً از ابعاد اقتصاد یو محل يادر توسعه منطقه يگردشگر
و  ی( المدرس ردیگیصورت م یو فرهنگ یطیمح ،یاجتماع

را به وجود  یشواهد فراوان ي). مطالعات گردشگر2014 ،ییعال
 کیبر  یاثرات مثبت و منف تواندیم يآورده است که گردشگر

مثبت به سود  راتیتأث نیاز ا یداشته باشد. برخ زبانیجامعه م
ساکنان مربوط  انیدر م یاجتماع جانیغرور و ه ای ياقتصاد

 يهادهینشان داده است که جوامع را به ا زین ي. گردشگرشودیم
سفت و  يهااز فرهنگ یدر برخ یو حت گرداندیباز م دیجد

ممکن  ي. گردشگرکندیم جادیها را اارزش يتر آزادسازمحکم
 ،یخیتار يهاحفظ ساختمان يبرا زهیو انگ یمال نیاست تأم

را فراهم کند  یعی) و طبیدست عی(مثال صنا یسنت يهاوهیش
توجه به انواع  ي). اما در بحث توسعه گردشگر2016،  نکی(ه

 لیرا تسه داریپا يبه گردشگر یابیدست تواندیمختلف آن م
 ،يگردشگر یسازمان جهان يبندمیکند، چون براساس تقس

انواع آن،  نیتراز مهم یکیدارد که  یانواع مختلف يگردشگر
است  یمهم يهاتیاز فعال یکیاست. ورزش  یورزش يگردشگر

اساساً  زیو سفر ن يو گردشگر ردیپذیانجام م يگردشگر یکه ط
به » گردشگري«ها همراه هستند. از ورزش یبا انواع مختلف
به عنوان یکی از » ورزش«صنعت جهان و  رینتعنوان بزرگ

صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاي کنونی هستند که از تلفیق 
ها یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام آن

فرد،  نیبوجود آمده است (مع» گردشگري ورزشی«صنعت 
که  ییاز کشورها ياریاست که بس نیا انگری). آمارها ب2008

دارند، بخش  یورزش يدر خصوص گردشگر یاسبمن طیشرا
 یورزش ياقتصاد گردشگر قیاز اقتصاد خود را از طر یمیعظ

). در کشورهاي 2019و همکاران،  يرآبادی(م کنندیاداره م
صد از تولید ناخالص در 2تا  1صنعتی، گردشگري ورزشی بین 

شود و خود گردشگري به عنوان را شامل می (GDPداخلی (
صد تولید ناخالص داخلی را در 6تا  4کل بین  یک مجموعۀ

هاي تأثیر ورزش و گردشگري گیريکند. اگرچه اندازهتولید می
در کل جهان مشکل است، با این وجود نرخ رشد صنعت 

شود صد در سال برآورد میدر 10گردشگري ورزشی حدود 
که ورزش  يا). در حال حاضر شناخت گسترده2012(هودسون ، 
 يهاو کمک ياز لحاظ اقتصاد یدر اقتصاد جهان يو گردشگر

آن نقش دارد با  يرشد اقتصاد لیپتانس نیو همچن یاجتماع
مهم است که روابط دو جانبه  اریبس ل،یدل نیاست. به هم تیاهم

و  روزجاهیف یدرك شود (ادب يداریو پا یورزش يگردشگر نیب
 ).2020همکاران، 

صورت گرفته است؛ از جمله  يمتعدد قاتیتحق نهیزم نیا در
کردند مناطق مستعد  انی) ب2015( يو نقو يزیتبر یدر پژوهش
 یابیدست نیو همچن داریبه منظور توسعه پا یورزش يگردشگر

با توجه به  ستیبایدر منطقه م يگردشگر داریبه توسعه پا
 رفتنبا در نظرگ نیخود و همچن يهالیو پتانس تیظرف

مورد  يهارساختیامکانات و ز يتارو ساخ نهیزم يهایژگیو
در سطح  یاصول تیریو مد يزیرمنطقه خود را با برنامه ازین

 جادیدرخور در منطقه ا يااستاندارد فراهم آورند تا بتوانند توسعه
در مورد  ی) در پژوهش2007( يو نور یشجاع نیکنند. همچن

توسعه  يو ارائه الگو يدولت در صنعت گردشگر ياستهایس
 يهااستیکه س افتندیکشور در يصنعت گردشگر داریپا

پنج ساله از جمله برنامه  يهااز برنامه کیدر هر  يگردشگر
و به خصوص  نیمع يگذاراستیس يسوم توسعه از خلل الگو
همچون  يگذاراستیس نیادیبن يهافقدان توجه به شاخص

 انیدر م کپارچهیو  مندامنظ دگاهیتمرکز و انسجام در اهداف د
 ییو نظام پاسخگو هااستیس يریپذعمل زانیم استگذارانیس

 يعملکرد موثر برخوردار بوده است و توسعه گردشگر یابیو ارز
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و  یسازمان يسطوح فرد یمتضمن توجه به ابعاد توسعه در تمام
 تیآن در گرو استفاده از منابع هدا يداریاست و پا یمل

 يساختار رییو تغ يفناور شرفتیپ يریگ سمت هايگذارهیسرما
بشر سازگار باشد. از  ندهیحال و آ يازهایاست که با ن يو نهاد

) از تاثیرات مهم توسعۀ صنعت 2012و همکاران ( ینظر بالل
هاي ایجاد سرور و شادمانی در جامعه، گردشگري ورزشی، مؤلفه

گرایش بیشتر مردم به ورزش و ارتقاي سطح سالمت جامعه 
هاي ت مثبت فرهنگی بین فرهنگتبادالت و تعامال وگسترش

تحوالت  ی) در بررس2016روا و همکاران  ( هیمختلف است. کارن
کوچک و متوسط در ارائه  يهاتوسط شرکت داریپا تیریمد

 ،ياقتصاد -يداریدر ابعاد پا ،يگردشگر یمحصوالت ورزش
 دندکر انیب يو فناور استیس ست،یز طیمح ،یاجتماع یفرهنگ

را در  يداریپا تیریاز اقدامات مد یها قبال برخشرکت نیکه ا
انجام  يوجود، هنوز برا نیاند اما با اشده اتخاذ کرده لیابعاد تحل

 يهاوهیمانند استفاده از ش ییهاتیفعال دیبا داریاقدامات پا
 شیو افزا یکیو تکنولوژ یطیمح ستیز يهاوهیاز ش ياگسترده

انجام شود.  دیبا یجیترو يوندهایپ اطنسبت به ارتب یآگاه
 یورزش يگردشگر يقو لیمهم است که از پتانس ن،یعالوه بر ا

و همکاران   ی. هالپنردیصورت گ یدر ارتباط با انسجام اجتماع
کسب و  ياقتصاد يداری) عنوان کردند که شکل مهم پا2016(

و همکاران  ینیاست. ام يمشتر يوفادار ،يگردشگر يکارها
 راتیتاث يکه توسعه گردشگر افتندیود درپژوهش خ در) 2015(

 نیساکن ياقتصاد تیوضع يبر کالبد و تاحد يامثبت گسترده
و  یطیمح يهانهیآن در زم يامدهایروستا داشته است، اما پ

) 2012( یاست. کرباس دهیگرد یابیارز دتریو شد یمنف ،یاجتماع
 يشگرو توسعه صنعت گرد هايتوانمند نیعنوان کرد که ب

 نیب ،یورزش يها و توسعه صنعت گردشگرجاذبه نیب ،یورزش
توسعه صنعت  نیو اشتغال، ب یورزش يتوسعه صنعت گردشگر

 يتوسعه صنعت گردشگر نیو درآمد و ب یورزش يگردشگر
 راناتیاوقات فراغت در شهرستان شم يساز یو غن یورزش

 وجود دارد.  يرابطه معنادار
کشور است،  يگردشگر يهااز قطب یکیکه  رانیا شمال

 هاونیلیساالنه م ر،ینظیب یعیطب يهاراثیاز م يبا برخوردار
جامعه  يها. براساس شاخصکندیگردشگر را جذب م

 (WTO( يگردشگر یو سازمان جهان (TES( سمیاکوتور
 يهاجاذبه يهر منطقه به چهار گروه دارا ییایجغراف ةگستر

(مسافران  ی)، ملی(مسافران خارج یالمللنیب يگردشگر
 يها) و فاقد جاذبهياهیو ناح يا(مسافران منطقه ی)، محلیداخل

 يدارا يبندمیتقس نیدر ا النی. استان گشودیم میتقس یاحتیس
 يامنطقه یو محل ،یمل ،یالمللنیب يجاذبه گردشگر طیشرا

ارزش  دبا وجو النی). گ2021زاده و همکاران، است (فتاح
همچنان  کند،یم جادیا يگردشگر نهیکه در زم ياقتصاد

 کنند،یمناطق سفر م نیکه هرساله به ا یمسافران يپاسخگو
 افتندیدر پژوهش خود در يو نقو يزیتبر نهیزم نی. در اباشدینم

و  هارساختیالزم، ز يساختار يهانهیبودن زم ایکه با وجود مه
فراوان گردشگران  محج يشده پاسخگو ییامکانات شناسا

 ). 2015 ،يو نقو يزی(تبر باشدینم یشمال يهااستان به يورود
 
 یورزش يدر گردشگر داریتوسعه پا یمبان

است.  ایخوب و پو دار،یپا يگردشگر ۀمربوط به توسع اتیادب
 يهارا در حوزه يگردشگر ستمیس ات،یادب نیاز ا ياریبس

 نی. اکندیتر مگسترده يو اقتصاد یاسیس ،یو فرهنگ یاجتماع
 یتیها بدون انتقاد صورت نگرفته است، با توجه به واقعتالش

است، اما  یطیمحستیبر ابعاد ز يداریپا یکه تمرکز اصل
 يستمهایاست که س تیواقع نیاز ا ياندهیشناخت فزا

و  یاسیس ،یفرهنگ -یتر اجتماعدر ابعاد گسترده يگردشگر
 "خط سه گانه"). عبارت 2016 نک،یقرار دارد (ه ياقتصاد

. شودیاستفاده م يداریسه بعد پا نیرابطه ب فیتوص ياغلب برا
اخیر  يهاسال رموضوع توسعه پایدار د ،يدر حوزه گردشگر
واقع شده است. بدون توجه به ثبات  يمورد توجه بسیار

از  يادیتعداد ز ریتأث ،يمقصد گردشگر کیدرازمدت 
مقصد  کی تیبه سرعت منجر به جذاب تواندیم دکنندگانیبازد

صورت  يدارینسبت به پا يشود. در قلمرو ورزش توجه کمتر
شروع تفکر  نکه زما کنندیگرفته است و محققان استدالل م

است و   دهیفرارس یورزش يها درگردشگرورزش يداریدرباره پا
 ایو گلف،  یمختلف مانند اسک يهاکه ورزش یراتیتأث دیبا

هم از  ،یوامع محلج ایو  ستیز طیبر مح توانندیکه م یکسان
داشته  یمنف راتیتاث يو هم از لحاظ اقتصاد یلحاظ اجتماع

 یورزش يگردشگر ن،یبنابرا. ردیقرار گ یباشند مورد بررس
و  یمنف ریاز تاث دیو ما با کندیرشد م تیهمچنان در محبوب

 داریو توسعه پا يبخش در صنعت ورزش و گردشگر نیمثبت ا
 ).2020و همکاران،  روزجاهیف ی(ادب میآگاه باش

را به وجود آورده است  یشواهد فراوان يگردشگر مطالعات
جامعه  کیبر  یاثرات مثبت و منف تواندیم يکه گردشگر

 یورزش يداشته باشد. از جمله اثرات مختلف گردشگر زبانیم
-يگردشگر ،يبه اثرات اقتصاد توانیم زبانیبر جامعه م

و  یروان ،یفرهنگ -یاجتماع ،یطیمح -یکیزیف ،يتجار
). 2006اشاره کرد (پرئوس و آرنسولبرگ ،  یتیریمد -یاسیس

 يکه توسعه گردشگر افتندیدر یمحققان در پژوهش نیهمچن
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 ياقتصاد تیوضع يبر کالبد و تاحد يامثبت گسترده راتیتاث
 يهانهیآن در زم يامدهایداشته است، اما پ زبانیجامعه م

است (  دهیگرد یابیارز دتریو شد یمنف ،یو اجتماع یطیمح
 یمختلف يهاو شکل هاي). دسته بند2015و همکاران،  ینیام

توسط محققان مختلف ارائه شده  یورزش ياز مفهوم گردشگر
انجام شده از نظر  يهايدسته بند نیتراز مهم یکیاست. در 

) گردشگري ورزشی سه رفتار کلی را در بر 1998(  بسونیگ
ـ مشارکت 2گیرد: تماشا کردن (گردشگري ورزشی رویداد )،می

داشتن ـ بازدید کردن یا گرامی3(گردشگري ورزشی فعال)، 
هاي مشهور ورزشی (گردشگري ورزشی خاطرات). جاذبه

خود  التیهستند که در تعط یکسان دادیرو یگردشگران ورزش
که در  یورزش يدادهایدر رو شان،یکار ينگام سفرهابه ه ای

شرکت  دکنندهیبازد ایاست به عنوان تماشاگر  يحال برگزار
فعال،  یهمان گردشگران ورزش ایکنندگان . مشارکتکنندیم

مسافرت،  ایو  التیدارند به هنگام تعط لیهستند که تما يافراد
در  نیمختلف بپردازند. همچن یورزش يهاتیبه انجام فعال

 ادبودهایمند هستند تا از خاطرات افراد عالقه یورزش يگردشگر
ورزش،  يهاورزش مانند موزه خیرو آثار مربوط به ورزش و تا

به جامانده  لیآثار و وسا ،یمهم ورزش يهاو سالن هاومیاستاد
پژوهش  نیکنند. در ا دیبازد یورزش يدادهایاز ورزشکاران و رو

 یمقصود از گردشگران ورزش قیبا توجه به هدف تحق
فعال  یهمان گردشگران ورزش ای یکنندگان ورزشمشارکت

یا کسی که امروز به عنوان  »رزشعاشق و«است. کلمۀ 
شود فردي است که مایل گردشگر ورزشی فعال شناخته می

خود فعال باقی بماند و به هنگام تعطیالت در  یاست در زندگ
دشگري ورزشی فعال اش شرکت کند. گرورزش مورد عالقه

مانند گلف،  ییهاشامل افرادي است که براي انجام ورزش
گیري، ها همانند ماهیورزش راسکی، تنیس و همچنین سای

در  يروادهیکوهنوردي، دوچرخه سواري کوهستان و غواصی، پ
و... مسافرت  یساحل يهاو ورزش هايانجام باز عت،یطب
فعال  یورزش يردشگردرگ نی). همچن1998 بسون،یکنند (گمی

سفر به خاطر انجام ورزش  یگردشگران ورزش هیهدف اول ای
اطالق   یورزش يبه آن گردشگر یسیاست که در زبان انگل

آنها از مسافرت است که واژه  هیورزش هدف ثانو ایو  شودیم
که در هر دو صورت جزء  شودیاطالق م  يورزش گردشگر
 یگردشگران ورزش نیا .رندیگیفعال قرار م یگردشگران ورزش
 يگردشگر يتورها قیاز طر ایو  یو گروه يبه صورت انفراد

مرتبط با ورزش به مناطق  يهاتیجهت انجام ورزش و فعال ای
. هال  کنندیمراجعه م یورزش-یعیمختلف طب يهاو جاذبه

را در تعامل اهداف  داریپا یورزش يگردشگر ی) در مدل1995(
 کندیم فیتعر یطیمح ستیو ز یفرهنگ -یاجتماع ،ياقتصاد

 یسوده نیدرع دیبا داریپا یورزش يو معتقد است که گردشگر
و جامعه  یرا در فرهنگ اجتماعات محل ریتاث نیرکمت ،ياقتصاد

وارد نکند.  یبیجوامع آس ستیز طیداشته باشد و به مح زبانیم
پژوهش حاضر  ،یورزش يموضوع گردشگر تیبا توجه به اهم

 النیاستان گ یورزش يگردشگر يداریپا زانیم یبررس یدر پ
 نی. اباشدیم زبانیو جامعه م یگردشگران ورزش دگاهیاز د

در   یورزش يگردشگر داریتوسعه پا یبه دنبال بررس وهشپژ
: ياستان  با استفاده از روش پرسکات آلن (مطالعه مورد نیا

 شفت) است. -جانیاله -فومن-تالش يهاشهرستان
 

 پژوهش یشناسروش
اطالعات به  يآورو جمع یفیپژوهش حاضر، توص روش

 یساکنان محل هیآن را کل يصورت میدانی بود. جامعه آمار
 النیو تالش واقع در استان گ جانیفومن، شفت، اله يشهرها

 يموجود آنها در بخش گردشگر يتهایکه با توجه به ظرف
 یورزش) و گردشگران زبانیجامعه ماند (انتخاب شده یورزش

 نیدر ا یورزش يگردشگر يهاکه به مناطق  و جاذبه ندبود
 شی. به منظور افزادادندیم لیشهرها سفر کرده بودند، تشک

نفر و  200 زبانیپرسشنامه در دو بخش جامعه م 400دقت 
 392 تیشد که در نها عینفر توز 200 یگردشگران ورزش

شدند.  لیبودند وارد تحل لیو تحل هیپرسشنامه که قابل تجز
 زبانیجامعه م ياطالعات از دو پرسشنامه برا يآورجمع يراب

سوال در مورد بعد  11 ،يسوال مشخصات فرد 4(شامل 
 یاجتماع-یسوال در مورد بعد فرهنگ 24 ،يگردشگر ياقتصاد

) يگردشگر یطیمح ستیسوال در مورد بعد ز 14و  يگردشگر
سوال در  19 ،يوال از مشخصات فردس 6و جامعه گردشگر (

-یسوال در مورد بعد فرهنگ 13 ،يگردشگر يمورد بعد اقتصاد
 یطیمح ستیسوال در مورد بعد ز 15و  يگردشگر یاجتماع

 5 فی) استفاده شد. پاسخ سواالت براساس طيگردشگر
شد.  می) تنظ5،کامال موافقم=1(کامال مخالفم= کرتیل يانهیگز

 یکه ابزار پژوهش محقق ساخته است، جهت بررس نینظر به ا
 يو گردشگر تیریمتخصصان مد يآن، برا يصور ییروا

صورت  ارسال شد و پس از اجراي آن در جامعه آماري به یورزش
قرار گرفت. به منظور محاسبه  دییپیش آزمون مورد استفاده و تا

 انزبیپرسشنامه جامعه م 30پرسشنامه ( 60پایایی ابزار پژوهش، 
که در  ییهای) بین آزمودنیپرسشنامه گردشگران ورزش 30و 

شد که  يآورو جمع عیشرکت داده نشدند، توز زین یاصل قیتحق
 زبان،یجامعه م يکرونباخ برا يآلفا بیضر قیپایایی ابزار از طر

، مولفه 90/0 یفرهنگ ی، مولفه اجتماع85/0 ي(مولفه اقتصاد
، 87/0 ي) و جامعه گردشگر، (مولفه اقتصاد78/0 یطیمح ستیز



 65 با  استفاده از روش پرسکات آلن النیاستان گ یورزش يگردشگر داریتوسعه پا یبررس :و همکاران محمد دهشتی 
 

 

) 69/0 یطیمح ستی، مولفه ز78/0 یفرهنگ یمولفه اجتماع
شده  یچهار منطقه بررس يداریپا زانیم نییتع يبدست آمد. برا

) از روش پرسکات آلن  استفاده جانی(شفت، تالش، فومن، اله
رادار  يهااز مدل يداریشده است. به منظور سنجش پا

)AMOEBA) پرسکات آلن استفاده شده  يداریو بارومتر پا
 يهااز شاخص يامجموعه یکپارچگی ناست. مدل رادار که توا

 یچند ضلع کیمختلف و متنوع را با هم دارد به طور عام شامل 
 افتهیمحور عمود بر مرکز آن امتداد  کیاست که از هر ضلع 

حور م کیضلع و  کیهر شاخص،  يمدل به ازا نیاست. در ا
شده مرتبط با هر  يریگاندازه طیوجود دارد و عملکرد و شرا

نقاط مرتبط  تیمحورها مشخص شده و در نها يروشاخص بر 
ها روش شاخص نیها به هم وصل خواهند شد. در ابا شاخص

. ابندییدوران م يارهیدا يمنظم حول قطرها يهامانند شاخه
ها براساس شاخص ریوجود دارد که سا زیاستاندارد ن يمبنا کی

 يبرا نهیمبنا ارزش به نی. ارندیگیقرار م یابیآن مورد ارز
 1که نسبت به  دهدیرا نشان م داریتوسعه پا طیبه شرا یابیدست
 ،يداریپا طیحصول شرا ياست و در هر محور برا 100 ایو 

و  خیمبنا منطبق باشد (بدر نیبا ا دیارزش شاخص مورد نظر با
 يداریپرسکات آلن حالت پا يبند). براساس طبقه1997سوزان ، 

آمده است: 1 جدولخواهد بود که در  کیصفر و  نیب
 

 )1997. طبقه بندي پایداري ازدیدگاه پرسکات آلن (1جدول

 ارزش پایداري معادل پایداري يداریحالت پا
 20-0 0-2/0 داریناپا
 40-20 2/0 -4/0 بالقوه يداریناپا
 60-40 4/0 -6/0 متوسط يداریپا
 80-60 6/0 -8/0 بالقوه يداریپا
 100-80 8/0- 1 داریپا

 
گانه هاي نمونه با اعداد طبقات پنجبراي تطبیق پاسخ

هاي نسبی پرسکات آلن مقادیر مختلف حاصل شده به داده
تبدیل گردید. براي انجام این کار با تعیین میزان حداقل و 
حداکثر؛ دامنه تغییرات بدست آمد و بعد از کم کردن مقدار 

سیم گردید حداقل از هر مقدار عددي حاصل بر دامنه نوسانات تق
به دست آید که معادل دامنه  کیهاي نسبی بین صفر و تا داده

 یصفر تا صد در تقسیمات پرسکات آلن قرار گرفتند. قلمرو مکان
از  جانیشفت، تالش، فومن و اله يهاپژوهش شهرستان نیا

 ).2018 ،یبود (فتاح زاده فشخام  النیاستان گ
 پژوهش جینتا

 دهدینشان م زبانیمپژوهش در مورد جامعه  جینتا 
درصد  6/56پاسخ دهندگان مربوط به مردان با  یفراوان نیشتریب

درصد  5/49سال با  25 ریز یگروه سن یسن یفراوان نیشتریو ب
مربوط به  زبانیجامعه م التیسطح تحص یفراوان نیشتریو ب

 صدرخصو یبررس جیدرصد بود. نتا 1/32با  پلمیمدرك د
مربوط به  یفراوان نیشتریب دهدینشان م یگردشگران ورزش

 یسن گردشگران ورزش یفراوان نیشتریدرصد و ب 1/55مردان با 
درصد بود. از نظر سطح  3/38سال با  35تا  25مربوط به افراد 

 7/36با  سانسیمربوط به مدرك ل یفراوان نیشتریب التیتحص
از خارج از  یزشدرصد از گردشگران ور 2/58درصد بود. 

درخصوص تعداد  یبررس جینتا بودند. النیان گاست يشهرها
نشان نمونه مورد مطالعه  ياز منطقه گردشگر دیدفعات بازد

 6/31با  دیبار بازد 3تا  2مربوط به  یفراوان نیشتریکه ب دهدیم
مربوط به کمتر  یفراوان نیشتریب زیاقامت ن نهیدرصد بود و در زم

 درصد بود. 9/45اقامت درمنطقه با  زشبانه رو کیاز 
 يداریپا زانیم یدر مورد بررس 2حاصل از جدول جینتا

به روش  یدر مناطق مورد بررس یورزش يتوسعه گردشگر
 داریتوسعه پا يهاپرسکات آلن، نشان داد که در کل، شاخص

در  یمتوسط قرار داشتند و حت يداریپژوهش در حالت پا نیدر ا
دن به یقرار نداشتند و تا رس زیبالقوه ن يداریحالت پا یکینزد

 کیدر حالت تفک نیداشتند. همچن يادیفاصله ز يداریحالت پا
از حالت  جینتا زین زبانیو جامعه م ینظرات گردشگران ورزش
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فاصله  يداریبه حالت پا دنیمتوسط فراتر نرفت و تا رس يداریپا
 يبعد اقتصاد یگردشگران ورزش دگاهیوجود داشت. از د يادیز
 يکمتر يداریاز پا ینگفره-یاست و بعد اجتماع دارتریپا

 يبعد اقتصاد زین زبانیاز نظر جامعه م نیبرخوردار است و همچن
برخوردار است  يکمتر يداریاز پا یطیمح ستیو بعد ز دارتریپا

 ).1(شکل 

 ابعادگردشگري پایدار. وضعیت میزان پایداري 2دولج

 زیست محیطی فرهنگی -اجتماعی اقتصادي جامعه
 گردشگران

 ورزشی
532/0 463/0 513/0 

 386/0 434/0 493/0 میزبان
 /449 448/0 512/0 کل

0 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 . بارومتر میزان پایداري ابعاد گردشگري پایدار1شکل

 زبانیجامعه م کیبه تفک یمناطق مورد بررس يداریپا زانیم
، آورده شده است. با توجه به 3در جدول یو گردشگران ورزش

شهر  زبانیو م ی، در مجموع از نظر جامعه محل3جدول جینتا
 سهیبالقوه قرار دارد و در مقا يداری) در حالت پا619/0( جانیاله

 يرادارهاحاصل از  جیتان نیاست. همچن دارتریپا گریبا مناطق د
  جانیاست که شهر اله نی) نشانگر ا2(شکل يداریپا

قرار دارد از نظر جامعه  داری) در حالت توسعه پا833/0(
 کیبارومتر آن به عدد  کانیو نوك پ باشدیم دارتریپا زبانیم

) از نظر 605/0( يداریشهر فومن با پا نیاست، همچن کترینزد
 زانیو در م باشدیم دارتریپا هتوسع يدارا یگردشگران ورزش

 وجود ندارد. ییهمسو یمناطق مورد برررس يداریپا

 
 
 
 

 و کل . میزان پایداري مناطق مورد بررسی به تفکیک جامعه میزبان و گردشگران ورزشی3جدول 
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 گردشگران مناطق
 ورزشی

 کل میزبان

 484/0 363/0 605/0 فومن
 461/0 351/0 571/0 شفت

 619/0 833/0 406/0 الهیجان
 32/0 213/0 427/0 تالش

 
 یگردشگران ورزش و زبانیجامعه م کیبه تفک یمناطق مورد بررس يداریپا بارومتر .2شکل 

مناطق  کیبه تفک یورزش يگردشگر یطیمح ستیو ز یفرهنگ -یاجتماع ،يابعاد اقتصاد يداریپا زانیمربوط به م جینتا
بارومتر مربوط به میزان پایداري به  آورده شده است. 4در جدول  یو گردشگران ورزش زبانیجامعه م دگاهیاز د یمورد بررس

 ).3آمده است (شکل  3مناطق در شکل تفکیک 
 شگران ورزشی. میزان پایداري ابعاد گردشگري ورزشی به تفکیک مناطق از دیدگاه جامعه میزبان و گرد4جدول 

ازدیدگاه گردشگران 
 ورزشی

 یطیمح ستیز یاجتماع ياقتصاد مناطق

 667/0 327/0 821/0 فومن
 770/0 760/0 183/0 شفت

 368/0 151/0 700/0 جانیاله
 246/0 613/0 422/0 تالش

 از دیدگاه جامعه میزبان

 355/0 559/0 176/0 فومن
 296/0 210/0 548/0 شفت

 780/0 833/0 856/0 جانیاله
 113/0 133/0 393/0 تالش
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 زبانیجامعه گردشگران و جامعه م دیمناطق از د کیبه تفک یورزش يابعاد گردشگر يداری. بارومتر پا3شکل

 

 بحث و نتیجه گیري
 يگردشگر داریتوسعه پا یپژوهش حاضر با هدف بررس

با استفاده از روش پرسکات آلن (مطالعه  النیاستان گ یورزش
شفت) انجام  -جانیاله -فومن-تالش يها: شهرستانيمورد
در  یورزش يتوسعه گردشگر يداریپا زانیدر مجموع م شد.

و  جانی(فومن، شفت، اله النیمناطق مورد مطالعه استان گ
 -ی)، اجتماع449/0( یطیمح ستیتالش) در ابعاد سه گانه ز

 يداری) و در حد پا512/0( يد) و اقتصا448/0(  یفرهنگ
به سطح  دنیتا رس يادیمتوسط بوده است که فاصله ز

) 2016حصار و باختر ( ياریدارد. در پژوهش  »يداریپا«
) و 496/0( یجامعه محل دگاهیاز د ياقتصاد يهاشاخص

 یاجتماع يها) در سطح متوسط، شاخص513/0گردشگران (
) 479/0( گردشگران) و هم 524/0( یحلجامعه م دگاهیهم از د
 یطیمح ستیز يهامتوسط قرار داشت و شاخص تیدر وضع

) در 466/0) و گردشگران با (494/0با ( یاز نظر جامعه محل زین
 متوسط قرار داشتند.  يداریپا تیوضع

 يداریپا زانیحاصل از روش پرسکات آلن، م جیبراساس نتا
در  یطیمح ستیاز نظر بعد ز النیاستان گ یورزش يگردشگر

اما از نظر جامعه  ،) است449/0متوسط ( يداریکل در حالت پا
 النیاستان گ یورزش يگردشگر یطیمح ستیبعد ز زبانیم

دارد  داریابا حد مطلوب و پ يادی) و فاصله ز386/0است ( داریناپا
 یطیمح ستیبعد ز یو بالعکس از نظر گردشگران ورزش

است  یمتوسط يداریپا يدارا النیاستان گ یورزش يگردشگر

از نظر  یطیمح ستیبعد ز يداریناپا رسدی). به نظر م513/0(
است که آنان معتقدند که حضور  لیدل نیبه ا زبانیجامعه م

رفتن منابع شده است و  نیو از ب یگردشگران موجب آلودگ
بر  يدیکه مهر تائ باشدیبرخوردار نم یمنطقه از بهداشت مطلوب

. اما در باشدمی زبانیجامعه م دیاز د یطیمح ستیز يداریاپان
معتقدند منطقه از نظر  یگردشگران ورزش رسدیمقابل به نظر م

 یاز بهداشت قابل قبول طیبکر و دست نخورده است و مح ییبایز
حفظ شده است و سطح  يمنطقه تاحدود نابعبرخوردار است و م

. امروزه موضوع باشدیدرحد مطلوب م یطیمح ستیز یآگاه
 تیفیدارد ک تیگردشگران اهم هايکه در انتخاب مقصد یمهم

 ،یورزش يخدمات گردشگر ست،یز طیمح هايجاذبه
 و یورزش يهر منطقه و منطقه گردشگر یو محل یبومفرهنگ

 تیفیارتقاء ک یجذب گردشگران ورزش هاياز راه یکی... است. 
گردشگران  یادراک تیفیسطح ک شیافزا نیاست بنابرا یطیمح

گردشگران  يتمندیرضا شیباعث افزا طیمح تیفیاز ک یورزش
 یورزش يگردشگر هاياز مکان یورزش انیبه عنوان مشتر

 ي(به استثنا زبانیمطالعه حاضر نشان داد جامعه م جی. نتاشودیم
 يگردشگر یطیمح ستیکه بعد ز ياتوسعه زانی) از مجانیاله

ندارند و معتقدند  یکاف تیت رضاداشته اس النیاستان گ یورزش
به آن معتقدند  یکه گردشگران ورزش يداریکه به آن سطح از پا

 یبر نظرات رضوان يدییتا زیمطالعه حاضر ن افتهیاست.  دهینرس
نشده در ) است. رشد کنترل2015و همکاران ( ینی) و ام2008(

 ياینیبشیپ رقابلیخطرات غ يدر مناطق گردشگر يگردشگر
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کند. یم جادیا ستمیمناطق، جامعه و اکوس نیاقتصاد ا يرا برا
به  ياقتصاد يهابا فراهم کردن فرصت ياگرچه گردشگر

کند، اما توسعه یکمک م یستیاقتصاد و رفاه مناطق تور
به همراه  یطیو مح یاجتماع یمنف راتیتواند تأثیم يگردشگر

ي اگلخانه ي، زباله و گازهایآلودگ جادیداشته باشد، از جمله ا
ی و عزم پژوهش يهاافته). ی2020، 1(هسو و همکاران

) نشان داد که اثر تخریبی گردشگران براي 2011( همکاران
مورد مطالعه کمتر از خود مردم محلی  يمحیط زیست روستا

داشتند که براي حل مشکل زیست محیطی  بیانبوده است و 
 یورزش يگردشگر اهالی محلی مورد توجه قرار بگیرند. دیابتدا با
توسعه  ،وابسته اند گریکدیبطور متقابل به  ستیز طیو مح

 طیمح يبرا یآثار مثبت و منف تواندیم یورزش يگردشگر
) در 2013(ی جانیالرو محمدزادهی دادورخان .داشته باشد ستیز

باغات و  بیو تخر يکاربر رییعنوان کردند که تغ نهیزم نیهم
آب،  یآلودگ شیگردشگر، کمبود و افزا ادیتراکم ز لیمراتع به دل

زباله و فاضالب، به  آوريجمع يمناسب برا ستمینبود س
 نیحضور گردشگران و... از مهمتر کیخصوص در زمان پ

است.  يمناطق گردشگر یطمحیستیز هايچالش
 جهینت نیبه ا زی)، ن2012(ي و محمدپورچابر يزرونیانیاکبر
 يزریخودجوش و بدون برنامه ،يکه گسترش گردشگر دندیرس

منابع  یهمچون آلودگ ینامطلوب هايامدیپ لیدل نیهمبوده و به 
 بیو باغات به خصوص تخر یعیطب هايچشم انداز بیآب، تخر

 .را به دنبال داشته است يکشاورز یاراض يکاربر رییو تغ
مناطق  یورزش يگردشگر ینشان داد که به طور کل جینتا

در  یفرهنگ -یاز نظر بعد اجتماع النیمورد مطالعه استان گ
مناطق فاصله  نی) قرار داشت و ا448/0متوسط ( يداریحالت پا

داشتند. در  »داریپا«به حالت توسعه بالقوه و  دنیتا رس يادیز
) 463/0( یاز نظر گردشگران ورزش زین دگاههاید کیحالت تفک
متوسط قرار داشتند  يداری) درحالت پا434/0( زبانیو جامعه م

 نیداشتند. ا يادیفاصله ز »داریپا«به حالت توسعه  دنیو تا رس
از نظر توسعه  ینکته است که جامعه محل نیا نیمب جینتا

، يمندتیمشارکت، رضا ،یامکانات و خدمات، آموزش و آگاه

                                                                                                                                                    
1. Hsu et al 
2. Anderson 
3. Nesticò& Maselli   

ندارند و معتقدند  یکاف تیرضا یو رفاه اجتماع تیفرهنگ، امن
 یجامعه محل يبرا ،یورزش يگردشگر هنیدر زم این مناطقکه 

است  دهیبالقوه نرس يداریبه پا یفرهنگ-یاز لحاظ بعد اجتماع
 تیاز موارد ذکر شده رضا یاما در مقابل گردشگران ورزش

معتقدند که هنوز با حد مطلوب فاصله دارد.  یلدارند و يشتریب
نسبت  زبانیاز نظر جامعه م یفرهنگ -یاعتوسعه بعد اجتم زانیم

که جامعه  دهدینشان م نیبود. ا ترنییپا یبه گردشگران ورزش
 یورزش يگردشکر یاجتماع -یتوسعه بعد فرهنگ زانیم یمحل

که با مطالعه  داندینم داریرا در حد توسعه پا النیاستان گ
) 2018( یی و همکارانروزجایف زادهیقلیعل چون ینظرانصاحب

 دینکته تأک نی) بر ا2016و همکاران ( ارویهمخوان است. کارن
 يتوسعه گردشگر ،یفرهنگ -یاجتماع راتیکردند که تاث

 راتیتاث ادیبه احتمال ز یدوگانه است و ساکنان محل یورزش
از حد بر امکانات موجود، رفتار نامناسب  شیفشار ب ژهیبه و یمنف
ممکن  نیکه ا کنند،یرا درك م تیمنو عدم ا دکنندگانیبازد

 دکننده،یاقدامات، با محدود کردن حجم بازد ریسا انیدر ماست 
حمل و نقل مقصد به منظور اجتناب از  تیبا توجه به ظرف

 2اندرسون و همکاران نیباشد. همچن دیاز ساکنان مف یتینارضا
 يتوسعه گردشگر ،یفرهنگ دگاهیکردند که از د انی) ب2015(

مقصد و  يجذاب برا ریتصو کی جادیدر ا یمهم نقش یورزش
از  یدارد. برخ یو انسجام اجتماع یسرگرم يهافرصت جادیا

 راثیرا در ارتقاء فرهنگ و حفظ م يگردشگر ییمحققان توانا
 .دانندیم تیبا اهم یمحل يهااز جمله حفظ سنت ،یفرهنگ

شدن گردشگران به  کی) معتقدند نزد2020( 3نستیکو و ماسلی
 راتییتغ دهیپد شیافزاتواند باعث یم يمناطق گردشگر ساکنان
 رییتغ ،یدر جامعه محل یسنت یرفتن سبک زندگ نی، از بیفرهنگ

مرتبط با جرم  يهادهیپد شیافزا نیو همچن یاخالق يارهایمع
) در خصوص عوامل موثر 2020( 4لیو و جانگ نیشود. همچن
که گردشگران  یکردند که زمان انیب یساحل داریپا يبر گردشگر

 نیدارند ا لیمتمدنانه داشته باشند، تما يبه رفتارها ینگاه مثبت
رفتارها را در مقاصد  نیتوان ایرفتارها را بروز دهند و م

که متوجه عواقب مثبت  یفعال کرد. گردشگران يگردشگر

4. Liu& Jang 
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 تیمتمدن هستند، احتماالً احساس مسئول يگردشگر يرفتارها
کرد و  کیتوان تحریآنها را م یاخالق اتدارند و تعهد يشتریب

 نیدر ا حال،نیکرد. با ا تیمتمدن را هدا يگردشگر يرفتارها
به اطالعات ارائه شده به  ياژهیتوجه و دیبا نه،یزم

 دکنندگانیو نحوه تماس با بازد یاز فرهنگ محل دکنندگانیبازد
 یبه درست یفرهنگ یاجتماع يهاوهیش نی. اگر چنردیصورت گ

با حفظ  نیممکن است سبب شود که ساکن نیشود، ا تیریمد
کنند که براساس  یزندگ زبانیغرور بخواهند در مقصد و جامعه م

که بعد  يااز توسعه یپژوهش گردشگران ورزش نیا جینتا
داشته  النیدر استان گ یورزش يگردشگر یاجتماع -یفرهنگ
 ددارند و معتقدند که بع تیرضا یمحل نیاز ساکن شتریاست ب
 کترینزد يداریبه پا یورزش يگردشگر یفرهنگ -یاجتماع

پژوهش  جیدر نتا ییهااست. اما الزم به ذکر است که تفاوت
تفاوت  دیکه شا خوردیبه چشم م قاتیتحق گرید جیحاضر با نتا
و مناطق  يآمار يهاروش ،یمورد بررس يهادر مولفه
 .باشد يگردشگر

استان  یورزش يگردشگر يبعد اقتصاد زبانینظر جامعه م از
و فاصله  باشدی) م493/0متوسط ( يداریدر محدوده پا النیگ
گرچه از نظر  نیدارد. همچن داریبا حد مطلوب و پا يادیز

استان  یورزش يگردشگر يبعد اقتصاد یگردشگران ورزش
 يداریپابود اما باز هم در محدوده  ينمره باالتر يدارا النیگ

فاصله  »يداریپا«با  دنی) است تا رس532/0متوسط است (
 یدو جامعه، گردشگران ورزش نیانگیدارد. براساس م يادیز
است.  ترکینزد داریبه توسعه پا يمعتقدند که بعد اقتصاد شتریب

هاي اقتصادي مهمی در دنیا به فعالیت يورزش و گردشگر
 يموضوع براي ساکنین مناطق گردشگر نیا وشده است  لیتبد

اشتغال،  يون گردشگرمهم است چ اریبس یورزش يو گردشگر
را فراهم  یتخصص يهامنابع درآمـد بیشـتر و بهبود مهارت

 ياقتصاد تاثیراتو  یورزش ي. امروزه اهمیت گردشگرکندیم
) 2015( و همکاران دیپوشیده نیست. جاو یآن بر جوامع بر کس

 شیعنوان کردند که افزا ياقتصاد يهامولفه يبندتیدر اولو
کسب و کار و  جادیو ا ریمتغ نیسطح اشتغال و درآمد اول

 دگاهیدومین متغیر مهم از د دیجد یشغل يهافرصت
 ی و همکارانثوقاست. و يصاحبنظران ورزش و گردشگر

 يبه عنوان ابزار یورزش يکنند که گردشگری) عنوان م2011(

به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته  ياقتصاد داریرشد پا يبرا
در  يب فراوان اقتصادبازتا و بسیار منداناست و به دلیل عالقه

به عنوان  يرفاه اقتصاد شیو افزا یجهت باال بردن مشاغل محل
کشورها در دستور  يرشد و توسعه اقتصاد يرامهم ب يراهبرد

در نقاط مختلف جهان قرار  ياتوسعه منطقه يهاکار برنامه
) نشان دادند که که 2018( همکاران زاده ویقلیعل. گرفته است

 رینظ یمثبت ياثرات اقتصاد يساکنان، گردشگر دگاهیاز د
و  ياقتصاد یو درآمد و اثرات منف یشغل يهافرصت شیافزا
 متیکاذب ق شیکاال و خدمات افزا متیق شیافزا رینظ یطیمح
ساکنان  دگاهیبراساس د نیرا موجب شده است. همچن نیزم

 زانیم ای يبا رشد گردشگر یطیو مح ياقتصاد یاثرات منف
مطالعه  يهاافتهیدارد.  یمیرابطه مستق يکارکرد گردشگر

ی کرباس چون یبر نظرات صاحب نظران يدییتا زیحاضر ن
) 2016و همکاران ( ی)، هالپن2011( فرد ی)، صالح2012(
در استان  یورزش يگردشگر يباشد. گرچه توسعه بعد اقتصادیم
جامعه  يبرا ياز لحاظ اقتصاد یوانفرا يایتواند مزایم النیگ
پژوهش نشان  نیحاصل از ا جینتا یداشته باشد، ول زبانیم
 يگردشگر ياز توسعه اقتصاد یو محل زبانیکه جامعه م دهدیم

که  دهدینشان م نیندارند و ا یچندان تیرضا یورزش
 يریاستان سود چشمگ نیا یمردم محل يبرا یورزش يگردشگر

 يگردشگر يمعتقدند که بعد اقتصاد یو مردم محل اشتهند
چنان رشد است و آن دهیخود نرس داریهنوز به توسعه پا یورزش

 نیاز حضور در ا یورزش نکرده است؛ اما در مقابل گردشگران
نسبت به  يشتریب تیرضا ياز لحاظ اقتصاد يمنطقه گردشگر

 کی در یدارند. اگرچه حضور گردشگران ورزش زبانیجامعه م
ساخت  ،یاز جمله، خرده فروش يادیز یشغل يهامنطقه، فرصت

اما به  کندیم جادیا یساکنان محل يو ساز و حمل و نقل را برا
اشتغال و  زانیاز م النیاستان گ یساکنان محل رسدینظر م

 جادیا النیکه از حضور گردشگران در استان گ يدرآمد اقتصاد
که  رسدیبل به نظر مندارند اما در مقا یکاف تیشده است رضا

به مناطق  یمناسب یمعتقدند که دسترس یگردشگران ورزش
مناطق استان  یدارند و از خدمات رفاه النیاستان گ يگردشگر
نسبت به  يشتریب تیصورت گرفته رضا يهايگذارهیو سرما
 دارند. زبانیجامعه م

 یورزش يگردشگر دهدیمطالعه حاضر نشان م جینتا 
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آن منطقه را به اهداف مهم  نیساکن ياهداف گردشگر تواندیم
 راتیتأث نیبه حداکثر رساندن ا يکه برا یکند. اقدامات لیتبد

 یورزش يگردشگر داریپا ۀتوسع یاست و از نظر فرهنگ يضرور
 یمشارکت جامعه محل جیعبارتند از: ترو دهدیجامعه را ارتقاء م

غرور  شیافزا ،یشورز يو ارائه خدمات گردشگر يزیردر برنامه

 قیاز طر یاجتماع يو انزوا تیمبارزه با محروم ،یساکنان محل
 يایعادالنه مزا عیاز توز نانیاطم ،یورزش يگردشگر
 نیتضم ،یاز اشتغال محل یدرصد باالئ نیتضم ،يگردشگر

 یوقت و فصل مهیبا به حداقل رساندن مشاغل ن یشغل تیرضا
 مورد نیاز.امکانات  ينگهدار ای جادیو ارائه دستمزد مناسب و ا
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