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  :ها کلید واژه

 گردشگري پایدار، توسعه

 ورزشی گردشگري ورزشی،

  میزبان جامعه پایدار،

  چکیده

 جامعه و ورزشی گردشگران بین گیالن استان پایدار ورزشی ردشگريگ هاي مولفه مقایسه و بندي اولویت حاضر، پژوهش از هدف

 سفر گیالن استان به 1397 سال در که ورزشی گردشگران و) میزبان جامعه( محلی ساکنان کلیه را آن آماري جامعه. بود میزبان

 هاي داده و بود ساخته محقق پرسشنامه پژوهش، گیري اندازه ابزار. شد تکمیل پرسشنامه 392 نهایت در که دادند  تشکیل بودند، کرده

 و تجزیه مورد SPSS-24 افزار نرم از استفاده با فریدمن آزمون و مستقل t آزمون اسمیرنف، کلموگروف آزمون از استفاده با پژوهش

 ورزشی گردشگري بندي اولویت و ابعاد با رابطه در میزبان جامعه و ورزشی گردشگران نظرات بین که داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل

-اجتماعی بعد در مندي رضایت مولفه اقتصادي، بعد در اشتغال مولفه میانگین براساس که (>05/0sig( دارد وجود تفاوت پایدار

 مولفه اقتصادي، بعد در آمدوشد و دسترسی مولفه نیز و میزبان جامعه براي محیطی زیست بعد در آگاهی مولفه و فرهنگی

 هاي یافته. است اولویت در ورزشی گردشگران براي محیطی  زیست بعد در آگاهی مولفه و فرهنگی-اجتماعی بعد در مندي رضایت

 گردشگري توسعه پایدار توسعه گانه سه هاي مولفه درباره میزبان جامعه دیدگاه نمرات میانگین داد نشان پژوهش این از حاصل

. بود تر پایین هم میانگین از محیطی زیست شاخص مولفه در نتایج این که ودب ورزشی گردشگران از تر پایین گیالن استان در ورزشی

 تشکیل: رسد می نظر به مطالعه این نتایج اساس بر. شود میزبان جامعه در نارضایتی به منجر مدت دراز در تواند می امر این

 محلی جامعه بیشتر کردن درگیر جهت محلی ياقتصاد هاي واحد و ها تشکل ایجاد ،)ها سمن( نهاد مردم هاي سازمان و کارگروهها

 بیشتر جذب جهت ها فعالیت و ها برنامه کردن بعدي چند و بخشی تنوع ورزشی، گردشگري به مربوط هاي فعالیت زمینه در

  .باشد داشته میزبان جامعه ورزشی گردشگري اثربخشی در موثري نقش بتواند ورزشی، گردشگران

  

  مقدمه

 يجوامع به سرعت در حال رشد و تحول است و ابزار یزندگ تیفیجهت بهبود ک یعنوان عاملبه  1يامروزه، گردشگر

 جادیا ها، رساختیدر ز يگذار هیسرما بیدر ترغ یو نقش مهم شود یجهان محسوب م يکشورها یدرآمد مل شیافزا يبرا

                                                             
 دکتر طاهره ندایی: نویسنده مسئول  :tahereh.nedaei@gmail.com  

هاي گردشگري ورزشی پایدار استان گیالن بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان  بندي و مقایسه مؤلفه مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم با عنوان اولویت

   .باشد می) براساس مدل هال(

 
1  -  Tourism 
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 ریتاث لیبه دل که )1393ونوري و اکبري، اب( داشته است ایدر سراسر دن میرمستقیو غ میمستق ییدولت و اشتغالزا يدرآمد برا

 يگردشگر). 1397رضایی، ( شود یم ادی 1یکشورها از آن به عنوان صادرات نامرئ یو اجتماع يآن بر توسعه اقتصاد ادیز اریبس

  ). 1396سزاوار، ( را دارد تیاهم نیشتریاست که ب یبصورت متداول موضوع داریو نقش آن در توسعه پا

 قابل و ممکن راهبردهاي از یکی عنوان به نیز گردشگري توسعه بعد، به 1970 دهه از پایدار توسعه یهنظر شدن مطرح با

 و 2پایدار توسعه الزامات سازي پیاده براي مناسب هاي جایگزین از یکی عنوان به شاید و مناطق از بسیاري در توسعه براي دوام

 ها زیرساخت بهبود خصوصی، و دولتی گذاري اشتغال، سرمایه ایجاد نهمچنی و نواحی اقتصاد و اجتماعی زیست محیط پایداري

فرآیندي است که نیازهاي گردشگران فعلی و مناطق  3توسعه پایدار گردشگري .شد مطرح مختلف نواحی در اقتصادي منافع و

و  افتخاريرکن الدین (کند  یدهد و تقویت م هاي آینده را مورد حمایت قرار می  فرصت سازد، در حالیکه میزبان را برآورده می

مدت نامحدود  يمنطقه را برا کی یطیمح ستیو ز ی، اجتماعيتعادل اقتصاد دیبا يگردشگر داریتوسعه پا .)1390 ،همکاران

    .)2020، 4و همکاران تیاگو( حفظ کند

از خود در  يداریپا مثبت و یتیامن یو حت یفرهنگ ،یطیمح  ستیز ،یاجتماع ،يآثار اقتصاد تواند یم داریپا يگردشگر

است که  نیا انگریآمارها ب. است یورزش يعبارت از گردشگر ياز انواع مهم و رو به رشد گردشگر یکی. بگذارد يجوامع برجا

 قیاز اقتصاد خود را از طر یمیدارند، بخش عظ یورزش يگردشگر صدر خصو یمناسب طیکه شرا ییاز کشورها ياریبس

  ). 1397، و همکاران میرآبادي( کنند یاداره م یورزش ياقتصاد گردشگر

 طوري به آید، فراهم گردشگري انگیزه یک عنوان به ورزش از بهتري درك تا شد ابداع ورزشی گردشگري واژه حقیقت در

 ورزشی گردشگري فواید رسیدن حداکثر به سبب گردشگري و ورزش بین مساعی اشتراك و ورزشی هاي فعالیت توسعه که

 چهارم یک  تعطیالت سفرهاي در که است شده سبب تر فعال اي شیوه به تعطیالت گذراندن سوي به رایشگ تغییر .است شده

   .کند می آشکارتر را حوزه این به توجه ضرورت مسئله این و دهند قرار مدنظر مسافرت اصلی هدف عنوان به را ورزش مردم

زایی یکی از منابع مهم هر  اشتغال ف درآمدزایی وگردشگري ورزشی، به عنوان سومین صنعت رایج در جهان، با دو هد

این نوع گردشگري، در چند دهۀ اخیر رشد  .شود فرهنگی قلمداد می جامعه در راستاي نیل به اهداف اقتصادي، اجتماعی و

کنند  می ازاریابیگذاري و به ویژه ب ریزي، سرمایه بسیاري از کشورها در این زمینه اقدام به پژوهش، برنامه  .فراوانی داشته است

. هاي اقتصادي بهره برداري کنند زمینه اند گردشگري را در کشور خود توسعه داده و از فواید زیاد آن در و از این محل توانسته

از  داریپا یورزش يگردشگر هاي مؤلفه سهیو مقا يبند تیاولو یبررسحاضر به دنبال  با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشلذا 

  . است النیاستان گ زبانیو جامعه م یان ورزشگردشگر دگاهید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  -  Invisible export 
2  -  Sustainable Development 
3  -  Sustainable development of tourism 
4  -  Tiagoa 
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  ژوهشپمبانی نظري 

  داریپا يگردشگر

، و همکاران تیاگو( کرد حرکت پایدارتر هرچه سمت به محوري اقتصاد توسعه از گردشگري توسعه 1980 دهه اواخر از 

 گزارش معیارهاي طبق را "پایدار يگردشگر" اصطالح 1988 سال در بار اولین براي ١گردشگري جهانی سازمان .)2020

 ارتقاي و محافظت با را میزبان جوامع و حاضر گردشگران نیازهاي پایدار گردشگري" :نمود تعریف اینگونه ٢برانتلند

 تعریف در 2004 سال در تایلند در نشستی در گردشگري پایدار توسعه کمیته ."کند می برآورده آیندگان هاي فرصت

 توسعه کنفرانس نتایج به توجه با گردشگري در پایداري بهترین انعکاس بازبینی این هدف نمود، یدنظرتجد پایدار گردشگري

 اقتصادي و اجتماعی محیطی، زیست هاي جنبه بین تعادل ایجاد براي جدید مفهومی تعریف. است 3ژوهانسبورگ پایدار

 گردشگري جهانی  اهداف دادن قرار هدف مورد و گردشگري هاي بخش همه در پایداري اصول شدن اجرایی به نیاز گردشگري

   ).1395، و همکاران کالنتري( دارد تاکید) فقر زدودن مانند(

 در 1992 سال در زمین اجالس .هاست زمینه تمامی در پایدار توسعه به دستیابی در تالش حاصل پایدار گردشگري

 پایدار گردشگري .سازد وارد زیست محیط به را لطمه و زیان حداقل که داد سوق اي توسعه سمت به ها را دولت 4ریودوژانیرو

 در اصلی هدف گرفت، قرار یکم و بیست قرن به مربوط هاي برنامه یعنی 21 اجالس کار دستور در حاصل توافقات جزء نیز

 کارگیري به از ممانعت و انسانی و طبیعی منابع از گیري بهره در منطقی هاي روش ارائه پایدار گردشگري معناي بسط

  ).1389 همکاران، زارعی و(است  منابع این غیرعملی

 ابزاري و جهان رشد به رو صنایع ترین سریع از یکی به شدن تبدیل حال در گردشگري اقتصاد و گردشگري کنونی عصر در

 راهی عنوان به گريگردش امروز جهان در .رود می شمار به جهان اقتصادي ارکان ترین اصلی از که است، ملی درآمد ایجاد براي

 با .است گرفته قرار سوم جهان کشورهاي خصوص به و کشورها اکثر توجه مورد جوامع اجتماعی و اقتصادي توسعه جهت

 هرچه همسویی جهت راهی دنبال به صنایع سایر همانند نیز گردشگري صنعت پایدار توسعه مفهوم گیري شکل به توجه

 اي ویژه جایگاه و شده گردشگري صنعت عرصه وارد جایگزین، گردشگري انواع راستا ینهم در و بوده شده ذکر مفهوم با بیشتر

 یابی دست جهت صنعت این روي پیش نوین راهی پایداري مفهوم با محصول از بخش این تلفیق .اند داده اختصاص خود به را

  ).1390فاضل بخششی،(است  داده قرار گردشگري پایدار توسعه به

 و اجتماعی هاي کمک و اقتصادي لحاظ از جهانی اقتصاد در گردشگري و ورزش که اي گسترده تشناخ حاضر حال در

 بین جانبه دو روابط که است مهم بسیار دلیل، همین به. دارد با اهمیت است نقش آن اقتصادي رشد پتانسیل همچنین

 محیط بر گردشگري و ورزشی تاثیرات كدر تا است مهم اخالقی دیدگاه از حالی در. شود درك پایداري و گردشگري ورزشی

 از اطمینان براي گردشگري و ورزش پایداري بر خارجی محیط در تغییرات تاثیر که کرد، مدیریت موثر طور به خارجی را

  ).2006 ،کام و هینیگه(باشد  درك قابل بخش این مدت طوالنی پایداري

 و اجتماعی هاي حوزه در را گردشگري سیستم ادبیات، این زا بسیاري. است پویا و خوب پایدار گردشگري توسعۀ ادبیات 

 به توجه با است، نگرفته صورت انتقاد بدون ها تالش این). 2013 ،5ننروحا( کند تر می گسترده اقتصادي و سیاسی فرهنگی،

 هاي سیستم که است واقعیت این از اي فزاینده شناخت اما است، زیست محیطی ابعاد پایداري بر اصلی تمرکز که واقعیتی

  .)2017 ،6و همکاران برامول( قرار دارد اقتصادي و سیاسی فرهنگی، -اجتماعی تر گسترده ابعاد در گردشگري

  

                                                             
1  -  World Tourism Organization 
2  -  Brantland Report 
3  -  Johannesburg 
4  -  Rio de Janeiro 
5  -  Ruhanen 
6  -  Bramwell  
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  ابعاد پایداري گردشگري ورزشی .1شکل

 طبیعی منابع از حفاظت و زیست محیط برروي تمرکز بیشتر دارد، را آینده با امروز نیازهاي همبستگی رویکرد پایداري،

. است )فرهنگی( اجتماعی رفاه اقتصاد و دیگر جنبه دو است، پایداري جانبه سه رویکرد از قدم یک تنها زیست محیط اما. است

 توسعه موضوع گردشگري، حوزه در. شود می استفاده پایداري پایه سه بین رابطه توصیف براي اغلب "گانه سه خط" عبارت

 زیادي تعداد تأثیر گردشگري، مقصد یک درازمدت ثبات به توجه بدون. است شده بسیاري توجه رداخیر مو هاي سال در پایدار

 صورت پایداري به نسبت کمتري توجه ورزش قلمرو در. شود مقصد یک جذابیت به سرعت منجر به تواند می بازدیدکنندگان از

 از دسته آن براي ویژه به ورزش، مدت طوالنی يپایدار مورد در تفکر شروع زمان که کنیم می استدالل ما و است گرفته

 زیست محیط بر توانند می که کسانی یا گلف، و اسکی گیرد مانند صورت می هوایی و آب خاص شرایط در که است هایی ورزش

 ورزشی گردشگري بنابراین،. باشند داشته منفی تاثیرات اقتصادي لحاظ از هم و اجتماعی لحاظ از هم محلی، جوامع یا و

 آگاه پایدار توسعه و گردشگري و ورزش صنعت در بخش این مثبت و منفی تاثیر از باید ما کند، می رشد محبوبیت در همچنان

  .)2018هیگام و هینک، ( باشیم

  

 جامعه یک بر منفی و مثبت اثرات تواند می گردشگري که است آورده وجود به را فراوانی شواهد گردشگري مطالعات

. شود می مربوط ساکنان میان در اجتماعی هیجان و غرور یا اقتصادي سود به مثبت این تأثیرات از برخی. شدبا داشته میزبان

 تر محکم و سفت هاي فرهنگ از برخی در حتی و گرداند می باز جدید هاي ایده به را جوامع که است داده نشان نیز گردشگري

 هاي شیوه تاریخی، هاي ساختمان حفظ براي انگیزه و مالی تأمین تاس ممکن گردشگري .کند می ایجاد را ها ارزش آزادسازي

  ).2016هینک، هیگام و مویل، ( کند فراهم را طبیعی و) دستی صنایع مثال( سنتی

  

  وگردشگري ورزشی پایدار  اقتصاد

 ادبیات با سهدر مقای حال، این با. دارند اشاره سودآوري یعنی اقتصادي عملکرد اهمیت به گردشگري تحقیقات از بعضی

 و اقتصاد کل و جامعه در ها شرکت اقتصادي سهم به گردشگري زمینه در احتمال کمتري وجود دارد که پژوهش مدیریت،

 هاي شیوه اجراي براي گردشگري ورزشی که هاي شرکت براي خصوص به. توجه نداشته باشد اقتصاد در شده تولید هاي هزینه

 هاي ورزشی به فعالیت یافته اختصاص ورزشی تورهاي به توجه. است مهم پایدار ف توسعهاهدا ترویج منظور به پایدار مدیریت

 کنندگان شرکت مستقیم هزینه بر اغلب ورزشی گردشگري پایداري و اقتصادي تأثیر ارزیابی. است آن اقتصادي بالقوه تأثیر علت

 عنوان به( ورزشی فعالیت به خود مربوط مستقیماً اوالً تأثیرات این. دارد تمرکز ورزشی گردشگري هاي فعالیت تماشاگران و

 اهداف

فرهنگی-اجتماعی   
 اهداف اقتصادي

حیطیاهداف زیست م  
 گردشگري ورزشی پایدار
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کارنیه رو و (شغل است  ایجاد ثانیاً و) سوغاتی و ها نوشیدنی و غذا مسکن، مانند( خدمات و مکمل کاالهاي یا) بلیط مثال

 فرصت ایجاد ندبه مسایلی مان عمدتاً نیز گردشگري در اقتصادي پایداري بهبود براي پیشنهادها از بسیاري). 1،2016همکاران

 ،2همکاران فونت و(باشد  می آنها متوسط هاي کاهش هزینه یا بازدیدکنندگان تعداد افزایش براي اقدامات ایجاد و شغلی هاي

2014.(  

 به بخشیدن تنوع با درآمد، محدودیت از جلوگیري در مهمی بسیار هدف گردشگري کارهاي و کسب بودن همچنین فصلی

 باعث محلی، اقتصاد تحریک براي ورزشی، گردشگري خصوص به گردشگري، بزرگ هاي پتانسیل شناخت. است محصول عرضه

 بخش میان ارتباط ایجاد و محلی کنندگان تامین از محصوالت خرید براي گردشگري صنعت به تشویق محققان که است شده

 سوي از گردشگري توسعۀ از ناشی قوهبال نارضایتی از تا اهمیت دهند مطلوب مالیاتی مقررات و مناسب قیمت محلی، هاي

  .)3،2011بریدن هان(شود  جلوگیري گردشگري، توسط شده هاي مقرر مالیات و ها قیمت افزایش دلیل به محلی، ساکنان

  

  محیط زیست وگردشگري ورزشی پایدار

 هاي عالیتف. است پایدار ورزشی گردشگري تاثیرات مورد در بحث مورد موضوعات از یکی محیطی پایداري ابعاد

 آنها. شود جانوري و گیاهی مانند منابع گردشگري ارزشمند منابع دادن دست از به منجر است گردشگري ورزشی ممکن

 در انسان حضور افزایش خاص، هاي گونه زیستگاه به کنندگان بازدید نفوذ دالیل به را خاك فرسایش توانند می همچنین

 ٤اسگروي ).2005 فریدلین،(کنند  ورزشی، تحریک هاي فعالیت تمرین و خرابکاري از ناشی آسیب شکننده، هاي مکان

ي حاصل ایمزا نی، اقتیدر حق. باشد یعیمنابع طب يمؤثر برا یتیریابزار مد کیتواند  یم داریپا يگردشگراعتقاد دارد ) 2020(

از  ییحال سطح باال نیو در ع دخواهد ش حفظ زین ندهیآ يها نسل يبلکه برا ینسل فعل ينه تنها برا از گردشگري پایدار

  .کند یم نیشود تضم یمحسوب م يگردشگر مولفه نیتر یانداز را که اصل چشم تیفیک

 هاي فعالیت شدید وابستگی دلیل به شاید است، مشهود بسیار گردشگري تحقیقات در طبیعی منابع حفظ اهمیت

 اکثر که این و طبیعی هاي محیط به هاآن وابستگی به توجه با گردشگري، هاي فعالیت سایر با مقایسه در گردشگري ورزشی

 اقداماتی بنابراین ).5،2014بونیال پریگو و همکاران(کنند  می ایجاد را منفی تاثیرات بیشترین دارند، قرار منزل از خارج در آنها

 مورد در بیشتر آگاهی. است محیطی مطلوب پایداري از اطمینان براي است، شده طراحی تأثیرات این از جلوگیري براي که

گردشگري  ورزشی هاي فعالیت زمینه در انداز چشم چشمگیر ارتباطات و منابع اضافی را از روي فشار منفی که بالقوه تاثیرات

از . است کرده ترغیب کنندگان شرکت تعداد و رشد براي ها محدودیت ایده از حمایت به را محققان از برخی کند، کم می

 باید نیز گردشگري هاي فعالیت سایر و ورزشی هاي فعالیت دلیل به انرژي و آب هوا، مانند منابع از زیاد استفاده و آلودگی

 از استفاده و کیفیت بر نظارت و حفظ براي هایی برنامه و اقدامات اجراي شامل که هایی استراتژي تصویب یعنی شود، اجتناب

رو و  کارنیه( است مهم بسیار خطر است، معرض در هاي گونه از زیادي دتعدا با مقصد و شکننده هاي مکان در مخصوصاً منابع

  ). 2016 همکاران،

اي صورت  ویژه هاي مراقبت باید که سازند می نشان خاطر محققین از برخی ورزشی، هاي فعالیت هاي ویژگی به توجه با

 هاي شیوه اتخاذ با است ممکن همچنین اقدامات این. شود جلوگیري صدا و سر تولید همچنین و آب آلودگی از گیرد تا

 نقل و حمل هایی مانند با فعالیت سازگار باشد و محیط زیست متحرك و هاي فرم و تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده بازیافت،

 به ورزش در موجود هاي زیرساخت از استفاده قبلی، هاي استدالل خط در. شود تکمیل سواري، دوچرخه یا رفتن راه عمومی،

                                                             
1  - Carneiro 
2  -  Font 
3  -  Briedenhann 
4 - Sgroi 
5  -  Bonilla-Priego 
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 چندین در حاضر حال در استراتژي این زیرا است، شده توصیه شدت به خاص، طور به شده ساخته جدید تاسیسات ايج

 به گردشگري، حوزه در کارکنان، به محیطی زیست آموزش به همچنین. است رسیده تصویب ورزشی به گردشگري زمینه

  ).2015، 1آلونسو آلمیدا(است  شده محیطی تاکید زیست پایداري به یابی دست براي مهم بسیار استراتژي یک عنوان

  

  فرهنگ و گردشگري ورزشی پایدار اجتماع،

 تاثیرات زیاد احتمال به محلی ساکنان است و دوگانه ورزشی گردشگري توسعه فرهنگی، -اجتماعی تاثیرات به توجه با

 کنند، که این امنیت را درك می عدم و گانبازدیدکنند نامناسب رفتار موجود، امکانات بر حد از بیش فشار ویژه به منفی

 منظور به مقصد نقل و حمل ظرفیت به توجه با بازدیدکننده، حجم کردن محدود با اقدامات، سایر میان در است ممکن

 پرداخت با مقصد، به دسترسی کردن محدود از عبارتند اقدامات این از هایی نمونه. ساکنان مفید باشد از نارضایتی از اجتناب

 به مربوط پایدار مدیریت هاي شیوه که از دیگر بازدید براي همراه راهنمایی درخواست بازدیدکننده مجوز ایجاد ورودي، هزینه

 بازدیدکنندگان و ساکنین ایمنی از اطمینان براي الزم اقدامات. است اجتماعی آگاهی و بازدیدکنندگان زمان فضایی پراکندگی

کارنیه رو و (باشد  مفید رسد می نظر به اند نیز هم، کرده بازدید قبال که هایی مکان به رسیدست رفتن دست از ،از جلوگیري و

  ).2016 همکاران،

 که اقداماتی. کند تبدیل مهم اهداف به منطقه را آن ساکنین گردشگري اهداف تواند می ورزشی گردشگري دیگر، سوي از 

 دهد می ارتقاء را ورزشی جامعه گردشگري پایدار فرهنگی توسعۀ نظر از و است ضروري تأثیرات این رساندن حداکثر به براي

محلی  ساکنان غرور افزایش) 2( ورزشی گردشگري خدمات ارائه و ریزي برنامه در محلی جامعه مشارکت ترویج) 1: (از عبارتند

) 5( گردشگري مزایاي ادالنهع توزیع از اطمینان) 4( گردشگري ورزشی طریق از اجتماعی انزواي و محرومیت با مبارزه) 3(

 ارائه و فصلی و وقت نیمه مشاغل رساندن حداقل به با شغلی رضایت تضمین) 6( محلی اشتغال از باالئی درصد تضمین

 حتی گیرد، قرار استفاده مورد ساکنین توسط است ممکن که صورتی در تنها امکانات نگهداري یا ایجاد) 8( مناسب دستمزد

  ). 2015، 4؛ ویکام و لهمان2012، 3؛ میهالیک و همکاران2006، 2اایکاي و سیروچ( شیورز رویدادهاي از پس

 هاي فرصت ایجاد و مقصد براي جذاب تصویر یک ایجاد در مهمی نقش ورزشی گردشگري توسعه فرهنگی، دیدگاه از

 جمله از فرهنگی، میراث حفظ و فرهنگ ارتقاء در را گردشگري توانایی محققان از برخی. دارد اجتماعی انسجام و سرگرمی

 بازدیدکنندگان به شده ارائه اطالعات به اي ویژه توجه باید زمینه، این در حال، این با. دانند با اهمیت می محلی هاي سنت حفظ

 مدیریت درستی فرهنگی به اجتماعی هاي شیوه چنین اگر. صورت گیرد بازدیدکنندگان با تماس نحوه و محلی فرهنگ از

 اندرسون و(کنند  زندگی مقصد و جامعه میزبان در با حفظ غرور بخواهند ساکنین که شود سبب است ممکن این شود،

  .)2015 ،5همکاران

باشد و گردشگري ورزشی پایدار  گردشگري ورزشی نیز یکی از ابزارهاي مهم براي توسعه پایدار مناطق و جوامع محلی می

. گذارد ملی می نواحی محلی و فرهنگی، زیست محیطی و سیاسی مناطق و -عیتاثیرات زیادي بر روي عوامل اقتصادي، اجتما

سطح بین المللی  تواند موجب پیشرفت صنعت گردشگري در ایران می در لذا مطالعه هرچه بیشتر گردشگري ورزشی پایدار

ن بین گردشگران ورزشی و استان گیالپایدار گردشگري ورزشی هاي  بندي و مقایسه مولفه اولویتاین پژوهش به دنبال . شود

  .استجامعه میزبان 

                                                             
1  -  Alonso-Almeida 
2  -  Choi & Sirakaya 
3  -  Mihalič 
4  -  Wickham & Lehman 
5  -  Anderson 
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 شمال از استان این .دارد مساحت مربع کیلومتر هزار 14 حدود در که است کشور شمالی هاي استان از یکی گیالن استان 

 رانمازند استان به شرق از و قزوین زنجان، استان به جنوب از اردبیل استان به غرب از آذربایجان جمهوري و خزر دریاي به

 کوه، کوهپایه، جلگه، ساحل، دریا، وجود جمله از طبیعی هاي جاذبه بودن دارا به توجه با گیالن استان. شود می محدود

 گردشگري اصلی محورهاي از یکی عنوان به فرهنگی و تاریخی هاي جاذبه همچنین متراکم هاي جنگل و سرد آب هاي رودخانه

استان گیالن با وجود  .دارد خارجی و داخلی گردشگران جذب زمینه در اريبسی قابلیت که است شده شناخته ایران در

هاي سرسبز و درختان انبوه و اقلیم متنوع و منحصر به فرد از روزگاران پیشین همواره در  اي و تاالب زیبا، جنگل سواحل ماسه

عی نیست که این استان سرسبز همچون هاي طبی اما تنها وجود جاذبه .مقاطع مختلف سال پذیراي انبوه گردشگران بوده است

 فرد به منحصر و قدیمی هاي ساختمان معماري با  وجود روستاهاي زیبا. زد همگان نموده است طالي سبز را معروف و زبان

باال بردن  ،تنوع بخشی به اقتصاد .اسایی نشده استشن هنوز بعضاً البته که است منطقه در گردشگران جذب عوامل از نیز

، مشکالت ناشی از صنعتی شدن با آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها به ویژه شهرهاي بزرگ ،ي توسعه انسانیها شاخص

حفظ محیط زیست و در  ،ها تعامل فرهنگ ،زایی اشتغال ،وري و کارآمدي نیروي انسانی هاي روستایی افزایش بهرهمهاجرت

  .)1389،کناري راسته دادرسزیبایی ویشکاهی و ( وبرو هستیمهایی است که همه با آن ر مجموع توسعه پایدار از دغدغه

  

  پژوهشتجربی پیشینه 

 مناطق روستایی در گردشگري توسعه به میزبان جامعه نگرش ارزیابی عنوان با پژوهشی در )1394( همکاران و امینی

 اما ،است داشته روستا ساکنین وضعیت اقتصادي تاحدي و کالبد بر اي گسترده مثبت تاثیرات گردشگري توسعه که دریافتند

 محلی جامعه ارزیابی بودن مثبت. است گردیده شدیدتر ارزیابی و منفی اجتماعی، و محیطی هاي زمینه در آن پیامدهاي

 تاثیرات که درحالی ،باشد تاثیرات این ادراك و بروز بودن مدت کوتاه ناشی از تواند می کالبدي و اقتصادي تاثیرات به نسبت

 لذا .دهد قرار تاثیر تحت نیز را نآ مثبت تاثیرات تواند می مدت بلند در اجتماعی، و تر محیطی حساس هاي وزهح در منفی

 انداز چشم صورت، این غیر در رسد، می نظر به ضروري و الزم اقدامی تاثیرات، این با منطقی و مقابله مواجهه ریزي براي برنامه

  .بود نخواهد بینانه خوش و روشن چندان روستا این در گردشگري توسعه

با عنوان ارزیابی وضعیت گردشگري ورزشی در منطقه شمیرانات و رابطه آن با توسعه  پژوهشیدر  )1392(کرباسی 

ها و توسعه صنعت گردشگري  ها و توسعه صنعت گردشگري ورزشی، بین جاذبه بیان کرد که بین توانمندي اقتصادي و فرهنگی

 صنعت توسعه بین و درآمد و ورزشی گردشگري صنعت توسعه بین اشتغال، و ورزشی شگريگرد صنعت توسعه  ورزشی، بین

  .دارد وجود معناداري رابطه شمیرانات شهرستان در فراغت اوقات سازي غنی و ورزشی گردشگري

مطالعه  مورد: مقصد ورزشی و پایداري گردشگري توسعه مسیر و عنوان پایه در پژوهشی با) 2016(و و همکاران ه رکارنی

 محصوالت ارائه متوسط و کوچک هاي شرکت توسط پایدار مدیریت تحوالت هدف بررسی پرتغال که با 1آوراي ساحلی منطقه

فناوري انجام شد،  و سیاست زیست، محیط اجتماعی، فرهنگی اقتصادي، -پایداري بعد پنج در ویژه به گردشگري، ورزشی

 به احتماالً آنها. اند کرده اتخاذ شده تحلیل ابعاد در را پایداري مدیریت اقدامات زا برخی قبالً ها شرکت بیان کردند که این

 محدود را گروه هر در کنندگان شرکت تعداد تا پردازند می ها شرکت سایر با مشارکت و مشارکت ایجاد محلی، مردم استخدام

) سوخت مثال عنوان به( تجزیه قابل محصوالت از هاستفاد را براي محلی جوامع تا کنند جلوگیري بارگیري ظرفیت از تا کنند

 دیگر، مهم هاي ویژگی جمله از. شود انجام باید خود پایدار اقدامات انجام براي هنوز وجود، این با. کنند درگیر حدودي تا

 وندهايپی ارتباط به نسبت آگاهی افزایش و تکنولوژیکی و محیطی زیست هاي شیوه از اي گسترده هاي شیوه از استفاده

  .شود استفاده اجتماعی انسجام با ارتباط در ورزشی گردشگري قوي پتانسیل از که است مهم این، بر عالوه .ترویجی است

                                                             
1  -  Averie 
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 براي چارچوب: اجتماعی و اقتصادي فرهنگی، محیطی،  زیست در پژوهشی باعنوان پایداري) 2009(ریچاینز  هارولد

 رفت مقصد یک بر تمرکز بر مبتنی جامع، پایداري چارچوب یک از استفاده با تعطیالت بیان کرد که نقاط در پایدار گردشگري

 پایدار گردشگري از متفاوتی چارچوب توان می اي منطقه بیشتر سازي پیاده و ریزي برنامه براي بالقوه مدل یک ارائه در آمد و

 یک این، بر عالوه. داد قرار توجه مورد را اجتماعی و اقتصادي فرهنگی، اقلیمی، پایداري جمله از تر جامع فرآیند یک براي

. پردازد می چارچوب اجراي و ادغام هدف به کند، می فراهم را اطالعات هدایت که شیوه استراتژیک جامعه بر مبتنی ساختار

 نوانع به و جامعه یک عنوان به پایدار گردشگري پذیرش از استرالیا در 1نوسا فرد، به منحصر گردشگري بعنوان مثال مقصد

 که دارایی، عنوان به جامعه پایدار هاي ویژگی مشاهده با .کند می استفاده پایداري کلیدي عامل چهار بر بیشتر تمرکز از بخشی

 به را گردشگران جذب همچنان جامعه که رود می انتظار هستند، مهم نگهداري و حفظ یا و ارتقاء مدیریت، براي آنها همه

  .فزایند اود بیخ زندگی تجربه به تعهد احساس

  

 روش شناسی تحقیق

شهرهاي فومن، ساکنان محلی  هیآن را کل يجامعه آمار. اطالعات به صورت میدانی بود يآور و جمع توصیفیروش پژوهش حاضر، 

اند  انتخاب شده یورزش يموجود آنها در بخش گردشگر يهاتیظرف هبا توجه بکه  استان گیالنشفت، الهیجان و تالش واقع در 

سفر کرده این شهرها هاي گردشگري ورزشی در  که به مناطق  و جاذبه 1397در سال ورزشی که   و گردشگران) معه میزبانجا(

گردشگري ورزشی  )1998( 2از نظر گیبسوندر مورد نحوه انتخاب گردشگران ورزشی الزم به ذکر است که  .دادند ل میبودند، تشکی

ـ بازدید 3 ،) 6گردشگري ورزشی فعال(  5مشارکت ـ2،)4گردشگري ورزشی رویداد (  3کردنتماشا : گیرد سه رفتار کلی را در بر می

در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق مقصود  ). 8گردشگري ورزشی خاطرات(  7هاي مشهور ورزشی داشتن جاذبه کردن یا گرامی

یا کسی که امروز به »  9عاشق ورزش« کلمۀ . وداز گردشگران ورزشی مشارکت کنندگان ورزشی یا همان گردشگران ورزشی فعال ب

شود فردي است که مایل است فعال باقی بماند و به هنگام تعطیالت در ورزش مورد  عنوان گردشگر ورزشی فعال شناخته می

گردشگري ورزشی فعال شامل افرادي است که براي گلف، اسکی، تنیس و همچنین سایر ورزشها همانند  .اش شرکت کند عالقه

... ماهیگیري، کوهنوردي، دوچرخه سواري کوهستان و غواصی، پیاده روي در طبیعت، انجام بازي ها و ورزش هاي ساحلی و 

درگردشگري ورزشی فعال یا هدف اولیه گردشگران ورزشی سفر به خاطر انجام ورزش است که در زبان  همچنین. کنند مسافرت می

  Tourism Sportشود و یا ورزش هدف ثانویه آنها از مسافرت است که واژه اطالق می   sport tourismانگلیسی به آن  

این گردشگران ورزشی به صورت انفرادي و .  اطالق می شود که در هر دو صورت جزء گردشگران ورزشی فعال قرار می گیرند

مناطق و جاذبه هاي مختلف گروهی و یا از طریق تورهاي گردشگري یا جهت انجام ورزش و فعالیت هاي مرتبط با ورزش به 

ماهه از اردیبهشت ماه تا تیرماه با مراجعه به مناطق گردشگري ورزشی  3ورزشی مراجعه می کنند که در یک بازه زمانی -طبیعی

  .اقدام به تکمیل پرسشنامه ها شد

  

 
  

                                                             
1  -  Noosa 
2
 - Gibson 

3 - Watching 
4 - Event Sport Tourism 
5 - Participating 
6
 - Active Sport Tourism 

7 - Visiting or Venerating famous sport – related attractions 
8 - Nostalgia Sport Tourism 
9
 - Sport Lover 
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گیري دردسترس  نمونهگردشگران از روش  گیري تصادفی ساده و براي جامعه براي انتخاب جامعه میزبان از روش نمونه

بود که به منظور افزایش دقت  نفر 384مورگان،  -یجدول کرجس راساسب براي جامعه نامحدود حجم نمونه. استفاده گردید

که  پرسشنامه 392که در نهایت  شد توزیع نفر 200نفر و گردشگران ورزشی  200پرسشنامه در دو بخش جامعه میزبان  400

 196بنابراین تعداد نهایی افراد نمونه در جامعه میزبان و گردشگر هرکدام شامل  .وارد تحلیل شدند قابل تجزیه و تحلیل بودند

پرسشنامه  49پرسشنامه براي جامعه میزبان و  49نفر بود که در هرکدام از شهرهاي فومن، شفت، الهیجان و تالش تعداد 

  . هاي آماري شد براي جامعه گردشگر وارد تحلیل

با توجه به نوع تحقیق که مقایسه بین دو جامعه اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که  يآور جمع يبرا

 24سوال در مورد بعد اقتصادي گردشگري،  11سوال مشخصات فردي،  4شامل (براي جامعه میزبان پرسشنامه بود، از دو نوع 

 6(و جامعه گردشگر ) عد زیست محیطی گردشگريسوال در مورد ب 14اجتماعی گردشگري و -سوال در مورد بعد فرهنگی

اجتماعی گردشگري و - سوال در مورد بعد فرهنگی 13سوال در مورد بعد اقتصادي گردشگري،  19سوال از مشخصات فردي، 

 کامالً( کرتیل يا نهیگز 5 فیپاسخ سواالت براساس ط. استفاده شد) سوال در مورد بعد زیست محیطی گردشگري 15

 يآن، براصوري  ییروا یکه ابزار پژوهش محقق ساخته است، جهت بررس نینظر به ا. شد میتنظ )5=موافقم الً،کام1=مخالفم

مورد استفاده و آزمون  صورت پیش  ارسال شد و پس از اجراي آن در جامعه آماري به یورزش يگردشگر و تیریمتخصصان مد

مشارکت  یاصل قیکه در تحقیی ها یپرسشنامه بین آزمودن 30ابزار پژوهش، پایایی حاسبهبه منظور م. تایید قرار گرفت

، 85/0مولفه اقتصادي (از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي جامعه میزبان  شد که پایایی ابزار آوري و جمع عیتوزنداشتند، 

تماعی فرهنگی ، مولفه اج87/0مولفه اقتصادي (و جامعه گردشگر ) 78/0، مولفه زیست محیطی 90/0مولفه اجتماعی فرهنگی 

  .بدست آمد) 69/0، مولفه زیست محیطی 78/0

که پس از کسب مجوزهاي الزم در ادامه با  به طوري. مورد نیاز از روش میدانی استفاده شد هاي دادهیابی به  دست براي 

ها  رسشنامهها پ آن لیپس از تکم ها پرسشنامه داده شد و ینظر به همه آزمودن مورد يمراجعه حضوري به مناطق گردشگر

 شامل یو استنباط یفیآمار توص يها ها از روش داده لیو تحل هیجهت تجز .قرار گرفت لیتحلو  هیشد و مورد تجز يآور جمع

  . استفاده شد SPSS-24برروي نرم افزار  05/0 يدر سطح آلفا دمنیمستقل و آزمون فر t ،رنفیکلموگروف اسم

 

  ها یافته

غیر جنسیت، سن، تحصیالت، اشتغال، محل سکونت و تعداد دفعات بازدید از منطقه ها در مت توزیع فراوانی آزمودنی

  . آورده شده است. 1در جدول گردشگري 

  

  دیتعداد دفعات بازدمحل سکونت و  ل،اغتشا الت،یسن، تحصجنسیت،  ریدر متغ ها یآزمودن یفراوان عیتوز .1جدول

  یگردشگران ورزشجامعه   جامعه میزبان  زیرمجموعه  متغیر

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  1/55  108  6/56 111  مرد  جنسیت

  9/44  88  4/43  85  زن

  

  سن

  7/32  64  5/49  97  سال 25زیر 

  3/38  75  27  53  سال 35تا  25

  4/20  40  25/11  22  سال 45تا  36

  7/8  17  25/12  24  سال به باال 46

  

  

  2/12  24  9/19  39  لمپزیر دی

  27  53  1/32  63  لمپدی
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  2/12  24  2/12  24  کاردانی  تحصیالت

  7/36  72  1/29  57  کارشناسی

  7/11  23  6/6  13  ارشد و باالتر

  

  

  اشتغال

  4/18  36  3/17  34  بیکار

  9/21  43  27  53  آزاد

  23  45  4/19  38  کارمند

  9/19  39  4/22  44  دانشجو

  5/0  1  1/3  6  بازنشسته

  3/16  32  7/10  21  سایر

  8/41  82  -  -  استان داخل  محل سکونت

  2/58  114  -  -  خارج استان

  

  تعداد دفعات بازدید

  9/18  37  -  -  بار 1

  6/31  62  -  -  بار 3تا  2

  4/20  40  -  -  بار 5تا  4

  1/29  57  -  -  بار 5بیش از 

  

  نتایج آزمون نرمالیته کلموگروف اسمیرنف. 2جدول 

  آزمون کلموگروف اسمیرنف  تعداد  جامعه

  معنی داري سطح  آماره

  16/0  11/1  196  جامعه میزبان

  32/0  94/0  196  جامعه گردشگران

بوده و بر همین اساس توزیع طبیعی بودن دهنده  که نشان دهد را نشان مینتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف . 2جدول

  .هاي مورد استفاده در این پژوهش از نوع پارامتریک خواهند بود آزمون

  فرهنگی و زیست محیطی-اجتماعیاقتصادي، براساس متغیر گروههاي تحقیق مستقل  tنتایج آزمون میانگین، انحراف معیار و . 3جدول

  شاخص
  انحراف معیار  میانگین  فراوانی

 تجانس واریانس
t سطح معناداري  درجه آزادي  

  F Sig  جامعه  بعد

  اقتصادي
  65/0  22/3  196  میزبان

85/0 35/0 52/2- 390  01/0 
  57/0  38/3  196  گردشگران

  فرهنگی- اجتماعی
  54/0  40/3  196  میزبان

79/2  09/0  40/3-  390  001/0  
  48/0  58/3  196  گردشگران

  زیست محیطی
  51/0  96/2  196  میزبان

30/5  02/0  79/13 -  390  0001/0  
  41/0  61/3  196  گردشگران

  

گردشگران ورزشی  جامعه میزبان وفرهنگی و زیست محیطی -اقتصادي، اجتماعی ادابعبین میانگین . 3جدول براساس نتایج 

ابعاد اقتصادي، گردشگران ورزشی بیشتر معتقدند که  ،بدست آمده نتایجبراساس . ) >01/0Sig(تفاوت معنادار وجود دارد 

   .تر است گردشگري ورزشی نزدیک به توسعه پایدارفرهنگی و زیست محیطی - اجتماعی
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  هاي تحقیق گروه فرهنگی و زیست محیطی-، اجتماعیاقتصادي هاي مولفه تیاولو يمعنادار یبررس يبرا دمنیآزمون فر جینتا. 4ولجد

  سطح معنی داري  درجه آزادي  آماره خی دو  تعداد  جامعه  ابعاد

  001/0  2  09/39  196  میزبان  اقتصادي

  001/0  2  5/185  196  گردشگران

  001/0  2  09/39  196  میزبان  فرهنگی- اجتماعی

  001/0  3  5/184  196  گردشگران

  001/0  3  56/97  196  میزبان  زیست محیطی

  001/0  3  5/293  196  گردشگران

  

دو جامعه در  فرهنگی و زیست محیطی-، اجتماعیهاي اقتصادي تفاوت معناداري بین رتبه مولفه .4توجه به نتایج جدول  با

  ). >001/0Sig( دارد وجود ورزشی گردشگران میزبان و

  فرهنگی و زیست محیطی گروههاي تحقیق-بندي مولفه هاي اقتصادي، اجتماعی نتایج آزمون فریدمن در رابطه با اولویت. 5جدول

  رتبه میانگین  مولفه  جامعه  بعد

  اقتصادي

  میزبان

  

  34/2  اشتغال

  83/1  درآمد و هزینه زندگی

  83/1  سرمایه گذاري و تقویت اقتصادي

  نگردشگرا

  45/3  دسترسی و آمد و شد

  54/2  خدمات رفاهی

  21/2  رفاه اقتصادي

  79/1  سرمایه گذاري

  فرهنگی - اجتماعی

  میزبان

  92/3  يمند تیرضا

  79/3  مشارکت

  79/3  یآموزش و آگاه

  37/3  توسعه امکانات وخدمات

  11/3  فرهنگ

  02/3  یو رفاه اجتماع تیامن

  گردشگران

  11/3  يمند تیرضا

  64/2  فرهنگ

  13/2  مشارکت

  12/2  تیامن

  زیست محیطی

  میزبان

  91/2   یآگاه

  71/2  طیمح یزگیبهداشت وپاک

  59/2  طیحفظ منابع و مح

  79/1  یآلودگ

  گردشگران

  50/3  یآگاه

  94/2  ییبایز

  96/1  منابع

  60/1  بهداشت

  

- یدر بعد اجتماع )92/3( يمند تیمولفه رضا ،يبعد اقتصاد در) 34/2( غالمولفه اشت نیانگیم. 5نتایج جدول  اساسبر

بعد  در )45/3( شد و آمد و یمولفه دسترس زیو ن زبانیجامعه م يبرا یطیمح ستیدر بعد ز )91/2( یو مولفه آگاه یفرهنگ
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 يبرا یطیمح  ستید زدر بع )50/3( یو مولفه آگاه یفرهنگ -یبعد اجتماع در )11/3( يمند تیمولفه رضا ،ياقتصاد

  .باشد یم تیاولو در یورزش انگردشگر

  

  بحث و نتیجه گیري

و  یگردشگران ورزش نیب النیاستان گ داریپا یورزش يگردشگر هاي مؤلفه سهیو مقا يبند تیاولوحاضر با هدف پژوهش 

رابطه با  در زبانیو جامعه م یشگردشگران ورز دگاهید نیپژوهش نشان داد که ب نیحاصل از ا جینتا. انجام شد زبانیجامعه م

 یجامعه، گردشگران ورزش دو نیانگیوجود دارد؛ و براساس م يدار یتفاوت معن یورزش يگردشگر داریتوسعه پا يبعد اقتصاد

هاي اقتصادي  به فعالیت سمیکه امروزه ورزش و تور یینجاآ از است و تر کینزد داریبه توسعه پا يمعتقدند که بعد اقتصاد شتریب

هاي اخیر به آن به عنوان بازار رشد داخلی شده  اي در سال توجه فزاینده دنیاي پیشرفته و در حال توسعه تبدیل و می درمه

 يها مهارت داست، براي ساکنین یک منطقه معین مهم است به دلیل اینکه توریسم اشتغال، منابع درآمـد بیشـتر و بهبو

 يبه عنوان ابزار یورزش ياخیر، گردشگر يها کردند که در سال انیب )1390( و همکاران یوثوق .کند یرا فراهم م یتخصص

در  يبه طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است و بدلیل عالقه مندان بسیار و بازتاب فراوان اقتصاد ياقتصاد داریرشد پا يبرا

توسعه  يها در دستور کار برنامه يه اقتصادمثابه راهبرد رشد و توسع هب يرفاه اقتصاد شیو افزا یجهت باال بردن مشاغل محل

 تیبا محدود ياقتصاد يها بخش گریکه امکان توسعه د یدر مناطق در نقاط مختلف جهان قرار گرفته است، خصوصاً يا منطقه

از  یبیش از نیم جهانمناطق  یو کوتاه مدت بودن دوره آن در بعض یواقعیت فصل رشیبا پذ یرو به رو است حت یاساس

 النیاستان گ در یورزش يگردشگر ياساس توسعه بعد اقتصاداین  بر .شود یتامین م قیطر نیاز ا یسالیانه جوامع محل درآمد

که  دهد یپژوهش نشان م نیحاصل از ا جینتا یول، داشته باشد زبانیجامعه م يبرا ياز لحاظ اقتصاد یفراوان يایمزا تواند یم

 یورزش يکه گردشگر دهد ینشان م نیاندارند و  یچندان تیرضا یورزش يردشگرگ ياز توسعه اقتصاد یمحل و زبانیجامعه م

هنوز به  یورزش يگردشگر يمعتقدند که بعد اقتصاد یمردم محل نداشته و يریاستان سود چشمگ نیا یمردم محل يبرا

 يمنطقه گردشگر نیا ر درحضو از ورزشی گردشگران مقابل در اما است؛ نکرده رشد چنان است و آن دهیخود نرس داریتوسعه پا

 تیمورد رضا داریبه آن سطح از توسعه پا یورزش يگردشگر يدارند و معتقدند که بعد اقتصاد یکاف تیرضا ياز لحاظ اقتصاد

 .است دهیگردشگران رس

 در یمورد بررس يها انجام شده است اما شاخص يحوزه گردشگر در يدر خصوص توسعه بعد اقتصاد یقاتیاگرچه تحق

ساکنان،  دگاهینشان دادند که از د) 1386( همکاران زاده و یقلیعل مثالعنوان ه ب ،با مطالعه حاضر متفاوت است قاتیآن تحق

 شیافزا رینظ یطیو مح ياقتصاد یو درآمد و اثرات منف یشغل يها فرصت شیافزا رینظ یمثبت ياثرات اقتصاد يگردشگر

 ياقتصاد یمنف اثراتساکنان  دگاهیبراساس د نیهمچن. ب شده استرا موج نیزم متیکاذب ق شیکاال و خدمات افزا متیق

بر نظرات  يدییتا زیمطالعه حاضر ن افتهی. دارد یمیرابطه مستق يکارکرد گردشگر زانیم  ای يبا رشد گردشگر یطیو مح

  . است) 2016(و همکاران  یهالپنو  )1390( فرد ی، صالح)1392( یکرباس همچون یصاحب نظران

-یرابطه با بعد اجتماع در زبانیو جامعه م یگردشگران ورزش دگاهید نیپژوهش نشان داد که ب نیاز ا حاصل جینتا

 یجامعه، گردشگران ورزش دو نیانگیوجود دارد؛ و براساس م يدار یتفاوت معن یورزش يگردشگر داریتوسعه پا یفرهنگ

توسعه  زانیم یدهد که جامعه محل ینشان م نیا ت واس کتریزدن داریبه توسعه پا یفرهنگ-یمعتقدند که بعد اجتماع شتریب

چون  ینظران صاحبکه با مطالعه  داند ینم داریرا در حد توسعه پا النیاستان گ یورزش يگردشکر یاجتماع -یبعد فرهنگ

د که نشان دادن) 2016( همکاران رو و هیکارن نهیزم نیا در .همخوان است) 1386( ییروزجایو ف) 1390( يپور و احمد جمعه

 ژهیبه و یمنف راتیتاث ادیبه احتمال ز یمحل دوگانه است و ساکنان یورزش يتوسعه گردشگر ،یفرهنگ - یاجتماع راتیتاث

ممکن است در  نیکنند، که ا یرا درك م تیکنندگان و عدم امندیاز حد بر امکانات موجود، رفتار نامناسب بازد شیفشار ب

از  یتیحمل و نقل مقصد به منظور اجتناب از نارضا تیکننده، با توجه به ظرفدیبازداقدامات، با محدود کردن حجم  ریسا انیم
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 جادیا ،يورود نهیبه مقصد با پرداخت هز یاقدامات عبارتند از محدود کردن دسترس نیاز ا ییها نمونه. باشد دیساکنان مف

 ییفضا یمربوط به پراکندگ داریپا تیریمد يها وهیش گریاز د که دیبازد يهمراه برا ییکننده درخواست راهنمادیمجوز بازد

توسعه  ،یفرهنگ دگاهیکردند که از د انیب) 2015(همکاران  اندرسون و نیهمچن. است یجتماعا یکنندگان و آگاهدیزمان بازد

. دارد یو انسجام اجتماع یسرگرم يها فرصت جادیمقصد و ا يجذاب برا ریتصو کی جادیدر ا ینقش مهم یورزش يگردشگر

 تیبا اهم یمحل يها از جمله حفظ سنت ،یفرهنگ راثیرا در ارتقاء فرهنگ و حفظ م يگردشگر ییاز محققان توانا یبرخ

و نحوه تماس  یاز فرهنگ محل دکنندگانیبه اطالعات ارائه شده به بازد يا ژهیتوجه و دیبا نه،یزم نیحال، در ا نیبا ا. دانند یم

که  دممکن است سبب شو نیشود، ا تیریمد یبه درست یفرهنگ یاجتماع يهاوهیش نیاگر چن. ردیصورت گ دکنندگانیبا بازد

از  یپژوهش گردشگران ورزش نیا جیکنند که براساس نتا یزندگ زبانیبا حفظ غرور بخواهند در مقصد و جامعه م نیساکن

دارند و  تیرضا یمحل نیکناز سا شتریداشته است ب النیدر استان گ یورزش يگردشگر یاجتماع -یکه بعد فرهنگ يا توسعه

 جیدر نتا ییها اما الزم به ذکر است که تفاوت. است کترینزد يداریبه پا یزشور يگردشگر یفرهنگ -یمعتقدند که بعد اجتماع

و مناطق  يآمار يها ، روشیمورد بررس يها تفاوت در مولفه دیکه شا خورد یبه چشم م قاتیتحق گرید جیپژوهش حاضر با نتا

  . دباش يگردشگر

 یطیمح ستیرابطه با بعد ز در زبانیو جامعه م یگردشگران ورزش دگاهید نیپژوهش نشان داد که ب نیحاصل از ا جینتا

 شتریب یجامعه، گردشگران ورزش دو نیانگیوجود دارد؛ و براساس م يدار یتفاوت معن یورزش يگردشگر داریتوسعه پا

مناظر و منابع  ژهیو بو ستیز طیتوجه داشت که مح دیبا و تاس کترینزد داریبه توسعه پا یطیمح ستیمعتقدند که بعد ز

نشان دادند که اثر ) 1390(همکاران  و یعزم زین نهیزم نیا هستند و در یورزش يدر توسعه گردشگر یعوامل مهم ،يا منطقه

که براي  تندداش می مورد مطالعه کمتر از خود مردم محلی بوده است و بیان يتخریبی گردشگران براي محیط زیست روستا

از طرفی معتقد بودند که حضور گردشگران تاثیر . اهالی محلی مورد توجه قرار بگیرند دیحل مشکل زیست محیطی ابتدا با

داري که  توان از رابطه معنی قابل توجهی بر مسئوالن براي توجه بیشتر به مقوله محیط زیست داشته است که این مساله را می

اثر گردشگري بر محیط زیست و دیدگاه آنان درباره تاثیر گردشگري بر توجه مسئوالن بر محیط  بارهن دربین نگرش پاسخگویا

 ستیکه بعد ز يا توسعه زانیاز م یمطالعه حاضر مشخص شد جامعه محل جیاز نتا نیبنابرا. زیست وجود داشته است، فهمید

که گردشگران  يداریمعتقدند که به آن سطح از پا ورند ندا یکاف تیداشته است رضا النیاستان گ یورزش يگردشگر یطیمح

، )1394( همکاران و ینیام همچون یبر نظرات صاحب نظران يدییتا زیمطالعه حاضر ن افتهی. است دهیبه آن معتقدند نرس

 گردشگريدر مناطق  يرشد کنترل نشده در گردشگر اعتقاد دارند که) 2020(و همکاران  ١هسو .است) 1387( یرضوان

با  ياگرچه گردشگر. کند یم جادیا ستمیو اکوس ی، جامعه شناساین مناطقاقتصاد  يرا برا يا ینیب شیپ رقابلیخطرات غ

 راتیتأث تواندمی يکند، اما توسعه گردشگر یکمک م مناطق توریستیبه اقتصاد و رفاه  ياقتصاد يها فراهم کردن فرصت

  . يگلخانه ا ي، زباله و گازهایآلودگ جادیجمله ا ، ازبه همراه داشته باشد یطیو مح یاجتماع یمنف

    تفاوت  ياقتصاد يها مولفه يبند تینظرات پاسخ دهندگان در رابطه با اولو نینشان داد که ب ژوهش حاضرپنتایج 

 يگذار هیو سرما یزندگ نهیهز و اشتغال، درآمد يها مولفه بیبه ترت زبانیجامعه م وجود دارد که براساس رتبه در يدار یمعن

 يگذار هیو سرما یخدمات رفاه وشد، آمد و یدسترس يها ب مولفهیجامعه گردشگران به ترت در نیو همچن ياقتصاد تیتقو و

 نهیزم نیا در. پوشیده نیست یآن بر جوامع بر کس يو تاثیرات اقتصاد یورزش گردشگري اهمیت امروزه. اند شده يبند تیاولو

 یبا بار عامل مدسطح اشتغال و درآ شیکه افزا نشان دادند ياقتصاد هاي مولفه يبند تیدر اولو) 1394( همکاران و دیجاو

صاحبنظران  دگاهید دومین متغیر مهم از82/0 یبا بار عامل دیجد یشغل يها کسب و کار و فرصت جادیا و ریمتغ نیاول 86/0

منطقه،  کیدر  یند که با حضور گردشگران ورزشها، پاسخ دهندگان اظهار داشت افتهی نیبا توجه به ا. است يورزش و گردشگر

 نیهمچن. کند یم جادیا یساکنان محل يساخت و ساز و حمل و نقل را برا ،یاز جمله، خرده فروش يادیز یشغل يها فرصت

                                                             
1- Hsu 
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 یکه طبیع. بود یمورد بررس يمثبت اقتصاد يرهایسومین متغیر مهم در بین متغ نانیکارآفر يفرصت برا جادیو ا شیافزا

 دهند و از یرا از دست نم یورزش يدر گردشگر جودمو يها ها و ظرفیت بخصوص پتانسیل یهر زمینه و فرصت نانیکارآفر است

الزم را انجام  يها يزیر آن برنامه موجود در يها ظرفیت يبرا نانیصنعت با درآمد باال است، کارآفر کی يکه گردشگر ییآنجا

 یورزش يرگردشگ يمثبت اقتصاد ياز متغیرها گرید یکی 68/0 یبا بارعامل یرزشو يگردشگر يها از برنامه تیحما دهند، یم

 .بود نظرانصاحب دگاهیکم اهمیت از د ياز متغیرها یکی يمتغیر در میان عامل مثبت اقتصاد نیبر جامعه میزبان بود که ا

و اطالع  یورزش يباره تاثیرات گردشگرتبلیغات در و یمتغیر را بتوان به دلیل، کمبود اطالع رسان نیدلیل اهمیت کم ا دشای

اشتغال کاذب در  ياقتصاد یدر بین مولفه اثرات منف نیهمچن .آن و کاهش مشارکت مردم دانست يهاتیکم مردم از مز

 یتاثیر منف نیبیشتر 86/0 یبا بار عامل یورزش يبودن گردشگر یآن به علت فصل پس از يو بیکار يگردشگر دادیزمان رو

 نیهمچن. مشکالت در جوامع گردد وزتواند موجب بر یامر م نیدهندگان را نشان داد که ا پاسخ دیاز د یورزش يگردشگر

 يحاصل از گردشگر ياقتصاد یدومین عامل تاثیرگذار منف76/0 یبا بارعامل یمسکن و مراکز اقامت يقیمت و اجاره بها شیافزا

 .پاسخ دهندگان بود دگاهیاز د یورزش يگردشگر یین اثر منفقیمت کاال و خدمات سوم شیتورم و افزا تیدر نها و یورزش

مورد  يها تفاوت در مولفه دیکه شا خورد یبه چشم م گرید قاتیتحق جیپژوهش حاضر با نتا يبند تیاولو در ییها تفاوت

 یصاحب نظرانبر نظرات  يدییتا زیمطالعه حاضر ن افتهی. باشد يمناطق گردشگر يجامعه آمار ای و يآمار هاي روش ،یبررس

  .است )2016(و همکاران  وه ری، کارن)1387( ین، رضوا)1386( زاده و همکاران یقلیعل همچون

تفاوت  یفرهنگ-یاجتماع يها مولفه يبند تیدهندگان در رابطه با اولو نظرات پاسخ نینشان داد که ب ژوهش حاضرپنتایج 

توسعه  ،یآگاه مشارکت، آموزش و ،يمند تیرضا يها مولفه بیترتبه  زبانیجامعه م وجود دارد که براساس رتبه در يدار یمعن

 ،يمند تیرضا يها مولفه بیجامعه گردشگران به ترت در نیو همچن یرفاه اجتماع و تیخدمات، فرهنگ و امن امکانات و

 در یفرهنگ-یاجتماع يها مولفه يبند تیدرخصوص اولو یقاتتحقی اگرچه. اند شده يبند تیاولو تیفرهنگ، مشارکت و امن

نستیکو و . با مطالعه حاضر متفاوت است قاتیآن تحق در یمورد بررس يها انجام شده است اما شاخص يحوزه گردشگر

 دهیپد شیتواند باعث افزا یممناطق گردشگري شدن گردشگران به ساکنان  کی، نزدقتیدر حقمعتقدند ) 2020( ١ماسلی

. جرم شودمرتبط با  يها دهیپد شیافزا نیو همچن یاخالق يارهایمع ،یسنت یرفتن سبک زندگ نی، از بتغییرات فرهنگی

-یاجتماع یاثرات مثبت و منف يدارا یکردند که حضور گردشگران ورزش انیب) 1393( و حسنوند يروزآبادیمثال ف نوانبع

 انیدر م یهویت يها ایجاد تعارض ،يریتوان به افزایش نزاع و درگ یم یفرهنگ-یاجتماع یاثرات منف که در است یفرهنگ

جهت انجام  یزنان و دختران روستای يبرا تیکاهش امن از گردشگران، یو مدگرای یدگراییتمایل به تقل ،یجوانان روستای

بخاطر ورود افراد خالفکار به منطقه، افزایش جرم و جنایت، افزایش  رامنیغ يبه وجود آمدن فضاها ،يکشاورز هايتیفعال

کاهش  ،یسنت هايمشارکتدر سطح روستا شده است، کاهش  ازهایجدید یا فران يازهاین يث القاتوقعات و انتظارات که باع

 اشاره ها و گویش یدر زبان محل رییگناه و تغ زانینسبت به گذشته، افزایش م یروستای هاي خانواده نیاعتماد و کاهش روابط ب

موارد  زا یبه حفظ و در بعض انیروستای شتریب زهیالقه و انگع ،زندگی يازهایدر ارتباط با ن شتریب یایجاد آگاه نهمچنی. کرد

و سطح سالمت و  یزندگ نسبت به مسائل روز، بهبود شرایط یافزایش آگاه ،یاجتماع افزایش سرمایه ،یآداب و رسوم محل ایاح

در  يبه ماندگار یتگکاهش مهاجرت به شهر و افزایش دلبس ان،یگردشگران و روستای انیم یمبادله فرهنگ ان،یآموزش روستای

مطالعه  جینتا. باشد یمنطقه م از آثار مثبت حضور گردشگران در یسایر نواح یبا نحوه زندگ ممرد یمنطقه، ایجاد امکان آشنای

است که نشان دادند ) 2015( لهمان و کامیو و) 2012(همکاران  و کیهالی، م)2006( اایکاریس و يوچ جیبر نتا يدییحاضر تا

به حداکثر  يکه برا یاقدامات. کند لیمهم تبد دافآن منطقه را به اه نیساکن يتواند اهداف گردشگر یم یورزش يگردشگر

) 1: (دهد عبارتند از یجامعه را ارتقاء م یورزش يگردشگر داریپا ۀتوسع یفرهنگ است و از نظر يضرور راتیتأث نیرساندن ا

                                                             
1- Nesticò & Maselli 
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با  بارزهم) 3( یغرور ساکنان محل شیافزا )2( یورزش يت گردشگرو ارائه خدما يزیر در برنامه یمشارکت جامعه محل جیترو

درصد  نیتضم) 5( يگردشگر يایعادالنه مزا عیاز توز نانیاطم) 4( یورزش يگردشگر قیاز طر یاجتماع يو انزوا تیمحروم

) 7(دستمزد مناسب و ارائه  یوقت و فصل مهیبا به حداقل رساندن مشاغل ن یشغل تیرضا نیتضم) 6( یاز اشتغال محل یباالئ

 يدادهایپس از رو یحت رد،یمورد استفاده قرار گ نیکه ممکن است توسط ساکن یامکانات تنها در صورت ينگهدار ای جادیا

که گردشگران نگاه  زمانی پایدار ساحلی بیان کردند کهدر خصوص عوامل موثر بر گردشگري ) 2020( ١لیو و جانگ .یورزش

صد ارفتارها را در مقاین توان  یم بروز دهند ورا  این رفتارهادارند  لی، آنها تماداشته باشند انهمتمدن يبه رفتارها یمثبت

 تیمتمدن هستند، احتماالً احساس مسئول یستیتور يکه متوجه عواقب مثبت رفتارها یگردشگران. فعال کرد يگردشگر

  .کرد تیمتمدن را هدا یستیتور يکرد و رفتارها کیتوان تحر یآنها را م یدارند و تعهدات اخالق بیشتري

تفاوت  یطیمح ستیز يها مولفه يبندتیدهندگان در رابطه با اولو نظرات پاسخ نینشان داد که بژوهش حاضر پنتایج  

 یزگیپاک بهداشت و ،یطیمح ستیز یآگاه يها مولفه بیبه ترت زبانیجامعه م وجود دارد که براساس رتبه در يدار یمعن

منابع و بهداشت  ،ییبایز ،یآگاه يها مولفه بیبه ترت رانجامعه گردشگ در نیهمچن و یو آلودگ طیمح حفظ منابع و ط،یمح

 قاتیدر تحق یعیحفظ منابع طب تیکردند که اهم انیب یپژوهش در )2014( و همکاران گویپر الیبون .اند شده يبند تیاولو

 يهاتیفعال ریبا سا سهیدر مقا یورزش يگردشگر يهاتیفعال دیشد یوابستگ لیبه دل دیمشهود است، شا اریبس يگردشگر

 راتیتاث نیشتریآنها در خارج از منزل قرار دارند، ب اکثرکه  نیو ا یعیطب يها طمحی به هاآن یبا توجه به وابستگ ،يگردشگر

 يداریاز پا نانیاطم يشده است، برا یطراح راتیتأث نیاز ا يریجلوگ يکه برا یاقدامات نیبنابرا. کنند یم جادیرا ا یمنف

 یکه فشار اضاف یبالقوه منف راتیدر مورد تاث شتریب یکردند که آگاه انیب) 2016( رو و همکاران هیکارن .مطلوب است یطیمح

از محققان را به  یکند، برخ یکم م يگردشگر یورزش يها تیفعال نهیچشم انداز در زم ریمنابع و ارتباطات چشمگ يرا از رو

از منابع مانند هوا،  ادیو استفاده ز یاز آلودگ. کرده است بیترغ انکنندگ رشد و تعداد شرکت يها براتیدمحدو دهیاز ا تیحما

که  ییهاياستراتژ بیتصو یعنیاجتناب شود،  دیبا زین يگردشگر يهاتیفعال ریو سا یورزش يها تیفعال لیبه دل يآب و انرژ

شکننده و مقصد  يها در مکان وصاًو استفاده از منابع مخص تیفیرت بر کحفظ و نظا يبرا ییها اقدامات و برنامه يشامل اجرا

 )1393( و حسنوند يروزآبادیف نهیزم نیا در نیهمچن .استمهم  اریدر معرض خطر است، بس يها از گونه يادیبا تعداد ز

. کنندمی وارد هاآن ستیز طیاست که به مح ییهابیاز حضور گردشگران بخاطر آس یساکنان محل یتینشان دادند که نارضا

 در عاملی خود این که است بوده منطقه رودخانه شدن آلوده و ها وجود زباله یمردم محل از یمیعظ لیکه دغدغه خ بطوري

 ها، باغات، رودخانه، چشمه: مانند یعیاز منابع طب يحفظ و نگهدار ،یزگیمردم روستا نسبت به پاک شتریب یآگاه جهت توجه و

که  خورد یبه چشم م قاتیتحق گرید جیمطالعه با نتا نیا يبند تیاولو در ییها اگرچه تفاوت. شده است... و  جانوران اهان،گی

به طور کلی با توجه به  .باشد يجامعه آمار و يمناطق گردشگر ای و یمورد بررس هاي مولفه ،يآمار يها روش تفاوت در دیشا

در جهت اثر بخشی فعالیت هاي مربوط به گردشگري ورزشی  موثري و هاي جدنتایج حاصل از این پژوهش الزم است تا گام

با توجه به . مناطق گردشگري ورزشی استان گیالن انجام گیرد که پاره اي از این راهکارها عملی به شرح زیر می باشد

ان  تشکیل پیامدهاي زیست محیطی و آسیب هاي احتمالی ناشی از حضور و فعالیت گردشگران ورزشی براي جامعه میزب

جهت تعمیق ارتباط جامعه میزبان با گردشگران ورزشی جهت اطالع رسانی و ) سمن ها(کارگروهها و سازمان هاي مردم نهاد 

آگاهی بخشی در مورد حفظ محیط زیست، احترام به آداب و رسوم جامعه محلی، حفظ نظم و امنیت یکی از راههاي موثر در 

همچنین ایجاد تشکل ها و واحد هاي اقتصادي محلی جهت درگیر کردن . می باشد توسعه گردشگري ورزشی در این مناطق

جهت برخورداري بیشتر ... بیشتر جامعه محلی در فعالیت هاي گردشگري ورزشی مانند راهنمایان محلی، فروشندگان خرد  و 

شی یک پیشنهاد مهم در این زمینه جامعه میزبان از مزایاي اقتصادي و همچنین اشتغال مربوط به فعالیت هاي گردشگري ورز

افزایش جلوگیري از  ،تنوع بخشی و چند بعدي کردن برنامه ها و فعالیت ها جهت جذب بیشتر گردشگران ورزشی .می باشد

                                                             
1 - Liu & Jang 
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جامعه محلی ناشی از حضور گردشگران ورزشی مانند افزایش بی رویه قیمت زمین ها و کاالها که بی رویه زندگی  هزینه هاي 

 ها آزمودنیاز  یبعض ياستقبال و همکار عدم.  می باشد ي عملیاز دیگر راهکارها وجب نارضایتی جامعه محلی شودمی تواند م

تر و از  در سطح گسترده يمحدوده جامعه آمارشود  یم شهادیپ. ژوهش حاضر بودپهاي  از محدودیت پرسشنامه لیجهت تکم

  .شود یبررس یاسینظر بعد س از یزشور يتوسعه گردشگر، همچنین گردد يگردآور یابعاد مختلف
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