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 (1392/  02 / 20، تاریخ تصویب :   1391/ 11/  05)تاریخ دریافت :  

 

 
 

 
 چکیده

ستراتژی های مهم تجاری و اقتصادی  جهت درآمد، اشتغال و توسعه زیرساخت ها امروزه گردشگری ورزشی به یکی از ا

هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری، کارشناسان تربیت بدنی  برای اکثر کشورها تبدیل شده است. 

ستان گلستان بود. جامعه و گردشگران ورزشی در مورد اثرات توسعه توریسم ورزشی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در ا

نفر  74نفر کارشناسان تربیت بدنی و   90نفر کارشناسان گردشگری و آژانس های مسافربری،  53نفر)  217آماری تحقیق 

گردشگر ورزشی( بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطالعات، از پرسشنامه محقق 

برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون خی دو( بهره گرفته  (.α= 83/0ساخته  استفاده شد)

بین توسعه گردشگری ورزشی و افزایش نتایج نشان داد که . انجام گردید SPSSشد. محاسبات آماری توسط نرم افزار 

2= 9/185درآمد )
χ ،01/0 P< 2=  6/135)( و  ایجاد اشتغال

χ ،01/0 P<  ) .رابطه معنی داری وجود دارد 

 

 : کلیدی هایواژه

 .گردشگری ورزشی، رویداد ورزشی،  اشتغال، درآمد، اثرات اقتصادی
 

                                                           

  - : 09119784540 نویسنده مسئول : تلفن Email:hamid_zitonly@yahoo.com                                                                      
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 مقدمه

گردشگری ورزشی یک صنعت پویا و در حال رشد 

است و به یکی از استراتژی های مهم تجاری و اقتصادی 

بر بازسازی اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری و 

خصوص مناطق دورافتاده جهت ایجاد درآمد،  روستایی، به

اشتغال و توسعه زیرساخت ها برای اکثر کشورها تبدیل 

 . سوارت و بابشده است
(،  توسعه توریسم 2007)1

ورزشی و برگزاری رویدادهای مهم ورزشی و رشد آن 

عالقه تعداد زیادی از کشورها و مقامات را بر انگیخته 

د جوامعی برای است. همه کشورها در تالش هستن

برگزاری رویدادهای مهم ورزشی و جذب گردشگران مهیا 

سازند تا بتوانند سهم وسیعی از این فعالیت اقتصادی را از 

 23. سولبرگ و پروس(3،6)آن منطقه و کشور خود سازند

(، میزبانی بازی های المپیک و جام جهانی فوتبال 2007)

و  و رویدادهای مهم ورزشی یک فرصت منحصر بفرد

مزیت بالقوه اقتصادی با جذب تعداد کثیری از تماشاگران 

شوند به این علت  ها به شهر میزبان محسوب می و توریست

اکثر کشورها برای میزبانی این رویدادها رقابت شدیدی 

(،  توسعه توریسم ورزشی و 2006) 4. ماتوس(10) دارند

به  ای ورزشی به طور فزاینده مهم رویدادهایبرگزاری 

گردشگری با هدف باال استراتژی وان بخشی از یک عن

بازسازی شهری و توسعه صنعت  و شهروجهه بردن 

همچنین تحقیقات . (5،8) در ارتباط استگردشگری 

یت آمیز موفق نشان داده اگر رویدادهای مهم ورزشی

جدید از و هویت مثبت یک تصویر انعکاس توانایی  باشند

پیامدهای طوالنی مدت اجتماعی و  را دارند و شهر

اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیادی بر منطقه 

(، بر 2009) 5(. کاشیماتی و داوسن10) ایجاد می کنند

                                                           

1 . Swart & Bob 

2 . Solberg & Preuss 

3. Solberg & Preuss  
4 . Matos 

5. Kasimati & Dawson  

درصد 43اساس تخمین های سازمان گردشگری جهانی، 

وابسته به صنعت  2010شغل های جهان تاسال 

،  2005تا  1997گردشگری خواهند شد . برای مثال از 

درصد در رشد 3/1گردشگری ورزشی یک افزایش ساالنه 

های  ناخالص داخلی به بار می آورد که ناشی از فعالیت

اقتصادی در خصوص  برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی 

 درصد در سال کاهش می یابد9/1است و بیکاری تا 

مطالعات نشان می دهند که گردشگری ورزشی (. 4،6)

 مهمترین بخش توسعه یافته صنعت توریسم است

(. به طوری که  به عنوان یک عنصر تجارت 2004)چالیپ،

تریلیون  دالر برای  5/4 چند میلیاردی در جهان با ایجاد

صنعت گردشگری و تورهای جهانی در نظر گرفته شده 

(. توریست ها یک منبع مهم در آمد و اشتغال 4) است

برای افراد ناحیه میزبان هستند. اکثر مقاالت منتشر شده 

در مورد دوره های بازی المپیک عمدتاً بر مزیت های 

ها، بازسازی دائمی مناسب مثل توسعه تسهیالت و زیر بنا

شهرها، اعتبار بین المللی، رشد گردشگری، بهبود رفاه 

عمومی، فرصت های اشتغال بومی و اشتغال زایی تمرکز 

( یک نمونه از مزایای 2002) 6. ساناهیا(2،4) اند کرده

طوالنی مدت میزبانی رویدادهای مهم ورزشی، المپیک 

داد.  ارائه 2002بارسلونا را بعد از ده سال در سال  1992

افزایش تقریبا صد درصدی در ظرفیت هتل ها،  1 -جدول

 2001تعداد گردشگران و تعداد اقامت های شبانه در سال 

را  1990در مقایسه با وضعیت پیش از بازی ها در سال 

درصد به  71نشان می دهد. متوسط اقامت در اتاق نیز از 

درصد افزایش پیدا کرد. عالوه بر آن متوسط مدت  84

 . (2،9) روز افزایش یافت 17/3روز به  84/2ن از ماند

در رده ی یازدهم جذب  1990بارسلونا در سال   

در رده ی  2002توریست در اروپا قرار داشت و در سال 

 .(.2،9)  ششم جای گرفت

                                                           

6. sanahita 
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مزایای  اقتصادی بلند مدت گردشگری المپیک بارسلونا  - 1جدول   

2001 1990  

خت ها(ظر فیت هتل)ت 18567 34303  

 تعداد گردشگران 1732902 3378638

 تعداد اقامت شبانه 3795552 7969496

 متوسط اقامت در اتاق)درصد( 71 84

3.17 84/2  متوسط ماندن 

 گردشگر از مبدا )درصد(  

31.3 2/51  اسپانیا 

39.5 0/32  اروپا 

29.2 8/16  سایر مناطق)آمریکا، ژاپن، امریکای التین( 

(2002گردشگری بارسلونا و ساناهیا) منبع : سازمان  

 

شواهد ارائه شده در باال نشاان مای دهاد کاه رویاداد      

ورزشی مهم می تواند اثر اقتصادی مهمی در اقتصاد محلی 

شهرهای میزبان به وجود آورد. با توجه با تحقیقات انجاام  

شده در این زمینه کشور ایران یکی از ده کشور اول جهان 

گردشاگری اسات واز لحاان تناو       از نظر جاذابیت هاای  

زیستی وتنو  جاذبه های طبیعی رتباه پانجم رادر جهاان    

از معادود کشاورهایی اسات کاه تواناایی      و  دارا می باشاد 

منحصر به فردی را در زمینه های مختلف توریسم ورزشی 

جهت اشتغال و درآمدزایی  دارد که در زیر مجموعه طبقه 

یست است. این ماوارد  بندی ها از موارد نادر در جذب  تور

می توانند شامل توریست نواحلی ساحلی، توریست نواحی 

آب گاارم و سااالمتی، ورزشااهای زمسااتانی، کوهنااوردی،  

توریست  بیابان گردی، سافرهای ماجراجویاناه، توریسات    

جلگه های مرتفع و اکوتوریست، کنفاران،، کشاتی هاای    

گردشگری و توریست مسابقه های کرجی، توریست گلف و 

 شاهرهای و گلساتان   اساتان میاان  درایان   باشد.  ه میغیر

، ساااحلی بکاار ،یااک منطقااه طبیعاای کااه در توانمنااد آن

وجاذباه هاای   طبیعات جاادویی   باا   د کوهستانی قرار دارو

فاراوان، معاروف باه گنجیناه اکوتوریسام ایاران و اسااتان       

جاذبه فرهنگی  500یکصد اثر زیارتی شاخص و آبشاران و 

در اشاتغال و   فراوانای  ورزشی گریگردشتوسعه از توانایی 

هاای طبیعای    از نظار جاذباه   .اسات برخاوردار  درآمدزایی 

ای  ای و جلگاه  گلستان باه ساه بخاش کوهساتانی، دامناه     

مدیتراناه   تقسیم شده و از نظر آب و هاوایی دارای اقلایم   

 .اسااتای ، نیمااه خشااک ، نیمااه مرطااوب و مرطااوب    

تجماع  ی توریسم ورزشاز نظر استانازخصوصیات مهم این 

.مانناد    در یاک مکاان مای باشاد     های زیبای خلقت جلوه

دریای خزر وجزیره آشوراده وسواحل نزدیک باه کوههاای   

، منااطق نیماه بیاباانی    هاای هماوار   ها و دشت ، جلگهالبرز

 ، تاالبهاا و سادهای پارآب   هاا  دریاچاه  ،ها  ، رودخانه وسیع

وهزاران جاذبه دیگرکه قابلیت گسترش هر نو  ورزشای را  

درهار زماان از فصاول     موجاب شاده   مکان پذیر ساخته وا

بااه ورزشااهای متنااو  هااای مختلااف آن  در گوشااهسااال 

وجاود ورزشاهای سانتی از     همچنین .وگوناگونی پرداخت

جمله اسب سواری باا ساه میادان ملای وباین المللای باا        

برگزاری مسابقات جذاب ودیدنی اسب دوانای ، همچناین   

والیبال که هزاران نفر را وجود ورزشهای پرطرفدار از جمله 

از تمام نقاط کشور حتی کشورهای همسایه  به خود جلب 

کرده از جایگاه ویژه ای از نظر پتانسیلهای بالقوه و بالفعال  

. توریسم ورزشی در کشور حتی در جهان برخاوردار اسات  
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در این نواحی که فعالیات هاای قهرماانی و ورزشای یاک      

تواند توریست های  بخش از فرهنگ آنهاست،  مطمئناً می

بین المللی و بومی را جذب کرده تا در آمد افاراد افازایش   

یابد و در همان زمان ، بیکاری و نار  تاورم باه حاد اقال      

(. از اینرو، پژوهش کنونی در تالش به پاسا  ایان   1برسد)

سئوال است: تا چه میزان توساعه گردشاگری ورزشای بار     

 گذارد. تأثیر میایجاد اشتغال و درآمد زایی  در گلستان  

 

 روش تحقیق  
روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نو  پیمایشی است. 

هاادف از تحقیااق حاضاار بررساای دیاادگاه کارشناسااان    

گردشگری و  آژان، های مساافربری، کارشناساان تربیات    

بدنی و گردشگران  در مورد تاثیر  توسعه صنعت توریسام  

لساتان  ورزشی  بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در اساتان گ 

 بود.  

نفار کارشناساان    53نفار )   217جامعه آماری تحقیق

نفار گردشاگر،    74گردشگری و آژان، هاای مساافربری ،   

در ایان تحقیاق باه    نفر  کارشناسان تربیت بدنی( بود. 90

گردشاگری  علت  محدود بودن جامعه آماری کارشناساان  

بر اساس در دسترس باودن انتخااب شادند در حاالی کاه       

بیت بدنی و گردشگران  با استفاده از نموناه  کارشناسان تر

 گیری ساده تصادفی گزینش شدند . 

روش گردآوری اطالعات به  شکل میدانی بود. ابزار 

گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. پ، از 

بررسی کتاب های دانشگاهی، پایان نامه ها، مقاالت متعدد 

شی، صاحب علمی و نظرخواهی از استادان مدیریت ورز

نظران و کارشناسان توریسم ورزشی، فهرستی از مهم 

ترین متغیرهای مرتبط با موضو  توریسم ورزشی و اثرات 

اقتصادی توسعه توریسم تهیه شد که روایی صوری و 

محتوایی آن توسط گروهی از استادان صاحب نظر 

دانشگاهی تأیید شد. پ، از اصالحات، پرسشنامه نهایی 

ارزشی لیکرت با دامنه) بسیار  5یاس سئوالی با مق 22

( برای مطالعه راهنما  تنظیم شد. 5تا بسیار زیاد =  1کم= 

پرسشنامه توسط نمونه های  30در یک مطالعه راهنما، 

تحقیق تکمیل و پ، از تجزیه و تحلیل آنها، پایایی 

 پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونبا 

(83/0 =α) رسشنامه تحقیق از دو بخش برآورد شد. پ

 پرسش اطالعات فردی 5تشکیل شده بود. بخش اول با 

)سن، جن،، شغل، مدرک تحصیلی، تاهل( را جمع آوری 

رتبه ای  5پرسش در مقیاس  22می کرد و بخش اصلی با 

پرسش آن مربوط به اثرات اقتصادی توسعه  8لیکرت که 

 توریسم ورزشی بود.

ایان پاژوهش از آماار     برای تجزیه وتحلیال داده هاای  

توصیفی)میانگین، انحراف معیار، فراوانی ودر صد فراوانی ، 

نمودار وجدول فراوانای ودرصاد فراوانای(و  بارای بررسای      

میزان همبستگی بین متغیرهاا کاه کیفای بودناد از روش     

آماااری ناپارامتریااک )آزمااون خاای دو( بهااره گرفتااه شااد 

 (SPSS وهمچنین بارای محاسابه داده هاا از نارم افازار     

 استفاده شد.
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 فراوانی آزمودنی ها  -1 تحقیقهای  نتایج و یافته

 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها 2جدول 

 

  درصد 7/73درصد زن و  3/26بررسی کنونی شامل 

 درصد 7/31سال بود. بعالوه  33مرد با میانگین سنی 

درصد   3/68دیپلمه و فوق دیپلم بودند در حالی که 

 . تحصیالت لیسان، و فوق لیسان، داشتند 

 

پاسخ به سوال : باتوجه به توانمندی های گردشگری ورزشی در استان گلستان ، چه میزان سرمایه گزاری جهت  -  3جدول 

 اشتغال و درآمدزایی  دراستان گلستان شده است؟(

 جمع کل گردشگران کارشناسان  تربیت بدنی  کارشناسان گردشگری 

 درصد راوانیف درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/4 10 4 3 5/5 5 8/3 2 خیلی زیاد

 7/8 19 1/8 6 8/7 7 3/11 6 زیاد

 4/24 53 23 17 6/25 23 5/24 13 متوسط

 8/48 106 50 37 7/46 42 9/50 27 کم

 5/13 29 9/14 11 4/14 13 4/9 5 خیلی کم

 0/100 217 0/100 74 0/100 90 0/100 53 جمع

13.3

24.4

62.3

موافق

میانگین

 یرموافق

 
 گروه ، در مورد اشتغال و درآمد زایی توریسم ورزشی در استان گلستان   3دیدگاه  -1شکل 

 

در باال  1و شکل  3گروه در جدول  3نتایج دیدگاه 

نشان دهنده این است که سرمایه گذاری زیادی در صنعت 

گردشگری ورزشی جهت اشتغال جوانان و درآمدزایی در 

وجه به توانمندی زیادی که در ناحیه استان گلستان با ت

 این زمینه وجود دارد ، نشده است.

 

 

 آزمودنی ها

درصد  زن فراوانی

 فراوانی

درصد  مرد

 فراوانی

 درصد فراوانی

 4/24 3/79 42 7/20 11 53 کارشناسان گردشگری

 1/34 3/74 55 7/25 19 74 گردشگران ورزشی

 5/41 70 63 30 27 90 کارشناسان  تربیت بدنی

 100 7/73 160 3/26 57 217 جمع
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. در پاسخ به سؤال : توسعه صنعت گردشگری ورزشی و افزایش مکان های تفریحی ورزشی دردریا وسواحل  4جدول شماره 

آن،کوه ها، بیابان ها ، دشت ها و مکان های مستعد دیگر استان گلستان، تا چه میزان ، زمینه اشتغال جوانان و مردم منطقه 

 را فراهم خواهد نمود؟(

 جمع کل گردشگران ورزشی کارشناسان تربیت بدنی  کارشناسان گردشگری 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 4/24 53 9/18 14 9/18 17 5/41 22 خیلی زیاد

 1/47 102 1/54 40 8/47 43 8/35 19 زیاد

 8/19 43 23 17 20 18 1/15 8 متوسط

 9/6 15 1/4 3 10 9 7/5 3 کم

 8/1 4 0 0 3/3 3 9/1 1 خیلی کم

 0 0 0 0 0 0 0 0 بدون پاسخ

 0/100 217 0/100 74 0/100 90 0/100 53 جمع

 

، در باال نشان  4گروه در جدول  3نتایج دیدگاه 

دهنده این است که توسعه صنعت گردشگری ورزشی  در 

استان گلستان با توجه به توانمندی زیاد در زمینه توریسم 

شتغال جوانان و مردم منطقه را ورزشی توانایی ایجاد ا

 دارد.

 

در پاسخ به سؤال : توسعه صنعت گردشگری ورزشی و افزایش مکان های تفریحی ورزشی دردریا  - 5جدول شماره 

وسواحل آن،کوه ها، بیابان ها ، دشت ها و مکان های مستعد دیگر استان گلستان، تا چه میزان ، بر افزایش درآمد مردم 

 اهد داشت؟(منطقه تاثیر خو

 جمع کل گردشگران  کارشناسان تربیت بدنی کارشناسان گردشگری  

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1/32 17 خیلی زیاد  22 4/24  13 6/17  52 24 

1/49 26 زیاد  45 50 45 8/60  116 5/53  

2/13 7 متوسط  17 9/18  10 5/13  34 6/15  

8/3 2 کم  5 6/5  6 1/8  13 6 

9/1 1 خیلی کم  1 1/1  0 0 2 9/0  

 0 0 0 0 0 0 0 0 بدون پاسخ

0/100 53 جمع  90 0/100  74 0/100  217 0/100  

 

، در باال نشان  5گروه در جدول  3نتایج دیدگاه 

دهنده این است که توسعه صنعت گردشگری ورزشی  در 

م استان گلستان با توجه به توانمندی زیاد در زمینه توریس

ورزشی نقش مثبتی بر افزایش درآمد مردم منطقه خواهد 

 داشت.
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در پاسخ به سؤال : توسعه ورزش سنتی سوارکاری در استان گلستان ، تا چه میزان توانایی ایجاد اشتغال  - 6جدول شماره 

 و درآمدزایی مردم منطقه را دارد؟

 لجمع ک گردشگران کارشناسان تربیت بدنی  کارشناسان گردشگری  

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/24 54 9/22 17 5/25 23 4/26 14 خیلی زیاد

 9/42 93 6/44 33 2/41 37 4/43 23 زیاد

 3/19 42 9/18 14 1/21 19 17 9 متوسط

 2/9 20 8/10 8 8/7 7 4/9 5 کم

 7/3 8 8/2 2 4/4 4 8/3 2 خیلی کم

 0/100 217 0/100 74 0/100 90 0/100 53 جمع

 






موافق

میانگین

 یرموافق

 
 گروه در مورد توانایی توسعه ورزش سنتی سوارکاری بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی مردم استان گلستان 3دیدگاه  - 2شکل 

 

،  بااال    2و شاکل   6گاروه در جادول    3نتایج دیدگاه 

 اری نشان دهنده این است که توسعه ورزش سنتی سوارک

 

توانایی زیادی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی ماردم اساتان   

 گلستان دارد.

 

 آزمون فرضیه های تحقیق

 بررسی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری ورزشی و اشتغال  -8و 7جدول 

 اشتغال فراوانی های مشاهده شده فراوانی های مورد انتظار

4/43 53 1 

4/43 102 2 

4/43 43 3 

4/43 15 4 

4/43 4 5 

 جمع کل 217 217

 

ارتباط بین توسعه 

 گردشگری و اشتغال

 نتیجه گیری سطح معنی داری درجة آزادی میزان کای اسکور

 رد فرضیه صفر 01/0 4 604/135
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داده های جداول فوق درماورد اشاتغال زایای    

نشان می دهد که آماره آزمون )خای دو محاسابه   

 و احتماال  4( باا درجاه آزادی   604/135شاده،  

خطا بزرگتر از مقدار بحرانی )خی دو جدول  01/0

(بوده  و بین فراوانای هاای مشااهده    28/13بوده، 

شده وفراوانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری 

وجااود دارد، بنااابراین فاارر صاافر رد ماای شااود 

درصد اطمینان فرضیه این تحقیق  99.درنتیجه با 

ن اشاتغال و  از نظر آزمودنی ها ماورد قباول و بای   

توسعه گردشگری ورزشی رابطه معنی داری وجود 

 .دارد

 

 

 بین توسعه صنعت گردشگری ورزشی و درآمد بررسی رابطه  -10و 9جدول 

 درآمد فراوانی های مشاهده شده فراوانی های مورد انتظار

4/43  52 1 
4/43  116 2 

4/43  34 3 

4/43  13 4 

4/43  2 5 

 جمع کل 217 217

 

بین توسعه ارتباط 

 گردشگری و درآمد

 نتیجه گیری میزان خطا درجه آزادی میزان کای اسکوار

972/185  4 P≤ 01/0  رد فرضیه صفر 

داده های جدول فوق درمورد درآمد نشان می دهد که 

با درجه  (972/185آماره آزمون) خی دو محاسبه شده، 

خطا بزرگتر از مقدار بحرانی  01/0و احتمال  4آزادی 

(بوده  و بین فراوانی های 28/13دو جدول بوده،  )خی

مشاهده شده وفراوانی های مورد انتظار تفاوت معنی داری 

وجود دارد بنابراین فرر صفر رد می شود . درنتیجه با 

درصد اطمینان فرضیه این تحقیق از نظر آزمودنی ها  99

مورد قبول و بین افزایش درآمد مردم استان گلستان و 

 گری ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد.توسعه گردش

 

 بحث  و نتیجه گیری 

بررسی رابطه بین توسعه صننعت گردشنگری    - 

ورزشی و اشتغال از دیدگاه کارشناسان گردشنگری،  

یافتاه هاای      کارشناسان  تربیت بدنی و گردشگران :

گروه حااکی از ایان اسات کاه      3پژوهش حاضر از دیدگاه 

ی در مکاان هاای مختلاف    توسعه صنعت گردشگری ورزش

زمینه های ایجاد اشتغال دائم ، فصلی ونیمه وقت را بارای  

 نیروی انسانی باا تخصاص کام وآماوزش متوساط فاراهم       

می آورد واز نر  بیکاری می کاهد و عالوه بر اشتغال هاای  

مستقیم در گردشاگری زمیناه اشاتغال در فعالیات هاای      

ختمانی ، دیگر در ارتباط با گردشگری همچون کارهای سا

تعمیرات ، کرایاه دادن اتومبیال ، دسات فروشای و نظیار      

اینها برای افراد بومی فراهم می سازد و باعث جلاوگیری از  

باین  نتایج نشان داد که  مهاجرت جمعیت بومی می شود. 

= 604/135)توسعه گردشگری ورزشی و  ایجااد اشاتغال    
2
χ  01/0و P<)   .5/71رابطااه معناای داری وجااود دارد 
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صد از آزمودنی ها توسعه صنعت گردشاگری ورزشای را   در

از بهترین وسریعترین راه های اشتغال مردم ذکر کرده اند. 

درصااد از آزمااودنی هااا  ورزش ساانتی    8/67همچنااین

سوارکاری را در  اشتغال مردم بومی استان گلساتان تاأثیر   

گذار و توانمند دانسته اند. همچنین یافتاه هاا نشاان مای     

به توانمندی های زیااد اساتان گلساتان در     دهد ، با توجه

زمینه توریسم ورزشای ، سارمایه گاذاری زیاادی در ایان      

زمینه صورت نگرفتاه واشاتغال جواناان را فاراهم ننماوده      

 ( ،1984است. این یافته ها باا نتاایج تحقیقاات ردفاوت )    

 (، 1996ناگااوا ، یاماگوشای و یومیکاو )     ، (1994سیبل ) 

( ، تاام  1998تورکو و ایشنهارت )( ، 1997راجک ویوری )

( ، 2002سااناهیتا )  ( ،2002(، گاان) 2000نویک وفاکنر )

کیم وپاتریاک   (  2005موسین )،  (2004هینچ و هیگام) 

کاشااایماتی و ( و 2007  ساااولبرگ و پاااروس ) (2005)

( در زمینااه اشااتغال مطابقاات دارد کااه   2009داوساان )

مختلاف ،  گردشگری توانسته برای زنان ومردان درسانین  

کارگران غیرماهر، اعضای اقلیت های مذهبی و افرادی کاه  

از نظر اجتماعی وضع مناسابی ندارناد شاغل ایجااد کناد.      

همچنین، گردشگری در آن دسته از حاوزه هاای صانعتی    

که در امکاناات اساتخدامی محادودی دارد، فرصات هاای      

شغلی فراهم می آورد. بنابراین، با ایجاد فرصت های شغلی 

طی که به دلیل های دیگری موجود نیست به بهبود در نقا

تعادل منطقه و جلوگیری از مهاجرت جمعیت بومی یااری  

 می رساند.

بررسی رابطه بین توسعه صننعت گردشنگری    -

ورزشی و درآمد از دیدگاه کارشناسان گردشنگری ،  

یافتاه هاای   کارشناسان تربیت بدنی وگردشنگران  :  

اکی از ایان اسات کاه    گروه حا  3پژوهش حاضر از دیدگاه 

توسعه صنعت گردشگری ورزشای در درآماد ماردم باومی     

استان گلستان  و بر توزیع  عادالنه ثروت و توسعه اقتصااد  

باین توساعه   نتایج نشاان داد کاه    محلی تأثیرگذار است.  

2=972/185) گردشااگری ورزشاای و افاازایش درآمااد  
χ  و

01/0 P< )  .از  درصاد  5/77رابطه معنی داری وجود دارد

آزمودنی ها توسعه صنعت گردشگری ورزشی را از بهتارین  

و سریعترین راه هاای درآمادزایی ماردم ذکار کارده اناد.       

درصااد از آزمااودنی هااا  ورزش ساانتی    8/67همچنااین 

سوارکاری را در  درآمدزایی مردم  باومی اساتان گلساتان    

تأثیر گذار و توانمند دانسته اند. همچنین یافته هاا نشاان   

با توجه به توانمندی های زیاد اساتان گلساتان    می دهد ،

در زمینه توریسم ورزشی ، سرمایه گذاری زیاادی در ایان   

زمینه صورت نگرفته است. این یافته ها با نتایج تحقیقاات  

، (1380( ، میرطالبیان)1380سرلک ) ( ، 1374رضوانی ) 

ناگاااوا ، یاماگوشاای و یومیکااو   ( ،1994کااوپر والکااوود ) 

 ( ،  سااینکلر واسااتبلر 1997جااک ویااوری ) ، را(1996)

( ، تورکاااو و 1997(  ، داساااول)1997( ، گااای )1997)

( ، همچناااین 2000( ، )ارباسااالی ) 1998ایشااانهارت )

کایم   (  2005موساین ) ( ، 2002(، ساناهیتا )2002گان)

( ، چالیااپ و کوسااتا ) 2005(، کسااین )2005وپاتریااک )

و  و کاشااایماتی (2007ساااولبرگ و پاااروس )( ،  2006

( در زمینه درآمد و تاأثیر مثبات اقتصاادی    2009داوسن )

توانساته  بارای دولات  ،    که توساعه صانعت گردشاگری    

مردماای کااه عمااال درگیاار فعالیاات هااای    هتلااداران  و 

را باه وجاود   بهره هاای اقتصاادی الزم   گردشگری هستند 

آورده مطابقت دارد. تحقیق کنونی بررسی تاأثیر توریسام   

ل و درآمدزایی  در استان گلستان از ورزشی بر ایجاد اشتغا

دیدگاه کارشناسان گردشگری، کارشناسان تربیت بادنی و  

گردشگران بود.  نتایج این تحقیق  منعک، کرد کاه نار    

ایجاد اشتغال و درآمدزایی با سرمایه گذاری در گردشگری 

ورزشی در استان گلستان در حداقل مقادار ممکان اسات    

اد کاه توساعه گردشاگری    .همچنین نتایج تحقیق نشان د

ورزشی مخصوصا توسعه ورزش سنتی ساوارکاری تواناایی   

 ایجاد اشتغال و درآمد زایی قابل مالحظه ای دارد .
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