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 استان مازندران بر توسعه گردشگری ورزشی طبیعی اثرگذارهای جاذبه بررسی
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 کیدهچ

هدف از این پژوهش،  باشد.می از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر توسعه گردشگری هر استانی طبیعیهای جاذبهامروزه  و هدف: مقدمه

  باشد.می طبیعی اثرگذار  بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندرانهای بررسی جاذبه

یابی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی از نوع زمینه  روش شناسی:

های ورزشی استان و روسای هیئت تحقیق را کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی، کارشناسان ورزشی اداره کل تربیت بدنی
 محقق ساخته پرسشنامهاز  العاتگردآوری اط براینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  078که از بین آنها  دهندمازندران تشکیل می

به  (80/7)برای جاذبه ها  P ≤71/7 کرونباخ در سطح معنی داری یآلفا پایایی آن از طریق ضریبوایی، شد که پس از تائید ر استفاده
 والیس تجزیه و تحلیل شدند. - کروسکالآزمون  داده ها به روش تحلیل عاملی و .دست آمد

به ترتیب  11/7تابستانی با بار عاملی های ورزشهای و جاذبه 94/7با بار عاملی  کوهنوردیهای جاذبه داد کهنتایج نشان  یافته ها:

ی بدن تیکارشناسان تربدیدگاه از  .انده خود اختصاص دادهپائین ترین اولویت را ب 11/7بارعاملی زمستانی با های جاذبه و اولین اولویت
ی هائتیه نیمسئول کارشناسان گردشگری واما  بودندبیشترین میانگین  دارایو کوهنوردی  یتابستانهای مربوط به ورزشهای جاذبه

 . نمودندانتخاب تابستانی را های ورزش و دیص ومرتبط با شکار  یهاجاذبه به ترتیب ورزشی

 بنابراین اثر گذار است، به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که جاذبه های طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی گیری:بحث و نتیجه

مدیریت  کرده، تحصیل و متخصصاستخدام نیروی  ،است که با آموزش نیروی انسانی الزم برای توسعه گردشگری ورزشی استان
 گامی اساسی بر داشت.مهم توسعه این صنعت  و در پیشبرد صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب

 

 مازندران   طبیعی،های ذبهجا گردشگری ورزشی، گردشگری، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
کشورها  بسیاری از بوده ودنیا  درمتنوع ترین صنعت  جهانگردی به عنوان بزرگ ترین و صنعت مسافرت وامروزه 

مد نظر زیربنایی  توسعه ساختار رشد بخش خصوصی و زایی،اشتغال به عنوان منبع اصلی درآمد، این صنعت پویا را
های دیگر اقتصادی مانند که شکل حال توسعه، کشورهای در به ویژه در سراسر دنیا، رصنعت جهانگردی د .دارند

ورزش  یکی از فعالیتهای مهم  .(7)باشدمی توجه بسیار مورد تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست،
 یگردشگر ه است.امسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همر گردشگری و حین گردشگری است و گردشگران در

به عمل فردی که به مسافرت رفته و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یکسال 
 گردشگری ورزشی که از  تلفیق ورزش و و (.4)شودگفته می تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید، جهت تفریح،

 در مستقل است. شدن به صنعتی بزرگ و تبدیل حال رشد و مده است با سرعت باالیی درگردشگری بوجود آ
اما امروزه ارتباط این دو حوزه به خوبی  شد.حوزه جداگانه برخورد می ورزش به عنوان دو گردشگری و گذشته با

 .(0)درک شده است
-ین المللی شرکت دارند، اختصاص میبه افرادی که در سفرهای بجهان در صنعت گردشگری بیشترین رشد      

مسابقات  مند به شرکت درسفرشان عالقه افرادی که در. 7: شودمی گری ورزشی به سه دسته تقسیمگردش یابد.
 2/49حال سفرند) حالی که در کنند درمسابقات تیمی بازی می افرادی که در. 4 .(درصد 2/07)اندغیر رسمی 

در فعالیتهایی  خارج از وطن خود( )کهفراد بیشتر  به این  گرایش دارنداین اتوجه به تحقیقات دانشگاهی  با (درصد
تماشای  جشنواره ها و ،ای موسیقیهکنسرت در ها،نمایشگاه ها وبازدید از پارک در ،شتهکه حالت فیزیکی دا

مسابقات ورزشی  سفرهای خود در افرادی که در. 0کلوپ شرکت نمایند.  کمدی وهای حتی در جشنواره جاذبه ها،
هم به  هم به عنوان تماشاگر و، های ورزشیفعالیت در این افراد (درصد 2/04)ندکنبین المللی شرکت می ملی و

توجه به تحقیقات  باکنند. های تناسب اندام نیز شرکت میالیتفع در ،در شاهکارهای هنری ن شرکت کننده،عنوا
-سفرکردن میبه  آن، شرکت کردن در یا و بیشتر به منظور تماشای ورزش، مشخص شد که افراد انجام گرفته،

عالیتهای اقتصادی از اهمیت از لحاظ ف میان کشورهای پیشرفته ی جهان، گردشگری در امروز ورزش و پردازند.
 .(2)آورندبه حساب می «رویدادهای بی نظیر»جزء  البته آن را برخوردارند و زیادی

و محلی دارد و  صاد ملیاقتگردشگری ورزشی، نقش مهمی در  کنند،در تحقیق خود بیان می 7جاگو دیری و     
 استرالیا سالیانه برخوردار است. سهم گردشگری ورزشی دربرای افزایش آن  ایرسد از توانایی بالقوهمی به نظر

  .(1)شودمی حدود سه میلیارد دالر برآورد
میلیون به  107از  4747تا  4774با توجه به برآوردهای به دست آمده میزان سفرهای بین المللی در سال      
در  .تریلیون دالر بوده است2بیش از  4771صنعت گردشگری سال  تأثیر. افزایش خواهد یافت دالر میلیارد 12/7

نیز اختصاص داده است و حتی در  را به خود میلیارد 41ورزشی سالیانه بیش از  ایاالت متحده، صنعت گردشگری
 .(2رود)و اساسی اقتصادی نیز به شمار می بسیاری از مناطق نیز به عنوان یکی از فعالیتهای مهم

 بیانگر تعداد گردشگر ورودی و درآمد حاصله از آن است.  7آمار بدست آمده از پژوهشگاه گردشگری درجدول     
 
 
 

 

1.  Deery & Jago,2006 
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 و درآمد حاصله )میلیون نفر( 4771 -4779)خارجی( درسال . تعدادگردشگران ورودی7جدول

 درآمد به میلیارد دالر ورودیتعدادگردشگران  آثارفرهنگی کشور ردیف

 1/24 1/20 24 ایتالیا 7

 9/11 4/18 01 اسپانیا 4

 0/12 8/97 07 فرانسه 0

 4/4 4/4 8 ایران 2

 1/82 12 9 آمریکا 1

نگر این است که کشور ما با دارا بودن این همه امکانات نمایش داده شده است بیا 7 آنچه که در جدول     
میالدی در  4779فرهنگی در فهرست میراث جهانی تاسال  اثر  8ثبت  وای مساعد ، آب و هورزشیطبیعی و

باشد که این لیست از پژوهشکده سازمان ثر فرهنگی میا 8مد با دارا بودن آبرمبنای دردنیا قرار دارد) هفدهمردیف 
هوایی بعد از ایران  شرایط آب و آمریکا از لحاظ آثار طبیعی و جالب است که  .گردشگری کشور دریافت گردید(

در این میان آنچه که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است،  .چندین برابر ایران است درآمدیدارای  امابوده 
کشور ، شمار کشور ایران است که به گواهی همه کارشناسان گردشگری داخلی و خارجیگردشگری بیهای جاذبه

-باالی جهانی میهای ردهورزشی های برگزاری تورنمنت داده است و جاذبه دنیا قرار پر  کشور 77ما را در ردیف 

  .(1)داشته باشد هاشدن هر چه بیشتر این جاذبهدر شناخته  مؤثریبسیار   تواند کارکرد
دشگری ورزشی از انواع گردشگری باشد و چون گرسالة کشور می 47ء برنامه چشم انداز جذب گردشگر جز     
-زایی مید که باعث افزایش درآمد و اشتغالشوردشگری ورزشی یک ضرورت محسوب میباشد لذا توسعة گمی

سکی ا ست. فعالیتهای تفریحی ورزشی ماننداتوسعه گردشگری ورزشی منابع طبیعی یکی از عوامل موثر بر  گردد.
در تابستان چرخه سواری ، دو(و شنا )غواصیورزشهای آبی ،کوهنوردی، صخره نوردیو هاکی روی یخ درزمستان، 

استان مازندران به عنوان یکی از زیباترین نقاط حاشیه جنوبی توان در زمره منابع طبیعی جای داد. را میغیره و
 سرسبز وهای ی پر جوش و خروش و جلگهچشمه سارها و رودها رفیع سلسله جبال البرز وهای هدریای خزر با قل

را در خود جای داده بعد از اسالم  باستانی قبل و تاریخی و های بنا خور اعتنایی از آثار و حاصلخیز که تنوع در
چشم انداز روشنی از صنعت  وتواند به عنوان یک ظرفیت باال می ،زیادمنابع طبیعی و با دارا بودن است 

ان سفانه آمار دقیقی از گردشگرأمت. در اوج قله توجه به آن قرار گیرد بوم را ترسیم نمایند و وگردشگری این مرز
فقط آمار ایام  ارقام وجود دارد آنچه به صورت عدد و دست نیست و ورودی به استان اعم از داخلی وخارجی در

ها گزارش نفر بود. 1 /482/177؛ 70/7/91تا  41/77/92گردشگران ورودی به استان درتاریخ  عید نوروز است.
  .(9. )میلیارد تومان درآمد عاید استان کردند 297در ایام تعطیالت، مسافران نوروزی بیش از  از آن است کهحاکی 

طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی انجام شده است تمامی این های زیادی در مورد اثر جاذبهتحقیقات      
-مثبتی بر توسعه گردشگری ورزشی میهای طبیعی را عامل جاذبه انجام شده در داخل و خارج کشور، تحقیقات

 ( و4771 کزاک،، )(4772 جاگو، دیری و، )(7090 ،هنرور) (،7091 ،فتح الهی، )(7091 ،ادبیتحقیقات) دانند.
شهای تابستانی مهمترین عامل توسعه گردشگری ورزشی را ورز ،دهند کهنشان می( 8) (4770 ماراکوداکیس،)

 ریدر جذب گردشگ زمستانی را عامل مهمیهای ورزش (77)(4771 کوساسی،)تحقیق  ساحلی موجب شدند.
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ثیر أآبی و پیاده روی بیشترین تهای که ورزش بیان شد (77)(4771 ندا،میرا اندوزا و)تحقیق در  همچنین داند.می
 د.نرا بر توسعه گردشگری ورزشی دار

 گردشگری و ورزش به مندان عالقه و جوانان وجود ،مختلف ابعاد در ورزشی گردشگری سریع رشدبا توجه به      
که از این راه بدست درآمدهای ارزی و  فصلی ،دائم اشتغال ایجاد در ورزشی گردشگری نقش ،مازندران در ورزشی

مناطق جغرافیایی  موقعیت حسب  براینکه  و توسعه گردشگری ورزشی بر رشد و ثیر منابع طبیعیأت، آیدمی
 ورزشی گردشگری زمینة در تحقیق انجام ضروت ،طبیعی اولویت متقاوتی دارندهای مختلف هر کدام از جاذبه

های طبیعی اثرگذار بر توسعه جاذبه بررسیرا برآن داشت تا به  ینبنابراین این امر محقق. گرددمی آشکارکامالً 
های تحقیق پیشنهاداتی را در پیشبرد و بهبود توسعه ند و با توجه به یافتهگردشگری ورزشی استان مازندران بپرداز

 د.نگردشگری ورزشی استان بیان نمای
 

 روش شناسی 
جامعه آماری به صورت میدانی انجام شده است.  کهاز نوع زمینه یابی بوده توصیفی  حاضر، تحقیقانجام  روش

رزشی اداره کل تربیت بدنی استان وگردشگری و میراث فرهنگی مازندران، کارشناسان کارشناسان این تحقیق را 
هندکه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان دزشی استان مازندران تشکیل میهای ورهیئت و روسای

 کارشناسان ورزشی ادراه کل تربیت بدنی ونفر از  747 ،کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگینفر از  710تعداد 
نفر(. جهت انتخاب نمونه ها 078 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند)جمعاً ورزشیهای از روسای هیئت نفر 21

محدودیت نمونه استفاده های با توجه به مالکز روش نمونه گیری تصادفی هدفدار آماری اول و دوم ااز جامعه 
تحصیالت دانشگاهی و سابقه کار بیش از یکسال برای جامعه  سال برای جامعه اول، 1سابقه کار بیش از .)گردید

سیله متخصصان مدیریت ورزشی مورد و هپرسشنامه ب ات، پرسشنامه بود که روایی دوم(. ابزار جمع آوری اطالع
نفر از افراد جامعه آماری انتخاب  02جهت بررسی پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی  ید قرار گرفت.تأی

)کوهنوردی، تابستانی، ها، برای جاذبه P≤71/7 کرونباخ درسطح معنی داری یآلفاطریق که پایایی آن از .شدند
 تحقیق سواالت اصلیمشخصات فردی و  ،بخش این پرسشنامه از دو محاسبه شد./. 80 شکار( زمستانی و صید و

توسط محقق در  به صورت حضوریبود. برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه ها( تشکیل شده )عوامل جاذبه
ضیح داده چگونگی تکمیل پرسشنامه توموارد برای تک تک افراد  در اکثرماری قرار گرفت و آهای اختیار نمونه

از آمار توصیفی های آماری، در رابطه با تکنیک. ه و دریافت گردیدپرسشنامه تکمیل شد 078در نهایت  شدکه
برای بررسی در بخش آمار استنباطی و  هاحراف استاندارد برای توصیف متغیران نظیر فراوانی، درصد، میانگین و
 0برای مقایسه  و ()تحلیل مولفه اصلیاملیشگری ورزشی از روش تحلیل عگرد اولویت عوامل طبیعی اثرگذار بر

  شد.استفاده  P ≤ ./.1 سطح معناداری در والیس -کروسکالزمون آ مورد نظر از نمونه

 

 تحقیق های یافته
درصد  02 سال سن داشتند. 27 تا 07های این تحقیق بین آزمودنیدرصد  19نتایج توصیفی تحقیق نشان داد، 

 2/09ها مرد و درصد از آزمودنی 2/27 سال سن داشتند. 17ا بیشتر از درصد آنه 2سال و تنها  07آنها کمتر از 
این تحقیق دارای تحصیالت  ها دربیشتر آزمودنی بود. 0به  4درصد زن بودند. که نسبت زنان به مردان تقریباً 
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بود  این کارکنان باالدرصد آنها نیز تحصیالت دانشگاهی نداشتند ولی سن و سابقه 74نزدیک به  کارشناسی بودند.
درصد آنها دارای مدرک تحصیالت  2/9که از کارکنان گردشگری بودند. تنها باشد بیانگر میزان تجربه آنها میکه 

این تحقیق کارشناسان های تکمیلی بودند)کارشناسان تربیت بدنی دارای مدرک دانشگاهی بودند(. بیشتر آزمودنی
 01درصد(.  71ها را تشکیل داده اند)کمتر از رزشی کمترین تعداد آزمودنیهای وبودند. مسئولین هیئتگردشگری 

 سال بودند. کم 77ه بیش از ها دارای میانگین سابقآزمودنی .ی بودندبدن تیکارشناسان اداره ترب درصد آنها نیز
 اند.هداشتشغلی سال سابقه  07سابقه ترین آزمودنی  ترین آزمودنی یک سال و پرسابقه
اثرگذار بر  های طبیعیق طرح تحلیل عاملی در مورد جاذبهاز طریدست آمده نتایج ب استنباطیر بخش آمار د     

طبیعت  و تپه نوردی غارنوردی، مربوط به کوهنوردی،های جاذبه»دهد که:توسعه گردشگری ورزشی نشان می
مرتبط های جاذبه» (،11/7)بار عاملیبا « های تابستانیهای مربوط به ورزشجاذبه» (،94/7عاملی) بار با «گردی

به ترتیب (، 11/7) با بار عاملی زمستانیهای های مربوط به ورزشجاذبه»( و 12/7با بار عاملی) «با شکار و صید
     .هستند توسعه گردشگری ورزشی استان برخوردار از باالترین اهمیت در

 
 طبیعی اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشیی هاعاملی در مورد جاذبه تحلیل مون طرحز. نتایج آ4جدول

 استان مازندران 

 بار عاملی طبیعی اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشیهای جاذبه
 94/7 مربوط به کوهنوردی، غارنوردی، تپه نوردی و طبیعت گردیهای جاذبه

 11/7 های تابستانیمربوط به ورزشهای جاذبه

  12/7 مرتبط با شکار و صیدهای جاذبه

  11/7 زمستانیهای مربوط به ورزشهای جاذبه

که استان مازندران به های انجام شده نتایج بدین صورت بوده است پژوهش وبه طرح تحلیل عاملی باتوجه      
موقعیت قرار گرفتن مازندران در . 4بزرگترین دریاچه خزر . 7 ویژیگی هایی که در خود دارد از جمله، خاطر داشتن

تر فعالیتهای . تنوع گسترده2های شمالی البرز و سواحل جنوبی خزر در دامنه . قرارگرفتن0که ساحلی کشور باری
 دوی آرام، ورزش ساحلی، پیاده روی، موج سواری، اسکی روی آب، ،قایقرانی غواصی، ورزشی نظیر شنا،

مهمترین عامل  ی مناسب کهآب و هوا. 1 هاتپه ها وتفریح در دامنه گلف، سوارکاری، دوچرخه سواری، راهپیمایی،
محسوب  (خوردمی     رایط آب و هوایی پیوند دسته جمعی با ش مسافرتهای گروهی وتوسعة صنعت توریسم )در 
ساحلی را جزو  های تابستانی وآن داشت که عامل کوهنوردی و ورزشبر مواردی بود که محقق راها این شود.می

 .هدپر اهمیت قرار د موارد اول و
 در تأثیر جاذبه های طبیعی گردشگری بر توسعه گردشگری ورزشیمقایسه دیدگاه سه گروه کارشناسان برای      

 تیها، کارشناسان تربئتیه نیمسئول دگاهیدکه نتایج نشان داد بین  سکال والیس استفاده شده استکرو از آزمون
ی تفاوت ورزش یبر توسعه گردشگر یگردشگر یعیطب یهاجاذبه ریتاثی پیرامون و کارشناسان گردشگر یبدن

 نبود. معنادار دیمرتبط با شکار و صهای جاذبه، اما این تفاوت در مورد وجود دارد یمعنادار
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طبیعی گردشگری بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مسئولین هیئت ها، های . مقایسه تاثیر جاذبه0جدول 
 ردشگریکارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان گ

 شاخص ها              
 متغیرها

 میانگین دادتع گروه
انحراف 

 معیار

 آزمون کروسکال والیس

 df Sig خی دو

های مربوط به ورزشهای جاذبه
 تابستانی

 ئتیه نیمسئول
 ها

21 03401 7370227 

724/1 4 748/7* 
کارشناسان 

 یبدن تیترب
771 03110 7374219 

کارشناسان 
 یگردشگر

728 03479 7372117 

های مربوط به ورزشهای جاذبه
 زمستانی

 ئتیه نیمسئول
 ها

22 43481 7342812 

778/78 4 777/7* 
کارشناسان 

 یبدن تیترب
772 03727 7308212 

کارشناسان 
 یگردشگر

729 43292 7342971 

مربوط به کوهنوردی، های جاذبه
غارنوردی، تپه نوردی و طبیعت 

 گردی

 ئتیه نیمسئول
 ها

21 03774 7392109 

092/1 4 741/7* 
کارشناسان 

 یبدن تیترب
771 03021 7397179 

کارشناسان 
 یگردشگر

728 03722 7398707 

 مرتبط با شکار و صیدهای جاذبه

 ئتیه نیمسئول
 ها

21 03011 7371171 

722/0 4 479/7 
کارشناسان 

 یبدن تیترب
777 03027 7341979 

کارشناسان 
 یگردشگر

729 03242 7384119 

، طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشیهای گردد، از میان جاذبهمی ( مالحظه7همانطور که در نمودار )      
را به عنوان اولین اولویت خود انتخاب  دیمرتبط با شکار و صهای جاذبه هائتیه نیمسئول کارشناسان گردشگری و

ی بیشترین میانگین را دارا بدن تیکارشناسان تربی نیز از دیدگاه تابستان یهاورزش  مربوط بههای ذبهجاکرده اند. 
 بود. 
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جاذبه های مربوط به ورزش های تابستانی

جاذبه های مربوط به ورزش های زمستانی

جاذبه های مربوط به کوهنوردی، غارنوردی، تپه

نوردی و طبیعت گردی

جاذبه های مرتبط با شکار و صید

مسئولین هیئت ها کارشناسان تربیت بدنی کارشناسان گردشگری

 
طبیعی گردشگری بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه های مقایسه تاثیر جاذبه. 1نمودار

 مسئولین هیئت ها، کارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان گردشگری

 

 ی بحث و نتیجه گیر
های از اولویت های مربوط به کوهنوردی، غارنوردی، تپه نوردی و طبیعت گردیجاذبهنتایج تحقیق نشان داد که 

 ،کوهپیمایی های کوهنوردی،فعالیتباشد و گردشگری ورزشی استان مازندران میمهم و اولیه اثر گذار بر توسعه 
ههای زیادی از اقشار قرار گرفته است. که نتایج این های اخیر مورد توجه گرودهه پیمایی و پیاده روی درراه

(، )اندوزا ومیراندا، 7090، هنرور(، )7091 ،(، )کرمی7091 ،(، )فتح الهی7091 ،تحقیقات )ادبیتحقیق با نتایج 
 ( با نتایج این تحقیق در تحلیل عاملی همخوانی دارد.4770( و )ماراکوداکیس، 4771
شود و افراد زیادی به این نوع ورزش عالقه ی است که باعث جذب گردشگر میموارد ءصید و شکار نیز جز     

باشد هایی برای صید ماهی و شکار پرندگان میمندند با وجود سد در مازندران، تاالبها، دریاچه خزر که مکان
ودیت محد با بر محدودیت زمانیکه همیشه و در همه جا عالوه  مسئله ممنوعیت صید شکار و صید ماهی است

 امکان پذیر نمی باشد. نیز مکانی
های مربوط به ورزش زمستانی است که در این وسعه گردشگری ورزشی استان، جاذبهیکی دیگر از عوامل ت     

عدم  ،تغییرات جوی و کاهش بارش برف مناسب ،باشد. وجود مواردی مثلدارای کمترین میانگین میتحقیق، 
های اسکی استاندارد و کم بودن تعداد پیست ،ورزشی زمستانی در استان شناسایی منابع و امکانات گردشگری

های اسکی موجود به هنگام فصل زمستان، باعث شده عدم  دسترسی به پیست و کمبود امکانات رفاهی مناسب
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 (،7091های زمستانی رونق کمتری در استان داشته باشد. نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات )ادبی، ورزشکه 
( همخوانی 4771باشد. اما با نتیجه تحقیق)کوساسی، ( همسو می4770( و )ماراکوداکیس، 7091)فتح الهی، 
 نداشته است.

های ورزش ،استقبال گردشگران حسب موقعیت جغرافیایی مازندران و برمطالعات انجام شده  با توجه به     
 ها سه گروه آزمودنیی نظرات بررس اما آنچه که درند عنوان کرداولویت اول های کوهنوردی را جاذبهو تابستانی 

های ورزشی و روسای هیئتکارشناسان گردشگری  ،بدین صورت است که 7نموداربه دست آمده است با توجه به 
نتایج تر اینکه اند اما جالبی ورزشی معرفی کردهصید و شکار را اولین عامل جذب و توسعه گردشگرهای جاذبه

یکی از دالیل آن نداشتن اطالعات کارشناسان احتماالً  .باشدمی همسو ت کارشناسان تربیت بدنی نظراحاصله با 
 خبر ندارندمناسب محیط طبیعی  های ورزشی فعال ورشته ازیا اینکه  و گردشگری ورزشی استگردشگری دربارة 

ی تبحری درباره گردشگری یا های ورزشهیئت و بعضی از مسئولینشناسند را نمیاستعدادهای بالقوه استان  و
 یا برحسب  شرایط و ستند ونیآنها ورزشی یا خود  وبرعکس آشنایی نسبت به ورزشهای دیگر رشته خود ندارند 

اینها موارد خیلی مهمی است که باید مسئولین  .اندسولیت این رشته را بر عهده گرفتهبعضی مسائل دیگر م
وقتی که مسئولین مربوطه  را چیز جزئی ندانند تا نآ همیت بدهند وآن اازمانهای تربیت بدنی وگردشگری به س

 .افرادی متخصص نباشند نباید انتظار پیشرفت این رشته را در داخل استان داشته باشیم
های مسئولین هیئت کارشناسان گردشگری وتابستانی از نظر ورزشهای  هایالزم به ذکر است که جاذبه     

باشد که این براساس موقعیت ناسان تربیت بدنی در ردیف اول میو از دیدگاه کارشر دارد در ردیف دوم قرا ورزشی
ها در همچنین از نظر آزمودنی و شودجذب هرچه بیشتر گردشگر می که باعثجغرافیایی استان در نوار ساحلی 

 و رودخانه دارای دریاغواصی در سواحل  های مرتبط با شنا وجاذبه ،تابستانیورزشهای های بین عوامل جاذبه
همانطور که عنوان شد  ند.ابودهمرتبط با والیبال ساحلی دارای کمترین میانگین های جاذبه باالترین میانگین و

کنند مخصوصاً در ز سواحل دریا استقبال فراوانی میگردشگران ا نوار ساحلی مازندران به لحاظ قرار گرفتن در
هنوز رشد چندانی  که برای استان است نو ن یک رشته ورزشی جدید ووالیبال ساحلی هم چو ،فصل تابستان

 افراد شناخت زیادی از آن ندارند. نداشته و
نوردی های کوهجاذبه بین صخره نوردی در ها ودویدن آرام در کوه ،هاراهپیمایی در دامنه کوه پیاده روی و     

 همیشه سرسبز و مناطق جنگلی و شتن مناطق کوهستانی،مازندران به خاطر دا باشد.دارای باالترین میانگین می
های مرتبط با ورزش همچنین جاذبه باشد.ال آماده پذیرایی از گردشگران میتمام فصول س هوای مساعد در آب و

این است که این رشته ورزشی  آن،های یکی از علتشاید باشد ها دارای کمترین میانگین میگاهگلف در تفریح
تواند آزادانه وارد زمین چون هر فردی نمیاحتماال شود و انهای خاصی انجام میباشد و در مکمی هرفّمقشر برای 

ورزش شاید باشد و فقط برای یک سری افراد می وگلف شود این رشته ورزشی دارای کمترین میانگین بوده 
 برای همین رشد چندانی نداشته است.  باشد،می سرمایه داری

شکار دارای کمترین  رودخانه و دریا دارای باالترین میانگین و ماهیگیری در شکار، صید وهای ذبهبین جا در     
 ه شکاری باید دارای مجوز قانونی باشد وحداشتن اسل همانطوری که عنوان شده شکار کردن و باشد.میانگین می

مکانهای خاصی که مشخص  تعیین شده واین باید در زمانهای  تواند این کار را انجام دهد عالوه برهر کسی نمی
 شده است این کار انجام شود.
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کارشناسان  مخصوصاًسه گروه آزمودنی شود این است که عدم آشنایی آنچه که در این تحقیق مشاهده می     
طبیعی  مناطق   ورزشی درهای رشته وبا صنعت گردشگری ورزشی ورزشی های و مسئولین هیئت گردشگری

نو  ،ورزشی خاصهای در مورد رشتهو استان  با قوانین وضع شده در کشورسه گروه آزمودنی آشنایی عدم  ،استان
ورزشی که های ورزشی در استان مثل والیبال ساحلی یا وجود بعضی از رشتههای و جدید بودن بعضی از رشته

مناسب برای ایجاد نداشتن الگوی همچنین  و، باشد مثل گلفمرفه می فقط برای یک سری افراد خاص و
راهی در بینهای مسیراز  و صعب العبور بودن بعضیکوهستانی های ناهموار بودن مسیر های توریستی،دهکده
گردشگران داخلی وخارجی با  بین راهی، عدم آشناییوخدمات  و کمبود امکاناتجنگلی  کوهستانی وهای محیط
راهنمایان با  ،کارکنان وهاهتل ها،م آشنایی مدیران آژانستورها وعد ضعف های طبیعی و ورزشی مازندران،جاذبه
بالقوه استان و نامساعد بودن اوضاع فعلی های های گردشگری ورزشی، عدم شناخت مسئولین با جاذبهجاذبه

باشد. تحقیق میاین های اینها مواردی بود که در یافته است. خدمات دیگرمناطق گردشگری از لحاظ بهداشتی و 
 ورزشی  و بعضی از این مسئولین اصالً های ورزشی با این رشته و اینکه اصالًن عدم آشنایی بعضی هیئتهمچنی

است که در حسب موقعیت شغلی در این سمت قرار گرفته اند اینها موارد خیلی مهمی  بر متخصص نیستند و
آن  در شگاهی در رشته مربوطهکرده دان باید در نظر گرفته شود که از افراد تحصیلآینده های برنامه ریزی

خیلی خوبی هم در استان داشته های گرنه پیشرفت چندانی نخواهیم داشت حتی اگر جاذبه سازمان استفاده شود و
 باشیم.

مشروط به  منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود،به تواند استانی نظیر مازندران می برای ورزشیگردشگری      
سپس اجرا شود. اگر در زمینه  ترسیم و ،این صنعت تنظیم آینده نگری برای م باأوت ریزی صحیح واینکه برنامه

ماهیت  همه به منابع اقتصادی و موانع موجود رفع شود و جذب جهانگردان برنامه ریزی الزم صورت گرفته و
 واهیم بودمقیاس بسیار باال خ کشور در گردشگران خارجی درحضور به طور حتم شاهد  اصیل صنعت پی ببرند ما

این صنعت بعد از صنعت نفت مهمترین گزینه برای جایگزینی  این یعنی درآمد ارزی چشمگیر برای کشور و و
 سطح کشور و جهانی است و ممتاز در دارای یک موقعیت استثنایی و ، و استان مازندرانارزی استهای درآمد

 وهای جاذبه ،آثار تاریخی گری ورزشی  وگردش بعد در کشورها آرزوی داشتن چنین شاخص هایی را خیلی از
 .پرورانندمی سر صنایع دستی در

، کارشناسان تربیت به علت عدم آشنایی کارشناسان گردشگریشاید  ،برای توسعه گردشگری ورزشی استانی     
 ،ورزشی مورد گردشگری نداشتن اطالعات کافی در ورزشی وهای با محیط های ورزشیمسئولین هیئت وبدنی 

مورد گردشگری ورزشی  آموزشهای الزم و تخصصی در ورزشیهای مسئولیت هیئت و بخش گردشگری باید در
-و رشته گردشگریهای ارغ التحصیل دانشکدهتخصصی دارند و ف و افراد متخصصی که آگاهی کامل وداده شود 

 .شوندمشغول به فعالیت ها باشند در این حوزه می های ورزشی
 ،برداعتبارات گردشگری ورزشی هر استان، معموالً زمان زیادی میدر باب میزان اختصاص  مطالعهاز آنجا که      

به ایجاد تعاونی گردشگری و گردشگری  ،توان در هر شهرستانمی ،ل سرمایه گذاری بخش خصوصییبا تسه
. این میسر ساختا ر و غیره ،سونارزشی،زمین وفضاها و ایجاد امکاناتی چون هتل تجهیز ورزشی همت گماشت و

 مردم منجر بین  فرهنگ تعاون در ترویج به  ،وان یک سنت اجتماعیوه بر رونق گردشگری ورزشی به عنامر عال
 شود. می
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این تحقیق  آنچه که در وشوند کوه می جنگل و واحل دریایی وس ،مسافران استان مازندران جذب دریااغلب      
دریاچه  ،ار تاالبهانک ساده اقامتی در ای کوچک وساخت مجموعه ،باشدی میشود ایجاد دهکده توریستمیپیشنهاد 

تعداد واحدها  فضاهای ساخت نسبت به کمیت و یا سایر منابع آبی است. در ساخت اینگونه واحدها کیفیت و ها و
  شود. ساختهبه دور از شلوغی  آرام و باید در نقطه ای دنج و اهمیت بیشتری دارد و

آیند که در این استان چندان مورد گردشگری ورزشی به شمار میهای یتها یکی از منابع مهم فعالتاالب     
کوتاه مدت  های ضربتی وچه با طرحکنار این تاالبها اگر توجه قرار نمی گیرند. طرح توسعه مجموعه توریستی در

 با وجود مناطق جنگلی کوهستانی وشد. های وسیع تر از امکانات آن بهره مند اما باید با طرح ،امکان پذیر است
 به وجود خواهد آمد که هاییالق زیادی برای اقامت دربا گسترش صنعت گردشگری ورزشی، گردشگران گرایش 

  تواند جوابگوی آن باشد.های توریستی کوچک نمیردوگاهسیسات ساده مانند اأت
باستان ارها از نظر مطالعات غرند که بخشی از این مازندران تعداد زیادی غار وجود دا در ارتفاعات استان     

 ورزشی و -وردی امکان ایجاد یک توریسم علمیتوسعه توریسم غارن باعلمی بسیار حائز اهمیت هستند.  شناسی و
تاریخ مشتاقان  عالقه مند به طبیعت و بین نسل جوان و تواند درسازد که میمیفرهنگی را در استان فراهم 

 به دور از هر گونه امکانات رفاهی و به دلیل اینکه غارهای استان درنواحی دورافتاده وباشد.  فراوانی داشته
غارهایی که تاکنون  توان درمی اما دسترسی به بسیاری از آنها در حال حاضر مشکل است. ارتباطی هستند

سایر امکانات اولیه احداث  و منبع آب سرویس بهداشتی، برخی تسهیالت اولیه مانند پناهگاه، اند،اسایی نشدهشن
 کرد.
اما  .توسعه توریسم زمستانی وجود دارد مناسبی برای هایارتفاعات کوهستانی مازندران محیط در همچنین      

توجه به این امر یکی از اصلی ترین  .استاستان در ها راهدشواری  ها ومشکل اصلی ناشناخته بودن این فعالیت
 تازگی این فعالیت در جریانهای توریستی به فصل تابستان است. جدید بودن و راهکارهای کاهش وابستگی

 برای تفریح و ،یی که با این ورزش آشنایی ندارندحتی آنها ،کنجکاوی افراد زیادی را در بر خواهد انگیخت واستان
 فصل زمستان روی خواهند آورد.  ج به نواحی کوهستانی درتفرّ

استان  بدست آمده این است که هنوز گردشگری ورزشی نه تنها در ایج این تحقیقاز نت آنچهبه طور کلی      
 گردشگری درهای اصلی بخش ءگردشگری ورزشی جزرشد چندانی نیافته است با اینکه  مازندران بلکه در کشور

شته است نی نداکشور ما رشد چندا هنوز در باشد امامیاین حوزه  بیشترین رشد گردشگری جهان در جهان است و
این نکته خیلی مهم است که ایران از لحاظ میراث ثبت شده در جهان از خیلی از کشورها  .چه رسد به استانها

باالتر است یا حتی از لحاظ  وضعیت آب و هوا  در حد کشورهای اروپایی است ولی به خاطر اینکه دارای قوانینی 
گردشگران زیاد وجود دارد  ایران کشورمورد  ویی که دربا تبلیغات س احتماالً خاص برای گردشگران خارجی است

 مورد استان و کشوری با تبلیغات در اما الزم به ذکر است که وظیفه مسئولین استانی و .شوندوارد این کشور نمی
بین المللی یا از طریق اینترنت  هاینمایشگاه طبیعی استان چه از طریق شرکت درهای معرفی کردن جاذبه

 با اجازه سرمایه گذاری به گردشگران خارجی و وبه سمت این استان بکشانند  داخلی را  خارجی و گردشگران
 پیشرفت این صنعت در استان شوند. داخلی باعث

حفاظت با حفظ کرد باید بایدهای طبیعی را اینکه جاذبه ه گردشگری ورزشی استان عالوه بربرای توسعهمچنین  
آن را تقویت نمود. همچنین  آیندصلی گردشگری در استان به حساب میاهای ایهها که سرمو مراقبت از جاذبه
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، أسیسات فرسوده، تجهیز تها، افزایش ظرفیت هتلتبلیغاتی هایسیاست ،صحیح مدیریت ،آموزش نیروی انسانی
ق حاضر و در پایان با توجه به نتایج تحقیمین سرمایه از نیازهای بخش توسعه گردشگری ورزشی استان است. أت

-، ایجاد دهکدههای طبیعیمحیطگردد با توسعه اردوگاههای تفریحی درمی نتایج تحقیقات سایر محققین پیشنهاد

های نمایشگاه شرکت در های گردشگری ورزشی در استان وایجاد نمایشگاه، معماریتوریستی با الگوهای های 
گسترش ، رسانی بین راهیخدمات  بهبود ،های طبیعیدر جاذبهپذیر ، تقویت مناطق گردشگربین المللی کشوری و

تربیت ، های گردشگری ورزشی استانتبلیغ جاذبه ،ایجاد واحدهای اطالع رسانی در شهرها، تورهای دسته جمعی
ایجاد هماهنگی کامل و راهنمایان  کارکنان و هتل ها، کادر ورزیده گردشگری استان اعم از مدیران آژانس ها،

به بهبود این صنعت مهم در استان برای جذب گردشگر ورزشی خارجی  نهادهای مختلف کشور و بین سازمانها و
 کشور و استانها نائل شویم.
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