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 استان در ملی ورزشی رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر عوامل بررسی

 البرز

 

 .دکتر اسمعیل شمس2 .زهرا مهدوی1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد گرمسار، ایران1

 .عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور و آزاد کرمان2

 

 خالصه

 در ملی ورزشی رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر عوامل بررسیاز  است عبارت پژوهش این هدف

 البرز. استان

 و گردشگری مدیران ورزشی، های هیئت از ورزش اندرکار دست و مدیر 121 تعداد منظور روش شناسی پژوهش: بدین

   .شدند انتخاب بودند مذکور های سازمان تأیید مورد پرورش که و آموزش بدنی تربیت کارشناسان

 و هوایی و آب وضع به توجه و جغرافیایی موقعیت به نگاهی یافته های پژوهش:یافته های پژوهش نشان داد که با

 زیست محیط با مرتبط های ورزش ویژه به عمومی ورزش توسعه جهت در مناسبی بسیار بستر که منطقه اکولوژیکی

 .دریافت روشنی به البرز استان در را شگریگرد صنعت استعداد و اهمیت توان می دارد، هستند

 گردشگری توسعه و توریسم جذب در ورزشی قطب و طبیعی های جاذبه نتایج پژوهش: نتایج حاکی از آن است که اهمیت

 اهمیت تواند می ورزشی گردشگری توسعه در و. برخورداراند فراوانی اهمیت از البرز استان در عوامل این که است ورزشی

 .دارد وجود ارتباط ناشی گردشگری توسعه با ورزشی قطب و طبیعی های جاذبه بین باشد و  همچنین داشته نچندا دو

 ورزشی، قطب بازدارنده، عوامل کننده، جلب عوامل دهنده، سوق عوامل ورزشی، کلمات کلیدی: گردشگری،گردشگری

 طبیعی، استان البرز های جاذبه

 مقدمه

 بازسازی بر اقتصادی و تجاری مهم های استراتژی از یکی به و است رشد حال در و پویا صنعت یک ورزشی گردشگری

 زیرساخت توسعه و اشتغال درآمد، ایجاد جهت دورافتاده مناطق خصوص به روستایی، و شهری مناطق اقتصادی و اجتماعی

 . است شده تبدیل کشورها اکثر برای ها

 یک صورت به مدرن عصر به ورود با اما داشته وجود انسانی مختلف جوامع در باز دیر از که است ای پدیده جهانگردی

 بخشی تنها تجارت توسعه و علوم توسعه ، فرهنگ و رسوم و آداب تبادل جدید، های سرزمین کشف. است درآمده صنعت

 ، تجاری سیاسی، فرهنگی، ورزشی، جهانگردی چون مختلفی های دسته به توان می را جهانگردی. است گردشگری فواید از

 .نمود تقسیم علمی و تفریحی

 صنعت یک بعنوان آن از اخیر سالهای در و شده تبدیل جهان در صنعتی فعالیتهای بزرگترین از یکی به گردشگری، امروزه

 خوب چنانچه نامرئی صادرات عنوان به گردشگری صنعت(.  1831 ، زاده ،محرم اللهی فتح) شود می یاد درآمدزا
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 ابعاد به توجه با شغلی فرصتهای ایجاد در بسزایی سهم و است صنعت ارزآورترین و درآمدزاترین شود یتهدا و برنامهریزی

 و جامعه افراد معیشت و زندگی سطح ارتقاء فقر، کاهش منطقهای، تعادلیهای بی رفع ثروت، توزیع بیکاری، گسترده

 (. 1831 ، گلدوست)میکند ایفا فرهنگی مثبت تعامالت

 زایی اشتغال جنبة.... .  و فرهنگی تبادالت زایی، اشتغال اقتصادی، رشد. دارد بدنبال را بیشماری فواید یورزش جهانگردی

 ها، هتل شاغالن کل. باشد می برخوردار بیشتری اهمیت از ، بیکاری رشد و کشورمان جوان جمعیت به توجه با صنعت این

 در است شده گزارش نفر 03111 ایران در 1833 سال در ها رانرستو و تورها راهنمایان مسافرتی، خدمات ها، مهمانخانه

 مشغول نفر 3111 حدود در رستوران و هتل بخش در تنها 1831 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری طبق حالیکه

 بودند بکار

 تفریحی، گردشگری: است کرده بندی تقسیم زیر ترتیب به فعالیت نوع مبنای بر را گردشگری(  1831) کاظمی مهدی

 مبادالت منظور به گردشگری مذهبی، گردشگری بهداشتی، – سالمتی گردشگری فرهنگی، گردشگری تجاری، گردشگری

 .گردی طبیعت گردشگری و ماجراجویانه گردشگری جنسی، گردشگری ورزشی، گردشگری علمی،

 یا و...(  و اسکی کوهنوردی، مانند) ورزشی طبیعی های محیط شامل که: ورزشی جهانگردی های فعالیت و ها جاذبه

 می بانک و پزشکی های مراقبت رستوران، شامل: خدمات و تسهیالت. باشد می بشر ساز دست های سالن و ها استادیوم

 برای ورزشی تیمهای چراکه است برخوردار بسیاری اهمیت از ورزشی جهانگردی در که: عمومی ونقل حمل خدمات. باشد

 بمنظور: ورزشی تاسیسات. شوند حاضر موردنظر سالن در و نموده طی را مسافتی باید بقاتمسا یا و ها تمرین در شرکت

 ذکر قابل. شود دایر مجهزی بسیار تاسیسات و امکانات که است نیاز ورزشی، جهانگردی مرکز یک عنوان به شدن مطرح

 ها نامه آیین ، تبلیغات و بازاریابی لشام: ورزشی نهادی عناصر. جست بهره توان می متمادی سالیان تاسیسات این از است

 گذاری سرمایه جذب ورزشی، جهانگردی خصوصی و دولتی بخش سازمانی ساختار ورزشی، جهانگردی و به مربوط قوانین و

 و کارآمد انسانی نیروی تربیت جهت آموزشی های برنامه شامل: آموزش. شود می ورزشی جهانگردی در خصوصی

: ورزشی رویدادهای. شود می ورزشی جهانگردی زمینة در مردم آگاهی سطح بردن باال و ناسبم انسانی نیروی بکارگیری

 بر عالوه توان می ورزشی رویدادهای برگزاری با. دارد ورزشی جهانگردان افزایش در مهمی بسیار نقش ورزشی رویدادهای

 .نمود کمک آنها مثبت تاثیر و ورزشی فعالیتهای به نسبت مردم آگاهی باالبردن به ورزشی جهانگردی توسعه

 های شیوه از استفاده عدم کشور، گردشگری صنعت توسعه در موثر موانع شناسایی جهت تحقیقی طی(  1831)  ناصری

 .شود می ایران به گردشگر جلب مانع ایران از واقع غیر و سوء تبلیغات و بازاریابی

 تحقیق نتایج. پرداخت کره کشور در ورزشی گردشگری توسعه بر تکواندو ورزش اثر بررسی به تحقیقی در(  2110)  چو

 .باشند ورزشی گردشگر کننده جلب توانند می شوند می محسوب کشور یک سنت که هایی ورزش داد نشان وی

 اهمیت از که هند در ورزشی طبیعی های جاذبه هند، در ورزشی گردشگری عنوان با خود تحقیق در(  2111)  کوساسی

 اوقات گذران نوردی، تپه کشمیر، گلمارج منطقه در اسکیت و اسکی همانند زمستانی ورزشهای را دارندبرخور بیشتری

 .کند می ذکر گلف و سواری گاری لیک، دال منطقه در قایقی های خانه در فراغت

 ورزشی گرانگردش قالب در کنندگان مسافرت محدودیتهای و ها انگیزه دالیل، بررسی به تحقیقی در(  2111)  یاماگوشی

 کشور یا شهر در ورزشی گردشگری وتوسعة ریزی برنامه منظور به که ای مطالعه هر در رسیدکه نتیجه این به وی. پرداخت

 .شوند شناسایی است مهم گردشگران برای موانعیکه و جذابیتها دالیل، بایستی گیرد، می انجام مقصد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

www.Pess2016.org         3 

 مهمی نقش ورزشی گردشگری: پرداختند استرالیا در ورزشی گریگردش مدیریت به خود مقاله در(  2111)  جاگو و دیری

 گردشگری سهم. است برخوردار نقش این افزایش برای بالقوه توانایی از رسد می نظر به و دارد محلی و ملی اقتصاد در

 .شود می برآورد دالر میلیارد سه حدود سالیانه استرالیا در ورزشی

 چهار اصطالح به هوای و آب بودن دارا و بسیار فرهنگی و سیاحتی های جاذبه و طبیعی های پتانسیل با ایران سرزمین

 قطبی خارجی، های مسافرت به مندان عالقه برای مطلوب شرایطی سازی آماده در توانمند کشوری عنوان میتواند به فصل

 البرز  استان راستا این رد که شود، تلقی آن خاص معنای در ورزشی گردشگری و عام معنای به صنعت گردشگری در مهم

 گردشگر، انواع جذب در اساسی و مهم نقشی میتواند موقعیتی استراتژیک و الزم تواناییهای های موجود، پتانسیل داشتن با

 .باشد ورزشی داشته گردشگر بویژه

 این در ویژه مطالعات دنبو دلیل به ، البرز استان و,  ایران به گردشگران جلب در موثر عوامل بودن ناشناخته به توجه با

 اخص، بطور ورزشی گردشگر و اعم بطور گردشگر جلب برای بازاریابی و ریزی برنامه در رو پیش از مشکالت یکی ، زمینه

 تربیت سازمان سوی از که هنگفتی های هزینه علیرغم شود می باعث مشکل این. آنهاست حضور موثر بر عوامل شناسایی

 شود، می انجام ملی ورزشی رویدادهای برگزاری برای مرتبط نهادهای دیگر و ها دراسیونالمپیک، ف ملی کمیته بدنی،

 برگزاری از حاصل گردشگری توسعه صورت در. کرد استفاده رویدادها این از گردشگری حاصل توسعه زیاد فواید از نتوان

 .داد افزایش را استانی و لیم ، رویدادی اقتصادی های بهره می توان البرز استان در ملی ورزشی رویدادهای

 برای ورزش صنعت از بهرهگیری و ملی اقتصاد توسعه در جدید مالی منابع به آوردن روی شاهد امروزه اینکه به توجه با

 توسعه و ایجاد راستا این در و هستیم خاص صورت به جامعه ورزش بخش مالی استقالل و عام صورت درآمدزایی به

 و میگردد محسوب ملی ناخالص تولید از ورزشی صنعت سهم توسعه در جهانی مهم بسیار الهایاز کان یکی ورزشی توریسم

 این در خاصی سهم میتواند اقلیمی و فرهنگی جغرافیایی، خاص ویژگیهای براساس ایران مختلف کشور استانهای طرفی از

 بررسی به دارند درنظر محققین شده کرذ مطالب به توجه با(  1833 ارشادیفرد،)باشند  داشته منطق های و ملی توسعه

 عوامل این شناخت با تا بپردازد استان البرز در ورزشی از رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر عوامل

 .بنماید استان ورزشی ادارات به موثری کمک ترتیب بدین و ، تدوین را استان در ورزشی توسعه گردشگری زمینه موثر،

« : تربیت و تعلیم و فرهنگی های انگیزه مثل میگذارند تأثیر گردشگر جذب در که هستند عواملی» دهنده: قسو عوامل

 سالمتی، هوا، و آب مثل هایی انگیزه شامل) انگیزه ها دیگر و نژادی و قومی های انگیزه لذت، و دهنده آرامش سوق عوامل

 «.اجتماعی( و ورزش

 مقصد، کشور برای درآمد تأمین مثل هستند گردشگر جذب باعث مستقیم طور به هک هستند عواملی» کننده: جلب عوامل

 فرهنگ مقصد، ویژگیهای و فرهنگ معرفی گردشگران، از درآمد کسب برای شهرها و کشورها مناسب بازاریابی و تبلیغ

 «.اقامتی امکانات و هزینه ها دیدنی، مکانهای زیبا، محلی، طبیعت خاص

 فرهنگی،مشکالت مشکالت مثل میباشند منطقه آن در گردشگران حضور مانع که هستند عواملی» بازدارنده:  عوامل

کشور مقصد)مانند ناامنی و جنگ در  در اقتصادی و سیاسی بحرانهای و اقتصادی عوامل ، کارگزاری ، مشکالت سازمانی

 (1802زاده، راد،محرم قیامی«.) کشور مقصد(
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 امکانات این از استفاده با توان می که البرز دراستان موجود طبیعی شرایط و کاناتام دسته آن شامل: طبیعی جاذبه های

به فلک کشیده،  سر کوه های و خروشان های رودخانه ، انبوه های جنگل. )نمود استفاده ورزشی جذب گردشگران در

 (.1833 ارشادیفرد،)گرم آب های چشمه سواحل دریا و پهنه دشتها

 . باشد می البرز استان در ها استعداد و ها ورزش از تهدس آن شامل: ورزشی قطب

 شناسی تحقیق روش

 از حاضر تحقیق. است شده انجام میدانی صورت به که است( زمینه یابی) پیمایشی توصیفی تحقیقات نوع از حاضر پژوهش

 دست را تحقیق یآمار جامعه. است کاربردی تحقیق، هدف بعد از و پیمایشی -توصیفی داده ها گردآوری بعد روش

 کارشناسان و بدنی تربیت ادارات کارشناسان پرورش، و آموزش بدنی تربیت کارشناسان) ورزشی استان البرز اندرکاران

 اهداف به توجه با دادندکه تشکیل نفر، 121 تعداد به استان البرز(گردشگری و فرهنگی اداره میراث گردشگری بخش

 .گردید انتخاب هدفمند تصادفی غیر عبارتی ( بهN=nر)تمام شما صورت به آماری نمونه تحقیق

 اطالعات: گردآوری ابزار و روش

 سابقه جنس، سن، شامل فردی اطالعات شامل بخش؛ که است، شده استفاده پرسشنامه یک از حاضر تحقیق انجام برای

 که باز سوال یک انتها در نینهچ و باشد می رویدادهای ورزشی در شرکت سابقه و سرپرستی یا مربیگری سابقه ، مدیریت

 قرار شده قید آماری نمونه اختیار در جهت تکمیل بنویسند را دیگر موثر عوامل سایر بود شده خواسته گان دهنده پاسخ از

 برای توصیفی؛ آماری های روش با ها داده تحلیل و تجزیه .شد داده عودت محققین به پرسشنامه 121 نهایت در. گرفت

 و اکتشافی عاملی تحلیل و ks  نوع که آزمون جمله از استنباطی و توصیفی آماری های روش از شده ریآو جمع اطالعات

 .شد استفاده SPSS  افزار نرم   کمک با تاییدی

 یافته ها

 11و  رزشی و های هیئت کارشناسان% 23 پرورش، و آموزش کارشناسان را آماری نمونه % 10 داد نشان بررسی این نتایج

حدود  در بررسی تحت جامعة از بیشتری حجم. اند بوده گردشگری و فرهنگی میراث سازمان گردشگری، ناسانکارش  %

 می تشکیل زنان را آن % 01 و مردان را آماری نمونة افراد % 11 است. همچنین سال 01 تا 21 بین سنی ردة در  % 31

 سابقة % 13 ها نمونه اکثر همچنین،.  دارند لیسانس تحصیلی مدرك % 11 حدود در آماری افراد نمونة اکثر. دهند

 اکثر نهایت در.اند ه بود سابقه فاقد آماری نمونة افراد بقیة و اند داشته سال 81 تا1 مربیگری بین و سرپرستی مدیریت،

 .اند داشته را رویدادهای ورزشی در شرکت سابقه% 33 ها نمونه
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 گروهها تفکیک به آزمون وردم گروههاي (: فراوانی1جدول شماره)

 
 

 بررسی تحت هاي آزمودنی تحصیالت سطح به مربوط فراوانی(: 2)شماره جدول
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 بررسی تحت هاي آزمودنی سرپرستی یا مربیگري مدیریت، سابقه به مربوط فراوانی: 3 جدول

 
 دو( در سطح معنی داری  خی)کای مربع آزمون از معناداری سطح بررسی منظور به استنباطی، تحلیل در

 1,11=α البرز و استان در ملی ورزشی رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر استفاده شد تحلیل عوامل 

 باشد. می 1,11از  آزمون کمتر داری معنی سطح که دهد می نشان کای مربع از حاصل نتایج

 ها آزمودنی دیدگاه از ستانجاذبه هاي ا عامل ارزیابی توصیفی هاي شاخص. 1جدول

خیلی  عنوان ردیف

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 اولویت میانگین

 سرد فصول در البرز استان در مناسب هوای و آب وجود  1

 گرم و

11 21 3 3 1 18/8 1 

 برگزاری)البرز استان در مختلف فرهنگی های جاذبه  2

 (مختلف اقوام های جشنواره

11 13 20 1 8 03/8 1 

 1 11/8 1 1 11 11 28 البرز استان در  اجتماعی های جاذبه وجود  3

 صنعت،)البرز استان در  اقتصادی های جاذبه وجود  4

 (معدن کشاورزی،

1 21 1 11 1 88/8 3 

 تعدد)البرز استان در  خاص محلی های فرهنگ وجود  5

 (استان در اقوام

11 11 11 3 8 13/8 0 
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 2 38/8 0 0 18 11 28 البرز استان در  زیبا طبیعی های جاذبه  وجود 6

 گردشگر جلب و استان در تاریخی های جاذبه وجود  7

 ورزشی

21 13 12 0 1 31/8 8 

 جلب و استان در مختلف مذهبی های جاذبه وجود  8

 .ورزشی گردشگر

13 18 11 3 3 08/8 3 

 و گچسر الله های باغ و جهانشهر باستانی های باغ وجود 1

 ورزشی شگرگرد جلب

11 12 11 3 2 28/8 1 

 جلب انگیزه ایجاد و ورده تاریخی روستای وجود 11

 گردشگر

28 10 10 1 1 12/8 11 

 11 8 0 1 11 11 13 البرز استان در...(  و لر کرد، فارس،) مختلف اقوام وجود 11

 

 ها آزمودنی دیدگاه از زیرساخت ها عامل ارزیابی توصیفی هاي شاخص. 2جدول

خیلی  عنوان ردیف

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 اولویت میانگین

 و البرز استان در المللی بین ورزشی اماکن وجود 1

 آنها در مسابقات برگزاری

12 12 22 3 1 23/8 2 

 1 83/8 0 11 11 10 18 البرز استان در مناسب   ورزشی های زیرساخت وجود  2

 اسکی شورز جهت کرج رودخانه و دیزین پیست وجود 8

 آبی های ورزش و

10 18 11 1 8 21/8 8 

 های ورزش به مندان عالقه جلب و امبرکبیر سد وجود 0

 آبی

11 12 11 3 1 2/8 0 

 

 ها آزمودنی دیدگاه از مسابقات و اردو هاي ملی عامل ارزیابی توصیفی هاي شاخص. 3جدول

خیلی  عنوان ردیف

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 اولویت میانگین

 استان در مختلف های تیم ورزشی اردوهای برگزاری 1

 البرز

21 21 11 0 8 33/8 8 

 1 0 1 1 3 11 23 البرز استان در ملی های تیم مسابقات برخی برگزاری  2

 2 13/8 2 0 1 28 22 گردشگران جلب و ایران کشور پایتخت به نزدیکی  3

 8 33/8 1 8 13 21 11 دیکینز علت به استان در المللی بین مسابقات برگزاری  4
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 ایران پایتخت به

 های جاذبه معرفی انگیزه با ورزشی مسابقات برگزاری  5

 استان در موجود مصنوعی و طبیعی

18 21 13 3 2 13/8 0 

 منفعت و اقتصادی انگیزه با ورزشی مسابقات برگزاری 1

 استان در مالی

11 03 10 1 2 11/8 1 

 

 آزمودنیها دیدگاه از قطب ورزشی و ستارگان ورزشی عامل یابیارز توصیفی هاي شاخص. 4جدول

خیلی  عنوان ردیف

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 اولویت میانگین

 2 23/8 1 3 22 12 12 .البرز استان های تیم در مشهور ستارگان و مربیان وجود 1

 اسکی)ورزشی های رشته برخی در  بودن ورزشی قطب   2

 ..........(. و

18 10 11 11 0 83/8 1 

 منفعت و اقتصادی انگیزه با ورزشی مسابقات برگزاری  8

 استان در مالی

10 18 11 1 8 21/8 8 

 0 2/8 1 3 11 12 11 البرز استان در گردشگر نیاز مورد رفاهی امکانات  وجود  0

 

 

 

  عوامل بندي اولویت

 تحلیل از البرز ، استان در ملی ورزشی رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر عوامل اولویت تعیین برای

 .است آمده زیر جدول در آن نتایج که شد استفاده اکتشافی عاملی

 شده تبیین واریانس کل.8جدول

Component Initial Eigenvalues 

 Total % of Variance      
Cumulative %                                                  

     

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total            % of Variance   Cumulative % 

1 808/12 118/23 118/23 808/12 118/23 118/23 

2 112/8 132/3 121/81 112/8 132/3 121/81 

3 312/2 210/1 831/01 312/2 210/1 831/01 
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 رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر موثر عامل0 مبنای بر که شود می مالحظه( 0)جدول اطالعات اساس بر

 ها عامل این که گفت توانمی بنابراین. اند کرده تبیین را واریانس از درصدهایی اول، عامل 0 ، البرز استان در ملی ورزشی

 دارند. مشترك ضرایب عامل، 0 در

. شد انجام چندمتغیره رگرسیونی تحلیل باشد، می تاثیر بیشترین دارای عامل کدام اینکه و ها عامل بین رابطه بررسی برای

 .باشد می ذیل شرح به رگرسونی تحلیل انجام از حاصل نتایج

 

 جاذبه عامل

 استان های

 قطب عامل

 و ورزشی

 ستارگان

 ورزشی

 عامل 

مسابقات و 

  ملی اردو های

 عامل

زیرساخ

 ها ت

 ses   

 

 ضریب همبستگی 

                         Sesپیرسون 

 

 ها زیرساخت عامل 

 

337/0 301/1 310/1 111/1 211/1- 1 

065/0 111/1- 133/1- 101/1 1 211/1 

414/0 183/1 131/1 202/1 121/1 330/1 

303/0 181/1 182/1 1 101/1 111/1 

232/0 138/1 1 182/1 133/1 310/1  

  ملی های اردو و مسابقات عامل

 ورزشی ستارگان و ورزشی قطب عامل   

 استان های جاذبه عامل

137/0 1 138/1 181/1 111/1 301/1 

1 113/1 212/1 811/1 111/1 883/1 

004/0 1 1 288/1 113/1   sig(1-tailed) 
                         ses 

 

 ها  زیرساخت عامل

  ملی های اردو و مسابقات عامل

  ورزشی انستارگ و ورزشی قطب عامل

 استان های جاذبه عامل

311/0 812/1 211/1 180/1  113/1 

001/0 1 1 181/1 1112/1 1 

006/0 111/1 113/1  180/1 288/1 

012/0 1  113/1 211/1 1 

066/0  1 111/1 812/1 1 

 111/1 112/1 113/1 811/1 110/1 
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 بحث و نتیجه گیري

 بازدارنده، و دهنده سوق عوامل به ورزشی اندرکاران دست داد، نشان تحقیق های فرضیه آزمون از حاصل نتایج بررسی

 ورزشی قطب و طبیعی های جاذبه همچنین. دهند می نشان کننده جلب عوامل به کمتری توجه و دهند می بیشتر اهمیت

 باز سؤال به ها آزمودنی جوابهای به جهتو با تحقیق، های فرضیه آزمون از حاصل نتایج بر عالوه. می باشند توجه مورد

 که.دهند می بیشتری اهمیت بازدارنده عوامل به ورزشی، اندرکاران دست رسد می نظر به نامه، آخر پرسش در شده مطرح

 شرکت برای موجود های انگیزه و ورزش ماهیت به حد از بیش توجه یا و اجتماعی فرهنگی بعضی عوامل تواند می آن دلیل

 .شوند می گردشگری توسعه مانع که باشد جامعه در موجود ورزشی غیر عوامل سایر به بدون توجه ورزشی، هایرقابت در

 نشانگر شده انجام تحقیقات. دارد وجود ارتباط ناشی گردشگری توسعه با ورزشی قطب و طبیعی های جاذبه بین همچنین

 البرز استان در عوامل این که است ورزشی گردشگری توسعه و توریسم جذب در ورزشی قطب و طبیعی های اهمیت جاذبه

 .باشد داشته چندان دو اهمیت تواند می ورزشی گردشگری توسعه در و. برخورداراند اهمیت فراوانی از

 سازمان که استان وگردشگری دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان شود می پیشنهاد حاضر تحقیق اهداف راستای در لذا،

 های دوره جلسات، ورزشی فدراسیونهای آن تبع به و استان ورزش متولی سازمانهای همکاری با ستا متولی گردشگری

 هایی نامه تفاهم امضای با و برگزارکنند ورزشی وگردشگری ورزش، گردشگری، به مربوط موضوعات با و آموزشی توجیحی

 .بردارند ریمؤث گامهای کشور در ورزشی گردشگری ترویج و توسعه جهت زمینه در این در

 توسعه جهت در مناسبی بسیار بستر که منطقه اکولوژیکی و هوایی و آب وضع به توجه و جغرافیایی موقعیت به نگاهی با

 در را گردشگری صنعت استعداد و اهمیت توان می دارد، هستند زیست محیط با مرتبط های ورزش ویژه به ورزش عمومی

 رود وحش، حیات برف، از پوشیده و مرتفع قلل) طبیعی های جاذبه بودن دارا با لبرزا استان. دریافت روشنی البرز به استان

 مهیا با و نماید خوبی گذاری سرمایه ورزشی گردشگری با ارتباط در تواند می( زیبا طبیعی مناظر و روستاهای متنوع ،

 طریق از... و هاکی اسکی، وردی،ن طبیعت قایقرانی، شکار، نوردی، صخره کوهنوردی، همچون ورزش هایی شرایط نمودن

 داشتن. شود هنگفت درآمدهای موجب ورزشی وگردشگری ورزشی های فعالیت اندازی راه زیربنایی جهت تاسیسات ایجاد

 مجهز و عظیم بسیار های سایت اندازی راه طریق از ورزشی مختلف های فعالیت راه اندازی جهت الزم های پتانسیل

 بخش در بایستی نخست نمود، اجرا را ورزشی گردشگری مختلف بتوان فعالیتهای اینکه یبرا. است مهم بسیار ورزشی

 از استفاده) افزاری نرم بخش سپس و...( و راههای ارتباطی پذیرایی، فرودگاهها، و اقامتی مراکز احداث یعنی)سختافزاری

 گیرد صورت اقدامات الزم...(  و فرهنگی بحث و مجرب و متخصص مدیران

 منابع

 نور پیام دانشگاه: گلستان استان ورزشی گردشگری های توانمندی ،شناسایی( 1831) عبدالحمید ، زیتونلی .1

 . ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته  ارشد کارشناسی نامه پایان ، تهران

 از ورزشی گردشگری توسعه بر موثر عوامل نقش تطبیقی بررسی"(.  1831)  مهرداد زاده، محرم امید، اللهی، فتح .2

 ."ترکیه و ایران ورزش اندرکاران دست و مدیران دیدگاه
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