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 های گردشگری ورزشی استان گیالنشناسایی جاذبه
 ورزشیاز دیدگاه کارشناسان ورزشی، کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگران 

 . ناهید اتقیا2. مریم فالح کاظمی 1
 ارشدمدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا . کارشناس1
 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا2

 
 مقدمه  
گردشگری ورزشی منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی در بسیاری از کشورها شده است و رشد های اخیرگردشگری و بخصوصدر سال 

جه و چشمگیر گردشگری در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است. و از آنجایی که قابل تو
های گردشگری آن منطقه است. این پژوهش نیز سعی دارد ها و توانمندیی گردشگری یک منطقه بررسی جاذبهاولین گام برای توسعه

 رزشی استان گیالن بپردازد. های گردشگری وبه شناسایی جاذبه
 شناسیروش

درصد استفاده به عمل آمده  26ساخته با آلفای کرونباخ های گردشگری ورزشی از پرسشنامه محققدر این پژوهش برای شناسایی جاذبه
گردشگران ورزشی نفر  265نفرکارشناسان ورزشی و  26نفرکارشناسان میراث فرهنگی،  25ی آماری متشکل از سه گروه: است.که جامعه

ی اول )کارشناسان میراث فرهنگی( و دوم )کارشناسان ورزشی( به صورت تمام شماری بوده است و گیری در جامعهبوده است. که نمونه
نفر در نظر گرفته شده است.  265گیری در جامعه سوم )گردشگران ورزشی( با توجه به مطالعات انجام شده و تحقیقات مشابه نمونه

 تک دامنه بوده است. Tهای استان گیالن آزمون ری برای شناسایی جاذبهروش آما
 هایافته

های گردشگری ورزشی مربوط به سواحل، صید و شکار، طبیعت درمانی و استان گیالن در زمینه جاذبه Tبنابر نتایج حاصله از آزمون 
ها و سواحل دریاها و امکانات تفریحی ی و ورزشی درکوهچنین وضعیت امکانات تفریحنوردی در وضعیت مطلوبی قراردارد همدامنه 

نیز  مطلوب ارزیابی شده است وها  نیز ناها در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد. و نیز وضعیت بهداشت و حمل و نقل و هتلموجود در پارک
 مطلوب ارزیابی شده است.ورزشی استان گیالن نا  های گردشگری ضعیت تبلی  و اطالع رسانی برای معرفی جاذبهو
 نتیجه گیری 
باشد. اما پژوهش حاضر با توجه به بررسی های انجام شده استان گیالن دارای منابع طبیعی بسیاری برای جذب گردشگران ورزشی می 

یازمند سرمایه گذاری دهد امکانات زیر بنایی کافی برای جذب گردشگران ورزشی به این استان وجود ندارد. بنابراین این استان ننشان می
-های حاصله از گردشگری به این منطقه میبیش از پیش در بخش گردشگری ورزشی جهت جذب گردشگران و به تبع آن جذب سرمایه

 باشد.
 های ورزشی، کارشناسان ورزشی، گردشگران ورزشیگردشگری ورزشی، جاذبه واژگان کلیدی: 
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