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 بررسی نظر گردشگران ساحلی نسبت به نقاط ضعف و قوت گردشگري ورزشی استان مازندران

 حسن رحمانی کفشگري 1 ،  دکتر سید محمد حسین رضوي2  ، سعید امیرنژاد 3

h.kafshgari@gmail.com  ( مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرگاه) 1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی 

smh razavi@yahoo.com 2 دانشیار دانشگاه مازندران    

s.amirnejad@gmail.com  3 دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران 

  چکیده :

 است.این پژوهش از نوع بوده ورزشی در استان مازندراننقاط قوت و ضعف گردشگري بررسی نظر گردشگران ساحلی نسبت به هدف از این پژوهش 
 محققبه پرسشنامه  اند استان مازندران مسافرت کردهورزشی و غیر ورزشی که به  نفر از گردشگران 384 تعداد کاربردي است.توصیفی پژوهش هاي 

به صورت تصادفی پاسخ داده اند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصین مدیریت و مدیریت ورزشی  اهداف تحقیق ساخته بر اساس
انجام گرفته است. نتایج بدست آمده  16spssه نرم افزار وسیل تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بهمورد تاٌیید قرار گرفت.

امکان استفاده از سواحل براي شنا در ماههاي گرم ( گویه نقطه قوت تعیین شده براي گردشگري ورزشی در  سواحل ، 25در میان  نشان داد که
 نقطه ضعف 30و در میان کمترین میزان اهمیت  )نظیر غواصی وجود امکانات الزم براي ورزش هاي زیر سطحی( گویه و میزان اهمیت باالترین )سال

 نین، گویه (عدم برخورداري از رویدادهاي بین المللی ورزش هاي ساحلی  بانوان) به عنوان باالترین نقطه ضعف از دیدگاه پاسخ دهندگان و همچ
این بخش دارا می باشد. با توجه به ضرورت برنامه ریزي جهت گویه (مشکل راه هاي ارتباطی به سواحل شمالی کشور) کمترین میزان اهمیت را در 

کشور به نظر می رسد که تدوین یک برنامه استراتژیک براي انجام فعالیت هاي متفاوت  1404حرکت در راستاي توسعه جهانی و سند چشم انداز 
ي بین المللی ورزشی در سواحل دریاي خزر را می توان ورزشی در سواحل در فصول متفاوت و همچنین بستر سازي مناسب براي برگزاري رویدادها

  نمود. دبراي توسعه گردشگري پیشنها

 گردشگري ساحلی ، مازندران، ضعف ها ، قوت ها  : کلید واژه
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 مقدمه :) 1

امروزه گردشگري در حال مبدل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاري جهان است و بسیاري از برنامه ریزان و صاحب نظران از صنعت گردشگري 
بعنوان رکن اصلی توسعه اقتصادي یاد می کنند. در واقع گردشگري در بسیاري از کشورهاي جهان یکی از پیچیده ترین کسب و کارهاي بشري می 

) ؛ از جمله می توان اشاره به اشتغالزایی ، 39:  1385عنوان فعالیتی چند وجهی داراي کارکردها و اثرات مثبت گوناگون است (زاهدي ، باشد و ب
اي ) در اوایل قرن بیستم با توجه به درآمده1:  1387کسب درآمد ، جذب ارز و تقویت زیر ساخت هاي اجتماعی ، ارتقاء فرهنگی و ...... کرد (کاظمی ، 

شغل ، گردشگري به یکی از مولفه هاي مهم تجارت بین المللی مبدل  750000میلیارد دالر و اشتغالزایی ساالنه بالغ بر  550کالن ، ساالنه بالغ بر 
درآمد ) بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان جهانی گردشگري ، این صنعت امروزه به عنوان دومین منبع 12:  1386شده است (سرور ، 

میالدي تعداد گردشگران در سرتاسر دنیا به رقمی معادل یک میلیارد و  2020) و تا سال 23: 1388کشور جهان می باشد (قره نژاد ،   49بیش از 
یلیون این فعالیت به ازاي هر یک م) Unwto,2007 : 3 1(درصد درآمد هاي جهانی را شامل می شود  10پانصد و شصت میلیون نفر خواهد رسید که 

دالر درآمد تولید شده ، هزار شغل جدید ایجاد می کند  و به ازاي هر فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده ، یک و نیم فرصت شغلی غیر مستقیم و 
استا ، با ) در این ر146:  1388القایی دیگر در فعالیت هاي عمده اقتصادي (خدماتی ، صنعت و ....) در مقصد ایجاد خواهد کرد (رنجبران و زاهدي ، 

یت لتوجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگري در دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی ، یکی از بخش هاي مهم که قاب
محرم  راد ، قیامی(تبدیل به امر فرا بخشی در صنعت گردشگري را دارد  ، بخش ورزشی است که از آن به عنوان گردشگري ورزشی نام برده می شود 

فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران ورزشی در کشور میزبان پول و ثروت و ایجاد فرصت هاي شغلی است و فواید بلند  )1386:5زاده ، 
مر ستمدت و غیر مستقیم حضور آنان ، رشد و توسعه زیر ساخت هاي صنعتی و اقتصادي کشورها می باشد که این امر از طریق حضور متمادي و م

. استفاده از ورزش به عنوان عامل تسریع بخش در )6:  1387محرم زاده ، قیامی راد ، هاشمی ، (گردشگران در مناطق مختلف حاصل می گردد 
 هورزش هایی که به منابع و جاذبه هاي طبیعی و ساحلی و دریایی وابسته اند ، مهم ترین بخش مورد توج توسعه گردشگري بسیار حائز اهمیت است.

در زمینه گردشگري ورزشی محسوب می شوند. سواحل و دریاها به سبب منابع تفرجی و ظرفیت هاي بالقوه گردشگري طبیعی که در اختیار دارند 
ر میلیون نف 20به رقمی معادل  2024براساس برنامه چهارم توسعه ، کشور ایران باید تا سال  همواره یکی از کانون هاي توجه گردشگران بوده است.

. سرزمین ایران )2: 1385وروانی ، (در سال برسد و در این میان نمی توان از سهم و جایگاه ورزش و برگزاري تورنمت هاي ورزشی به راحتی گذشت 
تنوعی م را می توان با انواع شرایط اقلیمی و آب و هوایی چهار فصل ، جاذبه هاي سیاحتی ، فرهنگی ، جغرافیایی و باستانی و پتانسیل هاي طبیعی

باً یکه در اختیار دارد به عنوان کشوري توانمند در زمینه صنعت توریسم ورزشی به معناي خاص تلقی کرد ، در حالی که از لحاظ جذب گردشگر تقر
فرت و رشد روزافزون مسافرت هاي تفریحی مرتبط با ورزش و عالقه مندي مردم به ورزش در حین مسا در رده هاي آخر جهانی قرار گرفته است.

ابل ق عالقه مندي نسبتاً زیادي که نسبت به ورزش هاي آبی وجود دارد و با توجه به این که کشورهاي بسیاري هستند که فاقد منابع آبی و دریایی
ظر آب و استفاده هستند و این که منابع دریایی و ساحلی ، دومین جاذبه مهم در گردشگري پس از آب و هواست و به دلیل این که کشور ما از ن

هوایی جزو مناطق گرم جهان است ، منابع آبی قرار گرفته در شمال کشور به عنوان یک نقطه قوت براي استفاده از آن جهت جذب گردشگران 
ی یمحسوب می گردد و کشور ایران می تواند با برگزاري رویدادهاي مختلف ورزشی در سواحل شمالی کشور از جمله (والیبال ، فوتبال ، راه پیما
ن ، ساحلی ، سه گانه ، اسب سواري در سواحل ، مسابقات رالی دریایی) و انجام بسیاري از ورزش هایی که می توان در ساحل انجام داد (بدمینتو

هاي رزمی ، کشتی هاي محلی) ورزش را در این مناطق گسترش دهد و براي مدت قابل توجهی می تواند نگاه دنیا را متوجه جاذبه هاي  ورزش
. همه ساله صدها هزار نفر از اقصی نقاط کشور براي گذران تعطیالت و با نیت تفریح و خوش )8: 1389رحمانی ، رضوي ، ( شگري ایران کندگرد

جمعیت عظیم مسافرانی که به قصد تفریح به شهرهاي ساحلی شمال کشور می آیند طبعاً نیازمندي هایی  گذرانی به خطه سرسبز مازندران می آیند.
یرونی ات بدارند. در کنار غذا ، محل اسکان و سایر نیازمندي ها ، تفریحات بویژه تفریحات متنوع ورزشی از جمله نیازمندي هاي آنان می باشد.تفریح

ر محیط هاي آبی و ساحلی و پارك هاي ملی و جنگلی انجام می شود.در چنین فضایی اغلب گردشگران مایلند در سواحل شمالی کشور ، معموالً د
ات بقبه آب بزنند و قایق رانی کنند و به والیبال ساحلی و بدمینتون بپردازند. در حال حاضر یکی از دغدغه هاي مدیران و سازمان دهندگان مسا

یزان استقبال بازدید کنندگان و تماشاگران از رویداد هاي ورزشی و شناسایی علل و عوامل مختلفی است که بر ورزشی استان مازندران باال بردن م
 توسعه موٌثر گردشگري ساحلی اثر گذارند. با توجه به ناشناخته بودن این عوامل (قوت ها ، ضعف ها) گردشگري ساحلی کشور و به خصوص استان

ویژه در این زمینه) یکی از مشکالت پیش رو در برنامه ریزي براي جذب گردشگر به طور اعم و گردشگري ورزشی  مازندران (به دلیل نبودن مطالعات
نقاط قوت گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگران  -1به طور اخص ، بررسی این عوامل است. از این رو هدف محقق پاسخ گویی به سواالت زیر است : 

                                                        
  )www.unwto.com( ١ 
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اولویت بندي قوت  -3  ران ساحلی استان مازندران چیست؟نقاط ضعف گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگ -2ساحلی استان مازندران چیست؟  
اولویت بندي ضعف هاي گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگران  -4هاي گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگران ساحلی استان مازندران چیست؟ 

 ساحلی استان مازندران چیست؟

  :  روش شناسی تحقیق) 2
براي انجام یک پژوهش وضعیت مطلوب آن است که همه اعضاي جامعه در آن پژوهش شرکت داده شوند و اطالعات مورد نیاز از آن کسب گردد.ولی 

آماري هاي نماید تا پس از اجراي آزموناي از میان جامعه مورد نظر میهاي زمانی، مکانی، مالی و ... محقق را ناگزیر به انتخاب نمونهمحدودیت
ع و مربوطه، اخذ اطالعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل اطالعات، نتایج بدست آمده را به جامعه تعمیم دهند. روش تحقیق حاضر با توجه به موضو

ه به جدول با توجنمونه آماري تحقیق حاضر  .تحلیلی انجام گرفت  –اهداف، از نوع مطالعات زمینه یابی بوده که به شکل میدانی و به روش توصیفی
انتخاب  اند ورزشی و غیر ورزشی که به استان مازندران مسافرت کرده نفر از گردشگران 384 تعداد،  مورگان و با فرض بر حداکثري جامعه آماري

  به صورت تصادفی پاسخ داده اند. اهداف تحقیق محقق ساخته بر اساسشد که به پرسشنامه 

  نمونه آماري) .  1جدول (

  
  جامعه آماري

 

  
 تعداد نمونه

  
 *گردشگران 

  
384 

  
 **شهرهاي ساحلی

  
11  

  

  )افرادي که به قصد تماشاي مسابقات ورزشی یا مسافرت به استان مازندران سفر کرده اند( گردشگران* 
  )نور ، نوشهر ، بابلسر ، فرویدون کنار ، جویبار ، ساري ، رامسر، تنکابن ، بهشهر ، محمودآباد ، چالوس شهرهاي ساحلی (**

  : گیريابزار اندازه 
ی ها و مشاوره و بررسبا توجه به مطالعه کتب، مقاالت و پایان نامه پرسشنامه محقق ساخته اي بود که  گیري اطالعات در تحقیق حاضرابزار اندازه

، وضعیت سابقه کار  سن، جنسیت، میزان تحصیالت،اطالعات فردي (  بخش 2در و استان آرا و نظرات متخصصان مدیریت ورزشی کشور 
نقاط  -1قست  دوشامل  محقق ساخته پرسشنامه و )  سابقه مدیریت ورزشیو  هاي ورزشی سابقه عضویت در تیم، استخدامی، رشته تحصیلی 

به ترتیب،  9تا  1گزینه براي انتخاب بود بطوریکه از گزینه  9هر سوال براي هر بخش داراي  ،سوال) شد 30نقاط ضعف ( -2سوال)،  25( قوت
اساتید و خبرگان مشورت و بعد از اعمال کلیه  نفر از 10 قابلیت روایی پرسشنامه بااندازه گیري کمترین به بیشترین میزان اهمیت بود. براي 

 پیشنهادات اصالحی و تغییرات ضروري جهت مطابقت با شرایط و ویژگی جامعه آماري مورد تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه
براي تجزیه و  16spss از نرم افزار باشد.اال میپایایی ب بدست آمد. ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده %96از طریق آلفاي کرونباخ  نیز

  تحلیل اطالعات و از آزمون رتبه بندي فریدمن نیز براي اولویت بندي سواالت مذکور استفاده گردید.
 
  یافته هاي تحقیق : ) 3

ه ، وضعیت استخدامی ، رشت در این بخش، ابتدا نتایج توصیفی ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه آماري شامل سن، جنسیت ، میزان تحصیالت
پس از آن نقاط قوت ، ضعف گردشگري )  9الی  2 (شماره جداول تحصیلی ، سابقه عضویت در تیم هاي ورزشی و سابقه مدیریت ورزشی می باشد.

  .) 11و  10 (شماره جداولند.یدورزشی از دیدگاه گردشگران ساحلی استان مازندران شناسایی شده و سپس هر یک از این عوامل اولویت بندي گرد
  

  نمونه آماريسن فراوانی  و درصد توزیع) . 2(جدول 
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  سن

  >30  31-40  41-50  سال 50باالتر از 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

66  17  81  21  92  23  145  37  
 
 

  نمونه آماريجنسیت فراوانی  و درصد توزیع ).3(جدول 
  

  جنسیت

  زن  مرد

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

205  54  179  46  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نمونه آماريمیزان تحصیالت فراوانی  و درصد توزیع ).4(جدول 
  

  میزان تحصیالت
  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس  دکتري

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
17  4/4  48  5/12  150  06/39  169  01/44  

  
  ي نمونه آمارسابقه کار فراوانی  و درصد توزیع .)5(جدول 

  
  سابقه کار

 20باالتر از   سال 20تا  16  سال 15تا  11  سال 10تا  6  سال 5زیر 
  سال

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
108  01/28  86  39/22  92  95/23  73  01/19  25  51/6  
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  وضعیت استخدامی نمونه آماريفراوانی  و درصد توزیع) . 6(جدول 

  
  وضعیت استخدامی

  سایر  قراردادي  پیمانی  رسمی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

50  02/13  10  60/2  101  30/26  223  07 /58   

 
  رشته تحصیلی نمونه آماريفراوانی  و درصد توزیع) .7(جدول 

  
  رشته تحصیلی

  سایر  مدیریت  بدنیتربیت 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

45  71/11  33  59/8  306  68/79  
 

  نمونه آماريسوابق عضویت در تیم هاي ورزشی فراوانی  و درصد توزیع).8(جدول 
  

  سوابق عضویت در تیم هاي ورزشی
  سال 20باالتر از   سال 20تا  16  سال 15تا  11  سال 10تا  6  سال 5زیر   بدون سابقه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
89  17/23  102  56/26  33  59/8  45  71/11  59  36/15  56  58/14  

  
  سابقه مدیریت ورزشیفراوانی  و درصد توزیع.)9(جدول  

  
  سابقه مدیریت ورزشی

  سال 20باالتر از   سال 20تا  16  سال 15تا  11  سال 10تا  6  سال 5زیر   سابقهبدون 
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
181  13/47  52  54/13  43  19/11  78  31/20  20  20/5  10  60/2  

  گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگران ساحلی استان مازندران هاي اولویت بندي قوت .)10( جدول
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 عبارات

  میانگین
  رتبه
 

  رتبه
  (اولویت)

 

 1 17  امکان استفاده از سواحل براي شنا در ماههاي گرم سال

 2 16,86 وجود محیطی آرام و به دور از هیا هوي شهرهاي بزرگ جهت استراحت و تمدد اعصاب

 3 15,25 وجود مناطق طرح سالم سازي دریا

 4 14,64 وجود امنیت الزم در سواحل براي فعالیت ورزشی

 5 14,62 وجود امکانات ورزش قایقرانی در سواحل

 6 14,03 فعالیت ها و بازي هاي متفاوت در ماسه هاي سواحل براي تمامی سنین

 7 13,89 آالچیق ها وجود اسکله هاي متفاوت و امکان استفاده از

 8 13,56 وجود بستر مناسب براي فعالیت هاي ورزشی مخصوص بانوان (طرح سالم سازي اماکن ورزشی بانوان)

 9 13,42 وجود پارك هاي ملی و منطقه اي فراوان با امکانات مناسب

 10 13,13 بهره مندي از موقعیت طبیعی ویژه سواحل دریاي خزر در بخش گردشگري ورزشی

 11 13,09 وجود  پتانسیل ماهیگیري در سواحل

 12 13,08 وسعت زمین جهت استفاده از گردشگري ورزشی در نوار ساحلی

 13 13,05 وجود اماکنی جهت ارائه خدمات پزشکی توسط کادرمجرب درسواحل براي گردشگران

 14 12,89 وجود جاذبه هاي ورزشی و تفریحی در شهرهاي ساحلی

 15 12,38 براي تمرین رشته هاي مختلف ورزشیمکانی مناسب 

 16 12,09 والیبال و دیگر رشته هاي مرتبط در سواحل استان –هندبال  –امکان پرداختن به ورزشهاي فوتبال 

 17 11,94 وجود آبگرم هاي معدنی به منظور درمان در شهرهاي ساحلی استان

 18 11,92 امکان برگزاري مسابقات ورزشی در سواحل استان

 19 11,74 وجود اردوگاه هاي ورزشی مناسب در سواحل شمالی کشور و در شهرهاي مختلف استان

 20 11,56 وجود امکانات ورزش سوارکاري

 21 11,48 وجود جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، تفریحی و مناسبتی متفاوت در سواحل استان

 22 11,47 وجود تاالب ها و آبگیرهاي متعدد در استان

 23 11,23 وجود مسابقات ساخت مجسمه هاي شنی در استان

 24 10,44 وجود امکانات ورزش دوچرخه سواري در سواحل

  25  10,24  وجود امکانات الزم براي ورزش هاي زیر سطحی نظیر غواصی

  

  گردشگري ورزشی از دیدگاه گردشگران ساحلی استان مازندران هاي .  اولویت بندي ضعف)11( جدول
  

  
  عبارات

  میانگین
  رتبه
  

  رتبه
  (اولویت)

  

  1  18,17  عدم برخورداري از رویدادهاي بین المللی ورزش هاي ساحلی بانوان

  2  16,56  آشنایی کم مدیران و دست اندرکاران ورزشی استان به زبان هاي خارجی

  3  16,47  جمعی و انفرادي در سواحل براي بازدید از رویدادهاي ورزشی در حال اجراکمبود وسایل نقلیه 
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  4  16,44  فقدان برنامه ریزي صحیح ، دقیق و علمی براي توسعه گردشگري ورزشی در استان

  5  16,43  نامشخص بودن مکان هاي پیاده روي و دوچرخه سواري در سواحل

  6  16,42  ضعف مدیریتی و فقدان ثبات در مدیریت

  7  16,11 کمبود امکانات الزم ورزش هاي ساحلی و آبی استاندارد و مطلوب در مناطق مختلف استان

  8  16,09  قایقرانی –موج سواري -کمبود مربیان متخصص ونیروي انسانی آموزش دیده درورزشهاي اسکی روي آب

  9  16 مجهز در دسترس و تمع هاي ورزشی تفریحیجکمبود م

  10  15,94  تاٌسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی در سواحل نامناسب بودن

  11  15,93  عدم کارآیی در جذب گردشگران داخلی و خارجی با توان پرداخت باال

  12  15,77  ضعیف بودن بنیه مالی گردشگران و گران بودن جایگاههاي اقامتی و تفریحی

  13  15,76  ضعف حمایت مالی حامیان از رویداد هاي ورزشی

  14  15,74  کمبود سایت ها و نشریات الکترونیکی گردشگري ورزش هاي ساحلی

  15,5  15,72  ضعف برگزاري مسابقات  ورزش هاي ساحلی در استان

  15,5  15,72  ناستا نوار ساحلی کمبود تسهیالت بهداشتی،درمانی و خدماتی در

  17  15,68  کمبود بودجه و اعتبارات کافی در بخش گردشگري ورزشی استان

  18  15,59  سرمایه گذاري اندك خارجی در بخش گردشگري و ورزش هاي ساحلی در داخل استان

  19  15,40  کمبود تجربه برگزاري مسابقات بین المللی ورزش هاي ساحلی در استان

  20  15,30  پایین بودن سطح کمی و کیفی پالژهاي عمومی و خصوصی

  21  14,80  گردشگري ورزشیعدم اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در امر 

  22  14,78  در سواحل اقامتی و پذیرایی مناسب براي همه اقشار اماکنکمبود 

  23  14,60  کمبود افراد و ناجیان غریق در طرح هاي سالم سازي دریا

  24  14,56  عدم وجود واحد یا تشکیالت گردشگري ورزشی در ساختار ورزشی استان

  25  14,55  تفریحی و همگانی جهت فعال سازي مسابقات ورزشیعدم مشارکت هیئت هاي ورزشهاي 

  26  14,44  کنترل و نظارت نامناسب بر فعالیت گردشگري ورزشی

  27  14,22  کمبود کمیته هاي مستقل داوطلبی در ساماندهی گردشگري ساحلی استان

  28  14,19  عدم هماهنگی مراکز تصمیم گیري در امر گردشگري و ورزش هاي ساحلی

  29  14,17  برآورد مطمئن زیربناهاي مورد نیاز متناسب با حجم تقاضا عدم

  30  13,46  ضعف ارتباطات و حمل و نقل جاده اي (مشکل راه هاي ارتباطی به سواحل شمالی کشور)

  

 بحث و نتیجه گیري :) 4
هدف از این تحقیق بررسی نظر گردشگران ساحلی نسبت به نقاط ضعف و قوت گردشگري ورزشی در سواحل استان مازندران بوده است. 

نقطه قوت تعیین شده براي گردشگري ورزشی در سواحل استان از دیدگاه  25در میان  نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که
وجود امکانات الزم براي ورزش ( گویه میزان اهمیتو باالترین )اده از سواحل براي شنا در ماههاي گرم سالامکان استف( گویه گردشگران ،

) در پژوهشی با عنوان 13:  1385(ادبی فیروزجاه ، را در این بخش داشته است.کمترین میزان اهمیت  )هاي زیر سطحی نظیر غواصی
طالحاً اص ایتحرکات و ، بیان می کند که  با تأکید بر جاذبه هاي طبیعی ورزشی کشور بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی

 ،ي کوهنورد ،ي صخره نورد ،ي اسب سوار ،ی اسک ،ی غواص ،ي سوار ،موجي سوار قیدارند، مانند شنا، قا یعیکه سرمنشأ طب ییورزش ها
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،  سنایی.(گردد یم زین یعیسبب حضور در مناطق طب ، ضمن جنب و جوش و تحرکات الزم بدن یبوم و یسنت يو ورزش ها يغارنورد
هاي همگانی ورزش هاي تفریحی مورد عالقه گردشگران از دیدگاه رؤساي هیاتهاي ورزشنیز در تحقیقی به بررسی فعالیت )11:  1389

احلی روي ، کوه پیمایی ، والیبال و والیبال سو تفریحی پرداخته است و فعالیت هایی شامل : شنا ، قایقرانی ، فوتبال و فوتبال ساحلی ، پیاده
نیز در تحقیقی  )1Ramezani , 2010 : 12(.ها را معرفی کرده استب سواري ، دو همگانی ، دو و میدانی و پرواز بادبادك، ماهیگیري ، اس

قابلیت هاي زیست محیطی را به منظور شناسایی و مشخص کردن مناطق مناسب زمانی و مکانی به منظور جذب گردشگران ورزشی در 
رضوانشهر مورد ارزیابی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان داد که نوار ساحلی انزلی تا رضوانشهر در ماه هاي شمال ایران از نوار ساحلی انزلی تا 

، 2هترین مناطق آب و هوایی براي استراحت است که این نواحی ساحلی (انزلی تا رضوانشهر) در ماه ژوئنب ژوئن ، ژوئیه ، آگوست و سپتامبر
در پژوهشی با نام ورزش و  )Ramallal , 2010 : 25 5(.ی و شنا در نواحی رضوانشهر مناسب استبراي ورزش هاي آب 4و آگوست 3ژوئیه

ی که در میان مقاصد منطقه ب،  کشوري است داراي سواحل آفتابی، منابع طبیعی غنی و بی مانند کاستاریکاگردشگري بیان می دارد که 
) 8:  1383،  هنرور(پیاده روي در طبیعت است. شنا در سواحل ، سواحل، همتاست. رایج ترین فعالیت هاي گردشگران این منطقه دیدن

و  رانیمد دگاهیدر کشور از د یالملل نیب یورزش دادهايیاز برگزاري رو یخود تحت عنوان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ناش قیدر تحق
ساحل و وجود مناظر، چشم اندازها از  ا،یبه در زبانیکشور م یگرفت که دسترس جهینت نیچن يگردشگر رانیو مد یدست اندر کاران ورزش

نقطه ضعف شناسایی شده گردشگري ورزشی در استان  30همچنین در میان هستند. دادیاز رو دکنندگانیعوامل جلب کننده بازد نیترمهم
ي ساحلی  بانوان) به عنوان باالترین مازندران بر طبق دیدگاه گردشگران ساحلی ، گویه (عدم برخورداري از رویدادهاي بین المللی ورزش ها

نقطه ضعف از دیدگاه پاسخ دهندگان و همچنین گویه (مشکل راه هاي ارتباطی به سواحل شمالی کشور) کمترین میزان اهمیت در بخش 
هاي بزرگ ورزشی در تحقیق خود به دنبال بررسی راه حل هایی براي کسب میزبانی رویداد  )Swart ,2000 : 4 6 (ضعف ها را داشته است.

و متعاقب آن توسعه صنعت گردشگري ورزشی براي آفریقاي جنوبی بوده است. وي براي توسعه صنعت گردشگري ورزشی در این کشور به 
هماهنگی بین دو بخش گردشگري ورزشی و نقش دولت در این خصوص اشاره نموده و الزمه آنرا درك اهداف و ارتباط منظم و روشن بین 

، ایجاد برنامه هاي استراتژیک ، هماهنگی و رقابت بین شهر هاي مختلف براي ایجاد زیر ساخت ها و جذب گردشگر و ایجاد این دو بخش 
: 1389،  سنایی() ، 13: 1385در این راستا و با توجه به تحقیقات انجام شده (ادبی فیروزجاه ، .یک برنامه ملی گردشگري ورزشی می داند

11( ،) Ramallal ,2010 : 25(  و)در نشان دادن اهمیت سواحل براي شنا و پرداختن به فعالیت هاي ورزشی که در آن  )8:  1383،  هنرور
کشور به نظر می رسد که با  1404و ضرورت برنامه ریزي جهت حرکت در راستاي توسعه جهانی و سند چشم انداز می توان انجام داد 

تدوین یک برنامه استراتژیک براي انجام فعالیت هاي متفاوت ورزشی در سواحل در فصول متفاوت و همچنین بستر سازي مناسب براي 
 طیاز استعداد مناطق مختلف و لحاظ کردن شرا يریضمن بهره گدریاي خزر بتوان برگزاري رویدادهاي بین المللی ورزشی در سواحل 

  .به وجود آورد ساحلی گرانگردش يبرارا  یمناسب يها طیگام برداشت و مح ییو اشتغال زا ياهداف اقتصاد شبردیمختلف در پ

  پیشنهادات برخواسته از تحقیق :

  عمومی در جامعه نسبت به گردشگري.انجام برنامۀ آگاه سازي  
 .معرفی جاذبه هاي طبیعی ورزشی استان مازندران به گردشگران ورزشی داخلی و خارجی  
 .ساخت تفریحگاه و تسهیالت ورزشی استاندارد مورد نیاز توسعۀ گردشگري در محیط هاي مساعد  
 ا.تربیت نیروي انسانی مورد نیاز گردشگري و دادن آموزش هاي الزم به آنه  
 .اولویت دادن به سرمایه گذاري در جاذبه هایی مانند: ورزش هاي آبی و ساحلی، طبیعت گردي، تله کابین و سوارکاري  
 .برگزاري جشنواره هاي بین المللی بازیهاي بومی محلی در دامنه هاي طبیعی  
 .ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب به هنگام اقامت گردشگران 
  المللی ورزش هاي ساحلی در سواحل استان مازندرانبرگزاري مسابقات بین  

                                                        
      Ramezani 1 

June  2      
july 3  
august 4 
Ramallal 5 
Swart 6 
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 .حفاظت از جاذبه هاي طبیعی ورزشی استان و محیط زیست پیرامون آن ها که از قابلیت توسعۀ گردشگري برخوردار هستند  
 ی.به کارگیري نیروهاي مجرب در جاذبه هاي گردشگري به منظور آموزش و حفظ ایمنی گردشگران به هنگام فعالیتهاي ورزش  
 .حمایت از آژانس  هاي فعال در زمینه تورگردانی که در مناطق طبیعی کشور انجام می شود 
 .آسان نمودن دسترسی گردشگران به جاذبه هاي طبیعی ورزشی کشور با توسعۀ خدمات حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی مناسب 

  
 : ) منابع و مآخذ5

اٌکید بر جاذبه هاي طبیعی ورزشی ، پایان نامه موثر بر توسعه گردشگري ورزشی کشور با ت بررسی عوامل) 1385( ادبی فیروز جاه ، جواد ]1[
  . 13صفحه  کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ،

اولین همایش علمی زش هاي ساحلی در توسعه گردشگري ، بررسی نقش ور )1389(، حسن ، رضوي ، سیّد محمّد حسین رحمانی کفشگري ] 2[
 . 8صفحه المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، بین 

 . 146صفحه  چهارباغ اصفهان ، چاپ پنجم ،نشر  شناخت گردشگري ، )1388نجبران ، بهرام ، زاهدي ، محمّد (ر ]3[
 . 39صفحه  عالمه طباطبایی ،انی توریسم و اکوتوریسم پایدار ، تهران ، دانشگاه مب )1385اهدي ، شمس السادات (ز ]4[
 . 12صفحه  ، 87بررسی ابعاد اقتصادي گردشگري ، ماهنامه شهرداري ها ، ش  )1386سرور ، هوشنگ (  ]5[
قایسه آن با سه کشور منتخب دنیا وضعیت تفریحات ورزشی در شهرهاي ساحلی شمال ایران ، (گیالن و مازندران) و م) 1389سنایی ، محّمد ( ]6[
 . 11صفحه  وزشی و فرهنگی واحد سما قائمشهر ،مرکز آم یش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مجموعه مقاالت هما ،
 . 23و تحلیل هاي اقتصادي آن ، دانشگاه آزاد نجف آباد ، صفحه صنعت گردشگري  )1388قره نژاد ، حسن (] 7[
ان درکاربررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشی از دیدگاه مدیران و دست ان )1386( راد ، امیر ، محرم زاده ، مهردادقیامی  ]8[

 . 5ورزش ایران و استرالیا ، صفحه 
  1صفحه پاییز و زمستان ، ، 12اهدانی در توسعه گردشگري چابهار ، جغرافیا و توسعه ، ش تحلیل ادراك شهروندان ز )1387اظمی ، مهدي (ک ]9[
ورزشی در استان آذربایجان  بررسی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگري) 1387(راد ، امیر ، هاشمی ، علی اصغر  زاده ، مهرداد ، قیامیحرم م ]10[

 . 6صفحه  ارومیه ،معاونت پژوهشی دانشگاه  غربی ،
 .  2صفحه  ، 3710ایران از توریسم ورزشی در جهان ، روزنامه ایران ، شماره  سهم ناچیز) 1386وروانی ، معصومه ( ]11[
دست  مدیران و( دیدگاه از برگزاري رویدادهاي ورزشی بین المللی درکشور توسعه گردشگري ناشی از بر عوامل موثر )1383افشار ( ، هنرور ]12[
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