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 ی شمالی ایرانهای توریسم ورزشی استاندر توسعههای گردشگری ورزشی بندی جاذبهاولویت
 

 3، اسماعیل ملک اخالق2*، بهمن شهریاری سجهرودی1مهر علی همتی نژاد
 دانشگاه گیالن  دانشیار.2، ارشد دانشگاه گیالن شناسکار.2، دانشیار دانشگاه گیالن.0

 
 24/02/52تاریخ پذیرش:                        2/46/52تاریخ دریافت: 

 چکیده

در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است.  دی منابع موجود اولین گامبنشناسایی و اولویت :هدف

 های شمالیورزشی استان توریسمی در توسعههای گردشگری ورزشی بندی جاذبهاولویت تحقیقاین  هدف

 .بود ایران

ن و ا، معاوننسائینفر از ر 52متخصص مدیریت ورزشی،  24) آزمودنی 002بدین منظور  :شناسیروش

مازندران، گیالن،  سه استان بدنی، میراث فرهنگی و شهرداریها، ادارات کل تربیتکارشناسان دانشگاه

محقق ساخته پاسخ دادند. روایی صوری و  نامهشانتخاب و به پرس پژوهشی به عنوان نمونه گلستان

ب آلفای کرونبا  ضری محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما

 های کروسکال والیس، یومناز آزمونها برای تجزیه و تحلیل دادهآن محاسبه شد.  برای پایایی 00/4برابر با 

 .استفاده شد=α 49/4داری در سطح معنی و توکی تحلیل واریانس ویتنی،

 و نوردی، تپهیآب های، ورزشبرگزاری مسابقات به های مربوطجاذبه، ها نشان دادیافته :هایافته

 هایصید و ورزش و شکار درمانی،یعتطبگرم و کوهنوردی و غارنوردی، گردش در جنگل، آبگردی،طبیعت

 برخوردار های مورد مطالعهورزشی استان ی گردشگریتوسعه در اهمیت زمستانی به ترتیب از باالترین

 .هستند

برگزاری اهمیت بیشتری به  باید های مربوطهزمانمسئوالن سا،های تحقیق با عنایت به یافته :گیرینتیجه

های برای جذب بیشتر گردشگران ورزشی بدهند و مدیران بخش ورزشی با همکاری سایر بخش مسابقات

 گردی انجام دهند.یعتطبهای ساحلی و هایی از قبیل ورزشگذاری بیشتری برای جاذبهیهسرمامربوطه 

 .جاذبه ورزشی زشی،ور گردشگری ،گردشگر های کلیدی:واژه
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 مهمقدّ

با  نیز مسافرت و گردشگری و است گردشگری در حین گردشگران مهم هایفعالیت از یکی ورزش

 بیش از نه و شبیک کمدست مدتی، برای که کسی است گردشگر است. همراه ورزش مختلف انواع

کردن  کار او هدف و کندمی مسافرت خود وطن یا محل سکونت معمولی از غیر کشوری به سال یک

 بازدیدکنندۀ ورزشی همچنین گردشگر .(0202 ،0چاک )گی نیست کشور آن در درآوردن پول و

 شرکت او اصلی و هدف کندمی اقامت رویداد محل در ساعت بیست و چهار که حداقل است موقتی

 باشد داشته است وجود ممکن نیز ایثانویه هایذابیتج حال عین است، در ورزشی رویدادی در

 برخورد جداگانه یهحوز دو عنوان به ورزش و گردشگری با گذشته (. در0557، 2نوگووا و همکاران)

 و ورزش: گویدمی است. فرنگلی شده درک یخوببه دو حوزه این امروزه ارتباط اما .شدیم

 شیوه متفاوت، هایفرهنگ میان تفاهم هایپل تنساخشامل  که دارند مشترکی گردشگری اهداف

 هایفعالیت به افراد تشویق و برانگیختن ها،ملت میان دوستی و افزایش صلح ها،سنت و زندگی

 (.2444، 2)گراتون و تیلورهستند  زندگی یروزمره فشارهای رهایی از برای شاداب و کنندهسرگرم

ی اجتماعی اقتصادی در سطح جهانی ، به پدیدهامروزه، گردشگری ورزشی فراتر از یک صنعت

ای چند بعدی تبدیل شده است. این صنعت بیش از هر زمان دیگر جایگاه خود را به عنوان پدیده

گذاری فراوان فواید و اثرات این یهسرمادر جوامع بشری باز کرده است و بسیاری از کشورها، با 

مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و  ی درک کرده و به عنوان منبعیخوببهصنعت را 

 ،9،2446ها )کاپالنیدو(، افزایش اشتغال، درآمد، توسعه زیرساخت2404، 0امری)پاول سیاسی

 (.2447، 6)هینچ و هیگام اند(، افزایش شهرت و برند سازی مقصد خود درآورده2400، 7واندورزی

اند که گرایش به ی جهانی گزارش دادهالمللی المپیک و سازمان گردشگرینبانجمن مسابقات 

دهند که های اخیر افزایش یافته است. این منابع خبری مدارک قاطعی را ارائه میورزش در سال

باشد و دهد سفرهای به قصد مسابقات ورزشی، همچنان در حال رشد و گسترش مینشان می

ی تعداد زیادی از آن عالقه های مهم ورزشی و رشدی گردشگری ورزشی و برگزاری رویدادتوسعه

های مقاصد گردشگری بر ( که بازاریاب2446 ،0)سوارت و باب کشورها و مقامات را برانگیخته است

ی گردشگری ورزشی و میزبانی رویدادهای مهم ورزشی به عنوان یک استراتژی مهم برای توسعه
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دهد که عات نشان می(. مطال2446 ،0)سولبرگ و پروس مقاصد گردشگری تمرکز دارند توسع 

ی که به عنوان یک طوربهی صنعت گردشگری است. یافتهتوسعهین بخش ترمهمگردشگری ورزشی 

تریلیون دالر برای صنعت گردشگری و تورهای  9/0یلیاردی در جهان با ایجاد چندمعنصر تجارت 

ر کشور، ی گردشگری ورزشی د(. برای توسعه2442، 2)چالیپ جهانی در نظر گرفته شده است

بر جهانگردی ورزشی و ارائه  مؤثری مختلفی در نظر گرفته شده است، مانند تحلیل عوامل هامؤلفه

ن ایرا (، طراحی الگوی بازاریابی گردشگری ورزشی0206یزی استراتژیک )اصفهانی، ربرنامهمدل 

(، 0205)عباسی،  های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی( بررسی آمیخته0200)هنرور، 

(، ایجاد 0254)کارکن،  گردشگری ورزشی  ادهای ورزشی و سنتی توانمند توسعشناخت روید

های تخصصی های ارتباطی مناسب برای بازاریابی، ایجاد رشتههای اینترنتی و سیستمسایت

در تمامی سطوح، تحقیق و پژوهش و چاپ مجالت توریسم  هادانشگاهگردشگری ورزشی در 

المللی، آموزش و تعلیم نیروی انسانی ماهر، حمایت ینبهای ها و همایشرانساری کنفزورزشی، برگ

یسات، بهبود روابط تأسها و اماکن و زیرساخت  سیاسی و قانونی، مدیریت و هماهنگی، توسع

تواند از جمله عوامل مهم که می هامؤلفه(. از میان این 0206 )معین فرد، ییزداتنشالمللی و ینب

های گردشگری ها و توانمندیی ورزشی کشور را توسعه دهد، شناخت قابلیتصنعت گردشگر

ی اولین گام مهم دهندهنشانها و منابع (. تحلیل و ارزیابی توانمندی0207)زیتونلی،  ورزشی است

ها و ها، جاذبهدر توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است. مقاصد مختلف دارای ویژگی

ی گردشگری ورزشی و جذب گردشگران ورزشی و توریستی جهت توسعههای مشخص توانمندی

( خاطر نشان کردند که موفقیت 2447) (. هینچ و هیگام2445، 2)کاشیماتی و داوسن هستند

های مقاصد گردشگری است که تا حدی در رقابت با منوط به توانمندی کامالًجهانگردی ورزشی 

 (. 2447، 0) یات دمقاصد دیگر منحصر به فرد و متمایز باشن

گردشگری ورزشی  گردشگری ورزشی انجمن  یزی و طرح کاربردی توسعربرنامهدر الگوی   

های گردشگری ورزشی یکی از ها و ظرفیتی قابلیتشناسایی، برآورد و توسعه( 2447 کانادا)

جامع و  ادعا شده است که این الگو معرفی وی گردشگری ورزشی کانادا ی توسعهمراحل چهارگانه

باشد )وست بک و یمین بودجه قابل استفاده تأمای به شرط جهانی است و در هر منطقه

های ها و ظرفیتدر تحقیقات خود شناخت قابلیتنیز  (0206) (. معین فرد2440، 9همکاران

ی مهم در کسب هامؤلفهی گردشگری ورزشی و از گردشگری ورزشی را عاملی مهم در توسعه

                                                      
 Solberg & Preuss.1  

2. Chalip  
3. Evangelia & Kasimati  
4. Yates  
5. Westerbeek et al.  
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ین و برنامه ریزان مسئولبه این خاطر، امروزه تالش است.  کرده بیانالمللی ینبدهای میزبانی رویدا

برخی از کشورها با توجه به  مثالفها متمرکز است. سازی رشتهیبومورزشی در تخصصی کردن و 

های موجود در کشور خود اقدام به ایجاد مراکز ورزشی با محوریت یک یا چند استعدادها و پتانسیل

تکواندو، کشورهایی  خصوصاًهای رزمی اند، مانند کشور کره در ورزشی ورزشی خاص نمودههرشت

های زمستانی نظیر، اسکی و ورزش درمانند اتریش و سوئیس به لحاظ شرایط اقلیمی مناسب، 

اند تعداد کثیری از توانسته هاو با میزبانی مسابقات این رشته اسکیدر هاکی و کشور ژاپن 

آمد سرشاری را نصیب خود ن ورزشی را به کشور خود جلب، و از این طریق هر ساله درجهانگردا

و با  2446در سال  2422(. همچنین، کشور ترکیه با تدوین استراتژی 2447، 0)گیبسون کنند

، 2442های گردشگری ورزشی،  به ویژه شهر ساحلی آنتالیا در سال گذاری بر توانمندییهسرما

تیم ورزشی از سراسر دنیا حتی ایران را جهت برگزاری  0244،  2446در سال  تیم ورزشی و 644

میلیون دالر از  7مبلغی برابر با  2446اردوهای مقدماتی ورزشی را به خود جلب کرده و در سال 

ریزی استراتژیک و (. کشور قطر نیز با برنامه2404، 2آمد داشته است )ایچز و همکاراناین طریق در

را از آن خود  2422اری بر توسعه گردشگری ورزشی توانسته است میزبانی جام جهانی گذیهسرما

نماید تا ضمن مطرح کردن کشور خود در سراسر دنیا درآمد بسیاری کسب نماید. تحقیقات نشان 

توانند تعداد زیادی گردشگر جلب شوند، میهایی که سنت یک کشور محسوب میداده، ورزش

کشور چین به خاطر ورزش سنتی کونگ فو هر ساله تعداد کثیری گردشگر به  کنند، به عنوان مثال

های خود ورزشی در بازی پرطرفدارهای یمتهمچنین، تحقیقات نشان داده که  .نمایدیمخود جلب 

های لیگ انگلیس زمانی که کنند، به عنوان مثال در بازیتعداد زیادی تماشاچی جذب می

المللی را به ورزشگاه گردشگر بین 7444تا  0444کند، بین فورد بازی میترایونایتد در اُلدمنچستر

 (. 2447هیگام،  کند )هینچ وجذب می

های صورت گرفته، کشور ایران یکی از ده کشور اول جهان از نظر یبررسبا توجه به 

ن را های طبیعی رتبه پنجم جهاهای گردشگری است و از لحاظ تنوع زیستی و تنوع جاذبهیتجذاب

 ورزشی گردشگران حضور مستقیم و مدتکوتاه فواید .(0207زاده، و محرم راد)قیامی باشدیمدارا 

 فواید آن، بر (. عالوه0207 کاظمی،) است شغلی هایفرصت ایجاد و ثروت پول، کشور میزبان، در

 یعهتوس و ها، رشدآن حضور که قرار این است، از تصورقابل نیز و غیرمستقیمی بلندمدت

، 2چلیپ کیم و) باشد داشته دنبال به است ممکن را کشورها اقتصادی و صنعتی هاییرساختز

زیبا  طبیعی مناظر وجود که است این آیدیبرم مورد این در شده انجام تحقیقات از (. آنچه2442

و  آب همانند هاجاذبه سایر و کوهستانی مراکز دریا، سواحل وحش، حیات ملی، هایشامل، پارک
                                                      
1. Gibson  
2. Icoz et al.  
3. Kim & Chalip  
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 فرصت مناسبی تواندمی گرمآب هایچشمه چون هم یدرمانآب مراکز وجود و بودن فصل چهار هوا،

 کشوری فراهم هر برای ورزشی گردشگری توسعه نتیجه در و فعال ورزشی گردشگر جذب برای را

 داشتن به ترتیب با )مازندران، گیالن، گلستان( در این بین سه استان شمالی کشور .آورد

، دارای مناطقی طبیعی، بکر، از مساحت کل کشور( یلومترمربع، ک22697،004022،040266)

توانند مورد توجه ورزشکاران و یمساحلی و کوهستانی برای جذب گردشگران ورزشی هستند، 

 و استراحتگردشگران واقع شده و به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح 

از ی زمانی خاص، تعداد کثیری از گردشگران را به خود جلب کنند. هاهدورانتخاب شوند و در 

های طبیعی گردشگری از جمله طرفی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و دارا بودن جاذبه

ها همانند آب و هوا و سایر جاذبه های ملی، حیات وحش، سواحل دریا، مراکز کوهستانی وپارک

ها و سدهای پرآب و هزاران ها، تاالبی هموار، رودخانههادشتی و هاهجلگ ی، درمانوجود مراکز آب

ی توریسم ورزشی داشته به سزایی در توسعه یرتواند تأثاز جمله عواملی هستند که میجاذبه دیگر 

، سوارییققا شنا، مانند دارند، طبیعی منشأ که هاییورزش .(0254، کارکن، 0207)زیتونلی،  باشند

و  سنتی هایورزش و غارنوردی کوهنوردی، ،ینوردصخره ،یسواراسب اسکی، غواصی، ،یسوارموج

گردد. می نیز طبیعی مناطق در حضور سبب بدن الزم تحرکات و وجوشجنب ضمن بومی

 طبیعی عرصه در که هاییورزش و طبیعت در تفریح به امروز انسان روانیی روح نیاز یواسطهبه

 و مختلف مناطق استعداد از گیریبهره ضمن شده حساب یزیربرنامه یک با انجام پذیرد تواندمی

 و برداشت گام ییزااشتغال و اقتصادی اهداف پیشبرد در توانمی مختلف کردن شرایط لحاظ

 (.0209، فیروزجاه )ادبی آورد وجود به گردشگران های مناسبی برایمحیط

و هدایت  یدهسازمانمعضل اساسی پیش روی صنعت گردشگری ورزشی، چگونگی 

ها و های جهانی است. شکوفایی آتی این صنعت در کشور ما به ساختارهای سازمانی شرکتفعالیت

بستگی  یها و توان افزایش سودآورتوانایی مواجه با رقابت جهانی، قابلیت پاسخگویی فوری به تقاضا

تواند به بهبود رقابت آن میهای مسلم که صنعت گردشگری ورزشی کشور از طریق دارد. یکی از راه

ایران  در متأسفانه(. 0207 ریزی در سطحی کالن در کشور است)متقی طلب،جهانی بپردازد برنامه

 طور به آن اهمیت و نشده ورزشی بررسی چندانی گردشگری و به خصوص گردشگری مورد در

 کشورهای از اریبسی در و همچنین صنعتی کشورهای در است. اما نگردیده درک و شناخته کامل

 به گردشگری صنعت به های کالنسیاست و هابرنامه تدوین و طراحی هنگام به ،توسعه حال در

 در تحقیق ضرورت موضوع شود. اینمی مبذول خاصی توجه توسعه روند ادامه در مؤثر ابزاری عنوان

 ضرورت که دیگری دالیل دهد.می را نشان ورزشی گردشگری جمله از گردشگری هایجنبه همه

 سریع رشد -0 :از است سازد عبارتمی آشکار را ورزشی گردشگری یینهدرزم تحقیق انجام

 گردشگری و ورزش به مندانعالقه و جوانان وجود -2جهان،  در مختلف ابعاد در ورزشی گردشگری



 در توسعة ورزشی های گردشگری ورزشیبندی جاذبهاولویت                                                      20

 

 از این رو محقق قصد ،فصلی و دائم اشتغال ایجاد در ورزشی گردشگری نقش -2کشور،  در ورزشی

های ی گردشگری ورزشی استانهای مشترک در توسعهجاذبه ینتردارد اقدام به شناسایی مهم

های پژوهشی حاضر کمکی برای امید است، یافته.نماید  )مازندران، گلستان و گیالن( شمالی ایران

این  توان از نتایجهای ورزشی داخلی باشد. میریزان و سازمان دهندگان مسابقات و رویدادبرنامه

های ریزی و مدیریت فعالیتهای گردشگری که کار برنامهتحقیق در صنعت گردشگری و آژانس

تواند باعث گردشگری را به عهده دارند، استفاده کرد. از طرف دیگر شناسایی این عوامل می

 ، سازمان ایرانگردی وبدنییتترب ادارات کلهای مرتبط با گردشگری ورزشی مانند همکاری سازمان

های ورزشی در جهت ها، کمیته ملی المپیک و فدراسیونها و استانداریشهرداری یجهانگرد

یک چارچوب و راهکار اولیه  یریگنتایج این تحقیق موجب شکل توسعه گردشگری ورزشی گردد.

ی گردشگری ورزشی به میزبانی گیالن، مازندران و گلستان بهتر برای توسعه یزیربرای برنامه

ها و تحقیقات صورت گرفته در . به عالوه این پژوهش در پیشبرد تکمیل مطالعات، یافتهخواهد شد

لذا برای تسریع در این فعالیت پژوهش و کننده است. زمینه توسعه گردشگری ورزشی کمک

های بالقوه و بالفعل در بخش گردشگری ورزشی هستند، برای یلپتانسشناسایی مناطقی که دارای 

 رسد.یمجذب گردشگران جهت توسعه این صنعت ضروری به نظر  گذاری ویهسرما

 

 پژوهششناسی روش

 .است صورت گرفته (تحلیلی –)توصیفی پیمایشی شکل به که بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش

ی گردشگری های مشترک ورزشی در توسعهجاذبه ینترشناسایی مهم به تحقیق اینمحقق در 

 جامعه آماری تحقیق .پرداخته استگلستان و گیالن(  )مازندران،ن راای های شمالیورزشی استان

نفر  00های سه استان ، دانشگاه مدیریت ورزشی نفر از اعضای هیأت علمی 24و شامل نفر  002

های سه میراث فرهنگی و شهرداری بدنی، سازمانیتتربشامل رئیس و معاون، شاغل در ادارات کل 

های لذا، با توجه به محدودیت. بودند مذکوربدنی مراکز یتتربکارشناس نفر  60استان و در نهایت 

ی کل جامعهو به علت محدود بودن افراد آگاه به تحقیق، های تحقیق موجود در انتخاب آزمودنی

 (N = n).  اساس در دسترس بودن گزینش شدند بر آماری

در  مؤثر عوامل از بسیاری تحقیق، موضوع با مقاالت مرتبط و کتب منابع، بررسی با محققانابتدا      

 های. ورزش0کلی،  عامل 0 قالب در را شناسایی، و کشور در شمال ورزشی گردشگری یتوسعه

. 9درمانی، طبیعت و گرم. آب0غارنوردی،  و . کوهنوردی2های زمستانی، . ورزش2ساحلی، 

های . جاذبه6گردی، طبیعت و نوردیتپه به مربوط های. جاذبه7صید،  و شکار به مربوط هایجاذبه

 سپس و یبندطبقه های ورزشی. برگزاری مسابقات و رویداد0مربوط به گردش در جنگل، 

 آنکه از پس و گردید تنظیم ارزشی لیکرت پنج مقیاس صورت به و سؤال 20 در قالب اینامهپرسش
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 روایی ورزش( در ریزیبرنامه و و مدیریت جهانگردی مدیریت )متخصصان نظرمتخصصان صاحب

 آماده راهنما تحقیق برای و سؤال تهیه 29 با نهایی هپرسشنام سرانجام کردند، تأیید پرسشنامه را

از  نفر 26 پژوهش ) هاینمونه سوی از شدهیلتکمه پرسشنام 24 تعداد راهنما، تحقیق طی .گردید

 گردشگری( و فرهنگی میراث انسازم نمدیرا از نفر 2 و نیز ورزشی گردشگری در با تجربه افراد

با  پرسشنامه پایایی ها،آن تحلیل و تجزیه از و پس گردید آماده  سؤاالت پایایی بررسی میزان برای

بخش  دو حاوی پرسشنامه محاسبه شد. این α=52/4شد و  تأیید سؤال 20 به آن هایسؤال کاهش

 بود. سؤاالت پرسشنامه حاوی اصلی بخش و فردی مشخصات

 هایویژگی ارزیابی برای( معیار انحراف میانگین، ٬درصد های آمار توصیفی )فراوانی،ز روشا     

 نرمال آزمون برای. شد استفاده هاجاذبه از یک هر اهمیت میزان تعیین همچنین و دموگرافیک

 از ی تحقیقهاسؤال بررسی برای استفاده، اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن

و توکی( در   ANOVAپارامتریک و غیرپارامتریک )کروسکال والیس، یومن ویتنی، هایمونآز

 استفاده شد.≥P 49/4 دارییسطح معن

 

 ی پژوهشهایافته

 سن همچنین و ،اندداده تشکیل مردان را تحقیق درکنندگان شرکت درصد 69نتایج نشان داد که 

 دارای تحقیق درکنندگان شرکت از درصد 9/75 بود، سال 04-05 بینکنندگان شرکت یشترب

 درصد 62 با کارشناسانکنندگان شرکت گروه سه بین در بودند، لیسانس و یپلمدفوق تحصیالت

کنندگان شرکت یشترب کاری ی. سابقهدادند اختصاص خود به راکنندگان شرکت تعداد بیشترین

 اداره همچنین و بودند گیالن استان از تحقیق این درکنندگان شرکت بیشتر بود، سال 9 از کمتر

 .داشت تحقیق در راکنندگان شرکت بیشترین درصد 2/27 با بدنییتترب

 توسع  گردشگری در مشترک ورزشی مؤثر هایجاذبه ینترمهم، های تحقیق از دیدگاه آزمودنی

های ، ورزش(27/29های ورزشی )های مربوط به برگزاری مسابقات و رویدادجاذبهبه ترتیب،  ورزشی

(، 95/02) (، کوهنوردی و غارنوردی46/00) گردیطبیعت و نوردی، تپه(56/09ساحلی ) آبی و

 هایو ورزش (،40/04صید ) و (، شکار00/04درمانی )و طبیعت گرم( آب00/02گردش در جنگل )

رد های موورزشی استان گردشگری یتوسعه در اهمیت به ترتیب از باالترین (07/6زمستانی )

 .هستند برخوردار مطالعه
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 های گردشگری ورزشیمتغیرهای قابلیت .1 جدول

 آماره                      

 متغیر     

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه

 برگزاری مسابقات

 ی آبیهاورزش

 ی زمستانیهاورزش

 کوهنوردی و غار نوردی

 درمانییعتطبآب گرم و 

 و شکارصید 

 گردییعتطبتپه نوردی و 

 گردش در جنگل

002 

002 

002 

002 

002 

002 

002 

002 

99/20 

22/09 

62/6 

00/02 

57/04 

07/04 

50/02 

02/02 

67/9 

60/2 

20/2 

70/2 

20/2 

02/2 

27/2 

24/2 

0 

0 

2 

6 

7 

2 

9 

9 

29 

24 

09 

24 

09 

09 

24 

09 

 

های آبی به ترتیب با بقات و ورزشهای برگزاری مسادهد که قابلیتنشان می 0 اطالعات جدول

های زمستانی و های ورزشهای مشترک و قابلیتین قابلیتترمهم 22/09و  99/20های میانگین

ی ینهزم درترین قابلیت مشترک یتاهمکم 07/04و  62/6هاییانگینمصید و شکار به ترتیب با 

 باشند.یمی توریسم ورزشی توسعه

 

 های مشترک ورزشی در سه استان شمالیترین قابلیتمهم بندییتاولو. 2 جدول

 متغیر گروه
میانگین 

 رتبه
 خی دو

درجه 

 آزادی

سطح 

 دارییمعن

 

 

 

گیالن، گلستان و 

 مازندران

 

 
 

 برگزاری مسابقات

 های آبیورزش

 های زمستانیورزش

 کوهنوردی و غارنوردی

 درمانییعتطبگرم و آب

 صید و شکار

تپه نوردی و 

 گردییعتطب

 گردش در جنگل

27/29 

 

 

 

 

 

02450 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

405/4 

56/09 

07/6 

95/02 

00/04 

40/04 

46/00 

00/02 
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های آبی به ترتیب با های برگزاری مسابقات و ورزشیتقابلدهد که نشان می 2 اطالعات جدول

های زمستانی و های ورزشهای مشترک و قابلیتقابلیتین ترمهم 56/09و  27/29های یانگینم

ی ترین قابلیت مشترک در زمینهیتاهمکم 40/04و  07/6هاییانگینمصید و شکار به ترتیب با 

 .باشندیمی توریسم ورزشی سه استان گیالن، گلستان و مازندران توسعه

 

 گیریبحث و نتیجه

های ورزشی ربوط به برگزاری مسابقات و رویدادهای مجاذبهکه های پژوهش نشان داد یافته

(، کوهنوردی و 46/00) گردیطبیعت و نوردی، تپه(56/09ساحلی ) های آبی و(، ورزش27/29)

صید  و شکار(، 00/04درمانی )و طبیعت گرم( آب00/02(، گردش در جنگل )95/02) غارنوردی

 گردشگری یتوسعه در اهمیت الترینبه ترتیب از با (07/6زمستانی ) هایو ورزش (،40/04)

 .هستند برخوردار های مورد مطالعهورزشی استان

هایی طبیعی، سه جاذبه شاملهای گردشگری ورزشی ها و جاذبهدر این پژوهش، توانمندی

های جاذبه برگزاری مسابقات و رویداد جزبکه ینابا توجه به .استان مازندران،گیالن و گلستان بودند

های شمالی یکی از نقاط قوت استان کههای طبیعی هستند جزء جاذبهها یر جاذبه، ساورزشی

های طبیعی ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی در اهمیت جاذبه .آیدکشور به حساب می

(، 0207(، زیتونلی )0209(، ادبی فیروزجاه )2449(، گیبسون )2447هیگام ) های هینچ وپژوهش

این عوامل  بندییتولی از نظر ترتیب یا اولویید قرار گرفته است. تأرد مو (2402)0هیدر و همکاران

شود. احتماالً تفاوت در اولویت این عوامل به تفاوت در هایی بین تحقیقات مشاهده میتفاوت

های فرهنگی مربوط های موجود در مناطقی که مطالعات در آنجا صورت گرفته و یا تفاوتپتانسیل

های موجود باید بیان کرد که وجود استعداد در مناطق مختلف کشور تانسیلی پدرباره شود.می

های وجود کوه ،کند برای مثالبدون تردید ساکنین آن مناطق را بیشتر درگیر آن فعالیت خاص می

شود و در یک منطقه از کشور عامل ترغیب مردم آن منطقه به کوهنوردی می یرگو برف عمرتف

کند های آبی بیشتر ترغیب میطق را به ورزشاآن من ی دیگر ساکنینقهوجود سواحل در یک منط

و پیست غرب  های اسکی مناسب مانند پیست اسکی شمشک و دیزینو همچنین وجود پیست

های زمستانی سوق ها را به سمت اسکی و ورزشکشور بدون تردید فعالیت غالب در آن منطقه

 دهد. می

های ورزشی در اولویت اول ط به برگزاری مسابقات و رویدادهای مربودر تحقیق حاضر جاذبه

قرار گرفت این امر لزوم توجه بیشتر به تیم داری در سطح باال و برگزاری مسابقات و اردوهای 

                                                      
  1. Heather et al. 
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 .های جذب گردشگران باشدتواند یکی از زمینهدهد که میها را نشان میورزشی در این استان

های ها و توانمندیترین جاذبهها به عنوان یکی از مهمیدادهای مطرح و روهمچنین، اهمیت تیم

(، 0254(، کارکن )0205(، عباسی )0207های زیتونلی )ی گردشگری ورزشی در پژوهشتوسعه

های یید قرار گرفته است که استانتأ( مورد 2446(، سولبرگ و پروس )2446سوارت و باب )

های مطرح در سطح سوپر لیگ یمتانمندی زیادی مانند گلستان، گیالن و مازندران از این لحاظ، تو

های بومی و محلی مانند کبدی و کشتی آلیش ی و ورزشدواناسبهای سنتی مانند و رواج ورزش

 دارد.

ی مهم در کسب میزبانی هامؤلفههای مقاصد گردشگری به عنوان ها و توانمندیاهمیت قابلیت

یزی و ربرنامه( و اهمیت 2440همکاران ) بک و(، وستر 0206های معین فرد )پژوهشرویدادها در 

های گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مراحل چهارگانه توسعه های و ظرفیتشناسایی توانمندی

(، و اهمیت شناسایی ورزشی 0206(، معین فرد )2447های یات )گردشگری ورزشی در پژوهش

ی گردشگری ورزشی در مطالعات اصفهانی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها، تدوین استراتژ

 2422گردشگری   ( و انجمن گردشگری و کشورهایی مانند ترکیه با تدوین استراتژی توسع0206)

، چین و 2447ریزی گردشگری ورزشی کانادا در سال و همچنین، الگوی برنامه 2446در سال 

جزیه و تحلیل محیط برای هر یید و بررسی قرار گرفته است. همچنین، اهمیت تتأحتی قطر مورد 

یابی، ریزی مدیریتی، شناسایی و انتخاب بازار هدف و اتخاذ استراتژی بازاریابی و جایگاهگونه برنامه

  یید قرار گرفته است.تأمورد  (2440) در تحقیقات کوتلر

و های طبیعی ورزش آبی ها و جاذبهاستان مازندران، گیالن و گلستان سرشار از توانمندی سه 

 دالیل .های بعدی قرار گرفتنددر تحقیق حاضر این جاذبه در اولویتند که باشیمساحلی و کوه و... 

 سه در هاجاذبه سایر به نسبت ،گردییعتطبو تپه نوردی و  ساحلی هایورزش به اهمیت مربوط

 مرز ترکیلوم هزار شمال کشور که دارای نزدیک به در هاجاذبه این گستردگی -0: باشدعامل می

 مندانعالقه اغلب تابستانی میعادگاه جهان، یدریاچه ینتربزرگ ی خزروجود دریاچه است. ساحلی

 شمالی هایدامنه مابین منطقه، این در ساحلی ایران یهباریک است. ایران بزرگ کشور در سفر به

 داده جای خود در را ایران طبیعی اندازهایزیباترین چشم از ایمجموعه خزر جنوبی ساحل و البرز

 ترینیاصل است شده موجب منطقه این در و جنگل کوهستان دریا، ساحل از آرمانی است. ترکیبی

 تواندیم که های ورزشیفعالیت ترگسترده تنوع -2گیرد.  شکل منطقه این در ایران سیاحتی قطب

 ،یسوارموج روی آب، سکیا قایقرانی، غواصی، شنا، مانند هاییفعالیت شود. انجام هاجاذبه این در

 مانند هاییفعالیت و شوندیانجام م هارودخانه و هادریاچه سواحل، در که کانو و ساحلی هایورزش

 انجام هاتپه و هادامنه در که و تفریح گلف سوارکاری، ،یسواردوچرخه ، آرام دوی ،روییادهپ

بودن. تحقیقات انجام شده در  فصلی ییدهپد از هاجاذبه این کمتر تأثیرپذیری -2 .گیرندیم
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ها های آنها و دامنهبه این امر اشاره دارند که کوه یگردی و کوهنوردی تپه نوردی، طبیعتزمینه

باشند و نباید از این نعمت خدادادی غافل شد و مناطق بسیار مناسبی برای تفریح و سرگرمی می

 های اقتصادی فراوانی بردهاز این مزیت بهر گذارییهریزی صحیح و سرماتوان با یک برنامهمی

  .(2402، 2هاریوکی و همکاران ؛2446،  2هولدینگ ؛02402،میشل و همکاران؛ 0205رحمانی، )

 که این به توجه با ایران کشور .دیگری که در اولویت چهارم قرار گرفت کوهنوردی بود  جاذب

های خاص زیادی در مناطق زیبا با ویژگی باشد ارتفاعات بلندکوهستانی می آن خاک از درصد 99

ریزی اندکی برنامه ساالنه پذیرای کوهنوردان خارجی و داخلی در این مناطق است که با وجود دارد،

مختلف کشور،  یهاتوان آن را در حد قابل توجه ارتقاء داد. در بین استانها میتوسعه زیر ساخت و

مناسب را جهت جذب  هایتری برخوردار است و پتانسیلاستان مازندران از این حیث از غنای بیش

در اولویت پنجم قرار گرفت. ی دیگر این تحقیق جنگل بود که جاذبه.باشدگردشگر ورزشی دارا می

 ؛2444 ،0دب ؛2449اندرز ومیراندا، ) اهمیت فراوانی در جذب گردشگر داردجنگل که با این 

 . با این وجود، کسب نکردندان زیادی ل امتیاز چدر این تحقیق جنگ .ولی( 2444 ،9عبدالسالم

ی شمال کشور را در جذب گردشگران نادیده گرفت و باید به این پتانسیل هاجنگلتوان نقش نمی

 زیادی برای حفاظت از آن صورت گیرد. ای که تالشخدادادی توجه بیشتری شود به گونه

ورت گرفته همگی آن را یکی از ص درمانی تحقیقاتگرم و طبیعتی جاذبه آبدر زمینه

باالیی امتیاز در تحقیق حاضر این جاذبه  دانند ولییها برای جذب گردشگران مجاذبه ینترمهم

هولدینگ،  ،2446، کاظمی) دارد پایینی نسبتاً که با تحقیقات صورت گرفته همخوانیکسب نکرد 

همواره نظر جهانگردی و پزشکی جالب و جذابی است که از  هاییده(. آب معدنی از جمله پد2446

های . نباید از نظر دور کرد که کمتر کسی شمال ایران را با چشمهمورد توجه قرار گرفته است

)عدم تبلیغات مناسب(، در دسترس  به عدم معرفی توانیو از دالیل آن م شناسدیگرم آن مآب

آب  یهاهای چشمهایی خاصیتهای آب گرم، عدم شناسنبودن، نبود امکانات جانبی در کنار چشمه

قابلیت صید و شکار   در زمین اهمیت قلمداد کردن این منابع طبیعی اشاره کرد.معدنی و بی

ها برای جذب گردشگران جاذبه ینترتحقیقات زیادی صورت گرفته که همگی آن را از مهم

شکارگاه  صدیکاز بیش . قرار گرفتپایینی  یدر تحقیق حاضر این جاذبه در رتبه ولی،دانندیم

ها، همچون مجموعه حفاظت شده جاجرود از شهرت بزرگ در ایران وجود دارد که برخی از آن

از  یبرداربهره هایینهترین زمرونق جهانی برخوردار هستند. برگزاری تورهای شکار امروزه از پر
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 یبرداربهره هاینهز این زم. اما متأسفانه در ایران هرگز اآیدیمنابع اکوتوریسمی هر کشور به شمار م

در توریسم شکار، عدم  گذارییهسرما هایینهمطلوب به عمل نیامده است. مشخص نبودن زم

در این باره و گران بودن  زیستیطسازمان متولی ایرانگردی و سازمان حفاظت مح یزیربرنامه

راز عوامل عمده  یستزیطشکار اعالم شده از سوی سازمان حفاظت مح یهاغیرمنطقی بهای پروانه

های های مربوط به ورزشی جاذبه. در زمینهاست مند به شکاران عالقهعدم جذب جهانگرد

تغییرات جوی و .البته مغایرت دارد  (2449) زمستانی نتایج تحقیق حاضر با تحقیق کوساسی

را در زمستانی  یهاها طول فصل اسکی و ورزشکاهش میزان بارش برف مناسب در بعضی از سال

در حالی که در کشورهای اروپایی و مدار شمالی بارش برف بیشتر و  دهدیشمال کشور کاهش م

 ضمنا. زمستانی در آن مناطق بیشتر است یهامربوط به ورزش یهااست در نتیجه جاذبه تریطوالن

کم بودن و نبودن ،  گری ورزشی زمستانی در شمال کشورعدم شناسایی منابع و امکانات گردش

 هاییستو مشکل بودن دسترسی به پ ،اسکی استاندارد و دارای امکانات رفاهی مناسب هاییستپ

  نیز دیگر مسایل این حوزه هستند. اسکی موجود به هنگام فصل زمستان

گیالن وگلستان  استان مازندران، سههای ها و جاذبهبررسی و تحقیقات نشان داد توانمندی

های از تنوع بسیاری برای گسترش انواع رشته زیرامناسب است؛ ی گردشگری ورزشی برای توسعه

یرپذیری کمتری از تأثها های این استانها و جاذبهباشد. همچنین، توانمندیورزشی برخوردار می

های ها دارد و امکان وجود فعالیتها و جاذبهپدیده فصلی بودن به علت گستردگی توانمندی

ای که اهمیت فراوانی دارد، این است کند. نکتهول سال فراهم میگردشگری ورزشی را در تمام فص

گردد و اگر های توسعه ممالک جهان سوم قلمداد میترین راهکه توریسم ورزشی یکی از مهم

ی توریسم ورزشی گام های خاصی در جهت توسعهکشورهای در حال توسعه با تدوین استراتژی

ها و مسابقات ورزشی در کشورهای خود ی برگزاری المپیکبردارند و تمهیدات الزم را در راستا

خود به وجود آورند. شناسایی  در کشورهای رشد و شکوفایی را توانند زمینهفراهم نمایند، می

ریزان گردشگری را در هر کشوری یاری تواند برنامهبر توریسم ورزشی می مؤثرها و عوامل پدیده

ها، مشکالت و موانع موجود، در پیشبرد و به امکانات، نیازها و خواستنماید، تا بهتر بتوانند با توجه 

های ترین کشورها در این عرصه کشورهایی بودند که پنجرهباشند و موفق و کوشارونق آن موفق 

 ها جهانی اندیشیدند و بومی عمل کردند.دانایی را به سوی خود باز نمودند، آن
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Abstract 

Objective: The first step to develop and manage sport tourism destinations is to 

identification and prioritization of available resources. The purpose of this study 

was prioritization of the sport tourism attractions on developing sport tourism in 

Iranian Northern provinces. 

112 subjects (20 sport management experts, 92chairman, assistants and experts 

of universities, administrations of physical education, cultural heritage and 

municipalities of three provinces) were selected as the sample and answered to 

the questionnaire designed by the researcher. The face and content validities of 

this questionnaire was confirmed by experts and its reliability, Cronbach's alpha 

coefficient was calculated in a guide survey (α=0.92). For analyzing data, 

Kruska Wallis, u-man- whitney, Touki and Anova tests were used in a 

significant level α≥0.05. 
Results: Findings showed that attraction of the sport competitions and events, 

water sports, hill climbing and nature tourism, mountain climbing and cave 

climbing, hiking, warm water and nature therapy, hunting, and winter sports, 

respectively are the most important factors in developing sport tourism in the 

studied provinces 
Conclusion: According to the research findings, it is suggested that authorities 

of the related organizations pay more attention to holding sport events for 

attracting more sport tourists and sport administrators collaborate with other 

relevant departments to invest more on sports attractions such as the beach sport 

and hiking. 
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