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  18/08/92: تاريخ پذيرش                                          21/02/92: تاريخ دريافت

  چكيده
هاي آبي در شهرهاي  هدف از اين پژوهش تعيين عوامل مؤثر بر جذب و توسعة گردشگري ورزش: هدف

  .ساحلي مازندران است
 23رزشي ليكرت، شامل اي بر اساس مقياس پنج ا براي اين منظور پرسشنامة محقق ساخته: شناسي روش

آلفاي كرونباخ (سؤال براي دو گروه كارشناسان و گردشگران تهيه شد و پس از تأييد روايي و پايايي آن 
استادان مديريت ورزشي، رئيس و نائب رئيس ورزش هاي آبي، (، نظر گردشگران و كارشناسان ) درصد91/0

ها با استفاده از روش تحليل عاملي  داده.  شدبررسي) رئيس ادارات تربيت بدني شهرهاي ساحلي مازندران
  .تأييدي تجزيه و تحليل شدند

ترين عامل در توسعه و   درصد مهم86/0نتايج نشان داد تبليغات و بازاريابي با ضريب كوواريانس : ها يافته
 85/0مديريت با ضريب كوواريانس . هاي آبي در شهرهاي ساحلي مازندران است جذب گردشگر ورزش

 درصد 59/0ها با ضريب كوواريانس   درصد و زيرساخت71/0، امكانات و تأسيسات با ضريب كوواريانس درصد
  .هاي آبي قرار دارد هاي بعدي توسعه و جذب گردشگر ورزش در اولويت

ترين عامل تبليغات و بازاريابي است و بعد از آن  هاي مورد بررسي مهم بنابراين، در ميان عامل: گيري نتيجه
رسد مؤثرترين عوامل در جذب گردشگر و توسعة گردشگري  مديريت قرار دارد كه به نظر ميعامل 
  .هاي آبي باشد ورزش
  .هاي آبي، مديريت، تبليغات و بازاريابي گردشگري، ورزش :هاي كليدي واژه
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مهمقد  
 ناشي از نياز بشر براي اوقات فراغت، ي و اقتصادياع اجتميا گردشگري در سراسر جهان پديده

ميرزايي كاالر و همكاران، ( ها است هاي جديد و فرهنگ تماس با طبيعت و ميل به ديدار مكان
در بسياري از  .ترين صنعت در جهان است ترين و متنوع صنعت گردشگري و سفر بزرگ. )1392

ن منبع درآمد، ايجاد شغل، رشد بخش به عنواو  ستصنعتي پويا، كشورها صنعت گردشگري
كسي است كه براي مدتي، دست كم ، گردشگر). 2006، 1كواين (خصوصي و زيرساخت توسعه است

و نه بيش از يك سال به كشوري غير از وطن يا محل سكونت معمولي خود مسافرت  يك شب
رشد ). 1384ران، هنرور و همكا( كند و هدف او كاركردن و پول در آوردن در آن كشور نيست مي

 عوامل متعدد از جمله باال رفتن استانداردهاي زندگي، بهبود در حمل و ةصنعت گردشگري در نتيج
نژاد و همكاران،  همتي( است غيرهنقل، افزايش در آمد و وقت آزاد، صنعتي شدن گردشگري و 

2009(.  
ري درماني،  مانند گردشگري تفريحي، گردشگهايي توان به زيرمجموعه گردشگري را مي

گردشگري فرهنگي، گردشگري اجتماعي، گردشگري ورزشي، گردشگري مذهبي و گردشگري 
اي موقتي  گردشگر ورزشي، بازديدكننده. )2007اصفهاني و همكاران، (تجاري و سياسي تقسيم كرد 

كند و هدف اصلي او شركت در يك رويداد   ساعت در محل رويداد اقامت مي24است كه حداقل 
اي نيز ممكن است براي او وجود داشته باشد  هاي ثانويه ست و در عين حال، جذابيتورزشي ا

هاي خاص طبيعي و همچنين  از طرفي، سواحل دريا با دارا بودن جاذبه). 1386هنرور و غفوري، (
ها به ويژه  نقطه تالقي دو محيط جغرافيايي ناهمسان خشكي و آب، از ديرباز مورد توجه انسان

ها نشان داده است كه منابع دريايي و ساحلي،  پژوهش). 1387سنايي، (ده است گردشگران بو
  ).1386هنرور و فرزان، (دومين جاذبة مهم در گردشگري پس از آب و هواست 

ترين  در پژوهشي با عنوان بررسي مهم) 1388( ادبي فيروزجاه و همكاران در همين مورد
ري ورزشي كشور به اين نتيجه رسيدند كه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگ جاذبه
 اولويت دوم را در توسعة 78/0هاي ساحلي، آبي و تابستاني، با بار عاملي  هاي مربوط به ورزش جاذبه

در تحقيقي به بررسي عوامل مؤثر بر ) 2002 (2همچنين كزاك. گردشگري ورزشي كشور دارد
ا به اين نتيجه دست يافت كه دسترسي ه مسافرت گردشگران ورزشي با توجه به مليت و مقصد آن

  . ترين داليل سفر گردشگران انگليسي به مالت و تركيه است به دريا و ساحل از مهم
در ساحل شمالي، خزر . دو نوار شمالي و جنوبي ايران، داراي دو هزار كيلومتر مرز ساحلي است

. سفر در كشور بزرگ ايران استمندان به  ترين درياچة جهان، ميعادگاه تابستاني اغلب عالقه بزرگ

                                                           
1. Qin 
2. Kozak 
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اي  هاي شمالي البرز و ساحل جنوبي خزر مجموعه باريكة ساحلي ايران در اين منطقه، مابين دامنه
تركيبي آرماني از ساحل دريا، . اندازهاي طبيعي ايران را در خود جاي داده است از زيباترين چشم

هاي سياحتي ايران در اين  قطبترين  كوهستان و جنگل در اين منطقه موجب شده است اصلي
  ). 1385ادبي فيروزجاه، (منطقه شكل گيرد 

 كيلومتر به استان مازندران تعلق دارد كه از 338حدود .  كيلومتر است740ساحل درياي خزر 
سنايي، (تواند استفادة گردشگري مطلوبي داشته باشد  هاي ساحلي آن است و مي بهترين بخش

شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع  با توجه به آمار ارائه 1390در نوروز سال ). 1387
دستي و گردشگري استان مازندران، سيزده ميليون گردشگر به استان مازندران سفر كردند و تا به 

با توجه به . حال تفكيكي در زمينة نوع گردشگري از اين تعداد گردشگر ورودي انجام نشده است
، گردشگري  آسان به آبازندران و وجود درياي خزر و دسترسي نسبتاًموقعيت جغرافيايي استان م

تواند، اولين گزينه براي سفر به استان مازندران و شهرهاي ساحلي محسوب  هاي آبي مي ورزش
هاي  ثر بر جذب گردشگر ورزشؤ عوامل مبراي اولين بار به شناساييبنابراين تحقيق حاضر . شود
  .پردازد در شهرهاي ساحلي مازندران مي پيشرفت اين ورزش  و عوامل مؤثر در توسعه وآبي

  

   پژوهششناسي روش
صورت تصادفي در دسترس با توجه به  گيري به پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش نمونه

از آنجا كه .  استفاده شدآوري داده ها از پرسشنامه براي جمع. هاي محدوديت نمونه است مالك
اي  هاي آبي وجود نداشت، پرسشنامة محقق ساخته شگري ورزشاي منحصر به گرد پرسشنامه

براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت طراحي شد كه نحوة امتيازگذاري آن براي گزينة كامالً مخالفم 
 سؤال براي دو 23 با  اين ابزارعدد يك و به همين ترتيب براي گزينة كامالً موافقم عدد پنج بود،

بدني شهرهاي ساحلي، رئيس و نائب رئيس هيئت  رئيس ادارة تربيت(گروه گردشگران و كارشناسان 
 با سؤاالتي مشابه  و مجزايصورت به) مديريت ورزشي استان مازندرانورزشهاي آبي و استادان 

پس از تأييد روايي پرسشنامه با نظر استادان دانشگاهي، پرسشنامه در اختيار بخش . طراحي شد
هاي آبي  خصوص گردشگري ورزش از آنجا كه گردشگري ورزشي به. ها قرار گرفت كوچكي از نمونه

هاي  در كشور تعريف شده نيست و يا اينكه محدود و پراكنده است، پرسشنامة گردشگران ورزش
هاي آبي مانند  هاي ارائة خدمات ورزش آبي در اختيار گردشگراني قرار گرفت كه در مكان

پايايي . هاي قايقراني حضور داشتند دريا و ايستگاههاي آبي، سواحل  هاي تجهيزات ورزش فروشگاه
همچنين روايي سازه نيز با استفاده ). 91/0=آلفاي كرونباخ(سؤال تأييد شد 10پرسشنامه با كاهش 

.  انجام گرفته و مورد تأييد قرار گرفتSPSS16افزار  نرماز روش تحليل عاملي اكتشافي و به وسيلة 
هاي حاصل براي تجزيه و تحليل آماري  نه پژوهش توزيع و دادهسپس پرسشنامة مورد نظر بين نمو
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پرسشنامة از دو بخش مشخصات فردي و بخش اصلي حاوي سؤاالت پرسشنامه . استفاده شد
تشكيل شده كه بخش اطالعات فردي براي كارشناسان چهار سؤال و براي گردشگران هفت سؤال 

يرساخت، امكانات و تاسيسات و تبليغات و سؤاالت اصلي از چهار متغير مديريت، ز. بوده است
شناختي از قبيل  از آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل اطالعات جمعيت. بازاريابي تشكيل شده است

روش . ها و ميزان درآمد استفاده شد جنسيت، ميزان تحصيالت، نحوة ورود، نحوة آشنايي با جاذبه
براي تعيين ميزان اهميت عوامل و   شده است انجامLisrelافزار  به وسيلة نرم تحليل عاملي تأييدي

  .هاي آبي مورد استفاده قرار گرفت مهم در جذب و توسعة گردشگري ورزش
  

  ي پژوهشها يافته
 و انحراف معيار آن 4/33 كارشناس و گردشگري كه پرسشنامه را تكميل كردند، 272ميانگين سن 

. ندداد  درصد را زن تشكيل مي8/33 و  را مردن درصد از كل پاسخگويا64.  سال است7/11
 درصد مدرك كارشناسي و كارشناسي 3/28 درصد از نمونة آماري مدرك ديپلم و 7/28همچنين 

 در -شود كه بيش از نيمي از آنان را شامل مي-  درصد از كل كارشناسان19/53. داشتندارشد 
 درصد 06/51. اند نه حضور داشتهزمينة گردشگري ورزشي تجربه داشته و يا در فعاليتي در اين زمي

مديريت ( درصد را استاد دانشگاه 91/31هاي آبي و از كارشناسان را رئيس و نائب رئيس ورزش
  .بودندبدني   رئيس اداره تربيتپژوهشهاي   درصد از نمونه89/14همچنين . تشكيل دادند) ورزشي

حوة آشنايي خود را با  ن6/62 نمونه مورد مطالعهبيشترين درصد  1براساس نتايج جدول 
هاي آبي در شهرهاي ساحلي استان مازندران از طريق دوستان و اقوام  هاي گردشگري ورزش جاذبه

هاي آبي از طريق  هاي گردشگري ورزش  درصد از گردشگران نحوة آشنايي خود را با جاذبه8/8و 
هاي   با جاذبه درصد گردشگران بيش از يك گزينه براي آشنايي5/7. اينترنت عنوان كردند

  .گردشگري را انتخاب كردند
  

  ها در ميان گردشگران توزيع فراواني نحوة آشنايي با جاذبه. 1جدول
  درصد  تعداد  نحوه آشنايي
  8/8  20  اينترنت

  6/62  141  دوستان و اقوام
  5/3  8  هاي راهنماي گردشگري كتاب

  6/6  15  ها رسانه
  5/3  8  هاي گردشگري آژانس

  0/4  9  ساير موارد
  5/7  17  بيش از يك پاسخ

  1/3  7  بدون پاسخ
  100  225  مجموع
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 بيشترين دليل حضور گردشگران را در ميان 8/12 و 8/28ترتيب با  شنا و ماهيگيري به

هاي آبي به خود اختصاص داده است و كمترين ميزان فعاليت مربوط به اسكي روي آب و  ورزش
 درصد از گردشگران نيز در بيش 2/30. شود شامل مي درصد را 4/0 و 4/0غواصي است كه هر كدام 

هاي آبي گردشگران  توزيع فراواني بر اساس شركت در ورزش. اند از يك فعاليت ورزشي شركت كرده
  .  ارائه شده است2در جدول 

  
  

  هاي آبي گردشگران توزيع فراواني بر اساس شركت در ورزش .2جدول 
  درصد  تعداد  نوع فعاليت
  8/12  29  ماهيگيري
  3/5  12  جت اسكي

  8/28  65  شنا
  4/0  1  غواصي

  8/0  2  قايقراني پارويي
  4/0  1  اسكي روي آب
  8  18  قايقراني در دريا

  6/6  15  پدالو
  8/4  11  قايقراني در رودخانه
  2/30  68  بيش از يك فعاليت

  3/1  3  بدون پاسخ
  100  225  مجموع

  
  

 درصد با 0/9صد با اتومبيل شخصي و  در4/83نحوه ورود گردشگران به شهرهاي ساحلي 
 گردشگران گزينة 3/1 كمترين ميزان را به خود اختصاص داده و 3/6خطوط هوايي با . اتوبوس بود

هاي قبلي وجود  ها به شهرهاي ساحلي در گزينه ساير موارد را انتخاب كردند كه نحوة ورود آن
  .نداشته است
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  )ضرايب استاندارد شده(ها  لي پژوهش به همراه ضرايب كوواريانس ميان آن تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي اص.1كل ش

  
، 3بازاريابي، 2، تجهيزات1ها زيرساخت:  مقادير كوواريانس ميان متغيرهاي اصلي پژوهش1در شكل
هاي برازش موجود در  شاخص. اند  به شكل استاندارد شده مشخص شده5 و ميزان جذب4مديريت

داري اين   معني2در شكل . اسب بودن مدل براي استخراج روابط دارد نشان از من1پايين شكل 
دار  معني -96/1تر از  تر و كوچك ضرايب بزرگ . شده استمشخص tها با استفاده از مقادير  ضريب

                                                           
1. Infrastructure 
2. Facilities 
3. Marketing 
4. Managment 
5. Attraction 
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تر  بزرگ) وزن رگرسيوني(مربوط به ضريب كوواريانس  t كليه ضرايب ، به اين شكلا توجهب. هستند
  .دار است ن رو همگي معنياست و از اي+  96/1از 
  

 
  

  متغيرهاي اصلي پژوهش تحليل عاملي تأييديt مقادير . 2شكل 
  

  گيري بحث و نتيجه
ترين عامل در توسعه و جذب گردشگر  ها نشان داد، مهم بررسي نتايج حاصل از آزمون فرضيه

از .  است86/0 هاي آبي در سواحل استان مازندران تبليغات و بازاريابي با ضريب كوواريانس ورزش
كارگيري ابزارها و پارامترهاي  تواند صنعت گردشگري را توسعه و بهبود بخشد، به عواملي كه مي
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كه از نتايج تبليغات خوب -دسترسي به اطالعات مفيد و كامل . اثرگذار بازاريابي و تبليغات است
قيق كيم و نتايج تح.  در توسعة گردشگري مطلوب نقش مهم و اساسي دارد-شود محسوب مي

ها در جامعه از  اي و افزايش ميزان حساسيت رقابت نشان داد، تبليغات رسانه) 2007 (1همكاران
 نتايج اين .ترين عوامل مؤثر بر حضور مردم در مسابقات است هاي گروهي از مهم طريق رسانه

اريابي استفادة درست از عوامل آميختة باز. تحقيق نيز لزوم اهميت تبليغات را نشان مي دهد
ايجاد جايگاه مناسب در بازار اين . سازي است پروري و جايگاه گردشگري، تصويرسازي، ذهنيت

تواند يكي از عوامل مفيد و اثرگذار در توسعة گردشگري و افزايش گردشگران ورودي به  صنعت مي
ه  و سفر بشركتگيري براي  تصميم، )2005( 2به نظر كورتزمن. شهرهاي ساحلي مازندران باشد

ها  هاي همتراز اجتماعي و تبليغات رسانه  ارتباط زيادي با خانواده، دوستان، گروه،مسابقات ورزشي
 اثر ديگرانوي  راز نظر اجتماعيت رد براي سفر و حضور در مسابقا فانگيزه همچنينداشته و 

 همچنين شناسايي. دشو  ورزشي ميسفرهاي افراد به مسابقات و بيشتر و باعث جذب گذارد مي
هاي گردشگري در مقصد و كوشش در جهت معرفي  هاي گردشگري، امكانات و قابليت جاذبه

ها با  اين يافته. هاي آبي مؤثر است هاي گردشگري آبي در توسعة گردشگري ورزش امكانات و جاذبه
  .همخواني دارد) 2007(، كيم و همكاران )2005( نتايج تحقيق كورتزمن

اي، اهداي  نشان داد كه هر چند تبليغات رسانه) 2010 (3نتايج تحقيق ماتيوس و همكاران
شوند و براي تماشاگران از  بندي، تفريح و سرگرمي كه از عوامل مشوق محسوب مي جوايز، شرط

داري ندارد و   اما اين عوامل با تمايل به حضور تماشاگران رابطة معني،اهميت بااليي برخوردار است
. شود  مي مربوطتر ديگري نيز  به عوامل مهمها گران در اين رقابتدهد كه حضور تماشا اين نشان مي

كه تبليغات و بازاريابي را -ا نتيجة تحقيق حاضر ب) 2010 (نتايج تحقيق ماتيوس و همكاران
  . همخواني ندارد-ترين عامل در توسعه و جذب گردشگري عنوان كرده مهم

گذار در جذب و توسعة گردشگري  دومين عامل مهم اثر85/0مديريت با ضريب كوواريانس 
گردشگري براي حفظ و بهبود وفاداري   مديران مقصد معتقد است كه)2005 (4آيسل. ورزشي است

 در حال . را براي گردشگران ايجاد كنندرضايت سطح بااليي از ميزان بايدگردشگران به مقصد 
ورزشي وجود دارد و حاضر در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخش گردشگري 

كند كه هماهنگي اين  نيز در ارتباط با گردشگري ورزشي فعاليت مي) سابق(بدني  سازمان تربيت
ارائة طرح ) 1386( هنرور و همكاران  با اينكه.ها از ضروريات توسعة گردشگري ورزشي است فعاليت

جامع براي توسعة گردشگري در مناطق ساحلي را عاملي براي توسعة گردشگري در مناطق ساحلي 
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هاي آن با هماهنگي  كند كه تدوين برنامه  گردشگري ورزشي زماني پيشرفت مياما، اند دانسته
ردشگري هاي گ شناسان آژانسكارشناسان سه حوزه، كارشناسان ورزشي، سازمان گردشگري و كار

ريزي صحيح،  برنامه. برخوردار خواهد شد و از كارايي الزم در اين صورت، برنامه جامع. صورت گيرد
هاي آبي و در نتيجة آن ايجاد بستري مناسب و  دقيق و علمي در بخش توسعة گردشگري ورزش

 ندهام. ي خواهد شدهاي آب گذاري بخش خصوصي موجب رونق گردشگري ورزش امن براي سرمايه
راهبردهاي مديريتي مؤثر را عاملي براي توسعة گردشگري ساحلي و ) 2010 (1 سزاسترو دابليو

اند و راهبردهاي فوق را با توجه به عوامل اجتماعي، منابع، تجهيزات و  تفريحي در هاوايي دانسته
 2 آيسلويون ، )1386(مكاران اين يافته با نتايج تحقيق هنرور و ه. اند امكانات متفاوت عنوان كرده

 3و روس و همكاران) 1388(، اصفهاني و همكاران )2010( سزاستر  و دابليوندهام، )2005(
  . مطابقت دارد) 2008(

 در اولويت سوم عوامل مؤثر بر جذب گردشگر 71/0عامل امكانات و تأسيسات با بار عاملي 
هاي آبي در مناطق مستعد  ناسب ورزشوجود امكانات و تأسيسات م. هاي آبي قرار دارد ورزش

تناسب ) 1389(هنرور و غفوري . هاي آبي ضروري است استان براي توسعه و جذب گردشگر ورزش
هاي  هاي آبي در استان ها، امكانات و تسهيالت را عامل مؤثري براي توسعة گردشگري ورزش قابليت

تأسيسات مناسب ورزشي عدم علت عمدة ناكافي بودن امكانات و . اند ساحلي جنوب دانسته
اين مسئله به دليل عدم شناخت بخش خصوصي از . گذاري در بخش گردشگري است سرمايه

هاي آبي در شهرهاي  خصوص گردشگري ورزش گذاري در بخش گردشگري به مزاياي سرمايه
نات اي در زمينه استفاده از امكا بخش ديگري نيز به دليل قوانين محدودكننده. ساحلي استان است
گذاران  گذاري سرمايه هاي آبي در سواحل مازندران است كه مانعي براي سرمايه و فضاهاي ورزش

 خدمات با ةارائ نشان داد كه )2009( النگوين و سكليوكيننتايج پژوهش . بخش خصوصي است
كه هر دو بخش بهبود خدمات محسوس و -  بهبود مستمر خدماتو گردشگرانكيفيت مورد نظر 

 هاي گردشگران مين نيازمنديأ تجلب رضايت و ترين اصول  مهم از-شود شامل ميرا غيرمحسوس 
در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه تأسيسات و نيز ) 2010(هال و همكاران  .است

 اصفهاني و اين نتايج با نتايج تحقيق. داردداري  تسهيالت ورزشگاه با جذب تماشاگران رابطة معني
  . همخواني دارد)2009( النگوين و  سكليوكين)1389(، هنرور و غفوري )1388(همكاران 

هاي   در اولويت چهارم عوامل مؤثر بر جذب گردشگر ورزش59/0ساخت با بار عاملي عامل زير
. هاي مناسب، الزم و ضروري است آميز گردشگري، زيرساخت براي توسعة موفقيت .آبي قرار دارد

نشان داد، خدمات و اسكان بيشترين اهميت را در ) 1388(ان نتايج تحقيق اصفهاني و همكار
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ها، گردشگري  به نسبت ساير فعاليت. توسعة گردشگري ورزشي داخلي، به خود اختصاص داده است
آهن، بندر، همچنين خدمات  ها، جاده، راه تري از خدمات زيربنايي مانند فرودگاه به دامنة گسترده

سيسات ارتباطات، تأ(ها و امكانات تفريحي  ها، مغازه ها، رستوران  هتلپايه و زيربنايي مورد نياز مثل
  .وابسته است) و رفاهي

به آن در هاي مربوط  زيرساختطور مستقيم با توسعة  به  ورزشيصنعت گردشگريتوسعة 
هاي بنيادي يك منطقه كه در خدمت نيازهاي   زيرساخت).2010 هنري و همكاران،(ارتباط است 

تواند در خدمت  هاي توسعة اقتصادي است، اغلب با اندكي گسترش مي رورتكل جامعه و ض
هايي كه براي گردشگري ساخته شده يا توسعه داده  گردشگري قرار گيرد و به نوبة خود زيرساخت

  .توانند براي تأمين نيازهاي جامعه نيز به كار گرفته شوند اند، مي شده
بي و حفظ موقعيت گردشگري بايد بر بهبود كيفيت براي بهبود بازاريا) 2007( 1به نظر عراقي

ها عاملي در جهت توسعة گردشگري و دسترسي  زيرساخت.  گردشگري تمركز كرديها زيرساخت
هاي مورد نياز، در توسعة  رضايت گردشگران از زيرساخت.  هستندآسان به شهرهاي ساحلي

نيز در پژوهش ) 1378(نوبخت . ثر استؤهاي آبي در شهرهاي ساحلي مازندران م گردشگري ورزش
 در توسعة 56/0ها با بارعاملي  خود به اين نتيجه دست يافت كه عوامل ناشي از امكانات و زيرساخت

عراقي  نتايج اين بخش با نتايج تحقيق. گردشگري ورزشي در استان اردبيل نقش مؤثري دارد
  .همخواني دارد) 1378(بخت و نو) 2007(، كيم و همكاران )1388(، اصفهاني و همكاران )2007(

با توجه به نتايج تحقيق حاضر مشخص شد، عواملي مانند تبليغات و بازاريابي با ضريب 
هاي آبي در شهرهاي  ترين عامل در توسعه و جذب گردشگر ورزش  درصد مهم86/0كوواريانس 

با ضريب  درصد، امكانات و تأسيسات 85/0مديريت با ضريب كوواريانس . ساحلي مازندران است
هاي بعدي   درصد در اولويت59/0ها با ضريب كوواريانس  ساخت درصد و زير71/0كوواريانس 

رو بر اساس اهداف تحقيق حاضر پيشنهاد  از اين. هاي آبي قرار دارند توسعه و جذب گردشگر ورزش
  : شود مي
. ي استهاي آب ترين عامل در شناسايي و توسعة گردشگري ورزش تبليغات و بازاريابي مهم .1

  .شود هاي آبي پيشنهاد مي رساني بيشتر و گسترده در زمينة شناخت گردشگري ورزش اطالع
هاي آبي در  با توجه به اهميت ارائة خدمات و امكانات مناسب براي توسعة گردشگري ورزش .2

هاي آبي در استان  هاي گردشگري ورزشي، توسعة امكانات و خدمات گردشگري ورزش مكان
هاي ارائة  ترين عوامل براي جذب هر چه بيشتر گردشگر در مكان يكي از مهم. شود پيشنهاد مي

  .خدمات آبي وجود امكانات و خدمات مناسب براي گردشگران است
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گونه كه  همان(ها و تأثير آن بر ميزان جذب و رضايت گردشگران  با توجه به اهميت زيرساخت .3
 عاملي در گسترش و توسعة گردشگري شود زيرساخت به عنوان پيشنهاد مي) نتايج نشان داد

  . هاي آبي مورد توجه قرار گيرد ورزش
هاي آبي در استان از طريق آشنايان و  هاي ورزش اكثر گردشگران نحوة آشنايي خود را با جاذبه .4

هاي گردشگري،  رساني از طريق آژانس شود با توسعة اطالع دوستان اعالم كردند پيشنهاد مي
  .كان دسترسي گردشگران به اطالعات جامع و كامل فراهم شودها ام اينترنت و رسانه

هاي آبي مانند جت اسكي و غواصي پرهزينه هستند، پيشنهاد  با توجه به اينكه برخي از ورزش .5
هاي آبي در سطح شهرهاي ساحلي، امكان  هاي ارائة خدمات ورزش شود با افزايش مكان مي
  .ضور گردشگران بيشتري فراهم شودح

هاي آبي، با توسعة حمل و نقل  هاي گردشگري ورزش  دسترسي گردشگران به جاذبهآسان كردن .6
  .هاي آبي است هوايي، ريلي و زميني پيشنهاد ديگري براي توسعة گردشگري ورزش
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to determine the factors affecting 
tourism’s attraction and development of water sport’s tourism in coastal cities 
of Mazandaran. 
Methodology: For this purpose, a questionnaire consisting 23 questions based 
on a Likert scale of five values were obtained for experts and visitors and after 
confirming its validity and reliability (Cronbach's alpha 0.91), viewpoints of 
experts and tourists (Sport management faculty members, president and vice 
president of water sport associations, heads of department of Physical  
Education in coastal cities of Mazandaran) were investigated. The data were 
analyzed using confirmatory factor analysis. 
Results: Results showed that advertising and marketing with 0.86 of covariance 
coefficient was the most important factor in attracting tourists and water sports 
development in the coastal cities of Mazandaran. Management (0.85), facilities 
(0.71), and infrastructure (0.59) were in the next priorities for water sports 
development and attraction of tourists. 
Conclusion: Therefore it could be concluded that in developing water sport 
tourism in coastal cities of Mazandaran Province, more attention should be paid 
to marketing and managerial activities. 
Keywords: Tourism, Water sports, Management, Advertising and marketing. 
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