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 چكيده

بررسي جاذبه هاي طبيعي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه كارشناسان ورزشي و ، تحقيقاين هدف 
كارشناسان بخش گردشگري سازمان گردشگري .1: جامعة آماري تحقيق عبارتند از . كارشناسان بخش گردشگري كشور بود

. 3، ) نفر60(كارشناسان آژانس هاي مسافرتي فعال در زمينة تورگرداني . 2، ) نفر37(و ميراث فرهنگي شاغل در تهران 
يراندازي، دو و ميداني، ورزش كارشناسان ورزشي فدراسيون هاي كوهنوردي، قايقراني، شنا، سواركاري، دوچرخه سواري، ت

براي تجزيه و .  پرسشنامه تكميل شد112پس از طراحي پرسشنامه و توزيع آن، ).  نفر30(هاي همگاني، اسكي و گلف 
در مجموع ديدگاه سه گروه كارشناسان دربارة : تحليل يافته ها از روش تحليل عامل استفاده شد و اين نتايج به دست آمد 

جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت «ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي نشان داد كه جاذبه هاي طبيعي 
جاذبه هاي «، 78/0با بار عاملي » جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني«، 79/0، بار عاملي »گردي

، بيشترين 75/0با بار عاملي » ربوط به شكار و صيدجاذبه هاي م« و 75/0با بار عاملي » مربوط به بيابانگردي و كويرنوردي
يافته هاي اين تحقيق نشان داد، در ايران جاذبه هايي كه كمتر تحت . اهميت را در توسعة گردشگري ورزشي كشور دارند

در آنها تأثير پديدة فصلي بودن قرار مي گيرند و در نتيجه فصل گردشگري طوالني تري دارند و فعاليت هاي متنوع تري نيز 
  . انجام مي گيرد، اهميت بيشتري در توسعة گردشگري ورزشي كشور دارند

  
  واژه هاي كليدي

  . ورزشي–گردشگري، گردشگري ورزشي، جاذبه هاي طبيعي 
  

                                                            
                                                  Email :adabi2006 @yahoo.com         09128153748  :تلفن :  نويسندة مسئول -1
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  مقدمه

،تعداد WTO 1بر اساس گزارش . گردشگري، يكي از مهم ترين فعاليت هاي جهان معاصر به شمار مي رود
در همين زمان .  ميليارد نفر مي رسد6/1 به 2020  درصد رشد دارد و در سال 3/4گردشگران جهان ساليانه 

). 21( تريليون دالر مي رسد 2 درصد رشد دارد و به 7/6هزينه هاي گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال 
يك در كشورهاي صنعتي، گردشگري به عنوان . بخشي از اين مسافرت ها را گردشگري ورزشي تشكيل مي دهد

 2 تا 1را توليد مي كند و گردشگري ورزشي بين ) GDP( درصد توليد ناخالص داخلي 6 تا 4مجموعة كل بين 
 را شامل مي شود، اگر چه اندازه گيري هاي تأثير ورزش و گردشگري  )GDP2(درصد از توليد ناخالص داخلي 

 درصد در سال برآورد مي 10د در كل جهان مشكل است، با وجود اين، نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي حدو
مزايا و منافع اقتصادي  حاصل از گردشگري، جلوه هاي طبيعي وجغرافيايي و ويژگي هاي مفرح آن، ). 14(شود 

 و 4»گردشگري« صنعتي است كه از تركيب دو صنعت 3»گردشگري ورزشي«بسيار جالب توجه است و در واقع 
 ورزش يكي از فعاليت هاي مهم گردشگران در حين به عبارت ديگر،.  پديد آمده است5»ورزش«صنعت 

موضوع مسافرت مردم براي ). 4(گردشگري است و گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است 
شركت يا تماشاي ورزش به بازي هاي المپيك باستان برمي گردد،  درست از زماني كه مردم از نقاط مختلف 

اما بحث گردشگري ورزشي يكي از حوزه . نشان در كوه المپيا دور هم جمع مي شدندبراي تماشاي رقابت قهرمانا
  ). 1(هاي جديد تحقيقي در ده سال گذشته است 

براي شركت يا مشاهدة فعاليت ) حرفه/ غيرتعطيالت(يا تجاري ) تعطيالت(مسافرت به داليل غيرتجاري «
ور كلي گردشگران ورزشي دو دستة عمده را شامل به ط). 10(، گردشگري ورزشي ناميده مي شود »هاي ورزشي

  ). 13، 12، 11( ورزشي 7مشاركت كنندگان . 2 ورزشي و 6تماشاگران. 1: مي شوند كه عبارتند از 

تماشاگران ورزشي، افرادي اند كه به تماشاي رويدادهاي ورزشي همچون مسابقات المپيك، جام جهاني و 
دورنماي گردشگري . عالقه مندند) 12(،  رويداد ناميده مي شودمسابقات بين المللي كه گردشگري ورزشي

 بسيار گسترده اي است و از رويدادهاي شاخص مانند بازي هاي المپيك گرفته تا مسابقات ،ورزشي رويداد
مشاركت كنندگان ورزشي عاشقان ورزش بوده و عالقه ). 12(بسكتبال جوانان دانشگاهي را شامل مي شود 

آنها تمايل دارند در ورزش هايي كه بيشتر جنبة غيررقابتي دارند، مشاركت فعال . زش بپردازندمندند خود به ور
                                                            
1 - World Tourism Organization 
2 - Gross Domestic Product  
3 - Sport Tourism  
4 - Tourism  
5 - Sport  
6 - Spectators  
7 - Participants 
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داشته باشند و حتي خود مقدمات آن را فراهم آورند تا از فوايد متعدد ورزش در ابعاد تندرستي، اجتماعي و 
ركت كننده، در فعاليت گردشگر ورزشي به عنوان مشا). 13، 12)(گردشگري ورزشي فعال(رواني بهره گيرند 

هايي مانند تنيس، گلف، اسكي، موج سواري بر امواج كم عمق، كوهنوردي، قاطرسواري، شكار، ماهيگيري، 
قايقراني، شنا، غواصي زير آب با وسايل ساده يا پيچيده و كپسول هوا، پاروزني و بسياري از فعاليت هاي ديگر 

  ). 2(شركت مي كند 

ي ورزشي موجود در ايران به طور كلي به هفت دسته تقسيم بندي شده است ، جاذبه هاي طبيع1در شكل 
نكتة مهم . اين هفت دسته هر كدام دربرگيرندة فعاليت هاي مختلف ورزشي و تفريحي است). 1378كرمي، (

ه دامن)1: اين هفت دستة كلي عبارتند از . اينكه تمامي اين فعاليت ها نيازمند حضور در جاذبه هاي طبيعي اند
) 6بيابانگردي، ) 5ورزش هاي ساحلي و آبي، ) 4ورزش هاي زمستاني، )3شكار، صيد و ماهيگيري، )2نوردي، 

  .كوهنوردي و غارنوردي) 7طبيعت درماني، 
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 هست، مكاني است كه ؛ه كندربهسته يا جزء مركزي، هر شكلي از مكان است كه مسافر مي خواهد آن را تج
 ايدة تركيب هسته اي و 1990ليپر در سال ). 18(ايت تجربة گردشگري در آنجا توليد و مصرف مي شود در نه

، به تلفيق هسته هايي كه هر گردشگر مي خواهد »1تركيب هسته اي«. سلسله مراتب جاذبه ها را به وجود آورد
ي از اين هسته ها تأثير بيشتري به اين معني است كه بعض» 2سلسله مراتب«. آنها را تجربه كند، گفته مي شود

پذيرش مكان ورزشي با تركيب جاذبة مقصد و سلسله مراتب، كاربردهاي ). 18(بر مقصد بازديدكنندگان دارند 
با ، ...محققان در كشورهاي مختلف مانند اسپانيا، استراليا، هند، يونان و آفريقاي جنوبي و . مديريتي زيادي دارد

زشي گوناگون موجود در آن كشورها، مهم ترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي كشور بررسي جاذبه هاي طبيعي ور
خود را كه تنوع و گستردگي بيشتري دارند و شايد موجب جذب گردشگران ورزشي بيشتري به آن كشورها شود 

  ). 20، 19 ، 10،16، 5(و همچنين تاثير اين نوع گردشگري ورزشي را بررسي كرده اند 

 بررسي گردشگري ورزشي در قارة آفريقا، عنوان كرد كه بعضي از كشورهاي شمال  در2003كيو در سال 
آفريقا همانند مراكش، تونس، مصر و ديگر كشورهاي قاره همانند كنيا و آفريقاي جنوبي، با استفاده از فرصت 

صل و هاي طبيعي ورزشي، مدت زمان، ف هاي موجود براي بهره برداري از گردشگري ورزشي متكي بر جاذبه
 رواني انسان، امروز –به واسطة نياز روحي ). 8(درآمد حاصل از گردشگري را به مقدار چشمگيري افزايش داده اند

به تفريح در طبيعت و ورزش هايي كه در عرصة طبيعي قابل انجام است، با  برنامه ريزي حساب شده ضمن بهره 
 مي توان در پيشبرد اهداف اقتصادي و گيري از استعداد مناطق مختلف و لحاظ كردن شرايط مختلف،

برنامه ريزي بر روي اين جاذبه ها . اشتغالزايي گام برداشت و محيط هاي مناسبي براي گردشگران به وجود آورد
و هدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبه ها، بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود، از هدر رفتن وقت، سرمايه، بودجه و 

اني و مادي جلوگيري كرده و در برابر كشورهاي رقيب براي كشور ما يك مزيت رقابتي ايجاد منابع و امكانات انس
خواهد كرد زيرا با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و اثبات شده، ايران يكي از ده كشور اول جهان از نظر 

 ورزشي مؤثر –ي بنابراين هدف اين تحقيق تعيين اهميت جاذبه هاي طبيع). 15(جذابيت هاي گردشگري است
  . بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه كارشناسان ورزشي و گردشگري كشور است

  

                                                            
1 - Nuclear mix 
2 - Hierarchy  



  1388تابستان , 1شمارة , مديريت ورزشي ة نشري                                                                                      

 

72

 تحقيق  وش ر

  محقق مهم ترين . پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و به شكل ميداني انجام شده است
ه كارشناسان حوزة ورزش و جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور را از ديدگا

  . گردشگري بررسي مي كند

  جامعه و نمونة آماري
 كارشناسان بخش گردشگري سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي _1: جامعة آماري تحقيق عبارتند از 

مدير فني و مدير تور ( آژانس مسافرتي فعال در زمينة تورگرداني 30 كارشناسان _2، ) نفر37(شاغل در تهران 
 كارشناسان ورزشي فدراسيون هاي كوهنوردي، قايقراني، شنا، سواركاري، _3و )  نفر60ژانس، در مجموع هر آ

سه كارشناس از هر فدراسيون، در (دوچرخه سواري، تيراندازي، دو و ميداني، ورزش هاي همگاني، اسكي و گلف 
دهند، به علت محدود بودن  نفر جامعة آماري اين تحقيق را تشكيل مي  127در مجموع ).  نفر30مجموع 

  . جامعه، نمونه با جامعه برابر است و نمونه گيري به صورت تمام شمار انجام شده است

  ابزار گردآوري اطالعات
در اين تحقيق در دو بخش به جمع آوري اطالعات اقدام شد، اول در زمينة اطالعات نظري و پيشينة تحقيق 

ينترنت، مقاالت و پايان نامه ها در بخش گردشگري و گردشگري ورزشي كه با استفاده از منابع كتابخانه اي، ا
محقق با بررسي منابع، نتايج . انجام شد و در بخش ديگر، از پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شد

را كه در  آن جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور در هفت ) 1378(تحقيق كرمي 
 جاذبه هاي _1: اين خرده مقياس ها عبارتند از .  مقياس طبقه بندي شده بودند، مورد استفاده قرار دادخرده

 جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني، _2طبيعي ورزشي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني، 
 _5 گرم و طبيعت درماني،  جاذبه هاي مربوط به آب_4 جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و غار نوردي، _3

 جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي _7 جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد و _6جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي، 
 سؤال طراحي و براي 25سپس با استفاده از پرسشنامة پنج ارزشي ليكرت، پرسشنامه اي با . و طبيعت گردي

حب نظر در حوزة مديريت ورزشي و گردشگري مراجعه شد و با استفاده ارزيابي روايي اين پرسشنامه به افراد صا
براي بررسي پايايي پرسشنامه، يك تحقيق راهنما . از ديدگاه هاي آنان اصالحات الزم در پرسشنامه انجام شد

 پرسشنامه از كارشناسان آژانس هاي 7 پرسشنامه از كارشناسان ورزشي، 7( پرسشنامه 20انجام گرفت و 
ه و تحليل و بدون هيچ گونه يتوسط آمارگر تجز)  پرسشنامه از كارشناسان بخش گردشگري6ي و گردشگر

پايايي هر يك از خرده مقياس ها نيز به ترتيب زير مورد . تأييد شد) 93/0(تغييري، پايايي آن با آلفاي كرونباخ 
اي ساحلي، آبي و تابستاني  ورزش ه_1خرده مقياس جاذبه هاي طبيعي ورزشي مربوط به : تأييد قرار گرفت 
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 جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و _3، )75/0( جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني _2، )82/0(
 جاذبه هاي مربوط به _5، )74/0( جاذبه هاي مربوط به آب گرم و طبيعت درماني _4، )77/0(غارنوردي 

 جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و _7و ) 70/0( جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد _6، )91/0(بيابانگردي 
  ).86/0(طبيعت گردي 

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
براي تجزيه وتحليل داده هاي تحقيق از نرم افزار . اطالعات توسط پرسشنامه در اختيار محقق قرار گرفت

5/11 SPSSانند سن، جنسيت، ميزان در سطح آمار توصيفي براي مشخصات افراد جامعة آماري م.  استفاده شد
تحصيالت و سابقة فعاليت، از شاخص هاي مركزي، انحراف استاندارد، نمايش داده ها، رسم نمودارها و فراواني و 

استفاده شد و در بخش آماري استنباطي، از روش تحليل عاملي تأييدي با چرخش واريماكس به منظور تعيين ... 
 هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه بار عاملي براي تعيين مهم ترين جاذبه

  . كارشناسان حوزة ورزش و گردشگري، استفاده شد

 

  نتايج و يافته های تحقيق 

 27 پرسشنامه برگشت داده شد كه از اين تعداد كارشناسان ورزشي 112 نفر جامعة آماري، 127از مجموع 
.  نفر بودند30 نفر و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 55نفر، كارشناسان آژانس هاي گردشگري 

 سال و 26/36ميانگين سن كارشناسان . زن بودند)  درصد33( نفر 37مرد و )  درصد67( نفر 75از اين تعداد، 
 نفر 76 نفر كارداني، 13 نفر داراي تحصيالت ديپلم، 8.  سال سال بود53/11ت آنها يميانگين سابقة فعال

  .  نفر نيز داراي تحصيالت دكتري بودند4، و ) درصد8/9( نفر كارشناسي ارشد 11رشناسي، كا

 ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه _تعيين اهميت جاذبه هاي طبيعي 
  كارشناسان دو حوزة ورزش و گردشگري

با بار عاملي » ي، آبي و تابستانيجاذبه هاي مربوط به ورزش هاي ساحل« از ديدگاه كارشناسان ورزشي، _1
جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و غار « و 75/0با بار عامل » جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني«، 77/0

   ، از اهميت بيشتري در توسعة گردشگري ورزشي كشور برخوردارند؛70/0با بار عاملي » نوردي

با بار » جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي و كويرنوردي« از ديدگاه كارشناسان آژانس هاي گردشگري، _2
جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و « و 84/0با بار عاملي » جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد« ، 85/0عاملي 

   ، اهميت بيشتري در توسعة گردشگري ورزشي كشور دارند؛76/0با بار عاملي » طبيعت گردي
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جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي ساحلي، «ان ميراث فرهنگي و گردشگري،  از ديدگاه كارشناسان سازم_3
جاذبه «، 83/0با بار عاملي » جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و غارنوردي«، 86/0با بار عاملي » آبي و تابستاني

 جاذبه هاي مربوط به آب گرم و طبيعت «82/0با بار عاملي » هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي
 ، از مهم ترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي در توسعة گردشگري ورزشي كشور ما 80/0با بار عاملي » درماني

  هستند؛ 

جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي « از ديدگاه مجموع سه گروه از كارشناسان حوزة ورزش و گردشگري، _4
با بار عاملي » ي ساحلي، آّبي و تابستانيجاذبه هاي مربوط به ورزش ها« ، 79/0با بار عاملي » و طبيعت گردي

با بار عاملي » جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد«و » جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي و كويرنوردي« و 78/0
جاذبه هاي مربوط به آب گرم و « ، اهميت بيشتري در توسعة گردشگري ورزشي در سطح كشور دارند و 75/0

، از نظر 56/0با بار عاملي » جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني« و 67/0با بار عاملي » طبيعت درماني
  .اهميت در ردة آخر قرار گرفته اند

  
   ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه كارشناسان–جاذبه هاي طبيعي . 1جدول 

ورزشي از ديدگاه بار عاملي و رتبة مهم ترين جاذبه هاي گردشگري 
  كارشناسان در هر گروه

كارشناسان 
  ورزشي

كارشناسان 
آژانس هاي 
  گردشگري

كارشناسان 
سازمان 
  گردشگري

مجموع 
كارشناسان 
  سه گروه

  جاذبه هاي طبيعي ورزشي

بار 
  عاملي

  رتبه
بار 
  عاملي

  رتبه
بار 
  عاملي

  رتبه
بار 
  عاملي

  رتبه

جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي .1
  2  78/0  1  86/0  4  72/0  1  77/0  و تابستاني

  5  70/0  4  80/0  6  57/0  2  75/0  جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و غارنوردي.2
  7  56/0  7  65/0  7  40/0  3  70/0  جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني. 3
جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت . 4

  1  79/0  3  82/0  2  84/0  4  66/0  گردي

  5/3  75/0  5  78/0  3  76/0  5  65/0  شكار و صيدجاذبه هاي مربوط به . 5
جاذبه هاي مربوط به آب گرم و طبيعت . 6

  6  67/0  2  83/0  5  60/0  6  64/0  درماني

  5/3  75/0  6  73/0  1  85/0  7  55/0  ويرنورديكجاذبه هاي مربوط به بيابانگردي و . 7
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يعي ورزشي مؤثر بر توسعة بار عاملي اجزاي دروني خرده مقياس هاي مربوط به جاذبه هاي طب 2جدول 
  . گردشگري ورزشي كشور را از ديدگاه سه گروه از كارشناسان ورزشي و گردشگري نشان مي دهد

  
   جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از نظر سه گروه كارشناسان.2جدول 

  امليبار ع  جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور
  78/0  :جاذبه هاي طبيعي ورزشي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني) الف

در سواحل دريا و رودخانه ) بادباني، كانو و آب هاي خروشان(جاذبه هاي مرتبط با قايقراني . 1
  ها و درياچه ها

64/0  

  62/0  جاذبه هاي مرتبط با شنا، شيرجه و غواصي در سواحل دريا و رودخانه ها و درياچه ها.2
  59/0  جاذبه هاي مرتبط با اسكي روي آب در سواحل دريا، رودخانه ها ودرياچه ها.3
  45/0  جاذبه هاي مرتبط با فوتبال، واليبال و هندبال ساحلي. 4
  63/0  احل درياجاذبه هاي مرتبط با موج سواري در س. 5
  56/0  :جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني) ب
  63/0  جاذبه هاي مرتبط با اسكي در زمستان. 6
  34/0  جاذبه هاي مرتبط با برف نوردي در زمستان. 7
  23/0  جاذبه هاي مرتبط با با اسنوبورد و پرش با اسكي. 8
  70/0  :جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي و غارنوردي) ج
  57/0  جاذبه هاي مرتبط با غار نوردي و غارگردي در غارهاي ايران. 9

  56/0  ...)دنا، دماوند، سهندو سبالن و (جاذبه هاي مرتبط با قله هاي كوه هاي ايران . 10
  53/0  جاذبه هاي مرتبط با صخره نوردي و سنگ نوردي. 11
  52/0  جاذبه هاي مرتبط با ديواره هاي يخي و يخ نوردي. 12
  67/0  : جاذبه هاي مربوط به آب گرم و طبيعت درماني)د

جاذبه هاي مرتبط با نقاهت گاه ها، استراحت گاه ها و اقامت گاه هاي ييالقي خوش آب و . 13
  هوا

57/0  

  43/0  جاذبه هاي مرتبط با چشمه هاي آب گرم و آب درماني. 14
  40/0  ...)اب انزلي و در درياچه اروميه، مرد(جاذبه هاي مرتبط با لجن درماني . 15

  



  1388تابستان , 1شمارة , مديريت ورزشي ة نشري                                                                                      

 

76

جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور از نظر سه گروه . 2ادامة جدول 
  كارشناسان

  بار عاملي  جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور
  75/0  جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي در ايران) ه

  71/0  ويرنوردي و بيابانگرديجاذبه هاي مرتبط با ك. 16
  46/0  جاذبه هاي مرتبط با تورهاي كاروان رو در بيابان هاي كويري. 17
  75/0  :جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد در ايران) و

  67/0 جاذبه هاي مرتبط با ماهيگيري در رودخانه ها و درياچه ها و درياچه هاي پشت سدها. 18
  63/0  ...)قرقاول، كبك، تيهو ، هوبره و (پرندگان وحشي جاذبه هاي مرتبط با صيد . 19
 در ...) كل، قوچ، خرگوش، آهو و (جاذبه هاي مرتبط با شكار مجاز چهارپايان . 20

  شكارگاه هاي كشور
54/0  

  79/0  : جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي) ز
در دامنه ها و ...) ري و اسب سواري، شترسوا(جاذبه هاي مرتبط با سواركاري . 21

  چمنزارها و صحراها
73/0  

جاذبه هاي مرتبط با دوي آرام و پياده روي و راهپيمايي در دامنه هاي طبيعي و . 22
  تفريح گاه ها

65/0  

  63/0  ...)مانند مجموعة ورزشي انقالب و (جاذبه هاي مرتبط با ورزش گلف در تفريح گاه ها . 23
  62/0  موزش و پژوهش مرتبط با ورزش در طبيعتجاذبه هاي مرتبط با آ. 24
جاذبه هاي مرتبط با دوچرخه سواري و دوچرخه سواري كوهستان در دامنه ها و . 25

  تفريح گاه ها
58/0  

  
 

  بحث و نتيجه گيری 

گردشگري ورزشي امكان استفادة بهينه از جاذبه هاي طبيعي ورزشي را براي جذب گردشگران ورزشي و در 
براي اين منظور اهميت دادن و سرمايه گذاري در . ش درآمد حاصل از گردشگري، فراهم مي آوردنتيجه افزاي

نتايج به . جاذبه هايي كه از نظر كارشناسان اهميت بيشتري در جذب گردشگران ورزشي دارند، ضروري است
ز ديدگاه مجموع ، در مورد جاذبه هاي طبيعي ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي ا1دست آمده در جدول 
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جاذبه هاي «، 79/0با » جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي«كارشناسان، نشان مي دهد كه 
با » جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي و كويرنوردي«، 78/0با » مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني

ترين اهميت را در توسعة گردشگري ورزشي كشور  ، بيش75/0با » جاذبه هاي مربوط به شكار و صيد« و 75/0
اين نتايج با طرح امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريستي ايران كه توسط كرمي، انجام شد، همخواني زيادي . دارند
مشخص نشده است و نمي » ورزش هاي ساحلي و آبي«در طرح ياد شده تعداد گردشگر ورودي براي ). 3(دارد 

» جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي«. ج اين تحقيق با آن طرح به خوبي اظهار نظر كردتوان دربارة تطبيق نتاي
دامنه نوردي و « نفر گردشگر را جذب مي كند و در اين تحقيق هم 500000در طرح امكان سنجي، بالغ بر 

با » جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي«در طرح امكان سنجي، . در اولويت اول قرار گرفت» طبيعت گردي
كه در  گردشگر ورودي در رده هاي بعدي قرار داشتند، 200000با » شكار و صيد« گردشگر ورودي و 500000

در . از نظر كارشناسان قرار داشتند  در اولويت سوم و چهارم اهميت75/0(اين تحقيق هر دو جاذبه با بار عاملي 
از نظر كارشناسان نسبت به ديگر جاذبه ها در  56/0با » جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني«اين تحقيق 

با نگاه به نتايج طرح امكان سنجي، مي بينيم كه در آن تعداد گردشگر ورودي . رتبه هاي پايين تر قرار گرفتند
ورزش هاي « نفر و براي 50000» طبيعت درماني« نفر، براي 100000» كوهنوردي و غارگردي«براي 

نتايج اين تحقيق با نتايج طرح امكان سنجي همخواني زيادي دارد و . ست نفر ذكر شده ا50000» زمستاني
جاذبه هايي كه از نظر اكوتوريستي اهميت بيشتري داشتند، از نظر كارشناسان ورزشي نيز براي توسعة 

و » دامنه نوردي و طبيعت گردي«به نظر مي رسد داليل اهميت بيشتر . گردشگري ورزشي با اهميت تر بودند
 _1: نسبت به ديگر جاذبه ها، سه عامل باشد »  هاي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستانيجاذبه«

در . دو سوي شمال و جنوب ايران، داراي دو هزار كيلومتر مرز ساحلي است: گستردگي اين جاذبه ها در ايران 
ان به سفر در كشور بزرگ ايران ساحل شمالي، خزر بزرگ ترين درياچة جهان، ميعادگاه تابستاني اغلب عالقه مند

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

ساحل جنوبي . صلي ترين قطب سياحتي ايران در اين منطقه شكل گيرد اجنگل در اين منطقه موجب شده است
 تنوع گسترده تر فعاليت هاي ورزشي كه _2ايران نيز يكي ديگر از قطب هاي سياحتي كشور به شمار مي رود، 

فعاليت هايي مانند شنا، غواصي، قايقراني، اسكي روي آب، موج سواري، . مي تواند در اين جاذبه ها انجام شود
كه در سواحل، درياچه ها و رودخانه ها انجام مي شوند و فعاليت هايي مانند پيده ... ورزش هاي ساحلي و كانو و 

روي، دو آرام، راهپيمايي، دوچرخه سواري، سواركاري، گلف و تفريح كه در دامنه ها و دامنه ها انجام مي گيرند؛ 
  تغييرات فصلي در پديدة : فصل بودن  تأثيرپذيري كمتر اين جاذبه ها در ايران از پديدة _3

توجه به موضوعات، چالش ها و فرصت . گردشگري، بيانگر چالشي جهاني در مديريت جاذبه هاي گردشگري است
ورزش و . هاي مرتبط با فصلي بودن و تأثير آنها بر جاذبه هاي گردشگري مبتني بر ورزش اهميت زيادي دارد

ي شوند و فصول نسبي ورزش و گردشگري به روش هاي مختلف با گردشگري به وسيلة فصلي بودن مشخص م
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 »عدم تعادل موقتي در پديدة گردشگري«: در گردشگري، فصلي بودن عبارت است از ). 6(يكديگر تعامل دارند 
. بودن گردشگري اين است كه اين مشكل بايد توسط مديران مقصد و جاذبه حل شودديدگاه رايج در فصلي ). 7(

فصلي بودن طبيعي . نسبت داده مي شود» نهادي«و » طبيعي«، فصلي بودن گردشگري به عوامل در سطح كلي
به تغييرات منظم در پديده هاي طبيعي گفته مي شود، به ويژه آنهايي كه به تغييرات آب و هوايي در طول سال 

يت تفريحي ويژه تأثير مي برخي از تغييرات آب و هوايي و دمايي كه در لذت بردن از فعال). 7(مربوط مي شوند 
درجة حرارت هوا، رطوبت، بارش، ابري بودن، مقدار روشنايي در روز، قابليت تماشا، باد، درجة : گذارند عبارتند از 

. برعكس عوامل نهادي بازتاب هنجارهاي اجتماعي و عملكرد جامعه هستند). 17(حرارت آب و پوشش برف و يخ 
يالت مذهبي، طفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هستند كه به صورت تعاين دسته شامل عملكردهاي مذهبي، 

 در بعضي  به چند دليل براي گردشگران اهميت دارد؛ اوالًاآب و هو. و كاري بروز مي كنند) آموزشي(مدرسه اي 
مواقع، آب و هوا به عنوان عامل جاذبه محسوب مي شود، مثل جاهاي با زمستان گرم كه مورد عالقة مردمي 

كه در سردسير زندگي مي كنند و بر عكس؛ دوم اينكه تنوع آب و هوايي در يك منطقه يا يك كشور است 
گستردگي صنعت گردشگري و امكان وجود فعاليت هاي گردشگري و گردشگري ورزشي را در فصول مختلف 

 را دارد و به عبارت ديگر، هر نوع آب و هوايي فعاليت گردشگري ورزشي مخصوص به خود. سال فراهم مي كند
اگر كشوري اقليم هاي متفاوت داشته باشد، امكان جذب گردشگر ورزشي در بيشتر مواقع سال براي آن كشور 

با توجه به چهار فصل بودن طبيعت ايران، امكان بهره برداري طوالني تر از اين جاذبه ها .  بودخواهدممكن 
فارس، كيش و قشم، در ساليان اخير از بيشترين دو جزيرة مشهور خليج . نسبت به ديگر جاذبه ها وجود دارد

سرمايه گذاري هاي گردشگري برخوردار بوده اند، همچنين بنادر اصلي جنوب كشور همچون چابهار، بندرعباس 
در اين منطقه . و بوشهر تالش بسيار داشته اند زمينة بهره مندي از سرمايه گذاري هاي گردشگري را فراهم كنند

نكته خود دائمي بودن زمان پرداختن به ورزش هاي فصل سفر زمستان است كه اين به عكس ساحل شمال 
ساحلي و آبي را در ايران در طول سال نشان مي دهد كه فقط تعداد محدودي از كشورهاي جهان از اين امكان 

  . برخوردارند

ت ردة آخر قرار از نظر اهمي» ورزش هاي زمستاني«يكي از نكات مهم در اين تحقيق اين است كه جاذبة 
 تغييرات جوي و كاهش بارش برف مناسب در بعضي از سال ها باشد كه _1گرفته كه ممكن است دليل آن 

طول فصل اسكي و ورزش هاي زمستاني را در كشور كاهش مي دهد، در حالي كه در كشورهاي اروپايي و مدار 
به هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني در آن در نتيجه جاذشمالي بارش برف بيشتر و طوالني تر از ايران است، 

 كم بودن تعداد _3 شناسايي منابع و امكانات گردشگري ورزشي زمستاني در كشور؛  عدم_2ت؛ سمناطق بيشتر ا
 مشكل بودن دسترسي به پيست هاي اسكي _4پيست هاي اسكي استاندارد و داراي امكانات رفاهي مناسب و 

  .موجود در فصل زمستان
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 20 سال آيندة گردشگري كه در آن بايد 20ن به سطح مطلوب مورد نظر برنامة چشم انداز براي رسيد
 ميليارد دالر درآمد از اين راه به دست آيد، ضرورت توجه به همة توانمندي هاي 25ميليون گردشگر جذب و 

ن تحقيق براي مهم ترين راهكارهاي پيشنهادي توسط كارشناسان اي). 1(كشور در اين زمينه احساس مي شود 
تبليغات مناسب و اطالع رساني در مورد : توسعه و گسترش گردشگري ورزشي به ترتيب در زير آورده شده است 

گردشگري ورزشي؛ برنامه ريزي جامع براي توسعة گردشگري ورزشي؛ گسترش و ساخت مكان هاي ورزشي در 
شي ؛ ايجاد امكانات رفاهي و خدمات مناطق مستعد؛ ايجاد نگرش مناسب و برخورد خوب با گردشگران ورز

  .بهداشتي براي گردشگران ورزشي و وجود نهادي واحد براي تصميم گيري دربارة گردشگري ورزش

در مجموع بايد گفت كه گردشگري ورزشي پديده اي چند بعدي است كه موفقيت در بهره برداري از آن 
ي و گسترش و تقويت زمينه هاي مربوط به مستلزم بهبود شرايط عمومي كشور، ثبات اقتصادي و اجتماع

گردشگري ورزشي است، از جمله گسترش و توسعة تفريحگاه هاي ورزشي، ايجاد تسهيالت ورزشي مناسب و 
استاندارد در محل جاذبه هاي طبيعي ورزشي كشور، برگزاري جشنواره هاي بازي هاي بومي محلي در دامنه 

نكتة مهمي كه در زمينة تقويت و توسعة . ين مراكز ورزشيهاي طبيعي، ارتقاي سطح كيفي خدمات در ا
گردشگري ورزشي بايد مورد تأكيد قرار بگيرد، ايجاد نگرش صحيح نسبت به مقولة گردشگري ورزشي در جامعه، 
وجود ديدگاه واحد در رده هاي مختلف هرم مسئوالن كشور و درك و تفاهم مشترك آنها در زمينة اهميت و 

  . ورزشي در توسعة گردشگري و در نتيجه رشد اقتصادي و اجتماعي كشور استجايگاه گردشگري 
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