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چکیده
بکننده گردشگران ورزشی به استان مازن اب نارد    تأکیددد ب یبایرازاب ر   
هدف از پژوهش حاضر ،اولویتبندی و تأثیر عوامل جذ 
گردشگری ورزشی میباشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق سا تخ هههای
ی ،فرهن ،گ
بود که پای ییایی آن از طری ییق آلفا ای کرونباخ  0/86ب مآ تسد ه ددد دددد .پرسش راد همان اای گویههههاییی (مدددیریت و بازاریابی ی
زیرساختها ،جاذبههای طبیعی و تاریخی) بودکه بر اساس مقیاس  5ارزشی لیک تر

ل؛
ش شامل ل
طراح ش ی دد ددد .جامع امآ ه رر ررری پ هوژ ش ش

اساتید مدیریت ورزشی ،کارشناسان و روسای هیات های ورزشی اداره کل تربیت بدنی و کارشناسان گردشگری استان مازن ارد ننن

بودند که تعداد  95نفر بهعنوان نمونه و بهصورت تصادفی انتخاب شدند .از نرمافزار  spssبرای تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها و از

آزمون فریدمن جهت رتبهبندی دادهها و از آزمون  Tتک متغیره درسطح معناداری  p≥0/ 05استفاده شد .یافتههای پ ناشن شهوژ   

داد که میانگین عوامل جذبکننده اعم از؛ زیرساختها ،جاذبههای طبیعی و تاریخی ،مدیریت و برنامهههریزییی و عوامل فرهنگ گگی-
اجتماعی بزرگتر از سطح متوسط ( )3میباشد .نتایج آزمون  Tتک متغیرهای نشان داد که این عوامل به ترتیب اولوی تیمها و ت   

در جذب گردشگران مؤثرند و در این میان زیرساختها ،از اهمیت بیشتری نسبت ب وخرب لماوع ریاس ه ردا سا ر تتتتت تتتتتت .البته ،،ج بذ
گردشگران ورزشی ،زمانی امکانپذیر است که همه عوامل مؤثر در زمینه گردشگری ورزشی مورد توج رق ه ار گگ گگگی ییرد و ای هم ن مم ممم
تاندرکاران بخش ورزش و گردشگری امکانپذیر نمیباشد.
بدون تغییر نگرش مسئولین و دس 

واژگان کلیدی :گردشگری ،گردشگری ورزشی ،بازاریابی گردشگری ،مازندران
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مقدمه

گردشگری 1یکی از پویاترین فعالیتهای اقتصادی است که به تازگی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار محل ادیپ ی   

کرده است .این صنعت از طریق ترکیب و استفاده همزمان از منابع داخلی و خارجی به مزایای زیادی در زمینههههاای
یتواند بهعن او ننن اهرم یارب ی   
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و فرهنگی دست یافته است .بر همین اساس گردشگری م 
ی
تهای ی
یتواند دلیلی برای ارتباط گردشگری با فرص 
توسعه اقتصادی و اجتماعی در منا قط لحاظ گردد .این موضوع م 
استراتژیک جهت توسعه منطقهای باشد ( .)Khosravi, 2006کمیس سسیون آم د للم نامزاس را ررر رررر س  لا ( (  ) 1993بن هب ا   

توصیه سازمان جهانی گردشگری ( ،2)WTOاین تعریف را مورد قبول قرار داده است .گردشگررری عب ا تسا ترا

زز ززز؛

یکنند؛ به شر ططط ی که اای یین مس ترفا
حرکت اشخاصی که به مکانهایی غیر از مکان معمولی زندگی خود مسافرت م 
بیش از یک سال نباشد و بهمنظور گذاران اوقات فراغت ،تجارت و ی ییا ساایر اه فاد

تروص   

گی ییرد ( & Williams

 .)Schreyer, 1990امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و ب ق لاقتنا ا ووو ووووی خری یید من قطا
یکنددد و چه حم تراجت هر لل ل للللی و
شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد ،بین این منا قط تعادل ایجاد م مم 
منطقهای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون م 
یکند ( .)Malmir, 2006برای ایجاد یک توسعه پایدار و همهههجانبههه
تهاا
و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی ،نیازمند اس امت زا هدافت مم مممی امکان و تا قابلی یی 
یباشد .در این راستا طرح توسعه صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد
م
یدانند ،امری ض رظن هب یرور     م مم 
پس از صنعت نفت و خودروسازی م 
یآی یید ( .)Jahanbakhsh, 2012گردش یرگ
یآید که تأثیرات چندگانه بر صنایع دیگر از جمله؛ تج ،ییاذغ عیانص ،ترا    
عمدهترین صنعت اشتغالزا به حساب م 
تها که از عناصر اصلی توس ،دنتسه یرگشدرگ هع     دارد ( .)Haitm, 2009از طرف ففی در
خدمات مربوط به زیرساخ 
هیچ برههای از تاریخ ،ورزش بهاندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و بهعنوان یک کا الالال ی حی ییاتی
مورد توجه عمومی قرار نگرفته است ( .)Abdoli, 2004ب ا هب هجوت ا ه ممم ممممی ییت و اعتب  را اای یین دو مقوله ( (گردشگررری
ورزش) ،دس 
تاندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شدهاند ( .)Afsahhosseini, 2006گردشگری ورزشی یعنی؛ مس رفا تتت
فرد به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیتهای ورزشی که دنز لحم زا رود  گگگ گگگگی باش  د ( ( & Hinch

ی
 .)Higham, 2002جردن (  ) 1384گردشگری ورزشی را سفری نشاطآور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیتهای ی
فیزیکی ،تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت از جاذبههای ورزشی ،تشویق به سفر و دوری موق تنوکس لحم زا ت    
یکند .صفابخش ( )1931در تحقیق خود بیان نمود که گردشگر ورزشی کسی است ک ککه براای
یکند ،تعریف م 
خود م 
یکنددد و انگی ییزه و
مدت (حداقل  24ساعت و حداکثر  6ماه) به محیطهای خارج از محل زندگی دائمی خود سفر م مم 
هدف اصلی آنان مشارکت فعال یا غیرفعال در ورزشهای رقابتی یا تفریحی یا حتی حضور در روی ییدادهای ورزش ششی
بهمنظور لذت بردن و تشویق نمودن ورزش ششکاران استتت .در ک گشدرگ ل رر ررری ورزش ششی سه د ار هدمع راتفر عون  ر   
برم 
یگیرد )1 :شرکت کردن (گردشگری ورزشی فعال) )2 .تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیر فع لا )))3 .
- Tourism
- World Tourism Organization
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بازدید کردن از جذابیتهای مشهور مربوط به ورزش مثل؛ بازدید از شخص صصیتهاای ورزش ششی ،م زو هههاای ورزش ششی،
ی دیگررری ،گردشگررری
ورزشگاههای مهم و غیره (گردشگررری طاخ ر زرو تا شش شششی)( .)Gibson,2005در تقسیمممبندی ی
تکنندگان در روی ییداد  )2تماش ارگا ننن )3
ورزشی را با توجه به هدف از مسافرت به سه دسته تقسیم کردهاند )1 :شرک 
ی به دودستههه تقس سسیم
دوستداران ورزشی ( .)Nogowa etal,1996منابع گردشگررری ورزش ششی در شه هر اا بههه لکروط ی ی

تهاای اسکککی ،س گراغ ،لحاو ر دد دددی،
یشوند :الف) اکوتوریسم( 1طبیعتگردی) :شامل کوهستانها و دامنهها ،پیست ت
م
صخره نوردی ،کویرنوردی و . ...باید توجه داشت که گسترش این شاخه از منابع ورزشی در ایران با محدودیتهاای
اجتماعی و اخالقی و مذهبی دیگر شاخههای گردشگری شهری رو به رو نیست و از سوی دیگر ،به تصریح س نامزا
جهانی گردشگری ،قرن آینده در صنعت گردشگری شهری دوره اکوتوریسم (طبیع 
ت .ب) امکان و تا
تگرددی) است ت
تجهیزات ورزشی ایجاد شده :همانطور که اشاره شد ،برگ از ررری روی ییدادهای ورزش ششی چه اهج حطس رد  ننن ننننی و چه
منطقهای از اهمیت خاصی برخوردار است .کشورهای مختلف جهان درصددند تا به هر نحوی امتی ییاز برگ از ررری ای یین
مسابقات را پیشاپیش از مجریان آن دریافت کنند .تجربه اکثر این کشورها نشان داده است که درآمدهای ناشی از ای یین
مسابقات غیرقابل اغماض است .پس از اتمام مسابقات ،جامعه میزبان ،میراث دار تأسیسات و تجهیزاتی است که رد 
بکنندهه ،یک ککی از
زمان مسابقات از آنها استفاده شده است ( .)Khosravi, 2007ورزش همچون ساایر عوامل جذب ب
ت .بن ربا ااین روی ییدادهایی که رد 
جذابیتهای گردشگری است؛ با این تفاوت که جذبکنندهای منحصر به سا درف  تتت تتت
یآیند .یک پیمایش در زمینه گردشگررری در کش گنا رو للس ات ننن
بردارنده ورزش هستند ،خود نوعی جذابیت به شمار م 
نشان داد که  26درصد از پاسخدهندگان ،ورزش را بهعنوان ه فد

صا لل لللی مسافرتش  نا ببی ییان کردن  د ( ( Yamaguchi,

 .)2006همچنین گراتون و هنری )1002(2از ایجاد تأسیسات ورزشی بهعنوان یکی از عوامل بهبود چه دزن رهش هر    
یبرند .با این وجود تنها ورزش نیست که بهعنوان عامل جذبکننده است؛ بلکه ع ماو للی مث و بآ ل
گردشگران نام م 

هوا ،فرهنگ و آثار باستانی ،وضعیت اسکان و اقامت ،حملونقل ،قیمتها ،من و رظا چشمممان هزاد اا ،ن فت عو ررریح ،تا
میزان آزادی و غی ییره نی ییز در ای یین زمینه ها  مممی ییت دارد ().Kim&Chalip, 2004. Gibson,etal, 2003. Kozak, 2002
یگیرنددد :من ط عبا ببیع ععی ،آب و هواا و فرهنگ
بکننده سه عامل اصلی را درنظر م 
بعضی از محققین برای عوامل جذ 
(.)Lumsedon, 2001

ی آب ببی در
ل م ثؤ ررر در توسعههه گردشگررری ورزشهای ی
غفوری و همکاران ( ،)2931در تحقیق خود تحت عنوان"عوامل ل
شهرهای ساحلی مازندران" مهمترین عوامل مؤثر در توسعه گردشگری را عامل تبلیغات و بازاریابی و بعد از آن عامل
یرسد مؤثرترین عوامل در جذب گردشگر و توسعه گردشگری ورزشهای آبی باشد.
مدیریت دانستند که به نظر م 
ی اثرگ اذ ررر بررر توسعههه گردشگررری
رضوی و همکاران ( ،)2931در تحقیقی تحت عنوان "بررسی جاذبههههاای طبیعی ی

ت  .از
ی اثرگ اذ ررر است ت
ورزشی استان مازندران" به این نتیجه رسیدند که جاذبههای طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی ی

دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی جاذبههای مربوط به ورزشهای تابستانی و کوهنوردی دارای بیشترین میانگین بودند؛؛

1

- Eco- Torism
- Gratton & Henry
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ی
ط باا ش اک ررر و صیددد ورزشهای ی
اما کارشناسان گردشگری و مسئولین هیئتهای ورزشی به ترتیب جاذبههههاای م بتر ط ط
تابستانی را انتخاب نمودند.

شجاعی و همکاران ( )1931پژوهشی را با عنوان "تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی اس ات ننن مازن ارد ننن "

تترین نقطه قوتتت و ع ازگرب مد رر ررری
انجام داد .تحلیل دادهها نشان داد که شرایط مساعد آب و هوایی بهعنوان با اهمی 
نالمللی ورزشی با کیفیت مطلوب در استان بهعنوان با اهمیتترین نقطه ضعففف محسوببب
تهای بی 
مسابقات و تورنمن 
یشوند.
م
یو
نالمللی را انجام عملیات بازاری با ی ی
بکننده گردشگران به رویدادهای ورزشی بی 
هنرور (  ) 1383مهمترین عوامل جذ 
سهای گردشگری ،همکاری مؤسسات ورزشی و گردشگری در این زمینه ،دسترسی کشور میزباننن
بهبود خدمات آژان 
یهای موجود در شب ،زیباسازی محل
به دریا ،ساحل و متداول بودن ورزشهای پرطرفدار ،وجود تفریحات و سرگرم 
برگزاری رویداد ،سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب ،کیفیت تسهیالت اقامتی و ایجاد مراکز همایش ،هتلها ،رستورانهاا
و مراکز خرید بزرگ در کشور وجود مناظر ،چشماندازها و مکانهای دیدنی در کشور میزبان دانسته است.

دینیهان و کائولفیلددد (  1) 2015در تحقیق حت دوخ ت اونع  ن      "ارزش س تافالتخا حوط   

زیرس خا تتتهاا از دی هاگد

گردشگران در دوبلین" بیان کردند که در سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی در زمینه گردشگری ورزشی انجام ش هک د   

این تحقیقات بیشتر به سمت رویدادهای ورزشی بزرگ مثل؛ مسابقات تور دفرانس و در زمینه توریسم ماجراجویانه
گرایش داشت و از دیدگاه گردشگران ،طراحی سیستمهای توس هع

تهاای مس تاقبا
زیرس خا ت ت

دوچرخهههس او ررری در

منا قط توریستی و فضاهای روستایی از اهمیت برخوردار بود.

کیم و همکاران (  2) 2015به "ارزیابی اثرات درک اجتماعی میزبانی رویدادهای ب رد یشزرو یرگشدرگ گرز

   ک هر

جنوبی" پرداخت و به یک مدل شش عاملی برای ارزیابی اثرات اجتم دش کاردا یعا ه ک تفای تسد  ه :لماش         )1
منافع اقتصادی  )2غرور و افتخار جامعه  )3توسعه جامعه  )4هزینههای اقتصادی  )5مشکالت ترافیک و  )6خط تار
امنیتی بود .این مطالعه نشان داد که ماهیت چندبعدی اثرات اجتماعی ادراک شده به درک بهتر ساکنان محلی از اثرات
مرتبط با رویدادهای بزرگ گردشگری ورزشی کمک کرده است.

هینگتژن و همکاران (  3) 2015در تحقیقی تحت عنوان" ادراکات صنعت توریسم از تغییر کارآفرینی کش بوک رو اا ااا" در
جهت توسعه پتانسیل گردشگری به توسعه توریسم کارآفرینی اشاره کرد که شامل؛ تولید محصوالت خالقانه دوبهب    ،
یباشد و همچنین به ایجاد اقلیم کارآفرینی که منجر به یک
دسترسی اینترنتی ،توسعه تأمین مالی و آموزش تجارت م 
بخش خصوصی قوی و پایدار گردد ،نیز اشاره کردند.

واشی (  4) 2015در تحقیقی تحت عنوان"همکاری بین سازمانی در گردشگری ورزشی کشور آلمان" به اهمیت ایج دا
شبکههای مرکزی مثل؛ آژانسهای گردشگری ورزشی و همچنین به همکاری بین سازمانها در ی یشزرو هکبش ک    
گردشگری رسمی اشاره کرد.
1

- Deenihan &Caulfield
-Kim
3
-Hingtgen
4
-Wäsche
2
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محمودی یکتا و همکاران (  ) 2014در تحقیقی ،نقش فرهنگ و زیرساختهای ورزشی را در گرایش گردشگران فعال
ورزشی به ایران بسیار مؤثر دانست و پیشنهاد کرد که امکان گرایش گردشگران ورزشی فعاللل بههه ای ییران ،براای بهب دو
وضعیت اقتصادی ورزشی کشور ،زمانی میسر است که عالوه بر مؤلفههای اثرگذار فوق ،سایر عوامل از جمله عوامل
مدیریتی و سیاسی نیز مورد توجه و بررسی مسئولین قرار گیرد.

سلطان حسینی و همکاران (  ) 2013در زمینه "شاخص تحلیلی مؤثر بر روی جذب گردشگر خارجی" ،زیرساختهاا
صهاای م اب طبتر   
را بهعنوان یک زا ی مهمممترررین عوام دومن نایب یجراخ رگشدرگ بذج ل ووو و وو ووووووو در می نا ش خا ص ص
زیرساختها -1:سطح باالی ورزش در کشور میزبان  -2وجود اماکن و تجهیزات ورزش  بسانم ی ب و نیرمت یار   

مسابقه از اولویت برخوردار بودند.

ی" به نیا    
یهای بازاریابی گردش رگ ی ی
سورنتینو (  1) 2012به دنبال "بررسی تأثیر رویدادهای بزرگ ورزشی در استراتژ 
نتیجه دست یافت که این رویدادها از ابزارهای مهم در بازاریابی مقصد هستند و توجه به روابط بین تصویر مقص و د
یها الزامی است.
رضایت گردشگران از رویداد و رفتارهای ارادی آنان در تدوین استراتژ 
2

گیریدهار ( )7002به پژوهشی تحت عنوان "تعیین جایگاه استراتژیک یک منطقه توریستی بهوسیله تحلیل "SWOT

یتوان نظر گردش زین و شریذپ یارب ار نارگ     
پرداخت و نتیجه گرفت که صرف داشتن پتانسیل جذب گردشگر نم 
بازگشت مجدد به مقصد را جلب کرد و بیشتر گردشگران انتظاراتی نظیر؛ وجود امکان مزال یهافر تالیهست و تا ،،،، ،،،
ل و دسترس تشگزاب و دنراد ار بسانم ی     
لونقل ل
لها ،حم 
آب و غذای در خور و تسهیالت زیرساختی همچون؛ هت 
یدانند.
خود را منوط به مهیا بودن این امکانات م 

چو )1002( 3در مطالعهای به "بررسی اثر توسعه ورزش تکواندو بر گردشگری "پرداخت .وی بیان کرد ورزشهاایی
بکننده گردشگر باشند.
یتوانند جذ 
یشوند م 
که سنت یک کشور محسوب م 
ب توسعههه دانششش
یتوان دریافت که گسترش مطالعات گردشگری ورزشی ،،موجب ب
با مروری بر تحقیقات انجام شده م 
کنونی در این زمینه و ایجاد مشارکت جدیدی میان سازمانهای مربوط به گردشگری و همچنین ارتباط بیشتر آنهاا با
سازمان دهندگان رویدادهای خواهد شد.
پتانسیلهای اقلیمی ورزشی استان مازندران
بوهوا ،چهار فصل و با اکوسیستممم قطنم صاخ ههههه از
استان مازندران در میان استانهای کشور یکی از منا قط خوش آ 
لحاظ فراوانی بارندگی و همچنین دارا بودن رودهای خروشان ،کوهستانهاای زیبا ،،پوش  ش گگگی ییاهی و چمنننزارهاا،
کهاای جنگل اهراشبآ ،ی  ،،، ،،ش اگراک ه ههاا و غارها،،
بها ،پناه گاهها ،منا قط حفاظت شده ،پ را ک ک
دریاچة زیبای خزر ،تاال 
یتوان
یشود و شرایط ایده آلی برای برنامهریزی و سرمایهگذاری دارد که م 
چشمهها و آب گرمهای معدنی محسوب م 
از این فرصت برای برگزاری مسابقات ورزشی داخلی و خارجی ،رویدادهای ورزشی ملی -منطقهای ،اردوهای آمادگی
و تمرینی تیمهای داخلی و خارجی و دیگر برنامههای ورزشی مختلف استفاده کرد .این عوامل در نهایت سبب جذب
1

- Sorrentino
- Giridhar
3
- Cho
2
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د ( Moharamzadeh,
یکند د
نالمللی شده و توسعه گردشگری ورزشی را در استان فراهم م 
گردشگران ورزشی ملی و بی 

.)2014
یباشددد.
از خصوصیات مهم استان مازندران از نظر گردشگری ورزشی ،تجمع جلوههای زیبای خلقت در یک مکان م مم 
ی وس عی ،،
تهاای هم راو  ،،من طا ققق نیمههه بیاب نا ی ی
مانند :دریای خزر و سواحل نزدیک به کوههای الب زر  ،،جلگههههاا و دشت ت
رودخانهها ،دریاچهها ،سدهای پرآب و هزاران جاذبه دیگر که قابلیت گسترش هر نوع ورزشی را امکانپذیر س تخا ههه و
موجب شده در هر زمان از فصول سال در گوشههای مختلف آن به ورزشهای متنوع و گوناگونی پرداخت .همچنین،
ی ،از جایگاهه
نالمللی ی
وجود ورزشهای سنتی از جمله؛ کشتی با برگزاری مسابقات جذاب و دیدنی در سطح ملی و بی 
لهای بالقوه و بالفعل گردشگری ورزشی در کشور حتی در جهاننن بر ادروخ ررر اس  ت ( ( Zeitonli,
ویژهای از نظر پتانسی 

 .)2012جاذبههای طبیعی که بر اساس شرایط اقلیمی در استان مازندران به وجود آمده اس هدمآ لیذ لودج رد ،ت     
است.
جدول ( ،)1جاذبههای طبیعی استان مازندران
جاذبههای طبیعی

م کا ن

ب ها
بها و مردا 
دریاچهها ،تاال 

سآبادد ،س ،کویرد د
ت ،عباس س
ولشت ،خضرنبی نوشهر ،گل پل قائمشهر ،ساهون ،استخرپشت نک ،ا ش سا مرو تت تت

کهاای جنگلی و 
پناهگاههاا ،پ را ک ک
مناطق حفاظت شده

  

لپوپلنگان ،تاالب سراندون و بالندون ،گز ،کندوچال
میانکاله ،دشت ناز ،دودانگه و چهاردانگه ،چالوس ،سیسنگان ،نمک آبرود ،میرزاکوچک خان ،نور ،خشکه داران،
شهید زارع ،ورگایچ ،بنفشه ،شهیدپور ابراهیمی ،سی سرا

چشمههای آبگرم و معدنی

رامسر ،آب فرنگی ،آب اسک ،استراباکو ،رینه ،آمولو ،الریجان ،یخی

آبشارها

یخی ،هریجان ،ده قلو ،آالمل ،اکاپل ،سواسره ،شاهاندشت الریجان ،زیار

غارها

دوآب ،آب اسک ،پیرزن خانی ،دیوسفید ،کبجاکچال ،یخ مراد ،سیاه پور ،هلیدو ،خرم آباد ،کمربندوهوتو
Source: Sajadian, 2011

ی در نظررر
اگر از جاذبههای اکوتوریستی خود درست استفاده کنیم و آنهاا را فقططط براای بازدیددد گردش ارگ ننن ورزشی ی
یت او ننیم
یش نو ددد م مم 
ی انجاممم م مم 
طهاای طبیعی ی
تهای متنوع برای انواع ورزشهایی که در این محی 
نگیریم؛ با ایجاد فرص 
ل از گردش ارگ ننن را
گردشگران ورزشی را به استانمان جذب و به این وسیله تعداد کل گردشگران و درآمددد ک صاح ل لل لل
افزایش دهیم .تنوع اقلیمی و توپوگرافی با چشماندازهای متفاوت (کوهستان ،دشت ،دریا ،جنگ ،ل

بهاای خروش نا
آ 

ی در کشوررر نم هدو است
بهای مهم با پتانسیل باالی گردشگررری ورزشی ی
و )...استان مازندران را تبدیل به یکی از قط 
(باللی و همک ،نارا  .)1931یکی ی
ت .بر زا یخ
ی است ت
ل م ثؤ ررر بررر توسعههه گردشگررری ورزشی ،،من با ععع طبیعی ی
ی از عوامل ل
فعالیتهایی که در زمینه ورزشهای قهرمانی و همگانی در استان مازندران به خاطر ش و یمیلقا طیار

یعیبط عبانم     

یتوان برگزار نمود ،در جدول ذیل آمده است.
م
لهای ورزشی استان مازندران بر اساس شرایط اقلیمی
جدول ( .)2پتانسی 
شهای قهرمانی و همگانی
شهای اقلیمی برای برگزاری ورز 
بخ 

لهای ورزشی
پتانسی 
قایقرانی (کانو سواری ،کایاک سواری ،دراگون بوت ،آبهای آرام ،باموتور جت ،قایق بادبانی)
اسکی روی آب (پای برهنه) ،اسنو بوردینگ ،ویک بوردینگ ،بادی بوردینگ ،اسکیم بوردینگ
موج سواری و موج سواری بادبادکی
غواصی (اسکوبا)

بها
دریاچهها ،تاالبها و مردا 

پاروزنی
پاراگالیدر
سه گانه (تریتلون)
شنای آزاد
ماهیگیری (با قالب ،با نیزه در اعماق)
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جت اسکی
پاراسل (کشیدن چتر با قایق)
پدالو
دریانوردی
جهت یابی با قایق
جهت یابی (( )orientationپیاده ،با خودرو ،با نقشه ،با اسکی ،با قایق)
رالی در جنگل
جنگل

موتورسواری در جنگل
دوچرخه سواری در جنگل
شکار
اسکی
کوهنوردی
کوه پیمایی
صخره نوردی (سنگ نوردی اسپورت ،بولدرینگ ،دیواره نوردی)

کوهستان

یخ نوردی
دامنه نوردی
غارنوردی
موتورسواری کوهستان
دوچرخه سواری کوهستان
جهت یابی با دوچرخه کوهستان
جهت یابی اسکی

سواحل

فوتبال ساحلی
والیبال ساحلی
هندبال ساحلی
کشتی ساحلی
سوارکاری
گلف
هاکی روی چمن
اسکی روی چمن
پیادهروی
دوی آرام
دوچرخه سواری در طبیعت
تنیس میدانی

دشت و صحرا

موتورسواری
اسب دوانی
سوارکاری
کمنداندازی
صحرانوردی
تیراندازی با کمان
اهداف پروازی
بولینگ روی چمن
گاوبازی
پینت بال
قایقرانی در آبهای خروشان (رفتینگ)

رودخانهها و آبشارها

کلک سواری در تندآب
تپه نوردی

تپهها

کایت سواری
ورزشهای سقوط آزاد (چتربازی ،پرش بانجی)

Source: Aliabadi& Hesami, 2015
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شکل ( .)1برخی از پتانسیلهای ورزشی طبیعی استان مازندران
Source: Authors

یباشد که با دارا بودن منابع طبیع ،دایز ی   
استان مازندران بهعنوان یکی از زیباترین نقاط حاشیه جنوبی دریای خزر م 
یتواند یک ظرفیت باال و چشمانداز روشنی از صنعت گردشگری این مرز و بوم را ترس نیامن می دد ددد .همممج او ررری با
م
کشورهای حوزه دریای خزر و برخورداری از مزایای ساحلی بودن و نی هنیمز ناتـسا رب مکاح صاخ گنهرف ز

      

پذیرایی گردشگران ورزشی از سایر استانها و نی روـشک رـگید زـ ه ر ا ا رتراومه      م مم 
یس زا دد ).)Razavi etal, 2014
ص داده است
ت گردشگررری رتبههه چه را ممم را بههه وخ د د اختصاص ص
استان مازندران از نظر دسترسی به تسهیالت و امکانات ت
ل در ای یین منطقههه موجببب شدهه است ت
ت
( )Aminbidokhti, 2009و ترکیبی آرمانی از ساحل دری ییا ،کوهس ات ننن و جنگل ل
بهای سیاحتی ایران در این منطقه ش ششکل گی ییرد ( .)Adabi firozjah, 2007ب ناتسا هکنیا هب هجوت ا      
یترین قط 
اصل 
بهای گردشگری کشور م 
مازندران یکی از قط 
ی ورزشی ی
ی
ب گردش رگ ی ی
ی مناسب ب
یباشد ،لزوم بهههک را گگگیری راهبردهای ی
ل تأثیررر جاذبههههاای
بتر و هدفمندتر سازمانها در جذب گردشگر شود و ضمنًاًا به دلیل ل
یتواند موجب انسجام مطلو 
م
طبیعی و موقعیت جغرافیایی بر رشد و توسعه گردشگری ورزشی ،ضرورت انجام تحقیق در زمینه گردشگری ورزشی
بکننده به اهمیت شناسایی جذابیتهاای م  درو ننی ییاز
شهای مربوط به عوامل جذ 
یگردد .در اکثر پژوه 
کام ًالًال آشکار م 
گردشگران اشاره شده است .با توجه به هدف کلی تحقیق که شناسایی و تأثیر عوامل جذبکننده گردشگری ورزشی
یباشد ،در تحقیق حاضر سعی شده است تا به بررسی سؤاالت زیر بپردازد.
استان مازندران م 
بکننده گردشگران ورزشی به استان مازندران و ریز مؤلفههای آن به ترتیب اولویت چیست؟
 -1عوامل جذ 
 -2کدام یک از این عوامل بیشترین تأثیر را در جذب گردشگران ورزشی استان مازندران دارد؟
روششناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی -پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است .محدوده تحقیق حاضر در استان مازن نارد
بوده است (شکل  .)1جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی ،کارشناسان و روسای هیات های ورزشی اداره کل
تربیت بدنی و کارشناسان گردشگری در معاونت گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگ اردنزام ناتسا ی ننن نننن
ت ،پرسش همان
بودند .که تعداد  95نفر بهعنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمعععآوری اطالعات ت
ی (مدددیریت،
محقق ساختهای بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/86به دست آمد .پرسشنامه دارای گویههای ی
فرهنگ ،زیرساختها ،جاذبههای طبیعی و غیرطبیعی) بود .از پاسخدهندگان درخواست شده بود که بر اساس مقیاس
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 5ارزشی لیکرت به سؤاالت مربوط به گویهها پاسخ دهند .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی
و آمار استنباطی انجام شد .در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در س ابنتسا رامآ حط ططططططط ی از
ل دادههاا
آزمون فریدمن جهت رتبهبندی دادهها و از آزمون  Tتک متغیره استفاده شد .ضمن اینکه برای تجزیهوتحلیل ل
هم در سطح آمار توصیفی و هم در سطح آمار استنباطی از نرم-افزار  spssاستفاده گردید.
معرفی محدوده مورد مطالعه
استان مازندران در شمال کشور جمهوری اسالمی ایران و با وسعتتی مع لدا
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یگردد .جمعیت اس نات
درصد از مساحت کشور را در بر داشته و هجدهمین استان از این حیث در کشور محسوب م 
یباشد دریای خزر در شمال ،استانهای ته انمس و نار ن رد    
بر اساس سرشماری سال  ،0931بالغ بر  3073943نفر م 
جنوب و استانهای گیالن و گلستان به ترتیب در غ د رارق ناتسا قرش و بر ارند دددد دددددد .مازن ارد ننن ب خآ ساسا ر ررر ررررین
تقسیمات کشوری دارای  22شهرستان به نامهای آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشهر ،تنکابن ،جویبار ،چالوس ،رامسر ،ساررری،
سوادکوه ،سیمرغ ،قائمشهر ،گلوگاه ،محمودآباد ،نکا ،نور ،نوشهر ،فریدونکنار ،عباسآباد ،سوادکوه شمالی ،کالردشت
و میاندرود 58 ،شهر 55 ،بخش 129 ،دهستان و  3697آباددی م مم 
بوهواای مازن و لدتعم ،نارد
یباشددد .آ 

بوطرم    

(معروف به معتدل خزری) است .امتداد کوههای البرز در جنوب ،نزدیکی به دریا و پوش  ش گگگی ییاهی از دالی ییل اصللی
تعدیل آ 
بوهوای این منطقه است .از لحاظ طبیعی مازندران به سه قسمت اصلی کوهستانی در جن ،بو

می ییانبنددد در

ت.
یهای آن از غرب به شرق به م د تازاو ررری ییای سا رزخ تت تت
یشود .شیب ناهموار 
وسط و جلگهای در شمال تقسیم م 
رشته کوه البرز با رودهای کوچک و بزرگی که در امتداد شمالی -جنوبی آن جریان دارند به سه منطقه غربی ،مرکزی
و شرقی تقسیم شده است.

شکل ( ،)2محدوده پژوهش حاضر (استان مازندران)

)Source: Ports &maritime organization. Mazandaran province. (06/04/2016
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یافتههای پژوهش
یهای جمعیت شناختی نمونههای پژوهش در جدول ( )3نشان داده شده است.
ویژگ 
جدول ( ،)3یافتههای حاصل از آمار توصیفی پاسخگویان بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
فراوانی

جنسیت

مرد

زن

27

23

درصد فراوانی
سن

% 76

% 24

25 - 18

35 - 26

فراوانی

6

22

درصد فراوانی

0/360

0/ 23

دیپلم و ماقبل آن
سطح تحصیالت

فراوانی

4

درصد فراوانی

0/240

فراوانی

سابقه کار

عنوان شغلی

0/ 16

0/ 56

0/ 23

51- 11

20 - 16

42

کارشناس ر و نا و یاس       

اس تیریدم دیتا     

هیات های ورزشی

ورزشی

0/44

Source: Research Finindgs

 20به باال

14

گردشگری

دکترا
-

11

0/51

کارشناس نا       

0/ 17

0/ 095
22

0/44

16

10

6
0/360

فوق لیسانس

53

13

42

درصد فراوانی

لیسانس

0/ 19

51

فراوانی

15

 10 -6سال
0/ 14

55 - 46

0/ 54

18

تا  5سال
درصد فراوانی

فوق دیپلم

45 - 36

 55به باال

0/ 11

37
0/93

یهای جمعیت شناختی (جدول  )3نشان داد که درصد م  نادر ( ( )% 76
یافتههای حاصل از آمار توصیفی بر اساس ویژگ 
خیلی بیشتر از زنان (  )% 24بوده است .حدود  % 24درصد افراد در رده سنی زیر  25سال و حدود  % 23بین  26تا 35
سال و حدود  % 54بین  36تا  45سال و حدود  % 17در رده سنی باالی  46سال قرار داشتند % 21 .اف کردم یاراد دار   
دیپلم و فوق دیپلم و  % 79افراد دارای مدرک لیسانس و باالتر بودند .سوابق کاری افراد نشان داد کههه  % 30اف یاراد ار
سابقه  1تا  10سال % 59 ،دارای سابقه  11تا  20سال و  % 11افراد دارای سابقه باالی  20سال بودهاند و همچن نی
افراد بهعنوان کارشناسان و روسای هیات های ورزشی % 17 ،اساتید م و یشزرو تیرید

%44

 %93بهههعن او ننن کارشناساننن

گردشگری مشغول به کار بودند.
یافتههای مرتبط با سؤاالت پژوهش
در جدول شماره ( ،)4به بررسی سؤال اول پژوهش که در مورد عوامل جذبکنندهه گردش زرو نارگ شش شششی به ااس نات
یباشد ،پرداخته شده است .بنابر نتایج حاصلههه از ج ود للل ( )4و بر
مازندران و ریز مؤلفههای آن به ترتیب اولویت م 
اساس آزمون فریدمن در زمینه سؤاالت مربوط به مؤلفههای جذب گردشگران ورزشی استان ،عوامل (زیرساختهاا،
ی) به رت  تتی ییب اولوی ییت ،ب تالا رررین
جاذبههای طبیعی و تاریخی ،مدیریت و برنامهریزییی و عوامل فرهنگ گگی -اجتم عا ی ی
میانگین وزنی و رتبه را دارا بودند.
بکننده گردشگران ورزشی و ریز مؤلفههای آن
تبندی عوامل جذ 
جدول ( ،)4نتایج آزمون فریدمن :اولوی 
مؤلفه زیرساختها

میانگین وزنی

1

استفاده از تکنولوژی روز در برگزاری مسابقات ورزشی

2

وجود امکانات و تجهیزات مناسب تمرینی

3/ 71

3

خدمات رفاهی ،تفریحاتی و تسهیالتی با قیمت مناسب

3/ 63

4

سیستم حملونقل هوایی ،زمینی و دریایی با کیفیت

3/ 61

5

سیاستگذاری ،برنامهریزی و اصالح قوانین و مقررات بخش گردشگری

3/ 59

رتبه

3/ 77

1
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6

3/15

حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی
برخورداری از سیستم کارتهای اعتباری جهانی (مستر کارت وی ییزا ک ککارت)

7

کهای کشور
در بان 

3/ 36

مؤلفه جاذبههای طبیعی و تاریخی
شرایط آب و هوایی (اقلیمی) استان جهت توسعه گردشگری ورزشی

1

وجود مناظر و چشماندازهای طبیعی مانند کوهستان ،بیابان ،سواحل و دریاها،

2

پیستهای اسکی و )...

3

دسترسی آسان میزبان به دریا و ساحل

4

معماری و مکانهای باستانی کشور میزبان

2

3/ 42
گردشگررری کش رو

میزبان

6

3/ 68
3/ 57

تبلیغات مناسب در مورد جاذبههاای طبیع ععی و ت یخیرا

5

3/ 71

3/ 57

تها
شهای مالی و جوایز ارزنده برای مسابقات و تورنمن 
دادن پادا 

3/ 46

1

آشنایی مدیریت با راهبردهای بازاریابی گردشگری ورزشی و تبلیغات

3/ 67

2

استفاده از حامیان مالی جهت کمک به توسعه گردشگری ورزشی

3/ 61

3

جدید و متفاوت بودن رویداد ورزشی بینالمللی

3/ 52

4

بهکارگیری منابع انسانی متخصص و کارآمد

3/ 49

5

ایجاد پلیس ویژه گردشگران برای حفظ امنیت آنها

3/ 31

6

تهای ملی در زمان مناسب
برگزاری مسابقات و تورنمن 

3/ 14

7

تغذیه کامل و متناسب با ذائقه گردشگران

3/ 03

1

برگزاری جشنها ،مراسم و برنامههای سنتی

3/ 50

2

بورسوم کشور میزبان
سبک زندگی ،هنر ،موسیقی و آدا 

3/ 36

3

خرید سوغات و محصوالت صنایعدستی

3/ 33

مؤلفه مدیریت و برنامهریزی

3

مؤلفه فرهنگی -اجتماعی

ی در
حضور نیروهای داوطلبی متخصص جهت توسعههه گردشگررری ورزشی ی

4

استان
وضع ظاهر کارکنان و افراد مرتبط با گردشگران و نحوه برخورد آنها

5

تعیینکننده بودن حضور ورزشکاران و افراد محبوب ،بررر می از ننن اس ابقت للل از

6

رویداد

4

3/ 31
3/ 25
3/ 19

Source: Research Finindgs, 2016

در بررسی مربوط به سؤال دوم ،که کدام یک از این عوامل بیشترین تأثثیر را در ج تسا یشزرو نارگشدرگ بذ ان     
مازندران دارد؟ در جدول ( ،)5به تأثیرگذاری آنها پرداخته شده است .با توجه به یافتههاای ج  لود ( ( )5و می ییانگین
حاصله از تحلیل استنباطی آزمون  Tتک متغیره درسطح معن یرادا

یت او ننن دریافت
 ،p≥ 0/ 05م مم 

ک ککه تم لماوع یما   

ی و عوامل فرهنگ گگی -اجتم ا )یعا ززز
جذبکننده (زیرساختها ،جاذبههای طبیعی و تاریخی ،مدیریت و برنامهههریزی ی
سطح متوسط ( )3بزرگتر بوده و همگی در جذب گردشگران ورزشی استان مازندران به ترتیب اولویت باال اثرگ راذ
تها ( )3/66بهعنوان مهمترین عامل جذب گردشگران به استان مازندران بیان شد.
بودند و در این میان زیرساخ 
بکننده مؤثر گردشگران ورزشی استان مازندران
جدول ( :)5نتایج آزمون  Tتک متغیره ،تأثیر عوامل جذ 
عوامل جذبکننده

سطح متوسط

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معناداری
) 05

( p ≤ 0/

مدیریت و برنامهریزی

3

3/ 42

0/ 81

3/ 23

0/100

جاذبههای طبیعی و تاریخی

3

3/58

0/88

3/ 38

0/100

زیرساختها

3

3/66

0/92

3/ 69

0/100

فرهنگی  -اجتماعی

3

3/ 35

0/ 85

3/ 18

0/100

Source: Research Finindgs, 2016
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بحث و نتیجهگیری
تهاای
بکنندهه ،زیرس خا ت ت
یافتههای پژوهش نشان داد که از نظر اساتید ،مدیران و کارشناسان در زمینه لماوع     جذب ب
ک کشوررر بهههعن او ننن مهمممترررین عامل ( )3/66در ج بذ
ورزشی یک ک

گردش ارگ ننن بس سسیار مفی یید و مهم ب سا هدو تت تتت.

یشود تا
زیرساختهایی از قبیل؛ برخورداری کشور میزبان از تکنولوژی پیشرفته روز در برگزاری مسابقات موجب م 
یهاا جلوگگگیری ش و دو درنتیجههه
ضریب اشتباهات ،خصوصًاًا اشتباهات داوری کاسته شود و از بسیاری از ن لادع ا تت تتت 
ینتیجه نماند .وج ا دو ممکان جت و تا هههی ییزات پیش مت هتفر رررین ننی از
تالش چندین ساله ورزشکاران برای کسب عنوان ،ب 
ت .ام مت ،هزور رررین تا
جمله مواردی بوده که در عامل زیرساختها مورد تائید گردشگران ورزش ششی ق سا هتفرگ رار تتت تتت
یگیرد ورزشکاران برای دستیابی به آمادگی مطلوب از وساایل
ورزشی با امکانات و تجهیزات پیشرفتهای صورت م 
یکنند .بر همین اساس ،استفاده از این وسایل در هنگام برگزاری مسابقات ،بهمنظوررر حفظ
تمرینی مجهزی استفاده م 
یتوانددد جلوگگگیری کنددد .از
یباشد و از آسیبدیدگی احتمالی آنها نیز م 
آمادگی ورزشکاران ،بسیار مهم و ضروری م 
یو
ل ه یاو ی ،،زمینی ی
لونقل ل
دیگر زیرساختها؛ خدمات رفاهی ،تفریحاتی و تسهیالتی با قیمت مناس تسیس و ب مم ممم حمل ل
یباشد که نقش بسزایی در جذب گردشگران ورزشی دارد .چهارچوب و ساختار سازمانی موجودد
دریایی با کیفیت م 
یهای برنامه ملی توسعه گردشگری فاقد ک ککارآیی
تها و استراتژ 
در بخش گردشگری از لحاظ مدیریت و اجرای سیاس 
یباشد .ساختار سازمانی کنونی فارغ از چارچوب یک برنامه بلند مدت به وجود آمده است که فاقد کارکنان حرفهههای
م
تهای توسعههه گردشگررری اس  ت ووو
و فاقد ارتباط سیاسی بین بخش دولتی و خصوصی جهت تسهیل هماهنگی سیاس 
تگ اذ ررری و اجرایی ی
ی
تأثیر چندانی در تقویت و ساختار نهاددی بخششش دولت تتی و خصوص صصی ن راد دد و از لحاظظظ سیاست ت
ت ک ککه چنانچههه اجراای اه اد ففف و
ت .بدددیهی است ت
سکننده خواستههاا و دی ییدگاههاای ص عن تتت گردشگررری نیست ت
من عک 
لاجتناب ب
ب
یهای برنامه ملی توسعه گردشگری موردنظر باشد ،آنگاه وجود یک ساختار نهادی کارآمدتر غیرقابل ل
استراتژ 
خواهد بود .الزمه یک ساختار نهادی کارآمد در بخش گردشگری آن است که ای یین س اتخا ررر بههه نحووو منطق ققی باا یک ک
ک
تیابی به منابع مورد نیاز و از جمله استفاده
تگذاری بلندمدت مرتبط بوده و از قدرت الزم جهت دس 
چهارچوب سیاس 
یهاا و
ت و تسهههیل دسترس سس 
یربط در زمینه فراهم آوردن زیرساختها ،قوانین و دس اروت ت ت
از همکاری وزارتخانههای ذ 
کهاای
تهای اعتباری جهانی (مستر کارت وی ییزا ک ککارت) در بانک ک
مانند آن برخوردار باشد .برخورداری از سیستم کار 
یخواهند دست
کشور ،تا آنها بتوانند بدون حمل پول بهراحتی در کشور میزبان به چیزهای که م 

یابنددد .یافتههههاای

تهاا با یافتههههاای پ هوژ ش ش
حاصله در پژوهش حاضر در رابطه با عامل زیرساخ 
شWasche, ، hingtgen etal, 2015
Honarvar, ،Soltanhosseini etal, 2013 ،Mahmodi yekta etal, 2014 ،Deenihan& Caulfield, 2015،2015

یباش دد د .در
 Graton& Henry, 2001،Kozak, 2002 ،Gibson, 2003 ،Kim&Chalip, 2004 ،2005همسو    م مم 
پژوهشهای مذکور وجود زیرساختهای قوی و منسجم بهعنوان یک عامل مهم در جذب گردش اد شرازگ نارگ ده   
شده است.
ی ب  هک ،دو مم مممی ییانگین
از دیگر عوامل اثرگذار در زمینه جذب گردشگران ورزشی ،عامل جاذبههههاای طبیع ععی و ت خیرا ی ی
ی ی ییک
یباشد .بنابراین از نظر آنهاا جاذبههههاای طبیع ععی و ت خیرا ی ی
حاصله آن ( )3/58بزرگتر از سطح متوسط ( )3م 
یتواننددد از عوامل
کشور به علت ایجاد تنوع و نشاط در آنها و همچنین به وجود آوردن لحظات شاد برای آنهاا م مم 
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جذاب برای برگزاری مسابقات و ایجاد میل و رغبت در ورزش هب ترفاسم تهج ناراک

شاب روشک نآ دددددد ددددددد .وج دو

جاذبههای طبیعی و گردشگری ،شرایط آب و هوایی (اقلیمی) استان جهت توسعه گردشگری ورزشی ،وجود مناظر و
چشماندازهای طبیعی مانند ،کوهستان ،بیابان ،سواحل و دریاها ،پیستهای اسکی و  ،)...دسترس هب نابزیم ناسآ ی    
یتوانددد تأثثیر بیشتررری در
دریا و ساحل و جاذبههای غیرطبیعی مانند؛ معماری و مکانهای باستانی کش  رو ممیزب نا م مم 
جذب گردشگران ورزشی داشته باشد .ضمنًاًا وجود تبلیغات مناسب در مورد جاذبههای طبیعی و گردشگررری کش رو
میزبان و دادن پاداشهای مالی و جوایز ارزنده برای مسابقات و تورنمنتها از مواردی بود که در عامل جاذبههههاای
طبیعی و غیرطبیعی مورد تائید گردشگران ورزشی نیز واقع شد .امروزه ،تبلیغات نقش مهمی در ایج  دا ممی ییل و عالقه
یباشددد و
در افراد هر جامعهای دارد .وجود مکانهای تاریخی و باستانی ،نشاندهنده تاریخ گذشتگان کشور میزبان م مم 
یتواند اطالعات تاریخی خوبی به گردشگران بدهد .تأثیر عامل جاذبههای طبیعی و تاریخی در گرایش گردش نارگ
م
در پ هوژ شش 
شه اا ای ،hingtgen etal, 2015 ،Shojaee etal, 2013 ،Razavi etal, 2014 ،Ghafouri etal, 2014
،Kozak, 2002 ،Gibson, 2003 ،Kim&Chalip, 2004 ،Honarvar, 2005 ،Mahmodi yekta etal, 2014
بکنندهه
شهاای م  روکذ ننی ییز آن را بهههعن او ننن ی ییک عامل جذب ب
 Lumsedon, 2001نیز مورد تأثیر قرار گرفته و پژوه 
یباشد.
گردشگران گزارش نمودند که با یافتههای پژوهش حاضر همسو م 
ی ب  هک هدو مم مممی ییانگین حاص  هل ( ()3/42
سومین عامل مؤثر در جذب گردشگران ورزشی ،عامل مدددیریت و برنامهههریزی ی
یباشد .بنابراین ،وجود یک مدددیریت قوووی و منس اگآ و مج ه بذج رد     
بزرگتر از سطح متوسط ( )3م 

گردش نارگ

یتواند ب ازگرب ا رر ررری روی ییدادهای ورزش ششی متن و عو
یتواند باشد .بر این اساس عامل مدیریت م 
ورزشی بسیار مؤثر م 
جدید و همچنین از طریق آشنایی با راهبردهای بازاریابی گردشگری ورزشی در رشتههای مختلف ورزش ششی موجب
جذب گردشگران ورزشی گردد .اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی در آن است که موجب ارتباط بهتر و بیش اب رت   
گردشگران ورزشی ،تأثیرگذاری بر فرآیند تصمیمگیری خرید ،جذب و ارضای نیازهای آنان جهت بازدی زا ددجم د   
یتواند منجر به توسعه گردشگری ورزش هجوت اب بولطم وحن هب ی هب        
یگردد و همچنین م 
یرب ط م 
مقصدهای ذ 
لهای ورزشی موجود در استان و درنهایت کشور گردد .عدم وجود مواردی از قبیل؛؛ تخصصصص و تحص صصیالت
پتانسی 
لها و مراکز اقامتی بهخصوص در بخش دولتی ،سیستم س امزا نننیافتههه براای ارتقاءء سطح ح
ح
الزم در بین اکثر مدیران هت 
شها و مراکز و اس هدرادنات اای مه را تتی و
آموزش کارکنان شاغل در این صنعت ،سیستم توسعه منابع انسانی در اکثر بخ 
طمشی مناسب استخدامی در اکثر مراکز ارائهدهندهه پ ،یرگشدرگ تامدخ ااا اااایین ب دو ننن سطح ح
ح
همچنین فقدان یک خ 
مهارت کارکنان سطوح اجرایی بهخصوص در شهرستانها ،کمبود مؤسسات آمورشی گردشگری و مؤسسات آم زو ششش
یباشددد .از دیگر
عالی در این زمینه ،کمبود آموزش و ...از جمله مشکالت نیروی انسانی در بخش گردشگری استان م 
یباشد که نارگشدرگ    
موارد در ارتباط با عامل مدیریت ،ایجاد پلیس ویژه گردشگران برای حفظ امنیت گردشگران م 
جی را افزاایش داده و
یتواند ضریب اطمین راکشزرو نا ا راخ ن ججج ججج
ورزشی آن را تائید نمودهاند .بهواقع ،وجود امنیت م 
یهای روانی و آمادگی روانی از فاکتورهای بسیار مهم
آنها با خیالی راحت و آسوده به فعالیت بپردازند .امروزه ویژگ 
یگردد که در صورت افت مسائل روانی احتمال کسب عنوان در آنها بسیار کم خواهد
برای ورزشکاران محسوب م 
شد .بر همین اساس ،وجود ناامنی در کشور میزبان ،یک عامل بسیار مهم در جهت افت روانی ورزشکاران محس بو
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ت .از نظ زرو نارگشدرگ ر شش ش ششششی،
یشود .از دیگر موارد مربوط به مدیریت ،برگزاری مسابقات در زمان مناس سا ب تت تت
م
یتواند در جذب آنها بسیار مؤثر باشد .برگزاری مس ناحتما لصف رد تاقبا ات    
برگزاری مسابقات در زمان مناسب م 
یتواند انگیزه ورزشکاران را برای حضور در مسابقات بکاهد؛ زیرا امروزه بسیاری از ورزش راد ناراک اای
دانشگاهی ،م 
یباشند .همچنین برگزاری مسابقات رشتههاایی که وه رد  اا ااای آزاد
تحصیالت دانشگاهی بوده و یا در حال تحصیل م 
یتواند سطح توان ورزش دهاکب ار ناراک   
یشوند در هنگام سرمای زیاد و یا گرمای شدید (فصول نامناسب) م 
انجام م 
و از موفقیت آنها جلوگیری کند .بنابراین مدیران ورزش کشورها باید به گونهای برنامهریزی کنند تا مس اب ار تاقبا   
توجه به تنوع آب و هوایی در کشور خود در منا قط مختلف و در زمان مناسب برگزار کنند .از دیگر موارد مربوط به
یتوان به تغذیه کامل و متناسب با ذائقه گردشگران خارجی اشاره کرد .ام زور هه تغذی ییه و اس هدافت از
عامل مدیریت ،م 
مواد غذایی مفید و پرانرژی برای ورزشکاران بسیار مهم است زیرا آنها با تمرینات سخت و ص فر

رنا ژژژژژ ی زی ییاد در

یباشددد.
جهت حفظ آمادگی خود هستند؛ ازاینرو تغذیه برای تأمین انرژی و افزایش سطح توان آنها بس سسیار مهم م مم 
یافتههای پژوهش در زمینه عامل مدیریت و تأثیر آن بر جذب گردش اب نارگ    یافتههههاای پ شهوژ

،Kim etal, 2015

یباشد.
 Sorinto, 2013 ،Mahmodi yekta etal, 2014و  ،Kozak, 2002همسو م 
عامل فرهنگی -اجتماعی آخرین عامل مورد بررسی در زمینه لماوع     جذبببکنندهه گردش تسا هب یشزرو نارگ ان     
مازندران م 
یباشد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت .یافتهها نشان داد که میانگین حاص  هل ( (  )3/ 35در زمینه
یباشد؛ بنابراین وجود یک فرهنگ ریشهدار و غن ننی و ب نود
عامل فرهنگی -اجتماعی بزرگتر از سطح متوسط ( )3م 
تعصب و جانبداری یک سوگرایانه موجب تمایل و انگیزه بیشتر در گردشگران ورزشی جهت شرکت در مس تاقبا
یشود .موارد مطرح شده در مورد عامل فرهنگ نشان داد که برگزاری جشنها ،مراسم و برنامههای متن نس عو تت تتتی و
م
فرهنگی در هنگام برگزاری مسابقات ،برای شادی و نشاط و سرگرمی ورزشکاران در جذب آنها بسیار مفی یید استتت.
در راستای عامل فرهنگ ،برگزاری نمایشگاه آثار هنری و برگ از ررری کنسرتتتهاای موس سسیقی سنتتی نی ییز م درو تأیی یید
یباشد .وجود سوغات و محص تالو
ورزشکاران خارجی قرار گرفت و در جذب آنها مؤثر م 

ی صاخ
ص یان عععدستی ی

عدستی ی
ی
یتواند موجب جذب گردشگران ورزشی گردد .محصوالت ص یان ع ع
کشور میزبان نیز از جمله مواردی بود که م 
یتواند خاطره مسابقات و مسافرت به کشورها را برای خریدار تداعی کن ومعم ،د ًالًال لابقتسا دروم      
به علت این که م 
ی در اس ات ننن و آراس هت
یگیرد .حضور نیروهای داوطلبی متخصص جهت توسعه گردشگررری ورزشی ی
گردشگران قرار م 
نمودن وضعیت ظاهری افراد مسئول در برگزاری مسابقات و ایجاد یک لباس متحدالشکل برگرفته از فرهن روشک گ   
یتواند وجود احساس نظم و انض رد طاب
میزبان نیز در جذب گردشگران ورزشی مؤثر بوده و توجه به مورد مذکور م 
مسابقات را در ذهن آنها تقویت نماید و از سویی باید مهارتهای روابط انساننی را در اف قباسم رد لوئسم دار ات    
شهاای
جی داش  هک دنشاب هت ااا اااای یین م رد دراو پ هوژ ش ش
تقویت نمود تا از این طریق برخورد مناسبی با گردشگران راخ ج ج
 ،Cho, 2001 ،Lumsedon, 2001 ،Kozak, 2002 ،Honarvar, 2005 ،Mahmodi yekta etal, 2014نیز مورد تأیی یید
قرار گرفته است.
یشود که مدیران و مسئولین ورزش هنیمز رد ی   
با توجه به یافتههای پژوهش به مدیران گردشگری ورزشی پیشنهاد م 
تهای ورزشی از جمله؛ ساخت اماکن ورزشی و تجهیز این اماکن و حتی تجهیز تأسیسات فرسوده ،افزایش
زیرساخ 
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، تأمین سرمایه از نیازهای بخش توسعه گردشگری ورزشی استان، جادهای و دریایی،لونقل هوایی
  حم،لها
 ظرفیت هت
 ایجاد نمایشگاههای، ایجاد دهکدههای توریستی با الگوهای معماری،طهای طبیعی
 توسعه اردوگاههای تفریحی در محی
 با تبلیغ جاذبههای گردشگررری، اقدامات الزم را انجام داده و قبل از شروع مسابقات...گردشگری ورزشی در استان و
 بروش رعم هب اهرو فف ف ففففی، تهی ییه ف ففیلم،ت
نالمللی یاا از طری ققق اینترنت ت
 ورزشی استان از طریق شرکت در نمایشگاههای بی
سهاای
کالس س

    جاذبههای طبیعی و غیرطبیعی کشور به گردشگران ورزشی مسابقات اق ماد کنن بلاق رد نینچمه و د

 تحت آموزش قرار بگیرند تا در صورت برگزاری مسابقات بینالمللی آنها با توان بیشتری به م  دد دددیریت در،آموزشی
      ف، امور بپردازند و با استفاده از تنوع آبوهوای کشور در فصول مختل نامز رد و فلتخم قطانم رد ار تاقباسم
     مراسمممی را در ای یین زمینه قباسم رانک رد  ات،مناسب برگزار کنند و بهمنظور ترویج فرهنگ ایرانی و فرهنگ استانی
برگزار نمایند و به ارائه سوغات و صنایعدستی خاص آن منطقه با کیفیت عالی بپردازند تا بدین گونه عالوه بر جذب
.مجدد گردشگران ورزشی موجبات ترویج فرهنگ نیز به وجود آورده شود
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