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 ورزشی گردشگري توسعه بر مؤثر عوامل بندياولویتهدف تحقیق حاضر 
 اشد.بمی  ورزشی -طبیعی هايجاذبه بر تأکید البرز، با استان
 گروه سه شامل و )=75N( آماري جامعه با برابر تحقیق این آماري نمونه

 )=20nمسافرتی ( هايآژانس کارشناسان، =n) 40( ورزشی کارشناسان از
استان البرز  )=15nگردشگري ( و فرهنگی میراث سازمان کارشناسان و

و  روایی .شد استفاده استاندارد نامهپرسش از اطالعات آوريجمع جهت بود.
و ضریب آلفا  عاملی تحلیل، اساتید از نظرسنجی با نامهپرسشپایایی 
 -کولموگراف هايآزمون از هاداده تحلیل و تجزیه شد. براي تأیید کرونباخ

 بین که داد نشان نتایج .شد استفاده والیس کروسکال و فریدمن اسمیرنوف،
 بر ورزشی-طبیعی هايجاذبه بنديرتبه نظر از مطالعه مورد گروه سه دیدگاه
 از .نداشت وجود معناداري تفاوت البرز استان ورزشی گردشگري توسعه
 گردشگري، توسعه براي البرز استان ورزشی -طبیعی هايجاذبه میان
 و نورديتپه با مرتبط هايجاذبه زمستانی و هايورزش با مرتبط هايجاذبه

 مربوط هايجاذبه و دوم و اول اولویت در ترتیببه گرديطبیعت
داراي  استان البرز طورکلیبه. داشتند قرار آخر اولویت در گرديبیابان
بنابراین باشد. می ورزشی گردشگران جذب هاي طبیعی زیادي برايجاذبه

براي توسعه گردشگري ورزشی استان البرز الزم است که با آموزش نیروي 
با تصمیمات و  و مدیریت صحیحاستخدام نیروي متخصص، انسانی، 

  اقدامات مناسب در توسعه این صنعت مهم گامی اساسی برداشت.
 

 هاکلید واژه
 ستان البرزا جاذبه هاي طبیعی ورزشی، گردشگري ورزشی، 

The purpose of this study was Prioritization of affecting 
factors on the development of sports tourism with 
emphasis on sports natural attractions in Alborz 
Province. The statistical sample is equal with statistical 
population (N=75) including three groups: sports 
association expertise (n=40), expertise of tourism 
agencies (n=20) and expertise of cultural and tourism 
heritage organization (n=15). Research data has been 
collected by standard questionnaire. Validity and 
reliability of questionnaire has been confirmed by the 
advice of professors and Chronbach's Alpha coefficient 
respectively. For data analyzing have been used 
from  Kolmogorov–Smirnov, Fridman and kruskal 
wallis. The results showed that there is not significance 
difference between perspectives of three groups of 
expertise based on Prioritization of the natural/sports 
attractions in Alborz Province. Also, among the 
natural/sports attractions for the development of tourism, 
the attractions related to winter sports and hill climbing 
and Ecotourism are in first and second priorities 
respectively. Generally, Alborz province has many 
natural/sports attractions for sports tourists. Thus for the 
development of sports tourism, education of expert 
human resources, employment of educated and specialist 
staff, proper management with the right decisions and 
appropriate actions is necessary.  
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 همقدم
 نتریو متنوع نیبه عنوان بزرگتر يصنعت مسافرت و گردشگر

صنعت  نیاز کشورها ا ياری. بسدیآ یبه حساب م ایصنعت در دن
رشد بخش  ،زاییدرآمد، اشتغال یرا به عنوان منبع اصل ایپو

سازمان  فی. طبق تعردانندمی اهساخت ریز ۀو توسع یخصوص
 ای راست که به کشو یگردشگر شخص ،يگردشگر یجهان
که کمتر از  یمدت يخود برا يعاد ستیز طیاز مح ریغ يشهر
نباشد، سفر کند و قصد او از  سال¬کیاز  شتریساعت و ب 24

اقوام،  دارید نار،یاستراحت، ورزش، شرکت در سم ح،یسفر، تفر
با  رانی). کشور ا1386باشد (مداح،  یمذهب تیفعال ایمطالعه 

کشور اول  10 از یکیصورت گرفته،  هايیتوجه به بررس
). اما 1382است (اسالم، يگردشگر هايتیجهان از نظر جذاب

شده در  جادیو درآمد ا ياز نظر تعداد گردشگر ورود یسهم اندک
 ونیلیم 3/1تنها  2004دارد. در سال  يصنعت گردشگر

دالر  اردیلیم 6/1معادل  درآمدي که اندشده رانیجهانگرد وارد ا
دارد که از  تیاهم رونی). از ا1386 مداح،( اندکرده جادیا

 استفاده کند. يخود در توسعه گردشگر هايتیقابل
هاي آزمایشی اعم از امروزه گردشگري در چارچوب طرح

هاي عنوان یکی از ابزارها و مؤلفهاي و محلی بهمنطقه-ملی
رود. گردشگري که از شمار میزدایی بهسعه و محرومیتمهم تو

اي است، فعالیتی ارزآور و متعادل ترین عوامل عمران ناحیهمهم
کننده است که موجب توسعه اقتصادي و اجتماعی در سطح 
منطقه شده و توزیع عادالنه درآمد و همچنین باالبردن سطح 

 ).1384اشتغال را به دنبال دارد (هنرور، 
یکی از صنایع بزرگ و مهم دنیاست و همچنین ورزش 

ترین عوامل ایجاد انگیزه براي گردشگران است. یکی از متداول
درصد از تمام سفرها را به خود  10تا  5گردشگري ورزشی بین 

هاي ترین بخشعنوان یکی از سریعدهد و بهاختصاص می
 گردشگري ).1384گردشگري شناخته شده است (هنرور، 

است (فییل و  هاي گردشگريگونه ترینمهم از ییک ورزشی
 )2009 1جاگو

) گردشگري ورزشی سه رفتار کلی 1998(2از نظر گیبسون 
گیرد: تماشا کردن (گردشگري ورزشی رویداد)، را در بر می

هاي مشارکت (گردشگري ورزشی فعال)، بازدید کردن جاذبه
این مشهور ورزشی (گردشگري ورزشی خاطرات). با توجه به 

سه رفتار گیبسون گردشگري ورزشی را این گونه تعریف 
منظور مسافرت بر مبناي اوقات فراغت که افراد به"کند: می

                                                                      
1. Fyall, & Jago 
2. Gibson 

هاي هاي جسمانی و یا دیدن جاذبهبازي یا تماشاي فعالیت
ها موقتـاً از محل زندگیشان خارج مربوط به این فعالیت

ت که گردشگر ورزشی، بازدید کنندة موقتی اس "شوندمی
ساعت در محل رویداد اقامت می کند و هدف اصلی  24حداقل 

عنوان ورزشکار، همراه تیم و او شرکت در یک رویداد ورزشی به
اي نیز هاي ثانویهیا تماشاگر است و در عین حال، جذابیت

و همکاران  3ممکن است براي او وجود داشته باشد (نوگوا
وسعه گردشگري ترین عواملی که بر ت). یکی از مهم1996

ورزشی یک کشور اثرگذار است، منابع طبیعی است. منابع 
وهوا، سواحل، دریا و امتداد ساحلی، گیاهان و طبیعی شامل آب

ها، غارها، ها، کوهها، جنگلحیوانات خاص، رودها، دریاچه
و همکاران  4انداز و مناظر پنهان است (هایامآبشارها، چشم

هاي طبیعی ورزشی موجود به هفت دسته ). جاذبه2002
بندي شده است. این هفت دسته هر کدام در برگیرندة تقسیم
هاي مختلف ورزشی و تفریحی است که عبارتند از دامنه فعالیت

هاي زمستانی، نوردي، شکار، صید و ماهیگیري، ورزش
رمانی، گردي، طبیعت دهاي ساحلی و آبی، بیابانورزش

) 2001( 5پریسکین .)1378کوهنوردي و غارنوردي (کرمی، 
ترین مسأله در توسعه گردشگري ورزشی مرتبط با مهم

هاي طبیعی ورزشی منطقه را داشتن اطالعات کافی در جاذبه
کند که اولین گام براي داند و اشاره میارتباط با آنها می

در ارتباط با ریزي مؤثر داشتن اطالعات منظم و دقیق برنامه
برداري از شرایط ورزشی منطقه جهت بهره-هاي طبیعیجاذبه

 بالقوه آنهاست.
 دریا، به میزبان کشور ) دسترسی2005( 6یوسل و یونگ

 همچنین و در آن پرطرفدار هايورزش بودن متداول و ساحل
 میزبان کشور در دیدنی هايمکان و اندازهاچشم مناظر، وجود

 از بازدیدکنندگان انگیزه بر که دانندمی لیترین عواممهم از را
 .دارند تأثیر ورزشی رویداد

) در تحقیق خود 1388ادبی فیروزجاه و همکاران (
هاي طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگري ترین جاذبهمهم

ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگري را 
هاي مربوط جاذبه"مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که 

هاي ذبه، جا"79/0با بار عاملی "گردي نوردي و طبیعتبه دامنه
، "78/0با بارعاملی  "مربوط به ورزش ساحلی، آبی و تابستانی

با بارعاملی  "گردي و کویرنورديهاي مربوط به بیابانجاذبه

                                                                      
3. Nogava 
4. Higham 
5. Priskin 
6. Yoon, Y. & Uysal 
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، 75/0با بارعاملی  "هاي مربوط به شکار و صیدجاذبه"و  75/0
 بیشترین اهمیت را در توسعه گردشگري ورزشی کشور دارند.

هاي حقیق خود به بررسی جاذبه) در ت1392فالحی و همکاران (
طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی استان کردستان 
پرداختند. نتایج نشان داد از میان جاذبه هاي طبیعی / ورزشی 

هاي مرتبط با استان کردستان براي توسعه گردشگري، جاذبه
هاي هاي مرتبط با ورزشکوهنوردي و غارنوردي و جاذبه

هاي مربوط به اولویت اول و دوم و جاذبهزمستانی به ترتیب در 
گردي در اولویت آخر قرار داشتند. تپه نوردي و طبیعت

طورکلی استان کردستان منابع طبیعی مستعد جذب به
 .گردشگران ورزشی دارد

هاي طبیعی ) در بررسی جاذبه1392رضوي و همکاران (
اثرگذار بر توسعه گردشگري ورزشی استان مازندران به نتایج 

و  82/0هاي کوهنوردي با بارعاملی زیر دست یافتند که جاذبه
ترتیب به 77/0هاي تابستانی با بارعاملی هاي ورزشجاذبه

ترین پایین 75/0 هاي زمستانی با بارعاملیاولین اولویت و جاذبه
 اند. اولویت را به خود اختصاص داده

) در یک مطالعه مروري به بررسی وضعیت 1394صالحی (
توسعه گردشگري در ایران پرداخت.  نتیجه تحقیق وي نشان 

اول  ده کشور یکی ازایران مارها آاطالعات و  براساسدهد، می
ا و رغم غنهاي گردشگري است اما علینظر جاذبه جهان از

 ،هاي طبیعی ورزشی و اکوتوریسمتمدنی جاذبه و تنوع فرهنگی
مقایسه با سایرکشورها جایگاه و سهم متناسب خود را  در

 .درصنعت گردشگري کسب نکرده است
) در تحقیق خود به بررسی 2014رضوي و همکاران (

عوامل و موانع مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی در جزیره 
هاي دریایی، شان داد که جاذبهکیش پرداختند. نتایج ن

هاي آبی و رویدادهاي ورزشی جزو عوامل مؤثر بر توسعه ورزش
باشد. همچنین موانع فرهنگی، اقتصادي گردشگري ورزشی می

و سیاسی، موانع مرتبط با بازاریابی و تبلیغات گردشگري ورزشی 
 .جزو موانع اصلی توسعه گردشگري ورزشی جزیره کیش بودند

) در تحقیق خود به این نتیجه 2015( 7رانکیم و همکا
دست یافتند که میزبانی از رویدادهاي ورزشی بزرگ براي 

اي نظیر مزایاي تواند اثرات مثبت ادارك شدهساکنین بومی می
و منفی نظیر  اقتصادي، غرور اجتماعی، توسعه اجتماعی

هاي اقتصادي، مشکالت ترافیکی و خطرات امنیتی به هزینه
 همراه داشته باشد. 

                                                                      
7. Kim & et al 

هاي علمی در رسد محدود بودن پژوهشنظر میبه
خصوص توسعۀ گردشگري ورزشی کشور یکی از مشکالت 

 باشد. عدم توسعه یافتگی گردشگري ورزشی در ایران می
هاي گردشگري بهدر این میان استان البرز با داشتن جاذ

هاي گردشگري ورزشی در ایران تواند یکی از قطبفراوان می
هاي باشد. از آنجاییکه تا کنون هیچ پژوهشی به بررسی جاذبه

گردشگري ورزشی در استان البرز نپرداخته است و با توجه به 
اهمیت و ضرورت گردشگري ورزشی، نگاهی ویژه به این 

در ورزش و تغییر نگرش  بخش براي پیشبرد اهداف اقتصادي
گردشگران ورزشی ضروري است. با توجه به موارد ذکر شده 

عوامل مؤثر بر محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است که 
هاي طبیعی ورزشی با تأکید بر جاذبه گردشگري ورزشی ۀتوسع

 استان البرز کدام اند؟
 

 شناسی پژوهشروش
اي مقایسه_روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی 

 است که به شکل میدانی انجام شد.
جامعه تحقیق از سه گروه از کارشناسان شامل: کارشناسان 

هاي کوهنوردي، قایقرانی، شنا، سوارکاري، ورزشی هیأت
 40هاي همگانی، اسکی و گلف (تیراندازي، دو و میدانی، ورزش

هاي مسافرتی فعال در زمینه تور نفر)، کارشناسان آژانس
نفر ) و کارشناسان سازمان گردشگري و میراث  20ی (گردان

 نفر) تشکیل شده است. 15فرهنگی شاغل در استان البرز (
 شمار و برابر با جامعه تحقیق است. نمونه تحقیق، کل

نامه عوامل مؤثر بر آوري اطالعات از پرسشبراي جمع
. شودهاي طبیعی استفاده میتوسعه گردشگري با تأکید بر جاذبه

 1اي است که از گزینه 5سؤال  25نامه شامل ین پرسشا
شود. روایی محتوا و گذاري می(خیلی زیاد) نمره 5(خیلی کم) تا 
ترتیب با استفاده از نامه حاضر در تحقیقات قبلی بهسازة پرسش

نظر کارشناسان و متخصصین گردشگري ورزشی و روش 
 . تحلیل عاملی تأییدي مورد تأیید قرار گرفته است

هاي از نامه و خرده مقیاسمنظور بررسی پایایی پرسشبه
میزان آلفاي کرونباخ  ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد.

هاي جاذبه ،83/0نامه کلی برابر آمده براي پرسشدستبه
،  82/0هاي ساحلی، آبی و تابستانی مربوط به ورزش

هاي ، جاذبه72/0هاي زمستانی هاي مربوط به ورزشجاذبه
هاي مربوط به ،  جاذبه88/0مربوط به کوهنوردي، غارنوردي 

هاي مربوط به ،  جاذبه73/0آب گرم و طبیعت درمانی 
و  74/0صید هاي مربوط به شکار و ، جاذبه93/0گردي بیابان



 1398 پاییز، 2، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 112

هاي مربوط به ، جاذبه93/0گردي هاي مربوط به بیابانجاذبه
هاي مربوط به تپه نوردي و و جاذبه 74/0شکار و صید 

  است. 71/0گردي طبیعت
 بودن نرمال ابتدا ها،داده تحلیل و تجزیه براي نهایت در
 آزمون با مطالعه متغیرهاي مورد به مربوط هايداده توزیع

 نبودن نرمال به توجه با شد. بررسی اسمیرنوف -کولموگراف
 فریدمن آزمون جمله از ناپارامتریک هايآزمون از ها،توزیع داده

 مقایسه براي کروسکال والیس آزمون و هاداده بنديرتبه براي
هاي آماري با استفاده از نرم شد. تمام تحلیل استفاده هاگروه
 انجام شد.  18نسخه   SPSSافزار 
 
 هاي پژوهشیافته
 -کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن نرمال بررسی براي

 در هاداده توزیع که داد نشان نتایج شد. استفاده اسمیرنوف
 ).>P 0 /05 نرمال نیست ( مطالعه مورد متغیرهاي از هیچکدام
 بندياولویت  2 جدول و فریدمن آزمون نتایج 1جدول 

 صنعت توسعه براي را البرزاستان  گردشگري هايجاذبه
 . دهدمی نشان گردشگري

 
 . نتایج آزمون فریدمن1 جدول

 74 تعداد
 36/188 مقدار خی دو
 6 درجات آزادي
 001/0 سطح معناداري

 
هاي گردشگري آزمون فریدمن جهت اولویت بندي جاذبه .2جدول 

 ورزشی استان البرز

میانگین  میانگین هاجاذبه
 اولویت ايرتبه

هاي مربوط به جاذبه
هاي ساحلی، آبی ورزش

 و تابستانی
77/2 92/2 5 

هاي مربوط به جاذبه
 1 57/5 92/3 هاي زمستانیورزش

هاي مربوط به جاذبه
 3 15/5 73/3 کوهنوردي، غارنوردي

هاي مربوط به آب جاذبه
 6 69/2 71/2 گرم و طبیعت درمانی

هاي مربوط به جاذبه
 7 57/2 52/2 گرديبیابان

هاي مربوط به جاذبه
 4 63/3 95/2 شکار و صید

هاي مربوط به تپه جاذبه
 2 47/5 89/3 گردينوردي و طبیعت

نتایج آزمون فریدمن و  2و  1هاي جداول داده
هاي گردشگري استان البرز را براي بندي جاذبهاولویت

توسعه صنعت گردشگري، از دیدگاه پاسخگویان نشان 
هاي هاي مربوط به ورزشاین میان جاذبهدهد. در می

گردي به ترتیب با میانگین زمستانی و تپه نوردي و طبیعت
هاي از نگاه پاسخگویان در اولویت 47/5و  57/5اي رتبه

هاي مربوط به آب گرم اول و دوم قرار دارند. همچنین جاذبه
گردي با و بیابان 69/2اي و طبیعت درمانی با میانگین رتبه

هاي آخر قرار دارند. در اولویت 57/2اي نگین رتبهمیا
) و 36/188هاي مشاهده شده بنابر مقدار خی دو (تفاوت

درصد اطمینان  99درصد خطا با  1در سطح  6درجه آزادي 
توان گفت از دیدگاه کارشناسان دار است. بنابراین میمعنی
نوردي و هاي زمستانی، تپههاي مربوط به ورزشجاذبه
ترین عوامل نوردي و غارنوردي مهمگردي و کوهتطبیع

 باشد.مؤثر بر توسعه گردشگري استان البرز می
 هايجاذبه به مربوط هايمقیاس خرده بنديرتبه 3جدول 
  دهد.می نشان استان البرز را ورزشی گردشگري

در  55/3اي ورزش شنا، شیرجه و غواصی با میانگین رتبه
نوردي با هاي ساحلی و آبی، برفورزشهاي اولویت اول جاذبه

هاي مرتبط با در اولویت اول جاذبه 71/3اي میانگین رتبه
در  77/2نوردي با میانگین رتبه هاي زمستانی، کوهورزش

نوردي و غارنوردي، هاي مرتبط با کوهجاذبه اولویت اول
هاي ها و اقامتهاي مرتبط با نقاهتگاه، استراحتگاهجاذبه

هاي مربوط جاذبه در رتبه اول 75/2اي ا میانگین رتبهییالقی ب
اي ماهیگیري با میانگین رتبهبه آب گرم و طبیعت درمانی، 

هاي مرتبط با شکار و صید و جاذبه در اولویت اول 30/2
سواري کوهستان سواري و دوچرخههاي مرتبط با دوچرخهجاذبه

مربوط به هاي جاذبه در اولویت اول 58/3با میانگین رتبه 
 گردي قرار دارند. نوردي و طبیعتتپه

نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین سه گروه 
هاي مورد مطالعه از نظر میزان اعتقاد به تأثیر هر یک از جاذبه

ورزشی بر توسعه گردشگري ورزشی استان البرز تفاوت -طبیعی
 ).4داري وجود ندارد (جدول معنی
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 هاي گردشگري ورزشی استان البرزهاي مربوط به جاذبهاي گویهمیانگین رتبه. 3جدول 

 هاي ورزشیهاي مربوط به جاذبهگویه
 نتایج آزمون فریدمن

 میانگین رتیه اي
 مقدار خی دو

درجات 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 غواصیهاي مرتبط با شنا، شیرجه و جاذبه

7/42 4 001/0 

55/3 
 هاي مرتبط با قایقرانی جاذبه

 (بادبانی، کانو و آب هاي خروشان)
39/3 

 89/2 هاي مرتبط با اسکی روي آبجاذبه
 81/2 هاي مرتبط با فوتبال، والیبال و هندبال ساحلیجاذبه

 36/2 هاي مرتبط با موج سواري در ساحلجاذبه
 با اسکی در زمستانهاي مرتبط جاذبه

22 2 001/0 
53/3 

 71/3 هاي مرتبط برف نوردي در زمستانجاذبه
 17/2 هاي مرتبط اسنوبورد و پرش با اسکیجاذبه
 هاي استان البرزهاي کوههاي مرتبط قلهجاذبه

36/19 3 001/0 

77/2 
 46/2 نوردينوردي و سنگصخره هاي مرتبط باجاذبه
 17/2 نورديهاي یخی و یخمرتبط با دیوارههاي جاذبه

 60/2 هاي مرتبط با غارنوردي و غارگرديجاذبه
 درمانیهاي آب گرم و آبهاي مرتبط با چشمهجاذبه

61/81 2 001/0 

75/1 
 49/1 هاي مرتبط با لجن درمانیجاذبه

هاي ها و اقامتهاي مرتبط با نقاهتگاه، استراحتگاهجاذبه
 ییالقی

75/2 

هاي هاي مرتبط با تورهاي کاروان رو در بیابانجاذبه
 39/0 1 72/0 کویري

53/1 

 47/1 گرديهاي مرتبط با کویرنوردي و بیابانجاذبه
ها و هاي مرتبط با ماهیگیري در رودخانهجاذبه

 هاي پشت سدهادریاچه
7/16 2 001/0 

30/2 

 91/1 چهارپایانهاي مرتبط شکار مجاز جاذبه
 79/1 هاي مرتبط با صید پرندگان وحشیجاذبه

هاي هاي مرتبط با دوي آرام و پیاده وري در دامنهجاذبه
 هاطبیعی و تفریحگاه

41/78 4 001/0 

16/3 

هاي مرتبط با دوچرخه سواري و دوچرخه سواري جاذبه
 کوهستان

58/3 

سواري و هاي مرتبط با سوارکاري (اسب جاذبه
 ها و چمنزارهاشترسواري و ...) در دامنه

53/3 

 01/2 هاهاي مرتبط با ورزش گلف در تفریحگاهجاذبه
هاي مرتبط با آموزش و پژوهش مرتبط با ورزش جاذبه

 در طبیعت
73/2 
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 آزمون کروسکال والیس براي مقایسه گروه هاي مورد مطالعه. 4جدول 

 خی دو میانگین رتبه N گروه ها جاذبه ها
درجات 
 آزادي

 معناداري

 هاي ساحلیورزش
 هاي ورزشیکارشناسان هیأت

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

38/38 
77/36 
18/38 

062/0 2 96/0 

 هاي زمستانیورزش
 هاي ورزشیکارشناسان هیأت

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیآژانسکارشناسان 

40 
15 
20 

65/39 
90/34 
02/37 

59/0 2 74/0 

 هاي کوهنورديجاذبه
 کارشناسان هیأت هاي ورزشی

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

70/37 
33/37 
10/39 

075/0 2 96/0 

 هاي آب گرمجاذبه
 هاي ورزشیکارشناسان هیأت

 فرهنگیکارشناسان میراث 
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

05/38 
97/29 
92/41 

321/5 2 073/0 

 هاي بیابان گرديجاذبه
 هاي ورزشیکارشناسان هیأت

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

85/36 
60/42 
85/36 

92/0 2 62/0 

 هاي شکار و صیدجاذبه
 هاي ورزشیهیأتکارشناسان 

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

85/40 
60/30 
95/40 

47/5 2 065/0 

 هاي تپه نورديجاذبه
 هاي ورزشیکارشناسان هیأت

 کارشناسان میراث فرهنگی
 هاي تورگردانیکارشناسان آژانس

40 
15 
20 

92/37 
23/34 
98/40 

84/0 2 65/0 

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي طبیعی ورزشی ترین جاذبهاین تحقیق با هدف تعیین مهم
استان البرز انجام شد. گردشگري یکی از صنایع بزرگ در جهان 

ترین صنعت در دنیا به حساب است و به عنوان بزرگترین و متنوع
عنوان منبع اصلی را بهآید. بسیاري از کشورها این صنعت پویا می

ها زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساختدرآمد، اشتغال
)، گردشگري ورزشی که از تلفیق ورزش و 1382دانند (گی، می

وجود آمده است با سرعت باالیی در حال رشد و گردشگري به
گرین و  تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. به اعتقاد

ز عواملی که بر توسعه گردشگري ورزشی ) یکی ا1998( 8چالیپ
 یک کشور اثرگذار است منابع طبیعی آن کشور است. 

هاي گردشگري استان البرز براي توسعه در میان جاذبه
هاي زمستانی از هاي مربوط به ورزشصنعت گردشگري جاذبه

نگاه پاسخگویان در اولویت اول قرار دارد که با نتیجه تحقیق 

                                                                      
8. Green & Chalip 

) مبنی بر در 2005( 9) و کوساسی1392(فالحی و همکاران 
هاي زمستانی هاي مربوط به ورزشاولویت بودن جاذبه

) و 1392همخوانی داشته ولی با تحقیق رضوي و همکاران (
) همخوانی ندارد. تفاوت در موقعیت 1389ادبی و همکاران (

تواند علت این عدم جغرافیایی و شرایط آب و هوایی می
اي قابل انتظار بود چرا که استان نتیجههمخوانی باشد. چنین 

هاي البرز واقع شده و در فصل البرز در دامنه جنوبی رشته کوه
زمستان مکانی مناسب (نظیر پیست اسکی دیزین) براي انجام 

 باشد. هاي زمستانی میورزش
هاي مربوط به همچنین از دیدگاه کارشناسان جاذبه

و غارنوردي در  نورديگردي و کوهنوردي و طبیعتتپه
هاي دوم و سوم قرار داشتند که که با نتیجه تحقیق اولویت

) و ادبی 1392)، رضوي و همکاران (1392فالحی و همکاران (
هاي مرتبط با ) مبنی بر اولویت جاذبه1389و همکاران (

                                                                      
9. Kosasi 
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تواند ناشی از کوهنوردي همخوانی دارد. این نتیجه نیز باز می
هاي البرز امنه جنوبی رشته کوهواقع شدن استان البرز در د

تواند هاي بزرگ و مرتفع در استان البرز که میباشد. از کوه
و ناز  کوه کهارتوان از مکان مناسبی براي گردشگري باشد می

(از توابع طالقان)، پهنه حصار و کوه پورا (در جاده چالوس) و 
 کوه نور (در شمال شرقی کرج) نام برد. 

هاي البرز طه قرار گرفتن در جوار رشته کوهاستان البرز به واس
ها و حیات وحش هاي بلند و کم ارتفاع و رودخانهو داشتن کوه

نظیري که دارد، بی تردید مکانی بکر براي استقالل گردشگران بی
ورزشی هم در داخل و هم در خارج خواهد بود. در این خصوص 

را راجع به  اگر بخواهیم به تفکیک نظر کارشناسان مورد مطالعه
هاي گردشگري ورزشی بر میزان تأثیر هر یک از موارد جاذبه

توسعه گردشگري ورزشی استان البرز بپردازیم. نتایج تحقیق حاکی 
از آن است که پاسخگویان مطالعه حاضر به میزان متوسط و زیادي 

هاي زمستانی بر توسعه گردشگري استان اعتقاد دارند که ورزش
درصد پاسخگویان به میزان  81که طوريدارد، به البرز تأثیر زیادي

هاي زمستانی بر توسعه اند که ورزشمتوسط و متوسط به باال گفته
اسکی المللی بینپیست وجود گردشگري استان تأثیر مثبتی دارد. 

هاي مندان به ورزشدیزین در فصل زمستان بسیاري از عالقه
 کند. را به خود جذب میزمستانی 

ي مرتبط با دوچرخه سواري و دوچرخه سواري هاجاذبه
 گردينوردي و طبیعتمربوط به تپهترین جاذبۀ مهم کوهستان

باشد. در این مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی استان البرز می
و ها هاي طبیعی و تفریحگاهدامنهزمینه استان البرز داراي 

مرتبط هاي هاي بسیاري است. یکی از زیباترین جاذبهکوهستان
چالوس است که -با دوچرخه سواري کوهستان در جاده کرج

هاي دیگر جاذبهاز کند. اي را به خود جذب میچشم هر بیننده
توان از مسیرهاي مرتبط با دوچرخه سواري کوهستان می

، دیزین به سی چال، کرج به گراب (شمال غرب کرج)
ان شهرستانک به تهر) و شهرستانک به آهار ( شمال شرق کرج

 . ) نام برد(شمال شرق کرج
هاي ساحلی و آبی رغم وجود منابع آبی براي ورزشعلی

دریاچه سد ، دریاچه سد امیرکبیرنظیر سد کرج، رودخانه کرج، 
ها، ، به علت وجود موانع قانونی در استفاده از این جاذبهطالقان

هاي ساحلی و هاي مربوط به ورزشاز نظر پاسخگویان جاذبه
آبی از اهمیت چندانی برخوردار نبود. در صورت رفع این موانع، 

توان هاي ساحلی و آبی را نیز میهاي مربوط به ورزشجاذبه
د مطالعه از نظر میزان بین سه گروه مورمورد توجه قرار داد. 

ورزشی بر توسعه -هاي طبیعیاعتقاد به اهمیت تأثیر جاذبه
 داري وجود نداشت.گردشگري استان البرز هیچ تفاوت معنی

هاي طبیعی ) در بررسی جاذبه1392رضوي و همکاران (
اثرگذار بر توسعه گردشگري ورزشی استان مازندران به نتایج 

و  82/0کوهنوردي با بارعاملی  هايزیر دست یافتند که جاذبه
به ترتیب  77/0هاي تابستانی با بارعاملی هاي ورزشجاذبه

ترین پایین 75/0هاي زمستانی با بارعاملی اولین اولویت و جاذبه
اند. از آنجاییکه در استان البرز اولویت را به خود اختصاص داده

ه رسد کساحل دریا وجود ندارد بنابراین طبیعی به نظر می
هاي شمالی از دیدگاه هاي ساحلی نسبت به استانورزش

پاسخگویان داراي اهمیت کمتر باشد. ولی چون استان البرز در 
هاي هاي البرز قرار دارد جاذبههاي جنوبی رشته کوهدامنه

هاي شمالی از مربوط به کوهنوردي و غارنوردي همانند استان
 دیدگاه پاسخگویان داراي اهمیت است. 

هاي بررسی جاذبه") در تحقیق 1392ی و همکاران (فالح
که "طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگري ورزشی استان کردستان 

بین سه گروه از کارشناسان ورزشی، کارشناسان آژانس مسافرتی 
فعال و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان 

سه گروه کردستان انجام دادند، نتایج نشان داد که بین دیدگاه 
ورزشی بر  -هاي طبیعیبندي ،جاذبهمورد مطالعه از نظر رتبه

توسعه گردشگري ورزشی استان کردستان تفاوت معناداري وجود 
نداشت. در تحقیق حاضر نیز بین دیدگاه سه گروه مورد مطالعه 

هاي تفاوت معناداري وجود نداشت. همچنین از میان جاذبه
توسعه گردشگري،  ورزشی استان کردستان براي-طبیعی
هاي مرتبط با هاي مرتبط با کوهنوردي و غارنوردي و جاذبهجاذبه

هاي ترتیب در اولویت اول و دوم و جاذبههاي زمستانی بهورزش
گردي در اولویت آخر قرار داشتند. نوردي و طبیعتمربوط به تپه

ورزشی استان  -در تحقیق حاضر نیز از میان جاذبه هاي طبیعی
هاي هاي مرتبط با ورزشاي توسعه گردشگري، جاذبهالبرز بر

زمستانی و جاذبه هاي مرتبط با کوهنوردي و غارنوردي به ترتیب 
در اولویت اول و سوم قرار داشتند. اما نتیجۀ متفاوت نسبت به 

نوردي و هاي مرتبط با تپهتحقیق فالحی و همکاران جاذبه
دوم قرار دارد  طبیعت گردي است که در تحقیق حاضر در اولویت

ولی در تحقیق فالحی و همکاران در اولویت آخر قرار داشت. این 
هاي تواند ناشی از موقعیت جغرافیایی و وجود دامنهتفاوت می

 طبیعی، چمنزارها وتفریحگاه ها در استان البرز باشد.  
هاي طبیعی بر توسعه طورکلی نتایج نشان داد که جاذبهبه

ثرگذار است، بنابراین براي توسعه گردشگري ورزشی استان ا
گردشگري ورزشی استان البرز الزم است که با آموزش نیروي 
انسانی، استخدام نیروي متخصص و تحصیل کرده، مدیریت 
صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب در پیشبرد و توسعه این 

 صنعت مهم گامی اساسی برداشت.
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