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 چکیده

گردشگری در هر کشوری از مجموعه زیر بخشهای رسته خدمات بوده که نقش مهمی را در سرانه درآمدد و اشدتلا    

ایی و در آن کشور ایفا می نماید. کشورمان علیرغم داشتن موقعیتهای ممتاز از نظر جاذبه های تاریخی ، طبیعدی و جلرافید  

اقلیم چهار فصل از دیدگاه شاخص های جهانگردی و تعداد توریسم در جایگاه مطلوبی قدرار نددارد.اگر بخدواهیم بطدور     

خاص توریسم ورزشی را مورد توجه قرار دهیم می توان آنرا بعنوان یک صنعت پاک و منبع درآمد زایی مکفدی مددنظر   

صنعت ورزش ، مدیران و برنامه ریزان نیازمند بکارگیری متدهای جداری   قرار داد و به منظور بهره برداری از این حوزه از

و جدید و برنامده ریدزی دقیدر در سدطوت اسدترات یک و عملیداتی آن هسدتند مو دوعی کده در اسدتان مازنددران و علدی             

قصدد  الخصوص شهرستان رامسر با توجه به شناخته شده آن در سطح جهانی مورد غفلت واقع شدده اسدت.در ایدن مقالده     

داریم با توجه به پتانسیل بسیار باالی شهرستان رامسر در جذب توریسم و بخصوص توریسم ورزشی، اقددا  بده شناسدایی    

نقاط قوت شهرستان ،اولویت بندی آنها و بررسی فرصدتهای جداری و بدالقوه و بده فعلیدت رسدانیدن آنهدا و برنامده ریدزی          

بطور خاص و تعمیم آن به استان مازندران و کل کشور بطور عا  استرات یک صنعت توریسم ورزشی در شهرستان رامسر 

 بپردازیم.

 ورزشی،طبیعت گردی، شهرستان رامسر –توریسم ورزشی،جاذبه های طبیعی کلمات کلیدی : 

Abstract  
Tourism in the country following a series of categories of services which play an important role in the 

country’s per capita income and employment. Iran, despite having a privileged position in terms of 

historical attractions, natural and geographical and climate four seasons from the perspective of 

tourism and tourism indicators in place is not desirable. If we consider, in particular, sports tourism as 

an industry, it can be considered clean and adequate source of income and In order to exploit this area 
of the sports industry, managers and planners need current and new application methods and careful 

planning are the strategic and operational levels Something that the city of Ramsar, Mazandaran 

province, especially due to its well-known global level has been neglected. In this paper we are going 
with respect to the potential of the city of Ramsar in tourism and sport tourism especially, to identify 

the strengths of the city, prioritize them and evaluate current and potential opportunities to deliver 

their actuality And strategic planning of sports tourism industry in the city of Ramsar in particular and 

its extension to the in Mazandaran province and the country in general, too. 
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WTOگدزارش  اسدا   بدر . رود مدی  شدمار  بده  معاصدر  جهدان  هدای  فعالیدت  تدرین  مهدم  از یکی گردشگری،
تعدداد   1

میلیارد نفر می رسدد.در همدین زمدان هزینده هدای       1.1به  2222درصد رشد داشته و در سا   3.3گردشگران جهان سالیانه 

 & Taleghaniتریلیدون دالر مدی رسدد.     2درصدد رشدد داردو بده     1.6گردشدگران در سرتاسدر جهدان در هدر سدا       

Ghafari،2213) 

گری در کل جهان مشکل اسدت، بدا ایدن وجدود ، ندر  رشدد صدنعت        و گردش اگرچه اندازه گیری های تاثیر ورزش 

 (Taleghani & Ghafari،2213درصد در سا  برآورد می شود.   12گردشگری حدود 

و  مزایا و منافع حاصل از گردشگری ،جلوه های طبیعی و جلرافیایی و وی گی های مفرت آن بسیار جالب توجه است

پدید آمده است.  "ورزش "و صنعت  "گردشگری "صنعتی است که از ترکیب دو صنعت  2در واقع گردشگری ورزشی

به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیتهای مهم گردشگران در حین گردشگری است و گردشگری و مسافرت نیز با اندوا   

بده بدازی هدای     ( مو و  مسافرت مرد  برای شرکت یا تماشای ورزش1331مختلف ورزش همراه است. ادبی فیروزجاه،

المپیک باستان برمی گردد، درست از زمانی که مرد  از نقاط مختلف برای تماشای رقابت قهرمانانشان در کوه المپیا دور 

سدا  اخیدر اسدت.  ادبدی      12هم جمع می شدند. اما بحث گردشدگری ورزشدی یکدی از حدوزه هدای جدیدد تحقیقدی در        

 (1331فیروزجاه،

ورزشدی  و ب(  3بطور کلی گردشگران ورزشی دو دسته عمده را شامل می شوند کده عبارتندد از  الدف( تماشداگران     

گردشگر ورزشی به عنوان مشارکت کننده ، در فعالیت هدایی مانندد گلدف، تنیس،اسدکی،      .ورزشی3مشارکت کنندگان 

، مداهیگیری، قدایقرانی، شدنا، غواصدی بدا      موج سواری بر امواج کم عمر،کوهنوردی، اسب سواری و قاطر سواری،شدکار 

 کند.وسایل ساده و یا پیچیده و کپسو  هوا، پاروزنی و بسیاری از فعالیتهای دیگر شرکت می

 تفریح دسته جمعی، فعالیت نو  یک از فراتر چیزی که ای گونه به است، گرفته خود به وسیعی مفهو  ورزش امروزه

 اقتصدادی،  در او دا   هدا  پدیدده  گدذارترین  اثر از یکی به آن تا شده باعث ورزش به علمی نگرش. باشد می سرگرمی و

 از جدیدی نو  توریسم ورزشی امروزه تفاسیر، این با(.  1331 خسروی،  گردد مبد  جوامع فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 بدیش  قرابدت  به باید(.  1331حسینی، افصح.  شود می واقع دنیا مرد  عالقه و توجه مورد بسیار که نموده ایجاد را توریسم

 هدای  جاذبده  یعندی  توریسم، عنصر مهم سه به توجه با زیرا داشت، اذعان گردشگری و ورزش یعنی مقوله دو این پیش از

 از یکدی  بده  و یافتده  را خدود  هویت واقعدی  ورزشی توریسم باشند، می پایدار توسعه عوامل که ورزشی و طبیعی فرهنگی،

 و توسدعه  و ورزش بده  توجه (همچنین1333 هنرور،  است گشته بد  اخیر های دهه اجتماعی و اقتصادی مهم های پدیده

 گردشدگری  در مهدم  نکتده (.  1333هاشدمی،   اسدت  گردشدگری  صدنعت  در کنندده  تعیدین  های مؤلفه از یکی آن تقویت

 مختلدف،  سدطوت  در رویددادها  تمدامی ایدن   در زیدرا  اسدت،  ورزشدی  رویددادهای  به ورزشی صرفاً نگرش تلییر ، ورزشی

 از(.  1333 پور، پارسی و قاسمی  پی دارد در زایی اشتلا  جمله از را اقتصادی منافع افزایش که است نهفته هایی فرصت

 افکدار  جلدب  دلیدل  بده  امدر،  ابتددای  در بدرای میزبدان   سنگین ای هزینه تحمل رغم علی ورزشی، مسابقات اقتصادی، منظر

 است. قوی ای انگیزه و عامل آینده، در توریست بیشتر چه هر جذب و عمومی

                                                
1 World Tourism organization  
2 Sport Tourism  
3 Spectators 
4 participants  
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 مروری بر ادبیات جهانگردی

بر اسا  تعریف سازمان جهانی گردشگری،گردشگر شخصی است که به کشور یا شهری غیر از محیط زیست عادی 

ساعت یا بیشدتر از یکسدا  نباشدد سدفر کندد و قصدد وی از ایدن سدفر تفریح،اسدتراحت،           23خود برای مدتی که کمتر از 

دیدار اقوا  و دوستان، ماموریت ، شرکت در سمینار،کنفرانس یا اجال  ، معالجه، مطالعه و تحقیر ، انگیزه های  ورزش،

مذهبی و فرهنگی باشد.از دیدگاه نظری وی گی های طبیعی و انسانی، تصورات ذهنی گردشگران از موقعیت یک منطقده  

ای صدنعت گردشدگری از عوامدل مدوثر در توسدعه صدنعت       ، خدمات و امکانات رفاهی ، قوانین و مقدررات و زیرسداخته  

  گردشگری می باشند

صنعت گردشگری از پر درآمدترین و کم مخاطره آمیز ترین رشته فعالیت اقتصدادی مدی باشدد. بدر اسدا  آمارهدای       

سازمان جهانی گردشگری در بین کشدورهای جهدان قداره سدبز اروپا( بدیش از نیمدی از درآمدد ایدن صدنعت را بده خدود            

ختصاص داده وکشورمان ایران علیرغم داشتن موقعیت ممتاز از نظر جاذبه های تاریخی و جلرافیایی و طبیعی در جایگاه ا

.رونر گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و وی گی هدای ملدی و منطقده ای شدامل سیاسدتهای دولتدی ،       نداردرفیعی قرار 

ای تداریخی طبیعدی ،کمیدت و کیفیدت خددمات اراهده شدده بده         عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر منطقده ، جاذبده هد   

 گردشگران است.

ورزشی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشدور ، اسدتان    –هدف نهایی این تحقیر تعیین اهمیت جاذبه های طبیعی 

 مازندران و شهرستان رامسر از دیدگاه کارشناسی ورزشی می باشد.

  کشور ورزشی گردشگری توسعة بر مؤثر ورزشی طبیعی های جاذبه ترین مهم بررسی

 هدای  ورزش بده  مربدوط « »  هدای  کده جاذبده   داد نشدان  ورزشی گردشگری توسعة بر مؤثر ورزشی طبیعی های جاذبه

 و بیابدانگردی  بده  مربدوط »  جاذبده هدای   بیشدترین و  « صدید  و شدکار  بده  مربدوط  هدای  جاذبده »  ،«  تابستانی و آبی ساحلی،

 ایدران  در دادندد،  نشدان  تحقیقدات  های یافته. دارند کشور ورزشی گردشگری توسعة در را کمترین اهمیت « کویرنوردی

 و دارندد  تدری  طدوالنی  گردشدگری  فصدل  نتیجده  در و گیرند می قرار بودن فصلی پدیدة تحت تأثیر کمتر که هایی جاذبه

 .دارند کشور ورزشی گردشگری توسعة در بیشتری اهمیت گیرد، می آنها انجا  در نیز تری متنو  های فعالیت

این هفت دسدته هدر کددا      .جاذبه های طبیعی ورزشی موجود در ایران بطور کلی به هفت دسته تقسیم بندی می شود

در برگیرنده فعالیتهای مختلف ورزشی و تفریحی است و نکته مهم اینکه تمامی این فعالیتها نیازمند حضور در جاذبه های 

 عبارتند از :طبیعی هستند. این هفت دسته کلی 

 دامنه نوردی (1

 شکار، صید و ماهیگیری (2

 ورزشهای زمستانی (3

 ورزشهای ساحلی و آبی (3

 بیابانگردی (1

 طبیعت درمانی (1

 کوهنوردی و غارنوردی (6

 مازندران و شهرستان رامسر استان ورزشی توریسم برنامه ریزی راهبردی
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 حمل سیستم و هوایی و آب مساعد شرایط که داد با استفاده از تحلیل داده های و ارزیابی های محیطی می توان نشان

 بدین  هدای  تورنمندت  و مسدابقات  برگدزاری  عدد   و قوت نقطه ترین کم اهمیت و ترین اهمیت با عنوان به ترتیب به نقل و

 نقطده  تدرین  اهمیت کم و ترین اهمیت با عنوان به ورزشی گردشگران و امنیت استان در مطلوب کیفیت با ورزشی المللی

 قددرت  بدودن  باال و استان در محلی -بومی ورزشی های جشنواره برگزاری بودن زمینه مساعد. شوند می محسوب  عف

 در و شده تلقی ها فرصت ترین اهمیت کم و ترین اهمیت با عنوان به استان در این صنعت به ورود جهت پذیری ریسک

 جهدت  جدامع  ریدزی  برنامه تدوین عد  و استان در ورزشی توریسم صنعت توسعه روند موثر بر نظارت اعما  عد  مقابل،

 تهدیددات  تدرین  اهمیدت  کدم  و تدرین  اهمیت با عنوان به استان در ورزشی فضاهای و اماکن و نگهداری ساخت طراحی،

 .شوند می محسوب

 معرفی شهرستان رامسر و بررسی پتانسیل توریسم ورزشی در آن

 اسدت،  غربدی  نواحی زای باران بادهای وزش معرض در که گلستان و مازندران اقلیمی منطقه غرب در رامسر استقرار

 کشاورزی، زمینهای از پوشیده شهر پیرامون  اقلیمی شرایط این تاثیر تحت گردیده، نقاط سایر از بیش بارانی ریزش سبب

 بر عالوه( باشد می شنزار آن زمینهای دریا با مجاورت سبب به که رامسر شما  استثنای به.  است انبوه های جنگل و باغها

 بدودن  پدایین . دارند درمانی خاصیت که دارد وجود آن پیرامون و رامسر در زیادی معدنی آب های چشمه متعدد رودهای

 در منطقده  مسداحت  کدل  بده  کشدت  زیدر  زمینهدای  نسبت که شده سبب اقلیمی منطقه این غرب در ای جلگه بخش عرض

 هدای  زمینده  سداز  سدبب  معددنی  آب و جنگدل  و دریدا  و کوه مثل توریسم جاذب بالقوه امکانات وجود. باشد پایینی سطح

است.همچنین وجود اردوگاه های چندگانه کشوری در رامسر  بوده صنعت این به مربوط خدمات در اشتلا  برای مساعد

کده درآمدد    ، مکان بسیار مناسبی را برای برپایی اردوهای تیمهای ورزشی فراهم می آورد. همانند مورد مشدابه در ترکیده  

سالیانه فقط از تیمهای ورزشی ایرانی جوابگوی تمامی مخارج ساالنه کمپ ها و اردوگاه های ورزشی مدی باشد.(فاصدله   

متر که در بازه زمدانی کمتدر از بیسدت دقیقده حرکت بدا خدودرو( و        2222کم مابین کوه و دریا و افزایش ارتفا  به میزان 

درجه سانتیگراد در منطقه رامسر یکی از عوامل جذب  22تا  11دریا به میزان بین تفاوت درجه هوا در این ارتفا  و سطح 

 توریست ورزشی می تواند باشد.
گردشگران خارجی و امکان  دیدگاه از ورزشی – طبیعی جاذبه های براساس ایران ورزشی گردشگری بازار . بخشبندی1 جدول

 سنجی برگزاری آن رویداد در شهرستان رامسر

 ورزشی –جاذبه طبیعی 
رتبه جاذبه های گردشگری ورزشی 

 ایران از دیدگاه گردشگران خارجی

امکان سنجی برگزاری آن در 

 رامسر

  1 ورزش های زمستانی

  2 کوهنوردی و غارنوردی

  3 طبیعت گردی و دامنه نوردی

  3 مسابقات و رویدادهای ورزشی

  1 ورزشهای آبی و ساحلی

  1 شکار و صید

  6 پرواز و تفریحات هوایی

  3 بیابانگردی و کویر نوردی

                      برقرار ناممکن 
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 . جاذبه های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه گردشگری به تفکیک و امکان سنجی برگزاری آن در رامسر2جدول 

برگزاری آن امکان سنجی  جاذبه های طبیعی ورزشی موثر بر توسعه گردشگری

 در رامسر

 الف( جاذبه های طبیعی ورزشی مربوط به ورزشهای ساحلی،آبی و تابستانی

  . جاذبه های مرتبط با قایقرانی  بادبانی،کانو و آبهای خروشان( در سواحل دریا و رودخانه ها1

  .جاذبه های مرتبط با شنا،شیرجه در سواحل دریا و رودخانه ها2

  .جاذبه های مرتبط با اسکی روی اب در سواحل دریا 3

  .جاذبه های مرتبط با فوتبا ،والیبا  و هندبا  ساحلی3

  . جاذبه های مرتبط با موج سواری در ساحل دریا1

 ب(جاذبه های مربوط به اب گر  و طبیعت درمانی

  خوش آب و هوا.جاذبه های مرتبط با نقاهت گاه ها، استراحت گاه های ییالقی 1

  .جاذبه های مرتبط با چشمه های آب گر  و آب درمانی6

  .جاذبه های مرتبط با لجن درمانی3

 ج( جاذبه های مربوط با دامنه نوردی و طبیعت گردی

  .جاذبه های مرتبط با سوارکاری در دامنه های و چمنزارهای و صحراها9

  روی و راهپیمایی در دامنه های طبیعی و تفریح گاه ها.جاذبه های مرتبط به دوی ارا  ،پیاده 12

  .جاذبه های مرتبط با آموزش و پ وهش مرتبط با ورزش در طبیعت11

  . جاذبه های مرتبط با دوچرخه سواری و دوچرخه سواری کوهستان در دامنه ها و تفریح گاه ها12

 د(جاذبه های مربوط به شکار و صید

  به ماهیگیری در رودخانه،دریا و پشت سدها.جاذبه های مرتبط 13

  .جاذبه های مرتبط با صید پرندگان وحشی قرقاو ،کبک، تیهو و ...(13

  .جاذبه های مرتبط با شکار مجاز چهارپایان  کل ، قوچ و ...(11

 ه( جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارنوردی

  .جاذبه های مرتبط با غارنوردی و غار گردی11

  .جاذبه های مرتبط با قله نوردی16

  . جاذبه های مرتبط با صخره نوردی و سنگ نوردی13

 و( جاذبه های مربوط به ورزشهای زمستانی

  .جاذبه های مرتبط با اسکی در زمستان19

  . جاذبه های مرتبط با برف نوردی در زمستان22

  . جاذبه های مرتبط با اسنوبرو و پرش با اسکی21

  .جاذبه های مرتبط با دیواره های یخی و یخ نوردی22

 و مطدرت اسدت   جهدان  در ورزشی گردشگری توسعهای راهبرد تدوین در اصل مهمترین به عنوان امروزه امنیت متلیر

 بدا  گردشدگری ورزشدی  . شدود مدی  محسوب خارجی و داخلی ورزشی گردشگران جلب در پارامتر شاخص ترین همواره

 و دارد نزدیک بسیارارتباطی ورزشی امکانات و تجهیزات و هاجاذبه ها،هتل حمل ونقل، صنعت امنیت، مانند مؤلفه هایی

 عالقهدای  و و فرهنگدی  اخالقدی  وی گیهای اندازد. مخاطره به را ورزشی گردشگری امنیت است ممکن هریک در ناامنی

 .پارامتری اصلی در جاب توریست ورزشی مورد توجه باشددارند،نیز می تواند بعنوان  مهمان نوازی به ایرانیان که



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه و بحث

در نتیجده   و ورزشدی  گردشگران جذب برای را ورزشی طبیعی های جاذبه از بهینه استفادة امکان ورزشی گردشگری

 کده  هایی در جاذبه گذاری سرمایه و دادن اهمیت منظور این برای. آورد می فراهم گردشگری، از حاصل درآمد افزایش

 اهمیدت  دالیدل  رسدد  مدی  نظدر  بده . است  روری دارند، ورزشی گردشگران جذب در بیشتری اهمیت کارشناسان نظر از

 هدا،  جاذبه دیگر به نسبت تابستانی و آبی ساحلی، های ورزش به مربوط های گردی و جاذبه طبیعت و نوردی بیشتر دامنه

 : باشد عامل سه

 « تابستانی و آبی ساحلی، های ورزش به مربوط های جاذبه»  -1

از  آن بدودن  فصدل  چهدار  و اقلیمدی  تندو   و اسدت  آب وهدوایی  نظدر  از جهان فرد به منحصر کشورهای از یکی ایران

 است. ورزشی گردشگران برای مهمترین مزایا

در . اسدت  سداحلی  مدرز  کیلدومتر  هدزار  دو دارای ایدران،  جندوب  و شدما   سوی دو:  ایران در ها جاذبه این گستردگی

. ایران است بزرگ کشور در سفر به مندان عالقه اغلب تابستانی میعادگاه جهان، دریاچة ترین بزرگ خزر شمالی، ساحل

 چشدم  از زیبداترین  ای مجموعده  خدزر،  جندوبی  سداحل  و البرز شمالی های دامنه مابین منطقه، این در ایران ساحلی باریکة

 است. داده جای خود در را ایران طبیعی های اندازه

 غواصدی،  شنا، مانند هایی فعالیت. شود انجا  ها جاذبه این در تواند که می ورزشی های فعالیت تر گسترده تنو  -1

 رودخانه و ها دریاچه سواحل، در که...  و کانو و ساحلی های ورزشسواری،  موج آب، روی اسکی قایقرانی،

 و گلدف  سدوارکاری،  سواری، دوچرخه راهپیمایی، آرا ، دو پیده روی، مانند هایی فعالیت و شوند می انجا  ها

 گیرند؛ می انجا  ها دامنه و ها دامنه در که تفریح

 : بودن فصل پدیدة از ایران در ها جاذبه این کمتر تأثیرپذیری -1

 بدده توجدده. اسددت گردشددگری هددای جاذبدده مدددیریت در جهددانی چالشددی بیددانگر پدیدةگردشددگری، در فصددلی تلییددرات 

 اهمیدت  ورزش بدر  مبتندی  گردشدگری  هدای  جاذبه بر آنها تأثیر و بودن فصلی با مرتبط فرصتهای و ها چالش مو وعات،

 100تور سوارکاری و گردشگری ماراتن به مسافت  .1شکل 

کیلومتر و به مناسبت عید سعید فطر ، استان مازندران، از محل هتل 

 1386آزادی خزر تا هتل رامسر،بیست و یکم مهرماه 

صعود هیات کوهنوردی شهرستان رامسر،قله سماموس،  .2شکل 

 1392رامسر، پنجم و ششم اردیبهشت 



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

 روش بده  گردشدگری  و ورزش نسبی فصو  و شوند می مشخص بودن فصلی وسیلة به و گردشگری ورزش. دارد زیادی

 دارند. تعامل با یکدیگر مختلف های
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