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چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرر

عرضر کننرداا خرداا اردشرگر بر ترأثیرا اقتصراد

اردشگر ورزشی ساحلی بر اقصد در شهر رااسر ایباشد .جااع

آاار این پژوهش را ادیرا ارشد و

ایانی کلی واحدها ساحلی عرض کننده خداا اردشگر شهر رااسر تشکیل ایدهد .حجر نوننر از
طریق فرانل کنکرا  483 ،نفر احاسب شد .ابزار جور آور اطالعرا

پرسشرناا برنده اسر ..روایری

پرسشناا از طریق روایی صنر و پایایی آ با استفاده از آلفا کرونباخ تایید اردیرد .تجزیر و تحلیرل
دادهها از طریق نرمافزار  SPSS25صرنر ارفر ..یافتر هرا اشرص

سراخ .کر برر ابنرا نگرر

عرض کننداا خداا اردشگر  ،اردشگر ورزشی ساحلی بر تنسع اقتصاد اقصد اردشگر رااسر
تاثیر اعنادار دارد .هوچنین این بررسی نشا داد ک ایا اتغیرها اردشگر ورزشی ساحلی و تنسع
اقتصاد واحدها ساحلی (ب ترتیب بیشترین شد ب کوتررین) پرییرایی و تشرریفا  ،اراکرز خریرد،
اقااتی-رفاهی ،تفریحی-ورزشی و نیز حولونقل در شهر رااسر رابط استقی وجند دارد .بیشترین تراثیر
تنسع اردشگر ورزشی ساحلی بر عناال تنسع اقتصاد ب ترتیب تاثیر اربرن بر ضرریب تکراثر ،
درآاد و اشتغال بنده اس ..ابتنی بر یافت ها پیشنهادها الزم ارای اردید.

واژاا کلید :

عرض کننداا خداا اردشگر  ،اردشگر ورزشی ساحلی ،تنسعۀ اقتصاد  ،اقصد رااسر

 .1دانشیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

* m.mohammadi@umz.ac.ir
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 .1اقدا

گردشگری ،یکی از مسایل مهم و مؤثر اقتصادی در سطح جهان محسوب میشود بههطهوری کهه در
سراسر جهان از هر  11شغل یک شغل در حوزة گردشگری قرار دارد (سازمان جهانی گردشهگری،1
 .)3 :2112در ایران ،بررسیها حاکی از این است که به ازای هر یک نفر گردشگر 5 ،فرصت شهغلی
ایجاد میشده است (الماسی 61 :1321 ،به نقهل از فراههانی و همکهاران .)112 :1336 ،از ایهن رو،
اقتصاد ایران برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی ]و رانتی[ مبتنی بر استخراج و صدور نفت ،نهاگییر،
باید فعالیتهای گردشهگری را گسهترد دههد (حهاتمینهااد و عیولهلو .)7 :1335 ،گردشهگری در
«الگوهای فضایی» و با «اهداف متنوعی» شکل میگیرد .یکی از این الگوهای فضایی ،نواحی ساحلی
و یکی از این اهداف ،فعالیتهای ورزشی است؛ تجمیع این الگو و هدف ،سهاتتاری را تحهت عنهوان
گردشگری ورزشی ساحلی پدید آورده است (جنینگ .)2-5 :2116 ،2از آنجایی که ههم گردشهگری
ساحلی و هم فعالیتهای ورزشی بهه عنهوان جریانهاه جههانی محسهوب مهیشهوند (محسهنیفهر و
همکاران ،)21 :1337 ،ساتتار گردشگری ورزشی ساحلی ،یک پدیده جدید نیسهت ،امها پایههههای
نظری آن اتیرا مورد توجه قرار گرفته است (لیائی و همکاران .)77 :1335 ،ایهن سهاتتار ،هه از
نظر فعالیت ،ه از نظهر محهدودهی پاوهشهی و هه بهه لحهاه راهبهرد رشهد اقتصهادی ،توجههاه
شمگیری را در سطح جهانی به تود جلب کرده است (نیکانا 3و تیچاوا71 :2112 ،7؛ همونسبی 5و
تیچاوا .)217 :2112 ،این نوع از گردشگری به طور مداوم برای بازسازی اقتصاد مقصهد گردشهگری
مورد استفاده قرار میگیرد (انجوروج 6و همکهاران )135 :2117 ،و از طریه ایجهاد مییهت رقهابتی
(زیتونلی و برزگر )1 :1332 ،و همچنین متنوعسازی اقتصادی (اشتغال و درآمد) میتواند سهمی در
توسعه پایدار منهاط توسهعه نیافتهه داشهته باشهد (اوالفقهاری و همکهاران1 :1332 ،؛ پر کهانی و
همکهاران .)22 :1336 ،توسههعهی اقتصهادی در هههر مقصهدی ،نیازمنههد حمایهت سیاسههتگههراران و
سرمایهگراران در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است .مقصدهایی که شهرای مناسهبی در
تصوص گردشگری ورزشی ساحلی دارند ،بخش عظیمی از اقتصهاد تهود را از طریه اقتصهاد ایهن
فعالیت اداره میکنند .استان مازندران و شهر رامسر از ایهن دسهت مقصهدها هسهتند .نبهود قهوانین
مناسب در حمایت از گردشگری ورزدهای ساحلی ،لعف در ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف
ایرب  ،روشن نبودن وظایف مسئوالن بخشهای مختلف تصمیمگیرنده ،لعف برنامههای راهبهردی
)1. United Nation World Tourism Organization (UNWTO
2. Jenning
3. Nyikana
4. Tichaawa
5. Hemmonsbey
6. Njoroge
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و اعمال سلیقه فردی برتی دستاندرکاران در زمینه توسعه گردشگری ورزدهای ساحلی به عنوان
مهمترین موانع گردشگری ورزشی ساحلی (درویشی و همکاران )11 :1332 ،در این مقصهدها بهوده
است .سواحل شمالی تیر ،میعادگاه تابستانی اغلب عالقهمندان به سفر در کشور بیرگ ایران اسهت
(عابدیسماکود و همکاران .)36 :1337 ،کرانههای ساحلی شهر رامسر به طول حدود  21کیلومتر
با برتورداری از سواحل شنی ،آب و هوایی ویاه در بهار و تابستان ،شوری کهم آب ( 12/56گهرم در
لیتر) ،مده آفتابی بودن روزها ،درجه حراره آب دریا (امیری213 :1332 ،؛ اوالفقاری و همکهاران،
 ،)1 :1332پوشش جنگلی ،شماندازهای زیبای طبیعی ،وجود ههارده باشهگاه ورزشهی دریهایی و
ساحلی ،مراکی اقامتی ساحلی متنوع (معمولی تا لوکس -رسهمی و غیررسهمی) ،مراکهی تشهریفاه و
پریرایی ساحلی متعدد ،مراکی ترید سهاحلی ،فرودگهاه داتلهی و بهینالمللهی سهاحلی و همچنهین
سهولت دسترسی (زمینی و هوایی) از پایتخت و سایر نواحی پر
جمعیت ایران ،شرای تبدیل شدن به قطب گردشگری ورزشی ساحلی و عاملی بهرای توسهعهی
اقتصادی شهر رامسر را دارد .طب نظرسنجیهایی که توس صدا و سیمای استان مازنهدران انجهام
شده است ،استفاده از دریا و ساحل ،عمدهترین دلیل مسافره به رامسر مهیباشهد و ایهن مهمتهرین
عامل رشد و توسعهی گردشگری در رامسر است (شیعه و علیپوراشلیکی.)153 :1323 ،
از اینرو ،مسﺄلة اصلی پاوهش حالر 1بررسی مییان تﺄثیر گردشگری ورزشی ساحلی بهر توسهعه
اقتصادی شهر رامسر از دیدگاه عرلهکنندگان تدماه گردشگری مهیباشهد (و نهه انهدازهگیهری بها
تکنیکهای اقتصادی) ،و با توجهه بهه نکهاه مطهره شهده ،پرسهش اصهلی تحقیه ایهن اسهت کهه
گردشگری ورزشی ساحلی به ه مییان بر توسعه اقتصادی مقصد تاثیر تواهد داشت؟
 .2ادبیا و ابانی نظر

گردشگری در نواحی ساحلی ،دارای جایگاهی است که در هار زیرمنطقه موازی با ساحل (آبهای
ساحلی ،ساحل ،پهنهی کرانهای و پسکرانه) قرار دارد (درویشی و همکهاران1337 ،الهف )262 :کهه
در جدول ( )1ارائه شده است .مناط ساحلی ،به ویاه سواحل ماسهای به دلیل اینکه حدفاصل بین
انبوهی از آب و تشکی میباشند ،دارای اهمیت ویاهای هستند (رحمانیگرجی و همکهاران:1332 ،
77؛ اوالفقاری و همکاران .)2 :1332 ،مناطقی با ت ساحلی طوالنی ،بیشتر مبتنی بر گردشهگری
عمل کرده و یکی از اصلیترین مسیرهای و منابع گردشگری را تشکیل مهیدهنهد (امیهری:1332 ،
 .)213بر اساس آمهار سهازمان جههانی گردشهگری ،بیشهترین مسهافران جههان مربهو بهه بخهش
 .1برای تاکید مجدد بیان میگردد که هدف اصلی پاوهش ،ارزیابی نگرد است و نهه انهدازهگیهری اقتصهادی از طریه
رودها و مدلهای اقتصادی و اقتصادسنجی.

2

 /مصطفی محمدی و سیدمحمد میرتقیان رودسری

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی )6

گردشگری ساحلی هستند (درویشی و همکاران1337 ،ب )712 :و طبه بهرآورد ،رقمهی در حهدود
 31درصد از جریان گردشگری کل دنیا را تشکیل میدهد (گاد .)167 :2112 ،1مناط سهاحلی از
دیرباز مورد بازدید گردشگران بوده (قادری و همکاران175 :1337 ،؛ رکنالدینافتخاری و همکاران،
 ،)572 :1336گسترة کاملی از فعالیتهای تفریحی را شامل میشود (پر کانی و همکهاران:1336 ،
 )22و هر ساله توجه گردشگران فراوانی را به تود جلب مهیکنهد (بحرینهیزاد و همکهاران:1335 ،
 .)776گردشگری ساحلی با رشد شتابنده تود به فعهالیتی نهدکاره مبهدل شهده اسهت و از سهایر
گونههای گردشگری پیشی گرفته است (امیری.)213 :1332 ،
جدول  -1جایگاه گردشگری در نواحی ساحلی
نام انطق

ویژای و خداا

تصنیر

آبهای ساحلی

دریایی اکولوژیکی نیدیک ساحل ،از فاله قاره شهروع مهیشهود و
تا ساحل ادامه دارد و غنیترین منطقه بهرای مهاهیگیری اسهت و
شامل صخرهها و ستونهای سنگی میباشهد .ایهن قسهمت بهرای
سفر به جیایر نیدیک مورد استفاده قرار میگیرد.

ساحل

محههدودهای از دریهها و هههم محههدودهای از تشههکی را در بههر
میگیرد .اگر گسترده و شهنی باشهد ،بسهیاری از ورزدههای
آبی گروهی را حمایت میکند.

پهنهی کرانهای

به ناحیه پشت منطقه ساحل اطهال مهیشهود و بسهیاری از
تفریحاه دریایی را حمایت میکند .ایهن منطقهه ،هتهلهها و
برتی مشاغل را در بر میگیرد و شمانداز مهم آن دریاست.

پسکرانه

ارالی پشت کرانه هستند که تدماتی را بهرای فعالیهتههای
تفریحی در بر مهیگیرنهد .منظهره سهاحلی توسه پسهتی و
بلندیها و پوشش گیاهی شکل گرفته است.

(منبع :تعدیل و اقتباس از درویشی و همکاران)262 :1337 ،

از طرفی ،فعالیتهای ورزشی یکی از اقداماه مهم گردشگران بهوده و گردشهگری نیهی بها انهواع
مختلف ورزدها همراه است (همتینااد و همکاران .)21 :1337 ،از این رو ،واژه گردشگری ورزشهی
ابداع شد تا درك بهتری از ورزد به عنوان یک انگییه گردشگری فراهم آورد و اشتراك مساعی بین
ورزد و گردشگری قابل پیگیری باشد (ادبیفیروزجاه و همکاران .)222 :1333 ،گردشگری ورزشی
شامل هر گونه سفر موقت افراد از محل زندگی معمولشان به منظهور شهرکت در فعالیهت ورزشهی
1. Ghosh

بررسی نگرد عرلهکنندگان تدماه ...

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی /)6

3

تفریحی یا رقابتی ،مشاهده ورزشی در سطوه آماتور یا حرفههای یها بازدیهد و مشهاهده یهک جاابهه
ورزشی است (کشتیدار و همکاران .)512 :1711 ،گردشگری ورزشی اتیرا رشد شمگیری داشته
(تیمنی-گارسیا 1و همکاران )2 :2121 ،و به یکهی از راهبردههای مههم تجهاری و اقتصهادی جههت
درآمد ،اشتغال و توسعه زیرساتتها برای اکثر کشورها تبهدیل شهده اسهت (زیتهونلی و همکهاران،
 .)3 :1332اهمیت گردشگری ورزشی به حدی است که کمیته بینالمللی المپیک و سازمان جهانی
گردشگری ،برای تجییهوتحلیل مسائل مربو به گردشگری ورزشی در تهالل بهازیهها و در جههت
اتر تفاهمنامه مشترك تالد میکنند؛ حتی در بعضی از کشورهای جهان فعالیتههای مربهو بهه
گردشگری و ورزد در قالب وزارتخانهای ویاه به نام گردشگری ورزشی برنامهرییی و اجرا مهیشهود
(جاوید و همکاران 1337 ،به نقل از کشتیدار و همکاران .)513-512 :1711 ،گردشگری ورزشهی،
فضاهای مختلف و متنوعی را در بر میگیرد (اسالمی و همکاران .)123 :1333 ،در این بین ،مناط
ساحلی از اهمیت ویاهای برای گردشگری ورزشی برتوردارند (عابدیسماکود و همکهاران:1711 ،
213؛ عابههدیسههماکود و همکههاران63 :1332 ،؛ محسههنیفههر و همکههاران21 :1337 ،؛ موگههوئی و
همکاران25 :1336 ،؛ ادبیفیروزجاه و همکاران )67 :1322 ،و ورزدهای تاص تهود را دارنهد کهه
تنوع آنها بسیار گسترده است (رحمانیگرجی .)77 :1332 ،گردشهگری ورزشهی سهاحلی ،فعهالیتی
است که در آن گروهی از مردم به منطقهای دریایی و ساحلی برای گرراندن اوقاه فراغهت ،تفهریح،
بهبود آمادگی جسمانی و کسب هار وب روحی و اهنی سالم برای ایجاد رواب اجتماعی از طری
انجام و شرکت در فعالیتهای ورزشی ،مسافره میکنند و حهداقل  27سهاعت و حهداکثر کمتهر از
یکسال پیاپی در آنجا اقامت دارند (جنینگ .)7 :2116 ،از دیهدگاه کهیاك ،)2112( 2دسترسهی بهه
دریاها و سواحل از مهمترین عوامل مؤثر بهر گردشهگری ورزشهی (زیتهونلی و همکهاران5 :1333 ،؛
فراهانی و همکاران )217 :1333 ،و ورزدهای ساحلی بهعنوان انگییهای بیرگ (بلکها 3و همکهاران،
 )167 :2115برای گردشگران میباشد .جاابهههای ورزدههای آبهی-سهاحلی در ایهران از اهمیهت
ویاهای برتوردارند (عادلتانی1337 ،؛  .)13گردشگری ورزدهای ساحلی با ایجاد فضایی مناسب،
زمینهی استفاده از محی طبیعی سواحل را فراهم میآورد و ترویج فواید و میایهای ورزد ،ارتقهای
سالمت و پر کردن اوقاه فراغت جامعة شهری و جرب گردشگری را به همراه دارد؛ بنابراین ،باید بها
فراهم کردن امکاناه و زیرساتتهای مناسب به سمت توسعهی ایهن نهوع گردشهگری پهیش رفهت
(عابدیسماکود و همکاران .)211 :1711 ،در هیچ برههای از تاریخ به انهدازه امهروز ،فعالیهتههای
ورزشی با محی های ساحلی (عیییتانی )112 :1335 ،و نیی فعالیهتههای گردشهگری و اقتصهادی
1. Jiménez-García
2. Kozak
3. Bělka
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مقصدها پیوند نخورده (سنایی ،)73 :1336 ،به طوری کهه بهرای رشهد اقتصهادی ،ایجهاد اشهتغال و
درآمدزایی (اصفهانی121 :1322 ،؛ کرباسی کاتکی16 :1331 ،؛ تودسرور13 :1333 ،؛ موسهوی
و بردیافر77 :1337 ،؛ قاجردی و همکاران36 :1335 ،؛ محسنیفر و همکاران )21 :1337 ،و نیهی
رون مناط از طری لهریب تکهاثری (میهیان نفهوا ایهن رونه بهه داتهل اقتصهاد و ایجهاد سهایر
فعالیتهای اقتصادی) (لرغام )77-76 :1322 ،این سه مقوله میبایست در کنار هم قرار بگیرند.
با بررسی موارد باال میتوان به این نتیجه رسید که همافیایی فعالیتهای گردشهگری و ورزشهی
در محی های ساحلی (گردشگری ورزشی ساحلی) یکی از پدیدههای رقابتی در توسعهی اقتصهادی
مقصدها به حسهاب مهیآیهد (بهاقری23 :1333 ،؛ لطفهی و همکهاران .)117 :1332 ،همچنهین بهه
عقیدهی برتی محققین یکی از بها پرسهتیاترین و سهودمندترین محصهواله گردشهگری مهیباشهد
(لیوادی و وروندو.)1 :2116 ،
با بررسی پیشینه مولوع ،دو نکتة مهم به دست آمد ،اول اینکهه بیشهترین تعهداد پهاوهش در
زمینه ی گردشگری ساحلی در ایران ،در تلفی با گردشگری ورزشی و نیی متمرکی بر سواحل دریای
تیر (به ویاه استان مازنهدران) بهوده اسهت (بهاقری)23 :1333 ،؛ و دوم اینکهه ،تهاکنون بیشهترین
پاوهش در گردشگری در زمینهة اثهراه گردشهگری صهوره گرفتهه و در ایهن میهان سههم اثهراه
اقتصادی از دیگر انواع بیشتر است؛ در زمینة پاوهشهای اثراه گردشگری ورزشهی (الکسهتون 1و
باوم511 :2112 ،2؛ کاسیماتی 3و داوسون ،)173 :2113 ،7اثراه اقتصادی ،مولهوع مهورد عالقههی
محققان بسیاری در جههان بهوده اسهت ( قهاجردی و همکهاران36 :1335 ،؛ اسهالمی و همکهاران،
 .)127 :1333در ادامه ،مطالعاه انجام شده در ارتبا با پاوهش حالر ،گهیارد و بررسهی شهدند.
ییدانی و جهاندیده ( )1331بیان میدارند کهه ورزدههای آبهی-سهاحلی بهرای رشهد گردشهگری و
توسعهی بندر ابهار و سواحل مکران بسیار کارساز تواهد بود .کرباسیکاتکی ( )1331در تحقیه
تود نشان داد که بین توسعه ی گردشگری ورزشی و ایجاد اشتغال و درآمد رابطه مثبت وجود دارد.
لطفی و همکاران ( )1332بیان میدارند که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه ،قابلیهتههایی
دارد که گردشگری ورزشی ساحلی یکی از موارد ویاهی آن است که مانند کشورهای توسهعهیافتهه،
نیازمند برنامه رییی برای دستیابی به توسعه اقتصادی به تصوص اشتغال پایدار میباشد .زیتهونلی و
همکاران ( )1332دریافتند که بین توسعه گردشگری ورزشهی و افهیایش درآمهد و ایجهاد اشهتغال،
رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .اسالمی و همکاران ( )1333بیان میدارند که گردشهگری یهک
1. Lockstone
2. Baum
3. Kasimati
4. Dawson
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فعالیت کاربر و اشتغال نیروی انسانی در آن فراوان اسهت و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه توسهعهی
گردشگری ورزشی در ایجاد فرصتهای شغلی به شکل مستقیم و غیرمستقیم (فصهلی و پهارهوقهت)
نقش دارند .جاوید و همکاران ( )1337دریافتند که گردشهگری ورزشهی منجهر بهه افهیایش سهطح
اشتغال و درآمد در جامعهی مییبان میشود .دستوم و سوادی ( )1336بیان داشتند که گردشهگری
ورزشی با ایفای نقش مؤثر در توسهعهی کسهب و کهار ،اشهتغال ،رفهاه و سهالمت روحهی و جسهمی
می تواند در توسعه کشور نقشی بسیار مهم و برجسته داشته باشد .فراهانی و همکاران ( )1336سهم
عوامل اقامت و حمل و نقل گردشگری ورزشی را در ایجاد فرصتهای شغلی مهمتر میدانند .طبه
یافتههای محسنی و همکاران ( ،)1337گردشگری مبتنی بر فوتبال سهاحلی یکهی از منهابع اصهلی
جرب درآمدهای کالن برای مقصد به شمار میرود به طوری که سهم این بخهش از تولیهد ناتهال
داتلی کشورهای صنعتی ،به دلیل تﺄثیراتی که بر تدماه اقامتی ،تشریفاه و رستوران ،حملونقهل،
بازدید از اماکن دیدنی و ترید از مغازهها دارد بین  1تها  2درصهد مهیباشهد .درویشهی و همکهاران
( 1337ب) به این نتیجه رسیدند که از نظر ساکنان (شهروندان) گردشگری ساحلی و فعالیهتههای
وابسته به آن منجر به توسعهی اقتصادی و پایدار تواهد شد .لیوادی و وروندو ( )2116دریافتند که
گردشگری ساحلی در یونان ،با کسب بیش از یک میلیارد دالر در سهال یهک محصهول گردشهگری
رقابتی میباشد .همافر 1و همکاران ( )2111به این نتیجه رسیدند که توسعة گردشگری ورزشهی و
سازمانهای مربو به آن ،اشتغالیایی و تولید درآمد را تحتتﺄثیر قرار میدهد.
گیبسون 2و همکاران ( )2112به این نتیجه رسیدند که گردشگری ورزشی باعث رفاه مالی افراد
و ایجاد شغل و تیری پول در جامعهه مهیشهود .دیکسهون 3و همکهارانش ( )2113بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که هیینهکرد گردشگران ورزشی تروجی اقتصادی شمگیری برای اقتصاد جوامهع محلهی
به همراه میآورند .پاپاگئورگیو )2116( 7بیان میدارد که فضای ساحلی بسهتر در حهال رشهد بهرای
بسیاری از فعالیتهای انسانی و شکلگیری تسهیاله مرتب با گردشگری ساحلی شده اسهت و بهه
عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی محسوب میشود .نیکانا و تیچاوا ( )2112دریافتند کهه
گردشگری ورزشی میتواند به عنوان راهبرد توسعهی اقتصادی جامعه بومی در مقصهدهای نوظههور
اتخاا شود.
با توجه به نکاتی که مطره شد ،و همچنین بر اسهاس سهوال اصهلی تحقیه  ،هار وب نظهری
تحقی در شکل ( )1در زیر نشان داده شده است.
1. Homafar
2. Gibson
3. Dixon
4. Papageorgiou
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شکل  -1ار وب نظری تحقی (منبع :نویسندگان)1711 ،

همانطور که در مدل مشخ است ،پاوهش حالر در صهدد بررسهی میهیان تهﺄثیر گردشهگری
ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصادی شهر رامسر از دیهدگاه عرلههکننهدگان تهدماه گردشهگری در
واحدهای تفریحی-ورزشی ،حملونقلی ،پریرایی و تشریفاه و اقامتی-رفاهی ساحلی میباشد .نکتهة
مهم این است که توسعة اقتصادی در سه بعد اشتغال ،درآمد و لریب تکاثری مبتنی بهر دیهدگاه و
نظراه عرلهکنندگان تدماه مرکور و نه انهدازهگیهری بها تکنیکههای اقتصهادی و اقتصادسهنجی
میباشد .درآاد :انجام فعالیتهای گردشگری به مفهوم واقعی و منطب با اصول و معیارهای علمی،
استانداردهای بینالمللی و سیاستهای اجرایی کاربردی دولتها ،موجب کسب درآمد و آفریننهدهی
واقعی ثروه به شمار میرود ،زیرا گردشگری میتوانهد بهه شهیوهای مسهتقیم ماننهد هیینهه کهردن
مستقیم پول توس گردشگران که بهرای تریهد کاالهها و تهدماه صهرف مهیشهود و بهه شهیوهای
غیرمستقیم از طری به جریان انداتتن پولی که از گردشگران در جامعهی مییبان ترج شده اسهت
بر افیایش درآمدها تهﺄثیر بگهرارد .همچنهین درآمهدهای مالیهاتی را کهه از گردشهگران بهه اشهکال
غیرمستقیم دریافت میشود را میتواند افیایش دهد .اشرتغال :صهنعت گردشهگری ،جهی کهابرترین
بخشهای تدماتی است و به شده به نیروی انسانی وابسهته اسهت .در مجمهوع ،سهه نهوع اشهتغال
نیروی انسانی در مورد صنعت گردشگری قابل تفکیک است :اشتغال اولیه (فهراهم آوردن زمینهههها
قبل از انجام مسافره و یا در حین مسهافره بهرای گردشهگران) ،اشهتغال در تهامین نیازهها (سههم
عمدهای از اشتغال؛ تﺄمین نیازهای روزمرهی گردشگر تا زمانیکهه در مقصهد حضهور دارد) ،اشهتغال
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غیرمستقیم (مرتب با زیرساتتهای گردشگری) .البتهه ،مفههوم اشهتغال ابعهاد گونهاگونی دیگهری
همچون اشتغال فصلی ،پارهوقت ،جوانان و زنان را در بر میگیرد .ضریب تکاثر :نتیجههی وابسهتگی
بخشهای مختلف اقتصاد آن است که هر تغییری در سطح هیینههای گردشگران موجب تغییهر در
درآمد ،اشتغال ،سود دولت و جریان ارز تارجی تواهد شد که ممکن است بیشتر ،برابر و یا کمتر از
مییان تغییر اولیه باشد .لریب تکاثری در مفیهدترین شهکل تهود عبهاره اسهت از تهارج قسهمت
تغییرهای فو به تغییر در مخارج گردشگرانی کهه ایهن تغییهر را موجهب شهده اسهت .بهرای مثهال
گردشگری را در نظر بگیرید که در  511دالر در ایران پول ترج میکند .او در یهک هتهل  5سهتاره
اقامت میگییند ،از توردن غراهای ایرانی لره میبرد و کاالهای متعهددی از صهنایع دسهتی را بهه
عنوان سوغاه تریداری میکند (فرض کنید تمام این پول در کشور میماند) .بخشهی از ایهن 511
دالر مستقیما به کارکنان هتل پرداتت میشود و آنان نیی درآمدشان را برای ترید مایحتاج تانواده
هیینه میکنند .هیینههای این کارکنان به نوبهی تود برای سایر بنگاههای تجاری (تواروبارفروشی،
میوهفروشی ،لباسفروشی و )...ایجاد درآمد میکند .بخهش دیگهری از ایهن  511دالر را سههامداران
هتلها ،رستورانها ،تطو هوایی و سایر بخشهای اقتصادی دریافت میکنند .اعضهای ایهن گهروه
نیی درآمدشان را صرف تهیة محصواله مورد نیاز تود ،تانواده و سازمانشان میکننهد و ایهن دور
پیدرپی ترج کردن ،از  511دالر اولیه برای بسیاری از بخشهای اقتصاد کشور درآمد الافی تولید
میکند .محاسبهی لریب تکاثری ،به سادگی میسر نیست .محدودیت اصلی آن است که نمهیتهوان
بطور دقی تعیین کرد بنگاههای تجاری و تانوادهها ،درآمد ناشی از مخهارج گردشهگر را در کجها و
برای ه هیینه میکنند .به همین جهت ،لرایب تکاثری تخمین زده میشوند .عالوه بر این ،تحلیل
دقی یک لریب تکاثری بدون در نظر گرفتن نوع لریب و رود محاسبة آن کامال بیمعنی اسهت
(لرغام بروجنی.)1322 ،
 .4رو شناسی تحقیق

پاوهش حالر در قلمروی ساحل شهری مقصد رامسر صوره پریرفته است .شهر رامسر در منتههی
الیه غرب استان مازندران در شمال ایران و در ]میان[ کرانه جنوبی دریای تیر و ]دامنههای شمالی
البرز[ در عرض جغرافیایی (' 36° 73تا ' 36° 57شمالی) و طول جغرافیایی (' 51° 32تها '51° 77
شرقی) واقع میباشد؛ کل مساحت آن  622کیلومترمربع بوده که حدود  %3/1از کل مساحت استان
مازندران را به تود اتتصاص داده است (مرکی آمار ایهران .)1336 ،سهاحل شههر رامسهر در بخهش
مرکیی و حوله ی عمی تیر قرار دارد .در این بخش ،عم  111متر در فاصله  15-7کیلومتری از
ساحل واقع است .بر اساس اندازهی اراه رسوب در سهاحل و عمه  ،دریها و سهاحل رامسهر از نهوع
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ماسهای-قلوهسنگی میباشهد .در سهاحل رامسهر ،رسهوباه رودتانههای و دلتهایی ،پهنههی وسهیع و
گسترده ،کمشیب ،باریک را تشکیل دادهاند .بارندگی زیاد و سطح باالی آب زیرزمینی در منطقههی
رامسر ،سبب تشکیل مردابهای منفرد – عرض برتهی از آنهها بهه  311متهر مهیرسهد -در پشهت
تپههای ماسهای ساحلی میشود (علییاده کتک الهیجانی .)1321 ،نقشه موقعیت جغرافیایی ساحل
شهری مقصد رامسر در شکل ( )2نشان داده شده است.
رود پاوهش حالر بر اساس ماهیت ،کمّی و مبتنهی بهر ههدف ،توصهیفی بهوده اسهت .جامعهة
آماری این پاوهش شامل مدیران ارشهد و میهانی کلیهه واحهدهای سهاحلی عرلههکننهده تهدماه
گردشگری شهر رامسر میباشند .حجم نمونه بر اساس فرمول (رابطهی ( )1مومنی )1327 ،بهدست
آمد .در این رابطه ( )nحجم نمونه )Z( ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد کهه در سهطح اطمینهان
 %35برابر با  )P( ،1/36نسبت صفت موجود در جامعه که برابر با  1/5قرار داده شد تا حجهم نمونهه
به حداکثر مقدار ممکن افیایش یابد ،همچنین ( )dمقدار تطای مجاز و برابر با  1/15است .بهه ایهن
ترتیب ،حجم نمونه الزم  327نفر بهدست آمد.
ابیار جمعآوری دادة پاوهش ،پرسشنامه با مقیاس  5درجهای لیکره بوده است .بهرای تعیهین
روایی پرسشنامه ،از روایی محتوا و صوری (تﺄیید سه استاد گردشهگری) و همچنهین بهرای تعیهین
پایایی پرسشنامه ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که در جدول ( )2گیارد شده اسهت و بها
توجه به آنچه به دست آمد ،برای کل پرسشنامه و تک تک ابعهاد مقهدار مناسهبی برتهوردار اسهت.
تجییه و تحلیل دادهها از طری نرمافیار  SPSS25صوره گرفت.
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شکل  -2نقشه موقعیت جغرافیایی ساحل شهری مقصد رامسر (منبع :نویسندگان)1711 ،

رابطهی (:)1
جدول  -2مقدار لریب آلفای کرونباخ
اتغیر

اقدار آلفا

گردشگری ورزشی ساحلی

1/21

توسعهی اقتصادی

1/32

اشتغال

1/37

درآمد

1/25

لریب تکاثری

1/31

(منبع :نویسندگان)1711 ،
 .3تجزی و تحلیل

از  327نفر نمونه در مطالعه حالر ،از جنبهی جنسیت 313 ،نفر ( )%23مهرد و  65نفهر ( )%17زن
بودند .از نظر سطح تحصیاله 117 ،نفر ( )27%دارای فو دیپلم و پایینتهر 213 ،نفهر ( )57%دارای
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لیسانس و  63نفر ( )16%دارای مدرك فو لیسانس و باالتر بودند .به لحاه نهوع فعالیهت 116 ،نفهر
( )%31جیء واحد اقامتی-رفاهی ساحلی 22 ،نفر ( )%21واحد مراکی ترید سهاحلی 22 ،نفهر ()%23
واحد پریرایی و تشریفاه ساحلی 21 ،نفر ( )%6واحد حملونقل و  77نفهر ( )%21واحهد تفریحهی-
ورزشی ساحلی میباشند .از نظر سابقهی فعالیت 57 ،نفر ( )17%با سهابقهی  1تها  5سهال 23 ،نفهر
( )6%با سابقهی  6تا  11سال 111 ،نفر ( )23%با سابقهی  11تا  15سال 35 ،نفر ( )%3با سهابقهی
 15تا  21سال 76 ،نفر ( )%12با سابقهی  21تا  25سال 57 ،نفر ( )%17با سابقهی  26تا  31سهال
و  61نفر ( )%16با سابقهی  31سال به باال میباشند.
در ادامه (جدول  ،)3ولعیت موجود متغیرهای پاوهش و گویههای مربو به متغیرهها ،مبتنهی
بر نگرشی که عرلهکنندگان تدماه گردشگری داشتند و امتیاز دادند ،گیارد شده است .با توجهه
به مقیاس اندازهگیری ( 5گیینهای) ،مقدار  3به عنوان حد متوسه بهرای ارزیهابی ولهعیت تعیهین
گردید (=1ولعیت تیلی لعیف=2 ،ولعیت لعیف =3 ،ولعیت قابل قبول =7 ،ولعیت مناسهب و
 =5ولعیت مطلوب) .با توجه بهه مقهدار میهانگین ،متغیرههای گردشهگری ورزشهی سهاحلی (،)3/3
توسعهی اقتصادی ( ،)3/2اشتغال ( ،)3/6درآمد ( )3/2و لریب تکاثر ( ،)3/3همگی دارای ولهعیت
قابلقبول (به طور نسبی مناسب) میباشند.
جدول  -3بررسی ولع موجود متغیرهای و گویههای پاوهش
متغیر و گویه
تیلی کم
-

فراوانی (درصد) پاسخها
متوس
کم
-

میانگین
زیاد
-

گردشههههگری ورزشههههی
ساحلی ()CST
هر یک از موارد زیر به ه مییان سبب توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی میشود؟
)72/1(27 )13/3(35
)7/7(2
وجود پالژهای تفریحهی )2/2(7
()CST1
)33/7(61 )12/2(37
)6/1(11
وجود باشهگاهههای آبهی )1/7(3
ساحلی ()CST2
)37/3(62 )13/2(25
)6/6(12
وجههود سههاحل ماسهههای )7/7(2
آزادسازی شده ()CST3
)71/3(73 )13/2(25
)3/7(17
آسایش اقلیمهی سهاحل )7/7(2
بهههههرای گردشهههههگران
()CST4
)33/2(71 )15/5(22
)3/3(6
حمایههت مههردم محلههی )2/3(15
ساحلنشین ()CST5
)33/1(61 )22/1(71
)3/7(17
)5(3
تشههکیل کمیتههههههای
ورزشی ساحلی مختلهف

تیلی زیاد
-

3/3

)26(77

3/311

)33/2(72

7/132

)71/3(77

7/115

)32(52

3/261

)33/7(61

3/267

)31/7(55

3/775

بررسی نگرد عرلهکنندگان تدماه ...
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()CST6
برگهههیاری رویهههدادهای
ورزشهههههی سهههههاحلی
()CST7
)6/1(11
آموزد راهنمای گشهت )5/5(11
ورزشی ()CST8
توسعه اقتصادی ()SJM
توسعه گردشگری ورزشی ساحلی سبب ...
درآمد ()S
)7/2(13
ایجهاد و افهیایش درآمههد )3/3(7
برای واحد تدماتی شما
میشود ()S1
)3/7(17
ایجاد درآمد پایدار بهرای )3/3(7
واحد تدماتی شما می-
شود ()S2
اشتغال ()J
)2/3(15
ایجاد و افیایش فرصهت)7/7(17 -
های شغلی بهرای واحهد
تدماتی شهما مهیشهود
()J1
ایجاد و افیایش فرصهت)12/7(23 )6/6(12 -
های شغلی برای زنان در
واحد تدماتی شما می-
شود ()J2
ایجاد و افیایش فرصهت)15/5(22 )6/1(11 -
های شغلی پایهدار بهرای
واحد تدماتی شما می-
شود ()J3
تنوع فرصتهای شهغلی )17/7(26 )3/7(17
برای واحد تدماتی شما
میشود ()J4
)2/2(16
میشهود مشهاغل ایجهاد )7/2(13
شده بهرای واحهد شهما،
بیشتر برای افهراد بهومی
باشد ()J5
)5/5(11
امیدواری به آینده شغلی )3/3(7
در واحد تهدماتی شهما
میشود ()J6
لریب تکاثری ()MI
)1/1(2

)3/7(17

)17/3(27

)37( 67

)37/6(62

7/115

)17/7(32

)32/6(53

)32/1(63

3/317

-

-

-

3/2

)13/3(36

)35/3(65

)33/1(61

3/2
3/273

)27/3(75

)35/3(65

)26(77

3/717

)22/2(51

)23/3(53

)26/5(72

3/6
3/525

)27/1(73

)31/7(55

)23/2(72

3/512

)26/5(72

)33/1(61

)12/2(37

3/731

)26/5(72

)31/5(57

)12/2(33

3/372

)21/5(33

)32/1(63

)27/3(77

3/635

)12/2(33

)35/3(56

)36/5( 66

3/355

-

-

-

3/3

17
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توسعه گردشگری ورزشی ساحلی ،سبب ...
افیایش ورود گردشگران )2/2(7
میشود ()MI1
)72/5(77 )33/1(61 )15/5(22
)3/3(7
)5(3
افهههیایش هیینههههکهههرد
گردشههگران مههیشههود
()MI2
)37/3(62 )35/3(65
)16(23
)7/2(13
کههاهش فصههلی بههودن )6/6(12
تدماه گردشگری می-
شود ()MI3
افیایش ورود و هیینهکرد گردشگران ناشی از توسعه گردشگری ورزشی ساحلی ،سبب ...
)33/2(71 )33/2(71 )17/7(26
)5/5(11
بهبههود اقتصههادی واحههد )1/7(3
تدماتی شهما مهیشهود
()MI4
)32/6(53 )32/1(63 )12/2(33
)6/6(12
بهبههود اقتصههاد محلههی )7/7(2
میشود ()MI5
)27/3(77 )35/3(65 )23/2(57
)7/2(13
افههیایش سههرمایهگههراری )2/2(5
برای واحد تدماتی شما
میشود ()MI6
)32/6(53 )36/5(66 )12/2(33
)7/7(17
)5(3
افههههههیایش فرصههههههت
سهرمایهگههراری عمههومی
میشود ()MI7
)37/2(63 )36/5(66 )12/2(33
)6/1(11
ایجههاد بازارهههای جدیههد )7/7(2
برای واحد تدماتی شما
میشود ()MI8
)37/6(62 )33/7(61 )13/3(35
)6/6(12
ایجههاد بازارهههای جدیههد )2/2(5
برای محصهواله محلهی
میشود ()MI9
)27/1(73 )75/3(23 )17/7(32
)5/5(11
افیایش تقالا برای واحد )3/3(7
تدماتی شهما مهیشهود
()MI10
)36/5(66
)36/5(66 )16/6(31
)5/5(11
)5(3
افهههیایش تقالههها بهههرای
تولیههههداه محلهههههی و
صنایعدسهتی مهیشهود
()MI11
)7/2(13

(منبع :نویسندگان)1711 ،

)16(23

)35/3(65

)32/7(71

7/116
7/177

3/233

7/122

3/272
3/712

3/233

3/311

3/366

3/267

3/333
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در پاسخ به پرسش اصلی تحقی « ،مییان تاثیر گردشگری ورزشی ساحلی بر توسهعه اقتصهادی
مقصد رامسر؟» از طری آزمون همبستگی اسهپیرمن بررسهی شهد و نتهایج در جهدول ( )7گهیارد
گردید.
جدول  -7آزمون همبستگی :گردشگری ورزشی ساحلی و توسعهی اقتصادی
توسعهی اقتصادی واحدهای ...

ویژایها
اتغیر

اردشگرینرزشی ساحلی

تعداد

327

هوبستگی اسپیران (اعنیدار )

استق

اقادیر کههههههل اقههامتی -مراکههههی
ترید
رفاهی
واحدها
آزان
116

22

پریرایی
22

حمهههل -تفریحی-
ورزشی
ونقل
21

77

1/725
1/611
1/311
1/271
1/733
1/215
()1/111( )1/111( )1/111( )1/111( )1/111( )1/111
اشتغال واحدهای ...
1/272
1/561
1/323
1/317
1/211
1/733
()1/111( )1/111( )1/125( )1/111( )1/111( )1/111
درآمد واحدهای ...
1/775
1/613
1/316
1/311
1/766
1/731
()1/111( )1/111( )1/111( )1/111( )1/111( )1/111
لریب تکاثر واحدهای ...
1/721
1/715
1/217
1/775
1/733
1/273
()1/111( )1/111( )1/113( )1/111( )1/112( )1/111

(منبع :نویسندگان)1711 ،

بر اساس جدول ( ،)7با توجه به مقدار سطح معنیداری آزمون که کمتهر از  1/15بهوده ،رابطهه
همبستگی بین دو متغیر مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) و متغیر وابسته (توسعه اقتصهادی در
مقصد رامسر ،توسعهی اقتصادی واحدهای اقامتی ساحلی ،مراکی ترید سهاحلی ،پهریرایی سهاحلی،
حملونقل و تفریحی-ورزشی ساحلی) تایید شده و در سطح اطمینان  35درصد مورد قبول است .از
این رو ،می توان ادعا نمود که گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبسهتگی  )r=1/215بهر
توسعه اقتصادی در مقصد رامسر تﺄثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده اسهت .همچنهین گردشهگری
ورزشی ساحلی (با مقدار لهریب همبسهتگی  )r=1/733بهر میهیان توسهعهی اقتصهادی واحهدهای
اقامتی-رفاهی ساحلی در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشگری ورزشهی
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ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/271بر مییان توسعهی اقتصادی مراکی تریهد سهاحلی در
شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقهدار لهریب
همبستگی  )r=1/311بر مییان توسعهی اقتصادی واحدهای پریرایی و تشهریفاه سهاحلی در شههر
رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده اسهت .گردشهگری ورزشهی سهاحلی (بها مقهدار لهریب
همبستگی  )r=1/611بر مییان توسعهی اقتصادی واحد حملونقل در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبهت
و از ن وع متوس ) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لهریب همبسهتگی  )r=1/725بهر
مییان توسعهی اقتصادی واحدهای تفریحی-ورزشی ساحلی در شهر رامسهر تاثیرگهرار (مثبهت و از
نوع قوی) بوده است .بر اساس جدول ( ،)7با توجه به مقدار سطح معنهیداری آزمهون کهه کمتهر از
 1/15بوده ،رابطه همبستگی بین دو متغیر مستقل (گردشگری ورزشهی سهاحلی) و متغیهر وابسهته
(اشتغال کل ،اشتغال واحدهای اقامتی ساحلی ،پهریرایی سهاحلی ،حمهلونقهل و تفریحهی-ورزشهی
ساحلی) تایید شده و در سطح اطمینان  35درصد مورد قبول است .از این رو ،میتوان ادعا نمود که
گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/733بر مییان اشهتغال کهل واحهدهای
ساحلی ارایه دهنده ی تدماه گردشگری در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است.
همچنین گردشگری ورزشی ساحلی (بها مقهدار لهریب همبسهتگی  )r=1/211بهر میهیان اشهتغال
واحدهای اقامتی-رفهاهی سهاحلی در شههر رامسهر تاثیرگهرار (مثبهت و از نهوع قهوی) بهوده اسهت.
گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/317بهر میهیان اشهتغال مراکهی تریهد
ساحلی در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشهگری ورزشهی سهاحلی (بها
مقدار لریب همبستگی  )r=1/323بر مییان اشهتغال واحهدهای پهریرایی سهاحلی در شههر رامسهر
تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لهریب همبسهتگی
 )r=1/561بر مییان اشتغال واحد حملونقل در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع متوس ) بهوده
است .گردشگری ورزشی ساحلی (بها لهریب همبسهتگی  )r=1/272بهر میهیان اشهتغال واحهدهای
تفریحی-ورزشی ساحلی در رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .بر اساس جهدول (،)7
با توجه به مقدار سطح معنیداری آزمون که کمتر از  1/15بوده ،رابطه همبسهتگی بهین دو متغیهر
مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) و متغیر وابسته (درآمد کل ،درآمد واحدهای اقهامتی سهاحلی،
مراکی ترید ساحلی ،پریرایی ساحلی ،حملونقل و تفریحی-ورزشی ساحلی) تایید شده و در سهطح
اطمینان  35درصد مورد قبول است .از این رو ،میتوان ادعا نمود که گردشگری ورزشی ساحلی (بها
مقدار لریب همبستگی  )r=1/731بر مییان درآمد کل واحدهای سهاحلی ارایهه دهنهدهی تهدماه
گردشگری در شهر رامسر تﺄ ثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .همچنین گردشهگری ورزشهی
ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/766بر مییان درآمد واحدهای اقامتی-رفهاهی سهاحلی در
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شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقهدار لهریب
همبستگی  )r=1/311بر مییان درآمد مراکی ترید ساحلی در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نهوع
قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/316بر مییان درآمهد
واحدهای پریرایی و تشریفاه ساحلی در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نهوع قهوی) بهوده اسهت.
گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/613بر مییان درآمد واحد حمهلونقهل
در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع متوس ) بوده است .گردشگری ورزشی سهاحلی (بها مقهدار
لریب همبستگی  )r=1/775بر مییان درآمد واحدهای تفریحهی-ورزشهی سهاحلی در شههر رامسهر
تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .بر اساس جدول ( ،)7با توجه به مقدار سطح معنهیداری
آزمون که کمتر از  1/15بوده ،رابطه همبستگی بین دو متغیر مستقل (گردشگری ورزشی سهاحلی)
و متغیر وابسته (لریب تکاثری کل ،لریب تکاثری واحدهای اقامتی ساحلی ،مراکی تریهد سهاحلی،
پریرایی ساحلی ،حملونقل و تفریحی-ورزشی ساحلی) تایید شده و در سطح اطمینهان  35درصهد
مورد قبول است .میتوان ادعا نمود که گردشگری ورزشهی سهاحلی (بها مقهدار لهریب همبسهتگی
 )r=1/273بر مییان لریب تکهاثری کهل واحهدهای سهاحلی تهدماه گردشهگری در شههر رامسهر
تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .همچنین گردشگری ورزشی سهاحلی (بها مقهدار لهریب
همبستگی  )r=1/733بر مییان لریب تکاثری واحهدهای اقهامتی-رفهاهی سهاحلی در شههر رامسهر
تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لهریب همبسهتگی
 )r=1/775بر مییان لریب تکاثری مراکی ترید ساحلی در شهر رامسهر تاثیرگهرار (مثبهت و از نهوع
قوی) بوده است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/217بر مییان لهریب
تکاثری واحدهای پریرایی و تشریفاه ساحلی در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قهوی) بهوده
است .گردشگری ورزشی ساحلی (با مقدار لریب همبستگی  )r=1/715بهر میهیان لهریب تکهاثری
واحد حملونقل در شهر رامسر تاثیرگرار (مثبت و از نوع قوی) میباشد .گردشگری ورزشی سهاحلی
(با مقدار لریب همبستگی  )r=1/721بر مییان لریب تکاثری واحدهای تفریحی-ورزشهی سهاحلی
در شهر رامسر تﺄثیرگرار (مثبت و قوی) بوده است.
در ادامه به منظور پیشبینی تغییراه متغیر وابسته (توسعه اقتصادی در مقصد رامسهر) مبتنهی
بر تﺄ ثیراه متغیر مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) از رگرسیون استفاده شهد و نتهایج در جهدول
( )5گیارد گردید.
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جدول  -5مدل رگرسیون نقش گردشگری ورزشی ساحلی در توسعهی اقتصادی در مقصد رامسر
آااره t

اعنادار

ضررررررریب
چنداان

بتا

ضریب تبیین

اتغیر
وابست

اتغیر استقل
(هوزاا )

ضریب
استاندارد نشده
انحراف
آااره
استاندارد
B

ضریب
استانداردشده

گردشههههههگری
توسهههعه
ورزشی ساحلی
1/667 1/215
1/215
اقتصادی
1/111
11/135
1/213 2/331
مقدار ثابت
اعادل رارسیننی :توسعه اقتصادی در مقصد رامسر = (گردشگری ورزشی ساحلی × )2/331( + )1/711
اعادل خط استاندارد :توسعه اقتصادی در مقصد رامسر = (گردشگری ورزشی ساحلی × )1/215
گردشههههههگری
1/111
6/737
1/121 1/515
ورزشی ساحلی
1/537 1/733
1/733
اشتغال
1/111
2/357
1/233 2/772
مقدار ثابت
اعادل رارسیننی :اشتغال واحدهای ساحلی تدماه گردشگری رامسهر = (گردشهگری ورزشهی سهاحلی × + )1/515
()2/772
اعادل خط استاندارد :اشتغال واحدهای ساحلی تدماه گردشگری رامسر = (گردشگری ورزشی ساحلی × )1/733
گردشههههههگری
1/111
3/5222
1/151 1/723
ورزشی ساحلی
1/626 1/731
1/731
درآمد
1/111 12/5717
1/175 2/211
مقدار ثابت
اعادل رارسیننی :درآمد واحدهای ساحلی تهدماه گردشهگری رامسهر = (گردشهگری ورزشهی سهاحلی × + )1/723
()2/211
اعادل خط استاندارد :درآمد واحدهای ساحلی تدماه گردشگری رامسر = (گردشگری ورزشی ساحلی × )1/731
گردشههههههگری
1/111
11/753
1/163 1/211
ورزشی ساحلی
1/711 1/273
1/273
1/111
3/361
1/373 3/775
مقدار ثابت
اعادل رارسیننی :لریب تکاثری واحدهای ساحلی تدماه گردشهگری = (گردشهگری ورزشهی سهاحلی × + )1/211
()3/775
خط استاندارد :لریب تکاثری واحدهای ساحلی تدماه گردشگری رامسر = (گردشگری ورزشی ساحلی × )1/273
1/711

1/123

7/765

1/111

(منبع :نویسندگان)1711 ،

مطاب جدول ( ،)5لریب همبستگی ندگانه برابهر بها ( )1/215یعنهی از روی گردشهگری ورزشهی
ساحلی به مییان  %21میتهوان توسهعه اقتصهادی در رامسهر را پهیشبینهی نمهود .لهریب تبیهین مهدل
رگرسیونی برابر با ( )1/667یعنی  %66درصد از پراکندگی مشاهده شده در توسهعه اقتصهادی در رامسهر
توس گردشگری ورزشی ساحلی توجیه میشود .تحلیل واریانس رگرسیون با سهطح معنهاداری ()1/111
بیانگر این است ،که فرض تطی بودن رابطهی بین دو متغیر تایید شده و در سهطح اطمینهان  35درصهد
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مورد قبول است .در تحلیل معادلهی رگرسیونی مبتنی بهر اینکهه سهطح معنهیداری برابهر بها ( )1/111و
کمتر از  1/15است ،فرض تساوی این دو لریب با صفر رد میشود و نباید آنها را از معادلههی رگرسهیون
تارج کرد .همانطور که مشاهده میشود مقدار ثابهت رگرسهیونی برابهر بها  2/331و لهریب رگرسهیونی
مربو به متغیر گردشگری ورزشی ساحلی برابر با  1/711شده است که بر این اسهاس ،مهدل رگرسهیونی
ارایه شده است .همچنین با توجه به اینکه مقدار بتای استاندارد شده ( )1/215میتوان اینگونه ادعا نمهود
که به ازای یک واحد تغییر در گردشگری ورزشی ساحلی ،تقریبا  1/2واحد تغییر در توسهعه اقتصهادی در
رامسر ایجاد میشود که این مسﺄله با فهرض ثابهت بهودن سهایر متغیرهها مهیباشهد .مطهاب جهدول (،)5
پیشبینی تغییراه متغیر وابسته (مییان اشتغال واحدهای ساحلی تدماه گردشگری رامسر) مبتنهی بهر
تاثیراه متغیر مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) از رگرسیون استفاده شد .لریب همبستگی ندگانهه
برابر با ( )1/733یعنی از روی گردشگری ورزشی سهاحلی بهه میهیان  %73مهیتهوان اشهتغال واحهدهای
ساحلی ارایه دهندهی تدماه گردشگری رامسر را پیشبینی نمود .لریب تبیین مدل رگرسیونی برابر بها
( )1/537یعنی  %57درصد از پراکنهدگی مشهاهده شهده در اشهتغال واحهدهای سهاحلی ارایهه دهنهدهی
تدماه گردشگری رامسر توس گردشگری ورزشی سهاحلی توجیهه مهیشهود .همهانطور کهه مشهاهده
میشود مقدار ثابت رگرسیونی برابر با  2/772و لریب رگرسیونی مربو بهه متغیهر گردشهگری ورزشهی
ساحلی برابر با  1/515شده است که بر این اساس ،مدل رگرسیونی ارایه شده است .همچنین با توجهه بهه
مقدار بتای استاندارد شده ( )1/733میتوان اینگونه ادعا نمود که به ازای یک واحد تغییهر در گردشهگری
ورزشی ساحلی 1/73 ،واحد تغییر در مییان اشهتغال کهل واحهدهای سهاحلی گردشهگری رامسهر ایجهاد
میشود که این مسﺄله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها میباشد .مطاب جدول ( ،)5پهیشبینهی تغییهراه
متغیر وابسته (مییان درآمد واحدهای سهاحلی تهدماه گردشهگری رامسهر) مبتنهی بهر تهاثیراه متغیهر
مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) از رگرسهیون اسهتفاده شهد .لهریب همبسهتگی ندگانهه برابهر بها
( )1/731یعنی از روی گردشگری ورزشی ساحلی به مییان  %73میتوان درآمد واحهدهای سهاحلی ارایهه
دهندهی تدماه گردشگری رامسر را پیشبینی نمود .لریب تبیین مهدل رگرسهیونی برابهر بها ()1/626
یعنی  %63درصهد از پراکنهدگی مشهاهده شهده در درآمهد واحهدهای سهاحلی ارایهه دهنهدهی تهدماه
گردشگری رامسر توس گردشگری ورزشی ساحلی توجیه میشود .همانطور که مشاهده میشود مقهدار
ثابت رگرسیونی برابر با  2/211و لریب رگرسیونی مربو به متغیر گردشگری ورزشهی سهاحلی برابهر بها
 1/723شده است که بر این اساس ،مدل رگرسیونی ارائه شده است .همچنین با توجهه بهه اینکهه مقهدار
بتای استاندارد شده ( )1/731میتوان اینگونه ادعها نمهود کهه بهه ازای یهک واحهد تغییهر در گردشهگری
ورزشی ساحلی 1/73 ،واحد تغییر در مییان درآمد کل واحدهای ساحلی گردشگری رامسر ایجاد میشهود
که این مسﺄله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها میباشد .مطاب جدول ( ،)5پهیشبینهی تغییهراه متغیهر
وابسته (مییان لریب تکاثری واحدهای ساحلی تدماه گردشهگری رامسهر) مبتنهی بهر تهاثیراه متغیهر
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مستقل (گردشگری ورزشی ساحلی) از رگرسهیون اسهتفاده شهد .لهریب همبسهتگی ندگانهه برابهر بها
( )1/273یعنی از روی گردشگری ورزشی ساحلی بهه میهیان  %27مهیتهوان لهریب تکهاثری واحهدهای
ساحلی ارایه دهندهی تدماه گردشگری رامسر را پیشبینی نمود .لریب تبیین مدل رگرسیونی برابر بها
( )1/711یعنی  %71درصد از پراکندگی مشاهده شده در لریب تکاثری واحدهای ساحلی ارایه دهنهدهی
تدماه گردشگری رامسر توس گردشگری ورزشی ساحلی توجیه میشود .مقدار ثابت رگرسهیونی برابهر
با  3/775و لریب رگرسیونی مربو به متغیر گردشگری ورزشی ساحلی برابر با  1/211شهده اسهت کهه
بر این اساس ،مدل رگرسیونی ارایه شده است .همچنین با توجه بهه اینکهه مقهدار بتهای اسهتاندارد شهده
( )1/273میتوان اینگونه ادعا نمود که به ازای یک واحهد تغییهر در گردشهگری ورزشهی سهاحلی1/27 ،
واحد تغییر در مییان لریب تکاثری کل واحدهای ساحلی گردشگری رامسر ایجاد میشود که این مسﺄلهه
با فرض ثابت بودن سایر متغیرها میباشد.
 .5نتیج ایر و پیشنهادها

هدف پاوهش حالر بررسی تﺄثیر گردشگری ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصادی واحهدهای سهاحلی ارائهه
دهندهی تدماه گردشگری در شهر رامسر بهر اسهاس دیهدگاه مهدیران ارشهد و میهانی کلیهه واحهدهای
عرلهکننده تدماه گردشگری در حوزهی مورد مطالعه است .یافتهها نشان داد کهه گردشهگری ورزشهی
ساحلی بر اشتغال در مقصد گردشگری رامسر تاثیر مستقیم و قوی داشته است که ایهن نتیجهه بها نتهایج
تحقیقاه (رمضانی و فروغهی 1322 ،؛ همهافر و همکهاران2111 ،؛ کرباسهیکهاتکی1331 ،؛ گیبسهون و
همکههاران2112 ،؛ اسههالمی و همکههاران1333 ،؛ جاویههد و همکههاران1337 ،؛ تیچههاوا و بههاب2115 ،؛
پاپاگئورگیو2116 ،؛ انجوروج و همکاران2117 ،؛ دسهتوم و سهوادی1336 ،؛ فراههانی و همکهاران1336 ،؛
نیکانا و تیچاوا2112 ،؛ همونسبی و تیچاوا )2112 ،و همسو بوده اسهت .همچنهین یافتهههها حهاکی از آن
است که مییان اشتغال اجیا و واحدهای ارایه دهندهی تدماه گردشگری در مقصد رامسر نیهی مهیتوانهد
تحت تاثیر توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی قرار بگیرد .بیشترین تاثیر توسهعهی گردشهگری ورزشهی
ساحلی بر اشتغال به ترتیب مربو به افهیایش اشهتغال واحهدهای سهاحلی پهریرایی و تشهریفاه ،مراکهی
ترید ،تفریحی-ورزشی ،اقامتی-رفاهی و حملونقل در مقصد رامسر بود .یافتهههای دیگهر نشهان داد کهه
گردشگری ورزشی ساحلی بر درآمد در مقصد گردشگری رامسر تاثیر مستقیم و قوی داشته است که ایهن
نتیجه با نتایج تحقیقاه (لیوادی و ورونهدو2116 ،؛ همهافر و همکهاران2111 ،؛ کرباسهیکهاتکی1331 ،؛
گیبسههون و همکههاران2112 ،؛جاویههد و همکههاران1337 ،؛ تیچههاوا و بههاب2115 ،؛ پاپههاگئورگیو2116 ،؛
انجوروج و همکهاران2117 ،؛ نیکانها و تیچهاوا2112 ،؛ همونسهبی و تیچهاوا )2112 ،همسهو بهوده اسهت.
همچنین یافتهها حاکی از آن است که مییان درآمد اجیا و واحدهای ارایه دهنهدهی تهدماه گردشهگری
در مقصد رامسر نیی میتواند تحت تاثیر توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی قرار بگیهرد .بیشهترین تهاثیر
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توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی بر درآمد به ترتیهب مربهو بهه افهیایش درآمهد واحهدهای سهاحلی
پریرایی و تشریفاه ،مراکی ترید ،اقامتی-رفاهی ،تفریحی-ورزشهی و حمهلونقهل در مقصهد رامسهر بهود.
همچنین نتایج مشخ ساتت که گردشگری ورزشی ساحلی بر لهریب تکهاثری در مقصهد گردشهگری
رامسر تاثیر مستقیم و قوی داشته است که این نتیجه با نتایج تحقیقهاه (گیبسهون و همکهاران 2112 ،؛
پاپاگئورگیو2116 ،؛ انجوروج و همکاران2117 ،؛ نیکانها و تیچهاوا )2112 ،همسهو بهوده اسهت .همچنهین
یافتهها حاکی از آن است که مییان لریب تکاثری اجیا و واحدهای ارایه دهندهی تدماه گردشهگری در
مقصد رامسر نیی میتواند تحتتﺄثیر توسعهی گردشهگری ورزشهی سهاحلی قهرار بگیهرد .بیشهترین تهﺄثیر
توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی بر لریب تکهاثری بهه ترتیهب مربهو بهه افهیایش لهریب تکهاثری
واحدهای ساحلی پریرایی و تشریفاه ،مراکی ترید ،اقامتی-رفاهی ،تفریحی-ورزشی و نیی حمهلونقهل در
مقصد رامسر بود .با توجه به تﺄثیر مستقیم و قوی گردشگری ورزشی ساحلی بر اشتغال ،درآمهد و لهریب
تکاثری اجیا و واحدهای ارائه دهنهدة تهدماه گردشهگری در مقصهد رامسهر بهه عنهوان عوامهل توسهعه
اقتصادی و نیی نتیجهی آزمون سوال اصلی تحقی حالهر ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه بهه طهور کلهی،
گردشگری ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصهادی در مقصهد رامسهر تاثیرگهرار بهوده اسهت .ایهن بها نتیجهه
تحقیقاه (لیوادی و ورونهدو2116 ،؛ الکسهتون و بهاوم2112 ،؛ کاسهیماتی و داوسهون2113 ،؛ ییدانهی و
جهاندیده1331 ،؛ تیچاوا و باب2115 ،؛ قهاجردی و همکهاران1335 ،؛ پاپهاگئورگیو2116 ،؛ انجهوروج و
همکاران2117 ،؛ فراههانی و همکهاران1336 ،؛ درویشهی و همکهاران1337 ،ب؛ نیکانها و تیچهاوا2112 ،؛
همونسبی و تیچاوا )2112 ،در یک راستا قرار دارد .به عالوه بیشترین تﺄثیر گردشگری ورزشی ساحلی بهر
توسعهی اقتصادی به ترتیب مربو به توسعه اقتصهادی واحهدهای سهاحلی پهریرایی و تشهریفاه ،مراکهی
ترید ،اقامتی-رفاهی ،تفریحی-ورزشی و حملونقل در مقصد رامسر بود .این نتیجه با یافتههای (فراههانی
و همکاران )1336 ،همسو میباشد .همچنین بیشترین تاثیر توسعه گردشگری ورزشی ساحلی بهر عوامهل
توسعه اقتصادی به ترتیب بیشترین تاثیر مربو به لریب تکاثری ،درآمهد و اشهتغال بهوده اسهت .ایجهاد
فرصتهای شغلی برای عرلهکنندگان تدماه گردشهگری ،بهه عنهوان اولهین پیامهد مثبهت گردشهگری
ورزشی ساحلی است و جای تردیدی هم در این مورد مهم وجود ندارد که گردشگری ورزشهی سهاحلی و
فعالیتهای مرتب توانسته به اشکال متعدد برای واحدهای مرکور ایجاد اشتغال نماید و منجر بهه ارتقهای
جایگاه اجتماعی افراد شود .همچنین در اینجا نقهش گردشهگری در اسهتخدام روزافهیون نیهروی انسهانی
آموزد دیده را به توبی در مییابیم که جرب گردشگران بیشهتر و متعاقهب آن منهافع عرلههکننهدگان
تدماه گردشگری را به دنبال دارد .از طرفی اشتغال فصلی ایجاد شده پیامهدهای نهامطلوبی را بهر جهای
میگرارد .متعاقب این تاثیراه افیایش درآمد ایجاد شده ههم نقهش بسهیایی در عملکهرد واحهدها داشهته
است .اما از سویی دیگر ،وابستگی شغلی به گردشهگری ،ناشهی از ماهیهت فصهلی گردشهگری ،پیامهدهای
منفی را در منطقه بر جای میگهرارد و ایهن امهر از سهوی مهدیران واحهدهای عرلههکننهدهی تهدماه
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گردشگری ،به عنوان مشکل اصلی مطره شد .در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در مورد جامعههی
مورد بررسی ،متغیر گردشهگری ورزشهی سهاحلی بهر سهطح درآمهد واحهدهای ارایهه دهنهدهی تهدماه
گردشگری در شهر رامسر تاثیرگرار است .همیمان که گردشگری ورزشی ساحلی بهه ایجهاد فرصهتههای
شغلی و جرب نقدینگی به منطقه و افیایش درآمد منجر میشود ،لریب تکهاثری جامعههی مییبهان نیهی
افیایش مییابد .با توجه به یافتههههای تحقیه و آشکارسهازی اهمیهت گردشهگری ورزشهی سهاحلی بهر
توسعهی اقتصادی نواحی مقصد ،ارایهی پیشنهادهای بمنظور بهینهسهازی منهافع و بهه حهداقل رسهاندن
مضراه این پدیده ،امری اجتنابپریر است.
بر اساس یافتهههای پهاوهش و دغدغههههای عمهده پاسهخگویان ،مبنهی بهر جهرب ههر هه بیشهتر
گردشگران ،ایجاد جاابههایی که زمان اقامت گردشگران را افیایش دهد ،فصلی بودن گردشهگری ورزشهی
ساحلی و به طور کلی گردشگری و حمایت اندك سهازمانههای متهولی ،راهکارهها و پیشهنهادهایی بهرای
توسعهی گردشگری ورزشی ساحلی مقصد رامسر ارایه شده است :تاسیس سهمن (سهازمان مهردم نههاد)
گردشگری ورزشی در شهر رامسر؛ تدوین طره جامع گردشگری و زیرطره گردشهگری ورزشهی سهاحلی
رامسر؛ آزادسازی و یکپار هسازی محی ساحلی برای استفاده ورزشی عمومی و سرمایهگراری؛ تاکید بهر
گردشگری ساحلی در دسترس برای افراد مانند معلولین ،سالمندان ،کودکان و بانوان در نظر گرفته شهود؛
ایجاد فعالیتهایی مانند احیای زندگی شبانه ،نورپردازی و گسترد شبکههای پیاده و سهواره در سهواحل؛
با توجه به تعداد اندك مجموعههای رفاهی سهاحلی در شههر رامسهر ،اقهداماه الزم جههت احهداث آنهها
صوره پریرد؛ احداث اسکله و تﺄسیساه مناسب برای به کار گیهری و اسهتقرار بُتهلهها( 1هتهل قهایقی) و
کشتیهای تفریحی؛ احداث رستورانهای غرای محلی در کنهار سهاحل ،و یها بکهارگیری کشهتیههای بها
کاربری رستوران در دریا؛ گسترد سواحل ماسهای و ایجاد آال یه ههای تفریحهی در سهواحل؛ احهداث
پاركهای آبی با استفاده از محی ساحلی و دریایی؛ احداث باشهگاهههای ورزشهی بها اسهتفاده از محهی
ساحلی و دریایی؛ ایجاد مراکی اطالعرسانی در تمامی مبادی ورودی اصلی گردشگری ورزشی و سهاحلی و
به طور کلی گردشگری؛ بههرهمنهدی از جشهنوارههها ،رویهدادهای مههم ،مسهابقاه ورزشهی و اسهتفاده از
محی های ساحلی برای برگیاری آنها؛ نظاره فعال و پیگیر بر فعالیت واحدهای اقامتی و رفاهی ،پهریرایی
و تشریفاه ،حملونقل و تفریحی-ورزشی مرتب با محی های ساحلی و دریایی.

)1. Botel (Boat + Hotel
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اناب
ادبیفیروزجاه ،جواد؛ کوزه یان ،هاشم و احسانی ،محمد ( .)1322بررسی مهمتهرین جاابههههای طبیعهی ورزشهی
مؤثر بر توسعهی گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری ،مدیریت ورزشهی :1 ،ص
.61-21
ادبیفیروزجاه ،جواد؛ ندایی ،طاهره ،علیمحمدی ،حسهین و فتهاهزادهفشهخامی ،مههدی ( .)1333اولویهتبنهدی و
مقایسه مؤلفههای گردشگری ورزشی پایدار استان گیالن بین گردشگران ورزشی و جامعه مییبان ،برنامهریهیی
و توسعه گردشگری :)3(3 ،ص .227-277
اسالمی ،صدیقه؛ فراهانی ،ابوالفضل و اسدی ،حسن ( .)1333طراحی مهدل اشهتغال حاصهل از توسهعه گردشهگری
ورزشی ،مطالعاه راهبردی ورزد و جوانان :)13(25 ،ص .121-137
اصفهانی ،نوشین ( .)1322جهانگردی ورزشی ،تهران :عصر انتظار.
الماسی ،محمد ( .)1321گردشگری و اشتغالیایی ،نشریه بازار کار :116 ،ص .57-61
امیری ،آزیتا ( .)1332ارزیابی پتانسیل گردشگری ساحلی شمال ایران با استفاده از شات ههای نسهل دوم و سهوم
زیستاقلیمی ،برنامهرییی و توسعه گردشگری :)2(3 ،ص .213-226
باقری ،فاطمه ( .)1333بررسی و تحلیل روند مطالعاه گردشگری ساحلی و دریایی در ایران ،مطالعهاه جغرافیهایی
نواحی ساحلی :)1(2 ،ص .23-52
بحرینیزاد ،منیاه؛ اسماعیلپور ،مجید و کبیریفرد ،دنیا ( .)1335بخشبندی بازار گردشهگران سهاحلی بها رویکهرد
نقشههای تودسازمانده ،مدیریت بازرگانی :)7(2 ،ص .775-771
پر کانی ،پروانه؛ هاشمی ،سیّدسعید؛ رکنالدینافتخاری ،عبدالرلا و ایمانیتوشخو ،محمّدحسین ( .)1336ارزیهابی
شات های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مورد مطالعهه :منطقهه سهاحلی ابههار) ،گردشهگری و
توسعه :)7(6 ،ص .13-77
جاوید ،مجید؛ الماسی ،حسن و نقیپور ،بهنام ( .)1337گردشگری ورزشی و اثراه اقتصادی آن بر جوامهع مییبهان،
مطالعاه مدیریت ورزشی :32 ،ص .13-32
قاجردی ،ایمان؛ مختاریملکآبادی ،رلا و جلیلیان ،لعیا ( .)1335تحلیل نقش توانمندیههای شهرسهتان اسهتان
اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی ،علوم جغرافیایی :27 ،ص .35-61
حاتمینااد ،حسین و عیوللو ،داوود ( .)1335توسعه گردشگری در ایران ،تهران :مهکامه.
تودسرور ،رلا ( .)1333بررسی صنعت گردشگری ورزشی و تاثیراه آن بر اقتصاد کشور ،کهارآفرین نهاب:)6(37 ،
ص .12-13
درویشی ،رلا؛ رلایی ،محمدرلا و شمسالدینی ،علی (1337الف) .تحلیلهی بهر قابلیهتههای توسهعه گردشهگری
ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدلهای کمّی ،نگردهای نو در جغرافیای انسانی :)11(7 ،ص .263-276
درویشی ،رلا ,رلایی ،محمدرلا و شمسالدینی ،علی (1337ب) .بررسهی نقهش گردشهگری سهاحلی در توسهعه
اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعهی موردی :بندر دیلم) ،جغرافیا (برنامههریهیی منطقههای) :)2(7 ،ص -726
.711
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درویشی ،ابوالفضل؛ دوستی ،مرتضی و باقریان ،بهیاد ( .)1332موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزدههای سهاحلی
استان مازندران ،علوم و فنون دریایی :)12(1 ،ص .11-27
دستوم ،صاله و سوادی ،مهدی ( .)1336طراحهی هار وب توسهعه کهارآفرینی در صهنعت گردشهگری ورزشهی،
جغرافیا (برنامهرییی منطقهای) :)7(2 ،ص .273-265
اوالفقاری ،حسن؛ بساطی ،میترا و مظلوم ،کتایون ( .)1332بررسی ظرفیتهای اقلیمی سهواحل شهمالی و جنهوبی
ایران برای گسترد فعالیتهای ورزشی و گردشگری ساحلی ،آمایش جغرافیایی فضا :)3(31 ،ص .1-11
رحمانیگرجی ،محدثه؛ تهابش ،سهعید ,نصهراهزاده ،فاطمهه و دوسهتی ،مرتضهی ( .)1332شناسهایی فرصهتهها و
بهرهگیری از آنها در جهت توسعهی ورزدهای آبی و ساحلی شهرستان بابلسر ،علوم و فنون دریهایی:)12(3 ،
ص .73-61
رکنالدینافتخاری ،عبدالرلا؛ رمضاننااد ،یاسر و پورطاهری ،مهدی ( .)1336سنجش رلایت گردشگران از مقاصد
گردشگری ساحلی مناط روستایی استان گیالن ،پاوهشهای جغرافیای انسانی :)73(3 ،ص .571-525
رمضانی ،بهمن و فروغی ،پریسا ( .)1322شناتت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در نوار ساحلی انیلهی ،جغرافیها و
مطالعاه محیطی :)1(2 ،ص .27-31
زیتونلی ،عبدالحمید؛ فراهانی ،ابوالفضل و اسدی ،حسن ( .)1332گردشگری ورزشهی و اثهراه بلندمهده اقتصهادی
بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی و گردشگران در مورد اثراه توسهعه توریسهم ورزشهی بهر
اشتغال و درآمد در استان گلستان ،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی :)1(1 ،ص .3-12
زیتونلی ،عبدالحمید و برزگر ،صاد ( .)1332بررسی شات ههای رقابهتپهریری مقاصهد گردشهگری ورزشهی در
نواحی مرزی؛ مطالعه موردی :استان گلستان ،علوم و فنون مرزی :)2(2 ،ص .1-25
زیتونلی ،عبدالحمید؛ برزگر ،صاد و بخشی ،امیر ( .)1333بررسهی و اولویهتبنهدی جاابههههای مهؤثر بهر توسهعه
گردشگری ورزشی استان گلستان ،مطالعاه جغرافیایی نواحی ساحلی :)1(1 ،ص .5-27
سنایی ،محمد ( .)1336تاثیر آموزد ورزدهای آبی-ساحلی بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر ،آموزد علهوم
دریایی :)7(11 ،ص .72-27
شیعه ،اسماعیل و علیپوراشلیکی ،سجّاد ( .)1323تحلیل کیفیت بخش محهی گردشهگری سهاحلی بها توجهه بهه
معیارهای گردشگری پایدار ،مطالعهی موردی سواحل شهر رامسر ،آرمانشهر :5 ،ص .155-167
لرغام بروجنی ،حمید ( .)1322استفاده از تحلیل لریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جههانگردی،
مطالعاه جهانگردی :)1(2 ،ث .67-37
لیائی ،فاطمه؛ موسویگیالنهی ،سیّدرلها و احمدناادسهجادی ،سهیّداحمد ( .)1335تحلیهل ولهعیت گردشهگری
ورزشی استان سیستان و بلو ستان بر اساس مدل  ،SWOTپاوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی:)12(6 ،
ص .73-25
عابدیسماکود ،محبوبه؛ فرزان ،فرزام؛ دوستی ،مرتضی و هنرور ،افشار ( .)1337شناسایی عوامهل جهربکننهده و
بازدارنده در توسعهی گردشگری ساحلی (مطالعه مهوردی :گردشهگران ورزشهی فعهال سهفرکننده بهه منهاط
ساحلی دریای تیر) ،آموزد علوم دریایی :)5(13 ،ص .36-112
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عابدیسماکود ،محبوبه؛ فرزان ،فرزام؛ دوستی ،مرتضی و هنرور ،افشهار ( .)1332بررسهی عوامهل مهؤثر در جهرب
گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای تیر ،علوم و فنون دریایی :)12(3 ،ص .61-77
عابدیسماکود ،محبوبه؛ فهرزان ،فهرزام؛ دوسهتی ،مرتضهی و هنهرور ،افشهار ( .)1711موانهع توسهعة گردشهگری
ورزدهای آبی-ساحلی در ایران ،مطالعاه مدیریت گردشگری :)16(57 ،ص .217-237
عادلتانی ،امین ( .)1337گردشگری ورزشی؛ فرصتها و الشها ،معاونت پاوهشهای اجتماعی-فرهنگهی ،دفتهر
مطالعاه فرهنگی ،مرکی پاوهشهای مجلس شورای اسالمی ،کد مولوعی -271 :شماره مسلسل.17522 :
عیییتانی ،فرشته ( .)1335لیوم توسعه گردشگری ساحلی ،پیام دریا :271 ،ص .112
علییاده کتکالهیجانی ،حمید ( .)1321مجموعه دروس ارایه شده در کارگاه آموزشی تیر ،جلد اول ،تههران :مرکهی
ملی اقیانوسشناسی.
فراهانی ،ابوالفضل؛ اصفهانی ،نوشین؛ زارعی ،محسن و تهالقیآرانهی ،حسهین ( .)1333نقهش مقاصهد در توسهعهی
صنعت گردشگری ورزشی در یک دورهی پنج ساله در اماراه ابوظبی ،مدیریت ورزشی :)6(2 ،ص .215-231
فراهانی ،ابوالفضل؛ اسالمی ،صدیقه و پورسلطانزرندی ،حسین ( .)1336اولویتبندی سهم عوامهل توسهعه صهنعت
گردشگری ورزشی در اشتغالزایی از دیدگاه کارشناسان و محققان ،پاوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشهی،
 :)2(6ص .117-113
قادری ،اسماعیل؛ باقری ،فاطمه ,فرزین ،محمدرلا و کاظمیهان ،غالمرلها ( .)1337مهدیریت گردشهگری سهاحلی،
تحلیل رویکرد یکپار ه ،گردشگری و توسعه :)7(7 ،ث .175-217
کرباسیکاتکی ،مریم ( .)1331ارزیابی ولعیت گردشگری ورزشی در منطقهی شمیراناه و رابطهی آن با توسعهی
اقتصادی و فرهنگی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،اسهتاد راهنمها :دکتهر علهیاکبهر امهینبیهدتتی ،دانشهکدهی
گردشگری ،دانشگاه سمنان.
کشتیدار ،محمد؛ نظریترشییی ،احمد و حیدری ،رلا ( .)1711فراتحلیل مطالعاه توسعة گردشهگری ورزشهی در
ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،مدیریت ورزشی :)13(2 ،ص .511-537
لطفی ،حیدر؛ کاملی ،نسیم و شرفیالری ،سمانه ( .)1332مدیریت و برنامهریهیی توسهعهی اقتصهادی در قشهم بها
تاکید بر توریسم ساحلی و ورزشی ،گردشگری و شمانداز آینده :)3(3 ،ص .117-132
محسنیفر ،علی؛ دوستی ،مرتضی و تابش ،سعید ( .)1337شناسهایی فرصهتههای اقتصهادی ورزدههای سهاحلی
(مطالعه موردی :باشگاههای فوتبال ساحلی مازندران) .نخبگان علوم مهندسی ،جلد  :5 ،3ص .21-32
مرکی آمار ایران ( .)1336گییده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1335مرکی آمهار ایهران ،دفتهر ریاسهت،
رواب عمومی و همکاریهای بینالمللی ،تهران.
موسوی ،سیّدجعفر و بردیافر ،نفیسه ( .)1337بررسی ولعیت تفکّر استراتایک مدیران انجمن گردشهگری ورزشهی
کشور بر اساس مدل جینلیدکا ،پاوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی :)5(3 ،ص .71-21
موگوئی ،رکسانا؛ حسینی ،سپیده و آلمظفر ،رلا ( .)1336ارایه برنامه راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی
شهرستان نوشهر) ،اقیانوسشناسی :)2(23 ،ص .25-33

)6  (پیاپی،0011  پاییز، شماره سوم، سال دوم/ مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

 مصطفی محمدی و سیدمحمد میرتقیان رودسری/

31

 اولویهتبنهدی جاابههههای.)1337(  اسهماعیل،  بهمهن و ملهکاتهال، مهرعلی؛ شهریاریسهجهرودی،همتینااد
 ص:)7(1 ، مهدیریت و توسهعهی ورزد،گردشگری ورزشی در توسعه توریسم ورزشی استانهای شمالی ایران
.13-33
ساحلی ایران گامی بهرای توسهعهی گردشهگری در- ورزدهای آبی.)1331(  عبدالغفور، شهرام و جهاندیده،ییدانی
31  لغایهت22 ، اولین همایش ملی توسعهی سواحل مکران و اقتدار دریهایی جمههوری اسهالمی ایهران،ابهار
.3137 : کد مقاله،بهمن
Bělka, J., Hůlka, K., Šafář, M., Weisser, R., & Chadimova, J. (2015). Beach handball and
beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational
sportspeople pilot study. Journal of Sports Science, No. 3: 165-170.
Dixon, W. A, Henry, M., & Martinez, M. J. (2013). Assessing the Economic Impact of Sport
Tourists' Expenditures Related to a University's Baseball Season Attendance, Journal of
Issues in Intercollegiate Athletics, Vol. 6: 96-113.
Gibson, H., Kaplanidou, k., & Kang, S. J. (2012). Small-scalle event sport tourism: A case
study in sustaibale tourism. Sport Management Review, 15(2): 160-170.
Ghosh, T. (2012). Sustainable coastal tourism: problems and management options,
geography and geology, 4(1): 163-169.
Hemmonsbey, J., & Tichaawa, T. (2018). The effects of major sport event leveraging for
tourism and destination branding: The case of South Africa as an emerging destination.
GeoJournal of Tourism and Geosites, 21(1): 213-282.
Homafar, F., Honari, H., Heidary, A., Heidary, T., & Emami, A. (2011). The role of sport
tourism in employment, income and economic development. Journal of Hospitality
Management and Tourism, 2(3): 34-37.
Jenning, F. (2006). Water-Based Tourism, Sport, Leisure, and Recreation Experiences,
Butterworth-Heinemann Elsevier, Burlington, Manchester, PP: 1-20.
Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., Peña-Sánchez, A. R., & López- Sánchez, J. A. (2020).
A Bibliometric Analysis of Sports Tourism and Sustainability (2002–2019).
Sustainability, 12(7): 1-18.
Kasimati, E., & Dawson, P. (2009). Assessing the impact of 2004 Olympic Games on the
Greek economy: A small macro econometric model. Econ Model, 26(2): 139-146.
Lockstone, L., & Baum, T. (2008). Fun in the family: Tourism and the Common wealth
Games. International Journal of tourism research, No. 10: 497-509.
Leivadi, S., & Vrondou, O. (2006). Challenges and Potential of the Proposed Sport
Tourism Forms within the Tourism Product Regeneration Process– The case study
of
Sea-Sport
tourism
in
Greece,
http://www.easm.net/download/2006/4f32794a934059b6c25a105ceed7c6d4.pdf
Njoroge, J., Atieno, L., & Do Nascimento, D. (2017). Sports tourism and perceived socioeconomic impact in Kenya: The case of Machakos County. Tourism and Hospitality
Management, 23(2): 195-217.
Nyikana, S., & Tichaawa, T. M. (2018). Sport Tourism as a Local Economic Development
Enhancer for Emerging Destinations. Euro Economica, 1(37): 70-83.
Papageorgiou, M. (2016). Coastal and marine tourism: A challenging factor in Marine
Spatial Planning. Ocean & Coastal Management, No. 129: 44-48.
World Tourism Organization (UNWTO). (2018). Tourism Highlights, World Tourism
Organization, UNWTO.

