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بر در کشور یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی  میزان توسعه تحلیل

 TAXONOMYبا استفاده از روش  اساس عوامل جذب
 

 3اهلل صالحی ، سید سعادت2، مجید خلیلی1مهدی سلیمی
 

 *. دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 1

 مبارکه آزاد اسالمی واحد. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه 2

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. 3
 

 62/62/33تاریخ پذیرش:                                                                                  13/62/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
 کشوری افتگی شهرهای ایسه میزان توسعهبه تحلیل و مقدر این پژوهش سعی بر آن بود که 

بر اساس عوامل  باشند( میدر کشور المللی ورزشی  میزبان رویدادهای بین شهرهایی که)
پنج  ،هدف این یابی به که به منظور دست پرداخته شودجذب گردشگران ورزشی خارجی 

 .قرار گرفتندمورد توجه  مطالعاتی نمونهبه عنوان شهر تهران، اصفهان، کیش، مشهد و ارومیه 
س از گردآوری عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی از منابع معتبر علمی و مصاحبه با پ

فرهنگی و عوامل  ـ6عوامل زیرساختی،  ـ3 :در چهار گروهاین عوامل اساتید برجسته، 
طبیعی   و غیر های طبیعی جاذبه ـ عوامل4مدیریتی و سازمانی و  ـ عوامل1اجتماعی، 

 سوال بر اساس طیف لیکرت 33ای شامل  نامه ، پرسشها آنر اساس سازماندهی گردیدند و ب
نفر از افراد نمونه در  16و در اختیار  گشت به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه شد و طراحی

های مستخرج از  داده قرار گرفت.نفر(  326)مجموعا یک از شهرهای مورد مطالعه  هر
نتیجه نهایی د تحلیل قرار گرفتند که نامه با استفاده از روش تاکسونومی عددی مور پرسش

به لحاظ  شهر اصفهان به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی،شهر مشهد که نشان داد 
فرهنگی و اجتماعی و عوامل و به لحاظ عوامل زیرساختی و  طبیعی  های طبیعی و غیر جاذبه

مورد  تری نسبت به سایر شهرهای شهر کیش در وضعیت مناسب و همچنین مجموع عوامل
های مناسب  از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر عدم وجود زیرساخت د.نمطالعه قرار دار

ترین گام در  تواند مهم باشد که حل این مسئله می ورزشی در تمامی شهرهای مورد مطالعه می
 توسعه گردشگری ورزشی ایران به شمار آید.

شهرهای یافتگی،  وسعهتمیزان ، خارجی ورزشی عوامل جذب گردشگران :واژگان کلیدی

 تاکسونومی عددی.منتخب ایران )تهران، اصفهان، کیش، مشهد و ارومیه(، 

                                                 Email : M_salimi@ut.ac.ir   *نویسنده مسئول

mailto:M_salimi@ut.ac.ir
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 مقدمه
های گوناگون جهان دارای اهميت  باز در فرهنگ ه از دیرهای تاز و آشنایی با سرزمين مسافرت

به تغيير سبک زندگی  ،های مختلف اقتصادی و اجتماعی پيشرفتنيز در عصر جدید  .بوده است

مطرح  مردمنمودن به عنوان بخش مهمی از اوقات فراغت  سفر همچنان اما ؛است افراد انجاميده

ترین و  به بزرگ 1که امروزه صنعت گردشگری است این موضوع تا جایی پيش رفته(. 1) باشد می

پا را به عنوان منبع  و بسياری از کشورها این صنعت نو تبدیل شدهترین صنعت در دنيا  متنوع

مورد استفاده قرار ها  ساخت زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیر آمد، اشتغال اصلی در

مکان که خارج از محيط زندگی وی  به عمل فردی که به مسافرت رفته و در آن (.2) دهند می

 2است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید، گردشگر

 از یکی ،21 قرن در صنعت ترین متنوع و ترین وسيع عنوانه ب گردشگری صنعت (.3گویند )

 اقتصادی لحاظ از دنيا در ار ای ویژه جایگاه ها، دهپدی شدن گذار جهانی ثيرات و فراگيرهای  هلفوم

 را حاضر قرناست. نموده پيدا مختلف  های فرهنگ بين فرهنگی هویت از نمادی عنوانه ب و

به  دنيا مختلف نقاط در زیادی گردشگران ساله هر زیرا ؛ناميد گردشگری قرن توان می

نمایند  می سپری صنعتی زندگی هياهوی از دور به را خود فراغت اوقات و پردازند می گردشگری

(4). 

 داشتندبيان  ،ای که بر روی گردشگری کشور ژاپن انجام دادند با مطالعه( 2002) 3کيم و اگروسا

 شود فرهنگی، تجاری، مذهبی، طبيعی و ورزشی تقسيم میصنعت گردشگری به پنج بخش که 

واع در ميان تمامی ان( را 2/33بيشترین سهم )% ،خارجیورزشی ميان، گردشگران این که در 

 .(5) اند از آن خود نمودهگردشگران خارجی 

جایی موقتی شخص از مکان سکونت خود  جابهرا گردشگری ورزشی ( 2002و همکاران ) 4پرز

که به  (6) کنند تعریف میای دیگر با هدف شرکت در مسابقه ورزشی یا تماشای آن  به منطقه

 .بندی است ل قابل تقسيمفعا غيرـ 2گردشگری ورزشی فعال و ـ 1طور کلی به دو دسته 

های مختلف ورزشی  مربيان و همراهان تيم شامل مسافرت ورزشکاران، گردشگری ورزشی فعال

گردشگری و  باشد های رسمی و دوستانه ورزشی می منتنبرای شرکت در مسابقات و تور

های  مسافرت کردن افراد برای دیدن و تماشای مسابقات و تورنمنتشامل  فعال  ورزشی غير

های خود به کشور ميزبان  به عبارتی دیگر همان تماشاچيان که همراه تيم) است ورزشی

                                                 
1. Tourism Industry  
2. Tourism  
3. Kim & Agrusa 
4. Preuss 
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در حقيقت گردشگری ورزشی از ترکيب صنعت گردشگری به عنوان  .(2) (کنند مسافرت می

ترین و  عنوان یکی از مفرح و صنعت ورزش به ترین صنعت جهان  ترین و متنوع بزرگ

 (.2،2) آمده استترین صنایع موجود پدید  زادرآمد

 جنبه برای کشورها دارای اهميت است: سهگردشگری ورزشی امروزه از 

توان از دو  جهانگردی می مقولهتالقی ورزش و فرهنگ را در : و اجتماعی فرهنگی اثرات الف(

به عنوان ابزاری برای جذب گردشگران و ارائه فرهنگ ورزش  ـ1 :بحث قرار دادمورد زاویه 

ورزشی ممکن است  برخی از خود رویدادهای ـ2 .گيرد استفاده قرار میورد ها م کشور به آن

 های اژدهایی ؛ به عنوان مثال جشنواره قایقباشنداز کشور ميزبان کننده معانی فرهنگی  تداعی

های مذهبی است که به عنوان یک رویداد  برگرفته از جشن 1)دراگون بوت( گنگ هنگ در کشور

توان به ورزش باستانی در  یا می ( و9شود ) المللی محسوب می نبيدر سطح گردشگری ورزشی 

البته در این  اشاره نمود.دارد  مابه عنوان یک ورزش که نشان از فرهنگ، سنت و مذهب  ایران

هایی که ریشه در فرهنگ  ورزش (2004) 2چو پژوهشاست که بر اساس نتایج  ذکرميان قابل 

 .(10) سيار بيشتری برای جذب گردشگران خارجی دارندها داشته باشند توانایی ب و سنن ملت

و همکاران  3کيم موضوع اثرات فرهنگی گردشگری ورزشی تا جایی حائز اهميت است که

بر کشور کره  2002در نتایج پژوهش خود که با هدف بررسی اثرات جام جهانی  (2006)

د این رویداد عظيم برای این ورآ ترین دست دارند که بزرگ جنوبی انجام پذیرفته است، بيان می

. (11) تبادالت فرهنگی و توسعه فرهنگ کره جنوبی در ميان کشورهای جهان بوده است ،کشور

تواند به لحاظ فرهنگی و اجتماعی اثرات مثبت زیر را  به هر حال توسعه گردشگری ورزشی می

 :(12) به همراه داشته باشد

دستی،   ، نمایش، هنر، صنایعقی، رقص محلیمانند موسي ؛حفظ ميراث فرهنگی -

 زندگی ههای معماری و شيو رفتارها، سنن، سبک

 و ورزشی ها و دیگر اماکن فرهنگی ها، تئاتر حفظ موزه -

 های محلی افزایش غرور ملی و محلی به واسطه احترام به فرهنگ و ارزش -

 گسترش تبادالت فرهنگی بين جهانگردان و ساکنان محلی. -

 بهبود کيفيت زندگی محلی. -

                                                 
1. Hong Kong Dragen Boat Festival  
2.Cho 
3. Kim 
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و همچنين بهبود کيفيت خدمات آتش  گرمی محلی سر ،افزایش امکانات تفریحی -

 .غيرهها، پليس و  نشانی

 برخوردارند باالیی اهميت از درآمدی جهت از صنعت سه امروز جهان در اقتصادی: اثرات ب(

 .خودروسازی صنعتـ 3 و جهانگردیـ صنعت 2 ،تنف صنعتـ 1 :از عبارتند ترتيب به که

 2020 سال تا دارد که ای صعودی سير و پيشرفت با گردشگری صنعت معتقدند پژوهشگران

تمرکز بيشتر کشورهای لذا ، (13) بود واهدخ یدرآمد و اقتصادی لحاظ به جهان صنعت اولين

جهان بر روی جنبه اقتصادی و منافع مالی جهانگردی است. سازمان جهانی جهانگردی تعداد 

و همچنين  کردهحدود یک ميليارد نفر برآورد  2010ل المللی را در سا گردشگران بين

 رسد. ميليون نفر می 600یک ميليارد و به  2020بينی نموده است این تعداد در سال  پيش

در برخی از نقاط  2020تا  1950بين سال المللی  بين برآوردی از تعداد گردشگران ،1 شکل

 .(12) دهد جهان را نشان می

 
 2020تا  1950های  المللی بين سال داد گردشگران بينـ برآوردی از تع1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در  2000ل ميليارد دالر، در سا 400در حدود  1995درآمد حاصل از جهانگردی نيز در سال 

دالر تخمين زده شده است که  مليارد 200در حدود  2010در سال  ميليارد دالر و 500حدود 

نرخ رشد در این ميان  ميليارد دالر خواهد رسيد. 2000به  2020احتماال این مقدار در سال 

این نرخ رشد  .(14های صنعت گردشگری بيشتر است ) گردشگری ورزشی به نسبت سایر بخش

در کشورهای پيشرو در بخش صنعت،  .شده استدرصد اعالم  10به طور متوسط ساليانه حدود 

 ،شود که در این ميان شامل می درصد از توليد ناخالص داخلی را 6تا  4صنعت گردشگری بين 
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لذا از آنجایی که رشد گردشگری ورزشی  ؛(15) باشد درصد می 2تا  1سهم گردشگری ورزشی 

تواند نقش بسيار مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا نماید، بسياری از کشورها سعی در فراهم  می

المللی  های بين انی رقابتهای کالن مالی و کسب ميزب گذاری های الزم، سرمایه ساخت آوردن زیر

. با نگاهی گذرا به درآمدهای چشمگير برخی از کشورها پس از برگزاری دارندورزشی 

های جام  با برپایی رقابتتوان پی برد.  بيشتر به اهميت این موضوع می ،المللی یدادهای بينرو

 مچنينه. شدميليارد یورو نصيب این کشور  2/ 26در آلمان، سودی حدود  2006جهانی 

ميليارد یورو  22/3به طور ناخالص حدود  2002ثيرات مثبت اقتصادی این ميزبانی تا سال ات

آمار مربوط به  و ها محقق شد آلمانتنها در بخش گردشگری برای  عدد. البته این گردیدبرآورد 

به طور  2006های جام جهانی  این کشور به واسطه برگزاری رقابترونق صنایع و تجارت در 

در نقل کارشناسان اقتصادی این کشور که این در حالی است  و منتشر نشددقيق مع و جا

همچنين مجموع  .(16) اند زدهها تخمين  آوری را برای این بخش ارقام اعجاب ،هایی متفاوت قول

 5/2 ،عدداند که این  ميليارد یورو برای یونان تخمين زده 12درآمد حاصل از المپيک آتن را 

برخی  توان یک نگاه کلی می در .(12) باشد میآن برای برگزاری گذاری   يزان سرمایهبرابر کل م

 (:12) زیر بيان نمودبه شرح را  مهم اقتصادی ناشی از توسعه صنعت جهانگردی آثاراز 

 ایجاد درآمد ارزی -

های  فعاليت هتوسع هواسطه سازها ب و ایجاد درآمد ناشی از ماليات و عوارض ساخت -

 صنعت هتلداری() جهانگردی

 هستند های جهانگردی درگير فعاليتدر عمل سود اقتصادی مردمی که   -

کند که تعادل بهتری در بازار  این امکان را فراهم می صنعت جهانگردی) زایی اشتغال  -

هميت زیادی ر ااشتغال به وجود بياید. این موضوع با توجه به ميزان بيکاری در کشو

 دارد(

منافع اقتصادی دیگـری   ،از درآمدهای مالی توسعه گردشگری ورزشی به غير( توسعه شهری: ج

ورزشی، توسعه شهری و رفاه اجتماعی  ای ورزشی و غيره ساخت زایی، توسعه زیر همانند اشتغال

و جـذب  برگزاری رویدادهای ورزشـی بـه خصـور در سـطح کـالن      (. 12را نيز به دنبال دارد )

های بسياری همانند تاسيسات پيشـرفته ورزشـی،    تتوسعه زیرساخنيازمند  ،گردشگران خارجی

 ،باشد که ایـن موضـوع   می غيرههای پيشرفته حمل و نقل شهری و  های درجه یک، سيستم هتل

هـای   پس از برگـزاری بـازی  تاثير شگرفی بر توسعه مناسب شهری دارد. بر همين اساس بود که 

یافت و شهر سئول بـه یـک مرکـز     ای بلند نام کره جنوبی در جهان آوازه، سئول 1992 المپيک

بـه یـک کـانون قدرتمنـد بـرای       ،1992شهر بارسلونا پس از المپيـک   یاتوریستی تبدیل شد و 
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 1/51امروزه اسپانيا با درآمدی بـال  بـر   الزم به ذکر است  .گردیدتبدیل در دنيا ب توریست ذج

ميليـارد دالر در سـال    6/61و  2002ميليارد دالر در سـال   6/52، ، 2006ميليارد دالر در سال 

ایاالت متحده آمریکا در جهان رتبه دوم از به لحاظ درآمدزایی از صنعت گردشگری بعد  ،2002

 (.12باشد ) را دارا می

 :در موارد زیر خالصه نمودتوان  میورزشی بر توسعه شهری را  گردشگریاثرات مهم لذا 

ر موجـب توسـعه   هـا در یـک شـه    ورزشی در جریـان برگـزاری بـازی    تجذب توریس -

 گردد. می غيرهو  ها جاده ها، رستوران ها، هتل هایی نظير اماکن ورزشی، ساخت زیر

صنعت راه و ساختمان  صنایع غذایی، صنایع وابسته به توریسم نظير صنعت هتلداری، -

 گيرد. و صنایع ورزشی در شهرها رونق می

ن راه شـود و از ایـ   مشاغل گونـاگونی ایجـاد مـی    در جریان برگزاری مسابقات ورزشی، -

 یعنی بيکاری را کاهش داد. توان یکی از معضالت مهم می

. یکی از این مورد توجه قرار گيردتواند از زوایای دیگری نيز  ورزشی و توسعه آن می گردشگری

کشورهایی که ميزبان اتباع خارجی از کشورهای مختلف  زوایا امنيت در ابعاد مختلف است.

به لحاظ امنيتی از مصونيت بيشتری برخوردارند. به عبارت المللی  بيندر سطح باشند،  جهان می

امنيت ها و متعاقبا  نمایند در قبال امنيت آن دیگر کشورهایی که اتباع خود را راهی کشوری می

لذا با توجه به همين اثرات مثبت و شگرف گردشگری  ؛دانند خود را مسئول می ،ر ميزبانکشو

در سراسر جهان این پدیده را در ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار  پژوهشگرانورزشی، امروزه 

 دهند. می

در پژوهشی با هدف بررسی گردشگری ورزشی در اسپانيا دریافتند  ،(2005) 1ندوزا و ميرانداا

ترین عامل در جذب گردشگران ورزشی به  مهم ،درصد 3/22های طبيعی با  که عامل جاذبه

درصد و گردش و  24/36های آبی با  مچنين دریافتند که ورزشها ه کشور اسپانيا است. آن

 .(19) از اهميت بيشتری در جذب گردشگران ورزشی برخوردارند ،درصد 52/31روی با  پياده

به مدیریت گردشگری ورزشی در استراليا پرداختند. از  ای مطالعهدر  (2006) 2دری و جاگو

 وارد زیر اشاره نمود:توان به طور خالصه به م نتایج این پژوهش می

گردشگری ورزشی نقش مهمی در اقتصاد ملی و محلی استراليا دارد و همچنين به  -

 ای برای افزایش این نقش برخوردار است. رسد استراليا از توانایی بالقوه نظر می

 شود. سهم گردشگری ورزشی در استراليا ساليانه حدود سه ميليارد دالر برآورد می -

                                                 
1. Andueza & Miranda 
2. Deery & Jago 
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های  اغلب به وسيله بخش ،های ورزش و گردشگری دام از حوزهک در استراليا هر -

شوند. این بدان معنی است که مرجع مشخصی  ای از دولت مدیریت می جداگانه

عهده ندارد و در نتيجه پيشرفت این حوزه به  مسئوليت کلی گردشگری ورزشی را بر

خورد. در استراليا مسئوليت گردشگری بر عهده بخش صنعت  مشکل برمی

این مسئوليت بر عهدة بخش  ،ردشگری و منابع است در حاليکه در مورد ورزشگ

توسعه  ،ارتباطات، تکنولوژی و هنر است و به علت نبود ارتباط بين این دو بخش

 .(20) گردشگری ورزشی دچار مشکل شده است

ک ای به بررسی ميزان اثرگذاری رویدادهای ورزشی کوچ طی مطالعه ،(2011) 1در و همکارانه

ها با مطالعه  بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی منطقه و توسعه گردشگری در آن پرداختند. آن

رویدادهایی از قبيل ماراتون، کمانگيری، فوتبال و شنا پيشنهاد دادند که توجه به رویدادهای 

 .(21) شودتواند موجب تاثيرات پایدار و ماندنی در بهبود وضعيت منطقه  ورزشی کوچک می

( در رساله دوره دکتری خود با توصيف وضعيت موجود و مطلوب صنعت 1322د )فر معين

. در این توسعه این صنعت در کشور دست یابد گردشگری، تالش نمود به الگویی جامع جهت

با استفاده از مصاحبه  پژوهشگریابی پيمایشی بود،  ه به صورت توصيفی و از نوع زمينهک پژوهش

و متخصصان ورزش و گردشگری در رابطه با موضوع توسعه  نامه، نظرات مدیران و پرسش

آوری نمود. بخشی از  صنعت گردشگری ورزشی و وضعيت موجود و مطلوب آن را در کشور جمع

 گردد: به شرح زیر بيان می است با پژوهش حاضر طمرتبکه  نتایج این پژوهش

گانه دخيل در  شتهای ه اهميت مولفه ،از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری و ورزش

های  حمایتـ 1عبارتند از: توسعه گردشگری ورزشی کشور در وضعيت موجود به ترتيب 

سازی و ایجاد انگيزش با  فرهنگـ 2)در مقياس ليکرت(،  02/2سياسی و قانونی با ميانگين 

 بازاریابی با ميانگينـ 4، 96/1ها با ميانگين  ها و ظرفيت شناخت قابليتـ 3، 00/2ميانگين 

و پژوهش با ميانگين  ـ مطالعه6، 93/1سيسات با ميانگين ااماکن و ت ،ها ساخت زیرـ 5، 94/1

و هماهنگی با ميانگين  مدیریتـ 2و  22/1آموزش و تعليم نيروی انسانی با ميانگين ـ 2، 29/1

23/1. 

گانه دخيل در توسعه گردشگری ورزشی  های هشت اهميت مولفه ،از دیدگاه همان کارشناسان

سيسات با ااماکن و ت ،ها ساخت زیرـ 1 :شور در وضعيت مطلوب )آنچه باید باشد( به ترتيبک

با ميانگين ها  ها و ظرفيت شناخت قابليتـ 2ارزشی ليکرت(،  5)در مقياس  32/4ميانگين 

ـ 5، 33/4های سياسی و قانونی با ميانگين  حمایتـ 4، 34/4بازاریابی با ميانگين ـ 3، 35/4

                                                 
1 . Heather et al 
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ـ 2، 22/4و پژوهش با ميانگين  ـ مطالعه6، 29/4يم نيروی انسانی با ميانگين آموزش و تعل

 12/4مدیریت و هماهنگی با ميانگين ـ 2و  24/4سازی و ایجاد انگيزش با ميانگين  فرهنگ

 .(22) باشند می

های  در پژوهشی با هدف بررسی عوامل مهم در کيفيت بسته ،(1329احسانی و همکاران )

های جدید در   وریابيان نمودند که وجود تفریحات شبانه، استفاده از فنگردشگری ورزشی 

های باستانی، وضعيت  برگزاری رویدادها، داشتن هنر موسيقی و معماری غنی، وجود مکان

های  ها، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم، مناسب بودن طبيعت، توجه به سليقه قيمت

رسانی به زبان انگليسی، کسب  زشی، اطالعگردشگران، وجود فرهنگ پذیرش گردشگر ور

اهميت در   وضعيت حمل و نقل مناسب، از عوامل با و اطالعات گردشگری از طریق تلفن همراه

 .(23) شوند های گردشگری ورزشی در ایران محسوب می کيفيت بسته

و  گریگردشهای  های یونسکو، ایران یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر جاذبه بر اساس معيار

 ،های موجود با تمام پتانسيل اما ؛(24های طبيعی است ) پنجمين کشور جهان به لحاظ جاذبه

رتبه هشتاد  ،آمد ارزی گردشگری ایران از لحاظ پذیرش گردشگر دارای رتبه هفتادم و از نظر در

سهم گردشگری کشور از توليد ناخالص ملی همچنين  .(25) باشد و نهم را در جهان دارا می

( که در این بين احتماال سهم 1ژنينگبه نقل از  ؛(16) 1322درصد است )صمدی،  1/0ابر بر

برآورد این موضوع در حالی است که  (.16درصد برسد ) 001/0گردشگری ورزشی به کمتر از 

 .(22) ر باالتر از درآمد فروش نفت استآمد ارزی ایران از گردشگری بسيا استعداد در گردد می

گری ورزشی، مدیران تا حدودی به درک از منافع چشمگير توسعه این صنعت گردش مبحثدر 

سند همکاری متقابل بين کميته ملی المپيک ایران و  ااخيراند تا جایی که  در ایران رسيده

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در راستای توسعه پایدار گردشگری ورزشی منعقد شده 

لی المپيک ایران تشکيل شده که در این رابطه عمل است و البته کميسيونی در کميته م

ساالنه ميزبان  1322اساس برنامه چهارم توسعه، کشور ایران باید تا پایان سال  برکند.  می

 20به رقمی معادل  2024رقمی که باید تا پایان سال  .ه باشدبودميليون گردشگر  5حداقل 

ای از  ز این ذکر گردید بخش عمدههمانطور که پيش ا .(16) ميليون نفر در سال برسد

آید که تا چه ميزان  لذا این سوال پيش می ؛دهند گردشگران را گردشگران ورزشی تشکيل می

  سازها، امکانات و تجهيزات زیربنایی ورزشی و غير و ساختهای فرهنگی، اجتماعی،  زیرساخت

 ؟خارجی به ایران فراهم گردیده استورزشی برای جذب گردشگران ورزشی 

در رسانی بهينه  خدمت کهگردد  صنعت خدماتی محسوب مییک  ،صنعت گردشگری ورزشی

                                                 
1. Jenning 
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کيفيت بهينه خدمات گردشگری ورزشی در شهرها  لذا ؛باشد آن دارای اهميت خاصی می

عالوه  (.25)گردد  گردشگران ورزشیمندی و تمایل به بازگشت مجدد  تواند موجب رضایت می

ها و سایر  راه ها، آزاد ها، رستوران وجود هتلی دیگر همچون مواردخدمات گردشگری ورزشی بر 

طبيعی و مراکز تفریحی، از جمله   های طبيعی و غير وجود جاذبهخدمات شهری مناسب، 

ها و  مندی آن د موجب جذب بيشتر گردشگران ورزشی، رضایتنتوان که می هستندمواردی 

 .گردندها  تمایل به بازگشت مجدد آن

یافتگی شهرهای  ه به تحليل و مقایسه ميزان توسعهوهش تالش بر آن است کلذا در این پژ

باشند( بر اساس عوامل جذب  المللی ورزشی در کشور می کشور )که غالبا ميزبان رویدادهای بين

تواند  و جزئيات پيرامون آن می مسئلهسنجش این  گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود.

به دنبال و طرف نمودن نقاط ضعف  در جهت برمدیران و مسئوالن اطالعات مفيدی را در اختيار 

 قرار دهد. کشورتوسعه گردشگری ورزشی در  آن
 

 پژوهشروش 
آوری  کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصيفی است که جمع ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

 اطالعات آن به صورت پيمایشی انجام پذیرفته است.

مطالعات  سایی عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی، بهشنامنظور به اولين گام در 

پس از  .اقدام گردیدهای معتبر  ای و جستجو در منابع علمی از جمله مقاالت و کتاب کتابخانه

این عوامل تایيد )برخی حذف و  ،مصاحبه با اساتيد برجسته و آگاه به حيطه پژوهشآن با 

فرهنگی عوامل  ـ2عوامل زیرساختی،  ـ1 :گروه و در چهار ها اضافه گردیدند( برخی دیگر به آن

طبيعی   های طبيعی و غير ـ عوامل جاذبه4مدیریتی و سازمانی و  ـ عوامل3و اجتماعی، 

سازماندهی گردیدند. الزم به ذکر است که برخی از عوامل جذب همانند عوامل سياسی که برای 

اساس عوامل  سپس بردیدند. شهرهای مختلف شرایط یکسانی را داشتند به طور کلی حذف گر

 طراحی و در اختيار سوال 19ای با تعداد  نامه پرسش ،تعيين شده و بر مبنای طيف ليکرت

نشان  ،22/0آلفای کرونباخ معادل گردشگران ورزشی خارجی در شهرهای منتخب قرار گرفت. 

س نظرات و از آنجایی که سواالت آن بر اسا داشتنامه طراحی شده  از پایایی مطلوب پرسش

نامه نيز قابل قبول  کارشناسان تعيين و به تایيد نهایی رسيد، روایی صوری و محتوایی پرسش

انگليسی و عربی ترجمه و در  دو زبانبه  ،نامه مذکور پس از انجام کليه مراحل پرسشباشد.  می

 قرار گرفت.جهت پاسخگویی اختيار افراد نمونه 
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ها از روش  ها به منظور تجزیه و تحليل آن نامه رسشهای مستخرج از پ آوری داده پس از جمع

های  ترین روش روش تحليل تاکسونومی یکی از مهم گردید.استفاده  1تاکسونومی عددی

باشد که به طور گسترده در علم جغرافيا مطرح شده  یافتگی می بندی مناطق از نظر توسعه درجه

 1950، در سال شد پيشنهاد 1263 در سال 2این روش برای نخستين بار توسط آدنسون است.

ای برای  به عنوان وسيله 1962و در سال یافت دانان لهستانی بسط  توسط گروهی از ریاضی

از مدرسه  3یافتگی بين ملل مختلف توسط پروفسور هلوینگ بندی توسعه بندی و درجه طبقه

های مختلف در علوم  بندی آناليز تاکسونومی برای طبقه(. 26عالی اقتصاد در یونسکو مطرح شد )

یک روش عالی  ،گوناگون کاربرد دارد که نوع خار آن تاکسونومی عددی است. این روش

و همچنين روشی است که  آید به شمار میبندی و مقایسه مناطق مختلف  بندی، طبقه درجه

همگن تقسيم کرده، مقياس قابل قبولی برای  های کم و بيش مجموعه ای را به زیر مجموعه

 (.22دهد ) ریزان قرار می در اختيار برنامه مناطقیافتگی  ميزان توسعه بررسی

باشد  نتيجه نهایی می به های حل یک مسئله برای رسيدن مراحل ذیل به ترتيب بيانگر گام

(22:) 

با توجه به هدف موضوع مورد نظر و تعيين  مناطقمرحله اول: مشخص نمودن  -

 های مختلف جهت انتخاب مناطق خصشا

 ( و محاسبه ميانگين و انحراف معيار.m×nها ) دوم: تشکيل ماتریس داده مرحله -

 های ماتریس به دست آمده.  سازی داده مرحله سوم: نرمال -

 ها و تشکيل ماتریس فواصل مرکب. مرحله چهارم: تعيين فاصله مرکب بين گزینه -

گزینه را از دیگر توان فاصله )اختالف( هر  می Zدر این مرحله با داشتن ماتریس استاندارد 

ها به دست آورد و با استفاده از رابطه زیر فاصله بين دو  یک از شاخص ها به نسبت هر گزینه

 را تعيين نمود: yو  xگزینه 

 

 

 گردد. ها با یکدیگر ماتریسی به نام ماتریس فواصل مرکب تشکيل می با تعيين اختالف گزینه

 ترین فاصله. مرحله پنجم: تعيين کوتاه -

مرحله پس از محاسبه فواصل مرکب، کمترین ميزان فاصله هر سطر از ماتریس تعيين  در این

در  و دست آمدهه ها ب ها و انحراف معيار آن گردد. سپس ميانگين هر کدام از فاصله گزینه می

                                                 
1. Numerical Taxonomy  
2. Adenson 
3. Helving 
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ترین فاصله نيز پيموده  شوند. همين مسير برای کوتاه فواصل مرکب گنجانده می ،انتهای ماتریس

 شود. می

 ها(. سازی گزینه ها )همگن له ششم: تحدید گزینهمرح -

های بسيار بيشتر و یا کمتر از سایر  ممکن است واحدهایی وجود داشته باشند که دارای فاصله

های ناهمگن از مجموعه حذف شوند. برای انجام این کار حد باال  لذا باید گزینه ؛دنها باش گزینه

 آیند: می و پایين با استفاده از روابط زیر به دست

 

 

 

 

 

که خارج از این  یهای گزینه و های بين حد باال و پایين هماهنگ بوده rdدر این صورت 

های  ها بدون گزینه محدوده تعيين شده قرار بگيرند، باید حذف شوند. مجددا ماتریس داده

 شوند. مراحل تکرار می شده و حذف شده تشکيل

 .(Cio)ها  هيين الگو یا سرمشق )پيشرو( گزینمرحله هفتم: تع -

 ،آل از ایده ترآل را به دست آورده، فاصله کم ها از مقدار ایده یک از گزینه در این مرحله فاصله هر

یافتگی آن گزینه  بيانگر عدم توسعه ،یافتگی )وضعيت مناسب( و فاصله زیاد نمایانگر توسعه

 آید: دست میه )توسعه( از رابطه زیر ب ها یعنی الگو یا سرمشق گزینه ؛باشد می
 

 

 ها آن یافتگی ميزان توسعهمناطق بر اساس بندی  بندی یا رتبه مرحله هشتم: درجه -

(Fi). 

( بر اساس روابط زیر Fiها ) یافتگی و وضعيت گزینه در آخرین مرحله به تعيين درجه توسعه

 شود: پرداخته می

 

 

حد : Co و منطقهسرمشق توسعه هر : Cio ،مناطقگی یافت درجه توسعه: Fi که در این روابط،

 باشند.  باالی توسعه می

Fi  دارد. منطقهیافتگی )وضعيت نامناسب(  نزدیکتر باشد نشان از عدم توسعه 1هر قدر به 

: ( ) 2r r drup Limit O d    

: ( ) 2r r drdown Limit O d    
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اساس معيارهای تعریف شده توسط  بندی مناطق مختلف بر این روش غالبا به منظور اولویت

به منظور که ( 1390)مسعود، معززی مهر طهران و شبيری مانند ه ؛رود به کار می پژوهشگر

 ددناز این روش استفاده نمو های استان اصفهان نيافتگی شهرستان تعيين ميزان درجه توسعه

یافتگی  )تعيين ميزان درجه توسعه وهش نيز به دليل وجود شرایط الزمدر این پژلذا  ؛(22)

ها از  ، به منظور تحليل دادهشی خارجی(جذب گردشگران ورز عواملمناطق بر اساس 

 کسونومی عددی استفاده گردید.تا

 محدوده و نمونه آماری پژوهش

تهران، اصفهان، مشهد، اروميه و کيش در این پژوهش سعی بر آن است که به مقایسه پنج شهر 

شود. دالیل انتخاب این پنج شهر  پرداخته بر اساس عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی

 گردد: مورد ذیل خالصه می سهی پژوهش در برا

آیند که ساليانه ميزبان  ایران به شمار میاز ی یشهرهاشهرهای مذکور از جمله  -1

 المللی هستند. در سطوح مختلف بينورزشی مسابقه رویداد و  ینچند

این شهرها به لحاظ موقعيت جغرافيایی در ایران متفاوتند، بدین معنی که از مناطق  -2

 شهری به نمایندگی انتخاب گردیده است.  ،مختلف کشور

های  ، جاذبهو سنن فرهنگسعی شده است شهرهایی انتخاب گردند که به لحاظ  -3

با یکدیگر ، آثار باستانی، بافت شهری و سایر موارد دیگر طبيعی و غير طبيعی

نظرات در  به طور مستقيم توانست داشته باشند. این موضوع می هایی تفاوت

 وت عمده ایجاد نماید.گردشگران تفا

گردند، پس از تعيين  ان ورزشی خارجی که وارد ایران میبه منظور تعيين حجم نمونه گردشگر

 انتخاب گردیدند.نفر  160تعداد  ،نمونهواریانس جامعه، با استفاده از فرمول تعيين حجم 
 

 

 

که غالبا برابر  (dاز )آزمایشی باید مقدار اشتباه مج  های غير برای تعيين حجم نمونه در پژوهش

مقدار  Z ،باشند را تعيين نمود. در این فرمول می 95/0و ضریب اطمينان که غالبا برابر  05/0

1نرمال است که با توجه به ضریب اطمينان    معادل 95/0در شرایط سطح اطمينان ،

نه برای کليه گردشگران ورزشی پس از تعيين حجم نمو .(29) شود در نظر گرفته می 96/1

160نفر ) 32خارجی، تعداد 

5
( به عنوان نمونه مطالعاتی برای هر یک از شهرهای منتخب 

گردیدند،  گزینش گردیدند. از آنجایی که تمامی گردشگران ورزشی خارجی وارد این شهرها نمی

2 2 2 2

2 2

1.96 0.322
159.32 160

0.05

Z S
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لذا این تعداد  ؛ی نمونه برای هر شهر استنفر بيشتر از مقدار واقع 32به طور مسلم تعداد 

نامه و ترجمه  پس از طراحی پرسش در نهایت تواند برآوردی مناسب از جامعه را ارائه دهد. می

ورزشی المللی  ی مسابقات بينزمان و مکان برگزارزبان، تعيين حجم نمونه و اطالع از  دوآن به 

در ميان هر دو گيری افراد در دسترس  مونهها به صورت ن نامه پرسشدر شهرهای مورد مطالعه، 

 آوری گردیدند. توزیع و جمعفعال   نوع گردشگران ورزشی خارجی فعال و غير
 

 نتایج
عوامل فرهنگی و ـ 1 :عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی در چهار گروهبيانگر  2 شکل

طبيعی   غيرهای طبيعی و  جاذبهـ 4سازمانی و  و مدیریتیـ 3ساختی، زیرـ 2اجتماعی، 

 باشد. می
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عوامل فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی، مدیریتی و عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی در چهار گروه  ـ2 شکل

 سازمانی و جاذبه های طبيعی و غير طبيعی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 باشد. ماری پژوهش میشناختی نمونه آ بيانگر اطالعات توصيفی و جمعيتنيز  -1شکل 
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 شناختی گروه نمونه های توصيفی و جمعيت ویژگی ـ1جدول
 ویژگی

 

 

 

 شهر

 سن نوع گردشگری جنسيت

 )سال(

سابقه حضور 

 قبلی در ایران

 تحصيالت

رد
 م
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 5 10 14 3 24 2 2 22 3 2 25 0 32 تهران

 4 5 21 2 22 5 3 20 9 4 22 4 22 کيش

 2 10 4 11 21 11 2 20 4 2 24 0 32 اروميه

 3 11 12 0 30 2 2 20 5 9 23 0 32 اصفهان

 4 13 3 12 24 2 2 22 2 0 32 6 26 مشهد

مجموع 

 )تعداد(

150 10 132 22 29 104 22 34 126 22 60 49 23 

مجموع 

)درصد

) 

2/

93 

2/6  5/

22 

5/

12 

1/

12 

65 9/

16 

2/

21 

2/

22 

5/

12 

5/32  6/

30 

4/

14 

 

پس از ارائه نمودار عوامل جذب و همچنين اطالعات توصيفی افراد مورد مطالعه، اطالعات به 

در این مرحله در مورد عوامل  گيرند. ها مورد تجزیه و تحليل قرار می نامه دست آمده از پرسش

ها، مراحل تجزیه و تحليل اطالعات به وسيله روش تاکسونومی عددی گام  ساخت وط به زیرمرب

 گردد. به بيان نتيجه نهایی بسنده می ،شود و در مورد دیگر عوامل به گام توضيح داده می

 با عواملدر ارتباط  ها نامه های مستخرج از پرسش بيانگر ماتریس نرمال داده 2جدول 

 ساختی است. زیر
 

                                                                                                                اه ساخت ط به زیروبها برای عوامل مر ریس نرمال دادهمات ـ2دولج

B6 B5 B4 B3 B2 B1 

 معيار    

       

  شهر

436/0  5322/0  4992/0-  1524/0  6423/0-  6626/0- هرانت   

0043/0  2141/0  2919/0  561/0  5226/0-  0242/1-  اصفهان 

1915/1  9222/0  2222/1  4294/1  931/1  1252/1  کيش 

2303/1-  6126/1-  1033/0  0535/1-  0139/0  6626/0-  اروميه 

1926/0  2013/0-  6122/1-  1544/1-  212/0-  2442/1  مشهد 

1915/1  9222/0  2222/1  4294/1  931/1  2442/1 مقدار  

یده آلا  
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گردد که در  ها ایجاد می پس از این مرحله، ماتریس فواصل مرکب بر اساس ماتریس نرمال داده

 ارائه شده است. 3جدول 
 

  ماتریس فواصل مرکب بر اساس عوامل زیرساختی ـ3 جدول
dr تهران اصفهان کيش اروميه مشهد  

5022/1  2652/2  4622/3  9435/3  5022/1  تهران 0 

5022/1  0659/4  5295/3  2266/3  0 5022/1  اصفهان 

2266/3  026/5  5345/5  0 2266/3  9435/3  کيش 

4622/3  4212/3  0 5345/5  5295/3  4622/3  اروميه 

2652/2  0 4212/3  026/5  0659/4  2652/2  مشهد 
 

2.6153rd(، از آنجا که 3)جدول  بر اساس ماتریس فواصل مرکب  0.9461 وrd  

)باشند،  می ) 4.5076rO    و( ) 0.7230rO   .پس از اطمينان کامل خواهند شد 

ن گردد، به تعييمشاهده می 4مرحله همانطور که در جدول  ها، در آخرینبودن گزینهاز همگن

ای مورد مطالعه بر بندی شهره اولویت در نهایتیافتگی و  سرمشق توسعه، ميزان درجه توسعه

 شود. ساختی پرداخته می اساس عوامل زیر
 

 بندی نهایی شهرهای مورد مطالعه بر اساس عوامل زیرساختی اولویت ـ4 جدول

  Fi Cio رتبه

3 5265/0  9265/3  تهران 

2 4991/0  2692/3  اصفهان 

1 0092/0  0696/0  کيش 

5 2359/0  552/5  اروميه 

4 6234/0  0256/5  مشهد 
 

نسبت به سایر شهرهای شهر کيش  ،عوامل زیرساختیو  4نتایج حاصل از جدول بر اساس لذا 

 .تری قرار دارد در وضعيت مناسبمورد مطالعه 

بندی شهرهای مورد مطالعه بر اساس هر یک از عوامل مدیریتی و  نيز بيانگر اولویت 5جدول 

طبيعی و همچنين   و غيرهای طبيعی  عوامل مربوط به جاذبه ،اجتماعی ،سازمانی، فرهنگی

 باشد.  بندی نهایی شهرها می اولویت
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های  جاذبه ،بندی شهرهای مورد مطالعه بر اساس عوامل مدیریتی و سازمانی، فرهنگی و اجتماعی اولویت ـ5جدول

 بر اساس مجموع عوامل بندی  طبيعی و غير طبيعی و همچنين اولویت
 معيار     سازمانی عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی

        

 Rank Fi Cio A3 A2 A1 Rank Fi Cio C5 C4 C3 C2 C1 شهر

 تهران -22/0 29/0 -52/1 -20/0 -60/1 12/5 93/0 5 49/0 -20/0 -50/0 62/2 49/0 4

 اصفهان -45/1 -29/0 05/0 -04/1 13/1 34/4 22/0 4 -49/1 -65/1 -34/1 02/5 92/0 5

 کيش 32/1 -26/1 44/1 20/0 23/0 09/3 55/0 3 53/1 66/0 43/1 66/0 12/0 1

 اروميه 22/0 12/1 -52/0 61/1 -64/0 22/2 51/0 2 -09/0 33/1 -43/0 46/2 45/0 2

 مشهد 69/0 59/0 56/0 -52/0 22/0 65/2 42/0 1 -44/0 -14/0 -25/0 52/2 46/0 3

 معيار     طبيعی های طبيعی و غير عوامل مربوط به جاذبه بندی نهایی اولویت

       

 FR AVE RD RC RB RA Rank Fi Cio D5 D4 D3 D2 D1 شهر

 تهران -20/0 -64/0 26/0 -39/0 -03/0 55/3 61/0 4 4 3 5 4 4 5

 اصفهان 36/1 20/1 55/0 31/1 -03/0 14/1 20/0 1 5 2 4 1 3 3

 کيش -24/1 30/0 92/0 99/0 25/0 22/2 42/0 2 1 1 3 2 25/1 1

 اروميه -26/0 23/0 -91/1 -32/1 -20/1 13/5 22/0 5 2 5 2 5 5/3 4

 مشهد 94/0 -59/1 11/0 -53/0 02/1 42/3 60/0 3 3 4 1 3 25/2 2
 

به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی،   شهر مشهد، 5بر اساس نتيجه نهایی حاصل از جدول 

عوامل فرهنگی و اجتماعی و و به لحاظ  های طبيعی و غير طبيعی به لحاظ جاذبه شهر اصفهان

تری نسبت به سایر شهرهای مورد  همچنين مجموع عوامل، شهر کيش در وضعيت مناسب

 مطالعه قرار دارد.
 

 گیری بحث و نتیجه
های الزم جهت جذب گردشگران خـارجی و توسـعه صـنعت گردشـگری در      امروزه ایجاد زمينه

چرا که این موضـوع    ؛آید ه به شمار میبسياری از کشورهای جهان به عنوان یکی از مسائل عمد

در این ميان گردشـگری ورزشـی    واند موجب رشد و توسعه کشور گردد کهت در ابعاد مختلف می

در ایـن  گـردد.   های صـنعت گردشـگری محسـوب مـی     مجموعه ترین و کاراترین زیر یکی از مهم

ترین شهرهای کشور  صلییران که به عنوان تعدادی از اکه شهرهایی از ا بودپژوهش سعی بر آن 

المللی می گردنـد، بـه لحـاظ عوامـل جـذب       ينکه ميزبان مسابقات ورزشی در سطوح مختلف ب

در اولين مرحله با نگاهی اجمالی بـه جـدول    گردشگر ورزشی خارجی مورد سنجش قرار گيرند.

شـند  با ردند از نوع فعال مـی گ یران میگردد که غالب گردشگران ورزشی که وارد ا مشخص می 1

در معموال د نپذیر دليل عمده دارد. رویدادهای ورزشی که در ایران انجام می یککه این موضوع 
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عـدم وجـود    د.نفعـال باشـ    غير ورزشی کننده گردشگران باشند که جذب سطحی از کيفيت نمی

تـرین دالیـل بـرای ایـن      یکـی از اساسـی   ،المللـی  های ورزشی در سطح مسابقات بين ساخت زیر

سـات  هـا و تاسي  هـا، سـالن   المللی نيازمند ورزشـگاه  برگزاری رویدادهای بزرگ بين. موضوع است

هـای   برگزاری رویدادهایی همانند المپيک و یـا بـازی  این بنابر ؛المللی است شی در سطح بينورز

نيـاز بـه    ال خواهنـد بـود،  فعـ  عظيمی از گردشگران ورزشـی غيـر   کننده سيل که جذب آسيایی

 پژوهشبر اساس  کهدارد های ورزشی  توسعه زیرساختدر حوزه  گيریچشمهای  گذاری سرمایه

و بـر اسـاس پـژوهش    ( 12)بازگشت سرمایه در آن بسيار سـریع   (2009) 1کازیماتی و داوسون

   .(12) باشند میچندگانه، چشمگير و پایدار  هایی همانند المپيک منافع بازی (2003کازیماتی )

چرا کـه بـر    ؛باشد های ورزشی مناسب در ایران می ساختید عدم وجود زیروپژوهش حاضر نيز م

در تمـامی  هـای ورزشـی    ميانگين نظرات گردشگران نسبت به زیرساختغالب ، 2اساس جدول 

ارزیـابی   نگينتـر از سـطح ميـا    پـایين  (مسابقهشهرهای مورد مطالعه )در هر دو بخش تمرین و 

های ورزشی هم به لحاظ کمـی و هـم    خترسد توسعه زیرسا با این وجود به نظر میلذا  ؛اند شده

آید که ایـن   ثر در توسعه گردشگری ورزشی به شمار میوهای م ترین گام از مهم ،به لحاظ کيفی

( 2003) 3هيگـام و هيـن    ( و همچنـين 30) (2001) 2گرایتون و هنری های موضوع در پژوهش

تاثير بـه سـزایی در    ،ورزشیهای  از طرفی توسعه زیرساخت .(31) اند نيز مورد تاکيد قرار گرفته

 ره شهرهای کشور نيز خواهند داشت.بهبود چه

یکـی از عوامـل    ،برخورداری کشور ميزبان از فاکتورهای مدیریتی مناسب در برگزاری مسـابقات 

بسـياری از  از  کـه شـود   زیرا این موضوع موجب مـی  ؛باشد جذب گردشگران ورزشی خارجی می

سـاله ورزشـکاران بـرای کسـب عنـوان،       جـه تـالش چنـدین   ها جلوگيری شود و در نتي ناعدالتی

در کنـار اصـالح سـاختار    ورزشـی  دانـش مـدیران   رسـانی   روز ارتقا و بـه  بنابراین ؛نتيجه نماند بی

 تواند گامی اساسی در توسعه گردشگری ورزشی کشور به شـمار آیـد.   سازمانی ورزش کشور می

ميزبـان   شـهرهای دارد کـه   ن مـی بيـا بـر اسـاس ميـانگين نظـرات گردشـگران       5نتایج جدول 

در حال حاضـر بـه لحـاظ عوامـل مـدیریتی و سـازماندهی در       گردشگران ورزشی مورد مطالعه، 

 وضعيت مناسبی قرار ندارند.

ها در مواردی  فعال، ایجاد انگيزه در آن   از دیگر عوامل عمده برای جذب گردشگران ورزشی غير

نواز، آثار باستانی و مذهبی،  طبيعت زیبا و چشمهمانند  ؛به جز رویدادها و مسابقات ورزشی

                                                 
1.Kasimati & Dawson 
2. Gratton & Henry 
3. Higham & Hinch 
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های  اقامتگاهرستوران و همچنين  و های ویژه و سنتی ها و جشنواره مراکز تفریحی جذاب، جشن

هایی  سياحت و سير ،ورزشی گردشگری در توجه  قابل مسئله. (32-35) باشد می منحصر به فرد

 موارد این پذیرد. ای محلی و غيره صورت میه ها، بازی ها، جشنواره جشن تماشای برای که است

 گيرند، می شکل فرهنگی حتی و اقليمی شرایط به توجه با و استان متفاوت و شهر هر در که

، ميانگين 5بر اساس جدول  .دنکن خود جذب تماشای برای را زیادی گردشگران توانند می

همچنين طبيعت زیبا و های باستانی، مذهبی و دیدنی و  نظرات گردشگران در مورد مکان

نشان از پتانسيل شهرهای  ،که این موضوعغالبا باالتر از حد متوسط ارزیابی شدند  ،مناظر بدیع

نياز به تبليغات و  ،ولی استفاده از این پتانسيل ؛گردشگران خارجی دارد ایران برای جذب

های  ر مورد جاذبهید این موضوع است که دوم 5المللی دارد. جدول  رسانی در سطوح بين اطالع

تبليغات مناسبی انجام  گردشگری موجود حتی در زمان اقامت گردشگران در داخل شهرها

نيز تاکيد شده است، تبليغات ( 2003هيگام و هين  )لذا همانطور که در پژوهش  ؛پذیرد نمی

 تواند گامی های گردشگری می رسانی از جاذبه المللی و اطالع گسترده و مناسب در سطح بين

 .(31) فعال باشد غيرورزشی اساسی در جذب گردشگران ورزشی به خصور گردشگران 

کلی از نوع رفتار  در یک نگاهدهد که گردشگران ورزشی خارجی  نشان می 5جدول همچنين 

باشند. این مسئله در مورد شهرهایی که  ا دارا میمردم ایران در قبال خودشان رضایت نسبی ر

بنابراین  ؛مسابقات فوتبال صورت نپذیرفته است، بسيار مشهودتر است ها در گيری در آن نمونه

در قبال  ،که تماشاگران ورزشی ما در جریان مسابقات فوتبال گرفتتوان این نتيجه را  می

  دهند. ی خود رفتار مناسبی را ارائه نمیميهمانان خارج

 نیاجه بازار از ایران سهم توسعه، چهارم برنامه و کشور ساله 20 انداز چشم سند اساس بر

 ميليون 20درصد از گردشگران خارجی ) 1/5، 1404صنعت گردشگری در افق 

گذاری شده است و برای رسيدن به  از درآمد صنعت گردشگری جهانی هدفدرصد  2نفر( و  

درصد تعيين  30 ،هدف مذکور، نرخ رشد ساالنه گردشگری در طول برنامه چهارم توسعه

ای که بر  ( طی مطالعه1324پور ) قاسمی و پارسیا توجه به این موضوع (. ب13گردیده است )

روی گردشگری ورزشی ایران انجام دادند، بيان نمودند که به منظور افزایش نرخ رشد 

به های بالقوه را  گردشگری ورزشی در ایران و سهيم شدن در سود جهانی آن، باید فرصت

ریزی صحيح و آگاهانه و تغيير نگرش  برنامه ،برای آنکار  ترین راه بالفعل تبدیل نمود که مهم

تنها یک  ،. به هر حال توسعه گردشگری ورزشی در ایران(36) صرفا ورزشی به این پدیده است

های  چرا که اثرات آن در زمينه ؛طلبد جانبه را می  موضوع ورزشی نيست و یک عزم ملی و همه

 مختلف قابل تصور است.
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گردد که  اتی نيز با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ارائه میپيشنهاداساس همين بر 

 ثر باشند:وتوانند در جهت توسعه گردشگری ورزشی در کشور م می

تدوین  توان را می ترین گام در جهت توسعه گردشگری ورزش کشور اولين و مهم -

اسب های من مدت و ایجاد زیرساخت اندازهای بلند استراتژی دقيق آن بر اساس چشم

 برای عملی نمودن آن دانست.

گيری در  واحد و مدیریت مستقل برای تصميم تالش در جهت تعيين یک متولی -

های ورزشی و گردشگری  سازمانبخش صنعت گردشگری ورزشی کشور با همکاری 

ایجاد هماهنگی و همنوایی در همين راستا  ثر باشد.وهای م تواند از گام کشور نيز می

های دخيل در صنعت گردشگری  دشگری و ورزشی و سایر سازمانهای گر بين سازمان

ها، صدا و سيما  ها و شهرداری از جمله سازمان منابع طبيعی، استانداریورزشی کشور 

 اهميت دانست. توان بسيار پر ها را نيز می  و دانشگاه

ها و سایر تاسيسات  ها، سالن گذاری در جهت توسعه کمی و کيفی ورزشگاه سرمایه -

های موجود در جهت توسعه گردشگری ورزشی در  ترین گام تواند از مهم شی میورز

المللی در  تواند ميزبان رویدادهای بين ایران باشد. اگر این موضوع تحقق یابد ایران می

فعال و فعال ورزشی بسياری را   سطح کالن باشد و به واسطه آن گردشگران غير

 جذب نماید.

های طبيعی و  ذب گردشگران خارجی به لحاظ جاذبهج ایران پتانسيل بسياری برای -

استفاده از این پتانسيل نيازمند تبليغات گسترده در سطح ولی  ؛طبيعی دارد  غير

 المللی است. بين

 همراه است،ایران  با ميزبانیالمللی که  تبليغات گسترده برای رویدادهای ورزشی بين -

 .باشدهای بيشتری به کشور  تيم وجذب ورزشکاران عاملی مهم در تواند  می

باشند باید پيش از انجام  المللی می هایی بين هایی که ميزبان رقابت شهرها و باشگاه -

نکات اخالقی را از طرق مختلف همانند کانون هواداران به تماشاگران  ،مسابقات

ارای حساسيت باالیی یادآوری نمایند. این موضوع در مورد مسابقات فوتبال که د

 .اهميت داردها  بيشتر از سایر رشته باشند می

المللی ورزشی در بين  تالش در جهت چرخش منظم ميزبانی رویدادها و مسابقات بين -

های گردشگری در  تواند موجب ارتقا یکسان زیرساخت شهرهای مختلف کشور می

ماندگی بسياری از شهرها در این حوزه  بدین واسطه از عقب تمامی شهرها شود که

 لوگيری نمود.توان ج می
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