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 مقدمه

که  شود می محسوب یکنون یایدر دن مهمبزرگ و  یعاز صنا یکی یزن و ورزش استصنعت جهان  ینتر بزرگ یگردشگر

 هر. آمده است وجودبه یورزش یمدرن به نام صنعت گردشگر یخدمات یعصنا یزترینانگ شگفتاز  یکی ها آن یقاز تلف

 است حاضر قرن مهم های یدهپد از یکی گردشگری و روند یم مسافرت به جهان جمعیت هشتم یک به نزدیک سال

انسان محسوب  یاصل یازهاین زا یکیگذران اوقات فراغت  منظور به یژهو به یصنعت گردشگر(. 11: 1911 ،باشیرکز)

شود یبشر محسوب م یختار یزآمصلح ییجا هجاب ،جهان یتدرصد جمع 11 یصبا تخص یدهپد ینا که یطور به ؛دوش می

 یلتبد یجهان سطح در یاقتصاد-یاجتماع ای یدهپد به صنعت، یک از فراتر گردشگری(. 11: 1931،دیگران وپور طالب)

 آثارکنندة یجادا و یاقتصاد مولد عنوان به برجسته ینقش صنعت ینا که یا گونه به؛ (Emery, 0202: 042) است شده

 یلکشورها تبد توسعة یبرا یدیکل ابزار به امروزهو  داشته مختلف جوامع در محیطی یستز و یفرهنگ ی،اجتماع یاسی،س

براساس گزارش .  Mohammed, 0206: 3)؛11: 1919 هنرور، ؛191: 1931 ،دیگران و یخاکسار) است شده

 & Juan) دشو نمی گردشگری رشد سببلزوماً  اقتصادی رشد اما ،شود می اقتصادی رشد سبب گردشگری ،پژوهشگران

Wiston, 0202102) .در آن المللی ینب یداتعاکه  است جهان ییشکوفا حالدر و مهم یها بخش از یکی یگردشگر 

 از یگردشگر یداتعا که یطور به ؛است یافته یشافزا درصد 11 از یشب جهان سراسر در یکمو یستب سدة اول دهة طول

 در یگردشگر ،ینهمچن. است یافته افزایش 1111 سال در دالر یلیاردم 1111 از یشب به 1111 سال در دالر یلیاردم 111

 World Tourism)است  داده اختصاص خود به را جهان 1یمل ناخالص یدتول از درصد 9/11 ،1111 سال

Organization, 1111). سال این در صنعت این رشد گردشگری جهانی سازمان 1112 گزارش اساسبر ،راستا همین در 

 محل از صادرات درآمد مجموع گردشگری، جهانی سازمان جدید گزارش اساسبر و است بوده درصد 1/2 برابر

 گوناگون مقاصد در خارجی گردشگران از حاصل درآمد و رسید دالر تریلیون 2/1 به 1119 سال در خارجی، گردشگری

 به 1119 سال در کاالها و خدمات دیگر و خرید سرگرمی، نوشیدنی، و غذا سکونتگاه، شامل جهان سطح در گردشگری

 (.World Tourism Organization, 0206) است یافته ارتقا دالر میلیارد 1113 تخمینی رقم

 یابانتمرکز بازار در یورزش یدادهایرو یزبانیم. دارند یورزش گردشگران یشافزا در یمهم نقش یورزش یدادهایرو

. است شده تبدیل -ها آن یگردشگر محصوالت یزتما و یزبانم جامعة یرتصو یشافزا منظور به -راهبرد یک به مقصد

 از یاریبس(. Cho and kwang, 0206: 35) ندردا همراه به یزبانم یبرا یادیز یاقتصاد منافع یورزش یدادهایرو

 اقتصاد یقطر از را خود اقتصاد از یمیعظ بخش دارند، یورزش یگردشگر زمینة در یمناسب یطکه شرا ییکشورها

 راهبرد یک گردشگری ترویج جنوبی، آفریقای در .(Assadi & Esfahani, 0229103) کنند یم اداره یورزش یگردشگر

 عنوان به گردشگری ةتوسع .شود می منجر فقر کاهش و اجتماعی توسعة اقتصادی، رشد به که است شده شناخته کلیدی

 جهانی جام میزبانی با کشور این. رسید تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادالنه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک

 یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111

(Ramukumba et al., 0202: 62). یکشورها اقتصادی توسعة برای مدلی عنوان به ورزشی گردشگری انواع 

 در گردشگری جهانی سازمان گزارش اساسبر .(Sarah et al., 0205: 032) است شده مطرح توسعه درحال و پیشرفته

 جام دورة بیستمین مسابقات یبرگزار را آن دلیل توان یم که است یافته افزایش برزیل گردشگری رشد نرخ، 1111 سال

 .(World Tourism Organization, 0204) دانست کشور این در 1111 ریو المپیک و جهانی

 یبندرده 1«مقصد» یدهند که با نام تجاریرا ارائه م یو خدمات گردشگر یداتاز تول یبیترک یگردشگر یمقصدها

                                                                                                                                                                          
0. Gross Domestic Product (GDP) 

0. Brand 

http://www.inderscience.com/dev/search/index.php?action=basic&wf=author&year1=1992&year2=2012&o=2&q=Mohammed%20I.%20Eraqi
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دانست  ینام تجار یک یرا در صنعت گردشگر اصفهانتان استوان یم ،ینبنابرا؛ (Hsu et al., 0229: 022)شوند یم

 .مختلف آن است یهاالشهرستان، کا ینداخل ا ةشد یفتعر یهاکه جاذبه

 توسعةورزش و  ینب یدارامثبت و معن ةرابط داد گزارش ساله 11 بلندمدت تحقیق یک نتایج در( 1111)  کاترینا

 یا شوند یم محسوب منطقه و کشور یک سنت که ییها ورزش است داده نشان تحقیقات نتایج. دارد وجود یگردشگر

 ورزش دلیل به گلستان استان ایران در ،لامث برای ؛کنند می جلب گردشگر یادیز تعداد دارند، ورزشی خاص های مکان

 نتایج .است بوده موفق ورزشی گردشگران جذب در( 11 :1931 کارکن،؛ 11 :1931 ،دیگران و یتونلیز) یسوارکار سنتی

اول  یتجزء سه اولو یسوار اسببا چوخه و  ی، کشتیکبد یها رشته داد نشان نیز( 1931) دیگران و باللی تحقیق

. (111: 1931 ،دیگران و یبالل)هستند  یورزش یتوسعة گردشگردر  رضوی خراساناستان  یو محل یبوم های یورزش

 یها جاذبه گردی، یعتو طب ینورد مربوط به دامنه یها ، جاذبهدیگران و فیروزجاه ادبی تحقیق نتایجبراساس  ین،همچن

مربوط به شکار  یها و جاذبه یرنوردیو کو گردی یابانمربوط به ب یها جاذبه ی،و تابستان ی، آبیساحل یها مربوط به ورزش

 چین(. 11: 1911 ،دیگران و فیروزجاه ادبی)ند ا هاشتکشور د یورزش یرا در توسعة گردشگر یتاهم یشترینب یدو ص

 در ،همچنین. (Cho, 0220: 620) کند یم جلب خود به گردشگر زیادی تعداد سال هرفو  کونگ سنتی ورزش دلیل به

 سطح در شهر ینا شهرت و اعتبار موجب ینتور شهر در یزمستان یها ورزش یستپ ومکان  ینمجهزتر احداث یتالیاا

 دادن انجام و یریفراگ یح،تفر یبرا نفر 111111 متوسط طور به سال هر ،گرفته صورت های یبررس در. است شده جهان

 گرفت، صورت یزاردا یکتکن از استفاده باکه  یپژوهش در. کنند یم مسافرت منطقه ینا به یزمستان یها ورزش مسابقات

 شاخص 21 در ینتور یتوضع مطالعه، ینا در. شد یبررس 1111 سال یانتها تا 1339 سال یابتدا از ینتور یتوضع

 از یمین از یشب یعنی شاخص 11 ،1111 سال یانپا در شد مشخص و شد یینساله تع هفت ةدور یک در یاقتصاد

 ،یراخ های سال در(. Higam and Hinch, 0224: 62) دارند قرار مطلوب یتوضع در شده انتخاب یها شاخص

( 1931) شاهنوشی و سلطانی. عام و خاص انجام گرفته است صورت به ورزشی یگردشگر زمینةدر  یفراوان یقاتتحق

 اول یتاولو( ع)، بارگاه امام رضا درمجموعنشان داد  ها آن پژوهش یجنتا. کردند یندب هتبر را مشهد یگردشگر یهاجاذبه

 ملت،پارک  یز،طرقبه، شاند ی،کوهسنگ ی،تجار یهااست و مجتمع مطالعه مورد گردشگران میان در گردشگری جاذبة

 تفریحی مناطق دیگر و نادری ةآرامگاه و موز ی،، آرامگاه فردوسآباد یلوک یکوهستان پارک، بند گلستان، پارک جنگل

 و زیتولی پژوهش نتایج .بودند یگردشگر یها جاذبه یاندر م گردشگران یاصل های یتاولو ترتیب به ،مشهد شهر اطراف

 استان های یتوانمند بین داد نشان گلستان استان ورزشی یگردشگر های یتوانمند شناسایی عنوان با( 1931) دیگران

 وجود داری یمعن رابطة ورزشی یگردشگر ةتوسع با گلستان استان یها جاذبه بین و ورزشی یگردشگر ةتوسع با گلستان

 ورزشی یگردشگر توسعة یبرا ورزشی مهم یها جاذبه از یسوارکار سنتی ورزش داد نشان تحقیق نتایج ،چنینهم .دارد

 توسعة یکردستان برا استان یورزش-یعیطب یها جاذبه یانم از داد نشان( 1919) هنرور نتایج .است گلستان استان

 یتاولو در یبترت به یزمستان یها ورزش با مرتبط یها جاذبه و یغارنورد و یکوهنورد با مرتبط یها جاذبه ،یگردشگر

 .دارند قرار آخر یتاولو در گردی یعتطب و ینورد تپه به مربوط یها جاذبه و دوم و اول

 در را ایران ورزشی المللی بین رویدادهای در ورزشی گردشگری ةمدل توسع تحقیقی در( 1931) دیگران و رحیمی

 یگردشگر ةدر توسع یو قانون یعوامل حقوق یشترب یتاهم دهندة نشانها  آن یقمدل تحق یجنتا .دادندارائة  والیبال رشتة

 یژةو های یگاهمراکز و پا یز، ساخت و تجهیجنتا یبر مبنا. بود =t 1/1 ةبا آمار یبال،وال ةدر رشت یرانا المللی ینب یورزش

و  یقتشو یبرا ینقوان یبتصو ةینکشور و تالش در زم ییهواودر مناطق مختلف آب یبالوال ةرشت یورزش یگردشگر

                                                                                                                                                                          
0. Catarina 

http://ntsmj.issma.ir/article-1-689-fa.pdf
http://ntsmj.issma.ir/article-1-689-fa.pdf
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 ،همچنین. رسد ینظر مبه یضرور یبالوال ةرشت یورزش یدر بخش گردشگر یو خارج یداخل گذاران یهسرمااز  یتحما

با  ها، آن یجنتا براساس. کردند یبندیتاولو را دزفول یمذهب یگردشگر ةتوسع یراهبردها( 1931) دیگران و نژاد حاتمی

 یدهاها و تهد فرصت ةموازن ینو همچن ها و قوت ها ضعفاز نظر کارشناسان، استفاده از  شده استخراج های یتتوجه به اولو

و  ها ضعفن کرکمرنگموجود همراه با  های قوتها و  از فرصت یریگ امکان بهره یعنی ؛دارد قرار یدر حد متوسط

 یعموم های یآگاه یارتقاشهر و  یگردشگر یهایرساختز یتو تقو یزیر امر مستلزم برنامه یناما ا ،وجود دارد یدهاتهد

دزفول است و پس از آن  یمذهب یگردشگر ةتوسعراهبرد در  ینترمهم یراهبرد تهاجم ،ینهمچن. است ینهزم یندر ا

 .ارددقرار  یراهبرد بازنگر

 چنینهم و آن در پرطرفدار یها ورزش بودن متداول و ساحل دریا، به میزبان کشور دسترسی( 1111) 1یوسل و یون

 از یدکنندهبازد انگیزة بر که دندان می عواملی ینتر مهم از را میزبان کشور در دیدنی اماکن و اندازها چشم مناظر، وجود

را  یرانا یشمال یها استان یورزش یگردشگر ةتوسععوامل مؤثر بر ( 1119) 1یسجاهرود. دارد یرتأث ورزشی رویداد

 های یو شگفت ینوردتپه، درمانی یعتطب، آب گرم و یمربوط به جنگل، ورزش ساحل یها جاذبه یافتکرد و در یبررس

 یورزش یگردشگر ةتوسعدر  را یتاهم یشترینب یبترتبه یزمستان یها و ورزش یغارنوردو  ی، شکار، کوهنوردیعتطب

ر به ب یادیز یرتأث توانند یم یورزش یها سازماننشان دادند  یزن( 1112) 9توهیو  یکنل. دارنددر استان مورد مطالعه 

 (1111) 2تانگاآو  یوردا ،یگریدر پژوهش د. مهم داشته باشند یورزش یدادهایاز رو یگردشگر یجداکثر رساندن نتاح

ه ک نددیرس یجهنت ینو به ا ندردک یبررس یشمال یدوباره از غنا بازدید برای را ها آن یلو تما المللی ینگردشگران ب یزةانگ

 یشمال یاز غنا یدم به بازدیهستند که بر تصم مهمچهار عامل  ییو ماجراجو یروابط اجتماع  صد،قم یها فرهنگ، جاذبه

ه انتظارات کهستند  یپرتوقع نگردشگرا است، تر قوی ها آن در ماجراجویی انگیزة که یگردشگران ،ینهمچن. دارند یرتأث

 یدجد یها و جاذبه منابع کشف به ها آنجلب توجه  یبرا الشت هرگونهگردشگران دارند و  یربا سا یسهاقدر م یشتریب

 یریپذ رقابت میزان( کیفی و کمی) ترکیبی هایروش از یریگ بهره با خود پژوهش در( 1111) 1بندتی .شودیمنجر م

 یک از تبدیل حالدر برزیل داد نشان وی پژوهش نتایج. است کرده بررسی گردشگری مقصد یک عنوان به را برزیل

 نشان پژوهش این همچنین،. هستند آن اصلی رقبای تایلند و کوبا مکزیک، و است جهانی رقابتی یک به رقابتی مقصد

 ارزش،-هزینه ،وهوا آب از اند عبارت ند،گذار می یرتأث نیز دور مقاصد در رقابت بر تعطیالت بازار در که مهم عامل پنج داد

 دو بر بیشتر باید بازاریابی های فعالیت و مقصد راهبردهای طراحی هنگام برزیل که ایمنی و طبیعت گردشگری، نگرش

 .کند تمرکز وهوا آب عامل بر کمتر و ایمنی و ارزش-هزینه عامل

 ،سواران دوچرخه یان،شکارچ ،کوهنوردان از یاریبس از یراییپذ ییتوانا مطلوب، یاییجغراف یطشرا داشتن یلدل به یرانا

 و یاجتماع یازهاین رفع ی،اقتصاد یور بهره یشافزا درکه  ددار را بازان یاسک و گردان یعتطب یقرانان،قا گردان، یابانب

 یگردشگر امروزه(. 22: 1913 ،دیگران و حمیدی) است مؤثر یاسیس ثبات و هاملت یانم یدوست و صلح یجادا یحی،تفر

 و اند نهاده نام ینامرئ صادرات را آن اقتصاددانانکه  است یافته یتکشورها اهم یاجتماع-یاقتصاد توسعة در یقدر به

 یفرهنگ و یاجتماع ی،اقتصاد توسعة در آن نقش و صنعت ینا یتاهم .اند دانسته یدارپا توسعة یرکن اصل را آن همچنین

 کنند تالش و یزیر برنامه آن گسترش یبرا یمل و یا منطقه ،یمحل یزانر برنامه و یرانمد از یاریبس تا است شده موجب

 ورزشی گردشگری یژهو به و گردشگری صنعتتوسعة  موجب که فراوانی عوامل میان از(. 111 :1931 ،دیگران و یبالل)
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 و ها یدهپد شناسایی .کرد اشاره آن توسعة برمؤثر  عوامل و ها یتوانمند ها، یتقابل شناختبه  توان می ،شود می کشور

 و ها خواسته و نیازها امکانات، به توجه با تا دنک می یاری کشوری هر در را گردشگری ریزان برنامه ورزشی توریسم عوامل

 .دکنن عمل موفق آن رونق و پیشبرد در موجود، موانع و مشکالت

 هادولت یحرکت یبازو و یفرهنگ و یاجتماع یاسی،س ی،اقتصاد قدرت یتجل یفضا هااستان و شهرها ،حاضر حال در

 دارد یازن یافته نظام و یاپو های یدگاهد به امروزه یاستان و یشهر یفضاها یبرا یزیر برنامه و یریتمد. شوند یم محسوب

 ،دیگران و باللی) شوند یکتحر اهداف یشبردپ راستای در و ییها شناسا محرک ،شده ینتدو یراهبردها و ابزارها با تا

جهان  در حتی و یرانا یشهرها یاندر م ینیچون نگ یو گردشگر یجهانگرد یاحت،از نظر س اصفهان(. 111: 1931

 جرئت بهو  است یرانا یسرآمد شهرها یخیتارو  یهنر یحی،گوناگون تفر یهایتاز نظر جذاب شک بیدرخشد و  یم

 یگردشگر مهم یاربس یتبا توجه به موقع. شمار آوردبهجزء چند شهر مهم جهان  یخیتار یهاآن را از نظر جاذبهتوان  یم

و  یزیر با برنامه یتموقع ینا باید، (11: 1931 یان،رنجبر) استجهان  یشهر گردشگر ینکه هفتم اصفهان در جهان

 .دشو ویتکالن کشور تق ةبرنامدر  یاستگذاریس

 ورزشی یها جاذبه ،(تجاری-فرهنگی و تاریخی یعی،طب) گردشگری یها جاذبه و ها یتظرف دلیل بهاصفهان  استان

 یگردشگر یها جاذبه همچنین و( ورزشی قهرمانان و پرطرفدار و متنوع ورزشی یها رشته ورزشی،-طبیعیعوامل )

و  یاییآس ی،مختلف کشور هاییگو ل هامنتندر تور یورزشکاران اصفهان حضورو  یورزش هاییمحضور ت و یورزش

 کنونتا عالوه، به. داشته باشد ورزشی گردشگری یژهو به یدر صنعت گردشگر یواالتر یگاهجا باید ،المپیک و یجهان یحت

 گرفتهن انجام اصفهان استان در ورزشی گردشگری های جاذبه بندی اولویت و شناسایی راستای در مستقلی پژوهش هیچ

 این توسعة برمؤثر  عوامل و ها یتوانمند ها، یتقابل شناسایی منظور به ییها پژوهش دادن انجام ضرورت ترتیب، ینا به .است

 و گردشگری های جاذبهحاضر  یقتحق در ،شدهیاد موارد به توجه با. دشومی نمایان پیش از بیش پاک و یرگذارتأث صنعت

 .شود می بندی اولویت و بررسی یو گردشگر یو کارشناسان ورزش یرانمد یدگاهاستان اصفهان از د یورزش یگردشگر

 

 ینظر یمبان

 یگردشگر تیماه

 گردشگر 1،گردشگر ای جهانگرد اصطالحات نیب یبند میتقس کی دادن انجام ضمن( W.T.O) 1یجهانگرد یجهان سازمان

است که  یکس (شبه کی دارکنندةید)گردشگر  ایجهانگرد : دهد یمارائه  را ریز فیتعار 1مسافر و 2دارکنندهید 9،روزه کی

است که  یکس روزه کیگردشگر . سر برد هب دیدر محل مورد بازد ،یخصوص ای یاقامتگاه عموم کیشب در  کی حداقل

 طیاز مح ریغ یاست که به مکان یکس دارکنندهید. گذراندیشب را در آنجا نم یول ،رودیم یگریروز به مکان د کی

که  ستین نیمسافرت ااز  اش یبرد و هدف اصلیسر م هدر آنجا ب یماه متوال 11کمتر از  ،کندیخود مسافرت م یمعمول

 Worldچند نقطه مسافرت کند  ایدو  نیاست که ب یمسافر کس. پول کار کند افتیدر یازادر  دیدر مکان مورد بازد

Tourism Organization, 41 2).) 

 یاصل بعد سه ،شده ارائه گوناگون میمفاه لیتحل و یگردشگر مختلف میمفاه در یگردشگر ابعاد یبررس در

 است یفرهنگ راثیم مجموعة و یعیطب عوامل آن یفرع رکن دو و یفناور و تیریمد ه،یسرما از است عبارت یگردشگر
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 نگرش کی در یگردشگر ندیفرا از یمدل نییتب در( 1111)  باتلر ،راستا نیا در (.12 :1911 ،ییسقا و یزدی یپاپل)

 و یرسان اطالع یها مؤلفه با هیسرما و ها جاذبه را هیسرما بعد او .دکن یم یمعرف را یگردشگر عوامل یساختارپسا

 را تیریمد بعد و شود یم گردشگر جذب ندیفرا لیتسه سبب که کندیم یمعرف ها رساختیز و التیتسه ،یابیبازار

 داریپا توسعة سبب که کندیم فیتعر یرسان اطالع و ینظر یالگو شناخت، یها مؤلفهریز با یداریپا و یزیر برنامه

 جذب در سو کی از ها جاذبه و امکانات ها، رساختیز شناخت ،است آمده باتلر مدل در کهطور همان. دشو یم یگردشگر

 ,Butler) است مهم یگردشگر داریپا توسعة یبرا یزیر برنامه و تیریمد در گرید یسو از و دارد تیاهم گردشگران

0220: 42). 

 

 یورزش یگردشگر

 لیدن. دیآ یم دیپد یورزش یگردشگر ای یورزش ینام جهانگردبه نینو یو ورزش، صنعت یدو صنعت جهانگرد بیاز ترک

 یو رونق بازار گردشگر عیرشد سر منجر به از عوامل یکیورزش  یگردشگر ایدن در تمام کرد انیب (1111) 1سیاتی

 یها طیمح( 1111) 9گامیو ه نچیه دگاهیاز د. دارد ینقش مهم یدر رونق بازار گردشگر یمسابقات ورزش یبرگزار. است

انتقال داد و  ایکرد  دیتجد توان یکه م ییها طیمح ؛کرد یبند طبقه یمتفاوت یها روش اب توان یرا م یورزش یجهانگرد

کرد و  دیتجدسهولت به توان یمرا  ها ومیاستاد زاتیها و تجه پارک لیوسا. کرد و انتقال داد دیتجد توان یکه نم ییها آن

چون  ییها ورزش. ستندین دیتجد قابل یطورکل به یفرهنگ راثیو م یعیمناظر طب مقابل، در. در اماکن گوناگون توسعه داد

 طور بهمنابع  نیا. اند وجود آمدهبه یا ژهیو یعیطب طیمح ةیپابر  یو کوهنورد یران قی، قایسوار تیکا، ی، اسکیسوار موج

 .ستندین انتقال قابل یذات

است  شیحال افزاروز دربهروز یورزش یصنعت گردشگر ةتوسعو  تیاهمنشان دادند ( 1911) ییو سقا یزدی یپلپا

 11از  شیب 1112 سالدر  دهد ینشان م هابرآورد. اند افتهیدست  ییها به تخصص مؤسسات یبرخ نهیزم نیدر ا که

مسابقات  ،یو زمستان یتابستان کیمسابقات المپ. اند شدهجا  جابه یشرکت در مسابقات ورزش منظور بهنفر در جهان  ونیلیم

و  یمل ،یمسابقات فوتبال در سطح جهان. اند شده لیتبد یبزرگ گردشگر یها به جاذبه یا منطقهو  یمل ،یجهان

متفاوت و  اریبس یها تخصص شود یمسئله موجب م نیا. دندار یگردشگران ورزش ییجا در جابه بزرگ ی، سهمیا منطقه

جوانان  یبرا یو انتظام یتیغذا، مسائل امن ةیته، ونقل حمل ،یهتلدار. دیوجود آبه یگردشگر یها گونه گریاز د یزیمتما

 یبه اقتصاد مکمل گردشگر یورزش یگردشگر. گردشگران مسن است ای یدوست، متفاوت از گردشگران عادورزش

را  یبهتر جةینت توانند یم گریکدی یمختلف که با همکار یها است از بخش یتعامل یورزش یجهانگرد. شده است لیتبد

 داده شینماتعامل  نیا ،1در شکل  .یدولت، ورزش، آموزش و تجارت و بازرگان :از اند عبارتها  ن بخشیا. دست آورندبه

 (.11: 1911 ،یاصفهان) شودیم
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  یورزش یگردشگر گاهیجا .1 شکل

 (1831) یاصفهان: منبع

   

 یورزش یگردشگر فیتعار

را  یگوناگون یها یبند و دسته متفاوت فیمحققان مختلف تعار ،یورزش یمرتبط با گردشگر میو مفاه فیتعار نةیزمدر 

 اند از نکات و موضوعات مشترک یدر بعض قاتیتحق نیا. اند انجام داده نهیزم نیدر ا یمختلف یهاپژوهشاند و  ارائه کرده

 نیدر ا ،و ابعاد مختلف آن یورزش یدرک بهتر مفهوم گردشگر یبرا .دارند ییهاتفاوتبا هم ها  از جنبه یو در بعض

 .شود یم انیبنظران مختلف  محققان و صاحب فیو تعار هانظرقسمت 

شرکت در  ایمشاهده  یبرا یرتجاریغ لیرا مسافرت به دال یورزش یگردشگر( 1111)گام یو ه نچیه .1

عبارت است از  یورزش یگردشگر ،فیتعر نیا در. ، عنوان کردنداست یکه دور از محل زندگ یورزش یها تیفعال

به سفر و  ،یورزش یها بردن از جاذبهلذت ای یکیزیف یها تیشرکت در فعال زةیانگآور که افراد را با  نشاط یسفر

 .کند یم قیتشوموقت از محل سکونت خود  یدور

و  یورزش دادیرو یتماشا)منفعل  صورت به یمراسم ورزش کیشرکت در  یشامل مسافرت برا یورزش یگردشگر .1

 (.93: 1911، یاصفهان) شودیم( رهیگلف و غ ،یاسک)فعال  ای( ...و یورزش یها موزه

 ،یقرانیقا ،یاسک مانند ؛شود یم دهینام یورزش سمیتور ،یورزش یها تیمشارکت در فعال منظور به یهر نوع مسافرت .9

 (.91: 1911 ،ییو سقا یزدی یپاپل) ...مسابقات و یتماشا ،یشکار، شرکت در مسابقات ورزش

 

 یورزش یگردشگر تیاهم

برآوردها . اند تخصص شدهم نهیزم نیاست و مؤسسات در ا شیحال افزادرروز  روزبه یورزش یگردشگر ةتوسعو  تیاهم

 نیا یتماشا ژهیو بهو  یشرکت در مسابقات ورزش منظور بهنفر در جهان  ونیلیم 11از  شیب 1112در سال  دهد ینشان م

 یگردشگران ورزش ییجا در جابه یسهم بزرگ یا منطقهو  یمل ،یمسابقات فوتبال در سطح جهان. اند جا شده مسابقات جابه

کامالً متفاوت و  یها تخصصد شو یامر موجب م نیهم. دهند یم لیرا جوانان تشک یگردشگران ورزش شتریب. دندار

. استشده  لیتبد یبه اقتصاد مکمل گردشگر یورزش یگردشگر. دیوجود آبه یگردشگر یها گونه گریاز د یزیمتما

 ها والیفستو  یدادن مسابقات ورزشبیترتدارند، با  یخال تیظرف ها آن یها که هتل یدر مواقع کوشند یم یادیز یشهرها

در  مهم یو فوتبال نقش یگردشگر. استفاده کنند یهتلدارو  یکمک به صنعت گردشگر یها از ورزش برا و کارناوال

 .(99: 1911 ،ییو سقا یزدی یپاپل) کند یم فایا یالملل نیبو  یاقتصاد داخل

 ؛ورزش در جهان است یتحقق و رشد گردشگر یبرا مناسب اریبس یا هنمون یمیو اقل ییوهوا آبتنوع  لیدلبه رانیا

ر د ایکند و  یاسکدر شمال  تواندیم گرید یگردشگر ،کند یم یسوار قیقادر جنوب گردشگر  کی کهیزمان  مثال، یبرا
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 یبرا مناسب اریبس یعامل یمیتنوع اقل نیا. کند یگرد شمال جنگل یها در جنگل یحت ایکند  یلوت صحرانورد ابانیب

 کی یدر آن است که جهانگرد برا یورزش یگردشگر تیاهم. است تیو تقو رشد ازمندینو  شود یمحسوب م گرانید

 تیمطلوب باشد و رضا شده ارائهو خدمات  التیبلکه اگر تسه ،کند ینم مسافرتدو نوبت به محل ورزش  اینوبت 

حد فروش  نیخود باالتر نیا. تکرار شود یورزش یها به منطقهها بار  ده یومسافرت  دیشا ،دشوگردشگر ورزشکار جلب 

 (.12: 1931، گرانید و زاده تاج) کند یم نیرا تأم یکاال و خدمات گردشگر

 

 یورزش یگردشگر انواع

 ،(فعال یورزش یگردشگر)کردن شرکت. 1: ردیگ یبرمنوع است و سه رفتار عمده را در سه یورزش یگردشگر

از  دیمشهور مربوط به ورزش مثل بازد یهاتیکردن از جذابدیبازد. 9 ،(رفعالیغ یورزش یگردشگر)کردن تماشا. 1

(. Deery & Jago, 02231522)( یخاطرات ورزش یگردشگر) ...مهم و یها ورزشگاه ،یورزش ةموز ،یورزش یها تیشخص

کنندگان در  شرکت. 1: است  دهش میدسته تقس سهبا توجه به هدف مسافرت به  یورزش یگردشگر ،گرید یبند میدر تقس

 .(Janathan, 4112: 28) دوستداران ورزش. 9 ،تماشاگران. 1 داد،یرو

 

 اصفهان یستیتور یها جاذبه بر یمرور

 و است مانده جای به صفویه دوران از که شهرسازی وسیع ریزی برنامه و بناسازی شکوفایی دلیلبه اصفهان

 و داخلی گردشگران از بسیاری توجه مورد دیگر، توریستی های جاذبه از بسیاری و دنیا بزرگ شهرهای با خواهرخواندگی

 :از اند عبارت ها جاذبه این. است خارجی

 و چهارمحال جلگة از که است رودخانه طبیعی محور شامل اصفهان شهر طبیعی های جاذبه: طبیعی های جاذبه .1

 استان از مارکوه از بعد و رسد می سد پشت تفریحی ویالهای به چادگان دریاچة از پس و دوش می شروع بختیاری

 ناژوان به که است طبیعی محیط یک لنجانات ادامه،در. رسد می بهادران باغ به و ردگذ می بختیاری و چهارمحال

 کامالً منطقة یک طریق از اصفهان شرق طبیعی های بیشه از پس و شود می منتهی رود زاینده ساحلی های پارک و

 .رسد می گاوخونی باتالق به کویری

 ملی شرکت مانند دانشگاهی صنعتی، مراکز به توان می صنعتی و علمی های جاذبه از: صنعتی و علمی های جاذبه .1

 .کرد اشاره اصفهان صنعتی دانشگاه و آهن ذوب شرکت مبارکه، فوالد

 جلفا حکیم، جامع، مسجد جهان، نقش میدان رود،زاینده هایمجموعه توان می زمینه این در: تاریخی های جاذبه .9

 (.11 :1931 ،دیگران و زاده حجازی) برد نام را... و

 برای راهبردی و گردشگری صنعت ارکان جمله از گردشگران جاذب های ظرفیت و ها توانایی معرفی و شناسایی

 را عناصری فرهنگی، و تاریخی طبیعی، مختلف های عرصه در ها توانایی این. شود می محسوب بخش این ریزیبرنامه

 تقویت گردشگران در بازدید برای را انگیزه و میل شان، پذیری کشش ةدرج و اهمیت با متناسب که کنند می عرضه

 در ایران گردشگری بازار کل حجم از درصد 1/11 داشتن با منطقه این. دارد قرار ایران قلب در اصفهان استان. دنک می

 درصد 1/19 و داخلی بازارهای کل حجم از درصد 9/11 و است گرفته قرار هفت منطقة و یک منطقة از پس سوم مرتبة

 (.13: 1911 باش،زیرک) است داده اختصاص خود به را کشور خارجی گردشگری بازارهای کل حجم از

 

 مطالعه مورد محدودة

 92تا  قهیدق 21درجه و  91 نیب( از مساحت کشوردرصد  11/1معادل ) لومترمربعیک 111121استان اصفهان با مساحت 



  83 ...اصفهان استان ورزشی گردشگری های جاذبه بندی اولویت و بررسی

در  رانیا یدر بخش مرکز یطول شرق قةیدق 91درجه و  11تا  قهیدق 91درجه و  23و  یعرض شمال قةیدق 11درجه و 

ن حاصل آ یشهرها و روستاها شتریبتوان گفت یخالصه م طور به که است و پربرکت واقع شده زیحاصلخ یا جلگه

 نیانگیاست که م یا گونه به ییایشکل استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغراف. است رودندهیزا انیجر

قم و  ،یمرکز یهااستان اصفهان از شمال به استان .است لومتریک 211برابر با  آنو عرض  لومتریک 1/191طول آن 

و خراسان و از غرب به استان زدی یهاشرق به استاناز  راحمد،یو بو هیلویفارس و کهگ یهاسمنان، از جنوب به استان

استان اصفهان  ،1931در سال  یکشور ماتیتقس نیاساس آخربر .شودیمحدود م یاریلرستان و چهارمحال و بخت یها

نفوس و مسکن  یسرشمار جیاستان اصفهان طبق نتا تیجمع .دارددهستان  111شهر و  119بخش،  21شهرستان،  19

خانوار  1111211که در  استنفر زن بوده  1111919نفر مرد و  1133211نفر، شامل  1111111، برابر 1931در سال 

 .(1931 اصفهان، استان یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم کل ادارة) کنند یم یزندگ

 

 
 مطالعه مورد منطقة ییایجغراف تیموقع .2 شکل

 

 پژوهش روش

 یآمار جامعة. است هبود یشیمایپ یفیتوص ها،داده یگردآور نحوة براساس و یکاربرد هدف لحاظ به حاضر قیتحق روش

 حوزة دو در استان نیا یهاشهرستان در تابعه ادارات و کل ادارات ییاجرا و یستاد ارشد رانیمد یتمام شامل قیتحق

 نینچهم و -بودند یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم و جوانان و ورزش ادارات یدارا که -یگردشگر و ورزش

 در ارشد یکارشناس و یدکتر انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا و ریمد عنوان به استان یورزش یها ئتیه یرؤسا یتمام

 نفر 19 رانیمد حوزة در. شودیم کارشناس عنوان به استان سطح یها دانشگاه در یگردشگر حوزة و یورزش علوم طةیح

 حوزة در و( استان فعال یورزش یها ئتیه یرؤسا نفر 21 و یورزش رانیمد نفر 19 ،یگردشگر رانیمد نفر 11)

 در مقصد یها جاذبه با کامل ییآشنا که یدکتر و ارشد انیدانشجو و استادان تعداد از قیدق آمار نبود لیدلبه -کارشناسان

 یشهر یایجغراف و یگردشگر ،یورزش تیریمد یها حوزه در یعلم ئتیه یاز اعضا نفر 13 -باشند داشته اصفهان استان

 در استان یها دانشگاه در یگردشگر ای یورزش تیریمددر  لیبه تحص مشغول یدکتر و ارشد یدانشجو نفر 31 حدود و

 یعلم ئتیه یاعضا و رانیمد یتمام یبرا پرسشنامه ارسال از پس .شدند ییشناسا 1932-1939 یلیتحص سال

 به حاضر نفر 191 پرسشنامه، یهاپرسش به ییپاسخگو طیشرا یدارا انیدانشجو به یدسترس یبررس و شده ییشناسا

 نییتع جدول به توجه با .(یورزش ریکارشناس و مد 31و  یگردشگر ریکارشناس و مد 93) شدند ینظرسنج در شرکت

http://isfp.ir/web/tourism/436
http://www.isfp.ir/web/government/68
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1مورگان و 1یکرجس یآمار نمونه حجم
 جامعة ینفر 111 یبیتقر حجم به توجه با نیهمچن و مورگان نمونة حجم نییتع 

 اطالعات یگردآور ابزار. شد انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر 191 ،حالنیا با. کرد یم تیکفا نمونه نفر 191 پژوهش،

 گردشگری های جاذبه و( پرسش 11) شناختی جمعیت های ویژگی قسمت دو شامل که بود ساختهمحقق پرسشنامة شامل

 عوامل) ورزشی های جاذبه گویه، 1 با( تجاری-فرهنگی و تاریخی طبیعی،) گردشگری های جاذبه شامل مقصد ورزشی

 تا زیاد خیلی) لیکرت ارزشی پنج مقیاس در و گویه 11 با( ورزشکاران و قهرمانان ورزشی، های رشته ورزشی،-طبیعی

 اصفهان استان گردشگری های جاذبه به آگاه استادان از نفر نه را آن( محتوایی و صوری) روایی .شد طراحی( کم خیلی

 تحلیل آزمون از نیز سازه روایی تأیید منظور به. کردند تأیید( گردشگری حوزة نفر پنج و ورزشی مدیریت حوزة نفر چهار)

 مرتبط های عامل در موارد بقیة و حذف ارزش بی متغیرهای از برخی ،روش این از استفاده با. شد استفاده اکتشافی عامل

 آمار از ها داده تحلیل و تجزیه برای .(α=2826) شد سنجیده کرونباخ آلفای با نیز آن درونی اعتبار. شدند بندی گروه

 وضع با موجود وضع مقایسة برای متغیرهتک t از و ها داده بودننرمال تعیین برای اسمیرنوف موگروفکل آزمون و توصیفی

 های مقایسه در و شد گرفته نظردر 9 شاخص یا پرسش هر برای متوسط مقدار پژوهش این در که شد استفاده بینپیش

 استفاده با و عوامل بندی اولویت منظور به نیز فریدمن آزمون .شد وارد متغیره تک t معادلة در ثابت شاخص عنوان به آماری

 .شد گرفته نظردر( p≤1/11) پژوهش این در آماری داری معنی سطح. گرفت انجام spss افزار نرم از

 

 ها یافته و بحث

 درصد 21 و متأهل ها آن درصد 11 ،چنینهم. بودند مرد درصد 11 و زن نمونه افراد درصد 99 ،تحقیق نتایج براساس

 ارشد کارشناسی دانشجوی ها آن درصد 91 حدود داشتند، کارشناسی مدرک نمونه افراد از درصد 11. بودند مجرد ها آن

 ها آن درصد 11 حدود و بودند دکتری دانشجوی ها آن درصد 1 داشتند، ارشد کارشناسی مدرک ها آن درصد 11 بودند،

 .بودند گردشگری کارشناس ها آن درصد 91 و ورزشی کارشناس نمونه افراد از درصد 11 حدود. داشتند دکتری مدرک

 کارشناسان سن متوسط و سال 91 ورزشی کارشناسان سن متوسط درواقع و بود 21/92 هاآزمودنی سن متوسط

 .آمد دست به سال 91 گردشگری

  .است آماری های داده بودن نرمال بیانگر اسمیرنوف کلموگروف آزمون نتایج
 

 ها داده بودن نرمال تعیین برای اسمیرنوف کلموگروف آزمون .6 جدول

 Mean K-S Sig تعداد
191 21/11± 11/12 199/1 191/1 

 

 و مطلوب وضعیت با تحقیق های مؤلفه از یکهر در موجود وضعیت ةمقایس برای متغیرهتک t آزمون نتایج 1 جدول

 .شد گرفته نظردر 9 نظر مورد شاخص یا پرسش هر برای متوسط حد ،پژوهش این در. دهد می نشان را متوسط

 آن به مربوط های پرسش تعداد به ،شد می مطرح پرسشنامه در پرسش یک از بیش ای مؤلفه یا شاخص برای که درصورتی

 .شد می ضرب 9 عدد در

 های مؤلفه تمامی در اصفهان استان ورزشی و گردشگری مدیران و کارشناسان نظرهای میانگین اینکه به توجه با

 آزمون، از آمده دست به t مقدار و معناداری سطح به توجه با و است متوسط حد از بیشتر پژوهش این در بررسی مورد

 مدیران و کارشناسان نظر از که کرد ادعا درصد 33 اطمینان با و رد را صفر فرض درصد یک خطای احتمال با توان می

                                                                                                                                                                          
0. krejcie 

0. morgan 
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 استان ورزشی های جاذبه و ورزشی-طبیعی های جاذبه غیرورزشی، های جاذبه اصفهان استان ورزشی و گردشگری

 مثبتی تأثیر ورزشی گردشگران جذب در و دارند قرار مطلوبی حد در استان این ورزشی گردشگری توسعة برای اصفهان

 .برخوردارند مهم این برای باالیی توانمندی از و دارند

 
 متوسط و مطلوب وضعیت با تحقیق متغیرهای از یکهر در موجود وضعیت مقایسة برای متغیره تک t آزمون .2 جدول

 Mean SD t df Sig متغیر ارزش تحقیق متغیرهای

 111/1 191 21/11 111/1 11/11 11 مقصد غیرورزشی های جاذبه
 مقصد ورزشی-طبیعی های جاذبه

 (بیابان و کویر رودخانه، و سد ها، کوه)
11 11/11 211/9 11/11 191 111/1 

 قهرمانان ورزشی، های رشته) مقصد ورزشی های جاذبه
 ورزشی گردشگری توسعة برای( ورزشی

11 21/13 11/2 19/9 191 111/1 

 قهرمانان ورزشی، های رشته) مقصد ورزشی های جاذبه
 گردشگران جذب برای( ورزشی

11 91/11 31/2 11/9 191 111/1 

 

 منظر از اصفهان استان برای ورزشی گردشگر جذب و گردشگری توسعة برای ورزشی های جاذبه بندی رتبه منظور به

 و کارشناسان نظر از) تحقیق دیگر پرسش به پاسخ برای همچنین و استان ورزشی و گردشگری مدیران و کارشناسان

 و گردشگری توسعة برای باالتری اولویت( ورزشی قهرمانان ورزشی، های رشته) ورزشی های جاذبه از یک کدام مدیران،

 سطح در معناداری تفاوت آماری های نمونه نظرهای بین شد مشخص فریدمن آزمون از استفاده با ،(؟دارند گردشگر جذب

(p≤1/11 )همان .آید می 2 جدول در ورزشی های رشته از یکهر تأثیرگذاری میزان بندی اولویت .(9 جدول) دارد وجود

 حضور تأثیر آن از پس و دارد قرار گردشگری ةتوسع و گردشگر جذب اول رتبة در فوتبال ،دهد می نشان 2 جدول کهطور

 والیبال، ورزشی های رشته. دارد قرار دوم اهمیت درجة در گردشگری توسعة و گردشگر جذب برای ورزشی قهرمانان

 .اند گرفته قرار ششم تا سوم های اولویت در نیز رزمی های ورزش و هندبال بسکتبال،
 

 فریدمن داری معنی آزمون .9 جدول

 χ 2 df Sig تعداد 

 گردشگری توسعة
191 

32/29 1 111/1 

 111/1 1 13/11 گردشگر جذب

 

 گردشگر جذب و گردشگری توسعة برای مقصد ورزشی گردشگری های جاذبه بندی اولویت .4 جدول

 گردشگری توسعة گردشگر جذب
 مقصد ورزشی های جاذبه

 میانگین بندی رتبه میانگین بندی رتبه

 فوتبال 31/9 1 11/2 1

 ورزشی قهرمانان 11/9 1 11/9 1

 والیبال 21/9 9 23/9 9

 بسکتبال 91/9 2 21/9 2

 هندبال 31/1 1 31/1 1

1رزمی های ورزش 12/9 1 11/9 1
 

 

                                                                                                                                                                          
 و مردم احاد بیشتر اقبال و مختلف مسابقات در اصفهانی ورزشکاران بیشتر های توفیق استان، سطح در آنها بودن پرمخاطب جدول، در مندرج ورزشی های رشته انتخاب دلیل .1

 یک عنوان به مهم این ورزشی، قهرمانان زمینة در. اند شده انتخاب پژوهش ابزار روایی ةکنند بررسی استادان نظر اساسبر ها رشته این ،همچنین. بود ها آن به محلی های رسانه
 و نظری مبانی در که اند شده ارزیابی مقصد های جاذبه عنوان به ورزشی قهرمانان و ورزشی های رشته ،واقعدر. است شده بررسی مقصد گردشگری جاذبة در تأثیرگذار متغیر

 .است شده اشاره آن به هم پژوهش پیشینة
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 غیرورزشی یا ورزشی-طبیعی ورزشی، های جاذبه از اعم اصفهان استان گردشگری های جاذبه اولویت تعیین برای

 مدیران و کارشناسان نظر از) تحقیق آخر پرسش برای پاسخ یافتن منظور به و ورزشی گردشگری صنعت توسعة برای

 جذب و گردشگری توسعة برای باالتری اهمیت( ورزشی-طبیعی ،غیرورزشی ،ورزشی) گردشگری های جاذبه از یک کدام

 در کننده شرکت آماری های نمونه نظرهای بین معناداری تفاوت شد مشخص فریدمن آزمون از استفاده با ،(؟دارد گردشگر

 از اصفهان استان گردشگری های جاذبه بندی اولویت در درنتیجه،. (1 جدول) دارد وجود( p≤1/11) سطح در پژوهش این

-طبیعی گردشگری هایجاذبه است، آمده هم 1 جدول در کهطور همان ورزشی و گردشگری مدیران و کارشناسان منظر

 فرهنگی، تاریخی،) غیرورزشی گردشگری هایجاذبه و نخست رتبة در( بیابان و کویر رودخانه، و سد ها، کوه) ورزشی

.ندا هگرفت قرار سوم رتبة در( ورزشی قهرمانان ورزشی، های رشته) ورزشی گردشگری هایجاذبه و دوم رتبة در( طبیعی

 
 فریدمن معناداری آزمون .8 جدول

 χ 2 df Sig تعداد 
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 گردشگری و ورزشی مدیران و کارشناسان نظر از مقصد گردشگری هایجاذبه بندی اولویت .1 جدول

 مقصد گردشگری هایجاذبه میانگین بندی رتبه

1 11/1  غیرورزشی گردشگری هایجاذبه 

1 21/1  ورزشی-طبیعی گردشگری هایجاذبه 
9 11/1  ورزشی گردشگری هایجاذبه 

  

 گیری یجهنت

 فرهنگی، های جذابیتداشتن  دلیل به همچنین و وهوا آب نظر از جهان در فرد منحصربه کشورهای از یکی عنوان به ایران

 از. شود تبدیل ورزشی گردشگری ةتوسع برای باال هایظرفیت با مقصدی به تواندمی طبیعی و درمانی مذهبی، باستانی،

 هایارزشداشتن  دلیل به طرف یک از تاریخی ةمنطق این. است اصفهان استان ایران گردشگری هایقطب ترینمهم

 کشور ورزش ةتوسع در آن جایگاه و نقش دلیل به دیگر، طرف از و تاریخی مختلف هایدوره به متعلق سنتی و فرهنگی

اینبر. دارد خارجی و داخلی گردشگران جذب برای ایویژه ظرفیت ،ورزشی مختلف هایرشته در قهرمانی ورزش یژهو به

 های جاذبه بندی اولویت و بررسی هدف با حاضر پژوهش زمینه، این در هاپژوهش بودنمحدود به توجه با و اساس

 .است هگرفت انجام استان گردشگری و ورزش ةحوز کارشناسان و مدیران دیدگاه از اصفهان استان ورزشی گردشگری

 & Green) مؤثرند کشور یک ورزشی گردشگری توسعة بر که هستند عواملی از ورزشی عوامل و طبیعی عوامل

Chalip, 0992 .)ها، سد و  کوه) یورزش-یعیطب یها جاذبه ،(یعیطب ی،فرهنگ یخی،تار) یورزشیرغ یها جاذبه ،منظور بدین

 مقصد گردشگری های جاذبه عنوان به( ورزشی قهرمانان ورزشی، یها رشته) ورزشی یها جاذبه و( یابانو ب یررودخانه، کو

 ؛بود آماری های یبررس در شده یینتع متوسطاز حد  بیشتراستان  یرانکارشناسان و مد ینظرها یانگینم .شدند بررسی

 ینا ورزشی یگردشگر ةجذب و توسع یبرا بررسی، مورد یها مؤلفه پژوهش، این در کنندگان شرکتاز نظر  ،بنابراین

و ( 1931) یتونلی، ز(1931)پور ، طالب(1931) دیگران و فالحی تحقیقات نتایج با کهقرار دارند  یدر حد مطلوب استان

 و مثبت ةرابط داد گزارش ساله 11 بلندمدت تحقیق یک نتایج در نیز( 1111) باروس. داشت همخوانی( 1911) گراوند

دارد وجود گردشگری ةتوسع و ورزش بین معناداری  که است چندبعدی ای پدیده ورزشی گردشگری گفت توانمی.

 .استهجاذبه و ها توانمندی این از بهینه استفادة و گردشگری های جاذبه شناسایی مستلزم آن از برداری بهره در موفقیت

 ارزیابی و تحلیل و اند شده شناخته گردشگری پایدار ةتوسع موتور و مهم عنصر سه ورزشی و طبیعی فرهنگی، های جاذبه
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 ورزشی گردشگری مقاصد مدیریت و توسعه در مهم گام اولین منطقه هر ورزشی طبیعی های جاذبه و ها توانمندی

 را ورزشی طبیعی های جاذبه از بهینه استفادة امکان ورزشی گردشگری(. 11: 1931 ،دیگران و زیتونلی) شودمی محسوب

 اهمیت کارشناسان نظر از که هاییجاذبه در گذاری سرمایه منظور، این  هب .آوردمی فراهم ورزشی گردشگران جذب برای

 استان در مذکور یها جاذبه دهدمی نشان تحقیق این های داده .است ضروری ،دارند ورزشی گردشگران جذب در بیشتری

.دارند را گردشگری پایدار توسعة توانایی اصفهان

 و ورزشی گردشگران جذب و توسعه برای را ورزشی طبیعی های جاذبه از بهینه استفادة امکان ورزشی گردشگری

 نظر از که هایی جاذبه در گذاری سرمایه ،ترتیب این به .آورد می فراهم گردشگری از حاصل درآمد افزایش درنتیجه

 برای فریدمن آزمون نتایج ،زمینه این در.است ضروری دارند، ورزشی گردشگران جذب در بیشتری اهمیت کارشناسان

 که داد نشان ورزشی گردشگری صنعت توسعة در اصفهان استان( غیرورزشی/ورزشی) گردشگری های جاذبه بندی اولویت

 تاریخی،) غیرورزشی های جاذبه اول، رتبة در( بیابان و کویر رودخانه، و سد ها، کوه) ورزشی-طبیعی های جاذبه ترتیب به

 توان می .دارند قرار سوم رتبة در( ورزشی قهرمانان ورزشی، های رشته) ورزشی های جاذبه و دوم رتبة در( طبیعی فرهنگی،

 و ها توانمندی پژوهش، این در .است گردشگر جذب و ورزشی گردشگری  ةتوسع در مهم یعامل توانمند مکان گفت

 ةتوسع در ورزشی طبیعی های جاذبه اهمیت که است شده مطرح اصفهان استان مهم ورزشی گردشگری های جاذبه

 و دایور ،(1119) سجاهرودی( 1111) بندتی ،(1111) هیگام و هینچ ،(1111) گیبسون های پژوهش در ورزشی گردشگری

 یگردشگر بررسی در( 1111) اندروز و میراندا .است شده تأیید( 1911) زیتونلی و( 1911) فیروزجاه ادبی ،(1111) آتانگا

 کشور این به ورزشی گردشگران جذب در عامل ترینمهم درصد 9/11 با طبیعی هایجاذبه دریافتند اسپانیا در یورزش

 تفریح به امروزی انسان روانی روحی نیاز ةواسط به. است تحقیق از بخش این نتایج با همسو تحقیقات جمله از که است

 استعداد از یریگ بهره ضمن ،شده حساب ریزی برنامه با است انجام قابل طبیعی عرصة در که ییها ورزش و طبیعت در

 هایمحیط و برداشت گام ییزا اشتغال و اقتصادی اهداف پیشبرد در توان یم مختلف شرایط کردن لحاظ و مختلف مناطق

 این به ورزشی گردشگران هدایت و ها جاذبه این روی ریزی برنامه. آورد وجودبه ورزشی گردشگران برای را مناسبی

 برابردر و کند می جلوگیری مادی و انسانی امکانات و منابع و بودجه سرمایه، وقت، رفتنهدر ازو  است مفید بسیار ها جاذبه

.کند می ایجاد رقابتی مزیت یک ما کشور برای رقیب کشورهای

 منظر از اصفهان استان برای ورزشی گردشگر جذب و گردشگری توسعة برای ورزشی های جاذبه بندی رتبه در

 جذب اول ةرتب در فوتبال شد مشخص فریدمن آزمون از استفاده با استان، ورزشی و گردشگری مدیران و کارشناسان

 ةتوسع و گردشگر جذب برای ورزشی قهرمانان حضور تأثیر آن از پس و دارد قرار گردشگری ةتوسع و گردشگر

 های اولویت در رزمی های ورزش و هندبال بسکتبال، والیبال، ورزشی های رشته .دارد قرار اهمیت دوم ةدرج در گردشگری

 ،کشور و جهان سطح در ورزش این ةویژ های جذابیت و فوتبال ورزش به عمومی اقبال .اند گرفته قرار ششم تا سوم

 قهرمانی دوره چند کسب چنینهم ،تیم دو این قبول قابل هایبازی و فوتبال برتر لیگ در استان این مطرح تیم دو حضور

 های جذابیت ورزشی رشتة این است شده سبب المللی بین های بازی در ها تیم این موفق تقریباً حضور حتی و برتر لیگ در

 گروه خود های بازی در پرطرفدار و باال سطح های تیم اند داده نشان ها پژوهش زیرا باشد؛ داشته گردشگران برای بیشتری

 گردشگری های جاذبه و اند شده مترادف گردشگری های مکان پیشرفت با خوبی به اکنون و کنندمی جذب تماشاچی زیادی

 1111 تا 2111 بین ،گیرد می صورت الدترافورد در که منچستریونایتد لیگ های بازی مثال، برای ؛شوند می قلمداد مقصد

 دیگر گردشگری های جذابیت وجود با ،چنینهم (.Higam & Hinch, 0224) کنندمی جذب خود به را المللی بین گردشگر

 مقصد عنوان به اصفهان رود می انتظار ،دارند خوبی ةرتب نیز پژوهش این در که فرهنگی و تاریخی های جاذبه مانند

 این باید اصفهان استان ریزان برنامه و مسئوالن درنتیجه،. شود انتخاب فوتبال ورزش به مندان عالقه برای گردشگری
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 های جاذبه ویژه به استان گردشگری های جاذبه سایر با مندان عالقه این کردنآشنا بر عالوه تا بشمارند مغتنم را فرصت

 افراد این در ورزشی های فعالیت به عالقه زمینة اینکه به توجه با ،(بیابان و کویر رودخانه، و سد ها، کوه) ورزشی-طبیعی

 ها آن دوبارة اقبال موجب و دوش گردشگران رضایت سبب تا کنند فراهم ورزشی یها استادیوم در را شرایطی است، باالتر

 احتمال و گردشگران مندیرضایت میزان بین اند کرده اثبات ها پژوهش راستا، این در. شود اصفهان استان به سفر منظور به

 به ویژه توجه(. 1931 ،دیگران و چیانکوزه ؛1931 ،دیگران و بنسردی) دارد وجود معناداری ارتباط ها آن ةدوبار بازگشت

 هااولویت در تواند می ورزشی تماشاگران و هواداران ورزشکاران، به ورزشی گردشگری های جاذبه شناساندن و دادن آگاهی

 خارجی و داخلی گردشگران برای ورزشی گردشگری مقاصد بودن ناشناخته تحقیقات، برخی نتایج اساس بر زیرا ؛گیرد قرار

 های جاذبه یا فرهنگ ،مقابل در .(1931 ،دیگران و زاده تاج) .است شده یاد ایران در ورزشی گردشگری موانع عنوان به

 ،آتانگا و دایور) دگذار می تأثیر مناطق آن از دوباره بازدید برای ها آن تمایل و المللی بین گردشگران ةانگیز بر مقصد

1111.) 

 اهمیت دوم ةدرج در گردشگری ةتوسع و گردشگر جذب برای ورزشی قهرمانان حضور تأثیر شد، اشاره کهطور همان

 که شوند می محسوب ورزشی توریستی های جاذبه ورزشی قهرمانان داد گزارش( 1112) گامون ،راستا این در .دارد قرار

 از یکی ورزشی قهرمانان. شوند می ورزشی گردشگری توسعة و توریسم جذب سبب غیرمستقیم و مستقیم طور به

 همچنین،. شوند می گرفته درنظر جامعه برای قهرمانی ورزش گردشگری-فرهنگی میراث و ورزش اجتماعی دستاوردهای

 های پژوهش در گردشگری ةتوسع های توانمندی و هاجاذبه ترینمهم از یکی عنوان به رویدادها و مطرح های تیم اهمیت

 سولبرگ و( 1111) کاستا و چالیپ ،(1111) باب و سوارت ،(1931) کارکن ،(1913) عباسی ،(1911) زیتونلی ،(1111) چو

 های تیم به توان می زمینه این در که دارد زیادی توانمندی لحاظ این از اصفهان استان .است شده تأیید( 1111) پروس و

 باید درنتیجه، .کرد اشاره هندبال و والیبال فوتبال، همچون طرفدارپر هایی ورزش رواج و لیگسوپر سطح در مطرح

 نامداران و قهرمانان بیشتر حضور منظور به ورزشی مطرح های تیم و هافدراسیون عمومی روابط با هماهنگی با مسئوالن

 و ورزشی محبوب قهرمانان حضور با مختلف های جشنواره برپایی با تماشاگران و مندان عالقه بین در کشور ورزشی

 .کنند استفاده گردشگران بیشتر جذب و ورزشی گردشگری توسعة برای خوبی به فرصت این از شده، شناخته

 ،سواران دوچرخه شکارچیان، کوهنوردان، از بسیاری از پذیرایی توانایی مطلوب، جغرافیایی شرایط داشتن دلیل به ایران

 نیازهای رفع اقتصادی، وری بهره افزایش در مسئله این که دارد را بازان اسکی و گردانطبیعت قایقرانان، گردان،بیابان

 روانی-روحی نیاز دلیل به درنتیجه،. است مؤثر سیاسی ثبات و ها ملت میان دوستی و صلح ایجاد تفریحی، و اجتماعی

 مناطق استعداد از گیری بهره ضمن است، انجامقابل طبیعی ةعرص در که هایی ورزش و طبیعت در تفریح به امروز انسان

 مناسبی های محیط و برداشت گام زایی اشتغال و اقتصادی اهداف پیشبرد در توان می مختلف شرایط کردنلحاظ و مختلف

 استان در اینکه به توجه با(. Sajaharoudi, 0205 ؛1913 ،دیگران و حمیدی) آورد وجودبه ورزشی گردشگران برای

 کمتر و طبیعی بکر مناطق و کویری ،کوهستانی مناطق و روستاها در ورزشی-طبیعی گردشگری بستر نیز اصفهان

 محسوب کشور ارشد مدیران های دغدغه از ثروت ةعادالن توزیع و زایی اشتغال کهآنجا از و است فراهم یافته توسعه

 ةتوسع با گردشگری مستقیم ارتباط و کشور تولید و اقتصادی رشد در شهرها زیاد بسیار اهمیت دلیل به چنینهم و دشو می

 جذب و گردشگری توسعة عوامل از یکی عنوان به ورزشی-طبیعی گردشگری ویژه به ورزشی گردشگری ترویج ،پایدار

 ،الزم های زیرساخت کردن فراهم با باید نیز محلی و کشوری اندرکاران دست و ریزان برنامه .است ضروری گردشگر

 .ندنک فراهم پرجاذبه و مستعد مناطق برای ورزشی-طبیعی گردشگری ةتوسع منظور به مناسب بستری

 .است هشد ارزیابی مطلوب یوضعیت در مقصد ورزشی گردشگری و گردشگری های جاذبه ،پژوهش نتایج به توجه با

 ورزشی های رشته مانند ورزشی گردشگری های جاذبه سایر و گردی طبیعت ویژه به مختلف ورزشی های جاذبه ،چنینهم
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 استان عالوه، به. است داشته قرار  اولویت در پرطرفدار ورزشی مختلف های رشته در ورزشی ارزندة قهرمانان حضور و پرطرفدار

 است مند بهره فرهنگی و دستی صنایع محصوالت و فرهنگی و تاریخی ةابنی مانند، مقصد گردشگری های جاذبه سایر از اصفهان

 استان سطح در ورزشی گردشگری ویژه به گردشگری بخش در گذاری سرمایه برای یخوب بسیار فرصت یادشده موارد تمام و

 گردشگری است ذکر شایان. دهد می قرار اندکاران دست اختیار در گردشگر جذب برای باالیی بسیار ظرفیت و است اصفهان

 های راهبرد تدوین با توسعه درحال کشورهای اگر و دشومی قلمداد سوم جهان ممالک ةتوسع های راه ترینمهم از یکی ورزشی

 کشورهای در ورزشی مسابقات و هاالمپیک برگزاری راستای در را الزم تمهیدات و بردارند گام ورزشی توریسم راستای در ویژه

است از  یتعامل ،یورزش یجهانگرد. آورند وجود به خود کشور در را شکوفایی و رشد های زمینه توانندمی ،کنند فراهم خود

 ،یاصفهان)دست آورند بهرا  یبهتر جةینت توانند یم گریکدی یکه با همکار یتجارت و بازرگان ،دولت، ورزش، آموزش یها بخش

 آن مطلوب جینتا تا باشد داشته وجود صنعت نیا مختلف ارکان نیب ییباال یهماهنگ و ییهمگرا دیبا جه،یدرنت. (11: 1911

 کمک کشوری هر در گردشگری ریزانبرنامه به ورزشی گردشگری های جاذبه و هاپدیده شناسایی .دشو ملموس و حصولقابل

 و همکاری با آن رونق و پیشبرد در موجود، موانع و مشکالت و هاخواسته و نیازها امکانات، به توجه با بتوانند تا دنک می

 از یکی همواره اخیر ةده در شهرها ةتوسع و عمران همچنین،. باشند کوشا و موفق مرتبط، های ارگان همة افزایی هم

 شهری پایدار ةتوسع با مستقیم ارتباط گردشگری .است بوده توسعه درحال کشورهای بیشتر و ایران در توسعه اصلی های دغدغه

 تقویت با درنتیجه، .باشد پایدار فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ،محیطی زیست لحاظ از باید گردشگری های فعالیت ،بنابراین دارد؛

 رفع در اجتماعی مشارکت و اقتصادی سازی تنوع محلی، منابع از استفاده درآمد، و اشتغال ایجاد با توان می گردشگری های جاذبه

 راستا، این در. کرد مهیا را شهری ةجانب همه توسعة گیری شکل های فرصت از یکی و کرد اقدام شهرها فراروی مشکالت

 مندیرضایت با توأم حضور برای الزم بسترهای توسعة و مهم این به ویژه توجه ضمن ملی و محلی مدیران دشو می پیشنهاد

 و ها تورمنت برگزاری پرطرفدار، های رشته در ویژه به المللی بین و ملی مهم مسابقات میزبانی آوردندست به ضمن و گردشگران

 ورزشی گردشگری های جاذبه سایر ورزشی، گردشگر بیشتر جذب بر عالوه تا دهند توسعه را المللی بین و ملی مختلف مسابقات

 .ندنک فراهم را ورزشی گردشگری توسعة زمینة و معرفی گردشگران به را استان
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