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 بر گردشگری ورزشی در شهر تهران و راهکارهای توسعه آن مؤثربررسی عوامل 
 

 2، یاسر جانباز1علی مسعودی

 بدنی تربیتکارشناس ارشد  1

 بدنی تربیتکارشناس ارشد  3

 

 چکیده

گیرد.  یی ورزشی یا شرکت در چنین مسابقاتی را در بر م شود که تماشای یک مسابقه گردشگری ورزشی به سفرهایی گفته می

های گردشگری و صنعت توریسم است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است و  گردشگری ورزشی یکی از زیرمجموعه

شود. امروز پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از جهانگردی را ایجاد نموده که  بر تعداد طرفداران آن افزوده می

 مؤثر. عوامل مختلفی در هر منطقه وجود دارد که بر توسعه گردشگری آن منطقه گیرد میمختلف و متنوعی را در بر  های جنبه

ورزشی استان تهران  -طبیعی  های جاذبهبر  تأکیداست هدف این تحقیق بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با 

نی انجام شده است. جامعه و نمونه میدا صورت به( است که یابی زمینه. پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی )باشد می

مسافرتی، مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان  های آژانسآماری این تحقیق را سه گروه: مدیران و کارشناسان 

استان و روسای  بدنی تربیتشاغل در ادارات آموزش و پرورش و  بدنی تربیتگردشگری و میراث فرهنگی استان، کارشناسان 

این تحقیق از  های دادهنفر انجام شد و جهت تجزیه و تحلیل  151. توزیع پرسشنامه بین دهند میی تشکیل ورزش های هیئت

 آمار توصیفی استفاده شد.

 

 گردشگری ورزشی، استان تهران، ورزشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

میان، گردشگری ورزشی به امروزه صنعت گردشگری در ابعاد گوناگون آن در حال پیشرفت و گسترش سریع است. در این 

های ورزشی، به بخش مهمی از بازار این صنعت تبدیل شده  ی سفر برای شرکت یا تماشای رویدادها و فعالیت معنای تجربه

. یکی از موضوعات بسیار مهمی که هم اینک سراسر باشد میتواند برای کشورهای گوناگون منبع درآمد عظی است. بازاری که می

اعتبار جهانی، تبلیغات با هزینه اندك، یافتن کانالهای جدید درآمدزایی، ایجاد کسب و کار و بسترهای شغلی جهان را در کسب 

های مختلف، توجه به موضوع گردشگری است المللی در عرصهبرای نیروی اجتماعی و دستیابی به اقتدار و ثبات ملی و بین

 (1211زاده، )محرم

ویژه در کشورهای در حال توسعه که منابع دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع صنعت گردشگری در سراسر دنیا به

طبیعی را ندارند، بسیار مورد توجه است. با وجود این، فرصت استفاده از این منبع درآمدی برای تمامی کشورها مساوی است. 

 در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند.امروز ورزش نیز یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری 

صنعتی است که از ترکیب  1«گردشگری ورزش»همچنین ورزش یکی از متداولترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است. 

پدید آمده است، به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیتهای مهم گردشگران در حین « ورزش»و صنعت « گردشگری»دو صنعت 

 و گردشگری و مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه است. گردشگری است

های تأثیر ورزش و گردشگری در کل جهان مشکل است، با این وجود نرخ رشد صنعت گردشگری ورزش گیریاگر چه اندازه

 (3442شود. )هودسون، درصد در سال برآورد می 14حدود 

های مختلف و نیز هواداران سالمتی و تندرستی که داران متعصب تیماز طرفی وجود خیل مشتاقان در مسابقات ورزشی، هوا

باشند، باعث شده که ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار و وقفه خواهان خدمات مناسب سریع و متنوع ورزشی میبی

د دالر در رده بیستم میلیار 2/3ای که برای مثال در آمریکا این صنعت با ارزشی حدود پردرآمد در جهان شناخته شود به گونه

 (1213صنایع ایاالت آمریکا قرار دارد. )گی، 

گردشگری ورزش صنعتی است که از ترکیب دو صنعت جهانگردی و صنعت ورزش پدید آمده است، به عبارتی دیگر ورزش 

م به یکی از فعالیتهای مهم گردشگران در حین گردشگری است اگر چه صنعت گردشگری و ورزش هر دو از موضوعات مه

)گردشگری و   ه، به زیبابی تعامل این دوحیط3شد، هینگ و هیگامروند ولی تعامل این دو در گذشته مطرح نمیشمار می

 (3442اند )هینگ و هیگام، ( مشخص کرده1ورزش( را در شکل )

 

 

 

 

 تعامل ورزش و گردشگری 1شکل 

 

 گردشگری و ورزش. 1شکل 

                                                           
1 -Sport Tourism 
2 -Hinch & Higham 
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 بقه تقسیم شوند:ط 2توانند براساس اهداف ورزشی به های ورزشی میتوریست

 مشارکت کنندگان در رویدادها )ورزشکاران( -الف

 تماشاچیان ورزشی -ب

 عاشقان ورزشی -ج

شود که هدف از سفر آنها مشارکت در رویدادهای ورزشی مشارکت کنندگان ورزشی به آن دسته از اشخاص گفته می

افرادی هستند که هدف از سفر برای آنها حضور در سازماندهی شده باشد )رقابتی یا غیررقابتی(. تماشاچیان آن دسته از 

رویدادهای ورزشی است. عاشقان ورزشی آن دسته از اشخاص هستند که هدف از سفر برای آنها حضور در رویدادهای ورزشی 

 (1211 ،زادهاند. )محرماست که خود تدارکات آنها را مهیا ساخته

ت آماتور و تفریحی، مسافرتهای قابل توجهی را به نقاط مختلف جهان ای و چه به صورگردشگری و ورزش چه به صورت حرفه

گیرد، برای تداوم رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدزایی باید ورزش و گردشگری همراه با هم حرکت کنند. پس با در بر می

و توسعه ورزش و به دنبال  توجه به نقش و اهمیت موضوع ورزش و گردشگری، مسئوالن هر منطقه و شهری باید در پی تالش

آن گردشگری ناشی از آن باشند که چه بسا بسیاری از مکانها فاقد پتانسیل و منابع اولیه الزم در این زمینه بوده ولی با اهتمام 

ات اندرکاران آنجا به خالقیت و ابتکار خود در این زمینه موجببه نقش و تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر مسئولین و دست

 اند.مندی از این صنعت را به نحواحسن فراهم کردهبهره

ها همانند آب و هوا، های ملی، مراکز کوهستانی، حیات وحش و سایر جاذبههای طبیعی، پاركکشور ما با وجود داشتن جاذبه

تواند فرصت رزشمند میهای اخالقی و فرهنگی و استعدادهای اچهار فصل بودن، وجود مراکز آب درمانی، آثار تاریخی، جاذبه

 مناسبی را برای جذب گردشگری ورزشی فعال در جهت توسعه گردشگری ورزشی فراهم آورد.

 

 تعاریف مفهومی تحقیق

 3ورزش

« هرگونه فعالیت، تجربه، فعالیتهای شرکتهای تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام، تفریح، فعالیتهای قهرمانی یا اوقاات فراغات  »

 0(1213، )پارکز و همکاران

 

 5گردشگر 

کسی است که قصد تفریح، تجارت و دیدار خویشان به طور موقت نه به قصد اقامت دائم در زمانی در کمتراز یک روز و نه »

 (1211زاده،  )محرم« کند بیشتر از یک سال به مکانی خارج از حوزه زندگی و کاری خود سفر می

 

                                                           
3 -Sport 
4 -Purkz and … 
5-Tourist 
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 6گردشگری

ر آن مکان که خارج از محیط زنادگی وی اسات بارای مادتی کمتار از یکساال جهات        به عمل فردی که به مسافرت رفته و د»

 (1213)گی، « شودتفریح، تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید، گفته می

 

 7گردشگری ورزشی

ن هاای مرباوط باه ایا    مسافرت بر مبنای اوقات فراغت که افراد به منظور بازی یا تماشای فعالیتهای جسمانی و یا دیدن جاذبه»

 1(1991)گیبسون، « شوندفعالیتها موقتاً از محل زندگیشان خارج می
 

 9گردشگر ورزشی

شان، به طور فعال یا غیرفعال در یاک  افراد یا گروههایی از مردم که به هنگام مسافرت یا اقامت در محلی خارج از محیط زندگی

 14(1997افرت است(. )گامون و رابینسون، کنند )ورزش به عنوان اولین هدف مسورزش رقاتی یا تفریحی شرکت می

 

 گردشگری ورزشی

توریسم ورزشی یا همان گردشگری ورزشی در اساس بخش از گردشگری است که در حاوزه ورزش و باا بهاره منادی از آن باه      

 (1211زاده، کند. )محرمعنوان یک پدیده مثبت و فراملی، عمل می

از مردم به مکان گروه دیگر بارای گذرانادن اوقااف فراغات و بهباود آماادگی       توریسم ورزشی فعالیتی است که در آن یک گروه 

 30کنناد و حاداقل   جسمانی و کسب چهارچوب روحی و ذهنی سالم برای ایجاد روابط اجتماعی از طریق ورزش مساافرت مای  

 11(1995 ،کنند )اندروفساعت و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می

 (1211فرد، شود )ارشادیل نهایی از ورزش است که تغییر مکان و گردش را نیز شامل میبه عبارت دیگر توریسم ورزشی شک

 

 بازاریابی ورزشی

(، محققاین  1211زاده، ماورد اساتفاده قارار گرفات )محارم      1917واژه بازاریابی ورزشی برای نخستین بار در آمریکا و در سال 

 شود.ره میاند که به دو نمونه اشاتعاریف مختلفی را ارائه داده

( بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میاان  1915) 13به عقیده لویس واپنزلر

 (1211زاده، منافع مصرف کنندگان محصوالت و خدمات ورزشی و حمایت کنندگان سازمانهای ورزشی )محرم

های مشتریان از طریق به کارگیری و اجارای  ینی، مدیریت و تأمین نیازها و خواستهب( بازاریابی ورزشی را پیش3441) 12پارخوز

 (1211زاده، داند. )محرماصول بازاریابی می

                                                           
6 -Tourism 
7 -Sport Tourism 
8 -Gibson 
9 -Sport Tourist 
10 -Gammon & Robinson 
11 - Andreff 
12 -Lewis & Appenzeller 
13 -Parkhouse 
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 تعریف بازار توریسم ورزشی -

بازار توریسم ورزشی متشکل از تعدادی تقاضا کننده و عرضه کننده است که در آن مشتریان )متقاضیان( برای گذراندن اوقاات  

کنناد و همچناین   ای برای تماشای رویدادهای ویژه ورزشی به خارج از محل زندگیشان مسافرت میفراغت خود با صرف هزینه

 10(3443کنند. )اکنسی، های( توریسم ورزشی را ارائه میکنندگان برای رفع نیازهای مشتریان محصوالت )فرآوردهعرضه
 

 بازاریابی توریسم ورزشی

یابد و همچنین نیازهای افراد به سرعت در حال تغییر است. پس الزم اسات  ر فراغت روز به روز افزایش میرقابت جهانی در بازا

 (1211زاده، که در رویکرد بازاریابی توریسم ورزشی، نگرشها و ترجیحات مشتریان لحاظ گردد )محرم

شود و با ارائه کاال و خدمات ریان جستجو میبازاریابی در توریسم ورزشی فرایندی است که در آن نیازهای گروههای معین مشت

گردد. در عصر حاضر رمز موفقیت این است که محصوالت تولیدی توسعه یابد و قابلیت این را مورد نیاز آنها رضایتشان جلب می

توریسم ورزشای،  های خاص بازار داشته باشد که بتوانند نیاز در حال تغییر مشتریان )متقاضیان( را پاسخ گویند. به علت ویژگی

باشاد. )شاورای مرکازی    این بازاریابی )بازاریابی توریسم ورزشی( از بازاریابی توریسم سنتی محصوالت و خادمات متفااوت مای   

 (3442 ،تفریحات ورزشی

 شود بازاریابی توریسم ورزشی با بازاریابی توریسم سنتی متفاوت باشد عبارتند از:عوامل مربوط به عرضه که موجب می

چند بعدی و پیچیده محصول توریسم ورزشی، که در حقیقت ترکیبی از عوامل همچاون تساهیالت، جاذابیت و ...     ماهیت -1

 باشد.می

ماهیت خشک و انعطاف ناپذیر عوامل اصلی محصاول توریسام ورزشای قابلیات پاساخگویی باه نیازهاای در حاال تغییار           -3

 مشتریان را نخواهد داشت.

ی: نظر به اینکه بسیاری از شغلهای درگیر در توریسم ورزشی نسبتاً کوچک هستند و مرزبندی باالی عرضه توریسم ورزش  -2

ها کنتارل کمای بار روی توزیاع توساعه محصاول توریسام        اند، تولید کنندهبر روی بسیاری از بخشهای اقتصادی پراکنده شده

 ورزشی دارند.

 باشند.محصوالت توریسم ورزشی ناملموس می -0

باشد، بنابراین رضایتمندی توریستهای ورزشای  به اینکه توریسم ورزشی یک شغل مردمی می اهمیت کیفیت ستادی: نظر -5

شاود بازاریاابی توریسام    سازد. عوامل دیگری که موجب مای بستگی زیادی به ستادی دارد که خدمات شخصیتشان را فراهم می

ند که در اصل ماهیتی با کشش و تغییار پاذیر دارناد    باشورزشی با دیگر انواع بازاریابی متفاوت باشند عوامل مربوط به تقاضا می

15(1999)ریچارد، 
 

تغییر نیازها، نگرشها و ترجیحات مشتریان که معموالً جزئی هستند موجب ناپایداری و عدم ثباات باازار توریسام ورزشای      -2

 شوند. غالباً تغییرات میزان تقاضا با تغییرات عرضه متناسب نیست.می

آمیز یک محصول ورزشی و نیز ارائاه قیمات مناساب در زماان و     سم ورزشی برای توسعه موفقیتماهیت پیچیده بازار توری -7

 کند.ای را ایجاد میمکان مناسب برای آن محصول مشکالت عدیده

                                                           
14 -Ekenci 
15 -Richard 
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باشد، به طوریکه این قیمتها در سازماندهی و توساعه اساتراتژی بازاریاابی    قیمتهای تحقیق و ترویج بازاریابی بسیار باال می -1

 (1999سم ورزشی قابل اجرا نیست )ریچارد، توری

 

 بازاریابی مشاركتی در توریسم ورزشی

باشاد. نظریاه بازاریاابی    ها و خصوصیات خاص آن باازار مای  نیاز به مشارکت در بازار توریسم ورزشی یک توسعه منطقی ویژگی

 گیرد.مشارکتی گروهها و سازمانهای مختلفی را در بر می

کنناد کاه باا تقبال قسامتی از      ای را امضاا  مای  های ویژهعمومی که تمایل به مشارکت دارند، توافقنامههای سازمانها و مؤسسه

 کند.های بازاریابی به اجرای کار بازاریابی کمک میهزینه

ی در های بازاریابی مشارکتی اینگونه است همه اعضای قرار داد پولشاان را بارای افازایش کاارائی بازاریااب     اصل اساسی توافقنامه

 گذارند برای بهبود تحقیق در بازاریابی، تولیدات بهتر توزیع و ترویج بهتر و همچنین افزایش قیمت رقابتی.صندوق شرکت می

وسایله ساازمانهای   بازاریابی مشارکتی در توریسم ورزشی نیازمند پذیرش هماهنگ و سیستماتیک استراتژی بازاریابی رایاج باه  

ای/محلی است تا نیازمندیهای گاروه معاین متقاضایان را باا     های عمومی، جمعی، منطقهندگیتوریسم / ورزش و همچنین نمای

کسب سود به نحواحسن رفع کنند و همچنین عوامل منفی محیطی، اقتصاادی و اجتمااعی را کااهش داده و عوامال مثبات را      

 12(3441تی، افزایش دهند. )برت

ورزشی نباید فقط یک سیاست منفارد ورزش یاا ساازمان توریساتی را در     این بدان معنی است که خط مشی بازاریابی توریسم 

ای و محلی نیز اساتفاده کناد. ماهیات پیچیاده باازار توریسام ورزشای و        های منطقهبرگیرد بلکه باید از توانمندیهای نمایندگی

زشای را شاامل شاود.    تأثیرهای مختلف توسعه توریسم ورزشی بایستی هر دو بخش خصوصای و عماومی بازاریاابی توریسام ور    

های مشارکتی ممکن است اثربخش فعالیتهای بازاریابی را افزایش دهد ای/محلی در چنین طرحوارههای منطقهمشارکت نماینده

 (3441تی، شود که برای تولید یک محصول باکیفیت وجود بخشهای عمومی ضروری است. )برتو این از حقیقتی ناشی می

 دشگری ورزشمنابع اساسی برای توسعه گر

اناد. هیناگ و   باشند. در منابع مختلف این عوامل به صورتهای گوناگونی ذکر شاده در توسعه گردشگری عوامل زیادی دخیل می

 اند.مشخص کرده 1عوامل جلب کننده و منابع اساسی برای توسعه گردشگری ورزشی را در جدول  17هیگام

 هنیگ و هیگام 2223منابع اساسی برای توسعه گردشگری ورزشی  .1جدول 

 منابع مورد نیاز بخش ورزش منابع مورد نیاز صنعت گردشگری

ها، ها، کوهها، رودخانهمنابع طبیعی: پارکهای ملی، مناظر، دریاچه

 سواحل

های جغرافیایی منابع طبیعی: پارکهای ملی، تسهیالت فضای باز، صحرا، جنبه

 ها، چشمه آب معدنی، دریا()کوهها، صخره

 ها: حمل و نقل، مکان اقامت، پذیراییو زیر ساختامکانات 
های حمل و ها: استادیومها، فضاهای ورزشی، زیرساختامکانات و زیر ساخت

 نقل، غذاخوری، پذیرایی

 گاهتأسیسات رفاهی: توالت عمومی، پارکینگ، تابلوهای راهنما، پناه تأسیسات رفاهی: توالت عمومی، پارکینگ، تابلوهای راهنما، پناهگاه

خدمات اطالع رسانی گردشگران: خدمات اطالع رسانی 

بازدیدکنندگان، اطالع رسانی اینترنتی، خدمات بروشور و بلیط، 

 آژانسهای گردشگری

خدمات ورزشی: مربیگری و سرپرستی، کرایه یا خرید وسایل یا لباس ورزشی، 

سیب و انبارداری و مدیریت، نظارت و امنیت، امکانات تمرینی، پیشگیری از آ

 امکانات پزشکی، امکانات علمی و پژوهشی

                                                           
16 -Berret,t 
17 - Hinch & Higham 
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ریزی راهبردی، بهبود ریزی و توسعه، برنامهسازمان گردشگری: برنامه

های های بازدید، پژوهشتصویر مقصد، بازاریابی گردشگری، برنامه

 گردشگری، ارتباط با دیگر صنایع

وطلب، سازمانهای ورزشی: با دانشگاههای ورزشی، گروههای اجتماعی و دا

رسانی، بازاریابی، مدیریت، توسعه امکانات، بودجه، اسپانسر شیپ، خدمات اطالع

 تجارت

-ای، ریلی، هوایی، دریایی )داخلی و بینخدمات حمل و نقل: جاده

المللی(، قایق موتوری، مسیرهای گردشگری مسیرهای تاریخی، 

 دوچرخه و موتورسواری، بالون

 المللی(هوایی، دریایی )داخلی و بین ای، ریلی،خدمات حمل ونقل: جاده

ها، کازیونها، سینماها، باغ وحشها، ها: جذابیتسرگرمی و فعالیت

 های شب هنگام، کلوپهای شبانهمراکز خرید، سرگرمی

یخ، مراکز -سرگرمی و فعالیتها: فضاها و مکانهای ورزشی )میدان اسکیت

نوردی، زمینهای گلف، ههای صخرتفریحی، ورزشگاهها، استخرهای شنا، دیواره

 های ورزشی، مراکز خرید، سرگرمی در شب(ساحل، موزه

 

منابع گردشگری ورزشی برای توسعه توانایی بالقوه مواردی مانند محیط طبیعی، امکانات ورزشای، حمال و نقال، زیرسااختها و     

ت رونق گردشگری ورزشای مادنظر   طور هماهنگ در توسعه دراز مدت یک منطقه جهخدمات اطالع رسانی است که بایستی به

 (1211فرد، قرار گیرند. )ارشادی

 

 مرور دیدگاههای گردشگری ورزشی

المللی ورزشی در کشور ( در مورد عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ناشی از برگزاری مسابقات بین1212تحقیق هنرور )

 اولین تحقیق انجام شده از این دست در کشور بوده است:

الملال در کشاور از   عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشای باین  »حقیق خود تحت عنوان او در ت

و « کنناده جلاب »، «دهناده ساوق »باه بررسای تاأثیر عوامال     « اندرکاران ورزشی و مادیران گردشاگری  دیدگاه مدیران و دست

المللای در کشاور پرداخات. وی نتیجاه زیار را      ری رویدادهای باین مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ناشی از برگزا« بازدارنده»

 بدست آورد:

هاا و مراسام،   دهنده )جشان اندرکاران ورزشی و کارشناسان گردشگری از بین عوامل سوقدر مجموع دو دیدگاه مدیران و دست

هاای  هنر، موسایقی، معمااری و مکاان   درصد، )فرهنگ،  704/4های جانبی رویداد( با بار عاملی های سنتی و دیگر برنامهبرنامه

درصاد از عوامال مهام     201/4درصد و )وجود بستگان و دوستان در کشور میزباان( باا باار عااملی      747/4باستانی( با بارعاملی 

 (1211زاده، دهنده بازدیدکنندگان از رویداد ورزشی در کشور هستند. )محرمسوق

 ازاریابی و مدیریتی، گردشگری ورزشی شامل دو طبقه محصول کلی است:انداز ب( معتقد است از چشمpitts,1999) 11پیتز

سفر مشارکت ورزشی )مسافرت به منظور شرکت در یک فعالیت ورزشی، تفریحی، اوقات فراغت، فعالیت آمادگی جسمانی  .1

 و تناسب اندام(

آمادگی جسمانی و تناسب اندام  سفر تماشای ورزشی )مسافرت به منظور تماشای ورزشها، تفریح، اوقات فراغت، فعالیتهای .3

 یا رویدادها(

کنند که تعدادی اجزای کلیدی وجود دارند که گردشگری ورزشای را شاکل   ( عنوان میFaulkner,1998) 19فالکنر و دیگران

انون و کنند که گردشگری ورزشی ضرورتاً با رویداد مرتبط است و هر تعریفی باید رویداد را به عنوان کا دهند. آنها عنوان میمی

 شود:مرکز دربرگیرد، تعاریف آنها اجزای زیر را شامل می

                                                           
18 -Pitts 
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 گردشگری ورزشی وابسته به رویداد است. .1

 تمرکز گردشگری ورزشی بر ورزشهای رقابتی است. .3

 توانند حاضران، مسئوالن یا رقابت کنندگان.در گردشگری ورزشی می« کنندگانشرکت» .2

 ( است.intentionalانگیزه شرکت در گردشگری ورزشی عمری ) .0

-گذارد.(. )محارم ایالت یا ملت تأثیر می-2جامعه -3افراد -1شود که بر )ای از گردشگری ورزشی حاصل میپیامدهای ویژه .5

 (1211زاده، 

گردشگری ورزشی »شود: ( انجام شده این مفهوم با این نظریه تقویت میGettz,2003) 34در تحقیقات جدیدی که بوسیلة گتز

 «المللی به عنوان بازاری مهم و بسیار مطلوب مطرح است.ینرویداد در سطح ب

ها، حامیان مالی، توسه شهری، توسعه تسهیالت و محبوبیات عماومی ورزش باه    کند که نیروهایی همچون رسانهگتز عنوان می

حهاای راهباردی   طور کلی وجود دارند. برای بسیاری از مسؤوالن ملی و استانی گردشگری رویداد یکی از مهمتارین عوامال طر  

آید. در سند راهبرد ملی گردشگری ورزرشی اساترالیا نیاز نکتاه جالاب ایان اسات کاه مثالهاایی کاه از          حرفه آنها به شمار می

. در تعریف این بخش نیز بسایاری  31گردشگری ورزشی آورده شده است همگی رویداد هستند مانند المپیک و بازیهای استادان

رویدادها مهمترین بخش گردشاگری ورزشای هساتند و    »کند، هستند. همانگونه که گتز عنوان میاز سازمانها مرتبط با رویداد 

 (1211زاده، شاید به لحاظ تعداد گردشگران و تأثیر اقتصادی مهمترین باشند. )محرم

 ( دو دسته از گردشگران ورزشی را معرفی کرده است که عبارتنداز:Hall,1992) 33هال

32تماشاگران ورزشی .1
 

30کنندگان ورزشی مشارکت .3
 

مند به تماشای رویادادهای ورزشای از قبیال مساابقات المپیاک، جاام       تماشاگران ورزشی آن دسته از افرادی هستند که عالقه

مناد هساتند خاود باه ورزش     کنندگان ورزشی عاشقان ورزش هستند کاه قالقاه  المللی هستند. مشارکتجهانی و مسابقات بین

در ورزشهایی که بیشتر جنبه غیر رقابتی دارند مشارکت فعال داشته باشند و حتی خاود مقادمات    بپردازند. آنها تمایل دارند که

 آنرا فراهم آورند تا از فواید متعدد ورزشد ابعاد تندرستی، اجتماعی بهره گیرند.

زشای وجاود   هال نه تنها ورزش را به عنوان موضوع اصلی گردشگری مطرح کرد، بلکه عنوان نمود که سه حیطه گردشاگری ور 

-. )محارم 32«گردشگری مرتبط با سالمتی و تناساب انادام  »و  35«تفریح در فضای آزاد»، «رویدادهای شاخص» دارند که شامل 

 (1211زاده، 

 ارتباط این سه حیطه با گردشگری ورزشی به خوبی نشان داده شده است. 3در شکل 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
19 -Faulkner , … 
20 -Gettz 
21 -Masters 
22 -Hall 
23 -Spectators 
24 -Participants 
25 -Out Door Recyeation 
26 -Health and Fitness 
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 (1311زاده، )محرم 1992یدگاه هال، های مرتبط با گردشگری ورزشی از دحوزه .2شکل 

 *رویدادهای شاخص:

المللی بزرگ و رویدادهای ورزشی بین 37«سوپر باول»احتماالً بیشترین ارتباط را با ورزش دارد و در رقابتهای قهرمانی ملی نظیر

 یابد.نظیر بازیهای المپیک تجلی می

های حوزه کند. اگر چه نوشتهان گردشگری را جلب میویژگی و مقیاس این رویدادهای ورزشی توجه گردشگران و محقق

آورند اما به ندرت به تفاوت رویدادهای ورزشی با های زیادی را درباره گردشگری ورزشی به وجود میگردشگری ورزشی آگاهی

 (1211زاده، سایرانواع رویدادها پرداختند. )محرم

 

 *تفریح در فضای آزاد

 رتباط بسیار زیادی با گردشگری ورزشی دارد.ای است که ابیانگر دومین حوزه

دهد و بیشتر آنها معموالً به عنوان ورزش پیدایش این حوزه ریشه در فعالیتهای تفریحی دارد که در محیطهای طبیعی روی می

جرا . یکی از پویاترین بخشهای تفریح در فضای آزاد گردشگری ما31سواریشوند. همانند کانو، اسکی و موجبندی میطبقه

 جویانه است.

کند. همانند (، گردشگری ماجراجویانه را به عنوان بخشی که سریعترین رشد را در بازار گردشگری دارد. عنوان می1993هال )

های مفهومی و تحقیقی، های شاخص و گردشگری ورزشی ما بین تفریح در فضای آزاد و گردشگری ورزشی نیز در زمینهرویداد

ها مترادف با هم نیستند. تعداد زیادی از فعالیتهای ورزشی در خارج از قلمرو همپوشانی وجود دارد. با این حال این حیطه

های دهد در حالیکه بالعکس، بعضی از فعالیتهای گردشگری همانند اردوزنی و پیک نیک که درمحیطمحیط طبیعی روی می

 (1211زاده، ندارد. )محرمدهد با تعریف ورزش همخوانی طبیعی روی می

                                                           
27 -Super Bowl 
28 -Surfing 
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 *فعالیتهای سالمتی و تناسب اندام

-دهد. پیدایش این حیطه از چشمفعالیتهای سالمتی و تناسب اندام سومین حیطه مربوط به گردشگری ورزشی را تشکیل می

مینه آبهای معدنی های دور این حیطه معموالً با فعالیت گردشگران در زانداز تاریخی و معاصر ارائه شده است. در گذشته

درمانی در اروپای غربی و مدیترانه همراه بود. در زمان معاصر، مسافرت به آبهای درمانی هنوز ادامه دارد اما با تفرجگاههایی 

تواند تعاریف کنند. اگر چه حیطه سالمتی و تناسب اندام میگسترش یافته است که به فعالیتهایی نظیر تنیس و گلف تمرکز می

 (1211زاده، شود. )محرماشته باشد اما در تحقیقات کمتر به آن پرداخته میمتعددی د 

 

 روش تحقیق

گردد. روش انجام تحقیق بخش اساسی هر پژوهش است که در این فصل مرحله به مرحله روش انجام تحقیق توصیف می

روشها در این زمینه محدود  کند که تنوعتحقیقات مختلف در حیطه روشهای تحقیق در گردشگری ورزشی خاطر نشان می

است و ما بایستی سعی کنیم در روشهای خود به ماهیت موضوع بیشتر توجه کنیم. در این فصل نوع روش تحقیق مورد 

 گیرند.آوری اطالعات، جامعه آماری، چگونگی مطالعه آزمایشی و متغیرهای تحقیق مورد اشاره قرار میاستفاده، روش جمع

 

 یجامعه و نمونه آمار

 دهند:سه گروه زیر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می

 نفر( 05مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی ) -1

 نفر( 22مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران ) -3

 نفر( 74های ورزشی )ای هیئتکارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادارات آموزش و پرورش و تربیت بدنی استان و روس -2

 جامعه و نمونه آماری .2جدول 

 درصد فراوانی جامعه آماری

 1/39 05 مدیران و کارشناسان آژانسهای مسافرتی

 1/32 22 مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران

های و تربیت بدنی استان تهران و روسای هئیت کارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادارات آموزش و پرورش

 ورزشی
74 0/02 

 144 151 جمع

 

 گیریروش نمونه

جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان و مدیران بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی و 

، لذا حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری دهندهای ورزشی تشکیل میگردشگری، مدیران آژانسهای مسافرتی و روسای هئیت

 گیری تمام شمار )غیرتصادفی هدفمند( است.باشد، لذا روش نمونهمی
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 روش و ابزار گردآوری اطالعات 

در این تحقیق در دو بخش به گردآوری اطالعات اقدام شده است، اول در زمینه اطالعات تئوریک و پیشینه تحقیق که با 

ها در بخش گردشگری و گردشگری ورزشی انجام شده و در بخش ای، اینترنت، مقاالت و پایان نامهتابخانهاستفاده از منابع ک

زاده و ها استفاده شده که پایایی آن در تحقیق دکتر مهرداد محرمآوری اطالعات در مورد فرضیهدیگر از پرسشنامه برای جمع

 93/4با  1210راد در سال امیر قیامی   90/4و در تحقیق خانم پریسا صداقتی با   مورد تائید قرار گرفته و روایی

سوال  03مفهومی آن به تائید اساتید رشته مدیریت ورزشی رسیده است. این پرسشنامه، مقیاس پنج ارزشی لیکرت که شامل 

ار گرفت. پایایی این پرسشنامه که در این تحقیق استفاده شده و با استفاده از جهت تکمیل در اختیار جامعه آماری قید شده قر

 19/4کرونباخ  xروش   .بدست آمده است 

 

 متغیرهای وارد در تحقیق -

 31و  34و  15و  9-11و  7و  0و  2و 1عوامل سوق دهنده شامل سواالت 

 33و  12-19و  13 – 10و  1و  2و  5و  3کننده شامل سواالت عوامل جلب

 32-03عوامل دفع کننده )بازدارنده( شامل سواالت 

 31و  12 – 19و  11 – 10و 9و  1و  2و  5و  3و  1های طبیعی شامل سواالت جاذبه

 12 – 19و  10و  13و  1و  5و  3قطب ورزشی شامل سواالت 

 

 گرمتغیرهای مداخله 

دهندگان است و سن، جنسیت، میزان تحصیالت خش اول شامل مشخصات فردی پاسخاین پرسشنامه حاوی سه بخش است. ب

باشد. بخش سوم شامل سواالت باز گیرد. بخش دوم شامل عوامل توسعه گردشگری استان تهران میو سابقه افراد را در بر می

را برای حل مشکالت  است که خواسته شده مشکالت عملی که در این بخش وجود دارد و راهکارهای پیشنهادی خود

 گردشگری ورزشی و توسعه آن ذکر کنند.

 

 روش تحقیق 

یابی( است که به صورت میدانی انجام شده است. تحقیق حاضر از دو پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی )زمینه

محقق عوامل توسعه پیمایشی مقطعی است و از بعد هدف تحقیق کاربردی است.  -ها که توصیفیبعد روش گردآوری داده

 کند.گردشگری استان تهران را با استفاده از نظرات کارشناسان گردشگری و مسئولین ذیربط تربیت بدنی استان تبیین می

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

تحقیق از  های اینآوری شده در اختیار محقق قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعاطالعات مربوط توسط پرسشنامه

 آمار توصیفی استفاده شده و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است.
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 ضریب همبستگی -

جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و توسعه گردشگری ورزشی به عنوان متغیر وابسته از آزمون همبستگی پیرسون 

 داول ذیل ضریب همبستگی، سطح معناداری و تعداد آن ذکر گردیده است.استفاده شده که برای هر کدام از آنها در ج

 

 های طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی استان تهران ارتباط وجود دارد.بین جاذبه: 1فرضیه 

 ضریب همبستگی بین جاذبه های طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی استان تهران .3جدول 

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون متغیر

 مطالعه کتب درسی

 275/4 ضریب همبستگی

 444/4 معناداری

 151 تعداد
 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین جاذبه های طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی استان تهران 

چه میزان جاذبه های درصد وجود دارد. یعنی هر 99/4در سطح اطمینان  275/4رابطه معنادار مستقیم با ضریب همبستگی 

 گیرد.شود، لذا با قوت فرضیه فوق مورد تأیید قرار میطبیعی بیشتر باشد توسعه گردشگری ورزشی بیشتر می

 

 بین عوامل سوق دهنده و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد.: 2فرضیه 

 گری ورزشیضریب همبستگی بین عوامل سوق دهنده با توسعه گردش .4جدول 

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون متغیر

 عوامل سوق دهنده

 592/4 ضریب همبستگی

 444/4 معناداری

 109 تعداد
 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغییر عوامل سوق دهنده و توسعه گردشگری ورزشی تاثیر 

-درصد وجود دارد. یعنی هرچه عوامل سوق دهنده قوی 99/4سطح اطمینان در  592/4معنادار مستقیم با ضریب همبستگی 

 گیرد.شود، لذا با قوت فرضیه فوق مورد تأیید قرار میتری داشته باشند توسعه گردشگری ورزشی نیز تقویت می

 

 بین عوامل جلب كننده و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد.: 3فرضیه 

 ضریب همبستگی بین عوامل جلب كننده با توسعه گردشگری ورزشی .5 جدول

 آماره همبستگی همبستگی پیرسون متغیر

 عوامل جلب کننده

 740/4 ضریب همبستگی

 440/4 معناداری

 107 تعداد
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ار وجود تاثیر معناد توسعه گردشگری ورزشیبر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون بین عوامل جلب کننده با 

 گیرد.الذکر مورد تأیید قرار میقابل قبول است لذا فرضیه فوقsig≤./050دارد. زیرا سطح معناداری 

 

 : بین قطب ورزشی و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد.4فرضیه 

 ضریب همبستگی بین قطب ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی .6جدول 

 آماره همبستگی نهمبستگی پیرسو متغیر

 قطب ورزشی

 254/4 ضریب همبستگی

 444/4 معناداری

 154 تعداد

 

بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون بین قطب ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی تاثیر معنادار وجود دارد. 

شود و نوع رابطه مستقیم است. ه میدر صد تاثیر معنادار مالحظ 99/4احتساب شده و با اطمینان  254/4ضریب همبستگی 

 گیرد.الذکر مورد تأیید قرار میبنابراین با قوت فرضیه فوق

 

 بحث و نتیجه گیری

    فرضیه اول بیان می کند بین عوامل سوق دهنده و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد. باا توجاه

فرضیه دوم مورد تائید قرار گرفته و نشان می دهد که عوامل سوق دهناده   2به جدول و مقدار همبستگی بدست آمده از جدول 

 و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران با هم ارتباط دارند.

( اشااره داشات کاه طای     1213در رابطه با این تحقیق که نتایج همسو با تحقیق حاضر دارند، می توان به تحقیق ملک اخالق )

ه ها از مدیران عالی و کارشناسان ارشد سازمان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین خبرگان )اساتید تحقیقی و با جمع آوری داد

دانشگاه و صاحب نظران صنعت گردشگری(، باه طراحای الگاوی سیاسات گاذاری در بازاریاابی صانعت جهاانگردی پرداخات.          

( طای تحقیقای باه    1995رفی چاا ودیگاران )  ( به بررسی رفتار یک گروه از گردشگران پرداخت. از ط1917همچنین موتینهو )

بررسی انگیزه های گردشگران ژاپنی که به خارج سفر می کردند پرداختند. تحقیقات فوق حااکی از آن اسات کاه باین عوامال      

 سوق دهنده و گردشگری ورزشی ارتباط وجود داشته و فرضیه دوم تحقیق حاضر هم نشان بر تائید آن است.

  لب کننده و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد.فرضیه دوم بین عوامل ج 

و داده های جدول و مقدار همبستگی بدست آمده فرضیه فاوق تائیاد شاده کاه در رابطاه باا ایان فرضایه          7با توجه به جدول 

( در تحلیلی پیراماون  3443ز )تحقیقات انجام شده در ذیل اشاره به رابطه بین عوامل جلب کننده و توسعه گردشگری دارند. برا

( در تحقیق خود باا  3443بر حضور یا شرکت گردشگران در فعالیت های ورزشی همگانی، را بررسی کرده و کزاك ) مؤثرعوامل 

مقایسه انگیزه های گردشگران با توجه به ملیت آنها و مقصد مورد نظر آنها پرداخت. تحقیقات فوق نشان دهنده تناسب موجاود  

 حاضر دارد و عوامل قید شده در تحقیقات فوق به ارتباط عوامل جلب کننده و گردشگری ورزشی اشاره دارد.با تحقیق 
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      و  5فرضیه سوم بین جاذبه های طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی استان تهران ارتباط وجود دارد. باا توجاه باه جادول

ر در رابطه با فرضایه فاوق کاه تناساب تحقیاق حاضار باا        مقادیر همبستگی بدست آمده فرضیه فوق تائید شده و تحقیقات زیر

 تحقیقات ذکر شده را می رساند قابل بیان می باشد.

( به بررسی گردشاگری ورزشای   3445( گردشگری ورزشی در هند را بررسی کرد و همچنین میراندا و اندوزا )3445کوساسی )

طبیعی در جذب توریسم و توسعه گردشگری ورزشای اسات    در کشور اسپانیاپرداخت. تحقیقات فوق نشانگر اهمیت جاذبه های

 که این عوامل در استان تهران هم از اهمیت فراوان برخوردار است.

       فرضیه پنجم بیان می کند بین قطب ورزشی و توسعه گردشگری ورزشی در استان تهران ارتبااط وجاود دارد. باا توجاه باه

قرار گرفته و ثابت می شود کاه باین قطاب ورزشای و توساعه گردشاگری        و مقادیر همبستگی فرضیه فوق مورد تائید 1جدول 

 ورزشی در استان تهران ارتباط وجود دارد.

( اشاره به این نکته دارد که در قاره آفریقا در بررسی گردشگری ورزشای و در کشاورهای شامال آفریقاا     3442در تحقیق کیو )

د کنیا و آفریقای جنوبی درآمد قابل توجهی از ورزشهای آبی در ساحل همانند مراکش، تونس، مصر و سایرکشورهای قاره همانن

وایات   –( در مقاله خود در مورد گردشگری، موج سواری در استرالیا پرداخته است. پرساتون  3442کشورشان دارند. دولینکار )

فته است. با توجاه باه نتاایج    ( موج سواری به عنوان ورزشی محبوب در آفریقای جنوبی و به ویژه در دوربان گسترش یا3442)

تحقیقات باال و فرضیه فوق می توان گفت که قطب ورزشی یکی از عوامل مهم در توسعه گردشاگری مای باشاد کاه در اساتان      

 تهران با توجه به پتانسیل های موجود می توان از این آیتم در پیشبرد اهداف توسعه گردشگری ورزشی استفاده نمود.

های گردشگری و تاریخی، پتانسیل های الزم برای راه اندازی مکان های مختلف و ایجاد سایت های مجهاز  ایران در کنار جاذبه 

ورزشی را در سطح مناسبی دارا است که باید با ایجاد و فراهم آوردن زیر ساخت هاا در ناواحی مختلاف کشاور، مجتماع هاای       

رهای پیشرفت ایران در این حوزه تبلیغات و معرفی ایاران  گردشگری ورزشی و اردوهای مناسب ساخته شود. یکی دیگر از راهکا

به ورزشکاران کشورهای خارجی از طریق ورزشکاران ایرانی است که برای حضور در مسابقات بین المللای باه کشاورهای دیگار     

وانند با برگزاری سفر می کنند، در این میان از نقش آژانس های مسافرتی نیز نباید غافل شد چرا که آژانس های مسافرتی می ت

تورهای گردشگری ورزشی، گردشگران بسیاری را به کشور جذب و به رونق این حوزه کمک کنناد. عاالوه بار اینهاا تاکیاد بار       

ورزش های بومی می تواند یکی از مزیت های ایران برای توسعه توریسم ورزشی خود محسوب شود، داشته های فرهنگای، آثاار   

 عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری هستند.باستانی و تاریخی و فرهنگی 

کشورهایی مانند اسپانیا، استرالیا، آمریکا و فرانسه و کشورهای آسیایی همچون امارات و ترکیه درآمادهای قابال تاوجهی از راه    

د، شرایط و توریسم کسب می کنند که کشور ما ایران و عالوه بر آن استان تهران نیز می تواند با استفاده از پتانسیل های موجو

فضای مناسب را برای این موضوع فراهم کرده و استان تهران به دلیل داشتن آب و هاوای متناوع مای تواناد از پتانسایل هاای       

موجود استفاده کرده که این موضوع زمانی می تواند تحقق یابد که زیر ساخت های الزم در این زمینه فراهم شود و با توجه باه  

های بلند مدت در جهات تحقاق اهاداف عمال      ر استان و سیاست و درایت مسئوالن و برنامه ریزیجاذبه های طبیعی موجود د

 کرد. تا بتوان با گامهای موثری در جهت توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی در استان تهران برداریم.
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 پیشنهادات برخاسته از تحقیق

دشگری طبق استانداردهای بین المللی در اطراف رودخانه های مهم و چشمه های احداث و ایجاد تأسیسات جهانگردی و گر -1

 آب معدنی استان

مطالعه و شناسایی مناطق کوهستانی و برف گیر برای ایجاد پیست اسکی و ورزشهای زمستانی طبق استانداردهای جهانی و  -3

 دعوت از تیم های ورزشهای زمستانی جهت برگزاری مسابقات

 ه و شناسایی و تبلیغ مناطق دارای چشمه های آب های گرم معدنی برای ایجاد استخرهای شنا و مراکز آب درمانیمطالع -2

 شرکت و دایر کردن نمایشگاههای جهانگردی و گردشگری برای جذب و جلب مردم خارج استان و کشور -0

بورشورهای گوناگون، چااپ و ارساال کاارت پساتال     تبلیغات در سطح گسترده توسط رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، چاپ  -5

 برای ادارات و دفاتر شرکت های خصوصی و دولتی

 توسعه هتل ها و اماکن اقامتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در این زمینه -2

رهنگای و ماذهبی باه    استفاده از تجربیات کشورهای مشابه طبیعت و اقلیم ایران و الگو برداری مناسب با توجه به مساائل ف  -7

 لحاظ اجرا و استفاده در امر جهانگردی و گردشگری استان

ها و اماکن دیدنی و تاریخی توساط وزارت فرهناگ و ارشااد    استقرار راهنمایان ورزیده و مسلط به زبانهای زنده دنیا در موزه -1

 اسالمی )ویژه اداره میراث فرهنگی(

ادهای مختلف در جهت برگزاری سامینارها، نمایشاگاهها و مساابقات ورزشای باین      ایجاد هماهنگی کامل بین سازمانها و نه -9

 المللی به منظور جذب توری، ست

ایجاد خطوط ارتباطی، راههای دسترسی )بزرگراههای خطوط هوایی و راه آهن( به منااطق توریساتی توساط وزارت راه و     -14

 ترابری.
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