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  بدي شهرهابررسی و ارزیابی نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و کال

  

  واحد علوم تحقیقاتاستاد دانشگاه آزاد اسالمی :  دکترسیدرحیم مشیري

  دکتر آزیتا رجبی، عصو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ريعضو هیئت علمی مهندس محمد علی رجائی،

  

  چکیده

ــین دو مقولــه ورزش و شــهر، رابطــه  ــر شــهر و  اي  رابطــه ب متقابــل اســت کــه از یــک ســو اثــرات ورزش را ب

ــی     ــامل م ــر ورزش ش ــهرها را ب ــعه ش ــر نفوذتوس ــرف دیگ ــینی و از ط ــود شهرنش ــاي  . ش ــعه ورزش در دنی توس

تـوان از   اي نـو و پیچیـده تبـدیل کـرده، کـه مـی       امروز چه به لحـاظ کیفـی و چـه از نظـر کمـی آنـرا بـه مقولـه        

هــاي منحصـر بــه فــرد ایـن نــوع ورزش موجـب اثرگــذاري شــدید     گـی ویژ. نــام بــرد» ورزش مـدرن «آن بـه نــام  

ــش  ــر بخ ــت       آن ب ــده اس ــالن ش ــرد و ک ــطح خ ــروزي در س ــدگی ام ــف زن ــاي مختل ــن   . ه ــه از ای ــک جنب ی

هــاي  اســت کــه موجــب تحــول و توســعه در عرصــه» توریســم ورزشــی«اثرگــذاري، گســترش صــنعتی بــه نــام 

ــ . شــهري و شهرنشــینی شــده اســت  ــده جدی شــود  دي در صــنعت توریســم قلمــداد مــی توریســم ورزشــی، پدی

ــی    ــکل م ــم ش ــین ورزش و توریس ــد ب ــه از پیون ــی      ک ــعه، عل ــر توس ــگرف آن ب ــیم و ش ــرات عظ ــه اث ــرد ک گی

هـــاي شـــهري، اشـــتغال راه و  توریســـم ورزشـــی در توســـعه زیرســـاخت . الخصـــوص توســـعه شـــهري دارد

ــاریخی، فرهنگــی و ورزشــی بــه شــهر   ، توســعه صــنایع ســاختمان، شــناخته شــدن شــهر، جــذب گردشــگران ت

ــادي،        ــعه اقتص ــدار، توس ــعه پای ــایی چــون توس ــا متغیره ــه ب ــته و در رابط ــر داش ــی، اث ــنایع ورزش ــژه ص ــه وی ب

ــر وضــعیت      ــی را ب ــرات ژرف ــزي شــهري اث ــه ری اجتمــاعی و فرهنگــی، صــلح، مشــارکت، محــیط زیســت، برنام

  . گذارد جوامع شهري به جاي می

اجتمــاع،  ي، توســعه پایــدار، توســعه شــهري، فرهنــگ، ورزش، توریســم، شــهر، توریســم شــهر: واژگــان کلیــدي

  .اقتصاد

  مقدمه

انســان در هــر . هــاي بیشــتر موجــودات زنــده از جملــه انســان اســت  جابجــائی، حرکــت و تحــرك از ویژگــی

مرحلـه از زنـدگی بـر حسـب نــوع و میـزان فعالیـت جسـمانی، نیازهـاي متفــاوتی دارد کـه بایـد بـه آنهـا پاســخ             

هـاي زیسـتی اعـم از روسـتا      گـرا بـه طـور عمـده در مجتمـع      نـوان موجـوداتی جامعـه   هـا بـه ع   انسـان . داده شود

بـا رشـد و ارتقـاء سـطح شهرنشـینی، نـوع و میـزان        . کننـد  شـوند و زنـدگی مـی    یا شهر گرد یکـدیگر جمـع مـی   

ــات زنــدگی کمتــر     فعالیــت ــراهم آوردن امکان ــراي ف ــه فعالیــت فیزیکــی ب ــاز ب هــاي فیزیکــی تغییــر یافتــه و نی

ــه او را    . شــده اســت ــاي ضــروري انســان اســت ک ــه اول ورزش و فعالیــت فیزیکــی و تفریحــی از نیازه در مرحل

ــایی  ســالمتی روحــی انســان را بــا مشــارکت در گــروه . بــرد بــه ســوي ســالمتی پــیش مــی هــاي اجتمــاعی، پوی
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. نمایــد هــاي طبیعــی فــراهم مــی هــاي متنــوع و متفــاوت از جملــه محــیط محــیط و حرکــت بــه ســوي محــیط

ــ ــه عن ــع    ورزش ب ــاتی را در رف ــت شــهري نقــش حی ــر اقشــار جمعی ــذار ب ــل تاثیرگ ــرین عوام وان یکــی از مهمت

ــی     ــهري دارد و م ــی و ش ــی، روح ــی، فیزیک ــاي حرکت ــا      نیازه ــهري ایف ــعۀ ش ــی را در توس ــش مهم ــد نق توان

، و از ســوي دیگــر بــا طرفــدار و )مکــان(، ورزشــگاه )افــراد(از آنجــا کــه ورزش از یــک ســو بــا ورزشــکار  . نمایــد

ــا ــی تماش ــت (گر ورزش ــی از جمعی ــی ) بخشــی اعظم ــگ دارد م ــاطی تنگاتن ــل   ارتب ــوق را کام ــاي ف ــد نیازه توان

ــه ورزش و    . کنــد ــه طــور برنامــه ریــزي شــده ب بنــابراین شــهروندان بــراي پاســخگویی بــه نیــاز تحــرك بایــد ب

حــیط بــا توجـه بــه افـزایش شهرنشـینی، شــهرها بعنـوان م    . منـد شـوند   گـردش بپردازنـد تــا از مزایـاي آن بهــره   

ــد    ــدا کنن ــل پی ــه ورزش و گــردش تمای ــا شــهروندان ب ــراهم آورده ت ــد فضــایی را ف ــن . زیســت انســان، بای در ای

هــاي انســانی یعنــی توریســم، ورزش و ســالمت تشــکیل دهنــده ســاختار   راســتا تجمیــع ســه شــاخه از فعالیــت

ــی   ــا م ــتر و فض ــک بس ــامعی در ی ــد و ج ــت   جدی ــلی آن اس ــاه اص ــهرها از پایگ ــه ش ــود ک رزشــی توریســم و. ش

هـاي مختلـف و متنـوعی را در بــر     امـروزه بسـیار مـورد عالقـه و اســتفاده مـردم دنیـا واقـع شـده اســت و جنبـه         

  .پردازد مقاله فوق به بررسی ماهیت و ابعاد توریسم ورزشی و نقش آن در توسعه شهرها می. گیرد می

  اهمیت ورزش در عصر جهانی شدن

ــ  ــوع فعالی ــر رفتــه و   ت دســتهورزش در جهــان امــروزي از مقولــه یــک ن جمعــی و تفریحــی و ســرگرمی فرات

نگــاه بــه ورزش نگــاهی علمــی شــده و ورزش بــه . اي بــه خــود گرفتــه اســت مفهــوم و حــوزه وســیع و پیچیــده

ــده  ــذارترین پدی ــی از اثرگ ــده      یک ــدیل ش ــع تب ــی جوام ــاعی و فرهنگ ــی، اجتم ــادي، سیاس ــاع اقتص ــا در اوض ه

ــت ــعه   امــروزه دولــت . اس ــا ورزش را بعــدي از توس ــی     ه ــه شــمار م ــک جامعــه ب ــد ی در ایــن راســتا  . آورن

ــرداري گــذاري ســرمایه هــاي اقتصــادي، سیاســی، فرهنگــی و اجتمــاعی انجــام   هــاي کالنــی را در جهــت بهــره ب

خــارج و تبــدیل  130آنــرا از حــد محلــی 129همگــام شــدن ورزش بــا فرآینــدي بــه نــام جهــانی شــدن. دهنــد مــی

. تــوان در مســابقات بــزرگ جهــانی و المپیــک دیــد کــرده اســت کــه نمــود آنــرا مــی 131بــه یــک پدیــده جهــانی

ــده ــه عنــوان پدی ــا گســترش یافتــه اســت  ورزش ب ــارز . ي جهــانی در سراســر دنی ورزش و مســابقات آن، نمــاد ب

هـاي متفـاوت و    هـا و ادیـان مختلـف بـا ارزش     جهانی شـدن در عصـر امـروزي اسـت کـه بـر اسـاس آن فرهنـگ        

ایـن پدیـده فرآینـدي اسـت کـه فـرد، جامعـه،        . زننـد  دسـت مـی  آمیـز   گاه متضاد در کنار هـم، بـه رقـابتی صـلح    

ــین المللــی و نــوع انســان  ــا اخالقیــات و  . گیــرد هــا را در بــر مــی نظــام ب و از ایــن جهــت هــر فرهنــگ همــراه ب

ــژه      ارزش ــان وی ــالت مک ــا مح ــهرها و ی ــم از ش ــود اع ــاص خ ــاي خ ــی ه ــد اي م ــویی  . یاب ــابراین ورزش از س بن

ــ  امــروزه ورزش در عصــر ارتباطــات و عصــر . کنــد ی شــدن کمــک مــیجهــانی شــدن و از ســوي دیگــر بــه محل

هــاي بســیار اثــرات مانــدگاري  جهــانی شــدن از یــک موضــوع صــرف ورزش خــارج شــده اســت و در طــول ســال

                                                   
129. Clobalization 
130. Local 
131 .  Global 
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هــاي مختلــف اجتمــاعی، سیساســی، اقتصــادي و تجــاري شــهرها و نــواحی پیرامــون گذاشــته    در همــه عرصــه

  . است

ــت     ــت، ماک ــه نیس ــک واقع ــروزه ی ــت     ورزش ام ــگ و سیاس ــاد، فرهن ــت، اقتص ــدیریت، درای ــوچکی از م ک

ــانی شــدن، همــه روزه توســط رســانه   ــه در عصــر جه ــی  اســت ک ــرار م ــا در معــرض قضــاوت ق ــرد ه ورزش . گی

ــن بســیاري را در عرصــه    ــه ذه ــکار و مســئول نیســت، بلک ــدادي ورزش ــط تع ــه فق ــاي برنام ــانه ه ــزي، رس اي،  ری

ــاه  ــاحبان بنگ ــارت، ص ــه م  تج ــادي و از هم ــاي اقتص ــود    ه ــه خ ــی را ب ــر ورزش ــگران ورزش و غی ــر گردش همت

ــی بــا تشــکیل وزارت خانــه و         امــروزه حکومــت . معطــوف کــرده اســت   هــاي ملــی و مجــامع بــین الملل

ــازمان ــن     س ــا و انجم ــی و نهاده ــطوح مل ــه در س ــاي مربوط ــژه     ه ــه وی ــی توج ــین الملل ــطح ب ــا در س اي را  ه

ــاه آن در راســتاي توســعه   ــوده و از نقــش و جایگ ــی  معطــوف ورزش نم ــه خــوبی اســتفاده م ــد ب ــر . نماین ــه ه ب

ــیده نیســت    ــی پوش ــر کس ــونی ب ــاي کن ــت ورزش در دنی ــال اهمی ــون   . ح ــوالتی چ ــا مق ــر ب ــن متغیی ــه ای رابط

ــت و      ــیط زیس ــارکت، مح ــاعی، صــلح، مش ــعه اجتم ــادي، توس ــعه اقتص ــدار، توس ــعه پای ــی را ... توس ــرات ژرف اث

گــروه ضــربت بــین . (بــر جــاي نهــاده اســتنظــر اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی  بــر وضــعیت جوامــع از نقطــه

  )).2002(اآژانسی سازمان ملل متحد 

  پدیده گردشگري، صنعتی در عصر جهانی شدن

ــوان وســیع  ــوع صــنعت توریســم بعن ــرین و متن ــرین صــنعت در قــرن  ت ــه21ت ــر و  ، یکــی از مؤلف هــاي فراگی

ادي و بعنــوان نمــادي از هویــت اي را در دنیــا از لحــاظ اقتصــ هــا، جایگــاه ویــژه تاثیرگــذار جهــانی شــدن پدیــده

تـوان قـرن گردشـگري نامیـد،      قـرن حاضـر را مـی   . کنـد  هـاي مختلـف ارتبـاط برقـرار مـی      فرهنگی بین فرهنـگ 

  . پردازند زیرا هر ساله گردشگران زیادي در نقاط مختلف دنیا به گردشگري می

ــده گردشــگري امــروزه گســترده    ــت   پدی ــعه   . ي جهــانی یافتــه اس ــود ناشــی از توس نــوآوري  ي ایــن خ

ــه   ــه جانب ــترش هم ــوژیکی و گس ــرمایه تکنول ــی   ي س ــونی م ــر کن ــد داري در عص ــان. باش ــرمایه،   جری ــاي س ه

ــده اســت    ــا را درنوردی ــدیریتی، مرزه ــالب م ــارچوبی از انق ــات در چ ــگ و اطالع ــان. فرهن ــن جری ــک  ای ــا در ی ه

ــود ارتبا       ــتر و بهب ــت بیش ــات فراغ ــاه، اوق ــطح رف ــد، س ــزایش درآم ــون اف ــواملی چ ــا ع ــی ب ــه  همپوش ــات، ب ط

هــاي دیگــري بخشــیده اســت و ســبب شــده اســت گردشــگري در شــهرها همــان نقشــی را    گردشــگري جلــوه

ــود      ــا نم ــاعی ایف ــول اجتم ــه تح ــنعتی در زمین ــالب ص ــه انق ــد ک ــا کن ــعیتی،  . ایف ــین وض ــگري در چن گردش

ــایی انســان  ــایی و پوی ــده    جابج ــوان پدی ــه عن ــانی ب ــک گســتره جه ــا را ســبب شــده و در ی ــایی  ه  –اي جغرافی

ــگ   ا ــر فرهن ــا دیگ ــاط ب ــوم ارتب ــاعی مفه ــان  جتم ــا را در مک ــت   ه ــد آورده اس ــف پدی ــاي مختل ــروي، . (ه خس

1384 ،20(  

ــه  ــر جامع ــت    توریســم در ه ــی و اقتصــادي اس ــه سیاس ــم بافت ــده و در ه ــل پیچی ــاثر از عوام ــا و . اي مت مزای

الــب توجــه هــاي مفــرح آن بســیار ج هــاي جغرافیــایی و ویژگــی منــافع اقتصــادي حاصــل از گردشــگري، جلــوه

ــت ــت       . اس ــافرت اس ــه آن مس ــارز و اولی ــی ب ــه ویژگ ــدرن دارد ک ــومی م ــم مفه ــون . توریس ) 1997(کرومپت
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ــزه اجتمــاعی  رهــایی، خــود اکتشــافی، اســتراحت،  : دارد روانشــناختی را بــراي توریســم بیــان مــی  –هفــت انگی

  . پرستیژ، افزایش روابط خویشاوندي، افزایش تعامالت اجتماعی و برگشت پذیري

(Dubais and Roussel, 2006,6)  ــال ــه      1993در س ــف ارائ ــد، تعری ــل متح ــار مل ــیون آم کمیس

ــط   ــم توس ــده از واژه توریس ــم «ش ــانی توریس ــازمان جه ــذیرفت 132 (WTO)» س ــف   .را پ ــن تعری ــاس ای براس

ــه مکــان  توریســم عبــارت اســت از مجموعــه فعالیــت  هــایی خــارج از محــل زنــدگی و کــار   هــاي افــرادي کــه ب

کننــد و بــیش از یکســال متــوالی در آن  ح، اســتراحت و انجــام امــور دیگــر مســافرت مــیخــود و بــه قصــد تفــری

بــه هــر حــال توریســم بــا اهــداف مختلــف در دنیــاي امــروز نظیــر تفــریح،  ) 1384علمــدار، . (ماننــد مکــان نمــی

ــادت، ورزش، پزشــکی و   ــی... اســتراحت، تحصــیل، عب ــري و    صــورت م ــکل گی ــر موجــب ش ــرد و همــین ام گی

تلفــی از توریســم شــده اســت کــه بــا توجــه بــه موضــوع مقالــه حاضــر الزم اســت کــه توریســم  رونــق انــواع مخ

  .ورزشی را هم مورد بررسی مختصر قرار دهیم

  133توریسم شهري، درآمدي بر توریسم ورزشی

ــت       ــوین اس ــگري ن ــدمات گردش ــه خ ــهرها، ارائ ــاربري ش ــرین ک ــی از مهمت ــروزه یک ــاً ام ــه  . اساس ــرا ک چ

ــا شــکل اي اصــلی آن یعنــی جهــانی شــدن، فنــاوري اطالعــات و گردشــگري   گــزاره گیــري عصــر پســامدرنیته ب

ــاختهاي         ــب س ــاً در قال ــانها خصوص ــی انس ــاعی و فرهنگ ــامالت اجتم ــدي در تع ــده و دوره جدی ــب ش را موج

  . شهري را رقم زده است

ــر ســاختهاي اجتمــاعی مــی    ــه علــت تجمــع نهادهــاي مــدنی و زی ــن اوصــاف مراکــز شــهري ب ــا ای تواننــد  ب

ــوند    محــل مناســبی ــارجی محســوب ش ــی و خ ــگران داخل ــب گردش ــراي جــذب و جل ــوع از  . ب ــن ن ــت ای اهمی

ــردد دو      ــراه گ ــه هم ــژه طبیعــی آن ناحی ــا شــرایط وی ــاریخ تمــدن و ی ــا ت ــه ب صــنعت گردشــگري خــود زمانیک

ــه  ــا برنام ــزي چنــدان شــده و ب ــزرگ     ری ــه قطبهــاي ب ــایی تبــدیل شــدن ب ــه آســانی توان هــاي مناســب و بجــا ب

ــه ایــن ترتیــب اســت کــه شــهرهایی ماننــد ونیــز، رم، مــیالن، پــاریس، لنــدن،   . شــتگردشــگري را خواهــد دا ب

ــه    ــه خاورمیان ــا نمون ــی و ی ــو، بمبئ ــانگهاي، توکی ــورك، ش ــدین     نیوی ــاالنه چن ــذب س ــه ج ــادر ب ــی ق اي آن دب

  . میلیون گردشگر در سال خواهند بود

ــه     ــذیر از گردشــگري اســت ک ــی گردشــگري صــورتی دلپ ــف کل ــک اصــل و تعری ــاي ی ــر مبن در محــدوده ب

ــی  ــایی شــهر صــورت م ــرد جغرافی ــل شــهري، فضــاي ســبز     اصــلی. گی ــن صــنعت حمــل و نق ــرین عناصــر ای ت

  . است... هاي شبانه، مبلمان و نمادهاي شهري و  شهري، خدمات شهري، کلوب

هــاي اصــلی گردشــگري شــهري در کشــورهاي توســعه یافتــه گردشــگري انبــوه اســت کــه     یکــی از مولفــه

ان محورهــاي توســعه ایــن صــنعت بــراي گــذران اوقــات فراغــت خــود بــه شــهرهاي در آن گردشــگران بــه عنــو

ــا فعالیتهــاي نظــام یافتــه  بــزرگ ســفر مــی اي نظیــر تفریحــات ورزشــی را در آن مکانهــا انجــام دهنــد   کننــد ت

  ). 1384: محمودي، سرابی(

                                                   
132. World Tourism Organization 
133. Urban tourism 
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  ماهیت و مفهوم توریسم ورزشی

بـــه طوریکـــه ســـازمان . شـــود توریســـم ورزشـــی، پدیـــده جدیـــدي در صـــنعت توریســـم قلمـــداد مـــی 

، رابطــه بســیار نزدیکــی میــان گدشــگري  (UNWTO)گردشــگري جهــانی وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد  

ــه     ــهري و منطق ــی، ش ــطح محل ــی در س ــدادهاي ورزش ــت   و ورزش و روی ــه اس ــی یافت ــین الملل ورزش . اي و ب

ــا        ــتراك ش ــراي اش ــم ب ــرد ه ــه گ ــف ب ــل مختل ــوام و مل ــردن اق ــع ک ــراي جم ــوبی ب ــیار خ ــا و  ديروش بس ه

  . هیجانات آنهاست

ــته        ــتان در گذش ــان باس ــی در یون ــابقات ورزش ــاي مس ــر تماش ــدن ورزش نظی ــراي دی ــفر ب ــه س ــد ک هرچن

. ایــد اي نــو بـه حســاب مــی  وجــود داشــته ولــی توریسـم ورزشــی پدیــده ) ســال قبــل از مـیالد  900حـدود  (دور 

هــاي  دالیــل افــزایش جــذابیتبرخــی . اي قــرار گرفتــه اســت مــورد اســتقبال گســتردهامــروزه توریســم ورزشــی 

ــد از ــتی عبارتن ــی    : توریس ــایع ورزش ــی وق ــین الملل ــی و ب ــت مل ــتن محبوبی ــاال رف ــک،  (ب ــاي المپی ــر بازیه نظی

ــایر ورزش  ــانی و س ــام جه ــه    ج ــی، منطق ــانی، مل ــف جه ــطوح مختل ــا در س ــه  )اي ه ــالمتی ک ــد ارزش س ، رش

ــی ــیاري از ورزش    م ــال در بس ــارکت فع ــق مش ــد از طری ــد، در   توان ــت آی ــا بدس ــته ــران   ك حکوم ــا و رهب ه

سیاســی از ارزش ورزش بــا توجــه بــه منفعــت اقتصــادي آن هــم بعــد ملــی و هــم در بعــد بــین المللــی، ورزش   

ــود آمــده در             ــود بوج ــق بهب ــدن ارتباطــات از طری ــرك افــراد موجــب کارآمــدتر ش ــأمین تح ــر ت عــالوه ب

   (Cubais and Roussel, 2006,6). ي جهانی شده است ها تکنولوژي و زیرساخت

ایـد و همانگونـه کـه جهـانی      به هـر حـال پیونـد بـین ورزش و توریسـم پیونـدي ناگشـودنی بـه حسـاب مـی          

ــار غنــی کــردن تجــارب گردشــگران بوســیله   . شــدن در حــال پیشــرفت اســت  ــدي نیــز در اختی ــات جدی امکان

پیچیــده اســت و بیشــتر ایــن  معهــذا مفهــوم توریســم ورزشــی مفهــومی. ورزش و توریســم فــراهم شــده اســت

  . دگی ناشی از دشواري در تعریف این مفهوم استپیچی

ــا ســازمان    اگــر ورزش را شــامل تمــامی اشــکال فعالیــت  ــاقی و ی ــق مشــارکت اتف هــاي فیزیکــی کــه از طری

ــام         ــاعی انج ــه اجتم ــک رابط ــکل ی ــه ش ــه ب ــی ک ــتی روح ــی و تندرس ــب فیزیک ــود تناس ــدف بهب ــا ه ــه ب یافت

ــی ــی   م ــاه م ــدانیم، آنگ ــرد ب ــه ورزش کارکرد   گی ــت ک ــوان گف ــر  ت ــی نظی ــاي مختلف ــی  : ه ــارکرد احساس  –ک

ــذیري دارد اجتمــاعی، کــارکرد یگــانگی، کــارکرد سیاســی، کــارکرد تحــرك اجتمــاعی و کــارکرد جامعــه   ــه . پ ب

ــدگی انســان     ــاز در زن ــات ورزشــی از دیرب ــوده و حرک ــاد آدمــی ب ــه ورزش در نه ــل ب ــر می ــانی دیگ ــده  بی ــا دی ه

ــه بعــد از شهرنشــین شــدن، انســان   ــدگی خــود  هــا ور شــده و رفتــه رفت ــی از زن ــات ورزشــی را جزئ زش و عملی

بعــدها هــر ملتــی بــه مقتضــاي وضــع جغرافیــایی مــوطنش، ورزش خــاص خــود را یافــت و حرکــات   . ســاختند

ــی        ــات سیاس ــردي، از مشخص ــیات ف ــایر خصوص ــد س ــه مانن ــم ب ــی ه ــت   –ورزش ــان گش ــی آن ــم . مل توریس

ــنعت   ــنعت جـــذاب ورزش و گردشـــگري، صـ ــیاري از ورزشـــی موضـــوعی تلفیـــق شـــده از دو صـ ی کـــه بسـ

چـرا کـه اثـرات ورزش    . دهنـد، مـی باشـد    گـذاري کـالن را بـراي توسـعه آن انجـام مـی       کشورهاي دنیـا سـرمایه  

ــذار اســت   ــاثیر گ ــر اقتصــاد کشــورها و شــهرها ت ــانگردي ب ــه طوریکــه حتــی در بعضــی از کشــورهاي  . و جه ب
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ــت ــان فعالی ــژه    جه ــه وی ــب وزارتخان ــه توریســم و ورزش در قال ــوط ب ــاي مرب ــ ه ــام اي ب  Sport Tourismه ن

  )30، 1384گودرزي، ستوده، . (گردد برنامه ریزي و اجرا می

ــن مقدمــه توریســم ورزشــی شــامل تمــامی مســافرت   ــا ای ــا فعالیــت  ب ــا   هــاي مــرتبط ب هــاي ورزشــی کــه ب

گیــرد،  دالیــل تجــاري و غیــر تجــاري، بصــورت اتفــاقی یــا ســازمان یافتــه و از خانــه یــا محــل کــار صــورت مــی 

ــه . شــود مــی ــل شــد   نکت ــایز قاب ــین توریســم ورزشــی و ورزش توریســتی تم ــه بایســتی ب ــل توجــه اینک در . قاب

توریســـم ورزشـــی هـــدف اولیـــه مســـافرت ورزشـــی اســـت در حالیکـــه در ورزش توریســـتی انگیـــزه اولیـــه 

  (Dubais and Roussel, 2006,34). توریسم و انگیزه ثانویه ورزش است

ــته  ــز دس ــی نی ــم ورزش ــدي از توریس ــی  بن ــاي مختلف ــت ه ــده اس ــل آم ــه عم ــوپ . ب ــم ) 1990(دیکن توریس

  : داند ورزشی را شامل سه دسته می

  . رفتن به تعطیالت صرفاً ورزشی، نظیر مسافرت به خاطر اسکی .1

 . باشد بهره بردن از امکانات ورزش موجود در مقصد، اگر چه هدف اولیه سفر ورزشی نمی .2

ــت   .3 ــه در آن توریس ــت  تعطــیالت ورزشــی خصوصــی ک ــه فعالی ــا ب ــا ه ــه  ه ــازمان یافت ــر س ي ورزشــی غی

ــد   ــی پردازن ــا م ــار دری ــاحلی در کن ــال س ــر والیب ــال  (Gidson, 1998,470). نظی ــز دو ) 1992(ه نی

 : دهد نوع رفتار مرتبط با توریسم ورزشی را از هم تمیز می

 )بازدید از رویدادهاي ورزشی(سفر از خانه به قصد دیدن مسابقات ورزشی  .1

بــه هـر حــال او توریســم ورزشـی را نــوعی رفتــار غیــر   . ورزشسـفر از خانــه بــه قصـد مشــارکت در    .2

  .داند تجاري یا گذران اوقات فراغت می

  علل و عوامل فرهنگی، اجتماعی، شهري جذب گردشگران ورزشی 

ــر       ــوثر ب ــل م ــتفاده از عوام ــایی و اس ــین شناس ــانی، تعی ــر مک ــی در ه ــگري ورزش ــعه گردش ــاي توس از راهه

ــت  ــعه آن اس ــل  . توس ــان عوام ــن می ــژه  در ای ــت وی ــده اهمی ــوق دهن ــد س ــه   . اي دارن ــل ب ــته از عوام ــن دس ای

. هـاي مسـافرت کننـدگان مربـوط اسـت      هـا و ویژگـی   هـا، فرهنـگ   هـا، نیازهـا، عالقـه    هـایی چـون انگیـزه    متغییر

ــه ویژگــی  ) 1996(نوگــووا و دیگــران  ــان بایــد ب ــاري و  از تحقیقــات خــود نتیجــه گرفتنــد کــه بازاریاب هــاي رفت

ــزه ــش از   انگی ــر بخ ــد   اي ه ــه کنن ــکري توج ــدف گردش ــازار ه ــان،  . (ب ــردي ماهک ــین ) 60، 1380ص همچن

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عــالوه بــر انگیــزه ) 2001(زانــگ و دیگــران  هــاي جمعیــت  هــا، بایــد بــه ویژگــی ب

ــاگران   ــناختی تماش ــی،         (ش ــداد ورزش ــافر و نــوع روی ــد مس ــت، مقص ــیالت، ملی ــن، جــنس، تحص ماننــد س

تـوان بــراي پـیش بینــی    ، مــی)فتخــار ملـی، زیبــا شناسـی و اجتمــاعی شـدن   هــایی ماننـد هویــت ملـی، ا   انگیـزه 

ــرد   ــتفاده کـ ــدادهاي ورزشـــی اسـ ــگران در رویـ ــاگران و گردشـ ــور تماشـ ــزان حضـ ــراي . میـ ــابی بـ در بازاریـ

ــی     ــردم را وادار م ــز م ــه چی ــه چ ــت ک ــم آن اس ــی؛ مه ــگران ورزش ــه ورزش   گردش ــر پای ــات را ب ــا تفریح دارد ت

ــد  ــاب کنن ــن رو، برنا. انتخ ــهاز ای ــاي        م ــاس ارض ــد براس ــدادي، بای ــر روی ــه ه ــگر ب ــب گردش ــراي جل ــزي ب ری

ــرد   ــگران صــورت گی ــاوت گردش ــاي متف ــدگی،   . نیازه ــبک زن ــاعی، س ــه اجتم ــنس طبق ــگ، ج ــین فرهن همچن

ــر چگــونگی انگیــزه  ــاثیر   نــوع اقلــیم و منطقــه جغرافیــایی ب هــا و عوامــل ســوق دهنــده گردشــگران ورزشــی، ت
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هــا،  هــا، مراســم انــدرکاران ورزشــی هــم و مــدیران گردشــگري، جشــناز دیــدگاه مــدیران و دســت . گــذارد مــی

ــاي ســنتی و دیگــر برنامــه  برنامــه ــر، موســیقی، معمــاري و مکــان  ه ــایی باســتانی و وجــود  هــاي جــانبی، هن ه

ــان، از علــل ســوق دهنــده گردشــگران بــه رویــدادهاي ورزشــی در ســطوح    بســتگان و دوســتان در کشــور میزب

ــی مــی  منطقــه ــین الملل ــی  همچنــین وجــود و برگــزاري جشــنواره . شــود اي و ب ــار  هــاي جــانبی م ــد در کن توان

، 1377پارســائیان،  . (رویــدادهاي ورزشــی در جلــب گردشــگران و توســعه توریســم ورزشــی مــوثر باشــد        

151 .(  

ــاعی         ــیط اجتم ــایی از مح ــا، ره ــان آنه ــهرها و مردم ــورها و ش ــر کش ــورد دیگ ــاوي در م ــین کنجک همچن

ــ   ــا آداب و رس ــنایی ب ــت، آش ــتگی و     یکنواخ ــع خس ــش و رف ــی، ارام ــیم مل ــویق ت ــهرها، تش ــادات ش وم و اعتق

  . تجدید قواي بدنی و ذهنی، از عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشی است

  اجتماعی -هاي مرتبط جغرافیاي ورزش، توریسم و شهر پدیده

ــدگی، حرکــت    ــی، اندیشــه، عشــق، زن ــاریخ، تمــدن، فرهنــگ . شــهر یعنــی چــه؟ شــهر یعن ــی، ت . شــهر یعن

شـهر بــه عنــوان یــک موجــود زنــده و فعــال، پیوســته  . اي اســت بــی پایــان بــین آســمان و زمــین هر منــاظرهشـ 

ــل و توســعه اســت  ــونی    . در حــال تکام ــواحی پیرام ــهرها و ن ــده توریســم، ش ــده ورزش و پدی ــی پدی ــه تالق نطق

ــتند  ــا هس ــوثر در      . آنه ــل م ــی از عوام ــینی را یک ــعه شهرنش ــم، توس ــه توریس ــوط ب ــی مرب ــات تخصص  در ادبی

ــمار آورده    ــه ش ــگري ب ــول گردش ــدایش و تح ــد پی ــک     . ان ــم ی ــینی و توریس ــهر نش ــهر و ش ــان ش ــاط می ارتب

واقعیــت تــاریخی اســت کــه در طــی یــک فرآینــد هــم بعنــوان گردشــگر فرســت و هــم گردشــگرپذیر محســوب 

هــاي  شــهرهاي گردشــگري ورزشــی امــروزه بــه علــت موقعیــت مناســب آنهــا در میــان چشــم انــدازه . شــود مــی

ــی و م ــه         طبیع ــد اولی ــوان مقص ــه عن ــب ب ــل مناس ــل و نق ــاال، حم ــزات ب ــات و تجهی ــود تأسیس ــوع و وج تن

ــی  ــوب مـ ــگران محسـ ــوند گردشـ ــد، . (شـ ــم  ) 114، 1384فریـ ــل مهـ ــم از عوامـ ــه ورزش و توریسـ دو مقولـ

انــد کــه نقــش و تــاثیر بــه ســزایی در شــکل گیــري و جهــت گیــري شــهرها بــه خصــوص شــهرهاي    اجتمــاعی

  . مدرن دارند

ــوانیم بگــوییم انســان ه تــاریخ جایگــاه ورزش در شــهر توجــه کنــیم مــی اگــر بخــواهیم بــ هــا از زمــانی کــه  ت

ــواه در        ــین و خ ــم آی ــب مراس ــواه در قال ــاگون، خ ــل گون ــه دالی ــد، ب ــاز نمودن ــویش را آغ ــاعی خ ــدگی اجتم زن

ــرد هــم مــی   ــا حرکــات هنــري، گ ــازي ی ــب ب ــد قال ــی ایــن گــردهم. آمدن ــاي  هــا بخــش مهمــی از فعالیــت  آی ه

 (Mumford)از نظــر لــویس مــامفورد   . رود از روزگــار باســتان تــاکنون بــه شــمار مــی     اجتمــاعی بشــر  

ــاز  ــافتن ورزش و ب ــایی ی ــت      آمریک ــهر اس ــت ش ــه دول ــتایی ب ــاهاي روس ــول فض ــه تح ــک نتیج ــاي المپی از . یه

ــراي ایــن بــه وجــود آمــده کــه اهــالی شــهر شــیوه   ــار   دیــدگاه او ورزش ب اي بــراي پــرورش جســم خــود در کن

اي از پــرورش جســم و پــرورش  ته باشــند و یــا تعلــیم و تربیــت در آتــن باســتان آمیــزه پــرورش روح خــود داشــ

  )13، 1376آدمیت، ( .روح در جهت استحکام بخشیدن به ساختار شهروندي دولتشهر است
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هــا  ایــن مــردان در زورخانــه. دادنــد هــاي ورزشــی خــود، روح معنــوي مــی ایرانیــان باســتان نیــز بــه فعالیــت

ــدا ز  ــدا ابت ــایش خ ــی در نی ــت را م ــایی بهش ــد     یب ــود را از خداون ــري خ ــدنی و فک ــدرت ب ــپس ق ــتودند و س س

  )70، 1374پیرنیا، ( .شدند خواستار می

ــدرن      ــاري م ــارم معم ــره چه ــلی کنگ ــوع اص ــی از موض ــن   –یک ــور آت ــال  –منش ــارکرد  – 1933در س ک

ــو، ( .تفــریح و عملکــرد ورزشــی آن بــود اد جامعــه در جوامــع تحــت فشــار صــنعتی کــه افــر ) 40، 1380بنــه ول

ــاز   بــه دالیــل شــرایط ماشــینی زنــدگی شــهري از طبیعــت و فعالیــت  هــاي فیزیکــی بــه دور هســتند، فضــاي ب

ــناخته          ــه ش ــراد جامع ــالمتی اف ــراي س ــهري ب ــدگی ش ــم زن ــزاء مه ــوان اج ــه عن ــریح ب ــهري، ورزش و تف ش

راضـی بــراي  در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه اینکــه مشـکل زمـین و کـاربري زمـین و در اختیـار گـرفتن ا           . انـد  شـده 

ــوده و هســت    فعالیــت ــون از مباحــث اصــلی ب ــا کن ــن ت ــان، (هــاي عمــومی و شــهري از منشــور آت ). 1382نوری

ــاز شــهري، سیســتم   ــراي توســعه و حفــظ فضــاهاي ب ــه ب ــاي برنام ــا    ه ــه ب ــد در جهــت مقابل ــزي شــهري بای ری

ــاها       ــاریخی فض ــت و ارزش ت ــازگاري، طبیع ــه س ــرده و ب ــدار ک ــین پای ــی زم ــاربري اراض ــارهاي ک ــاز و فش ي ب

ــت  ــی و تفریحــی آن، باف ــابع طبیع ــهري     من ــایی ش ــردم در پوی ــی، مشــارکت م ــل دسترس ــکونی، عام ــاي مس ه

ــد  ــه کن ــدگی و      (Chiesura. A, 2004, 129). توج ــت زن ــهرها در کیفی ــاز ش ــاهاي ب ــت فض ــرا اهمی زی

یــزي ر ریــزي شــهري بــراي اســتفاده چنــد منظــوره از فضــا از اصــول مهــم برنامــه  تاکیــد روي طراحــی و برنامــه

  .شهري است

هـایی کـه بـر طراحـی براسـاس شـکل گیـري محـالت و بـه عبـارتی            هاي جدیـد شـهري بـا نظریـه     در نظریه

ــی  ــر م ــد، ب ــد دارن ــري ". خــوریم واحــدهاي همســایگی تاکی ــور پ ــس ارت ــه   "کالرن ــرن بیســتم نظری ــل ق در اوای

ــوان    ــت عن ــود را تح ــایگی "خ ــد همس ــت   "واح ــرده اس ــرح ک ــازي مط ــاگو . در شهرس ــدمات گون نی را وي خ

ــی   ــنهاد مـ ــدها پیشـ ــن واحـ ــراي ایـ ــرد بـ ــین : کـ ــاري، زمـ ــدمات تجـ ــتان، خـ ــازي و ورزش دبسـ ــاي بـ  .هـ

  )70، 1378اوسترونستکی، (

کــه هــدف اصــلی آن، اختصــاص دادن زمــین بــه   134بنــدي بــا در نظــر گــرفتن ایــن موضــوع، بحــث منطقــه

ــه       ــم برنام ــی و عل ــاربري اراض ــث ک ــت، در مباح ــهر اس ــده ش ــعه آین ــف در توس ــارف مختل ــهري  مص ــزي ش ری

  )210، 1385شکوئی، ( .مطرح گردید

هــاي گــذران اوقــات فراغــت را در هــر  بنــدي، ســعی بــر ایــن دارد کــه خــدمات شــهري ماننــد محــل منطقــه

بنـدي کـاربري اراضـی را بـه      منطقه بـا سـهولت در دسـترس همـه مـردم قـرار دهـد، بـر همـین اسـاس منطقـه           

  . کنند راغت و منطقه فرهنگی تقسیم میچهار گروه مسکونی، تجاري، صنعتی و گذران اوقات ف

هـا و هـم    آنچه درباره رشـد ورزش شـهري در دنیـا بـه ویـژه در اروپـا بایـد گفـت ایـن اسـت کـه هـم دولـت             

انـد کـه زنـدگی شـهري و توسـعه اتوماسـیون الزامـاً بایـد بـا           خود جامعه و آحـاد آن بـه ایـن واقعیـت پـی بـرده      

                                                   
134. Planning 
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ــوارض     ــن صــورت ع ــر ای ــد و در غی ــراه باش ــاعی و نهایتــاً      ورزش هم ــاد اجتم ــا زود بنی ــر ی ــنعتگرایی دی ص

  )94، ص 1373رحمانی، (اقتصادي را دچار بحران خواهد نمود 

ــا پیشــرفت  ــان ب ــوط     همزم ــور مرب ــدگی انســانی روي داده اســت، ورزش و ام ــام شــئون زن ــایی کــه در تم ه

ــدایش پ. بســیار گســترش یافتــه اســت    –کــه اثــر بســرایی در ســالمت روح دارد     –بــه تقویــت جســم    ی

ــه صــورت یکــی از فعالیــت   رشــته هــاي تفریحــی، آموزشــی و فرهنگــی مــردم   هــاي مختلــف ورزشــی امــروزه ب

ــده اســت   ــان درآم ــان        . جه ــتی می ــراي ایجــاد مــودت و دوس ــی ب ــون از ورزش و مســابقات ورزش ــم اکن ه

ر و هــا پیــ از ایــن رو، هــر ســاله، میلیــون. شــود هــا و مبــارزه بــا فســاد اســتفاده مــی  هــا، گفتگــوي تمــدن ملــت

هــاي گونــاگون جهــان  جــوان بــراي شــرکت مســابقات ورزشــی یــا دیــدن آنهــا راهــی نقــاط شــهري ســرزمین  

  )13، 1380محالتی، ( .شوند می

برگــزاري مســابقات ورزشــی در شــهرهاي میزبــان، تغییــرات بســیاري را از نظــر فیزیکــی، اجتمــاعی،          

ــایی بـــه همـــراه دارد  ــحنه ورزش و ســـود حاصـــله از گردشـــگري ورزشـــی در  . اقتصـــادي و فضـ پشـــت صـ

مســابقات ورزشــی موجــب مــی شــود، بســیاري از شــهرها و کشــورها ایــن فرصــت را بســیار مغتــنم بشــمارند و  

ورزش و برگــزاري مســابقات ورزشــی ســبب مــی شــود تــا بودجــه فراوانــی در  . بــه جــذب گردشــگران بپردازنــد

هرها و نــواحی پیرامــون هــا و ســاختارهاي زیــر بنــایی و اقتصــادي شــ امــر ســاخت، تعمیــر و تنظــیم زیرســاخت

ــیش در مســیر توســعه شــهري از نظــر فیزیکــی، اجتمــاعی،    آن اختصــاص یابــد و شــهرهاي ضــعیف بــیش از پ

  )3، 1385رجائی، ( .فرهنگی و اقتصادي بردارند

ــان،        ــر مک ــی ه ــابقات ورزش ــوص مس ــنایع مخص ــژه ص ــه وی ــی ب ــتی محل ــنایع دس ــا و ص ــروش کااله ــا ف ب

ــه  . ران ورزش بدســت خواهــد آمــدمنطقــه و شــهر درآمــد هنگفتــی از گردشــگ  ــرار اســت ب گردشــگرانی کــه ق

  .ها و یا دیدارهاي ورزشی به شهرها سفر نمایند صورت انبوه براي بازدید از ورزش

ــه  ــت جاذب ــروزه اهمی ــه   ام ــر و هم ــان فراگی ــی چن ــاي ورزش ــنعت     ه ــی از ص ــمت مهم ــه قس ــده ک ــر ش گی

ــی    ــر م ــی تعبی ــم ورزش ــه توریس ــم ب ــه تأسی  توریس ــرغم اینک ــود و علی ــات و   ش ــا و امکان ــترده و فض ــات گس س

طلبـد، بـازده اقتصـادي، اشـتغال زایـی و شـهرت فراوانـی بـراي میزبـان و شـهرها            هـاي زیـادي کـه مـی     سرمایه

ــد مــی ــد عای ــل توجــه در توریســم ورزشــی ســیر و ســیاحت  . نمای ــراي تماشــاي   مســئله قاب ــه ب ــایی اســت ک ه

و فضــاي مــورد بازدیــد خــود بــه یــک کــه مکــان . گیــرد جمعــی صــورت مــی مســابقات ورزشــی بــه طــور دســته

ــه گردشــگري تبــدیل مــی ــژه اینکــه ورزش و مســابقات ورزشــی بــه صــورت کلــی و ورزش و  . شــود جاذب ــه وی ب

ــا توجــه بــه شــرایط    مســابقات محلــی بــه صــورت خاصــی در هــر شــهر و منطقــه متفــاوت و متعــدد اســت و ب

ــه خــود جــذب مــی  طبیعــی، اقلیمــی، فرهنگــی شــکل مــی  ــره. (نمایــد گیــرد و گردشــگران را ب ــژاد،  ق ، 1374ن

54(  

تـوان بـه جـاي توسـل      دهـد کـه مـی    هـاي مختلـف بـه خـوبی نشـان مـی       برگزاري مسـابقات ورزشـی در رده  

هــا دســت یافــت و  بــه خشــونت از راهــی سرشــار از شــادي، نشــاط و دوســتی بــه تفــاهم و تعامــل میــان ملــت 

ــود      ــهرها گش ــتر ش ــه در بس ــراد جامع ــیش روي اف ــدي را پ ــق جدی ــه،   ورزش و . اف ــازمان یافت ــانگردي س جه
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تواننـد اقشـار گونـاگون ملـل را در نقـاط مختلـف شـهري گـرد هـم آورنـد و بـا از             هایی هسـتند کـه مـی    فعالیت

هــا و  ایجــاد نگــرش مثبــت بــین ملــت. بــین بــردن مرزهــاي سیاســی، روبــاط محکمــی بــین آنهــا ایجــاد کننــد 

ــراي کــا  ــان، ایجــاد ســرگرمی هــاي مختلــف ب ــین دمیــدن روح نشــاط در جوان هش فشــار زنــدگی روزمــره در ب

ــی    ــهرها م ــگري در ش ــترك ورزش و گردش ــه مش ــردم از وج ــت  م ــد، اس ــاط   . باش ــده از نق ــاد ش ــاهاي ایج فض

  . اي برخوردار است تالقی بین ورزش و گردشگري در شهرها از جایگاه ویژه

ــهر و           ــروف ش ــرف و مظ ــر ظ ــهري، ب ــاي ش ــش و فض ــر آرای ــه ب ــزي ک ــگفت انگی ــرات ژرف و ش در تغیی

از ایــن دو . گــذارد، گردشــگري ورزشــی اســت ن بــر میــزان و چگــونگی جــذابیت و مفهــوم آن اثــر مــی همچنــی

ــر  ــگري(عنص ــی ) ورزش و گردش ــهرها م ــرد       در ش ــام ب ــهري ن ــاهاي ش ــر فض ــور تغیی ــوان موت ــه عن ــوان ب . ت

ــرار مــی   ــد و اقامــت گردشــگران ق ــرد فضــاهاي شــهري کــه مــورد بازدی ــه  . گی ــرین فضــاهاي جــذاب ب از مهمت

شــهرها . دهنــد هــاي انســانی را تشــکیل مــی تــرین قرارگــاه تــرین و کامــل زیــرا شــهرها پیشــرفته. درو شــمار مــی

ــرین عرصــه  ــر اینکــه مهمت ــی صــنعت    عــالوه ب ــات هســتند، عرصــه تجل ــوژي اطالع ــور ارتباطــات، تکنول ي تبل

. کنـد  را بـه وضـوح مشـخص مـی     21کـه بـا دو بخـش یـاد شـده آینـده شـهرهاي قـرن          .باشـند  گردشـگري مـی  

  )14، 1378مه تخصصی بازاریابی، ماهنا(

ــتم  ــا سیس ــهرها ب ــده     ش ــف ش ــدیریت تعری ــد م ــود نیازمن ــده خ ــاي پیچی ــن    ه ــد ای ــه بتوان ــتند ک اي هس

ــدگی ــد    پیچی ــاکنان اســتفاده کن ــاه س ــد و جهــت توســعه و رف ــا را ســازماندهی نمای ــه. ه ــدیریت خردمندان ي  م

هـایی کــه مــدتی   از فرصــت. بـرد هـا بــراي مهـار تهدیــدها بهــره    تــرین فرصــت کوشـد تــا از کوچـک   شـهري مــی 

اســت افکــار مــدیریت هوشــمند شــهري را بــه خــود معطــوف داشــته، گردشــگري شــهري اســت کــه همــراه بــا  

ــی و     ــی و ورزش ــکی، تفریح ــی، پزش ــگري فرهنگ ــه گردش ــواع آن از جمل ــراي   ... ان ــدي ب ــازوي توانمن ــروزه ب ام

ز شــهر و تــدارك فضــایی نقــش گردشــگري ورزشــی در ترســیم تصــویري زیبــا ا . شــوند شــهرها محســوب مــی

  . شود ورزش عامل تجدید زندگی و رونق آن در شهرها محسوب می. آن قابل تأمل است

  منابع و مراکز گردشگري ورزشی در شهرها

  )طبیعت گردي(اکوتوریسم ) الف

ــارج از محــدوده      ــت خ ــن اس ــاً ممک ــهرها بعض ــی در ش ــگري ورزش ــابع گردش ــوع از من ــن ن ــهرها   در ای ي ش

هـا از   هـاي اسـکی باشـد ولـی مسـلم اسـت کـه خـدمات دهـی بـه ایـن مکـان             بیابـان، پیسـت  مانند کوهسـتان،  

گیــرد و درآمــد حاصــله از ایــن نــوع گردشــگري ورزشــی نیــز بــه صــورت  طریــق شــهرهاي اطــراف صــورت مــی

  )10، ص 1380محالتی، . (شود مستقیم و غیر مستقیم به شهرها تزریق می

  شهرها امکانات و تجهیزات ورزشی ایجاد شده در) ب

ــانی و       ــطح جه ــدادهاي ورزشــی در س ــزاري روی ــاص برگ ــهرها، خ ــگري در ش ــابع گردش ــوع از من ــن ن در ای

ــه ــت خاصــی برخــوردار اســت   منطق ــه از اهمی ــر   . اي اســت ک ــه ه ــا ب ــان درصــددند ت ــف جه کشــورهاي مختل

  . نحوي امتیاز برگزاري این مسابقات را پیشاپیش از مجریان آن دریافت دارند
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ــی د  ــدادهاي ورزش ــان     روی ــراي آس ــدي ب ــاکتور نیرومن ــوان ف ــف بعن ــطوح مختل ــردن    ر س ــدتر ک ــر و تن ت

شـود و از   زیـرا منجـر بـه دگرگـونی شـگرف در تصـویر و سـیماي شـهري مـی         . شـوند  زندگی شـهري تلقـی مـی   

ــاقی مــی   ــزات ورزشــی ب ــراي مــردم شــهر میراثــی از تجهی ــد ســوي دیگــر ب ــن کشــورها  . گذران ــه اکثــر ای تجرب

عــالوه بــر ایــن کــه در زمــان . اي ناشــی از مســابقات غیــر قابــل اغمــاض اســتهــ نشــان داده اســت کــه درآمــد

هــاي حاضــر در مســابقات بــراي تشــویق تــیم خــود در   انجــام ایــن مســابقات گــروه کثیــري از طرفــداران تــیم 

ــن مکــان ــی  ای ــا، حضــور بعمــل م ــان و    ه ــد میزب ــد و در کســوت گردشــگر ورزشــی ســود سرشــاري را عای آورن

ــی  ــهرهاي آن م ــد ش ــس. نماین ــی      پ ــات و تجهیزات ــراث دار تآسیس ــان، می ــه ي میزب ــابقات جامع ــام مس از اتم

توانـد   ي میزبـان مـی   هـا جامعـه   از یـک سـو تـا مـدت    . است که در زمـان مسـابقات از آنهـا اسـتفاده شـده اسـت      

ــره  ــت به ــات جه ــن امکان ــتفاده فرهنگــی و ورزشــی و    از ای ــه اس ــاگونی، از جمل ــد و از ســوي ... منــدي گون نمای

ــادآوري لحظــه گذشــت مــدتی از برگــزاري مســابقات، همــواره عــده دیگــر پــس از  ــا شــکوه  اي جهــت ی هــاي ب

هـا عـازم مـی شـوند و از ایـن طریـق نیـز عوایـد          آن رویدادهاي ورزشی و تجدیـد خـاطره بـه دیـدار ایـن مکـان      

محــل (هــاي متمــادي پــس از انجــام مســابقات بــه ایــن کشــورها   حاصــله از ایــن گردشــگري ورزشــی تــا ســال

  . شوند سرازیر می) ها استآنها شهر

  : بندي نمود سطح طبقه 4توان در  مراکز ورزشی در شهرها را می

ــراي بعضــی از ورزش   .1 ــاتی ب ــه داراي امکان ــاز  مراکــز ورزشــی واحــد همســایگی ک هاســت و در فضــاي ب

متـر و جمعیتـی    300شـود کـه شـعاع کـاربري ایـن مراکـز        و یا فضـاي سـبز شـهري پـیش بینـی مـی      

  )172، 1381رضویان، ( .دهد نفر را تحت پوشش قرار می 4000تا  2000بین 

هــاي موجــود در فضــاهاي مراکــز ورزشــی واحــد       ش مرکــز ورزشــی محلــه کــه افــزون بــر ورز      .2

ــراي ســایر ورزش ــز طراحــی مــی   همســایگی، ب ــد منظــوره نی ــاربري . شــوند هــاي ســالنی چن شــعاع ک

 . دهد وشش قرار میهزار نفر را تحت پ 10تا  6متر و جمعیتی بین  1000تا  800مرکز 

ــداد ورزش    .3 ــر تع ــی ناحیــه ب ــز ورزش ــهري افــزوده       مرک ــیده ش ــاي بــاز و سرپوش ــه در فض هــایی ک

ــارکرد ورزشــی ناحیــه   مــی ــردد و شــعاع ک ــا  1500گ ــر جمعیتــی در حــدود   3000ت ــر  30000مت نف

 )26ریزي،  سازمان مدیریت و برنامه( .دهد را تحت پوشش قرار می

اگرچـه احـداث برخــی از   . گیـرد  فضـاهاي مــورد نیـاز را در بـر مـی    ي  مرکـز ورزشـی شـهر تقریبـاً همـه      .4

ــت شــرایط اقلیمــی و محیطــی      ــه عل ــی و کوهنــوردي ب ــایق ران ــن فضــاها، ماننــد پیســت اســکی، ق ای

تــوان در شــهرها آنهــا را احــداث کــرد،  هــاي ژئومورفولــوژیکی میســر نیســت و نمــی شــهر و محــدودیت

ــتند     ــاالیی برخــوردار هس ــی از اهمیــت ب ــعاع، عملکــرد، جمعیــت تحــت پوشــش و     انــدازه. ول ، ش

ظرفیت این مراکـز ورزشـی بـه جمعیـت و انـدازه شـهر بـه نـوع رخـداد ورزشـی در آن شـهر و یـا نـوع              

ــادي،        ــرایط اقتص ــل و ش ــرفتن عوام ــر گ ــا در نظ ــین ب ــهر و همچن ــروف در آن ش ــاص و مع ورزش خ

  )177، 1380رضویان، . (شود تعیین می... اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
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ــاد مــی  آنچــ ــوان گردشــگري ورزشــی در شــهر ی ــز ورزشــی شــهر   ه از آن بعن ســطح (شــود، بیشــتر در مرک

ــماره  ــاب دهنــده        ) 4ش ــف، بازت ــاثیر از عوامــل مختل ــه بــا ت ــت؛ ک ــل مشــاهده اس ــرات اجتمــاعی،   قاب ي اث

ــه    ــطح منطق ــیعی در س ــی وس ــادي و سیاس ــی، اقتص ــت  فرهنگ ــانی اس ــی و جه ــین ورزش. اي، مل ــاي  همچن ه

ــه  ــومی و ســنتی ب ــژه  لحــاظ جنبــهب ــاریخی و فرهنگــی آن داراي اهمیــت وی ــه هــاي ت ــزي و  اي جهــت برنام ری

دهــد  و هویــت اصــیل را نشــان مــی. شــود مــدیریت اصــولی اســت کــه فرهنــگ و تــاریخ بــا ورزش آمیختــه مــی 

ــد        ــق خواه ــین و تعم ــه تحس ــا را وادار ب ــهري، آنه ــگران ش ــران گردش ــل دیگ ــدنش در مقاب ــی ش ــا تجل ــه ب ک

ــود ــارز آ . نم ــه ب ــران    نمون ــور ای ــه کش ــان از جمل ــهرهاي جه ــاط و ش ــام نق ــج، ورزش (ن را تم ــتی ک ــاي  کش ه

  )30، 1385نشریه حسبان، ( .توان نام برد می) باستانی، چوگان

ــتره     ورزش ــان، گس ــروزه در جه ــال ام ــال و والیب ــد فوتب ــم مانن ــومی ه ــر ب ــاي غی ــود   ه ــه خ ــیعی را ب ي وس

ــه طوریکــه گردشــگري ورزشــی در شــهره   ــت اختصــاص داده اســت، ب ــوع فعالی ــن ن ــب ای ــاي  ا بیشــتر در غال ه

  . شود ورزشی دیده می

ــی  ــا م ــن اثن ــد،     آنچــه در ای ــد باش ــران مفی ــه ای ــعه از جمل ــال توس ــهرهاي کشــورهاي در ح ــراي ش ــد ب توان

ــه ــردي ورزشــی    برنام ــت گ ــوع طبیع ــگري در ن ــورد گردش ــدیریت در م ــزي و م ــه  (ری ــوردي، دامن ــوه ن ــد ک مانن

ــواع آ   ــکی و ان ــانگردي، اس ــوردي، بیاب ــی، ورزش  ن، ورزشن ــاحلی و آب ــاي س ــکار،    ه ــید و ش ــتانی ص ــاي زمس ه

ــاز و ســایر ورزش    ــدازي در فضــاي ب ــان، تیران ــه ســواري، اســب ســواري، چوگ ــر آب، دوچرخ ــاي  توریســت زی ه

ــرار گیــرد  اســت کــه مــی) بــومی ــورد اســتفاده ورزشــکاران و گردشــگران ورزشــی ق ــد م ایــن ورزش هــا و . توان

نطقـه متفـاوت و متعـدد اسـت، بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی و اقلیمـی           هاي محلـی کـه در هـر شـهر و م     بازي

ــراي تماشــاي خــود جــذب کنــد   و فرهنگــی شــکل گرفتــه و مــی  ــادي را ب ــد گردشــگران زی ــوع . توان ــن ن در ای

ــهري   ــگري ش ــی (گردش ــردي ورزش ــت گ ــه  ) طبیع ــه زمین ــه اینک ــه ب ــا توج ــورها و   ب ــا در کش ــی آنه ي طبیع

ریــزي  تــوان تنهـا بــا مـدیریت و برنامــه   مــی. گـذاري کــالن نـدارد   یهشـهرهاي آن وجــود دارد و نیـازي بــه ســرما  

  . اصولی، بستري مناسب جهت جذب گردشگر و رونق گردشگري شهري باشد

  نقش توریسم ورزشی در توسعه پایدار شهري

ــه  ــري اســت مســتمر کــه جنب هــاي مختلفــی نظیــر اقتصــادي، اجتمــاعی، فرهنگــی، سیاســی و    توســعه ام

ــر مــی ــایی اســت کــه از دیــدگاه  یکــی از ویژگــی. دگیــر غیــره را در ب هــا و در  هــاي توســعه جــامع نگــري و پوی

هــاي  تــرین زیــر شــاخه توســعه شــهري یکــی از برجســته. گیــرد هــاي متفــاوت مــورد مطالعــه قــرار مــی مقیــاس

ــه مفهــوم عــام آن اســت  ــب   . توســعه ب ــرا کــه شــهر در عصــر مدرنیســم، فضــاي اصــلی محقــق شــدن جوان زی

سیاســی نـوین و همچنــین فضـاي زایــش    –شـهر محــل تبلـور تحــوالت اقتصـادي    . مختلـف ایــن فرآینـد اســت  

ــه ویــژه     فرهنــگ ــو و متفــاوت از دوران مــا قبــل مــدرن، و مرکــز بــه وجــود آمــدن تحــوالت ارتبــاطی ب هــاي ن

ــن  ــات و ف ــه       آوري اطالع ــر چ ــترش ه ــه گس ــر ب ــته و منج ــت داش ــازي اهمی ــاي مج ــوژیکی و فض ــاي تکنول ه

ــی   ــهري م ــول ش ــتر تح ــردد بیش ــهري    ) 17، 1379آزاد، . (گ ــاي ش ــهرها و فض ــاه آن در ش ــان و جایگ ــذا انس ل

کـار، مسـکن، ارتباطـات و اوقـات فراغـت      . جدید و ارتبـاط آن بـا محـیط طبیعـی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد         
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ــی      ــرار م ــه ق ــورد توج ــه م ــازان زمان ــط شهرس ــه توس ــتند ک ــدرن هس ــدگی م ــین زن ــار تبی ــرد چه ــن، ( .گی وزی

1384 ،75(  

ــگري و ورزش ــه   گردش ــی از پای ــوان یک ــروزه بعن ــهري و     ام ــی ش ــه شناس ــات جامع ــی در نظری ــاي اساس ه

ــت    ــرح اس ــهري مط ــزي ش ــه ری ــعیدنیا، . (برنام ــلی     ) 75، 1382س ــکالت اص ــوعات و مش ــه موض ــه ب ــا توج ب

ــاعی،          ــدالت اجتم ــرژي، ع ــتم، ان ــظ اکوسیس ــذایی، حف ــت غ ــعه، امنی ــت و توس ــی جمعی ــدار یعن ــعه پای توس

ــالش ــ  صــنعت و چ ــه ارتب ــاي شــهري ک ــا شــهرها و توســعه شــهري آن دارد  ه ــاك ســدریک، (اط مســتقیم ب پ

ــکاف  )15، 1383 ــد ش ــري مانن ــودگی    ، مشــکالت و معضــالت دیگ ــت شــهري، آل ــراکم جمعی ــاتی، ت ــاي طبق ه

ــه وجــود مــی   آورد کــه ورزش یکــی از  محــیط زیســت، امنیــت شــهري، مشــکالت اجتمــاعی و روانشناســی را ب

ــده    ــاي پراکن ــدایت نیروه ــرل و ه ــاي کنت ــت   ابزاره ــزرگ اس ــهرهاي ب ــوص در ش ــه خص ــاعی ب ــن . اجتم در ای

ــا     ــه ب ــراي مقابل ــی ب ــه ورزش و گردشــگري شــهري و ورزشــی یکــی از مهمتــرین راهکارهــاي آن میــان توجــه ب

ــی    ــراي شــهرها م ــدار شــهري ب ــق توســعه پای ــدهاي منفــی شهرنشــینی و تحق ــوانی، ( .باشــد پیام ســعیدي رض

شــهري بــا ایــده پــردازي، برنامــه ریــزي، طراحــی و اجــرا  ریــزان و جامعــه شناســان  البتــه بایــد برنامــه) 1378

ــا محــیط زیســت و مکــان، خلــق     فضــاهاي جدیــدي را در شــهر از نقطــه نظــر ورزش و گردشــگري متناســب ب

ــه  ــا یکــی از پای ــه   نماینــد ت ــدگی شــهري در عصــر مدرنیت ــه عنــوان شــکوفایی ) ورزش و گردشــگري(هــاي زن ب

  . جان و روح انسان عینیت یابد

ام و آمــار موجــود در زمینــه توریســم بــویژه توریســم ورزشــی اثــرات عظــیم و شــگرف آن را  نگــاهی بــه ارقــ

هرچنــد ایــن ارقــام نســبت بــه تعریــف توریســم  . دهــد بــر توســعه علــی الخصــوص توســعه شــهري نشــان مــی 

ــه   ــی هزین ــی وقت ــت، ول ــاس اس ــاري و      حس ــور تج ــافران ام ــراي مس ــتوران ب ــل و رس ــل، هت ــل و نق ــاي حم ه

. یابـد  تـرین صـنعت جهـان اسـت اعتبـار مـی       گیـرد، ایـن ادعـا کـه گردشـگري بـزرگ       تفریحی مـدنظر قـرار مـی   

ــعه   ــادي و توسـ ــاري اقتصـ ــازمان همکـ ــدود از   )OECD، 1991(سـ ــبتاً محـ ــی نسـ ــتفاده از تعریفـ ــا اسـ ، بـ

ــه ــگري، نتیج ــی  گردش ــري م ــدمات در      گی ــزرگ خ ــش ب ــین بخ ــداري دوم ــس از بانک ــگري پ ــه گردش ــد ک کن

هــاي  ه گردشــگري مایــه حیــات بســیاري از کشورهاســت و دولــتشــکی نیســت کــ. تجــارت بــین الملــل اســت

ــیش از   ــک ب ــته     50کوچ ــه آن وابس ــود را ب ــی خ ــالص داخل ــد ناخ ــد تولی ــد درص ــراي  . ان ــی ب ــگري حت گردش

درصـد از تولیــد ناخــالص   14اوري مهـم باشــد، مـثالً گردشــگري     توانـد بــه طـور حیــرت   هــاي بـزرگ مــی  دولـت 

ــی فرانســه،  ــا و  1/16داخل ــادل   8/12درصــد ایتالی ــا و مع ــی   12درصــد بریتانی ــالص داخل ــد ناخ درصــد از تولی

ــاالت متحــده آمریکــا را تشــکیل مــی  دهــد کــه ســهمی از آن در مــورد گردشــگري ورزشــی   اقتصــاد عظــیم ای

  ). 161: 384مارتین، . (است

ــوه     ــه جل ــزرگ ک ــابقات ورزشــی ب ــزاري مس ــه برگ ــوط ب ــرات مرب ــن، اث ــر ای ــالوه ب اي از توریســم ورزشــی  ع

ــر توســعه شــهري نشــان مــی   اســت، نقــش  2002جــام جهــانی فوتبــال . دهــد مهــم و مــوثر ایــن موضــوع را ب

ــد       ــور ش ــن دو کش ــا در ای ــان بازیه ــهرهاي میزب ــی در ش ــول بزرگ ــب تح ــن موج ــره و ژاپ ــک . ک  2000المپی

افـزایش  : اي بـر توسـعه شـهر سـیدنی بـر جـاي گذاشـت کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از            سیدنی نیـز اثـرات ویـژه   
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ــو 3/7 میلیــارد دالري  260میلیــارد دالري بــر اقتصــاد، و تــأثیر     8/4ن دالري رشــد ناخــالص ملــی، و   میلی

ــد   10در  ــال بع ــاد www.worstafums.comس ــذب      150000، ایج ــت، ج ــاره وق ــت و پ ــام وق ــغل تم ش

نفــر ترویســت داخلــی بــه     174000از سراســر جهــان، جــذب   ) توریســت(میلیــون نفــر تماشــاگر    32/1

  )Dubois and Roussel، 4،2006(سیدنی

ــه  ــز برنام ــران نی ــزي در ای ــه اســت   ری ــت توســعه صــنعت توریســم صــورت گرفت ــایی در جه ــد . ه ــه بلن برنام

ــدت  ــت عنــوان  ) ســاله 15(م ــگري   «تح ــعه گردش ــی توس ــه مل ــه توســط ســازمان ایرانگــردي و    » برنام ک

ایــن برنامــه قصــد دارد تــا بــا . آیــد برنامــه ریزیهــا بــه شــمار مــی اي از ایــن جهــانگردي ســابق شــکلگرفته نمونــه

 2000از ســال (هــاي مــوثري در توســعه و مــدیریت بخــش گردشــگري   تــدوین یــک برنامــۀ بلنــد مــدت گــام 

توانــد رد ایجـاد اشــتغال، ایجــاد فرصـت اقتصــادي، افــزایش درآمـد، رفــاه و توســعه     کـه مــی . بــر دارد) 2015تـا  

  ) 1384علمدار، (د پایدار گردشگري موثر باش

ــد          ــهري تاکی ــعه ش ــی در توس ــم ورزش ــش ورزش و توریس ــت نق ــر اهمی ــز ب ــران نی ــاحب نظ ــی از ص برخ

ــوده ــد نمـ ــه   . انـ ــتمداران، برنامـ ــه سیاسـ ــر زرادخانـ ــی از عناصـ ــارانش ورزش را یکـ ــوتلر و همکـ ــزان و  کـ ریـ

ــ   ــاز تولیــد اقتصــادهاي محلــی، تولیــد مشــاغل پایــه و مکانه ا توریســتی و در اقتصــاددانانی کــه در جســتجوي ب

ــی   ــت، م ــعه اس ــالم توس ــک ک ــد  ی ــع  ). Kotler et al، 1993(دانن ــت ورزش در جوام ــز محبوبی ــوپ نی دیکت

  )Deknope، 1990. (داند می 136و مدنیت 135مدرن را عامل افزایش شهرنشینی

ــی  ــی م ــه طــور کل ــر      ب ــه شــرح زی ــر توســعه شــهري را ب ــرات مهــم توریســتی ورزشــی ب ــوان بعضــی از اث ت

  : دانست

ــاختهاي     جــذب تور .1 ــر س ــعه زی ــب توس ــهر موج ــک ش ــا در ی ــزاري بازیه ــان برگ ــم ورزشــی در جری یس

  . گردد می... ها و  نظیر اماکن ورزشی، هتلها، رستورانها، جاده

ــاختمان و         .2 ــنعت راه و س ــذایی، ص ــنایع غ ــداري، ص ــنعت هتل ــر ص ــم نظی ــه توریس ــته ب ــنایع وابس ص

 . گیرد صنایع ورزشی در شهرها رونق می

ــزاري  .3 ــان برگ ــی  در جری ــاد م ــاگونی ایج ــاغل گون ــابقات ورزشــی مش ــی  مس ــن راه م ــود و از ای ــوان  ش ت

 . یکی از معضالت مهم یعنی بیکاري را کاهش داد

ــان در          .4 ــور میزب ــهر و کش ــدن ش ــناخته ش ــبب ش ــت س ــذب توریس ــی و ج ــابقات ورزش ــانی مس میزب

هــاي طبیعــی و تــاریخی  ســطح بــین المللــی شــده و همــین مزیــت بــراي شــهرهایی کــه داراي جاذبــه 

 . شود هستند گسترش جذب توریسم را در مراحل بعدي موجب می

ــه اقتصــادي قضــیه اســت، توســعه توریســم ورزشــی      .5 ــه جنب ــاظر ب ــاال کــه عمــدتاً ن ــوارد ب ــر م عــالوه ب

 . تواند به توسعه فرهنگی و توسعه سالمت فردي و اجتماعی نیز کمک نماید می

  

                                                   
135 .  Urbanization 
136 . Civilizing 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  ریسم ورزشی در شهرهااجتماعی، فرهنگی و کالبدي تو -اثرات و مزایاي اقتصادي

ــی  ــوثر باشــد    گردشــگري ورزشــی م ــاعی م ــارکت اجتم ــاي شــهري و مش ــاعی، احی ــد در توســعه اجتم . توان

ــی  ــگري مـ ــه ورزش و گردشـ ــور کـ ــوثر     همینطـ ــهري مـ ــروم شـ ــاطق محـ ــعیت منـ ــود وضـ ــد در بهبـ توانـ

 (Sport Scotland, 2002)باشد

ــی   ــراهم م ــات ف ــراي مالق ــانی ب ــی  ورزش مک ــا م ــدگی معن ــه زن ــراي   آورد، و ب ــترکی ب ــاي مش بخشــد و معن

ــراي گفتگــوي  . کنــد شــهروندان و گردشــگران ایجــاد مــی  ــب توریســم ورزشــی موضــوعی ب ورزش آنهــم در قال

ــد  ــدود باش ــی، . (نامح ــادگیري      ) 9، 1380نراق ــهروندان، ی ــت ش ــاعی مثب ــامالت اجتم ــراي تع ــتی را ب و فرص

ورزش در  (Coakley. J, 2001)آورد،  هـــاي اجتمـــاعی، تنظـــیم اهـــداف جمعـــی فـــراهم مـــی مهـــارت

ــت  ــاطق باف ــاعی در من ــوده و مســئله  انســجام اجتم ــاي فرس ــؤثر اســت   ه ــا م ــاء آنه ــی، (دار و احی ). 1381جبیب

هــاي آســیب پــذیر و بهبــود ظرفیــت      کلینــک ورت معتقــد اســت کــه ورزش در توانمنــد ســازي گــروه      

ــوآوري  ــراي پــذیرش ابتکارهــا و ن ــه ســایر  انســجام اجتمــاعی، حســن. باشــد هــا مــؤثر مــی اجتمــاعی ب ــق ب تعل

ــزایش مــی  ــه جامعــه محلــی را اف ــدامات   شــهروندان و احســاس تعلــق ب ــاثیرات بســیار مثبتــی را در اق دهــد و ت

   (Killing worth, 2004). آورد گروهی براي بهبود محیط زیست شهري فراهم می

گردشــگري ورزشـــی باعــث افـــزایش جــذب توریســـت هـــاي پــر درآمـــد و ایجــاد نســـل جدیـــدي از      

ایــن نــوع گردشــگري ســبب ایجــاد . کــه بازدیــدهاي متعــددي از شــهر میزبــان خواهنــد داشــتهــایی  توریســت

  . شود ها در مورد شهر میزبان کشور مقصد می یک تصویر ذهنی مثبت براي توریست

  . شود توریست ورزشی موجب ساخت و مدرنیزه کردن صنعت گردشگري می

ــهر      ــراي ش ــتثنایی ب ــت اس ــک فرص ــاد ی ــث ایج ــابقات ورزشــی باع ــق   مس ــد از طری ــا بتوان ــت ت ــان اس میزب

  . هاي متعددي را به سایر نقاط جهان صادر کند هاي جمعی پیام رسانه

هــاي ســازماندهی، مــدیریت و ســرمایه گــذاري بــا تاکیــد ویــژه بــر روي   ایجــاد نیــروي کــار مــاهر در بخــش

  )25، 1383کارلیس، ( .هاي خاص کشوري که شهر میزبان در آن واقع شده است ورزش

ریـزي   هـاي بـین المللـی و ملـی را پذیرفتـه، بـه علـت برنامـه         نشـان داده کـه هـر شـهر میزبـان بـازي      تجربه 

ــزایش توریســت داشــته و میــزان رشــد   آن افــزایش و باعــث ) تولیــد ناخــالص داخلــی( GDPتبلیــغ خــوب، اف

 ایجــاد اشــتغالزایی و شناســاندن شــهر و منطقــه بــه کــل جهــان شــده و در نتیجــه رشــد اقتصــادي مناســبی را 

  )26، 1383همان منبع، ( .کند براي شهر ایجاد می

ــازي ــاد صــنایع      برگــزاري ب ــث ایج ــا مکــان باع ــهر ی ــر ش ــوع ورزش در ه ــر ن ــا ه ــاي ورزشــی متناســب ب ه

هــاي المپیــک  بــه طــور مثــال بــازي. گــردد مــی) کننــد از آن بــه نــام صــنایع بــدون ریســک یــاد مــی (ورزشــی 

ــن  ــ ) 1972(زمســتانی در ژاپ ــا را ب ــی ه ــاي ژاپن ــق  چشــم ه ه روي تفریحــات زمســتانی و اســکی کشــور و طب

ــاره  ــار یکب ــه 14آم ــوازم     میلیــون عالق ــال عمــومی، صــنعت ل ــن اقب ــه برکــت ای ــد آورد و ب ــه اســکی پدی منــد ب

  )1377فتحی، (  .اسکی ژاپن پا گرفت و به یکی از وجوه صادرات ژاپن به کشورها تبدیل شد
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ــت امــ       ــی اس ــابقات ورزش ــدف تماشــاي مس ــی ه ــم ورزش ــراي پــر کــردن اوقــات قراغــت     در توریس ا ب

ــالن    ــر س ــر شــهري نظی ــات دیگ ــات و تاسیس ــگران، امکان ــاگران و گردش ــونا،   تماش ــاي بدنســازي، اســتخر، س ه

هــا و کوههــاي پوشــیده  شــکار، جنگــل پیمــانی، ســینما، تئــاتر، ســیر و ســیاحت در کوهســتان و تماشــاي دره  

رشـته تلــه   400هـا،   هــا و دره شـاي کـوه  مـثالً در کشــور کوچـک سـوئیس بــراي تما   . از بـرف ایجـاد شــده اسـت   

هـزار نفـر را    270تواننـد   کیلـومتر دایـر شـده اسـت کـه ظـرف یـک سـاعت مـی          760کابین بـه مسـافت جمعـاً    

  )1377همان منبع، ( .جابجا کنند

هـا،   هـا ماننـد ورزشـگاه    برگزاري رویـدادهاي ورزشـی بـه علـت ایجـاد فضـاهاي شـهري مـورد نیـاز توریسـت          

مــورد نیــاز جهــت اســتقبال )اتوبــان –متــرو (هــاي دسترســی  یحــی و توریســتی و شــبکههــا و مراکــز تفر هتــل

ــت ــد    از توریس ــون میکن ــهرها را دگرگ ــره ش ــا چه ــنچ، . (ه ــازي   )1355لی ــزاري ب ــال برگ ــوان مث ــه عن ــاي  ب ه

ــه          ــازي، بلک ــهر نوس ــن ش ــی ای ــات ورزش ــه تاسیس ــط کلی ــه فق ــد ن ــث ش ــپانیا، باع ــلون در اس ــک بارس المپی

ــان  فضــاهاي شــهري و شــبکه ــرو، اتوب ــه هــاي شــهري، اســکله هــاي دسترســی ماننــد مت ــارك هــا، پل هــا،  هــا، پ

. هــا، و مراکــز تفریحــی و توریســتی مــورد نیــاز گردشــگران ســاخته و چهــره شــهر را نیــز دگرگــون کنــد  هتــل

ــی   ــه خیل ــپانیا ک ــه طوریکــه شــهر بارســلون و اس ــک    ب ــه ی ــروزه ب ــناخته، آن را بشناســد و ام ــا آن را نمــی ش ه

  )www.wordstadums.comاستفاده از سایت. (د براي جلب توریست تبدیل شودکانون قدرتمن

ــته         ــی را داش ــم ورزش ــوص توریس ــه خص ــم و ب ــاهی توریس ــات رف ــیات و امکان ــام خصوص ــه تم ــهري ک ش

باشد، بـا رونـق شـهر و ایجـاد اشـتغال و از بـین رفـتن مرکـز گرایـی مشـکل مهـاجرت و حاشـیه نشـینی شـهر               

ــر خواهــد شــد  ــتفاده از   ) dolatyarســایت ( .کمت ــاربري الزم را جهــت اس ــه شــهرها ک ــین حاشــیه و لب همچن

ــگاه   ــداث ورزشـ ــل، احـ ــل و نقـ ــیرهاي حمـ ــیرهاي     مسـ ــبز و مسـ ــدهاي سـ ــاد کمربنـ ــزرگ، ایجـ ــاي بـ هـ

  . سواري، اسب سواري فراهم آورد دوچرخه

ــی      ــالم م ــت و س ــري مثب ــوان عناص ــه عن ــم ب ــراي     ورزش و توریس ــف ب ــع مختل ــدمت جوام ــد در خ توانن

ــعه روا ــند  توس ــابین باش ــی م ــط ف ــکانیوز   . ب ــه ایس ــوان نمون ــه عن ــی  –ب ــم ورزش ــه توریس ــتاي  –کمیت در راس

اي بــین  توریســم و فرهنگــی مــا بــین دو کشــور ایــران و چــین در حــال تهیــه پــروژه  –توســعه روابــط ورزشــی 

ــواري و       ــه س ــوارکاري، دوچرح ــواري، س ــور س ــی، موت ــل ران ــاي اتومبی ــراي توره ــی ب ــاده  ... الملل ــیر ج در مس

ــتابری ــم اس ــاده  . ش ــی از ج ــوان یک ــاده بعن ــن ج ــتانه     ای ــمند در آس ــار ارزش ــی از آث ــران و یک ــدیمی ای ــاي ق ه

تــر  اي باشــد مــرتبط بــا ورزش و توریســم تــا ضــمن محکمتــر و عمیــق  توانــد وســیله پکــن مــی 2008المپیــک 

  )isvanewsسایت . (شدن دوستی میان دو ملت، هدف توریسم ورزشی ایران شود

ــد   ــزاري روی ــروزه برگ ــا       ام ــروه ی ــترك گ ــاي مش ــا و آرمانه ــده هنجاره ــه در برگیرن ــدادهایی ک ادها و رخ

ــروه ــژه    گ ــاه وی ــد، ورزش جایگ ــه باش ــی از جامع ــاي خاص ــت   ه ــرده اس ــدا ک ــهرها پی ــدادهاي . اي در ش از روی

ــی همگــی بیــانگر انــواع    140و میلیــونی 139، نمــادین138گرفتــه تــا رویــدادهاي عمــده یــا بــزرگ      137محل

                                                   
137 .  Local 
138 .  Major 
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ایــن وقــایع چهارگانــه . یــاد مــی شــود 142از آن بــه عنــوان دیــن مــدنیباشــند کــه  مــی 141رویــدادهاي شــهري

ــی  ــهري م ــدادهاي ش ــافع اقتصــادي     روی ــه ســرریز من ــدي از جمل ــرایط جدی ــرات و ش ــاز تغیی ــه س ــد زمین توانن

اي کــه  بــراي محــیط پیرامــون، جــذب ســاخت و ســازهاي جدیــد و نوســازي منــاطق فرســوده گــردد، بــه گونــه 

ــن ویژگــی ــد اقتصــادي و  از ای ــه مول ــژهب ــرده مــی 143ی ــام ب ــت  . (Robertsan, 1995)شــود  ن ــه همــین عل ب

تــوان بــه اســتناد تجربیــات گذشــته و حاضــر، مــا بــین  مــدیریت کــالن شــهري بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه مــی

ــدادهاي ورزشــی ــایی شــهري 144روی ــده    145و پوی ــراي آین ــدگی ب ــت ســطح محــیط و زن ــاء کیفی ــا هــدف ارتق ب

ــت ــام برداش ــه در  . گ ــت ک ــن اس ــادگی روش ــن س ــه ای ــهري و     ب ــزان ش ــه ری ــلی برنام ــدف اص ــان، ه ــن آرم ای

ــه ــهر     منطق ــم از واحــدهاي همســایگی، شــهرها، ش ــف اع ــدگی در فضــاهاي مختل ــود کیفیــت ســطح زن اي بهب

  . ها و مناطق روستایی است منطقه

ــی    ــث م ــان باع ــهرهاي میزب ــی در ش ــابقات ورزش ــزاري مس ــر    برگ ــالوه ب ــی ع ــگران ورزش ــه گردش ــردد ک گ

هــاي دورن شــهري از حاشــیه و لبــه شــهرها کــه داراي        ی و ســایر ســایت  هــاي ورزشــ   بازدیــد از بــازي 

جهــت اســتفاده از  . دسترســی مناســب بــه وســیله حمــل و نقــل عمــومی، اتومبیــل و دوچرخــه اســت         

ــدهاي ســبز، جنگــل  ــیه، دریاچــه  کمربن ــاي حاش ــارك  ه ــار   هــاي حاشــیه شــهر و پ ــوردي، غ ــی، کوهن ــاي مل ه

  . ب نمایدنوردي و کالً محیط طبیعی پیرامون شهر ترغی

ــورد احــداث و مــدیریت     ــا توریســم ورزشــی، جلــب و جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی در م از دیگــر مزای

نهادهــاي خصوصــی بــا . هــاي دولتــی اســت فضــاهاي ورزشــی، تجهیــز و نگهــداري آنهــا در کنــار ســایر ســازمان

ــرمایه  ــتن س ــار داش ــترش تور    در اختی ــگران در گس ــاز، ورزش و گردش ــورد نی ــزات م ــافی و تجهی ــاي ک ــم ه یس

  )34، 1381علومی، . (تواند نقش فعالی را ایفا کنند ورزشی در فضاي شهري می

ــی  ــاي توریســم ورزشــی م ــرد   از دیگــر مزای ــده ک ــاري زن ــاریخ و معم ــوان رابطــه ورزش و ت در بســیاري از . ت

هــا  کشـورهاي جهـان، ورزش نـه بـه عنـوان یــک تفـریح کـه جزئـی از زنـدگی مــردم اسـت و چـه بسـیار اشـک             

ــه. کــه همــین مســابقات بــر چهــره مــردم نشــانده اســت  و لبخنــدهایی هــاي فوتبــال در  هــایی از ورزشــگاه نمون

ــا  ــرج (اروپ ــا ب ــرن    ورزشــگاه ویمبلــی لنــدن ب ــذیري از معمــاري ق ــویش کــه بخــش تفکیــک ناپ  20هــاي دو قل

ــه) کنــد لنــدن را تــداعی مــی ــا ظرفیــت بــیش از » کولوســئوم«. انــد از ایــن نمون هــزار نفــر از ســال  50در رم ب

ــورنبرگ      80 ــگاه ن ــویس، ورزش ــگاه س ــاري ورزش ــان، معم ــتادیوم یون ــیالدي، اس ــر (م ــگاه هیتل ــدان )ورزش ، می

) 255، 1382زراعـــی، . (هــاي جهـــان اســت   نقــش جهــان اصـــفهان و ورزش چوگــان آن کـــه از معمــاري    

                                                                                                                                                                          
139 .  Hall mak 
140 .  mega 
141 .  Urban Events 
142 .  Civil Religion 
143 . Specil Acticity Generators 
144 .  Sport Events 
145 .  Urban Dynamism 
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ــه ــا اســتادیوم  زورخان ــران، ی ــا ســاخته   هــایی کــه در کنــار قلعــه هــا موجــود در ای هــا و کلیســاهاي معــروف اروپ

  ) 106مجله معماري و فرهنگ، ص . (دهد اند، ارتباط تاریخ و معماري و ورزش را نشان می شده

ــه صــورت مطلــق نمــی   و در هــر رقابــت ورزشــی، در . باشــد امــروزه فقــط صــحبت از یــک رقابــت ورزشــی ب

ه هـا، کـ   هـا و طـرح   اش رقـابتی اسـت بـین معمـاران بـراي هنرنمـایی بیشـتر، و فرصـتی بـراي ارائـه ایـده            مقدمه

ــاثیر دارد  ــه خــود در جــذب گردشــگران ت ــراي   . خــود ب ــوي ب ــزه ق ــه انگی ــدادهاي ورزشــی، منجــر ب ــب روی اغل

ــر . توانــد اثــرات مثبتــی داشــته باشــد  شــود، کــه مــی توســعه اقتصــاد شــهري مــی از اثــرات مثبــت آن عــالوه ب

ــاري و شهرســازي      ــرد معم ــه ف ــد شــهري، ویژگــی هــاي منحصــر ب ــدگی جدی عــوض شــدن چهــره شــهر و زن

هــا  گســترش و تغییــر شــکل ایســتگاه. هــاي ورزشــی و تأسیســات و تجهیــزات جدیــد شــهري آن اســت  مکــان

ــورپردازي چــراغ  ــان و مســیرهاي متروهــاي شــهري، ن ــادین و خیاب ــرژي خورشــیدي،   هــاي می ــه وســیله ان هــا ب

ــازماندهی آب فضــاهاي ســبز، جمــع    ــم در شــهرهاي میزبــان اســت       آوري آب س . هــاي بــاران از تغییــر مه

ــار ( ــه معم ــماره  مجل ــاختمان، ش ــور    ) 32، 4ي و س ــر کش ــنتی در ه ــاري س ــرك معم ــر متح ــتفاده از عناص اس

ــت،       ــا محــیط زیســت و طبیع ــر ســازگاري ب ــالوه ب ــدام ع ــر ک ــه طوریکــه ه ــدرن ب ــک معمــاري م ــا ی همــراه ب

اورد کــه  فضــاهاي متنــوع، ماننــد فضــاي شــاعرانه، فضــاهاي نورپردازانــه، فضــاهاي اســاطیري را بــه وجــود مــی 

نماینــد و ایــن نشــان دهنــده ارتبــاط تنگاتنــگ   ن را بــراي گردشــگران ورزشــی دو چنــدان مــیهــاي آ جــذابیت

  ) 132، 42آبادي، شماره .دهد ورزش، معماري، شهرسازي، شهر و گردشگري را نشان می

ــوژیکی هــم تغییــرات بنیــادي در ســازه   ــایی و ژئومورفول هــاي  هــاي ورزشــی و مکــان از بعــد مســایل جغرافی

ــه  ــده ک ــاد ش ــت    ورزشــی ایج ــب اس ــق جال ــژه گردشــگران محق ــه وی ــگران ب ــراي گردش ــرژي . ب ــتفاده از ان اس

ــمان،        ــنایی آس ــق روش ــتادیوم از طری ــنایی اس ــوا، روش ــه ه ــتگاه تهوی ــاربرد دس ــاهش ک ــت ک ــیدي جه خورش

ــاد،      ــرده و ب ــده و م ــوع زیســتی، تحمــل بارهــاي زن ــافع تن ــأمین من ــی جهــت ت ــاري حرارت ــایق ک اســتفاده از ع

تمهیــدات جهــت کــاهش آلــودگی صــدا و هــوا، مقــاوم در برابــر خســارت ناشــی از   هــا، بــرف و زلزلــه در مکــان

  )19، 1380نیکدورف، . (اشعه ماوراي بنفش، از موارد به کار رفته شده در این مقوله است

ایــن . هــاي ورزشــی خــود یکــی از حامیــان کارآمــد توســعه پایــدار و محــیط زیســت هســتند برگـزارش بــازي 

ــازي 1992اجــالس ریکــو در ســال  هــا کــه بعــد از برگــزارش رقابــت هــاي ســبز معــروف  در اغلــب مــوارد بــه ب

ــه مجموعــه. شــدند ــرژي،    اي از رقابــت ب ــرانگیختن حفاظــت از ان هــاي محیطــی معــروف شــدند کــه هدفشــان ب

هــاي حمــل و نقــل، اقتصــاد انــرژي، کــاهش میــزان  اب بــا نگــاهی بــر توســعه پایــدار، عــادات مصــرف، سیســتم

. افـزایش سـطح آگـاهی عمـوم گردشـگران ورزشـی بـا توجـه بـه پایـداري زمـین اسـت            هـا و بازیافـت آن و    زباله

ــازي  ــب ب ــرح      در اغل ــمتی از ط ــوان قس ــه عن ــی ب ــاي محیط ــی، راهنماه ــاي ورزش ــترش   ه ــهري گس ــاي ش ه

ــازك     . یافتنــد ــدگی، ن ــر روشــن زن ــین، تغیی ــرم شــدن کــره زم ــا، نشــر و رواج گســترده و محیطــی، گ راهنماه

ــوا و   ــودگی ه ــه ازن، ال ــیشــدن الی ــد آب را پیشــنهاد م ــی همچــون   . کردن ــین الملل ــام موسســات ب ــروزه تم ام

. (NoCs)هـــاي ملـــی المپیـــک  ، کمیتـــه(Ifs)همبســـتگی المپیـــک فدراســـیون بـــین المللـــی ورزشـــها  

ــاي المپیــک   کمیتــه ــل متحــد   (ocoGs)هــاي مــدیریتی بازیه ــار زیســت محیطــی مل  (UNEP)و دســتور ک
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ــت   ــیط زیسـ ــی و محـ ــدار در ورزش و  در پ (IOC)و کمیســـیون ورزشـ ــعه پایـ یشـــرفت و ترقـــی دادن توسـ

بــه طوریکــه . اي و جهــانی مشــارکت دارنــد توســعه پایــدار جهــانگردي مطــابق بــا ابعــاد مختلــف ملــی، منطقــه 

هـــدف پیشـــبرد همکـــاري بـــین ورزش و گردشـــگري و قـــوانین زیســـت محیطـــی، اســـتفاده از محبوبیـــت 

ــومی و پیشــرفت و گســترش    ــاهی عم ــراي آگ ــوازم ورزشــی  ورزش و گردشــگري ب ــد ل ــات ورزشــی و تولی امکان

  . دوستدار محیط زیست است

ــهرهاي      ــژه ش ــه وی ــهرها ب ــدادهاي ورزشــی در ش ــزاري روی ــت ورزشــی و برگ ــق توریس ــم رون ــاي مه از مزای

ــه     ــد، توســعه منطق ــرار دارن ــی و اقتصــادي ق ــزواي محیطــی، فرهنگ ــک ان ــا در ی ــب آنه ــه اغل اي  کوهســتانی ک

شــار از مواهــب طبیعــی ایــن منــاطق، باعــث گســترش و توســعه انــواع محــیط طبیعــی و غنــی و سر. باشــد مــی

ــی   ــژه گردشــگري ورزشــی م ــه وی ــوردي    گردشــگري ب ــوردي، صــخره ن ــایی، کوهن ــاده روي، کوهپیم گــردد، پی

ــرف، اســکی روي اب  )توریســت کوهســتان( ــه(، اســکی روي ب ــا دریاچ ــواري  )ه ــخ، دوچرخــه س ، اســکی روي ی

ــ   ــکار، ق ــنا، ش ــتان، ش ــواي آزاد و کوهس ــواع   در ه ــدازي و ان ــان، تیران ــاهیگیري، چوگ ــواري، م ــب س ایقرانی، اس

هــا انجــام دهنــد، کــه  تواننــد در اینگونــه محــیط هــایی اســت کــه کردشــگران مــی هــاي محلــی از ورزش ورزش

ــازماندهی و      ــه فضــایی داشــته و س ــه جنب ــام فیزیکــی ک ــک نظ ــد ی ــه گردشــگري ورزشــی نیازمن ــه اینگون البت

ــی    ــی  در کنــار ایــن نــوع ورزش  ) 4، 1385رجــائی، ( .باشــد مــدیریت از نیازهــاي آن اســت، م توانــد  هــا م

ــابین در        ــه ک ــوط تل ــداث خط ــی، اح ــابقات ورزش ــزاري مس ــاالي برگ ــت ب ــطح و قابلی ــا س ــکی ب ــات اس تاسیس

ــراي  –هــاي ورزشــی  منــاطق صــعب العبــور و چشــم انــدازهاي طبیعــی، ایجــاد مجموعــه  فرهنگــی و هنــري ب

  . ان را ایجاد کردمعرفی تاریخ و فرهنگ شهر و کشور میزب

ــژه شــهرهاي ســاحلی، شــناخت پتانســیل    ــه وی ــق توریســت ورزشــی در شــهرها ب هــاي  از مزایــاي مهــم رون

شـود کــه تــوان بــالقوه ورزشــی و گردشــگري ورزشــی   مــثالً مشــاهده مــی. گردشـگري شــهرهاي ســاحلی اســت 

سـواحل  . راهم اسـت هـا وجـود دارد و ایـن امکـان بـراي توسـعه محـدوده از ایـن طریـق نیـز فـ            در این محـدوده 

اي، تپــه ماهورهــا، ســواحل قابــل شــنا  بــه ترتیــب قابــل اســتفاده بــراي لجــن درمــانی،   لجنــی، ســواحل صــخره

ــاري و ورزش      ــوار ک ــواري و س ــه س ــایی و دوچرخ ــوردي، راهپیم ــخره ن ــت   ص ــی اس ــاي آب ــورد  . ه ــن م در ای

ــالم    ــوع ورزش، س ــحیح از ن ــاب ص ــا انتخ ــی ب ــگران ورزش ــگري را ما  گردش ــوع گردش ــرین ن ــگري  ت ــد گردش نن

. نمایــد ابــی، گردشــگري تفــرج و گردشــگري زیســت محیطــی را انتخــاب مــی  –درمــانی، گردشــگري ســاحلی 

ــک توریســت ورزشــی مــی  ــین ی ــد از ورزش همچن ــانو و    توان ــارویی، ک ــانی، پ ــوع بادب ــایقرانی از ن ــد ق ــایی مانن ه

د و توســعه و باعــث رشــ . اي اســتفاده نمایــد  مــوج ســواري، اســکی روي آب، اســکی روي ســاحل ماســه     

  . شهرها گردد

ــی  بررســی ــان م ــا نش ــال   ه ــه از س ــد ک ــا  1967دهن ــرکت در ورزش  1989ت ــگران ش ــل گردش  1300، تمای

تواننــد بــر گســترش بازارهــاي اینــده  همچنــین، رویــدادهاي بــزرگ ورزشــی مــی. درصــد افــزایش داشــته اســت

گیـرد   کشـوري انجـام مـی    ایـن کـار از طریـق جـذب بادیدکننـدگان بـه شـهر یـا        . گردشگري تاثیر گـذار باشـند  

ــرده   ــد نک ــبالً از آن بازدی ــه ق ــد ک ــرور، ( .ان ــدود  ) 28، 1382هن ــا ح ــگر ورزش در   75در آمریک ــون گردش میلی
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ــد،       ــا شــرکت کنن ــه صــورت تماشــاگر ی ــام مســافرت چــه ب ــداد ورزشــی هنگ ــک روی ــنج ســال گذشــته در ی پ

  .اند حضور داشته

  نتیجه گیري

ــورد   ــروزه در ایــن م ــان شــد ام ــه کــه بی ــل  کــه ورزش و توریســم ورزشــی مــی  همانگون ــد یکــی از عوام توان

توانـد از ایـن طریـق     امـا چگونـه یـک جامعـه مـی     . پیش برنـده توسـعه جوامـع باشـد هـیچ شـکی وجـود نـدارد        

ــه       ــول برنام ــر اص ــارت دیگ ــه عب ــرد؟ و ب ــوب را بب ــتفاده مطل ــترین اس ــی     بیش ــم ورزش ــذب توریس ــزي ج ری

زي صــحیح در زمینــه توریســم ورزشــی مهــم اســت کــه ریــ چیســت؟ بــراي ارایــه یــک سیاســت موفــق و برنامــه

ورزشـهاي سـطح کـالن عـالوه     . بین دو دسـته ورزشـهاي سـطح کـالن و وقـایع سـطح محلـی تمـایز قایـل شـد          

امـا ورزشـهاي   . بر نیـاز بـه منـابع و امکانـات جهـت توریسـتها نیـاز بـه ایجـاد زیـر سـاختهاي ویـژه اي نیـز دارد             

ــی داراي پتانســیل اقتصــادي وســیع  ــرمایهســطح محل ــراي س ــافع    ی ب ــا من ــایع ب ــن وق ــرا ای گــذاري هســتند زی

ــاالیی       ــایین ســود ب ــه فرصــت پ ــا هزین ــابراین ب ــرا هســتند، بن ــل اج ــود قاب موجــود و پتانســیل اقتصــادي موج

بــه هــر حــال مهــم اســت کــه تشــخیص داده شــود چــه نــوع فعالیــت ورزشــی و در چــه ســطحی  . بــدنیال دارد

  : ارتباط الزم است که چند نکته مورد توجه قرار بگیرددر این . براي جامعه میزبان سودآور است

، فــراهم آوردن و در دســترس قــرار دادن   )توریســتهاي ورزشــی  (گروههــایی ســنی شــرکت کننــدگان    

هــاي تکمیــل کننــده، تمــایز بــین اقامتهــاي کوتــاه مــدت و بلندمــدت گردشــگران ورزشــی            جاذبــه

(Duboi and Roussel, 2006:69).  

  : گیرنده چهار گام مهم استاین فرآیند خود در بر

بــرآورد نقــاط قــوت و ضــعف جامعــه، تــوان (بســط شــناخت از توریســم ورزشــی، بــرآورد ظرفیتهــاي جامعــه 

ــالی     ــاي م ــات موجــود و حمایته ــهیالت و امکان ــی، تس ــاد    )ورزش ــاختمانها، ایج ــوعات و س ، جایگــاه موض

  )4: 2006کنگره توریسم ورزشی کانادا، (یک رویکرد استراتژیک 

چنــین . اتخـاذ هــر نـوع تصــمیمی در ایـن زمینــه احتیـاج بــه یـک چشــم انـداز جــامع و کامـل دارد       در کـل  

سـپس در مرحلـه بعـد    . توانـد در سـه سـطح اقتصـاد، محلـه و جامعـه مـورد توجـه قـرار گیـرد           اندازي مـی  چشم

ــن . ریــزي در آن جهــت صــورت گیــرد  اولویتهــاي هریــک از ایــن ســطوح مشــخص شــده و برنامــه  ــاتریس ای م

  . توان به شکل نمودار زیر نشان داد ها را میاولویت
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  ریزي توریسم ورزشی ماتریس اولویتهاي برنامه: 1نمودار شماره 

  

  

  نیازهاي شهري                

  

  

  نیازهاي               احتیاجات     

  توریستی       ماتریس         اجتماعی     

  اولویتها            

  

  نیازهاي        احتیاجات                      

  ورزشی         مالی و مدیریتی            

        

  

ــزي توریســم ورزشــی در شــهرها مــی    ــه ری ــوق دســتگاه برنام ــه نمــودار ف ــا توجــه ب ــاي  ب بایســتی از اولویته

ــن اولویتهــا شــامل نیازهــاي شــهري  . مطــرح شــده در حــوزه شــهري شــناختی دقیــق داشــته باشــد   نظیــر (ای

ــاده     ــا، ج ــد بزرگراهه ــر مانن ــورد نظ ــاختهاي م ــر س ــتورانها و    زی ــا، رس ــا، هتله ــاعی و  ...)ه ــات اجتم ، احتیاج

ــی  ــت      (سیاس ــه اس ــطح منطق ــاعی در س ــی و اجتم ــت سیاس ــرار امنی ــه برق ــن زمین ــاله در ای ــرین مس ، )مهمت

ــدیریتی   ــالی و م ــات م ــد     (احتیاج ــرهاي قدرتمن ــان اسپانس ــا هم ــان ی ــق حامی ــالی از طری ــابع م ــامین من ، )ت

ــاي ورزشــی  ــویژ (نیازه ــات ورزشــی ب ــدتاً امکان ــگاهعم ــتاندارد  ه ورزش ــدرن و اس ــاي م ــتی ) ه ــاي توریس و نیازه

ــه ( ــراهم آوردن جاذب ــه     ف ــازي جاذب ــا س ــت و زیب ــی و تقوی ــی، فرهنگ ــاي طبیع ــین   ه ــاریخی و همچن ــاي ت ه

  . شود می) هاي در سطح بین المللی تبلیغ و شناسایی چنین جاذبه

ن از ایــن دارد کــه کشــور بـه هــر حــال توجـه و تمرکــز در مــاتریس بــاال و وضـعیت کنــونی جامعــه مــا نشـا    

ایــران داراي پتانســیل فراوانــی جهــت توســعه توریســم ورزشــی و بــه تبــع توســعه همــه جانبــه بــویژه در نقــاط  

ــت ــهري اس ــه در     . ش ــی مربوط ــر دولت ــی و غی ــتگاههاي دولت ــتمر دس ــی و مس ــالش علم ــت و ت ــن رو هم از ای

ــه  ــک برنام ــتن ی ــت داش ــی در     جه ــم ورزش ــعه توریس ــراي توس ــدت ب ــاه م ــزي کوت ــی و  ری ــی و مل ــطح محل س

توانــد  ریــزي طــوالنی مــدت جهــت توســعه توریســم ورزشــی در ســطح بــین المللــی مــی  همچنــین یــک برنامــه

  . نتایج مفید و موثري را در پی داشته باشد
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