
 

 

تور  المللی بینتأثیر اقتصادي گردشگري ورزشی مسابقات 

 آذربایجان سواري دوچرخه

  2افشار جعفري ،1فریبا عسکریان 

  20/3/1398: تاریخ پذیرش    31/1/1398: تاریخ ارسال

 چکیده

تحقیق . ها در فرایند رشد ملی استترین فعالیتورزشی یکی از اقتصاديصنعت نوین گردشگري بررسی تأثیر 
آذربایجان  سواري دوچرخهالمللی تور  حاضر به منظور تعیین تأثیر اقتصادي گردشگري ورزشی مسابقات بین

جامعه و نمونۀ آماري . تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی، انجام پذیرفت –تحقیق از نوع توصیفی نیا .انجام گرفت
هاي آمار توصیفی تنظیم و  ها با روش داده. بود کننده شرکتتیم داخلی  8 تیم خارجی و 6 تحقیق یکسان و شامل

گرسیون خطی و تحلیل اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، ر -هاي کلموگروف سپس با استفاده از آزمون
نتایج حاکی است، بین درآمد گردشگر ورزشی حاصله و  .واریانس کروسکال والیس مورد تحلیل قرارگرفت

همچنین بین گردشگر . داري وجود دارد مثبت معنا استان رابطۀ  و موادغذایی صنعت هتلداري، حمل و نقل
سهم اثر . د سوغاتی رابطۀ معناداري وجود داردو خری ورزشی حاصله و تعداد بازدیدکنندگان از اماکن دیدنی

صنعت هتلداري، حمل و نقل، مواد غذایی، بازدید از اماکن و خرید سوغاتی در درآمد گردشگري ورزشی 
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همچنین این مسابقات با ایجاد درآمدي . واحد بوده است 10/0و  06/0، 04/0، 02/0، 12/0حاصله به ترتیب 
درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی استان شده است، اما این  01/0 میلیون ریال، حدود 2300 معادل

تواند اثرات قابل توجهی بر اقتصاد منطقه  رقابت هر چند در سطح کوچک، می يبرگزار .افزایش معنادار نبود
  .داشته باشد

تور «، »المللی بینمسابقات «، »تأثیر اقتصادي«، »گردشگري ورزشی« ،»گردشگر« :کلیدي هاي واژه

 »سواري دوچرخه

  قدمهم
 11این صنعت . شود یمصنایع جهان محسوب  نیتر بزرگصنعت گردشگري، یکی از 

میلیون شاغل دارد که معادل یک نفر  200و درصد تولید ناخالص داخلی جهان را ایجاد نموده 
بسیاري از کشورها صنعت گردشگري را منبع ). 1،2005لی و تیلور(نفر شاغل است  12از هر 

و  کیبل لی،( دانند یم ها رساختیز، رشد بخش خصوصی و توسعه ییزا اشتغالاصلی درآمد، 
که بیشتر از جمعیت  میلیون توریست 77با جذب  2006کشور فرانسه در سال ). 2008، 2کوپر

اول جذب توریست جهان قرار گرفت و درآمد ارزي معادل  ي رتبه، در باشد یمخود آن کشور 
این در حالی است که انجمن ). 1387معین فرد، (میلیارد دالر از این طریق کسب کرد  44

به ارائه اطالعات و آماري پیرامون  ،2011جهانی سفر و گردشگري در گزارش خود در سال 
در این گزارش عوامل مختلف . کشور جهان پرداخته است 139وضعیت این صنعت در میان 

بر این اساس ایران از لحاظ . گرفته شده است مدنظرقانونی، اقتصادي و منابع طبیعی و انسانی 

                                                             
1.Lee, C.K. & Taylor, T 
2.Li, Blake & Cooper 
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در بین  114در رتبه  ازیامت 37/3صنعت گردشگري و گردشگري با  يریپذ رقابتشاخص کلی 
میلیون  7/84با جذب  2013فرانسه در سال  کشور ).1390فرمان آرا،(کشور ایستاده است  139

باشد، در رتبۀ اول جذب گردشگر جهان قرار که بیشتر از جمعیت خود آن کشور می گردشگر
سازمان گردشگري (کرد میلیارد دالر از این طریق کسب  56گرفت و درآمد ارزي معادل 

دالري است  اردیلیم 5/139نیز، صنعت گردشگري یک صنعت  متحده االتیادر . )2008جهان،
میلیون نفر  5/8 متحده االتیااین صنعت در . باشدکه رتبۀ اول اشتغال را در آن کشور دارا می

شاغل دارد که باالتر از صنایع عمدة دیگر از جمله صنعت ساختمان، صنایع خدمات تجاري و 
تعداد ). 2008امریکا، متحده االتیاسازمان تجارت (باشد مالی، کشاورزي و آموزش می
 8/37به  يا کننده رهیخبه طور  2011میلیون نفر در سال  6/34گردشگران خارجی ترکیه نیز از 

میلیارد دالري شد و از  28که موجب کسب درآمد  افزایش پیدا کرد 2013میلیون نفر در سال 
  ).2008ترکیش دیلی نیوز،(، ترکیه را در جایگاه ششم جهان قرار داد يجذب گردشگرنظر 

تعداد  2012رشد صنعت گردشگري بسیار محسوس بوده و طبق آمار موجود در سال 
 شود می بینی پیش 2030تا  2010 هاي سالبه یک میلیارد نفر رسید که بین  المللی بینگردشگران 

میلیارد  8/1به  2030در سال  ها آندرصدي، تعداد  3و با رشد  میلیون در سال 43که با افزایش 
  ).2014مان گردشگري جهان،ساز(نفر برسد 

به عنوان یک صنعت  افتهی توسعهکشورهاي  از سوي دیگر، ورزش و تفریحات سالم، در 
ترین زیادي مورد توجه است و یکی از بزرگ تا حدمهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی 

  ).1383عسکریان،( رود میبه شمار  21و درآمدزاترین صنایع در قرن 
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، منبعی باشد میگردشگري ورزشی که حاصل تلفیق دو صنعت گردشگري و ورزش 
گردشگري ورزشی تجارتی چند میلیون دالري است که داراي . سرشار از سود و درآمد است

میالدي  2011تریلیون دالر در سطح جهان بوده و تا سال  5/4ترین رشد، یعنی نزدیک به سریع
  ).1387مجتبوي،(است  ر برگرفتهددرصد اقتصاد محلی را  10حدود 

  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته 

کند که در آن  گردشگري ورزشی کانادا، گردشگري ورزشی را فعالیتی معرفی می هیاتحاد
هاي ورزشی یا و یا حضور در جذابیت افراد به منظور شرکت یا تماشاي یک رویداد ورزشی

باید ). 2008و همکاران، 1فیال(شوند ورزشی به یک منطقه خاص جذب می –جلسات تجاري 
نقش را در جذب گردشگر ورزشی داشته و  نیتر مهماذعان داشت که مسابقات ورزشی، 

المپیک و  يها يباز. براي کشور و منطقۀ میزبان به همراه دارد یتوجه قابلتأثیرات اقتصادي 
کنند  یمیدادهاست؛ که تعداد زیادي گردشگر را جذب جام جهانی فوتبال نمونۀ بارز این رو

تا  450پکن، حدود  2008به عنوان مثال، درجریان برگزاري مسابقات المپیک ). 2،2009پروس(
میلیون گردشگر از خود کشور چین وارد پکن شدند  5/2هزار گردشگر خارجی و  500

  ).3،2008هیوگیانگ(
برگزاري  در طولالمللی تأثیرات اقتصادي گردشگر بینبا مطالعه ) 2008(لی، بلیک وکوپر 

سی سال گذشته یک رشد باالي اقتصادي را  در طولکنند که چین المپیک پکن، چنین بیان می

                                                             
1.Fyall&etal 
2.Preuss 
3.Huiguang 
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تجربه کرده و تحت فرایند انقالب اقتصادي قرار داشته است که المپیک پکن در صدر این 
گذاري در حوزه ها و سرمایهگردشگر کرد نهیهزفرایند انقالب اقتصادي از طریق افزایش 

  .آیدهاي آن به شمار میالمپیک و زیرساخت
درصد کل  10تا  5معتقد است که گردشگري ورزشی تقریباً ) 2008( 1ایزامویه

ترین رشدها را در بازار گردشگري داشته و یکی از سریع شود میهاي دنیا را شامل  مسافرت
از تأثیرات اقتصادي رویدادهاي بزرگ ورزشی  اياین محقق ضمن بررسی پیشینه. است

کند که گردشگر ورزشی نقش  آتن، چنین بیان می 2004سیدنی و  2002همچون المپیک 
 هاي حمل وسیستم: مؤثري در افزایش تجارت و نیز توسعۀ اقتصادي از طریق عواملی همچون

برات، بانکداري، افزایش فروشی، مخاها، خردهکنندگان تجهیزات و لوازم، رستوراننقل، تهیه
دارد و نیز افزایش گردشگر ورزشی تأثیر مثبتی بر افزایش تولید ناخالص ... میزان اشتغال و

  .گذرد میداخلی منطقه 
جنوبی، اعالم کردند  کره 20022با بررسی مسابقات جام جهانی فوتبال ) 2005(لی و تیلور 

زاري مسابقات، به طور مستقیم یا درصد از مجموع ورودي گردشگران در طول برگ 7/57که 
اثرات اقتصادي مسابقات جام جهانی فوتبال . غیرمستقیم از طریق این رویداد جذب شده بودند

میلیون دالر  713میلیون دالر درآمد و  307میلیارد دالر بازده تولید، 35/1جنوبی شامل  کره
 2242هر گردشگر خارجی  هاينتایج همچنین نشان داد که مجموع هزینه. ارزش افزوده بود

باشد و در مجموع درآمد مستقیم حاصل می) دالر 1229(برابر هر گردشگر داخلی  8/1دالر و 
 –اي، خدمات فرهنگی هاي هزینهاز میان گروه. میلیون دالر شد 522از گردشگري خارجی، 

                                                             
1.Izamoje 
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نفر بود و پس دالر به ازاي هر  890معادل داد که تفریحی بیشترین سهم را به خود اختصاص می
 229(و غذا و نوشیدنی ) دالر 233(نقل  ، حمل و)دالر 433(، اسکان )دالر 457(از آن خرید 

آفریقاي جنوبی نیز، ده میلیون  2010همچنین جام جهانی فوتبال  .هاي بعدي بودنددر رده) دالر
، 1دنجر(میلیون هوادار فوتبال جذب کرده است  3نفر گردشگر براي گذراندن تعطیالت و 

آفریقاي جنوبی اعالم  2010در مورد جام جهانی ) 2008( 2این در حالی است که بارنت). 2009
 150,000اقتصاد این کشور تزریق نموده و موجب ایجاد  به 3میلیارد راند 21,3کرد که این جام 

  ).11(شغل جدید در طول این تورنمنت شد 
اي و فرمول یک، در صدر  هرچند مسابقات المپیک، جام جهانی فوتبال، مسابقات قاره

رویدادهاي جهان هستند؛ با این حال هر رویدادي چه کوچک و چه بزرگ تأثیرات اقتصادي 
؛ به عنوان مثال طی برگزاري مسابقات جهانی قایقرانی کند میخود را بر منطقه و کشور وارد 

کانادا برگزار شد، با جذب  هاي استانو به مدت تنها چهار روز در  2009سال  سرعت نیز که در
میلیون دالر به تولید ناخالص داخلی آن استان  15بر و گردشگر، بالغ  کننده شرکت 2400

میلیون دالر در حقوق افراد شاغل  8/4فرصت شغلی به میزان  143کمک کرد و با پشتیبانی 
  ).2009گري ورزشی کانادا، اتحادیه گردش(تأثیر مثبت گذاشت 

آن فواید  تبع بهرویدادهاي ورزشی در جذب گردشگر و  انگیز شگفتبا توجه به تأثیرات 
اقتصادي اشاره شده، متأسفانه باید اذعان داشت که ایران، تاکنون در این زمینه نتوانسته است از 

 10ي تاریخی و طبیعی در ردههاي ایران با دارا بودن جذابیت. به خوبی استفاده کند ها فرصت

                                                             
1.Jordan 
2.Burnett 
3. RAND:  دالر 20/11واحد پول آفریقاي جنوبی برابر با  
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گردشگري، از نظر میزان  جهانی يبند ردهکشور برتر گردشگري جهان قرار دارد، اما از نظر 
میلیون  66/1سهم ایران با جذب متوسط ساالنۀ . هاي پایین قرار داردجذب گردشگر، در رده

میلیارد یورویی  549میلیون یورو، از بازار  863گردشگر خارجی و درآمد متوسط ساالنۀ حدود 
جهانی جذب توریست  بندي ردهایران در . باشد میدرصد  16/0گردشگري جهان، کمتر از 

ي هشتاد و ي هفتاد و از نظر سهم گردشگري در اقتصاد ملی در رتبهالمللی در جهان در رتبهبین
جایگاه همچنین ). 2006؛ سازمان گردشگري جهان، 2010نجمی و همکاران،(چهارم قرار دارد 

دفتر (است  جهان سوم و بیست سال، رتبه در ورزشی توریست هزارنفر 500 با جذبایران 
 تواند میاین در حالی است که ایران به دلیل تنوع آب و هوایی ). 1386بررسی کاال و خدمات، 

  .هاي آسیایی و اروپایی را داشته باشدامکان برگزاري مسابقات و اردوهاي بسیاري از تیم
در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا با تعیین تعداد گردشگران ورزشی و میزان لذا  

 المللی بینتأثیرات اقتصادي گردشگري ورزشی حاصل از برگزاري یک رویداد همچون تور 
شرقی، گامی در جهت تبیین اهمیت این صنعت استان آذربایجان در سطح يسوار دوچرخه

 ریزي براي رشد و اعتالي آن دراندرکاران جهت برنامهروبه رشد و توجیه مدیران و دست
  .کشور بردارد

  روش پژوهش

به دلیل ماهیت . تحلیلی بوده و به شکل پیمایشی انجام شد -تحقیق حاضر از نوع توصیفی
نفر  215با جامعۀ آماري یکسان و به صورت کل شمار بود که شامل  تحقیق فوق، نمونه

مربی بدنساز، بازیکنان، پزشکان، مترجمان، ماساژورها و سرپرست، سرمربی، کمک مربی، 
 سواري دوچرخهتور  المللی بین يها رقابتهاي مهمان بود که جهت برگزاري دیگر همراهان تیم
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) 1386(در تحقیق حاضر از پرسشنامۀ صالح نیا . شرقی انجام پذیرفتبه میزبانی استان آذربایجان
 بدنی تربیتفاده شد و با هماهنگی صورت گرفته با اداره کل با روایی و پایایی قابل قبول، است

. گردید يآور جمعو همراهان، اطالعات  ها میتاستان و با مراجعۀ حضوري به مکان اسکان 
اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی استان نیز با استفاده از سالنامۀ آماري استان 

  .است آمده دست به
هاي آماري توصیفی جهت توصیف آمده ابتدا با استفاده از روش به دست يها داده

ها و اطالعات مربوط به تأثیرات اقتصادي گردشگري ورزشی در استان، محاسبۀ فراوانی
هاي مرکزي و پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار و غیره، در قالب جداول و شاخص

نف براي سنجش نرمال بودن توزیع اسمیر–نمودارها، تنظیم و سپس از آزمون کلموگروف
هاي ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل واریانس کروسکال ها و آزمونداده

  .استفاده شد 05/0والیس در سطح آلفا 

  هاي پژوهشیافته

 يسوار دوچرخهمسابقات تور دور بیست و چهارم کل درآمد حاصله از گردشگري ورزشی 
. شود میرا شامل  استان GDPدرصد  0016/0حدود  ومیلیون ریال  2300آذربایجان، جمعاً 

حاصله از گردشگري ورزشی حاصل از این مسابقات به ازاي هر  درآمدسرانۀ  عالوه به
  .ریال بوده است 1,069,767گردشگر ورزشی 
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از  آذربایجان در هر یک يسوار دوچرخهگردشگري ورزشی مسابقات تور  درآمد
آمدهاي متفرقه درهتلداري، تغذیه، حمل و نقل، بازدید از اماکن، خرید سوغاتی و  يها بخش

  .نشان داده شده است 1در جدول 

مختلف يها بخشدرآمد گردشگري ورزشی حاصل از : 1جدول   

)ریال(درآمد   درصد از کل میانگین کل 

25/2653023 570,400,000 هتل داري و اسکان  7/24  

سوغاتیخرید   500,000,000 4/2325581  64/21  

6/2234418 480,400,000 بازدید از اماکن  77/20  

6/1754418 377,200,000 تغذیه  3/16  

6/1302325 280,000,000 درآمدهاي متفرقه  64/12  

98/427906 92,000,000 حمل و نقل  4 

بر اساس اطالعات فوق، بیشترین درآمد گردشگري ورزشی به ترتیب از هتلداري، خرید 
  .باشد میهاي استان  سوغاتی و بازدید از اماکن و جاذبه

، ابتدا از آزمـون ها آنها و بررسی توزیع توأم و بهنجار  براي بررسی همگن بودن داده
آوري شده  هاي جمع ، توزیع داده2با توجه به نتایج جدول . اسمیرنف استفاده شد - کلموگروف

  .باشد میبه غیر از تولید ناخالص داخلی، همگی طبیعی 
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ها اسمیرنف جهت بررسی توزیع داده -آزمـون کلموگروف. 2جدول   

 P آماره موارد
914/0 هتل داري  306/0  

نقلحمل و   905/0  249/0  

879/0 تغذیه  125/0  

953/0 بازدید از اماکن  418/0  

234/1 خرید سوغاتی  840/0  

864/0 متفرقه  114/0  

724/0 تولید ناخالص داخلی  036/0  

 يسوار دوچرخهبا توجه به نتایج به دست آمده بین درآمد گردشگر ورزشی مسابقات تور 
و  p=001/0(نقل ، صنعت حمل و )r=31/0 و p>01/0(آذربایجان و صنعت هتلداري 

136/0=r(  ییغذاو صنعت مواد )01/0<p 426/0 و=r( داري وجود  استان رابطۀ مثبت و معنا
هاي تحقیق بین گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات تور همچنین بر اساس یافته. دارد

-گی، هنري و جاذبهکنندگان از اماکن تاریخی، فرهنآذربایجان و تعداد بازدید يسوار دوچرخه

 p>01/0(و نیز رونق خرید محصوالت سوغاتی استان ) r=18/0و  p=001/0(هاي طبیعی استان 
  ).3جدول (داري وجود دارد رابطۀ معنا r=39/0 و
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اقتصادي يها بخشرابطه بین درآمد و : 3جدول   

اتی
سوغ

ید 
خر

 

 از 
صله

 حا
آمد

در
کن

 اما
دید

 باز
ایی

غذ
واد 

ت م
صنع

 

قل
 و ن

مل
ت ح

صنع
 

ري
لدا

ت هت
صنع

  

39/0  18/0  426/0  136/0  31/0  )r(ضریب همبستگی 

01/0<  007/0  01/0<  001/0  01/0<  يدار یمعنسطح  

همچنین سهم اثر صنعت هتلداري، حمل و نقل، مواد غذایی، بازدید از اماکن و خرید 
، 04/0، 02/0، 12/0سوغاتی در درآمد گردشگري ورزشی حاصل از این مسابقات به ترتیب 

درآمد ) یک میلیون ریال(به عبارتی به ازاي افزایش یک واحد . واحد بوده است 10/0و  06/0
واحد آن مرتبط با یک گردشگر ورزشی حاصل از این مسابقات  12/0صنعت هتلداري، میزان 

واحد بر درآمد  12/0به معناي دیگر هر گردشگر ورزشی حاصل از این مسابقات تا . است
) یک میلیون ریال(همچنین به ازاي افزایش یک واحد . صنعت هتلداري تأثیرگذار بوده است

د آن مرتبط با یک گردشگر ورزشی واح 02/0درآمد صنعت حمل و نقل استان، میزان 
این مسابقات  حاصل ازآذربایجان است و هر گردشگر ورزشی  يسوار دوچرخهمسابقات تور 

هر گردشگر ورزشی  .واحد بر درآمد صنعت مواد غذایی استان تأثیرگذار بوده است 04/0تا 
طبیعی استان واحد بر درآمد اماکن فرهنگی، تاریخی و  06/0حاصل از این مسابقات تا 

درآمد صنایع سوغاتی، ) یک میلیون ریال(تأثیرگذار بوده است و به ازاي افزایش یک واحد 
  ).4جدول (واحد آن مرتبط با یک گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات است  10/0میزان 
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  مختلف بر درآمد يها بخش سهم اثر: 4جدول 

 شاخص

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 F t P  شده

B 
خطاي 

  معیار
Beta 

 981/0 023/0    9/722238  6/16785 )ثابت(

 005/0 84/2  078/12 12/0 47/0 34/1 هتلداري

حمل و 

  نقل
3/3  7/6  02/0  

078/12 
49/0  62/0  

مواد 

  غذایی
46/0  55/0  04/0  078/12  82/0  41/0  

بازدید 
 اماکن

48/0  54/0  06/0  078/12  89/0  37/0  

خرید 

 سوغاتی
49/1  29/1  10/0  078/12  15/1  24/0  

 يسوار دوچرخههاي تحقیق، گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات تور یافته بر اساس
درصد موجب افزایش تولید  01/0میلیون ریال، حدود  2300آذربایجان با ایجاد درآمدي معادل 
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) p=410/0و  X2= 01/2(نبود  معناداراستان شده است، اما این افزایش  GDPناخالص داخلی 
  ).5جدول (

تولید ناخالص داخلی راتییتغ :5جدول   

خی دو  شاخص  P درجه آزادي 

GDP 01/2  2 410/0  

  گیريبحث و نتیجه

 20به رقمی معادل  2024تا پایان سال  ستیبا یمي کشور، ایران  توسعه يها برنامهبر اساس  
توان از سهم و جایگاه ورزش و برگزاري در این راستا، نمی. میلیون نفر گردشگر در سال برسد

  ).1386وروانی، (ورزشی در این میان به سادگی گذشت  يها تورنمنت

رابطۀ متقابل صنعت گردشگري و صنعت ورزش امروزه بیش از پیش براي همگان آشکار 
گذاران کشورها از اثرات مثبت صنعت با گسترش آگاهی مسئولین و سیاست. شده است

هاي ویژه اثرات کالن اقتصادي آن، رقابت براي جذب میزبانی رقابتبه گردشگري ورزشی،
المللی فزونی یافته و کشورها با توجه به پتانسیل موجود در منطقۀ مختلف ورزشی در عرصۀ بین

هاي هاي الزم و تبلیغات مناسب، میزبانی رقابتکنند تا با ایجاد زیرساختخود، تالش می
بدین طریق این کشورها . ها را به منطقۀ خود جذب کنندزشی تیممختلف و نیز اردوهاي ور

عالوه بر برخورداري از عواید اقتصادي حاصل از میزبانی چنین رویدادهایی، با جذب 
هاي گردشگران به منطقۀ خود، موجبات ورود ارز، ایجاد مشاغل جدید، رونق فعالیت بخش
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و غیره را فراهم آورده و با معرفی نقل  مختلف صنعتی همچون هتلداري، تغذیه، حمل و
گذاري خارجی و فرهنگ و امکانات کشور خود به کشورهاي دیگر، امکان جذب سرمایه

  .کنندگردشگران بیشتر در آینده را نیز براي خود فراهم می

آذربایجان  سواري دوچرخهتور  المللی بیننتایج این تحقیق نشان داد که برگزاري مسابقات 
شود و با میزبانی شرقی موجب افزایش تعداد گردشگر در استان میایجاندر استان آذرب

این یافتۀ . هاي ورزشی در منطقه را افزایش دادتوان تعداد گردشگرمسابقات متعدد ورزشی می
 3گریگو ، مک کواید )2002( 2، چرن)1991( 1تحقیق با نتایج تحقیقات مورفی و کارمیشل

 گونه چیهبدون . همخوانی دارد) 2004( 5و دانیلز) 2004( 4پارادایمي ، گروه مشاوره)2002(
آن افزایش  تبع بهو  افرایش گردشگر يها راه نیتر سالمتردیدي باید اذعان داشت که یکی از 

  .باشد درآمد براي استان، کشور و یا منطقه، میزبانی و برگزاري مسابقات ورزشی می

نادار بین درآمد گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات از دیگر نتایج تحقیق، وجود رابطۀ مع
با ورود گردشگران . آذربایجان و صنعت هتلداري استان بود سواري دوچرخهتور  المللی بین

ها از هاي استان، این هتلهاي ورزشی و اقامت در هتلورزشی به استان جهت برگزاري رقابت
شوند، لذا میزبانی مسابقات ورزشی باعث افزایش مند میها بهرهکرد تیمدرآمد حاصل از هزینه

، )2004(، دانیلز و همکاران )2004(این نتیجه با نتایج تحقیقات دانیلز . گرددها میدرآمد هتل

                                                             
1.Murphy& Carmichael 
2.Cheren 
3.McQuaid&Greig 
4.Paradigm Consulting Group 
5.Daniels 
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به طور متوسط براي هر گردشگري که به ایران وارد . همخوانی دارد) 2005(لی و تیلور 
که این مقدار با  شود میر در نظر گرفته دال 100؛ به طور روزانه هزینه کردي معادل شود می

  .توجه به شرایط اقتصادي گردشگر و تعداد روزهاي اقامت آنان متغیر است

یافتۀ دیگر تحقیق حاکی است که بین درآمد گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات 
استان ) هوایی، زمینی و ریلی(آذربایجان و صنعت حمل و نقل  سواري دوچرخهتور  المللی بین

، دانیلز و همکاران )2002(این نتیجۀ تحقیق با نتایج تحقیقات چرن . رابطۀ معناداري وجود دارد
همچون  نقل مختلفوجود امکانات حمل و . همخوانی دارد) 2005(و لی و تیلور ) 2004(

آهن  ر مناطق درون کشور و متصل به راهالمللی، حمل و نقل ریلی به اکثفرودگاه در سطح بین
هاي ارتباطی نسبتاً مناسب استان آذربایجان شرقی، پتانسیلی است که به لی و نیز جادهالملبین

توان المللی میهنگام تالش براي جذب میزبانی مسابقات و اردوهاي ورزشی حتی در سطح بین
  .بر آن تأکید نمود

 تور المللی بینهاي تحقیق حاضر بین گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات یافته بر اساس
-کنندگان از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنري و جاذبهو تعداد بازدید آذربایجان سواري دوچرخه

گردشگران . داري وجود داردهاي طبیعی و رونق خرید محصوالت سوغاتی استان نیز رابطۀ معنا
هاي طبیعی استان نیز ورزشی در مدت اقامت خود از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنري و جاذبه

. گرددکنند و این موجب رونق بازدید از این اماکن و افزایش درآمد از این طریق میمیبازدید 
هایی که مدت بیشتري در استان اقامت شود که تیمگیري میدر ارزیابی نتایج تحقیق چنین نتیجه

اند اند از این فرصت استفاده کرده و از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنري استان دیدن کردهداشته
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تر ها اقامت طوالنیکه الزمۀ آن هاهاي ورزشی همچون تورنمنتدهد که رقابتاین نشان میو 
هزینۀ سوغاتی نیز . توانند تأثیر بیشتري بر بازدید از این اماکن داشته باشندباشد، میها میتیم

 شود و این هزینۀ گردشگران برايها در استان محسوب میترین هزینۀ فردي اعضاء تیمعمده
این نتیجه با نتایج تحقیق صالح نیا . کندصنعت سوغاتی و صنایع دستی استان ایجاد درآمد می

  .همخوانی دارد) 1385(

یافتۀ آخر این تحقیق نشان داد که بین درآمد گردشگر ورزشی حاصل از مسابقات 
استان رابطۀ  GDPو افزایش تولید ناخالص داخلی  آذربایجان سواري دوچرخهتور  المللی بین

تور  المللی بینبه عبارتی با اینکه گردشگري ورزشی حاصل از مسابقات  .معناداري وجود ندارد
درصد  01/0میلیون ریال، حدود  2300آذربایجان با ایجاد درآمدي معادل  سواري دوچرخه

شده است؛ اما این  مورد مطالعهاستان در سال  GDPموجب افزایش تولید ناخالص داخلی 
، )27)(1991( شلیکارماین نتیجۀ تحقیق با نتایج تحقیقات مورفی و . ایش معنادار نیستافز

، )2002( گیگر، مک کواید و )2004(ي پارادایم ، گروه مشاوره)2002(، چرن )2001( 1برت
و ایزامویه  )2004( 4، کلمن)2003(همکاران  و 3، چابرا)2002( 2نانا، ساندرسون و گودچایلد

باید . تواند به محدود بودن جامعۀ آماري مربوطه باشدهمخوانی ندارد؛ که این امر می) 2008(
 آذربایجان سواري دوچرخهتور  المللی بیندر نظر داشت که تحقیق فوق تنها مربوط به مسابقات 

  .ها بوده است، در آن لحاظ نشده استهایی که استان میزبان آناست و دیگر رقابت

                                                             
1.Berrett 
2.Nana, Sanderson, Goodchild 
3.Chhabra,, Sills, &Cubbage 
4.Coleman 
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در پایان باید توجه داشت که صنعت گردشگري سومین فعالیت اقتصادي پیشرو و 
جهان است که پس از صنایع نفت و خودروسازي، باعث افزایش درآمد بسیاري  ۀتوسع درحال

نتایج تحقیقات . از کشورهاي دنیا حتی مناطقی که منابع اقتصادي چندانی ندارند شده است
 گردشگر داخلی 30نفر جهانگرد خارجی یا  10هر  اجزاء گوناگون حاکی از آن است که به

آمار و شواهد موجود  بر اساسهمچنین . گرددشوند، یک شغل ایجاد میکه وارد کشور ما می
اصفهانی و (کند بشکه نفت تولید می 20ورود هر جهانگرد به کشور، درآمد ارزي برابر با 

  ).2009همکاران، 

است که آمارها، گویاي جایگاه نازل صنعت گردشگر در کشور و سهم یک  یدر حالاین 
براساس اعالم سازمان جهانی جهانگردي، این . درصدي ایران از سبد گردشگري جهانی است

از  درصد 3/10جهان، توانسته  در سطحمیلیارد دالر درآمد  856با ایجاد  2008صنعت در سال 
مجمع جهانی جهانگردي . را به خود اختصاص دهددنیا  GDPسهم محصول ناخالص داخلی 

 6/4درصد و جهانگردي شخصی  3/11، جهانگردي تجاري 2007که در سال  دارد یماظهار 
ایران اخیراً ساالنه حدود یک میلیارد دالر از محل گردشگر . درصد در ایران رشد داشته است

معین شده  که باشد یمدرصد اشتغال کشور از محل گردشگر  8/1نزدیک . درآمد داشته است
  ).1،2008پرس تی وي(زایش یابد درصد اف 10سال آینده به  5است در 

-فناپذیر بودن منابع نفت و گاز که منبع اصلی درآمد براي اقتصاد کشور ما به حساب می

هاي شمار گردشگري و ظرفیتهاي بیآیند، از یک سو و شرایط ویژة آبو هوایی، جاذبه

                                                             
1. PRESS TV 
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ر، اهمیت موجود براي میزبانی اردوها و رویدادهاي مختلف ورزشی در کشورمان از سوي دیگ
تواند با تلفیق  این صنعت می. کندتوجه به صنعت گردشگري ورزشی را براي همگان آشکار می

لد عنوان یک مو اي را به  قش برجستههاي ورزشی کشورمان نهاي گردشگري و پتانسیلپتانسیل
  .محیطی ایفا نمایداقتصادي و ایجاد کنندة اثرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست

  فارسی منابع

ویرایش ). 1386. (دفتر بررسی کاال و خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران، گردشگر ورزشی
  .34ص  اول، تهران،

بررسی اثرات اقتصادي گردشگري ورزشی حاصل از مسابقات لیگ ). 1388(صالح نیا، داوود 
مدیریت  کارشناسی ارشد نامه انیپا، 1388برتر فوتبال در استان آذربایجان شرقی در سال 

  .20- 35صص ، دانشگاه تبریز، ورزشی

و  1377 هاي سالبررسی وضعیت اقتصادي صنعت ورزش ایران در ). 1383(عسکریان، فریبا 
- 54صص و علوم ورزشی، تهران،  بدنی تربیتدانشگاه تهران، دانشکده ). رساله دکتري. (1380

32.  

روزنامه  ،»بندي ردهگردشگري در جدول  دورافتادهایران مقصد «). 1390(فرمان آرا، محمد 
  .3، ص 1390مرداد  29، 1373سال هفتم، شماره  ،اصفهان امروز

علی پارسائیان و سید : مترجمان. معاصر انداز چشمجهانگردي در ). 1382(گی، چاك واي 
  .105هاي فرهنگی، تهران، ص  دفتر پژوهش). 2ویرایش . (محمد اعرابی
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المپیک  المللی بینانتشارات کمیته . گردشگر ورزشی). 1387( کوروش دیسمجتبوي، 
  .25-29، تهران، صص جمهوري اسالمی ایران

وضعیت صنعت گردشگري ورزشی در ایران و ارائه الگوي ). 1387(معین فرد، محمدرضا 
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. روزنامه ایران ورزشی. یز ایران از گردشگر ورزشی جهانسهم ناچ). 1386(وروانی، معصومه 
   .2و  1، صص 1386مرداد  21
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