
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1397 مستانز، 4شمارة ، 10دورة 

  21 -30 :ص ص 

  

  
با استفاده  ي گردشگري ورزشيها ساختگانة شهر اصفهان از لحاظ زير مناطق پانزده يبند سطح

  HDIاز مدل 

  
   2آبادي مختاري ملكرضا  –1يمان چقاجردي ا

، اصفهان، آباد نجفدانشگاه آزاد اسالمي،   آباد نجفي گردشگري گروه جغرافيا واحد زير برنامهكارشناسي ارشد جغرافيا و . 1
 ي شهري دانشگاه پيام نور تهران، ايرانزير برنامهدانشيار جغرافيا و . 2 ايران

  1395/  02/ 15 : ، تاريخ تصويب1394/  09 /10: تاريخ دريافت (
 
  

 چكيده

 روي يرگذاريتأثبا  نوظهوراين صنعت  .استاقتصاد جهاني  ةتوسع ةصنايع و نيرو محرك نيتر پررونقصنعت گردشگري در قرن حاضر از 
 كه از استگردشگري ورزشي نيز بخشي از گردشگري . ه استدرصنايع را به خود جلب ك اندركاران دستديگر صنايع نظر بسياري از 
 مشكالت و مسائل از .سرعت در حال رشد و تبديل شدن به صنعتي بزرگ و مستقل است  هوجود آمده و ب تلفيق ورزش و گردشگري به

 نواحي ميان تعاملي رابطة بر مبتني مراتب سلسلهعدم  و فضايي سازمان در توازن عدم اصفهان، شهر جمله از ايران در گردشگري
 در نابرابري تعديل و ها رساختيز متعادل توزيع و شهر يك نواحي مختلف در گردشگري يها رساختيز يبند سطح .است گردشگري

 گانة شهر اصفهان از لحاظ مناطق پانزده يبند سطحهدف از اين پژوهش  .است گردشگري توسعة اساسي اقدامات از مختلف، نواحي
 براي. تحليلي است - روش پژوهش توصيفي .براي تحليل آن استفاده شده است HDI است و از مدلي گردشگري ورزشي ها رساختيز

 ،يازده ،ده ،هشت ،سه، هفت ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه مناطق يك .آوري اطالعات از آمارنامة شهر اصفهان استفاده شده است جمع
 ي متوسط و فقطافتگي توسعهداراي سطح  زدهيس ونه  ،مناطق دو، چهار، پنج ،ي محرومافتگي عهتوسدوازده، چهارده و پانزده داراي سطح 

  .ندي باال هستافتگي توسعهمنطقة شش داراي سطح 
 
 

  يديكل يهاواژه
 .گانه پانزدهمناطق  ،HDI مدل گردشگري ورزشي، ،يبند سطحي ورزشي، ها رساختيز
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  مقدمه
صنعت گردشگري در بسياري از كشورها نمودي از 

آن  درآمدهويت فرهنگي يك كشور و  از منابع مهم كسب 

توسعة اين صنعت براي كشورهاي در حال . كشور است

منابع  تيمحدودتوسعه كه با معضالتي چون بيكاري، 

ي دارد ا ژهيوي مواجهند، اهميت محصول تكانرژي و اقتصاد 

سازمان جهاني گردشگري، ة آمارنامبراساس ). 1(

سازمان در صنعت گردشگري جهان اكنون  نيتر بزرگ

 ميرمستقيغمستقيم يا  طور بهبخش صنعت گردشگري، 

و  وقت پاره، وقت تمامميليون فرصت شغلي  200بيش از 

براساس گزارش ساليانة اين . آورده است وجود بهفصلي 

ميليارد گردشگر در  1بالغ بر  2012سازمان در سال 

كه  اند كردهسراسر دنيا از كشوري به كشور ديگر سفر 

 2011 در سال. ي بر جاي گذاشته استرينظ يبركورد 

كه اين آمار در  دهد يمميليون نفر را نشان  138اين آمار 

ميليون  940كه تعداد گردشگران  2010مقايسه با سال 

 882كه تعداد گردشگران ورودي  2009نفر و در سال 

درصد نسبت  6/4ة نرخ رشد دهند نشانده، ميليون نفر بو

گردشگري ورزشي شامل هر .)2(به سال گذشته است 

منظور شركت در فعاليت  گونه سفر از محل اقامت به

ورزشي تفريحي يا رقابتي، مشاهدة ورزشي در سطوح 

ي يا بازديد و مشاهدة يك جاذبة ورزشي ها حرفهآماتور يا 

سفري تفريحي كه در آن افراد براي مشاركت يا ؛ )3( است

ي مرتبط ها جاذبهي بدني يا بزرگداشت ها تيفعالتماشاي 

موقتي از اجتماع محدودة  طور بهي بدني، ها تيفعالبا 

و سفري كه به داليل غيرشغلي  شوند يمزندگي خود دور 

ي ورزشي به محلي ها تيفعالبراي مشاركت يا مشاهدة 

سود ). 4( رديگ يمگي روزمره انجام دور از محدودة زند

حاصل از گردشگري ورزشي در پشت صحنة ورزش و 

بسياري از شهرها و  شود يممسابقات ورزشي موجب 

كشورها اين فرصت را بسيار مغتنم بشمارند و به جذب 

گرفته،  انجامي ها ينيب شيپطبق ). 5(گردشگران بپردازند 

ح جهان درصدي در سط 5رشد  2020گردشگري تا سال 

ي در نيب شيپخواهد داشت، اما جالب است بدانيم اين 

 2020درصدي را تا سال  10مورد گردشگري ورزشي رقم 

گردشگري ورزشي يك بخش در حال ). 6( دهد يمنشان 

 32توسعة گردشگري است كه با توجه به آمار، حدود 

ي جهاني گردشگري را به ها يابيدستدرصد از توفيقات و 

در حال حاضر بسياري از ). 7(ده است خود اختصاص دا

كشورهاي جهان براي تقويت صنعت گردشگري ورزشي 

ي الملل نيبميزباني رويدادهاي مهم . كنند خود تالش مي

ژة  ي تفريحي ورزشي ويها گاهيپاورزشي و ايجاد 

ي ها جاذبهي ساز آمادهگردشگران ورزشي و تجهيز و 

ست كه در ي مهمي اها تيفعالطبيعي ورزشي، از جمله 

جهت جذب بيشتر گردشگران ورزشي خارجي و داخلي 

كه در كشورهاي مختلف جهان در حال پيگيري و انجام 

 براي معياري گردشگري نواحي يبند سطح). 8(است 

 بين نابرابري و تعديل نياز مورد يها رساختيزتعيين 

مورد  در اندكي مطالب 1990دهة تا. است نواحي

 اما طي .است يافته انتشار گردشگري نواحي يبند سطح

گردشگري  ي نواحيبند سطح به محققان اخير دهة چند

ي ا هيناح و يالملل نيب و ملي ي،ا منطقه مقياس در

ي به ا مقالهدر  )2008(شانك و چالدوري ). 9( اند پرداخته

ورزشي با استفاده از  كيفيت خدمات گردشگريبررسي 

رسيدند كه  يجهپرداختند و به اين نتعامل اكتشافي 

كيفيت دسترسي،  ةرنديدربرگكيفيت خدمات گردشگري 

ورزشي، كيفيت اقامتگاه و كيفيت مسابقه  ةكيفيت مجموع

منظور از كيفيت دسترسي، سهولت و سرعت . است

و شامل كيفيت  موردنظررسيدن گردشگران به مناطق 

 ورزشي و اقامتگاه است ةدسترسي به مقصد، مجموع

ي به بررسي ا مقالهدر ) 2012( و همكاران 1هال). 10(

                                                           
1. Hall  
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اين  و بهي ورزشي پرداختند دادهايرودر  مؤثرعوامل 

در  همچون تسهيالتي از تماشاگران اگر نتيجه رسيدند

 مجدداً باشند، داشته رضايت ها نگيپارك و بودن دسترس

و  1گيبسون).11(كرد  خواهند پيدا حضور رويداد آن در

رويداد گردشگري ي به بررسي ا مقاله در) 2012(همكاران 

ماه، در مورد متغير  18 طيورزشي در شش رويداد 

حضور پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اقتصادي 

رفاه مالي افراد و  موجبتماشاگران در محل برگزاري، 

). 12( شود يمايجاد شغل و تزريق پول در آن جامعه 

اد اتحي به بررسي ا مقالهدر ) 2014(2كنلي و توهي

در مورد سازمان ورزش ي ورزش يدر گردشگر كياستراتژ

 نشان دادند كهو ي پرداختند تور ورزش يو اپراتورها يمل

در به حداكثر رساندن  ينقش مهم تواند يسازمان ورزش م

 .داشته باشد يمهم باز يدادهاياز رو يگردشگر جينتا

اتحاد  ،به باال نييپااز تر،  كوچك اسيدر مق  نيهمچن

 يگردشگر جيبه حداكثر رساندن نتا تواند يبخش م متقابلِ

شجاعي و ). 13( كند كمك  يمهم ورزش يدادهاياز رو

راهبردي  يزير برنامهبه  يا مقالهدر ) 1392(همكاران 

يافتند درو  دورزشي استان مازندران پرداختن گردشگري

به ترتيب  ونقل حملو شرايط  ييوهوا آبكه شرايط مساعد 

نقاط قوت و عدم برگزاري  نيتر تياهم كمو  نيتر تياهم با

اندام  ).14(است  استان اين در تيفيباكمسابقات ورزشي 

راهكارهاي ي به بررسي ا مقالهدر ) 1393(و همكاران 

و پرداختند  ورزشي در استان همدانگردشگري ' ةتوسع

 17/4±16/0با ميانگين  ها رساختيزنشان دادند كه 

 56/3±07/0با ميانگين  يگرد عتيو طب نيتر تيبااهم

از نظر  شده ييشناسا يها عامل نيتر تياهم كم

زاده و همكاران  خطيب ).15( ندهستدهندگان  پاسخ

بر كيفيت  مؤثري به بررسي عوامل ا مقالهدر ) 1393(

خدمات گردشگري ورزشي از ديدگاه گردشگران حاضر در 
                                                           
1. Gibson  
2. Kennelly & Toohey 

شهرآورد استقالل و پرسپوليس با استفاده از مدل شانك 

دسترسي  تيفيك ريمتغداختند و نشان دادند هر سه پر

ي معنادار ريتأثكيفيت، مجموعة ورزشي و كيفيت مسابقه 

كيفيت  ريتأث. بر كيفيت خدمات گردشگري ورزشي دارند

مسابقه بيشتر است و براي بهبود وضعيت گردشگري 

زاده و همكاران  مهدي. )16( توجه كرد آنهاورزشي بايد به 

 ورزشي گردشگري وضعيت ي به بررسيا مقالهدر ) 1393(

 به وپرداختند  SWOTتحليل  براساس مشهد شهر در

 كيفيت مطالعه، مورد افراد ديدگاه اين نتيجه رسيدند از

نبود افراد  قوت، نقطة نيتر مهم ها هتل در اسكان

 ضعف، نقطة نيتر مهم مختلف يها پست در متخصص

 و فرصت ينتر مهم مشهد در وسيع بازار و دادوستد وجود

 زمينة در تهديد نيتر مهم مالي ورزشي حاميان نبود

خيري . )17(است  مشهد شهر در ورزشي گردشگري

 ةهاي توسع چالشة خود به بررسي نام انيپادر ) 1393(

آزاد ارس از ديدگاه مديران و  ةگردشگري ورزشي منطق

عوامل  ريتأثاين نتيجه رسيد كه  و بهپرداخت  كارشناسان

و ارتباطات، تسهيالت  يرسان منابع طبيعي، اطالع

زيرساختي، گردشگري و ميراث فرهنگي، خدمات ورزشي 

گردشگري  ةبدني بر توسع و تفريحات سالم و تربيت

اسدي و  .)18( است دار اآزاد ارس معن ةورزشي منطق

ي به مطالعة امنيت در ا مقالهدر ) 1394(همكاران 

ي ورزشي در ها سازمانگردشگري ورزشي ايران و عملكرد 

ي ا دوجملهو توسعة آن با استفاده از آزمون  نيتأم

 و تعيين بخش پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه در

 گردشگران حضور از قبل امنيت مخل عوامل يبند تياولو

 را ايران ورزشي، گردشگران ايران، در خارجيورزشي 

 شده اشاره در موارد و شناسند ينم خطر يب منطقة عنوان به

 بر سعي پژوهش اين در). 19( كنند يم ناامني احساس

 و گردشگري يها رساختيزبه  توجه با است تا اين

بين مناطق  در آنها فضايي توزيع و ورزشي يها رساختيز
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ي مناطق بند سطح به نسبت ،اصفهانگانة شهر  پانزده

 لحاظ گردشگري ورزشي اقدام گانة شهر اصفهان به پانزده

  .شود

  روش پژوهش 
 كه ترتيب اين به است، تحليلي روش پژوهش توصيفي

 يها رساختيز خصوص در ازين مورد آمار و اطالعات ابتدا

 گانة مناطق پانزده در سطحورزشي  گردشگري به مربوط

  1HDIمدل  طريق از سپس ي شد،آور جمع مطالعه مورد

  .ي شدبند سطح گانه پرداخته مناطق پانزده

  قلمرو مكاني تحقيق
  گانة شهر اصفهان مناطق پانزده

بندي شهرداري اصفهان از تابستان  براساس منطقه 

شهر اصفهان به پانزده منطقه تقسيم شده است  1392

ي مناطق شهري اصفهان بند ميتقسدر ). 1نقشة (

شهر را به دو نيمة شمالي و جنوبي تقسيم كرده  رود ندهيزا

است و  13 ،6 ،5نيمة جنوبي شامل سه منطقة . است

. اند شدهدوازده منطقة ديگر در نيمة شمالي رودخانه واقع 

محور مصنوع چهارباغ نيمة شرقي و غربي را پديد آورده 

 ).20(است 

  ها داده ليوتحل هيتجز
  HDIگانه با استفاده از مدل  ي مناطق پانزدهبند رتبه

برنامة ) HDI(مدل شاخص تركيبي توسعة انساني  

براي  1990عمران سازمان ملل متحد اولين بار در سال 

كار  ي كشورها از لحاظ توسعة انساني الگويي بهبند درجه

براي  ها شاخصرفت كه با قائل شدن اهميت يكسان 

برنامة عمران سازمان ملل در اين . رود يمكار  ي بهبند رتبه

ي، درصد باسوادي و به زندگمدل از سه شاخص اميد 

ي كشورها استفاده كرده است بند درجهدرآمد سرانه براي 

 يا برخورداري ميزان انساني توسعة يها شاخص) 21(

 )كشور منطقه و محله، شهر،(مختلف  يها مكان محروميت

                                                           
1. Human Development Composite Index  

 بيان را پايدار توسعة ثبح و توسعه با ارتباط نظر از

جديدترين الگو و مدل  HDIالگوي . كند يم

كه مورد قبول سازمان  باشد يمدر جهان  شده گرفتهكار به

ملل است، زيرا قابليت گسترش و جايگزيني در فضاهاي 

ي مختلف و متنوع را دارد و ها اسيمقي با زير برنامهمورد 

تشكيل ماتريس : مرحلة اول). 22(ي قابل اجراست راحت به

  .)1 جدول( ها داده
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  گانة شهر اصفهان نقشة مناطق پانزده. 1شكل 
  

  ها دادهماتريس . 1جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )23: (منبع 

محاسبة ماتريس بي مقياس شده از : مرحلة دوم 

  )2جدول (طريق رابطة زير 

Iij=
	اندازه	حداكثر يواقع 	اندازه	
	اندازه	حداكثر   	اندازه	حداقل

  

تفريحي ورزشي تعداد مراكز  
نفر10000به ازاي هر    

 روبازورزشي  تعداد مراكز
نفر10000ازاي هر  به  

پوشيده سرورزشي  تعداد مراكز
  نفر10000به ازاي هر 

 شاخص
 مناطق

0 38/0  38/0  1 
0 89/0  92/0  2 
0 09/0  36/0  3 
23/0  87/0  48/0  4 
12/0  3/0  79/0  5 
18/0  8/0  1 6 
06/0  4/0  26/0  7 
04/0  21/0  21/0  8 
0 81/0  81/0  9 
05/0  33/0  47/0  10 
0 67/0  5/0  11 
07/0  87/0  24/0  12 
08/0  84/0  42/0  13 
0 35/0  23/0  14 
09/0  08/0  62/0  15 
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  شده مقياس ماتريس بي. 2دول ج
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يسطرها ين حسابيانگيم ةمحاسب: سوم ةمرحل

  )3جدول ( شده اسيمق يس بيماتر

  

  شده مقياس ميانگين حسابي سطرهاي ماتريس بي. 3جدول 

  مناطق ميانگين
803/0  1  
36/0  2  
93/0  3  
223/0  4  
49/0  5  
11/0  6  
756/0  7  
886/0  8  
446/0  9  
713/0  10  
63/0  11  
56/0  12  
48/0  13  
87/0  14  
693/0  15  

  

روبازمراكز ورزشي  مراكز تفريحي ورزشي  شاخص      مراكز ورزشي سرپوشيده 
 مناطق

1 63/0  78/0  1 
1 0 1/0  2 
1 99/0  81/0  3 
0 02/0  65/0  4 
48/0  73/0  26/0  5 
22/0  11/0  0 6 
73/0  6/0  94/0  7 
82/0  84/0  1 8 
1 1/0  24/0  9 
78/0  69/0  67/0  10 
1 27/0  63/0  11 
7/0  02/0  96/0  12 
65/0  06/0  73/0  13 
1 66/0  97/0  14 
6/0  1 48/0  15 
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در ابتدا براي يافتن شاخص توسعة : مرحلة چهارم

  :ميكن يمانساني براي هر منطقه از طريق رابطة زير عمل 

HDI=1-Ij 

 

با مشخص شدن ميزان شاخص تركيبي انساني  پسس

يافته،  توان به سه دستة توسعه هر يك از مناطق را مي

  ).4جدول (يافته و محروم تقسيم كرد  توسعه نيمه

دهد منطقه داراي  نشان مي HDI <0 ≥ 5/0مقدار 

متوسط HDI <5/0 ≥ 8/0اگر . سطح توسعة محروم است

از سطح توسعة باال برخوردار ، HDI <8/0 ≥ 1و اگر 

 ).24(است  

 

 

  گانه ي مناطق پانزدهبند سطح. 4جدول 
يافتگي توسعهسطح   مناطق  

197/0 محروم  1 
64/0 متوسط  2 
07/0 محروم  3 
777/0 متوسط  4 
51/0 متوسط   5 
89/0 توسعة باال  6 
244/0 محروم  7 
114/0 محروم  8 
554/0 متوسط  9 
287/0 محروم  10 
37/0 محروم  11 
44/0 محروم  12 
52/0 متوسط  13 
13/0 محروم  14 
307/0 محروم  15 

 

  ي ريگ جهينت
از آنجا كه گردشگري ورزشي فعاليتي است كه 

ي اقتصادي سياسي اجتماعي و فرهنگي در امدهايپ

در  تنها نهي اخير ها سالهمراه دارد و در  تحوالت مناطق به

ي و محلي ا منطقهسطوح فراملي، بلكه در سطوح ملي 

بسياري از مديران در . مورد توجه قرار گرفته است

براي شكوفايي و توسعة گردشگري  افتهي توسعهكشورهاي 

توسعة بيشتر نواحي تحت نظارت خود و  درصددورزشي 

ي گردشگري ورزشي و بهينه كردن ها رساختيزافزايش 

خدمات گردشگري ورزشي در جهت افزايش ارزش افزودة 

ي ايران از نظر شهرها شتريب. اين فعاليت هستند

برخوردار ي شمار يبي ها ليپتانسو  ها تيقابلگردشگري از 

و استفاده در  ها تيقابلصورت شناخت اين  و دراست 

در زمينة جذب گردشگر داخلي و  تواند يممسير صحيح 

داشتن  با زينشهر اصفهان . واقع شود مؤثرخارجي 

ي زيبا اندازها چشمي طبيعي و گردشگري و ها جاذبه

موقعيت ممتازي براي پيشبرد اهداف گردشگري محسوب 

 نگر جامعقبلي با ديد  قاتيز تحقا كي چيه. شود يم

ي مناطق شهري از ديدگاه بند سطحجغرافيايي به 

نيز  هگرفت انجامتحقيقات . اند نپرداختهگردشگري ورزشي 
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حوزة رويدادها، فعاليت گردشگري ورزشي و  دربيشتر 

بر اين اساس در اين . كيفيت خدمات صورت گرفته است

ي ورزشي كه مورد استفادة ها رساختيزمقاله با توجه به 

گانة شهر  ي مناطق پانزدهبند سطحگردشگران است، به 

شده  پرداختهي ورزشي ها رساختيزاصفهان از لحاظ 

سه،  ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه مناطق يك. است

دوازده،چهارده و پانزده داراي  ،يازده ،ده ،هشت ،هفت

نه و ،مناطق دو،چهار، پنج،ي محرومافتگي توسعهسطح 

ي متوسط و فقط منطقة افتگي توسعهسيزده داراي سطح 

نظر  به. ندي باال هستافتگي توسعهشش داراي سطح 

با توجه به اهميت موضوع گردشگري ورزشي و  رسد يم

ي از منافع مختلف فردي، اقتصادي، ريگ بهرهضرورت 

در تحقيقات  شده ثابتاجتماعي، فرهنگي و سياسي 

تا مديران و مسئوالن  مختلف، وقت آن رسيده است

ي و سياستگذاري در امور گردشگري و ورزش زير برنامه

شهر اصفهان بيش از پيش به اين حوزه توجه و اهتمام 

هاي  ، ادارات و دستگاهها سازمانورزند و با همكاري 

، سازمان ميراث ها يشهرداري همچون رگذاريتأثو  ربط يذ

ي و بدن  تيتربفرهنگي، صنايع دستي، گردشگري، ادارات 

منابع طبيعي در مناطق مختلف، به شناخت و توسعة 

ي ها رساختيزي تفريحي و ورزشي و ارتقاي ها تيجذاب

بپردازند و گسترش اين صنعت را با مديريت  شهر درالزم 

الزمة اين كار آشنايي . ي آن، آغاز كنندا منطقهبخشي و 

با اين مقوله و درك  ها شهرستانبيشتر مديران و مسئوالن 

اهميت جذب گردشگران ورزشي و اهميت ميزباني 

ة مناطق جانب همهرويدادهاي مختلف ورزشي در توسعة 

شهر اصفهان  نكهيادر اين زمينه با توجه به . خود است

ي مختلف گردشگري ورزشي را ها ليپتانسو  ها تيقابل

طبيعي و مصنوعي داراست، مديران و  صورت به

بخش گردشگري و ورزش استان و همچنين  نزاير برنامه

پژوهشگران و محققان بايد اهتمام الزم را در جهت 

ي و ايجاد زير برنامهي و توسعة اين صنعت با ريگ شكل

  .ي مناسب از خود نشان دهندها ياستراتژ

در موارد زير اقدام  شود يمبا توجه به نتايج پيشنهاد 

  :الزم صورت گيرد

گردشگري ورزشي  ياه رساختيز يكسان توزيع -

 در تعادل ايجاد گانة شهر اصفهان و مناطق پانزده در سطح

 ؛زمينه اين

 براي موجود يها رساختيز كيفيت ارتقاي  -

 گردشگر؛  بيشتر جذب و گردشگران رضايت افزايش

 يها رساختيز مناطقي كه به بيشتر توجه -

 دارند؛ يتر نييپا گردشگري

 راهنمايي يها نقشه و بروشورها از استفاده  -

 ؛جذاب و زنده تصاويري با همراه گردشگران

و نمايشگاهي ورزشي در  شگاهينمابرگزاري   -

 ؛ مناطق مختلف شهر

 در شهر ورزشي - گردشگري ويژة ستاد تشكيل -

 ؛ اصفهان

 ريزان برنامه و اندركاران دست ديدگاه مطالعة -

 .تر قيدقو  تر ئيجز طور بهگردشگري 
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