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نقش مقاصد در توسعة صنعت گردشگري ورزشي در يك دورة پنج 
  در امارت ابوظبي  ساله

  
  حسين خالقي آراني. 4 – محسن زارعي. 3 – 1نوشين اصفهاني. 2  – ابوالفضل فراهاني.1

گروه تربيت بدني، دانشكدة  . 2دانشگاه پيام نور، تهران، ايران، گروه تربيت بدني، دانشكدة علوم انساني، استاد،.1
كارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، آموزش و پرورش، شهرستان آران و . 3تربيت بدني، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران، 

  كارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران .4بيدگل، ايران، 
 

  چكيده
هـاي    هاي گردشگري ورزشـي، رشـته   ظرفيتاست كه هدف كلي از اين پژوهش بررسي وضعيت گردشگري و گردشگري ورزشي امارت ابوظبي 

در اين . مورد توجه قرار داده است 2008تا  2004هاي  سال هاي مربوط به آن را در امارت ابوظبي بين ورزشي فعال و ظرفيت و وضعيت اقامتگاه
هـا،   و متشكل از چهل نفر از مسئوالن، كارشناسـان و مـديران گردشـگري، مـديران هتـل     پژوهش جامعة آماري با نمونة آماري يكسان 

آماري از آزمون آماري مربـع  وتحليل  هاي تحقيق توصيفي است و براي تجزيه يافته. هاي مسافرتي است هاي ورزشي و آژانس باشگاه
هاي مـورد ارزيـابي بـا عـواملي ماننـد مليـت        رابطة معناداري بين سال .1 :هاي پژوهش نشان داد  يافته. استفاده شده است )2χ(كاي 

بررسـي وضـعيت و    .2و درجة هتل انتخـابي محـل اقامـت وجـود دارد؛     ) آپارتمان هتل يا هتل(گردشگران، محل اقامت انتخابي آنها 
سـتاره بـراي اقامـت     هـاي پـنج   ها به تعداد گردشگران افزوده شده و بيشـتر از هتـل   ها نشان داد كه طي اين سال آپارتمان ها و هتل رفيت هتلظ

آپارتمـان بـا امكانـات     هتل و هتـل  94وضوح نشان داد كه امارت ابوظبي داراي  هاي گردشگري ورزشي به بررسي ظرفيت .3استفاده شده است؛ 
امـارت ابـوظبي طـي ايـن دوره در وضـعيت      . رزشي و تفريحي است و ظرفيت پذيرايي از حدود دو ميليون گردشـگر در سـال را دارد  رفاهي و و

دهد كه امكـان اسـتفاده از    هاي ورزشي فعال نشان مي وضعيت رشته .4گردشگري و عوامل مرتبط با آن رشد شايان توجهي داشته است؛
هاي تفريحي، مسـابقات و   ها و ورزش ي، بياباني، ساحلي و غيره در امارت ابوظبي در قالب بازيهاي متنوع ميداني، آب بسياري ورزش

رو  ازاين. كننده و هم تماشاگر از آن بهره ببرند عنوان شركت توانند هم به المللي وجود دارد و گردشگران مي ، ملي و بيناي رويدادهاي منطقه
توانـد   گري ورزشي در امارت ابوظبي، حداقل براي شهرهاي ساحلي جنوب و شمال ايران ميسازي در گردش گذاري و ظرفيت الگوي سرمايه

  .مورد توجه بيشتر مسئوالن قرار گيرد
  

  هاي كليدي  واژه
  .هاي ورزشي، ظرفيت و وضعيت گردشگري، گردشگري ورزشي، محل اقامت امارت ابوظبي، رشته

                                                           
                                                             Email:nesfahani@alzahra.ac.ir.com  09102107294 :تلفن : نويسندة مسئول  . 11

         

 استادیار،
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  مقدمه
، دارنـد هاي سـياحتي   براي كشورهايي كه جاذبه يه صنعت پررونقيا توريسم ب 1، امروزه صنعت گردشگريشك بي

ميليـون نفـر از نقـاط ديـدني      600سـاالنه بـيش از    ،تبديل شده است و به گواه آمار سازمان جهاني جهـانگردي 
اخيـر صـنعت جهـانگردي در سـطح جهـاني رشـد        ةآمار در سه دهـ  براساس. كنند كشورهاي مختلف بازديد مي

ميليون نفر گذشـت و درآمـد    800تعداد گردشگران از مرز  2004اي كه در سال  گونه به ،است چشمگيري داشته
ـ   ).1(  ميليـارد دالر رسـيد   800ناشي از آن به حـدود   ميـان جهـانگردي و ورزش نـوع جديـدي از      دامـروزه پيون

كـه از  وسـيعي   ةگسـتر ؛ گيـرد  هـاي مختلـف و متنـوعي را در بـر مـي      كـه جنبـه  است ده كرجهانگردي را ايجاد 
كـه   انـدازه چراكـه بـه همـان     .گيرد مي بر در را 3هاي تمدد اعصاب فعاليت و شود ميشروع  2هاي هيجاني فعاليت
 .هاي جهـانگردي ورزشـي نيـز گسـترده اسـت      فعاليت ةدامن ،ها و تمايالت متفاوتي براي افراد متصور است سليقه

 را سـاختار جديـد و جـامعي    )ورزش و سـالمت  ،جهانگردي(هاي انساني  ز فعاليتا بدين لحاظ تجميع سه شاخه
 ).1،2( است وجود آورده بهبراي پر كردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و جسمي انسان 

بيان كردند كه در سراسر دنيا يكي از عواملي كـه موجـب رشـد سـريع و رونـق      )2007( 4فانك و براون 
برگزاري مسابقات ورزشي در رونق بـازار گردشـگري نقـش    شود، توريسم ورزشي است و  بازار گردشگري مي

ــاني رويــدادهاي ورزشــي م)2007( 5از نظــر ســولبرگ و پــروس ). 5(مهمــي دارد  هــم، موجــب توســعة ، ميزب
   ).11( شود ها، ايجاد تجهيزات جديد، پيشرفت منطقة ميزبان و جذب گردشگران بيشتر مي زيرساخت

هـا و   جغرافيايي، موقعيـت، مكـان و محـيط مناسـب را از توانمنـدي      در تحقيق خود از ديدگاه) 2006( 6ويد
  ).12(داند  هاي اصلي توسعة گردشگري ورزشي مي پايه

المللي و تجربة محيط مناسـب و   ، شركت در مسابقه يا رويداد ورزشي بين)2005( 7در مطالعة كيم و پاتريك
در مقالة ) 2005( 8كسين ).10(به سفر بيان شده است هاي مهم و هدايت گردشگران براي تصميم     جديد از انگيزه

                                                           
1. Adventure Tourism 
2. Emotional activities 
3. Relaxatopm 
4. Fank & Bruun 
5. Solberg . H. & Preuss. H 
6. Weed . M 
7. Kim S.S. & Petrick J.F 
8. Kesenne. S 
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مـدت   كند و بـه تـأثير اقتصـادي طـوالني     خود تأثير ميزباني رويدادهاي ورزشي بزرگ بر گردشگري را تحليل مي
دهنده براي پذيرش ميزباني رويدادهاي ورزشي، اين اسـت كـه    دليل اغلب شهرهاي درخواست. توجهي ويژه دارد

و مـولز  ) 2000(تايلور ). 9(اي كوتاه يا بلندمدت چشمگيري دارد  ورزشي بزرگ درآمد منطقه ميزباني رويدادهاي
طي تحقيقات خود بيـان كردنـد كـه در جهـان كنـوني گردشـگري ورزشـي در ميـان انـواع          ) 2003(و همكاران 

هاي  ايسة انگيزهدر تحقيقي به مق) 2002( 1كزاك  .)7 (ترين رشد را در بازار داراست گردشگري بيشترين و سريع
ها، محـل جغرافيـايي مقصـد و دسترسـي بـه دريـا و        هوا، سطح قيمت و گردشگران پرداخت و امكانات اقامتي، آب

  ).2(ترين داليل گردشگران انگليسي و آلماني براي رفتن به مالت و تركيه عنوان كرد  ساحل را از مهم
اي را  هـاي گسـترده   هاي اخير برنامه واقعيت در سالكشورهاي همساية ايران از جمله امارات با آگاهي از اين 

در . انـد  ويژه گردشگري ورزشي در نظـر گرفتـه   براي افزايش ظرفيت و توسعة وضعيت كمي و كيفي گردشگري به
 2004عنوان پايتخت امـارات متحـدة عربـي بـا تأسـيس سـازمان گردشـگري در سـال          اين راستا شهر ابوظبي به

گـذاري   در توسعة انواع گردشگري و با نگاهي ويژه به گردشگري ورزشي شروع به سرمايه اي مدون و فراگير  برنامه
. هاي پيشرو در صنعت گردشگري جهان تبديل شـده اسـت   يكي از شهر  كه در كمتر از پنج سال به طوري كرد، به

  :سؤالي كه براي محقق مطرح شده شامل موارد زير است
 چگونه بوده است؟ 2004-2008هاي  ها در ابوظبي طي سال تمانآپار ها و هتل وضعيت و ظرفيت هتل .1

 چگونه بوده است؟ 2004- 2008هاي  هاي گردشگري ورزشي امارت ابوظبي طي سال ظرفيت .2

  چگونه بوده است؟ 2004-2008هاي  هاي ورزشي فعال در امارت ابوظبي طي سال وضعيت رشته .3
هوا و وضعيت اقليمي امارات، وضعيت شرايط  و شود كه آب مياز نظر محقق اهميت اين موضوع از آنجا ناشي  

توانـد الگـوي    رو شناخت وضعيت گردشگري ابوظبي مـي  سواحل جنوبي ايران در منطقة خليج فارس است، ازاين
  .مناسبي براي توسعة صنعت گردشگري در اين منطقه و حتي سواحل شمالي ايران باشد

 ها روش پژوهش و ابزار گردآوري داده

ابـزار  . رويـدادي اسـت   وش تحقيق با توجه به ماهيت موضوع و بـدون داشـتن فرضـيه، از نـوع توصـيفي و پـس      ر
هاي اينترنتي، ايميل، مصـاحبه و   اي، استفاده از بانك اطالعاتي و سايت گردآوري اطالعات شامل مطالعة كتابخانه

  .مشاهدة محقق است
                                                           

1. Kozak 
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  جامعه و نمونة آماري
جامعة آماري تحقيق متشكل از مسئوالن و كارشناسان . آماري يكسان است در اين تحقيق جامعه و نمونة

هاي فعال در بخش گردشگري  ها، اماكن و مؤسسات ورزشي و باشگاه سازمان گردشگري ابوظبي، مديران هتل
  .بود) نفر 40در مجموع (ورزشي 

  ها وتحليل داده روش تجزيه
وتحليل  و براي تجزيه  excelافزار  رسيم نمودارها از نرمهاي تحقيق و ت در پژوهش حاضر، براي توصيف يافته

استفاده   spss. 15افزار  ها و تعيين رابطة بين عوامل مختلف، از آزمون آماري مربع كاي و نرم استنباطي داده
  . شد

  هاي پژوهش يافته
  : وتحليل آماري حاصل شد هاي زير از تجزيه  يافته

   ؟رابطة معناداري وجود دارد 2004 -2008هاي  دشگران و سالدرجة هتل انتخابي توسط گر آيا بين
  

   
  توزيع گردشگران بر اساس درجة هتل و آمار كل گردشگران. 1شكل 

  
دهند كه هر ساله بر آمار كلي گردشگران افزوده شده كه بيشترين  نشان مي 3و  2، 1هاي و شكل 1 جدول

هاي  دهند كه گردشگران از هتل نشان مي 2شكل همچنين جدول باال و . است 2008آن مربوط به سال 
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هاي مختلف روندي افزايشي داشته  مندي در سال اند و اين بهره ها استفاده كرده ستاره بيشتر از ساير هتل پنج
ها  آپارتمان استفاده از هتل. ستاره روندي كاهشي داشته است هاي سه كه استفادة گردشگران از هتل است، درحالي

ها نوسانات مختلفي داشته  هاي چهارستاره در اين سال روندي افزايشي داشته و اقامت در هتل 2007تا سال 
و درجة هتل   2004 - 2008 هاي سال دهد كه در كل بين همچنين بخش استنباطي جدول نشان مي. است

 .وجود دارد )094/0=كرامر V ( با قدرت  01/0در سطح  انتخابي توسط گردشگران رابطة معناداري

  هتل و آمار كل گردشگران ةتوزيع گردشگران براساس درج .1جدول 
درجة   
  هتل

  سال

پنج 
  ستاره

چهار 
  ستاره

سه 
  ستاره

هتل 
  آپارتمان

آمار كل 
  گردشگران

 V  خي دو
  كرامر

درجة 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  نتيجه

2004  365000  220000  198000  182000  960000  

طه   0001/0  9  094/0  146194/6
 راب

ود
وج

دار
ي 
معن

  

2005  494000  263000  195000  224000  1206000  

2006  744000  239000  115000  248000  1355000  

2007  768000  302000  104000  276000  1450000  
2008  892000  252000  95000  263000  1503000  

  

  
 2004- 2008هاي  ابوظبي در سال ةگردشگران منطق تعداد .2شكل 
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  2004-2008هاي  در سالبراساس درجة هتل ابوظبي  ةگردشگران منطقتوزيع . 3شكل

  
  رابطة معناداري وجود دارد؟ 2004 -2008هاي  هاي مختلف و سال  آيا بين مهمانان با مليت

 2006دهند كه بيشترين گردشگران منطقة ابوظبي از كشورهاي عربي بوده و اوج آن در سال  ، نشان مي4و شكل  2دولج
. اند ها بوده كمترين گردشگران منطقة ابوظبي آفريقايي. بوده است و گردشگران اروپايي و آسيايي در اولويت بعدي قرار دارند

اگرچه تعداد گردشگران آمريكايي در دو سال اخير رشد چشمگيري داشته، گردشگران اروپايي روند افزايشي اندكي نشان 
دهد  همچنين بخش استنباطي جدول نشان مي. ها نداشته است محسوسي در اين سالها تغييرات  دهند و آمار آسيايي مي

 V با قدرت  01/0در سطح  رابطة معناداري 2004 -2008هاي  هاي مختلف و سال    مهمانان با مليت كه در كل بين
  .وجود دارد 096/0=كرامر

  جغرافيايي ةگردشگران براساس مليت و منطق توزيع .2دول ج

 سطح  نتيجه
  معناداري

درجة 
  آزادي

  
V  
 

  كرامر

 دو
خي

  

 ةقار
 آسيا آفريقا اروپا آمريكا

تمام 
كشورهاي 

 عربي

  مناطق
  

 سال

دار
ني 

ه مع
رابط

ود 
 وج

 
001/0  

 
18 

 
096/0  

 
15

33
15

/7
 

58000 195000 18000 156000 532000 2004 

47000 261000 29000 170000 608000 2005 

41000 298000 9000 163000 798000 2006 

101000 326000 18000 223000 741000 2007 

102000 389000 20000 192000 768000 2008 
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 درصد توزيع گردشگران براساس درجة هتل .4 شكل

  

  
  2004- 2008هاي  در سالبراساس مليت و منطقة جغرافيايي  ابوظبي ةگردشگران منطقتوزيع  .5شكل

  
  رابطة معناداري وجود دارد؟) آپارتمان هتل يا هتل(هاي مختلف و محل اقامت آنان  با مليت آيا بين مهمانان

انـد و   ها را اقامتگاه خـود انتخـاب كـرده    هتل) درصد 2/94(دهد كه بيشتر گردشگران اروپايي  نشان مي 3جدول 
از نظر . اند بوده) زبان عرب(ربي از كشورهاي ع) درصد 9/21(ها  آپارتمان كننده از هتل بيشترين گردشگران استفاده

بين مليت گردشگران و انتخاب محل اقامتشان وجود دارد كـه   01/0آمار استنباطي نيز رابطة معناداري در سطح 
  .است 21/0برابر  كرامر V قدرت اين رابطه براساس عامل 
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 گردشگران براساس مليت و محل اقامت توزيع .3جدول

سطح   نتيجه
  معناداري

درجة 
  يآزاد

V 
 دو  كرامر

خي
  

  كل
آپارتمانهتل هتل  مكان

 
ها مليت  

فراواني درصد
  گردشگران

فراواني درصد
  گردشگران

دار
عنا

ة م
ابط
د ر

جو
 و

001/0  6 

 
 
 

21/0  

31
30

56
 

3193497 9/21  697802 1/78  2495695 
كشورهاي 

 عربي

745797 2/21  158359 8/78  آسيا 587438 

68397 6/18  12693 4/81  استراليا 55704 

76903 2/12  9381 8/87  آفريقا 67522 

1184836 8/5  68808 2/94  اروپا 1116028 

296128 3/18  54118 7/81   آمريكا 242010 
  
  هاي ابوظبي براي پذيرايي از گردشگران چگونه است؟ آپارتمان ها و هتل امكانات هتل

آپارتمان و امكانات و تسهيالت  هتل و هتل 94االي منطقة ابوظبي را با وضوح ظرفيت ب ، به6و شكل  4جدول 
توانند از  دهند كه گردشگران مي ورزشي و رفاهي براي پذيرايي از تقريبا دو ميليون گردشگر در سال را نشان مي

  .وردار شوندمند شده و از تمام تسهيالت رفاهي، خدماتي، تفريحي و ورزشي به حد كافي برخ هاي آن بهره جاذبه
  ابوظبي هاي آپارتمان هتلو  ها امكانات هتل . 4جدول

ظرفيت 
ساالنة 
پذيرش 
گردشگر 

)2008( 

سالن 
 اجتماعات

 فروشگاه
فضاي 
 ورزشي

كافي 
  شاپ

 رستوران

  ساحلي
امكانات (

هاي  ورزش
 )آبي

 )فراواني(امكانات 
  

 محل اقامت

    تعداد

 هتل 48 12 135 48 41 123 145 1550000

 آپارتمان هتل 46 2 15 18 29 80 17 329000

 كل 94 14 150 66 70 203 162 1879000
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  2008هاي ابوظبي و امكانات خدماتي، رفاهي و ورزشي آنها در سال  آپارتمان ها و هتل وضعيت و ظرفيت هتل. 6شكل

  
  وده است؟چگونه ب 2004- 2008هاي  عوامل مرتبط با گردشگري ابوظبي و تغييرات آنها طي سال

ها، تعداد مشاغل ايجادشدة  دهد كه در تمام موارد مانند تعداد گردشگران، تعداد اتاق هتل ، نشان مي5جدول
مستقيم و غيرمستقيم از گردشگري، متوسط طول اقامت، متوسط درآمد تفريحات ورزشي و غذا و درآمد كل 

  .افزايش محسوسي داشته است 2008تا  2004گردشگري ابوظبي از سال 
  

  آن اوضعيت گردشگري و عوامل مرتبط ب . 5جدول 

مقدار 
 تغييرات

  سال
2008 

  سال
2004 

 مقدار رشد
 عوامل

56/1  000/500/1  000/960  تعداد گردشگران ورودي 

7/2  800/16  200/6  ها هتل هاي تعداد اتاق 

19/1  11/3  60/2  )روز(متوسط طول اقامت  

21/2  000/210  000/95  دة مستقيم و غيرمستقيم از گردشگردي ابوظبيتعداد مشاغل ايجادش 

28/2   )درهم(متوسط درآمد بخش تفريحات ورزشي و غذا در روز  370 847 
09/1  9/3  55/3   )ميليارد درهم(درآمد كل گردشگري ابوظبي  
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  2006- 2008هاي  هاي ابوظبي طي سال مقايسة متوسط درآمد اتاق با درآمد غذا و تفريحات ورزشي اقامتگاه
دهند، متوسط درآمد اتاق همراه با متوسط درآمد غذا و تفريحات  نشان مي 7و شكل  6طوركه جدول مانه

تر اينكه تقريباً متوسط درآمد اتاق در هر روز  روند افزايشي داشته است و مهم 2006-2008هاي  ورزشي در سال
  .كند با متوسط درآمد غذا و تفريحات ورزشي در هر روز برابري مي

 غذا و تفريحات ورزشي در سه سال وضعيت متوسط درآمد اتاق، .6جدول 

 درصد

متوسط درآمد غذا و 
تفريحات ورزشي در هر 

 روز

متوسط درآمد   درصد
 اتاق در هر روز

 متوسط
درآمد   

 سال

88/44  486 12/55 597 2006
07/44  516 93/55 655 2007
85/44  848 15/55 1043 2008

 

  
ابوظبي در  ةمتوسط درآمد اتاق با متوسط درآمد غذا و تفريحات ورزشي گردشگران منطق اي وضعيت مقايسه. 7شكل

  2006- 2008هاي سال
 اي وجود دارد؟ آيا بين نوع اقامتگاه و موقعيت ساحلي رابطه

بين اقامتگاه و موقعيت ساحلي  ةرابط.  7جدول  

سطح  نتيجه
 معناداري

درجة 
 آزادي

V 
 كرامر

خي 
دو  كل

غير 
ساحلي   ساحلي

رابطة 
معنادار در 

01/0سطح  

005/0  1 290/0  904/7  
 هتل 12 36 48

آپارتمان هتل 2 44 46  
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. بين نوع اقامتگـاه و موقعيـت سـاحلي آن وجـود دارد     01/0دهد كه رابطة معناداري در سطح  ، نشان مي7جدول 
  .نشان داده شده است 290/0كرامر  قدرت اين رابطه  Vبراساس عامل  

  اي وجود دارد؟  وع اقامتگاه و فضاي ورزشي رابطهآيا بين ن
توان گفت كه رابطة معناداري بين نوع اقامتگاه و داشـتن فضـاي    درصد اطمينان مي 99دهد كه با  ،  نشان مي8جدول 

 .نشان داده شده است 426/0كرامر  Vورزشي وجود دارد كه قدرت اين رابطه براساس عامل

  ضاي ورزشيبين اقامتگاه و ف ةرابط .8جدول

سطح   نتيجه
 معناداري

در
جة 
آزاد
 ي

V 
 كرامر

خي 
 دو

 كل
بيش از يك 
 فضاي ورزشي

يك 
فضاي 
 ورزشي

فاقد 
فضاي 
 ورزشي

 

رابطة 
معنادار 

در 
  سطح

01/0 

001/0 2 426/0 07/17 

 هتل 10 35 3 48

آپارتمان هتل 26 14 4 46  

  
   2004-2008هاي  هاي ورزشي فعال در ابوظبي طي سال وضعيت رشته

هاي متنوع ميداني، آبي، بياباني، ساحلي و غيره در امارت  دهد كه امكان استفاده از بسياري ورزش ، نشان مي9دولج
توانند  المللي وجود دارد و گردشگران مي اي، ملي و بين هاي تفريحي، مسابقات منطقه ها و ورزش ابوظبي در قالب بازي

  .المللي باشند هاي مهيج و بين و هم تماشاگر اين رقابتهاي تفريحي شركت جويند  هم در اين ورزش
 ابوظبي ةورزشي فعال در منطق هاي وضعيت انواع رشته .9جدول

  انواع ورزش ها و تفريحات فعال براي گردشگران در امارت ابوظبي
هاي  ورزش  هاي بياباني ورزش  رديف

  آبي
هاي  ورزش

  راكتي
هاي  ورزش

  ميداني رقابتي
هاي  ورزش

  ساحلي
هاي  رزشو

  هوايي
  ساير

  ورزش ها

  شترسواري  1
هاي  قايق

پارويي 
  چندنفره

فوتبال   دواني اسب  اسكواش
  ساحلي

نمايش با 
 يهواپيما
 كوچك

  )ردبال(

بدنسازي با 
  دستگاه

  هاي جيم 

 سواري اسب  2
هاي  قايق
واليبال   پرش با اسب  بدمينتون  نفره يك

  ساحلي
هاي نمايش

هوايي 
  العين

  ماراتن

اسكي روي   ينپرواز شاه  3
 آب

تنيس 
 خاكي

حركات
نمايشي با 

اسب
هندبال 
 ساحلي

   كايت
 سواري

 ماراتن نيمه
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 دو صحرانوردي  4
چتر اسكي
 روي آب

 شترسواري تنيس چمن
روي  پياده

 ساحلي
 گانه سه سواري بالن

 غواصي )رالي(اتومبيلراني   5
تنيس 
 تارتان

حركات
نمايشي با 

 شتر

حمام 
 آفتاب

 پاراگاليدر
ل شنا داخ
 استخر

6  
نوردي ماسه

با اتومبيل  )سفاري(
4×4

 يشنا
 استقامتي

 سونا چتربازي  چوگان پنگ پينگ

 ماساژ   كريكت  اسكي جت موتورسواري  7

هاي با  ماشين  8
 بلند  هاي عاج  چرخ

قايق
موتورجت 

)فرمول يك(
   راگبي 

سو دوچرخه
 اري

 سواري بالن  9
هايقايق

 بادباني
 يرو پياده   گلف چمن 

   هاكي روي يخ  هاوركراس اي گلف ماسه  10
بسكتبال 
 خياباني

 –اسكي روي ماسه   11
 شن

 رقص باله   پاتيناژ  سواري موج

 نوردي ماسه  12

شنا در
هاي  چشمه

آب گرم و 
معدني

 تاي چي   اسنوكر 

 رقص جاز   فوتبال   كوهنوردي  13

   نوردي صخره  14
اتومبيلراني 

 )فرمول يك(
 ايروبيك  

 شطرنج        15

  
  گيري بحث و نتيجه

نشان داد كه هر سـاله   2004-2008 هاي ها در ابوظبي طي سال آپارتمان ها و هتل بررسي وضعيت و ظرفيت هتل
هـاي   اسـت و نيـز گردشـگران از هتـل     2008بر آمار كلي گردشگران افزوده شده كه بيشترين آن مربوط به سال 

رو به كاهش ستاره  هاي سه اند، اين درحالي است كه استفاده از هتل استفاده كردهها  ستاره بيشتر از ساير هتل پنج
و درجة هتل انتخابي توسط گردشگران رابطة معناداري  2004-2008هاي  همچنين در كل بين سال. نهاده است
توسـط   سـتاره  هـاي پـنج   شايد يكي از داليل انتخـاب هتـل  . يافت شد 094/0=كرامر vو با قدرت  01/0در سطح 

هـا، از تفريحـات    خواهند ضمن اقامت در ايـن گونـه هتـل    گردشگران متمول اروپايي و آمريكايي اين است كه مي
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  .نيز استفاده كنند) دريا و ساحل و تفريحات ورزشي مربوطه(ورزشي و امكانات رفاهي 
. مشاهده شد 01/0ح معناداري در سط ةرابط 2004- 2008 هاي هاي مختلف و سال بين مهمانان با مليتهمچنين 

از  هـاي بعـدي   بوده و اولويت 2006و اوج آن در سال  بوده بيشترين گردشگران امارت ابوظبي از كشورهاي عربي
بـا ايـن حـال تعـداد     . آن گردشگران اروپايي و آمريكايي است و كمترين گردشگران مربوط به قارة آفريقـا بودنـد  

شايد يكـي از داليـل بيشـتر بـودن تعـداد گردشـگران       . استگردشگران در دو سال اخير رشد چشمگيري داشته 
عنـوان يـك منطقـة عربـي اسـالمي باشـد،        دليل تشابهات فرهنگي و مـذهبي ابـوظبي بـه    زبان به كشورهاي عرب

 .كننـد  طور معمـول همـراه بـا خـانواده سـفر مـي       بهها  دانند و اينكه عرب ابوظبي را شهر مساجد هم مي كه طوري به
در  درصد 20هاي مختلف بودند و كمتر از   ابوظبي مهمانان هتل ةگردشگران منطق درصد 80يش از ب، 3 شكلبراساس 

زبان مسـلمان هسـتند    گردشگران عرب) 3جدول (ها  آپارتمان البته مهمانان اصلي هتل .اند ها اقامت داشته آپارتمان هتل
  .و تمكن مالي كمتر آنها باشدها  جويي در هزينه هاي خانوادگي و صرفه   دليل مسافرت كه شايد به

وضـوح ظرفيـت بـاالي امـارت      به 2004-2008هاي  هاي گردشگري ورزشي ابوظبي طي سال بررسي ظرفيت
آپارتمان و امكانات و تسهيالت ورزشـي و رفـاهي بـراي پـذيرايي از حـدود دو ميليـون        هتل و هتل 94ابوظبي با 

منـد شـده و از تمـام تسـهيالت      هـاي آن بهـره   ند از جاذبهتوان دهد و گردشگران مي گردشگر در سال را نشان مي
شايد علت اين موفقيت در رسيدن به ظرفيـت  . رفاهي، خدماتي، تفريحي و ورزشي به مقدار كافي برخوردار شوند

هـاي صـحيح و منطقـي از طـرف      گـذاري و سياسـت   زياد پذيرش گردشگر براي يك شهر در طـول سـال، هـدف   
دنبال آن مديريت اجرايي برگرفته از تجارب كارشناسان و محققان موفـق ديگـر    بهمسئوالن سازمان گردشگري و 

اين نكته حائز اهميت است كه محقق از نزديك با مـديران اجرايـي   . كشورهاي پيشرو در صنعت گردشگري باشد
ابوظبي سازمان گردشگري مصاحبه كرده و جويا شده است كه آنها در كشورهاي خود انتخاب شده و براي كار به 

، كـه بـر جغرافيـاي ورزشـي و جغرافيـايي      )2001(و ليو ) 2002(ها با نتايج تحقيقات كزاك  اين يافته .اند دعوت شده
ها و  المللي و جشنواره همچنين ميزباني مسابقات و رويدادهاي ورزشي بين). 7،2( گردشگري تأكيد دارند، مطابقت دارد 

تواند يكي  هاي متعدد با موضوعات مختلف در طول سال، مي اري نمايشگاههاي هنري، فرهنگي و علمي و برگز فستيوال
كه در تقويم ساالنة ابوظبي تقريباً در طول هفته، حداقل يك رويداد مهم  طوري از عوامل مهم جذب گردشگران باشد، به

از طرفـي  . رسـد  ان مـي هاي اينترنتي به اطـالع گردشـگر   ها، مجالت و سايت توان مشاهده كرد كه از طريق رسانه را مي
هاي هواپيمايي امارت ابوظبي از جمله شركت اتحاد و خليج بـا پروازهـاي بـدون     ظرفيت زياد و كيفيت مطلوب شركت
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توقف به شهرهاي مهم جهان و استفاده از هواپيماي مدرن و مجهز به تسهيالت رفاهي در طول سـفر، تـردد گسـتردة    
  .تگردشگران را به اين امارت تسهيل كرده اس

هـا، تعـداد مشـاغل     هاي گردشگري مانند تعداد گردشگران، تعداد اتـاق  ها نشان داد كه در تمام شاخص يافته
ايجادشدة مستقيم و غيرمستقيم از گردشگري، متوسط طول اقامت، متوسط درآمـد تفريحـات ورزشـي و غـذا و     

هـا   همچنـين بررسـي  . است محسوسي داشته افزايش 2008تا سال  2004سال درآمد كل گردشگري ابوظبي از 
نشان داد كه تقريباً متوسط درآمد اتاق در يك روز با متوسط درآمد غذا و تفريحات ورزشـي در يـك روز برابـري    

هـاي شـبانه و    شايد علت ايـن موضـوع امكانـات، تسـهيالت رفـاهي و ورزشـي، تفريحـات سـالم، كلـوپ         . كند مي
هاي مختلف گردشگران باشد و اين موضوع مهمي است كه  ئقههاي مجلل با سرو انواع غذاهاي مطلوب ذا رستوران

ها را در كنار سـواحل و جزايـر اطـراف ابـوظبي      ها و اقامتگاه مسئوالن گردشگري ابوظبي را ترغيب كرده كه هتل
هـاي آبـي بـراي     احداث كنند تا پاسخگوي نيازهاي گردشگران باشند و امكان دسترسي آسان به سـاحل و ورزش 

جـايي از   كنند تا گردشگران مجبور به جابـه  ها را احداث مي ها و غذاخوري اشد و در كنار آن رستورانآنها فراهم ب
رو اين تركيب همزمان موجب درآمد تقريبـاً مسـاوي هتـل و تفريحـات      ازاين. اي به نقطة ديگر شهر نباشند نقطه

  .شود ورزشي و غذاخوردن در يك روز مي
. بين نـوع اقامتگـاه و موقعيـت سـاحلي آن وجـود دارد      01/0 داري در سطحها نشان داد كه رابطة معنا يافته

هـا بـا    ايـن يافتـه  . وجـود دارد  01/0معناداري در سطح  ةهمچنين بين نوع اقامتگاه و داشتن فضاي ورزشي رابط
ي هـا  در مورد ورزش) 2001( محيط، چو هاي در مورد توانمندي) 2001(ليو  ، )1999(هال و پچ   نتايج تحقيقات

هوا، محل  و آب در مورد) 2000(، كزاك )13( هاي ديدني  در مورد طبيعت زيبا و مكان) 2002( سنتي، ياماكوشي
كه همگي بر محيط فيزيكي توانمند، منـابع  ) 2006(، هينچ و هيگام )2006( ، ويد)2005(بول ، )2(مقصد جغرافيايي 

ويژه  هها، گردشگران ورزشي و ب يافته براساسطور كلي  هب. گردشگري تأكيد دارند، همخواني دارد ةو موقعيت براي توسع
ترين عامل براي انتخاب نوع اقامتگاه را ساحلي بودن آن و سپس برخورداري هتل از  مهم ،هاي آبي مندان به ورزش هعالق

ه به تعداد آنها و هر روز هستيمها   كه در ابوظبي شاهد ساخت اين هتل دانند ميهاي آبي  ويژه ورزش هامكانات ورزشي ب
   .)12( شود افزوده مي

نشـان داد كـه امكـان اسـتفاده از      2004-2008هـاي   هاي فعال در ابوظبي طـي سـال   بررسي وضعيت رشته
 هـاي  هـا و ورزش  هاي متنوع ميداني، آبي، بياباني، ساحلي و غيره در امارت ابوظبي در قالب بـازي  بسياري ورزش
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هاي تفريحـي   توانند هم در اين ورزش المللي وجود دارد و گردشگران مي يناي، ملي و ب تفريحي، مسابقات منطقه
بنـدي   بـا نگـاه اجمـالي بـه تقسـيم     . المللـي باشـند   هاي مهيج و بين شركت جويند و هم از تماشاگران اين رقابت

سـب بـا   هـاي ورزشـي متنا   يابيم كه عالوه بر رشـته  وضوح در مي هاي ورزشي فعال در ابوظبي به رويدادها و رشته
هـاي بـومي سـنتي كـه      هاي آبي، ساحلي، بياباني، ماجراجويانـه و ورزش  هوايي مانند ورزش و شرايط اقليمي و آب

هاي رايج دنياي مـدرن امـروزي هـم در شـهر      خاص امارت ابوظبي است، امكانات برگزاري و تماشاي ساير ورزش
هـم بـه فعاليـت در آن رشـته بپردارنـد و هـم        تواننـد  وجود دارد و بيشتر گردشگران ورزشي با هر نوع سليقه مي

  .تماشاگر مسابقات و رويدادهاي ورزشي براساس تقويم ساليانة ابوظبي باشند
طور كلي موفقيت امارت ابوظبي در تبديل شدن به قطب گردشگري ورزشي و افزايش ظرفيت گردشـگري   به

شـده از   ر اسـتفادة صـحيح و مـديريت   و توانمندي در جذب گردشگران و كسب درآمدهاي هنگفت ارزي، مبني ب
منابع طبيعي و محيط جغرافيايي امارت ابوظبي و فراهم آوردن تسهيالت و خـدمات كيفـي و كمـي گردشـگري     

 .المللي بوده است براي جذب گردشگران بين
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