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  چكيده

ابزار . بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي و ارائة مدل بازار هدف استهدف از پژوهش حاضر، بخش
نفر از  710در ميان ) α=  93/0(سؤال بود كه پس از تأييد روايي و پايايي  53اي شامل ساختهققاين پژوهش پرسشنامة مح

 475كشور دنيا توزيع و توسط  53از  1388 – 89المللي و مسابقات دهة فجر سال كنندگان خارجي در رويداد ورزشي بينشركت
هاي نتايج پژوهش نشان داد كه فرهنگ. ها از روش تحليل عاملي استفاده شدوتحليل دادهمنظور تجزيهبه. نفز از آنان تكميل شد

لو، اروپاي التين، اروپاي شرقي، عرب، آسياي جنوبي، آسياي كنفوسيوسي و آسياي مركزي از نظر بازار گردشگري ورزشي، انگ
گيري از روش تحليل عاملي با بهره ).درصد 65/97(هاي مرتبط با مسابقات و رويدادهاي ورزشي دارند بيشترين عالقه را به جاذبه

  هاي نج جاذبة مورد عالقة گردشگران ورزشي به بازار گردشگري ورزشي از حيث جاذبهپ 80/8افزار ليزرل، تأييدي و نرم
هاي مرتبط با همچنين با استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي، چهار عامل شامل جاذبه. ورزشي مشخص شد –طبيعي 

، مسابقات و رويدادهاي )85/1با مقدار ويژة (هاي آبي و ساحلي هاي مرتبط با ورزش، جاذبه)87/6با مقدار ويژة (كوهستان و برف 
عنوان مدل بازار گردشگري به) 19/1با مقدار ويژة (هاي مرتبط با بيابانگردي و كويرنوردي و جاذبه) 42/1با مقدار ويژة (ورزشي 

درصد بازار  95/62 طور كلي چهار عامل مدل اكتشافي،ها نشان داد كه بهيافته. ورزشي ايران براي گردشگران خارجي تعيين شد
  .كندبيني ميهدف گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي را تعيين و پيش

  

  هاي كليديواژه
  .بندي بازار، گردشگري ورزشي، بازار هدفبخش

                                                           
                                                                           Email :Srmg45@yahoo.com 09119376971 :تلفن : نويسندة مسئول  - 1
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  مقدمه

عنوان يك صنعت قوي شناخته شده است كه در تغيير شرايط اقتصادي سراسر در حال حاضر گردشگري به
  هاي اخير شكل جديدي از گردشگري محسوب گردشگري ورزشي در دهه). 34(گيري دارد دنيا تأثير چشم

پيوند ميان گردشگري و ورزش ). 31(كه گردشگري و ورزش به هم وابسته و مكمل همديگرند طوريبه. شودمي
ريح همراه با نوع جديدي از گردشگري را ايجاد كرده كه ساختار جديد و جامعي براي پر كردن اوقات فراغت و تف

عنوان منبع جديدي براي اشتغال، نقش گردشگري به). 13(نشاط روحي و جسمي انسان به وجود آورده است 
هاي مالياتي بيشتر، جذب ارز و تقويت زيرساختارهاي اجتماعي كه موجب رشد و توسعة كسب درآمد، دريافت

شد روزافزون و شتابندة صنعت گردشگري ر). 29(شود، در مطالعات متعدد تأييد شده است ديگر صنايع مي
نظر متوليان امور گردشگري، در به. نظران، قرن بيستم را قرن گردشگري بنامندموجب شده كه بسياري از صاحب

انقالبي كه امواج آن در اقصي نقاط . دهدويكم، انقالبي در گردشگري رخ ميستم و آغاز قرن بيستيپايان قرن ب
  ).6(د جهان اثرگذار خواهد بو

. ترين عوامل ايجاد انگيزه براي گردشگران استامروزه ورزش نيز يكي از صنايع مهم در دنيا و يكي از متداول
 اًهاي ورزشي اخيرهاي تئوريك جذابيتعنوان جذابيت گردشگري، موضوع جديدي نيست، اما پايهايدة ورزش به

هاي گردشگري است، با اين كننده، يكي از جذابيتورزش همچون ديگر عوامل جلب. مورد توجه قرار گرفته است
ورزش اين توانايي را دارد كه گردشگران زيادي را به خود جلب . اي منحصر به فرد استكنندهتفاوت كه جلب

عنوان يك عامل آيند و بهشمار ميبنابراين رويدادهايي كه دربردارندة ورزش هستند، خود نوعي جذابيت به. كند
  ).5(كند دشگري به شهر يا كشور مقصد عمل ميكنندة گرجلب

منظور شركت در يك گردشگري ورزشي را مسافرت از محل اقامت به مكان مورد نظر به) 1998( 1گيبسون
هاي ورزشي يا شركت در منظور پر كردن اوقات فراغت، ديدن از فعاليتفعاليت ورزشي رقابتي، فعاليت ورزشي به

ترين گردشگري ورزشي، تجارتي چند بيليون دالري است كه سريع). 20(كند هاي ورزشي تعريف ميجذابيت
دليل نقش مهمي كه از لحاظ اقتصادي تريليون دالر در صنعت گردشگري در سطح دنيا دارد و به 5/4رشد را با 

  ).2(كند، به موضوع بسيار راهبردي مبدل شده است و سياسي ايفا مي
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ي گردشگري رويداد ورزشي با مقياس كوچك در مالزي بيان كردند كه در بررس) 2009(يوسف و همكاران 
. شودبرگزاري رويدادهاي ورزشي در مالزي موجب جذب گردشگران ورزشي و كسب درآمد اقتصادي زيادي مي

  هاي عمومي گراندپريكس، بازي 1اي از رويدادهاي ورزشي عبارتند از مسابقات فرمول هاي برجستهمثال
فدراسيون جهاني ). 39(هاي جنوب شرقي آسيا و مسابقات نهايي بدمينتون جام توماس بازيالمللي، بين

در تركيه حدود  2010بسكتبال نيزگزارش كرد كه درآمد حاصل از برگزاري مسابقات جام جهاني بسكتبال سال 
  ).17(تند هزار گردشگر ورزشي در اين مسابقات حضور داش 30كه طوريميليون يورو بوده است، به 200

آنها دريافتند . مقياس انجام دادندة مسابقات كوچك هايي دربارپژوهش) 2003(گيبسون و ديگران 
كنند، نسبت به هاي كمتري را به جامعة ميزبان تحميل ميرويدادهاي ورزشي كوچك به دليل اينكه هزينه

  ).21(سازند يزبان ميرويدادهاي ميليوني فوايد بيشتري از نظر گردشگري نصيب جامعه يا شهر م

 –هاي طبيعي در بررسي عوامل مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور با تأكيد بر جاذبه) 1386(ادبي 
هاي مربوط به ورزشي دريافت كه از ديدگاه مجموع سه گروه از كارشناسان حوزة ورزش و گردشگري، جاذبه

هاي مربوط به بيابانگردي و ي آبي و تابستاني و جاذبههاهاي مربوط به ورزشگردي، جاذبهنوردي و طبيعتدامنه
هاي مربوط به شكار و صيد اهميت بيشتري در توسعة گردشگري ورزشي در سطح كشور كويرنوردي و جاذبه

  ).1(دارند 

هاي گردشگران ورزشي كه به يك مسابقة بزرگ دو ماراتن به استراليا در بررسي انگيزه) 2006(فانك و برون 
مند بودن به يك نوع خاص رويداد ورزشي كرده بودند، دريافتند كه ميزان پرداختن به ورزش و عالقهمسافرت 

كند، تواند گردشگر بالقوه را به تصميم به مسافرت به مقصدي كه آن رويداد را برگزار ميشده ميسازماندهي
يي باشد كه بيشترين ميزان پرداختن به گذاري بازارهاهاي بازاريابي بايد در جهت هدفرو تالشازاين. برانگيزد

  ).18(ورزش و شركت در رويداد را دارا هستند 

وي معتقد . كندهاي بااهميت در گردشگري را كيفيت محصول قلمداد ميهم يكي از ويژگي) 2007(شانك 
است ترين بعدي كه در ارتباط با كيفيت خدمات در گردشگري ورزشي اهميت دارد، كيفيت مسابقه است مهم

طور مرتب به 1360ترين رويداد ورزشي كشور از سال عنوان بزرگالمللي دهة فجر بهمسابقات ورزشي بين). 37(
هاي ورزشي اعم از در طول برگزاري مسابقات، كشورهاي زيادي در قالب تيم. شودساله تاكنون برگزار ميو همه
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  عنوان گردشگر ورزشي وارد كشور هاي همراه بهأتورزشكاران، مربيان، سرپرستان، خبرنگاران، خانواده و هي
هاي هنگفتي صرف اسكان، شود و هزينهگذاري عظيمي انجام ميبراي برگزاري اين مسابقات، سرمايه. شوندمي

هاي ورزشي گذاري، جدا از جنبهباوجود اين سرمايه. شودتردد و حمل و نقل، تجهيزات ورزشي و نظاير آن مي
عنوان يك رويداد و جاذبة گردشگري تلقي تواند بهتايجي براي ما دارد، از بعد گردشگري ميمسابقات كه چه ن

سال از زمان برگزاري اين مسابقات، بازدهي مناسبي از لحاظ مزاياي گردشگري  29رسد در طول نظر ميبه. شود
هاي هوايي خاص خود و جاذبه ايران با وجود داشتن موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و. عايد كشور ما نشده است

  هاي الزم دهنده به سيستم گردشگري است، از حيث قابليتزا و قدرتجهانگردي تاريخي كه منبع انرژي
براساس نظر سازمان جهاني . هاي مختلف ورزشي در سطح بسيار مطلوبي قرار داردمنظور برگزاري فعاليتبه

ترتيب رتبة دهم و پنجم را باستاني و همچنين منابع طبيعي بههاي تاريخي گردشگري، ايران باتوجه به جاذبه
  ).11(داراست 

ميزباني رويدادهاي ورزشي در تمركز . رويدادهاي ورزشي نقش مهمي در افزايش گردشگران ورزشي دارد
ها در منظور افزايش تصوير جامعة ميزبان و تمايز محصوالت گردشگري آنبازاريابان مقصد به عنوان يك راهبرد، به

). 12(توانند منافع اقتصادي زيادي را براي ميزبان به همراه داشته باشند رويدادهاي ورزشي مي. آمده است
دهد كه انتخاب مقصد هميشه يكي از مسائل مهم مديريت گردشگري بررسي آثار پيشين گردشگري نشان مي

   ).25(بوده است 

كند و گردشگر فرصت ان به آنان عرضه ميهر مقصد محصوالت و خدمات مختلفي براي جذب گردشگر
با افزايش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگري، ). 15(انتخاب از ميان يك مجموعه مقصد را دارد 

  دست اي براي كسب تجارب منحصر به فرد بههاي تازهشود و فرصتهاي جديدي براي آنها ميسر ميانتخاب
اي پيچيده است هاي خاص محصول آن، وظيفهدليل ويژگياريابي گردشگري بهبا وجود اين، باز). 32(آورند مي

ها، تسهيالت و خدمات مورد استفاده يا رؤيت گردشگران در مدت ، چراكه محصول گردشگري از همة جاذبه)33(
دهد يا هر شود، همچنين هر اتفاقي كه در اين مدت براي گردشگري رخ مياقامت آنها در مقصد تشكيل مي

بنابراين باتوجه به پيچيدگي محصول ). 16(اي كه كسب كنند، بخشي از محصول گردشگري است تجربه
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هاي گردشگران، اثربخشي بازاريابي گردشگري مستلزم شناسايي بازارهاي گردشگري و تنوع ترجيحات و خواسته
  ). 23(هدف مشخص و روشن است 

-بيني رفتار مشتري، بخشبازار گردشگري و پيش هاي شناختكند يكي از روشبيان مي) 1997( 1داسول

هايي با ها يا بخششود كه هر بازار از گروهبيني ميبندي بازار با اين فرض پيشبخش). 16(بندي بازار است 
ابزاري  ،بندي بازاردر تحقيقات پيرامون گردشگري، بخش. ها و نيازهاي تقريباً متفاوتي تشكيل شده استخواسته

هاي آنان به اصوالً ارزيابي ادراكات گردشگران و آگاهي از نيازها و انگيزه). 35، 30(رود شمار ميبه بسيار مفيد
كه كند، بنابراين براي كسانيتر كاالها و خدمات كمك مؤثري ميتقويت و تثبيت موقعيت بازارها وعرضة اثربخش

ايجاد پيوند ميان محصول گردشگري و ريزي هستند، آگاهي از اين عوامل براي درگير مديريت و برنامه
توانند مشتريان بالقوه را هدف قرار دهند و با ايجاد مي انبه اين ترتيب بازارياب. گردشگران امري ضروري است

  هاي مقصد را كه مديريت مقصد يا بايد ويژگي). 24(تنوع در محصول، امكان توسعة بازار را فراهم سازند 
دشگران است را ارتقا بخشد و يا بر بازارهاي متفاوتي كه انگيزة گردشگران آن با هاي گركنندة خواستهتأمين
يابد، اي ميدر اين ميان، بازاريابي گردشگري اهميت ويژه). 28(ها و منابع همخواني دارد، متمركز شود ويژگي

ي، تهية محصوالت گردشگري و ريزهاي برنامه، تمام فعاليت)27(زيرا اگر بازاريابي را يك فرايند مديريتي بدانيم 
توان با بازاريابي مناسب براي برگزاري رو ميازاين. هاي بازاريابي استجذب گردشگر نيازمند عمليات و فعاليت

اي عمل كرد كه نه تنها گونهمثابة يك فرصت بهعنوان يك رويداد ورزشي و بهالمللي دهة فجر بهمسابقات بين
هاي مختلف در اين مسابقات افزايش پيدا كنند، بلكه با بررسي و شناسايي ا مليتكنندگان خارجي بتعداد شركت

-به. هاي گردشگران ورزشي در اين مسابقات، بازارهاي هدف براي گردشگران ورزشي ايران مشخص شودديدگاه

ي فراهم كه در طول سال و نه صرفاً در دورة برگزاري مسابقات شرايط جذب هرچه بيشتر گردشگران ورزشطوري
بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي براساس انگيزة پژوهش حاضر در پي بخش. شود

ورزشي و ارائة مدل بازار هدف مناسب براي گردشگران  –هاي طبيعي سفر، فرهنگ، رشتة ورزشي و جاذبه
  .ي دهة فجر استالملل مسابقات ورزشورزشي با تمركز بر رويداد منحصر به فرد ملي و بين

  

                                                           
1 - Doswell 



   1391بهار، 12، شمارة  ورزشي مديريتنشرية                                                      

 

42

  روش تحقيق

جامعة آماري تحقيق، . تحليلي انجام پذيرفته است –صورت پيمايشي تحقيق حاضر توصيفي است و به
المللي و مسابقات دهة فجر اعم از ورزشكاران، كننده در رويداد ورزشي بينگردشگران ورزشي خارجي شركت

كشور دنيا بودند كه در  53هاي همراه از اي خانواده و هيأتمربيان، سرپرستان، داوران، پزشكان، خبرنگاران، اعض
سواري، كشتي فرنگي، شطرنج، پنگ، بدمينتون، شمشيربازي، كشتي آزاد، دوچرخهپينگ: رشتة ورزشي شامل 9

شمار و پرسشنامه به روش كل. دو و ميداني و تكواندو كه در شهرهاي مختلف كشور برگزار شد، حضور داشتند
سعي محقق بر اين بود كه تمامي . كنندگان توزيع شدماهه در بين شركت 5ريجي در مقطع زماني صورت تدبه

كننده، شركت 710كنندگان در رويداد يادشده، پرسشنامه را دريافت و تكميل كنند كه در مجموع از شركت
  .پرسشنامة معتبر گردآوري شد 475

  ابزار تحقيق

هاي انجام گرفته و براساس ي بود كه با بررسي منابع و پژوهشاساختهابزار تحقيق، پرسشنامة محقق
براي تعيين . نظران در حوزة مديريت ورزشي و مديريت گردشگري طراحي شدنظرخواهي و مصاحبه با صاحب

تن از متخصصان و خبرگان استفاده شد و پس از چند مرحله اصالحات،  10روايي محتوايي پرسشنامه از نظر 
نفري انجام  20منظور تعيين پايايي پرسشنامه، مطالعة مقدماتي بر روي نمونة به. تأييد شد روايي پرسشنامه

اي ارزشي ليكرت، پرسشنامهبا استفاده از پرسشنامة پنج. تأييد شد 93/0گرفت و توسط آزمون آلفاي كرونباخ 
هاي تحقيق، نمونهشناختي هاي جمعيتسؤال و در سه بخش طراحي شد كه بخش اول ويژگي 53مشتمل بر 

مقياس شامل خرده 8سؤال در  30شامل (ورزشي ايران  –هاي گردشگري طبيعي ترين جاذبهبخش دوم مهم
پرواز . 4نوردي؛ گردي و دامنهطبيعت. 3هاي زمستاني؛ ورزش. 2كوهنوردي و غارنوردي . 1: هاي مرتبط باجاذبه

. 8مسابقات و رويدادهاي ورزشي و . 7د و شكار؛ صي. 6هاي آبي و ساحلي؛ ورزش. 5و تفريحات هوايي؛ 
ها و تسهيالت اقامتي در كشور مقصد مشتمل و بخش سوم پرسشنامه نيز به زيرساخت) بيابانگردي و كويرنوردي

اي در نظر گرفته شد و پرسشنامه به هاي مورد بررسي، پرسشنامة جداگانهبراي هريك از نمونه. سؤال است 23بر 
  .ها قرار گرفتترجمه شد و در اختيار نمونه) يسي، روسي، عربي، فرانسوي و آلمانيانگل(پنج زبان 
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  روش آماري

هاي آمار توصيفي و استنباطي در دو بخش مجزا استفاده ها از روشوتحليل اطالعات آماري يافتهبراي تجزيه
در . اف استاندارد استفاده شدهاي فراواني، نمودار، درصد، ميانگين و انحردر سطح آمار توصيفي از شاخص. شد

ساخته از طريق سه شاخص گيري از روش تحليل عاملي تأييدي، پرسشنامة محققبخش آمار استنباطي با بهره
X2  ،Rmsea  ،Cfi وسيلة شده بهبينيهاي پيشمقياسسؤاالت پرسشنامه و خرده قوت و ارزيابي و ضعف  
ورزشي بازار گردشگري  –هاي طبيعي ترين جاذبهن بار عاملي مهمهمچني. بررسي شد)  80/8(افزار ليزرل نرم

در نهايت مدل بازار هدف گردشگري ورزشي ايران به روش تحليل . ايران براي گردشگران خارجي تعيين شد
  .ارائه شد  16افزار عاملي اكتشافي براساس پرسشنامه و با استفاده از نرم

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

 5/89. است 14/28دهندگان هاي فردي نشان داد كه ميانگين سن پاسخعات پرسشنامة ويژگيبررسي اطال
درصد متأهل و  4/27دهندگان مجرد و درصد پاسخ 1/71از نظر تأهل . درصد زن بودند 5/10درصد آنها مرد و 

درصد كارداني و  4/13دهندگان كارشناسي و باالتر و درصد پاسخ 5/33مدرك تحصيلي . درصد مطلقه بودند 5/1
 1/34دهندگان مسلمان و د پاسخصدر 8/51از نظر وضعيت دين . درصد ديپلم و كمتر از ديپلم بودند 1/53

عنوان كنندگان بهدرصد شركت 5/74در مجموع . درصد اديان ديگر داشتند 1/14درصد مسيحي بودند و 
درصد  2/24دهندگان آسيايي، درصد پاسخ 4/72همچنين . المللي حضور داشتندورزشكار در رويداد ورزشي بين

، اطالعات 1در جدول . درصد آفريقايي بودند 8/0درصد از اقيانوسيه و  3/1درصد از قارة آمريكا،  3/1اروپايي، 
  .المللي ارائه شده استكنندگان در رويداد ورزشي بينهاي ورزشي و تعداد شركتعنوان رشتهمربوط به
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  ي نمونة آماري براساس رشتة ورزشيتوزيع فراوان – 1جدول 
 درصد فراواني رشتة ورزشي
  6/4 22 پينگ پنگ
  7/5 27 شطرنج

  9/6 33 كشتي فرنگي
  4/7 35 دوچرخه سواري
  3/9 44 شمشيربازي
  5/9 45 كشتي آزاد
 7/10 51 بدمينتون
 9/17 85 تكواندو

  28 133 دو و ميداني
  100 475 جمع كل

  

هاي بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي براساس انگيزهبخش نتايج نشان داد كه در
  :سفر، شش عامل زير

وضعيت بهداشت، پاكيزگي و نظافت  .3؛ وجود آرامش و امنيت در مقصد .2؛ سيستم حمل و نقل مناسب .1
دم جامعة ميزبان از ميزان استقبال مر .5؛ تسهيالت اقامتي مناسب براي گردشگران .4؛ و خدمات پزشكي 

  .اندازهاي زيباآب و هواي مناسب و وجود مناظر و چشم .6؛ هاگردشگران ورزشي و حضور در ورزشگاه

ترتيب بيشترين اولويت اهميت از حيث انگيزة سفر گردشگران ورزشي خارجي به بازار گردشگري ورزشي به
بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران  بنديها نشان داد كه در بخشهمچنين يافته. ايران را دارند

هاي آنگلو ، اروپاي التين، اروپاي شرقي، عرب، آسياي مندي فرهنگها، ميزان عالقهخارجي براساس فرهنگ
هاي مرتبط ترتيب به جاذبهو آسياي مركزي از نظر بازار گردشگري ورزشي ايران به) كنفوسيوسي(جنوبي، آسيا 

نوردي، بيابانگردي و گردي و دامنههاي آبي و ساحلي، طبيعتهاي ورزشي، ورزشمسابقات و رويداد: با
هاي مرتبط با پرواز، تفريحات هاي زمستاني و جاذبهكويرنوردي، شكار و صيد، كوهنوردي و غارنوردي، ورزش

  ).2جدول (هوايي است 
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  هاي گردشگري ورزشي ايرانمندي گردشگران مورد بررسي به جاذبهتوزيع درصد فراواني عالقه – 2جدول 
 

  هاي گردشگريجاذبه               
  ورزشي 

  
  

دي  فرهنگ
نور

غار
ي و 

ورد
وهن

ك
  

ش
ورز

ني
ستا

 زم
اي

ه
  

عت
طبي

منه
و دا

دي 
گر

دي
نور

  

يي
هوا

ت 
يحا

تفر
ز و 

روا
پ

  

ش
ورز

لي
ساح

ي و 
ي آب

ها
  

صيد
ر و 

شكا
  

شي
ورز

اي 
اده

ويد
 و ر

ات
سابق

م
  

دي
نور
وير

و ك
دي 

گر
يابان

ب
  

  5/94  100  4/94  100  9/88  100  8/77  5/94  فرهنگ آنگلو.1
  1/78  100  6/87  8/93  2/81  3/84  6/90  2/81  اروپاي التين.2
  6/83  9/90  5/76  9/90  6/67  4/92  6/74  72  اروپاي شرقي .3
  3/91  5/98  5/91  5/96  8/87  2/97  7/95  95  عرب .4
  1/96  100  2/96  6/97  87  6/98  8/94  96  آسياي جنوبي .5
  3/94  1/97  100  97  4/71  2/97  2/97  1/97  )وسيكنفرسي(آسيا .6
  5/85  1/97  3/74  5/89  3/73  1/92  4/67  7/64  آسياي مركزي .7

  05/89  65/97  64/88  18/95  6/79  54/94  44/85  78/85  ميانگين

  

  هاي ورزشي نيز بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي براساس رشتهدر بخش
هاي كشتي آزاد، تكواندو، بدمينتون، شمشيربازي، پينگ پنگ، گردشگران ورزشي در رشتهنتايج نشان داد 

: ترتيب به پنج جاذبة مرتبط باسواري، شطرنج، كشتي فرنگي و دو و ميداني بيشترين عالقه را بهدوچرخه
يد، و بيابانگردي نوردي، شكار و صگردي و دامنههاي آبي و ساحلي، طبيعتمسابقات و رويدادهاي ورزشي، ورزش

  ).3جدول (و كويرنوردي دارند 
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هاي گردشگري هاي مختلف ورزشي به جاذبهمندي گردشگران رشتهتوزيع درصد فراواني عالقه – 3جدول 
  ورزشي ايران

 
  هاي گردشگريجاذبه               

  ورزشي 
  
  

دي  رشتة ورزشي 
نور
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ي و 

ورد
وهن

ك
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 زم
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شي
ورز

اي 
اده

ويد
 و ر

ات
سابق

م
  

دي
نور
وير

و ك
دي 

گر
يابان

ب
  

  5/95  100  9/88  2/93  4/84  100  6/86  7/86  كشتي آزاد.1
  8/85  5/96  72/91  1/94  9/85  6/91  8/85  6/77  تكواندو.2
  92  1/98  2/88  2/94  4/80  96  8/93  90  بدمينتون.3
  3/86  100  9/90  8/97  3/91  5/95  7/72  8/81  شمشيربازي.4
  2/68  3/77  3/77  95  7/79  3/77  3/77  3/77  پينگ پنگ.5
  4/71  97  2/74  3/94  7/65  9/96  80  2/77  دوچرخه سواري.6
  2/85  3/96  5/81  6/92  2/59  9/88  8/77  5/81  شطرنج.7
  9/84  100  97/87  8/93  97  100  9/87  9/81  كشتي فرنگي. 8
  2/96  2/99  88  4/95  4/77  97  5/89  9/90  دو و ميداني .9

  05/85  04/96  41/85  48/94  33/79  68/93  47/83  72/82  ميانگين

  

  بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي براساس ها نشان داد كه در بخشيافته
شده آوريهاي جمعتأييدي صورت پذيرفت، داده ورزشي كه با استفاده از روش تحليل عاملي–هاي طبيعيجاذبه

هاي هاي بازار گردشگري ورزشي ايران از ديدگاه نمونهبخش از جاذبه 5منظور شده بهو متغيرهاي درنظرگرفته
، كوهنوردي و غارنوردي )83/0بار عاملي (هاي زمستاني ورزش: هاي مرتبط باترتيب شامل جاذبهمورد پژوهش به

، مسابقات و رويدادهاي )79/0بار عاملي (نوردي گردي و دامنههاي مرتبط با طبيعت، جاذبه)80/0بار عاملي (
مورد عالقة گردشگران ورزشي خارجي ) 77/0بار عاملي (هاي آبي و ساحلي ، و ورزش)78/0بار عاملي (ورزشي 

  ).4جدول (است 
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ورزشي از ديدگاه گردشگران  –اي طبيعي هبندي بازار گردشگري ورزشي ايران براساس جاذبهبخش – 4جدول 
  خارجي

  بار عاملي و رتبة جاذبه هاي گردشگري ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران خارجي  ورزشي –جاذبه هاي طبيعي 

  رتبه  بار عاملي   

  1  83/0  ورزش هاي زمستاني.1

  2  80/0  كوهنوردي و غارنوردي .2

  3  79/0  طبيعت گردي و دامنه نوردي.3

  4  78/0  قات و رويدادهاي ورزشي مساب.4

  5  77/0  ورزش هاي آبي و ساحلي . 5

  6  67/0  شكار و صيد.6

  7  63/0  پرواز و تفريحات هوايي.7

  8  46/0  بيابانگردي و كويرنوردي .8

  

  گيري از تحليل عاملي اكتشافي در طراحي و ارائة مدل بازار هدف گردشگري ورزشي ايران كه با بهره
= Chi-Square  ،97/0 =Cfi  ،072/0= 59/447هاي اصلي تعيين برازش كل مدل شامل اخصانجام گرفت، ش

Rmsea  ي يكه مدل نهاطوريهمگي مؤيد اين بودند كه مدل اكتشافي از برازش قابل قبولي برخوردار است، به
ران براي گردشگران عنوان بازار هدف گردشگري ورزشي ايترتيب بهاكتشافي تحقيق حاضر چهار عامل نهايي را به

  : خارجي تعيين كرد كه عبارتند از

هاي مرتبط با كوهستان و برف تعيين عنوان جاذبهپرسشنامه كه به 6الي  1عامل اول شامل متغيرهاي 
است كه در نتيجه رتبة  87/6شده است برابر با دهندة كل واريانس تبيينمقدار ويژة اين عامل كه نشان. شدند

كننده در مدل بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي را به خود اختصاص داده اول عامل تعيين
  .است
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عامل 
۲ 

S1 55/0  

S2  51/0  

S3 46/0  

S4 37/0  

S5 47/0  

S6 43/0  

S13 45/0  

S14 31/0  

S15 46/0  

S16 57/0  

S17 57/0  

S23 69/0  

S24 65/0  

S25 56/0  

S26 40/0  

S28 51/0  

S29 45/0  

S30  55/0  

عامل 
۱ 

67/0

70/0
73/0

79/0
73/0

75/0

74/0

63/0
73/0

66/0

66/0
عامل 
۳55/0

59/0

67/ 72/0

عامل 
۴ 

70/0

74/0

67/0

00/1

00/1

00/1

00/1

52/0  

51/0  

61/0  

51/0  

54/0  

53/0  

Chi-square= 59/447 ,Df=129, 

P-Value= 00000/0 ,Rmsea= 072/0  

بازار هدف گردشگري ورزشي ايران-1شكل
 براي گردشگران خارجي 
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هاي آبي و هاي مرتبط با ورزشعنوان جاذبهپرسشنامه است كه به 17الي  13عامل دوم شامل متغيرهاي 
  .كننده استيناست كه داراي رتبة دوم عامل تعي 85/1ساحلي مشخص شدند كه مقدار ويژة اين عامل برابر با 

هاي مرتبط با مسابقات و عنوان جاذبه هپرسشنامه است كه ب 26الي  23عامل سوم نيز شامل متغيرهاي 
كننده را به است كه رتبة سوم عامل تعيين 42/1كه مقدار ويژة آن برابر با طوريبه. رويدادهاي ورزشي تعيين شد

  .خود اختصاص داده است

هاي مرتبط با بيابانگردي و عنوان جاذبه پرسشنامه است كه به 30الي  28 چهارمين عامل شامل متغيرهاي
كننده در است كه در نتيجه داراي رتبة چهارم عامل تعيين 19/1كويرنوردي مشخص شد كه مقدار ويژة آن برابر 
  .مدل بازار هدف گردشگري ورزشي ايران است

درصد بازار هدف گردشگري  95/62مدل اكتشافي طور كلي اين چهار عامل در ها نشان داد كه بهيافته
  ).1 شكل(كنند بيني ميورزشي ايران براي گردشگران خارجي را تعيين و پيش

  

  گيريبحث و نتيجه

بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي توان گفت كه در بخشهاي اين پژوهش ميبراساس يافته
هاي پژوهش حاضر، عامل ترين اولويت اهميت از نظر نمونههمگردشگران خارجي براساس انگيزة سفر به مقصد، م

منظور توسعه و جذب گردشگران ورزشي بديهي است به. ونقل مناسب استوآمد و سيستم حملتسهيالت رفت
كند اظهار مي) 1386(لومسدن . خارجي به بازار گردشگري ايران، بايد به اين بخش توجه ويژه مبذول داشت

ونقل در قلب صنعت سيستم حمل). 8(تواند به حيات خود ادامه دهد ناسب، گردشگري نميونقل مبدون حمل
  ).7(ونقل و رشد صنعت گردشگري رابطة مستقيم برقرار است گردشگري قرار دارد و بين پيشرفت سيستم حمل

هاي اين پژوهش وجود آرامش و امنيت در مقصد دومين اولويت اهميت و انگيزة سفر باتوجه به يافته
گردشگران ورزشي خارجي به بازار گردشگري ايران است كه اين مسئله ضرورت اهتمام خاص به عامل امنيت در 
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 –هاي اجتماعي انگيزه، آرامش و امنيت را جزو )1979(كرامپتون . دهدامر بازار گردشگري را نشان مي
  ).14(داند روانشناختي مسافرت مي

اي گردشگري ورزشي در جهان مطرح ترين اصل در تدوين راهبرد توسعهعنوان مهممتغير امنيت امروزه به
گردشگري . شودترين پارامتر در جلب گردشگران ورزشي داخلي و خارجي محسوب مياست و همواره شاخص

ها و تجهيزات و امكانات ورزشي ارتباطي ها، جاذبهونقل، هتلانند امنيت، صنعت حملهايي مورزشي با مؤلفه
  ).2(بسيار نزديك دارد و ناامني در هريك ممكن است امنيت گردشگري ورزشي را به مخاطره اندازد 

ت هاي اين پژوهش، بهداشت، پاكيزگي و نظافت و خدمات پزشكي، سومين عامل از نظر اولويبراساس يافته
اين متغير از جمله عواملي است كه بر انتخاب بازار گردشگري تأثير . اهميت گردشگران براي سفر به مقصد بود

امكانات پزشكي و بهداشتي و سالمت جسمي از عوامل مهم در انگيزة افراد ) 1980(به عقيدة آرچر . گذاردمي
ي بالقوه و كشش زياد در زمينة امكانات پزشكي هابنابراين مقصد بايد داراي قابليت). 10(براي سفر كردن است 

هاي اين پژوهش متغير تسهيالت اقامتي مناسب براي باتوجه به يافته. و بهداشتي براي جذب گردشگران باشد
به بازار  يترين اولويت اهميت و انگيزة سفر گردشگران ورزشي خارجگردشگران اولويت چهارم در بين مهم

رسد اين عامل براي گردشگران در انتخاب مقصد نظر ميبه. اختصاص داده است گردشگري ايران را به خود
برابر نتايج حاصل از اين تحقيق ميزان . اهميت خاصي دارد كه شايسته است بيش از گذشته به آن توجه شود
يت و انگيزة ها، اولويت پنجم را از نظر اهماستقبال مردم جامعة ميزبان از گردشگران ورزشي و حضور در ورزشگاه

هاي اخالقي مردم و نوازي و ويژگيرسد با اهتمام به فرهنگ مهماننظر ميسفر به مقصد كسب كرده است كه به
هاي اخالقي و ويژگي. تماشاگران ايراني در استقبال از گردشگران ورزشي اين موضوع نيازمند توجه ويژه باشد

  ارند، از عوامل اصلي قابل تحليل و بررسي تمدن كهن ايران نوازي داي كه ايرانيان به مهمانفرهنگي و عالقه
  .عنوان يكي از كشورهاي صاحب تجربه و سابقه در گردشگري استبه

اندازهاي زيبا، ششمين اولويت وهواي مناسب و وجود مناظر و چشمهاي اين پژوهش متغير آببراساس يافته
عنوان توان نتيجه گرفت اين عامل بههش حاضر است كه ميهاي پژواهميت و انگيزة سفر به مقصد از سوي نمونه

اي اغلب منابع طبيعي موجود در مقاصد اولين جاذبه. هاي گردشگري در جلب گردشگران اثر مثبتي داردجاذبه
  ترين عامل جذب گردشگري كند و در سراسر جهان نماي طبيعي مهماست كه توجه گردشگران را جلب مي
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. رونداي است كه برخي گردشگران اساساً به دليل آن به مسافرت ميوهوا هم از عوامل عمدهآب. رودشمار ميبه
، منابع )1386(لومسدن . است يهاي مهم گردشگران و گردشگران ورزشوهوا و طبيعت از داليل و انگيزهآب

ل و قالب بازاريابي كننده در تعيين شكترين و قدرتمندترين عوامل جلبوهوا و فرهنگ را كليديطبيعي، آب
در طراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي ايران بيان كرد كه ) 1388(هنرور ). 8(داند صنعت گردشگري مي

وهواي اين عوامل عبارتند از مناسب بودن آب. يابي گردشگري ورزشي ايران مهم استچندين عامل در جايگاه
گردشگري ورزشي و اهميت وجود امكانات رفاهي و  كشور براي گردشگري، مناسب بودن طبيعت كشور براي

  ).9(تفريحي در محل اسكان 

وهوايي است و تنوع اقليمي و چهار فصل بودن آن از ايران يكي از كشورهاي منحصر به فرد جهان از نظر آب
ي بندي بازار گردشگرنتايج تحقيق حاضر در زمينة بخش). 1(ترين مزايا براي گردشگران ورزشي است مهم

هاي هاي گوناگون به جاذبهورزشي ايران براساس فرهنگ نشان داد كه عالقة گردشگران ورزشي با فرهنگ
كه گردشگران ورزشي طوريبه). 2جدول (گردشگري ورزشي ايران يكسان نيست و اختالف معناداري وجود دارد 

  ياي كنفوسيوسي و آسياي مركزي هاي آنگلو، اروپاي التين، اروپاي شرقي، عرب، آسياي جنوبي، آسبا فرهنگ
هاي مرتبط با مسابقات و هاي گردشگري ورزشي ايران شامل جاذبهترين جاذبهترتيب به سه بخش از مهمبه

  گردي و هاي مرتبط با طبيعتهاي آبي و ساحلي و جاذبههاي مرتبط با ورزشرويدادهاي ورزشي، جاذبه
هاي متفاوت به مسابقات و رويدادهاي ترين عالقة گردشگران با فرهنگطور كلي بيشمندند و بهنوردي عالقهدامنه

ترين عامل در جذب گردشگران ورزشي خارجي به بازار رسد اين ميزان عالقه مهمنظر ميورزشي است، به
بيني رفتار و آگاهي از نيازهاي آنان و شناسايي بازارهاي هدف تواند در پيشگردشگري ورزشي ايران است كه مي

هاي جام جهاني فوتبال، هاي المپيك، بازيبرگزاري مسابقات مختلف ورزشي بازي. براي گردشگران مؤثر باشد
و ويمبلدون در انگلستان، ليگ بسكتبال  س، مسابقات تني)تور دوفرانس(سواري فرانسه مسابقات ساالنة دوچرخه

اند كه مخاطبان بسياري را به خود ورزشيالمللي دهة فجر، از رويدادهاي مهم آمريكا و مسابقات ورزشي بين
  ).2(كنند جلب مي

هاي فرهنگي اطالعات مهمي را دربارة گوناگوني اجتماعي تأمين معتقدند كه دسته) 2002(گاپتا و همكاران 
  فرهنگي هاي ميانفرهنگي و همچنين تفاوتهاي ميانكنند و روش مفيدي براي خالصه كردن شباهتمي
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هاي بندي كشورها در خوشهبندي فرهنگي جوامع از سه بردار براي دستهمحققان در دسته. روندشمار ميبه
هاي هاي عمده و مراكز اجتماعي قومي و مشابهتاند كه شامل نزديكي جغرافيايي، مهاجرتهمسان استفاده كرده
  ).22(مذهبي و زباني است 

هاي ورزشي چه در سطح محدود و چه در معتقدند كه رويداد) 2005(و كيم و پاتريك ) 2005(موسين 
كنندگان فعال و تماشاگران، گردشگران و افزايش شركت و توجه تواند موجب جذب شركتسطح گسترده، مي

  ).32، 26(ها شود و بازتاب مثبتي براي ساكنان آن منطقه باشد رسانه

مثبت بيشتري را براي جوامع تواند تأثيرات اظهار كرد كه رويدادهاي ورزشي كوچك هم مي) 1999(هيگام 
هاي ورزشي منظم فصلي در يك مجموعه مانند فوتبال، رويدادهاي ورزشي كوچك شامل رقابت. داشته باشد

شوند سواري صحرايي ميراگبي يا هاكي روي يخ و رويدادهاي ماجراجويانه و صحرايي مانند اسكي يا دوچرخه
هاي مختلف از اقصي نقاط دنيا در رويداد جي با فرهنگرسد حضور گردشگران ورزشي خارنظر ميبه). 39(

دهندة عالقة زياد گردشگران خارجي براي حضور در اين رويداد المللي و مسابقات دهة فجر نشانورزشي بين
شك در صورت توسعة روابط و مناسبات سياسي با كشورهاي مختلف، استقبال هرچه بيشتر المللي است و بيبين

كنند ارتباط سياسي ميان كشور مقصد بيان مي) 2006(فانك و بران . فجر صورت خواهد گرفت از مسابقات دهة
تواند سبب ايجاد نگرش مثبت از مقصد در بين گردشگران و بازار هدف در انتخاب بازار هدف مؤثر است و مي

  ).18(زديد دارد اي در ايجاد احساس گردشگران به مقصد و ميل به باكنندهشود، تصوير مقصد نقش تعيين

رسد مسافت نيز يكي نظر ميآسيايي به  هاي متفاوتباتوجه به حضور تعداد زياد گردشگران ورزشي با فرهنگ
المللي و جذب بازارهاي تواند در توسعة گردشگري بيناز معيارهاي مهم در انتخاب مقصد گردشگري باشد كه مي

تواند نزديكي جغرافيايي و روابط متقابل سياسي مي) 2002(نظر گاپتا، هانگس و دورفمن به. هدف مؤثر باشد
  ).22(عامل كليدي در تعيين بازار هدف باشد 

كنندة يك مقصد گردشگري، دهنده و جلبدر بررسي خود در مورد عوامل سوق) 2002(پراياگ و ريان 
يافتة ديگر پژوهش نشان ). 35(اي بر انگيزة مسافران به مقصد دارد نتيجه گرفتند كه مليت و فرهنگ تأثير عمده

عنوان هاي آبي و ساحلي را بههاي مرتبط با ورزشهاي مختلف، جاذبهداد كه گردشگران ورزشي با فرهنگ
هايي كه وجود آنها هاي گردشگري ورزشي ايران، جاذبهدهد بين جاذبهدومين اولويت انتخاب كردند كه نشان مي
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سارها در شمال و جنوب ايران به ويژه در ها، چشمهل دريا، رودخانهبه منابع آبي متكي است، اعم از سواح
هاي كيش و قشم در خليج فارس، چابهار، بندرعباس و بوشهر در طول سال زمينة پذيرش گردشگران جزيره

ها، هاي ورزشي در اين جاذبهبراي پرداختن به ورزش ساحلي و آبي را دارند و با گستردگي متنوع فعاليت
سواري و كانو مورد توجه فراوان گردشگران ورزشي هايي مانند شنا، قايقراني، اسكي روي آب، غواصي، موجفعاليت

  . باشدهاي مختلف از سراسر جهان است كه نيازمند توجه ويژه ميبا فرهنگ

  بندي بازار و راهبردهاي بازاريابي عنوان هاي گردشگر، بخشدر بررسي انگيزه) 2007(زانگ و ماركوسن 
كنند خصوصيات مقصد مانند وجود طبيعت و ساحل، ميراث تاريخي و فرهنگي از معيارهايي هستند كه مي

رسد گردشگران ورزشي اروپايي كه ايام آفتابي كمي نظر ميبه). 40(كند سوي مناطق جذب ميگردشگران را به
ها برخوردارند مانند سواحل درياي ذبههايي كه از اين جااقامت در محيطو را در سرزمين خود دارند، به بازديد 

در  4نتايج جدول . مندندرود، عالقهشمار ميهاي سياحتي كشور بهعمان و خليج فارس ايران كه يكي از قطب
ورزشي از ديدگاه گردشگران  –هاي طبيعي بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براساس جاذبهمورد بخش

هاي مرتبط با و جاذبه 83/0هاي زمستاني با بار عاملي مرتبط با ورزشهاي دهد كه جاذبهخارجي، نشان مي
مندي را در بين گردشگران ورزشي پژوهش بيشترين ميزان عالقه 80/0كوهنوردي و غارنوردي با بار عاملي 

در دليل تغييرات جوي و بارش برف مناسب در فصل زمستان مندي بهرسد اين ميزان عالقهنظر ميبه. حاضر دارد
ان با حضور گردشگران ورزشي در رويدادهاي ورزشي و مسابقات دهة فجر در فصل زمستان مايران باشد كه همز

هاي ديزين، شمشك تهران، پيست كوهرنگ شهركرد كه پر از هاي اسكي مانند پيستامكان استفاده از پيست
نند شيركوه يزد، زاگرس مرتفع ما هاي اسنوبورد و اسكي كوهستان در مناطقيبرف است و نيز انجام ورزش

  .پذير استلرستان، چهارمحال و بختياري امكان

در ارتباط با طراحي و ارائة مدل بازار هدف گردشگري ورزشي ايران با استفاده از تحليل عاملي  1شكل 
رزشي هاي گردشگري ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران وطور كلي از ميان جاذبهدهد كه بهاكتشافي نشان مي

و هاي آبي و ساحلي، مسابقات هاي مرتبط با ورزشهاي مرتبط با كوهستان و برف، جاذبهپژوهش حاضر، جاذبه
عنوان بازار هدف گردشگري ورزشي ترتيب بههاي مرتبط با بيابانگردي و غارنوردي بهرويدادهاي ورزشي و جاذبه
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درصد  95/62ين چهار عامل در مدل اكتشافي ايران براي گردشگران خارجي تعيين شده است كه در مجموع ا
  .كندبيني ميبازار هدف كشور را براي گردشگران ورزشي خارجي پيش

ورزشي مؤثر بر توسعة گردشگري ورزشي كشور بيان  –هاي طبيعي ترين جاذبهدر بررسي مهم) 1385(ادبي 
مجموع سه گروه از كارشناسان حوزة ورزشي در كشور و از ديدگاه  –هاي مختلف طبيعي كرد كه از بين جاذبه

 –هاي ساحلي هاي مربوط به ورزشگردي، جاذبهنوردي و طبيعتهاي مربوط به دامنهورزش و گردشگري جاذبه
هاي مربوط به شكار و صيد اهميت بيشتري در هاي مربوط به بيابانگردي و كويرنوردي و جاذبهآبي، جاذبه

بديهي است موارد دوم و سوم با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد ). 1(گردشگري ورزشي در سطح كشور دارند 
دهندة همسويي ديدگاه گردشگران ورزشي خارجي پژوهش حاضر با ديدگاه مجموع سه گروه از كه نشان

  .كارشناسان حوزة ورزش و گردشگري است

هاي مرتبط افتند كه جاذبهبندي بازار مسافرت ماجراجويانه دريدر بررسي بخش) 2005(اشنايدر و همكاران 
ترين فعاليت مورد عالقة گردشگران ورزشي است و بيان مهم) Sd  ،65/1 =Mean= 728/0(با كوهنوردي 

 هاي طور سنتي بازار را براساس مشخصهبندي بازار، قلب بازاريابي مدرن است و بهكردند كه بخش

بندي بازاريابان از بخش). 36(ن تقسيم كردند هاي گوناگوشناختي، جغرافيا و روانشناختي به بخشجمعيت
ها در تقسيم شدن مشتريان و بازارهاي هدف استفاده شناختي بيش از ديگر روشورزشي براساس عوامل جمعيت

بندي براساس فعاليت بر اين فرضيه مبتني است كه محصوالت گردشگري، انواع متفاوتي از بخش). 3(كنند مي
سازد ها، رفتار و الگوي بازديد آنها مشخص ميهاي گردشگران براساس ويژگيو گروه كندگردشگران را جذب مي

هاي خاصي را گذارد و جذابيتهاي خاصي دارد و وجهه و تصوير معيني را به نمايش ميهر مقصد ويژگي). 36(
دشگري، مقاصد بايد مثابة هر فعاليت اقتصادي ديگر در صنعت گربنابراين به. كندبراي گروه مشتريان عرضه مي

ها شناخت دقيقي داشته باشد و بازار گردشگري خود را از بازار پيش روي خود و مخاطبان محصول و جاذبه
هاي ها، حجم درآمد و ويژگيها، سليقهترين بخش بازار را بيابند كه باتوجه به ديدگاهتحليل كنند و مناسب

زيرا هدايت منابع . ، اين بخش هدف بازار را تجهيز كنندشناختي مشتريان هدف و به تعبير بازاريانجمعيت
هاي بخش هدف بازار گردشگري و توفيق روزافزون مقصد را در پي اي مقاصد در جهت تمايالت و خواستهسرمايه

هايي هستند وجوي فعاليتها قادر به شناخت نيازهاي خود هستند، در جستكنندهخواهد داشت و چون مصرف
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ادر به قكنندگان را هاي گردشگري ورزشي، تأمينبندي فعاليتاز آنجا كه بخش. نها نزديك باشدكه به اهداف آ
وجوي شود جستكند، پيشنهاد ميكننده و محصول مورد نظر آنها ميآميز پلي بين مصرفايجاد موفقيت

ازمان تربيت كنندگان اين صنعت مانند سهاي گردشگري ورزشي توسط تأمينفضاهاي مناسب براي فعاليت
هاي خصوصي گردشگري بدني، كميتة ملي المپيك، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بخش

اي باشد كه بتوانند گسترة وسيعي از محصوالت و خدمات را براي جذب انواع گردشگران ورزشي ايجاد و به گونه
كننده، بازاريابي هاي مصرفآنها براساس ديدگاه سازيوارد بازار كنند و با تصحيح محصوالت و خدمات و منطبق

. هاي بيشتري را براي انتخاب در اختيار دارندبه اين صورت گردشگران ورزشي، گزينه. مؤثر هدف را مجاز كنند
هاي بازار هدف گردشگري ورزشي ايران براي نيل به اهداف گردشگري رو شناخت مشخصات و ويژگيازاين

شود اهتمام بيشتري به بازارهاي در اين راستا براي توسعة گردشگري ورزشي پيشنهاد مي .رسدنظر ميضروري به
المللي صورت پذيرد و چون محصوالت گردشگري ورزشي هدف نزديك براي شركت در رويدادهاي ورزشي بين

دهاي ورزشي و كوه و برف، دريا و آب، مسابقات و رويدا: هاي مرتبط باعنوان بازار هدف شامل جاذبهايران به
مندي زيادي از سوي گردشگران ورزشي ترتيب اولويت، عالقههاي مرتبط با بيابانگردي و كويرنوردي بهفعاليت

ها و عاليق گردشگران ورزشي خارجي و نظر به تعيين بازار شود با تمركز بر ديدگاهخارجي داشته، پيشنهاد مي
وآمد در مورد بازار گردشگري ورزشي ايران، ايجاد تسهيالت رفت رسانيهدف براي آنها با تبليغات مناسب و اطالع

ونقل مناسب، ثبات اجتماعي، بهبود وضعيت بهداشتي و خدمات پزشكي، ايجاد تسهيالت رفاهي و سيستم حمل
ها، برگزاري رويدادهاي ورزشي و مسابقات و اقامتي مناسب و استقبال خوب از گردشگران و حضور در ورزشگاه

هاي ها و مليتورزشي مورد عالقة گردشگران ورزشي با فرهنگ –هاي طبيعي ايي كه از نظر جاذبهدر شهره
هاي گذاريهاي اصلي و سرمايههاي منطبق با گرايشبيني برنامهدر مجموع با پيش. مختلف هستند، انجام گيرد

ين با ايجاد ديدگاه يكسان و همچن. هاي آنان را در بازار گردشگري ورزشي ايران تأمين كنيمالزم، خواست
ها و نهادهاي كشور در زمينة اهميت و جايگاه گردشگري ورزشي و نيز با همسويي مشترك مسئوالن سازمان

سوي المللي دهة فجر مخاطبان گردشگري ورزشي را بهبرگزاري رويدادهاي ورزشي همچون مسابقات ورزشي بين
و استفاده از عوايد اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن را فراهم  كشور جلب كرده و امكان توسعة بازار گردشگري

  .سازيم
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