
 

 

 

 

 

  یمدیریت  ورزشی نوین در هارویکرد

  1392 پاییز، 2  شمارة، 1دورة 

  83 -90ص ص : 

  

 

 

 

  تأثیر انگیزش حضور گردشگران ورزشی فعال و غیرفعال بر توسعه توریسم ورزشیتأثیر انگیزش حضور گردشگران ورزشی فعال و غیرفعال بر توسعه توریسم ورزشی

    

 نوشین اصفهانینوشین اصفهانی. .   --22  حمید قزل سفلوحمید قزل سفلو  ..11

 زهراء)س(. استادیار دانشگاه ال2، کارشناس ارشد دانشگاه گنبد کاووس .1
 (1392/  06 / 26، تاریخ تصویب :   1391/ 03/  14)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

در چند سال اخیر رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. 

فعال وغیر فعال بر توسعه توریسم ورزشی می باشد. تعداد  لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انگیزش حضور  گردشگران ورزشی

194n=   دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار که در تورنمنت های دانشجویی حضور داشتند در غالب توریسم ورشی فعال و غیر فعال   به

که با شش خرده مقیاس  مکان عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر پرسشنامه خودساخته توریسم ورزشی 

مسابقات، فاصله، نوع وسیله نقلیه ، طول زمان برگزاری، میزان هزینه و جاذبه های شهری، میزان  انگیزش شرکت ورزشکاران توریسم را  

سمیرنف و اطمینان از از استفاده از آزمون کالموگراف اپس مورد  ارزیابی قرار می داد، استفاده گردید.  برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز 

نتایج تحقیق  استفاده گردید.  ≥05/0pدر سطح  ، و ضریب همبستگی پیرسونt(، ازآمار توصیفی، آزمون P>05/0توزیع طبیعی دادها)

  %( و گروه 52/40%( و مکان برگزاری تورنمنت) 06/42%(، نوع وسیله نقلیه)  31/52نشان داد که  در گروه توریسم ورزشی فعال  فاصله) 

%( انگیزه اصلی حضور در رویدادهای ورشی 33/41%(و جاذبه های شهری )72/42%(،  فاصله)31/48غیر ورزشکاران توریسم هزینه )

( با میزان حضور توریسم های ورزشی در تورنمنت های  =r 21/0(، هزینه )=r 26/0بود. همچنین همبستگی باالیی بین فاصله )

 دانشجویی مشاهده گردید.

 

 : کلیدی یهاواژه

 .انگیزش، توریسم ورزشی فعال، توریسم ورزشی غیر فعال
 

                                                           

  - 09113766372ول : تلفن : نویسنده مسئEmail:h_ghezel@yahoo.com                                                                               
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 مقدمه

رویدادهای ورزشی به عنواا  ییوی از متریو یب ابو ار     

تاسعه اقیصادی شت ها، کشارها و حیی قوار  ای در ننود   

سال اخی  مارد تاجه خاصی ق ار گ فیوه اسوو و صونعو    

تاریسم و گ دشگ ی به ییوی از متریو یب و اصوتی تو یب     

(. به طار کتوی  21منابع در آمد کشارها تبدیل شد  اسو)

صنعو جذب گ دشگ ی از سه عنص  منابع انسانی، عناص  

م ک ی و عناص  غی  رسوری یوا بازاریابوا  تشوییل شود       

اسو. گ و  اول شامل ورزشیارا ، م بیوا ، خب نگوارا  یوا    

ط فدارا  تیم ها یا ورزشیارا  می باشند که بوا اهودافی از   

ذت ب د  از اوقات ف اغو از شت خاد مساف ت موی  قبیل ل

کنند. میا  یا محل ب گ ار ی مسابقات بوه عنواا  فواکیار    

اصتی و اساسی جذب تاریسم موی باشود. لوذا بوه من وار      

اف ایش م ایای موالی ناشوی از تاریسوم ورزشوی، مودی ا       

ورزشی باید به شوناخو کوامتی از وییگوی هوای تاریسوم      

ارهوای و نگو ه هوای گ دشوگ ا      ورزشی، انگی   ها،  رفی

(. در حال حاض  صنعو گ دشگ ی 3ورزشی داشیه باشند)

به عناا  سامیب صنعو ب ت  بعد از صنایع تالید انو یی و  

(. در ایوووب راسووویا هیووون  و 1خادروسوووازی قووو ار دارد )

(، معیقدند که شناسایی انگی   های اف اد 2004)1هریارا 

ر متم می باشود  ش کو کنند  در رویدادهای ورزشی بسیا

زی ا بوه مودی ا  گ دشوگ ی کرو  موی کنود توا م ایوای         

اقیصووادی ناشووی از مسووابقات ورزشووی را بووه حووداک       

 (.11ب سانند)

(، نی  طی تحقیقات خواد بوا تاکیود بوه     1990)2الیپ  

عنص  میا  بوه عنواا  ییوی از فاکیارهوای اصوتی جوذب       

تاریسم، معیقد اسو که در انیخاب میا  بایود عواامتی را   

مارد تاجه ق ار داد که بیشی یب تاثی  راب  تصوریم گیو ی   

افوو اد جتووو ع یرووو بووه آن ووا داشوویه باشوود. اسووی اد  از 

                                                           

1 . Hinch et al 

2 . Leiper 

تبتیغات مناسب و مع فی ف هنگ و فعالیو های اقیصوادی  

میناسب با رویدادهای ورزشی می تااند بوه عنواا  عاامول    

(.  از سوای دیگو    15بازاریابی ف عی مارد تاجه ق ار گی د)

جه به درآمد های ناشی از ب گ اری رویودادهای متوم،   با تا

میخصصا  اقیصادی  به ایب ام  پی ب د  اند که در حیطوه  

ورزه و بایی  ورزه ح فه ای، س ویس هوای اقیصوادی و   

(.در 18مالی س شاری نصیب کشارهای می با  موی شواد)  

ایب بیب یانیارسیاد های دانش ایی که در آ  دانشو ایا   

ورزشی از کشارهای مخیتف و با آداب و  به صارت تاریسم

رسام و ف هنگ می اوت ش کو دارنود، ییوی از متریو یب    

جتا  هوای تاریسوم ورزشوی موی باشود. ب اسوا  آموار و        

اطالعات ارائه شد  تاسط اتحادیه تاریسم ورزشوی کشوار   

صنعو تاریسوم بوه دومویب منبوع س شوار       3هانگ هانگ

نحوای کوه در   درآمد در ایب کشار تبدیل شد  اسوو .بوه   

میتیا  دالر س مایه از ط یق  53/ 235بیش از 2003سال 

 (. 13تبادالت ع ضی صنعیگ ا  وارد ایب کشار شد  اسو)

در حقیقوووو در ع صوووه ورزه منوووابع اقیصوووادی    

گ دشگ ی  به صارت ویی  ای نرایا  می شواد. عوالو  بو     

درآمد ناشی از ش کو ورزشیارا  در رویودادهای ورزشوی،   

اشی از حضار ط فدارا  و حامیا  ورزشیارا  و ه نه های ن

تیم ها ل وم اهریو ایوب صونعو  را بویش از پویش موارد      

تاجه ق ار می دهد. عاامل مخیت ی در جذب تاریسم های 

ورزشی تاثی  دارند. بناب ایب نیاز سن ی مناسب از انگی ه 

ش کو ورزشیارا  و هرچنیب حامیا  تیم ها و ورزشیارا  

ایب راسیا می باشد. اهریو رویداد ورزشی،  اقدامی پایه در

تاسعه تستیالت مدر  جتو حضار در تارنرنو، افو ایش  

کی یو و کریو خدمات، تستیل سوازی امیوا  تراشوای    

رویووداد از متریوو یب فاکیارهووای موواث  گ دشووگ ی مووی   

 (.14باشد)

                                                           

3 . Hong Kong Tourism Board 
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به طار کل تاریسم ورزشی را می تواا  در غالوب دو    

که ش کو در رویداد ورزشی  1گ و    تاریسم ورزشی فعال

هدف اصتی آنتا محساب می شاد )ورزشویارا ، م بیوا  و   

) گ ارشوگ ا ،   2کادر فنی تیم(، تاریسم ورزشی غی  فعوال 

ط فدارا   تیم ها و حامیا  مالی( که بوا اهوداف ثانایوه از    

قبیل ت ارت و یا بازدیود از امیوا  تواریخی و ف هنگوی در     

اعو ام موی شواند طبقوه      کنار تراشای رویدادهای ورزشی

(، در نیایج تحقیقات خاد گ اره 2009)3بندی ک د. آمینا

متریو یب انگیو   تاریسوم     4ک د که  تستیالت اجیرواعی 

ورزشی غی  فعوال جتوو شو کو در رویودادهای ورزشوی       

محساب موی شواد، طبقوه بنودی کو د. نیوایج تحقیقوات        

مخیتف بیانگ  آ  اسوو کوه سوط  و اهریوو رویودادهای      

متریو یب عواامتی     5و میغی های عاط ی و ذهنوی ورزشی 

اسو که انگی ه الزم جتو پیگی ی مسابقات ورزشوی در  

 (3اف اد را باجاد می آورد)

عالو  ب  رویدادهای متم بیب الرتتی از قبیل مسوابقات  

الرپیوو ، جووام جتووانی، یانیارسوویادهای دانشوو ایی و    

از  ای، هره سواله تعوداد زیوادی   مسابقات منطقه ای و قار 

رویدادها و مسابقات من م کوه از میو ا  اهریوو کریو ی     

ب خاردارند، تاسط سازما  های مخیتف ب گ ار موی شواد   

که در مقایسه با رویدادهای بیب الرتتی به عنواا  م یوا    

(. 8کان  تاریسم ورشی کری  مارد تاجه ق ار می گی د)

(، با تاکید بو  اهریوو ب گو اری مسوابقات     1999) 6هیگام

، بیا  داشوو کوه   7در سط  و مقیا  های کان ورزشی 

ایب ناع مسابقات که به صارت فصتی در منطقه خاصوی از  

گ دد  به دلیل آنیه نیاز بوه جوذب منوابع    کشار ب گ ار می

مالی کری ی جتو ب گ اری دارند، تاثی  م بو بیشی ی ب  

                                                           

1 . Active  tourism 

2 . Passive tourism 

3 . Aminuddin 

4 . Social facilitation 

5 . Intellectual factors 

6 . Higham  

7 . Small scale sport events 

(، 2004)8(. دنیل و نارمب10ب ق اری روابط مطتاب دارند)

تحقیقات خاد اظتار داشیند که ه ننود ایوب   نی  در نیایج 

ناع مسابقات از لحاظ منبع اقیصوادی کریو  موارد تاجوه     

ق ار می گی ند، اما با ی  ب نامه ریو ی صوحی   و ارزیوابی    

مناسب جتو ب رسی و شناخو دالیل ش کو اف اد در ایب 

رویدادها ،می تااند، به عنواا  یو  تارنرنوو ثابوو موارد      

اعیقواد آنتوا نواع و ماهیوو رشویه       تاجه قو ار گی نود. بوه   

ورزشی، سب ش کو کنندگا  و وجاد فعالیو های جوانبی  

از قبیل دیدی و بازدیدهای تاریخی و هنو ی از متریو یب   

عاامتی اسو گه صنعو تاریسوم ورزشوی آمواتار را تحوو     

(،  معیقدند کوه  2004)9(. نب و زوها6تاثی  ق ار می دهد)

اطو اف شوت های   وجاد میا  هوای مناسوب و دیودنی در    

بوو رو و هرچنوویب ب خووارداری از وسووایل ارتبوواطی در    

دسی   در کنار کاالها و خودمات مناسوب سوبب جوذب     

(، نیوو  طووی 2002) 10(. نوواپیب5گ دشووگ ا  مووی شوواد)

تحقیقاتی در جتو بتباد صنعو تاریسم، گ اره ک د که 

گ دشی ی در حقیقو ف آیند بازاریابی مناسب موی باشود   

 زی و ف اهم اورد  امیانات و شو ایط  که  تبتیغات ب و  م

(. 4لذت اف اد  فاکیارهای اصتی جذب تاریسم موی باشود)  

(، در تحقیقی مشابه در ب رسوی را   200) 11نانا وهریارا 

یافوا بوه    2004کارهای اف ایش تاریشم ورزشی مسوابقات  

ایب نیی ه رسیدند که ای اد بنگا  های منطقوه ای و ارائوه   

نگا  ها می تااند تاثی  نشرگی ی تستیالت از ط یق ایب ب

(. لوذا بوا   19در جذب گ دشگ ا  ورزشوی داشویه باشوند)   

تاجه به اهریو صنعو تاریسم ورزشی بوه عنواا  منوابع    

اقیصادی جاامع و عدم تاجه کافی بوه تارنرنوو ورزشوی    

دانش ایی به عناا  ییی از جتا  های تاریسم ورزشی، در 

ورزشیار و غیو   حضار دانش ایا  انگیزش  تحقیق حاض  

                                                           

8 . Daniels and Norman 

9 . Chen and Zhou 

10 . Chapin 

11 . Nuno 
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ورزشیار تاریسم درتارنرنو های دانش ایی مارد ب رسی 

ق ار گ فیه و هاه عاط ی آنتا مارد مقایسوه قو ار گ فیوه    

 اسو.

 

 روش تحقیق

تاصی ی اسو. تعداد  –تحقیق حاض  ازناع میدانی  

104n=   دانش ای ورزشیار دخی  و پس دانشگا  های

فعال که منطقه د  کشار به عناا  تاریسم ورزشی 

درغالب تیم های دانش ایی به مسابقات دانشگا  های 

ن   از  =100nس اس  کشار اع ام شد  بادند و تعداد 

اف ادی که به عناا  تراشاگ  در تارنرو های دانش ایی 

حضار داشیند در گ و  تاریسم ورزشی غی  فعال در ایب 

 =194nتحقیق حضار داشیند. که در نتایو تعداد 

شیار و غی  ورزشیار به صارت تصادفی به دانش ای ورز

عناا  نرانه آماری ایب تحقیق انیخاب شدند. جتو 

مطالعه انگی ه ش کو ورزشیارا  تاریسم در تارنرنو 

های دانش ایی پ سشنامه خادساخیه اسی اد  گ دید. 

پ سشنامه مذکار ب  اسا  مطالعه میا   تخصصی 

ید که ( تتیه و تدویب گ د3و15و10تاریسم ورزشی) 

دارای شش خ د  مقیا  های میا  مسابقات، فاصته، ناع 

وسیته نقتیه ، طال زما  ب گ اری، می ا  ه ینه و جاذبه 

های شت ی  مسابقات می باشد. پایایی درونی ایب 

پ سشنامه در ی  مطالعه آزمایشی تاسط محقق 

(73/0α=  به دسو آمد. ب ای ت  یه و تحتیل داد  ها نی )

از آزما  کالراگ اف اسری نف و اطرینا   از اسی اد پس 

(، ازآمار تاصی ی، آزما  P>05/0از تازیع طبیعی دادها)

t 05/0در سط   ، و ض یب هربسیگی پی ساp≤  

 اسی اد  گ دید.

 

 یافته های تحقیق  نتایج و 

هدف اصتی از پیوهش حاض  ب رسی تاثی  انگی ه 

اریسم حضار تاریسم ورزشی فعال و غی  فعال ب  تاسعه ت

ورزشی می باشد. نیایج آمار تاصی ی ماید آ  باد که  

%( و میا   06/42%(، ناع وسیته نقتیه)  31/52فاصته) 

%(، متری یب انگی   جتو  52/40ب گ اری تارنرنو )

ش کو تاریسم ورزشی فعال در تارنرنو های دانش ایی 

%(،  31/48باد . اما ب ای تاریسم ورزشی غی  فعال ه ینه )

%( از اولایو 33/41%(و جاذبه های شت ی )72/42ه)فاصت

 .(1جدول ) باالت ی ب خاردارباد

 
 توزیع فراوانی  خرده مقیاس های انگیزش حضور توریسم ورزشی فعال و غیر فعال -1جدول

غیرفعال یتوریسم  ورزش توریسم ورزشی فعال  

  خرده مقیا س ها درصد فراوانی خرده مقیاس ها

%76/40 مکان تورنمنت %86/29 مکان تورنمنت   

% 31/52 فاصله %72/42 فاصله   

%06/42 نوع وسیله نقلیه %26/34 نوع وسیله نقلیه   

%59/27 طول زمان برگزاری %49/27 طول زمان برگزاری   

%52/34 هزینه %31/48 هزینه   

%14/26 جاذبه های شهری %33/41 جاذبه های شهری   

  

انگی ه حضار به من ار مقایسه خ د  مقیا  های 

اسی اد  گ دید..  tتاریسم ورزشی فعال و غی  فعال آزما  

نیایج آزما  حاکی از آ  باد که ت اوت معناداری در 

  ( و ه ینه=53/2tو  =006/0sig)  میغی های فاصته

(029/0sig=  49/2و t=بیب دوگ و  وجاد دارد ) (05/0 

p≤ اما در سای  خ د  مقیا  ها ت اوت معناداری )

 (.2( )جدول<p 05/0هد  نگ دید)مشا
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 درمقایسه خرده مقیاس های حضور بین توریسم ورزشی فعال و غیر فعال tنتایج آزمون  -2جدول

 گروه

 خرده مقیاس ها

 توریسم فعال
M (sd) 

توریسم غیر فعال   
M (sd) 

t Sig 

 069/0 64/1 85/12( 53/1) 42/13(32/1) مکان تورنمنت

 006/0 *53/2 59/11( 52/1) 63/14( 41/2) فاصله

 002/0  73/2 28/13(47/1) 84/15( 67/1) نوع وسیله نقلیه

 094/0 84/1 84/12( 53/1) 26/13( 71/1) طول زمان برگزاری

 029/0 *49/2 76/11( 16/2) 65/15( 46/1) هزینه

 *≥p 05/0 سطح معناداری

 

به من ارتعییب می ا  هربسیگی بیب خ د  مقیا   

های انگی ه با ش کو در تارنرنو های دانش ایی آزما  

پی سا  اسی اد  گ دید. نیایج آزما  نشا  داد که 

 21/0(، ه ینه )= r 26/0هربسیگی باالیی بیب فاصته )

r= ( ناع وسیته نقتیه )17/0 r = و میا  تارنرنو )

(11/0 r =با می ا  ح ) ضار تاریسم های ورزشی  فعال در

 (.3تارنرنو های دانش ایی وجاد دارد) جدول

 

 . رابطه بین انگیزش توریسم ورزشی فعال و غیر فعال و شرکت در تورنمنت های دانشجویی 3جدول

 خرده مقیاس های انگیزش

 

ت
من

ورن
ن ت

کا
 م

له
ص

فا
 

یه
قل

ه ن
یل

س
 و

وع
 ن

ی
زار

رگ
ن ب

ما
ل ز

طو
 

نه
زی

 ه

ی
هر

ش
ی 

ها
ه 

ذب
جا

 

رکت در تورنمنت هاش   11/0*  26/0*  17/0*  084/0  21/0*  081/0  

 *≥05/0p سطح معناداری

 

 نتیجه گیریبحث و 

ب رسی و شناخو را  کارهای اف ایش منافع اقیصادی 

و ف هنگی ناشی از تاریسم ورزشی به صارت گسی د  ای 

در نند سال اخی  مارد تاجه کارشناسا  و میخصصا  

ج تحقیقات ان ام شد  در کشارهایی ق ار گ فیه اسو. نیای

که تاریسم ورزشی به عناا  ییی از منابع اصتی در آمد 

شاد، بیانگ  آ  اسو که ب نامه  زایی آنتا محساب می

ری ی مناسب در زمینه شناسایی عالقه مندی های 

گ دشگ ا  از قبیل جاذبه های تاریسیی، تستیالت 

  بس ایی در رفاهی، سط  مسابقات و تبتیغات مناسب تاثی

(. 3و12جذب تاریسم از ط یق رویدادهای ورزشی دارد)

ییی از متری یب جتا  های تاریسم ورزشی بحث بازاریابی 

به  1باشد. اگ  نه بیشی  تاجه مدی ا  تاریسم می

ویدادهای ورزه بیب الرتتی معطاف شد  اسو، به ن   ر

می رسد که ب گ اری مسابقات ورزشی در مقیا  کانیی  

د بسی  و ت  به مناسبی در ایب زمینه  را ف اهم بیاان

(.  لذا در تحقیق حاض  شناسایی عاامل ماث  ب  8نراید)

اف ایش انگی ه  ش کو تاریسم ورزشی فعال و تاریسم 

ورزشی غی  فعال در تارنرنو های دانش ایی  و نقش ا  

در تاسعه صنعو تاریسم ورزشی مارد مطالعه ق ار گ فیه 

 31/52قیق حاض  نشا  داد که فاصته) اسو.  نیایج تح

%( و میا  ب گ اری تارنرنو  06/42%(، ناع وسیته نقتیه) 

%( متی یب فاکیارهای مارد ن   تاریسم ورزشی  52/40)

                                                           

1 . Tourism  
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فعال جتو ش کو در تارنرنو های دانش ایی  می باشد 

( هم 2004( و گ اتا )2008که با نیایج تحقیقات آمینا)

ریسم ورزشی غی  فعال که در (. اما تا3و8خاانی داشو)

تحقیق حاض  شامل گ وهی از اف اد می شد که با اهداف 

ثانایه در رویدادهای ورزشی ش کو داشیند، ه ینه 

%(و جاذبه های شت ی 72/42%(،  فاصته)31/48)

%( را عامل اصتی ش کو در رویدادهای ورزشی 33/41)

مع فی ک دند که با یافیه های تحقیقات  نب و 

(، که اظتار داشیند 2004)2( و دنیل و نارمب2004)1زوها

وجاد جاذبه های تاریخی و ف هنگی در کنار ب خارداری از 

امیانات رفاهی مناسب  و خدمات با کی یو  سبب جذب 

(. ه نند ه ینه 5و6گ دشگ ا  می شاد، هرخاانی داشو)

های مساف ت و ش کو در تارنرنو های ورزشی دلیل 

اف اد در سایدادهای ورزشی  اصتی عدم حضار خیتی از

می باشد، اما در تحقیق حاض  میغی  ه ینه به عناا  

فاکیار اصتی حضار دانش ایا  در تارنرنو های ورزشی 

مارد تاجه و تاکید دانش ایا  ق ار نگ فو. به ن   می 

رسد که تامیب بادجه ش کو در مسابقات از ط یق 

ی کی که دانشگا  ها دلیل اصتی ایب ام  باشد در صارت

تاریسم های غی  ورزشیار که تراشای رویداداهای ورزشی 

به عناا  اهداف ثانای مارد تاجه آنتا می باشد، میغی  

% ( را عامل متری در تاریسم ورزشی 31/48ه ینه را )

می دانسیند. بناب ایب پیشنتاد می شاد که مع فی جاذبه 

های شت ی از قبیل اماکب تاریخی، اماکب زیارتی و 

هنگی در کنار مناطق طبیعی از ط یق تبتیغات مناسب ف 

ییی از را  کار های اصتی جتو جذب تاریسم ورزشی می 

باشد نیایج آزما  پی سا  نی  ماید آ  باد که رابطه 

مسیقیری بیب می ا  ه ینه و حضار در تارنرنو های 

(، نی  2004)3(. نب و زوها=r 21/0ورزشی وجاد دارد) 

                                                           

1 . Chen and Zhou 

2 . Daniels and Norman 

3 . Chen and Zhou 

خاد اظتار داشیند که  وجاد میا  در نیایج تحقیقات 

های مناسب و دیدنی در اط اف شت های ب رو و 

هرچنیب ب خارداری از وسایل ارتباطی در دسی   در 

کنار کاالها و خدمات مناسب سبب جذب گ دشگ ا  می 

(. بناب ایب عنص  بازاریابی می تااند به عناا  4شاد) 

یابی ها از فاکیارمشی ک بازاریابی ورزشی با سای  بازار

قبیل بازاریابی ت اری یا بازاریابی آمازشی مارد تاجه ق ار 

لذا مدیو کارای تاریسم مبینی ب  نیازسن ی  .(3گی د)

سای  اف اد از قبیل تراشاگ ا  ، خب نگارا ، حامیا  مالی و 

تاج ا  کاالی ورزشی در کنار نیاز سن ی تاریسم های 

(. 3و16می باشد) ورزشی فعال )ورزشیارا  و کادر م بیا (

(، معیقد اسو که انیخاب زما  مناسب جتو 2003)4گی 

ب گ اری مسابقات ورزشی تاثی  زیادی ب  جذب تاریسم 

دارد. مدی ا  تاریسم ورزشی می تاانند با طبقه بندی 

رویدادهای ورزشی در دو گ و  مسابقات داخل سالب و 

و مسابقات در هاای آزاد، با تاجه به ش ایط جغ افیایی 

جای  از ط یق انیخاب زما  مناسب صنعو تاریسم را 

(.  در تحقیق حاض میغی  فاصته ییی دیگ  از 9رونق دهند)

عاامل تاسعه تاریسم ورزشی  باد که مارد ب رسی ق ار 

گ فو. یافیه های تحقیق حاکی از وجاد رابطه باال بیب 

فاصته و ش کو دانش ایا  به عناا  تاریسم ورزشی باد) 

26/0 r = که تحقیقاتی مشابه در زمینه میغی  فاصته )

 یافو نشد. 

لذا با تاجه به تحاالت اقیصادی ان ام شد  در حیطه 

ورزه و بایی  ورزه ح فه ای و تارنرنو های بیب الرتتی 

تاریسم ورزشی، به عناا  ییی   در نند دهه اخی  پدید 

از اسی اتیی های تاسعه  اقیصادی جاامع مارد تاجه 

ار گ فیه اسو. در ایب راسیا تارنرنو های خاصی ق 

دانش ایی که به صارت متی و بیب الرتتی در قالب 

الرپیادهای جتانی ب گ ار می شاد، به صارت گسی د  ای  

                                                           

4 . Getz 
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به عناا  ییی از جتا  های تاریسم مط ح می باشد. با 

تاجه به در آمدهای ناشی از  ب گ اری رویدادهای ورزشی، 

اند به عناا  فاکیارمشی ک بازاریابی عنص  بازاریابی می تا

ورزشی با سای  بازاریابی ها از قبیل بازاریابی ت اری یا 

بازاریابی آمازشی مارد تاجه ق ار گی د. لذا مدیو کارای 

تاریسم مبینی ب  نیازسن ی سای  اف اد از قبیل تراشاگ ا  

، خب نگارا ، حامیا  مالی و تاج ا  کاالی ورزشی  می 

ط ق  تبتیغات ب و  م زی و ف اهم اورد   باشد که از

تاا   صنعو امیانات و ش ایط لذت ش کو کنندگا ، می

 تاریسم ورزشی را رونق بخشید.
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