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چکیده
.رزشی استدر زمینۀ گردشگري وهدهندهدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و سوق:هدف
نمونۀ آماري . پیمایشی است و به صورت میدانی انجام گرفته است-تحقیق حاضر، توصیفی:شناسیروش

آوري اطالعات از براي جمع. کننده در مسابقات تیم ملی فوتبال بودندرکتنفر از گردشگران ش319تحقیق 
پرسشنامۀ ویمبلدون استفاده شد که روایی آن به وسیلۀ ده نفر از استادان دانشگاه گیالن و ده نفر از 

86/0کارشناسان گردشگري مورد تأیید قرار گرفت و میزان اعتبار آن نیز قبالً به روش آلفاي کرونباخ 
) ≥05/0p(داري اي در سطح معنیهاي تحقیق با استفاده از آزمون توزیع دو جملهیافته. حاسبه شده بودم

.تجزیه و تحلیل شدند
ترین مهم) دهندهعوامل سوق(هاي تحقیق نشان داد که اجتماعی شدن، آرامش و سرگرمی یافته:هایافته

ترین عوامل براي عدم حضور مهم) وامل بازدارندهع(و شخصی عوامل براي حضور گردشگران و مشکالت مالی 
.شودکننده در مسابقات فوتبال محسوب میدر رویدادهاي ورزشی از دیدگاه گردشگران شرکت

ها در آنحضور ازعوامل بازدارنده وحضور گردشگران ورزشی بهدهنده عوامل سوقبا توجه به : گیرينتیجه
ها هاي آنراي افزایش حضور گردشگران در رویدادهاي ورزشی انگیزهشود بپیشنهاد میرویدادهاي ورزشی،

هاي همچنین هزینههاي رویداد صورت گیرد؛ جاذبهدربارةرسانی دقیقی به خوبی شناسایی شود و اطالع
.مالی، مشکالت ایمنی و سالمتی به حداقل ممکن برسد

.رویداد ورزشی، بازدارندهعوامل ، دهندهعوامل سوق، گردشگري ورزشی:کلیديهايواژه
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مهمقد
استورزشیرویدادهايومسابقاتکندمیجلبخودبهراگردشگرانتوجهکهرویدادهاییازیکی
ازکیی،حاضرحالدر. شودمیبرگزارکشورمختلفنقاطازوورزشیمختلفهايتیمشرکتباکه

ــهدغد ــايغ ــانیبازاره ــازمانواب ــدگانس ــدادهايدهن ــاالورزشــی،روی ــردنب ــزانب ــتقبالمی اس
ثیرگـذار أتهـا آنحضـور بـر کهاستعواملیوعللشناساییطریقازتماشاگرانوبازدیدکنندگان

رویـداد کیـ درحضـور بـراي گردشگرانمیلوقصدبرکهداردوجودمختلفیعواملوعلل. است
موجـود موانعو1هابازدارندهکهانددادهنشانتحقیقاتازبسیاريهمچنین.استذارثیرگأتورزشی

ومسـافرت بههاآنتمایلبرها،محدودیتازگردشگرانادراكچگونگینیزوگردشگرانراهسربر
بازاریابـان مشـکل ،رواز ایـن ). 2،2003کـیم و چالیـپ  (گـذارد أثیر مـی ترویدادکیدرهاآنحضور

میـزان بتواننـد هـا آنرويگـذاري سـرمایه بـا کـه اسـت هـایی روششناساییورزشی،ویدادهاير
و) بازدارنـده عوامـل شناسـایی مستلزم(دهند کاهشراگردشگرانحضوربرموجودهايمحدودیت

شناسـایی مسـتلزم (کننـد تبـدیل آندرحضـور ومسـافرت بهرارویدادبهعالقههمچنین بتوانند
).دهندهسوقعوامل
نبوددلیلبه-رویدادهاي ورزشیبهگردشگرانجلبدرثرمؤعواملبودنناشناختهبهتوجهبا

جلـب بـراي ابییـ بازاروریـزي برنامـه درروپـیش مشـکالت ازکـی ی-زمینهایندرویژهمطالعات
صـورت مطالعـات . اسـت عوامـل ایـن بررسیاخص،طوربهورزشیگردشگرواعمطوربهگردشگر

ورزشـی رویـدادهاي درگردشـگران حضـور بـر ثرؤمعواملدرزیاديتنوعکهدهدمینشانگرفته
و بـودن جالـب وجدیـد آرامـش، مردمـی، روابـط افزایششخصیت،دانش،رویداد،جذابیتمانند(

بـارة  در).2001، 3کنـاث و همکـاران  (دارد وجود)مالیوسالمتیامنیتی،هايمحدودیتهمچنین
دیگـر عوامـل  ورویـدادها سـازماندهی مالی،حامیانۀزمیندرزیاديتحقیقاتورزشی،يرویدادها

بهتوجهبابنابراین،استشدهتوجهتماشاگرانوگردشگراننقشبهکمترولیاست،گرفتهصورت
گردشـگران مختلفنیازهايارضاياساسبر،رویداديهربهگردشگرجلببرايریزيبرنامهاینکه

ریـزي برنامهوطرحوشودشناساییگردشگرانةدهندسوقعواملکهدارداهمیتگیرد،یمصورت
درمهمـی نیـاز پـیش گردشـگران دهنـدة سـوق عوامـل شناسایی. گیردصورتآناساسبررویداد

متوجهنمحقّقادیگرطرفاز. )2007، 4اسمیت(استرویدادهر بههاآنتوجهجلببرايابییبازار
بایـد کنند،میحسرویدادکیدرشرکتبرايبیشتريهايمحدودیتکهافراديموردرداندشده

.شودانجامبیشتريتحقیقات

1. Deterrents
2. Kim & Chalip
3. Kynneth et al
4. Smith
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ورزشی خیلیگردشگريدردخیلهايشرکتمدیرانوسسانؤممالکان،شکبدون
ییشناسا).2007، 1اتاونگر و همکاران(بدانندراخودکنندگانمصرفهايانگیزهتامندندهعالق

ناشی ازدرآمدزیرااست،ورزشیبازاریابانبرايیممهۀمسئلتماشاگرانرفتاربرعوامل مؤثر
برثرمؤعواملاگر. استايحرفههايورزشبرايمهمیدرآمدمنبع،هابازيدرتماشاگرانحضور
بازاربرايريبیشتثرمؤراهبردهايبودخواهندقادرورزشیبازاریابانشود،روشنتماشاگررفتار
گردشگرانمهم براي حضور یا عدم حضورعواملومختلفهايراهبررسی.کنندتبیینخودهدف

شروعبرايالزمگاماولینها،آنازکیهراولویتترتیبواهمیتمیزانوورزشیدر رویدادهاي
. استورزشیهايرویداددرورزشیگردشگرانحضورمیزانبردنباالبراينمدووعلمیفعالیت

ومسابقاتدهندگانسازمانوریزانبرنامهکهکردخواهدکمکحاضرپژوهشیهايافتهی
وبشناسندراگردشگرانوتماشاگرانجلببرثرؤمعوامل،المللیبینوداخلیورزشیهايرویداد

دوهربهیراخهايسالدرورزشیگردشگريفراوانرشد. کنندتالشهاآنتعدادافزایشبراي
تمرکزبا توجه به اینکه. استشدهدادهنسبتتجاريهايفعالیتمیزاندررشدوتقاضارشدعامل

فراهمرازیاديهايفرصتگردشگرينوعاینۀتوسعاست،ورزشیگردشگريبرتحقیقاین
از.استبودهسفرسریعرشدبراياولیهدلیلکی،ورزشتماشايبرايگردشگرانتعداد. کندمی

فوایدآوردنبه دستبرايورزشیرویدادهايبازاریابیوتوسعهورزشی،گردشگريمقصد،منظر
از. استورزشیرویدادکیدرشرکتایدیدنهدفکننده،مصرفبراي. استاقتصاديواجتماعی

کردنجلببرايبازارهدفچندینازکییفقطاستممکنگردشگررویداد،دهندگانسازماندید
.باشد

باراویمبلدونتنیسمسابقاتبراي حضور درعواملترینمهم) 2007(همکارانواتاونگر
میزبان (مقصدسرگرمی،طرفدار،ةانگیز: کردنداعالمشرحبدیناولویتواهمیتۀدرجبهتوجه

. فاییخودشکوونفسۀ اعتماد بهتوسعتازگی،رهایی،شدن،اجتماعیتجربه،آرامش،،)رویداد
. شدندذکررویدادایندرشرکتبرايبازدارندهعواملازمالیمسائلوسالمتیوامنیتهمچنین

رانیوزلندازخارجمسابقاتدرحضوربرايطرفدارانسفرعالیقوهاانگیزش)2006(2بیسبریت
مثبتسطح: استشرحبدینهاآناولویتترتیبواهمیتکهرسیدنتایجیبهوکردبررسی

هویتدادننشانخانوادگی،عالیقوابستگی،براينیازروزانه،زندگیازشدندوربرانگیختگی،
او .رویدادهايجذابیتومقصدهايجذابیتنفس،عزتافزایشایعالقهموردتیمازحمایتملی،

مالیهايتمحدودیوامنیتایسالمتیهايمحدودیترا) هامحدودیت(بازدارندهعواملهمچنین

1. Ottevanger et al
2. Breitbath
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نیوزلندازخارجبهخودسفربرايموانعیراهاآنطرفدارانکهبودندعواملیترینمهمکهکردذکر
.دانستندمی

عالیقورزشی، رویدادگردشگرانکهدریافتند،)2005(1فانکواستیگهمچونمحققانی
وتازگیآرامش،راجویی،ماجمنزلت،واعتبارشدن،اجتماعیدانش،تهییج،رهایی،همچونخاصی

جنوبی،ةکرزنانبسکتباللیگی رويتحقیقدر) 2004(2کیمولوج.کنندمیجستجورااکتشاف
جنوبیةکرزنانبسکتبالتماشاگرانحضوربرگذاریرتأثاجتماعیعاملترینمهمکهکردندگزارش
باتنهاگردشگريورزشودرشرکتکهدهدمرور تحقیقات نشان می.استبودهسرگرمیارزش

تصمیمکهدارندوجودعواملاززیاديتعدادزیاداحتمالبهوشودنمیتحریکخاصةانگیزکی
عواملاینازتعداديایکیاغلب. دهندمیقرارثیرتأتحتراورزشیرویدادهايدرشرکتوسفر

مقیاسدرورزشیگردشگريدربارةاندکیتجربیتحقیقاتاین،برعالوه. دارندبیشتريثیرأت
بیشتر.شوندمیانجامايمنطقهنواحیدررویدادهاکههنگامیخصوصاًاست؛شدهانجاممحدود

است،جهانیجاموالمپیکهايبازيهمچونشاخصرویدادهايبهمربوطگرفتهانجامتحقیقات
ایجادوزمینهایندرکنونیدانشۀتوسعموجب، ورزشیگردشگريمطالعاتگسترشبنابراین

با هاآنبیشترارتباطهمچنینوگردشگريمربوط بههايسازمانمیانيجدیدمشارکت
خواهدورزشیگردشگرانمورددربیشترآگاهیودركبرايورزشیرویدادهايدهندگانسازمان

.شد

پژوهششناسی روش
محقق عوامل . استشدهجامانی دانیمشکلبهکهاستی شیمایپ-یفیتوصنوعازحاضرقیتحق

را فوتبالمسابقاتدرکنندهشرکتگردشگراندگاهیدازی ورزشدهندة گردشگري و سوقبازدارنده
هاي تیم جامعۀآماري این تحقیق شامل گردشگرانی است که براي تماشاي بازي.کرده استفیتوص

هاي بازي(زادي برگزار شد که در ورزشگاه آ-آفریقاي جنوبی2010راهیابی به جام جهانی -ملی 
ء جامعه تحقیق و تماشاگرانی جزحضور داشتند) امارات- عربستان و ایران- جنوبی، ایرانةکر-ایران

ه تا بتوان با توجه بکردندها ساعت وقت خود را صرف تماشاي بازي24دند که حداقل محسوب ش
319تحقیق را ۀنمون. ب آوردآماري این تحقیق به حساۀجامعها را جزءتعریف گردشگر ورزشی آن

کننده در مسابقات فوتبال تیم ملی تشکیل دادند که به دلیل زیاد بودن نفر از گردشگران شرکت
ۀهمضمناً. به صورت تصادفی هدفدار انتخاب شدند) نفر319(تحقیقۀتعداد گردشگران، نمون

.ویمبلدون استفاده شدۀرسشنامآوري اطالعات در این تحقیق از پبراي جمع. ها مرد بودندآزمودنی

1. Eastgate & Funk
2. Lough & Kim
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براي بررسی ،در مسابقات تنیس ویمبلدون2007بار اتاونگر در سال براي اولینرا این پرسشنامه 
اولیه ۀپرسشنام. بوددادههاي حضور گردشگران ورزشی در این مسابقات مورد استفاده قرار انگیزه

گردشگران به رویدادهاي ة و بازدارنددهنده سوقهاي دموگرافیک و عواملشامل دو بخش ویژگی
از کارشناسان ده نفردانشگاه گیالن و استاداناز ده نفرورزشی بود که پس از ترجمه در اختیار 

. یید قرار گرفتی مورد تأروایی پرسشنامه با تغییرات اندکوداده شدگردشگري استان گیالن قرار 
ازهادادهفیتوصي برا. محاسبه شده بود86/0اخ میزان اعتبار پرسشنامه نیز به روش آلفاي کرونب

گردشگران به رویدادهاي ة دهنده و بازدارندسوقعواملی بررسي براوی فیتوصآماري هاروش
رنوف، ازیاسم- کلموگرافآزمونازاستفادهباهادادهبودن توزیعی عیطبی بررسازپس،ورزشی
ي آماراتیعمل. شداستفاده≥05/0pيداریمعنحسطدري ادوجملهعیتوزکیرپارامتریغآزمون

.گرفتانجام16نسخه SPSSافزارنرمکمکبه

پژوهشيهایافته
سال15-25ی سنۀدامندرقیتحقنیاي هایآزمودنشتریبکهدهدیمنشانقیتحقي هایافته

درصدپنجاهازشیبی لیتحصمدركبودند،مجردهایآزمودندرصد9/64.بودند) 2/60(
درآمد.داشتندسانسیلازباالتری لیتحصمدركگردشگراندرصدپنجتنهاوبودپلمیدگردشگران

) 6/32(تومانهزار300ازکمترو) 4/30(درآمدبدونۀطبقدودرزینگردشگرانشتریبۀماهان
.)1جدول (داشتقرار

تحقیقۀهاي دموگرافیک نمونویژگی.1جدول 
درصد فراوانی زیع بر اساس درآمد ماهانهتو درصد فراوانی توزیع بر اساس مدرك تحصیلی

4/30 97 بدون درآمد 5/17 56 زیر دیپلم
6/32 104 هزار تومان300کمتر از  1/51 163 دیپلم
5/19 62 هزار تومان400تا 300 6/11 37 فوق دیپلم

10 32 هزار تومان700تا 400 8/14 47 لیسانس
5/7 24 هزار تومان700از بیشتر 5 16 باالتر از لیسانس

100 319 جمع 100 319 جمع
توزیع بر اساس وضعیت تأهل توزیع بر اساس سن

9/64 207 مجرد 2/60 192 25-15
1/35 112 متأهل 4/25 81 35-25

100 319 جمع 9/6 22 45-35
5/7 24 به باال45

100 319 جمع
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) ≥05/0p(داري در سطح معنیاي جملهآزمون غیرپارامتریک توزیع دوها ازبراي آزمون فرضیه
.ارائه شده است3و 2ها در جداول نتایج حاصل از آنکهشداستفاده

دهندهنتایج آماري مربوط به عوامل سوق.2جدول 
NObservedطبقهعنوان PropTest PropSig

رهایی از استرس
22871/0ثیرگذارأتگروه یک

5/0001/0 9129/0گذارثیرأتغیرگروه دو
3191جمع

آرامش
28288/0گذارثیرأتگروه یک

5/0001/0 3712/0ثیرگذارأتغیرگروه دو
3191جمع

خودشناسی
10333/0ثیرگذارأتگروه یک

05/0001/0 21667/0ثیرگذارأتغیرگروه دو
3191جمع

سرگرمی
26583/0ثیرگذارأتگروه یک

5/0001/0 5417/0ثیرگذارأتغیرگروه دو
3191جمع

اجتماعی شدن
29090/0ثیرگذارأتگروه یک

5/0001/0 2910/0ثیرگذارأغیرتگروه دو
3191جمع

.استمعنی دار) ≥05/0p(در سطح * 

بازدارندهنتایج آماري مربوط به عوامل .3جدول 
NObservedطبقهعنوان PropTest PropSig

خطرات و مشکالت 
مالی

25881/0ثیرگذارأتگروه یک
5/0001/0 6119/0ثیرگذارأغیرتگروه دو

3191جمع

رقابت
12940/0ثیرگذارأتگروه یک

5/0001/0 19060/0ثیرگذارأغیرتگروه دو
3191جمع

ت شخصیمشکال
23774/0ثیرگذارأتگروه یک

5/0001/0 8226/0ثیرگذارأغیرتگروه دو
3191جمع

.استمعنی دار) ≥05/0p(در سطح * 
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گیريبحث و نتیجه
دگاهیـ دازی ورزشـ ري گردشـگ ةدهنـد و سـوق هدف مهم ایـن پـژوهش بررسـی عوامـل بازدارنـده     

سـوق دهنـده  نتایج تحقیق نشان داد کـه عوامـل   . وتبال بودفمسابقاتدرکنندهشرکتگردشگران
ـ  عوامل تأ)اجتماعی شدن، آرامش، سرگرمی و رهایی از استرس( بـراي حضـور در   یثیرگـذار و مهم

عوامـل  ) الت مـالی و مشـکالت شخصـی   خطـرات و مشـک  (عوامل بازدارنـده و رویداد ورزشی بودند
ـ تأ همچنـین عامـل   .رفتنـد بـه شـمار مـی   رزشـی  بـراي عـدم حضـور در رویـداد و    یثیرگذار و مهم

يثیرگـذار عوامـل مهـم و تأ  ) عوامل بازدارنـده از(و عامل رقابت )دهندهسوقعوامل از (خودشناسی 
.براي حضور یا عدم حضور در رویداد ورزشی شناخته نشدند

حضور در رویدادهاي ورزشی ترغیب بهترین عاملی بود که گردشگران را اجتماعی شدن مهم
براي حضور در یثیرگذار مهمأنتایج تحقیق نشان داد که عامل اجتماعی شدن عامل ت. کردمی

از نظر گردشگران ورزشی با حضور در رویدادهاي ورزشی این فرصت رویدادهاي ورزشی است زیرا
ن جدیدي براي خود بیابند، و دوستاکنندآید که با افراد جدیدي مالقات ها پیش میبراي آن

شود که با نتایج ها فراهم میهاي دیگر براي آنهمچنین فرصت آشنایی با افرادي از فرهنگ
1همچنین وید و بال.همخوانی دارد) 2005(و استیگ و فانک) 2007(مطالعات اتاونگر و همکاران 

بیانعنوان یک عامل خیلی مهم فرصت لذت بردن از ورزش مورد عالقه با سایر افراد را به ) 2004(
گردشگران تمایل دارند که با حضور در رویدادهاي ورزشی با افراد جدیدي مالقات در واقع. اندکرده
کنندگان در شرکتبیشتر. لذت ببرندبه همراه این افراد از ورزش مورد عالقه خودو همچنین کنند

رویدادهاي ورزشی به آرامش دست یابند که این تحقیق اظهار داشتند که دوست دارند با حضور در 
کنندگان در رویدادهاي که بیان داشتند بسیاري از شرکت) 2007(اتاونگر و همکارانۀبا مطالع

آرامش موجود در یک رویداد ورزشی را دلیل ،بندي و غیرهورزشی با وجود ازدحام، شلوغی، صف
، )2005(و همکاران2فیلیپ. بقت دارددانند، مطااصلی خود براي حضور در رویداد ورزشی می

نیز در مطالعات خود عامل آرامش را یکی از عوامل ) 2000(4و همکارانو فانک) 2008(3ویلیامز
کنندگان در بیشتر شرکت. ثیرگذار براي حضور گردشگران در رویدادهاي ورزشی ذکر کردندأت

موقت از محل ک رویداد ورزشی به طور مسابقات و رویدادهاي ورزشی تمایل دارند که با حضور در ی
،و به آرامش برسندکنندفضاي جدیدي را تجربه شوند،خود دور ةل کاري و روزمرزندگی و مسائ

.گرددباشد میسر میآنان نیز میۀآرامشی که با حضور در یک رویداد ورزشی که عالقه و خواست

1. Weed & Bull
2. Philip et al
3. Williams
4. Funk et al
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. عامل سرگرمی است،دهاي ورزشیثیرگذار بعدي براي حضور گردشگران در رویداأعامل مهم ت
هاي اطراف یک رویداد ورزشی حتی خیلی بیان داشتند که جشن) 2007(اتاونگر و همکاران

هاي کرده است که اهمیت جشنبیان ) 2001(1همچنین گرین. باشنداز فضاي رویداد میترمهم
کند تا شاد باشند و اهم میاطراف رویداد به این دلیل است که براي حاضران در رویداد فرصتی را فر

اند نیز در مطالعه خود بیان کرده) 2004(لوچ و کیم. هاي میزبان بیشتر آشنا شوندفرهنگبا خرده
ة جنوبی عامل ثیرگذار بر حضور تماشاگران بسکتبال زنان کرترین عامل اجتماعی تأمهمکه 

.سرگرمی بوده است
هاي خاصی براي کشورمان مراسم و جشنبه هنگام برگزاري رویدادهاي ورزشی درالبته

شود و تنها به پخش موسیقی و تصاویر ورزشی اکتفا کنندگان در رویداد ترتیب داده نمیشرکت
بنابراین به برگزارکنندگان و . کنندنمیاستقبال از آنکنندگان چندان شرکتکه شود می

ها و ر رویدادهاي ورزشی جشنشود که در کناپیشنهاد می،دهندگان رویدادهاي ورزشیسازمان
.ی را ترتیب دهندمراسم

براي یثیرگذار و مهمأعوامل ت) خطرات و مشکالت مالی و مشکالت شخصی(عوامل بازدارنده
رویداد وجود حضور در قوي براي اياگرچه ممکن است جاذبه.عدم حضور در رویداد ورزشی بودند

توانند با اینکه عوامل بازدارنده میخصوصاًمد نیست، اما تضمینی براي حضور در رویدا،داشته باشد
خود ۀدر مطالع) 2004(کیم و چالیپ. ثیر قرار دهندأتري حضور در رویداد را تحت تاحتمال قوي

. منفی بیان کردندتأثیرگذار مهم و ةهاي مالی باال را به عنوان یک عامل بازدارندخطرات و هزینه
هاي مالی باال و خطرات آنان را د حاضر بودند اظهار داشتند که هزینهبیشتر گردشگرانی که در رویدا

عامل مشکالت شخصی شامل نبود امکانات سفر و . دارداز حضور در رویدادهاي ورزشی باز می
منفی هستند که احتمال حضور در تأثیرگذار عوامل بازدارنده و از مند و همسفر هدوستان عالق

دیگر در این بخش عامل رقابت بود، در اینجا ةعامل بازدارند. هنددرویداد ورزشی را کاهش می
به کنندگان در پاسخ شرکت. مورد نظر استاي نسبت به دیدن رقابت از نزدیک رقابت پخش رسانه

ال اظهار داشتند که حضور در محل برگزاري رویداد نسبت به تماشاي آن از طریق تلویزیون ؤاین س
عامل مهمی براي عدم حضور در اي راپخش رسانهي دارد و بنابراین جذابیت و لذت خیلی بیشتر

اند که خود بیان کردهۀنیز در مطالع) 2007(اتاونگر و همکاران. دانستندرویداد نمی
که تماشاي رویداد از تلویزیون با حضور در محل نندگان در رویدادهاي ورزشی معتقدند کشرکت

واقعی رویداد خیلی بهتر از تماشاي ۀن اظهار داشتند که تجربرویداد قابل مقایسه نیست و همچنی
و )2000(2، گیلبرت و هادسون)2003(و چلیپ کیم . رویداد از طریق تلویزیون در منزل است

1. Green
2. Gilbert & Hudson
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هاي امنیتی، سالمتی، مالی و موانع اند که عوامل بازدارنده و محدودیتاشاره کرده)2002(1براز
ها به ها، بر تمایل آننیز چگونگی ادراك گردشگران از محدودیتموجود بر سر راه گردشگران و 

خود ۀنیز در مطالع) 2006(بریت بیس. استتأثیرگذار ها در یک رویداد مسافرت و حضور آن
ترین هاي مالی ذکر کرد که مهمهاي سالمتی یا امنیتی و محدودیتعوامل بازدارنده را محدودیت

.کردندر رویدادهاي ورزشی ذکر میها را موانعی براي شرکت دآن،عواملی بودند که طرفداران
نسبت به ) أعوامل مرتبط با مبد(دور شدن از محیط کنونی ۀبنابراین گردشگران بیشتر به وسیل

همچنین . شوندجذب رویدادهاي ورزشی می) عوامل مرتبط با مقصد(هاي مقصد و رویداد جذابیت
براي سفر شود؛ به هرحال براي مسافرت شناخته مییرت دلیلکه یک عامل منفرد به ندگفتباید 

از یبیشتر افراد با ترکیبالبته . تعدادي از عوامل، شاید نسبت به عوامل دیگر برتري داشته باشند
) 2004(2این رابینسون و گامونعالوه بر. شودیک عامل برتر میاساساًاماروند، عوامل به سفر می

طور مستقل عمل کنند، بلکه اغلب ترکیبی عمل توانند بهوامل انگیزشی نمیکنند که عاظهار می
به هر حال بعضی از عوامل خاص ورزش هستند مثل رقابت، میل به برنده شدن و فرصتی . کنندمی

همچنین باید ).2004وید و بال، (خاصۀبراي شریک شدن با سایر افراد و سهم بردن از یک عالق
تمایل دارند در رویدادهاي )عوامل بازدارنده(وجود مشکالت مالی و شخصیکه گردشگران باگفت

از طرف دیگر گردشگري ورزشی یک بازار هدف . )دهندهبرتري عوامل سوق(ورزشی حضور یابند
رویداد باید ةبرگزارکنندۀخوب است و به منظور به حداکثر رساندن منافع براي شهر میزبان، کمیت

اي ارتباط نزدیکی داشته باشد تا به طور مناسبی به گري محلی و منطقههاي گردشبا سازمان
براي . ها را براي حضور در رویدادها ترغیب نمایندرسانی شود و از این طریق آنگردشگران اطالع

و هیجان کنندها تمرکز دهندگان رویداد ورزشی باید بر بازاریابی بازيرسیدن به این هدف سازمان
ۀگذارند، مسئلعواملی که بر رفتار تماشاگران اثر می. نمایندادهاي ورزشی را تجربه ورزش یا روید

حضور در مسابقات یک منبع ناشی ازبراي بازاریابان رویدادهاي ورزشی است، زیرا درآمد یمهم
ثر بر رفتار مصرف تماشاگران روشن شود، ؤاگر عوامل م. اي استهاي حرفهبراي ورزشیدرآمد مهم

. ثر بیشتري براي بازار هدف خود ایجاد کنندؤمراهبردهاياریابان ورزشی قادر خواهند بود باز
ۀ توانند جاذبمیشهر میزبانهمچنین اشخاص مسئول براي بازاریابی رویدادهاي ورزشی و 

هاي اي از پیشنهادات جذاب و متنوع مثل معرفی جاذبهمجموعهۀرا به وسیلمحصوالت خود
بیشتر کنند و خدمات و تسهیالت، اسکان مناسب و ارزان و غیره ۀزبان، ارائگردشگري شهر می
.نمایندزیادي را جلب ةبازدیدکنندگان بالقو

1. Braz
2. Robinson & Gammon
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هاي شود که براي افزایش حضور گردشگران در رویدادهاي ورزشی انگیزهدر پایان پیشنهاد می
رویداد و مقصد صورت گیرد؛ هايجاذبهدربارةرسانی دقیقی ها به خوبی شناسایی شود و اطالعآن

به برگزارکنندگان و . هاي مالی، مشکالت ایمنی و سالمتی به حداقل ممکن برسدهمچنین هزینه
،شود که در کنار رویدادهاي ورزشیدهندگان رویدادهاي ورزشی نیز پیشنهاد میسازمان
ن سازمان ئوالهایی متناسب با فرهنگ شهر میزبان رویداد برگزار کنند و در نهایت مسجشن

هاي ورزشی ارتباط و تعامل خوبی برقرار نمایند تا به هنگام ها و فدراسیونگردشگري باید با سازمان
.گردشگران ورزشی بیشتري در رویدادهاي ورزشی شرکت کنند،برگزاري رویدادهاي ورزشی
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate motivationg and deterring
factors of tourism in sport events.
Methodology: The research method was a descriptive and survey type. The
sample of the study included 319 tourists of national football team matches. The
data were collected using the Wimbledon questionnaire. The validity of this
questionnaire was approved by 10 professors of Guilan university and 10
experts in tourism. It had a previously proven reliability of 86% using the
Chronbach's Alpha. The research data were analyzed by Binomial tests
(p≤0.05).
Results: The findings indicated that socialization, entertainment and relaxation
(push factors) were the most effective factors in tourists’ attendance in sport
events from the tourist and fans point of view. Personal problems, financial
problems and risks (deterrent factors) were the most effective factors in tourists
for not attending sport events.
Conclusion: It is suggested that to enhance the participation of the tourists'
attendance in the sport events, their motivational factors must be identified
thoroughly and also there must be a good informing system about attractions of
the event, and financial costs, safety problems, and health problems must be
minimized.
Keywords: Sport tourism, Push factors, Deterrent factors, Sport event.
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