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ها به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاي کنونی هستند که از تلفیق آن

از آنجا که بر اساس معیارهاي یونسکو، ایران . بوجود آمده است

هاي توریستی و از لحاظ پذیرش گردشگر داراي رتبه هفتادم و از نظر در آمد ارزش گردشگري رتبه هشتاد و 

لذا هدف از پژوهش حاضر، تعیین . ا در جهان داراست، ضروري است تا نسبت به عوال موثر بر توسعه و حضور گردشگران توجه جدي به عمل آید

  . باشدورزشی حاصل از برگزاري رویداد هاي بین الملل در استان اصفهان می

جامعۀ آماري تحقیق حاضر را مدیران و دست اندرکاران ورزش استان اصفهان تشکیل 

, سوق دهنده«عامل کلی  3در قالب ) 1384هنرور (با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق، پس از مطالعۀ منابع موجود از پرسشنامه اصالح شده 

و  )میانگین(براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی

  

درصد و در نهایت عوامل بازدارنده،  36/23درصد، عوامل جلب 

شود، لذا جلب دوباره از آنجا که رویدادهاي کثیري در استان اصفهان انجام می

دف قراردادن نیازهاي گردشگران مکانهاي مختلف منجر به افزایش میزان 

ریزي بنابراین بنا به نتایج پژوهش، هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهاي ورزشی و داشتن یک راهبرد درازمدت و بازاریابی برنامه

هاي بازدیدي و صنایع هاي جانبی، جاذبهتوان جوکلی رویداد، جشنواره

- رسد با توجه به اهمیت موضوع، گردشگري ورزشی می

پرداخت تا در جهت مبارزه با تبلیغات و محدودیت هاي خارجی در جهت 

با همکاري سایر نهادها به شناخت و توسعه ضمن توجه بیشتر به پدیده گردشگري 

  . شهرستان ها پرداخته شود

جذابیت هاي موجودآرامش و رفع خستگیجشن ها و مراسم

0.85 0.74 0.7

ورزشی حاصل از برگزاري رویداد هاي بین المللتعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگري
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به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاي کنونی هستند که از تلفیق آنترین صنعت جهان و ورزشبه عنوان بزرگ

بوجود آمده است» گردشگري ورزشی« گفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت 

هاي توریستی و از لحاظ پذیرش گردشگر داراي رتبه هفتادم و از نظر در آمد ارزش گردشگري رتبه هشتاد و یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر جاذبه

ا در جهان داراست، ضروري است تا نسبت به عوال موثر بر توسعه و حضور گردشگران توجه جدي به عمل آید

ورزشی حاصل از برگزاري رویداد هاي بین الملل در استان اصفهان می

جامعۀ آماري تحقیق حاضر را مدیران و دست اندرکاران ورزش استان اصفهان تشکیل . باشدپیمایشی می - توصیفیوش تحقیق از نوع 

با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق، پس از مطالعۀ منابع موجود از پرسشنامه اصالح شده 

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی. استفاده شد ) α= 89/0(روایی صوري و پایایی ، پس از تأیید 

  . استفاده گردید) ، فریدمن و تحلیل عاملی

درصد، عوامل جلب  52/23امر دهنده از دیدگاه کارشناسان هاي عوامل سوق

از آنجا که رویدادهاي کثیري در استان اصفهان انجام می.  دهنددرصد از کل عوامل توسعه گردشگري را تشکیل می

دف قراردادن نیازهاي گردشگران مکانهاي مختلف منجر به افزایش میزان گردشگران براي برگزار کنندگان موفق رویداد اهمیت فراوانی دارد و ه

بنابراین بنا به نتایج پژوهش، هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهاي ورزشی و داشتن یک راهبرد درازمدت و بازاریابی برنامه

توان جوکلی رویداد، جشنوارهکل میهمچنین بطور. شودشده از سوي شهر میزبان بسیار مهم معرفی می

رسد با توجه به اهمیت موضوع، گردشگري ورزشی می میدر نهایت به نظر. دستی به همراه بازاریابی موثر را در حضور گردشگران مهم تلقی گردند

پرداخت تا در جهت مبارزه با تبلیغات و محدودیت هاي خارجی در جهت در کشورهاي موجود هاي داخلی و معرفی واقعیت

ضمن توجه بیشتر به پدیده گردشگري همچنین  .توسعۀ گردشگري ورزشی مقاومت به عمل آید

شهرستان ها پرداخته شود هاي الزم آن در استان ها و هاي تفریحی و ورزشی و ارتقاء زیر ساخت

  المللی بین رویداد ورزشی، گردشگري

جذابیت هاي موجودآرامش و رفع خستگی بازارهاي سنتیبازاریابی و خدماتمناظر و چشم اندازها تعصب مذهبی و تردیدپر استرس بودنحضور زنان

0.7 0.79 0.76 0.73 0.75 0.71 0.69

مولفه هاي توسعه گردشگري

تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگري

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد: 1

به عنوان بزرگ» گردشگري«: مقدمه

گفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت یکی از ش

یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر جاذبه

ا در جهان داراست، ضروري است تا نسبت به عوال موثر بر توسعه و حضور گردشگران توجه جدي به عمل آیدنه ر

ورزشی حاصل از برگزاري رویداد هاي بین الملل در استان اصفهان میعوامل موثر بر توسعه گردشگري

وش تحقیق از نوع ر: روش شناسی

با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق، پس از مطالعۀ منابع موجود از پرسشنامه اصالح شده . دادند

، پس از تأیید »جلب کننده و بازدارنده

، فریدمن و تحلیل عاملیt ،k-sآزمون(استنباطی

  :هایافته

  : بحث و نتیجه گیري

هاي عوامل سوقنتایج نشان داد که مولفه

درصد از کل عوامل توسعه گردشگري را تشکیل می 66/40

گردشگران براي برگزار کنندگان موفق رویداد اهمیت فراوانی دارد و ه

بنابراین بنا به نتایج پژوهش، هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهاي ورزشی و داشتن یک راهبرد درازمدت و بازاریابی برنامه. گرددگردشگري می

شده از سوي شهر میزبان بسیار مهم معرفی می

دستی به همراه بازاریابی موثر را در حضور گردشگران مهم تلقی گردند

هاي داخلی و معرفی واقعیتبایست به تعدیل محدودیت

توسعۀ گردشگري ورزشی مقاومت به عمل آید

هاي تفریحی و ورزشی و ارتقاء زیر ساخت جذابیت

گردشگري بازاریابی،: هاي کلیدي واژه

تعصب مذهبی و تردید
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Determination of factors affecting to development of sports tourism from holding of international events in Isfahan
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"Tourism" as the largest industry of world's and "sport" as one of the large and important industries is in the world 
that from the combination of them developed one of the most amazing modern service industries that called "sports 
tourism".Since according to UNESCO, Iran was the one of the ten countries of the world's major tourist attractions 
and in tourist terms of acceptance of stars was in the seventieth and in tourism was worth eighty-nine stars in the 
world. So it’s essential to considering the development and operation presence of tourists. The aim of this study is 
to determine factors influencing the development of sports tourism due to international events held in the province 
of Isfahan.
Methodology: Research method was descriptive and correlational and data collected by field base methods. The 
statistical population of this investigation included managers and practitioners to exercise Isfahan formed.
According to the analytical nature of research and specially Honarvar 2005 the study of acting resources to design 
questionnaires in the form of three general factors " Pull Factors, Push Factors and  Inhibiting Factors ", which 
confirmed the validity The face and reliability (89 / 0 = α) were used. 

Conclusion:Results showed that pull sub factors were 23.52%, Attract sub factors were explaining 23.36% and 
finally barriers sub factors explained 40.66% factor of the whole factor from point of view of experts. As there are 
a lot of events take place in Esfahan, attracting the tourists again is an important factor to event organizers and 
taking tourists’ needs as vital goals results in more tourism rates. Also having a long term strategy and marketing 
plan was considered very important for the host city. Eventually, event atmosphere, side ceremonies, Cultural areas 
besides efficient marketing could be considered important in tourism attendance. Finally, it seems that it’s 
necessary to considering the importance of sport tourism phenomenon, and with cooperation to other institutions 
lead to identify and developing recreational and sports attractions. So it can promote in the province and the city. 
This requires to managers that have more knowledge from attracting and understanding the important of holding 
sport event to develop of sport tourism.
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