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 :چکیده

ورزش یکی از فعالیتهای مهم گردشگران در حین گردشگری است. گردشگری ورزشی یکی از حیطه های رو به 

را جلب  -چه داخلی و چه خارجی -رشد گردشگری است که مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد کثیری گردشگری

ی از مشخصه های منحصر به فرد ورزشی برخوردار است، از جمله ناملموس بودن، غیرقابل می ند. گردشگری ورزش

تفکیك بودن، غیرقابل ذخیره بودن، و غیرقابل پیش بینی بودن ورزش و یافته هایی مانند مهم بودن بازاریابی گردشگر در 

یتهای بازاریابی در قالب راهبردهای دراز رویداد ورزشی، بازاریابی منطقه ای در محل برگزاری رویداد و هماهنگی فعال

مدت، نظریه های جدید در زمینه گردشگری نشان می دهد جذابیتهای گردشگری بر پایه ورزش، در مقایسه با دیگر 

جذابیتهای فرهنگی، مزیتهای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی بیشتری دارد از طرفی، کشور ایران با توج به بررسیهای 

کشور اول جهان از نظر جذابیت های گردشگری است. از این رو، اهمیت دارد از قابلیتهای  11از  صورت گرفته، یکی

خود در توسعه گردشگری استفاده کند. در این میان، بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می باید، زیرا اگر بازاریابی را 

والت گردشگری و جذب گردشگر نیازمند عملیات و فرایند، تمام فعالیتهای مدیریتی بدانیم برنامه ریزی، تهیه محص

فعالیتهای بازاریابی است. بازاریابی عبارت است از همه فعالیتهای ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار، همراه با 

ل ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیالتی که رضایت مشتریان را در بر دارد. این کار شام

برنامه های هدف گ ذاری شده بر گروه خاصی از مشتریان و ترغیب آنها به خرید یا استفاده از خدمات است. به طوری 

که می توان نوسانات فصلی گردشگری را دلیل مهمی برای بازاریابی در صنعت مسافرت و گردشگری بیان کرد. 

ور صورت گیرد و برنامه ریزی و بازاریابی در امر ضرورت دارد بازاریابی ویژه ای برا جلب گردشگر ورزشی در کش

گردشگری ورزشی بایستی ویژه باشد. از این رو، پژوهشهای مربوط به بازاریابی نیز بایستی با تأکید ویژه بر گردشگری 

تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات، بصورت کتابخانه ای  -ورزشی باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی

 متغییرهای تاثیرگذارادی(، نتایج همایش ها و کنفرانس ها گردآوری شده است. براین اساس، این مقاله با شناسایی )اسن

بازاریابی برای جلب گردشگر ورزشی، سعی می شود زمینه های جلب گردشگر و بازاریابی مناسب برای این منظور در 

 کشور ایجاد نماید

 ، گردشگری ورزشی، ایرانبازاریابیمتغییرهای  واژگان کلیدی: 

Abstract 



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

The purpose of present  study was to investigate factors influencing the sport tourism marketing in 

Iran. The research method was descriptive andperformed as a kind of field-research. Sport is one of 

important tourism activities andsport tourism is one of the growing areas of tourism which attracted 

alarge number of domestic and foreign tourists in each sport events and competitions. Sport tourism 

possesses some unique features such as intangibility, inseparability, inability to inventory, 

unpredictability of sports games, sport tourism marketing, regional marketing, and coordination of 

marketing activities in the form of long-term strategies. New theories in the field of tourism reveals 

that sport tourism attractions have more economic, social, and political advantages in comparasion 

with other cultural attractions. Iran is also considered as one of the top ten countries in the world with 

regard to its tourist attractions and tourism plays an essential role in today’s economy of Iran. It is 

therefore necessary to use its potentials for developing tourism. Meanwhile, tourism marketing enjoys 

a great importance in Iran because management activities such as all planning activities, preparing 

tourism products, and tourist attraction need marketing activities and operations. Seasonality causes 

the fluctuations in tourists’ numbers and is considered as the main reason of travel and tourism 

marketing industry. Thus, it seems essential to identify and analyze the factors influencing the 

development of Iran’s sport tourism marketing in order to attract more sport tourists from overseas. 
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