
 

 
 
 
 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1394 تابستان، 2شمارة ، 7دورة
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بندي بازار گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي براساس مليت و بندي بازار گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي براساس مليت و   بخشبخش
  ورزشيورزشي  --هاي طبيعي هاي طبيعي   جاذبهجاذبه

  
    22  نوشين اصفهانينوشين اصفهاني  --11  سيده مرجان حسينيسيده مرجان حسيني

  دانشيار دانشگاه الزهرا تهران. 2، )پرديس نسيبه(فرهنگيان تهران  دانشگاه كارشناس ارشد.1
  )1392/ 06/  06 :، تاريخ تصويب 1392/ 03/  12: تاريخ دريافت ( 

  
  

 چكيده

 –هدف از تحقيق حاضر بخش بندي بازار گردشگري شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي بر اساس مليت و جاذبه هاي طبيعي 
سوال بوده كه پس از تاييد روايي و اعتبار  41ابزار اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته اي شامل .ل بازار هدف مي باشدورزشي و ارائه مد

 –نفر از دانشجويان ميهمان دانشگاه ورزشي كلن آلمان و شركت كنندگان خارجي در دوره هاي آموزشي  300در ميان ) a%=93(آن
داده هاي تحقيق از . نفر از آنان تكميل گرديد 195قطع زماني يكسال توزيع گرديد كه توسط ورزشي كوتاه مدت در شهر كلن آلمان در م

نتايج حاضر نشان داد سه انگيزه اول گردشگران، وجود يك نظام بانكي مناسب و : روش عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 
خدمات پزشكي و همچنين پايين بودن قيمت ها بوده ، سپس با بهره وضعيت بهداشت، پاكيزگي ، نظافت و  ،هماهنگ با نظام بين المللي
بر اين اساس جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي زمستاني  ،اكتشافي مدل بازار هدف مورد بررسي   قرار گرفت- گيري از روش تحليل عاملي

به عنوان مدل بازار  ،%)74/11(ساحلي با مقدارسپس ورزش هاي آبي و % ) 26/12( طبيعت گردي با  ،% ) 26/11(و كوهستاني با  واريانس 
عالقه مندي مليت هاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي و اقيانوسيه به همچنين . گردشگري ورزشي  براي گردشگران خارجي تعيين گرديد

واز ورزشي هاي هوايي بازار گردشگري شهر كلن آلمان به ترتيب مرتبط با جاذبه هاي مربوط به كوهنوردي ، ورزش هاي زمستاني ، پر
بيشترين ميزان عالقه مندي به  گردشگران، همچنين  بر اساس سن.ساحلي و رويدادها و مسابقات ورزشي مي باشد–ورزشهاي آبي ،

نيز مربوط به اين گروه % 60سال و سپس صيد و ما هيگيري با  31-35مربوط به گروه سني % 100ترتيب به پرواز و ورزش هاي هوايي با
  . مي باشد 31-35و  15- 29مربوط به گروه سني % 40ورزش هاي زمستاني با  همچنين مي باشد نمونه ها سني از

  
 

  واژه هاي كليدي
  .بازار هدف ,مليت,ورزشي ورزشي ،جاذبه هاي طبيعيگردشگري ,بخش بندي بازار، گردشگري

  

                                                           
  -  09353634941: نويسنده مسئول Email: Hoseini_m2000@yahoo.com                                                                        
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 مقدمه

صنعت گردشگري به عنوان صنعتي بدون بو و هر نوع 
  . سفيد خوانده مي شود آلودگي ديگر، صنعت

اين صنعت با حفظ محيط زيست و بدور از ايجاد 
محيطي ، نقش مهمي در درآمدزايي  –آلودگي زيست 

از تركيب دو صنعت جهانگردي و . اقتصاد كشور دارد
ورزش ، صنعت نويني به نام گردشگري يا جهانگردي 

  ).                   1(ورزشي پديد مي آيد
يكي از بزرگترين صنايع جهان و  گردشگري به عنوان

ورزش به عنوان يكي از صنايع بزرگ و با اهميت در دنياي 
كنوني هستند كه از تلفيق آنها يكي از شگفت انگيزترين 
صنايع خدماتي مدرن به نام صنعت گردشگري ورزشي به 

گردشگري ورزشي در دهه هاي ) . 20(وجود آمده است 
ري محسوب مي اخير بعنوان شكل جديدي از گردشگ

گردد به طوريكه گردشگري و ورزش بهم وابسته و مكمل 
  ). 30( يكديگر شده اند 

جهانگردي مبني بر ورزش، سنجش يا نوعي از 
گردشگري شناخته مي شود كه مشتمل بر مشاركت در 

فعاليتهاي اين گونه از . فعاليت هاي ورزشي است
 (گردشگري مي تواند شامل شركت در رقابتهاي ورزشي 

، تورهاي استفاده از امكانات ورزشي ) اعضاي تيم ورزشي
اين صنعت . يا شركت در اردوها و دوره هاي آموزشي باشد

در سالهاي اخير از رونق بيشتري برخوردار شده و به 
دليل اين امر را در موارد . سرعت در حال گسترش است

متعددي از جمله توجه رسانه هاي جمعي به رويدادهاي 
ليغات گسترده در خصوص آنها، تغيير در ورزشي، تب

ساليق ، افزايش ايام فراغت ف گرايش مردم به فعاليتهاي 
ورزشي، تبديل شدن باشگاهها به بنگاههاي اقتصادي 
بزرگ ، رشد سريع علوم ورزشي ، صنايع مرتبط با كاالها و 

  ). 7(خدمات ورزشي مي توان جستجو نمود 

براي ايجاد نقش گردشگري به عنوان منبع جديدي 
اشتغال، كسب درآمد ، دريافت هاي مالياتي بيشتر، جذب 
ارز و تقويت زير ساختارهاي احتماعي كه موجب رشد و 
توسعه ساير صنايع مي شود درمطالعات متعدد مورد تاكيد 

، بطوريكه امروزه توسعه و ارتقاء )26(قرار گرفت 
گردشگري بطور وسيعي بخصوص در كشورهاي در حال 

ذيرفته شده و در دستور كار دولت ها قرار گرفته توسعه پ
   ).28( است

امروزه ورزش به عنوان يك جذابيت گردشگري چيز 
جديدي نيست اما پايه هاي تئوريك جذابيت هاي ورزشي 

ورزش هم چون ساير . اخيرا مورد توجه قرار گرفته است
عوامل جلب كننده يكي از جذابيت هاي گردشگري است 

. ه جلب كننده اي منحصر به فرد استبا اين تفاوت ك
ورزش اين توانايي را دارد كه گردشگران زيادي را به خود 

بنابراين رويدادهايي كه در بردارنده ورزش . جلب كند
هستند خود نوعي جذابيت به شمار مي آيند و به عنوان 
يك عامل جلب كننده گردشگري به شهر يا كشور مقصد 

  ). 10(عمل مي كند 
ورزشي، تجارتي چند بيليون دالري است گردشگري 

تريليون دالر در صنعت  5/4كه سريعترين رشد را با 
گردشگري در سطح دنيا دارد و به دليل نقش مهمي كه از 
لحاظ اقتصادي و سياسي ايفا مي كند به موضوع بسيار 

به عنوان مثال فدراسيون ). 1(راهبردي مبدل شده است 
درآمد حاصله از برگزاري جهاني بسكتبال گزارش كرد كه 

در تركيه  2010مسابقات جام جهاني بسكتبال سال 
بطوريكه سي هزار . ميليون يورو بوده است 200حدود 

  ).               17(گردشگر ورزشي در اين مسابقات حضور داشتند 
 2008به گزارش سازمان جهاني جهانگردان در سال 

ون توانست براي بيلي 79/  3از نظر جذابيت ، فرانسه با 
چندمين بار در صدر جدول رده بندي جذب گردشگران 

كشور برتر جهان قرار بگيرد و در اين گزارش آلمان با  10
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كشور برتر جهان قرار  10ميليون در رده نهم،  9/24
  . گرفته است

كشور برتر  10بنابراين گزارش در مقام مقايسه، درآمد 
ر در صدر جدول و ميليارد دال 01/11جهان ، آمريكا با 

ميليارد دالر در جايگاه ششم قرار گرفته  40آلمان با 
  ). 2(است

اظهار مي دارند ، ورزش ) 1989( 1هاوكينز و هورمن
يكي از متداولترين عوامل ايجاد انگيزه براي جهانگردي 

گردشگري ورزشي را مي توان به دو شكل توصيف . است
هاي جهانگردي ورزشي تعاملي است از بخش . كرد

مختلف كه با همكاري يكديگر مي توانند نتيجه بهتري را 
دولت ، ورزش ، : اين بخش ها عبارتند از. بدست آورند

  ).2(آموزش ، تجارت و بازرگاني 
درصد از تمام سفرها را  5-10جهانگردي ورزشي بين 

به خود اختصاص مي دهد و يكي از سريعترين بخشهاي 
د هيلر و همكارانش ريچار. جهانگردي شناخته شده است

بيان مي كنند در بعضي از كشورها ، جهانگردي )  2002(
درصد از كل جهانگردي آن كشور را  25ورزشي بيش از 
به عنوان مثال ديگر در كشور آلمان با . تشكيل مي دهد

ميليون ها جهانگرد و هوادار  2006برپايي جام جهاني 
  . راهي اين كشور شدند

ايس توريسم صاحب عنوان كشور آلمان در زمينه م
بخصوص . اول در بين كشورهاي اروپايي مي باشد

شهرهاي برلين، درسدن ، كلن ، فرانكفورت ، دوسلدورف ، 
كه هر ساله ميزبان صدها همايش ،  2مونيخ و اشتوتگارت

  ). 2(كنفرانس ، نمايشگاه و برنامه هاي مشابه است 
با افزايش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد 

دشگري، انتخاب هاي جديدي براي آنها ميسر مي شود گر
و فرصت هاي تازه اي براي كسب تجارت منحصر به فرد 

                                                           
1 . Havkinz & Horman 
2. Berlin-Dresden-Cologne-Frankfurt-Duesseldorf-
Muenchen-Stuttgart 

با اين وجود بازاريابي گردشگري ). 31(به دست مي آورند 
به دليل ويژگي هاي خاص محصول آن،وظيفه اي پيچيده 

  . )32( است
بنابراين با توجه به پيچيدگي محصول گردشگري و 

حات و خواسته هاي گردشگران، اثر بخشي تنوع ترجي
گردشگري ، مستلزم شناسايي بازارهاي  –بازاريابي 

  ). 22(مشخص و روشن مي باشد 
بيان مي كند، يكي از روش هاي ) 1997( 3داسول

شناخت بازار گردشگري و پيش بيني رفتار مشتري ، 
  ). 16(بخش بندي بازار است 

گاهي از نيازها و اصوال ارزيابي ادراكات گردشگران و آ
انگيزه هاي آنان به تقويت و تثبيت موقعيت بازارها و 
. عرضه اثر بخش تر كاالها و خدمات كمك موثري مي كند

بنابراين براي كساني كه درگير مديريت و برنامه ريزي 
هستند ، آگاهي از اين عوامل براي ايجاد پيوند ميان 

  .محصول گردشگري و گردشگران امري ضروري است
به اين ترتيب بازار يابان مي توانند مشتريان بالقوه را 
هدف قرار داده و با ايجاد تنوع در محصول ، امكان توسعه 

بخش بندي بازار با اين فرض ). 21(بازار را فراهم نمايند 
پيش بيني مي شود كه هر بازار از گروه ها يا بخش هايي 

. شده استبا خواسته ها و نيازهاي تقريباً متفاوتي تشكيل 
در تحقيقات پيرامون گردشگري، بخش بندي بازار ابزاري 

  ) . 28-35(بسيار مفيد به شمار مي رود 
مديريت مقصديا بايد، ويژگي هاي مقصد را كه تامين 
كننده ، خواسته هاي گردشگران است، ارتقاء بخشد يا بر 

در اين بين بازاريابي ). 27. (بازارهاي متفاوتي متمركز شود
ي اهميت ويژه اي مي يابد زيرا اگر بازاريابي را گردشگر

  ). 26(يك فرآيند مديريتي بدانيم 
بدين شكل بسياري از فعاليتهاي برنامه ريزي ايجاد 
توسعه محصوالت گردشگري و جذب گردشگري نيازمند 

                                                           
3. Doswell 
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 كلن آلمان كه شهر. تعمليات و فعاليتهاي بازاريابي اس
مي رود، يكي  يكي از پنج شهر پرجمعيت آلمان به شمار

از شهرهاي مهم آلمان در جذب توريسم و همچنين 
 –راين درتوريسم ورزشي مي باشد هر ساله ايالت نو

آلمان ، شاهد مسابقات مهم بين المللي و  1وستفالن
، ) 2011(داخلي از جمله مسابقات ليگ قهرمانان هندبال 
و ) 2011(بخشي از مسابقات فوتبال جام جهاني زنان 

همچنين اين .قات داخلي و خارجي بوده استساير مساب
آموزشي از  -شهر داراي مراكز تحقيقاتي مهم ورزشي
-www.dshs)جمله دانشگاه ورزش كلن مي باشد

koeln.de),   هزار دانشجو در آن مشغول  5كه در حدود
و  تيتحقيقا به تحصيل بوده و داراي انستيتوهاي مختلف

-htt//verwaltung.uni)مهم علوم ورزشي مي باشد

koeln.de),   لذا هر ساله ورزشكاران ، دانشجويان و
محققان بسياري از اقصي نقاط جهان براي شركت در دوره 

علوم  لفورزشي و سمينارهاي مخت –هاي آموزشي 
هر ساله تعدادي  همچنينبه اين شهر سفر كرده و  ورزشي

ير دانشگاههاي ورزشي دنيا به عنوان از سا از دانشجويان
دانشگاه  درو سفر كرده نآلماكشور دانشجوي ميهمان به 

 حداقل شش تا حداكثر يكسال  به مدت  المان ورزش كلن
مي گردند و عالوه بر فوايد  وتحصيل مشغول به آموزش

راي اين اقتصادي كه براي اين شهر و در ديدگاه وسيع تر ب
بادالت علمي بسياري نيز بين ت،كشور به ارمغان مي اورد

كارشناسان ، دانشمندان ،دانشجويان و دست اندركاران 
علوم ورزشي صورت مي گيرد كه اين امر موجب پيشرفت 
و گسترش  سطح علوم ورزشي در اين كشور شده كه 

لذا پژوهشگر با توجه به .فوايد بسياري را نيز به همراه دارد
–ت ورزشي اهميت اين شهر از لحاظ جذب توريس

آموزشي كه در كمتر تحقيقي به آن اشاره شده،در صدد 
شناسائي عالئق اين گروه از گردشگران به جاذبه هاي 

                                                           
1 . Nordrhein - Westfalen 

- توريستي شهر كلن آلمان بر اساس جاذبه هاي ورزشي
طبيعي و ارائه مدل بازار هدف پرداخته و الزم به ذكر مي 
باشد كه به دليل نو بودن تحقيق در اين حوزه از 

ورزشي ،پژوهشگر به پيشينه تحقيق اندكي در  گردشگري
اين بخش دسترسي داشته است و با اين انگيزه كه با الگو 

الئق اين گروه از گيري از اين تحقيق و آگاهي از ع
وجه به اينكه كشور عزيزمان ايران داراي تگردشگران و با 

تاريخي بسيار جذاب و –شرايط آب و هوائي و جغرافيا يي 
وه زيادي براي جذب توريست مي باشد،با بهره امكانات بالق

 و عوامل دخيل در امور گيري مديران،كارشناسان
 و دانشگاهي ازنتايج اين اقتصادي،گردشگري، ورزشي

تحقيق به عنوان الگوئي در معياري كوچك و با 
ورزشي ،از –ايجادشرايط و تمهيدات مناسب آموزشي 

–جمله برگزاري سمينارهاي مختلف ورزشي 

هشي،برگزاري كالسهاي مختلف بين المللي ورزشي و پژو
مربيگري هاي رشته هاي مختلف ورزشي زيرنظر 
فدراسيون هاي بين المللي در سطح وسيع وبهره گيري از 
امكانات دانشگاهي ونيز فراهم آوردن امكلنات ورزشي با 
توجه به شرايط جغرافيايي ايران براي استفاده از 

ايط طبيعي و جغرافياي مي ورزشهايي كه وابسته به شر
باشند ،امكانات الزم فراهم گرديده تا موجبات جذب هر 
چه بيشتر اين گروه از گردشگران را به كشورمان فراهم 
آوريم كه عالوه بر فوائد اقتصادي آن از فوائد علمي و 

  . مند شويمه ترويج علوم جديد ورزش در كشورمان نيز بهر
 

   روش تحقيق
تحقيقات توصيفي مي باشد كه اين پژوهش از نوع 

  . تحليلي انجام گرفته است-بصورت پيمايشي
نشجويان مهمان جامعه آماري اين تحقيق را دا

در بعضي  شركت كنندگانو دانشگاه ورزشي كلن
در دوره هاي كوتاه مدت  ازسمينارهاي علوم ورزشي و
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. آموزشي در شهر كلن آلمان تشكيل مي دهند –ورزشي 
يق به روش كل شمار و بصورت پرسشنامه اين تحق

توسط ) 2010-2011(تدريجي در مقطع زماني يكساله 
آزمودني ها دريافت و تكميل گرديد كه در مجموع از 

نفر به پرسشنامه مورد  192نفر، تعداد  300تعداد كل 
   . نظر پاسخ و پرسشنامه مزبور گردآوري مي گرديد

  
  ابزار تحقيق

ه اي بود كه با ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخت
بررسي منابع و پژوهش هاي انجام گرفته و بر اساس نظر 
خواهي و مصاحبه با صاحب نظران در حوزه مديريت 

براي تعيين . ورزشي و مديريت گردشگري طراحي گرديد
روائي و محتواي پرسشنامه از نظرات چندين تن از 
متخصصين و خبرگان استفاده گرديد و پس از چندين 

به منظور . حات، رواني پرسشنامه تاييد گرديدمرحله اصال
نفري  20پاياني پرسشنامه، مطالعه مقدماتي بر روي نمونه 

تاييد   93/0انجام گرفت و توسط آزمون آلفاي كرونباخ 
با استفاده از پرسشنامه پنج ارزشي ليكرت ).9(گرديد

سوال و در سه بخش طراحي  41پرسشنامه مشتمل بر 
ربوط به ويژگي هاي جمعيت كه بخش اول م. گرديد

بخش دوم مربوط به . شناختي نمونه هاي تحقيق است
مهمترين جاذبه هاي گردشگري طبيعتي ورزشي آلمان 

سوال در شش خرده مقياس است كه عبارتند  18شامل 
  : از

جاذبه هاي  -2جاذبه هاي مرتبط با كوهنوردي -
جاذبه هاي مرتبط با  -3مرتبط با ورزش هاي زمستاني 

جاذبه هاي مرتبط با تفريحات هوايي  -4يعت گردي طب
 - 6جاذبه هاي مرتبط با ورزش هاي آبي و ساحلي  -5

  . جاذبه هاي مرتبط با مسابقات و رويدادهاي ورزشي
بخش سوم پرسشنامه نيز مربوط به زير ساخت ها و 

سوال  17تسهيالت اقامتي در كشور مقصد مشتمل بر 

مورد نظر يك پرسشنامه براي هر يك از نمونه هاي . است
زبان آلماني و  2جداگانه در نظر گرفته شد و پرسشنامه به 

  . انگليسي تهيه و در اختيار نمونه ها قرار گرفت
   روش آماري

براي تجزيه و تحليل اطالعات آماري يافته هاي اين 
پژوهش از روش آمار توصيفي و استنباطي در دو بخش 

يفي از شاخص هاي بخش آمار توص.مجزا استفاده گرديد
فراواني، نمودار، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد 
استفاده گرديد و در بخش آمار استنباطي با بهره گيري از 
روش تحليل عامل تاييدي، پرسشنامه محقق ساخته از 

مورد ارزيابي و    Gfiو X2 ،Rmseaطريق سه شاخص 
ي نقاط ضعف و قوت سواالت پرسشنامه و خرده مقياس ها

پيش بيني شده بوسيله نرم افزار ليزرل مورد بررسي قرار 
ورزشي  –گرفت و بار عاملي مهمترين جاذبه هاي طبيعي 

بازار گردشگري آلمان براي گردشگران خارجي تعيين 
گرديده و در نهايت مدل بازار هدف گردشگري ورزشي 
شهر كلن آلمان به روش تحليل عاملي اكتشافي بر اساس 

  . رائه گرديدا  SPSSا استفاده از نرم افزارپرسشنامه و ب
  

   نتايج و يافته هاي تحقيق
بررسي اطالعات پرسشنامه ويژگي هاي فردي نشان 

) 2/26(داده رشته بيشتر شركت كنندگان تحقيق فوتبال 
درصد مي باشد و بعد از آن به ترتيب تنيس ، دو ميداني و 

  . درصد مي باشد 2/7بسكتبال با 
به مليت افراد نشان داده است كه  اطالعات مربوط

را در بين  1/22فرهنگ اروپاي شرقي بيشترين درصد 
درصد نمونه ها در رده سني  8/52. بقيه فرهنگ ها دارد

سال مي باشند همچنين شركت كنندگان تحقيق  25-21
درصد  1/3درصد متاهل و  1/25درصد مجرد و  71/ 8با 

شركت كنندگان  درصد 61همچنين . آنان مطلقه بوده اند
  . داراي سطح تحصيالت ليسانس مي باشند



  1394تابستان  ،2، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

38

بيشترين مليت نمونه ها مربوط به ملت اروپايي، 
 9/15و  0/21،  9/55آسيايي و سپس آمريكايي به ترتيب 

 1/22همچنين فرهنگ اروپاي شرقي با . درصد مي باشند
  . درصد بيشترين درصد را در بين بقيه فرهنگ ها دارد

نشان داد كه در بخش بندي بازار  نتايج اين تحقيق
عامل  6گردشگري كلن آلمان براي گردشگران خارجي 

نظام بانكي مناسب و هماهنگ با نظام بين المللي 
،وضعيت بهداشت ، پاكيزگي ، نظافت و خدمات پزشكي، 
پايين بودن قيمتها ، اطالع رساني و تبليغ جاذبه هاي 

گري گردشگري ورزشي، برنامه ريزي تورهاي گردش
ورزشي از سوي آژانسهاي مسافرتي و تسهيالت رفت و 
آمد و سيستم هاي حمل و نقل مناسب بيشترين اولويت 

  . را به خود اختصاص مي دهند
بندي بازار  ها نشان داد كه در بخش همچنين يافته

گردشگري كلن آلمان براي گردشگران خارجي بر اساس 

 آسيائي، ئي،هاي اروپا مندي مليت ميزان عالقه ها، مليت
افريقائي و اقيانوسيه به بازار گردشگري شهر  امريكائي،

هاي مربوط به كوه  كلن آلمان به ترتيب مرتبط به جاذبه
 پرواز، هاي هوائي و هاي زمستاني وورزش نوردي و ورزش

ساحلي و مسابقات ورزشي مربوط به  هاي آبي و ورزش
  ه شكار مربوط ب و صيد و% 60مليت هاي آفريقائي با 

  ).  1جدول (مي باشد% 22/51مليت هاي آسيائي با 
همچنين در بخش بندي بازار گردشگري ورزش كلن 
آلمان براي گردشگران خارجي بر اساس سن ،بيشترين 

هاي هوائي با  مندي به ترتيب به پروازو ورزش ميزان عالقه
سپس صيد و  سال، 31-35مربوط به گروه سني  100%

هاي  بوط به اين گروه سني نمونهمر %60ماهيگيري نيز با 
مربوط به %40هاي زمستاني با  مورد نظر و سپس ورزش

  ).2جدول (مي باشد 31-35و  15-20گروه سني 

  
  توزيع درصد فراواني عالقه مندي گردشگران بر اساس مليت به جادذبه هاي گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان .1جدول 

- جاذبه هاي  ورزشي
  طبيعي

  
  مليت

دي كوهنور
هاي  ورزش

  كوهستان

هاي  ورزش
  زمستاني

طبيعت 
  گردي

پرواز و 
 ورزش هاي
  هوايي

هاي  ورزش
و  آبي 

  ساحلي

 و صيد 
  شكار

رويدادهاي 
و   ورزشي

  مسابقات

  53/38  01/44  51/16  03/33 51/16 51/16 28/32  اروپائي
  27/29  22/51  71/31  02/39 71/31 77/31 34/46  آسيائي
  39/48  71/38  23/03  48/35 58/22 03/29 58/22  آمريكائي
  60  20  60 60 40 60 60  آفريقايي
  11/11  33/33  0/0  11/11 22/22 11/11 22/22  اقيانوسيه
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  توزيع درصد فراواني عالقه مندي گردشگران مورد مطالعه بر اساس سن به جاذبه هاي گردشگري ورزشي كلن آلمان . 2دول ج

  –جاذبه هاي ورزشي 

  طبيعي

  سن

  ديكوهنور

هاي  ورزش 

  كوهستان

ورزش 

هاي 

  زمستاني

طبيعت 

  گردي

  پرواز و 

ورزش هاي 

  هوايي

ورزش هاي آبي 

  و ساحلي

  صيد

 و

  ماهيگيري

رويدادهاي 

و  ورزشي 

  مسابقات

20-15  20  40  0/0  20  0/0  20  40  

25-21  52/35  30/23  21/26  24/25  48/17  72/42  84/38  

30-26  33/33  52/18  37/20  59/42  78/27  50  04/37  

35-31  40  40  10  100  0/0  60  20  

  13/39  44/35  70/8  44/30  04/13  39/17  39/17  30باالي

  
بندي بازار  ها نشان داد كه بخش همچنين يافته

گردشگري شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي بر 
ورزشي كه با استفاده از روش  –اساس جاذبه هاي طبيعي 

هاي جمع  ، داده تحليل عاملي تاييدي صورت پذيرفت
آوري شده و متغيرهاي در نظر گرفته شده جهت پنج 

هاي گردشگري ورزشي كلن آلمان از  بخش از جاذبه
  :ديدگاه نمونه هاي مورد نظر به ترتيب شامل

هاي  هاي كوهستان و ورزش مرتبط با ورزش ها، جاذبه
بيشترين جذابيت را در بين %  26/16زمستاني با واريانس 

ورد نظر به خود اختصاص دادند، سپس هاي م نمونه
گردي مانند دوچرخه سواري، موتور سواري و پياده  طبيعت

عامل سوم % 47/12ها و طبيعت با واريانس  روي در پارك
هاي آبي و ساحلي  مربوط به ورزش% 74/11با واريانس 

 باشد سپس عامل چهارم و پنجم به ترتيب با واريانس مي
 به ورزش هاي تفريحي مانندمربوط % 25/9و  24/10هاي 

راني، ماهيگيري و صيد و سپس  اتومبيل سواركاري،(
  .)3جدول ( باشد رويدادها و مسابقات ورزشي مي

  
  ورزشي از ديدگاه گردشگران خارجي - بخش بندي بازار گردشگري ورزشي كلن آلمان بر اساس جاذبه هاي طبيعي .3 جدول

  رتبه   درصد واريانس كل   ورزشي  –هاي طبيعي  جاذبه

  1  % 26/16  هاي زمستاني و كوهستان ورزش

  2  % 26/12  طبيعت گردي

  3  % 74/11  هاي آبي و ساحلي ورزش

  4  %24/10  هاي تفريحي پرواز و ورزش

  5  % 025/9  ورزشي رويدادها مسابقات و
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در طراحي و ارائه مدل بازار هدف گردشگري ورزشي 
يري از تحليل عامل اكتشافي انجام كلن آلمان كه با بهره گ

  گرديد ، شاخص هاي اصلي تعيين برازش كل مدل شامل 
Rmsea=%90 

CFI=%88 

Chi-Squer=8/322 T  
همگي نشان دهنده اين مي باشند كه مدل اكتشافي 

بطوريكه مدل نهايي . از براش قابل قبول برخوردار است
عامل نهايي را به ترتيب به  5اكتشافي تحقيق حاضر 

عنوان بازار هدف گردشگري ورزش كلن آلمان براي 
  :گردشگران خارجي تعيين نمود كه عبارتند از 

پرسشنامه كه به ) 6تا  1( عامل اول شامل متغيرهاي 
. عنوان جاذبه هاي مرتبط با كوهستان و برف تعيين شدند

% 26/16مقدار ويژه اين عامل نشان دهنده كل واريانس 
ول عامل تعيين كننده درصد بازار است كه در نتيجه رتبه ا

گردشگري كلن آلمان براي گردشگران خارجي را به خود 
  . اختصاص داده است

پرسشنامه است ) 7-8-9( عامل دوم شامل متغيرهاي 
( كه به عنوان جاذبه هاي مرتبط با طبيعت طبيعت گردي 

مانند دوچرخه سواري در پاركها و كوهستان و موتور 
مشخص شدند كه مقدار ويژه اين )  سواري و پياده روي

مي باشد كه داراي رتبه دوم عامل %  47/12عامل برابر 
  . تعيين كننده است

) 11-12-13(عامل سوم نيز شامل متغيرهاي 
پرسشنامه است كه تحت عنوان جاذبه هاي مرتبط با 

 74/11ويژه آن ,ورزش هاي آبي و ساحلي بطوريكه مقدار
  . را به خود اختصاص داده است

) 10-14-15-16(عامل چهارم شامل متغيرهاي 
پرسشنامه است كه تحت عنوان جاذبه هاي مرتبط با 

 74/11ورزش هاي آبي و ساحلي بطوريكه مقدار ويژه آن 
عامل چهارم شامل . را به خود اختصاص داده است% 

پرسشنامه است كه به عنوان ) 10-14-15-16(متغيرهاي 

چتر بازي، ( اي تفريحي ه ارزش هاي مرتبط با و جاذبه
كه مقدار ويژه آن آن برابر ...... ) كايت سواري ،اسب دواني 

. كل واريانس را به خود اختصاص داده است%  24/10با 
كه در نتيجه داراي رتبه چهارم عامل تعيين كننده در 
مدل بازار هدف گردشگري ورزشي كلن آلمان مي باشد و 

پرسشنامه مي ) 17-18( پنجمين عامل شامل متغيرهاي 
ورزشي است كه .باشد كه مرتبط با مسابقات و رويدادهاي 

كل واريانس عامل پنجم مدل %  025/9با مقدار ويژه 
  بازارگردشگري شهر كلن آلمان را به خود اختصاص 

  .دهد مي
  بحث و نتيجه گيري

توان گفت كه در  هاي اين تحقيق مي بر طبق يافته
ي كلن آلمان براي بندي بازار گردشگري ورزش بخش

گردشگران خارجي بر اساس انگيزه سفر به مقصد، 
هاي تحقيق حاضر وجود  مهمترين اولويت از نظر نمونه

يك نظام بانكي مناسب و هماهنگ با نظام بانكي بين 
بديهي است به منظور توسعه و . المللي بيان گرديده است

جذب گردشگران ورزشي خارجي به بازار گردشگري آلمان 
  . از به توجه ويژه به اين بخش مي باشدني

همچنين عامل بهداشت، پاكيزگي و نظافت دومين 
عامل انگيزه سفر به مقصد از ديدگاه نمونه هاي اين 

 اين متغير از جمله عواملي است كه . پژوهش مي باشد

 1ارچر. مي تواند بر انتخاب بازار گردشگري تاثير گذار باشد
پزشكي و بهداشتي و سالمت  عقيده دارد امكانات) 1980(

جسمي از عوامل مهم در انگيزه افراد براي سفر كردن 
  ).10( است

بنابراين مقصد بايد داراي توانايي هاي بالقوه و كشش 
زياد در زمينه امكانات پزشكي و بهداشتي براي جذب 

سومين عامل انگيزه سفر به مقصد از نظر . گردشگران باشد
ن بودن قيمت ها در مقصد نمونه هاي اين تحقيق پايي

                                                           
1 . Archer 
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در ايران ) 1387( معماري و ديگران . تعيين شده است
طي پژوهش جهت مدل سازي آميخته بازار يابي ورزشي 
كشور ايران به اين نتيجه رسيدند كه چهار عامل حمايت 
ماليء مديريت ترويج و مديريت قيمت گذاري و قدرت 

ابزار  هاي حاكم بر بازار به عنوان متغيرهاي مستقل و
  ). 8(كنترلي در اختيار مديران قرار مي دهد

نتايج تحقيق حاضر در ارتباط با بخش بندي با زار 
گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان بر اساس مليت ها 
نشان داد كه ميزان عالقه مندي گردشگران ورزشي با 
مليت هاي گوناگون نسبت به جاذبه هاي گردشگري 

و اختالف معني داري ورزشي كلن آلمان يكسان نبوده 
بطوريكه گردشگران خارجي با ). 1جدول (وجود دارد

مليت آفريقايي بيشترين عال قه مندي را بر ورزش هاي 
كوهنوردي ، ورزش هاي زمستاني، پرواز ورزشهاي هوايي ، 

نشان % 60ورزشهاي آبي و ساحلي و رويدادهاي ورزشي با 
شترين درصد بي 22/51همچنين مليت آسيايي با . دادند

 34/44عالقه مندي را به ماهيگيري و شكار ، سپس با 
  .درصد عالقه مندي را به كوهنوردي نشان دادند

معتقدند كه رويدادهاي ) 2005( 1موسين و كيم
ورزشي چه در سطح محدود و چه در سطح گسترده مي 
تواند موجب جذب شركت كنندگان فعال و تماشاگران ، 

جه رسانه ها و بازتاب گردشگران و افزايش شركت و تو
  ).31(مثبتي براي ساكنان آن منطقه باشد

با توجه به حضور تعداد زياد گردشگران ورزشي با  
مليت هاي اروپايي بنظر ميرسد مسافت بعنوان يكي از  
معيارهاي مهم در انتخاب مقصد گردشگري باشد كه مي 

بين المللي و جذب بازارهاي هدف ي تواند در گردشگر
 عقيده دارند)2002( 2دورفمن گاپتا،هانگس،موثرباشد،

نزديكي جغرافيايي و روابط متقابل سياسي ميتواند عامل 
  ).18( كليدي در تعيين بازار هدف باشد

                                                           
1 . Mossin & Kim 
2 . Gupta – Hanges - Dorfman 

گردشگران بين المللي از نظر اقتصادي جايگاه ويژه اي 
نزد كشورهاي ميزبان خصوصاً كشورهايي كه به صنعت 

  .گردشگري متكي  هستند، دارند
هاي ديگر تحقيق نشان ميدهد بيشترين عالقه يافته 

مندي به ورزش هاي هوايي و پرواز و صيد و ماهيگيري 
سپس % 100سال به ترتيب   31-35مربوط به گروه سني 

مي باشد سپس ورزش هاي زمستاني و كوهنوردي % 60.
با بيشترين عالقه مندي را در بين آزمودني هاي مورد نظر 

  . سال دارد 15-20و  31-33با گروه سني 
در بررسي بخش بندي ) 2005( 3اشنايدر و همكاران

بازار مسافرتهاي ماجراجويانه دريافتند كه جاذبه هاي 
)  Mean= 65/1و  sd% = 728( مرتبط با كوهنوردي

مهمترين فعاليت مورد عالقه گردشگران ورزشي است 
وبيان كردند كه بخش بندي بازار در قلب بازاريابي مدرن 

طور سنتي بازار را بر اساس مشخصه هاي جمعيت است و ب
شناختي ، جغرافيا و روانشناسي به بخش هاي گوناگون 

  ).    32(تقسيم مي كند
بندي بازار ورزشي بر  همچنين بازاريابان از بخش

ها در   اساس عوامل جمعيت شناختي بيش از ساير روش
  ).3(  كنند تقسيم شدن مشتريان و بازارهاي هدف استفاده مي

در مورد بخش بندي بازار گردشگري ورزشي كلن 
ورزشي از ديدگاه  –آلمان بر اساس جاذبه هاي طبيعي 

گردشگران خارجي، نشان داد كه جاذبه هاي مرتبط با 
( ورزش هاي كوهستان و ورزش هاي زمستاني با واريانس 

بيشترين جذابيت را در بين شركت كنندگان % ) 26/16
  . تبه خود اختصاص داده اس

آقاي موسوي گيالني نيز در بررسي جاذبه هاي 
ورزشي ايران از ديدگاه گردشگران خارجي  –طبيعي 

بيشترين جاذبه را مربوط به ورزش هاي كوهستاني و 
  ).                9(ورزش هاي زمستاني يافتند

                                                           
3 . Schneider 
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در بررسي بخش بندي ) 2005(اشنايد و همكاران 
كه جاذبه هاي مرتبط بازار مسافرت ماجراجويانه دريافتند 

مهمترين )  Mean=1/65 sd=0/728( با كوهنوردي 
فعاليت مورد عالقه گردشگران ورزشي است و بيان كردند 

بندي بازار ، قلب بازاريابي مدرن است و بطور  كه بخش
هاي جمعيت شناختي،  سنتي بازار بر اساس مشخصه

جغرافيا و روانشناختي به بخش هاي گوناگون تقسيم مي 
  ). 32(د كن

در بخش بندي بازار گردشگري ورزشي كلن آلمان، 
ي و اردوچرخه سواري، موتور سو: طبيعت گردي مانند

پياده روي در پاركهاي طبيعي و مناطق طبيعي و 
به ) درصد47/12( كوهستاني دومين عامل را با واريانس 

خود اختصاص مي دهد كه مي تواند دال بر وجود 
ساخته شده توسط شهرداري ها  پاركهاي زياد طبيعي و يا

در شهرهاي مختلف آلمان و وجود مناطق طبيعي و 
كوهستاني كه راه ها و نيز دوچرخه سواري و پياده روي 

  . در آن تعبيه گرديده است، دانست
) درصد  74/11( سومين عامل در اين الگو با واريانس 

مربوط به ورزش هاي آبي و ساحلي مانند شنا، كالك، كانو 
، )موتوري و بادباني( ري ، اسكي روي آب، قايق راني سوا

مي باشد كه اين عامل نيز مي تواند دليل بر ...... غواصي و 
وجود رودخانه ها، درياچه هاي طبيعي و يا مصنوعي 
بسيار زياد در شهرها و مناطق مختلف آلمان باشد كه 
عالقمندان زيادي را به ورزش در اين مناطق به خود جلب 

  . ستكرده ا
همچنين عامل چهارم و پنجم به ترتيب با 

مربوط به ) درصد  025/9درصد و  24/10( واريانسهاي
و ..... ) مانند سواركار، اتومبيل راني( ورزش ها، تفريحي 

  . رويدادهاي ورزشي مي باشد
اگرچه رويدادهاي وزشي مي تواند موجب جلب 

ب شركت كنندگان، تماشاگران و گردشگران شوند، اما جل

گردشگر به رويدادهاي ورزشي بين المللي به گرايش قبلي 
  . فرد به مقصد و تمايل بازديد از آن را داشته باشد 

اين احساس عامل مهمي در ارزيابي مقصدهاي بالقوه 
، كه )8( براي سفر و شركت در رويدادهاي ورزشي است 

به نظر مي آيد كشور آلمان به دليل زمينه هاي خوب و 
وزشي اين احساس را در گردشگران برانگيخته ورزشي و آم
بخش بندي بازار شامل مشخص كردن و فرم . مي نمايد

دادن گروه هاي متمايز خريداراني است كه در نيازها و 
مشخصه هاي خود با هم متفاوتند، بخش بندي فعاليت 
هاي گردشگري تامين كنندگان را قادر به ايجاد موفقيت 

محصول مورد نظر آنها مي  آميز بين مصرف كننده ها و
  ). 32(كند 

منابع طبيعي، آب و هوا و فرهنگ )  1388(  1لومسرن
را به عنوان كليدي ترين و قدرتمند ترين عوامل جلب 
كننده در تعيين شكل و قالب بازاريابي صنعت گردشگري 

  ). 7(بر شمرده است 
در بازاريابي گردشگري، مشخص كردن خصوصيات 

. هم در بخش بندي بازار است گردشگر ورزشي، گاهي
درك انگيزه هاي گردشگري مهم است، زيرا مي تواند به 
مديران گردشگري كمك كند به عنوان مثال رويدادهاي 
ورزشي كوچك را براي سود جوامع محلي به كار بندند 

، خدمات مورد نياز گردشگران را تعيين كنند، )21(
و به بازار رويدادهاي گردشگري را به صورت موثر طراحي 

عرضه كنند و كارشان را به صورت بهتري ارتقاء دهند و 
پيشرفتهايي را براي تكرار رويدادها و افزايش درآمدها آغاز 

و نقاط قوت و فرصت هاي تضمين كننده ). 35(كنند 
  ). 29(رضايت گردشگران را مشخص كنند 

گردشگري ورزشي داراي حوزه هاي مختلفي مي باشد 
ب نظران مديريت به دسته هاي مختلفي و از ديدگاه صاح

 -طبقه بندي مي شود، در اين راستا گردشگري فرهنگي

                                                           
1 . Lomsern 



  ورزشي - بازار گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي براساس مليت و جاذبه هاي طبيعي بندي  بخش
 

 

43

آموزشي يكي از بخش هاي گردشگري ورزشي مي باشد 
كه با توجه به نيازها و عالئق گردشگران و تعيين بازار 
هدف مي توان با انجام بازاريابي و پيش بيني برنامه ها 

مايه گذاري هاي الزم منطبق با گرايشهاي اصلي و سر
خواسته هاي آنان را در بازار گردشگري تامين نمود و با 

فرهنگي  –ورزشي  -برگزاري دوره هاي  متفاوت علمي
مي توان موجب ورود گردشگران زيادي به كشور ميزبان 

 –بود كه عالوه بر مشاركت آنان در دوره هاي علمي 
و  آموزشي، مي توان امكان توسعه و بازار گردشگري

استفاده از فوايد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن را 
با توجه به ظرفيت خوب جغرافيايي ايران از . فراهم نمود

، كه  )9(لحاظ مناطق مختلف طبيعي و آب و هوايي 
امكانات و شرايط متفاوت  براي فعاليت در رشته هاي 
مختلف ورزشي كه وابسته به امكانات طبيعي مي باشد را 

با شرط ايجاد استانداردهاي ويژه هر رشته دارا ست و
ورزشي در مناطق مختلف، در ابتدا وسپس ايجاد شرايط 

–برگزاري سمينارهاي مختلف ورزشي مطلوب براي 

پژوهشي،برگزاري كالسهاي مختلف بين المللي ورزشي و 
مختلف ورزشي زيرنظر  مربيگري هاي رشته هاي

ره گيري از فدراسيون هاي بين المللي در سطح وسيع وبه
نات ورزشي با اامكانات دانشگاهي ونيز فراهم آوردن امك

 كه به آن اشاره شد شرايط جغرافيايي ايران اين توجه به
 ،امكانات الزم فراهم گرديدهمي توان انتظار داشت كه با ،

موجبات جذب هر چه بيشتر اين گروه از گردشگران را به 
اقتصادي آن از كشورمان فراهم آوريم كه عالوه بر فوائد 

فوائد علمي و ترويج علوم جديد ورزش در كشورمان نيز 
  .بهرمند شويم

ري گبا توجه به موفقيت خوب آلمان در گردشو لذا 
جهان و اروپا مي توان با الگوگيري از اين كشور در جهت 

آموزشي مناسب و توسعه  -فراهم آوردن امكانات ورزشي
گران ورزشي شرايط الزم براي جلب هرچه بيشتر گردش

كوشيد و از اين طريق شاهد بهره مندي از فوايد اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي آن براي توسعه كشور عزيزمان ايران 

 .باشيم

 

  خذĤمنابع و م
تحليل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردي ورزشي ايران و ارائه مدل برنامه ريزي  ").1387(اصفهاني،نوشين  .1

  .125 -54: ص  .راي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه تهران،رساله دكت" استراتژيك
   . 150-16: ص .تهران.اولانتشارات عصر انتظار ،چاپ . جهانگردي ورزشي).1388. (اصفهاني،  نوشين  .2
  .125 -12: ص . ، تهران، انتشارات پرسمان" بازاريابي ورزشي ").1384.(حسن زاده ،مهرداد .3
  . 120 -50: ص . ، تهران انتشارا ت طراوت ،چاپ چهارم" جغرافياي ايرانگردي "و)1388. (سهام،افشين.دادفر ، هيلدا .4
  .169 -20: ص .، تهران ،انتشارات سمت، چاپ اول "مديريت گردشگري "). 1385. (كاظمي،مهدي .5
محمد اعرابي ، تهران ، سيد ,ترجمه علي پارسائيان " جهانگردي در چشم اندازي جامع "). 1388.(گي، چاك واي .6

  . 252 -16: ص . انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي
، تر جمه محمد ابراهيم گو هريان ، تهران ، انتشارات دفتر پژو هشهاي   " بازاريا بي گردشگري"). 1386.(لومسدان ،لس .7

                                              .89 -29: ص . فرهنگي
سازي آميحته بازاريابي صنعت  مدل"). 1387.(كاظم نژاد، انوشيروان،حميدي،مهرزاد. ،محمد يخبير. له معماري، ژا .8

  .68 -47 :ص ،35نشريه حركت شماره .  "ورزش كشور



  1394تابستان  ،2، شمارة7هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دوره  نشرية پژوهش  
 

 

44

بخش بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران خارجي و ارائه ") 1389.(،سيد رضا موسوي گيالني .9
  .126-15: ص  .و علوم ورزشي، دانشگاه تهران دكترا رشته تربيت بدني، رساله " مدل بازار هدف

 .رساله دكترا ، دانشگاه تربيت مدرس. "ايران درطراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي  ").1388. (هنرور ،افشار.10 
  . 130 – 25: ص 

     11-Archer,BH.(1980). “Forecosting demand Quantitative and  intuitive Technques”, 

Tourism management,1(1),pp.5-12.   

12- Boksberger, P. Laesser, C. (2009). “Segmentation of senior travel market by the 

means of travel”: motivation. Journal of Vacation marketing, Vol. 15, No. 4-;pp:311-322. 

13-Bryant,B.Morrison.A.(1980). “Travel market segmentation and the implementation of 

market strategies. Journal of Travel Research,vol.18,No.3:pp:2-8. 

14-Dann,G.M.S.(1996).“Tourists images of a destination-An alternative analysis”.Journal 

of Travel& Tourism marketing,5(1),pp.41-45.  

15- Davis, B. Ros , B.Jan, R. Dennis,R.(2000)”.physical education and the study of sport” 

Mosby 14 edition.ISNB;9780723431756. 

16-Doswell,R. (1997). Tourism: “How effective management makes difference”Oxford. 

butterwoth and Heinemann;ISBN 0750622725;+x19pp;softback;16.99 

17-Fiba World championship(2010) Turkey. http: www.world of basketball .wood cliffs , 

Newjersey. 

18- Gupta ,V.Hanges , PJ.Dorfman ,P.(2002).  “Cultural clusters methodology and 

findings”. Journal of World Business,vol.37.pp:11-15. 

19- Hall, C. (1992). Adventure, sport and health tourism, in special interest tourism(edited by 

M.L. and C.M.Hall).  London, Bellhaven press,3;pp:60-77. 

20- Higham , J.E. Hinch, t.D. (2003). Sport, Space and time: “Effects of the Otago 

Highlanders franchise on tourism”, Journal of sport management,vol.17,No.3,pp:235-

257. 

21- Hinch , T.D.  Higham, J.E.(2004). “Sport tourism  development”. Clevedon, England: 

Channel view Publications.pp:47-72. 

22- Hsieh, S.J.  Oleary, J.T. Morrison, Am. (1992).  “Segmenting  the international travel 

market by activity”. Tourism  management.vol, 13:pp: 209-222 

23- Jeffry, Y.D. Xie, Y. (1995).” The UK Market for tourism in China”. Annals of tourism 

Research, vol. 22, No.4.pp: 857-876. 

24- Jiang, J.Havitz, Mo. Briem, RM. (2000).” Validating the international tourist role 

scale”. Annals of tourism Research .vol.24 , No. 4: pp:694-981. 

25- Kim, SS. Lee, C. Klensosky, d.b.(2003).” The influence of push and pull factors at 

Korean national parks”. Tourism management.vol. 24:pp:169-180. 

26- Kotler, P. Brown, L. adam, S. Armestrong. (2001). Marketing, 5th edition, pearson 

education, Australian, Frenches Forest.pp: 152-185. 

27- Kozak, M. (2002).” Comparative analysis of tourist motivations by nationality and 

destination”. Tourism management, vol. 23 , No.3. pp: 221-232. 



  ورزشي - بازار گردشگري ورزشي شهر كلن آلمان براي گردشگران خارجي براساس مليت و جاذبه هاي طبيعي بندي  بخش
 

 

45

28- Lankford, S.v. Howward, D.A. (1994).” Developing a tourism impacts attitude scale”. 

Annals of tourism research, vol. 21, No. 1, pp: 121-134. 

29- Lee, C. Lee, H. (2001).” World culture Expo segment characteristics”. Annals of 

Tourism Research,vol.28;812-816. 

30- Mester, I. Badules, A. Bae, O. Bas, D. (2008).” Qualitative and quantitative analysis of 

the sport tourism from the perspective of Romanian young adults”. University of 

Orada.pp:2-15. 

31- Mohsin, A. (2005). Tourist attitude and destination marketing.” The case of australia's 

Northern Territory and Malaysia”. Tourism management. 26:732-733. 

32-Palmer, A.(1996). “Evaluating the governmce style of marketing groups”. Annals of 

tourism research. 1: 158-201. 

33-Prayag, G. Ryan, C. (2010).” The relationship between the push and pull  factors of a 

tourist destination”: The role of nationality an analytical qualitative research 

approach.Current Issues in Tourism.vo.14,No.6;121-143. 

34- Schneider, PP. Vogt, C.A. Smith, S.W.(2005).” Segmenting the adventure travel 

market by activities”: An Externsion of Sung, Morrison, and oleary. Journal of travel 

research, P,1-25. 

35- Yosuf, A. Fauzee, M. Shah, P. Geok, S.(2009).” Exploring small-scale sport event 

tourism in Malaysia”. Research Journal of international studies-issue 9;47-58. 

 
  
  
  


