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تحلیلی بر وضعیت  بازاریابی ورزش کوهنوردی ایران  و مقایسه ی آن با کشور فرانسه

سمیه خیری1، سید عماد حسینی2 
1.دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی)دانشگاه شهید بهشتی(، 

2. استادیاردانشکده تربیت بدنی)دانشگاه شهید بهشتی(
مقدمه

است.  پدیده هاي ورزش  انواع  با  رابطه  در  فكري  و  فیزیكي، روحي  فعالیت هاي  به  انسان،نیاز  نیازهاي  از  یكي 
کوهنوردی یكی از ورزش ها یا از جمله تفریحات است. برای برخی نیز کوهنوردی به عنوان شغل اصلی یا بخش 
الزامی شغل اصلی است، کوهنوردی به باال رفتن یا پایین آمدن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهنوردی گفته 
می شود. امروزه تعاریف گوناگوني براي بازاریابي بیان شده است، هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه اي از 
فعالیتهاي بازاریابي است،برخي از صاحب نظران بازاریابي را فرایند ارضاي نیازها و خواسته هاي بشر تعریف مي 
کنند. به نظر فیلیپ کاتلر برجسته ترین صاحب نظر در این رشته بازاریابي عبارت است از “ فعالیتي انساني در جهت 

ارضاي نیازها و خواسته ها از     طریق فرایند مبادله “.
بازاریابی ورزشی به عنوان ابزاری برای اقتصادی شدن ورزش و تولید ارزش افزوده از راه ورزش به عنوان راه 
حلی مهم جهت تولید درآمد از ورزش مطرح می باشد. دیگر امروزه کشورهای توسعه یافته در سطح جهان با بهبود 
فضای کسب و کار برای بنگاه های ورزشی عالوه بر توجه به سطوح همگانی ورزش، دیدی فراتر به مساله ی ورزش 
داشته و آن را به عنوان یک صنعت و کسب و کار نگریسته، که می تواند برای کشورها تولید ارزش افزوده کند و نه 
تنها بودجه ای از دولت ها دریافت نكند بلكه عصای دست دولت ها در بحث اقتصاد باشد.در ورزش کوهنوردی 
نیز بسیاری از کشورهایی که موقعیت جغرافیایی آنها برای کوهنوردی مناسب است درآمد های کالنی از این ورزش 
بدست آورده اند و در حال پیشرفت برای بدست آوردن درآمد های بیشتر می باشند،یكی از این کشورها فرانسه است 
که با برنامه مناسب بازاریابی در امر توریست که اکثر آنها توریست های کوهنوردی را تشكیل می دهند توانسته است 
در این امر موفق عمل کند،در کشور نپال نیز کوه نوردان منبع کسب درآمد توریستی قابل توجهی برای این کشور 
هستند. دولت این کشور تمامی کوه نوردان را مستلزم به پرداخت مبلغ زیادی برای دریافت جواز صعود می کند که 
این مبلغ چیزی در حدود 25 هزار دالر آمریكا به ازای هر نفر می باشد با توجه به موارد ذکر شده ی باالدر این مقاله 
سعی شده است با مطالعه ی فعالیت های بازاریابی ایران و فرانسه تحلیلی بر موقعیت درآمدزایی دو کشور در ورزش 
بازاریابی موفق و  پیشرفت در زمینه ی  برای فدراسیون کوهنوردی جهت  پیشنهادات راه گشا  کوهنوردی داشته و 

داشتن درآمد مناسب داشته باشیم.
روش تحقیق

این مطالعه از نوع کاربردی است که جزء مطالعات توصیفی_تحلیلی  محسوب می شود، به گونه ای که یافته ها با 
شیوه هایي غیر از روش هاي آماري یا هرگونه کمي شدن به دست آمدند. بدین منظور ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه 
اي و جمع آوری اطالعات از سایت های به روز آماری، مقاالت و نشریات معتبر داخلي و خارجي مطالب مورد نظر 

جمع آوری شده و سپس به مقایسه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است.
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یافته های تحقیق

نام کشورها ایرانفرانسهاطالعات 

07میلیون نفر07میلیون نفرجمعیت کل کشورها

009هزار نفر09میلیون نفرتعداد گردشگران کل
7%از گردشگران کل94%از گردشگران کلتعداد گردشگران کوهستان

2میلیون یورو97میلیون یورودرآمدهر کشور از کل گردشگرها 
درآمد هر کشور از گردشگر های 

کوهستان
5.5%از درآمدکل توریست ها73%از کل درآمد توریست ها

وسعت وتنوع جغرافیائي کشور ایران بسیار بیشتر از فرانسه مي باشد کشور ایران داري تنوع اقلیمي و به تبع آن 
تنوع فرهنگي فراوان مي باشد به نحوي که رتبه پنجم را به لحاظ جاذبه هاي اکوتوریستي به خود گرفته است،کشور 
فرانسه به لحاظ جذب تعداد گردشگر در مقام اول جهان وبه لحاظ در آمد در مقام سوم قرار دارد که حدودا نزدیک50 
درصد این گردشگرها، گردشگر های کوهستان می باشند،همچنین این کشور داراي90 میلیون نفر گردشگر خارجي با 
درآمدي بالغ بر 79 میلیارد یورو مي باشد که حدود 37درصد این درآمد از ورزش کوهنوردی و مدیریت صحیح بازر 
در عرصه ی کوهنوردی می باشد.و اما کشور ایران داراي حدود 900 هزار گردشگر خارجي با درآمدي بالغ برحدود2 
میلیون دالر میباشد که حدود 7درصد این توریست ها مربوط به کوهنوردی می باشد که در مقایسه با فرصت های  

طبیعی جغرافیایی از نظر کوهنوردی بسیار پایین می باشد.
نتیجه گیری

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و اثبات شده ،کشـور ایـران یكـي از ده کشـور اول جهـان از نظـرجـذابیت 
هـاي گردشگري است و از لحاظ تنوع زیستي وتنوع جاذبه هـاي طبیعـي وکوهستانی رتبـ ةپـنجم را در جهـان دارا 
مـي باشـد . اما متاسفانه از نظر درآمدزایی چندان موفق نبوده است علي رغم جمعیت مساوي دو کشور و جاذبه 
هاي گردشگري فراوان کشور ایران تعدادگردشگران  فرانسه 76 برابر ودرآمد گردشگري آن 178 برابر گردشگري 
ایران مي باشد .چنان چه قبال نیز گفتیم بر اساس آمار بیشتر درآمدهای توریستی فرانسه از مناطق جذاب کوهنوردی 
آن حاصل می شود از جمله پیست های اسكی زیبا و جذاب،کمپ های کوهستانی تمیز و زیبا،مناطق جذاب صخره 
نوردی و بسیاری از امكانات تفریحی ورزشی که در کوهستان تعبیه شده است باعث جذب هر چه بیشتر گردشگرهای 
کوهستان و به تبع آن درآمد بیشتر شده است.در ایران عالوه بر داشتن مناطق کوهستانی بسیارزیبا و متنوع به دلیل 
مدیریت ضعیف و نپرداختن به مقوله ی درآمدزایی در فدراسیون کوهنوردی در امر گردشگرهای کوهنوردی و کمبود 
زیرساختها که از مهمترین ضعف ها محسوب می شود درآمد چندانی کسب نشده است.در مقایسه با کشور فرانسه 
درآمد ایران از کوهنوردی بسیار پایین محسوب می شود.در حالی که با یک مدیریت صحیح امكانات وداشتن برنامه 

ی مناسب می توان ایران نیز جزء کشورهای پر درآمد در کوهنوردی شود.
توصیه هایی جهت بهبود وضعیت در آمد زایی فدراسیون کوهنوردی

  1. نوشتن برنامه مدون بازاریابی و ایجاد شرکت های سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از مناطق کوهستانی
2.انجام فعالیت های علمی در جهت امكان سنجی چشم اندازهای طبیعی کوهستانی

3.ایجاد یک شبكه از بلدهای محلی در سراسر کشور جهت راهنمایی توریست های کوهستان یا ایجاد تورهای 
گردشگری مجهز کوهستان

4.ایجاد تسهیالت مناسب بین المللی گسترده و کافی جهت معرفی مناطق کوهستانی ایران
5.تامین اعتبارات الزم جهت ساخت اردوگاهها و کمپ های مجهز کوهستانی
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