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  4ميترا محمدي، 3محمد امين صيادي، 2ميرحسن سيدعامري، 1زاده مهرداد محرم

  ،دانشيار دانشگاه اروميه. 2، اروميه دانشگاه دانشيار. 1
 مديريت ورزشي كارشناسي ارشد ةآموخت دانش. 4و  3

  
  01/03/92: تاريخ پذيرش                                          05/11/91: تاريخ دريافت

  چكيده
مؤثر در توسعة بازاريابي گردشگري ورزشي در  هاي ترين شاخص ارزيابي مهم، پژوهش حاضراز  هدف :هدف
  .غربي بوده است  آذربايجاناستان
 گرفتهصورت ميداني انجام  ه بوده و با توجه به نوع تحقيق بتحليلي- توصيفيپژوهش حاضر :شناسي روش
و كارشناسان )  نفر24( سازمان گردشگري و ميراث فرهنگيورزش  آماري شامل كارشناسان ةجامع .است

شمار  صورت تمام رو نمونة پژوهش به ، از اينبود)  نفر50( غربي استان آذربايجانورزش و جوانان  ة ادارورزش
هاي بازاريابي بيدختي   شاخصةمابزار پژوهش شامل پرسشنا.  انتخاب شد)=74N=n(و غيرتصادفي هدفمند 

 ييروا.  شده استمي تنظكرتي لي پنج ارزشاسيكه براساس مقبوده % 82با پايايي ) 1388( و نظري
 ةليها به وس داده.  قرار گرفتديي مورد تأي ورزشتيري  با استفاده از نظر متخصصان مدزيپرسشنامه ن

  . شدتجزيه و تحليل) p<0/05(داري  ي و فريدمن در سطح معناي نمونه  تكt ي آماريها آزمون
 ةگذاري كالن كشوري، توسع هاي تأثيرگذار شامل تعديل سرمايه كه تمام مؤلفه نتايج نشان داد :ها يافته 

ها،  ههاي تبليغاتي و تنظيم راهبردها براساس توزيع جاذب تاي گردشگري، فعاليه ها، توجه به جاذبه زيرساخت
  .هستندمؤثر غربي  ن آذربايجان استا ورزشي گردشگريةبر توسع
 نقاط استان ها در تمامي  جاذبهعهاي تبليغاتي، توزي هاي مناسب، فعاليت  زيرساختجادي ا:گيري نتيجه
 تعديل تاًي و نهاي ورزشيهاي گردشگر  خاص، توجه به جاذبهة نقطكي تمركز بر جاي  بهغربي جانيآذربا

 به ترتيب اولويت از اقداماتي هستند كه سهم بازار  در زمينه توريسم ورزشيشوريهاي كالن ك سياست
  .گردشگري ورزشي استان را افزايش مي دهد

  .ي ورزشي گردشگريابي بازار،ي ورزشي گردشگر،ي گردشگريها جاذبه :ي كليديها واژه
  
  
  
  
  
  

 انجام 16959/201ان غربي طي نامه شماره مستخرج از طرح پژوهشي است كه با حمايت مالي اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجحاضر مقاله 
  .شده است
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مهمقد  
 عي صنااني و در ماي صنعت در دننيتر  و متنوعنيتر  امروزه به عنوان بزرگ،گردشگريصنعت 
 ني از كشورها اياريبس.  استيالملل نيشد در سطح ب و در حال رشتازيهاي پ  از بخشيكي ،يخدمات

 دانند ي مها رساختي زة و توسعي رشد بخش خصوص،ييزا  درآمد، اشتغالي را منبع اصلايصنعت پو
بيني   نيز پيش2سازمان جهاني گردشگري). 2011، 1؛ فاوريه و همكاران1387كاشف و همكاران، (

، 3كوشال و همكاران( ميليارد نفر خواهد رسيد 5/1 تعداد گردشگران به 2020كند كه در سال  مي
 ية بر پاي گردشگريها تي كه جذابدهد ي نشان مي گردشگرةني در زمدي جديها هينظر). 2011

 يشتري بياسي و سي اجتماع،ي اقتصاد،ي فرهنگيها تي مزها تي جذابگري با دسهيورزش، در مقا
 اقتصادي و اجتماعي با آثار ة مؤثر در توسعيدرت قورزش به عنوان ). 1386همكاران، هنرور و (دارد 

ورزش و ). 2003، 4فيفا(كند   و غيرمستقيم خود نقش مهمي در اقتصاد كشورها بازي ميمستقيم
 و ي زندگةويهاي متفاوت، ش  فرهنگانيهاي تفاهم م  پلجاديا:  دارنديگردشگري اهداف مشترك

كننده   سرگرمهاي تي افراد به فعالقي و تشوختنيها، برانگ  ملتاني مي صلح و دوستشيها، افزا سنت
اي  صورت حرفه  گردشگري و ورزش، چه بهبيترك. ي از فشارهاي روزمرة زندگييو شاداب براي رها

براي . رديگ ي را به نقاط مختلف جهان دربرمياديهاي ز  مسافرت،يحيو چه به صورت آماتور و تفر
 ورزش و گردشگري همراه با هم حركت كنند دي باييزا اشتغال و درآمدجاديتداوم رشد اقتصادي، ا

 اين ر نقش بازاريابي د،يهاي خاص محصول گردشگري ورزش با توجه به ويژگي). 1385 ،يادب(
زيرا با بازاريابي ). 1388 ،يدختيب(اي برخوردار است  صنعت نسبت به ديگر صنايع از اهميت ويژه

ها را نسبت به   عرضه نمود و آنص منطقه مشخهر ةارتوان به گردشگران بالقوه، اطالعاتي درب مي
ها در مقصد گردشگري است كه   جاذبهيابيزار و باغيبازديد از آن ترغيب كرد؛ در واقع وجود تبل

  ). 2011، 6؛ الميير و همكاران2009، 5براون كيث( كند يافراد را به سفر جذب م
را در صنعت گردشگري ورزشي براي هاي مؤثر بازاريابي  شواهد پژوهشي، ضرورت وجود شاخص

راهكارهايي ) 2007(توبياس طور مثال  به. كنند رشد و توسعة روزافزون اين صنعت مدرن، تأييد مي
هاي  براي توسعة گرشگري ورزشي شامل بازاريابي و تبليغات گسترده، رشد و توسعة زيرساخت

المللي ارائه  هاي ملي و بين هاي بيشتر سازمان منطقه، وجود متخصصان مديريت محيطي و حمايت
ريزي و طرح كاربردي جامع و جهاني را در  يك الگوي برنامه) 2006(يات و همكاران . كرده است

اند و در   ارائه نموده)2006( جهت توسعة گردشگري ورزشي را در كنگرة انجمن گردشگري ورزشي
                                                           
1. Fourie et al. 
2. World Tourism Organization 
3. Coshall et al. 
4. Federation  
5. Brown & Keith 
6. Laimer et al. 
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تعديل سياستگذاري كالن (آن نياز به افزايش اعتبارات بازاريابي و گسترش توجهات سياسي 
) تبليغات(هاي عمومي  آموزش و توسعة داوطلبان و افزايش آگاهي، ، استفاده از تكنولوژي)كشوري

ها افزايش آگاهي نسبت  كه هدف مطالعه آن-) 2005(هد   مارينتايج پژوهش. را ضروري دانستند
هاي تلويزيوني  ير پخش برنامه تأث-به بازاريابي مربوط به رويدادهاي بزرگ ورزشي در كشور آتن بود

 آتن را به عنوان يكي از راهبردهاي بازاريابي 2004 تابستاني  المپيكاز مسابقات) تبليغات(
ها در جذب گردشگر به آتن  گردشگري ورزشي بر بينندگان مؤثر دانست و بيان كرد كه اين برنامه

ريابي گردشگري ورزشي را مواردي هاي توسعة بازا راه) 2005(چليپ و هيل . اند بسيار نقش داشته
ها، افراد و  ، اماكن و تأسيسات، كيفيت خدمات، زيرساخت)ها جاذبه(مثل محيط فيزيكي مقصد 

. دانند مي) تبليغات(ها  ، ترويج معاني و سمبل)گذاران حاميان و سرمايه(دهنده  هاي خدمات سازمان
ي گردشگري ورزشي، مخصوصاً در ، تعريف صحيح راهبردهاي بازارياب)2002(هاچن و همكاران 

 احساني و همكاران .دانند نحوة اجرا و تبليغ را براي موفقيت رويدادها سيار مهم و حياتي مي
رساني به زبان  ، اطالع)ها زيرساخت(مناسب بودن حمل و نقل و شيوه رزرو محل اقامت ) 1389(

هاي  ها، توجه به سليقه يت قيمت، وضع)ها  جاذبه(هاي تابستاني  ، وجود مكان)تبليغات(انگليسي 
هاي  هاي جديد در برگزاري رويداد را از عوامل مهم در كيفيت بسته گردشگران و استفاده از فناوري

  .دانند گردشگري ورزشي كشور ايران بر اساس عناصر آميخته بازاريابي مي
اخلي ايران  عوامل مؤثر بر توسعة جهانگردي ورزشي دبا بررسي) 1388(اصفهاني و همكاران 

 اهميت را ةبيشترين درجترتيب  محورهاي تسهيالت و خدمات، امنيت و اسكان به كه نشان دادند
 جهانگردي داخلي ورزشي به خود اختصاص داده و محورهاي آموزش، اقتصاد و ةدر توسع

، مهراني )2006(توماس . اند  را با ساير عوامل نشان دادهرابطههاي توريستي بيشترين  جاذبه
 و اجراي يزير در پژوهشي به اين نتايج دست يافتند كه با برنامه) 1383(و راه چمني ) 1374(

 زي را افزايش داد و نيتوان تا حدود زيادي درآمد ارزي گردشگر دقيق مديريت بازاريابي مي
. پذيري ناشي از نوسانات قيمت نفت حفظ كرد درآمدهاي خارجي را متنوع و كشور را از آسيب

 جيتان. حلي براي افزايش جذب گردشگران باشد تواند راه توجه به نگرش بازاريابي ميهمچنين 
 كا،يآمر( منتخب ي در كشورهايابي روش بازارستينشان داد از ب) 1385 (انيدي جمشقيتحق

 قرار  مورد توجه و استفادهراني كه در اهايي روش ،)اي كانادا و استرال،ي شمالرلنديانگلستان، ا
 يها  كالسلي و تشكيرزش وسمي تورگذاران، هي از مشاركت سهامداران و سرما عبارت رد،يگ ينم

سنجي توسعة   امكان)1388(زاده و همكاران  خليل.  هستندمردم ي مختلف براي ورزشيآموزش
كننده و  دهنده، جلب سوق(سه دسته عوامل كلي  را به  ورزشي در استان آذربايجان غربيگردشگري

كننده و   عوامل جلبة عوامل، توجه بيشتر بايد بر توسعني انيكه از بم كردند  تقسي)محدودكننده
  .دهنده از سوي نهادهاي مسئول، معطوف شود سوق
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 ي برايابي مشخص بازاريها  شاخصي سركي به ازيها، ن  پژوهشجي نتااين و با توجه بهبربنا
برآورد  يرهاي صنعت است و چنانچه در كشوياتي حيا  مسئلهي ورزشيگسترش صنعت گردشگر

شود  مي را شامل 1ي ناخالص داخلدي تا دو درصد از تولكي ني بي سهم گردشگري ورزش،شده است
 يها تي از ده كشور اول جهان از نظر جذابيكي رانيكشور ا، گرياز طرف د ).1383 هنرور،(

 يشگرو جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گرد) 1387كاشف و همكاران، ( است يگردشگر
 حال سهم كشور ما از صنعت نيبا ا). 2000، 2؛ سازمان جهاني گردشگري1387فرد،  معين(است 

 ي ناخالص ملدي است، چون سهم خود صنعت گردشگري كشور از تولزي ناچاريگردشگري جهان بس
نتايج تحقيقات متعدد  .دآي ي اصالً به چشم نمي ورزشي سهم گردشگراني منياست و در ا% 1برابر 

 ر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطلب است كه ضعف بازاريابي گردشگري دنيايد مؤ
). 1382اسالم، (ماندگي ايران از روند روبه رشد اين صنعت در جهان است  ترين عامل عقب عمده
 ني انيهمچن. مرز بودن با سه كشور خارجي است  استان آذربايجان غربي، همازاتي از امتيكيالبته 

 كشور يكي از مناطق خوش آب و هوا، چهار فصله و با اكوسيستم خاص هاي ان ميان استاستان در
هاي زيبا، پوشش  ها و رودها، كوهستان  دارا بودن تاالبني و همچنيمنطقه از لحاظ فراواني بارندگ

ب ها و آ ها و غارها، چشمه اش، شكارگاه  گانه102 اروميه و جزاير يباي زةگياهي و چمنزارها، درياچ
گذاري دارد كه  ريزي و سرمايه  برنامهي برايآل دهي اطي و شراشود يهاي معدني محسوب م گرم

 -  برگزاري مسابقات ورزشي داخلي و خارجي، رويدادهاي ورزشي مليي فرصت براني از اتوان يم
هاي ورزشي مختلف  هاي داخلي و خارجي و ديگر برنامه اي، اردوهاي آمادگي و تمريني تيم منطقه

 ة شده و توسعيالملل ني و بي سبب جذب گردشگران ورزشي ملتي عوامل در نهانيا. دستفاده كرا
در حال حاضر ). 1387 پروانه و همكاران، ياله فتح (كند ي را در استان فراهم مي ورزشيگردشگر

 ي ورزشي گردشگريابي بازارةني در زمي را خاصاستي همانند كشور، سزي ني غربجانياستان آذربا
تواند يكي   مييخاذ نكرده است و چنانچه مشخص شد، توجه به اهميت بازاريابي گردشگري ورزشات

ها و  گذاري و تدوين برنامه  اين صنعت در استان باشد و سرمايهةهاي اساسي براي توسع از راه
 نيتر  مهميابيبنابراين پژوهش حاضر به ارز. دينما ي مي ضروريبازاريابي امردر هاي روشن  سياست

 و بر اين اساس پنج پردازد ي استان مي بازاريابي گردشگري ورزشة مؤثر در توسعيها صشاخ
 ساختارهاي زيربنايي، توجه به ةهاي كالن كشوري، توسع گذاري  تعديل سياستي اصلاسيرمقيز

ها با   تنظيم راهبردها بر اساس توزيع جاذبهتاًيهاي تبليغاتي و نها هاي گردشگري، فعاليت جاذبه
 تقاضا، ي كاهش فصلكرديها با رو  جاذبهعيتوز( پژوهش ي فرعيها هي همان فرضاي شيها رمؤلفهيز

 و تي رضاشي افزاكرديها با رو  جاذبهعي مدت اقامت گردشگران، توزشي افزاكرديها با رو  جاذبهعيتوز

                                                           
1. Gross Domestic Product (GDP) 
2. World Tourism Organization 
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ته شد كه در نظر گرف)  گردشگراني درآمدهاشي افزاكرديها با رو  جاذبهعي گردشگران، توزيوفادار
 .دباشن مرتبط ي غربجاني استان آذرباي گردشگري ورزشيابي صنعت بازارةرسد با توسع به نظر مي

  
   پژوهششناسي روش
 يدانيصورت م  بهداه ها يآور  است و جمعي و از لحاظ هدف كاربرديليتحل-يفي حاضر توصقيتحق

 ورزش ة و اداري گردشگرةز حوي كارشناسان ورزشهي آماري اين تحقيق كلةجامع. صورت بوده است
 در مذكور يها  ادراهيني بودند كه با توجه به استعالم بخش كارگزي غربجانيو جوانان استان آذربا

 ورزش ة ادارينفر بوده كه پنجاه نفر كارشناسان ورزش) =74N( ، جامعه1389 سال رماهيخرداد و ت
 و حجم يريگ روش نمونه. ن بودند استاي گردشگرة حوزي كارشناسان ورزشزي نفر ن24و جوانان و 

 هدفمند انتخاب شد يرتصادفيشمار و غ صورت تمام علت محدود بودن جامعه، به  بهزينمونه ن
)74N=n=( .يابي بازاريها  شاخصة و پرسشناميشناخت تي جمعةژي وة پرسشنامكي پژوهش، ابزار 

 كيخيلي كم با  (رتكي لي شاخص را در مقياس پنج ارزش49بود كه ) 1388 (يدختي و بينظر
  :دهد ي قرار مي مورد بررسريصورت ز  را بهي كلاسيرمقي ز8و ) ازي تا خيلي زياد با پنج امتازيامت
) 3 ؛توسعة ساختارهاي زيربنايي با چهار سؤال) 2 ؛گذاري كالن كشوري با شش سؤال سياست) 1

توزيع ) 5 ؛ سؤال8اتي با هاي تبليغ فعاليت) 4 ؛هاي گردشگري ورزشي با هشت سؤال توجه به جاذبه
ها با رويكرد افزايش مدت  توزيع جاذبه) 6 ؛ها با رويكرد كاهش فصلي بودن تقاضا با پنج سؤال جاذبه

ها با رويكرد افزايش رضايت و وفاداري گردشگران با  توزيع جاذبه) 7 ؛اقامت گردشگران با پنج سؤال
 .هاي گردشگري ورزشي با هفت سؤالها با رويكرد افزايش درآمد توزيع جاذبه) 8 ؛شش سؤال

 ي و نظريدختي كه قبالً بيابي بازاريها پرسشنامة شاخص  ابزار پژوهشرواييبراي ارزيابي 
 ،يابي مديريت بازارةنظر در مقول  در اختيار چند تن از استادان صاحب؛طراحي كرده بودند) 1388(

براي ارزيابي پايايي . ام شد و مديريت ورزشي قرار داده شد و اصالحات الزم انجيگردشگر
 به حجم قي تحقةپرسشنامه از شاخص آلفاي كرونباخ بر اساس يك نمونة مقدماتي مستقل از نمون

 ة، توسع7/0هاي كالن كشوري  گذاري تعديل سياست(شده   تعريفهاي  نفر، براي هر يك از سازه30
 و 87/0هاي تبليغاتي  اليت، فع78/0هاي گردشگري  ، توجه به جاذبه91/0ساختارهاي زيربنايي 

 82/0در پرسشنامه استفاده شد و مقدار ) 84/0ها  تنظيم راهبردها براساس توزيع جاذبه
  . نشان دادا پايايي مطلوب ر،يابي بازاريها شاخص
هاي حضوري مكرر در محل كار  ها، با پيگيري  توزيع شده بين آزمودنية پرسشنام74از 
.  قرار گرفتي آمارلي و تحلهي پژوهشگر برگشت داده شد و مورد تجزها به  پرسشنامهيةها، كل نمونه

از روش آمار توصيفي . استفاده شد 16نسخه  SPSSافزاري  ها از بستة نرم  دادهلي و تحلهيبراي تجز
ها، درصدها و انحراف استانداردها استفاده شد و براي آزمون  ها، ميانگين براي محاسبة فراواني
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سپس . ها مشخص شد  اسميرنف طبيعي بودن توزيع داده- آزمون كولموگروفها ابتدا با فرضيه
 از آزمون تي مورد نظر و در نهافي طنيانگي جامعه با منيانگي مةسياي براي مقا نمونه  تكيآزمون ت

 .ها استفاده شد  از شاخصكي هر تي اهمزاني و ميبند  رتبهي برادمن،يفر
  

  هاي پژوهش يافته
 7/29 و مرد، هاي تحقيق آزمودني از  درصد3/70 ردي نمونه آماري نشان داد،هاي ف  ويژگيتوصيفي
افراد كمتر از سي سال   درصد،46  نفر معادل34ه  سالسي تا چهل افراد. بودند ها زن از آندرصد 

 درصد وضعيت توزيع 7/29 نفر معادل 22 درصد و افراد باالي چهل سال 3/24هجده نفر معادل 
همچنين افراد با سابقه خدمت يك تا ده سال پنجاه . دهند ري را نشان ميهاي آما سني نمونه

و افراد با سابقه خدمت بيست تا سي   درصد7/33درصد، افراد با سابقه خدمت ده تا بيست سال 
هاي ورزش و جوانان و حوزة  هاي آماري كارشناسان ورزشي اداره تمام نمونه . بودند3/16سال 

  .كارشناسي بودندگردشگري با حداقل مدرك 
با توجه به نتايج  .اي استفاده شد نمونه تكt  براي تجزيه و تحليل آمار استنباطي ابتدا از آزمون

اي  صورت طيف پنج گزينه هاي پرسشنامة پژوهش به هاي طيف پاسخ و اينكه درجه) 1(جدول 
هاي  ميانگين درجههاي تحقيق، بيش از  ليكرت از عدد يك تا پنج بودند، ميانگين تمام زيرمقياس

ها از عدد ميانگين  در پرسشنامه است، يعني ميانگين تمام زيرمقياس) يك تا پنج(طيف مورد وصف 
داري  هاي جدول فوق و همچنين سطح معني براساس يافته. طيف كه سه است، بيشتر است

)001/0p< (زش توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه كارشناسان ور ميها،  براي تمام زيرمقياس
، تمام )نمونة پژوهش(هاي ورزش و جوانان و حوزة گردشگري استان آذربايجان غربي  اداره
هاي طيف مورد نظر در پرسشنامه است  باالتر از ميانگين درجه% 95با اطمينان  هاي تحقيق مؤلفه

داري در توسعة گردشگري ورزشي استان نقش  ها به طور معني توان گفت اين زيرمقياس كه مي
  . دارند
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  هاي پژوهش تفاوت ميانگين طيف با ميانگين زيرمقياس: اي نمونه  آزمون تي تكنتايج. 1جدول

 مقدارt معناداري
تفاوت 
 ميانگين

فاصله اطمينان 
95% 

انحراف 
  ها زيرمقياس ميانگين معيار

 يها ياستگذاري سليتعد  90/3  51/0 02/4 78/3 90/3 12/65  000/0**
  يكالن كشور

  توسعة ساختارهاي زيربنايي  19/4  501/0 31/4 08/4 19/4 72  000/0**
 يها  به جاذبهشتريتوجه ب  96/3  493/0  07/4  84/3  96/3 04/69  000/0**

  يگردشگر
  هاي تبليغاتي فعاليت  04/4  602/0  18/4  90/3  04/4 73/57  000/0**
 كرديها با رو  جاذبهعيتوز  91/3  554/0  04/4  78/3  91/3 76/60  000/0**

   تقاضايهش فصلكا
 كردي جاذبه با روعيتوز  48/4  491/0  60/4  37/4  48/4 62/78  000/0**

  افزايش اقامت گردشگران
 كردي جاذبه با روعيتوز  4,14  .439  4,24  4,04  4,14 81,09  000/0**

  افزايش رضايت گردشگران
 كردي جاذبه با روعيتوز 01/4  341/0  09/4  93/3  01/4 9/100  000/0**

  مد گردشگرانافزايش درآ
**01/0 p<  
  
 

 قي تحقيابيبازار بندي پنج شاخص اصلي و چهار شاخص فرعي  اولويتدر آزمون فريدمن نتايج
 نقاط استان به يها در تمام  جاذبهعي راهبردها بر اساس توزمي شاخص تنظيها رمؤلفهيكه خود ز-را 
  . گزارش شده است2در جدول  - نقطه خاص استكي تمركز بر يجا
  

   تحقيقيابي بازاريها بندي شاخص نتايج رتبه. 2 جدول
  اولويت هاي اصلي فرضيه بندي ميانگين رتبه

 1 توسعة ساختارهاي زيربنايي 75/3

 2 هاي تبليغاتي فعاليت 05/3

 3 تنظيم راهبردها 04/3

 4 هاي گردشگري توجه به جاذبه 75/2

 5 سياستگذاريتعديل  41/2
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 تحقيق از ديدگاه هاي بازاريابي شود از ميان شاخص نباط مياست 2 طور كه از جدول همان

هاي پژوهش، شاخص توسعة ساختارهاي زيربنايي داراي بيشترين اولويت و شاخص تعديل  نمونه
ترين اولويت  در بازاريابي گردشگري ورزشي استان داراي پايينهاي كالن كشوري  سياستگذاري

  .هستند
  

  تحقيق هاي فرعي شاخص بندي رتبه نتايج. 3جدول 
  اولويت هاي فرعي فرضيه بندي ميانگين رتبه

 1 افزايش مدت اقامت 47/3

 2 افزايش رضايت 55/2

 3 افزايش درآمد 01/2

 4 كاهش فصلي تقاضا 97/1

  
  

 -دهد ي تحقيق را نشان مي فرعيها بندي شاخص كه نتايج رتبه -3 توجه به اطالعات جدولبا 
 بر افزايش مدت اقامت گردشگران كردييها با رو  جاذبهعي، شاخص توز پژوهشيها  نمونهدگاهياز د
 يابي كاهش فصلي بودن تقاضا در بازاركرديها با رو  جاذبهعي و شاخص توزتي اولونيشتري بيدارا
  . هستندتي اولونيتر نيي پاي استان داراي ورزشيردشگرگ
  

  گيري بحث و نتيجه
 ي در رشد صنعت گردشگرييربناي زي ساختارهاة پژوهش نشان داد كه توسعيها افتهي يبررس
 راني، پر)2012( پژوهش گيل مور ةاين يافته با نتيج.  نقش داردي غربجاني استان آذربايورزش

. همسان است) 1388 (يدختي و بيو نظر) 1389(، احساني )2005 (لي و هپي، چل)2005(
 ديدر ابتدا با.  متفاوت استيها رساختي زة توسعازمندي ن،ي ورزشيردشگر گيابي بازارياجرا
 مرتبط و ي و خدماتي اماكن ورزشيسپس كار طراح.  شودلي تكمق،ي بصورت دقي مكانيزير طرح

ها شرط الزم براي مسافرت گردشگران به يك مقصد  وجود جاذبه.  شروع شودها، رساختي زگريد
امكانات ارتباطي مناسب ها، برخورداري از   آسان به اين جاذبهسيگردشگري است، اما امكان دستر

هاي بين راهي مناسب همراه با خدمات   مراكز اقامتي و مجتمعةدر اماكن گردشگري ورزشي، توسع
هاي ارتباطي مناسب به منظور سهولت   راهةو توسع) خدمات بيمه، امداد پزشكي(پشتيباني 

. گردشگري است بسيار مهم جذب گردشگران به يك مقصد املجايي گردشگران ورزشي، از عو جابه
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تواند موجب   بدون وجود ساختارهاي زيربنايي مناسب نمييهاي غني گردشگري ورزش وجود جاذبه
به عبارت ديگر داشتن ساختارهاي زيربنايي مناسب . ها شود جذب گردشگران و ايجاد رضايت در آن

ان بيشتري را تواند گردشگر  مي- بازاريابي استةكه در واقع جزئي از محصول گردشگري در آميخت-
 در رساختارهاي زة با توسعرو نياز ا.  جذب كنديهاي گردشگري ورزش جهت بازديد از اماكن و جاذبه

  .توان در جذب بيشتر گردشگران موفق بود مقاصد گردشكري مي
 ي صنعت گردشگرة در توسعيغاتي تبليها تي از آن است كه فعالي پژوهش حاكگري دةافتي
توان  هاي تبليغاتي مي  از طريق فعاليتيعني دارد،  مهمي نقشيرب غجاني استان آذربايورزش

 نيا.  در مقايسه با رقبا ارائه دادي غربجاني استان آذربايتصوير بهتري از مناطق گردشگري ورزش
، )2004( و همكاران اتي، )2002(، هاچن )1386( تحقيقاتي هنرور و همكاران هاي تهيافته با ياف

عدم . همسو است) 2006(و ويليامز ) 2005 (لي و هپي، چل)2005(هد  ي، مار)2005 (رانيپر
.  گردشگران خواهد شدني موجب كاهش ميزان ا،يهاي ورزش  از جاذبهيشناخت گردشگران ورزش

 به گردشگران و طراحي مناسب الگوهاي يهاي گردشگري ورزش  جاذبهاندن معرفي و شناسنيبنابرا
هاي گردشگري ورزشي و تالش براي ترغيب، تشويق و متقاعد ساختن  بازديد گردشگران از جاذبه

 ايجاد ينقش تبليغات در صنعت گردشگري ورزش. هاست ها، به منظور استفاده از اين جاذبه آن
ها و امكانات  مندي از جاذبه بهره و ي به مقصد گردشگري ورزشجعهانگيزه در گردشگران براي مرا

، سب با نوع گردشگران و فرهنگ بايد متنايهاي تبليغاتي در گردشگري ورزش فعاليت. آتي است
انگيزه، ساليق و عاليق آنان باشد و به همين دليل نيازمند راهبرد معين و مديريت مناسب و 

ريزي براي معرفي   استان بايد با برنامهريزان با توجه به نقش تبليغات، برنامه. اي است نيروهاي حرفه
المللي، ايجاد دفاتر تبليغاتي  هاي ورزشي، فرهنگي و طبيعي استان در سطوح ملي و بين جاذبه

 از طريق گسترش بازاريابي ايرساني به گردشگران ورزشي و   اطالعيگردشگري ورزشي برا
. توجه كافي داشته باشند -تكه در جذب گردشگران مؤثر اس- مهم ارالكترونيكي به اين ابز

 معرفي ةها، راديو و تلويزيون نقشي فعال در زمين ويژه روزنامه هها ب  الزم است رسانهنيهمچن
 ي در توزيع و عرضه محصوالت گردشگررو، نياز ا.  را ايفا كنندي ورزشي متنوع گردشگريها جاذبه
رسد، چرا كه در  هم به نظر مي مي جذب و ترغيب گردشگران امريبرا اصالح وضعيت فعلي ،يورزش

  .توان در توسعه و تقويت اين صنعت گامي اساسي برداشت غير اين صورت نمي
ها در تمامي نقاط استان   ديگر پژوهش نشان داد كه تنظيم راهبردها براساس توزيع جاذبهةافتي
ين يافته با ا.  نقش داشته باشدي غربجاني استان آذرباي صنعت گردشگري ورزشةتواند در توسع مي

همسو ) 1388 (يدختي و بيو نظر) 1377(، زاهدي )1996(هاي تحقيقاتي توسام و جنكينز  يافته
 با ي گردشگري ورزشةريزان و فعاالن حوز ها، برنامه با تنظيم راهبردها بر اساس توزيع جاذبه. است

 گردشگري ةص انساني ماهر و فعال در عرةشناسايي اهداف گردشگران از مسافرت، وجود سرماي
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ورزشي، اتخاذ تدابيري براي امكان دسترسي آسان و اقتصادي به كاالها و اماكن ورزشي، ارائه 
هاي  خدمات گردشگري ورزشي مطابق با استانداردها، مشاركت  دادن مردم بومي در فعاليت
 براي گردشگري ورزشي از طريق تسهيم سود عادالنه، ايجاد شرايط مناسب همراه با احترام متقابل

توانند با   خدمات پس از فروش به گردشگران ورزشي ميةگردشگران ورزشي و توجه جدي به ارائ
 در يك شهرستان خاص، به يمند به جاي صرف منابع و امكانات گردشگري ورزش  نظامهيك نگا

 ة به نيازهاي ساالن- هستنديهاي گردشگري ورزش كه داراي جاذبه- يهاي تمامي شهرستان
هاي بالقوه و بالفعل  شود از ظرفيت اين كار موجب مي. ورزشي توجه كافي داشته باشندگردشگران 

هاي  طور بهينه استفاده شود و نقاطي از شهرستان  اين استان بههاي ستان تمامي شهريگردشگر
 از منافع اين صنعت -اند بهره مانده  بييكه از فوايد و آثار مثبت گردشگري ورزش-اين استان 

 گردشگري ةهاي داراي جاذب ريزان، به تمامي شهرستان همچنين با توجه برنامه.  شوندمند بهره
 رضايت نيهمچن.  گردشگري استان را كاهش داديتوان مشكل فصلي بودن تقاضا  مييورزش

 تصورات تواند يكه اغلب م-ها را با قيمت نسبي اقامتگاه  گردشگران را فراهم كرد و مدت اقامت آن
 ها ني افزايش داد و به دنبال ا-د و در نتيجه تقاضاي وي را تحت تأثير قرار دهدگردشگر از مقص

زيرا زماني كه گردشگران، يك شهرستان .  استان را به حداكثر رسانديزشهاي گردشگري ور درآمد
هاي آن را مورد بازديد   و جاذبهروند ي و به آن مقصد مكنند يخاص استان را براي بازديد انتخاب م

هاي ديگري با ساختارها  ها متقاعد شوند كه جاذبه دهند، در صورتي كه در زمان بازديد، آن ميقرار 
 به -توانند از آن بازديد كنند كه مي-هاي استان وجود دارد  و امكانات مناسب در ديگر شهرستان

ن ها را به عنوان مقصد بازديد انتخاب كرده و اين موضوع فصلي بود احتمال زياد آن شهرستان
 و از طرفي موجب رضايت و وفاداري دهد يها را كاهش م  ديگر شهرستانيتقاضاي گردشگري ورزش

يابد با افزايش مدت اقامت   و مدت اقامت گردشگران در استان افزايش ميشود يگردشگران م
  .ابدي ي گردشگري افزايش مزيگردشگران در استان درآمدهاي ن

 ة در توسعي گردشگريها  به جاذبهشتري كه توجه بكند ي ماني پژوهش بجي از نتاگريديكي 
 و پيهاي چل اين يافته همسو با يافته.  نقش داردي غربجاني استان آذرباي ورزشيصنعت گردشگر

و ) 1388 (يدختي و بي، نظر)1386 (يي، صدر موسوي و كهنمو)2008(، يوزاما )2005 (ليه
 داشتن يا  در هر منطقهيشگري ورزش صنعت گردةهاي توسع يكي از راه. است) 1389(احساني 

 با استفاده از ي گردشگري ورزشنكهيبا توجه به ا. هاي گردشگري متنوع و جذاب است جاذبه
ها و   جاذبهني اقي داشته باشد، شناخت دقي آثار مثبت و منفتواند ي مي ورزشيعيهاي طب جاذبه
 يعي طبيها  جاذبهيساز  آماده وزيتجه.  الزم و ضروري استها آن ي و اجتماعيطيمح ستيآثار ز

 وجود ،يعي طبيها  مختلف جلوهيها حگاهيها و تفر  سواحل، سالناچه،يها، در كوه: لياستان از قب
 در هر ي گردشگرة جاذبي دارايمي شده قدي نوسازي گردشگران و اماكن ورزشي برايامكانات رفاه
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هاي گردشگري بايد نيازها،  جاذبه.  در جذب گردشگران دارديا كننده نيي كه باشد نقش تعيا نقطه
به عبارت ديگر،  .ها برآورده سازد ها و انتظارات گردشگران را در زمان بازديد از آن خواسته
هاي گردشگري بايد به نوعي بتوانند براي گردشگر كشش و ارزش ايجاد كنند و نگرش  جاذبه

هاي  زماني جاذبه. ود آورندها به وج  و نوعي رضايت در آنهندگردشگر را تحت تأثير قرار د
توانند براي گردشگران ايجاد ارزش و رضايت كنند كه از طرف مقاصد   مييگردشگري ورزش

ها جلوگيري شود، بلكه امكاناتي  ها شده باشد و نه تنها از تخريب آن اي به آن گردشگري توجه ويژه
 ورزشي با - مشترك آثار فرهنگي مثال توليدي اضافه شود، براها نبا توجه به ساليق گردشگران به آ

هاي همجوار، احيا و نوسازي اماكن ورزشي قديمي و تأكيد بر  همكاري مراكز صدا و سيماي استان
 ورزشي به منظور -ي تاالرهاي فرهنگةها متناسب با فناوري روز علم ورزش، توسع سازي آن مقاوم

 تبليغ و رونق يهاي ورزشي برا  مكان فرهنگ بومي، جلوگيري از تخريبباهاي سازنده  اجراي برنامه
ها،  زورخانه(هاي ورزش   استاني و ايجاد و گسترش خانهةبيشتر اماكن گردشگري ورزشي پرجاذب

 ي گردشگريها كه به عنوان جاذبه) هاي مربيگري و داوري  ورزشي، كالسةهاي چندمنظور سالن
  .دارند دشگران در جذب گري نقش بارزيورزش

 صنعت ة در توسعي كالن كشوريها ياستگذاري سلينشان داد كه تعد پژوهش گريديافتة 
هاي شجاعي و نورالدين   پژوهشجي نقش دارد و با نتاي غربجاني استان آذرباي ورزشيگردشگر

، يوزاما )2004( و همكاران اتي، )1996(، توسام و همكارانش )1388 (يدختي و بي، نظر)1386(
 جهاني و از بين ةها با توجه به واقعيت دهكد امروزه دولت. همسو است) 2009(، و زهرر )2008(

توانند نسبت به كل مجموعه كه همان  رفتن مرزها، به عنوان بخشي از اين دهكده جهاني نمي
 و به رنديروي فاصله بگ تفاوت حركت كنند، بلكه بايد از تك  امروز است بيةجهان پيشرفته و پيچيد

بندي با چگونگي  طور رسمي، كدگذاري و منطقه  بهيريزي شهر برنامه. ندتفكر سيستمي مجهز شو
 آن ةريزي گردشگري و توسع  گردشگري مرتبط هستند و عملكرد دولت در برنامهةپيشرفت و توسع

هاي مناسب و  بر اين اساس با اتخاذ سياستگذاري. مانند تصميمات بخش تجاري، ضروري است
توان  مي) شود ه قوانين كه مربوط به گردشگري مي در همزنگريبا(هاي كشوري  تعديل در سياست

ها و نيازهاي   با توجه به خواستهيبه يك الگوي جامع سياستگذاري، در مقاصد گردشگري ورزش
توان نقش بازاريابي   مييبا بازنگري در قوانين مربوط به گردشگري ورزش. گردشگران رسيد
و با اختصاص بودجه و امكانات مناسب در  كرد تر رنگها پر  را در سياستگذارييگردشگري ورزش

همچنين با بازنگري در قوانين مربوط به .  از اين صنعت بهره برد،يامر بازاريابي گردشگري ورزش
هاي مرتبط  هاي مناسب از سوي دولت به منظور حمايت بيشتر از بخش گردشگري و اتخاذ سياست

رنامه ريزي مناسب براي ايجاد تعامل بيشتر  بازاريابي،هاي ب  فعاليتةني در زميبا گردشگري ورزش
سپاري  داري تدوين راهبرد برون داري، آژانس هاي گردشگري ورزشي از قبيل هتل نظام بين خرده
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هاي متكي بر هدفگذاري جذب گردشگر  هاي صنعت گردشگري ورزشي و اتخاذ سياست فعاليت
اي گردشگران را شناسايي و بازارهاي  نيازهتوان انداز، مي هاي توسعه و سند چشم ورزش در برنامه

طور عام در سطح كشور  هدف را تعيين كرد و از منافع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين صنعت به
 يگذار هي و سرمايزير  و برنامهتيري با مدنيبنابرا.  سود بردي غربجانيطور خاص در استان آذربا و به
 و گنجاندن يغاتي تبليها تي فعالةني در زميگذار هي و سرمان در ارائه خدمات به گردشگراهياول

 را يي درآمد باالتوان ي شوق بازگشت مجدد گردشگران ميبخش برا  لذتيحي تفريها برنامه
  .آورددست  به

سازي و ايجاد جايگاه مثبت   را خاطرهي گردشگري ورزشةتوان نتيج بندي كلي مي در يك جمع
 گردشگران از عوامل ني اةورد هم حاصل تجرب دانست كه همين ميدر ذهن گردشگران ورزش

 جادي ابتدا با اق،ي تحقني منتج از ايها يبند تيداد اولو اگر بنا بر برون.  استگفته شيپ
به ) يگردشگران ورزش(هاي تبليغاتي متناسب با نوع مخاطبان   و فعاليتاسبهاي من زيرساخت

 م،ي خاص بپردازة نقطكي تمركز بر يجا به ي غربجاني نقاط استان آذربايها در تمام  جاذبهعيتوز
 ي ورزشيهاي گردشگر آنگاه با توجه بيشتر به جاذبه. شود موجبات جذب گردشگران فراهم مي

 به حداكثر ي جديدي شناسايي خواهد شد و به دنبال آن براهاي ذبه، جا)محصول گردشگري(
هاي كالن   سياستدي باها، طهي در تمام حي ورزشي گردشگريابي از بازاريرساندن منافع ناش
كرد و قوانين را طوري تنظيم )  قوانيني مربوط به گردشگريةبازنگري در هم(كشوري را تعديل 

خوبي تأمين   را بهيها و نيازهاي گردشگران ورزش  خواستهگفته، شي پيكرد كه بر اساس راهبردها
 استان در ذهن يسازي مثبت صنعت گردشگري ورزش  عوامل، جايگاهني اة همةجينت. كند

 توسعه ي غربجاني استان آذربايسازي مثبت، گردشگري ورزش  جايگاهنيگردشگران است و با ا
 و اين صنعت به منافع اقتصادي، اجتماعي و بديا  سهم بازار گردشگري استان افزايش ميافته،ي

  .فرهنگي خواهد رسيد
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to evaluate the most influential 
indicators on development of sport tourism marketing west Azerbaijan 
province. 
Methodology: This is a descriptive- analytical study. The statistical population 
consists of sport expert members of Cultural Heritage and Tourism organization 
(n=24) and sport expert members of physical education (n=50) that work in 
west Azerbaijan province. Research tools were marketing indicators 
Questionnaire of Bidokhti and Nazari (2009) with reliability of (α= 0. 82) 
Which is based on five Lickert scale. Its validity was confirmed by means of 
sport management experts’ view. Also, the data were analyzed by one sample 
T-Test and Friedman at the level of p≤0.05. 
Results: The results showed that all of the indicator including modification of 
country’s massive investment, development of infrastructures, attention to 
tourism attractions, promotion activities and regulating guidelines based on 
distribution of attractions are the influential  in development of sport tourism 
marketing in west Azerbaijan province. 
Conclusion: Developing suitable infrastructure development, promotion 
activities, distribution  of attractions in all areas of this province instead of a 
specific area, paying attention to sport tourism attractions, and modification of 
the country’s  massive investment  in the field of sport tourism are respectively 
the procceding which of west Azerbaijan province. 
Keywords: Tourism attractions, Sport tourism, Sports tourism marketing. 
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