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 عوامل مهم در بازاریابی گردشگری 31
  ورزشی در ایران

  *دانشگاه تربیت مدرسافشار هنرور؛  
 دانشگاه عالمه طباطباییفرزاد غفوری؛  

 دانشگاه تربیت مدرسفرزام فرزان؛  
 دانشگاه تربیت مدرساسماعیل شریفیان؛  

 و گردشگری امر اندرکاران  دست و ورزشکاران مدیران، نظرات سیبرر با که است آن پژوهش این از هدف :چکیده
 زمینۀ در مختلف پژوهشهای از حاصل های  یافته مرور نیز و ورزشی گردشگری بازاریابی دربارۀ ورزش

 گردشگری بازاریابی در مهم عوامل ایران ویژگیهای و شرایط با ها  یافته این تطبیق و ورزشی گردشگری
 ای  ساخته  محقق پرسشنامۀ منظور این برای .گردد مطرح زمینه این در راهکارهایی و ودش شناسایی ورزشی

 برگزاری ستاد مدیران نظرات ،)درصد 81/0 =کرونباخ آلفای( آن پایایی و روایی تأیید از پس و شد تهیه
 فعال مدیران ها،بازی این در کننده  شرکت خارجی و ایرانی ورزشکاران زنان، اسالمی بازیهای دورۀ چهارمین

 ورزشی اندرکاران  دست و مربیان مدیران، و گردشگری، و فرهنگی میراث سازمان گردشگری معاونت در
 ورزشی گردشگری بازاریابی در مدیران توجه مورد مهم عوامل با ارتباط در ورزشی، گردشگری سابقۀ دارای
 آزمودنیهای دیدگاه از داد نشان نتایج .شدند تحلیل و تجزیه عاملی تحلیل روش به ها  داده .شد بررسی
 آژانسهای مناسب خدمات و بازاریابی ؛باستانی مکانهای و معماری هنر، فرهنگ، به عالقه پژوهش

 ورزشی گردشگری بازاریابان که اند مهمی عوامل از ...و ؛میزبان کشور در شبانه تفریحات وجود ؛گردشگری
 نیازهای به توجه لزوم همچنین، .کنند توجه آنها به بازاریابی های  زهآمی تهیۀ و هدف بازارهای انتخاب در باید

 در که است نتایجی دیگر از ورزشی گردشگری بازاریابی در درازمدت ریزی  برنامه و گردشگران مختلف
 سایر و پژوهش این در شده شناسایی عوامل و موارد تمام در .است شده تأکید آنها بر پژوهشها از بسیاری
 مقاله، انتهای در .است مهم بسیار بازاریابی های  برنامه در موفقیت در علمی مدیریت نقش ها،پژوهش

 .است شده مطرح ورزشی گردشگری اثربخش بازاریابی برای راهکارهایی

 بازاریابی، گردشگری ورزشی، عوامل مهم، مدیران: واژگان کلیدی

* E.mail: afshar_honarvar@yahoo.com 

 
 

  مقدمه
 در گردشگران مهم فعالیتهای از یکی ورزش

 با نیز مسافرت و گردشگری و است گردشگری حین

 کسی گردشگر .تاس همراه ورزش مختلف انواع

 بیش نه و شب، یک کم دست مدتی، برای که است

سکونت  محل یا وطن از غیر کشوری به سال یک از
 کارکردن او دفه و کند  می مسافرت خود معمولی

 همچنین ).4( نیست کشور آن در درآوردن  پول و

 که است موقتی بازدیدکنندۀ ورزشی گردشگر

و کند  می اقامت رویداد محل در ساعت 24 حداقل
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ورزشی در ایرانعوامل مهم در بازاریابی گردشگری 32 

 است، ورزشی رویدادی در شرکت او اصلی هدف 

 است ممکن نیز ای  ثانویه جذابیتهای حال عین در

 از یکی ورزشی گردشگری ).40( باشد داشته وجود

 مسابقات که است گردشگری رشد به رو های  حیطه

 چه -گردشگر کثیری تعداد ورزشی رویدادهای و

  .کند می جلب را -خارجی چه و داخلی
 یکی ورزشی گردشگری ندا داده نشان پژوهشها

 صنعت در دنیا تمام در که است بخشهایی از

 در و )35 ،30 ،16( دارد را رشد بیشترین گردشگری

 مهمی نقش ورزشی گردشگری رویداد بازار این

 تعداد بر همواره که ای  گونه به کند،  می ایفا

 آمیزۀ در را ورزشی رویدادهای که مقصدهایی

، 19(شود   ند افزوده میکن  بازاریابی خود وارد می
29، 31.(  

 نشان گردشگری زمینۀ در جدید های  نظریه

 در ورزش، پایۀ بر گردشگری جذابیتهای دهد  می

 مزیتهای فرهنگی، جذابیتهای دیگر با مقایسه

 ).41 ،33( دارد بیشتری سیاسی و اجتماعی، اقتصادی،

 صورت بررسیهای به توجه با ایران کشور طرفی، از

 جذابیتهای نظر از جهان اول کشور 10 از کیی گرفته،

 از دارد اهمیت رو، این از ).1( است گردشگری

 .کند استفاده گردشگری توسعۀ در خود قابلیتهای
 اهمیت گردشگری بازاریابی میان، این در

 فرایندی را بازاریابی اگر زیرا یابد،  می ای  ویژه

 فعالیتهای تمام ،)43 ،36( بدانیم مدیریتی

 جذب و گردشگری محصوالت تهیۀ ریزی،  مهبرنا

 بازاریابی فعالیتهای و عملیات نیازمند گردشگر

 فعالیتهای همۀ از است عبارت بازاریابی .است

 با همراه بازار، آن مشتریان نیازهای و بازار ارزیابی

 به حصول های  هزینه امکانات، خدمات، ارزیابی

 .دارددربر را مشتریان رضایت که تسهیالتی و هدف
 گروه بر شده  گذاری  هدف های  برنامه شامل کار این

 استفاده یا خرید به آنها ترغیب و مشتریان از خاصی

  ).12( است خدمات از
 انجام که پژوهشهایی در )1982( واترمن و پیترز

 خود مشتریان با موفق شرکتهای شدند متوجه دادند

 )1988( میدلِتون ).43( بودند ارتباط در بیشتر
 برای مهمی دلیل را گردشگری فصلی نوسانات

 کرد بیان گردشگری و مسافرت صنعت در بازاریابی

)43.(  
 متناوب افزایش و کاهش با باید که است واضح

 در مهم عوامل از یکی طرفی، از .شود مقابله تقاضا

 رویدادهای از اقتصادی های  بهره کسب و سوددهی

 عالوه، به .است آن از حاصل گردشگری ورزشی،

 باالبردن ورزشی مدیران مهم های  دغدغه از یکی

 از تماشاگران و بازدیدکنندگان استقبال میزان

 .است ریزی  برنامه حال در ورزشی رویدادهای
 از خارج و داخل در شده انجام متعدد پژوهشهای

 بازاریابی زیاد بسیار اهمیت از حاکی همگی کشور

 انجام مثال برای ).43 ،24 ،10 ،1( است زمینه این در

 از گردشگری آژانسهای مناسب خدمات و بازاریابی

 رویدادهای به را گردشگران که است ای قوی عوامل

 ).10( کند می جلب کشور در المللی  بین ورزشی

 سازمان در گردشگری بازاریابی ضعف همچنین

 فرهنگی، میراث سازمان( جهانگردی و ایرانگردی

 عامل ترین  عمده )فعلی گردشگری و دستی صنایع

 در صنعت این رشد به رو روند از ایران ماندگی  عقب

 که است حدی تا ضعف این ).1( است جهان

 آمارهای در ایران کشور گردشگری آمارهای

 گردشگری جهانی سازمان سوی از منتشره ای  دوره

  .نیست مطرح
 در بازاریابی که اند  بوده زیادی پژوهشگران

 بررسی را آن عام هوممف در گردشگری صنعت

 ورزشی گردشگری به ای  ویژه توجه اما اند، کرده
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33افشار هنرور، فرزاد غفوری، فرزام فرزان، اسماعیل شریفیان

 ورزشی گردشگری که است حالی در این .اند  نکرده

 برخوردار ورزشی فرد  به منحصر های مشخصه از

 تفکیک غیرقابل بودن، ناملموس جمله آن از است،

 غیرقابل و بودن، ذخیره غیرقابل بودن، متغیر بودن،

 هایی  یافته و )2( آن خدمات و ورزش دنبو بینی  پیش

 رویداد در گردشگر بازاریابی بودن مهم مانند

 برگزاری محل در ای  منطقه بازاریابی ،)35( ورزشی

 از یک هر برای جداگانه بازاریابی ،)39( رویداد

 فعالیتهای هماهنگی و ،)37( هدف بازارهای

 ).13( درازمدت راهبردهای قالب در بازاریابی

 جلب برای ای  ویژه بازاریابی دارد تضرور

 و گیرد صورت میزبان کشور به ورزشی گردشگر
 ورزشی گردشگری امر در بازاریابی و ریزی  برنامه

 به مربوط پژوهشهای رو، این از .باشد ویژه بایستی

 گردشگری بر ویژه تأکید با بایستی نیز بازاریابی

  .باشد ورزشی
 ورزشی، شگریگرد بازاریابی در اساس، این بر

 با .دارد اهمیت آن بر اثرگذار و مهم عوامل به توجه

 در محققان گرفته، صورت مطالعات به توجه

 عوامل در زیادی تنوع متوجه مختلف پژوهشهای

 در گردشگران حضور بر مؤثر و بازاریابی در مهم

 و رویداد جذابیت مانند( اند شده ورزشی رویدادهای
 پرستیژ، دانش، مالی؛ و سالمتی امنیتی، محدودیتهای

 بودن جالب و جدید آرامش، مردمی، روابط افزایش

 رسد  می نظر به ).45 ،39 ،37 ،35 ،28 ،21 ،14( ...)و

 نوع مقصد، و مبدأ کشور به توجه با عوامل این

 ویژگیهای نیز و ورزشی رشتۀ و مسابقه نوع فرهنگ،

  .باشد متفاوت مربوط هواداران شناختی  جمعیت
 به ورزشی، گردشگران های  انگیزه نۀزمی در

 زیادی تحقیقات دهنده،  سوق عوامل از یکی عنوان

 ،40 ،39 ،35 ،30 ،27 ،23 ،17 ،11( است شده انجام
 گردشگری، مقصد و مبدأ کشور به توجه با که )46

 از ).37( باشد متفاوت است ممکن ها  انگیزه این

 ردف به فردی از و پویاست مفهومی انگیزه طرفی،

 از و ،)25( دیگر گردشگر به گردشگری از دیگر،

  .است متفاوت )37( دیگر هدف بازار به هدفی بازار
 متوجه )1996( دیگران و نوگووا مثال، برای

 دو »ورزش به عشق« و »تندرستی و سالمتی« شدند

 محسوب فعال ورزشی گردشگران دهندۀ  سوق عامل

 تصادیاق وضعیت رسد  می نظر به ).40( شوند  می

  .باشد کننده  تعیین امری نیز ورزشی گردشگران
 رسید نتیجه این به پژوهشی طی )1994( هاتزِر

 از بیشتر المپیک، بازیهای در حضور به محتمل افراد

 در بیشتر و دالر100,000( باال درآمد با های  خانواده

 چهار اساس، این بر توانست وی .بود خواهند )سال

 و نیِروتی همچنین، ).30( کند شناسایی را هدف بازار
 در گردشگران کل از نیمی شدند متوجه دیگران

 اساس بر المپیک بازیهای هدف بازارهای

 مسافرت بازیها این به مدت  کوتاه ریزی  برنامه

 برای اند  کرده بیان آنان از درصد 49 و کنند  می

 ریزی  برنامه المپیک بازیهای در خود حضور

 ).39( اند  کرده )پیش سال یک زا بیش از( درازمدتی

 یعنی آن، جنبۀ دو هر به باید بازاریابی در بنابراین

  .شود توجه درازمدت، و مدت  کوتاه ریزی  برنامه
 بین همکاری لزوم بر پژوهشها، از بسیاری در

 آژانسهای و رویدادها برگزاری کمیتۀ مسئوالن

 در گردشگری گسترش منظور به گردشگری

 با ).39 ،26 ،18 ،17 ،13( است شده دتأکی رویدادها

 نیز و آژانسها میان ایران در مسئله، این اهمیت وجود

 و همکاری گردشگری امر در دخیل سازمانهای
 همچنین، ).8 ،6( ندارد وجود مناسبی هماهنگی

 جلب در مهم عوامل از یکی بازاریابی دفاتر ایجاد

 جشنها، و )8 ،3( است شده شناخته گردشگران

 جانبی های  برنامه دیگر و سنتی های  برنامه م،مراس
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 که اند مهمی عوامل دیگر از ورزشی رویدادهای

 ورزشی رویدادهای به گردشگران دادن  سوق باعث

 به ورزشی رویداد به سفر برای گردشگران و اند شده

  ).39 ،35 ،20 ،16( دارند توجه آنها
 هنگفر به عالقه اند  داده نشان پژوهشها عالوه، به

 توجه مورد موارد از نیز باستانی مکانهای و

 بستگان و دوستان وجود ).37 ،3( است گردشگران

 که است مهمی عوامل از نیز میزبان کشور در

 در حضور برای گیری  تصمیم هنگام گردشگران

 صورتی در ).44( کنند  می توجه آن به رویداد یک

 توسعۀ رویداد برگزاری اهداف از یکی که

 رویداد برگزاری مسئوالن باشد، نیز یگردشگر

  .کنند توجه مسائل این به بایستی
 برای بازاریابی در مهم عوامل شناسایی با بنابراین

 به اقدام توان  می کشور، به ورزشی گردشگر جلب

 توجه با لذا .کرد زمینه این در تری  اثربخش بازاریابی

 زمینۀ در فراوانی ظرفیتهای ایران کشور اینکه به

 این برای مناسبی بازاریابی و دارد گردشگر جلب

 پی در پژوهشگران ،)1( گیرد  نمی صورت منظور

 چه :بودند قبیل این از سؤالهایی به پاسخهایی یافتن

 در ورزشی گردشگری بازاریابی در مشکالتی

 ورزشی گردشگری بازاریابان دارد؟ وجود کشور

 ریابیبازا فرایند انجام جهت عواملی چه به بایستی

 ند؟ا کدام عوامل این ترین  مهم و کنند؟ توجه

 شناسی روش
 روش اجرای پژوهش) الف

 و است تحلیلی -توصیفی نوع از تحقیق این روش
 مدیران از نظرخواهی با داشتند قصد پژوهشگران

 زنان اسالمی بازیهای دورۀ چهارمین برگزاری ستاد

 در کننده  شرکت خارجی و ایرانی ورزشکاران نیز و

 کارشناسان و گردشگری مدیران بازیها، این

 میراث سازمان گردشگری معاونت در فعال بازاریابی

 و مربیان مدیران، و گردشگری، و فرهنگی
 گردشگری سابقۀ دارای ورزشی اندرکاران  دست

 و دو کشتی، فوتبال، فدراسیون پنج در ورزشی
 مؤثر عوامل دربارۀ بسکتبال و برداری،  وزنه میدانی،

 در مهم عوامل ورزشی گردشگری بازاریابی رد

 لذا .کنند شناسایی را ورزشی گردشگری بازاریابی

 بخش سه در ها  پرسشنامه آوری  جمع و توزیع

 زنان، اسالمی بازیهای دورۀ چهارمین( جداگانه

 سازمان گردشگری معاونت ورزشی، فدراسیونهای

  .شد انجام )گردشگری و فرهنگی میراث
 شده  انجام پژوهشهای مرور طریق از ،این بر عالوه

 و چالشها کشور، از خارج و داخل در زمینه این در
 بررسی ورزشی گردشگری بازاریابی در مهم مسائل

 برای راهکارهایی مورد، دو این تلفیق از و شد

 به ورزشی گردشگران جلب جهت بازاریابی

 انتخاب .گردید مطرح کشور ورزشی رویدادهای

 خود یا آنان که بود دلیل این به فوق اریآم های  نمونه

 گردشگر تعریف به توجه با - پژوهش انجام زمان در

 یا شدند  می محسوب ورزشی گردشگر -ورزشی

 .بودند کرده تجربه را ورزشی گردشگری قبالً اینکه
 و فرهنگی میراث سازمان از آماری نمونۀ

 این که گردید انتخاب منظور این به نیز گردشگری

 به گردشگر جلب و بازاریابی اصلی متولی انسازم

 .است کشور
 در اندرکار  دست مدیران تمام منظور این برای

 و زنان، اسالمی بازیهای دورۀ چهارمین برگزاری
 چهارمین در کننده  شرکت زن ورزشکار 120 تعداد

 رؤسا، تمام زنان، ورزش اسالمی بازیهای دورۀ

 در همکار یا لشاغ تیم سرپرستان و مربیان مدیران،

 بسکتبال، برداری،  وزنه کشتی، فوتبال، فدراسیونهای

 میزان نظر از اول فدراسیون 10 از که( میدانی و دو و
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 مدیران تمام ،)اند خارجی مسابقات در حضور

 زیرمجموعۀ بازاریابی کارشناسان و گردشگری،

 و فرهنگی میراث سازمان »گردشگری معاونت«
 نبود دلیل به .شدند خابانت آماری نمونۀ گردشگری

 در همکار سرپرستان و مربیان از مشخص آمار

 که افرادی تمامی به شد سعی ورزشی، فدراسیونهای

 در ها  پرسشنامه آوری  جمع و توزیع زمانی دورۀ در

 مورد در تنها .شود تحویل پرسشنامه بودند دسترس

 دورۀ چهارمین در کننده  شرکت ورزشکاران

 صورت به گیری  نمونه مسلمان، انزن اسالمی بازیهای

 صورت به ها  نمونه موارد سایر در و بود تصادفی

 .شدند انتخاب انتخابی و غیرتصادفی
 موضوع با متناسب پرسشنامۀ نبود دلیل به

 در مهم عوامل ای  کتابخانه صورت به ابتدا پژوهش،

 در و شد شناسایی ورزشی گردشگری بازاریابی

 ای  مرتبه  پنج مقیاس صورت به و سؤال 83 قالب

 متخصصان آنکه از پس و گردید تنظیم لیکرت

 و جهانگردی مدیریت متخصصان( نظر  صاحب
 پرسشنامه روایی )ورزش در ریزی  برنامه و مدیریت

 سؤال 57 با نهایی پرسشنامۀ سرانجام کردند، تأیید را

  .گردید آماده راهنما تحقیق برای و تهیه
 پرسشنامۀ 30 تعداد راهنما، تحقیق طی

 از نفر 27( پژوهش های  نمونه سوی از شده  تکمیل

 در ورزشی گردشگری در باتجربه افراد

 مدیران از نفر 3 نیز و فوتبال و کشتی فدراسیونهای

 بررسی برای )گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 و گردید آماده شده طراحی سؤاالت پایایی میزان
 با پرسشنامه ییپایا آنها، تحلیل و تجزیه از پس

 آلفای( شد تأیید سؤال 51 به آن سؤالهای کاهش

 بخش دو حاوی پرسشنامه این ).81/0 =کرونباخ

 سؤاالت حاوی اصلی بخش و فردی مشخصات

 .بود پرسشنامه

 روشهای آماری) ب
 از آزمودنیها آمار توصیف برای پژوهش، این در

 میانگین، درصد، فراوانی، نظیر آماری های  مشخصه

 تحلیل روش از و است شده استفاده معیار نحرافا و

 در مهم عوامل اهمیت میزان تعیین برای عاملی

 آزمودنیها دیدگاه از ورزشی گردشگری بازاریابی

 عاملی تحلیل ۀپیشرفت روش .است شده گرفته بهره

 و شد استفاده چندمتغیره تحلیلهای و تجزیه در
 .است عوامل اهمیت یا وزن عیینت آن عمدۀ کارکرد

 ها  یافته
 آمار آزمودنیها) الف

 را پژوهش آزمودنیهای فراوانی توزیع 1 جدول

 دورۀ چهارمین برگزاری ستاد مدیران تفکیک به

 و ایرانی ورزشکاران نیز و زنان، اسالمی بازیهای
 اساس بر را بازیها این در کننده  شرکت خارجی

 .دهد  می نشان شده تکمیل های  پرسشنامه
 

ورزشکاران زیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک تو. 1 جدول
کننده و   و مدیران ایرانی و خارجی شرکت

 اندرکار در بازیهای اسالمی زنان  دست
 فراوانی

 نمونۀ آماری
 کل درصداز تعداد

  94/8 11 خارجی
 44/15 19 ایرانی مدیران

  78/61 76 خارجی
 82/13 17 ایرانی ورزشکاران

 100 123 جمع           
 

 30 مجموع در شود،  می مشاهده که گونه همان

 چهارمین در کننده  شرکت ایرانی و خارجی مدیر

 ورزشکار 93 و زنان ورزش اسالمی بازیهای دورۀ

 را پژوهش پرسشنامۀ بازیها این در کننده  شرکت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386زمستان ) 40پیاپی  (4 شماره - سال پانزدهم 

ورزشی در ایرانعوامل مهم در بازاریابی گردشگری 36 

 به پژوهش های  نمونه فراوانی توزیع .کردند تکمیل

 بازاریابی نکارشناسا و گردشگری مدیران تفکیک

 فرهنگی میراث سازمان گردشگری معاونت در فعال

 اندرکاران  دست و مربیان مدیران، و گردشگری، و

 در ورزشی گردشگری تجربۀ دارای ورزشی

 های  پرسشنامه اساس بر نیز ورزشی فدراسیونهای

  .است آمده 2 جدول در شده تکمیل
 

 یکتفک به پژوهش های  نمونه فراوانی توزیع .2جدول 
 گردشگری مدیران و ورزشی مدیران

فراوانی
 آماری نمونۀ

 درصد تعداد

 مربیان و سرپرستان مدیران،

 4/68 52 فدراسیونها در ورزشی

 و گردشگری مدیران
 6/31 24 بازاریابی کارشناسان

 0/100 76 جمع
 
 مربیان و سرپرستان مدیران، آماری نمونۀ در

 52 شده، توزیع پرسشنامۀ 73 مجموع از ورزشی،

 داده عودت )درصد 23/71( شده  تکمیل پرسشنامۀ

 در فعال مدیران بین پرسشنامه 25 همچنین، .شد

  راث فرهنگی وـان میـازمـری سـردشگـعاونت گـم

 توزیع معاونت آن در فعال بازاریابی کارشناسان

 و دریافت شده  تکمیل پرسشنامۀ 24 نهایتاًً که گردید
 ،3 جدول .شد آماده یآمار تحلیل و تجزیه برای
 از خارج ورزشی رویدادهای در حضور سابقۀ میزان

 سابقۀ میزان از نشان عامل این .دهد  می نشان را کشور

 .دارد پژوهش های  نمونه ورزشی گردشگری
 گردد،  می مشاهده 3 جدول در که گونه همان

 در کننده  شرکت مدیران( ورزشی مدیران اکثر

 و مسلمان، زنان المیاس بازیهای دورۀ چهارمین
 )ورزشی فدراسیون پنج مربیان و سرپرستان مدیران،

 29/68( اند  بوده باسابقه ورزشی گردشگری زمینۀ در

 زیادی حدود تا ورزشکاران در امر این ).درصد

 بودن بیشتر و خارجی ورزشکاران وجود تأثیر تحت

 چرا بود، ها  پرسشنامه خارجی دهندگان  پاسخ تعداد

 تمامی برای زنان اسالمی بازیهای دورۀ ینچهارم که

 از نفر چهار .شد می محسوب خارجی رویدادی آنها

 نیز ها  پرسشنامه به دهنده  پاسخ ایرانی ورزشکاران

 خارجی ورزشی رویدادهای در اند  داشته اظهار

 سه ایرانی، زن ورزشکار 17 میان از .اند  داشته حضور

 نظر به .کردند خودداری سؤال این به پاسخ از نفر

 ی برا بازیها از دوره این اینکه تشخیص در رسد  می
 مشکل نه یا شد  می محسوب خارجی رویداد آنها

 .داشتند
 

 خارجی ورزشی رویدادهای در پژوهش آماری های  نمونه حضور سابقۀ .3جدول 
حضور در 

رویدادهای ورزشی 
 خارجی

عدم حضور در 
شی رویدادهای ورز
 خارجی

 عدم پاسخ
فراوانی

 آماری نمونۀ
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 42/13 11 29/18 15 29/68 56 مدیران ورزشی
 23/3 3 67/9 9 1/87 81 ورزشکاران ایرانی و خارجی

 - - 17/54 13 83/45 11 مدیران گردشگری و کارشناسان بازاریابی
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 مربوط به پرسشنامههای   یافته) ب
 های  داده عاملی تحلیل از اصلح های  یافته ■

 پژوهش
 )مجموع در( پژوهش آزمودنیهای دیدگاه از
 بازاریابی در که داشتند را اهمیت بیشترین زیر موارد

 با همراه بایستی ورزشی، گردشگران جلب برای

 کشور و دموگرافیک ویژگیهای فرهنگ، جنسیت،

 فرهنگ، به عالقه :کرد توجه آنها به گردشگران مبدأ

 بار با( باستانی مکانهای و معماری موسیقی، هنر،

 مناسب خدمات و بازاریابی انجام ،)89/0 عاملی

 وجود ،)82/0 عاملی بار با( گردشگری آژانسهای

 بار با( میزبان کشور در شب در موجود تفریحات

 و سنتی های  برنامه مراسم، جشنها، ،)81/0 عاملی
 بار با( ورزشی رویدادهای جانبی های  برنامه دیگر

 مکانهای و اندازها  چشم مناظر، وجود ،)80/0 عاملی

 آشنایی ،)78/0 عاملی بار با( میزبان کشور در دیدنی

 ویژگیهای و رسوم و آداب اعتقادات، فرهنگ، با

 یافته  توسعه کشورهای از ،)74/0 عاملی بار با( کشور

، )74/0با بار عاملی  (اغلب گردشگرانبودن 
 و ساحل و دریا به رویداد میزبان کشور دسترسی

با بار عاملی  (ای پرطرفدارـودن ورزشهـداول بـمت
 سفر ریزی  برنامه برای کافی زمان داشتن لزوم ،)73/0

 همکاری ،)70/0 عاملی بار با( ورزشی رویداد به

 بار با( گردشگری آژانسهای و ورزشی سساتؤم

 توسط ورزشی رویدادهای تبلیغ ،)68/0 عاملی

 ۀتهی در سهولت ،)68/0 عاملی بار با( میزبان کشور
 ،)66/0 عاملی بار با( میزبان کشور در مناسب اقامتگاه
 افراد و ورزشکاران حضور بودن کننده  تعیین

با بار عاملی  (محبوب بر میزان استقبال از رویداد
 و سیاسی فرهنگی، وضعیت بودن ثیرگذارأت ،)64/0

 سفر به گردشگران تصمیم بر میزبان کشور اجتماعی

 همایش، مراکز ایجاد ،)64/0 عاملی بار با( آن به

 در مناسب و بزرگ خرید مراکز و رستورانها هتلها،

 و دوستان وجود اهمیت ،)62/0 عاملی بار با( ایران
 ،)61/0 عاملی بار با( میزبان کشور در بستگان
 رویداد داشتن  اجتماعی ماهیت و شدن  اجتماعی

 مهم عوامل 4 جدول ).60/0 عاملی بار با( ورزشی

 نشان را )60/0 باالی عاملی بار با( شده  شناخته

 .دهد  می
 شده انجام  های  پژوهش مرور از حاصل های  یافته ■
 گردشگران بازاریابی زمینۀ در

 پژوهشهای بررسی از حاصل های  یافته از استفاده

 ورزشی گردشگری و گردشگری بازاریابی با مرتبط

 سوی به را ما فوق های  یافته با آنها ترکیب و

 گردشگری بازاریابی برای مناسب راهکارهای

 صورت به زیر، در .سازد می رهنمون ورزشی

 بازاریابی در مؤثر عوامل از ای  مجموعه وار،  فهرست

  .است شده آورده گردشگری
 قیمت مبدأ، کشور )سرانه(ملی درآمد متغیر -

 کشور خدمات و کاالها قیمت شاخص نسبت( نسبی

 کشور خدمات و کاالها قیمت شاخص به مقصد

 جریان بر عوامل مؤثرترین از که ارز نرخ و ،)مبدأ

 و توسعه و است بررسی مورد کشورهای به گردشگر
 عوامل مجموعه کمک به گردشگری رشد

 به تبلیغی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،

 ).6( آید  می وجود
 باستانی، آثار و تاریخی اماکن زیارتی، مراکز -

 و مسئوالن برخورد و اقامتی تسهیالت وضعیت
 وضعیت نقل، و حمل های  هزینه وضعیت مردم،

 مسافرتی، تورهای های قیمت و اقامتی های  هزینه

 همکاری کشور، از خارج در بازاریابی دفاتر ایجاد

 آژانسهای با خارجی گردشگری آژانسهای نزدیک

 انسهایآژ کارکنان تخصص میزان و محلی

  مجله، روزنامه، مانند هایی  رسانه در تبلیغات مسافرتی،
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 پژوهش در شده شناسایی ورزشی گردشگری بازاریابی مدیریت توجه مورد مهم عوامل .4جدول 
 )60/0 باالی عاملی بار با(

 ترتیب

 بار عامل مضموناهمیت

 عاملی
 89/0 یباستان مکانهای و معماری موسیقی، هنر، فرهنگ، به عالقه 1
 82/0 گردشگری آژانسهای مناسب خدمات و بازاریابی 2
 81/0 میزبان کشور در شب در موجود تفریحات وجود 3
 80/0 ورزشی رویدادهای جانبی های  برنامه دیگر و سنتی های  برنامه مراسم، جشنها، 4
 78/0 میزبان کشور در دیدنی مکانهای و اندازها  چشم مناظر، وجود 5
 74/0 کشور ویژگیهای و رسوم و آداب اعتقادات، فرهنگ، با یآشنای 6
 74/0 یافته  توسعه کشورهای از گردشگران اغلب وجود 7
 73/0پرطرفدار ورزشهای بودن متداول و ساحل و دریا به رویداد میزبان کشور دسترسی 8
 70/0 ورزشی رویداد به سفر ریزی  برنامه در کافی زمان داشتن لزوم 9

 68/0 گردشگری آژانسهای و ورزشی مؤسسات مکاریه 10
 68/0 میزبان کشور توسط ورزشی رویدادهای تبلیغ 11
 66/0 میزبان کشور در مناسب اقامتگاه تهیۀ در سهولت 12
 64/0 رویداد از استقبال میزان بر محبوب، افراد و ورزشکاران حضور بودن کننده  تعیین 13

 تصمیم بر میزبان کشور اجتماعی و سیاسی نگی،فره وضعیت بودن تأثیرگذار 14

 64/0 آن به سفر به گردشگران

 62/0 ایران در مناسب و بزرگ خرید مراکز و رستورانها هتلها، همایش، مراکز ایجاد 15
 61/0 میزبان کشور در بستگان و دوستان وجود اهمیت 16
 60/0 ورزشی رویداد داشتن اجتماعی ماهیت و شدن اجتماعی 17
   

 نمایشگاههای در شرکت رادیو، و تلویزیون

 طریق از تسهیالت یا خدمات عرضۀ و گردشگری،

 دیدگاه از زیادی اهمیت اینترنتی سایتهای ایجاد

 ).3( دارند گردشگران
 نقش ریزی  برنامه و گذاری  سیاست در انسجام -

 ).7( دارند بازاریابی ابعاد بر قدرتمندی
 دارد بازاریابی ابعاد در مهمی نقش بوروکراسی -

 همراه تسسیا با بایستی توریسم با مرتبط قوانین و

 ).7( باشند

 شناسایی بازاریابی، فعالیت گونه هر در -

 رکن گردشگران دهندۀ  سوق عوامل و ها  انگیزه

 ).22( است اصلی
 مطرح رویدادها در که مختلفی تجارب -

 درویدا آن گردشگران میزان کنندۀ  تعیین شود، می
 ).16( است
 صنعت در بزرگ ورزشی رویدادهای -

 مگر ندارد، چندانی تأثیر میزبان کشور گردشگری

 این و شود توجه آن به درازمدت راهبردی طی اینکه
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 داشته ادامه نیز رویداد برگزاری از بعد در راهبرد

 ).13( باشد
 سیاسی بسیار گردشگری در ریزی  برنامه فرایند -

 سیاسی تحلیلهای بایستی آن توسعۀ برای و است

 ).13( شود انجام وسیعی
 فعالیتهای و ورزشی رویدادهای بین بایستی -

 ).13( باشد داشته وجود هماهنگی بازاریابی
 با باید میزبان شهر بازاریابان و رویداد بازاریابان -

 ).17( کنند همکاری یکدیگر
 و بازاریابی مناسب های  شیوه از استفاده عدم -

 به گردشگر جذب مانع ایران از غیرواقع تبلیغات

 ).8( شود  می ایران
 وجود تشکیالتی، و سازمانی مشکالت -

 کشور، گردشگری صنعت در موازی سازمانهای

 در اندرکار  دست سازمانهای بین هماهنگی عدم

 گذاری  سرمایه مشکالت گردشگری، صنعت

 کشور، نقل و حمل نظام در ضعف خارجی، و داخلی

 کمبود اقامتی، واحدهای و هتلها بریکار تغییر

 در مناسب خدمات عرضۀ عدم اقامتی، تأسیسات

 نیروی تربیت و آموزشی مشکالت اقامتی، تأسیسات

 مشکل و گردشگری، بخش در نیاز مورد انسانی

 صنعت توسعۀ در موانع ترین مهم تبلیغات

 ).8( کشورند گردشگری
 تفریحی فعالیتهای و ورزش که نقاطی در -

 از تعدادی توان  می است، منطقه فرهنگ از یبخش

 مزایای از بردن بهره جهت را المللی  بین توریستهای

 ).9( کرد جلب خود به آن
 عامل سه فرهنگ و هوا، و آب طبیعی، منابع -

 در قدرتمندی و کلیدی نقشی که اند کننده  جلب

 در گردشگری صنعت بازاریابی قالب و شکل تعیین

 ).5( دارند گردشگری مقاصد از بسیاری
 کامالً گردشگران کنندۀ  جلب ورزشهای نوع -

 ).32( دارد بستگی محیطی شرایط به
 به گردشگری از و پویاست  مفهومی  انگیزه -

 هدف بازار به هدفی بازار از و )25( دیگر گردشگر

  .است متفاوت )37( دیگر
 به هم بایستی بازاریابی، فعالیتهای در -

 جلب برای درازمدت هم و مدت  تاهکو ریزی  برنامه

 ).39( شود توجه گردشگر
 رویدادهای جانبی  های برنامه و  مراسم جشنها، -

 به  گردشگران دادن سوق مهم عوامل از ورزشی 

 ).35( است ورزشی  رویدادهای
 موارد از باستانی مکانهای و فرهنگی مسائل -

 ).37 ،3( است ورزشی گردشگران عالقۀ مورد
 بر میزبان کشور در بستگان و دوستان وجود -

 ).44( دارد مثبتی اثر گردشگران تصمیم

 گیری  بحث و نتیجه
 تحقیقات و حاضر پژوهش نتایج بر کلی دیدی

 وجود متنوعی عوامل دهد  می نشان دیگر شدۀ  انجام

 ورزشی گردشگری بازاریابی مدیریت که دارد

 ضر،حا پژوهش در چه اگر .کند توجه آنها به بایستی

 شناخته مهم پژوهشها سایر در که عواملی از بسیاری

 .نرسید تأیید به بود شده
 ،5 ،3( اند عالقه به فرهنگ  پژوهشها نشان داده

 توجه مورد موارد از نیز باستانی مکانهای و )37

 نیز پژوهش این در ).37 ،3( است گردشگران

 موسیقی، هنر، فرهنگ، به عالقه گردید مشخص

 مهمی عوامل از یکی باستانی انهایمک و معماری،

 ورزشی گردشگری بازاریابی فعالیتهای در که است

 در شد مشخص همچنین .شود توجه آن به بایستی

 توجه گردشگر نوع به بایستی بازاریابی فعالیتهای

  ).7( گردد
 از یکی نیز ورزشی گردشگر اینکه به توجه با
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 گردشگری بازاریابی است، گردشگری اقسام

 این در .گیرد انجام ویژه طور به بایستی یورزش

 و بازاریابی انجام گردید مشخص نیز پژوهش
 از یکی گردشگری آژانسهای مناسب خدمات

 به ورزشی گردشگران جذب در مهم عوامل

  .است ورزشی رویدادهای
 از یکی هنگام  شب تفریحات داشتن همچنین،

 دارند توجه جذابیتهایی است که گردشگران به آن

 شب تفریحات وجود داد نشان نیز پژوهش این ).37(

 جذب باعث ورزشی، رویداد میزبان کشور در

 منظور، این برای .گردد  می ورزشی گردشگران

 توجه امر این به بایستی میزبان کشور یا شهر بازاریابان

 از بخشی شبانه تفریحات و جذابیتها و باشند داشته

 بازاریابی آمیزۀ در که باشد ای گردشگری بستۀ

 .آورند  می فراهم
 مراسم، جشنها، اهمیت به توجه با طرفی از

 جانبی های  برنامه دیگر و سنتی های  برنامه

 پژوهش در گردشگر جلب در ورزشی رویدادهای

 ،)39 ،35 ،20 ،16( پژوهشها از دیگر برخی و حاضر
 های  جشنواره و رویداد کلی جو رسد  می نظر به

 و نمادها مثالًً .دارد ربسیا اهمیت آن جانبی
 شود  می باعث گوناگون بندیهای  آذین

 رویداد با مؤثری ارتباط بتوانند بازدیدکنندگان

  .کنند برقرار
 رویداد حاشیۀ در که هایی  جشنواره همچنین

 است ممکن زیرا است، مهم نیز شوند  می برگزار

 که دلیل این به کنند شرکت رویداد یک در افرادی

 رقابتهای اگرچه .کنند شرکت جشنواره در بتوانند

 های  جشنواره شوند،  می پخش تلویزیون از ورزشی

 آن در شرکت و حضور با توان  می تنها را جانبی

 رویدادهایند جوانب از یکی ها  جشنواره .کرد تجربه

 کردن  تجربه و اند  مانده امان در ها  رسانه تسخیر از که

 مسئوالن لذا .است آن در حضوریافتن مستلزم آن

 توجه بایستی ورزشی یرویدادها برگزارکنندۀ

 رویداد برای مناسب جو ایجاد روشهای به ای  ویژه

 )بازی و مذهبی مراسم نمایش، جشنواره، مانند(
  .کنند مبذول
 از مهمی بخش اینکه به توجه با عالوه، به

 در شرکت برای درازمدتی ریزی  برنامه گردشگران،

 این و )38( دهند  می انجام ورزشی رویدادهای

 بایستی کند،  می تأیید را مطلب این نیز پژوهش

 آن جانبی مراسمهای و رویداد به مربوط اطالعات

 یبرگزار از قبل سال 1 حداقل یبازاریاب راهبرد یط
 .شود تبلیغ هدف  یبازارها در یورزش  یرویدادها
 در دیدنی مکانهای و اندازها  چشم مناظر، وجود

 میزان که است شاخصهایی از یکی یزبانم کشور

 در نیز کُزاک .کند  می تعیین را گردشگران حضور

 بنابراین، ).37( بود رسیده عامل این به خود پژوهش

 و ورزشی رویدادهای برگزاری برای ریزی  برنامه در
 این به بایستی آن، به گردشگر جذب برای بازاریابی

 مکانهایی در ورزشی رویدادهای و شود توجه عامل

 داشته وجود آنها در ها  مشخصه این که گردد برگزار

 .باشد
 و رسوم و آداب اعتقادات، فرهنگ، با آشنایی
 که است مهمی عوامل از یکی کشور ویژگیهای

 آن به خود بازاریابی عملیات در بایستی بازاریابان

 یکی فرهنگی عوامل است شده مشخص .کنند توجه

 ،38( تفریحی گردشگران کنندۀ  جلب مهم عوامل از
 عوامل سایر همچنین، .است )35 ،24( ورزشی و )42

 به توجه لزوم مانند پژوهش این در شده  شناخته

 میزبان کشور دسترسی ،یافته  توسعه کشورهای

 ورزشهای بودن  متداول ،ساحل و دریا به رویداد

 ریزی  برنامه در کافی زمان داشتن لزوم ،پرطرفدار

 ورزشی سساتؤم همکاری ،ورزشی رویداد به سفر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386زمستان ) 40پیاپی  (4 شماره - سال پانزدهم 

41افشار هنرور، فرزاد غفوری، فرزام فرزان، اسماعیل شریفیان

 ورزشی رویدادهای تبلیغ ،گردشگری آژانسهای و

 اقامتگاه ۀتهی در سهولت ،میزبان کشور توسط

 حضور بودن کننده  تعیین ،میزبان کشور در مناسب

 از استقبال میزان بر محبوب افراد و ورزشکاران

 و سیاسی فرهنگی، وضعیت بودن ثیرگذارأت ،رویداد
 سفر به گردشگران تصمیم بر میزبان رکشو اجتماعی

 و رستورانها هتلها، همایش، مراکز ایجاد ،آن به
 وجود اهمیت ،ایران در مناسب و بزرگ خرید مراکز

 و ،شدن  اجتماعی ،میزبان کشور در بستگان و دوستان
 نقش همگی ورزشی رویداد داشتن اجتماعی ماهیت

 ارهایباز شناسایی بازاریابی، های  برنامه در مهمی

 ارضای نهایتاً و بازاریابی های  آمیزه تهیۀ هدف،

 .دارند ورزشی گردشگران یا مشتریان نیازهای
 پژوهشهای طی که عواملی و موارد تمام در

 مشهود علمی مدیریت نقش شده، شناسایی مختلف

 های  برنامه در موفقیت برای رو این از .است

 امر در متخصص مدیران از استفاده بازاریابی،

 مربوط های نظریه و علمی اصول با که بازاریابی

 توجه با .است مهم بسیار موارد از باشند داشته آشنایی

 در شده انجام پژوهشهای و گرفته صورت بحثهای به

 را زیر راهکارهای توان  می کشور، از خارج و داخل

 :کرد بیان ورزشی گردشگران بازاریابی برای
 در قوی عاملی نعنوا به فرهنگ عامل به توجه -

 ویژگیهای شناساندن و ورزشی گردشگران جذب

 از ورزشی گردشگران به کشور باستانی و فرهنگی

 بازاریابی فعالیتهای طریق
 بسیار راهبردی عنوان به بازاریابی راهبرد اتخاذ -

 ورزشی گردشگری گسترش در مهم

 برای شبانه تفریحات برگزاری امکان برقراری -

 ورزشی  رویدادهای برگزاری و ورزشی  گردشگران

 انداز  چشم دارای و دیدنی مکانهای در
 با زمان هم جانبی جشنهای و مراسم برگزاری -

 ورزشی رویداد برگزاری
 میان هماهنگ مدیریتی ساختار ایجاد -

 هماهنگی و  همکاری نیز و گردشگری آژانسهای

 گردشگری آژانسهای و ورزشی  مؤسسات میان
 بازاریابی مدیریت میان گیهماهن و همکاری -

 یا شهر گردشگری بازاریابی مدیریت و رویداد

 میزبان کشور
 مهم عوامل شناسایی و مدیران مداری  پژوهش -

 بازارهای بندی  بخش اساس بر گردشگر جلب در

  هدف
 راهبردهای و بازاریابی فعالیتهای بر بیشتر تأکید -

  مقطعی نه و درازمدت
 مختلف نیازهای یارضا به مدیران توجه -

 مختلف خدمات و محصوالت ارائۀ با گردشگران

 گردشگری
 دانش دارای و متخصص مدیران از استفاده -

 بازاریابی علمی
 در آن تهیۀ سهولت و اقامتی امکانات ایجاد -

 گردشگر کنندۀ  جلب رویدادهای برگزاری مکان
 مورد در غیرواقع تصورات رفع جهت در تالش -

 ایران
 در شده شناخته مهم عوامل سایر گرفتن نظر در -

 پژوهش این
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