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 ارزیابی شاخص های مؤثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی استان تهران

 .عاطفه فتحی5 .نعیما بیهقی3 .کیانوش سلیمانی3 .مریم نعمتی2 .اعظم خلیلی پور1

 .استاد دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر تهران1

 
 ناسی ارشد تربیت بدنی و دبیر ورزش مدارس ناحیه دو شهر ری.کارش5و3،2

 .رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان توسیرکان3

 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مهمترین شاخص های مؤثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی در استان تهران بوده است. پژوهش 
ه نوع تحقیق به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارشناسان ورزش تحلیلی بوده و با توجه ب –حاضر توصیفی 

نفر ( بود. از این رو نمونه  53نفر( و کارشناسان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران )  33سازمان گردشگری و میراث فرهنگی )
ب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شاخص های بازاریابی بیدختی (، انتخاn=12پژوهش به صورت تمام شمار و غیر تصادفی هدفمند )

ارزشی لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر  5% بوده که بر اساس مقیاس 32( با پایایی  1333و نظری ) 
نمونه ای و فریدمن در سطح معناداری )   تک tمتخصصان مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت. داده ها به وسیله آزمون های آماری 

p<2/25 تجزیو تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمام مؤلفه های تاثیر گزار شامل تعدیل سرمایه گزاری کان کشوری، توسعه زیر ساخت )
ه گردشگری ورزشی استان ها، توجه به جاذبه های گردشگری، فعالیت های تبلیغاتی و تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبه ها، بر توسع

تهران هستند. ایجاد زیر ساخت های مناسب، فعالیتهای تبلیغاتی، توزیع جاذبه ها، در تمامی نقاط استان تهران به جای تمرکز بر یک 
نقطه خاص، توجه به جاذبه های گردشگری ورزشی و نهایتا تعدیل سیاست های کان کشوری در زمینه توریسم ورزشی به ترتیب 

 ت از اقداماتی هستند که سهم بازار گردشگری ورزشی استان را افزایش می دهد.اولوی

 : جاذبه های گردشگری، گردشگری ورزشی، بازاریابی گردشگری ورزشی. واژگان کلیدی

 منابع:

 نشر بازرگانی. (. برنامه ریزی بازاریابی مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تهران، شرکت چاپ و1332.اسام، علی اکبر )1
 
(.تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی 1333.اصفهانی ،نوشین ،گودرزی،محمود،اسدی،سجادی،سیدنصراه،اسمیت،استفن)2

 .145-151، صص 1داخلی ایران،مجله مدیریت ورزشی،شماره 
 
، 32شگری، مجله چشم انداز مدیریت، شماره (. نقش بازاریابی در توسعه صنعت گرد1333.بیدختی، علی اکبر امین، نظری، ماشاء )3

 .63-31صص 
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