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چکـیده
گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشورها نیز گسترش آن برای رشد صنعت
گردشگری اجتنابناپذیر است .پژوهشها نشان دادهاند یکی ازمهمترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزش ،بازاریابی
است .لذا این تحقیق نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار
داده و در این راستا پنج عامل تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختار زیربنائی ،توجه به جاذبههای
گردشگری ورزشی ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها که بهنظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان
کهگیلویه و بویراحمد مرتبط باشند بهعنوان ابعاد موضوع مطرح شد .پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف
کاربردی است .جامعه آماری پژوهش که شامل 225نفر و حجم نمونه بهصورت تمام شمار برآورد گردید .برای جمعآوری
اطالعات و شناسائی جنبههای مختلف موضوع از پرسشنامه شاخصهای بازاریابی استفاده شد .دادههای گردآوری شده با
شاخصهای آماری کای دو ،آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد تمامی عواملی که در این پژوهش
مطرح شدهاند با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده ( )s=0/005در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
و بویر احمد مؤثرند .طبق آزمون فریدمن ،فعالیتهای تبلبغاتی با رتبه میانگین  2/12در اولویت نخست و توسعه
ساختارهای زیربنایی با رتبه میانگین  1/22دراولویت آخر قرار دارد ،اگر سیاستهای کالن کشوری را تعدیل کرده و قوانین
را طوری تنظیم کنیم که خواستهها و نیازهای گردشگران را تأمین کند ،موجبات جذب گردشگران فراهم می شود و اگر با
توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی آنها را بهسازی و جاذبههای جدیدی را شناسایی کنیم و به خوبی به
گردشگران ارائه دهیم و آنگاه زیر ساختهای مناسب را ایجاد کنیم نتیجهی آن جایگاه سازی مثبت گردشگری ورزشی
در ذهن گردشگران است که به نوعی به رشد این صنعت کمک میکند.
واژگـان کلـیدی :تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختارهای زیربنائی ،جاذبههای گردشگری ورزشی،
فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها

 .2استادیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارسنجان ،ایران
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یکی از موضوعات بسیار مهمی که هم اینک سراسر جهان را درکسب اعتباررسانی ،تبلیغات با هزینه اندک ،یافتن کانالهای
جدید درآمدزایی ،ایجاد کسب وکار و بسترهای شغلی برای نیروهای اجتماعی و دستیابی به اقتدار و ثبات ملی و بینالمللی در
عرصههای مختلف ،توجه به موضوع گردشگری است (محرم زاده .)2811 ،ورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل جهان است و به
حدی در جوامع امروزی رسوخ کرده است که یکی از متداولترین و مهم ترین عامل ایجاد انگیزه برای سفر وگردشگری نیز می-
باشد (گیبسون .)2221 ،درحال حاضر ،سفرهای ورزشی  15درصد کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است که توجه
بسیاری را به سوی ظهور شاخهای خاص بهنام گردشگری ورزشی جلب نموده است .گردشگری ،بزرگترین بخش اقتصادی ورزشی
می باشد .آمارها بیانگر این است که بسیاری ازکشورهایی که شرایط مناسبی در زمینه گردشگری ورزشی دارند ،بخش عظیمی از
اقتصاد خود را ازطریق اقتصادگردشگری ورزشی اداره میکنند (قالیباف طوسی نژاد .)2825،امروزه تجارت ورزشی وگردشگری
،صنعتی ترکیبی است و آنقدرسودآوری دارد که تمام کشورها ،مناطق ،دفاترمسافرتی ،سازمانهای متولی ورزش و خود رشتههای
ورزشی نیز از آن سود میبرند ،بهطوریکه بابت هر روز برگزاری رقابتها گاهی تا حدود 055میلیون دالرسود عاید کشور میزبان
میشود .گردشگری ورزشی یکی از حیطههای رو به رشد گردشگری است که مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد کثیری گردشگر
چه داخلی و چه خارجی را جلب میکند (هنروار .)2818 ،تلفیقى از گردشگرى به عنوان بزرگترین صنعت جهان و ورزش به عنوان
یکى از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیاى کنونى یکى از شگفت انگیزترین صنایع خدماتى مدرن را به نام صنعت گردشگرى
ورزشى بهوجود آورده است ( .(Biddiscombe, 1550با توجه به ویژگی های خاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابى در این
صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین بهکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابى گردشگری برای یک
کشور یا یک منطقه ،امری ضروری است ،زیرا با بازاریابى مىتوان به گردشگران بالقوه ،اطالعاتى درباره آنچه که منطقه مىتواند
ارائه دهد ،عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد ) .(Laimer & Weiss,2009هدف از بازاریابى گردشگری
شناسایى و پیشبینى نیازهای گردشگران و فراهم آوردن امکانات و ایجاد ا نگیزه بازدید در آنهاست که این امر موجب تأمین
رضایت گردشگران و مشتریان این صنعت خواهد شد .بیدختى و نظری .)2811 ،اصفهانی و همکاران با بررسی عوامل مؤثر بر
توسعة جهانگردی ورزشی داخلی ایران نشان دادند که محورهای تسهیالت و خدمات ،امنیت و اسکان بهترتیب بیشترین درجة
اهمیت را در توسعة جهانگردی داخلی ورزشی به خود اختصاص داده و محورهای آموزش ،اقتصاد و جاذبه ای توریستی بیشترین
رابطه را با سایر عوامل نشان دادهاند (اصفهانی و همکاران .)2811 ،راه چمنی در پژوهشی به این نتایج دست یافت که با برنامه-
ریزی و اجرای دقیق مدیریت بازاریابی می توان تا حدود زیادی درآمد ارزی گردشگری را افزایش داد و نیز درآمدهای خارجی را
متنوع و کشور را از آسیبپذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ کرد .همچنین توجه به نگرش بازاریابی میتواند راهحلی برای
افزایش جذب گردشگران باشد (راهچمنی .)2818 ،نتایج تحقیق جمشیدیان ( )2810نشان داد از بیست روش بازاریابی در کشورهای
منتخب )آمریکا ،انگلستان ،ایرلند شمالی ،کانادا و استرالیا( ،روشهایی که در ایران مورد توجه و استفاده قرارنمی گیرد ،عبارتاست
از مشارکت سهامداران و سرمایهگذاران ،توریسم ورزشی و تشکیل کالسهای آموزشی ورزشی مختلف برای مردم هستند.
گردشگری ورزشی که به عنوان سومین صنعت رایج در جهان با دو هدف درآمدزایی و اشتغال زایی یکی از منابع مهم هر جامعه در
راستای نیل به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قلمداد میشود (صداقتی و همکاران .)2825 ،این صنعت در چند دهة اخیر
رشد فراوانی داشته است و بسیاری ازکشورها در این زمینه اقدام به پژوهش ،برنامهریزی ،سرمایهگذاری و بهویژه بازاریابی میکنند
و از این محل توانسته اند گردشگری را در کشور خود توسعه داده و از فواید زیاد آن در زمینههای اقتصادی بهرهبرداری کنند
(عباسی و همکاران .)2812 ،با توجه به ویژگی های خاص محصول گردشگری نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بهکارگیری مؤثر ابزارها ،شاخصها و پارامترهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور و یا یک
منطق ه امری ضروری است .زیرا بازاریابی به گردشگران بالقوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص میتواند ارائه دهد عرضه
نماید وآنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد (محرم زاده  .)2811،در عصر حاضر نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی
خرید وفروش محصول درنظر گرفت ،بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری بهعنوان یک اصل اساسی تاًکید
کرد پس بازاریابی عبارت است از تأمین رضایت مشتری به شیوهای سودآور .بازاریابی ورزشی فرایند طراحی و اجرای فعالیتهایی
برای برآوردن نیازهای موردنظر مشتریان ودستیابی به اهداف سازمانهای ورزشی است (رمضانی علوی  .)2812،در این تحقیق
منظور ازشاخصهای بازاریابی ورزشی پنج بخش عمده است که شامل تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری ،توسعه ساختارهای
زیربنایی ،توجه به جاذبههای گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبهها میباشد .از آنجا که در
کشور ما گردشگری ورزشی از توسعه چندانی برخوردار نیست و هیچگونه چهارچوب ،الگو و یا برنامه مدونی برای بازاریابی
گردشگری ورزشی وجود ندارد و علیرغم هزینههای هنگفتی که از سوی سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک ،فدراسیونها و
دیگر نهادهای مرتبط برای برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی انجام میشود نمیتوان از فواید زیاد توسعه گردشگری

حاصل از این رویدادها استفاده کرد و در این زمینه همواره شاهد از دست رفتن فرصتهای موجود هستیم ،لزوم توجه به طراحی
آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی در کشور بیش از پیش احساس میشود .از طرفی با توجه به اینکه طراحی آمیزه بازاریابی جزئی
از فرآیند تهیه و توسعة کاالها و خدمات گردشگری بهشمار میرود بر اساس نظریة زماک و شاف ،آمیختة بازاریابی گردشگری
ورزشی باید توسط مدیریت ورزشی طراحی شود .درحالی که بر اساس فرآیند بازاریابی کاتلر ،این آمیزة بازاریابی است که بر اجرا
تأثیرگذار است .عالوه بر این ،بهطور معمول و در حیطة گردشگری ورزشی ،دو حوزة اصلی ورزش و گردشگری فعال هستند و در
هر دو حوزه مدیریتهایی وجود دارند که اقدام به برنامهریزی و اجرای رویدادهای مرتبط با گردشگری ورزشی مینمایند .علیرغم
تحقیقات وسیعی که در زمینه جهانگردی ورزشی در سراسر دنیا خصوصا در دو دهه اخیر صورت گرفته است درکشور ما این صنعت
خصوصا از دیدگاه بازاریابی مورد توجه چندانی نگرفته است .امید میرود با توجه جدی و همه جانبهتر بتوانیم سهم بیشتری از درآمد
صنعت اول جهان به لحاظ درآمد درسالهای اخیر به کشورمان اختصاص دهیم .لذا محقق درصدد است تا با بررسی نقش
شاخصهای بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد به سوال آیا شاخصهای بازاریابی در توسعه
صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثراست؟ پاسخ دهد .بنابراین این پژوهش به نقش شاخصهای بازاریابی
درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی میپردازد.

 -2روش شناسی تحقیق
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق بررسی نقش شاخصهای بازاریابی درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
وبویراحمد می باشد لذا میتوان آن را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بهشمار آورد .از آنجایی که این تحقیق به
توصیف اطالعات بهدست آمده پرداخته و هیچ دخل و تصرفی در اطالعات بهدست آمده ندارد از نوع تحقیقات توصیفی بوده و به
شکل میدانی انجام گرفت .ضمناً ازآنجا که رابطه میان انگیزش وتعهد سازمانی بررسی میشود از فنون همبستگی بهکارگرفته شد.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی مدیران وکارشناسان در سازمان میراث فرهنگی و اداره کل ورزش وجوانان و
ادارات ورزش وجوانان درشهرستانها ،دراستان کهگیلویه وبویراحمد می باشد .به علت عدم کثرت جامعه آماری و امکان دسترسی
به کل جامعه موردنظر همگی افراد در این تحقیق شرکت داده شدند که از  225پرسشنامه توزیع شده 202 ،پرسشنامه عودت داده
شد .دراین تحقیق متغیر پیشبین شاخصهای بازاریابی و متغیر مالک صنعت گردشگری ورزشی می باشد .متغیرهای اصلی این
پژوهش شامل عناصر هشتگانه شاخصهای بازاریابی گردشگری ورزشی (تعدیل سیاست گذاریهای کالن کشوری ،توسعه
ساختارهای زیربنایی ،توجه به جاذبههای گردشگری ،فعالیتهای تبلیغاتی و تنطیم راهبردها براساس توزیع جاذبهها) بود .در این
تحقیق از روش کتابخانهای و پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات و دادهها استفاده شد .در روش کتابخانهای از منابع مختلف
کتابخانهای فارسی و التین و منابع موجود در شبکه اینترنت استفاده شد .از لحاظ مطالعات محیطی این تحقیق یک مطالعه میدانی
به حساب میآید که با مطالعه و بررسی نظری و جمع آوری اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری صورت گرفت.
درپژوهش حاضر باتوجه به اهداف تعیین شده از پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده شد .دراین تحقیق به منظور بررسی
نقش شاخصهای بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد از پرسشنامه شاخصهای بازاریابی
آقایان نظری و بیدختی ( )2811استفاده شد .این پرسشنامه شامل  02گویه و در شمار پرسشنامههای بسته پاسخ است که شامل
شاخص مربوط به تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری با  2سؤال ،شاخص مربوط به توسعه ساختارهای زیربنایی با  0سؤال،
شاخص مربوط به توجه جاذبههای گردشگری با  1سؤال ،شاخص مربوط به فعالیتهای تبلیغاتی با  1سؤال ،شاخص مربوط به
توزیع جاذبهها درتمامی نقاط استان با رویکرد کاهش فصلی بودن تقاضا با  0سؤال ،شاخص مربوط به توزیع جاذبهها درتمامی نقاط
استان با رویکرد افزایش مدت گردشگری با  0سؤال ،شاخص مربوط به توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد افزایش
رضایت و وفاداری گردشگران با  2سؤال و شاخص مربوط به توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد افزایش درآمدهای
گردشگری با  2سؤال میباشد .در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار توصیفی برای طبقهبندی و تنظیم دادهها و تعیین
شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص پراکندگی (انحراف معیار) و ترسیم نمودارهای مختلف و برای نرمال بودن داده ها از آزمون
کلموگروف اسمیرنف استفاده شد همچنین برای تجزیه وتحلیل دادهها از آمار استنباطی خی دو و آزمون فریدمن جهت آزمون
فرضیهها ،عملیات آماری با استفاده از نرم افزاراسپیاساس نسخه  21انجام شد.

 -3یافتهها
یافتههای توصیفی بیانگر این است که  28/2درصد افراد مورد مطالعه مرد و  12/8درصد باقیمانده کارکنان زن هستند .نتایج
حاصل در رابطه با وضعیت شغلی پاسخگویان نمایانگر این مطلب است که از کل نمونه آماری کارکنان تربیتبدنی استان کهگیلویه
و بویراحمد  00/2درصد و میراث فرهنگی  02/2را به خود اختصاص داده است.
11

سیاست گذاری
فعالیت های تبلبغاتی
جاذبه گردشگری
توسعه ساختاری
کاهش فصلی تقاضا
افزایش مدت اقامت
افزایش رضایت
افزایش درآمد

فراوانی

جدول  -1آمارهای توصیفی متغییرهای هشتگانه
واریانس
میانگین

مینیموم

ماکزیموم

156
156
156
156
156
156
156
156

1/149
1/212
1/191
1/322
1/289
1/162
1/212
1/179

1/17
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00

3/3280
3/ 6587
3/4872
3/1843
3/2321
3/1731
3/3162
3/2015

1/07170
1/10098
1/09141
1/14981
1/13513
1/07789
1/10086
1/08589

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

همانطوری که می بینید جدول  2آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق را نشان میدهد که ،فعالیتهای تبلیغاتی با میانگین
 8/2012و افزایش مدت اقامت بامیانگین  8/2282بهترتیب بیشترین و کمترین نمره را به خود اختصاص دادهاند .شاخصهای
هشتگانه تحقیق کمتر از  0درصد است بنابراین دادههای این پژوهش نمیتوانند از یک توزیع خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایی یا
یکنواخت باشند .برای اینکه توزیع دادهها از توزیع نرمال برخوردار نبودند ،برای تحلیل داده ها از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده
شد.
فرضیه  :2نگرش آزمودنی هادرموردتعدیل سیاست گذاری های کالن کشوری درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه
وبویراحمد موثراست.
جدول  -2تحلیل خی دو فرضیه اول
افزایش درآمد
سیاستگذاری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

120/555
151/020

5/555
5/555

FD
10
11

نتیجه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )151/020 ،با درجه آزادی  11و سطح معنی داری
 .555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه :1فعالیت تبلیغاتی درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -3تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه دوم
فعالیت تبلیغاتی

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

152/055

5/555

FD
22

نتیجه
تایید فرضیه

همان طور که در جدول دیده می شود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )152/055 ،با درجه آزادی  22و سطح معنیداری
 .555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه  :8توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری درتوسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وب ویراحمد موثراست.
جدول -4تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه سوم
جاذبه گرشگری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

220/218

5/555

FD
10

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )220/218 ،با درجه آزادی  10و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.

11

فرضیه  :0توسعه ساختارهای زیربنایی در توسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -5تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه چهارم
توسعه ساختاری

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

208/222

5/555

FD
11

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )208/222 ،با درجه آزادی  28و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تأیید گردید.
فرضیه  :0توزیع جاذبه ها در تمامی نقاط استان با رویکرد کاهش فصلی بودن تقاضای گردشگری در توسعه صنعت گردشگری
استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول  -6تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه پنجم
FD
سطح معنی داری
کایدوی محاسبه شده
کاهش-فصلی تقاضا

108/555

15

5.555

نتیجه
تایید فرضیه

فرضیه  :2توزیع جاذبهها در تمامی نقاط استان با رویکرد بر افزایش مدت اقامت گردشگران در توسعه صنعت گردشگری استان
کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.
جدول -7تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه ششم
FD
سطح معنی داری
کایدوی محاسبه شده
افزایش اقامت

02/888

21

5/555

نتیجه
تایید فرضیه

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )02/888،با درجه آزادی  21و سطح معنیداری 5/555
است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.
فرضیه  :2توزیع جاذبه ها در تمامی نقاط استان با رویکرد بر افزایش رضایت و وفاداری گردشگران در توسعه صنعت گردشگری
استان کهگیلویه وبویراحمد مؤثر است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو محاسبه شده )108/555،با درجه آزادی 20و سطح معنی داری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.

جدول -8تحلیل خی دوی محاسبه شده فرضیه هفتم
افزایش رضایت

کایدوی محاسبه شده

سطح معنی داری

151/020

5/555

همانطور که در جدول دیده میشود آماره آزمون (خی دو
محاسبه شده )151/020 ،با درجه آزادی  11و سطح معنیداری
 5/555است و چون سطح معنیداری از  5/50کوجکتر است در
نتیجه فرض تحقیق تایید گردید.
در جدول شماره ( )25میانگین رتبههای هر یک از شاخصها
را میبینید .همانگونه که در جدول شاهد هستید با توجه به
خروجیهای باال نتیجه نهایی اینکه شاخصهای هشتگانه از نظر
جامعه آماری متفاوت است ،فعالیت های تبلیغاتی بر این اساس
باالترین امتیاز و توسعه ساختار دارای کمترین امتیاز است.

FD
11

نتیجه
تایید فرضیه

جدول  -9نتیجه و تفسیر آزمون فریدمن
اولویت
رتبه میانگین
فرضیه های تحقیق
2
2/12
فعالیت های تبلبغاتی
1
2/10
جاذبه گردشگری
8
0/11
سیاست گذاری
0
0/22
افزایش رضایت
0
8/05
کاهش فصلی تقاضا
2
8/10
افزایش مدت اقامت
2
8/18
افزایش درآمد
1
1/22
توسعه ساختار

11

 -4بحث و نتیجهگیری
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نتایج نشان داد نگرش آزمودنیها در مورد تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری در توسعه صنعت گردشگری استان
کهگیلویه وبویراحمد مؤثراست .بررسی یافتههای پژوهش نشان داد که تعدیل سیاستگذاریهای کالن کشوری در توسعة صنعت
گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد و با نتایج پژوهشهای شجاعی و نورالدین) ،)1386نظری و بیدختی
) ،(1388یات و همکاران ( ،)1550یوزاما)  )2008و زهرر )  )2009همسو است .امروزه دولت ها با توجه به واقعیت دهکدة
جهانی و از بین رفتن مرزها ،به عنوان بخشی از این دهکده جهانی نمیتوانند نسبت به کل مجموعه که همان جهان پیشرفته و
پیچیدة امروز است بیتفاوت حرکت کنند ،بلکه باید از تکروی فاصله بگیرند و به تفکر سیستمی مجهز شوند .برنامهریزی شهری
بهطور رسمی ،کدگذاری و منطقهبندی با چگونگی پیشرفت و توسعة گردشگری مرتبط هستند و عملکرد دولت در برنامهریزی
گردشگری و توسعة آن مانند تصمیمات بخش تجاری ،ضروری است .بر این اساس با اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب و تعدیل در
سیاستهای کشوری)بازنگری در همه قوانین که مربوط به گردشگری می شود) میتوان به یک الگوی جامع سیا ستگذاری ،در
مقاصد گردشگری ورزشی با توجه به خواستهها و نیازهای گردشگران رسید .با بازنگری در قوانین مربوط به گردشگری ورزشی
میتوان نقش بازاریابی گردشگری ورزشی را در سیاستگذاریها پررنگتر کرد و با اختصاص بودجه و امکانات مناسب در امر
بازاریابی گردشگری ورزشی ،از این صنعت بهره برد .همچنین با بازنگری در قوانین مربوط به گردشگری و اتخاذ سیاستهای
مناسب از سوی دولت به منظور حمایت بیشتر از بخش های مرتبط با گردشگری ورزشی در زمینة فعالیتهای بازاریابی ،برنامه-
ریزی مناسب برای ایجاد تعامل بیشتر بین خرده نظام های گردشگری ورزشی از قبیل هتلداری ،آژانسداری تدوین راهبرد برون-
سپاری فعالیتهای صنعت گردشگری ورزشی و اتخاذ سیاستهای متکی بر هدفگذاری جذب گردشگر ورزش در برنامههای
توسعه و سند چشم انداز ،میتوان نیازهای گردشگران را شناسایی و بازارهای هدف را تعیین کرد و از منافع اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی این صنعت به طور عام در سطح کشور و بهطور خاص در استان کهگیلویه وبویراحمد سود برد .بنابراین با مدیریت و
برنامهریزی و سرمایهگذاری اولیه در ارائه خدمات به گردشگران و سرمایهگذاری در زمینة فعالیتهای تبلیغاتی و گنجاندن برنامه-
های تفریحی لذت بخش برای شوق بازگشت مجدد گردشگران میتوان درآمد باالیی را بهدست آورد.
یافتة دیگر پژوهش حاکی از آن است که فعالیتهای تبلیغاتی در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد
نقش مهمی دارد ،یعنی از طریق فعالیتهای تبلیغاتی میتوان تصویر بهتری از مناطق گردشگری ورزشی استان کهگیلویه
وبویراحمد در مقایسه با رقبا ارائه داد .این یافته با یافتههای تحقیقاتی هنرور و همکاران ( ،)2818هاچن )  ،( 2002یات و
همکاران( ،)1550چالیپ ) (2011و ویلیامز ) (2006همسو است .عدم شناخت گردشگران ورزشی از جاذبههای ورزشی ،موجب
کاهش میزان این گردشگران خواهد شد .بنابراین معرفی و شناساندن جاذبههای گردشگری ورزشی به گردشگران و طراحی مناسب
الگوهای بازدید گردشگران از جاذبههای گردشگری ورزشی و تالش برای ترغیب ،تشویق و متقاعد ساختن آنها ،بهمنظور استفاده
از این جاذبههاست .نقش تبلیغات در صنعت گردشگری ورزشی ایجاد انگیزه در گردشگران برای مراجعه به مقصد گردشگری
ورزشی و بهرهمندی از جاذبه ها و امکانات آتی است .فعالیتهای تبلیغاتی در گردشگری ورزشی باید متناسب با نوع گردشگران و
فرهنگ ،انگیزه ،سالیق و عالیق آنان باشد و بههمین دلیل نیازمند راهبرد معین و مدیریت مناسب و نیروهای حرفهای است .با
توجه به نقش تبلیغات ،برنامهریزان استان باید با برنامهریزی برای معرفی جاذبههای ورزشی ،فرهنگی و طبیعی استان در سطوح
ملی و بین المللی ،ایجاد دفاتر تبلیغاتی گردشگری ورزشی برای اطالعرسانی به گردشگران ورزشی و یا از طریق گسترش بازاریابی
الکترونیکی به این ابزار مهم که در جذب گردشگران مؤثر است توجه کافی داشته باشند .همچنین الزم است رسانه ها به ویژه
روزنامه ها ،رادیو و تلویزیون نقشی فعال در زمینة معرفی جاذبههای متنوع گردشگری ورزشی را ایفا کنند .از اینرو ،در توزیع و
عرضه محصوالت گردشگری ورزشی ،اصالح وضعیت فعلی برای جذب و ترغیب گردشگران امری مهم به نظر میرسد ،چرا که
درغیر اینصورت نمیتوان در توسعه و تقویت این صنعت گامی اساسی برداشت .رامونا و همکاران( )1551و ضرابى و
همکاران( )2825نیز در یافتههاى خود اینترنت و رسانههاى نوین را در دنیاى مدرن امروزى به خاطر دسترسى سریع و آسان از همه
جاى دنیا پر اهمیتترین ابزار بازاریابى گردشگرى معرفى مىکنند .آژانسهاى مسافرتى بیش از هر زمان دیگرى به استفاده از
فعالیتهاى ورزشى و تفریحى مورد عالقه مشتریان اهمیت مى دهند زیرا با فناورىهاى جدید بازاریابى جذابیتهاى تبلیغى دیگر
از جنبه خیال خارج شده و بدین ترتیب تمایل فرد براى مسافرت نیز افزایش یافته است (اصفهانى .(1388،سازمانهاى فعال در
زمینه بازاریابى گردشگرى ورزشى باید خود را با تغییرات سریع این صنعت سازگار نمایند ،تا در بازار رقابتى بتوانند جایگاه خود را
حفظ نمایند این امر لزوم استفاده هرچه بیشتر از پایگاههاى اطالعاتى ،سیستمهاى جامع مدیریت اطالعات و اینترنت را براى
سازمان هاى مورد نظر نشان مى دهد .فناوری اطالعات و ارتباطات بهواسطه ایجاد محیط اطالعاتى برای هر یک از مؤسسات
توریستى و ایجاد ساختار اطالعاتى متمرکز در بازاریابى گردشگرى تأثیرگذار بوده است (کریمى وهمکاران .(1390،مشتریان
رویدادهاى ورزشى مىتوانند از طریق اینترنت بلیط و سایر خدمات مربوط به رویداد را از قبل و در زمان مناسب تهیه نمایند و حتى
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جایگاه مناسب خود را بهطور مجازى مشاهده و سپس انتخاب نمایند .یکی دیگر از نتایج پژوهش بیان می کند که توجه بیشتر به
جاذبههای گردشگری در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد .این یافته همسو با یافتههای
چالیپ ) ،)2011یوزاما ) ،(2008صدر موسوی و کهنمویی ) ،(1386نظری و بیدختی ) (1388و احسانی ) (1389است .یکی از
راههای توسعة صنعت گردشگری ورزشی در هر منطقه ای داشتن جاذبههای گردشگری متنوع و جذاب است .با توجه به اینکه
گردشگری ورزشی با استفاده از جاذبههای طبیعی ورزشی می تواند آثار مثبت و منفی داشته باشد ،شناخت دقیق این جاذبه ها و آثار
زیست محیطی و اجتماعی آن ها الزم و ضروری است .تجهیز و آمادهسازی جاذبه های طبیعت در استان از قبیل کوه ها ،دریاچه،
سواحل ،سالنها و تفریحگاههای مختلف جلوه های طبیعی ،وجود امکانات رفاهی برای گردشگران و اماکن ورزشی نوسازی شده
قدیمی دارای جاذبة گردشگری در هر نقطهای که باشد نقش تعیینکنندهای در جذب گردشگران دارد .جاذبههای گردشگری باید
نیازها ،خواسته ها و انتظارات گردشگران را در زمان بازدید از آنها برآورده سازد .بهعبارت دیگر ،جاذبههای گردشگری باید به نوعی
بتوانند برای گردشگر کشش و ارزش ایجاد کنند و نگرش گردشگر را تحت تأثیر قرار دهند و نوعی رضایت در آنها به وجود آورند.
زمانی جاذبههای گردشگری ورزشی می توانند برای گردشگران ایجاد ارزش و رضایت کنند که از طرف مقاصد گردشگری توجه
ویژهای به آنها شده باشد و نه تنها از تخریب آنها جلوگیری شود ،بلکه امکاناتی با توجه به سالیق گردشگران به آنها اضافه
شود ،برای مثال تولید مشترک آثار فرهنگی -ورزشی با همکاری مراکز صدا و سیمای استا نهای همجوار ،احیا و نوسازی اماکن
ورزشی قدیمی و تأکید بر مقاوم سازی آن ها متناسب با فناوری روز علم ورزش ،توسعة تاالرهای فرهنگی -ورزشی به منظور
اجرای برنامههای سازنده با فرهنگ بومی ،جلوگیری از تخریب مکا نهای ورزشی برای تبلیغ و رونق بیشتر اماکن گردشگری
ورزشی پرجاذبة استانی و ایجاد و گسترش زورخانهها ،سالن های چندمنظورة ورزشی ،کالسهای مربیگری و داوری که بهعنوان
جاذبههای گردشگری ورزشی نقش بارزی در جذب گردشگران دارند .بررسی یافتههای پژوهش نشان داد که توسعة ساختارهای
زیربنایی در رشد صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش دارد .این یافته با نتیجة پژوهش گیل مور )،(2012
چالیپ) ،(2012احسانی ( )2812و نظری و بیدختی ) (1388همسان است .اجرای بازاریابی گردشگری ورزشی ،نیازمند توسعة
زیرساختهای متفاوت است .در ابتدا باید طرحریزی مکانی بهصورت دقیق ،تکمیل شود .سپس کار طراحی اماکن ورزشی و
خدماتی مرتبط و دیگر زیرساخت ها ،شروع شود .وجود جاذبهها شرط الزم برای مسافرت گردشگران به یک مقصدگردشگری است،
اما امکان دسترسی آسان به این جاذبهها ،برخورداری از امکانات ارتباطی مناسب در اماکن گردشگری ورزشی ،توسعة مراکز اقامتی
و مجتمع های بین راهی مناسب همراه با خدمات پشتیبانی خدمات بیمه ،امداد پزشکی و توسعة راه های ارتباطی مناسب بهمنظور
سهولت جابهجایی گردشگران ورزشی ،از عوامل بسیار مهم جذب گردشگران به یک مقصد گردشگری است .وجود جاذبه های غنی
گردشگری ورزشی بدون وجود ساختارهای زیربنایی مناسب نمیتواند موجب جذب گردشگران و ایجاد رضایت در آنها شود .به
عبارت دیگر داشتن ساختارهای زیربنایی مناسب که در واقع جزئی از محصول گردشگری در آمیختة بازاریابی است میتواند
گردشگران بیشتری را جهت بازدید از اماکن و جاذبه های گردشگری ورزشی جذب کند .از اینرو با توسعة زیرساختارها در مقاصد
گردشکری میتوان در جذب بیشتر گردشگران موفق بود .یافتة دیگر پژوهش نشان داد که تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبه
ها در تمامی نقاط استان میتواند در توسعة صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد نقش داشته باشد .این یافته با
یافتههای تحقیقاتی ،زاهدی ) (1377و نظری و بیدختی ) (1388همسو است .با تنظیم راهبردها بر اساس توزیع جاذبهها ،برنامه
ریزان و فعاالن حوزة گردشگری ورزشی با شناسایی اهداف گردشگران از مسافرت ،وجود سرمایة انسانی ماهر و فعال در عرصة
گردشگری ورزشی ،اتخاذ تدابیری برای امکان دسترسی آسان و اقتصادی به کاالها و اماکن ورزشی ،ارائه خدمات گردشگری
ورزشی مطابق با استانداردها ،مشارکت دادن مردم بومی در فعالیتهای گردشگری ورزشی از طریق تسهیم سود عادالنه ،ایجاد
شرایط مناسب همراه با احترام متقابل برای گردشگران ورزشی و توجه جدی به ارائة خدمات پس از فروش به گردشگران ورزشی
می توانند با یک نگاه نظام مند بهجای صرف منابع و امکانات گردشگری ورزشی در یک شهرستان خاص ،به تمامی شهرستان
هایی که دارای جاذبههای گردشگری ورزشی هستند به نیازهای ساالنة گردشگران ورزشی توجه کافی داشته باشند .این کار موجب
میشود از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل گردشگری تمامی شهرستانهای این استان به طور بهینه استفاده شود و نقاطی از شهرستان-
های این استان که از فواید و آثار مثبت گردشگری ورزشی بیبهره مانده اند از منافع این صنعت بهرهمند شوند .همچنین با توجه
برنامهریزان ،به تمامی شهرستانهای دارای جاذبة گردشگری ورزشی میتوان مشکل فصلی بودن تقاضای گردشگری استان را
کاهش داد .همچنین رضایت گردشگران را فراهم کرد و مدت اقامت آنها را با قیمت نسبی اقامتگاه که اغلب میتواند تصورات
گردشگر از مقصد و در نتیجه تقاضای وی را تحت تأثیر قرار دهد افزایش داد و به دنبال اینها درآمدهای گردشگری ورزشی استان
را به حداکثر رساند .زیرا زمانی که گردشگران ،یک شهرستان خاص استان را برای بازدید انتخاب میکنند و به آن مقصد میروند و
جاذبه های آن را مورد بازدید قرار میدهند ،در صورتی که در زمان بازدید ،آنها متقاعد شوند که جاذبههای دیگری با ساختارها و
امکانات مناسب در دیگر شهرستانهای استان وجود دارد که میتوانند از آن بازدید کنند به احتمال زیاد آن شهرستان ها را بهعنوان
مقصد بازدید انتخاب کرده و این موضوع فصلی بودن تقاضای گردشگری ورزشی دیگر شهرستان ها را کاهش می هد و از طرفی
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موجب رضایت و وفاداری گردشگران میشود و مدت اقامت گردشگران در استان افزایش مییابد با افزایش مدت اقامت گردشگران
در استان درآمدهای گردشگری نیز افزایش می یابد .در یک جمعبندی کلی می توان نتیجة گردشگری ورزشی را خاطره سازی و
ایجاد جایگاه مثبت در ذهن گردشگران ورزشی دانست که همین مورد هم حاصل تجربة این گردشگران از عوامل پیش گفته است.
با استفاده از زیرساختهای مناسب و فعالیتهای تبلیغاتی متناسب با نوع مخاطبان )گردشگران ورزشی( توزیع جاذبهها در تمامی
نقاط استان کهگیلویه وبویراحمد بهجای تمرکز بر یک نقطة خاص بپردازیم ،موجبات جذب گردشگران فراهم می شود .آنگاه با
توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی (محصول گردشگری) جاذبههای جدیدی شناسایی خواهد شد و بهدنبال آن برای به
حداکثر رساندن منافع ناشی از بازاریابی گردشگری ورزشی در تمام حیطهها ،باید سیاست های کالن کشوری را تعدیل )بازنگری در
همة قوانین مربوط به گردشگری( کرد و قوانین را طوری تنظیم کرد که بر اساس راهبردهای پیش گفته ،خواسته ها و نیازهای
گردشگران ورزشی را بهخوبی تأمین کند .نتیجة همة این عوامل ،جایگاهسازی مثبت صنعت گردشگری ورزشی استان در ذهن
گردشگران است و با این جایگاهسازی مثبت ،گردشگری ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد توسعه یافته ،سهم بازار گردشگری
استان افزایش مییابد و این صنعت به منافع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خواهد رسید.
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Study Rol marketing indicators in the development of sport
tourism industry Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province
Vali Nowzari 1*, Aboozar Zare2

Thesport tourism has most growing in the world countries and itsinevitable development in our
country.the sport tourism has most growing in the world countries and its inevitabledevelopment
in our country the research show that one of the most ways for the devel opment of sport tourism
is marketing. So this paper noticed the role marketing indiccators role in the developmenk of
sport tourism in dustry in province and in direction 5 factors tabled lik:adjustment of country
diplomatic, development of substructure, attention to sport tourism attractions and Distribution
Attraction Approach to increase tourism incomes that seems to be association with the
development of the tourism industry sport Kohgiluyeh and Boyer prvince.the study Descriptive
survey and application of objective.statistial population of all managers expertsin field of Torism
and sport,consisted of170 persons and The sample size was estimated by counting all. For data
collection and Identify different aspects of the subject were used through interviews with
experts,managers of tourism and sport and also questionnaire marketing index The reliability.
The collected data were analyzed, the chi-square index,mann-whitney U and Fried man test.the
results show all factors that are discussed in this original reseach effective indeveloping of sport
tourism industry Kohgiluyeh and Boyer province. According to the Friedman test, Promotional
activitie ranked 7.26 averages and rank in Priority infrastructure development and 2.91 are the
last priority. If has adjusted its country policies and we set the rules so that to provide the
demands and needs of tourists, Are provided a Attract tourists and if they improve more
attentionto tourists and then we create the appropriate in frastructury, The result of the positive
of position sports tourism in the tourists minds, That kind of helps to grow the indus try.
Key words: Nationalmacro adjustment policies, Development of infrastructure, Sport Tourist
Attractions, Promotional activities, Adjust strategie.
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