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 چکیده
 انجیاستان آذربا یورزش يگردشگر ۀتوسع یابیبازار تیریمؤثر بر مدة دهندمدل عوامل سوق نییو تب یطراح حاضرهدف از پژوهش 

 تریو اصول ترقیقد ییبه شناسا ،یدانیکه با انجام مصاحبه با خبرگان و مطالعات م بود ختهیاز نوع آم ،یشناساز نظر روش قی. تحقدی بوشرق
ي عوامل لگواپرداخته شد و در کنار آن  یمتخصصان ورزش نیدر ب يگردشگر یابیبازار ۀتوسعدهندة عوامل سوقهاي مدل مؤلفه
دانشگاه،  ستاداننظران و اصاحب ه،کارشناسان آگا ران،یشامل مد قیتحق يآمارۀ شد. جامع یطراح یورزش یابیبازار ۀتوسعدهندة سوق

 یورزش يهاسازمان یانیارشد و م رانیو مد نآشنا به موضوع پژوهش، مسئوال یورزش تیریمد ناو متخصص يو خبرگان و فعاالن گردشگر
 یورزش يگرگردش ۀتیکم ياستان، اعضا یهمگان يهاورزش تیأه ،یو علوم ورزش یبدن تیترب يها(ادارات ورزش و امورجوانان، دانشکده

 جانیذرباآاستان  یو علوم ورزش يگردشگر تیریمد يهارشته يدکتر انیارشد و دانشجو یمقاطع کارشناس آموختگاندانش استان) و
و به  يرآوجمع یورزش تیریمد نامتخصص انیکامل از م ۀپرسشنام 235صورت در دسترس بود که تعداد به يریگبود. روش نمونه یشرق

داد که از نگاه  نشان جی. نتاشد لیوتحلهیتجز هاهیساخت مدل و آزمون فرض منظوربه يساختار ۀمعادل يو مدلساز یعامل لیتحل وشر
از نگاه ی بود. رزشو يگردشگر یابیبازار ۀعوامل تأثیرگذار بر توسع ء، جز07/2 ۀرتب نیانگیدهنده با منظران سه گروه، عوامل سوقصاحب
اند از ترتیب عبارتبهشد که  ییشناسا یورزش يگردشگر یابیبازار ۀتوسع ةدهندعنوان عوامل سوقعامل به 7سه گروه،  نظرانصاحب

قدار مبا  یرقابت تیعامل مز، %290/11با مقدار  یطیعامل مح)، عامل نیترو مهم نیتریاصل( %542/61با مقدار عامل  یعامل فرهنگ
، هفتم و عامل %064/4ی با مقدار رساختیز عامل ،%786/4ی با مقدار قانون یاسیعامل س، %056/7با مقدار  يعامل اقتصاد، 518/8%

ورد از مشش به نامناسب بودن اعتبار  جهنشان داد که با تو ،یعامل يبارها ریمقاد تی. در نها%743/2مقدار  اب داریسبز و پا يگردشگر
مختلف،  يهابرازش مربوط به مدل یاصل يهاحذف شدند. شاخص قیتحق ییمدل نها لیحلمذکور در ت يهاهیپرسشنامه، گو يهاهیگو

 یابیبازار يلگوا تیادر نه رها،یمتغ انیشده مییبرخوردارند و براساس روابط شناسا یها از برازش مناسبنشان داد که مدل یهمگ
 .دش یطراح یشرق جانیدر استان آذربا یورزش يگردشگر

 

 يدیکل يهاواژه
 .یابیبازار تیریمد ،یورزش يگردشگر ،يگردشگر ی،ورزش يگردشگر یابیبازار
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 مقدمه

 يعوامل ایجاد انگیزه برا نیترورزش از متداول

از  هک است یصنعت یورزش يگردشگران است و گردشگر

و صنعت ورزش پدید آمده  يترکیب دو صنعت جهانگرد

مهم گردشگران  يهاتیورزش از فعال ،عبارت دیگراست. به

و مسافرت نیز با انواع  ياست و گردشگر يدر حین گردشگر

گردشگري ورزشی که از . )1( مختلف ورزش همراه است

ترکیب این دو صنعت شکل گرفته است، نیز یکی از ابعاد 

 ییهايزیرکه اخیراً در برنامه مهم ورزش و گردشگري است

به آن  ياژهیتوجه و ،دگیریبخش انجام م دوکه در هر 

ه، نشان گرفتتحقیقات انجام ۀبه سابق یکل نگاهی. دشویم

 پژوهشیجدید  يهااز حوزه یورزش يکه گردشگر دهدیم

هنوز رو بوده و ازاینسال گذشته  15 تا 10در  رایج و

 در کشور است ینو براي پژوهش در علوم ورزش ياطهیح

 يکالن راهبرد يهاریزي و پژوهشبرنامهطور کلی . به)2(

) یفیو ک یجانبه (کمو همه یعلم ۀتوسعي برا کیو آکادم

. استاستان صورت نگرفته  یزشور يگردشگر یابیبازار

ریزان است که با پژوهشگران و برنامه ۀ، این وظیفروینازا

به گسترش آن و انجام  شناسایی این ظرفیت، اقدام

آن  ۀمدت و درازمدت براي توسعکوتاه يهايزیربرنامه

 خصوصهدف و در همین  ند. این پژوهش نیز با همینکن

ریزي انجام گرفته است تا بتواند بخشی از نیازهاي برنامه

استان آذربایجان شرقی و حتی براي گردشگري ورزشی 

استان بیش از پیش  ۀبرآورده سازد و بتواند در توسع راایران 

و سرخونلویی و  )4(کروبی  يهاپژوهش. )3( گام بردارد

نشان داده است که گردشگري ورزشی از  )5(همکاران 

یی است که در تمام دنیا در صنعت گردشگري هابخش

ي جدید در زمینۀ هاهینظربیشترین رشد را دارد. همچنین 

ي گردشگري بر پایۀ هاتیجذابکه  دهدیمگردشگري نشان 

ي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی هاتیمزورزش، داراي 

                                                           
1 . Push factors  

در . )6(ي فرهنگی است هاتیجذاببیشتري نسبت به دیگر 

زیرا  ،ابدییم ياژهیاین میان، بازاریابی گردشگري اهمیت و

ي هاتیفعال، تمام اگر بازاریابی را فرایند مدیریتی بدانیم

ریزي، تهیۀ محصوالت گردشگري و جذب گردشگر برنامه

. ماتیو، )7( ي بازاریابی استهاتیفعالیازمند عملیات و ن

نوسانات فصلی گردشگري را دلیل مهمی براي بازاریابی در 

و گفته است که ضعف  )8(صنعت گردشگري قلمداد کرده 

بازاریابی گردشگري در سازمان ایرانگردي و جهانگردي، 

ی ایران از روند رو به رشد این ماندگعقبعامل  نیترعمده

ي توسعۀ گردشگري هاراهی از ک. ی)9(صنعت در جهان است 

ورزشی در هر مکانی، تعیین، شناسایی و استفاده از 

علل متعددي بر قصد و  بر توسعۀ آن است. مؤثري هاعامل

المللی میل گردشگران براي حضور در یک رویداد بین

ي هاعاملورزشی و انتخاب آن تأثیرگذار است. در این میان، 

دارد و در  ياژهیواهمیت  ۱دهندهمحرك شامل عوامل سوق

ي مرتبط با عوامل مؤثر بر حضور هاپژوهشبسیاري از 

ي محرك به هاعامل. اندگرفتهگردشگران مورد توجه قرار 

که به دالیل گردشگران  شودیمآن دسته از عوامل اطالق 

براي مسافرت و تفریح و انتخاب یک مقصد و نیز به 

 ، نیازها، عالیق، فرهنگ،هازهیانگمتغیرهایی مانند 

شناختی مسافرت ي جمعیتهایژگیوي مقصد و هاتیمز

ۀ مورد منطقکنندگان مربوط است. در کشورمان ایران و 

مطالعه، گردشگري ورزشی همچون بسیاري دیگر از انواع 

که  ستروگردشگري با مشکالت و موانع گوناگونی روبه

دهنده و نیز عوامل مزاحم کننده و سوقشامل موانع جلب

عبارت بهتر، در . بهاستیا محدودکننده (بازدارنده) 

چارچوب رویدادهاي ورزشی، محصول یا خدماتی وجود 

ثیر عوامل مختلف موجب جلب توجه و تأدارند که تحت 

 . )10( شوندیمجذب مشتریان 
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ۀ مطلوب گردشگري ورزشی و توسعبنابراین براي 

تقویت جایگاه و اثرگذاري مدیریت بازاریابی بر فرایند توسعۀ 

ي مختلفی مورد هامؤلفهآن در کشور، ضرورت دارد ابعاد و 

 توانیمتوجه مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد، از جمله 

ریزي به مدیریت خدمات و محصوالت گردشگري، برنامه

، آموزش و هاتیظرفو  هاتیقابلبازاریابی، شناسایی 

ي سیاسی هاتیحماپژوهش، توانمندسازي نیروي انسانی، 

، جذب و تأسیسات گردشگري هارساختیزو قانونی، بهبود 

پژوهی و ... و مدیریت سرمایه، خالقیت و نوآوري و آینده

 ،یکافناشناخت  حال حاضر، مشکالتی ماننددر اشاره کرد. 

 یعلم يو نبود الگوها و راهبردها یکپارچه تیریعدم مد

سازي و تجاري یابیبازار ۀنیمدون و مشخص در زم

 يهاتیبه مز یعدم تمرکز کاف سبب ،یورزش يگردشگر

 يهااز دست رفتن فرصت جهیکشور و در نت یرقابت

 ۀ گردشگري ورزشی شدهدر عرص ییفرد و طالمنحصربه

 .)11( است

متعددي گردشگري ورزشی ابعاد گسترده و کارکردهاي 

دارد و استان آذربایجان شرقی با وجود دارا بودن 

ۀ گردشگري نیزمآل در ي ایدههافرصتو  هايتوانمند

ورزشی به دالیل گوناگون اعم از نبود بسترهاي اجرایی و 

ي متعدد هاتیظرفنتوانسته است از  مؤثرراهبردي بازاریابی 

ر مند شود. ضعف دالمللی بهرهخود در سطوح ملی و بین

افزاري ي نرمهاطهیحگذاري در و سرمایه هاتیقابلانعکاس 

ي و نگاه راهبردي، از احرفهافزاري، فقدان مدیریت و سخت

جمله موانع کسب جایگاه بایسته و شایسته براي توسعۀ 

 . )12(گردشگري ورزشی این استان است 

صنعت گردشگري ورزشی آذربایجان شرقی در مسیر 

افزاري و فرهنگ توسعۀ گردشگري توسعه به لحاظ نرم

ي مشابه، با مقصدهاورزشی و در مقایسه با مناطق و 

روست که اغلب شامل یی روبههايدشوارو  هایکاست

یافتگی توسعه، کارکنان و میزان کارکرد مقیاس، چابکی،

پیشبرد  منظوربه. بنابراین، )13( استمنابع گردشگري 

بر  شدتبهاجتماعی مقولۀ توسعۀ گردشگري ورزشی، باید 

ایند توسعۀ فرهنگی گردشگري ورزشی و توسعۀ منابع فر

گردشگري با عالیق ویژه متمرکز شد تا بتوان در بلندمدت، 

روند مستمر توسعۀ کمی و کیفی گردشگري ورزشی در 

استان آذربایجان شرقی را تحقق بخشید. بنابراین، براي 

میزبانی و برگزاري رویدادهاي ورزشی، وجود پیوست 

ي سیاسی و قانونی، وجود هاتیاحمگردشگري شامل 

افزاري و عوامل افزاري و سختي نرمهارساختیز

ۀ توسعکننده و پیشران براي بازاریابی و کننده، جذبجلب

ي گردشگري ورزشی مقصد، ضرورت دارد. هاجاذبه

عنوان کانون اصلی جذب مقصدهاي گردشگري به

ا ۀ صنعت گردشگري ایفتوسعگردشگران، نقشی بنیادین در 

تمامی عناصر بخش  برداشتن. این مقصدها با در نندکیم

ۀ کاملی از محصول تجربۀ سیستم گردشگري، عرض

 روازاین .)14( آورندیمگردشگري را براي گردشگران فراهم 

 یسازمانده يبرا یطرحۀ توسع يبه معنا یابیبازار ۀبرنام

است تا  ازیمورد ن ،یابیگوناگون بازار يهاتیلفعا

 ۀبازار در مقصد (منطق يهامدتر بخشاکار يگذارهدف

ي اخیر نشان هاپژوهش د.شو یرپذتحت مطالعه) امکان

ي گردشگران، اغلب هازهیانگکه شناسایی  دهندیم

ي مرتبط هافرصتو مؤثرترین راه براي تعیین  نیترسازنده

گیري با حجم بازدیدکنندگان است. توجه به نحوة شکل

ي سفر، تمایل و رفتار گردشگران را تحت تأثیر قرار هازهیانگ

ریزان و بازاریابان گردشگري، امري و براي برنامه دهدیم

نشان داد  )16(. پژوهش چو )15( رودیمشمار اساسی به

و بومی یک کشور (مقصد) قادرند ي سنتی هاورزش

کنندة گردشگر باشند. براي مثال، شرکت در مسابقات جذب

یی است که گردشگران خارجی هاجاذبهتکواندو در صدر 

در حال حاضر یکی از تمایل دارند در کره تجربه کنند. 

ورزشی  يدهندگان رویدادهابازاریابان و سازمان يهادغدغه
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ردن میزان استقبال و حضور المللی، باال بملی و بین

در حال  یورزش يتماشاگران از رویدادها بازدیدکنندگان و

محصوالت  یهر رویداد ورزش و ریزي است. هر کشوربرنامه

و  کندیجلب گردشگر ارائه م يو خدمات گوناگونی را برا

که از میان مقصدها و  دارد هر گردشگر این امکان را

را انتخاب کند. بعضی مطالعات  یمختلف یک يرویدادها

 يهاتی، محدودیورزش رویداد نشان داده است که جذابیت

مالی بر تمایل یا عدم  يهاتیو محدود یو سالمت یامنیت

کننده بالقوه و حضور آنها اثري تعیین کنندگانتمایل شرکت

و  مبدأبا توجه به کشور  رسدیمنظر دارد. با این حال به

فرهنگ آنها، عوامل تأثیرگذار بر حضور  و هایژگیومقصد و 

ها گرچه علت. ا)17(گردشگران در یک رویداد متفاوت است 

حضور در  يو عوامل مختلفی بر قصد و میل گردشگران برا

و انتخاب آن تأثیرگذارند، این بازاریابی  یزشرویداد ور یک

به یک  ورزشی است که در نهایت موجب جذب گردشگران

نتایج تحقیقات و عوامل  تمامیو  دشویرویداد م

قرار  بازاریابی در چارچوب و قالب عملیات دبای شدهییشناسا

 .)18(د نشوتا بتوانند مؤثر واقع  یرندگ

مند و مستمر و با اتخاذ تدابیر مدیریتی و رویکرد نظام

سهم این استان  توانیمفعاالنۀ توسعۀ گردشگري ورزشی 

المللی گردشگري را مورد توجه قرار از بازارهاي ملی و بین

ي گردشگري امنطقهداد تا با اشاعۀ فرهنگ سنتی و بومی و 

نعت ورزشی و تقویت روحیۀ ورزش و نشاط از طریق ص

گردشگري و نیز بسط تعامالت فرهنگی ورزشی و ارتباطات 

عنوان مقصد ارزشمند گردشگري المللی بهملی و بین

ورزشی شناخته و معرفی شود. ضمن اینکه به موازات توسعۀ 

شود و می تربرجسته سریع جوامع، نقش گردشگري ورزشی

. در نهایت، توسعۀ هدفمند و ابدییماهمیت آن افزایش 

به الگویی  تواندیمشدة گردشگري ورزشی یزيرمهبرنا

براي پیشبرد و توسعۀ پایدار  اتکانیرومند و بستري قابل 

یري تمدن معنوي گشکلمقصد تبدیل شود و روند احیا و 

و اخالقی و توسعۀ سیماي درخشان گردشگري ورزشی و 

میراث طبیعی استان آذربایجان شرقی را تسهیل کند. با 

 ۀتوسع يبرای ابیبازاررویکرد روزافزون  تیاهمتوجه به 

 تیریمد مدل نییطور اعم و ضرورت تببه يگردشگر

و نیز  طور اخصبهی ورزش يگردشگر ۀتوسعی ابیبازار

موجود و  يهاو فرصت هاياز توانمند یريگبهرهضرورت 

مجدد و اقامت  دیبازد يمثبت از مقصد، برا ریتصو جادیا

 ،یاز نوسانات فصل يگردشگر تنو خارج ساخ شتریب

 شیب ۀتوسع تیبه محصوالت و خدمات و در نها یبخشتنوع

راهکارهاي توسعۀ پایدار از جمله  یورزش يگردشگر شیاز پ

 )20(زاد  یبو شک یديجمش. )19(اند  گردشگري ورزشی

 يساختارها ۀتوسع ي،کالن کشور هايیاستگذاريس یلتعد

 یمو تنظ يگردشگر يهابه جاذبه یشترتوجه ب یربنایی،ز

 مؤثر بر يهاها از شاخصجاذبه وزیعراهبردها براساس ت

 یناستان هستند. همچن یورزش يصنعت گردشگر ۀتوسع

 يساختارها ۀکه توسع دهدیعوامل نشان م ینا يبندرتبه

 يکالن کشور هايیاستگذاريس یلو تعد یشترینب یربناییز

باوش همچنین  .کنندیم یفاا زمینه یننقش را در ا ینکمتر

 يوهواکه آبیدند رس یجنتا ینبه ا یدر پژوهش )7( و انسلد

مانند سرما، رطوبت، کمبود  یزمستان و عوامل يخاکستر

محدودکننده  یکننده از عوامل اصلنور آفتاب و جو خسته

 یستندباز نیکه اسک یاست. کسان یالتسفر تعط یکدر 

از برف و  شیدهبازان)، انتظار دارند مناظر پویراسکی(غ

بخش داشته آرامش هايیتفعال يمساعد برا یطیمح

 .یدارندپا یدنبال محصوالت زمستانبه ینباشند، بنابرا

 يهایبا توجه به بررس استان آذربایجان شرقیاز طرفی، 

براي  ایرانجذاب  يهااز استانگرفته، یکی صورت

 يهاتی، اهمیت دارد که از قابلروینازا. است گردشگري

الگوي  نبودگردشگري استفاده کند.  ۀخود براي توسع

شرایط و  مناسب بازاریابی گردشگري ورزشی که با

 گونهیچخاص کشور انطباق داشته باشد و نبود ه يهایژگیو
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 يهاکه برنامه دشویمساختار یا چارچوبی براي آن، موجب 

مدت باشد گردشگري ورزشی همواره موردي و کوتاه ۀتوسع

. )20( دکربازاریابی هدفمند  و نتوان در این حیطه اقدام به

هنگفتی که از  يهانهیهزبا وجود  شودیم سبباین مسئله 

المپیک،  یمل ۀکمیت ،یسازمان تربیت بدن يسو

 يبرگزار يمرتبط برا يو دیگر نهادها هاونیفدراس

، نتوان دگیریم المللی انجامملی و بین یورزش يرویدادها

حاصل از این رویدادها  يگردشگر ۀاز فواید زیاد توسع

از  یورزش يگردشگر یابیبازار یناستفاده کرد. بنابرا

در کشور است.  یورزش يگردشگر ۀارکان توسع ینترمهم

 یابیبازار يبرا یمدون ۀبرنام یاالگو  یاگونه چارچوب اما هیچ

 يبرا یمدل یو طراح یهته. وجود ندارد یورزش يگردشگر

که  سازدیامکان را فراهم م ینا یورزش يگردشگر یابیبازار

 یستماتیکصورت منظم و سبه زاریابیبا هايیتفعال تمامی

از  یکو هر یردانجام گ یحو صح یصورت علمالاقل به یا

عمل  یکپارچهصورت اجزا به یربا سا یابیبازار ایندفر ياجزا

 یابی. بازارکنندهدف حرکت  یک يدر راستا یو همگ کرده

جامع  وتحلیلیهو تجز یقدق یزيربرنامه یازمندموفق ن

 یچاست و ه آمده از گردشگراندستو اطالعات به هاداده

که  یابیتراهبرد موقع یک يبرقرار يبرا يبریانراه م

را به گردشگران ارائه کند، وجود  یبتواند تجارب باارزش

همزمان  شود،یم یشنهادپ ینهزم ینکه در ا یمدل هر ندارد.

 یابیبازار يبرا یشنهادشدهپ یندهايالزم است به فرا ینکهبا ا

خاص  هايیژگیو با در نظر گرفتن و یژهطور وبه کند،توجه 

در صورت  د.شو یآن طراح یاتو مقتض یورزش يگردشگر

 ،یورزش يرویدادها ياز برگزار حاصلي گردشگر ۀتوسع

و ملی را افزایش داد و  يرویداد ياقتصاد يهابهره توانیم

 ؛دیگر بهره برد يهابخش یا بخش همان از فواید آن در

. این مدل ردیگیکه در حال حاضر در ایران صورت نم يکار

از  یشنهادشدهیندهاي بازاریابی پابا توجه به اینکه فر دبای

طور ویژه و با در نظر ، بهندکیرا مراعات م متخصصان سوي

 آن خاص گردشگري ورزشی و مقتضیات يهایژگیگرفتن و

ي استان آذربایجان هاتیبا توجه به ظرف .)21( دشوطراحی 

 یعضببودن  وهوایی، مرسومو آب ی(مثل تنوع اقلیم شرقی

و  یو بوم یسنت يهاپرطرفدار، و وجود ورزش يهاورزش

براي بازاریابی  مدونی چارچوب یا الگو نبود) و یمحل

به  ییهاگردشگري ورزشی، محقق در پی یافتن پاسخ

توسعۀ عوامل تأثیرگذار در  نیترمهم ذیل است: يهاپرسش

 نداکدام استان آذربایجان شرقی بازاریابی گردشگري ورزشی

چه الگویی براي بازاریابی گردشگري ورزشی مناسب و 

 است؟

 

 پژوهشروش شناسی 

است  ختهیاز نوع آم ،یشناسحاضر از نظر روش قیتحق

به  ،یدانیکه با انجام مصاحبه با خبرگان و انجام مطالعات م

هاي مدل عوامل مؤلفه تریو اصول ترقیدق ییشناسا

متخصصان  نیدر ب يگردشگر یابیبازار ۀتوسع ةدهندسوق

 ةدهندعوامل سوق يپرداخته شد و در کنار آن الگو یورزش

شناسی ترکیبی، شد. روش یطراح یورزش یابیبازار ۀتوسع

کیفی و کمی را در قالب  يکردهایتحقیقی است که رو

 .)22( کندواحد با هم ترکیب می ۀشناسی یک مطالعروش

همزمان یا متوالی از  ةاستفادعمده علت انتخاب این روش 

که داراي نقاط قوت  است ايهاي کمی و کیفی گونهتکنیک

 کهطورهمان، زیرا لی و نقاط ضعف ناهمپوشان باشندممک

تنهایی هیچ روشی به« ،اندعنوان کرده )23( برور و هانتر

شناسی کرسول سه نوع طرح طبق گونه. »کامل نیست

. 2نگر، سویه. آمیختۀ سه1پژوهش آمیخته وجود دارد؛ 

. تفاوت اکتشافی متوالی ۀآمیخت. 3آمیختۀ تبیینی و 

هاي روش استفاده از تأخرگونه در همزمانی یا تقدم و این

شناسی . همچنین این گونهاستکیفی و کمی 

 .)24(ت شناسی تا زمان حال استرین گونهیافتهتکامل
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 ، چرایی وشناخت چیستیمنظور در پژوهش حاضر، به

و تبیین  توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشیچگونگی مفهوم 

 هاي مؤثر و نوع روابط آنها از طرح پژوهشعمیق مؤلفه

 روشکه در آن تقدم با استفاده شد  اکتشافی متوالی ۀآمیخت

انتخاب روش پژوهش تالش شد با . )1شکل است (کیفی 

 ،انجام مطالعات میدانیو  انجام مصاحبه با خبرگان، آمیخته

توسعۀ ل هاي مدتر مؤلفهو اصولی تربه شناسایی دقیق

پرداخته ورزشی  متخصصاندر بین  بازاریابی گردشگري

طراحی  توسعۀ بازاریابی ورزشیو در کنار آن الگوي  شود

و رویکرد ماتیک شدر فاز کیفی تحقیق از تحلیل . دشو

ی از مدلسازي به مبنیاد و در فاز کداده ۀنظریسیستماتیک 

ح روش معادالت ساختاري استفاده شده که در ادامه توضی

 ه است.داده شد

 

 
 متوالی اکتشافی ۀطرح آمیخت .1 شکل

 
و از نظر تحقیق بنیادي  نتیجه لحاظ تحقیق حاضر از

 لیاست. در تحلکیفی + کمی) ( یمتولهدف اکتشافی 

 یتجرب يهاداده یدنبال بررسپژوهشگر بهی اکتشاف

 نیروابط ب زیها و نشاخص ییمنظور کشف و شناسابه

انجام  ینیهرگونه مدل مع لیکار را بدون تحم نیآنهاست و ا

 .)13( دهدیم

انتخاب  يکه برا یینها یاکتشاف یعامل لیپس از تحل 

 يو برا گرفتمربوط به هر عامل انجام  يهاشاخص حیصح

 Amos Graphics 20افزار ها در نرمدن دادهکروارد 

 یکه از بار عامل ییهااز شاخص يداشت، تعداد تیاهم

 ،موردنظر ارتباط نداشتند ریبا متغ ایبرخوردار بودند  ینییپا

 .دندشحذف 

 ۀعوامل توسع« ۀاز پرسشنام ق،یتحق یدر فاز کم

 يهااستفاده شد که از داده »یورزش يگردشگر یابیبازار

شده بود.  نیو تدو هیته قیتحق یفیآمده از فاز کدستبه

 اسیوزن بود که با استفاده از مقهم یۀگو 25ابزار شامل  نیا

 یعامل لیشد. پس از تحل یطراح 5تا  1از  یارزشپنج

مربوط  يهاشاخص حیانتخاب صح يکه برا یینها یفاکتشا

ها در دن دادهکروارد  يو برا گرفتبه هر عامل انجام 

از  يداشت، تعداد تیاهمAmos Graphics 20 رافزانرم

 ریبا متغ ایبرخوردار بودند  ینییپا یکه از بار عامل ییهاهیگو

 .دندشحذف  ،موردنظر ارتباط نداشتند

 یابیبازارۀ توسعدهندة ۀ عوامل سوقپرسشنام

استراوس  کیستماتیس کردیبراساس رو ،یورزش يگردشگر

دهنده) بود (عوامل سوق یعامل اصلیک متشکل از  )25(

. 2 ،ی. عوامل فرهنگ1( یعامل فرع 7که خود در قالب 

 جانیربااستان آذ یرقابت يهاتی. مز3 ،یطیعوامل مح

. 6 ،یو قانون یاسی. عوامل س5 ،ي. عوامل اقتصاد4 ،یشرق

)، است. داریسبز و پا ي. عوامل گردشگر7 ،یرساختیعوامل ز

 يهاهیو گو یهمراه عوامل فرعبه یدر ادامه عوامل اصل

را به  هیگو 25 یطور کلعامل به نیا .دشویم حیمربوط تشر

 .خود اختصاص داده است

پژوهش کمیپژوهش کیفی
تفسیر

مینتایج کیفی             نتایج ک
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 مدل استراوس و کوربین براساس. مدل مفهومی تحقیق 2شکل 

 
در بخش  روایی صوري و محتوایی بررسی منظوربه

از  )26( الوشه CVRبا استفاده از فرم  کیفی پژوهش

اد این نشان دمتخصص استفاده شد که نتایج  29نظرهاي 

 شدهیهابزار تهپرسشنامه از روایی خوبی برخوردار است و 

 ۀامعنفره متشکل از افراد ج 29در گروه  لوتیصورت پابه

کرونباخ  يروش آلفا قیابزار از طر ییایپا یبررس يبرا يآمار

، 8/0کرونباخ  ي. با توجه به مقدار مناسب آلفاشد یابیارز

 قرار گرفت. رشیابزار پژوهش حاضر مورد پذ ییایپا

پس از طراحی سؤاالت کلی براي اجراي پژوهش حاضر، 

هاي عمیق با و تدوین پروتکل مصاحبه، مصاحبه

. پس از پایان هر مصاحبه، گرفتنظران انجام صاحب

سازي و اقدام به صورت کامل روي کاغذ پیادهبه اي آنمحتو

ها شد تا مفاهیم اولیه استخراج شوند. کدگذاري اولیه داده

تر مبانی نظري و عمیق ۀبه مطالع پس از رسیدن به اشباع

تجربیات  آنها باشد تا از ترکیب پرداخته تحقیقات پیشین 

طراحی مدل  نسبت بهنظران صاحب هايپژوهشگر و نظر

نظران قرار در اختیار صاحب شدهاقدام شود. مدل طراحی

در مورد  آنها هايو نظر هایشنهاددریافت پگرفت و پس از 

توسعۀ بازاریابی ی ها و مفاهیم، مدل نهایبندي مقولهطبقه

طراحی شد. سپس بر مبناي مدل  گردشگري ورزشی

بر توسعۀ بازاریابی  مؤثرعوامل  ۀمذکور، به تدوین پرسشنام

آوري جمعتوزیع و د. پس از پرداخت ش گردشگري ورزشی

با استفاده از مدل بین افراد جامعۀ آماري، ها پرسشنامه

 گري ورزشیتوسعۀ بازاریابی گردشمعادالت ساختاري، مدل 

در مراحل انجام تحقیق حاضر  در فاز کمی نیز مشخص شد.

 .نمایش داده شده است 3شکل 

آماري تحقیق از خبرگان این موضوع به شرح  ۀجامع

 زیر تشکیل شد:

 تاداننظران و اسکارشناسان آگاه، صاحب ران،یمد -

ن امتخصصي و دانشگاه، و خبرگان و فعاالن گردشگر

 ؛به موضوع پژوهشمدیریت ورزشی آشنا 

هاي ورزشی ن و مدیران ارشد و میانی سازمانمسئوال -

و  یبدن تیترب يهاجوانان، دانشکده (ادارات ورزش و امور

 ياستان، اعضا یهمگان يهاورزش تیأه ،یعلوم ورزش

 ؛استان) یورزش يگردشگر ۀتیکم

 انیارشد و دانشجو یکارشناس مقاطع آموختگاندانش -

استان  یو علوم ورزش يگردشگر تیریمد يهارشته يدکتر

 ی.شرق جانیآذربا

در مرحلۀ کیفی تحقیق حاضر، نمونۀ آماري به تعداد 

ها ادامه یافت. گیري تا اشباع نظري مقولهنمونهنفر بود و  29

دهد اشباع نظري زمانی رخ می است معتقد )27( کوربین

شود. از ها استخراج نمیاي از دادهتازه ۀکه دیگر مقول

 100تا  60باز و غیرساختارمند به مدت  ،عمیق ۀمصاحب

ها براي گردآوري داده شوندگانمصاحبهز دقیقه با هر کدام ا

 ۀتوسع عوامل
 یابیبازار یریتمد

ي گردشگر

راهبردهاي 
توسعه 

بازاریابی 

مدیریت  ۀتوسع
بازاریابی 
 گردشگري

 

. عوامل فرهنگی1  
. عوامل محیطی2  

یرقابت یتعوامل مز. 3  
يعوامل اقتصاد. 4  

یو قانون یاسیعوامل س. 5  
یرساختیعوامل ز. 6  

     

دهنده سوق ملاعو  

بازاریابی 

گردشگري 

 ورزشی

مدیریت 
بازاریابی 

گردشگري 
 ورزش
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برفی از روش گلوله در این روش براي مصاحبهاستفاده شد. 

 استفاده شد.

سه  يآمار ۀجامع ياعضا انیپرسشنامه در م 250تعداد 

ورزش و جوانان  ةکارکنان ادار ،يگردشگر ناصصخگروه (مت

 تیریمد ۀرشت يارشد و دکتر انیو دانشجو یانگهم تیأو ه

نفر  240 ازیمورد ن ۀشد. تعداد نمون عی) توزيگردشگر

 رگشتاز ب نانیاطم يبرا یبرآورد شده است، ول

 شیعدد افزا 250تعداد آن به  ،یکاف ةها به اندازپرسشنامه

پرسشنامه برگشت داده شد. پس  242 تیکه در نها افتی

معتبر و قابل استفاده  ۀپرسشنام 235تعداد  ،یاز بررس

ها براساس آنها داده وتحلیلیهشدند که تجزداده  صیتشخ

 .گرفتانجام 

ها از وتحلیل دادهدر فاز کیفی تحقیق براي تجزیه

در فاز  بنیاد استفاده شد وداده ۀماتیک و نظریشتحلیل 

کمی تحقیق نیز از روش آماري توصیفی براي توصیف 

تحت  کنندگانشناختی مشارکتهاي جمعیتویژگی

افزار و معادالت ساختاري تحت نرم SPSS 25افزار نرم

Smart PLS 3.00 استفاده شد. 

 

 
 صورت شماتیکاجراي تحقیق به ندیفرا .3شکل 

 
 تحقیقي هاافتهی

ي تحقیق را نشان هایآزمودن. خالصۀ وضعیت 1جدول 

 .دهدیم

عوامل سه گروه  نظرانصاحباز نگاه  2مطابق جدول 

، عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ 10/4با میانگین  دهندهسوق

 اند.بازاریابی گردشگري ورزشی

                                                           
1. Eigen values 

ي حاصل از آزمون تحلیل عاملی، هاافتهدر بخش ارائۀ ی

عاملی  بار و 1=  1با استفاده از مقادیر ویژه هاعاملاستخراج 

مالك قرار گرفته است. پیش از  5/0=  2قابل قبول

براي تعیین کفایت  KMOوتحلیل عاملی از آزمون تجزیه

استفاده شد.  مؤلفههاي هر بینی گویهگیري و پیشنمونه

ها با همچنین از آزمون بارتلت براي تعیین ارتباط گویه

وتحلیل و فراهم کردن مبنایی معقول براي تجزیه هامؤلفه

2. Acceptable factor loading 

ي عمیق با خبرگانهامصاحبه  

هادادهتجزیه و تحلیل   
ي)بندبقه(کدگذاري و ط  

بررسی مبانی نظري، ادبیات و 
 یابیتوسعه بازارپیشینه مدل 
یوررش يگردشگر  

 تدوین نظریه

پژوهش هبا پیشینمقایسه نظریه   
بر  مؤثرطراحی مدل عوامل 

توسعه بازاریابی گردشگري 
 وررشی

هادادهتجزیه و تحلیل  انجام پیمایش طراحی پرسشنامه  

دییتأاصالح، تعدیل و  گیري نهاییبندي و نتیجهجمع مدل   
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)، 2005عوامل استفاده شد. براساس گزارش مورگان (

KMO باشد،  05/0و بارتلت کمتر از  7/0ید بیشتر از با

یج قابلیت نتا هاي آزمون،فرضیشپبنابراین ضمن رعایت 

 آزموننتایج  3کرد. جدول  دییتأاستفاده از تحلیل عاملی را 

 .دهدیمرا نشان  KMOمقدار آزمون  بارتلت و

هایآزمودن. خالصۀ وضعیت توصیفی 1جدول   
 سن جنسیت متغیر
20-30 مرد زن طبقه  40-31  50-41  60-51 60باالي    
 3 28 77 87 40 151 84 فراوانی

 1/27 11/91 32/76 37/02 17/02 64/3 35/7 درصد
 سابقۀ کار تحصیالت متغیر
0-10 دکتري فوق لیسانس لیسانس طبقه  20-11  30-21 30باالي    
 11 47 95 82 80 103 52 فراوانی

 4/68 20 40/42 34/9 34 43/8 22/1 درصد

 متغیر
 يهاجاذبهیی با آشنا

يگردشگر  
 شغل

 کارشناسان گردشگري خیر بلی طبقه
کارکنان 

ادارات و هیأت 
 همگانی

دانشجویان ارشد و دکتري 
ورزشیمدیریت   

 55 84 96 65/1 153 فراوانی
 34/40 35/74 40/85 34/9 82 درصد
يگردشگر يو کارکردها تیو شناخت از ظرف یآگاه متغیر  

 بدون آگاهی طبقه
 خیلی
 کم

 خیلی زیاد زیاد اندك

 13 49 57 68 48 فراوانی

 5/5 20/9 24/3 28/9 20/4 درصد
 

 بازاریابی گردشگري ورزشیبندي عوامل توسعۀ یتاولو. نتایج 2جدول 
 میانگین عوامل توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی

 10/4 یورزش يگردشگر یابیبازار ۀتوسع ةدهندعوامل سوق
 

 یورزش يگردشگر یابیزاراب ۀتوسع ةدهندعوامل سوق KMOتحلیل عاملی آزمون بارتلت و  آزمون . نتایج3جدول 
 نتایج متغیر ردیف نوع پرسشنامه

 یابیبازار ۀتوسع ةدهندسوقعوامل 
یورزش يگردشگر  

KMOآزمون  1 براي متناسب بودن اندازة نمونه   878/0  
هاعاملآزمون بارتلت براي درست بودن تفکیک  2  001/0  

 
با اجراي دستور دوران متعاهد (چرخش  4در جدول 

آمد  دستبهعامل با استفاده از تحلیل عامل  7واریماکس)، 

که مقدار درصد واریانس عوامل هر کدام از عوامل در جدول 

 گزارش شد.
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اول با توجه به میزان درصد واریانس عوامل، مقدار عامل 

که این عامل که عامل فرهنگی است،  است 542/61%

دهندة عامل در بین عوامل سوق نیترمهمو  نیتریاصل

عوامل  . پس از آناستتوسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی 

ردیف دوم قرار دارد.  در %290/11عامل محیطی با مقدار 

ردیف سوم قرار  در %518/8عامل مزیت رقابتی با مقدار 

ردیف بعدي قرار  در %056/7دارد. عامل اقتصادي با مقدار 

دارد. عامل سیاسی قانونی، زیرساختی و عامل گردشگري 

 %743/2 و %064/4،%786/4ترتیب با مقدار سبز و پایدار به

 هاي پنجم، ششم و هفتم قرار دارند.یتدر اولو

در عوامل  هامؤلفهدر ادامه، همبستگی درونی هریک از 

محاسبه شد. با توجه به طبیعت اکتشافی  شدهمشخص

 683/0 از شتریبپژوهش، عواملی که همبستگی درونی 

عنوان عوامل مناسب براي بیان عوامل به داشته باشند،

یابی گردشگري ورزشی استان بازارۀ دهندة توسعسوق

 آذربایجان شرقی انتخاب شدند.
 

 شده در عامل اول (عامل فرهنگی). متغیرهاي بارگذاري5جدول 

 نام متغیر ردیف
میزان 

 همبستگی
.کنندیمو اقدامات فرهنگی نقش بسزایی در تقویت گردشگري ورزشی استان ایفا  يسازفرهنگ 1  862/0  
حضور گردشگران شود. یتموجب تقو تواندیم یورزش يشاد و مفرح در مقصد گردشگر یمراسم جانب برگزاري 2  735/0  
.شودیمبرقراري امنیت اجتماعی، عامل مؤثري براي تقویت گردشگري ورزشی در مقصد محسوب  3  626/0  

 

عامل شده در ي بارگذاريرهایمتغ ،5با توجه به جدول 

عامل  2عامل،  3یی شد و از بین ) شناسااول (عامل فرهنگی

دهندة توسعۀ عنوان عامل فرهنگی از عوامل سوقبه

توجه به اینکه  با بازاریابی گردشگري ورزشی شناسایی شد.

 داشته باشند، 683/0 از شتریبعواملی که همبستگی درونی 

دهنده انتخاب عنوان عوامل مناسب براي بیان عامل سوقبه

 تیامن يبرقراریک عامل  عامل، 3، بنابراین از بین شوندیم

در عوامل فرهنگی  626/0ی با ضریب همبستگی اجتماع

طورکلی، متغیرهایی که ضریب همبستگی نقشی ندارند. به

در عوامل  توانندیمیرمستقیم غطور کمتري دارند، به

هندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی سهیم دسوق

 باشند.

شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ ،6جدول با توجه به 

عامل  3عامل،  5دوم (عامل محیطی) شناسایی شد و از بین 

دهندة توسعۀ بازاریابی عنوان عامل محیطی از عوامل سوقبه

توجه به اینکه عواملی  با گردشگري ورزشی شناسایی شدند.

 داشته باشند، 683/0 از شتریبه همبستگی درونی ک

دهنده انتخاب عنوان عوامل مناسب براي بیان عوامل سوقبه

 يبرگزارعامل، دو عامل  5، بنابراین از بین شوندیم

تور  يبرگزاری و زمستان يهامسابقات و ورزش

ترتیب با ضریب همبستگی به جانیآذربا يسواردوچرخه

عوامل محیطی توسعۀ بازاریابی  نیب در 0/ 615و  680/0

طور کلی، متغیرهایی که گردشگري ورزشی نقشی ندارند. به

یرمستقیم غطور ضریب همبستگی کمتري دارند به

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري در عوامل سوق توانندیم

 .ورزشی سهیم باشند
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 (عامل محیطی) دوم شده در عامل. متغیرهاي بارگذاري6جدول 

 میزان همبستگی نام متغیر ردیف

1 
 یانیاستان کمک شا یورزش يگردشگر یگاهدر استان، به بهبود جا يسوارمسابقات اسب برگزاري

.کندیم  
842/0  

2 
در استان را  یورزش يگردشگر یتتقو ینۀزم ي،کوهنورد یژهوبه یکوهستان يهاورزش توسعۀ

.آوردیفراهم م  
813/0  

3 
 ۀبه توسع توانندیم یتبه لحاظ محبوب یپرطرفدار مانند فوتبال و کشت یورزش يهارشته

استان کمک کنند. یورزش يگردشگر یدادهايرو  
787/0  

4 
 یورزش يگردشگر يهارساختیزۀ به توسع تواندیم یزمستان يهامسابقات و ورزش برگزاري

کنند. یانیاستان کمک شا  
680/0  

5 
 ۀتوسع در زمینۀ فراوانی المللیبین و ملی مثبت تأثیرات یجانآذربا يسوارتور دوچرخه برگزاري

دارد.مجاور  يهابا استان یو ورزش یتعامالت فرهنگ یزاستان و ن یورزش يگردشگر  
615/0  

 

شده در عامل سوم (عامل مزیتی رقابتی). متغیرهاي بارگذاري7جدول   
متغیر نام ردیف همبستگی میزان   

ۀ توسع) نقش زیادي در هابزرگراه و یماهواپ، آهنراهي ارتباطی مناسب (هاراهو  هایدسترسسهولت  1
.کنندیمعنوان مقصد گردشگري ایفا گردشگري ورزشی استان آذربایجان شرقی به  

887/0  

ي رقابتی استان هاتیمزموقعیت جغرافیایی و مجاورت با کشورهاي آذربایجان و ارمنستان از جمله  2
.شودیمۀ گردشگري ورزشی محسوب توسعآذربایجان شرقی براي   

845/0  

گذاران بالقوه در استان، عامل مؤثري براي ایجاد یهسرماگذاري و وجود ي سرمایههافرصتتنوع و تعدد  3
اند.ۀ گردشگري ورزشیتوسعي هارساختیز  

802/0  

سازي و .... و حضور در سطح اول ینماشباشگاه ورزشی مانند تراکتورسازي،  چندقدمت و شهرت  4
ي لیگ برتر فوتبال، عامل مهمی براي تزریق شور و هیجان و جذب گردشگران و تماشاگران هارقابت

 ورزشی است.

756/0  

عامل مؤثري  هارساختیزي سهند، میشو داغی و تقویت هاکوهي اسکی یام و سهند و نیز هاستیپوجود  5
.شوندیمۀ گردشگري استان آذربایجان شرقی محسوب توسعۀ گردشگري زمستانی و تقویت روند توسعبر   

681/0  

 
شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ ،7با توجه به جدول 

عامل،  5سوم (عامل مزیت رقابتی) شناسایی شد و از بین 

 ةدهندسوق مزیت رقابتی از عوامل عاملعنوان عامل به 4

توجه  با ی شناسایی شد.ورزش يگردشگر یابیبازار ۀتوسع

 683/0 از شتریببه اینکه عواملی که همبستگی درونی 

عنوان عوامل مناسب براي بیان عامل به داشته باشند،

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی انتخاب سوق

وجود یک عامل  عامل، 5، بنابراین از بین شوندیم

 شویسهند، م يهاکوه یزو سهند و ن امی یاسک يهاستیپ

 در ،681/0با ضریب همبستگی  هارساختیز تیو تقو یداغ

طور کلی عوامل مزیت رقابتی نقشی ندارند. به نیب

طور متغیرهایی که ضریب همبستگی کمتري دارند، به

بازاریابی دهندة توسعۀ در عوامل سوق توانندیمیرمستقیم غ

 گردشگري ورزشی سهیم باشند.

شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ ،8با توجه به جدول 

 2عامل،  3چهارم (عامل اقتصادي) شناسایی شد و از بین 

 يگردشگر یابیبازار ۀتوسع اقتصاديعامل عنوان عامل به

توجه به اینکه عواملی که  با ی شناسایی شد.ورزش

عنوان به داشته باشند، 683/0 از شتریبهمبستگی درونی 

دهندة توسعۀ بازاریابی عوامل مناسب براي بیان عامل سوق
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 3، بنابراین از بین شوندیمگردشگري ورزشی انتخاب 

ي مرتبط با مشارکت مردم هانهیهزعامل، یک عامل کاهش 

در  ،681/0با ضریب همبستگی  در استان و بخش خصوصی

وسعۀ بازاریابی گردشگري دهندة اقتصادي تبین عوامل سوق

طور کلی متغیرهایی که ضریب ورزشی نقشی ندارند. به

در  توانندیمیرمستقیم غطور همبستگی کمتري دارند، به

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی عوامل سوق

 سهیم باشند.

 
 اقتصادي)شده در عامل چهارم (عامل . متغیرهاي بارگذاري8جدول 

متغیر نام ردیف همبستگی میزان   

1 
موجب جذب گردشگران  تواندیمة محصوالت و خدمات و ارائۀ تخفیفات شدتمامي هامتیقکاهش 

 و توسعۀ گردشگري ورزشی استان شود.
801/0  

2 
زمینۀ توسعۀ بیش از پیش گردشگري  تواندیمگذاري پویا و شناور براي محصوالت و خدمات یمتق

 ورزشی استان را فراهم آورد.
722/0  

3 
ۀ گردشگري توسعموجب  تواندیمي مرتبط با مشارکت مردم و بخش خصوصی هانهیهزکاهش 

 ورزشی استان شود.
681/0  

 
 شده در عامل پنجم (عامل سیاسی). متغیرهاي بارگذاري9جدول 

متغیر نام ردیف همبستگی میزان   

 تواندیمي قانونی (قانون مالیاتی، تسهیالت و...) هامشوقۀ ارائگذارها و یهسرماتصویب قوانین حمایتی از  1
ي گردشگري ورزشی و بهبود جایگاه استان در این زمینه را فراهم آورد.هارساختیزۀ توسعي هانهیزم  

742/0  

موجب تقویت جایگاه و وضعیت گردشگري ورزشی استان  تواندیمۀ مناسب بودجتخصیص اعتبارات و  2
 شود.

701/0  

 
شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ 9با توجه به جدول 

عامل، هر  2عامل سیاسی) شناسایی شد و از بین پنجم (

 يگردشگر یابیبازار ۀتوسع سیاسی عاملعنوان دو عامل به

توجه به اینکه عواملی که  با ی شناسایی شد.ورزش

عنوان به داشته باشند، 683/0 از شتریبهمبستگی درونی 

دهندة توسعۀ بازاریابی عوامل مناسب براي بیان عامل سوق

با ، بنابراین هر دو عامل شوندیمگردشگري ورزشی انتخاب 

عوامل  نیب در 683/0یب همبستگی باالتر از ضر

ی گردشگري ورزشی دهندة اقتصادي توسعۀ بازاریابسوق

 نقشی معناداري دارند.

شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ ،10جدول با توجه به 

 4عامل،  5ششم (عامل زیرساختی) شناسایی شد و از بین 

 يگردشگر یابیبازار ۀتوسع زیرساختیعامل عنوان عامل به

توجه به اینکه عواملی که  با ی شناسایی شد.ورزش

عنوان به داشته باشند، 683/0 از شتریبهمبستگی درونی 

دهندة توسعۀ بازاریابی عوامل مناسب براي بیان عامل سوق

 5، بنابراین از بین شوندیمگردشگري ورزشی انتخاب 

 يگردشگر يدر تورها تیجذاب جادیا عامل یک عامل،

فعال در  یها به دفاتر خدمات مسافرتمشوق ۀو ارائ یورزش

بین عوامل در  ،657/0با ضریب همبستگی  استان

دهندة زیرساختی توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی وقس

طور کلی متغیرهایی که ضریب همبستگی نقشی ندارند. به

در عوامل  توانندیمیرمستقیم غطور کمتري دارند، به

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی سهیم سوق

 باشند.
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 شده در عامل ششم (عامل زیرساختی)بارگذاري. متغیرهاي 10جدول 

متغیر نام ردیف همبستگی میزان   

استان  يگردشگر ۀدر توسع یاستان نقش اساس یارتباط هايیستمو س یمواصالت يهاراه توسعۀ 1
.دارد یورزش يگردشگر یطهدر ح یژهوبه  

735/0  

و جذب هرچه  یدادهارو ۀبه توسع يگردشگر يکننده و مقصدهاو سرگرم یامکانات رفاه تأمین 2
.کندیکمک م یگردشگران ورزش یشترب  

703/0  

 يگردشگر ۀبه روند توسع یو مراکز اقامت يمناسب و استاندارد اماکن گردشگر یو طراح زیرسازي 3
.کندیکمک م ینهزم ینالمللی استان در او بین یمل یگاهو بهبود جا یورزش  

697/0  

و  یحیاز عناصر تفر گیريبهرهجهت  یدفاتر خدمات مسافرت تشویق و حمایتی سازوکارهاي ایجاد 4
است. یورزش يگردشگر ۀتوسع يمؤثر برا یسفر، اقدام يهادر تورها و بسته یورزش هايیتفعال  

684/0  

فعال نقش  یها به دفاتر خدمات مسافرتمشوق ۀو ارائ یورزش يگردشگر يدر تورها یتجذاب یجادا 5
.کندیم یفادر کشور ا یورزش يعنوان مقصد گردشگراستان به یدر معرف یاديز  

657/0  

 

 سبز و پایدار)در عامل هفتم (عامل گردشگري شده . متغیرهاي بارگذاري11جدول 

 میزان همبستگی نام متغیر ردیف

1 
جلوگیري از تخریب محیط منظور بهدر گردشگران  محیطییستزترویج فرهنگ 

پایدار گردشگري ورزشی در استان ضرورت دارد. ۀطبیعی و توسع  
685/0  

2 
ي هاچرخهي بیشتر به هاانیزترویج الگوهاي حفظ محیط زیست و جلوگیري از 

.شودیمطبیعی، موجب تقویت گردشگري ورزشی پایدار و مسئوالنه   
631/0  

 

شده در عامل ي بارگذاريرهایمتغ ،11با توجه به جدول 

هفتم (عامل گردشگري سبز و پایدار) شناسایی شد و از بین 

 گردشگري سبز و پایدارعامل عنوان عامل، یک عامل به 2

توجه  با ی شناسایی شد.ورزش يگردشگر یابیتوسعه بازار

 683/0از  شتریببه اینکه عواملی که همبستگی درونی 

سب براي بیان عامل عنوان عوامل منابه داشته باشند،

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی انتخاب سوق

 يالگوها جیترویک عامل  عامل، 2، بنابراین از بین شوندیم

به  شتریب يهاانیاز ز يریو جلوگ ستیز طیحفظ مح

بین در  ،631/0ی با ضریب همبستگی عیطب يهاچرخه

دهندة گردشگري سبز و پایدار توسعه بازاریابی عوامل سوق

طور کلی، متغیرهایی که گردشگري ورزشی نقشی ندارند. به

یرمستقیم غطور ضریب همبستگی کمتري دارند، به

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري در عوامل سوق توانندیم

 ورزشی سهیم باشند.
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 مربوط به بارهاي عاملی. 1نمودار 
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 . نتایج مربوط به تحلیل هاي روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدي مدل تحقیق12جدول 

اعتبار ۀنتیج بار عاملی گویه مؤلفه فرعی  آلفاي کرونباخ درصد واریانس پایایی مرکب 

 فرهنگی
1سؤال   440/3  مناسب 

912/0  542/%61  892/0 2 سؤال   220/3  مناسب 
3سؤال   070/1  مناسب 

 محیطی

1 سؤال  080/1  مناسب 

885/0  290/%11  864/0  
2 سؤال  680/0  مناسب 
3 سؤال  360/1  مناسب 
4 سؤال  141/2  مناسب 
5 سؤال  790/1  مناسب 

ي رقابتیهاتیمز  

1 سؤال  830/0  مناسب 

900/0  518/%8  871/0  
2 سؤال  260/1  مناسب 
3سؤال   300/1  مناسب 
4 سؤال  132/3  مناسب 
5 سؤال  156/0  نامناسب 

 اقتصادي
1 سؤال  342/0  نامناسب 

936/0  056/%7  871/0 2 سؤال   714/0  مناسب 
3 سؤال  251/0  نامناسب 

 سیاسی و قانونی
1 سؤال  551/0  مناسب 

947/0  786/%4  875/0  
2 سؤال  677/0  مناسب 

 زیرساختی

1 سؤال  632/0  مناسب 

981/0  064/%4  858/0  
2 سؤال  329/0  نامناسب 
3 سؤال  022/1  مناسب 
4 سؤال  357/0  نامناسب 
5 سؤال  593/5  مناسب 

گردشگري سبز و 
 پایدار

1 سؤال  303/2  مناسب 
971/0  743/%2  887/0  

2سؤال   200/0  نامناسب 
 

از  ،یعامل يبارها ریمقاد ریتفس يبرا قیتحق نیدر ا

نتایج نشان داد . شد) استفاده 1981نگرش فورنل و الرکر (

از اعتبار مناسبی برخوردار ، 4/0ی کمتر از عامل يبارها

 اعتبار مناسبی ،5/0از  شتریبي هاهیگوی . اما بار عاملستندین

 دهدیجدول مذکور نشان م يهاداده گر،ید ي. از سودارند

 هستند 8/0تر از بزرگ رهایمتغ ۀی مرکب براي همکه پایای

اعتبار همگرایی نسبتاً باالیی را نشان  ر،یمقاد نیکه ا

مورد از  6. با توجه به نامناسب بودن اعتبار دهندیم

 ییمدل نها لیدر تحل مذکوري هاهیپرسشنامه، گو يهاهیگو

این گویه با رنگ قرمز در  ضمن، در حذف شدند قیتحق

 شود.مشاهده می  12جدول 

 قیتحق شدة مفهومیآزمون مدل ریدر ادامه تصو

 يرهایمس یتمام يآمده برادستبه ریمس بیهمراه ضربه

 است. هشد، مشخص 4 و 3 هايمدل در شکل
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 در حالت ضریب مسیر و بارهاي عاملیدهندة بازاریابی گردشگري ورزشی . مدل نهایی عامل سوق2شکل 

 

 
 یت ریدر حالت مقاددهندة بازاریابی گردشگري ورزشی . مدل نهایی عامل سوق3شکل 

 
اس)، کیفیت و الدر رویکرد حداقل مربعات جزئی (پی

شود. برازش مدل با استفاده از چندین روش سنجیده می

-CVافزونگی (در شاخص بررسی اعتبار حشو یا 

Redundancy و بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطع (

)CV-Communality اعداد مثبت، بیانگر کیفیت (

معیاري است که ) 2R( یب تعیینضر. استمناسب مدل 

بیانگر میزان تغییرات هریک از متغیرهاي وابسته مدل است 

 2R. مقدار شودوسیلۀ متغیرهاي مستقل تبیین میکه به

شود و در مورد زاي مدل ارائه میي متغیرهاي درونبرا تنها

 2Rمقدار  . هرچهزا، مقدار آن برابر صفر استهاي برونسازه
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بیانگر  زاي مدل بیشتر باشد،هاي درونسازه به مربوط

 33/0 ،19/0 سهم مقدار )28(چین است.  مدل بهتر برازش

ي براي قو و متوسط مقادیر ضعیف،عنوان را به 67/0 و

همچنین براي ارزیابی مدل . برازش مدل معرفی کرده است

رود که توسط می کاربه) GOFکلی، معیار نیکویی برازش (

پیشنهاد شده است. این معیار  )29(تنهاوس و همکاران 

 شود:صورت زیر محاسبه میبه

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = �avrage𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶����������������������������𝑅𝑅2���� 

را  36/0و  25/0، 01/0مقادیر  )30(وتزلس و همکاران 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و مطلوب براي ترتیب بهبه

ی پیشنهاد کردند. مقادیر نیکویی برازش مدل کل

 نشان داده شده است. 13ي مذکور در جدول هاشاخص

 
 یر برازش براي متغیرهاي مدل تحقیقمقاد. 13جدول 

 CV-Red CV-Com R2 Communality GOF متغیر

265/0 عوامل فرهنگی  283/0  - 643/0  
 

349/0 عوامل محیطی  435/0  - 744/0  

رقابتیي هاتیمز  381/0  451/0  569/0  479/0  

 
241/0 عوامل اقتصادي  268/0  - 503/0  

278/0 عوامل سیاسی و قانونی  314/0  - 741/0  
286/0 عوامل زیرساختی  388/0  - 447/0  

298/0 گردشگري سبز و پایدار  486/0  451/0  611/0  
 

 آمدهدستبه، مقادیر 13با توجه به اطالعات جدول 

 ي بررسی اعتبار حشو یا افزونگیهاشاخصبراي 

)CV-Red و بررسی اعتبار اشتراك یا روایی متقاطع (

)Com-CV 2)، همگی مثبت بوده است. همچنین مقادیرR 

نیز در محدودة  GOFمحدودة متوسط تا قوي و مقادیر  در

ة کیفیت مناسب مدل دهندنشانقوي قرار گرفته است که 

برازش مربوط  یاصل يهاشاخصشده است. در نهایت آزمون

 ی، نشان داد که مدل از برازش مناسبنهاییبه مدل 

 انیم شدةییو براساس روابط شناسا استبرخوردار 

بر  مؤثردهندة ي عوامل سوقالگو تیدر نها رها،یمتغ

 جانیاستان آذربا یورزش يگردشگر یابیبازارمدیریت 

 .دش یطراح یقشر
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 دهندة بازاریابی گردشگري ورزشی. مدل مفهومی عوامل سوق4شکل 

 
با توجه به مدل نهایی در این پژوهش در نهایت الگوي 

بر مدیریت بازاریابی گردشگري  مؤثردهندة عوامل سوق

ورزشی استان آذربایجان شرقی طراحی شد که این مدل 

 .ستهمسو 2شده در شکل نهایی با مدل استراوس طراحی

 

 گیري بحث و نتیجه

دهنده، عوامل سوقهاي پژوهش نشان داد که یافته

 توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشیدر عوامل تأثیرگذار 

 7، نظرانصاحباز نگاه  .دهستن یشرق جانیاستان آذربا

 یابیبازار ۀتوسع ةدهندعنوان عوامل سوقعامل به

با مقدار  یشد که عامل فرهنگ ییشناسا یورزش يگردشگر

عوامل  ینعامل در ب ینترو مهم ترینیاصل %542/61عامل 

. بعد از است یورزش يگردشگر یابیبازار ۀتوسع ةدهندسوق

دوم  یفدر رد %290/11با مقدار  یطیمح عاملآن عوامل 

 یفدر رد %518/8با مقدار  یرقابت یتقرار دارد. عامل مز

قرار  يبعد یفدر رد %056/7با مقدار  يعامل اقتصاد وسوم 

 يو عامل گردشگر یرساختیز ی،قانون یاسیدارد. عامل س

 %743/2و  064/4، 786/4با مقدار  یبترتبه یدارسبز و پا

 عامل ششم و هفتم قرار دارند. پنجم، هايیتدر اولو

و اقدامات  يسازفرهنگکه  است یهشامل سه گو یفرهنگ

شاد و  یمراسم جانب ي، برگزار440/3 یبا بار عامل یفرهنگ

و  220/3 یبا بار عامل یورزش يگردشگر مفرح در مقصد

قرار دارند. هر  070/1 یبا بار عامل یاجتماع یتامن يبرقرار

ها یهاز گو کدامچیه .نددار یمناسب یکدام از عوامل بار عامل

شامل پنج  یطیعامل مح .شوندیاز پرسشنامه حذف نم

در استان با بار  يسواراسبمسابقات  يکه برگزار است یهگو

 ژهیوبه یکوهستان يهاورزش ۀ، توسع080/1 یعامل

 یورزش يهارشته ۀ، توسع680/1 یبا بار عامل يکوهنورد

، 360/1 یبا بار عامل یشتپرطرفدار مانند فوتبال و ک

 یبا بار عامل یزمستان يهامسابقات و ورزش يبرگزار

با بار  یجانآذربا يسواردوچرخهتور  يو برگزار 141/2

 يقرار دارند که چون هر کدام از عوامل دارا 790/1 یعامل

ها از پرسشنامه یهاز گو کدامچیه ،ندایمناسب یبار عامل

 است یهشامل پنج گو یرقابت یتعامل مز .شوندیحذف نم

مناسب با بار  یارتباط يهاو راه هایکه سهولت دسترس

 يو مجاورت با کشورها یاییجغراف یت، موقع830/1 یعامل

، تنوع و تعدد 260/1 یارمنستان با بار عامل یجان وآذربا

بالقوه در  گذارانهیسرماگذاري و وجود سرمایه يهافرصت
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باشگاه  چند، قدمت و شهرت 300/1 یعامل اراستان با ب

 یبا بار عامل يسازنیماش ي،مانند تراکتورساز یورزش

 يهاکوه یزو سهند و ن یام یاسک هايیستو وجود پ 132/3

با بار  یرقابت هايیرساختز یتو تقو یداغ یشوسهند، م

و  یام یاسک هايیستقرار دارند. وجود پ 156/0 یعامل

 یتو تقو یداغ یشوسهند، م يهاکوه یزسهند و ن

 یمناسب یبار عامل يچون دارا یرقابت هايیرساختز

شامل  يعامل اقتصاد .شوندیاز پرسشنامه حذف م یستند،ن

محصوالت و  ةشدتمام هايیمتکه کاهش ق است یهسه گو

 يگذارمتیق، 342/0 یبا بار عامل یفاتتخف ۀخدمات و ارائ

 714/0 یمحصوالت و خدمات با بار عامل يو شناور برا یاپو

مرتبط با مشارکت مردم و بخش  هايینهو کاهش هز

 يهایهکه گو ند، قرار دار251/1 یبا بار عامل یخصوص

 ۀمحصوالت و خدمات و ارائ ةشدتمام هايیمتکاهش ق

مرتبط با مشارکت مردم و  هايینهو کاهش هز یفاتتخف

از  یار عاملنامناسب بودن ب یلدلبه یبخش خصوص

شامل دو  یقانون یاسیعامل سشوند. یپرسشنامه حذف م

و  گذارهاهیسرمااز  یتیحما ینقوان یبکه تصو است یهگو

 یصو تخص 551/0 یبا بار عامل یقانون يهامشوق ۀارائ

قرار دارند. هر  677/0 یمناسب با بار عامل ۀاعتبارات و بودج

از  کدامچیه ،ندایمناسب یبار عامل يکدام از عوامل دارا

 یرساختیعامل ز .شوندیحذف نم سشنامهها از پریهگو

و  یمواصالت يهاراه ۀکه توسع است یهشامل پنج گو

 ین، تأم632/0 یاستان با بار عامل یارتباط هايیستمس

با بار  يگردشگر يو مقصدها کنندهسرگرمو  یامکانات رفاه

ارد مناسب و استاند یو طراح یرسازي، ز328/0 یعامل

 سازوکارهاي یجاد، ا022/1 یبا بار عامل ياماکن گردشگر

 یبا بار عامل یمسافرت خدمات دفاتر یقو تشو یتیحما

و  یورزش يگردشگر يدر تورها یتجذاب یجادو ا 357/0

 593/5 یبا بار عامل یها به دفاتر خدمات مسافرتمشوق ۀارائ

و  کنندهسرگرمو  یامکانات رفاه ینقرار دارند. تأم

و  یتیحما يسازوکارها یجادو ا يگردشگر يمقصدها

 یبار عامل يچون دارا یمسافرت خدمات دفاتر یقتشو

عامل شوند و یاز پرسشنامه حذف م یستند،ن یمناسب

 یجکه ترو است یهشامل دو گو یدارسبز و پا يگردشگر

از  یريدر گردشگران جهت جلوگ یطیمحستیزفرهنگ 

 يالگوها یجو ترو 330/2 یبا بار عامل یعیطب یطمح یبتخر

به  یشترب هايیاناز ز یريو جلوگ یستز یطحفظ مح

 یجقرار دارند که ترو 200/0 یبا بار عامل یعیطب يهاچرخه

 یشترب هايیاناز ز یريو جلوگ یستز یطحفظ مح وهايالگ

از  که دارد یمناسب یبار عامل یعیطب يهابه چرخه

 .شوندیپرسشنامه حذف نم

، )21(، کهدویی )9(ي مهدوي هاافتهیبا  جهینت نیا 

و  نیتریاصل دارد. یهمخوان )12(و چریک  )18(نژاد همتی

 یابیبازار ۀتوسع ةدهندعوامل سوق نیعامل در ب نیترمهم

از آن عوامل  پس. استی، عامل فرهنگی ورزش يگردشگر

 فیدر رد یرقابت تیعامل مز ودوم  فیدر رد یطیعامل مح

دارد.  رقرا يبعد فیدر رد يسوم قرار دارد. عامل اقتصاد

سبز و  يو عامل گردشگر یرساختیز ،یقانون یاسیعامل س

قرار پنجم، ششم و هفتم  يهاتیدر اولو بیترتبه داریپا

 دارند.

 ۀتوسع ةدهندعوامل سوق نیعامل در ب نیترمهم

ي گردشگر. استی عامل فرهنگی ورزش يگردشگر یابیبازار

 .کندیم میافراد را تنظ نیاست که روابط ب ییهاشاخص از

و  هامکان از دیبازد ندیبه فرا یفرهنگ عامل انیم نیا در

که  شودیمو شناخت جوامع مختلف مربوط  یفرهنگ آثار

بر توسعۀ گردشگري ورزشی  هاعامل گریدانواع  از شیب

 ،صنعت است کی اگرچه تأثیرگذار است. گردشگري

 یکی دیو شا ردیگیمدر آن انجام  یتبادالت فرهنگ نیشتریب

کشورها ضمن رشد و  یبعض انیآن در م ۀاز اهداف توسع

جوامع  گریفرهنگشان به د دنیبه رخ کش ياقتصاد ۀتوسع

که جزو ده کشور اول جهان  ییخصوص در کشورهابه ،باشد
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 است رانیاز آنها ا یکیهستند که  يجهانگرد يهاجاذبهبا 

)31(. 

 ،دارد یابعاد گوناگون گردشگريصنعت  نکهیبا توجه به ا

 ،رهیو غ ،یورزش ،یعلم ،یفرهنگ ،یحیتفر گردشگريمثل 

 يدر جهت رشد گردشگر تواندیماز همه  شیکه ب يآن بعد

که  يزیهمان چ یعنی ،است یفرهنگ بعد ،به ما کمک کند

گرفته  کاربهآن را  نحو احسنبه ایتالیمثل ا ياکنون کشور

که قصد  ی گردشگرانیتمام ي. توجه به فرهنگ براستا

 ،برخوردار است ياژهیو تیاز اهم ،را دارند يسفر به مقصد

است  نیا ،کندیماز خود  گردشگرکه  یپرسش نیاول رایز

از چه  ؟واقع است ایدن ياو در کجا دیکه محل مورد بازد

طح برخوردار است و مردم آن در چه س ینوع حکومت

 ۀنقش فرهنگ در توسع بیترتنیبد ؟دارند رقرا یفرهنگ

و  نمسئوال يهاتیاولواز  دیبا گردشگريصنعت 

از همه خاطره در اذهان  شیب آنچهباشد.  اندرکاراندست

است  زبانیم ۀاز جامع ، رفتارهاییگذاردیمی باق گردشگران

از سطح فرهنگ  یناش ،و در واقع شودیم همانانیکه با م

 ).28( است عهجام

 ةدهندعوامل سوق نیدوم فیدر رد یطیعامل مح

این  هیتوج ی قرار دارد.ورزش يگردشگر یابیبازار ۀتوسع

در بستر محیط  يگردشگریافته و عامل، این است که 

، یکه متشکل از محیط طبیع ردیگیمصورت  ییجغرافیا

متشکل  محیط دو نیاز ا کیهراست.  یو اجتماع یفرهنگ

و از آن  رگذارندیتأثي بر گردشگر ینوعبهند که ایاز عوامل

که  ردیگیمی شکل در محیط ي. گردشگردنریپذیم ریتأث

 یاست. محیط طبیع یطبیع يهایژگیومتشکل از انسان و 

. در شودیمتشکیل  شانیهاستگاهیزاز گیاهان، جانوران و 

و  اندختهیآمدر هم  یو محیط طبیع یانسان طیمح ،واقع

و از آن  گذاردیماثر  یهم بر محیط طبیع یفعالیت انسان

به  يمحصول را در مقصد گردشگر گردشگر. ردیپذیماثر 

یی از نظر فضا يت گردشگرتأثیرا نیبنابرا. رساندیممصرف 

 .)27( است متمرکزي در مقصد گردشگر اغلب

گردشگري،  ي پیش رويهافرصتامروزه یکی از 

نقش ورزش در صنعت و رونق  ورزشی است و يهافرصت

. از طرفی محیط، پایه و است ناپذیرانکار ،اقتصادي شهرها

و شکل  ثرمتأاساس گردشگري است، توریسم، محیط را 

و  هاجاذبهگردشگري به  يهاتیفعال، زیرا اغلب دهدیم

مربوط به محیط طبیعی، میراث فرهنگی و  يهاتیفعال

. گردشگران اغلب به دنبال مناطقی گرددیبازمتاریخی 

باالیی برخوردار باشد  یطیمحستیزهستند که از کیفیت 

ه ب و زهمندند که جذاب، پاکییا  به استفاده از اماکنی عالقه

بسیاري از مناطق جهان،  در .دور از آلودگی و شلوغی باشد

ي محیطی، علت اولیه و هاتیجذابي طبیعی و هاییبایز

اصلی براي جذب گردشگران ورزشی و توسعۀ صنعت 

. از استگردشگري ورزشی و بازاریابی گردشگري ورزشی 

پیامدهاي مثبت محیطی توسعۀ گردشگري ورزشی، افزایش 

ي جهان هایشگفتمندي از ي زیباشناختی و بهرههاشیگرا

ي هااستیسریزي و نبود طبیعت است. فقدان برنامه

تواند نقش مهمی در پدید حفاظتی از محیط به نوبۀ خود می

در توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی  هاخسارتآمدن 

 .)32(داشته باشد 

دهنده بر توسعۀ عامل بعدي تأثیرگذار از عوامل سوق

ز . ااستی رقابت تیمز عامل بازاریابی گردشگري ورزشی،

به  يریپذورود مباحث مربوط به سنجش رقابت يابتدا

 که پورتری. از زمانگذردیم يادیزمان ز يموضوع گردشگر

 يمتعدد يهامدل را ارائه داد، تاکنون مدل نینخست )33(

 . مقاصد مختلف توسعه داده شده است يبرا

، وکارکسبپذیري، برخورداري یک تبیین رقابتدر یک 

و  هايتوانمندو  هاتیقابلصنعت، شهر، منطقه یا کشور از 

قدرت حفظ آن تعریف شده است که در عرصۀ رقابت 
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گردشگري  خصوصالمللی موجب توسعۀ گردشگري بهبین

 .شودیمورزشی 

از  صرفاًپذیر بودن، یک مقصد گردشگري نه براي رقابت

نظر اقتصادي و اکولوژیک، به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و 

ي یک مقصد ریپذرقابتسیاسی نیز باید توسعۀ پایدار یابد. 

رفاه اقتصادي پایدار نیز ایجاد کند. همچنین به  تواندیم

. بنابراین شودیمتوسعۀ گردشگري در آن مقصد منجر 

 ؤثرمطور ي فراوان دارد، بهریپذرقابتمقصدي که قدرت 

موجب توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی در آن مقصد 

 .شودیم

صنعت  نیبر ا تواندیماست که  یرقابت از جمله مسائل

 یخیو تجارب تار ياقتصاد يهاهینظر چراکه ،اثرگذار باشد

. ندایو رقابت رمتمرکزیباز، غ يعملکرد بهتر اقتصادها انگریب

ود عملکرد اقتصاد رقابت در تمام ابعاد سبب بهب یطور کلبه

وجودآمده در به یرقابت يفضا. شودیمآن  ییکارا شیو افزا

ی ضرورت توجه به توان رقابت ،ي ورزشیصنعت گردشگر

 یژگیرا آشکار ساخته است. و ي ورزشیگردشگرمقصدهاي 

عنوان رقابت به ،ي ورزشیگردشگر ي مقصدهايریپذرقابت

 ياز امکانات، برا يامجموعهمختلف به شکل  يهاجنبه در

 ،مقصد کي یریپذرقابت. شودیممحسوب  يگردشگر

 ي بودهگردشگر بازار و سودآور در مؤثررقابت  بهآن  ییتوانا

 منظوربهجذب گردشگران  زانیبه م در واقع رقابت پذیري و

 یعبارتبه .اشاره دارد مقصدیی رونق و شکوفا شیافزا

است  مطرحي اقتصاد یعنوان مفهوممقصد به يریپذرقابت

تأثیرگذار  ي ورزشی نیزگردشگر بازاریابی ۀکه بر توسع

مسائل در اقتصاد  نیتراز مهم يریپذرقابت. بنابراین است

 یتوان رقابت شیافزا زین يگردشگر ةحوزکشورهاست. در 

رشد  شیسهم بازار منجر به افزا شیبا حفظ و افزا تواندیم

یابی گردشگري ورزشی توسعۀ بازارآن  تبعبهبخش و  نیا

 . دانجامیم

دهنده بر توسعۀ عامل بعدي تأثیرگذار از عوامل سوق

اقتصادي است که در عامل بازاریابی گردشگري ورزشی 

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ردیف چهارم عوامل سوق

 ی قرار دارد.ورزش

است که  يچندبعد يادهیپدی ورزش يگردشگر

 ۀدر توسع یآن عامل مهم يهاتیظرفو  هاتیقابلیی شناسا

درصد  30تا  20است. طبق آمار حدود  ياقتصاد

. اندکردهسفر خود عنوان  یاصل لیرا دل ورزشگردشگران، 

 يگردشگر ۀتوسعاز  یبخش یورزش يگردشگر قتیحق در

و  قیاز توف درصد 32 حدوداست که با توجه به آمار، 

 دیدرصد از تول 2تا  1 نیو ب یجهان يگردشگری ابیدست

. اما در کشور ما دهدیمرا به خود اختصاص  یناخالص داخل

مدون و  يراهبردهاو نبود  تیریمد عدم ،یکافناشناخت 

حوزه و از دست رفتن  نیغفلت از ا سببمشخص 

شده است.  نهیزم نیکشور در ا فردمنحصربه يهافرصت

 ي ورزشی و توسعۀ بازاریابی گردشگريگردشگر صنعت

 ایدر دناقتصادي صنعت  نیترو متنوع نیتربزرگ ورزشی

را منبع  ایصنعت پو نیاز کشورها ا ياری. بسدیآیم حساببه

 ۀو توسع یرشد بخش خصوص ،ییزادرآمد، اشتغال یاصل

در  گردشگري ورزشی. صنعت دانندیم ییربنایساختار ز

در حال توسعه، که  يدر کشورها ژهیوبه ا،یسراسر دن

استخراج منابع  ای دیمانند تول ياقتصاد گرید يهاشکل

. )34( استمورد توجه  اریبس ست،یبه صرفه ن یعیطب

 يکشورها يبرا ژهیوبه ي ورزشیگردشگربازاریابی  ۀتوسع

باال،  يکاریب زانیهمچون م یدر حال توسعه که با معضالت

از  ،مواجهند یمحصولتکو اقتصاد  يمنابع ارز تیمحدود

تنوع  منظوربه رونیازابرخوردار است.  یفراوان تیاهم

و  يارز يو درآمدها يبه منابع رشد اقتصاد دنیبخش

 ۀدر کشور، توسع یشغل دیجد يهافرصت جادیا نیهمچن

 دیبا رونیازا. زیاددي دارد تیاهم ي ورزشیصنعت گردشگر
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ي ورزشی گردشگرۀ مدیریت بازاریابی توسع يهانهیزم

 فراهم شود. ياقتصاد راهبرد کیعنوان به

دهنده بر توسعۀ عامل بعدي تأثیرگذار از عوامل سوق

سیاسی و قانونی است که عامل بازاریابی گردشگري ورزشی 

دهندة توسعۀ بازاریابی دیف پنجم عوامل سوقدر ر

 ی قرار دارد.ورزشگردشگري 

ی آسانبهتفکیک آثار اقتصادي و سیاسی گردشگري 

خط مشخصی بین این دو ترسیم  توانینممیسر نیست و 

کرد. جذب درآمدهاي اقتصادي ناشی از توسعۀ گردشگري 

ورزشی، منوط به وجود ثبات و امنیت سیاسی و قانونی و 

. بدیهی است استة صلح و آرامش در مقصد کنندانیب

مقصد از ثبات و امنیت سیاسی و قانونی برخوردار  چنانکه

باشد، زمینۀ الزم براي توسعۀ بازاریابی گردشگري ورزشی 

و در صورت اتخاذ تمهیدات مناسب امکان  شودیمایجاد 

. افزایش گردشگر در جهان دیآیموجود جذب گردشگران به

ي مختلف هاتیملو  هاتیقومراري تعامالت بین سبب برق

شده، به درك و تفاهم بیشتري دربارة نظام اقتصادي و 

ارزشی، نحوة زندگی و الگوهاي رفتاري مردم مختلف در 

. وضعیت امنیت گردشگران شودیمسطح جهان منتهی 

مسئلۀ بسیار حساسی است که به عامل سیاست و قانون 

که بار روانی چشمگیري دارد و بر میزان جذب  گرددیبرم

 .گذاردیمطور مستقیم اثر گردشگر به

دهنده بر توسعۀ عامل بعدي تأثیرگذار از عوامل سوق

زیرساختی است که در عامل بازاریابی گردشگري ورزشی 

دهندة توسعۀ بازاریابی گردشگري ردیف ششم عوامل سوق

 ی قرار دارد.ورزش

دهنده بر توسعۀ ذار از عوامل سوقآخرین عامل تأثیرگ

گردشگري سبز و پایدار عامل بازاریابی گردشگري ورزشی 

دهندة توسعۀ بازاریابی است که در ردیف هفتم عوامل سوق

 يگردشگر یسازمان جهان ی قرار دارد.ورزشگردشگري 

» : ابزار توسعهداریپا يگردشگر یسال جهان« 2017 را سال

ون توسعه و توسعۀ بدون پایداري نامید. امروزه پایداري بد

نیست. گردشگري ورزشی بیشترین امکان و  ریپذامکان

شرایط الزم براي تحقق گردشگري پایدار و توسعۀ پایدار 

و از بیشترین نرخ رشد در میان انواع  ستگردشگري را دارا

ي از جمله در منطقۀ امنطقهگردشگري در سطح ملی و 

 .استمورد مطالعه برخوردار 
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Abstract 
The purpose of this study was to design and explain the model of influencing factors 
affecting marketing management of sport tourism development in East Azarbaijan 
province. The present study is a mixed methodology that by conducting interviews with 
experts and conducting field studies, the more precise and substantiated identification 
of the components of the model of factors contributing to the development of tourism 
marketing among sports professionals, and along with it, the pattern of factors 
contributing to development of sports marketing was designed. The statistical 
population of the study consisted of managers, well-known experts, university 
professors and experts, and experts and tourism activists and sports management experts 
familiar with the subject matter of the research, officials and senior and middle 
managers of sports organizations (sport and affairs departments, physical education and 
sports sciences, Provincial Sports Board, Sports Tourism Committee of the province) 
and graduates of the master's degree and Ph.D. Students in Tourism and Sport Sciences 
Management in East Azarbaijan province. The sampling method was available in this 
study. A total of 235 questionnaires were gathered from among managers of sport 
management and analyzed by factor analysis and structural equation modeling for 
modeling and hypothesis testing.The results showed that according to the opinion of the 
three groups, the influential factors with a mean score of 2.07 were the only factors 
influencing the development of sport tourism marketing.From the viewpoint of the 
experts from the three groups, seven factors were identified as the factors contributing 
to the development of sport tourism marketing, which include the cultural factor with 
the factor of 61.542% (the main and most important factor), the environmental factor 
with the amount of11. 290%, the factor of competitive advantage is with the amount of 
8.518%, the economic factor with the amount of 7.056%, the legal legal factor with the 
magnitude of 4.786%, the infrastructure factor with the amount of 4.064%, and the 
seventh factor, green tourism with a value of 2.743%. Finally, the factor load factors 
showed that due to the inappropriateness of validity of 6 items from the questionnaire, 
the mentioned items were excluded from the analysis of the final model. The main 
indexes of fitting to different models, all showed that the models have suitable fit and 
                                                           
∗ Corresponding Author: Email: Sa_ahmadi@yahoo.com ; Tel: +989121129856 



 
 55                                                ...ی ورزش يگردشگر ۀتوسع یابیبازار تیریمدبر  مؤثردهندة طراحی و تبیین مدل عوامل سوق

 

 

based on the relationships identified between the variables, the ultimate pattern of sport 
tourism marketing in East Azarbaijan was designed. 
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