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   مقدمه
تري است که  داراي شاخه هاي ظریف یکی ازشاخه هاي بسیارمهم علم اقتصاد رشته بازرگانی است که خود 

  آنهاست.  بازاریابی، یکی از
در بازاریابی ابتدا چگونگی استعداد وقابلیت جذب بازار وقدرت پذیرش آن برآورد می شود سپس کاالها وخدمات 

ازآن نحوه فروش وانتخاب فروشنده ودرجه بندي آن مدنظر قرار می گیرد. محاسبه شده فراهم وتهیه می گردد، پس 
 دارد.  را هرچند بازاریابی ورزشی، زیر مجموعه اي ازعلم بازاریابی است، اما پیچیدگی ها وویژگی هاي خاص خود

ان ورزشی طراحی هاي تماشاچی خواسته هائی است که براي ارضاء نیازها و بازاریابی ورزشی دربرگیرنده تمام فعالیت
شناسی،  شناسی، روان بازاریابی از علوم دیگري چون علم اقتصاد، جامعه اند. علم بازاریابی ورزشی، همانند خود شده

  جوید.  مدد می ارتباطات و حقوق
  براي اولین بار از ورزش به عنوان صنعت یاد کرد.  "مولین "میالدي فردي بنام 1938در سال 

  نه تعریف کرد : او صنعت ورزش را اینگو
هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه اي که موجبات افزایش ارزش افزوده کاال و خدمات ورزشی را فراهم  " 

  "کند، صنعت ورزش محسوب می شود. 
میلیارد دالر پنجمین صنعت بزرگ  252صنعت ورزش در آمریکا در میان صنایع بزرگ، با گردش مالی حدود 

ز این لحاظ پس از صنایع بزرگی مثل ساختمان، کامپیوتر، بهداشتی و نظامی در رتبه محسوب می شود. ورزش ا
 پنجم قرار دارد که این نشان از اهمیت این صنعت بزرگ دارد.
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 .مفاهیم مدیریت بازار

 مفاهیم اساسی بازاریابی

کاالهاي نیمه ضروري و لوکس بازاریابی علیرغم تصورات اکثر مردم فقط در تالشهاي کوتاه مدت براي فروش 
و تشریفاتی خالصه نمی شود بلکه آن شامل مجموعه اي  از فعالیت هاي تولیدي، توزیعی و تجاري است که 

 کاالها را سریعتر و ساده تر به دست مصرف کننده نهایی برساند.

 

 تعریف بازاریابی

به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید  اجتماعی تعریف می شود که-بازاریابی به عنوان یک فرآیند مدیریتی
و مبادله کاال و خدمات با یکدیگر به وسیله ابزار مهم و واسطه اي به نام پول و در محلی به نام بازار به تأمین 

 نیازها و خواسته هاي خود اقدام می نمایند.

 اصطالحات پایه اي علم مدیریت بازار

 نیاز 

 خواسته 

 تقاضا 

 کاال  
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 مبادله 

 ملهمعا 

 بازار 

 نیاز

  نیاز کمبودي است که توسط فرد احساس می شود یا به عبارت دیگر نیاز عبارت است از حالت
محرومیت احساس شده در فرد که این  محرومیت آرامش و تعادل آدمی را بر هم می زده و در او 

 انگیزه اي بر ارضاي ان پدید می آورد.

  صاحبنظران علم مدیریت ارائه شده که از آن جمله می توان به در زمینه نیاز تئوریهاي مختلفی توسط
 افرادي مثل مازلو،ماري ،آلدفر و هرزبرگ اشاره کرد.

 خواسته

خواسته ها بیانگر کیفیت ارضائ نیازها و مطلوبیت هاي دلخواه انسان بوده و در واقع بخش عمده اي ازکوشش 
 رت می گیرد.و تالش فرد براي نیل به خواسته هاي نامحدود او صو

 تقاضا

 سومین مفهوم اساسی بازاریابی،تقاضاي افراد به کاالها و خدمات است.

 کاال

تقاضاها افراد را به سوي کاالهاي خاصی سوق می دهند که بتوانند هر شیئ یا چیزي که توسط  .1
شخص معین و یا موسسه اي تولید شده و قادر باشد نیازهاي فردي و یا جمعی مصرف کنندگان 

 آورده سازد،کاال نامیده می شود.را بر
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کاالها فقط در محصوالت فیزیکی خالصه نشده بلکه شامل خدمات،ایده ها،عقاید و اندیشه  .2
 ها،سازمانها،مکانها،فعالیتها و یا ترکیبی از آنها نیز می شوند.

 مبادله

پرداخت پول یا ارائه  چهارمین و بهترین روش، روش مبادله اي است که در آن فرد کاالي مورد نیاز خود را با
کاال کاال و یا خدمت به دیگران به دست می آورد و بازاریابی نیز براي به دست آوردن محصوالت جهت 

 ارضاي خواسته ها و نیازها بر این روش تاکید دارد و مبادله پایه و اساس بازاریابی می باشد.

 شرایط انجام مبادله

 وجود حداقل دو طرف براي انجام مبادله .1

 یک از طرفین باید چیز ارزشمندي داشته باشد که مورد نیاز دیگري باشد. هر .2

 هر طرف باید عالقمند به مبادله با طرف دیگر باشد. .3

  طرفین باید در قبول یا رد پیشنهاد طرف دیگر مختار باشد. .4

 معامله

 شرایط تحقق معامله:

 وجود حداقل دو کاال یا خدمت با ارزش .1

 دلهشرایط مورد توافق براي مبا .2

 زمان و مکان مورد توافق براي مبادله .3

 بازار

 چهار عامل جهت تشکیل بازار عبارتند از:
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 .عرضه کننده (بازیکنان،مربیان، ....)1

 .تقاضا کننده (تماشاگران، عالقمندان به ورزش،....)2

 .نیاز یا احتیاج (پرکردن اوقات فراغت، ایجاد سالمتی،...)3

 بلیط،...).قدرت خرید( قیمت خدمات، 4

  مدیریت بازاریابی

عبارت است از تجزیه و تحلیل فرصتها،برنامه ریزي، به کارگیري،اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ 
 مبادالت مطلوب بازارهاي هدف به منظور نیل به اهداف سازمانی.

 آمیخته هاي بازاریابی

 محصول .1

 قیمت .2

 مکان توزیع  .3

 پیشبرد فروش .4

4Cمشتري 

 ) customer solution(راه حل مشتري  .1

 ) customer cost(هزینه مشتري  .2

 )  (Convenienceسود و آزمایش مشتري .3

  (Communication)ارتباطات  .4

4P فروشنده 
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  (Product)محصول  .1

  (Price)  قیمت .2

  (Promotion)پیشبرد فروش  .3

  (Place description)مکان توزیع  .4

 یابیچهار جزء تشکیل دهنده آمیزه  بازار
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 حاالت تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی

 

 انواع بازاریابی

 بازاریابی تبدیلی .1

 بازاریابی انگیزشی .2

 بازاریابی توسعه اي ( آشکار کردنی)(پرورشی) .3

 بازاریابی مجدد(بازاریابی احیائی)(بازاریابی دوباره) .4

 بازاریابی همزمانی(تعدیلی) .5

 بازاریابی محافظتی(ابقائی) .6

 تضعیفی(عدم بازاریابی)(بازاریابی براي کاهش تقاضا)بازاریابی  .7
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 بازاریابی مقابله اي .8

  

 بازاریابی تبدیلی

این شیوه بازاریابی،زمانی به کار گرفته می شودکه براي کاالها و خدمات عرضه شده شرکت،تقاضاي منفی 
نسبت به به آن کاال ها  وجود داشته باشد یعنی مردم تمایلی براي خرید و استفاده آنها نداشته و نگرش منفی

 دارند حتی حاضرند با پرداخت مبلغی از خرید و مصرف آن صرف نظر کنند.

 بازاریابی انگیزشی

بازاریابی انگیزشی یا تحریکی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تقاضاي براي کاال وجود نداشته و مردم 
 نسبت به محصول بی اعتنا باشد.

 )آشکار کردنی)(پرورشی( بازاریابی توسعه اي 

این نوع بازاریابی به منظور پاسخگوئی به تقاضاي نهان یا پنهان مصرف کننده بالقوه،به کار گرفته می شود. 
 تقاضاي پنهان حالتی از تقاضا است که کاال یا خدمتی مورد نیاز عده زیادي از مردم است.

 (بازاریابی احیائی)(بازاریابی دوباره)بازاریابی مجدد

بعضی از مواقع ممکن است تقاضابراي محصول مورد نظر کمتر از دوره هاي قبل پیش بینی شودو در در 
صورت ادامه روند فعلی کاال یا خدمت مزبور،شرکت تعدادي از مشتریان خود را از دست بدهد چرا که تمام 

 را تجربه خواهند کرد.اشیاء،خدمات،ایده ها،تفکرات،مکانها و سازمانها در نهایت تقاضاي متزلزل و تنزلی 

 بازاریابی همزمانی(تعدیلی)

در بعضی از مواقع عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند یعنی ممکن است در بعضی از فصول سال عرضه بیشتر از 
تقاضا و برعکس در فصول دیگري از سال تقاضا بیشتر از عرضه باشد. براي مثال هتلهاي موجود در مناطق 

 ان کمتر از ظرفیت ودر فصل زمستان بیش از حد رزو می شوند.گرمسیر در فصل تابست
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 (ابقائی)بازاریابی محافظتی

مطلوبترین حالتی از تقاضا که مؤسسات با آن روبرو می شوند،حالت تقاضاي کامل است که در آن سطح عرضه 
 سات پیش می آید.و تقاضا در زمان معینی با هم برابرند البته این از مواردي است که به ندرت براي مؤس

 (عدم بازاریابی)(بازاریابی براي کاهش تقاضا)بازاریابی تضعیفی

در بعضی از مواقع، تقاضا براي یک محصول یا خدمت خیلی بیشتر از عرضه آن است.این حالت که به تقاضاي 
صادي و بیش از حد معروف است نوعی از تقاضاست که معموالً در شرایط جنگی و یا در هنگام بحرانهاي اقت

 سیاسی ناگهانی و غیر منتظره اتفاق می افتد.

 بازاریابی مقابله اي

در بازاریابی مقابله اي،مدیران سعی در از بین بردن تقاضا دارند و می کوشند خود کاال را به طور ذاتی نامطلوب 
فروش و یا ضد بازاریابی می  جلوه دهند،که این وظیفه را اصطالحاً بازاریابی مقابله اي ،بازاریابی مخالف،عدم

 نامند.

  یابیابعاد گوناگون بازار

 

 

 

 

 

 

ابعاد 
 بازاریابی

 بازار سنجی

ارزیابی خود و 
 دیگران

 بازار گرایی

 گرایش بھ مشتری

 بازار داری

 حفظ مشتری

 بازارگرمی

 ویترین گردی

 بازار گردانی

-اداره بازار 4p 

 بازار یابی

یافتن بازار 

 بازار سازی

افزایش سھم 
 بازار

 بازار گردی

 تبلیغات

بازارشناسی 
 تحقیقات 
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  فلسفه هاي مدیریت بازاریابی

 فلسفه هاي مدیریت بازاریابی شامل

 فلسفه تولید .1

 فلسفه کاال .2

 فلسفه فروش .3

 فلسفه بازاریابی .4

 فلسفه بازاریابی اجتماعی .5

  فلسفه تولید

بازاریابی می باشد، سازمانها و شرکتهایی که از این فلسفه پیروي می این فلسفه یکی از قدیمی ترین فلسفه هاي 
کنند. معتقد هستند که مصرف کنندگان خواستار اجناس ومحصوالتی هستند که در دسترس آنها بوده و توانایی 

متمرکز هاي خود را در بهبود تولید و توزیع  ها تمام تالش خرید آن را داشته باشند، بنابراین مدیریت این شرکت
 نمایند. می

  فلسفه کاال

شرکتهایی که فعالیت خود را بر پایه این فلسفه بنا نهاده اند بر این اصل معتقدند که مصرف کنندگان کاالیی را 
می خرند که بهترین کیفیت،عملکرد و شکل را دارا باشد و بدین جهت تمام انرژي خود را به بهبود بخشیدن 

 دایمی کاال اختصاص می دهند.

  فلسفه فروش

بسیاري از مؤسسات تولیدي ،خدماتی و تجاري ،مفهوم و فلسفه فروش راسر لوحه نگرش بازاریابی خود قرار 
می دهند. سازمانهایی که از این فلسفه پیروي می کنند،براین باورند که مصرف کنندگان از کاالهاي تولیدي آنها 
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عی را در زمینه هاي فروش شخصی و تبلیغات و به اندازه کافی نمی خرند مگر اینکه سازمان کوشش وسی
  ترویج کاالهاي خود انجام دهد.

  فلسفه بازاریابی

پیروان این فلسفه ،شناخت و ارضاء نیاز ها و خواسته هاي مشتریان را در بازارهاي هدف ، بهترین راه نیل به 
ه بیشتر رضایت مصرف کننده راجلب اهداف سازمانی می دانندو معتقدند که در راستاي مقابله با رقبا باید هر چ

 نمایند.

  فلسفه بازاریابی اجتماعی

پیروان این فلسفه معتقدند در عصر حاضر که جوامع با انواع مشکالت جمعیتی، زیست محیطی،و کمبود منابع 
مواجه هستند، بازاریابی محض،جوابگوي نیازهاي آتی انسانها نیست و مؤسسات عالوه بر رضایت مشتري و 

 د باید به منافع بلند مدت و بقاءجامعه نیز بیاندیشند.کسب سو

  مالحظات سه گانه فلسفه بازاریابی اجتماعی

  
  اهداف بازاریابی عبارت است از

 به حداکثر رساندن سطح مصرف .1

 به حد اکثر رساندن رضایت مصرف کننده .2

 به حداکثر رساندن حق انتخاب .3
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  به حد اکثر رساندن کیفیت زندگی .4

  بازاریابی عوامل اصلی محیط

 جمعیت شناختی .1

 نیروهاي اقتصادي .2

 نیروهاي طبیعی .3

 نیروهاي تکنولوژیکی .4

 نیروهاي سیاسی .5

 نیروهاي فیزیکی .6

  نیروهاي جمعیت شناختی

اي براي مدیران بازاریابی برخوردار  العاده بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل جمعیت شناختی از اهمیت فوق
هم نبوده بلکه در حقیقت این جمعیت و مردم هستند که بازارها را  است.چرا که بازارو جمعیت دو عامل جدا از

تشکیل می دهند.بنابراین بازاریان براي شناخت بهتر بازارها باید به مطالعه جمعیت انسانی بر حسب 
 سن،جنس،تحصیالت،نژاد،محل سکونت،تراکم و تعداد افراد انسانی و حتی میزان اشتغال آنها همت گمارند.

  صادينیروهاي اقت

عوامل اقتصادي همانند درآمد مالی،درآمد سرانه ،میزان پس انداز افراد،سطح عمومی قیمتها و سیاستهاي اعتباري 
 دولت و مؤسسات مالی خصوصی بر قدرت خرید مردم و نیز الگوهاي مصرفی آنان در بازار تأثیر می گذارد.
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  نیروهاي طبیعی

برگیرنده منابع طبیعی مثل آب و هوا ،جنگل،نفت، زغال سنگ و سایر عوامل نیروها و یا همان محیط طبیعی،در 
منابع معدنی است که بازاریان از آنها به عنوان  عوامل ورودي و منبع مورد نیاز براي تولید کاالها و خدمات 

 استفاده نموده.

  نیروهاي تکنولوژیکی

 نسانهاست.عوامل تکنولوژیکی یکی از مهمترین نیروهاي اثر گذار بر سرنوشت ا

 تغییرات حاصله در نحوه تولید شرکتها به تبع پیشرفتهاي فنی و تکنولوژیک عبارت اند از:

 استفاده از ماشین به جاي انسان و کم شدن تعداد پرسنل مؤسسات .1

 صرفه جویی هاي زیاد در میزان مصرف مواد اولیه .2

 کاالهاي قدیمی و طبیعیجانشینی مواد و کاالهاي جدید و عمدتاً مصنوعی به جاي مواد و  .3

 کوتاه شدن عمر محصوالت و کهنگی سریع آنها به دلیل نوآوري مداوم. .4

  نیروهاي سیاسی

 محیط سیاسی از مجموعه قوانین و مقررات،سازمانهاي دولتی گروهها و دستجات مختلفی تشکیل می شود.

 زیر است: دالیل تهیه و تنظیم قوانین به عنوان یک عامل اصلی در محیط سیاسی به شرح

 حمایت از شرکتها در مقابل یکدیگر .1

 حمایت از مصرف کنندگان .2

 حمایت از منافع جامعه .3
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  نیروهاي فرهنگی

این محیط از نهادها و سایر عوامل و نیروهایی تشکیل می شود که ارزشها،باورها واعتقادات،هنجارها،ترجیحات 
 و رفتار افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند.

 صوصیات فرهنگی مؤثربر تصمیمات بازاریابی عبارت اند از:بعضی از خ

 پایداري ارزشهاي فرهنگی .1

 جابجایی ارزشهاي فرهنگی ثانویه .2

 توجه به خرده فرهنگها .3

  واکنش در برابر محیط بازاریابی

 عکس العملها در برابرمحیط بازاریابی دو واکنش را در بر دارد:

 واکنش انفعالی .1

 واکنش فعال .2

  واکنش انفعالی

بعضی از شرکتها این محیط را غیر قابل کنترل تلقی کرده و با بی ارادگی آن را می پذیرندو هیچ تالشی براي 
 آورند. تغییر آن به عمل نمی

  واکنش فعال

بعضی دیگر از شرکتها داراي دیدگاه مدیریت محیطی هستند و سعی می کنند به جاي نظاره گر بودن صرف،با 
 تهاجمی بر نیروها و عوامل طبیعی اثر بگذارند.اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و 
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 تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

  دالیل اینکه با تمامی متقاضیان بالقوه و بالفعل نمی توان رفتار مشابهی داشت

 زیاد بودن تعداد خریداران در بازارهاي مختلف .1

 پراکندگی بیش از حد خریداران در مناطق مختلف جغرافیایی .2

 نوع نیاز و خواسته خریداران تنوع زیاد در .3

 تنوع زیاد در نوع روشهاي خرید مصرف کنندگان .4

  مزایاي تقسیم یک بازار بزرگ نا متجانس به خرده بازارها

 تخصیص بودجه هاي تبلیغات و بازاریابی مناسب براي هر بخش از بازار .1

 ایجاد تغییرات الزم و مشتري پسند .2

 شناخت دقیق رقبا در هر بخش .3

  تقسیم بازارسیر تکاملی 

 بازاریابی انبوه .1

 بازاریابی تفکیکی .2

  بازاریابی متمرکز .3

  بازاریابی انبوه یا یکنواخت

در این حالت مدیر بازاریابی با فرض این که کاالي آنها با سلیقه همه افراد سازگار است محصول تولیدي خود 
می کند و هیچ تنوعی در محصول را با یک شکل و در یک اندازه و بسته بندي یکسان به همه خریداران عرضه 

 دیده نمی شود، لذا تولید به صورت انبوه است.
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  بازاریابی تفکیکی یا تنوع کاال

در این حالت  از بازاریابی هدف شرکت ها و مؤسسات توجه ویژه به بخش ها و قسمتهاي مختلف بازار نبوده 
 بلکه صرفاً شرکت در پی ایجاد تنوع براي مشتریان خود می باشد.

  ازاریابی متمرکز یا هدفدارب

در این نوع بازاریابی، بازاریاب تمام بخشها و قسمتهاي مختلف یک بازار نا متناجس را شناسایی نموده و از بین 
آنها یک یا چند قسمت را که با توجه به مزیتهاي استراتژیک شرکت امکان موفقیت در آنها زیاد است براي 

 ي دیگر بازار را به سایر فروشندگان واگذار می کند.فعالیت خود انتخاب می کند و بخشها

  معیارها و ضوابط تقسیم بازار

 تقسیم جغرافیایی  .1

 تقسیم جمعیتی  .2

 روانی  .3

 رفتاري .4

  تقسیم جغرافیایی

در تقسیم بندي بازار بر اساس متغیرهاي جغرافیایی، مدیران بازاریابی مؤسسات، بازار را بر حسب واحدهاي 
 د قاره ها،کشورها،استانها، شهرها و امثال آن تقسیم بندي میکنند.مختلف جغرافیایی همانن

  تقسیم جمعیتی

تقسیم بازار بر پایه عوامل جمعیتی یا به عبارتی جمعیت شناختی به معنی تقسیم آن به بخشهاي مختلف بر 
مذهب، ملیت اساس متغیرهایی همانند سن، جنس، تعداد افراد خانوار و سبک زندگی آنان، شغل، درآمد، نژاد، 

 و میزان تحصیالت و امثال آن می باشد.
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  روانی

 طبقه پایین، متوسط به پایین، متوسط ، متوسط به باال، طبقه باال طبقه اجتماعی: .1

 معتقد، موفق، کوشا و ... سبک زندگی: .2

 مستبد، جاه طلب، مغرور، مقید، اجتماعی، خیرخواه نوع شخصیت: .3

  اريتفر

 اوقات خرید .1

 مزایاي موردانتظار .2

 وضعیت مصرف کننده .3

 میزان مصرف .4

  میزان وفاداري .5

  عوامل مؤثر در تقسیم بندي بهینه بازار

 از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد. .1

 با توجه به منابع موجود در مؤسسه، امکان اجرا داشته باشد. .2

 میزان خرید بخشهاي مختلف بازار قابل اندازه گیري باشد. .3

 سی باشد.خریداران بخشهاي مختلف قابل دستر .4
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 نیازها و رفتار خریداران

  سه عنصر الزم براي تقاضا

 نیاز .1

 پول  .2

 اشتیاق .3

  با توجه به سه عنصر نیاز، پول و عالقه در بازاریابی با چهار نوع بازار زیر مواجه هستیم

 بازار فعال .1

 بازار محتمل .2

 بازار بالقوه .3

 بازار پنهان .4

  بازارفعال

مشتریان هم پول و تسهیالت اعتباري الزم ،هم شوروعالقه و اشتیاق کافی و به بازاري اطالق می شود که در آن 
هم نیاز و احتیاج کاالي عرضه کننده را دارندو عمالًبه خرید کاالهاي عرضه شده شرکت مورد نظر اقدام می 

 کنند.

  بازار محتمل

ند ولی پول کافی براي خرید بازاري که در آن افراد هم مشتاق خرید کاال بوده و هم به آن کاال نیازمند هست
 کاالي عرضه کننده را ندارند.
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  بازار بالقوه

به بازاري گفته می شود که در آن افراد پول الزم را براي خرید دارند وبه کاال هم نیازمند هستند ولی عالقه و 
  اشتیاق کافی براي خرید کاال در آن زمان یا مکان ندارند.

  بازار پنهان

راد پول و عالقه الزم را براي خرید کاال دارند ولی در آن مقطع نیازي به محصول مورد نظر بازاري که در آن اف
  ماندارند.

  سه نوع سیاست بازاریابی براي برآورده کردن نیازها

 بازاریابی واکنشی .1

 بازاریابی پیش بین  .2

   بازاریابی نیاز آفرین .3

  عالیترین به پست ترینسلسله مراتب نیاز در بازارهاي توسعه نیافته بترتیب از 
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  سلسله مراتب نیاز در بازارهاي نیمه توسعه یافته

  
  سلسله مراتب نیازها در بازارهاي توسعه یافته

 

 

  رفتار مصرف کننده

بازاریابی موفق با درك چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. رفتار مصرف کننده شامل 
فرایندهاي روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهاي مربوط به خرید و مصرف وجود 

  دارد.
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 فرایند تصمیم گیري خرید مصرف کننده

گیري نهفته است که باید بررسی شود. مراحلی را که د یک فرایند مهم تصمیمدر وراي هر عمل خری
فرایند تصمیم «ماتی را خریداري کند. خریدار طی می کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصوالت و خد

  می نامند. این فرایند شامل پنج مرحله است که در شکل  نشان داده شده است.» گیري خرید

یص تشخ
  مساله

 

جستجوي 
  اطالعات

 

ارزیابی راه 
  چاره ها

 

تصمیم 
  خرید

 

رفتار بعداز 
  خرید

  تشخیص مساله (نیاز): -1

تشخیص مساله گام اولیه در تصمیم خرید است که از تفاوت فاحش بین ایدئال فرد و وضعیتهاي واقعی به 
کنندگان و فروشندگان، فرایند گیري می کند. در بازاریابی تبلیغآید و فرد را ناگزیر به تصمیموجود می

  گیري مصرف کننده را با نشان دادن نقایص محصوالت رقیب فعال می کنند.تصمیم

 جستجوي اطالعات -2

آید. در آغاز ممکن است فرد به رف کننده در جستجوي اطالعات بر میبعد از شناخت مسأله، مص
نامند؛ در مورد محصوالتی که مصرف می » کاوش درونی«تجربیات پیشین خود رجوع کند که این عمل را 

کاوش «همیشگی دارد مانند شامپو، این مرحله کافی است. گاهی مصرف کننده براي کسب  اطالعات به 
دست می زند. این کاوش زمانی الزم است که تجربه و آگاهی گذشته کافی نباشد و خطر تصمیم » خارجی

آوري اطالعات نیز پایین باشد. منابع اطالعاتی بیرونی یا خارجی گیري غلط وجود داشته و هزینه جمع
 عبارتند از :

 منابع شخصی، مانند بستگان  -

 منابع عمومی، مانند سازمانهاي قیمت گذاري محصوالت  - 
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 لط دارد منابعی که بازاریاب بر آنها تس -

  تصمیم خرید -4

گیري، یکی از نکات اساسی قدرت و مهارت مدیریت در مذاکره و خرید و فروش است؛ در مرحله تصمیم
ر اندازه بازاریابان ظرافت و هنر فروشندگی بیشتري داشته باشند، در این مرحله موفقتر عمل به عبارتی ه

خواهند کرد. مدیریت فروش و فروشندگی و هنر ترغیب، تشویق، بویژه متقاعد ساختن خریدار در این 
.تمامی فعالیتهاي بازاریابان و فروشندگان در همین مرحله از قوه به فعل مرحله نقش و اهمیت بسزایی دارد

  در میاید.

 رفتار پس از خرید -5

ارات و توقعات خویش مقایسه می کند. او پس از خرید فراورده یا محصول مصرف کننده آن را با انتظ
ممکن است راضی یا ناراضی باشد. اگر ناراضی باشد بازاریاب باید بررس بکند که آیا عدم رضایت ناشی 

از نامناسب بودن فراورده است یا باال بودن توقعات مصرف کننده. نامناسب بودن فراورده ممکن است 
 تغییر شکل و طرح آن را الزامی سازد. 

شناختی )) نامیده  _احساسی که منجر به ایجاد تنش روانی بعد از خرید می گردد ((ناسازگاري ادراکی 
  می شود.
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  عوامل فردي مؤثر در رفتار خریداران

 عوامل فرهنگی .1

 عوامل اجتماعی .2

 عوامل شخصی .3

 عوامل روانی  .4

  خریدار .5

 تحقیقات بازاریابی

امروزه به منظور بررسی نقش تحقیقات بازار در تصمیم گیري هاي مدیران از مدل شش مرحله اي هاي به نام 
  همانند ترتیب زیر استفاده می نمایند. DECIDEمدل 

روشی است عینی و سیستماتیک به منظور توسعه و ایجاد (جمع آوري، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل ) 
 گیري مدیران بازاریابی.اطالعات براي فرآیند تصمیم 

  مدل شش مرحله اي هاي

 )… Definitionتعریف مسئله یا فرصت ( .1

 )…Electionتعیین عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل ( .2

 )collectionجمع آوري اطالعات مربوطه ( .3

 )Identificationمشخص کردن بهتر گزینه ( .4

 )…Developmentتوسعه و اجراي طرح بازاریابی ( .5

 )…Evaluationتصمیم و فرآیند تصمیم گیري (ارزیابی  .6
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  فرآیند تحقیقات بازاریابی

  
  

  مراحل تحقیقات بازاریابی
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  یشزرو یبایرازاب

توانند المللی به دلیل تغییرپذیري، نمیبرد و بازارهاي بینانگیز به سر میجهان امروز دائماً در انتقالی حیرت

شوند. امروز به ناگزیر باید متاعی طراحی و تولید میپذیراي محصوالت و خدماتی باشند که به صورت عمومی 

- هاي زندگی و نیازهاي مشخص، تولید شده باشند. زیرا مشتري کاالیی را برمیرا به بازار آورد که براي شیوه

گزیند که به زعم وي از کیفیتی عالی برخوردار باشد و به سرعت نیز در اختیارش قرار گیرد. در گذشته بیشتر بر 

- ها و تیمشد، اما در حال حاضر لیگاي تأکید میهاي حرفههاي ورودي براي حفظ سوددهی مالی ورزشدرآمد

هاي گروهی، فروش پوشاك، کاالهاي اي به موجب وجود تلویزیون و دیگر رسانههاي حرفههاي ورزش

ها براي آمد استادیومهاي حقوقی و در برخی کشورها از جمله آمریکا از درتجارتی مربوط به لیگ، اسپانسرشیپ

 کنند. خود درآمدزایی می

مدیر  1رابرت میرز رود.ورزش بعنوان صنعت امروزه مفهومی آشنا در کشورهاي پیشرفته صنعتی بشمار می

 ها،ایم که امروزه بازار در اختیار انواع ورزشگوید: ما چندین سال است به این باور رسیدهمی 2شرکت ریباك

 مد وموسیقی است.

بیلیون  350تا  213مردم ساالنه  و یازدهمین گروه صنعتی بزرگ را تشکیل می دهد درآمریکا صنعت ورزش،

 تعداد هائی چون،رشد در صنعت ورزش با شاخص کنند.صرف خرید کاالها وخدمات ورزشی می دالر،

محصوالت تولید  . شودمی گیريالمللی و...اندازهبازارهاي بین میزان اشتغال، اي،پوشش رسانه کنندگان،شرکت

کننده سرگرمی و تفریح براي حضار و تماشاچیان بود، اما در حال شده توسط ورزش در گذشته تنها فراهم

باشند که توانایی ایجاد فرصتهایی بیشتر اي همچون یک کسب و کار سودآور مطرح میهاي حرفهحاضر ورزش

اري و به طور کلی در حال حاضر محصوالت ورزش توسط چهار گروه خرید .براي بازاریابان ورزشی را دارند.

- تلویزیون و دیگر شرکت -2طرفداران و هواداران،  - 1ها عبارتند از:  گیرد که این گروهمورد استفاده قرار می
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ها، مؤسسات حقوقی و شرکت -4سازند و جوامع که تأسیسات ورزشی را می -3هاي گروهی، هاي رسانه

نیاز سازمانها به افزایش  ،مختلف کسب و کارهاي توجه به تغییر و تحوالت گسترده در زمینها ب اسپانسرشیپ.

سازمانی  يها نیازمند توسعه توانمندیهاسازمان محصوالت و خدماتشان افزایش یافته است. بنابراین سطح کیفی

کارکنان به عنوان مشتریان داخلی در این راستا در جهت ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت باال هستند. 

 ساسی را برعهده دارند.نقش ا هاي ورزشیسازمان

  تعریف بازاریابی ورزشی

گذاري، افزایش مشتریان و توزیع یک محصول یا  ها براي تولید، قیمت فرآیند طراحی و اجراي فعالیت
  . (Pitt, Stotlar)خدمت ورزشی براي ارضاء نیازها و تمایالت مشتریان و تحقق اهداف سازمان 

  باشگاه حرفه اي فوتبال چیست؟فراورده ها و خدمات یک لیگ یا یک 

 مسابقات 

  حق پخش تلویزیونی 

  بلیط مسابقات 

  فروش بازیکنان 

   خدمات اجتماعی 

 (... مدارس فوتبال و ) خدمات ورزشی 

  (صدور مجوز ) فروش آرم باشگاه 

   اجناس باشگاه 

  ...... دیگر کاالها و خدمات 
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 ):Marketing through Sportبازاریابی از طریق ورزش(

ه کار بردن ورزش به عنوان یک ابزار تبلیغاتی یا خط مشی حمایت مالی براي شرکت هاي مختلف ب
 تولیدي و غیر تولیدي

 ):Marketing of Sportبازاریابی ورزش( 

این جنبه از بازاریابی ورزش کاربرد اختصاصی اصول و فرآیندهاي بازاریابی براي بازاریابی کاالها و 
ارتباط با شرکت کنندگان، تماشاگران، و یا استفاده کنندگان ورزشی است را شامل خدماتی که مستقیما در 

  می شود.

  مراحل بازاریابی ورزشی
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  ویژگیهاي منحصر به فرد ورزش 
  ( به عنوان یک فراورده یا خدمات)

نفر که به تماشاي یک مسابقه فوتبال می روند، هرکدام تلقی  5غیرمحسوس بودن و ذهنی بودن(  )1
 از آن دارند).خاصی 

 عدم تداوم و غیرقابل پیش بینی بودن(عوامل متعدد تاثیرگذار بر روي تولیدات ورزشی)  )2

 فسادپذیري کاال(چگونه آن را کنترل کنیم؟) )3

  وابسته به هیجان بودن  )4

  ویژگی هاي منحصر به فرد ورزش و بازاریابی ورزشی:

 

  بازار

 رقابت کنند و هم همکاري.سازمانهاي ورزشی همزمان بایستی هم با یکدیگر  .1

 ) می دانند.Expertمشتریان ورزشی  همیشه خودشان را به عنوان یک متخصص ( .2

افت و خیزهاي فراوان و وسیعی در چگونگی تقاضاي مشتریان وجود دارد( تفاوت هاي روزانه،  .3
 هفتگی و فصلی)
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  تولید

 غیر محسوس .1

 ذهنی .2

 تولید و مصرف می شود.کاالها و خدمات  ورزشی که معموال در مکان یکسان  .3

 فسادپذیري .4

 مورد مصرف عموم بودن .5

 عدم کنترل کافی بازاریابان ورزشی بر روي هسته ( اصل) تولید .6

 غیر قابل پیش بینی بودن .7

  قیمت

 مشکل می توان با استفاده از روشهاي مرسوم و متداول قیمت گذاري را انجام داد. .1

 سازمان ورزشی می رسددرصد کمی از کل پول خرج شده توسط مشتري به  .2

 بیشتر پول بدست آمده از تبلیغات و تلویزیون بدست می آید که درآمدهاي غیر مستقیم هستند. .3

  ترویج : تبلیغ

 نمایش رسانه اي عظیم .1

 توجه به رسانه هاي تلویزیونی و رسانه هاي مختلف  .2
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  حامیان مالی
Sponsorship  

  اهداف حامیان مالی براي حمایت از ورزش

 تصویر مثبت از نام شرکت در اذهان عمومی.ایجاد  .1

 افزایش فروش.  .2

 رقابت با سایر شرکتها.  .3

  توسعه اگاهی عمومی نسبت به تولیدات یا خدمات شرکت.  .4

  اصول ارتباط با حامیان مالی

 هاي خود عمل کنید.  با حامیان مالی صادقانه رفتار کنید و به وعده)  1

 میان به اهداف تجاري خود برسند. راهکارهایی را انتخاب کنید که حا)  2

 مسئولین و خانواده حامیان مالی را به مسابقات و مراسم مهم دعوت کنید. )  3

 تقدیرنامه و گواهی ویژه به حامیان مالی اهداء نمایید. )  4

 پس از رویداد، ارتباط خویش را با حامیان قطع نکنید. )  5

 رویداد درج کنید.  نام و آرم حامیان را در کلیه انتشارات)  6

 هاي حامی ارسال نمایید.  یک فیلم و آلبوم عکس از حضور فعال حامیان در رویداد براي شرکت)  7

اید،  اند و یا شما با آنها به توافق نرسیده اي به کلیه حامیانی که از حمایت شما امتناع ورزیده طی نامه)  8
  .همکاري نمایید ابراز امیدواري کنید که در موقعیت دیگري با آنها
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  حق پخش تلویزیونی یا ماهواره اي
(Broadcasting or TV Right)  

اهمیت تلویزیون در توسعه منابع مالی در ورزش تا حدي است که از آن با عنوان سوق دهنده صنعت 
  ) نام برده می شود.Sport Industry's Driverورزش(

ورزشی به عنوان یک حق براي صاحبان بازیها به شمار نمی در ایران نه تنها پخش زنده تلویزیونی مسابقات 
رود، بلکه پخش آنها در تلویزیون به عنوان لطفی از طرف سازمان صدا و سیما به صاحبان بازیها (  باشگاهها و 

 سازمان لیگ) برشمرده می شود.

  قوانین بین المللی چه می گویند؟

ابقات از شبکه هاي تلویزیونی فقط با صاحیان از نظر قوانین بین المللی صدور مجوز پخش مس    .1
 بازیها نظیر فدراسیونها، سازمانهاي لیگ و باشگاهها می باشد.

)، در اساسنامه خود ،با صراحت فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات را جزو حقوق FIFAفیفا(  .2
 قانونی صاحبان بازیها می داند.

  دریافت ورودیه یا بلیط فروشی
(Gate receipt or Ticketing)  

درآمد  دریافت ورودیه یا بلیط فروشی مسابقات یکی از مهمترین منابع مالی در انواع ورزشهاست.
  حاصل از بلیط فروشی مسابقات تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد.

 عوامل تاثیر گذار بر روي درآمد حاصل از بلیط فروشی مسابقات ورزشی

 قیمت بلیط مسابقات  .1

 جذابیت مسابقات  .2

 امکانات رفاهی محل برگزاري مسابقه  .3
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 امنیت تماشاگران  .4

 ورزشیپخش زنده مسابقات   .5

 

 حق پخش تلوزیونی 

یکی از مهمترین روشهاي کسب درآمد توسط سازمانهاي ورزشی، فروش حق پخش مسابقات خود بصورت مستیم  
یا غیر مستقیم به شبکه هاي مختلف تلویزیونی و ماهواره اي و اینترنتی است. تلویزیون یا شبکه اي که قصد پخش 

  بسته مبلغی را پرداخت کند. این دیدار هاي ورزشی را دارد می بایست به باشگاهها و سازمانهاي وا
از نظر قوانین بین المللی صدور مجوز پخش مسابقات از شبکه هاي تلویزیونی فقط با صاحبان رویدادها نظیر 

  فدراسیونها، سازمانهاي لیگ و باشگاهها می باشد. 
در ایران باید گفت که نه تنها پخش تلویزیونی مسابقات به عنوان یک حق براي صاحبان بازیها به شمار نمی رود 
بلکه پخش آنها در تلویزیون به عنوان لطفی از طرف سازمان صدا و سیما به صاحبان بازیها برشمرده می شود. البته 

جدید فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده است که در آن  اخیرا به علت فشارهاي فدراسونهاي بین المللی اساسنامه
 حق پخش تلویزیونی را حق مشروع صاحبان رویداد ها دانسته است. 

 ؟آیا پخش مستقیم یک رویداد ورزشی از تلویزیون تاثیر منفی بر تعداد تماشاگران دارد

تماشاگران معنا دار است اما در  طبق تحقیقاتی که توسط فارست، سایمون و ژیمانسکی انجام شد کاهش در تعداد
  کل از نظر اقتصادي به نفع رویداد بوده است. 

 موانع پیش روي درآمد زایی حاصل از حق پخش تلویزیونی رویدادهاي ورزشی در ایران

 وجود مشکالت عمده حقوقی در موضوع کپی رایت با حقوق اثر در کل کشور  - 1

 مالی باشگاهها توسط دولت دولتی بودن یا تامین درصد عمده اي از منابع  - 2

 کمبود اتحادیه هاي صنفی بازیکنان، مربیان و باشگاهها - 3

 انحصاري بودن سازمان صدا و سیما ي جمهوري اسالمی ایران - 4

 فقدان قوانین جامع، مدون و الزم االجرا براي به رسمیت شناختن درآمد حق پخش تلویزیونی  - 5
  ي اخذ مجوز پخش تلویزیونی رویدادهفقدان تقاضاي خرید و رقابت شبکه هاي خارجی برا
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  توریسم ورزشی
توریست ورزشی به شخصی گفته می شود که توسط یک تور ورزشی یا به تنهایی از رشته ورزشی مورد دلخواه به 

 کند.  هاي المپیک بازدید می هاي آسیایی، جهانی و بازي  عنوان تماشاچی از مسابقاتی نظیر بازي

کند. برگزاري  را براي رشد مشاغل جدید و استخدام افراد جویاي کار ایجاد میهایی  گردشگري ورزشی فرصت
امروزه برگزاري تورنمنت هاي ورزشی به یکی از . شود رویدادهاي ورزشی موجب باال رفتن کیفیت زندگی می

خود را در کشانند تا پول هاي  منابع درآمدي کشورها تبدیل شده است. رویدادهاي ورزشی مردم را به شهر شما می
  هاي شهر شما خرج کنند.  ها و فروشگاه ها، رستوران هتل

  کشورها از دو طریق می توانند گردشگر ورزشی جذب کنند: 
 گرفتن میزبانی رقابت هاي مختلف بین المللی مانند المپیک و مسابقات جام جهانی.  .1

ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی و تفریحی. مانند کشور امارات که با ساخت پیست اسکی مصنوعی  .2
 ساالنه هزاران گردشگر جذب می کند. 

  وضعیت ایران در صنعت گردشگري

در ده سال گذشته تا به امروز بسیاري از کشورهاي اطراف ایران با هدف جذب گردشگر بیشتر با تمام توان پا به 
صنعت گذاشته اند و بر درآمدهاي ملی خود افزوده اند و از مزایاي توریسم و سرمایه گذاري در این زمینه  میدان این

سود هنگفتی را براي کشورشان بوجود آورده اند ولی متاسفانه کشورما ایران با وجود بسیاري از ویژگیهاي الزم 
را بدست آورد و از رقیبان تازه به دوران براي صنعت گردشگري نتوانسته است در این میدان سهم واقعی خود 

رسیده خود بسیار فاصله دارد. با توجه به اینکه مدیران و مسئولین دولتی با وجود وضع قوانین حمایتی براي این 
صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلی خود برسند، نیاز به بازنگري و تغییراتی در ساختار ساختمان این صنعت در 

  .احساس میشود کشورمان ضروري

 موانع رشد صنعت گردشگري در ایران  ●

علی رقم آنکه ایران یکی از کشورهاي مستعد در زمینه گردشگري محسوب میشود اما به دالیل بسیاري رشد این 
بخش در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است. کارشناسان و صاحبنظران 

  .نی را بعنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصراً به هر یک از آنها میپردازیمدالیل فراوا

  : ضعف مدیریت کالن در صنعت گردشگري (1

با توجه به  .مدیریت کالن در بحث صنعت گردشگري از مهمترین مولفه هاي موفقیت در این صنعت نوظهور میباشد
و سطحی نگر در صنعت گردشگري جوابگو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سود اینکه مدیریت کوتاه مدت 
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دهی نخواهند رساند لذا مدیریت دولتی و دیگاههاي سیستم هاي دولتی پاسخگوي نیازهاي این صنعت نخواهند بود. 
تواند این صنعت را در صنعت گردشگري ایجاد زیرساختهاي الزم به همراه برنامه ریزهاي کوتاه مدت و بلند مدت می

به شکوفائی برساند، لذا مدیریت دولت به دلیل کوتاه بودن عمر مسئولیت شان و تغییرات مدیریتی در تمام سطوح 
سازمانی، اجراي برنامه ریزهاي بلند مدت امکان پذیر نمی باشد و همچنین تغییرات پی در پی مدیران، اجراي برنامه 

و از همه مهمتر نبود احساس رقابت در میان مدیران دولتی باعث می شود تا  هاي کوتاه مدت را هم مختل می کند،
صنعت گردشگري توسعه نیابد و عالوه بر آثار اقتصادي منفی باعث تخریب آثار تاریخی، هنري و محیط زیست و 

ي طبیعت هم گردد. در کشور، صنعت گردشگري بصورت دولتی و نهادي اداره میشود. تصمیم گیري ها و اجرا
تصمیمات همه توسط دولت صورت میگیرد، بیشتر هتلها توسط بخش دولتی اداره میشوند، شرکتهاي هواپیمائی همه 

به نوعی وابسته به دولت هستند. لذا براي پویائی و افزایش مزیت نسبی و ایجاد رقابت، باید بخش هاي خدماتی از 
واگذار شود تا در محیط رقابت به ارائه خدمات  قبیل هتلها، شرکتهاي حمل ونقل و فرودگاهها به بخش خصوصی

  .بهتر روي آورند تا شاهد رشد و پویائی در این صنعت باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند گردیم

  : عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگري (2

نیروهاي بکار گرفته شده در صنعت  یکی دیگر از مشکالت ما در این صنعت عدم توسعه منابع انسانی میباشد. بیشتر
جهانگردي عموماً از لحاظ علمی غیر مرتبط با صنعت گردشگري میباشند و در این صنعت بدون توجه به ویژگیهاي 
این صنعت و فقط با دید تجاري و درآمد زائی وارد میدان عمل شده اند. که این خود باعث افزایش هزینه ها و آثار 

گري در کشورمان شده است. با تاسیس مدارس فنی و حرفه اي و دانشگاهها و مراکز منفی و عدم توسعه گردش
آموزش عالی مرتبط با صنعت گردشگري باید به تربیت نیروهاي متخصص و کارآمد بپردازیم و نیروهاي موجود را 

سازیم و با با برگزاري دورهاي کوتاه مدت علمی و آموزشی با تکنولوژي و علم روز در صنعت گردشگري آشنا 
  .برگزاري سمینارهاي تخصصی براي مدیران از تجربیات سایر کشورها بهره ببریم

  :ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر (3

یکی دیگر از مهمترین عوامل جذب گردشگر از سایر کشورها اطالع رسانی و تبلیغات در خصوص کشور ایران و 
گري آن میباشد که متاسفانه سازمانها و نهادهاي درگیر با صنعت گردشگري که امکانات و جاذبه هاي گردش

متوالیان اصلی این صنعت میباشند در این خصوص فعالیتی ندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند. لذا گردشگران 
ود قرار نمی دهند خارجی بدلیل عدم آشنائی با کشورمان، نام ایران را بعنوان یکی از مقاصد گردشگري در لیست خ
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در صورتی که کشورهاي نوظهوري همچون کشور امارات متحده عربی با تبلیغات گسترده اقدام به جذب 
گردشگران خارجی می نماید و ساالنه درآمد کالنی از این صنعت دارد. لذا باید با تهیه برنامه هاي تلویزیونی و 

پخش آنها از شبکه هاي تلویزیونی بین المللی زمینه هاي فیلمهاي مستند در خصوص جاذبه هاي گردشگري ایران و 
  .آشنائی با ایران را براي گردشگران خارجی فراهم کرد

  : سایر موانع رشد صنعت گردشگري در ایران (4

با پیروزي انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی (ره) در کشورمان ایران و کوتاه شدن دست استعمارگران غربی از 
ی، بسیاري از کشورهاي غربی با ایجاد جنگ روانی و تبلیغات منفی توسط رسانه هاي بین المللی و نشان منافع مل

دادن چهره منفی از کشورمان باعث تغییر مسیر بسیاري از گردشگران شدند و بعد از آن با آغاز جنگ تحمیلی و نا 
به مقصد ایران شدیم. این دو عامل هم  امن نشان دادن ایران به مردم جهان باعث کاهش جذب گردشگران خارجی

خود نقش مهمی را در عدم رشد صنعت گردشگري در ایران داشتند ولی با مدیریت خاص، میتوانستیم آثار این 
   .عوامل را کم رنگ و حتی خنثی کنیم

 عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگري  

نبود یکی از آنها باعث نا کارآمدي وجود در صنعت گردشگري بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و 
دیگري میشود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و 

  .شکوفائی این صنعت باشیم

بخش دولتی با ایجاد زیرساختهاي میتواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد. یکی از مهمترین  -
بخش دولتی، مدیریت کالن و تعیین سیاست هاي کلی در این صنعت باشد. با مطالعه بر پتانسیلهاي موجود  وظایف

در ایران، نقشه و طرح جامع گردشگري را براي کشور تدوین کنند و با تخصیص بودجه زیر ساختهاي الزم براي 
گاهها و ترمیم و اصالح سیستم هاي سرمایه گذاري بخش خصوصی را مهیا کنند. با گسترش جاده ها، تجهیز فرود

حمل و نقل زمینه هاي امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند. با وضع قوانین و مقررات بستر سازي جهت 
ایجاد امنیت روانی و اجتماعی براي گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستاي توسعه 

. به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند. با تدوین صنعت گردشگري است صورت گیرد
قوانین حمایتی از سرمایه گذاري در این صنعت راه را براي سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند. با 

  .تبلیغات و اطالع رسانی، زمینه هاي الزم را براي سفر گردشگران به ایران ایجاد کنند
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به این نتیجه رسید مدیریت کالن و متخصص در صنعت گردشگري حرف اول را میزند. برنامه ریزي بلند میتوان 
مدت و کوتاه مدت به همراه استراتژیک میتواند زمینه هاي الزم جهت توسعه و گسترش این صنعت را در پیش 

  .داشته باشد

خصوصی با در نظر گرفتن طرح جامع  بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاري میکند، بخش -
گردشگري که توسط مدیریت کالن تدوین شده است باید طراحهاي خود را به اجرا بگذارد، ساخت هتلها و 

تاسیسات گردشگري و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهاي ایرانگردي و ارائه اطالعات به گردشگران 
توسعه صنعت توریسم و گردشگري را گسترش میدهند و منجر به پویاي جهت سفر به شهرهاي مختلف ایران دامنه 

  .گردشگري در کشور خواهند شد

تامل بخش خصوصی و دولتی هم جایگاه خاص خود را دارد. پس از ارائه طرح جامع گردشگري و سیاستهاي  -
به تامل این دو بخش کلی براي این صنعت از سوي مدیریت کالن دولتی و آغاز به فعالیت بخش خصوصی، نیاز 

بیشتر احساس میشود زیرا زمینه هاي الزم براي جذب گردشگر مهیا شده حال باید بخش دولتی با برنامه ریزي هاي 
کوتاه مدت مانند برگزاري نمایشگاههاي ایران شناسی و ایرانگردي در سایر کشورها اقدام نماید و امکان بازار یابی 

د تا با معرفی خدمتشان به گردشگران بتوانند زمینه هاي جذب حداکثري را را براي شرکتهاي خصوصی میسر ساز
امکان پذیر نمایند. از دیگر اقدمات این دو بخش میتوان به تولید برنامه هاي رادیوئی و تلویزیونی، تهیه فیلم هاي 

شبکه هاي بین المللی  سینمائی و مستند از جاذبه هاي گردشگري و ایرانگردي به زبانهاي پر مخاطب و پخش آنها در
اشاره کرد. همچنین میتوان به تهیه و چاپ راهنماهاي گردشگري به زبانهاي مختلف و توزیع آنها از طریق 

  .سفارتخانه هاي ایران در کشورهاي دیگر نیز اشاره نمود

تنهائی فقط در صنعت گردشگري بخش دولتی و خصوصی به همراه هم میتوانند به نتایج مطلوب برسند و هر یک به 
قسمتی از چرخهاي این صنعت را بگردش در می آورند و در صورت نادیده گرفتن هر یک از این دو بخش قطعاً به 

بازده مثبت و شکوفائی در این صنعت نخواهیم رسید و حتی بهره برداري ناپایدار از عرصه هاي طبیعی میتواند 
  .هزینه هاي جبران ناپذیري را به کشور تحمیل نماید موجبات نابودي منابع طبیعی را بهمراه داشته باشد و

 
 شناسائی فرصت هاي پنهان گردشگري در ایران و اثرات آن بر جامعه  ●

در کشور ما ایران فرصت هاي گردشگري فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کالن 
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اسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگري کشور بگنجاند در صنعت گردشگري باید فرصت ها را در کشور شن
و زمینه سرمایه گذاري را در آنها مهیا کند. گردشگري اسالمی و جاذبه هاي فرهنگی میتواند بعنوان یکی از فرصت 
 هاي مناسب براي کشور باشد. از دیگر فرصتها در این صنعت میتوان به گردشگر سالمت اشاره کرد که باعث میشود
تا ساالنه بدون توجه به زمان خاص موجب سفر افراد براي دریافت خدمات پزشکی را مهیا کند. از دیگر فرصتهاي 
که به آنها تاکنون توجه نشده وجود صحراها و کویرهاي فالت ایران میباشد، سرمایه گذاري در این مناطق، اشتغال 

  .ین این مناطق به شهرها جلوگیري می کندزائی را به همراه خواهد داشت و این امر از مهاجرت ساکن

توجه به اینگونه فرصتها عالوه بر اشتغال زائی و ایجاد درآمد، شاهد کاهش بسیاري از ناهنجاریها همچون مشکالت 
 .امنیتی، فرهنگی و اجتماعی که عامل اصلی همه آنها فقر میباشد خواهیم بود

  

  حرف آخر

اقتصاد و ورزش تأثیر  به خصوص در بخش صنعت و فناوري، بر رابطه بینتحوالت گوناگون در طی چند دهه اخیر 
طور عام و در بخش ورزش به طور  گذاشته چنان که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به

پذیر  پوشی از آن امکان اي تبدیل کرده که چشم منطقه هاي کسب درآمد ملی و خاص، ورزش را به یکی از شیوه
  نیست. 

اجتماعی  -اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادي نشان داده ها در جوامع پیشرفته بررسی 
اقتصاد تأثیر  هاي مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با ایجاد مکانیسم

   :گذاشته که این تأثیرات شامل مواردي چون
در بخش فراغت و ورزش که بر روند جاري اقتصاد حاکم بر کشورها، به خصوص  ر شاغالنافزایش چشمگی - 1

 پیشرفته تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش در کوتاه مدت کاسته است.  کشورهاي

  و غیر ورزشی.  استفاده از ورزش به عنوان ابزاري مؤثر براي بازاریابی و فروش کاالهاي ورزشی - 2
اي  برگزاري مسابقات ورزشی در سطح ملی منطقه هاي پولی و مالی به بازارهاي داخلی از طریق ورود سرمایه - 3 

نزدیک به بیست میلیارد دالر از طریق برگزاري  2002در جام جهانی فوتبال  المللی، به عنوان مثال کشور کره  و بین
گرفته و  یم حجم باالیی از این میزان سود را دربرسود کرده که سهم ورود سرمایه به صورت مستق این مسابقات

  سبب خروج اقتصاد ژاپن و کره از رکود نسبی اقتصادي گردیده است. 
سبب  باعث افزایش سطح سالمت و تندرستی در میان افراد جامعه گشته و افزایش سطح سالمت نیز ورزش - 4 

  . گردد می هاي تولیدي و خدماتی وري اقتصادي در بخش افزایش سطح بهره
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را در  هاي جانبی آن  هاي بهداشتی درمانی و هزینه ورزش سبب افزایش سطح سالمت گشته و هزینه گسترش - 5 
  دهد.  جامعه کاهش می

کشورهاي پیشرفته تبدیل گردیده  ورزش دیگر یک فعالیت تفننی نیست بلکه به یک صنعت پررونق بخصوص در 
باشد. فوائد  اي و هم در بخش همگانی بسیار زیاد می  حرفه م در بخشگذاریهاي انجام شده ه است، حجم سرمایه

توان نادیده گرفت. هم از بابت منافع مادي آنی که براي شرکتهاي تجاري صنعتی  نمی مادي و غیرمادي ورزش را
نیروي  گیري بهتر از  بهره آورد و هم از بابت منافع درازمدتی همچون افزایش سطح سالمت و تندرستی دنبال می به

ست تا دولتها براي اآورد. لذا الزم  می هاي ورزشی و غیرورزشی به دنبال  کار و افزایش اشتغال در بخش
اي به حساب آورده و براي رونق آن بخصوص  کاالي سرمایه را یک گیري از مزایاي درازمدت ورزش آن بهره

 براي پیشرفت آن مبذول دارند.  در بخش همگانی توجه الزم را

  

 

 


