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رتبهبندی مولفه های تأثير گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشي
در ایران بوسيله روش تحليل سلسله مراتبي AHP
کریم زهره وندیان 1،محمد احسانی 2،اسفندیار خسروی

زاده3

چکيده
مقدمه و هدف :توریسم بهطور عام و توریسم ورزشی به طور خاص با دارا بودن ویژگی صنعت پاك ،یکی از منابع درآمدزایی برخی از
کشورها قلمداد میگردد .بدیهی است که بمنظور بهرهبرداری از این حوزه از صنعت ورزش ،مدیران و دستاندرکاران نیازمند برنامهریزی
دقیقی در سطح استراتژیک و عملیاتی برای توسعه آن هستند که باید مؤلفههای زیادی را با توجه با شرایط در نظر بگیرند .هدف اصلی این
تحقیق رتبهبندی عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت توریسم ورزشی کشور است.
روش شناسي :روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است .با استفاده از منابع کتابخانه ای و ادبیات
موجود معیارها مشخص و برای مقایسه زوجی و وزندهی معیارها از مدل تحلیل سلسله مراتبی( )AHPدر نرم-افزار Expert choiceو برای
رسم نمودار از نرم افزار  Excelاستفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان می دهد که در بین مؤلفه های تأثیر گذار بر توریسم ورزشی حمایت های سیاسی و قانونی(با وزن )0/396بیشترین
اهمیت را دارد و به ترتیب مؤلفه های مدیریت و هماهنگی ،بازاریابی ،زیر ساختها و اماکن ،شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها ،تحقیقات و
پژوهش ،فرهنگ سازی و آموزش دارای رتبه های بعدی هستند.
نتيجه گيری :مؤلفه های هشت گانه در این تحقیق می تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایفا کند .به نظر می رسد
توجه سازمانهای دولتی وخصوصی به این مؤلفه ها می تواند در توسعه گردشگری ورزشی راهگشا باشد.
واژه های کليدی :رتبه بندی ،توسعه ،گردشگری ورزشی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراك k.zohrevand8098@gmail.com
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیا رمدیریت ورزشی دانشگاه اراك

  30پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي /سال چهاردهم /شماره بیست و هفتم /بهار و تابستان 97

مقدمه
در میان صنایع خدماتی ،صنعت گردشگری یکی از بخشهای پیشتاز و در حال رشد در سطح بینالمللی است و
طبق پیشبینیهای صورت گرفته ،تقاضا برای گردشگری بینالمللی تا سال  2020به  1.6میلیارد نفر در سال خواهد
رسید .به همین دلیل ،گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشورها محسوب میشود و با گسترش آن میتوان مسیری را برای افزایش درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به
د رآمدهای نفتی و در نتیجه فراهم نمودن مسیری مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه ترسیم
نمود( .)1گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان و ورزش بهعنوان یکی از صنایع با اهمیت در دنیای کنونی
هستند که از تلفیق آنها یکی از شگفتانگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت گردشگری ورزشی1بوجود
آمده است( .)2به عبارت دیگر می توان گفت امروزه ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در جهان است و افراد
بسیاری در سراسر دنیا در آن درگیرند .همچنین ورزش یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای توریستها است .توریسم
ورزشی خود یک صنعت است که دو صنعت ورزش و توریسم را به هم متصل کرده است( .)3گردشگری ورزشی
همانند گردشگری عام دارای تعاریف مختلفی از دیدگاه صاحب نظران مختلف است .این تعاریف وجوه مشابه و
مخالف زیادی دارند و در رسیدن به یک مفهوم خاص ایجاد مشکل می کنند .پیتز معتقد است از چشم انداز بازاریابی
و مدیریتی ،گردشگری ورزشی شامل دو طبقه محصول کلی سفر مشارکت ورزشی و سفر تماشای ورزشی است که
به موجب آن گردشگران در فعالیتهای ورزشی ،تفریحی ،اوقات فراغت ،آمادگی جسمانی و تناسب اندام شرکت و
یا آنها را تماشا میکنند(.)1
امروزه گردشگری ورزشی فراتر از یک صنعت ،به پدیده اجتماعی -اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است.
این صنعت سفید بیش از هر زمان دیگر جایگاه خود را به عنوان پدیده ای چند بعدی در جوامع بشری باز کرده
است و بسیاری از کشورها ،با سرمایه گذاری فراوان ،فواید و اثرات این صنعت را خوب درك کرده و به عنوان منبعی
مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،افزایش اشتغال ،درآمد ،توسعه زیرساختها ،افزایش شهرت
و برند سازی مقصد خود درآورده اند ( .)4گردشگری ورزشی نقش اجتماعی اقتصادی مهمی در بسیاری از مناطق
جهان دارد .برای مثال رویدادهای ورزشی بزرگ نظیر المپیک و جام جهانی با جذب هزاران نفر از سراسر دنیا مزایای
اقتصادی عظیمی برای میزبان دارد .حتی رویداد های ورزشی کوچک مثل رویدادهای ملی و منطقه ای نیز با جذب
گردشگران مزایای اقتصادی زیادی را نصیب جوامع میزبان می کند()5
وستربک و همکاران( )20012مولفههای مهم در کسب موفقیت در برگزاری گردشگری ورزشی رویدادها را
توانایی سازماندهی رویدادها ،حمایتهای سیاسی ،زیر ساختها ،اماکن و تأسیسات ،ارتباطات و نمایش توانمندیها،
قابلیتهای پولی و مالی ،ترکیب و هماهنگی تیمها و بازاریابی میدانند .همچنین استراتژی ملی گردشگری ورزشی
استرالیا نیز به طور کلی شامل :رویکردهای استراتژیک ،هماهنگی و ارتباطات ،توسعه منطقهای و بخشی ،پژوهش،
توسعه اماکن و تأسیسات ،تأمین بودجه ،آموزش و پرورش ،مدلهای اقتصادی استاندارد شده و شرکت کنندگان
میباشد .در رابطه با صنعت کردشگری ورزشی یا توریسم ورزشی مطالعات متعددی با عناوین مختلف در سراسر
دنیا انجام شده است( .)6واش و همکاران( )2013در تحقیقی یک چارچوب مفهومی را برای کیفیت توریسم ورزشی
از طریق ارزیابی سطوح شبکه ای ارائه دادند .این مدل برای قابل درك کردن محصول گردشگری ورزشی به عنوان
2. West Beck & et al

1. Sport Tourism
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یک تجربه ی سودمند ،در نظر گرفته شده است که از طریق یک شبکه توریسم ورزشی منطقه ای متشکل از چند
سهامداران تولید شده است و ارزیابی پیوسته و نظام مند شبکه توریسم ورزشی را در سه بعد کیفیت :ساختار ،فرآیندها
و نتایج را تسهیل می کند( .)7دنیز و ینیل( )2013در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل ساختاری تربیت بدنی و
سیستم ورزشی در جمهوری قبرس شمالی بیان کردند که سیاست ها روی ورزش کشور اهمیت زیادی دارد و
انجمنهای ورزشی و وزارت گردشگری باید یک گروه مشترگی را ایجاد کنند تا گردشگری ورزشی را با استفاده از
منابع طبیعی کشور بهبود بخشند( .)8ادبی فیروز جاه ( )1385در پژوهشی به بررسی جاذبههای طبیعی ورزشی موثر
بر توسعه گردشگری ورزشی کشور و مشکالت موجود در این حوزه پرداخت و به این نتیجه رسید که از نظر
کارشناسان مشکالت فرهنگی مهمترین مشکل در بخش گردشگری ورزشی کشور است و مشکالت دیگر به
ترتیب ،مشکالت مدیریتی و مشکالت مربوط به زیر ساختها میباشد( .)9معین فرد در سال  1387به بررسی
وضعیت گردشگری ورزشی در ایران پرداخت .و دو وضعیت مطلوب و موجود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید
که تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب در کشور وجود دارد و بیان کرد که مهمترین مولفه در وضعیت
موجود فرهنگسازی و ایجاد انگیزش است اما در وضعیت مطلوب مهمترین عامل زیرساختها و اماکن و تأسیسات
هستند .و در نهایت مدلی را برای توریسم ورزشی در کشور ارائه داد( .)2زیتونلی و همکارانش در سال  1390در
تحقیقی با عنوان "گردشگری ورزشی و اثرات بلند مدت اقتصادی آن" پرداختند .تحقیق آنها بررسی تأثیر توریسم
ورزشی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در استان گلستان از دیدگاه کارشناسان گردشگری ،کارشناسان تربیت بدنی و
گردشگران بود .نتایج این تحقیق منعکس کرد که نرخ ایجاد اشتغال و درآمدزایی با سرمایه گذاری در گردشگری
ورزشی در استان گلستان در حداقل مقدار ممکن است .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری
ورزشی مخصوصا توسعه ورزش سنتی سوارکاری توانایی ایجاد اشتغال و درآمد زایی قابل مالحظه ای دارد( .)4معین
فرد و همکاران ( )1390به بررسی وضعیت موجود و مطلوب گردشگری ورزشی پرداختند و اهمیت مؤلفههای توسعه
گردشگری ورزشی را در دو حالت محاسبه کردند( .)10صدیق زراعتی ( )1384طی تحقیقی به بررسی توریسم
ورزشی در شهر تهران پرداخت و راهکارهایی را برای توسعه توریسم ورزشی در تهران ارائه داد( .)11دری وجاگو1
( )2005در تحقیق خود مشکل اصلی مدیریت گردشگری ورزشی را در اکثر کشورها جدا بودن و مدیریت مجزای
دو حوزه گردشگری و ورزش می دانند .اهمیت برنامهریزی راهبردی و مدیریت ،به میزان زیادی در بخش صنعت
ودانشگاه مورد تأکید قرار گرفته است( .)12سوارت و باب )2007(2موضوعات کلیدی و مهم در توسعه چهارچوبهای
راهبردی گردشگری ورزشی را درك مشترك از گردشگری ورزشی شامل اهداف و نتایج ،سازمانهای درگیر،
آموزش ،تعلیم وتوسعه مهارتها ،پژوهش ،نظارت وارزیابی میداند( .)13کاستا و چلیپ )2007( 3دریافتند که در
صورت فقدان یک ا ستراتژی بازاریابی هماهنگ ،گردشگران ورزشی یک بازار کم بازده و کم رونق دارند .همچنین
بیان کردند که برنامه ریزی و هماهنگی برای توسعه گردشگری ورزشی ضروری است( .)14وید )2006(4در تحقیق
خود با عنوان تأثیر سیاستگذاران روی توسعه سیاسی توریسم ورزشی به این نتیجه رسید که که تعداد قابل توجهی
از سیاستگذاران در حوزه ورزش و گردشگری معموالً دید محدودی در رابطه با پیوند بین گردشگری و ورزش دارند
و عدم درك نقشها و محدوده وظایف در سازمانها و همچنین عدم درك نقش تأثیرگذاری که آنها میتوانند بر
سایر سازمانها داشته باشند نیز مورد تأیید قرار گرفته شده است( .)15هنرور ( )1383در تحقیقی بیان داشت که
3. Casta & Chalip
4. Weed

1. Dery & Jago
2. Swart & Bob
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برنامه های سنتی و مراسم جانبی رویدادها ،فرهنگ و هنر ،مکان های دیدنی ،و وجود آشنایان در کشور میزبان،
انجام بازاریابی از عوامل سوق دهنده و مهم جلب کننده مهم به سمت توریسم ورزشی است( .)16هنرور و همکاران
( )1386در تأکید بر آثار توسعﺔ گردشگری ورزشی توجه به عامل فرهنگ را به عنوان عامل قوی در جذب گردشگران
ورزشی و شناساندن ویژگی های فرهنگی و باستانی کشور به گردشگران ورزشی از طریق فعالیت های بازاریابی
مورد توجه قرار داده است( .)17شجاعی و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان برنامه ریزی راهبردی توریسم
ورزشی استان مازندران نشان دادند که با شناسایی حوزههای توریسم ورزشی ،میتوان با تدوین استراتژیهای
مطلوب به توسعه این رشته در استان کمک نمود .برخی از این استراتژ یها عبارتند از :بهره گیری از توانمند یهای
نیروی انسانی بومی ،برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه جهت انجام رویدادها ،مسابقات و،...
توسعه و رونق ورزشهای آبی جهت ورزش قهرمانی و همگانی ،ایجاد رویههای مناسب جهت پرهیز از اشاعه تهاجم
و تقابل فرهنگی ،ایجاد نگرشهای اقتصادی مبتنی بر آینده دور جهت ثبات و رونق بازار ،توجه به لزوم رقابت با
رقبای منطقهای و بینالمللی با تدوین برنامههای دوربرد ،تدوین چشم انداز حمایت رسانهها از توریسم ورزشی،
تأمین اعتبار از محلهای درآمدی جهت توسعه این صنعت ،ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش
و عدم رویارویی دولت با آن از طریق طرحهای توسعه ،تالش در جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف دست
اندر کار ،شفاف سازی مزایای وجود سیاستهای کالن همراستا جهت توسعه این بخش و ارائه درخواست از وکالی
مردم در مجلس جهت تدوین سی استهای حقوقی مشخص و محکم( .)18اوانجلیا و پیتر در سال  2009به بررسی
اثرات اقتصادی المپیک در کشور یونان پرداختند و بیان داشتند که تحلیل و ارزیابی توانمندی ها و منابع و ظرفیت
های موجود نشان دهندة اولین گام مهم در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است( .)19گیبسون در سال
 1998در تحقیقی بیان نمود که از جملﺔ محركها ،لزوم شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری ورزشی به
تفکیک مناطق و استانها و یافتن تأثیر توسعﺔ صنعت گردشگری در جامعه به جهت ایجاد مدیریت صحیح ،آگاهی
و شناخت برنامریزان سازمانهای گردشگری و ورزشی از موانع و محدودیتها و سازمانهای درگیر این پدیده است.
همچنین در سطح سیاستگذاری به هماهنگی بیشتر در سازمانهای مسﺌول برای ورزش و سازمانهای مسﺌول
برای گردشگری نیاز است( .)20باللی و همکاران ( )1391در تحقیقی به بررسی توسعه توریسم ورزشی در استان
خراسان شمالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به ترتیب عدم برنامهریزی و مدیریت صحیح ،عدم حمایت
مسؤالن از سرمایهگذاریها ،عدم توجه مسؤالن به جاذبهها و توانمندیها و قابلیتهای استان ،پایین بودن سطح
دانش فرهنگی و اطالعات عمومی گردشگری ،کمبود نیروی انسانی ،ناکافی بودن تأسیسات و امکانات و
زیرساختها ،کمبود پژوهشهای علمی از مهمترین موانع توسعه توریسم ورزشی است(.)21
حال با توجه به فواید فراوان اقتصادی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و زیست محیطی گردشگری ورزشی و با
درك اهمیت داشتن جامعه ای سالم و با نشاط توسط مدیران ،برنامهریزان و مسﺌولین و همچنین تمایل مردم به
داشتن تعطیالت و تفریحات فعال و پویا ،لزوم توجه به مقوله گردشگری ورزشی و توسعه آن در کشور اجتناب ناپذیر
مینماید( .)2کشورهای مختلف با مدیریت و برنامهریزی و به کارگیری استراتژی های مدون در جهت توسعه
گردشگری ورزشی تالش میکنند .از اقدامات جهانی در این رابطه میتوان به ایجاد رشته تخصصی گردشگری
ورزشی در دانشگاههای آمریکا ،انگلیس استرالیا در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری ،چاپ مجالت
توریسم ورزشی ،کنفرانسها و همایشهای بینالمللی و ایجاد سایتهای اینترنتی در جهت معرفی جذابیتهای

رتبهبندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشي33 ...

گردشگری ورزشی خود و جذب گردشگر اشاره کرد( .)22نکتﺔ مورد توجه این است که در ایران به دلیل فقدان
شناخت کافی ،عدم مدیریت و نبود راهبردهای مدون و مشخص ،تا کنون از مقولﺔ گردشگری ورزشی غفلت شده
و فرصت های منحصربهفرد در کشور از دست رفته است .فواید و آثار فراوانی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و زیست محیطی گردشگری ورزشی و درك اهمیت داشتن جامعه ای سالم و با نشاط توسط مدیران ،برنامه ریزان
و مسﺌوالن و همچنین تمایل مردم به داشتن تعطیالت و تفریحات فعال و پویا ،لزوم توجه به مقولﺔ گردشگری
ورزشی در کشور اجتنابناپذیر مینماید( .)21با عنایت به موارد مذکور ،برنامه ریزی و سرمایه گذاری و ایجاد یک
استراتژی جامع برای توسعه توریسم ورزشی در سطح کشور ضروری به نظر می رسد که از اولین نیازهای برنامه
ریزی شناخت عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه توریسم ورزشی است .شناخت اهمیت هر عامل باعث سرمایهگذاری
مدونتر و بهتری در هر حیطه میشود .لذا در این تحقیق ،به دنبال رتبهبندی مؤلفههای مؤثر در توریسم ورزشی با
توجه به اهمیت آنها در توسعه توریسم ورزشی از نظر متخصصان امر هستیم . .امید است نتایج چنین تحقیقاتی
مورد توجه مدیران و متخصصین گردشگری و ورزش قرار گرفته و موجبات انگیزش بیشتر و راهگشایی هر چند
اندك را برای آنان در توسعه این حوزه فراهم نماید.
روش تحقيق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است( .)23اطالعات با مطالعه کتب ،پایان
نامه ها ،مقاالت و نشریات ،و مدارك و اسناد موجود جمع آوری شد .مولفههای متعدد فراوانی که بر توسعه صنعت
گردشگری ورزشی تأثیرگذار بودند تعیین شدند و در نهایت با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق و با مشورت با
متخصصان امر  8مورد از مهمترین آنها برای تدوین پرسشنامه صورت ماتریس زوجی مشخص شد .پرشسنامه
برای مقایسه زوجی در اختیار خبرگان شامل  5نفر از اساتید مدیریت ورزشی و  5نفر از اساتید گردشگری و  5نفر از
مدیران سازمان گردشگری قرار گرفت که تعداد  12مورد عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(حداقل
تعداد متخصصان اظهار نظر کننده  11نفر می باشد(24؛  .))23جهت وزندهی معیارها از مدل تحلیل سلسله
مراتبی( )AHP1در نرمافزار  Expert choiceاستفاده گردید .در نهایت برای رسم نمودار از نرم افزار  Excelاستفاده
شد.
روش تحلیل سلسله مراتبی()23( )AHP
روش تحلیل سلسله مراتبی توسط آقای ساعتی( )Saatyپیشنهاد شد و در این روش هدف مساله در باالترین مرحله
قرار می گیرد و در مرحله بعد معیارها و در پایین آن زیر معیارها و در انتها نیز گزینههای تصمیم گیری قرار می
گیرند.

1Analytical Hierarchy Process
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هدف

معيار2

معيار1

گزينه1

معيار4

معيار3

گزينه2

گزينه3

نمودار :1گراف سلسله مراتبي فرضي
 اساس روش تحلیل سلسله مراتبی را مقایسه زوجی بین معیارها تشکیل می دهد که در این تحقیق برای وزندهیمعیارها ،از این روش استفاده شده است .در این فرایند عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر
به صورت زوجی مقایسه شده و وزن آن حساب می شود که این وزن ها را وزن نسبی می نامند .سپس با تلفیق
وزن های نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشخص می شود که آن را وزن مطلق می نامیم .کلیه مقایسه ها در فرایند
تحلیل سلسله مراتبی به صورت زوجی انجام می گیرد .به گونه ای که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقایسه شود ،تصمیم
گیرنده خواهد گفت که اهمیت  iبر  jیکی از حاالت زیر است:
کامال مرجح یا کامال مهمتر یا کامال مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
این قضاوت ها توسط ساعتی به مقادیر کمی بین  1تا  9تبدیل شده اند که در جدول  1نشان داده شده اند.

رتبهبندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشي35 ...

جدول : 1مقادیر ترجيحات عددی برای مقایسههای زوجي
مقدار

ترجيحات
کامال مرجح یا کامال مهمتر یا کامال مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

Extremely Preferred
Very Strongly Preferred
Strongly Preferred
Moderately Preferred
Equally Preferred

عددی
9
7
5
3
1

2و4و6و8
ترجیحات بین فواصل
یکی از مزایای اصلی روش تحلیل سلسله مراتبی بدست آوردن نرخ ناسازگاری میباشد که این نرخ بایستی
کمتر از  0/1باشد .علی رغم آسانی و رواج روش تحلیل سلسله مراتبی در میان افراد تصمیم گیرنده ،انتقاداتی بر
این روش وجود دارد که میتوان به عدم قابلیت محاسبه عدم قطعیت داده ها و همچنین عدم قطعیت وزن معیارها
اشاره نمود .در روش تحلیل سلسه مراتبی قضاوتهای فرد خبره بصورت اعداد قطعی بیان میشود ولی در برخی از
مقایسات زوجی نمیتوان این مقایسه را بصورت یک عدد قطعی بیان نمود.
نتایج تحقيق
انتخاب مؤلفه ها :بعد از بررسی و مطالعه کتب ،مقاالت و ادبیات و پیشینه مذکور در مقدمه و با مشاوره با متخصصان
امر مولفههای هشت گانهای که در توسعه گردشگری ورزشی کشور مؤثر بودند شامل حمایتهای سیاسی و قانونی،
فرهنگسازی و ایجاد انگیزش ،شناخت قابلیتها و ظرفیتها  ،بازاریابی در گردشگری ،زیر ساختها ،اماکن و
تأسیسات و تجهیزات  ،تحقیق و پژوهش ،آموزش و تعلیم نیروی انسانی  ،مدیریت و برنامه ریزی و هماهنگی
مشخص شد.
تشکيل ماتریس زوجي مؤلفه ها
پس از جمع آوری نظرات خبرگان و کارشناسان توسط پرسشنامه ای که به صورت ماتریس طراحی شده بود ،و
بررسی نمرات پرسشنامه ها ،نظرات مقایسه زوجی متخصصان  ،به صورت یک ماتریس به صورت زیر جهت
وزندهی به مؤلفه ها از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی( )AHPدر نرمافزار  Expert choiceوارد شد.
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جدول  .2ماتریس زوجي مؤلفه های هشت گانه
آموزش
و تعلیم
نیروی
انسانی

فرهنگ
سازی
وایجاد
انگیزش

تحقیقات و
پژوهش

شناخت
قابلیتها و
ظرفیتها

زیرساختها
و اماکن و
تأسیسات

بازاریابی

5/13

4/21

3/96

3/91

2/54

2/00

0/31

7/12

6/54

6/76

6/13

5/23

5/21

1

------

3/53

2/76

2/65

2/43

1/07

1

-------

------

4/09

3/11

1/76

2/32

1

------

-------

------

2/21

0/67

0/82

1

-------

------

-------

------

1/19

1/33

1

-------

-------

------

-------

------

0/38

1

-------

-------

-------

------

-------

------

1

-------

-------

-------

-------

------

-------

------

حمایت
سیاسی و
قانونی

مدیریت و
هماهنگی
1

مدیریت و
هماهنگی
حمایت
سیاسی و
قانونی
بازاریابی
زیرساختها
و تأسیسات
قابلیتها و
ظرفیتها
تحقیقات و
پژوهش
فرهنگ
سازی و
انگیزش
آموزش
نیروی
انسانی

در مرحله بعد برای وزن دهی به مؤلفه ها و تعیین اهمیت هر کدام از نرم افزار  Expert choiceاستفاده شد
که نتایج به صورت زیر ثبت شد .نرخ ناسازگاری ( ).C.Rاین مقایسه برابر با 0/04میباشد که با توجه به این مساله
که این مقدار میبایست در یک قضاوت سازگار کوچکتر و یا مساوی  0/1باشد ،مورد قبول است.
جدول  .3ميزان وزن هر یك از مؤلفه های مؤثر گردشگری ورزشي
معیار

وزن

مدیریت و هماهنگی

0/193

حمایتهای سیاسی و قانونی

0/396

بازاریابی

0/113

زیرساختهاو اماکن و تأسیسات

0/111

شناخت قابلیتها و ظرفیتها

0/051

تحقیقات و پژوهش

0/049

فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش

0/044

آموزش و تعلیم نیروی انسانی

0/044
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نتایج نشان می دهد که در بین مؤلفه های تأثیر گذار بر توریسم ورزشی حمایت های سیاسی و قانونی( با وزن
 )0/396بیشترین اهمیت را دارد و به ترتیب مؤلفههای مدیریت و هماهنگی( با وزن  ،)0/193بازاریابی( با وزن
 ،)0/113زیر ساختها و اماکن( با وزن  ،)0/111شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها( با وزن  ،)0/051تحقیقات و پژوهش
( با وزن  ،)0/049فرهنگ سازی( با وزن  )0/044و آموزش( با وزن  )0/044دارای رتبه های بعدی اهمیت در توسعه
توریسم ورزشی هستند.
آموزش و تعلیم نیروی انسانی

فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش
تحقیقات و پژوهش
شناخت قابلیتها و ظرفیت ها
زیر ساختها و اماکن و تأسیسات
بازاریابی
حمایت های سیاسی و قانونس
مدیریت و هماهنگی
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

نمودار مربوط به ورزن مؤلفهها
بحث و نتيجه گيری
بر اساس معیار های یونسکو ،ایران یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر جاذبه های توریستی و از نظر گردشگری
طبیعت رتبه پنجم ،از لحاظ پذیرش گردشگر دارای رتبه هفتادم و از نظر در آمد ارزش گردشگری رتبه هشتاد و نه
را در جه ان داراست .استعداد در آمد ارزی ایران از گردشگری بسیار باالتر از درآمد فروش نفت است و همچنین
عنوان شده است که این کشور علی رغم داشتن مزیت نسبی باال در گردشگری ،میزان بهره مندی بسیار ناچیزی
از این صنعت دارد( .)2ایران دارای قابلیتها و ظرفیتهای بالقوه مختلف (طبیعی ،انسانی ،ورزشی و غیره) است .که
با توجه به اهمیت بهرهگیری از منافع مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،زیست محیطی و جسمی روانی ثابت
شده در صنعت گردشگری ورزشی( ، )25لزوم توجه به مباحث مختلف مدیریتی ،بازاریابی و سرمایهگذاری جهت
توسعه و رشد این صنعت نوین در کشور ما نیز ضروری و با اهمیت به نظر میرسد( .)26در این راستا نقش متولیان
گردشگری و گردشگری ورزشی برجسته مینماید که باید با در نظر گرفتن اهمیت مؤلفههای مؤثر در این صنعت
عظیم راهکارهایی را برای توسعه آن ارائه و اجرایی کنند تا کشور و مردم از مزایای همه جانبه آن بهرهمند شوند.
در این تحقیق محقق به بررسی مؤلفههای تأثیرگذار در صنعت توریسم و رتبهبندی آنها از لحاظ میزان اهمیت با
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استفاده از متخصصان حیطه گردشگری و ورزش پرداخته است .نتایج نشان داد که مهمترین عامل در توسعه صنعت
گردشگری ،حمایتهای سیاسی و قانونی است که توسط سازمانها و نهادهای قانونگذار حکومتی از صنعت توریسم
ورزشی انجام می پذیرد .بدیهی است حمایتهای سیاسی و قانونی و ایجاد زیرساختهای مناسب سیاسی و حمایتی،
تفسیر و اصالح برخی از قوانین اجرایی و معرفی متولی اساسی بعنوان سیاست گذار نهایی نیز می تواند در این
توسعه مؤثر بوده و به آن شتاب ببخشد ،تصویب و تفسیر و اصالح بعضی قوانین در سطح ملی و بین المللی نظیر
تسهیل صدور مجوز و ارتباطات بانکی ،قوانین مربوط به سرمایه گذاری ها ،و پوشش گردشگران خارجی می توان
این بخش را توسعه بخشید .وست بک و همکاران ( )2001در همین رابطه حمایتهای دولتی و حکومتی را به
عنوان یکی از مولفه های مهم بیان نمود .معین فرد و همکاران ( )1390نیز مؤلفه حمایت سیاسی به عنوان مهمترین
مؤلفه در وضعیت موجود میداند .وید ( )2006به بررسی اثرات ادراك سیاستگذاران بر توسعه سیاستهای
گردشگری ورزشی پرداخت و عوامل موثر بر توسعه راهبردهای حوزه گردشگری و ورزش را ساختار اجتماعی،
ایدئولوژیها ،تعاریف و مفاهیم ،زمینه های منطقهای ،سیاست های دولتی ،ادراکات سیاستگذاران ،ساختار و فرهنگ
سازمانی دانست .لذا مدیران و مسؤالن صنعت گردشگری باید از طریق آشنا کردن سازمانهای سیاسی و قانونگذاری
و نهادهای مرتبط با اهمیت توریسم ورزشی و مزایای حاصل از این پدیده از نظر اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعی حمایت آنها را برای برنامههای توریسم ورزشی جلب کنند.
نتایج تحقیق همچنین اولویت دوم از نظر اهمیت را مدیریت و هماهنگی و برنامهریزی نشان داد ،مدیریت و
برنامهریزی برای جذب گردشگران میتواند با بهرهگیری از تمام منابع به نحو احسن به توسعه و پیشبرد اهداف
گردشگری ورزشی کمک کند .برنامهریزی هماهنگی بین مؤلفههای دیگر ،سازماندهی منابع و نظارت بر آنها جزء
مهم هر اقدام است که از اتالف منابع جلوگیری و رسیدن به هدف را امکانپذیر میسازد .معین فرد ( )1390این
مؤلفه را در رتبه چهارم بعد از شناخت قابلیتها و فرهنگسازی میداند .ادبی فیروزجاه ( )1385مشکالت مدیریتی
در گردشگری کشور را یکی از موانع مهم در توسعه این صنعت برشمرده است .دری و جاگو ( )2005اهمیت مدیریت
و برنامهریزی راهبردی را در دو بخش صنعت و دانشگاه به میزان زیادی مورد تأکید قرار دادهاند و بیان کرد که
مشکل اصلی مدیریت گردشگری ورزشی ،تفکیک مدیریت در دو بخش گردشگری و ورزش را دانستهاند .صدیق
زراعتی ( )1384استفاده از روشها و استراتژیهای مناسب مدیریتی و ایجاد اهداف مناسب را برای توسعه گردشگری
کشور ضروری است.
نتایج تحقیق حاکی از اهمیت کمتر آموزش و تعلیم نیروی انسانی و فرهنگسازی و ایجاد انگیزش در بین
مؤلفهها است .شجاعی و همکاران ( )1391در تدوین استراتژیهای مطلوب برای توسعه توریسم ،بهرهگیری از
توانمندیهای نیروی انسانی بومی ،برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه را مهم دانست .نتایج
تحقیق تا حدود زیادی با نتایج تحقیق معین فرد ( )1387و معین فرد ( )1390همراستا است .ادبی فیروز جاه ()1385
در پژوهش خود مشکالت فرهنگی را مهم ترین مشکل در بخش گردشگری ورزشی کشور است که با این نتایج
همراستا نیست .هنرور ( )1383بیان نمود فرهنگ عمومی کشور در حال حاضر عاملی بازدارنده در توسعه گردشگری
ورزشی است،صدیق زراعتی ( )1384لزوم تشویق خانوادهها به سفر نمودن و مشارکت در فعالیتهای ورزشی سازگار
با طبیعت ،کاستا و چلیپ( )2005به اهمیت نقش فرهنگ و سازمان های فرهنگی و تغییر و تطابق در توسعه
گردشگری ورزشی ،فانک و تنیل )2007( 1به اهمیت انگیزشهای روانی -اجتماعی و فرهنگی -آموزشی در
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بازاریابی گردشگران ورزشی بین المللی اشاره کردند (.)27
شناخت قابلیتها و ظرفیتهای موجود یکی دیگر از فاکتورهای مهم در توسعه گردشگری ورزشی است که در
این تحقیق اهمیت کمتری را به خود اختصاص دادو در رتبه پنجم بین مؤلفه ها قرار گرفت .معین فرد( )1387به
این نتیجه رسید که توسعه و شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها مهمترین عامل در وضعیت موجود و دومین اهمیت را
در وضعیت مطلوب دارد .وستر بک و همکاران ( )2001نیز شناخت قابلیتها و ظرفیتها و توسعه زیر ساخته را به
عنوان عوامل مهم در توسعه گردشگری ورزشی و کسب میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نام بردهاند .وید (،)2006
صدیق زراعتی( )1384و گیبسون( )1998نیز به اهمیت فراوان ظرفیتهای موجود در توسعه گردشگری ورزشی
اشاره کرده اند.
در این تحقیق اهمیت تحقیق و پژوهش در رتبه پایین تری نسبت به بعضی دیگر را نشان داد .تحقیق و پژوهش
در شناخت مسائل و نقاط قوت و ضعف کمک فراوانی می کند و تصمیم گیری را با توجه به شرایط مؤثرتر می
نماید .معین فرد( )1387بیان کرد که با توجه به فاصله قابل توجه بین وضعیت موجود و مطلوب در مولفه تحقیق و
پژوهش ،نشان دهنده نیاز به انجام تحقیقات و پژوهشهای بیشتر درباره شناخت بهتر این حوزه و اثرات آن میباشد.
نتایج تحقیقات سوارت و باب ( ،)2007وید ( ،)2006و گیبسون ( )1998یافتههای تحقیق در زمینه تحقیقات و
پژوهش و اهمیت آن در توسعه صنعت گردشگری ورزشی را تأیید میکنند .با هماهنگ کردن دو بخش تحقیق و
آموزش میتوان به نتایج بهتری در این رابطه دست یافت.
در این تحقیق بازاریابی به عنوان سومین مؤلفه پر اهمیت بدست آمد .بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای
مییابد ،زیرا اگر بازاریابی را فرایندی مدیریتی بدانیم ،تمام فعالیتهای برنامهریزی ،تهیﺔ محصوالت گردشگری و
جذب گردشگر نیازمند عملیات و فعالیتهای بازاریابی است .بازاریابی عبارت است از همﺔ فعالیتهای ارزیابی بازار و
نیازهای مشتریان آن بازار ،همراه با ارزیابی خدمات ،امکانات ،هزینههای حصول به هدف و تسهیالتی که رضایت
مشتریان را دربردارد(هنرور و همکاران .)1386 ،صدیق زراعتی ( )1384نیز در تحقیق خود فعالیت در زمینه بازاریابی
گردشگری ورزشی برای کسب درآمدهای مربوطه را یکی از راهکارهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی در کشور
معرفی کرده است .هنرور و همکاران()1386بیان نمودند که بازاریابی توریسم ورزشی برای کسب درآمد های مورد
نیاز اهمیت فراوانی دارد که برای جلب گردشگران ورزشی ،باید مواردی مانند تبلیغات ،بازاریابی امکانات و هتل ها
و بازاریابی محصوالت توریسم ورزشی مورد توجه قرار گیرد .معین فرد( )1387نیز گزارش کرد که بازاریابی در
وضعیت موجود بی اهمیت تلقی شده است اما در وضعیت مطلوب دارای اهمیت فراوانی است.
عامل مهم دیگر توسعه زیرساختها و امکانات است که در این تحقیق همراستا با بازاریابی مهم شمرده شده
است .ادبی فیروزجاه ( )1385مشکالت مربوط به زیر ساختها را یکی از مهم ترین مشکالت در توسعه صنعت
گردشگری ورزشی معرفی کرده است .معین فرد ( )1390اهمیت این عامل را در وضعیت موجود کم گزارش کرد اما
در وضعیت مطلوب ،آن را مهمترین مؤلفه گردشگری ورزشی دانست.
بطور کلی دستیابی به توسعه و گسترش در گردشگری ورزشی نیازمند یک برنامهریزی مدون و سرمایهگذاری
منطقی در این حیطه است .در این مسﺌله مؤلفههای متفاوتی دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت
و اولویت متفاوتی از دیگری هستند .در این پژوهش به بررسی اهمیت و اولویت مؤلفههای تأثیرگذار در توسعه
توریسم ورزشی پرداختیم .برنامهریزان و تصمیمگیران در این حیطه باید با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات گوناگون
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 مؤلفههای هشتگانه کلی در این تحقیق میتواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری.در این زمینه گام بردارند
 به نظر میرسد توجه سازمانهای دولتی وخصوصی به این مؤلفهها میتواند در توسعه گردشگری.ورزشی ایفا کند
.ورزشی راهگشا باشد
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