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 چکیده
         تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و ی ـ کشور ایران دارای سابقه فرهنگ

اندازهای طبیعی دارای پتانسیل باال برای جذب گردشگران داخلی و خارجی چشم
ها و استعدادهای گردشگری، هدف از پژوهش حاضر است. بر این اساس ارزش

موانع گردشگری ورزشی کشور در راستای دستیابی به  تعیین میزان اهمیت و اولویت
باشد. این پژوهش از لحاظ ریزی و مدیریت هدفمند صنعت گردشگری میرنامهب

ها و اطالعات، باشد. روش گردآوری دادهتحلیلی میـ  روش مطالعه توصیفی
نفر از کارشناسان ورزشی  28)نظرات  ای و میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامهکتابخانه

شاخص کلی 3شی کشور را در باشد که موانع گردشگری ورزو گردشگری کشور( می
زیر شاخص فرعی با استفاده از مدل  20گردشگری و زیر ساختی و  مدیریتی،

. مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است تاپسیس فازی و مدل تحلیل تشخیص،
محاسبه  87/0همچنین میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

که در حال حاضر موانع مدیریتی با وزن اد نتایج پژوهش نشان د شده است.
( در 0.496و اطالعاتی و ارتباطی با وزن ) (0.519) (، زیرساختی با وزن0.549)

تواند از موانع اساسی رسد وجود موانع ذکرشده میاند. به نظر میبندی قرارگرفتهرتبه
صل ای در جهت حل و فدر موفقیت صنعت گردشگری باشد که با اقدامات توسعه

 واقع شد. مؤثرکردن  موانع و مشکالت گردشگری کشور ایران  
 

 های کلیدیواژه
 فازی موانع، ورزش، گردشگری،

 
 

Abstract 

Iran has a rich history and cultural history of the 

landscape and the natural landscape has the potential to 

attract domestic and foreign tourists is high. The values 

and tourism potentials, the aim of this study was to 

examine the importance of sports tourism obstacles to 

achieve-is to plan and manage targeted tourism industry. 

This research method is descriptive-analytic. The 

method of collecting data and information, library and 

field-based questionnaire (28 comments Sport and 

tourism experts) that barriers to sport tourism in third 

overall index management, tourism and infrastructure, 

and 20 under the sub-index using TOPSIS and fuzzy 

discriminant analysis, the analysis put also the reliability 

is calculated using Cronbach's alpha coefficient 

87/0. The results showed that the current administrative 

barriers weight (0.549), infrastructure and weight 

(0.519) and tourism by weight (0.496) the highest to the 

lowest weight Drrtbhbndy Qrargrfthand. There seems to 

be a fundamental obstacle to the success of the tourism 

industry is claimed obstacles to development efforts in 

order to resolve the problems of tourism in Iran was 

effective. 
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 مقدمه
در عصر حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل 

ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری شدن به یکی از سریع
ترین ارکان اقتصادی جهان و اد درآمد ملی، از اصلیبرای ایج

 شودنیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می
(. در حقیقت گردشگری 1392 الدین افتخاری و همکاران،)رکن

اجتماعی بسیار مهم به حساب ـ  یکی از نیروهای اقتصادی
ژئوپلتیکی المللی اقتصادی و آید. ضمنًا دارای اهمیت بینمی

بسیار است که به طور جهانی فضاهای فرهنگی، اجتماعی و 
کند )موحد و جغرافیایی را برای توسعه هرچه بیشتر بازسازی می

همچنین کشورهای پیشرو در این بعد، در  (.1390 دولتشاه،
ای برای درآمدهای های اقتصادی، ساالنه سهم عمدهفعالیت

سازمان  .دهنداختصاص میناشی از ورود گردشگران را به خود 
تعداد آن  2020کند در سال بینی میپیش 1جهانی جهانگردی

 (. 2009 ،2میلیارد نفر خواهد رسید ) بیونگ و یوشیک 5/1به 
های صورت به معنای فعالیت گردشگری در فرهنگ لغت،

ها و دیگر کسانی است که برای آنان تدارکات گرفته توریست
گیرد فراهم یا تجارت صورت میمنظور تفریح الزم که به

اجتماعی را نیز  اقتصادی، تبادل فرهنگی، آورند. این مفهوم،می
 شود و این عناصر ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.می شامل

های تفریحی جزئی از گردشگری به بنابراین تفریح و فعالیت
های رسمی هایی که جنبهبدین معنا که فعالیت آید.شمار می

های یا جنبه های ویژهها و سرگرمیهمچون بازی ند،دار
کوهنوردی و  راهپیمایی، نیک،مانند پیک غیررسمی دارند،

از  غیررسمی بودن، نبودن اجبار، اختیاری بودن، ماهیگیری.
های روی طیب خاطر انجام دادن و رغبت کامل از ویژگی

 (.1387 پور،)مجتبوی و بهمن ها استگونه فعالیتاین
( گردشگری را بر مبنای نوع فعالیت به 1387) مهدی کاظمی

بندی کرده است: تفریحی، تجاری، فرهنگی، ترتیب زیر تقسیم
منظور مبادالت علمی، ورزشی، مذهبی، به بهداشتی،ی ـ سالمت

بر  تأکیدجنسی، ماجراجویانه، طبیعت گردی که در این پژوهش 
 گردشگری ورزشی است.

بدنی رقابتی و غیررقابتی که به فعالیت  گردشگری ورزش:
گیرد و دلیل یافته انجام میسازمانر یافته یا غیصورت سازمان

تندرستی و تمرین یا حتی  کسب سالمتی، انجام آن لذت بردن،
همچنین سفری است که  ارتقای سطح اجرا تا حد عالی است.

                                                                            
1. World Tourism Organization 

2. Byeong & Yoo-shik 

به دالیل غیرتجاری به صورت رسمی یا غیررسمی و بر پایه 
حضور در  تشویق ورزشکاران، ماشای ورزش،تفریح یا ت

 مدت یا تعریفبه صورت کوتاه رویدادهای ورزشی یا تفریحی،
گیرد )مجتبوی و شده در داخل یا خارج کشور صورت می

 (.1387 پور،بهمن
بازدیدکننده موقتی تعریف شده است  3از طرفی گردشگر ورزشی

ف اصلی ساعت در محل رویداد اقامت کند و هد 24که حداقل 
های حال جذابیتعین او شرکت در رویداد ورزشی است، در

(. 2011 ،4شی و کولهثانویه نیز ممکن است وجود داشته )لی
درصد از تمام سفرها را به خود  10تا  5جهانگردی ورزشی بین 

های ترین بخشعنوان یکی از سریعدهد و بهاختصاص می
 (.1388 همکاران،)اصفهانی و  گردشگری شناخته شده است

هدف اصلی گردشگری ورزشی در وهله اول جذب مردم از 
های ویژه، ورود اقصی نقاط دنیا به محلی خاص به خاطر جاذبه

ارز به کشور، معرفی فرهنگ و فولکور به خارجیان و حتی ایجاد 
باشد. در مرحله دوم کسب میزبانی یک رویداد مشاغل می

کسب اعتبار و هویت  ویژه جهانی، سوایبزرگ ورزشی به
ها و جهانی، سبب توسعه شهرها، احداث اماکن ورزشی، جاده

ها و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هتل
(. با توجه به جوان بودن کشور و 2002 ،5گردد )برازکشورها می

توسعه صنعت گردشگری در کشور از  باال بودن نرخ بیکاری،
های به عالوه ایران با پتانسیل ت.اهمیت باالیی برخوردار اس

های سیاحتی و فرهنگی بسیار و داشتن آب و طبیعی و جاذبه
سازی شرایطی هوای چهار فصل کشور مستعدی در آماده

تواند قطب های خارجی و داخلی میمطلوب برای گردشگری
مهمی در صنعت گردشگری به معنای عام و گردشگری ورزشی 

اما متأسفانه شرایط حاکی این  ،ددر معنای خاص به حساب آی
 اعتمادی برای درآمدزایی به شمار آیدمنبع نتوانسته منبع قابل

 (.1386 )شجاعی و نوری،
گردشگری ورزشی با توجه به همچنین با توجه به اهمیت جذب 

نیاز  اجتماعی و به واسطه سیاسی، فرهنگی، مزایای اقتصادی،
ریزی درست و عملی ضمن با برنامه روانی انسان،ـ  روحی
توان می گیری از استعداد شرایط و مناطق مختلف کشور،بهره

در پیشبرد اهداف گام برداشت و بستر مناسبی برای جذب 
وقت، همچنین از هدر دادن بودجه، آورد.گردشگران به وجود 

                                                                            
3. Sport tourist 

4. Lei & Cole 

5. Braz 
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 (.1388 )فیروزجاه و همکاران، رقابتی ایجاد کند
ها و قیقاتی در زمینه موانع گردشگری با شاخصتح

 های متعددی ارائه شده است. زیرشاخص
در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل  (1392) بیات و همکاران

اندرکاران ورزشی که بدین بر گردشگری از دیدگاه دست مؤثر
های اندرکار ورزش از هیاتمدیر و دست 120منظور تعداد 

ری و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و ورزشی، مدیران گردشگ
 های مذکور بودند انتخاب شدند،سازمان تأییدپرورش که مورد 

کافی نبودن زمان برای  عواملی مانند بدی آب و هوا،
ریزی سفر به دلیل عدم تبلیغات به موقع از سوی شهر برنامه

مشکالت فرهنگی فقدان تلقی مثبت نسبت به  میزبان،
 ردم و مسئولین و نامشخص بودن راهبرد،گردشگری در میان م

پایین بودن کیفیت و استاندارد  مشکالت سازمانی و کارگزاری،
توسعه  نبودن بسیاری از اماکن گردشگری را از موانع بازدارنده

 گردشگری عنوان کردند.
( در تحقیقی تحت عنوان نقش 1391) جاوید و همکاران
گردشگرى ورزشى  هاى نوین در بازاریابىاینترنت و رسانه

نقش  مهمترین دادند نشان تاییدى عاملى تحلیل از حاصل
ی ورزش گردشگرى بازاریابى در نوین هاىهرسان و اینترنت
ع مناب از ترسریع و مناسب گیری بهره» هاىبه گویه مربوط

ی گردشگر هاى بسته عامل در «و تبلیغاتی اطالعاتى مختلف
غ تبلی عامل در« ورزشیگردشگران  به هابهجاذ معرفی»و 

و  اینترنت و نقش ویژگى این باشد،مى گردشگرى هاىجاذبه
د مورد تاکی نیز دیگر تحقیقات از بسیارى در نوین هاىرسانه

 است. گرفته قرار
(  در تحقیقی با عنوان تحلیل نقاط 1391شجاعی و همکاران )

قدرت ضعف مشکالت گردشگری ورزشی استان که براساس 
نفر از مدیران اجرایی ورزش استان انجام شده است  89نظرات 

 گذاری خارجی و داخلی، ضعف در نظام حملمشکالت سرمایه
کمبود  ها و واحدهای اقامتی،نقل کشور، تغییر کاربری هتل و

عدم  خرید و سرگرمی، فقدان مراکز تفریحی، ات اقامتی،تأسیس
آموزشی مشکالت  ات اقامتی،تأسیسعرضه خدمات مناسب در 

در بخش  و تربیت نیروهای انسانی مناسب با مهارت زبانی باال
ها و گعدم فعالیت وبال گردشگری و مشکالت تبلیغاتی،

ها و همایش های گردشگری و عدم برگزاری سمینارها،سایت

های ورزشی مهمترین موانع در توسعه صنعت نمایشگاه
 گردشگری کشور برشمرده است.

( در تحقیقی تحت عنوان نقش 1391) جاوید و همکاران 
هاى نوین در بازاریابى گردشگرى ورزشى اینترنت و رسانه

نقش  مهمترین دادند نشان تاییدى عاملى تحلیل از حاصل
ی ورزش گردشگرى بازاریابى در نوین هاىرسانه و اینترنت
ع مناب از ترسریع و مناسب گیریبهره» هاىبه گویه مربوط

ی و گردشگر هاىبسته عامل در« یتبلیغاتو  اطالعاتى مختلف
غ  تبلی عامل در «گردشگران ورزشی به هاهبجاذ معرفی»

و  اینترنت و نقش ویژگى این باشد،مى گردشگرى هاىهجاذب
د مورد تاکی نیز دیگر تحقیقات از بسیارى در نوین هاىهرسان
 است. گرفته قرار

کردند که در ( در پژوهش خود بیان 2014) مروات و همکاران
ت. ها و ورزش ضروری اسعصر حاضر، تعامل نزدیک بین رسانه

هر دو تغدیه یکدیگر هستند؛ نیاز ورزش به تبلیغات برای 
شود، در حالی که تغدیه اکثریت جمعیت، توسط رسانه انجام می

های ، توسط فعالیتهای اخبار ورزشی ارائه شده قبالًرسانه
متشکل  و الکترونیکی، عمدتاًهای چاپی مختلف ورزشی، رسانه

ها ها، مجالت، پوشش تلویزیون، منابع ارشد رسانهاز روزنامه
و با  IT اما با انفجار فناورید. برای پراکندگی اطالعات بودن

ظهور اینترنت، افق رسانه به طور قابل توجهی گسترش یافته 
 .است

( در پژوهشی تحت 2014) به طوری که ترک فر و همکاران
شناسایی مشکالت توسعه گردشگری ورزشی )جمعیت عنوان 

نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی،  55مورد مطالعه شامل 
مدیران و کارشناسان گردشگری( موانع فرهنگی و اجتماعی در 
اولویت اول و مدیریت در اولویت دوم موانع توسعه گردشگری 

 در استان فارس قرار گفته است.
در تجزیه و تحلیل موانع توسعه ( 2012) اصالنی و همکاران

نفر  120صنعت گردشگری در استان خوزستان با جامعه آماری 
از کارشناسان تربیت بدنی و کارشناسان دفتر میراث فرهنگی و 

(، موانع 3.99) ترتیب موانع مدیریتی با وزنگردشگری به
( و موانع 1.75) موانع فرهنگی با وزن (،2.77) زیرساختی با وزن

 اند.( را برشمرده1.49) بی با وزنبازاریا
بر  مؤثر( در تحقیق خود که بررسی عوامل 2011) چیانکوزه

ه  بر توسع مؤثرتوسعه گردشگری ورزشی ایران بررسی عوامل 
گردشگری ایران پرداخته است مشکالت فرهنگی را مهمترین 

عنوان دومینمانع گردشگری ورزشی، مشکالت مدیریتی را به

  
 9    9999999 9999999 تبیین شاخصهای تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران در استفاده از روش AHP گروهی ... 

منابع و امکانات اقتصادی و مادی جلوگیری کرده و با توجه به 
اینکه ایران در بین ده کشور اول جهان از نظر جذابیت آنان قرار 
دارد میتواند در برابر کشورهای رقیب برای ایران یک مزیت 



 

عنوان سومین مشکالت گردشگری زیرساختی را به و مشکالت
 نام برده است.
در تحقیقی تحت عنوان نقش گردشگری  (2010) سلیمان زاده

مشکالت بخش گردشگری را در توسعه پایدار ایران یکی از 
منظور حل این مشکالت زیرساختی عنوان کرده است و به

گذاری بخش خصوصی و ایجاد یک مشکل جذب سرمایه
توسعه  گذاران،های سرمایهکار رقابتی، تشویق و محیط کسب

های دولتی را عنوان چارچوب قانونی مناسب و تقویت ظرفیت
ها بر لزوم همکاری شکرده است. همچنین در بسیاری از پژوه

های گردشگری بین مسئوالن کمیته برگزاری رویدادها و آژانس
 (.2001 و گرین،2003 )گیبسون، شده است تأکیددر رویدادها 

ها و نیز در ایران در میان آژانس با وجود اهمیت این موضوع،
های مرتبط در امر گردشگری همکاری و هماهنگی سازمان

 (.1386 مکاران،)هنرور و ه وجود ندارد
رسد امروزه توسعه و ارتقای گردشگری ورزشی به به نظر می

 خصوص در کشورهای در حال توسعه پذیرفتهطور وسیعی به
ها قرار گرفته است. همچنین به نظر شده و در دستور کار دولت

ها و استعدادهای گردشگری به همراه رسد، تعیین ارزشمی
نجر به توسعه درآمدهای تواند مریزی صحیح، میبرنامه

های گردشگری در اقتصادی گردد. در حقیقت منابع و جاذبه
ریزی و مدیریتی این صنعت از اهمیت های برنامهتمامی بخش

ها در یک های منابع و جاذبهباالیی است، به طوری که ویژگی
سازد. بنابراین با منطقه اساس توسعه گردشگری را مهیا می

تاریخی ی ـ ایران نیز دارای سابقه فرهنگ توجه به اینکه کشور
اندازهای طبیعی دارای پتانسیل غنی و برخوردار از مناظر و چشم

به  باال برای جذب گردشگران ورزشی داخلی و خارجی است.
دهد که گردشگری ها و ادبیات تحقیق نشان میعالوه پیشینه

ک ورزشی در کشور ما  در مقابل بعضی از کشورها که بیش از ی
دهه است که به این موضوع پرداخته اند موضوعی قابل تامل و 

ای است که ضروری است که به سرعت از منابع استفاده و تازه
 برداری قرار گیرند.مورد بهره

گیری از روش بدین منظور این مطالعه تالش دارد با بهره
AHP های گروهی، نظرات کارشناسی درخصوص شاخص

را ادغام نموده و از این طریق  موانع صنعت گردشگری ورزشی
های پیشنهادی را مشخص وزن و اهمیت هر کدام از شاخص

ها و متغیرهای پژوهش پس در راستای گردآوری شاخص نماید.
مطرح در خصوص موانع  هایاز بررسی ادبیات موضوع و نظریه

ها و متغیرهای پژوهش شگری به استخراج شاخصصنعت گرد

بر مبنای روش پیمایش مناسب و اطالعات الزم برای تحلیل 
های مورد نظر نهایی مبادرت شد. الزم به ذکر است که شاخص

بر موانع گردشگری گذاری تآثیرهای ها و مؤلفهدرخصوص حوزه
شده، در هیچگاه به صورتی که در این پژوهش تدوین ورزشی،

بندی ای دیگر ارائه نشده است. از این رو تدوین و طبقهطالعهم
امید  آید.آنها، بخش مهمی از فرآیند این مطالعه به شمار می

است که نتایج حاصل از تحقیق بتواند به جذب گردشگران 
راهنمای مدیران و  ورزشی و کاهش موانع مرتبط کمک کند و

نتایج تحقیق  اشد.های مفیدی بکارشناسان در تدوین استراتژی
سازمان  ها،فدرااسیون تواند در ادارات ورزش و جوانان،می

های موسسات و آژانس میراث فرهنگی و گردشگری،
ها و ادارت مرتبط با ها و کلیه سازمانگردشگری ورزشی، هتل

امور گردشگری ورزشی مورد استفاده قرار گیرد و سعی بر ارائه 
 ربوط به آن دارد.راهکارهایی برای کاهش موانع م

 

 شناسی پژوهشروش
عنوان یک مطالعه کاربردی از شیوه تحلیلی و پژوهش حاضر به

های موانع بندی شاخصتوصیفی برای تبیین و اولویت
ها و اطالعات مورد نیاز دادهگیرد. گردشگری ورزشی بهره می

آوری برای این پژوهش به دو صورت اسنادی و پیمایشی جمع
اسنادی از مجموعه مطالعات داخلی و خارجی شد. در روش 

ای و اینترنتی استفاده شده موجود در منابع مختلف کتابخانه
است. در این راستا تالش شد تا ضمن استفاده از منابع مکتوب 

های اطالعاتی بزرگ موجود در ها، از پایگاهموجود در کتابخانه
 د.فضای مجازی برای دسترسی به منابع استفاده شو

مچنین برخی از اطالعات اسنادی مورد نیاز این پژوهش از ه
طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، استانداری و شرکت 

در شیوه پیمایشی  مخابرات استان گلستان به دست آمد.
های دهی به شاخصهای پژوهش به جهت وزنآوری دادهجمع

پژوهش، جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و 
ریزی گردشگری و در زمینه مطالعات برنامه راننظصاحب

 باشد.می کارشناسان و متخصصین ورزشی
نفر از کارشناسان مرتبط به صورت  28در این ارتباط نظرات 

در این ارتباط اخذ شد.  1حضوری و در جلسات جداگانهاینترنتی، 
الزم بود تا کارشناسانی انتخاب شوند که هم در مسائل صنعت 

لذا پس از نظر باشند و هم در مسائل ورزشی.گردشگری صاحب

                                                                            
خود اختصاص داد، که در این ها بیش از یک ماه زمان به تهیه این پرسشنامه. 1

 مدت طی جلسات طوالنی نظرات هر کدام به صورت جداگانه اخذ شد.
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 سازند:متأثر می
 (حوزه گردشگری.3 ،(حوزه زیرساختی2 ،(حوزه مدیریتی1

روایی پرسشنامه مذکور بعد از اصالحات الزم و تطبیق 
 تأییداساتید  توسط متغیرهای تحقیق با اهداف پژوهش مذکور،

و میزان پایایی پرسشنامه  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
در نهایت پرسشنامه به صورت  محاسبه شده است. 87/0

 حضوری و اینترنتی تکمیل شده است. 
با توجه به فرایند انجام پژوهش و اهداف مدنظر سؤاالت 

 :توان مطرح کردچنین می پژوهش حاضر را این
های موانع صنعت گردشگری ورزشی ایران ها و مؤلفهحوزه. 1

 کدامند؟

اهمیت این ربط، وزن و یبراساس نظرات کارشناسان ذ. 2
 ها چگونه است؟ها و مؤلفهحوزه

 

 کار رفته در پژوهشه ساختار عملکردی تکنیک ب
فرایند رسیدن به یک قضاوت یا حل  2گیری گروهیتصمیم

گیری است که براساس ورودی و بازخورد یک مسئله تصمیم
در همین ارتباط از  .(2007 ،3)گوان کوان شودچند نفر انجام می

تر طرفی فناوری اطالعات و ارتباطات و دسترسی بیشتر و سریع
          های باالی به اطالعات، و از طرف دیگر هزینه

های گیریهای اشتباه، اهمیت توجه به تصمیمگیریتصمیم
نظرات کارشناسان  (.4)همان،  گروهی را دو چندان کرده است

های متفاوتی نسبت به اوی دیدگاهتواند حبه طور معمول می
های یک موضوع یکسان باشد. بنابراین از آنجا که دیدگاه

کارشناسان باهم متفاوت است، باید به صورت مناسبی به اهم 
)هاین  گیری قابل استفاده باشدادغام شود، تا برای تصمیم

                                                                            
های دهی به شاخصالزم به ذکر است که کارشناسان منتخب پژوهش برای وزن .1

نفر اساتید   8 سا و کارمندان اداره گردشگری و میراث فرهنگی،ؤنفر ر  8مورد نظر را 
نفر از کارمندان  6انشجویان دکترا گرشگری ورزشی، نفر از د 6مدیریت ورزشی، 

 دهند.دفاتر توریستی تشکیل می
2. Group decision making (GDM) 

3. Guangquan  

به صورت کلی نحوه انتخاب کارشناسان،  (.1999 ،4مون
نها و سرانجام ادغام قضاوت آنها مهمترین بندی نظرات آدرجه

بندی موضوعات مطرح در این خصوص است. به منظور جمع
های پژوهش ها و مؤلفهنظرات کارشناسی درخصوص حوزه

ای که با رویکرد مقایسه زوجی فراهم شده بود، در پرسشنامه
شده، نظرات  اختیار کارشناسان قرار داده شد و از آنها خواسته

درخصوص هر حوزه و مؤلفه بر مبنای ترجیح هر حوزه خود را 
یا مؤلفه بر حوزه یا مؤلفه دیگر مشخص نمایند. در این ارتباط 

( استفاده شده است. در 9تا  1)از  5از مقادیر ترجیحات ساعتی
گیرنده استفاده گروهی از نظرات دو یا چند تصمیم AHPمدل 

هندسی نظرات  توان میانگینگونه موارد میشود. در اینمی
عنوان ماتریس کارشناسان مختلف را به دست آورد و آن را به

 (. 1389)مؤمنی،  اصلی در نظر گرفت
های ساده مانند های مورد استفاده در این ارتباط از روشروش

تر نظیر های پیچیده( تا تکنیک1989 ،6)ویلر گیریمیانگین
های یا روش( و 1991 ،7)بونانا و اپوستوالکیس روش ادغام

 شودرا شامل می AHP ادغام مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی
گروهی  AHPدر این پژوهش از مدل  .(1999 )هاین مون،
بندی نظرات کارشناسی استفاده شده است. این برای جمع

ارائه گردید، امکان  1980تکنیک که توسط ساعتی در سال 
 کندراهم میفرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی ف

از این رو در این پژوهش به منظور تعیین  (.1387پور، )قدسی
ها، از ها و در نهایت تعیین وزن شاخصها و مؤلفهوزن حوزه

 این روش استفاده شده است.

 

 هایافته

گانه آگاهی، نگرش و مهارت و فعالیت های سهوزن حوزه .1 جدول

 از نظر کارشناسان

حوزه 

 مدیریتی

حوزه 

 زیرساختی

حوزه ارتباطی و  

 اطالعاتی

0.549 0.519 0.496 

                                                                            
4 . Hyun Moon 

 9تا  1باشد این روش از های شفاهی توسط توماس ال ساعتی می. مقادیر قضاوت5
 3)کمی مرجح(،  2یکسان(، )ترجیح با اهمیت  1تعیین شده است که عبارتند از: 

)کامالً مرجح(. در این  5)ترجیح با اهمیت خیلی قوی( و  4)ترجیح با اهمیت قوی(، 
 گیرد.می نیز ترجیحات میان فواصل را در بر 8و  6و  4و  2بین اعداد 

6. Wheler 

7. Bonano and Apostolakis 

1  تبیین شاخصهای تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران در استفاده از روش AHP گروهی ... 

شناسایی 28 کارشناس مرتبط1 نظرات آنها در قالب یک 
پرسشنامه اخذ شد. شایان ذکر است در این تحقیق از پرسشنامه 
استاندارد تحقیق محمدی )1388( استفاده شده است. همچنین 
در ضمن تکمیل پرسشنامه، نظرات آنها و بر مبنای ادبیات 
موضوع، تجربیات جهانی، مطالعات داخلی و نیز براساس 
مطالعهای که توسط محمدی )1385( در استان آذربایجان 
غربی انجام گرفت، موانع گردشگری را در سه حوزه از خود 



 

، حوزه مدیریتی در AHPبراساس نتایج بدست آمده از مدل 
رتبه دوم  و  حوزه ارتباطی و  رتبه اول، حوزه زیرساختی دارای 

 اطالعاتی در رده سوم اهمیت جای دارد.

های مربوط به هر کدام از در ادامه این مبحث، وزن مؤلفه
 )مدیریتی، زیرساختی و اطالعاتی و ارتباطی( گانههای سهحوزه

 از نظر کارشناسان بدست آمده است. 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
بین  ای در اقتصاد و تعامل فرهنگصنعت گردشگری نقش ویژه

دارد. گردشگری ورزشی از ترکیب گردشگری و ورزش  هاملت
پدید آمده است، اکنون برگزاری رویدادهای ورزشی یکی از 

ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران محسوب متداول
های تفریحی مرتبط با ورزش شود. رشد روزافزون مسافرتمی

و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است مردم حتی در 

(. مستندات 20021 م به ورزش عالقمند باشند )براز،مسافرت ه
هایی دهد گردشگری ورزشی یکی از بخشپژوهشی نشان می

ترین رشد را که در تمام دنیا در صنعت گردشگری بیش است
(. کشور ایران به 2011و لی شی و کوله ، 2002 ،2دارد )نیروتی

و فرد در جهان از نظر آب عنوان یکی از کشورهای منحصربه
های فرهنگی، باستانی، مذهبی، هوایی و همچنین، جذابیت

                                                                            
1. Braz 

2. Neirotti 

 AHPهای پژوهش با استفاده از روش ها و مؤلفهمحاسبه وزن نهایی حوزه .2جدول

رتبه
 

 S- +S 𝐶i موانع گردشگری ورزشی

 موانع مدیریتی

اول
 

 0.589 13.391 19.212 ورزشی در کشوری گردشگری ریزی صحیح، دقیق و علمی برای توسعهفقدان برنامه 1

 0.857 13.379 16.856 دیده در بخش گردشگری ورزشی کشورکمبود متخصصان و نیروی انسانی آموزش 2

 0.565 14.169 18.841 ها و نبود استراتژی روشن در مورد گردشگری ورزشی کشورها، رویهگذاریتفاوت در سیاست 3

 0.551 14.674 18.414 اندرکار در گردشگری ورزشیهای دستها و وزارتخانهسازمان فقدان  هماهنگی کافی بین 4

 0.540 14.998 17.996 گذاری )بخش دولتی و خصوصی(در بخش گردشگری ورزشیمشکالت موجود در سرمایه 5

 0.511 16.154 17.602 های مسئول در این حوزههای موازی و نامشخص بودن حدود وظایف بخشوجود سازمان 6

 0.510 16.059 16.683 فقدان کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری و گردشگری ورزشی 7

 0.549 14.741 17.943 میانگین کل هفت مانع

 زیرساختی موانع

دوم
 

 0.534 15.19 17.410 نبودن وجود امکانات و تأسیسات تفریحی ورزشی استاندارد و مطلوب در مناطق مستعد کشور 1

 0.527 15.380 17.116 کمبود تأسیسات اقامتی و هتل و مسافرخانه برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی 2

 0.517 15.194 17.410 ی امکانات و خدمات رفاهی مناسب به گردشگران به هنگام اقامتشانفقدان ارائه 3

 0.515 15.857 16.818 مدت اقامت گردشگران قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ویزا، گمرکات و 4

 0.510 16.027 16.707 ضعف فناوری و دانش نظری و علمی در بخش گردشگری ورزشی 5

 0.509 16.42 16.632 ونقل زمینی، هوایی و ریلی کشورضعف در سیستم حمل 6

 0.519 15.701 16.921 میانگین کل شش مانع

 اطالعاتی و ارتباطی موانع

سوم
 

 0.526 15.485 17.150  منفی و تبلیغات سوء در مورد کشور وجود دیدگاه 1

 0.518 15.668 16.854 تنگناهای ایدئولوژیک و عدم انطباق آن بافرهنگ گردشگران ورزشی 2

 0.505 16.158 16.482 های طبیعی و منابع موجود در کشورآشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مورد جاذبه 3

 0.504 16.163 16.443 رسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف با گردشگران ورزشیسیستم اطالع 4

 0.480 16.981 15.686 برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخی از مناطق کشور برای گردشگران 5

 0.477 15.380 17.116 های گردشگران ورزشیکمبود اطالعات در مورد نیازها و خواسته 6

 0.460 17.697 15.097 دیدگاه منفی و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در داخل کشور 7

 0.496 16.463 16.188 میانگین کل هفت مانع
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های باال برای تواند به مقصدی با ظرفیتدرمانی و طبیعی، می
ند در ها نشان دادیافته توسعه گردشگری ورزشی تبدیل شود.

در بخش بخش مشکالت مدیریتی به ترتیب اهمیت شامل: 
ریزی امهمشکالت مدیریتی به ترتیب اهمیت شامل: فقدان برن

ها، عدم گذاریصحیح کمبود متخصصان، تفاوت در سیاست
اندرکار، های دستها و وزارتخانههماهنگی کافی بین سازمان

های موازی و گذاری، وجود سازمانمشکالت موجود در سرمایه
نامشخص بودن، عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای 

مهمترین مانع ( 0.549) گردشگری و گردشگری ورزشی با وزن
گردشگری ورزشی در ایران محاسبه شده است که با نتایج 

چیان و ( و کوزه2012) های اصالنی و همکارانپژوهش
 2چالیپ و گرین( 20061( و )مدرسه ورزش2011) همکاران

( 1392) ( بیات و همکاران1386 هنرور و همکاران، (،2001)
 همخوانی دارد. (1375) ناصری

ای الزم است که برای اجرای هر نوع برنامه رسد کهبه نظر می
ساختارها و قوانین مرتبط در نظر  منابع مالی، نیروی انسانی،

بدنی و گردشگری بایستی با گرفته شوند. نهادهای تربیت
هماهنگی و ارتباط نهادهای دیگر بودجه مناسبی را در 

ی هااز سوی دیگر، مراکز تصمیم گیرنده در برنامهد. نظربگیرن
صنعت گردشگری ورزشی بایستی قوانینی را در این  وسعهت

ریزی و توسعه گردشگری همچنین برنامه راستا تنظیم کنند،
ها و تقاضاهای گردشگران است در این مستلزم شناسایی انگیزه

ریزی برای از بین بردن موانع گردشگری و راستا برنامه
دادن  ریزی جامع برای بازاریابی گردشگری ورزشی وبرنامه

تواند در آینده اطالعات بالقوه و راهنمایی برای گردشگران می
های امنیت شغلی و درآمد بیشتر و همچنین تنوع محیط

البته باید د. تفریحی و رزشی را برای منطقه و کشور فراهم آور
این صنعت  هریزی توسعبه این نکته نیز توجه شود که برنامه

ها ت گیرد و همیشه با روشباید مستمر و به طور فرآیندی صور
 .ای به روز شودالمللی و با نگاه منطقهو ابزارهای جهانی و بین

بکارگیری نیروی انسانی  طبیعی است که در کنار این موارد،
الزم به  سازند.پذیر میها را امکاناجرای برنامهمتخصص، 

یادآوری است که برای ایجاد چنین تحولی از نیروهای بخش 
دولتی و داوطلبانه استفاده شود تا اقدامی شایسته در  خصوصی،

 د.گردشگری ورزش کشور صورت پذیر توسعه

                                                                            
 Sport of school.1 

2. Chalip &Green  

موانع زیرساختی به ترتیب اهمیت شامل: عدم وجود امکانات و 
تأسیسات تفریحی ورزشی استاندارد، کمبود تأسیسات اقامتی، 
عدم ارائه امکانات و خدمات رفاهی مناسب، قوانین مختلف 

پاگیر، ضعف فناوری و دانش نظری و علمی در بخش دست و 
 نقل با وزن و گردشگری ورزشی، ضعف در سیستم حمل

عنوان دومین مانع گردشگری محسوب شده است ( به0.519)
( و 2007) (  کیم و همکاران2011) چیانهای کوزهکه با یافته

( 2012) ( اصالنی و همکاران2007) و همکاران 3ان جی
( 1392) ( بیات و همکاران1375) ( ناصری2010) زادهسلیمان

 همخوانی دارد. (2006( )مدرسه ورزش2007و همکاران ) 4کیم 
های سازمان کردن فعالیتبا این وجود نیاز فوری برای هماهنگ

گردشگری و ورزشی برای جلوگیری از اتالف سرمایه و منابع 
ی مشکالت در بخش که عمده شودامری احساس می

کیفیت  های ورزشی استاندارد و باعدم امکانات و سازه ی،زیربنای
های  ریزی و یکپارچگی برنامهبرنامه باشد.در مناطق مستعد می

تواند برای غلبه بر های کارشناسی شده میتوسعه زیرساخت
های زیرساختی موردنیاز گردشگران بسیاری از محدودیت

ی ورزش مناسب ناتامکا اگر بنابراین، ورزشی مثمر به ثمر باشد.
 معموالً مردم مشکل، چندان نه دسترسی صورت در شود، ایجاد

ز نی حاضر پژوهش نتیجه کنند کهنمی دریغ کردن ورزش از
 د.نمایمی تایید را موضوع این

ق مناط در ورزشی نیازسنجیه ب توانمی نیز عوامل دیگر از
 غالباً  که است معنی بدانع موضو ایند. نمو اشاره مختلف

ه عالق خاصی هایورزشا ی ورزش به مختلف مناطق اهالی
ر بسیا امری مسئوالن برایع موضو این درک و دهندمی نشان
ه توج با باید ورزشی تاسیساتش افزای که چرا است، حیاتی

ه ک ایمنطقه در مسئوالن اگرد. پذیر صورت مسأله این به ویژه
م اقدا دارند، خاصی ورزش به ناچیزیه عالق و شناخت آن مردم

ه ب چه اگر نمایند، ورزشی رشته آنت تجهیزا و فضا ایجاد به
د رومی باال محدوده در ورزشی فضاهایه سران آماری لحاظ
، جسمانی وضعیت در تغییری هیچ تنهاه ن حال این با ولی

ای هبودجه بلکه نشده، ایجاد شهروندانو غیره  روانی روحی،
ز ا نیز شود صرف مناسبتری جهات درت توانسیمه ک هنگفتی

 .است رفته بین
 موانع مربوط اطالعاتی و ارتباطی به ترتیب اهمیت شامل:

یتنگناهامنفی و تبلیغات سوء در مورد کشور،  دیدگاه
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4. Kim 

  تبیین شاخصهای تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران در استفاده از روش AHP گروهی ... 



 

 چیانباشند. کوزه( موانع گردشگری در ایران می0.496)ن وز
( احسانی و 1375) ( ناصری2012) (  اصالنی و همکاران2011)

( کیم و همکاران 1392) ( بیات و همکاران1389همکاران )
 ننتایج بیانگر آ همخوانی دارد. (2006( )مدرسه ورزش2007)

نقش زیادی برای کاش  شده،است که هر یک از عوامل بررسی
زیرا آنان نیز به تعدادی از این ، موانع گردشگری در ایران دارند

 اند.کردههای گردشگری ورزشی اشارهموانع و ضعف
  رسانی از طریق الزم به ذکر است بدون تبلیغات و اطالع

المللی، جاذبه جمعی و مؤسسات بیناطهای ارتبرسانه
گردشگری مناطق هر چقدر هم جذاب و شایسته گردشگری 
باشد، در صورت عدم آگاهی مسافران و گردشگران از وجود 
آنها، صنعت گردشگری ناموفق بوده و اقبال چندانی در این 

(. تبلیغات و بازاریابی 2002 ،1زمینه نخواهد داشت )کوزاک
ریزی باید با مطالعه و برنامهاست که می مقوله بسیار مهمی

گیرد. به عالوه، دقیق و توسط افراد متخصص و متبحر صورت 
شناسایی نوع گردشگران و مسافران هم مهم است و باید 

ها، سالیق و انتظارات، سن، هدف از براساس نیازها، خواسته
های اعتقادی آنها اندیشید و با مسافرت، فرهنگ و گرایش

بر روی این موارد میزان اثربخشی تبلیغات را افزایش تمرکز 
 داد.

بطور کلی  با توجه به نزدیک بودن وزن هر سه عامل هر یک 
سزایی برای کاهش موانع شده نقش بهاز عوامل بررسی

گردشگری در ایران دارند. الزم به ذکر است بدون تبلیغات و 
مؤسسات های ارتباط جمعی و رسانی از طریق رسانهاطالع

المللی، جاذبه گردشگری مناطق هر چقدر هم جذاب و بین
شایسته گردشگری باشد، در صورت عدم آگاهی مسافران و 
گردشگران از وجود آنها، صنعت گردشگری ناموفق بوده و اقبال 

 .چندانی در این زمینه نخواهد داشت
باید با تبلیغات و بازاریابی مقوله بسیار مهمی است که می

ریزی دقیق و توسط افراد متخصص و متبحر و برنامه مطالعه
عالوه، شناسایی نوع گردشگران و مسافران هم گیرد. بهصورت 

                                                                            
1. Kozak 

ها، سالیق و انتظارات، مهم است و باید براساس نیازها، خواسته
های اعتقادی آنها سن، هدف از مسافرت، فرهنگ و گرایش

ربخشی تبلیغات اندیشید و با تمرکز بر روی این موارد میزان اث
 را افزایش داد. 

 راهکارهای پیشنهادی برای بهبود گردشگری ورزشیدر ادامه  
 ارائه شده است:

 معرفی صنعت گردشگری و گردشگری ورزشی به مردم •

شده در   یک ساختار قوی و مرزهای کامالً تعریف •

 صنعت گردشگری 

همکاری و نگرش مناسب به رفتار رقابتی در صنعت  •

 شیگردشگری ورز

)میزان  تهیه بانک اطالعاتی در مورد مسائل گردشگری •

روند جذب گردشگر و  درآمد حاصله، ورود و خروج گردشگر،

 (.غیره

های موردنیاز برای یابی مناسب برای احداث مکانمکان •

 های سازگار با شرایط اقلیمی و طبیعیورزش

 های شاخص در کشورشناسایی و ارزشیابی ورزش •

های کشورهایی با صنعت ات و سیاستاستفاده از تجربی •

 گردشگری باال

آموزش و تعلیم متخصصان و کارشناسان مربوط به این  •

 صنعت

 آنالیز فواید اقتصادی و فرهنگی گردشگران ورزشی •

برنامه جهت رفع تصورات نادرست و غیرواقع در مورد  •

 کشور ایران

های رهبری قوی و توانایی هماهنگی ارائه مهارت •

های مختلف صنعت نی و غیرانسانی در بخشنیروهای انسا

 گردشگری ورزشی

استفاده از راهبردهای بازاریابی ورزشی در گسترش   •

 گردشگری ورزشی

ایجاد امکانات و بهبود  اقامتی و رفاهی در مکان  •

 کننده گردشگرانبرگزاری رویدادهای جلب

وژهرشده در این پهای مهم شناساییدر نظر گرفتن مؤلفه •
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ایدئولوژیک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران ورزشی، 
آشنایی کم و ناکافی گردشگران ورزشی در مورد جاذبههای 
طبیعی، سیستم اطالعرسانی ناقص و روابط عمومی ضعیف، 
برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت، کمبود اطالعات 
در مورد نیازها و خواستههای گردشگران ورزشی، دیدگاه منفی 
و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در داخل کشور با 
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