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رتبه بندی مولفه هاي تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگري ورزشي بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی 
)ssecorP yhcrareiH lacitylanA(PHA

کریم زهره وندیان1، محمد احسانی2 و طهماسب شیروانی3 فاطمه بهمنی4
1و3و4 دانشجوی دکتری بازاریابی ورزشی دانشگاه تربیت ودرس

2. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

)elytS noitceS( مقدمه
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 درک 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 )زیتونلی و همكاران، 0931(. وستر بک و همكاران1 )1002( مولفه هاي مهم در کسب 
موفقیت در برگزاري گردشگري ورزشي رویدادها را توانایي سازماندهي رویدادها، حمایت هاي سیاسي، زیر ساخت ها، 
اماکن و تأسیسات، و بازاریابي مي دانند. ادبي فیروز جاه )5831( در پژوهشی به این نتیجه رسید که از نظر کارشناسان 
مشكالت فرهنگي، مشكالت  مدیریتي و  مشكالت مربوط به زیر ساخت ها  مهم ترین مشكل در بخش گردشگري 
ورزشي کشور است. معین فرد و همكاران )0931( بیان کرد که مهمترین مولفه در وضعیت موجود فرهنگ سازی و 
ایجاد انگیزش است اما در وضعیت مطلوب مهمترین عامل زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات هستند. دري وجاگو2 
)5002( در تحقیق خود مشكل اصلي مدیریت گردشگري ورزشي را در اکثر کشورها جدا بودن و مدیریت مجزاي دو 
حوزه گردشگري و ورزش مي دانند.کاستا و چلیپ3 )7002( دریافتند که در صورت فقدان یک استراتژي بازاریابي 
هماهنگ، گردشگران ورزشي یک بازار کم بازده و کم رونق دارند. همچنین بیان کردند که برنامه ریزي و هماهنگي 
براي توسعه گردشگري ورزشي ضروری است. وید4 )6002( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که عدم درک نقش 
ها و محدوده وظایف در سازمان ها و همچنین عدم درک نقش تأثیر گذاري که آن ها مي توانند بر سایر سازمان 
ها داشته باشند نیز مورد تأیید قرار گرفته شده است. هنرور و همكاران )6831( در تأکید بر آثار توسعة گردشگري 
ورزشي توجه به عامل فرهنگ را به عنوان عامل قوي در جذب گردشگران ورزشي و شناساندن ویژگي هاي فرهنگي 
و باستاني کشور به گردشگران ورزشي از طریق فعالیت هاي بازاریابي مورد توجه قرار داده است. باللی و همكاران 
)1931( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح، عدم حمایت مسؤالن از سرمایه 
گذاری ها، عدم توجه مسؤالن به جاذبه ها و توانمندی ها و قابلیت های استان، پایین بودن سطح دانش فرهنگی و 
اطالعات عمومی گردشگری، کمبود نیروی انسانی، ناکافی بودن تأسیسات و امكانات و زیرساختها، کمبود پژوهش 

های علمی از مهمترین موانع توسعه توریسم ورزشی است.
با 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 تأثیر گذار در توسعه 
توریسم ورزشی است. شناخت اهمیت هر عامل باعث سرمایه گذاری مدون تر و بهتری در هر حیطه می شود. لذا در 
این تحقیق، به دنبال رتبه بندی مؤلفه های 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 گردشگري و ورزش 

قرار گرفته و موجب راهگشایي هر چند اندک را براي آنان در توسعه این حوزه فراهم نماید.
1  West Beck & et al
2 Dery  & Jago
3 Casta & Chalip
4  Weed
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روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفي- پیمایشي و نوع تحقیق کاربردی است. اطالعات با مطالعه کتب، پایان نامه 
ها، مقاالت و نشریات، و مدارک و اسناد موجود جمع آوری شد. مولفه هاي متعدد فراوانی که  بر توسعه صنعت 
با  با مشورت  ادبیات و پیشینه تحقیق و  با توجه به  گردشگري ورزشي تأثیر گذار بودند تعیین شدند و در نهایت 
متخصصان امر 8 مورد از مهمترین آنها برای تدوین پرسشنامه صورت ماتریس زوجی مشخص شد. پرشسنامه برای 
مقایسه زوجی در اختیار خبرگان شامل 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 5 نفر از اساتید گردشگری و 5 نفر از 
مدیران سازمان گردشگری قرار گرفت که تعداد 21 مورد عودت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت 
وزندهي معیارها از مدل تحلیل سلسله مراتبي)PHA( در نرمافزار eciohc trepxE  استفاده گردید. در نهایت برای رسم 

نمودار از نرم افزار lecxE استفاده شد.
نتایج تحقیق

انتخاب مؤلفه ها: بعد از برسی و مطالعه کتب، مقاالت و ادبیات و پیشینه موجود در این زمینه و با مشاوره با 
بودند شامل حمایت هاي  مؤثر  توسعه گردشگري ورزشي کشور  در  ای که  گانه  مولفه هاي هشت  امر  متخصصان 
سیاسي و قانوني ، فرهنگ سازي و ایجاد انگیزش ، شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها ، بازاریابي در گردشگری، زیر 
ساخت ها، اماکن و تأسیسات و تجهیزات ، تحقیق و پژوهش، آموزش و تعلیم نیروي انساني ، مدیریت و برنامه ریزی 
و هماهنگی مشخص شد. پس از جمع آوري 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 جهت 
وزندهي به مؤلفه ها از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبي)PHA( در نرمافزار eciohc trepxE  وارد شد. در مرحله 
بعد برای وزن دهی به مؤلفه ها و تعیین اهمیت هر کدام از نرم افزار eciohc trepxE استفاده شد که نتایج به صورت 

زیر ثبت شد. 
نمودار مربوط به ورزن مؤلفه ها

نتایج نشان می دهد که در بین مؤلفه های تأثیر گذار بر توریسم ورزشی حمایت های سیاسی و قانونی) با وزن 
با وزن  بازاریابی)  با وزن 391.0(،  به ترتیب مؤلفه های مدیریت و هماهنگی)  بیشترین اهمیت را دارد و   )693.0
311.0(، زیر ساختها و اماکن) با وزن 111.0(، شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها) با وزن 150.0(، تحقیقات و پژوهش 
) با وزن 940.0(، فرهنگ سازی) با وزن 440.0( و آموزش) با وزن 440.0( دارای رتبه های بعدی اهمیت در توسعه 

توریسم ورزشی هستند.
بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد که مهمترین عامل در توسعه صنعت گردشگری، حمایت های سیاسی و قانونی است. بدیهي است 
حمایت هاي سیاسي، تصویب و تفسیر و اصالح بعضی قوانین در سطح ملی و بین المللی نظیر تسهیل صدور مجوز 
و ارتباطات بانكی، قوانین مربوط به سرمایه گذاری ها، و پوشش گردشگران خارجی می توان این بخش را توسعه 
بخشید. نتایج تحقیق با نتایج وست بک و همكاران )2001(. معین فرد و همكاران (1390(، وید )2006( همسو بود. 
داد، که معین فرد  برنامه ریزی نشان  اهمیت را مدیریت و هماهنگی و  از نظر  اولویت دوم  نتایج تحقیق همچنین 
(1390( این مؤلفه را در رتبه چهارم بعد از شناخت قابلیت ها و فرهنگ سازی می داند. ادبي فیروزجاه )1385(، 
دري و جاگو )2005(  استفاده از روش ها و استراتژی های مناسب مدیریتی و ایجاد اهداف مناسب را براي توسعه 
گردشگري کشور ضروري دانستند. در این تحقیق بازاریابی به عنوان سومین مؤلفه پر اهمیت بدست آمد، که با نتایج 
هنرور و همكاران)1386( و معین فرد)1390( همراستا بود. عامل مهم دیگر توسعه زیرساختها و امكانات است. ادبي 
فیروزجاه )1385( مشكالت مربوط به زیر ساخت ها را یكي از مهم ترین مشكالت در توسعه صنعت گردشگري 
ورزشي معرفي کرده است. معین فرد )1390( اهمیت این عامل را در وضعیت موجود کم گزارش کرد اما در وضعیت 

مطلوب، آن را مهمترین مؤلفه گردشگری ورزشی دانست.
نتایج تحقیق حاکی از اهمیت کمتر آموزش و تعلیم نیروی انسانی و فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش، شناخت 
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قابلیت ها و ظرفیت ها، تحقیق و پژوهش در بین مؤلفه ها است. نتایج تحقیق تا حدود زیادی با نتایج معین فرد 
)1390(، وستر بک و همكاران )2001(، وید )2006( همراستا است. نتایج پژوهش ادبي فیروز جاه )1385( با این 
نتایج همراستا نیست. کاستا و چلیپ)2005( به اهمیت نقش فرهنگ و سازمان هاي فرهنگي و تغییر و تطابق در توسعه 
گردشگري ورزشي اشاره کردند.. وید )2006(، بیان کرد با هماهنگ کردن دو بخش تحقیق و آموزش می توان به 
نتایج بهتری در این رابطه دست یافت. بطور کلی دستیابي به توسعه و گسترش در گردشگري ورزشي نیازمند یک 
برنامه ریزی مدون و سرمایه گذاری منطقی در این حیطه است. در این مسئله مؤلفه های 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 
مؤلفه های تؤثیر گذار در توسعه توریسم ورزشی پرداختیم. برنامه ریزان و تصمیم گیران در این حیطه باید با در نظر 
گرفتن نتایج تحقیقات گوناگون بباید در این زمینه گام بردارند. مؤلفه های هشت گانه کلی 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.
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