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  شناسایی و رتبه بندي موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران

  

  1صدیقه اسالمی

  2جمشید همتی 

  3ابراهیم زرینی

  

  

٢٦/٥/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
١٩/٦/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

روش کـه بـه    بودموانع ورود گردشگران ورزشی به کشور ایران شناسایی و رتبه بندي  ،پژوهش هدف از انجام

رشناسـان حـوزه اشـتغال و    محققـان و کا کلیـه  جامعه آمـاري ایـن تحقیـق شـامل      . اجرا شد میدانی -توصیفی

شـد و بـا   نفـر در نظـر گرفتـه     500نفر و کارشناسـان   450حجم تقریبی جامعه آماري محققان . گردشگري بود

پرسشنامه  ،گیري اندازه ابزار. گردیدبه روش تصادفی انتخاب  نمونهنفر  274تعداد  ،کوکرانQ استفاده از فرمول 

روایی صوري آن تایید و با تحلیل عـاملی اکتشـافی، عوامـل     ،که با استفاده از نظر کارشناسان محقق ساخته بود

ضریب آلفـاي کرونبـاخ نیـز    . اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي مورد تایید قرار گرفتند

از آزمـون   محققانجهت رتبه بندي موانع از آزمون فریدمن و براي مقایسه نظر کارشناسان و . محاسبه شد 90/0

کمبـود امکانـات زیـر بنـایی رتبـه اول، عـدم        ،نتایج نشان داد که از بین موانع موجود. نی استفاده شدیو من ویت

فعالیت شرکت هاي بین المللی در گردشگري ورزشی رتبه دوم و ضعف تبلیغات و عدم بازاریـابی مناسـب در   

مـانع موجـود،    17 میـان  همچنـین نتـایج حـاکی از ایـن بـود کـه از      . دنسایر کشورها رتیه سوم را دارا می باشـ 

 9میـزان اهمیـت    بـا عامل توافق نظر داشتند و اختالف نظر آنهـا   8کارشناسان و محققان بر روي میزان اهمیت 

بنابراین براي توسعه گردشگري ورزشی و استفاده ملی از عواید آن در ابتدا باید . عامل به لحاظ آماري تایید شد
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رداشت و در این جهت اقدامات اولیه، فراهم نمـودن زیـر سـاخت هـا و     موانع ورود گردشگران را از پیش راه ب

  .امکانات زیربنایی می باشد

  ایران و ، گردشگران ورزشیرتبه بندي، موانع :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 گردشگري ویژه به خدماتی هاي بخش در ارزشمند تجاري هاي فرصت از گیري بهره سده یکم، و بیست قرن

 فراتر صنعت بخش مالی گردش از سده این در جهان گردشگري صنعت مالی گردش که شود می گفته .است

 کشورهایی دستیابی فرایند، این در. رسید خواهد دالر تریلیون 2 به کم دست آینده سال چند طی و رفت خواهد

 ساالنه صنعت، این مالی گردش ارزش درصد یک به هستند برخوردار گردشگري وسیع هاي جاذبه از که

 توجه قابل رقم این ایران، اقتصاد نظیر اقتصادهایی براي که کرد خواهد ایجاد دالر میلیارد 20 حدود درآمدي

 چنین به دستیابی براي ،این وجود با .دهد قرار تأثیر تحت را اقتصادي هاي فعالیت تمامی تواند می و است

 سخت هاي زمینه در مناسب هاي گذاري سرمایه وانجام شود  جامعی ریزي برنامه باید حصولی قابل درآمد

  .)8: 1387نوبخت و پیروز، (پذیرد صورت صنعت این افزاري نرم و افزاري

که از جمله اثرات آن در تولید ناخالص  یندهاي گوناگونی را ایجاد می کندفرآ ،جهانگردي از لحاظ اقتصادي

بنابراین می توان گفت که جهانگردي عامل مهمی در  .ملی و بکارگیري بخش هاي مختلف اقتصادي است

جاد کند یرا در یک منطقه جهانگردي ازیادي جهت توسعه اقتصادي است که می تواند مزایاي اقتصادي 

  .)45: 1390موسایی، (

اقتصاد، باال بردن شاخص هاي توسعه انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن و  تنوع بخشی ،از سوي دیگر

آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه کالن شهرها، مهاجرت روستایی، افزایش بهره وري و کارآمدي 

ز نیروي انسانی، اشتغالزایی، تعامل فرهنگ ها و گفتمان ها، حفظ محیط زیست و درمجموع توسعه پایدار ا

بروست و هر کشور در هر سطحی از توسعه در تکاپوي یافتن  دغدغه هایی است که جهان امروز با آن رو

کشورهایی که به متنوع سازي اقتصاد روي آورده اند و می خواهند خود  ،در این میان. پاسخ این دغدغه هاست

راه هاي متداول یا خلق راه ها و روش ند که در این راستا به شناخت ا را از اقتصاد تک پایه اي برهانند، برآن

، توسه صنعت گردشگري است که اغلب کشور ها به ویژه کشورهایی یکی از این راه ها. دید بپردازندهایی ج

که به لحاظ موقعیت مکانی، از مزیت برخوردارند، آن را در برنامه هاي توسعه ملی خود گنجانیده اند تا از این 

  ).73: 1388میرزایی، (ند شتاب بخشندرهگذر بتوانند به این فرای
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که هرچند  را آشکار می سازداین واقعیت  ،نیم نگاهی به روند گردشگري پایدار و آمار مربوط به آن در ایران

کشور برتر دنیا قرار گرفته و حتی از نظر جاذبه هاي  9کشور ایران از نظر ابنیه و آثار تاریخی در میان 

که ارتباط مستقیم به ورود  - برتر دنیا می باشد، اما از نظر درآمد کسب شدهکشور  10نیز بین  اکوتوریست

: 1387طیبی و همکاران، (را به خود اختصاص نداده است 92جایگاهی بهتر از رتبه  - گردشگر به کشور دارد

در باره وضعیت صنعت گردشگري در بین  2019حتی پیش بینی سازمان جهانی گردشگري براي سال ). 67

، نسبت به اقتصاد جهانی 28ایران از نظر اندازه در رتبه  ده، حکایت از این واقعیت دارد کهشور بررسی شک 181

  ).12:  1388نورآقایی، (که نشانگر رشد منفی است قرار خواهد گرفت 100رشد در رتبه و از لحاظ  99در رتبه 

اثر مثبت و معناداري  ،ردشگران خارجیتعداد ورود گ بیان می دارند کهدر مقاله اي ) 1392(جعفري و صمیمی 

ه اقتصادي و توسعه این صنعت جهت دستیابی به اهداف توسع ،رو از این .کشورها داردبر توسعه انسانی 

   ).16: 1392جعفري و صمیمی، (نظر می رسده ضروري بانسانی براي هر کشوري 

به بررسی عوامل موثر برتوسعه گردشگري ورزشی در ایران با تاکید در مقاله اي ) 2011(کوزه چیان و همکاران

مهمترین مسئله و مشکل گردشگري  ،طبیعی ورزشی پرداختند و بیان کردند که مشکالت فرهنگیبر جاذبه هاي 

سومین مانع توسعه  ،دومین مشکل مهم و مشکالت زیربنایی و زیرساختی ،مشکالت مدیریتی .ورزشی است

و هم در  می کاهداین موانع هم از جذابیت هاي گردشگري ورزشی . در ایران می باشد گردشگري ورزشی

به همین منظور و با توجه به ). 220: 2011کوزه چیان و همکاران، (ایجاد  می کند محدودیت جذب گردشگر

لمللی، دستیابی  به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین ا وم تقویت و توسعه صنعت گردشگري برايلز

. بخش هاي مختلف این صنعت را شناسایی کرد و به بخش هاي پر اهمیت تر توجه ویِژه اي مبذول داشت دبای

صنعت گردشگري را دارد،  یکی از این بخش هاي مهم و پر اهمیت که قابلیت تبدیل به امر فرابخشی در

  ).58: 1387محرم زاده و قیامی راد، (می شود نام برده "گردشگري ورزشی"که از آن به عنوان  ورزش است

کلید عظیم میزبانی حادثه اي بزرگ مثل رقابت هاي المپیک یا جام جهانی است و این  ،گردشگري ورزشی

  ).107: 2010سونگ، (موضوع صرف بیلیون ها دالر را با جذب گردشگران به دنبال دارد

درصد تولید ناخالص داخلی را تولید  6تا 4کامل بین وعه مگردشگري به عنوان یک مج ،در کشورهاي صنعتی

اگرچه اندازه گیري  .درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود 2تا  1می کند و گردشگري ورزشی بین 
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درصد  10گري ورزشی حدود رشد صنعت گردش این ورزش و گردشگري در کل جهان مشکل است، با وجود

  ).230: 2005 ،کزاك(ورد شده استدر سال برآ

نشان داد که  2007نتایج گزارشات مربوط به آثار اقتصادي گردشگري ورزشی و فرهنگی کانادا در سال 

لی، و تولید ناخالص داخ دمهمی می باش گردشگري ورزشی و فرهنگی داراي اثرات اقتصادي معنی دار و

  ).2007من گردشگري ورزشی کانادا، انج(درآمد، اشتغالزایی و مالیات را به طور معنی داري افزایش داده است

 .رابطه مستقیم دارد ،فواید و اثرات اقتصادي گردشگري با تعداد گردشگري که به کشور میزبان مسافرت می کند

در تحقیقی به بررسی عوامل موثر برمسافرت گردشگران با توجه به )2005(در همین زمینه کزاك و همکاران 

امکانات اقامتی، آب و هوا، سطح قیمت ها، محل  نتایج تحقیق آنها نشان داد. ختندملیت و مقصد آنها پردا

گردشگران انگلیسی براي رفتن به مالت و  سفر ، مهمترین دالیلجغرافیایی مقصد و دسترسی به دریا و ساحل

  . )222: 2005کزاك و همکاران، (بودترکیه 

محدودیت هاي مسافرت کنندگان در قالب  در تحقیقی به بررسی دالیل، انگیزه ها و) 2005(یاموگوشی 

وي به این نتیجه رسید که در هر مطالعه اي که به منظور برنامه ریزي و توسعه . گردشگران ورزشی پرداخت

که  یدالیل، جذابیت ها و موانع دبرنامه ریزي گردشگري ورزشی در شهر یا کشور مقصد انجام می گیرد، بای

  .)35: 2005یاماگوشی، (شوند براي گردشگران مهم است، شناسایی

در تحقیقی موانع اصلی توسعه گردشگري ورزشی استان خوزستان را موانع ) 2012(اصالنی و همکاران 

و بازار یابی و تبلیغات معرفی کرده اند که همین موانع منجر به عدم ورود مدیریتی، زیر ساختی، فرهنگی 

  .)228: اصالنی و همکاران(استان می شود این گردشگران یا کاهش جذب گردشگر ورزشی به

بیان و است به بررسی موانع توسعه گردشگري ورزشی در استان آذربایجان شرقی پرداخته ) 2014(خانزادي 

اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادي و سیاسی  - هاي زیر ساختی، مدیریتی، فرهنگی موانع و محدودیت می کند که

گري استان آذربایجان شرقی موثر بوده اند و منجر به محدودیت جذب به طور معنی داري بر توسعه گردش

  .  )284: 2014خانزادي و همکاران، (گردشگر شده اند

قابل بررسی ... موانع ورود گردشگر به ایران در بسیاري از حوزه هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و 

یاست هاي نامناسب اقتصادي، افزایش نرخ ، ساز سرمایه گذاري در صنعت گردشگريعدم حمایت . است
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همه از مواردي هستند که منجر به ناکافی بودن زیر ساخت هاي الزم براي خذب ... مالیات، عوارض، بیمه و 

  ).169: 1388محسنی، (گردشگر می شود

 حدود در درآمدي با وهزار نفر در سال  900 دودح  ایران، در گردشگر جذب بیشترین که است حالی در امر این

  .)8، 1388  اعتماد، روزنامه( باشد می دالر میلیون 450

خانم ها که در بدو ورود براي  در ورود جهانگردان می شود به خصوص ل مذهبی موجبات مشروط سازيئمسا

به وجود می آورد این ضوابط و قواعد، قیودي را براي گردشگران  .را رعایت کنندباید از نظر حجاب ضوابطی 

  ). 45: 1391موسایی و همکاران، (جهانگردان کمتر جذب سفر به ایران شوند گردد که سبب می و

کشور ایران و ، اطالع رسانی و تبلیغات درباره یکی دیگر از مهمترین عوامل جذب گردشگر از سایر کشورها

شگري که با صنعت گرد که متاسفانه سازمان ها و نهاد هاي درگیر انات و جاذبه هاي گردشگري آن استامک

 ،از سوي دیگر. متولیان این صنعت هستند، در این خصوص فعالیتی ندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند

 از باعث تغییر مسیر بسیاري منفی توسط رسانه هاي بین المللی کشورهاي غربی با ایجاد جنگ روانی و تبلیغات

  ).8: 1388اژدري، ( گردشگران خارجی از مقصد ایران شده اند

 ییک. مباحثی که تاکنون مطرح شد مربوط به موضوعات مشترك بین گردشگري و گردشگري ورزشی می باشد

       میزبانی رویدادهاي بزرگ و بین المللیاخذ  به کشور،  جذب گردشگر ورزشیبراي  از موضوعات مهم

از آنجایی که . شود به کشور می) گردشگر ورزشی(می باشد که باعث ورود ورزشکاران و تماشاچیان زیادي 

کشور ایران در مجامع بین المللی در عرصه ورزش کرسی هاي بسیار کمی دارد، براي اخذ میزبانی از حمایت 

  ). 192: 1393اسالمی، (کمتري برخوردار است

به طور کلی به دلیل ضعف فعالیت هاي جهانگردي، تحقیق و مطالعه در این زمینه نیز با رکود و محدودیت 

از خود تحقیق در زمینه جهانگردي  به چندانیموسسات تحقیقاتی دانشگاه ها، گرایش . ي روبروستهاي زیاد

ع طرح جام"، در کنار آن طرح هاي موردي و منطقه اي زیاد در سال هاي قبل از انقالب. نشان نمی دهند

از آنجایی که شرایط  اما ،  .ل براي دولت ایران تهیه شده بودویست کنسجهانگردي کشور توسط مشاوران تور

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  الزم براي تهیه این طرح ها، پیش فرض هاي حاکم بر زمان خود را تعیین و 

 ).4: 1379وطن خواه، (دیکته کرده بودند، متاسفانه هیچکدام از آنها براي شرایط امروز قابل استفاده نیستند
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به ک به بهبود وضعیت جهانگردي کشور بسیار ضروري بنابراین انجام تحقیقات تخصصی و علمی جهت کم

  .می رسد نظر

 به ) طبیعی و مذهبی ،تاریخی( گردشگري مختلف هاي جاذبه وجود برخورداري از با ایران اسالمی جمهوري

 جهان گردشگري بازار در مناسب یسهم به است نتوانسته هنوز بخش، این در مؤثر هاي سیاست اتخاذ عدم دلیل

 توسعه با تواند می که کشور اجتماعی – اقتصادي معضالت از بسیاري تا است شده سبب امر این و یابد دست

از آنجا که اولین گام  در استفاده از عواید و فواید گردشگري . بماند پابرجا همچنان گردد، مرتفع گردشگري

با تاکید بر  به کشور گردشگرورود  بر مترتب اساسی هاي چالش برشمردن ورود گردشگر به کشور است، ضمن

با . شود می پرداخته ي جهت تسهیل ورود گردشگر به کشور کابرد یپیشنهاد هایارائه به  گردشگر ورزشی،

ع گردشگري و جهانگردي سازگار با انوا و این موضوع که یکی از ور ایرانتوجه به ویژگی هاي فرهنگی کش

زیادي فاصله  شگري ورزشی است که می تواند تا حدودفرهنگ ایران گردشگري ورزشی می باشد و این گرد

  :دریابد نماید، محقق به دنبال آن است کهگرفتن کشور از جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی را جبران 

  ند؟ ا کدام موانع اصلی ورود گردشگر ورزشی به ایران 

  فچگونه استموانع اصلی ورود گردشگر ورزشی به ایران اولویت بندي 

  در این زمینه چیست؟ نظر محققان و کارشناسان  

  روش شناسی پژوهش

 که بود کاربردي ،پیمایشی و از لحاظ هدف -با توجه به موضوع تحقیق، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

که حداقل یک کتاب یا دو  این تحقیق شامل کلیه افرادي بود جامعه آماري. در آمد اجرا به به صورت میدانی

مقاله علمی پژوهشی در حوزه هاي مرتبط با اشتغال وگردشگري به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداري در 

بنابر . سال تجربه کاري می باشند 10که داراي حداقل  گردشگري با حداقل مدرك کارشناسی حوزه اشتغال و

مد  )مبانی نظري و دو طبقه آشنا به مبانی مدیریتی و عملکرديدو طبقه آشنا با (طبقه  4جامعه آماري در  ،این

سایت هاي جهاد  ،محققانتعیین تعداد دقیق جامعه آماري  برايکه مرجع پژوهشگر  از آنجا. قرار داشتند نظر

فقط آمار مقاالت و کتب مربوط به  ،و با توجه به اینکه در مراجع مذکور انشگاهی و کتابخانه ملی بوده استد

اینکه این  گرفتننظر  درن و همچنین با او مولف محققانحوزه هاي گردشگري و اشتغال ثبت شده و نه تعداد 
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 محققانلذا جامعه آماري  ،باشد) کتاب یا مقاله( صاحب چند اثر  ،امکان وجود دارد که یک نویسنده واحد

محقق . ه نیز براي کارشناسان دو حوزه گردشگري و اشتغال وجود داشتهمین مسئل. تقریبی در نظر گرفته شد

مرد، براي تعیین تعداد جامعه آماري کارشناسان به معاونت گردشگري و وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه 

 سال سابقه اجرایی در این حوزه ها 10ولی به دلیل گردش شغلی کارشناسان هیچ آمار دقیقی از کارشناسانی که 

 حوزه ها مشغول به کار هستند و بیشتر از نبا توجه به آمار افرادي که اکنون در ای پس .داشته باشند یافت نشد

نفر و کارشناسان  500حجم تقریبی جامعه آماري محققان . دست آمده آمار تقریبی ب ،سال سابقه کار دارند 10

نفر به  274و از طریق جدول مورگان  گرفت به شکل تصادفی انجام نمونه گیري. نفر در نظر گرفته شد 450

 160(پرسشنامه بین آزمودنی ها توزیع شد 300 ،بنابراین .به عنوان نمونه آماري انتخاب شد صورت طبقه اي

نفر حوزه اشتغال و کارآفرینی  85( محقق 140و ) نفر حوزه گردشگري 65نفر حوزه اشتغال و  95(کارشناس

پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد و نتایج  278که ) نفر حوزه گردشگري و گردشگري ورزشی 55و

 براي ها داده بودن مناسب و برداري نمونه کفایت. تحقیق بر اساس این تعداد پرسشنامه تهیه و تنظیم شده است

زمون کرویت بارتلت تایید آ و) KMO(الکین-مایر-کیسر آزمون عاملی، با استفاده از تحلیل روش از استفاده

ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز  ،از این رو).  001/0p= ،304/2478 =Chi-Square(شد

  . شد

با توجه به جامعه . جهت بررسی موانع ورود گردشگران به داخل کشور استفاده شدمحقق ساخته از پرسشنامه  

اعتبار صوري پرسشنامه با کسب . پرسشنامه بر اساس گردشگري ورزشی دوباره تنظیم شد ،گردشگري ورزشی

ازاساتید که تخصص الزم را در این زمینه داشتند، مورد تایید ) نفر10(نظر و اعمال اصالحات مورد نظر چند تن

 .قرار گرفت

پرسشنامه بین آزمودنی  30 ،این ترتیببه . استفاده شد  1براي تعیین پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفاي کرونباخ

 ،نتایج آزمون آلفاي کرونباخ. که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع شد) در هر دو گروه آزمودنی(هایی

روش  براي تجزیه و تحلیل داده ها از). 89/0ضریب آلفاي کرونباخ (همسانی درونی باالي سواالت را نشان داد

براي آزمون فرضیه ها از آزمون هاي فریدمن و یو من ویتنی و ) ، درصد و میانگینفراوانی(هاي آمار توصیفی

  .انجام گرفت 19spssکلیه محاسبات آماري با استفاده از  نرم افزار . استفاده شد 05/0 يدر سطح معنادار

                                                 
1 .Cronbach s Alfa coefficent 
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  یافته هاي پژوهش

  .ارائه نتایج پرداخته می شوددر این بخش ابتدا یافته هاي توصیفی ارائه و سپس به آزمون فرضیات تحقیق و 

  ویژگی هاي جمعیت شناختی آزمودنی ها : 1جدول 

  درصد  فراوانی  ویژگی هاي جمعیت شناختی  متغیر

  جنسیت
  35/50  140  مرد

  65/49  138  زن

  سطح تحصیالت

  89/25  72  کارشناسی

  43/51  143  کارشناسی ارشد

  66/22  63  دکتري

  رشته تحصیلی

  50/20  57  مدیریت ورزشی

  36/41  115  گردشگري

  13/38  106  کارآفرینی و اشتغال

  سابقه کار

  42/19  54  سال1-5

  97/26  75  سال6-10

  46/24  68  سال11-15

  13/29  81  سال به باال15

  

ویژگی هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان مانند جنسیت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی و سابقه کار به 

  .آمده است 1در جدول شکل فراوانی و درصد 

  

  موانع ورود گردشگران ورزشی پیراموندیدگاه محققان مورد نتایج آزمون فریدمن در  :2جدول

  

 pارزش  خی دو رتبه عامل میانگین رتبه عوامل

   6 16/10 قوانین اسالمی حاکم بر جامعه

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 8 89/9 هجوم تبلیغاتی کشور هاي معارض

 3 72/10 تبلیغات و عدم بازار یابی مناسب در سایر کشور هاضعف 

 7 03/10 معضالت اجرایی و قانونی در سیستم اداري

 1 36/11 کمبود امکانات زیر بنایی

 4 46/10 ضعف امکانات اقامتی و خدمات پشتیبان
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  11 41/9 نامناسب بودن سیستم حمل و نقل

  

21/810 

  

  

001/0 

 10 53/9 هاي مختلف گردشگري ضعف نیروي انسانی شاغل در بخش

با گردشگران ورزشی مسئوالنعدم برخورد صحیح مردم و   58/7 14 

  17  54/5  گران بودن نسبی هزینه هاي مسافرت به ایران

  13  65/7  عدم تطابق فرهنگ گردشگران ورزشی برخی از کشور ها با ایران

  12  89/7  عدم احساس امنیت کامل گردشگران ورزشی در ایران

  16  70/5  کمبود مراکز خرید مناسب

  15  38/6  کمبود مراکز تفریحی و دیدنی مناسب

  9  68/9  عدم اعتقاد دولت به جذب گردشگر ورزشی

  5  28/10  تحریم هاي بین المللی

  2  73/10  عدم فعالیت شرکت هاي بین المللی در بخش گردشگري ورزشی

  

از دیدگاه محققان بین رتبه هاي موانع ورود گردشگران ورزشی به  ،2شده در جدول بر اساس نتایج نشان داده 

). 001/0p= ،21/810 =Chi-Square(درصد تفاوت معنی داري وجود دارد 95لحاظ آماري در سطح اطمینان 

یر با توجه به وجود اختالف معنی دار بین عوامل، مهمترین مانع ورود گردشگران ورزشی  کمبود امکانات ز

بنایی می باشد و عوامل عدم فعالیت شرکت هاي بین المللی در بخش گردشگري ورزشی و ضعف تبلیغات و 

  .بازاریابی در رتبه هاي بعدي قرار دارند

  

  موانع ورود گردشگران ورزشی پیرامونمقایسه دیدگاه محققان و کارشناسان  موردنتایج آزمون یو من ویتنی در  :3جدول 

  

 Pارزش  Zنمره  میانگین رتبه کارشناسان محققانمیانگین رتبه  موانع

 05/0 -90/1 68/188 09/169 قوانین اسالمی حاکم بر جامعه

 01/0 -65/2 27/164 90/190 هجوم تبلیغاتی کشور هاي معارض

 001/0 -76/3 98/157 39/196 ضعف تبلیغات و عدم بازار یابی مناسب در سایر کشور ها

 001/0 -67/3 84/154 12/190 اجرایی و قانونی در سیستم اداريمعضالت 

 321/0 -99/0 21/169 16/179 کمبود امکانات زیر بنایی

 27/0 -107/1 52/180 19/169 ضعف امکانات اقامتی و خدمات پشتیبان

 03/0 -15/2 24/186 16/164 نامناسب بودن سیستم حمل و نقل



11 
 

 001/0 -89/3 51/198 08/158 گردشگريوي انسانی شاغل در بخش هاي ضعف نیر

با گردشگران ورزشی مسئوالنعدم برخورد صحیح مردم و   52/170 96/185 47/1- 14/0 

 007/0 -70/2 48/178 17/159  گران بودن نسبی هزینه هاي مسافرت به ایران

  96/0 -047/0 75/174 24/175  ایرانعدم تطابق فرهنگ گردشگران ورزشی برخی از کشور ها با 

  001/0 -82/4 17/147 76/197  عدم احساس امنیت کامل گردشگران ورزشی در ایران

  47/0 -71/0 81/176 59/169  کمبود مراکز خرید مناسب

  33/0 97/0 80/175 68/165  کمبود مراکز تفریحی و دیدنی مناسب

  03/0 -18/2 60/162 11/185  عدم اعتقاد دولت به جذب گردشگر ورزشی

  22/0 -22/1 01/172 57/184  تحریم هاي بین المللی

  72/0 -36/0 40/177 73/173  عدم فعالیت شرکت هاي بین المللی در بخش گردشگري ورزشی

    

رتبه بندي عواملی مانند  موردبین دیدگاه محققان و کارشناسان در  ،مشاهده می شود 3همانگونه که در جدول 

، ضعف تبلیغات و عدم بازاریابی مناسب )01/0p=  ،65/2 -  =Z(هجوم تبلیغاتی کشور هاي معارض 

)001/0p= ،76/3 -  =Z(معضالت قانونی و اجرایی در سیستم اداري ،)001/0p= ،67/3 -   =Z( نامناسب بودن ،

، )001/0p= ،89/3 -  =Z(در بخش گردشگري، ضعف نیروي شاغل )03/0p=  ،15/2 - =Z(سیستم حمل و نقل

و عدم اعتقاد ) 001/0p= ،82/4 -  =z(و عدم احساس امنیت) 007/0p= ،70/2-  =z(گران بودن نسبی هزینه ها

درصد به لحاظ آماري تفاوت معنی 95با سطح اطمینان ) 03/0p= ،18/2 -  =z(دولت به جذب گردشگر ورزشی

تفاوت به لحاظ آماري معنی دار نشده است و بین کارشناسان و محققان ولی در بقیه موارد  ،داري وجود دارد

  .اتفاق نظر وجود دارد

  بحث و نتیجه گیري

همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد، از دیدگاه محققان مهمترین مانع ورود گردشگران ورزشی کمبود  

بین المللی در بخش گردشگري ورزشی و امکانات زیر بنایی می باشد و مواردي مانند عدم فعالیت شرکت هاي 

این نتایج با یافته هاي تحقیقات . ضعف تبلیغات و بازاریابی در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند

، )2009(، کسمیت و داسون)1391(، موسایی و همکاران)1388(، اژدري)1393(اسالمی، )1388(محسنی

در مقایسه . همخوان می باشد) 2011(چیان و همکاران و کوزه) 2014(، خانزادي)2012(اصالنی و همکاران
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کمبود  عامل که شامل 8و محققان بر روي  دیدگاه کارشناسان و محققان نیز نتایج نشان داد که کارشناسان

با  مسئوالنمردم و  امکانات زیربنایی، ضعف امکانات اقامتی و خدمات پشتیبانی، عدم برخورد صحیح

گی گردشگران برخی کشورها با ایران، کمبود مراکز خرید مناسب، کمبود مراکز گردشگران، عدم تطابق فرهن

تفریحی و دیدنی مناسب، تحریم هاي بین المللی و عدم فعالیت شرکت هاي بین المللی در بخش گردشگري 

این  .ل را به عنوان موانع مهم ورود گردشگران به داخل کشور می دانستندمورزشی توافق نظر داشتند و این عوا

، )2012(اصالنی و همکاران، )1393(، اسالمی)1391(یافته با نتایج تحقیقات موسایی و همکاران

با بررسی روند گردشگري و ) 1370(پیران. همخوان می باشد) 2011(و کوزه چیان و همکاران) 2014(خانزادي

 را میلیون گردشگر 1/5یرش برنامه ریزي گردشگري در ایران، با توجه به قابلیت هاي کشور ایران، ظرفیت پذ

و با احتساب مشروط کننده  برآورد کرد)با حذف مشروط کننده ها و محدود کننده هاي گردشگري(براي ایران

با درآمدي در حدود یک میلیارد دالر ذکر  یت جذب گردشگر را یک میلیون  نفرهاي گردشگري ایران، ظرف

هزار نفر در  900بیشترین جذب گردشگر در ایران حدود این امر در حالی است که ). 71: 1370پیران، (کرد

  ).8:  1388روزنامه اعتماد، (میلیون دالر می باشد 450سال با درآمدي حدود 

در این  .محسوب می شوندموانع توسعه گردشگري به عنوان موانعی براي ورود گردشگر به کشور  ،در واقع

نتایج نشان داد که همه عوامل . ی قرار گرفتندبر اساس پیشینه شناسایی و مورد بررس یپژوهش موانع مختلف

  . مورد بررسی در ایجاد مانع براي ورود گردشگر ورزشی به کشور سهم دارند و سهم برخی از آنها بیشتر است

قامات غیر به علت عدم سود آوري، حمایت ناکافی دولت و اقدامات سلیقه اي و محدود کننده برخی از م

، واگذاري )مثل پرداخت وام هاي بلند مدت با بهره کم(مسئول، فقدان تسهیالت الزم براي بخش خصوصی

زمین مناسب با بهاي دولتی، حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر اداري به منظور ایجاد هتل و مراکز رفاهی، 

ر ایجاد انگیزه در بخش خصوصی از تضمین امنیت سرمایه گذاري در صنعت گردشگري توسط دولت به منظو

امین (جمله راهکارهایی جهت توسعه و پیشرفت زیر ساخت هاي الزم جهت توسعه گردشگري ورزشی است

  ).26: 1390خاکی، 

از یک سو و تالش دولت در عرصه سیاسی جهت برداشتن تحریم هاي بین  ،دولت از بخش خصوصیحمایت 

شرکت هاي بین المللی  ، از سوي دیگر سبب می شود کهالمللی که به ناحق بر علیه ایران اعمال شده است
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تر ایران در حوزه  ایران را محیطی امن براي سرمایه گذاري قلمداد می کنند و این امر موجبات پیشرفت سریع

  .ساختی را فراهم می نماید زیر

لذا باید با تهیه . از مهمترین عوامل جذب گردشگر از سایر کشورها محسوب می شود ،تبلیغات و اطالع رسانی

جاذبه هاي گردشگري ایران و پخش آنها از شبکه هاي  موردبرنامه هاي تلویزیونی، فیلم هاي مستند در 

  ).12: 1388اژدري، (ایران را براي گردشگران خارجی فراهم نمودتلویزیونی بین المللی زمینه هاي آشنایی با 

نارسایی در وسایل اطالع رسانی، کمبود و حتی فقدان نشریات، ژورنال ها، مجالت اطالعاتی جهانگردي براي 

به  معرفی جاذبه ها، کمبود امکانات و راهنمایی مسافران، کمبود نقشه هاي سیاحتی و مصور راهنماي شهر ها

اسالمی و همکاران، (موارد دیگر از جمله محدودیت هاي تبلیغات داخلی استهاي مختلف و بسیاري ن زبا

1393:190(.  

بسیاري از کشورهاي غربی با ایجاد جنگ روانی و تبلیغات منفی توسط رسانه هاي بین المللی و نشان دادن 

جنگ تحمیلی و ناامن نشان دادن ایران . ندباعث تغییر مسیر بسیاري از گردشگران شده امنفی از ایران اي چهره 

: 1388اژدري، (به مردم جهان در کاهش جذب گردشگران خارجی به مقصد ایران نقش عمده اي داشته است

15.(  

بنابراین با توجه به اینکه یکی از اقدامات مهم در راه رسیدن به توسعه صنعت گردشگري و گردشگري ورزشی، 

یع و دسترسی آسان به برشورها، نقشه هاي جهانگردي و سیاحتی ضروري تبلیغات است، اصالح کیفیت توز

اصالح تصویر وضعیت فعلی در داخل و خارج از کشور و  نیز در توزیع و عرضه محصوالت جهانگردي. است

در غیر این صورت نمی توان جهت توسعه این . می رسد به نظرترغیب جهانگردان براي آمدن به کشور مهم 

تاریخ گذشته ایران می تواند به عنوان بهترین وسیله تبلیغاتی در خدمت . الزم را انجام داد صنعت اقدامات

  ).48: 1391موسایی و همکاران، (معرفی ایران به کشور ها و ملل جهان قرار گیرد

اعمال روش هاي نامعقول  و سلیقه اي در برخورد با گردشگران، عدم بکارگیري از دیگر موارد می توان به 

شرکت فعال در نمایشگاه هاي بین المللی  فقدان صحیح برقراري ارتباط با گردشگران وروش ها و اصول 

، امین خاکی(از جمله عوامل تبلیغاتی مانع ورود گردشگران به ایران شده اند که اشاره نمود خارج از کشور

1389 :21.(   



14 
 

زه موفقیت هاي برخی از ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی توانسته تصویر تا تباید از نظر دور داشت که

مانند تیم ملی والیبال مردان که با موفقیت هاي چشمگیر توانسته موجبات ورود  اي از ایران به جهان نشان دهد؛

را فراهم آورد و  - تبلیغات منفی بر علیه ایران است که پرچم دار - جمله آمریکا ازتیم هاي دیگر کشورها 

 تیم ملی آمریکا در مصاحبه هاي تلویریونی و مطبوعات  به ویژهحضور در ایران موجب شد مسئوالن این تیم ها 

ر این مسی بی شم، تداوم. صحبت کنندتغییر نگرش و ایجاد تجربه و دیدگاه مثبت از ایران و ایرانی مورد در 

از بهترین و موثر ترین راه هاي تبلیغ و بازاریابی براي گردشگري و  ،توسط دیگر ورزشکاران و  دیگر تیم ها

ن به اثر گذاري ورزش در همه عرصه ابا بیان این مساله می تو. بخصوص گردشگري ورزشی ایران خواهد بود

مسالمت آمیز ترین و بهترین راه  ،رزشپی برد و با اطمینان گفت که و... هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و 

  .براي بیان افکار، عقاید و ناگفته هاي فرهنگ یک ملت است

مدیریت قوي و برنامه ریزي جامع در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیرساختی در زمینه توسعه 

براي آنکه فعالیت هاي . شدند راهگشاي ما در این زمینه باصنعت گردشگري ورزشی و آثار و فواید آن، می توا

، نخست نیاز به ایجاد  و توسعه بخش سخت افزاري و سپس در توریسم ورزشی در کشور پیاده شود مختلف

 ،در کنار این دو عامل. مع و مجهز به صورت تخصصی می باشدبعد ورزش نیازمند احداث مراکز ورزشی جا

 . بسیار مهم و ضروري استاي خارجی نکته توجه به امر تبلیغات رسانه اي و آگاهی بخشی داخلی و 

فرهنگی و اقتصادي از  - ایران می تواند با توسعه همه جانبه صنعت گردشگري ورزشی،  فعالیت هاي اجتماعی

انجام ... قبیل میزبانی رقابت هاي بین المللی در سطوح مختلف، میزبانی اردوهاي ورزشی تیم هاي مطرح دنیا و 

به این  .درآمد ملی را ارتقا دهد اید وگردشگران زیادي را جذب نمی گسترده، تبلیغاتبا دهد و از این طریق 

از سوي  .و فرصت هاي شغلی متنوعی ایجاد می شود می گیردبخش هاي مختلف این صنعت رونق  ،ترتیب

 اینآنچه که تحقیقات نشان می دهند و . فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی نیز در کشور نهادینه می شود ،دیگر

د آن می باشد، این است که کشور ایران می تواند با توسعه صنعت گردشگري ورزشی، به جایگاه یتحقیق نیز مو

لذا  برنامه ریزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري ورزشی کشور . واقعی خود در سطح بین المللی دست یابد

ن می تواند از اقتصاد تک محصولی نجات اکه با توجه به این مهم ایرا و اجراي آن ضروري به نظر می رسد، چر

و در پی آن به حل معضل  نایل آیدزیرساخت ها در رشد همه جانبه  کند، به، منابع و ذخایر خود را حفظ بدیا

  .دست یابدکشور در بزرگ بیکاري 
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The study is to identify and ranking of the barriers of sport tourists to inter Iran.   
The method of this study was descriptive survey with the practical purpose. The 
statistical population was include all persons who had at least one book or two 
scientific papers in areas related to tourism and  the administrative experts in this 
field with at least a bachelor's degree, who are at least 10 years of experience. 
Samples were selected through stratified random sampling and the statistical 
population included of 500 researchers and 450 of experts that 274 samples were 
calculated and selected. The measurement tool in this research was researcher- 
designed questioner. The final questionnaire's face validity was approved by 
experts. To determine the content validity were used exploratory and confirmatory 
factor analysis. Cronbach s Alfa coefficient was calculated 0/90. Friedman test 
showed significant differences between the various obstacles of tourists for enter in 
Iran. The results showed that among the various obstacles, the lack of important 
sub structural was First rank, The less or lack of activity of international companies 
was second rank and weakness of publicity and improper marketing in another 
countries was third rank. 

Key words: Ranking, Barriers, Sport Tourists and Iran 

 
 


