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 8مان بهعنوان مهم تری موان  ،شناسایی شدند .پس از ت ی ی ای

موان

هش تگان ه،

1

میزان اثرپذیری و اثرگذاری آنها با اسافاده از روش تحلیل میک مک بررس ی ش د ک ه
براساس ناایج بهدستآمده ،موان دولای و قانونی با قدرت نف و  ،8ب اتتری ت یثیر را ب ر
موان دیگر عدم توس ه گردشگری ورزشی داشاه اند .ناایج ای پژوهش به سیاستگذاران
کمک میکند تا تطمشیها و راهبردهای هوشمندانهتری اتخا کنند.

واژه های کلیدی :موان ف راروی توس ه گردش گری ،گردش گری ورزش ی ،الگ و س ازی
ساتااری تفسیری

1. Mic-Mac

مقدمه
صنعت گردشگری ،پس از صنعت نفت ،خودروسازی ،و اسلحهساازی ،هااارن
صنعت نام جاان بهشمار نیآید .ای صنعت ،بهعنوان یکی از بزرگتاری صانایع
جاان و «ورزش» ن ز بهعنوان یکی از صنایع بزرگ و بااهم ات در دن اای کناونی،
یکی از شگفتانگ زتری صانایع خادناتی نادرن را باهناا صانعت «گردشاگری
ورزشی» بهوجود آورده اند (جاوید و همکاران .)43 :1391 ،گردشاگری ورزشای،
سه رفتار عمده را دربر نیگ رد که عبارتند از :گردشگری ورزشی فعاا ( 1شارکت
کردن :شانل کسانی که برای انجا و نشارکت در ورزش سفر نیکنند) ،گردشگری
ورزشی رویداد 2یا غ رفعا (تماشا کاردن :شاانل کساانیکاه بارای تماشاای یا
رویداد ورزشی سفر نی کنند) ،نشتاقان گردشگری ورزشی( 3شانل بازدیدکننادگان
از نوزههای ورزشی ،نکانهای ورزشای نشااور و شارکتکننادگان در سافرهای
دریایی ورزشای و بازدیدکننادگان از شیتا تهاای ورزشای) (خسارویناار و
همکاران.)104 :1395 ،
کشورهای نیتلف دن ا به گردشگری ورزشی بهعنوان یا

صانعت درآنادزا

ارج نااده و بارای توساعه و گساترش آن بسا ار تاشش کاردهاناد (ویکرنارت و
کماری)33-38 :2016 ،4؛ به گونهای که برخی از آنها ،باا توجاه باه اساتعدادها و
قابل تهایشان ،اقدا به ایجاد نراکز ورزشی با نحوریت ی

یا هند رشاته خاا
1. Active sport tourism
2. Event sport tourism
3. Nostalgic sport tourism
4. Wickramaratne Kumari
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کردهاند ،زیرا درواقع ،توجه به توسعۀ گردشگری ورزشی ،بهطاورکلای سابب باا
رفت استانداردهای زندگی نرد نناطق نیشود (ک م 1و همکاران.)21-32 :2015 ،
انا اگر قرار باشد ننطقه ن زبان ،گردشاگری ورزشای خاود را توساعه دهاد ،بایاد
بهتدریج برنانههایی را اعما کند که ظاور انجم های ختوصای و تغ ردهای در
فرایند ن زبانی بیشی از ای برنانهها بهشمار نایآیاد (ک اانی 2و همکااران:2019 ،
.)7-10
داشت برتری ویژه در برخی زن نهها ن ز به کشورها کم

نیکناد تاا در ایا

زن نه نوفقتر از کشورهای دیگر عمل کنند ،که شرایط ویژه آبوهوایی یاا داشات
ت مهای ورزشی قدرتمند در سطح جاان ،ازجمله ای نقاط قوت بهشمار نایآیناد.
ای درحالی است که ایران ،افزونبر داشت شرایط آبوهوایی نناساب ،در برخای
رشتهها نانند کشتی ،وال با  ،کبدی صاحبنظر اسات ،اناا بایتاوجای باه توساعۀ
گردشگری ورزشی در کشور باعث شده است که بهرغم داشت قابل تهای فراوان
در زن ناه جااگب گردشااگران ورزشاای ،فوایادی از جنبااههااای نیتلااف فرهنگاای
اجتماعی ،زیستنح طی ،و اقتتادی را از دست بدهد (شوشینساب )1 :1391 ،و
درنت جه نتأسفانه به دل ل عد برنانهریزی درست در ای زن نه ،تعاداد رویادادهای
ب المللی ورزشی که در ایران برگزار نیشود ،اندک است و گردشاگری ورزشای
جایگاه خود را ن افته است (ذب حی.)1 :1395 ،
در هن

شرایطی ،رشد سریع گردشگری ورزشی در جاان ،وجود جواناان و

عشقهنندان به ورزش و گردشگری در کشور ،نقش گردشگری ورزشای در ایجااد
اشتغا دائم و فتلی (با توجه به نشکل ب کاری در کشور) ،قرار گرفت رشد ایا
صنعت در زنرۀ نؤلفههای توسعۀ اقتتادی جانعه (جاوید و همکاران-42 :1394 ،
 )23و همچن  ،لزو رفع نشکل اتکای ب شازحد به درآندهای نفتی ،سبب شاده
است که صنعت گردشگری بهنثابه فرصت نناسبی برای رشد بهشمار آید.
با توجه به شرایط نوجود و لزو توجه ب شتر به صنعت گردشاگری ورزشای
1. kim et al
2. Kiani
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بهعنوان یکی از عوانل توسعۀ اقتتادی کشور ،انجا پاژوهشهاای جاانع در ایا
زن نه ضروری بهنظر نیرسد .درای راستا ز است با بررسیهای ب شاتر و تع ا
نوانع توسعۀ گردشگری ورزشی ،سطحبندی ای نوانع ،و تع

رابطه آنها با هام

و با گردشگری ورزشی ،از قابل تهای نوجود استفاده کن م و در جاات پ شارفت
کشورنان گا برداریم.
پژوهش حاضر درصدد است با درنظر گرفت برخی کاستی های پژوهشهاای
پش

در ای زن نه ،با نظرخواهی از خبرگان و با توجه به دادههای نوجود ،ناوعی

الگوی ساختاریاتفس ری برای توسعه گردشگری ورزشی ارائه دهد .ای پاژوهش
با استفاده از روش ن

ان  ،پس از سطحبندی نوانع ،رابطۀ نوانع با هم و ن ازان

اثرگگاری و اثرپگیری آنها بر یکدیگر را تع
ضعفهای الگوهای پ ش

کارده اسات ،کاه خاود نایتواناد

در ای زن نه را پوشش دهد ،برای توساعه گردشاگری

ورزشی کشور بهکار گرفته شود ،و نورداستفاده پژوهشگران دیگر ن ز قرار گ رد.
درای راستا پرسشهای نوردبررسی ای نقاله عبارتند از:
● نوانع توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران کدانند؟

● اولویتبندی نوانع توسعه گردشگری ورزشی در ایران هگونه است؟
● ارتباط نوانع با هم و با توسعۀ گردشگری ورزشی هگونه است؟
 .1ادبیات پژوهش
ایران بهسبب سرآند بودن در رشتههای ورزشیای نانند کشتی ،وال با  ،و کبادی و
داشت آبوهوایی نناسب ،درصورت شاناخت نواناع و ساعی در برطارف کاردن
آنها ،نیتواند تعداد زیادی گردشگر را به خود جگب کند ،اناا نتأسافانه ،عاوانلی
نانند بیتوجای نسئو ن نربوطه به انجا پژوهشهای علمی و برنانهریزی نناسب
در ای زن نه (شوشی نسب ،)95 :1391 ،وجود دیدگاه ننفای و تبل غاات ساور در
نورد ایران ،نظا اطشع رساانی نااق

 ،فقادان درک درسات نارد و نسائو ن از

گردشگری ،بیتوجای به رشته های تحت لی نرتبط با آن ،و در ی

نگاه کلایتار،

برخی عوانل زیربناایی ،س اسای ،فرهنگای ،دولتای ،انساانی ،نادیریتی ،اقتتاادی
(نحرابی و همکاران )1-10 :1391،سبب شده است که در زن نۀ جاگب گردشاگر
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ورزشی توف ق هندانی نداشته باش م.
برای اساس در راستای بررسی و شناسایی عوانل و نواناع رشاد گردشاگری
ورزشی در کشور پژوهش هایی انجا شده است و هریا

برخای از عوانال را در

ای زن نه تأث رگگار دانستهاند که در ادانه به برخی از آنها اشاره شده است.
خسروینار و همکااران در پژوهشای باا عناوان «ارائاه راهبردهاای توساعه
گردشگری ورزشی (نطالعه نوردی :شارستان ن نودشت)» ،نامتاری ضاعفهاای
نوجود در عرصۀ گردشگری ورزشی را فقدان حانی نالی ،اطشعرسانی ناانطلوب،
و تبل غات کم ،و نامتری تادیدها در ای عرصه را ن ز عد حمایت جدی دولات
و ک ف ت پای

خدنات آنوزشی دانسته اند (خسروینار و همکاران-113 :1395 ،

.)103
ن رزازاده و عبادالملکی ،در پاژوهش خاود باا عناوان «طراحای ناد نواناع
فراروی توسعه گردشگری ورزشی نشاد» ،با طراحای یا

الگاو ،هفات ناورد را

بهعنوان نوانع توسعۀ گردشگری ورزشی در کشور بررسی کردهاند که عبارتناد از:
نوانع فرهنگیااجتماعی ،تحق اق و پاژوهش ،زیرسااخت ،بازاریاابی ،نادیریتی ،و
قانونی (ن رزازاده و عبدالملکی.)25 :1395 ،
ان ناای و همکاااران ن ااز در پااژوهش خااود بااا عنااوان «تب ا

شاااخ

هااای

تأث رگگاری نوانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش " "AHPگروهی؛ باا
تأک د بر نقش اطشعاتی و ارتبااطی» ،عوانال نادیریتی ،زیرسااختی ،اطشعااتی ،و
ارتباطی را ازجمله نوانع نام در نقابال نوفق ات صانعت گردشاگری دانساتهاناد
(ان نی و همکاران.)26-35 :1396 ،
ک انی و همکاران در نقاله خود بر ای نظر بودهاند که گردشگری ورزشی باه
بابود ک ف ت زندگی و توسعه نحلی کم

نیکند و برای دست ابی به باتری نتایج

باید ،برای توسعه انکانات و خدنات حملونقل ،باباود نراکاز اقاانتی ،طراحای و
اجرای برنانههای نیتلف ،بازاریابی ،طراحی و توسعه ندیریت اطشعاات ،انن ات،
و هماهنگی ب سازنانی برنانهریزی و تشش کرد (.)7-10 :2019
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واشه 1ن ز عد همکاری درست با

ساازنانهاا را ناانعی در نسا ر توساعه

گردشگری ورزشی بهشمار نیآورد (واشه.)542 :2015 ،
براساااس نتااایج پااژوهش ف روزجای ااان بااا عنااوان «کاربرد تکن

ند سازی

ساختاری تفس ری در نطالعات گردشگری» ،نوانااع توسااعه گردشااگری در ایااران
عبارتنااااد از :عد حمایت دولت ،فقاااادان طرح جانع توسعه ،ناآگاهی عمونی از
نزایای گردشگری ،ضعف نظاا حملونقل ،نباود بازاریابی نناساب ،تبل غات ننفی
عل ه ایران ،نحدودیتهای فرهنگااای و نگهبی ،عد تشویق بیش ختوصی برای
سرنایهگگاری ،و نبود ن روی انسانی نتیت

(ف روزجای ان.)129-159 :1392 ،

بنا به نظر ن سرا ،2ظرف ت خطوط هوایی نانناسب ،شارایط نانناساب قطارهاا،
کمبود باداشت ،فقدان نسافرخانههاای نناساب ،و نباودن ساانانههاای اطشعااتی
بهروز ،ازجمله عوانل نامی هستند که رشد گردشگری در هند را نحدود کردهاناد
(ن سرا.)32-45 :2016 ،
انجا ی

برنانهریزی درست در زن نۀ توسعۀ گردشگری ورزشی و توجه باه

اینکه هه نوع فعال تی و در هه سطحی نیتواند برای توسعۀ ای صنعت در جانعه
ن زبان نام و سودآور باشد ،نیتواند به گسترش هرهه ب شتر آن کم

کند.

انا بررسی ادب ات ای حوزه نشان نیدهد ،نوانع نؤثر بر توساعۀ گردشاگری
ورزشی بهگونهای جانع بررسی نشدهاند و درنت جه تجزیهوتحل ل نوانع ،تشای
ارتباط آن ها با یکدیگر و با گردشگری ورزشی ،سطحبندی نوانع بهگونهای دق اق،
و ارائه ی

الگوی ساختاریاتفس ری برای توساعۀ گردشاگری ورزشای در ایاران

ز و نف د بهنظر نیرسد؛ ازای رو پژوهشگران بر آن شدند تاا باه تب ا

الگاوی

توسعه گردشاگری ورزشای در ایاران باردازناد .باهب اان روشا تار ،یا

رابطاۀ

سلسلهنراتبی ،فراهم و سااختار جاانعی از نجموعاۀ پ چ ادهای از نفااه م ایجااد
نیشود و با استفاده از نتایج ای پژوهش نیتوان تقد و تأخر تأث رگگاری عناصار
بر یکدیگر را نشی

کرد.
1. Wasche
2. Roy and Misra
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رویکرد الگوسازی ساختاریاتفسا ری ،روشای اسات کاه بارای ایجااد یا
الگوی ک فیاکمی بهکار نیرود و روش نؤثر و کارآندی برای بررسی نوضاوعاتی
است که در آن نتغ رهای ک فی در سطوح نیتلف اهم ت ،بر یکدیگر آثار نتقاابلی
دارند .با استفاده از ای ف نیتوان ارتباطات و وابستگیهای ب

نتغ رهای نسائله

را کشف کرد (باقرینژاد و همکاران .)1392 ،درواقاع ،ایادۀ اصالی در الگوساازی
ساختاریاتفس ری ،تجزیه ی

س ستم پ چ اده باه هناد زیرس ساتم باا اساتفاده از

تجربۀ عملی و دانش خبرگان بهننظور ساخت ی

الگوی سااختاری هندساطحی

است.
در ای نقاله ،عوانل اصلی توسعۀ گردشگری ورزشی ،پس از بررسی ادب اات
نوضوع و نتاحبه با خبرگان ،شناسایی شدند و برای تفسا ر رواباط با
شاخ

ابعااد و

های آن از الگوسازی ساختاریاتفس ری استفاده شد ،زیرا ای الگاو ،یا

روش استقرایی نطلوب برای شناسایی و تحل ل رواباط با

ابعااد و شااخ

هاا

اساات .یافتااههااای ایاا پااژوهش ناایتوانااد راهنمااای عملاای باارای ناادیران و
س استگگاران صنعت گردشگری ورزشی به شمار آید و با بهکاارگ ری ایا الگاو
نیتوان از ننابع نوردن از ،ازجمله ننابع نالی و ن روی انساانی در توساعۀ صانعت
گردشگری ،بهگونهای نف دتر استفاده کرد.
 .2روش پژوهش
در ای نقاله ،روش پژوهش در بیش ک فی ،از نوع اکتشافی و در بیاش کمای ،از
نوع پ مایشی است .پژوهش حاضر بهصاورت نتاوالی در دو بیاش اصالی نواناع
توسعۀ گردشگری ورزشی و تدوی الگاو انجاا شاد .بارای گاردآوری دادههاای
نتناسب با اهداف پژوهش ،از روش کتابیانهای ،برای بیاش توصا فی ،و از روش
پ مایشی (بهصورت بررسیهای ن دانی از طریق ابزار پرسشنانه و نتاحبه) بارای
بیش کمی استفاده شد؛ بنابرای  ،پژوهش حاضر با رویکرد آن یته (ک فی و کمای)
انجا شده است .جانعه آناری ک فی ،دربردارندۀ  15نفار از خبرگاان گردشاگری،
گردشگری ورزشی ،و ندیریت ورزشی ( 9نفر ،دکترای ندیریت ورزشی و ه ئات
علمی دانشگاه 3 ،نفر کارنند اداره ن راث فرهنگی و گردشگری ،و  3نفر راهنماای
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تور) است که براساس نمونهگ ری هدفمند انتیااب شادهاناد و جانعاۀ آنااری در
سطح کمّی ،دربردارنده  379نفر از نرب ان ،داوران ،دستاندرکاران ،و ندیران ارشد
برگزاری نسابقات ،بازیکنان و تماشاه انِ گزینششده بهصورت تتاادفی طبقاهای
هستند.
در ای نطالعه ،باا نارور اساناد و نادارک و نتااحبه باا خبرگاان (نتاحبۀ
ن مهساختاریافته تا حد رس دن به اشباع نظری انجا شد) نوانع توسعه گردشاگری
ورزشی در ایران شناسایی و براساس پرسشنانه نحققساخته رتباهبنادی شادند و
ساس ،روابط ب

نوانع با استفاده از روش الگوساازی سااختاریاتفسا ری تع ا

شد .روایی پرسشنانۀ نحققساخته از طریق روایی صاوری و نحتاوایی در دسات
 15نفر از خبرگان نوردتأی د و با تحل ل عانلی اکتشافی ،نوانع اصالی ،نشای
ساس با تحل ل عانلی تأی دی نوردتأی اد قارار گرفتناد .بارای تع ا

و

و شناساایی

نوانع ،از تحل ل عانلی اکتشافی استفاده شد و پ ش از انجا تحل ال عاانلی ،بارای
اطم نان از کافی بودن تعداد نمونه از نع ار کایرزانِییِرااولک  1و تع
ب

همبستگی

نتغ رها ،آزنون بارتلت 2بهکار گرفته شد.
افزونبرای  ،برای تحل ل دادههای گردآوریشده ،از آنار توص فی و استنباطی،

به ننظور بررسی نامتری نتغ رهای نمونۀ پژوهش از آزنون ناپارانتری

و آزناون

فریدن  ،برای بررسی وضع ت دادهها ،از بساته نار افازاری  ،spss19و در راساتای
تنظ م الگو از نر افزار  smartPLSاستفاده شده است .بهننظور طراحی ن ز فا
و برای تع
ن

ان

ISM

نوع عوانل و سنجش ن ازان نفاوذ و وابساتگی آنهاا ،روش تحل ال
بهکار گرفته شده است.

 .3یافتههای پژوهش
با توجه به اهداف نوردنظر پژوهش ،پژوهشگران به یافتههای زیر دست یافتند .در
شناسایی و تع

نوانع توسعه گردشگری ورزشی در ایاران 23 ،نؤلفاه و  8ناانع

اصلی توسعه گردشگری ورزشی نشی

شد .نمونۀ آناری شانل  245نفر نارد و

)1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO
2. Bartlett’ Test of Sphericity
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 115نفر زن و  221نفر با تحت شت کارشناسی 109 ،نفر با تحت شت کارشناسای
ارشد ،و  29نفر با تحتا شت دکتارا بودناد .در ناورد رتباهبنادی نواناع توساعۀ
گردشگری ورزشی ،با تری اولویت نربوط به «نوانع دولتی و قانونی» بود.
جدول  .1اولویتبندی موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران

میانگین رتبه
6/18
6/18
5/20
4/89
4/57
4/22
3/36
1/40

گویه
موانع دولتی و قانونی
ضعف زیرساختی و مطلوبیت
موانع سیاسیـمذهبی
ضعف فرهنگیـآموزشی
مشکالت مدیریتی
موانع بازاریابی و تبلیغات
موانع اقتصادی و ضعف در سرمایهگذاری
موانع امنیتی

نوانع دولتی و هارهوبهاای قاانونی عبارتناد از .1 :تنگناهاای قاانونی از ساوی
دولت و نشکشت حقاوقی و اجرایای در دساتورالعملهاا و قاوان

توساعه ایا

صنعت؛  .2عد حمایت جدی دولت از نقولۀ گردشگری و گردشگران ورزشای و
نشکل بودجه؛  .3تعدد نراکز س است گگار و عد هماهنگی ز ب

سازنانهاا و

وزارتیانههای دستاندرکار در صنعت گردشگری و گردشاگری ورزشای و فقدان
تعانل نناسااب باا

واحدهای تتم مگ ر؛  .4نحاادودیتهااای تحم لی ازجملااه

نحدودیتهای نربوط به تمل

دارایی گردشگران که نانع ورود و انتیاب ننطقاه

بهعنوان ننطقه گردشگری نیشوند؛  .5وجود قوان

نیتلف سیت در تا ه ویزا و

روادید و گمرکات و ندت اقانت گردشگران.
براساس سنجهها ،نوانع دولتی و هارهوبهای قانونی ،باا باار عاانلی ،6/18
نیست

نوانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی در ایران بهشمار نیآیناد .نواناع

و تنگناهای قانونی ایجادشده توسط دولت ،عد حمایت جادی دولات از صانعت
گردشگری ورزشی ،و عد هماهنگی ز ب

سازنانهای ذیرباط ،از ناامتاری

زیرنؤلفههای عد توسعۀ گردشگری ورزشی در کشور هستند.
نوانع زیرساختی و نطلوب ت عبارتند از .1 :عد ارائه خدنات نناسب توساط
هتلها و نراکز اقانتی در کشور و نداشت دسترسی نناسب به انکانات باداشتی در
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برخی نناطق؛  .2ضعف انکانات زیربنایی و زیرساختی ،فقدان نکانهاای نناساب
ورزشی ،و کمبود انکانات رفاهی و پزشکی برای گردشگران ورزشای؛  .3ضاعف
سانانه حملونقل کشور (ضعف در سانانه حملونقل زن نای ،هاوایی ،و ریلای) و
تسا شت نوردن از نسافران .براساس سنجه ها ،نوانع زیرساختی و نطلوب ت با باار
عانلی  6/18ن ز ازجمله نوانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی در ایران بهشامار
نی آیند .با تری اولویت نربوط به «ضعف انکانات زیربنایی و زیرساختی ،فقادان
نکانهای نناسب ورزشی ،و کمبود انکانات رفااهی و پزشاکی بارای گردشاگران
ورزشی» است؛ بنابرای  ،ضعف انکانات زیربنایی و زیرساختی ،فقدان نکاانهاای
نناسب ،و کمبود انکانات برای گردشگران از نوانع توسعه گردشگری ورزشای در
کشور بهشمار نیآید.
نوانااع س اساایانااگهبی عبارتنااد از .1 :تعتاابهااای نااگهبی و نااژادی،
نحدودیتهای نوجود برای گردشگران زن در ایران ،و نحدودیتهای فرهنگای و
نگهبی؛  .2ارائۀ تفس رهای بازدارنده توسط برخی از افاراد باهدل ال با م از اثارات
نیرب حضور گردشاگران خاارجی بار فرهناا اساشنی؛  .3تحریمهای دنبالهدار
س اسیااقتتااادی کشااورهای دیگاار عل ااه ایااران .براساااس ساانجههااا ،نوانااع
س اسیانگهبی با بار عانلی  ،5/20ازجمله نواناع فاراروی توساعه گردشاگری در
ایران بهشمار نیآیند؛ بنابرای  ،نحدودیتهای س اسیاناگهبی نایتواناد از نواناع
توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد.
نؤلفااۀ ضااعف فرهنگاایاآنوزش ای ن ااز دربردارناادۀ عواناال زیاار اساات.1 :
نحدودیت هایی در زن ناۀ آناوزش پ وساته ،روزآناد کاردن داناش کارشناساان و
نتیتتان ای حرفه ،با بردن سطح آگاهی نارد و یاادگ ری نطالاب جدیاد در
کشور ن زبان ،و ایجاد رشاته گردشاگری ورزشای در دانشاگاههاا؛  .2بیاطشعای
نبلغان گردشگری از نامتری نوانع نؤثر و عد شناخت کانل آنها از پدیدههاای
جگاب گردشگری ورزشای و ظرف تها و نناطق گردشگری؛  .3کمباود اطشعاات
در نورد ن ازها و خواستههای گردشگران ،عد شناخت سل قههاای گردشاگران ،و
کمبود اطشعات در نورد جاذبههای طب عی و ننابع نوجاود در کشاور؛  .4ناآگاهی
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عمونی و عد درک درست نرد و نسئو ن از ارزش واقعای گردشگری ورزشای
و نزایای آن ،رفتااار نانناسااب و دیاادگاه ننفاای در نااورد گردشااگران خااارجی ،و
نقاونت در برابر ای صنعت .براساس سنجهها ،نواناع فرهنگایاآنوزشای باا باار
عانلی  ،4/89ناوانعی در نسا ر توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران هساتند و
با تری اولویت در ایا زن ناه نرباوط باه «کمباود اطشعاات در ناورد ن ازهاا و
خواستههای گردشگران ،عد شناخت سل قههای گردشگران ،و کمبود اطشعات در
نورد جاذبههای طب عی و ننابع نوجود در کشور» اسات؛ بناابرای  ،ناوانعی نانناد
ناآگاهی عمونی ،عد درک درست نارد و نسائو ن از ارزش واقعای گردشگری
ورزشی ،دیدگاه ننفی نرد و نسئو ن در نورد صنعت گردشاگری و گردشاگران
خارجی ،و نحدودیت های نوجود در زن نۀ آناوزش کارشناساان و نتیتتاان و
نرد  ،نیتواند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد.
نوانع ندیریتی عبارتند از .1 :فقدان برناناه و دیدگاه جانعنگر و دوراندیشاانه
به توسعۀ گردشگری در کشاور؛  .2تنگناهاای ناشای از نادیریت و ساازناندهی و
فقدان برنانه ریزی درست ،دق ق ،و علمای بارای توساعۀ گردشاگری ورزشای؛ .3
نداشت برنانه نناسب در زنانهای آزاد ،کافی نبودن زنان برنانهریزی برای سفر ،و
بیتوجای به دغدغههای شغلی گردشگران ورزشی در فتلهای خاصای از ساا ؛
 .4کم بودن تعداد ندیران نتیت
گردشگری ورزشی و نانشی

و ن روی انساانی نااهر و آنوزشدیده در انار
بودن حدود وظایف بیاشهاای نسائو در ایا

حوزه؛  .5عد استفاده از ن روهای داوطلب بهننظور هدایت و راهنمایی گردشگران
ورزشی .براساس سنجه ها ،نواناع نادیریتی باا باار عاانلی  ،4/57ازجملاه نواناع
فراروی توسعه گردشگری ورزشی در ایران هستند و با تری اولویت درای ن اان،
نربوط به «فقدان برنانه و دیدگاه جانعنگر و دوراندیشانه به توسعۀ گردشاگری در
کشور» است .اگر صنعت گردشگری ورزشی ،فاقد ندیران و افاراد توانمناد بارای
رس دن به اهدافش باشد و از پاژوهش و تحق اق بارای پ شابرد و گساترش آن هاا
بارهای نبرده باشد ،قادر به تاأن

اهاداف ناوردنظر بارای توساعه نیواهاد باود.

ندیریت و سازناندهی ،اصو و عوانل بسا ار نامای در باهثمار رسااندن اهاداف
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توسعۀ گردشگری ورزشی هستند و ندیران آگاه ،باه ویاژه در عرصاۀ گردشاگری،
زنانی نیتوانند سازناندهی ننسجم و درستی در نجموعۀ کاری خود داشته باشاند
که کانشً با جزئ ات اجرای انور نحو شده آشانایی داشاته باشاند و واقع اتهاا و
کمبودها و کاستیهای آن را درک کنند؛ درنت جه ،فقدان برنانۀ نناسب ،نبود دیدگاه
جانعنگر و دوراندیشاانه ،و کمباود نادیران نتیتا

و ن اروی انساانی ناااهر و

آنوزشدیده نیتواند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد.
نوانع بازاریابی و تبل غات عبارتند از .1 :نبود بازاریاابی و تبل غاات نناساب و
بهنوقع رسانههای جمعی برای نعرفی جاذبههاای گردشاگری ورزشای کشاور؛ .2
وجود دیدگاه ننفی و تبل غات سور در نورد ایاران؛  .3فقادان ی

برنانۀ ننسجم و

ندون بازاریابی و ضعف در بیش بازاریابی؛  .4سانانه اطشعرسانی ناق

و روابط

عمونی ضع ف با گردشگران و فقدان شبکه اطاشعرساانی درسات و باهنوقاع در
کشور .براساس سنجهها ،نوانع بازاریابی و تبل غات باا باار عاانلی  ،4/22ازجملاه
نوانع توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران بهشمار نایآیناد و باا تری اولویات از
ن ان آنهاا ،نرباوط باه «فقادان ی

برنانه ننسجم و ندون بازاریابی و ضاعف در

بیش بازاریابی» است؛ بنابرای  ،فقدان ی

برنانۀ ننسجم و ندون بارای بازاریابی،

ضعف در بیش بازاریابی ،سانانۀ اطشعرسانی ناق

 ،رواباط عماونی ضاع ف ،و

تبل غات سور نیتوانند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشند.
نوانع اقتتادی و سارنایهگاگاری عبارتناد از .1 :ناکاافی باودن سرنایه بارای
سرنایهگگاری در بیشهای نیتلف بهننظور توسعه و رشد گردشگری ورزشی در
کشور؛  .2عد تشویق بیش ختوصی ،عد حمایات دولت از سرنایاهگگاران در
بیش ختوصااای گردشگری ،و نحدودیتهای نشارکت سرنایهگگاران خارجی؛
 .3فقدان حان ان نالی .براساس سنجهها ،نوانع اقتتادی و سارنایهگاگاری باا باار
عانلی ،3/36هفتم

نجموعه نوانع فراروی توسعه گردشگری بهشمار نایآیناد و

با تری اولویت در ن اان آنهاا نرباوط باه «عد تشویق بیش ختوصای ،عاد
حمایت دولت از سرنایهگگاران در بیش ختوصی گردشگری ،و نحدودیاتهای
نشارکت سرنایهگگاران خارجااای» باااود .نحدودیتهای نشارکت سرنایهگگاران
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خارجی و فقدان حان ان نالی نیتواناد از نواناع توساعه گردشاگری ورزشای در
کشور باشد.
نوانع انن تی عبارتند از .1 :خطرات احتمالی ،نانند برخورد ف زیکای و فقادان
انن ت اجتماعی برای گردشگران ،اختشفات داخلی و درگ ریهای قاونیاقب لاهای
در برخی از ننااطق کشاور؛  .2وقاوع پرخاشاگری و دزدی در ناورد گردشاگران
ورزشی .براساس یافتهها ،نوانع انن تی با بار عانلی  ،1/40آخاری نواناع ناؤثر بار
توسعه گردشگری بهشمار نیآیند که در ن ان آنها ،باا تری اولویات نرباوط باه
«خطرات احتمالی نانند برخورد ف زیکای و فقادان انن ات اجتمااعی در برخای از
نناطق کشور برای گردشگران» است.
بهننظور ترس م الگوی ساختاریاتفس ری نوانع فاراروی توساعه گردشاگری
ورزشی نراحل زیر انجا شد :ابتدا برای تشاک ل نااتریس تعانال سااختاری یا
ناتریس شانل شاخ

ها ،تشک ل شد و دراخت اار اعضاای شاورای راهباری قارار

گرفت و آنان ناتریسها را براساس اصو زیر ناتریسها را تکم ل کردند.
بهازای هر « jو  »iارتباط ن ان ای دو نتغ ر در هارهوب بررسی زیر است.
نیکند.

 :Vهدف سطر  iبرای رس دن به هدف ستون  jکم

 :Aهدف ستون  jبرای رس دن به هدف سطر  iکم

نیکند.
خواهند کرد.

 :xاهداف ستون  jو سطر  iبرای رس دن به همدیگر کم
 :Oاهداف ستون  jو سطر  iبدون ارتباط هستند.

نت جه ناتریس خودتعانلی 1در جدو 2اابراساس پرساش الگاوی سااختاری
تفس ری نبنای بار اینکاه «نواناع ناؤثر بار توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران
کدانند؟»اا ارائه شده است.
جدول  .2ماتریس خودتعاملی موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی )(SSIM

1
2
3

توسعه گردشگری ورزشی
موانع دولتی و قانونی
مشکالت مدیریتی
ضعف زیرساختی و مطلوبیت

1

2

3

4

5

6

7

8

X

V

V

V

V

V

V

X

V

O

V

O

V

X

A

V

O

V

1. Structural Self-Interaction Matrix
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موانع اقتصادی و ضعف در سرمایهگذاری
موانع سیاسیـمذهبی
موانع بازاریابی و تبلیغات
موانع امنیتی
ضعف فرهنگیـآموزشی

4
5
6
7
8

O

X

O

V

V

O

O

A

X
O

برای دست ابی به ناتریس دست ابی ) (RMباید نمادهای ارائاهشاده در جادو  2باه
صفر و ی

تبدیل شاوند .هنانچاه  i,jدر نااتریس  SSIMباهصاورت  Vباشاد ،در

ناتریس دست ابی ) (i,jباه یا

و ) (j,iباه صافر تبادیل نایشاود .هنانچاه ) (i,jدر

ناتریس  SSIMبهصورت  Aباشد ،در ناتریس دست ابی ) (i,jبه صفر و ) (j,iبه یا
تبدیل نیشود .هنانچه ) (j,iبهصورت  xوارد شاود (j,i) ،در نااتریس دسات ابی باه
و ) (j,iن ز به ی

ی

تبدیل نیشود .هنانچه ( )i,jبهصورت  Oوارد شاود i,j ،و

j,i

صفر نیشود .پس از تا ه ناتریس دسترسپگیری اول ه ،ز اسات کاه ساازگاری
درونی آن برقرار شود؛ بهعنوان نمونه ،اگر هدف  1سابب تغ ار هادف  2شاود و
هدف  2نوجب تغ ر هدف  3شود ،هدف  1ن ز باید سبب تغ ر هدف  3شود.
جدول  .3ماتریس خودتعاملی موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی )(RM

1
2
3
4
5
6
7
8

توسعه گردشگری ورزشی

1

2

3

4

5

6

7

8

موانع دولتی و قانونی
مشکالت مدیریتی
ضعف زیرساختی و مطلوبیت
موانع اقتصادی و ضعف در سرمایهگذاری
موانع سیاسیـمذهبی
موانع بازاریابی و تبلیغات
موانع امنیتی
ضعف فرهنگیـآموزشی
میزان وابستگی

1
1
0
0
0
0
0
0
2

1
1
0
0
0
0
0
0
2

1
1
1
1
0
0
0
0
4

1
1
1
1
0
0
0
0
4

1
0
0
0
1
0
0
0
2

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
0
0
0
0
0
1
0
2

1
1
1
1
0
1
0
1
6

در جدو  3قدرت نفوذ و ن زان وابستگی هری

قدرت
نفوذ
8
6
3
4
3
3
3
2

از عوانال نحاسابه شاده اسات؛

بهعنوان نمونه ،قدرت نفوذ «نوانع دولتی و قانونی»  8است؛ باهایا نعناا کاه بار 8
عانل تأث ر نی گگارد و ن زان وابستگی آن  2است ،یعنی  2عانل بر نوانع دولتای و
قانونی تأث ر نیگگارند .تحل ل ن
برای هری

ان

نت جۀ ن زان وابساتگی و قادرت نفاوذ را

از عوانل (اهداف) نشان نیدهد .برای اساس ،نواناع  1و  2در ننطقاه

نفوذی ،نوانع  3 ،4 ،5 ،7در ننطقه خودنیتار (نستقل) ،و نواناع  8و  6در ننطقاه
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وابسته هستند.
نوانع خودنیتار ،دربردارنادۀ ناوانعی هساتند کاه قادرت نفاوذ و وابساتگی
ضع ف و نتوسطی دارند .نوانع وابسته ،قدرت نفوذ کم ،ولی وابستگی نسبتاً با یی
دارند .ای راهبردها نعمو ً نتغ رهای نت جه یا عانل هستند .نوانع پ وندی ،قادرت
هدایت زیاد و وابستگی زیادی دارند و نوانع نفوذی ،ن ز نوانعی هستند که قادرت
نفوذ زیاد ،ولی وابستگی کمی دارند (آذر و همکاران .)1392
شکل  .1نتیجه تحلیل میکـمک

برای تع

سطح عوانل و اولویت آنها ،نجموعۀ دسات ابی و نجموعاه پا شن ااز

برای هر عانل تع

نیشود .نجموعه دست ابی هر راهبرد ،شانل عوانلی نایشاود

که از ای راهبرد تأث ر نیپگیرند و نجموعۀ پ شن از ،شانل عوانلی نیشود که بار
ای راهبرد تأث رگگار هستند .ای تاأث ر و تأثرهاا باا اساتفاده از نااتریس دسات ابی
بهدست نی آید .پس از تع

نجموعاه دسات ابی و پا شن ااز هار عانال ،عناصار

نشترک ای دو نجموعه برای هر عانل تع

نیشود و درصاورت یکساان باودن

نجموعۀ دست ابی با نجموعه اشتراکها ،آن عانال (اهاداف) باهعناوان ساطح باا
درنظر گرفته نیشود (ابراه م پزشکی .)1393 ،هرهه یا

عانال دارای اثرگاگاری

با تری بر سایر عوانل باشد ،در ند  ISMدر سطح پای تری قرار نیگ رد.
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جدول  .4تعیین سطح اهداف (سطح اول)

اهداف
1
2
3
4
5
6
7
8

مجموعه دستیابی (خروجی)
8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
8 ،6 ،4 ،3
8 ،6 ،4 ،3
6 ،5
8 ،6
7 ،6
8 ،6

مجموعه پیشنیاز (ورودی)
1و2
1و2
4 ،3 ،2 ،1
4 ،3 ،2 ،1
1و5
8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
1و7
8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1

مشترک
1و2
1و2
3و4
3و4
5
6و8
7
6و8

سطح

سطح اول
سطح اول

براساس دادههای جدو  ،4عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آنهاا
دارای ب شتری یکسانی باشند ،در سطح او قرار نیگ رند؛ بنابرای  ،عوانال  6و 8
(ضعف فرهنگیا آنوزشی ،و نوانع بازاریابی و تبل غات) در ساطح او و باا تری
سطح قرار نیگ رند .حا برای تع

عانل (عوانال) ساطح دو  ،عوانال  6و  8از

جدو  4حگف نیشوند.
جدول  .5تعیین سطح عوامل (سطح دوم)

اهداف
1
2
3
4
5
7

مجموعه دستیابی (خروجی)
7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
5 ،3 ،2 ،1
3و4
3و4
5
7

مجموعه پیشنیاز (ورودی)
1و2
1و2
4 ،3 ،2 ،1
4 ،3 ،2 ،1
1و5
1و7

مشترک
1و2
1و2
3و4
3و4
5
7

سطح

سطح دوم
سطح دوم
سطح دوم
سطح دوم

براساس دادههای جدو  ،5عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آنهاا
یکسان باشند ،در سطح دو قرار نیگ رند؛ بناابرای  ،عوانال  ،5 ،4 ،3و ( 7نواناع
اقتتادی و ضعف در سرنایهگگاری ،نوانع س اسیانگهبی ،نواناع انن ات ،ضاعف
زیرساختی ،و نطلوب ت) در سطح دو قرار نای گ رناد .حاا بارای تع ا

عانال

(عوانل) سطح سو  ،عوانل  7 ،5 ،4 ،3از جدو  5حگف نیشوند.
جدول  .6تعیین سطح عوامل (سطح سوم)

اهداف
1
2

مجموعه دستیابی (خروجی)
1و2
1و2

مجموعه پیشنیاز (ورودی)
1و2
1و2

مشترک
1و2
1و2

سطح
سطح سوم
سطح سوم
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براساس دادههای جدو  ،6عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آنهاا
یکسان باشند ،در سطح سو قرار نیگ رند؛ بنابرای  ،عوانل  1و ( 2نوانع دولتای و
قانونی ،و نشکشت ندیریتی) در سطح سو قرار نیگ رند.
شکل  .2الگوی ساختاریـتفسیری موانع مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

الگوی ناایی نوانع فراروی توساعه گردشاگری ورزشای دارای ( )3ساطح اسات.
سطح ( )1شانل ضعف فرهنگی اآنوزشی ،نوانع بازاریابی ،و تبل غاات؛ ساطح ()2
شانل نوانع س اسیاناگهبی ،نواناع اقتتاادی و توساعه سارنایهگاگاری ،ضاعف
زیرساختی و نطلوب ت ،و نوانع انن تی؛ سطح ( )3شانل نوانع دولتای و قاانونی ،و
نشکشت ندیریتی است .در ای الگو ،ساطح ( )3دارای ب شاتری نفاوذ بار نواناع
دیگر و سطح ( )1دارای ب شتری تأث رپگیری از نوانع دیگر است .هرهه ی

عانل

دارای اثرگگاری با تری بر سایر عوانل باشد ،در الگوی  ISMدر سطح پاای تاری
قرار نیگ رد.
نتیجهگیری
گردشگری ورزشی ،یکی از بیش هایی است که در صانعت گردشاگری در تماا
دن ا از ب شتری سطح رشد برخوردار بوده است .ایران ،بهعنوان یکی از کشاورهای
ننحتربهفرد جاان بهلحاظ آبوهوا و همچن  ،جگاب تهای فرهنگی ،باساتانی ،و
نگهبی ،نیتواند به نقتدی با ظرف تهای با بارای توساعه گردشاگری ورزشای
تبدیل شود .در ای پژوهش 8 ،ناانع اصالی فاراروی توساعه صانعت گردشاگری
ورزشاای ،انتیاااب شاادند .در پااژوهش الفتااه و سااوادی ( )1395نوانااع توسااعه
گردشگری ورزشی در قالب عد آگااهی و آناوزش ،عاد حمایات و نشاارکت،
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ضااعف ناادیریت ،عواناال فااردی و شیتاای ،و عاناال روانشااناختی شناسااایی و
اولویتبندی شدهاند که شناسایی ای نوانع براساس پرسشنانه نحققساخته باوده
است ،انا در روششناسی پژوهش حاضر ،برای شناسایی نوانع توسعۀ گردشاگری
ورزشی از نتاحبه ن مهساختاری و نطالعات عم ق اساتفاده شاد و شااخ

هاا و

نوانع بهگونهای کانلتر و از طریق نتاحبه و نظرخواهی از خبرگان گردشاگری و
گردشگری ورزشی شناساایی شادند و هریا
اکتشافی تأی د و دستهبندی ،و نوانع اصلی نشی

از آنهاا براسااس تحل ال عاانلی
و اولویتبندی شدند.

براساس نتایج پژوهش خسروینار و همکاران ( )1395نامتری ضعفهاای
نوجود در گردشاگری ورزشای عبارتناد از :فقادان حان اان ناالی ،اطاشعرساانی
نانطلوب ،و تبل غات کم و نامتری تادیدها ن ز عبارتند از :عاد حمایات جادی
دولت و ک ف ت پای

خدنات آنوزشی و در پژوهش حاضار باا شناساایی  8ناانع

اصلی ،نوانع نوجود اولویتبندی شدند و نؤلفههایی نانند اطشعرسانی ناانطلوب،
و تبل غات کم در پژوهش خسروینار و همکااران از زیرگاروههاای ناانع اصالی
ضعف بازاریابی ،تبل غات و نؤلفه عد حمایت جدی دولتی یکی از زیرگروههاای
نانع اصلی دولتی و قانونی ،ک ف ت پای

خدنات آنوزشی ،زیرگاروه ناانع اصالی

ضعف فرهنگی اآنوزشای ،و فقادان حان اان ناالی ،زیرگاروه ناانع اصالی نواناع
اقتتادی و ضعف در سرنایه گگاری در تحق ق حاضر هستند که نشااندهنادۀ ایا
است که در پژوهش حاضر ،نؤلفهها و نوانع توسعه گردشگری ورزشی به گوناهای
دق قتر شناسایی و اولویتبندی شدهاند.
اولویاتبناادی نوانااع براساااس ساانجههااا بااهترت ااب شااانل نوانااع دولتای و
هارهوبهای قانونی ،ضعف زیرساختی و نطلوب ت ،نوانع س اسیانگهبی ،ضعف
فرهنگی اآنوزشی ،نشکشت ندیریتی ،نوانع بازاریابی و تبل غات ،نوانع اقتتادی و
سرنایهگگاری ،و نوانع انن تی هستند .نوانع و گویهها در برخی ناوارد ،همساو باا
نظر پژوهشگرانی ازجمله رح می و همکااران ( ،)1395ف روزجای اان و همکااران
( ،)1392جمله ان نی و همکاران( ،)1395خسروینار و همکاران ( ،)1395روی و
ن سرا ( ،)2016و ن رزازاده و عبدالملکی ( )1395است.
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در اولویتبندی نوانع ،نوانع دولتی و قانونی و ضعف زیرساختی و نطلوب ت
جزر نام تری نوانع گردشگری ورزشی ایران تع

شدند که در پژوهش اساشنی

و همکاران ( )1395ن ز ای دو نانع جزر نامتری نوانع بودند .در پژوهش حاضر،
بهعنوان نثا  ،نوانع دولتی و قانونی ،دربردارندۀ تنگناهای قانونی ایجادشده توساط
دولت و نشکشت در دستورالعملها و قوان

توسعه ایا صانعت ،عاد حمایات

جدی دولت از نقولۀ گردشگری ،تعدد نراکز س است گگار ،فقادان همااهنگی ز
ب

سازنانها و وزارتیانههای دستاندرکار در صنعت گردشاگری و گردشاگری

ورزشی ،و فقدان تعانل درست ب

واحدهای تتم م گ ر است و نوانع زیرساختی

و نطلوب ت ،دربردارندۀ ضعف انکانات زیربنایی و زیرساختی ،ضاعف در ساانانه
حملونقل کشور ،و عد ارائه خادنات نناساب توساط نراکاز اقاانتی در کشاور
بهعنوان نامتری نوانع فاراروی توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران نشای
شدند و ن از است که برای رس دن به توسعه در ایا زن ناه ،نوردتوجاه نسائو ن
قرار گ رند و س استگگاران کشوری برای توسعه گردشاگری ورزشای در ننطقاه،
تداب ر نناسبی ب ندیشند تا با از ب

رفت ضعفها یا کمتار شادن نواناع ،شارایطی

برای توسعه ای صنعت و در پی آن ،توسعه در ننطقه در ابعاد فرهنگیااجتمااعی،
اقتتادی ،زیستنح طی ،و ورزشی فراهم شاود و کشاور هرهاه ب شاتر در نسا ر
توسعه قرار گ رد.
در پژوهش ان نی ( )1396ن ز نوانع ندیریتی ،زیرساختی ،و اطشعاتی بهعنوان
اساسیتری نوانع نطرح شدهاند و به نوانع دولتی و قانونی که از نامتاری نواناع
در اولویتبندی پژوهش حاضر بودند ،اشارهای نشده است ،زیرا ایشان از نظریاه و
روش پژوهش نتفاوتی استفاده کردهاند.
نوانع توسعۀ گردشگری ورزشی در الگوی پژوهشی ن ارزازاده و عبادالملکی
( )1395با اساسیتری نوانع ناوردنظر نقالاه حاضار همساو باود ،اناا باه نواناع
اقتتادی ،سرنایهگگاری ،و انن تای اشاارهای نشاده باود کاه در پاژوهش حاضار،
شناسااایی شاادند ،زیاارا نویسااندگان پااژوهش حاضاار در بیااش روششناس ای از
نتاحبه ن مهساختاری و نطالعات عم ق استفاده کردهاند و پس از شناسایی  8ناانع
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اصلی ،نوانع نشی

شده اولویتبنادی و در نرحلاه بعادی باا اساتفاده از ناد

ساختاریاتفس ری رابطه ب
نوانع بر یکدیگر با تحل ل ن

آنها ،سطحبندی نواناع ،و ن ازان نفاوذ و وابساتگی
انا

انجاا شاد و در روش پاژوهش و الگاو باا

پژوهش یادشده نتفاوت بود.
در الگوی سااختاریاتفسا ری گردشاگری در پاژوهش ف روزجائ ان ()1392
نؤلفههای گردشگری بررسی شدهاند که پاژوهش حاضار ،در شناساایی برخای از
نؤلفهها با پاژوهش یادشاده همساو باود ،اناا در تحق اق حاضار ،نواناع توساعۀ
گردشگری ورزشی و زیرنؤلفههای نربوط باه هریا

از نواناع ،شناساایی ،نواناع

اصلی ،سطح بندی و ن زان نفوذ و وابستگی نوانع اصلی ن ز تع ا

شاد و درواقاع،

پژوهش کانلتری در زن نه گردشگری ورزشی انجا شد.
براساس الگاوی سااختاری ا تفسا ری ارائاه شاده در پاژوهش روی و ن سارا
( )2016در هند ،نواناع ناام رشاد گردشاگری عبارتناد از .1 :ظرف ات نانناساب
خطوط هوایی؛  .2شرایط بد قطارها؛  .3کمبود باداشت؛  .4فقدان نساافرخانه هاای
نناسب؛ و  .5فقادان ساانانههاای اطشعااتی باهروز ،درحاالیکاه پژوهشاگران در
پژوهش حاضر ،افزون بر شناسایی  29زیرنؤلفه 8 ،ناانع اصالی نرباوط باه نواناع
توسعه گردشگری ورزشی در ایران را شناسایی کردهاند.
در ای نقاله برای ارائه الگوی ناایی ،از روش الگوسازی سااختاریاتفسا ری
استفاده شد و ن زان اثرپگیری و اثرگگاری نوانع ن ز با بهکارگ ری تحل ل ن
نشای

ان

شااد .بارای اساااس ،نواناع دولتای و قاانونی و نشااکشت ناادیریتی ،در

پای تری سطح ،با تری تأث ر و نفوذ را بر دیگر نوانع دارند؛ بنابرای  ،ز اسات
کااه س اسااتگااگاران ،برنانااهریاازان ،و ناادیران کشااوری باارای رفااع نشااکشت و
ضعف های نربوطه تداب ری ب ندیشند .بهنظر نیرساد ،ایا الگاو نایتواناد بارای
پژوهشهایی با تعداد زیاد نتغ رهایی که ناه ت و رابطاه آن هاا نشای

ن سات،

نف د باشد ،زیرا نیتوان م با استفاده از نظر خبرگان ف  ،پ چ دگیهاای نوضاوع را
کاهش ده م و به درک قابلقبولی از نفاه م برس م .ای پژوهش ،ب نش جدیادی را
در نورد گردشگری ورزشی در کشور ارائه کرده است .بهننظور توسعه گردشگری
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ورزشی باید برای هری

از نوانع ،هارهاندیشی کرد و ندیریت و برنانهریزی قوی

نیتواند راهگشایی در ای زن نه باشد .کشف کاستیهاا و راههاای رفاع نواناع ،از
نؤلفههای پ شرفت در هار زن ناهای اسات و درایا راساتا ،نقایساۀ تفااوتهاا و
بارهگ ری از فرصتها نیتواند کم رسان باشد و برنانهریزان و پژوهشگران بایاد
در راستای شکلگ ری و توسعۀ ای صنعت تشش کنند تا در آیندۀ نزدی  ،شااهد
توسعۀ آن باش م.
در ادانه ،برخی از راهکارهای کااربردی پ شاناادی بارای باباود گردشاگری
ورزشی ارائه شده است:
 .1نسئو ن و س استگگاران کشور باید با توجاه باه وجاود نواناع فاراروی
توسعۀ گردشگری ورزشی کشور و با درنظر گارفت اولویاتبنادی نواناع (نواناع
دولتی و قانونی ،ضاعف زیرسااختی و نطلوب ات ،نواناع س اسای اناگهبی ،نواناع
فرهنگی اآنوزشی ،نشکشت ندیریتی ،نوانع بازاریابی و تبل غات ،نوانع اقتتادی و
ضعف در سرنایهگگاری ،و نوانع انن تی) ضم انجا برنانهریزی دق ق ،در راستای
رفااع نشااکشت و نوانااع نوجااود باار ساار راه افاازایش ساارعت عماال در توسااعه
گردشگری ورزشی کشور تشش کنند؛
 .2با توجه به اینکه نوانع دولتای و قاانونی و نشاکشت نادیریتی ،باا تری
ن زان نفوذ و تأث رگگاری را بر نوانع دیگر دارند ،ز است که بارای دسات ابی باه
توسعه گردشگری ورزشی کشور ،نوردتوجه ب شتری قرار گ رند و تاداب ری بارای
رفع آنها اندیش ده شود؛
 .3تداب ری برای رفع تنگناهای قانونی از سوی دولت ،رفع نشکشت حقاوقی
و اجرایی در دستورالعملها و قوان

توسعه ای صنعت ،حمایت جادی دولات از

نقوله گردشگری ورزشی ،ایجاد هماهنگی ز ب
دست اندر کار ،و تعانل درست ب

ساازنانهاا و وزارتیاناه هاای

واحدها ،برای توسعه گردشگری ورزشای ،ز

است.
 .4شایسته است پژوهشهایی بهصورت نقایسهای با سایر کشاورها در زن ناه
الگوی ساختاریاتفس ری توسعه گردشگری ورزشی انجا شود.
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