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 چکیده
ی در ای    ورزش   یگردشگرو جایگاه  تیاهم و در کشوریی مدزاآدر شیافزا لزوم توجه به

هدف پژوهش حاضر، شناسایی   بخشد. یضرورت م شیپ از شیمهم را ب  یتوجه به ا ،زمینه

 ۀتوس    موان   ف راروی     یریتفس     یس اتاار  الگ وی   آش نایی ب ا  بندی موان   و   و اولویت

که با رویکرد آمیخاه )کیف ی و کم یا انم ام     هشوپژ ی ااست.  رانیا  یورزشی گردشگر

ص ورت پیمایش ی اس ت.     فی و در بخش کمی ب ه شده است، در بخش کیفی از نوع اکاشا

نفر از تبرگان گردشگری، گردش گری ورزش ی، و    15جام ه آماری کیفی، که دربردارندۀ 

ی در سطح کم ی  آمار ۀ جام گیری هدفمند، و  است، براساس نمونه  مدیریت ورزشی بوده

س اباات،  ان درکاران و م دیران ارش د برگ زاری م     نفر از مربی ان و داوران، دس ت   379که 

ان د. در ای      ص ورت تا ادفی گ زینش ش ده     گیرد، ب ه  بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می

 ،پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مااحبه با تبرگان، موان  گردش گری ورزش ی ای ران   

بندی شد و سپس، روابط بی  موان  ب ا   ساتاه رتبه نامه محاق پرسش شناسایی و براساس

آم ده،   دست تفسیری، ت یی  شد. با توجه به ناایج به   سازی ساتااریاسافاده از روش الگو
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گان ه،   تری  موان ، شناسایی شدند. پس از ت ی ی  ای   موان   هش ت     مهم  عنوان مان  به 8

بررس ی ش د ک ه     1مک    ها با اسافاده از روش تحلیل میک میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن

ب اتتری  ت یثیر را ب ر     ،8ی با قدرت نف و   و قانون یاموان  دولآمده،  دست براساس ناایج به

گذاران  اند. ناایج ای  پژوهش به سیاست داشاهعدم توس ه گردشگری ورزشی موان  دیگر 

 کنند.  اتخا  تری  ها و راهبردهای هوشمندانه مشی کند تا تط کمک می

س ازی   ، الگ و  یورزش   یگردش گر گردش گری،    توس  ه موان  ف راروی  : یکلید یها واژه

 تفسیری   ساتااری

 

                                                                                                                                 

1. Mic-Mac 



 

 

 مقدمه

ساازی، هااارن      صنعت گردشگری، پس از صنعت نفت، خودروسازی، و اسلحه
 ایعصان  تاری   گربزیکی از عنوان  به، ای  صنعتآید.  نی شمار بهجاان صنعت نام 

 ،کناونی  از صنایع بزرگ و بااهم ات در دن اای   عنوان یکی بهن ز « ورزش»و  جاان
گردشاگری  » ناا  صانعت   نادرن را باه   ی  صانایع خادنات  یرزت انگ شگفت یکی از
(. گردشاگری ورزشای،   43: 1391و همکاران،  جاوید) اند آورده وجود به« ورزشی

)شارکت   1گ رد که عبارتند از: گردشگری ورزشی فعاا   سه رفتار عمده را دربر نی
 گردشگری کنند(،  که برای انجا  و نشارکت در ورزش سفر نی کردن: شانل کسانی

کاه بارای تماشاای یا       یا غ رفعا  )تماشا کاردن: شاانل کساانی    2ورزشی رویداد
کننادگان   )شانل بازدید 3کنند(، نشتاقان گردشگری ورزشی رویداد ورزشی سفر نی

کننادگان در سافرهای    های ورزشای نشااور و شارکت    های ورزشی، نکان از نوزه
ناار و   رویهاای ورزشای( )خسا    دریایی ورزشای و بازدیدکننادگان از شیتا ت   

 (.104: 1395همکاران، 
 صانعت درآنادزا    یا عنوان   به ی ورزشیبه گردشگر ا نیتلف دن  یکشورها
اناد )ویکرنارت  و    کارده تاشش  بسا ار   گساترش آن  بارای توساعه و   ارج نااده و 

و  باا توجاه باه اساتعدادها     ها، از آنکه برخی ای  گونه به(؛ 33-38: 2016، 4کماری
به ایجاد نراکز ورزشی با نحوریت ی  یا هند رشاته خاا    اقدا  هایشان،  قابل ت

                                                                                                                                 

1. Active sport tourism 

2. Event sport tourism 

3. Nostalgic sport tourism 

4. Wickramaratne Kumari 
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کلای سابب باا      طاور  ۀ گردشگری ورزشی، بهتوسعاند، زیرا درواقع، توجه به  کرده
(. 21-32 :2015 و همکاران، 1شود )ک م رفت  استانداردهای زندگی نرد  نناطق نی

 د، بایاد انا اگر قرار باشد ننطقه ن زبان، گردشاگری ورزشای خاود را توساعه دها     
ی در دها ر  تغ ی وختوصا  یها انجم  ظاورکه  هایی را اعما  کند برنانه جیتدر به
: 2019و همکااران،   2آیاد )ک اانی   شمار نای  ها به بیشی از ای  برنانه یزبان ن ندایفر
10-7.) 

کناد تاا در ایا      به کشورها کم  نین ز ها  در برخی زن نه داشت  برتری ویژه
داشات   هوایی یاا   و ، که شرایط ویژه آبعمل کنندی دیگر تر از کشورها زن نه نوفق

آیناد.   شمار نای  ازجمله ای  نقاط قوت به ،قدرتمند در سطح جاان ورزشی های ت م
در برخای   ،هوایی نناساب  و بر داشت  شرایط آب افزون، ای  درحالی است که ایران

 ۀباه توساع   یتاوجا  بای  ، اناا نظر اسات  ها نانند کشتی، وال با ، کبدی صاحب رشته
 فراوان های قابل ت داشت  رغم است که بهباعث شده  کشورگردشگری ورزشی در 

هااای نیتلااف فرهنگاای  در زن ناه جااگب گردشااگران ورزشاای، فوایادی از جنبااه  
و  (1: 1391 نساب،  اقتتادی را از دست بدهد )شوشیو نح طی،  اجتماعی، زیست

 یدادهایا رو  تعاداد  ای  زن نه،درست در ریزی  عد  برنانهدل ل  درنت جه نتأسفانه به
و گردشاگری ورزشای    اندک است ، دشو  ین برگزار در ایران که  یورزش یالملل   ب

 .(1: 1395 )ذب حی، جایگاه خود را ن افته است
وجود جواناان و   ،ورزشی در جاان یگردشگر عیرشد سردر هن   شرایطی، 

 جااد یدر ا یورزشا  ینقش گردشگر ،در کشور ینندان به ورزش و گردشگر عشقه
قرار گرفت  رشد ایا    (،با توجه به نشکل ب کاری در کشور)ی اشتغا  دائم و فتل

-42: 1394 )جاوید و همکاران،جانعه  یاقتتاد  ۀتوسعهای  صنعت در زنرۀ نؤلفه
، سبب شاده  نفتی  درآندهای به حد از ب ش اتکای نشکلهمچن  ، لزو  رفع  و (23

 شمار آید. ه فرصت نناسبی برای رشد بهنثاب به گردشگری صنعتاست که 
با توجه به شرایط نوجود و لزو  توجه ب شتر به صنعت گردشاگری ورزشای   
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هاای جاانع در ایا      عنوان یکی از عوانل توسعۀ اقتتادی کشور، انجا  پاژوهش  به
های ب شاتر و تع ا       ز  است با بررسیراستا  رسد. درای  نظر نی زن نه ضروری به

هام   ها با تع    رابطه آنای  نوانع، و بندی  گردشگری ورزشی، سطح ۀنوانع توسع
های نوجود استفاده کن م و در جاات پ شارفت    قابل تاز  ،و با گردشگری ورزشی
 کشورنان گا  برداریم.

هاای   های پژوهش برخی کاستی حاضر درصدد است با درنظر گرفت  پژوهش
های نوجود، ناوعی   با توجه به دادهپ ش   در ای  زن نه، با نظرخواهی از خبرگان و 

دهد. ای  پاژوهش   ارائهورزشی  برای توسعه گردشگریتفس ری  ا الگوی ساختاری
 زان ا نرابطۀ نوانع با هم و بندی نوانع،  پس از سطحن ،  ا با استفاده از روش ن  

تواناد   را تع    کارده اسات، کاه خاود نای      گریکدیبر  ها آن یریو اثرپگ یاثرگگار
برای توساعه گردشاگری    ،الگوهای پ ش   در ای  زن نه را پوشش دهدهای  ضعف

 و نورداستفاده پژوهشگران دیگر ن ز قرار گ رد. ،کار گرفته شود ورزشی کشور به
 :های نوردبررسی ای  نقاله عبارتند از پرسش راستا ای در
 ؟کدانند انیردر ا یورزش یشگردگر ۀتوسع نوانع ●
 هگونه است؟ رانیدر ا یورزش یگردشگرنوانع توسعه  یبند تیاولو ●
 ؟هگونه است یورزش یگردشگر ۀبا هم و با توسع نوانع ارتباط  ●

 پژوهشادبیات . 1

و  کبادی و کشتی، وال با ،  نانند ای های ورزشی رشته ند بودن درآسر سبب هب ایران
کاردن   فشاناخت نواناع و ساعی در برطار     درصورتهوایی نناسب،  و داشت  آب

عاوانلی   ،نتأسافانه  اناا  کند،تعداد زیادی گردشگر را به خود جگب تواند  نی ها، آن
ریزی نناسب  و برنانه های علمی ن نربوطه به انجا  پژوهشنسئو  توجای نانند بی

 وجود دیدگاه ننفای و تبل غاات ساور در    ،(95: 1391، نسب   )شوشی  در ای  زن نه
درسات نارد  و نسائو ن از    رساانی نااق ، فقادان درک     اطشع ایران، نظا نورد 

تار،   های تحت لی نرتبط با آن، و در ی  نگاه کلای  توجای به رشته گردشگری، بی
برخی عوانل زیربناایی، س اسای، فرهنگای، دولتای، انساانی، نادیریتی، اقتتاادی        

جاگب گردشاگر    ۀدر زن ن( سبب شده است که 1-10: 1391)نحرابی و همکاران،
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  م.باشهندانی نداشته  ورزشی توف ق
اساس در راستای بررسی و شناسایی عوانل و نواناع رشاد گردشاگری     برای 

هایی انجا  شده است و هریا  برخای از عوانال را در     ورزشی در کشور پژوهش
 ها اشاره شده است. اند که در ادانه به برخی از آن ای  زن نه تأث رگگار دانسته

هبردهاای توساعه   ارائاه را »و همکااران در پژوهشای باا عناوان      نار خسروی
 هاای  ضاعف  تاری   نام، («)نطالعه نوردی: شارستان ن نودشت گردشگری ورزشی

ناانطلوب،   رسانی نالی، اطشعرا فقدان حانی گردشگری ورزشی در عرصۀ نوجود 
 جدی دولات  حمایت عد  ن زدر ای  عرصه را  تادیدها تری  نام و ،کم تبل غاتو 
-113: 1395 ،نار و همکاران یخسرو) اند دانستهآنوزشی  خدنات پای   ک ف ت و

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

عبارتناد از:   اند که کردهبررسی در کشور ورزشی  گردشگری توسعۀعنوان نوانع  به
و نادیریتی،   زیرسااخت، بازاریاابی،   ماعی، تحق اق و پاژوهش،  اجت ا نوانع فرهنگی

 .(25: 1395، یعبدالملک و رزازاده ن) قانونی
هااای  تب اا   شاااخ »ن ااز در پااژوهش خااود بااا عنااوان و همکاااران  ان ناای

باا   ؛گروهی "AHP"ری ورزشی ایران با استفاده از روش گتأث رگگاری نوانع گردش
و  ،نادیریتی، زیرسااختی، اطشعااتی    عوانال  ،«تأک د بر نقش اطشعاتی و ارتبااطی 

اناد   دانساته گردشاگری   نوفق ات صانعت  نقابال  نوانع نام در  جملهارتباطی را از
 (.26-35: 1396 ،ان نی و همکاران)

باه   یورزش یگردشگر اند که در نقاله خود بر ای  نظر بودهو همکاران  یان ک
 جینتا  یبه باتر یاب دست یکند و برا یکم  ن یو توسعه نحل  یزندگ ت ف بابود ک

و  یطراحا  ،ینقل، باباود نراکاز اقاانت    و حمل توسعه انکانات و خدنات یبرا د،یبا
 ،ت ا انن  ،اطشعاات  تیریو توسعه ند یطراحی، ابیبازار ،نیتلف یها برنانه یاجرا
 .(7-10: 2019) و تشش کرد یزیر برنانه یسازنان   ب یهماهنگو 
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توساعه   نسا ر  هاا را ناانعی در      ساازنان با  درستعد  همکاری ن ز  1واشه
 (.542: 2015واشه، )آورد  شمار نی بهگردشگری ورزشی 

 زیسا  ند تکن   دبررکا»بااا عنااوان  ف روزجای ااان پااژوهش یجراساااس نتاااب
در ایااران  گردشااگریتوسااعه نوانااع  ،«یشگردگر تنطالعا در یتفس ر ریساختا

 از عمونی گاهیآنا ،توسعه جانع حطر فقاااادان، لتدو حمایت  عد عبارتنااااد از:
 ننفی تتبل غا نناساب، یابی زاربا ، نباود نقل و حمل نظاا   ضعف ،یشگردگری نزایا
 ایبر ختوصی بیش تشویق  عد، نگهبیو  فرهنگااای یها یتودنحد، انیرا عل ه

 .(129-159: 1392ف روزجای ان، ) نتیت  نسانیا وین ر دنبوو  ،اریگگ سرنایه
، قطارهاا نانناساب  شارایط  ، طوط هوایی نانناسبظرف ت خ ،2ن سرابنا به نظر 
هاای اطشعااتی    ساانانه  ، و نباودن نناساب  هاای  نسافرخانه فقدان ،کمبود باداشت

اناد   که رشد گردشگری در هند را نحدود کردههستند عوانل نامی  ، ازجملهروز به
 (.32-45: 2016ن سرا، )

زشی و توجه باه  گردشگری ور ۀتوسع ۀدر زن ن درست یریز برنانه ی   انجا 
صنعت در جانعه ای   ۀتواند برای توسع و در هه سطحی نی یاینکه هه نوع فعال ت
 تواند به گسترش هرهه ب شتر آن کم  کند. ، نیآور باشد ن زبان نام و سود

گردشاگری   ۀر توساع بدهد، نوانع نؤثر  ادب ات ای  حوزه نشان نی بررسیانا 
تشای     ،تحل ل نوانع و تجزیهد و درنت جه ان نشدهبررسی  ای جانع گونه بهورزشی 
، دق اق  ای گونه بندی نوانع به سطحها با یکدیگر و با گردشگری ورزشی،  ارتباط آن

گردشاگری ورزشای در ایاران     ۀتوساع برای تفس ری  ا ساختاری ی  الگویارائه  و
 الگاوی تاا باه تب ا       ندبر آن شد پژوهشگرانرو  ازای  رسد؛ نظر نی  ز  و نف د به

 ۀرابطا  یا   ،تار  روشا  ب اان   باه د. نا گردشاگری ورزشای در ایاران بارداز     توسعه
 از نفااه م ایجااد   ای پ چ اده  ۀاز نجموعا  یسااختار جاانع  و   فراهم ،نراتبی سلسله

توان تقد  و تأخر تأث رگگاری عناصار   نی پژوهشنتایج ای   با استفاده از و شود نی
 .دیگر را نشی  کردکبر ی

                                                                                                                                 

1. Wasche 

2. Roy and Misra 
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 یا   ایجااد  بارای  کاه  اسات  روشای  تفسا ری،  ا ختاریسا سازیالگورویکرد 
 نوضاوعاتی بررسی  برایآندی کار و نؤثرروش  ورود  کار نی به کمی ا ک فی الگوی
ی نتقاابل  آثار یکدیگر بر، نیتلف اهم ت سطوح در ک فی نتغ رهای آن در که است

 لهئنسا  ب   نتغ رهای های یوابستگ و ارتباطات توان نیف   ای  از استفاده دارند. با
ساازی  الگواصالی در   ۀایاد  واقاع، (. در1392، همکاران و نژاد یباقر) کرد کشف را

تجزیه ی  س ستم پ چ اده باه هناد زیرس ساتم باا اساتفاده از        ،تفس ری ا ساختاری
سااختاری هندساطحی    الگویننظور ساخت ی   عملی و دانش خبرگان بهۀ تجرب
 .است

بررسی ادب اات   ، پس ازورزشیگردشگری  ۀعوانل اصلی توسعنقاله، در ای  
شناسایی شدند و برای تفسا ر رواباط با   ابعااد و      ،نوضوع و نتاحبه با خبرگان

یا    الگاو، ، زیرا ای  استفاده شدتفس ری  ا ساختاری یسازاز الگوهای آن  شاخ 
هاا   و تحل ل رواباط با   ابعااد و شااخ      نطلوب برای شناسایی ییروش استقرا

توانااد راهنمااای عملاای باارای ناادیران و   ش ناایهااای ایاا  پااژوه  یافتااه اساات.
 الگاو کاارگ ری ایا     هو با ب شمار آید بهورزشی  گگاران صنعت گردشگری س است

صانعت   ۀنالی و ن روی انساانی در توساع  ننابع ازجمله  ،ننابع نوردن از ازتوان  نی
 .ای نف دتر استفاده کرد گونه ، بهگردشگری

 پژوهش روش. 2

از  ،از نوع اکتشافی و در بیاش کمای   ،در بیش ک فی شپژوهروش در ای  نقاله، 
در دو بیاش اصالی نواناع     صاورت نتاوالی   به پژوهش حاضراست.  نوع پ مایشی

 هاای  دادهانجاا  شاد. بارای گاردآوری      الگاو ورزشی و تدوی   یگردشگر ۀتوسع
روش از و  ،برای بیاش توصا فی   ،ای از روش کتابیانه ،پژوهش اهدافبا  نتناسب
( بارای  نانه و نتاحبه پرسشاز طریق ابزار ن دانی  یها صورت بررسی به) پ مایشی

)ک فی و کمای(   د آن یتهررویک باحاضر  هشوپژ ؛ بنابرای ،استفاده شد بیش کمی
 ،گردشاگری  خبرگاان از  نفار  15 ، دربردارندۀ. جانعه آناری ک فیه استشد  انجا 

ت ئا ورزشی و ه دکترای ندیریت  ،نفر 9)و ندیریت ورزشی  ،ورزشیری گردشگ
راهنماای  نفر  3و  ،یو گردشگرفرهنگی  راث کارنند اداره ننفر  3 ،علمی دانشگاه
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در ی آناار  ۀ جانعا و اناد   انتیااب شاده  گ ری هدفمند  که براساس نمونهتور( است 
 و ندیران ارشد ،اندرکاران دست ،داوران ،نرب اناز نفر  379 دربردارنده ی،سطح کمّ

ای  صورت تتاادفی طبقاه   به شده گزینش ان و تماشاه انِبرگزاری نسابقات، بازیکن
 . هستند

 )نتاحبۀ خبرگاان  نتااحبه باا   و اساناد و نادارک   نارور  باا ، نطالعه در ای 
 گردشاگری توسعه  نوانع  (شدانجا   یبه اشباع نظر دن رس تا حد  افتهیساختار مه ن

 وند دی شاد بنا  ساخته رتباه  نانه نحقق شناسایی و براساس پرسش ایراندر  ورزشی
تع ا     تفسا ری  ا سااختاری  ساازی الگو روش از استفاده با نوانع ب   روابط، ساس

در دسات   نحتاوایی  روایی صاوری و  طریق از ساخته نحقق ۀنان شد. روایی پرسش
نشای  و   ،نوانع اصالی  نفر از خبرگان نوردتأی د و با تحل ل عانلی اکتشافی، 15

بارای تع ا   و شناساایی    گرفتناد.   قارار ساس با تحل ل عانلی تأی دی نوردتأی اد  
 بارای پ ش از انجا  تحل ال عاانلی،    و تحل ل عانلی اکتشافی استفاده شد نوانع، از

و تع    همبستگی  1اولک   ا یِر نِی ا اطم نان از کافی بودن تعداد نمونه از نع ار کایرز
 .کار گرفته شد به 2آزنون بارتلت ،ب   نتغ رها
 ،از آنار توص فی و استنباطی  ،شده آوریگردهای  دادهل ل برای ، برای تح افزون

آزناون   و آزنون ناپارانتری  از پژوهش ۀتری  نتغ رهای نمون بررسی نام ننظور هب
 در راساتای و  ، spss19  یافازار  بساته نار   از  ،ها برای بررسی وضع ت داده ،فریدن 
 ISM فا   ن ز طراحی ننظور ه. باستفاده شده است  smartPLSافزار نر از  الگو تنظ م

روش تحل ال   هاا،  آنو برای تع    نوع عوانل و سنجش ن ازان نفاوذ و وابساتگی    
 .کار گرفته شده است بهن   ا ن  

 پژوهشهای  یافته. 3

 . درندهای زیر دست یافت به یافته انپژوهش، پژوهشگرنوردنظر با توجه به اهداف 
ناانع   8نؤلفاه و   23 ایاران، در  گردشگری ورزشی توسعه نوانع تع    و شناسایی
نفر نارد و   245 شانل ریآنا ۀ. نموننشی  شدگردشگری ورزشی  توسعه اصلی

                                                                                                                                 

1. Kaiser- Meyer-Oklin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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نفر با تحت شت کارشناسای   109 ،نفر با تحت شت کارشناسی 221نفر زن و  115
 ۀتوساع  نواناع  یبناد  د رتباه رناو  بودناد. در  انفر با تحتا شت دکتار   29و  ،ارشد

 .بود «یو قانون ینوانع دولت» اولویت نربوط به ، با تری یورزش یگردشگر

 رانیدر ا یورزش یر توسعه گردشگربثر ؤموانع م بندی اولویت. 1 جدول

 میانگین رتبه گویه
 18/6 یو قانون یموانع دولت

 18/6 تیو مطلوب یرساختیضعف ز
 20/5 یمذهبـ  یاسیموانع س

 89/4 یآموزشـ  یضعف فرهنگ
 57/4 یتیریمشکالت مد

 22/4 غاتیو تبل یابیموانع بازار
 36/3 یگذار و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد

 40/1 یتیموانع امن

ی از ساوی  قاانون  یتنگناهاا . 1عبارتناد از:   هاای قاانونی   دولتی و هارهوب نوانع
هاا و قاوان   توساعه ایا       یای در دساتورالعمل  و اجرا ینشکشت حقاوق  دولت و
گردشگران ورزشای و   و گردشگریۀ نقول از دولت جدی حمایت . عد 2؛ صنعت

هاا و   سازنانو عد  هماهنگی  ز  ب    گگار نراکز س است د. تعد3؛ نشکل بودجه
 انفقددر صنعت گردشگری و گردشاگری ورزشای و    ارک راند های دست وزارتیانه
ازجملااه  تحم لیهااای  نحاادودیت. 4؛ تتم مگ ر یحدهاواباا    نناساابتعانل 
که نانع ورود و انتیاب ننطقاه   انشگردگر ییدارا تمل  بهنربوط  یها یتودنحد
سیت در تا ه ویزا و قوان   نیتلف . وجود 5 ؛شوند یعنوان ننطقه گردشگری ن به

 .گمرکات و ندت اقانت گردشگران و روادید
 ،18/6باا باار عاانلی     ی،های قانون هوبرنوانع دولتی و ها ،ها سنجه براساس

نواناع  . آیناد  شمار نی بهگردشگری ورزشی در ایران توسعه  یفرارووانع    ننیست
دولات از صانعت    جادی  حمایت عد  ،دولتایجادشده توسط ی قانون یو تنگناها

تاری    از ناام  ،رباط  یذ یها سازنان ز  ب    و عد  هماهنگی ،گردشگری ورزشی
 .هستندگردشگری ورزشی در کشور  ۀتوسع ی عد ها زیرنؤلفه

 توساط  نناسب خدنات ارائه . عد 1عبارتند از:  نوانع زیرساختی و نطلوب ت
اقانتی در کشور و نداشت  دسترسی نناسب به انکانات باداشتی در  نراکز و ها هتل
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 نناساب  هاای  نکان فقدان ختی،یرساو ز زیربنایی تنکاناا. ضعف 2؛ برخی نناطق
. ضاعف  3؛ ی برای گردشگران ورزشای و پزشک یکمبود انکانات رفاهو  ی،زشرو

 ( وو ریلای  ،نقل زن نای، هاوایی   و حمل سانانهضعف در نقل کشور ) و حمل هسانان
با باار   و نطلوب ت نوانع زیرساختیها،  براساس سنجه. اننسافر زن اردنو سا شتت

شامار   بهتوسعه گردشگری ورزشی در ایران  یفرارو وانعنن ز ازجمله  18/6عانلی 
 فقادان  ،یرساختیو ز یربناییز تانکانا »ضعفت نربوط به یاولو . با تری آیند نی

گردشاگران   یبارا  یو پزشاک  یرفااه  و کمبود انکانات ی،ورزش نناسب یها نکان
 یهاا  نکاان  فقدان ،یرساختیز و یییربنات زنکاناا ضعف بنابرای ، است؛« یورزش
ورزشای در   ریاز نوانع توسعه گردشگبرای گردشگران  کمبود انکانات ، ونناسب
 .آید شمار نی بهکشور 

 ،نااگهبی و نااژادی  هااای . تعتااب1ی عبارتنااد از: نااگهب ا نوانااع س اساای 
ی فرهنگای و  ها یتودنحدو  ،زن در ایراننوجود برای گردشگران  یها تینحدود
از اثارات   م با دل ال   باه از افاراد  برخی  توسط هندزداربا یتفس رهاارائۀ . 2؛ نگهبی
 ردا نبالهد یها . تحریم3؛ یبار فرهناا اساشن    یخاارج  انگردشاگر حضور  نیرب
نوانااع هااا،  براساااس ساانجه . عل ااه ایااران  ی دیگااراقتتااادی کشااورها  ا س اسی
توساعه گردشاگری در     یفارارو  واناع نازجمله  ،20/5 نگهبی با بار عانلی ا س اسی
تواناد از نواناع    یناگهبی نا   ا س اسی یها یتودنحد ،بنابرای  آیند؛ شمار نی بهایران 

 توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد.
 .1ن ااز دربردارناادۀ عواناال زیاار اساات:   یآنوزشاا ا فرهنگاای ضااعفنؤلفااۀ 

 و کارشناساان  داناش  کاردن  روزآناد  پ وساته، آناوزش   ۀدر زن نا  ییها تینحدود
یاادگ ری نطالاب جدیاد در     وبا  بردن سطح آگاهی نارد    ،حرفه ای  نتیتتان

 عای طشا بی .2؛ هاا  دانشاگاه  ورزشای در  گردشاگری  و ایجاد رشاته  ،کشور ن زبان
هاای   پدیده ها از آنو عد  شناخت کانل نؤثر  نوانعتری   ناماز  یشگردگر ننبلغا

 کمباود اطشعاات   .3ی؛ شگردنناطق گرو ها  ظرف تجگاب گردشگری ورزشای و  
 و ،گردشاگران  یهاا  قه شناخت سل عد  ،های گردشگران نورد ن ازها و خواسته در

گاهی آنا .4؛ نوجاود در کشاور   های طب عی و ننابع در نورد جاذبه کمبود اطشعات
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 یی ورزشا شگردگری  ن از ارزش واقعا ئونرد  و نس درستو عد  درک نی عمو
و  ،خااارجی گردشااگران در نااورد ننفاای و دیاادگاهنانناسااب  رفتااار ،ی آنیاانزو 

آنوزشای باا باار     ا نواناع فرهنگای  ها،  براساس سنجهنقاونت در برابر ای  صنعت. 
و  هساتند توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران     نسا ر  در  وانعینا  ،89/4 عانلی

کمباود اطشعاات در ناورد ن ازهاا و     »نرباوط باه   در ایا  زن ناه   با تری  اولویت 
و کمبود اطشعات در  ،گردشگران یها قه عد  شناخت سل ،گردشگران یها خواسته

نانناد   یناوانع اسات؛ بناابرای ،   « و ننابع نوجود در کشور یع طب یها نورد جاذبه
ی شگردگری واقعا   ن از ارزشئونارد  و نسا   درستک رعد  د ،نیعمو گاهیآنا

صنعت گردشاگری و گردشاگران    در نوردو ن ئنرد  و نس ننفی دگاهید ،ورزشی
و  نتیتتاان  و کارشناساان  آناوزش  ۀدر زن ن ی نوجودها تینحدود و ،خارجی
 تواند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشد. ینرد ، ن

 دوراندیشاانه و  نگر جانع هیدگادبرناناه و   فقدان .1ی عبارتند از: یتنوانع ندیر
ی و و ساازنانده  تیریاز ناد  یناشا ی اها تنگنا .2؛ توسعۀ گردشگری در کشاور به 

 .3؛ ورزشای  گردشاگری  توساعۀ و علمای بارای    ،، دق قدرستریزی  فقدان برنانه
و  ،ریزی برای سفر هکافی نبودن زنان برنان ،آزاد یها برنانه نناسب در زنان نداشت 

؛ از ساا   یخاصا  یها فتل شغلی گردشگران ورزشی درهای  دغدغهتوجای به  یب
 انار  در هیدد زشنوآ و نااهر  یانساان  یرو ن نتیت  و تعداد ندیران کم بودن .4

ایا    و  درئهاای نسا   حدود وظایف بیاش بودن  نانشی  ورزشی و گردشگری
گردشگران  ننظور هدایت و راهنمایی . عد  استفاده از ن روهای داوطلب به5 ؛هحوز

 واناع نازجملاه   ،57/4باا باار عاانلی     نواناع نادیریتی  ها،  براساس سنجهورزشی. 
ن اان،   درای و با تری  اولویت  هستندفراروی توسعه گردشگری ورزشی در ایران 

به توسعۀ گردشاگری در   دوراندیشانهو  نگر جانع هیدگاو د برنانه فقدان»نربوط به 
 توانمناد بارای   افاراد  و ندیرانی، فاقد ورزش گردشگری صنعت اگر. ستا «کشور

هاا   آن گساترش  و پ شابرد  بارای  تحق اق  و پاژوهش  از و باشد اهدافش رس دن به
. باود  نیواهاد  توساعه  بارای  ناوردنظر  اهاداف  تاأن    به قادر باشد، ردهبن یا باره

 اهاداف  دنرساان  ثمار  باه  در نامای  بسا ار  انلوع و و اص ،سازناندهی و ندیریت



 179     رانیا یورزش یتوسعه گردشگرتفسیری ـ  ساختاری الگوی نییتببندی موانع و  شناسایی و اولویت

 ،گردشاگری  عرصاۀ  در ویاژه  باه  ،آگاه ندیرانهستند و  ورزشی گردشگری ۀتوسع
 داشته باشاند  خودی کار ۀنجموع در درستی و ننسجم سازناندهی توانند نی زنانی
 و هاا  واقع ات  وباشاند   داشاته  آشانایی  شده نحو  انور یاجرا  اتئجز با کانشً که

 هیدگاد نبود، نناسبۀ برنان، فقدان رنت جهد ؛ندنک درک را آن های کاستی و کمبودها
 و ناااهر یانساان  یرو ا ن و نتیتاا  نادیران  کمباود  ودوراندیشاانه،   و نگر جانع

 باشد. کشور در ورزشی گردشگری توسعه نوانع از تواند نی هیدد زشنوآ
و  تبل غاات نناساب  ی و . نبود بازاریااب 1عبارتند از:  نوانع بازاریابی و تبل غات

 .2؛ هاای گردشاگری ورزشای کشاور     جاذبه یبرای نعرفی های جمع هنوقع رسان هب
و ننسجم  ۀبرنان ی  فقادان . 3؛ ایاران  نورد وجود دیدگاه ننفی و تبل غات سور در

 روابط و ناق  رسانی اطشع سانانه. 4؛ و ضعف در بیش بازاریابییابی زاربان وند
نوقاع در   هبا  و درسات  یرساان  فقدان شبکه اطاشع  گردشگران و با ضع فی عمون
، ازجملاه  22/4 و تبل غات باا باار عاانلی    نوانع بازاریابیها،  براساس سنجه. کشور
از و باا تری  اولویات    آیناد  شمار نای  بهورزشی در ایران  ریگردشگ سعۀتو نوانع

و ضاعف در   یابیزاربا ونندو  ننسجم برنانه ی  فقادان »نرباوط باه   هاا،   ن ان آن
 ،یابیزاربا بارای  ونندو ننسجم  نۀی  برنافقدان  ،بنابرای  است؛« یابیبیش بازار

و  ضاع ف،  عماونی  رواباط  ،ناق  رسانی اطشع سانانۀ ،ضعف در بیش بازاریابی
 د.ند از نوانع توسعه گردشگری ورزشی در کشور باشنتوان نیتبل غات سور 

 بارای  سرنایهناکاافی باودن    .1عبارتناد از:  گاگاری   اقتتادی و سارنایه  نوانع
توسعه و رشد گردشگری ورزشی در  ننظور به های نیتلف در بیش یگارگ سرنایه
اران در گگ  یاه سرنا ازلت عد  حمایات دو  صی،ختو بیش یقتشو  عد .2؛ کشور
؛ جیرخا انارگگ سرنایه کترنشا یها یتودنحدو  ی،شگردگر یختوصاااابیش 

باار   باا  یگاگار  نوانع اقتتادی و سارنایه ها،  براساس سنجهنالی.  حان ان فقدان. 3
و  آیناد  شمار نای  بهنع فراروی توسعه گردشگری واننجموعه    هفتم ،36/3عانلی

عاد    صای، ختو بیش تشویق  »عدنرباوط باه    هاا  در ن اان آن  با تری  اولویت
 یها یات ودنحد و ،یشگردگر یختوص بیشدر  ارانگگ یهسرنااز  لتدو تیحما
 انارگگ سرنایه کترنشا یها یتودنحد باااود.« جااایرخا ارانگگ سرنایه کترنشا
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تواناد از نواناع توساعه گردشاگری ورزشای در       نالی نی فقدان حان ان و جیرخا
 کشور باشد.

 فقادان و  ف زیکای  درنانند برخو ی،خطرات احتمال. 1 ی عبارتند از:نوانع انن ت
 ای قب لاه  ا  های قاونی  و درگ ریی ان، اختشفات داخلبرای گردشگر یانن ت اجتماع

در ناورد گردشاگران    یو دزدی وقاوع پرخاشاگر  . 2؛ وردر برخی از ننااطق کشا  
 بار ناؤثر   واناع آخاری  ن  ،40/1ی با بار عانل ینوانع انن تها،  براساس یافته. یورزش

 باا تری  اولویات نرباوط باه     ها، در ن ان آن آیند که شمار نی بهتوسعه گردشگری 
در برخای از   یو فقادان انن ات اجتمااع    یکا یز نانند برخورد ف یخطرات احتمال»

 است. «نناطق کشور برای گردشگران
 یتوساعه گردشاگر   یفارارو  نوانع یر تفس ا یساختار الگویترس م ننظور  به
 تعانال سااختاری یا     تشاک ل نااتریس   برایی نراحل زیر انجا  شد: ابتدا ورزش

قارار   یو دراخت اار اعضاای شاورای راهبار    شد تشک ل ، ها شاخ  شانلناتریس 
 .دندکرها را تکم ل  براساس اصو  زیر ناتریس ها را یسآنان ناتر گرفت و
 بررسی زیر است. هارهوبارتباط ن ان ای  دو نتغ ر در « i و j»ازای هر  به
V هدف سطر :i  برای رس دن به هدف ستونj کند. کم  نی 
A:  هدف ستونj  برای رس دن به هدف سطرi کند. کم  نی 
xاهداف ستون : j و سطر i ه همدیگر کم  خواهند کرد.برای رس دن ب 

Oاهداف ستون :j  و سطر i .بدون ارتباط هستند 

 یسااختار  الگاوی  پرساش براساس  اا2در جدو   1نت جه ناتریس خودتعانلی
توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران     ر با ثر ؤنا  نواناع »بار اینکاه    نبنای  یر تفس

 .است ارائه شده اا «کدانند؟

 (SSIM) یورزش یر بر توسعه گردشگرمؤث موانعماتریس خودتعاملی  .2 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 ورزشی یتوسعه گردشگر 
 X V V V V V V  یو قانون یموانع دولت 1

 X V O V O V   یتیریمشکالت مد 2

 X A V O V    تیو مطلوب یرساختیضعف ز 3

                                                                                                                                 

1. Structural Self-Interaction Matrix 



 181     رانیا یورزش یتوسعه گردشگرتفسیری ـ  ساختاری الگوی نییتببندی موانع و  شناسایی و اولویت

 O X O V     گذاری و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد 4

 V O O      یمذهبـ  یاسیموانع س 5

 A X       غاتیو تبل یابیموانع بازار 6

 O        یتیموانع امن 7

         آموزشیـ  یضعف فرهنگ 8

باه   2در جادو    شاده  ارائاه  باید نمادهای (RM) به ناتریس دست ابی برای دست ابی
باشاد، در   Vصاورت   باه  SSIMدر نااتریس   i,jصفر و ی  تبدیل شاوند. هنانچاه   

در  (i,j)شاود. هنانچاه    نای تبادیل  باه صافر    (j,i)باه یا  و    (i,j) ناتریس دست ابی
به یا    (j,i)و  به صفر (i,j)در ناتریس دست ابی  ،باشد A صورت به SSIMناتریس 
در نااتریس دسات ابی باه     (j,i) ،وارد شاود  xصورت  به (j,i)شود. هنانچه  نیتبدیل 
 j,iو  i,jوارد شاود،   Oصورت  ( بهi,jشود. هنانچه ) نیتبدیل ن ز به ی   (j,i)ی  و 

ساازگاری    ز  اسات کاه  اول ه،  یریپگ دسترسشود. پس از تا ه ناتریس  صفر نی
شاود و   2تغ  ار هادف    سابب  1اگر هدف  ،عنوان نمونه درونی آن برقرار شود؛ به

 شود.  3تغ  ر هدف  ن ز باید سبب 1 شود، هدف 3تغ  ر هدف  نوجب 2هدف 

 (RM) یورزش یمؤثر بر توسعه گردشگر وانعمماتریس خودتعاملی  .3 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 توسعه گردشگری ورزشی 
قدرت 

 نفوذ
 8 1 1 1 1 1 1 1 1 یو قانون یموانع دولت 1

 6 1 0 1 0 1 1 1 1 یتیریمشکالت مد 2

 3 1 0 1 0 1 1 0 0 تیو مطلوب یرساختیضعف ز 3

 4 1 0 1 0 1 1 0 0 گذاری و ضعف در سرمایه یموانع اقتصاد 4
 3 0 0 1 1 0 0 0 0 یمذهبـ  یاسیموانع س 5

 3 1 0 1 0 0 0 0 0 غاتیو تبل یابیموانع بازار 6

 3 0 1 1 0 0 0 0 0 یتیموانع امن 7

 2 1 0 1 0 0 0 0 0 آموزشیـ  یضعف فرهنگ 8

  6 2 8 2 4 4 2 2 میزان وابستگی

 ؛اسابه شاده اسات   قدرت نفوذ و ن زان وابستگی هری  از عوانال نح  3جدو  در 
 8نعناا کاه بار     ایا   است؛ باه  8 «یو قانون ینوانع دولت»عنوان نمونه، قدرت نفوذ  به

و  ینوانع دولتا عانل بر  2یعنی  ،است 2گگارد و ن زان وابستگی آن  عانل تأث ر نی
ن زان وابساتگی و قادرت نفاوذ را     ۀن  نت ج ا تحل ل ن   .گگارند تأث ر نی یقانون

در ننطقاه   2و  1نواناع   ،اساس برای  دهد. ل )اهداف( نشان نیبرای هری  از عوان
در ننطقاه   6و  8نواناع  و در ننطقه خودنیتار )نستقل(،  3، 4، 5، 7نفوذی، نوانع 
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 وابسته هستند.
ناوانعی هساتند کاه قادرت نفاوذ و وابساتگی        دربردارنادۀ  ،دنیتاروخ نوانع

 ییولی وابستگی نسبتاً با  ،قدرت نفوذ کم ،. نوانع وابستهدارند یضع ف و نتوسط
قادرت   ی،. ای  راهبردها نعمو ً نتغ رهای نت جه یا عانل هستند. نوانع پ ونددارند

ن ز نوانعی هستند که قادرت   ،و نوانع نفوذی دارند یهدایت زیاد و وابستگی زیاد
 (.1392)آذر و همکاران  دارند یولی وابستگی کم ،نفوذ زیاد

 مکـ  . نتیجه تحلیل میک1 شکل

 
ن ااز   دسات ابی و نجموعاه پا ش    ۀها، نجموع و اولویت آن برای تع    سطح عوانل
شاود   شانل عوانلی نای  ،شود. نجموعه دست ابی هر راهبرد برای هر عانل تع    نی
شود که بار   شانل عوانلی نی ،ن از پ ش ۀپگیرند و نجموع نی که از ای  راهبرد تأث ر
باا اساتفاده از نااتریس دسات ابی      تأثرهاا تاأث ر و  ند. ای  هست ای  راهبرد تأث رگگار

ن ااز هار عانال، عناصار      دسات ابی و پا ش   آید. پس از تع    نجموعاه  دست نی به
شود و درصاورت یکساان باودن     نشترک ای  دو نجموعه برای هر عانل تع    نی

عناوان ساطح باا      ، آن عانال )اهاداف( باه   ها دست ابی با نجموعه اشتراک ۀنجموع
 ی(. هرهه یا  عانال دارای اثرگاگار   1393 شود )ابراه م پزشکی، فته نیدرنظر گر

 گ رد. تری قرار نی در سطح پای   ISMبا تری بر سایر عوانل باشد، در ند  
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 تعیین سطح اهداف )سطح اول( .4 جدول

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
  2 و 1 2 و 1 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 1
  2 و 1 2 و 1 8، 6، 5، 3، 2، 1 2
  4 و 3 4، 3، 2، 1 8، 6، 4، 3 3
  4 و 3 4، 3، 2، 1 8، 6، 4، 3 4
  5 5 و 1 6، 5 5
 سطح اول 8 و 6 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 8، 6 6
  7 7 و 1 7، 6 7
 سطح اول 8 و 6 8  ،6، 4، 3، 2، 1 8، 6 8

هاا   وانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آنع ،4جدو  های  دادهبراساس 
 8و  6عوانال   بنابرای ، ؛گ رند ب شتری  یکسانی باشند، در سطح او  قرار نی دارای

در ساطح او  و باا تری    آنوزشی، و نوانع بازاریابی و تبل غات(  ا )ضعف فرهنگی
از  8و  6گ رند. حا  برای تع    عانل )عوانال( ساطح دو ، عوانال     سطح قرار نی

 .شوند حگف نی 4جدو  

 . تعیین سطح عوامل )سطح دوم(5جدول 

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
  2 و 1 2 و 1 7، 5، 4، 3، 2، 1 1
  2 و 1 2 و 1 5، 3، 2، 1 2
 سطح دوم 4 و 3 4، 3، 2، 1 4 و 3 3
 سطح دوم 4 و 3 4، 3، 2، 1 4 و 3 4
 سطح دوم 5 5 و 1 5 5
 سطح دوم 7 7 و 1 7 7

هاا   عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آن ،5 جدو های  دادهبراساس 
نواناع  ) 7و  ،5 ،4 ،3عوانال   بناابرای ،  ؛گ رند یکسان باشند، در سطح دو  قرار نی

ضاعف  ، ت ا نواناع انن ی، نگهب ا یاس نوانع س، گگاری در سرنایه و ضعف یاقتتاد
گ رناد. حاا  بارای تع ا   عانال       در سطح دو  قرار نای  ( تو نطلوب ،یرساختیز

 .شوند حگف نی 5از جدو   7 ،5 ،4 ،3)عوانل( سطح سو ، عوانل 

 . تعیین سطح عوامل )سطح سوم(6جدول 

 سطح مشترک نیاز )ورودی( مجموعه پیش مجموعه دستیابی )خروجی( اهداف
 سطح سوم 2 و 1 2 و 1 2 و 1 1
 سطح سوم 2 و 1 2 و 1 2 و 1 2
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هاا   عوانلی که نجموعه دست ابی و نجموعه نشترک آن ،6جدو  های  دادهبراساس 
)نوانع دولتای و   2و  1عوانل  بنابرای ، ؛گ رند یکسان باشند، در سطح سو  قرار نی

 .دنگ ر در سطح سو  قرار نیقانونی، و نشکشت ندیریتی( 

 یورزش یمؤثر بر توسعه گردشگر موانع یریتفسـ  یساختار. الگوی 2شکل 

 
ساطح اسات.    (3)ی دارای ورزشا  یتوساعه گردشاگر   ناایی نوانع فراروی الگوی
( 2) ساطح  ؛غاات  و تبل ،یابیبازار نوانع ی،آنوزش ا یفرهنگ شانل ضعف (1) سطح

، ضاعف  گاگاری  و توساعه سارنایه   یاقتتااد ناگهبی، نواناع    ا شانل نوانع س اسی
و  ی،و قاانون  یدولتا  شانل نوانع (3) سطح ؛نع انن تینواو زیرساختی و نطلوب ت، 

 شاتری  نفاوذ بار نواناع     ب یدارا( 3)ساطح  الگو، ی است. در ای  تیریندنشکشت 
هرهه ی  عانل  دیگر است.دارای ب شتری  تأث رپگیری از نوانع  (1)و سطح دیگر 

تاری    در سطح پاای   ISM الگویدارای اثرگگاری با تری بر سایر عوانل باشد، در 
 .گ رد قرار نی

 گیری نتیجه

هایی است که در صانعت گردشاگری در تماا      گردشگری ورزشی، یکی از بیش
عنوان یکی از کشاورهای   دن ا از ب شتری  سطح رشد برخوردار بوده است. ایران، به

های فرهنگی، باساتانی، و   هوا و همچن  ، جگاب ت و لحاظ آب فرد جاان به ننحتربه
های با  بارای توساعه گردشاگری ورزشای      به نقتدی با ظرف ت تواند نگهبی، نی

ناانع اصالی فاراروی توساعه صانعت گردشاگری        8 تبدیل شود. در ای  پژوهش،
( نوانااع توسااعه 1395) سااوادیو  الفتااهورزشاای، انتیاااب شاادند. در پااژوهش  

عد  آگااهی و آناوزش، عاد  حمایات و نشاارکت،       در قالب گردشگری ورزشی
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عاناال روانشااناختی شناسااایی و و فااردی و شیتاای،  ضااعف ناادیریت، عواناال
ه ساخته باود  نانه نحقق که شناسایی ای  نوانع براساس پرسش اند هبندی شد اولویت
گردشاگری   ۀنوانع توسع ییشناسای برا ،شناسی پژوهش حاضر روش ، انا دراست

هاا و   و نطالعات عم ق اساتفاده شاد و شااخ     یساختار ورزشی از نتاحبه ن مه
و  ینتاحبه و نظرخواهی از خبرگان گردشاگر  از طریقتر و  کانل ای گونه  بهنوانع 

 براسااس تحل ال عاانلی    هاا  یا  از آن گردشگری ورزشی شناساایی شادند و هر  
 .بندی شدند اصلی نشی  و اولویت و نوانع، بندی و دسته اکتشافی تأی د

 هاای   ضعف  یتر نام   (1395) همکاران و نار یخسرو  پژوهشبراساس نتایج 
 یرساان   اطاشع   ،یناال  حان اان   فقادان  :از  عبارتناد  یورزشا  یگردشاگر در  نوجود 
 جادی   تیا حما  عاد     :از  عبارتند  ز ن  دهایتاد   یتر نام و کم   غات تبلو  نانطلوب، 

 ناانع  8 ییشناساا  باا  حاضار  پژوهش در و یآنوزش  خدنات   ی پا   ت ف ک  و   دولت
 ناانطلوب،   یرسان  اطشع نانند هایی نؤلفه و شدند یبند تیاولونوجود  نوانع ،یاصل
 اصالی  ناانع  هاای  زیرگاروه  از همکااران  و نار خسروی پژوهش در کم  غات تبل و

ی هاا  زیرگروه از یکی دولتی جدی حمایت عد  نؤلفه و تبل غات، بازاریابی ضعف
 اصالی  انعنا  زیرگاروه   ،یآنوزش  خدنات   ی پا  ت ف ک، قانونی و دولتی اصلی نانع

 نواناع  اصالی  انعنا  زیرگاروه ، یناال  حان اان   فقادان  و، آنوزشای  ا فرهنگی ضعف
 ایا  ۀ دهناد  نشاان  کههستند  حاضر تحق ق دری گگار سرنایه در ضعف و یاقتتاد
ای  گوناه  به ورزشیی گردشگر توسعه نوانع و ها نؤلفه، حاضر پژوهش در که است
 .اند شده بندی اولویت و شناسایی تر دق ق

 و یدولتاا نوانااع شااانل ترت ااب بااه هااا ساانجه براساااس نوانااع بناادی ویات اول
 ضعف، نگهبی ا س اسی نوانعلوب ت، نطو  زیرساختی ضعف ،یقانون یها هارهوب

 و اقتتادی نوانع، تبل غات و بازاریابی نوانع، ندیریتی نشکشت ،یآنوزش ا یفرهنگ
 باا  همساو برخی ناوارد،   ها در نوانع و گویه .هستند انن تی نوانع وی، گگار سرنایه

 همکااران  و ف روزجای اان  ،(1395) همکااران  و رح می ازجمله پژوهشگرانی نظر
 و یرو ،(1395) همکاران و نار خسروی ،(1395)همکاران و ان نی جمله(، 1392)

 ( است.1395) یعبدالملک و رزازاده ن(، و 2016) ن سرا
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ف زیرساختی و نطلوب ت ی و ضعو قانون ینوانع دولتبندی نوانع،  در اولویت
 اساشنی تری  نوانع گردشگری ورزشی ایران تع    شدند که در پژوهش  جزر نام

 ،حاضر پژوهشدر  بودند.تری  نوانع  نام رای  دو نانع جزن ز ( 1395) و همکاران
 ایجادشده توساط  یقانونی تنگناها دربردارندۀ ،قانونی نوانع دولتی و ،عنوان نثا  به

 حمایات  ایا  صانعت، عاد     ها و قوان   توسعه در دستورالعملنشکشت  دولت و
همااهنگی  ز    فقادان  گگار، س است کزانر دتعدگردشگری،  ۀنقول از دولت جدی
در صنعت گردشاگری و گردشاگری    کار راند دست یها ها و وزارتیانه سازنانب   

تی و نوانع زیرساخ است گ ر تتم م یحدهاوادرست ب   تعانل  انفقدو  ،ورزشی
 ساانانه ، ضاعف در  یرساختیو زیربنایی ت زنکانااضعف  دربردارندۀ ،و نطلوب ت

در کشاور  ی اقاانت  نراکاز  توساط  نناساب  خادنات  ارائه عد و  ،نقل کشور و حمل
نشای   نوانع فاراروی توساعه گردشاگری ورزشای در ایاران       تری  منا عنوان به

 ن ئونوردتوجاه نسا  برای رس دن به توسعه در ایا  زن ناه،   که و ن از است  شدند
، گگاران کشوری برای توسعه گردشاگری ورزشای در ننطقاه    قرار گ رند و س است

شادن نواناع، شارایطی     ها یا کمتار  ب ندیشند تا با از ب   رفت  ضعف نناسبیتداب ر 
اجتمااعی،   ا توسعه در ننطقه در ابعاد فرهنگی در پی آن،برای توسعه ای  صنعت و 

د و کشاور هرهاه ب شاتر در نسا ر     شاو ورزشی فراهم و نح طی،   اقتتادی، زیست
 توسعه قرار گ رد.
 عنوان بهاطشعاتی و  زیرساختی، ( ن ز نوانع ندیریتی،1396) ان نی در پژوهش

تاری  نواناع    که از نام و به نوانع دولتی و قانونی اند نطرح شده  نوانع یتر اساسی
ایشان از نظریاه و   زیرا ت،ه اسنشد یا اشاره ند،حاضر بود پژوهشبندی  در اولویت

 .اند هنتفاوتی استفاده کرد پژوهشروش 
ن ارزازاده و عبادالملکی    پژوهشی الگویورزشی در  یگردشگر ۀنوانع توسع

اناا باه نواناع     ،همساو باود  حاضار   ناوردنظر نقالاه   تری  نوانع ( با اساسی1395)
 ،حاضار  پاژوهش ای نشاده باود کاه در     و انن تای اشااره   ،گگاری هسرنای ،اقتتادی

از  یشناساا بیااش روش پااژوهش حاضاار در نویسااندگان زیاارا شاادند،شناسااایی 
 ناانع  8از شناسایی  پسو  اند و نطالعات عم ق استفاده کرده یساختار نتاحبه ن مه
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بنادی و در نرحلاه بعادی باا اساتفاده از ناد         اولویتشده  نشی ، نوانع یاصل
و ن ازان نفاوذ و وابساتگی     ،بندی نواناع  ، سطحها ب   آنتفس ری رابطه  ا ساختاری

باا   الگاو و  پاژوهش و در روش  انجاا  شاد  نا    ا نوانع بر یکدیگر با تحل ل ن  
 نتفاوت بود.یادشده  پژوهش
( 1392) نجائ اوزف ردر پاژوهش   تفسا ری گردشاگری   ا سااختاری  الگویدر 
در شناساایی برخای از    ،که پاژوهش حاضار   اند شده بررسی یهای گردشگر نؤلفه
 ۀنواناع توساع   ،اناا در تحق اق حاضار    ،همساو باود   پاژوهش یادشاده  ا ها ب نؤلفه

نواناع   ،شناساایی  ،های نربوط باه هریا  از نواناع    گردشگری ورزشی و زیرنؤلفه
درواقاع،  بندی و ن زان نفوذ و وابستگی نوانع اصلی ن ز تع ا   شاد و    سطح ،اصلی

 در زن نه گردشگری ورزشی انجا  شد. یتر پژوهش کانل
 ن سارا  و یروشاده در پاژوهش    تفسا ری ارائاه   ا سااختاری  براساس الگاوی 

نانناساب   ت ا ظرف .1 عبارتناد از:  یگردشاگر  رشاد  ناام  در هند، نواناع  (2016)
 هاای  نساافرخانه  فقدان .4 ؛باداشت کمبود .3 ؛قطارها بد طیشرا   .2 ؛ییهوا خطوط

در کاه پژوهشاگران    ، درحاالی روز باه  یاطشعاات  یهاا  ساانانه  فقادان  .5 ؛ ونناسب 
ناانع اصالی نرباوط باه نواناع       8زیرنؤلفه،  29بر شناسایی  پژوهش حاضر، افزون

 اند. توسعه گردشگری ورزشی در ایران را شناسایی کرده
 تفسا ری  ا سااختاری  یسازالگو روش ازالگوی ناایی،  ارائه در ای  نقاله برای

 ن  ا ن   حل لتکارگ ری  ن ز با بهنوانع  اثرگگاری وی اثرپگیر ن زان وشد  استفاده
 در ناادیریتی، نشااکشت و یقاانون  و یدولتاا نواناع اساااس،  نشای  شااد. بارای   

؛ بنابرای ،  ز  اسات  دارند نوانع دیگر بر راث ر و نفوذ تأ با تری  سطح، تری  پای  
ریاازان، و ناادیران کشااوری باارای رفااع نشااکشت و  گااگاران، برنانااه کااه س اساات

 بارای  تواناد  نای الگاو   ایا   رساد،  نی نظر هب .های نربوطه تداب ری ب ندیشند ضعف
، ن سات  نشای  هاا   آن رابطاه  و ناه ت کهیی نتغ رها زیادد تعدا با هایی پژوهش

 را نوضاوع ی هاا  پ چ دگی ف ، خبرگان نظر از استفاده با توان م ین زیرا باشد، نف د
ی را جدیاد  ب نشپژوهش،  ای  برس م. نفاه م از قبولی قابل درک به و ده م کاهش

 گردشگری توسعهننظور  به است.کرده  ارائه کشور در ورزشی گردشگرینورد  در
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 قویی ریز برنانه و ندیریت وکرد  اندیشی هاره، نوانع از ی هر برای باید ورزشی
 از، اناع ون رفاع ی هاا  راه و هاا  یکاست کشف باشد. زن نه ای  در راهگشایی تواند ین

و  هاا  تفااوت ۀ نقایسا راساتا،   یا  درااسات و   ای زن ناه  هار  در پ شرفت های نؤلفه
 بایاد  پژوهشگران و ریزان برنانه و باشد رسان کم  تواند نی ها فرصت از گ ری باره
 شااهد  ،نزدی  آیندۀ در تا کنند تشش صنعت ای  توسعۀ و گ ری شکل راستای در

 .باش مآن  توسعۀ

 گردشاگری  باباود  بارای ی کااربردی پ شاناادی   راهکارها، برخی از ادانه در
 :است شده ارائه زشیور

ی فارارو  نواناع وجاود   باه  توجاه  باید با کشوران گگار س است و  نونسئ. 1
 )نواناع  نواناع ی بناد  اولویات با درنظر گارفت    و کشور ورزشی گردشگریۀ توسع
 نواناع  ناگهبی،  ا س اسای  نواناع  ،ت ا نطلوب و یرسااخت یز ضاعف  قانونی، و دولتی

 و یاقتتاد نوانع ،غات تبل و یابیبازار نوانع ندیریتی، نشکشت آنوزشی، ا فرهنگی
در راستای  ،دق ق ریزی برنانهضم  انجا   ی(ت انن نوانعو  ،گگاری سرنایه در ضعف
 توسااعه در عماال ساارعت افاازایشباار ساار راه  نوجااود نوانااع و نشااکشت رفااع

 تشش کنند؛ کشور ورزشی گردشگری

 باا تری  ، ریتینادی  نشاکشت  و قاانونی  و دولتای  نوانع اینکه به توجه با. 2
 باه  دسات ابی  بارای که  است ز   د،نداردیگر  نوانع بر رای تأث رگگار و نفوذ ن زان
ی بارای  تاداب ر  و دنگ ر قراری ب شتر نوردتوجه، کشور ورزشی گردشگری توسعه
 ه شود؛اندیش دها  آن رفع

 یحقاوق  نشکشت رفع دولت، سوی از یقانون یتنگناها رفع برای تداب ری. 3
 از دولات  جادی  حمایت صنعت، ای  توسعه قوان   و ها دستورالعمل در ییاجرا و

 هاای  وزارتیاناه  و هاا  ساازنان  ب    ز  هماهنگی ایجاد ورزشی، گردشگری نقوله
  ز ، ورزشای  گردشگری توسعه برای ،حدهاوا ب   درست تعانل و، کار راند دست
 .است

 زن ناه  درکشاورها   رسای با ای نقایسه صورت به هایی پژوهش. شایسته است 4
 .شود انجا  ورزشی گردشگری توسعه تفس ری ا ساختاریالگوی 
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