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روش  .باشد میورزشی کشور ایران  گردشگری اقتصادیموانع  بندی رتبههدف از انجام پژوهش شناسایی و 

جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و  .ه استمیدانی اجرا شدپیمایشی بوده و به روش  -توصیفی ،پژوهش

 544نفر و کارشناسان  054حجم تقریبی جامعه آماری محققان . اند بودهکارشناسان حوزه اشتغال و گردشگری 

 ای خوشه نفر تعیین شد که به روش تصادفی 170کوکران تعداد  Qتفاده از فرمول نفر در نظر گرفته شد و با اس

پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن  گیری اندازه ابزار. انتخاب شدند

قرار  تأییدمورد  تأییدیو با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی  تأیید

موانع از آزمون فریدمن و برای مقایسه نظر  بندی رتبهجهت . محاسبه شد 14/4ضریب آلفای کرونباخ نیز . گرفتند

 دار معنیبا توجه به وجود اختالف  نتایج نشان داد که. کارشناسان و محققین از آزمون یو من ویتنی استفاده شد

 گذاری سرمایهموانع توسعه ه اقتصادی، موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور و موانع توسع ترین مهمبین عوامل، 
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؛ بعدی قرار دارند های رتبهدر  حاصل از ورود گردشگران درآمدزاییموانع و  در بخش گردشگری ورزشی

شگران آن در ابتدا باید موانع ورود گرداقتصادی بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی و استفاده ملی از عواید 

جهت توسعه  و امکانات زیربنایی ها زیرساختاقدامات اولیه، فراهم نمودن از را از پیش راه برداشت و 

 .باشد می و به دنبال آن درآمدزایی گذاری سرمایه

 ، موانع، گردشگران ورزشی، ایرانبندی رتبه :کلیدی های واژه

 مقدمه

 ای شایستهصنعت گردشگری به عنوان صنعت سفید و صادرات نامرئی، چنانچه به نحو 

 یارتقانقش مهمی در  تواند میکه  باشد میو ارزآورترین صنعت  پردرآمدترینمدیریت شود، 

 (.2311بیات و همکاران، ) یدنماح زندگی افراد جامعه ایفا سط

که از جمله اثرات آن  کند میجهانگردی از لحاظ اقتصادی فرآیندهای گوناگونی را ایجاد 

گفت  توان میبنابراین  ؛مختلف اقتصادی است های بخش کارگیری بهدر تولید ناخالص ملی و 

مزایای اقتصادی زیر را  تواند میکه جهانگردی عامل مهمی در جهت توسعه اقتصادی است که 

 :در یک منطقه جهانگردی ایجاد کند

 است که  هایی هزینه تأثیرتحت که  سطح زندگی رفتن باالزایش درآمد و اف

 .نمایند میجهانگردان در آن منطقه مصرف 

  شغلی متنوع های فرصتایجاد 

 افزایش منابع مالی دولت 
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  توسعه و پیشرفت راهقرار گرفتن جامعه در 

  (2314موسایی، ) محلیبومی و  دستی یعصناتوسعه 

توسعه انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن و  های شاخصاقتصاد، باال بردن  بخشی تنوع 

کالن شهرها، مهاجرت روستایی، افزایش  ویژه بهآلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و 

، حفظ ها گفتمانو  ها فرهنگ، تعامل زایی اشتغالو کارآمدی نیروی انسانی،  وری بهره

و  روبروستاست که جهان امروز با آن  هایی دغدغهو درمجموع توسعه پایدار از  زیست محیط

در این میان . هاست دغدغههر کشور در هر سطحی از توسعه در تکاپوی یافتن پاسخ این 

 ای پایهخود را از اقتصاد تک  خواهند میو  اند آوردهکشورهایی که به متنوع سازی اقتصاد روی 

جدید  هایی روشو  ها راهمتداول یا خلق  های راهبرهانند، برآنند که در این راستا به شناخت 

به ویژه  کشورهاصنعت گردشگری است که اغلب  توسعه، ها راهیکی از این . بپردازند

توسعه ملی  های برنامهکشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی، از مزیت برخوردارند، آن را در 

 (.2388میرزایی، ) بخشندتا از این رهگذر بتوانند به این فرایند شتاب  اند انیدهگنجخود 

 از مندی بهره کشورها، اغلب در گردشگری صنعت به توجه دلیل نخستین به همین دلیل،

 و بوده متصل به هم زنجیر مثل اقتصادی یها بخش که ییآنجا از .است آن اقتصادی منافع

 نماید یم وادار توسعه و حرکت به نیز را دیگر یها بخش بخش، یک در رونق و حرکت

 (.2387 پیروز، و نوبخت)

به اعتبار و جایگاه واقعی  با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری به دستیابی

 های بخشمختلف این صنعت را شناسایی کرد و به  های بخش، بایستی المللی بینخود در سطح 
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مهم و پر اهمیت که قابلیت  های بخشیکی از این . مبذول داشت ای یژهوتوجه  تر یتاهمپر 

که از آن به عنوان  تبدیل به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد، ورزش است

 (.2387محرم زاده و قیامی راد، )شود  یم برده نامگردشگری ورزشی 

یجاد انگیزه برای امروزه ورزش یکی از صنایع مهم دنیا و یکی از بارزترین عوامل ا

که به عنوان  باشد میگردشگری  های جذابیتورزش یکی از . شود میگردشگران محسوب 

رویدادهای . ت گردشگران زیادی را به خود جلب کندمنحصر به فرد قادر اس کننده جلبک ی

ند به عنوان یک جلب کننده توان میکه  آیند میخود نوعی جذابیت به شمار  نیز، ورزشی

گردشگری ورزشی  .(2310و همکاران،  جاوید)کنند یا کشور مقصد عمل ه شهر گردشگر ب

تریلیون دالر در صنعت  5/0رشد را با  ترین سریعتجارتی چند بیلیون دالری است که 

 کند میایفا  گردشگری در سطح دنیا دارد و به دلیل نقش مهمی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی

 (.2313، سلیمی و همکاران)است به یک موضوع بسیار راهبردی مبدل شده 

سهم گردشگری ورزشی از کل ، شود میبیان  در بررسی گردشگری ورزشی کشور ترکیه

درصد بوده که بیشترین سهم  5/2حدود  1425درآمد صنعت گردشگری کشور ترکیه در سال 

تیم فوتبال  2144به طور میانگین هرساله حدود  .آن مربوط به فوتبال و گلف گزارش شده است

میلیون دالری برای  244که درآمد  کنند میاقدام به برگزاری اردوهای تدارکاتی در ترکیه 

هزار گردشگر گلف از کشور ترکیه بازدید  21ساالنه بالغ بر  ؛ واقتصاد این کشور به همراه دارد

 .(1448آنونیموس، ) کنند می
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 فیزیکی، نظر از را بسیاری تغییرات میزبان، شهرهای در رزشیو مسابقات برگزاری

 پشت در ورزشی گردشگری از حاصله سود .دارد همراه به فضایی و اقتصادی اجتماعی،

 فرصت این کشورها و شهرها از بسیاری ،شود می موجب ورزشی مسابقات و ورزش صحنه

 ورزشی مسابقات برگزاری و رزشو. بپردازند گردشگران جذب به و بشمارند مغتنم بسیار را

 زیر ساختارهای و ها یرساختز تنظیم و تعمیر ساخت، امر در فراوانی بودجه تا شود می سبب

 پیش از بیش ضعیف شهرهای و یابد اختصاص آن پیرامون نواحی و شهرها اقتصادی و بنایی

مشیری و )کنند تالش  اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، فیزیکی، نظر از شهری توسعه مسیر در

 (.51، 2310، همکاران

 در ...و فوتبال جهانی جام مسابقات المپیک، های یباز مانند بزرگ ورزشی رویدادهای

 بین شدید رقابت در اهمیت و ارزش این ،اند کرده پیدا بسیاری اهمیت و ارزش اخیر یها سال

 برای گسترده و وسیع های ریزی برنامه همچنین و میزبانی متقاضی کشورهای یا شهرها

 (.1424، 2بالگو و همکاران) شود می مشاهده رویداد موفق برگزاری

 المللی بینملی و  کنندگان شرکتاز  ای گستردهدر مقیاس بزرگ طیف  ورزشی رویدادهای

نوان یک جهانی به ع های جامالمپیک و  های بازیبه عنوان نمونه . کنند میرا به خود جلب 

در راستای افزایش  فرصت جهت ایجاد اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار شهری

به  یا کشور میزبان شهرهاشغلی و به حداقل رساندن تورم و بهبود وضعیت  های فرصتدرآمد و 

. را به بارآورند یتوجه قابلاقتصادی  های ینههز توانند یم یدادهارودر مقابل، این . آیند میشمار 

                                                           
1. Balogu et al 

http://tourismabstract.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
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و اثرات روانی اجتماعی از قبیل ( افزایش مالیات و قیمت امالک و مستغالت)مثال به عنوان 

منفی، برنامه  های یلپتانسبا توجه به این (. ، مسائل امنیتی و تراکم ترافیکیها نظمی یبآشوب و )

ایای اجتماعی حاصل از مز یدتأکریزان و طراحان رویدادها و مقامات دولتی، شروع به انتشار و 

میزبانی رویدادها از قبیل غرور شهری و کشوری، تصویر زیبا از جامعه و رشد و تقویت اتحاد و 

اگر چه نتایج و پیامدهای بالقوه منفی همواره وجود دارند، اما همچنان . اند نمودهتثبیت سیاسی 

در مقیاس بزرگ به قوت باقی هستند  ورزشی سطح باالیی از تقاضا برای میزبانی رویدادهای

 (.1425، 2کیم و همکاران)

 یدادهایرودر مقاله خود در مورد اثرات اقتصادی میزبانی  (1424)و همکاران  بالگو

 المللی بینبر اقتصاد داخلی و  اثرگذارگردشگری ورزشی  یها مؤلفهیکی از  عنوان بهورزشی، 

، ...(، جاده، فرودگاه وهتل) یعمران های گذاری یهسرماقبیل  ازکشورها، عواملی 

مربوط به فناوری اطالعات، مخارج مخابرات و پست و وسایل ورزشی از  های گذاری یهسرما

 .کند میعنوان  مؤثررا جزء عوامل  قبیل اسکی، غواصی و قایقرانی

 در پژوهشگران امروزه ورزشی، گردشگری شگرف و مثبت اثرات همین به توجه با لذا

 .دهند می قرار مطالعه مورد گوناگون ابعاد در را پدیده این جهان سراسر

فواید و اثرات اقتصادی گردشگری با تعداد گردشگری که به کشور میزبان مسافرت 

؛ گویند می ای مقالهدر ( 2311)جعفری و صمیمی  در همین زمینه،. رابطه مستقیم دارد کند می

رو  تعداد ورود گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه انسانی کشورها دارد از این

                                                           
1. Kim, Jun, Walker et al 

http://tourismabstract.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
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ی ضروری اقتصادی و انسانی برای هر کشور توسعه این صنعت جهت دستیابی به اهداف توسعه

 (.21: 2311جعفری و صمیمی، ) رسد می نظر به

 1440المپیک  های یبازتحت عنوان ارزیابی اثرات  ای مقالهدر ( 1441) 2کسمیت و داسون

تا  2117سال  ارزیابی سازمان جهانی گردشگری از بر اساس که دارند یمبر اقتصاد یونان، بیان 

 2.1درصد و کاهش بیکاری ساالنه معادل  2.3بالغ بر  یا ساالنه، رشد گردشگری ورزشی 1445

ورزشی بزرگ نتیجه شده  یها رقابتاقتصادی برگزاری  های یتفعالرا داشته است که از  درصد

 .است

دشگری در مناطق جغرافیایی مختلف در کشور ایران تحقیقاتی راجع به موانع توسعه گر

 .شود میپرداخته  ها آنورزشی انجام شده است که در ادامه به 

بر توسعه گردشگری  مؤثربه بررسی عوامل و موانع ( 1420)رضوی و همکاران  ای مقالهدر 

در جذب  مؤثر یها جاذبهدر تحقیق خود به  ها آن. ورزشی در جزیره کیش پرداختند

گردشگری و توسعه گردشگری پرداختند و همچنین موانع موتر بر توسعه گردشگری ورزشی 

کردند؛ موانع  بندی رتبهو  یبند دسته گونه یناموانع توسعه را به  ها آن. کرندرا شناسایی 

موانع فرهنگی، ساختاری و مدیریتی، موانع مرتبط با گردشگری ورزشی، تبلیغات و بازاریابی، 

 .اقتصادی و سیاسی و موانع زیرساختی

                                                           
1.Ksimat & dowson 
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شناسایی موانع در برابر گردشگری ورزشی در استان به  ای مقاله، نیز در (1420)خانزاده 

 ،شناسی جامعه ،سیاسی ،اقتصادی موانع همه که وی دریافت. پرداخته است ذربایجان شرقیآ

 ترین مهم عنوان بهاگرچه موانع سیاسی و اقتصادی  .دارند زیادیزیرساخت اهمیت  و تکنولوژی

 .موانع شناخته شدند

در تحقیقی موانع اصلی توسعه گردشگری ورزشی ( 1421) همکاراناصالنی و  همچنین

 اند کردهو تبلیغات معرفی  بازاریابی، فرهنگی و زیرساختیاستان خوزستان را موانع مدیریتی، 

که همین موانع منجر به عدم ورود گردشگران یا کاهش جذب گردشگر ورزشی به استان 

 .(118: 1421، اصالنی و همکاران) شود می

، رابطه باشد صنعت جهانگردی میتوسعه که بر سر راه  مهم انعوم یکی از در حال حاضر

 – تاریخی) گردشگری های جاذبه داشتن با ایران اسالمی جمهوری .ایران با جهان خارج است

 به است نتوانسته هنوز بخش، این در مؤثر های سیاست اتخاذ عدم لحاظ به (طبیعی – مذهبی

 بسیاری تا است شده سبب امر این و یابد دست جهان گردشگری بازار در خود مناسب سهم

 گردد، مرتفع گردشگری توسعه با تواند می که کشور اجتماعی – اقتصادی معضالت از

یونسکو، ایران یکی از ده کشور برتر  معیارهایبر اساس از سوی دیگر . بماند پابرجا همچنان

طبیعی است و  های جاذبهگردشگری و پنجمین کشور دنیا به لحاظ  های جاذبهجهان از نظر 

 1410همچنین بر اساس برنامه توسعه چهارم، پیش بینی شده است کشور ایران تا پایان سال 

که در این میان ( 2313اسالمی و همکاران، ) باشدمیلیون گردشگر در سال  14میزبان حداقل 

 .ورزشی به سادگی گذشت های تورنمنتزاری از سهم و جایگاه ورزش و برگ توان مین
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و این موضوع که یکی از انواع  فرهنگی کشور ایران های ویژگیبا توجه به همچنین 

و این  باشد میگردشگری و جهانگردی سازگار با فرهنگ ایران گردشگری ورزشی 

زیادی فاصله گرفتن کشور از جایگاه واقعی  تا حدود تواند میگردشگری ورزشی است که 

مختلف کشور  های بخشو به دنبال آن به توسعه در  را جبران نماید المللی بینخود در سطح 

 توسعه اقتصادیموانع اصلی  که، محقق به دنبال آن است باالخص توسعه اقتصادی دست یابد

نظر است و در نهایت  این موانع چگونه بندی اولویتکدامند؟  ورزشی ایران یگردشگر

 محققان و کارشناسان را در این زمینه چیست؟

 پژوهش شناسی روش

پیمایشی و از لحاظ  _ با توجه به موضوع تحقیق، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی . شد اجراو به صورت میدانی بوده  هدف کاربردی

 ومرتبط با اشتغال  های حوزهبوده که حداقل یک اثر کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در 

و کارشناسان اداری در حوزه اشتغال و گردشگری با حداقل  اند رساندهبه چاپ  گردشگری

ابر این جامعه آماری در بن. باشند میسال تجربه کاری  24که دارای حداقل  مدرک کارشناسی

دو طبقه آشنا با مبانی نظری و دو طبقه آشنا به مبانی مدیریتی و ) باشد می مدنظرطبقه  0

از آنجایی که مرجع پژوهشگر جهت تعیین تعداد دقیق جامعه آماری محققین (. عملکردی

و با توجه به اینکه در مراجع مذکور فقط  جهاد دانشگاهی و کتابخانه ملی بوده است های سایت

و نه تعداد محققین و  شده ثبتگردشگری و اشتغال  های حوزهآمار مقاالت و کتب مربوط به 

و همچنین با توجه نظر به اینکه این امکان وجود دارد که یک نویسنده واحد صاحب  مؤلفین
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همین مسئله . بی در نظر گرفته شدباشد لذا جامعه آماری محققین تقری( کتاب یا مقاله)چند اثر 

محقق برای تعیین تعداد جامعه . نیز برای کارشناسان دو حوزه گردشگری و اشتغال وجود داشت

آماری کارشناسان به معاونت گردشگری و وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه ولی به دلیل 

قه اجرایی در این سال ساب 24گردش شغلی کارشناسان هیچ آمار دقیقی از کارشناسانی که 

مشغول به  ها حوزهداشته باشند یافت نشد لذا با توجه به آمار افرادی که اکنون در ای  ها حوزه

حجم تقریبی جامعه . آمد دست بهسال سابقه کار دارند آمار تقریبی  24 ازکار هستند و بیشتر 

به شکل تصادفی  ریگی نمونه. نفر در نظر گرفته شد 054نفر و کارشناسان  544آماری محققان 

آماری  به عنوان نمونه ای طبقهنفر به صورت  170از طریق جدول مورگان  و ؛انجام گرفت

نفر حوزه  15) کارشناس 214 شدتوزیع  ها آزمودنیپرسشنامه بین  344بنابراین  ؛انتخاب شد

نفر  55 ونفر حوزه اشتغال و کارآفرینی  85) محقق 204و ( نفر حوزه گردشگری 15اشتغال و 

پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد و  178که ( حوزه گردشگری و گردشگری ورزشی

 و برداری نمونه کفایت. نتایج تحقیق بر اساس این تعداد پرسشنامه تهیه و تنظیم شده است

-مایر-کیسر آزمون عاملی، با استفاده از تحلیل روش از استفاده برای ها داده بودن مناسب

 .(442/4p=،340/1078 =Chi-Square) شد تأییدآزمون کرویت بارتلت ، (KMO) الکین

از پرسشنامه محقق ساخته جهت  .شدادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز  رو ازاین

با توجه به جامعه گردشگری . بررسی موانع ورود گردشگران به داخل کشور استفاده شد

اعتبار صوری پرسشنامه با . ورزشی پرسشنامه بر اساس گردشگری ورزشی دوباره تنظیم شد

که تخصص الزم را در این  اساتید از( نفر 24) تنکسب نظر و اعمال اصالحات مورد نظر چند 
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2برای تعیین پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ .قرار گرفت تأییدزمینه داشتند، مورد 
 

که به ( در هر دو گروه آزمودنی) هایی آزمودنیپرسشنامه بین  34به این ترتیب . استفاده شد

نباخ همسانی درونی باالی نتایج آزمون آلفای کرو. طور تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع شد

 های روش از ها دادهبرای تجزیه و تحلیل (. 81/4ضریب آلفای کرونباخ ) دادرا نشان  سؤاالت

فریدمن و یو  های آزموناز  ها فرضیهو برای آزمون ( فراوانی، درصد و میانگین) توصیفیآمار 

 افزار نرم استفاده از کلیه محاسبات آماری با. استفاده شد 45/4 معناداریدر سطح من ویتنی 

21spss انجام گرفت. 

 پژوهش های یافته

توصیفی ارائه شده و سپس به آزمون فرضیات تحقیق و ارائه  های یافتهدر این بخش ابتدا 

 .شود مینتایج پرداخته 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Cronbach s Alfa coefficent 
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 ها یآزمودنجمعیت شناختی  های یژگیو - 1جدول 

 درصد فراوانی جمعیت شناختی های یژگیو متغیر

 35/54 204 مرد جنسیت

 15/01 238 زن

سطح 

 تحصیالت

 81/15 71 کارشناسی

 03/52 203 کارشناسی ارشد

 11/11 13 دکتری

 54/14 57 مدیریت ورزشی رشته تحصیلی

 31/02 225 گردشگری

 23/38 241 کارآفرینی و اشتغال

 01/21 50 سال 5-2 سابقه کار

 17/11 75 سال 1-24

 01/10 18 سال 22-25

 23/11 82 به باال سال 25

 

مانند جنسیت، سطح تحصیالت، رشته  کنندگان شرکتجمعیت شناختی  های یژگیو

 .آمده است 2تحصیلی و سابقه کار به شکل فراوانی و درصد در جدول 
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 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف: 2جدول 

 N عوامل
آماره مقدار 

Z 

P 

 000/0 82/8 872 در بخش گردشگری ورزشی گذاری سرمایهموانع توسعه 

 *07/0 82/0 872 موانع ورود گردشگران ورزشی به کشور

 000/0 00/8 872 حاصل از ورود گردشگران ورزشی درآمدزاییموانع 

موانع ورود  مؤلفهبه  مربوط یها داده شود مینشان داده  1که در جدول  گونه همان 

موانع توسعه  مؤلفهبه دو  مربوط یها دادهتوزیع نرمال اما  یکشور داراگردشگران ورزشی به 

حاصل از ورود گردشگران  درآمدزاییدر بخش گردشگری ورزشی و موانع  گذاری سرمایه

 .دارای توزیع نرمال نیستند ورزشی

در بخش گردشگری  گذاری سرمایهموانع توسعه  بندی رتبهنتایج آزمون فریدمن در ارتباط با  -3جدول 

 ورزشی

 pارزش  خی دو رتبه عامل میانگین رتبه عوامل

  1 11/1 ریزی برنامهحقوقی و  -عوامل قانونی

25/11 

 

 2 71/1 عوامل اقتصادی 442/4

 0 25/1 عوامل محیطی و بیرونی

 3 07/1 زیرساختیعوامل فنی و 
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موانع  های رتبهبین  ها آزمودنیاز دیدگاه  نشان داده شده است، 3که در جدول  گونه همان

درصد  15به لحاظ آماری در سطح اطمینان  یورزشدر بخش گردشگری  گذاری سرمایهتوسعه 

با توجه به وجود  .(442/4p=،25/11 =Chi-Square)دارد ی وجود دار معنیتفاوت 

 در بخش گردشگری ورزشی، گذاری سرمایهدر بین موانع توسعه بین عوامل،  دار معنیاختالف 

رتبه دوم و عوامل فنی و  ریزی برنامهحقوقی و  -عوامل اقتصادی رتبه اول، عوامل قانونی

 .سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند های رتبهزیرساختی و عوامل محیطی و بیرونی در 
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 گردشگران ورزشیموانع ورود  بندی رتبه ارتباط بانتایج آزمون فریدمن در  -4جدول 

میانگین  عوامل

 رتبه

رتبه 

 عامل

 pارزش  خی دو

  1 21/24 قوانین اسالمی حاکم بر جامعه

 

 

 

 

 

 

 

12/824 

 

 

 

 

 

 

 

 

442/4 

 8 81/1 معارض یکشورهاهجوم تبلیغاتی 

 3 71/24 کشورهامناسب در سایر  بازاریابیضعف تبلیغات و عدم 

 7 43/24 اداریمعضالت اجرایی و قانونی در سیستم 

 2 31/22 کمبود امکانات زیر بنایی

 0 01/24 ضعف امکانات اقامتی و خدمات پشتیبان

 22 02/1 نامناسب بودن سیستم حمل و نقل

 24 53/1 مختلف گردشگری های بخشضعف نیروی انسانی شاغل در 

 20 58/7 عدم برخورد صحیح مردم و مسئولین با گردشگران ورزشی

 27 50/5 مسافرت به ایران های ینههزگران بودن نسبی 

با  کشورهاعدم تطابق فرهنگ گردشگران ورزشی برخی از 

 ایران

15/7 23 

 21 81/7 عدم احساس امنیت کامل گردشگران ورزشی در ایران

 21 74/5 کمبود مراکز خرید مناسب

 25 38/1 کمبود مراکز تفریحی و دیدنی مناسب

 1 18/1 اعتقاد دولت به جذب گردشگر ورزشیعدم 

 5 18/24 المللی بین های تحریم

در بخش گردشگری  المللی بین های شرکتعدم فعالیت 

 ورزشی

73/24 1 
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موانع ورود  های رتبهبین  ها آزمودنی از دیدگاه 0بر اساس نتایج نشان داده شده در جدول 

دارد ی وجود دار معنیدرصد تفاوت  15گردشگران ورزشی به لحاظ آماری در سطح اطمینان 

(442/4p=،12/824 =Chi-Square .) بین عوامل،  دار معنیبا توجه به وجود اختالف

و عوامل عدم  باشد میکمبود امکانات زیر بنایی  مانع ورود گردشگران ورزشی ترین مهم

در بخش گردشگری ورزشی و ضعف تبلیغات و بازاریابی در  المللی بین های شرکتفعالیت 

 .بعدی قرار دارند های رتبه

 حاصل از ورود گردشگران درآمدزاییموانع  بندی رتبهنتایج آزمون فریدمن در ارتباط با  -5جدول 

میانگین  عوامل

 رتبه

رتبه 

 عامل

 p خی دو

  24 41/3 کشورقدرت خرید پایین گردشگران ورزشی ورودی به 

 

 

 

 

 

5/151  

 

 

 

 

442/4 

عدم بازاریابی مناسب در جذب گردشگران ورزشی با قدرت 

 خرید باال
27/1 3 

 8 01/0 کمبود مراکز خرید مناسب

 0 21/1 کمبود مراکز تفریحی و ورزشی مدرن

 1 11/1 تعداد کم برگزاری رویدادهای ورزشی

 2 18/7 تعداد کم ورود گردشگر به کشور

داخلی در نحوه اجرای تور به  های سطح پایین تورگردان

 منظور کسب درآمد
81/5 1 

 1 38/0 فصلی بودن فعالیت گردشگری ورزشی

 7 17/0 ورزشی پرجاذبه های فروشگاهو  ها موزهکمبود 

 های فعالیتمناسب  ورزشی ها اردوگاهو  ها کمپکمبود 

 ورزشیگردشگری 
45/1 5 
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موانع  های رتبهبین  ها آزمودنی، از دیدگاه نشان داده شده است 5که در جدول  گونه همان 

ی وجود دار معنیدرصد تفاوت  15ورود گردشگران ورزشی به لحاظ آماری در سطح اطمینان 

بین عوامل،  دار معنیبا توجه به وجود اختالف (. 442/4p=،5/151 =Chi-Square)دارد 

دزایی حاصل از ورود گردشگر ورزشی، تعداد کم ورود گردشگر به درآمانع وم ترین مهم

عدم بازاریابی مناسب در جذب و تعداد کم برگزاری رویدادهای ورزشی و  باشد میکشور 

 .بعدی قرار دارند های رتبهدر گردشگران ورزشی با قدرت خرید باال 

 موانع توسعه اقتصادی گردشگری ورزشی بندی رتبه: 6جدول 

میانگین  عوامل

 رتبه

 pارزش  خی دو رتبه عامل

در بخش گردشگری  گذاری سرمایهموانع توسعه 

 ورزشی

11/1 1  

45/238 

 

442/4 

 2 71/1 موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور

 3 25/1 حاصل از ورود گردشگران درآمدزاییموانع 

موانع توسعه اقتصادی  های رتبهبین  ها آزمودنیاز دیدگاه  که دهد مینشان  1نتایج جدول 

دارد ی وجود دار معنیدرصد تفاوت  15گردشگری ورزشی به لحاظ آماری در سطح اطمینان 

(442/4p=،45/238 =Chi-Square .) بین عوامل،  دار معنیبا توجه به وجود اختالف

موانع توسعه اقتصادی، موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور و موانع توسعه  ترین مهم

حاصل از ورود گردشگران در  درآمدزاییو موانع  در بخش گردشگری ورزشی گذاری رمایهس

 .بعدی قرار دارند های رتبه
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نتایج آزمون یو من ویتنی در ارتباط با مقایسه دیدگاه محققان و کارشناسان در ارتباط با موانع  -7جدول 

 گردشگران ورزشی توسعه اقتصادی

 میانگین رتبه موانع

 محققان

 میانگین رتبه رتبه

 کارشناسان

 Z Pنمره  رتبه

در  گذاری سرمایهموانع توسعه 

 بخش گردشگری ورزشی

5/271 1 73/281 1 10/4- 35/4 

موانع ورود گردشگر ورزشی به 

 کشور

50/278 2 51/282 3 18/4- 78/4 

حاصل از ورود  درآمدزایی موانع

 گردشگران

217 3 210 2 01/1- 42/4 

فقط در بین دیدگاه محققان و کارشناسان  شود میمشاهده  7جدول که در  گونه همان

با  (42/4p= ،01/1-  =Z)گردشگران حاصل از ورود  درآمدزاییموانع  بندی رتبهارتباط با 

ولی در بقیه موارد . ی وجود دارددار معنیبه لحاظ آماری اختالف درصد  15سطح اطمینان 

 بندی رتبهشده است و بین کارشناسان و محققان در ارتباط با ن دار معنیتفاوت به لحاظ آماری 

از دیدگاه  .اتفاق نظر وجود دارد در بخش گردشگری ورزشی گذاری سرمایهموانع توسعه 

محققان موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور رتبه یک ولی از دیدگاه کارشناسان رتبه سه را 

نگین رتبه محققان و کارشناسان و اختالف کم به خود اختصاص داده است ولی با توجه به میا

 .(78/4p= ،18/4-  =Z)است نشده  دار معنی، به لحاظ آماری ها آن
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 گیری نتیجهبحث و 

در بخش گردشگری ورزشی، عوامل  گذاری سرمایهدر بین موانع توسعه  کهنتایج نشان داد 

رتبه دوم و عوامل فنی و زیرساختی و  ریزی برنامهحقوقی و  -اقتصادی رتبه اول، عوامل قانونی

این یافته با نتایج  .سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند های رتبهعوامل محیطی و بیرونی در 

، (2311) یمیصم، جعفری و (1420)همکاران ، رضوی و (1420)خانزاده محققانی مانند، 

 .باشد میهمخوان ( 1441)داسون و کسیمیت و ( 1424) ینکس

کمبود  مانع ورود گردشگران ورزشی ترین مهمدیگر این تحقیق نشان داد که؛  یافته

در بخش گردشگری  المللی بین های شرکتو عوامل عدم فعالیت  باشد میامکانات زیر بنایی 

این یافته تحقیق هم با  .بعدی قرار دارند های رتبهورزشی و ضعف تبلیغات و بازاریابی در 

، (1420)همکاران ، رضوی و (2311) یمیصمتحقیق محققانی مانند؛ جعفری و  های یافته

همکاران و کوزه چیان و ( 2313) یاسالم، (1421)همکاران ، اصالنی و (1420)خانزاده 

 .باشد میهمخوان  (1422)

موانع درآمدزایی حاصل از ورود گردشگر  ترین مهمنتایج دیگر حاکی از این بود که؛ 

و تعداد کم برگزاری رویدادهای ورزشی  باشد میورزشی، تعداد کم ورود گردشگر به کشور 

بعدی  های رتبهو عدم بازاریابی مناسب در جذب گردشگران ورزشی با قدرت خرید باال در 

، مشیری و (1420)همکاران این نتیجه با نتایج تحقیقات محققانی مانند؛ رضوی و  .قرار دارند

 .باشد میهمخوان ( 1425)همکاران کیم و  و (1448) یموسآنون، (2310)همکاران 
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موانع  ترین مهمبین عوامل،  دار معنیبا توجه به وجود اختالف  همچنین نتایج نشان داد که؛

در بخش  گذاری سرمایهتوسعه اقتصادی، موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور و موانع توسعه 

بعدی قرار  های رتبهحاصل از ورود گردشگران در  درآمدزاییو موانع  گردشگری ورزشی

موانع توسعه اقتصادی نشان داده شد که؛ با توجه به وجود  بندی رتبهبه طور کلی در  اما ؛ ودارند

ه موانع توسعه اقتصادی، موانع ورود گردشگر ورزشی ب ترین مهمبین عوامل،  دار معنیاختالف 

حاصل  درآمدزاییو موانع  در بخش گردشگری ورزشی گذاری سرمایهکشور و موانع توسعه 

محققانی  های یافتهاین یافته به طور کلی با  .بعدی قرار دارند های رتبهاز ورود گردشگران در 

، (2310)همکاران مشیری و  ،(1420)خانزاده مانند؛  اند کرده بندی رتبهکه موانع را شناسایی و 

همخوان  (1425)همکاران و کیم و ( 1421)همکاران اصالنی و ، (2311) یمیصمجعفری و 

که بیان کردند موانع ساختاری و مدیریتی ( 1420)همکاران بوده ولی با نتایج تحقیق رضوی و 

این ناهمخوانی هم احتماال به دلیل متفاوت بودن نحوه . باشد میناهمخوان  رتبه اول را دارد،

 .باشد میموانع در این تحقیق با پژوهش حاضر  یبند دسته

موانع توسعه اقتصادی،  بندی رتبهدر ارتباط با  و در مقایسه دیدگاه محققین و کارشناسان

نتایج نشان داد که؛ از دیدگاه محققان موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور رتبه یک ولی از 

دیدگاه کارشناسان رتبه سه را به خود اختصاص داده است و از دیدگاه کارشناسان موانع 

رتبه  درآمدزایی حاصل از ورود گردشگر ورزشی به کشور رتبه یک ولی از دیدگاه محققان

 گذاری سرمایهمحققان و کارشناسان در ارتباط با مانع توسعه . سه را به خود اختصاص داده است

در  .در بخش گردشگری ورزشی اتفاق نظر داشتند و از دیدگاه هر دو گروه رتبه دوم است

توضیح داد که محققان به دلیل مطالعه موضوع گردشگری  گونه ینا توان میارتباط با این یافته 
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که  اند یافتهدر، اند دادهدیگر انجام  یکشورهاکه در  هایی یبررسو تحقیق در این زمینه و 

به توسعه گردشگری ورزشی دست  اند توانستهکشورهای دیگر با جذب گردشگر ورزشی 

و  شوند یمبیشتر دیده  زیرساختی یازهاین کند میچرا که هنگامی که گردشگر ورود پیدا . یابند

هنگامی که رویداد ورزشی قرار است در یک  مثالً. کنند میاقدام  یازهانع این کشورها برای رف

کشور برگزار شود، کشور میزبان برآوردهای الزم از تعداد گردشگران را انجام داده، امکانات 

پی  ،تا به اختالف آنچه دارند و آنچه نیاز دارند سنجد یمالزم و موجود را  های یرساختزو 

انتظار  توان میبا ورود گردشگر به یک کشور است که  .پردازند یمببرند و سپس به رفع نیاز 

عامل  ترین مهمورود گردشگر به عنوان اولین و  واقعاًپس . درآمدزایی در این صنعت را داشت

موانع توسعه گردشگری  ترین مهمو موانع ورود گردشگر هم به دنبال آن  باشد میدر توسعه 

 .دانست توان میشی و بخصوص توسعه اقتصادی حاصل از گردشگری ورزشی ورز

فرهنگی  های جاذبه منابع عظیم گردشگری، ،باوجود داشتن استعدادهای ورزشی زیاد

هرساله  .جایگاه خود را در گردشگری ورزشی دنیا پیدا کند هنتوانست ایران هنوز، ورزشی

 هاورها به این کشورگردشگری دیگر کش های جاذبههزاران نفر از ایران برای دیدن مسابقات و 

برگزاری مسابقات مهم  فعالیت کم در یلبه دلکشور ما  متأسفانهاما ؛ کنند میمسافرت 

 .(2313اسالمی، )است بوده  بهره یبین صنعت مهم عواید و فواید ا از ،المللی بین

 از محدودکننده و ای یقهسل اقدامات و دولت ناکافی حمایت سودآوری، عدم علت به

 پرداخت مثل) خصوصی بخش برای الزم تسهیالت فقدان، غیرمسئول مقامات برخی سوی

 تشریفات حذف دولتی، بهای با مناسب های ینزم واگذاری ،(کم بهره با بلندمدت یها وام
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 تضمین رفاهی، مراکز و ها هتل اماکن ورزشی، ایجاد منظور به اداری پاگیر و دست و زائد

 بخش در انگیزه ایجاد منظور به دولت توسط گردشگری صنعت در گذاری یهسرما امنیت

 امین)باشد  میتوسعه زیرساختی گردشگری ورزشی در کشور به میزان ناکافی  ،خصوصی

 (.2381 خاکی،

. شود ای روشن تلقی می های خاص خود، صنعتی پویا با آینده صنعت گردشگری با ویژگی

های جهانگردی روبه افزایش  تمام کشورهای دارای جاذبهگذاری در این صنعت در  سرمایه

امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت . است

تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی  زیرا این صنعت نه؛ گردشگری تبدیل شده است

ی و در عین حال ایجادکننده مشاغل نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگ

 ترین مهمتواند به  های جهانگردی نظیر ایران می گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه. جدید

جانبه توأم با   ریزی صحیح و همه مشروط بر اینکه برنامه. منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود

در صنعت گردشگری حاکی از گذاری جهانی  سرمایه. برای آن تنظیم و اجرا شود نگری یندهآ

کننده درآمد است و هنگامی که جهانگرد  آن است که گردشگری صنعتی از زمره صنایع توزیع

شود، باید هزینه پرداخت کند و این  شود، در مقابل خدماتی که به وی ارائه می وارد کشور می

ولی یعنی درآمد محص  تواند جایگزین اقتصاد تک لذا این صنعت می. پرداخت ارزی خواهد بود

شود که کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا تمام نیرو و توان  اینکه امروزه مشاهده می .نفتی گردد

 یدمؤگیرند،  به کار میاز طریق میزبانی رویدادهای ورزشی خود را در جهت جذب جهانگرد 

حال  پایدار و در عین ورزشی جایگاه این صنعت در اقتصاد است، عایدی حاصل از گردشگری

در این صنعت باال  زایی اشتغالهمچنین . مدت فراهم است برداری از آن در کوتاه امکان بهره
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امکانات موجود در . باشد بوده و نیروی انسانی موردنیاز آن محتاج به آموزش بلندمدت نمی

دهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش از دو الی سه میلیون گردشگر خارجی را در  ایران نشان می

ریزی و موانع موجود رفع شود و آن  باشد و اگر در زمینه جذب گردشگران، برنامه ال دارا میس

برای ناامن جلوه دادن  معموالًقانون برای کسانی که از حاشیه امنیتی برخوردار بوده و  موارد فرا

ما  سر عقل آمده و به ماهیت اصیل این صنعت درآمدزا پی ببرند، به کالًکشور برای جهانگرد، 

خواهیم بود و این یعنی دستیابی به در کشور ( توریست)ان خارجی شاهد رسوب گردشگر

 .درآمد ارزی چشمگیر

در رابطه با گردشگران و مسائل مربوط به آنان مشکالتی وجود دارد که از جمله تطبیق 

باشد  طبیعی است وقتی گردشگر خارجی از قوانین ما مطلع. باشد ها با قوانین ایران می توریست

 های الزم، اشاعه توریسم به هیچ به دنبال آن تحریکاتی نیز وجود نخواهد داشت، لذا با آموزش

 منافع از درک به حدودی تا مدیران ورزشی، گردشگری مبحث در .وجه خطرآفرین نیست 

 بین متقابل همکاری سند یراًاخ که جایی تا اند یدهرس ایران صنعت در این توسعه چشمگیر

 پایدار توسعه راستای در گردشگری و فرهنگی میراث و سازمان ایران المپیک ملی کمیته

 تشکیل ایران المپیک ملی کمیته در کمیسیونی البته و شده است منعقد ورزشی گردشگری

 پایان تا باید ایران کشور توسعه، چهارم برنامه اساس بر. کند میعمل  رابطه این در که شده

 سال پایان تا باید که رقمی. باشد بوده گردشگر میلیون 5 حداقل میزبان ساالنه 2388 سال

با حمایت دولت از  (2381صمدی، )برسد  سال در نفر میلیون 20 معادل رقمی به 2024

 های یمتحربخش خصوصی از یک سو و تالش دولت در عرصه سیاسی جهت برداشتن 

ایران  المللی بین های شرکتکه به ناحق بر علیه ایران اعمال شده است از سوی دیگر،  المللی بین
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ایران در  تر یعسرو این امر موجبات پیشرفت  کنند میقلمداد  گذاری سرمایهرا محیطی امن برای 

 .نماید یمرا فراهم  زیرساختیحوزه 

 حفظ در حین که باشد نحوی به باید جهانگردی مناسب یزیر برنامه دیگر عبارت به 

 جذب سیاحان به نسبت است شایسته که گونه آن بتواند فرهنگی، ارزشمند عناصر و ها ارزش

 از کشورهای بسیاری زمینه این در .آورد عمل به را الزم اقدامات خارجی جهانگردان و

 و به طوری دقیق کننده مشروط و عناصر محدودکننده این از اند توانسته صنعتی و پیشرفته

 فرهنگی خویش یها اصالت و ها ارزشحفظ  حین در که کنند یبردار بهره شده یزیر برنامه

 - مشروط بنابراین کنند، معرفی جهانگردان به فرهنگی های جاذبه عنوان به را ها آن

به  خارجی جهانگرد هیچ که شود مطرح چنان آن نباید کشور جهانگردی صنعت یها کننده

 های مکانیزم عنوان به باید جهانگردی صنعت یها کنندهمشروط  از اتفاقاً بلکه نیاید، ایران

 .(2310جاوید و همکاران، )شود  استفاده جلب جهانگرد

 تبلیغات و یرسان اطالع کشورها سایر از گردشگر جذب عوامل ینتر مهم از دیگر یکی

 ها سازمان متأسفانه که است آن گردشگری های جاذبه و امکانات و ایران کشور در خصوص

 این در هستند، صنعت این اصلی متوالیان که گردشگری صنعت با درگیر و نهادهای

 به دلیل خارجی گردشگران لذا. اند کرده عمل ضعیف بسیار یا و ندارند خصوص فعالیتی

 قرار خود لیست در گردشگری مقاصد از یکی به عنوان را ایران نام با کشور، آشنایی عدم

 تبلیغات با متحده عربی امارات کشور همچون نوظهوری کشورهای که در صورتی دهند ینم

 صنعت این از کالنی درآمد ساالنه و نماید یم خارجی گردشگران به جذب اقدام گسترده
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 های جاذبه خصوص در مستند های یلمف و تلویزیونی یها برنامهتهیه  با باید لذا. دارد

 ایران با آشنایی های ینهزم المللی ینب تلویزیونی یها شبکه از ها آن پخش و ایران گردشگری

اما در رابطه با تبلیغات و ؛ (2312موسایی و همکاران، ) کرد فراهم خارجی گردشگران برای را

محققان . از ورزش و نقش تبلیغاتی ذاتی آن چشم پوشید توان مینقش آن در جذب گردشگر ن

گردشگری ورزشی به این سبب به تحقیق ابعاد گوناگون گردشگری ورزشی و فواید و اثرات 

و به دنبال ارائه راهکارهای عملی و مناسب برای توسعه این صنعت در ایران  پردازند یمآن 

 کننده ینفایرانی است و یک واقعیت ورزش بهترین راه معرفی ایران و فرهنگ  کههستند 

و به  یابند یمحضور  المللی بین یها عرصهوقتی ورزشکاران ایرانی در . باشد میتبلیغات منفی 

، نام ایران و ایرانی را در اذهان عموم جهان حک شوند یمنائل  المللی بینو افتخارات  ها مدال

و قبل از زدن وزنه با صدای  شود یمسکو حاضر  ی که کیانوش رستمی بر رویهنگام. کنند می

و  رساند یم، فرهنگ اسالمی را به گوش همه جهانیان (الرحمن الرحیم اهلل بسم: )گوید یمبلند 

نام ایران را با اقتدار فریاد  یابد یموقتی به مدال طال دست  .گذارد یممسلمانی را به نمایش 

تبلیغ از ایران، فرهنگ ایران، مسلمانی  ترین یواقعو در عین حال  ینمؤثرتراین بهترین، . زند یم

عمیق را  تأثیراین نمایش را برپا نماید و این  تواند میفقط و فقط ورزش . و دین اسالم است

گونه بتواند عواطف، احساس و تفکر  یافت که این توان میهیچ پدیده دیگری را ن. بگذارد

 .قرار دهد تأثیرجامعه جهانی را تحت 

موارد ذیل را از جمله موانع مهم توسعه اقتصادی گردشگری ورزشی  توان یمبه طور کلی 

 :بیان کرد
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 (خصوصی و دولتی) گردشگری صنعت در گذاری سرمایه از حمایت عدم -

 اقتصادی نامناسب های سیاست -

 بخش در گذاری سرمایه به تشویق و خصوصی بخش از کافی حمایت عدم -

 ورزشی گردشگری

 رویدادهای ورزشی کم بودن میزبانی -

 کم بودن ورود گردشگر به کشور -

 الزم صنعت گردشگری ورزشی های یرساختزناکافی بودن  -

 در بخش گردشگری ورزشی المللی بین های شرکتعدم فعالیت  -

 ریزی برنامهمدیریتی و  –عوامل حقوقی  -

 ضعف تبلیغات و بازاریابی -

 :شود میراهکارهای ذیل برای رفع موانع پیشنهاد 

 .ورزشی مختلف یها رشتهدر  الملل ینب های یکرستالش جهت کسب  -

 .مشخص نمودن متولی واحد برای مدیریت گردشگری ورزشی -

 .ها بخش این توسعه و ورزشی گردشگری های جاذبه ساختن غنی -

از طریق حمایت و تشویق  المللی بینالزم جهت برگزاری مسابقات  های یرساختزتوسعه  -

 .بخش خصوصی گذاری سرمایه
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راهبردی  ریزی برنامهطبیعی و مصنوعی ورزشی کشور و  های یتوانمندو  ها جاذبهبررسی  -

 .ها آنمناسب از  یبردار بهرهدر جهت 

 نامه تفاهماز طریق بستن  تسهیل نمودن موارد قانونی و حقوقی ورود گردشگران به ایران -

 .مختلف با کشورهای مختلف دنیا یها قالبدر 

ورزشی ایران به جهان جهت جذب انواع گردشگر  های یتوانمندو  ها جاذبهمعرفی  -

 .ورزشی

 .ورزشی گردشگران برای و رفاهی تسهیالتی امکانات بردن باال -

 .اجتماعی یها شبکهجمعی و  یها رسانه تبلیغات طریق از ایران  جامعه فرهنگ معرفی -

 .تبلیغات طریق از کشور تاریخی آثار و تاریخ معرفی -

 یها بخش در و دانشگاهی یا حرفهفنی  یها آموزش طریق از متعهد انسانی منابع توسعه -

 .و گردشگری ورزشی گردشگری متفاوت

 فارسیمنابع 

. «و ارائه مدل اشتغال ییزا اشتغالنقش توسعه توریسم ورزشی بر »(. 2313)اسالمی، صدیقه 

 .دانشگاه پیام نور. دکتری مدیریت ورزشیرساله 
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طراحی مدل اشتغال حاصل از »(. 2313)حسن اسالمی صدیقه، فراهانی، ابوالفضل، اسدی، 

-210ص . 15، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. «توسعه گردشگری ورزشی

282. 

 :سایت در شده نقل ،«راهکارها و موانع اکوتوریسم،»(. 2381) سهیال امین خاکی،

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=654211 

(. 2311)فاروق  ،فتحی کجل، اسکندر، حسین پور سید حسن، ،سیدعامری حسین، ،بیات

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه »

، 2311، بهار 1، شماره 5دوره ، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. «ورزشی اناندرکار دست

 .81-73ص 

 یافتگی توسعهتحلیل میزان »(. 2313)سلیمی، مهدی، خلیلی، مجید، صالحی، سید سعادت اهلل 

شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور میزبان بر اساس عوامل جذب با استفاده 

 .201-213، ص 11، شماره مطالعات مدیریت ورزشی. "TAXONOMYاز روش 

 استان ورزشی گردشگری توسعه راهکارهای و عوامل بررسی»(. 2381(.حمید صمدی

 آزاد دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه یانپا .«ورزشی طبیعی های جاذبه بر یدتأکبا  اردبیل

 .1اسالمی واحد تهران مرکز، ص 

 اقتصادی اثرات و ورزشی گردشگری»(. 2310)جاوید، مجید، الماسی، حسن، تقی پور، بهنام 

 .31-23: ، صص31، شماره مدیریت ورزشیمطالعات . «میزبان جوامع بر آن

 ریزی برنامهمجله . اثر گردشگری بر توسعه انسانی(. 2311)جعفری صمیمی، احمد، خبره، شیما 

 .22-10صص ، 7شماره . دومسال . و توسعه گردشگری

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=654211
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21378&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21378&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21379&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21379&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21379&_au=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21380&_au=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://jisds.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=21381&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82++%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C+%DA%A9%D8%AC%D9%84
http://jisds.srbiau.ac.ir/issue_408_507_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1392.html
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 نقش ارزیابی و بررسی»(. 2310.)رجائی، محمد علی. رجبی، آزیتا. مشیری، سید رحیم

 مقاالت مجموعه. «شهرها کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعه در ورزشی توریسم

، آستارا واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیا، یدگاهاز د توسعه راهکارهای یا منطقه همایش

 .51اردیبهشت ماه، ص  11

انتشارات سازمان . «گردشگری ورزشی در ایران»(.2387)محرم زاده، مهرداد و قیامی راد، امیر 

 .12-50صص .میراث فرهنگی و گردشگری تبریز

 .38 -17ص . 2314نشر مهکامه؛ : چاپ اول، تهران. مبانی اقتصاد توریسم. موسایی میثم

توسعه پایدار  یشناخت جامعهبررسی (. 2312)موسایی، میثم، هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا 

. سال ششم. صی علوم اجتماعیفصلنامه تخص. و راهکارها ها چالشگردشگری در ایران؛ موانع، 

 .15-54صص . 21شماره 

توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات  یرتأث»(. 2388)میرزایی، رحمت 

 .71-01 صص ،0شماره ، 21 ، سالروستا و توسعه .«کرمانشاه

توسعه صنعت گردشگری در ایران، موانع و  (.2387)نوبخت، محمد باقر، پیروز، الهام 

 .1-7ص . تهران. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. راهکارها
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