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Abstract 

Introduction 
 In recent years, awareness of sustainable tourism has increased around the 
world. Many tourism industries combine sport to attract more customers to 
facilitate economic development and promote local culture (Yang et al., 
2020). Sports tourism is becoming a huge and independent industry in the 
world. Beaches and sea-related areas with various purposes such as 
swimming, boating, diving, and other water activities and recreation are the 
main attractions in many parts. These attractions can attract both groups of 
tourists with a general tendency to look for rest and recreation and special 
tourists looking for activities such as fishing, diving, and jet skiing (Sanaei, 
2017: 80). However, research has shown that the mere presence of strong 
attractions (attractive factors) to participate in an event does not guarantee 
attendance at that event; deterrents can affect the presence of the event more 
strongly (Hematinezhad, 2017: 85). Therefore, the researcher decided to study 
the obstacles and barriers to the development of water-beach sports tourism. 

Materials and Methods 
The method of the present study is mixed (qualitative-quantitative) and in the 
form of exploratory-consecutive mixed design. The statistical population of 
the research, in the qualitative field of professors in the field of sports science 
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and tourism, experts in the field of tourism and cultural heritage, active 
tourism institutions and agencies, sports experts of the federation and water 
sports delegations and in the quantitative field of customers of Mazandaran 
coasts, Gilan, Hormozgan and Kish Island in the summer of 1396. the 
researcher-made questionnaire was designed based on the five-point Likert 
scale to collect information. The questionnaire was developed from two parts 
of demographic characteristics that included 8 questions, and the main part 
contained 31 questions and 4 variables. After that, to confirm the validity, the 
questionnaire was given to tourism and sports sciences professors. After 
confirming the validity, the questionnaire was distributed among beach 
customers. The number of samples according to the Morgan table in the 
statistical population was 384 people. (Hormozgan province and Kish island) 
was selected from the southern coast of the country. Questionnaires were 
randomly distributed among customers. Finally, 600 questionnaires were 
analyzed. A questionnaire was given to 10 professors of sports science and 
tourism professors who had at least one published article in sports tourism and 
related to the research topic and were experts in this field to assess the face 
and content validity of the research. For determining the internal reliability of 
the questions, Cronbach's alpha reliability technique was used. First, 50 
questionnaires were distributed with Cronbach's alpha coefficient of 0.89, 
based on which the questions had acceptable reliability to test the collected 
information. The normality of the data was checked to analyze the information 
for each of the factors affecting the tourism of water-beach sports using 
skewness and elongation. After ensuring this, the identification of indicators 
related to each element was an exploratory factor analysis method. The 
structural equation method was used through SPSS and Amos software To 
estimate the research model. 

Discussion and Results 
 The model fitting is suitable for extracting relationships between variables. 
All paths were statistically significant and had coefficients higher than 0.5. 
The factor burden of the components related to deterrents is the importance of 
the infrastructure dimension (1.07), socio-cultural dimension (1.00), 
economic dimension (1.00), and legal-political dimension (0.95), 
respectively. It can also be seen in Table (3) that all routes had a positive effect 
on inhibitory factors. 

Conclusions 
In examining the effect of items related to the deterrent factor in the 
development of water sports tourism, the results of the structural equation 
model showed that 4 variables with 31 items including 1) socio-cultural (6 
items); 2) infrastructure (5 items); 3) Legislative and political (10 items); 4) 
Economical (6 items) that had an acceptable operating load, and items 7B, 8B, 
9B, 13B, 15B in the Exploratory analysis agents with an operating load of less 
than 0.5 were eliminated. Among the variables of deterrents, the infrastructure 
dimension (1.07), socio-cultural dimension (1.00), economic dimension 
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(1.00), and legal-political dimension (0.95) were more important, 
respectively. 

Socio-cultural barriers include destructive environmental effects for 
coastal areas, lack of attention to the passage of tourists' personal vehicles in 
the coastal zone, noise pollution due to the presence of tourists, lack of system 
Sewage from beachfront beaches, the lack of special places for women to 
enjoy water recreation, the lack of special family swimming areas and the 
creation of cultural problems caused by mixed swimming between men and 
women were mentioned. According to the research results, it is suggested that 
special places be considered for women to use water sports recreation. Also, 
serious violations should be dealt with the violators of the construction in the 
shores area, and monitoring should be done on the discharge of the sewage of 
the buildings around the sea to prevent the pollution of the seawater. For the 
well-being of tourists, special places should be considered for renting 
recreational and beach activities such as motorcycling, car riding, horse riding, 
cycling, etc. Findings of the study regarding the effect of the infrastructure 
component of deterrents in water sports tourism with the conclusions from 
Garavand et al. (2013) Lack of standard sports and recreational facilities, the 
most important obstacles of sports tourists. Veicy and Mehmandoost (2015) 
studies stated that underlying factors significantly affect the lack of tourism 
development in Iran. Mirzazadeh and Abdolmaleki (2016) stated that 
obstacles and problems of infrastructure and places have a significant role in 
developing sports tourism in Mashhad.  Sanaei (2017) concluded that 
infrastructural barriers are one of the most important obstacles to the 
development of water sports. Therefore, the dimension of infrastructure as one 
of the main elements of obstacles with the highest factor load (1.07) in water 
sports tourism has been studied in the present study.  

Among the issues raised in the legal-political factor is the lack of a law on 
dealing with offenders in swimming areas, the lack of transparency of the 
main custodian of the seashores in the law, the mistreatment of police officers 
by tourists, the mistreatment of lifeguards With tourists, mistreatment of local 
communities with tourists, problems such as traffic, inflation, and 
environmental pollution caused by overcrowding, lack of security and 
tranquility of tourists on the beaches, lack of motivation and inability of 
officials to attract He pointed out the effectiveness of beach tourism, the 
seasonality of tourism in some coastal areas of the country, the lack of support 
from officials for investors and sports tourism projects. Given that security, 
tranquility, and tourism are directly related, tourists are looking for a place to 
enjoy and relax and get away from the worries of everyday life. Therefore, it 
requires the relevant bodies to have the necessary coordination on tourism and 
security. It is recommended that beaches be privatized for a long period of at 
least 5 years or more. 

Among the issues raised in the economic factor can be the lack of 
sustainable employment in all seasons in coastal areas, high prices and false 
price increases due to the presence of tourists, high prices compared to the 
quality of services provided to tourists, high costs of some Beach recreation 
such as diving, fishing, etc., lack of funding for advertising, media, and virtual 
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advertising to introduce the country's beach recreational attractions 
worldwide, lack of funding for local information to present water sports 
facilities in coastal areas Cited. It is suggested that by providing facilities such 
as tax incentives, low-interest loans, and land privatization for the construction 
of hotels and restaurants, water parks and shopping malls, and other service 
industries, a step towards job creation. , Economic prosperity, and control over 
inflation levels of host communities be removed. Also, the financial benefits 
of hosting sports competitions and festivals should be directed to the use of 
the host communities. Provide the ground for cooperation and entry of natives 
to invest in this field. Because when the mutual benefit of indigenous peoples 
and tourists is considered, and indigenous peoples consider themselves 
beneficiaries, they are expected to make more efforts in its sustainable 
development. Budgets should be considered for advertising and introducing 
water-beach sports attractions. 

Keywords: Economic Factors, Cultural Factors, Inhibiting Factors, 

Infrastructure Factors, Political Factors. 
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ایران در ساحلی-آبی هایورزش گردشگری توسعة موانع

چكیده
ولي دارای جايگاه برخوردار است،  ساحلي   وووو های آبيالزم برای جذب گردشگر ورزش  از پتانسيل ايران 

ساحلي در ايران  وووو های آبيگردشگری ورزش ةتوسع دنبال شناسايي موانعهمناسبي نيست. پژوهش حاضر ب
ستادان، شامل    کيفي مرحلهدر  پژوهش پاسخگويان است. جامعة    و گردشگری  علوم ورزشي کارشناسان    ا

ست. بوده صاحب  از برای اين منظور، ا شنام    و همچنينساختاريافته  نيمه ةم س ستفاده    محقق ةپر در شد.  ساخته ا
کيش و  در مناطق ،ایصورت تصادفي خوشه   سواحل به  نامه بين گردشگران پرسش  ۶00تعدادي، مرحله کمّ

های معادالت سواختاری نشوان داد که از ميان موانع   يافته شود.  توزيع ،مازندران و گيالن همچنينهرمزگان و 
ساز بي وساخت  مانندي موانع حذف. با است عد زيرساخت از بيشترين اهميت برخوردار   گردشگری بُ  ةتوسع 
 ةکافي ناجيان زمينناتجهيزات و همچنين  راني و شنااستراحت و قايق محلدريا، عدم تفکيک  در حريمرويه 
ی هاها و مسوابقات ورزش همچنين برگزاری جشونواره  ؛شوود مي های آبي فراهمورزش گردشوگری  ةتوسوع 
 . هستندگردشگری  ةتوسع در جهت یی جديدهاساحلي راهکار و آبي

عوامل سدددیاسدددی، عوامل زیرسددداختی، عوامل فرهنگی، عوامل بازدارنده، عوامل: هاکلیدواژه
 .اقتصادی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مديريت ورزشي دانشگاه مازندران است. -

 :نويسنده مسئولmahbobeabedi69@gmail.com

دانش آموخته مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران،بابلسر،ایرانمحبوبه عابدي

ایران ، بابلسر ، مازندران دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه دانشیارفرزام فرزان

ایران ، بابلسر ، مازندران دانشگاه ورزشی، مدیریت گروه دانشیارمرتضی دوستی

ایران هران،ت طوسی، نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه بدنی، تربیت گروه استادیارافشار هنرور
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 مقدمه

سر   در گردشگری  شر  از ناشي  اقتصادی  و اجتماعي ۀپديد جهان سرا  اوقات برای نياز ب
ماس    غت، ت عت  با  فرا يل  و طبي يدار  به  م کان  د يد    های م نگ  و جد هاسووووت    فره

(Hematinezhad, 2013:85 .)    شي شگری ورز شگری  گرد ست  يکي از ابعاد گرد ا
شته است        داديرو ريتأث(. Jiménez-García et al ،2020)که اخيرا  رشد چشمگيری دا

بايد  .( Chiu et al  ،53:2020) اسوت  اديز اريو جوامع بسو  طينسوبت به مح  يورزشو 
ها با طرفداران که گردشووگران ورزشووي واقعا چه کسوواني هسووتند و چرا آن  توجه داشووت

شي به       صميمي ورزش  شگران ورز سال تعداد گرد ستند. نه تنها هر  سته افزايش  ه طور پيو
شده   يابد بلکه تبديل به يکي از بزرگمي سفر و تعطيالت  شگری   .اندترين داليل  در گرد

شور، ايا      شگران از يک منطقه، ک شي، گرد سفر مي   ورز سوی ديگر  نند تا کلت و غيره به 
شي يا رقبا را ببين    سابقات ورز شاره دارد که در       نم سفر ا شي به تجارب  شگری ورز د. گرد

مشووواهده  ها را  آنيا   کنند  های مربوط به ورزش مشوووارکت   فعاليت  در توانند  آن افراد مي
 (.Kumar ،2018 :۶9کنند )
زايي، رشد بخش   منبع اصلي درآمد، اشتیال  عنوان را بهگردشگری  بسياری از کشورها    

 درصد(. Savadi, 2019,197) انددادها مورد توجه قرار هزيرساخت ةخصوصي و توسع

 و در دهدمي تشکيل طبيعت بر متکي گردشگری را توريستي  هایفعاليت اين ای ازعمده

شده  متمرکز ساحلي  نواحي در جهان سطح  در فعاليت اين از ایعمده بخش ،حال حاضر 
ست   رشد گردشگری   حال در نواحي ترينسريع  از يکي عنوانبه ساحلي  گردشگری  .ا

  ۀانگيز يک به سوواحلي های(. ورزشGharakhlo et al, 2009,3آيد )مي شووماربه
های  ورزش عنوان انجامبه مردم عموم برای بلکه ایحرفه ورزشوکاران  برای تنها قوی، نه
 فراغت اوقات گذراندن جذاب هایراه از يکي درواقع و اسووت شووده  تبديل تفريحي

سواحل  دريا کنار در ورزش انجام فعال، طوربه ست  و  (. از  Belka et al1۶۵،201۵ ,) ا
  هایفراغت، فعاليت سوووازی زمان اوقاتکه با فشوووردهها حاکي از اين اسوووتطرفي پژوهش
  فراغت سوواکنينهای اوقاتفعاليتتر مربوط به شووده بيشهای بازديددر مکان گردشووگرانه

خاطر بهبود سوويسووتم   هب ،ديگر سوووی(. از Mayer and Niezgoda،2018،۴۷ اسووت )
نقل و سووهولت سووفر اين امکان ايجاد شوود که حتي سوواکنين دور از سووواحل دريايي   وحمل

ميووان            عطيالت  ت ننوود در  توا ننوود            ،موودتب برسووووا يي  خودشووووان را بووه سوووواحوول دريووا
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(Rahnamaei,2013,129).          صنعت شدن به يک  شي در حال تبديل  شگری ورز گرد
  با اهداف مختلفي از قبيل. سووواحل و نواحي وابسووته به دريا اسووتعظيم و مسووتقل در جهان 

صي شنا، قايق  سياری از     های آبي و تفريحي جاذبهساير فعاليت و  راني، غوا صلي در ب های ا
عام که  با گرايش  گردشوووگریهم  توانند هر دو گروهِها مينقاط جهان هسوووتند. اين جاذبه   

هايي از قبيل  دنبال فعاليتبهکه گردشووگران خاص و هم  هسووتنداسووتراحت و تفريح  دنبالبه
(. اما در  Sanaie, 2017,80) کنندرا جذب هسوووتنداسوووکي جت ماهيگيری، غواصوووي،  

ست که ها آمدهپژوهش صرف  ا  در شرکت  برای جاذب( قوی )عوامل هایجاذبه وجود 

ضمين  را رويداد آن در حضور  رويداد، يک  توانندمي بازدارنده عوامل زيرا، کندنمي ت

 Hematinezhad et) ندقرارده تأثير تحت را رويداد در حضووور تریبيش شوودت با

al, 2013, 85.) ها و موانع توسعة گردشگری  بنابراين پژوهشگران بر آن شدند تا بازدارنده
 .دهندمورد بررسي قرار  راساحلي  و های آبيورزش

مثل و بقا، اسووکان، کار،  فراغت و اسووتراحت بعد از توليد ،اهميت موضوووع ةدر زمين
های  عنوان يکي از شوواخصبه تامين نيازهای شووخصووي  و آمد،وآموزش و پرورش، رفت

(. پژوهشي در همين   Rahnamaei, 2013:96حياتي انسان مطرش شده است )    ةهفتگان
ستا بيان  ضم   بايد د که حقوق مرتبط با گردشگری کنمي را ؛ شود  ينتوسط دولت ميزبان ت
رين موارد تکه مهم ،شوددر پرتو حقوق اساسي بشر تعريف  بايد حق گردشگری همچنين 

مده           ]يعني[ آن با حقوق آ نار مرخصوووي  غت در ک حت و تفريح و فرا ند حق اسوووترا  ا
(Maghami and derugar, 2018:165.) صووونعت، خدماتي  صووونايع  ميان  در 

شتاز  هایبخش از يکي گردشگری   Fourie andاست )  الملليبين رشد  حال در و پي

Santana,2011:1364  ميان در و است  مدرن انسان  نيازهای از يکي (. گردشگری 

است. رونق  بوده برخورداردرآمدزايي  و رشد  ترينبيش ، ازاقتصادی  مختلف هایبخش
شورها به     شگری در ک سادی گرد ستگي دارد. ايران به  يا ک ن يکي از  عنواعوامل مختلفي ب

فرهنگي و طبيعي دارای جايگاه مناسبي از   وووو تاريخي های فراوان کشورهای دارای جاذبه
 (.Vacy and Mehmandoost, 2013:135المللي نيست ) نظر جذب گردشگر بين 

به اينکه  شووود. با توجه زيسووت تلقي ميگردشووگری بيش از هر چيز نوعي مصوورف محيط
صورت مي       شگران  که   توان گفتگيرد ميبخش قابل توجهي از اين مصرف توسط گرد

 Salehi) کنندايفا ميگردشگری پايدار يا نابودی آن  ةدر توسع مهميگردشگران نقش 
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et al, 2016,107 که مزايای متقابل بين رويدادها و  شوووده اسوووت(. در پژوهشوووي بيان
رويداد   هم های مالي و  شوووريک  همدهد که   ميگردشوووگری هنگامي ر   های سوووازمان 

 (.Kelly and Fairly ،2018) همکاری داشته باشند
عال  کي اکنون  يورزشووو یگردشوووگر عت     یگردشوووگر تي ف محبوب در بخش صووون

  ةفاه جامعر یبرا تيفعال نيا ةاز توسوع  يناشو  يو اجتماع یاقتصواد  رياسوت. تأث  یگردشوگر 
 Widyaningsih et) اسووت اديز اريبسوو يورزشوو یگردشووگر ةتوسووع نياطراف و همچن

al., 2020).  شگری ورزش ستفاده از محيط       گرد سب زمينة ا ضايي منا های آبي با ايجاد ف
آورد و  ترويج فوايد و مزايای ورزش، ارتقای سوووالمت و پر      طبيعي سوووواحل را فراهم مي 

 کردن همراه دارد. بايد با فراهمفراغت جامعة شهری و جذب گردشگری را بهکردن اوقات 
دليل  ا بهام رفت پيش ة اين نوع گردشگری های مناسب به سمت توسع   امکانات و زيرساخت 

موانع و مشوووکالت متعددی از جمله موانع اقتصوووادی،      ،های آبي تازگي موضووووع ورزش 
اجتماعي، فرهنگي، سووياسووي و مذهبي پيش  روی اين مسووير اسووت، که موانع زيرسوواختي و  

 (.  Sanaie, 2017:80هستند )های آبي سعة ورزشترين موانع تومديريتي از مهم
ساحلي  محيط ساس يکي های  ستم   از ح سي طق منا ؛روندشمار مي های محيطي بهترين 

های حسووواس و مولد از اهميت و ارزش بااليي      دليل دارا بودن اکوسووويسوووتم  سووواحلي به 
اطالع از رفتار خط سوواحلي به مديريت بهتر سووواحل کمک فراواني  . بنابراينبرخوردارند

بهبود  یبرا يتيريمد یهایاسووتراتژ(.از طرف ديگر، Razmi et al, 2018:6د )کنمي
گيرند؛ توجه قرارمورد  بايد ساحل  یهايژگيدر مورد و مشتريان منظره و قضاوت   تيفيک

شتريان از   ها به آن يکيعادت و نزد لي، به دلزيادکم و چه  کيفيتبا چه سواحل  اگرچه م
  .(Rodella and corbau, 2020: 183) کنندساحل، استقبال مي

 ادراک چگونگي همچنين و گردشووگران راه سوور بر موجود موانع و 1هابازدارنده

 رويداد يک در حضورشان و مسافرت به هاآن تمايل روی هااز محدوديت گردشگران

شود  موانع به شرايطي گفته مي (Hematinezhad et al, 2013,85). گذاردمي تأثير
ها نيسووت و عاملي اسووت که سووبب جلوگيری در دسووتيابي و اجرای که در اختيار سووازمان

 (.pouring et al,2020,243شود )راهبردها مي

                                                           
1- Deterrents 
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 عوامل موثر در گردشگری
 اسووت. فرهنگاجتماعي  ووووو يکي از عوامل موثر در گردشووگری مربوط به بعد فرهنگي

ست  گردشگران  جذب در کليدی عامل سه  از يکي  با سفرهای  شود مي بينيپيش و ا

 خودبه را آينده هایمسووافرت و گردشووگری رشوود از مهمي بخش اهداف فرهنگي

مرتبط بووا حفظ              Ghafori, 2015,157دهوود ) اختصوووواص   فرهنگي  (. از عواموول 
 Ghezesefloشوواره کرد )رسوواني اعمومي و اطالع زيسووت مي توان به آموزشمحيط

(. يکي ديگر از عوامل موثر در گردشوووگری مربوط به بعد زيرسووواختي اسوووت.      2017,
ای از امکانات، تسووهيالت و قوانين، عناصوور سوواختار صوونعت گردشووگری شووامل مجموعه

ها، و ونقل، شوورکتهای مسووافرتي، فروش و ...(، حملخدماتي )اقامتي، پذيرايي، آژانس
های   های طبيعي و توجه به ارزش   همراه جاذبه  گردشوووگری اسوووت، که به   های  سوووازمان 
ست  شکيل مي        محيطي بهزي شگری يک مکان را ت ستم گرد سي ضه  دهند و عنوان عامل عر

(. Mahbubfar, 2012,115کنند )نيازهای گردشووگران در يک مکان را برآورده مي
 مقرراتي و قوانين دوينسياسي است. ت و  عامل ديگر در گردشگری مربوط به بعد قانوني

 ورود اسووت.  ضووروری هاآن برای امنيت ايجاد و گردشووگران از حمايت جهت در

 چه و طبيعي چه( گردشووگری  هایجاذبه بودن دارا کنار در کشووور هر به گردشووگر

 حقوق گرفتن نظر در هاآن ترينمهم از يکي که است  هاييشرط نيازمند پيش ) انساني 

ست.  گردشگران  صولي  آزادیْ و امنيت ا ستند  ا  کشورها  جاذب شرايط  کنار که در ه

 (. Afzali et al,2010,125دارند ) حيطه اين در را اصلي نقش

شگری به    ست کشورها قرار دارد. ازاين     شدت تحت صنعت گرد سيا عاليت رو، فتاثير 
سترش فعاليت         سي به گ سيا صنعت عالوه بر مزايای  شور در اين  ای  هبخش ديپلماتيک ک

بازاريابي و تبليیات و در نتيجه، توسووعة صوونعت گردشووگری کشووور منجر خواهد شوود     
(Zorba et al, 2004, 326   صادی (. عامل موثر ديگر درگردشگری مربوط به بعد اقت

ويژه رشووود در کشوووورهايي که صووونعت گردشوووگری، و به  اسوووت؛ تحقيقات روند روبه
زۀ اقتصوواد اين کشووورها  گردشووگری ورزشووي، جزو ده صوونعت اول و تاثيرگذار در حو  

دزايي ترين منبع درآمعنوان مهمتنها بهشود بيانگر آن است که گردشگری نه   محسوب مي 
شکيل مي        شورها را ت صادی اين ک صلي اقت صاد اين جوامع پيکرۀ ا در  دهد، بلکه مولد اقت

 (. Shojae,2012: 182) های شیلي بسياری استها و ايجادکنندۀ فرصتساير بخش
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عنوان منبع توانمند و جديدی برای ايجاد اشتیال، کسب درآمد، ورزشي بهگردشگری 
 Hoseiniنفتي )های مالياتي بيشوووتر، جذب ارز، خروج از تکيه بر محصووووالت دريافت

and Esfahani, 2015:38     های اجتماعي، که (، برندسوووازی و توسوووعة زيرسووواخت
صنايع خدماتي را فراهم مي      سياری از   Hematinezhadکند، )موجب رشد و توسعة ب

et al 2013, 23) کندنقش ايفا مي. 
اگرچه در خصوص گردشگری ورزشي مطالعات زيادی در طول دهة گذشته صورت      

شگری ورزش     ست اما در خصوص گرد ی اخير محدودند؛ از  هاهای آبي پژوهشگرفته ا
سفلو و همکارانش)  پژوهشجمله  شي  ارزی و ريالي های( که چالش1399قزل عدم  از نا

سب  بودجة تخصيص  بخش   متولي هایسازمان  بين هماهنگي عدم دولت، طرف از منا
در  گذارقانون نهادهای گيریوسخت خصوصي   بخش ورود عدم و ورزشي  گردشگری 
شکالت پيش  را از مهم شخصي    گذارسرمايه  حمايت از شگری    ترين م سعة گرد روی تو

انساني،   منابع و مديريتي نقش مشکالت ( 139۵زاده و عبدالملکي )ميرزاورزشي دانستند.   
اماکن،  و هازيرسوواخت مشووکالت و قانوني، موانع بازاريابي، موانع هایحمايت موانع

شي را  و تحقيق ضعف  سع  در پژوهش، موانع فرهنگي و آموز شي      ةتو شگری ورز گرد
کردند که  ( در پژوهش خود بيان139۷عابدی سماکوش  و همکاران )  .مشهد ذکر کردند 

ضور  افزايش نظورمبه شگران  ح ستي  ساحلي  گرد سايي    خوبي به موانع باي د، نشو  شنا
ايي ه امنيت و ايمني و در نظر گرفتن مکان   ید و با ارتقا  ن ها به حداقل ممکن برسووو     هزينه 

ستي   دو .مناسب برای کساني که معلوليت دارند امکان حضور برای همه افراد فراهم شود     
 ةتوسوووع  راه سووور بر موجود اقتصوووادی ( در پژوهشوووي رفع موانع139۵و همکاران ) 

 برای الزم اقتصووادی هایمشوووق از اسووتفاده به توجه گرو سوواحلي را در هایورزش

 بيان کردند.  خارجي و داخلي گذارسرمايه جذب و خصوصي ترغيب بخش
سووياسووي داخلي و خارجي،  عوامل ( بيان کردند که  139۴)دوسووت ويسووي و مهمان

در ايران  گردشگری  ةنهادی و سازماني، زيربنايي و اقتصادی تأثير معناداری بر عدم توسع   
عنوان  های گردشوووگری تأثير معناداری به    دارند و عوامل فرهنگي و ديني، امنيتي و جاذبه    

  نبودن( کافي1392بيات و همکاران ). صوونعت گردشووگری در ايران ندارند ةموانع توسووع
 مشکالت  ميزبان، شهر  سوی  از موقعبه تبليیات عدم دليلبه سفر  ريزیبرنامه زمان برای

 نامشخص  و مسئولين  و مردم ميان در به گردشگری  نسبت  مثبت تلقي فرهنگي، فقدان
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 عوامل از را سووازماني و مشووکالت کارگزاری  مشووکالت گردشووگری، راهبرد بودن

ورزشوووي عنوان کردند.   رويداد  برگزاری از ناشوووي  گردشوووگری ةتوسوووع  ۀبازدارند  
حضوووور عوودم برای بووازدارنووده عواموول ترين( مهم1392کوواالر و همکوواران )ميرزايي

 مسابقات  در کنندهشرکت  گردشگران  ديدگاه را از ورزشي  رويدادهای گردشگران در 

در پژوهشوووي، حميدی و همکاران  کردند. شوووخصوووي عنوان و مالي مشوووکالت، فوتبال
و  عودم حموايوت موديريتي     ،در مراغوه هوای آبي را  گردشوووگری ورزش( موانع 201۶)

ذکر کردند. درويشوووي و   يخصووووصوووي و عدم وجود منابع مال    بخش  گذاری سووورمايه   
کارانش)  يت از گردشوووگری       ( در پژوهشوووي،  1398هم ما ناسووووب در ح نبود قوانين م

توسوووعه گردشوووگری    ة موانع سوووياسوووي  در زمين  ترين عامل  را مهم های سووواحلي ورزش
ساحلي  ورزش شي و  1392گراوند و همکاران )عنوان کردند. های  ( کمبود امکانات ورز

ستاندارد، بي  سابقات و         تفريحي ا سطح کيفي پايين م شگاه و  شاچيان در ورز ضباطي تما ان
 زاده وگردشگران ورزشي دانستند. خليل    ۀترين عوامل بازدارنداز مهم را های ورزشي تيم

های زنان در نژادی، محدوديت و مذهبي تعصوووبات ،( در پژوهش خود1389همکاران )
 ريزیبرنامه برای زمان نبودننبودن وقت برای اوقات فراغت، کافيسووفر به ايران، کافي

دسترسي به   و عدم هوا، وميزبان، بدی آب کشور  سوی  از موقعبه عدم تبليغ دليل به سفر 
 های گردشگران برای مسافرت( بيان کردند. )محدوديت بازدارنده بليط را جزو عامل
( بيان کردند که با توسوووعة سوووريع       2020) 1ليو و تانگ   نيز:  های خارجي  در پژوهش

سعه يافته        سرعت تو شي نيز به  صنعت ورز صاد چين،  ست؛ مکان اقت  یدارا ندر چي گنان ا
يع بو مناب يمل ي، منابع ورزشووويو فرهنگ ياجتماع و از نظر محيط برتر اسوووت یايجیراف

يو ورزش م یاز منابع گردشووگر يبيترک حْيگذار و تفروگشووت یبرا یگردشووگر رينظ
را   ی خالقانههادهيا ديبا. بنابراين خشد برا ارتقا ب اين منابع هر دو ةتواند به طور مؤثر توسع 

سعه داد   شگر  ،مداومطور به تا تو سترش  نيز  یمفهوم گرد س  يو عمل اقيعمو د يابگ عه  تو
شد   بهرا  شته با سال     2020و همکاران ) 2در مقالة يانگ .دنبال دا ست که در  شده ا (، بيان 

سر جهان افزايش يافته      سرا شگری پايدار در  سياری از   های اخير، آگاهي از گرد ست. ب  ا
منظور تسهيل در توسعة اقتصاد     تر بهصنايع گردشگری ورزش را برای جذب مشتری بيش   

                                                           
1- Liu & Tang 
2- Yang 
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 یهوواطيکردن محفراهم کننوود. همچنين در آينووده،محلي ترکيووب ميو ترويج فرهنووگ
ش  ستراتژ  کيعموم  یبرا شتر يب يورز سعه  یا ست  یاتو سع  يبيکه ترک ،ا و  یشهر  ةاز تو

ست.   يورزش  یگردشگر  شنهاد مي ا ر  کشو  فرهنگ انگريکه نما يورزش  دهددرنهايت پي
ست  ميزبان ]چين[ شگر    زين ا صنعت گرد شده  یدر  ست. گنجانده  همکارانش  و 1سآلو  ا

 به تربيش سووواحلي گردشوووگری برای دهندترجيح مي مردم بيان کردند که   (201۷)

 قوی اجتماعي هایمولفه دارای و پرجمعيت ةمنطق و شهر  يک به مجاور که ساحلي 

ستراتژی  هایهزينه بروند. باتوجه به اينکه باشد  سيار  مديريت ا ۀ ارزش افزود از ترپايين ب
ضور     صل از ح شگران حا ست  گرد سط  شده انجام گذاریسرمايه  ا  ساحلي  مديران تو

صادی  توجيه محلي شي    مديريت ( به200۶) 2جاگو و دارد. ديری اقت شگری ورز  گرد

 هر يک از حوزه های ورزش و گردشوووگری را اغلب که کردند اشووواره اسوووتراليا در

 منبع يک که معني اسووت بدان اين کنند.مي مديريت دولت از ایجداگانه هایبخش

 اين پيشرفت  ،نتيجه در و ندارد عهده بر را ورزشي  گردشگری  مسئوليت کلي  مشخص 

 ( در پژوهش خود بيان کردند200۴) 3و چاليپ خواهد شوود. کيم مواجه مشووکل با مهم

هستند.    مهم مسافرت  هایبازدارنده از امنيتي و خطر جاني احتمال و مالي هایهزينه که
 ةهزين و مقصد  به مسافرت  ةهزين «ورزش توريسم »عنوان  با خود تحليل ( در2002)۴براز

 شووورکت  يا  حضوووور بر موثر بدني را  از عوامل   فعاليت   برای امکانات   از اسوووتفاده 

عوامل بازدارنده و  ةشمرد. مطالعات زيادی در زمين بر ورزشي  رويدادهای در گردشگران 
تر به نقش  کم امااسووت گردشووگری و گردشووگری ورزشووي صووورت گرفته ةموانع توسووع

سع ورزش شد      ةهای آبي در تو شي توجه  شگری ورز ست )حداقل اطالعات کافي   هگرد ا
ر نظو ضووروری به اسووتدر اين زمينه در دسووترس نيسووت(. اين حيطه در کشووور ما جديد 

ای  هگردشگری ورزش  ةهايي که دارد جهت توسع رسد که کشور ايران نيز از ظرفيت  مي
 آبي استفاده کند.
 و آثار هوايي، و متنوع آب شوورايط از برخورداری دليلبه ايران شوووراز طرفي ک

 و تاريخي فرهنگي امکانات ساير  و کهن تمدن و تاريخ زيبا، مناظر و تاريخي بناهای

                                                           
1 - Alves 
2- Deery & Jago 

3-Kim & Chalip  
4- Braz 
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 کشووور ده جزو گردشووگری هایجاذبه نظر از منطقه، در جیرافيايي خاص موقعيت و

طور که شوووايسوووته اسوووت  اما آن(. Sabbagh Kermani,2000:57دارد ) قرار اول جهان
و سبب ايجاد ارزش افزوده برای کشور و    کندسوی خود جذب  نتوانسته گردشگران را به  

شده و بعضي ناشناخته     شهرها شود. اين امر علل و عوامل مختلفي داشته که بعضي شناخته     
 نْای آهدريا و ساير جذابيت ، گرفتههای صورت با توجه به بررسي  ،است.  از طرف ديگر 

 :Honarvar,2013)اند ورزشي داشتههای مختلف گردشگریاولويت اول را در بخش

کشور ايران با داشتن دريا و سواحل در شمال و جنوب، از پتانسيل مناسبي         همچنين(. 23
ستيوال رآبي و ميزباني ب هایورزش برای جذب گردشگر  ها و رويدادهای ملي و گزاری ف

ست ولي آن های آبي المللي ورزشبين سبب           برخوردار ا سته  ست نتوان سته ا شاي طور که 
ها و فوايد حاصووول از    صوووورت پايدار شوووود و از ويژگي   ورزشوووي به  جذب گردشوووگر 

ژوهش پ بنابراين .بهره ببردطور خاص های آبي بهطور عام و ورزشورزشي به گردشگری
أل و مهم ترين خساحلي بر  وووو های آبيگردشگری ورزش ةشناسايي موانع توسع حاضر با
با تکيه بر نقاط قوت پژوهش آميخته برای تدوين مدل         های چالش  موجود در اين بخش 

کند و تاکيد مي سوواحلي ووووو های آبيموانع واقعي موجود در توسووعة گردشووگری ورزش
س ]زمينة[ تبديل اين حوزه به قطب برتر گردشگری کشور برای دست     ست اندرکاران و  يا

 کند.رزشي را فراهم ميگذاران حوزۀ گردشگری و

  شناسي پژوهشروش
 2واليمت و  اکتشافي ةالب طرش آميختقکمي( و در  و  )کيفي 1پژوهش حاضر آميخته روش

شده  ست. جامعة آماری پژوهش انجام  ست:    کيفي ۀدر حوز ا شرش ا ستادان  بدين   ۀحوز ا
بخش گردشگری و ميراث فرهنگي، موسسات و  و گردشگری، کارشناسان علوم ورزشي

های  های ورزشتئهای گردشووگری فعال، کارشووناسووان ورزشووي فدراسوويون و هي آژانس
ستان    :يکمّ ۀو در حوز ؛آبي  ۀهای مازندران، گيالن و هرمزگان و جزيرمشتريان سواحل ا

تان     تابسووو ند      ،اسوووت. برای گردآوری اطالعات  بوده139۶کيش در  بازدار مل  تدا عوا  ۀاب
شي با مطالعات کتابخانه    شگران ورز شابه در زمينة پژوهش   ای  وگرد مراجعه به مقاالت م

؛ پورنگ و (1392بيات و همکاران ) ؛(139۵ميرزازاده و عبدالملکي ) هایشووامل پژوهش

                                                           
1-Mix method 

2-Sequential-Exploratory Mixed Method Design 
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؛ سوونايي  (139۴دوسووت )؛ ويسووي و مهمان(1392گراوند و همکاران )(؛ 139۷همکاران )
(؛ حميدی و 139۷(؛ عابدی سووماکوش و همکاران )1399(؛ قزلسووفلو و همکاران )139۶)

راهنمايي   ةيک نوشت (139۵؛ دوستي و همکارن )(200۴و چاليپ ) کيم(؛ 201۶همکاران)
آن  زاکه در حين مصاحبه نيز سواالتي    ،ساختاريافته با خبرگان تهيه شد  برای مصاحبه نيمه 

معنا و مفهوم و برچسب به  ،. در ابتدای شروع مصاحبه(1)جدول ه شداضاف به آن حذف يا
اطالعات    تجزية  گذاری باز انجام شووود و برای تفکيک و     آمده با کد   اطالعات بدسوووت   

شابه و تکراری    شابه، اطالعات م صاحبه    معنادار م صل از هر م شخص   حا   ،شونده به طور م
ری تارتباط مفهومي نزديکبه تفکيک برای عواملي که  سوووپس ند؛هم نوشوووته شووود  زير 

راری اطالعات مشووابه و تک ،بعد ةبايکديگر داشووتند به چند گروه تقسوويم شوودند. در مرحل
آوری شد و هر کدام از زير عوامل به عوامل مربوط به هر گروه در کاغذی جداگانه جمع

 ،ايان. در پندگذاری شداقتصادی نام و سياسي، و  اجتماعي، زيرساخت، قانوني و  فرهنگي
همچنين پس از مطالعه و شناسايي اين عوامل با    .ندتر بودند شناسايي شد   مواردی که مهم

شگری، الگوی          سعة گرد شده در تحقيقات موانع تو شنهاد  سي الگوها و فرايندهای پي برر
عنوان يک الگوی مطلوبْ زيربنای  (  به 139۵شوووده توسوووط ميرزازاده و عبدالملکي)  ارائه 

 (. 1)شکلتحقيق حاضر را شکل داد 

 گردشگري ورزشي ة(: مدل موانع توسع1شكل)

 Mirzazadeh and Abdolmaleki,2016:29: منبع
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تحليل اطالعات حاصووول از مصووواحبه، اقدامات مرتبط با  وآوری و تجزيهپس از جمع
های مرتبط با سواالت انجام شد.   ها و شناسايي شاخص   نامه حاصل از مصاحبه  پرسش  ةتهي

 که ،ليکرت طراحي شوود ارزشووي پنج سوواخته بر اسوواس مقياسمحقق ةنامسووپس پرسووش

 برای ترتيب همين به و يک مخالفم عدد کامال  گزينة برای آن امتيازگذاری ۀنحو

 ،فردی مشخصات   بخش دو با استفاده از  نامهپرسش  ؛بود پنج عدد موافقم کامال  گزينة
 متیير بود، ۴سوال و  31 سواالت شامل  حاوی ، کهاصلي  بخش و ،سوال بود  8 که شامل 

ستادان  نامه در اختيارجهت تاييد روايي، پرسش  ،از آن پس شد.  طراحي گردشگری و   ا
ع نامه در بين مشتريان سواحل توزي  علوم ورزشي قرار گرفت. پس از تاييد روايي، پرسش  

آماری از جدول  ةشوود. با توجه به تعداد حجم زياد مشووتريان سووواحل، برای انتخاب نمون 
نفر  38۴آماری،  ة. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان در جامعشووودرگان اسوووتفاده مو

سش  ؛تعيين گرديد شه    نامه بهتوزيع پر سهميه صورت خو ساوی در د   ای و  سبت م و ای با ن
)اسووتان مازندران و اسووتان گيالن( از سووواحل شوومالي کشووور و دو منطقه )اسووتان     ةمنطق

ها در بين نامه. پرسووششوودجنوبي کشووور انتخاب  هرمزگان و جزيره کيش( از سووواحل
رسوويد، توزيع مي نامهپرسووش ۷00که درمجموع به تعداد  ،صووورت تصووادفيمشووتريان به

های مخدوش و نامهشده، پرسشهای تکميلنامهآوری پرسشبعد از جمع انگرديد. محقق
شت بي يه و تحليل نهايي قرار نامه مورد تجزپرسش  ۶00و از اين تعداد  نداعتبار را کنار گذا

 نفر از 10در اختيار  نامهپرسش روايي صوری و محتوايي پژوهش، سنجش برای .ندگرفت

ستادان  شي و   ا ستادان  علوم ورز شگری ا شده در زمين  ةکه حداقل يک مقال ،گرد  ةچاپ 
 ،ودندنظر بگردشگری ورزشي و مرتبط با موضوع پژوهش داشتند و در اين زمينه صاحب     

منظور تعيين پايايي دروني سوووواالت از تکنيک سووونجش پايايي ضوووريب      قرار گرفت. به  
که مقدار ضوووريب      ،نامه توزيع شووود   پرسوووش ۵0کرونبا  اسوووتفاده گرديد. ابتدا      آلفای 
ساس  89/0کرونبا  آلفای شده  آوریسواالت برای آزمودن اطالعات جمع  ،بود، بر اين ا

تحليل اطالعات برای هر يک از عوامل و. جهت تجزيهقبول برخوردار بودنداز پايايي قابل
بودن نرمال و ساحلي با استفاده چولگي و کشيدگي، و های آبيموثر بر گردشگری ورزش

شاخص       داده سايي  شنا شد و پس از اطمينان از اين مهم،  های مرتبط با هر عامل ها بررسي 
  ظور برآورد مدل پژوهش ازو همچنين به مناسوتفاده شود   از روش تحليل عاملي اکتشوافي  

 کار گرفته شدند.به Amosو   spss هایافزارروش معادالت ساختاری نرم
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 هاي پرسشنامهدهي مربوط به ابعاد و گويه(:  منبع1جدول)

 متیير
 اصلي

 ابعاد
شماره 
 سواالت

 

 منبع گويه ها

ده
دارن
باز
ل 
وام
ع

 

عي
تما
اج

 و 
گي

رهن
ف

 

۶-1 

مناطق ساحلي، عدم محيطي برای اثرات مخرب زيست
گران شخصي گردش ةنقلي رسيدگي به عبور و مرور وسايل

در حريم سواحل، آلودگي صوتي )سرو صدا( ناشي از 
حضور گردشگران، عدم وجود سيستم فاضالب پالژهای 

های ويژه برای استفاده نزديک سواحل، عدم وجود مکان
 يخانوادگ ۀاز تفريحات آبي بانوان، عدم وجود مناطق ويژ

شنا و ايجاد مشکالت فرهنگي ناشي از شنای مختلط زن و 
 مرد

زاده و عبدالملکي ميرزا
بيات و همکاران  ؛(139۵)
 (139۶؛ سنايي )(1392)

ت
اخ
ر س

زي
ها

 

 ۷ و 1۵

دليل عدم رعايت حريم قانوني به آلودگي آب دريا به
ها با دريا و تخليه فاضالب به دريا، عدم وجود ساختمان
دم های ساحل، عروشنايي مناسب و کافي در شبسيستم  

های مجزا برای استراحت و تفکيک سواحل به مکان
عدم وجود و گيری راني و شنا و آفتابآرامش و قايق

بويه و  نجات، ةتجهيزات کافي ناجيان غريق از قبيل جليق
 قايق موتوری نجات و...

زاده و عبدالملکي ميرزا
گراوند و همکاران ؛ (139۵)

؛ ويسي و (1392)
؛ سنايي (139۴دوست )مهمان

139۶ 

ني
انو
ق

-
سي

سيا
 

 1۶ و 2۵

وجود قانون برخورد با متخلفين در مناطق ممنوعه شنا، عدم
ور طبودن متولي اصلي سواحل دريا در قوانين به نامشخص

شفاف، برخورد نادرست ماموران انتظامي با گردشگران، 
گردشگران، برخورد برخورد نادرست ناجيان غريق با 

نادرست ساکنين محلي با گردشگران، وجود مشکالتي از 
محيطي حاصل از قبيل ترافيک، تورم و آلودگي زيست

جمعيت گردشگران، عدم احساس امنيت و  ازدحام
-بودن و عدم انگيزهآرامش گردشگران در سواحل،  بي

تالش مسئولين در جذب موثر گردشگر ساحلي،   
 شگری در برخي از مناطق ساحلي کشور،بودن گرد فصلي

گذاران و طرش های عدم حمايت مسئوالن از سرمايه
 گردشگری ورزشي

(؛ 1399قزلسفلو و همکاران )
 عابدی سماکوش و همکاران

ميرزازاده و ؛ (139۷)
؛ ويسي و (139۵عبدالملکي )

ات و ؛ بي(139۴دوست )مهمان
؛ حميدی و (1393همکاران )
و  کيم(؛ 201۶همکاران)

 (200۴چاليپ )

دی
صا
اقت

 

 2۶ و 31

عدم وجود اشتیال پايدار در تمام فصول سال در مناطق 
خاطر ساحلي، ايجاد گراني و افزايش کاذب قيمت به

- حضور گردشگران، باالبودن قيمت نسبت به کيفيت
شده به گردشگران، گراني برخي از خدمات ارائه

، عدم  ... گيری وتفريحات ساحلي مثل غواصي، ماهي
زی ای و مجارسانهاختصاص بودجه برای بخش تبليیات

های تفريحي ساحلي کشور در سطح جهت معرفي جاذبه
رساني محلي جهان، عدم اختصاص بودجه جهت اطالع

 برای معرفي امکانات ورزشي آبي مناطق ساحلي

عابدی سماکوش و همکاران 
(؛ ويسي و 139۷)
ات و ؛ بي(139۴دوست )مهمان

؛ حميدی و (1393همکاران )
-ميرزايي(؛  201۶همکاران)

؛ (1392همکاران ) وکاالر 
 )139۵دوستي و همکارن )
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ع و منبانحراف استاندارد ومیانگین و آلفاي کرونباخ  چولگي، کشیدگي، سواالت، (:2جدول)
 نامهپرسش هايمولفه

لی
اص

یر 
متغ

 

عاد
اب

 

مار
ش

 ة
ت

واال
س

 
ش

رس
ر پ

د
امه

ن
 

ت
واال

 س
مع

ج
 

گی
چول

گی 
ید

کش
 

رد
ندا

ستا
ف ا

حرا
ان

 

ین
انگ

می
اخ 
ونب

کر
ی 

لفا
آ

 

ده
ارن

زد
ل با

وام
ع

 

 1-6 فرهنگی و اجتماعی

31 

124/0 876/0- 85/0 09/4 

962/0 
 

 04/4 88/0 -906/0 287/0 7-15 هازیر ساخت

 92/3 81/0 -722/0 -121/0 16-25 سیاسی و قانونی

 19/4 86/0 -183/1 179/1 26-31 اقتصادی

 پژوهشهاي يافته
سع   به شافي موانع تو شگری ورزش  ةمنظور تحليل اکت سوابق   آبي، ابتدا با توجه بهایگرد ه 

حاضر   يافته با خبرگان و متخصصان  اختارس نيمه ةنظری و تجربي مرتبط و همچنين مصاحب 
گويه )سوووال( در چهار 31آماری و انجام مطالعات اکتشووافي و مقدماتي تعداد  ةدر جامع

 10سياسي ) ووو گويه(، قانوني 9ها )گويه(، زيرساخت ۶اجتماعي ) ووو نگيمتیير عوامل فره
های آبي گردشگری ورزش  ةتوسع  های اوليةشاخص  عنوانگويه( به ۶گويه(، اقتصادی ) 

 از خارج متیيرها از يکچولگي هيچ و کشوويدگي مقادير . همچنينشوودنداسووتخراج 

 ونبا  استفاده شد، براساس   نيست. جهت سنجش پايايي از روش آلفای کر   ±2 ۀمحددود
( 1های مختلف به شوورش جدول )برای مولفه spssضووريب آلفای کرونبا  با اسووتفاده از  

 . استنامه فوق از پايايي کافي برخوردار توان گفت که پرسشمي

 (: آزمون ضريب کفايت نمونه و بارتلت3جدول)

832/0 KMO 

662/58453 Bartlett 

2775 df 

000/0 Sig 
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م را هتحليل عاملي تکنيکي اسوووت که کاهش تعداد زيادی از متیيرهای وابسوووته به            
سوووازد، پذير مي ها( امکان  تری از ابعاد پنهان يا مکنون )عامل      صوووورت تعداد کوچک   به 
شوودن اطالعات وجود داشووته باشوود. بنابراين ارزش   ترين ميزان گمطوری که در آن کمبه

سازم    ست که طرش  ست مي اني مفيدی بهتحليل عاملي اين ا ی توان آن را برادهد که ميد
کار برد. به کنندههای تبيينجويي در سوووازهترين صووورفهتفسوووير انبوهي از رفتارها با بيش

حجم   کفايت از اطمينان بردارینمونه کفايت آزمون ابتدا عاملي تحليل انجام جهت
سبه  نمونه سپس    محا ستگي  ازآنجاکه شد.  سش  بين همب  تحليل ون زيربنایآزم هایپر

 از صووفر نيسووت برابر متیيرها بين همبسووتگي شووود مشووخص اينکه برای اسووت عوامل

دهد، حجم نشووان ميرا  آن( 3نتايج جدول) که ،شوود اسووتفاده  بارتلت کرويت آزمون
های کند و تحليل عاملي برای دادهشوووده جهت تحليل عاملي کفايت ميآورینمونه جمع

 .مناسب و سودمند استشده کامال آوریجمع
 تحليل  های آبي ازگردشووگری ورزش ةعاملي موانع توسووع سوواختار بررسووي جهت

 .است شده استفاده تأييدی عاملي

ستا،  اين در شافي  عاملي تحليل از که ایاوليه عاملي ساختار  و مدل را  دست به اکت

به از اوليه هدف .گرفت قرار آزمون مورد Amos افزار نرم از اسوتفاده  با اسوت آمده
لحا   به هم که اسووت نظری مدل يک يافتن سوواختاری معادلة سووازیمدل کارگيری
سبي  برازش نيکويي .باشد  مفهوم و معنا دارای کاربردی نظر از هم و آماری  مطلق و ن

 باشند  0۵/0 مساوی  يا ترگبزر هاشاخص  اين چنانچه اند.توصيفي  يهايشاخص  دو هر

سب  ستند. در اين   مدل منا ستقيم  اثر ،پژوهشه سع  موانع کلي اثر و م شگری   ةتو گرد
سير  تحليل روش های آبي ازورزش سي  م  و عوامل فرهنگي متیير ،اين مدل در .شد  برر

 فاکتور و زابرون عنوان متیيرهایاقتصادی به  و سياسي،   وووو اجتماعي، زيرساخت، قانوني 

 با .گرفتند قرار مدنظر زاندرو متیير عنوانهای آبي بهگردشووگری ورزش ةموانع توسووع

 بر ساختاری  معادالت يابيمدل متخصصان   بين در کلي و عمومي عدم توافق به توجه

 ,RMSEA,NFI) یهاشاخص از ترکيبي برازندگي برآورد هایشاخص بهترين روی

CFI, χ2 /df  ) بين از ،نتيجه در ؛(138۴)هومن،  کردند پيشووونهاد گزارش برایرا 

شاخص  های برازندگيشاخص  سبت  هایمطلق،  و   ( χ2 /df)آزادی درجة به دوخي ن
 هایشووواخص بين از و (RMSE)مجذور برآورد تقريب  ميانگين ريشوووة شووواخص
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شده  برازش شاخص  تطبيقي، برازندگي  برازندگي شاخص  همچنين و  (NFI)هنجار

 .ندشد گرفته کاربه (CFI)تطبيقي 

 بازدارندهمتغیر  بر مؤثر عوامل اثرات (:4جدول)

 
 بازدارندههاي برازندگي مدل مربوط به عوامل (: شاخص2شكل)

 
CFI NFI CMIN /df RMSEA P value 

99/0 99/0 86/2 056/0 05/0 

 از برخورداری بيانگر اين شووکلاسووت، مشوواهده ( قابل2شووکل ) در طور کههمان

 آماری نظر از مسيرها  ةکلي .ست متیيرها بين روابط استخراج  جهت مدل مناسب  برازش

نادار  باالتر از     مع يب  فه   بار  .ند بود ۵/0و دارای ضووورا مل     عاملي مول به عوا های مربوط 
(، بعد 00/1) فرهنگي وووو اجتماعي(، بعد 0۷/1بازدارنده به ترتيب اهميت بعد زيرساخت ) 

صادی )  سي )    ووووو ( و بعد قانوني00/1اقت ست. همچنين در جدول) 9۵/0سيا ( مالحظه  3( ا
 بر عوامل بازدارنده داشتند. يمثبت مسيرها تأثير ةشود که کليمي
 

 اثر متغیرها متغییرها

 88/0 عوامل بازدارنده <---اجتماعی-عوامل فرهنگی

 88/0 عوامل بازدارنده <---عوامل زیر ساختی

 84/0 عوامل بازدارنده <---سیاسی-عوامل قانونی

 86/0 عوامل بازدارنده <---عوامل اقتصادی 
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 گیريتیجهبحث و ن
ای آبي، هگردشگری ورزش ةهای مرتبط با عامل بازدارنده در توسعدر بررسي تاثير گويه

 و فرهنگي( 1ويه شوووامل    گ 31تیير با  م ۴نتايج مدل معادالت سووواختاری نشوووان داد که        
( ۴ ؛ وگويه( 10سووياسووي ) ووووو قانوني( 3گويه(،  ۵ها )زيرسوواخت( 2 ؛گويه( ۶اجتماعي )

ای ه ماندند و گويه    قبول برخوردار بودند، باقي  عاملي قابل   بار از که   ،گويه(  ۶اقتصوووادی )
۷B  ،8 B،9 B ،13 B،1۵ B       بار عاملي اکتشوووافي که   ۵/0تر از عاملي کم در تحليل 

(، بعد 0۷/1بعد زيرسووواخت ) ،داشوووتند حذف شووودند. از ميان متیيرهای عوامل بازدارنده
صادی ) 00/1فرهنگي )  ووووو اجتماعي سي )    ووووو ( و بعد قانوني00/1(، بعد اقت ( به 9۵/0سيا

 تری برخوردار بودند. ترتيب از اهميت بيش
توان به اثرات مخرب زيسووتمي فرهنگی -اجتماعی موانعمورد  در هحومطر موارد از

شوووخصوووي    ةنقليمحيطي برای مناطق سووواحلي، عدم رسووويدگي به عبور و مرور وسوووايل 
صدا( ناشي از حضور گردشگران،      و گردشگران در حريم سواحل، آلودگي صوتي )سر    

های ويژه برای عدم وجود سوويسووتم فاضووالب پالژهای نزديک سووواحل، عدم وجود مکان
شکالت      شنا و ايجاد م ستفاده از تفريحات آبي بانوان، عدم وجود مناطق ويژه خانوادگي  ا

شاره کرد.     شنای مختلط زن و مرد ا  يرتاث با رابطه در پژوهش هایيافته فرهنگي ناشي از 

شگری ورزش   ووووو اجتماعي موانع ( 139۶سنايي )  هایيافته با های آبيفرهنگي در گرد
 بهای مناس همسو است، که بيان کرد برای جذب گردشگری بايد امکانات و زيرساخت     

 ،های آبيدليل تازگي موضوووع ورزشاما به رفت کرد و به سوومت توسووعه پيش را فراهم
عة ورزش    ند؛ همچنين  های آبي  موانع فرهنگي بر سووور راه توسووو های  پژوهشقرار دار

شي نقش بيانکه ( 139۵زاده و عبدالملکي )ميرزا  داریامعن کردند موانع فرهنگي و آموز

 کردند( که بيان1392بيات و همکاران ) ؛دنگردشووگری ورزشووي مشووهد دار  ةتوسووع در

 تاثير ورزشوووي گردشوووگری ةتوسوووع فرهنگي بر عوامل بازدارنده از قبيل مشوووکالت

زاده و خليلو با  داشووته باشووند؛ گردشووگری ةتوسووع در منفي اثر دنتوانمي و گذارندمي
های زنان در سووفر به ايران را  محدوديت و نژادی، و مذهبي ( تعصووبات1389همکاران )
خواني کردند هم های گردشووگران برای مسووافرت( بيان)محدوديت بازدارنده جزو عامل

سي و  اما با پژوهش دارد.   عوامل فرهنگي و ديني( که بيان کردند 139۴) دوست مهمانوي
. داردخواني نهم تأثير معناداری به عنوان موانع توسعه صنعت گردشگری در ايران ندارند    
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از  بانوان  ۀاسوووتفاد  برای ایهای ويژه مکان  شوووودبا توجه به نتايج پژوهش پيشووونهاد مي      
رويه از بيسوبا متخلفين در ساخت ؛ همچنينهای آبي در نظر گرفته شودتفريحات ورزش

صورت گيرد    سواحل برخود جدی  جهت جلوگيری از آلودگي آب دريا در  و در حريم 
اه حال رف برای های اطراف دريا صورت گيرد. های ساختمان فاضالب  ةتخلي رويينظارتي 

سووواحلي از قبيل موتورسوووواری،  تفريحات ةکراي منظوربه هايي ويژهمکان، گردشوووگران
 شود.... در نظر گرفته سواری وو اسب سواریدوچرخه، سواریاشينم

دليل توان به آلودگي آب دريا بهمي زیرسییاخت مورد عامل در هحومطر موارد زا
فاضالب به دريا، عدم وجود سيستم      ةها با دريا و تخليعدم رعايت حريم قانوني ساختمان 
های مجزا تفکيک سووواحل به مکانهای سوواحل، عدم روشوونايي مناسووب و کافي در شووب
عدم وجود تجهيزات کافي و گيری راني و شوونا و آفتاببرای اسووتراحت و آرامش و قايق

وجه به با ت نجات، بويه و قايق موتوری نجات و... اشووواره کرد. ةناجيان غريق از قبيل جليق
اينکه اهداف گردشووگران از گردشووگری در مناطق سوواحلي متفاوت اسووت برخي برای    

دنبال مکاني آرام برای   های زندگي روزمره به   به دور از هياهو و مشووویله    کسوووب آرامش 
های ساحلي  دنبال شنا و نشستن در شن    هبرخي ب و لذت بردن از تماشای طبيعي دريا هستند  

بيل   انگيز از قسووواحلي هيجان  ووووووو های آبي دنبال ورزش برخي ديگر به  ؛گرفتنيا آفتاب  
شاتل و   جت سکي،  ستند. بنابراين برای جلب ...  ا شگران با اهداف متفاوت   ه ضايت گرد  ر

،  برای پرداختن به تفريحات آبي ساحلي  ييهای مجزاسواحل به مکان  که شود پيشنهاد مي 
وشوونايي  رهمچنين  د.نگيری، نشووسووتن خانوادگي و... تفکيک شووو قايقراني، شوونا، آفتاب

شب در نظر گرفته      شگران در  سب برای رفاه حال گرد های توان زيباييشود. زيرا مي  منا
خود سوووبب  خودیکه اين به ،در آب دوچندان کرد دريا را در شوووب از طريق نورپردازی

برای جلوگيری از ترافيک، تورم، آلوگي همچنين  تر گردشووگر خواهد شوود.جذب  بيش
موج راديويي دريا برای که شوووود محيطي ناشوووي از ازدحام جمعيت پيشووونهاد ميزيسوووت
سافران به را اني از وضعيت ترافيک جاده رس اطالع سواحل  هها  و هدايت م های ارتباطي و 
بي  آهای اقامتي، وسووايل تفريحيمکان همچنين بر قيمت ؛تر اختصوواص داده شووود خلوت

ظارت صوووورت   ف و... ن با       به  يقيمتي مشوووخصووو  ةگيرد و تعر قامتي  نات تفريحي و ا امکا
 در پژوهش هایيافته .خصوويص داده شووودتهای مختلف در تمام مناطق سوواحلي کيفيت

يافته با های آبيزيرسوواخت عوامل بازدارنده در گردشووگری ورزش ةمولف تاثير با رابطه
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کمبود امکانات ورزشووي و تفريحي اسووتاندارد، مهمکه ( 1392گراوند و همکاران ) ی ها
دوست  نويسي و مهما  هایپژوهش و  گردشگران ورزشي دانستند    ۀترين عوامل بازدارند

زيربنايي تأثير معناداری بر عدم توسعه گردشگری در ايران عوامل ( که بيان کردند 139۴)
 و هازيرساخت  مشکالت  و کردند موانع( که بيان139۵زاده و عبدالملکي )ميرزاو  دارند

شهد دارد       در داریمعني اماکن نقش شي م شگری ورز سعه گرد ( بيان 139۶سنايي )  و تو
 های آبي اسووتبر سوور راه توسووعه ورزش   ترين موانعزير سوواختي از مهمکرد که موانع 

صلي عوامل بازدارنده با   بعد زيرساخت به  بنابراين.  خواني داردهم صر ا عنوان يکي از عنا
بار عاملي )  بيش های آبي در پژوهش حاضووور مورد    ( در گردشوووگری ورزش0۷/1ترين 

  گرفته است.مطالعه و بررسي قرار
وجود قانون  توان به عدممي سیییاسییی  وووووو قانونی مورد عامل در هحوطرم موارد از

شخص    ةبرخورد با متخلفين در مناطق ممنوع سواحل دريا در     شنا، نام صلي  بودن متولي ا
ست       قوانين به شگران، برخورد نادر ست ماموران انتظامي با گرد شفاف، برخورد نادر طور 

سووواکنين محلي با گردشوووگران، وجود  ناجيان غريق با گردشوووگران، برخورد نادرسوووت  
يت  جمعمحيطي حاصووول از ازدحامتورم و آلودگي زيسوووت و مشوووکالتي از قبيل ترافيک

بودن و  انگيزهگردشووگران، عدم احسوواس امنيت و آرامش گردشووگران در سووواحل،  بي 
ي از بودن گردشگری در برختالش مسئولين در جذب موثر گردشگر ساحلي،  فصليعدم

گذاران و طرش های گردشگری  عدم حمايت مسئوالن از سرمايه  و  ي کشور، مناطق ساحل 
شاره کرد.   ساکنين محلي در تجرب   ورزشي ا در  ای خوشخاطره ةطرز برخورد مسئولين و 

هترين توانند بمي نيز گردشگران  و ذهن گردشگران و قصد حضور مجدد تاثيرگذار است    
تار جامعه ميزبان بودن اين تبليیات به رف منفيکه مثبت و يا درحالي ؛سفيران تبليیاتي باشند

برخورد  تر گردشگران، طرز شود برای جذب هرچه بيش بستگي دارد. بنابراين پيشنهاد مي  
های الزم مسوووئولين و سووواکنين محلي با گردشوووگران مورد نظارت قرار گيرد و آموزش 

ری های گردشگطرشگذاران مسئوالن از سرمايه همچنينبرخورد با گردشگران داده شود. 
طای وام   در مواردی  يل اع مدت های کم از قب گذاری  و بهره و دراز  بخش به  زمين وا

ساخت    صوص جهت  صنايع خدماتي     ساز پارک وخ ساير  ستوران و   های آبي و هتل و ر
  سوواحلي پيشوونهاد ووووو  های آبيبودن گردشووگری ورزشبا توجه به فصوولي .حمايت کنند

 ۀتخفيفات ويژ ةهايي که مسووافر کم اسووت، مانند ارائهايي برای زمانمشوووق که شووودمي
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 رابطه گردشگری  امنيت و آرامش و اينکه به توجه باهمچنين  شود. در نظر گرفته ،فصل 

دنبال مکاني برای کسووب لذت و رسوويدن به آرامش و گردشووگران به دارند باهم مسووتقيم
شدن از نگراني  ستند. بنابراين مي دور   های مربوطهارگانکه  طلبد های زندگي روزمره ه

 در يکي از موانع زيرا شووند،با داشووته امنيت و گردشووگری مورد در را الزم هماهنگي

 . است سفر ةمنطق امنيت ةگردشگری مسئل
عوامل بازدارنده در  سیییاسییی  نی یییییقانو ةمولف تاثير با رابطه در پژوهش هایافتهي

( که  1399قزلسوووفلو و همکاران )های پژوهش هایيافته با های آبيگردشوووگری ورزش
ورزشي را از مهمترين مشکالت   بخش گردشگری متولي هایسازمان بين هماهنگي عدم

ستند و تحقيق         شي دان شگری ورز سعه گرد که  ( 139۷سماکوش و همکاران )  عابدی تو
ساحلي، موانع     حضور  افزايش منظوربه کردندبيان   خوبيبه گردشگران در  گردشگری 

اني هايي مناسب برای کس  امنيت و ايمني و در نظر گرفتن مکان یو با ارتقا شود  شناسايي  
مه افراد فراهم شوووود         کان حضوووور برای ه ند ام يت دار زاده و ميرزاو همچنين  که معلول

سع  در داریمعني قانوني نقش هایحمايت کردند موانع ( که بيان139۵عبدالملکي )  ةتو
 هایپژوهش هایيافته باالوه بر اين، همسووو اسووت؛ ع گردشووگری ورزشووي مشووهد دارد 

سي و مهمان  سي داخلي و خارجي، نهادی و    ( که بيان کردند 139۴دوست ) وي سيا عوامل 
بيات و همکاران     ؛ گردشوووگری در ايران دارند ةسوووازماني تأثير معناداری بر عدم توسوووع      

 و مردم ميان در به گردشوووگری نسوووبت مثبت تلقي فقدانکه نتيجه گرفتند ( 1393)
واحد( و  متولي سازمان )فقدان  مشکالت  گردشگری،  راهبرد بودن نامشخص  و مسئولين 

 نيروهای کارگيریبه عدم و کارآمد، خصوووصووي بخش مشووکالت کارگزاری )فقدان

صص( از  سع  ۀبازدارند عوامل متخ شگری ة تو شي  گرد شي   رويداد برگزاری از نا ورز
عدم  را در مراغههای آبي ش( که موانع گردشگری ورز201۶حميدی و همکاران ) ؛است

 1و چاليپ کيمذکر کردند؛ و در بيان   بخش خصوصي گذاریو سرمايه حمايت مديريتي
 ذکر ورزشوويرويداد در شوورکت برای بازدارنده عوامل امنيتي را از ( مسووائل200۴)

 گردشووگری مسووئوليت کلي مشووخص منبع يککه  ( 200۶) 2جاگو و ديری ؛ وکردند

                                                           
1  - Kim & Chalip 
2 -Deery & jago 
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خواهد شود   مواجه مشوکل  با مهم اين پيشورفت  نتيجه در و ندارد عهده بر را ورزشوي 
  خواني دارد.هم

فراغت است و بايد اگرچه هدف گردشگری تفريح و کسب لذت و آرامش در اوقات
در  خوشخاطره ةحال مسافران از نظر تجرب  جهت رفاهدر مسئولين حداکثر تالش خود را  

شان به  ساس  کار گيرندذهن سان  اما با توجه به ح شرايط  بودن جان ان دريا  ی متفاوتجوّ و 
لفين  قوانين برخورد با متخ که شودگذاشتن افراد برای شنا در هر مکان پيشنهاد مي در آزاد

توليان بودن م باتوجه به نامشخصهمچنين  شنا در دستور کار قرار گيرد. ةدر مناطق ممنوع
کوتاه به بخش  ۀحل برای دوراصوولي سووواحل و مشووکالتي برای اجاره دادن موقتي سوووا  

واحل س  ةخدمات و توسع  توان شاهد گامي مثبت در جهت افزايش کيفيت خصوصي نمي  
ش مدت هستند و بخکوتاه ۀدنبال حداکثر سود در دورصورت هرکدام به زيرا در اين ،بود

ساختي ندارد. بنابراين   هایحضور در پروژه  به تمايلي کوتاه ۀخصوصي در اين دور    زير
ش  سواحل برای دوره بلند   نهاد ميپي صي      ،سال به باال ۵مدت، حداقل شود  صو به بخش خ

 د.نسپرده شو
صادی  مورد عامل در هحومطر موارد از توان به عدم وجود اشووتیال پايدار در مي اقت

ساحلي، ايجاد گراني و افزايش کاذب قيمت به      سال در مناطق  صول  ض تمام ف ور خاطر ح
شووده به گردشووگران، گراني  خدمات ارائهنسووبت به کيفيتگردشووگران، باالبودن قيمت 

، عدم اختصوواص بودجه برای  ... گيری وبرخي از تفريحات سوواحلي مثل غواصووي، ماهي
های تفريحي سووواحلي کشوووور در ای و مجازی جهت معرفي جاذبهرسوووانه بخش تبليیات
ي انات ورزش رساني محلي برای معرفي امک اطالع ه بهعدم اختصاص بودج  و سطح جهان، 

اينکه گراني و افزايش کاذب قيمت از نتايج  توجه به با آبي مناطق سووواحلي اشووواره کرد. 
 مالياتي، هایمشوق  با اعطای تسهيالتي از قبيل  که شود پيشنهاد مي  است پژوهش حاضر  

خصوصي جهت ساخت هتل و رستوران،   بخش به زمين واگذاری و کمۀ با بهر وام دادن
صنايع خدماتيْ   های آبي و پارک ساير  شتیال  مراکز خريد و  ق زايي، رونگامي در جهت ا

ي از منافع مالي ناشووهمچنين  اقتصووادی و کنترل سووطح تورم جوامع ميزبان برداشووته شووود.
  ةزمين   ؛نفع جوامع ميزبان هدايت شوووود   های ورزشوووي به  ميزباني مسوووابقات و جشووونواره   

ه کزيرا زماني ،فراهم شود يز نن حوزه گذاری در ايهمکاری و ورود بوميان جهت سرمايه 
فع نافراد بومي و گردشوووگران در نظر گرفته شوووود و افراد بومي خود را ذی   ةنفع دوجانب  
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ای  ودجهب تری داشووته باشووند.پايدار آن نيز تالش بيش ةرود در توسووعکنند انتظار ميتلقي
زيرا  ،شود  ر گرفتهساحلي درنظ   وووو آبيهایهای ورزشتبليیات و معرفي جاذبه هم برای

خوبي تهيه و اجرا گذاری اسووت که اگر به واقع نوعي سوورمايه تبليیات هزينه نيسووت و در 
 تاثير با رابطه در پژوهش هایيافته همراه خواهد داشت. شود دستاوردهای ارزشمندی به   

پژوهش  هایيافته با های آبياقتصوووادی عوامل بازدارنده در گردشوووگری ورزش ةمولف
بدالملکي ) زميرزا يان  139۵اده و ع که ب يابي نقش     (  بازار ند  ن  کرد ع   در داریامع   ةتوسووو

( که بيان 139۴دوسووت )ويسووي و مهمان هایپژوهش و گردشووگری ورزشووي مشووهد دارد
 عابدی و گردشگری در ايران دارند  ةعوامل اقتصادی تأثير معناداری بر عدم توسع  کردند 

به  گردشگران  حضور  افزايش منظورکردند به( که پيشنهاد  139۷سماکوش و همکاران ) 
ساحليْ    شگری  سايي    خوبيبه موانع گرد س د و هزينهنشو  شنا  و دنها به حداقل ممکن بر
يات و همکاران )   مه   برای نبودن زمان کافي که  ( 1393ب نا يل به  سوووفر ريزیبر  عدم  دل

ستاندارد  و کيفيت بودنميزبان، پايين شهر  سوی  از موقعبه تبليیات سياری  نبودن ا از  ب
ستي  اماکن شي  و توري شور  ورز سعه  ۀبازدارند عوامل از را ک شگری  تو شي  گرد  از نا

شي ذکر  رويداد برگزاری عدم وجود منابع ( که 201۶و  حميدی و همکاران ) کردندورز
ستند و همچنين   مال شگری ورزش های آبي دان کاالر و همکاران  ميرزايي  ي را موانع گرد
مل  ترينرا جزو مهم مالي  مشوووکالتکه  ( 1392) حضوووور  عدم  برای بازدارنده   عوا

شگران در  شي  رويدادهای گرد شگران  ديدگاه از ورز سابقات  در کنندهشرکت  گرد  م

 ريزیبرنامه برای زمان نبودن کافيکه ( 1389زاده و همکاران )خليل و دانسووتند فوتبال

دسترسي نداشتن به بليط را جزو    ميزبان،  کشور  سوی  از موقعبه عدم تبليیات دليلبه سفر 
و  کيم و  کردندهای گردشووگران برای مسووافرت( بيان )محدوديت بازدارنده موانع عامل
 رويداد ورزشوي  در شورکت  برای بازدارنده عوامل از مالي مسوائل  که (200۴چاليپ )

 برای امکانات از استفاده  ةمقصد، هزين  به مسافرت  هزينهکه ( 2002براز ) و کردند ذکر

 ورزشي رويدادهای در گردشگران شرکت يا حضور بر موثر بدني را  از عوامل فعاليت

 خواني دارد.( هم139۵دوستي و همکاران )و با تحقيق  دانستند

 تعارض منافع
 .است منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر پژوهش
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شي  سياسي توسعه گردشگری      1398باقريان. بهزاد. ) ؛مرتضي  ،دوستي  ؛ابوالفضل  ،دروي (. موانع 
 2۴-10(، 1)18، مجله علوم و فنون دريايي ن،های ساحلي استان مازندراورزش

شي، ابوالفضل؛ باقريان، بهزاد )      صادی  موانع "(. 139۵دوستي، مرتضي؛ دروي  ورزش توسعه  اقت

ستان  مرکزی بخش :موردی مطالعه ساحلي  های صلنامه  ،")مازندران  ا شي  علمي ف  پژوه

 10-1۷، صفحه ۷، شماره دريايي علوم آموزش
سگری  ؛مريمي، رزم سين ، محمد ع سهراب  ؛ح سادات  ؛علي ،دادالهي   ؛سيد محمد جعفر  ،ناظم ال

(. بررسووي تیييرات خط سوواحلي شووهرسووتان دير با اسووتفاده از   139۶سوويد حسووين )  ،خزاعي
مجله علوم و  ،201۴و  1991های سووال OLI و TM های ماهواره لندسووت، سوونجنده داده

 12-1(، ۴)1۶، فنون دريايي
، مه مهکا  ، چاپ دوم، انتشوووارات "فراغت و گردشوووگری اوقات "(. 1392رهنمايي، محمد تقي )  

 130-129-،9۷-9۶صفحه 
ستان          -های آبي(. تأثير آموزش ورزش139۶محمد ) ،سنايي  شهر شگری  صنعت گرد ساحلي بر

 8۷-۷8(، 3)۴،فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي .نوشهر
شگری تفريحي     1398مهدی. ) ،سوادی  سعه گرد ستراتژيک تو شي من -(. تدوين برنامه ا طقه ورز

 198-1۵8(، 3)9،) برنامه ريزی منطقه ای فصلنامه جیرافيا .آزاد قشم
ريزی راهبردی توريسووم برنامه "(.1391شووجاعي، وحيد، تجاری، فرشوواد، دوسووتي، مرتضووي )   

مي ، دانشگاه آزاد اسال  پژوهشي فضای جیرافيايي   –، فصلنامه علمي  "ورزشي استان مازندران  
 19۴-1۷3.،صفحه 39،. شماره12واحد اهر، سال 

صادق. معمار.    ست شناختي رفتار محيط (. تبيين جامعه139۴اهلل. بايد. آرزو. )رحمتصالحي،  ي زي
 .برنامه ريزی و توسوووعه گردشوووگری     ی موردی: پارک جنگلي نور(. گردشوووگران )مطالعه   

۴(1۵ .)10۷-12۷ 
سي " ( .13۷9سعيد )  اميريان، مجيد؛ کرماني،صبا   صادی  اثرات برر سم  اقت جمهوری  در توري

، 1۶  شماره  ،۴ سال  ،بازرگاني پژوهشنامه  ،"ستانده  -داده تحليل از هاستفاد  با ايران اسالمي 
 83-۵۷صفحه 

شووناسووايي  "(.139۷سووماکوش، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوسووتي، مرتضووي؛ هنرور، افشووار )عابدی
شگران       عوامل جذب ساحلي )مطاللعه موردی: گرد شگری  سعه گرد کننده و بازدارنده در تو

ساحلي دريای خزر(،       سفر کننده به مناطق  شي فعال  صلنامه علمي ورز شي آموزش  -ف  پژوه
 108-9۶(. 2)۵. علوم دريايي

سعه  الگوی "(.1393) فرزاد غفوری، شگری  تو سعه  برمبنای گرد  محلي و بومي بازی های تو

 1۷۴-1۵3، صفحه 2۴، سال ششم، شماره ورزشي مطالعات مديريت ،"کشور در
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هدی؛ رمضووووان   هدی؛ گلين  قرخلو، م  اثرات "( .1388ديني، جواد )شوووريفزاده لسوووبوئي، م

ست  شگری  محيطيزي سر  شهر  سواحل  بر گرد صلنامه ، "رام شي  ف ساني،  جیرافيای پژوه  ان

 12-1، ص88تابستان سوم، شماره اول، سال
سفلو  سيفری ؛ سيد محمد حسين   ،رضوی  ؛حميدرضا  ،قزل (. الگوی کيفي 1399معصومه )  ،کالته 

نگ    ند فره های ورزشوووي     پيو نای  بر سووونتي –گردشوووگری جشووونواره  ندد  راهبرد مب  گر
 1۵0-12۵(، 1۵)۴9، یمطالعات مديريت گردشگر تئوری.
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شاری، مصطفي )   سايي عوامل جذب کنن  "(1392گراوند، علي؛ بهمني، فاطمه؛ اف شنا ده و تببين و 
بازدارنده گردشگران ورزشي غيرفعال سفرکننده به استان های غرب کشور )ايالم، کرمانشاه، 

 ۶3-۴9، صفحه 1، شماره1، دورهرويکردهای نوين در مديريت ورزشي، "لرستان و همدان(
سيروس؛ زنگي     محبوب شفقي، ضا؛  سنجي  ريزی و توانبرنامه "(. 1390آبادی، علي )فر، محمدر

 109-132سال اول، شماره دوم، صفحه  ،جله برنامه ريزی فضايي، م"در کاشان
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شگری   مجله برنامه، "الملل حقوق بين سعه گرد شماره       ريزی و تو شم،  ش سال  صفحه  22،   ،
1۵۵-1۷0. 

فراروی توسوووعه  موانع مدل طراحي "(. 139۵ين )ميرزازاده، زهرا سوووادات؛ عبدالملکي، حسووو 
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 ،يازدهم سووال ژئوپليتيک فصوولنامه ،"ورودی گردشووگری بر تأکيد ايران با در الملليبين
 1۵۶-13۵اول، صفحه  شماره

مدن  کاالر، ¬ييرزايم ؛ينژاد، مهرعل يهمت هد ي سووو ،ياکبر،  مان  ،یدم هاد )  ا،ي ن يرح (. 1392فر
سوق " و  تيريمد يپژوهش  ي، فصلنامه علم "يورزش  یدهنده گردشگر ¬عوامل بازدارنده و 

 9۶-8۵توسعه ورزش، صفحه 
( . 1392سوووجهوردی، بهمن؛ ملووک اخالق، اسووومعيوول )            نژاد، مهر علي؛ شوووهريوواری        همتي   
شگری  جاذبه های بندیاولويت" شي  گرد سعه  در ورز سم  یتو شي  توري ستان  ورز  هایا

 33-19، صفحه۶، پياپي1شماره  ورزش، توسعه و مديريت وفصلنامهد، "ايران شمالي
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 هووایويژگي "(. 1391زاده،مهوودی )فيروزآبووادی، عليرضووووا؛ خطيووب هنرور،افشووووار؛ قنبری  

 در پژوهش فصوولنامه ،"در ايران ورزشووي گردشووگران هایاولويت و شووناختيجمعيت

 2۴-1صفحه   دوم، سال پنجم، شماره ،ورزشيمديريت
مجله  تحليل عاملي دشوووواری و تنگناهای آن،       "(. 138۴هومن، حيدر علي ؛ عسوووگری، علي ) 

  .20-1، صفحه 2، دوره سي و پنج، شمارهروانشناسي و علوم تربيتي
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