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مشهدگردشگري ورزشیتوسعهفرارويطراحی مدل موانع

2حسین عبدالملکی، 1زهراسادات میرزازاده

)12/4/1395: تاریخ پذیرش-4/11/1394: تاریخ وصول(

چکیده
.تحقیق، ارائه مدل موانع فراروي توسعه گردشگري ورزشی مشهد بودهدف محقق از این : هدف
از یفیها توصدادهيآورجمعیو از نظر چگونگيحاضر از نظر هدف، کاربردیقتحق: روش

اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی هیکلجامعۀ آماري این پژوهش را.رفتیبه شمار مهمبستگینوع 
در ) 1390(یگوکالناي است که گلديپرسشنامههادادهآوري ابزار جمع. دادندیممشهد تشکیل 

ییدي و مدل تأدر سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی . پژوهش خود از آن استفاده کرده بود
.معادالت ساختاري استفاده شد

و = 568/0β(ي آماري نشان داد،  مشکالت مدیریتی و منابع انسانی هاآزموننتایج :  نتایج
05/0P<( هاي قانونی یتحما، موانع)24/0β = 05/0وP<( موانع بازاریابی ،)107/0β = 05/0وP<( ،

= 111/0β(، ضعف تحقیق و پژوهش )>05/0Pو = 158/0β(ها و اماکن یرساختزموانع و مشکالت 

داري در توسعه نقش معنی)>05/0Pو = 100/0β(و موانع فرهنگی و آموزشی )>05/0Pو 
.ورزشی مشهد داشتندگردشگري 

.ها و اماکنیرساختزگردشگري ورزشی، مدیریت، بازاریابی، :واژگان کلیدي

z.mirzazadeh@um.ac.ir)     نویسنده مسئول(استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران .1
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایراناستاد یار.2
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مقدمه
ین صنایع در جهان به شمار تربزرگین و ترمتنوعگردشگري و مسافرت به عنوان یکی از 

بع ین منترمهماین صنعت پویا در بسیاري از کشورها به عنوان ). 1385ادبی فیروزجاه، (آید یم
زایی و رشد بخش خصوصی در توسعه بخش خصوصی در توسعه ساختارهاي درآمد، اشتغال

توسعهوتقویتلزومبهتوجهباوراستاهمیندر). 2004و همکاران، 1دانیلز(دانند یمزیربنایی 
تر هاي پراهمیتبخشبهوکردشناساییراصنعتاینمختلفهايبخشبایدصنعت گردشگري،

المللی دستبینسطحدرصنعتاینواقعیاعتباروجایگاهبهبتوانتاداشتمبذولايهویژتوجه
بهشدنتبدیلقابلیتکهپراهمیتومهمهايبخشاینازیکی). 1390گلدي گوکالنی، (یافت 

گردشگري"عنوانبهآنازکهاست"ورزش"داردراگردشگريصنعتدرامر فرابخشییک
مهمهايفعالیتازیکیورزش). 2012و همکاران، 2داربالي(شودمیبردهنام"ورزشی

و 3هیتر(استهمراهورزشمختلفانواعبانیزمسافرتوگردشگريواستحین گردشگريدر
). 2012همکاران، 

مبانی نظري
نها آيسازیها و بومکردن رشتهیبه تخصصیورزشزانیرو برنامهنیلئوامروزه تالش مس

موجود در کشور خود هايظرفیتکشورها با توجه به استعدادها و یبرخکهي؛ به نحوباشدیم
غفوري، (اندخاص نمودهیورزشرشتهچندایکیتیبا محوریمراکز ورزشجادیاقدام به ا

و شیمانند اترییخصوصاً تکواندو، کشورهایرزميها، مثل کشور کره در ورزش)1393
و یو هاکیاسکر،ینظیزمستانيهاورزشزبانیمناسب، میمیاقلطیشرالحاظبهسیسوئ

بهراورزشیجهانگرداناززیاديتعداداندتوانستهی مسابقات اسکيکشور ژاپن با برگزار
). 2012، 4لی(نصیب خود کنندرايسرشاردرآمدسالههرطریقاینازجلب وخودمنطقۀ

ي ورزشی مانند هارشتهمشهد با داشتن ،آنهادر برطرف کردن بنابراین با شناخت موانع و سعی 
با این حال متأسفانه این . تواند تعداد زیادي گردشگر را به خود جذب نمایدیمکشتی با چوخه 

توان از دالیل یمشهر تاکنون در زمینه جذب گردشگر ورزشی توفیق چندانی نداشته است که 
.ي علمی در این زمینه اشاره کردهاپژوهشنجام آن به عدم توجه مسئولین مربوطه به ا

یژهنبود مطالعات ویلبه دل- یرانابهگردشگرانجلبدرمؤثرعواملبودنناشناختهبهتوجهبا

1. Daniels
2. Darbellay
3. Heather
4. Lee
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جلب گردشگر به طور اعم يبرایابیو بازاریزيردر برنامهرویشاز مشکالت پیکی- ینهزمیندر ا
عدم یلبه دلسفانهأمت. عوامل مؤثر بر حضور آنهاستییبه طور اخص، شناسایو گردشگر ورزش

جلب يبرایمناسبیابی، بازاریگردیلبه دالیادر جلب گردشگران و یلشناخت عوامل دخ
ینا. گیردیصورت نم) یو چه داخلیچه گردشگران خارج(یورزشیدادهاي گردشگران به رو

یملیته، کمزارت ورزش و جوانانويکه از سویهنگفتهايینههزیرغمعلشودیمشکل باعث م
، شودیانجام میورزشیدادهايرويبرگزاريمرتبط براينهادهایگرو دهایون، فدراسیکالمپ

که عوامل و یدر صورت. استفاده کردیدادهاروینحاصل از ايتوسعه گردشگریاد زیدنتوان از فوا
اقدام توانیمیابیراهبرد بازاریکیطو، با استفاده از آن یرندقرار گییمهم مورد شناسايهاروش

ریزي، هدایت و توسعه از این رو برنامه.نموديبندبخشیندفرایقهدف از طريبازارهاییبه شناسا
زایی که داراي صنعت گردشگري ورزشی به عنوان یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و اشتغال

باشد به عنوان یک نیاز مطرح یماي نیز لعادهامحیطی فوقتأثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست
ها و تنگناهاي موجود در هر یتقابلریزي مناسب براي این مقوله با شناخت علمی شود، اما برنامهیم

یافتگی گردشگري ورزشی براي این منظور عوامل مرتبط با موانع توسعه. منطقه از کشور میسر است
ین نقاط کشور براي رشد و ترمهماي فراوان منطقه یکی از هیتقابلدر شهر مشهد که با توجه به 

. گیردیمباشد، در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار یمتوسعه این صنعت 

پیشینه پژوهش
نشان داد که یقتحقیجنتادر پژوهشی ابراز داشتند، ) 1392(در همین راستا رضوي و همکاران 

یهمهم و اولهاياولویتگردي ازیعتو طبنورديه، تپغارنوردي، کوهنورديمربوط به هايجاذبه
، کوهنورديهايفعالیتوباشدمیاستان مازندران یورزشگردشگرياثرگذار بر توسعه 

از اقشار قرار هاي زیاديگروهمورد توجه یراخهايدههدر رويپیادهو یماییپراهیمایی،کوهپ
دادتحقیق نشاناینهايدادهاي ابراز داشتند، در مطالعه) 1392(کارکن و همکاران .گرفته است

بهوبودهکشوردوانیاسبرویدادبرگزاريدر زمینهتوانمندمقاصدازیکیگلستانکه استان
در تحقیقی ابراز داشتند، ) 1393(اندام و همکاران .استشدهمعرفیسنتیورزشاینعنوان مهد

هاي توسعه گردشگري ورزشی استان اسایی مؤلفههاي حاصل از این پژوهش منجر به شنیافته
مروتی و . بندي شدمتغیر در هفت عامل اصلی دسته40همدان شد که با انجام تحلیل عاملی 

رضایت گردشگران داخلی استان یزد شامل که عوامل تأثیرگذار برابراز داشتند) 1395(همکاران
عمومی، خدمات پیشنهادي به گردشگران، ونقلحملها و منصفانه بودن آن، عملکردسطح هزینه

هاي ها، کیفیت جاذبهپاکیزگی مکانها،تورگرداندانشکیفیت امکانات و خدمات، میزان
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هاي فرهنگی، فرهنگ ارزشگردشگري، خدمات پارکینگ، زیبایی و کیفیت معماري شهري،
ر داخل استان، وجود دبودن جامعه میزبان، تبلیغات در حوزه گردشگرينوازي و خونگرممهمان

هاي مقصد، زیرساختهاي راهنماي مناطق گردشگري، امکانات ونقشه و بروشور و دفترچه
وضعیت بهداشتی هاي متفاوت، تنوع خدمات اقامتی، تفریحی،و رسوم و فرهنگوجود آداب

و دستییعصناها،ها، سوغاتیها، تنوع ارائه خدمات گشتفرد بودن جاذبهمنحصربهمنطقه،
ابراز ) 1395خانی، احمدي و قلیچ.هاي مکمل استها و وجود جذابیتها و نوشیدنیخوراك
در این پژوهش نخست با بررسی وضع موجود و ارائه نقاط جدید پیشنهادي، به عوامل داشتند، 

راهی پرداخته شده و در نهایت با اشاره به سابقهبینیدهی به مراکز استراحتگاهاولویتاصلی
وزنی براي ضریب3ها معرفی و شده در این زمینه سه سطح اصلی براي استراحتگاهلعات انجاممطا

ها از طریق دهی استراحتگاهو در نهایت جدول اولویت(AHP)بر اساسسطوح مذبور پیشنهاد
و 1همچنین سوارت.نقاط پیشنهادي و موجود ارائه شده استروش تحلیل سلسله مراتبی

ریزي و طرح کاربردي توسعه گردشگري ورزشی را مطرح کرده و الگوي برنامه) 2007(همکاران
در مؤلفهین ترمهمریزي، به عنوان در این الگو برنامه. ادعا کردند این الگو جامع و جهانی است

اي مدل جامعی در مطالعه) 2013(و همکاران 2روچ. توسعه گردشگري ورزشی عنوان شده است
و همکاران 3چان. یرگذار بر توریسم رویدادهاي ورزشی ارائه کردندتأثبینی عواملبراي پیش

در ابراز داشتند که نتایج تحقیق حاضر اطالعات بنیادي براي حامیان مالی و تولیدکنندگان ) 2014(
تواند به یمالمللی حمایت از رویدادهاي گردشگري ورزشی بین. دهدیمپوشاك ورزشی ارائه 

.کنندگان بیشتري کمک بسیار زیادي نمایددادها در جذب مصرفحامیان مالی این روی

1. Swart
2. Roche
3. Chun
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هاي پژوهشیهفرضمدل مفهومی و 

مدل مفهومی پژوهش. 1شکل

هاي تحقیقفرضیه
داري مشکالت مدیریت و نیروي انسانی در توسعه گردشگري ورزشی مشهد نقش معنی

.دارد
.داري داردنقش معنیهاي قانونی در توسعه گردشگري ورزشی مشهد موانع حمایت

.داري داردموانع بازاریابی در توسعه گردشگري ورزشی مشهد نقش معنی
ها و اماکن در توسعه گردشگري ورزشی مشهد نقش مشکالت و موانع زیرساخت

.داري داردمعنی
.داري داردضعف تحقیق و پژوهش در توسعه گردشگري ورزشی مشهد نقش معنی

.داري داردتوسعه گردشگري ورزشی مشهد نقش معنیموانع فرهنگی و آموزشی در

شناسی پژوهشروش
از نوع یفیها توصدادهيآورجمعیو از نظر چگونگيحاضر از نظر هدف، کاربردیقتحق

کلیه جامعه آماري این پژوهش را .انجام گرفتیدانیکه به شکل مآیدیبه شمار مهمبستگی
ورزشی در شهر مشهد تشکیل دادند که درمجموع طبق نظران رشته مدیریت اساتید و صاحب

با توجه به تعداد محدود جامعه آماري، تمامی افراد جامعه . نفر بودند97هاي انجام شده یبررس
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یی که مخدوش بوده و هاپرسشنامهآماري به عنوان نمونه انتخاب شدند که پس از کنار گذاشتن 
هاي نهایی مورد استفاده قرار یلتحلر تجزیه و پرسشنامه د87یا ناقص پرشده بودند تعداد 

در پژوهش خود از ) 1390(اي است که گلدیگوکالنی پرسشنامههادادهآوري ابزار جمع. گرفتند
. شديبندازیامتکرتیلیارزش5اسیکه براساس مقسؤال بود40و داراي آن استفاده کرده بود

:ي زیر بودهابخشپرسشنامه شامل 
.بود1شناختیکه مربوط به متغیرهاي جمعیتسؤال4شامل:شنامهبخش اول پرس

یريگاندازهکه موانع توسعه گردشگري ورزشی راسؤال بود36شامل :بخش دوم پرسشنامه
، 5موافق کامالً : هر کدام از سؤاالت داراي مقیاس پنج ارزشی لیکرت به این صورت بود.دکرمی

.1مخالف الً و کام2مخالف ، 3نظر یب، 4موافق 
تجزیه و . بود) تحلیل عاملی تأییدي(روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی و روایی سازه 

در سطح آمار استنباطی از . در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده استهادادهتحلیل 
.استفاده شدتحلیل عاملی تأییدي و مدل معادالت ساختاري

هانتایج و یافته
نتایج به دست آمده در مورد : یج توصیفی تحقیق به طور خالصه به صورت زیر بودنتا

نظر سال است، از 06/34هاآنوضعیت سنی افراد نمونه به این صورت است که میانگین سنی 
نفر 5از لحاظ میزان تحصیالت، . نفر از آنان زن بودند13نفر از افراد نمونه مرد و 74یت جنس

. کارشناس ارشد بودند66نفر دانشجوي دکتري و 16اساتید دانشگاه،
نتایج تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه در ادامه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس 

. دهدها نشان میي آماري، برازش مناسب مدل را براي دادههاشاخص

ي پرسشنامهدییتأتحلیل عاملی برازشهايشاخص.1جدول 
X2/dfCFINNFINFIGFIAGFIRMSEA

84/2968/0953/0946/0921/0915/0044/0میزان
کمتر از مالك

3
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
بیشتر از 

90/0
کمتر از 

05/0
برازش تفسیر

مطلوب
برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

1.. Demographic
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ییدي تأنتایج تحلیل عاملی Amos Graphicsافزارنرم، خروجی 2ر ادامه و در شکل د
شود هر شش عامل در این مدل داراي یمکه مالحظه طورهمان. پرسشنامه نشان داده شده است

باشند، بنابراین تأییدکننده نتایج قبلی هستندیمبارهاي عاملی مناسب 

ي پرسشنامهدییأتنتایج آزمون تحلیل عاملی . 2شکل

همچنین مدل معادالت ساختاري پژوهش در ادامه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس 
. دهدها نشان میي آماري، برازش مناسب مدل را براي دادههاشاخص

مدل معادالت ساختاري پژوهشبرازشهايشاخص.2جدول
X2/dfCFINNFINFIGFIAGFIRMSEA

46/2968/0918/0985/0938/0905/0032/0میزان

از ترکممالك
3

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

بیشتر از 
90/0

کمتر از 
05/0

برازش تفسیر
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب
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مدل معادالت ساختاري پژوهش. 3شکل
هاي تحقیق بر گردشگري ورزشی مؤلفهاستاندارد شدة مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

:باشدیم3به شرح جدول

هامؤلفهتحلیل مسیر . 3جدول 

برآورد مسیر
S Eپارامتر

ره آما
t

مجموع (تا استاندارد ب
اثر مستقیم و 

)میرمستقیغ
نتیجه

مشکالت مدیریتی و منابع 
أییدت329/0083/0356/3568/0گردشگري ورزشی–انسانی 
- ي قانونی هاتیحماموانع 

أییدت286/0081/0763/2240/0گردشگري ورزشی
گردشگري -موانع بازاریابی 

أییدت218/0088/0145/2107/0ورزشی
هارساختیزموانع و مشکالت 

أییدت244/0090/0391/2158/0گردشگري ورزشی- و اماکن 
- ضعف تحقیق و پژوهش 

تأیید237/0082/0411/2111/0گردشگري ورزشی
- موانع فرهنگی و آموزشی 

تأیید197/0053/0206/2100/0گردشگري ورزشی
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گیريیجهنت
که مشکالت مدیریتی و نیروي انسانی در توسعه گردشگري ورزشی در این تحقیق مشخص شد

از مشکالتی که در این زمینه در گردشگري ورزشی . )>05/0Pو = 568/0β(داري دارد نقش معنی
: توان به موارد زیر اشاره کردیممشهد وجود دارد 

.ریزي استراتژیک در مورد گردشگري ورزشیعدم وجود برنامه
گیري یمتصمیی که در مورد گردشگري ورزشی هاسازمانو ناهماهنگی بین تداخل وظایف 

ي مختلفی نظیر سازمان میراث فرهنگی، اداره ورزش و جوانان، سازمان هاسازمان. کنندیم
نمایند ولی متأسفانه از موارد این یمگیري زیست و شهرداري در این زمینه تصمیمیطمح

ي هابرنامهیی درصدد اجراي تنهابهك بوده و چون هرکدام داراي حوزه وظایف مشترهاسازمان
هاي متعددي در يکارشود که باعث دوبارهیممشاهده آنهاهایی بین یناهماهنگباشند، یمخود 

.گرددیماین زمینه 
. عدم آگاهی مدیران ارشد ورزش شهر مشهد در مورد مزایاي مختلف گردشگري ورزشی

اري در طول انجام این تحقیق، با این مسئله برخورد کرد که اغلب متأسفانه محقق در موارد بسی
مدیران ارشد حوزه ورزش تصور روشنی از صنعت گردشگري ورزشی نداشته و از مزایاي 

. فراوان این صنعت اطالعات کافی ندارند
در خصوص نقش مشکالت مدیریتی و نیروي انسانی در توسعه گردشگري ورزشی نتایج 

که در تحقیقات خود ) 1393(پور و همکاران و حسین) 1393(تحقیقات، غفوري تحقیق حاضر با
همچنین نتایج . دار مشکالت مدیریتی بر گردشگري را پیدا کرده بودند، همسویی داردنقش معنی

در که در تحقیق خود ) 1392(گراوند و همکاران : تحقیق حاضر با تحقیقات زیر همسویی ندارد
امکانات ، کمبود)تماشاگران(فعال غیریاز نظر گردشگران ورزشارندهبازدرابطه با عوامل

ت مانع شرکتواندمیعامل ترینمهمبه عنوان میزبانتاندارد در شهرساتفریحیو یورزش
که در تحقیق حاضر در حالی. شودشهردر آنیورزشرویدادهايکنندگان تشویقو تماشاگران

از علل . ترین مانع توسعه گردشگري ورزشی شناسایی شدمشکالت مدیریتی و نیروي انسانی مهم
اندام و . توان به تفاوت در جامعه آماري این دو پژوهش اشاره کرداحتمالی عدم همسویی می

دهندگان با دیدگاه پاسخترین مؤلفه از که در تحقیق خود ابراز داشتند، مهم) 1393(همکاران 
از علل احتمالی . هاي گردشگري بوده استعامل زیرساخت16/0و انحراف معیار 17/4میانگین 

.توان به تفاوت در منطقه جغرافیایی دو تحقیق اشاره کردمیعدم همسویی 
هاي قانونی در توسعه گردشگري ورزشی یتحماهمچنین در این تحقیق مشخص شد که موانع 

دهنده ضرورت توجه مسئوالن دولتی و ، که نشان)>05/0Pو = 24/0β(داري داشت نینقش مع
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سیاستگذارن بخش گردشگري ورزشی شهر مشهد به تصویب و اجراي قوانین حمایتی در این باره 
نسبتمردمدرمثبتنگرشایجادوجدیداین صنعتمثبتپیامدهايازمسئولینسازيآگاه. است

هايسیاستبا اتخاذ توانمیباشد، کهداشتهدربررامسئولینبیشترحمایتواندتگردشگري میبه
برايمتنوعهايجاذبهایجادبا کهنحويبه مناطق مختلفدر سطح توریستی امکاناتتوزیع

همچنین. به عمل آوردجلوگیريگردشگريو هجوم به نقاط مشخصرویهبیتراکمجهانگردان از 
مؤثريو کاراطوربهتواندنمیتوریسم ورزشیدر خصوص ملیدر سطح متمرکزهاي ریزيبرنامه
هاي قانونی یتحمادر خصوص نقش موانع .استفاده شودغیرمتمرکز و بهتر است از نظام کندعمل 

پور و ، حسین)1393(در توسعه گردشگري ورزشی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات اندام و همکاران 
دار موانع که در تحقیقات خود نقش معنی) 1392(رضوي و همکاران و) 1393(همکاران 

.هاي قانونی بر گردشگري را پیدا کرده بودند، همسویی داردیتحما
در این تحقیق مشخص شد که موانع بازاریابی در توسعه گردشگري ورزشی نقش همچنین 

يبرایحلراهتواندیمیابیتوجه به نگرش بازار. )>05/0Pو = 107/0β(داري داشت معنی
ي تبلیغاتی در گردشگري باید متناسب با نوع هاتیفعال.باشدورزشیجذب گردشگرانشیافزا

باشد و به همین دلیل نیازمند راهبرد معین و مدیریت مناسب و آنهاگردشگران و فرهنگ 
دارد از مشکالتی که در این زمینه در گردشگري ورزشی مشهد وجود. اي استنیروهاي حرفه

:توان به موارد زیر اشاره کردیم
باتوجه به وجود . عدم وجود برنامه منسجم و جامع بازاریابی براي جذب گردشگران ورزشی

ي آبی، گودهاي هاورزشي سرپوشیده هامجتمع(ي ورزشی مناسب شهر مشهدهاجاذبه
ي هاي بزرگ و داراو پاركهابوستاني موتوري، هاورزشکشتی با چوخه، پیست 

اندرکار گردشگري برنامه ي دستهاسازماناز کدامچیهمتأسفانه ...) فضاهاي ورزشی و 
بازاریابی مناسبی جهت ارتقاي آگاهی و ایجاد انگیزه در گردشگران براي شناساندن این 

.انددهیندرا تدارك هاجاذبه
ي تبلیغاتی هانامهبري استانی براي ارائه مایصداوسي هاتیظرفعدم استفاده مؤثر و کافی از 

برداري از سایر ي گردشگري، همچنین ضعف در استفاده و بهرههاجاذبهمرتبط با معرفی 
.ي شهرهاگذرگاهي تبلیغاتی در سطح معابر و هاتیظرف

ي هاتیظرفو مواردي از این قبیل که هاکاتالوگ، مقاالت، هاکتابتعداد بسیار اندك 
.تیار گردشگران قرار دهدگردشگري ورزشی شهر مشهد را در اخ

و هاشیهماگیرنده در رابطه با گردشگري ورزشی در رنگ نهادهاي تصمیمحضور کم
.گرددیمالمللی برگزار یی که در سطح ملی و بینهاشگاهینما
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ي ورزشی در مناطقی که داراي ظرفیت جذب گردشگر را هامراسمو هاجشنوارهعدم برگزاري 
.دارد

ع بازاریابی در توسعه گردشگري ورزشی نتایج تحقیق حاضر با در خصوص نقش موان
که در تحقیقات خود ) 1392(و کارکن و همکاران ) 1390(تحقیقات معین فرد و همکاران

.دار موانع بازاریابی بر گردشگري را پیدا کرده بودند، همسویی داردنقش معنی
ها و اماکن در توسعه تیرساخزهمچنین در این تحقیق مشخص شد که موانع و مشکالت 

وامکانات اقامتیوتأسیسات. )>05/0Pو = 158/0β(داري داشتگردشگري ورزشی نقش معنی
ازآنهاتوسعۀدرمؤثرينقشتوانندمیکههستندگردشگريسیستمثانویۀعناصرجملهازرفاهی
هرچند . گیردرارقتوجهموردباید؛ کهاستکشورورزشیگردشگريتوسعۀدرمهمهايمؤلفه

هاي بهتري است، اما یرساختزکه شهر مشهد نسبت به بسیاري از شهرهاي کشور داراي امکانات و 
داخلی (ساله گردشگران با توجه به اینکه شهر مشهد قطب گردشگري مذهبی در کشور است و همه

تعداد زیاد هاي کنونی این شهر پاسخگويیرساختزکنند؛ یمزیادي به این شهر سفر ) و خارجی
.باشدینماین گردشگران 

توان به موارد زیر یماز مشکالتی که در این زمینه در گردشگري ورزشی مشهد وجود دارد 
:اشاره کرد
. کمتر استجوارهمي شهرهاي منتهی به مشهد از سایر هابزرگراهتعداد 
. ي طبیعی این شهر نامناسب هستندهاجاذبهي منتهی به هاجاده

که این شهر ظرفیت باالیی در دگاه مشهد بیشتر پروازها داخلی هستند، در حالیدر فرو
جذب گردشگر خارجی دارد، بنابراین نیاز به پروازهاي خارجی بیشتري در این فرودگاه 

. شودیماحساس 
متأسفانه در محل . ي طبیعی این شهر، اقامتگاه مناسب براي گردشگران وجود نداردهاجاذبهدر 

ي آب آشامیدنی هاشبکهی، به بهداشتتأسیسات (ي طبیعی شهر مشهد امکانات رفاهی اهجاذبه
کنند براي یممناسبی وجود ندارد و اکثر گردشگرانی که به این مناطق سفر ...) سالم و برق و

اقامت شبانه دچار مشکل شده و باید از چادر استفاده نمایند که مشکالت زیادي را براي آنان به 
.هد داشتهمراه خوا

ها و اماکن در توسعه گردشگري ورزشی یرساختزدر خصوص نقش مشکالت و موانع 
، اندام و )1392(، رضوي و همکاران )1392(نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گراوند و همکاران 

ها و اماکن یرساختزدار مشکالت و موانع که در تحقیقات خود نقش معنی) 1393(همکاران 
.شی را پیدا کرده بودند، همسویی داردبر گردشگري ورز



1395تابستان، 34شماره دهم،یازسال ، يگردشگرمدیریتاتفصلنامه مطالع36

همچنین در این تحقیق مشخص شد که ضعف تحقیق و پژوهش در توسعه گردشگري ورزشی 
یدگاهاز دیورزشيدر صنعت گردشگر. )>05/0Pو = 111/0β(داري داشت نقش معنی

انجام «: زااندعبارت» تحقیق و پژوهش«لفهؤمهم مرتبط با ميها، شاخصیقدهندگان تحقپاسخ
یراتتأثیبررستوسعه گردشگري ورزشی، مناسب يو شناخت راهبردهای بررسيپژوهش برا

يانجام پژوهش برا، و منافع مشترك آنهایورزشيو گردشگريورزش، گردشگرینمتقابل ب
در خصوص نقش ضعف تحقیق .باشدیمی ورزشيتوسعه گردشگري و شناخت راهبردهایبررس

معین فرد و گردشگري ورزشی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقاتو پژوهش در توسعه 
دار ضعف تحقیق و که در تحقیقات خود نقش معنی) 1392(و کارکن و همکاران ) 1390(همکاران

.پژوهش بر گردشگري را پیدا کرده بودند، همسویی دارد
همچنین در این تحقیق مشخص شد که موانع فرهنگی و آموزشی در توسعه گردشگري 

بنابر نتایج این تحقیق تا افراد بومی از . )>05/0Pو = 100/0β(داري داشت رزشی نقش معنیو
ي هابخشاي در دیدهمزایاي مختلف گردشگري ورزشی آگاهی کافی نداشته و افراد آموزش

.مختلف این صنعت وجود نداشته باشد، امکان توسعه این صنعت وجود نخواهد داشت
توان به موارد زیر یمزمینه در گردشگري ورزشی مشهد وجود دارد از مشکالتی که در این 

:اشاره کرد
ي اخیر هاسالهرچند که در طول . آگاهی اندك شهروندان از مزایاي گردشگري ورزشی

و به نوعی مردم شهر مشهد تعامل مناسبی اندکردهگردشگران مذهبی زیادي از شهر مشهد دیدن 
ا به علت کمبود گردشگران ورزشی در این شهر، مردم از این نوع ؛ اماندکردهبرقرار هاآنبا 

.خبر هستندگردشگري اطالعات چندانی نداشته و از مزایاي بسیار زیاد آن بی
.شهر جهت آشنا ساختن افراد با مزایاي گردشگري ورزشیدیده در سطح کمبود افراد آموزش

در خصوصبهي شهر مشهد، هاانشگاهدي آکادمیک در حوزه گردشگري ورزشی در هارشتهنبود 
زیرا دانشگاه جامع علمی کاربردي متولی ارائه خدمات . کاربردي ورزش و جوانانمرکز علمی

اي در این مرکز جهت تربیت و ي مختلف جامعه است ولی هنوز رشتههابخشدانشگاهی به 
.آموزش نیروهاي متخصص گردشگري ورزشی وجود ندارد

.ورزشی و مزایاي آني مسافرتی با موضوع گردشگريهاآژانسعدم آشنایی 
در خصوص نقش موانع فرهنگی و آموزشی در توسعه گردشگري ورزشی نتایج تحقیق 

که در تحقیقات خود نقش ) 1393(پور و همکاران و حسین) 1393(حاضر با تحقیقات غفوري 
.ودند، همسویی دارددار موانع فرهنگی و آموزشی بر گردشگري ورزشی را پیدا کرده بمعنی
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منابع
. راهیهاي بینبندي و سطح استراحتگاهاولویت) 1395(قلیچ خانی، بهنام . احمدي، علی

.126- 105: صص). 33(11. مطالعات مدیریت گردشگري
تأکیدباکشورورزشیگردشگريتوسعهبرمؤثرعواملبررسی) 1385(جواد فیروزجاه،ادبی
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.44- 31: صص). 7(4. هاي معاصر در مدیریت ورزشیپژوهش
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شهرستانگردشگريوطبیعی ورزشیهايجاذبهبهباچوخهکشتیورزشیگردشگران
.78- 67: صص. 23. مطالعات مدیریت ورزشی. اسفراین

اثرگذار بر توسعه یعیطبهايجاذبهیبررس) 1392(رضوي، سیدمحمد حسین و همکاران 
). 17(9. رکتیپژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار ح. استان مازندرانیورزشگردشگري

.30- 15: صص
. استان گلستانیورزشيگردشگرهايتوانمنديییشناسا) 1386(ید ، عبدالحمیتونلیز

.نور تهرانیامدانشگاه پ. یو علوم ورزشبدنیتربیتارشد رشته یکارشناسنامهپایان
. ورهاي بومی و محلی در کشالگوي توسعۀ گردشگري بر مبناي بازي) 1393(غفوري، فرزاد 

.174- 153: صص. 24. مطالعات مدیریت ورزشی
بر دوانیاسبیورزشیدادرویرتأث) 1392(زیتونلی، عبدالحمید و اسدي، حسن . کارکن، لیال

: صص). 2(1. رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی. استان گلستانیورزشيتوسعه گردشگر
9 -17.

و بازدارنده گردشگران کنندهجذبعوامل ییو شناساتبیین) 1392(گراوند، علی و همکاران 
). کرمانشاه، لرستان و همدانیالم،ا(غرب کشور هاياستانسفرکننده بهیرفعالغیورزش

.63- 49: صص). 1(1. رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی
هاي فراروي توسعه صنعت توریسم در استان بررسی چالش) 1390(گلدي گوکالنی، آنه 

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجراییپایان. گلستان
تحلیل عوامل مؤثر بر ) 1395(عزیزي، فاطمه و جمشیدي، زینب . آباد، ، علیمروتی شریف

مطالعات مدیریت . رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازي
.104- 85: صص). 33(11. گردشگري

. بررسی وضعیت صنعت گردشگري ورزشی در ایران) 1390(رد، محمدرضا و همکاران فمعین
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.22- 7: صص). 54(2. نشریه المپیک
،رویدادهاي برگزاريازناشیگردشگريتوسعهبرمؤثرعواملبررسی) 1383(افشار هنرور

.رانتهمعلمتربیتدانشگاهارشد،کارشناسینامۀپایان.کشوردرالمللیبینورزشی
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