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 بندی موانع گردشگری ورزشی در استان خراسان جنوبی اولویت

  سعیده امیری زاده.3  وح ا... برزگر.ر2 سمیرا کرمی.1

 دانشگاه پیام نور  کارشناسی ارشد مدیریت ورزش،. 1

 دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت ورزش،. 2

 دانشگاه پیام نور شناسی ورزشی، کارشناسی ارشد آسیب. 3

 بسیاری .آید یم حساب به صنایع دنیا ینتر متنوع و ینتر بزرگ از یکی عنوان به و است جهان در بزرگ صنایع از یکی  گردشگریه:مقدم

گی و ) دانند یم خود های یرساختز توسعه و خصوصی بخش رشد ،ییزا اشتغال درآمد، اصلی منبع عنوان به را پویا صنعت این کشورها، از
 آن از که است دارد، ورزش را گردشگری صنعت در بخشی فرا امر به تبدیل قابلیت که پراهمیت ای بخشه زا یکی (.1332چاک وای،

 نیز مسافرت و گردشگری و است گردشگری حین در گردشگران مهم های فعالیت از یکی . ورزشکنند می یاد ورزشی، گردشگری عنوان به

 برای انگیزه ایجاد عوامل ترین متداول از یکی ورزش (. همچنین1313ان، است )همتی نزاد و همکار همراه ورزش مختلف با انواع

 (.1333صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است )هنرور، دو ترکیب از که است صنعتی ورزشی و گردشگری است گردشگران

 آبی های ورزش گردشگر و جذب توسعه در عامل ترین مهمبازاریابی  و ( در پژوهش خود نشان دادند که تبلیغات1312) همکارنغفوری و 

بعدی توسعه و جذب گردشگر  های اولویتدر  ها زیرساختو  تأسیساتاست و مدیریت، امکانات و  مازندران ساحلی شهرهای در
 .آبی قرار دارد های ورزش

 این آماری جامعه .تاس گرفته صورت میدانی شکل به که است پیمایشی – توصیفی نوع از و کاربردی حاضر پژوهش:شناسی روش
 بین در پرسشنامه 132 منظور بدین. دهند می تشکیل کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان ورزشی و گردشگران را پژوهش

 ای بود که ادبی فیروز پرسشنامه اطاعات گردآوری ابزار. بود بررسی قابل پرسشنامه 122 حدود تعداد این از که گردید توزیع افراد این
 در پژوهش حاضر. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کرد ( برای آن قید33/2نامه کارشناسی ارشد خود استفاده نمود و پایایی ) جاه در پایان

 ( بدست آمد.41/2)

 ها: یافته

 بنابراین نتایج آزمون فریدمن معنادار است. در باشد؛ می( 25/2) از تر کوچک معناداری سطح گردد، می استنباط ،1 جدول از که طور همان
مشکات » و کارشناسان دیدگاه از لاو اولویت «مشکات فرهنگی گردشگری» جنوبی خراسان استان ورزشی مشکات گردشگری میان

 باشند. می اولویت آخرین «زیرساختی گردشگری

 سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون خی دو میانگین رتبه ابعاد رتبه

33/2 موانع فرهنگی 1   

125/43  

 

2 

 

221/2 25/2 موانع مدیریتی 2   

ها موانع زیرساخت 3  42/1  
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که مشکات فرهنگی در بخش گردشگری ورزشی استان خراسان جنوبی در اولویت  نتایج پژوهش حاضر نشان دادگیری: نتیجه بحث و
 معضلی خود خارجیان به نسبت منفی دیدگاه است، یعموم افکار را گردشگران جذب در مانع باشد. مؤثرترین اول دیدگاه کارشناسان می

گردشگر  و گردشگری از منفی برداشت این. گردد می موانع و مشکات دیگر ایجاد باعث موارد بسیاری از در و شود می محسوب فرهنگی
 جامعه، عمومی افکار با شدن از رویا رو نگرانی دلیل به مسئوان بیشتر است شده باعث و دارد وجود ما مردم غالب ذهن در متأسفانه
 دانند. ( نیز در پژوهش خود تبلیغات رو عامل اول در جذب گردشگر می1312برندارند. غفوری وهمکاران ) صنعت این توسعۀ راه در گامی

 منابع:

 فرهنگی پژوهشهای فترد تهران، ،2 ویرایش .محمد اعرابی پارسیان، علی :ترجمه .جامع اندازی چشم در جهانگردی .(1332) .وای چاک گی،.1

مازندران، دوفصلنامه مدیریت و  ساحلی شهرهای در آبی های ورزش گردشگری توسعۀ در مؤثر (. عوامل1312رفیعه ) غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار؛ نعمت پور،.2
 325-11(،3)2توسعه ورزش، شماره 

 ورزشی توریسم توسعه ی در ورزشی گردشگری جاذبه های (. اولویت بندی1313.)همتی نژاد، مهرعلی؛ شهریاری سجهرودی، بهمن؛ ملک اخاق، اسماعیل.3

 .33-11(، صص 6)1شماره  مدیریت و توسعه ورزش، دوفصلنامه ایران، شمالی استانهای
 
 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان کشور، در المللی بین ورزشی رویدادهای برگزاری از ناشی گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل (. بررسی1333هنرور، افشار ).3

 معلم تهران تربیت
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