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 ر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهداستادیا -3

 تربیت معلم سبزوار تربیت بدنیارشد  کارشناس -2
 

 32/22/33 تاریخ پذیرش:                                                                                  33/23/33 تاریخ دریافت:

  چکیده
 گرایش به بررسی موانع گردشگری شهرستان اسفراینهای  جاذبهتحقیق حاضر ضمن توصیف 

 ،است. در این پژوهش پرداختهطبیعی گردشگری این شهرستان های  جاذبه بهورزشی ان گردشگر
و مربیان ورزشکاران همچنین استان و ، نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری شهرستان 82

عنوان آزمودنی انتخاب  به ،گردشگری ورزشی بودند ی دارای سابقه شهرستان کهکشتی باچوخه 
ی:  وسیله اطالعات الزم به نه با جامعه برابر بود.نمو ،آماری ی بودن جامعه علت محدود شدند. به

که با  سؤالی 38ی  ساخته ی محقق نامه پرسش .3 ی مشخصات فردی؛ ساخته ی محقق نامه پرسش.3
نامه به افراد  برای ارزیابی روایی این پرسش گردآوری شد. ،بود گیری شده مقیاس لیکرت اندازه

های آنان  راجعه شد و با استفاده از دیدگاهگری ممدیریت ورزشی و گردش ی نظر در حوزه صاحب
 نامه، ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسش نامه انجام شد و برای بررسی اصالحات الزم در پرسش

، میزان ها  مانند سن آمار توصیفی برای مشخصات آزمودنیاز  شد. یید( توسط آمارگر تأ73/2)
با ییدی از روش تحلیل عاملی تأ ،ستنباطیار اآم در کاری استفاده شد و ی تحصیالت و سابقه

های  به جاذبه ورزشی شهرستان گرایش گردشگرانترین موانع  چرخش واریماکس برای تعیین مهم
های  با توجه به یافته .دشاستفاده  ورزش و گردشگری ی از دیدگاه کارشناسان حوزه طبیعی

با  "ورزشی شهرستان ی گردشگری ای جامع و هماهنگ برای توسعه عدم وجود برنامه" ،پژوهش
است و  اسان ورزشی و گردشگری انتخاب شدهترین مانع از دیدگاه کارشن مهم 73/2بار عاملی 

 87/2عاملی  با بار "های گردشگری ورزشی ع مالی مناسب و کافی برای برنامهعدم تخصیص مناب"
عنوان  به 82/2ر عاملی با با "عدم حمایت مسئولین گردشگری استان" وعنوان دومین مانع  به

 با بار "کمبود نیروی متخصص گردشگری" ،چهارمین مانع است. شده سومین مانع تشخیص داده
عاملی  با بار "ریزی برنامه گیری و عدم وجود یک مرکز واحد تصمیم"، و پنجمین مانع 82/2عاملی 

  است. شده تشخیص داده 82/2
 

، گردشگری ورزشیگردشگری :کلید واژگان  

                                                                                                                                               
  نویسندۀ مسئول Email: Hhoseinpur@ymail.com 
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 دمهمق

 گزارش اساس بر .رود مي شمار به معاصر جهان هاي فعاليت ترين مهم از يكي گردشگري،

WTO
1
 6/1به  0202درصد رشد دارد و در سال   4/3 ساليانه ،گردشگران جهان تعداد ، 

 7/6هاي گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال  هزينه ،در همين زمان رسد. ميليارد نفر مي

 يا (تعطيالت) غيرتجاري داليل به مسافرت (.1) رسد ون دالر مييتريل 0ه ب درصد رشد دارد و

 ناميده ورزشي گردشگري (فعاليت ي همشاهد يا شركت براي) حرفه (،غيرتعطيالت) تجاري

 ندا عبارت كه شوند شامل مي را عمده ي هدست دو ورزشي گردشگران كلي طور به (.0) شود مي

 ورزشي. كنندگان ركتمشا .0؛ ورزشي  تماشاگران .1:زا

 نيز مسافرت و گردشگري و است گردشگري در حين گردشگران مهم هاي فعاليت از يكي ورزش

 نه و شب يک كم دست مدتي، براي كه كسي است گردشگر ت.اس همراه ورزش مختلف با انواع

 هدف و كند مي مسافرت خود سكونت معمولي محل يا وطن از غير كشوري به سال يک بيش از

 ي هبازديدكنند ورزشي همچنين گردشگر .نيست كشور آن در درآوردن پول وكاركردن  او

 در شركت او اصلي و هدف كند مي اقامت رويداد محل در ساعت 04 كه حداقل است موقتي

 باشد داشته است وجود ممكن نيز اي ثانويه هاي جذابيت حال عين در .است ورزشي رويدادي

 مسابقات و كه است گردشگري رشد به رو هاي يطهاز ح يكي ورزشي گردشگري .(3)

 . (4) كند مي جلب را خارجي چه و چه داخلي ،گردشگر كثيري تعداد ورزشي رويدادهاي

در گود كشتي ماه هر سال  فروردين هايدر روز دورهاي  كشتي باچوخه از سال هاي رقابت

صورت قهرماني كشور در  بت بههاي اخير هم اين رقا شده و در سال خان اسفراين برگزار مي زينل

 ،مسابقات است. برگزاري اين هاي روستايي و عشايري قرار گرفته تقويم ورزشي فدراسيون ورزش

شهرها و روستاهاي مختلف  ها و استانمند از عالق گرهزار تماشا هشتادهر ساله با حضور بيش از 

ن مسابقات كه با تعطيالت رسمي با توجه به زمان برگزاري اي .انگيزد تعجب همه را بر مي ،كشور

صورت  صورت تماشاگر و چه به ، چه بهمورد استقبال گردشگران ورزشي ،كشور مصادف است

 .(5) گيرد قرار مي ورزشكار
 

                                                                                                                                               
1. World Trade Organization 
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 خان شهرستان اسفراین مسابقات کشتی باچوخه در گود زینل .3شکل 

مسابقات  يبراي تماشاهاي مختلف كشور  اين مسابقات از استان تماشاگراناز  نيميحدود در 

مانند تركمنستان  ،گردشگران خارجي از كشورهاي همسايه ،مياندر اين و آيند  به اين شهر مي

حضور  ،تعداد تماشاگران عالوه بر ،مسابقات از نكات جالب اين و تاجيكستان نيز حضور دارند.

 .است زن تماشاگران

 ،بلوچستان  و  نتهران، قم، سيستا هاي گير از استان كشتي 111در اين مسابقات كه تعداد 

 دارند حضور جنوبي و خراسان رضوي، شمالي و ،كرمانشاه، مازندران، گيالن، سمنان، گلستان

(5.) 

هاي  ماه و جاذبه فروردين اولي  اد گردشگر داخلي و خارجي در نيمهباتوجه به حضور اين تعد

توان با يک  مي ،است شده دهه آورطبيعي گردشگري موجود در اين شهرستان كه در انتهاي مقال

 ،دهي و ساماندهي و با جهتاز اين فرصت استثنايي در راستاي استفاده ريزي مناسب  برنامه

 ،شهرستان به آنها گردشگري ورزشي وهاي طبيعي  گردشگران ورزشي و معرفي ديگر جاذبه

 داد. افزايش گيري چشم مقدار به را گردشگري از حاصل و درآمد فصل زمان، مدت

چوخه در اصل نام كردي است و از آنجا كه بيشتر مردم شمال خراسان كرد زبان باكشتي 

اين ورزش در بين آنها معمول شده و اداره كل تربيت بدني استان خراسان سابق با  ،هستند

كه امروزه بر كشتي  "چوخه"اسم  .است آن را باچوخه نامگذاري كرده ،ها برگزاري اين رقابت

شده  كنند، گرفته يگيران در هنگام مبارزه به تن م يشده از لباسي كه كشت هن نهادمحلي خراسا

 (.6) كنند رنگي محكم مي سفيدبا شال گيران آن را  يكشتكه  اهي استو شنل كوت

 بعضي كه كرد عنوان آفريقا، ي قاره در ورزشي گردشگري بررسي در  (7) 0223 سال در 1كيو

                                                                                                                                               
1. Cave 
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 و كنيا همانند قاره كشورهاي ديگر و مصر تونس، مراكش، ندهمان شمال آفريقا كشورهاي از

 متكي ورزشي گردشگري از برداري بهره براي موجود هاي فرصت از استفاده با جنوبي، آفريقاي

 مقدار به را گردشگري از حاصل و درآمد فصل زمان، مدت ورزشي، طبيعي هاي جاذبه بر

 و طبيعت در تفريح امروز به انسان، رواني -حيرو نياز ي واسطه به .اند داده افزايش چشمگيري

 ضمن ،شده حساب ريزي برنامه با است، انجام قابل طبيعي ي عرصه در كه هايي ورزش

 اهداف برد پيش در توان مي مختلف، شرايط كردن لحاظ و مختلف مناطق استعداد از گيري بهره

. آورد وجود به گردشگران براي مناسبي هاي محيط و برداشت گام زايي و اشتغال اقتصادي

 و مفيد بسيار ها، جاذبه اين به ورزشي گردشگران هدايت ها و جاذبه اين روي بر ريزي برنامه

 جلوگيري مادي و انساني امكانات و منابع ،بودجه سرمايه، وقت، رفتن هدر از و بود خواهد مؤثر

 توجه با زيرا ؛كرد د خواهدايجا رقابتي مزيت يک ما كشور براي رقيب كشورهاي برابر در و كرده

 هاي نظر جذابيت از جهان اول كشور ده از يكي ايران شده، اثبات و گرفته صورت هاي بررسي به

 (.1) است گردشگري

ي  نوع از هفت نوع جاذبه 5، و طبيعت آناسفراين ي جغرافيايي شهرستان  توجه به منطقه با

ريزي و مديريت اين منابع و  ن با برنامهتوا طبيعي ورزشي در اين شهرستان وجود دارد كه مي

سهم اين منطقه ، ي باچوخه به سمت و سوي طبيعت بكردهي به گردشگران ورزش كشت جهت

 ي طبيعي پنج جاذبه يها ، نمونهرا از صنعت گردشگري استان افزايش داد. در مطالب ذيل

 .است شده آورده ()ورزشي

 مفرح هاي ويژگي و جغرافيايي و طبيعي هاي لوهج گردشگري، از حاصل اقتصادي منافع و مزايا 

 دو تركيب از كه است صنعتي "گردشگري ورزشي"واقع  در و است توجه جالب بسيار طبيعت

 .است پديد آمده "ورزش"و  صنعت  "يگردشگر"صنعت 

. است شده بندي تقسيم دسته هفت به كلي طور به ايران در موجود ورزشي طبيعي هاي جاذبه

مهم  ي . نكتهاست تفريحي و ورزشي مختلف هاي فعاليت ي دربرگيرنده كدام هر هدست هفت اين

 كلي ي دسته هفت اين. اند طبيعي هاي جاذبه در حضور نيازمند ها فعاليت اين تمامي اينكه

 .4؛ زمستاني هاي ورزش. 3گيري؛  ماهي و صيد شكار،. 0؛ نوردي . دامنه1 از: ندا عبارت

 . (9) غارنوردي و نوردي كوه. 7 درماني؛  طبيعت .6 گردي؛  بيابان. 5؛ آبي و ساحلي هاي ورزش

 جغرافياي شهرستان اسفراين

فته و از شمال به شهرستان جنوب شرقي استان خراسان شمالي قرارگر شهرستان اسفراين در

از غرب به شهرستان  ، از شرق به شهرستان فاروج،از شمال شرقي به شهرستان شيروان ،بجنورد

شود. اين شهرستان با  از جنوب و جنوب شرقي به استان خراسان رضوي محدود مي و جاجرم
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آبادي  175 دهستان و 7 بخش، 0 ،شهر 0كيلومتر مربع داراي  5219مساحت بالغ بر حدود 

 .(12) است نفر برآورد شده 52222 ربالغ ب 1315 جمعيت شهر اسفراين در سال است.
 درماني(: )طبيعت رويين؛ ييالقي گردشگري - تفريحي ي منطقه

فصلي از سال از محصوالت  كه هيچ طوري ؛ بهرونق ساخته اين منطقه را پر هاي آب فراوان، باغ
در اين  است. فردي بخشيده ي منحصر به چهره هاي زيبا به آن است و درخت بهره نبوده باغي بي

كه پشت  طوري ؛ بهاند ه شدهپلكاني بر روي يكديگر ساخت صورت طور زيبايي به ها به ، خانهروستا
 بافي حوله بافي، بافي، قالي شب ، چادرهنر زنان روستا ديگري است. ي حياط خانه ،ام منزل يكيب

 است. دستمال بافيو 
  بجنورد - ي اسفراين گردنه

برف است كه  اي پر ماه داراي دامنه فروردينل وايابهمن، اسفند و  رتفاعات اين منطقه درا 
 كنند.توانند از اين منطقه استفاده  سواري  هر سال مي تيوباسكي و  عالقمندان به

 :درماني( )طبيعت آبشار ايزي؛
و در  است طوالني و باز قرار گرفته اي نسبتاً هاي بلند و در داخل دره اين آبشار در ميان كوه

اسفراين ي  هاي گردشگري منطقه اين آبشار زيبا كه يكي از جاذبه .ي ييالقي قرار دارد منطقه
هاي معروف شاه جهان  از كوه متشكل از چندين پلكان بلند است و آب آن ،شود محسوب مي
 گيرد. سرچشمه مي

 :(نوردي و دامنه )شكار و صيد پارک ملي ساريگل؛
، فراوان ساريگل با توجه به ناهمواري و منابع آب نسبتاً ي شده ي حفاظت پارک ملي و منطقه

خوبي  دارد. پستانداران اين زيست بوم از تنوع نسبتاًويژه پرندگان  هب ،تنوع جانوري قابل توجهي
 كفتار، توان به پلنگ، ترين پستانداران و پرندگان ساريگل مي مهم ي جمله برخوردار است. از

 .كبک اشاره كرد آهو و ،بز،القوچ اوري وحشي، ي گربه روباه، گرگ،
 :نوردي( )شكار و صيد و دامنه پارک ملي سالوک؛

ن تري است كه اين منطقه يكي از متنوع ، باعث شدهكوهستاني منطقه - رايط توپوگرافي دشتيش
 آيد.  شمار مي ايران به حيوانات هاي  هاي گونه زيستگاه

 :نوردي( غار نوردي و صخره) غار نوشيروان؛
از  ، يكياي و ارتفاعات صخره انداز زيبا هاي طبيعي و برخورداري از چشم همجواري با جاذبه 

غ آلبالهاي  كوه رشته متر ارتفاع و  3222با بيش از  ،جهان شاه ي قله .استهاي طبيعي  جاذبه
 .استاي و آماتور  نوردي حرفه محل مناسبي براي كوه

متصل  كال شورنمكي استثنايي از جنوب به كوير اين شهرستان با توجه به موقعيت جغرافيايي 
پيمايان كوير قرار  راهمورد توجه  (نوردي كوير) ورزشي طبيعي ي عنوان يک جاذبه شود كه به مي
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 است. گرفته
هاي شرق  ترين سد بزرگ كه جزو پشت سد خاكي اين شهرستان ي همچنين وجود درياچه

راني،  هاي آبي نظير قايق ورزش ي زمينه كه كردهفراهم براي مسئولين  اين امكان را است،كشور 
 ند.، گردشگران را جذب كنرند و از اين راهوجود آو را به غواصي آب و روي اسكي

ي تاريخي، اماكن ها شده، شامل قلعه ها آثار باستاني ثبت همچنين اين شهرستان داراي ده
در تاريخي و مذهبي  هاي گردشگري عنوان جاذبه تواند به كه مياست ... و ،متبركه و زيارتي

 ثر باشد.ؤدشگران ورزشي شهرستان مجذب گر

 پژوهشاهمیت و ضرورت 
 با است الزم ،ناحيه اين جوانان بيكاري باالي درصد و شهرستان اسفراين محروميت به توجه با

 از درآمد  كسب و اشتغال ايجاد محروميت، رفع جهت در ها قابليت و امكانات تمامي از استفاده

 هاي حوزه  با كه صنعتي عنوان به ،گردشگري صنعت گسترشد. شو اقدام مختلف هاي راه

 اهميت داراي است، تعامل در خدمات و زيست محيط فرهنگ، كشاورزي، اقتصاد، نظير لفيمخت

 باعث ،منطقه هر در آن ي توسعه كه داده نشان جهان مناطق ساير تجربيات و است فراواني

 از يكي عنوان به تواند مي ،بنابراين .است دهش ناحيه آن اجتماعي اقتصادي پيشرفت و رشد

 افراد ميان مراودات افزايش با اًضمن. گيرد قرار توجه مورد شهرستان  در عهتوس اصلي ابزارهاي

 شناخت و شده آشنا يكديگر رسوم عادات و فرهنگ، با طرفين مختلف، ن مسافرا و بومي

. شود واقع مفيد بشر زندگي براي آرام و محيط امن يک ايجاد در تواند مي مختلف هاي فرهنگ
 فرهنگ و آداب تا ،دكر رفتار احتياط با بايد گردشگريگسترش  نگيفره تأثيرات ي هدربار البته

 ها، آزادراه و ها جاده ها، فرودگاه نظير زيربنايي امكانات همچنين .نبيند آسيب بومي رسوم و

 كه يزو ... ن برق و فاضالب و آب ي شبكه و بهداشتي ي شبكه اطالعاتي، ارتباطي و هاي شبكه

 تأثيرات كنار در. يابد مي توسعه ،است گردشگري صنعت گسترش ترين عوامل اساسي از يكي

 يافته گسترش و رشد ،بافي چادرشب م،جاجي قاليچه، قالي، نظير دستي فوق، صنايع اقتصادي

 صنايع اين نابودي و فراموشي از محلي افراد براي درآمد كسب و اشتغال ايجاد بر وعالوه
 .دشو مي  جلوگيري
 در كنندگان مسافرت هاي محدوديت و ها داليل، انگيزه بررسي به يقيتحق در( 0225)1ياماگوشي

 منظور به كه اي مطالعه هر در رسيد كه نتيجه اين به وي. پرداخت ورزشي قالب گردشگران

 داليل، دباي گيرد، مي مقصد انجام كشور يا شهر در ورزشي گردشگري ي هو  توسع ريزي برنامه

 .(11) شوند شناسايي است مهم شگرانگرد براي موانعي كه و ها جذابيت

                                                                                                                                               
1. Yamaguchi.    
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 به توجه با ،ورزشي گردشگران مسافرت مؤثر بر عوامل بررسي به تحقيقي در( 0225) 1كُزاک

 سطح هوا، و آب اقامتي، داد امكانات نشان وي تحقيق نتايج ت.پرداخ آنها و مقصد مليت

 كه بودند اليليد ترين مهم ،ساحل و دريا به دسترس و مقصد، محل جغرافيايي ها، قيمت

 .(10) كردند عنوان تركيه و مالت به براي رفتن انگليسي گردشگران
كشور  در ورزشي گردشگري ي هتوسع بر ورزش تكواندو اثر بررسي به تحقيقي در( 0224) 2چو
 ،شوند مي محسوب كشوري سنت كه هايي ورزشكه  داد نشان وي تحقيق نتايج. پرداخت كره
 .(13) باشند ورزشي ردشگرگ ي هكنند جلب توانند مي

 های گردشگری به جاذبهورزشی  گردشگرانگرایش موانع  بندی دسته
  سازماني موانع. الف

و هاي برگزاركننده  و ساير ارگان و گردشگري فقدان هماهنگي بين سازمان تربيت بدني
 استانداري، ،نيروي انتظامي شهرداري،) مسابقات كشتي باچوخه شهرستان ي دهنده خدمات

گيري و  عدم وجود يک مركز واحد تصميم ،كافي مناسب و عدم تخصيص منابع مالي، ...(و
گردشگري  ي اي جامع و هماهنگ براي توسعه عدم وجود برنامه، و اجرايي ريزي برنامه

   ، عدم حمايت مسئولين ورزشي استان.بخش خصوصي همكاري ، فقدانشهرستان

  زيربنايي و خدماتي موانع .ب
 خريد، مراكز شهري، بينهاي  جاده مسافري، نقل و حمل وسايل بودن نامطلوب و كمبود

 يكي ،گردشگري مناطق در و بهداشت فاضالب مخابرات،، برق آب، هاي شبكه اقامتي، تأسيسات

 .آيد حساب مي بههاي طبيعي و گردشگري  گرايش گردشگران ورزشي به جاذبه ي عمده موانع از
و  موانع كه بوده كارآمد و منسجم مديريت يک نيازمند رايش رفع موانع اين گ ،بنابراين

 .باشد داشته را شده تدوين هاي استراتژي اجراي توانايي و كرده شناسايي را مشكالت
 اجتماعي – فرهنگي موانع .ج
 و نيازها به نسبت ميزبانان آگاهي كم و گردشگري مناطق بين فرهنگي هاي تفاوت 

 بروز ضمن ميزبانان، فرهنگ از آگاهي گردشگران عدم ،ديگر طرف از و گردشگران هاي خواسته

. تاس هاي گردشگري ان ورزشي به جاذبهگردشگرگرايش  در اي عمده مانع عديده، مشكالت
 يا ناآگاهي علت به جامعه افراد يک يا محل يک ساكنان مختلف هاي مكان و نقاط در اغلب

 اين از ،گردشگران و ميزبانان فرهنگي بين تفاوت همچنين و گردشگران از اعمال برخي ديدن

 گردشگري به مربوط مشاغل از بعضي كاركردن در يا و ددارن منفي و ناخوشايند برداشت صنعت

 اين در كردن كار به حاضر بومي ساكنان شده و تلقي ينيپا سطح مشاغل بومي افراد طرف از

                                                                                                                                               
1. Kazak.   
2. Cho. 
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 . نيستند مشاغل
 تبليغاتي و آموزشي موانع .د
 انساني نيروي، توسعه حال در كشورهاي اغلب در اين صنعت دنبو جوان علت هب متأسفانه 

 اندک ،افرادي كه آشنا با اين صنعت و توسعه آن باشندتعداد  و است اندک نياز مورد متخصص
بسيار  يا و نداشته وجود هم نياز مورد انساني نيروي تربيت براي آموزشي مراكز حتي .هستند
هاي شهرستان باعث  رساني از جاذبه ود تبليغات و اطالعهمچنين كمب .است محدود

 شود.  هاي گردشگري شهرستان مي بودن جاذبه ناشناخته

 شناسیروش 
 از نظرخواهي با داشت قصد و پژوهشگر است تحليلي - توصيفي نوع از تحقيق اين روش

 شكارانورز نيز شهرستان و ي مسابقات كشتي باچوخه  برگزاري اندركاران و دست مديران

كشتي  ورزشي مربيان مديران، و كارشناسان گردشگري استان ها، بازي در اين كننده شركت
 شند،با نفر مي 72 كه مجموعاً زشي هستندگردشگري ور ي سابقه داراي شهرستان كه 

 .را مشخص كندهاي طبيعي و گردشگري  ع گرايش گردشگران ورزشي به جاذبهن موانيتر مهم
شمار صورت  صورت تمام گيري به جامعه، نمونه با جامعه برابر است و نمونهبودن  علت محدود به

 است.  گرفته
 ي اول كتاب و اسناد و اينترنت در ارتباط با گردشگري بود و ابزار گردآوري اطالعات در مرحله

 ي ساخته ي محقق نامه پرسش و اليسؤ 17 ي ساخته ي محقق نامه ي دوم پرسش در مرحله
   SPSSافزار  از نرم آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفت. عنوان ابزار جمع هب مشخصات فردي

 انحراف مركزي، هاي شاخصدر بخش آمار توصيفي از  .ها استفاده شد براي تجزيه و تحليل داده

 از استنباطي، آماري بخش در و شداستفاده   فراواني و نمودارها رسم ها، داده نمايش استاندارد،

 تعيين براي عاملي تعيين بار منظور به واريماكس چرخش با تأييدي عاملي لتحلي روش

هاي طبيعي گردشگري و  گرايش گردشگران ورزشي به جاذبهموانع در  ثرترينؤم و ترين مهم
 شهرستان اسفراين استفاده شد.ورزشي 

 نتایج
داراي مربي  ونفر ورزشكار  02نفر كارشناسان ورزشي، 02آماري، ي نمونهنفر  72 از مجموع

برگزاركنندگان اصلي مسابقات نفر  02 كارشناس گردشگري استان و 12دشگري،گر ي سابقه
بودن جامعه، نمونه با  باتوجه به محدود .بودندها مرد  همگي آزمودني .بودند كشتي باچوخه

ها داراي مدرک  نفر از آزمودني 31. بود 6/35ها  ميانگين سني آزمودني بود. جامعه برابر
 ديپلم بودند. زير نفر ديپلم و 02 نفر كارداني و 0ليسانس و  نفر فوق 12 وسانس لي

گردشگري  ي اي جامع و هماهنگ براي توسعه عدم وجود برنامه" ،1هاي جدول  با توجه به داده
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ترين مانع از ديدگاه كارشناسان ورزشي و  مهم 11/2با بار عاملي  "ورزشي شهرستان –
هاي  عدم تخصيص منابع مالي مناسب و كافي براي برنامه"ت و اس گردشگري انتخاب شده

عدم "و  است شده عنوان دومين مانع تشخيص داده به 71/2عاملي  با بار "گردشگري - ورزشي
عنوان سومين مانع تشخيص  به 75/2با بار عاملي  "حمايت مسئولين گردشگري استان

و  73/2عاملي  با بار "گردشگريكمبود نيروي متخصص " ،چهارمين مانع است. شده داده
تشخيص  72/2عاملي  با بار "گيري عدم وجود يک مركز واحد تصميم"، پنجمين مانع

 است. شده داده
های طبیعی ورزشی و  گردشگران ورزشی شهرستان به جاذبهبارعاملی موانع گرایش  .3جدول 

 گردشگری از دیدگاه کارشناسان

 شی به موانع گرایش  گردشگران ورزترین  مهم

 های طبیعی ورزشی وگردشگری شهرستان جاذبه

 بار عاملی و رتبه 

 رتبه بار عاملی

 موانع

 سازمانی

 5 72/2 ريزي گيري و برنامه عدم وجود يک مركز واحد تصميم

ي گردشگري   اي جامع و هماهنگ براي توسعه عدم وجود برنامه
 ورزشي شهرستان

11/2 1 

هاي ورزشي  و كافي براي برنامه عدم تخصيص منابع مالي مناسب

 گردشگري

71/2 0 

 6 61/2 ريز و اجرايي  هاي  برنامه فقدان هماهنگي بين سازمان
 9 62/2 كمبود تعامل  بخش خصوصي 

 3 75/2 عدم حمايت مسئولين گردشگري استان

 1 60/2 عدم حمايت مسئولين ورزشي استان 

 موانع

 فرهنگی

 اجتماعی

 14 43/2 رش گردشگرفقدان فرهنگ پذي
 7 65/2 عدم آگاهي ميزبان )مسئولين،مردم،...(از گردشگري

 11 51/2 عدم آگاهي گردشگران از منطقه  

 موانع

 زیربنایی

 خدماتی

هاي داخل  بودن وسايل حمل و نقل مسافري و جاده كمبود و نامطلوب
 شهري 

31/2 16 

 12 57/2 يدبودن مراكز اقامتي و مراكز خر كمبود و نامطلوب

 در تلفن و برق و آب هاي شبكه و بهداشتي بودن تأسيسات نامطلوب

 هاي گردشگري  جاذبه محل

45/2 13 

 موانع

 آموزشی

 وتبلیغاتی

 4 73/2 كمبود نيروي متخصص گردشگري ورزشي

 10 49/2 شهرستان  هاي جاذبه از عكس و كاتالوگ مقاالت، كتب، كمبود

 17 35/2 كشور داخل در گردشگري هاي نمايشگاه در كم حضور

هاي  هجاذب معرفي براي استاني سيماي و صدا از كافي استفادهعدم 
 شهرستان

42/2 15 
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 گیری بحث و نتیجه

 كزاک ، (0225) ،ياماگوشي (1316) هاي تحقيق حاضر با تحقيق جواد ادبي فيروزه يافته

 راهكارهاي ترين مهم ،هاي پژوهش با توجه به يافته خواني دارد. هم (0224) چو ، و (0225)

ورزشي  گرايش گردشگران گسترش و براي توسعه تحقيق اين كارشناسان توسط پيشنهادي

 يک مركز و يا واحد نياز به .است شده آورده ترتيب به هاي گردشگري  به جاذبهشهرستان 

ي  توسعههاي شهرستان براي  اي جهت استفاده از جاذبه براي طراحي برنامه ريزي برنامه

 و سرمايه و اتالف وقت از جلوگيري براي ،رو اين از است. شده گردشگري تشخيص داده

 دعوت با شود مي منطقه پيشنهاد در موجود تنگناهاي و امكانات ها، يتواناي شناسايي همچنين

 ي توسعه جامع يک طرح ،جانبه همه تحقيق يک انجام جهت كارشناسان و محققان از

ها در نظر  بيني منابع مالي، اجراي اين طرح همچنين تخصيص و پيش د.شو تدوين گردشگري

 گردشگري ي توسعه ي يا كميته اين واحد ت گيرد.تخصيص اعتبار صور ،عبارتي شود و به گرفته

 انتقال دولتي بخش به را اين بخش مشكالت ،خصوصي بخش با برقراركردن ارتباط با تواند مي

 سازد.  فراهم دولتي را و خصوصي خشب بهتر همكاري ي زمينه و داده

كه سهم  است عدم حمايت مسئولين گردشگري و ورزشي استان ،يكي ديگر از اين مشكالت

سازي مسئولين از پيامدهاي مثبت اين  آگاه بيشتر است. در اين مانع مسئولين گردشگري

و ايجاد نگرش مثبت در مردم نسبت به گردشگري  ،"گردشگري ورزشي"، صنعت جديد

 باشد. داشته بر تواند حمايت بيشتر مسئولين را در مي

رزشي نيز يک مشكل مهم تشخيص كمبود نيروي متخصص آگاه به گردشگري و گردشگري و

 ي به توسعه ،گيري نيروهاي متخصص كار هببا تواند  است كه سازمان تربيت بدني مي شده داده

 با مرتبط مختلف مشاغل يبرا افراد تربيت جهت د.كن كمک گردشگري ورزشي شهرستان

 براي همچنين .دشو مي پيشنهاد استان در گردشگري آموزش مركز يک تأسيس ،گردشگري

، گردشگري صنعت تحوالت جديدترين با مختلف هاي سازمان مديران و كارشناسان نمودن  آشنا

 .دشو يم توصيه المللي ملي و بين معتبر هاي همايش به افراد اين اعزام و ها همايش ياربرگز

و بهداشتي براي گردشگران  دخري ،مراكز اقامتي كمبود ،شده شناسايي مشكالت از ديگر يكي

 نيز سرمايه زمان برگشت و بودهبسيار  اين مراكز احداث ي هزينه از آنجا كه و استورزشي 

 بنابراين ندارد. صنعت اين در گذاري به سرمايه رغبتي تنهايي به خصوصي بخش است، طوالني

 هاي معافيت و تسهيالت دادن و هزينه از اي عمده قسمت پذيرفتن با دولتي بخش است الزم

 را خصوصي بخش اين مراكز، احداث الزم براي هاي مجوز دادن در تسريع و كمک و مالياتي

 د.كن ياري
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