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چکیده
ــا هــدف ارائــۀ الگــوی موانــع اقتصــادی توســعۀ گردشــگری  پژوهــش حاضــر ب
ــدف  ــاظ ه ــش از لح ــن پژوه ــد. ای ــام ش ــی انج ــرد ترکیب ــا رویک ــران ب ــی ای ورزش
کاربــردی و روش تحقیــق، آمیختــه از نــوع اکتشــافی متوالی و شــیوۀ گردآوری پیمایشــی 
ــی در  ــگری ورزش ــت اندرکاران گردش ــی را دس ــش کیف ــاری در بخ ــۀ آم ــود. جامع ب
ــرای  ــاری، ب ــوع معی ــد از ن ــورت هدفمن ــراد، به ص ــن اف ــد. ای ــکیل می دهن ــور تش کش
ــا  ــه ب ــارده مصاحب ــدند )چه ــاب ش ــش انتخ ــوع پژوه ــی در موض ــای کیف مصاحبه ه
چهــارده نفــر کــه تــا حــد اشــباع نظــری ادامــه یافــت(. جامعــۀ آمــاری بخــش کّمــی 
ــۀ  ــن 166 نمون ــد. از بی ــکیل دادن ــتر تش ــداد بیش ــا تع ــی ب ــش کیف ــروه بخ ــان گ را هم
ــات در  ــردآوری اطالع ــزار گ ــد. اب ــل ش ــح تحلی ــش نامۀ صحی ــش، 150 پرس پژوه
پژوهــش حاضــر، مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته و پرســش نامۀ محقق ســاخته بــود. 
به منظــور تجزیه وتحلیــل داده هــای پژوهــش از کدگــذاری در بخــش کیفــی و از 
روش معــادالت ســاختاری در بخــش کّمــی اســتفاده شــد. در بخــش کیفــی پژوهــش، 
ــۀ اصلــی اســتخراج شــدند. در بخــش  مقوله هــا در قالــب 31 کــد مفهومــی و 5 مقول
ــاد  ــاد کالن، اقتص ــرمایه گذاری، اقتص ــش )س ــی پژوه ــۀ اصل ــر 5 مقول ــز ه ــی نی کّم
ــه  ــت. ب ــوردار اس ــبی برخ ــرازش مناس ــه ای( از ب ــویقی و هزین ــی و تش ــرد، حمایت خ
مدیــران مربوطــه پیشــنهاد می شــود بــا ایجــاد سیاســت های خصوصی ســازی و 
همچنیــن کاهــش تصدی گــری دولــت در حوزه هــای گردشــگری ورزشــی زمینــۀ الزم 
ــی را فراهــم  ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــادی در ح ــائل اقتص ــعه و گســترش مس ــرای توس ب

ــد. کنن
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مقدمه
ــادی  ــۀ اقتص ــا صرف ــدزا و ب ــی درآم ــگری صنعت گردش
ــل  ــان مل ــی می ــی و اجتماع ــادالت فرهنگ ــا تب ــه ب ــیار، ک بس
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــت و فرصت ه ــه اس ــورد توج ــف م مختل
ورود بــه عرصــۀ تجــارت بین المللــی را، فــارغ از ســطح 
 Gannon et al.,( ــی آورد ــم م ــورها، فراه ــعه یافتگی کش توس
گاهــی جوامــع از این کــه گردشــگری منبــع درآمــد  2021(. آ
ارزی بســیار مناســب و درخــور مالحظــه ای را در اختیــار 
ــی  ــه مفهوم ــده ک ــث ش ــد باع ــرار می ده ــورها ق ــاد کش اقتص
بســیار گســترده در ابعــاد گوناگــون اقتصــادی، اجتماعــی 

ــبحانی و  ــود )س ــی ش ــت تلق ــد و صنع ــدا کن ــی پی و فرهنگ
همــکاران، 1400(. رشــد روزافــزون و شــتابندۀ صنعــت 
ــران،  ــیاری از صاحب نظ ــه بس ــد ک ــب ش ــگری موج گردش
 .)Liu et al., 2020( قــرن بیســتم را قــرن گردشــگری بنامنــد
گردشــگری یکــی از پرســودترین صنایــع در ســطح 
جهــان اســت کــه امــروزه رونــد روبه رشــدی را طــی می کنــد 
از  یکــی  کــه گردشــگری  به صورتــی   )Bianchi, 2018(
ــع  ــذب مناب ــیر ج ــف در مس ــورهای مختل ــم کش ــداف مه اه
 Andrades & Dimanche,( ــت ــده اس ــخص  ش ــی مش مال
مســائل  از  یکــی  به منزلــۀ  گردشــگری،  بهبــود   .)2017
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ــی  ــوده و یک ــون ب ــای گوناگ ــر دولت ه ــواره مدنظ ــم، هم مه
از راه هــای توســعۀ جوامــع در نظــر گرفتــه شــده اســت 
)Sharpley, 2020(. محققــان بســیاری ســعی داشــتند 
شــواهد درخصــوص گردشــگری را بــا هــدف کاهــش موانــع 
موجــود در مســیر توســعۀ آن بهبــود بخشــند؛ به صورتــی کــه 
در مســیر توســعۀ گردشــگری همــواره راهکارهایــی مشــخص 
 Xue et al.,( شــده و مســائل گوناگونــی مطــرح بــوده اســت
ــگری  ــواع گردش ــی از ان ــی یک ــگری ورزش 2017(. گردش
ــگری در  ــداف گردش ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه به منظ ــت ک اس
هــر جامعــه ای بســیار تأثیرگــذار اســت. گردشــگری ورزشــی 
ــا درحــال  ــر کشــورهای دنی ــی پیــش رو در اکث ــۀ صنعت به منزل
ــکاران، 1399(.  ــی و هم ــت )کریم ــعه اس ــری و توس اوج گی
کشــورهای گوناگــون دنیــا بــه گردشــگری ورزشــی درحکــم 
ــب وکار  ــعۀ کس ــق و توس ــث خل ــه باع ــدزا، ک ــی درآم صنعت
تــالش  آن  گســترش  و  توســعه  در  و  نهــاده  ارج  اســت، 
ــن  ــکاران، 1399(. همچنی ــی و هم ــد )کیوان ــراوان کرده ان ف
کارکردهــای مهــم ورزش در ســطح جهــان ســبب شــده 
ــب  ــگری در قال ــعۀ گردش ــتای توس ــوان در راس ــه از آن بت ک
ســال های  در  ببرنــد.  را  الزم  بهــرۀ  ورزشــی  گردشــگری 
ــت  ــده ای از موفقی ــش عم ــی بخ ــگری ورزش ــته، گردش گذش
ــن  ــت. ای ــده اس ــامل ش ــگری را ش ــوزۀ گردش ــع در ح جوام
مســئله ســبب شــده اســت بســیاری از کشــورها بــرای توســعۀ 
 Chang( گردشــگری ورزشــی اقدامــات الزم را انجــام دهنــد
ــه  ــتند ک ــالم داش ــو1 )2018( اع ــچ و لت et al., 2020(. هی
ــری از پتانســیل های آن،  یکــی  گردشــگری ورزشــی و بهره گی
از اهــداف مهــم کشــور ژاپــن در برخــی رویدادهــای ورزشــی 
ــک  ــن و المپی ــی 2019 ژاپ ــی راگب ــام جهان ــه ج ــی ازجمل آت
ــز  ــکاران )2018( نی ــی2 و هم ــت. واتاناب ــو اس 2020 توکی
اعــالم داشــتند کــه گردشــگری ورزشــی یکــی از انــواع مهــم 
گردشــگری اســت کــه ســبب رشــد و گســترش گردشــگری 
ــزی می شــود. زبردســت و همــکاران )1399(  در کشــور مال
ــزارش  ــتصدمیلیارد دالر گ ــی را هش ــگری ورزش ارزش گردش
ــی گردشــگری  ــد کــه بیــش از 10 درصــد درآمــد جهان کردن
نیــز  و همــکاران )2018(  را شــامل می شــود. هــودک3 
ــد کــه گردشــگری ورزشــی نقــش مهمــی را در  اظهــار کردن
ــک 2016  ــر از المپی ــداف مدنظ ــه اه ــتیابی ب ــت و دس موفقی

ــو داشــت.  ری
ــد  ــه فوای ــد ب ــی می توان ــگری ورزش ــال گردش بااین ح
ــری،  ــادم و پی ــود )خ ــر ش ــی منج ــایان توجه ــادی ش اقتص
1399(، امــا خــود نیــز بــرای توســعه نیازمنــد بســتر اقتصادی 
ــائل  ــت )Raad, 2019(. مس ــب اس ــرمایه گذاری مناس و س

1. Hinch & Ito
2. Watanabe 
3. Hodecks

اقتصــادی نقشــی حمایتــی در مســیر توســعۀ گردشــگری دارد 
و می توانــد بســتر مناســبی بــرای ارتقــای گردشــگری فراهــم 
به عبارتــی،   .)1399 همــکاران،  و  )خدابخــش زاده  کنــد 
بــرای توســعۀ گردشــگری بایــد زیرســاخت های اولیــه شــکل 
ــاخت ها را  ــن زیرس ــد ای ــادی می توان ــائل اقتص ــرد و مس گی
ــر4 )2009(  ــد. دودز و بوتل ــش ده ــبی پوش ــورت مناس به ص
اظهــار کردنــد کــه بی توجهــی بــه مســائل اقتصــادی، مانعــی 
ــون5  ــت. هندرس ــگری اس ــعۀ گردش ــتای توس ــدی در راس ج
)2006( نیــز اعــالم داشــت کــه بی توجهــی جــدی بــه 
مســئلۀ مالــی می توانــد رونــد توســعۀ گردشــگری را بــا 
ــکاران  ــوک6 و هم ــد. کاراس ــه رو کن ــی روب ــرات فراوان مخاط
ــی  ــت های حمایت ــه سیاس ــد ک ــخص کردن ــز مش )2016( نی
توســعۀ  مســیر  در  می توانــد  اقتصــادی  حوزه هــای  در 
ــا7 )2012(  ــد. دوگــرا و گوپت ــی کن گردشــگری کمــک فراوان
ــده  ــرمایه گذاری های انجام ش ــه س ــد ک ــخص کردن ــز مش نی
در حــوزۀ گردشــگری، نقــش مهمــی در بهبــود عملکــرد ایــن 

ــع دارد. ــوزه در جوام ح
اگرچــه مســائل اقتصــادی همــواره در راســتای توســعۀ 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــوده اس ــر ب ــگری مدنظ گردش
موانعــی در ایــن حــوزه رونــد توســعۀ گردشــگری ورزشــی را 
ــی کــه  ــادی مواجــه کــرده اســت؛ به صورت ــا مخاطــرات زی ب
ــران به  صــورت  ــه گردشــگری ورزشــی در کشــور ای امــروزه ب
جــدی توجه نشــده اســت. همچنیــن فقــدان زیرســاخت های 
مناســب در حــوزۀ گردشــگری، به خصــوص گردشــگری 
ــان گســترده  در  ورزشــی، ســبب شــده اســت جــذب مخاطب
ــگری  ــک گردش ــدون ش ــد. ب ــر نباش ــوص امکان پذی این خص
ــد شــرایط اقتصــادی  ــق و توســعه بای ــا هــدف رون ورزشــی ب
ــادی  ــع اقتص ــه موان ــی ب ــد. بی توجه ــته باش ــی داش مطلوب
موجــود در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی ســبب شــده اســت که 
در مســیر توســعۀ گردشــگری ورزشــی بــا هــدف رفــع موانــع 
اقتصــادی راهــکاری به دســت نیایــد. شناسایی نشــدن موانــع 
ــده  ــبب ش ــز س ــی نی ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــادی در ح اقتص
ــکل  ــوص ش ــی در این خص ــت های حمایت ــه سیاس ــت ک اس
نگیــرد و ایــن مســئله به منزلــۀ دغدغــه در حــوزۀ گردشــگری 
ورزشــی مشــخص نشــود؛ ازایــن رو تحقیــق حاضــر بــا هدف 
ارائــۀ الگــوی موانــع اقتصــادی توســعۀ گردشــگری ورزشــی 
ایــران بــا رویکــرد ترکیبــی ســعی دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ 
دهــد کــه الگــوی موانــع اقتصــادی توســعۀ گردشــگری 

ــه اســت؟ ــا رویکــرد ترکیبــی چگون ورزشــی ایــران ب

4. Dodds & Butler
5. Henderson
6. Carasuky
7. Dogra & Gupta
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روششناسی
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی، براســاس 
رویکــرد پژوهــش، آمیختــه از نــوع اکتشــافی متوالــی )کیفــی 
ــی و در  ــی، پدیدارشناس ــش کیف ــه در بخ ــت ک ــی( اس ـ کّم
ــده  ــزار استفاده ش ــود. اب ــی ب ــی ـ تحلیل ــی، توصیف ــش کّم بخ
در ایــن پژوهــش، شــامل مصاحبــه و پرســش نامه اســت. 
بــاز و ســؤاالت  ســؤاالت مصاحبــه شــامل ســه ســؤال 
مؤلفــه،   5 قالــب  در  و  گویــه   31 شــامل  پرســش نامه 
ــاز  ــم، 5 امتی  موافق

ً
ــال ــرت )کام ــه ای لیک ــورت پنج گزین به ص

ــش اول  ــد. در بخ ــن ش ــاز( تدوی ــم، 1 امتی  مخالف
ً
ــال ــا کام ت

ــۀ  ــرکت کنندگان در مصاحب ــارکت کنندگان و ش ــی(، مش )کیف
ــگری  ــت اندرکاران گردش ــد از: دس ــش عبارت ان ــی پژوه میدان
ورزشــی در کشــور، شــامل مدیــران تورهــای گردشــگری 
ورزشــی  رویدادهــای  )برگزارکننــدگان  منتخــب  ورزشــی 

ــی و تورهــای گردشــگری ورزشــی(، اســتادان دانشــگاهی  مل
ــۀ گردشــگری ورزشــی )اســتادانی کــه در  متخصــص در زمین
ــاپ  ــاب چ ــا کت ــته ی ــه نوش ــی، مقال ــگری ورزش ــۀ گردش زمین
ــایی  ــی شناس ــای اطالعات ــق پایگاه ه ــه ازطری ــد ک ــرده بودن ک
شــدند( و همچنیــن مدیــران منتخــب وزارتخانــۀ ورزش و 
جوانــان )وزیــر و معاونــان وزارت ورزش و جوانــان و همچنیــن 
تمامــی مدیــران ادارات ورزش و جوانــان اســتان های کشــور(. 
ایــن افــراد به صــورت هدفمنــد از نــوع معیــاری، بــرای 
ــدند  ــاب ش ــش انتخ ــوع پژوه ــی در موض ــای کیف مصاحبه ه
)چهــارده مصاحبــه بــا چهــارده نفــر کــه تــا حــد اشــباع نظــری 
ــردآوری  ــد از گ ــی(، بع ــش دوم )کّم ــت( و در بخ ــه یاف ادام
ــه  ــش نامه را تهی ــی، پرس ــش کیف ــل از پژوه ــات حاص اطالع
کــرده و ایــن پرســش نامه در بیــن همــان گــروه قبلــی بــا تعــداد 

ــدول 1(. ــد )ج ــع ش ــتر توزی بیش

جدول1:جامعهونمونۀآماریدربخشکّمیپژوهش

اندازۀ نمونه )نفر(اندازۀ جامعۀ آماری )نفر(جامعۀ آماری
عودت داده شده

554844مدیران تورهای گردشگری ورزشی

1108681استادان دانشگاهی

353225مدیران ادارات ورزش و جوانان کشور

200166150جمع

ــش نامۀ  ــه پرس ــره ب ــداد 150 خب ــی، تع ــورت کل به ص
روش  داده انــد.  پاســخ  صحیــح  به صــورت  پژوهــش 

بــود. تصادفــی  طبقــه ای  به صــورت  نمونه گیــری 
را  نمونه گیــری  کفایــت   1،

ُ
کــی ام ا آزمــون  شــاخص 

ســنجید و مقــدار 0/74 بــرای ایــن آزمــون به دســت آمــد کــه 
نمونه هاســت.  مناســب  کفایــت  نشــان دهندۀ 

در بخــش کیفــی تحقیــق، بــرای بررســی روایــی از 
ــری  ــری و تأییدپذی ــار(، انتقال پذی ــری )اعتب ــت باورپذی قابلی
ــت  ــی قابلی ــرای بررس ــق ب ــور محق ــد؛ بدین منظ ــتفاده ش اس
هشــت  ازطریــق  پژوهــش  فراینــد  تأییــد  از  باورپذیــری 
متخصــص و همچنیــن اســتفاده از دو کدگــذار بــرای کدگزاری 
ــانی  ــان از یکس ــب اطمین ــرای کس ــه ب ــۀ مصاحب ــد نمون چن
ــی  ــرای بررس ــن ب ــد. همچنی ــتفاده ش ــذاران اس ــدگاه کدگ دی
ــش  ــه در پژوه ــص، ک ــه متخص ــات س ــری از نظری انتقال پذی
ــورت  ــش مش ــای پژوه ــورد یافته ه ــتند، درم ــارکت نداش مش
گرفتــه شــد. همچنیــن به منظــور بررســی قابلیــت تأییدپذیــری 
از ثبــت و ضبــط تمامــی مصاحبه هــا و بررســی آنــان در 

1. KMO

زمان هــای الزم اســتفاده شــد. در بخــش کیفــی تحقیــق، 
به منظــور بررســی پایایــی، از کمیته هــای تخصصــی اســتفاده 
ــی  ــۀ تخصص ــن کمیت ــای ای ــه از اعض ــورت ک ــد؛ بدین ص ش
بــرای کدگــذاری مــوازی برخــی مصاحبه هــا و همچنیــن 
ــد  ــتفاده ش ــا اس ــه مصاحبه ه ــوط ب ــای مرب ــی و برنامه ه ارزیاب

)پارســاییان و اعرابــی، 1395(. 
یکــی از راه هــای نشــان دادن پایایــی، مطالعۀ حسابرســی 
ــود  ــی می ش ــی حسابرس ــای آن، زمان ــد آن اســت. یافته ه فراین
ــول  ــق در ط ــری محق ــیر تصمیم گی ــد مس ــق بتوان ــه محق ک
ــا  ــی داده ه ــق پایای ــن محق ــد؛ بنابرای ــان ده ــه را نش مصاحب
ــن  ــود و همچنی ــات خ ــیر تصمیم ــان دادن مس ــق نش را ازطری
کدهــا،  تحلیل شــده،  خــام،  داده هــای  تمامــی  قــراردادن 
مقوله هــا، فراینــد مطالعــه، اهــداف اولیــه و ســؤال ها در 
ــی  ــا حسابرس ــرار داد و ب ــاور ق ــا و مش ــتادان راهنم ــار اس اختی
دقیــق صاحب نظــران درســتی تمامــی گام هــای تحقیــق تأییــد 
ــق درون  ــی، از روش تواف ــق کنون ــن، در تحقی ــد. عالوه برای ش
ــده  ــای انجام ش ــی مصاحبه ه ــبۀ پایای ــرای محاس ــی ب موضوع
ــا  ــه ب ــی مصاحب ــبۀ پایای ــرای محاس ــت. ب ــده اس ــتفاده  ش اس
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ــاب(،  ــق درون موضوعــی دو کدگــذار )ارزی روش تواف
ــی  ــت ورزش ــری مدیری ــع دکت ــجوی مقط ــک دانش از ی
پژوهــش  همــکار  مقــام  در  تــا  شــد  درخواســت 
ســپس  کنــد.  مشــارکت  پژوهــش  در  )کدگــذار( 
کدگــذاری  بــرای  الزم  تکنیک هــای  و  آموزش هــا 
ــک  ــد. در هری ــال داده ش نتق ا ــان  ایش ــه  ب ــا  مصاحبه ه
نفــر هــم  از مصاحبه هــا، کدهایــی کــه در نظــر دو 
ــابه  ــای غیرمش ــق« و کده ــوان »تواف ــا عن ب ــابه اند  مش
می شــوند.  مشــخص  توافــق«  »عــدم  عنــوان  بــا 
پژوهــش،  همــکار  ایــن  ه  همــرا بــه  محقــق  ســپس 
و درصــد  را کدگــذاری کــرد  تعــداد ســه مصاحبــه 
شــاخص  درحکــم  کــه  موضوعــی،  درون  توافــق 
از  اســتفاده  بــا  مــی رود  بــه کار  تحلیــل،  پایایــی 

شــد. محاســبه  آن  فرمــول 
ــر دو  ــت ه ــده به دس ــای ثبت ش ــداد کل کده تع
 ،167 بــر  برا همکاری کننــده(  فــرد  و  )محقــق  نفــر 
64 و تعــداد  ایــن کدهــا  بیــن  تعــداد کل توافقــات 
اســت.   39 کدهــا  ایــن  بیــن  توافقــات  عــدم  کل 
فرمــول،  از  اســتفاده  بــا  کدگــذار  دو  بیــن  پایایــی 
بــوده؛  ــر  60 درصــد باالت 80 درصــد اســت کــه از  /7
تأییــد  کدگذاری هــا  اعتمــاد  قابلیــت  بنابرایــن 

. د می شــو
بخــش  دو  در  پــی ال اس  در  روایــی  و  پایایــی 
بــه  مربــوط  بخــش  الــف(  می شــود:  ســنجیده 
مربــوط  بخــش  ب(  اندازه گیــری؛  مدل هــای 
اندازه گیــری  مــدل  پایایــی  ســاختاری.  مــدل  بــه 
ــاخ  ــای کرونب لف آ ــی،  ــای عامل باره ــب  ــق ضرای ازطری
از  ــی  ــار عامل ب ــود.  ــی می ش ــی ارزیاب ــی ترکیب پایای و 
شــاخص های  هم بســتگی  مقــدار  محاســبه  طریــق 
ــر  اگ ــه  ــود ک ــبه می ش ــازه محاس ــا آن س ب ــازه  ــک س ی
ــد،  0 باش /4 ــدار  از مق ــتر  بیش ــا  ی ــر و  ب برا ــدار  ــن مق ای
ــن ســازه و  بی ــس  ــن مطلــب اســت کــه واریان ای ــد  ی مؤ
اندازه گیــری  خطــای  واریانــس  از  آن  شــاخص های 
پایایــی درمــورد آن ســازه  و  بــوده  بیشــتر  آن ســازه 
ــن  ,.Hair et al(. همچنی  2011 ــت ) ــول اس ــل  قب قاب
از  اســتفاده  بــا  نیــز  محتــوا  روایــی  درخصــوص 

 2 ســی وی آر و   1 ســی وی آی روایی ســنجی  فرم هــای 
ــه  ب ــه  ــا توج ب ــی وی آر  ــدار س ــد. مق ــد ش تأیی ــی  ی روا
0 و مقــدار ســی وی آی  /79 نفــر(،   8 تعــداد اســتادان )
روایــی  بنابرایــن  آمــد؛  به دســت   0 /79 از  بیشــتر 
ــرا و  ــی واگ ــد. روای ــد ش تأیی ــش  ــزار پژوه ب ا ــوای  محت

نیــز ســنجش شــد. همگــرا 
ــی  ــار توصیف آم ــش  از دو بخ ــش،  ــن پژوه ی ا در 
آمــار  بخــش  در  شــد.  اســتفاده  اســتنباطی  آمــار  و 
بــرای  توصیفــی  نمودارهــای  و  از جــداول  توصیفــی 
توصیفــی  و  جمعیت شــناختی  یژگی هــای  و بیــان 
ــیدگی و  ــاخص های کش ــد. از ش ــتفاده ش ــش اس پژوه
ــی  ــا )طبیع ــع داده ه ــی توزی ــور بررس به منظ ــی  چولگ
و  بررســی  بــرای  و  اســتفاده  غیرطبیعی بــودن(  یــا  و 
ــدل  ــن م ی ــم و تدو ــش و رس ــؤاالت پژوه ــه س ب ــخ  پاس
نرم افزارهــای  از  ســاختاری  مــدل  و  اندازه گیــری 
و   42 پــی ال اس اســمارت   ،243 اس پــی اس اس
شــد. اســتفاده  پــرو  نســخۀ   5 مکس کیــودا نرم افــزار 

یافتههایپژوهش
ــای  یژگی ه ــه و ب ــوط  ــی مرب ــش توصیف ــج بخ نتای
داد  نشــان  پژوهــش  کیفــی  بخــش  جمعیت شــناختی 
ــد.  از آن هــا زن و مابقــی مــرد بودن 21 درصــد  /4 کــه 
ــی  ــد کارشناس 28 درص /6 ــی،  ــد کارشناس 14 درص /3

ــتند. ــری داش ــد دکت 57 درص /1 ــد و  ارش
نتایــج جعیت شــناختی بخــش کّمــی نشــان داد 
کــه مــردان اکثریــت نمونه هــا را تشــکیل می دادنــد 
تحصیــالت  نمونه هــا  اکثریــت  درصــد(.   80 (
ســنی  میانگیــن  و  درصــد(   66 /7 ( داشــتند  دکتــری 

بــود.  ســال   43 /6 نمونه هــا 
بــه  مفهومــی  کــد  چنــد  مرحلــه،  ایــن  در 
نتایــج   ،2 یــک مقولــه تبدیــل می شــود. در جــدول 
بــاز براســاس کدهــای مفهومــی و مقــوالت  کدگــذاری 

ذکــر شــده اســت.

1. CVI
2. CVR
3. SPSS24
4. Smart PLS 2
5. Max QDA



ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران 
با رویکرد ترکیبی

103ذوالقدر و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ن 

ستا
 زم

م،
هار

ه چ
مار

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

جدول2:کدگذاریثانویهوشکلدهیمقوالت

مقوله های فرعیمقولۀ اصلیردیف
مفاهیم

1

سرمایه گذاری

نیاز به سرمایه گذاری زیاد در گردشگری ورزشی

عدم سوددهی برای سرمایه گذاران در گردشگری ورزشی2

تمایل نداشتن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی3

ضعف در جذب سرمایه گذار داخلی برای توسعۀ گردشگری ورزشی4

ضعف در جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعۀ گردشگری ورزشی5

فقدان تضمین بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران در گردشگری ورزشی6

ترس بخش خصوصی برای بازنگشتن سرمایه شان7

8

اقتصاد کالن

تحریم

تورم9

رکود اقتصادی جهانی10

وابستگی درآمدی و اقتصادی به نفت11

 در اولویت نبودن درآمدهایی غیر از درآمدهای غیرنفتی نظیر گردشگری  12

دولتی بودن اقتصاد ایران13

شفاف نبودن مالی و اقتصادی14

انحصارطلبی15

نداشتن ساختار رقابتی16

17

اقتصاد خرد

تسلط بخش دولتی بر گردشگری ورزشی

18GDP پایین بودن

پایین بودن درآمد ناخالص داخلی در بخش گردشگری ورزشی19

اندازۀ کوچک بازار گردشگری ورزشی20

21

تشویقی و حمایتی

به کارنگرفتن روش های انگیزشی برای 
ترغیب بخش خصوصی با هدف 

سرمایه گذاری در گردشگری ورزشی از 
سوی دولت

معافیت های مالیاتی

وام های کم بهره22

تسهیل روند اداری اخذ مجوزها23

وام های طوالنی مدت24

پشتیبانی نکردن بیمه برای سرمایه گذاران در گردشگری ورزشی25

ضعف همکاری بانک ها و مؤسسات مالی برای تأمین منابع مالی الزم برای توسعۀ طرح های گردشگری ورزشی26

27

هزینه ای

پرهزینه بودن احداث اماکن مختلف برای گردشگری ورزشی

هزینۀ باالی تجهیزات الزم در توسعۀ گردشگری ورزشی28

هزینۀ زیاد ساخت زیرساخت های الزم در گردشگری ورزشی29

کم بودن سرانۀ هزینه کرد در گردشگری ورزشی30

ناتوان بودن خانواده ها برای هزینه کرد در بخش گردشگری ورزشی31



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران 
با رویکرد ترکیبی

ذوالقدر و  همکاران 104

14
01

ن 
ستا

 زم
م،

هار
ه چ

مار
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

اصلــی  مقولــۀ   5 و  مفهومــی  کــد   31 درنهایــت 
شــد. اســتخراج 

ــان  ــع هم ــر درواق ــش حاض ــوری پژوه ــای مح کده
ــتند  ــاز هس ــذاری ب ــۀ کدگ ــده در مرحل ــوالت مستخرج ش مق

)جالیــری و همــکاران، 1401(. مــدل نهایــی الگــوی موانــع 
ــکل 1  ــران در ش ــی ای ــگری ورزش ــعۀ گردش ــادی توس اقتص

ــت. ــده اس ــان داده ش نش

شکل1:مدلنهاییالگویموانعاقتصادیتوسعۀگردشگریورزشیایران

ــن  ــی بی ــه چولگ ــان داد ک ــج نش ــی، نتای ــش کّم در بخ
3 و 3- و کشــیدگی بیــن 5 و 5- قــرار دارد، امــا تعــداد 
نمونه هــای پژوهــش کمتــر از 200 نفــر اســت و بــه ازای هــر 
متغیــر، ســه گویــه وجــود دارد. در ایــن پژوهــش، از نرم افــزار 

ــی ال اس اســتفاده شــده اســت. ــس محــور پ واریان

از  اندازه گیــری،  مدل هــای  بــرازش  بررســی  بــرای 
ــار پایایــی، روایــی همگــرا و روایــی واگــرا اســتفاده  ســه معی
ــب  ــی ضرای ــق بررس ــه طری ــود از س ــی خ ــود و پایای می ش
بارهــای عاملــی، ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی 

انجــام می شــود )جــدول 3(.

جدول3:برازشمدلاندازهگیری

AVE12345پایایی ترکیبیآلفای کرونباخمؤلفه ها

0/7580/8120/4580/1250/1340/2640/1430/676سرمایه گذاری

0/8010/7090/5100/2310/1670/2100/714اقتصاد کالن

0/7890/7340/5360/1090/1440/732اقتصاد خرد

0/7660/7800/4100/2780/640حمایتی و تشویقی

0/7420/8330/4550/674هزینه ای

بارهــای  ضرایــب  مقــدار  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
ــتر  ــاخ بیش ــای کرونب ــت. آلف ــتر از 0/55 اس ــی بیش عامل
ــدار ِای وی ای  ــتر از 0/7 و مق ــی بیش ــی ترکیب از 0/7، پایای
ــر دو  ــرا در ه ــی واگ ــن روای ــت. همچنی ــتر از 0/4 اس بیش
روش اول )ســؤاالت مربــوط بــه هــر متغیــر به نســبت 
ــبت  ــا به نس ــد ت ــتری دارن ــتگی بیش ــر هم بس ــود آن متغی خ
ــا  ــه ب ــری ک ــم دیگ ــار مه ــر( و دوم )معی ــای دیگ متغیره

روایــی واگــرا مشــخص می شــود، میــزان رابطــه یــک 
ــا  ــر ب ــۀ آن متغی ــا رابط ــه ب ــؤاالتش در مقایس ــا س ــر ب متغی
 .)2011 ,.Hair et al( تأییــد شــد )ســایر متغیرهاســت
ــش نامۀ  ــی پرس ــی و پایای ــد روای ــه تأیی ــه ب ــا توج ب
ــط موجــود  ــق معــادالت ســاختاری، رواب پژوهــش از طری
پــی ال اس  نرم افــزار  از  بــا اســتفاده  در مــدل پژوهــش 

بررســی می شــود )شــکل 3 و 4(.
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شکل2:مدلاندازهگیری)بررسیضرایبمسیر(

ــش از  ــاختاری پژوه ــدل س ــرازش م ــی ب ــرای بررس ب
ــی ترین  ــن و اساس ــه اولی ــود ک ــتفاده می ش ــار اس ــن معی چندی
اســت. درصورتــی  )تــی(1  معنــی داری  معیــار، ضرایــب 
ــان دهندۀ  ــود، نش ــتر ش ــداد از 0/95 بیش ــن اع ــدار ای ــه مق  ک
تأییــد روابــط  بیــن متغیرهــا و درنتیجــه  صحــت رابطــۀ 

ــت؛  ــان 1/96 اس ــطح اطمین ــش در س ــدل پژوه ــود در م موج
ــد توجــه داشــت کــه اعــداد فقــط صحــت رابطــه را  ــه بای البت
ــا  ــوان ب ــا را نمی ت ــن متغیره ــه بی ــدت رابط ــد و ش ــان می دهن نش

ــنجید. آن س

شکل3:مدلساختاریپژوهش)بررسیضرایبمعنیداریتی(

1. T Value
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ــر  ــا مســتقل براب مقــدار R2 بــرای متغیرهــای بــرون زا ی
ــۀ  ــرای هم ــدار R2 ب ــمت، مق ــن قس ــت. در ای ــر اس ــا صف ب
ــوی  ــدار ق ــا مق ــر ب ــتر از 0/60 و براب ــای درون زا بیش متغیره
ــدل  ــای درون زای م ــۀ متغیره ــرای هم ــدارQ2 ب ــت. مق اس
ــرون زا  ــر ب ــد متغی ــان می ده ــه نش ــت ک ــتر از 0/32 اس بیش
و  اســت  قــوی  وابســته  متغیــر  پیش بینــی  در  )مســتقل( 
ــر  ــار دیگ ــش را ب ــاختاری پژوه ــدل س ــب م ــرازش مناس ب

تأییــد می کنــد.

بــرازش مــدل کلــی: مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش 
ــرازش  ــد ب ــا تأیی ــری و ســاختاری می شــود و ب مــدل اندازه گی
آن، بررســی بــرازش در یــک مــدل کامــل می شــود. بــا توجــه 
ــر  ــۀ مقادی ــه به  منزل ــدار 0/01، 0/25 و 0/36، ک ــه مق ــه س ب
ــات  ــل مربع ــرازش حداق ــرای ب ــوی ب ــط و ق ــف، متوس ضعی
ــتر از  ــر، بیش ــر 5 متغی ــت، در ه ــده اس ــی  ش ــی معرف جزئ
ــوی  ــی ق ــرازش کل ــان دهندۀ ب ــه نش ــد ک ــت آم 0/36 به دس
مــدل اســت. در جــدول 4، روابــط در مدل پژوهش بررســی می شــود.

جدول4:بررسیروابطموجوددرمدلپژوهش

یب تیضرب مسیروابستهمسیرمستقل نتیجهمقدار ضر

موانع اقتصادی توسعۀ 
گردشگری ورزشی

تأیید 0/71612/250سرمایه گذاری←

تأیید 0/87326/321اقتصاد کالن←

تأیید 0/62318/946اقتصاد خرد←

تأیید 0/81616/983حمایتی و تشویقی←

تأیید 0/74510/979هزینه ای←

نتایــج جــدول 4 نشــان داد بــا توجــه بــه این کــه 
ــن  ــط بیشــتر از 1/96 اســت؛ بنابرای ــی همــۀ رواب مقــدار ت
در ســطح 0/95، هریــک از روابــط موجــود در مــدل 

ــد. ــد ش ــش تأیی پژوه

بحــثونتیجهگیری
ــبب  ــان س ــطح جه ــگری در س ــعۀ گردش ــد توس رون
شــده اســت کــه از آن به منزلــۀ  یکــی از کاربردی تریــن 
یــاد  پایــدار  منابــع  بــه  دســتیابی  بــرای  فعالیت هــا 
ضمــن  می توانــد  ورزشــی  گردشــگری  توســعۀ  شــود. 
بــه  و رویدادهــای ورزشــی،  فعالیت هــا  جذاب ســازی 
کســب فوایــد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی منجــر 
بایــد  ورزشــی،  گردشــگری  توســعۀ  مســیر  در  شــود. 
ــع  ــت. موان ــدی داش ــه ج ــود توج ــع موج ــی موان به تمام
ــع مهــم در مســیر توســعۀ  ــۀ یکــی از موان اقتصــادی به منزل
گردشــگری ورزشــی بایــد به صــورت جــدی مدنظــر قــرار 
ــار  ــد آث ــادی می توان ــع اقتص ــه موان ــی ب ــرد. بی توجه گی
جبران ناپذیــری در مســیر توســعۀ گردشــگری ورزشــی 

ــد.   ــته باش داش
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه موانــع اقتصادی 
ــع  ــد از: موان ــران عبارت ان ــی ای ــگری ورزش ــعۀ گردش توس

یقی  ــو ــرد، تش ــاد خ ــاد کالن، اقتص ــرمایه گذاری، اقتص س
ــگری  ــعۀ گردش ــتای توس ــه ای و در راس ــی و هزین و حمایت
ورزشــی ایــران بایــد بــه ایــن موانــع توجــه جــدی داشــت. 
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه، می تــوان اعــالم داشــت کــه نتایــج 
ــر )2009(  ــق دودز و بوتل ــج تحقی ــا نتای ــق حاضــر ب تحقی
همسوســت. آن هــا اظهــار کردنــد کــه بی توجهــی بــه 
توســعۀ  راســتای  در  مانعــی  اقتصــادی، خــود  مســائل 
گردشــگری اســت و بــرای توســعۀ گردشــگری بایــد منابــع 
ــارکت  ــون مش ــوع همچ ــترس و متن ــع دردس ــی از مناب مال
ــر  ــه نظ ــود. ب ــا ش ــی محی ــی و خصوص ــازمان های مل س
ــعۀ  ــوص توس ــادی درخص ــائل اقتص ــت مس ــد اهمی می رس
گردشــگری ورزشــی در کشــور ایــران و بی توجهــی جــدی 
بــه رفــع موانــع موجــود در ایــن حــوزه ســبب شــده اســت 
ــه ســرمایه گذاری، اقتصــاد کالن،  مســائل مختلفــی ازجمل
ــم  ــه ای درحک ــی و هزین یقی و حمایت ــو ــرد، تش ــاد خ اقتص
ابعــاد مهــم و اساســی در ایــن حــوزه مشــخص شــود. ایــن 
ــادی  ــع اقتص ــع موان ــرای رف ــه ب ــد ک ــان می ده ــئله نش مس
ــدی  ــگاه تک بع ــران، ن ــور ای ــی در کش ــگری ورزش گردش
عمیقــی  تأثیــرات  نمی توانــد  یک جانبــه  فعالیت هــای  و 

داشــته باشــد.
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موانــع  میــان  در  کــه  داد  نشــان  تحقیــق  نتایــج 
اساســی  و  مهــم  نقــش  کالن  اقتصــاد  شناسایی شــده، 
ــگری  ــوزۀ گردش ــادی در ح ــع اقتص ــع موان ــتای رف در راس
ــم،  ــامل تحری ــاد کالن ش ــای اقتص ــی دارد. مؤلفه ه ورزش
تــورم، رکــود اقتصــادی جهانــی، وابســتگی درآمــدی و 
اقتصــادی بــه نفــت، وابســته نبودن بــه درآمــد غیرنفتــی 
ــران،  ــاد ای ــودن اقتص ــی، دولتی ب ــگری ورزش ــر گردش نظی
ــی و  ــادی، انحصارطلب ــی و اقتص ــائل مال ــفاف نبودن مس ش
نداشــتن ســاختار رقابتــی به ســبب تأثیــرات گســترده، خــود 
بــی در رونــد توســعۀ گردشــگری  می توانــد آثــار نامطلو
ــن  ــه ای ــی ب ــات گوناگون ــد. در تحقیق ــته باش ــی داش ورزش
پتــا )2012( اشــاره  مســئله اشــاره  شــده اســت. دوگــرا و گو
دولت هــا  مالــی  شــرایط  بــه  بی توجهــی  کــه  کرده انــد 
باشــد.  گردشــگری  توســعۀ  بــرای  مانعــی  می توانــد 
ــه  ــد ک ــخص کردن ــز مش ــکاران )2018( نی ــس1 و هم بالی
ــعۀ  ــد توس ــان رون ــور یون ــی در کش ــکالت داخل ــی مش برخ
شــعاع  تحــت  را  کشــور  ایــن  در  ورزشــی  گردشــگری 
قــرارداده اســت. بنابرایــن، می تــوان چنیــن اعــالم کــرد کــه 
ــا  پت ــا نتایــج تحقیقــات دوگــرا و گو نتایــج تحقیــق حاضــر ب
)2012( و بالیــس و همــکاران )2018( همسوســت. در 
تفســیر ایــن مســئله، گفتنــی اســت کــه اقتصــاد کالن تأثیــر 
در  اقتصــادی  مهــم  زیرســاخت های  توســعۀ  در  زیــادی 
حــوزۀ گردشــگری ورزشــی دارد و ایــن مســئله ســبب شــده 
اســت کــه موانــع مربــوط بــه اقتصــاد کالن شــامل تحریــم، 
تــورم، رکــود اقتصــادی جهانــی، وابســتگی درآمــدی و 
اقتصــادی بــه نفــت، وابســته نبودن بــه درآمــد غیرنفتــی 
ــران،  ــاد ای ــودن اقتص ــی، دولتی ب ــگری ورزش ــر گردش نظی
شــفاف نبودن مســائل مالــی و اقتصــادی، انحصارطلبــی 
و نداشــتن ســاختار رقابتــی بخشــی از موانــع اصلــی و 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــذار در ح تأثیرگ

ــود. ش
در  و  تحقیــق  از  به دســت آمده  نتایــج  براســاس 
ــع  ــع موان ــرد در رف ــاد خ ــده، اقتص ــع شناسایی ش ــان موان می
دارد؛  نقــش  ورزشــی  گردشــگری  حــوزۀ  در  اقتصــادی 
به عبارتــی اقتصــاد خــرد تأثیــر مهمــی در رفــع موانــع 
ــی دارد.  ــگری ورزش ــعۀ گردش ــوص توس ــادی درخص اقتص
مؤلفه هــای اقتصــاد خــرد شــامل تســلط بخــش دولتــی 
جی دی پــی،2  پایین بــودن  ورزشــی،  گردشــگری  بــر 
بخــش  در  داخلــی  ناخالــص  درآمــد  پایین بــودن 
ــگری  ــازار گردش ــک ب ــدازۀ کوچ ــی و ان ــگری ورزش گردش
ــار  ــد آث ــود می توان ــتردۀ خ ــرات گس ــبب تأثی ــی به س ورزش

1. Belias
2. GDP

ــته  ــی داش ــگری ورزش ــعۀ گردش ــد توس ــی در رون ب نامطلو
باشــد. در تحقیقــات گوناگونــی بــه ایــن مســئله اشــاره  
شــده اســت. کاراســوک و همــکاران )2016( نیــز مشــخص 
حوزه هــای  در  حمایتــی  سیاســت های  کــه  کردنــد 
ــک  ــگری کم ــعۀ گردش ــیر توس ــد در مس ــادی می توان اقتص
پتــا )2012( نیــز  فراوانــی کنــد. از طرفــی دوگــرا و گو
مشــخص کردنــد کــه ســرمایه گذاری های انجام شــده در 
ــن  ــرد ای ــود عملک ــی در بهب ــش مهم ــگری، نق ــوزۀ گردش ح
اقتصــاد  به عبارتــی، مؤلفه هــای  حــوزه در جوامــع دارد. 
ــادی در  ــعۀ اقتص ــد توس ــی در رون ــار منف ــبب آث ــرد به  س خ
حــوزۀ گردشــگری ورزشــی ســبب شــده اســت کــه حــوزۀ 
توســعۀ اقتصــادی گردشــگری ورزشــی را دچــار مشــکالتی 
ــه  ــت ک ــی اس ــئله گفتن ــن مس ــیر ای ــد. در تفس ــده کن عم
موانــع مربــوط بــه اقتصــاد خــرد نقــش مهمــی در روندهــای 
تخصصــی مربــوط بــه حــوزۀ گردشــگری ورزشــی دارد 
تخصصــی  حیطــۀ  بــه  مربــوط  مشــکالت  از  ناشــی  و 
ــوط  ــی مؤلفه هــای مرب گردشــگری ورزشــی اســت؛ به عبارت
ــر  ــی ب ــش دولت ــلط بخ ــامل تس ــرد ش ــاد خ ــع اقتص ــه موان ب
ــودن  ــی، پایین ب ــودن جی دی پ ــی، پایین ب ــگری ورزش گردش
درآمــد ناخالــص داخلــی در بخــش گردشــگری ورزشــی و 
انــدازۀ کوچــک بــازار گردشــگری ورزشــی در راســتای خلــق 
ــی  ــش منف ــی نق ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــدار در ح ــع پای مناب
دارد و ایــن مســئله ســبب شــده اســت کــه ایــن حــوزه دچــار 
ــق  ــج تحقی ــه نتای ــه ب ــا توج ــود. ب ــده ای ش ــکالت عم مش
حاضــر، بــه مســئوالن ســازمان های فرهنگــی و گردشــگری 
و همچنیــن ســازمان های ورزشــی پیشــنهاد می شــود بــا 
ــی  ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــی در ح ــفافیت های مال ــاد ش ایج
بــه بهبــود اعتبــار ایــن حیطــه در ســطح جامعــه اقــدام شــود. 
ــی در  ــاختار رقابت ــق س ــا خل ــود ب ــنهاد می ش ــی پیش از طرف
ــی  ــای رقابت ــکل گیری فض ــی و ش ــگری ورزش ــوزۀ گردش ح
ــع مالــی در حــوزۀ  ــود مناب ــرای بهب ــه ب در ایــن حــوزه، زمین
گردشــگری ورزشــی فراهــم شــود. همچنیــن نهادهــای 
ــازی  ــت های خصوصی س ــال سیاس ــا اعم ــد ب ــی بای حاکمیت
حوزه هــای  در  دولــت  تصدیگــری  کاهــش  همچنیــن  و 
ــترش  ــعه و گس ــرای توس ــه را ب ــی، زمین ــگری ورزش گردش
ــم  ــی فراه ــگری ورزش ــوزۀ گردش ــادی در ح ــائل اقتص مس
ــش  ــام پژوه ــه انج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــان ش ــرد. در پای ک
ــۀ  ــتردگی حیط ــون گس ــی همچ ــا محدودیت های ــر ب حاض
گردشــگری ورزشــی و همچنیــن نبــود نهــاد مســئول در 
ــودن  ــگری و محدودب ــعۀ گردش ــزی و توس ــۀ برنامه ری زمین
ــع  ــورت جام ــه به ص ــن حیط ــص در ای گاه و متخص ــراد آ اف

ــرد.  ــاره ک اش
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منابع
جالیــری، شــیوا و جعفــری، ثانــی )1401(. چالــش هــای آمــوزش 

در مناطــق دارای خــرده فرهنــگ در دوران بحــران کویــد19: 

تجــارب زیســته معلمــان بومی. همایــش ملــی برنامــه 

ــاکرونا.  ــر پس ــوزش در عص ــی و آم درس

ــایی  ــجاد )1399(. شناس ــری، س ــی پی ــا و مومن ــادم، امیررض خ

و  جلب کننــده  ســوق دهنده،  عوامــل  اولویت بنــدی  و 

از دیــدگاه کارشناســان  بازدارنــدۀ گردشــگری ورزشــی 

ورزش و گردشــگری اســتان اصفهــان. پژوهشــنامۀ مدیریــت 

ورزشــی و رفتــار حرکتــی، 16)31(، 21-1.

ــریفیان،  ــوروش و ش ــزی، ک ــان تبری ــن، قهرم ــش زاده، امی خدابخ

اســماعیل )1399(. طراحــی مــدل شــاخص های ارزیابــی 

ــی -  ــۀ علم ــران. فصل نام ــی ای ــگری ورزش ــعۀ گردش توس

ــی،  ــت ورزش ــردی در مدیری ــای کارب ــی پژوهش ه پژوهش

.50-41  ،)2(9

خیرانــی، عطیــه )1393(. بررســی تأثیــر کیفیــت اطالعــات 

ــاب  ــی در انتخ ــگری ایران ــای گردش ــایت ها و وبالگ ه  وبس

ــگران  ــوردی: گردش ــۀ م ــوان )مطالع ــگران ج ــد گردش مقص
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