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 خالصه 

 ر توسعهدیریتي ختي موانع اجتماعي موثر بر ساختار مدهدف از این مقاله بررسي جامعه شنا: مقدمه

اع ا اشبیگردشگری ورزشي در ایران است. حجم نمونه طي فرایند تحقیق و براساس حصول کفایت 

 اطالعاتي/نظری تعیین شود. 

های جامعة مورد مطالعه و خبرگان فهرستتي از مصتاحبه   در این پژوهش با توجه به ویژگي روش کار:

فتر از متدیران   ن 237یه شد. تعداد مصاحبه شوندگان ده نفر بود. در مرحله کمي نیتز تعتداد   شوندگان ته

د روایتي  ارشد حوزه موثر بر گردشگری ورزشي و در وزارت ورزش و جوانان، انتختا  و بعتد از تیییت   

 زانها توزیع شد و در اختیار آنها قرار گرفتت.  بتار عتاملي نشتان دهنتده میت      محتوی و صوری پرسشنامه

بتار   باشتد. بترای ملتال   همبستگي هر متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مكنون )عامت  هتا( متي   

 62باشتد. بته عبتارت دیگتر ستؤال اول تقریبتا        متي  62/0عاملي سؤال اول در متغیر چهارچو  مدیریتي 

نیتز   57/0ار نمایتد. مقتد  های عملكرد چهارچو  مدیریتي را تبیین ميدرصد از واریانس متغیر شاخص

( در ایتن متدل برابتر بتا     RMSEAین مربعات خطتای بترآورد)   باشد. شاخص ریشه میانگمقدار خطا مي

 بترتیت   NFIو  GFI, AGFIهتای  است. شاخص RMSEA ،08/0است که حد مجاز حد مجاز  073/0

 باشند.باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبي ميمي 92/0و  91/0، 91/0برابر با 

ریتي دهد، بسیاری از کشورها این صنعت پویا را با تقویتت و ایجتاد ستاختار متدی    نتیجه نشان مي ج:نتای

داننتد. بتر   مناس  ، به عنوان منبع اصلي ، اشتغال و رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زیربنتایي متي  

 ر گرفتته اهمین اساس یكي از راهبردهای الزم که امروزه در اغل  کشورهای جهان متورد استتفاده قتر   

انستی   است، ساختار مدیریتي توانمند در توسعه و گستترش گردشتگری در نتواحي محتروم و دارای پت    

 باشد.  گردشگری مي

  ساختار مدیریتي، گردشگری ورزشي ،توسعه ، اشتغال زایي کلمات کليدی:
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 مقدمه 

هتای بستیار بتاالیي بترای رشتد و توستعه       صنعت گردشگری در ایران از ظرفیتت 

(، ایران رتبه 2016خوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگری)بر

های طبیعي را در جهتان دارا  های باستاني و تاریخي و رتبه پنجم جاذبهدهم جاذبه

تتترین کشتتورهای منطقتته و جهتتان از لحتتاا امنیتتت بتترای  استتت و یكتتي از امتتن

ر خارجي هزار گردشگ 750، در حدود2016گردشگران خارجي است. در سال 

میلیتون   8۴2انتد و ایتن در حتالي استت کته در ایتن ستال        از ایران بازدیتد کترده  

(، 2013) 1(.  فیلیت  و برانتت  1، 1393انتد )معتین فترد   جهانگرد در دنیا سفر کترده 

( طي تحقیقتي بیتان کردنتد کته برگتزاری رویتدادهای       2016) 2چوی و همكاران

اگران ،گردشتگران  ورزشي عاملي بترای جت   شترکت کننتدگان فعتال، تماشت      

تتي بترای   ها و بازتتا  ملب است و موج  افزایش حضور آنها و توجه بیشتر رسانه

ساکنان آن منطقه است. محقین گردشگران را یكي از مهم ترین منتابع درآمتد و   

داننتد. اکلتر مطالعتاتي کته در متورد رویتدادهای       اشتغال برای ساکنان محلي متي 

د دائمتي و بلنتد متدت ملت  توستعه تستهیالت       ورزشي انجام گرفته عمدتا  به فوای

(، و زیربناها، بازستازی شتهرها، اعتبتار بتین المللتي، بهبتود رفتاه        8، 1395)قریي ،

عمومي، رشد گردشگری و اشتغال زایي تیکید داشتند. از این رو امروزه بستیاری  

کنند و گردشگران زیتادی را  از شهرها از میزباني رویدادهای ورزشي استفاده مي

هتای  (. علي رغم متوارد و جت ابیت  79: 2013کنند )فیلی  و برانت ،ریك ميتح

یاد شده همچنتان صتنعت گردشتگری از رونتق چنتداني برختوردار نمتي باشتد.         

(.  صنعت گردشگری ورزشي با رشد سریع و چشمگیر ختود  15: 1395)کروبي،

میلیتتارد دالر بتترای دستتت   ۴50هتتای اخیتتر توانستتته درآمتتدی بتتال  بتتر   در دهتته

اندرکاران این شتاخه از صتنعت گردشتگری حاصت  کنتد کته باعتو تعجت  و         

توان چنین اشاره کترد  حیرت مدیران این صنعت شده است.در بعد بیان مسئله مي

که: این صنعت که در ابتدا هرگز تصور رسیدن به چنین متوقعیتي را هتم نداشتت    

در جهتان  درصد از درآمد ک  صنعت گردشگری بین المللتي  13امروزه توانسته 

میلیارد دالر نزدیك کنتد )کتازان و   600به خود اختصاص دهد و خود را به رقم 

ای (. حال با توجه به چنتین جهشتي کارشناستان توجته ویتژه     83: 2015 3همكاران،

گوید ایتن صتنعت تتا    به آن داشته و سازمان جهاني گردشگری طي گزارشي مي

الر برای صاحبانش به ارمغتان  میلیارد د1000میالدی در آمدی بال  بر  2020سال 

(. حال متوجه خواهیم شتد کته   2015خواهد آورد )سازمان جهاني گردشگری،  

هتای  اند و بر سترمیزباني بتازی  چرا کشورهای زیادی به این صنعت عالقمند شده

اند. طبق گزارش کنفرانس تجارت جهاني گردشتگری  بین المللي به رقابت افتاده

صنعت گردشگری ورزشي بقتدری توجته همگتان را     (، آمار و ارقام رشد2015)

                                                           
1  Phillips, J., Brunt   
2 Choi 

3 Kazan et al 

؛ 2016به خود جل  کرده که تاییتدی بتر اهمیتت ایتن صتنعت استت )میستون ،        

(. بررسي هتا، مگتا رویتدادهای ورزشتي را یكتي از مهمتترین عوامت  رشتد         183

(. 3۴، 1393داننتد )ابتراهیم زاده ،  صنعت گردشگری در محت  برگتزاری آن متي   

رفتند و سپس ز زیباترین و مهتم  ریای مانش به فرانسه ميافراد ثروتمند از طریق د

متاه بته    ۴تتا   2کردند .این تتور بتین   ترین شهرهای اروپای آن روزگار بازدید مي

کردنتد،  ها چند هفته یا چند ماه در هر شهر اقامتت متي  کشید و توریستدرازا مي

تمنتد بتود   تور بزرگ بخش مهمي از آموزش، البته تنها بترای مردمتان بستیار ثرو   

(.  این صنعت مهم خود باعو رونق بسیاری از زیر مجموعته  10؛ 1395)کروبي ،

ای بتوده کته اکلتر کشتورهایي کته بته       هایش شتده و رونتد توستعه آن بته گونته     

اند سعي در پیشي گرفتن از دیگتران  ضرورت و اهمیت این صنعت نوین پي برده

بتته طتتور عتتام و  در ایتتن صتتنعت نوظهتتور را دارنتتد، بتته نحتتوی کتته گردشتتگری 

(، بته طتور ختاص بتا دارا بتودن ویژگتتي      2؛ 1396گردشتگری ورزشتي )لطفتي ،   

صنعت پاک، به یكي از منابع درآمدزایي برختي از کشتورها تبتدی  شتده استت      

(.در بعد اهمیت و ضرورت چنتین بایتد اظهتار کترد     22: 2015)وید و همكاران،  

انتتد بتتر توانستتته کتته: از طریتتق توستتعة صتتنعت گردشتتگری  بستتیاری از کشتتورها

مشكالت اقتصادی خود از قبی  بیكاری، تورم، و کمبود  درآمتدهای ارزی فتائق   

هتای شتغلي در اقتصتاد  کشتورها،     آیند. جهانگردی مولد اقتصاد ، موجد فرصت

روشي برای مشارکت در صلح جهاني از طریق تفاهم بین المللي و ایجتاد روابت    

های ثبات سیاسي و امنیتت  مهم ترین نشانه دوستانه و تعام  فرهنگي و نیز یكي از

(. از نظر مفهوم نیز جهانگردی فعالیتي انستاني  89؛ 1395اجتماعي است )اصغرنیا ،

است و دربرگیرندة سفر از مبدأ به مقصد است که بته منظتور تفتریح یتا تجتارت      

(، اقتصتادی و  56؛ 1396گیرد. این مفهوم، تبادل فرهنگي )محمتدی،  صورت مي

شود و این عناصر، ارتباط تنگتاتنگي بتا یكتدیگر دارنتد     را نیز شام  مياجتماعي 

 (.  1393:1)کمالیان، 

تحقیقات انجام شده در این زمینه درسطح سیاست گ اری اشاره به همتاهنگي  

هتتای مستتئول بتترای  هتتای مستتئول بتترای ورزش و ستتازمان بیشتتتر در ستتازمان

را در اکلتر   گردشگری دارند و مشك  اصتلي متدیریت گردشتگری ورزشتي    

کشتتورها جتتدا بتتودن و متتدیریت مجتتزای دو حتتوزه  گردشتتگری و ورزش    

(. عالوه  بر ایتن موضتوعات ، اهمیتت    61: 2006 ۴اظهارنمودند )دری و جاگو،

 کند:  گردشگری تا حدی است که قرآن مجید به آن اشاره مي

وْ آذَانٌ أَنَ بِهََما  وُعقِْلم یَأَفَلَمْ یَسِيرُُُُوا فِیِ الْأَرْضِ فَتَكُُونَ لَهُممْ ُُُلُُمو      "

قُُلُُمو ُ التَِِّمی فِمیِ    عْمَمىَ الْ كِِن تَیَسمَْعُونَ بِهََا فَإِنَّهََا لََا تَعْمََى الْأَبْصَارُ وَلَ

     "الصدُُُّورِ

                                                           
4 Deery Jago  
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ا یت اند تا دلهایى داشتته باشتند کته بتا آن بیندیشتند      آیا در زمین گردش  نكرده 

در  ت لیكن دلهایى کهگوشهایى که با آن بشنوند در حقیقت چشمها کور نیس

 (.     ۴6آیة  – 17زء ج -سینه هاست کور است )سورة مبارکة الحج

 اغلت   هتای گردشتگری  انگیتزه  شناستایي  که داده های اخیرهم نشانپژوهش

 هتای متؤثر  هتای بازدیدکننتده  فرصت تعیین راه برای مؤثرترین و سازنده ترین

وریسم به کاربرده استت  است. دیوید هاریسون دیدگاه نوسازی را در مطالعه ت

وی معتقتتد استتت اگرچتته ستتهم اقتصتتادی واجتمتتاعي توریستتم بتتین المللتتي    

درراستای توسعه ملي دارای انشتعابات نظتری روشتن استت امتا توریستم هتم        

درگیر نوسازی وهم رویكردهای توسعه نیافتگي استت .ایشتان معتقدنتد بترای     

هتای اجتمتاعي،   ایجاد صنعت توریسم پررونتق بایتد نوستازی درتمتامي زمینته     

( . تتایلمن نظریته   1۴: 1396سیاسي، اقتصادی وفرهنگي صورت گیرد)لطفتي ، 

سلسله مرات  نیازهای مزلو را درجهت تشریح رضایت مندی توریستي به کتار  

ها دارای نیازهای مشترک وفطری هستتندکه  برد طبق نظریه مزلو همه انسانمي

گیرندکته بایتد ایتن    قترار متي  درسلسله مراتبي از نیرومندترین تا ضعیف تترین  

نیازها ارضاشوند. نیازهایي که درپایین قراردارندبایتد قبت  از نیازهتایي کته در     

های انگیزه چگونگي ساختن روشن (.16: 1396باال هستند ارضا شوند)لطفي ،

 ان برنامه ریز برای و دهدمی قرار تیثیر تحت را گردشگران تمای  رفتار سفر

(. 198: 2016 1همكتتاران، و استتت )ماستتون اساستتي گردشتتگری بازاریابتتان و

 برنامته  جهتت  را ورزشتي  گردشتگری  ضعف قوت و نقاط شناسایي به توجه

 حتوزه  در .(86؛  1392)میرزایتي ، اند دانستته  مهم بسیار آن گسترش و ریزی

 مطالعتاتي  ختاص،  طتور  بته  ورزشتي  گردشتگری  و عتام  طتور  به گردشگری

اند داشتته  موضوع به متنوعي ردهایتحقیقات رویك این است؛ گرفته صورت

 روی بته  گردشتگران  جت    عوام  ترین مهم رسد ،ملال؛ به نظر مي طور به.

 بازاریتابي  عملیتات  از: انجام عبارتند المللي ورزشي بویژه در بعد  بین دادهای

و  ورزشتي  مؤسستات  همكتاری  گردشتگری، همای  آژانس خدمات بهبود و

 پرطرفتدار، همای  ورزش بتودن  رایتج  طبیعتي،  منابع به دسترسي گردشگری،

 رویتداد،  برگتزاری  مح  زیبا سازی شبانه،های سرگرمي و تفریحات وجود

 مراکتز  ایجتاد  اقتامتي،  تستهیالت  کیفیت مناس ، گاه اقامت تهیه در سهولت

 و انتدازها  چشتم  وجود و بزرگ خرید مراکز وها رستوران ها، همایش هت 

رستد، موانتع   عموما به نظر مي  مقاب ؛ در. میزبان کشور در دیدنيهای مكان

گردشتتگران  بتترای محتتدودیت بلتتی ، بتته دسترستتي عتتدم: از عبارتنتتد جتت  

کیفیتتت  متتورد در تردیتتد و متت هبي تعصتتبات هتتای فرهنگتتي و  ،دیتتدگاه

(.  در این راستا 3: 1393 هوا )هنرور، و آ  بدی و فراغت اوقات هایفعالیت

تي پیرامتون گردشتگری ورزشتي    پژوهش حاضر به دنبال تحلی  جامعته شتناخ  

است و در صدد پاسخگویي به سوال ذی  است که :تبیین جامعه شناختي تتاثیر  

                                                           
1 Mason  

بعد ساختار مدیریتي، بر توسعه گردشتگری ورزشتي در ایتران چته نتتایجي را      

   دهد؟نشان مي

 روش کار

هاستت.  داده تحلیت   و جمع آوری برای پژوهشي طرح یك روشهای ترکیبي

یتك مطالعته اشتاره     در کمي و کیفتي  روش هردو به کاربرد معموال  واژه این

هتای ترکیبتي   روش دقیقتر طور به ( و316، ص2006 2)ناجي و همكاران، دارد

هتای کمتي و کیفتي    به عنوان نوعي از طرح پژوهشي است که در آن رهیافت

بتا  هما  داده تحلیت   و آوری جمتع  تحقیتق،  هایروش در انواعي از سواالت، 

 روش دو (.  ترکیتت 2009 3شتتوند )تتتدلي و تشتتكری، متتي یكتتدیگر ترکیتت 

کنتد کته بته     کننتده خلتق   همكتاری  پژوهشتي  پتروژه  یك تواندمی همچنین

 فهتم  و باشتد  متوثرتر  دیگتر  روش تتا  کنتد کمك متي  روش یك آن موج 

 روشهای طرحهای این بر عالوه کند.می پژوهش را فراهم مسیله از کاملتری

 صتدایي  و شده کمتك کنتد   دانش کنترل یابيدست به میتواند همچنین ترکیبي

 جتای  پژوهشتي بته   فرآینتد  از بیترون  در نظراتشان نقطه آنهایي که برای باشد

 نهایتت  در شتود.  ارائته  دیتدهگاهها  و صتداها  عالیق، از و کلیری است مانده

کته   پیچیتدهای  مستائ   فهتم  در به پژوهشگر تواندمی این روشها تلفیق اینكه

کنتتد )نتتاجي و  کمتتك استتت، تكنیكهتتای تحلیلتتي زا متنتتوعي نیازمنتتد ستتطح

(. کلیدی بودن: آیا افراد شناسایي شده برای مشتارکت  317، :2006همكاران ،

در تحقیتتق، دانتتش و تخصتتص بتتاالیي در انتتدازه گیتتری منتتابع انستتاني دارد؟   

شناسایي شده توس  سایرین: آیا این افراد به عنوان کساني که در ایتن فراینتد   

اند؟ فهتم نظتری موضتوع: آیتا     ر عهده دارند، که معرفي شدهنقشي کلیدی را ب

این افراد فهم مطلوبي از برخي ابعاد نظریه ی در حال تكوین دارند؟ تنوع: آیتا  

افراد منتخ ، در مشاغ  و سطوح سازماني متنتوعي در حتال فعالیتت هستتند؟     

موافقت با مشتارکت: آیتا افتراد منتخت ، انگیتزه مناستبي بترای مشتارکت در         

قیق داشتند؟ ل ا، ادبیات نظری و بررسي پیشینه تحقیقات گ شته بتر استاس   تح

های مرتب  صورت گرفتته  ای شام  کتا ، مقاالت و سایتمطالعات کتابخانه

توان بهتر به زبان خود شرکت کنندگان است. از آن جا که با ابزار مصاحبه مي

ی تحقیتق از مصتاحبه  ( در این 11، 1397از  تجربهي آنان آگاه شد  )امیریان ، 

هتا استتفاده شتد. در ایتن     عمیق به عنتوان اصتلي تترین ابتزار جمتع آوری داده     

 گتردآوری  ابتزار  ها اقدام کترداین خصوص، محقق به هدایت تمامي مصاحبه

 و آوردمتي  فراهم را شونده مصاحبه با مستقیم تماس برقراری امكان داده ها،

 و عالیتق  نگترش هتا،   راک،اد تتر  عمیتق  ارزیتابي  بته  تتوان می کمتك آن  با

 کته  استت  ابتزاری  دیگتر مصتاحبه   ستوی  ها پرداختت. از آزمودني آرزوهای

 آن علت   کتردن  پیدا ها یاپاسخ گیری پي های پیچیده،موضوع بررسي امكان

سازد. در واقتع،  می فراهم را آزمودني توس  سؤال درک از یافتن و اطمینان

م  کلیدی توسعه گردشگری و در ها در مرحله اول برای تعیین عوااز مصاحبه

                                                           
2 Nagy,Biber & Leavy 
3 Teddlie & Tashakkori   
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ها برای بررسي وضعیت، و توصیف متدل و اجتزای آن   مرحله دوم از مصاحبه

هتا از  در چند مورد منتخ  بتوده استت. بته منظتور ایجتاد تمرکتز در مصتاحبه       

( بترای ربت  دادن ستؤاالت مصتاحبه بته      2010رویكرد پیشتنهادی استپیكارد )  

به منظتور   ها استفاده شد.ای مصاحبهسؤاالت تحقیق و تعیین چارچوبي مفید بر

های کیفي و کد گ اری حاصت  از نتتایج مصتاحبه بترای شناستایي      تبیین یافته

موانع اجتماعي توسعه گردشگری ورزشي در ایران همانگونه که اشاره شد، به 

انجام مصتاحبه بتا صتاح  نظتران و خبرگتان، متدیران ارشتد متوثر در حتوزه          

ژوهش بودنتد، پرداختته شتد و ستپس بتر      گردشگری که مسل  بته موضتوع پت   

اساس ابعاد شناسایي شده و مورد تییید افراد ذکر شده، با بهره گیری از مبتاني  

هتا و ستپس شتاخص )گویته هتا( در بختش       نظری پژوهش، به شناسایي مولفته 

هتای  هتای شناستایي شتده همتان گتزاره     شتاخص  کم ّّي پژوهش پرداخته شتد.  

 کالمي هستند  

هتای  رهالت به دست آمده و بعد از استخراج کلیه ایتن گتزا  که از پاسخ به سؤا

کالمي، برختي دارای اشتتراک بودنتد کته بتر استاس ادبیتات و مبتاني نظتری          

موجتتود دستتته بنتتدی شتتدند و براستتاس آن مفتتاهیم ثانویتته شتتك  گرفتنتتد. در  

  ر شدن،نهایت، عوام  اجتماعي و اقتصادی در چهار مولفه: درآمدزایي، فراگی

مه ستتاختار متتدیریتي از مصتتاحبه بتتا خبرگتتان استتتخراج و پرسشتتنا فرآینتتدها و

جامعه آمتاری ایتن تحقیتق شتام  دوبختش استت. بختش اول در         تدوین شد.

 مرحله کیفي:  شام  کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری ورزشي هستتند. 

ه جمتع  بت در این مرحله محقق با مشاهد مستقیم و مصاحبه رو در رو با نخبگان 

ات کیفي پرداختت. پتس از اتمتام مصتاحبه و رستیدن بته حالتت        آوری اطالع

 ها مصتاحبه را قطتع نمتوده و پرسشتنامه اولیته طراحتي       اشباع و اجماع در پاسخ

شتوند. بنتابراین بتا    ها تا مرحلة اشباع مطالعه متي ها براساس تنوع دادهشد. نمونه

ه طتي  دهتیم کته حجتم نمونت    توجه به اص  کفایت داده ها، تا جایي ادامته متي  

ود. شت فرایند تحقیق و براساس حصول کفایت یا اشباع اطالعاتي/نظری تعیتین  

های جامعة مورد مطالعه و خبرگان فهرستتي  در این پژوهش با توجه به ویژگي

ا حجتم  از مصاحبه شوندگان تهیه شد. تعداد مصاحبه شوندگان ده نفر بود. لت  

   نمونة کیفي این پژوهش ده نفر است.

وان شتتد، جامعتته آمتتاری پتتژوهش حاضتتر را کارشناستتان و همانگونتته کتته عنتت

انتد. بترای نمونته گیتری از     تشتكی  داده  خبرگان حوزه گردشتگری ورزشتي،  

استفاده شد .یكي از رویكردهای متداول در نمونه گیتری   1تكنیك گلوله برفي

متوالي یا متواتر نمونه گیری گلوله برفتي استت. ایتن نتوع نمونته گیتری یتك        

هدفمند استت کته حالتت انتختا  تصتادفي نیتز دارد. ایتن         روش غیراحتمالي

روش زماني مناس  است که اعضتای یتك گتروه یتا جامعته بته راحتتي قابت          

مشخص شدن نباشند. در این روش پژوهشگر ابتدا افرادی را شناستایي کترد و   

پس از دریافت اطالعات از آنها خواسته شد که فرد یا افراد دیگری را بته وی  

                                                           
1 Snowball sampling  

(. ایتتن روش همچنتتین بتترای شناستتایي افتتراد 30: 2010بتتراون ،معرفتتي کننتتد )

در مرحلته کمتي    متخصص در یك زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار گرفت.

 از استت. روشتي   سیستتماتیك ای طبقته  و احتمتالي  نوع از گیری،نمونه شیوه

هما  ویرگتي  ستری  یتك  استاس  بتر  را آن جمعیت در که است نمونه انتخا 

 یعنتي  نداشتته باشتند   همپوشتاني  نوع هیچ طبقات این که کنندمی بندی طبقه

 از استتفاده  با که باشد داشته اختصاص طبقات از یكي به فق  و فق  فرد هر

 را نیتاز  متورد  نمونه طبقات این از کدام هر از ساده اتفاقي نمونه گیری روش

 تجمعی پارامتر تا ریزیممی روی هم راها نمونه پایان در و کنیممی انتخا 

ک  مدیران ارشد حوزه متوثر بتر گردشتگری     تعداد ابتدا ل ا. کنیم برآورد را

باشند به عنوان جامعه آماری بخش نفر مي 627ورزشي و در حوزه ورزش که 

 کمي در نظر گرفته شد:  

 
تیییتد   با توجه بته شترای  فتوا  انتختا   و بعتد از      237بر اساس فرمول تعداد 

 رفت.   ها توزیع شد و در اختیار آنها قرار گروایي محتوی و صوری پرسشنامه

 نتایج

یشتترین  ( و بقیته مترد بودنتد. ب   %33.۴هفتادو نه  نفر از شرکت کننتدگان زن)   

 30 تتا  20( و کمتترین آن گتروه   %۴5.5ستال )  50تتا   ۴1دامنه سني مربوط بته  

 سال خدمت  20تا  16( بود. با سابقه ترین گروه سني شام  %12سال) 

ود بت ( %5سال خدمت بته بتاال)    26کمترین سابقه خدمت مربوط به ( و 26.۴%)

 نفر به عنوان لیدر گردشگری  103.

نفتتتر کارشتتتناس  100( و %1۴.22نفتتتر متتتدیران گردشتتتگری)  3۴(، ۴3.51%)

 ( بودند.  %۴2.25گردشگری)

های توصیفي متغیرهتا بته ستراؤ ستؤاالت اختصاصتي پرستش نامته        برای آماره

انتد و در  از نمره گ اری طیف لیكرت استتخراج شتده   رویم، که با استفادهمي

 اند.  های توصیفي مربوط به هر متغیر در ادامه ارائه شدهنهایت آماره



 

 و  همكارانهاجر چنارانی             یریتی درتوسعه گردشگری ورزشی در ایرانبررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی موثر بر ساختارمد -765
 

  

 

 های توصیفي برای متغیرساخنار مدیریتي در پژوهشآماره -1جدول

    بعد ساختار مدیریتي

   میانگین  3/7087

  انحراف معیار  0/71238

   چولگي  0/022

   کشیدگي  -8670/

 شود ارائه شده است: طه زیر محاسبه ميباشد و از رابدر ردیف دوم، میانگین که اساسي ترین معیار مرکزی مشاهدات مي

 

چولگي که شاخصي است برای اندازه گیری میزان تقارن یا عدم تقتارن یتك   

بترای متغیرهتای پتژوهش ارائته      9-۴باشد در ردیف چهتارم جتدول   توزیع مي

است. . اگر توزیع نا متقارن بوده و دنباله آن به سمت راست کشیده شتده  شده 

باشتد )چتتولگي بتته راستتت( ضتتری  چتتولگي آن عتتددی ملبتتت استتت و اگتتر  

توزیعي نامتقارن بوده و دنباله آن به سمت چ  کشیده شده باشد )چولگي بته  

چ ( ضری  چتولگي آن عتدد منفتي استت. ضتری  چتولگي بترای تمتامي         

زه قاب  قبول و نرمال است . بنتابراین بترای ایتن متغیرهتا چتولگي      متغیرها در با

هتا  باشد، طبتق نتتایج بدستت آمتده از پرسشتنامه     مشاهدات به سمت راست مي

باشتد، بعبتارتي   ضری  چولگي بترای همته متغیتر در بتازه ی قابت  قبتولي متي       

 ها شبیه به توزیع نرمال است. توان گفت که توزیع دادهمي

اخصي است که میزان برجستگي یتا ارتفتاع یتك توزیتع     ضری  برجستگي ش

دهد، کته در متورد توزیتع نرمتال کشتیدگي      نسبت به توزیع نرمال را نشان مي

صفر است، و اگر کشیدگي یك توزیع بیشتر از نرمال باشد یعنتي پراکنتدگي   

آن کمتر از نرمال باشد ضری  کشیدگي عددی ملبت استت و بتالعكس اگتر    

ر از نرمتال باشتد یتا پراکنتدگي آن بیشتتر از نرمتال       کشیدگي یك توزیع کمت

باشد ضری  کشیدگي عددی منفي خواهد بود. ضری  برجستگي مشتاهدات  

 نماید.  در تمامي متغیرها از توزیع نرمال پیروی مي

 

 های توصیفي و توزیع نرمال متغیر ساختار مدیریتي( آماره2جدول )

    ساختار مدیریتي

 0.89 
 Z 

 اداری معن 0.319 

 نتیجه   توریع نرمال  

 

بعد از انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین شاخص بعد ساختار متدیریتي  

های تحقیقات اکتشتاف شتد حتال در ادامته     با توجه به مباني نظری و پیشینه

برای تبیین آماری و استنباط این ابعاد با استفاده از تحلی  عتاملي تاییتدی بتا    

پرسشنامه بررسي "یزرل اقدام شده است. برای سنجش استفاده از نرم افزار ل

از  "جامعه شناختي موانتع اجتمتاعي توستعه گردشتگری ورزشتي در ایتران      

کنتیم و نتتایج   روش تعیین روایي سازه )تحلی  عاملي اکتشافي( استفاده متي 
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آن در جداول ذی  نشان داده شده است. همتانطور کته آشتكار استت، نترم      

های برای ستنجش نیكتویي بترازش متدل     خصیك سری شا LISRELافزار 

های ذکر شده مورد بررسي دهد. در ادامه کلیه شاخصتدوی شده ارائه مي

(: که نشان دهندة میزان آمارة کتای دو  2χگیرند. شاخص کای دو)قرار مي

هتا را نشتان   برای مدل است. در واقع این شاخص اختالف بتین متدل و داده  

ای بد بودن مدل است. ل ا هرقدر کته میتزان آن کمتتر    دهد و معیاری برمي

کوواریتانس نمونتة   -باشد، حاکي از اختالف کمتتر بتین متاتریس واریتانس    

کوواریانس حاص  از مدل اتخاذ شده بوده -اتخاذ شده و ماتریس واریانس

دهتد .البتته الزم بته ذکتر استت کته میتزان ایتن         و بد بودن مدل را نشان متي 

گیترد. درجتة آزادی)   د نمونة اتخاذ شتده قترار متي   شاخص تحت تیثیر تعدا

df دهتد و نبایتد  کتوچكتر از    (: این شاخص درجة آزادی مدل را نشان متي

(: یكتي از بهتترین   صفر باشد. نستبت کتای دو بتر درجتة آزادی )    

های بررسي نیكویي برازش مدل، بررسي نسبت آمتارة کتای دو بتر    شاخص

ته حد استانداردی برای مناس  بتودن میتزان ایتن    درجة آزادی که است. الب

انتد کته ایتن    شاخص وجود ندارد. اما بسیاری از اندیشمندان بتر ایتن عقیتده   

باشد. در نهایت حد مناس  بودن بایتد بتا تشتخیص     3شاخص باید کمتر از 

محقق و بتر استاس نتوع تحقیتق صتورت گیترد. شتاخص میتانگین مجت ور          

براساس خطاهای مدل ساخته شتده  (: این شاخص RMSEAخطاهای مدل) 

و همانند شاخص کتای دو، معیتاری بترای بتد بتودن متدل استت. برختي از         

باشتد،   0.05انتد کته ایتن شتاخص بایتد کمتتر از       اندیشمندان بر این عقیتده 

 داننتد. شتاخص  را مناست  متي   08/0همچنین برخي دیگر، میتزان کمتتر از   

Goodness-of-Fit (GFI)     ستنجش میتزان   این شتاخص، معیتاری بترای

، نشتان دهنتدة مناست  بتودن     0.9خو  بودن مدل است و میزانتي بتاالتر از   

 Adjusted GFIهتا استت. شتاخص    مدل استخراج شده بتا توجته بته داده   

(AGFI)  این شاخص، در واقع حالت تطبیق داده شدة شتاخص :GFI   بتا در

 ( است و معیار دیگری برای خو  بودنdfنظر گرفتن میزان درجة آزادی) 

باشد، حتاکي از مناست     9/0مدل است. چنانچه میزان این شاخص باالتر از 

 Normed Fitهتا استت. شتاخص    بودن مدل استخراجي با توجته بته داده  

Index (NFI)   هتا بترای ستنجش    : این شاخص نیز یكتي دیگتر از شتاخص

ها است. چنانچه میزان میزان خو  بودن مدل به دست آمده با توجه به داده

باشتد، حتاکي از مناست  بتودن متدل استتخراجي        9/0باالتر از  این شاخص

 (. 200۴، 1است )اسچو مارکر و لوماکس

                                                           
1 Schumacker & Lomax  

از سوی دیگر متدل انتدازه گیتری متغیتر مكنتون )بعتد ستاختار متدیریتي( را در         

 دهد .حالت تخمین استاندارد نشان مي

بارهای عاملي متدل در حالتت تخمتین استتاندارد میتزان تتیثیر هتر کتدام از         

ها را در توضیح و تبیین واریتانس نمترات متغیتر یتا عامت       غیرها و یا گویهمت

دهد. به عبارت دیگر بار عاملي نشان دهنده میزان همبستگي اصلي نشان مي

 باشتد. هر متغیر مشاهده گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مكنون )عام  ها( متي 

باشد. مي 62/0 برای ملال بار عاملي سؤال اول در متغیر چهارچو  مدیریتي

هتای  درصد از واریانس متغیتر شتاخص   62به عبارت دیگر سؤال اول تقریبا  

نیز مقدار خطتا   57/0نماید. مقدار عملكرد چهارچو  مدیریتي را تبیین مي

باشد )مقدار واریانسي که توست  ستؤال اول قابت  تبیتین نیستت، واضتح       مي

االتر و همبستتگي  است که هر چه مقدار خطا کمتر باشتد ضترای  تعیتین بت    

بیشتری بین سؤال و عام  مربوطه وجود دارد). مقدار ضری  تعیتین عتددی   

نزدیتك شتود مقتدار تبیتین واریتانس       1است که هر چه به سمت  1و  0بین 

دهد میزان کلیه بارهای گردد. همانطور که بارهای عاملي نشان ميبیشتر مي

 مگرا است. باشد که بیانگر روایي همي 0.5عاملي باالتر از 
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 ( مدل اندازه گیری متغیر مكنون فرآیند در حالت تخمین استاندارد1شك  )

معناداری ظرایت  و پارامترهتای بدستت آمتده متدل انتدازه گیتری متغیرهتای         

دهد که تمامي ضترای  بدستت   مكنون )بعد چهارچو  مدیریتي( را نشان مي

یتا کوچتك    1.96تتر از   اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگآمده معنادار شده

نشان دهنده معناداری بودن رواب  است. مبنای تائیتد یتا رد شتدن     -1.96تر از 

فرضیات )معناداری رواب ( بررسي مدل در حالت ضرای  معناداری است. در 

و آزمون دوطرفه )پیش فرض نرمال( مقادیر بحراني اعتداد   0.05سطح خطای 

و یا کوچك  1.96معناداری بیشتر از باشند. چنانچه ضرای  مي -1.96و  1.96

باشند فرض صفر رد و فرض یك یعني وجتود ارتبتاط معنتاداری     -1.96تر از 

 شود. تائید مي

 
 های متغیرهای مكنون در حالت ضرای  معناداری( مدل اندازه گیری2شك  )
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 های مربوط به ضرای  تحلی  عاملي تاییدی بعد ساختارمدیریتي آماره

 P  C.R.  

Standardized 

Estimate 

 S.E.  

Estimate 

  

ل  770.  9.648  61.  10.11  0.000  ا ؤ  < 1Aس

  ساختارمدیریتي

 0.000  11.70  .76  

11.054 

ل  1.211  ا ؤ  < 2Aس

 ساختارمدیریتي 

ل  1.002  8.512  83.  13.78  0.000  ا ؤ  < 3Aس

  ساختارمدیریتي

ل  907.  6.509  82.  13.06  0.000  ا ؤ  < ۴Aس

  ساختارمدیریتي

ل  768.  4.869  85.  14.23  0.000  ا ؤ  < 5Aس

  ساختارمدیریتي

ل  512.  6.511  47.  5.31  0.000  ا ؤ  < 6Aس

  ساختارمدیریتي

ل  705.  8.569  85.  14.23  0.000  ا ؤ  < 7Aس

  ساختارمدیریتي

ل  903.  7.610  85.  14.23  0.000  ا ؤ  < 8Aس

  ساختارمدیریتي

 های برازش مدل بعد ساختار مدیریتي( شاخص3جدول )

خص اگرچه شاخص مج ور کای معنادار بود، ولي با توجه به این که ایتن شتا  

شود، قابت  اغمتاض هستت. در    در مواردی که حجم نمونه باالست معنادار مي

عوض به جای شاخص مج ور کای به تفسیر شتاخص دیگتری بته نتام نستبت      

پردازنتد. حاصت  تقستیم شتاخص     ( متي df/2Xمج ور کای بر درجه آزادی) 

ار استت کته در مقایسته بتا مقتد      088/3مج ور کای بر درجه آزادی برابتر بتا   

شاخص قاب  قبولي استت. شتاخص ریشته میتانگین مربعتات خطتای        5بحراني 

از است که حد مجاز حد مجت  073/0( در این مدل برابر با RMSEA) برآورد 

RMSEA ،08/0 هتتای استتت. شتتاخصGFI, AGFI  وNFI  بترتیتت  برابتتر بتتا

 باشند  باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبي ميمي 92/0و  91/0، 91/0

  

 

 

 بحث ونتيجه گيری

ي کته از کنتترل   وافزایش تعداد کشتورهای  های تكنولوژیرشد سریع پیشرفت

کنند. نگاهي گت را بته الگتوی جریتان     دولتي به سوی اقتصاد بازار حرکت مي

دهتتد کتته مبتتادالت جهتتانگرد غالبتتا درحتتال گستتترش استتت مستافر نشتتان متتي 

هتتای نامحتتدود دارنتتد. نظریتته فرهنتتو پتت یری عنتتوان  وجهتتانگردان انتختتا 

کننتد.  الني بتا هتم تمتاس پیتدا متي     طو کندکه وقتي دو فرهنو برای مدتمي

شودکه در سطح متفاوتي از ها و محصوالت جایگزینش ميیك مبادله اندیشه

 شوند.  کندبدین معنا که آنها شبیه تر ميها را ایجاد ميهمگرایي بین فرهنو

همانگونه نتایج نشان داد یكي از عوام  موفقیت توسعه صنعت گردشگری 

های مناس  است. که این ساختار از راهورزش وجود ساختار مدیریتي 

های مدیریتي در حوزه  شود. یكي از مهم ترین بخشگوناگون ایجاد مي

GFI  IFI  CFI  AGFI  NFI  RMSEA /df2X   X2  Df 
 شاخص  

 مقدار  20  76/61  088/3  073/0  92/0 91/0  92/0 92/0 91/0
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های نوشتاری و تصویری است. بخشي از اینساختار موثر بر تبلیغات رسانه 

ای مسابقات ورزشي، بازار گردشگری ورزشي را به باشد. پخش رسانهمي

یق رویدادهای زندة و ج ا  برای جل  دهد و از این طرشدت توسعه مي

گردشگران را به مصرف متقاضیان بي شماری که در سراسر جهان  هستند، 

رساند. پیامد این توسعة بازار درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم برای مي

گردشگری بویژه در سطح گردشگری ورزشي است. اما از سویي ،دولتي 

ای خصوصي های رسانهود شبكهبودن صداوسیما و انحصاری بودن آن، نب

های بویژه در سطح بین المل  مختص رویداد گردشگری در سطح رسانه

رود. است و این ضعف خارجي از جمله مشكالت این حوزه به شمار مي

ای خارجي جبران شود. همچنین به های رسانهتواند به وسیلة شبكهمي

قه مند به سرمایه گ اری های موثر در حوزه گردشگری و یا افراد عالسازمان

های تلویزیوني اختصاصي داده شود، در این حوزه باید اجازة تیسیس شبكه

های تلویزیوني و رادیویي خصوصي زیر نظر دولت و تیسیس شبكه

صداوسیمای ملیمي تواند نه تنها به توسعة و ایجاد ساختار مناس  مدیریتي 

ر نیز کمك خواهد نمود. های کشوکند ، بلكه به توسعة سایر بخشکمك مي

بخش اعظم موفقیت را مدیریت مناس  حاص  از عقد قرارداد با شرکای 

(. داشتن برنامه بازاریابي 2012دهد )دلویت ، تجاری یا حامیان تشكی  مي

جامع و هماهنگي پیگیری مدیریتي نیز بسیار موثر خواهد بود. بازاریابي به 

های غیرتجاری از جمله انعنوان جزئي از صنعت گردشگری برای سازم

 های مردم نهاد، ابزاری برای ارتباط و تعام  با مردم است. سازمان

تتوان بته شتكوفایي    این فرآیند مزایای بي شماری را به همراه دارد از جمله مي

صنعت گردشگری کشور در ستطوح ملتي و بتین المللتي، افتزایش مشتارکت       

بتارات متالي متمرکتز از    مردمي در سطوح مختلتف، کتاهش وابستتگي بته اعت    

سوی دولت، افزایش احداث اماکن گردشگری و بسیاری موارد اثر گ ار این 

ای هتای حرفته  شود. در بسیاری از کشورها، برگزاری لیوچنیني را شام  مي

باعتتو رشتتد و توستتعه اقتصتتادی مطلتتوبي در صتتنعت گردشتتگری  ورزش      

تنگتاتنگي وجتود    گردد. بین این انتواع رقابتت ورزشتي و تجتاری ارتبتاط     مي

گت ارد. بترای تغییتر در ایتن مستیر      داشته و هر یك متقابال  بر دیگری تیثیر مي

ای  ساختار مدیریتي مناس  در زمینته بازاریتابي   همكاری افراد و مدیران حرفه

مرتب  با گردشگي ورزشي نیتاز استت تتا پیچیتدگي حاصت  از تعامت  حجتم        

نمایتد. الهتي در مطالعته ختود،     گردش پولي و شاغالن در ایتن بختش را اداره   

هتتای بازاریتتابي در صتتنعت گردشتتگری ورزشتتي در نشتتان داد کتته بتته فعالیتتت

های وابسته به ورزش بویژه در بحو ساختار مدیریتي بته صتورت بستیار    حوزه

شود. تحقیقات انجام شده در این زمینه بتر ایجتاد ستاختار    سطحي نگریسته مي

مند مورد تاکید قترار گرفتته استت )الهتي     مدیریتي قوی و کمیته بازاریابي توان

هتای ایتن   (. در بخش مربوط به نقاط ضعف گردشتگری ورزشتي یافتته   1395

مطالعه نشان داد که عدم شفاف و در دسترس بودن آمتار متدیریت متالي ایتن     

هتای جمعتي و مطبوعتات بته توستعه      صنعت، ضعف مدیریت در کمك رسانه

و ... بتته ترتیتت  بتته عنتتوان  آن، قواعتتد اداری بوروکراتیتتك جهتتت پتت یرش  

شتوند کته صتنعت گردشتگری ورزشتي در      متغیرهای مهم و اثرگ ار تلقي مي

ایران در متغیرهای یاد شده یا فاقد ساختار متدیریتي مناست  آن استت و یتا از     

 اثربخشي چنداني برخوردار نیست. 

 رآمتد و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبتع اصتلي اشتتغال، د   

دانند. بر همین اساس یكي شد بخش خصوصي و توسعه ساختار زیربنایي مير

رار قت از راهبردهای الزم که امروزه در اغل  کشورهای جهتان متورد استتفاده    

  گرفته است، توسعه و گسترش گردشگری در نواحي محروم و دارای پتانستی 

دارد. باشد که نیاز به برنامته ریتزی و ستاختارمدیریتي مناست      گردشگری مي

هتای شتغلي   رویارویي با مشتك  بیكتاری و ضترورت و فوریتت ایجادفرصتت     

رین جدید از جمله مسائ  و مواردی است که رفته رفته آشكارا هم مشك  آفت 

آن  شود. بنابراین، تردیدی نیست که برای رویارویي باو هم اجتنا  ناپ یر مي

ابي یت مطلو ، بته راه   ای سنجیده و عملي با ایجاد ساختار مدیریتيباید به گونه

هتتای اصتتولي نشستتت و بتته حكتتم عقتت  و تجربتته، یكتتي از اساستتي تتترین راه 

های شغلي جدید از طریق توسعه رویارویي با بیكاری، کمك به ایجاد فرصت

 گردشگری است را با اتخاذ مدیران اثر گ ار تقویت کرد.  

 تشكر و ُدردانی

 

در دانشگاه آزاد اسالمي  ارانيهاجر چنمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری  

تهران مي باشد، بدینوسیله از مسئولین  دانشگاه آزاد  تهران مرکزیواحد 

و تمامي کساني که در انجام این تحقیق همكاری نمودند، نهایت  مرکزی

 تشكر و قدرداني بعم  میآید. 



 
 

 62سال  ويژه نامه،، 6شماره-98اسفند-بهمن دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله م -770

 

 

 

 

 

References 

های برنامه ریزی و مکان یابی بهینه تسهیالت و زیرساخت"(1393)ابراهیم زاده عیسی. حافظ رضازاده معصومه. دارایی مرضیه-1

GIS گردشگری شهری با استفاده از از  ; 35. شماره   12. دوره   1393نشریه:   جغرافیا و توسعه  : تابستان "موردشناسی: شهر سمنان 

  48تا صفحه  33صفحه 

ملی به شهروندی جهانی؛ با نسبت سنجی حقوق شهروندی و گذار از شهروندی "(1395اصغرنیا مرتضی*. بهشتی محمدصادق) -2

  110تا صفحه  89از صفحه  ; 21. شماره   6. دوره   1395نشریه:  اخالق زیستی :   پاییز  "اخالق زیستی

 ، مجله پژوهش"بررسی اثـرات اقتصـادی گردشـگری در جمهوری اسالمی ایران"(، 1379امیریان، سعید و مجید صباغ کرمانی) -3

.   57-83، صص1379، سال16نامه بازرگانی، شماره  

کلی برنامه  هایکلی نظام؛ موردکاوی سیاست هایمنابع قدرت نرم در سیاست "(1395قربی سیدمحمدجواد.جعفری علی اکبر)-4

تا  7صفحه  ; 19. شماره   5دوره   .  1395نشریه: راهبرد اجتماعی فرهنگی شماره: تابستان "ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران

. 44صفحه   

مرزی با استفاده از مدل  هایتوسعه بازارچه هایتحلیل استراتژیك و تدوین استراتژی"(1392کمالیان امین رضا.مرادی سروه)-5

swot   1393 1دوره  مایش ملی شهرهای مرزی و امنیت ،چالشها و رهیافت ها، ")مطالعه موردی بازارچه مرزی استان کرمانشاه 

تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی: مورد "(1396امچی خدیجه*. فرزان فرزام. خدادادی محمدرسول)لطفی ی-6

تا  1از صفحه  ;. شماره   6. دوره   1396 نشریه:   گردشگری و توسعه :   زمستان"مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند

.  18صفحه   

تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار  "(1396مرث*.تقوایی یزدی مریم)،محمدی البرزی اعظم.نیازآذری کیو-7

#( 31)پیاپی  3. شماره   8. دوره   1396نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره: پاییز "شهروندی سازمانی L001 صفحه  ; 

وستایی حوزه روستایی شهرستان مرزی قصر شیرین با گردشگری ر هایبررسی قابلیت "(1391. مرادی خدیجه) 78تا صفحه  55

SWOTاستفاده از مدلهای  و   QSPM همایش ملی شهرهای مرزی دانشگاه اصفهان میرزایی کاالر، اکرم؛ مدنی، سید مهدی؛ همتی  "

ۀ ورزش، شمارة ( عوامل بازدارنده و سوق دهنده گردشگری ورزشی، دوفصل نامۀ مدیریت و توسع1392نژاد و رحمانی نیا، فرهاد) .

.  95 - 85، صص 2پیاپی  1  

8-Brown, K. (2010). “Island tourism marketing music and culture”. International Journal of Culture Tourism and 

Hospitality, 3(1), pp: 25-32.                                                      

9-Dritsakis, N.(2004)Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using 

causality analysis, Tourism Economics, 10(3), p.305–316.                                                                          

10-Eugenio, J., M. Morales, and R. Scarpa (2004), “Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A 

Panel Data Approach”, Natural Resources Management, no. 26,, pp. 1-28                                                    



 
 و  همكارانهاجر چنارانی             موثر بر ساختارمدیریتی درتوسعه گردشگری ورزشی در ایران بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی -771 

 

 11-Jago, L. (2006). The Management of Sport Tourism, in Heather Gibson (Eds), Sport Tourism: Concepts and 

Theories, Routledge Taylor & Francis.                                                  

12-Kazan. H., Hobikoglu, E., Karademir, H., Dalyanci, L., Turguter, Y. (2015). Economic Development of Ski Industry 

in Experimental Innovation: Example of  Palandöken Turkey and Alps Switzerland, Social and Behavioral Sciences, 

195: 487-.294  

13-Mason, C., Gos, L., Moretti, A., (2016). Motivations, perceived risk and behavioral intentions in hard adventure 

tourism. A natural park case study, italian journal of management, 34 (100): 181- 199                     

14-Phillips, J., Brunt, P. (2013). Tourist diff erentiation: Developing a typology for the winter sports market, Tourism, 

61(3): 219 – .342                                                                         

15-Weed M. (2006). Sport Tourism and the Development of Sport Events..ISSN 1652-7224.Page12.                                                          

16-Woo-Sik Choi, D., J. Shonk, D., Bravo, G. (2016). Development of a Conceptual Model in International Sport 

Tourism: Exploring Pre-and Post- Consumption Factors, International Journal of Sport Management Recreation & 

Tourism, 21: 2147.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 62سال  ويژه نامه،، 6شماره-98اسفند-بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -772

 

 

 

 

 

Original Article 

 

 

Sociological study of social barriers affecting managerial structure in sport 

tourism development in Iran 

   

Received:20/11/2019 - Accepted: 4/02/2020 

 

Hajar chenarani 1  

Seyed saeed aghaei 2*  

Bahram ghadimi 3  
 
1 PhD student Department of 

sociology, science and research 

Branch, Islamic Azad University, , 

Iran 
2 Department of sociology, science 

and research Branch, Islamic Azad 

University, Firoozkooh, 

Iran.(Corresponding Author) 

3 Department of sociology, science 

and research Branch, Islamic Azad 

University, Firoozkooh, Iran . 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 Abstract 
Introduction: The aim of this article is to examine the sociological barriers 

affecting the managerial structure of sport tourism development in Iran. 

Sample size to be determined during the research process based on 

theoretical / information saturation attainment 
Methods: A list of interviewees was prepared according to the 

characteristics of the study population and experts. The number of 

interviewees was ten. In the quantitative phase, 237 senior managers in the 

field of sport tourism and in the Ministry of Sport and Youth were selected 

and after the content and formal validity of the questionnaires were 

confirmed and distributed. Factor load indicates the degree of correlation of 

each observer variable (questionnaire question) with the present variable 

(factors). For example, the factor load of the first question in the 

management framework variable is 0.62. In other words, the first question 

explains about 62% of the variance in the performance indicators of the 

management framework. The value of 0.57 is also the error value. The root 

mean square error of estimation error (RMSEA) of this model is 0.073 with 

a RMSEA threshold of 0.08. GFI, AGFI and NFI indices were 0.91, 0.91 

and 0.92, respectively, indicating a good fit. 
Results: The result shows that many countries see this dynamic industry as a 

major source of income, employment and private sector growth and 

infrastructure development by strengthening and establishing a proper 

management structure. Accordingly, one of the necessary strategies used 

today in most countries of the world is the management structure capable of 

developing and expanding tourism in deprived areas with potential tourism. 
Key words: Management Structure, Sport Tourism, Money, Employment  

 

 

                                         

 

 

 

 


