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 چکیده :  

هدف از این پژوهش ،  تحلیل عاملی موانع  در توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران با تاکید برر ااببره هرای     هدف :

 طبیعی ورزشی می باشد. 

برای این منظور، پرسشنامة  محقق ساخته ای تهیة شد که پس از تائید روایری توسرم متصااران مردیریت      روش شناسی :

/. ( بررسی شد .بررای اولویرت بنردی    29)موانع  P ≤./.5ا کرونباخ در سطح معنی داریورزشی و پایایی آن از طریق روش آلف

 والیس تجزیه و تحلیل شدند. –موانع به روش تحلیل عاملی اکتشافی ، آزمون فریدمن  و کروسکال 

 یابیر و بازار غرا  یتبلباالترین میانگین و موانرع .   تیریموانع مربوط به ساختار و مدنتایج نشان داد که  یافته های تحقیق :

در ی بطور قابل تواهی میانگین کمتری از دیدگاه آزمودنی ها در میان موانع به خود اختااص دادنرد .   ورزش یدر گردشگر

بصش موانع گردشگری برای تعیین اولویت بندی از طریق آزمون تحلیل عاملی استفاده شده که نتایج زیر حاصرل شرد م موانرع    

( ، موانرع سیاسری و فرهنگری برا بارعراملی      78.0( ، تبلیغا  و بازاریابی با بار عاملی )78.0با بارعاملی ) مربوط به زیر ساخت ها

( . بنرابراین  در اولویرت بنردی موانرع ، موانرع مربروط بره        78627( و موانع مربوط به سراختار و مردیریت  برا بارعراملی )    .7862)

 ط به ساختار و مدیریت دارای پائین ترین بار عاملی بوده اندزیرساخت ها دارای باالترین بارعاملی و موانع مربو

در بصش موانع مربوط به زیر ساخت ها که باالترین اولویت را از طریق تحلیرل عراملی بره خرود       بحث و  نتیجه گیری :

مهمتررین  « عدم واود امکانا  و تاسیسا  تفریحری ورزشری اسرتاندارد و مطلرو  در منراطق مسرتعد      »اختااص داده است ،  

ارد که خرود  عردم سررمایه گرذاری از موانرع      قسمت این بصش می باشد . این مشکل به طور مستقیم با سرمایه گذاری رابطه د

مهم در گردشگری ورزشی استان است . به ترتیب عدم ارائه امکانا  ، خدما  رفراهی مناسرب بره گردشرگران  ، درع  در      

سیستم حمل و نقل هوایی ، قوانین مصتل  دست و پا گیر در مورد صدور  ویزا ،گمرکا  . همچنین آموزش نیروی انسرانی ،  

یاست های  تبلیغاتی ، افزایش ظرفیت هتل ها ، تجهیز تاسیسا  فرسوده ، تامین سرمایه از مهمترین نیازهای بصرش  مدیریت ،س

 توسعه گردشگری ورزشی استان است .  

 تحلیل عاملی ، توسعه ، گردشگری ورزشی ، مازندران ، موانع . واژگان کلیدی :
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Abstract 

The purpose of this study , factor analysis of obstacles to the development of sports tourism is the 

province with an emphasis on natural attractions and sports. 

Methodology : To this end, questionnaires were prepared after the confirmation of validity by experts 
in sports management And reliability through Cronbach’s alpha at a significance level of  P≥./. 5 ( 

hurdles  ./92 ) Were examined. To prioritize barriers exploratory factor analysis , Friedman test and 

Kruskal –Valys were analyzed . 

The results : The results showed that the barriers and obstacles to the structure and management of the 
highest average . Advertising and marketing Sports tourism is considerably less than the perspective 

of the subjects allocated among the obstacles . The barriers Tourism factor analysis was used to 

determine priorities through the following results were achieved : barriers to the Construction of the 
Baramly ( 0.87 ) , advertising and marketing load factor ( 0.87 ) , political and cultural barriers 

Baramly ( .698 ) and blocks The structure and management Baramly ( .690 ). So prioritize barriers, 

barriers related to infrastructure with the highest Baramly and obstacles related to the structure and 
management has been the lowest load factor.  

Conclusion : The barriers related to infrastructure , the highest priority is allocated through factor 

analysis , “ there is no Features sports and leisure facilities and a good standard in areas prone “ This 

is the most important part. . This problem is directly related to the lack of investment and investment 
barriers in sports tourism province . To the lack of facilities , utilities suitable for tourists , weakness 

in air transport , different rules for issuing cumbersome Visa, Customs. 

The training of human resources , management , politics, advertising , increasing the capacity of 
hotels , Equipped with old facilities , funding of the needs of the development of sports tourism in the 

province. 
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