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 چکیده

ري در هاي گردشگهاي فرهنگی، به جدیدترین فرصتبارزترین نماد ارزش عنوانبههاي ورزشی سنتی جشنواره
ست. لذا شده ا شنواره دهه اخیر تبدیل  شگري ج ضر طراحی الگوي کیفی گرد سنتیهدف از پژوهش حا بر  هاي 

ستمبناي راهبرد گرندد تئوري  ست. جامعه  .ا ست که داراي رویکرد کیفی ا شافی ا ساختار پژوهش از نوع اکت
شامل  سازماننفر  35کیفی تحقیق  صان خبره و فعال  ص سان و متخ شنا شی و هاي ماز کار شگري ورز تولی گرد

خاب شــدند. گیري قضــاوتی انتگیري هدفمند و بر مبناي نمونهســاکنان بومی آگاه جوامع میزبان بودند که با نمونه
ـــاحبات نیمه آوري دادهجمع منظوربه ـــازمانها از مص ـــتفاده گردید. پس از  افتهیس ـــکیل گروه کانونی اس و تش

هاي طبیعی هاي انسانی و پتانسیلدر قالب پتانسیل مؤلفهها، تعداد هشت مقولهبندي کدگذاري اولیه مفاهیم و طبقه
و اظهارات گروه کانونی عامل  شــدهثبتبا توجه به تواتر کدهاي  هاآنورزشــی شــناســایی گردید که از بین  –

شنواره شتن و تبادالت ارزشبرگزاري ج صت به نمایش گذا سنتی و فر  نیترهممهاي فرهنگی جوامع میزبان هاي 
ابزاري براي توســعه گردشــگري،  عنوانبهي محلی اجشــنوارهي پژوهش حاضــر بود. لذا اســتفاده از هاشــاخصــه

هاي رزشبر ا دیتأکبا توجه به الگوي پژوهش حاضـــر، از طریق  توانبنابراین میاســـت؛ رویکردي جدید و کارا 
ابل هاي ورزشی سنتی ققطب برتر جشنواره نوانعبههاي ورزشی سنتی، این اماکن را فرهنگی موجود در جشنواره

 مطرح نمود.
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 مقدمه

هاي ورزشی جوامع، فرصت جدیدي از هاي فرهنگی و جشنوارهدر دهه اخیر، پیوند بین ارزش
هر زمان  کهينحوبهپدیدار کرده است  1هاي سنتیورزشي گردشگرگردشگري را تحت عنوان 

اي طبیعی هجوامع با جذابیت ورسومآدابهاي ورزشی ناشی از بتوان پیوندي منطقی بین فعالیت
توان از مزایاي متعدد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور آورد، می به وجود

. )1393هره برد (حسین پور و ادیال باف،گردشگران جهت توسعه و بهبود سطح زندگی افراد ب
مطرح است،  2این گروه از رویدادهاي ورزشی که تحت عنوان رویدادهاي ورزشی کوچک

علیرغم اینکه در مقایسه با رویدادهاي ورزشی بزرگ، اثرات اقتصادي چشمگیري ندارند، اما به 
ي هنگفت، برگزاري آن براي ااي زیاد و قراردادهاي رسانهدلیل عدم نیاز به جذب منابع بودجه

ترین دلیل براي پرواضح ).2017، 3هینچ( استپذیر جوامع میزبان با سهولت بیشتري امکان
ر افزایش ها دابزار ارتقاء گردشگري، توانایی این جشنواره عنوانبههاي سنتی محبوبیت ورزش

 جهت تبدیل یک مکان ورزشی محلی هاجشنوارهتقاضا براي گردشگري محلی، استفاده از این 
ر برنامه اصلی د هاجشنوارهجایگزینی استراتژیک این  تیدرنهابه برند برتر مقصد گردشگري و 

در ). 1393زاده و همکاران، (تاج استگردشگري محلی جهت گسترش فصلی گردشگري 
رمایه، هاي سروند توسعه مبدل کرده است، جریان گردشگري را به عاملی در عاملی که قتیحق

با عواملی چون افزایش درآمد، سطح رفاه،  منظم و منطقی پوشیفرهنگ و اطالعات در یک هم
از  زمانمه. این صنعت از طریق ترکیب و استفاده و بهبود ارتباطات استسالم اوقات فراغت 

 یهاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و فرهنگمنابع داخلی و خارجی به مزایاي زیادي در زمینه
اهرمی براي توسعه  عنوانبهتواند دست یافته است. بر همین اساس گردشگري ورزشی می

 ).1391د (محمودي یکتا و همکاران، گرداقتصادي و اجتماعی در مناطق لحاظ 
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 و پیشینه پژوهش مسئلهبیان 
توسعه  ابزاري براي عنوانبه سمیاکو تورهاي محلی در کنار توجه به پدیده استفاده از جشنواره

). بدون شک 1393و همکاران، پور نیحسگردشگري، به یک حرکت جهانی تبدیل شده است (
 کهينحوبهدهد مرکزي فرهنگ جوامع را تشکیل می مؤلفههاي ورزشی سنتی، جشنواره

ی هاي ورزشغیرممکن است شناخت کاملی از آداب و سنن یک ملت بدون شناسایی فعالیت
-کننده است که با توجه به جشنوارهمیسر گردد. لذا بسیار جذاب و ترغیب هاآنع حاکم در جوام

ملل پی  ورسومآدابهاي تاریخی، به همبستگی ملی و هاي ورزشی برگرفته از فرهنگ و ارزش
ته اصلی هس عنوانبهالمللی راگبی در نیوزلند، کریکت ، وجود اتحادیه بینمثالعنوانبهبرد. 

کله اصلی و فرهنگ در شا فرهنگ هند و جشنواره بزکشی پاکستان، بیانگر میراث جایگاه ورزش
زدنی شاید هجوم مثال .)2011، ۱گامون و همکارانمناطق است (هاي تاریخی ساکنان این ارزش

 دهشحکر مشاهده تصاوی منظوربهمصر در قرن بیستم  نینشمسلمانگردشگران ورزشی به کشور 
هر، هاي قدیمی شي و کشتی بر روي آثار باستانی و دیوارهسواراسبی، رزنیشمشهاي از رشته

اي سنتی هعنوان پیوند ناگسستنی بین فرهنگ و ورزش، نمود بارز و عینی از گردشگري ورزشبه
-نوارهدر این کشور را به میزبانی جش مسئولهاي که سبب توجه بیشتر سازمان استدر قرن حاضر 

). در این راستا اتحادیه اروپایی 2014(مصطفی محمود،  اي ورزشی محلی معطوف کرده استه
را  ۳هاي جدید گردشگري، مدل لیدربر استفاده از فرصت دیتأک)، نیز با ETC( ۲گردشگري

-راهبردهاي توسعه گردشگري روستایی ارائه داد. در این طرح، فرصت نیترمهمیکی از  عنوانبه

ورزشی  هايهاي حاکم بر جوامع که به شکل فعالیتبر سنت دیتأکهاي جدید گردشگري با 
شود، مورد بازبینی قرار گرفته است تا ضمن افزایش تقاضا در بخش گردشگري، بهبود برگزار می

لذا  ).1393، ادهزتاجوري از منافع اقتصادي گردشگري فراهم گردد (سطح کیفت ساکنین با بهره
عنوان یکی از سه مؤلفه اصلی دستیابی به الگوي پایدار گردشگري سال اخیر فرهنگ بهدر چند 

 ذارانگاستیهاي طبیعی)، در کانون توجه متخصصان و سهاي ورزشی و جاذبه(فرهنگ، جاذبه
اي هحوزه گردشگري ورزشی قرار گرفته است. تا جایی که بسیاري از تحقیقات اخیر بر پتانسیل

1. Gammon et al. 
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موجود در تبدیل کردن مقاصد گردشگري به برندهاي برتر  هاي تاریخیو ریشه فرهنگی

اند داشته دیشوند، تأکهاي ورزشی سنتی، به نمایش گذاشته میگردشگري که به شکل جشنواره
). در 2018، ۱سعیدي و حیدرزاده ؛1396ملک محمدي و غفرانی،  ؛1397قزلسفلو و همکاران،(

)، طی تحقیقی در بررسی پتانسیل ورزش سنتی ولز (گلف) 1820( ۲همین راستا مینولی و همکاران
اي هدر جذب گردشگر اظهار داشتند که ورزش گلف در کشور ولز دربرگیرنده سنن و ریشه

با  الهسهمهیک فرهنگ خاص توانسته است  عنوانبهو تنها به همین دلیل  استتاریخی کهن 
)، نیز با 2018( ۳ا ایجاد نماید. رابرتهمتایی رجذب گردشگران لوکس، دگرگونی اقتصادي بی

 عنوانبه، این تورنمنت را ٤انگلستان در کشورهاي تاریخی جام ویمبلدون اشاره به وجود ریشه
رویدادهاي ورزشی لوکس در بخش گردشگري ورزشی  نیترمعروفو  نیتربزرگیکی از 

، رویکرد ٥رویدادهاي ورزشیهاي تاریخی داند. به اعتقاد وي توسعه و افزایش وجود ریشهمی
 جدیدي است که هسته اصلی تحقیقات گردشگري ورزشی در آینده را تشکیل 

دهد. این موضوع سبب شده است تا در دهه اخیر گردشگري ورزشی به شکل یک بازار می
منبع  عنوانهبالمللی مطرح گردد تا جایی که در بسیاري از کشورها توانمند اقتصادي در سطح بین

گذاري بخش خصوصی و جایگزینی مولد براي سایر صنایع که از زایی، سرمایهاي اشتغالپوی
). از سوي دیگر مطالعه 1396توجیه اقتصادي برخوردار نیستند، مطرح گردد (رحیمی و همکاران، 

یا هاي سنتی در کشورهاي پیشرو از قبیل اسپانیا، پرتقال و ایتالوضعیت صنعت گردشگري ورزش
 ي از منافع متعدد اقتصادي اینبرداربهرهایجاد بستر مطلوب جهت  منظوربهت که آن اس دیمؤ

 ٦با برقراري مدیریت پایین به باال توانیمها، بخش، ضمن حفظ شکل اولیه و اصلی این جشنواره

ي محلی، هاها به کمیتهبرگزاري این جشنواره تیمسئولبا رویکرد بخشی، عالوه بر واگذاري 
 ۸). کنلی2014، ۷هاي متولی امري ضروري است (کنلی و کریستینسازمانهماهنگی بین 

)، در بررسی دالیل موفقیت کشور استرالیا در توسعه بخش گردشگري راگبی، اظهار 2014(

1. Saeedi & Heydarzadeh 
2. Minoli et al. 
3. Robert 
4. Wimbledon Championships 
5. Sport Heritage 
6. Button- Up Management 
7. Kennelly & Kristine 
8. Kennelly 
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-، اتحادیه راگبی استرالیا و آژانس۱هاي ملیداشت که ایجاد اتحاد استراتژیک بین کمیته ورزش

هاي گردشگري فعال در حوزه رویدادهاي ورزشی، از دالیل اصلی رونق گردشگري ورزش 
 منظوربهنیز  متحدهاالتیالذا کشورهایی از قبیل کانادا، پورتوریکو و  .استراگبی در این کشور 

ی دهسازمانهاي ورزشی سنتی، با استفاده حداکثري از مزایاي اقتصادي و فرهنگی جشنواره
-ئتاتحادیه هی سیتأسهاي ورزشی فعال در حوزه گردشگري ورزشی از طریق هیئتهاي برنامه

هاي هاي ورزشی را به هیئت)، برگزاري این بخش از جشنوارهNASC( ۲هاي ورزشی ملی
)، با اشاره بر وجود 1394اند. در ایران نیز شهریاري و همکاران (واگذار کرده ورزشی محلی

 ها شمالیو همچنین برخورداري از مناظر طبیعی در استان هاي ورزشی سنتی متعددجشنواره
 منظورهبهاي دولتی و نهادهاي محلی کشور، به لزوم تشکیل اتحاد استراتژیک ورزش بین سازمان

-سازي جهت توسعه گردشگري ورزشی و تبدیل این منطق به قطب گردشگري ورزشظرفیت

، عالوه بر کشورهاي اروپایی، در حوزه جغرافیایی اما در چند سال اخیر؛ اندداشته دیتأکهاي سنتی 
ه هاي الزم در این صنعت و توجزیرساخت بخش آسیا و خاورمیانه نیز کشورهاي زیادي با توسعه

ناطق، هاي توسعه مهاي ورزشی سنتی در برنامههاي بالقوه موجود در جشنوارهبیشتر به ظرفیت
ریزي جهت ه، کشور ژاپن در برناممثالعنوانبهاند به برندهاي برتر گردشگري مبدل شوند. توانسته

رزمی در  هاي سنتیدستیابی به الگوي پایدار گردشگري ورزشی، وجود انواع متفاوتی از ورزش
هاي طبیعی این منطقه را به همراه جاذبه استهاي ملی (کوئوشو) جزیره اکیناوا که نماد ورزش

زاري سالیانه داند. برگو پتانسیل اصلی جهت دستیابی به الگوي پایدار گردشگري ورزشی میرا د
سنتی هنرهاي رزمی این کشور با نام ووشو، بسترساز حضور و بازدید گردشگران زیادي  جشنواره

 ٤هاي ملی). سازمان بازي۳،2017(هینچ و اجی استالمللی از کشورهاي آسیایی و مرزهاي بین
هاي سنتی در شهر تاریخی کواالالمپور، افق جدیدي لزي نیز با برگزاري جشنواره بازيکشور ما

 کهيونحبهگذاران بخش اقتصادي این کشور گشود. از گردشگري ورزشی را براي سیاست
در حوزه  افتهیتوسعهپیشرو و  کشوري کوچک اما عنوانبهمالزي را  علیرغم منابع طبیعی محدود،

 المللی مطرح نمود و توانستند با میزبانی تعدادي سنتی در سطح ملی و بینهاگردشگري ورزش

1. National Sport Committee 
2. National Association of Sports Commissions 
3. Hinch and Ejay 
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 آمیز براي گردشگران، پیامدهايهاي ورزشی سنتی و ایجاد تجربه موفقیتمتعددي از جشنواره

 جادیااي المللی، ملی و حتی منطقهی را در سطح بینمدتیطوالناقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
سواري و هاي ورزشی سنتی سالیانه اسب). برگزاري جشنواره2015، ۱(جبیل و همکاران کنند

کشتی سنتی در تاجیکستان، ترکمنستان و کشتی سنتی کولشمه در آذربایجان و ترکیه از دیگر 
تعداد زیادي از گردشگران داخلی و خارجی را جهت  سالههمههاي سنتی است که جشنواره

بنابراین ؛ )1392کند (زیتونلی و همکاران، نه مقاصد گردشگري میحضور یا بازدید، روا
توان در مناطقی که اند که از طریق آن میهاي سنتی دو مقوله درهم تنیدهگردشگري و بازي

شوند، تعداد زیادي از ورزش و رویدادهاي ورزشی بخشی از فرهنگ آن منطقه محسوب می
ئق مشابه فرهنگی و ورزشی هستند را جلب نمود گردشگران داخلی و خارجی را که داراي عال

ملک  ؛1395ضیایی و همکاران، ؛1393حسین پور و همکاران، ؛1393ي و همکاران،آبادیعل(
که احیاء و  اندداشته دیتأک). در کشور ایران نیز، تحقیقات متعددي بر این قضیه 1396محمدي، 

کارا در راستاي توسعه گردشگري  هاي بومی و سنتی، استراتژيهاي ورزشترویج جشنواره
)، در خصوص بررسی و تدوین 1394) و شهریاري (1394نژاد (. در تحقیقات همتیاستورزشی 

-استراتژي گردشگري ورزشی استان گیالن، وجود انواع جشنواره سنتی از قبیل کشتی سنتی گیله

توجه  دیمؤی، یعی کشتی سنتگود طب عنوانبهمردي با استفاده از منطقه زیبا و کوهستانی جواهرده 
)، ضمن اشاره به نقش 1393و رضوي ( )1395. ذبیحی (استبر این حوزه توانمند  دیتأکو 

عنوان صنعتی جایگزین براي سایر صنایع پیرو غیراقتصادي کشور، موقعیت گردشگري ورزشی به
ند که دانوموزه میي دریا و کوهستان، همانند نوعی اکجوارهمجغرافیایی ویژه استان را به دلیل 

در گود طبیعی آالشت  جشنواره کشتی سنتی لوچو برگزاري رویدادهاي ورزشی ساحلی و
. ستادر راستاي توسعه گردشگري ورزشی  لیپر پتانسرویدادهاي ورزشی  نیترمهماز  سوادکوه
هاي ورزشی سنتی ) نیز در نتایج تحقیقات خود وجود جشنواره1392) و زیتونلی (1397قزلسفلو (

هاي اصلی گردشگري ورزشی استان سواري را از ظرفیتی اسبالمللنیبمتعدد و دو پیست 
اي هرسد که ظرفیتی مشابه و پنهان در گردشگري ورزش. لذا به نظر میشمارندیبرمگلستان 

ر ن دالمللی اسب ترکمگلستان وجود دارد. برگزاري جشنواره بین استان ژهیوبهسنتی ایران و 

1. Jabil et al. 
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با حضور تعداد زیادي از کشورهاي فعال در صنعت  هرسالمنطقه صوفیان کالله که اردیبهشت 
اسب از قبیل ترکمنستان، آذربایجان، عربستان، پاکستان و حتی حضور گردشگرانی از کشورهاي 

باشند، اروپایی از قبیل آلمان که داراي مشترکات فرهنگی و تاریخی با ساکنان این منطقه می
وجود دو  و صحراترکمننواره کبدي سرخنکالته، کشتی سنتی آلیش و گورش در منطقه جش

ادعا  ، همگی شواهدي بر اینبندر ترکمنو  گنبدکاووسی دواناسبالمللی کورس پیست بین
چارچوبی عملکردي جهت شناساندن  عنوانبهاست. لذا تدوین یک برنامه جامع و منسجم 

 نیترمهمگذاران این حوزه، از ها و سیاستموجود براي سازمان هايهاي بالقوه و فرصتظرفیت
که در تحقیق حاضر سعی شده است با تکیه به نقاط قوت  استي موجود در این بخش خألها

ري هاي واقعی موجود در توسعه گردشگتحقیقات کیفی، ضمن تدوین الگویی مبتنی بر چالش
ي موجود در این حوزه را جهت اي ویژههبرداري از ظرفیتهاي سنتی، بستر بهرهورزش

ي متولی و نهادها گذاراناستیسهاي سنتی را براي به قطب برتر گردشگري ورزش شدنلیتبد
 صنعت گردشگري ورزشی فراهم نمود.

 

 شناسی تحقیقروش

-کیفی پیاده صورتبه) که 1387فرد، (دانایی است 1تحلیلی –توصیفی  تحقیقات حاضر از نوع

است. استراتژي فاز کیفی پژوهش حاضر بر مبناي راهبرد گرندد تئوري گلیزر و سازي شده 
ل بر مبناي مفاهیم اصلی حاص (نظریه داده بنیاد) عملیاتی گردید. در این روش نظریه ۲اشتراوس

 ،(واحدهاي بنیادي تحلیل) بر سه عنصر: مفاهیم راهبرداین . گیردشکل می ي پژوهشهااز داده
فرد (دانایی استوار است (بیانگر رابطه بین مقوله و مفاهیم) هاو قضیهبندي مفاهیم) (طبقه هامقوله

نسبت  هاداده لیوتحلهیتجزي و آورجمعزمان با هم طوربه. در این روش محقق )1387و مظفري،
-نماید. سپس از طریق کدگذاري و طبقهاقدام می هامؤلفهبه تحلیل اطالعات و درك رابطه بین 

، در راستاي هامؤلفهدادها، ضمن ایجاد یک چهارچوب تفهیمی در خصوص رابطه بین بندي 
گیري ). با روش نمونه2015رود (استراوس و کوربین، تدوین مدل کیفی پژوهش پیش می

نفر از افراد  35هدفمند و قضاوتی با استفاده از مصاحبات نیمه سازمان یافته و منعطف با تعداد 

1. Survey - Descriptive 
2. Grounded Theory of Glaser and Strauss 
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n( و جوانانن و مدیران صفی و ستادي فعال ادارات ورزش خبره شامل کارشناسا = 10،( 

ی هاي ورزشی بومی و سنتدر جشنواره مسئولسازمان گردشگري و میراث فرهنگی  کارشناسان

)n = nهاي گردشگري فعال ()، مدیران باسابقه و درگیر آژانس5 = )، ساکنان بومی آگاه 5

nداشتند (ها همکاري که در جریان برگزاري جشنواره = ) و همچنین اساتید فعال 10
 -که از سابقه چاپ مقاالت علمی ستیزطیمحگردشگري ورزشی، مدیریت جهانگردي و 

n( یورزشپژوهشی در خصوص زمینه گردشگري  = تا دستیابی به یک  ) برخوردار بودند5
راج کد یا خاشباع نظري (کفایت نظري) پیش رفت. اشباع در راهبرد داده بنیاد به معناي عدم است

تکراري بود و  آمدهدستبهاطالعات  26مفهوم جدید است. در پژوهش حاضر پس از مصاحبه 
مقوله و کد جدید مورد مطالعه قرار داد، یافت نشد، اما  عنوانبههیچ داده جدیدي که بتوان آن را 

 سؤاالتاي ) پیش رفت. محوره35(تا مصاحبه  شدهییشناساجهت اطمینان، مصاحبه تا کلیه افراد 
 ، ذکر شده است.1به روش مصاحبه در جدول شماره  شدهمطرح

 مصاحبه در روش کیفی سؤاالت. محورهاي اصلی 1جدول 
 لزوم برخورداري از رویکرد جامع در حوزه گردشگري سنتی و طبیعت مدار در نوار ساحلی شمال کشور 1
 انورزشی است سمیاکو توري گذاراستیسي سازمانی و برخورداري از یک رویکرد و نگاه سیستمی در خألهاوجود  2
 وپرورشآموزشضرورت وجود یک نظام گردشگري ورزشی سنتی در دو بخش وزارت علوم و  3
 فرهنگی اول تا سوم از سوي دولت –هاي توسعه اقتصادي جایگاه گردشگري ورزشی سنتی در برنامه 3
 ي ورزشی سنتیگردشگرگذار در گیرنده و سیاستمیتصم ي متولی،هاسازمانها و لزوم هماهنگی بین نهاده 4
 ایداري ورزشی پگردشگر جادیاي تاریخی منطقه در توسعه و هاشهیري سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هامؤلفه ریتأث 5
 ي موجود در این بخشخألها نیتأمهاي خدماتی استان و ي موجود در زیرساختخألهاپتانسیل و  6
 ي دولتی متولی گردشگريهاسازمانگذاري بخش خصوصی و لزوم هماهنگی بین سرمایه 7
 هاي سنتی و طبیعت مداردر حوزه گردشگري ورزش کارآمدنیروي انسانی متخصص و  نیتأموجود و  8
 در حوزه گردشگري ورزشی سنتی مسئولي دولتی و غیردولتی هاسازمانتشکیل اتحاد استراتژیک بین  9

10 
11 

 مرز آبی مشترك با کشورهاي حاشیه دریاچه خزر)کشور (لزوم توجه به موقعیت جغرافیایی خاص شمال 
 شبکه گردشگري سیتأسی بهینه از طریق تبلیغات و رساناطالعها در نقش رسانه

 ممیزي پژوهش
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اي هتحقیق کیفی توافق بر روي مالكهاي پیش روي پژوهشگران در دغدغه نیترمهمیکی از 
. ستاها و اطمینان از روایی و پایایی مطلوب فاز کیفی پژوهش جهت داوري مقوله موردتوافق

از  ها، فنون و رویکرد استفاده شدهرود که آیا روشروایی در پژوهش کیفی به این معنا بکار می
اما پایایی امکان است؛ برخوردار  توانایی الزم جهت سنجش آن چیزي که محقق به دنبال است،

 شودیمشرایط متفاوت با استفاده از پژوهشگران مختلف توصیف  دردستیابی به نتایج یکسان 
معیاري براي  منزلهبهو یا قابلیت اعتماد را  ۱)، واژه موثق بودن1389). هومن (1389(هومن، 

 نصرچهارعاین مفهوم از  که کیفی مورد استفاده قرار دادند، قاتیتحقو روایی در  ۲جایگزینی اعتبار
تشکیل شده است. در پژوهش حاضر جهت  ٤دیتائ، قابلیت اتکا و قابلیت ۳قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال

اطمینان از قابلیت اعتماد کدهاي محوري با استفاده از دو روش پایایی کدگذار به شکل انتخاب چهار 
از طریق  ٥دو کدگذار) و همچنین پایایی بین 2روز) (جدول  30مانی مشخص (مصاحبه در فاصله ز

آمد که حاکی از پایایی مطلوب  به دست) %85ارزیاب ثانوي، درصد توافق بین دو کدگذاري (
پذیري ). جهت اطمینان از اعتمادپذیري، انتقال3اطالعات مستخرج از فاز کیفی پژوهش بود (جدول 

یفی پژوهش، کلیه مراحل روش اجراي فاز کیفی، بر اساس رویکرد داده بنیاد و تاییدپذیري مرحله ک
 ریزي و اجرا گردید.با حساسیت و دقت ویژه پی

 . محاسبه پایایی فاز کیفی پژوهش به روش کدگذاري مجدد2 جدول
 پایایی باز آزمون تعداد کل کدها کدهاي مخالف کدهاي موافق شماره مصاحبه

3P 12 5 29 82% 

6P 9 6 25 72% 

11P 8 5 21 76% 

15P 7 2 18 77% 
 %77 93 18 36کل                        

  

1. Trustworthiness 
2. Credibility 
3. Transferability 
4. Confirmability 
5. Intercoder reliability (ICR) 
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 . محاسبه پایایی به روش دو کدگذار3جدول 

-تعداد عدم توافق اهتوافقتعداد  عنوان مصاحبه
 ها

 پایایی باز آزمون تعداد کل کدها

 1P  53 26 124 85% 

2P 31 16 72 86% 
 %85 196 42 84          کل            

 
ونی بر الگوي کیفی پژوهش، دو گروه کان رگذاریتأثي هامؤلفهشناسایی تمام  منظوربههمچنین 

هاي ورزشی فعال در برگزاري از کارشناسان هیئت باتجربهآگاه و  نظرانصاحبمتشکل از 
اسان کارشن هاي ورزشی سنتی، ساکنان بومی و فعال، اساتید گردشگري ورزشی وجشنواره

هدفمند و  صورتبه، در قالب بحث آزاد و گروهی 15و  10هاي ها، پس از مصاحبهرسانه
از سوي محقق همه زوایاي پنهان پژوهش را  سؤالتشکیل گردید و سعی شد با طرح  شدهتیهدا

راحل ر میی مستخرج از گروه کانونی که دهامؤلفهنیز پوشش داد. تا از این طریق بتوان با شناسایی 
 ریزي نمود.تري را در مراحل بعدي طرحمصاحبه قید نشده بود، مصاحبه دقیق

 

 نتایج تحقیق
ش مرحله در رو نیترمهمراهبرد داده بنیادگلیزر انجام گردید.  بر اساسمبناي پژوهش حاضر 

ی و ي اصلهامؤلفهاز مصاحبه، شناسایی  آمدهدستبههاي داده لیوتحلهیتجزگرندد تئوري، 
یري تئوري گو استخراج و شکل هامؤلفهتعیین ارتباط بین  تیدرنهاو  هاآنبندي ی، اولویتفرع

هاي ). لذا در مرحله فرایند تحلیل نظریه، داده1387، فردییدانا( استاز مصاحبات انجام شده 
هاي مصاحبه و (تحلیل نکات کلیدي داده ۱اي و متنی در سه مرحله کدگذاري بازمصاحبه

(شناسایی کدها در قالب  ۲ي فرعی و اصلی مصاحبه)، کدگذاري محوريهامؤلفهشناسایی 
 وي اصلی و فرعی هامؤلفه(تعیین ارتباط بین  ۳و مفاهیم مشترك) و کدگذاري انتخابی هامؤلفه

با ها ). کدبندي اولیه داده2015(استراوس و کوربین،  انجام گردید مدل کیفی پژوهش) نیتدو

1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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سطر،  کدگذاري سطر به صورتبهو یادداشت شده  شدهضبطهاي مطالعه و بررسی دقیق مصاحبه
 عنوانبهها انجام گردید. در این مرحله مفاهیم عبارت به عبارت یا پاراگراف به پاراگراف داده

از ي بو کدگذارگیرند. رئوس مراحل اجراي محورهاي اصلی مصاحبه واحدهاي تحلیل قرار می
 گزارش شده است. 4در جدول شماره  هاهداد

 ها. کدگذاري باز داده4جدول 
 کد آغازي محتواي مصاحبه عالمت

1 EST  هاي فرهنگی.توجه به ارزش هاجشنوارهي فرهنگی غنی در هاارزشو  هاشهیروجود 
3 EST .دیگر هاي فرهنگی کارا از جذب ارزش میزبانی رویدادهاي ورزشی و فرصت تبادالت فرهنگی

 فرهنگ

6 EST  به  لیو تبدانتقال فرهنگ گردشگر پذیر جامعه میزبان
 برند برتر.

 انعکاس مقاصد برتر گردشگري

8 EST به مقاصد گردشگري برتر شدنلیتبد یهاي سنتتوجه به اشتراکات فرهنگی موجود در ورزش 

11 
EST 

ي متولی گردشگري هاسازمانبرقراري هماهنگی بین 
 ورزشی.

 وجود متولی مشخص در این حوزهنقش 

14 
EST 

هاي توسط آژانس شدهارائهتوجه و کنترل خدمات 
 گردشگري.

 ایجاد هماهنگی با تورهاي گردشگري

15 
EST 

 نقش تخصیص منابع ارزي و ریالی کافی ي کالن دولت.هابرنامهمیزان بودجه تخصیصی در 

17 
EST 

 گذاري خصوصیسرمایه نقش این حوزه. تمایل بخش خصوص به فعالیت در

18 
EST 

 گذارقانوننقش دولت و جوامع  هاي تشویقی از سوي دولت.تدوین سیاست

20 
EST 

 فعال کردن ساکنان آگاه و مشتاق تشکیل تعاونی و نهادهاي محلی.

29 
EST 

 نقش تشکیل اتحاد استراتژیک ایجاد اتحادیه و یک کمسیون بین سه استان شمالی کشور

32 
EST 

ي هاجشنوارهایجاد نظام مدیریت مقصد در بخش 
 ورزشی

 معرفی مقاصد گردشگري ورزشی

36 
EST 

 نقش موانع سازمانی ي ورزشی و گردشگريهاسازمانلزوم هماهنگی بین 

 ي متولی ورزشهاسازمانهماهنگی با  یالمللنیبي ورزشی در سطح هاجشنوارهمیزبانی  37
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EST 

38 
EST 

 مدتیطوالن اندازچشمداشتن  گردشگري ورزشی طبیعیشناسایی مقاصد 

44 
EST 

ی در راستاي حفظ ردولتیغي هاسازمانفعال بودن 
 منطقه ستمیاکوس

 در این صنعت NGOsنقش 

48 
EST 

ي هاتیفعالي طبیعت جهت ایجاد هالیپتانساستفاده از 
 ي و ...سواردوچرخه، دریپاراگالورزشی از قبیل 

هاي پتانسیل لزوم توجه بیشتر به
 گراعتیطبي سنتی هاورزش

50 
EST 

توسعه و ترمیم اماکن جغرافیایی فعالیت  از اماکن ورزشی طبیعی ورزشی هایبازرسانجام 
 پذیر

52 
EST 

 ي جغرافیایی طبیعیهاتیظرفنقش  ي ورزشیوربهرهي مستعد جهت هانیزمتغییر کاربري 

53 
EST 

ي ورزشی طبیعت هاجشنوارهبا  هاخانوادهمیزان آشنایی 
 مدار

هاي تسهیل سازي در مشارکت فعالیت
 ورزشی

54 
EST 

 در ورزشي ورزشی متولی هائتیهمیزان فعال بودن 
 سنتی

 ي موجودهالیپتانسبالفعل شدن 

55 
EST 

در  گراعتیطبهاي ورزشی برگزاري رسمی جشنواره
 طول سال

 برخورداري از محیط ورزشی طبیعی پویا

56 
EST 

ي هاارزشاز  گرفتهنشئتي ورزشی هارشتهلزوم توجه به 
 تاریخی از قبیل اسب

 سواري، کشتی لوچو، گوروش، کبدي و ... 

 ي ورزشی سنتیهاجشنوارهنقش 

57 
EST 

هاي ورزشی مرتبط با صحرا و بیابان، وجود ظرفیت
 در منطقه جنگل و کوه، دریا و ساحل

در  گراعتیطبهاي ورزشی نقش جاذبه
 توسعه گردشگري ورزش سنتی
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اي در مرحله کدگذاري محوري پس از مقایسه دقیق کدها، موارد مشابه و مشترك در قالب مقوله
مفاهیم) به تعداد مشخص و محدودي  -ها (کدها شوند و حجم زیادي از دادهبندي میواحد طبقه

در  رگذاریتأث). لذا پس از شناسایی عوامل اصلی 1389یابد (هومن،هاي عمده تقلیل میاز مقوله
هاي سنتی، کدهاي باز مرحله اول بررسی شده و با توجه به مشابهت توسعه اکوتوریسم ورزش

را  یی را که باید به آن بپردازیمهامؤلفهي مجزا قرا گرفتند. این کار تعداد هاگروهموضوعی در 
)؛ 1387فرد،گویند (داناییي این مفاهیم را مقوله پردازي میدبنطبقه. روند دهدیمکاهش 

مفاهیم) به تعداد مشخص و محدودي  -ها (کدها بنابراین در پایان این مرحله از پژوهش، انبوه داده
 ).5(جدول  یابدهاي عمده کاهش میاز مقوله

 

 هادادهي محوري کدگذار .5جدول 
 کد محوري کد متمرکز کد اولیه عالمت

1 EST ي فرهنگیهايتوانمند هاي فرهنگیتوجه به ارزش 

ی  
نگ

ره
ف

- 
عی

تما
اج

 

2 EST ي تاریخیهاارزش هاي تاریخینقش جاذبه 
3 EST تبادالت فرهنگی هاي فرهنگی کارا از دیگر فرهنگجذب ارزش 
6 EST  مقاصد اجتماعی برتر یالمللنیببازتاب مقاصد برتر گردشگري در سطح 
8 EST مقاصد اجتماعی برتر المللی گردشگريبه مقاصد بین شدنلیتبد 
9 EST کارکردهاي اجتماعی نقش پیشگیري از تغییرات اجتماعی 

10 EST پیامد اجتماعی توسعه تسهیالت رفاهی 
11 EST هماهنگی سازمانی وجود متولی مشخص در این حوزه 

 
ی 

یاس
س

– 
نی

انو
ق

 
نی

زما
سا

 

   

14 EST  يزیربرنامه هماهنگی با تورهاي گردشگريایجاد 
15 EST هابرنامهقوانین و  نقش تخصیص منابع ارزي و ریالی کافی 
17 EST يزیربرنامهقوانین و  گذاري خصوصینقش سرمایه 
18 EST  ي گردشگريهااستیس گذارقانوننقش دولت و جوامع 
34 EST يزیربرنامه ورزشیي هاسازمانهاي منسجم بین وجود برنامه 
21 EST پیامد اقتصادي رونق اقتصادي جوامع میزبان 

 
دي

صا
اقت

 

22 EST درآمدزایی يگذارهیسرمایی بدون درآمدزا 
23 EST بهبود اقتصاد منطقه کیفیت اقتصادي زندگی مناطق 
24 EST  يز  ونقلحملناوگان  ونقلحملنقش سیستم   
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25 EST  خدمات اقامتی اسکان بهینهتسهیل 
27 EST غذاهاي سالم نقش فرهنگ تغذیه جوامع میزبان 
28 EST  خدمات بانکی و تجارت دادوستد درتسهیل 
32 EST زیرساخت تبلیغاتی معرفی مقاصد گردشگري ورزشی 
40 EST  اقلیم و طبیعت استطبیعت از عوامل اصلی جذب گردشگر 

 
یزطیمح

ت
س

 

41 EST  اقلیم شرایط اقلیم آسایشنقش 
42 EST اقلیم نقش کیفیت اقلیم 
43 EST اقلیم نقش برخورداري از محیط طبیعی بکر و زیبا 
48 EST اقلیم اگرعتیطبي هاورزشهاي لزوم توجه به پتانسیل 

 
45 EST  شگر گردنقش تردد در کیفیت اکولوژیکی مناطق

 ریپذ
 کیفیت اکولوژیک

 
تم

سیس
کو

ت ا
یفی

ک
 

46 EST  کیفیت اکولوژیک وهواآبلزوم توجه به کیفیت 

47 EST  کیفیت اکولوژیک ي دریا، ساحل و ماسههاتیفعالتوجه به 

49 EST ي اکولوژیکیهااستیس تعبیه سیستم دفع پسماند در محیط 

ی  
مش

ی 
خط

یز
ت

س
 یطیمح

50 EST اکولوژیکیقوانین  نقش توسعه و ترمیم اماکن جغرافیایی فعالیت پذیر 
51 EST  ي از طبیعتبرداربهره توجه به ارزش منابع انرژي موجود در اکولوژیک 
52 EST پتانسیل جغرافیایی هاي جغرافیایی طبیعی موجود در منطقهنقش ظرفیت 

 
53 EST  ي ورزشی طبیعیهاجاذبه ي ورزشی سبزهاوالیفستبرگزاري 

 
ذبه

جا
ها

دار
ت م

بیع
ی ط

زش
ور

ي 
 

56 EST  ي سنتیهاورزشتوجه به  ي ورزشی سنتیهاجشنوارهنقش 
57 EST هاي ورزشی طبیعت در توسعه نقش جاذبه

 اکوتوریسم ورزشی
 ي ورزشی طبیعیهاجاذبه

58 EST هاي ورزشی در توسعه اکوتوریسم نقش جاذبه
 ورزشی

 ي ورزشی طبیعیهاجاذبه

59 EST  ي ورزشی هاجشنوارهکمیت و کیفیت برگزاري
 سنتی 

 ي ورزشی سنتیهاجاذبه
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وري) و ي محکدگذارها بر اساس نتایج دو مرحله قبل (کدگذاري باز و کدگذاري انتخابی داده
به دیگر  دمننظام صورتبهي صورت گرفت. در این مرحله طبقه اصلی را پردازهینظرمرحله اصلی 

رد، فشود (داناییمی ارائهچوب تئوري در قالب چار هاآنها مرتبط ساخته و روابط بین طبقه
در دو  آمدهدستبهي اصلی، تمامی کدهاي هامؤلفه). در پژوهش حاضر، پس از مقایسه 1387
). همچنین 6ورزشی قرار گرفتند. (جدول  –ي طبیعی هايتوانمندي انسانی و هايتوانمندگروه 
) به فرایند کدگذاري نهایی ESTاز برگزاري کانونی به شکل کدهاي ( شدهییشناساي هامؤلفه

فاهیم، نتایج و رابطه بین م نییاز تعها، پس منظور اطمینان از صحت کدگذارياضافه گردید. به
ها، نسخه نهایی مرحله کیفی پژوهش به اعضاي حاضر در جامعه آماري ارسال و ها و قضیهمقوله

 پیشنهادهاي نهایی متخصصان اعمال گردید.
 هادادهنتخابی . کدگذاري ا6جدول 
 کد انتخابی کد محوري عالمت

 EST  2و EST  3و EST 4و EST  5وEST  6و EST  7و EST و 
EST 9و EST 10و EST  35و EST 

فرهنگی 
 اجتماعی

مند
وان

ت
هاي

نی
سا

ي ان
- 

نی
زما

سا
 

EST 12و EST  13و EST 14و EST  15وEST  16و EST و 
EST 18وEST 19و EST 20و EST  33و EST  34وEST و 

EST 37وEST 38و EST 

 
 قانونی سیاسی

EST 22وEST 23و EST اقتصادي 
EST 25و EST  26و EST 27و EST  28وEST  29و EST و 

EST 31وEST 32و EST 39و EST  40و EST  41وEST 
 

 هارساختیز
EST  41و EST 42و EST  43وEST  48و EST ستیزطیمح 

دي
نمن

توا
تی

 سن
شی

رز
ي و

ها
- 

عی
طبی

 

45 EST  46و EST 47و EST  کیفیت
 اکوسیستم

EST 50و EST  51و EST 52و EST  44وEST خطی مشی 
EST  54و EST  55و EST 56و EST  57وEST  58و EST و 

EST 60و EST 
ي هاجاذبه

ورزشی سنتی 
 طبیعت مدار
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ی، از مصاحبه و گروه کانون آمدهدستبههاي درنهایت با توجه به مرحله کدگذاري انتخابی داده

بر اساس اظهارات اکثر کارشناسان حاضر در  کهییازآنجااما ؛ شناسایی گردید مؤلفههشت  تعداد
 هاي طبیعی واز جلسه گروه کانونی، وجود جاذبه شدهثبتهاي مصاحبه و همچنین یادداشت

ي ورزشی وسعه گردشگردر ت رگذاریتأثعاملی  عنوانبههمچنین استفاده از مناطق طبیعی بکر، 
اي هو توجه قرار گرفته است. مفاهیم مشترك مرتبط به جاذبه دیتأککشورهاي پیشرو مورد 

و همچنین رویدادهاي ورزشی سنتی طبیعت  ستیزطیمحطبیعی، رویدادهاي ورزشی دوستدار 
هاي سنتی طبیعت مدار تدوین گردید. هاي ورزشمدار در قالب کدي مجزا با نام توانمندي

 ، ترسیم گردید.1شکل  صورتبه هامؤلفهدرنهایت الگوي نهایی پژوهش و روابط بین 
 

 ي مدل کیفی نهایی پژوهشهامؤلفه. رابطه بین 1شکل

 بحث و بررسی

ه یک ابزاري براي توسعه گردشگري، ب عنوانبهي محلی هاجشنوارهاز اوایل قرن بیستم استفاده از 
قرار تقاضا براي گردشگري محلی، سبب است شیافزا برحرکت جهانی تبدیل شده است که عالوه 

). لذا در پژوهش 2015، ۱شود (یولنا و پاونهاي اصلی گردشگري محلی میها در برنامهجشنواره

1. Iolena and Paven 
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فعال در حوزه گردشگري و خبرگان  نظرانصاحبحاضر با استفاده از روش کیفی، تجارب 
ورزشی از قبیل اساتید دانشگاهی فعال در زمینه گردشگري ورزشی، اساتید حوزه مدیریت 

ران ي ورزشی، مدیهائتیه، مدیران ستادي، صفی و روساي ستیزطیمحي و هتلدارگردشگري، 
ل در ای، کارشناسان، راهنمایان فعدستعیصناو کارشناسان ادارات گردشگري، میراث فرهنگی و 

ي از وربهره منظوربهدر جوامع میزبان  نظرصاحبهاي گردشگري و ساکنان بومی آگاه و آژانس
هاي سنتی طبیعت مدار در قالب الگوي گردشگري هاي موجود در گردشگري ورزشپتانسیل

 -رهنگی هاي فهاي پژوهش حاضر ویژگیورزشی پایدار مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق با یافته
ري گیدر شکل مؤثرهاي گردشگري، از عوامل یکی از جاذبه عنوانبهاعی جوامع میزبان اجتم

)، ضیائی 1396محمدي (هاي سنتی بود که با تحقیقات ملکي ورزشگردشگر داریپاالگوي 
 قتیدر حقخوانی داشت. ) هم2018( ۱)، سعیدي و حیدرزاده1393ترکمانی ()، محمدي1395(

ود شورزشی در هر منطقه بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب میهاي شکل و نوع فعالیت
هاي اجتماعی جامعه میزبان دهنده هویت فرهنگی و ارزشکه این عوامل در کنار یکدیگر شکل

بر وجود رابطه منطقی بین  دیتأک)، با 1393( پور نیحسهاي پژوهش حاضر، . در تبیین یافتهاست
ی که ریشه در سبک زندگی جوامع کهن دارد، حوزه جدیدي ي بومی و سنتهايبازاین مواریث و 

اي ههاي بالقوه جشنوارهپتانسیل عنوانبه شهر رااز گردشگري در مناطق روستایی و حاشیه 
در کشورهاي پیشرو در صنعت  شدهانجامورزشی سنتی معرفی کرد. لذا مرور تحقیقات 

 ؤلفهمهاي سنتی، سه ی و جشنوارههاي طبیعآن است که مثلث فرهنگ، جاذبه دیمؤگردشگري 
 ۲جووانا مثالعنوانبه). 1397(قزلسفلو و همکاران،  باشندیمدستیابی به گردشگري پایدار 

مار در شدلیل رونق حضور گردشگران بی نیترمهم)، در تحقیقی مشابه اظهار داشت که 2014(
، برگزاري رویدادهاي ۳ساحلی شیانتی -روستایی منطقه ژهیوبهایتالیا و  کشورمناطق حاشیه 

)، نیز با معرفی کشور مالزي 2015( ٤کاو. کوناستورزشی محلی مطابق با فرهنگ این منطقه 
اي هدرآمدزاترین کشور فعال در حوزه گردشگري ورزشی، گزارش کرد که تالش عنوانبه

هاي سنتی در سال اخیر، ها و جشن، سنتورسومآداب در خصوص حفظ و ترویج شدهانجام

1. Saeedi and Heidarzadeh 
2. Giovanna 
3. Chianti 
4. Kunkaew 
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د مقص نیترمهمهاي محلی جذب نموده و به اولین و هاي جشنوارهنفر گردشگر در حوزه 55/784

بیعی و هاي سنتی و طگردشگري در آسیاي شرقی تبدیل شده است. حفظ ساختار قدیمی پارك
فاده از این تترکیب معماري جدید با ساختار اماکن قدیمی که بیانگر تمدن کهن بوده است و اس

هاي سالیانه سبب جذب هزاران گردشگر در سال هاي بومی و جشنوارهمناطق براي برگزاري بازي
-اظهارات کارشناسان حاضر در مصاحبه نیز، ترسیم و به نمایش گذاشتن ارزش بر اساسشود. می

ژي است، به استرات ۱هاي فرهنگی جوامع عالوه بر اینکه بسترساز حضور گردشگر خانوادگی
کارا براي جذب گردشگران فرهنگی و تاریخی به حوزه گردشگري ورزشی است. در همین 

ر بخش د خصوص یکی از کارشناسان حوزه اسب که سابقه شرکت در چند جشنواره سنتی اسب
بر فرهنگ ترکمن و استان گلستان، معتقد بود که با  دیتأکآسیا و اروپا را داشت، ضمن 

از قبیل اسپانیا و آلمان که در حاشیه برگزاري مسابقات تجربه استفاده الگوبرداري از کشورهایی 
د نمود. هاي کارا را ایجاتوان بستر انتقال فرهنگنمایند، میاز اسب را براي گردشگران فراهم می

هاي هاي فرهنگی استانفرهنگی و تالش در به ثبت رساندن ارزش زنیرابه اعتقاد وي تعیین 
یر هاي ورزشی به تصوهاي فرهنگی که در غالب فعالیتارزش ژهیوبهی، المللنیبشمالی در سطح 

آن  تبعبهمللی و البسزایی در انتقال مشابهات فرهنگی در سطح ملی و بین ریتأثشوند، کشیده می
به  گردد. همچنین وي با اشارهجذب تعداد زیادي گردشگر با عالئق و مشابهات فرهنگی مهیا می

گذاران بخش مشترك با کشورهاي حاشیه دریاي خزر و دعوت از سیاستوجود مرز آبی 
ان و از قبیل ترکمنستان، تاجیکست ورزشی -گردشگري کشورهاي داراي مشترکات فرهنگی 

اي سنتی هآذربایجان و آستارا خان را راهبردي استراتژیک در زمینه توسعه گردشگري جشنواره
 هايباید در جاذبه عمدتاًدشگري در هر منطقه را گیري صنعت گرشکل اساساًداند. لذا می

 فرهنگی و طبیعی آن جستجو کرد.
س اسناد هاي سنتی بود که بر اسابر گردشگري ورزش مؤثرسیاسی و قانونی از دیگر عوامل  مؤلفه

عضل م نیترمهم عنوانبهحاضر در گروه کانونی  متخصصانموجود از بخش مصاحبه و اظهارات 
که در تحقیقات زیادي به آن پرداخته شده است.  استگردشگري کشور مطرح  و دغدغه توسعه

ي گیرد که گردشگرنشأت می ازآنجامشکل در توسعه گردشگري ورزشی کشور  نیترمهم

1. Family tourism 
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 صورتبهو ورزش است که هر حوزه  مجزاي گردشگري کامالًاي از دو حوزه ورزشی آمیخته
کامل  تیمسئولاز این دو حوزه  کیچیهاست که  شود و این به معناي آنجداگانه مدیریت می

هاي گردشگري ورزشی، برداري از فرصتندارند. لذا جهت بهره بر عهدهگردشگري ورزشی را 
تشکیل کارگروه متشکل از کارشناسان هر دو حوزه و ایجاد ارتباط نزدیک بین دو سازمان ورزش 

-ی(عل استو جوانان و بخش گردشگري ادارات گردشگري و میراث فرهنگی قدمی اساسی 
، شدهثبت). مرور و بررسی کدهاي اولیه 1394شهریاري و همکاران،  ؛1393آبادي و همکاران،

هاي ریالی و ارزي ناشی از عدم تخصیص بودجه مناسب از سوي حاکی از آن بود که چالش
هاي متولی بخش گردشگري ورزشی و عدم ورود بخش دولت، عدم هماهنگی بین سازمان

 فعاتدبهگذار شخصی، گذار جهت تسهیل ورود سرمایهگیري نهادهاي قانونخصوصی و سخت
بیان گردیده است که در این عوامل در تحقیقات رضوي از سوي متخصصان و کارشناسان 

مشکالت در راستاي توسعه  نیترمهم ازجمله) نیز 1392)، زیتونلی (1393نژاد ()، همتی1392(
)، معتقدند که 1393(اند. در همین راستا شهریاري و همکاران گردشگري ورزشی قلمداد شده

ه ادارات گانهاي سهکارشناسان حوزه تشکیل اتحاد استراتژیک گردشگري ورزشی با حضور
هاي فعال، ضمن ایجاد هماهنگی ورزش و جوانان، سازمان گردشگري و میراث فرهنگی و آژانس

، مشکل گذاران این صنعتبرداري از تجارب کلیه متخصصان و سیاستو بستر مناسب جهت بهره
صاحبه، یکی از کارشناسان سازد. همچنین در مرحله منهاد متولی این صنعت را نیز مرتفع می

نتی و هاي ساي در خصوص ورزشهیئت و یا کمیته سیتأستوان با اي، معتقد بود که میرسانه
ي از ارمجموعهیز عنوانبههاي هیئت مذکور ي فعالیتمجوز براو اخذ  دیتائتالش جهت ثبت، 

-ته، کانالي این کمیهافدراسیون ورزش همگانی تا از این طریق ضمن رسمیت بخشیدن به فعالیت

ا نمود. چنانچه در کشور آمریک سریم زینهاي فعال در سایر کشورها را هاي ارتباطی با کمیته
واگذار شده است. لذا  ۱ي ورزشی محلیهائتیهبرگزاري این بخش از رویدادهاي ورزشی به 

ك تدارهاي بومی و محلی و یا هاي ورزشی نقش محوري در توسعه گردشگري ورزشاین هیئت
ت در ها ممکن اسنماید. دامنه فعالیت این هیئتشرایط حضور گردشگران بیشتر را فراهم می

هاي گردشگري ي از سازمانارمجموعهیز صورتبهباشد که  ۲ايحوزه محلی، شهري و یا منطقه

1. Sports commissions 
2. State, County or City Levels 
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 ).2016فوتیادیس و همکاران،  ؛2012هاي غیرانتفاعی فعالیت نمایند (هثر، کمیته صورتبهو یا 

نتی هاي سحاضر در گروه کانونی فعال نمودن حوزه راي زن ورزش متخصصانبه اعتقاد یکی از 
هاي یونسایر فدراس المللنیبکمیته ملی المپیک و همچنین روابط  المللنیبدر بخش روابط 

هاي یونسواري و فدراسمرتبط از قبیل فدراسیون کشتی، فدراسیون کبدي، فدراسیون اسب
 تواندیمهاي شمالی کشور، هاي سنتی در استانمیزبانی قانونی ورزش هدف بالی هاي ساحورزش

شد. از دیگر هاي سنتی داشته باقطب گردشگري ورزش عنوانبهبسزایی در معرفی این مناطق  ریتأث
در طول مصاحبه شناسایی اراضی مستعد جهت توسعه گردشگري ورزشی بر  شدهطرحموارد 

) و کمک به تغییر کاربري اراضی از طریق واگذاري GISمبناي سیستم اطالعات جغرافیایی (
 .استگذاري بومیان در این صنعت تسهیالت و فرصت سرمایه

دمات بود. ساختار این خ -هادر پژوهش حاضر، بعد زیرساخت شدهییشناساي هامؤلفهاز دیگر 
اقامتی، پذیرایی، ( یخدماتاي از امکانات، تسهیالت و قوانین، عناصر صنعت شامل مجموعه

هاي گردشگري است که به ها، سازمان، شرکتونقلحملي مسافرتی، فروش و...)، هاآژانس
ه و دعامل عرضه، سیستم گردشگري یک مکان را تشکیل دا عنوانبههاي طبیعت همراه جاذبه

قزلسفلو و همکاران،  ؛1396سازد (ذبیحی، نیازهاي گردشگران در یک مکان را برآورده می
هاي مطلوب )، برخورداري از زیرساخت1394). مطابق با تحقیق محرم زاده و همکاران (1397

هاي طبیعی و الزامات تجارت الکترونیکی مورد در بخش اقامت، وجود مراکز خرید، تفرجگاه
یمي اصلی تدوین نظام مدیریت گردشگري ورزشی کشور را تشکیل امؤلفهگران، نیاز گردش

)، نیز حاکی از آن بود که وجود نظام بانکی مناسب 1394. نتایج تحقیق حسینی و اصفهانی (دهد
یزي رمناسب و برنامه ونقلحملو سیستم  وآمدرفتی، تسهیالت المللنیبو هماهنگ با نظام 

ا از هاي پژوهش رهاي گردشگري، بیشترین اولویتی از سوي آژانستورهاي گردشگري ورزش
خدمات در  -هازیرساخت مؤلفهدیدگاه گردشگران به خود اختصاص داد که این عوامل با 

 عنوانبههاي ابوظبی ) در بررسی ویژگی1393پژوهش حاضر همسو بود. فراهانی و همکاران (
یکی از مقاصد برتر گردشگري ورزشی گزارش کردند که امارات ابوظبی طی یک دهه اخیر با 

هتل و هتل آپارتمان  94هاي گردشگري از قبیل ساخت ایجاد تغییرات اساسی در زیرساخت
برخوردار از امکانات ورزشی و رفاهی کامل، ظرفیت پذیرش دو میلیون گردشگر در سال را 
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المللی بین والیستفکیفی پژوهش نیز اعتقاد داشتند علیرغم میزبانی چندین  دارد. کارشناسان بخش
هاي مطلوب در بخش اسکان و اقامت گردشگران سنتی در کشور، عدم برخورداري از زیرساخت

ها و سایر مراکز اقامتی و همچنین نبود سیستم بانکی در هتل شدهارائهو عدم کیفیت خدمات 
ضالت جدي ، معمستر کارتی از کارت اعتباري و رانیا ریغگردشگران المللی جهت استفاده بین

-. همچنین یکی از اساتید فعال در حوزه گردشگري معتقد بود که نقش آژانساستدر این زمینه 

ر ب. استي متولی هاسازمانبا نقش  راستاهمدر ایجاد حضور مجدد  مراتببههاي گردشگري 
تی توان با ایجاد سیستم یکپارچه نظارکشور هلند، می تجارب تحصیلی و پژوهشی وي در اساس

هاي تورهاي مسافرتی، ضمن بهبود کیفیت خدمات موجود در این بخش، بتوان بر فعالیت
تسهیالت گسترده و متنوعی ارائه نمود. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در آن با اجراي 

گویی تفاده از دو روش دلفی و گروه کانونی، الیک طرح آزمایشی میدانی و با رویکرد کیفی با اس
ه بر گردشگري، تدوین گردید، حاکی از آن بود ک رگذاریتأثمبتنی بر بررسی جامع متغیرهاي 

هاي شمالی کشور از پتانسیلی بالقوه در جذب گردشگر و تبدیل به قطب گردشگري استان
 باشند.ورزشی کشور برخوردار می –فرهنگی 

 هاي ورزشی سنتی متعدد بودانسیل محدوده جغرافیایی پژوهش، وجود جشنوارهپت نیترمهماما 
هاي بالقوه این حوزه صورت وري مطلوب و شایسته از ظرفیتکه زعم نظر جامعه کیفی، بهره

)، 1393هاي متعدد از قبیل تحقیقات غفوري (ی است که در نتایج پژوهشدر حالنگرفته است این 
) 1394هاي سنتی استان مازندران، رسولی () در خصوص ورزش1393) و رضوي (1395ذبیحی (

 پوری ورزشی استان آذربایجان، حسینسمیاکو تور) در حوزه توان 1393ترکمانی (و محمدي
) 1392) در بررسی پتانسیل کشتی سنتی باچوخه گود زینل خان خراسان شمالی و زیتونلی (1393(

دوانی و کشتی گورش استان گلستان و محمدي )، در مطالعه کورس اسب1396و قزلسفلو (
) در خصوص کبدي، شترسواري و کریکت استان سیستان، جهت معرفی 1395) و ضیائی (1395(

اب هاي سنتی و انتخهاي گردشگري ورزشی مناطق از طریق برگزاري جشنواره ورزشتوانمندي
رتر ببه برندهاي  هاآن هاي خاص با هدف تبدیلهاي تخصصی ورزشسایت عنوانبهاین مناطق 

هاي بالقوه گردشگري توجه به این حوزه جدید از فرصت ضرورت بهي ورزشی، گردشگر
راستا بر اساس اظهارات کارشناسان مرحله کیفی پژوهش که  نیدر همشده است.  دیتأکورزشی 
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ي را سواري و کبدهاي کشتی سنتی، اسبسابقه حضور در سطح مدیریت صفی فدراسیون

شنواره المللی اسب ترکمن صوفیان، کبدي سرخنکالته و جد، میزبانی سه جشنواره سنتی بینداشتن
ا و توجه به وجود مرز آبی مشترك ب سوکقلی فراغی از یسنتی گورش و آلیش یادواره مختوم

، از باشندبسیاري از کشورهاي حاشیه دریاي خزر که داراي مشابهات فرهنگی و تاریخی می
ی سنتی در به قطب گردشگري ورزش شدنلیتبدقوه و استثنایی استان گلستان در هاي بالظرفیت

رزشی ي وهائتیه. در همین راستا مطابق با اظهارات مدیران ستادي استی المللنیبسطح ملی و 
اي هتوان با تشکیل کمیته تخصصی جشنوارههاي ورزشی، میدر برگزاري جشنواره مسئول
هاي مربوطه و همچنین ها در تقویم ورزشی فدراسیونین جشنوارههاي سنتی، برگزاري اورزش

ي ورزشی استانی جایگزین کرده و اطالعات مقتضی در خصوص مکان هائتیهتقویم ورزشی 
ي گردشگري و میراث هاسازمانها، از طریق ادارات ورزش و جوانان، و زمان برگزاري جشنواره

ریزي حضور بهتر گردشگران صورت برنامههاي گردشگري جهت فرهنگی و همچنین آژانس
 هاي سنتی و تدوین نظام یکپارچه مدیریتپذیرد. همچنین تدوین نظام یکپارچه جشنواره ورزش

ی ربومیغهاي سنتی با هدف بسترسازي حضور گردشگران ) گردشگري ورزشDMO( ۱مقصد
دشگري ورزشی فعال گرو خارجی از پیشنهادهاي مبتنی بر مطالعات تطبیقی بود که توسط اساتید 

 ارائه گردید.
  

1. Destination Management Organization 
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 منابع
هاي محلی در توسعه گردشگري از دیدگاه ). نقش جشنواره1393زاده، نمین و هاشم زاده، ژاله. (تاج

 .25-52)، 26(8گردشگران بالقوه، مطالعات مدیریت گردشگري، 

موانع گردشگري ). بررسی 1393حامد؛ فهیم دوین، حسن و ادیال باف مقدم، ریحانه. ( حسین پور،
شی، مطالعات مدیریت ورز. اسفراین هاي طبیعی ورزشی و گردشگريورزشی کشتی با چوخه با جاذبه

23 .78-67. 

بندي بازار گردشگري کلن آلمان براي . بخش)1394. (اصفهانی، نوشین و حسینی، مرجان
در  لوژي و مدیریتهاي فیزیوورزشی. پژوهش -هاي طبیعیگردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه

 .33-45. )2(7ورزش. 

هاي کیفی مدیریتی: ). ارتقا روایی و پایایی در پژوهش1387فرد، حسن و مظفري، زینب. (دانایی
 .89-98)، 1(1. هاي مدیریتي ممیزي پژوهشی، پژوهشهاياستراتژتاملی بر 

مازندران. رساله  ). طراحی الگوي گردشگري بازاریابی ورزشی استان1395ذبیحی، اسماعیل. ( 
 .117-111دکتري، دانشگاه مازندران. 

). ارائه 1396، ابراهیم و حجین، افسر جعفري. (دوست یعلرحیمی، محمد؛ جاللی فراهانی، مجید؛ 
ی ورزشی ایران در رشته والیبال. رویکردهاي المللنیبمدل توسعه گردشگري ورزشی در رویدادهاي 

 .35-47)، 13(4نوین در مدیریت ورزشی، 

بررسی پتانسیل جغرافیایی استان آذربایجان ). 1394( .فهیمه ،نارنجچی شتربانی و سوسن ،رسولی
  .63-73، 51فصلنامه فضاي جغرافیایی، . شرقی در جذب گردشگر ورزشی

 طبیعی هايجاذبه . بررسی)1392. (خواجه پور، اکرم و حسینی، سیدعماد ؛رضوي، سیدمحمد حسین 

مازندران، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،  استان ورزشی گردشگري توسعه بر اثرگذار
 .26-15، )17(9 ،دانشگاه مازندران

). گردشگري اقتصادي و اثرات 1392( زیتونلی، عبدالحمید؛ فراهانی، ابوالفضل و اسدي، حسن.
 .9-18)، 1(1اقتصادي. رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی،  بلندمدت

). شناسایی اتحادهاي 1394( اخالق، اسماعیل.نژاد و ملکن؛ مهرعلی، همتیشهریاري، بهم
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 .55-70، 30هاي شمالی ایران، مطالعات مدیریت ورزشی، استراتژیک در توسعه گردشگري استان

). تحلیل وضعیت 1395ضیایی، فاطمه؛ موسوي گیالنی، سیدرضا و نژادسجادي، سیداحمد. (
ي معاصر در مدیریت هاپژوهش. SWOTبلوچستان بر اساس مدل  گردشگري ورزشی استان سیستان و

 .73-86)، 12(6ورزشی، 

سنجی پیوند عملی اکوتوریسم و توریسم ورزشی. ). امکان1393آبادي، سمیرا و حسامی، شیما. (علی
 .43-50)، 3(3هاي کاربردي در مدیریت ورزشی، پژوهش

ي بومی و محلی کشور. مطالعات هايبازمبناي ). الگوي توسعه گردشگري بر 1393( غفوري، فرزاد.
 .153-174)، 24(3مدیریت ورزشی،

). نقش مقاصد 1393( فراهانی، ابوالفضل؛ اصفهانی، نوشین؛ زارعی، محسن و خالقی آرانی، حسین.
 .215-230)، 2(6در ابوظبی. مدیریت ورزشی، سالهپنجدر توسعه گردشگري ورزشی در یک دوره 

طراحی . )1397کالته، معصومه و اصفهانی، نوشین. ( محمدحسین؛، رضوي ؛قزلسفلو، حمیدرضا 
ی. سمیو توراکي هاتیقابلي بومی و سنتی بر اساس هاورزشمدل تمایل به بازگشت رفتاري گردشگران 

 .20-40)، 1(7مدیریت و توسعه ورزش، 

ي نظام مدیریت سازادهیپی سنجامکان). 1394زاده، مهرداد؛ نوري، احمد و سعیدي، شیدا. (محرم
 .141-153)، 3(7ي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش. هاپژوهشمقصد گردشگري ورزشی ایران. 

). بررسی اثرات 1393ترکمانی، احسان؛ گودرزي، محمود؛ جعفري، افسر و جاوید، مجید. (محمدي
ی امه مدیریت ورزشهاي شمال غرب کشور. پژوهشنسواري آذربایجان بر استانالمللی دوچرخهتور بین

 .45-54. 20، شماره 10و رفتار حرکتی. سال 

 بري گردشگري هامؤلفه ریتأث). 1391( محمودي یکتا، مهدي؛ ذبیحی، اسماعیل و جورابلو، مسعود.
 .139-152)، 2(4ي نو در جغرافیاي انسانی، هانگرشگرایش گردشگران ورزشی به ایران. 

ي بومی و سنتی هاورزش). طراحی و تدوین استراتژي 1396محمدي، محمد و غفرانی، محسن. (ملک
 .189-209)، 2(6سیستان. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 

بندي ). اولویت1394نژاد، مهرعلی؛ شهریاري سجهرودي، بهمن و ملک اخالق، اسماعیل. (همتی
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