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Abstract 
Introduction 
Sports tourism is one of the most important sectors of the tourism 
industry that has an impressive impact on societies' cultural, social, and 
economic structure. In recent years, a new field of sport tourism called 
rural sports and local-native games tourism has been considered by 
managers and experts in the tourism industry. Suppose sports tourism 
is properly managed and planned with the rural sports and local-native 
games approach. In that case, it can create a developed process to 
achieve sustainability in the tourism industry and local communities. 
The special climatic and natural capabilities of Mazandaran province in 
ecotourism and the huge treasure of rural sports and local-native games 
in this province all show the ability to sustainably develop sports 
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tourism with the approach of rural sports local-native games in the area. 
Therefore, developing a localized model for the sustainable 
development of sport tourism for Mazandaran province is an obvious 
necessity. 

Materials and Methods 
The present study is a qualitative method using grounded theory 
methodology. The statistical sample of the research was experts in 
tourism, rural sports, and local-native games, which were selected by 
theoretical sampling method. The data collection method was a semi-
structured interview that continued until the theoretical saturation stage. 
Data analysis was performed using MAXQDA software in three stages 
of open, axial, and selective coding. 

Discussion and Results 
In this study, the model of sustainable sport tourism development with 
the approach of rural sports and local-native games in Mazandaran 
province was explained using the strategy of grounded theory with the 
systematic approach of Strauss and Corbin. 354 open-source codes, 66 
concepts and 11 categories were extracted during the coding process, 
and their characteristics were identified. In the final model, in addition 
to identifying the causal conditions, the context, the interventionist, the 
strategies and consequences related to the development of sustainable 
sports tourism, the relationships and interactions of these categories are 
also shown. 

Conclusions 
The results of this study indicate that the geographical and climatic 
location of Mazandaran province and the rich treasure of the cultural 
heritage of this province is one of the prior conditions that lead to the 
sustainable development of tourism. Sustainable tourism development 
can lead to the emergence of sustainable livelihood consequences for 
local communities, including ecological balance and sustainability of 
natural and cultural heritage resources, which in the case of policy, 
marketing, management and planning strategies, appropriate 
infrastructure and Considering the factor of religious and social 
participation and the factor of finance and support. This theory states 
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the mechanisms for achieving the goals of sustainable sport tourism, 
and local communities can also achieve sustainable livelihoods while 
preserving cultural heritage and local traditions. 

Keywords: Sustainable Sport Tourism, Rural Sports, Local-Native 
Games, Grounded theory. 
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 هايبا رویکرد ورزش گردشگري ورزشی پایدار توسعه الگوي
 هاي بومی و محلیروستایی و بازي

 رضا موسوي 
ترویج و آموزش کشاورزي، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه  دانشجوي دکتري

 آزاد اسلامی، تهران، ایران
  

 گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراندانشیار  آبادي نجف مریم امیدي
  

 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سیدمهدي میردامادي
  

 تهران، ایران دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، سیدجمال فرج الله حسینی 

 چکیده
توسعه گردشگري  ۀهاي موجود در زمینضعف نظریهو  هاي گردشگريفعالیتبا توجه به اهمیت پایداري در 

گردشگري ورزشی پایدار با رویکرد  ۀتوسع الگوي به دستیابی هدف با حاضر ، پژوهشورزشی پایدار
 نوع از مطالعه نیا است.پذیرفته انجامهاي بومی و محلی در استان مازندران هاي روستایی و بازيورزش

 تحلیل .استشده انجام خبرگان با مصاحبه اد ویبنداده یۀاز نظر استفاده با هک است، یفکی يهاپژوهش
 66 و کد باز 354 ظهور به پذیرفت و انتخابی انجام و محوري ،باز کدگذاري طی سه مرحله در هاداده

به  هاي گردشگري ورزشیوجود جاذبه که نشان داد گردید. نتایج منجر اصلی مقوله 11 قالب در مفهوم
هاي روستایی گردشگري ورزشی پایدار با رویکرد ورزش ۀتوسع یافتن موجب ضرورت علی شرایط عنوان

ریزي، برنامه سیاستگذاري، مدیریت و راهبردهاي کارگیريبه صورت در که ،استگردیدههاي بومی و بازي
مالی و  ملاحظات مشارکت دینی و اجتماعی و توجه به با و هامناسبی از زیرساخت در بستر و بازاریابی
 گردد. پایداري معیشت جوامع محلی پیامدهاي ظهور به منجر تواندحمایتی می

هاي بومی و محلی، نظریه هاي روستایی، بازيورزشی پایدار، ورزشگردشگري ها: کلیدواژه
  داده بنیاد

 .مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري رشتۀ توسعۀ کشاورزي دانشگاه آزاد سلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است -
 m.omidi@srbiau.ac.irنویسنده مسئول: * 
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 مقدمه
ــت براي ســفر ةانگیز ایجاد عوامل ترینمتداول از یکی ورزش  دنبالبه و گردشــگران اس

 ورزش و گردشــگري صــنعت دو از ترکیب که اســت صــنعتی گردشــگري ورزشــی آن،
 نقشی صـنعت گردشـگري ورزشـی .)1399اسـت (مرتضـایی و کلاته سـیفري، آمده پدید

 براي کلیدي ابزاري به امروزه دارد و در جوامع گوناگون اقتصادي مولد عنوانبه برجسـته
ــعۀ ــورها توس از  بعضــی )؛ چنانچه در1399(کریمی و همکاران،  اســتشــده تبدیل کش

ــورها، ــی ارزي درآمدهاي کش ــنعت این از ناش  تقویت جهت در منابع عمده از یکی ص
 ).2018، 1پریکشود (می محسوب ملی اقتصاد

 رفاه و معیشــت به اقتصــادي هايفرصــت کردن با فراهم گردشــگري ورزشــی اگرچه 
 منفی پیامدهاي تواندمی گردشگري ۀغیرمسئولان ۀتوسع اما کند،می کمک مناطق توریستی

). 1399همکاران، فیروزجاه و  باشد (ادبی داشـته همراهبه فراوانی براي مقاصـد گردشـگري
 گردشــگري مقصــدهاي در نشــدهکنترل رشــد که دارند اعتقاد )2020( 2همکاران و هســو

می ایجاد زیســت این مناطق محیط اجتماع و اقتصــاد، براي را ايبینیپیش غیرقابل خطرات
ـــینی طـاهرآباديبهمنکنـد.  در ) نیز در پژوهش خود گزارش کردند که 1398( پور و حس
ــی مدرن، هايطرح ــگري ورزش ــرفا گردش ــادي در اهداف ص  رعایت اند واولویت اقتص

ـــت ملـاحظـات ـــتم حفـاظت از و محیطیزیس ـــیس  توان به توجه منطقه و طبیعی اکوس
ــده فراموش اکولوژیکی ــتش  توجه ورزش قلمرو در ،)2018( 3هیگام و هیچبه گفتۀ  .اس

 پایدار ۀتوسع بر بخش اینتأثیرات  از و باید استگرفته صورت پایداري به نسبت کمتري
 شد. آگاه

 ةچهر عنوانمحلی به و هاي بومیهاي سنتی و بازيورزش از گیريبهره بر این اسـاس، 
پیشنهاد  پایدار گردشگري ۀتوسـع براي ابزاري صـورتبه ورزشـی از گردشـگري جدیدي

ــت (غفوري و همکارانشــده هاي ها و بازيورزش نیز )1397. فلاح و همکاران ()1400، اس
. دانندورزشــی پایدار می محلی را از عوامل تأثیرگذار بر تحقق توســعۀ گردشــگري بومی و
ـــتفاده از ابزار و امکانات  پیوند با دلیلبهمحلی  هاي بومی وهـا و بـازيورزش طبیعت و اس

ـــگري رایج می ـــلی گردش ـــتونطبیعی و کمینـه نمودن اثرات فص هاي تواننـد به پایداري س

1 Peric 
2 Hsu et al. 
3 Higham & Hinch 
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، 1هارجو و ســوســانتیمحیطی در جوامع میزبان کمک کنند (اقتصــادي، اجتماعی و زیســت
ـــفانه). 2018 ـــور در اما متأس  به و معرفی منظوربه ايیافتهنظام تلاش تاکنون ایران کش

ــعدر محلی  و بومی هايورزش نظیرهاي بیظرفیت کارگیري ــی  ۀتوس ــگري ورزش گردش
 .)1393است (غفوري، نگرفته صورت

و  ،گردشگري بخش در طبیعی، جغرافیایی و فرهنگی موقعیت لحاظبه اسـتان مازندران 
 محســوب کشــور قطب گردشــگري و برتر هاياســتان وجز ،ویژه گردشــگري ورزشــیبه

برداري از صــنعت منظور بهره). بدیهی اســت که به1395اللهی و همکاران، گردد (نعمتمی
در  ریزي دقیقیاندرکاران نیازمند برنامهو دستگردشـگري ورزشـی در این استان، مدیران 

ه ندرت به آن پرداختسـطح راهبردي و عملیاتی هسـتند؛ موضـوعی که در استان مازندران به
 بثیرات مخرادلیل تهب که صـــنعت گردشـــگري در اســـتان مازندرانطورياســـت. بهشـــده

ــگري انبوه بر  ــدهايگردش ــمال ایران ۀطبیعت پای مقص ــتاي ، پیامدهنواحی ش  حیطیمزیس
گذاري و در ســیاســت پایدار ۀتوســع به دلیل فقدان رویکرد ) و1399(صــالحی و همکاران، 

اســت و در دراز هاي فرهنگی برجاي گذاشــتههاي عظیمی در حوزهریزي، خســارتبرنامه
 شود.مدت نیز موجب تبعات قابل توجه اجتماعی حاد می

ـــعیفت  جرائم، ایجــاد  افزایش و مــاعیاجت هویــت و میراث فرهنگی، عــدم امنیــت ض
ـــگران و جامع ـــگري  از میزبان ۀاختلـافـات بین گردش آثار منفی اجتماعی و فرهنگی گردش

محیطی هم علاوه بر حجم از نظر زیست ).2020، 2کرسـولیک و همکاران( هسـتند ورزشـی
ـــمـانـدها، برخی از طرح هاي لاین و برخی فعالیتزیپ و کابینها مانند احداث تلهعظیم پس

ــی نظیر آفرود ــت و ورزش ــتانی اثرات مخرب زیس ــکی کوهس ــایش و اس محیطی مانند فرس
کوبیدگی شدید خاك، افزایش ریسک سیل، از بین رفتن پوشش گیاهی و حیات وحش را 

 .)1399جاوید و همکاران، اند (به دنبال داشته
 50تا  40هاي مسکونی و به شهركهاي کشاورزي رکود بخش کشاورزي، تبدیل زمین 

ترین آثار گردشــگري بر اقتصــاد منطقه اســت. هاي مســکونی از مهمبرابر شــدن قیمت زمین
دهد که بخش خدمات بیشترین میزان اشتغال استان را اشتغال نیز نشان می ۀها در زمینبررسی

1 Harjo and Susanti 
2 Kersulic et al. 
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ري در اشتغال پایدار ، تأثیهسـتندجا که این خدمات از نوع خدمات غیر مولد دارد، اما از آن
 ).1396استان نداشته است (مهدي زاده، 

 توســعۀ، ورزشــی در اســتان مازندران گردشــگري حوزةدر  با توجه به آنچه گفته شــد، 
انواعی از محصـــولات گردشـــگري که متضـــمن دســـتیابی مقصـــد تفرجگاهی به پایداري 

ـــ ـــادي و اکولوژیکی بلنـدمـدت بـاش ه جاک. ازآنگیردد بـاید مد نظر قرار اجتمـاعی، اقتص
 این در قابل توجه هايحوزه از یکی محلی و بومی هايبازي و روســـتایی هايورزش

 اصلی تأثیرگذار هايمؤلفه عنوانبه ،طبیعی و فرهنگی هايتلفیق جاذبه با توانمی اند،استان
ــگران، این حوز حضــور بر ــتان مازندران گردشــگري از جدید ةگردش  ورزشــی را در اس

طور دقیق و جامع مورد توجه قرار در استان مازندران بهاین موضـوع  اماداد.  رونق و توسـعه
گر توســعۀ گردشــگري ورزشــی پایدار و نیز اي و مداخلهعلّی، زمینه اســت و شــرایطنگرفته

ـــده ـــناخته نش ـــعف  الگوي بومی و خلأ دلیلاند. بنابراین بهراهبردهـا و پیـامدهاي آن ش ض
ــازيبومی مدل تدوین، زمینههاي موجود در این نظریه ــدهس ــتاي در ش ــع راس پایدار  ۀتوس

 با حاضــر اســت و پژوهش آشــکار ضــرورتی مازندران اســتان براي ورزشــی گردشــگري
 هاي روستاییگردشگري ورزشی پایدار با رویکرد ورزش ۀتوسع الگوي به دسـتیابی هدف

 است.پذیرفته هاي بومی و محلی در استان مازندران انجامو بازي

 پیشینه پژوهش
 مشاهده براي غیرتجاري دلایل به مسافرت را ورزشی ) گردشـگري2006( 1هینچ و هیگام

 2گیبسون کردند. عنوان اسـت زندگی محل از دور که ورزشـی هايدر فعالیت شـرکت یا
، 3کند: گردشـــگري ورزشـــی فعال) ســـه نوع گردشـــگري ورزشـــی پیشـــنهاد می1998(

گردشگري ورزشی  ۀ. توسع5و گردشگري ورزشی نوستالژي 4گردشـگري ورزشـی رویداد
د در جوامع مقص ،کهبه طوري .باشـد براي سـاکنان داراي پیامدهایی اسـت هر شـکلی کهبه

هاي آن را مند شوند یا هزینهگردشگري بهره ۀتوانند از پایداري توسعموقعیتی هستند که می

1 Higham and Hinch 
2 Gibson 
3 Active Sport Tourism 
4 Event Sport Tourism 
5 Nostalgia Sport Tourism 
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ـــگري تجزیه بنابراین). 2020، 1و همکاران موئـل( پرداخـت کننـد وتحلیل پایداري گردش
 ).2020، 2جیمنزـ گارسیا و همکارانداراي اهمیت خاصی است (

گردشگر  نیازهاي پایدار نوعی از گردشـگري ورزشـی اسـت که گردشـگري ورزشـی 
ــی زمان ــت ،حال عین و در کندمی برآورده را میزبان و نیز جوامع حال ورزش  را هافرص

قرار می استفاده مورد ايگونه به را منابع دهد ومی ارائهگسترش گردشگري ورزشی  براي
ــت هايارزش حفظ با همزمان که دهد ــتمفرهنگی، فرآیندهاي زیس ــیس  هايمحیطی و س

ــتیبان ــادي، نیازهاي به حیات پش ــخ تکنولوژیکی و اجتماعی، نهادي اقتص ــود  پاس داده ش
 تواندمی پایدار گردشگري دارد اعتقاد )2020( 4اسـگروي). 2016، 3کارنیرو و همکاران(

 آن، از حاصــل مزایاي اي کهگونهبه باشــد. طبیعی منابع براي مؤثر مدیریتی ابزار یک
 .شود حفظ نیز آینده هاينسل براي بلکه ،فعلی نسل براي تنهانه
 ســمتبه محوري اقتصــاد ۀتوســع از گردشــگري ۀتوســع میلادي، 1980 ۀده اواخر از 

و تغییر شـکل پارادایم سـنتی گردشگري  )2020، 5و همکاران تیاگوکرد ( حرکت يپایدار
گردشـــگري افســـار گســـیخته صـــورت گرفت و با پارادایم جدید  آنبا توجه به پیامدهاي 

 ).2018، 6(هویلی و همکاران گردشگري پایدار جایگزین شد
گردشگري  تحت عنوان ورزشی گردشـگري از جدیدية حوز اخیر، چند سـال در لذا 

 اســتفاده از با کوچک مقیاس در ورزشــی برگزاري رویدادهاي هدف با ســنتی ورزشــی
 در که ریشــه تاریخی و فرهنگی هايو جذابیت طبیعی هايدر جاذبه موجود هايقابلیت
ـــنتی هايورزش ـــان و مدیران توجه دارد مورد جوامع بومی و س ـــص ـــنعت  متخص ص

ـــگري ـــت (گرفتـه قرار گردش ـــگري ). 2016، 7هرناندز و همکاراناس  هايورزشگردش
هاي گردشــگري ناپایدار امروزي اســت یک جایگزین مناســب براي مدل ،روســتایی بومی

1 Moyle et al. 
2 Jiménez-García et al. 
3 Carneiro et al. 
4 Sgroi 
5 Tiago et al. 
6 Huili et al. 
7 Hernández et al. 
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هاي انسانی و فرهنگی ها و سرمایهجا که با زیرساختازآن) و 2012، 1گیبسـون و همکاران(
 ).1999، 2است (هیگامورزشی پایدار  جامعه میزبان سازگار است، نوعی گردشگري

ــی هايفعالیت از گروه این   و آداب و فرهنگ با تنگاتنگی که ارتباط دلیلبه ورزش
ــکل دندار منطقه هر رســوم ــور در داخل منطقه هر خاص هايورزش و هابازي به ش  کش

 موجود در و ساده امکانات با تناسـب و تنوع لحاظبه و یابندمی بیشـتري عمومیت و رواج
 مختلف سنین در را گردشگران از عظیمیقشـر  ممکن شـکل بهترین به روسـتایی، جوامع

 ).1393 د (غفوري،ندهمی قرار تحت پوشش
 ها وشود، مراد ورزشهاي بومی سـخن گفته میهاي سـنتی و بازيکه از ورزشهنگامی 

یافته و مدرن در سطح جهان وجود هاي سـازمانبازهایی اسـت که پیش از گسـترش ورزش
فرهنگ  وو جز دارندو محلی ریشه در فرهنگ جوامع  هاي بومیها و بازي. ورزشاندداشته

ــمار می ــنو  دنآیفولکلور به ش ــبت جش ــوبه ، ملی و محلیهاي مذهبیمعمولاً به مناس رت ص
 ).1395(معصومی و همکاران،  اندشدهها انجام میبازي و همراه با سرود خوانی

 محلی بومی و هايبازي ســنتی و هاي، ورزش1970 ســال از قبل المللیبین جوامع در 
سنتی  هايیونسـکو ورزش کهند تا زمانیبود افراد اجتماعی ۀاز حافظ شـدن ناپدید حال در
رسمیت  به هاملت محبوب و سـنتی فرهنگ از جزئی عنوانبه را محلی بومی و هايبازي و

هاي بازيها و المللى ورزششبکه بین نام به جهانی جنبش یک ،بعد به سال آن از شناخت.
کرد (آذر و  هاورزش و هابازي این احیاي راستاي تلاش در و ریزيبرنامه به شروع 3سـنتى

ســنتی و  هايبر ورزش تأکید و توجه اخیر، ســال چند بر این اســاس، در ).1393شــکارلو، 
در  گردشگري ورزشی پایدار ۀتوسـع راهکارهاي ترینیکی از مهم عنوانبه هاي بومیبازي

 است.گرفته قرار فراوان توجه ختلف موردم کشورهاي
ـــتفاده از نظری ) در پژوهش1399علوي و همکـاران (   طراحی بنیاد بهداده ۀکیفی بـا اس

 بخش پرداختند. در مازندران استان گردشـگران جذب در دریایی هايورزش ۀتوسـع مدل
گردشگر،  جذب سازوکار مالی، هايمشوق شامل که، شـد شـناسـایی اصـلی ۀمقول 4 یعلّ

ــب خدماتۀ ارائ و مدیران آموزش ــت مناس ــلی مفهوم 4 ا،راهبرده بخش در .اس  که اص
 و هاظرفیت ایجاد ورزشـــی، گردشـــگر جذب گذاري غیردولتی،ســـرمایه از نداعبارت

1 Gibson et al. 
2 Higham 
3 Traditional Sports and Games 
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 شناسایی مقوله اصلی 3 پیامدها، بخش در ،نهایت در و بازاریابی و اقتصـادي هايشـاخص
 .گردشگر جذب و فرهنگی تعاملات دریایی، ورزش کردن عمومی از: نداعبارت که شد

ــی1399کریمی و همکاران ( ــع ،) در پژوهش ــی ماجراجویانه  ۀمدل توس ــگري ورزش گردش
ـــرورت. بر مبناي یافتهکردندبنیاد را طراحی داده ۀمبتنی بر نظریـ ها در این ها و چالشها، ض

ـــتغال مبتنی بر ک ـــامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اش ، ارآفرینی، مدیریت هیجانپژوهش ش
؛ موانع شــامل موانع اداري و مدیریتی، امکانات و ســتهامدیریت ارتباطات و زیر ســاخت

ن و رسانی؛ بسترها شامل قوانیها، اطلاعتجهیزات، فردي، مالی و اقتصادي، امنیتی، روساخت
ـــص؛ راهنـامهنییآ ـــانی متخص ـــ، فرهنگی و اطلاعاتی، آکادمیک و نیروي انس ل امکارها ش

ـــازي، مدیریت اماکن و رویداد و مدیریت کیفیت و مـدیریـت ایمنی، آموزش و فرهنگ س
 نوآوري؛ اثرات شامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شدند.

ر هاي سنتی بالگوي کیفی گردشگري جشنوارهدر طراحی ) 1399( همکارانقزلسـفلو و  
ـــ اجتماعی، قانونی عوامل ۀهشـت مؤلف بنیاد،نظریۀ دادهمبناي راهبرد  ـــ فرهنگی ـ سیاسی،  ـ

ها، محیط زیســـت، کیفیت اکوســـیســـتم، مدیریت و خط مشـــی و اقتصـــادي، زیرســـاخت
نتی هاي ســورزش اکوتوریســمعوامل مؤثر بر توســعه هاي طبیعی ورزشــی را به عنوان جاذبه

 معرفی کردند.
 هايپایدار گردشگري در برنامه ۀتوسع ،) در پژوهشی1397ضرغام بروجنی و صداقت ( 

داده بنیاد مورد  ۀکارگیري نظریاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور را با به ۀتوسع ۀپنج سال
ــی قرار دادند. بنابر مدل ب ــتهبررس ــلی آمده، مقولهدس  یهاي علّ: مقولهاند ازعبارتهاي اص

ـــت يهـای(نگران ـــع ۀمحیطی و موقعیت ژئوپولتیک ایران)، مقولزیس ایدار پ ۀمحوري (توس
ــگري)، مقوله ــجام ذيهاي زمینهگردش ــارکت و انس ــگري، آموزش و اي (مش نفعان گردش

ـــگري)، مقولـه ـــگري، مدیریت مالی هـاي مـداخلـهپژوهش گردش گر (حس مکـان گردش
هاي نوین تکنولوژیکی گردشــگري و گردشــگري، ایمنی و امنیت در گردشــگري، روش

ـــگري)، مقولـه ـــتاي راهبردي (برنـامـههـحکمرانی خوب گردش ـــیـاس گذاري ریزي و س
پایدار  ونقلگردشــگري، بازاریابی گردشــگري، مدیریت ســبز گردشــگري، مدیریت حمل

ـــگري) و مقوله ـــگري و کنترل و نظـارت گردش (غناي فرهنگی جوامع  يامدیهاي پگردش
 .)میزبان، حفاظت از منابع گردشگري و رفاه و کیفیت زندگی

 



 1400پاییز |  55شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 268

ــی  ــی ) 2019( 1ش ــنعتیدر بررس ــعه و ص ــگري موانع و راهکارهاي توس ــازي گردش س
ریزي عدم برنامه که فولکوریک چین با اسـتفاده از روش تحلیل محتوا نشان داد هايورزش

ز کور مانع ا اگذاري نســبتگذاري محدود و تصــمیمات ســرمایههاي ســرمایهنوآورانه، کانال
ي و افزایش همکار تاسهاي فولکوریک چین سـازي گردشگري ورزشتوسـعه و صـنعتی

سـازي کیفیت محصـول ورزشی، بهبود کیفیت خدمات، ها و بازار، غنیبین دولت، شـرکت
ي ســاختار ســازصــنعت گردشــگري، گســترش فرهنگ فولکوریک، بهینه ةریگســترش زنج

هاي فولکوریک مورد تأکید قرار گرفته صــنعت گردشــگري ورزشــی و برندســازي ورزش
مدل ارزیابی گردشگري پایدار در منطقه مدیترانه را ) 9201( 2. جکوماس و همکاراناسـت

ــان می ــلی ارائه داد. نتایج این مطالعه نش ــاد از عوامل اص ــت و اقتص ــیاس دهد که فرهنگ، س
 گردشگري پایدار منطقه هستند. ۀتأثیرگذار بر توسع

با هدف بررســی نقش مشــارکت جامعه و ) 2019( 3بونســیریتوماچاي و فونتانوکیتیتاورن 
گردشگري پایدار رویدادهاي ورزشی در تایلند پژوهشی را انجام  ۀها براي توسعت آنحمای
ـــارکت جامعه و حمایت آن دانـد ـــان دادند که مش ـــتقیمی بر ابعاد و نش ها تأثیر مثبت و مس

اسوارت  .محیطی) داردفرهنگی و زیست ـــیپایداري گردشگري (اقتصادي، اجتماع ۀگانسه
ـــی دیـدگـاه ذيدر پژو) 2018( 4و همکـاران ـــعه هش نفعان را در مورد عوامل مؤثر بر توس

ــی گابن ــگري ورزش ــی در جام ملت A گردش و  کردندهاي آفریقا را به روش کیفی بررس
صـنعت پایدار گردشگري ورزشی، زیرساخت ضعیف مانند  ۀبراي توسـع که دندهنشـان می

ـــهیلـات اقامتی، امکانات خدماتی و رفاهی، حمل و نقل و آژانس ـــافرتی، هزینتس  ۀهاي مس
بالاي گردشگري، کمبود تبلیغات در مورد رویداد ورزشی در رسانه، نبود حامیان مالی براي 

 باید مورد توجه قرار گیرد. هاي دولتیرویداد ورزشی، کمبود حمایت مالی در سازمان
ورزشی پایدار در استان مازندران، پژوهشی  گردشـگري ۀتوسـع ۀنظر به این که در زمین 

ــورت نگرفته ــی علمی و  ،ص ــرورت دارد تا با پژوهش و با توجه به خلأ تحقیقاتی موجود، ض
 ۀتوسع ر، به بررسی عوامل تأثیرگذار بو متخصـصـان خبرگان دیدگاهمند، با اسـتفاده از نظام

ــگري ــی پایدار با رویکرد ورزش گردش ــتایی و بازيورزش هاي بومی و محلی در هاي روس

1 Xie 
2 Gkoumas et al. 
3 Boonsiritomachai and Phonthanukitithaworn 
4 Swart et al. 
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 به گردشگري مناسب براي رسیدن راهبردهاي و اسـتان مازندران پرداخته شود و راهکارها
 ورزشی پایدار تدوین شود.

 روش تحقیق
ـــر از ـــتقرا رویکرد کیفی بـا هـايپژوهش نوع پژوهش حـاض پارادایم  بر مبتنی ی ویاس

بنیادي  نظر هدف، پژوهشی از پژوهشی اکتشافی و ماهیت، لحاظ اسـت که به تفسـیرگرایی
ــوب ــود. همچنینمی محس ــر پژوهش کهاجآناز ش به  نیاز و دتأکی نظریه تدوین بر حاض

بنیاد داده پردازينظریه راهبرد از دارد، حوزه این در خبرگان ضــمنی دانش آشــکارســازي
با  آن، در که اســت کیفی پژوهش از ايشــیوه بنیاد داده ۀنظری ناســیشــروش .بردمی بهره

یابد. می تکوین اينظریه علمی، روشــی طریق از و هاي واقعیداده از ايدســته از اســتفاده
 ،شودنمی ناشی دسترس در هايداده از پردازينظریه که اسـت آن راهبرد این اصـلیة اید

 را پژوهش مورد فرآیند که ،کنندگاناز مشــارکت آمدهدســتبه هايداده اســاس بر بلکه
 )1397، 1استراوس و کوربینشود (می سازيمفهوم یا ایجاد اند،کرده تجربه

 مندنظام رهیافت از بنیاد،داده سازينظریه مختلف هايرهیافت بین از ،پژوهش این در 
 پدیده، یک با رابطه در نظریه تدوین براي که ،اســتشــده کوربین اســتفاده و تراوسســا

 منطقی پارادایم ۀعرض به و همچنین، گیردمی کاربه را هااز رویه سـیستماتیک ايمجموعه
 ).1391 پردازد (بازرگان،می تکوین حال در نظریه از تجسمی تصویر یا
فدراسیون  حوزة ورزش و گردشگري از جمله آماري پژوهش شامل خبرگان در ۀجامع 

، صــنایع دســتی و میراث فرهنگی کل ةادارو  هاي بومی محلیبازي و هاي روســتاییورزش
ــگري ــتمازندران  گردش ــتند افرادي خبرگان از منظور .اس ــگري  ۀکه در زمین هس گردش

اند سال 10 بیش از ۀهاي بومی و محلی داراي تجربهاي روسـتایی و بازيورزشـی و ورزش
 و مقالات داراي بعضـــا باشـــند و نظر کارشـــناســـی و نیز تخصـــص و دانش داراي و

 اند.و یا تألیفاتی در این زمینه داشته هستند پژوهش موضوع با مرتبط هايسخنرانی
گیري نظري فرآیند نظري انجام شد. نمونه 2گیري هدفمندها به روش نمونهانتخاب نمونه 

هـــا را طور همزمــان دادهکه بدان وسیله تحلیلگر به ،آوري داده براي تولید نظریه استجمع
خود تا  ۀمنظور بهبود نظریگیرد که بهو تصــمیم می کندمیآوري، کدگذاري و تحلیل جمع

1 Strauss & Corbin 
2 Purposive 
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 آوري و در کجـا آنهـا را پیـدا کنـد. تعدادهایی را جمعهنگام ظهور آن، در آینده چه داده
 گرفته شد. نظر در حجم نمونه در اشباع اصل اساس بر نمونه نیز

 تأکید با خبرگان با ســاختار یافتهنیمه ۀمصــاحب پژوهش این در هاداده ردآوريگ ابزار 
ـــؤال بر حــداقلی ـــده بود. در این پژوهشتعیینپیش از هــايس نفر از خبرگــان  24 بــا، ش
هاي بومی و محلی هاي روستایی و بازيگردشگري ورزشی و ورزش ۀنظر در زمینصـاحب

ــد  ــاحبه انجام ش ــتهو مص ــخ کیفیت و علاقه به بس ــارکت هايپاس از  کنندگان، هرکداممش
به وضعیت خاص  توجه با است ذکر انجامید. شایان طول به دقیقه 45 تا 20 بین هامصـاحبه
 ۀها به صـــورت غیرحضـــوري و از طریق مکالم، مصـــاحبه19دلیل بیماري کووید جامعه به

منظور انجام شــدند. به هاي اجتماعیهاي صــوتی و متنی با اســتفاده از شــبکهویدئویی، فایل
ـــازي هر چـه بهتر یـافته ـــتنـدس ـــی، تخلیص و ترکیبمس یه کدهاي متعدد اول ،ها، نظم بخش

ــد ــتخراج ش ــبراي و  نداس ــهیل دس رم افزار تر، در این پژوهش از نباکیفیت ۀیابی به نظریتتس
2018MAXQDA .استفاده شد 

ها، شده در طی مصاحبهآوريجمعهاي محتواي داده تحلیل بنیاد، ازنظریۀ داده در روش 
 مفاهیم بنديهستند. گروه تحلیل خُرد یا ايپایه واحدهاي مفاهیمْ ؛شوندمفاهیم حاصل می

 سطحی بالاتر و هستند ترانتزاعی مفاهیم، با مقایسه در ها،مقوله .دهدمی تشکیل را هامقوله
اي، زمینه علّی، شـــرایط شـــرایطمحوري،  ۀمقول ند از:اها عبارتمقوله .دهندمی نشـــان را

ـــرایط  تحلیل براي بنیاد،داده نظریۀ مندنظام طرح در. گر، راهبردها و پیامدهامـداخله ش
ـــه هـا، بـایدداده ـــود انجام انتخابی ومحوري ، باز کدگذاري ۀمرحل س  در نهایت، تا ش

همکاران،  و فردشــود (دانایی ارائه شــدهخلق نظریۀ از تصــویري عینی یا منطقی پارادایمی
منظور اعتباربخشــی به مدل و نتایج ها، بههاي حاصــل از مصــاحبه). پس از تحلیل داده1396

 استفاده شد. 2کنترل اعضاو  1سازي)بندي (مثلثتحقیق از دو روش زاویه
 

  

1 Triangulation 
2 Member Validation 
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 هایافته
 باز کدگذاري
ــلی باز کدگذاري ــت بنیادداده نظریه ایجادۀ ترین مرحلاص  گونهاین را باز . کدگذارياس

 و هاویژگی شناسایی و مفاهیم آن طریق از که است ايتحلیلی فرآیند" کنند:می توصیف
ــف هاداده در آن ابعاد ــوندمی کش ــتراوس("ش ــه1397کوربین، و اس ــامل س  ۀمرحل ) و ش

ــتخراج ــاحبه متن از هاداده اس ــت. و کدگذاري ها،مص ــف مفاهیم اس  اول ۀمرحل در کش
 354 مفهومی مشابه، فضـاي داراي کدهاي تکراري حذف و ادغام از پس باز، کدگذاري

ــتخراج باز کد ــد اس ــاحبه هر از پس اولیه فرایند کدگذاري باز، کدهاي ۀدر ادام .ش  مص
 ذیل مفهومی شــده،کشــف کدهاي ســایر با تجانس و ســنخیت به باتوجه وند پالایش شــد

 مکرر، هايپالایش از پس تا شــد تکرار بارها و بارها فرایند این و ندقرار گرفت ترکلان
 اولیه، باز کد 354 مجموع از ،در نتیجه .شدند مفاهیم سازماندهی صـورتبه اولیه کدهاي

ــاخته مفهوم 66 تعداد ــد. س ــیدن ةنحو از اينمونه )1( جدول ش  از را مفهوم یک به رس
 .دهدمی نشان اولیه هايداده

 محوري کدگذاري
ــده نامیده محوري دلیل این به کدگذاري این  ــت ش  یک محور که کدگذاري حول اس

ــده ها)بین مفاهیم (خرده مقوله رابطه ایجاد آن، از هدف یابد.می تحقق مقوله  در تولیدش
اصلی، یک  هايمقوله محوري، پس از سـاخت در کدگذاري اسـت. باز مرحلۀ کدگذاري

ــبکۀ ــود. بر چندطبقه ایجاد می قالب در مقولات کل میان ارتباطی ش ــاسش از  ها،یافته اس
 مقوله اصــلی 11 بود، شــده ســاخته باز مرحله کدگذاري در که مفهوم 66 مناســب تلفیق
) آورده 2هاي اصلی در جدول (شـدند. نتایج کدگذاري محوري و تشکیل مقوله بنديطبقه
 است.شده
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 اي از کدگذاري باز). نمونه1جدول (
 مفهوم کد باز متن مصاحبه

ـتـان بـه  هاي مرتبط با دلیـل برخورداري از دریـا و رودخانه براي جاذبهاین اســ
ـنا، غواصـی، اسـکی روي آب و جاذبه  هاي مرتبط با فوتبال ساحلی،قایقرانی، ش

والیبال و هندبال ســـاحلی و غیره مورد توجه گردشـــگران ورزشـــی قرار دارد 
 )مصاحبۀ اول(

وجود دریا و سواحل در 
 استان مازندران

یی
افیا

غر
 ج

ت
قعی

مو
 

ران
زند

ن ما
ستا

ا
 

ـتـانی در کنـار دریا و طبیعت زیبا که در این منطقه وجود  وجود منـاطق کوهســ
ــربه ــی دارد یک موقعیت خیلی خاص و منحص ــگران ورزش فرد را براي گردش

 )مصاحبۀ دوازدهماست (وجود آوردهبه

وجود مناطق کوهستانی در 
 استان مازندران

نظیر در تمام شهرها و روستاهاي بیو طبیعت سـرسبز و  انبوه يهاوجود جنگل
 )مصاحبۀ ششمدنبال آن هستند (استان همان چیزي است که گردشگران به

وجود مناطق جنگلی در 
 استان مازندران

هاي هاي انبوه، دشـــتنام برد که کوه، جنگل شـــودیمعـدود مناطق جهان را م
ـبز، رودخانه اي را با هم داشته باشند و هاي پر آب، دریا و سـواحل ماسـهسـرس

 )مصاحبۀ نهممازندران نیز از همان معدود مناطق است (
 تنوع اقلیمی استان مازندران

ران
زند

ن ما
ستا

ی ا
لیم

ت اق
قعی

مو
 

آفتاب از  بادهاي ملایم و ســـاعات تابش هواي معتدل، بارندگی فراوان، دمـاي
گردشگري در  توسعه معیارهاي نیترگردشگري و از مهم آسایش اقلیم شـرایط

 )مصاحبۀ دهماین استان هستند (

وهوایی مناسب شرایط آب
 استان مازندران

ـتان هاي چهار فصــل کشــور اســت که توانایی جذب مازندران از معدود اسـ
حبۀ مصــاتمایلات متفاوت در تمامی فصــول را دارد (مســافران و گردشــگران با 

 )یازدهم

چهارفصل بودن 
 گردشگري استان مازندران

 تواندیروســتایی م يهااز ورزش ايغنی ۀدلیل داشــتن گنجیناســتان مازندران به
 )ۀ دوممصاحبپایلوت مناسبی براي توسعه گردشگري ورزشی پایدار باشد (

و  سنتی هايورزش وجود
فراوان در استان روستایی 

 مازندران

ران
زند

ن ما
ستا

ی ا
هنگ

 فر
اي

غن
 

بومی و محلی که مخصــوص این منطقه هســتند دارند  يهايتعداد زیادي از باز
 )مصاحبۀ چهارمکنند (شهرت جهانی پیدا می

 و بومی هايبازي وجود
در استان فراوان  محلی

 مازندران
 از دل طبیعت و محیط زیســت ها بومی منطقه هســتند ودلیل اینکه این ورزشبه

و بدون صــرف هزینه و هیچ نیازي به  دو آداب و رســوم آن منطقه خارج شــدن
ـیسات و فشاري به محیط زیست می احبۀ مصها رو دوباره احیا کرد (آن شودتاس

 )نهم

 يهاورزشسازگاري 
 بومی يهايباز و روستایی

با محیط و  محلی و
 فرهنگ

ـبت هاي فصـــلی زیادي وجود دارد که درآنها بازيهاي آیینی، مذهبی و منـاســ
ــت، انجام می ــوم منطقه اس ــات گرفته از آداب و رس ــوند بومی محلی که نش ش

 )مصاحبۀ هفتم(

هاي آیینی و وجود مراسم
سنتی خاص در استان 

 مازندران
ـیقی و رقص و  ـتان مازندران به دلیل گویش و پوشــش خاص مردم، موسـ اسـ

بۀ مصاحزیادي براي جذب گردشــگر دارد ( يهالیغذاهاي متنوع منطقه، پتانسـ
 )سوم

 و موسیقی، رقصگویش، 
پوشش و غذاهاي محلی 

 مخصوص استان
ـته ـتان مازندران با همه داش ـینه تاریخی خود هیچگاه به عنوان استانی اس ها و پیش

خی تاری يهاتاریخی براي گردشـگران و مسـافران شناخته نشد و همواره جاذبه
 )مصاحبۀ پنجمطبیعی ناشناخته ماندند ( يهاآن در زیر سایه وسیع جاذبه

وجود پیشینۀ تاریخی 
 استان مازندران
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 ي اصلیهامقوله). نتایج کدگذاري محوري و تشکیل 2جدول (
 مفاهیم مقولات 

علشرایط 
جاذبه 
ها

گردشگريي 
 موقعیت جغرافیایی استان مازندران 

 استان مازندرانموقعیت اقلیمی 
 غناي فرهنگی استان مازندران

پدیده محوري
 

پایداري اقتصادي
 

 هاي گردشگري ورزشیمحلی در اثر فعالیت اشتغال افزایش
 هاي گردشگري ورزشیافزایش درآمد مردم در جوامع محلی در اثر فعالیت

 گردشگري ورزشیهاي درآمد در بین مردم بومی و محلی در اثر فعالیت توزیع بهبود
هاي گردشـگري ورزشی و شـغلی در بین مردم محلی در اثر فعالیت هايفرصـت بهبود توزیع
 گرید یی و خدماتغذامواد  بومیدهندگان کار با ارائه

 هاي گردشگري ورزشیبخشی به معیشت مردم محلی از طریق مشارکت در فعالیت تنوع
 براي مردم منطقه و گردشگران کاهش اثراث فصلی بودن گردشگري ورزشی

 اطق گردشگريدر منثبات قیمت کالاها و خدمات 
 اطق گردشگريدر منثبات قیمت زمین و جلوگیري از سوداگري زمین 

پایداري 
اجتماع

 _ی
فرهنگی

 

 اجتماعی و بهبود سبک زندگی مردم جامعه میزبان زندگی کیفیت ارتقاي
 گردشگران و محلی مردم بین فرهنگی تبادل فرصت ایجادی و با جامعه محل تعاملافزایش 

 منطقه از کاهش مهاجرت
 گردشگري ورزشی هايبرنامه اجراي در مردم افزایش مشارکت

ي هــاارزشجلوگیري از افزایش نـاهنجـاري و انجـام منکرات در بین جوانـان محلی و حفظ 
 فرهنگی

 هامهارتمیزبان و توسعه  جامعۀ آگاهی و تخصص ارتقا یافتن دانش،
 ي بومیهايبازهاي سنتی و افزایش هویت و غرور ملی و محلی از طریق توسعه ورزش

 ي بومی و محلی در منطقههايبازهاي سنتی و و ترویج و گسترش ورزش احیا
ـناخت، حفظ و ترویج  ي هايازبهاي سنتی و از طریق توسعه ورزش منطقه فرهنگی راثیمش

 بومی

ت
پایداري زیس

محیطی
 

 زیست در مناطق گردشگري محیط پذیري محیطی و پاکیزیست افزایش
 طبیعی و زیباسازي شهر و روستا در مناطق گردشگري اندازهايحفظ چشم

ــت و آب هايآلاینده کاهش ــري در نتیجه هوایی و زیس ــوتی و بص  يهاتیفعالمحیطی و ص
 گردشگري ورزشی در منطقه

ـتفاده کاهش  طیمح یمنف راتیکاهش تأث يبرا ناپذیربرگشــت ویژه منابعمنابع انرژي و به از اسـ
 ستیز

 نگهداري سواحل و حفظ و نگهداري کمیت و کیفیت منابع آبی
ـیســـات  طبیعی هـاي محیطظرفیـت از برداريبهره و امکـانـات منطقـه و عـدم نیاز به تأســ

 هاي گردشگري با رویکرد وربومدر طرح شیمیاییمصنوع و مواد  ساخت وانسان
 ردشگري ورزشیگ هايها و فعالیتآوري و دفع ایمن و پاك پسـماندهاي ناشی از طرحجمع
 هايطرح انسانی و صنعتی هايآوري و تصـفیۀ فاضـلاب و جلوگیري از ورود فاضلابجمع

 منطقه هايآب داخل به آن آیندپس هايو توسعه گردشگري
 و جانوري در منطقه گیاهی هايتنوع گونهحفظ 
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 ). 2جدول (ادامه 
 مفاهیم مقولات 

شرایط مداخله
 گر

عامل
 

مالی
 

و حمایتی
 

 هاي بومیهاي روستایی و بازيجوانان از ورزش و ورزش وزارت مالی حمایت
 سنواتی بودجه قالب در هاي ورزش روستاییتأمین بودجه براي هیأت

 اعتباري مالی، مؤسسات همچنین و غیردولتی و خصوصی هاي بخشظرفیتاز  گیريبهره
 هاو بانک
 حوزة روستایی با مرتبط نهادهاي و هاسازمان به ویژه دولتی هاي بخشظرفیت از استفاده

 کشاورزي بانک و عشایري و
 استان هاي بومیها و بازيورزش رايب (اسپانسر) حامیان مالیجذب 

 هاي بومیها و بازيورزشبراي رویدادهاي مربوط به درآمدزایی فراهم نمودن امکان 

عامل
 

ت دینی و 
مشارک

اجتماعی
 

رفع موانع حاصل از موازین شرعی در کشور جهت در جذب جلب موافقت مراجع دینی و 
 گردشگر

 منطقه در و گردشگري هاي بومیها و بازيورزش حوزه در فعال هايسمن ایجاد و تقویت
 هاي بومیها و بازيورزش توسعه گردشگري مردمی به منظور مشارکت زمینه نمودن فراهم

 سازي در جامعه به منظور پذیرش گردشگرفرهنگ
 بانوان در مسابقات و رویدادهاي ورزشی آزادسازي و امکان حضور و مشارکت

شرایط زمینه
اي

 

عامل
 

زیرساختی
 

 در مناطق گردشگريایجاد تدابیر لازم جهت افزایش امنیت 
اقامتی (هتل، رستوران، پارکینگ و غیره) در مناطق سیسات أتتوسعه تسهیلات رفاهی و 

 گردشگري
 در مناطق گردشگري و خدمات عمومی و زیربنایی يامحلی و منطقه يهارساختیبهبود ز

 در مناطق گردشگري دسترسیتوسعه وسایل حمل و نقل و مسیرهاي 
و سالن  هاي بومی مانند زمینها و بازيهاي ورزشبهبود امکانات و زیرساختایجاد و 
 ورزشی

راهبردها
 

عامل سیاستگذاري
 

هاي توسعه ورزش با تأکید بر ورزش عملیاتی احیا و ترویجریزي برنامه تدوین و طرح
 بومی و محلی

 هاي عملیاتی توسعه گردشگري ورزشیبرنامه وجامع  برنامه تدوین و ارائه
گردشگري ورزشی در ساختار ورزش  در حوزه تخصصی تیلاساختار تشکی ایجاد
 استان

هاي ها و آموزشگاهدانشگاه هاي بومی در مدارس وو بازي ورزشتدوین نظام آموزش 
 هاورزش استانی این تنوع به توجه ورزشی با
 اصل هايسیاست به توجه با ورزشی گردشگري سازيخصوصی جامع نظام تدوین

44 
 جذب گردشگر جهت تجاري منطقه آزاد تدوین طرح تبدیل استان به
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 ). 2جدول (ادامه 
 مفاهیم مقولات 

 

عامل
 

بازاریابی
 یهاي روستایورزشگردشگري ورزشی و افزایش تبلیغات در زمینه  

 روستاییي هاورزشبه ویژه با رویکرد شگري ورزشی دایجاد برند گر
 بومی هايموجود ورزش هايپتانسیل از منديبهره با ورزشی مسابقات و هاجشنواره برگزاري

 ورزشی هايجاذبه و هاي اجتماعی جهت معرفیاینترنتی و شبکه هاياستفاده از سایت
 هاي مسافرتیآژانس توسطبرگزاري تورهاي ورزشی و با کیفیت مناسب 

عامل
 

ت
مدیری

 
و برنامه ریزي

 

ــی و هاينهادهاي مســئول بخشبین  و هماهنگی تعمیق همکاري ــگري به دلیل  ورزش گردش
 ورزش و گردشگري حوزة افتراق دو

 ومحلی به منظورتدوین  -هاي بومیهاي ســنتی و بازيرزشمســتندســازي و قانومند کردن و
 ضوابط و مقرراتتصویب 

ــازي ـتانداردس  هنجارهاي جامعۀ با و محلی بومی هايورزش و مقررات قوانین تطبیق و اسـ
 امروزي

 و گردشــگري ورزشــی با هاي مرتبطســازمان متخصــص در نیروهاي پرورش و بکارگیري
 هاي بومیو بازي هاورزش

هاي ورزشـــی با رویکرد ورزش گردشـــگري زمینه در تحقیقات و هاحمـایـت از پژوهش
 محلی و بومی هايبازي و روستایی

 محلی و بومی هايبازي و هاورزش از برخی جهانی و ملی ثبت

پیامدها
 

ت 
پایداري معیش

جوامع محلی
 ثبات و امنیت شغلی جوامع میزبان 

 جوامع میزبان ثبات و پایداري درآمد
 گردشگري منابع پایداري
 استان مازندران در ورزشی و تعداد گردشگران رضایتمندي افزایش

 منبع: نگارندگان

 محوري مقوله
ـــتایی و با رویکرد ورزش در این پژوهش، توســـعۀ پایدار گردشـــگري ورزشـــی هاي روس

 چالش ترینۀ محوريْ اصـــلیمقول مقوله محوري پژوهش اســـت. هاي بومی و محلیْبازي
 متقابل هايکنش سلسله یک اسـت و گردشـگري ورزشـی در اسـتان مازندران روي پیش
 .دارد آن وجود کردن اداره یا کنترل براي

 علّی شرایط
هاي گردشگري ورزشی پایدار با رویکرد ورزش هايجاذبه به علی شرایط در این پژوهش،

اشـــاره دارد که شـــامل موقعیت اقلیمی و جغرافیایی و  هاي بومی و محلیروســـتایی و بازي
ري گردشــگآور براي ایجاد و توســعۀ غناي فرهنگی اســتان اســت و ترغیب کننده و الزام
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 هاي بومی و محلی در استان مازندرانهاي روستایی و بازيورزشی پایدار با رویکرد ورزش
 هستند.

 ايزمینه شرایط
و بستر خاص توسعۀ  زمینه که اي هستندوامل زیرساختیع ايزمینه شـرایطدر این پژوهش، 

ــی پایدار با رویکرد ورزش ــگري ورزش ــتایی و بازيگردش هاي بومی و محلی در هاي روس
گردشگري ورزشی پایدار با توسعۀ  تحقق هاآن بدون و سازندمی فراهم اسـتان مازندران را

 نیست. پذیرامکان هاي بومی و محلیهاي روستایی و بازيرویکرد ورزش

 گرمداخله شرایط
ـــ ـــارکت دینی و  گرمـداخلـه رایطدر این پژوهش، ش عوامـل مـالی و حمـایتی و عامل مش

ــتند که براجتماعی ــعۀ  انتخاب اي هس ــی پایدار راهبردهاي مختلف توس ــگري ورزش گردش
 تسهیل یا تحدید سازند. را راهبردها اجراي توانندمی مؤثرند و

 راهبردها
ریزي و عوامل عوامـل بـازاریـابی و عوامـل مـدیریـت و برنـامـه راهبردهـادر این پژوهش، 
ــتگذاري  ــیاس ــتندس ــعۀ براي هاییحلراه که هس ــی پایدار فراهم  توس ــگري ورزش گردش

ـــازندمی ـــی پایدار با رویکرد  ايبهبود و ارتق به منجر و س ـــگري ورزش ـــعیت گردش وض
 شوند.میدر استان مازندران  هاي بومی و محلیهاي روستایی و بازيورزش

 پیامدها
 و راهبردها اجراي از که پایداري معیشـــت جوامع محلی اســـت پیامدهادر این پژوهش، 

ـــی پایدار با رویکرد  ايبهبود و ارتقـ بـه مربوط اقـدامـات ـــگري ورزش ـــعیت گردش وض
 .شودمی حاصلدر استان مازندران هاي بومی و محلی هاي روستایی و بازيورزش

 پردازي)نظریه انتخابی (مرحلۀ کدگذاري
 خط نگارش با فرآیند این هاست.بهبود مقوله و سـازيیکپارچه فرآیند انتخابی کدگذاري

ــتان،  مرحلۀ ترینمهم انتخابی واقع کدگذاري در کند.می متصــل هم به را هامقوله داس
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ــت پردازينظریه ــاس بر و دهدمی یکدیگر ارتباط با را هامقوله آن، در محقق که اس  اس
 کشــف براي .کند خلق موضــوع مورد در اينظریه یا تصــویر کندمی ســعی ارتباطات این

صـورت بدین شـد، اسـتفاده تحلیلی ابزار عنوانبه پارادایم از یکدیگر باها مقوله ارتباط نحوة
ــلی مقولۀ عنوانها بهمقوله از که یکی ــد انتخاب اص ــایر و ش  هب آن مقوله حول هامقوله س
است که  شده رسـم )1( نمودار در مدل پارادایمی این پژوهش داده شـدند. ارتباط یکدیگر

هاي ورزشگردشـــگري ورزشـــی پایدار با رویکرد  توان نظریۀ توســـعهآن، می به توجه با
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی « که: کرد بیان گونهاین را هاي بومی محلیبازي و روســتایی

هاي گردشــگري ورزشــی با رویکرد عنوان جاذبهاســتان و غناي فرهنگی اســتان مازندران به
توسعۀ  یافتن ضرورت موجب علی شـرایط عنوانهاي بومی بهي روسـتایی و بازيهاورزش

ـــی پـایدار با رویکرد ورزش ـــگري ورزش ـــتایی و بازيگردش هاي بومی و محلی هاي روس
 هاي روستایی وتوسعۀ گردشگري ورزشی پایدار با رویکرد ورزش همچنین اسـت.گردیده

ـــاقتصـادي، اجتماعی  مؤلفه سـه هاي بومی و محلی شـاملبازي محیطی فرهنگی و زیست ـ
ــت، که ــورت در اس ــتگذاري، مدیریت و کارگیريبه ص ــیاس ریزي، و برنامه راهبردهاي س

ــاخت بســتر در بازاریابی گرفتن عامل مشــارکت دینی و  نظر در با و هامناســبی از زیرس
پیامد پایداري معیشــت جوامع  ظهور به منجر تواندمی مالی و حمایتی ملاحظات اجتماعی و

 ».گردد محلی
ـــبــاع نظري، نمونــه  ـــد و دردر این پژوهش، براي اطمینـان از اش  گیري نظري انجـام ش

 تکرار کدهاي قبلی جدید فقطهاي هاي حاصــل از نمونهفرد، داده چهاردهمین با مصــاحبه
 تنوع حفظ براي است. با وجود این،بودند و این اطمینان حاصـل شـد که نظریه اشـباع شده

 .نشد حاصل نتایج در تغییري که ادامه یافت، بیست و چهارم نفر تا مصاحبه ها،دیدگاه در
ـــتفـاده از منابع مختلف از  بنـدي دادهزاویـهاز  براي اطمینـان از قـابلیـت اعتمـاد،  (بـا اس

ـــگران (بازنگري یافته بنديزاویههـاي مختلف)، هـاي مختلف و در زمـانگروه ا با هپژوهش
(استفاده از چندین روش مختلف  هابندي روشزاویهاستفاده از نظرات چندین پژوهشگر) و 

ر مچنین به منظواست. ههمانند مشـاهده، مصـاحبه، اسناد و مدارك، پرسشنامه) استفاده شده
دادي از ها و نتایج حاصل به تعشده از مصاحبهتایید تفاسـیر پژوهشـگر، متغیرهاي اسـتخراج

 ارائه شد و مورد پالایش قرار گرفت. نظران حوزة گردشگري ورزشی پایدارصاحب
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 هاي روستایی). مدل پارادایمی توسعۀ گردشگري ورزشی با رویکرد ورزش1نمودار (

 
 گانمنبع: نگارند
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 گیريبحث و نتیجه
گردشگري ورزشی پایدار  ۀبراي توسعی گرفته، رهیافت مشخصبر اسـاس مطالعات صورت

د اي بایو هر کشــور و منطقه ردوجود ندا هاي بومیهاي روســتایی و بازيزشبا رویکرد ور
ــازوکار اجرایی بهبراي یافتن مناســب ــبرد برنامهترین س ــعمنظور پیش ــگري  ۀهاي توس گردش

گردشـــگري ورزشـــی پایدار با  ۀتوســـع مدل پژوهش، این . درکندورزشـــی پایدار تلاش 
 از اســتفاده با هاي بومی و محلی در اســتان مازندرانهاي روســتایی و بازيرویکرد ورزش

 و مفهوم 66 باز، کد 354 تعداد کدگذاري، طی فرآیند شــد. بنیاد تبیینداده نظریۀ راهبرد
مدل بومی  شــدهارائه مدل نهایی شــد. شــناســایی هاآن هايویژگی و اســتخراج مقوله 11

ــع ــی پایدار با رویکرد ور ۀتوس ــگري ورزش ــتایی و بازيزشگردش در  هاي بومیهاي روس
و  راهبردها گر،مداخله اي،زمینه که ضــمن شــناســایی شــرایط علی، اســتان مازندران اســت

ــعه با مرتبط پیامدهاي ــی پایدار ب توس ــگري ورزش ــتایی و زشا رویکرد ورگردش هاي روس
 است.ها را نیز نشان دادهاین مقوله تعاملات و ، روابطهاي بومیبازي

هاي روســتایی و زشگردشــگري ورزشـی با رویکرد ور پایدار ۀتوسـع پژوهش، این در 
ــت.شــده نظرگرفته در» محوري ةپدید «هاي بومیبازي هاي مطالعات و مصــاحبه در اس

ـــ فرهنگی و زیســتاقتصــادي، اجتماعی ۀســه مؤلف انجام شــده،  هايمقوله عنوانبه محیطیـ
ـــعـ ـــگري پایدارۀ فرعی توس ـــده مطرح گردش ـــه جنب. اندش ـــادي،  ۀدر پایداري، س اقتص

 یافتن اهداف عینیت طور کامل در تعامل هســتند و برايو اجتماعی با هم به یطیمحســتیز
 توجه المللیاي، ملی و بینمنطقه ســطح ســه هر در ابعاد تمامی به بایســتی پایدار، ۀتوســع
 را پایدار ۀتوسع فرایند بماند، دور نظر از سطوح که و از ابعاد یک هر شـود. مبذول کافی

ـــی، می مواجه اختلال با ـــمیمی و رییس  هوم پایداريفمحال، اینبا). 1396کند (جعفري ص
تصــادي هاي اقمحیطی در پی رشــد فعالیتزیســتهاي جنبهبیشــتر معطوف به  گردشــگري،

ت . اما واقعیت این اســاســتتر مورد توجه محققان قرار گرفتهیداري اجتماعی کماسـت و پا
ـــدهاي اجتماعیاي صرفا کنشاقدامات توسعه که ـــتند و پیامـ ـــی نیسـ  ـهایی اقتصادي و فنـ

تواننـــد حتـــی فواید آن اقدام را اي دارند که بنا به ماهیت هر اقـــدامی مـــیفرهنگی گسترده
ـــپیامدهاي اجتماعی با توجه به .نیز در ســایه تردید قرار دهند  تدرازمد مخرب وفرهنگی  ـ

 ـأثرهـاي متمنافع ملــی ومنــافع محلــی گـروه هاي گردشگري، لازم است هماهنگیفعالیت
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ـــدامات  ر دستیابی منظوهاي توسعۀ گردشگري بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بهفعالیتاز اقـ
 محور اتخاذ گردد.هاي جامعهـ فرهنگی، خط مشیتماعیبه پایداري اج

هاي گردشگري ورزشی با رویکرد جاذبه» علّی شرایط« حاضر، پژوهش پارادایمی مدل در 
 ۀکه ضرورت توجه به توسع ،اندشده گرفته نظر درهاي بومی هاي روستایی و بازيزشور

 .اندهرا موجب شد هاي بومیبازيهاي روستایی و زشگردشگري ورزشی پایدار با رویکرد ور
 یــک ثــروت عظــیم طبــیعــی اســت ۀمنطقه داراي خصیصـ یاقلیم وجغرافیایی  هايویژگی

لامتی ، ســگردشگري نــابع محیطــی، مــدت و کیفیــتکــه بــا تــأثیرگــذاري بــر م
ـد (اصغري کنشخصـی گردشـگران را نیـز کنتـرل مـی گردشـگران و حتـی تجـارب

 از یکی عنوانفرهنگ بهر، اخی سال چند ). علاوه بر این، در1392سراسکانرود و همکاران، 
 و هاي ورزشیجاذبه فرهنگ،( گردشگري توسعه پایدار الگوي به دستیابی اصلیۀ مؤلف سه

 گردشگري ورزشی ةحوز گذارانسیاست و متخصصان توجه کانون در )طبیعی هايجاذبه
 هايریشه و فرهنگی هايپتانسیل بر اخیر تحقیقات از بسیاري کهجایی تا ت،اسگرفته قرار

با تکیه  گردشگري برتر برندهاي به گردشگري مقصدهاي کردن تبدیل در موجود تاریخی
 .اندداشته تأکید سنتی ورزشی بر
عنوان مقوله عامل زیرســاختی به حاضــر پژوهش در شــدهیشــناســای هايمؤلفه از دیگر 

 یخدمات و عناصر تسهیلات امکانات، از ايمجموعه شامل صنعت این سـاختار اي بود.زمینه
 هايجاذبه همراهبه که اسـت اماکن و تأسـیســات ورزشـی) و نقل، پذیرایی، حمل (اقامتی،
 و نیازهاي دهندمی تشکیل را مکان یک گردشگري سیستم عرضـه، عامل عنوانبه طبیعت

در جذب  دسـترسی مناسب به این عناصرْ. دنسـازمی برآورده را مکان یک در گردشـگران
 .سزایی داردهها در مقصد تأثیر بگردشگر و افزایش ماندگاري آن

عنوان مقوله عامل مالی و حمایتی و عامل مشــارکت دینی و اجتماعی به ،در این پژوهش 
ه منابع ب ورزش و گردشگري ورزشی، نیاز ۀشـک براي توسـعگر شـناخته شـدند. بیمداخله

در ایران، بیشترین حمایت از ورزش کشور را دولت و منابع مالی دولتی بر عهده  .استمالی 
ـــوي،  جاکه بودجه و اعتبارات دولتی کفاف نیازهاي ولی ازآن ،)1394دارند (ذبیحی و رض

گذاري دهد، مسئولین باید تلاش خود براي جذب سرمایهگردشگري ورزشی را نمی ۀتوسع
بســتر مناســب براي ورود ســرمایه و تضـــمین امنیت و  وافزایش دهند بخش خصــوصــی 

 .وجود آورندهب را گذارسودآوري براي سرمایه
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 و مشارکت دارد ارتباط جامعه و مردم با ناپذیريتفکیک طور به همچنین گردشگري 
 صــنعت مدیریت و توســعه براي بنیادي ریزيبرنامه توســعۀ و تداوم منظوربه محلی جوامع

) نیز 2018( 1). باتلر و سانتیکلو1396است (تولایی و همکاران،  امري ضروري گردشـگري
و همراه با مســائل و تعارضــات  دادندنقش دین در صــنعت گردشــگري را مورد بحث قرار 

ر هاي مذهبی دناشی از برخورد دین، سیاست و گردشگري به دخالت عمدي برخی سازمان
 صنعت گردشگري پرداختند.

ـــتگذاري نیز به عنوان راهبردهاي برنامه و هاي مدیریتمؤلفه  ـــیاس ریزي، بازاریابی و س
عیین ت هاي بومیهاي روستایی و بازيزشگردشـگري ورزشـی پایدار با رویکرد ور ۀتوسـع

 در تا است مستمر ریزيبرنامه و مدیریت ۀمقول نیازمند گردشـگري پایدار ۀشـدند. توسـع
ریزي کارآمد مدیریت و برنامه یابد. دســـت شـــدهتعیین پیش از اهداف به نهایت، بتواند

محصـولات گردشگري در جهت حصول منافع میزبان و  يگردشـگري، اغلب منجر به ارتقا
 .شودگردشگر می

ایفا  ورزشی گردشگري هايبسته در که نقشـی به توجه با بازاریابی مؤلفه علاوه بر این، 
بازاریابی گردشگري  دارد. ورزشی گردشـگري ۀتوسـع و رونق در زیادي اهمیت کند،می
ن بینی نیازهاي گردشگران و فراهم کردن امکانات براي تأمیشناسایی و پیشفرآیند عنوان به

هاي بازاریابی بین فعالیتدر  .هاستنیازها و مطلع سـاختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن
ـــات جایگاه مهمی را به خود اختصـاص گردشـگري زمان به توصـیۀ سابنا. اسـتداده، تبلیغـ

ـــد جهانی گردشـگري، سازمان ـــا  3هاي گردشگري بایـ ـــه  ۀدرصد از بودج 5تـ خود را بـ
 تبلیغـات گردشـگري اختـصاص دهنـد.

را  کشور هر در گردشگريۀ ) توسع2017( 2جوپه گردشگري، سیاستگذاري ةحوز در 
 بهگردشـگري ورزشی پایدار براي رشد و توسعه داند. می رواییحکم و سـیاسـت از متأثر

 نیاز ریزي راهبرديبرنامه و ايمنطقه و محلی سیاسی و ساختار قانونی با نزدیک هماهنگی
 دارد.

» پایداري معیشــت جوامع محلی« به منجر شــوند، اجرا درســت راهبردها اگر در نهایت 
اي ههاي روستایی و بازيزشورگردشگري ورزشی پایدار با رویکرد  عنوان پیامد توسعهبه

1 Butler and Suntikule 
2 Joppe 
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 بهبود پی در ـجایگزین از گردشگري شکلی عنوانبه ـپایدار گردند. گردشگريمی بومی
ــاکنان زندگی کیفیت ــگران تجربیات ارتقاي محلی، س ــگري حفظ و گردش  منابع گردش

) در 1397ویســی و نیکوخواه ( ).1388همکاران،  و فیروزجایی زاده مقصــد اســت (علیقلی
ــگري بر ابعاد پنج ریخود تأث تحقیق ــت پایدار ۀگانگردش ) 1398( بامري و همکاران و معیش

 1لئو .گزارش نمودندرا  گردشگري عۀاحیاي معیشـت پایدار روسـتاهاي سـنتی از طریق توس
در  سازي معیشت در بین مردم روستاییعنوان یک استراتژي متنوع) برگردشـگري به2019(

یک استراتژي معیشت پایدار به عنوان گردشگري  ) بر2019( 2شمال سوئد و سو و همکاران
 ند.کرددر روستاهاي جنوب چین تأکید 

ـــگري در جهـت طراحی و اتخاذ  ةنتـایج این پژوهش بـه مـدیران حوز  ورزش و گردش
هاي هاي روستایی و بازيورزشـی پایدار با رویکرد ورزش گردشـگري ۀراهبردهاي توسـع

 گردشــگري ورزشــی پایدار ۀبر توســع علاوه رودنتظار میکند و ابومی و محلی کمک می
هاي سنتی و ورزش بیشتر احیا و ترویج هرچهجوامع محلی،  معشـیت و درآمد منبع عنوانبه

ــتایی مناطق در بومی و محلی هايبازي ــتان مازندران به روس ــی عنواناس فرهنگ  از بخش
 :دگردپیشنهادهاي زیر ارائه می ،ا توجه به نتایج پژوهش حاضرببومی را موجب شود. 

ـــگري بهبـا توجـه به نقش جاذبه -1 ـــرایط علی در مدل تحقیق، هاي گردش اي احیعنوان ش
هاي کنار ســـایتدر میزبان و معرفی آن به گردشـــگران از طریق افراد بومی  ۀفرهنگ جامع
ردم مهاي هاي مردم شـناسـی، صـنایع دستی و خوراکیبرپایی غرفه از طریق و گردشـگري

 چنین تعیینشود. همفرهنگ بومی پیشنهاد میبیشـتر گردشـگران با  منظور آشـناییمحلی به
 گســترش و ایجاد جهت ریزيبرنامه و ســال از ماه 12 براي مقصــد اقلیم آســایش تقویم

 گردد.تقویم توصیه می این با گردشگري متناسب
گردد: اي در مدل تحقیق پیشنهاد میها به عنوان شرایط زمینهبا توجه به نقش زیرسـاخت -2

 اســتان و تخصــیص ســطح در گردشــگري خدماتی هايزیرســاخت کیفی و کمی ارتقاي
 توسعۀ هايطرح به ویژه تسهیلات روسـتاها و ارائۀ به گردشـگران نیاز با متناسـب امکاناتْ
 انجام شود. گردشگري مقصدهاي در زیربنایی

1 Leo 
2 Su et al. 
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ین گر در مدل تحقیق، تعیعنوان شـــرایط مداخلهبا توجه به نقش عامل مالی و حمایتی به - 3
 و )مشــارکت اوراق اي،یارانه هايســیاســت تســهیلات، وام،( دولت حمایتی هايســیاســت

بخش  گذارانســـرمایه ورورد جهت کشـــور اداري محیط در زائد بوروکراســـی حذف
 گردد.ورزشی پیشنهاد می گردشگري توسعه منظوربه خصوصی

یق، گر در مدل تحقعنوان شرایط مداخلهبا توجه به نقش مشارکت مذهبی و اجتماعی به - 4
ـــمیم ـــور گیري و اجراي برنـامـهتص ـــات با حض ـــگري از طریق برگزاري جلس هاي گردش

ـــاکنان محلی ـــنجی از س ـــکیل و تقویت انجمنو  نمـایندگان منتخب مردم و نظرس ا و هتش
ند هاي مردمی در فرایمنظور جلب مشارکتدهاي غیردولتی فعال در زمینۀ گردشـگري بهنها

ـــادي در حوزة هـا و پروژهبرداري از طرحتهیـه، اجرا و بهره هـاي عمرانی، اجتماعی و اقتص
 شود.پیشنهاد می گردشگري

 با موازین ورزشی مطابقت خدمات گردشــگريهمچنین جهت جلب موافقت مراجع دینی، 
ـــرعی ـــگر خـارجیو  ش عدم اجبار مانند  رفع موانع اعتقـادي و مـذهبی جهـت ورود گردش

 شود.توصیه می گردشگر براي اجراي موازین دینی و شرعی
 با عنوان راهبرد توســعه در مدل تحقیق، تعاملریزي بهبا توجه به نقش مدیریت و برنامه -5

 کردن و علمی داردســـازياســـتان منظوربه المللیبین و محور ملیدانش و علمی مراجع
گردد شــود. همچنین توصــیه میبومی پیشــنهاد می هايبازي و روســتایی ورزش فرآیندهاي

صـورت مشـترك با کشـورهایی که داراي پیشینۀ هاي بومی بههاي روسـتایی و بازيورزش
ي هاشورزفرهنگی در این زمینه هســـتند ثبت شـــوند یا الحاق به کشـــورهایی که برخی از 

 انجام شود. اندي بومی را ثبت نمودههايبازروستایی و 
 تشـــکیل با توانعنوان راهبرد توســـعه در مدل تحقیق، میبا توجه به نقش بازاریابی به - 6

 تعیین براي استان فرهنگی تقویم سنتی و تدوین هايورزش هايجشنواره تخصصی کمیته
ـــ بومی جشــنوارة هر مکان و زمان  زمان و مکان خصــوص در مقتضــی محلی، اطلاعات ـ

 رساند. گردشگران اطلاع به هاي گردشگريطریق آژانس از ها راجشنواره برگزاري
 ســند تدوینعنوان راهبرد توســعه در مدل تحقیق، با توجه به نقش ســیاســتگذاري به - 7

توصــیه  کشــور در ملی و ايمنطقه محلی، ســطح ســه در ورزشــی گردشــگري راهبردي
ــود. در اینمی ــورت، طرح ش  به توجه با مدت و بلندمدتمیان مدت،کوتاه هايبرنامه ص
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ــور اجرایی توان ــیم و کش ــت یک ترس ــیاس  مبناي منابع، بر برنامه هدایت براي زمانی س
 .است ناپذیراجتناب شد خواهد معین که اهدافی و مقاصد امکانات،

ـــت جوامع محلی به - 8  عنوان پیامد در مدل تحقیق، تدوینبـا توجه به نقش پایداري معیش
 هدایت در ریزانبرنامه ســوي از گردشــگري صــنعت با مرتبط اشــتغال مختلف هايبســته

 زمینۀ تواندمی حدودي تا که اســت مواردي از شــدهتعیین مشــاغل به نیل در منطقه بومیان
 فروش و معرفیهمچنین  .سازد را محقق گردشـگري اقتصـادي مثبت يامدهایپ اثربخشـی

 گردشــگران به ناحیه این ســنتی غذاهاي و دســتی صــنایع دامی، کشــاورزي، محصــولات
 شود.آنان نیز توصیه می براي درآمدزایی هدف با صنایع این صاحبان از منظور حمایتبه

 تعارض منافع
 وجود ندارد.تعارض منافع 

ORCID 
Maryam Omidi Najaf Abadi  https://orcid.org/0000-0003-1830-7660 

 منابع
ــول و ــکارلو، علی. ( آذر، رس ــنتی، هايبازي ).1393ش ــارات  ایران. تهران: محلی و بومی س انتش

 احرار.
ــین ادبی ــخامی، زادهفتاحعلی و فیروزجاه، جواد، ندایی، طاهره، محمدي، حس ). 1399مهدي. ( فش

 گردشگران گیلان، بین اسـتان پایدار ورزشـی گردشـگري هايمؤلفه مقایسـه و بندياولویت
)، 3(9گردشــگري،  توســعه و ریزيبرنامه پژوهشــی علمی میزبان. فصــلنامه جامعه و ورزشــی

227-244. 
ـــا ـــلم و کوربین، جولیـت. (س فنون و مراحل تولید نظریه ). مبانی پژوهش کیفی: 1397تراوس، انس

 تهران: نشر نی. .ايزمینه
تحلیل تغییرپذیري ). 1392( .بتول ،زینالی و طاهره ،جلالی عنصرودي ،صیاد ،اصـغري سراسکانرود

ــهرهاي واقع در اطراف دریاچه ارومیه ــگري ش ــعیت گردش )، 11(3اي، ریزي منطقهبرنامه .وض
99-114. 

 در متداول رویکردهاي آمیخته، و کیفی تحقیق هايروش بر اي). مقدمه1391بازرگان، عباس. (
 .دیدار انتشارات تهران: علوم رفتاري.
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 سنتی روستاهاي پایدار معیشت ). احیاي1398نژاد، مهرشاد. (زبیده، پایدار، ابوذر و طولابی بامري،
 فصلنامهسراوان).  شهرستان ناهوك، دهسـتان شـناسـی: مورد( يگردشـگر ◌ٴ توسـعه از طریق
 .78-59)، 32(9، ايمنطقه شهري آمایش و جغرافیا

ـــین طـاهري هومن و پور،بهمن  ویژه مکانیابی تلفیقی الگوي ). ارائه1398آبـادي، محمد. (حس
ها، لایه گذاريهمروي روش جغرافیایی و اطلاعات بکارگیري سیستم با ورزشـی گردشـگري

 50-37، )2(5شباك،  تخصصی علمی نشریه
). 1396آباد، اسماعیل. (آباد، رحمان و جهانی دولتتولایی، سیمین، سلیمانی، محمد، جهانی دولت

ـــگري پـایدار  ـــنعـت گردش ـــارکـت جوامع محلی در ص ـــرعین(نقش مش ). مطالعۀ موردي: س
 .113-95)، 1(49هاي جغرافیاي انسانی، پژوهش

گردشگري ورزشی و  ).1399(. صمد ،گودرزي . ومجید ،جاوید ،فرزاد ،غفوري .فضـائیل ،جاوید
ات مطالعسرعین)، هاي زمستانی مطالعه موردي: جشنواره ورزش(توسعه پایدار شهرهاي میزبان 

 .217-197)، 48(19، دي ورزش و جوانانبرراه
). تأثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداري 1396جعفري صمیمی، احمد و رییسی، زینب. (

 .98-65)، 3(2یافته. مدلسازي اقتصادسنجی، اقتصادي در کشورهاي توسعه 
شـــناســـی پژوهش کیفی در روش). 1396. (عادل ،آذر و ، ســـیدمهديالوانین، ، حســـفرددانایی

 .صفار ،اشراقیانتشارات  . تهران:رویکردي جامع مدیریت:
 صــنعت ســازيخصــوصــی در مهم عوامل ).1394. (نیمحمدحســرضــوي،  حی، اســماعیل وذبی

 المللی تربیت بدنی و علوم ورزشــی،مازندران. نهمین همایش بین اســتان ورزشــی گردشــگري
 ، تهران.انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

 ریزي). برنامه1391دوستی، مرتضی. ( و سري، بهارهتپه سلیمانی ،تجاري، فرشـاد ،شـجاعی، وحید
 .193-173 )،39(13فضاي جغرافیایی،  .مازندران استان ورزشی توریسم راهبردي

تحلیل عوامل مؤثر بر تصویر و رفتار ). 1399صـالحی، صـادق، فیضـی، سـلمان و قلی پور، یاسـر. (
ي: موردمطالعه (پایه -زیســت گردشــگران در مقاصــد گردشــگري طبیعتســازگار با محیط

 .79-51)، 52(15صلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، ف، )شهرستان ماسال
مدل فرایندي توسعه پایدار گردشگري جمهوري ). 1397. (مریم ،صداقتو  حمید ،ضرغام بروجنی

و  هاي پنج سـاله توسـعه اقتصادي، اجتماعیاي داده بنیاد با تاکید بر برنامهاسـلامی ایران (نظریه
 .73-25)، 3(7، گردشگري و توسعه. فرهنگی)
ــید ــنایی، علوي، س ــین، س ــعه مدل ). طراحی1399محمد و فخري، فرناز. ( حس  هايورزش توس

-176)، 3(7 دریایی، علوم آموزش مازندران. فصــلنامه اســتان گردشــگران جذب در دریایی
188. 
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 جامعه ). نگرش1386حسنعلی. ( سبکبار، علی و فرجی سید بدري، ناصر، فیروزجایی، زادهعلیقلی
 بخش موردي مطالعه روســتایی نواحی در اقتصــادي گردشــگري و محیطی اثرات به میزبان

 .22-1)، 1(10 توسعه، و روستا فصلنامه نوشهر. شهرستان مرکزي
 در محلی و بومی هايبازي توســعه مبناي بر گردشــگري توســعه ). الگوي1393غفوري، فرزاد. (

 .174-153ص:  ،24 شماره ، دوره ششم،ورزشی مدیریت کشور، مطالعات
هاي بومی و بررســی تأثیر بازي ).1400. (جواد ،شــهلایی و حامد ،بابایی ســلطانقلی ،فرزاد ،غفوري

 ).65(13 . مطالعات مدیریت ورزشی،محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال
ورزش  ◌ٴ هاي توسعه). استراتژي1397عسکري، اسرا. ( و ساداتصـمدي، الهام ،العابدینفلاح، زین

اي نوین رویکرده .هاي بومی و محلی (مورد مطالعه استان گلستان)روستایی با تأکید بر ورزش
 .87-73 )،23(6در مدیریت ورزشی، 

). تعیین الگوي عوامل مؤثر بر توسعه پایدار 1398قزلسفلو، حمیدرضا و رضوي، سید محمدحسین. (
ســرخنکلاته، اســب ترکمن و  هاي ســنتی (مطالعه موردي: جشــنواره کبديگردشــگري ورزش

 .1398مهر  3انتشار آنلاین از تاریخ  . مطالعات مدیریت ورزشی،کشتی سنتی آلیش وگورش)
الگوي کیفی  ).1399. (معصومه ،کلاته سیفري و سید محمد حسین ،رضـوي ،حمیدرضـا ،قزلسـفلو

ــنواره ــگري جش ــی  يهاپیوند فرهنگ و گردش ــنتی بر مبناي راهبرد گرندد تئو -ورزش ، يرس
 .150-120)، 49(15 صلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري،ف

). 1397اصفهانی، نوشین. ( و معصومه سیفري، کلاته ،محمدحسـین رضـوي،، قزلسـفلو، حمیدرضـا
 اســـاس ســـنتی بر و بومی هايورزش گردشـــگران رفتاري بازگشـــت تمایل مدل طراحی
 .108-87 )،1(7ورزش،  توسعه و مدیریت فصلنامه .اکوتوریسمی هايقابلیت

ـــلطانیان، لیلا ،کریمی، جواد ـــل. ( و س ـــگري 1399بجانی، ابوالفض ـــعه گردش ). طراحی مدل توس
 12انتشــار آنلاین از تاریخ  . مطالعات مدیریت ورزشــی،ماجراجویانه ورزشــی، نظریه داده بنیاد

   .1398خرداد 
 مناطق بر تاکید با ورزشی گردشگري ). توسـعه1399سـیفري، معصـومه. ( کلاته مرتضـائی، لیلا و

 .86-75)، 4(8ورزشی،  مدیریت در کاربردي هايپنهان. پژوهش
هاي بومی و محلی ها و بازي). ورزش1395معصومی، غزل. ( و معصومی، خشایار، معصومی، حسن

 .رسانی تبیانقم: موسسه فرهنگی و اطلاع. در استان مازندران
 اشتغال و کار و کسب توسعه طرح اقدامات و مطالعات ). خلاصه1396محمود. ( زاده، سیدمهدي

ــتان پایدار ــعه مازندران، معاونت (تکاپو) اس ــتغال و کارآفرینی توس تکاپو  طرح خانه دبیر اش
 اجتماعی. رفاه و کار تعاون، وزارت
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بندي روستاهاي اولویت). 1395. (مسـعود ،زادهحسـین و سـید مجتبی ،مجاوریان، زهرا ،الهینعمت
 .226-218)، 3(30، اقتصاد و توسعه کشاورزي. گردشگري در استان مازندرانهدف 

واکاوي نقش گردشـگري در معیشت و پایداري معیشتی ). 1397ویسـی، فرزاد و نیکخواه، چنور. (
)، 66(22ریزي، . جغرافیا و برنامهخانوارهاي روســتایی، مطالعه موردي: بخش اورامان ســروآباد

329-348. 
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