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صنعت گردشگري است.  ۀترین بخش توسعه یافتگردشگري ورزشی مهم

گردشگري ورزشی مناطق پنهان  ۀهدف از این تحقیق طراحی مدل توسع

است که با روش تحقیق کیفی انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده از 

نفر  16شناسی نظریه داده بنیاد، با (گلیزري)، در روش رویکرد ظاهرشونده

ۀ خبره و متخصص در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگري ورزشی، مصاحب

ها و کدگذاري نشان داد احبهعمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مص

هاي دولتی، محلی و منطقه، نقش سیاست ۀاجتماعی جامع -که نقش فرهنگی

هاي عمومی و هاي گردشگران، ویژگیهاي جغرافیایی منطقه، ویژگیویژگی

 هاي مسئول مناطق پنهان در توسعهورزشی مناطق پنهان و نقش سازمان

زایی، نی دارد و درآمدزایی، اشتغالثیر فراواأگردشگري ورزشی مناطق پنهان ت

رفاه اجتماعی و ترویج فرهنگ به عنوان پیامدهاي توسعه معرفی شد. در حال 

گردشگري ورزشی باالخص مناطق پنهان، عملکرد  ۀحاضر کشور ما در زمین

گردشگري ورزشی نداریم. ۀ مدونی در زمین ۀخوبی ندارد؛ همچنین برنام

سعه پیدا کنیم از منظر سیاسی، ارتباطات تقویت بنابراین اگر در این زمینه تو

شوند. همچنین تبادالت فرهنگی مثبت و ترویج فرهنگ و آداب سنتی می

هاي مختلف اثرات اجتماعی مثبت مناطق پنهان و معرفی برند کشور در حوزه

در انتها پیشنهاداتی براي توسعه  بسیاري براي کشور ما به ارمغان خواهد آورد.

 زشی مناطق پنهان ارائه شد.گردشگري ور
  

  ها واژهکلید 

  .هاي جغرافیایی مناطقگردشگري ورزشی، مناطق پنهان، درآمدزایی، ویژگی

Sports tourism is the most important part of the tourism 
industry. The purpose of this research is to design a model 
for developing sports tourism in hidden regions which 
was used by qualitative research method. Using grounded 
theroy (Glaser approach), in-depth interviews were 
conducted with 16 experts and specialists in the field of 
sports management and sports tourism.The results of the 
analysis of interviews and coding showed the socio-
cultural role of the local and regional community, the role 
of government policies, the geographical features of the 
region, the characteristics of tourists, the general and 
sporting features of the hidden regions, and the role of the 
responsible organizations have significant impact on 
sports tourism development of hidden regions. 
Monetization, employment, social welfare and the 
promotion of culture were introduced as development 
concequences. Currently, our country does not have good 
performance in the field of sports tourism, especially in 
the hidden regions. Therefore, if we could improve this 
regions, communications will be strengthened politically.  
It also has positive cultural exchanges and the promotion 
of the culture and tradition of hidden regions and 
Introducing the brand in different regions will bring many 
positive social effects to our country. Finally some 
suggestions were presented in order to develop sports 
tourism in hidden regions. 
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  همقدم

ورزش یکی از متداولترین عوامل ایجاد انگیزه براي گردشگران 

است و به دنبال آن، گردشگري ورزشی صنعتی است که از 

ترکیب دو صنعت گردشگري و صنعت ورزش پدید آمده است. 

در هاي مهم گردشگران به عبارت دیگر ورزش یکی از فعالیت

حین گردشگري است و گردشگري و مسافرت نیز با انواع مختلف 

). گردشگري یکی از 1391ورزش همراه است (محمدپور، 

هاي جهانی است که ترکیب امور اقتصادي، اجتماعی و پدیده

اکبري و همکاران، دهد (علیفرهنگی را به خوبی نمایش می

هاي جلوه ). مزایا و منافع اقتصادي حاصل از گردشگري،1397

هاي مفرح آن، بسیار جالب توجه طبیعی و جغرافیایی و ویژگی

هاي مهم گردشگران در حین است و ورزش یکی از فعالیت

گردشگري است. موضوع مسافرت مردم براي شرکت یا تماشاي 

گردد، درست از زمانی هاي المپیک باستان برمیورزش به بازي

قابت قهرمانانشان در که مردم از نقاط مختلف براي تماشاي ر

شدند. اما بحث گردشگري ورزشی کوه المپیا دور هم جمع می

هاي جدید تحقیقی در ده سال گذشته است (ادبی یکی از حوزه

). گردشگري ورزشی یکی از 1388 فیروزجاه و همکاران،

رشد گردشگري است که در آن مسابقات و هاي رو بهگونه

کند گردشگران را جلب میرویدادهاي ورزشی تعداد زیادي از 

). گردشگري ورزشی فراتر از 1395(خسروي مهر و همکاران، 

اقتصادي در سطح جهانی -اي اجتماعییک صنعت، به پدیده

تبدیل شده است. این صنعت سفید بیش از هر زمان دیگر جایگاه 

اي چند بعدي در جوامع بشري باز کرده عنوان پدیدهخود را به

گذاري فراوان، فواید و اثرات ورها، با سرمایهاست و بسیاري از کش

این صنعت را خوب درك کرده و به عنوان منبعی مهم جهت 

بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، افزایش اشتغال، 

ها، افزایش شهرت و برندسازي مقصد درآمد، توسعه زیرساخت

). ورزش به عنوان 1390اند (زیتونلی و همکاران، درآورده

اي که با رقابت و فعالیت سروکار دارد و گردشگري به دهپدی

اي هستند کننده، دو سیستم ویژهاي شاد و سرگرمعنوان تجربه

که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. با توجه به اهمیت و اعتبار 

اندرکاران و مسئوالن بخش ورزش و این دو مقوله، دست

اجتماعی، فرهنگی  (اقتصادي، گردشگري براي رسیدن به اهداف

اند (افصح و سیاسی) خود به گردشگري ورزشی متوسل شده

هاي ). امروزه برخی از کشورها با توجه به قابلیت1385حسینی، 

موجود و استعدادها در کشور خود اقدام به ایجاد مراکز ورزشی 

کشورهاي اتریش و سوئیس که به لحاظ شرایط  :اند، همانندکرده

                                                                                                                                                    
1-Mascarenhas, Margarida, Silva, Rita, & Pereira, Elsa (2015) 
1-Alam & Paramati 

هایی مانند اسکی، هاکی و بان ورزشاقلیمی مناسب، میز

هاي رزمی به خصوص کشور کره در ورزش هستند، کوهنوردي،

اند تعداد تکواندو و کشور ژاپن با برگزاري مسابقات اسکی توانسته

منطقه خود جلب کنند و از به کثیري از جهانگردان ورزشی را 

، این طریق هر ساله درآمد بسیاري را نصیب خود سازند (گیبسون

توسعه گردشگري  ة). اقلیم هر منطقه در ترسیم خطوط آیند2006

پذیرش گردشگران  ۀهاي چندگانثیر بسیار مهمی دارد و قابلیتأت

هاي ساز افزایش ظرفیتدر نواحی مختلف در طول سال زمینه

گردشگري، باالخص گردشگري ورزشی است (کریمی و 

به رشدي را ). گردشگري در حال حاضر روند رو 1397همکاران، 

در مباحث اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي مختلف دارد؛ از 

هاي ترویج رفاه براي عموم سوي دیگر گردشگري یکی از راه

باشد ( مردم و کمک به بهبود کیفیت زندگی آنان می

) و توجه به آن ضروري است. 2015، 1ماسکارنهاس و همکاران

ري ورزشی و جذب تمام این امور نشان از اهمیت توسعه گردشگ

 ۀگردشگران به این واسطه دارد، چرا که رونق اقتصادي، اشاع

هاي جدید زایی را به همراه خواهد داشت. نظریهفرهنگ و اشتغال

هاي گردشگري بر دهد جذابیتگردشگري نشان می ۀدر زمین

هاي هاي فرهنگی، مزیتورزش در مقایسه با جذابیتۀ پای

بیشتري دارد (پروینی و همکاران، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

). اشتغال نیروي انسانی در این صنعت فراوان است؛ از این 1396

هاي ایجاد هاي مختلف زمینهرو توسعه گردشگري در مکان

اشتغال دائم و فصلی و پاره وقت را براي نیروي انسانی با 

آورد و نرخ بیکاري را تخصص و آموزش متوسط فراهم می

). یکی از 1396فراهانی و همکاران، دهد (کاهش می

هاي مهم پایداري اقتصادي، بهبود توزیع درآمد است. شاخص

ثر است؛ از ؤهاي گوناگونی بر توزیع درآمد مگردشگري از کانال

ها براي راه و یکی از بهترین دکاربرپرآنجا که گردشگري صنعتی 

افزایش اشتغال است، عالوه بر اشتغال مستقیم، زمینه 

هاي دیگر مرتبط با گردشگري را براي افراد بومی فراهم لیتفعا

 هاي پایینتواند مشکل بیکاري را براي گروهکند و میمی

ثر برطرف کند و زمینه بهبود توزیع درآمد را ؤدرآمدي به نحو م

کنند که ). محققان بیان می2،2016فراهم آورد (آالم و پاراماتی

ند از طریق افزایش و توسعه توامیزبانی رویدادهاي ورزشی می

هایی براي درآمد مبتنی بر تصویر مقصد و ایجاد فرصت

گردشگري، براي مقاصد گردشگري ورزشی سودمند باشد؛ چه از 

طریق کسانی که وابسته به رویداد هستند و چه از طریق 

کنند (پاندر و تماشگران خارجی که براي دیدن رویداد سفر می
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ثیر آثار أرین متغیرهایی که تحت تت). مهم2018، 3همکاران

هاي هاي اصلی سیاستاقتصادي گردشگري قرار دارند، هدف

کالن اقتصادي یک کشور، یعنی رشد اقتصادي، اشتغال کامل و 

). 1397هاست (خانزادي و همکاران، حفظ تراز پرداخت

)، در بررسی گردشگري در پاناما به 2014( 4کلیچنیکوا و دروش

و  د که گردشگري آثار بزرگی بر اقتصاد دارداین نتیجه رسیدن

)، در 2005(5تواند به کاهش فقر کمک کند. میراندا و اندوزا می

بررسی گردشگري ورزشی در کشور اسپانیا دریافتند که 

ترین عامل در جذب درصد مهم 3/78هاي طبیعی با جاذبه

ها همچنین دریافتند گردشگران ورزشی به کشور اسپانیا است. آن

روي با درصد و گردش و پیاده 84/36هاي آبی با که ورزش

درصد در جذب گردشگران ورزشی اهمیت بیشتري دارند.   58/31

)، در پژوهش خود بیان کردند که 2017( 6باوش و انسلد

هاي زمستانی عامل کلیدي اقتصادي در گردشگري ورزش

 نیاز ۀبسیاري از مناطق کوهستانی سراسر جهان است. به واسط

هایی روانی انسان، امروز به تفریح در طبیعت و ورزش –روحی 

ریزي که در عرصه طبیعی قابل انجام است، بهتر است با برنامه

گیري از استعداد مناطق مختلف و لحاظ شده ضمن بهرهحساب

زایی کردن شرایط مختلف، در پیشبرد اهداف اقتصادي و اشتغال

وجود آورد. هان بهاي مناسبی براي گردشگرگام برداشت و محیط

ها و هدایت گردشگران ورزشی به ریزي روي این جاذبهبرنامه

هاي پنهان و کمتر شناخته شده موجود در کشورمان سمت جاذبه

ثر خواهد بود. ایران به دلیل دارا بودن تنوع اقلیمی ؤبسیار مفید و م

هاي تاریخی نظیر، وجود جاذبهو زیستی، وضعیت توپوگرافی بی

هاي فراوانی را براي جذب گردشگر و به ، توانمنديو فرهنگی

نظیر هاي بیخصوص گردشگري ورزشی داراست ولی این جاذبه

و مناطق بکر به خوبی و به وضوح براي عموم معرفی نشده است 

و ناشناخته مانده است. گردشگري صنعت روبه رشدي است 

ر براي کشوري مانند ایران که مناطق پنهان بسیاري د خصوصاً

اي که با توجه به آداب و آن وجود دارد. مناطق بکر و ناشناخته

هاي سنتی مخصوص به خود رسوم و فرهنگ خاص خود، ورزش

را دارد که می توان به شکل فستیوال گردشگران زیادي را به 

سمت آن هدایت کرد؛ همچنین مناطق پنهان موجود در دل 

، دریایی و ... طبیعت از جمله مناطق کوهستانی، کویري، جنگلی

اي، آماتوري و انتزاعی هاي حرفهتوانند میزبان ورزشکه می

این منابع درآمدي تا به امروز در بسیاري از مناطق پنهان باشند. 

که  در صورتیاست؛  برداري نشدهبهرهموجود در کشورمان 

ثابه م به خالقیت و بازاریابی، با کمی کارآفرینی توانمی

                                                                                                                                                    
2- Pounder, Clark & Fenich 
3- Klytchnikova and Dorosh 

عرصه گردشگري ورزشی، از این مناطق کشورهاي پیشرفته در 

در حال حاضر ما در کشورمان عمال  بهترین استفاده را کرد.

گردشگري ورزشی را در حد تعریف هم نداریم و در این زمینه 

که در دنیا تورهاي ورزشی الیحبسیار عقب هستیم در

هاي ورزشی حاضر در عد و بازدید تیمگردي یک بطبیعت

در گردشگري ورزشی هستند. کشور ایران  عد دیگريمسابقات ب

انداز زیبا و مناطق با چشم ،با وجود مناطق بکر و ناشناخته بسیار

خصوص در زمینه ورزش، هدیدنی با پتانسیل جذب گردشگران ب

آمیزي در این زمینه نداشته است و به اهداف عملکرد موفقیت

اقتصادي خود دست نیافته است. سهم کشور ما از صنعت 

دشگري جهان بسیار ناچیز است؛ چون سهم گردشگري کشور گر

از تولید ناخالص ملی برابر یک درصد است. در صورتی که اگر 

این امر توسعه پیدا کند اثرات مثبت بسیاري براي کشور ما 

عد اقتصادي ورود گردشگر موجب در ب دنبال خواهد داشت.به

کند و یشود همچنین چندصد شغل ایجاد مرونق اقتصادي می

ارزي بسیاري براي کشور به دنبال دارد؛ همچنین در  درآمدهاي

عد اجتماعی و کند. بتولید ناخالص داخلی نقش مهمی ایفا می

هاي مختلف تبادالت فرهنگی مثبت و معرفی برند کشور در حوزه

اثر مثبت اجتماعی خواهد بود و همچنین از منظر سیاسی روابط 

سازد. در افزایش تر میتر و نزدیکمتعادلالملل و دول را بین

درآمد و کاهش بیکاري و فقر ساکنین محل و در نتیجه بهبود 

کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی نقش مهمی دارد. از 

نظر اجتماعی باعث شکوفایی استعدادها و ارتقاي آموزشی در 

مناطق  در کشور ایران با توجه به اینکهشود. ها میهمه زمینه

مختلف صحرایی، ساحلی، کوهستانی، کویري و ... وجود دارد که 

کمتر شناخته شده است و استقبال چندانی از سوي گردشگران 

کنی در اختیار افراد بومی اشود و در واقع اطالع از چنین امنمی

مند به گردشگري از همناطق و افراد عالقدیگر است و ساکنین 

ندارند و یا اطالعات ناکافی دارند؛  یاطالع هاوجود آن جاذبه

همین امر باعث شده است که این مناطق پنهان بمانند و از محل 

که با شود؛ درصورتیگردشگري این مناطق عایدي حاصل نمی

توجه به استقبال عمومی گردشگران داخلی و خارجی از دیدن و 

گذراندن اوقات در مناطق مختلف جغرافیایی و تجربه نمودن 

هاي ورزشی آن مناطق، می توان منابع درآمدي هنگفتی جاذبه

ها دست آورد. هر کدام از مناطق ویژه جغرافیایی، خود ورزشبه

توان با فراهم و مسابقات ورزشی خاصی را دربردارند که می

ها و مسابقات ها و جشنوارهآوردن مقدمات برگزاري فستیوال

کنندگان و ، شرکتورزشی بر تعداد گردشگران اعم از تماشاگران

4 -Andueza & Miranda (2005) 
5-Bausch & Unseld 
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برگزارکنندگان و سایر افراد وابسته، به رویدادها افزود. امروزه 

صنعت گردشگري از اهمیت باالیی برخوردار است و درآمدهاي 

شود که سرشاري از این صنعت براي برگزارکنندگان عاید می

اهمیت این موضوع و برجسته نمودن مناطق پنهان گردشگري 

ن و مسئوالن پنهان مانده است. بنابراین ورزشی از دید کارشناسا

هاي موجود ریزي دقیق براي معرفی ظرفیتبهتر است با برنامه

هاي الزم را برداشت. چرا که یکی از مواردي در مناطق پنهان گام

توان با استفاده از آن به گسترش گردشگري ورزشی کشور که می

است که  هاي بکر کشورمانکمک کرد؛ شناسایی مناطق و جاذبه

تواند سبب جلب تعداد کثیري گردشگر داخلی و طور بالقوه میبه

مندي از آثار اقتصادي آن شود. با توجه به موارد خارجی و بهره

کید بر أمذکور هدف این تحقیق توسعه گردشگري ورزشی با ت

نظران ورزشی مناطق پنهان کشور از دیدگاه متخصصان و صاحب

  کشور است.

 
  پژوهششناسی روش

از  ،رو ضروري استبا توجه به رویکرد کیفی پژوهش پیشِ

رویکردي استفاده شود که بتواند به بازتولید مفهوم توسعه 

گردشگري ورزشی در مناطق پنهان کمک کند و ابعاد مختلف 

 ،پدیده محوري را شناسایی کند. از این رو رویکرد این پژوهش

نظریه داده بنیاد، شناسی تفسیري است. در این پژوهش از روش

عمل آمده است. این پژوهش ها استفاده بهمنظور تحلیل دادهبه

با اتخاذ رویکرد ظاهرشونده (گلیزري)، در تالش است تا اهداف 

خود را دنبال نماید، چرا که این رویکرد اگرچه چالشی است، اما 

ار گسترده صورت هاي حاصل از آن، در فضایی بسیمدل سازي

ها، منظور تحلیل دادهله افق دید محقق را بهن مسأگیرد و ایمی

). پژوهش حاضر با استفاده از 2008دهد (گلیزر،بسط می

کدگذاري باز، انتخابی و نظري، اهداف خود را دنبال نمود که در 

یک از این مراحل،  ادامه و در خالل بحث، نحوه کدگذاري در هر

مختلف به  هايتشریح شده است. در نهایت زمانی که مقوله

سازي همدیگر و به متغیر مرکزي مرتبط شدند، محصول نظریه

شود. جامعه این گیرد و شبیه به نظریه میداده بنیاد شکل می

پژوهش، خبرگان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه مدیریت 

. این پژوهش با انجام ندورزشی و گردشگري ورزشی بود

ن به معیار اشباع نفر خبره و رسید 16هاي عمیق با مصاحبه

زمان نظري به اتمام رسید. انجام مراحل مصاحبه و تحلیل هم

هاي مدت زمانی برابر با چهار ماه به خود اختصاص داد. مصاحبه

دقیقه طول کشید. فرایند  50تا  30عمیق فردي مدت زمانی بین 

ها تا مرحله اشباع نظري آوري دادهها و جمعانجام مصاحبه

تر، تا جایی که امکان دستیابی به یان واضحها و به بمقوله

) 2000( هاي جدیدتر فراهم نبود، ادامه یافت. کرسول و میلرداده

براي کسب اطمینان از روایی پژوهش، بازبینی اعضا و بررسی 

کنند. در اینجا نیز براي ارزیابی قابل اتکا همکار را توصیه می

هاي زیابی پژوهشها، معیارهاي مورد استفاده در اربودن داده

پذیري کار گرفته شد. در این خصوص، معیار اعتمادکیفی به

پذیري، اتکاپذیري اعتبار، انتقالهاي کیفی، شامل قابلیتپژوهش

) که براي دستیابی به 1998ییدپذیري مطرح شد (فلینت، أو ت

  هاي زیر استفاده شده است:معیارهاي مطرح شده از روش

مدت زمان چهار ماهه براي مدت: ) درگیري طوالنی1

) بررسی 2ها؛ ها و هدایت مستقیم مصاحبهمصاحبه

کنندگان پژوهش به شرکت کنندگان: ارائه گزارشی از نتایجمشارکت

سب ک) 3ها و کسب بازخور در مورد تفسیرهاي محقق؛ در مصاحبه

یق و ) توصیف دق4و  اطالعات همگنان: بررسی دانشجویان دکترا

  وح و مفصل فرایند، متن و زمینه پژوهش.عمیق: توصیف مشر

  

  هاي پژوهشیافته

  .کدگذاري باز1

قدام به براساس رویکرد ظاهرشونده (گلیزري)، کدگذاري باز با ا

کند که اثرات ظهور ها، تا زمانی ادامه پیدا میکدگذاري آزاد داده

اري بعد یعنی کدگذ ۀمحوري، نمودار شود، تا در مرحل ۀمقول

زر، محوري هدایت شود (گلی ۀانتخابی، کدگذاري براساس مقول

ی ). مقوله محوري در این پژوهش توسعه گردشگري ورزش1978

هاي در مناطق پنهان است که تمرکز مطالعه و تمرکز داده

  آوري انتخابی در مراحل بعدي خواهد بود.جمع

  

  . کدگذاري انتخابی2

زمانی که مقوله محوري نمودار شد، در رویکرد گلیزري، 

ها، در جهت متغیر کدگذاري انتخابی آغاز شده و مصاحبه

شوند. کدگذاري انتخابی با کدگذاري براي محوري، کدگذاري می

متغیر محوري، سروکار دارد. پس از شناسایی کدهاي اولیه و در 

شد و  کد مفهومی استخراج 193اي مشابه، نظر گرفتن کده

 27بندي آنها، له بعد با بررسی این کدها و طبقهسپس در مرح

دست کدها و مفاهیم به 1مقوله فرعی شناسایی شدند. جدول 

  دهد.آمده در این مرحله را نشان می

  

  

  ي کدگذاري انتخابیها در مرحلهمفاهیم و کد هاي حاصل از تحلیل داده .1جدول 
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  شود.ی دي پی میجداخلی یا  ناخالص گردشگري باعث افزایش تولید-

  گذارند.ثیر میاقتصادي روي توسعه گردشگري تأ دهايعملکر -

  اي در اقتصاد جهانی دارد.صنعت گردشگري نقش ویژه -

  .شودمی شامل را المللیبین مبادالت کل % 20 از بیش گردشگري صنعت -

  صنعت گردشگري ورزشی منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادي است. -

  است. محور اقتصاد رویکرد معاصر جهان در گردشگري به نگاه ترین رایج -

  رد.وجود دا طرفه دو و متقابل ايرابطه اقتصادي رشد و گردشگري توسعه بین -

گردشگري ورزشی منبعی مهم در جهت بهبود 

  وضعیت اقتصادي کشور

  شوند.هاي جغرافیایی باعث توسعه گردشگري میجلوه -

  شود.می باعث توسعه گردشگري ورزشیگردي هاي مربوط به دامنه نوردي و طبیعتجاذبه -

  تر هستند.ورزشی با اهمیتتوسعه گردشگري هاي اکوتوریستی براي جاذبه -

صل بودن طبیعت ایران، ا  - شگران  برداري طوالنی از جاذبهمکان بهرهچهار ف ها را براي گرد

  کند.فراهم می

محور از جمله عتهاي طبیعی یکی از مقاصــد اصــلی در انواع گردشــگري طبیاکوســیســتم -

  روند.شمار میگردشگري ورزشی به

ست  موضوعی  اولین غالباً مقصد،  در موجود طبیعی هايجاذبه -  جلب را ردشگر گکه توجه  ا

  کند.می

ها و فضاي هاي طبیعی، جلوهنقش جاذبه

جغرافیایی کشور در جهت توسعه گردشگري 

  ورزشی

  شود.یمباعث جلب توجه منطقه گردشگري اي تماشاي ورزش یا رویدادهاي ورزشی حرفه -

 رگزاري اردوهاي مقدماتی ورزشی و مسابقات ورزشی چه بزرگ و چه کوچک باعث جلب   ب -

  شود.گردشگران ورزشی می

  سابقات المپیک و جام جهانی فوتبال باعث جلب گردشگران ورزشی زیادي می شود.م -

  دي شوند.ی می توانند سبب توسعه اقتصارویدادهاي بزرگ ورزش -

شنواره   - سابقات و ج شگري منطقه مورد   هاي مختلف میبرگزاري م سعه گرد تواند موجب تو

  نظر شود.

  سفر به قصد مسابقات ورزشی در حال رشد و گسترش است. -

جلب گردشگران ورزشی از طریق برگزاري 

زرگ بها، اردوها، مسابقات و رویدادهاي جشنواره

  و مهم ورزشی

  مند هستند تا در ورزش شرکت کنند.گردشگران ورزشی خود عالقه -

س  - هایی که در عرصه طبیعی قابل انجام  ان به تفریح در طبیعت و ورزشنیاز روحی روانی ان

  شود.است باعث توسعه گردشگري ورزشی می

نقش نیازهاي روحی روانی و جسمی انسان به 

ورزش در طبیعت در جهت توسعه گردشگري 

  ورزشی

  گردشگري ورزشی یک منبع سرشار از سود و درآمد است. -

  ی است.مد از اثرات مثبت اقتصادي گردشگري در نواحی روستایآایجاد اشتغال و در -

وسعه گردشگري شده    تمد و وقت آزاد و صنعتی شدن گردشگري باعث رشد و     آافزایش در -

  است.

گردشگري ورزشی یکی از منابع عمده 

  درآمدزایی در جهان

  باشد. داشته الافزایش اشتغ بر مهمی ثیرأت تواندیم گردشگري ورزشی و گردشگري صنعت -

  شود.می محسوب صنایع سایر شاغلین براي پناهگاهی عنوان به گردشگري صنعت -

  .شده است جوانان اشتغال افزایش باعث گردشگري صنعت -

ثیر مهم صنعت گردشگري ورزشی در افزایش أت

  اشتغال
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  گذارند.ثیر میأحی توهوایی و دمایی در لذت بردن از فعالیت تفریاز تغییرات آببرخی  -

یانگر چالشـــی جهانی در مدیریت جاذبه           ت - ــگري، ب ــلی در پدیده گردشـ هاي  غییرات فصـ

  گردشگري است.

  شوند.صلی بودن مشخص میفورزش و گردشگري به وسیله  -

هاي ود فعالیتگردشــگري و امکان وجوهوایی در یک منطقه گســتردگی صــنعت تنوع آب -

  کند.گردشگري و گردشگري ورزشی را در فصول مختلف سال فراهم می

قع سال براي  هاي متفاوت در هر کشور، امکان جذب گردشگر ورزشی را در بیشتر موا    اقلیم -

  کند.آن کشور فراهم می

آب و هوا به عنوان عامل جاذبه براي 

  گردشگران ورزشی

 و منسجم  و اناتو مدیریت یک وجود صنعت گردشگري،   مناسب  و پایدار توسعه  ایجاد براي -

  .است اهمیت حائز خصوصی بسیار و دولتی بخش بین هماهنگی

  ي ورزشی منبعی مهم جهت بهبود وضعیت سیاسی است.صنعت گردشگر -

سئولیت  دولتی بخش - ست    هماهنگی م شگري  ریزي برايها و برنامهسیا  عهده ربرا  گرد

  دارد.

 ارائه ران،اقامت گردشگ  محل اداره و تجاري، احداث توسعه  مسئولیت  نیز خصوصی   بخش -

  .اراستد را تسهیالت و اماکن این براي و بازاریابی گردشگري خدمات دیگر و تسهیالت

ر نقش سیاست در جهت دستیابی به توسعه پایدا

  صنعت گردشگري

سطح ج   - ستی توزیع  وامع و مناطق اگر منافع گردشگري در   واندتشود می  یک کشور به در

  بخشد. بهبود را مردم زندگی سطح

شگري،   - سعه گرد شورهاي  در ویژهبه تو سعه  کمتر ک  فقر با مقابله در مؤثري املع یافته، تو

ست  شرهاي  درآمد افزایش و موجب ا صادي  رونق و بیکاري کاهش مختلف، ق  در و اقت

  شود.می اجتماعی رفاه افزایش و مردم زندگی بهبود کیفیت نتیجه

بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه 

  گردشگريۀ اجتماعی از طریق توسع

شی در     آتی شکوفایی  - شگري ورز شور  صنعت گرد و   شرکتها  انیسازم  ساختارهاي  به ما ک

  .جهانی بستگی دارد رقابت با مواجه توانایی

 بهبود به ندمی توا آن طریق از کشور  ورزشی  گردشگري  صنعت  که مسلم  راه هاي از یکی -

  است. کشور در کالن سطحی در برنامه ریزي بپردازد رقابت جهانی

  ترین صنعت در جهان است.صنعت گردشگري بزرگترین و متنوع -

ي گردشگري اهمیت رقابت جهانی در توسعه

  ورزشی

  ها است.نبعی مهم جهت توسعه زیرساختمصنعت گردشگري ورزشی  -

ساخت  - سعۀ  جهت در عاملی هازیر شگري  تو سان     و گرد سی آ ستر  ساحلی  شهرهاي  به د

  هستند.

 توجه مورد آبی باید هايگردشگري ورزش توسعۀ و گسترش در عاملی عنوان به زیرساخت -

  .گیرد قرار

ضایت  - شگران  ر ساخت  از گرد شگري   در نیاز، مورد هايزیر سعۀ گرد  در آبی هايورزش تو

  .است مؤثر ساحلی شهرهاي

  .است و ضروري الزم مناسب، هايزیرساخت موفقیت آمیز گردشگري، توسعۀ براي -

در  آن به مربوط ايهزیرساخت  توسعۀ  با مستقیم  طوربه ورزشی  گردشگري  صنعت  توسعۀ  -

  است. ارتباط

 لزوم ایجاد زیرساخت هاي مناسب براي توسعه

  موفقیت آمیز در صنعت گردشگري ورزشی

سات   و امکانات وجود - سی سب  تأ ستعد براي  مناطق در آبی هايورزش منا  جذب و سعه تو م

  .است ضروري آبی هايورزش گردشگر

 در کوشش  و در مقصد  گردشگري  هايقابلیت و امکانات گردشگري،  هايشناسایی جاذبه   -

 آبی هايورزش گردشگري  توسعۀ  در آبی گردشگري  هايجاذبه و معرفی امکانات جهت

  است. مؤثر

 موجود هايابلیتبه ق توجه براي جلب گردشگران ورزشی به منطقه خود، با کشورها برخی -

ستعدادها  و شور  در ا شی  مراکز ایجاد به اقدام خود ک سکی، هاکی   ورز کوهنوردي  ومانند ا

  اند.کرده

سیسات مناسب با أضرورت وجود امکانات و ت

هاي موجود در مناطق مستعد توجه به قابلیت

  گردشگر براي توسعه و جذب
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ري رســانی در مورد گردشــگري ورزشــی، باعث توســعه گردشــگتبلیغات مناســب و اطالع -

  شود.ورزشی می

  ریابی است.هاي آبی تبلیغات و بازاترین عامل در توسعه و جذب گردشگر ورزشمهم -

ستفاده نکردن از  و ایران از غیرواقع و سوء  تبلیغات -  جذب مانع بازاریابی مناسب  هايشیوه  ا

  .شودمی ایران به گردشگر

تبلیغات و بازاریابی دو عامل مهم در جذب 

  گردشگران ورزشی

  گذارند.ثیر میدهاي فرهنگی روي توسعه گردشگري تأعملکر -

ــن - ــم، و هاجش ــنتی هايبرنامه مراس  م ترغیبمه عوامل از جانبی ايهبرنامه و دیگر س

  است. ورزشی رویداد از بازدیدکنندگان

ردشگري ورزشی باعث توسعه گورزشی،  گردشگران  با خوب برخورد و مناسب  نگرش ایجاد -

  می شود.

 ها و عملکردهاي فرهنگی در توسعهنقش جاذبه

  گردشگري ورزشی

شی  موفقیت جهانگردي - صد  هايتوانمندي به منوط کامالً ورز شگري  مقا ست  گرد  تا که ا

  باشند. متمایز و فرد به منحصر دیگر با مقاصد رقابت در حدي

مقاصد گردشگري  ها و منابع اولین گام مهم در توسعه و مدیریتتحلیل و ارزیابی توانمندي -

  ورزشی است.

ــناخت قابلت - ــنعت    ها و ظرفیتش ــعه ص ــی عامل مهمی در توس ــگري ورزش هاي گردش

  گردشگري ورزشی است.

هاي گردشگري ها و توانمنديشناخت قابلیت

گردشگري ورزشی ورزشی براي توسعه صنعت 

  کشور

  گذارند.ثیر میأردشگري تگعملکردهاي اجتماعی روي توسعه  -

  گري ورزشی منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اجتماعی است.صنعت گردش -

ــعه     اب هنجارهاي اجتماعی و عملکرد جامع     عوامل نهادي بازت     - ــتند؛ که روي توسـ ه هسـ

  گذارند.ثیر میگردشگري تأ

منبعی مهم جهت صنعت گردشگري ورزشی 

  بهبود وضعیت اجتماعی

  

  
  مدل ارائه شده توسعه گردشگري ورزشی مناطق پنهان .2شکل

توسعه گردشگري ورزشی 

 مناطق پنهان

اجتماعی -نقش فرهنگی

 جامعه محلی و منطقه اي
 هاي دولتینقش سیاست

 تاکید بر توسعه گردشگري

هاي   گذاريي سرمایهاجازه

 هاي عمومی و خصوصیبخش

جغرافیایی آن هاي ویژگی

 منطقه

 هاي گردشگرانویژگی

 خصوصیات نهفته انسانی

هاي ذاتی سیر و ویژگی

 سیاحت(عمومی)

 هاي جدید ورزشی(خصوصی)تجربه

 هاي ورزشیهیجان

 

هاي عمومی و ویژگی

 ورزشی مناطق پنهان

 سوابق تجربی گردشگران

کسب تجربه از انتظارات 

 گردشگران قبلی

 منطقههاي ورزشی آن قابلیت

 میزبانی رویداد

 هاي خاصامکان اجراي ورزش

 

هاي مسئول نقش سازمان

 مناطق پنهان

محلی و  -هاي بومیبازاریابی ورزش

 سنتی

 هاي فرهنگیتبلیغات جاذبه

هاي شناسایی روستاهاي با قابلیت

 ي ورزشی، سنتیویژه

 ي گردشگري روستاییتوسعه

 -هاي ملیي رقابتحضور در عرصه

 اي و جهانیمنطقه

 پیامدهاي توسعه

 درآمدزایی

 زاییاشتغال

 رفاه اجتماعی

ترویج فرهنگ و آداب 

 سنتی مناطق پنهان
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  کدگذاري نظري .3

این مرحله از کدگذاري، اشاره به تلفیق میان مفاهیم، توسط یک 

الگوي ارتباطی دارد. در واقع، این مرحله از کدگذاري، به محقق 

ة ها که ممکن است به حوزدهد تا به تفکر راجع به مقولهاجازه می

وسیعی از ممکنات ذهنی بیانجامد؛ نزدیک شود و به صورت 

تحلیلی، راجع به پیوند ممکن میان مقوالت بیاندیشد (نوریا و 

  ). 1996کالتی،

کنند: کدهاي نظري، )، عنوان می2007( گلیزر و هالتون

دهند. با ه میئقلمرو جامع، تصاویر وسیع و دیدگاه جدیدي را ارا

هاي انجام شده توسط محقق در خصوص ارتباط مفاهیم بررسی

  شود.صورت زیر ترسیم میبا یکدیگر، مدل حاصل از پژوهش به

  

  گیريبحث و نتیجه

ۀ صنعت ترین بخش توسعه یافتگردشگري ورزشی مهم

این  ۀتواند در توسعترین عاملی که میو مهم گردشگري است

هاي ها و توانمنديثیرگذار باشد، شناخت قابلیتأصنعت ت

گردشگري ورزشی باالخص در مناطق پنهان و ناشناخته است. 

ها و ها، جاذبهبسیاري از مناطق پنهان کشورمان داراي ویژگی

 ۀهاي مشخص ورزشی و توریستی جهت توسعتوانمندي

گردشگري ورزشی و جذب گردشگران هستند. در این پژوهش با 

گردشگري ورزشی در  ۀاستفاده از روش کیفی مدلی براي توسع

عی اجتما -مناطق پنهان طراحی شد. در این مدل نقش فرهنگی

ت دولت)، أ(هی هاي دولتیاي، سیاستجامعه محلی و منطقه

هاي گردشگران، هاي جغرافیایی منطقه، ویژگیویژگی

هاي هاي عمومی و ورزشی مناطق پنهان و سازمانویژگی

 هاي اصلی در توسعۀؤلفهعنوان ممسئول مناطق پنهان به

گردشگري ورزشی مناطق پنهان، شناسایی شدند. با توجه به 

 ۀگوي طراحی شده، عملکردهاي فرهنگی و اجتماعی جامعال

گردشگري  أثیرگذار در توسعۀاي یکی از عوامل تمحلی و منطقه

له با تحقیق پروینی و أورزشی مناطق پنهان است. این مس

) و دایور و آتانگا 2015کیم و همکاران ( ،)1396همکاران (

یرگذار در ثأ) که عامل فرهنگی و اجتماعی را از عوامل ت2015(

توسعه گردشگري ورزشی منطقه مورد نظر ذکر کرده است؛ 

) که 1396همخوانی دارد. همچنین با تحقیق لطفی و همکاران (

هاي فرهنگی را از عوامل بازدارنده در توسعه محدودیت

گردشگري ورزشی عنوان کردند؛ مطابقت دارد. در این خصوص 

هاي جانبی در رنامههاي سنتی و دیگر بها و مراسم، برنامهجشن

مورد نظر از عوامل مهم ترغیب گردشگران ورزشی است.  ۀمنطق

ویدادها و ها، رکنند، فعالیتبراي گردشگرانی که سفر می

محلی مورد نظر به عنوان نیرویی  محصوالت فرهنگی جامعۀ

هاي فرهنگی گذارد. جاذبهالهام بخش و جذاب بر آنان اثر می

ورهاي بیرونی و رسمی فرهنگ هر ها و تبلشامل تمام تجلی

توان آنها را در معرض نمایش قرار داد و کشور است که می

گردشگري  صنعتۀ توسعگردشگران زیادي را جذب کرد. 

 مراکز ایجاد تمرکز بر بهبود وضعیت اجتماعی و با ورزشی

 منظور به رفاهی امکانات نمودن فراهم و فرهنگی سرگرمی،

 به جدید وکارهايکسب توسعه و نیاز مورد سرمایه انسانی جذب

 مناطقی و شهرها از براي بسیاري هابرنامه تریناساسی از یکی

  اند.است که هنوز به درستی شناخته نشده شده تبدیل

ثیرگذار در أهاي دولتی یکی دیگر از عوامل تنقش سیاست

له أشناخته شد. این مسگردشگري ورزشی مناطق پنهان  ۀتوسع

) که عدم حمایت جدي 1395مهر و همکاران (يبا تحقیق خسرو

دولت از توسعه گردشگري ورزشی و کیفیت پایین خدمات 

آموزشی در ورزش را به عنوان تهدیدي جدي براي توسعه 

 دولتی بخشکند؛ همخوانی دارد. گردشگري ورزشی مطرح می

 انجام و آمار تهیه ریزي،ها، برنامهسیاست هماهنگی مسئولیت

 گردشگري، ایجاد صنعت مقررات و استانداردها تعیین پژوهش،

 یزيربرنامه بازاریابی، خدمات برخی گذاري، انجامسرمایه انگیزه

 عهده را بر گردشگري ورزشی براي نیروي انسانی آموزش و

) که عدم 1393فرد و همکاران (دارد. این مورد با تحقیق معین

مینه گردشگري کارگیري نیروي انسانی متخصص در زهجذب و ب

 کند؛ همخوانی دارد. بخشورزشی را به عنوان ضعف مطرح می

اقامت  محل اداره و تجاري، احداث توسعه مسئولیت نیز خصوصی

و  گردشگري خدمات دیگر و تسهیالت ارائه گردشگران،

بنابراین براي  .داراست را تسهیالت و اماکن این براي بازاریابی

صنعت گردشگري ورزشی در مناطق پنهان، وجود مدیریت  ۀتوسع

توانا و منسجم و همچنین هماهنگی بین بخش دولتی و 

خصوصی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین توجه بخش دولتی به 

گذاري در گردشگري ورزشی مناطق پنهان، ساختار سرمایه

این  ۀمناسب سازمانی و قوانین و مقررات گردشگري موجب توسع

مورد نظر نیز در  غرافیایی منطقۀهاي جشود. ویژگینعت میص

ثیرگذار است. وضعیت جغرافیایی و آب أاین صنعت بسیار ت ۀتوسع

) و لطفی و 1395مهر و همکاران (و هوا در تحقیق خسروي

شود. آب و هوا براي گردشگران ) یافت می1396همکاران (

ود. بنابراین شورزشی به عنوان عامل جاذبه در نظر گرفته می

هاي متفاوت در یک منطقه، گستردگی وهوایی و اقلیمتنوع آب

هاي گردشگري و صنعت گردشگري و امکان وجود فعالیت

کند. این گردشگري ورزشی را در فصول مختلف سال فراهم می

) همخوانی دارد. مناطق پنهان 2014مورد با تحقیق آملونگ (

هاي ها و جاذبهوجود جلوهبسیاري در کشورمان وجود دارد که با 
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گردي، گردي، بیابان(طبیعت جغرافیایی و اکوتوریستی زیاد

نوردي، نوردي، کویرنوردي، کوهنوردي، سنگدامنه

سواري، غواصی، اسکی، سواري، قایقنوردي، شنا، موجصخره

اند. چهار فصل چنان که باید معرفی نشدهسواري و غیره) آناسب

ها را برداري طوالنی از جاذبهکان بهرهبودن طبیعت ایران، ام

کند. یکی از منابع درآمد هر براي گردشگران ورزشی فراهم می

اي که داراي کشوري، گردشگري است و اگر مناطق ناشناخته

هاي گردشگري ورزشی زیادي است؛ به درستی معرفی توانمندي

دنبال آن درآمد بیشتر شوند منجر به جذب گردشگر بیشتر و به

سیاسی و اقتصادي  ۀشود و به تبع آن حضور افراد بیشتر توسعیم

دنبال خواهد داشت. همچنین فرهنگ منطقه و اجتماعی را به

شود و تبادل فرهنگی موجب ارتقاي فرهنگ خواهد معرفی می

ها و خصوصیات گردشگران یکی دیگر از عوامل شد. ویژگی

ن است. گردشگري ورزشی مناطق پنها ۀشناخته شده در توسع

ترین شروط براي بهبود صنعت گردشگري ورزشی یکی از مهم

 ةمناطق پنهان در کشورمان، داشتن اطالعات کافی و دقیق دربار

انتظارات و تفکرات، خصوصیات نهفته و ذاتی گردشگران و 

هاي ورزشی هاي جدید ورزشی و هیجانعالئق آنهاست. تجربه

پنهان بسیار  تواند در جلب گردشگران به سمت مناطقمی

ثیرگذار باشد و باعث افزایش درآمد و کاهش بیکاري و فقر أت

ساکنین محل و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و همچنین 

افزایش رفاه اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد. عالوه بر 

هاي عمومی و ورزشی مناطق هاي گردشگران، ویژگیویژگی

شگري ورزشی مناطق پنهان گردۀ پنهان نیز نقش زیادي در توسع

دارند. از جمله بررسی سوابق تجربی گردشگران و کسب تجربه 

از انتظارات گردشگران قبلی در این زمینه بسیار سودمند است. 

همچنین موفقیت در جذب گردشگران ورزشی به سمت مناطق 

پنهان و ناشناخته یا کمتر شناخته شده کامال منوط به 

ها گري است. بنابراین شناخت قابلیتهاي مقاصد گردشتوانمندي

این  ۀهاي گردشگري مناطق، عاملی مهم در توسعو ظرفیت

این مورد با تحقیق حیدري ساربان  رود.شمار میصنعت به

هاي دنبال آن شناخت قابلیتبه ) همخوانی دارد.1396(

اي مهم در کسب میزبانی گردشگري ورزشی مناطق، خود مولفه

توانند است. رویدادهاي بزرگ ورزشی میرویدادهاي ورزشی 

ي اقتصادي در مناطق پنهان شوند. بنابراین برگزاري سبب توسعه

ها، اردوها، مسابقات ورزشی و همچنین رویدادهاي جشنواره

دنبال خواهد مند را بههبزرگ ورزشی جذب گردشگران عالق

ها، نیازمند زیرساختهاي خاص داشت. امکان اجراي ورزش

هاي موجود در سیسات مناسب با توجه به قابلتت و تأامکانا

مناطق مستعد است. همچنین آسان کردن دسترسی گردشگران 

حمل و  ۀهاي گردشگري مناطق پنهان، با توسعورزشی به جاذبه

پذیر است. وضعیت امکانات و کاننقل هوایی، ریلی و زمینی ام

یق لطفی ها و دسترسی آسان به آن در تحقسیسات و زیرساختتأ

  )، نیز شناسایی شده است.1396و همکاران (

هاي نقش سازمان ،آخرین عامل شناسایی شده در مدل

گردشگري ورزشی است. در این  ۀمسئول مناطق پنهان در زمین

ریزان ورزشی کشور براي تخصصی خصوص مسئوالن و برنامه

کنند. همچنین هاي ورزشی تالش میسازي رشتهکردن و بومی

تبلیغات مناسب و  ۀریزان مسئول باید با ارائو برنامهمدیران 

رسانی در این مورد، موجب افزایش آگاهی گردشگران اطالع

هاي سنتی و ورزشورزشی مناطق پنهان شوند. شناسایی 

هاي مسئول است سازمان ةهر منطقه نیز به عهد هاي ویژةقابلیت

ر ادامه تا موجبات جلب گردشگران ورزشی را فراهم آورند و د

دنبال خواهد افزایش درآمد و اشتغال براي ساکنین محل را به

ها و رویدادهاي ورزشی و داشت. تبلیغات کم در مورد جاذبه

مهر و همکاران رسانی نامطلوب در تحقیق خسروياطالع

)، به عنوان نقاط ضعف در توسعه گردشگري ورزشی 1395(

ویژه در ستایی بهاند. توسعه و گسترش گردشگري روشناخته شده

هاي سازمان ةگردي)، بر عهد(طبیعت نوع مبتنی بر اکوتوریسم

هاي خوبی را براي جذب گردشگران مسئول است تا فرصت

ثر یا و نوسازي نواحی روستایی نیز مؤورزشی فراهم کنند تا در اح

یید أ) ت1396واقع شوند. این مورد در تحقیق حیدري ساربان (

مسئول مناطق پنهان باید براي بهبود هاي شده است. سازمان

نعت گردشگري ورزشی اي و جهانی در صهاي ملی، منطقهرقابت

ریزي درستی در سطح کالن ها، برنامهرقابت و حضور در عرصۀ

  داشته باشند تا بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

گردشگري ورزشی عملکرد  در حال حاضر کشور ما در زمینۀ

کافی برگزار  ةعنوان مثال مسابقات ورزشی به اندازبهخوبی ندارد. 

گردشگري ورزشی  شود و همچنین برنامۀ مدونی در زمینۀنمی

نداریم. بنابراین اگر در این زمینه توسعه پیدا کنیم از منظر 

سازد؛ تر میتر و نزدیکالملل و دول را متعادلسیاسی، روابط بین

عد اجتماعی، تبادالت در بشوند. بنابراین ارتباطات تقویت می

فرهنگی مثبت و ترویج فرهنگ و آداب سنتی مناطق پنهان و 

هاي مختلف اثرات اجتماعی مثبت معرفی برند کشور در حوزه

عد اقتصادي بسیاري براي کشور ما به ارمغان خواهد آورد. در ب

هم موجب رونق اقتصادي و افزایش درآمدهاي ارزي کشور، 

این شود. نتیجه افزایش رفاه اجتماعی می افزایش اشتغال و در

خانزادي و همکاران ، )1396نتایج با تحقیق فراهانی و همکاران (
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تواند رشد اقتصادي، بهبود که بیان نمودند گردشگري ورزشی می

اشتغال و درآمد و افزایش رفاه اجتماعی را به همراه داشته باشد؛ 

به رونق افتادن گردشگري مناطق پنهان بسیار مطابقت دارد. 

خوب است اما نه بدون مدیریت صحیح که مناطق تبدیل به 

کنند و به آن مناطق ضربه  اي سواستفادهدانی شوند و عدهزباله

گذاري در مناطق پنهان گردشگري بزنند. بهتر است که سرمایه

هاي بازاریابی به صورت مشارکتی با دولت باشد و شرکت

گردشگري وارد بورس شوند. مدل ارائه شده در این پژوهش 

گردشگري ورزشی  واند عوامل مختلفی را که در توسعۀتمی

ورد بررسی قرار داده و ارزیابی کند و مناطق پنهان نقش دارند، م

پیامدهاي توسعه را با توجه به عوامل بازگو کند. با این وجود هر 

کار بدیعی خالی از خلل نبوده و نیازمند ارزیابی مجدد است. از 

هاي مختلف این شود که محققان آتی جنبهاین رو پیشنهاد می

بی و بررسی مدل را براساس رویکردهاي کیفی و کمی مورد ارزیا

دست آمده، پیشنهادهاي قرار دهند. در پایان با توجه به نتایج  به

زیر براي بهبود و ارتقاي گردشگري ورزشی مناطق پنهان ارائه 

  شود:می

زایش با توجه به اثر مثبت اعتبارات گردشگري ورزشی بر اف  -

خش شود با افزایش اعتبارات این بدرآمد کشور، توصیه می

 قاي سطح کمی و کیفی ارائه خدمات، که بهمنظور ارتبه

ي گذاري روي منابع انسانی است، زمینه برانوعی سرمایه

راهم فتسریع فرایند رشد اقتصادي و بهبود در توزیع درآمد 

  شود.

با توجه به اینکه توسعه و احیاي صنعت گردشگري ورزشی   -

در مناطق پنهان و ناشناخته منجر به ایجاد  مخصوصاً

شود، زایی براي اهالی منطقه میشغلی و اشتغال هايفرصت

هاي مناطق ها و پتانسیلشود با شناسایی قابلیتتوصیه می

هاي زیرساخت ۀپنهان در زمینه گردشگري ورزشی و توسع

  هاي مرتبط براي دستیابی به این مهم اقدام شود.بخش

گردشگرانی که با هدف استفاده از شرایط مساعد و به   -

ها و تفریحات خاص یمی براي انجام ورزشمطلوب اقل

شود در موسم کنند، پیشنهاد میسفر می منطقه مورد نظر

گرم شهرهاي شمالی و در موسم سرد شهرهاي جنوبی کشور 

  را براي مقصد گردشگري خود انتخاب کنند.

ها و هم مخاطرات (هم از جنبه پتاسیل با توجه به تنوع اقلیم-

متنوع، کویري، بیابانی و  اقلیمی) و وجود ارتفاعات

کوهستانی، نواحی و شهرهاي مختلف کشور در طول سال 

بستر مناسبی براي توسعه گردشگري ورزشی است، پیشنهاد 

گذاري در این زمینه مد نظر ریزي و سرمایهشود برنامهمی

  متولیان امر قرار گیرد.

دولت و مسئوالن به بخش گردشگري ورزشی مناطق پنهان   -

هاي شتري داشته باشند و تسهیالت الزم براي بخشتوجه بی

کم،  ةهاي بلندمدت با بهرخصوصی، از قبیل پرداخت وام

هاي مالیاتی و تسهیل صدور مجوزهاي ساختمانی، معافیت

گذاران در اعطاي یارانه از سوي دولت براي جذب سرمایه

  جهت رشد این صنعت فراهم شود.

ورزشی مناطق پنهان در  ثیر زیاد گردشگرانأبا توجه به ت  -

شود با تبلیغات مورد نظر، پیشنهاد می ۀافزایش درآمد منطق

هاي ورزشی این مناطق از طریق رسانی جاذبهو اطالع

  ها، جذب گردشگران ورزشی افزایش یابد.رسانه
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