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Abstract  
This study aimed to identify feasibility marketing indicators of sports 
tourism development in Iran's free trade, industrial and economic zones. 
The research method was qualitative, which was done with an 
exploratory-survey approach. For this purpose, 21 experts were 
interviewed purposely using in-depth and semi-structured interviews 
until theoretical saturation was achieved. Data were analyzed using the 
thematic analysis method, and its analysis was performed using 
MAXQDA qualitative software. Based on the research findings, the 
promotion of tourist attractions, the attraction of sports tourists, the 
synergy of stakeholders, market risk, infrastructure and natural 
capacities, previous approaches, and experiences of neighboring 
countries were identified as the leading indicators of feasibility. The 
results of this study emphasize the need for the use of new digital 
technologies, advertising, national media, cultural and social capacity 
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building, marketing, private sector investor, residents, inter-
organizational interaction, economic capacity, infrastructure, and 
successful experiences in developing sports tourism free trade, 
industrial and economic zones of Iran. 

Introduction 
Today, the tourism industry, as the largest and most diverse industry in 
the world, is an essential source of income and one of the factors 
affecting cultural exchanges between countries. Many developed and 
developing countries see this dynamic industry as their primary source 
of income, job creation, private sector growth, and infrastructure 
development (Camilleri, 2018). Sport is also considered one of the 
significant and important industries in the world today, which combines 
them to create one of the most impressive modern service industries, 
called the "sports tourism" industry (Cho et al., 2019). Gibson defines 
sports tourism as leisure-based travel in which people temporarily leave 
their homes to play or watch physical activities or see the attractions 
associated with those activities (Amin Rostamkolaee & Poursoltani, 
2019). What is important is that the climate of each region has a 
significant impact on drawing the future lines of tourism development, 
and the multiple capabilities of receiving tourists in different areas and 
regions throughout the year pave the way for increasing tourism 
capacity, especially sports tourism (Karimi et al., 2018). In this regard, 
the free trade, industrial and economic zones of Iran with favorable 
climate and various attractions and natural landscapes have unique 
capabilities for investment and planning in sports tourism. Due to their 
special geographical and climatic location, most of these areas have 
ecological potential to attract tourists, such as pristine beaches, 
anticlines, and synods (Savadi et al., 2019). In this regard, tourism 
marketing for a country or a region is essential because marketing can 
provide potential tourists with information about what the region can 
offer and encourage them to visit it (Nekmahmud et al., 2020). As one 
of the main pillars of the national development process, the sports 
tourism industry demands specific missions, visions, strategies, and 
policies, especially in free trade zones. In their research, Szemkovics et 
al., (2018) concluded that cultural-tourist indicators in an area increase 
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the likelihood of investing in those areas. Kodirovna et al., (2020), in 
their research, concluded that advertising in tourism is intended not only 
to attract tourists but also to create a clear and positive image of tourists, 
and advertising helps tourists to get acquainted with this place before a 
personal visit. In their research, Abedi et al., (2021) stated that 
infrastructure is of the utmost importance among the obstacles to the 
development of sports tourism. Also, holding festivals and competitions 
of water and beach sports were mentioned as new strategies for 
developing sports tourism. Free trade zones with favorable climatic 
conditions, beautiful nature, and historical and natural monuments have 
many capabilities for establishing tourist activities, especially sports. 
Each of the free zones also includes special sports and sports 
competitions that can increase the number of tourists, including 
spectators, participants and organizers, and other people related to 
events, by planning for festivals, and sports competitions. 

Materials and Methods 
The research method is qualitative and exploratory. The field method 
has been used to obtain information. In terms of purpose, this is applied 
research. In this research, the author does not seek to design a model 
and only explores and identifies the marketing indicators of the 
feasibility of developing sports tourism in Iran's free trade, industrial, 
and economic zones. The study's statistical population included all 
experts and knowledgeable people in the sports tourism industry, 
experts and professors in sports management with scientific and 
research backgrounds in sports tourism, tourism managers of free trade, 
industrial and economic zones, and scientists who had the necessary 
expertise related to the research. Purposeful sampling was done. 

Discussion and Results 
After conducting 21 interviews with experts, the interviews were 
analyzed using MAXQDA software. A total of 341 primary identifiers 
were extracted. After summarizing and merging identifiers that were 
semantically and conceptually common, a total of 145 identifiers were 
recognized, which were categorized in 23 main categories and 7 general 
concepts, as described in the following sections. 
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Conclusions 
In this research, 7 general concepts were identified, including 1. 
Promotion and advertising of tourist attractions (1. Application of new 
digital and communication technologies, 2. Specialized and 
professional approach to advertising, 3. Environmental advertising, 4. 
Written and tangible advertising, 5. Virtual social media 6. National 
media), 2. Readiness and capacity building in attracting domestic and 
foreign tourists (1. Cultural and social capacity building, 2. 
Management of tourist attractions, 3. Advertising and marketing, 4. 
Providing the quality of desirable services, 5. Support and reception 
from the private sector and investors), 3. Stakeholder integration (1. 
Residents, 2. Government support of investment, 3. Interaction and 
cooperation between organizations), 4. Market risk acceptance (1. 
Market risk, 2. Economic capacities and free zones trade), 5. 
Recognition of infrastructural and natural capacities (1. Infrastructure 
facilities, 2. Natural attraction facilities, 3. Historical monuments, 4. 
Support facilities), 6. Past experiences and approaches (1. Innovative 
and modern experiences, 2. Negative experiences), 7. Neighboring 
countries' experiences in tourism development (1. Successful 
experiences). Among the mentioned components, the natural attraction 
facilities are the most important in terms of frequency. This result is 
consistent with Szemkovics et al. (2018) research findings. In their 
research, Szemkovics et al. (2018) concluded that cultural-tourist 
indicators in an area increase the likelihood of investing in those areas. 
Today, with the crystallization of sport as a need, the development of 
sports tourism, and becoming the largest service industry in the world 
and its specialization, tourism has provided the opportunity for every 
destination to hope to benefit from tourism. At the heart of this 
development, sports tourism is creating new job opportunities as well 
as increasing the employment of women and youth in activities related 
to the industry. Because tourism potentials are unique assets for each 
country, identification, classification, and planning for sports tourism is 
important. In this regard, sports tourism requires comprehensive and 
efficient planning. At the same time, free trade zones, due to their 
unique features and capabilities, have a high potential for developing 
this industry. Therefore, the first economic effect of tourism in different 
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areas is an increase in income for residents of tourist areas, which can 
be achieved individually or publicly. According to the results of the 
present study, to the managers of the Ministry of Cultural Heritage and 
Tourism, including managers of investment, infrastructure and sample 
tourism areas, domestic tourism development, monitoring and 
evaluation of tourism services, cultural heritage and tourism free zones, 
Ministry of Sports and Youth, organizations, relevant and influential 
departments and agencies such as municipalities and decision makers 
are suggested to develop the infrastructure of free zones in the fields of 
tourism (hotels, transportation, etc.), improve the quality of existing 
infrastructure to increase tourist satisfaction and attract more tourists, 
establish recreational and sports complexes, pay more attention to areas 
with lower sports tourism infrastructure, the establishment of a unique 
headquarters for sports tourism, training and recruitment of creative 
sports tourism specialists to maintain this national capital in Iran, 
increase funding for sports tourism in free zones, increase social and 
cultural security compilation of comprehensive creative sports tourism 
plans in free zones, permanent publication of books, articles, catalogs 
and photos of sports tourism attractions in free zones, growth and 
development of natural and urban environments including natural 
attractions, use of marketing and advertising techniques, needs 
assessment, purposeful activity of sports delegations in free zones, 
holding sports competitions by sports federations hosted by free zones, 
using the experiences of other prosperous countries, etc. 

Keywords: Feasibility, Free zones, Infrastructure, Sport Tourism, 
Tourist Attractions. 
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 يرتوسعه گردشگ یابیبازار یسنجامکان يهاشاخص ییشناسا
  رانیا يو اقتصاد یصنعت ،يدر مناطق آزاد تجار یورزش

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یورزش تیریمد یتخصص يدکتر  يرجمادیسحر پ
  

 يمطهر یمرتض
 واحد علوم و ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یورزش يزیرو برنامه تیریمد يدکتر يدانشجو

 رانیتهران، ا قات،یتحق
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،يجهانگرد تیریاستاد مد مهدي کروبی
  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد احمد محمودي 

  چکیده
سنجی بازاریابی توسعه گردشگري ورزشی در مناطق آزاد هاي امکانشناسایی شاخص باهدفپژوهش حاضر 

 انجام کتشافیا -یابیزمینه راهبرد با که بود پژوهش کیفی تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران انجام شد. روش
 و عمیق هايمصاحبه از با استفاده وهدفمند  صورتبه نظرانصاحب از نفر 21 بامنظور  نیبدشد. 

 فرآیند طریق از روش تحلیل مضمون از با استفاده هاداده .شد حاصل نظري اشباع ساختارمندنیمه
 ،هاي پژوهشتهیاف بر اساسانجام شد.  ايکیفی مکس کیودي افزارنرم از استفاده تحلیل آن با و گذاريشناسه

هاي ظرفیت، بازار ریسک، افزایی ذینفعانهم، ورزشی گردشگران جذب، هاي گردشگريجاذبهترویج 
گرایی هاي اصلی امکانشاخص ازجملههمسایه  کشورهايتجارب و  پیشینرویکردهاي ، زیرساختی و طبیعی

هاي ملی، تبلیغات، رسانهدیجیتالی،  نوین هايفناوريکاربرد ه شدند. نتایج این پژوهش بر لزوم شناخت
مل بین ، تعاساکنین محلیگذار بخش خصوصی، ، بازاریابی، سرمایهسازي فرهنگی و اجتماعیظرفیت

اد زو تجربیات موفق در توسعه گردشگري ورزشی مناطق آ زیرساخت، اقتصاديهاي ظرفیتسازمانی، 
 .تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران تأکید دارد

  .مناطق آزاد ،یورزش يگردشگر رساخت،یز ،يگردشگر يهاجاذبه ،یسنجامکان ها:کلیدواژه

  :نویسنده مسئولah.mahmoudi@ut.ac.ir   
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 مقدمه 
 از و درآمد مهم منابع از دنیا در صنعت ترینبزرگ عنوانبه 1گردشگري امروزه صنعت

 و زدیکن رقابتی در کشورها رونیازابین کشورهاست.  فرهنگی تبادلات بر مؤثر عوامل
ی و همکاران، اند (پاشایالملیبین فعالیت این از خود منافع پیش از پیش افزایش پی در فشرده
 تلفیق از هک باشدمی کنونی مطرح دنیاي در بزرگ صنایع از یکی عنوانبه نیز ). ورزش1398

به  »رزشیو گردشگري« صنعت نام به مدرن خدماتی صنایع نیزتریانگشگفت از یکی هاآن
 و ورزش به مربوط گردشگري صنعت رشد ترینسریع که آنجا تا آمده است وجود

 ). 2019، 2است (چو و همکاران بدنی هايفعالیت
 رايب ثروت و صلح و هاستملت بین تفاهم و دوستی ساززمینه ورزشی، گردشگري

گردشگري  ينهیدرزم جدید هاينظریه). 1398آورد (سوادي، به ارمغان می جامعه مردمان
 هايجذابیت دیگر با مقایسه در ورزش، پایه بر گردشگري هايدهد که جذابیتمی نشان

ان، زاده و همکاردارد (ابراهیم بیشتري سیاسی و اجتماعی اقتصادي، هايفرهنگی، مزیت
 و است درآمد و سود از سرشار منبع یک ورزشی گردشگري امروز، دنیاي ). لذا در1390

 خواهد مندبهره آن مزایاي از کند، فراهم را منبع این از استفاده شرایط بتواند که کشوري هر
 دخو موجود هايقابلیت به توجه با کشورها از برخی ). امروزه1398شد (رضائی و علیمردان، 

 ظلحابه  که سوئیس و اتریش کشورهاي اند، همانندنموده ورزشی مراکز ایجاد به اقدام
 اندتهکوهنوردي بوده و توانس و هاکی اسکی، مانند هاییورزش میزبان اقلیمی مناسب، شرایط
یفري، (مرتضائی و کلاته س کنند جلب خود به منطقه را ورزشی از گردشگران کثیري تعداد
1399 .( 

 عهتوس يآینده خطوط ترسیم در منطقه هر آنچه حائز اهمیت است آن است که اقلیم
دارد. در این راستا مناطق آزاد تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران  مهمی بسیار تأثیر گردشگري

 و گذاريسرمایه جهت ايویژه هايتوانمندي مختلف داراي هايبودن جاذبه دارا با
 وقعیتم لیبه دل مناطق اکثریت این .باشندمی ورزشی گردشگري بخش در ریزيبرنامه

 کر،ب سواحل نظیر ،یشناختبوم بالقوه هايظرفیت از خود، اقلیمی و خاص جغرافیایی
هستند (سوادي،  برخوردار گردشگر جذب براي فردمنحصربه هايناودیس و هاطاقدیس

1. Tourism Industry 
2. Cho et al. 
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 شامل: آزاد منطقه نه 1397در سال  هايبندمیتقس). در کشور ایران بر اساس آخرین 1398
 جودو بر اساس ماکو و اروند ،ارس انزلی، چابهار، قشم، قصرشیرین، مریوان، و بانه کیش،
، ازیردنمو مساحت میزان بالفعل، حداقل و بالقوه امکانات و طبیعی مناسب، شرایط اراضی

 عیتغیره)، وض و اطراف شهرهاي به نسبت موقعیت و چهارگانه جغرافیایی (جهات موقعیت
 اطلاعات، فناوري و ارتباطات ازیموردن هايزیربنایی (آب، برق، زیرساخت هايشبکه

 هايدودهمح با پیشنهادي منطقه محدوده جغرافیایی تطبیق ، انرژي)،یمواصلات هايشبکه
تی، صنع-است (مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاري کشوري و... فعال ماتیدر تقس مصوب

 و توسعه مسیر در را کشور تا است آن پی در آزاد مناطق احداث با کشور ایران .)1397
 داراي غرب و شرق جنوب، شمال، در منظور نیبه هم دهد، قرار جهانی اقتصاد با همسو
خدمات و  ژهیوبهصنفی و خدمات  فعالیت بخش مناطق این اما در؛ است آزاد مناطق

 بجل ينهیدرزم تاکنون مناطق این است. متأسفانه محدود بسیار گردشگري ورزشی
  اند.نداشته چندانی خاص توفیق طوربه ورزشی گردشگر و عام طوربه گردشگر

 ارزشی و فرهنگی به لحاظ را ترمناسب و ترمطلوب شرایط تواندمی ورزشی گردشگري
نماید. از طرفی امروزه بیکاري یکی از معضلات بزرگ کشور ایران در مناطق آزاد  ایجاد

 هايستانا که دهدمی نشان ایران در بیکاري فضایی پراکنش رود؛ نمودارمی به شمارتجاري 
اهد بود خو دارادامهداشته و این روند بیکاري  را بیکاري نرخ بالاترین غربی جنوب و غرب

قصر  منطقه شامل کیش، بانه، مریوان، 6در لذا نرخ بیکاري  .)1399(خوچیانی و حسینی، 
هاي سازمان مدیریت و علاوه بر اساس گزارشباشد، بهبالا می شیرین، قشم و اروند

است  بوده استان از متوسط ترپایین 1398منطقه بندرانزلی در سال  اشتغال نرخ يزیربرنامه
  .)يزیربرنامه(سازمان مدیریت و 

 ،ملی توسعه فرآیند عمده ارکان از یکی عنوانبه ورزشی نیز گردشگري صنعت
ویژه در مناطق آزاد تجاري را به خاصی هايسیاست و ، استراتژياندازچشم مأموریت،

 بلق ورزشی در مناطق آزاد تجاري، گردشگري هايطرح اهداف به رسیدن رايطلبد و بمی
اها، تقاض ها،فرصت تهدیدها، مقایسه تنگناها، و بررسی خاص، هاياستراتژي تدوین از

ه ب ضروري کلان، اهداف توسعه با درونی هايقوت ها وبیرونی، ضعف محیط هايموقعیت
 منطقه آزاد ره منابع و هاتوانمندي از بهینه استفاده و شناسایی در این راستا براي .رسدمی نظر

 طمینانا سرمایه، بازگشت از اطمینان ها،توانمندي بودن مناسب و منطقی از توجیه اطمینان و
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 کی توسعه، دقیق اجراي و يبرداربهره چگونگی و هاي مختلفسازمان و افراد حمایت از
 بیل؛ق از مختلفی هايجنبه یسنجامکان مطالعه .است ضروري یسنجامکان اولیه مطالعه

 در ودموج رقباي و منطقه هاتوانمندي وضعیت اقتصادي، توجیه شناختی، جمعیت آرایش
 توسعه بنابراین در جهت؛ )1398دهد (سوادي، می قرار تمرکز و موردتوجه را بازار

 گرفته ظرن در باید مختلفی یسنجامکان هايمؤلفه در مناطق آزاد کشور، ورزشی گردشگري
 شدهییناساش ورزشی گردشگري مؤلفه ترینمهم عنوانبه بازاریابی شوند. در این راستا مؤلفه

 ). 1398است و در توسعه گردشگري ورزشی اهمیت زیادي دارد (پاشایی و همکاران، 
 با زیرا است ضروري امري مناطق آزاد، براي سنجی بازاریابی گردشگريامکان

 تواندمی همنطق آنچه درباره اطلاعاتی بالقوه، به گردشگران توانمی بازاریابی یسنجامکان
 به گسترش آن از استفاده با توانمی که مواردي از نمود. لذا یکی عرضه دهد، ارائه

ناطق م سنجی بازاریابیهاي امکانشناسایی شاخص کرد؛ کمک کشور ورزشی گردشگري
 یريکث تعداد جلب توانند سببمی بالقوه طوربه که است کشورمان بکر هايجاذبه و

از طرفی مناطق آزاد . شود آن اقتصادي آثار مندي ازبهره و خارجی و داخلی گردشگر
 طبیعی؛ و تاریخی آثار وجود و زیبا طبیعت هوایی، و آب مطلوب بودن شرایط دارا تجاري با

دي کوهنوردي، غارنور ازجملههاي ورزشی شتهاي جهت بسط و توسعه رهاي بالقوهپتانسیل
، شنا، هاي ساحلیورزشدر مناطق بانه، مریوان، قصرشیرین، ارس و ماکو و یا  و اسکی
همچنین  .باشندیم انزلی و اروند دارا غواصـی در مناطق کیش، قشم، چابهار، و شـیرجه
راهم ف با توانمی که دربردارند را خاصی ورزشی و مسابقات هاورزش مناطق آزاد، از هرکدام
 .افزود گردشگران تعداد بر ها و مسابقات ورزشیفستیوال برگزاري مقدمات آوردن

 ان،ایر رويپیاده همایش ترینبرگزاري بزرگ با هرساله ماکو آزاد منطقه مثالعنوانبه
 ؛ )1398اران، همکگردشگري دارد (پاشایی و  صنعت از گیريبهره بالایی در ورزشی پتانسیل

 خصوصب گردشگران پتانسیل جذب با و ناشناخته بکر مناطق آزاد باوجود ایران کشور
ادي اقتص اهداف به و است نداشته زمینه این در آمیزيعملکرد موفقیت ورزش، يزمینه در

ست و ا ناچیز بسیار گردشگري جهان صنعت از ایران کشور سهم .است نیافته دست خود
ته است (مرتضائی و کلا درصد یک برابر ملی تولید ناخالص از کشور گردشگري سهم

کشور  رايب بسیاري مثبت اثرات کند پیدا امر توسعه این اگر کهیدرصورت. )1399سیفري، 
 به توجه با حاضر پژوهش اهداف ترینمهم مذکور موارد به توجه با .داشت خواهد به دنبال
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 دانعبارت خارجی و داخلی ورزشی گردشگران جذب در تجاري آزاد مناطق خاص استعداد
 و راهکارها ارائه مناطق آزاد، گردشگري هايتوان از بهینه استفاده راهکارهاي از: ارائه

 رائها مناطق آزاد و در ورزشی گردشگري صنعت جایگاه بهبود جهت اجرایی پیشنهادهاي
 نتریمهم راستا همین در تجاري.مناطق آزاد  مردم درآمد سطح و اشتغال افزایش راهکارهاي

 مناطق رد ورزشی هايپتانسیل معرفی و شناسایی آیا: از اندعبارت است مطرح که سؤالاتی
 منجر قمناط این در ورزشی گردشگري گسترش و گردشگر برجذب توانندمی تجاري آزاد

 ناطقم در ورزشی گردشگري توسعه به سنجی بازاریابی منجرامکان هايشاخص چه شود؟
 گردند؟می ایران اقتصادي و صنعتی تجاري، آزاد

 پیشینه پژوهش
 ردنک تماشا: ردیگیبرم در ) گردشگري ورزشی سه رفتار کلی را1998( 1گیبسون ازنظر

 کردن بازدید ،)فعال ورزشی گردشگري( مشارکت ،)رویداد ورزشی گردشگري(
 ). خاطرات ورزشی گردشگري( ورزشی مشهور هايجاذبه
 مسافرت: کندیم تعریف گونهنیا را ورزشی گردشگري گیبسون رفتار سه این به توجه با

 دیدن ای و جسمانی هايفعالیت تماشاي یا بازي منظوربه افراد که فراغت اوقات مبناي بر
 شوند. گردشگريمی خارج شانیزندگ محل از موقتاً هافعالیت این به هاي مربوطجاذبه

 هايحرکت به و شدهواقع دنیا مردم موردعلاقه که است اکوتوریسماز  جدیدي شاخه ورزشی
لطانی شود (امین رستم کلایی و پورسمی گفته غیرفعال یا و فعال صورتبه ورزشی مختلف

 مؤلفه نتریمهم عنوانبه بازاریابی گونه که اشاره گردید؛ مؤلفه). از طرفی همان1398زرندي، 
است و در رونق و توسعه گردشگري ورزشی اهمیت  شدهییشناسا ورزشی گردشگري

 ). 1398زیادي دارد (پاشایی و همکاران، 
 ازیدنمور مالی و مادي انسانی، منابع مند دربارهتصمیمات نظام اتخاذ بازاریابی ورزشی

 پیش از کلان به اهداف یابیدست منظوربه ضروري هايبرنامه و هافعالیت انجام براي
 3در این راستا اسزمکویس و همکاران .)2017، 2کاساس لاس و (داسیلوااست  شدهنییتع
 ري درگردشگ -فرهنگی هايشاخص به این نتیجه دست یافتند که) در پژوهش خود 2018(

1. Gibson 
2. Da Silva & Las Casas 
3. Szemkovics et al  
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دهند. نتایج پژوهش پریک و در آن مناطق را افزایش می گذاريمنطقه احتمال سرمایه یک
 رايب مهم انگیزشی بعد دومین ،»طبیعی يهاهجاذب«) حاکی از آن بود که 2018( 1همکاران

 بود.  گردشگران ورزشی
) نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مواردي از قبیل 2019( 2لی و یان

ند مان خاص تفریحات و هاآسایشگاه مانند عوامل سایر و سرگرمی تفریحی، هايورزش
 فریحیت منابع و فراغت اوقات بازاریابی در که باید هایی هستنداز استراتژي ماهیگیري
  .گیرد قرار موردتوجه

) به این نتیجه دست یافتند که 2020( 3از مطالعات اخیر کدیراونا و همکاران یکیدر
 و واضح صویرت یک ایجاد براي بلکه گردشگران، جذب براي تنهانه گردشگري در تبلیغات

 است.  شدهگرفته نظر گردشگران در از مثبت
 ازجمله یسنجامکان هاي ارزیابی) نیز در پژوهش خود، پیشنهاد2021( 4همکاران چن و

 بازاریابی را ارائه نمودند.  و درآمد گردشگر، توزیع یا داوطلب مدیریت انسانی، منابع
پور الحاست: ص اینترین تحقیقات نیز شامل موارد ترین و مرتبطدر مطالعات داخلی مهم

 يجدید بسترساز مقررات تدوین هایی از قبیلمطالعه خود استراتژي) در 1398و همکاران (
 اکنانس به رسانیاطلاع مناسب، هادولتی، زیرساخت و بخش خصوصی گذاريسرمایه براي
 گردشگري ارائه نمودند.  منظور توسعه صنعتبه را بومی

 جامعه مشارکت هايمؤلفه که داد ) نشان1398هاي پاشایی و همکاران (همچنین یافته
ه آزاد ورزشی منطق گردشگري توسعه محیطی و نهادي بر اجتماعی، اقتصادي، ازجمله محلی
  دارد. داريتأثیر معنی ماکو

) در پژوهش خود بیان نمودند 1400هاي جدید عابدي و همکاران (در بررسی پژوهش
است.  رداربرخو اهمیت بیشترین از گردشگري ورزشی؛ زیرساخت يموانع توسعه میان که از

 در جدیدي راهکارهاي ساحلی و هاي آبیورزش مسابقات و هاجشنواره برگزاري همچنین
 ورزشی عنوان شدند.  گردشگري يتوسعه جهت

1. Perić et al 
2. Li & Yan 
3. Kodirovna et al 
4. Chen et al 
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ه هاي بازاریابی در توسعشناسایی شاخص اهمیترغم دهد علیها نشان میبررسی پیشینه
ه انجام بسطح کشور عنوان در  ینبا ا یتاکنون پژوهشگردشگري ورزشی مناطق آزاد ایران؛ اما 

رویکرد کلان بررسی تمامی مناطق آزاد  کدامچیه شدهانجام یقاتتحق. از طرفی است یدهنرس
 ماکو) نداشته و اندك و اروند ارس، انزلی، چابهار، قشم، قصرشیرین، مریوان، و بانه (کیش،
طق آزاد ماکو و قشم به بررسی توسعه گردشگري ورزشی در منا شدهانجامهاي پژوهش
 شدهانجامهاي شناسی از سایر پژوهشاند. ضمن آنکه پژوهش حاضر از منظر روشپرداخته

زاد . مناطق آرسد در این حوزه، یک خلأ پژوهشی وجود داردبه نظر می یجهدرنتمتفاوت است. 
 . اندهقرارگرفتدر حوزه گردشگري ورزشی  موردتوجهمناطق پنهانی هستند که کمتر  ازجمله
 ایشتوان به افززایی مناطق آزاد میاشتغال در بخش ورزشی گردشگري تأثیرات اهم از

 نتوامی فرهنگی بخش ورزشی اشاره نمود. در صادرات پول و گردش سرعت ملی، درآمد
. دانست رزشمندا بسیار ملی وحدت هاي فرهنگی و تحکیمفعالیت فرهنگی را در توسعه تبادل

 ظرفیت اجتماعی مناطق آزاد نیز شامل افزایش بخش ورزشی در گردشگري مزایاي
 و اجتماعی و حمایت پذیرش جامعه، غرور افزایش ورزشی، امکانات توسعه مهمانسراها،

شهرها و مناطق  اکثر مدیریتی ). از طرفی نظام1396باشد (دستوم و سوادي، می همکاري
 م،لاز هايوجود سرمایه عدم یعنی کالبدي و اجتماعی اقتصادي، مشکلات با آزاد ایران،

 مستقیم طوربه مشکلات این و هستند روبرو ...شهرنشینی و فرآیند شتابان رشد فقر، بیکاري،
بنابراین ؛ ستا تأثیرگذار آن به مرتبط عوامل و گردشگري ورزشی صنعت بر میرمستقیغ یا

 تجاري، صنعتی و اقتصاديآزاد  مناطق اشتغال به جدي توجه و ايمنطقه ریزيبرنامه لزوم
 عموم رايب ترویج رفاه هايراه از یکی گردشگري ورزشی توسعه است. در این راستا حیاتی

 ر اشتغالب باشد. علاوهآنان می زندگی کیفیت بهبود به کمک و مردم در مناطق تجاري آزاد
 نماید. تماممی اهمفر بومی افراد را براي گردشگري با مرتبط دیگر هايفعالیت زمینه مستقیم،

 با است بهتر بنابراین؛ دارد مناطق این گردشگري ورزشی در توسعه اهمیت از نشان امور این
  .برداشت را لازم هايگام آزاد مناطق در موجود هايمعرفی ظرفیت براي دقیق ریزيبرنامه
 ورزشی بالقوه گردشگري هايتوان به رسد کهمی نظر به شایسته مذکور موارد به توجه با

 و علمی راهکارهاي ارائه با و شده توجه برتر مزیت عنوانبه مناطق آزاد تجاري ایران در
در  یشترب درآمدزایی و زاییاشتغال زمینه تیدرنها و هاي بازاریابیتوانایی ظهور زمینه عملی

 .آورد را فراهم تجاري، صنعتی و اقتصادي مناطق آزاد
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 روش
 براي 3یابیزمینه روش از که است 2هاي اکتشافیپژوهش نوع از و 1پژوهش، کیفی روش
 هب کاربردي هايپژوهش جزو هدف ازلحاظ و است شدهاستفاده مطالعه این اطلاعات کسب
 تنها کشف و شناسایی و نبوده طراحی مدل دنبال پژوهش به این در نگارنده. آیدمی شمار

ورزشی در مناطق آزاد تجاري، سنجی بازاریابی توسعه گردشگري هاي امکانشاخص
  .است بوده صنعتی و اقتصادي ایران مدنظر

گردشگري  صنعت حوزه متخصصان و افراد مطلع همه شامل پژوهش آماري جامعه
 ينهیزمدر پژوهشی و علمی باسابقه ورزشی مدیریت و اساتید رشته نظرانورزشی، صاحب

 هک ، صنعتی و اقتصادي بودندمدیران گردشگري مناطق آزاد تجاري و گردشگري ورزشی
 رتبطم و لازم تخصص از علمی و پژوهشی اجرایی، ينهیدرزم پژوهش شوندگانمصاحبه همه

 21 با که شد انجام 4هدفمند صورتبه گیرينمونه .بودند پژوهش برخوردار بامطالعه
 حاصل شد.  5اشباع نظري مصاحبه،
. چه 1سؤالات مصاحبه شامل: . بود 6ساختاریافته نیمه و عمیق مصاحبه پژوهش، ابزار
هاي بازاریابی در توسعه گردشگري ورزشی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی و شاخص

. 3. وضعیت گردشگري ورزشی در مناطق آزاد چگونه است؟ 2اقتصادي ایران مؤثر هستند؟ 
. 4راهکارهاي جذب گردشگران ورزشی داخلی و خارجی در مناطق آزاد چیست؟ 

سنجی بازاریابی در هاي امکانوسعه گردشگري ورزشی بر اساس شاخصراهکارهاي ت
هاي گردشگري ورزشی بر . راهکارهاي ترویج و تبلیغ جاذبه5مناطق آزاد چگونه است؟ 

. راهکارهاي توسعه 6سنجی بازاریابی در مناطق آزاد چگونه است؟ هاي امکاناساس شاخص
سنجی بازاریابی در مناطق آزاد ي امکانهاهاي طبیعی و ورزشی بر اساس شاخصزیرساخت

 زا پس .شد انجام کیفی هايداده آوريجمع شیوه به هاداده گردآوري مرحله این ؟چیست
(مضامین  گذاريشناسه از طریق فرآیند 7روش تحلیل مضمون از استفاده با ها،اخذ مصاحبه

1. Qualitative Research 
2. Exploratory Research 
3. Survey Approach 
4. Purposive Sampling 
5. Theorical Saturation 
6. Semi-Structured 
2. Thematic Analysis 
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 کیفی افزارماز نر استفاده سنجی بازاریابی باهاي امکاناصلی، مضامین فرعی، مفاهیم) شاخص
  .شدند بنديدسته و گذاريشناسه 1پرو ايمکس کیودي

 ظیرن مواردي کیفی پژوهش روایی و پایایی از اطمینان براي) 2002( 2همکاران و مورس
 پژوهش شناسیدر روش انسجام و هاداده زمانهم تحلیل و آوريها، جمعنمونه دقیق انتخاب

 طرف از هگفتشیپ نیز موارد پژوهش این در که دهندمی پیشنهاد نتایج، از اطمینان براي را
 هايمصاحبه بین ، از3بازکدینگ روش از استفاده با همچنین .شد رعایت پژوهشگر

 و شد انتخاب بود؛ مصاحبه 4 شامل که هامصاحبه درصد 20 تصادفی صورتبه ،شدهانجام
 از دیگر پژوهشگر توسط )ماه یک( روزه 30 زمانی فاصلهکی در بار دو هاآن از هرکدام

 میزان خود پژوهش ) در2000( 4استملر راستا، این در. شدند گذاريشناسه پژوهش گروه
 حاصل نتایج). 2000 استملر،( کرد تبیین قبولقابل و تأیید مورد را درصد 60 از بیشتر پایایی

 است. شده درج 1جدول  در) دوباره گذاريشناسه( بازُکدینگ از
روزه  30ها در دو فاصله زمانی شود تعداد کل کدمشاهده می 1که در جدول  طورهمان

 بازکُدینگ بود. پایایی 59ها در این دو زمان برابر ، تعداد کل توافقات بین کد72برابر 
 ات،اسک فرمول از با استفاده پژوهش این در شدهانجام هايمصاحبه) دوباره گذاريشناسه(

 استملر،( است درصد 60 از شتریب پایایی میزان این اینکه به توجه با .است درصد 82 برابر
 .است قبولقابلو  تأیید مورد هاگذاريشناسه پایایی قابلیت ،)2000

 )دوباره گذاريشناسه( بازکُدینگ روش به هامصاحبه پایایی . محاسبه1جدول 
 بازکُدینگ (درصد) پایایی تعداد توافقات هاتعداد کل کد عنوان مصاحبه ردیف

1 1P 17 14 %83 
2 9P 19 16 %85 
3 17P 22 18 %82 

4 7P 14 11 %79 

 82% 59 72 کل

 

1. MAXQDA Analytics Pro 
4. Morse et al 
5. Re-coding 
4. Stemler 
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 هایافته
 ادغام و تلفیق تلخیص، از پس که شد باز استخراج اولیه شناسه 341در پژوهش حاضر تعداد 

مضامین  145 درمجموع بودند، مشترك وجه داراي مفهومی و معنایی به لحاظ که هاییشناسه
 2 جدول شرح به مفاهیم 7 و مضامین فرعی 23 در عوامل این که شد اصلی شناسایی

 .شدند بنديدسته

توسعه گردشگري ورزشی در مناطق آزاد  سنجی بازاریابیهاي امکانشناسایی شاخص. 2جدول 
 تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران

 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 مناطق آزاد اکوسیستم هايشاخصتوجه به 

 ، کویري و کوهستانیآبی هايجهت ورزش
و  دیجیتالی نوین هايفناوريکاربرد 

 ارتباطاتی

 ترویج و تبلیغ
هاي جاذبه

 گردشگري

 و ارتباطات نوینتکنولوژي و فناوري 
هاي اجتماعی ها و شبکهسایتتبلیغات در 

 مجاور و سایرگردشگري کشورهاي 
در هاي اجتماعی و شبکه هاسایت ایجاد

 مناطق آزاد

 غاتتبلی به ايرویکرد تخصصی و حرفه

 گردشگريهاي و توانمندي هامعرفی جاذبه
 ورزشی

 وارداتو صادرات  ریزي برايبرنامه
 مناطق آزادمحصولات 

 عنوان میزبانبهگسترش برند مناطق آزاد 
 رویدادها

 بازار هدف ایجاد
 براي جامعه هدف و آشنایی تبلیغات

 مناطق آزادبا جاذبه  تبلیغات سازيمتناسب
هاي در رسانههاي مناطق آزاد فعالیتانعکاس 

 المللیملی و بین
 مناطق آزاد معرفی و تبلیغات

ورزشی و  شناسایی مقاصد گردشگري
 مناطق آزاددر  غیرورزشی

براي  مناطق آزادمثبت از ذهنیت ایجاد 
مجاور و غیر مجاور از طریق کشورهاي 

 تبلیغات
 مناطق آزاد در تبلیغاتگویی مبالغهعدم 
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی

 هاي تفریحی مناطق آزادجاذبهمعرفی 

 تبلیغات محیطی

 ترویج و تبلیغ
هاي جاذبه

 گردشگري

 آزاد مناطقهاي خروشان معرفی آب

 هاي هوایی و پروازمعرفی سایت

 تابازاریابی و تبلیغهاي ي تکنیکریکارگبه

 یالمللنیبملی و  هايفستیوالبرگزاري 
هاي ها و ظرفیتپتانسیلتبلیغات 
 گذاري در مناطق آزادسرمایه

 ي ادیان مختلفهامعرفی عبادتگاه
ات مناطق کوهستانی، جنگلی، کویري و تبلیغ

 مناطق آزاد آبی
ز ها و مراکشهرستاندر سطح  تبلیغ مناطق آزاد

 هااستان
 نساکنیهاي ظرفیتها و آشنایی با توانمندي

 مناطق آزاد
 مناطق آزاداقوام ساکن  ورسومآداب ترویج

 بروشور تدوین کاتالوگ و
در کتب  هاي مناطق آزادجذابیتی فمعر نوشتاري و ملموستبلیغات 

 گردشگري
 هاي اجتماعیاستفاده از رسانه

از افراد مشهور هنري و فرهنگی و دعوت  هاي اجتماعیرسانه
 ورزشی به مناطق آزاد

از طریق  هاي مناطق آزادظرفیت معرفی
 زیونیتلو

 رسانه ملی
 مناطق آزاداي گردشگري هجاذبه يریکارگبه

 هاي تلویزیونیدر سریال
از صوتی و تصویري  هايکلیپتدوین 

 هاي مناطق آزادپتانسیل
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 فرهنگ مشتري مداري

 سازي فرهنگی و اجتماعیظرفیت

سازي ظرفیت
 در جذب

گردشگران 
داخلی و 
 خارجی

 فرهنگی در بین گردشگرانهاي ارزشتبادل 

 گردشگران ورزشیمثبت در نگرش ایجاد 

عمومی در بین ساکنین مناطق ارتقاء دانش 
 آزاد

اطق نم در بین ساکنین المللیبینیادگیري زبان 
 آزاد

مناسب ساکنین  و رفتار اخلاقسازي فرهنگ
 مناطق آزاد

با  ساکنینتعامل و ارتباطات مثبت اصناف و 
 ورزشی گردشگران

و گردشگران ورزشی داخلی نیازسنجی 
 خارجی

 مدیریت جذب گردشگران

 رقابت با رقباي مناطق گردشگر پذیر
شکوفایی اقتصادي مناطق آزاد با توجه به 

 هاي موجودپتانسیل
 

هاي توسعه زیرساختبسترهاي لازم ایجاد 
 ورزشی گردشگري

 در بخش جذب گردشگران يگذارهیسرما

 زادآتربیت نیروي انسانی متخصص در مناطق 

در مناطق  ورزشی يهائتیهفعالیت هدفمند 
 آزاد

جذب از پیامدهاي مثبت  مسئولین توجیه
 ي آنارزآورو  ورزشی گردشگر

هاي ورزشی برگزاري مسابقات ورزشی رشته
 ها به میزبانی مناطق آزاداز سوي فدراسیون

 یالمللنیب ورزشی برگزاري رویدادهاي
 جهانی در مناطق آزاداي و اي، قارهمنطقه
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
حوزه ایجاد واحد تحقیق و توسعه در 

 گردشگري ورزشی یابیبازار

 تبلیغات و بازاریابی

سازي ظرفیت
 در جذب

گردشگران 
داخلی و 
 خارجی

، کویري، هاي آبیو معرفی ورزش ياندازراه
 کوهستانی در مناطق آزاد

 تبلیغات تلویزیونیهاي نوین برنامه
ه ب، کاتالوگ و بولتن و بروشور تهیه کتابچه

 گردشگران خارجی در گمرك
 دهانبهبازاریابی دهان

گردشگري  مناسبهاي و زیرساختامکانات 
 ورزشی

 ارائه کیفیت خدمات مطلوب

 هاي مختلف امنیتجنبه
رویدادهاي شده در کیفیت غذاهاي ارائه

 گردشگري ورزشی
 ارائه خدمات ترانزیتی به گردشگران خارجی

 عملکرد دفاتر خدمات مسافرينظارت بر 
هاي تشریفاتی و سمبلیک در پذیرش یتلفعا

 گردشگران ورزشی
 ورزشیگردشگري ویژه اندازي دفترهاي راه
 خارج از کشور دردفاتر گردشگري  اندازيراه

 خصوصیبخش  حمایت از

هاي ها، شرکتهتلبین هماهنگی افزایی و هم
 در مناطق آزاد هاگردشگري، رستوران

 در مناطق وکارهاسازنده کسبمثبت و رقابت 
 آزاد

 هواپیمایی و ایرلاین هاهماهنگی با شرکت
ي گذارهیسرماایجاد بستر مناسب براي ترغیب 

 بخش خصوصی در بخش ورزش مناطق آزاد
جهت آشنایی و  متیقتورهاي ارزانبرگزاري 

 برندسازي در مناطق آزاد
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 هاي صنفی گردشگريانجمن ایجاد

 ساکنین محلی

 
 
 
 
 

افزایی هم
 ذینفعان

نقش جامعه محلی در توسعه گردشگري 
 ورزشی

در مناطق  دفاتر مجاز خدمات مسافرتیایجاد 
 آزاد
پرسنل حمل نقل و برخورد و تعامل مثبت 

با  ي مناطق آزاد (تاکسیرانان و ...)شهردرون
 گردشگران

 مناطق آزادهمکاري اصناف و بازاریان 
 ورزشی خارجی گردشگرانپذیرایی 

 دولت و حاکمیتتسهیل 

 گذاريحمایت دولت از سرمایه

ادارات فرهنگ و یکپارچگی اتاق بازرگانی، 
با سازمان مناطق  گردشگري و سایر نهادها

 آزاد
 دلالی در حوزه گردشگريبرخورد قاطع با 

 ورزشی
 حمایت دولت

 مناطق آزادشهرداري  حضور فعال
ر د و بینش راهبردي تفکر استراتژیک ایجاد

 مناطق آزاد و ذینفعان مدیران
ي هائتیهو  اداره ورزش و جوانان تعامل

 مناطق آزادسازمان  با ورزشی
گذاري بخش خصوصی در حوزه سرمایه

 BOTگردشگري ورزشی در قالب طرح 
 (ساخت، عملیات و انتقال)

 گذاري بخش دولتیسرمایه
 انحصارگرایی ذینفعان پرهیز از

 بین سازمانیتعامل و همکاري 

درك ضرورت توسعه گردشگري ورزشی در 
 بین ادارات

 فهم مشترك در ذینفعان
هماهنگی جامعه محلی و نهادهاي دولتی و 

 گذاريهبخش خصوصی و سرمای
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 یالمللنیبهاي ارز ثبات قیمت

 ریسک بازارگرایی

 پذیرش ریسک
 بازار

 نیبازار جها به ینگرش رقابت
رویکرد ضرر توسعه بازار با استفاده از 

 تحملقابل
 اختصاص منابع مالی

مناطق تجاري اقتصادي و هاي ظرفیت
 آزاد

 به مناطق آزادصادرات و واردات تسهیل 
ها و شناسایی و قوتها استفاده از فرصت

 هاتهدیدات و ضعف
 ي مناطق آزادهازیرساختتوسعه 

 امکانات زیرساختی

 
 

شناخت 
هاي ظرفیت

زیرساختی و 
 طبیعی

 هاي تفریحی و ورزشیمجتمع تأسیس
 هاي آبیاندازي ورزشراه

هاي کویري (آفرود ورزشاستفاده از ظرفیت 
 و ...)

 هاي هوایی (پاراگلایدر و ...)اندازي ورزشراه
 ونقلکیفیت حمل توسعه و ارتقاء

و تسهیل  عدم وجود امکانات کافی دولتی
 حضور بخش خصوصی

 ها و مراکز تفریحی و کارتینگپاركایجاد 
 در مناطق آزادبازارچه مرزي رونق 

در  هاي طبیعی گردشگريجذابیتوجود 
 مناطق آزاد

 طبیعیامکانات 

 ، کویري، دریایی و جنگلیکوهستانیمناطق 
 بودن

 نورديخرهصامکانات موجود و طبیعی 
رویدادهاي ورزشی ملی و امکان برگزاري 

 ساحلی یالمللنیب
هاي آبی در جهت ورزش و دریا سدهاوجود 

 مناطق آزاد
 در مناطق آزاد اقلیم چهارفصل

 هاي طبیعی و درمانیوجود آبگرم
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 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 هاي مربوط به آثار تاریخیهرها و گذاگودال

 بناهاي تاریخی

شناخت 
هاي ظرفیت

زیرساختی و 
 طبیعی

 استفاده از ظرفیت کلیساهاي موجود
 در مناطق آزادوجود بناهاي تاریخی 

 وجود قلعه تاریخی قبان در منطقه
 تاریخی يهاوجود موزه

 قبایل و عشایر محلی در مناطق آزاد وجود

 امکانات حمایتی

 مناطق آزادمواصلاتی  يهاراه
مناطق آزاد امکانات رفاهی موجود در 

 و ...) هاي بهداشتیسرویس(
 هاي موجودو کاشانه هاخانه، هاهتل

 گرديهاي بوماقامتگاه
 تیفیباکایمن و هاي دسترسی جاده

 شدهفرودگاه احداث
 آهن در مناطق آزادوجود خط راه

 براي سطوح مختلف و مهمانسرا مراکز اقامتی
منطقه از طریق  توجه به صادرات محصولات

 گردشگري ورزشی

 ابداعی و نوینتجربیات 

و  تجربیات
 رویکردهاي

 پیشین

هاي بومی و محلی و گسترش آن احیاء بازي
 المللنیبدر سطح 

 نوهاي استفاده ایده
و تاریخی استفاده از روزهاي گرامیداشت 

مللی الهاي ملی و بینبراي برگزاري فستیوال
 ورزشی

 از اتفاقات و رخدادهاي پیشین کسب تجربه

 تجربیات منفی

بررسی عوامل منجر به شکست در توسعه 
 گردشگري ورزشی در گذشته

اي هتحلیل عوامل منجر به شکست در تجربه
 پیشین

 استفاده از تجربیات کشورهاي موفق

 مناطق آزادورسوم احیاء آداب
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 فراوانی ماتریس دهد، اینرا نشان می MAXQDA افزارنرم هايخروجی از یکی 3 جدول
 ار پژوهش هاينمونه دیدگاه از هااز شناسه یک هر اهمیت ضریب و شدهکشف هايشناسه
هاي هشناس سندها، همه براي اولیه هايشناسه در شدهمشاهده فراوانی به توجه با .دهدمی نشان

ساختی، تبلیغات محیطی و مدیریت جذب هاي طبیعی، امکانات زیرمحوري امکانات جاذبه
اهمیت و استفاده از  ضرایب بار تکرار بیشترین 29و  29، 37، 52گردشگران به ترتیب با 

 فراوانی زنظرا اهمیت ضریب تجربیات و رویکردهاي پیشین و پذیرش ریسک بازار کمترین
هاي همچنین در بین مقولات اصلی شناخت ظرفیت .دهندمی اختصاص خود به تکرار شناسه و

دهد. به خود اختصاص میبار تکرار بیشترین ضریب اهمیت را  131ساختی و طبیعی با زیر
 .پردازدیمن آن کیفیت به و است کمیت اطلاعات دیدگاه از صرفاً اهمیت، ضریب این البته

 مفاهیم مضامین فرعی مضامین اصلی
 گردشگري موفق يالگوبرداري از کشورها

 تجارب موفق
تجارب 
 کشورهاي
 همسایه

ي از کشورهاي موفق با مشابهات الگوبردار
 فرهنگی

مطالعه وضعیت موجود منطقه آزاد و تطبیق با 
 موفق يالگوهاي کشورها

 علمی کشورهاي همسایه اتیاستفاده از تجرب
، ، پیست اسکیالگوي پاراگلایدر يسازادهیپ

هاي دریایی و کویري کشورهاي موفق ورزش
 در مناطق آزاد

 رمجاوردي کشورهاي گاستفاده از تجربه بوم
غذا از کشورهاي  وي سروگگیري از البهره

 همسایه
گیري از الگوهاي برخواسته از اشتراکات بهره

 با فرهنگ مشابه کشورها
هاي گردشگري کشورهاي برنامهسازي بومی

 همسایه
گیري از الگوهاي متناسب با ساختار بهره

 منطقه آزاد
راهبردهاي صادرات و واردات الگوبرداري از 

 کشورهاي مجاور و موفق
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 این .است داده نشان کلی مفاهیم با شدهکشف هايمؤلفه بین روابط نحوه ،1 شکل در
رسول ک نظر بر اساس فرضیه. است فرضیات ساخت یا ایجاد به دنبال قتیدر حق مرحله

 مقولات اب مفهومی فردمنحصربه مجموعه یک از مقولات بین علّی یا همبستگی ) رابطه2017(
 آیندفر یک طی پژوهشگر مرحله، این است. در دیگر مفهومی فردمنحصربه ايمجموعه از

. آوردمی دقتبه کمکی ابزار چند بر اساسرا  مفهومی هايمجموعه بین روابط مند،نظام
 يهامجموعه بین روابط گذاري،مند شناسهنظام فرآیند در پژوهشگر کمکی ابزارهاي
 .دهدمی نشان را مفهومی

 گیريبحث و نتیجه
 رونق مؤثر در عاملی عنوانبه تواندمی آزاد مناطق در ورزشی گردشگري يتوسعه

 به وجهبا ت. گردد محسوب ايمنطقه استعدادهاي شدن شکوفا و پایدار ورزشی، گردشگري
 ).1393است (اسلام،  گردشگري هايجذابیت ازنظر جهان اول کشور ده از یکی ایران اینکه

 گردشگري توسعه در در مناطق آزاد ژهیوبهخود  هايقابلیت از است مهم بسیار رونیازا
نات ها؛ مؤلفه امکادر بین مؤلفه ؛ کهمفهوم کلی شناسایی شد 7نماید. در این پژوهش  استفاده

 این. دهدمی اختصاص خود به فراوانی ازنظر را اهمیت ضریب هاي طبیعی بیشترینجاذبه
 )،2018)، پریک و همکاران (2018پژوهش اسزمکویس و همکاران ( هايیافته با نتیجه

  ) همسو است. 1398پاشایی و همکاران (
 دومین ،»هاي طبیعیجاذبه«) حاکی از آن بود که 2018نتایج پژوهش پریک و همکاران (

 هاي پاشایی و همکارانبود. همچنین یافته گردشگران ورزشی براي مهم انگیزشی بعد
ی محیط اجتماعی، اقتصادي، ازجمله محلی جامعه مشارکت هايمؤلفه که داد ) نشان1398(

 دارد. امکانات داريتأثیر معنی ورزشی منطقه آزاد ماکو گردشگري توسعه و نهادي بر
 رزشیگردشگري و مقصد انتخاب براي کننده اصلیتعیین مناطق آزاد، هاي طبیعیجاذبه
 هايمریوان، قصرشیرین، ارس و ماکو داراي کوه و بانه ازجمله اکثریت مناطق آزاد .است

وانند در تمی و بوده مناطق ایـن گردشـگري و طبیعـی هايسرمایه جزو که ستندبسیاري ه
نمایند.  جـذب را بسیاري گردشگران غارنوردي و کوهنوردي زمستانی، هايورزش
مناطق  رد که است کوه مثل طبیعی ارتفاعات نیازمند... و اسکی ازجمله هـاي زمستانیورزش

فراوان؛ بسیاري از مناطق آزاد  هايکوه و هاناهمواري بر علاوه .شودمی یافت وفوربه آزاد
 و بسـیار زیبا وحشاتیح انزلی و اروند داراي طبیعت، کیش، قشم، چابهار، ازجمله
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 اهیگیريم بـه مندانعلاقـه از اسـتقبال براي محلی توانندمی که هستند بسیاري هايرودخانه
 یعیطب هايجاذبه ازجملهنیز در این مناطق  غواصـی و ، شنا، شـیرجههاي ساحلیورزشباشد. 
 هاينهدام در راهپیمایی روي،پیاده آرام، دوي چون هایی دیگرروند. فعالیتمی به شمارمؤثر 

 و يتپه نوردسواري، ها، اسبتفریحگاه و کوهستان هايدر دامنه سواريدوچرخه طبیعی،
 ردشگريگ توسعه بر توانندکه می است هاییورزش و هاجاذبه ترینمهم از گردي نیزطبیعت

ترین تأثیر هاي طبیعی بیشلذا با توجه به اینکه امکانات جاذبه .باشند مؤثر مناطق آزاد ورزشی
 يهادستگاه و ادارات ها،را در توسعه گردشگري ورزشی مناطق آزاد دارد؛ به مدیران سازمان

 ازجملهطبیعی و شهري  هايمحیط يتوسعه و شود که به رشدپیشنهاد می ربطيذ
وجه ت، کویري، دریایی و جنگلی) در مناطق آزاد کوهستانیمناطق هاي طبیعی (جذابیت
 نمایند. 

 همیتا بیشترین ضریب هاي طبیعیامکانات جاذبه از پس امکانات زیرساختی، مؤلفه
)، صالح 1398)، پاشایی و همکاران (2019این نتایج با نتایج لی و یان ( .دارد فراوانی ازنظر

) در 2019) همخوانی دارد. لی و یان (1400( ) و عابدي و همکاران1398پور و همکاران (
 و رگرمیس تفریحی، هايپژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مواردي از قبیل ورزش

 ستندهایی هاز استراتژي مانند ماهیگیري خاص فریحاتت و هاآسایشگاه مانند عوامل سایر
ونه که اشاره گهمان .گیرد قرار موردتوجه تفریحی منابع و فراغت اوقات بازاریابی در که باید

تا به هستند. در این راس ورزشی گردشگران جذب مستعد طبیعی منابع داراي مناطق آزاد شد
 هايي مناطق آزاد در حوزههازیرساختتوسعه شود به گیرندگان پیشنهاد میتصمیم

دازي انراههاي ارتباطی و فناوري خاص، توسعه سیستم، و ...) ونقلحملگردشگري (هتل، 
 نگیو کارتها پاركایجاد ، هاي هوایی (پاراگلایدر و ...)اندازي ورزشراه، هاي آبیورزش

 توجه بیشتري نمایند.  در مناطق آزادبازارچه مرزي رونق و 
، تبلیغات محیطی و مدیریت جذب گردشگران ورزشی یرساختیزد از مؤلفه امکانات بع

)، 2020( هاي یانگ و همکاراندارد. این نتایج با یافته فراوانی ازنظر اهمیت بیشترین ضریب
) همسو است. 2021) و چن و همکاران (2020)، کدیراونا و همکاران (2020وروندو (

 رد هاي خود به این نتیجه دست یافتند که تبلیغاتدر بررسی) 2020کدیراونا و همکاران (
 از مثبت و واضح تصویر یک ایجاد براي بلکه گردشگران، جذب براي تنهانه گردشگري

 ابلیتق هاساختزیر وجود عدم لیبه دل آزاد مناطق است. در شدهگرفته نظر گردشگران در
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 نحوه است. از طرفی نشده فراهم پایدار ورزشی گردشگران به عبوري گردشگران تبدیل
 . است تأثیرگذار جامعه به مثبت نگرش بر گمانبی میزبان، جامعه رفتار مواجهه و

 توجه تاهمی کشور در مناطق آزاد، امنیت ينهیدرزم منفی تبلیغات لیبه دلما  کشور در
 را انیجه توجهات ورزشی، رویدادهاي .شودمی دوچندان محیطی مثبت تبلیغات موضوع به
 طق آزاد کشورمنا به نسبت منفی نگرش که بتوان است فرصتی و این کنندمی جلب خود به
ژه مدیران وینمود. در این راستا به مسئولان به را جایگزین مثبت نگرش و حذف یا کاهش را

وزارت میراث فرهنگی و گردشگري و ورزش و جوانان و ادارات تابعه آن در مناطق آزاد 
ملی  هايستیوالفبرگزاري ، اتبازاریابی و تبلیغهاي تکنیک يریکارگبهشود که یپیشنهاد م

 يهائتیهدفمند فعالیت ه، ، نیازسنجی، تربیت نیروي انسانی متخصصتبلیغات، یالمللنیبو 
مناطق  ها به میزبانیهاي ورزشی از سوي فدراسیون، برگزاري مسابقات ورزشی رشتهورزشی

 و... توجه بیشتري نمایند.  آزاد
 مناطق نانساک براي افزایش درآمد مختلف، نواحی در گردشگري اقتصادي تأثیر اولین

 به مدیران وزارت میراث فرهنگی و نتایج پژوهش حاضر، به . با توجهباشدیم گردشگري
پیشنهاد  ربطيذ يهادستگاه و ادارات ها،گردشگري و وزارت ورزش و جوانان، سازمان

 لونقحملهاي گردشگري (هتل، ي مناطق آزاد در حوزههازیرساختتوسعه شود که به می
 بیشتر جذب و گردشگران رضایت براي افزایش موجود هايزیرساخت کیفیت ، ارتقايو ...)

ورزشی، –يي گردشگرویژه ستاد ، تشکیلهاي تفریحی و ورزشیمجتمع تأسیس گردشگر،
 و اجتماعی امنیت ضریب گردشگري ورزشی مناطق آزاد، افزایشبودجه براي  افزایش

 دائمی خلاق در مناطق آزاد، انتشار گردشگري ورزشی جامع هايطرح فرهنگی، تدوین
عی طبی يهاتیجذاب ازجملهطبیعی و شهري  هايمحیط يتوسعه و رشد مقالات، ها،کتاب

موفق و...  ورهاکش دیگر تجربیات استفاده از ، کویري، دریایی و جنگلی)،کوهستانیمناطق (
 استفاده نمایند. 
 ریزي-رنامهب و مندنظام تلاش که شودمی پیشنهاد آمده، دستبه نتایج به توجه همچنین با

ر مناطق د ژهیوبهایران  کشور به مثبت نگرش ایجاد منظوربه اجتماعی هايرسانه در ايشده
 پیشرفته الگوهاي از شودمی پیشنهاد هازیرساخت ينهیدرزمعلاوه به. انجام شود آزاد

 در مؤثر هايزیرساخت کارگیريبه براي شرایطی و شود استفاده افتهیتوسعهکشورهاي 
 هايگیت مداربسته، هايدوربین. شود فراهم ورزشی رویدادهاي امنیت و برقراري نظم
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 اگر به ویژهبه ستند،نی ايپرهزینه ابزارهاي بلیت، الکترونیکی کنترل سیستم و الکترونیکی
 بیلهاي پژوهش از قدر پایان بر اساس محدودیت. شود توجه ابزارها این اثربخشی و کارایی

نظر قرار نگرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي گردشگران و انجام پژوهش به مد
عتبار و در جهت ا هشود کبه سایر پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد میروش مطالعه کیفی 

العه به روش مطالعه کمی، مط به بررسی متغیرهاي این پژوهش غناي هرچه بیشتر این پژوهش
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي در رفتار بررسی موانع تطبیقی در کشورهاي پیشرو، 

 گردشگران ورزشی در مناطق آزاد تجاري، صنعتی و اقتصادي ایران بپردازند.
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 منابع
 بهینه گزینی مکان و ورزشی گردشگري ).1390اکبر. ( زهرایی، دانا؛ رحیمی، عیسی؛ زاده،ابراهیم

 بیستون وپر هايکوه موردي مطالعه خورشید تابش از استفاده بر تأکید با آن مکانی فضایی
 .126-111 ،7دوم،  سال ،شهري ریزيبرنامه و پژوهشی مجله کرمانشاه.

 اتها، تجربیاستراتژي ساختارها، الگوها، مفاهیم، بازاریابی ریزيرنامه). ب1393. (اکبریعلاسلام، 
 بازرگانی، تهران. نشر و چاپ شرکت مستندات. و
گردشگري  يه). عوامل مؤثر بر توسع1398( حسین. ي،پورسلطانی زرند، نگار؛ کلایی رستمامین 

هاي ژوهشپژوهشی پ-صلنامه علمیف ز.هاي طبیعی ورزشی استان البرورزشی با تأکید بر جاذبه
 .109-116)، 2(8، کاربردي در مدیریت ورزشی

 



 1401بهار |  57شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 76

گري عوامل ). بررسی نقش میانجی1398روزافزون. ( ن، فریبا؛ عبدالرضا،عسکریا ؛سجاد ،پاشایی
ثیر عوامل اجتماعی، اقتصادي، محیطی بر توسعه گردشگري ورزشی منطقه آزاد أر تنهادي د

 .57-80)، 45(14 ،مطالعات مدیریت گردشگري و.ماک
هاي ). ارزیابی و تحلیل نرخ بیکاري در سطح استان1399. (، سید محمدحسینی ن؛رامی، خوچیانی

 يزیرپژوهشی برنامه-فصلنامه علمی نی.بیبندي مبتنی بر چگالی پیشکشور با استفاده از خوشه
 .1-16)، 37(10 ي،امنطقه

 گردشگري صنعت در کارآفرینی توسعه چارچوب ). طراحی1396دستوم، صلاح؛ سوادي، مهدي. (
 .249-265)، 2(7، ايي منطقهزیربرنامهفصلنامه جغرافیا و ورزشی. 

توسعه گردشگري شهرستان  ). جایگاه فضاهاي ورزشی در1398. (ن، لیلاعلیمراد، ناصر؛ رضائی
 .145-156، گردشگري شهريان. نشریه نهاوند مطالعه موردي: مجموعه ورزشی علیمرادی

قه آزاد ورزشی منط-). تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگري تفریحی1398( ، مهدي.سوادي
 .185-198)، 3(9)، ياریزي منطقهفصلنامه جغرافیا (برنامه م.قش

سنجی توسعه ). قابلیت1398(، فرح. فتحی زاده ، اصغر؛عزیزي؛ وحید ،ریاحی ؛شمسی ،صالح پور
یماِن : بخش تخت سلموردمطالعهگردشگري روستایی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار (

 .111-127)، 1(14، انسانی يهاسکونتگاه يزیرمطالعات برنامه .اب)تک
 گردشگري يتوسعه ). موانع1400هنرور، افشار. (عابدي، محبوبه؛ فرزان، فرزام؛ دوستی، مرتضی؛ 

 .207-234)، 54(16، . مطالعات مدیریت گردشگريایران در ساحلی-آبی يهاورزش
-جموعه قوانین مناطق آزاد تجاري). م1397گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش. (

 ي. چتر دانش، تهران.صنعت
نهان. پکید بر مناطق أ). توسعه گردشگري ورزشی با ت1399( ، معصومه.کلاته سیفريی، لیلا؛ مرتضای

 .75-86)، 4(8، هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهشی پژوهش-علمی فصلنامه
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