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 بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه در استان اردبیل
 

  2 مسعود ایمان زاده ،1٭ مهرداد محرم زاده

 20/70/7931: پذیرش تاریخ                             20/20/7931: دریافت تاریخ          

  چکیده

 گردشگری توسعه راهکارهای خصوص در نظری سازه یک اکتشاف حاضر پژوهش از هدف :هدف

 .بود اردبیل استان در ماجراجویانه ورزشی

جامعه  بود. داده بنیاد رویکرد نظریه  از استفادهو با  کیفی روش تحقیق پژوهش از نوع :شناسیروش

انشگاهی در زمینه مدیریت ورزشی و گردشگری آماری پژوهش شامل نخبگان و متخصصان اجرایی و د

نفر از این متخصصین  70در استان ادبیل بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی 

ها به اشباع نظری پیش مصاحبه ها تا رسیدن دادهشدند.  انتخاب نیافته ساختار عمیق هایمصاحبه برای

ها به صورت فایل مصاحبه  ها به اشباع نظری رسید.کنار مصاحبهتحلیل محتوی در  4رفت و با انجام 

مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا  Nvivo10های صوتی ضبط گردیده و سپس از طریق نرم افزار 

ای از کد گذاری باز، گزینشی، نظری و یادداشت نگاری با استفاده از مجموعه زمانهم صورتبه هاداده

 .یی و پایایی کدگذاری از طریق کنترل کیفیت تحقیقات کیفی مورد تایید قرار گرفتتحلیل گردید. روا

مورد بررسی  تماتیک تحلیل روش از استفاده مند و باها به صورت نظامداده تحلیل و تجزیه :هایافته

 1های اصلی یا طبقات اصلی، این طبقات مشتمل بر قرار گرفتند. با توجه به تقسیم بندی درون مایه

زیرساختی،  و تبلیغاتی، محیطی و رسانی قانونی، اطالع و طبقه بود. که در این بین عوامل سیاسی

 .روند.اجتماعی جزو طبقات اصلی بشمار می و ایمنی، فرهنگی و اقتصادی، مدیریتی، امنیتی

ر داده این پژوهش راهکار های مناسبی را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی پیش روی قرا :گیرینتیجه

 .بر توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان اردبیل سرعت بخشیدوبا اجرای آن می توان 
 های  ماجراجویانهورزشی، گردشگری ماجراجویانه، ورزش گردشگری، گردشگری های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ظیر های اقتصادی سنتی نتضعیف فعالیت

کشاورزی، معدن و جنگل در سه دهه پیش از 

یک سو و نبود نگاه کار آفرینی از دیگر سو 

ضرورت جست و جو و به کارگیری راهکارهای 

جدیدی برای تقویت پایه های اقتصادی و تنوع 

بخشی به فعالیت های تولیدی را بیش از پیش 

(. 0270، 7)اوزبیو و همکاران ضروری نموده است

وهای برون رفت از این وضعیت که یکی از سناری

های داخلی و خارجی و به توان جذب سرمایه

ی را در پی دارد، گردشگری پیروی از آن، توسعه

گردشگری رویکرد جدیدی است که است. 

سازی مردم محلی و توسعه تواند در توانمندمی

منابع انسانی، تنوع بخشی اقتصادی و رشد آن، 

استانداردهای  های شغلی و ارتقاخلق فرصت

زندگی از طریق تأمین خدمات اجتماعی نقش 

. (7931و همکاران،  ری)س ای را ایفا نمایدعمده

صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از ارکان 

اصلی اقتصاد جهانی است. بر این اساس یکی از 

راهبردهایی که اخیرا در غالب کشورهای جهان 

مورد توجه قرار گرفته، توسعه گردشگری در 

های نواحی محرومی است که دارای پتانسیل

هست )مومنی، الزم برای صنعت گردشگری 

ویژگی های نواحی محروم  یکی از(. 7903

. در آنها استگریزی جریان فزاینده سرمایه

ها از مناطق جریانی که در طی آن سرمایه

پیرامونی )محروم( به سمت مناطق مرکزی در 

حال خروج است و تنها بخش اقتصادی که توان 

های معکوس کردن این فرایند را دارد فعالیت

 حصاری و همکاران،یاری) ی استبخش گردشگر

( با توجه به اهمیت گردشگری در توسعه 7934

                                                  
1 . Eusébio  et al. 

به نام را  0271سال  سازمان ملل متحدکشورها، 

برای ابزار  ،داریپا یگردشگر یسال جهان»

 (.0271، 0نام گذاری کرده است )تارنر «توسعه

 و رکود موج گسترش بدنبال و اخیر هایسال در

 صنعت اکثر سیاستگذاران به بیکاری، افزایش

تحرك  و پیشرو صنعتی به عنوان گردشگری

 بسیاری برای نگرند.کشورشان می اقتصاد بخش

 فعالیت یک به عنوان این صنعت کشورها از

 یک به عنوان اهمیت دارای و باارزش اقتصادی

)شاه آبادی و سیاح،  است هشد پذیرفته واقعیت

(. با توجه به اهمیت گردشگری و نقش بی 7930

ریزان بدیل آنها در توسعه، دولت مردان و برنامه

های ایران نیز آن را جز موضوعات محوری برنامه

 توسعه قرار دادند.

های گردشگری در ایران ترین حوزهیکی از مهم

تواند به عنوان یک که در شرایط مختلف می

قرار گیرد،  نبع عظیم درآمد مورد توجه ویژهم

ورزشی  گردشگری. گردشگری ورزشی می باشد

 گردشگری، اشکال ترینمردمی از یکی مثابة به

 تنوع و اقتصادی به رشد تواند می سو یک از

 با دیگر سوی از و بینجامد استان هایفعالیت

و  اشتغال ایجاد به انسانی، نیروی مازاد جذب

 و کند کمک محلی ساکنان رایب درآمدزایی

 جانبه همه توسعة برای ترتیب فرصتی بدین

شود. از این رو امروزه گردشگری  می قلمداد

ورزشی به عنوان ابزاری برای رشد پایدار 

اقتصادی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته 

مندان بسیار و بازتاب فراوان است و بدلیل عالقه

مشاغل محلی و اقتصادی در جهت باال بردن 

افزایش رفاه اقتصادی به مثابه راهبرد رشد و 

                                                  
2 . Turner 
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توسعه اقتصادی در دستور کار برنامه های توسعه 

ای در نقاط مختلف جهان قرار گرفته منطقه

. خصوصا در (7934 و همکاران، دیجاو)است 

مناطقی که امکان توسعه دیگر بخش های 

اقتصادی با محدودیت اساسی رو به رو است 

حتی با پذیرش واقعیت فصلی و کوتاه مدت 

بودن دوره آن در بعضی مناطق جهان بیش از 

نیمی از درآمد سالیانه جوامع محلی از این طریق 

 (.7932ن، تامین می شود )وثوقی و همکارا

 شهرنشینی،پدیده جهانی  رشد و گسترش

 روزافزون پیشرفتروستایی و  مناطق از مهاجرت

 منجر اخیر قرن یک طول در مدرن هایفناوری

 های محیط و طبیعت از انسان کامل انفکاك به

و سطح تحرك و فعالیت بدنی آن را به  شده بکر

همین امر سبب   حداقل ممکن رسانده است.

های طبیعی را برای انسان محیط شده است تا

گذران اوقات استراحت و تفریح خود انتخاب کند 

و با پناه جستن به دامان طبیعت از هیاهوی 

شهر به دور باشد و فرصتی برای تجدید قوا و 

. یافته و هیجان خود را تخلیه نمایدانرژی خود 

های همراه با فعالیت توجه به طبیعت گردی

نوع جدیدی  نجر به ظهورمورزشی هیجان انگیز 

از گردشگری شده که به گردشگری ماجراجویانه 

 «ماجراجویی گردشگری» اصطالح معروف است.

 تا کرد ظهور ادبیات در 7332اولین بار در دهه 

 است هاییفعالیت درگیر که دهد شرح را رفتاری

 شخصی، چالش عاطفی، تحریک عنصر که

از گیرد و نوعی در بر می را خطر و هیجان

شد که بیشتر تمایل به گردشگران را شامل می

)گاردنر و  "دیدن"دارند تا  "دادن انجام"

 رقابتی های ورزش دیگر امروزه .(0271، 7کویک

                                                  
1 . Gardiner & Kwek 

. نیستند ورزش در مشارکت بخش ترین رایج

 تفریحی، ورزش مانند ورزش دیگر های شیوه

 و افراطی های ورزش و جسمانی آمادگی

 محبوبیت توجهی بلقا صورت به ماجراجویانه

 شده ورزش جایگزین اشکال به تبدیل و یافته

در کنار آن  .(0270 ،0کریستودولیدس) است

 تجارب دنبال به سفرهایشان در نیز بیشتر مردم

 طبیعت با فرد به منحصر تعامالت و انگیز هیجان

(.  این نوع 0270، 9قیدی و روگرسونهستند )

ی باز ها و فضاگردشگری که معموال در محیط

گیرد، شواهد حاکی از آن است که در صورت می

کنندگان، دو دهه گذشته با افزایش مشارکت

، 4)چنق و همکاران ای داشته استرشد فزاینده

 (. 0274، 0( )بوکلی و همکاران0270

 گردشگری تجارت انجمن تعریف براساس 

 ماجراجویی گردشگری ، (ATTA) 0ماجراجویی

 دو حداقل شامل که شودسفری گفته می به

  و طبیعی محیط بدنی، فعالیت عنصر سه از مورد

. (0270، 1فرهنگ باشد )مایکلتون تعامل با

 3تروئر و( 7330) هال ،(7332) 0کریستیان

 یک عنوان به ماجراجویانه گردشگری از( 7333)

 نام ورزشی گردشگری بازار در رشد به رو بخش

 از . این نوع(0022 ،72هیگام و هینچ) برند می

 دارد تفریحی ماهیتی که ورزشی گردشگری

 محیط در تفریح و ورزش سفر، از ای مجموعه

 جنگل، شامل محیط این که است طبیعی

                                                  
2 . Christodoulides 

3 . Giddy & Rogerson 

4 . Cheng  et al. 

5 . Buckley   et al. 

6 . Adventure Travel Trade Association 

7 . Mykletun 

8 . Christian 

9. Truer 

10. Hinch & Higham 
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 صحرا و دریا یخبندان، و برفی مناطق کوهستان،

در هر جامعه  .(0220 ،7هادسون) باشد می

افرادی وجود دارند که به انجام دادن کارهای 

نگیز عالقه خاصی مخاطره آمیز و هیجان برا

دارند و برخی از این افراد در قالب سفر سعی در 

 در افراد اینپاسخگویی به این میل درونی دارند. 

 غیرعادی، یا جدید های راه از خواهند می سفر

 را خود های جسمی توانایی و ها مهارت

 یا آمیز مخاطره سفرهای کلی طور به .بیازمایند

قلب  مانند ر،پرخط مقصدهای به جویانه حادثه

 جاده، فاقد مسیرهای ناشناخته، غارهای کویر،

 طبیعی منطق و هاجنگل ها،رودخانه کوه، قلل

 ؛7934شریفی، و صفاری) شود می انجام دیگر

 .(7939 دهقانی، و خاکساری

 ماجراجویانه هایورزش اخیر، هایسال در

 با ورزشی هایفعالیت از جدید ایحوزه منزلهبه

 جوامع در و است رشد حال در زیادی سرعت

 است کرده جذب را خود مندانعالقه مختلف

. گردشگری (7930 زاده، محرم و مجیدی)

ترین رشد را در صنعت روبه ماجراجویانه سریع

رشد گردشگری دارد و رونق قابل توجه در بخش 

مسافرت و گردشگری در سال های اخیر، سرعت 

راجویانه را تقویت می رشد بازار گردشگری ماج

این نوع از . (0270، 0تحقیقات و بازاریابی)کند 

گردشگری اخیر بازار وسیعی را به خود اختصاص 

بازار که آمار نشان می دهد  طوریهداده است؛ ب

به ارزشی  0270گردشگری ماجراجویانه در سال 

میلیون دالر رسید و پیش  444.002برابر با 

درصدی   71شد بینی ها حاکی از آن است با ر

به ارزشی برابر با  0209تا  0271از سال 

. همچنین میلیون دالر برسد)همان( 7.990.190

                                                  
1. Hudson 

2 . Research and Markets 

 واشنگتن، جورج دانشگاه ای درمطالعه براساس

 گردشگری تجارت انجمن همکاری با که

 است، شده انجام (ATTA)ماجراجویانه

 صرف دالر میلیارد 03 از بیش کنندگانمصرف

 جهان سراسر در لباس و لوسای فروش و خرید

اند کرده 0223 سال در ماجراجویی سفرهای در

 . (0270، 9تولی)
برخی محققان، اساساً توسعة بنابر نظر 

های گردشگری در مناطق کوهستانی فعالیت

های سنتی در دنیا، نتیجة نبود کارایی فعالیت

درآمدزایی، توسعه مزارع و ساختارهای اجتماعی 

اردبیل در عرض جغرافیایی  استاناستقرار است. 

باال، کوهستانی بودن و در معرض توده های 

چنین داشتن هم ،هوای متعدد قرار گرفتن

ها و جاذبه های متعدد گردشگری می پتانسیل

های تواند این استان را به یکی از قطب

گردشگری ورزشی ماجراجویانه تبدیل نماید. 

و قرار گرفتن بیشتر ارتفاعات سبالن وجود 

های استان در ارتفاع باال، این استان را شهرستان

های گیرترین استانترین و برفبه یکی از سرد

کشور تبدیل کرده است. ارتفاع باال و برف، 

های های بالقوه فراوانی در زمینه ورزشجاذبه

و ماجراجویانه برای استان فراهم کرده   زمستانی

. از جمله این جاذبه ها ورزش های اسکی، است

. یخ نوردی و اسکی روی یخ و.. ی،کوهنورد

ویژگی ارتفاعات منطقه، ماندگاری دیگر  باشد.می

 3در ارتفاعات است. به طوری که حداکثر برف 

های ماه از سال برف را در قله 0حداقل  ماه و

این منطقه می توان مشاهده کرد که همه ساله 

شماری در ورزش کوهنوردی با عالقه مندان بی

شوند.ها میهای متعدد عازم این کوهگروه

                                                  
3 . Toli 



     5     22 یاپیپ ،4 ماره، ش8931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                   زاده ایمان مسعود زاده، محرم مهرداد 

 

توده هوای قطبی سیبری و  از سوی دیگر وجود

مناسب  بادهای مختلف، دمایمدیترانه، وزش 

همراه با رطوبت و... موجب تعدیل نسبی آب و 

هوای این منطقه شده است که از این لحاظ در 

سطح کشور بسیار نادر است. باالخص در فصل 

تابستان به لحاظ خنک بودن هوا، این منطقه 

می تواند در جذب گردشگر از مناطق گرمسیر 

همسایه و  کشور و همچنین کشورهای

 حوزه خلیج فارس موفق باشد. کشورهای 

گردشگری  زمینه در که مطالعاتی بررسی در

 و استان اردبیل انجام ماجراجویانه در کشور

 در پژوهشی مدل( 7930) گرفته، مجیدی

ماجراجویانه را  ورزشی هایفعالیت در مشارکت

سه بخش قبل از مشارکت )عوامل موثر بر در 

رجیحات، انتخاب و های مشارکت، ارزیابی تگزینه

سازی یا عدم مشارکت(، مشارکت مرحله آماده

های تجارب مشارکت، )شیوه مشارکت، ویژگی

تعامل با ریسک، تجارب هیجانی، عوامل درونی و 

بیرونی موثر بر مشارکت( و پس از مشارکت 

)برآیندها، ارزیابی از مشارکت، تصمیم به ترك 

ه( مشارکت و یا مشارکت مجدد و افزایش تجرب

. (702؛ 7930مجیدی،)بندی کرده استتقسیم

 توسعه هایتانسیلدر پژوهشی پ( 7930)خضر

غربی را  آذربایجان استان ماجراجویانه گردشگری

 بودن، نخوردهدست و تم اصلی بکر 1در 

 هایکوه مرزی، نوار خروشان، هایرودخانه

مرزها  ناامنی و هادره طبیعی، غارهای مرتفع،

 . گنجی(7930خضر، )بندی کرده است دسته

 تحقیقی به بررسی و در( 7930)ایمچه

 ماجراجویانه گردشگری قطب ایجاد سنجیامکان

 این تحقیق نتایج اردبیل پرداخت، استان در

 ها و پتانسیلجاذبه اردبیل استان که داد نشان

 را ماجراجویانه گردشگری قطب ایجاد برای الزم

 با هاساخت زیر بخش در اما باشد،می دارا

هست. نتایج این تحقیق  مواجه کمبودهایی

همچنین نشان داد که ایجاد قطب گردشگی 

ی ماجراجویانه در استان دارای توجیه اقتصاد

بیانی  .(000؛ 7930 ایمچه،گنجی)باشد می

( نیز در این راستا، طی پژوهشی تحت 7931)

 گردشگری اندازی راه سنجی عنوان امکان

، این اردبیل استان در ماجراجویانه هایورزش

 ی،طبیع مناطق به دارا بودن را با توجه استان

ورزشی  گردشگری هایجاذبه و کوهستانی و بکر

 گردشگران و مقصدی مناسب ورزشکاران خاص

تواند با کند که میماجراجو عنوان می

های ریزی درست و مهیا کردن زیرساختبرنامه

 گردشگری قطب مناسب این استان را عنوان

 بیانی،)نمود معرفی کشور در ماجراجویانه ورزشی

 .(707؛ 7931

بدون تردید یکی از به مطالب ارائه شده،  با توجه

بخش های مهم در توسعه اقتصادی استان 

با  استاناین . صنعت گردشگری است اردبیل

و نیز  و آب و هوایی توجه به موقعیت جغرافیایی

دسترسی به زیست بوم های متنوع، بی شک 

و  گرییکی از پرظرفیت ترین مناطق گردش

 خاورمیانه هایران و منطق گردشگری ورزشی

 و جغرافیایی ویژه شرایط داشتن دلیل به. است

وجود منابع طبیعی متعدد و هوایی و با  و آب

متنوع همچون جنگل، رودخانه، دریاچه ها، 

های گرم، مراتع تاالب ها، حیات وحش، آب

این  ،های بلندییالقی و همچنین وجود کوه

عظیمی  خیل از پذیرایی استان توانایی

 کوهنوردان، گردشگران ماجراجو مانند

 سواران،دوچرخه شکارچیان، کوهنوردان،

 و اسکی مفرح ورزش به مندانعالقه و قایقرانان

 وری بهره افزایش در که .باشدمی دارا را
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 مؤثر تفریحی و اجتماعی نیازهای رفع اقتصادی،

 فراوان استعدادهای داشتن اما علیرغماست. 

 عظیم منابع وجود ورزشی در استان، طبیعی و

 جاذبه های طبیعی، فرهنگی و و گردشگری

در طی سالیان  ورزشی، گردشگری استان

 است شایسته که چنان و متمادی مغفول مانده

جایگاه مناسبی در گردشگری ورزشی  نتوانسته

 شرایط درنماید. در عین حال،   ماجراجویانه پیدا

 استان بیکاری کشور و انرکود و بحر که کنونی

از  تهدید می کند، هنوز نتوانسته را اردبیل

ها و ظرفیت های موجود در زمینه پتانسیل

درآمدزایی  اشتغال و گردشگری ماجراجویانه در

با استناد به مطالب عنوان شده در . استفاده نماید

های مختلف این تحقیق به نظر می رسد، بخش

در مقایسه با سایر  ناستاقابلیت های بالقوه این 

های اقتصادی به هزینه کمتر و نیروی بخش

انسانی غیر ماهر نیاز داشته و خیلی سریع تر می 

و باالخص ایجاد  استانتواند در رشد اقتصادی 

از این مشاغل گوناگون نقش اساسی ایفا نماید. 

رو در پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای 

ویانه در استان توسعه گردشگری ورزشی ماجراج

اردبیل هستیم تا با شناسایی راهکارهای توسعه 

 آن، گامی در جهت توسعه استان بر داریم.

 

 شناسی پژوهشروش

بود. در نظریه  اکتشافی پژوهش این در کار روش

پردازی زمینه ای، تمام ترتیبات و گام های 

عملی با هدف شناسایی، پرورش و مربوط کردن 

بال می شوند. لذا انتخاب مفاهیمی به همدیگر دن

مصاحبه شوندگان با استفاده از روش نمونه 

 & Corbin)گیری نظری صورت پذیرفت 

Strauss, 2008)این پژوهش به منظور  . در

شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی 

ماجراجویانه با مرور منظم بر مطالعات انجام شده 

نفر از خبرگان و  70در این زمینه و مصاحبه با 

تحلیل محتوی راهکارهای  4متخصصان و انجام 

توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه شناسایی 

هدفمند و نمونه گیری نظری به صورت شد. 

گلوله برفی انجام شد.  مصاحبه ها تا رسیدن 

بدین سو که ها به اشباع نظری پیش رفت. داده

نتایج بدست آمده به مرور تکراری بوده و 

ها به صورت مشابهت زیادی داشتند. مصاحبه 

فایل های صوتی ضبط گردیده و سپس از طریق 

مورد تحلیل قرار گرفت. در  Nvivo10نرم افزار 

با استفاده از  زمانهم صورتبه هاراستا دادهاین 

ای از کد گذاری باز، گزینشی، نظری و مجموعه

یادداشت نگاری تحلیل گردید. داده های جمع 

آوری شده در این قسمت با استفاده از تحلیل 

 مضمون مضمون مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل

 معنایی الگوهای گرتحلیل که شودمی آغاز زمانی

 موردنظر را دارند بالقوه که جذابیت ضوعاتیمو و

و  رفت یک شامل تحلیل این .دهدمی قرار

 مجموعه و هاداده مجموعه بین برگشت مستمر

 به وجود که است هاییداده تحلیل و هاکدگذاری

 اول مرحله همان از تحلیل آیند. نگارشمی

 با تم تحلیل گانهشش مراحل .شودمی شروع

 ( ارائه0220) برون و كکه کالر رویکردی

 -0، هاداده با آشنایی -7اند که شامل: داده

جستجوی  -9اولیه،  کدهای ایجاد دوم مرحله

 و تعریف -0، فرعی هایتم گیریشکل -4ها، تم

 .گزارش تهیه -0، اصلی هایتم گذارینام



     7     22 یاپیپ ،4 ماره، ش8931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                   زاده ایمان مسعود زاده، محرم مهرداد 

 

 های پژوهشیافته

مشخصات مصاحبه شوندگان ارائه  7در جدول 

ها به صورت فایل های به گردیده است. مصاح

صوتی ضبط گردیده و سپس از طریق نرم افزار 

Nvivo10  مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا

با استفاده از نرم افزار کد گذاری باز، گزینشی و 

 .ها ارائه گردیدنظری، فراوانی کد

 

 مشخصات مصاحبه شوندگان در بخش کیفی. 1جدول 

 
در این بخش با استفاده از رویکرد ظاهر شونده 

ه گلیزر به کد گذاری مصاحبه های انجام پذیرفت

و تحلیل محتوای اسناد پرداخت شد. تحلیل 

داده ها و کد گذاری در رویکرد ظاهر شونده یا 

کالسیک گلیزر با روی اشتراوس و کوربین 

تفاوت اساسی دارد. در این رویکرد پیچیدگی 

مراحل کد گذاری اندك بوده و دستیابی به سازه 

های نظری آسان تر است. لذا در این بخش کد 

مرکز و گزینشی و سپس کد نهایی گذاری باز، مت

ارائه شد. همچنین تحلیل کیفی ناشی از نرم 

بصورت فراوانی کدها)در قالب  Nvivo 10افزار 

(، روابط کدها و نیز خوشه Excelخروجی 

های اکتشاف شده از لحاظ فراوانی بندی مولفه

ارائه شد. با توجه به کدگذاری مصاحبه های 

، Nvivo 10فزار انجام پذیرفته در محیط نرم ا

های اصلی، به تفصیل تعداد منبع، درون مایه

درون مایه های فرعی و میزان ارجاع داده شده 

ارائه گردیده  9به هریک از درون مایه در جدول 

.است

 

 

 

 جنسیت رشته سمت کد ردیف

1 P1 مرد مدیریت ورزشی استاد دانشگاه 

2 P2 مرد مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری 

3 P3 مرد مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری 

4 P4 مرد گردشگری دانشجوی دکتری 

5 P5 مرد مدیریت ورزشی استاد دانشگاه 

6 P6 مرد مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری 

7 P7 زن مدیریت ورزشی استاد دانشگاه 

8 P8 مرد مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری 

9 P9 مرد گردشگری دانشجوی دکتری 

11 P10 مرد گردشگری استاد دانشگاه 

11 P11 زن گردشگری دانشجوی دکتری 

12 P12 زن مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد 
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 های بدست آمده حاصل از نرم افزارتعداد درون مایه .2جدول 

های اصلی یا با توجه به تقسیم بندی درون مایه

طبقه  1طبقات اصلی، این طبقات مشتمل بر 

قانونی،  و بود.که در این بین عوامل سیاسی

زیرساختی،  و تبلیغاتی، محیطی و رسانی اطالع

 و ایمنی، فرهنگی و اقتصادی، مدیریتی، امنیتی

 روند.می اجتماعی جزو طبقات اصلی بشمار

های و مقوله های مایه کدگذاری درون 4جدول  

.دهدبدست آمده حاصل از نرم افزار نشان می

 
 های و مقوله هامایه کدگذاری درون. 3جدول 

 درون مایه اصلی (sourceمنبع) ردیف

(theme) 

ن مایه تعداد درو

 (Nodeفرعی)

 (referenceتعداد ارجاع )

1 P1 0 04 91 

2 P2 7 72 70 

3 P3 4 90 07 

4 P4 2 0 1 

5 P5 0 0 70 

6 P6 9 49 740 

7 P7 0 99 40 

8 P8 0 44 729 

9 P9 0 47 00 

11 P10 1 90 10 

11 P11 9 99 00 

12 P12 9 01 40 

13 M1 0 97 99 

14 M2 4 09 94 

15 M3 4 42 03 

16 M4 4 99 00 

مفهوم)درون مایه اصلی و درون مایه های  مقوله

 فرعی(

 منبع کد

 فراوانی درون مایه اصلی

ی 
گر

دش
گر

ه 
سع

 تو
ی

ها
کار

راه

انه
وی

اج
جر

ما
 

 M2,M3,M4,P10,P9,P12 0 سیاسی و قانونی

 M1,M2,M3,M4,P1,P10,P11,P12,P5,P6,P7,P8,P9 79 اطالع رسانی و تبلیغاتی

 M1,M3,M4,P10,P11,P12,P3,P6,P7,P8,P9 77 محیطی و زیرساختی

 M3,P10,P3,P7,P8 0 اقتصادی

 M2, P10,P11,P2,P3,P6,P7,P8,P9,P5 72 مدیریتی

 M4,P1,P7,P10 4 امنیتی و ایمنی

 M2,P10,P3,P7,P8,P9 0 فرهنگی و اجتماعی
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 کدهای نهایی و منبع کدها  .4جدول  

درون 

مایه 

 اصلی

 طبقه یا درون مایه فرعی
فراوانی 

 کد
 منبع کد

ی
نون

 قا
ی و

اس
سی

 

 M3,P10,P11,P3,P6,P7,P9 1 مناسب بودجه و اعتبارات اختصاص

 مشوق وارائه گذارها سرمایه بخش خصوصی و از حمایتی قوانین تصویب

 .(..و تسهیالت.مالیاتی قوانین)قانونی های

77 M1,M2,M4,P10,P11,P12,P3,

P5,P6,P7,P9 

 M2,M3,P1,P10,,P3,P5 0 قوانین حمایتی از توسعه گردشگری 

 گردشگری با مرتبط خدمات و محصوالت قیمت کاهش قوانین تصویب

 ازم و تجهیزات آنبا حذف تعرفه های گمرگی لو ماجراجویانه

9 P3,P7,P10 

ی 
غات

بلی
و ت

ی 
سان

ع ر
طال

ا
 

 با مرتبط و کلیپ های آموزشی وانگیزشی ها فیلم پخش و تهیه

 ماجراجویانه گردشگری

0 M2,M3,M4,P10,P11,P6,P7,P

8 

M2,M3,M4,P10,P11,P6,P7,P 3 جمعی های رسانه از مناسب استفاده

8,P9 

 M3,P1,P6,P7,P8 0 وفمعر و سرشناس های چهره از استفاده

 M2,P10,P11,P6,P8,P9 0  استان فرد به منحصر و موجود هایپتانسیل بازاریابی و تبلیغ

,M1,M2,M3,P10,P11,P12,P6 72 اجتماعی های شبکه و نتیاینتر سایت های از استفاده

P7,P8,P9 

ی
خت

سا
ر 

 زی
ی و

یط
مح

 

 M2,M3,P1,P10,P3,P6,P9 1 ماجراجویانه گردشگری مقاصد بهداشتی وضعیت به رسیدگی

 M1,P11,P3,P6,P8 0 ماجراجویانه گردشگری های کمپ و ها سایت احداثطراحی و 

,M1,M2,M3,M4,P10,P11,P12 72 اقامتی مراکز بهداشت ارتقاء

P3,P6,P9 

 M1,M3,M4,P10,P11,P6,P8 0 کننده سرگرم و تفریحی امکانات ها، پارك افزایش

 M1,M4,P11,P12, P9 0 آنها بهداشتی وضعیت به رسیدگی و اشتیبهد های سرویس افزایش

 M3,M4 0 در مراکز اقامتی مقاصد گردشگری خدمات کیفیت بهبود

M1,M3,M4,P10,P11,P6,P7,P 3 عمومی نقل و حمل توسعه

8,P9 

M1,M2,M3,M4,P10,P11,P6,P 77 ارتباطی های راه توسعه

7,P8,P9,P1 

M1,M2,M3,M4,P10,P11,P6,P 70 کیفیت با و استاندارد تیاقام اماکن تجهیز و ساخت

7,P8,P9,P1,P5 

 M1,M3,M4,P10,P11,P6 0 مقاصد در جذاب اقامتی مراکز ساخت و طراحی

,P8,P9 

 تله کابین، تله مانند،) ماجراجویانه مقاصد در جایی جابه های وسیله نصب

 (... و اسکی

0 M4,P11,P12,P3,P8,P9 

 P1,P3,P8,P9 4 ها مکان و ها مسیر دنبو انگیز هیجان

 برای طبیعی و مصنوعی های پتانسیل و ها ظرفیت معرفی و شناسایی

 ماجراجویانه گردشگری

0 M1,M3,M4,P11,P12,P6,P8,P

9 

ی
اد

ص
اقت

 

 M1,P1,P3,P7,P8 0 جامعه افراد مختلف های ویژگی به توجه با پویا گذاری قیمت از استفاده

 M3,P1,P10,P3,P7,P8 0 ماجراجویانه گردشگری در مشارکت اب مرتبط هزینه کاهش

 M3,P1,P10,P3,P7,P8 0  شده ارائه خدمات محصوالت و در تخفیف ارائهکاهش قیمت و 

 M1,M3,P10,P7,P8 0 تخصیص یارانه برای خرید لوازم ورزشی ماجراجویانه
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های اصلی و به تفکیک درون مایه  4 جدول

فرعی بدست آمده حاصل از کدگذاری باز را 

گفتنی است فراوانی کدهای  نشان می دهد.

در نرم افزار  auto codeبدست آمده از طریق 

Nvivo  گردد. لذا، محقق هیچ گونه گزارش می

 .دخل و تصرفی در کد گذاری انجام نداده است

 گیریبحث و نتیجه
راهکارهای متخصصان در بعد سیاسی و یکی از 

قانونی، اختصاص بودجه مناسب برای تبلیغات و 

اطالع رسانی پتانسیل ها و جاذبه های ورزشی 

استان و تصویب قوانین در جهت تشویق و 

حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود. 

 P3,P7,P10,P12 4 شگریگرد مقصد در ...(و  خدمات ، کاال هزینه) های هزینه بر نظارت

 P12,P3,P7 9 ...و سوئیت و ویال منزل، اجاره مراکز اقامتی و قیمت بر نظارت

برای سرمایه گذاری  خصوصی بخش گذاری سرمایه و مالی حامی جذب

 در مقاصد اقامتی و ماجراجویانه

77 M1,M2,M3,M4,P10,P11,P3,P

5,P6,P7,P9 

ی
ریت

دی
م

 

 M1,M2,M3,P12,P3,P6 0 زمینه این  در فعال کشورهای و شهرها سایر توسعه راهکارهای از استفاده

 M1,P2,P3,P6,P8,P9 0  ماجراجویانه گردشگری مقاصد اطالعات جامع و اطلس پایگاه ایجاد

 M3,P10,P12,P7,P8 0 ماجراجویی ویژه ورزشی اردوهای و تورها برگزاری

M1,M2,M3,M4,P1,P10,P11,P 70 نهماجراجویا گردشگری آموزشی رایگان دروه برگزاری

12,P3,P7,P8,P9 

 های ورزش تورهای راهنمایان و مربیان تربیت های دوره برگزاری

 ماجراجویانه

70 M1,M2,M3,M4,P1,P10,P11,P

12,P3,P7,P8,P9 

 M1,M3,M4,P1,P11,P6,P8,P9 0 المللی بین و ملی ماجراجویانه های جشنواره و مسابقات برگزاری

 M3,P10,P12,P3,P7,P6,P8,P9 0 ماجراجویانه گردشگری تخصصی آژانس اندازی راه و تاسیس

 برای اجرا قابل و مناسب عملیاتی و راهبردی های برنامه تدوین

 (ساالنه تقویم) ماجراجویانه گردشگری

1 M2,M3,P10,P11,P12,P8,P9 

 یا ماجراجویانه گردشگری تخصصی کمیته و مستقل کارگروه تشکیل

 و ورزش کل اداره سازمانی ساختار در ماجراجویانه ورزش پست راراستق

 جوانان

0 P1,P3 

 P10,P9 0 ماجراجو گردشگران نیازهای و عالیق به توجه

 M3,P1,P11,P6 4 ماجراجویانه مقاصد در خدمات توسعه

ی
من

 ای
ت و

نی
ام

 

 P1,P7,P10 9 گردشگری دسترسی به مقاصد هایمسیر ایمنی افزایش

رسانی در خصوص نکات ایمنی و راهکارهای پیشگیری از آسیب اطالع 

 دیدگی

9 M4,P10,P7 

 M3,M4,P1,P2,P7,P10,P12 1 گردشگران مالی و جانی امنیت تامین

 M3,P7,P10 9 گردشگران حوادث بیمه

 M4,P1,P7 9 گردشگری مقاصد مراکز و ایمنی
ی

اع
تم

اج
 و 

ی
نگ

ره
 ف

 P1,P11,P7 9 قاصد گردشگریدر م مفرح و شاد های برنامه ارائه

 P12,P7,P8,P9,P2,P3 0 ماجراجویانه گردشگری های کمپین گیری شکل و تأسیس

 مقصد در حضور برای مختلف ورزشی های رشته قهرمانان از دعوت

 گردشگری

9 P2,P3,P4 

,M4,P1,P10,P12,P2,P3,P6,P7 3 ماجراجو گردشگران با برخورد نحوه سازی فرهنگ

P8 
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های رسیدن به این راهکار نیاز به تصمیم گیری

این راستا مراکز قانون  کالن سیاسی دارد، در

توانند با تصویب قوانینی مانند گذاری کشور می

تخفیف یا معاف از مالیات کردن سرمایه گذاران 

حوزه گردشگری ورزشی و تخصیص یارانه و وام 

با بهره پایین  به سرمایه گذاران آنها را به فعالیت 

نظر  بهبیشتر در این حوزه ترغیب نمایند. 

ای الزم اجرای هر نوع بـرنامهرسد که بـرای می

 اسـت که منابع مالی، نیروی انـسانی، سـاختارها

برای توسعه  در نظر گرفته شوند. مرتبط و قوانین

گردشگری ماجراجویانه دولت و نهادهای ذی 

ربط ابتدا باید برای توسعه زیر ساخت های 

بگیرند.  در نظرو اعتبارات مناسبی  بودجه مقصد

ر، مـراکز تـصمیم گیرنده در از سوی دیـگ

 ورزشی گردشگری های تـوسعه صـنعتبرنامه

جذب و حمایت از بایستی قـوانینی را در راستا 

نموده و تنظیم سرمایه گذاران بخش خصوصی 

اطالعات شفافی درباره وضعیت این صنعت و 

درآمد و آینده آن به سرمایه گذار ارائه نمایند. تا 

از وضعیت و امنیت  زمانی که سرمایه گذار

سرمایه گذاری خود در آینده مطمئن نباشد، 

سرمایه گذاری در این حیطه نخواهد کرد. 

بنابراین وضع قوانین حمایتی از سرمایه گذاران، 

ارائه مشوق های مانند معاف از مالیات بودن 

همچنین برنامه ریزی جامع برای این صنعت می 

سرمایه تواند سرمایه گذاران بیشتری را برای 

 گذاری در این صنعت ترغیب نماید.

 گردشگری توسعه از حمایتی قوانین تصویب

ماجراجویانه راهکار قانونی دیگر متخصصان برای 

توسعه این بخش از گردشگری بود. معموالً 

ریزان و قانون گذاران و مدیران ملی و برنامه

استانی دید محدودی در رابطه با گردشگری 

ت نبود اطالعات کافی از ورزشی دارند. به عل

گردشگری ورزشی ماجراجویانه در بین مدیران ، 

آنها معموال از مزایای اقتصادی، زیست محیطی، 

اجتماعی و فرهنگی گردشگری ورزشی اطالع 

چندانی ندارد. آگاهی آنها از آثاری مانند رشد و 

توسعه اقتصادی، اشتغال، توسعه زیرساخت ها و 

راجویانه می تواند ...که گردشگری ورزشی ماج

برای جامعه میزبانی در پی داشته باشد، آنها را 

به تصویب قوانینی در جهت حمایت از آن 

تشویق می کند. مورد آخر در بین راهکارهای 

قانونی و سیاسی، تصویب قوانینی در جهت 

کاهش قیمت محصوالت و خدمات گردشگری 

ماجراجویانه بود. بسیاری از وسایل ورزش های 

اجویانه از کفش کوهنوردی گرفته تا وسایل ماجر

اسکی و ورزش های هوایی قیمت های بسیار 

باالیی در کشور دارند که از توان خرید بسیاری 

از افراد جامعه و بخصوص جوانان که اغلب 

مشارکت کنندگان در این نوع فعالیت ها را 

 قوانین تشکیل می  دهند، خارج است. تصویب

 با مرتبط خدمات و محصوالت قیمت کاهش

 هایتعرفه حذف مانند ماجراجویانه گردشگری

آن باعث افزایش  تجهیزات و لوازم گمرگی

 مشارکت کنندگان خواهد شد.

راهکار دیگر مصاحبه شوندگان برای توسعه 

گردشگری ماجراجویانه، راهکارهای محیطی و 

 ساسان و وندزیرساختی بود. در این راستا موسی

 های زیرساخت به توجه قیتحقی در( 7932) پور

 با مرتبط تجهیزات و تأسیسات تکمیل و شهری

 دسترسی های گزینه ترینمهم از گردشگری را

 اندعنوان کرده شهری پایدار گردشگری به

 برای .(03؛ 7932 پور، ساسان و وندموسی)

 می ماجراجویانه گردشگری از بعد این توسعه

 زیر توسعه جهت در ریزی برنامه با توان

 قبیل از استان گردشگری عمومی هایساخت
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 و تجهیز و ها رستوران ها،هتل ،نقل و حمل

 قبیل از استان طبیعی هایجاذبه سازی آماده

 رودخانه ها،دریاچه ها،جنگل کوهستانی، مناطق

 توسعه در مهم نیاز پیش یک عنوان به که  ها

 اقدام صنعت این توسعه به هستند، گردشگری

 وضعیت به کرد. در این تحقیق رسیدگی

 ارتقاء ماجراجویانه، گردشگری مقاصد بهداشتی

 های سرویس اقامتی و افزایش مراکز بهداشت

آنها  بهداشتی وضعیت به رسیدگی و بهداشتی

ه ها همواره جز مواردی بودند که در اکثر مصاحب

شد. در اکثر تحقیقات انجام به آنها تاکید می

شده در زمینه موانع گردشگری، یکی از مهم 

ترین موانع وضعیت نامناسب مراکز اقامتی و 

سرویس های بهداشتی هست که باعث نارضایتی 

های شود. افزایش سرویسگردشگران می

بهداشتی و رسیدگی به وضعیت بهداشتی آن، 

گی به وضعیت مراکز اقامتی همچنین رسید

باعث رضایت گردشگران شده و احتمال مسافرت 

مجدد به مقصد مورد نظر و به تبع آن توسعه 

گردشگری و گردشگری ماجراجویانه را در بلند 

 مدت تضمین می کند.

از دیگر موارد زیرساختی در توسعه گردشگری 

ماجراجویانه توسعه راه های ارتباطی و حمل و 

 و بود. در این رابطه خادارونقل عمومی 

 نقل را و حمل های زیرساخت ،(0220)7سیتانا

 توریستی های جریان تعیین در گزینه ترین مهم

 نحوه همچنین عنوان می کنند، مقصد نواحی در

 رضایت در مهمی ها را عنصر جاذبه به دسترسی

وجود  .دانندمی او هزینه صرف میزان و گردشگر

و دسترسی راحت تر های ارتباطی مناسب راه

برای موفقیت گردشگری و بخصوص گردشگری 

                                                  
1 - Khadaroo and Seetanah 

ماجراجویانه اهمیت بسزایی دارد. در واقع 

بسیاری از جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری 

ماجراجویانه دور از محیط شهری و در دل 

طبیعت و مناطق  بکر قرار دارند و درصورت نبود 

های ارتباطی مناسب کمتر ماجراجویی سراغ راه

این مقاصد خواهد رفت. در این بین یکی از 

ترین پتانسیل گردشگری ورزشی مهم

ماجراجویانه در استان در زمینه ورزش های 

زمستانی است که در خیلی از مواقع با بارش 

کوچکترین برف جاده های دسترسی به آنها 

مدت زیادی مسدود می ماند. بنابراین توسعه و 

گی به وضعیت های ارتباطی و رسیدگسترش راه

آنها و همچنین اختصاص حمل نقل عمومی 

برای رفتن به مقاصد گردشگری تاثیر زیادی در 

توسعه گردشگری ماجراجویانه خواهد داشت. و 

مسلما در صورتی که کیفیت موارد مذکور 

کاهش یابد یا در سطح مطلوبی نباشد، تقاضا نیز 

کاهش یافته و به  تبع آن، به گردشگری در آن 

 لطمه بسیاری وارد خواهد شد.  منطقه

 با و اسـتاندارد ساخت و تجهیز اماکن اقامتی

و طراحی زیبا و جذاب آنها از راهکارهای  کیفیت

پیشنهادی متخصصین برای توسعه گردشگری 

. در واقع خیلی از گردشگران ماجراجویانه بود

ماجراجو از روزمرگی و یکنواختی زندگی شهری 

و جذابیت های موجود در به سمت فعالیت های 

شوند، از این رو طراحی مراکز طبیعت کشیده می

انگیز اقامتی و مسیرهای ارتباطی جذاب و هیجان

های در ترغیب بیشتر افراد به انجام فعالیت

 نصب ماجراجویانه مثمرثمر خواهد بود. همچنین

 تله کابین، تله مانند، جایی جابه های وسیله

هم  ماجراجویانه قاصدم یژ درسی تله و اسکی

جذابیت های موجود را افزایش داده
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و هم رضایت گردشگران ماجراجو را در پی 

 خواهد داشت.

 های پتانسیل و ها ظرفیت معرفی و شناسایی

ماجراجویانه  گردشگری برای مصنوعی و طبیعی

راهکار دیگری بود که در مصاحبه با آن تاکید 

بر پتانسیل  در این زمینه عالوه بر تاکید می شد.

های و ظرفیت های موجود شناخته شده، مانند 

کوه سبالن، پیست اسکی الوارس، پل معلق، 

دریاچه شورابیل و ... باید به دنبال سایر پتانسیل 

های و ظرفیت های ناشناخته یا کمتر شناخته 

در استان که قابلیت انجام فعالیت های 

گردشگری ماجراجویانه را دارند، مانند معرفی 

مکان های جدید برای اسکی و تیوپ سواری، 

جامپینگ، ورزش های هوایی، رفتینگ و  بانجی

... بود. تا هم گردشگران ماجراجو گزینه های 

بیشتری برای انتخاب داشته باشند و هم ساکنان 

مناطق نزدیکتر که امکان و هزینه رفتن به مراکز 

شناخته شده را ندارند، راحت تر در برنامه های 

 اجویانه مشارکت نمایند. ماجر

ورزشی در بحث راهکارهای اقتصادی گردشگری 

محصوالت و خدمات  ماجراجویانه کاهش قیمت

از راه های  انیمشتر یبرا یورزش یگردشگر

توسعه این صنعت به حساب می آید. گردشگری 

ورزشی در حالت کلی فعالیتی برای پر کردن 

است. اوقات فراغت و لذت بردن از آن فعالیت ها 

اما در سال های اخیر آژانس ها و سازمان های 

درگیر در این حوزه به بنگاه های اقتصادی صرف 

تبدیل شدند که فقط به فکر سود بیشتر از 

فعالیت ها و تورهای خود هستند و توجه زیادی 

به مشتریان خود ندارند. در کنار این بسیاری از 

تجهیزات ورزش های مرتبط با گردشگری 

ثل ورزش های زمستانی و کوه نوردی ورزشی م

و... گران قیمت بوده و تهیه آن برای بیشتر اقشار 

جامعه ممکن نیست. اختصاص بن های تخفیف 

برای اقشار خاص مانند دانش آموزان، دانشجویان 

و کارگران و ... و پایین آوردن قیمت تجهیزات و 

توسعه بیشتر این  بهتورهای برگزار شده منجر 

د شد. در کنار این عوامل نظارت و صنعت خواه

کنترل مستمر قیمت مراکز اقامتی و سایر 

خدمات و کاالهای مصرفی در مقاصد که در 

خیلی از موارد باعث نارضایتی و عدم تکرار سفر 

به مقصد مورد نظر را باعث می شود را باید مد 

 نظر قرار داد.

های آموزشی گردشگری ورزشی برگزاری دوره

های ورزشی و برای مدیران سازمان ماجراجویانه

گردشگری، مدیران آژانس ها، تورلیدرها و 

راهنمایان سفر و آموزش رشته ها و ورزش های 

ماجراجویانه به صورت رایگان از راهکارهای مورد 

تاکید متخصصان در مولفه مدیریتی و سازمانی 

بود. لذا برگزاری دوره آموزشی برای مدیران و 

تی و خصوصی و مربیان و مسئولین  بخش دول

راهنمایان تورهای ماجراجویانه در وهله اول و 

متعاقب آن برگزاری دوره های آموزشی برای 

ورزشکاران و گردشگران ماجراجو در رشته های 

 مختلف بایستی مورد توجه قرار گیرد.

 رابطه امنیت و توسعه ثبات، گردشگری، .میان

 ناامنی بروز هرگونه و دارد وجود شده تعریف ای

 زبان مختلف سطوح در خشونت کارگیری به و

 می وارد صنعت این به ناپذیری جبران های

 (. 30؛ 7903 مقدم، هدایتی و صیدایی)سازد

( در تحقیقی در این 7930متقی و همکاران )

 توسعه در امنیت زمینه به بررسی نقش

نشان  تحقیق پرداختند نتایج خارجی گردشگری

 شناخت ایران به ورود از قبل گردشگران که داد

 و نداشتند گردشگری امنیت وضعیت از درستی

 بد را ایران امنیتی وضعیت آنها درصد 00
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 و ایران به ورود از پس گردشگران. دانستندمی

 وضعیت آنها درصد 02 ها واقعیت با مواجه

 راضی و خوب را ایران در گردشگران امنیت

ناداری مع آنها همچنین ارتباط اند.عنوان کرده

 مسافرت انگیزه و باال مالی و جانی امنیت بین

و  متقی) را گزارش دادند ایران به مجدد

 (11؛ 7930همکاران، 

یکی از مواردی که در  حاضر پژوهش اساس بر

توسعه گردشگری ماجراجویانه استان باید مورد 

توجه قرار گیرد، مسائل مربوط به فرهنگ جامعه 

است. در بسیاری از تحقیقات انجام شده میزبان 

 به نسبت جامعه منفی در ایران نگرش

ورزشی از موانع توسعه این صنعت به  گردشگری

رود. اکثر فعالیت های گردشگری شمار می

ماجراجویانه در دور از شهرها و محیط طبیعی و 

گیرد. در برخی موارد این جامعه سنتی انجام می

ر جامعه میزبان داشته و فعالیت ها اثرات منفی ب

باعث ناراحتی و رنجش ساکنان محلی و به تبع 

آن مخالفت آنان با برنامه های گردشگری 

ماجراجویانه می شود. هیاهوی انجام فعالیت 

های ورزشی مانند اسکی، سروصدای ماشین 

سواری و موتور سواری، ترافیک، شکار و ماهی 

ث هایی هستند که باعگیری و... جزء فعالیت

عدم استقبال جامعه میزبان از برنامه های 

 گردشگری ورزشی ماجراجویانه می شود.

بنابراین یکی از راهکارهایی که متخصصین در 

این زمینه در تحقیق ارائه دادند فرهنگ سازی 

نحوه برخورد مناسب با گردشگر ماجراجو و 

استقبال شایسته از آنان بود. فرهنگ پذیرش 

م در زمینه گردشگری گردشگر امری بسیار مه

می باشد که به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه 

گردشگری در جذب گردشگر اهمیت و جایگاه 

بسیار مهمی دارد. این موضوع زمانی اهمیت 

بیشتر می یابد که هر چقدر جامعه از لحاظ زیر 

ساخت ها و جاذبه ها گردشگری غنی باشد، ولی 

از  فرهنگ پذیرش گردشگر را نداشته باشد،

جذب گردشگر و در نتیجه استفاده از مزایای 

حضور گردشگران عاجز خواهد ماند. متاسفانه 

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نشان از 

وجود فرهنگ ضعیف در پذیرش گردشگران 

دارد. لذا بایستی تدابیر مناسبی در این ارتباط 

اتخاذ گردد تا ضمن باال رفتن درك عمومی در 

ش گردشگران، شرایطی را نیز برای جامعه و پذیر

تأمین نیازها، توجه به انگیزه ها و احترام به 

فرهنگ و اعتقادات آنان به عنوان یک وظیفه 

انسانی، ایجاد نمود. در این زمینه به نظر می 

رسد آگاهی جوامع از مزایای حضور گردشگران 

راهکار مناسبی باشد، که می توان از پتانسیل 

ر این زمینه برای اگاهی و رسانه های محلی د

 مند شد.ایجاد فرهنگ پذیرش گردشگران بهره

 اینگونه توانمی پژوهش این نتایج به توجه با

 مناطق به توجه با استان اردبیل که نتیجه گرفت

 هایجاذبه دارای و کوهستانی و بکر طبیعی،

 توانندمی و بوده ماجراجویانهورزشی  گردشگری

ماجراجو  گردشگران و ورزشکاران توجه مورد

 اوقات گذران برای مقصدی عنوان به و شده واقع

شوند.  انتخاب هیجان و تفریح یانگیزه فراغت با

اما برای رشد سریع و ارتقای این بخش از 

یک سری راهکارها  گردشگری در استان نیازمند

های و اقداماتی مانند توسعه زیرساخت ها و راه

تلف استان، جذب ارتباطی، تبلیغ جاذبه های مخ

گذار، برگزاری مسابقات و جشنواره های سرمایه

مختلف در این زمینه و... هستیم نتایج این 

پژوهش راهکار های مناسبی را برای 

سیاستگذاری و برنامه ریزی پیش روی قرار داده 

و با اجرای آنها می توانند سرعت توسعه
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گردشگری ماجراجویانه را در استان اردبیل 

داده و در سال های آینده این استان را افزایش 

به عنوان قطب گردشگری ماجراجویانه کشور و 

 .منطقه معرفی نمود
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Abstract 

Objective: The purpose of present study was to explore a theoretical construct 

and present a comprehensive theory for developing adventurous sports tourism 

in Ardabil province.  

Methodology: Research method of the study was a qualitative model using 

grounded theory approach. Statistical population of the study consisted elite and 

executive professionals of university in the field of sport management and 

tourism in Ardabil province. Twelve participants were selected for unstructured 

in-depth interview based on purposeful and snowball sampling. Interviews were 

conducted to lead the data to theoretical saturation utilizing 4 content analysis 

and interviews. Interviews were recorded by audio files and then analyzed with 

Nvivo10 software. Data were simultaneously analyzed applying a set of open 

encrypted, selection, theoretical coding and notebook report in this regard. 

Validity and reliability of the coding were confirmed by quality control of 

qualitative researches. Analysis was conducted systematically by using Tem 

analysis method. 

Results: These categories included 7 sections based on the main themes and 

sub-themes divisions. Some factors such as political and legal, notification and 

propaganda, environmental and infrastructure, economic, managerial, security, 

cultural and social ones considered as major categories among them. Finally, an 

ultimate model was delivered for each of main themes and sub-themes. 

Thereby, an abstract theory and construct was presented in regard to developing 

strategies for adventurous sports tourism. 
Conclusion: The findings of present study revealed appropriate strategies for 

incoming policy making and planning which can expedite adventurous tourism 

development in Ardabil province.      
Keywords: Tourism, sport tourism, adventure tourism, adventure sports 
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