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 چکیده

 SWOTي استان اردبیل با استفاده از تکنیک هاکوهستاني ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در راهبردهاهدف این تحقیق تدوین 
 مطالعات حیطۀ در و رديمو مطالعۀ صورتبه که است توصیفی هاداده گردآوري نحوة لحاظبه  و کاربردي هدف، لحاظبه  تحقیق اینبود. 

اندرکاران عالی گردشگري و مدیریت ورزشی در استان اردبیل نظران و دستصاحبشامل  تحقیق آماري گرفته است. جامعۀ انجام راهبردي
ابزار پژوهش  کار رفت.به شمار،کل گیرينمونه روش آماري جامعۀ محدودیت دلیلبه نفر بود. همچنین 35بودند که تعداد آنها در مجموع 

شده بود که پرسشنامۀ باز براي بنديسشنامۀ بستۀ اولویتپرسشنامه شامل یک پرسشنامۀ باز، یک پرسشنامۀ بسته و یک پر 3نیز 
کار رفت که بعد از کدبندي نظریات، محتویات آن آوري عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (نقاط فرصت و تهدید) بهجمع

هاي آماري فریدمن و مقایسۀ میانگین با نوهشگران بعد از انجام آزموبندي این عوامل درآمد و پژپرسشنامۀ بسته براي اولویت صورتبه
میتۀ راهبردي تحقیق قرار دادند و این کمیته ک اختیار شده) را دربندي، پرسشنامۀ سوم (پرسشنامۀ اولویتSPSS21افزار استفاده از نرم

هاي محوري و اهداف کیفی، اقدام به تعیین ضریب اهمیت و انداز، بیانیۀ مأموریت، ارزشنیز با تأیید این عوامل و همچنین با تدوین چشم
ه در نهایت با توجه به طب گردشگري ماجراجویانه کرد کقهاي استان در راستاي ایجاد رتبه و مشخص کردن موقعیت کوهستان

 هاي عملیاتی تبدیل شدند.راهبرد استخراج شد که این راهبردها نیز به برنامه 13وتحلیل ماتریس راهبردي عوامل داخلی و خارجی تجزیه
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 . استان اردبیل، راهبرد، قطب، کوهستان، گردشگري ماجراجویانه
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 مقدمه
توریسم هایالتز سازمان جهانی براساس گزارش 

از  یجهان يتعداد مسافران گردشگر ،1)2017گردشگري (

و  اردیلیم 1 به 1950نفر در کل جهان در سال  ونیلیم 25

 نیهمچن ه است.دیرس 2016نفر در سال  ونیلیم 235

مقاصد  قیاز طر سمیصنعت تور یجهان يدرآمدها

 1220 به 1950دالر در سال  اردیلیم 2از  یالمللنیب

. گردشگري از )1( دیرس 2016دالر در سال  اردیلیم

ترین منابع درآمدي در تجارت جهانی پایدارترین و سالم

عنوان یک مجموعۀ گردشگري به نیانگیمطور . به)2(است 

جهان را  GDP(2درصد از تولید ناخالص داخلی ( 10کل، 

شغل یکی از  10ن در جهان از هر دهد. همچنیتشکیل می

ما نیز . در کشور )1(آن مربوط به حوزة گردشگري است 

صورتی که حتی توسعۀ گردشگري اهمیت بسیاري دارد؛ به

هاي کلی نظام قرار دارد. مطابق در چارچوب سیاست

سهم ایران از  1404سال  سالۀ کشور درانداز بیستچشم

درصد گردشگران 5/1بازار جهانی گردشگري جذب حداقل 

المللی کشور در افق دنیاست؛ یعنی تعداد گردشگران بین

بر میلیون نفر در سال برسد، عالوه 20اید به حدود ب 1404

درصد از درآمد صنعت گردشگري جهان از  2این کسب 

 .)3(انداز است اهداف این چشم

نوع خاصی از گردشگري است  3گردشگري ماجراجویانه

المللی در حال سرعت در صنعت گردشگري بینو به )4(

 هايفعالیتعنوان به ییماجراجو هايسفر. )5(رشد است 

دور  ب،یو غر بی، عجغیرمعمول ياوقات فراغت در مقصد

با سطح سفر باید  نیاشوند که البته تعریف می ابانیب ای

مسافران . کننده همراه شودتوسط شرکت تیاز فعال ییباال

 سک،یر از انتظار دارند که سطوح مختلفاغلب  ماجراجو

آنها کاشفان  ژهیوبهکنند. و آرامش را تجربه  جانیه

                                                           
1. United Nations World Tourism Organization 
(unwto) Tourism Highlights 
2. Gross Domestic Product 

دنبال و به زمین بیو غر بیمن و عجنااَ يهابخش

 حگریتفر فیتعر نیا . براساسندایشخص هايچالش

 ۀاز جمل که ماجراجو با انواع عوامل خطر بالقوه مواجه است

دور،  هايمکان، ناآشنا هايمحیطتعامل با به  توانمی عوامل

. )6(اشاره کرد  و چالش پذیريریسک ،ناآشنا هايفعالیت

هاي ماجراجویانه در حال حاضر دامنۀ وسیعی از فعالیت

عۀ گردشگري ماجراجویانه قرار وجود دارد که در زیرمجمو

نوردي، ها شامل صخرهگیرند. تعدادي از این فعالیتمی

سواري کوهستان قایقرانی، کوهنوردي، غارنوردي و دوچرخه

ها اغلب به تجهیزات و شود و مشارکت در این فعالیتمی

هاي خاصی نیازمند است. همچنین گردشگري مهارت

ی مانند سفر و اقامت ماجراجویانه داراي پنج ویژگی اصل

شبانه، درگیري در محیط طبیعت، عناصر ریسک و خطر، 

 . باید)7(عدم اطمینان و تأثیر پذیرفتن از شرایط است 

 قلب در ماجراجویانه يهاورزش و تفریحات که داشت درنظر

 آن ریناپذییجدا جزء و دارند قرار ماجراجویانه گردشگري

. اغلب تعاریف مختلفی از گردشگري )8(شوند می محسوب

 4باکلی ماجراجویانه شده است که در این میان تعریف

 تجاري و جدید تعریفی ماجراجویانه گردشگري از )2007(

 ماجراجویانه گردشگري« است؛ ماجراجویانه گردشگري از

 که ايشدهریزيبرنامه و تجاري تورهاي از است عبارت

. است پذیرریسک و بیرونی هايفعالیت سبببه آن جذابیت

 تور مشتریان براي و دارد نیاز تخصصی تجهیزات معموالً

 تنهاییبه خودش است ممکن فرد. است مهیج بسیار

 او. باشد سرنشین صورتبه یا بیندازد کاربه را تجهیزات

 گردشگري از تولیدمحور تعریف این که کندمی تصریح

ي گردشگري ها. فعالیت)9(» است ماجراجویانه

بندي ماجراجویانه در سه بخش زمینی، هوایی و آبی دسته

هاي زمینی آن اسکی سرعتی فعالیت انواع از شوند کهمی

3. Adventure tourism 
4. Buckley  
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روي، هاي تند، غارنوردي، کوهنوردي، پیادهدر شیب

هاي هوایی سافاري و موتورسواري کوهستان، از انواع فعالیت

تر و از انواع کوپسواري، پاراگالیدینگ، پرواز با هلیبالن

سواري، ماهیگیري و اسکی هاي آبی، غواصی، موجفعالیت

 ترینسریعاز  انهگردشگري ماجراجوی. )10(روي آب است 

 که مشتریان در حال رشد بخش گردشگري است هايبخش

حمایت و  محلی، از اقتصاد کندمیارزشمند را جذب 

بنابراین رشد مداوم ، کندتشویق می نیز پایدار را هايمشوق

براي گردشگري، بلکه  تنهانهاین بخش تأثیرات مثبت را 

کند براي اقتصادهاي مقصد، مردم و محیط آنها نیز ایجاد می

گیري بر روي بازار گردشگري هاي اندازه. مطالعه)11(

ارزش این دهد که نشان می 2013اجراجویانه در سال م

 .)11(میلیارد دالر آمریکا رسیده است  263بخش به 

براي بهینه کردن منافع گردشگري یا پیشگیري از 

ریزي مناسب هحداقل کردن هر گونه مشکل احتمالی، برنام

طور کلی و مدیریت دقیق گردشگري ضروري است. به

ریزي ریزي گردشگري نیز مانند هر نوع برنامهاهمیت برنامه

دیگري، براي موفقیت و پیشگیري از مشکالت ضروري است 

ریزي راهبردي یا هاي اخیر توجه به برنامه. در سال)12(

زون افزایش یافته و تنها راه اثربخشی و طور روزافجامع، به

ریزي گیري از این شیوة برنامهکارامدي مدیران، در بهره

ترین از متداول  SWOT. مدل )13(وجو شده است جست

که با ابزارشناسی  )13(ریزي راهبردي است هاي برنامهراه

ی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل تغییر عوامل تغییر درون

ها و تهدیدها) و در نهایت تقابل این دو با بیرونی (فرصت

ریزي توریسم هم، ابزار مناسبی براي تولید راهبرد در برنامه

 وتحلیل. تجزیه)14( شودو توسعۀ گردشگري محسوب می

SWOT اثربخش، هايراهبرد که است استوار منطق بر این 

 که حالی عین در کند،یم حداکثر را هافرصت و هاقوت

. این )15(رساند می حداقل به را آن تهدیدهاي و هاضعف

 ییشناخت و شناسا ی کلیدي برايروش وتحلیلتجزیه

 لیدل همین بهاست،  هاي توسعهمحدودیتو  هاپتانسیل

 هاییدستورالعمل فیو تعرانداز چشم جادیا اي را برايپایه

 . )4(آورد وجود مییانه بهماجراجو يگردشگر ۀتوسع يبرا

هزار کیلومتر مربع  18استان اردبیل با مساحتی بالغ بر 

ایران واقع شده است. این استان داراي  شمال غربدر 

کوه و قلّۀ سبالن با ي متعددي است، که رشتههاکوهستان

ترین قلّۀ متر سومین نقطۀ بلند ایران و معروف 4811 ارتفاع

 :از اندعبارت استان این در واقع ارتفاعات سایر. استان است

و  19، ص16((تالش)، صلوات داغ، خروسلو  ارتفاعات باغرو

. مطالعۀ تحقیقات انجام شده در مورد گردشگري )22

ماجراجویانه حاکی از این است که عموماً مناطقی که 

هاي جویانه را دارند ویژگیهاي ماجراتوانایی انجام ورزش

توان به داشتن طبیعتی ها میخاصی دارند که از این ویژگی

هاي طبیعی، دورافتاده بودن، ناشناخته بِکر و غنی از زیبایی

هاي بدنی ماجراجویانه بودن و مناسب بودن آن براي فعالیت

اشاره کرد؛ البته ناگفته نماند که این مناطق باید قادر باشند 

ها، ایی مانند هیجان و تحریک، چالش با ناشناختههمحرك

ریسک و خطر و همچنین تحریک براي اکتشاف را در یک 

گردشگر که خواهان ماجراجویی است، بیافرینند. 

هاي استان اردبیل غنی از مناطقی است که کوهستان

طبیعتی بِکر و دورافتاده و در مواردي نیز ناشناخته دارند، 

دلیل داشتن به برخی از این مناطق به اي که ورودگونهبه

تواند تمام انگیز میطبیعتی بِکر، غنی و گاه خوف

هاي الزم براي گردشگري ماجراجویانه مانند هیجان، محرك

ها ریسک و خطر را داشته باشد. ناگفته نماند این کوهستان

هاي ماجراجویانۀ کوهستانی پتانسیل انجام تمام ورزش

تان، کوهنوردي، دوچرخه و مانند اسکی در کوهس

رو این موتورسواري کوهستانی و سافاري را دارند. ازاین

هایشان این توانایی را دارند ها با توجه به ویژگیکوهستان

که به قطب گردشگري ماجراجویانه کوهستانی تبدیل 

 براي ریزيبرنامه و مهم این به توجه شوند؛ بنابراین ضرورت
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 احساس هاکوهستان این در يگردشگر از بخش این توسعۀ

شود و هدف از این تحقیق تدوین برنامۀ راهبردي ایجاد می

هاي استان قطب گردشگري ماجراجویانه در کوهستان

شده ریزياردبیل است تا از این طریق بتوان چارچوبی برنامه

گذاري، مسئوالن در اختیار بخش خصوصی مشتاق سرمایه

ربط هاي ذيدیگر سازماناستانداري، سازمان گردشگري و 

 قرار داد. 

گرفته در داخل کشور در زمینۀ هاي انجاماز پژوهش

هاي ذیل توان به پژوهشتوسعۀ گردشگري ماجراجویانه می

 ) در پژوهشی با1384قدیري معصوم و همکار (اشاره کرد. 

معرفی این نوع از  به» گردشگري ماجراجویانه«عنوان 

 گردشگري، نوع کردند که اینگردشگري پرداختند و ذکر 

 هايپتانسیل مناسب بازار و خاص مندانعالقه کنار در

 خاکساري .)17(دارد  درآمد و اشتغال ایجاد براي مناسبی

 در ماجراجویانه گردشگري ظرفیت) 1393( همکار و

 نیکتک از استفاده با آنها. کردند ررسیب را ایران کویرهاي

SWOT اظهار پرداختند و مناطق این ظرفیت ارزیابی به 

 بمناس بستر اقلیمی تنوع به توجه با ایران در که داشتند

 هايوتحلیلتجزیه. است فراهم ماجراجویی نوع هر براي

 ایران کویرهاي در مطلوب شرایط وجود از حاکی محققان

و همکار  . مجیدي)18( است گردشگري نوع این رونق براي

 رد ماجراجویانه هايورزش توسعۀ پژوهشی در نیز) 1395(

 که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را سنندج شهر

 ماجراجویانه هايورزش توسعۀ منظوربه هرش این موقعیت

 هاي تهاجمی را مدنظراست و باید استراتژي بوده مناسب

 .)19( داد قرار

گرفته در خارج از کشور هاي انجامهمچنین از پژوهش

) 2013( 1هاي ذیل اشاره کرد. مککايتوان به پژوهشمی

هاي ها و چالشدر نتایج تحقیق خود در خصوص فرصت

                                                           
1. McKay 
2. Darr 

مدیریت بر روي مقصد گردشگري ماجراجویانۀ آفریقاي 

این  المللیبین ۀاز تجربحداقل هفت موضوع  جنوبی به

براي کمک  مدیریتی هايدستورالعمل تواندکه میصنعت 

گردشگري ماجراجویی در  ۀدر توسعوکار کسببه 

، اشاره کشورهاي جنوب صحراي آفریقا را فراهم کند

اند از: ریسک و ایمنی، مدیریت کند. این موارد عبارتمی

یی، ریسک، نقش زندگی کارآفرینان، هویت و ماجراجو

محیطی و بندي، بازاریابی و برندسازي اثرات زیستبسته

به حداکثر مدیریت آنها براي پایدار ماندن و همچنین 

) در توسعۀ 2014( 2. دار)20( محلی ۀرساندن اثرات توسع

گردشگري ماجراجویانۀ درة کشمیر هند، توسعۀ 

هاي ریلی، توسعۀ مقصد گردشگري در سطح ملی زیرساخت

هاي سیاسی، مدرنیته و جهانی، از بین بردن محدودیت

هاي ماجراجویانه و ایجاد مؤسسات و کردن تجهیزات ورزش

هاي گردشگري ماجراجویانه را از راهکارهاي توسعۀ شرکت

) 2017( 3. راج)21(داند گردشگري ماجراجویانۀ منطقه می

نیز در تحقیق خود بر روي توسعۀ گردشگري ماجراجویانه 

کند که این منطقۀ شنهاد میمنطقۀ همیکالن هند پی

هاي ماجراجویانۀ سخت است و در کوهستانی مستعد ورزش

شده ارائه بین تقاضا و خدماتکند که گیري مینهایت نتیجه

اقامت و  هايو محل تر استیشتقاضا ب شکاف وجود دارد،

 . )22( باید توسعه یابد ظرفیت

 روش تحقیق

 نحوة لحاظبه  و کاربردي هدف، لحاظبه  تحقیق این

 موردي مطالعۀ صورتبه که است توصیفی هاداده گردآوري

 جامعۀ .گرفته است انجام راهبردي مطالعات حیطۀ در و

 مدیریت و ورزشی مدیریت استادان شامل تحقیق آماري

 7( شهرمشکین و اردبیل شهرستان هايدانشگاه گردشگري

و  فرهنگی میراث سازمان کارشناسان و مدیران ،)نفر

3. Raj 
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اردبیل  استانداري کارشناسان ،)نفر 6( استان گردشگري

 و اردبیل هايشهرستان فرمانداري کارشناسان ،)نفر4(

 کوهنوردي هیأت کارشناس و مدیران ،)نفر 4(شهر مشکین

 ورزش کل ادارة کارشناسان و رئیس ،)نفر 2(اردبیل  استان

استان  کوهنوردي نخبگان ،)نفر 5(اردبیل  استان جوانان و

 و ورزشی گردشگري در خصوصی گذارانسرمایه و) نفر 4(

 که فرد بودند 35و در مجموع ) نفر 3( استان ماجراجویانۀ

 شمارکل گیرينمونه روش آماري جامعۀمحدودیت  دلیلبه

 شد؛ استفاده پرسشنامه سه از تحقیق این در. کار رفتبه

 مأموریت، بیانیۀ تعیین براي باز اول، پرسشنامۀ پرسشنامۀ

 پیش روي مقدماتی تهدیدهاي و فرصت ضعف، قوت، نقاط

 استان، هايماجراجویانۀ کوهستان گردشگري قطب ایجاد

 بازبینی از بعد و شد گذاشته تحقیق آماري نمونۀ اختیار در

 که نظرهایی و شدند کدگذاري نظرها پرسشنامه، این

 بنديطبقه یکسان هايگروه در داشتند، تکرار 2 حداقل

 از آمدهدستبه اطالعات از استفاده با بنابراین شدند؛

 فرصت ضعف، قوت، نقاط مأموریت، بیانیۀ اول باز پرسشنامۀ

 ماجراجویانه گردشگري قطب ایجاد طرح تهدیدهاي و

 این. شد بنديصورت بسته پرسشنامۀ صورتبه و مشخص

بود، ابتدا روایی آن  تحقیق پرسشنامۀ دومین که پرسشنامه

تن) و پایایی آن از  10توسط اعضاي کمیتۀ راهبردي (

درصد) تأیید شد و سپس  86طریق روش آلفاي کرونباخ (

 در تهدیدها و فرصت ضعف، قوت، نقاط بندياولویت براي

بازگشت  از بعد و شد گذاشته تحقیق آماري نمونۀ اختیار

بندي فریدمن آزمون رتبه ها و همچنین انجاماین پرسشنامه

 ،SPSS21افزار و مقایسۀ میانگین با استفاده از نرم

 خارجی و داخلی شامل عوامل سوم تهیه شد که پرسشنامۀ

 به روش وتحلیلتجزیه امانج بود و براي شدهبندياولویت

SWOT مدیر و معاونان (تحقیق  راهبردي کمیتۀ اختیار در

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان، استادان 

مدیریت ورزشی و مدیریت گردشگري و همچنین گروه 

 ضریب نیز تحقیق راهبردي کمیتۀ .شد داده قرار) محققان

و فرصت قوت، ضعف، تهدید  نقاط از هریک اهمیت و رتبۀ

را مشخص کرد و با مشخص شدن موقعیت راهبردي 

هاي استان در جهت ایجاد قطب گردشگري کوهستان

 و عوامل داخلی ماتریس ماجراجویانه و همچنین تشکیل

با استفاده  نیهمچنکردند.  استخراج را راهبرد 13 خارجی،

) یکمریزي راهبردي برنامه سی(ماتر QSPM سیاز ماتر

 نیا زیو در آخر نراهبردها پرداختند بندي اولویت به

 کردند. لیعملیاتی تبد هايبرنامهراهبردها را به 

 
 هاي تحقیقیافته

آمده از پرسشنامۀ باز، دستهاي بهبا توجه به داده

کمیتۀ راهبردي تحقیق با توجه به جلسات متعدد راهبردي 

هاي انداز، بیانیۀ مأموریت، ارزشکه تشکیل شد، چشم

اهداف کیفی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و محوري، 

 خارجی تحقیق را به شرح زیر تدوین کردند:

ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در  انداز:چشم

که گردشگري طوريهاي استان اردبیل، بهکوهستان

اي از سهم عمده ماجراجویانۀ کوهستانی استان به

 گردشگران این نوع گردشگري در کشور دست یابد.

ها و ایجاد یا توسعۀ زیرساخت بیانیۀ مأموریت:

هاي قطب گردشگري ماجراجویانۀ کوهستانی در روساخت

منظور جذب گردشگران مشتاق ماجراجویی استان اردبیل به

مناطق  از سراسر کشور و همچنین کشورهاي همجوار به

گردشگري ماجراجویی کوهستانی استان اردبیل؛ که این 

دهندة صنعت گردشگري استان، قطب گردشگري توسعه

دهندة هاي بخش خصوصی، توسعهدهندة مشارکتتوسعه

شادابی و سالمت جسمی و روانی جوانان کشور و 

 ها باشد.زایی مردمان بومی و کوهستاندهندة اشتغالتوسعه

ترویج و توسعۀ نشاط، شادابی و  هاي محوري:ارزش

ترام به هیجان در بین جوانان منطقه و کشور، حفظ و اح
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هاي موردنظر قطب گردشگري فرهنگ جامعۀ کوهستان

زیست و ماجراجویانه و همچنین حفاظت از محیط 

 وحش مناطق کوهستانی.حیات

. گسترش نشاط، شادابی و حفظ 1اهداف کیفی: 

سالمت روانی و جسمانی جوانان و گردشگران ماجراجوي 

هاي . ایجاد امکانات و خدمات ورزش2منطقه و کشور؛ 

ماجراجویانه براي دسترسی و استفادة عموم گردشگران 

گذاران بخش هاي ورود سرمایه. ایجاد زمینه3ماجراجو؛ 

گذاري در گردشگري ماجراجویانۀ خصوصی براي سرمایه

محیطی هاي زیستبرداري از پتانسیل. بهره4ها؛ کوهستان

. 5ها براي جذب گردشگران ماجراجو؛ و فرهنگی کوهستان

ها از هاي اشتغال براي مردمان بومی کوهستانرصتایجاد ف

. توسعۀ گردشگري 6محل صنعت گردشگري ماجراجویانه؛ 

برداري از خدمات در فصل زمستان از طریق استفاده و بهره

. آموزش مردمان بومی 7گردشگري ماجراجویانه؛ 

. 8منظور آشنایی آنان با فرهنگ گردشگري؛ ها بهکوهستان

ترین قطب عنوان بزرگهاي استان بهنبرندسازي کوهستا

سازي براي . زمینه9گردشگري ماجراجویی کشور؛ 

 آشناسازي مردم استان و کشور با گردشگري ماجراجویانه.

 
 گردشگري ماجراجویانهمنظور ایجاد قطب هاي استان به. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کوهستان1جدول 

ضریب  عوامل داخلی 
ضریب  رتبه اهمیت

 رتبه

ت
قو

 ها

S1 یانۀ کوهستانی مانند کوهنوردي، اسکی، ماجراجوي هاورزشیت مناسب براي انجام ظرف: وجود
 24/0 4 06/0 نوردي و...آفروید، تپه

S2:  2/0 4 05/0 بزرگ ایران قلۀین سومعنوان سبالن به قلۀوجود 
S3 :کوهستانی مانند خرس،  کمیاب جانوري و گیاهی يهاگونهطبیعتی زیبا،  از برخورداري

 12/0 3 04/0 گرگ، روباه و...

S4 2/0 4 05/0 شهري و جمعیتی مراکز باها کوهستان: مجاورت 
S5 2/0 4 05/0 ژئوتوریسم یزيربرنامه و گذاريیهسرما برايها کوهستان: مستعد بودن 
S6 هاي ماجراجویانه مانند یتفعالبراي انجام  هاکوهستان: وجود اقلیم و توپوگرافیک مساعد

 24/0 4 06/0 الین، جامپینگ و ...یپز

S7 15/0 3 05/0  یانۀ زمستانیماجراجوي هاورزش: وجود شرایط اقلیمی مناسب براي انجام 
S8 :09/0 3 03/0 موردنظربودن مردم مناطق  نوازمهمان 
S9 منطقه در امر گردشگري ماجراجویانه مانند پیست اسکی آلوارس و  تجربۀ: دارا بودن سابقه و

 2/0 4 05/0 گردشگري پارك ساحلی مجموعۀ

S10 :12/0 3 04/0 ي استان اردبیل به داشتن طبیعتی بِکر و زیبا در سراسر ایرانهاکوهستان حسن شهرت 
S11 12/0 3 04/0 گردشگري جاذبۀعنوان ینی و عشایري در منطقه بهنشکوچ: زندگی 

ف
ضع

 ها

W1: 06/0 1 06/0 هامانند جاده هاکوهستان کالبدي در و محیطی هايزیرساخت بودن نامناسب 
W2: 06/0 1 06/0 هادر کوهستان مناسب امکانات با هايکمپ و اقامتی مراکز وجود کمبود 
W3: 05/0 1 05/0 سقوط از کوه و یا ...)(خطرهاي احتمالی  با مقابله براي درمانی بهداشتی مراکز وجود کمبود 
W4: 05/0 1 05/0 گذاريهاي مساعد براي سرمایهسنجی کوهستانعدم امکان 
W5: 08/0 2 04/0 توزیع نامناسب گردشگران کوهستانی در فصول مختلف سال 
W6: 08/0 2 04/0 نبود بازارچه یا بازارهایی جهت فروش محصوالت بومی روستاییان مناطق کوهستانی 
W7: 06/0 2 03/0 هاآوري زباله در این کوهستانهاي مناسب براي جمعنبود زیرساخت 
W8:  06/0 2 03/0 نامناسب بودن امنیت اجتماعی گردشگران در برخی از مناطق مستعد 
W9:  وضع نامطلوب امکانات آموزشی گردشگري در برخی مناطق کوهستانی مستعد ایجاد قطب

 08/0 2 04/0 گردشگري ماجراجویانه

W10:  زیست و عدم احداث توجهی مسئوالن محیط وحش در اثر بیخطر افتادن حیاتبه
 05/0 1 05/0 هازیست کوهستانهاي حفاظت از محیط پاسگاه

W11 06/0 2 03/0 مراتع کوهستانی و آسیب رسیدن به مراتع حد: چراي بیش از 
 ∑=6/2  ∑=1  جمع
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 منظور ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانههاي استان به. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی کوهستان2جدول

 عوامل خارجی 
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ضریب 

 رتبه

ت
رص

ف
 ها

O1 2/0 4 05/0 گذاري بر روي گردشگري ماجراجویانهیهسرما: تمایل بخش خصوصی براي 

O2: خاص اعتباري هايیفرد وجود و گردشگري صنعت از حمایتمقررات  و قوانین تصویب 

 گردشگري گسترش جهت
05/0 4 2/0 

O3 12/0 4 03/0 گردشگري  توسعۀ: ایجاد اشتغال و کارآفرینی در اثر 

O4 09/0 3 03/0 هاي دیگرآذربایجان و همجواري آن با استان: قرار گرفتن استان در مرز جمهوري 

O5 ص با تحصیالت مرتبط برايریزي گردشگري یریت و برنامهمد: وجود نیروهاي متخص

 ماجراجویانه در سطح استان
04/0 3 12/0 

O6 ه16/0 4 04/0 ي مسافرتی به گردشگري ماجراجویانه هاآژانس: افزایش توج 

O7 2/0 4 05/0 جوان جمعیت کشور و عالقۀ جوانان به ماجراجویی: ساختار 

O8 :12/0 3 04/0 ها براي جلوگیري از مهاجرت از مناطق محروم به مناطق مرزي کشوریاستسیري گجهت 

O9 : 2/0 4 05/0 استان اقتصاد به گردشگري ماجراجویانه یغنابخش وتنوع 

O10 16/0 4 04/0 : افزایش انگیزة بیشتر براي مسافرت و تفریح در بین مردم 

O11 12/0 3 04/0 و ارتباطات اطالعات: رشد روزافزون فناري 

O1206/0 3 02/0 : امکان تلفیق گردشگري ماجراجویانه با گردشگري روستایی 

O13 09/0 3 03/0 آذربایجان در جذب گردشگر منطقۀیت مناسب ظرف: کشش و 

O142/0 4 05/0 : نبود قطب گردشگري ماجراجویانه در کشور 

ها
ید

هد
ت

 

T1:  08/0 2 04/0 گذاري دولت بر روي گردشگري ماجراجویانهیهسرمایزي و ربرنامهضعف 

T2:  عدم باور و نبود انگیزه در بین مسئوالن استان براي تبدیل استان به قطب گردشگري

 ماجراجویانه
04/0 1 04/0 

T3:  04/0 1 04/0 ي دولتی براي توسعۀ گردشگري ماجراجویانههاسازمانفقدان انسجام و همکاري بین 

T4:  04/0 1 04/0 ي و...اجادههاي یرساختز توسعۀي دولتی براي هابودجهعدم تخصیص منابع و 

T5:  ،دلیل وحش و... منطقه بهیاتحبه خطر افتادن منابع اکوتوریسمی مانند پوشش گیاهی

 گردشگري ماجراجویانه توسعۀ
03/0 2 06/0 

T6: 04/0 1 04/0 آلودگی منابع آبی و خاکی مناطق مستعد در اثر توسعۀ گردشگري 

T7:  04/0 1 04/0 نبود امکانات ریلی و همچنین نامناسب بودن امکانات فرودگاهی در سطح استان 

T8: 06/0 2 03/0 عدم تبلیغات مناسب گردشگري ماجراجویانه در کشور 

T9:  06/0 2 03/0 و اراضی کشاورزي  هاباغرساندن گردشگران به  یبآسنگرانی مردم بومی از 

T10:  04/0 1 04/0 هاي اجتماعی و فرهنگی با ورود گردشگران به مناطق مستعدیبآسنگرانی از 

T11 06/0 2 03/0 اقتصادي به گردشگري ماجراجویانه در سطح کشور: کمرنگ بودن نگاه 

T12 04/0 1 04/0 ي صنعتی کشورهاقطب: گریز سرمایه از استان و جذب این سرمایه در 

 ∑=64/2  ∑=1  جمع
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 . موقعیت راهبردي طرح ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه1شکل 

 
و همچنین نمرات   SWOTوتحلیل با توجه به تجزیه

هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، حاصل از جمع ماتریس

هاي طرح ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در کوهستان

قرار گرفته است که  SOاستان اردبیل در منطقۀ راهبردي 

ها از نظر عوامل این مطلب بیانگر این است که این کوهستان

مل خارجی هم داراي فرصت داخلی داراي قوت و از نظر عوا

است که باید در تدوین راهبردها بدان توجه ویژه شود. با 

توجه به ماتریس سوات، کمیتۀ راهبردي تحقیق با توجه به 

، SOراهبرد  5راهبرد شامل  13جلسات راهبردي متعدد، 

تدوین کرد  WTراهبرد  3و  STراهبرد  WO ،2راهبرد  3

شاهده است. همچنین قابل م 3که محتویات آن در جدول 

شده طی یک جلسۀ راهبردي و با راهبردهاي استخراج

ریزي راهبردي (ماتریس برنامه QSPMاستفاده از ماتریس 

ها نیز بندي استراتژيدهی شدند و اولویتکمی)، نمره

دلیل براساس نمرة جذابیت کلی آنها صورت گرفت؛ البته به

ریس در این ، جزئیات این ماتQSPMحجم باالي ماتریس 

هاي گنجد. در نهایت نیز این راهبردها به برنامهتحقیق نمی

 قابل مشاهده است. 4عملیاتی تبدیل شدند که در جدول 

 
 شده. ماتریس مقایسۀ عوامل داخلی و خارجی و راهبردهاي استخراج3جدول 

 عوامل داخلی
 

 عوامل خارجی

 )W(ها ضعف )S(ها قوت

 S11تا  S1ترتیب اهمیت از ، نقاط قوت به1در جدول 
 نوشته شده است.

تا  W1ترتیب اهمیت از ، نقاط ضعف به1در جدول 
W11 .نوشته شده است 

 )WO( هاي بازنگرياستراتژي )SO(هاي تهاجمی استراتژي )O(ها فرصت

، نقاط 2در جدول 
ترتیب اهمیت فرصت به

نوشته  O14تا  O1از 
 شده است.

A: مستعد هايکوهستان هايپتانسیل از ریزي براي استفادهبرنامه 
  ماجراجویانه گردشگري قطب به استان هايکوهستان تبدیل براي

)S7،S6،S5،S4،S3،S2،S1،O11،O5( 
Bریزي مناسب و هدفمند براي استفاده از تمایل بخش : برنامه

 گذاري در گردشگري ماجراجویانه خصوصی براي سرمایه
(O1،O2،O3،O5،O9،O14،S1،S6،S7) 

Cهاي اثربخش بازاریابی گردشگري ها و فعالیت: توسعۀ برنامه
 ماجراجویانه 

(O5،O6،O7،O10،O11،S4،S8،S9،S10)  

F توسعۀ امکانات خدماتی، رفاهی و بهداشتی در جهت جلب :
 رضایت گردشگران

(O7،O9،O10،W2،W3،W6) 
Gبراي توسعه و سنجی مناطق کوهستانی مستعد : امکان

 ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه
(O1،O3،O5،O6،O9،O10،O11،O13،O14،W4،W5) 

Hتسهیالتی و اعتباري براي تشویق  هايبسته : تهیۀ
 کارآفرینان بخش خصوصی براي توسعۀ امکانات گردشگري

(O1،O2،O3،O9،O13،W2،W6) 



 183                ... هاي استان اردبیل با استفاده ازتدوین راهبردهاي ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در کوهستان
 

 

Dها در جهت ایجاد گیري از قوانین و موقعیت کوهستان: بهره
 وکار براي مردمان مناطق بومیکسب

(O1،O2،O3،O8،O9،O12،O13،S1،S6،S8،S11) 
Eهاي منظور استفاده از پتانسیلهاي الزم به: تدوین برنامه

 گردشگري روستایی و عشایر براي کمک به گردشگري ماجراجویانه
(O3،O8،O12،S8،S11) 

 )WT(هاي تدافعی استراتژي )ST(هاي رقابتی استراتژي )Tتهدیدها (

، نقاط 2در جدول 
ترتیب اهمیت تهدید به

نوشته  T12تا  T1از 
 شده است.

Iهاي تبلیغاتی و آشناسازي مردم : تنوع و توسعۀ برنامه
هاي گردشگري ماجراجویانه مناطق کشور به جاذبه

 کوهستانی استان
(T1،T8،T11،T12،S1،S3،S5،S6،S9،S10) 

J در بین مسئوالن دولتی براي تدوین : ایجاد یکپارچگی
 منظور توسعۀ گردشگري زمستانیها و تدابیر الزم بهبرنامه

(T2،T3،S2،S7،S9) 
 

K ایجاد هماهنگی و انسجام در بین مسئوالن :
منظور هاي دولتی و نمایندگان مجلس بهدستگاه

تخصیص بودجه براي تقویت و توسعۀ امکانات زیرساختی 
 هاکوهستان

(T1،T2،T3،T4،T7،T11،W1،W4،W7) 
Lمنظور جلوگیري از : تدوین تدبیرها و مقررات الزم به

 محیطی و اجتماعی به مناطق موردنظرهاي زیستآسیب
(T1،T5،T6،T9،T10،W7،W10،W11) 

M ایجاد امکانات آموزشی در مناطق مستعد کوهستانی :
منظور آشناسازي مردم بومی با گردشگري ماجراجویانه به

 گردشگري ماجراجویانهتأثیرات 
(T5،T6،T8،T9،T10،W8،W9) 

 
 هاي عملیاتی ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه. راهبردها و برنامه4جدول 

 متناظر عملیاتیهاي برنامه راهبرد

مناطق  سنجیامکان. 1
کوهستانی مستعد براي 
توسعه و ایجاد قطب 

گردشگري ماجراجویانه 
 )G(استراتژي 

 مستعد براي ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه هايکوهستانو تعیین  یابیمکان*
 اکوتوریسمی مساعد براي ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه هايجاذبه*بررسی 

ماجراجویانه   هايورزشمساعد با توجه به نیاز  هايکوهستانشیب و اقلیم  ارتفاع، *تعیین نوع توپوگرافیک،
 ت  به اقلیم و توپوگرافیک متفاو

 اقتصادي توسعه و ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه   هايتوجیه بررسی*
 مساعد ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه هايکوهستان نقشۀ تهیۀ*
 هاکوهستانکالبدي  هايزیرساختو  هاجاده توسعۀ سنجیامکان*

. ایجاد هماهنگی و انسجام 2
 هايدستگاهدر بین مسئوالن، 

دولتی و نمایندگان مجلس 
تخصیص بودجه براي  منظوربه

امکانات  توسعۀو  تقویت
زیرساختی استان و 

 )K(استراتژي  هاکوهستان

شکیل اتاق فکر   سعۀ *ت شگري   تو سان و فعاالن          ماجراجویانۀگرد شنا ضاي علمی و کار شارکت اع ستان با م ا
 مجلس استان نمایندگان وگردشگري 

 استان هايکوهستان ايجاده هايزیرساخت توسعۀاستان و همچنین  ايهجاد هايزیرساخت توسعۀ*
هاي  زیرساخت  توسعۀ الزم از طریق اعتبارات دولتی و یا اعتبارات خارجی فاینانس براي  هايسرمایه *جذب 

 ریلی ونقلحملو ایجاد  هاجاده توسعۀکالبدي استان مانند 
 بخشیدن به امکانات مسافري هوایی استان تنوع*توسعه و 

 ریلی در استان ونقلحمل*امکان ایجاد 

هاي برنامه توسعۀو  تنوع. 3
مردم  آشناسازيتبلیغاتی و 

 هايجاذبهکشور به 
گردشگري ماجراجویانه 
 مناطق کوهستانی استان

 )I (استراتژي

 ماجراجویی در قالب کتابچه و بروشورهاي راهنما به گردشگران هايفعالیت*شناساندن مناطق مستعد 
عنوان راهی جذاب براي خلق تصــویر در اذهان مردمان مشــتاق به کارگیري روش تبلیغات غیرمســتقیمبه*

 کوهستانی ۀگردشگري ماجراجویان
 کوهستانی ماجراجویی استان هايجاذبهمستند از  هايبرنامه*تولید 

 کوهستانی استان ماجراجویانۀگردشگري داخلی و خارجی براي تبلیغات گردشگري  تمجالاز  گیريبهره*
ــتفاده از   ــاي مجازي مانند     هاي ظرفیت *اسـ ــبکه فضـ عنوان راهی ارزان براي تبلیغات   اجتماعی به   هاي شـ

 کوهستانی ماجراجویانۀگردشگري 
 هاي ترکی آذربایجانی، ترکی استانبولی، انگلیسی و عربی  به زبان تولیدشده* تبدیل مستندهاي 
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و  هابرنامه توسعۀ. 4
اثربخش بازاریابی  هايفعالیت

گردشگري ماجراجویانه 
 )C(استراتژي 

 تبلیغات و بازاریابی گردشگري ماجراجویانه هايروشو دفاتر اقامتی با  هاهتل*آشنا کردن مدیران 
 و مسابقات کوهستانی براي بازاریابی مؤثر هافستیوال*برگزاري 

 تور راهنمایان تربیت*
 *نصب عالئم راهنما در مناطق کوهستانی مستعد گردشگري ماجراجویانه

اسکی کوهستانی، دوچرخه کوهستانی و... براي جلب      ۀاز قبیل کرای ايکرایهخدمات  وکارهايکسب ایجاد *
 گردشگري وکارهايسبکمشاغل و  ۀرضایت گردشگران ماجراجو و توسع

. ایجاد یکپارچگی در بین 5
مسئوالن دولتی براي تدوین 

و تدابیر الزم در  هابرنامه
گردشگري  توسعۀجهت 

 )Jزمستانی (استراتژي 

 هاي استانکوهستان هايظرفیتزمستانی با توجه به  ماجراجویانۀهاي ورزش توسعۀ*
 امکانات زیرساختی و روساختی پیست اسکی آلوارس واندبیل توسعۀ*تکمیل و 

 اسکی آلوارس و اندبیل هايپیستاقامتی و رفاهی در  هايمجموعه*ایجاد 
 زمستانی ماجراجویانۀ هايقطبکمی و کیفی  توسعۀخارجی براي  و داخلی گذارسرمایه *جذب

 گردشگري زمستانی توسعۀمناطق و کشورهاي دیگر در مورد  تجربیات* استفاده از 
و  هازیباییعنوان قطب گردشگري زمستانی کشور و شناساندن       استان به  معرفی*بررسی راهکارهایی براي  

 گردشگري زمستانی زمینۀاستان در  هايکوهستان هايپتانسیل
 یخی براي جذب گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان هايجشنواره*ایجاد 

مناسب و  ریزيبرنامه. 6
هدفمند براي استفاده از 

تمایل بخش خصوصی براي 
در گردشگري  گذاريسرمایه

 )Bماجراجویانه (استراتژي 

 براي مشارکت در طرح ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه گذارانسرمایهبراي جذب  ریزيبرنامه*
 گذاريسرمایهبخش خصوصی مشتاق به  گذارانسرمایه*حمایت از 

 در گردشگري ماجراجویانه گذاريسرمایهمشتاق  گذارانسرمایهموانع مشارکت *از بین بردن 
 میراث فرهنگی استان ادارةگردشگري ماجراجویانه در  توسعۀ*تأسیس مرکز حمایت از 

 کارآفرینی خصوصی در بخش گردشگري ماجراجویانه هايانجمن*تشکیل 
 گذارانسرمایهتانی براي جذب و جلب توجه ماجراجویی کوهس هايفعالیتمتعدد  هايفستیوال*برگزاري 

 بخش خصوصی

 از قوانین و گیريبهره. 7
 هاکوهستان موقعیتهمچنین 

 وکارکسبدر جهت ایجاد 
براي مردمان مناطق بومی 

 )D(استراتژي 

 کوچک و متوسط   وکارهايکسب*حمایت از ایجاد 
 افزایش سطح عمومی اشتغال   منظوربهقانون اساسی  44اصل  هايسیاستاز  گیريبهره*

 براي فروش تولیدات بومی روستاییان و عشایر ايبازارچه*ایجاد 
 روستاییان و عشایر دستیصنایع*حمایت از گسترش تولیدات 

 زندگی روستاییان و عشایر هايسبک*ایجاد مراکز اقامتی یا هتل بومی براي آشنایی گردشگران با 
   نتی با الگوبرداري از فرهنگ آذربایجانیس هايکافهو  هارستوران*ایجاد 

 به مناطق گردشگري ماجراجویانه ونقلحملخدمات  توسعۀاز مردمان بومی براي  گیريبهره*

 از براي استفاده ریزيبرنامه. 8
 هايکوهستان هايپتانسیل

 تبدیل براي مستعد
 قطب به استان هايکوهستان

ماجراجویانه  گردشگري
 )A (استراتژي

 هاآن توسعۀ یا بهبود نحوة و تسهیالت و خدمات گردشگري، بالقوة و موجود هايریزي براي استفاده از جاذبهطرح*
 گردشگري ماجراجویانه هايروساختو  هازیرساخت توسعۀدر سطح کالن براي  هابرنامه*تدوین 

 استان ۀماجراجویان هايورزشدر مورد  گرفتهانجام هاينامهپایانو  هاپژوهش*استفاده از 
 عنوان قطب گردشگري ماجراجویانهاستان به هايکوهستان برندسازيبراي  ریزيبرنامه*
گردشگري ماجراجویانه   اجتماعی و محیطیزیست اقتصادي، براي آگاهی پیدا کردن از تأثیرات ریزيبرنامه*
 جلوگیري از تأثیرات منفی هايراهو 

امکانات خدماتی،  ۀ. توسع9
 منظوربهرفاهی و بهداشتی 

جلب رضایت گردشگران 
 )F(استراتژي

 گردشگري ماجراجویانه توسعۀاقامتی در مناطق مستعد  هايکمپ*ایجاد 
 هاکوهستانو مراکز اقامتی در شهرهاي مشرف به  هاهتل توسعۀ*

 مستعد ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه ها و مراکز بهداشت در روستاهاي کوهستانی*ایجاد و توسعۀ درمانگاه
 هاکوهستان راهیبینخدمات  هايمجتمع توسعۀ*
 هاکوهستانگردشگري ماجراجویانه براي دسترسی آسان به  ةعمومی ویژ نقلیۀوسایل  توسعۀ*
 ماجراجویانه در مناطق هايورزشوسایل و ابزارهاي  دهیاجارهاماکن  توسعۀ*
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تسهیالتی  هايبسته تهیۀ. 10
و اعتباري براي تشویق 

کارآفرینان بخش خصوصی 
امکانات  توسعۀبراي 

 )Hگردشگري (استراتژي 

ــارکت  ــهیالتی مالی به کارآفرینان طرح  هابانک*تدارك و تدوین اقدامات الزم براي جذب مش و اعطاي تس
 کوهستانی ماجراجویانۀایجاد قطب گردشگري 

ــئوالن دولتی  ــندوقحمایت  منظوربه*هماهنگی با مس ــندوق کارآفرینی   هايص کارآفرینی دولتی اعم از ص
 امید از کارآفرینان

 مستقل دهوامگردشگري  هايبنگاهتشکیل  *گسترش و
 گردشگري ماجراجویانه توسعۀبانکی براي  بهرة*کم کردن نرخ 

. ایجاد امکانات آموزشی در 11
مناطق مستعد کوهستانی 
گردشگري ماجراجویانه 

مردم  آشناسازي منظوربه
بومی با تأثیرات گردشگري 

 )Mماجراجویانه (استراتژي 

ــرف به         گیريبهره* ــتاهاي مشـ ــتان از امکانات مدارس روسـ آموزش مردم در رابطه با     منظوربه  ها کوهسـ
 گردشگري

براي اقدام در جهت آشناسازي مردم با گردشگر   هابخش*هماهنگی با دهیاران روستاها و شوراي روستاها و 
 گردشگري ماجراجویانه و تأثیرات آنو 
 تبلیغات، آموزش و... منظوربهآن  هايپتانسیلفضاي مجازي با توجه به  هايظرفیتاز  گیريبهره*
شی به زبان مردم بومی در   هايفیلم تهیۀ* صوص آموز شگري ماجراجویانه و تأثیرات مثبت و منفی   خ گرد

 قآن و در اختیار گذاشتن در اختیار مردمان مناط
 انی براي آموزش مردمی*تدارك مرب

 مقررات. تدوین تدبیرها و 12
جلوگیري از  منظوربهالزم 
و  محیطیزیست هايآسیب

 موردنظراجتماعی به مناطق 
 )L(استراتژي 

 زباله آوريجمعمربوط در جهت ایجاد مرکز  هاياارگان*هماهنگی با نهادهاي و 
 زیستمحیط داوطلبی فعال در حفظ  هايگروه از*حمایت 

 وحشحیاتحفاظت از  هايپاسگاهبراي ایجاد  زیستمحیط *ایجاد هماهنگی با سازمان حفاظت از 
 هدیه  زباله در ازاي یک ۀکیس آوريجمع مانندبازاریابی  هايفعالیتبا  زیستمحیط*ایجاد فرهنگ حفظ 

راکز گردشگري ماجراجویانه یا روستاهاي مشرف به نیروي انتظامی در م هايپاسگاه* ایجاد مراکز و 
 حفظ امنیت اجتماعی گردشگران منظوربهمستعد  هايکوهستان

 اجتماعی گردشگران در مناطق قطب گردشگري ماجراجویانه امنیتحافظان  کارگیريبه*استخدام و 
الزم  هايبرنامه. تدوین 13

استفاده از  منظوربه
گردشگري  هايپتانسیل

روستایی و عشایر براي کمک 
به گردشگري ماجراجویانه 

 )E(استراتژي 

 در روستاهاي نزدیک قطب گردشگري ماجراجویانه گرديبوممبتنی بر  هايجاذبه*ایجاد مراکز و  
 هاي گردشگري ماجراجویانههاي عشایر و روستاییان در قطبها و تئاترهایی براي برگزاري آیین*ایجاد فستیوال

 در بین گردشگران ماجراجو جذابیتاز روستاهاي تاریخی مناطق کوهستانی براي افزایش  گیريبهره*
 روستاییان هايسوغاتو  دستیصنایعهنري از  هاينمایشگاه*برگزاري 

 در بین گردشگران جذابیت*برگزاري تورهاي مبتنی بر طبیعت روستاها براي افزایش 

 
 يریگجهینتبحث و 

گیري در خصوص در این بخش به بحث و نتیجه

راهبردهاي ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در 

هاي استان اردبیل خواهیم پرداخت و ضمن کوهستان

بررسی یک به یک آنها به اهمیت آنها در ایجاد قطب 

 پردازیم.گردشگري می

سنجی مناطق کوهستانی مستعد براي توسعه . امکان1

بررسی و قطب گردشگري ماجراجویانه: و ایجاد 

گذاري شامل مطالعۀ بازار سنجی ایده و طرح سرمایهامکان

سنجی فنی، بررسی و و دیگر عوامل اقتصادي، امکان

ها زمانی هاي مالی طرح است. این بررسی و ارزیابیارزیابی

گذاري انجام نگرفته است پذیرد که هنوز سرمایهصورت می

سازي زمینۀ این مطالعات، آماده و در حقیقت هدف از

قطب گردشگري ماجراجویانه نیز . )23(گذاري است سرمایه

گذاري نیاز جدي به قبل از ورود به مرحلۀ سرمایه

این طریق بتوان به اطالعاتی  سنجی طرح دارد تا ازامکان

وهوایی یابی و تعیین مناطق مستعد، وضعیت آبمانند مکان

 اقلیم و شیب ارتفاع، توپوگرافیک، مناطق، نوع

اقتصادي،  هايتوجیه مساعد، بررسی هايکوهستان

ها و دیگر جاده توسعۀ سنجیهاي تأمین مالی، امکانروش

است  سنجی دست یافت. شایان ذکرعوامل امکان

سنجی ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه مستلزم امکان

کارگیري نیروهاي متخصص است. صرف هزینه، زمان و به

سنجی این طرح سبب خواهد شد اما بدیهی است که امکان



 1399پاییز ، 3 شمارة، 12هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            186
 

 

گذاران فراهم و از ضررهاي اطالعات الزم براي تمام سرمایه

احتمالی ناشی از توسعۀ قطب گردشگري در مناطق 

 جلوگیري شود. نامساعد 

. ایجاد هماهنگی و انسجام در بین مسئوالن، 2

منظور تخصیص هاي دولتی و نمایندگان مجلس بهدستگاه

بودجه براي تقویت و توسعۀ امکانات زیرساختی استان و 

از  ناپذیرجداییبخشی  هازیرساخت ها:کوهستان

. همچنین نقش )24(دهند میگردشگري را تشکیل 

مقامات محلی در توسعه و ارتقاي گردشگري بسیار اهمیت 

تواند در ایجاد و نگهداري هاي آنها میدارد که یکی از نقش

، هاجادهمثال  راي(بهاي الزم براي گردشگري از زیرساخت

باشد  ، آب قابل استفاده و خدمات برق)نآهراهها، فرودگاه

هاي . این راهبرد اغلب به موضوع توسعۀ زیرساخت)25(

ها و همچنین اماکن اي و مواصالتی استان و کوهستانجاده

پردازد. در واقع در ها میکوهستان هاي استان وو هتل

جلسۀ راهبردي که براي استخراج راهبردها تشکیل شد، از 

منظور ایجاد اتحاد بین عنوان راهبردي مهم بهاین راهبرد به

مسئوالن استانی و همچنین نمایندگان استان براي 

هاي دولتی براي تقویت و توسعۀ یکپارچگی دستگاه

ها درنظر لی استان و کوهستاناي و هتهاي جادهزیرساخت

گرفته شد. شایان ذکر است که نوبخت و همکاران 

در تحقیق خویش به نقش این مورد در توسعۀ  )26()1392(

 کنند.گردشگري ورزشی استان اردبیل اشاره می

هاي تبلیغاتی و آشناسازي . تنوع و توسعۀ برنامه3

هاي گردشگري ماجراجویانۀ مناطق مردم کشور به جاذبه

اي بیش از هر کشور، شهر یا منطقه کوهستانی استان:

ایجاد زیربناهاي گردشگري خود و عرضۀ محصول و خدمات 

مناسب باید بتواند مزایاي مسافرت به آن منطقه را بیان 

عنوان کند. امروزه در صنعت گردشگري باید از تبلیغات به

اي استفاده کرد، زیرا موفقیت صورت حرفهترین ابزار بهمهم

هاي فرهنگی و گردشگري کشور مبتنی شتبلیغ براي ارز

هاي آن است اي از تبلیغات و ارزشبر درك صحیح و حرفه

هاي . گردشگري ماجراجویانه نیز با تمام ویژگی)27(

فرد خود به تبلیغات مخصوص خود نیاز دارد که منحصربه

هاي انگیزشی و هیجانی، از ساخت مستندها و کلیپ

راهکارهایی است که کشورهاي پیشرو در این صنعت از آن 

دهندگان قطب گردشگري اند. مسئوالن و توسعهبهره جسته

هاي نوین گیري از روشتوانند با بهرهاجویانه نیز میماجر

تبلیغات گردشگري ماجراجویانه اعم از ساخت کلیپ یا 

هاي گیري از قدرت فضاي مجازي و رسانهمستند، بهره

اجتماعی و استفاده از مجالت گردشگري به تبلیغات انبوه 

فرد و همکاران و ارزان این گردشگري نوین بپردازند. معین

نیز به این راهبرد مهم در توسعۀ گردشگري  )28()1393(

 کنند.تفریحی اشاره می-ورزشی

ریابی هاي اثربخش بازاها و فعالیت. توسعۀ برنامه4

تواند از جمله عواملی که می گردشگري ماجراجویانه:

کارگیري ابزارها صنعت گردشگري کشور را توسعه بخشد، به

 . اهمیت بازاریابی)29(و پارامترهاي بازاریابی است 

گردشگري ورزشی در آن است که موجب ارتباط بیشتر و 

بهتر با گردشگران ورزشی، تأثیرگذاري بر فرایند خرید، 

منظور بازدید مجدد از جذب و ارضاي نیازهاي آنها به

. بازاریابی گردشگري )30(گردد ربط میمقصدهاي ذي

هاي ماجراجویانه نیز با توجه به درنظر گرفتن تمام ورزش

صورت ویژه هایی که این نوع گردشگري دارد، باید بهویژگی

دنبال شود تا رضایت گردشگران ماجراجو را جلب کند. 

تواند همچنین باید درنظر داشت که بازاریابی مناسب می

متضمن بازگشت مجدد گردشگران ماجراجو به 

زادة نمین و هاي استان شود. قابل ذکر است تاجکوهستان

نیز تدوین الگوي مناسب براي  )30()1391همکاران (

بازاریابی گردشگري ورزشی استان اردبیل در ابعاد داخلی و 

 کنند. خارجی را پیشنهاد می



 187                ... هاي استان اردبیل با استفاده ازتدوین راهبردهاي ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه در کوهستان
 

 

کپارچگی در بین مسئوالن دولتی براي . ایجاد ی5

منظور توسعۀ گردشگري ها و تدابیر الزم بهتدوین برنامه

که در زمستانی  هايورزشگردشگري  زمستانی:

ترین از سریع، قرار دارد گردشگري ورزشی زیرمجموعۀ

. از )31(هاي پررشد بخش صنعت گردشگري است بخش

هاي زمستانی، اطمینان از ن الزامات براي ورزشتریمهم

وجود برف کافی در منطقۀ موردنظر است که اغلب این مهم 

هاي استان اردبیل قابل دسترسی است و در کوهستان

ها مناسب شود که این کوهستانهمین عامل مهم سبب می

هاي ماجراجویانۀ زمستانی شوند. باید درنظر انجام ورزش

شدن گردشگري ماجراجویانه در استان داشت که فصلی 

ماندگی این صنعت شده است و در واقع توسعۀ موجب عقب

ماجراجویانه نیازمند فعال کردن  صنعت گردشگري پایدار

هاي ماجراجویانۀ زمستانی است؛ پس شایسته است ورزش

هایی مانند که مسئوالن گردشگري استان با تدوین برنامه

هاي رساختی و روساختی پیستتکمیل و توسعۀ امکانات زی

هاي یخی و دیگر اسکی آلوارس و اندبیل، اجراي جشنواره

گیري از دنبال بهرهراهکارهاي عملیاتی مناسب، به

ها در فصول سرد باشند. سبحانی هاي کوهستانپتانسیل

هاي نیز در تحقیق خویش به توسعۀ ورزش )32()1389(

زمستانی و گردشگري ورزشی در منطقۀ سردابۀ اردبیل 

 کند.اشاره می

ریزي مناسب و هدفمند براي استفاده از . برنامه6

گذاري در گردشگري تمایل بخش خصوصی براي سرمایه

یافتگی توسعه آنچه امروزه موجب رشد و ماجراجویانه:

شود، حمایت و صنعت گردشگري در کشورهاي جهان می

گذاري بخش دولتی و خصوصی در کنار هم از سرمایه

ها اغلب نقش صنعت گردشگري است. در واقع دولت

اي و همچنین هاي جادهحمایتی چون ایجاد زیرساخت

گذاران بخش ایجاد تسهیالت براي حمایت از سرمایه

با  نیز خصوصی گذارانسرمایهخصوصی را دارند و 

این صنعت  ۀتوسع موجبگذاري خود در این بخش سرمایه

صنعت گردشگري  توسعۀبراي ؛ پس الزم است که شوندمی

تا باعث  هایی براي بخش خصوصی درنظر گرفته شودمشوق

حمایت و توسعۀ حضور این بخش مهم در صنعت 

گردشگري شود. توانمندسازي گردشگري ماجراجویانه در 

گذاري هاي استان اردبیل نیز نیازمند سرمایهکوهستان

هاي اقامتی و همچنین بخش خصوصی در توسعۀ زیرساخت

هاي ماجراجویانه است که الزمۀ آن هاي ورزشروساخت

مند براي استفاده از تمایل بخش خصوصی ریزي هدفبرنامه

گذاري در طرح ایجاد قطب گردشگري براي سرمایه

هاي عملیاتی مانند از ماجراجویانه است. در این میان برنامه

گذاران و ایجاد بین بردن موانع مشارکت حضور سرمایه

هاي استان را در اي که کوهستانهاي جادهزیرساخت

گذاران قرار دهد، از دسترس گردشگران و سرمایه

راهکارهاي مفید براي پشتیبانی از بخش خصوصی است. 

در توسعۀ گردشگري  )28()1393همکاران ( فرد ومعین

 اند.تفریحی به این راهبرد مهم اشاره کرده -یورزش

گیري از قوانین و همچنین موقعیت . بهره7

وکار براي مردمان منظور ایجاد کسبها بهکوهستان

هایی که دارد گردشگري با توجه به پتانسیل مناطق بومی:

وکار براي مردمان مناطق بومی استان توانایی ایجاد کسب

وکارهاي بومی مرتبط با گردشگري در را دارد. عموماً کسب

سطح استان شامل طیفی از مشاغل مرتبط با صنایع غذایی، 

دستی و همچنین محصوالت محلی است. عموماً صنایع

توانند موجب وکارها میاز کسبتوسعۀ این نوع 

توانمندسازي اقتصادي مناطق بومی مرتبط با گردشگري، 

تولید ثروت براي مناطق و جلوگیري از مهاجرت جوانان 

مناطق بومی گردد، لذا ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه 

هاي مناسبی براي ایجاد و کنندة فرصتتواند فراهمنیز می

هاي استان باشد پس کوهستان توسعۀ اشتغال مردمان بومی

شایسته است که اقدامات عملیاتی نظیر حمایت از 
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وکارهاي خانوادگی کوچک روستایی، ایجاد کسب

دستی و دامی هایی براي فروش محصوالت صنایعبازارچه

روستاییان، ایجاد واحدهاي اقامتی به سبک زندگی 

هاي سنتی ها و کافهروستایی و همچنین ایجاد رستوران

توسعۀ  آذربایجانی مورد توجه قرار گیرد تا سبب تسهیل

وکارهاي بومی مرتبط با گردشگري شود . ضرابی و کسب

نیز در سنجش تأثیرات اقتصادي،  )33()1390همکار (

محیطی گردشگري به حداکثر فرهنگی و زیست -اجتماعی

شهر استان رساندن توسعۀ اشتغال محلی در شهر مشکین

 کنند.اردبیل را پیشنهاد می

 هايپتانسیل از ریزي براي استفاده. برنامه8

 به استان هايکوهستان تبدیل براي مستعد هايکوهستان

توسعۀ صنعت گردشگري  ماجراجویانه: گردشگري قطب

هاي استان اردبیل نیازمند ماجراجویانۀ کوهستان

برداري از ریزي صحیح و اصولی در راستاي بهرهبرنامه

هاي استان است. ما شاهد ایجاد هاي کوهستانپتانسیل

ها نخواهیم بود، قطب گردشگري ماجراجویانه در کوهستان

ریزي اصولی در راستاي استفاده از برنامهمگر اینکه 

ها کرده باشیم که خود این هاي کوهستانپتانسیل

ها، هایی براي توسعۀ زیرساختریزي شامل تمامی راهبرنامه

استفاده از تمایل بخش خصوصی، حمایت از بخش 

خصوصی، توسعۀ گردشگري زمستانی، برندسازي 

اي د که در برنامهشوها و دیگر عوامل را شامل میکوهستان

منظور ایجاد قطب دادن اقدامات به یکپارچه براي سوق

شود. در واقع این ها را شامل میگردشگري در کوهستان

اي بر این مطلب است که کلید ایجاد قطب راهبرد صحه

هاي استان اردبیل در گردشگري ماجراجویانه در کوهستان

ت که مسئوالن رو شایسته اسمحوري است؛ ازاینگرو برنامه

ربط ایجاد قطب گردشگري ماجراجویانه بدان توجه ویژهذي

 اي کنند.

. توسعۀ امکانات خدماتی، رفاهی و بهداشتی 9

طبیعتاً جلب رضایت  منظور جلب رضایت گردشگران:به

هاي آتی گردشگران ماجراجو از عوامل مؤثر در موفقیت

ملی قطب گردشگري ماجراجویانه خواهد بود و این امر ع

ها بتوانند امکانات نخواهد بود مگر اینکه این قطب یا قطب

و خدمات رفاهی و بهداشتی مناسبی را براي گردشگران 

اي از خدمات اقامتی مانند عرضه کنند. این خدمات دامنه

ها در هاي کوهستانی و همچنین رستورانها و اقامتگاهکمپ

گیرد. هاي قطب گردشگري ماجراجویانه را در برمیمحل

ها و مراکز بهداشتی، اقدامات عملیاتی مانند توسعۀ درمانگاه

ها، توسعۀ وسایل نقلیۀ عمومی براي دسترسی به کوهستان

راهی، ایجاد امکان هاي خدمات بینتوسعۀ مجتمع

دهی وسایل و ابزار ورزش ماجراجویی و ایجاد هتل و اجاره

وجه قرار هاي دائمی، از اقداماتی است که باید مورد تکمپ

گیرد تا موجب توسعۀ گردشگران ماجراجو و جلب رضایت 

 آنان شود.

تسهیالتی و اعتباري براي تشویق  هايبسته . تهیۀ10

کارآفرینان بخش خصوصی براي توسعۀ امکانات 

) 2018براساس گزارش توریسم هایالتز ( گردشگري:

تواند در ایجاد سازمان جهانی گردشگري، گردشگري می

فرهنگ، حفاظت از محیط زیست، صلح و امنیت، صیانت از 

 )34(اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه اهمیت داشته باشد 

گذاران خصوصی در توسعۀ که در این بین نقش سرمایه

گردشگري در یک منطقه بسیار مهم است و در واقع بخش 

خصوصی در بطن توسعۀ گردشگري قرار دارد، اما باید 

درنظر داشت که این بخش همواره باید مورد حمایت 

هاي الزم براي این بخش مقامات محلی قرار گیرد تا پشتوانه

رو نقش حیاتی دولتمردان در حمایت از اینتشکیل شود؛ از

گذاران مشتاق در طرح ایجاد قطب کارآفرینان و سرمایه

گردشگري ماجراجویانه بسیار حیاتی و مهم است و این 

هاي بانکی بخش باید با اقدامات عملیاتی مانند پرداخت وام
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ده مستقل راهگشا هاي وامبهره و همچنین ایجاد بنگاهکم

گذاران مشتاق کارآفرینان و سرمایه در حمایت از

گذاري در طرح ایجاد قطب گردشگري ماجراجویی سرمایه

 باشد. 

. ایجاد امکانات آموزشی در مناطق مستعد 11

منظور آشناسازي کوهستانی گردشگري ماجراجویانه به

گردشگران  مردم بومی با تأثیرات گردشگري ماجراجویانه:

مختلفی مانند تبادالت با ورود به یک منطقه، تبادالت 

محیطی با جامعه میزبان اقتصادي، فرهنگی و زیست

کنند و با توجه به نوع و سطح تبادالت گردشگر و جامعۀ می

پذیرند که گاه تأثیر میزبان، این دو از یکدیگر تأثیر می

 گردشگر بر جامعۀ میزبان مثبت و گاه نیز منفی است، به

مردم جامعۀ میزبان را  کردن امکاناتی که همین علت فراهم

اي با گردشگري و تأثیراتش آشنا سازد، از نیازهاي هر جامعه

خواهد به توسعۀ پایدار در گردشگري برسد. در است که می

نشین بودن اکثریت این زمینه باید با درنظر گرفتن روستایی

هاي اردبیل و همچنین کمبود جامعۀ مردم کوهستان

اجراکنندگان طرح ایجاد  امکانات آموزشی در روستاها،

هاي عملیاتی مانند قطب گردشگري ماجراجویانه از برنامه

ها و اجراي گیري از امکانات مدرسهاستفاده و بهره

هاي هاي توجیهی در مدارس، استفاده از فیلمکالس

هاي ذکرشده آموزشی به زبان محلی و همچنین دیگر برنامه

آموزش مردم در  هاي عملیاتی اقدام بهدر جدول برنامه

راستاي آشنایی آنها با گردشگري ماجراجویانه و تأثیرات آن 

در پژوهش  )18()1393کنند. خاکساري و همکار (

 کنند.راهبردي خویش به این مهم اشاره می

منظور جلوگیري . تدوین تدبیرها و مقررات الزم به12

محیطی و اجتماعی به مناطق هاي زیستاز آسیب

) در 33براساس تحقیقات ضرابی و همکار (موردنظر: 

شهر از توابع استان اردبیل، توسعۀ شهرستان مشکین

محیط این شهرستان مؤثر بوده گردشگري در تخریب زیست

) در تحقیقات خود 1389است. همچنین ضیایی و همکار (

کنند که سطح منفی تأثیرات اجتماعی در گیري مینتیجه

جوامع محلی ایران بیش از حد قابل قبول از دید جامعۀ 

پس باید درنظر داشت که گردشگري  )35(محلی است 

محیطی و تواند سبب ایجاد تأثیرات منفی زیستمی

اجتماعی بر جوامع میزبان گردشگري شود. همچنین باید 

ویانه با توجه به ویژگی درنظر داشت که گردشگري ماجراج

هاي خاص خودش مانند انجام آنها در طبیعت بِکر یا ویژگی

تواند تأثیرات منفی فرد گردشگران آن میرفتاري منحصربه

محیطی و اجتماعی مختلفی بر جامعۀ میزبان زیست

رو اگر گردشگري ماجراجویانۀ استان بگذارد؛ ازاین

و همچنین زیست ها براي حفاظت از محیط زیرساخت

پیشگیري و حفاظت از خطرهاي اجتماعی ناشی از 

تواند به گردشگري ماجراجویانه وجود نداشته باشد، می

جامعۀ میزبان و همچنین گردشگران صدمات بسیاري وارد 

سازد؛ پس شایسته است با اقدامات عملیاتی مانند ایجاد 

 هاي حفاظت از محیطهاي انتظامی و ایجاد پاسگاهپاسگاه

محیطی و اجتماعی جلوگیري هاي زیستست از آسیبزی

 شود.

منظور استفاده از هاي الزم به. تدوین برنامه13

هاي گردشگري روستایی و عشایر براي کمک به پتانسیل

امروزه در بسیاري از کشورهاي  گردشگري ماجراجویانه:

جهان، گردشگري روستایی تعداد زیادي گردشگر را جذب 

آید. حساب میترین اشکال گردشگري بهیکند و از مردممی

توجه به اینکه صنعت کشاورزي  گردشگري روستایی با

عنوان محور اصلی توسعۀ روستایی از اهمیت خود را به

هایی . با توجه به پتانسیل)2(دست داده، رو به توسعه است 

هاي استان دارد، گردشگري که روستاها و عشایر کوهستان

کنندة گردشگري ماجراجویانه تواند کمکروستایی می

تواند هم به باشد، در واقع تلفیق این دو نوع گردشگري می

گذاران گردشگري ماجراجویانه و همچنین نفع سرمایه
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مردمان روستاهاي آن مناطق باشد. گردشگرانی که قصد 

هاي ماجراجویی بردن از امکانات ورزش اولیۀ آنها براي بهره

هاي روستایی آن مناطق نیز توانند از جاذبهاست، می

 مند شوند.بهره
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Abstract 
The aim of this study was to develop strategies to create an adventure tourism hub in 
the mountains of Ardabil province using the SWOT technique. This study was applied 
in terms of objectives and descriptive in terms of data collection which was carried out 
with case studies and in the area of strategic studies. The statistical population 
consisted of high ranking experts and officials in tourism and sport management in 
Ardabil province (N=35). As the statistical population was limited, the census 
sampling method was used. 3 questionnaires including an open questionnaire, a closed 
questionnaire, and a prioritized closed questionnaire were used to collect data. The 
open questionnaire was used to collect internal factors (strengths and weaknesses) and 
external factors (opportunities and threats). After encoding the theories, the contents 
were transformed into a closed questionnaire in order to prioritize these factors. After 
Friedman statistical test and comparing the mean using the SPSS21 software, the 
researchers provided the research strategic committee with the third questionnaire (the 
prioritized questionnaire). The committee approved these factors; then this committee 
determined the importance coefficient and ranking and specified the mountain 
locations in the province in order to create an adventure tourism hub through verifying 
the vision, mission, core values and qualitative goals. Finally, 13 strategies were 
extracted with regard to the analysis of the strategic matrix of internal and external 
factors, which were turned into practical plans. 
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