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 چکیده
شوند، بسیار مستانی نامیده میکه به اصطالح مقاصد گردشگری زخصوص در مقاصد سردسیر بهگردشگری، فصلی بودن 

قاصد مۀ نظری و ارائۀ الگوی جامع در خصوص پدیدۀ فصلی بودن مشهود است. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک ساز
ژوهش و نبود با توجه به جدید بودن حوزۀ پ است و پژوهش حاضر کـاربردی گردشگری ورزشی استان اردبیل است.

با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش سیستماتیک گراندد رزشی، وای جامع دربارۀ فصلی بودن مقاصد گردشگری مطالعه
یراث فرهنگی مجامعۀ آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران ادارۀ کل  ئوری انجام گرفت.ت

های گردشگری در و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس
 آوریجمع برای استفاده شد.گیری نظری نمونهاز ترکیب چند روش  های تحقیقاستان اردبیل بودند. برای انتخاب نمونه

وتحلیل ری رسـید. تجزیهمصاحبه، کدها به حد اشـباع نـظ 21شد. پس از انجام  استفادههای کیفی مصاحبه از اطالعات
پس از  صورت گرفت. Nvivo 12 Plusافزار محیط نرم مند و با استفاده از روش تحلیل تم درصورت نظامها بهداده

بندی شدند. نتایج اصلی دستهطبقۀ  6اهمیت در کـد شناسـایی شـد که با توجه به  75ها در نهایـت وتحلیل دادهتجزیه
توانند سرعت دهد و با اجرای آنها میریزان استان قرار میهای مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و برنامهپژوهش راهکار

 صد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.توسعۀ اقتصادی مقا
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 قدمهم

طور گسترده مورد توجه قرار گرفته عنوان ابزاری برای رشد پایدار اقتصادی بهامروزه گردشگری ورزشی به

 مندان بسیار و بازتاب فراوان اقتصادی در جهت باال بردن مشاغل محلی و افزایش رفاهدلیل عالقهاست و به

ای در نقاط مختلف های توسعۀ منطقهمثابۀ راهبرد رشد و توسعۀ اقتصادی در دستور کار برنامهاقتصادی به

های اقتصادی با محدودیت خصوص در مناطقی که امکان توسعۀ دیگر بخش. به(1)جهان قرار گرفته است 

مدت بودن دورۀ آن در بعضی مناطق جهان بیش روست، حتی با پذیرش واقعیت فصلی و کوتاهاساسی روبه

 .(2)شود تأمین می از نیمی از درآمد سالیانۀ جوامع محلی از این طریق

 فراهم شگرانگرد برای را کاملی تجربۀ که اندگردشگری خدمات و کاالها از گردشگری ترکیبی مقاصد

 که دارد اشاره مکانی بهمقاصد گردشگری . (3)شوند می استفاده مقاصد تجاری نام تحت و کنندمی

 بازدید وردم جغرافیایی واحد این .کنند سپری آن در خانه از در خارج را خود زمان دارند تمایل گردشگران

 جزیره یا منطقه کی شهر، یا روستا یک مستقل مانند تفرجگاه ساحلی یا پیست اسکی، مرکز تواند یکمی

 ها،روساخت و هازیرساخت دسترسی، اقامت، چون هاییمؤلفه دارای گردشگری مقصد .(4)باشد  یا کشور

 متنوع، و متعدد هایمؤلفه بودن دارا دلیلبه مقصد .(5) است مختلف تسهیالت و گردشگری هایجاذبه

 گردشگران، مندیرضایت افزایش و خود اهداف به دستیابی جهت در یکپارچه و هماهنگ عملکرد برای

سیستم مدیریت مقاصد برای  رونیازا .(6)دارد  نیاز خود بازدهی افزایش برای مؤثر و کارامد سیستمی به

 سیستم در اساسی ایمؤلفه عنوانبه مقصد دار است.موفقیت مقصد خود کار پیچیده و سختی را عهده

 ترینمهم از. است گرفته قرار نظرانصاحب و نویسندگان موشکافانۀ توجه مورد بارها گردشگری، صنعت

عنوان پدیدۀ است که به سال طول در گردشگری تقاضای نوسان دنیا، گردشگری مقاصد بیشتر هایچالش

  .(5)شود می یاد آن از بودن فصلی

 هایجنبه تمام بر که است عاملی ،(7) های اساسی و ذاتی صنعت گردشگریویژگی از فصلی بودن یکی

 عدم به بودن فصلی (،2014) 1تعریف باتلر . طبق(8)گذارد تأثیر می نوازیگردشگری و مهمان صنعت

 کردتعداد و هزینهمختلف مانند ابعاد  قالب در تواندمی که شودمی اطالق گردشگری پدیدۀ در موقت توازن

 سویی از .(9) گیرد ها قرارجاذبه ورودی و استخدام افراد ونقل،حمل ترافیک و مشکالت کنندگان،بازدید

 بیانی به. است داده قرار سرزنش و انتقاد مورد همیشه را گردشگری که است مسائلی از ویژگی همین

                                                           
1. Butler 
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 گردشگری صنعت سیستم در سازمشکل مسائل از تقاضا بودن فصلی و گردشگری مقاصد کنترل عدم دیگر

سازد و طور کلی بازدهی اقتصادی گردشگری را با مشکل مواجه میبودن به فصلی. (10) رودمی شماربه

 همچنینفصلی بودن  .(9)کند دست آورند، محدود میمزایایی را که مقاصد ممکن است در یک سال به

 1نیمه بیکاری فصلی، گستردۀ اشتغال به و گذاردمی تأثیر صنعت گردشگری اشتغال بر چشمگیری طوربه

 شودمی ایچرخه کار محیط ایجاد امر سبب انسانی این منابع مدیران شود. برایمی منجر کامل 2بیکاری و

. یکی (11)دارد  کارکنان نگهداری و حفظ و آموزش انتخاب، استخدام، برای ایالعادهفوق منابع نیازمند که

 نتیجه، گذاری ساالنه است. درمشکالت اقتصادی فصلی بودن، بازده پایین سرمایه تریندیگر از بزرگ

 دورۀ به مربوط محیطیزیست تأثیرات .گذاران دشوار استجذب سرمایه سرمایه، در پایین بازده دلیلبه

 آلودگی وحش، حیات آسیب به تأثیراتی مانند .است یک مقصد در گردشگران ازدحام از ناشی نیز اغلب اوج

سبب بازدیدهای گسترده و ازدحام جمعیت در زمان که به زباله مشکالت فاضالب و دفع مشکالت هوا،

هایی را به جامعه اجتماعی فصلی بودن نیز هزینه . تأثیرات(12)افتد پیک گردشگر در مقاصد اتفاق می

استفاده از امکاناتی چون منابع آب، مدیریت زباله و مدیریت  نسبت به بومی را ۀکند؛ جامعتحمیل می

 گردشگران گردشگری، نارضایتی گردشگران در فصل اوج سازد و ازدحام ناشی از حضورگران میترافیک ن

  .(5) دارد در پیمحلی را  ۀو جامع

 پایدار و کاهش کیفیت درآمد و سودآوری، تأثیر مخرب برای گردشگری ، کاهشبر موارد مذکورعالوه

تأثیر بر امنیت شغلی فعاالن حوزۀ  محیط،آلودگی و شلوغی اجتماعی،  رفاه کاهش ،(13) خدمات

فیزیکی و  ، تحت تأثیر قرار دادن تسهیالت(16) اوج فصل در هتل هایاتاق کمبود، (19، 20)گردشگری 

، آسیب به پوشش گیاهی و (12)جرم و جنایت  شلوغ و افزایش هایخیابان ترافیک وها مانند زیرساخت

قیمت ، افزایش (18)کاال  قیمت باال رفتن، (17)ن آب و مدیریت پسماند اختالل در حیات وحش، تأمی

ی، دزدی و اعمال راهزنهای اجتماعی )، افزایش ناهنجاری(19)خدمات در فصول پیک گردشگر 

اند که در تحقیقات مختلف فصلی بودن از جمله تأثیرات منفی، (20)فزایش تصادف رانندگی تروریستی(، ا

 بودن فصلی موضوع به مثبت جنبۀ از و متفاوت یاگونهبه نویسندگان به آنها اشاره شده است. اما برخی

 پایان داند. وینمی دهزیان مقاصد برای لزوماً را بودن ( فصلی1985) 3زمینه، مورفی این اند. درنگریسته

                                                           
1. Underemployment 

2. unemployment 

3. Morphy 
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 رونقکم دارد دورانکند و اذعان میمی تشبیه تونل انتهای در چراغی به را مقاصد بعضی در پررونق دورۀ

 در گردشگر زیاد تعداد از ناشی را، که بر خود هوارد فشار کنند تامی پیدا فرصتی مقاصد که است زمانی

( نیز در این زمینه 2001. باتلر )(13)کنند  پیدا احیا استراحت و فرصت و کرده تعدیل ،است پررونق دوران

توانند به زندگی عادی خود کند که فصول غیرپیک تنها زمانی هستند که ساکنان محلی میمیبیان 

در  .(21)مکانات محلی استفاده کنند های اجتماعی و فرهنگی شرکت کرده و از ابازگردند و در فعالیت

توانند حلی در فصول غیرپیک می( نیز معتقدند جوامع م2019و همکاران ) 1این زمینه مارتین

 .(22)ی خود را تعمیر، بهسازی یا توسعه دهند هارساختیز

 هب وابسته مقاصد خصوصبه گردشگری، مقاصد اریسیاستگذ در همیشگی ایمسئله بودن فصلی

 .(15)د دارن آن تأثیرات کاهش و غلبه بر سعی های مختلفبخش همواره که است سرد اقلیم دارای محیط

 خود معیتج تثبیت برای ویژه، اقلیمی شرایط و توپوگرافی خاص هایویژگی دلیلبه کوهستانی مناطق

طی . (23)دارند  نیاز خود خاص اقلیمی و ژئومورفولوژیکی شرایط با مرتبط هایفعالیت ایجاد و تقویت به

هایی یتشامل فعال اغلببسیار یافته که  ۀسال گذشته، تفریحات بیرونی در مناطق کوهستانی توسع 50

اطق از ... است. این من های هوایی، کوهنوردی، اسکی وهای ماجراجویانه چون ورزشمبتنی بر مهارت

های زیرا فرصت ،اندهای گردشگری ارتباط نزدیکی پیدا کردههایی هستند که با فعالیتترین عرصهمهم

. (2)دهند می قرار مندانعالقه اختیار در گردشگری و تفریح ایبر فضاها دیگر به نسبت تری رامتنوع

 نتیجۀ اغلب ا،تقاض افزایش برعالوه دنیا، کوهستانی مناطق در زمستانی گردشگری هایفعالیت توسعۀ

 آن با اورزیکش بخش که است هاییمحدودیت و اشتغال و درآمدزایی در سنتی هایفعالیت ییکارانا

 . (24)روست روبه

 یوهواآب دلیلبه که است ایران در و گردشگری ورزشی گردشگری مقاصد جمله از اردبیل استان

و  غنی پتانسیل از برخورداری با وجود اما است. گردشگر زیادی تعداد پذیرای تابستان، فصل مساعد در

 نتوانسته دارد و هنوز قرار بودن فصلی پدیدۀ تأثیر تحت شدتبه استان این در طبیعی، گردشگری مواهب

استان اردبیل و در برخی شهرهای آن مانند  در آورد. دستبه موفقیت آنچنانی جذب گردشگران است در

 سرد فصول در و دارد وجود گردشگری تقاضای مازاد های بهار و تابستانفصل در شهرنیمشکسرعین و 

 ازدحام مقاصد بیشتر در .برندیم سربه فصلی رکود در و اندتقاضا مواجه کمبود با مقاصد گردشگر استان

                                                           
1. Martín  
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 میزبان جامعۀ و هاجاذبه به جدی هایآسیب آمدن وارد سبب پررونق فصل گردشگران در حد از بیش

 مناطق داشتن و کوهستانی موقعیت دلیلبه اردبیل استانشود و نارضایتی گردشگران را در پی دارد. می

 معرفی کشور زمستانی گردشگری مقصد عنوانبه تواند خود رامی زمستانی هایجاذبه و ریگبرف مساعد

به سودآوری و توسعۀ اقتصادی دست پیدا  گردشگری بودن فصلی از ناشی منفی تأثیرات تعدیل باکرده و 

ها و اجرای برنامه و ارائه گردشگری زمستانی وهای طبیعی ها و زیرساختبا وجود پتانسیلاما  کند.

 عنوانبه است نتوانسته تاکنون گردشگری متولیان توسط بودن فصلی تعدیل برای مختلف رویکردهای

 اساسی در این زمینه هایچالش باشود و هنوز هم  زمستانی قلمداد گردشگران هدف هایاز استان یکی

 روست.روبه

اهمیت این  است. اما با وجود صنعت گردشگری هایترین ویژگیبارزترین و برجسته از فصلی بودن

خصوص در تحقیقات داخلی کامالً مشهود نظری دربارۀ این پدیده، به ضعف عمومی در دانش موضوع،

 درک سبببه رونیازااند. ی در داخل کشور به این موضوع پرداختهشمارانگشتکه تحقیقات طوریاست، به

 .ی انجام نداده استمؤثراقدامات  گردشگری فصلی بودن تعدیل و مبارزه برای مقاصد مدیریت ناکافی،

پژوهش حاضر سعی شد ابتدا الگوی تقاضای فصلی توضیح داده رو برای درک بهتر این پدیده در ازاین

بر فصلی بودن و راهکارهای بالقوه برای مقابله و تعدیل آن در  مؤثر هایشود و در نهایت به تبیین شاخص

 جامعۀ مورد مطالعه پرداخته شود. 

 

 شناسیروش

 مشکالت خاص جامعه است، بنابراینرفع نیازها و حل به اینکه هدف از این پژوهش و نتایج آن  با توجه

 همچنین با توجه به اینکه این .دارد قـرار هـای کـاربردیپـژوهش ۀپژوهشی در زمر گیریاز لحاظ جهت

فصلی بودن مقاصد  از کلی نمایی که جامع ایمطالعه این از پیش و بوده جدید ایحوزه در پژوهش

 کیفی در پی رویکردی با پژوهش این ،رونی. ازااست نگرفته صورت برگیرد، در گردشگری ورزشی را

 برای متعددی الگوهای .است بنیادداده مندنظام روش بر مبتنی تحقیق این .است مسئله به پاسخگویی

 یکدیگر با ظریف هایبا وجود تفاوت الگوها این همۀ اما است، شده ارائه بنیادداده روش با پژوهش انجام

 استفاده ها،داده همزمان تحلیل و گردآوری: از اندعبارت هاجنبه این که دارند اشتراک اساسی هایجنبه در

 کدگذاری فرایند از استفاده ها،داده تحلیل و گردآوری در نظری حساسیت نظری، گیرینمونه روش از

 تحلیل و گردآوری فرایند کل در هابرداشت و مشاهدات پیوستۀ تطبیق منعطف، حال عین در و منظم
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 تحقیق، اهداف به موضوع و توجه . با(25)شده استخراج عناصر بین سازگار و منطقی روابط ترسیم و هاداده

 مستقل روش خود اینکه ضمن تم یا مضمون . روش تحلیلاست مضمون تحلیل روش وتحلیل،تجزیه روش

 دنبالبه اول درجۀ در تحلیل نوع این. رود کاربه نیز دیگر تحلیلی هایروش در تواندمی است، تحلیلی

 گیرد. صورت آن از موضوعی یا تمی حمایت باید آید، دستبه هاداده از الگویی کهزمانی است، الگویابی

 نظریۀ مضمون مشابه تحلیلدر  هاداده . کدگذاری(25)گیرند می سرچشمه هاداده از هاتم عبارتیبه

 نظریه به رسیدن منظوربه تحلیل که مستلزم بنیادداده نظریۀ اصول به مضمون تحلیل اما .است بنیادداده

 نخواهد پژوهشگر کهیدرصورت مضمون، تحلیل در (2006کالرک ) و براون عقیدۀ به نیست. پایبند است،

 .(26)باشد  پایبند بنیادداده نظریۀ اصول به ندارد نیازی برسد، کامل نظریۀ به

تواند چه کسی می. 1کردند: رسی و تعریف جامعۀ پژوهش، محققان دو راهبرد کلی را دنبال میدر بر

های متفاوتی وجود . آیا زیرگروه2 ما قرار دهد؟ اطالعات وسیع و مناسبی در مورد عنوان مطالعه در اختیار

با در نظر گرفتن این سؤاالت، موضوع پژوهش ارائه دهند؟ ۀ دربار اندازهای متفاوتیبتوانند چشمدارند که 

دنبال اشخاصی بود که در عین حال که اطالعات زیادی دربارۀ موضوع پژوهش در این مطالعه محقق به

های آن داشته انهای و پتانسیل استان و جو حاکم در ادارات و سازمداشته باشند، شناختی نیز از ویژگی

ورزشی،  مدیریت متخصصان این تحقیق شامل آماری باشند. بنابراین با در نظر گرفتن موارد مذکور، جامعۀ

میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران ادارۀ کل ورزش و جوانان،  و اقتصاد، مدیران ادارۀ کل گردشگری

های گردشگری در استان اردبیل آژانسمدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران 

اساسی  ۀعقیداستفاده شد. با توجه به اینکه  1گیری نظریگیری از چند روش نمونهبرای نمونه بودند.

بنابراین با توجه به  پژوهشی مرتبط با آنها هستند. یهااهداف و سؤال ،گیریپشت سر راهبردهای نمونه

گیری مانند گیری از ترکیب چند نوع نمونهاهداف و سؤاالت پژوهش و با در نظر گرفتن راهبردهای نمونه

و نظری بهره گرفته شد. با در نظر  5گیری مالکی، نمونه4موارد بحرانی، 3، افراد سیاسی مهم2برفیگلوله

شوندگان یک کد ار گرفتند و به هریک از مصاحبهنفر مورد مصاحبه قر 21داشتن معیار اشباع نظری، 

 دهد.کنندگان را نشان میجزئیات نمونۀ آماری مشارکت 1اختصاص داده شد. جدول 

                                                           
1. Theoretical Sampling 

2. snowball or chain sampling 

3. Politically important cases sampling 

4. Critical case sampling 

5. Criterion sampling 
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 کنندگان در مصاحبه. جزئیات مشارکت1جدول 

 رديف
کد 

 مصاحبه
 تحصیالت جنسیت

مدت زمان  فعالیت حوزة
 دانشگاهی اجرايی مصاحبه

1 U01  مدیریت ورزشیدکتری  مرد   01:28:03 
2 U02 دکتری مدیریت ورزشی مرد   00:24:38 
3 U03  دکتری اقتصاد مرد   00:50:45 
4 U04  دکتری گردشگری مرد   00:36:14 

5 U05 مرد 
کارشناسی ارشد 

   گردشگری
01:14:11 

6 U06 مرد 
دانشجوی دکتری مدیریت 

 ورزشی
  

01:26:40 

7 U7 مدیریت ورزشیدکتری  زن   00:41:53 
8 U08 کارشناسی ارشد مدیریت مرد   00:57:41 
9 U09  دکتری مدیریت ورزشی مرد   00:33:48 
10 U10  دکتری اقتصاد مرد   00:30:44 
11 U11  دکتری گردشگری مرد   00:46:53 
12 U12  دکتری مدیریت مرد   00:20:44 
13 U13 ورزشیدکتری مدیریت  مرد   01:25:32 
14 U14 دکتری اقتصاد مرد   00:25:41 
15 U15 دکتری مدیریت ورزشی مرد   01:08:07 
16 U16  دکتری گردشگری مرد   00:42:01 

17 U17  زن 
کارشناسی ارشد مدیریت 

   ورزشی
00:20:50 

18 U18  دکتری مدیریت ورزشی مرد   01:22:49 
19 U19  گردشگریدکتری  مرد   00:32:03 
20 U20 دکتری اقتصاد مرد   00:56:32 

21 U21 مرد 
دانشجوی دکتری مدیریت 

   ورزشی
01:06:10 

 یی در زمینۀ موضوع به پژوهشگران ارائه دادند.هاادداشتبر مصاحبه، یعالوه هاشوندهمصاحبه* برخی 

 اجازۀ ضبط کامل مصاحبه را ندادند. هاشوندهمصاحبه** برخی 

، پیامدها و نقش و بینامی توافق آگاهانه، رازداری در پژوهش کیفی مانندمنشورهای اخالقی *** برای این پژوهش، پروتکل و 

 و سعی شده تا حد امکان رعایت شود.طرح پژوهش مطرح در پژوهشگر 

 

 روش در شد. استفاده میدانی ای وکتابخانه روش دو از اطالعات آوریجمع برای پژوهش در این

 و هاسایت مقاالت، و هاکتاب از گذشته تحقیقات پیشینۀ و نظری ادبیات بررسی منظوربه ایکتابخانه

 هایپرسش به پاسخگویی برای محقق نیز میدانی روش در. شد استفاده اینترنتی اطالعاتی هایپورتال

 کرده آوریجمع را نیاز مورد اطالعات مصاحبه از استفاده با و مراجعه تحقیق هاینمونه به مستقیماً خود

ها از شد. در مصاحبه استفاده ساختار بدون و باز مصاحبۀ ابزار از اطالعات گردآوری برای همچنین .است
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ترین علل و راهکارهای خروج از مهمصورت کلی دربارۀ موضوع تحقیق و نظران خواسته شد بهصاحب

 افراد کار دفتر در هامصاحبه بیشتر. نظرهاشان را ارائه کنندفصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان 

 حاوی اطالعات و که ایمیل ارسال با تماس تلفنی یا مصاحبه هر اجرای از پیش محقق. شد داده ترتیب

به  دستیابیبرای . آوردمی فراهمشوندگان مصاحبه برای ی راآگاهشیپ بود، موضوع از مختصری شرح

، 3نتعی، 2همسانی، 1مقبولیتروایی کیفی مانند  دییتأهای بر استفاده از روشروایی و پایایی تحقیق عالوه

 شوندگان قرار گرفت و توسط آنها تأیید شد. های حاصل در اختیار سه تن از مصاحبهپذیری و... یافتهانتقال

 

 های تحقیقو یافتهنتایج 

 ۀداده یا مقول گونهچیکه دیگر هیافت ها تا زمانی ادامه وتحلیل همزمان دادهفرایند گردآوری و تجزیه

 شوندگان اجـازهها، در مواردی که مصاحبههـا، برخی مصاحبهداده منظور ثـبتبه جدیدی پیدا نشد.

در برخی موارد نیز شد.  ادداشتیپژوهشگر توسط  و برخی دیگرشکل صوتی ضـبط شـد  ، بـهدادنـد

هر  انجامو در اختیار محقق قرار دادند. پس از  ندکرد ادداشتیمتخصصان مطالب مربوط به تحقیق را 

ـد و ش  Nvivo 12 Plus افزارنرم وارد Excelمرتب شده، در قالب فایل  شدهیهای گردآورمصاحبه، داده

و در صورت  گرفت انجام این کار هاکدام از مصاحبه هر در خصوصبـرای انجـام تحلیل کدگذاری شد. 

کدهای قبلی استفاده شد. پس از  قبلی، از همان هایهایی با مضامین مشابه در متن مصاحبهوجود بخش

توقف شـد. در مـتن برآمـده ها مها و کدها به حد اشباع نظری رسـید و مصاحبهمصاحبه، داده 21انجام 

. فرایند شناسایی (4 مجموع تعداد مراجع) کدگذاری صورت گرفت 395تعداد  ه،گرفتانجام هایمصاحبهاز 

 ت موضـوع، مفـاهیم اولیـه و کلـیابـه این معنا که ابتدا با بررسی ادبی ؛صورت رفت و برگشتی بودکدها به

الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استخراج شد. سپس بـا انـجام مصـاحبه و  در خصوص

شده های مطرحتر، مجدداً به ادبیات مـراجعه شـد تا معادل بحثمطـرح شـدن مفـاهیم جدیـد و جزئی

صـاحبه وبرگشت از ادبیـات بـه موجو شود. با ایـن فراینـد رفت، در ادبـیـات نیـز جستهـادر مـصاحبه

هـا مصـاحبه د. گفتنـی اسـت کــه در مــتنشکـد شناسـایی  75نهایـت  و از مصـاحبه بـه ادبیـات، در

افزار در قالـب مراجـع نشـان دارای چندین فـراوانی بـودند کـه در نرم شدهییبرخـی کـدهـای شناسا

                                                           
1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 

4. References 
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شده به های فرعی و میزان ارجاع دادهمایههای اصلی، درونمایهتفصیل تعداد منبع، درونبه اند.داده شده

 ارائه شده است. 2مایه در جدول هریک از درون

 

 هاحاصل از مصاحبه آمدهدستبه. تعداد کدها و ارجاعات 2جدول 

 

دهد. در این بین از هر کدام از آنها را نشان می آمدهدستبهمنبع کدها و تعداد کدهای  2جدول 

کد بیشتر از بقیه به عوامل فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی  27و  29ترتیب با به U14وU13 منابع 

 اند.استان اشاره کرده

 

  

 (referenceتعداد ارجاع ) (Codeتعداد کدها) (sourceمنبع) رديف

1 U01 22 32 

2 U02 3 3 

3 U03 7 8 

4 U04 13 18 

5 U05 24 40 

6 U06 14 14 

7 U07 14 21 

8 U08 12 15 

9 U09 24 29 

10 U10 3 6 

11 U11 4 9 

12 U12 17 20 

13 U13 29 47 

14 U14 27 35 

15 U15 16 20 

16 U16 17 21 

17 U17 11 14 

18 U18 5 7 

19 U19 4 4 

20 U20 10 14 

21 U21 15 18 
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 هااي از کدگذاري. نمونه3جدول 
 کد متن مصاحبه

 2 هفته آخر تعطیالت پیشرفته کشورهای در است نشده معنا ما برای یدرستبه تعطیالت
 به و روز کی ایران در ولی. کندمی نگاه تعطیالت عنوانبه را هفته آخر هر کس و است روز

 .شودیم گرفته افراد از علناً سفر برای ریزیبرنامه امکان آن خاطر
 تعطیالت افزایش
  و هفته آخر

 تعطیالت
 زمستانی

 گردشگر استان در پذیرش ظرفیت از بیش ادارات سبب تعطیلیبه تابستان و عید تعطیالت در
 در رسمی تعطیالت استان زمستانی ورزشی هایجشنواره برگزاری زمان در ولی. دارد وجود
 تعطیالت وجود. شودنمی چندانی استقبال رویداد این از هم همین دلیل به. ندارد وجود کشور

 دهد. توسعه را استان ورزشی گردشگری مقاصد تواندمی کشورها بیشتر مثل زمستانی
 برگزار رویدادی بخواهیم اگر زمستان فصل در خصوصبه باشد زیاد باید تعطیالت میزان
  باشیم داشته زمینه این در تعطیلی باید کنیم
 زمستانی هایورزش و اسکی هایپیست بودن فصلی از گردشگری کردن خارج عوامل از یکی

 ورزشی گردشگری خروج جدید به هایاحداث پیست و موجود اسکی یهاستیپ توسعۀاست. 
 .کرد خواهد کمک بودن فصلی از استان

های توسعۀ پیست
موجود و احداث 

 های جدیدپیست
 گردنۀ صائین، گردنۀ حیران، گردنۀ. دارند گردنه استان به مواصالتی هایراه همۀ تقریباً
 و سخت خیلی برف بارش با زمستان فصل در هاگردنه این از عبور که اسالم گردنۀ و سرچم

های ارتباطیراه است. خطرناک  
 هایجاده مواقع بیشتر گردد کهبرمی موجود هایزیرساخت به فصلی بودن دالیل از یکی

 .نیستند تردد مناسب سرد هایفصل در ارتباطی

 

 ي اصلی و منبع آنهاهاهيمادرون. 4جدول 

له
قو

 م

 مايۀ اصلی(مفهوم)درون

 مايۀ اصلیدرون منبع کد

(Nodes) 
 رفرنس فراوانی

ي
گر

دش
گر

ن 
ود

ی ب
صل

ي ف
گو

 ال
عوامل 

 زیرساختی

5 5 U01,U02,U08,U09,U12 

عوامل نهادی و 

 سیاستگذاری

4 5 U07,U12,U13,U14 

عوامل مدیریتی 

 و سازمانی

4 5 U01,U07,U12,U20 

عوامل بازاریابی 

 و تبلیغات

5 6 U05,U06,U08,U13,U15 

عوامل فرهنگی و 

 اجتماعی

8 8 U05,U06,U10,U12,U13,U15,U16,U20 

موانع و 

های فصلی چالش

 بودن

6 7 U01,U07,U09,U12,U13,U16 
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سبب اهمیت و فراوانی این طبقات مشتمل ی اصلی بههاهیمادرونی بندمیتقسو  4با توجه به جدول 

مورد عوامل و راهکارهای خروج از پدیدۀ فصلی و یک  5یا تم اصلی بود که از این تعداد هم طبقه  6بر 

 های مربوط به خروج از فصلی بودن اشاره دارد. صورت کلی به علل و چالشعامل نیز به

 کدهای همراهبه مفاهیم از شدهاستخراج هایطبقه و هامصاحبه از استخراجی اولیۀ کدهای جدول

های و مضمون فرعی یهامضمون Plus  Nvivo 12افزار در نرم .است شده داده نشان 5جدول  در آنها ثانویۀ

 شوند. میاصلی داده 

 

 ي مقاصد گردشگري ورزشیامنطقهبر توسعۀ اقتصاد  مؤثر. عامل 5جدول 

تعداد 

 رفرنس

 فراوانی

 کد
 کدهاي نهايی

طبقۀ 

 اصلی

 ماجراجویانه و زمستانی یهاورزش سایت احداث 5 7

ل
وام

ع
يز 

خت
سا

ر
ی

 

 زمستانی مقاصد در مناسب هایپناهگاه و اقامتی مراکز احداث 3 4

 عمومی ونقلحمل وسایل اختصاص 2 2

 متفاوت یهانهیگز وها جاذبه افزایش 7 18

 موجود اسکی یهاستیپ توسعۀ و جدید اسکی یهاستیپ ایجاد 11 23

 اسکی یهاستیپ و رهایمس یسازمنیا 6 9

 زمستانی گردشگری فضاهای داخل تهویۀ و گرمایش چون عواملی تقویت و بهبود 1 1

 مانند مدرن انتقال وسایل با زمستانی گردشگری مقاصد یسازآماده و تجهیز 3 3

 یاسکتله و سیژ تله کابین،تله

 برف بارش زمانداشتن آنها در نگه باز و زمستانی مقاصد به ارتباطی یهاراه توسعۀ 8 10

 ی،سوارسورتمه مانند زمستانی ورزشی یهارشته انواع یاندازراه و یهارساختیز توسعۀ 5 7

 ...و اسکیجت

 هوایی سیستم و فرودگاه سیستم توسعۀ 5 7

 رونق کم فصول درها اقامتگاه وها کمپ بهداشتی وضعیت به نظارت و رسیدگی 6 7

 شهرها به آسان دسترسی با اسکی مقاصد برای نقاط بهترین یابیمکان 4 5

 شبانه فعالیت برای اسکی یهاستیپ مناسب نورپردازی 1 2

 مقاصدۀ مناسب برای توسع ۀاختصاص بودج 2 2

ل
وام

ع
 

ي
اد

نه
 و 

یس
ت

اس
ذار

گ
ي

 

 افزایش تعطیالت آخر هفته و تعطیالت زمستانی 4 5

 گردشگری زمستانی گذارانهیمالیاتی برای سرما یهاو مشوق تصویب قوانین حمایتی 1 1

 مقصد یهادر پیش برد برنامه خصوصی و دولتیهای همکاری و هماهنگی سازمان 3 3

 ورزشی زمستانی یهاآموزش رایگان رشته 4 4

ل
وام

ع
 

ی
يت

ير
مد

 و 

ی
مان

از
س

 

 غیرپیک گردشگریها ورزشی و آموزشی در فصول برگزاری سمینارها و کنگره 2 2

 غیر پیک گردشگری ورزشی یهابرگزاری مسابقات و رویدادها در فصل 3 3

های زمستانی براساس تقویم ها و مسابقات ورزشساله جشنوارهبرگزاری همه 6 10

 خاص یبندرسمی فدراسیون و زمان
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 زمانی رویداد یزیرمناسب، منظم و منسجم و دقت در برنامه یزیربرنامه 6 7

 از تجارب کشورهای پیشرو و موفق یریگبهره 7 18

 استانی یهاگیزمستانی و برگزاری ل یهاورزش یهاباشگاه سیتأس 4 5

 لوازم ورزشی و تجهیزات زمستانی در مقاصد یهافروشگاه سیتأس 2 2

 در نقاط مختلف استان یهاتیتوزیع فعال 1 1

 شعارهای مثل زمستان بیدار و زیست شبانهها و برنامهۀتوسع 3 3

حوزه  گذارانهیپایین برای سرما ۀو اختصاص وام با بهر گذارانهیجذب سرما 3 4

 گردشگری زمستانی

 در کنار فعالیت اصلی یاهیحاش یهافراهم کردن امکان تفریحات و برنامه 5 7

اندازی تورهای اسکی و راه گرفتن میزبانی و برگزاری اردوهای ورزشی کوهنوردی و 2 2

 گردشگری زمستانی

 یدرمانزمستانی و آب یهاجذاب و تلفیقی از ورزش یهابسته ۀارائ 8 10

ل
وام

ع
 

ی
ياب

زار
با

 و 
ت

غا
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تب
 

 شده در فصول غیراوج سفرهای سفر زیر قیمت تمامبسته ۀارائ 3 3

ویژه و کاهش هزینه خدمات و محصوالت مانند کاهش قیمت بلیت  فتخفی ۀارائ 4 5

 ها در فصل غیرپیک هواپیما و هتل

 هاتصویر مثبت از مقاصد گردشگری استان در رسانهۀ ارائ 3 3

ها و سایر ها، رستورانگردشگری، اقامتگاه یهاتیدر سا بخشتیخدمات رضا ۀارائ 3 3

 تسهیالت گردشگری

 خدمات متفاوت در فصول کم رونق ۀارائ 5 8

ها های اجتماعی برای معرفی فعالیتهای نوین و شبکهاستفاده از اینترنت و رسانه 4 6

 و خدمات گردشگری زمستانی

 های بازاریابی در مقصد در دوران کم رونقاهدای هدایا و مشوق 1 1

 گردشگری زمستانی برگزاری تورهای همگانی و رایگان برای شناساندن مقاصد 2 2

 نوین بازاریابی یتبلیغات گسترده و استفاده از متدها 3 3

 گردشگری زمستانی یهابسته ۀها به ارائتشویق آژانس 3 3

 تعریف برند گردشگری زمستانی استان 4 5

 زمستانی یهاکنندگان ورزشبزرگ برای گردشگران و شرکت ۀتعیین جایز 3 3

 و محصوالت در مقاصد گردشگری ورزشی هاتیتنوع فعال 8 14

های ورزشی زمستانی برای حضور معروف و قهرمانان رشته یهاتیدعوت از شخص 1 1

 در مقاصد گردشگری ورزشی

جامع برای معرفی مقاصد و  یهاتیسااطالعاتی و وب یهاگاهیاندازی پاراه 6 9

 زمستانی یهاتیفعال

 مراکز تفریحی و ورزشی در قبال ماندگاری زیادها و هتلۀ کاهش هزین 2 3

محلی و صنایع دستی در کنار  یهایقیغذایی موس یهابرگزاری جشنواره 5 6

 ها و رویدادهای ورزشیجشنواره

 و 
ی

نگ
ره

ل ف
وام

ع

ی
اع

تم
اج

 

 شاد و مهیج در کنار رویداد یهاو اجرای برنامه یزیربرنامه 1 1 

زمستانی و مطالبه عمومی مردم از مسئوالن برای  یهاکمپین ورزش یاندازراه 3 3

 مقاصد و برگزاری رویدادهاۀ توسع
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 و تغییر ذهنیت مردم و آحاد جامعه نسبت به گردشگری ورزشی یسازفرهنگ 5 9

 ی و برخورد مناسب با گردشگراننوازمهمان 4 6

 نامناسب در فصول سرد یوهواآب 3 3

نع
وا

م
 و 

ش
چال

ها
 ي

ی
صل

ف
 

ن
ود

ب
 

 ربطیذ یهاتخصصی در سازمان یهادر سمت رمتخصصیمدیران غ یریکارگبه 1 3

 و مقاصد گردشگری

 توجهی به بهبود کیفیت مقاصد زمستانیبی 1 1

 ها با بارش کم برفتعطیل کردن مدارس و دانشگاه 1 1

 ربطیذ یهاعمل کردن سازمان یارهیجز 3 3

 در نوع پوشش گردشگران یریگسخت 2 3

 و تبلیغات  یابیضعف در بازار 1 1

 عدم دسترسی به اینترنت و شبکه در بیشتر مقاصد گردشگری ورزشی 2 2

 نوسانات فصلی و کاهش گردشگر سبببه یگذارهیعدم سرما 4 5

عدم نظارت و رسیدگی به وضعیت مراکز خدماتی و اقامتی در فصول غیر پیک  1 1

 گردشگر

 فصلی بودن سببهکیفیت پایین آموزش ب 1 1

 گردشگری ورزشی یهاتیشرکت در برخی فعال ۀگران بودن هزین 1 1

 ر تفریحات زمستانیبیشتلوکس و گران بودن  1 3

 نابسامانی تعطیالت رسمی کشور 2 2

 ر مقاصد گردشگری ورزشی استانبیشتناشناخته بودن  3 3

 کم رونق یهاراهبرد مشخص برای جذب گردشگری در فصلنبود برنامه و  4 7

 جانبی در مقاصد گردشگری  یهانبود تفریحات و برنامه 1 2

 اسکی برای فعالیت شبانه یهاستینبود روشنایی در پ 1 1

 غیر پیک گردشگر یهاها در فصلها، جشنوارهنبود رویدادها، فستیوال 4 5

 ارتباطی استان در فصول سرد یهانامناسب راهها و وضعیت وجود گردنه 7 9

تغییرات  نیترپروازها با کوچک ریوضعیت نامناسب فرودگاه استان و لغو و تأخ 5 7

 جوی

 های کم رونقها در فصلها و اقامتگاهوضعیت نامناسب کمپ 4 5

 

، الگوی فصلی بودن مقاصد آمدهدستبههای اصلی های کیفی و با در نظر گرفتن مقولهبا توجه به یافته

الگوی موردنظر را نشان  1گردشگری ورزشی برای آزمون در جامعۀ مورد مطالعه طراحی شد. نمودار 

 دهد.می
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  ي فصلی بودن مقاصد گردشگري ورزشیهامؤلفه. مدل مفهومی و 1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

های جنبه که بر تمام است، عاملی (7) های اساسی و ذاتی صنعت گردشگریفصلی بودن یکی از ویژگی

خصوص در مقاصد سردسیر گردشگری . این پدیده به(27)گذارد می نوازی تأثیرصنعت گردشگری و مهمان

شوند، بسیار مشهود است. مرور ادبیات پژوهش که به اصطالح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده می

نبود چارچوب نظری فصلی بودن گردشگری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین  ۀدهندوضوح نشانبه

 لی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل بود.فص ۀالگوی جامع در خصوص پدید ۀها و ارائشاخص

اهمیت که با توجه به  کردشناسـایی  را فصلی بودن خصوصفرد در کـد منحصربه 75ها وتحلیل دادهتجزیه

عامل مربوط به عوامل و راهکارهای  5بندی شدند که از این تعداد نیز اصلی دسته ۀطبق 6و فراوانی در 

فصلی بودن شامل عوامل زیرساختی، عوامل نهادی و سیاستگذاری، عوامل مدیریتی و  ۀخروج از پدید

صورت کلی به موانع سازمانی، عوامل بازاریابی و تبلیغات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و یک عامل نیز به

 فصلی، بود. ۀهای مربوط به پدیدو چالش

که برخی از انواع نوسانات شود مشخص میفصلی بودن  ۀگرفته در زمینبا توجه به مطالعات انجام

کار منفی آن به تأثیراتهایی را برای اصالح و تعدیل راهبردتوان شناسایی کرد و فصلی گردشگری را می

ابتدا شناسایی علل فصلی بودن و سپس انطباق  ،آمیز راهکارهااجرای موفقیت انتخاب و نیاز. پیشگرفت
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( در این 2018) 1س و دوروپرات-. تورییون(12)والت مقصد است نیازهای بخش بازار گردشگری و محص

این  ۀهای مقابله با فصلی بودن الزم است عوامل پشت پردراهبرده اظهار داشتند که هنگام طراحی زمین

 ۀ. نکت(28)راهکارها و جذب بازار هدف بپردازیم  ۀو متناسب با آن به ارائ نیمپدیده را ارزیابی و درک ک

های راهبردشود این است که  توجه( باید به آن 2019دیگری که در این زمینه طبق دیدگاه کورلوکا )

های عنوان ویژگیها باید با موقعیت جغرافیایی، بهراهبرد ۀندارد و توسع یمورد استفاده همیشه پاسخ ثابت

. بنابراین با در نظر گرفتن (12)اقتصادی مقاصد مرتبط باشد -فضایی موقعیت خاص و الگوهای اجتماعی

استان اردبیل  موقعیت جغرافیاییابتدا به علل و عواملی که در مقاصد گردشگری ورزشی در  مذکورمطالب 

  .شدداخته شود، پرفصلی بودن این صنعت می سبب

عوامل  ،ترین علل فصلی بودناند، از مهمطورکه بسیاری از پژوهشگران نیز به آن اشاره کردههمان

کوهستانی  ۀعلت قرارگیری در منطقخصوص اقلیم سرد است. استان اردبیل بههطبیعی و شرایط اقلیمی ب

ست. افصلی بودن گردشگری در این منطقه ۀ علل پدید نیرگذارتریتأثو اقلیم سرد، عوامل طبیعی یکی از 

وهوایی مثل دما، بارش برف و طول روز است که این عوامل تغییر شرایط آب ۀفصلی بودن طبیعی در نتیج

توان تغییر داد، ولی وهوا را نمیآب هرچند. (23، 17) ستیگیران صنعت گردشگری نتحت کنترل تصمیم

 یوهواتوان آنها را اصالح و تعدیل کرد. آبدهد که میعوامل بسیاری را تحت تأثیر قرار میاین عامل، 

ارتباطی، مانع بزرگی برای ورود گردشگران در فصول سرد به استان های ها و راهسرد و ضعف زیرساخت

گردشگری ورزشی  ۀیکی از عوامل عدم توسع» :این زمینه اظهار داشت ی دراشوندهمصاحبهاردبیل است. 

شود های نامناسب است که باعث میوهوایی در فصول سرد و زیرساختاستان اردبیل، شرایط سخت آب

 مواصالتی هایراه ۀهم تقریباً» :وی همچنین اظهار داشت .«گردشگران کمتری به این استان سفر کنند

 در هاگردنه این از عبور که اسالم ۀسرچم و گردن ۀگردن صائین، ۀگردن حیران، ۀگردن دارند. گردنه استان به

های فصلی چالش ۀنیز در زمین U09 کد (.U01« )است خطرناک و سخت خیلی برف بارش با زمستان فصل

 .کنیممی به آنها نگاه تهدیدعنوان به ما ولی هستند ما فرصت بهترین برف و زمستان» :بودن اظهار داشت

 ارتباطی؟ ونقلحمل کدام با زیرساخت؟ کدام کنند خوب با استقبال زمستانی هایورزش از خواهیممی ما

 .«ماندمی مسدود زمستان فصل در آن ارتباطی هایراه تمام که یزمان، برویم اسکی پیست به باید چگونه

ترین مانع خروج از فصلی بودن را به سیستم هوایی و فرودگاه استان مرتبط برخی دیگر نیز مهم

                                                           
1. Turrión-Prats &  Duro 
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 زمستانی هایجاذبه ها استان،جاذبه بهترین از یکی» :( در این زمینه اظهار داشتU12دانستند. کد )می

( نیز بیان U08این گفته کد ) دییدر تأ«. شوندمی کنسل پروازها تغییرات جوی نیترکوچک با ولی .هستند

 ۀهم دارد و پرواز ریتأخ با یا تعطیل اوقات بیشتر فرودگاه هوایی، آب شرایط خاطربه زمستان در» :داشت

 استان اردبیل ۀنقط شد، سردترینمی ساخته نباید در آنجا فرودگاه مدیریتی. یهابحث گردد بهبرمی اینها

 جانمایی پروازها بیشتر کنسلی و ریتأخ از مه است. در واقع علتبوده و همیشه پوشیده  فرودگاه همان

 المللیبخواهیم یک مسابقه بین ما اگر»: متخصص دیگری اظهار داشتزمینه در این . «است فرودگاه اشتباه

 اتفاقی چه داشته باشد ریتأخ یا و شود کنسل پرواز در فصل زمستان برگزار کنیم مانند مسابقات اسکی. اگر

 به پرواز با باید کنندهشرکت یهامیت .شود انجام رسمی تقویم با باید جهانی فدراسیون برنامه افتد؟می

 (U13« )کرد؟ باید چه باشد، نداشته را استان در فرود امکان و شود کنسل پرواز اگر .بیایند استان

بودن نهادی، ترکیبی از است. فصلی  گذاریو سیاست علل نهادی ،بودناز علل فصلی  دیگریکی 

گیرندگان این صنعت ای تحت کنترل تصمیمعوامل مذهبی، فرهنگی، قومی و اجتماعی است که تا اندازه

ها با بارش کم برف، نبود نابسامانی تعطیالت رسمی کشور و تعطیل کردن مدارس و دانشگاه .(12)است 

عوامل  اعوامل مهم مرتبط ب ءو... جز های غیرپیک گردشگرها در فصلها، جشنوارهرویدادها، فستیوال

فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی در این تحقیق بودند. یکی از متخصصان  گذاریسیاستنهادی و 

 ،شودمی تعطیل هاو دانشگاه مدارس برف نیترکوچک بارش با که فرهنگ این» :در این زمینه اظهار داشت

 و توسعه از انتظاری چه شما شود.می تعطیل رفب سانت 10 با هاییارگان نیهمچن است. وقتی اشتباه کالً

این کار یک نوع ترس از برف در ناخودآگاه افراد ایجاد  دارید؟ زمستانی گردشگری ورزشی به دادن اهمیت

 را برف برود و کوه که کسی خواهد،می بااراده هایانسان کند که برف چیز بدی هست. گردشگریمی

 رسمی تعطیالت با استان های ورزشیجشنواره»اظهار داشت:  U07کد(. در این زمینه U15« )کند تحمل

تواند مقاصد گردشگری ورزشی د. وجود تعطیالت زمستانی مثل اکثر کشورها مینکشور مطابقت ندار

های جنبی در مقاصد گردشگری ای و فعالیتهای حاشیهبرخی دیگر نیز نبود برنامه«. استان را توسعه دهد

گفته  U05این موضوع کد  ۀکرده بودند. دربار عنوان صلی را از موانع خروج از فصلی بودندر کنار رویداد ا

کند، شب باید چیکار کند؟ گردشگر باید تفریحی داشته باشد. نباید گردشگر در طول روز اسکی می» :بود

دی دارد اسکی جذابیت زیا است آید. درستصرفاً به دید ورزش نگاه کنیم، که فرد فقط برای اسکی می

 خصوصدر همین «. رسدای دیگر به توان دو میهای حاشیهولی این جذابیت در کنار تفریحات و برنامه

وی همچنین اظهار  .های مهم فصلی بودن عنوان کرده بودها را از چالشگیری برخی ارگانسخت U16کد 
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رویم تا خوش باشیم، آرامش داشته باشیم و صرفاً برای خواب ما به مسافرت و گردشگری می» :داشت

 «. رویممسافرت نمی

مقاصد  بیشتر تبع آن ناشناخته بودنبرخی دیگر از متخصصان ضعف در بازاریابی و تبلیغات و به

. کد (U02)گردشگری ورزشی استان را عامل فصلی بودن این صنعت در استان اردبیل عنوان کرده بودند 

U05 و تبلیغات جهت در ریزیبرنامه و سیاست گونهچیه دولتی نظر از ما» :این باره اظهار داشت در 

 ازاریابیب ۀزمین در ما» «بیان داشت U15 این گفته کد دییدر راستای تأ«. نداریم گردشگری بازاریابی

 خاطربه نددار استان این گردشگران از که شناختی اندکو  نکردیم کاری هیچ واقع در داریم. اساسی مشکل

 «.ستا خصوصی بخش و شخصی تبلیغات و اجتماعی هایشبکه

ستان امتخصصان  اظهارنظریکی از عوامل خروج از فصلی بودن، عوامل زیرساختی بود. با توجه به 

های ها عمومی و گردشگری با مشکالت متعددی از جمله نامناسب بودن راهاردبیل از لحاظ زیرساخت

بندی کلی هوضعیت نامناسب فرودگاه و نبود و کمبود مراکز اقامتی و... مواجه است. در دستارتباطی، 

 یهارساختیتوان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به زعوامل زیرساختی فصلی بودن را می

این  صی درسیستم فرودگاهی و ... بود. متخص ۀارتباطی و توسع یهاعمومی مانند رسیدگی به وضعیت راه

«. داد هدخوا انجام خصوصی بخش خود را کارها ۀبقی باشد، درست ما هایاگر زیرساخت» :زمینه گفته بود

های خود مقاصد و مدیریت مناسب آن بود. عواملی مانند احداث سایت بخش دوم نیز مربوط به زیرساخت

های اسکی موجود، تپیس ۀهای اسکی جدید و توسعاجویانه، ایجاد پیستهای زمستانی و ماجرورزش

اندازی انواع های و راهزیرساخت ۀمناسب در مقاصد زمستانی توسع یهااحداث مراکز اقامتی و پناهگاه

 تخصصی دارند.  ۀاسکی و... که بیشتر جنب، جتیسوارهای ورزشی زمستانی مثل سورتمهرشته

افزایش  ،آن اشاره کرده بودندر متخصصان به بیشتهای اسکی یکی از مواردی که پیست ۀبر توسععالوه

های اخیر رشد چشمگیری های متفاوت بود. بازار گردشگری زمستانی و اسکی در سالها و گزینهجاذبه

خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به خود جلب هبرا مندان زیادی داشته و مخاطبان و عالقه

 بازانیرسیده است و حتی اسک1بلوغ ۀطور کلی به مرحلبه . اما در شرایطی که بازار اسکی در دنیااست کرده

 ۀکه باید گستر دندیهای زمستانی به این نتیجه رسکنند، مجتمعمشتاق نیز دیگر کمتر اسکی می

های ها را چه بر روی برف و چه خارج از برف ارائه کنند. در آمریکای شمالی، مجتمعتری از فعالیتوسیع

                                                           
1. Mature market 
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، 3کشی باسگ، سورتمه2سواری، سورتمه1تر، امکانات بیشتری از جمله پاتیناژای و بزرگاسکی زنجیره

های خود کنند. در واقع مقصدهای زمستانی با گسترش فعالیترا عرضه می 5سواری، و تیوپ4استومبیل

های کار و خانوادهتازه بازانیروند تا اسکهای موضوعی زمستانی پیش میبه سمت تبدیل شدن به پارک

گاهی جهای تفرها حاکی از آن است که مجتمعبیشتری را به مقصدهای خوب جذب کنند. تمامی نشانه

وسیعی از نیازهای  ۀمحصوالت فراوان به گستر ۀایی خواهند بود که با عرضههای آینده، آنزمستانی دهه

اوماهونی  زمینهدر این  .(18)روند پیش می شدن و به سمت چهارفصله کنندمیگردشگران زمستانی توجه 

 تأثیراتکه در سطوح مقصد به بهبود  را هاییراهبردوسیعی از  گسترۀای ( در مطالعه2008) 6مورایو مک

های که برخی از این موارد در ارتباط مستقیم با زیرساخت انددادهارائه ، کندفصلی بودن کمک می

 تسهیالت یا ساختاری توسعۀ منطقه، هایزیرساخت گسترش گردشگری هستند. مواردی مانند بهبود و

عمومی(، همکاری با بخش خصوصی جهت تنوع بخشیدن به امکانات  ونقلحملی ارتباطی و هاراه مثل)

محصوالت مقصد برای متمایز  یهای جدید در سراسر سال و توسعه و ارتقااذبه و فعالیتاقامتی، توسعۀ ج

اند، برخی تحقیقات به آن اشاره کرده زمینه. عامل دیگری که در این (29)ساختن آن از سایر مقصدها 

( در این زمینه خاطرنشان 2014باتلر ) دوم به مقاصد گردشگری است. کرد فصلها و اضافهافزایش جاذبه

نیز به مقاصد گردشگری اضافه  را توان فصل دومیوجود امکانات و شرایط، می صورت، در است ساخته

های زمستانی به یک مقصد تابستانه یا برعکس افزودن کرد. بهترین مثال برای این مورد افزودن جشنواره

های آلپ یا راکی موفقیت های تابستانی به مقاصد زمستانه است. مقاصد کوهستانی مانند کوهجشنواره

روی، ماهیگیری، های تفریحی در فضای باز مانند پیادهجاذبه ۀئاند. آنها با ارادر این زمینه داشته چشمگیری

به موفقیت ینورددر کوهستان و صخره یسوارهای شدید مانند دوچرخههای آبی و فعالیتشکار، ورزش

سیژ برای دسترسی کابین و تلهبا استفاده از امکانات ورزشی زمستانی مانند تلهاغلب اند که هایی دست یافته

تواند بازارهای سنتی تابستانه و زمستانه را افزایش هایی می. چنین جاذبه(9) ط مرتفع کشور استبه نقا

 . (9) فقط برای یک فصل خاص، مهیا کندو مقاصد را برای اقامت دائم و نهدهد 

                                                           
1. Ice-skating 

2. Sledging 

3. Dog sledging 

4. Snowmobiling 

5. Tubing 

6. O'Mahony and McMurray 
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شوندگان بر الگوی تعطیالت مصاحبه دیعوامل نهادی و سیاستگذاری، بیشتر تأک ۀطور کلی در زمینبه

ها با بود. در این بخش متخصصان بازنگری کلی در الگوی تعطیالت مانند عدم تعطیلی مدارس و دانشگاه

ها، تعطیلی بیشتر مدارس و دانشگاه ۀبندی تعطیالت ساالنبارش برف و سردی هوا، ایجاد تغییراتی در زمان

در تعطیالت »اظهار داشت:  U07 یشنهاد داده بودند. در این زمینه کدها و تعطیالت زمستانی را پآخر هفته

عید و تابستان به خاطر تعطیلی ادارات بیش از ظرفیت پذیرش در استان گردشگر وجود دارد. ولی در 

کشور وجود ندارد. برای همین  رسمی در تعطیالت زمستانی استان های ورزشیزمان برگزاری جشنواره

تواند مقاصد شود. وجود تعطیالت زمستانی مثل اکثر کشورها میاستقبال چندانی نمی هم از این رویداد

پیشرفته  کشورهای در» :ه گفته بودزمیننیز در این  U13کد «. گردشگری ورزشی استان را توسعه دهد

ولی در ایران یک  .کندمی نگاه تعطیالت عنوانبه را هفته آخر کس هر روز است و 2تعطیالت آخر هفته 

با همانندسازی  ایران در«. شودریزی برای سفر علناً از افراد گرفته میروز. و به خاطر آن امکان برنامه

این  ۀتوان از آثار چندمنظورتی مانند سایر کشورها میتعطیالت آخر هفته و کم کردن از تعطیالت مناسب

اما در ایران  ،کشور جهان، دوروزه است 102تعطیالت آخر هفته در تقویم رسمی حداقل  .تغییر منتفع شد

 ای، تقسیم( در مطالعه1393ان )نژاد و همکار. در این زمینه حاجی(30)آخر هفته فقط یک روز است 

مدت را برای خروج از فصلی بودن گردشگری پیشنهاد کوتاه تعطیلی چندین به مدتیطوالن تعطیالت

 .(15)اند کرده

مالیاتی برای  یهامقاصد، تصویب قوانین حمایتی و مشوق ۀمناسب برای توسع ۀاختصاص بودج

 منظوربهدولتی و خصوصی  ربطیهای ذگردشگری زمستانی و همکاری و هماهنگی سازمان گذارانهیسرما

متولی سفر میراث  ذاری بود.های مقصد از موارد دیگر در بخش عوامل نهادی و سیاستپیشبرد برنامه

دلیل فرابخشی بودن ولی به ،های مربوط را انجام دهدفرهنگی و گردشگری است که باید سیاستگذاری

ها و و همکاری تمام سازمان ستیقادر به سیاستگذاری ن ییتنهااین سازمان به ردشگری ورزشیگ

( 2019کورلوکا ) زمینهدر این  طلبد.های گردشگری را در این خصوص میهای مربوط و تشکلارگان

مؤسسات  ۀآگاهی و بسیج هم ،فصلی بودن برای مقابله با آن پدیدۀمعتقد است با توجه به پیچیده بودن 

ریزی افزایش طول فصل گردشگری و منظور برنامههای گردشگری و نهادهای دولتی درگیر بهو شرکت

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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خصوصی و دولتی همکاری متقابل بخش  (2012نیز ) 1. چلینی و ریزو(12)ست اغلبه بر فصلی بودن نیاز 

 . (31)اند دانستهرا برای غلبه بر نوسانات فصلی الزم 

های متولی شد که در ارتباط مستقیم با سازمانعوامل مدیریتی و سازمانی، عواملی را شامل می ۀحوز

در بین عوامل مدیریتی گری ورزشی و همچنین مدیریت مستقیم مقاصد گردشگری ورزشی است. گردش

ها و جشنواره ۀسالو سازمانی، عامل استفاده از تجارب مقاصد و کشورهای دیگر و برگزاری منظم و همه

فته بود. قرار گر دیها مورد تأکعامل ۀهای براساس تقویم رسمی فدراسیون بیشتر از بقیمسابقات ورزش

 مقاصدی شود. گرفته بهره باید حوزه این در موفق کشورهای ۀتجرب از» :در این زمینه اظهار داشت U13کد 

 چیز همه کنیم. استفاده این مقاصد تجربیات از باید هم ما دارند. سال گردشگری روز تمام که وجود دارد

وی  زمینهدر این «. نماییم استفاده دیگران علم خروجی از کنیم قبول باید نیست. وابستگی و تقلید ۀنشان

( برای 3ترکیه )پاالن دوکن 2که مقصد گردشگری زمستانی ارزروم را ها و مسیریالگوبرداری از برنامه

همین  ۀواسطهای زمستانی برداشته و بهالمللی در ورزشبرگزاری رویدادهای مختلف جهانی و بین

 U21پیشنهاد کرده بود. کد  ،و در سطح جهان مطرح کند هدموردنظر را توسعه د ۀرویدادها توانسته منطق

اتریش، سوئیس، آلمان، فرانسه و مانند نیز الگوبرداری از مقاصد کشورهای پیشرو در گردشگری زمستانی 

 اند، پیشنهاد کرده بود.تعدیل فصلی بودن انجام داده ۀایتالیا و راهکارهایی که در زمین

 ۀجشنوار و هرچند مسابقات» :اشتداظهار  U04ها نیز کد برگزاری مسابقات و جشنواره ۀدر زمین

 کیش ۀجزیرۀ جشنوار مثل که ستا آن نیازمند هاولی این جشنواره ،شودمی برگزاری سالههمه زمستانی

 هم تا بیاید. رسمی تقویم در و شده تبدیل دائمی ۀجشنوار یک به گیرد و صورت مناسبی ریزیبرنامه

 و مسافرت برای مناسبی ریزیبرنامه و شده آگاه آن برگزاری از خارجی گردشگران هم و داخلی گردشگران

 باید بودن فصلی از خروج برای» :بیان داشت یمتخصص دیگرزمینه در این «. باشند داشته آن در حضور

 متخصص(. U05) «شود برگزار در استان یمعین تاریخ در سالههمه که باشیم داشته ثابت رویداد یک حداقل

گردشگری استان  ۀتنها به توسعبرگزاری مسابقات در فصل تابستان نه» بیان کرد:دیگری در این زمینه 

میزبان و خود گردشگران نیز  ۀام گردشگر، موجب نارضایتی جامعحخاطر ازدکند بلکه بهکمک نمی

ها ها، مسابقات و نمایشرویدادهایی مانند جشنواره (2014برگزاری رویدادها، باتلر ) خصوصدر  .«شودمی

                                                           
1.Cellini & Rizzo 

2.Erzurum 

3.Palandöken 
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نیازمند  راهبردداند. وی معتقد است این نوع تفریحی خروج از فصلی بودن می راهبردهایترین را از رایج

را صرف تبدیل شدن  زیادیتوجهی است و ممکن است زمان  شایانگذاری سازماندهی، بازاریابی و سرمایه

خصوص اگر رویدادهای مشابه در مقاصد نزدیک اتفاق ر تقویم گردشگری کند، بهبه یک رویداد دائمی د

ها و رویدادها را ابزاری قدرتمند برای جذب گردشگران طی ( نیز جشنواره2016) 1. گتز و پیج(9)افتد می

به تبیین این موضوع  ای( در مطالعه2015و همکاران ) 2کانل .(32)اند رونق دانستههای کمفصل

عنوان ابزاری برای از آنها بهو ای را ایجاد کرده ها، رویدادهای ویژهه مدیران جاذبهپردازند که چگونمی

 . (33) کنندتعدیل فصلی بودن استفاده می

 از ایمجموعه عنوانبه که است بازاریابی گردشگری، مقصد مدیریت در هافعالیت نوع ترینقدیمی

 ابزارهایی عنوانبه باید بازاریابی و مدیریت. شودمی شناخته مقصد فروش ترفیع برای مختلف هایروش

 ایجاد .دارندبر گام موجود هایچالش تعدیل یا حل برای مقصد، عملکرد بهبود منظوربه قدرتمند

 شدهارائه اتخدم و محصوالت با فصلی هایانگیزه تطبیق شامل که فصل هر مخصوص بازاریابی هایراهبرد

 بودن فصلی رسد. بنابرایننظر میگردشگران بسیار حیاتی به تعداد افزایش برای است، فصول هریک از در

 تقاضا تعدیل به تواندمی بازاریابی مناسب راهبردهای تقاضاست و و عرضه توازن عدم معنای به گردشگری

 و جذاب هایبسته ارائۀ»توسط متخصصان  شنهادشدهیپبازاریابی  یهامؤلفهترین از مهم .(5)کند  کمک

 از ویژه قیعال با تورهایی ریزیبرنامه و طراحی کمبودبود. « یدرمانآب و زمستانی هایورزش از تلفیقی

 مشکل، این رفع برای .آیدمی شمارهباستان  ضعف نقاط بارزترین از ... و غارنوردی کوهنوردی، اسکی، جمله

 سایر با استان این مسافرتی خدمات دفاتر همکاریها و های تلفیقی و جذاب از طریق آژانسارائۀ بسته

ورزش و  هایسازمان با دفاتر این بین قراردادهایی تنظیم همچنین .رسدیم نظربه مؤثر شدتهب هااستان

به رونق  دها،نها این از گردشگرانی پذیرش برای مشابه هایارگان سایر و کشور بازنشستگی سازمان و جوانان

 در این زمینه اهدای شدهاشارهترین موارد گردشگری در فصل رکود کمک خواهد کرد. یکی دیگر از مهم

 صورت یکبه مدتکوتاه ارزش نرونق بود. افزودکم دوران در مقصد در بازاریابی هایمشوق و هدایا

 موضوعی، ها، رویدادهایسرگرمی اضافی همچون خدمات رایگان یا اقامت شب مانند یک اضافه محصول

 اوج غیر هایفصل در گردشگری تحریک تقاضای جهت در مفیدی هایراهبرد غیره، و رایگان هایهدیه

 شوند.می محسوب

                                                           
1.Getz & Page 

2. Connell 
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بازار از راهکارهای خروج از فصلی بودن در بین  و تنوع تنوع محصوالت و خدمات ها،فعالیت تنوع

سفر را در گردشگر  ۀتواند اشتیاق و انگیزها میایجاد تنوع در جاذبهعوامل بازاریابی و تبلیغات بود. در واقع 

توان به مواردی همچون برگزاری یک رویداد و فستیوال که موجب افزایش ایجاد کند که از آن جمله می

 نیز گردشگران توسط آنها از بازدید افزایش و فرهنگی هایجاذبه ، گسترششودود میرک ۀبازدید در دور

 این به. باشد زمستان و پاییز یهافصل در گردشگری سازی محصوالتمتنوع جهت در ابزاری تواندمی

برگزاری  داد، انجام فصل این در توانمی صرفاً که های زمستانیورزش مانند هاییفعالیت کنار در که ترتیب

 هم های محلی و ...های غذایی و موسیقیبرگزاری جشنواره گردی،ی، طبیعتدرمانآبتورهای کوچک 

 گوناگونی افزایش و تنوع ایجاد به سفرها اصلی هدف حاشیۀ در خدمات محصوالت و. شود گنجانده

 اصالح منظوربه راهکاری محصول سازیمتنوع روکرد. ازاین خواهد زیادی کمک گردشگران، هایتجربه

 ،(2003) 1ریچی مانند گلدنر وتحقیقات بسیاری  .گرددمی تلقی مقصد گردشگری از بازدیدها الگوی

 همکاران و نژاد(، حاجی2010و همکاران ) 4اشورث ،(2008) همکاران و 3، لی(2005) همکاران و 2کوپر

 ( و2019مارتین و همکاران )، (2018و همکاران ) 6سیناقی(، 2016) 5(، دورو2014باتلر )، (1393)

ها، محصول و بازار در سازی جاذبههستند که به اهمیت متنوع از مواردی (2019سیناقی و همکاران )

 .(20،14، 34 ،37 ،42 -44) خروج از فصلی بودن پرداختند

های نوین بازاریابی بود. در گسترده و استفاده از شیوه مورد بعدی در بین عوامل بازاریابی، تبلیغات

 کهیدرصورتبنابراین  های صنعت گردشگری ناملموس بودن محصوالت آن است،واقع یکی از ویژگی

 کرد، نگهداری آینده هایماه برای اتاق یک در توانآنها را نمی نشوند، فروخته روز آن در یک محصوالت

 شده به فروش نرسد،تعیین روز در فستیوال یهاتیبل یا هواپیما هایبلیت هتل، هایاتاق اگر برای مثال

 و تمدیری عملکرد میزان . بنابراین موفقیت یک مقصد به(12)بود  خواهد صفر قاًیدق آنها اقتصادی ارزش

 در های بازاریابیشاخص و چارچوب به مبرمی نیاز روازاین است، وابسته مقصد آن بازاریابی خصوصبه

 گردشگری مقصد بازاریابی مورد در اخیر هایسال در که جمله مطالعاتی ازدارد.  وجود مقصد مدیریت

                                                           
1.Goeldner & Ritchie 

2.Cooper  

3. Lee  

4.Ashworth  

5. Duro 

6. Sainaghi 
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 چگونه که شودمی بیان مطالعه این در. است( 2014) 1کرالوا و مالچوسکسی مطالعۀ است، گرفته صورت

 مقصد خارجی از و داخلی بازدیدکنندگان تعداد کاهش به است ممکن گردشگری بازاریابی راهبرد نبود

 تغییر برای راهی رکود را فصل در تبلیغات (2019) 2باروس و سوسا دیگر ایمطالعه در. (38)شود  منجر

 زمستانی گردشگری مقصدهای در و رویدادها هاجشنوارهاند ساختهخاطرنشان  آنان .انددانسته تقاضا در

 در هاآگهی پخش .(39) کنند جذب زیادی را بتوانند مخاطبان تا کنند عمل متفاوت یاگونهبه باید

 عنوانبه استان معرفی منظوربههای اجتماعی جدید و استفاده از قدرت رسانه ملی و استانی هایشبکه

 از ملی رسانۀ تردیدبی. تقاضاست تعدیل در قدرتمند عوامل از دیگر زمستانی یکی گردشگری مقصد

. است مختلف جنسی و سنی هایرده از مخاطبانی دارای و کشور در رسانیاطالع هایشبکه ترینمهم

 . باشد استان این معرف یخوببه تواندمی هاشبکه این از طریق آگهی ارسال بنابراین

 جابهطورکه اشاره شد، فصلی بودن آثار متعدد اجتماعی و فرهنگی در مقاصد گردشگری همان

د کاهش رفاه اجتماعی . آثاری ماننکندتحمیل میمیزبان و گردشگران  ۀجامع برهایی را هزینهگذارد و می

ردشگران و جامعۀ ، نارضایتی گ(12)و جرم جنایت در فصل پیک  ها اجتماعی، افزایش ناهنجاری(14)

 شاد هایبرنامه اجرای و ریزیمیزبان و... ، از آثار اجتماعی و فرهنگی فصلی بودن گردشگری است. برنامه

فصلی بودن  محلی از عوامل اجتماعی خروج ازهای موسیقی برگزاری جشنوارهرویدادها و  کنار در مهیج و

 و زمستانی هایشورز کمپین یاندازراهگردشگری در استان بود. یکی از عوامل مهم دیگر در این زمینه 

سازی فرهنگ رویدادها بود. امروزه برای برگزاری و مقاصد توسعۀ برای مسئوالن از مردم عمومی مطالبۀ

دلیل ها بهشود. این کمپیناستفاده می یاجتماع یهانیکمپاری از امور فرهنگی و اجتماعی از پتانسیل بسی

های اجتماعی نوین موجب استقبال عمومی زیادی از توسعۀ فناوری ارتباطی و افزایش استفاده از شبکه

زمستانی و استفاده از پتانسیل پین در زمینۀ گردشگری اند. ایجاد کمآنها شده و تا حدودی نیز موفق بوده

مندان زیادی را به مقاصد تواند گردشگران و عالقههای اجتماعی میهای جمعی و شبکهو قدرت نفوذ رسانه

 گردشگری زمستانی استان جذب و به تعدیل فصلی بودن این صنعت کمک کند. 

در زمینۀ پدیدۀ فصلی  گرفتهانجامدر نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر و همچنین سایر تحقیقات  

بودن گردشگری، مقاصد گردشگری استان اردبیل برای خروج از فصلی بودن، ابتدا باید موانع موجود مانند 

های ارتباطی و سیستم فرودگاه را برطرف سازد. سپس از طریق نمایندگان و مسئوالن عالی وضعیت راه

                                                           
1. Királová & Malachovský  

2. Barros & Sousa 
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عطیالت آخر هفته و تعطیالت زمستانی در مراکز منظور افزایش تهایی را بهاستان تالش کنند طرح

گذار در کنار مدیریت مقاصد با جذب سرمایه شودیمپیشنهاد قانونگذاری کشور به تصویب برسانند. 

 بازانیاسکتری دارند و های بیشتری که جنبۀ عمومیهای اصلی مثل اسکی، روی امکانات و فعالیتفعالیت

شود با گذاری کنند. همچنین پیشنهاد میکنند، سرمایهاز آنها استقبال می های بیشتریکار و خانوادهتازه

های جمعی و ایجاد کمپین در زمینۀ گردشگری زمستانی و استفاده از پتانسیل و قدرت نفوذ رسانه

مندان بیشتر برای مقاصد گردشگری سازی و جذب گردشگران و عالقههای اجتماعی، به فرهنگشبکه
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Abstracts 
Seasonality of tourism is obvious, especially in cold tourism destinations 
which is so called winter tourism destination. The purpose of present study 
was to discover a theoretical structure & deliver a comprehensive pattern 
about seasonality phenomenon of sport tourism destinations in Ardabil 
province. This study is a practical one. It's worth mentioning that our study 
was conducted in a new field & no comprehensive investigation has been done 
which covers overview of seasonality about sport tourism destinations. Thus, 
this research was conducted using qualitative approach and based on 
systematic around theory method. Statistical population of this study consisted 
sport management experts, tourism and economy experts, department of 
cultural heritage & tourism managers, department of Sport & youth managers, 
provincial government managers, municipality managers, parliament 
members & tourism agencies managers of Ardabil province. Mixed of some 
theoretical sampling methods were utilized to select the samples of this study, 
qualitative interviews were conducted to gather information in our study. Data 
and codes reached theoretical saturation following 21 interviews. Statistics 
analysis were conducted systematically by using thematic analysis method in 
Nvivo 12 Plus software. Finally, 75 codes were identified after analyzing data 
which were classified in 6 main classes based on their importance. The results 
of present study provide the politicians & planners of this province with 
adequate approaches to expedite the process of developing tourism 
destinations economically in Ardabil Province. 
 

Keywords 
Tourism Destinations, Seasonality, Regional Economy, Winter Tourism, 

Adventure Tourism. 
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