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 . 1دکتري مديريت ورزشی ،دانشکدة مديريت و حسابداري پرديس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ايران  .2دانشیار،
مديريت ورزشی ،پرديس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ايران  .3استاديار روشها و برنامههاي آموزشی ،دانشکدة
روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .4استاد ،مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .5دانشیار ،پژوهشکدة گردشگري ،وزارت میراث فرهنگی و گردشگري ،تهران ،ايران

چکیده
فصلی بودن گردشگری ،بهخصوص در مقاصد سردسیر که به اصطالح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده میشوند ،بسیار
مشهود است .هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک ساز ۀ نظری و ارائۀ الگوی جامع در خصوص پدیدۀ فصلی بودن مقاصد
گردشگری ورزشی استان اردبیل است .پژوهش حاضر کـاربردی است و با توجه به جدید بودن حوزۀ پژوهش و نبود
مطالعه ای جامع دربارۀ فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی ،با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش سیستماتیک گراندد
تئوری انجام گرفت .جامعۀ آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی ،گردشگری و اقتصاد ،مدیران ادارۀ کل میراث فرهنگی
و گردشگری و ورزش و جوانان ،مدیران استانداری ،شهرداری ،نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانسهای گردشگری در
استان اردبیل بودند .برای انتخاب نمونههای تحقیق از ترکیب چند روش نمونهگیری نظری استفاده شد .برای جمعآوری
اطالعات از مصاحبههای کیفی استفاده شد .پس از انجام  21مصاحبه ،کدها به حد اشـباع نـظری رسـید .تجزیهوتحلیل
دادهها بهصورت نظاممند و با استفاده از روش تحلیل تم در محیط نرمافزار  Nvivo 12 Plusصورت گرفت .پس از
تجزیهوتحلیل دادهها در نهایـت  75کـد شناسـایی شـد که با توجه به اهمیت در  6طبقۀ اصلی دستهبندی شدند .نتایج
پژوهش راهکارهای مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان استان قرار میدهد و با اجرای آنها میتوانند سرعت
توسعۀ اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.

واژههاي کلیدي
اقتصاد منطقهای ،فصلی بودن ،گردشگری زمستانی ،گردشگری ماجراجویانه ،مقاصد گردشگری.

 نويسندة مسئول  :تلفن09190908957:

Email:Javid.majid2020@gmail.com

 .1این مقاله برگرفته از قسمتی از رسالۀ اینجانب با عنوان «طراحی الگوی توسعۀ اقتصاد منطقهای مقاصد گردشگری ورزشی با
رویکرد سیستمی ،مطالعۀ موردی؛ استان اردبیل» در مقطع دکتری در رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران است.
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مقدمه
امروزه گردشگری ورزشی بهعنوان ابزاری برای رشد پایدار اقتصادی بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته
است و بهدلیل عالقهمندان بسیار و بازتاب فراوان اقتصادی در جهت باال بردن مشاغل محلی و افزایش رفاه
اقتصادی بهمثابۀ راهبرد رشد و توسعۀ اقتصادی در دستور کار برنامههای توسعۀ منطقهای در نقاط مختلف
جهان قرار گرفته است ( .)1بهخصوص در مناطقی که امکان توسعۀ دیگر بخشهای اقتصادی با محدودیت
اساسی روبهروست ،حتی با پذیرش واقعیت فصلی و کوتاهمدت بودن دورۀ آن در بعضی مناطق جهان بیش
از نیمی از درآمد سالیانۀ جوامع محلی از این طریق تأمین میشود (.)2
مقاصد گردشگری ترکیبی از کاالها و خدمات گردشگریاند که تجربۀ کاملی را برای گردشگران فراهم
میکنند و تحت نام تجاری مقاصد استفاده میشوند ( .)3مقاصد گردشگری به مکانی اشاره دارد که
گردشگران تمایل دارند زمان خود را در خارج از خانه در آن سپری کنند .این واحد جغرافیایی مورد بازدید
میتواند یک مرکز مستقل مانند تفرجگاه ساحلی یا پیست اسکی ،یک روستا یا شهر ،یک منطقه یا جزیره
یا کشور باشد ( .)4مقصد گردشگری دارای مؤلفههایی چون اقامت ،دسترسی ،زیرساختها و روساختها،
جاذبههای گردشگری و تسهیالت مختلف است ( .)5مقصد بهدلیل دارا بودن مؤلفههای متعدد و متنوع،
برای عملکرد هماهنگ و یکپارچه در جهت دستیابی به اهداف خود و افزایش رضایتمندی گردشگران،
به سیستمی کارامد و مؤثر برای افزایش بازدهی خود نیاز دارد ( .)6ازاینرو سیستم مدیریت مقاصد برای
موفقیت مقصد خود کار پیچیده و سختی را عهدهدار است .مقصد بهعنوان مؤلفهای اساسی در سیستم
صنعت گردشگری ،بارها مورد توجه موشکافانۀ نویسندگان و صاحبنظران قرار گرفته است .از مهمترین
چالشهای بیشتر مقاصد گردشگری دنیا ،نوسان تقاضای گردشگری در طول سال است که بهعنوان پدیدۀ
فصلی بودن از آن یاد میشود (.)5
فصلی بودن یکی از ویژگیهای اساسی و ذاتی صنعت گردشگری ( ،)7عاملی است که بر تمام جنبههای
صنعت گردشگری و مهماننوازی تأثیر میگذارد ( .)8طبق تعریف باتلر ،)2014(1فصلی بودن به عدم
توازن موقت در پدیدۀ گردشگری اطالق میشود که میتواند در قالب ابعاد مختلف مانند تعداد و هزینهکرد
بازدیدکنندگان ،ترافیک و مشکالت حملونقل ،استخدام افراد و ورودی جاذبهها قرار گیرد ( .)9از سویی
همین ویژگی از مسائلی است که گردشگری را همیشه مورد انتقاد و سرزنش قرار داده است .به بیانی

1. Butler

تعیین شاخصهاي مؤثر بر الگوي فصلی بودن مقاصد گردشگري ورزشی ...

541

دیگر عدم کنترل مقاصد گردشگری و فصلی بودن تقاضا از مسائل مشکلساز در سیستم صنعت گردشگری
بهشمار میرود ( .)10فصلی بودن به طور کلی بازدهی اقتصادی گردشگری را با مشکل مواجه میسازد و
مزایایی را که مقاصد ممکن است در یک سال بهدست آورند ،محدود میکند ( .)9فصلی بودن همچنین
بهطور چشمگیری بر اشتغال صنعت گردشگری تأثیر میگذارد و به اشتغال گستردۀ فصلی ،نیمه بیکاری1
و بیکاری2کامل منجر میشود .برای مدیران منابع انسانی این امر سبب ایجاد محیط کار چرخهای میشود
که نیازمند منابع فوقالعادهای برای استخدام ،انتخاب ،آموزش و حفظ و نگهداری کارکنان دارد ( .)11یکی
دیگر از بزرگترین مشکالت اقتصادی فصلی بودن ،بازده پایین سرمایهگذاری ساالنه است .در نتیجه،
بهدلیل بازده پایین در سرمایه ،جذب سرمایهگذاران دشوار است .تأثیرات زیستمحیطی مربوط به دورۀ
اوج نیز اغلب ناشی از ازدحام گردشگران در یک مقصد است .تأثیراتی مانند آسیب به حیات وحش ،آلودگی
هوا ،مشکالت دفع فاضالب و مشکالت زباله که بهسبب بازدیدهای گسترده و ازدحام جمعیت در زمان
پیک گردشگر در مقاصد اتفاق میافتد ( .)12تأثیرات اجتماعی فصلی بودن نیز هزینههایی را به جامعه
تحمیل میکند؛ جامعۀ بومی را نسبت به استفاده از امکاناتی چون منابع آب ،مدیریت زباله و مدیریت
ترافیک نگران میسازد و ازدحام ناشی از حضور گردشگران در فصل اوج گردشگری ،نارضایتی گردشگران
و جامعۀ محلی را در پی دارد (.)5
عالوهبر موارد مذکور ،کاهش درآمد و سودآوری ،تأثیر مخرب برای گردشگری پایدار و کاهش کیفیت
خدمات ( ،)13کاهش رفاه اجتماعی ،آلودگی و شلوغی محیط ،تأثیر بر امنیت شغلی فعاالن حوزۀ
گردشگری ( ،)19 ،20کمبود اتاقهای هتل در فصل اوج ( ،)16تحت تأثیر قرار دادن تسهیالت فیزیکی و
زیرساختها مانند ترافیک و خیابانهای شلوغ و افزایش جرم و جنایت ( ،)12آسیب به پوشش گیاهی و
اختالل در حیات وحش ،تأمین آب و مدیریت پسماند ( ،)17باال رفتن قیمت کاال ( ،)18افزایش قیمت
خدمات در فصول پیک گردشگر ( ،)19افزایش ناهنجاریهای اجتماعی (راهزنی ،دزدی و اعمال
تروریستی) ،افزایش تصادف رانندگی ( ،)20از جمله تأثیرات منفیاند که در تحقیقات مختلف فصلی بودن
به آنها اشاره شده است .اما برخی نویسندگان بهگونهای متفاوت و از جنبۀ مثبت به موضوع فصلی بودن
نگریستهاند .در این زمینه ،مورفی )1985(3فصلی بودن را لزوماً برای مقاصد زیانده نمیداند .وی پایان
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دورۀ پررونق در بعضی مقاصد را به چراغی در انتهای تونل تشبیه میکند و اذعان میدارد دوران کمرونق
زمانی است که مقاصد فرصتی پیدا میکنند تا فشار وارده بر خود را ،که ناشی از تعداد زیاد گردشگر در
دوران پررونق است ،تعدیل کرده و فرصت استراحت و احیا پیدا کنند ( .)13باتلر ( )2001نیز در این زمینه
بیان میکند که فصول غیرپیک تنها زمانی هستند که ساکنان محلی میتوانند به زندگی عادی خود
بازگردند و در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت کرده و از امکانات محلی استفاده کنند ( .)21در
این زمینه مارتین 1و همکاران ( )2019نیز معتقدند جوامع محلی در فصول غیرپیک میتوانند
زیرساختهای خود را تعمیر ،بهسازی یا توسعه دهند (.)22
فصلی بودن مسئلهای همیشگی در سیاستگذاری مقاصد گردشگری ،بهخصوص مقاصد وابسته به
محیط دارای اقلیم سرد است که همواره بخشهای مختلف سعی بر غلبه و کاهش تأثیرات آن دارند (.)15
مناطق کوهستانی بهدلیل ویژگیهای خاص توپوگرافی و شرایط اقلیمی ویژه ،برای تثبیت جمعیت خود
به تقویت و ایجاد فعالیتهای مرتبط با شرایط ژئومورفولوژیکی و اقلیمی خاص خود نیاز دارند ( .)23طی
 50سال گذشته ،تفریحات بیرونی در مناطق کوهستانی توسعۀ بسیار یافته که اغلب شامل فعالیتهایی
مبتنی بر مهارتهای ماجراجویانه چون ورزشهای هوایی ،کوهنوردی ،اسکی و  ...است .این مناطق از
مهمترین عرصههایی هستند که با فعالیتهای گردشگری ارتباط نزدیکی پیدا کردهاند ،زیرا فرصتهای
متنوعتری را نسبت به دیگر فضاها برای تفریح و گردشگری در اختیار عالقهمندان قرار میدهند (.)2
توسعۀ فعالیتهای گردشگری زمستانی در مناطق کوهستانی دنیا ،عالوهبر افزایش تقاضا ،اغلب نتیجۀ
ناکارایی فعالیتهای سنتی در درآمدزایی و اشتغال و محدودیتهایی است که بخش کشاورزی با آن
روبهروست (.)24
استان اردبیل از جمله مقاصد گردشگری و گردشگری ورزشی در ایران است که بهدلیل آبوهوای
مساعد در فصل تابستان ،پذیرای تعداد زیادی گردشگر است .اما با وجود برخورداری از پتانسیل غنی و
مواهب طبیعی ،گردشگری در این استان بهشدت تحت تأثیر پدیدۀ فصلی بودن قرار دارد و هنوز نتوانسته
است در جذب گردشگران موفقیت آنچنانی بهدست آورد .در استان اردبیل و در برخی شهرهای آن مانند
سرعین و مشکینشهر در فصلهای بهار و تابستان مازاد تقاضای گردشگری وجود دارد و در فصول سرد
مقاصد گردشگر استان با کمبود تقاضا مواجهاند و در رکود فصلی بهسر میبرند .در بیشتر مقاصد ازدحام
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بیش از حد گردشگران در فصل پررونق سبب وارد آمدن آسیبهای جدی به جاذبهها و جامعۀ میزبان
میشود و نارضایتی گردشگران را در پی دارد .استان اردبیل بهدلیل موقعیت کوهستانی و داشتن مناطق
مساعد برفگیر و جاذبههای زمستانی میتواند خود را بهعنوان مقصد گردشگری زمستانی کشور معرفی
کرده و با تعدیل تأثیرات منفی ناشی از فصلی بودن گردشگری به سودآوری و توسعۀ اقتصادی دست پیدا
کند .اما با وجود پتانسیلها و زیرساختهای طبیعی گردشگری زمستانی و ارائه و اجرای برنامهها و
رویکردهای مختلف برای تعدیل فصلی بودن توسط متولیان گردشگری تاکنون نتوانسته است بهعنوان
یکی از استانهای هدف گردشگران زمستانی قلمداد شود و هنوز هم با چالشهای اساسی در این زمینه
روبهروست.
فصلی بودن از بارزترین و برجستهترین ویژگیهای صنعت گردشگری است .اما با وجود اهمیت این
موضوع ،ضعف عمومی در دانش نظری دربارۀ این پدیده ،بهخصوص در تحقیقات داخلی کامالً مشهود
است ،بهطوریکه تحقیقات انگشتشماری در داخل کشور به این موضوع پرداختهاند .ازاینرو بهسبب درک
ناکافی ،مدیریت مقاصد برای مبارزه و تعدیل فصلی بودن گردشگری اقدامات مؤثری انجام نداده است.
ازاینرو برای درک بهتر این پدیده در پژوهش حاضر سعی شد ابتدا الگوی تقاضای فصلی توضیح داده
شود و در نهایت به تبیین شاخصهای مؤثر بر فصلی بودن و راهکارهای بالقوه برای مقابله و تعدیل آن در
جامعۀ مورد مطالعه پرداخته شود.
روششناسی
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش و نتایج آن رفع نیازها و حل مشکالت خاص جامعه است ،بنابراین
از لحاظ جهتگیری پژوهشی در زمرۀ پـژوهشهـای کـاربردی قـرار دارد .همچنین با توجه به اینکه این
پژوهش در حوزهای جدید بوده و پیش از این مطالعهای جامع که نمایی کلی از فصلی بودن مقاصد
گردشگری ورزشی را در برگیرد ،صورت نگرفته است .ازاینرو ،این پژوهش با رویکردی کیفی در پی
پاسخگویی به مسئله است .این تحقیق مبتنی بر روش نظاممند دادهبنیاد است .الگوهای متعددی برای
انجام پژوهش با روش دادهبنیاد ارائه شده است ،اما همۀ این الگوها با وجود تفاوتهای ظریف با یکدیگر
در جنبههای اساسی اشتراک دارند که این جنبهها عبارتاند از :گردآوری و تحلیل همزمان دادهها ،استفاده
از روش نمونهگیری نظری ،حساسیت نظری در گردآوری و تحلیل دادهها ،استفاده از فرایند کدگذاری
منظم و در عین حال منعطف ،تطبیق پیوستۀ مشاهدات و برداشتها در کل فرایند گردآوری و تحلیل
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دادهها و ترسیم روابط منطقی و سازگار بین عناصر استخراجشده ( .)25با توجه به موضوع و اهداف تحقیق،
روش تجزیهوتحلیل ،روش تحلیل مضمون است .روش تحلیل مضمون یا تم ضمن اینکه خود روش مستقل
تحلیلی است ،میتواند در روشهای تحلیلی دیگر نیز بهکار رود .این نوع تحلیل در درجۀ اول بهدنبال
الگویابی است ،زمانیکه الگویی از دادهها بهدست آید ،باید حمایت تمی یا موضوعی از آن صورت گیرد.
بهعبارتی تمها از دادهها سرچشمه میگیرند ( .)25کدگذاری دادهها در تحلیل مضمون مشابه نظریۀ
دادهبنیاد است .اما تحلیل مضمون به اصول نظریۀ دادهبنیاد که مستلزم تحلیل بهمنظور رسیدن به نظریه
است ،پایبند نیست .به عقیدۀ براون و کالرک ( )2006در تحلیل مضمون ،درصورتیکه پژوهشگر نخواهد
به نظریۀ کامل برسد ،نیازی ندارد به اصول نظریۀ دادهبنیاد پایبند باشد (.)26
در بررسی و تعریف جامعۀ پژوهش ،محققان دو راهبرد کلی را دنبال میکردند .1 :چه کسی میتواند
اطالعات وسیع و مناسبی در مورد عنوان مطالعه در اختیار ما قرار دهد؟  .2آیا زیرگروههای متفاوتی وجود
دارند که بتوانند چشماندازهای متفاوتی دربارۀ موضوع پژوهش ارائه دهند؟ با در نظر گرفتن این سؤاالت،
در این مطالعه محقق به دنبال اشخاصی بود که در عین حال که اطالعات زیادی دربارۀ موضوع پژوهش
داشته باشند ،شناختی نیز از ویژگیهای و پتانسیل استان و جو حاکم در ادارات و سازمانهای آن داشته
باشند .بنابراین با در نظر گرفتن موارد مذکور ،جامعۀ آماری این تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی،
گردشگری و اقتصاد ،مدیران ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری ،مدیران ادارۀ کل ورزش و جوانان،
مدیران استانداری ،شهرداری ،نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانسهای گردشگری در استان اردبیل
بودند .برای نمونهگیری از چند روش نمونهگیری نظری1استفاده شد .با توجه به اینکه عقیدۀ اساسی
پشت سر راهبردهای نمونهگیری ،اهداف و سؤالهای پژوهشی مرتبط با آنها هستند .بنابراین با توجه به
اهداف و سؤاالت پژوهش و با در نظر گرفتن راهبردهای نمونهگیری از ترکیب چند نوع نمونهگیری مانند
گلولهبرفی  2،افراد سیاسی مهم 3،موارد بحرانی 4،نمونهگیری مالکی5و نظری بهره گرفته شد .با در نظر
داشتن معیار اشباع نظری 21 ،نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و به هریک از مصاحبهشوندگان یک کد
اختصاص داده شد .جدول  1جزئیات نمونۀ آماری مشارکتکنندگان را نشان میدهد.

1. Theoretical Sampling
2. snowball or chain sampling
3. Politically important cases sampling
4. Critical case sampling
5. Criterion sampling
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جدول  .1جزئیات مشارکتکنندگان در مصاحبه
رديف

کد
مصاحبه

جنسیت

تحصیالت

1
2
3
4

U01
U02
U03
U04

مرد
مرد
مرد
مرد

5

U05

مرد

6

U06

مرد

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

U7
U08
U09
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16

زن
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد
مرد

17

U17

زن

18
19
20

U18
U19
U20

مرد
مرد
مرد

21

U21

مرد

دکتری مدیریت ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی
دکتری اقتصاد
دکتری گردشگری
کارشناسی ارشد
گردشگری
دانشجوی دکتری مدیریت
ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد مدیریت
دکتری مدیریت ورزشی
دکتری اقتصاد
دکتری گردشگری
دکتری مدیریت
دکتری مدیریت ورزشی
دکتری اقتصاد
دکتری مدیریت ورزشی
دکتری گردشگری
کارشناسی ارشد مدیریت
ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی
دکتری گردشگری
دکتری اقتصاد
دانشجوی دکتری مدیریت
ورزشی

حوزة فعالیت
اجرايی دانشگاهی












مدت زمان
مصاحبه

01:28:03
00:24:38
00:50:45
00:36:14
01:14:11
01:26:40




00:41:53
00:57:41
00:33:48
00:30:44
00:46:53
00:20:44
01:25:32
00:25:41
01:08:07
00:42:01
00:20:50












01:22:49
00:32:03
00:56:32
01:06:10



















* برخی مصاحبهشوندهها عالوهبر مصاحبه ،یادداشتهایی در زمینۀ موضوع به پژوهشگران ارائه دادند.
** برخی مصاحبهشوندهها اجازۀ ضبط کامل مصاحبه را ندادند.
*** برای این پژوهش ،پروتکل و منشورهای اخالقی در پژوهش کیفی مانند توافق آگاهانه ،رازداری و بینامی ،پیامدها و نقش
پژوهشگر در طرح پژوهش مطرح و سعی شده تا حد امکان رعایت شود.

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در روش
کتابخانهای بهمنظور بررسی ادبیات نظری و پیشینۀ تحقیقات گذشته از کتابها و مقاالت ،سایتها و
پورتالهای اطالعاتی اینترنتی استفاده شد .در روش میدانی نیز محقق برای پاسخگویی به پرسشهای
خود مستقیماً به نمونههای تحقیق مراجعه و با استفاده از مصاحبه اطالعات مورد نیاز را جمعآوری کرده
است .همچنین برای گردآوری اطالعات از ابزار مصاحبۀ باز و بدون ساختار استفاده شد .در مصاحبهها از
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صاحبنظران خواسته شد بهصورت کلی دربارۀ موضوع تحقیق و مهمترین علل و راهکارهای خروج از
فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان نظرهاشان را ارائه کنند .بیشتر مصاحبهها در دفتر کار افراد
ترتیب داده شد .محقق پیش از اجرای هر مصاحبه با تماس تلفنی یا ارسال ایمیل که حاوی اطالعات و
شرح مختصری از موضوع بود ،پیشآگاهی را برای مصاحبهشوندگان فراهم میآورد .برای دستیابی به
3

روایی و پایایی تحقیق عالوهبر استفاده از روشهای تأیید روایی کیفی مانند مقبولیت 1،همسانی 2،تعین،

انتقالپذیری و ...یافتههای حاصل در اختیار سه تن از مصاحبهشوندگان قرار گرفت و توسط آنها تأیید شد.
نتایج و یافتههای تحقیق
فرایند گردآوری و تجزیهوتحلیل همزمان دادهها تا زمانی ادامه یافت که دیگر هیچگونه داده یا مقولۀ
جدیدی پیدا نشد .بهمنظور ثـبت دادههـا ،برخی مصاحبهها ،در مواردی که مصاحبهشوندگان اجـازه
دادنـد ،بـه شکل صوتی ضـبط شـد و برخی دیگر توسط پژوهشگر یادداشت شد .در برخی موارد نیز
متخصصان مطالب مربوط به تحقیق را یادداشت کردند و در اختیار محقق قرار دادند .پس از انجام هر
مصاحبه ،دادههای گردآوریشده مرتب شده ،در قالب فایل  Excelوارد نرمافزار  Nvivo 12 Plusشـد و
بـرای انجـام تحلیل کدگذاری شد .در خصوص هر کدام از مصاحبهها این کار انجام گرفت و در صورت
وجود بخشهایی با مضامین مشابه در متن مصاحبههای قبلی ،از همان کدهای قبلی استفاده شد .پس از
انجام  21مصاحبه ،دادهها و کدها به حد اشباع نظری رسـید و مصاحبهها متوقف شـد .در مـتن برآمـده
از مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد  395کدگذاری صورت گرفت (مجموع تعداد مراجع ) .4فرایند شناسایی
کدها بهصورت رفت و برگشتی بود؛ بـه این معنا که ابتدا با بررسی ادبیات موضـوع ،مفـاهیم اولیـه و کلـی
در خصوص الگوی فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استخراج شد .سپس بـا انـجام مصـاحبه و
مطـرح شـدن مفـاهیم جدیـد و جزئیتر ،مجدداً به ادبیات مـراجعه شـد تا معادل بحثهای مطرحشده
در مـصاحبههـا ،در ادبـیـات نیـز جستوجو شود .با ایـن فراینـد رفتوبرگشت از ادبیـات بـه مصـاحبه
و از مصـاحبه بـه ادبیـات ،در نهایـت  75کـد شناسـایی شد .گفتنـی اسـت کــه در مــتن مصـاحبههـا
برخـی کـدهـای شناساییشده دارای چندین فـراوانی بـودند کـه در نرمافزار در قالـب مراجـع نشـان
1. Credibility
2. Dependability
3. Confirmability
4. References
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داده شدهاند .بهتفصیل تعداد منبع ،درونمایههای اصلی ،درونمایههای فرعی و میزان ارجاع دادهشده به
هریک از درونمایه در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2تعداد کدها و ارجاعات بهدستآمده حاصل از مصاحبهها
رديف

منبع()source

تعداد کدها()Code

تعداد ارجاع ()reference

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

جدول  2منبع کدها و تعداد کدهای بهدستآمده از هر کدام از آنها را نشان میدهد .در این بین
منابع  U13و U14بهترتیب با  29و  27کد بیشتر از بقیه به عوامل فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی
استان اشاره کردهاند.
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جدول  .3نمونهاي از کدگذاريها
متن مصاحبه
تعطیالت بهدرستی برای ما معنا نشده است در کشورهای پیشرفته تعطیالت آخر هفته 2
روز است و هر کس آخر هفته را بهعنوان تعطیالت نگاه میکند .ولی در ایران یک روز و به
خاطر آن امکان برنامهریزی برای سفر علناً از افراد گرفته میشود.
در تعطیالت عید و تابستان بهسبب تعطیلی ادارات بیش از ظرفیت پذیرش در استان گردشگر
وجود دارد .ولی در زمان برگزاری جشنوارههای ورزشی زمستانی استان تعطیالت رسمی در
کشور وجود ندارد .به همین دلیل هم از این رویداد استقبال چندانی نمیشود .وجود تعطیالت
زمستانی مثل بیشتر کشورها میتواند مقاصد گردشگری ورزشی استان را توسعه دهد.
میزان تعطیالت باید زیاد باشد بهخصوص در فصل زمستان اگر بخواهیم رویدادی برگزار
کنیم باید تعطیلی در این زمینه داشته باشیم
یکی از عوامل خارج کردن گردشگری از فصلی بودن پیستهای اسکی و ورزشهای زمستانی
است .توسعۀ پیستهای اسکی موجود و احداث پیستهای جدید به خروج گردشگری ورزشی
استان از فصلی بودن کمک خواهد کرد.
تقریباً همۀ راههای مواصالتی به استان گردنه دارند .گردنۀ حیران ،گردنۀ صائین ،گردنۀ
سرچم و گردنۀ اسالم که عبور از این گردنهها در فصل زمستان با بارش برف خیلی سخت و
خطرناک است.
یکی از دالیل فصلی بودن به زیرساختهای موجود برمیگردد که بیشتر مواقع جادههای
ارتباطی در فصلهای سرد مناسب تردد نیستند.

کد

افزایش تعطیالت
آخر هفته و
تعطیالت
زمستانی

توسعۀ پیستهای
موجود و احداث
پیستهای جدید
راههای ارتباطی

جدول  .4درونمايههاي اصلی و منبع آنها
مفهوم(درونمايۀ اصلی)

مقوله

درونمايۀ اصلی

منبع کد

الگوي فصلی بودن گردشگري

فراوانی

رفرنس

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
چالشهای فصلی
بودن

6

7

U01,U07,U09,U12,U13,U16

()Nodes
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با توجه به جدول  4و تقسیمبندی درونمایههای اصلی بهسبب اهمیت و فراوانی این طبقات مشتمل
بر  6طبقه یا تم اصلی بود که از این تعداد هم  5مورد عوامل و راهکارهای خروج از پدیدۀ فصلی و یک
عامل نیز بهصورت کلی به علل و چالشهای مربوط به خروج از فصلی بودن اشاره دارد.
جدول کدهای اولیۀ استخراجی از مصاحبهها و طبقههای استخراجشده از مفاهیم بههمراه کدهای
ثانویۀ آنها در جدول  5نشان داده شده است .در نرمافزار  Nvivo 12 Plusمضمونهای فرعی و مضمونهای
اصلی داده میشوند.
جدول  .5عامل مؤثر بر توسعۀ اقتصاد منطقهاي مقاصد گردشگري ورزشی
طبقۀ
اصلی

فراوانی

تعداد

کد

رفرنس

احداث سایت ورزشهای زمستانی و ماجراجویانه

5

7

احداث مراکز اقامتی و پناهگاههای مناسب در مقاصد زمستانی

3

4

کدهاي نهايی

عوامل زيرساختی
سیاستگذاري

عوامل نهادي و

سازمانی

عوامل مديريتی و

اختصاص وسایل حملونقل عمومی

2

2

افزایش جاذبهها و گزینههای متفاوت

7

18

ایجاد پیستهای اسکی جدید و توسعۀ پیستهای اسکی موجود

11

23

ایمنسازی مسیرها و پیستهای اسکی

6

9

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

1

1

تجهیز و آمادهسازی مقاصد گردشگری زمستانی با وسایل انتقال مدرن مانند
تلهکابین ،تله سیژ و تلهاسکی

3

3

توسعۀ راههای ارتباطی به مقاصد زمستانی و باز نگهداشتن آنها در زمان بارش برف

8

10

توسعۀ زیرساختهای و راهاندازی انواع رشتههای ورزشی زمستانی مانند سورتمهسواری،
جتاسکی و...

5

7

توسعۀ سیستم فرودگاه و سیستم هوایی

5

7

رسیدگی و نظارت به وضعیت بهداشتی کمپها و اقامتگاهها در فصول کم رونق

6

7

مکانیابی بهترین نقاط برای مقاصد اسکی با دسترسی آسان به شهرها

4

5

نورپردازی مناسب پیستهای اسکی برای فعالیت شبانه

1

2

اختصاص بودجۀ مناسب برای توسعۀ مقاصد

2

2

افزایش تعطیالت آخر هفته و تعطیالت زمستانی

4

5

تصویب قوانین حمایتی و مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران گردشگری زمستانی

1

1

همکاری و هماهنگی سازمانهای خصوصی و دولتی در پیش برد برنامههای مقصد

3

3

آموزش رایگان رشتههای ورزشی زمستانی

4

4

برگزاری سمینارها و کنگرهها ورزشی و آموزشی در فصول غیرپیک گردشگری

2

2

برگزاری مسابقات و رویدادها در فصلهای غیر پیک گردشگری ورزشی

3

3

برگزاری همهساله جشنوارهها و مسابقات ورزشهای زمستانی براساس تقویم
رسمی فدراسیون و زمانبندی خاص

6

10
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برنامهریزی مناسب ،منظم و منسجم و دقت در برنامهریزی زمانی رویداد

عوامل بازاريابی و تبلیغات
اجتماعی

عوامل فرهنگی و

6

7

بهرهگیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق

7

18

تأسیس باشگاههای ورزشهای زمستانی و برگزاری لیگهای استانی

4

5

تأسیس فروشگاههای لوازم ورزشی و تجهیزات زمستانی در مقاصد

2

2

توزیع فعالیتهای در نقاط مختلف استان

1

1

توسعۀبرنامهها و شعارهای مثل زمستان بیدار و زیست شبانه

3

3

جذب سرمایهگذاران و اختصاص وام با بهرۀ پایین برای سرمایهگذاران حوزه
گردشگری زمستانی

3

4

فراهم کردن امکان تفریحات و برنامههای حاشیهای در کنار فعالیت اصلی

5

7

گرفتن میزبانی و برگزاری اردوهای ورزشی کوهنوردی و اسکی و راهاندازی تورهای
گردشگری زمستانی

2

2

ارائۀ بستههای جذاب و تلفیقی از ورزشهای زمستانی و آبدرمانی

8

10

ارائۀ بستههای سفر زیر قیمت تمامشده در فصول غیراوج سفر

3

3

ارائۀ تخفیف ویژه و کاهش هزینه خدمات و محصوالت مانند کاهش قیمت بلیت
هواپیما و هتلها در فصل غیرپیک

4

5

ارائۀ تصویر مثبت از مقاصد گردشگری استان در رسانهها

3

3

ارائۀ خدمات رضایتبخش در سایتهای گردشگری ،اقامتگاهها ،رستورانها و سایر
تسهیالت گردشگری

3

3

ارائۀ خدمات متفاوت در فصول کم رونق

5

8

استفاده از اینترنت و رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی برای معرفی فعالیتها
و خدمات گردشگری زمستانی

4

6

اهدای هدایا و مشوقهای بازاریابی در مقصد در دوران کم رونق

1

1

برگزاری تورهای همگانی و رایگان برای شناساندن مقاصد گردشگری زمستانی

2

2

تبلیغات گسترده و استفاده از متدهای نوین بازاریابی

3

3

تشویق آژانسها به ارائۀ بستههای گردشگری زمستانی

3

3

تعریف برند گردشگری زمستانی استان

4

5

تعیین جایزۀ بزرگ برای گردشگران و شرکتکنندگان ورزشهای زمستانی

3

3

تنوع فعالیتها و محصوالت در مقاصد گردشگری ورزشی

8

14

دعوت از شخصیتهای معروف و قهرمانان رشتههای ورزشی زمستانی برای حضور
در مقاصد گردشگری ورزشی

1

1

راهاندازی پایگاههای اطالعاتی و وبسایتهای جامع برای معرفی مقاصد و
فعالیتهای زمستانی

6

9

کاهش هزینۀ هتلها و مراکز تفریحی و ورزشی در قبال ماندگاری زیاد

2

3

برگزاری جشنوارههای غذایی موسیقیهای محلی و صنایع دستی در کنار
جشنوارهها و رویدادهای ورزشی

5

6

برنامهریزی و اجرای برنامههای شاد و مهیج در کنار رویداد

1

1

راهاندازی کمپین ورزشهای زمستانی و مطالبه عمومی مردم از مسئوالن برای
توسعۀ مقاصد و برگزاری رویدادها

3

3
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فرهنگسازی و تغییر ذهنیت مردم و آحاد جامعه نسبت به گردشگری ورزشی

5

9

موانع و چالشهاي فصلی بودن

مهماننوازی و برخورد مناسب با گردشگران

4

6

آبوهوای نامناسب در فصول سرد

3

3

بهکارگیری مدیران غیرمتخصص در سمتهای تخصصی در سازمانهای ذیربط
و مقاصد گردشگری

1

3

بیتوجهی به بهبود کیفیت مقاصد زمستانی

1

1

تعطیل کردن مدارس و دانشگاهها با بارش کم برف

1

1

جزیرهای عمل کردن سازمانهای ذیربط

3

3

سختگیری در نوع پوشش گردشگران

2

3

ضعف در بازاریابی و تبلیغات

1

1

عدم دسترسی به اینترنت و شبکه در بیشتر مقاصد گردشگری ورزشی

2

2

عدم سرمایهگذاری بهسبب نوسانات فصلی و کاهش گردشگر

4

5

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

1

1

کیفیت پایین آموزش بهسبب فصلی بودن

1

1

گران بودن هزینۀ شرکت در برخی فعالیتهای گردشگری ورزشی

1

1

لوکس و گران بودن بیشتر تفریحات زمستانی

1

3

نابسامانی تعطیالت رسمی کشور

2

2

ناشناخته بودن بیشتر مقاصد گردشگری ورزشی استان

3

3

نبود برنامه و راهبرد مشخص برای جذب گردشگری در فصلهای کم رونق

4

7

نبود تفریحات و برنامههای جانبی در مقاصد گردشگری

1

2

نبود روشنایی در پیستهای اسکی برای فعالیت شبانه

1

1

نبود رویدادها ،فستیوالها ،جشنوارهها در فصلهای غیر پیک گردشگر

4

5

وجود گردنهها و وضعیت نامناسب راههای ارتباطی استان در فصول سرد

7

9

وضعیت نامناسب فرودگاه استان و لغو و تأخیر پروازها با کوچکترین تغییرات
جوی

5

7

وضعیت نامناسب کمپها و اقامتگاهها در فصلهای کم رونق

4

5

با توجه به یافتههای کیفی و با در نظر گرفتن مقولههای اصلی بهدستآمده ،الگوی فصلی بودن مقاصد
گردشگری ورزشی برای آزمون در جامعۀ مورد مطالعه طراحی شد .نمودار  1الگوی موردنظر را نشان
میدهد.
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نمودار  .1مدل مفهومی و مؤلفههاي فصلی بودن مقاصد گردشگري ورزشی

بحث و نتیجهگیری
فصلی بودن یکی از ویژگیهای اساسی و ذاتی صنعت گردشگری ( ،)7عاملی است که بر تمام جنبههای
صنعت گردشگری و مهماننوازی تأثیر میگذارد ( .)27این پدیده بهخصوص در مقاصد سردسیر گردشگری
که به اصطالح مقاصد گردشگری زمستانی نامیده میشوند ،بسیار مشهود است .مرور ادبیات پژوهش
بهوضوح نشاندهندۀ نبود چارچوب نظری فصلی بودن گردشگری است .هدف از پژوهش حاضر تعیین
شاخصها و ارائۀ الگوی جامع در خصوص پدیدۀ فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل بود.
تجزیهوتحلیل دادهها  75کـد منحصربهفرد در خصوص فصلی بودن را شناسـایی کرد که با توجه به اهمیت
و فراوانی در  6طبقۀ اصلی دستهبندی شدند که از این تعداد نیز  5عامل مربوط به عوامل و راهکارهای
خروج از پدیدۀ فصلی بودن شامل عوامل زیرساختی ،عوامل نهادی و سیاستگذاری ،عوامل مدیریتی و
سازمانی ،عوامل بازاریابی و تبلیغات و عوامل فرهنگی و اجتماعی و یک عامل نیز بهصورت کلی به موانع
و چالشهای مربوط به پدیدۀ فصلی ،بود.
با توجه به مطالعات انجامگرفته در زمینۀ فصلی بودن مشخص میشود که برخی از انواع نوسانات
فصلی گردشگری را میتوان شناسایی کرد و راهبردهایی را برای اصالح و تعدیل تأثیرات منفی آن بهکار
گرفت .پیشنیاز انتخاب و اجرای موفقیتآمیز راهکارها ،ابتدا شناسایی علل فصلی بودن و سپس انطباق
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نیازهای بخش بازار گردشگری و محصوالت مقصد است ( .)12تورییون-پراتس و دورو )2018(1در این
زمینه اظهار داشتند که هنگام طراحی راهبردهای مقابله با فصلی بودن الزم است عوامل پشت پردۀ این
پدیده را ارزیابی و درک کنیم و متناسب با آن به ارائۀ راهکارها و جذب بازار هدف بپردازیم ( .)28نکتۀ
دیگری که در این زمینه طبق دیدگاه کورلوکا ( )2019باید به آن توجه شود این است که راهبردهای
مورد استفاده همیشه پاسخ ثابتی ندارد و توسعۀ راهبردها باید با موقعیت جغرافیایی ،بهعنوان ویژگیهای
فضایی موقعیت خاص و الگوهای اجتماعی-اقتصادی مقاصد مرتبط باشد ( .)12بنابراین با در نظر گرفتن
مطالب مذکور ابتدا به علل و عواملی که در مقاصد گردشگری ورزشی در موقعیت جغرافیایی استان اردبیل
سبب فصلی بودن این صنعت میشود ،پرداخته شد.
همانطورکه بسیاری از پژوهشگران نیز به آن اشاره کردهاند ،از مهمترین علل فصلی بودن ،عوامل
طبیعی و شرایط اقلیمی بهخصوص اقلیم سرد است .استان اردبیل بهعلت قرارگیری در منطقۀ کوهستانی
و اقلیم سرد ،عوامل طبیعی یکی از تأثیرگذارترین علل پدیدۀ فصلی بودن گردشگری در این منطقه است.
فصلی بودن طبیعی در نتیجۀ تغییر شرایط آبوهوایی مثل دما ،بارش برف و طول روز است که این عوامل
تحت کنترل تصمیمگیران صنعت گردشگری نیست ( .)23 ،17هرچند آبوهوا را نمیتوان تغییر داد ،ولی
این عامل ،عوامل بسیاری را تحت تأثیر قرار میدهد که میتوان آنها را اصالح و تعدیل کرد .آبوهوای
سرد و ضعف زیرساختها و راههای ارتباطی ،مانع بزرگی برای ورود گردشگران در فصول سرد به استان
اردبیل است .مصاحبهشوندهای در این زمینه اظهار داشت« :یکی از عوامل عدم توسعۀ گردشگری ورزشی
استان اردبیل ،شرایط سخت آبوهوایی در فصول سرد و زیرساختهای نامناسب است که باعث میشود
گردشگران کمتری به این استان سفر کنند» .وی همچنین اظهار داشت« :تقریباً همۀ راههای مواصالتی
به استان گردنه دارند .گردنۀ حیران ،گردنۀ صائین ،گردنۀ سرچم و گردنۀ اسالم که عبور از این گردنهها در
فصل زمستان با بارش برف خیلی سخت و خطرناک است» ( .)U01کد  U09نیز در زمینۀ چالشهای فصلی
بودن اظهار داشت« :زمستان و برف بهترین فرصت ما هستند ولی ما بهعنوان تهدید به آنها

نگاه میکنیم.

ما میخواهیم از ورزشهای زمستانی استقبال کنند خوب با کدام زیرساخت؟ با کدام حملونقل ارتباطی؟
چگونه باید به پیست اسکی برویم ،زمانی که تمام راههای ارتباطی آن در فصل زمستان مسدود میماند».
برخی دیگر نیز مهم ترین مانع خروج از فصلی بودن را به سیستم هوایی و فرودگاه استان مرتبط

1. Turrión-Prats& Duro
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میدانستند .کد ( )U12در این زمینه اظهار داشت« :یکی از بهترین جاذبهها استان ،جاذبههای زمستانی
هستند .ولی با کوچکترین تغییرات جوی پروازها کنسل میشوند» .در تأیید این گفته کد ( )U08نیز بیان
داشت« :در زمستان بهخاطر شرایط آب هوایی ،فرودگاه بیشتر اوقات تعطیل یا با تأخیر پرواز دارد و همۀ
اینها برمیگردد به بحثهای مدیریتی .فرودگاه نباید در آنجا ساخته میشد ،سردترین نقطۀ استان اردبیل
همان فرودگاه بوده و همیشه پوشیده از مه است .در واقع علت تأخیر و کنسلی بیشتر پروازها جانمایی
اشتباه فرودگاه است» .در این زمینه متخصص دیگری اظهار داشت« :اگر ما بخواهیم یک مسابقه بینالمللی
در فصل زمستان برگزار کنیم مانند مسابقات اسکی .اگر پرواز کنسل شود و یا تأخیر داشته باشد چه اتفاقی
میافتد؟ برنامه فدراسیون جهانی باید با تقویم رسمی انجام شود .تیمهای شرکتکننده باید با پرواز به
استان بیایند .اگر پرواز کنسل شود و امکان فرود در استان را نداشته باشد ،چه باید کرد؟» ()U13
یکی دیگر از علل فصلی بودن ،علل نهادی و سیاستگذاری است .فصلی بودن نهادی ،ترکیبی از
عوامل مذهبی ،فرهنگی ،قومی و اجتماعی است که تا اندازهای تحت کنترل تصمیمگیرندگان این صنعت
است ( .)12نابسامانی تعطیالت رسمی کشور و تعطیل کردن مدارس و دانشگاهها با بارش کم برف ،نبود
رویدادها ،فستیوالها ،جشنوارهها در فصلهای غیرپیک گردشگر و ...جزء عوامل مهم مرتبط با عوامل
نهادی و سیاستگذاری فصلی بودن مقاصد گردشگری ورزشی در این تحقیق بودند .یکی از متخصصان
در این زمینه اظهار داشت« :این فرهنگ که با بارش کوچکترین برف مدارس و دانشگاهها تعطیل میشود،
کالً اشتباه است .وقتی همچنین ارگانهایی با  10سانت برف تعطیل میشود .شما چه انتظاری از توسعه و
اهمیت دادن به گردشگری ورزشی زمستانی دارید؟ این کار یک نوع ترس از برف در ناخودآگاه افراد ایجاد
میکند که برف چیز بدی هست .گردشگری انسانهای بااراده میخواهد ،کسی که کوه برود و برف را
تحمل کند» ( .)U15در این زمینه کد U07اظهار داشت« :جشنوارههای ورزشی استان با تعطیالت رسمی
کشور مطابقت ندارند .وجود تعطیالت زمستانی مثل اکثر کشورها میتواند مقاصد گردشگری ورزشی
استان را توسعه دهد» .برخی دیگر نیز نبود برنامههای حاشیهای و فعالیتهای جنبی در مقاصد گردشگری
در کنار رویداد اصلی را از موانع خروج از فصلی بودن عنوان کرده بودند .دربارۀ این موضوع کد  U05گفته
بود« :گردشگر در طول روز اسکی میکند ،شب باید چیکار کند؟ گردشگر باید تفریحی داشته باشد .نباید
صرفاً به دید ورزش نگاه کنیم ،که فرد فقط برای اسکی میآید .درست است اسکی جذابیت زیادی دارد
ولی این جذابیت در کنار تفریحات و برنامههای حاشیهای دیگر به توان دو میرسد» .در همین خصوص
کد  U16سختگیری برخی ارگانها را از چالشهای مهم فصلی بودن عنوان کرده بود .وی همچنین اظهار
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داشت« :ما به مسافرت و گردشگری می رویم تا خوش باشیم ،آرامش داشته باشیم و صرفاً برای خواب
مسافرت نمیرویم».
برخی دیگر از متخصصان ضعف در بازاریابی و تبلیغات و بهتبع آن ناشناخته بودن بیشتر مقاصد
گردشگری ورزشی استان را عامل فصلی بودن این صنعت در استان اردبیل عنوان کرده بودند ) .(U02کد
 U05در این باره اظهار داشت« :ما از نظر دولتی هیچگونه سیاست و برنامهریزی در جهت تبلیغات و
بازاریابی گردشگری نداریم» .در راستای تأیید این گفته کد U15بیان داشت» «ما در زمینۀ بازاریابی
مشکل اساسی داریم .در واقع هیچ کاری نکردیم و اندک شناختی که گردشگران از این استان دارند بهخاطر
شبکههای اجتماعی و تبلیغات شخصی و بخش خصوصی است».
یکی از عوامل خروج از فصلی بودن ،عوامل زیرساختی بود .با توجه به اظهارنظر متخصصان استان
اردبیل از لحاظ زیرساخت ها عمومی و گردشگری با مشکالت متعددی از جمله نامناسب بودن راههای
ارتباطی ،وضعیت نامناسب فرودگاه و نبود و کمبود مراکز اقامتی و ...مواجه است .در دستهبندی کلی
عوامل زیرساختی فصلی بودن را می توان به دو بخش تقسیم کرد .بخش اول مربوط به زیرساختهای
عمومی مانند رسیدگی به وضعیت راههای ارتباطی و توسعۀ سیستم فرودگاهی و  ...بود .متخصصی در این
زمینه گفته بود« :اگر زیرساختهای ما درست باشد ،بقیۀ کارها را خود بخش خصوصی انجام خواهد داد».
بخش دوم نیز مربوط به زیرساختهای خود مقاصد و مدیریت مناسب آن بود .عواملی مانند احداث سایت
ورزشهای زمستانی و ماجراجویانه ،ایجاد پیستهای اسکی جدید و توسعۀ پیستهای اسکی موجود،
احداث مراکز اقامتی و پناهگاههای مناسب در مقاصد زمستانی توسعۀ زیرساختهای و راهاندازی انواع
رشتههای ورزشی زمستانی مثل سورتمهسواری ،جتاسکی و ...که بیشتر جنبۀ تخصصی دارند.
عالوهبر توسعۀ پیستهای اسکی یکی از مواردی که بیشتر متخصصان به آن اشاره کرده بودند ،افزایش
جاذبهها و گزینههای متفاوت بود .بازار گردشگری زمستانی و اسکی در سالهای اخیر رشد چشمگیری
داشته و مخاطبان و عالقهمندان زیادی را بهخصوص در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به خود جلب
کرده است .اما در شرایطی که بازار اسکی در دنیا بهطور کلی به مرحلۀ بلوغ1رسیده است و حتی اسکیبازان
مشتاق نیز دیگر کمتر اسکی میکنند ،مجتمعهای زمستانی به این نتیجه رسیدند که باید گسترۀ
وسیعتری از فعالیتها را چه بر روی برف و چه خارج از برف ارائه کنند .در آمریکای شمالی ،مجتمعهای

1. Mature market
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اسکی زنجیرهای و بزرگتر ،امکانات بیشتری از جمله پاتیناژ 1،سورتمهسواری 2،سورتمهکشی باسگ3،
استومبیل  4،و تیوپسواری5را عرضه میکنند .در واقع مقصدهای زمستانی با گسترش فعالیتهای خود
به سمت تبدیل شدن به پارکهای موضوعی زمستانی پیش میروند تا اسکیبازان تازهکار و خانوادههای
بیشتری را به مقصدهای خوب جذب کنند .تمامی نشانهها حاکی از آن است که مجتمعهای تفرجگاهی
زمستانی دهههای آینده ،آنهایی خواهند بود که با عرضۀ محصوالت فراوان به گسترۀ وسیعی از نیازهای
گردشگران زمستانی توجه میکنند و به سمت چهارفصله شدن پیش میروند ( .)18در این زمینه اوماهونی
و مکمورای )2008(6در مطالعهای گسترۀ وسیعی از راهبردهایی را که در سطوح مقصد به بهبود تأثیرات
فصلی بودن کمک میکند ،ارائه دادهاند که برخی از این موارد در ارتباط مستقیم با زیرساختهای
گردشگری هستند .مواردی مانند بهبود و گسترش زیرساختهای منطقه ،توسعۀ ساختاری یا تسهیالت
(مثل راههای ارتباطی و حملونقل عمومی) ،همکاری با بخش خصوصی جهت تنوع بخشیدن به امکانات
اقامتی ،توسعۀ جاذبه و فعالیتهای جدید در سراسر سال و توسعه و ارتقای محصوالت مقصد برای متمایز
ساختن آن از سایر مقصدها ( .)29عامل دیگری که در این زمینه برخی تحقیقات به آن اشاره کردهاند،
افزایش جاذبهها و اضافهکرد فصل دوم به مقاصد گردشگری است .باتلر ( )2014در این زمینه خاطرنشان
ساخته است ،در صورت وجود امکانات و شرایط ،میتوان فصل دومی را نیز به مقاصد گردشگری اضافه
کرد .بهترین مثال برای این مورد افزودن جشنوارههای زمستانی به یک مقصد تابستانه یا برعکس افزودن
جشنواره های تابستانی به مقاصد زمستانه است .مقاصد کوهستانی مانند کوههای آلپ یا راکی موفقیت
چشمگیری در این زمینه داشتهاند .آنها با ارائۀ جاذبههای تفریحی در فضای باز مانند پیادهروی ،ماهیگیری،
شکار ،ورزشهای آبی و فعالیتهای شدید مانند دوچرخهسواری در کوهستان و صخرهنوردی به موفقیت
هایی دست یافتهاند که اغلب با استفاده از امکانات ورزشی زمستانی مانند تلهکابین و تلهسیژ برای دسترسی
به نقاط مرتفع کشور است ( .)9چنین جاذبههایی میتواند بازارهای سنتی تابستانه و زمستانه را افزایش
دهد و مقاصد را برای اقامت دائم و نهفقط برای یک فصل خاص ،مهیا کند (.)9

1. Ice-skating
2. Sledging
3. Dog sledging
4. Snowmobiling
5. Tubing
6. O'Mahony and McMurray
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بهطور کلی در زمینۀ عوامل نهادی و سیاستگذاری ،بیشتر تأکید مصاحبهشوندگان بر الگوی تعطیالت
بود .در این بخش متخصصان بازنگری کلی در الگوی تعطیالت مانند عدم تعطیلی مدارس و دانشگاهها با
بارش برف و سردی هوا ،ایجاد تغییراتی در زمانبندی تعطیالت ساالنۀ مدارس و دانشگاهها ،تعطیلی بیشتر
آخر هفتهها و تعطیالت زمستانی را پیشنهاد داده بودند .در این زمینه کد  U07اظهار داشت« :در تعطیالت
عید و تابستان به خاطر تعطیلی ادارات بیش از ظرفیت پذیرش در استان گردشگر وجود دارد .ولی در
زمان برگزاری جشنوارههای ورزشی زمستانی استان تعطیالت رسمی در کشور وجود ندارد .برای همین
هم از این رویداد استقبال چندانی نمیشود .وجود تعطیالت زمستانی مثل اکثر کشورها میتواند مقاصد
گردشگری ورزشی استان را توسعه دهد» .کد  U13نیز در این زمینه گفته بود« :در کشورهای پیشرفته
تعطیالت آخر هفته  2روز است و هر کس آخر هفته را بهعنوان تعطیالت نگاه میکند .ولی در ایران یک
روز .و به خاطر آن امکان برنامهریزی برای سفر علناً از افراد گرفته میشود» .در ایران با همانندسازی
تعطیالت آخر هفته و کم کردن از تعطیالت مناسبتی مانند سایر کشورها میتوان از آثار چندمنظورۀ این
تغییر منتفع شد .تعطیالت آخر هفته در تقویم رسمی حداقل  102کشور جهان ،دوروزه است ،اما در ایران
آخر هفته فقط یک روز است ( .)30در این زمینه حاجینژاد و همکاران ( )1393در مطالعهای ،تقسیم
تعطیالت طوالنیمدت به چندین تعطیلی کوتاه مدت را برای خروج از فصلی بودن گردشگری پیشنهاد
کردهاند (.)15
اختصاص بودجۀ مناسب برای توسعۀ مقاصد ،تصویب قوانین حمایتی و مشوقهای مالیاتی برای
سرمایهگذاران گردشگری زمستانی و همکاری و هماهنگی سازمانهای ذیربط دولتی و خصوصی بهمنظور
پیشبرد برنامههای مقصد از موارد دیگر در بخش عوامل نهادی و سیاستذاری بود .متولی سفر میراث
فرهنگی و گردشگری است که باید سیاستگذاریهای مربوط را انجام دهد ،ولی بهدلیل فرابخشی بودن
گردشگری ورزشی این سازمان بهتنهایی قادر به سیاستگذاری نیست و همکاری تمام سازمانها و
ارگانهای مربوط و تشکلهای گردشگری را در این خصوص میطلبد .در این زمینه کورلوکا ()2019
معتقد است با توجه به پیچیده بودن پدیدۀ فصلی بودن برای مقابله با آن ،آگاهی و بسیج همۀ مؤسسات
و شرکتهای گردشگری و نهادهای دولتی درگیر بهمنظور برنامهریزی افزایش طول فصل گردشگری و
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غلبه بر فصلی بودن نیاز است ( .)12چلینی و ریزو1نیز ( )2012همکاری متقابل بخش خصوصی و دولتی
را برای غلبه بر نوسانات فصلی الزم دانستهاند (.)31
حوزۀ عوامل مدیریتی و سازمانی ،عواملی را شامل میشد که در ارتباط مستقیم با سازمانهای متولی
گردش گری ورزشی و همچنین مدیریت مستقیم مقاصد گردشگری ورزشی است .در بین عوامل مدیریتی
و سازمانی ،عامل استفاده از تجارب مقاصد و کشورهای دیگر و برگزاری منظم و همهسالۀ جشنوارهها و
مسابقات ورزشهای براساس تقویم رسمی فدراسیون بیشتر از بقیۀ عاملها مورد تأکید قرار گرفته بود.
کد  U13در این زمینه اظهار داشت« :از تجربۀ کشورهای موفق در این حوزه باید بهره گرفته شود .مقاصدی
وجود دارد که تمام روز سال گردشگری دارند .ما هم باید از تجربیات این مقاصد استفاده کنیم .همه چیز
نشانۀ تقلید و وابستگی نیست .باید قبول کنیم از خروجی علم دیگران استفاده نماییم» .در این زمینه وی
الگوبرداری از برنامهها و مسیری را که مقصد گردشگری زمستانی ارزروم2ترکیه (پاالن دوکن) 3برای
برگزاری رویدادهای مختلف جهانی و بینالمللی در ورزشهای زمستانی برداشته و بهواسطۀ همین
رویدادها توانسته منطقۀ موردنظر را توسعه دهد و در سطح جهان مطرح کند ،پیشنهاد کرده بود .کد U21

نیز الگوبرداری از مقاصد کشورهای پیشرو در گردشگری زمستانی مانند اتریش ،سوئیس ،آلمان ،فرانسه و
ایتالیا و راهکارهایی که در زمینۀ تعدیل فصلی بودن انجام دادهاند ،پیشنهاد کرده بود.
در زمینۀ برگزاری مسابقات و جشنوارهها نیز کد  U04اظهار داشت« :هرچند مسابقات و جشنوارۀ
زمستانی همهساله برگزاری میشود ،ولی این جشنوارهها نیازمند آن است که مثل جشنوارۀ جزیرۀ کیش
برنامهریزی مناسبی صورت گیرد و به یک جشنوارۀ دائمی تبدیل شده و در تقویم رسمی بیاید .تا هم
گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی از برگزاری آن آگاه شده و برنامهریزی مناسبی برای مسافرت و
حضور در آن داشته باشند» .در این زمینه متخصص دیگری بیان داشت« :برای خروج از فصلی بودن باید
حداقل یک رویداد ثابت داشته باشیم که همهساله در تاریخ معینی در استان برگزار شود» ( .)U05متخصص
دیگری در این زمینه بیان کرد« :برگزاری مسابقات در فصل تابستان نهتنها به توسعۀ گردشگری استان
کمک نمیکند بلکه بهخاطر ازدحام گردشگر ،موجب نارضایتی جامعۀ میزبان و خود گردشگران نیز
میشود» .در خصوص برگزاری رویدادها ،باتلر ( )2014رویدادهایی مانند جشنوارهها ،مسابقات و نمایشها

1.Cellini & Rizzo
2.Erzurum
3.Palandöken
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را از رایجترین راهبردهای تفریحی خروج از فصلی بودن میداند .وی معتقد است این نوع راهبرد نیازمند
سازماندهی ،بازاریابی و سرمایهگذاری شایان توجهی است و ممکن است زمان زیادی را صرف تبدیل شدن
به یک رویداد دائمی در تقویم گردشگری کند ،به خصوص اگر رویدادهای مشابه در مقاصد نزدیک اتفاق
میافتد ( .)9گتز و پیج )2016(1نیز جشنوارهها و رویدادها را ابزاری قدرتمند برای جذب گردشگران طی
فصلهای کمرونق دانستهاند ( .)32کانل2و همکاران ( )2015در مطالعهای به تبیین این موضوع
میپردازند که چگونه مدیران جاذبهها ،رویدادهای ویژهای را ایجاد کرده و از آنها بهعنوان ابزاری برای
تعدیل فصلی بودن استفاده میکنند (.)33
قدیمیترین نوع فعالیتها در مدیریت مقصد گردشگری ،بازاریابی است که بهعنوان مجموعهای از
روشهای مختلف برای ترفیع فروش مقصد شناخته میشود .مدیریت و بازاریابی باید بهعنوان ابزارهایی
قدرتمند بهمنظور بهبود عملکرد مقصد ،برای حل یا تعدیل چالشهای موجود گام بردارند .ایجاد
راهبردهای بازاریابی مخصوص هر فصل که شامل تطبیق انگیزههای فصلی با محصوالت و خدمات ارائهشده
در هریک از فصول است ،برای افزایش تعداد گردشگران بسیار حیاتی بهنظر میرسد .بنابراین فصلی بودن
گردشگری به معنای عدم توازن عرضه و تقاضاست و راهبردهای مناسب بازاریابی میتواند به تعدیل تقاضا
کمک کند ( .)5از مهمترین مؤلفههای بازاریابی پیشنهادشده توسط متخصصان «ارائۀ بستههای جذاب و
تلفیقی از ورزشهای زمستانی و آبدرمانی» بود .کمبود طراحی و برنامهریزی تورهایی با عالیق ویژه از
جمله اسکی ،کوهنوردی ،غارنوردی و  ...از بارزترین نقاط ضعف استان بهشمار میآید .برای رفع این مشکل،
ارائۀ بستههای تلفیقی و جذاب از طریق آژانسها و همکاری دفاتر خدمات مسافرتی این استان با سایر
استانها بهشدت مؤثر بهنظر میرسد .همچنین تنظیم قراردادهایی بین این دفاتر با سازمانهای ورزش و
جوانان و سازمان بازنشستگی کشور و سایر ارگانهای مشابه برای پذیرش گردشگرانی از این نهادها ،به رونق
گردشگری در فصل رکود کمک خواهد کرد .یکی دیگر از مهمترین موارد اشارهشده در این زمینه اهدای
هدایا و مشوقهای بازاریابی در مقصد در دوران کمرونق بود .افزودن ارزش کوتاهمدت بهصورت یک
محصول اضافه مانند یک شب اقامت رایگان یا خدمات اضافی همچون سرگرمیها ،رویدادهای موضوعی،
هدیههای رایگان و غیره ،راهبردهای مفیدی در جهت تحریک تقاضای گردشگری در فصلهای غیر اوج
محسوب میشوند.
1.Getz & Page
2. Connell
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تنوع فعالیتها ،تنوع محصوالت و خدمات و تنوع بازار از راهکارهای خروج از فصلی بودن در بین
عوامل بازاریابی و تبلیغات بود .در واقع ایجاد تنوع در جاذبهها میتواند اشتیاق و انگیزۀ سفر را در گردشگر
ایجاد کند که از آن جمله می توان به مواردی همچون برگزاری یک رویداد و فستیوال که موجب افزایش
بازدید در دورۀ رکود میشود ،گسترش جاذبههای فرهنگی و افزایش بازدید از آنها توسط گردشگران نیز
میتواند ابزاری در جهت متنوعسازی محصوالت گردشگری در فصلهای پاییز و زمستان باشد .به این
ترتیب که در کنار فعالیتهایی مانند ورزشهای زمستانی که صرفاً میتوان در این فصل انجام داد ،برگزاری
تورهای کوچک آبدرمانی ،طبیعتگردی ،برگزاری جشنوارههای غذایی و موسیقیهای محلی و  ...هم
گنجانده شود .محصوالت و خدمات در حاشیۀ هدف اصلی سفرها به ایجاد تنوع و افزایش گوناگونی
تجربههای گردشگران ،کمک زیادی خواهد کرد .ازاینرو متنوعسازی محصول راهکاری بهمنظور اصالح
الگوی بازدیدها از مقصد گردشگری تلقی میگردد .تحقیقات بسیاری مانند گلدنر و ریچی،)2003(1
کوپر2و همکاران ( ،)2005لی3و همکاران ( ،)2008اشورث4و همکاران ( ،)2010حاجینژاد و همکاران
( ،)1393باتلر ( ،)2014دورو ،)2016(5سیناقی6و همکاران ( ،)2018مارتین و همکاران ( )2019و
سیناقی و همکاران ( )2019از مواردی هستند که به اهمیت متنوعسازی جاذبهها ،محصول و بازار در
خروج از فصلی بودن پرداختند (.)20،14، 34 ،37 ،42 -44
مورد بعدی در بین عوامل بازاریابی ،تبلیغات گسترده و استفاده از شیوههای نوین بازاریابی بود .در
واقع یکی از ویژگیهای صنعت گردشگری ناملموس بودن محصوالت آن است ،بنابراین درصورتیکه
محصوالت آن در یک روز فروخته نشوند ،آنها را نمیتوان در یک اتاق برای ماههای آینده نگهداری کرد،
برای مثال اگر اتاقهای هتل ،بلیتهای هواپیما یا بلیتهای فستیوال در روز تعیینشده به فروش نرسد،
ارزش اقتصادی آنها دقیقاً صفر خواهد بود ( .)12بنابراین موفقیت یک مقصد به میزان عملکرد مدیریت و
بهخصوص بازاریابی آن مقصد وابسته است ،ازاینرو نیاز مبرمی به چارچوب و شاخصهای بازاریابی در
مدیریت مقصد وجود دارد .از جمله مطالعاتی که در سالهای اخیر در مورد بازاریابی مقصد گردشگری
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صورت گرفته است ،مطالعۀ کرالوا و مالچوسکسی )2014(1است .در این مطالعه بیان میشود که چگونه
نبود راهبرد بازاریابی گردشگری ممکن است به کاهش تعداد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از مقصد
منجر شود ( .)38در مطالعهای دیگر باروس و سوسا )2019(2تبلیغات در فصل رکود را راهی برای تغییر
در تقاضا دانستهاند .آنان خاطرنشان ساختهاند جشنوارهها و رویدادها در مقصدهای گردشگری زمستانی
باید بهگونهای متفاوت عمل کنند تا بتوانند مخاطبان زیادی را جذب کنند ( .)39پخش آگهیها در
شبکههای استانی و ملی و استفاده از قدرت رسانههای اجتماعی جدید بهمنظور معرفی استان بهعنوان
مقصد گردشگری زمستانی یکی دیگر از عوامل قدرتمند در تعدیل تقاضاست .بیتردید رسانۀ ملی از
مهمترین شبکههای اطالعرسانی در کشور و دارای مخاطبانی از ردههای سنی و جنسی مختلف است.
بنابراین ارسال آگهی از طریق این شبکهها میتواند بهخوبی معرف این استان باشد.
همان طورکه اشاره شد ،فصلی بودن آثار متعدد اجتماعی و فرهنگی در مقاصد گردشگری بهجا
میگذارد و هزینههایی را بر جامعۀ میزبان و گردشگران تحمیل میکند .آثاری مانند کاهش رفاه اجتماعی
( ،)14افزایش ناهنجاریها اجتماعی و جرم جنایت در فصل پیک ( ،)12نارضایتی گردشگران و جامعۀ
میزبان و ، ...از آثار اجتماعی و فرهنگی فصلی بودن گردشگری است .برنامهریزی و اجرای برنامههای شاد
و مهیج در کنار رویدادها و برگزاری جشنوارههای موسیقی محلی از عوامل اجتماعی خروج از فصلی بودن
گردشگری در استان بود .یکی از عوامل مهم دیگر در این زمینه راهاندازی کمپین ورزشهای زمستانی و
مطالبۀ عمومی مردم از مسئوالن برای توسعۀ مقاصد و برگزاری رویدادها بود .امروزه برای فرهنگسازی
بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی از پتانسیل کمپینهای اجتماعی استفاده میشود .این کمپینها بهدلیل
توسعۀ فناوری ارتباطی و افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی نوین موجب استقبال عمومی زیادی از
آنها شده و تا حدودی نیز موفق بودهاند .ایجاد کمپین در زمینۀ گردشگری زمستانی و استفاده از پتانسیل
و قدرت نفوذ رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی میتواند گردشگران و عالقهمندان زیادی را به مقاصد
گردشگری زمستانی استان جذب و به تعدیل فصلی بودن این صنعت کمک کند.
در نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر و همچنین سایر تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ پدیدۀ فصلی
بودن گردشگری ،مقاصد گردشگری استان اردبیل برای خروج از فصلی بودن ،ابتدا باید موانع موجود مانند
وضعیت راه های ارتباطی و سیستم فرودگاه را برطرف سازد .سپس از طریق نمایندگان و مسئوالن عالی
1. Királová & Malachovský
2. Barros & Sousa
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استان تالش کنند طرحهایی را بهمنظور افزایش تعطیالت آخر هفته و تعطیالت زمستانی در مراکز
 پیشنهاد میشود مدیریت مقاصد با جذب سرمایهگذار در کنار.قانونگذاری کشور به تصویب برسانند
 روی امکانات و فعالیتهای بیشتری که جنبۀ عمومیتری دارند و اسکیبازان،فعالیتهای اصلی مثل اسکی
 همچنین پیشنهاد میشود با. سرمایهگذاری کنند،تازهکار و خانوادههای بیشتری از آنها استقبال میکنند
ایجاد کمپین در زمینۀ گردشگری زمستانی و استفاده از پتانسیل و قدرت نفوذ رسانههای جمعی و
 به فرهنگسازی و جذب گردشگران و عالقهمندان بیشتر برای مقاصد گردشگری،شبکههای اجتماعی
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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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