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موجب  ،یسبک زندگ راتییو تغ يآور و گسترش فن یجسمان يها تیتوجه به ورزش و فعال تیاهم:هدف 

 یورزشـ  يگردشـگر . در جوامـع مختلـف شـده اسـت     انـه یماجراجو يهـا  تیفعال عیآمدن و رشد سر دیپد

 ریـ اخ يهـا  کـه در سـال   رودیبه شمار مـ  يو گردشگر یورزش يها تیاز فعال دیجد يا حوزه انهیماجراجو

 یورزشـ  يگردشـگر  يانـداز  راه یسـنج  امکـان  قیـ تحق نیـ ا یهدف اصل. داشته است يریگ چشم شیافزا
  و ارائه راه کار است لیدر استان اردب انهیماجراجو

. باشـد  تحلیلی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي می-روشتحقیق توصیفی:شناسی پژوهش روش

نفر از کارشناسان مرتبط با این حـوزه از نظـر اداره کـل ورزش و جوانـان      51جامعه آماري این تحقیق را 

آماري با توجه به این مطلب که اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اردبیـل نماینـده     باشد نمونه  اردبیل می
در نظر گرفتـه شـده   ) n=N(باشد به صورت تمام شمار  تمام ادارات مربوط به این حوزه در کل استان می

اي و مرور ادبیات پیشین و پرسشنامه محقق سـاخته در   آوري اطالعات از منابع کتابخانه جهت جمع. است

تـک  در بخش آماري از آزمون تی تست . سنجی و مصاحبه در بخش ارائه راه کار انجام گردید بخش امکان

  .ها استفاده شده است جهت تحلیل فرضیهنمونه 

سنجی در اردبیل براي  ابعاد شش گانه امکانهاي انجام شده از این تحقیق  براساس تحلیل:ها یافته

و اقتصـادي  انسـانی  ، عملیاتی، زمانی، فنی  ،از لحاظ قانونیایجاد گردشگري ورزشی ماجراجویانه 

  باشد پذیر می امکان
توان اینگونه نتیجه گرفت که استان اردبیل با توجـه  با توجه به نتایج این پژوهش می:گیري نتیجه

-و مـی اسـت هایگردشـگري ورزشـی ماجراجویانـه خاص   به مناطقطبیعی،بکرو کوهسـتانیودارایجاذبه 
-توجهورزشکارانوگردشگرانواقعشدهوبهعنوانمقصـــــدیبرایگذراناوقاتفراغت بـــــاانگیزه توانندمورد

اسـتان  . یزمانیخاص،تعـداد کثیریازگردشـگرانرابهخودجذبکنند  یتفریحواستراحتانتخابشوندودر دوره

و اگر مـدیران و  است هایفراوان،ازتواناییگردشگریورزشیفراوانیبرخورداراردبیل باطبیعتجادوییوجاذبه

توان این صنعت را در استان اردبیل رونـق داد و  هاي مناسبی را مهیا کنند میزیر ساختمسولین 

. جویانه در کشور معرفی شودتواند به عنوان قطب گردشگري ورزشی ماجرادر چند سال آینده می

  . شودو ایجاد کسب و کارهاي جدید می زاییاین کار موجب اشتغال

  دشگري ورزشی ماجراجویانه، استان اردبیلسنجی، گر امکان:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1-1

السیر و بهبود وسایل ارتباطی بین  پس از انقالب صنعتی با اختراع وسایل نقلیه سریع

تسهیالتی که از جهات مختلف براي کشورهاي جهان، کوتاه شدن زمان سفر، ایجاد 

مسافرت در اکناف جهان فراهم آمده بود و افزایش نسبی درآمدهاي ناشی از رشد 

اقتصادي کشورها، تحوالت شگرفی در زمینه سیاحت و جهانگردي صورت گرفت به 

المللی توسعه فراوان یافته و یکی از  طوري که امروزه صنعت جهانگردي در سطوح بین

  ).2008، وچانگ لی(دهد  اقتصادي کشورهاي جهان را تشکیل میارکان مهم 

ورزش به عنوان یک ابزار چند بعدي با تاثیرات گسترده جایگاه و نقش خود را در 

بخش، آموزش و پرورش، روابط  اقتصاد، سالمت افراد، گذران اوقات فراغت سالم و لذت

ات اخالقی رو به گسترش در اجتماعی، پیشگیري از بسیاري از مفاسد اجتماعی و انحراف

  ).1389حمیدي، (است  جامعه و کاربردهاي عدیده دیگر متجلی ساخته

. افزایش در انواع مختلفی ازفعالیت هاي ماجراجویانه انجام شده است 1970از دهه 

به معناي وسیع مورد استفاده قرار می گیرد و شامل ورزش  "ورزش ماجراجویی"مفهوم 

ورزش "و  "سبک زندگی"، "گرانش"، "X"، "شدید"، "ینجایگز"هایی می شود که 

ورزش هاي ماجراجویی مانند ورزش هایی که جریان .نام گذاري شده است "هاي اکشن

اصلی را تحت کنترل چارچوب هاي سازمانی، قوانین سختگیرانه و مسابقات تنظیم شده 

ماجراجویی نیز اما توسعه ورزش هاي . در محیط هاي به وضوح تعریف می کنند، نیستند

  . باید در یک چارچوب بزرگتر دیده شود

فرهنگ . استفاده می شود "ورزش شدید"به جاي  "ورزش ماجراجویی"اصطالح 

ورزش ": دیکشنري زبان انگلیسی تعریف زیر را ارائه می دهد ®Heritageانگلیسی 

یک واژه رسانه ) همچنین ورزش عمل و ورزش هاي ماجراجویی نامیده می شود(افراطی 

اي براي فعالیت هاي خاص است که به عنوان داشتن سطح باالیی از خطر یا پیچیدگی 

لوارم بسیار تخصصی و  ذاتی که اغلب شامل سرعت، سطح باالیی از اعمال فیزیکی، و

نشان می دهد که فعالیت در محیطی  "ماجراجویی"اصطالح . است "شاهکار تماشایی 

ماجراجویی یک چیز . است که خواستار، چالش برانگیز، خطرناك یا عجیب و غریب است

این مورد در رابطه با ورزش یا . ارزشمند و خاص است که از زندگی عادي خارج میشود

  مانی، بلکه در مورد سفر، بدن و ذهن استفاده می شودفعالیت هاي جس
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  بیان مسئله- 1-2

در سرتاسر جهان در آن  ياریاست و افراد بس ایبزرگ و مهم دن عیاز صنا یکیورزش 

گردشگران است و  يبرا زهیانگ جادیعوامل ا نیتر از متداول یکیورزش . اشتغال دارند

 دیو صنعت ورزش پد يدو صنعت گردشگر بیاست که از ترک یصنعت یورزش يگردشگر

  .)1383هنرور(آمده است 

فعال  یزندگ وهیمرتبط با ورزش و رواج ش یحیتفر هاي و رواج روزافزون مسافرت رشد

، و همکاران چالی(در مسافرت به ورزش عالقمند شوند یباعث شده است که مردم حت

1998.(  

ریزي  ترین موضوعات براي برنامه مهمشناسایی نواحی مناسب براي توسعه توریستی از 

تر  یکی از راهکارها براي گسترش و شناسایی هر چه کامل1سنجی امکان. توریستی است

ریزي دقیق جهت به کارگیري این مناطق به لحاظ  مناطق مختلف مستعد و برنامه

  ).1385زاده،  فرج(باشد  هاي مورد بررسی می توانایی

رود  ي پراهمیت صنعت گردشگري در دنیا به شمار میها توریسم ورزشی، یکی از حوزه

اي نوپا است و هنوز  هاي دیگر حوزه گردشگري در ایران مقوله که مانند بسیاري از بخش

زاده، محرم(بسیاري از افراد از جایگاه این حوزه در صنعت گردشگري اطالع ندارند 

1388.(  

ت جهت آرامش و استراحت دهند که ایده گذران تعطیال تحقیقات به وضوح نشان می

هاي فعال  اي دیگر که بیشتر محوریت سالمت و تجربه کیفیت زندگی مثل گردش به شیوه

  ).2003، 2هادسون(است  محور تغییر کرده و یا ورزش

من آرزوي هیجان "بزرگساالن، با بیان اظهاراتی چون % 12دریافت که ) 1998(3هیث

توانند جستجوگر هیجان  می "تجربه کنممن دوست دارم چیزهاي جدید را "،  "دارم

، از طبقه اجتماعی و اقتصادي 34- 18این افراد اکثرا مرد و در محدوده سنی . باشند

).1997، 4سایمون(باالتري هستند 

کنندگان افراد  رسد شرکت بیان کردند که به نظر می) 2005(و همکاران 5تامیلسون

  . اقتصادي باالتر هستند_جتماعیسال، مجرد، بدون فرزند و از طبقا ا 19بالي 

_____________________
1Feasibility
2Hudson
3 Heath
4 Simons
5Tomlinson
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ها در غرب  نظارت بر میزان مشارکت و رشد محبوبیت در سبک زندگی این ورزش

و  1نیمو(روي دولت تبدیل شده است  هاي پیش استرالیا یه یکی از بزرگترین چالش

  ).2007همکاران، 

دقیق از  ها که رسمی و نهادي نیستند، ارائه آمار به دلیل فرهنگ و شرایط این ورزش

توان محبوبیت  باشد اما از طریق میزان فروش تجهیزات می کنندگان آن سخت می شرکت

ها از  آن را نشان داد که به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا فروش تجهیزات این رشته

بیل و (است  آید، پیشی گرفته رشته بیسبال، که ورزش سنتی و محبوبی به حساب می

؛ 2003، 4؛ تیلر2002، 3والتر(این شرایط در بریتانیا هم صادق است ). 2004، 2ویلسون

  ).2003، 5آشتانا

 يخود را برا هیقدرت اول یصنعت نفت، منسوجات و صنعت نساج نکهیتوجه به ا با

اندوفعالیت گردشگري به عنوان  کشور از دست داده ياعتبار اقتصاد شیو افزا ییدرآمدزا

شود و  پس ازکشاورزي، صنعت و خدمات محسوب میهاي انسان  بخش چهارم فعالیت

به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید  2020کنند در سال  بینی می کارشناسان پیش

توجه  تیاهم ،)1384پناه،  کریم(برند  به طوري که از آن به عنوان صادرات نامرئی نام می

  .کند یم جابیرا ا یورزش يگردشگر ویبه بخش گردشگر ازین

آب و  ،یجنگل مثل رودخانه، پارك يخداداد یعیبا دارا بودن منابع  طب رانیاکشور

از تنوع  يبرخوردار لیو به دل یکوهستان یعیطب يها و جاذبه ها اچهیفصل، در چهار يهوا

اصل که  نیموضوع و ا نیبا توجه ا. قرار دارد ایده کشور برتر دن نیدر ب یعیطب هاي جاذبه

و اشتغال  ییدرآمدزا يصنعت برا کیبه عنوان  سمیتور يرو اینمختلف د يکشورها

 یعیطب يها به صورت جاذبه سمیداشتن صنعت تور نیما در ع کنند،یم يگذار هیسرما

صنعت مهم در توسعه صنعت ورزش و هم در رابطه با توسعه  نیاز ا یمتوانیچگونه م

  .)1390انیسلطان(کنیمکشور استفاده  ياقتصاد

 يهست با مطالعه رو ازین انواع دیگر گردشگري و ییدارو ،یمذهب يکنار گردشگر در

 يبرا یعیطب يها همه تنوع در جاذبه نیبا ا رانیدر کشور ا توانیم ایموضوع که آ نیا

_____________________
1 Nimmo
2 Beal & Wilson
3 Walters
4 Tyler
5 Asthana
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که باعث جذب گردشگران از  میداشته باش يگذار هیسرما انهیماجراجو یورزش يگردشگر

  .شود رانیبه ا اینقاط دن یتمام

 يبرا این استان موجود در يباال لیو پتانس لیاردب ییایجغراف تیبا توجه به موقع پس

 يمحقق با توجه به استعدادها انه،یماجراجو یورزش يو گردشگر يگردشگر هاي تیفعال

 یورزش يجهت توسعه گردشگر تیقابل نیا ییو لزوم شناسا لیموجود در استان اردب

 یورزش يگردشگراندازي  سنجیراه امکان وانبا عنقیبه انجام تحق میتصم انهیماجراجو

  .خواهد پرداخت لیدر استان اردب انهیماجراجو

  

پژوهش) هايسؤال(سؤال - 1-3

ماجراجویانه از نظر فنی در استان  هاي ایجاد گردشگري ورزش آیا امکان.1

  اردبیل وجود دارد؟

در استان مالی ماجراجویانه از نظر  هاي ایجاد گردشگري ورزش آیا امکان.2

  اردبیل وجود دارد؟

ماجراجویانه از نظر قانونی در استان  هاي آیا امکان ایجاد گردشگري ورزش.3

  اردبیل وجود دارد؟

ماجراجویانه از نظر عملیاتی در استان  هاي ایجاد گردشگري ورزش آیا ازامکان.4

  اردبیل وجود دارد؟

مانی در استان ماجراجویانه از نظر ز هاي آیا امکان ایجاد گردشگري ورزش.5

اردبیل وجود دارد؟

ماجراجویانه از نظر انسانی در استان  هاي آیا امکان ایجاد گردشگري ورزش.6

  ؟اردبیل وجود دارد

  پژوهش) هايفرضیه(فرضیه- 1-4

ماجراجویانهدر استان اردبیل از نظر فنی  هاي ایجاد گردشگري ورزش امکان.1

  .وجود دارد

نظر مالی ماجراجویانه در استان اردبیل از  هاي ایجاد گردشگري ورزش امکان.2

  .وجود دارد



7   مقدمه و هدف: فصل اول
  

ماجراجویانه در استان اردبیل از  هاي اد گردشگري ورزشایج امکان.3

  .نظرعملیاتی وجود دارد

ماجراجویانه در استان اردبیل از نظرقانونی  هاي ایجاد گردشگري ورزش امکان.4

  .وجود دارد

در استان اردبیل از نظر  ماجراجویانههای امکان ایجاد گردشگري ورزش.5

.وجود دارد)زمانبندي(زمانی

ماجراجویانه در استان اردبیل از نظر  هاي ورزش ایجاد گردشگري امکان.6

.انسانی وجود دارد

  پژوهش) اهداف(هدف  - 1-5

  هدف کلی

و ارائه راه  لیدر استان اردب انهیماجراجو هاي ورزش يگردشگر ياندازراه یامکانسنج

  کار

  اهداف جزئی

  ماجراجویانه در استان اردبیل هاي سنجی فنی ایجاد گردشگري ورزش کانام.1

  ماجراجویانه در استان اردبیل هاي ایجاد گردشگري ورزشمالی سنجی  امکان.2

ماجراجویانه در استان  هاي سنجی قانونی ایجاد گردشگري ورزش امکان.3

  اردبیل

ماجراجویانه در استان  هاي سنجی عملیاتی ایجاد گردشگري ورزشامکان.4

  اردبیل

ماجراجویانه در استان  هاي سنجی زمانی  ایجاد گردشگري ورزش امکان.5

اردبیل

ماجراجویانه در استان  هاي سنجی انسانی  ایجاد گردشگري ورزشامکان.6

  اردبیل

ماجراجویانه در استان اردبیل هاي گردشگري ورزشکار جهت ایجاد  ارائه راه.7

  

  ت پژوهشضرورت و اهمی - 1-6

هاي گردشگري قرار نظر به اینکه ایران در بین ده کشور برتر دنیا از نظر تنوع جاذبه

فصل کامل با آب و هواي مناسب فصول  دارد و تنها پنج کشور وجود دارد که داراي چهار
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است و ایران یکی از آن کشورها است ولی سهم تولید ناخالص ملی از صنعت گردشگري 

  .باشد ي توجه کمتر به صنعت گردشگري میدهنده است، این امر نشانبرابر با یک درصد 

آوري پدیده اوقات فراغت را به وجود آورده است، مردم زمان بیشتري  از زمانی که فن

هرچند که اوقات فراغت فقط براي تمرینات ورزشی مورد . براي تمرین و ورزش دارند

هاي  چون تماشاي تلویزیون، بازيهاي غیر متحرکی  سرگرمی. استفاده قرار نمیگیرد

، 1الوسی(هاي محبوب پدیدار شدند  ویدئویی و گردش در اینترنت به عنوان فعالیت

2007.(  

گیرد و سطح فعالیت جسمانی  اي که به سرعت از جهان طبیعی فاصله می در جامعه

تواند براي  هاي جسمانی می ضعیفی دارد و نرخ چاقی رو به رشد است، صنعت فعالیت

  ).1998نیل و ریچاردز، (مبارزه با این چالش جایگاه خوبی داشته باشد 

ها، کارهاي آکادمیک در این حوزه براي  با افزایش مشارکت در گردشگران این فعالیت

اهمیت مطالعات . کنند هاي مدیریتی اهمیت بیشتري پیدا می ها و استنباط فهم انگیزه

کند  وزه و نیازهاي آن به چه سمتی حرکت میبیشتر به این لحاظ است که دریابیم این ح

  ).2006، 2کاتر(باشد  ها در بازار چگونه می و ایفاي نقش در این فعالیت

اي که سریعا در حال قطع ارتباط با  طبیعت و تجربه در محیط طبیعی  در متن جامعه

هایی که  تهاي فعال وجود دارد تا از مزایا و فرص است، نیاز مهم و بزرگی به افراد و گروه

  ).2008و همکاران، 3دیکسون (وجود دارد آگاه باشند 

مدارك به دست آمده از تحقیقات انجام شده نشان دهنده این است که شرکت در 

؛ 1998نیل و ریچاردز، (باشد  هاي جسمانی در طبیعت براي فرد و جامعه مفید می فعالیت

  ).2007؛ هولمز، 2005پریور و همکاران، 

هاي متنوعی مثل تفریحات،  هاي ماجراجویانه از طریق و در خالل برنامه مزایاي فعالیت

اوقات فراغت، ورزش، آموزش، سالمت و درمان به دست آمده است که در گستره وسیعی 

  .)2008دیکسون و همکاران، (اند  هاي شهري انجام شده از طبیعت بکر تا پارك

فرد در جهت بهبود سالمت و  مزایاي اقتصادي فعالیت جسمانی ماجراجویانه هم بر

هاي درمان و هم براي جامعه در جهت افزایش درآمد حاصل  تندرستی و کم شدن هزینه

  .)2008دیکسون و همکاران(از فعالیت گردشگري بسیار مهم است

_____________________
1Alosi
2 Cater
3 Dickson
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رسد هم براي  به نظر می) فضاي باز(هاي جسمانی ماجراجویانه مزایاي اقتصادي فعالیت

درآمد (و جامعه) هاي درمان ی و در نتیجه کم شدن هزینهبهبود سالمت و تندرست(فرد

).همان(مهم است) هاي گردشگري تفریحی حاصل از فعالیت

هاي اخیر نرخ رشد باالیی را در سرتاسر جهان  هاي ماجراجویانه در سال صنعت ورزش

هاي ماجراجویانه حوزه جالب توجهی براي  داشته است و از این رو انقالب صنعت ورزش

طبیعت سودمند این صنعت که بر اساس شمار باالي  . ق و پژوهش استتحقی

استوار است، ضرورت درك ) گذاران کننده و حامیان و سرمایه شرکت(کنندگان  مشارکت

با وجود  نرخ رشد ). 2009، 1کلت و راسل(بیشتر ماهیت این بخش را به دنبال دارد 

  ).2003هادسون، (زمینه وجود دارد  ها ادبیات تحقیقی محدودي دراین باالي این فعالیت

توجه به این مسئله به دلیل ماهیت آزادي و عدم وجود ساختار و قانون در حوزه 

هاي ماجراجویانه و نبود سرپرست مشخص در این حوزه  امکان ایجاد مشکالت و  فعالیت

و گرایش تواند ایجاد کند اما در جامعه مدرن امروزي  مسائلی ناخواسته و ناخوشایند را می

بسیار شدید مردم به ماشینی شدن و به موجب این مسئله کاهش فعالیت بدنی افراد و 

اي  روانی در جامعه، ظهور پدیده _تهدید سالمت جسمانی و به تبع آن مشکالت روحی

جدید وجذاب جهت احیاي فعالیت بدنی افراد جامعه و آشتی دادن جامعه با دنیاي ورزش 

هاي معمولی نسل جوان که انگیزه. د فرصتی بسیار مناسب باشدتوان و تفریحات سالم می

جذابیت گذشته خود را از دست ... هاي کامپیوتري و والیبال سنتی وسپري شده و بازي

صدا کردن نسل جوان با هاي جدید هستند و ما براي همهمه افراد دنبال انگیزه. اندداده

  .جدید فعالیتی و تفریحی هستیم هايحرکت توسعه استانی نیازمند ایجاد جاذبه

باشد ولی از سوي دیگر استان اردبیل با توجه به اینکه فاقدکارخانجات صنعتی می

ي شورابیل، پیست اسکی  سبالن و دریاچه هاي طبیعی فراوان همچون کوهداراي جاذبه

هاي طبیعی پتانسیلی هاي طبیعی هست که این مناطق و جاذبه الوارس و دیگر جاذبه

سنجی مناسب و ارائه راه کارهایی جهت ایجاد گردشگري توان با امکانند که میهست

ورزشی ماجراجویانه این استان را به عنوان قطب گردشگري ورزشی ماجراجویانه تبدیل 

  .کرد

هاي ماجراجویانه و توجه اندك به گردشگري  پس با توجه به نوظهور بودن فعالیت

بیات تحقیقی در این حوزه در استان، با توجه به دارا ورزشی در استان اردبیل و نبود اد

_____________________
1 Kellet & Rusell
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ها و موقعیت استان در گردشگري ورزشی ماجراجویانه محقق درصدد است با  بودن جاذبه

امید است .سنجی  ایجاد گردشگري ورزشی ماجراجویانه بپردازد انجام این تحقیق به امکان

ها و موقعیت  شتر این ورزشاین مطالعه و تحقیق قدمی هرچند کوچک براي شناسایی بی

هاي گردشگري ورزشی در کشور را دارا  استان اردبیل که پتانسیل تبدیل به یکی از قطب

  .است، باشد
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  تعاریف- 1-7

  تعاریف مفهومی -1- 1-7

  سنجی امکان

تر مناطق مختلف مستعد و  یکی از راهکارها براي گسترش و شناسایی هر چه کامل

هاي مورد بررسی  کارگیري این مناطق به لحاظ تواناییریزي دقیق جهت به  برنامه

  ).1385زاده،  فرج(باشد  می

  ١سنجیفنی امکان

سنجیفنیبررویبهدستآوردنیکدرکازمنابعفنیموجوددرسازمانوامکاناستفادهازآن ارزیابیامکان

هادرزماننیازدرسیستمپیشنهادیتمرکزداردویکارزیابیازسختافزارونرمافزارموجود 

  .باسیستمپیشنهادیهمخوانیدارندرافراهممیکنداستواینکهتاچهحد

  ٢سنجی اقتصاديامکان

سنجی اقتصادي،تعیین مزایاي مثبت اقتصادي براي سازمانی است هدف بررسی امکان

که 

. برایآنفراهممیشودوشامالندازهگیریوشناساییتماممزایایموردانتظارمیشودسیستمپیشنهادي

  .شودسودمی/اینارزیابیمعموالداراییکتحلیلهزینه

  ٣سنجی قانونیامکان

تعیین می کند که آیا سیستم پیشنهادي با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثال 

  .یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطالعات محلی همخوانی داشته باشد

  ٤سنجی عملیاتیامکان

ل را ئچطور مساسنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادي امکان

حل می کند، از فرصت هاي شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر 

ارزیابی . الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند

اي پیشنهادي براي محیط هاي توسعهامکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه

اهداف، با توجه به توسعه زمان بندي،تاریخ تحویل،فرهنگ همکاري  کسب وکار موجود و

  .و فرآیندهاي موجود کسب وکار تمرکز دارد

_____________________
1Technical
2Economic
3Legal
4Operationa
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  ١بنديسنجی زمانامکان		

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طوالنی شود،قبل از اینکه مفید باشد 

سعه یک به این معنی است که تخمین بزنیم که تو. ممکن است دچار شکست شود

سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی 

 .تکمیلنمود٢از روش ها مانند دوره بازگشت

 .بندییکپروژهتاچهحدمنطقیاست بندیمقیاسیاستبرایاینکهزمان زمان  سنجی امکان

  باداشتنتوانفنیموجود، آیاموعدهایپروژهمنطقیهستند؟ 

  

  ٣گردشگر

به عنوان فردي که به مسافرت رفته و آن مکان خارج از محیط زندگی وي است براي 

تر از یک سال جهت تفریح، تجارت یا اهداف دیگر اقامت نماید گردشگر گفته  مدت کم

  .شود می

  :کند سازمان گردشگري، گردشگر را این چنین تعریف می

د به سر ل مورد بازدیکسی که حداقل یک شب در اقامتگاه عمومی یا خصوصی در مح

  ).1382نصیرزاده، (برد  می

  ٤گردشگري ورزشی

شود که مسافر به طور  به مسافرت یا اقامت در محلی خارج از محیط زندگی گفته می

کند که در این سفر ورزش  فعال یا غیرفعال در یک برنامه رقابتی یا تفریحی شرکت می

عنوان هدف جانبی انتخاب شود  تواند به عنوان اولین هدف مسافرت باشد یا به می

  ).1388زاده،  محرم(

  ورزش ماجراجویانه

هاي حرکتی  کند و متکی به مهارت فعالیتی ورزشی است که مردم را وارد طبیعت می

هاي  خود افراد است و درك و تشخیص اینکه برخی افراد معلول احتماال نیازمند کمک

ها مانند  برخی ورزش. نجام فعالیت شوندجانبی هستند تا بتوانند به طور کامل قادر به ا

هایی از این فعالیت  سواري مثال نوردي، پاراگالیدر، موج سواري کوهستان، صخره دوچرخه

  ).1388زاده،  محرم(هستند 

_____________________
1Scheduling
2Return period
3Tourist
4Tourist sport
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  تعاریف عملیاتی-2- 1-7

  سنجی امکان

متشکل از شش فاکتور فنی، اقتصادي، قانونی، عملیاتی، انسانی و زمانی است که در 

  .پرسشنامه آمده است

در پرسشنامه محقق ساخته مورد  4تا  1عواملی که با استفاده از سواالت : قانونی

  .گذاري قرار گرفت ارزش

در پرسشنامه محقق ساخته مورد  13تا  5عواملی که با استفاده از سواالت : انسانی

  .گذاري قرار گرفت ارزش

در پرسشنامه محقق ساخته مورد  20تا14عواملی که با استفاده از سواالت : اقتصادي

  .گذاري قرار گرفت ارزش

در پرسشنامه محقق ساخته مورد  24تا  20عواملی که با استفاده از سواالت : عملیاتی

  .گذاري قرار گرفت ارزش

در پرسشنامه محقق ساخته مورد   27تا  25عواملی که با استفاده از سواالت : فنی

  .گذاري قرار گرفت ارزش

در پرسشنامه محقق ساخته مورد   30تا  28عواملی که با استفاده از سواالت : زمانی

  .گذاري قرار گرفت ارزش

هاي ورزشی ماجراجویانه غیر فعال در  آن دسته از فعالیت: هاي ماجراجویانه ورزش

  .ها در استان وجود دارد استان اردبیل که امکان ایجاد این فعالیت

در کشوراین غربیاست که در شمال ایراناستانهایی از استان اردبیل یک: استان اردبیل

، از سمت جمهوري آذربایجاناین استان از شمال به . است ایران واقع شدهآذربایجانمنطقه 

هاي تالش و از سمت  کوهاستان گیالن، از سمت شرق به استان آذربایجان شرقیبه  غرب

  .است محدود شدهن زنجاناستاجنوب به 
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  چهارچوب فصل آینده - 1-8

معرفی کوتاهی از استان  فصل دوم به بررسی ادبیات نظري و  در این پژوهش در

سنجی، گردشگري،  سنجی، انواع آن، فاکتورهاي امکان به بررسی امکانو همچنین اردبیل 

هاي  فعالیتتاریخچه مختصري از گردشگري در ایران و جهان، گردشگري ورزشی، 

ها، انگیزه مشارکت، سابقه تحقیق و در  ماجراجویانه، انواع آن، مسئله اقتصاد این فعالیت

  .نهایت تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  مبانی و پیشینه پژوهش -2

  

  مقدمه - 2-1

در بخش اول به تعریف متغیرهاي پایان . مطالب این فصل در دو بخش ارائه می گردد

پرداخته و در بخش دوم تحقیقات انجام نامه و مبانی نظري و ادبیات موجود در این زمینه 

  .شده در داخل و خارج از کشور ارائه می شود

  

  مبانی نظري تحقیق - 2-2

  سابقه تحقیق-1- 2-2

تاریخچه اي از  "آرامش در ماجراجویی"در مطالعه خود با عنوان ) 2009(دیموك 

  .مطالعات انجام شده در این حوزه را در جدولی به شرح زیر ارائه می دهد

  



  )2009دیموك(مطالعات انجام شده در حوزه ماجراجویی- 1-2جدول 

محقق شرح مرحله

  )1998(اورت

  )1990(اورت و هولنهورست

  )1993(پیگرام

  )1993(سیمل

  )2001(وبر

  کاهش چالش در زندگی روزمره

ماجراجویی با ورود به رقابت انتخاب هاي 

  جدید براي تفریح و سرگرمی ارائه داد

  تمرکز کمی

  

  ماجراجویی ظهور

  

)1990(اورت و هولنهورست

)1992(پریست

)1993(پریست و بانتینگ

)1992(رابینسون

  )2002(استبینز

تحقیقات مؤلفه هاي مرکزي و درونی اوقات 

فراغت ماجراجویی را شناسایی می کند

تجربه اندازه گیري اجزا و مفاهیم مدل هاي 

ماجراجویی

  تمرکز کمی

  

دریافت و کشف 

  ماجراجویی

)2003(بیدي

)200(بانینگتن

)2007(کاتر

)2006(گرین و سینگلتن

)1999(هالیفیلد

)1999(لوپتن

)1990(لینگ

)1990(پیریرا

  )2007(زاکرمن
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روش پژوهش شامل ذهنیت و اظهارات 
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  شناسایی کرد

  

  

  

تجربه و آزمایش 

  ماجراجویی

  

  معرفی استان اردبیل -2- 2-2

در منطقه کشوراین غربیاست که در شمال ایراناستانهایاستان اردبیل یکی از 

، از سمت غرب جمهوري آذربایجاناین استان از شمال به . است ایران واقع شدهآذربایجان

هاي تالش و از سمت جنوب  کوهاستان گیالن، از سمت شرق به استان آذربایجان شرقیبه 

 1٫09حدوداً (کیلومتر مربع  17953مساحت این استان . است محدود شدهناستان زنجابه 

برابر یک  1390و جمعیت آن بر اساس سرشماري سال )درصد از مساحت کل کشور

ست و بر طبق آخرین اردبیالمرکز این استان شهر . باشد ر میهزار نف 249میلیون و 

 22در ، شود دهستان می 66و شهر21بخش، 25، شهرستان10تقسیمات کشوري، شامل 

این تصویب شد و مجلس شوراي اسالمیالیحه استان شدن اردبیل در  1371دي سال 
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، از اردبیلسال پیگیري مردم  30پس از نزدیک به  1372فروردین سال  23استان در 

  .جدا و به استانی مستقل تبدیل شداستان آذربایجان شرقی

هاي این استان  یکی از ویژگی. استان اردبیل یکی از مناطق گردشگري در ایران است

هاي آبگرم  مجتمع. استتابستانو بهارهاي  ر فصلآب و هواي مطبوع و خنک این منطقه د

کیلومتري غرب شهر اردبیل یکی از مشهورترین  22در سرعینو درشمال غربمشگین شهر

میزبان  -به خصوص تابستان- هاي گرم  استان اردبیل است که در فصل مناطق گردشگري

ترین  سرعین بیش. نقاط ایران و کشورهاي خارجی است ها هزار نفر گردشگر از اقصی ده

ها را با جمعیت نسبتاً کم ساکن در خود در مقایسه با سایر  تعداد هتل و هتل آپارتمان

دیگر ساکنان ها تالش .گویند سخن میاردبیل ساکنان استان .مناطق گردشگري ایران دارد

در ل هایی از شهرستان خلخا ر بخشد گویند سخن میزبان تالشیاردبیل هستند که به 

).1390یارشاطر،(.به همراه زبان رایج استزبان تاتیسکونت دارند و ها تاتجنوب استان

اي که به گونه. باشد شاخص گردشگري استان اردبیل در تمام طول سال متنوع می

هاي فروردین،  ها از نظر دارا بودن شرایط آسایشی براي گردشگران ماه بهترین ماه

اند و  باشند که بهترین شرایط را ازنظرآسایشی به خود اختصاص داده اردیبهشت و مهر می

  . دهاي دي و بهمن و خرداد از بدترین شرایط آسایشی برخوردارن درمقابل ماه

بقعه ، الدین آرامگاه شیخ صفی :استان اردبیل عبارتند از هاي گردشگري خی از جاذبهبر

موزه ، کلیساي مریم مقدس اردبیل، مقبره شیخ حیدر، سید امین الدین جبراییل

کاروانسراي ، اي ویند آثار صخره، نبشه ساسانی سنگ، مسجد جمعه، شناسی اردبیل مردم

، سی شیروان دره، سبالن، دریاچه شورابیل، بازار اردبیل، شهر یئري، )اردبیل(شاه عباسی 

پیست اسکی روي چمن جنگل فندقلوي ، جنگل فندقلو، عمارت آقازاده اردبیلی

منطقه ، تفرجگاه بوالغالر، منطقه گردشگري کپز، پیست اسکی آلوارس، )اردبیل(نمین

ژئوپارك ، روستاي گردشگري کزج، منطقه گردشگري ازناو، حفاظت شده آق داغ

چشمه ، مجتمع آبدرمانی سرعین، دریاچه نئور، گیلوان، )شهرستان کوثر(دربندمشکول 

آبشار ، آبشار گورگور آلوارس، بهآبشار سردا، آبگرم گیوي، قوتورسویی، آب گرم شابیل

آبشار ، آبشار نره گر، )خلخال(آبشار دیز ، )سیبیه خانی(آبشارآق بالغ ، )نمین(شورشورنه 

کهنه ، دژ قهقهه، قلعه بوینی یوغون، قلعه بربر، )شهر مشگین(آبشار گورگور ، شیروان دره

غار ، غار تاریخی الهرود، قلعه خسرو، قلعه اولتان، قیزقاالسی، دیو قاالسی، قلعه بربر، قلعه

  .باشد می حمام سنگی شهر گیوي، حمام درو، غار تاریخی الهرود، خانه هفت
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Abstract

The importance of attention to exercise and physical activity and the 
development of technology and lifestyle changes have led to the emergence 
and rapid growth of adventure activities in different societies. Adventure 
sports tourism is a new field of sports and tourism that has grown significantly 
in recent years. The main objective of this research is the feasibility of setting 
up adventure sports tourism in Ardebil province and providing a roadmap
Research method:The research method is descriptive-analytical survey and is a 
case study type and in terms of the purpose of applied research. The statistical 
population of this research is 51 experts in this field from the viewpoint of the 
General Directorate of Sports and Youth in Ardabil. Statistical sample Since 
the Department of Sports and Youth of Ardebil province represents all the 
departments in this area throughout the province, The whole number (n = N) 
is considered. For collecting information, library resources and review of 
previous literature and a researcher made questionnaire in the feasibility and 
interviewing section were presented. In the statistical section, t-test was used 
to analyze the hypotheses
Findings: Based on the findings of this research six dimensions of feasibility 
study in Ardebil to create adventure sports tourism were legally ,technical 
operational , human, averageand economical with an average 
Conclusion:: According to the results of this study, it can be concluded that 
Ardebil province is special with regard to natural, virgin and mountainous 
areas and has special adventure sports tourism attractions, which can be 
considered by athletes and tourists. The title of destination is to spend leisure 
time with pleasure and relaxation motives and attract a large number of 
tourists during a specific time period. Ardabil province has a lot of sporting 
abilities with its magical nature and many attractions. And if executives and 
managers provide the right infrastructure, then this industry can boom in 
Ardebil province and in the next few years it can be introduced as an 
adventure sports hub in the world. And this will create employment and create 
new businesses. And this will make the government no longer need money.
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