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Abstract  
Nowadays, adventure tourism guarantees sustainable tourism precisely 
because of its proximity to nature and the aim of responsible preservation of 
natural resources. This research explores the propellant and influencing forces 
on the development of adventure tourism. A practical, quantitative-qualitative, 
and exploratory method develops possible scenarios based on the future 
research approach. Data analysis was done using crass-impact balance 
analysis and forming a group of experts. The metaphors of headwaters, ponds, 
deserts, and swamps were presented to draw the vision of scenarios and to 
describe and predict the future of adventure tourism in 1410. The results of 
four robust, compatible, and probable scenarios indicate that the narrative of 
the swamp reveals the instability of the development of adventure tourism in 
Iran. Iran is very capable of becoming a destination for adventure tourism. 
Considering the influential role of tourism in the economy and society, 
corrective and targeted solutions for the sustainable development of tourism 
are inevitable for a hopeful future. 

Introduction  
Risky is the primary feature of adventure tourism. Processing data and 
information on the sustainable development variables, safety, natural 
resources, health, adventure activity resources, entrepreneurship, 
humanitarian, infrastructure, cultural resources, and the image of the 
adventure brand Adventure Tourism Development Index (ATDI) provide this 
possibility to by exploring and understanding assemble the course of evolution 
and the influence of determining factors on the sustainable development of 
adventure. It provides possession of researchers, policies, beneficiaries, and 
local communities. Thinking about the future requires specific language and 
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techniques in order to predict the future. Scenarios can express any targeted 
and planned management in the form of predictable elements and 
uncertainties. The importance of foresight in the tourism industry has caused 
scenario-based planning to be referred to as the backbone of tourism (Postma, 
2015, p. 46). Adventure tourism is significantly higher than the average 
growth rate of global tourism (Schott, 2007, p. 264). Kumar & Deshmukh 
(2022) predict the value of adventure tourism to reach $1,169,095 million by 
2028, from $112,227 in 2020, with an annual growth rate of 20%. In this 
research, we show, by examining the two concepts of sustainable tourism and 
adventure tourism, that tourism as an intervening activity in the environment 
has essential effects on destination communities. Iran’s adventure tourism 
rank and position is a flip to investigate the reasons for inattention to this 
pioneer industry and to identify and narrate its compatible and probable 
scenarios. 

Materials and Methods 
The future study tries to determine the aims and values, describe the trends, 
and specify the conditions of realization and situations to draw different 
pictures of the future and evaluate and select alternative policies and plans. 
One of the methods of future study is scenario codification, in which two or 
more different scenarios or texts are usually written about the future of the 
subject that is most likely to occur. This research is applied, descriptive-
analytical, and quantitative-qualitative. Generally, the scenario planning 
process is based on five steps: identification of context scenarios; recognition 
of influential factors; analysis of key factors; scenario production; scenario 
transfer (Kosow & Gaßner, 2008, p. 25). The data is a combination of a 
bibliographic and systematic review of tourism research in general and 
adventure tourism in particular. Statistical data processing and expert opinions 
were done by forming a Delphi panel and completing the mutual effects 
questionnaire. Variables were collected by examining previous research; the 
statistical population is the activists, employees, and tourists of the Iranian 
tourism industry, and the sample size consists of 12 tourism experts and 
activists, especially adventure tourism. The analysis of exploratory and 
probable scenarios through Scenario Wizard software deals with possible 
futures with a horizon of 1410. 
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Discussion and Results 
The analysis of the findings was completed by using the main stages of future 
studies by Voros (2005). In this model, field identification and propellant 
forces have been obtained from the global index of adventure tourism. ATDI 
2020 shows the weak position of Iran with a rank of 91 among 163 developing 
countries (Less than the global average). The three main factors of security 
and hosting, adventure, and preparation are influential in determining the 
index; each of these factors includes a set of variables that significantly impact 
the development of adventure. The Crass-Impact balance analysis method is 
used in scenario analysis, which is a qualitative technique for analyzing 
influence networks. Each variable with a range of different current situations 
was exposed to the four concepts of development, continuity, destruction, and 
crisis. In the best case, the possible and compatible scenarios obtained from 
the consensus of experts reflect the continuation of the current situation. 
Finally, an intense scenario and three scenarios with high compatibility and 
higher probability of occurrence were presented, indicating the continuation 
of the current trend and the crisis in the medium-term future. The two 
propellant forces of sustainable development and the image of the adventure 
brand form the two heads of the model due to their importance and 
uncertainty. The metaphors of headwater, pond, desert, and swamp were 
presented to draw the vision of scenarios and to describe and predict the future 
of adventure tourism in 1410. 

Conclusions 
A strong and probable scenario can be realized by predicting the swamp 
narrative on the horizon of 1410 unless they are replaced by a change in the 
attitude towards specific tourism, the social participation of the host 
community in the planning and development process, rational and embodied 
policies and most importantly, efficient reforms of out of access scenarios. 
Iran’s geographical conditions and economic and social characteristics are an 
opportunity for the future of adventure tourism. Educated, professional, and 
interested audiences accept many of the cultural constraints and barriers of the 
local community and act responsibly towards cultural resources. In the 
direction of the research aim, a set of policy, management, and research 
solutions are presented in this field. This enables tourism policies and planners 
to answer these two questions in the future, what will we do? Furthermore, 
how should we do it? Make a decision 

Keywords: Tourism Industry, Sustainable Tourism, Adventure 
Tourism, Propelling Factors of the Tourism, Futures Studies. 
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 رویکرد با ایران در ماجراجویانه گردشگري اندازچشم
پژوهیآینده  

  

 انایر کاشان، دانشگاه ، ایران اجتماعی مسائل شناسیجامعه دکتراي دانشجوي   عبدلی ناهید
  

 چکیده
گویاي موقعیت ضعیف گردشگري ماجراجویانه ایران (میانگین کمتر از متوسط  ي جهانیهاشاخص

 مؤثر و پیشران يروهایناست، بنابراین، ضروري است تا  توسعهدرحالجهانی) در میان کشورهاي 
 نیااز نوع ماجراجویی در ایران سنجیده شود.  ژهیوبههاي خاص هاي رشد گردشگريشناسایی و ظرفیت

 یشاخص جهان ریمتغ 10بررسی  مطالعات پیشین، يمحتوا لیتحل ۀجینت ،یفیک-یکم و ادیبن داده پژوهش
ی است. با رویکرد از خبرگان به روش دلف ینظرخواهبه همراه  انهیماجراجو يگردشگر ۀتوسع
و باتلاق  ریچشمه، برکه، کو يهااستعاره ها پردازش شدند.یافته يمبنا محتمل بر يوهایسنارپژوهی، آینده

در سال  نهایماجراجو يگردشگر ةندیآ ینیبشیو پ فیتوص منظوربهو  وهایانداز سنارچشم میترس يبرا
 يداریاپااز آن است که ن یسازگار و محتمل حاک ،يقو يویسنار 4حاصل از  جیارائه شد. نتا 1410

 .شودیباتلاق، آشکار م تیبا روا رانیدر ا انهیماجراجو يتوسعه گردشگر

 پیشــران عوامل ماجراجویانه، گردشــگري پایدار، گردشــگري توریســم، صــنعت ها:کلیدواژه
   .پژوهیآینده گردشگري،

  :نویسنده مسئولnahidabdoli@grad.kashanu.ac.ir 
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 مقدمه
 اصخ يهايگردشگراز صنعت  يرو به رشدنوع نسبتاً جدید و  یانهماجراجو يگردشگر

ماجراجویان، در آن شود و را شامل میباز  يدر فضا تیاز فعال ياگسترده فیاست که ط
نوع  ی ایناساس یژگیوخطرپذیري دهند و یانجام م فعالیتی خود آرامش و آسایشاز  فارغ

ز سال ا مسافرتی ماجراجویانه ،است. دانشگاه جرج واشنگتن و انجمن بازرگانی گردشگري
را  ماجراجویی ۀنیدرزمپتانسیل کشورها  گذشته ۀدهیک اقتصاد در  191 يها، با داده2008

، ایمنی، منابع طبیعی، سلامت، منابع ماجراجویی، کارآفرینی، متغیرهاي توسعۀ پایداربا 
حداقل وش با ربرآورد  وها، منابع فرهنگی و تصویر برند ماجراجویی بشردوستی، زیرساخت

 ۀرتب ، ایران2009 سالدر  گزارشاولین طبق  .بندي کردندرتبهبررسی و  1یمربعات معمول
آخرین گزارش در سال  آورد. به دسترا  86کشور رتبۀ  163از بین ، 2011سال در و  95

 يگردشگردهد که عنوان کرده است. اخیراً مطالعات جهانی نشان می 91، رتبۀ ایران را 2020
از  بالاتر یتوجهقابل طوربهدر سراسر جهان است و  ایدر حال ثبت رشد پو یانهماجراجو

کومار و دشموك  (Schott, 2007:264).دارد قرار یجهان ينرخ رشد گردشگر نیانگیم
 112227، از %20گردشگري ماجراجویانه با نرخ رشد سالانۀ  که ارزشکنند یم ینیبشیپ

 & Kumar( برسد 2028 دلار تا سال ونیلیم 1،169،095 به 2020ر در سال دلا
Deshmukh, 2022 .(بازتر و  با دیدياند که باید بسیاري از جوامع دریافته ،رونیازا

 ۀتوسع ۀنیکه زم ییدر کشورها ژهیوبه کنند و ماجراجوییتر به گردشگري توجه انهفعال
سترش گ سرعتبه یمصنوع يهارساختیز جادیبا ا ی را ندارندخیو تار یفرهنگ يگردشگر

 .سازدیم ایمهدر آینده را  ییاشتغال و درآمدزا يبرا یخوب يهاتیظرف چون ابدییم
بینی میسر یشپ لهیوسنیبدمشخصی است تا  و فنون نیازمند زبانه، آینداندیشیدن دربارة 

در قالب  را شدهيزیربرنامهمدیریت هدفمند و  هرگونهاین قابلیت را دارند تا  شود. سناریوها
 نمایانعین، نسبتاً م هاي، مؤلفهگریدیعبارتبهند. نها بیان کبینی و عدم قطعیتعناصر قابل پیش

قشۀ ریزي بر پایۀ سناریو، نبرنامه .سناریوها تشریح کرد توان باو عدم قطعیت آینده را می
بوط به هاي مرمند تصمیمبلکه هدف آن اصلاح و بهبود نظام ،درست و دقیق از آینده نیست

اي آینده هها را در برابر طیفی از چالشسیاست استواريکه بتوان  ياگونهبه ،ینده استآ

1 OLS 
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ه است نگاري در صنعت گردشگري باعث شداهمیت آینده. )3: 11391(وندرهیدن، آزمود
 ,Postma( شودستون فقرات گردشگري یاد  عنوانبهریزي مبتنی بر سناریو از برنامه تا

 از اجتماعی هاي کلانریزيموضوع شناخت آینده در برنامهبه همین سبب،  )46 :2015
 مروزا ریزي تنها دیدن مسائل اجتماعی و اقتصاديزیرا برنامه ،اهمیت بسیاري برخوردار است

، ردشگريگتوسعۀ پایدار  براي ریزرنامهبانتخاب و عمل  هرگونه تمرکز روينبست، بلکه 
  (Miles & Michael, 2002:2). گیردقرار میاو نسبت به آینده  نگرش تحت تأثیر

در  2یانهماجراجو يگردشگر ۀتوسعهایی که داده پردازشبا  يپژوهش کاربرد این
بر  ندهکننییعوامل تع ریتحول و تأث ریدرك سآورد با کنکاش و فراهم می سراسر جهان

 یطیمحستیز و یبهداشت ،یاسیس ،یاجتماع ،يعوامل اقتصاد ریتأث گیچگون، داریتوسعه پا
 امعجوو  نفعانیذگذاران، در اختیار محققان، سیاست کند ومی نیتدوبر ماجراجویی را 

 ژهیوهبهاي خاص هاي رشد گردشگريبنابراین، ضروري است تا ظرفیت؛ دهدقرار می یمحل
 از نوع ماجراجویی در ایران شناسایی و سنجیده شود.

 ۀسالبیستاز انداقداماتی نظیر تدوین چشم باصنعت گردشگري عۀ توجه به آینده در توس
نشانگر  1404میلیون گردشگر تا سال  22هدف  گردشگري و رسیدن به ةکشور در حوز

یعی، داشتن منابع طبایران به لحاظ . گذاري استکلان سیاست سطحدر  موضوعاهمیت این 
اجراجویانه بالاتر از میانگین جهانی هاي گردشگري مداراي جاذبه نوع،متبومی و  فرهنگی

اد و تولید سهم اقتص، کاي نزدیآیندهاست، بنابراین، پتانسیل لازم و کافی وجود دارد تا در 
ي وهاینارسی آن است تا با تدوین پس هدف اصلتوریسم بیشتر شود. ناخالص ملی از صنعت 

ة گردشگري ماجراجویانه ندیآ یاحتمال تیو جامع از ماه یکل يریخلق تصاوبه  ممکن
 پردازد.

راهم فتداوم آن در زمان حال فرصتی را تحلیل روندهاي گذشته و  ۀواسطبهتبیین آینده 
پژوهی هآیند ،در عصر حاضرمیسر شود.  محتمل و مطلوب ةو ارزیابی آیند کشفنماید تا می

ملی  ایدارۀ پترین استراتژي براي توسعاهمیت دارد چون مطرح نگاري در گردشگريو آینده
از این گذشته،   (Aref & Aref, 2010: 155).سازدمیسر میرا  زمانهم طوربهو محلی 
سناریو و  بشر شده است و تدوین ریگ بانیگرعاد بل و مشکلات پیچیده در تمامی اانبوه مسائ

1 Wentherhiden 
2 Adventure Tourism Development Index (ATDI) 
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ین است . چنشودمی ندهیدر آوقوع اتفاقات ناگوار جلوگیري از بینی مخاطرات باعث پیش
 پژوهیروند توسعۀ انواع گردشگري در پرتو آینده در ارتباط با ن نگرشی نوشتداکه 

 خواهد بود، ضمن پاسخ به ایناقتصادي و اجتماعی  و معضلات مسائلبسیاري از راهگشاي 
چگونه  نهایماجراجو يگردشگر ۀمؤثر بر توسع يدیکل يهاپیشرانوضعیت  که هاپرسش

 يشگرگرد که میدهمی؟ نشان در آینده قابل تحقق هستند ي محتملیوهایچه سنار و ؟است
عیت رتبه و موق. داردبر جوامع مقصد  یاثرات مهم طیمح رگر دمداخله تیفعال کی عنوانبه

گردشگري ماجراجویانۀ ایران، تلنگري است تا به بررسی دلایل عدم توجه به این صنعت 
 پیشرو بپردازیم و سناریوهاي سازگار و محتمل آن را شناسایی و روایت کنیم.

 پژوهش ينظر میمفاه
انسان  ۀمطالع يگردشگرآمده است که  شدهرفتهیپذدر تعریف کلاسیک و  طور کههمان

و  دیگویپاسخ م يو يازهایاست که به ن یصنعت ۀخارج از محل سکونت اوست. مطالع
 ،یاجتماع -یفرهنگ طیصنعت بر مح نیکه انسان و ا پردازدیم یراتیتأث ۀبه مطالع نیهمچن

توجه  (Jafari & Ritchie, 1981:14) گذاردیم انیزیم ۀجامع یطیمحستیو ز ياقتصاد
گردشگري براي آیندة جامعۀ بومی متمرکز است، لذا،  ۀنیهزکممحققان به تداوم درخور و 

پیش رو  هاياندازچشم و به اهداف یابیو دست هاپیشران یبررس منظوربهی پژوهندهیمبحث آ
 .نباشد ینیبشیقابل پ ،طورقطعبه ندهیاگر آ یحت است،

 گردشگري پایدار
 مثابهبه یزندگ تیفیبالا بردن ک باهدف کم،یو  ستیقرن بدر ي صنعت خدمات گردشگر

ی در اقتصاد اصل يبه ابزار (Higgins, 2006:3) جهان امروز ةدهندشکل يروهایاز ن یکی
 (Wearing & Et al, 2010:44, Pan & Et al, 2018:453).است شدهلیتبد کلان
 دارد پایداري در ابعاد مختلفهاي وسعۀ گردشگري رابطۀ متقابلی با اصول و شاخصزیرا ت

 ذاردگهاي سراسر جهان می، جوامع و فرهنگستیزطیمحبر اقتصاد،  یتوجهقابلو اثرات 
(Weaver, 2012)بر  ناپذیريمنفی و جبران تبعاتهرچند توسعۀ ناهمگون و مخرب نیز  ؛

یک  نعنوابهاست که  یفعالیت ،گردشگريدارد، اما و فرهنگ جوامع بومی  ستیزطیمح
 سازد وته میرا همبس هاآندارد،  پایدار سیستم فراگیر بر ابعاد مختلف مقاصد گردشگري اثر

 زند.می منابع داخلی و خارجی را به هم پیوند زمانهم طوربه
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اند، ردهجامع بررسی ک صورتبهپایدار گردشگري که پژوهشگران بسیاري آن را  ۀتوسع
 از حالنیدرعمیزبان را تأمین و  ۀگردشگران و جامع هايخواستهفرایندي است که 

یازهاي ن تأمین انواع منظوربهمدیریت تمامی منابع را  و نیزکند هاي آینده حمایت میفرصت
 هتوسع ، اینبنابراین (Risteski & Et al, 2016: 377). اقتصادي و اجتماعی به همراه دارد

امعۀ ان جبلندمدت اقتصادي می رابطۀ و بومستیزمنافع اقتصاد محلی، حفظ  باید با افزایش
دهاي مخرب پیام میان یتوازن ،درك اثرات بالقوه و بالفعل نماید تا با تلاش ،مقصد و صنایع

د ایجاد در مقص محیطیریزي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیستبرنامهناشی از  و کارآمد
از یل روندها، بینی و تحلا اتکا به پیشبنابراین، در بیشتر موارد پرداختن به آینده ب؛ کند

منابع  تنوع اقلیم و ۀواسطبهایران  .کندجلوگیري میا ههشماري در اجراي برناممشکلات بی
 من آنکه،ض، را داراستبسیاري از انواع گردشگري رشد  فیتر، ظبسیار اجتماعی، تاریخی

ء منابع جز ،تکیه اقتصاد ایران بر درآمدهاي نفتی برخلافردشگري گدرآمدهاي ناشی از 
 کند.و روند توسعۀ همگون و سازگار را تسریع می آیدمی حساببهپایدار 

 گردشگري ماجراجویانه
اي هبرخی از جنبه هرچندگردشگري ماجراجویانه طی چند دهۀ گذشته پدید آمده است، 

دوردست و ناشناخته  يهابا اکتشاف مکان ییبه ماجراجو باعلاقهدوران  نیازاشیپآن 
 عتیر طبد يشر ضرور کی عنوانبهاغلب  ییماجراجو ،یعلم شرفتیبا پبود.  افتهییتجل

رد. ک یابیرد یوسطقرون تا توانیرا م ی. اکتشافات علمشدیم دهیو خصمانه د یوحش
 ناختهش یو قهرمان ییکوك با سفر، ماجراجو مزیج ایمارکوپولو ، ازجمله

در ادامه، گردشگري ماجراجویانه در ابتدا محدود به   (Beedie, 2014).شوندیم
 تر شدسلامتی، رفاه و تجربۀ ترس و آرامش گسترده يهازهیباانگ جیتدربهکوهنوردي بود و 

.(Naidoo & Et al, 2015) 
 است شدهفیتعرهاي مختلفی گردشگري ماجراجویانه با اصطلاحات و مشخصه

)Bentley & Page, 2001, Weber, 2001: 363, Hudson, 2003, Bentley & 
Et al, 2005.( 

 ,Chang & Huang( آورندمی حساببهبرخی محققان ماجراجویی را از سنخ ورزش 
2012, West & Allin, 2010(  تفریح و ورزش  همراه با سفر را این نوع گردشگريیا

 :Breivik, 2010( ردیگیبرم و خطرپذیري را در ات شدیداحساسات، هیجان دانند کهمی
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که مشارکت پایدار سفر یکی از مفاهیم مهم در گردشگري ماجراجویانه  کندبیان می )260
است و ) (محیط طبیعی با محصول (گردشگر) کنندهو به معنی تعهد و درگیري مصرف بوده

  ,Beckman). (22 :2013 شودمی 3گريو خودبیان 2اهمیت 1شامل سه بعد لذت،
هاي هاي آن با گردشگريتعریف گردشگري ماجراجویانه دشوار است، زیرا ویژگی

روستایی، فرهنگی و اکوتوریسم همپوشانی دارد، اما تفاوت بارزي که وجود دارد این است 
ها بر مشاهده طبیعت تمرکز دارند اما نوع ماجراجویانه بر اقدامات و که سایر گردشگري

 کند، اینباکلی تأکید می طور کههمانص در طبیعت متمرکز است. هاي مشخمهارت
ریف در فضاي باز و معمولاً در طبیعت تعاصطلاح براي تورهاي تجاري با جاذبۀ اصلی تفریح 

هاي تخصصی و موارد مشابه است تا بنابراین شامل ورزش (Buckley, 2003).شودمی
). او معتقد است که Buckley, 2007(هیجان و آدرنالین را براي گردشگران فراهم آورد 

حی در هاي تفریگردشگري ماجراجویانه یک اصطلاح گسترده است که همۀ انواع فعالیت«
  (Buckley, 2010: 4).»ردیگیبرماز هیجان را در  یتوجهقابلفضاي باز با عناصر 

هاي یکی از انواع گردشگرياند که فعالیت ماجراجویانه ، محققان پذیرفتهیطورکلبه
غلب در ااست و مقصد  کیمطلوب  ییایجغراف تیو موقع یعیبر منابع طب یمبتنو مدرن 

ي خاص آن، گردشگر مندانعلاقهبه دلیل . گیردمناطق بکر و دور از هیاهوي شهري انجام می
شامل ترکیبی از  و ,Trauer, 2006:183) (Hall, 1989 شودنیز قلمداد می 4علایق خاص

 خطرمکماجراجویی و هیجان در یک فضاي طبیعی با طیف وسیعی از سطح ریسک بالا تا 
  .)Beedie, 2003(است 

 عنوانبه) نیز ماجراجویی را 10: 2014( 5،سازمان ملل متحد يگردشگر یسازمان جهان
ور کند که حداقل دو مورد از سه عنصر فعالیت بدنی، محیط طبیعی و غوطهسفري تعریف می

شدن فرهنگی را داشته باشد. اخیراً رانتالا و روکنسس با این پرسش که آیا گردشگري 
ماجراجویانه یک مفهوم منسجم و پایدار است یا نیاز به بازاندیشی دارد؟ باور دارند که حیطۀ 

 (Rantala & Rokenses, 2018).شن و به رو رشد استاین مفهوم رو

1 Enjoyment 
2 Importance 
3Self-Expression 
4 Special Interest Tourism (SIT) 
5 UNWTO 
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انجمن  .شوندیم میتقس ینیزم ،یآب ،ییهوا یکل ۀبه سه دست ییماجراجو يهاتیفعال
. کندیم يبندطبقه 2و نرم 1را به سختاین سنخ  يهاتیتمام فعال یانهماجراجو گردشگري

هاي لازم براي آن است. تفاوت این دو نوع، در میزان خطرپذیري و دانش و مهارت
 سواري،رانی، اسبسخت، قایق هايفعالیت ازجمله... و، اسکی ينوردصخرهکوهنوردي، 

 ییماجراجو کی پس (ATTA, 2013: 4).موارد نرم است ازجملهو...  يسواردوچرخه
 ةزیانگدارد.  ازین يترهشرفتیپ دانشو  مهارتو به  است يبالاتر سکیرتجربۀ  سخت مستلزم

نند یانۀ خود تجربه کسفر ماجراجودر  خواهندیاست که م یچالش خطرپذیري و ،گردشگران
 شدن و یبه اجتماع لیم د،یجد طیمح کی ۀتجرب شوند و در نوع نرم،و براي آن آماده می

کومار و  قیتحق  (Pomfret, 2006, Millington & Et al, 2001).ی استخودشناس
تا  2020در سال هاي زمینی با فعالیت ماجراجویی نرم بازار ةکه اندازنددشموك نشان داد

  (Kumar & Deshmukh, 2022).است افتهیشیافزا یتوجهقابلحد 
توان به دو بخش تقسیم کرد: ماجراجویان بر اساس سن و میزان چالش، گردشگران را می

بیشتر در فعالیت . ماجراجویان اوقات فراغتمندعلاقهو  اوقات فراغت و ماجراجویان مشتاق
ه مندان بکنند، درآمد متوسط و سن بالاتري دارند. علاقههاي ماجراجویانۀ نرم شرکت می

یکی انتظار یک چالش فیز هاآنهاي سخت هستند تا جایی که ماجراجویی به دنبال فعالیت
 خرج ازیموردنتر هستند و معمولاً پول بیشتري براي تجهیزات و ذهنی را دارند، جوان

دهد که بیشترین تعداد هاي جهانی نشان میگزارش (Global Data, 2018: 15 ).کنندمی
سفر  ییتنهابهتمایل دارند  %59سال هستند و  64 - 45بین  %80گردشگران ماجراجو حدود 

 خصوصبهدهند و اغلب از اینترنت سفر خارجی را به داخلی ترجیح می هاآنکنند. 
، 1آورند. در شکل شمارة طلاعات لازم را در مورد مقصد به دست میهاي اجتماعی، اشبکه

اي چقدر ها و انفرادي به مقاصد قارهها، زوجها، خانوادهاست که سهم گروه شدهمشخص
ق آید. طبمی حساببهاي هاي حرفهمقصد براي گروه نیترمهمایران،  ازجملهاست. آسیا و 

برآوردها، توسعۀ صنعت گردشگري در خاورمیانه، تأثیر به سزایی بر ماجراجویی داشته 
هاي ايتواند بک مقصد مهم براي حرفهدر این میان، ایران می  (ATTA, 2018).است

 خواهد داشت.اقتصاد  يبرا ياریبس دیعوا ماجراجو باشد که

1 Hard Adventure 
2 Soft Adventure 
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 منطقۀ جغرافیایی بر اساسن ماجراجو ترجیح سفر براي گردشگرا -1نمودار شمارة 

 

 )ATTA, 2020( 

 هاي گردشگري است کهگردشگري ماجراجویانه یکی از بخشبیان شد  طور کههمان
آمیز به در حال حاضر، سفرهاي مخاطرهاست. در چند دهۀ اخیر رشد چشمگیري داشته 

ل با سه جزء تعامو  شودمانند کویر، غار، کوه و مناطق بکر زمین انجام می پرخطرمقصدهاي 
رصت توجه به ف پژوهشموضوع با خود دارد. و فعالیت بدنی را  بافرهنگطبیعت، تعامل 

 وشوند آزاد انجام می ياغلب در فضا هاتیفعال زیرا این است ایران میدر اقلماجراجویی 
ماجراجویی خستگی و عدم هیجان در د، را دار جانیه از خطر و يدرصد ي گردشگرانبرا

بخش ها براي فرد لذتها و ترسبا تهدید شدنمواجهکند و زندگی روزمره را جبران می
 است.

 پیشینۀ پژوهش
 باهدفرا پژوهانه آینده راهبردهايخستین ، ن1999در سال  سازمان جهانی گردشگري

 ۀنیرزمدرسانی طلاعا گردشگري ايو منطقهبینی مقیاس تقاضاي جهانی پیش و ارزیابی
سال ر دهاي اصلی این تغییرات محرك آینده و شناسایی گردشگري درۀ چگونگی توسع

 ,UNESCO( تحقیقات این حیطه شتاب بیشتري گرفت، بررسی کرد و در ادامه، 2020
هشگران پژوسازد که المللی در چند سال اخیر آشکار میافزایش تعداد نشریات بین) 1999

 گذاري نمایند.مستمري را پایه سعی دارند این موضوع را نهادینه کنند و تحقیقات
 نوع ماجراجویانه در ژهیوبهپیرامون انواع گردشگري  توجهقابلرغم مطالعات علی

 خاکساري واولین مطالعه،  عنوانبه است معدودها در ایران کشورهاي دیگر، تعداد پژوهش
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الیت هاي یک فعها و ویژگیاند که با توجه به مشخصه) به این نتیجه رسیده1393دهقانی (
ماجراجویانه، این پتانسیل در کویرهاي لوت و دشت کویر ایران وجود دارد که ماجراجویی 

خورد؛ کریمی و در مقالات اخیر عنوان ماجراجویی ورزشی به چشم میرخ دهد.  هاآندر 
برد هاي مدیریتی در راستاي پیشتوسعۀ پایدار سیاست باهدف) معتقدند که 1399ن (همکارا

) به این درك رسیدند 1399این نوع گردشگري تعیین و اجرایی گردد. صفاري و همکاران (
 هاي ماجراجویانهها در فعالیتکه امکان توانمندسازي زنان در ایران، از طریق مشارکت آن

 يگردشگر ۀتوسع يبرا ییالگو ۀارائ باهدف) 1401کاران (وجود دارد. عبدلی و هم
 یمانز یبوم ۀجامع يوفادار وگردشگر  تیرضا نشان دادند که داریخلاق و پا انهیماجراجو
وجود داشته باشد و  یروشن و جامع يزیرو برنامه يگذاراستیس اًکه اول شودیحاصل م

ل مؤثر عوام گرید يرا برا طیبتواند شرا طیدر مح يگذارهیبا سرما یبخش خصوص ثانیاً
 .دیفراهم نما یو اجتماع یستیمنابع ز تیریمد ژهیوبه

ها یشرانپتعیین پژوهی و آیندهبه استفاده از رویکرد  یتوجهقابلهاي اخیر اقبال در سال
گرفته  صورت) 1390(زالی،  در ایرانانواع سناریوهاي توسعه نسبت به اولین مطالعه ترسیم براي 
یی هاي اصلی و کلیدي شناساپیشراندر مطالعات اخیر براي توسعۀ انواع گردشگري  است.

؛ 1400هاي کلان و حمایتی دولت (معصومی و دیگران، گذاريشدند که شامل سیاست
هاي )، سیاست 1395 انیو عطر یزال؛ 1399؛ مهرنواز و همکاران، 1399اکبري و همکاران، 

)، مدیریت محلی و ترویج 1395 ،انیو عطر یزال ؛1399تشویقی (رحیمی پور و همکاران، 
)، توسعۀ 1390 یزال ؛1397 مطیعی لنگرودي و همکاران؛ 1398ریزي (نصر، و برنامه

 یعقوب؛ ی1396 ،خواهینیو حس ییتقوا؛ 1398، زاده سیلابیدهدهو احمدي فرد ها (زیرساخت
، اکبري و همکارانعلی؛ 1398، ملکی و همکارانپذیري ()، رقابت1396 ي،ریآقامو  يمنظر

سازي (عبدلی، ) خصوصی1398، ویسی و همکاران(وداشتغالی و کارآفرینی )، خ1397
و  یرفتار کنش)، 1399 ،و همکاران يکارگر اصل زنوز؛ 1399؛ الداغی و همکاران، 1401
 )، هستند.1399ی (امیري فهلیانی، اجتماع یۀسرما

ر سازد که بسیاري از این تحقیقات سناریوي باورپذیها از بررسی مطالعات نمایان مییافته
؛ جوان 1400بخشی، فر و علی؛ نظم1401دانند (عبدلی، را تداوم روند ناپایداري توسعه می

 زادهحسنی و رحیم؛ 1399ور و همکاران، ؛ رسال1399؛ ایمانی و رضوي، 1400و همکاران، 
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)، زیرا براي تغییرات اساسی باید سطح 1396 موسوي و همکاران؛ فرجی و همکاران 1398
 گذاري و مدیریت گردشگري تحولاتی اساسی یابد.سیاست

ماجراجویانه و توسعۀ آن از دید پژوهشگران مغفول مانده است،  گردشگري ،یطورکلبه
پردازد که ایران از ه این مهم میو ب نوآورانه است در موضوع پژوهش، این مقاله جهتنیازا

، دریا ان، کوهستکویريدر مناطق کویري و نیمه هگردشگري ماجراجویانتوانایی بالایی در 
با ایجاد بینش و نگرش  امراي برخوردار است و این براي گردشگران حرفهها و دریاچه

در ادامه خواهد آمد، ورود انواع  طور کههمانفراهم خواهد شد.  نگرهو آیند خلاقانه
ي گذارریزي و سرمایهبرنامه مندنیاز هاي ماجراجوییبه میدان گردشگر داخلی و خارجی

ید درآمد و تول باهدفایران و هاي اقتصادي، زیستی و اجتماعی تا با استفاده از ظرفیت است
 فراهم آید. و ملی ایجاد اشتغال زمینۀ توسعۀ پایدار محلی

 روش
آینده  ۀدانهوشمن ترسیمدانش تحلیل، طراحی و  ،تدوین سناریوبا روش  پژوهیآیندهرویکرد 

دو یا چند سناریو یا متن در . در این روش، استو چگونگی مواجهه با این پدیدة ناموجود 
نابراین، ب بیشتري دارند،شود که احتمال وقوع نگاشته می گردشگري ماجراجویانه ةمورد آیند

 ،هاشرایط، تهدیدها، فرصت ها و شناختابزاري براي تحلیل سیاست«به گفتۀ این روش 
و این امکان را مهیا   (Smith & et al, 2007: 587) »هاي برتر آینده استنیازها و ارزش

سازي ساختاریافته را مدل اجتماعی هاينظامها و سازمانة انعکاس آیند سازد تا مسیرمی
تري واقعی ةآیندهمچنین،  سناریو (Martelli, 2014: 4, Slaughter, 2002: 361).کند

 احتمالی هايمخاطره چگونگی آماده شدن براي هاآنکند و به گیران ترسیم میبراي تصمیم
 ی ازطیف شناسایی ه،گسترش تفکر دربارة آیند، رونیازا  (Glenn, 2009:2).آموزدرا می
 عنوانبههاي آینده بینی چالشو پیشها ي جایگزین، ترسیم انواع احتمالهابدیل

هاي باعث شد تا این روش براي تحلیل موقعیت گردشگري سناریونویسی هايخصیصه
 کند تاتدوین سناریوها کمک میماجراجویی به کار گرفته شود، زیرا  ازجملهخاص 
 ین مبنامطلع شوند و بر ا ۀ پایدارهاي توسعپیشرانو  هارانسپریزان از گذاران و برنامهسیاست

 کنند.ریزي برنامه
مرور یفی کروش از  ها با ترکیبیتحلیلی است. داده -داده بنیاد و توصیفیاین پژوهش 

نین خاص، همچ طوربهعام و گردشگري ماجراجویانه  طوربهتحقیقات گردشگري  مندنظام
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و تکمیل پرسشنامۀ ي، نظرخواهی از خبرگان آمار يهاداده پردازش روش کمی از طریق
ۀآماري متشکل از محققان و اساتید دانشگاه، مدیران جامعاثرات متقابل فراهم آمدند. 

سه  اي ازگیري به روش سهمیهنمونه اي هستند،مؤسسات گردشگري و ماجراجویان حرفه
فعالان گردشگري ماجراجویانه با توجه نفر از خبرگان و  انجام شد و دوازده موردنظرگروه 

مورد نظرخواهی قرار گرفتند. مجموعه اطلاعات اولیه، مبنایی  1اشباع نظري در پنل دلفیبه 
 بودند. 2افزار سناریوویزاردو محتمل از طریق نرم اکتشافیبراي تدوین و تحلیل سناریوهاي 

 ةآیند ،ماهیت ازنظرشود. می بردهنامهاي مختلفی پژوهی از آیندهدر مباحث آینده
 ر تا یک سال،کثحدا ،آیندة نزدیک ،زمانی ازنظرورپذیر و مطلوب و ممکن، محتمل، با

تا  ، بین پنج تا بیست سال و درازمدت بین بیستمدتانیمبین یک تا پنج سال،  ،مدتکوتاه
 1410با افق زمانی  مدتانیمهاي ممکن شود. این مقاله به آیندهرا شامل میپنجاه سال 

 اند از: شناساییمرحله است که عبارت پنجبر  شتملم نویسیسناریو تحلیل و فرایندپردازد. می
تقال سناریو؛ ان هاي سناریو؛ شناسایی عوامل کلیدي؛ تحلیل عوامل کلیدي؛ تولیدزمینه

ها با استفاده از مراحل اصلی تحلیل بافته (Kosow & Gaßner, 2008:25).سناریو
منظور از ورودي در این  (Voros, 2005).به سرانجام رسیدوروس پژوهی مطالعات آینده

هستند که از شاخص جهانی گردشگري ماجراجویانه  عوامل کلیديهمان ها یا پیشرانمدل، 
 دهند.یا حال اتفاق افتاده و وضعیت آینده را نیز تحت تأثیر قرار می درگذشته ،انداخذشده

ر تصمیمات اصلی تأثیرویدادها و اقداماتی هستند که بر این نیروها،  ،گریدیعبارتبه
 ،لیوتحلهیتجز. در مرحلۀ (Vinnari, 2014) دهندرا تغییر می هاآنگذارند و روند می

ت گردید است، روای متخصصان ازنظرگیري مبتنی بر بهرهکه از طریق روش دلفی سناریوها 
ایط شر تیدرنهاو  دنمای، روندها را توصیف کند تعیینرا ها اهداف و ارزش تا از این طریق،

از ب. در مرحلۀ تفسیر، این روایات تقطیع و ها را مشخص سازدتحقق و اوضاع و موقعیت
یت انداز، آنچه به واقعبینانه شناسایی شوند. در مرحلۀ چشمشدند تا رویدادهاي واقع ییآزما

 لهیوسنیبدتا  گرددشود، روایت میتر است و تداوم روند کنونی به آن ختم مینزدیک
ی و هاي جایگزین ارزیابریزيها و برنامهسیاست و تصاویر مختلفی از آینده ترسیم شود

1 Delphi Method 
2 Senario-Wizard 
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نیز الزامات و نیازها براي رسیدن به شرایط مطلوب تشریح خواهد  تیدرنهاشوند. گزینش 
 شد.

 مدل وروس بر اساس لیوتحلهیتجزمراحل  -2 ةشمارنمودار 

 
 هایافته

 پیشران زمینه و نیروهاي شناسایی
هاي جهانی و مرور شاخصبا استفاده از  پیشرانو نیروهاي اصلی عوامل  ،در این پژوهش

مند تحقیقات تجربی شناسایی و تدقیق شدند. این شاخص جهانی که ویژة گردشگري نظام
ماجراجویانه است، با معیار و میزان معتبري سنجیده شده و قابلیت تفسیرپذیري بهتري 

ه ک دهدینشان م یجهان يآمارها یرهاي محقق ساخته دارد. آخرینبه تعیین متغ نسبت
ین ا و یستمناسب ن توسعهدرحالمنطقه و  ياز کشورها ياریبس انیدر م رانیا گاهیجا

 يبرا اي همشایسته تلاشو  داکردهیپهاي اخیر تغییر چندانی نداشته یا تنزل رتبه در سال
، سه عامل اصلی امنیت و 1در جدول شمارة  صورت نگرفته است. تیموقع نیبهبود ا

از این عوامل، مجموعه  هرکداماست؛  شدهدرجسازي میزبانی، ماجراجویی و آماده
هاي که تأثیر بسزایی در توسعۀ ماجراجویی دارند. در سال رندیگیبرممتغیرهایی را در 

، به 2016ر سال د 104اخیر عامل امنیت و میزبانی تا حدي رشد داشته و رتبۀ ایران از 
سازي تغییر نکرده، اما مقدار متغیرهاي عامل آماده باآنکهرسیده است.  2020در سال  83

اند کند که سایر کشورها توانستهرتبۀ ایران کاهش چشمگیر یافته است که آشکار می
 تر عمل نمایند.وضعیت خود را بهبود بخشند و براي توسعۀ ماجراجویی فعال
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 ATDIارکان شاخص توسعۀ گردشگري ماجراجویانه با شاخص  -1جدول شمارة 
 يکشورها نیدر ب رانیا ۀرتب

 توسعهدرحال
2016 2018 2020 

RAW RANK RAW RANK RAW RANK 

 متغیر عوامل

45/16 90 03/17 94 48/16 91 
HDP GDP ADTI HDP GDP ADTI HDP GDP ADTI 

2 2 281 2 2 258 2 2 254 

 مقدار
رتبۀ 
 عامل

 مقدار
رتبۀ 
 عامل

 مقدار
ۀ رتب

 عامل

و  تیامن
 یزبانیم

توسعۀ -1
 پایدار

66/5 104 71/6 85 85/6 83 

 1یطیشاخص عملکرد مح
 2)٪( يکارینرخ ب

 41/4 46/4 38/4 ایمنی -2
 3شاخص ادراك فساد
 4المنافعدفتر امور خارجه و مشترك

 نظر کارشناسان
 26/2 28/2 33/1 سلامت-3

 5یسازمان بهداشت جهان
 منابع-4

 طبیعی
45/6 47/6 39/6 

 6یمنابع جهان ۀسسؤم
 7کتاب حقایق جهانی

 نظر کارشناسان

 
 
 

  

1 EPI, EPI 2016 
2 ILO, ILO modelled estimates from May 2017 
3 CPI, 2016 CPI 
4 FCO, Travel Advice 12/22/2017 
5 WHO, Number of Physicians, Number of Hospital beds, Nurses & Midwives/1,000   
people 
6 WRI, Population Density, Urban Concentration 
7 CIA, Coastline Km, Coast/Area Ratio m/km2 
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  -1جدول شمارة ادامه 
 يکشورها نیدر ب رانیا ۀرتب

 توسعهدرحال
2016 2018 2020 

RAW RANK RAW RANK RAW RANK 

 ماجراجویی

منابع فعالیت -5
 انهیماجراجو

26/8 131 46/8 124 53/7 101 

 1ملل متحد يسازمان خواربار و کشاورز
 78/5 34/5 00/5 کارآفرینی-6

 2شاخص آزادي اقتصادي

 يسازآماده

 70 52/2 49 74/2 46 41/3 بشردوستی-7
 3شاخص جهان شاد

 70/4 77/5 95/5 منابع فرهنگی-8
 4شدهاطلاعات مناطق حفاظت یجهان گاهیپا

 نظر کارشناسان
 47/5 54/5 63/5 هازیرساخت-9

تصویر برند -10
 یماجراجوی

50/6 57/6 50/6 

 نظر کارشناسان

 متوازن تأثیر متقابل لیوتحلهیتجز
 ابزاري استاندارد براي عنوانبهبا پرسشنامۀ اثرات متقابل  5روش تحلیل متوازن تأثیر متقابل

هاي کمی دربارة کنش و واکنش -تدوین سناریو به کار رفت که یک تکنیک کیفی
براي آینده است.  لقبوقابلهاي تأثیر و استخراج سناریوهاي تحلیل شبکه باهدفسیستماتیک 

 -3+ تا 3 ها از طیف امتیازتعیین اهمیت پاسخا ب 2مندرج در جدول شمارة  شاخص 10نتایج 
در مرحلۀ بعد، هر متغیر در معرض چهار مفهوم توسعه،  6با کمک خبرگان نهایی شد.

ها به برنامۀ سناریوویزارد، استمرار، تخریب و بحران قرار گرفت و از طریق ورود داده
ها یتوضع این ،درواقعسناریوهاي سازگار و قوي گردشگري ماجراجویانه تبیین گردید. 

1 FAO, Forest area coverage change 
2 EFI 
3 HPI. NEF 
4 Proportion of terrestrial and marine areas protected: Protected Planet Report from 
April 2016 
5 Crass-Impact balance analysis 

؛ اثر 0= ي+؛ فقدان اثرگذار1= فیضع ةکنندتی+؛ اثر تقو2متوسط=  ةکنندتی+؛ اثر تقو3=يقو ةکنندتیاثر تقو 6
 .3= يقو ة؛ اثر محدودکنند-2متوسط=  ةمحدودکنند؛ اثر -1= فیضع ةمحدودکنند
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 ر آیندةد گردشگري ماجراجویانه توسعۀ براي راهبردهایی تند وهس پیشرانعوامل  به مربوط
ترسیم  کلیدي عامل 10 دارند. سناریوهاي مختلفی براي وقوع شوند که احتمالقلمداد می

 هک شدند استخراج ترکیبی سناریوي 2873 احتمالی، هايتعداد وضعیت این ترکیب از شد؛
 ضعیف و سازگار هستند.آینده از قوي،  احتمالی هايوضعیت همۀ شامل

 يگردشگر ۀتوسع یپیشران با استفاده از شاخص جهان يروهاین یی: شناسا2 ةجدول شمار
 مندو مرور نظام انهیماجراجو

 تحقیقات تجربی مندنظاممرور  متغیرها عوامل

نی
یزبا

و م
ت 

امنی
 

 توسعۀ پایدار

 )1399پناه و همکاران، (عزت )1398(نصر،  )1396 ،يریو آقام يمنظر یعقوبی() 1395) (زالی و عطریان، 1390(زالی، 
 )1399و همکاران،  ي(اکبر )1399ور و همکاران، (رسال )1399پور و همکاران،  یمی(رح )1399(مهرنواز و همکاران، 

 )1401(عبدلی،  )1399و همکاران،  ی) (الداغ1400 گران،یو د ی(معصوم
(Sharpley & Telfer, 2015), (Sharpley, 2014) (Rantala & Rokenses, 2018), (Weaver, 2012) 

 )1399 ،يو رضو یمانی(ا )1399و همکاران،  ی(الداغ )1399پناه و همکاران، (عزت ایمنی
,(Hudson, 2003), (Taylor, Varly & Johnston, 2013) 

 (Beames, Mackie & Attencio, 2019) ,(Naidoo & Et al, 2015)   )1399 ،یانیفهل يری(ام سلامت

 منابع طبیعی
زاده دهدهو  دفر ي) (احمد1398) (نصر، 1397و همکاران،  ياکبری) (عل1396 خواه،ینیو حس یی) (تقوا1390 ،ی(زال

 )1400) (جوان و همکاران، 1399 ،يرضوو  یمانی) (ا1399پور و همکاران،  یمی) (رح1398 یلابیس
(Buckley, 2010) 

یی
جو

جرا
 ما

فعالیت منابع 
 ماجراجویانه

 یلابیزاده سدهفرد و ده ي) (احمد1398) (نصر، 1396 خواه،ینیو حس یی) (تقوا1395 ان،یو عطر ی) (زال1390 ،یزال(
) 1400 گران،یو د ی) (معصوم1399 ،یانیفهل يری) (ام1399و همکاران،  ی) (الداغ1399پناه و همکاران، عزت) (1398

 Rantala & Rokenses, 2018( (Taylor, Varly & Johnston, 2013)) (1400(جوان و همکاران، 

 کارآفرینی

و همکاران،  ی) (ملک1398و همکاران،  یسی) (و1396 خواه،ینیو حس یی) (تقوا1395 ان،یو عطر ی) (زال1390 ،ی(زال
پور و  یمی) (رح1399و همکاران،  ی) (الداغ1399پناه و همکاران، (عزت 1398 یلابیزاده سدهفرد و ده ي) (احمد1398

 )1400 گران،یو د یم) (معصو1399و همکاران،  ي) (اکبر1399همکاران، 
(Hall, 1989) (Swarbrooke et al, 2003) 

اده
آم

يساز
 

 بشردوستی
ور و ) (رسال1399 کاران،پور و هم یمی) (رح1398) (نصر، 1397و همکاران،  ياکبری) (عل1395 ان،یو عطر ی(زال

 )1400) (جوان و همکاران، 1399 ،یانیفهل يری) (ام1399همکاران، 
(Kumar & Deshmukh, 2022) ) (Buckley, 2010( 

 منابع فرهنگی
 یزال) (1399 ،یانیفهل يری) (ام1399پور و همکاران،  یمی) (رح1399و همکاران،  ی) (الداغ1399پناه و همکاران، (عزت

 )Sharpley, 2014) (1397و همکاران،  ياکبری) (عل1396 خواه،ینیو حس یی) (تقوا1395 ان،یو عطر

 هازیرساخت
) (نصر، 1397و همکاران،  يلنگرود یعی) (مط1396 ،يریو آقام يمنظر یعقوبی) (1395 ان،یو عطر ی) (زال1390 ،ی(زال

 )Weaver, 2012( )1399و همکاران،  ي) (اکبر1399) (مهرنواز و همکاران، 1398

تصویر برند 
 ماجراجویی

و  ياکبری) (عل1396 خواه،ینیو حس یی) (تقوا1396 ،يریو آقام يمنظر یعقوبی) (1395 ان،یو عطر ی) (زال1390 ،ی(زال
 )1399 ،يو رضو یمانی) (ا1399و همکاران،  ی(الداغ 1398 یلابیزاده سدهفرد و ده ي) (احمد1397همکاران، 

Laing & Frost, 2014)) (Buckley, 2007( 

و احتمال وقوع بیشتر ارائه  بالا سازگاري با سناریو درنهایت، یک سناریوي قوي و سه
نتایج  است. طبق مدتانیمشد که حاکی از تداوم روند کنونی و بحران در آیندة 

 



 1401پاییز |  59شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 172

 در را اريسازگ ارزش بیشترین زیرساخت و سپس منابع فعالیت ماجراجویانه، ،آمدهدستبه
 . )3داراست (جدول شمارة  هاي احتمالیوضعیت دیگر بین

جدول شمارة
 3:

 
سناریوهاي قوي، محتمل و سازگار خروجی سناریوویزارد
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 هاي سناریوي قوي:تفسیر مؤلفه
اندیشی خبرگان با توجه به وضعیت ماجراجویی سناریوهاي احتمالی و سازگاري که از هم

 دنظرمورآمد، در بهترین حالت، نمایاي استمرار وضیعت فعلی است. متغیرهاي  به دست
 شوند.مجزا بررسی و تحلیل می طوربه

درتمند ساختن فضا و ق -منتج، بر مبناي ساخت روابط انسان داریپا ۀتوسع توسعۀ پایدار:
اضر اي که به نیازهاي نسل حبوم همراه است، توسعهجامعۀ بومی با بالاترین حد حفظ زیست

 هاي آینده براي رفع نیازهاي خود آسیب رسانده به توانایی نسلآنکدهد، بدون پاسخ می
)World Commission on Environment and Development, 1987: 

ی در جوامع محلمقابله با فقر و  يرشد اقتصاد يهدف در صنعت گردشگر نیترمهم .)43
را با  يصنعت گردشگر ياقتصاد يبرابر توانیم، پیشراناست. با حرکت رو به رشد این 

دار خبرگان، روند توسعۀ پای ازنظر .مشاهده نمود رهیو غ کشاورزي داتیتول ،یصادرات نفت
و کمی بیشتر  85/6در مسیر تخریب و رو به بحران گذاشته است. مقدار این متغیر براي ایران 

 از میانگین جهانی است.
و ایمنی دارد  تیامن شیبه افزا ازیناشناخته ن هايسفر به مکان ژهیوبهیی ماجراجوایمنی: 

ها به نقشه عیسر یتر، دسترسعیسر یابیکه امکان مکان يفناور ۀتوسع لیبه دلدر حال حاضر، 
 ترناآس اریسب نوآوري همراه با مدیریت ریسک، سازدیرا فراهم م گریو اطلاعات متعدد د

ه، مورد ، آسیا و خاورمیانسوکیبیان شد، از  ترشیپکه  طورهمانشود. می نیتضم از گذشته
اند، اما از سوي دیگر، کاهش امنیت عمومی و تداوم ايهاي حرفهاقبال ماجراجویی گروه

باعث شده است که حتی  41/4وضعیت ناکارآمد ایمنی در گردشگري براي ایران با میزان 
ق دارند بیدي تواف مانندبهکننده در پنل، . متخصصان شرکتبازمانداي هاي منطقهاز رقابت
دیریت مسه عامل کلیدي،  شود. رفتهدر نظر گها باید براي ماجراجویی استاندارد که برخی

ایش تبلیغات افز؛ احترام به کنترل و نظارت کارشناسانکه مشتمل بر  کندتسهیل میخطر را 
یري و (قد است استفاده از تکنولوژي مناسب در مجموعۀ گردشگري ماجراجویانه؛ ايرسانه

و  فرهنگی ایران . هرچند در شرایط فعلی با موقعیت سیاسی، امنیتی و)51: 1394وثوقی، 
 باهدفهاي کوچک در گروه محورعتیطبماجراجویی  ها،فقدان امکانات و زیرساخت

 توجهابلقو  تیبااهماي بسیار گردشگران حرفهمدیریت خطر براي حفظ سلامتی و ایمنی 
 است.
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است و  26/2 هاي بهداشت جهانی میزان متغیر سلامت براي ایرانداده بر اساس: سلامت
دهد که کاهش ها نشان میشود. یافتهدر این زمینه جزء کشورهاي ضعیف محسوب می

 سرعتهباي هاي تازهیی ایران تأثیر به سزایی دارد. ایدهماجراجو ۀتوسعشاخص سلامت روي 
که  (Gross & Werner, 2017) است منتشرشدهمعرفی و  یاجتماع يهارسانه قیاز طر

نوع سبک  کاست؛ او ماجراجویی را ی زیتوسط هامفر 1یی خردماجراجو ،هاآنیکی از 
  داندمی يمخاطبان شهر يروزمره برا یکوتاه در زندگ يهابا وقفه یزندگ

.(Humphreys, 2014)  ظورمنبهکوچک  يهاییماجراجو نیمعتقد است که انیز گودنو 
 ,Goodnow( هستند مدتیطولان ياز سفرها دارتریسلامت و رفاه گردشگران پا يارتقا

از این راهکار استفاده کرده  192،گیري کووید برخی از کشورها در مواجهه با همه )2018
و این تهدید را تبدیل به فرصتی طلایی براي توسعۀ ماجراجویی نمودند؛ زیرا فعالیت در 

 گرفت. اي انجام میهاي کوچک، محدود و حرفهفضاي طبیعی و در گروه
کند بیان می (WTTC, 2021: 8): شوراي جهانی سفر و گردشگري منابع طبیعی

 ۀنبه همین دلیل باید دامکه پایداري محیطی و نهادي، آیندة گردشگري را شکل خواهد داد. 
بیعی تعریف طحفظ و پایداري منابع  باهدفکنندگان در محیط مشارکت و اثر تعاملی فعالیت

 کهیدرحالست، ا فردمنحصربهتنوع اقلیم و منابع طبیعی  ازنظرشود. وضعیت جغرافیایی ایران 
در  اند، امتیاز بالاییدو یا چند گزینۀ محدود توانسته ۀواسطبهبسیاري از کشورها تنها 

نظر است. به  39/6برداري از منابع طبیعی توسط ایران میزان ماجراجویی به دست آورند، بهره
حاکم شود. ماجراجویی تأثیر منفی بر در کشور  نگرش اکوسیستمی، اگر خبرگان

، ستیزطیمحرغم نگرانی عمومی نسبت به تخریب رساند و علیرا به حداقل می ستیزطیمح
 این نوع گردشگري، روند رو به رشدي خواهد داشت. 

از آن  مندي: منابع ماجراجویی در ایران بسیار اما بهرهمنابع فعالیت ماجراجویانه
 ریپذانعطاف ، ماجراجویان راسازمان ملل متحد يگردشگر یجهانسازمان اندك است. 

ي هابحران. هستند »ریپذسکیو ر پرشورگردشگران ماجراجو « رایز کند،یم فیتوص
 يرگردشگ مناسب یورزش لیوسا هیلزوم ته نیهمچن ی واسیسهاي محیطی، تنشزیست

نظر،  نیا از .کندیم لیتبد یستیتور هايسفردیگر از  يتررا به شکل نسبتاً گران ییماجراجو

1 Micro- Adventure 
2 COVID-19 pandemic 
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 يبرا مهیبه پرداخت حق ب لیماکه  کندیبالا را جذب م باارزش انیمشتر« ينوع گردشگر نیا
هم س ۀواسطبه یانهماجراجو يگردشگر ن،یعلاوه بر ا .خود هستند» زیانگجانیه يهاتجربه

محل است، در  شدهپرداختسفر  يهانهیدرصد از کل هز 65 حدود که یتوجهقابلدرآمد 
،  (ATTA, 2014:10)شود،،یم تیحما یمحلاقتصاد از  و به این شیوه ماندیم یباق

و  تندآگاه هس بومستیزریزان این عرصه به اهمیت حفظ منابع ضمن آنکه مدیران و برنامه
 دهد.میرا از دست خود  ماجراجویانو  يریپذقابت، رمقصدی، عیطب دانند بدون فضايمی

 جه به اقلیمبا تو انهیماجراجو يگردشگر قیاشتغال از طر يهافرصت جادیا: کارآفرینی
روند ست. ا داریپا یو اجتماع ياقتصاد ۀتوسع يبرا نهیگز نیترمناسب گوناگون کشور،

جهانی،  شاخص طبق .سازدیم یرا الزام يگردشگر قیاز طر ياقتصاد ییایپوکارآفرینی، 
 است.   78/5میزان این متغیر براي ایران 

افت  باراخهاي : بر مبناي شاخص جهان شاد، نرخ بشردوستی ایران در سالیبشردوست
تنزل یافت.  2020در سال  70به  2018در سال  49، رتبۀ ایران از 52/2داشته است و با میزان 

ست ), ا »روابط بین میهمان و میزبان« آناساس و بنیان و گردشگري یک پدیدة اجتماعی 
)Sharpley, 2014:38(. ر دوسا و به تعبیماجراجویانه است  فعالیت ۀنیروي محرک ،انگیزه

گري را گردش ۀنیدرزماند که رفتار فرد انگیزة سفر و رضایت گردشگران دو عامل ضروري
علت که متخصصان نیز بیان داشتند،  طورهمان (Devesa, 2010:547). کندتعیین می

ی که بین لاتمتعا. تمایزات فرهنگی و طبیعی است، جامعۀ بومی،حضور و جذب گردشگر در 
رفین ط ینگیرد، ممکن است منجر به ایجاد فرصت بمردم محلی و گردشگران صورت می

مسلماً شاد بودن یک جامعه تأثیر به  د.گرداحساس ناراحتی، فشار و ازدحام  باعث یا شود
فر زه بگیرند و احساس یک ساز جامعۀ بومی انگی هاآنسزایی در پذیرش گردشگران دارد تا 

 خوشایند را کسب نمایند. 
 اجراجویانبراي م هایشویژگیمتناسب با اقلیمی حوزة فرهنگی و  هر :یفرهنگ منابع
در  قوي است وریزي و مدیریت برنامهدر گروي . موفقیت یک مقصد است فردمنحصربه

 اجماع نظرات کارشناسانخواهد داشت.  يریناپذجبرانپیامدهاي ناپایدار و  غیر این صورت،
تنوع منافع فرهنگی بسیار شاخص است، اما روند  ازنظرسازد که ایران نمایان می

ها و با محدودیت ابع فرهنگیمنگیري از بهرهنقش مدیران براي گذاري و سیاست
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  70/4هاي قانونی دلیلی است تا ایران در جذب گردشگر موفق عمل نکند و نرخ ممنوعیت
 آورد.  به دسترا براي این متغیر  2020در سال 

توسعۀ اقتصادي از میان تحولات فناورانه در حوزة اطلاعات و ارتباطات،  :هارساختیز
ماجراجویانه  هايبسیاري از فعالیتهاي گوناگون سفر را تسهیل و تسریع ساخته است. جنبه

هاي گردشگري ماجراجویانه دو زیرساختهاي عمومی و ویژه هستند. نیازمند زیرساخت
ها، امکانات سکونتی و ها، فرودگاههاي سخت که شامل جادهنوع هستند: زیرساخت

 ،هاي نرم که نقشۀ مسیرها، اطلاعات در دسترسروي است و زیرساختمسیرهاي پیاده
خبرگان،  ازنظر). 7: 1393(خاکساري، دهقانی،  ردیگیبرمرا در  رهیو غهاي آموزشی برنامه

هاي ایران مناسب براي ماجراجویی است، هرچند با معیارهاي جهانی همچنان زیرساخت
ر توسعۀ تأثیر مثبتی ب هاي کلان فرآیندي است کهدر سیاستسازي خصوصیفاصله دارد و 

توسعه  دنیاز فرآ یبخش هارساختیز ۀتوسعضمن آنکه  گذارد؛میگردشگري ماجراجویانه 
ابل تحقق و بلندمدت ق یگرا، فرابخشمند، کلنظام ینگرش و تیریاست و تنها با مد رانیدر ا

  است.
، تیمعتکامل ج، ازجمله: عواملی چند در سطح ملی و جهانی يبرند گردشگر ریتصو

ر نگرش تر از همه تغییی و مهمبه زندگ دیام شیافزا تحول در نوع اشتغال، افزایش سطح رفاه،
 وجودنیباا .رگذارندیتأثبر تصویر برند ماجراجویی گذراندن اوقات فراغت ة نحونسبت به 

هاي ماجراجویی محدود بودن طرفداران و فعالان آن است. اساسًا یکی از ویژگی
ایت به س نسبتهستند و عموماً  دهیدآموزشبه طبیعت و هیجان و  مندانعلاقهماجراجویان، 

کمیت پایین این نوع گردشگري  باوجودبراین، کنند. بناماجراجویی مسئولانه عمل می
اي و خاص، جذب درآمد بالایی براي کشور دارد، ضمن آنکه حفظ منابع و فرهنگ حرفه

، بالاترین امتیازي است 50/6سازد. این متغیر با میزان می ریپذامکانجامعۀ بومی را با سهولت 
 که ایران دارد.

ی جهان معیار و شاخص مانندبه هاآنو تفسیر  شدهمیترس، سناریوهاي یطورکلبه 
گویاي موقعیت ضعیف ایران (میانگین کمتر از متوسط جهانی) در  1گردشگري ماجراجویانه

 است. توسعهدرحالکشور  163میان 

 بندي مجزایی دارند.یافته رتبهکشور توسعه 28است.  91، رتبۀ ایران ATDI 2020طبق شاخص   1
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 محتمل و سازگار  اندازترسیم چشم
ی منسجم و هایکه بیان شد، متغیرهاي اصلی با رویکردي کیفی براي ایجاد داستان طورهمان

شناسایی و ارزیابی پیشامدهاي احتمالی، عدم  باهدفهاي محتمل منطقی دربارة آینده
در چهار سطح  سناریوها هاي ماجراجویی تفسیر گردید وها، روندها و فرصتقطعیت

مورد ارزیابی قرار  مدتانیمبراي دورة  و مطلوبهاي ممکن، باورکردنی، محتمل آینده
گرفتند. با مشخص شدن فرآیندهاي مهم محیطی، اجتماعی، اقتصادي و فناوري، نیروهاي 

 راجوییکلیدي توسعۀ پایدار و تصویر برند ماج پیشراندو بندي شدند. تحلیل و رتبه پیشران
 ستبه دو مصاحبه با خبرگان  یتجرب يهااز مجموع دادهبا توجه به اهمیت و عدم قطعیت 

درنهایت، با انتخاب منطق سناریو یا  .دهندیم لیمدل را تشک یک فیکه دو سر ط ندآمد
 نقشۀ حرکت، چهار سناریو تدوین گردید. 

 گردشگري ماجراجویانۀ ایران تدوین سناریوهاي  -3نمودار شمارة 
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ها دهسایر آین برخلاف .رودمیترین رویداد آینده به شمار رجحاترین و مطلوب: چشمه
روایت مطلوب . )Voros, 2005(است  برانگیزانندهآینده  اند، اینکه از نوع دانش شناختی

هاي کلیدي در مسیر رشد و پیشرانخورد که و ایدئال از توسعۀ ماجراجویی زمانی رقم می
دیده شود  یبالادستاسناد توسعه قرار گیرد و هدف توسعه اقتصادي از طریق گردشگري در 

در گردشگري ماجراجویانه باشد.  20رسیدن به رتبۀ زیر  مدتانیمهدف  کهيطوربه
سازوکارهاي این امر با افزایش ایمنی و اهمیت سلامت ماجراجویان با تجهیز روزآمد وسایل 

مه ها و از هریزي و تبلیغات حول منابع ماجراجویی، توسعۀ زیرساختبرنامه و ماجراجویی
از  برداري مناسبهاي آب، خاك و هوا و بهرهحفظ منابع طبیعی با کاهش آلاینده نیترهمم

جذب  است. این فرآیند باعث یابیدستقابلسرزمین  آمایش بر هاي گوناگون مبتنیاقلیم
را  هاروژهپ پیشبرد پذیري و سودآوري آن سرعتگذاران خواهد شد و به دلیل رقابتسرمایه

 لتسهی را زمینه این زایی درو اشتغال وکارکسب نفع، فضاينهادهاي ذيسازد. هموار می
 و یغ برندتبل رسانی،اطلاع قانونی ضمن حفظ عناصر فرهنگی از طریق کنند. رفع موانعمی

جهانی، ایران را به یکی از کشورهاي مهم ماجراجویی براي  مذاکره و تعامل با نهادهاي
 بلندمدت، هاي راهبرديسیاست رد. نتیجۀ تدویناي تبدیل خواهد کهاي حرفهگروه

زایش و اف رفاه عمومی گردشگري، فرهنگ ارتقاي اجرایی و هايو انسجام دستگاه هماهنگی
پایدار کشور خواهد بود. خروجی سنارهاي محتمل و سازگار  درآمد سرانه و سرانجام توسعۀ

وسعۀ پایدار هاي تسازد که با تداوم روند فعلی، استمرار برنامهبا توجه به نظر خبرگان نهان می
یابد، نیز افزایش می هرروزهو فرهنگی که  یعیطبهاي و تصویر برند گردشگري و بحران

شد، مگر آنکه ضرورت و اراده براي اصلاحات امکان رسیدن به این مهم فراهم نخواهد 
 گذاران در عرصۀ کلان دیده شود.بنیادي توسط سیاست

روج از خ باهدفشود، تلاشی که تواند در آینده محقق می که آیندة باورکردنی: برکه
پذیر مانند مطلوبیت تصویر برند هاي اثرگذار و امکانرکود، با افزایش برخی شاخص

اي، ایمنی، سلامت و رشد منابع فعالیت ماجراجویی در ن گردشگران حرفهماجراجویی در میا
 توسعهدرحالدر میان کشورهاي  50ایران را به زیر  ۀرتبکشور، موقعیت رکودي گردشگري 

ت رود. این روایتوسعه پایدار همچنان نامتوازن و ناهمگون پیش می باوجودآنکهرساند، می
عال گردشگري و حضور ف اسیمقکوچکاي و ي منطقههابا تغییراتی اصلاحی در سیاست

یافته، منجر هاي کمتر توسعهپذیري و کارآفرینی در استاننفعان قابل انجام است. رقابتذي
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اي هاي اقتصادي برفرصت به درآمد پایدار در برخی مناطق خواهد شد. ضمن آنکه افزایش
 محلی خواهد داشت.بخش خصوصی، تأثیرات اقتصادي و اجتماعی براي جوامع 

 .بد، محتمل یا بعید در آینده رخ دهد یاخوب  ازاعم  ،هر اتفاقی باامکان دارد  :کویر
شود. هاي توسعۀ گردشگري با استمرار روند آهستۀ توسعه همراه میتوجهی به قابلیتبی

 گذاري در ایناي در مسیر توسعه نخواهد یافت. در این صورت سرمایهگردشگري آینده
 یابد و در بهترین حالت، همین روند ادامه خواهد داشت. درآمدهاکاهش چشمگیر می حوزه

امنظم  ن و ناهماهنگ پراکنده، صورتبه گردشگري توسعۀ در جهت ایجادشده هايفرصت و
ي شد، نتیجۀ آن کاهش رتبۀ ایران در میان کشورهاي دیگر یا در حدود رتبه خواهد متمرکز

 فعلی خواهد بود.   
ه با ک استمرار روندهاي کنونی به وقوع خواهد پیوست بابسیار زیاد  احتمالبه: باتلاق

یطی که محهاي زیستتخریب و بحران در تصویر برند و توسعۀ نامتوازن همراه است، بحران
 توجهی به نشان دادنستاند. بیگذاري را میانجامد، فرصت سرمایهبه نابودي اقلیم می
برند، باعث واگذاري رقابت به دیگر کشورها که موقعیت جغرافیایی  تصویري شایسته از

ذیر پشود. کارآفرینی، ارزآوري و درآمد پایدار براي مقصد دیگر امکانمشابه دارند، می
اي کارآمد توان از منابع طبیعی، فرهنگی و ماجراجویی به شیوهنخواهد بود. عملاً دیگر نمی

اهش ک شدتبهدهد این رتبه براي ایران ص جهانی نشان میکه شاخ طورهماناستفاده کرد و 
سازي و پذیرش خواهد یافت، زیرا کشورهاي بسیاري با شناخت و ضرورت امر، به آماده

 کنند. اقدام می مندعلاقهگردشگران 
، برآیند نظر خبرگان است که معتقدند در حال حاضر شدهارائهچهار سناریوي محتمل 

ن حوزه گذاري در اییدار در گردشگري هستیم که باعث کاهش سرمایهشاهد یک توسعۀ ناپا
بدیل خود هاي بیکنند با تداوم این روند گردشگري ایران فرصتمی ینیبشیپشده است و 

 را در رقابت جهانی از دست خواهد داد.

 گیري بحث و نتیجه
روشن ساخت که  نخبگان نظرخواهی ازو  تجربی از مطالعات آمدهدستبه يهاافتهی

ق خاص که علای يگردشگر هاي توسعۀبا فعال کردن ظرفیت دنتوانیمریزان و مدیران برنامه
و  دننکمک ک یی کشورروستارو به نابودي جوامع  ۀاست به توسع شیدر حال افزا در دنیا
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 ,Mawarni & el.tc)مورد تأکید قرار گرفت  نتایج آخرین آمارها و نتایج مطالعات جهانی
 نیدر ا يوابسته به نوآور شدتبهیی در ایران ماجراجو يگردشگر یرقابت تیکه مز (2022
 ۀتوسع تینسبت به واقع نگرندهیو آ جامع کردیرواست، علاوه بر آن، مشخص شد که صنعت 

 ۀتوسع يبرا یراهکار مناسب و محلی اسیمقکوچک یدر نواح هانیماجراجوي گردشگر
در  ستیز تیباعث بالا بردن قابل ياندهیفزا طوربه يگردشگر ۀتوسع زیرااست  خُردنگرانه

به  شدنلیتبدبراي  جهتنیازاو ایران  شودیم جامعه یزندگ طیمستعد و بهبود شرا ینواح
 یک مقصد گردشگري ماجراجویانه بسیار توانمند است.

لات باعث تحو هاآنچندین ایده ضمن تفسیر متغیرهاي اصلی مطرح شد که توجه به 
 5و شاخص جهانی ایران را در یک بازة  شوداساسی در آیندة گردشگري ماجراجویانه می

 ساله بالا خواهد برد. 10تا 
 یپوشچشمبلرقایغي داریپا به و بحران بیتخر از هتوسع ارادة حکمرانی براي تغییر مسیر -1

 است.
 ی براي اینمنیخطر و ا تیریمد باهدفکوچک  يهادر گروه محورعتیطب ییماجراجو -2

  راهکار مناسبی است.
 گردد.ی و رشد ماجراجویی خُرد روند توسعه تسهیل میبهداشت يهانهیهز ۀسرانبا افزایش  -3
ر فراهم نظیبییک فرصت  ایراناقتصادي و اجتماعی  هايمشخصه شرایط جغرافیایی و -4

 راتیتأث با حداقلماجراجویان در مواجهه با منابع طبیعی  يریپذتیمسئول کند و از طرفیمی
 است.  توجهقابل ستیزطیبر مح مخرب

تعداد محدود ماجراجویان، نباید از جذب درآمد بالا و پایدارتري گردشگران  باوجود -5
نیازسنجی نسبت به جذب گردشگر ماجراجو  کهبنابراین ضروري است خاص غافل شد، 

 صورت گیرد.
 سازد.را فراهم می ینیکارآفر همراه با ياقتصاد ییایپوي، گردشگر -6
 فر راة لازم براي سزیانگ و دارد گردشگران رشیدر پذ ییبه سزا ریشاد بودن جامعه تأث -7

 کند.تقویت می هاآندر 
یاري از بسمسافران ماجراجو است.  رگذاریمقصد تأث کی تیبر جذاب یتنوع فرهنگ  -8

ل عم هاآنپذیرند و مسئولانه نسبت به ها و موانع فرهنگی جامعۀ محلی را میمحدودیت
 کنند.می
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 دارد. انهیوماجراج يگردشگر ۀمثبت بر توسع ریاست که تأث يندیفرآ يسازیخصوص -9
تصویر برند  دهیدآموزشو  جانیو ه عتیبه طب مندانعلاقهاي ماجراجویان حرفه -10

 سازند.ماجراجویی را می
لاق با بینی روایت باتسناریوي قوي و محتمل با پیش گویند، چهارها میکه یافته طورهمان

قابل تحقق هستند مگر آنکه با تغییر در نگرش  1410 افق توجه به تداوم وضعیت فعلی در
ریزي و آیند برنامههاي خاص، مشارکت اجتماعی جامعۀ میزبان در فرنسبت به گردشگري

از همه اصلاحات کارآمد سناریوهاي دور  ترمهمو  منسجمگذاري منطقی و توسعه، سیاست
و  وییماجراج ۀنیدرزمهاي موجود و پتانسیل هاقابلیتتقویت از دسترس جایگزین شوند. 

 راهبرد اصلی این پژوهش است. بنابراین، از مزایا و منافع حاصل از آن بهینه يدارمهره
ع موجود وضو تبدیل گردشگري  ۀتوسع ۀریزي منسجم و یکپارچبرنامهي درگرو کارآمدي

به  دستیابی ها و موانعو شناخت چالش نگريبدون آیندهبه وضع مطلوب در آینده است. 
  گردشگري ناممکن خواهد بود.  مقاصد

لب ج ،ینیچننیا يهادر پژوهش يجد يهابیاز مسائل و آسدر پایان باید ذکر شود که 
متمرکز است که روند پژوهش را با مشکل  يهادر گروه تیمشارکت متخصصان و فعال

وهش از پژ یینگر و جداگذشته ،يارهیخبرگان، مطالعات جز دیبا تأک رایز سازدیمواجه م
 يبرا يدیبه ثمر نرسد و ام قاتیاز تحق ياریبس جیتا نتا شوندیباعث م ياجرا در گردشگر

ي از گیربهره که پژوهشي هدف در راستا، وجودنیباانماند.  یو اظهارنظر باق يورزشهیاند
ت، بینی محتمل آینده استأثیرات و پیش مندشناخت نظام منظوربهپژوهی آینده رویکرد

 درقا گردشگري را ریزانبرنامه گذاران وشوند که سیاستمجموعه راهکارهایی ارائه می
ا انجام ر ییکارهاچهروي در پاسخ به این دو پرسش که  پیش آیندة با مواجهه تا در سازدمی

 انتظار تواندر اینجاست که می .کنند گیريتصمیم م؟یانجام ده دیداد؟ و چگونه با میخواه
 و منطقی ،نانهیبواقع مراتببه هاي اقدام،برنامه و راهبردها اندازها،چشم داشت، سناریوها،

 . شوند تدوین بالاتري اعتبار درجۀ با و اصولی

 

 گذاري براي توسعۀ گردشگري ماجراجویانهسیاست
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 توسعه  هايانداز، برنامهانسجام و هماهنگی اهداف در اسناد بالادستی مشتمل بر سند چشم
 هاي سالیانه.و بودجه
 ریزي مجزا براي هر نوع خاصتفکیک انواع گردشگري و برنامه 
 خاص در میان انواع گردشگري به دلیل  در اولویت قرار دادن گردشگري علایق

 اي و درآمد پایدار آنگردشگران حرفه
 هاي وزهبندي کردن حتقاضامحور و متمرکز، متناسب با هر اقلیم و رتبه گذاريسیاست

 هاي هرقابلیت و استعدادها بر متوازن مبتنی توسعۀ براي جغرافیاي مانند کویر، کوهستان و... 
 استان و منطقه

 براي هر  بلندمدتهاي هاي متنوع و ارائۀ برنامههاي رقابتی و بازاریابی اقلیمزیتبررسی م
 منطقۀ جغرافیایی

 هاي ویژه و منابع گذاري بخش خصوصی جهت توسعۀ زیرساختحمایت از سرمایه
 گردشگري ماجراجویانه

 مدیریت براي توسعۀ گردشگري ماجراجویانه:
 ویی در ایران ي ماجراجهاتیقابل یمنظور معرفبه یرسانتبلیغات و اطلاع تیتقو يتلاش برا

 و در جهان
 هاي خاصيگردشگر ماندن هیانزوا و در حاش خروج از منظوربه رقابت کارآمد 
 گذاران با علایق خاصهیجذب سرما قیطر وکار ازکسب يبهبود فضا 
 يگردشگردر حوزة  یابیبازار هاي نوینمندي از روشبهره 
  آمیز هاي مخاطرهسازي موقعیتایمناستانداردسازي و 
 شیۀ ماجراجویی یا ورزنیدرزمهاي گردشگري تنها اي بنگاهفعالیت تخصصی و حرفه 

 پژوهش براي توسعۀ گردشگري ماجراجویانه:
 ریزي گردشگريپژوهش براي ارائۀ راهکارهاي نوآورانه در مدیریت و برنامه 
 نفع در يذ يهانهادها و گروهنمودن  متقاعدو ع اقنا منظوربههاي تجربی انجام پژوهش

نواحی  ها ودر برخی استان نظیر رقابتیهاي بیي کاهش موانع و استفاده از فرصتراستا
 خاص
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ۀ نشریهاي استان مازندران)، پژوهی (مطالعۀ موردي: شهرستانگردشگري با رویکرد آینده
 .   73 - 89): 1(9، جغرافیا و پایداري محیط
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هاي مؤثر بر وضعیت آیندة گردشگري )، شناسایی پیشران1399ایمانی، بهرام؛ رضوي، سید مختار (
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بر هاي مؤثر )، واکاوي پیشران1400جوان، فرهاد؛ حجت شمامی، سیروس، سیفی زاده، محمد (
هاي برنامه و فصلنامۀ پژوهشپژوهی، رشت مبتنی بر رویکرد آینده شهرکلانتوسعۀ گردشگري 

 .   161-186): 6(2، توسعه
نشریۀ نگاري صنعت گردشگري در شهر تهران، )، آینده1398زاده، معصومه (حسنی، علی؛ رحیم

 .   135 -148): 1(6، گردشگري شهري
). ظرفیت گردشگري ماجراجویانه در کویرهاي ایران با 1393خاکساري، علی؛ دهقانی، معصومه (

 .    22-1): 27(9، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، (SWOT)استفاده از تکنیک 
 هاي کلیدي)، شناسایی و تحلیل پیشران1399رحیمی پور، بهاره؛ ظاهري، محمد؛ کریم زاده، حسین (

اهاي پژوهی (مطالعه موردي: روستویکرد آیندهمؤثر بر توسعۀ پایدار گردشگري روستایی با ر
 .   111-90): 35(9، ریزي و توسعۀ گردشگريفصلنامۀ برنامههدف گردشگري شهرستان سقز)، 

پژوهی مدیریت سیستمی گردشگري )، آینده1399زاده، رضا (ور، ناصر؛ پناهی، علی؛ ولیرسال
 -هريفصلنامۀ جغرافیا و آمایش ش شهر تبریز با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته،کلان

 .   191 -208): 35(10، ايمنطقه
اي با رویکرد سناریونویسی، گذاري منطقهنگاري راهبردي و سیاست)، آینده1390زالی، نادر (

 .    33-54): 54(4، فصلنامۀ علوم سیاسی، مطالعات راهبردي
ل اصو بر اساساي )، تدوین سناریوهاي توسعۀ گردشگري منطقه1395زالی، نادر، عطریان، فروغ (

 .   107-131): 1( 8، فصلنامۀ آمایش سرزمین: استان همدان)، موردمطالعهپژوهی (آینده
)، تأثیر مشارکت پایدار در گردشگري 1399فرد، مهدي (صفاري، مرجان؛ حیدري، کلثوم؛ لطیفی

 .   113-134): 59(12، ، فصلنامۀ مطالعات مدیریت ورزشیماجراجویانه بر توانمندسازي زنان
هاي مؤثر و تدوین سناریوهاي توسعۀ گردشگري ماجراجویانه )، واکاوي پیشران1401عبدلی، ناهید (

 .28-17): 10(3، فصلنامۀ گردشگري فرهنگدر کویر مرنجاب، 
تفسیري گردشگري  -)، مدل ساختاري1401آرانی، زهرا ( عبدلی، ناهید؛ نیازي، محسن؛ صادقی

 .50-29):  3( 11، فصلنامۀ گردشگري و توسعهپایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب، 
 هاي مؤثر بر)، شناسایی پیشران1397آبادي، لیلا (اکبري، اسماعیل؛ پوراحمد، احمد؛ جلالعلی

ري و فصلنامۀ گردشگپژوهی، رد آیندهوضعیت آیندة گردشگري پایدار شهر کرمان با رویک
  .   156 – 178): 1(7، توسعه

)، تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعۀ 1396پور، محمد؛ عشریه، امید (فرجی، امین؛ نعمت
): 9(5 ،ۀ مطالعات اجتماعی گردشگريدو فصلنامپژوهی، گردشگري ایران با رویکرد آینده

189-151   . 
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فصلنامۀ مطالعات مدیریت )، گردشگري ماجراجویانه، 1394؛ وثوقی، لیلا (قدیري معصوم، مجتبی
 .   58-41: 8، گردشگري

)، شناسایی و تحلیلی بر 1399زاده، رضا (پناه، بختیار؛ ولیکارگر اصل زنوزي، قربانعلی؛ عزت
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پژوهی مدل عناصر آمیختۀ بازاریابی در ارتقاي جایگاه گردشگري روستایی با رویکرد آینده
 .    376-395): 3(9، هاي روستاییفصلنامۀ پژوهش: شهرستان بابل)، موردمطالعه(

)، تحلیل 1400نیا؛ غریب؛ خوارزمی، امیدعلی (فاضلاکبر؛ معصومی، مهدي؛ عنابستانی، علی
هاي هاي گردشگري تجاري بر پایداري سکونتگاههاي کلیدي اثرگذاري شاخصپیشران

ارس)، سیگار استان ف-پژوهی (مطالعۀ موردي: منطقۀ تجاري دهشیخروستایی با رهیافت آینده
 .   37-7): 37(10، ریزي و توسعۀ گردشگريفصلنامۀ برنامه

)، 1398نیا، مهدي (ملکی، محمدحسن؛ خاشعی ورنامستی، وحید؛ فتحی، محمدرضا؛ صفاري
ي و فصلنامۀ گردشگرپژوهی گردشگري مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاري، آینده

 .   184-205): 3(8، توسعه
مؤثر )، تدوین سناریوهاي عوامل 1396موسوي، میرنجف؛ جلالیان، اسحاق؛ کهکی، فاطمه سادات (

ردشگري نشریۀ گبر توسعۀ گردشگري استان آذربایجان غربی با استفاده از سناریو ویزارد، 
 .   62-49): 3(4، شهري

هاي مؤثر بر توسعۀ )، تبیین پیشران1399مهرنواز، پریسا؛ زیویار، پروانه؛ بختیار، عزت پناه (
 اي نو در جغرافیايهفصلنامۀ نگرشپژوهی، گردشگري شهرستان دماوند با رویکرد آینده

 .    55-72): 1(13، انسانی
رد شیراز با رویک شهرکلان)، شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر گردشگري در 1398نصر، طاهره (

 .    55 -66): 37(10، ریزي شهرينشریۀ پژوهش و برنامهپژوهی، آینده
عۀ گردشگري (نمونۀ موردي: ریزي توسپژوهی برنامه)، آینده1400بخشی، آمنه (فر، حسین؛ علینظم

 .   59-79): 63(23، نشریۀ تحقیقات کاربردي علوم جغرافیاییاستان اردبیل)، 
، ترجمۀ مسعود منزوي، مرکز ي راهبرديوگوگفتسناریوها هنر )، 1391وندرهیدن، کیس (

 پژوهی علوم و فناوري دفاعی تهران، موسسۀ آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.   آینده
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هاي مؤثر بر توسعه پایدار )، پیشران1398، فرزاد؛ صفیاري، رسول؛ منوچهري، سوران (ویسی
ن : بخش اورامان شهرستاموردمطالعهپژوهی (گردشگري نواحی روستایی با تأکید بر آینده

 .   47 -72): 14(7، دوفصلنامۀ مطالعات اجتماعی گردشگريسروآباد)، 
ترجمۀ علی موحد و رضا زارعی، تهران: انتشارات  ،محیط و گردشگري)، 1394هولدن، اندرو (

 سمت.   
)، تعیین راهبردهاي توسعۀ پایدار صنعت گردشگري ایران 1396یعقوبی منظري، پریسا، آقامیري، سیدامیر (

 انداز این صنعت، نشریۀ گردشگرياهداف سند چشمبا استفاده از تکنیک متاسوات در راستاي 
    .72 -86: 9علم و فرهنگ، 
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