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 چکيده
صنعت گردشگری همانند منشوری چند وجهی است که هر وجه آن بخشی از حیات را متاثر می 

سازد . وجود جاذبه های طبیعی در کوهستان می تواند از عوامل مهم در جذب گردشگران به 

سوال اصلی این پژوهش این است مناطق کوهستانی از جمله مناطق کوهستانی شهر همدان باشد . 

از سفر به کوهستان چیست ؟ و تجربه این سفرها چه تاثیری در افراد بر جای  که انگیزه افراد

پژوهشی می باشد که با روش تحقیق کیفی  –تحقیق حاضر یک تحقیق علمی  خواهد گذاشت ؟ 

های  ه است . داده های تحقیق حاضر از طریق مصاحبهپذیرفتتئوری انجام  دو استراتژی گراند

نفر از افرادی می باشد که برای  21مطالعاتی این پژوهش  . جامعه هجمع آوری شد عمیق

گردشگری به کوهستان سفر کرده اند . حجم نمونه پس از انجام این تعداد مصاحبه به اشباع نظری 

رسید و نتایج حاصل از کد گذاری چندگانه منجر به شکل گیری مدل نظری تحقیق با محوریت 

حقیق نشان می دهد که فرهنگ سازی و افزایش آگاهی گردشگری کوهستان شد . نتایج حاصل از ت

 جامعه باعث شکل گیری صنعت گردشگری کوهستان می شود .

 ، استراتژی گرانددروش تحقیق کیفی ،همدان، توریست ، گردشگری :يديکل واژگان 
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 2 مصطفی رضایی راد،  1  فوزیه طاهري مينا

 .، ایرانهمدان ،، واحد همداندانشگاه آزاد اسالمی، گرایش بازاریابی -دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی  2
 .، ایران، همدانضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، عدکترای تخصصی بازاریابی 1
 

 نام نویسنده مسئول:
 فوزیه طاهري مينا

 گردشگري کوهستان انگيزه گردشگران ازتحليل 

 ()مطالعه موردي در شهر همدان
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 مقدمه
( 2931در قرن بیست و یکم ، صنعت گردشگری به ابزاری اصلی برای ارتقاء کیفیت زندگی تبدیل شده است )ضرغام بروجنی و شالبافیان،

حیات ما انسان ها شدیدا به کوه ها وابسته است ، در حالی که در چند دوره گذشته آسیب های جبران ناپذیری به این سرمایه ملی وارد شده . 

ی کوهستانی در دنیا اکوتوریسم را به منظور اصالح ، بهبود و کاهش مسائل هابسیاری از کشور . همچنان ادامه دارداست و متاسفانه این اتفاقات 

را باید عصر صنعت  12نیمه دوم قرن  ( .2931داده اند )آماروهمکاران، زیست محیطی و معضالت ناشی از توسعه نیافتگی ، ترویج و توسعه

از پیش آزاد گردد و زمان  موجب می شود تا وقت انسان بیشپیشرفت فناوری  12در قرن ( . 2931گردشگری نام نهاد )پاپلی یزدی و همکاران،

صرف اوقات فراغت خود نماید . در واقع این قرن را باید عصر صنعت گردشگری نام نهاد . به دلیل زیر ساخت های فناوری ، فرهنگی را  بیشتری

پدیده گردشگری یک واقعیت اجتناب ناپذیر در رفتار و عمل انسان برای ارضای روح  12، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده در قرن 

در عصر پسامدرنیسم کره زمین از ژرفای اقیانوس ها گرفته تا جو و همه ویژگی های انسانی و فرهنگی  .( 2933بود )محسنی،کنجکاوی او خواهد 

ذب کاالیی جهت جو طبیعی و آثار هنری و غیره ، فضای گردشگری را تشکیل می دهد . انسان حتی هوای پاک برای تنفس کردن را تبدیل به 

شهر همدان به علت موقیعت جغرافیایی و داشتن جاذبه های خاص طبیعی و کوه های بلند و منظره ی  ( .2933گرشگری کرده است )محسنی،

گردشگری کوهستان در کشور ما در حال حاضر حلقه مفقود ای است که هنوز  زیبای کوه ها توان بالقوه ای در توسعه صنعت گردشگری دارد .

این پژوهش این است که انگیزه افراد از سفر به کوهستان چیست ؟ و تجربه این سفرها چه لذا سوال محوری در به خوبی کشف نشده است ، 

  تاثیری در افراد بر جای خواهد گذاشت ؟ 

 

  ادبيات موضوع

 پيشينه ي تحقيق 
 SWOT( در مقاله ای با عنوان راهکارهای توسعه توریسم کوهستانی در شهرستان املش با استفاده از مدل 2931آمار و صفاری راد )

بیان نمودند مناطق کوهستانی در جهان به عنوان یکی از مقصد های مورد عالقه ی گردشگران است . پژوهش آنها در محدوده کوهستانی گیالن 

انجام شده است ، بر اساس نتایج حاصل از تحقیق نقاط قوت و فرصت در منطقه ، میزان تهدیدها و ضعف ها نیز بسیار باالست در شهرستان املش 

و منطقه به لحاظ توسعه گردشگری از سطح آسیب پذیری برخوردار است و توزیع و تحقیق مجدد منابع و برنامه ریزی درست و منطقی در سطح 

  منطقه امری الزامی است .

( در مقاله ای با عنوان سطح بندی سرمایه های معیشتی در روستاهای گردشگری کوهستانی مورد 2931قدیری معصوم و همکاران )

 یدهستان باال طالقان در شهرستان طالقان به بررسی بعد سرمایه های معیشتی یعنی سرمایه های انسانی ، طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی و نهاد

لیت های مرتبط با گردشگری پرداخته اند . بر اساس یافته های حاصل از تحقیق به این نتیجه رسیدند که وضعیت سرمایه های در ارتباط با فعا

معیشتی روستائیان ناشی از فعالیت های گردشگری در روستاهای مورد مطالعه مساعد نیست ، با وجود روستای گلیرد نسبت به سایر روستاها 

 ا بوده است .وضعیت مناسب تری را دار

( در مقاله ای با عنوان مکان یابی نقاط مناسب جهت توسعه گردشگری کوهستان در شهرستان الهیجان 2933حکیمی شیرایه و جوادی )

بیان نمودند که مناطق کوهستانی از جمله اماکن طبیعی محسوب می شوند که گردشگران را به سوی خود جلب  GISبا استفاده از نرم افزار 

ید . فعالیت های کوهنوردی و کوهپیمایی در دهه های اخیر مورد توجه گروه های زیادی از اقشار قرار گرفته است . کوهستان ها با تنوع می نما

 توان با آب و هوایی و دارا بودن جنگل ها ، هوای پاک ، مراتع ، چشم اندازها و مناظر زیبا و بدیع از مناطق دارای توان بالقوه ای هستند که می

 اتخاذ تدابیر خاصی موقعیت ایده آل جهت توریسم به وجود آورند .

( در مقاله ای با عنوان بررسی نقش و اثرات گردشگردی در توسعه پایدار کوهستان نمونه موردی پارک جنگلی 2932گودرزی و همکاران )

ی ار شهر سنندج است که به عنوان یک فضای کوهستانآبیدر سنندج بیان نمودند که پارک جنگلی آبیدر یکی از ارتفاعات تشکیل دهنده ساخت

و گردشگری در شهر ایفای نقش می کند . این پارک نقش مهمی در برآوردن نیازهای گردشگران شهر سنندج دارد که البته نیازمند تمهیداتی 

ی دشگری پایدار و توسعه پایدار کوهستان مجهت افزایش کیفیت و جذب بیشتر استفاده کنندگان می باشد و با ارائه راهکارهایی در راستای گر

 توان نیازهای گردشگری فراغتی مردم و گردشگران را در این طبیعت کوهستانی بر طرف ساخت .  

( در مقاله ای با عنوان طراحی پایدار فضاهای گردشگری کوهستانی ، مطالعه موردی در پارک طبیعت کوهسار 2932)میکاییلی و مهرمند  

هداف کلی حفظ و احیای طبیعی ، زیستی و اجتماعی دره ها و یال های کوهستانی شمال تهران برای توسعهء پایدار ، اعتالی محیط تهران ، با ا

 –شهری و زندگی شهری ، گسترش امکانات و ارائه راهکارهای حفاظت ، تعیین فضاهای تفرجی در پارک های کوهستانی و ایجاد نظام کالبدی 

 طرح راهبردی پارک طبیعت کوهسار تهران پرداخته اند .ی فضایی مناسب به طراح
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  چارچوب مفهومی
با توجه به اینکه روش تحقیق حاضر کیفی می باشد و تحقیقات کیفی چارچوب نظریه ای خاصی ندارند ، از این رو ابتدا به توضیحات  

 :از مفاهیم اصلی تحقیق می پردازیم مختصری 

 شهر همدان -
شهر همدان یکی از کالن شهرهای ایران است که در منطقه غربی و کوهستانی ایران قرار داشته و مرکز استان همدان می باشد . همدان 

متر از سطح دریا قرار دارد . همدان قدیمی ترین شهر ایران و از کهن  2412از شهرهای سردسیر ایران است که در دامنه کوه الوند در بلندای 

متر از سطح دریا می باشد . به جز الوند کوه های چنگ الماس ،  9741ای جهان است . مرتفع ترین قله همدان کوه الوند با ارتفاع ترین شهره

 کوه ارمنی ، کوه قره داغ ، کوه وفس و سلسله جبال خرقان بین همدان و شهرهای همجوار با آن قرار دارند . شهر همدان به دلیل جاذبه های

 ا می تواند عامل جذب گردشگران باشد . کوهستانی زیب

 

 گردشگري  -
گردشگری ، سیاحت یا توریسم و نیز جهانگردی به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می شود . هر چند در سال های 

گردشگری از زمانی پدید  ی واژهاخیر شامل هر گونه مسافرتی می شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج می شود . 

گردشگری یعنی حرکات مکانی موقت مردم به مکان ها و مقصد هایی غیر از مکان  آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند .

 ده برای تامین نیازهای آنهامعمول کار و سکونت آنها ، فعالیت هایی که در مدت اقامت در این مقصد ها انجام می دهند و نیز تسهیالت ارائه ش

 گردشگری از دو جهت دارای اهمیت ویژه ای است : .( 2934)رضوانی،

وقتی گردشگران به کشوری وارد می شوند الزاما باید هزینه هایی را در آن کشور بپردازند ، مثل ؛ هزینه های خوراک  : افزایش در آمد .2

ت خرید سوغاتی و کاالی ه گشت تورها و همچنین پولی که باب، محل اقامت ، هتل ، مهمان خانه ، هزینه تفریحات ، هزینه حمل و نقل ، هزین

ر میزبان می کنند باعث رونق وزند و هزینه ورود به حوزه و مکان دیدنی . این هزینه ها از طریق ارزی که وارد کشبومی کشور میزبان می پردا

 اقتصادی در کشور میزبان می شوند . به گردشگران صادرات نا مرئی هم می گویند . 

د و این امر برای کشور هایی که با جمعیت جوان با توسعه فعالیت های گردشگری زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می شواشتغال زایی :  .1

 و متقاضی رو به رو هستند بسیار مفید است . از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان می شوند یک فرصت شغلی ایجاد می شود .
 

 توریست -

ماه  21به کسی که گردشگری می کند سیاح یا توریست گفته می شود . بر اساس تعریف گردشگری ، کسانی که در طول مدتی کمتر از 

با اهدافی چون تفریح ، استراحت ، گذراندن تعطیالت ، امور پزشکی و سالمتی ، تحصیل ، ماموریت ، ورزش ، تجارت یا دیدار دوستان و 

 (.2934)رضوانی،گردشگر محسوب می شوند ، نی دائمی و یا مکان معمول اقامت خود به مکان دیگری مسافرت می کنند خویشاوندان خود از مکا

 

 تحقيق شناسی روش
روش تحقیق حاضر از نوع روش های تحقیق کیفی و بر اساس پارادایم تفسیر گرایی بر ساخت گرایی اجتماعی و مبتنی بر استراتژی روش 

ریه مبنایی( می باشد . گراندد تئوری یک روش عمومی برای تولید تئوری است . پژوهشگر های کیفی ، مفاهیمی جدید ساخته گراندد تئوری )نظ

می یا مفاهیم برآمده از داده ها را اصالح میکنند . شکل گیری مفهوم ، بخش جدایی ناپذیر تحلیل داده است و در طول گردآوری داده ها آغاز 

. پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور شده ای آغاز کند ، کار خود را با یک حوزه مطالعاتی ( 2931)فقیهی و آغاز،شود 

 ( .2332خاص شروع کرده ، اجازه می دهد که نظریه از دل داده ها پدیدار شود )استراوس و کوربین،

 

 مشارکت کنندگان و نمونه گيري تحقيق 
نفر از افرادی می باشد که برای گردشگری به کوهستان سفر کرده اند . داده های تحقیق از طریق مصاحبه  21جامعه آماری این تحقیق 

در مورد تعداد نمونه انتخاب شده باید گفت که بعد از انجام مصاحبه های متعدد با افراد کیفی عمیق و باز با گردشگران جمع آوری شده است . 

 ( بیان شده است .2ا گردشگران اشباع نظری حاصل شد و مصاحبه خاتمه یافت . اطالعات مصاحبه شوندگان در جدول )بمصاحبه  21پس از 

 

 

http://www.joas.ir/


 19 -08، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ( : مشخصات مصاحبه شوندگان1جدول )
 

 محل زندگی سن وضع تاهل جنسیت ردیف

 همدان 13 مجرد مرد 2

 همدان 14 متاهل زن 1

 همدان 17 مجرد مرد 9

 مریانج 12 مجرد مرد 1

 همدان 93 متاهل مرد 7

 بهار 97 مجرد مرد 1

 بهار 11 مجرد زن 4

 کبودرآهنگ 92 مجرد مرد 3

 همدان 11 متاهل زن 3

 اسدآباد 11 مجرد مرد 22

 همدان 19 متاهل زن 22

 همدان 19 متاهل زن 21

 حاضرمنبع : یافته هاي تحقيق 

 

 تکنيک جمع آوري داده ها 
و یادداشت های میدانی برای جمع آوری داده های تحقیق با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر کیفی می باشد از مصاحبه عمیق و باز 

بر غنای تجربی  گردشگران و مناطق زیبای کوهستانی که حضور در مناطق کوهستانی شهر همدان و مشاهده مستقیم، استفاده شده است 

 پژوهش افزوده است . 

 

 تجزیه و تحليل داده ها 
( سه نوع کدگذاری داده های کیفی را تعریف کرده است . پژوهشگر داده ها را در سه مرحله و با استفاده از کدگذاری 2332استراس )

 های متفاوت ، در هر مرحله مرور می کند . 

  اولیه کدگذاری باز -

وری شده اند انجام می شود . پژوهشگر مضامین را یافته و در اولین تالش کد گذاری باز در طول نخستین مرور داده هایی که اخیرا گردآ

دهای اولیه ای را تخصیص می دهد . کد گذاری باز ، مضامین را از عمق به سطح می برای خالصه کردن انبوهی از اطالعات در قالب طبقات ، ک

 در این جا به طور نمونه کدگذاری باز یکی از مصاحبه ها آورده می شود . . (2931)فقیهی و آغاز، آورد
 

 ( : کدگذاري باز اوليه2جدول )
 

استفاده از طبیعت ، ورزش ، استنشاق هوای تازه و پاک ، دوری از تنش های زندگی ، آرامش ، حس خوب ، حفظ 

خدا ، تولد دوباره ، خلوت کردن با خود ، تجربه ، سالمتی ، عالقه ، امنیت ، نشاط ، روحیه تازه گرفتن ، نزدیکی به 

آشنایی با دوستان جدید ، لذت بردن از کوه ها ، دیدن استقامت کوه ها ، زنده شدن ، جلوه ای از خدا روی زمین ، 

رای ب پیاده روی، کشیدن سختی در سر باالیی ها ، ، تنها بودن ، فضای سبز و پوشش های گیاهی استوار بودن 

، آشنایی و  ی قیمتی، آشنایی با سنگ ها ، تفریح ، دور بودن از مادیات دنیا ن ، ضامن سالمت قلبکاهش وز

 چشمه آب گرم دره های یخچالی ، ، ، شکار  کی مختلف ، دیدن گونه های حیوانیاستفاده ازگیاهان دارویی و خورا

 . ، پرندگانپارک جنگلی ، غارها ، پیست اسکی ، چشمه آب معدنی ،  درمانی
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  کدگذاري محوري -

مرحله دوم کدگذار داده های کیفی است که در آن پژوهشگر کدها را سازماندهی کرده ، ارتباطی میان آنها برقرار کرده و طبقات تحلیلی 

 اصلی را پیدا می کند . این کدگذاری دومین مرور داده هاست . در طول کدگذاری ، به دنبال مسبب ها و نتایج ، شرایط و کنش های متقابل ،

در جدول ( . 2931و فرایندها باشید ، طبقات و مفاهیمی را جست و جو کنید که در کنار هم خوشه ای را تشکیل دهند )فقیهی و آغاز، راهبردها

 ارائه شده است .تحقیق زیر نتایج کدگذاری محوری 
 

 ( : کدگذاري محوري3جدول )
 

 مقوله محوری مقوالت مفاهیم

برای کاهش وزن ، ضامن سالمت  پیاده رویورزش ، استنشاق هوای تازه و پاک ، سالمتی ، 

 . درمانی ، چشمه آب گرم، زنده شدن قلب 
 سالمتی حفظ

 گردشگری کوهستان

دیدن استقامت کوه ها ، جلوه ای از خدا روی زمین ،  آشنایی با دوستان جدید ، عالقه ،

 .دنیا  مادیات از دور بودناستوار بودن ، کشیدن سختی در سر باالیی ها ، 
 کسب تجربه

تنها  امنیت ، نزدیکی به خدا ، خلوت کردن با خود ،دوری از تنش های زندگی ، آرامش ، 

 . ، حس خوب ، روحیه تازه گرفتن، تولد دوباره بودن
 و امنیتآرامش 

یست ، پاستفاده از طبیعت  ،دیدن گونه های حیوانی تفریح ،  لذت بردن از کوه ها ،نشاط ، 

، پارک جنگلی ، فضای سبز و پوشش های گیاهی ، غارها ، دره اسکی ، چشمه آب معدنی 

 .، پرندگان های یخچالی 

لذت بردن و 

 تفریح

 کسب در آمد .شکار ، استفاده ازگیاهان دارویی و خوراکی مختلفآشنایی با سنگ های قیمتی ، آشنایی و 

 حاضرمنبع : یافته هاي تحقيق 

 

 )گزینشی( کدگذاري انتخابی -

به مرحله آخر در کدگذاری داده های کیفی گفته می شود که پژوهشگر در آن به بررسی کدهای قبلی می پردازد تا داد هایی را شناسایی 

در طول کدگذاری گزینشی ، در نهایت مضمون ها یا مفاهیم اصلی و انتخاب کند که از طبقات کدگذاری مفهومی ایجاد شده حمایت می کنند . 

در این پژوهش در نهایت مقوله های بدست آمده را به صورت مدل مفهومی زیر با هم ( . 2931هدایت می کنند )فقیهی و آغاز، ، جست و جو را

 مرتبط ساخته ایم .
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 مدل مفهومی گردشگري کوهستان

 

 

 حاضرمنبع : یافته هاي تحقيق 

 

همان گونه که در مدل مفهومی تحقیق آمده است ، گردشگری کوهستان به عنوان پدیده اصلی در نظر گرفته شده است که حاصل کنش 

آرامش و امنیت به عنوان شرایط مداخله  .لذت بردن و تفریح همراه سالمتی با عامل زمینه ای کسب تجربه و در آمد می باشد علی بین عامل 

گردشگری کوهستان باید در جامعه فرهنگ سازی شود و آگاهی  نتایج تحقیقات انجام شده اساس می گذارند . برتان اثر گر بر گردشگری کوهس

کل شگردشگری کوهستان افزایش یابد تا در نهایت صنعت گردشگری کوهستان به عنوان پیامد حاصل از این کنش ها  به افراد جامعه نسبت

و فواید آن می توان زمینه های جذب توریست از مناطق مختلف کشور و گردشگری کوهستان گرفته و نهادینه شود . با افزایش آگاهی مردم از 

 حتی از کشورهای دیگر را داشته باشیم ، ورود توریست به منطقه باعث افزایش در آمد و اشتغال زایی می شود . 

 

 

گردشگري پدیده اصلی : 

 کوهستان

لذت بردن و شرایط علی : 

 همراه حفظ سالمتیتفریح 

و  آرامششرایط زمينه اي:  

 امنيت

 گيري صنعت گردشگري کوهستانشکل پيامد : 

کسب شرایط مداخله گر : 

 در آمدتجربه و 

 

 فرهنگ سازي و افزایش آگاهی جامعهاستراتژي : 
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 و پيشنهادات  نتيجه گيري
در عصر حاضر ، گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان است اما سهم ایران از جریان جهانی 

( . هر چند گردشگری به عنوان پدیده ای کهن از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته ، 2937گردشگری بسیار ناچیز است  )باقری و همکاران،

در قرن بیست و یکم ، پیشرفت فناوری ( . 2931و به طور پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است )حاجی نژاد و همکاران، لیکن در طول تاریخ

قات فراغت خود نماید ، در واقع این قرن را باید عصر صنعت زاد گردد و زمان بیشتری را صرف اوموجب می شود تا وقت انسان بیش از پیش آ

مناطق کوهستانی در جهان به عنوان یکی از مقصدهای مورد عالقه گردشگران است )آمار و صفاری ( . 2933،گردشگری نام نهاد )محسنی

بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر گردشگری کوهستان تنها یک سفر ساده ی تفریحی نمی باشد بلکه به طور همزمان  ( .2931راد،

 می شوداشتغال و کسب در آمد  گری کوهستان و فرهنگ سازی آن در جامعه است که باعثصنعت گردش یکی از اثربخش ترین راه های ایجاد

 . افراد با سفر تجربه های مختلفی کسب می کنند و در کنار آرامشی که کوهستان به آنها می دهد از سفر خود لذت می برند و در راه سفر با

پرندگان و ...  گیاهی ، گونه های حیوانات ، تمام سختی هایی که وجود دارد همچنان احساس امنیت می کنند . می توانند غار ها ، پوشش های

. تمامی عوامل علی و زمینه ای که بیان شد باعث افزایش اگاهی افراد و فرهنگ استفاده کنند  جهت تفریح ببینند و از پیست های اسکیرا 

. در انجام این تحقیق همانند سایر تحقیقات  استشکل گیری صنعت گردشگری کوهستان  سازی گردشگری کوهستان می شود که پیامد آن

وجود داشته است که بر نتایج تحقیق اثر گذاشته است ، از جمله اینکه تحقیق حاضر فقط در شهر همدان انجام شده  بدون شک محدودیت هایی

. بنابر این به پژوهشگران آینده پیشنهاد می کنم که تحقیقات مشابه دیگری در  و وجود عوامل مداخله گر نبود منابع کافی جهت تحقیق ،است 

وجه تهمچنین به تمامی فعاالن در صنعت گردشگری پیشنهاد می کنیم که ناطق مختلف کشور انجام دهند . زمینه گردشگری کوهستان در م

بیشتری توسط دولت به مسئله گردشگری خصوصا گردشگری کوهستان شود تا این صنعت نوپا در کشور نهادینه شود و شاهد جذب توریست از 

ر مورد صنعت گردشگری کوهستان تولید شود و جاذبه های کوهستان در آنها شرح داده شود برنامه های تبلیغاتی دمناطق دنیا باشیم . تمامی 

. امکانات رفاهی اولیه برای گردشگران فراهم شود . در نزدیکی مناطق گردشگری کوهستانی شرایط اسکان شبیه هتل ایجاد شود . به مردم در 

. افرادی کار آزموه و آموزش دیده به عنوان راهنما برای گردشگران تعیین شود . مورد نحوه ی برخورد با گردشگران خارجی آموزش داده شود 

مناطق پر خطر کوهستانی از قبل مشخص شرایط جاده ای کوهستان ها بررسی شود و اقدامات الزم جهت رفاه گردشگران صورت گیرد . امنیت و 

ت گردشگری کوهستان شرایط اشتغال برای تعداد زیادی از جوانان فراهم خواهد شود تا از ورود افراد جلوگیری به عمل آید . با نهادینه شدن صنع

گردشگری کوهستان دعوت صنعت  از خبرگان گردشگری برای تهیه ی برنامه های راهبردی نهادینه کردن ها می شود .مدو باعث افزایش درآشد 

 هم اندیشی های الزم صورت بگیرد . تا آید به عمل
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