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 چکیده 

با هدف نجام ابنیاد  نظریة داده  براساسماجراجویانة ورزشی    گردشگری  توسعة  مدلطراحی    پژوهش حاضر 

اساتید و  شامل    نفر  16  یافته باساختارنیمه  هایمصاحبه  اجرایبا    کیفیبا استفاده از روش    این پژوهش  .شد

مدیریت بات)  ورزشی  خبرگان  افراد  نفر(،  نخبة    هجربشش  و جوانان  اداراتو  کارشناسان  )  ورزش  نفر(،  پنج 
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 پژوهش   هاییافته  روایی صوری و محتوایی،  بررسی   بود. براییافته  ساختارهای نیمهمصاحبهاجرای  پیشین و  

روش  .  شد  اعمالها  آن  نظرهایسپس،    و  کردندمطالعهرا    نظریه   متنها  آن  وشد    ارائه  مشارکتکنندگان  به

  79/0موضوعی  ی بود. میانگین میزان توافق درونموضوعای بررسی پایایی، روش توافق درونبر  شدهاستفاده

شد. یافتهبر  گزارش  چالش   هاضرورت  ، هامبنای  پژوهش  هاو  این  اشتغال    در  فرهنگی،  و  اجتماعی  شامل 

مدیریتی،  -موانع شامل اداری  بودند.  هاساخت یت هیجان، مدیریت ارتباطات و زیرکارآفرینی، مدیر  برمبتنی

مالی فردی،  تجهیزات،  و  رو  امکانات  امنیتی،  اقتصادی،  بودند.  هاساختو  رسانی  اطالع  شامل   و  بسترها 

کارها شامل مدیریت ، آکادمیک و نیروی انسانی متخصص بودند. راهنامه، فرهنگی و اطالعاتیقوانین و آیین

 اثرات  و مدیریت کیفیت و نوآوری بودند. همچنین،   سازی، مدیریت اماکن و رویدادایمنی، آموزش و فرهنگ

بودند؛ فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  پیشنبنابراین  شامل  می،  بههاد  گردشگری  شود  توسعة  منظور 

در راستای پیشبرد گردشگری   ی مدیریتیهاسیاست  شده، شناسایی  با توجه به عوامل  ، ورزشیماجراجویانة  

 تعیین و اجرا شوند. ورزشی  ماجراجویانة
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 مقدمه 
 سراسر دنيا اقتصادی شرایط تغيير در که است شده شناخته قوی یصنعت گردشگری ،حاضرحالرد

رایان)  دارد چشمگيری  تأثير و  صنعت260،  2011،  1پرایگ   گذران  منظور به  ویژهبه  گردشگری (. 

دادن اختصاص با پدیده این کهطوریبه  شود؛یم محسوب انسان اصلی نيازهای از یکی فراغتتاوقا

گودرزی، )  شودمی محسوب بشر تاریخ آميزصلح اییججابه جهان، جمعيتاز   درصد  11 و  رهبری 

تبدیل   جهانی سطح در اقتصادی-اجتماعی ایپدیده به صنعت،  یک از  فراتر (. گردشگری86  ،2017

  جوامع در  اقتصادی مولد عنوانبه  برجسته  نقشی صنعت این کهایگونهبه (؛ 2010، 2امری) شده است

 (.3  ،2014  ،3عراقی)  است تبدیل شده کشورها توسعة  برای  کليدی ی ابزار به  امروزه و دارد  گوناگون

 اقتصادی رشد اما شود،می اقتصادی رشد سبب گردشگری اهميت صنعت گردشگری باید گفت  دربارة

 زمان با افزایش اهميت توسعةهم(.  6  ،4،2010جان و ویتسون )  شودنمی گردشگری رشد سبب لزوماً

توسعةبخش گ به  های گوناگون گردشگری اقتصادی، توجه به جاذبه  ردشگری در تسهيل دستيابی 

محمدیان   ، زاده، عبداله زاده)گل  های اخير افزایش یافته استطی دههازجمله گردشگری ورزشی نيز 

و ورزش شکل(.  241  ،2018  مدادیو   ميان گردشگری   هایدهه  در  گردشگری از جدیدی پيوند 

بهمی  محسوب اخير ورزش کهطوری شود؛  و    ند هست  همدیگر مکمل و وابسته هم به گردشگری 

های جذابی هستند که  گردشگری و ورزش پدیده  (.39  ،2012  ،، اسدی و سجادیگيالنیموسوی  )

  جابری،)جر شود دو حوزه منتوجهی در هر افزایی درخور تواند به همها در کنار هم می گرفتن آنقرار

 تفریح و فراغتاوقات  پرکردن برای جامعی و جدید ساختار گردشگری(.  17  ،2018  خزایی و اسدی،

 گردشگری(.  86،  2006  ،5کاستا چاليپ و  )  است آورده جودوبه انسان جسمی و روحی نشاط  با همراه

 داشته چشمگيری رشد اخير دههسة   یا دو در که است گردشگری هایبخش از یکی ماجراجویانه

بازار بين است  عواید که است بر ماجراجویی آن اساس المللی گردشگری است وو یک شریک در 

برای  ،  6وجادیونویک)  دارد اقتصاد دنيای بسياری  جاکسيمویک  سبيک،  و گاليک،  زیوکویک   ،

های ماجراجویانه در قلب گردشگری و ورزش  هاکه تفریح   نظر داشت(. باید در99  ،2013  ميلينسيس

دار قرار  جداییماجراجویانه  جزء  و  میناپذیر  ند  محسوب  گردشگری  شوندآن  سفر،  .  ماجراجویانه، 

با ورزش و تفریح  و قوی هایهيجان،  احساسات  های ماجراجویانهفعاليت  طورقطع،بههم دارد.  ها را 
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،  1،2010یافت )برایویکها را  آن  دیگر  هایورزش  در توانمیندرت  به  که دارند خود در  را  خطرپذیری

 که هاییفعاليت است؛ ماجراجویانه بوده هایفعاليت محبوبيت انفجار منادی سوم هزارة آغاز(.  260

 و جدید هایراه هافعاليت این شوند. می  جایگزین ناميده  هایورزش  یا  زندگی  سبک هایورزش گاهی

، 2رست کيلگ)  کنندمی  ارائه ورزش عملی و سازیمفهوم  سنتی هایروش  برایرا   ایبالقوه هایچالش

 شامل ،معمول طوربه  و هستند جذاب  و جدید هاییفعاليت  های ماجراجویانه(. فعاليت1383،  2012

 در را جدیدی مسيرهای که هستند طبيعی مؤلفة نسبی حضور و ذهنی فيزیکی، هایچالش از ميزانی

زاده، مجيدی و محرم)   شوندمی معرفی  مرسوم هایورزش  رقيب گاهی و اندکرده ارائه  ورزشی فعاليت

2016، 18) . 

افزایش وجود  اجتماعیتالش  با  فعاليتو  در  خطرها  رساندنحداقلبه  برای  های  های  رزش، 

  ، کاستا، 3چاليف)شدن هستنددرحال محبوب  سوارینوردی و قایقچتربازی، صخره  ماجراجویی مانند 

  های ورزش افراطی،  های جایگزین، جدید، ورزش» مانند  گوناگون هایاصطالح از بسياری(  86،2006

وست و  )  اند ورزش سبک زندگی« در آن مورد استفاده شده  و  پرهياهو  حرکتی،  ترسناک ماجراجویی،

با  (.1234  ،2010  4آلن با  نزدیک  ارتباط  در    طبيعی   و  مصنوعی  محيط  دو  هر  ماجراجویی ورزشی 

  بينی کنيم کهتوانيم پيش، میهایی که در این مورد وجود داردنظریهبراساس  است و    یافته  توسعه

های ماجراجویی م که به صورت جدیدی در ورزش ماجراجویی باشي  در آینده شاهد پيشرفت فناوری

پيشرفت درونی    عنوانبه سو  ورزش ماجراجویی باید ازیک  خواهند شد.   محيطی و سبز تبدیل زیست 

های ماجراجویی نياز  محبوبيت ورزش   ،دیگرو ازطرفهای مرتبط با خود دیده شود  در زمينة ورزش 

جنبه  سایر  در  که  جوامع  دارد  در  شود    پيشرفتهها  مشاهده  (. 1383  ،2012،  5کرستگيل)نيز 

 هاورزش این اینکه و ماجراجویانه هایفعاليت حوزة در قدیمی سنت به اشاره با(  2010)  برایویک

 رشد به هاورزش این آینده در رودمی انتظار که کرد بيان ،دهند می نمایش را جدیدی کليدی هایایده

باشند  بيشتری هایبندیتقسيم و دهند ادامه خود از هاینظریه  اینکه و داشته   وجود بسياری 

خبر در ماجراجویانه هایورزش  و هوانگ .  دهندمی آینده   انگيزش مطالعة با(  61  ،2012)   6چانگ 

مؤلفه  همبستگی بررسی به پاراگالیدر، مشتریان فعاليت  در  رفتاری و انگيزشی متفاوت هایبين 

  از مشارکت مداوم در   عميقی   درکدهندة  نشان  ها های پژوهش آنیافته  .پرداختند کنندگانمشارکت
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 ( پيشنهاد 244  ،2015)  جنيورو    سی باالکرامسک،    ،1نایدو .  فراغت بوداوقات  و  ماجراجویی  صنعت

روزمره،   زندگی  از  فراری  حسفردی،    توسعة  برای  هاییفرصت  ماجراجویی  هایفعاليت  که  اندکرده

ارتقای برای  خوی  فرصتی  از  دیگر  شتصور  برخی  برای  برای  ، و  معيار دستبه  فرصتی  آوردن 

(  10،  2015)  2آتانگا  و دایور  ی دیگر،کنند. در پژوهشمی  و وجود محيطی امن را فراهم  ها شایستگی

 این به و کردند بررسی شمالی غنای از دوباره بازدید به را هاآن  تمایل و المللیبين  گردشگران انگيزة

 هستند مهم عامل چهار ماجراجویی و اجتماعی روابط مقصد، هایجاذبه فرهنگ،  که رسيدند نتيجه

 در ماجراجویی انگيزة که گردشگرانی همچنين،  دارند.  تأثير  شمالی غنای از بازدید به تصميم بر که

 گردشگران سایر با مقایسه در بيشتری  انتظارات که هستند پرتوقعی است، گردشگران ترقوی هاآن 

به  می منجر  جدید  هایجاذبه و منابع کشف به هاآن  توجه  جلب  برای  تالش هرگونه و دارند شود. 

برایمر،    3نایمون  عقيدة فيليتیکيتاورت،  ،   و  ماجراجویی  هایورزش   ،(2017)  و جاکوال  ليکونن،  ، 

شوند    هاییفعاليت  عنوانبه  توانندمی  اساساً  اکشن خالقانة  طریق  از   کهتعيين   تجربيات   کشف 

به  حرکتی پيدا  جدید،  گسترش  مداوم  و  میطور  بهکنند  فراتعنوان  نيز  مرزهای تکامل  از  ر 

پيدایش تنوع زیاد  امر نتيجة    محيطی، جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تعيين شوند. اینزیست 

 ست.هافلسفی در درون و بين فعاليت  هایهای مشارکتی و تفاوتسبک 

در این  محدودی    ادبيات پژوهشی  که شودمی اهدهمش حوزه، این در  موجود رشدروبه عالقة وجود با

گردشگری   پژوهش خود درمورد( در  2014)  نژادنسب و کاظم، شوشیفرد حوزه وجود دارد. معينی

 المللیبين و ملی ورزشی رویدادهای برگزاری  راهبرد قبيل توسعةاز    را  کارهاییراه  ،تفریحی-رزشیو

 ورزشی گردشگری مخصوص هایسایت  ایجاد تفریحی،ورزشی   گردشگری ظرفيت  دارای  مناطق در

تدوین مختلف مناطق در تفریحی  فواید مداوم ارزیابی و آناليز برای جامع نظامی اجرای و کشور، 

 جامعه به تفریحی ورزشی گردشگری صنعت معرفی کشور، برای تفریحی ورزشی گردشگری  گوناگون

 ورزشی گردشگری هایجاذبه معرفی برای نظامی ایجاد زمينه، این در بازاریابی و  تبليغات  انجام با

 خارجی و  داخلی گذاریسرمایه  جذبور  منظبه نظامی ورزشی و تدوین رویدادهای  حاشية در  تفریحی

 ( 2016)  زاده، مجيدی و محرمدیگریدر پژوهش  تفریحی را پيشنهاد کردند.   ورزشی گردشگری  در

 خطر با  تجارب جدید، شخصی )تجارب بعد سه به را باز فضاهای  در  ماجراجویانه هایورزش  زایایم

  -روانی  و  مالی(  گذاریسرمایه حداقل)  اقتصادی ،  جسمانی(  آمادگی و دانش موفقيت، گریز، ،زیاد

عباسی، رجایيان و اشراقی    بندی کردند.دسته  اعتماد( و همکاری وحدت،  شدن،اجتماعی)  اجتماعی

 عوامل  و رفاهی-یاقامت  امکانات ،هازیرساخت  محيطی، عوامل رسانی،اطالع  و  تبليغاتنيز    (2017)
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 در ماجراجویانه توریسم جذب رب ثيرگذارأ ت عوامل ترینمهم را  ایمنی و فنی عوامل اجتماعی،-فرهنگی

کردند.   اصفهان استان ورزشی گردشگری  ةتوسع راستای ارائة  2017)  مجيدیپيشنهاد  به  مدل ( 

قبل  تقسيم کرد: سه بخش  این مدل را به ی های ورزشی ماجراجویانه پرداخت. ومشارکت در فعاليت

سازی یا  ارزیابی ترجيحات، انتخاب و مرحلة آماده  های مشارکت،ر گزینهعوامل مؤثر د)  از مشارکت

مشارکتنبود   ویژگی  شيوة)  مشارکت(،  بمشارکت،  تعامل  مشارکت،  تجارب  تجارب  های  ریسک،  ا 

از مشارکتانی، عوامل درونی و بيرونی مؤثر دهيج ارزیابی م)  ر مشارکت( و پس  شارکت،  برآیندها، 

در پژوهشی در    (2017)  نيانعبدی .افزایش تجربه(نيز  مشارکت مجدد و  تصميم به ترک مشارکت و  

یافته  این  اصفهان  بهاستان  را  آورد:ها  آنهشت    دست  بيشترین  که  پتانسيل   قوت  به  ای  همربوط 

و    مطلوب  رفتن استان از لحاظ جغرافيایی بود، هشت آیندةگفرصت مربوط به قرار  12طبيعی بود،  

آن بيشترین  که  تيم  آرمانی  برای  به مقاصد مهم  و  بههای ورزشی  مربوط  بود  اردوها  برپایی  منظور 

 . مد برای مناطق بومی بودفزایش درآمربوط به کاهش نرخ بيکاری و ا  هفت نتيجه که بيشترین آن

های منطقة ارسباران در  ( با  بررسی نقش زیرساخت2018)  زاده، عبداله زاده، محمدیان و مدادیگل

بودن منطقة ارسباران در  ترین فرصت، مرزیگردشگری ورزشی به این نتيجه رسيدند که مهم  توسعة

است، کشور  تهدید  مهم  شمال  سرمایهترین  در  گذاروجود  وسيع  حوزةی  در  همسایه   کشورهای 

ورزشی برایمهم  است،  گردشگری  اجتماعی  امنيت  قوت،  رقابت  ترین  و  برگزاری  ورزشی  های 

تمهم و  امکانات  کمبود  ضعف  تفریحیأ ترین  استورزشی  -سيسات  منطقه  در  مطلوب  . استاندارد 

مقاصد گردشگری شده از  »تأثير کيفيت ادراکدر پژوهشی با عنوان    ( 2018)  جابری،خزایی و اسدی

ران از کيفيت ادراک گردشگبه این نتيجه رسيدند که   «ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد

ران بر سطح تمایل گردشگمقصد گردشگری ورزشی بر رضایت آنان را تأثير گذاشته است و این امر  

 گذاشته است. مثبتی ثير به بازدید مجدد از آن مقصد تأ

  اجتماعی  و  اقتصادی  منافع  توسعه دربردارندةدرحال  چه  و  یافتهتوسعه  چه  کشوری  هر  در  گردشگری

با    برخوردار  فراوانی  اهميت  از  آن  گسترش  و  توسعه  برای  ریزیبرنامه  ،روازاین  ؛است  بسياری است. 

همچنين  و است ماجراجویانه هایفعاليت هایبخش ترینمهم از یکی که توجه به اهميت گردشگری

ورزشی ماجراجویانه نرخ رشد های  اخير، فعاليت هایسال در  ماجراجویانه روزافزون گردشگری رشد

 ورزش  مشارکت در بخش ترینرایج رقابتی هایورزش ،دیگر ،اند. امروزهدر سراسر جهان داشته   زیادی

و آمادگی تفریحی، ورزش مانند ورزش  دیگر هایشيوه   .نيستند  صورت به  ماجراجویانه  جسمانی 

،  ونن، برایمر، کيت و لينکوننایم)  اند رقابتی شده  ورزش جایگزین و اندیافته محبوبيت  توجهی درخور 

 و تر شده است. محبوبيترنگ رورزش پ   های ماجراجویانه درنقش ورزش های اخير،  در سال(.  2017

 مرسوم هایورزش  از گرفتنسبقت الحدر کشورها اغلب در ماجراجویانه هایورزش از بسياری رشد
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  ،مشخص  و   مدون  1راهبردهای   نبود  کافی و   شناخت  نبود  ما  کشور  در  اما   (،2017  مجيدی، )  است

باعث   در  فرد در ورزش ماجراجوییمنحصربه  هایفرصت   رفتنازدست  و  حوزه  این  از  غفلت  تاکنون 

با   شده  کشور   محيطیزیست  و   فرهنگی  ، سياسی  اجتماعی،،  اقتصادی  فراوان  فواید  به  توجه  است. 

 ریزان برنامه  مدیران،  توسط  بانشاط  و   سالم  ایجامعه   داشتناهميت  درک  با  و  ماجراجویی  گردشگری

  مقولة   به  توجه  لزوم  پویا،  و  فعال  تفریحات  و  تعطيالت  داشتن  به  مردم  تمایل  همچنين  و  نمسئوال  و

  جاللی فراهانی، رحيمی، )  است  ناپذیراجتناب   کشور  در  آن  توسعة  ماجراجویانه و  ورزشی  گردشگری

شرایط اقليمی در ایران بستر مناسبی برای انواع    (. 35  ، 2016و جعفری حجين،    عليدوست قهفرخی

 هاگذاریسرمایه جذب با،  ها، با توجه به بررسیبنابراین  رده است؛های ماجراجویانه فراهم آوورزش 

 بهره ترکيبی گردشگری  صورتبه یا تخصصی  و ماجراجویانه گردشگری برای کشور ظرفيت از  توانمی

 گردشگران ویژهن بهگردشگرا جذب طریق ازشده رذک مناطق محيطیزیست ارتقای بر عالوه و جست

 (. با1  ،2014خاکساری و دهقانی،  )  اقتصاد ملی و محلی کرد جذب را  بسياری  منافع و سود ،خارجی

برای زیاد تالش وجود مطالعه  این   هایفعاليت موجود وضعيت رموردد مستنداتی ارائة پژوهشگر 

 و ها مشاهده اما   نشد،  در این زمينه یافت استنادیقابل علمی  مطالعات ایران، در ماجراجویانه  ورزشی

 دهندةنشان  مجازی  فضای در شدهانجام هایبررسی  و  حوزه این  ورزشکاران با  حضوری هایمصاحبه 

 به جغرافيایی وضعيت  فراخور  به  که  است  کشور  متفاوت مناطق در گوناگون  هایفعاليت  وجود

سال  با   .شودمی پرداخته  متفاوتی هایرشته  در  ورزش  این  اهميت  به  درتوجه  اخير  بين   های 

حوزةمی ماجراجویانه هایورزش  صنعت،  مندانعالقه باشد.   کردنپژوهش برای  توجهی جالب  تواند 

)شرکتمشارکت زیاد شمار بر که صنعت این سودمند  طبيعت  و حاميان کننده،کنندگان 

در این    ،رودارد؛ ازاین دنبالبه  را بخش این ماهيت بيشتر درک ضرورت ،است گذاران( استوارسرمایه

مدل شد  خواهد  تالش  ورزشی  گردشگری  توسعة  پژوهش  دادهمبتنی  ماجراجویانه  نظریة  بنياد  بر 

و    ن، به مسئوالن، فعاالهای ورزشی ماجراجویانهاین عوامل بر فعاليتتأثير  و با تحليل    طراحی شود

براین،  افزون   شود. کمک ماجراجویانه هایورزش  حوزة در  بهتر گيریتصميم  و  شناخت در  پژوهشگران

 پژوهش این در ناشناخته اطالعات و است  محدود  بسيار کشور  در حوزه این در شدهانجام مطالعات

انجام  کيفی صورتبه هاداده تحليل و آوریجمع در پژوهش این رویکرد روازاین  ؛بود خواهد زیاد بسيار

براین با هدف طراحی مدلاساس،  خواهد شد؛  پژوهش   ورزشی   ماجراجویانة  گردشگری  توسعة  این 

 شود.میانجام نياد ببر نظریة دادهبتنیم
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 پژوهش  شناسیروش
ـت، اس  ورزشی  ماجراجویانة  گردشگری  توسعة  طراحی مدلاین پژوهش    دادناز انجام  که هدفازآنجا

است شده  استفاده  کيفی  روش  بررسی  براین  ؛از  به  نخست  پيشينةاساس،  و  نظری    پژوهش   مبانی 

و    ورزشی  راجویانةگردشگری ماج  توسعة  مفاهيم مرتبط با با شناسایی  که  صورت؛ بدینپرداخته شد

باز برای   هایپرسشبا اجرای مصاحبه و طرح    ،سپس  . کاربردن این مفاهيم به غنای کار افزوده شدبه

مصاحبه  نگرش  توصيف  و  از  اکتشاف  انبوهی  ماجراجویانة شوندگان،  گردشگری  درمورد  اطالعات 

کمک روش نظریة برخاسته از   به  ، نهایتر. دآوری شدجمعورزشی ماجراجویانه    هایفعاليتبر  مبتنی

به  ها داده باز  طی فرایندی    مدلو    ند بندی شد دسته  پژوهش  هاییافتهمحوری،    و   شيوة کدگذاری 

با    در این پژوهش ماجراجویانه طراحی شد.    ورزشی  هایفعاليت  بر  کيد تأ  با   ورزشی  گردشگری  توسعة

روش   از  هدفمندنمونهاستفاده  از    16با  مجموع  در،  گيری  و  نفر  شد   خبرگاناساتيد  که    مصاحبه 

. این  ی دربارة گردشگری ماجراجویانه ورزشی داشتند و بر موضوع نيز مسلط بودندطالعات مناسبا

 جوانان ورزش و    ادارات  و نخبة  ه، افراد باتجربشش نفر()  ورزشی  مدیریتتعداد نمونه شامل اساتيد  

ادارة  ،نفر(  پنج) و    کارشناسان  فرهنگی  در    نفر(  سه)  گردشگریميراث  فعال  افراد    هایورزشو 

که  نفر(  دو)  ماجراجویانه باز  به  بودند  آنصورت  ویژگیمصاحبه شدها  با  در جدول  .  افراد  این  های 

 آمده است.شمارة یک 
 

 شوندگان های مصاحبهمشخصات و ویژگی -1جدول 

 شغل  تحصیالت نوع  ارتباط با موضوع   ردیف 
 علمی دانشگاه عضو هيئت دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  1
 علمی دانشگاه عضو هيئت دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  2
مدیریت ورزشی دکتری تخصصی  اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  3  علمی دانشگاه عضو هيئت 
 علمی دانشگاه عضو هيئت دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  4
 علمی دانشگاه عضو هيئت دکتری تخصصی مدیریت ورزشی  اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  5

 اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی  6
دانشجوی دکتری  مدیریت  

 ورزشی 
رزش دانشجویی  امور ويس  رئ 

 دانشگاه پيام نور 

 کارشناسی  فعاليت در ورزش ماجراجویانه  7
رئيس و مربی انجمن کوهنوردی  

 دانشگاه 
 مربی اسکيت،  کارمند دانشگاه  ارشد مدیریت ورزشی کارشناسی فعاليت در ورزش ماجراجویانه  8

9 
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و  

 گردشگری 
 جغرافيا دانشجوی دکتری 

کارمند سازمان ميراث فرهنگی،  
 صنایع دستی و گردشگری تهران 

10 
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و  

 گردشگری 
 ارشد مدیریت ورزشی کارشناسی

کارمند سازمان ميراث فرهنگی،  
 صنایع دستی و گردشگری تهران 

11 
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و  

 گردشگری 
 کارشناسی 

سازمان ميراث فرهنگی،  کارمند  
 صنایع دستی و گردشگری تهران 
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 شوندگان های مصاحبهمشخصات و ویژگی -1جدول ادامه 

 شغل  تحصیالت نوع  ارتباط با موضوع   ردیف 

12 
و نخبة ادارات ورزش   افراد باتجربه

 و جوانان 
دانشجوی دکتری مدیریت  

 ورزشی 
های آبی،  فعال در زمينة ورزش

 دانشگاه کارمند 

13 
و نخبة ادارات ورزش   افراد باتجربه

 و جوانان 
 دکتری تخصصی

مسئول اردوهای ورزشی، کارمند  
 ادارة ورزش و جوانان 

14 
و نخبة ادارات ورزش   افراد باتجربه

 و جوانان 
 ارشد کارشناسی

کارمند ادارة ورزش و جوانان،  
 فعال در حوزة گردشگری 

15 
ادارات ورزش  و نخبة  افراد باتجربه

 و جوانان 
 ارشد کارشناسی

کارمند ادارة ورزش و جوانان،  
 فعال در حوزة گردشگری 

16 
و نخبة ادارات ورزش   افراد باتجربه

 و جوانان 
 ارشناسی ک

کارمند ادارة ورزش و جوانان،  
 فعال در حوزة گردشگری 

 

درنظرگرفتن  با  نخست طبق شناخت پژوهشگر و  که    بود  ترتيببدین  جامعه آماری   گيریروش نمونه

پژوهش به  ،  اهداف  پاسخ  شایستگی  که  منتخبی  خبرگان  داشتند،  مطرح  هایپرسشبا  را  شده 

شدصاحبم نمونه   ها آن  ، سپس.  ه  تا  کردند  معرفی  را  دیگری  یابد.  خبرگان  ادامه    هایسؤالگيری 

شامل   مصاحبه  بخش  به  شما  بود:  کلی    سؤال  پنجمربوط  نظر  ورزشی   ماجراجویانة  گردشگریبه 

از دیدگاه شما گردشگریی هاها و چالشچه ضرورت دارای   ورزشی دارای چه   جویانةماجرا  ی است؟ 

است؟ توسعةبسترهایچه    موانعی  برای  باشد؟    ماجراجویانة  گردشگری  ی  داشته  وجود  باید  ورزشی 

توسعة چيست؟  ماجراجویانة    گردشگری  راهکارهای  چه   گردشگریورزشی  ورزشی  ماجراجویانة 

 دنبال دارد؟ پيامدهایی به

شيو به  توجه  توصيف  ةبا  و  اکتشاف  مصاحبه،  از  هدف  چنانچه  اطالعات،    هاینگرش  گردآوری 

نمونه برای مصاحبه    15تا    10دسترس،  شونده باشد و نيز با درنظرگرفتن زمان و منابع درمصاحبه 

بود نُه  1996،  1)کوال  کافی خواهد  پژوهش، در مصاحبة  این  در  تکرار مشاهده  (.  بعد  در  به  و  شد 

به  14  مصاحبة اما  شد،  اطميناشباع حاصل  دادهدليل  از  نفران  تا  مصاحبه  دریافتی  ادامه    16  های 

 نمایش داده شده است.رسيدن به اشباع نظری در شکل شمارة یک یافت. مراحل 

 

 

 

 

 

 
1. Kvale 
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 ( 1389زاگ )بازرگان، صورت زیگها بهدادهگردآوری و تحلیل  -1شکل 

 

ای مرحلةدر  شد.  استفاده  مرحله  دو  از  پژوهش  شامل  ن  کدگذاری  نخست  ؛ بود  باز  روش 

استفاده از کدگذاری باز    هاروشو تحليل اطالعات، یکی از    هادادهسازی  برای مفهوم   کهصورت اینبه

کدگذاری   ةبندی کرد. در مرحلمشخص دسته  هایمقوله   دررا    هادادهاست تا با استفاده از آن بتوان  

و    ها مقولهدهی  شکل  ةگر به نحوتحليل  ،. همچنينشوند میبه سطح آورده    ها داده  باز مفاهيم از عمق

استراوس  کوربين)  پردازدمی  ها آن  هایویژگی    ةمرحل(. در  2008،  و 

پرداز مفهومی 

مجموع  مرحل  هاز  به   ةمفاهيم  را  باز  مقولهکدگذاری  طی    کندمیانتخاب    عنوان  سایر  و  فرایندی 

که حول    شودمیمحوری قلمداد    ،دليل این کدگذاریدینب   کند.میرا به آن مرتبط    یمعنهممفاهيم  

کدگذاری انتخابی به تعيين طبقة محوری، در    ،همچنين  گيرد.میپژوهش صورت    ةمحور یک مقول 

پرداخته می  مقوالت شرایطی،  در   یبررسمورد  ةدیپد  یمحور   ةطبق   معموالًشود.  استراتژی و فرایند 

 ی محور ةطبق ، آن ،اساسنیابر است؛ یورزش گرشگری ماجراجویانة  پژوهش   نیاست که در اپژوهش 

و    استراتژیگر(،  و مداخله  یانه يزم   ،ی)علّ  یطیعنوان مقوالت شرابهطبقات    ریو ساشد  نظر گرفته  در

سيستماتيک  مدل  .ندشد  یررسب  ی امديپ  رویکرد  یا  رویکردنظری  استراوس  کوربين  ،  ( 2008)  و 

را   نظریه  متنها  آن   شد،  ارائه  کنندگانمشارکت  به  پژوهش  هاییافته  ،روایی  بررسی  برای  .است

  شد  بازبينی  و   مطالعه   اساتيد   توسط  پژوهش   این  پایان،   در  . شد   اعمالها  آن  و نظرهای  کردند   مطالعه

 پژوهش، از   یهاگام  و درستی تمام  هاداده  پایایی  شد.  بيان  نهایینظر    تغيير  یا  اصالح  برای  مواردی  و

و  هایتصميم   مسير  دادننشان   طریق   شده،تحليل  خام،  یهاداده  تمامی  قراردادن  با  پژوهشگران 

با  و  اساتيد  اختيار  در  هاسؤال   و  اوليه  اهداف  مطالعه،  فرایند  ،هامقوله  کدها،   دقيق  حسابرسی  نيز 

محوری  فرایند کدگذاری  بعد 

انجام شد. کدگذاری محوری فرایند تبدیل مفاهيم به مؤلفههاست. برای این کار، نظریه 
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، چنـد  شده انجـام  هایمصاحبه  بينزمون، معموالً از  آبرای محاسبة پایایی باز.  شد   نظران تأیيدصاحب

کوتاه و مشخصی دو بار  در فاصلة زمانی    هامصاحبهیک از  . هرشودمیمصـاحبه بـرای نمونه انتخاب  

. این روش برای ارزیابی  شوند میشده با یکدیگر مقایسه کدهای مشخص ، سپس شوند و میکدگذاری 

، کدهایی که در فاصلة زمـانی مشـابه  هامصاحبهیک از . در هررودمیکار  ثبات کدگذاری پژوهشگر به

. شوندمیتوافـق« مشـخص  نبود  و کدهای غيرمشابه با عنوان »  ند، با عنوان »توافق«هست  یکدیگربا  

 ت: اسزیر  صورت رابطةآزمون بهبازایایی  روش محاسبة پ 

 
یک  انتخاب شد و یکی از پژوهشگران در فاصلة    ها مصاحبهدر پژوهش حاضر سه مصاحبه از ميان  

 .شده است ارائه شمارة دوآن را کدگذاری کرد. نتایج این کدگذاری در جدول  ماه

نشان   دو  این سه  یمنتایج جدول شمارة  در  کدها  تعداد کل  که  با  دهد  برابر  و    68مصاحبه  مورد 

است   79/0موضوعی پایایی برابر با  تاست. براساس رابطه، درصد توافق درون   27تعداد توافق برابر با  

 که مناسب است.

 
 آزمونپایایی باز -2جدول  

 پایایی  تعداد توافق  تعداد کل کدها  مصاحبه شمارة

4 21 9 85/0 

10 23 9 78/0 

16 24 10 83/0 

 79/0 27 68 مجموع 

 

 نتایج 
به هر سطر از   تقریباًترتيب که  ین  اسطر انجام شد؛ به  اری سطربه دگذکدگذاری براساس ک  استراتژی

 -1مل سه مرحله بود:  های اوليه شااری دادهدگذ. ک مصاحبه یک کد اختصاص یافت  شدةمتن تایپ

بازدگذک انتخابی    -3مفهوم و    23کدگذاری محوری،    -2،  کد   93، تعداد  اری  که در آن  کدگذاری 

بهوتجزیه   مبنایبر اطالعات  علّ  آمده، دست تحليل  عنوانشرایط  با  شرایط   ،ها چالشو    هاضرورت   ی 

بامداخله زمينه موانع،    عنوان  گر  با  شرایط  راهها  استراتژی بسترها،  عنوان  ای  عنوان  وبا    کارها 

ند؛ بنابراین،  گذاری شدنام  ورزشی  ماجراجویانة  گردشگری  اثرات  عنوان  نتایج با  همچنين پيامدها یا

از این موارد در این بخش  هر گردشگری ماجراجویانة   هایچالشو    هاضرورت.  کنيمبررسی مییک 
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  بر مبتنیاجتماعی و فرهنگی، اشتغال  ند از:  اد که عبارتدر قالب پنج مفهوم کلی تدوین شورزشی  

 . هاساختت ارتباطات و زیری کارآفرینی، مدیریت هيجان، مدیر
 

 ورزشی  ماجراجویانة گردشگریی هاها و چالشضرورت  -3جدول 

ها  ضرورت  
 و 

ها چالش  

 اجتماعی و فرهنگی

 شادی و نشاط اجتماعی   ارتقای •
 های اجتماعی ها و انحرافکاهش آسيب •
 محلی جذاب وجود نمودهای آداب و رسوم و فرهنگ  •

 تمایالت فرهنگی اجتماعی گردشگری  •

بر  اشتغال مبتنی
 کارآفرینی

 ایجاد اشتغال و درآمدزایی  •
 جانبه و پایدار تسهيل توسعة همه •
 جای منابع نفتی جایگزینی منبع جدید کسب درآمد به •
 گسترش مبادالت  •

 مدیریت هيجان 
 مدیریت انرژی و هيجان  •
 دوری از زندگی تکراری  •

 سرگرمی  و تفریح به تمایل و  نياز •

 مدیریت ارتباطات 
 ارتباط با محيط اطراف  •

 دیدگاه های همارتباط با انسان •

 های با روش زندگی متفاوت مدیریت روابط با انسان •

ها ساختزیر   

 های طبيعی در مسير افراد وجود جاذبه •

 های ایمنی وجود زیرساخت •
 وجود فضاهای متفاوت جغرافيایی  •

 وهوایی چهارفصل آبشرایط  •

 

مفهوم   شش . در این بخش  پردازیممیورزشی    در قسمت بعد به ارائة موانع گردشگری ماجراجویانة

به »کلی  عبارت  «موانععنوان  که  شد  از:  اشناخته  فردی،  -اداریند  تجهيزات،  و  امکانات  مدیریتی، 

کدام از این مفاهيم عواملی اثر دارند  . در هررسانیو نيز اطالع  هاساختو اقتصادی، امنيتی، رو  مالی 

 . اندشدهگزارش   چهارشمارة که در جدول 
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 ورزشی راجویانةماج گردشگری موانع -4جدول 

 موانع 

مدیریتی  -اداری  

 مسائل امنيتی  •

 جواز حضور گردشگران در برخی مناطق  •

 گذاری بخش خصوصی سرمایه •

 و نگهداری نشدن تجهيزات  کنترل نشدن •

 مندی گردشگری جامع استراتژیک و نظامتفکر  •

 امکانات و تجهيزات 

 کيفيت و استاندارد اماکن تفریحی  •

 لباس و تجيزات فردی مناسب  •

 امکانات و تأسيسات تفریحی و ورزشی استاندارد  •

 امکانات و خدمات رفاهی جانبی  •

 فردی

 های فرهنگی تحمل و پذیرش تعارض •

 انگيز هيجانهای آگاهی افراد از ورزش •

 های فرهنگی بين گردشگران و جامعة ميزبان تفاوت •

و اقتصادی  مالی  

 حمایت مالی دولتی •

 وضعيت اقتصادی و معيشتی •

 های ماجراجویانه هزینة زیاد استفاده از ورزش •

 ها گذاری و تخصيص هزینهمشکالت موجود در سرمایه •

 امنيتی 

 بودن برخی مناطق گردشگری امنيتی  •

 های ماجراجویانه های قانونی در ورزشمحدودیت •

 تخلفات و جرم و جنایت در اطراف مقاصد گردشگری  •

ها ساخترو  

 اسپانسرینگ مالی  •

 دیده و نيروهای متخصصراهنمایان ماهر و آموزش •

 ورزشی -های گوناگون درمورد مسائل فرهنگیوب سایت •

رسانی اطالع  

 وهواشناسی آبارائة اطالعات  •

 های ماجراجویانه های مکانی و رشتهمعرفی جاذبه •

 نبود پيوند بين دانشگاه و مسئوالن اجرایی •

 معرفی و تبليغ مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه  •

 

در این قسمت   مربوط است.  ورزشی ماجراجویانة گردشگری توسعة  بسترهایبه   هایافتهبخش چهارم 

کلی   مفهوم  آیينچهار  و  اطالعاتی،  قوانين  و  فرهنگی  متخصص  نامه،  انسانی  نيروی  و  آکادميک 

دربرگيرندة عوامل  کدام  شناخته شد که هر  ورزشی  ماجراجویانة  گردشگریتوسعة    عنوان بسترهایبه

 .شمارة پنج()جدول  متفاوتی هستند
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 ورزشی  ماجراجویانة گردشگری توسعة بسترهای -5جدول 

 بسترها 

قوانين و  

نامه آیين  

 ایجاد صندوق ضمانت در حوزة گردشگری ورزشی  •

 قوانين مربوط به برداشتن موانع فرهنگی •

 گذاری بخش خصوصی تسهيل سرمایه •

 دریافت مجوز از وزارت ورزش، منابع طبيعی و ميراث فرهنگی  •

 ماجراجویانه تدوین قوانين حمایتی درمانی برای گردشگران  •

فرهنگی و  

 اطالعاتی

 آموزش مردم محلی برای شيوة برخورد با گردشگران  •

 افزاری ایجاد و توسعة بخش نرم •

 های ماجراجویانه در کشور تشکيل انجمن ورزش •

پشتوانة علمی و  

 دانشگاهی 

 تمرکز و توجة مراکز دانشگاهی به گردشگری ورزش ماجراجویانه  •

 کاربردی های علمی و توسعة آموزش •

 های ماجراجویانه پژوهش در زمينة ورزش •

 دار گردشگری ماجراجویانه تشکالت نظام •

نيروی انسانی  

 متخصص

 های کشورهای موفق استفاده از تجربيات و سياست •

 گيری از توانمندی نيروی انسانی در مناطق گردشگری بهره •

 المللی بينهای ارتقای راهنمایان گردشگری و حضور در کالس •

 کردن نيروی متخصص مدیریتی فراهم •

 

شدند،  شناسایی  توسعه  بسترهای  اینکه  از  شناسایی    پس  توسعةبه   گردشگری   راهکارهای 

ورزشی بر  ماجراجویانه  نتایج  پرداختيم.  در  ارائه اساس  شش،  جدول  شده  ایمنی، شمارة  مدیریت 

عنوان راهکارهای به  مدیریت کيفيت و نوآورینيز  سازی، مدیریت اماکن و رویداد و  آموزش و فرهنگ

 شناسایی شدند.  ورزشی ماجراجویانة گردشگری توسعة
 

 ورزشی  ماجراجویانة گردشگری  راهکارهای توسعة -6جدول 

 مدیریت ایمنی راهکارها 

 گردشگری ورزشی ماجراجویانه  هایمکانسازی استاندارد  •

 بردن کيفيت خدمات و تجهيزات باال  •

 بهبود وضعيت ایمنی و امنيت مقاصد گردشگری  •

 کيفيت تسهيالت و امکانات مطلوب و با •

 های ماجراجویی ورزش  منطقة منيت و ایمنیاو تضمين  افزایش •
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 ماجراجویانة ورزشی  گردشگری راهکارهای توسعة -6جدول ادامه 

 راهکارها 

آموزش و  

سازی فرهنگ  

 این صنعت  ایجاد درک کلی از آیندة  •

 تربيت و توانمندسازی نيروهای متخصص  •

 ایجاد بانک اطالعاتی  •

مدیریت اماکن و  

 رویداد 

 احداث اماکن گردشگری ماجراجویانه  •

 ای و منظم مسابقات ورزشی ماجراجویانه برگزاری دوره •

 پایش فضای جغرافيایی •

 های تخصصی آژانس کردنفعال •

 گردشگری  کردن بيمةفعال •

 های گردشگری ورزشی یابی و شناسایی جاذبهمکان •

مدیریت کيفيت و  

 نوآوری

 های ماجراجویی فعاليتامکانات احداث مراکز ورزشی متنوع مجهز به  •

 برگزاری تورهای گردشگری ماجراجویانه با رویکرد خالقانه  •

 های گردشگری قابليتبرداری از بهره •

 طراحی مسيرهای ماجراجویانه  •
 

 

پرداختيم و سه اثر   ورزشی  ماجراجویانة  گردشگری  ات، در جدول شمارة هفت به بررسی اثرنهایتدر

و فرهنگی( شناسایی شد که   اجتماعی  )اقتصادی،  اهميت  بر  کلی  به  ماجراجویانة   گردشگریتوجه 

 .شودمیمتمرکز ورزشی 
 

 ورزشی ماجراجویانة گردشگری  اتاثر -7جدول 

ات اثر  

 اقتصادی

 افزایش چرخش مالی  •

 افزایش ورود ارز به کشور   ایجاد زمينة •

 های شغلی جدید ایجاد فرصت •

 بهبود وضعيت اقتصاد مقاصد گردشگری  •

 های اقتصادی و گردشگری بخشی به فعاليتتنوع •

 اجتماعی 

 افزایش تعامالت افراد محلی  •

 اجتماعی ایجاد بستر یادگيری  •

 فراغت اوقات گذراندن •

 سالمت اجتماعی جامعه  •

 جذب گردشگر کسب شهرت منطقة  •

 نشاط و بالندگی اجتماع  •
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 ماجراجویانة ورزشی گردشگری اثرات -7جدول ادامه 

 فرهنگی اثرات 

 افزایش تعامالت و تبادالت فرهنگی •

 های فرهنگی بهبود زیرساخت •

 ارتباطات و گردشگری ورزشی کمک به تحکيم وحدت ملی از طریق گسترش  •

 های گوناگون حفظ هویت فرهنگی و شناخت فرهنگ •

 

 
 ورزشی  ماجراجویانة گردشگری توسعة مدل -2شکل 

 

 یریگبحث و نتیجه 
هدف   با  پژوهش  داده  ورزشی  جویانةماجرا  گردشگری  توسعة  مدل  طراحیاین  روش  بنياد  براساس 

کارها  ها، موانع، بسترها، راها و چالشهضرورت  های این مدل شاملانجام شد. پنج بخش اصلی یافته

 . کنيمهای پژوهش بحث میشود. در ادامه دربارة یافتهی میورزش ماجراجویانة گردشگری و اثرات

اجتماعی  عوامل    ترین عوامل رامهمجویانة ورزشی،  های گردشگری ماجراها و چالشضرورت   درمورد

فرهنگی  هيجان،  کارآفرینی  برمبتنیاشتغال  ،  و  ارتباطاتیمدیر،  مدیریت  تشکيل   هاساختزیرو    ت 

ازآنجاداد  جهانی سطح در اقتصادی-اجتماعی ایپدیده به  صنعت، یک از فراتر گردشگریکه  ند. 

است شده  کردتبدیل  توجه  باید  بخ  ،  نيز  که  گردشگری  ورزشی  بهیمش  پدیدهتواند   ایعنوان 
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فراوانی    اقتصادی-اجتماعی رجائيان.  (220  ،2010امری،  )  باشدداشته  اهميت  و  (  2017)  عباسی 

 راستای در ماجراجویانه گردشگر جذب رب ثيرگذارأ ت عوامل ترینمهم از  را اجتماعی-فرهنگی عوامل

روابط2015)  آتانگا  و دایور.  دانندمی ورزشی گردشگری  ةتوسع خود  پژوهش  در  نيز  را   اجتماعی ( 

عاملبه دانسته عنوان  گردشگری  علل  از  مهم  می  ،بنابراین  اند؛ی  فرهنگی  و  اجتماعی  د نتوانعوامل 

را تحکيم بخش پرداختن به گردشگری ماجراجویانه  توان پژوهش می  هاییافتهاساس  برد.  نضرورت 

که   کرد  ماجراجبيان  برگردشگری  ورزش  ویانه  درگيرمبنای  و  با  شور  از  پر  در محيطی  افراد  شدن 

روزمره   زندگی  از  دور  به  و  اجتماعی   ارتقایموجب  تواند  مینشاط  نشاط  و  عصر  .  شود  شادی  در 

ماجراجویانه  حاضر،   به گردشگری  را  تفریحات  و  ورزش  که میدارد.    راههم سفر،  کرد  بيان   توان 

 در توانندرت میبه  که دارند خود در ریسک را و قوی هایهيجان،  احساسات   های ماجراجویانهفعاليت

جویانة گردشگری ماجرا  با پرداختن بهافراد    ، واقعدر(.  260  ،2010  یافت )برایویک، دیگر هایورزش 

به  بيشتر  ناشناخته ورزشی  کشف  آنها  دنبال  هيجان  به  رسيدن  اشتياق  این  و  به  هستند  را  ها 

دليل شاط اجتماعی، گردشگری ماجراجویانة ورزشی بهبر نرساند. عالوهو نشاط میای از شور  درجه 

سالمیتفر  داشتن ظرفيت انحرافآسيب  ،ح  و  راها  اجتماعی  کاهش  می  نيز  های  امر تواند  این  دهد. 

کنند  خود را درگير فعاليتی میجای درگيرشدن در مشکالت زندگی  افتد که افراد بهزمانی اتفاق می

اجتماعی    هایآسيب   ها از بسياری ازها با سالمتی جسمی، باعث دوری آن دادن آنبر پيوندعالوهکه  

و  های گردشگری  ر مکاند  فردبهمحلی جذاب و منحصر  سننهمچنين، با توجه به انعکاس    شود.می

فرهنگی گردشگران  -عالیق  تفاوتاجتماعی  با  آشنایی  فرهنگی،  برای  ضرورت  های  وجود به 

ماجراجویا میگردشگری  پی  ذکرعالوه  بریم.نه  مطالب  ضرورت   ،شده بر  دیگر  به از  توجه  های 

اعم از   کشوری  هر  در  گردشگریی است.  کارآفرینبر  مبتنیاشتغال  ،  گردشگری ماجراجویانة ورزشی

بنابراین،    بسياری  اجتماعی  و  اقتصادی  منافع  شامل  توسعه،درحال  و  یافتهتوسعه  بر  تأ است؛  کيد 

زمينه کارآفرینی   می  سازیبرای  محسوب  مهم  عوامل  از  پایدار  میاشتغال  که  طریق   تواند شود  از 

 اهميت  از آن گسترش  و توسعه برای  ریزیبرنامه ،روازاین گردشگری ماجراجویانة ورزشی تحقق یابد؛ 

دستمهبرنا   اما ،  است  برخوردار  فراوانی و  نکتاندرکاران  ریزان  این  به  داشتباید  توجه  که  ه  باشند  ه 

این  های گردشگری ماجراجویانت و زمينهمقدماطرف ضروری است  ازیک  اما  ة ورزشی فراهم شود، 

به نباید  مهم  پذیرد  امر  انجام  روح  صورتی  خودهدایتیکه  و  شخصيتی  ورزش استقالل  های بودن 

 ظرفيت کارآفرینی از  (.2017  محمدیان و مدادی،  ،، برایمر، کيتننوایم )دار شود  خدشه ماجراجویانه  

تثبيتطریق   و  می  توسعه  ورزشی  ماجراجویانة  زمينة  گردشگری  افراد در تواند  برای  را  آمدزایی 

از جانبه و پایدار مناطق گردشگری ماجراجویانه  چند  توسعة  باشد و موجب  داشتهدنبال  متعددی به

گردشگریتنوع طریق   رقابتی  بازار  به  همچنشود.    بخشی  و  منابع  برخی  به  رجوع  نظرهای با    ين 
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های ورزشی  گردشگری ماجراجویانه و فعاليتتوان ابزار کرد که  ، میشوندگان پژوهش حاضرمصاحبه 

 از  یکی ماجراجویانه گردشگری  ،واقع بخشی به این بازار است. درکارهای تنوع ماجراجویانه یکی از راه

شریک در    و یک است داشته چشمگيری رشد اخير دهة  سه یا  دو در که است گردشگری هایبخش

 اقتصاد دنيای بسياری برای عواید که است  بر ماجراجویی آن  اساس المللی گردشگری است وبازار بين

شگری از طریق صنعت گردرسد  نظر میبه  (.99  ،2013،  ادیونویک، سبيک و جاکسيمویکوج)  دارد

ورزشی می ماجراجویانة  بهگردشگری  از  عنوانتواند  بهجدید کسب    هایجایگزین  یکی  جای  درآمد 

باشد.  ما  کشور  در  نفتی  در  منابع  صنعت  میاین  باعث  نهایت  مبادالتتواند  و    گسترش  شود  مالی 

اقتصادی را به  از نتایج مصاحبهداشته باشد.    همراهتوسعة  ،  آیدشده برمیها و کدهای استخراج آنچه 

های  ارتباط با انسان  ،ارتباط با محيط اطرافتواند موجب  میدهد گردشگری ماجراجویانه  نشان می

ان هم با  روابط  مدیریت  و  متفاوتساندیدگاه  زندگی  روش  با  از    شود  های  مقدمات   اینو  طریق 

دوستی تحکيم  و  روابط  فراهم  ها  پيشرفت  ورزشکندرا   عنوان به  توانندمی  ماجراجویی  های. 

طور مداوم گسترش جدید به  حرکتی  تجربياتکشف خالقانة    طریق  از  کهتعریف شوند    هایی فعاليت

محيطی، جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی  از مرزهای زیست  عنوان تکامل فراترنيز بهپيدا کنند و  

ماجراجویانه   هایورزش(. زمانی که  2017  ،و برایمر، کيت، محمدیان و مدادیایمونن  شوند )تعریف  

توجهی افزایش ت افراد از دیگران به ميزان درخور  شناخ  د،نو گردشگری ماجراجویانه در جریان باش

های طبيعی در مسير تر در اجتماع خواهد شد. وجود جاذبهروابط قوی  گيریشکل  یابد و موجبمی

دارد و به این مناطق و مسيرها باید  نياز  بسيار  به توجه  ه  کند کافراد، یک مکان ورزشی را فراهم می

افراد  تا  شود  دررا    بيشتری  توجه  کند؛  خود  ماجراجویانةنتيجهجذب  گردشگری  توسعة  ورزشی   ، 

زیرساخت تواند  می وجود  زیرناشی  ها  از  این  که  شوندساخت باشد  تأمين  باید  ایمنی  نظر  از  تا    ها 

های ماجراجویانه برای انواع ورزش را  شرایط اقليمی در ایران بستر مناسبی  د.  نمحيطی امن ایجاد کن

آورده   بررسیبنابراین  است؛فراهم  به  توجه  با   هایظرفيت  از توانمی هاذاری گسرمایه جذب باها  ، 

خاکساری  )  گرفت بهره ترکيبی  گردشگری صورتبه  یا تخصصی  و ماجراجویانه گردشگری  برای  کشور 

هوایی چهارفصل  واساس، وجود فضاهای گوناگون جغرافيایی و شرایط آب(؛ براین1 ،2014، و دهقانی 

های متفاوت  فصلتوان در  های گردشگری باشد و میقوتترین  تواند یکی از اساسیمیدر کشور ما  

 گردشگری ماجراجویانه ورزشی بهره برد. از نقاط گوناگون کشور برای توسعة

وجود دارد.   نيز  موانعیهای ماجراجویانه  بر ورزش توسعة گردشگری مبتنیبرای    که  کرد  بياناما باید  

یافتهبر پژوهش اساس  مصاحبه  های  از  که  استخراجحاضر  است  ها  توسعة  شده  موانع  گردشگری ، 

موانع    ماجراجویانة شامل  مالی-اداریورزشی  فردی،  تجهيزات،  و  امکانات  اقتصادی،    مدیریتی،  و 

رو اطالع  هاساختامنيتی،  گرد  ،مثال  برایاست؛  رسانی  و  محيط  امنيت  با  مرتبط  شگری  مسائل 
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تأمين شود از گردشگری افراد    دوری  ترجيح به  سببتواند  مینيت  ام  اختالل در.  ماجراجویانه باید 

  های امنيتی برایباید سياست زا باشد؛ بنابراین،آسيبنيز  کنندگان مشارکتو برای  شودماجراجویانه 

در ورزشی  ماجراجویانة  گردشگری  مستعد  شومناطق  گرفته  ناشناختهبهد.  ننظر  ماندن  دليل 

سرمایه ماجراجویانه  گردشگری به  نيز  خصوصی  بخش  متأسفانه  این،  در  گردشگری   گذاری  نوع 

بهندارد  ای  عالقه مورد  مبتنیاین  توسعة گردشگری ماجراجویانة  مانع  فعاليتعنوان  ورزشی بر  های 

دشگری ماجراجویانه تجهيزات در مناطق گر  نشدن   و نگهداری  شدننواند شناخته شود. کنترلتمی

ش گردشگری در بخرا  های سنگينی  تنها هزینهنهشود که  رفتنشان میها و ازبينبه آن  باعث آسيب

می بهمتحمل  بلکه  ازبينشود؛  تجدليل  و  منابع  به رفتن  را  دیگری  اساسی  مشکالت    همراههيزات، 

ی  گردشگر  عنوان یک مانع در توسعةبه  تواندیم  استراتژیک  تفکر جامع و   ضعف درخواهد داشت.  

آشنایی و  اثرات گردشگری ماجراجویانه و نبود  آشنایی با  دليل نبود  ماجراجویانه معرفی شود که به

تصميم  نداشتنتخصص  مناطق مدیران  در  نا  گيرنده  افتاد.  خواهد  اتفاق  ازگردشگری  افراد   آگاهی 

موزشی  های آوسط برنامهو تی است که باید بررسی شود  موانعانگيز یکی از دیگر  های هيجانورزش 

ميان گردشگران و جامعةتفاوت.  مرتفع شود بنابراین،  آسيب  تواندیمميزبان    های فرهنگی  باشد؛  زا 

نحوة افراد محلی در  به  با گردشگران    آموزش  درنظر  راه  تواند یمبرخورد  مانع  این  رفع  برای  کاری 

بر هزینههمچنينگرفته شود.   بنا  این نوع گردشگری و فعاليتبر،  این بخش،  بودن  به  های ورزشی 

استفاده از    ، هزینة زیادواقععنوان مانع توجه شود. دربه  تواندیموضعيت اقتصادی و معيشتی مردم  

حق و این نوع گردشگری مل  هاورزشکه افراد کمتری به این    شودیمهای ماجراجویانه باعث  ورزش 

را با    گردشگری ماجراجویانه  ها راه توسعةگذاری و تخصيص هزینه سرمایهشوند. مشکالت موجود در  

میچالش همراه  میهایی  موانع  این  رفع  بنابراین،  توسعة کند؛  به  توجهی  درخور  کمک   تواند 

تخصص و نبود  دیده و نيروهای مبرای کمبود راهنمایان ماهر و آموزش.  کندگردشگری ماجراجویانه  

ورزشی باید    رزشی و معرفی گردشگری ماجراجویانةو-بارة مسائل فرهنگیهای متفاوت درسایتوب

انجام شود   ازاقداماتی  این کمبودها رفع شوند و موانع موجود  یا حداقل  تا  بروند  یابند.  بين  کاهش 

های مکانی و  شناسی، معرفی جاذبهوهوارسانی مانند ارائة اطالعات آبمشکالت مربوط به حوزة اطالع

شوند این راجویانه و معرفی و تبليغ مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه موجب میهای ماجرشته 

 د. نده های غيرمعقولی رویها، اتفاق مندی از آن ناشناخته بمانند یا در صورت بهرهها  ورزش 

یی را فراهم  بسترهاورزشی باید    ةگردشگری ماجراجویان  بنابراین، برای رسيدن به موفقيت در حوزة

ماجراجویانةپژوهش   های یافتهاساس  بر  کنيم. گردشگری  توسعة  بسترهای  عبارت  ،  از:  اورزشی  ند 

آیين  و  اطالعاتی،  نامهقوانين  و  آکادميک  پشتوانة،  فرهنگی  و  متخصصو    علمی  انسانی  در نيروی   .

آیين و  قوانين  ضمانت    توانمی  ها امهن بخش  صندوق  ایجاد  ورزشی  با  گردشگری  حوزة  ميزان  در 
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موانع فرهنگی راه را  قوانين مربوط به برداشتن  گذاری در این بخش را افزایش داد و از طریق  سرمایه

با    توانیم  ،اینبنابر  وار کرد؛عموم مردم از مناطق گردشگری ماجراجویانه ورزشی هم  برای استفادة

توجهی    ميزان درخور، به  بخش خصوصیدر  گذاری  سرمایه  در این زمينه مانند تسهيلازی  بسترس

از گردشگری ماجراجویانةموجب حمایت   با    تواند میورزشی شد. بخش خصوصی    بخش خصوصی 

نوان حامی در کنار دیگر  ع ... به  گردشگری، اجرای مسابقات و   گوناگون  هایبخشگذاری در  سرمایه

طبيعی و ميراث فرهنگی  بع ، منا و جوانان مجوز از وزارت ورزشدریافت فعاليت داشته باشد.  ها بخش

در این زمينه کمک بسياری  به فعاالن    تواندیم عنوان بسترهای قانونی برای فعاليت در این زمينه  به

از دیگر بسترهای الزم .  کند تدوین قوانين حمایتی درمانی برای گردشگران ماجراجویانه در ورزش 

  در زمينةآموزش مردم محلی  سازی در بخش فرهنگی و اطالعاتی شامل  بستر  است.برای این حوزه  

گردشگرانشيوة   با  جذب    برخورد  تبليغات،  برا  ها آنو  و  مجدد  بازگشت  بخش  ی  توسعة  و  ایجاد 

داش  منظوربه   افزارینرم و  ماجراجویانه  گردشگری  با  مردم  بسترهای آشنایی  از  اطالعات  بانک  تن 

ماجراجو گردشگری  ا توسعة  همچنينیانه  ورزش   ،ست.  انجمن  کشور تشکيل  در  ماجراجویانه   های 

تخصصی    تواندیم پيگيری  برای  عالوه  یهاتيفعالمرجعی  باشد.  ایجاد  ماجراجویانه  ،  ها انجمن بر 

تمرکز بر این    برای  گردشگری ورزش ماجراجویانه  های دانشگاهی مرتبط با رشته  هدایت و راهبری

ی علمی و کاربردی،  هاآموزش   توسعة  کارهای پژوهشی و آموزشی در این حيطه،  دادنموضع و انجام

زمينة در  ماجراجویانهورزش  پژوهش  نظامو    های  ماجراجویانةتشکالت  گردشگری   ورزشی   دار 

کنند  توانندمی گردشگری کمک  راه جذاب  شرایطی    بسترهااین    .به هموارشدن  مفيد   تواندیمدر 

قرار گيرند. مدیران این   هاگيریتصميم  رأسباشند که نيروی انسانی متخصص و متعهد مدیریتی در  

ا  توانندیمبخش   تجربيات  با  از  سياستستفاده  بهرهو  و  موفق  کشورهای  توانمندی  های  از  گيری 

گردشگری   مناطق  در  انسانی  تصميمنيروی  و  اقدامات  مفيدبودن  کنند.    هابه  سطح  کمک  ارتقای 

  تواندیم کشورهای دیگر    المللی و استفاده از تجاربهای بينگردشگری و حضور در کالس  راهنمایان

 ورزشی باشد.  بستر رسيدن به توسعة گردشگری ماجراجویانة

بر،  بنابراین راهکارهایی  گردشگری  توسعة  مفهوم    پژوهش  یهاافتهیاساس  برای  چهار  قالب  در 

ایمنی،   فرهنگمدیریت  و  ارائه آموزش  نوآوری  و  کيفيت  مدیریت  رویداد،  و  اماکن  مدیریت  سازی، 

خود    ( نيز برخی از این راهکارها را در پژوهش2014)  ، شوشی نسب و کاظم زادهفردمعينی.  شودیم

های گردشگری سازی سایتاستانداردکارهای  در بخش ایمنی راهاما در این پژوهش،    اند،کردهبيان  

ماجراجویانه تجهيزاتباال،  ورزشی  و  خدمات  کيفيت  مقاصد  ،  بردن  امنيت  و  ایمنی  وضعيت  بهبود 

  های ماجراجوییورزش امنيت زیاد منطقة    و نيز  کيفيتتسهيالت و امکانات مطلوب و با،  گردشگری

تربيت و   این صنعت و  ایجاد درک کلی از آیندةسازی،  . در بخش آموزش و فرهنگشودیمپيشنهاد  
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متخصص نيروهای  توسعة    تواندیم  توانمندسازی  برای  راهکار  در بهترین  باشد.  ماجراجویانه  ورزش 

ای و منظم  احداث اماکن گردشگری ماجراجویانه و برگزاری دورهیدادها،  وبخش مدیریت اماکن و ر

های گردشگری  یابی و شناسایی جاذبه. مکانشودمیمسابقات ورزشی ماجراجویانه باعث جذب افراد  

پيداورزشی   برای  جغرافيایی  فضای  پایش  مستعد  و  مناطق  و  ماجراجوی  هایورزشکردن  انه 

آژانسفعال تخصصی  کردن  سرعت های  ورزشی  ماجراجویانة  گردشگری  توسعة  روند  به   گردشگری 

  مدیریت   کردن بيمة گردشگری نيز از راهکارهای توسعه است که به سيستم یکپارچة. فعالبخشدمی

های  البته مدیریت کيفيت و نوآوری از طریق احداث مراکز ورزشی متنوع مجهز به فعاليت  نياز دارد؛

تورهای گ برگزاری  بهرهردشگری ماجرماجراجویی،  رویکرد خالقانه،  با  قابليتاجویانه  از  های  برداری 

ماجراجویانه   مسيرهای  طراحی  و  جذابيت    ندنتوامیگردشگری  کمک   هایورزش به  ماجراجویانه 

 د. نکن

در صورت    ،نهایتدر که  کرد  ذکر  انجام  کاربردنبه باید  و  ت  هاآن درست    دادنراهکارها  با  به و  وجه 

فرهنگی    توانیمورزشی    توسعة گردشگری ماجراجویانةبسترهای   اجتماعی و  اقتصادی،  آثار  شاهد 

 (، چانگ و هوانگ2016)مجيدی و محرم زاده    هایپژوهش  با نتایج  این پژوهش های  یافته  آن بود.

  گردشافزایش  دنبال  بهدر بخش اقتصادی،    .ست( همسو2015)  ، رامسک و جانيور  نایدو( و  2012)

های  ، ایجاد فرصتهاتوریست   توسطورود ارز به کشور  زمينة  مالی حاصل از جذب گردشگر، افزایش  

مقاصد گردشگری و    یبهبود وضعيت اقتصاد  مناطق مستعد گردشگری و در پی آن  شغلی جدید در

 توان یماجتماعی    در زمينة آثار.  هستيمهای اقتصادی و گردشگری  بخشی به فعاليتهمچنين تنوع 

محلی،  افراد  تعامالت  افزایش  اوقات  به  پرشدن  اجتماعی،  یادگيری  بستر  سالایجاد  مت  فراغت، 

منطقة شهرت  کسب  جامعه،  نشاط   اجتماعی  و  گردشگر  کرد.    جذب  اشاره  اجتماع  بالندگی  و 

آثار ماجراجویانه  بهبود   یگردشگری  فرهنگی،  تبادالت  و  تعامالت  افزایش  نظير  فرهنگی 

  گوناگون   هایحفظ هویت فرهنگی و شناخت فرهنگوحدت ملی،  نگی، تحکيم  های فرهزیرساخت 

باشد.   تواندیم اهميت گردشگری ورزشی ماجراجویانه  با   داشته  به  عوامل    توجه  با  ر  د  مؤثرو  و  آن 

ایران   کشور  اینکه  به  برای  یهاتيظرفو    هاتيقابلتوجه  فراوانی  دارد،   رشد  طبيعی  صنعت  این 

برنامه برای شکل  ریزان بخش گردشگری ورزشیمدیران و  باید  این    توسعة  گيری و و ورزش کشور 

آن  مندی از منافع گوناگون  نزدیک شاهد توسعة این صنعت و بهره  یاندهیآتا در    تالش کنند صنعت  

 در کشور باشيم. 
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Abstract 
The purpose of this study was to design the Model of the Development of Adventure 
Sports Tourism via Grounded Theory. This research conducted using qualitative method 
with semi-structured interviews with 16 people including professors and experts in sport 
management (6 people), experienced and elite sports and youth departments (5 people) 
and experts from the Department of Cultural Heritage and Tourism (3 people) ) And active 
people in adventure sports (2 people) who were selected using purposeful sampling. Data 
were collected by reviewing the previous researches and semi-structured interviews. For 
face and content validity, the findings of the research were presented to the participants 
and their points of view was applied to the theory. The method used to examine reliability 
was an intra-subject agreement method. The average agreement within the subject was 
0.79. Based on the findings, the needs and challenges in this research include social and 
cultural, entrepreneurship-based employment, excitement management, communications 
management and infrastructure; barriers including administrative management, facilities, 
personal, financial and economic, security, infrastructure, information; The basics include 
rules and regulations, cultural and informational, academic and human resources 
specialists; solutions include safety management, education and culture, event 
management and quality management, and innovation, including economic, social and 
cultural impacts. Therefore, it is suggested that, in order to develop adventure sports 
tourism, based on the identified factors, management policies should be established to 
promote adventure sports tourism. 
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