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چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس نظریة دادهبنیاد انجام
شد .این پژوهش با استفاده از روش کیفی با اجرای مصاحبههای نیمهساختاریافته با  16نفر شامل اساتید و
خبرگان مدیریت ورزشی (شش نفر) ،افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش و جوانان (پنج نفر) ،کارشناسان
ادارة میراث فرهنگی و گردشگری (سه نفر) و افراد فعال در ورزشهای ماجراجویانه (دو نفر) که با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،انجام شد .روش جمﻊآوری اطﻼﻋات از طریق مطالعة پژوهشهای
پیشین و اجرای مصاحبههای نیمهساختاریافته بود .برای بررسی روایی صوری و محتوایی ،یافتههای پژوهش
به مشارکتکنندگان اراﺋه شد و آنها متن نظریه را مطالعهکردند و سپس ،نظرهای آنها اﻋمال شد .روش
استفادهشده برای بررسی پایایی ،روش توافق درونموضوﻋی بود .میانگین میزان توافق درونموضوﻋی 0/79
گزارش شد .برمبنای یافتهها ،ضرورتها و چالشها در این پژوهش شامل اجتماﻋی و فرهنگی ،اشتغال
مبتنیبر کارآفرینی ،مدیریت هیجان ،مدیریت ارتباطات و زیرساختها بودند .موانﻊ شامل اداری-مدیریتی،
امکانات و تجهیزات ،فردی ،مالی و اقتصادی ،امنیتی ،روساختها و اطﻼع رسانی بودند .بسترها شامل
قوانین و آییننامه ،فرهنگی و اطﻼﻋاتی ،آکادمیک و نیروی انسانی متخصص بودند .راهکارها شامل مدیریت
ایمنی ،آموزش و فرهنگسازی ،مدیریت اماکن و رویداد و مدیریت کیفیت و نوآوری بودند .همچنین ،اثرات
شامل اقتصادی ،اجتماﻋی و فرهنگی بودند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود بهمنظور توسعة گردشگری
ماجراجویانة ورزشی ،با توجه به ﻋوامل شناساییشده ،سیاستهای مدیریتی در راستای پیشبرد گردشگری
ماجراجویانة ورزشی تعیین و اجرا شوند.
واژگان کلیدی :توسعه ،دادهبنیاد ،گردشگری ،ماجراجویانه ،ورزشی.

1. Email: karimi3488@gmail.com
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3. Email: abolfazlbejani@gmail.com
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مقدمه
درحالحاضر ،گردشگری صنعتی قوی شناخته شده است که در تغيير شرایط اقتصادی سراسر دنيا
تأثير چشمگيری دارد (پرایگ و رایان .)260 ،2011 ،1صنعت گردشگری بهویژه بهمنظور گذران
اوقاتفراغت یکی از نيازهای اصلی انسان محسوب میشود؛ بهطوریکه این پدیده با اختصاصدادن
 11درصد از جمعيت جهان ،جابهجایی صلحآميز تاریخ بشر محسوب میشود (رهبری و گودرزی،
 .)86 ،2017گردشگری فراتر از یک صنعت ،به پدیدهای اجتماعی-اقتصادی در سطح جهانی تبدیل
شده است (امری)2010 ،2؛ بهگونهایکه این صنعت نقشی برجسته بهعنوان مولد اقتصادی در جوامع
گوناگون دارد و امروزه به ابزاری کليدی برای توسعة کشورها تبدیل شده است (عراقی.)3 ،2014 ،3
دربارة اهميت صنعت گردشگری باید گفت گردشگری سبب رشد اقتصادی میشود ،اما رشد اقتصادی
لزوماً سبب رشد گردشگری نمیشود (جان و ویتسون .)6 ،2010،4همزمان با افزایش اهميت توسعة
بخش گردشگری در تسهيل دستيابی به توسعة اقتصادی ،توجه به جاذبههای گوناگون گردشگری
ازجمله گردشگری ورزشی نيز طی دهههای اخير افزایش یافته است (گلزاده ،عبداله زاده ،محمدیان
و مدادی  .)241 ،2018پيوند ميان گردشگری و ورزش شکل جدیدی از گردشگری در دهههای
اخير محسوب میشود؛ بهطوریکه گردشگری و ورزش به هم وابسته و مکمل همدیگر هستند
(موسوی گيالنی ،اسدی و سجادی .)39 ،2012 ،گردشگری و ورزش پدیدههای جذابی هستند که
قرارگرفتن آنها در کنار هم میتواند به همافزایی درخور توجهی در هر دو حوزه منجر شود (جابری،
خزایی و اسدی .)17 ،2018 ،گردشگری ساختار جدید و جامعی برای پرکردن اوقاتفراغت و تفریح
همراه با نشاط روحی و جسمی انسان بهوجود آورده است (چاليپ و کاستا .)86 ،2006 ،5گردشگری
ماجراجویانه یکی از بخشهای گردشگری است که در دو یا سة دهه اخير رشد چشمگيری داشته
است و یک شریک در بازار بينالمللی گردشگری است و اساس آن بر ماجراجویی است که عواید
بسياری برای دنيای اقتصاد دارد (وجادیونویک ، 6سبيک ،جاکسيمویک ،گاليک ،زیوکویک و
ميلينسيس  .)99 ،2013باید درنظر داشت که تفریحها و ورزشهای ماجراجویانه در قلب گردشگری
ماجراجویانه قرار دارند و جزء جداییناپذیر آن محسوب میشوند .گردشگری ماجراجویانه ،سفر،
ورزش و تفریحها را باهم دارد .بهطورقطع ،فعاليتهای ماجراجویانه احساسات ،هيجانهای قوی و
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خطرپذیری را در خود دارند که بهندرت میتوان در ورزشهای دیگر آنها را یافت (برایویک،2010،1
 .)260آغاز هزارة سوم منادی انفجار محبوبيت فعاليتهای ماجراجویانه بوده است؛ فعاليتهایی که
گاهی ورزشهای سبک زندگی یا ورزشهای جایگزین ناميده میشوند .این فعاليتها راههای جدید و
2
چالشهای بالقوهای را برای روشهای سنتی مفهومسازی و عملی ورزش ارائه میکنند (گيلکرست ،
 .)1383 ،2012فعاليتهای ماجراجویانه فعاليتهایی جدید و جذاب هستند و بهطور معمول ،شامل
ميزانی از چالشهای فيزیکی ،ذهنی و حضور نسبی مؤلفة طبيعی هستند که مسيرهای جدیدی را در
فعاليت ورزشی ارائه کردهاند و گاهی رقيب ورزشهای مرسوم معرفی میشوند (مجيدی و محرمزاده،
.)18 ،2016
با وجود افزایش تالشهای اجتماعی برای بهحداقلرساندن خطرها در ورزش ،فعاليتهای
ماجراجویی مانند چتربازی ،صخرهنوردی و قایقسواری درحال محبوبشدن هستند(چاليف ،3کاستا،
 ) 86،2006بسياری از اصطالحهای گوناگون مانند «ورزشهای جایگزین ،جدید ،افراطی ،ورزشهای
ترسناک ماجراجویی ،حرکتی ،پرهياهو و ورزش سبک زندگی» در آن مورد استفاده شدهاند (وست و
آلن .)1234 ،2010 4ماجراجویی ورزشی در ارتباط نزدیک با با هر دو محيط مصنوعی و طبيعی
توسعه یافته است و براساس نظریههایی که در این مورد وجود دارد ،میتوانيم پيشبينی کنيم که
در آینده شاهد پيشرفت فناوری جدیدی در ورزش ماجراجویی باشيم که به صورتهای ماجراجویی
زیستمحيطی و سبز تبدیل خواهند شد .ورزش ماجراجویی باید ازیکسو بهعنوان پيشرفت درونی
در زمينة ورزشهای مرتبط با خود دیده شود و ازطرفدیگر ،محبوبيت ورزشهای ماجراجویی نياز
دارد که در سایر جنبهها در جوامع پيشرفته نيز مشاهده شود (گيلکرست.)1383 ،2012 ،5
برایویک ( )2010با اشاره به سنت قدیمی در حوزة فعاليتهای ماجراجویانه و اینکه این ورزشها
ایدههای کليدی جدیدی را نمایش میدهند ،بيان کرد که انتظار میرود در آینده این ورزشها به رشد
خود ادامه دهند و تقسيمبندیهای بيشتری داشته باشند و اینکه نظریههای بسياری از وجود
ورزشهای ماجراجویانه در آینده خبر میدهند .چانگ و هوانگ )61 ،2012( 6با مطالعة انگيزش
فعاليت مشتریان پاراگالیدر ،به بررسی همبستگی بين مؤلفههای متفاوت انگيزشی و رفتاری در
مشارکتکنندگان پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشاندهندة درک عميقی از مشارکت مداوم در
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صنعت ماجراجویی و اوقاتفراغت بود .نایدو ،1رامسک ،سی باالک و جنيور ( )244 ،2015پيشنهاد
کردهاند که فعاليتهای ماجراجویی فرصتهایی برای توسعة فردی ،حسی فرار از زندگی روزمره،
فرصتی برای ارتقای تصور از خویش و برای برخی دیگر ،فرصتی برای بهدستآوردن معيار
شایستگیها و وجود محيطی امن را فراهم میکنند .در پژوهشی دیگر ،دایور و آتانگا)10 ،2015( 2
انگيزة گردشگران بينالمللی و تمایل آنها را به بازدید دوباره از غنای شمالی بررسی کردند و به این
نتيجه رسيدند که فرهنگ ،جاذبههای مقصد ،روابط اجتماعی و ماجراجویی چهار عامل مهم هستند
که بر تصميم به بازدید از غنای شمالی تأثير دارند .همچنين ،گردشگرانی که انگيزة ماجراجویی در
آنها قویتر است ،گردشگران پرتوقعی هستند که انتظارات بيشتری در مقایسه با سایر گردشگران
دارند و هرگونه تالش برای جلب توجه آنها به کشف منابع و جاذبههای جدید منجر میشود .به
عقيدة ایمونن ، 3برایمر ،اورت ،کيت ،فيليتی ،ليکونن و جاکوال ( ،)2017ورزشهای ماجراجویی و
اکشن اساساً میتوانند بهعنوان فعاليتهایی تعيين شوند که از طریق کشف خالقانة تجربيات
حرکتی جدید ،بهطور مداوم گسترش پيدا میکنند و نيز بهعنوان تکامل فراتر از مرزهای
زیستمحيطی ،جسمی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی تعيين شوند .این امر نتيجة پيدایش تنوع زیاد
سبکهای مشارکتی و تفاوتهای فلسفی در درون و بين فعاليتهاست.
با وجود عالقة روبهرشد موجود در این حوزه ،مشاهده میشود که ادبيات پژوهشی محدودی در این
حوزه وجود دارد .معينیفرد ،شوشینسب و کاظمنژاد ( )2014در پژوهش خود درمورد گردشگری
ورزشی-تفریحی ،راهکارهایی را از قبيل توسعة راهبرد برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بينالمللی
در مناطق دارای ظرفيت گردشگری ورزشی تفریحی ،ایجاد سایتهای مخصوص گردشگری ورزشی
تفریحی در مناطق مختلف کشور ،تدوین و اجرای نظامی جامع برای آناليز و ارزیابی مداوم فواید
گوناگون گردشگری ورزشی تفریحی برای کشور ،معرفی صنعت گردشگری ورزشی تفریحی به جامعه
با انجام تبليغات و بازاریابی در این زمينه ،ایجاد نظامی برای معرفی جاذبههای گردشگری ورزشی
تفریحی در حاشية رویدادهای ورزشی و تدوین نظامی بهمنظور جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در گردشگری ورزشی تفریحی را پيشنهاد کردند .در پژوهش دیگری ،مجيدی و محرمزاده ()2016
مزایای ورزشهای ماجراجویانه در فضاهای باز را به سه بعد شخصی (تجارب جدید ،تجارب با خطر
زیاد ،گریز ،موفقيت ،دانش و آمادگی جسمانی) ،اقتصادی (حداقل سرمایهگذاری مالی) و روانی-
اجتماعی (اجتماعیشدن ،وحدت ،همکاری و اعتماد) دستهبندی کردند .عباسی ،رجایيان و اشراقی
( )2017نيز تبليغات و اطالعرسانی ،عوامل محيطی ،زیرساختها ،امکانات اقامتی-رفاهی و عوامل
1. Naidoo, Ramseook-Munhurrun, Seebaluck, & Janvier
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فرهنگی-اجتماعی ،عوامل فنی و ایمنی را مهمترین عوامل تأثيرگذار بر جذب توریسم ماجراجویانه در
راستای توسعة گردشگری ورزشی استان اصفهان پيشنهاد کردند .مجيدی ( )2017به ارائة مدل
مشارکت در فعاليتهای ورزشی ماجراجویانه پرداخت .وی این مدل را به سه بخش تقسيم کرد :قبل
از مشارکت (عوامل مؤثر در گزینههای مشارکت ،ارزیابی ترجيحات ،انتخاب و مرحلة آمادهسازی یا
نبود مشارکت) ،مشارکت (شيوة مشارکت ،ویژگیهای تجارب مشارکت ،تعامل با ریسک ،تجارب
هيجانی ،عوامل درونی و بيرونی مؤثر در مشارکت) و پس از مشارکت (برآیندها ،ارزیابی مشارکت،
تصميم به ترک مشارکت و مشارکت مجدد و نيز افزایش تجربه) .عبدینيان ( )2017در پژوهشی در
استان اصفهان این یافتهها را بهدست آورد :هشت قوت که بيشترین آن مربوط به پتانسيلهای
طبيعی بود 12 ،فرصت مربوط به قرارگرفتن استان از لحاظ جغرافيایی بود ،هشت آیندة مطلوب و
آرمانی که بيشترین آن مربوط به مقاصد مهم برای تيمهای ورزشی بهمنظور برپایی اردوها بود و
هفت نتيجه که بيشترین آن مربوط به کاهش نرخ بيکاری و افزایش درآمد برای مناطق بومی بود.
گلزاده ،عبداله زاده ،محمدیان و مدادی ( )2018با بررسی نقش زیرساختهای منطقة ارسباران در
توسعة گردشگری ورزشی به این نتيجه رسيدند که مهمترین فرصت ،مرزیبودن منطقة ارسباران در
شمال کشور است ،مهمترین تهدید وجود سرمایهگذاری وسيع در کشورهای همسایه در حوزة
گردشگری ورزشی است ،مهمترین قوت ،امنيت اجتماعی برای برگزاری رقابتهای ورزشی و
مهمترین ضعف کمبود امکانات و تأسيسات تفریحی-ورزشی استاندارد مطلوب در منطقه است.
جابری،خزایی و اسدی ( )2018در پژوهشی با عنوان «تأثير کيفيت ادراکشده از مقاصد گردشگری
ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد» به این نتيجه رسيدند که ادراک گردشگران از کيفيت
مقصد گردشگری ورزشی بر رضایت آنان را تأثير گذاشته است و این امر بر سطح تمایل گردشگران
به بازدید مجدد از آن مقصد تأثير مثبتی گذاشته است.
گردشگری در هر کشوری چه توسعهیافته و چه درحالتوسعه دربردارندة منافع اقتصادی و اجتماعی
بسياری است؛ ازاینرو ،برنامهریزی برای توسعه و گسترش آن از اهميت فراوانی برخوردار است .با
توجه به اهميت گردشگری که یکی از مهمترین بخشهای فعاليتهای ماجراجویانه است و همچنين
رشد روزافزون گردشگری ماجراجویانه در سالهای اخير ،فعاليتهای ورزشی ماجراجویانه نرخ رشد
زیادی در سراسر جهان داشتهاند .امروزه ،دیگر ،ورزشهای رقابتی رایجترین بخش مشارکت در ورزش
نيستند .شيوههای دیگر ورزش مانند ورزش تفریحی ،آمادگی جسمانی و ماجراجویانه بهصورت
درخور توجهی محبوبيت یافتهاند و جایگزین ورزش رقابتی شدهاند (ایمونن ،برایمر ،کيت و لينکونن،
 .)2017در سالهای اخير ،نقش ورزشهای ماجراجویانه در ورزش پررنگتر شده است .محبوبيت و
رشد بسياری از ورزشهای ماجراجویانه در اغلب کشورها درحال سبقتگرفتن از ورزشهای مرسوم
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است (مجيدی ،)2017 ،اما در کشور ما نبود شناخت کافی و نبود راهبردهای 1مدون و مشخص،
تاکنون باعث غفلت از این حوزه و ازدسترفتن فرصتهای منحصربهفرد در ورزش ماجراجویی در
کشور شده است .با توجه به فواید فراوان اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و زیستمحيطی
گردشگری ماجراجویی و با درک اهميتداشتن جامعهای سالم و بانشاط توسط مدیران ،برنامهریزان
و مسئوالن و همچنين تمایل مردم به داشتن تعطيالت و تفریحات فعال و پویا ،لزوم توجه به مقولة
گردشگری ورزشی ماجراجویانه و توسعة آن در کشور اجتنابناپذیر است (جاللی فراهانی ،رحيمی،
عليدوست قهفرخی و جعفری حجين .)35 ،2016 ،شرایط اقليمی در ایران بستر مناسبی برای انواع
ورزشهای ماجراجویانه فراهم آورده است؛ بنابراین ،با توجه به بررسیها ،با جذب سرمایهگذاریها
میتوان از ظرفيت کشور برای گردشگری ماجراجویانه و تخصصی یا بهصورت گردشگری ترکيبی بهره
جست و عالوه بر ارتقای زیستمحيطی مناطق ذکرشده از طریق جذب گردشگران بهویژه گردشگران
خارجی ،سود و منافع بسياری را جذب اقتصاد ملی و محلی کرد (خاکساری و دهقانی .)1 ،2014 ،با
وجود تالش زیاد پژوهشگر این مطالعه برای ارائة مستنداتی درمورد وضعيت موجود فعاليتهای
ورزشی ماجراجویانه در ایران ،مطالعات علمی قابلاستنادی در این زمينه یافت نشد ،اما مشاهدهها و
مصاحبههای حضوری با ورزشکاران این حوزه و بررسیهای انجامشده در فضای مجازی نشاندهندة
وجود فعاليتهای گوناگون در مناطق متفاوت کشور است که به فراخور وضعيت جغرافيایی به
رشتههای متفاوتی پرداخته میشود .با توجه به اهميت این ورزش در سالهای اخير در بين
عالقهمندان ،صنعت ورزشهای ماجراجویانه میتواند حوزة جالب توجهی برای پژوهشکردن باشد.
طبيعت سودمند این صنعت که بر شمار زیاد مشارکتکنندگان (شرکتکننده ،حاميان و
سرمایهگذاران) استوار است ،ضرورت درک بيشتر ماهيت این بخش را بهدنبال دارد؛ ازاینرو ،در این
پژوهش تالش خواهد شد مدل توسعة گردشگری ماجراجویانه ورزشی مبتنیبر نظریة دادهبنياد
طراحی شود و با تحليل تأثير این عوامل بر فعاليتهای ورزشی ماجراجویانه ،به مسئوالن ،فعاالن و
پژوهشگران در شناخت و تصميمگيری بهتر در حوزة ورزشهای ماجراجویانه کمک شود .افزونبراین،
مطالعات انجامشده در این حوزه در کشور بسيار محدود است و اطالعات ناشناخته در این پژوهش
بسيار زیاد خواهد بود؛ ازاینرو رویکرد این پژوهش در جمعآوری و تحليل دادهها بهصورت کيفی انجام
خواهد شد؛ برایناساس ،این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی
مبتنیبر نظریة دادهبنياد انجام میشود.

1. Strategy
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روششناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف از انجامدادن این پژوهش طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی اسـت،
از روش کيفی استفاده شده است؛ برایناساس ،نخست به بررسی مبانی نظری و پيشينة پژوهش
پرداخته شد؛ بدینصورتکه با شناسایی مفاهيم مرتبط با توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی و
بهکاربردن این مفاهيم به غنای کار افزوده شد .سپس ،با اجرای مصاحبه و طرح پرسشهای باز برای
اکتشاف و توصيف نگرش مصاحبهشوندگان ،انبوهی از اطالعات درمورد گردشگری ماجراجویانة
مبتنیبر فعاليتهای ورزشی ماجراجویانه جمعآوری شد .درنهایت ،به کمک روش نظریة برخاسته از
دادهها طی فرایندی به شيوة کدگذاری باز و محوری ،یافتههای پژوهش دستهبندی شدند و مدل
توسعة گردشگری ورزشی با تأکيد بر فعاليتهای ورزشی ماجراجویانه طراحی شد .در این پژوهش با
استفاده از روش نمونهگيری هدفمند ،درمجموع با  16نفر از اساتيد و خبرگان مصاحبه شد که
اطالعات مناسب ی دربارة گردشگری ماجراجویانه ورزشی داشتند و بر موضوع نيز مسلط بودند .این
تعداد نمونه شامل اساتيد مدیریت ورزشی (شش نفر) ،افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش و جوانان
(پنج نفر) ،کارشناسان ادارة ميراث فرهنگی و گردشگری (سه نفر) و افراد فعال در ورزشهای
ماجراجویانه (دو نفر) بودند که بهصورت باز با آنها مصاحبه شد .ویژگیهای این افراد در جدول
شمارة یک آمده است.
جدول  -1مشخصات و ویژگیهای مصاحبهشوندگان
ردیف
1
2
3
4
5

نوع ارتباط با موضوع
اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی
اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی
اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی
اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی
اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی

6

اساتيد و پژوهشگران دانشگاهی

تحصیﻼت
دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
دکتری تخصصی مدیریت ورزشی
دانشجوی دکتری مدیریت
ورزشی

7

فعاليت در ورزش ماجراجویانه

کارشناسی

8

فعاليت در ورزش ماجراجویانه
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و
گردشگری
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و
گردشگری
فعاليت در ادارة ميراث فرهنگی و
گردشگری

کارشناسیارشد مدیریت ورزشی

9
10
11

دانشجوی دکتری جغرافيا
کارشناسیارشد مدیریت ورزشی
کارشناسی

شغل
عضو هيئتعلمی دانشگاه
عضو هيئتعلمی دانشگاه
عضو هيئتعلمی دانشگاه
عضو هيئتعلمی دانشگاه
عضو هيئتعلمی دانشگاه
رئيس امور ورزش دانشجویی
دانشگاه پيام نور
رئيس و مربی انجمن کوهنوردی
دانشگاه
مربی اسکيت ،کارمند دانشگاه
کارمند سازمان ميراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تهران
کارمند سازمان ميراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تهران
کارمند سازمان ميراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری تهران
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ادامه جدول  -1مشخصات و ویژگیهای مصاحبهشوندگان
ردیف
12
13
14
15
16

نوع ارتباط با موضوع
افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش
و جوانان
افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش
و جوانان
افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش
و جوانان
افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش
و جوانان
افراد باتجربه و نخبة ادارات ورزش
و جوانان

تحصیﻼت
دانشجوی دکتری مدیریت
ورزشی
دکتری تخصصی
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسی

شغل
فعال در زمينة ورزشهای آبی،
کارمند دانشگاه
مسئول اردوهای ورزشی ،کارمند
ادارة ورزش و جوانان
کارمند ادارة ورزش و جوانان،
فعال در حوزة گردشگری
کارمند ادارة ورزش و جوانان،
فعال در حوزة گردشگری
کارمند ادارة ورزش و جوانان،
فعال در حوزة گردشگری

روش نمونهگيری جامعه آماری بدینترتيب بود که نخست طبق شناخت پژوهشگر و با درنظرگرفتن
اهداف پژوهش ،با خبرگان منتخبی که شایستگی پاسخ به پرسشهای مطرحشده را داشتند،
مصاحبه شد .سپس ،آنها خبرگان دیگری را معرفی کردند تا نمونهگيری ادامه یابد .سؤالهای
مربوط به بخش مصاحبه شامل پنج سؤال کلی بود :به نظر شما گردشگری ماجراجویانة ورزشی
دارای چه ضرورتها و چالشهایی است؟ از دیدگاه شما گردشگری ماجراجویانة ورزشی دارای چه
موانعی است؟ چه بسترهایی برای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی باید وجود داشته باشد؟
راهکارهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی چيست؟ گردشگری ماجراجویانة ورزشی چه
پيامدهایی بهدنبال دارد؟
با توجه به شيوة گردآوری اطالعات ،چنانچه هدف از مصاحبه ،اکتشاف و توصيف نگرشهای
مصاحبهشونده باشد و نيز با درنظرگرفتن زمان و منابع دردسترس 10 ،تا  15نمونه برای مصاحبه
کافی خواهد بود (کوال .)1996 ،1در این پژوهش ،در مصاحبة نُه به بعد تکرار مشاهده شد و در
مصاحبة  14اشباع حاصل شد ،اما بهدليل اطمينان از دادههای دریافتی مصاحبه تا نفر  16ادامه
یافت .مراحل رسيدن به اشباع نظری در شکل شمارة یک نمایش داده شده است.
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شکل  -1گردآوری و تحلیل دادهها بهصورت زیگزاگ (بازرگان)1389 ،

در این پژوهش از دو مرحله استفاده شد .مرحلة نخست شامل روش کدگذاری باز بود؛
بهاینصورتکه برای مفهومسازی دادهها و تحليل اطالعات ،یکی از روشها استفاده از کدگذاری باز
است تا با استفاده از آن بتوان دادهها را در مقولههای مشخص دستهبندی کرد .در مرحلة کدگذاری
باز مفاهيم از عمق دادهها به سطح آورده میشوند .همچنين ،تحليلگر به نحوة شکلدهی مقولهها و
ویژگیهای آنها میپردازد (کوربين و استراوس .)2008 ،در مرحلة بعد فرایند کدگذاری محوری
انجام شد .کدگذاری محوری فرایند تبدیل مفاهيم به مؤلفههاست .برای این کار ،نظریهپرداز مفهومی
از مجموعه مفاهيم مرحلة کدگذاری باز را بهعنوان مقوله انتخاب میکند و طی فرایندی سایر
مفاهيم هممعنی را به آن مرتبط میکند .بدیندليل این کدگذاری ،محوری قلمداد میشود که حول
محور یک مقولة پژوهش صورت میگيرد .همچنين ،در کدگذاری انتخابی به تعيين طبقة محوری،
مقوالت شرایطی ،استراتژی و فرایند پرداخته میشود .معموالً طبقة محوری پدیدة موردبررسی در
پژوهش است که در این پژوهش گرشگری ماجراجویانة ورزشی است؛ برایناساس ،آن ،طبقة محوری
درنظر گرفته شد و سایر طبقات بهعنوان مقوالت شرایطی (علّی ،زمينهای و مداخلهگر) ،استراتژی و
پيامدی بررسی شدند .مدل نظری یا رویکرد سيستماتيک ،رویکرد کوربين و استراوس ()2008
است .برای بررسی روایی ،یافتههای پژوهش به مشارکتکنندگان ارائه شد ،آنها متن نظریه را
مطالعه کردند و نظرهای آنها اعمال شد .در پایان ،این پژوهش توسط اساتيد مطالعه و بازبينی شد
و مواردی برای اصالح یا تغيير نظر نهایی بيان شد .پایایی دادهها و درستی تمام گامهای پژوهش ،از
طریق نشاندادن مسير تصميمهای پژوهشگران و با قراردادن تمامی دادههای خام ،تحليلشده،
کدها ،مقولهها ،فرایند مطالعه ،اهداف اوليه و سؤالها در اختيار اساتيد و نيز با حسابرسی دقيق
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صاحبنظران تأیيد شد .برای محاسبة پایایی بازآزمون ،معموالً از بين مصاحبههای انجـامشده ،چنـد
مصـاحبه بـرای نمونه انتخاب میشود .هریک از مصاحبهها در فاصلة زمانی کوتاه و مشخصی دو بار
کدگذاری میشوند و سپس ،کدهای مشخصشده با یکدیگر مقایسه میشوند .این روش برای ارزیابی
ثبات کدگذاری پژوهشگر بهکار میرود .در هریک از مصاحبهها ،کدهایی که در فاصلة زمـانی مشـابه
با یکدیگر هستند ،با عنوان «توافق» و کدهای غيرمشابه با عنوان «نبود توافـق» مشـخص میشوند.
روش محاسبة پایایی بازآزمون بهصورت رابطة زیر است:

در پژوهش حاضر سه مصاحبه از ميان مصاحبهها انتخاب شد و یکی از پژوهشگران در فاصلة یک
ماه آن را کدگذاری کرد .نتایج این کدگذاری در جدول شمارة دو ارائه شده است.
نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با  68مورد و
تعداد توافق برابر با  27تاست .براساس رابطه ،درصد توافق درونموضوعی پایایی برابر با  0/79است
که مناسب است.
جدول  -2پایایی بازآزمون
شمارة مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافق

پایایی

4
10
16
مجموع

21
23
24
68

9
9
10
27

0/85
0/78
0/83
0/79

نتایج
استراتژی کدگذاری براساس کدگذاری سطربهسطر انجام شد؛ به این ترتيب که تقریباً به هر سطر از
متن تایپشدة مصاحبه یک کد اختصاص یافت .کدگذاری دادههای اوليه شامل سه مرحله بود-1 :
کدگذاری باز ،تعداد  93کد -2 ،کدگذاری محوری 23 ،مفهوم و  -3کدگذاری انتخابی که در آن
برمبنای تجزیهوتحليل اطالعات بهدستآمده ،شرایط علّی با عنوان ضرورتها و چالشها ،شرایط
مداخلهگر با عنوان موانع ،شرایط زمينهای با عنوان بسترها ،استراتژیها با عنوان راهکارها و
همچنين پيامدها یا نتایج با عنوان اثرات گردشگری ماجراجویانة ورزشی نامگذاری شدند؛ بنابراین،
هریک از این موارد در این بخش بررسی میکنيم .ضرورتها و چالشهای گردشگری ماجراجویانة
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ورزشی در قالب پنج مفهوم کلی تدوین شد که عبارتاند از :اجتماعی و فرهنگی ،اشتغال مبتنیبر
کارآفرینی ،مدیریت هيجان ،مدیریت ارتباطات و زیرساختها.
جدول  -3ضرورتها و چالشهای گردشگری ماجراجویانة ورزشی

ضرورتها
و
چالشها

اجتماعی و فرهنگی

•
•
•
•

ارتقای شادی و نشاط اجتماعی
کاهش آسيبها و انحرافهای اجتماعی
وجود نمودهای آداب و رسوم و فرهنگ محلی جذاب
تمایالت فرهنگی اجتماعی گردشگری

اشتغال مبتنیبر
کارآفرینی

•
•
•
•

ایجاد اشتغال و درآمدزایی
تسهيل توسعة همهجانبه و پایدار
جایگزینی منبع جدید کسب درآمد بهجای منابع نفتی
گسترش مبادالت

مدیریت هيجان

مدیریت ارتباطات

زیرساختها

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مدیریت انرژی و هيجان
دوری از زندگی تکراری
نياز و تمایل به تفریح و سرگرمی
ارتباط با محيط اطراف
ارتباط با انسانهای همدیدگاه
مدیریت روابط با انسانهای با روش زندگی متفاوت
وجود جاذبههای طبيعی در مسير افراد
وجود زیرساختهای ایمنی
وجود فضاهای متفاوت جغرافيایی
شرایط آبوهوایی چهارفصل

در قسمت بعد به ارائة موانع گردشگری ماجراجویانة ورزشی میپردازیم .در این بخش شش مفهوم
کلی بهعنوان «موانع» شناخته شد که عبارتاند از :اداری-مدیریتی ،امکانات و تجهيزات ،فردی،
مالی و اقتصادی ،امنيتی ،روساختها و نيز اطالعرسانی .در هرکدام از این مفاهيم عواملی اثر دارند
که در جدول شمارة چهار گزارش شدهاند.
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جدول  -4موانﻊ گردشگری ماجراجویانة ورزشی

اداری -مدیریتی

امکانات و تجهيزات

فردی

موانع
مالی و اقتصادی

امنيتی

روساختها

اطالعرسانی

•

مسائل امنيتی

•

جواز حضور گردشگران در برخی مناطق

•

سرمایهگذاری بخش خصوصی

•

کنترل نشدن و نگهداری نشدن تجهيزات

•

تفکر جامع استراتژیک و نظاممندی گردشگری

•

کيفيت و استاندارد اماکن تفریحی

•

لباس و تجيزات فردی مناسب

•

امکانات و تأسيسات تفریحی و ورزشی استاندارد

•

امکانات و خدمات رفاهی جانبی

•

تحمل و پذیرش تعارضهای فرهنگی

•

آگاهی افراد از ورزشهای هيجانانگيز

•

تفاوتهای فرهنگی بين گردشگران و جامعة ميزبان

•

حمایت مالی دولتی

•

وضعيت اقتصادی و معيشتی

•

هزینة زیاد استفاده از ورزشهای ماجراجویانه

•

مشکالت موجود در سرمایهگذاری و تخصيص هزینهها

•

امنيتیبودن برخی مناطق گردشگری

•

محدودیتهای قانونی در ورزشهای ماجراجویانه

•

تخلفات و جرم و جنایت در اطراف مقاصد گردشگری

•

اسپانسرینگ مالی

•

راهنمایان ماهر و آموزشدیده و نيروهای متخصص

•

وب سایتهای گوناگون درمورد مسائل فرهنگی-ورزشی

•

ارائة اطالعات آبوهواشناسی

•

معرفی جاذبههای مکانی و رشتههای ماجراجویانه

•

نبود پيوند بين دانشگاه و مسئوالن اجرایی

•

معرفی و تبليغ مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه

بخش چهارم یافتهها به بسترهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی مربوط است .در این قسمت
چهار مفهوم کلی قوانين و آیيننامه ،فرهنگی و اطالعاتی ،آکادميک و نيروی انسانی متخصص
بهعنوان بسترهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی شناخته شد که هرکدام دربرگيرندة عوامل
متفاوتی هستند (جدول شمارة پنج).
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جدول  -5بسترهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی

قوانين و
آیيننامه

فرهنگی و
اطالعاتی
بسترها
پشتوانة علمی و
دانشگاهی

نيروی انسانی
متخصص

•

ایجاد صندوق ضمانت در حوزة گردشگری ورزشی

•

قوانين مربوط به برداشتن موانع فرهنگی

•

تسهيل سرمایهگذاری بخش خصوصی

•

دریافت مجوز از وزارت ورزش ،منابع طبيعی و ميراث فرهنگی

•

تدوین قوانين حمایتی درمانی برای گردشگران ماجراجویانه

•

آموزش مردم محلی برای شيوة برخورد با گردشگران

•

ایجاد و توسعة بخش نرمافزاری

•

تشکيل انجمن ورزشهای ماجراجویانه در کشور

•

تمرکز و توجة مراکز دانشگاهی به گردشگری ورزش ماجراجویانه

•

توسعة آموزشهای علمی و کاربردی

•

پژوهش در زمينة ورزشهای ماجراجویانه

•

تشکالت نظامدار گردشگری ماجراجویانه

•

استفاده از تجربيات و سياستهای کشورهای موفق

•

بهرهگيری از توانمندی نيروی انسانی در مناطق گردشگری

•

ارتقای راهنمایان گردشگری و حضور در کالسهای بينالمللی

•

فراهمکردن نيروی متخصص مدیریتی

پس از اینکه بسترهای توسعه شناسایی شدند ،به شناسایی راهکارهای توسعة گردشگری
ماجراجویانه ورزشی پرداختيم .براساس نتایج ارائهشده در جدول شمارة شش ،مدیریت ایمنی،
آموزش و فرهنگسازی ،مدیریت اماکن و رویداد و نيز مدیریت کيفيت و نوآوری بهعنوان راهکارهای
توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی شناسایی شدند.
جدول  -6راهکارهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی

راهکارها

مدیریت ایمنی

•

استانداردسازی مکانهای گردشگری ورزشی ماجراجویانه

•

باالبردن کيفيت خدمات و تجهيزات

•

بهبود وضعيت ایمنی و امنيت مقاصد گردشگری

•

تسهيالت و امکانات مطلوب و باکيفيت

•

افزایش و تضمين امنيت و ایمنی منطقة ورزشهای ماجراجویی
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ادامه جدول  -6راهکارهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی
آموزش و
فرهنگسازی

راهکارها

مدیریت اماکن و
رویداد

مدیریت کيفيت و
نوآوری

•

ایجاد درک کلی از آیندة این صنعت

•

تربيت و توانمندسازی نيروهای متخصص

•

ایجاد بانک اطالعاتی

•

احداث اماکن گردشگری ماجراجویانه

•

برگزاری دورهای و منظم مسابقات ورزشی ماجراجویانه

•

پایش فضای جغرافيایی

•

فعالکردن آژانسهای تخصصی

•

فعالکردن بيمة گردشگری

•

مکانیابی و شناسایی جاذبههای گردشگری ورزشی

•

احداث مراکز ورزشی متنوع مجهز به امکانات فعاليتهای ماجراجویی

•

برگزاری تورهای گردشگری ماجراجویانه با رویکرد خالقانه

•

بهرهبرداری از قابليتهای گردشگری

•

طراحی مسيرهای ماجراجویانه

درنهایت ،در جدول شمارة هفت به بررسی اثرات گردشگری ماجراجویانة ورزشی پرداختيم و سه اثر
کلی (اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) شناسایی شد که بر توجه به اهميت گردشگری ماجراجویانة
ورزشی متمرکز میشود.
جدول  -7اثرات گردشگری ماجراجویانة ورزشی

اقتصادی

اثرات

اجتماعی

•

افزایش چرخش مالی

•

ایجاد زمينة افزایش ورود ارز به کشور

•

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

•

بهبود وضعيت اقتصاد مقاصد گردشگری

•

تنوعبخشی به فعاليتهای اقتصادی و گردشگری

•

افزایش تعامالت افراد محلی

•

ایجاد بستر یادگيری اجتماعی

•

گذراندن اوقاتفراغت

•

سالمت اجتماعی جامعه

•

کسب شهرت منطقة جذب گردشگر

•

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

اثرات

فرهنگی

•

افزایش تعامالت و تبادالت فرهنگی

•

بهبود زیرساختهای فرهنگی

•

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

•

حفظ هویت فرهنگی و شناخت فرهنگهای گوناگون

شکل  -2مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف طراحی مدل توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی براساس روش دادهبنياد
انجام شد .پنج بخش اصلی یافتههای این مدل شامل ضرورتها و چالشها ،موانع ،بسترها ،راهکارها
و اثرات گردشگری ماجراجویانة ورزشی میشود .در ادامه دربارة یافتههای پژوهش بحث میکنيم.
درمورد ضرورتها و چالشهای گردشگری ماجراجویانة ورزشی ،مهمترین عوامل را عوامل اجتماعی
و فرهنگی ،اشتغال مبتنیبر کارآفرینی ،مدیریت هيجان ،مدیریت ارتباطات و زیرساختها تشکيل
دادند .ازآنجاکه گردشگری فراتر از یک صنعت ،به پدیدهای اجتماعی-اقتصادی در سطح جهانی
تبدیل شده است ،باید توجه کرد که بخش ورزشی گردشگری نيز میتواند بهعنوان پدیدهای
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اجتماعی-اقتصادی اهميت فراوانی داشته باشد (امری .)220 ،2010 ،عباسی و رجائيان ()2017
عوامل فرهنگی-اجتماعی را از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر جذب گردشگر ماجراجویانه در راستای
توسعة گردشگری ورزشی میدانند .دایور و آتانگا ( )2015نيز در پژوهش خود روابط اجتماعی را
بهعنوان عاملی مهم از علل گردشگری دانستهاند؛ بنابراین ،عوامل اجتماعی و فرهنگی میتوانند
ضرورت پرداختن به گردشگری ماجراجویانه را تحکيم بخشند .براساس یافتههای پژوهش میتوان
بيان کرد که گردشگری ماجراجویانه برمبنای ورزش با درگيرشدن افراد در محيطی پر از شور و
نشاط و به دور از زندگی روزمره میتواند موجب ارتقای شادی و نشاط اجتماعی شود .در عصر
حاضر ،گردشگری ماجراجویانه سفر ،ورزش و تفریحات را بههمراه دارد .میتوان بيان کرد که
فعاليتهای ماجراجویانه احساسات ،هيجانهای قوی و ریسک را در خود دارند که بهندرت میتوان در
ورزشهای دیگر یافت (برایویک .)260 ،2010 ،درواقع ،افراد با پرداختن به گردشگری ماجراجویانة
ورزشی بيشتر بهدنبال کشف ناشناختهها هستند و این اشتياق رسيدن به هيجان آنها را به
درجهای از شور و نشاط میرساند .عالوهبر نشاط اجتماعی ،گردشگری ماجراجویانة ورزشی بهدليل
داشتن ظرفيت تفریح سالم ،آسيبها و انحرافهای اجتماعی را نيز میتواند کاهش دهد .این امر
زمانی اتفاق میافتد که افراد بهجای درگيرشدن در مشکالت زندگی خود را درگير فعاليتی میکنند
که عالوهبر پيونددادن آنها با سالمتی جسمی ،باعث دوری آنها از بسياری از آسيبهای اجتماعی
میشود .همچنين ،با توجه به انعکاس سنن محلی جذاب و منحصربهفرد در مکانهای گردشگری و
عالیق فرهنگی-اجتماعی گردشگران برای آشنایی با تفاوتهای فرهنگی ،به ضرورت وجود
گردشگری ماجراجویانه پی میبریم .عالوهبر مطالب ذکرشده ،از دیگر ضرورتهای توجه به
گردشگری ماجراجویانة ورزشی ،اشتغال مبتنیبر کارآفرینی است .گردشگری در هر کشوری اعم از
توسعهیافته و درحالتوسعه ،شامل منافع اقتصادی و اجتماعی بسياری است؛ بنابراین ،تأکيد بر
کارآفرینی برای زمينهسازی اشتغال پایدار از عوامل مهم محسوب میشود که میتواند از طریق
گردشگری ماجراجویانة ورزشی تحقق یابد؛ ازاینرو ،برنامهریزی برای توسعه و گسترش آن از اهميت
فراوانی برخوردار است ،اما برنامهریزان و دستاندرکاران باید به این نکته توجه داشته باشند که
ازیکطرف ضروری است مقدمات و زمينههای گردشگری ماجراجویانة ورزشی فراهم شود ،اما این
امر مهم نباید بهصورتی انجام پذیرد که روح استقالل شخصيتی و خودهدایتیبودن ورزشهای
ماجراجویانه خدشهدار شود (ایمونن ،برایمر ،کيت ،محمدیان و مدادی .)2017 ،ظرفيت کارآفرینی از
طریق توسعه و تثبيت گردشگری ماجراجویانة ورزشی میتواند زمينة درآمدزایی را برای افراد
متعددی بهدنبال داشته باشد و موجب توسعة چندجانبه و پایدار مناطق گردشگری ماجراجویانه از
طریق تنوعبخشی به بازار رقابتی گردشگری شود .با رجوع به برخی منابع و همچنين نظرهای
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مصاحبهشوندگان پژوهش حاضر ،میتوان ابزار کرد که گردشگری ماجراجویانه و فعاليتهای ورزشی
ماجراجویانه یکی از راهکارهای تنوعبخشی به این بازار است .درواقع ،گردشگری ماجراجویانه یکی از
بخشهای گردشگری است که در دو یا سه دهة اخير رشد چشمگيری داشته است و یک شریک در
بازار بينالمللی گردشگری است و اساس آن بر ماجراجویی است که عواید بسياری برای دنيای اقتصاد
دارد (وجادیونویک ،سبيک و جاکسيمویک .)99 ،2013 ،بهنظر میرسد صنعت گردشگری از طریق
گردشگری ماجراجویانة ورزشی میتواند بهعنوان یکی از جایگزینهای جدید کسب درآمد بهجای
منابع نفتی در کشور ما باشد .این صنعت درنهایت میتواند باعث گسترش مبادالت مالی شود و
توسعة اقتصادی را بههمراه داشته باشد .آنچه از نتایج مصاحبهها و کدهای استخراجشده برمیآید،
نشان میدهد گردشگری ماجراجویانه میتواند موجب ارتباط با محيط اطراف ،ارتباط با انسانهای
همدیدگاه و مدیریت روابط با انسانهای با روش زندگی متفاوت شود و از این طریق مقدمات
پيشرفت روابط و تحکيم دوستیها را فراهم کند .ورزشهای ماجراجویی میتوانند بهعنوان
فعاليتهایی تعریف شوند که از طریق کشف خالقانة تجربيات حرکتی جدید بهطور مداوم گسترش
پيدا کنند و نيز بهعنوان تکامل فراتر از مرزهای زیستمحيطی ،جسمی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی
تعریف شوند (ایمونن و برایمر ،کيت ،محمدیان و مدادی .)2017 ،زمانی که ورزشهای ماجراجویانه
و گردشگری ماجراجویانه در جریان باشند ،شناخت افراد از دیگران به ميزان درخور توجهی افزایش
مییابد و موجب شکلگيری روابط قویتر در اجتماع خواهد شد .وجود جاذبههای طبيعی در مسير
افراد ،یک مکان ورزشی را فراهم میکند که به توجه بسيار نياز دارد و به این مناطق و مسيرها باید
توجه شود تا افراد بيشتری را جذب خود کند؛ درنتيجه ،توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی
میتواند از وجود زیرساختها ناشی باشد که این زیرساختها از نظر ایمنی باید تأمين شوند تا
محيطی امن ایجاد کنند .شرایط اقليمی در ایران بستر مناسبی را برای انواع ورزشهای ماجراجویانه
فراهم آورده است؛ بنابراین ،با توجه به بررسیها با جذب سرمایهگذاریها میتوان از ظرفيتهای
کشور برای گردشگری ماجراجویانه و تخصصی یا بهصورت گردشگری ترکيبی بهره گرفت (خاکساری
و دهقانی)1 ،2014 ،؛ برایناساس ،وجود فضاهای گوناگون جغرافيایی و شرایط آبوهوایی چهارفصل
در کشور ما میتواند یکی از اساسیترین قوتهای گردشگری باشد و میتوان در فصلهای متفاوت
از نقاط گوناگون کشور برای توسعة گردشگری ماجراجویانه ورزشی بهره برد.
اما باید بيان کرد که برای توسعة گردشگری مبتنیبر ورزشهای ماجراجویانه موانعی نيز وجود دارد.
براساس یافتههای پژوهش حاضر که از مصاحبهها استخراج شده است ،موانع توسعة گردشگری
ماجراجویانة ورزشی شامل موانع اداری-مدیریتی ،امکانات و تجهيزات ،فردی ،مالی و اقتصادی،
امنيتی ،روساختها و اطالعرسانی است؛ برای مثال ،مسائل مرتبط با امنيت محيط گردشگری
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ماجراجویانه باید تأمين شود .اختالل در امنيت میتواند سبب ترجيح به دوری افراد از گردشگری
ماجراجویانه شود و برای مشارکتکنندگان نيز آسيبزا باشد؛ بنابراین ،باید سياستهای امنيتی برای
مناطق مستعد گردشگری ماجراجویانة ورزشی درنظر گرفته شوند .بهدليل ناشناختهماندن
گردشگری ماجراجویانه ،متأسفانه بخش خصوصی نيز به سرمایهگذاری در این نوع گردشگری
عالقهای ندارد این مورد بهعنوان مانع توسعة گردشگری ماجراجویانة مبتنیبر فعاليتهای ورزشی
میتواند شناخته شود .کنترلنشدن و نگهداری نشدن تجهيزات در مناطق گردشگری ماجراجویانه
باعث آسيب به آنها و ازبينرفتنشان میشود که نهتنها هزینههای سنگينی را در بخش گردشگری
متحمل میشود؛ بلکه بهدليل ازبينرفتن منابع و تجهيزات ،مشکالت اساسی دیگری را بههمراه
خواهد داشت .ضعف در تفکر جامع و استراتژیک میتواند بهعنوان یک مانع در توسعة گردشگری
ماجراجویانه معرفی شود که بهدليل نبود آشنایی با اثرات گردشگری ماجراجویانه و نبود آشنایی و
تخصصنداشتن مدیران تصميمگيرنده در مناطق گردشگری اتفاق خواهد افتاد .ناآگاهی افراد از
ورزشهای هيجانانگيز یکی از دیگر موانعی است که باید بررسی شود و توسط برنامههای آموزشی
مرتفع شود .تفاوتهای فرهنگی ميان گردشگران و جامعة ميزبان میتواند آسيبزا باشد؛ بنابراین،
آموزش به افراد محلی در نحوة برخورد با گردشگران میتواند راهکاری برای رفع این مانع درنظر
گرفته شود .همچنين ،بنا بر هزینهبربودن این نوع گردشگری و فعاليتهای ورزشی این بخش ،به
وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم میتواند بهعنوان مانع توجه شود .درواقع ،هزینة زیاد استفاده از
ورزشهای ماجراجویانه باعث میشود که افراد کمتری به این ورزشها و این نوع گردشگری ملحق
شوند .مشکالت موجود در سرمایهگذاری و تخصيص هزینهها راه توسعة گردشگری ماجراجویانه را با
چالشهایی همراه میکند؛ بنابراین ،رفع این موانع میتواند کمک درخور توجهی به توسعة
گردشگری ماجراجویانه کند .برای کمبود راهنمایان ماهر و آموزشدیده و نيروهای متخصص و نبود
وبسایتهای متفاوت دربارة مسائل فرهنگی-ورزشی و معرفی گردشگری ماجراجویانة ورزشی باید
اقداماتی انجام شود تا این کمبودها رفع شوند و موانع موجود ازبين بروند یا حداقل کاهش یابند.
مشکالت مربوط به حوزة اطالعرسانی مانند ارائة اطالعات آبوهواشناسی ،معرفی جاذبههای مکانی و
رشتههای ماج راجویانه و معرفی و تبليغ مقاصد گردشگری ورزشی ماجراجویانه موجب میشوند این
ورزشها ناشناخته بمانند یا در صورت بهرهمندی از آنها ،اتفاقهای غيرمعقولی روی دهند.
بنابراین ،برای رسيدن به موفقيت در حوزة گردشگری ماجراجویانة ورزشی باید بسترهایی را فراهم
کنيم .براساس یافتههای پژوهش ،بسترهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی عبارتاند از:
قوانين و آیيننامه ،فرهنگی و اطالعاتی ،پشتوانة علمی و آکادميک و نيروی انسانی متخصص .در
بخش قوانين و آیيننامهها میتوان با ایجاد صندوق ضمانت در حوزة گردشگری ورزشی ميزان
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سرمایهگذاری در این بخش را افزایش داد و از طریق قوانين مربوط به برداشتن موانع فرهنگی راه را
برای استفادة عموم مردم از مناطق گردشگری ماجراجویانه ورزشی هموار کرد؛ بنابراین ،میتوان با
بسترسازی در این زمينه مانند تسهيل سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،به ميزان درخور توجهی
موجب حمایت بخش خصوصی از گردشگری ماجراجویانة ورزشی شد .بخش خصوصی میتواند با
سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون گردشگری ،اجرای مسابقات و  ...بهعنوان حامی در کنار دیگر
بخشها فعاليت داشته باشد .دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان ،منابع طبيعی و ميراث فرهنگی
به عنوان بسترهای قانونی برای فعاليت در این زمينه میتواند به فعاالن در این زمينه کمک بسياری
کند .تدوین قوانين حمایتی درمانی برای گردشگران ماجراجویانه در ورزش از دیگر بسترهای الزم
برای این حوزه است .بسترسازی در بخش فرهنگی و اطالعاتی شامل آموزش مردم محلی در زمينة
شيوة برخورد با گردشگران و جذب آنها برای بازگشت مجدد و تبليغات ،ایجاد و توسعة بخش
نرمافزاری بهمنظور آشنایی مردم با گردشگری ماجراجویانه و داشتن بانک اطالعات از بسترهای
توسعة گردشگری ماجراجویانه است .همچنين ،تشکيل انجمن ورزشهای ماجراجویانه در کشور
میتواند مرجعی برای پيگيری تخصصی فعاليتهای ماجراجویانه باشد .عالوهبر ایجاد انجمنها،
هدایت و راهبری رشتههای دانشگاهی مرتبط با گردشگری ورزش ماجراجویانه برای تمرکز بر این
موضع و انجامدادن کارهای پژوهشی و آموزشی در این حيطه ،توسعة آموزشهای علمی و کاربردی،
پژوهش در زمينة ورزشهای ماجراجویانه و تشکالت نظامدار گردشگری ماجراجویانة ورزشی
میتوانند به هموارشدن راه جذاب گردشگری کمک کنند .این بسترها در شرایطی میتواند مفيد
باشند که نيروی انسانی متخصص و متعهد مدیریتی در رأس تصميمگيریها قرار گيرند .مدیران این
بخش میتوانند با استفاده از تجربيات و سياستهای کشورهای موفق و بهرهگيری از توانمندی
نيروی انسانی در مناطق گردشگری به مفيدبودن اقدامات و تصميمها کمک کنند .ارتقای سطح
راهنمایان گردشگری و حضور در کالسهای بينالمللی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر میتواند
بستر رسيدن به توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی باشد.
بنابراین ،برای توسعة گردشگری راهکارهایی براساس یافتههای پژوهش در قالب چهار مفهوم
مدیریت ایمنی ،آموزش و فرهنگسازی ،مدیریت اماکن و رویداد ،مدیریت کيفيت و نوآوری ارائه
میشود .معينیفرد ،شوشی نسب و کاظم زاده ( )2014نيز برخی از این راهکارها را در پژوهش خود
بيان کردهاند ،اما در این پژوهش ،در بخش ایمنی راهکارهای استانداردسازی سایتهای گردشگری
ورزشی ماجراجویانه ،باالبردن کيفيت خدمات و تجهيزات ،بهبود وضعيت ایمنی و امنيت مقاصد
گردشگری ،تسهيالت و امکانات مطلوب و باکيفيت و نيز امنيت زیاد منطقة ورزشهای ماجراجویی
پيشنهاد میشود .در بخش آموزش و فرهنگسازی ،ایجاد درک کلی از آیندة این صنعت و تربيت و
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توانمندسازی نيروهای متخصص میتواند بهترین راهکار برای توسعة ورزش ماجراجویانه باشد .در
بخش مدیریت اماکن و رویدادها ،احداث اماکن گردشگری ماجراجویانه و برگزاری دورهای و منظم
مسابقات ورزشی ماجراجویانه باعث جذب افراد میشود .مکانیابی و شناسایی جاذبههای گردشگری
ورزشی و پایش فضای جغرافيایی برای پيداکردن مناطق مستعد ورزشهای ماجراجویانه و
فعالکردن آژانسهای تخصصی گردشگری به روند توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی سرعت
میبخشد .فعال کردن بيمة گردشگری نيز از راهکارهای توسعه است که به سيستم یکپارچة مدیریت
نياز دارد؛ البته مدیریت کيفيت و نوآوری از طریق احداث مراکز ورزشی متنوع مجهز به فعاليتهای
ماجراجویی ،برگزاری تورهای گردشگری ماجراجویانه با رویکرد خالقانه ،بهرهبرداری از قابليتهای
گردشگری و طراحی مسيرهای ماجراجویانه میتوانند به جذابيت ورزشهای ماجراجویانه کمک
کنند.
درنهایت ،باید ذکر کرد که در صورت بهکاربردن راهکارها و انجامدادن درست آنها و با توجه به
بسترهای توسعة گردشگری ماجراجویانة ورزشی میتوان شاهد آثار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
آن بود .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای مجيدی و محرم زاده ( ،)2016چانگ و هوانگ
( )2012و نایدو  ،رامسک و جانيور ( )2015همسوست .در بخش اقتصادی ،بهدنبال افزایش گردش
مالی حاصل از جذب گردشگر ،افزایش زمينة ورود ارز به کشور توسط توریستها ،ایجاد فرصتهای
شغلی جدید در مناطق مستعد گردشگری و در پی آن بهبود وضعيت اقتصادی مقاصد گردشگری و
همچنين تنوعبخشی به فعاليتهای اقتصادی و گردشگری هستيم .در زمينة آثار اجتماعی میتوان
به افزایش تعامالت افراد محلی ،ایجاد بستر یادگيری اجتماعی ،پرشدن اوقاتفراغت ،سالمت
اجتماعی جامعه ،کسب شهرت منطقة جذب گردشگر و نشاط و بالندگی اجتماع اشاره کرد.
گردشگری ماجراجویانه آثاری فرهنگی نظير افزایش تعامالت و تبادالت فرهنگی ،بهبود
زیرساختهای فرهنگی ،تحکيم وحدت ملی ،حفظ هویت فرهنگی و شناخت فرهنگهای گوناگون
میتواند داشته باشد .با توجه به اهميت گردشگری ورزشی ماجراجویانه و عوامل مؤثر در آن و با
توجه به اینکه کشور ایران قابليتها و ظرفيتهای طبيعی فراوانی برای رشد این صنعت دارد،
مدیران و برنامهریزان بخش گردشگری ورزشی و ورزش کشور باید برای شکلگيری و توسعة این
صنعت تالش کنند تا در آیندهای نزدیک شاهد توسعة این صنعت و بهرهمندی از منافع گوناگون آن
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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