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 پژوه��ش حاض��ر با هدف دستیاب��ی به الگویی نظ��ری در زمینه توسع��ه گردشگری ماجراجویان��ه در استان 
خوزست��ان اج��را شد. این تحقیق از لح��اظ هدف از نوع پژوهش ه��ای کاربردی و با توجه ب��ه ماهیت، تحقیقی 
کیف��ی بود که برای جم��ع آوری اطالعات از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه استف��اده شد. جامعه آماری تحقیق 
شامل اساتی��د رشته مدیریت ورزشی و اعضای هیئت علمی، مدیران سازمان های ورزشی مرتبط و صاحبنظران 
ح��وزه صنعت گردشگری ورزش��ی بودند که نمونه گیری از جامعه به روش هدفمن��د ارجاعی زنجیره ای یا گلوله 
برف��ی انج��ام شد و در نهایت تا دستیابی به اشباع نظری، تع��داد 16 مصاحبه مستقیم انجام شد. سپس داده های 
حاص��ل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد )روش سیستماتیک اس�تراوس و ک�وربین و مدل پارادایمی( 

کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. 
نتای��ج حاصل��ه از تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها ط��ی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی 
و شناخ��ت مولفه ه��ای مؤثر بیانگر این نکت��ه است که توسعه گردشگری ماجراجویان��ه استان خوزستان مستلزم 
توج��ه به عوامل مختل��ف در سه سط��ح زمینه ای)مکانیزم های محیط��ی(، سازمانی)مکانیزم ه��ای مدیریتی( و 

مکانیزم های رفتاری می باشد. 
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مقدمه
    امروزه، ورزش یکی از صنایع مهم و یکی از جذابیت های گردشگری است که در قیاس با سایر جاذبه ها، 
ظرفی��ت  منحصربه ف��ردی دارد که می تواند گردشگران زی��ادی را به خود جلب کند)ت��ارالو1، 2017(. از سوی 
دیگ��ر، رش��د پدیده شهرنشین��ی موجب جدایی انسان از طبیع��ت و محیط های بکر ش��ده و به ناچار انسان برای 
گذران اوقات فراغت با رفتن به محیط  طبیعی بدنبال فرصتی برای تجدید قواست. همچنین افرادی در جامعه به 
فعالیت مخاطره آمیز و هیجانی تمایل نشان می دهند که در قالب سفر به طبیعت می توانند این میل خود را ارضا 
 متفاوتی از گردشگری به نام »گردشگری ماجراجویانه« پدید آمده است. فعالیت 

ً
نمایند. از این رو، شکل کامال

ماجراجویانه، خستگی و فقدان هیجان در زندگی را جبران می کند و با اینکه تا حدی همراه با ترس و خطر واقعی 
اس��ت، پیام��دی شاد و ایمن دارد. این فعالیت ه��ا گاهی در آب- در قعر اقیانوس ی��ا در امواج خروشان رودها- 
گاه��ی به صورت فعالیت هوایی- با پرش از ارتف��اع-  و گاهی در خشکی- پیمایش قلل مرتفع کوه ها، بیابان ها 
ی��ا محیط سرسبز دامنه کوه و جنگل- انجام می شود )واجادینوویچ و همکاران2 ،2013(. فعالیت ماجراجویانه 
آب��ی3 ورزش هایی مانند غواص��ی، موج سواری، اسکی روی آب، کایاک سواری4، ج��ت اسکی، فعالیت هوایی 
ی��ا هوانوردی5 ورزش هایی مانن��د بالن سواری، اسکای دایوین��گ6، پرواز با هواپیمای سب��ک، پارا گالیدینگ7، 
پاراسیلین��گ8 و فعالیت  زمینی9ورزش هایی چ��ون: اسکی سرعت در شیب  تن��د، هلی اسکی10، صخره نوردی، 
پیاده روی طوالنی و سقوط از ارتفاع و... را در برمی گیرند)قدیری معصوم و وثوقی،1384(. بر اساس این تنوع، 
کریستودوالی��دس11)2012( بی��ان می کند که دیگر ورزش ه��ای رقابتی بخش جذاب فعالی��ت  ورزشی نیستند، 
بلک��ه ورزش های تفریح��ی، آمادگی جسمانی  افراطی و ماجراجویانه گسترش یافته و به شکل جدید ورزش بدل 
شده اند)مجی��دی،1396(. ام��روزه هرقدر جاذبه های گردشگری متنوع و جذاب ت��ر باشند، گردشگر بیشتری را 
ب��ه خود جلب خواهن��د کرد)هندرسون2011،12( و ب��ه واسطه همین جذابیت، اکن��ون گردشگری ماجراجویانه 
در دنی��ا از بخش ه��ای پیشروی گردشگری است و ورزشک��اران ماجراجو به طور چشمگی��ری در سراسر جهان 
 همه 

ً
از مح��ل زندگی خود سفر کرده و در پی مسیره��ای ناشناخته اند)غفوری،1397(. ایران نیز با داشتن تقریبا

ن��وع شرای��ط اقلیم��ی و طبیعی، ظرفیت مناس��ب تبدیل شدن به قطب گردشگ��ری ماجراجویان��ه را دارد، اّما این 
مه��م نیاز ب��ه برنامه ریزی و توسعه دارد)یاسم��ی،1393(. علیرغم وضعیت مناسب کش��ور از لحاظ جاذبه های 

1. Peter E. Tarlow
2. Vujadinovic et al.
3. Marine or Water based
4. Kayaking
5. Air- based or Aviation - related
6. Sky Diving
7. Para gliding
8. para sailing
9. Land based
10. Heli Skiing
11. Christodoulides
12. Henderson, J.
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مختل��ف، سهم ایران از درآمد گردشگ��ری ناچیز و نشان دهنده توجه کم به توسع��ه گردشگری است)نژادایرانی 
و همک��اران،1390(. در حالی ک��ه به اعتقاد کرونوفسک��ی و ماریونسکی1)2012( گردشگ��ری برای کشورهای 
در ح��ال توسع��ه به ویژه کشورهای ت��ک محصولی به طور بالقوه می تواند در توسع��ه اقتصادی، تأمین ارز و حل 
مشکالت نقش پررنگی ایفا کند)آقاجانی و روانستان،1395( و هر جا که بیکاری شدید و منابع محدودی برای 
اشتغال وجود دارد، صنعت گردشگری می تواند مناسب ترین راه حل باشد. در عصرپسامدرنیسم، کشورهای در 
ح��ال توسعه دیگر نگ��رش حراج مالی را برای به دست آوردن ارز دنبال نمی کنن��د و اگر نتوانند کاالی صنعتی با 
کیفیت��ی صادر و سهم باالیی از تولید جهانی کسب کنن��د، راه حل آنها گسترش گردشگری است. اکنون صنعت 
ورزش ماجراجویان��ه، حوزه جالب��ی برای پژوهش است و سود آن برای ذینفعان بسیار شامل مشتریان، حامیان و 
سرمایه گ��ذاران، ضرورت درک بیشتر این بخش را برجسته تر می سازد)کلت و راسل2009،2(. استان خوزستان 
به لح��اظ برخورداری از ظرفیت های  طبیعی مختلف، کوهستان، دشت، بیاب��ان، رودخانه ، دریاچه های متعدد 
پش��ت سد و دسترسی ب��ه خلیج فارس و نوار ساحل��ی، مستعد توسعه گردشگری ورزش��ی ماجراجویانه است. 
شرایط بالقوه این استان برای توسعه ورزش های ماجراجویانه مختلف و از طرفی عدم وجود برنامه خاص توسعه  
این شاخه از گردشگری و فقدان مطالعه کافی در این زمینه، این ضرورت را ایجاب می کند که با توجه به پتانسیل 
موج��ود، همه عوامل مؤثر در توسع��ه گردشگری ماجراجویانه استان مورد تحلیل قرار گیرد و با توجه به نتایج آن 

برای توسعه گردشگری ماجراجویانه، الگویی مناسب ارائه نماید.
ادبی��ات موج��ود، پیدایش ورزش ماجراجویانه را به تغییر نسل و دگرگون��ی در فنآوری و جامعه ربط می دهد. 
توسع��ه تجهی��زات به واسطه رشد فنآوری و ایجاد شرایط برای تمرین در موقعیت  امن تر باعث افزایش محبوبیت 
و ایج��اد گونه ه��ای جدید فعالی��ت ماجراجویی ش��ده است)نیمو و همک��اران2007،3(. در مق��االت مختلف 
گردشگ��ری ماجراجویان��ه به دو بخ��ش نرم و سخت تقسیم شده ک��ه ماجراجویی ن��رم دارای ریسک کمتر و هر 
ف��رد ب��ا سطح قابل قبولی از تناسب ان��دام قادر به انجام آن است و ماجراجوی��ی سخت نیازمند تجربه و مهارت 
قبل��ی، سط��ح مشخصی از توان و میل به مواجهه با ریسک و شرایط غی��ر منتظره است)غفوری،1397(. عوامل 
مختلف��ی مربوط ب��ه مدیریت، محیط، تجهیزات، مشتری و حوادث پیش بینی نش��ده در بروز ریسک در فعالیت  
ماجراجویان��ه موثر است)بنت لی و همکاران2007،4(. در کشور ما نی��ز استانداردهایی برای الزامات مدیریت 
گاهی بخشی به شرکت کنندگ��ان گردشگری ماجراجویانه تدوین شده که شامل استاندارد ایزو 21101  ایمن��ی و آ
در رابطه با نحوه مدیریت ایمنی دستگاه ذیربط گردشگری ماجراجویانه؛ استاندارد شماره 17273 در خصوص 
حداق��ل صالحیت ه��ای راهنمایان و استاندارد شم��اره 19030 که حداقل اطالعات ایمن��ی را به شرکت کننده، 
پیش، هنگام و پس از فعالیت ماجراجویانه ارائه می دهد)استاندارد ملی ایران، گردشگری ماجراجویانه،1393(.

      در بین تحقیقات پیشین، غفوری)1397( تبلیغات و ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران ماجراجویانه، 

1. Korunovski, S., Marinoski, N.
2. Kellett, P. & Russell, R.
3. Nimmo, L. et al.
 4. Tim A. Bentley et al.
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ج��ذب سرمایه گذار، تقوی��ت زیرساخت ، یکدلی جمعی بین سیاست گذاران، فعاالن گردشگری و افراد بومی و 
غیربوم��ی و برنامه ریزی صحی��ح را از عوامل جذب گردشگر ماجراجویانه به کش��ور می داند. آزادی)1396( با 
کی��د ب��ر نقش بازاریابی حسی، مؤلفه ه��ای تبلیغاتی مؤثر بر جذب مخاط��ب ورزش ماجراجویانه را به ترتیب  تأ
مفه��وم تجربه زنده ورزش ماجراجویانه، ایجاد تمایز با نمایش ل��ذت و هیجان ورزش ماجراجویانه، استفاده از 
شبیه ساز و ابزارهای واقعیت مجازی، ایجاد شبکه  اختصاصی، کلیپ  و بازی  ماجراجویانه، بازاریابی توصیه ای، 
تبلی��غ در شبکه مج��ازی و رسانه  دانسته است. گنجی ایمچه)1396( نیز کمبود امکانات و زیرساخت ها را مانع 
مه��م تبدیل شهرستان های اردبیل به قطب گردشگ��ری ماجراجویانه می داند. در تحلیل فرصت های گردشگری 
ماجراجویان��ه منطق��ه گرندکچ1در آلبرتا2 کان��ادا)2001( نیز راهبردهای��ی شامل توسعه تولی��د، مدیریت منابع، 
مشارک��ت اجتماع��ی و توسعه بازار گردشگری ماجراجویانه آمده است)مجی��دی و محرم زاده،1395(. صفاری 
و شریفی ف��ر)1394( توج��ه به عناصر آمیخته بازاریابی و تبلیغات را در ج��ذب مشتری این نوع گردشگری مؤثر 
کید کردند. مطالع��ه کاظمی)1394(  دانست��ه ان��د و بر ارتقای کیفیت خدم��ات متناسب با استان��دارد جهانی تأ
بی��ن ایجاد تجهیزات و امکانات، خدمات گردشگری و توسع��ه ورزش ماجراجویانه بانجی جامپینگ در منطقه 
توچ��ال رابطه معناداری را نشان داد. یاسم��ی)1393( نیز به کمبود مسابقات ورزشی ماجراجویانه، نبود حامیان 
و بیم��ه و تأمین امنیت، لزوم مشارکت و رقابت سالم بی��ن ارگان های اثرگذار، رفع موانع سرمایه گذاری، حمل و 
نق��ل، جامعه محلی آموزش دیده، ساخت مسیر سایت های گردشگری و مدیریت درست زیرساخت ها و حفظ 
محی��ط زیس��ت اشاره دارد. خاکساری و دهقان��ی)1393( نیز برنامه ریزی مناسب و استف��اده از فرصت ها را در 
گاهانه و  رون��ق گردشگ��ری ماجراجویانه کویرنوردی موثر دانسته اند و معین فرد و همک��اران)1393( بر تعامل آ
کی��د نموده اند. آنان کاربرد اینترنت را  سازن��ده می��ان سازمان های مختلف ذینفع در توسعه گردشگری ورزشی تأ
ب��ه عن��وان یکی از مهمترین تغیی��رات فناورانه برای توسعه گردشگری ورزشی مؤثر دانست��ه و بیان کردنده اند این 
فن��اوری در تم��ام زنجیره توزیع خدمات گردشگری ورزش��ی تغییر شگرفی ایجاد کرده است. ب��ه نقل از آنان در 
راستای پرورش متخصصان گردشگری ورزشی، آمایز3)2011( در تحقیق خود به اهمیت برنامه ریزی و پرورش 
نیروه��ای متخصص جهت مدیریت سازمان های مرتبط با گردشگری اش��اره می کند. سوارت و باب4)2007( 
نی��ز یک��ی از موضوعات کلیدی توسع��ه گردشگری ورزشی را آم��وزش، تعلیم و توسعه مهارت ه��ا دانسته اند و 
کارلی��س5)2006( نی��ز توسع��ه آینده گردشگری ورزش��ی کانادا را به ط��ور ویژه وابسته به پ��رورش متخصصان 
تحصیلک��رده و ج��وان قلمداد کرده اس��ت. انجمن تج��اری سفره��ای ماجراجویان��ه)ATDI ،2011( براساس 
شاخص های��ی شام��ل سیاست گذاری دول��ت و هماهنگی بخش خصوصی و عمومی، ایمن��ی و شفافیت باال و 
هشدارهای سفری پایین سالمت، خدمات بهداشتی، کارآفرینی و شاخص آزادی اقتصاد، کار و تجارت، آزادی 

 1. Grande Cache
2. Alberta
3. Amaize
4. Swart, K. & Bob, U.
5. Karlis, G.
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سرمایه گ��ذاری، آزادی کاری و مالیاتی، بشردوستی، زیرساخت  سخ��ت گردشگری ماجراجویانه اعم از جاده، 
فرودگ��اه، امکان��ات سکونت و زیرساخ��ت  نرم مانند نقشه مسیره��ا، بستر فرهنگی، برنام��ه آموزشی، غرفه های 
سازگ��ار ب��ا محیط زیست و تصویر یک کش��ور در صنعت ماجراجویی، کشورهای جه��ان را در دو دسته توسعه 
یافت��ه و در ح��ال توسعه رده  بن��دی کرد. براساس این شاخص ه��ا، ایران از بین 163 کش��ور در حال توسعه رتبه 
86 را کس��ب کرد. هرچند کشوره��ا از لحاظ منابع ماجراجویی اغلب هم سطح  بودن��د، اما نتایج نشان می داد 
سیاست گذاری و زیرساخت ها به ویژه بین ایران و بقیه متفاوت است. بنابراین تبلیغات، تسهیالت و سیاست ها 
سه��م عمده ای در ج��ذب گردشگر دارند. غفوری و همک��اران)1392( نیز مهمترین عام��ل توسعه گردشگری 
ورزش های آبی در شهرهای ساحلی مازندران را تبلیغات و بازاریابی و بعد از آن عامل مدیریت دانستند و تحقیق 
صالح آبادی)1392( بین امکانات و خدمات گردشگری و توسعه ورزش پاراگالیدر روابطی معنادار را نشان داد. 
مطالعه رهنمایی و همکاران)1392( نیز توسعه گردشگری ماجراجویانه در محدوده غار آویشو را وابسته به توسعه 
مناس��ب مسیر دسترسی، ایجاد اقامتگاه، استقرار راهنم��ا، برنامه ریزی و سرمایه گذاری و رفع محدودیت جهت 
جذب گردشگر بین المللی می داند. قدیری معصوم و وثوقی)1384( نیز راهکارهایی چون: شناسایی سایت های 
مناس��ب، ایجاد زیرساخت الزم با رویکرد توسعه پایدار، ایجاد فدراسیون گردشگری ورزش های ماجراجویانه، 
سرمایه گ��ذاری و برگ��زاری مسابقات بین المللی را پیشنهاد داده ان��د. در گزارشی دیگر، انجمن تجاری سفرهای 
ماجراجویان��ه در سال 2018 عواملی مانند ایجاد تصویر و بازاریابی مقصد، کارآفرینی، ایمنی، منابع فرهنگی، 
زیرساخت ها، منابع طبیعی، بهداشت، آموزش، سیاست های توسعه پایدار و زیست محیطی و منابع و استعداد 
فعالیت ه��ای ماجراجویانه را به عنوان شاخص های توسعه گردشگری ماجراجویانه تعیین کرد. براساس مطالعه 
گی��دی1)2017(، گردشگ��ری ماجراجویانه یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتص��اد محلی شهرهای کوچک در 
آفریقای جنوبی شده و برای توسعه پایدار الزم است به راهبرد های بازاریابی و مدیریت گردشگری ماجراجویانه 
توج��ه شود. همچنین آلوز و همکاران2)2017( اش��اره می کنند که سود اقتصادی و اجتماعی حاصله از پهنه هر 
هکتار از مقاصد گردشگری ساحلی جنوب غرب اسپانیا در یک فصل بیشتر از متوسط ساالنه هزینه  صرف شده 
در ک��ل پروژه های مدیریت ساحل��ی است. مطالعه ژان هامرتون3)2017(، نش��ان می دهد راهبرد های مدیریتی 
ب��رای حفاظت پای��دار محیطی و توسعه صنعت غواص��ی اسکوبا در پارک های دریایی اسپانی��ا مفید است و در 
صنع��ت گردشگ��ری دریایی، مدیریت زیست محیط��ی سایت ها ضروری است. کارنی��رو و همکاران4)2016( 
نی��ز طیف وسیعی از شیوه های مدیریت توسعه پایدار و استف��اده از توانمندی بومی و محصوالت تجدید پذیر را 
ب��رای مدیران گردشگری بیان کردند و تحقیق گی��دی و وب5)2016( حاکی از اثر فزاینده محیط طبیعی بر رفتار 
و انگی��زه گردشگران ماجراجویانه است و وضعی��ت محیطی در جذب و بازگشت مجدد آنان به مقصدی خاص 

1. Giddy, J. K.
2. Alves et al.
3. Zan Hammerton
4. Maria João Carneiro et al.
 5. Giddy, J. K. & Webb, N. L.
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نقش��ی مهم دارد. همچنین بررسی انگیزه  گردشگران ماجراجو توسط سات��و و همکاران1)2016( نشان داد افراد 
حرفه ای بیشتر به قصد هیجان و افراد وابسته به خانواده، به قصد تفریح به گردشگری ماجراجویانه می پرداختند. 
از ای��ن رو، بازاریاب��ان گردشگری ماجراجویانه باید بدانن��د کلید بازاریابی موفق، هم به رضای��ت افراد با انگیزه  
تفریحی و هم به ارائه همزمان تجربیاتی فوق العاده برای افراد با انگیزه  هیجانی وابسته است. نیراجان2)2016( 
نی��ز چالش های توسعه گردشگ��ری ماجراجویانه و اهمیت راهبرد  مناسب بازاریاب��ی را در نپال ارزیابی کرد و بر 
کید نمود. مطالعه راکنز و همکاران3)2015( به نقش راهنمایی  توسعه زیرساخت ها، ایمنی و مدیریت ریسک تأ
در ارزش گ��ذاری به مشتری و تجرب��ه مثبت در فعالیت های ماجراجویی دوچرخه کوهستان و اسکی بازی اشاره 
ک��رده و مبّین اهمی��ت دانش راهنمایان در مورد فعالیت، منطقه و مدیریت ایمن��ی است که تجاربی سرگرم کننده 
را ب��ا حداقل خطر ب��رای شرکت کنندگان فراهم می کند. باکلی و همک��اران4)2014( نیز در طراحی مدل توسعه 
کید ب��ر ورزش قایقرانی آب ه��ای خروشان به تأثیر مؤلفه ه��ای رضایت مشتری،  گردشگ��ری ماجراجویان��ه با تأ
کید کردند. همچنین مطالعه مای تیِنن و پاجاری5)2014( بر کارآفرینی  تفاوت های فرهنگی و تکالیف ایمنی، تأ
کید دارد و نیاز به یک کارآفری��ن که سرمایه و شجاعت داشته باشد  و توسع��ه شرک��ت گردشگری ماجراجویانه تأ
ت��ا قیمت های مناسب در این صنعت فراهم کند را از چالش های صنعت گردشگری ماجراجویانه دانسته  است. 
بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد هرکدام بر جزئی از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری به طورعام و گردشگری 
ماجراجویان��ه ب��ه طور خاص اشاره داشته اند. از این رو، با نگاه به بست��ر جغرافیایی و ظرفیت های طبیعی مرتبط 
ب��ا فعالیت  های ورزشی ماجراجویانه در استان خوزستان، این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است:
چ��ه عوامل و مؤلفه ه��ای مؤثری را می توان در قالب الگویی جامع نگر، ب��رای توسعه گردشگری ورزش های 

ماجراجویانه استان خوزستان مورد توجه قرار داد؟  
روش شناسی پژوهش

      ای��ن پژوه��ش کارب��ردی با رویکردی کیفی ص��ورت گرفت و برای جمع آوری اطالع��ات از مرور ادبیات 
تحقیق و مصاحبه استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه به روش گراندد تئوری)روش سیستماتیک اس�تراوس 
و ک�وربی��ن( کدگذاری و تجزی��ه و تحلیل شدند. پرداختن به جنبه های نهفته ی��ك پدیده در حوزه علوم انسانی، 
اجتماع��ی و رفتاری، نیازمن��د کاربرد روشی کیفی در پژوهش است. تئوری س��ازی داده- بنیاد به طور استقرایی 
یک سلسله رویه  سیستماتیک را به کار می برد ت�ا الگویی نظری درب�اره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند)استراوس 
و کوربی��ن6 ،2008(. ب��ا توجه به کیفی  ب��ودن مطالعه، از روش نمونه گیری هدفدار ارجاع��ی زنجیره ای یا گلوله 
برف��ی و مصاحبه مستقیم با اساتی��د مدیریت  ورزشی، مدیران و خبرگان حوزه گردشگ��ری ورزشی استفاده شد. 
معی��ار توقف نمونه ب��رداری، رسیدن به اشباع نظری بود که در نهایت با تع��داد 16 مصاحبه، نمونه گیری متوقف 

1. S. Sato, et al.
2. Nirajan, B.
3. Rokenes, A. et al.
4. Buckley, R. et al.
 5. Miettinen, K. & Pajari, M.
 6. Strauss, A. & Corbin, J.
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ش��د. برای تعیی��ن موثق بودن داده ه��ا از دو روش بازکدگذاری)پایایی بازآزمون( توس��ط پژوهشگر دیگر و روش 
بازبین��ی مصاحبه شوندگان استفاده شد. در روش بازکدگذاری، سه مصاحبه در اختیار محقق دیگری قرار گرفت 
و از ای��ن طری��ق میزان توافق کدگ��ذاری، درجه ثبات و توافق مطلوب حاصل شد. همچنی��ن برای تأییدپذیری از 
روش بازبینی مصاحبه شوندگان استفاده شد. کدگذاری ها در اختیار سه نفر مصاحبه شونده قرار گرفت و نظرات 
آن��ان اعمال و در نهایت مدل کلی تحقیق تأیی��د شد. در این پژوهش از مصاحبه 10 به بعد تعداد کدهای جدید 
بتدری��ج کاهش یافت؛ به طوری ک��ه از مصاحبه 13 به بعد کد متفاوتی یافت نشد. ب��رای اطمینان از جامعیت و 
اعتب��ار پژوهش، فرایند گردآوری داده ها ت��ا 16 مصاحبه ادامه یافت. سپس داده ها کدگذاری و تحلیل و از نتیجه 

گروه بندی کدها، مؤلفه ها و ابعاد شناسایی و طبقه بندی شدند. 

یافته های پژوهش
     نمونه ای از کدگذاری داده های خام حاصل از مصاحبه ها و استخراج مفاهیم و مقوالت در جدول 1 نشان 

داده شده است"
جدول1: نمونه ای از کدگذاری باز و واقعی

کد 
مصاحبه

داده های خام )برچسب زنی اولیه(
)مفاهیم 

مستخرج(
)مقوالت 
مستخرج(

AR13 باید برای توسعه هریک از رشته های ورزشی ماجراجویانه که استعداد توسعه آن
در استان خوزستان وجود دارد، برنامه درازمدت تهیه شود.

توسعه راهبردی 
رشته ها

یزی  برنامه ر
راهبردی CR4 مسئوالن باید به توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان نگاه مثبت و اهداف

درازمدتی داشته باشند.
تفکر راهبردی در 

مدیران

BR8 باید باشگاه های ورزشی تخصصی در رشته های ورزشی ماجراجویانه در استان
افزایش یابد.

تأسیس 
باشگاه های 

توسعه سازمانیتخصصی

AR22 هیئت  ورزشی مختص ورزش های ماجراجویانه باید در استان وجود داشته باشد
و انجمن تخصصی هر رشته زیر نظر این هیئت فعالیت کنند.

تأسیس هیئت 
ورزشی

ER3 مسابقات و جشنواره های داخلی و بین المللی در رشته های ورزشی ماجراجویانه
در استان برگزار شود.

توسعه رویدادها

BR11 برای معرفی رشته های ورزشی ماجراجویانه مستعد در استان تبلیغ و اطالع
رسانی شود.

تبلیغات

یابی  بازار
راهبردی

AR27 سازمان های ذیربط باید برنامه مناسبی جهت بازاریابی اینگونه رشته ها در استان
داشته باشند.

عملیات 
بازاریابی

FR3 شناخت عالیق و انگیزه های مختلف متقاضیان این فعالیت ها می تواند جهت
ارائه خدمات بهتر گردشگری ماجراجویانه مفید باشند.

نیازسنجی 
مشتریان

DR5.برای بازاریابی و جذب مشتری بهتر باید امکانات و تورهای ارزان قیمتی فراهم کرد
ارائه خدمات 

ارزان

GR3 برای  جذب مشتری بهتر تالش ها بر جاذبه های خاص و  منحصربفرد گردشگری
ماجراجویانه استان متمرکز شود.

توسعه تصویر 
و  برند
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     از آنجا که فرایند تحقیق کیفی ماهیتی غیر خطی دارد، با انجام مکرر فرایند کدگذاری ها و به صورت نمونه 
کدگذاری ارائه شده در جدول1 مفاهیم، مقوله های فرعی و اصلی مدل مشخص شدند.

نتای��ج تجزی��ه و تحلی��ل کدگذاری های باز، مح��وری و انتخابی داده های حاص��ل از مصاحبه ها که با روش 
تئوری س��ازی داده بنی��اد انجام ش��ده، در سه مقوله یا طبقه اصل��ی تعریف شد که با عن��وان مکانیزم ها یا عوامل 

مدیریتی، عوامل محیطی یا زمینه ای و عوامل رفتاری یا محتوایی در جداول2، 3 و 4 بیان شده اند: 

یتی توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان جدول2: مؤلفه های مدیر

داده)کدهای ثانویه(
مفهوم)کدهای 

مفهومی(
مؤلفه ها 

)مقوالت(

ابعاد
)طبقات 

اصلی(

برنامه ریزی توسعه راهبردی رشته ه��اتدوین برنامه های درازمدت در زمینه توسعه هریک از ورزش های ماجراجویانه
راهبردی

ی
ریت

دی
ی م

ها
زم 

انی
مک

تفکر راهبردی در مدیرانارتقای نگاه راهبردی مدیران و مسئوالن نسبت به توسعه گردشگری ماجراجویانه

راه اندازی باشگاه های ورزشی تخصصی در رشته های ورزشی ماجراجویانه
تأسیس باشگاه های 

توسعه تخصصی
سازمانی ایج��اد هیئت ه��ای ورزش��ی و فعالس��ازی انجمن ه��ای تخصص��ی ورزش ه��ای 

ماجراجویانه
تأسیس هیئت ورزشی

توسعه رویدادهابرگزاری مسابقات و جشنواره های داخلی و بین المللی ورزش های ماجراجویانه

تبلیغاتاتخاذ برنامه های تبلیغاتی و ترویجی در زمینه فعالیت های ورزشی ماجراجویانه

بازاریابی 
راهبردی

اتخ��اذ سیاست ه��ا و انج��ام فعالیت ه��ای بازاریابی مناس��ب در زمین��ه گردشگری 
ماجراجویانه

عملیات بازاریابی

نیازسنجی مشتریانشناخت نیازهای انگیزشی شرکت کنندگان و مشتریان گردشگری ماجراجویانه

خدمات ارزانارزان بودن امکانات و تجهیزات و تدارک تورهای ارزان  ورزش های ماجراجویانه

توسعه برندتوسعه تصویر و برند گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان

هماهنگی بین سازمانیلزوم همکاری و هماهنگی بین سازمان های مرتبط با حوزه گردشگری ماجراجویانه

مشارکت
بین سازمانی

تصمیم گیری مشارکتیمشارکت همه ذینفعان در برنامه ریزی ها و اتخاذ  تصمیم

تعامل با نهادهای امنیتیبهرگیری از توانمندی نهادهای امنیتی در ایجاد امنیت

مشارکت افراد محلیاستفاده از افراد محلی در ارائه خدمات مختلف در حوزه گردشگری ماجراجویانه

نظارت و نظارت مستمرکنترل و نظارت مداوم کارشناسان حوزه گردشگری ماجراجویانه بر ارائه خدمات
کنترل نظارت بر بازارنظارت بر قیمت نسبی کاال و خدمات مرتبط با فعالیت های ورزشی ماجراجویانه

حمایت از تولیدحمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات و وسایل ورزش های ماجراجویانه

کارآفرینی طرح های خالقانهحمایت از طرح های خالقانه در زمینه گردشگری ماجراجویانه

حمایت بخش خصوصیحمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در گردشگری ماجراجویانه

مدیریتسرمایه گذاری خارجیبهره گیری و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در زمینه گردشگری ماجراجویانه
سرمایه گذاری تسهیل سرمایه گذاریمقررات و قوانین تسهیل کننده در جهت حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

سیاست ه��ای پیشگی��ری از حادث��ه و برقراری امنی��ت محیطی منطق��ه گردشگری 
ماجراجویانه

مدیریت پیشگیری از حوادث
ریسک

مدیریت بحرانمدیریت مناسب در مواقع بحرانی و خطر و شرایط دشوار 



201

 شامره: 54  زمستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

ب��ر اساس جدول2، با روش گراندد تئوری تعداد 8 مؤلفه به عنوان عوامل مدیریتی مؤثر بر توسعه گردشگری 
ماجراجویانه استان خوزستان شناسایی شد. این مؤلفه ها شامل برنامه ریزی راهبردی، توسعه سازمانی، بازاریابی 
راهب��ردی، مشارکت  بین سازمانی، نظ��ارت و کنترل، کارآفرینی، مدیریت سرمایه گ��ذاری و مدیریت ریسک در 

حوزه گردشگری ماجراجویانه هستند.

جدول3: مؤلفه های محیطی)زمینه ای(در توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان

مفهوم)کدهای مفهومی(داده)کدهای ثانویه(
مؤلفه ها

)مقوالت(

ابعاد
)طبقات
 اصلی(

توسعه زیرساخت توسعه شبکه حمل و نقلگسترش حمل و نقل و راه  ارتباطی مناسب در مناطق گردشگری ماجراجویانه
عمومی

ی
یط

ح
ی م

ها
زم 

انی
مک

خدمات زیربناییشبکه آب، برق، تلفن و خدمات پایه در مناطق گردشگری ماجراجویانه

توسعه زیرساخت مکان گزینی مناسبانتخاب مکان  مناسب به منظور طراحی سایت های گردشگری ماجراجویانه
اختصاصی تجهیز سایت های فعالیتتجهیز و به روز رسانی سایت های موجود گردشگری ورزش های ماجراجویانه

استانداردسازیفراهم نمودن امکانات و تجهیزات استاندارد و ایمن

ایمنی و امنیت دسترسی ایمنایمنی جاده ها و مسیرهای دسترسی مناسب به مناطق گردشگری ماجراجویانه

ایمنی در آموزشکاربرد شبیه ساز و ابزارهای واقعیت مجازی در آموزش ورزش های ماجراجویانه

افزایش آژانس گردشگریافزایش تدارک دهندگان و آژانس های مسافرتی در زمینه گردشگری ماجراجویانه
خدمات مسافرتی

تسهیل در صدور روادیداتخاذ تسهیالت مناسب در زمینه صدور روادید و گذرنامه گردشگران خارجی

وجود مراکز تهیه غذاامکانات رفاهی مانند رستوران، کافی شاپ، اغذیه فروشی و... در منطقه گردشگری

خدمات رفاهی سرویس های بهداشتیاستقرار امکانات بهداشتی از قبیل دستشویی، حمام و... در منطقه گردشگری

مراکز خریدوجود فروشگاه  خرید عمومی و خرید تجهیزات تخصصی ورزش های ماجراجویانه

مالحظات پزشکیخدمات پزشکی، معاینات، واکسیناسیون و داروهای پیشگیری کننده به مشتریان
خدمات بهداشت 

و درمان
مراکز بهداشتیاستقرار مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق انجام ورزش های ماجراجویانه

خدمات بیمهارائه خدمات مناسب بیمه ای به شرکت کنندگان در فعالیت های ماجراجویانه

دفترچه های راهنماتهیه گشت نامه ها و بروشورهای اطالع رسانی برای مشتریان 

خدمات راهنمایی راهنمایان محلیبهره گیری از افراد مطلع محلی برای ارائه خدمات راهنمایی به مشتریان

گاه و خدمات راهنمایی حرفه ای به مشتریان راهنمایان حرفه ایبهره گیری از راهنمایان آ

خدمات امداد و نجاتاستقرار مراکز امداد رسانی و کمک های اولیه
امدادرسانی

خدمات اورژانساستقرار مراکز اورژانس و کمک های اضطراری در مناطق گردشگری ماجراجویانه

تسهیالت اسکان موقتیوجود کمپ ها و مراکز اسکان صحرایی در منطقه گردشگری ماجراجویانه
خدمات اسکان

تسهیالت اسکان ثابتوجود هتل ها، خوابگاه ها و مراکز اقامتی مجهز در منطقه گردشگری ماجراجویانه

فناوری نوکاربرد فناوری های نو در گردشگری ماجراجویانه و تجهیزات ورزش ماجراجویانه
فناوری

نوآوری در رشته هانوآوری و فرصت سازی در رشته های ورزشی ماجراجویانه

بهره برداری اصولیمحدودیت تعداد بازدید کننده در مناطق حفاظت شده برای کاهش ردپای انسان

مالحظات
زیست محیطی

حفظ اقلیم بکر منطقهمالحظات حفاظت از تنوع اقلیمی و جغرافیای منطقه گردشگری ماجراجویانه

طبیعت پاکممنوعیت روشن کردن آتش، استفاده از  مواد آلوده کننده و مخّرب محیط زیست

ارتقای چشم انداز طبیعیتوجه به زیبا سازی محیطی مناطق گردشگری ماجراجویانه

کاربرد انرژی پاککاربرد منابع انرژی طبیعی و تجدید پذیر در سایت های گردشگری ماجراجویانه

مالحظات توجه به تغییرات فصلیبررسی وضعیت و تغییرات آب و هوایی منطقه در فصول مختلف سال
هواشناسی اطالعات هواشناسیدریافت مستمر گزارش هواشناسی درباره متغیرهای هواشناسی در طول شبانه روز
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      طبق جدول3، با استفاده از روش تئوری سازی داده- بنیاد، تعداد 12 مؤلفه به عنوان عوامل محیطی موثر 
بر توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان مشخص شد. این مؤلفه ها شامل توسعه زیرساخت عمومی، 
توسعه زیرساخت  اختصاصی، ایمنی و امنیت، توسعه خدمات مسافرتی، رفاهی، بهداشت و درمان، راهنمایی، 

امدادرسانی و اسکان، توسعه فناوری، مالحظات زیست محیطی و مالحظات هواشناسی است. 

جدول4: مؤلفه های محتوایی در توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان

مفهوم)کدهای مفهومی(داده)کدهای ثانویه(
مؤلفه ها

)مقوالت(

ابعاد
)طبقات
 اصلی(

آموزش مستمر  پرسنلاجرای برنامه های آموزشی ویژه کارکنان و مجریان گردشگری ماجراجویانه

آموزش

ی(
وای

حت
)م

ی
ار

رفت
ی  

ها
زم 

انی
مک

آموزش افراد محلیآموزش افراد محلی در زمینه ارائه خدمات در حوزه گردشگری ماجراجویانه

آموزش مشتریانایجاد مراکز آموزشی مناسب شرکت کنندگان مبتدی در فعالیت  ورزشی ماجراجویانه

انجام طرح پژوهشیحمایت از طرح های پژوهشی در حوزه گردشگری ماجراجویانه

تحقیق و پژوهش مراکز R&Dایجاد مراکز تحقیقاتی در زمینه ارتقای مستمر حوزه گردشگری ماجراجویانه

انتشارات تخصصیچاپ کتب و نشریات تخصصی محلی در رابطه با معرفی گردشگری ماجراجویانه

تربیت مربیبرگزاری دوره های تخصصی ویژه مربیگری ورزش های ماجراجویانه
تربیت نیروی 

انسانی
تربیت مدیراناجرای دوره های تخصصی ویژه مدیران باشگاه ها و آژانس های گردشگری ماجراجویانه

تربیت پرسنلبرگزاری دوره تخصصی تربیت پرسنل حوزه گردشگری ماجراجویانه

سازگاری فرهنگیتعدیل و سازگاری با تعصبات مذهبی و فرهنگی

توسعه فرهنگی
گاهی بخشی نسبت به ماهیت فرهنگی ورزش های ماجراجویانه در مناطق فعالیت بسترسازی فرهنگیآ

ارتقای ظرفیت فرهنگی پذیرش گردشگر ورزش های ماجراجویانه
ارتقاء فرهنگ 
گردشگرپذیری

سایت های اینترنتیراه اندازی سایت  اطالع رسانی و اینترنتی جهت معرفی رشته های ورزشی ماجراجویانه

اطالع رسانی
رسانهبهره گیری از توانمندی رسانه ای در معرفی و گسترش گردشگری ماجراجویانه

مرکز اطالع رسانیاستقرار مرکز اطالع رسانی مناسب در مناطق گردشگری ماجراجویانه

گاهی از آداب محلیشناساندن مناسب آداب و رسوم مناطق گردشگری ماجراجویانه آ

توجه به افراد خاصمناسب سازی امکانات و فضا جهت استفاده افراد با نیازهای خاص
مالحظات فردی 

مشتریان ارائه اطالعات در خصوص تناسب فعالیت های ماجراجویانه برای افراد خاص از لحاظ 
جنسیت، سن، توانایی جسمانی و روانی

توجه به تفاوت های فردی

ب��ا توج��ه به جدول4 و با تکیه بر روش گراندد تئوری، تع��داد 6 مؤلفه به عنوان عوامل یا مکانیزم رفتاری مؤثر 
در توسع��ه گردشگ��ری ماجراجویانه استان خوزستان شناسایی شد. این عوام��ل شامل توسعه آموزش، تحقیق و 
پژوه��ش، تربیت نی��روی انسانی، توسعه فرهنگی و اطالع رسانی و توّجه به مالحظ��ات فردی مشتریان در حوزه 

گردشگری ماجراجویانه است.
     از آنجا که در مدیریت، هر پدیده را می توان برحسب سه دسته عوامل ساختاری و یا مدیریتی1، زمینه ای یا 

1. Co-structure
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 شامره: 54  زمستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

 )3c(محیطی1 و محتوایی2 تجزیه و تحلیل کرد، در این مطالعه نیز به عنوان چارچوبی پایه، از الگوی سه شاخگی
جهت تحلیل و گروه بندی مؤلفه ها و ابعاد توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان استفاده شد. براساس 
این الگو ارتباط بین عوامل محتوایی، ساختاری و یا سازمانی و زمینه ای یا محیطی بگونه ای است که هیچ پدیده 
یا رویداد سازمانی نمی تواند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد)میرزایی اهرنجانی و امیری،1377(. 

 

12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان 3c: چارچوب مدل سه شاخگی) 1شکل 

      
نظریه        دادهدر  مقوله  -سازی  بین  راب ه  تعیین  محوری،  كدگذاری  مرحره  از  هدف  مرحره بنیاد،  در  شده  ایجاد  طبقاا  و  ها 

د. شوپردازی به سادگی انجام  كند تا فرایند نظریهو كمک می   می گیرد كدگذاری باز است. این عم  بر اساس مدل پارادای  صورا  
با شناسایی پد همچنین شرایط   .شوندعری تشری  و تعامالا)راهبردها( مشخص می یده محوری، شرایط  در كدگذاری محوری، 

بیانگر مدل پارادای  و كدگذاری    2(. شک   1999  شود)كندال،میانجی و بستر شناسایی و نتایج تعامالا برای این پدیده معین می 
 : محوری این پژوهش است

 
 
 
 
 
 
 

 مکانیزم های مدیریتی 
 برنامه ریزی استراتژیک  -
 توسعه سازمانی  -
 بازاریابی استراتژیک  -
 بین سازمانیمشارکت   -
 نظارت و کنترل  -
 کارآفرینی  -
 مدیریت سرمایه گذاری  -

 مدیریت ریسک - 

 
 مکانیزم های محیطی 

 های عمومیتوسعه زیرساخت -
 ایمنی و امنیت -
 مسافرتیخدمات  -
 خدمات رفاهی  -
 خدمات بهداشت و درمان  -

 خدمات راهنمایی - 
 امداد رسانی - 

 خدمات اسکان -
 فناوری -
 الحظات زیست محیطیم -
 مالحظات هواشناسی -
 های اختصاصیتوسعه زیرساخت -

 

 عوامل مورد بررسی 

 مکانیزم های محتوایی 
 آموزش  -
 تحقیق و پژوهش -
 تربیت نیروی انسانی -
 توسعه فرهنگی -
 اطالع رسانی -
 مالحظات فردی مشتریان -

شکل1: چارچوب مدل سه شاخگی)3c( توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان 

    
       در نظریه سازی داده- بنیاد، هدف از مرحله کدگذاری محوری، تعیین رابطه بین مقوله ها و طبقات ایجاد 
ش��ده در مرحل��ه کدگذاری باز است. این عمل بر اساس مدل پارادایم صورت می گیرد و کمک می کند تا فرایند 
نظریه پ��ردازی ب��ه سادگی انجام شود. در کدگذاری محوری، با شناسایی پدی��ده محوری، شرایط علی تشریح و 

1. Context
2. Content
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تعامالت)راهبرده��ا( مشخ��ص می شوند. همچنین شرایط میانجی و بستر شناسای��ی و نتایج تعامالت برای این 
 پدیده معین می شود)کندال، 1999(. شکل 2 بیانگر مدل پارادایم و کدگذاری محوری این پژوهش است:

13 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی)الگوی نظری پژوهش( ری و مدل پارادایم: کدگذاری محو 2شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

مقوله محااوری   به عنوانتوسعه گردشگری ماجراجویانه در استان خوزستان    شود كهدیده می  ،اد پارادای  كدگذاری ابع  در بررسی      
ها را لفااهدیگاار مؤقشی محااوری، ن باو  رد وجود دا های مختر  ردپای آن به نحوی در بخشاز آن منظر كه   است؛  در نظر گرفته شده
ایاان   كااه درر مقوله محااوری اثرگذارنااد  ای از شرایط است كه بری مجموعهشرایط عاساس مدل پارادی ،  بر كند.  میحول خود جمع  

و توسااعه ی بر عدم تحقق پدیده محااوری عوام  عر    به عنوان  ،رفتاری مناسبی مدیریتی، بستر محی ی و  هافقدان مکانیزم  ،پژوهش
ای تحقااق هایی را باار ح كه راه  هستندمندی  اقداماا هدف  نیز   هاكنش  مؤثرند.ماجراجویانه در استان خوزستان    یگری ورزشگردش

تدوین   :هایی چونمؤلفه  شام ای مدیریتی  ه، مکانیزمهایافته  براساسشوند.  جر به پیامدها میو من  می سازندپدیده مورد نظر فراه   
نی و نتاارل، ماادیریت كااارآفریسااازمانی، برنامااه جااامع بازاریااابی، مشاااركت بااین سااازمانی، نظااارا و ك، توسااعه  راهبااردی برنامه  

كااه منااتج بااه پیاماادها در جهاات توسااعه گردشااگری به شمار می آیند    ی موثر ی  هاكنش  به عنوان  ،گذاری و مدیریت ریسکسرمایه
ای از مجموعااه  اساات كااه  گر یااا میااانجیرایط مداخرااهتحت تااأثیر شاا نیز خود  اقداماا    . اینهای ماجراجویانه خواهند شدورزش

آموزش و پااژوهش، تربیاات نیااروی انسااانی، بسترسااازی توسعه  :هایی چونلفهمؤ پژوهشند كه در این گر متغیرهای واسط و تسهی 

 شرایط علی:
 شگری ماجراجویانهگردهای مدیریتی مناسب توسعه فقدان  مکانیزم -
 مناسب های محیطی  و رفتاری عدم توسعه مکانیزم -

 شرایط زمینه ای)بستر(:
 های عمومیتوسعه زیرساخت -
 های اختصاصیتوسعه زیرساخت -
 ایمنی و امنیت -
 خدمات مسافرتی -
 خدمات رفاهی  -
 داشت و درمانخدمات به  -

 خدمات راهنمایی - 
 امداد رسانی - 

 خدمات اسکان -
 فناوری -
 مالحظات زیست محیطی -
 مالحظات هواشناسی -

 

 شرایط میانجی:

 آموزش  -
 تحقیق و پژوهش -
 تربیت نیروی انسانی -
 توسعه فرهنگی -
 اطالع رسانی -
 مشتریانمالحظات فردی  -

 

 پدیده محوری:

توسعه گردشگری ماجراجویانه در  
 استان خوزستان 

 

 تعامالت)کنش ها(: 

 استراتژیکریزی برنامه  -
 توسعه سازمانی  -
 بازاریابی استراتژیک  -
 مشارکت بین سازمانی  -
 نظارت و کنترل  -
 کارآفرینی  -
 گذاریمدیریت  سرمایه  -

 مدیریت ریسک - 
 

 پیامدها:   

 ، زمینی و هوایی مستعد در استان خوزستانآبیهای ورزشی ماجراجویانه مختلف  بسط و گسترش رشته -
 شگری ماجراجویانه استان خوزستانگردتوسعه پایدار -

شکل2: کدگذاری محوری و مدل پارادایمی)الگوی نظری پژوهش(

بحث و نتیجه گیری
      در بررس��ی ابع��اد پارادایم کدگذاری، دیده می شود که توسعه گردشگری ماجراجویانه در استان خوزستان 
ب��ه عن��وان مقول��ه محوری در نظر گرفت��ه شده است؛ از آن منظر ک��ه ردپای آن به نح��وی در بخش های مختلف 
وج��ود دارد و ب��ا نقشی محوری، دیگر مؤلفه ه��ا را حول خود جمع می کند. براساس م��دل پارادیم، شرایط علی 
مجموع��ه ای از شرایط است که بر مقول��ه محوری اثرگذارند که در این پژوهش، فق��دان مکانیزم های مدیریتی، 
ی بر عدم تحقق پدیده محوری و توسعه گردشگری ورزشی 

ّ
بست��ر محیطی و رفتاری مناسب، به عنوان عوامل عل

ماجراجویانه در استان خوزستان مؤثرند. کنش ها نیز اقدامات هدف مندی هستند که راه حل هایی را برای تحقق 
پدی��ده م��ورد نظر فراهم می سازند و منجر ب��ه پیامدها می شوند. براساس یافته ه��ا، مکانیزم های مدیریتی شامل 
مؤلفه های��ی چ��ون: تدوین برنامه راهب��ردی، توسعه سازمانی، برنام��ه جامع بازاریابی، مشارک��ت بین سازمانی، 
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نظ��ارت و کنترل، مدیری��ت کارآفرینی و سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، به عن��وان کنش های موثری به شمار 
م��ی آیند که منتج به پیامدها در جهت توسعه گردشگری ورزش های ماجراجویانه خواهند شد. این اقدامات نیز 
خ��ود تح��ت تأثیر شرایط مداخله گر یا میانجی است که مجموعه ای از متغیرهای واسط و تسهیل گرند که در این 
گاهی بخشی  پژوه��ش مؤلفه هایی چون: توسعه آموزش و پژوهش، تربیت نیروی انسانی، بسترسازی فرهنگی، آ
عموم��ی و مالحظ��ه فردی مشتریان به عن��وان عوامل میانجی تعری��ف شده اند. بستر و شرای��ط زمینه ای حاکم، 
عوام��ل خ��اص مؤثر بر راهبرد یا کنش ه��ا هستند که در این پژوهش عواملی مانن��د توسعه زیرساخت  عمومی و 
اختصاص��ی، توسعه ایمنی و خدمات مسافرتی، رفاهی و بهداش��ت، خدمات راهنمایی، امدادرسانی و اسکان، 
توسع��ه فناوری و مالحظات زیست محیطی و هواشناسی ب��ه عنوان مکانیزم های محیطی، اثربخشی راهبردهای 
مدیریتی را متأثر می سازند. براساس مدل پارادایم، پیامدها، نتایجی اند که در نهایت به دنبال راهبردها و کنش ها 
حاص��ل می شوند که بسط و گسترش رشته های ورزشی ماجراجویانه مستعد در استان خوزستان و توسعه پایدار 

گردشگری ماجراجویانه، از جمله نتایجی است که تحقق آن مورد انتظار است. 
      براس��اس گران��دد تئوری، عوامل مدیریتی موثر بر توسع��ه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان شامل 
برنامه ری��زی  راهب��ردی، توسع��ه  سازمان��ی، بازاریابی راهب��ردی، مشارک��ت بین سازمانی، نظ��ارت، کارآفرینی، 
مدیری��ت سرمایه گ��ذاری و مدیریت ریسک اس��ت. تدوین برنامه  راهب��ردی، لزوم برنامه  درازم��دت توسعه هر 
ی��ک از رشته ه��ای ورزشی ماجراجویی و نیز بهبود تفکر راهبردی در مدی��ران را می طلبد؛ چنان که خاکساری و 
کید داشته و غفوری  دهقان��ی)1393( و ژان هامرتون)2017( نیز بر برنامه ری��زی جامع و راهبرد های مدیریتی تأ
��ر در توسعه گردشگری ورزش��ی دانسته اند. توسعه 

ّ
و همک��اران)1392( عامل مدیری��ت را مهمترین عامل مؤث

سازمان��ی ب��ر تأسی��س باشگاه ها، هیئ��ت ، انجمن ها و برگ��زاری مسابق��ات و رویدادهای داخل��ی و بین المللی 
ورزش های ماجراجویانه اشاره دارد؛ به طوری که قدیری و وثوقی)1384( نیز به راه اندازی فدراسیون و برگزاری 
مسابق��ات بین المللی ماجراجویانه و یاسمی)1393( به کمبود مسابقات ورزشی ماجراجویانه اشاره داشته اند. 
بازاریاب��ی راهب��ردی نیز در بردارن��ده سلسله اقداماتی چون: اتخ��اذ برنامه  تبلیغی و عملی��ات بازاریابی مناسب، 
شناخت نی��از انگیزشی مشتریان، امکانات و تورهای ارزان  قیمت و توسع��ه برند گردشگری ماجراجویانه استان 
است. صفاری و شریفی فر)1394( و غفوری)1397( نیز بر عناصر آمیخته بازاریابی، تبلیغات و ارائه خدمات با 
کیفیت و آزادی)1396( بر اهمیت نقش بازاریابی حسی تاکید کرده است. مطالعات آلوز و همکاران)2017(، 
نیراج��ان)2016( و گی��دی)2017( نی��ز راهبرد ه��ای مناس��ب بازاریابی را از ش��روط توسعه پای��دار گردشگری 
ماجراجویان��ه دانسته ان��د و گ��زارش ATDI در سال 2018 هم تصوی��ر و بازاریابی مقصد را ب��ه عنوان شاخص  
توسعه گردشگری ماجراجویانه بی��ان می کند. در مطالعه حاضر، مشارکت بین سازمانی مبّین تقویت هماهنگی 
بی��ن سازمان ها و مشارکت هم��ه ذینفعان، تعامل با نهادهای امنیتی و بهره جستن از افراد محلی در ارائه خدمات 
گردشگ��ری ماجراجویانه است. معین فرد و همکاران)1393( و یاسم��ی)1393( نیز مشارکت عمومی و تعامل 
سازن��ده بین بخش های ذینف��ع را الزم دانسته و در مطالعه منطقه گرندکچ کانادا مشارکت اجتماعی به عنوان یک 
راهبرد توسعه گردشگری ماجراجویانه آمده و غفوری)1397( یکدلی جمعی را در جذب گردشگر ماجراجویانه 
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موث��ر قلمداد ک��رده است. در مطالعه حاض��ر، نظارت و کنترل نی��ز مستلزم ارزیابی مستمر و نظ��ارت بر بازار و 
قیمت کاال و خدمات است. کارآفرینی حمایت از تولید و نوآوری را می طلبد و مدیریت سرمایه گذاری مستلزم 
حمای��ت و تسهی��ل  سرمایه گذاری در ح��وزه گردشگری ماجراجویانه اس��ت. از این منظر، مطالع��ه مای تیِنن و 
کید ب��ر کارآفرینی به لزوم قیمت  گذاری مناسب در ای��ن صنعت اشاره دارد. تحقیق  پاج��اری)2014(، ضمن تأ
کید دارند. قدیری و  منطقه گرندکچ کانادا، بر راهبرد توسعه تولید و گزارش ATDI در سال 2011 بر کارآفرینی تأ
وثوق��ی)1384(، غفوری)1397( و یاسمی)1393( نیز به جذب سرمایه گذار و کلت و راسل)2009( به نقش 
حام��ی مال��ی در صنعت ورزش  ماجراجویانه اش��اره کرده اند. در تحقیق حاضر، مدیری��ت ریسک بر پیشگیری 
از ح��وادث، امنی��ت و مدیری��ت بحران متمرکز است. در ای��ن راستا بنت لی و همک��اران)2007( نیز بر توجه به 
عوام��ل مدیریت محیط، تجهی��زات و حوادث پیش بینی نش��ده و نیراجان)2016( بر ایمن��ی و مدیریت ریسک 
کی��د کرده و تدوی��ن استانداردهای ایزو21101؛ استان��دارد17273 و استاندارد19030هم��ه مبّین لزوم توّجه  تأ
ب��ه مدیریت ایمنی گردشگ��ری ماجراجویانه در کشور ماس��ت. از این رو، سهم مؤلفه ه��ای مدیریتی در توسعه 
گردشگری ماجراجویانه آن چنان که در تحقیقات گذشته آمده و همان گونه که در الگوی پارادایم مطالعه حاضر 
در قال��ب مؤلفه هایی چ��ون: برنامه ریزی راهب��ردی، توسعه سازمانی، بازاریابی، مشارکت، نظ��ارت، کارآفرینی، 
سرمایه گ��ذاری و مدیری��ت ریسک تعریف شده اند، بیانگر اهمیت مکانیزم ه��ای مدیریتی و جایگاه ارتباطی آن 
ب��ا سای��ر مؤلفه  ها در سوق دادن و هدایت تمام��ی فعالیت ها به سمت پیامدهای مطل��وب در توسعه گردشگری 

ماجراجویانه است. 
     در مطالع��ه حاض��ر، عوام��ل محیط��ی موثر بر توسع��ه گردشگ��ری ماجراجویانه است��ان خوزستان شامل 
توسع��ه زیرساخ��ت  عموم��ی و اختصاصی، ایمنی و امنی��ت، خدمات مسافرت��ی، رفاهی، بهداش��ت و درمان، 
خدم��ات راهنمای��ی، امدادرسان��ی، اسکان، توسعه فن��اوری، مالحظ��ات زیست محیط��ی و هواشناسی است. 
توسع��ه زیرساخت  عمومی دربردارنده گسترش حمل و نق��ل، راه و خدمات زیربنایی است و توسعه زیرساخت 
کی��د دارد. همراستا با این  اختصاص��ی ب��ر مکان گزینی مناسب و تجهیز سایت ه��ای گردشگری ماجراجویانه تأ
نتای��ج، گنجی ایمچه)1396( کمبود امکان��ات و زیرساخت  را مانع ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه دانسته 
کید ک��رده و گزارش ATDI در س��ال 2011 ، جاده، فرودگاه،  و نیراج��ان)2016( نی��ز ب��ر توسعه زیرساخت ها تأ
سکونت گاه و مسیر پیاده روی را از زیرساخت های  سخت الزمه گردشگری ماجراجویانه می داند. قدیری معصوم 
و وثوقی)1384( به مکان گزینی مناسب سایت ها و ایجاد زیرساخت با رویکرد توسعه پایدار و کاظمی)1394( 
و صالح آب��ادی)1392( ب��ه رابطه معنادار بین امکانات و خدمات گردشگری و توسعه ورزش ماجراجویانه اشاره 
می کنن��د. در ای��ن پژوه��ش، مالحظات ایمنی و ب��ه طورکلی ضرورت امکان��ات و تجهیزات استان��دارد، ایمنی 
مسیره��ا و کاربرد شبیه سازها در آم��وزش مشتریان مبتدی را گوشزد می شود. گزارش ATDI در سال های 2011 
و 2018  نی��ز ایمن��ی و شفافیت ب��اال و هشدارهای سفری پایین سالمت را به عن��وان شاخص توسعه گردشگری 
ماجراجویان��ه مطرح می کنند و نیمو و همکاران)2007( شرایط ام��ن تمرین را عامل افزایش محبوبیت ورزش  
ماجراجویان��ه می دانند. توسع��ه خدمات مسافرتی نیز مستل��زم افزایش آژانس ها و تسهی��الت در صدور روادید 
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اس��ت و توسعه خدمات رفاهی، وجود رستوران ، امکانات بهداشتی، فروشگاه  خرید عمومی و خرید تجهیزات 
تخصص��ی ورزش  ماجراجویانه را در منطقه می طلبد. همچنین معاین��ات و واکسیناسیون، تأمین دارو و استقرار 
مراک��ز درمانی، خدم��ات بیمه همه در حیطه توسعه بهداش��ت و درمان قرار دارند. گ��زارش ATDI سال 2018 
نی��ز بر شاخ��ص سالمتی و بهداش��ت و مطالعه یاسمی)1393( ب��ر خدمات بیمه  در توسع��ه پایدار گردشگری 
ماجراجویانه اشاره دارد. خدمات راهنمایی نیز مستلزم تهیه گشت نامه، بروشور اطالع رسانی، افراد مطلع محلی 
و راهنمایان حرفه ای است. در این راستا راکنز و همکاران)2015(، دانش راهنمایان و مهارت های سازمانی آنان 
را مه��م دانسته اند  و به عقیده رهنمایی و همکاران)1392( حضور راهنما الزمه توسعه گردشگری ماجراجویانه 
اس��ت. توسع��ه خدمات امدادرسانی ه��م نیازمند استقرار مراکز ام��داد و نجات، اورژان��س و هالل احمر و ارائه 
کمک های اضطراری در مناطق گردشگری ماجراجویانه و توسعه خدمات اسکان نیز مستلزم ایجاد هردو کمپ 
و مراک��ز اسک��ان صحرایی و هتل ها و مراکز اقامتی مجهز در منطقه اس��ت؛ چنان که در شاخص های توسعه در 
کید شده است. بنا به یافته های تحقیق حاضر، توسعه فناوری  گ��زارش ATDI در س��ال 2011 نیز بر این بخش تأ
ب��ا کارب��رد فناوری های نو در تجهیزات و همچنین ایجاد نوآوری در انواع رشته های ورزشی ماجراجویانه محقق 
خواه��د ش��د. همخوان با این نتای��ج، معین فرد و همک��اران)1393( به اهمیت فناوری  مه��م اینترنت در توسعه 
گردشگری ورزشی اشاره می کنند. همچنین اتخاذ محدودیت تعداد بازدید کننده در مناطق حفاظت شده، حفظ 
تن��وع اقلیم��ی و جغرافیای منطقه، ممنوعیت روشن کردن آتش و استف��اده از مواد مخّرب محیط زیست، توجه به 
چشم ان��داز محیطی و کاربرد منابع ان��رژی تجدید پذیر، همگی فعالیت هایی هستن��د که در راستای مالحظات 
زیست محیطی باید مورد توّجه قرار گیرند. همراستا با این یافته ها، یاسمی)1393(، کارنیرو و همکاران)2016( 
کید دارند. از ای��ن رو، آنچه از تحقیق  و ژان هامرت��ون)2017( نی��ز ب��ر حفظ محیط زیست و مدیریت پای��دار تأ
حاضر و پژوهش های گذشته برمی آید، تحقق پیامدهای مطلوب در توسعه گردشگری ورزش های ماجراجویانه 
در است��ان خوزست��ان نیازمند توجه به ارتباط این مقوله محوری با عوامل زمین��ه ای و بستری مؤثر است. بنابراین 
توج��ه ب��ه توسعه زیرساخ��ت  عمومی و اختصاص��ی، ایمنی و امنیت، خدم��ات مسافرتی، رفاه��ی و بهداشت، 
خدمات راهنمایی، امداد، اسکان، فناوری و مالحظات زیست محیطی و هواشناسی از الزامات این مهم است. 
     عوام��ل دیگ��ر مؤثر بر توسعه گردشگ��ری ماجراجویانه استان خوزستان شام��ل توسعه آموزش، پژوهش، 
تربی��ت نیروی انسانی، توسع��ه فرهنگی، اطالع رسانی و توّجه به تفاوت ف��ردی مشتریان هستند. توسعه آموزش 
ب��ا آموزش مجریان و نیز افراد محل��ی و همچنین ایجاد مراکز آموزش مناسب شرکت کنندگان مبتدی در فعالیت 
ماجراجویان��ه امکان پذیر اس��ت و توسعه پژوهش در گرو حمایت از طرح ه��ای پژوهشی، ایجاد مراکزR&D و 
چاپ کتب و نشریات تخصصی در حوزه گردشگری ماجراجویانه است و تربیت نیروی انسانی مستلزم برگزاری 
دوره های مربیگری، دوره ه��ای تخصصی ویژه پرسنل و مدیران باشگاه ها و آژانس های گردشگری ماجراجویانه 
اس��ت. در این راستا تحقیقات کارلی��س)2006(، سوارت و باب)2007( و مایز)2011( نیز بر اهمیت آموزش 
کید دارند. براساس یافته های تحقیق، سازگاری با تعصبات  و تربیت متخصصان در توسعه گردشگری ورزشی تأ
گاهی  از ماهیت فرهنگ��ی ورزش  ماجراجویانه و ارتقای فرهن��گ گردشگرپذیری همگی  مذهب��ی و فرهنگ��ی، آ
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شاخص ه��ای توسعه فرهنگی و ملزومات اص��الح رفتاری در حوزه گردشگری ماجراجویانه خواهند بود. باکلی 
و همکاران)2014( در طراحی مدل توسعه گردشگری ماجراجویانه به در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی اشاره 
کید دارد. توسع��ه اطالع رسانی نیز مستلزم  کرده ان��د و گ��زارش ATDI در سال 2011 ب��ر توسعه بستر فرهنگی تأ
گاه��ی از آداب و رسوم محلی  راه ان��دازی سای��ت   اینترنت��ی، بهره گیری از رسانه، مرک��ز اطالع رسانی مناسب و آ
اس��ت. در این راستا معین فرد و همکاران)1393( به بهره گیری از اینترنت و ارائه اطالعات اشاره کرده اند. توجه 
ب��ه نیاز و گرایش  رفتاری مشت��ری نیز از ملزومات توسعه گردشگری ماجراجویانه اس��ت که در این راستا باید به 
تناسب امکانات با عالئق خاص و ارائه اطالعات در زمینه تناسب فعالیت  ماجراجویی با افراد متفاوت از لحاظ 
جن��س، سن و توانای��ی جسمی و روانی توجه کرد؛ چنان که گی��دی و وب)2016( و باکلی و همکاران)2014( 
کیدکرده و سات��و و همکاران)2016(  نی��ز بر اهمی��ت شناخت تفاوت های انگیزشی و مؤلف��ه  رضایت مشتری تأ
توج��ه به نیازهای فردی را کلید بازاریابی موفق گردشگ��ری ماجراجویانه دانسته اند. بنابراین تحلیل این یافته ها و 
نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که عدم توجه به نقش مداخله گر مؤلفه های رفتاری و توسعه این عوامل، بر 
تحقق پیامدهای مطل��وب در توسعه گردشگری ورزش های ماجراجویانه استان خوزستان اثری بازدارنده  دارد و 
گاهی بخشی و توجه به روحیات مشتری،  از سوی��ی اهتمام بر توسعه آموزش، پژوهش، منابع انسانی، فرهنگ، آ
شرای��ط رفتاری مطلوبی را فراهم می سازد که شتاب دهنده فرایند توسعه گردشگری ورزش های ماجراجویانه در 

استان خوزستان خواهند بود.  
    در نتیجه گی��ری نهای��ی باید گفت که کارب��رد روش گراندد تئوری در ترسیم الگوی کیفی توسعه گردشگری 
ورزش ه��ای ماجراجویانه است��ان خوزستان و بهره گیری توأم��ان از مدل سه شاخگی به منظ��ور تضمین بررسی 
جام��ع و شمولیت همه عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگ��ری ماجراجویانه، توانست ضمن شناسایی و موشکافی 
همه مؤلفه ها، ابعاد سه گانه مدیریتی، محیطی و رفتاری مؤثر بر توسعه گردشگری ماجراجویانه استان خوزستان 
و همه عوامل مرتبط را به وضوح برای مدیران و مسئوالن برنامه ریز و اجرایی در حوزه گردشگری استان خوزستان 
مشخ��ص نمای��د تا بتوانند با بهره برداری از این نتایج در مسی��ر توسعه این شاخه از گردشگری ورزشی در استان 

خوزستان گام های موثرتری بردارند. 
  



209

 شامره: 54  زمستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

منابع
• آزادی، روی��ا. )1396(. »شناس�ایی مؤلفه ه�ای تبلیغات�ی مؤثر بر ج�ذب مخاطبان ورزش ه�ای ماجراجویانه 	

یابی حس�ی«. پایان  نامه کارشناسی ارش��د تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرای��ش مدیریت بازاریابی  ب�ر مبن�ای بازار
ورزشی، دانشگاه کردستان.

• آقاجان��ی، حسنعل��ی؛ روانستان، کاظم و یحیی تب��ار، فاطمه. )1395(. »س�نجش و اولویت بن�دی ظرفیت انواع 	
حوزه های گردشگری)شاهدتجربی: اس�تان های مازندران، گیالن و گلستان(«. مطالعات هتلداری و میزبانی. 

صص 135- 154.
• خاکساری، علی و دهقانی، معصومه. )1393(. »ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده 	

ازتکنیك SWOT«. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. سال 9، ش 27، صص 22-1.
• رهنمای��ی، محمدتق��ی؛ رمضانی گورابی، بهمن و رض��وی  ضیابری، سحرالس��ادات. )1392(. »معرفی و شناخت 	

قابلیت ه�ای محیطی گردشگری غار آویشو ماس�ال گیالن«. فصلنامه اطالع��ات جغرافیایی)سپهر(. دوره 22، 
ش 85، صص 109-97.

• سازم��ان  ملی استان��دارد ای��ران. )1393(. »گردشگ�ری ماجراجویان�ه؛ ارائه اطالع�ات ب�ه شرکت کنندگان«. 	
کمیسیون فنی تدوین استاندارد، استاندارد ملی ایران 19030، چاپ اول.

• صادقی پور، سیما و جانی، حلیمه. )1394(. »بررسی راهکارهای توسعه گردشگری ماجراجویانه در شهرستان 	
کید بر غار«. دانشگاه آزاد اسالمی رشت. سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها.  رودبار با تأ

• یس�ت در اس�تان تهران: 	 صالح آب��ادی، مونس. )1392(. »بررس�ی نقش ورزش های ماجراجویانه درجذب تور
)مطالع�ه م�وردی: ورزش پاراگالی�در(. پایان نام��ه کارشناسی ارشد، دانشگ��اه آزاد سالمی واح��د تهران مرکزی، 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، گرایش برنامه ریزی توریسم.
• یابی گردشگری 	 صف��اری، الهام و شریفی فر، فری��ده. )1394(. »اولویت  بن�دی شاخص های تاثیرگذار ب�ر بازار

ماجراجویان�ه در رفتین�گ، مدل آمیخته7پی«. نهمین همایش بی��ن المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. 19 و 20 
اسفند 94، تهران.

• غفوری، فرزاد؛ هنرور، افشار و نعمت پور، رفیعه. )1392(. »عوامل مؤثر در توس�عه گردشگری ورزش های آبی 	
در شهرهای ساحلی مازندران«. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. ش 2)پیاپی3(، صص30-19.

• 	www. .»غف��وری، محمد مهدی. )1397(. »گردشگ�ری ماجراجویانه، ظرفیت ها و حساس�یت های عملیاتی
safar.me/tourism-adventure

• قدیری معصوم، مجتبی و وثوق��ی، لیال. )1384(. »گردشگری ماجراجویانه«. فصلنامه مطالعات جهانگردی. ش 	
8، صص 41- 58.

• کید بر ورزش های ماجراجویانه 	 کاظمی، سیده الهام. )1394(. »بررسی نقش گردشگری در جذب گردشگر با تأ
بانجی جامپینگ)مطالعه موردی: اس�تان تهران-توچ�ال(«. نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و 

 www.civilica.com/Paper-ITUR01 .باستان شناسی. تهران، مرکز همایش های توسعه ایران
• گنجی ایمچ��ه، محس��ن. )1396(. »امکان س�نجی ایجاد قط�ب گردشگ�ری ماجراجویانه در اس�تان اردبیل«. 	

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشکده 
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.

• مجی��دی، چاالک و مح��رم زاده، مهرداد. )1395(. »راهبرد توس�عه ورزش های ماجراجویانه در شهر س�نندج با 	
اس�تفاده از تحلیل SWOT«. دو فصلنامه پژوه��ش در مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی. سال6، ش12)28 پیاپی(، 



210

 مدل کیفی توسعه گردشگری ورزش های ماجراجویانه در استان خوزستان 

صص 44-27.
• مجیدی، چ��االک. )1396(. »مدل مشارک�ت در فعالیت های ورزش�ی ماجراجویانه«. رسال��ه دکترا، دانشکده 	

تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی. 
• معین ف��رد، محمدرض��ا؛ شوشی نسب، پروین و کاظم ن��ژاد، انوشیروان. )1393(. »راهبردهای توس�عه گردشگری 	

یحی در ایران«. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. ش2)پیاپی5(، صص 1-17. ورزشی تفر
• نژاد ایرانی، فرهاد؛ علوی متین، یعقوب و اشرف پور، عظیمه. )1390(. »بررس�ی موانع توس�عه صنعت گردشگری 	

در اس�تان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای مناس�ب«. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی. سال 7، ش 
.28
• یاسمی، شاهین. )1393(. »پرواز هیجان در گردشگری ماجراجویانه«. مجله شهروند. سال 2، ش 373. 	

	• Alves, B., Ballester, R., Rigall-I-Torrent, R., Ferreira, Ó., Benavente, J. (2017). “How 
feasible is coastal management? A social benefit analysis of a coastal destination in 
SW Spain”. Tourism Management. Vol. 60, June 2017, 188-200.

	• ATDI. (2011). Adventure Tourism Development Index (ATDI) 2011 report. The George 
Washington University. Washington Dc. https://cdn.adventure travel.biz/wp-content/
uploads/2012/11/atdi_2011_report.pdf.

	• ATDI. (2018). Adventure Tourism Development Index (ATDI) 2018 report. The George 
Washington University. Washington Dc. 

	• Bentley, Tim A; Page, Stephen J. (2007). “A decade of injury monitoring in the New 
Zealand adventure tourism sector: A summary risk analysis”. Tourism Management, 
Vol  29, Issue 5, October 2008, pp 857-869.

	• Buckley, R. (2007). “Adventure tourism products: Price, duration, size, skill, 
remoteness”. Tourism Management 28, pp.1428–1433.

	• Buckley Ralf., Mc Donald Kristen., Lian Duan., Lin Sun., Lan Xue Chen. (2014). “Chinese 
model for mass adventure tourism”. Tourism Management, 44 (2014) 5-13.

	• Giddy, J. K., & Webb, N. L., (2016). “The influence of the environment on adventure 
tourism: from motivations to experiences”. Current Issues in Tourism, 21 Oct 2016.

	• Giddy, J. K. (2017). “A profile of commercial adventure tourism participants in South 
Africa”. Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 17 Aug 
2017. 

	• Henderson, J. (2011). “Tourism development and politics in the Philippines, Tourismos: 
An International Multi-disciplinary”. Journal of Tourism,6(2):159-173.

	• Kellett, P. & Russell, R. (2009). “A comparison between mainstream and action sports 
industries in Australia: A case study of the skateboarding cluster”. Sport Management 
Review, 12, pp.66–78.

	• Kendall, J. (1999). “Axial Coding and Grounded Theory”. Western Journal of Nursing 
Research. Vol. 21, No 6, pp. 743-757. 



211

 شامره: 54  زمستان 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

	•Maria, João Carneiro, Zélia, Breda. Catarina, Cordeiro. (2016). “Sports tourism 
development and destination sustainability: the case of the coastal area of the Aveiro 
region, Portugal”. Journal of Sport & Tourism. Vol 20, 15 Aug 2016 - Issue 3-4;  305-334. 

	•Miettinen, K. and Pajari, M. (2014). “Adventure tourism in Vaasa region: Demand for 
a new business”. Vaasan ammattikorkeakoulu. University of applied sciences. Business 
Economics and tourism 2014.

	• Nimmo, L. Stewart, J. McNamara, J. & Leaversuch, P. (2007). “Research into Status 
of Challenge/Extreme Sport and Activities in Western Australia”. Royal Life Saving 
Society (WA Branch), Perth, Western Australia.

	• Nirajan, B. (2016). “Marketing of Adventure Tourism Destination in Nepal”. Tampere 
University of Applied Sciences, Bachelor’s Thesis, November 2016, Degree Program in 
Tourism.

	• Peter Tarlow, E. (2017). Sports as a Tourism Attraction. Sports Travel Security. Chapter 
3. 51–75.

	• Rokenes, A., Schumann, S., & Rose, J. (2015). “The Art of Guiding in Nature-Based 
Adventure Tourism – How Guides Can Create Client Value and Positive Experiences 
on Mountain Bike and Backcountry Ski Tours”. Scandinavian Journal of Hospitality and 
Tourism, 15:sup1, 62-82.

	• S. Sato., H. Kim., Ra. J. Buning., M. Harad. (2016). “Adventure tourism motivation and 
destination loyalty: A comparison of decision and non-decision makers”. Journal of 
Destination Marketing & Management(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm. 2016. 12. 
003.

	• Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research. Translated by Mohammadi, 
Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication (in Persian).

	• Vujadinovic, S., Sabic, D., Joksimovic, M., Golic, R., Gajic, M., Zivkovik, L., Milincic, 
M. (2013). “Possibility for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. 
Bulletin of Geography”. Socio–economic Series, (19). 99–111.

	•Wang, Po-Yu & Wang, Sheng-Hsiung. (2017). “Motivations of adventure recreation 
pioneers – a study of Taiwanese white-water kayaking pioneers”. Annals of Leisure, 
Research, DOI: 10. 1080/11745398. 2017. 1338142.

	• Zan, Hammerton. (2017). “Determining the variables that influence SCUBA diving 
impacts in eastern Australian marine parks”. Ocean & Coastal Management. Vol 142, 
209-217.


