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در استان کردستان با استفاده از  انهیماجراجو یگردشگر یبرنامه راهبرد نیتدوهدف این پژوهش، 
تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل -است. روش تحقیق از نوع توصیفی SOARمدل  

 و گردشگری حوزه های در دانشگاه فر از اساتیدن 11میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل 
 صنایع سازمان میراث فرهنگی و مدیران نفر از 7استان،  ورزشی های هیئت نفر از مدیران 1ورزش، 

 گردشگری بود.   زمینه تجربه در دارای نفر از ورزشکاران 1 استان کردستان و و گردشگری دستی
نقطه قوت که باالترین  1راجویانه استان کردستان، نتایج نشان داد که در گردشگری ورزشی ماج

فرصت که باالترین امتیاز آن  12یی؛ تنوع آب و هواهای طبیعی استان و امتیاز آن مربوط به پتانسیل
 فرصت مطلوب و آرمانی که باالترین امتیاز آن مربوط به 1ی؛ گریمرب یدوره ها یبرگزارمربوط به 

نتیجه که باالترین امتیاز آن مربوط به  7و  مناسب یمکان ها ساخت تفرجگاه و اقامتگاه ها در
 است، وجود دارد.  ستیز طیحفاظت از مح

اند به تو یم انهیماجراجو یورزش یگردشگر ژهیبه و یورزش یگردشگر جیتروبدین ترتیب، 
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و  قرار گیرد رانیو جذب گردشگر مورد توجه مد یتوسعه گردشگر مهم از عوامل یکیعنوان 
الزم،  یها رساختیز سازیبا فراهم  ی می توانندو محل یو دست اندرکاران کشور زانیربرنامه
 در استان کردستان را فراهم کنند. یورزش ماجرایویانه یمناسب جهت توسعه گردشگر یبستر

 
 SOAR.مدل  گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه و واژگان کلیدی:
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 مقدمه
شــامل کســب اطالعات،  وفرآیندی اســت که در جریان مســافرت اتفاق می افتد  گردشــگری

صد و اقامت در آن، خرید کردن، تعامل میزبان برنامه سفر به مق سفر، انجام  ریزی و تدارک در مبدا 
 جذب گردشــگران برای شــدید رقابت در آنها از اســت؛ چنان که بســیاری گرفته قرارو میهمان، 

شــود. در این فرآیند، به مبدا ســفر و مرور خاطرات ســفر با خود و دیگران می بازگشــت ورزشــی
یت عال ها و ف ندگان خدمات و محصـــوالت مجموعه ای از کنش  ئه ده ـــگران، ارا ها بین گردش

ست گذاران و میزبانان روی می دهد سیا شگری،  شارپلیگرد شگری1311، 1) شی (. گرد  از ورز
 از اریبسی توجه مورد که است چند سالی و شده تشکیل جهان پردرآمد و بزرگ صنعت دو ترکیب

(، 2211پژوهش های متعددی از جمله تحقیق کیم و همکاران ). (2211، 2هستند)جاتمیکو کشورها
( حاکی از آن است که گردشگری ورزشی 2212و همکاران ) 4(، هالمان2213و همکاران ) 3روشه

صادی، ایجاد درآمد و می سعه اقت سعه پایدار تواند باعث تو شود و باید در این زمینه به تو شتغال  ا
های گردشگری  گردشگری ماجراجویانه نیز به عنوان یکی از جنبه گردشگری ورزشی توجه کرد.

ـــت و طرفداران جدی دارد یت های خاص خود برخوردار اس ـــی از جذاب یت های . ورزش عال ف
شدهای م تواند از جنبه ماجراجویانه برای کودکان و جوانان می درگیر  . همچنین،ختلف آموزنده با

ـــنتی تربیت بدنی یا ورزش با توپ می تواند یک کار چالش برانگیز  کردن جوانان در تمرینات س
ها در فعالیت های اوقات فراغت خود تازگی، سرگرمی یا هیجان را نباشد به خصوص هنگامی که آ

محبوبیت مســابقات و  .(1311)احســانی و همکاران، نســبت به هر چیز دیگری ترجیح می دهند
ـــای رقابتی به عنوان  فعالیت های ماجراجویانه که ترکیبی از ورزش های ماجراجویی در یک فض
ــرکت کنندگان با انگیزه  ــت. ش ــارکت اوقات فراغت ماجراجویانه افزایش یافته اس ــی از مش بخش

شرکت می نمایند.  ین همچنافزایش توان جسمانی، حضور درطبیعت، تجربه هیجان و کسب لذت 
 (.2211و همکاران،  1عوامل اجتماعی نظیر مشارکت تیمی برای شرکت کنندگان مهم هستند)کاتر

مرور و بررســی تحقیقات پیرامون گردشــگری ورزش کشــور نشــان می دهد که در تحقیقات 
اســتفاده شــده اســت که بیشــتر آنها در حوزه های دیگری غیر از  SOAR محدودی از روش 

ــگری ماجراجویان ــتا نتایج مطالعه کریمی و همکاران)گردش ــی بوده اند. در این راس ( 1311ه ورزش
ها گردشــگری ماجراجویانه ورزشــی شــامل عوامل اجتماعی و ها و چالشنشــان داد که ضــرورت

ــاخت ــتغال مبتنی بر کارآفرینی، مدیریت هیجان، مدیریت ارتباطات و زیر س ا؛ موانع هفرهنگی، اش
ساختشامل اداری مدیریتی، امکانا صادی، امنیتی، رو ها و اطالع ت و تجهیزات، فردی، مالی و اقت

نامه، فرهنگی و اطالعاتی، آکادمیک و نیروی انسانی متخصص؛ رسانی؛ بسترها شامل قوانین و آیین
ـــامل مدیریت ایمنی، آموزش و فرهنگ ـــازی، مدیریت اماکن و رویداد و مدیریت راه کارها ش س

شام سی و همکاران )کیفیت و نوآوری و اثرات  صادی، اجتماعی و فرهنگی بودند. عبا ( 1316ل اقت
 یدر راســتا انهیماجراجو ســمیجذب تور یراهکارها یبند تیو اولو یبررســنیز در مطالعه ای به 
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پرداختند. نتایج نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی  استان اصفهان یورزش یتوسعه گردشگر
ی، عوامل محیطی، زیرســاخت ها، امکانات اقامتی رفاهی و عوامل به ترتیب تبلیغات و اطالع رســان

اجتماعی و عوامل فنی و ایمنی، مهمترین عوامل تاثیرگذار در جذب توریسم ماجراجویانه  -فرهنگی
 در راستای توسعه گردشگری ورزشی بوده اند. 

رین دالیل ( نیز نشـــان داد که فقدان فرصـــت و ترس از مهمت2211)1نتیجه مطالعه گومز و راو
های  که ورزش  ندگانی  ـــت و در بین مصـــرف کن نه اس ماجراجویا های  عدم تالش در ورزش 

ند،  جام می ده ند. دمیروویچ و  41ماجراجویی را ان یار راضـــی بود ـــ به بس ـــد از این تجر درص
( نشان دادند که سه گروه از گردشگران ورزشی بالقوه فعال وجود دارد و می توان 2211همکاران)

ماعی از آن گروه مل انگیزش اجت چارچوبی برای نشــــان دادن عوا به عنوان  روانی برای  -ها 
نگ یا فاده کرد. همچنین ج ـــت ها اس فاده از آن ـــت عال و چگونگی اس ـــی ف ـــگران ورزش و   2گردش

( هشــت برنامه اقدامات متقابل و پیشــنهادی برای توســعه گردشــگری ورزشــی در 2211همکاران)
شان دادند که ورزشکاران ورزش های 2211گ و همکاران)فضای باز را پیشنهاد کردند. هانگنبر ( ن

های هد، بیشتر بر اطالعاتی که از گروماجراجویی، هنگامی که فاقد تجربه گذشته با یک رویداد باشن
ــاالن اجتماعی خود می گیرند تاکید می کنند. ــرکت کنندگان با تجربهبا این  همس تر حال، وقتی ش

 .ماد دارندشدند، بیشتر به حافظه خود اعت
های ماجراجویانه بین افراد و در مراحل زندگی متفاوت است. لذا باید بتوانیم  پذیرش فعالیت

های اجتماعی، جسمی و روحی برای مشارکت فردی در فعالیت  مسیرها را با گذشت زمان، در زمینه
دشگری (. صنعت گر2211، 3تحلیل کنیم)باکلی« تفریحی»های ماجراجویانه به عنوان رویکردی 

ایجاد کننده درآمد قابل توجهی برای کشورهاست و نقش مهمی در تراز مالی کشورها دارد. در حال 
حاضر اقامت گردشکران یکی از بزرگترین منابع درآمدی است، اما برآوردهای فعلی حاکی از آن 

ی خواهد رویه ااری، اجرایی و مدیریت( افزایش بیهزینه های جاری آن)نگهد 2222است که تا سال 
داشت؛ به طوری که مقدار آن بیش از سود گردشگری خواهد بود. لذا یکی از موثرترین راه حل 

 های ماجراجویی پیشعالیت های جدید و در قالب فعالیتهای عملی برای رفع این مشکل توسعه ف
که  هایی عالوه بر این، بسیاری از جوانان از فرصت(. 2211و همکاران،  4بینی شده است)کروگر
 هاینک جای به می دهند ترجیح اغلب ندارند و آگاهی دارد، وجود طبیعت دربرای ورزش یا تفریح 

در خانه و  را خود وقت باشند، تحرک و فعالیت مشغول سکونت محل از خارج واقعی دنیای در
آموزش و یادگیری از طریق فعالیت های . یده به صفحه نمایش و دنیای مجازی بگذرانندبچس

جویی به عنوان یک رویکرد شرکت کننده محور متشکل از فعالیت های گروهی است که در ماجرا
صورت پردازش و تفکیک می تواند به فرصتی مشترک برای رشد درون فردی و کسب مهارت های 

برنامه و شیوه های رهبری  ی. به طور خاص، ارتقا(1311)زیتونلی و همکاران، بین فردی منجر شود
رشد و توسعه مثبت  یمنجر شود که شامل ارتقا رشد و توسعه مثبت آنان واند بهمی تدر جوانان 

ات های تجویز شده، تجربی های طراحی شده، توالی فعالیت ، ایمنی جسمی و عاطفی، فعالیتنجوانا
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های گروهی، پیامدهای واقعی و فوری و تبادل نظر برای انتقال یادگیری  یادگیری جدید، فعالیت
که مشارکت در برنامه  نشان می دهدت ان نتایج تحقیقی(. همچن2211همکاران، و  1ننیوماست)

ان گسترش و بهبود تو باعثآموزشی از طریق فعالیت های ماجراجویانه در محیط گردشگری شهری 
 (. 2211، 2) باداو و باداوشودافراد میجسمی، فنی، آموزشی و مشارکت 

های پرماجرا که در طبیعت انجام می شوند به  تحقیقات اخیر نیز حاکی از آن است که ورزش
دلیل ماهیت خود مزایای ویژه ای را نیز دارند. طراحی ورزش های ماجراجویانه در طبیعت نیازمند 
مداخالت بهداشتی و بهزیستی است تا بتواند سودمندی الزم را هم برای افراد و هم برای محیط 

مهم ترین اصل حاکم بر جهانگردی  (.3،2211یمرزیست به همراه داشته باشد)هوج مک کنزی و بر
یرد. گهای طبیعی و در فضای باز صورت میماجراجویی، این است که این نوع گردشگری در مکان 

تا کنون به اندازه کافی تاثیر محیط بر رفتار مصرف کنندگان گردشگری ماجراجویی این، با وجود 
 .(2211، 4)بوزاکوت و میسامورد توجه قرار نگرفته است

های ری جوانان این ناحیه، وجود جاذبهبه عالوه،  محرومیت استان کردستان و درصد باالی بیکا
درجهت عدم وابستگی اقتصاد کشور  1424طبیعی گردشگری آن  و نیز تاکید سند چشم اندازتوسعه  

ت رفع به درآمدهای نفتی ایجاب می کند تا با استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها در جه
محرومیت، ایجاد اشتغال و کسب درآمد از این راه اقدام شود. بدین منظور گسترش صنعت 
گردشگری به عنوان صنعتی فرابخشی با حوزه های مختلف نظیر گردشگری، اقتصاد، فرهنگ، محیط 
زیست و خدمات در تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده است که توسعه آن در هر 

باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن ناحیه گردیده است. لذا با توجه به اینکه استان  منطقه
های طبیعی و تاریخی بسیاری است و به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، کردستان دارای جاذبه

می رود. توسعه بوم گردی روستاهای استان گردی به شمار مقصد مناسبی برای بوم گردی و طبیعت
توسعه گردشگری مناطق روستایی می تواند به رونق اقتصاد آنان کمک کند)مجیدی و محرم زاده،  و

توان با به کار گماردن جوانان کردستانی به عنوان راهنمایان گردشگری محلی و (. همچنین می1311
کردستان  نبومی، برای مردم بومی و روستایی این استان اشتغالزایی کرد. کارشناسان معتقدند که استا

گردی در این استان و جذب گردشگران به ویژه دارای مناظر زیبای طبیعی است که با توسعه طبیعت
گردشگران خارجی از کشورهای همسایه، به اقتصاد کشور نیز می تواندکمک کند. همچنین با توجه 

ارجی ردشگر ختوان در زمینه جذب گکیلومتر مرز مشترک کردستان با کشور عراق می  222به حدود 
و ارزآوری هم فعالیت داشت. در بیشتر تحقیقات مرتبط با عوامل موثر بر حضور گردشگران توجه 
خاصی به عوامل جذب کننده و بازدارنده شده است و بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که بازدارنده 

ل آنها به ها، بر تمایها و موانع موجود بر سر راه گردشگران، نظیر ادراک گردشگران از محدودیت 
 ها دال بر آن است که نتایج تحقیق یک رویداد تأثیرگذار است. همچنین مسافرت و حضور آنها در

 تحت تأثیر قرار محیط به طور فزاینده ای آن راکه  است« هیجان»جهانگردی ماجراجویی بر اساس 
گردشگران ماجراجویی به ها نشان می دهد که محیط نه تنها نقش مهمی در جذب می دهد. ارزیابی
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،  1وب و )گیدیندسمت مقصد های خاص بازی می کند، بلکه به دنبال تعامل با طبیعت نیز هست
طبیعی از قبیل مناطق کوهستانی،  متعدد های جاذبه و منابع بودن دارا با کردستان استان (.2211

پهناورو دریاچه ها و  رودهای خروشان، مناطق جنگلی، غارهای متعدد، آبشارهای بلند، دشت های
 .باشد ماجراجویانه ورزشی گردشگری زمینه در گذار اثر های استان از یکی تواند .... می

گردشگری ورزشی در ایران از پتانسیل توسعه و  بررسی مطالعات نشان از آن دارد کههمچنین 
ستان ستان کرد شگری در ا صنعت گرد ست. با این حال،  شی برخوردار ا شگر ورز از  جذب گرد

شناخت و  ست. بنابراین  ست گذاران و مردم مورد توجه و حمایت جدی قرار نگرفته ا سیا سوی 
ـــم آن می تواند باعث جذب طبیعت گردان و ارتقای  برنامه ریزی و توجه به قابلیت های توریس
سطح اقتصادی اجتماعات محلی با ایجاد اشتغال و درآمد مناسب شود و به توزیع متعادل درآمد در 

ستان کمک نماید)معین فرد و همکاران،  این شینه 1313ا شده در مبانی و پی (. باتوجه به دالیل گفته 
ــی آن به عنوان یک بخش مهم در  ــرورت بررس ــی، ض ــگری ورزش پژوهش پیرامون اهمیت گردش
توســعه فعالیت های گردشــگری و ماجراجویانه و اهمیت دانســتن نقاط قوت و ضــعف وضــعیت 

ــتان، پژوهشــگ ــگری اس ــگری گردش ــد تا به تدوین برنامه راهبردی گردش ر در این تحقیق برآن ش
ستفاده از مدل  ستان با ا ستان کرد ست اطالعات این پژوهش  SOARماجراجویانه ا بپردازد. امید ا

بتواند برای برنامه ریزان محلی و ملی به عنوان سند راهنمای آنان جهت توسعه فعالیت گردشگری 
 ماجراجویانه مفید باشد.

 
 پژوهش  ش شناسیرو

هدف از این پژوهش، تحلیل گردشگری ورزشی ماجراجویانه استان کردستان با استفاده از مدل 
SOAR  صیفیبود. روش شکل کتابخانه تحلیلی و از -تحقیق تو ی، انظر هدف کاربردی بود که به 

 گردشگری هحوز دو دانشگاه در نفراز اساتید 11میدانی و مصاحبه انجام شد. جامعه آماری شامل 
استان شامل کوهنوردی، دوچرخه سواری، قایقرانی،  ورزشی های هیئت نفر از مدیران 1ورزش؛  و

ـــواری و اتومبیلرانی، همگانی، نجات غریق و غواصـــی که به نوعی مرتبط با  پاراگالیدر، موتوس
ـــتی  صـــنایع میراث فرهنگی، نفر از مدیران 7فعالیت در محیط باز و ماجراجویی بودند؛   ودس

گردشگری ماجراجویانه با  زمینه نفر از ورزشکاران دارای تجربه در 1استان کردستان و  گردشگری
تحصــیالت کارشــناســی ارشــد و باالتر  بودند و جامعه اطالعاتی شــامل منابع علمی، اســنادی و 

یدن سنمونه گیری در بخش اساتید به تعداد قابل کفایت و با روش گلوله برفی تا رای بود. کتابخانه
 گردید ارسال (پاسخ باز)ساختار  بدونابتدا پرسشنامه ای  بخشدر این به اشباع نظری انجام شد. 

و هدف آن آشــکارســازی کلیه موضــوعات مرتبط با  ایدها عمل نم زایش ایدهمرحله که به عنوان 
ساختمطالعه  موردعنوان  شنامه  س شد. این پر شماره دوم تهیه  شنامه  س  ارمندبود. در مرحله دوم پر

بود و بر اساس طیف لیکرت تهیه شد و در اختیار جامعه خبرگان قرار گرفت. پرسشنامه سوم بعد 
ست آمدن راهبرد سی و به د شد تا نمره از برر سته  ستفاده تهیه گردید و از خبرگان خوا های مورد ا

روش تجزیه  ها ازجذابیت هر گویه را در هر راهبرد مشخص نمایند. به منظور تجزیه و تحلیل داده
ستفاده شد. SOARو تحلیل  مراحل آغاز و برداشت قدم اول،  شاملSOAR فرآیند کار در مدل  ا

س صت ها و نوآور، نقاط مثبت یشناخت و برر صور فر ست که این مراحل در فرآیند ت ی و اجرا
شد. پس از تجزیه  ستان به کار گرفته  ستان کرد شی ماجراجویانه ا شگری ورز ضعیت گرد تحلیل و
                                                           

1. Giddy& Webb 
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ست آوردن ماتریسوتح ست آمده برای مراحل بعدی یعنی به د شنامه، اطالعات به د س ای هلیل پر
EFE ،IFE ،IE و QSPM .مورد استفاده قرار گرفت 

 

 یافته های پژوهش
ضعف و  2و  1در جدول  ستان نقاط قوت، نتایج،  شگری ماجراجویانه ا آینده مطلوب وآرمانی گرد

 :کردستان نشان داده شده است
 

 استان انهیماجراجو تیدر فعال یورزش یگردشگر یعوامل داخل یابیارز سیماتر .8جدول
 عوامل داخلی

 رتبه ضریب میانگین نقاط قوت

S1 :1 0/072 4/750 ییتنوع آب و هوا 
S2 :1 0/063 4/167 ون یها دهیدر قبال حضور پد یمنطقه و مردم محل یریپذفرهنگ 

S3 :1 0/072 4/750 کوهستان، دشت ؛مانند یعیطب لیبودن پتانس دارا 
S4 :3 0/067 4/417 نهیزم نیدر ا تیمند به فعالقشر جوان و عالقه وجود 

S5 :1 0/063 4/167 رشته و آموزش آسان آن نیبودن ا یتجرب 
S6 :4 0/064 4/250 یورزش یو متفاوت گردشگر دیجد یمحتوا 

S7 :2 0/069 4/583 یورزش یرقابت و تورها یجهت برگزار یاجتماع تیامن 
S8 :1 0/063 4/167 مناسب یورزش یگردشگر یرهایبودن مس ایمه 

 رتبه ضریب میانگین نتایج
R1 : 3 0/068 4/500 یکاریب نرخکاهش 

R2 :1 0/070 4/667 ستیز طیحفاظت از مح 
R3 :2 0/069 4/583 یمناطق بوم یدرآمد برا شیافزا 

R4 :ینشاط و بالندگ هیروح جادیو ا یانباشته درون یها یانرژ هیتخل 
 یعموم

4/333 0/065 1 

R5 :4 0/067 4/417 گریگسترش روابط با ملل د نهیزم جادیا 
R6 :لیاز قب عیشا یهایماریو مبارزه با ب یبه زندگ دیام شیافزا 

 یفسردگا و  یروان یها یماریب
4/333 0/065 1 

R7 :حس جسارت و تیو تقو ییجو یحس رقابت و برتر شیافزا 
 6 0/064 4/250 جوانان نیدر ب یسلحشور

  1 333/66 مجموع
 

کــه در بخــش نقــاط  داکارشناســان و مســئوالن نشــان د دگاهیــد بــر اســاس SOAR لیــتحل
ــوت  ــه ق ــی ماجراجویان ــگری ورزش ــتان،گردش ــتان کردس ــوا اس ــوع آب و ه ــتان ییتن  داراو  اس

ــ ــودن پتانس ــیطب لیب ــتان یع ــد کوهس ــدشــت و مانن ــان، ب ــای خروش ــانگین ، روده و  4/750ا می
-تیــفعال یورزشــ یگردشــگردر نقــاط قــوت  بیشــترین رتبــه و اولویــت را ،17مجمــوع امتیــاز 

 استان کردستان داشتند. انهیماجراجو یها
 

 استان انهیماجراجو تیدر فعال یورزش یگردشگر یعوامل خارج یابیارز سیماتر .5جدول
 عوامل خارجی

 رتبه ضریب میانگین فرصت

O1 :و  یبدن تیترب یمتخصص در رشته ها النیرغ التحصوجود فا
 3 0/052 4/250 یگردشگر

O2 :3 0/052 4/250 وجود مناطق بکر و دست نخورده در این استان 
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O3: 3 0/052 4/250 ازیو مورد ن دیمشاغل جد جادیا 
O4 :1 0/044 3/583 ییمسافرت از آرامش به ماجراجو زهیانگ رییتغ 

O5 :1 0/049 4/000 حوزه نیا تیبا ماه یانان بومجو هیروح یهمخوان 
O6 :یها رساختیز دیآنان در تول تیمادر در استان و حما عیوجود صنا 

 انهیماجراجو یگردشگر
3/167 0/038 1 

O7 :12 0/037 3/083 گذاران مشتاق در استان هیوجود سرما 
O8 :7 0/046 3/750 ییو روستا یشهر ساتیو تاس لساخت هت ریبهبود ز 

O9 :1 0/056 4/583 یگریمرب یدوره ها یبرگزار 
O10 : 2 0/053 4/333 کشور مرزدر  ییایاز لحاظ جغراف کردستانقرار گرفتن 

O11 :6 0/047 3/833 استاندر  عیوجود داد و ستد و بازار وس 
O12 :4 0/051 4/167 هیهمسا یبا شهرها و کشورها کیارتباط نزد 

 رتبه ضریب ینمیانگ آینده مطلوب وآرمانی
A1اردوها در  ییجهت برپا یورزش یها میت یاز مقاصد مهم برا یک: ی

 3 0/054 4/417 استان نیا

A2 :3 0/054 4/417 کار در استان یایاشتغال افراد جو 
A3 :در بخش  یگذار هیگذاران جهت سرما هیسرما زهیانگ شیافزا

 یورزش یگردشگر
4/000 0/049 1 

A4 :4 0/052 4/250 مناسب زاتیتجهو  رساختیز جادیا 
A5 :4 0/052 4/250 یو خارج یجذب گردشگران داخل شیافزا 

A6 :2 0/055 4/500 استان نیدر ا یمدت اقامت گردشگران خارج شیافزا 
A7 :1 0/058 4/750 مناسب یساخت تفرجگاه و اقامتگاه ها در مکان ها 

A8 :ار حفظ آث جهیو در نت یجوانان و مردم محل نیدر ب زهیانگ جادیباعث ا
 مناطق نیا یعیطب

4/500 0/055 2 

  8 888/35 مجموع
 

 یبرگــزار کــه داکارشناســان و مســئوالن نشــان د دگاهیــد بــر اســاس SOAR لیــتحل
در ، بیشــترین رتبــه و اولویــت را 11و مجمــوع امتیــاز  4/583ی، بــا میــانگین گــریمرب یهــادوره

ــت ــا، فرص ــگره ــ یگردش ــفعال یورزش ــاتی ــهیراجوماج یه ــود.  ان ــتان دارا ب ــتان کردس در اس
ت تفرجگــاه و اقامتگــاه هــا در ســاخ»بخــش گردشــگری ماجراجویانــه اســتان کردســتان، 

در بیشــترین رتبــه و اولویــت را ،  17و مجمــوع امتیــاز  4/750بــا میــانگین « مناســب یهــامکــان
کردسـتان اسـتان  انـهیماجراجو یهـاتیـفعال یورزشـ یگردشـگرمطلـوب و آرمـانی  آینـدهنقاط 

ــین،  داشــت ــم چن ــانگین « ســتیز طیحفاظــت از محــ». ه ــا می ــاز  4/667ب  ، 16و مجمــوع امتی
ــه و اولویــت را  ــایجبیشــترین رتب ــفعال یورزشــ یگردشــگر در بخــش نت ــهیماجراجو یهــاتی  ان

 استان کردستان داشتند.
ــدوین برنامــه راهبــردی ــرای ت ــاز  ،ب ــاثیر گــذار نی ــاتریس عوامــل داخلــی و خــارجی ت ــه م ب

از دو محــور تشــکیل شــده کــه در یکــی  1مــاتریس داخلــی و خــارجی مطــابق نمــودار  اســت.
میانگین نهـایی حاصـل از مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی و دیگـری میـانگین نهـایی حاصـل 
از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی قـرار مـی گیـرد. ایـن مـاتریس از سـه منطقـه رشـد و سـاخت، 

 یل شده است:حفظ و نگهداری و برداشت و کاهش تشک
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 (IFE)میانگین نهایی ماتریس عوامل داخلی 

 ضعیف
 33/8تا  3

 متوسط
 33/8تا  5

 قوی
2تا  4  

45/4 
 

ل 
وام

 ع
س

تری
 ما

یی
نها

ن 
گی

یان
م

ی 
رج

خا
(

EF
E

) 

 رشد و ساخت رشد و ساخت حفظ و نگهداری
● 

2تا  4 باال  
85/4 

 رشد و ساخت حفظ و نگهداری برداشت و کاهش
 متوسط

 33/8تا  5

 حفظ و نگهداری برداشت و کاهش برداشت و کاهش
 پایین

33/8تا  3  
 (EIماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) .8نمودار 

 

نشان داده شده است، موقعیت گردشگری ورزشی ماجراجویانه استان  1همان طور که در نمودار 
در نتیجه راهبرد استخراجی،  گیرد.عوامل خارجی قرار می 117/4عوامل داخلی و  422/4با مختصات 

 باشد. راهبرد رشد و ساخت می
های انتخاب شده)راهبرد رشد و ساخت( برای ارائه یک چارچوب تحلیلی جذابیت نسبی راهبرد

 توسعه گردشگری اهمیت زیادی دارد. 
 

 QSPMماتریس  .8جدول 

 ضریب عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت
 

 توسعه محصول
 

 در بازارنفوذ  توسعه بازار

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب فرصت
O1 :النیوجود فارغ التحص 

 یدنب تیترب یمتخصص در رشته ها
 یو گردشگر

0/052 
 
3 

 

0/156 3 0/156 4 0/208 

O2 : وجود مناطق بکر و دست
 نخورده در این استان

0/052 4 0/208 3 0/156 3 0/156 

O3: و مورد  دیمشاغل جد جادیا
 0/156 3 0/156 3 0/104 2 0/052 ازین

O4 :مسافرت از آرامش  زهیانگ رییتغ
 ییبه ماجراجو

0/044 4 0/176 4 0/176 3 0/132 

O5 :یجوانان بوم هیروح یهمخوان 
 حوزه نیا تیبا ماه

0/049 3 0/147 3 0/147 2 0/098 

O6 :مادر در استان و  عیوجود صنا
 رساختیز دیآنان در تول تیحما
 انهیماجراجو یگردشگر یها

0/038 1 0/038 2 0/076 2 0/076 

O7 :گذاران مشتاق  هیوجود سرما
 در استان

0/037 2 0/074 2 0/074 3 0/111 

O8 :و  لساخت هت ریبهبود ز
 ییو روستا یشهر ساتیتاس

0/046 3 0/138 3 0/138 2 0/092 

O9 :0/168 3 0/112 2 0/112 2 0/056 یگریمرب یدوره ها یبرگزار 
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O10 : ظ از لحا کردستانقرار گرفتن
 کشور مرزدر  ییایجغراف

0/053 1 0/053 4 0/212 1 0/053 

O11 : وجود داد و ستد و بازار
 استاندر  عیوس

0/047 4 0/188 3 0/141 3 0/141 

O12 :با شهرها و  کیارتباط نزد
 هیهمسا یکشورها

0/051 - - 4 0/204 - - 

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب آینده مطلوب وآرمانی
A1میت یاز مقاصد مهم برا یک: ی 

اردوها  ییجهت برپا یورزش یها
 استان نیدر ا

0/054 3 0/162 3 0/162 2 0/108 

A2 :کار در  یایاشتغال افراد جو
 استان

0/054 2 0/108 3 0/162 3 0/162 

A3 :گذاران  هیسرما زهیانگ شیافزا
در بخش  یگذار هیجهت سرما

 یرزشو یگردشگر

0/049 3 0/147 3 0/147 3 0/147 

A4 :زاتیو تجه رساختیز جادیا 
 مناسب

0/052 3 0/156 3 0/156 2 0/104 

A5 :جذب گردشگران  شیافزا
 یو خارج یداخل

0/052 3 0/156 4 0/208 3 0/156 

A6 :مدت اقامت  شیافزا
 استان نیدر ا یگردشگران خارج

0/055 3 0/165 4 0/22 4 0/22 

A7 :تفرجگاه و اقامتگاه ها  ساخت
 مناسب یدر مکان ها

0/058 4 0/232 3 0/174 2 0/116 

A8 :نیدر ب زهیانگ جادیباعث ا 
 جهیو در نت یجوانان و مردم محل

 مناطق نیا یعیحفظ آثار طب

0/055 2 0/11 2 0/11 - - 

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب قوت
S1 :و چهار  ییتنوع آب و هوا

 استان فصل بودن
0/072 3 0/216 4 0/288 2 0/144 

S2 :منطقه و مردم  یریپذفرهنگ
 نو یها دهیدر قبال حضور پد یمحل

0/063 1 0/063 3 0/189 3 0/189 

S3 :انند م یعیطب لیبودن پتانس دارا
 0/216 3 0/288 4 0/216 3 0/072 کوهستان، دشت

S4 :مند به قشر جوان و عالقه وجود
 نهیزم نیدر ا تیفعال

0/067 2 0/134 3 0/201 4 0/268 

S5 :رشته و  نیبودن ا یتجرب
 آموزش آسان آن

0/063 2 0/126 - - 3 0/189 

S6 :و متفاوت  دیجد یمحتوا
 یورزش یگردشگر

0/064 4 0/256 3 0/192 3 0/192 

S7 :یجهت برگزار یاجتماع تیامن 
 یورزش یرقابت و تورها

0/069 3 0/207 2 0/138 2 0/138 

S8 :یگردشگر یرهایبودن مس ایمه 
 0/189 3 0/189 3 0/189 3 0/063 مناسب یورزش

 نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه ضریب نتایج
R1 : 0/204 3 0/136 2 0/136 2 0/068 یکاریب نرخکاهش 
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R2 :0/21 3 0/21 3 0/14 2 0/070 ستیز طیحفاظت از مح 
R3 :مناطق  یدرآمد برا شیافزا

 یبوم
0/069 2 0/138 3 0/207 3 0/207 

R4 :انباشته  یها یانرژ هیتخل
نشاط و  هیروح جادیو ا یدرون

 یعموم یبالندگ

0/065 1 0/065 2 0/13 - - 

R5 :گسترش روابط با  نهیزم جادیا
 گریملل د

0/067 4 0/268 4 0/268 2 0/134 

R6 :و مبارزه یبه زندگ دیام شیافزا 
 یارمیب لیاز قب عیشا یهایماریبا ب

 یفسردگا و  یروان یها

0/065 1 0/065 -  1 0/065 

R7 :یحس رقابت و برتر شیافزا 
حس جسارت و  تیو تقو ییجو

 جوانان نیدر ب یسلحشور
0/064 - - 1 0/064 - - 

 4/749 83 5/587 98 4/849 85  مجموع
 

ترین راهبرد توسعه گردشگری ورزشی در مرحله آخر به منظور انتخاب بهترین و مناسب
ها های به دست آمده از هر کدام راهبردماجراجویانه در محدوده مورد مطالعه، به مقایسه امتیاز

ها به دست آمده با ترین راهبرد، امتیازهایی که از راهبردپرداخته شده است. جهت تعیین مناسب
 یکدیگر مقایسه گردیده است:

 

 هابندی راهبرداولویت .4جدول
 نفوذ در بازار ه بازارتوسع توسعه محصول راهبرد
 741/1 117/1 141/4 امتیاز

 3 1 2 اولویت
 

، سپس 117/1نشان داده شده است، ابتدا راهبرد توسعه بازار با امتیاز  4طور که در جدول همان
 قرار دارد. 741/4و در آخر نفوذ در بازار با امتیاز   141/4توسعه محصول با امتیاز 

 
 بحث و نتیجه گیری

اطالعات به دست آمده از نظرات کارشناسان و مسئوالن، باالترین امتیاز نقاط قوت بر اساس 
 ااستان و همچنین دار هوایی و آب تنوعمربوط به  استان کردستان، ماجراجویانه ورزشی گردشگری

 ممرد و منطقه پذیریفرهنگترین امتیاز مربوط به و  پایین 712/4 نیانگیبا م طبیعی پتانسیل بودن
 یرهایبودن مس ایمهآن و  آسان آموزش و رشته این بودن نو، تجربی هایپدیده حضور قبال در محلی

بودند. از این رو، استان کردستان برای توسعه  167/4با میانگین  مناسب یورزش یگردشگر
متر  322گردشگری ورزشی ماجراجویانه با توجه به آب و هوا، مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 

های گردشگری متنوع روستایی ح دریا و جنگل های بلوط صعب العبور استان و وجود جاذبهاز سط
تواند های گردشگری شهری دریاچه آب شیرین زریوار میازجمله رود خروشان سیروان و جاذبه

 هایی را برایزمینه را برای گردشگری ماجراجویانه فراهم کند. مدیران هم به نوبه خود باید برنامه
 زش این رشته و مسیرهای گردشگری ماجراجویانه ورزشی استان در نظر بگیرند. آمو
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ا ب مربیگری هایدوره برگزاری استان، ماجراجویانه ورزشی های گردشگریدر بررسی فرصت
در رتبه آخر  213/3استان با میانگین  در مشتاق گذاران سرمایه وجوددر رتبه اول و  113/4 نیانگیم

های مربیگری و برگزاری متنوع و با توانند با تکیه بر دورهن گردشگری استان میقرار دارد. مدیرا
از  یکی آوردن افراد زیادی را به این استان فراهم کنند که این مورد به خودی خودکیفیت آن زمینه 

آید و مدیران جهت توسعه گردشگری های مهم توسعه گردشگری استان به شمار میفرصت
ها با رسی نقاط قوت و فرصتپژوهش حاضر از نظر بر ید به آن توجه کنند.ماجراجویانه با

( و رهبری و 1313و همکاران) (، گودرزی1313، چقاجردی )(2211)راوو  های گومزپژوهش
کلی گردشگری  طوربه( همخوانی داشت با این تفاوت که پژوهش های قبلی 1313همکاران )

های گردشگری ورزشی، یعنی ضر یکی از زیر مجموعهاند و پژوهش حاورزشی را بررسی کرده
 گردشگری ماجراجویانه استان کردستان، را بررسی کرده است.

 و تفرجگاه ساخت استان، ماجراجویانه ورزشی و آرمانی گردشگری مطلوب در بررسی آینده 
 جهت گذاران ایهسرم انگیزه افزایشدر رتبه اول و  712/4 نیانگیبا م مناسب هایمکان در هااقامتگاه
مکان و حفظ  تیهو در رتبه آخر قرار دارد. 4ورزشی با میانگین  گردشگری بخش در گذاریسرمایه

 زیاز هرچ شیب دیباشود، یاقدام م گردشگریاقامتگاه  کی یراه انداز رایب وقتیاست که  یاآن مسئله
آن  یراب یزیآن و برنامه ر اطراف یعیو طب یاجتماع طیچرا که در نظر گرفتن مح ،گرددبه آن توجه 

 داریمحکم تر در جهت توسعه پا یقدمتوان  یم انجام شود یکه اگر به خوب ستی امسئله ا
 برداشت.  گردشگریاقامتگاه  یچون و چرا یب تیموفق نیمنطقه و همچن یگردشگر

 نیانگیبا م زیست محیط از حفاظت استان، ماجراجویانه ورزشی در بررسی نتایج گردشگری
 سلحشوری و جسارت حس تقویت و جویی برتری و رقابت حس افزایشدر رتبه اول و  667/4

وجود گردشگران برای  محیط  در رتبه آخر قرار دارد. بی تردید، 21/4جوانان با میانگین  بین در
م چش بیتخر ،یو باغ یزراع یاراض بیتخر هایی همچون:زیست مناطق گردشگری ضررها و زیان

 یهاتیآب، رکود فعال یآلودگ ه،یرو یساخت و ساز ب شیانباشت زباله و افزا انداز روستاها،
 یدست انداز ی وجانور یو آزار گونه ها یونابود یاهیپوشش گ بیتخر ،یگردشگری و دامدار

را به همراه دارد. به همین دلیل به مدیران مناطق گردشگری ها رودخانه رینظ یعیمنابع طب میبه حر
ه تمهیدات و زمینه الزم را برای حفاظت از محیز زیست داشته باشند، چون بدون شود کپیشنهاد می

ظر پژوهش حاضر از ن برنامه ریزی ممکن است نتایج زیان بار زیادی برای آن مناطق اتفاق بیافتد.
(، عبدی نیان 1311کریمی و همکاران ) با پژوهش هاینتایج و و آرمانی  مطلوب آیندهبررسی نقاط 

 سو بود.( هم1311( و مجیدی و محرم زاده )1311قاجردی و همکاران )(، چ1317)
با مختصات موقعیت گردشگری ورزشی ماجراجویانه استان  IEهمچنین بر اساس ماتریس 

رسیدن به توسعه این نوع گردشگری در استان، برای عوامل خارجی  117/4عوامل داخلی و  422/4
بندی شد که بر این ها اولویت، راهبرد QSPMیس راهبرد رشد و ساخت است و بر اساس ماتر

و  141/4، سپس توسعه محصول با امتیاز  117/1راهبرد توسعه بازار با امتیاز اساس رتبه اول برای 
در بعد داخلی برای اینکه بتوان قرار دارد. در همین راستا  741/4در آخر نفوذ در بازار با امتیاز  

های خود شی ماجراجویانه را اجرا نمود، ابتدا باید زیر ساختهای مختلف گردشگری ورزفعالیت
...( را ایجاد، تقویت و توسعه داد. سپس در بخش ورزش، مشخص  )احداث مراکز اقامتی، فرودگاه و

ماجراجویانه، پیدا کردن افراد با استعداد در  -شدن مکان برگزاری مکان برگزاری فعالیت ورزشی
ای ماجراجویانه شاخص و منحصر به فرد، مشخص شدن بازگشت این زمینه، شناسایی ورزش ه
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هایی و در بعد خارجی تبلیغات گسترده و جهانی، فراهم آوردن شرایط سود برگزاری چنین فعالیت
های خروشان، و گرفتن میزبانی ورزش هایی چون رالی ماشین، موتور، دوچرخه، قایقرانی در آب

. باید اجرا شود. البته باید توجه داشت تمامی این مراحل با کایت و پاراگالیدر، صخره نوردی و ..
ر ریزی و راهبرد اصولی امکان پذیتوجه به رعایت اصول گردشگری پایدار باشد و بدون ایجاد برنامه

 باشد.نمی
موع، این پژوهش گام را از پژوهش های قبلی خود فراتر گذاشته و به بررسی آینده در مج

یج حاصل از توسعه گردشگری ورزشی ماجراجویانه کردستان پرداخته است. ی و نتاو آرمانمطلوب 
توان آن را هم به عنوان نقطه قوت)جدید است که می SOARمدل استفاده شده در این پژوهش مدل 

بودن مدل، به دست آمدن آینده مطلوب و آرمانی و نتایج گردشگری ورزشی استان و ..( و هم 
ا توجه بیسه از نظر ارزیابی مدل( در نظر گرفت. عالوه براین مقاابلقضعف پژوهش )نداشتن منابع 

ناطق بکر م ،یدر روستاها و مناطق کوهستانوماحراجویانه   یورزش یعیطب یبستر گردشگر نکهیبه ا
ادالنه ثروت از ع عیو توز ییاشتغال زا نیزفراهم است و  کردستاناستان  افتهیتوسعه  کمتر و یعیطب

 یگردشگر ژهیبه و یورزش یگردشگر جیترو، گرددیارشد کشور محسوب م انریمدی هادغدغه
و جذب  یاز عوامل توسعه گردشگر یکیتواند به عنوان یدر روستاها م انهیماجراجوی ورزش

 یو دست اندرکاران کشور زانیراست برنامه  یضرور استان قرار بگیرد. رانیگردشگر مورد توجه مد
ی رزشو یعیطب یجهت توسعه گردشگر مناسبی الزم، بستر یها رساختیز آوردنبا فراهم  یو محل

 فراهم کنند.  و ماجراجویانه در استان کردستان
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