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از   مدلسازهدف  حاضر  و    یرفتار  یهایژگيو   ی پژوهش 
ماجراجو  یذات  جاناتیه مبنا   يیهوا  هایورزش  یگردشگران    ی بر 

رفتارها برمبنای طرح    بود.  یواقع  یحفاظت-خود  یبروز  تحقیق  لذا 
در   با    20   تعداد  پژوهش  یفیفازکآمیخته،  مرتبط  خبرگان  از  نفر 

نمونه  پژوهش مبنای  از  بر  پس  کمی  فاز  در  و  برفی  گلوله  گیری 
روش   به  تحقیق  ابزار  درونی  پايايی  و  محتوايی  روايی  از  اطمینان 

  ، یذات  جاناتیپرسشنامه محقق ساخته ه،  )α<  75/0آلفای کرونباخ )
فعال  خشنودیپرسشنامه   ماجراجویاز  و   انه،يت    های یژگيپرسشنامه 

)  یتیشخص  رفتارها1993بورکنا  پرسشنامه  و    ان ی چ  یحفاظت  ی( 
گرد2016) استفاده  برازش  .  دي(  نکويی  آزمون  از  پس  درنهايت 

)شاخص الگو  سهمطلوب  الرکر(گانه  های  و  از    فورنل  اطمینان  و 
و   PLS افزار  نرم  از  استفاده  با  هاداده  برداری،شاخص کفايت نمونه

SPSS داده   یعامل  لی تحل جي. نتاقرار گرفتند ل یو تحل هيمورد تجز
ترس    ریمتغ  یمنف  یو اثرگذار  لذت  ریمثبت متغ  یاز اثرگذار  یها حاک

براساس    نیبود. همچن  يیهوا  هایورزشکاران ورزش   یبر خشنود
از توان    يیو درونگرا  يیبرونگرا  یرفتار  هایمشخصه  ونیرگرس  جينتا
 باشند. یلذت و ترس برخوردار م ریبر متغ یمعنادار کنندگینییتب

 هاي کليدي واژه 
خود  ورزش رفتارهای  هیجانات،  ماجراجويانه،  گردشگری  هوايی،  های 

 حفاظتی 
 

 

 

 

 

 

 

The purpose of research was modeling 

Behavioral Characteristics and Intrinsic Emotions 

of Air-based Sports,s Adventurers tourisms Based 

on Real Self-Protective Behaviors. Therefore, by 

mix method reseach, in qualitative phase number of 

20 Experts of research field experts by snowball 

sampling and  in the quantitative phase, after assuring 

the contextual validity and internal reliability of the 

research instrument by Cronbach's alpha method 

(α>0.75), the researcher-made questionnaire of 

innate emotions questionnaire of satisfaction, the 

Borkenau Personality Traits Questionnaire (1993), 

and the Chian Protective Behaviors Questionnaire 

(2016) were used. Finally, after confirmation of 

Good of fit index of the model (Fornell and Larker 

triple indices) and  insurance of sampling adequacy 

index, data were analyzed using Smart PLS-2 and 

SPSS Software. The results of factor analysis of data 

indicated that positive effect of pleasure variable and 

negative effect of fear variable on satisfaction of 

aerial athletes. Also, based on multiple regression 

results, extraversion and introversion behavioral 

characteristics have significant explanatory power 

on pleasure and fear variables.  
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 مقدمه 

فعالیت بر  مبتنی  نوين  گردشگری  تفريحی  اساس  - های 
در   گردشگری،  الگوهای جديد  تأثیر  که تحت  است  هیجانی 

(. از اين 13پديدار شده است ) 1قالب گردشگری عاليق خاص
های رو در دهه اخیر با ورود تجهیزات فناورانه به حوزه فعالیت

در کنار تغییرات ايجاد شده در نحوه گذراندن    2تفريحی -ورزشی
فعالیت به  افراد  گرايش  و  مخاطرهفراغت  و  مهیج  آمیز  های 

سبب ظهور حوزه توانمند ديگری در صنعت گردشگری تحت  
گردش  ورزشی عنوان  ماجراجويانه  )  3گری  است  (. 34شده 

رشديافته ماجراجويانه  حوزهگردشگری  گردشگری ترين  های 
مشخصه با  که  است  سوم  مخاطرههزاره  رفتاری  پذيری های 

های خاص از طريق حضور در  باال و تجربه هیجانات و فعالیت
کننده تجربه لذت از هیجانات در  های غیرمعمول، فعال موقعیت
پذيری، تجربه جديد و بکر، اکتشاف، م قطعیت، چالشقالب عد

ويژگی کشیدن  نمايش  به  و  هیجانات  حسی  انفجار  های 
باشد  چالش کشیدن هیجانات مفرط میگردشگران از طريق به

(. 12باشد )ای شاد و ايمن همراه میکه معموأل با باور به نتیجه
پیشرو  ها سبب شده است تا در بسیاری از کشورهای  اين ويژگی

ماجراجويانه گردشگری  گردشگری،  صنعت  موازات    در  به 
طبیعت حوزهگردشگری  بین  پلی  ايجاد  طريق  از  های مدار 

(، به عنوان سنگ بنای  23ورزش، سبک زندگی و گردشگری )
شود. تا جايی که برگزاری  دستیابی به يک مزيت رقابتی قلمداد  

همزما تجربه  ايجاد  دلیل  به  ماجراجويانه  سفر،  سفرهای  ن 
از   بسیاری  رقابتی  مزيت  به  هیجان  با  توأم  تفريح  و  ورزش 

( گردد  مبدل  دنیا  لوکس  و  مطرح  گردشگری  (. 13تورهای 
بین اتحاديه  سوی  از  شده  انجام  تحقیقات  با  المللی مطابق 

اين 4گردشگری ماجراجويانه ، عاملی که بسترساز رشد سريع 
می گردشگری  از  نیازهاحوزه  سطوح  به  توجه  متنوع باشد  ی 

هیجانات گردشگران ماجراجو است که دامنه وسیعی از تجارب  
فعالیت قالب  در  را  کوه  خطرپذير  با  مرتبط  ماجراجويانه  های 
فعالیت و حتی  ساحل  بر  صحرا،  در  نیز  را  هوا  در  معلق  های 

)می عنوان  35گیرد  تحت  که  گردشگری  از  نوع  اين   .)

  "دگی در لحظهزن"گردشگری مدرن و توسعه يافته و با شعار  
(، از اواسط قرن نوزدهم عالقه و اشتیاق  23رواج يافته است )

توانسته   و  است  به خود جلب کرده  را  از گردشگران  بسیاری 
است با تبديل کشورهايی از قبیل اندونزی، اکوادور، مراکش،  

 
1 . Special Interest Tourism 
2 . Vacation sport events 
3 . Sport Adventure tourism 
4 . The Adventure trade travel Association (ATTA) 

ترکیه و رواندا به مقاصد برتر گردشگری ماجراجويانه جهان، 
د را رقم بزند، به نحوی که کشور جريان فعالی از اقتصاد مول

 21درصدی و کشور اندونزی با رشد معادل    53اکوادور با رشد  
سال   از  يافته  2013درصد  دست  )تاکنون  حوزه 10اند  در   .)

موسسه   تحقیقات  نتايج  بر  بنا  نیز  ايران  همسايه  کشورهای 
از   ، کشور ترکیه توانسته است 5دولتی گردشگری ماجراجويانه

درصدی   49ساختارهای حمل و نقل آسان، رشد  طريق ايجاد  
(. از  21در حوزه گردشگری ماجراجويانه آبی را به دست آورد )

فعالیت در  باال  تنوع  وجود  دلیل  به  ديگر  ورزشی سوی  های 
ماجراجويانه، روند رو به رشد اين حوزه از صنعت گردشگری نه  

جديدی از های  تنها متوقف نشده است، بلکه همه ساله حوزه
اجرا می امکان  نبود،  قابل دسترس  که قبال  فعالیت  يابد.  اين 

( در بررسی توسعه گردشگری  1398آبادی و همکاران )حسین
کوهستان اظهار داشتند که ايجاد ترکیب مناسب بین فعالیت 

فعالیت با  هیجانات  ورزشی  تجربه  امکان  و  گردشکری  های 
ظرفیت شاخص  ارتقای  بسترساز  برخاص،  ورزشیهای   -د 

اين حوزه، فعالیت  6تفريحی  به نحوی که در  های شده است 
پهنه با  گردشگری  مرتبط  توسعه  اصلی  زيربنای  طبیعت  ی 
-(. در اين فعالیت19شود )تفرج محسوب می -مبتنی بر ورزش

ا، وجود خطر توأم با هیجان افراطی در تجارب ماجراجويانه،  ه
تفاوت هر کدام ی متناقصی است که تجربه سطوح مدو مولفه

بازتاب میزان رضايت و تمايالت پیشنهادی و آتی گردشگران  
(، در ايران و بويژه شمال کشور نیز به دلیل 23گیرد )را دربر می

(، در چند  29های اقلیمی و طبیعی مستعد )برخورداری از ويژگی
سال اخیر گردشگری ماجراجويانه مورد توجه کارشناسان فعال 

( به نحوی که وجود قلل 21گرفته است )در اين صنعت قرار  
-مرتفع زاگرس مرکزی و دماوند امکان ايجاد و توسعه ورزش

سنگ کوهنوردی،  قبیل  از  کوهستان  با  مرتبط  نوردی،  های 
(،  14های مرتبط با برف )غارنوردی، يخ نوردی و انواع فعالیت

های وجود نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور بسترساز فعالیت
يانه در روی آب و اعماق دريا و همچنین برخورداری  ماجراجو

جاذبه )از  صحرا  شکل21های  سبب  تجارب  (،  گیری 

جاده بدون  سفرهای  قالب  در  بیابانگردی  ،  7ماجراجويانه 

سافاری، موتورسواری و شترسواری را مهیا کرده است. درهمین 
( مرادی  و  صفاری  بالقوه  1398راستا  ظرفیت  بر  تأکید  با   ،)

ماجراجويانه در شمال کشور، نیازسنجی مبتنی بر    گردشگری
گردشگری  انگیزه توسعه  در  اساسی  گام  را  گردشگران  های 

5 . G Adventures 
6 . Sport and Recreational Carrying Capacity 
7 . Off road 
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به اعتقاد ابراهیم بای و همکاران  (.  30دانند )ماجراجويانه می
رتبه  1390) به  توجه  با  گردشگری    86(،  در  ايران  کشور 

لوب ماجراجويانه، برخورداری از شرايط فیزيکی و جغرافیايی مط
باشد، توسعه اين ايران که از ويژگی بکر بودن برخورداری می

و سیاست تبلیغات  از طريق  گردشگری  از  قانونی،  حوزه  های 
اما توجه به شاخص ارائه    (.2باشد )گذاری قابل تأمل و سرمايه

دانشگاه  ماجراجويانه  مسافرتی  بازرگانی  انجمن  توسط  شده 
شاخص ارائه  در  دهواشنگتون  گردشگری  های  توسعه  گانه 

سیاست  1ماجراجويانه شامل  پرپتانسیل  های گذاریکشورهای 
ماجراجويی، منابع  سالمت،  طبیعی،  منابع  ايمنی،   دولتی، 

ها، منابع فرهنگی و تصوير  کارآفرينی، بشردوستی، زيرساخت
برند ماجراجويی مويد آن است که کشور ايران علیرغم وجود 

منابع  زيرساخت و  مناسب  و  های  بايسته  بصورت  طبیعی، 
مندی مطلوبی از منافع اين حوزه از  شايسته نتوانسته است بهره

( باشد  داشته  گردشگری  نیک21صنعت  اعتقاد  به  و  (.  بین 
( نیز به منظور دستیابی به مدل توسعه پايدار 1399همکاران )

های  گردشگری، توجه به تجارب گردشگری مبتنی بر قابلیت
نار شناسايی نوع رفتارهای منجر به  زيست محیطی بکر در ک

باشد  حضور مجدد گردشگران دو گام اساسی در اين زمینه می
(. در اين بین مطالعه رفتار گردشگری در قالب شناسايی  25)

انگیزه سفر گردشکران بر مبنای عوامل رانشی و کششی در  
قالب دو گروه از انگیزاننده های ذاتی و نامحسوس به همراه  

عنوان عامل اصلی  های مقصد گردشگری بهويژگی  جاذبه ها و
شود  استقبال گردشگران از يک محصول گردشگری قلمداد می

از شاخه29) های تجارب ماجراجويانه (. در همین راستا يکی 
که به دلیل قرابت نزديک آن با اکوتوريسم و همچنین  ورزشی

ساير  با  مقايسه  در  آن  کمتر  خطرپذيری  میزان  و  سهولت 
های ورزشی هوايی مورد توجه و استقبال چشمگیر افراد  تفعالی

فعالیت است،  گرفته  قبیل  قرار  از  هوايی  ماجراجويانه  های 
کايت چتربازی،  بالنپاراگاليدر،  حتی  و  است  سواری  سواری 

سايت26) وجود  بین(.  پروازی  شمال های  منطقه  در  المللی 
دشت و  کشور در عباس آباد بهشهر و سايت پروازی ترسه مینو

باقرآباد رامیان در استان گلستان که عالوه براينکه به عنوان  
گیرند، همه  های پروازی تفريحی مورد استفاده قرار میسايت

بین و  ملی  رويدادهای  میزبان  از  ساله  و  است  رقابتی  المللی 
می ماجراجوی کوهستان محسوب  گردشگران  برتر  -مقاصد 

( و محص14شوند  تجهیزات  توسعه  که  (. هرچند  والت جديد 

 
1 . Adventure Tourism Development Index 
2 . Bui 

بواسطه فناوری ايجاد شده است، توانسته است از طريق ايجاد  
افزايش محبوبیت ورزش امن،  های موقعیت تمرين و فعالیت 

های جديد تجارب ورزشی  ماجراجويانه و به تبع آن ايجاد گونه
(، اما آنچه که مسلم  23ماجراجوبانه را به همراه داشته است )

اس مقوله  اين  به  توجه  اقتصادی است  اهداف  توسعه  که  ت 
به شاخص   و دستیابی  پايدار درحوزه  گردشگری  توسعه  های 

(  33های هیجانی)گردشگران ماجراجو مستلزم مطالعه مشخصه
ويژگی از  نیمرخ شخصیتی  تهیه  چالشو  -های خطرپذيری، 

پذيری، استقبال از تجارب ورزشی طیبعت محور در کنار توجه 
( با هدف  19امنیت گردشگران )( و  34سازی )به مقوله ايمن
آسیب جانی میکاهش  و  چنانچه خروجی  های جسمی  باشد. 

تحقیقات انجام شده در اين حوزه نیز مويد آن است که عنصر  
مهارت  مخاطره به  نیاز  و  جسمانی  مفرط  تقالی  پذيری، 

باشند  گانه گردشگری ماجراجويانه میهای سهتخصصی اهرم

شکل2020)  2بوی   (.32،31) بازرگانی (،  اتحاديه  گیری 

با هدف ارائه خدمات تخصی به گروه   3سفرهای ماجراجويانه
در   ماجراجويانه  گردشگرانه  چشمگیر  رشد  از  حاکی  هدف، 

ی سوم می باشد. بر اساس مطالعات وی علیرغم وجود هزاره
بینی  پذيری باال در اين حوزه، تمايل گردشگران، پیشمخاطره

گردشگران از تجربه ايمن گردشگری و نگرش    منفی و مثبت
پیش هیجانات  به  مشخصهانها  گردشگران  رو،  رفتاری  های 

-اما از آنجا که برخی از اين رشته(.  6کند )ماجراجو را تعیین می
شوند، در برخی از  محسوب می  4های پرخطر ا در زمره فعالیته

انینی از کشورها پرداختن به آنها منع و يا مستلزم تبعیت از قو
آموزش و  بیمه  حفاظتی،  تجهیزات  از  برخورداری  های  قبیل 

های متولی تدوين شده است  قبلی است که از سوی سازمان
(. از اين رو رکن ايمنی با هدف بررسی و کنترل کیفیت  13)

خود اقدامات  بروز  توانايی  همچنین  و  مسیر  حفاظتی -ابزار، 
فعالیت به  پرداختن  ماجراجويانه  هنگام  عنوان  های  تحت 

شاخص شفافیت از ملزومات ورود به گردشگری ماجراجويانه  
( معتقدند  2012پاولو و همکاران )  درهمین زمینه  (. 21باشد )می

گونه به  پاراگاليدرسواری  ماهیت  در  که  حتی  که  است  ای 
ايجاد   است.  غیرممکن  خطر  حذف  احتمال  شرايط،  بهترين 
با موانع و   به همراه برخورد  از هیجانات مفرط  ناشی  اختالل 
همچنین تغییرات ناگهانی در شرايط اقلیمی از قبیل جهش باد 
هدايت کننده افراد به سوی خطر هستند. لذا مديريت ريسک  

یجانات مخرب همواره بايد  در قالب حفظ خونسردی و کنترل ه

3 . The Adventure Travel Trade Association 
4 . Extreme Adventure 
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( گیرد  قرار  وانگ 26مدنظر  و  يو  بررسی  2018)  1(.  در  نیز   )
هرچند  که  داشت  اظهار  چین  کشور  ماجراجويانه  گردشگری 
تجربه   برای  ماجراجو  گردشگران  نظیر  بی  تمايل  و  استقبال 

های سرشار از هیجان در مقاصد کوهستانی گردشگری  فعالیت
های محلی تبديل گشته است،  لتخیز به چالش اصلی دوحادثه

پیش خوداما  اقدامات  شاخص  -بینی  ارزيابی  و  محافظتی 
فعالیتمخاطره با کوهستان، همه  پذيری  مرتبط  های ورزشی 

میلیون کیانتانگ ساله  منطقه  روانه  را  ماجراجو  گردشگر    2ها 
کرده است. از سوی ديگر بايد به اين موضوع توجه داشت، با  

اينکه گردش  به  نوع و  گرتوجه  بر اساس سطح،  های ماجراجو 
طبقه در  خطرپذيری  میاحتمال  قرار  متفاوت  گیرند،  های 

ورزشی   فعالیت  يک  مجدد  تجربه  به  تمايل  و  رضايتمندی 
-های شخصیتی و رفتاری افراد تأثیر میمايهخطرپذير از درون

(، بنابراين مطالعه نیمرخ شخصیتی و هويت بخشی  37پذيرد )
و ارتقائ هويت جامعه مقاصد گردشگری    گردشگران، تقويت 

می منجر  )را  از 1و16گردد  يکی  که  آنجايی  از  همچنین   .)
ترين و مهمترين اقدامات در مديريت ايمنی گردشگران  ابتدايی

خود رفتارهای  انتقال  انجام   حمايتی-ماجراجو،  به  نیاز  است، 
تحقیقاتی در زمینه ادراک گردشگران ماجراجو از حادثه و بروز  

-تارهای حمايتی اقدامی موثر در راستای تدويت استراتژیرف
های  اما مهمترين مشخصه  (.28باشد )های مديريت ريسک می

گردشگری ماجراجويانه توانايی در خلق موقعیتی است که افراد  
محرک اجراهای  تجارب  شکل  به  را  بااليی  هیجانی  های 
چالش ) فیزيکی  باشند  داشته  به  7،11برانگیز  ديگر  (.  عبارت 

کننده بالقوه تجارب هیجانی قوی  گردشگران ماجراجو مصرف
و خاصی هستند که همزمان در يک تناقص ذاتی با يکديگر  
قرار دارند. ترس در مقابل لذت و ترديد در مقابل اطمینان به  
همراه استقبال از خطر، ايجاد کننده يک تجربه هیجانی ويژه  

عنوان   هیجانات "تحت  نهايت می  "3طغیان  در  که  باشد 
رضايتمندی و لذت از آن فعالیت را برای گردشگر ماجراجو رقم 

)می )32زند  همکاران  و  والتر  هیجان  2017(.  که  معتقدند   )
هسته مرکزی و محرکی توانمند در ايجاد تجارب ماجراجويانه  

(. مطالعات 11باشد )گردشگری و تمايالت رفتاری مجدد می
بندی  ( نیز در بخش1397کاران )انجام شده توسط بیات و هم

مناطق گردشگری بر مبنای عوامل انگیزشی شاهدی بر ادعای 
ويژگی بررسی  انکار  غیرقابل  هیجانی تأثیر  و  رفتاری  های 

گردشگران ماجراجو از مقاصد گردشگری است، چرا که بیش  

 
1 . Yu  &wang 
2 . Qiantang 
3 . Thrills  
4 . Hard & Soft adventuretourism 

فعالیت  5/18از   انگیزی  با  جوان  سنی  گروه  از  های درصد 
و   گردشگری  درصد    12ماجراجويانه  يک  تجربه  انگیزه  با 

(. بنابر گزارش  3متفاوت در مناطق روستايی بکر حضور داشتند )
طبقه  نیز  ماجراجويانه  گردشگری  گردشگران  اتحاديه  بندی 

طبقه دو  در  و  ماجراجويانه  ماجراجويانه سخت  گردشگران  ی 
نرم  ماجراجويانه  از    4گردشگران  آنها  استقبال  مبنای  بر 

مها سطح  گردشگران،  خطرپذيری،  جسمانی  شرايط  و  رت 
های رفتاری و میزان استراتژی کارا در راستای شناسايی ويژگی

باشد که اين مقوله  خواهی گردشگران ماجراجويانه میهیجان
به نوبه خود منجر به رضايت گردشگران از تجارب گردشگری  

(. از اين رو خالء 6شود )های رفتاری افراد میمتناسب با ويژگی
تجارب    اساسی لذت  از  رضايمتندی  با  مرتبط  مطالعات  در 

نشأت می موضوع  اين  از  ماجراجو  نقش  گردشگران  که  گیرد 
تفاوت در مشخصه افراد در هیجانات پرشدت و  رفتاری  های 

مصرف يک  به  شدن  مورد تبديل  ماجراجو  رضايتمند  کننده 
های  مطالعه و تبیین قرار نگرفته است. زيرا با استناد به نظريه

رفتاری از قبیل نظريه عوامل رانش و کشش    –انشناختی  رو
دان تفريحی  1981)  5گراهام  گردشگران  انگیزه  مدل   ،)
  6جستجو ايسوآهوال  –( و نظريه گريز  29( )1979کرامپتون )

های شخصیتی افراد از قبیل  (، مطالعه و تعیین ويژکی1982)
يری  گرا بودن و برون گرايی، گرايش به هیجان پذمیزان درون

کننده  و استقبال از هیجانات جديد با قبول احتمال خطر تعیین
افراد می آتی  رفتارهای  بروز  )احتمال  تحقیق  3باشد  لذا در   .)

(، از طريق  1حاضر مطابق با الگوی تفهیمی پژوهش )شکل  
ويژگی بین  ارتباط  فعال ايجاد  گردشگران  شخصیتی  های 

شامل لذت، ترس و ادراک پاراگاليدر با دو هیجان اصلی افراد  
خود رفتارهای  بروز  در  میزان    -گردشگران  حفاظتی، 

يک مصرف عنوان  به  بخش  لذت  خشنود  رضايتمندی  کننده 
 ماجراجو مورد مطالعه قرار گرفته است.

 
 چهارچوب الگوی تفهیمی پژوهش  . 1شکل

5 . Graham M.S. Dann 
6 . Iso-Ahola 
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 روش شناسی پژوهش 
پیمايشی است که به    -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

عملیاتی گرديد. هدف از تحقیق حاضر   1روش آمیخته اکتشافی
ويژگی از  جامع  رفتاری  الگوی  يک  و  تدوين  رفتاری  های 
ورزش گردشگران  ترس(  و  )لذت  در  هیجانات  هوايی  های 

های ورزشی ماجراجويانه بر مبنای میزان  خشنودی از فعالیت
  نمايش احتیاط تحت عنوان رفتارهای خودحفاظتی بود. مطابق 
غیرمستقیم   مسیر  دو  و  مستقیم  مسیر  سه  پژوهش  الگوی  با 

بینی سازه نهايی پژوهش مد نظر قرار گرفت. فاز جهت پیش
اولیه پژوهش به صورت کیفی و از طريق انجام مصاحبات نیمه  

-نفر از مديران صفی و ستادی هیات ورزش  20ساختار يافته با  
حرفهه ورزشکاران  و  مربیان  هوايی،  تجرای  که  پرواز  ای  به 

رقابتی را داشتند صورت پذيرفت. با توجه به سطح مهارت و 
فعالیت گردشگران، سعی گرديد گروه متنوعی از افراد فعالل در  

های هوايی مشتمل بر چتربازان و پاراگاليدر سواران در  فعالیت
فاز کیفی پژوهش مشارکت نمايند تا ضمن پوشش دادن کلیه  

موث به شناسايی  تحقیق،  بر  زوايای  تأثیرگذار  عوامل  از  رتری 
در   پژوهش  از  مرحله  اين  گردد.   منجر  پژوهش  نهايی  سازه 

نیمه مصاحبات  اشباع  قالب  يک  به  دسترسی  تا  يافته  ساختار 
جهت اطمینان از ممیزی کدهای انتخابی   نظری پیش رفت.

کدگذاری   روش  از  استفاده  با  آن  پايايی  میزان  کیفی،  فاز 

در فاز    .(α  ≤  79/0انجام گرفت )  اب ثانويهيتوسط ارز2مجدد
ها در پس از اطمینان از پايايی درونی پرسشنامهکمی تحقیق  

( کمی  جامعه  در  راهنما  مطالعه  پرسشنامه )α≤75/0يک   ،
لذت   و  ترس  احساس  قالب  ذاتی در  محقق ساخته هیجانات 

های گردشگران ماجراجويانه مشتمل بر متغیر لذت شامل مولفه
و متغیر ترس    5و احساس غرور  4مشتاق بودن،  3پذير هیجان

قرار  ، بی7زده بودن، وحشت6های مردد بودندربرگیرنده مولفه
ارزشی    9، عصبی بودن 8بودن  پنج  لیکرتی  مقیاس  به صورت 

سازه احساس خشنودی گردشگران نیز بر مبنای   ارزيابی گرديد.
ساخته محقق  گويه  پرسشنامه  با شش  که  گرديد  ارزيابی  ای 

از   ابعاد رضايت  در  را  فعالیت ماجراجويانه  از  میزان خشنودی 
اجرا، رضايت از موقعیت اجرا )مکان( و رضايت از تجربه هیجان  

 
1 . Sequential-Exploratory Mixed Method Design 
2 . Intercoder reliability (ICR) 
3 . Excited 
4 . Enthusiastic 
5 . Proud 
6 . Afraid 
7 . Scared 
8 . Nervous 

راضی )بسیار  ارزشس  پنج  لیکرتی  مقیاس  به صورت  تا را    ام 
ی تعديل  همچنین از نسخه  .کردام( مشخص میبسیار ناراضی
ويژگی بورکنا يافته  شخصیتی  به صورت    (1993)  10های  که 

: بسیار زياد( جهت  5:به ندرت و  1مقیاس لیکرتی پنج ارزشی )
ارزيابی دو ويژگی شخصیتی درونگرايی و برونگرايی استفاده  

( ب  واقعیحفاظتی    -رفتارهای خود(.  4گرديد  از  نیز  استفاده  ا 
شده   اصالح  مولفه2016)  11چیان پرسشنامه  قالب  در  های ( 

ساز بروز خطر  درک خطراتی که زمینه  12وخامت ادراکی شرايط 
)احتمال انتظار    13پذيری ادراکیدر زمان پرواز هستند؟(، آسیب

)واکنش منطقی و  14مواجهه شدن با خطر(، عکس العمل کارا 
های خطر زا(  و مديريت  سريع بر مبنای ارزيابی کارا از موقعیت 

) دفع موقعیت خطر زا و برگشت به   15کارای  موقعیت خطرزا  

حداقل تعداد    با توجه به(.  8شرايط عادی( ارزيابی گرديد )
نیاز مورد  آماری  نوع    نمونه  از  تحقیقات  در  متغیر  هر  برای 

(، در پژوهش حاضر تعداد 16، ))n≥5≤10معادالت ساختاری )
حرفه  86 و  ديده  آموزش  ورزشکاران  از  ورزشنفر  های  ای 

های  هوايی که دارای مجوز رسمی پرواز از فدراسیون ورزش
(  1398هوايی بودند و در فصل اوج فعالیت )فرودين تا شهريور  

سايتفعالیتجهت   در  رقابتی  يا  تفريحی  پروازی های  های 
آباد( حضور استان گلستان )ترسه و باقرآباد( و مازندران )عباس

به منظور تجزيه و   داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شدند.
داده پرسشنامهها  تحلیل  حذف  از  ناقص  پس  های 

تعداد  8) قرار   79پرسشنامه(،  استفاده  مورد  کامل  پرسشنامه 
نکويی  گ از  اطمینان  منظور  به  پژوهش،  نهايی  فاز  در  رفت. 

برازش مطلوب الگوی پژوهش و روايی سازه، آزمون کرويت 
آزمون و  )KMO بارتلت  گرديد  استفاده  به  10،  توجه  با   .)

شاخص ضرايب  تطبیقی  مقادير  و  مقتصد  های 
(9/0>CFI,IFI  )( مقادير  همچنین  ،  df/2χ<3و 

05/0>RMSEA( می8(  الگوی  (،  که  گرفت  نتیجه  توان 
(. 2باشد )جدولپژوهش از نکويی برازش مطلوبی برخوردار می

نرم   21و نسخه     PLSافزار ها با استفاده از نرمدرنهايت داده
و    SPSSافزار   استنباطی  آمار  توصیفی،  آمار  دوبخش  در 

تحلیل  و  تجزيه  مورد  مسیر  ساختاری  معادالت  تحلیل 
 .قرارگرفتند

9 . Jittery 
10 . Borkenau  
11 . Actual Self- Protective Behaviors of Chien 
12 . Perceived Severity 
13 . Perceived Vulnerability 
14 . Response Efficacy 
15 . Efficacy Management of Risk 
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پايايی کدهای مرحله کیفی پژوهش به روش کدگذاری مجدد   . 1جدول   

ها تعداد عدم توافق تعداد توافق ها  عنوان مصاحبه   پايايی باز آزمون  تعداد کل کدها  

9P 38 14 98 73  %  

15P 27 11 62 87  %  

65کل                         24 160 81  %  

های ارزيابی نکويی براش (. تجزيه و تحلیل تايیدی ساختار مدل پژوهش )شاخص2جدول   

ها ها/مدلشاخص  های مطلق شاخص   های تطبیقیشاخص   های مقتصدشاخص    

 برآورد
 

GFI χ2/df
 NFI CFI IFI RMSEA 

94/0 563/1 91/0 92/0 91/0 0671/0 

>9/0 دامنه مورد قبول  3 ≥  9/0<  8/0<  9/0<  10/0>  

 تايید تايید تايید تايید تايید تايید نتیجه برازش مدل 

 

 یافته های پژوهش 
( درصد  62/69، )3مطابق با اطالعات گزارش شده در جدول  

( متأهل 43/54از گردشگران ماجراجو مرد بودند که از بین آنها )
های آماری حداقل کل نمونه( درصد از  37/30بودند. همچنین )

گردشگران   گروه سنی،  متغیر  در  اما  بودند.  فرزند  دارای يک 

برخوردار    30تا    26ماجراجو   فراوانی حضور  بیشترين  از  سال 
( تحصیالت،  سطح  متغیر  در  ها 89/51بودند.  نمونه  درصد   )

دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند. بیشترين دفعات سفر در  
بو  10تا    8سال،   )بار  که  نمونه77/41د  کل  از  درصد  های  ( 

 شدند آماری را شامل می

(79پژوهش )   آماری بخش کمی هایشناختی نمونههای جمعیتويژگی  . 3جدول  

 درصد  تعداد  متغیر  

 
 
 

 شناختیهای جمعیتويژگی
 

زن                
 جنسیت            مرد                       

24 
55 

38/30 
 62/69  

   25تا   18                     
 30تا  26سن                

 35تا   30                     
 35بیشتر از                     

 تأهل              متاهل            
 مجرد                 

 (       دارای فرزند 43فرزند)
 فاقد فرزند                 

11 
29 
26 
13 
36 

   43 
19 
24 
19 

92/13   
70/36   
91/32   
45/16 
43/54 
56/45 
37/30 
05/24   

 
 

 تحصیالت 

 زير ديپلم
 ديپلم و کاردانی 

 کارشناسی 
 فوق لیسانس و باالتر

- - 
22 84/27   
41 89/51   
16 25/20   

 
 تعدادسفر ماجراجويانه در سال

3تا 1  7 86/8   
7تا  4  21 58/26   
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   10تا  8
10بیشتر از   

33 
18 

77/41 
78/22   

 
مسافت تا مقصد گردشگری  

 ماجراجويانه 

 50KMکمتر از 

 100Kmتا   51

 150Kmتا  101

 150Kmبیشتر از 

22 
19 
21 
17 

84/27 
05/24 
58/26 
51/21 

 

 

نتايج تحلیل معادالت ساختاری مسیر الگوی پژوهش در با   
گزارش شده است.    4ها در جدول  بررسی رابط علی بین سازه

، مطابق  PLSبرای آزمون مدل مفهومی با استفاده از نرم افزار  
برازش الگو بر مبنای    1گانه فورنل و الرکرهای سه با شاخص

پايايی  و  بارعاملی  ضرايب  کرونباخ،  )آلفای  شاخص  پايايی 
ترکیبی( و روايی همگرا )میانگین واريانس استخراجی( و روايی  

گیرد )داوری(. مقادير ضرايب آلفای  مورد بررسی قرار میواگرا 

( آشکار  متغیرهای  عاملی  بار  و  مقادير  β<4/0کرونباخ  و   )t  

(96/1±<t  حاکی از معناداری اولین شاخص در تأيید برازش )

)شکل  سازه بود  پژوهش  (. دومین مالک  P≤01/0(. )2های 
سازه پايايی  ديلونبررسی  ضريب  پايايی    -ها،  يا  گلداشتاين 

 7/0باشد )ها میترکیبی )شاخص سازگاری درونی مدل( سازه

(. با توجه به ضرايب متغیرهای پژوهش از آنجايی که مقادير    >
باشد، اين شاخص نیز حاکی از پايايی قابل می  6/0بیشتر از  

ین واريانس استخراجی سومین مالک  ها بود. میانگقبول سازه
طور که  باشد. همانها میجهت اطمینان از روايی همگرا سازه

جدول   مقاديرمیانگین    4در  به  توجه  با  است  شده  گزارش 

( اين شاخص  >5/0ها )روايی همگرا( )واريانس خروجی سازه
نیز مورد تأيید قرار گرفت. در نهايت در بررسی روايی واگرا به  

ل و الکر، از آنجايی که مقادير جذر میانگین واريانس  روش فورن
استخراجی متغیرهای مرتبه اول متغیرها )قطر اصلی ماتريس( 

توان  (، می 5( میان آنها بیشتر بود )جدول  rاز مقدار همبستگی )
زا نیز تايید  زا و بروننتیجه گرفت روايی درونی متغیرهای درون

)می ق8گردد  قابل  برازش  از  مدل  و  در  (  استفاده  برای  بولی 
 تحقیق برخوردار بودند. 

و    PLSهای بررسی برازش الگوی ساختاری  از ديگر روش
باشد. با توجه  می   Zهای پژوهش توجه به ارزش ضرايبفرضیه

مقادير   ارزش  شکل  5)جدول    tبه  از  2و  بیشتر  همگی  که   )

(96/1±  <tمی )می اطمینان  باشند،  در سطح  درصد    95توان 
برونزا   متغیر  با  درونزا  متغیرهای  بین  رابطه  که  داشت  اظهار 

 .باشدمعنادار می

 

 

  های  مربوط به متغیرهای پژوهشنتايج پايايی درونی متغیرها و بارعاملی گويه .4جدول         

 α β CR AVE t-value ( M ± sd) سازه )گويه( 

 های شخصیتی ویژگی

 برونگرایی
 خندم. من شادم و به راحتی می

 برم.نشینی و صحبت با ديگران لذت میمن از هم
 من همیشه سرزنده و سرحال هستم.

کنم و در حفظ آن  من به راحتی با ديگران رابطه صمیمانه برقرار می
 کنم. رابطه تالش می 

 درونگرایی
 کنم.من به ندرت احساس تنهايی و دلسردی می  

 کنم.قراری و تنش می من همیشه احساس بی
 ارزشی هستم.کنم فرد بی بعضی مواقع فکر می 

 کنم. شوم، احساس ناامیدی میزمانی که دچار اشتباه می
 غالبأ در روابطم با ديگران احساس خجالت دارم.

شخصی ديگر درخواست کمک  اکثر مواقع احساس ناتوانی دارم و از 
 کنم. می

 
 

78/0±11/4 
69/0±67/4 
58/0±46/4 

47/0±77/4 
 
 

 

03/1±65/2 

24/1±89/2 

81/0±73/2 

24/1±88/2 

68/0±96/1 

 

79/0 
 
 
 
 

 
 

82/0 

 
 
47/0 
59/0 
62/0 
65/0 
 

 
47/0 
55/0 
49/0 

 
76/0 

 

 
 
 
 

74/0 
 
 
 
 
 
 
 

 
68/0 

 
 
 

 
 

66/0 

 
*364/8 

 
 

 
 

 
*719/10 

 
1. Fornell & Larcker 
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41/1±68/2 53/0 
48/0 
44/0 

 هیجانات ذاتی گردشگران 

 لذت
 هیجان پذير

 مشتاق 
 احساس غرور 

 ترس 
 مردد بودن

 زده بودن وحشت
 قرار بودن بی

 عصبی بودن

 

57/0±47/5 
84/0±86/6 

49/0±71/5 
 

43/0±27/1 
53/0±64/1 

66/0±92/1 
84/0±71/1 

 
78/0 
 

 
 

75/0 

 
71/0 
69/0 
66/0 
 

49/0 
57/0 
59/0 
45/0 

   
81/0 
 
 
 

68/0 
 
 
 
 

 
64/0 
 
 
 
 

64/0 

 
*094/7 
 
 
 
*154/9 

 خشنودی از فعالیت ماجراجویانه 
 رضايت از اجرا

 رضايت از موقعیت 
 رضايت از تجربه هیجان 

 

49/0±39/4 

69/0±57/5 
61/0±89/5 

79/0 

 

 

 
67/0 
63/0 
73/0 

78/0 
 
 

72/0 *813/5 

 حفاظتی واقعی -رفتارهای خود 
 وخامت ادراکی 

 پذيری ادراکی آسیب
 واکنش کارا

 مديريت کارای  موقعیت خطرزا

 

05/1±62/3 
82/0±14/3 

62/0±12/4 
75/0±57/3 

83/0  
52/0 
49/0 
66/0 
63/0 

74/0 65/0 *623/7 

 
 

 فراوانی  شاخص
درصد 
 فراوانی 

 جنسیت 
 زن  

 مرد 
315 
223 

6/58 
4/41 

 سن

 سال و پايین تر 30
 سال  40تا  31
 سال  50تا  41
 باالتر  سال و 51

65 
213 
194 
66 

12 
40 
36 
12 

 مدرک تحصیلی 

 زير لیسانس 
 لیسانس 

 کارشناسی ارشد 
 دکتر 

69 
188 
259 
22 

9/12 
9/34 
1/48 
1/4 

 7/30 165 سال 10زير  سابقه خدمت
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 سال 20-11
 سال و باالتر  21

226 
147 

42 
3/27 

 میزان ورزش کردن 
 بله  

 تاحدودی 
 خیر

131 
200 
207 

3/24 
2/37 
5/38 

 

 های مدل پژوهش به روش فورنل و الکربررسی روايی واگرای شاخص  . 5جدول 

 خود حفاظتی  خشنودی   هیجانات  های شخصیتیويژگی سازه 

    671/0   های شخصیتیويژگی
   714/0 346/0 هیجانات 
  659/0 441/0 421/0 خشنودی

 66/0 319/0 357/0 295/0 خود حفاظتی 

داده عاملی  تحلیل  بر  نتايج  ترس  و  لذت  تأثیر  بررسی  در  ها 
خشنودی از تجربه ماجراجويانه حاکی از اثرگذاری مثبت متغیر  

بر  (  β=-39/0)و اثرگذاری منفی متغیر ترس  (  β=64/0لذت )
ورزش ورزشکاران  )شکل  خشنودی  بود  هوايی  با  1های  لذا   .)

ويژگی اثرات  خصوص  در  مسیر  تحلیل  ضرايب  به  های  توجه 

بر احساس لذت و درونگرايی (  β=56/0شخصیتی برونگرايی )

(32/0=β  )  ،توان اظهار داشت  می بر احساس ترس گردشگران
های که خشنودی از تجربه ماجراجويانه در درجه اول به ويژگی

به منظور تع اين رو  از  یین شخصیتی گردشگران بستگی دارد. 
تبیین نقش  درونگرايی،  میزان  و  برونگرايی  متغیرهای  کنندگی 

آزمون رگرسیون چندگانه انجام گرفت. نتايج آزمون نشان داد  
(، )جدول  2R=  43/0و   Sig≤  05/0)که برونگرايی به میزان  

6( میزان  به  درونگرايی  و  لذت  کننده  تبیین   )05/0  ≥ Sig  و
22/0  =2R  گی احساس ترس  کنند( از قدرت تبیین7( )جدول

 . باشندبرخوردار می

 

 بینی سازه لذت گردشگران بر مبنای برونگرايی نتايج آزمون رگرسیون چندگانه در پیش .6جدول

 B β t P-Value سازه

  36/8 54/0 418/0 برونگرايی 

*000/0 R   66/0 
2R   43/0 

F(P-Value)                   (001/0،* 47/8 ) 

 

 بینی سازه ترس گردشگران بر مبنای درونگرايی نتايج آزمون رگرسیون چندگانه در پیش .7جدول

 B β t P-Value سازه 

  17/10 31/0 384/0 درونگرايی 

*000/0 R   47/0 
2R   22/0 

F(P-Value)                                 (004/0،* 04/9 ) 

تبیین نقش  تعیین  منظور  به  پژوهش  بعدی  گام  کنندگی در 
مکنون  سازه سازه  بر  ترس(  و  )لذت  پژوهش  آشکار  های 

)خشنودی( آزمون رگرسیون انجام گرفت. نتايج آزمون نشان  

 44/0و  Sig ≤  05/0داد که متغیر لذت به تنهايی به میزان )
=2Rباشد. در گام بعدی کننده سازه نهايی خشنودی می( تبیین

پس از وارد کردن متغیر ترس، نتايج رگرسیون نشان داد که 
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( میزان  به  ترس  قدرت  2R=  28/0و Sig≤50/0متغیر  از   )
باشد. درنهايت میکنندگی سازه نهايی خشنودی برخوردار  تبیین

ترس نشان داد که هرچند  بررسی اثرات همزمان متغیر لذت و  

بر سازه خشنودی می اثرگذاری معناداری  اين  دارای  اما  باشد 
 50/0اثرگذاری به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است )

≥Sig  2= 34/0وR 8( )جدول.) 
 

 کنندگی متغیرهای آشکار پژوهش بر مبنای آزمون رگرسیون   . تعیین نقش تبیین8جدول 

 خشنودی از تجربه ماجراجويانه  سازه

 β SEB R 2R F )متغیر( 

 مرحله اول 

 احساس لذت
 

61/0 
 

14271/0 
 

67/0 
 

44/0 
 
 *741/13 

 مرحله بعدی 

 احساس ترس
 

36/0 
 

11658/0 
 

53/0 
 

28/0 
 
 *493/9 

 مرحله بعدی 

 زماناثر هم
 

47/0 
 

13862/0 
 

59/0 
 

34/0 
 
 *075/11 

 P ≤  05/0*                                                                                                                          سطح معناداری 

 

گری رفتارهای های پژوهش بررسی نقش تعديلاز ديگر يافته
بر خشنودی   ورزشخودحفاظتی  بود. گردشگران  هوايی  های 

)شکل   داد  نشان  الگو  مسیر  تحلیل  لذت 1ضرايب  متغیر   )
می همراه  خودحفاظتی  رفتارهای  بروز  با  بار  زمانیکه  با  باشد 

اثر  (،  β=   29/0)و متغیر ترس با بار عاملی  (  β=  49/0عاملی )
معناداری بر سازه نهايی پژوهش دارند. توجه به اين ضرايب  

ت که اوأل احساس خشنودی گردشگران ماجراجو  بیانگر آن اس

تر (، پايین4Hباشد )زمانیکه با رفتارهای خودحفاظتی همراه می

اثرات مستقیم ) بررسی  ( آن می 1Hاز  اما آنچه که در   . باشد 

تعديل بود،  نقش  توجه  قابل  حفاظتی  خود  رفتارهای  کنندگی 

(  5H)  اثرگذاری مثبت متغیر ترس توام با رفتارهای خودحفاظتی
بر سازه نهايی پژوهش در مقايسه با اثرگذاری مستقیم آن می 

سبب  -39/0)اشد  ب حفاظتی  رفتارهای  هرچند  حقیقت  در   .)
کاهش خشنودی از تجربه ماجراجويانه گردشگران هوايی شده  
بود ولی تأثیر معکوس ترس بر خشنودی را به تأثیر منفی تبديل  

 (. 3کرده بود )شکل 
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 ( t-Valueتحلیل مسیر رابطه بین متغیرهای درونزا و برونزای پژوهش در حالت معناداری) . 2شکل

 
 تحلیل مسیر رابطه بین متغیرهای درونزا و برونزای در حالت استاندارد . 3شکل

 

 
 

 گیری بحث و نتیجه

های اخیر ماهیت خاص ورزش از منظر استقبال عمومی  در سال
به   و عالقمند  مهیج  افزايش جذب مخاطبین  با  است  توانسته 

توانمندی از گردشگری ورزشی تحت  طبیعت، ضمن خلق حوزه  
عمده قسمت  ماجراجويانه،  گردشگری  تبلیغات  عنوان  از  ای 

های  ای مرتبط با گردشگری ورزشی را به سمت فعالیترسانه
( دهد  سوق  ورزشی  گردشگری  علیرغم  37ماجراجويانه  اما   .)

ها مخاطبین خاص خود را داشته که  ها از فعالیتاينکه اين گروه
هیج دنبال  تجربه  به  پی  در  موارد  بیشتر  در  و  بوده  بکر  انات 

می افراطی  مولفههیجانات  وجود  ايجاد باشند،  خطرپذيری  ی 
ترديدی را از سوی گردشگران در خصوص تجربه فعالیت ايجاد  

( است  نظريه27نموده  با  مطابق  روانشاختی شخصیت،  (.  های 
ارتباط  افراطی،  و  خاص  هیجانات  تجربه  و  بروز  به  تمايل 

یمی با مشخصه درونگرای و برونگرايی رفتاری افراد دارد.  مستق

 
1 . Vujkovic 
2 . Monasterio 

های  لذا در پژوهش حاضر تمايل به خشنودی گردشگران ورزش
های   وِيژگی  از  ناشی  لذت  و  ترس  احساس  مبنای  بر  هوايی 
شخصیتی آنها با نقش مداخله گرانه رفتارهای خودحفاظتی مورد 

سازه عاملی  تحلیل  نتايج  گرفت.   قرار  نبررسی  داد  ها  شان 
رفتاری   الگوهای  از  برخوردار  گردشگران  در  لذت  احساس 
تجربه   از  باالتری  خشنودی  احساس  به  منجر  برونگرا 

می از  ماجراجويانه  برخوردار  گردشگران  حالیکه   در  شود، 
از  باالتری  احساس سطوح  دلیل  به  درونگرا  رفتاری  الگوهای 

اين نتايج   تری برخوردار بودند کهمولفه ترس، از خشنودی پايین
(، 1393(، خاکساری )1395(، مجیدی )1397با تحقیقات بیات )

( ووجکوويچ 1391اسماعیلی   ،)1  (2017( پالنک   ،)2016  ،)
 4( و فاوالنت 2013)  3(، مکنزی و همکاران2015)  2موناستريو 

هم2012)  )( داشت  اما  3،10،11،21،22،23،27،32خوانی   ،)
لذت   پارادوکس  که  است  گردشگری  ترس    -واضح  رونق  در 

3 . Mackenzie etal 
4 . Faullant 
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های تفريحی ماجراجويانه  ماجراجويانه ارتباط مستقیمی با جنبه 
و سالم را دارد که مستلزم شناسايی روحیات، عالئق و نیازهای 

توان به  باشد. در تبیین اين موضوع میها میفعاالن اين فعالیت
انجام شده توسط گیدنی  نتايج 2004)  1تحقیق  اشاره داشت.   )

کی از آن بود که تجارب هیجانی قبلی چتربازان  تحقیق وی حا
ويژگی همچنین  فعالیت و  از  رضايت  آنها  شخصیتی  های 
( که اين يافته در راستای نتايج 15زند )میماجراجويانه را رقم  

های اشتیاق برای حضور در فعالیت تحقیق حاضر بود و با مولفه
و   و هیجان زدگی همسو بود که اين مورد با تحقیق مجیدی

نیز همخوانی داشت )1395زاده )محرم (. در همین زمینه 23( 
پذيری و ( نیز با تأکید بر اينکه ريسک1394آنت و همکاران )

فعالیت و  پذيرش  ذاتی  ويژگی های  در  ريشه  ماجاجويانه  های 
)برون افراد  ريسکرفتاری  سطوح  بررسی  در  دارند،  -گرايی( 

پذيری به طور ريسککاران اظهار داشتند که  پذيری دوومیدانی
از طريق تقويت حس وظیفه شناسی منشأ رفتارهای  معناداری 

( که اين موضوع ازطريق نظريه رانش  1باشد )توأم با احتیاط می
( قابل تبین می باشد چرا که میل به  1979و گرانش کرامپتون )

اقدام سفر توسط عوامل رانشی و انتخاب مقاصد گردشگری بر  
باشد که با يافته پژوهش بل توجیه می مبنای عوامل کششی قا

حفاظتی بر میزان خشنودی - حاضر مبنی بر تأثیر رفتارهای خود
هم )گردشگران  بود  ووجکوويچ29راستا  احساس 2017)2(.   ،)

از دو   نشأت گرفته  را  تجارب گردشگران ورزشی  از  خشنودی 
پذيری درونی شديد افراد مقوله محیط بکر و مشخصه هیجان

های ماجراجويانه بر  با ارائه نوع شناسی از ورزش  داند. ویمی
ورزش شهامت،  و  هیجان  را همپای  مبنای خطر،  هوايی  های 

آزاد فعالیت ، غواصی 3های ماجراجويانه صعود  نوردی  ، صخره 
کند  های آزاد خطرناک  معرفی میها و غواصی در آببین صخره

نیازمند میزان  ،  4های ماجراجويانه زمینی که در مقايسه به فعالیت
رسد که  باشد. به نظر میخواهی و لذت می ای از هیجانبیشینه

با توجه به گزارشات مذکور بتوان دلیل احتمالی اثرگذاری منفی 
(.  32ترس بر احساس خشنودی پاراگاليدرسوران را توجیه کرد )

های  رسد خشنودی از تجارب ورزشبا توجه به اينکه به نظر می
باشد،  مکان به مولفه کیفیت اجرا نیز وابسته میهوايی عالوه بر  

های وابسته با آن به  رسد که احساس ترس و مولفهبه نظر می
عنوان يک عامل بازدارنده در کامیابی و احساس لذت از تجربه  

می )پديدار  اسماعیلی  فرصت1391گردند.  بررسی  در  های ( 
وع از  گردشگری ماجراجويانه استان اصفهان به تبیین اين موض

وی   اعتقاد  به  است.  پرداخته  هیجانات  تخلیه  نظريه  طريق 

 
1 . Gidney 
2 . Vujkovic 
3 . Free Climbing 

بهره برای  مناسب  بستری  ماجراجويانه  از  گردشگری  مندی 
مین  10(. در  9باشد )طبیعت و تخلیه هیجانات مازاد و مخرب می
( همکاران  و  بیات  تحقیق  نتايج  خصوص 1397راستا  در   )

که تجربه    گردشگران ماراجو مناطق روستايی حاکی از آن بود
و جستجوی مکان های بکر   5ها، تازگی هیجان، تجربه موقعیت

اصلی  انگیزه  ورزش،  و  گردی  طبیعت  همراه  به  جديد  و 
(، که اين  3دهد )گردشگران ماجراجوی روستايی را تشکیل می

های لذت در پژوهش حاضر بود.  از ها نیز در راستای مولفهيافته
حاضر تحقیق  با  همسو  تحقیقات  تحقیق  می  ديگر  به  توان 

( اشاره داشت. آنها طی تحقیقی در  1395نژاد و همکاران )حاجی
حوزه   سه  به  اشاره  حالل، ضمن  گردشگری  وضعیت  بررسی 
بر گردشگری دريايی، گردشگری   پردرآمد گردشگری مشتمل 

اند که اساس و  ماجراجويانه و گردشگری تفريحی، اظهار داشته
باشد  ناشی از تفريح میمحور صنعت گردشگری، احساس لذت 

و اگر کشوری نتواند بخش گردشگری تفريحی خود را توسعه  
(.  17دهد به تبع از مزايای اقتصادی آن نیز محروم خواهد ماند )

های شمالی کشور،  لذا با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خاص استان
های ماجراجويانه  توجه به رويکردهای توسعه گردشگری ورزش

های هوايی به دلیل قرابت منحصر به فرد آن  و از جمله ورزش
استراتژی   روستايی،  گردشگری  و  ژئوتوريسم  اکوتوريسم،  با 

-زايی اين مناطق محسوب میتوانمند در رويکردهای اشتغال
( می14شوند  پیشنهاد  همچنین  تحقیقات  (.  انجام  با  که  شود 

گسترده در خصوص شناسايی ديگر اشکال گردشگری ورزشی  
وهستان و ارتفاع از قبیل پرش از ارتفاع، غارنوردی  مرتبط با ک

های پروازی و صعود به قلل با تدوين الگويی چند منظوره، سايت
شمال کشور را همچون منطق کوهستانی آلپ به برندهای برتر  
گردشگری ماجراجويانه مبدل ساخت. اين يافته از محدود نتايج 

ه ترس بود.  متناقص با پژوهش حاضر در خصوص اثرگذاری ساز
می نظر  سطح  به  در  تفاوت  ورزشی،  رشته  در  تفاوت  رسد 

ويژگی در  تفاوت  همچنین  و  اسکی  تخصص  شخصیتی  های 
بازان با پاراگاليدرسواران از داليل احتمالی اين تفاوت باشد. در  
تحقیقی ديگر در زمینه گردشگران ورزشی ماجراجو، مکنزی و  

( رفت2013همکاران  ويژگی های  بررسی  در  گردشگران  (  اری 
های خروشان اظهار داشتند که تجربه هیجانات  ماحراجوی آب

موقعیت در  گردشگران  جديد  دلخواه  همیشه  پراسترس  های 
می ويژگیماجراجو  از  رفتاری  بسته  يک  تهیه  لذا  های باشد. 

رفتاری و هیجانی گردشگران ماجراجو ضروری است. وی معتقد  
وحشت و ترس بر    است که تمايل به احساس ترس به همراه

4 . Land-based Adventure activities 
5 . Novelty 
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معکوس  رفتاری  تئوری  مبنای  بر  ماجراجو  گردشگران  مبنای 
باشد. بر اساس اين تئوری افراد همیشه به دنبال قابل تبیین می

می معمول  و  دائمی  رفتارهای  با  متضاد  رقتارهای  باشند.  بروز 
ای توأم با ترس و لذت،  های ماجراجويانه تجربه تجربه فعالیت

احسا ترديد،  و  يکنوختی  جرأت  احساس  مقابل  در  سا شادمانی 
باشد که همگی در قالب هیجانات بیش از حد فرصت بروز  می

(. لذا در اين مقوله با توجه به اينکه پرداختن  22کنند )پیدا می
های هوايی مستلزم دستیابی به ارتفاعات متوسط و به  به وزش

-پیشنهاد میباشد،  های طبیعی خطرناک میدور از برجستگی
ها و همچنین ايجاد شود از طريق ايجاد تعامل سازنده با رسانه

کانال های مجازی عالوه بر اينکه از تجارب افراد مجرب در  
های پروازی  های هوايی بهره برد، بتوان با معرفی سايتورزش

اقلیمی  شرايط  خصوص  در  اطالعاتی  ارائه  همچنین  و  امن 
ه پرهیجان و رضايتمندی را  های هوايی تجربمناسب با ورزش

 های هوايی فراهم نمود.  برای گردشگران ماجراجويی ورزش
ماجراجويانه  همان گردشگری  با  مرتبط  تحقیقات  در  که  طور 

( است  شده  فعالیت34گزارش  اصلی  هسته  های  ( خطرپذيری 
برمی در  را  محیطی،  ماجراجويانه  عوامل  متبع  سه  از  که  گیرد 

تحهیزات   به  مربوط  تخصص  عوامل  با  مرتبط  عوامل  و 
بنابراين مديريت ريسک در  13گردشگران نشأت می گیرد )  .)

به عنوان يک متغیر مداخله   بروز رفتارهای خودحفاظتی  قالب 
ورزش گردشگران  خشنودی  میزان  در  مطالعه گر  مورد  هوايی 

لذت  احساس  چند  هر  داد  نشان  تحقیق  نتايج  گرفت.  قرار 
حفاظتی وجود دارد  -ارهای خودگردشگران ماجراجو زمانیکه رفت
می  آن  مستقیم  اثرت  از  در  کمتر  توجه  قابل  يافته  اما  باشد، 

اثر   به  حفاظتی  خود  رفتارهای  گری  تعديل  اثرات  خصوص 
گذاری مثبت آن در مقايسه با اثرگذاری منفی و مستقیم احساس  
ترس بر خشنودی گردشگران که اين يافته ها با نتايج تحقیقات  

(، چیان 2018)  2(، چنگ 2018)  1(، يو 2019)  وانگ و همکاران
خوانی داشت  ( هم2016( و پالنک ) 2017)  3چی(، ريت2016)
در  7،8،27،28،34،37) که  آنها  تحقیقات  نتايج  با  مطابق   .)

سازی گردشگران ماجراجو  خصوص خطرپذيری و اقدامات ايمن
های مرتبط های خروشان و فعالیتدريا، کوهستان )اسکی(، آب

طريق با   از  ريسک  کارای  مديريت  بودند،  داده  انجام  ارتفاع 
بینی تجهیزات ضروری جهت اقدام ضروری، مهارت ادراک  پیش

خطرزاموقعیت تصمیم  4های  میو  کارا  اجرايی  با  گیری  تواند 

 
1 . Yu 
2 . Cheng 
3 . Ritchie 
4 . Risk perception 
5 . Bui 

تعديل اثرات منفی احساس تقصیر و گناه، خشنودی و احساسا  
ته باشد که اين شادمانی از تجربه ماجراجويانه را به همراه داش

مولفهيافته   با  مطابق  و  ها  کارا  واکنش  اداراکی،  وخامت  های 
بوی  بود.  حاضر  پژوهش  در  اثربخش  در  2020)  5مديريت   )

ويژگی متعصب  بررسی  ماجراجوی  گردشگران  شخصیتی  های 
باال در کنار میزان  ويتنامی گزارش کرد که پیش بینی ريسک 

خاص   هیجانی  تجارب  از  افراد  رفتاری استقبال  تمايالت  بر 
-ها در راستای يافتهباشد که اين يافتهگردشگران تأثیرگذار می 

بود ) آبادی (، حسین1393(. خاکساری )6های پژوهش حاضر 
( معتقدند که وجود ايمنی در گردشگری 2020( و بوی )1398)

ذاتی  هیجان  کننده  تعديل  حدودی  تا  چند  هر  ماجراجويانه 
دلیل اينکه در نهايت فرصت تکرار  گردشگران می شود اما به  

نمايد، رضايتمندی گردشگرا موجب می شود   فعالیت را فراهم می
( که اين يافته در راستای نقش تعديل کنندگی رفتارهای  6،21)

(،  2014)  6خود حفاظتی در پژوهش حاضر بود. باکلی و همکاران 
ايمنی  کنندگی رفتارهای حفاظتی و خود در توجیح اثرات تعديل

در گردشگری ماجراجويانه با معرفی الگوی غیرغربی گردشگری  
بخش 7ماجراجويانه به  اقدام  کشور ،  ماجراجويانه  تجارب  بندی 

بر مبنای سطوح هیجان   ترس درخواستی گردشگران    –چین 
کردند تا از اين طريق ضمن بسترسازی ارضاء سطوح متفاوتی  

جراجويانه را نیز  از هیجانات گردشگران، خشنودی از تجربه ما
شناسی گردشگران ماجراجو بر  برآورده سازند. آنها از طريق نوع

گروه   دو  را  افراد  هیجان،  و  خطر  از  پذيرش  میزان  مبنای 
گردشگران ماجراجوی فعال و گردشگران ماجراجوی غیرفعال 

غیرفعال  طبقه الگوی  سازی  بومی  طريق  از  و  کردند  بندی 
رفتارهای ماجراجويانه،  را   گردشگری  بیشتری  خودحفاظتی 

امن و  بیشتر  دادند  جهت مشارکت  قرار  نظر  تر گردشگران مد 
تفاوت5) وجود  به  توجه  با  لذا  جهت  (.  موجود  فرهنگی  های 

فعالیت در  سیاستمشارکت  ماجراجويانه،  حمايتی های  های 
های متنوع در کنار بازار  گذار جهت حضور گروهنهادهای قانون

-زايی اين بخش، پیشنهاد میو اشتغال بالقوه توانمند اقتصادی
شود که از طريق مطالعه و الگوبرداری از مدل بومی شده آسیايی  
امن،  ساختارهای  ايجاد  با  غیرفعال،  ماجراجويانه  گردشگری 
عالوه بر حضور بیشتر بانوان، پیامدهای اقتصادی اين حوزه را  

همکاران  و  چنگ  مشابه،  تحقیق  در  داد.  قرار  نظر  مد   8نیز 
گردشگری  2018) پرخطر  خدمات  ارائه  اينکه  به  اشاره  با   ،)

6 . Buckley 
7 . Non-Western adventure tourists Model 
8 . Cheng etal 
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مواجه می تهديد  با  را  متعادل  گردشگران  جذب  کند،  پتانسیل 
گزارش کردند که نقش هیجان در مشارکت گردشگران ماجراجو  

باشد. اما تجارب گردشگرانه بايد درنهايت به  غیرقابل انکار می
به نحوی که    احساس شادمانی و خشنودی گردشگران ختم شود

آموزش   لذا  کنند.  تجربه  را  مجدد  رفتاری  الگوهای  افراد 
-العملزا و عکس های مخاطرهگردشگران در خصوص موقعیت

(.  7باشد )های پیشگیرانه استراتژی اثربخش در اين زمینه می
لذت،  متغیرهای  در  پژوهش حاضر  نتايج  با  گزارشات  اين  که 

سو بود. پاولو و  به همرفتارهای خود حفاظتی و خشنودی از تجر
(، اظهار داشتند با توجه به خطرپذيری باالی 2012)  1همکاران

به ويژگیورزش های  های هوايی، حضور در پاراگاليدرسواری 
رفتاری ذاتی افراد ارتباط دارند. از اين رو اجرای يک پرواز امن  

العمل به بسته کاملی از رفتارهای حفاظتی و توانايی بروز عکس
های تحقیق  (، که اين يافته همسو با يافته26نیاز دارد )درست  

باشد. در همین راستا حاضر در سازه رفتارهای خود حفاظتی می
بنا بر پیشنهادات جامعه کیفی پژوهش و همچنین ورزشکارانی  

-که از سابقه مسابقات برون مرزی برخوردار بودند، ايجاد انجمن
هوايی و همچنین  های  های تخصصی توسط فدراسیون ورزش

ورزشانجمن فدراسیون  سوی  از  تفريحی  همگانی  های  های 
بتواند از طريق ايجاد تعامل سازنده با ورزشکاران مجرب و فعال 
در اين زمینه آگاهی بخشی کارايی در خصوص مديريت رفتار 
و  تجهیزات  اثربخش  بکارگیری  نحوه  و  حادثه  بروز  مواقع  در 

تا   نمايند.  فراهم  را  راسلامکانات  و  کلت  اعتقاد  به   2جايیکه 
ورزشی  2009) گردشگری  به  ورود  اساسی  مرحله  اولین   )

نحوه   و  امکانات  و  تجهیزات  با  افراد  آشنايی  ماجراجويانه 
باشد. از اين رو با توجه به اينکه بازار کنونی  بکارگیری آن می

ويژگیفعالیت از  بازتابی  جويانه  ماجرا  ورزشی  های های 
-باشد، رشد فعالیتعمل و  بعضأ جرأت می خطرپذيری، آزادی

پیش دو  شامل  ماجراجويانه  تهییج  های  و  تازگی  ذاتی  نیاز 
های لذت در  ها با مولفه( که اين يافته20باشد )احساسات می

شود از طريق  پژوهش حاضر همخوانی داشت. لذا پیشنهاد می
اتخاذ تدابیری در خصوص آموزش مطلوب و کافی قبل از اجرا، 

فاده از تجهیزات و امکانات استاندارد در کنار مديريت صحیح  است
قابلیت از  استفاده  و  محیطی  میزيست  اکوتوريسم،  توان های 

و فعالیت پرهیجان  فعالیتی  به  را  گردشگری  ماجراجويانه  های 
 (.  23امن مبدل کرد )

بررسی   پیشین  تحقیقات  در  بررسی  مورد  موضوعات  ديگر  از 
ناختی گردشگران ماجراجو از قبیل  شنقش ويژگی های جمعیت

 
1 . Paolo 
2 . Kellett & Russel 
3 . Yang 

اجتماعی   متغیرهای  تأهل،  وضعیت  جنسیت،  درآمد،    – سطح 
می گردشگران  اقامت  نحوه  و  بررسی  اقتصادی  نتايج  باشد. 

های مذکور در پژوهش حاضر حاکی از حضور بیشتر مردان  مولفه
در مقايسه با زنان و همچنین مشارکت بیشتر افراد متأهل به  

جرد بود. اين يافته ها در متغیر جنسیت با نسبت گردشگران م
(، آنت و  1397(، بیات )2004) (،گیدنی2017)  3تحقیقات يانگ 

( )1394همکاران   )29( خاکساری  و  همسو  1393(   )
( و صفاری 2004(. اما با نتايج تحقیق گیدنی )2،14،20،36بود)

(. از داليل 15،29راستا نبود )( در متغیر سطح درآمد هم1398)
-پذيری فعالیتاحتمالی اين همسويی می توان به درجه ريسک

های ماجراجويانه، برخورداری از توان فیزيکی مطلوب، تازگی  
فعالیت در اين  میزبان  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ  همچنین  و  ها 

خصوص مشارکت بانوان را نام برد. اين در حالی است که بنا بر  
سابقه ز با  ورزشکاران  از  تن  چند  فعالیت  اظهارات  در  فعال  ن 

های پرواز کیش، های هوايی، حضور و مشارکت بانوان در پیست
های پروازی مورد مطالعه يزد و شمیرانات بسیار بیشتر از سايت 

در پژوهش حاضر بود. به اعتقاد آنها حمايت خانواده ) پدر و مادر  
خطر و همچنین دسترسی  های پروازی کم و همسر(، وجود سايت

گردشگری به همراه سطوح اقتصادی گردشگران  پذيری مقاصد  
باشند. اما در  کننده در میزان مشارکت بانوان می عواملی تعیین

های و در متغیر های پژوهش با يافتهمتغیر رده سنی نیز يافته
موناستريو  تحقیقات  با  نیز  سنی  و 2015)  4گروه   )

فعالیت2011)5هارديمان  در  با  (  مرتبط  ماجراجويانه  های 
)کوه خاکساری  و  فعالیت1393ستان  در  ماجراجويانه (  های 

(. از داليل احتمالی اين 18،21،23مرتبط با کوير هم راستا بود )
تجربه مطلوب و همچنین خوانی میهم به دستیابی  نیاز  توان 

صورت   به  که  فعالیت  تجربه  در  مشابه  ماهیت  از  برخورداری 
ضوع به فدراسیون شود، اشاره داشت. در اين مومیگروهی انجام  

از  های هوايی و ورزش های همگانی پیشنهاد میورزش شود 
خطر های تخصصی، سازماندهی تورهای کمطريق ايحاد انجمن

و اختصاص راهنمايان مجرب، آموزش و بکارگیری مربیان زن  
های پروازی مصنوعی در اماکن  بینی سايتفعال و حتی پیش

بخش   به  متمرکز  بخشی  رسیمت  و  رقابتی  مطمئن  ورزش 
های هوايی بانوان، عالوه بر اينکه از پیامدهای اقتصادی  فعالیت

بهره حوزه  اين  تجربهاشتغالزايی  گرديد،  و  مند  زا  هیجان  ای 
 رضايتمند را برای عالقمندان به اين حوزه فراهم نمود.  

ورزش ايدئولوژی  ورزشاما  عنوان  به  ماجراجويانه  های  های 
غیرقابل انکار در جامعه مدرن امروزی غربی و لوکس، چالشی  

4 . Monasterio 
5 . Hardiman 
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های کیفی پژوهش نیز اشاره  باشد که از سوی برخی از نمونهمی
و حتی مورد تأيید قرار گرفت. از اين رو با توجه به ايدئولوژی  

داری  اسالمی که همواره در نقطه مقابل نظام سرمايه  –ايرانی  
گروه   اين  متولی  نهادهای  و  مسووالن  است،  بوده  از غربی 

ورزشفعالیت فدراسیون  بويژه  و  ورزشی  و  های  هوايی  های 
های بیشتری را در  وزارت ورزش و جوانان بايد توجه و پژوهش

های ماجراجويانه انجام دهند. البته قابل ذکر است  حوزه ورزش
فعالیت از  گروه  اين  اينکه  به  توجه  مقاصد با  در  عمدتأ  ها 

انجام می به گردشگری طبیعی و بکر  تر است با مد نظر  شود، 
قرار دادن مالحظات زيست محیطی، تهديدهای ناشی از کاهش  
به   را  زيست  محیط  دوستدار  ماجراجو  گردشگران  مشارکت 

 (. 23حداقل رساند )
بر   ماجراجو  گردشگران  رضايت  و  نهايت خشنودی  در  اما 
اساس سه مولفه رضايت از مکان، رضايت از اجرا و رضايت از  

نتايج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار ابعاد  هیجان بررسی گرديد.  
گانه رضايت از موقعیت، رضايت از اجرا و رضايت از هیجان سه

ها های هوايی بود که اين يافتهبر خشنودی ورزشکاران ورزش

( وانگ  تحقیقات  راستای  )2019در  يانگ  فاوالنت2017(،   )1 
ی که  (. درحقیقت از آنجاي11،34،36،37( بود )2018(، يو)2012)

گردشگری ماجراجويانه حداقل بايد در برگیرنده دو مولفه از سه  
مولفه تعامل با طبیعت، تعامل با فرهنگ و فعالیت بدنی باشد  

بالقوه توانمند توان به قابلیت(، با اندکی تأمل می21،34) های 
رويدادهای  که  چرا  برد،  پی  زمینه  اين  در  ورزشی  رويدادهای 

توانمند همزم مولد  باشد  ان هر سه شاخص مذکور می ورزشی 
(14( اعتقاد صفاری  به  بر  1397(.  موثر  عوامل  نیز مجموعه   )

نوآوری،   ماجراجويی،  قبیل  از  ورزشی  گردشگران  رضايتمندی 
از   بکر  طبیعت  در  حضور  و  شادی  احساس  کنار  در  اکتشاف، 

(. در تحقیقی  29باشند )کننده گردشگران میعوامل اصلی جذب
( در نتايج تحقیق خود گزارش  1393قانی )مشابه خاکسار و ده

کرد که مقاصد گردشگری با منابع طبیعی کمیاب و  غیرعادی 
اند  برداری قرار نگرفتهاند و مورد بهرهگه به خوبی مديريت شده

تحسین و اشتیاق باالی گردشگران ماجراجو و بازار رقابتی را 
)برمی مو21انگیزد  مولفه  با  همسو  گزارشات  اين  که  قعیت  (، 

 .   )مکان( در پژوهش حاضر بود
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