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توسعه گردشگری بر مبنای ورزش در هر منطقه ای موجب رونق گردشگری و بالتبع باعث توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی می شود. در این مقاله تالش شده است در مرحله نخست عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری 
کید بر جاذبه های طبیع��ی ورزشی شناسایی گردد و در مرحل��ه بعدی این عوامل به  ورزش��ی است��ان لرستان با تأ

جهت اقدامات الزم برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها اولویت بندی شوند. 
روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نمونه تحقیق به صورت تمام شمار از جامعه آماری و به تعداد 120 
نف��ر می باشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته عوامل توسعه گردشگری ورزشی )با 
کید بر جاذبه های طبیعی ورزشی( استفاده شد که روایی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید تأیید و پایایی آن  در  تأ
یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی دارای آلفای کرونباخ 0/75 محاسبه گردید. همچنین به منظور تحلیل 

داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss )نسخه 21( استفاده شد. 
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ب��ا توج��ه به نتایج، جاذبه های مربوط به کوه نوردی و غارنوردی با میانگین رتبه )3/55(، جاذبه های مربوط به 
ورزش های آبی و فصلی با میانگین رتبه )3/26( و جاذبه های مربوط به شکار و صید و تپه نوردی و طبیعت گردی 
ب��ه ص��ورت مشترک با میانگی��ن رتبه )2/87( از باالتری��ن اهمیت در توسعۀ گردشگری ورزش��ی استان لرستان 

برخوردار هستند.
 ب��ا توجه به نتایج تحقی��ق، امید است سرمایه گذاری در بخش زیرساختی برای جاذبه های طبیعی گردشگری 
ورزش��ی از قبی��ل کوهنوردی و غارنوردی، ورزش های آبی و فصلی در استان لرستان مورد توجه مدیران در بخش 

گردشگری قرار گیرد.

واژگان کلیدی: گردشگری ورزشی، جاذبه های طبیعی، گردشگری و لرستان
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مقدمه
گردشگ��ری 1یک��ی از صنای��ع مهم در جهان است و به عنوان یکی از بزرگ تری��ن و متنوع ترین صنایع دنیا به 
حس��اب می آی��د. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش 
خصوص��ی و توسعه زیرساخت های خود می دانند )گی و چ��اک وای1390،2(؛ به طوری که کشورهای پیشرو 
در فعالیت ه��ای اقتصادی، ساالنه سهم عم��ده ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص 
می دهن��د. این نکته و افزای��ش تعداد گردشگران باعث شده است تا »سازم��ان جهانی جهانگردی«3 پیش بینی 
کن��د ک��ه در سال »2020« تعداد گردشگران به 1/5 میلیارد نفر خواهد رسید )بیانگ و یوشیک2009،4(. ترنر5 
گردشگ��ری را امیدبخش تری��ن و پیچیده تری��ن صنعتی می داند ک��ه جهان سوم با آن روب��ه رو می باشد و معتقد 
است گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد )لی و کول2011،6(. یک بررسی 
انج��ام ش��ده در زمینۀ تعداد توریست ها در استرالیا و نیوزیلند در سال 1996 نشان داد که بیش از 3 درصد کل 
بازدیدکنندگ��ان را بازدیدکنندگ��ان ورزشی و تفریح��ی تشکیل می دادند که میزان هزینه ه��ای انجام شده توسط 
آن ه��ا در استرالی��ا 234 تا 430 میلیون دالر بوده است )هنرور و غفوری،1382(. یکی از بخش های پراهمیت 
ک��ه قابلیت تبدیل ب��ه امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد، ورزش اس��ت که از آن به عنوان »گردشگری 
ورزش��ی«7  یاد می کنن��د. ورزش یکی از فعالیت های مهم گردشگران در حی��ن گردشگری است و گردشگری 
و مساف��رت نی��ز با انواع مختلف ورزش همراه است )همتی ن��ژاد و همکاران، 1394(. همچنین ورزش یکی از 
مت��داول ترین عوامل ایج��اد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزش��ی، صنعتی است که از ترکیب دو 

صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است )هنرور،1383(.
از نظر گیبسون8  )1998(گردشگری ورزشی سه رفتار کلی را در بر می گیرد: تماشا کردن )گردشگری ورزشی 
روی��داد(، مشارکت )گردشگری ورزشی فع��ال(، بازدید کردن جاذبه های مشه��ور ورزشی )گردشگری ورزشی 
خاط��رات(. ب��ا توجه به سه رفتار یاد شده، گیبسون گردشگری ورزش��ی را این گونه تعریف می کند: »مسافرت بر 
مبن��ای اوقات فراغ��ت که افراد به منظور بازی یا تماش��ای فعالیت جسمانی و یا دی��دن جاذبه های مربوط به این 

 از محل زندگی شان خارج می شوند« )گیبسون، 1998(.
ً
فعالیت ها موقتا

ام��روزه، گردشگری ورزش��ی فراتر از یک صنعت، به پدیده ای اجتماعی اقتص��ادی در سطح جهانی تبدیل 
ش��ده اس��ت. این صنعت بیش از هر زمان دیگر جایگ��اه خود را به عنوان پدیده ای چندبعدی در جوامع بشری 
ب��از ک��رده است و بسیاری از کشورها، با سرمایه گذاری فراوان فوائد و اثرات این صنعت را به خوبی درک کرده 
و ب��ه عنوان منبعی مه��م جهت بهبود وضعیت اقتص��ادی، اجتماعی و سیاسی )ام��را،2010( افزایش اشتغال، 
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درآمد، توسعه زیرساخت ها )کاپالنیدو1، 2007 و اندورزی2011،2( افزایش شهرت و برند سازی مقصد خود 
درآورده ان��د )هیگ��ام و هنی��چ3، 2006(. در کشورهای صنعتی، گردشگری ورزشی بی��ن 1 تا 2 درصد از تولید 
ناخال��ص داخل��ی را شامل می شود و خ��ود گردشگری به عنوان یک مجموعۀ کل بی��ن 4 تا 6 درصد ناخالص 
داخلی را تولید می کند)فرزان نیا،1395(. اگرچه اندازه گیری های تأثیر ورزش و گردشگری در کل جهان مشکل 
اس��ت، با وجود این، نرخ رشد صنع��ت گردشگری ورزشی حدود 10 درصد در سال برآورد می شود. ورزش و 
گردشگ��ری اهداف مشترکی دارند: ساختن پل های تفاهم می��ان فرهنگ های متفاوت، شیوه زندگی و سنت ها، 
افزای��ش صل��ح و دوستی میان ملت ها، برانگیخت��ن و تشویق افراد به فعالیت ه��ای سرگرم کننده و شاداب برای 
رهایی از فشارهای روزمره زندگی)همان(. گردشگری و ورزش چه به صورت حرفه ای و چه به  صورت آماتور 
و تفریحی، مسافرت های قابل توجهی را به نقاط مختلف جهان در برمی گیرد. برای تداوم رشد اقتصادی، ایجاد 

اشتغال و درآمدزایی باید ورزش و گردشگری همراه با هم حرکت کنند )ادبی فیروز جاه،1385(.
پارک��ز 4و همک��اران)1382( گردشگر ورزشی را به عنوان مشارکت کننده این گونه تعریف کرده اند: جهانگرد 
ورزش��ی به عن��وان شرکت کننده، در فعالیت های��ی مانند تنیس، گلف، اسکی، موج س��واری بر امواج کم عمق، 
کوهن��وردی، شک��ار، ماهیگی��ری، قایقرانی، شنا، غواص��ی در زیر آب با وسایل ساده ی��ا پیچیده و کپسول هوا، 
پاروزن��ی و بسی��اری از فعالیت های دیگر است. آیا روزی فرا می رسد که حرکت به سوی ورزش در دل طبیعت 
آغ��از شود؟ می توان استدالل کرد پاسخ مثبت است، زیرا این دو صنعت مسیرهای همسانی پیموده اند. به طور 
قط��ع ط��ی سال های آینده شمار کسانی ک��ه در ایام تعطیالت به پیاده روی، کوهن��وردی و اردوگاه های تفریحی 
می رون��د افزای��ش می یابد. یکی از راه های توسعۀ گردشگری ورزشی در هر مکانی تعیین، شناسایی، استفاده و 
به کارگی��ری از عوام��ل مؤثر بر توسعۀ آن است. هر کشور و هر مقصد ورزشی محصوالت و خدمات گوناگونی 
را برای جلب گردشگر ارائه می کند و هر گردشگر این امکان را دارد که از میان مقاصد مختلف یکی را انتخاب 

کند )پارکز و همکاران،1382(.
تحرک��ات و ی��ا در اصطالح ورزش های��ی که سرمنشأ طبیعی دارن��د، مانند شنا، قایق س��واری، موج سواری، 
غواص��ی، اسکی، اسب سواری، صخره نوردی، کوهنوردی، غارنوردی و ورزش های سنتی و بومی ضمن جنب 
و ج��وش و تحرک��ات الزم بدن سبب حض��ور در مناطق طبیعی نیز می گردد)فرزان نی��ا،1395(. به واسطۀ نیاز 
روح��ی- روان��ی انسان امروز به تفریح در طبیع��ت و ورزش هایی که در عرصه طبیع��ی می تواند انجام پذیرد، 
ب��ا ی��ک برنامه ریزی حساب شده ضمن بهره گی��ری از استعداد مناطق مختلف و لح��اظ کردن شرایط مختلف 
می توان در پیشبرد اهداف اقتصادی و اشتغال زایی گام برداشت و محیط های مناسبی برای گردشگران به وجود 
آورد )مجتب��وی و بهم��ن پور،1387(. امروزه پدیده گردشگری در تمام نقاط جهان، یکی از مهم ترین مؤلفه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید و اهمیت توسعه پایدار در گردشگری از این  رو مطرح می شود که 
گردشگری طی سال های اخیر به عنوان صنعتی که در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می کند و در ارتباط با سایر 
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صنایع به سرعت رو به رشد بوده و مبنایی برای توسعه اقتصادی به شمار می رود، می تواند در شاخه ها و حوزه های 
مختلف منجر به بهره گیری متراکم و بی رویه از طبیعت و جوامع محلی شود و عالوه بر آسیب رساندن به مناطق 
گردشگری، تبعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد )خبرگزاری فارس، 1397(. تا 
به حال پژوهش هایی پیرامون عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی انجام شده است. مهدوی و همکاران )1394( 
به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی استان اصفهان پرداختند و نتایج نشان داد مهم ترین عوامل 
س��وق دهن��ده، جلب کننده و بازدارنده به ترتی��ب دیدار با دوستان و بستگان، کیفی��ت تسهیالت اقامتی و نبود 
فعالیت ه��ای جدی جهت اطالع رسانی همچون رسانه ها و دستگاه ه��ای متولی گردشگری می باشد. همچنین 
همت��ی ن��ژاد و همکاران )1394( در پژوهشی با عنوان »اولویت بن��دی جاذبه های گردشگری ورزشی در توسعه 
توریس��م ورزشی استان های شمال��ی ایران« نشان دادند که جاذبه های مربوط به برگزاری مسابقات، ورزش های 
آب��ی، تپه نوردی و طبیعت گردی، کوهنوردی و غارن��وردی، گردش در جنگل، آبگرم و طبیعت درمانی، شکار و 
صید و ورزش های زمستانی به ترتیب از باالترین اهمیت در توسعه  گردشگری ورزشی استان های مورد مطالعه 

برخوردار هستند.
فراهان��ی و همک��اران )1393( به بررسی نقش مقاص��د در توسعه صنعت گردشگ��ری ورزشی در یك دوره 
پنج سال��ه در ام��ارات ابوظبی پرداختند و هووا و چی ی��و1 )2013( مهم ترین مانع زنان مالزیایی در رویدادهای 
گردشگری ورزشی را محدودیت های فرهنگی دانستند. همچنین مهم ترین عوامل بازدارندۀ گردشگران ورزشی 
معلول را به ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل محیطی مانند آب وهوا و مشکالت حمل ونقل بیان کردند. همچنین 
فن��گ2 )2015( در پژوهشی با عنوان »تحقیقات بر روی مناب��ع و توسعه یکپارچه گردشگری ورزشی در منطقه 
مل��ی غرب سیچوان« نش��ان داد که توسعه منابع گردشگری با توسعه ورزش ه��ای سنتی ملی از قبیل گردشگری 
زینتی و گردشگری ورزشی مشارکتی و با توسعه جشنواره های قبیله ای و رویدادهای سازمان یافته ویژه امکان پذیر 
اس��ت و با تکیه بر این جشنواره ه��ا فرهنگ ورزش های سنتی را تا حد زیادی نشان داد. در پژوهشی دیگر آرنی و 
همک��اران3 )2016( ب��ا عنوان »آیا رویدادهای بزرگ ورزشی جذب کنن��ده گردشگر هستند؟« نشان داده شد که 
رسانه ه��ا ب��ه صورت مستقیم و غیر مستقیم اطالع��ات رویدادهای ورزشی را به ص��ورت مقاصد گردشگری در 
اختی��ار عموم قرار می دهند و مردم زیادی از طریق رسانه های ورزشی، انگیزه  زیادی برای بازدید از آن رویدادها 
پیدا می کنند. بنابراین رسانه ها نقش تعیین کننده ای در جذب گردشگران ورزشی به مسابقات و رویدادهای بزرگ 

ورزشی دارند.
آنچ��ه از تحقیق��ات انجام شده در این مورد برمی آید این است که وجود مناظر طبیعی زیبا شامل پارک های 
ملی، حیات وحش، سواحل دریا، مراکز کوهستانی و سایر جاذبه ها همانند آب وهوا، چهارفصل بودن و وجود 
مراک��ز آب درمان��ی همچون چشمه های آب معدن��ی می تواند فرصت مناسبی را برای ج��ذب گردشگر ورزشی 
فع��ال و در نتیج��ه توسعه گردشگری ورزشی برای هر کشوری فراهم آورد. کشور ایران به دلیل دارا بودن شرایط 
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جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و همچنین برخورداری از پتانسیل های طبیعی الزم، از جمله غنی ترین 
کشوره��ای دنیاس��ت که توان جذب گردشگران بسیاری را دارد. با توجه ب��ه موارد یاد شده، گردشگری ورزشی 
م��ی توان��د شرایط مطلوب تر و مناسب ت��ری را به لحاظ فرهنگی و ارزشی، نسبت ب��ه دیگر انواع گردشگری، 
ایجاد کند)مجتبوی و بهمن پور،1387(. یکی از استان هایی که با بهره بردن از این مواهب الهی می تواند پذیرای 
گردشگ��ران ورزش باشد، استان لرستان است. سرزمین چهارفصل لرستان با بهره مندی از مواهب الهی کم نظیر 
و آث��ار تاریخ��ی و گردشگری دارای ظرفیت های مناس��ب رونق صنعت توریسم و اشتغ��ال است و این سرزمین 
تاریخ��ی را می ت��وان با داشتن هزاران اثر باستان��ی و طبیعی، آبشارهای خروشان و کوه ه��ای سر به فلک کشیده، 
یکی از مهم ترین مناطق باستانی ایران برشمرد؛ اما با مقایسه بین درآمدهای گردشگری ایران و لرستان مالحظه 
می شود که سهم لرستان از این درآمدها در سطح پایینی قرار دارد؛ به طوری که درآمدهای گردشگری حتی نیمی 
از هزینه ه��ای آن را پوش��ش نمی دهد)خبرگزاری فارس، 1397(. از آنجا که توسع��ه پایدار گردشگری و افزایش 
تع��داد گردشگر در هر منطقه ای، به طور قطع تأثیرات مثبت��ی در بهبود شرایط اقتصاد شهری و روستایی، افزایش 
اشتغ��ال، پیشگی��ری از مهاجرت و رون��ق بازار و رقابتی شدن خواهد گذاشت و ب��ا توجه به اهمیت و گستردگی 
موض��وع و همچنین با توجه به اینکه استان لرست��ان نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک قطب گردشگری 

ورزشی در کشور مطرح نماید، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای سوال زیر است:
 کدام عوامل و با چه اولویتی باعث توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان می شود؟
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روش شناسی پژوهش
کید بر نظرات مدیران و کارشناسان  پژوهش حاضر در حیطه پژوهش های توصیفی- تحلیلی می باشد که با تأ
صورت گرفت. نمونه تحقیق 120 نفر شامل کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی 
)23 نف��ر( و کارشناس��ان آژانس مسافرتی فعال در زمینۀ تورگردانی )35 نفر( و مدیران و کارشناسان هیئت های 
سوارک��اری، تیران��دازی، دومیدانی، اسب دوانی، ورزش های همگانی و اسک��ی )62 نفر( بود که به دلیل امکان 
ع��دم بازگشت و عودت کام��ل پرسشنامه های ارسالی و کوچ��ک بودن حجم جامعه آم��اری، نمونه آماری برابر 
ب��ا جامع��ه آماری به صورت تمام شم��ار انتخاب شد. جم��ع آوری داده ها با استف��اده از پرسشنامه محقق ساخته 
کید بر جاذبه های طبیع��ی ورزشی( بود که پس از تهیه، روایی صوری و  عوام��ل توسعه گردشگری ورزشی )با تأ
محتوای��ی آن ب��ه تأیید 15 تن از اساتی��د و متخصصان رسید و پایایی آن  در یک آزم��ون مقدماتی با 30 آزمودنی 
و آلف��ای کرونب��اخ 0/75 محاسب��ه شد که شامل پن��ج عامل با مقیاس لیک��رت پنج گزینه ای ب��ود. برای تحلیل 
داده ه��ای این تحقیق در سطح آم��ار توصیفی از شاخص های مرکزی، انحراف استان��دارد، نمایش داده ها، رسم 
نموداره��ا و فراوانی ب��رای ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، می��زان تحصیالت و سابقه فعالیت 
استف��اده گردی��د. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرن��وف جهت مشخص کردن طبیعی بودن 
توزی��ع داده ها و از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی برای تعیین اهمیت جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعۀ 
گردشگری ورزشی استان لرستان در سطح اطمینان 0/05 و با استفاده از نسخه 21 نرم افزار spss بهره گیری شد.

یافته های پژوهش
آمار توصیفی

مطاب��ق با داده های به دست آمده از ویژگی ه��ای جمعیت شناختی اعضای نمونه، 70 درصد از پاسخگویان 
دارای جنسی��ت »م��رد« و 30 درص��د »زن« بودن��د. همچنی��ن از نظر تحصی��الت، بیشترین فراوان��ی مربوط به 
تحصی��الت »کارشناسی ارشد« با 37/5 درص��د و کمترین تحصیالت مربوط به تحصیالت دکتری با 4 درصد 
ب��ود. از لحاظ توزی��ع سّنی، بیشترین فراوان��ی مربوط به سنی��ن»31-35« با 26/7 درصد ب��ود. در مورد سابقه 

فعالیت پاسخگویان، بیشترین فراوانی مربوط به سابقه »4-6« سال با 34/2 درصد بود. 
آمار استنباطی

در ابت��دا ب��رای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگ��روف - اسمیرنوف استفاده شد که نتیجه به 
شرح زیر است:
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جدول 1: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها

سطح معناداریکولموگروف-اسمیرنفمیانگینتعدادمتغیر

1203/55211/4130/037ورزش های آبی و فصلی

1203/74721/0980/179کوهنوردی و غارنوردی

1203/16041/1340/153آب گرم و طبیعت درمانی و بیابان گردی

1203/41/3010/68شکار و صید

1203/49330/8900/407تپه نوردی و طبیعت گردی

ب��ا توج��ه به داده های جدول 1، چون سطح معناداری کلیه متغیرهای به کار گرفته شده در تحقیق به جز یک 
مورد، باالتر از سطح 0/05 می باشد، لذا توزیع داده های متغیر های فوق نرمال است و برای بررسی فرضیه های 

آماری از آزمون های پارامتریک استفاده می گردد.

بررسی پرسش پژوهش
کید بر جاذبه ه�ای طبیعی ورزشی کدام  عوام�ل مؤث�ر بر توسعه گردشگری ورزش�ی استان لرستان با تأ

است؟
در ای��ن پژوه��ش از تحلیل عاملی اکتشافی ب��رای شناسایی عوامل مؤثر بر توسع��ه گردشگری ورزشی استان 
لرست��ان استفاده شد. به همی��ن دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمین��ان از کافی بودن تعداد نمونه 

از معیار کایزر- می یر- اولکین و برای تعیین همبستگی بین متغیرها )گویه ها( از آزمون بارتلت استفاده شد.

kmo جدول 2: نتایج آزمون بارتلت و

مقدارپیش فرض

0/734مقدار کیسر – می یر و اوکلین )کفایت حجم نمونه(

1025/108مقدار مجذور کایآزمون کرویت بارتلت

171درجه آزادی

0/001سطح معناداری

نتایج جدول 2 نشان می دهد که تمامی پیش فرض های موردنیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی 
رعای��ت شده است. آزم��ون کیسر – می یر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است. بر اساس آزمون مذکور 
می ت��وان میزان تعل��ق متغیرها به یکدیگر )علیت عاملی( و در نتیجه مناسب ب��ودن آن ها را برای تحلیل عاملی 
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تشخی��ص داد و همچنی��ن مناسب بودن هر متغیر را به تنهایی مشخص کرد. ب��ا توجه به اینکه مقدار آن برابر با 
0/734 می باشد، لذا قضاوت در مورد آن در حد عالی گزارش می شود.

در آزم��ون کروی��ت بارتلت، ف��رض همبستگی بین س��ؤاالت مورد بررسی ق��رار گرفت. با توج��ه به مقدار 
مجذورکای و سطح معناداری )P< 0/01 و X2 = 1025/108( نتیجه گرفته می شود که بین سؤاالت همبستگی 

وجود دارد. ازاین رو، ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است.

جدول 3: اشتراکات گویه ها

یانس عامل مشتركبرآورد اولیه میزان اشتراك هر متغیرشماره گویه وار

110/542

210/589

310/735

410/736

510/799

610/570

710/485

810/705

910/615

1010/869

1110/794

1210/502

1310/850

1410/758

1510/589

1610/569

1710/647

1810/610

1910/425

 
ب��ا توجه به نتایج جدول 3، در ستون »برآورد اولیه می��زان اشتراك هر متغیر« مقادیر تمامی آن ها برابر با یك 
اس��ت. در ستون »واریانس عامل مشترك«، اعداد درج شده نش��ان دهنده همبستگی با عامل است. با توجه به 
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اینک��ه واریانس مشت��رک همه گویه ها بیشتر از 0/4 گزارش شده است، هم��ه گویه ها برای تحلیل عاملی مورد 
استفاده قرار می گیرد.

تحلی��ل عام��ل اکتشافی نش��ان داد ارزش ویژه پنج عام��ل بزرگ تر از یک )عام��ل اول: 5/198، عامل دوم: 
2/783، عامل سوم: 1/756، عامل چهارم: 1/477 و عامل پنجم: 1/177( هستند که این پنج عامل درمجموع 

65/215 درصد واریانس گویه های پرسشنامه را توضیح می دهند.

جدول 4: واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای پرسشنامه

یانس توضیح داده شده وار مقادیر ویژه
عوامل

درصد تجمعی درصد کل درصد تجمعی درصد کل

16/967 16/967 3/224 27/356 27/356 5/198 1

31/106 14/139 2/686 42/002 14/646 2/783 2

44/100 12/994 2/469 51/246 9/244 1/756 3

56/177 12/077 2/295 59/019 7/773 1/477 4

65/215 9/038 1/717 65/215 6/196 1/177 5

ب��ا توج��ه به جدول فوق، درصد کل واریانس تبیین شده برابر 65/215 و مقادیر ویژه هر یک از این عامل ها 
بزرگ تر از یک می باشد. بنابراین، نتیجه می گیریم که اعتبار عاملی این متغیر با قبول پیش فرض مناسب است. 
پ��س می ت��وان گفت که اجرای تحلی��ل عاملی بر اساس ماتری��س همبستگی حاصل در گروه ه��ای نمونه مورد 

مطالعه، قابل توجیه خواهد بود.

جدول 5: نتایج بررسی سهم واریانس هر یك از عوامل توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان

بار عاملی گویه ها

0/926جاذبه های مرتبط با تورهای کاروان رو در بیابان های کویری

0/904جاذبه های مرتبط با شکار مجاز چهارپایان )کل، قوچ، خرگوش و آهو و... (

0/888جاذبه های مرتبط با کویر نوردی و بیابان گردی

0/858جاذبه های مرتبط با قله های کوه های استان لرستان

0/846جاذبه های مرتبط با صید پرندگان وحشی )قرقاول، کبک، تیهو، هوبره ...)

0/843جاذبه های مرتبط با اسکی در زمستان

0/775جاذبه های مرتبط با برف نوردی در زمستان

0/771جاذبه های مرتبط با سوارکاری )اسب سواری و ...( در دامنه ها و چمنزارها و صحراها
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0/700جاذبه های مرتبط با ورزش گلف در تفریحگاه ها

0/687جاذبه های مرتبط با قایقرانی در مجموعه های مختص این رشته ها

0/658جاذبه های مرتبط با غار نوردی و غار گردی در غارهای استان خراسان جنوبی

0/656جاذبه های مرتبط با دوچرخه سوار و دوچرخه سواری کوهستان در دامنه ها و تفریحگاه ها

0/651جاذبه ای مرتبط با چشمه های آب گرم و آب درمانی

0/64جاذبه های مرتبط با دوی آرام و پیاده روی و راهپیمایی در دامنه های طبیعی و تفریحگاه ها

0/559جاذبه های مرتبط با شنا، شیرجه در رودخانه ها

0/539جاذبه های مرتبط با نقاهتگاه ها، استراحتگاه ها و اقامتگاه های ییالقی خوش آب وهوا

0/529جاذبه های مرتبط با آموزش و پژوهش مرتبط با ورزش در طبیعت

0/526جاذبه های مرتبط با ماهیگیری در رودخانه ها و دریاچه ها و دریاچه های پشت سدها

0/491جاذبه های مرتبط با صخره نوردی و سنگ نوردی

با توجه به جدول 5، جاذبه های مرتبط با تورهای کاروان رو در بیابان های کویری دارای بیشترین بار عاملی 
است و سایر عوامل به ترتیب بار عاملی مرتب شده اند. 

بررسی فرضیه پژوهش
کید بر جاذبه های طبیعی  اولویت بن�دی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگ�ری ورزشی استان لرستان با تأ

ورزشی چگونه است. 
ب��رای اولویت بندی عوامل موثر از آزمون فریدمن استفاده گردید. طبق نتایج به دست آمده از مقدار آزمون 
مربع کای )  34/871  ( و همچنین سطح معناداری )کمتر از 0/01( نتیجه می گیریم که تفاوت بین رتبه  مؤلفه ها 

معنادار است. لذا می توان رتبه بندی بین مؤلفه ها را به ترتیب زیر انجام داد:

6: نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی مؤلفه های تحقیق

میانگین رتبهمتغیر

3/26ورزش های آبی و فصلی

3/55کوهنوردی و غارنوردی

2/45آب گرم و طبیعت درمانی و بیابان گردی

2/87شکار و صید

2/87تپه نوردی و طبیعت گردی
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ب��ا توجه به ج��دول 6، مؤلفه کوهنوردی و غارن��وردی دارای باالترین رتبه در بی��ن مؤلفه های تحقیق است. 
به عبارت دیگر، پاسخگویان بیشترین اقبال را در میان عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان با 
کی��د بر جاذبه های طبیعی ورزشی به مؤلفه »کوهنوردی و غارنوردی« با میانگین رتبه 3/55 دارند. رتبه بندی  تأ
سای��ر مؤلفه ه��ای تحقیق به ترتیب عبارت اند از: »ورزش های آب��ی و فصلی« با میانگین رتبه 3/26، »شکار و 
صی��د« و »تپه نوردی و طبیعت گ��ردی« به صورت مشترک با میانگین رتبه 2/87 و  »آب گرم و طبیعت درمانی 

و بیابان گردی« با میانگین رتبه 2/45.

بحث و نتیجه گیری
گردشگ��ری در ح��ال تبدیل شدن ب��ه نخستین صنعت درآم��دزای جهان است. رشد چش��م گیر و صعودی 
گردشگ��ری در دنی��ا حاکی از آن است ک��ه اقتصاد آینده تا اندازه بسیاری متعلق ب��ه این صنعت خواهد بود. در 
عص��ر حاض��ر از میان انواع گردشگ��ری، گردشگری ورزشی منبعی سرشار از س��ود و درآمد است. از طرفی، 
مناط��ق طبیع��ی همگی می توانند منب��ع توسعه ورزش باشند. در سالیان اخی��ر، ویژگی های مختلف و متنوع 
زمی��ن، ه��وا و آب باعث ایجاد تعاریف ت��ازه ای از تجارب ورزشی و حتی ایجاد ورزش های جدید یا توسعه 
ورزش ه��ای ام��روزی ش��ده و بخش عمده فعالیت های گردشگ��ری بر پایه منابع طبیع��ی و در طبیعت است 

)مجتبوی و بهمن پور،1387(.
ب��ا توجه به اقلیم ه��ر منطقه، گردشگری ورزشی شرایط و ویژگی های خاص خ��ود را دارد. استان لرستان با 
قابلیت ه��ای طبیع��ی خود می تواند به عنوان یک الگوی منطقه ای ب��رای گردشگری ورزشی تبدیل گردد. لذا با 
توج��ه به اهمی��ت موضوع، هدف از پژوهش حاض��ر بررسی عوامل مؤثر بر توسع��ه گردشگری ورزشی استان 

کید بر جاذبه های طبیعی ورزشی است.  لرستان با تأ
نتای��ج پژوه��ش نشان داد ک��ه به ترتیب پنج عام��ل 1- جاذبه های مربوط به کوهن��وردی و غارنوردی؛   2- 
جاذبه ه��ای طبیع��ی ورزش��ی مربوط به ورزش ه��ای آبی و فصل��ی؛  3- جاذبه های مربوط ب��ه شکار و صید؛ 
4- جاذبه ه��ای مرب��وط به تپه نوردی و طبیعت گ��ردی؛ 5- جاذبه های مربوط به آب گ��رم و طبیعت درمانی و 
کید بر جاذبه ه��ای طبیعی ورزشی مؤثر هستند.  بیابان گ��ردی در توسعه گردشگ��ری ورزشی استان لرستان با تأ
بنابرای��ن توجه به جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارن��وردی در این استان برای سرمایه گذاری بیشتر، توجه 
وی��ژه ای را از طرف مسئ��والن و متولیان امر می طلبد. همچنین الزم است ک��ه اولویت های دیگر به ترتیب در 

دستور کار قرار گیرند.
نتایج این پژوهش با یافته های مطالعات زیر همسویی دارد:

همت��ی نژاد و همکاران )1394( ک��ه دریافتند جاذبه های مربوط به برگزاری مسابقات، ورزش های آبی، تپه 
ن��وردی و طبیعت گ��ردی، کوهنوردی و غارنوردی، گردش در جنگل، آبگ��رم و طبیعت درمانی، شکار و صید 
و ورزش ه��ای زمستانی به ترتیب از باالترین اهمی��ت در توسعه  گردشگری ورزشی استان های شمالی کشور 

برخوردار هستند.
اندام و همکاران )1393( که چشم اندازهای طبیعی را به عنوان مؤلفه مؤثر در گردشگری ورزشی شناسایی کردند.
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 فالحی و همکاران )1392( و ادبی فیروزجاه و همکاران )1388( در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 
گردشگری ورزشی از حیث جاذبه های طبیعی ورزشی. 

در ی��ک تحقیق همسوی دیگر، کوشچر1 و همکاران معتقدند که مقاصد کوهستانی، واحدهای جغرافیایی، 
اقتص��ادی و اجتماعی هستند که زیرساخت ه��ای الزم را برای بازدیدکنندگان کوهستان��ی فراهم کرده اند. آنان 
مناظر طبیعی زیبا، زمین مناسب برای ورزش و آب هوای مطلوب را از عوامل کشش در جذب بازدیدکنندگان 

به مناطق کوهستانی قلمداد می کند)کوشچر و همکاران، 2017 (.
همت��ی ن��ژاد در پژوه��ش خود جاذبه های مرب��وط به ورزش های آب��ی را اولوی��ت اول در توسعه گردشگری 
استان ه��ای شمال��ی کشور و فالحی در تحقیق خ��ود جاذبه های کوهن��وردی و ورزش زمستانی را اولویت اول 
توسع��ه استان کردستان نشان دادند، درحالی ک��ه در این پژوهش جاذبه های مربوط به کوه نوردی و غارنوردی را 
باالتری��ن اولویت در توسعه گردشگری استان لرستان را دریافت. یکی از دالیل اصلی این اختالف ها می تواند 
وج��ود پتانسیل ه��ای الزم و زیرساخت ه��ای موجود در ای��ن استان ها باشد، چرا که استان ه��ای شمالی کشور 
ب��ه دلیل بهره گی��ری از سواحل دریایی و فراوان��ی آب، مستعد توسعه رشته های آبی و است��ان کردستان به علت 
قرارگیری در ارتفاعات رشته کوه های زاگرس شرایط الزم برای توسعه ورزش های زمستانی از جمله اسکی روی 
ب��رف را دارا می باشن��د. با  وجود این، استان لرستان نیز با داشتن طبیعت بک��ر و کوهستانی مناسب می تواند به 

یکی از قطب های مناسب برای توسعه این رشته ها تبدیل گردد.
ادارات متول��ی در ام��ر گردشگری ورزشی به ویژه گردشگری ورزشی مانن��د ادارات ورزش و جوانان استان 
لرستان و اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان می توانند با بهره گیری از نظرات کارشناسان این حوزه و توجه 
ب��ه مواهب الهی که خداوند در این استان نه��اده است، موجبات ارتقای صنعت گردشگری به ویژه گردشگری 
ورزشی را فراهم آورند. آنها می توانند از ظرفیت های کوه نوردی و غار نوردی این استان و چشمه های آب معدنی 
کید بر جاذبه های طبیعی ورزش استفاده بهینه را ببرند و در جهت  و موارد دیگر مؤثر در گردشگری ورزشی با تأ
توسع��ه اقتص��ادی این استان گام بزرگی بردارند. هم چنین پ��س از شناسایی عوامل مؤثر در گردشگری ورزشی 
است��ان لرست��ان، طرح ها و برنامه های اجرای��ی الزم را در قالب برنامه های کوتاه م��دت، میان مدت و بلندمدت 
تدوین نمایند؛ به طوری که  در آن چشم اندازهای بلندمدت پیشرفت استان در زمینه گردشگری ورزشی طبیعی 

لحاظ گردد و  از نظرات خبرگان بخوبی استفاده گردد.
ب��ر اس��اس یافته های پژوهش، در بین عوام��ل پنج گانه مؤثر در توسعه گردشگری ورزش��ی استان لرستان با 
کی��د بر جاذبه های طبیعی ورزشی هر گویه با سه��م متفاوتی در ایجاد توسعه گردشگری ورزشی نقش دارد؛  تأ
به طوری که عوامل جاذبه های مربوط به کوه نوردی و غارنوردی با میانگین رتبه )3/55( بیشترین تأثیر و عوامل 
جاذبه های مربوط به آب گرم و طبیعت درمانی و بیابان گردی با میانگین رتبه )2/45( کمترین تأثیر را در توسعه 
گردشگری ورزشی استان لرستان دارند. بنابراین میزان تأثیر به طور مستقیم به وجود جاذبه های طبیعی ورزشی 

در استان لرستان مرتبط می باشد.
دالیل اهمیت بیشتر جاذبه های کوه نوردی و غارنوردی، ورزش های آبی و فصلی نسبت به سایر جاذبه ها در 

1. Kuščer
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دو عامل می باشد: 
اولی��ن عامل، گستردگ��ی این جاذبه ها در استان لرست��ان: سیمای طبیعی لرست��ان، از کوه های سربرافراشته 
اشترانک��وه و گری��ن و سفیدکوه گرفته تا دشت ها و دره های سرسبز و پرآب، آبشارها و رودهای زیبا، همه و همه 
دارای تصاوی��ر دل انگیز و چشم اندازهای بدیعی است که هر بیننده ای را به شگفتی و تحسین وا می دارد. استان 

لرستان از لحاظ جغرافیایی پیونددهنده  نیمه شمالی کشور با نیمه جنوب غربی کشور است.
دومی��ن عامل، تأثیرپذیری کمتر ای��ن جاذبه های گردشگری در استان لرست��ان از پدیده فصلی بودن است. 
تغیی��رات فصل��ی در پدیده گردشگری بیانگ��ر چالشی جهانی در مدیریت جاذبه ه��ای گردشگری است. توجه 
ب��ه موضوعات، چالش ها و فرصت ه��ای مرتبط با فصلی بودن و تأثیر آن ها ب��ر جاذبه های گردشگری مبتنی بر 

ورزش اهمیت زیادی دارد.
در ای��ن پژوه��ش جاذبه ه��ای مربوط به بیابان گ��ردی و طبیعت درمان��ی، از نظر کارشناس��ان نسبت به سایر 
جاذبه ه��ا در رتبه های پایین ت��ر قرار گرفتند، زیرا استان لرستان سرزمین��ی کوهستانی با محدوده میانی کوه های 
زاگ��رس م��ی باشد و از آب وهوای متن��وع و رودها و چشم اندازهای بی بدیل کوهستان��ی برخوردار است و قرار 

گرفتن عامل بیابان گردی و طبیعت درمانی در اولویت آخر منطقی به نظر می رسد.
جاذبه ه��ای طبیعی در هر کشوری یکی از مهم ترین گزینه ه��ای گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی برای 
آن کش��ور محسوب می شود و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی و سرمایه گذاری بر روی آنها 
می تواند باعث رونق اقتصادی فراوانی برای کشورها و دهکده های گردشگری ورزشی گردد. لذا استان لرستان 
نی��ز به عن��وان یکی از استان ها مرتبط ب��ا صنعت گردشگری و همچنین با توجه ب��ه پتانسیل های موجود در حد 
قاب��ل قبول می توان��د به عنوان قطب گردشگری در زمینه جاذبه های طبیعی ق��رار گیرد. بی شک شناخت عوامل 
)مورد بحث( مؤثر می تواند راهنمای مناسبی در بررسی راهکارهای جذب هر چه بیشتر افراد و گردشگران در 
بازدید و استفاده از این اماکن باشد. محققان امیدوارند که نتایج این تحقیق بتواند باعث توسعه و ایجاد عالقه 
در استف��اده اف��راد و گردشگران از این اماکن باشد و با تکیه بر اطالعات دقیق و جامع از نیازهای اعالم شده از 

سوی کارشناسان و مدیران، راهکارهایی با قابلیت اجرا  ارائه شود.

پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد های زیر ارائه می گردد:

• ب��ا توجه به اهمیت جاذبه ه��ای کوه نوردی و غارن��وردی در بین سایر جاذبه های طبیع��ی ورزشی در استان 	
لرستان، پیشنهاد می ش��ود سرمایه گذاری در بخش زیرساختی برای جاذبه های طبیعی گردشگری ورزشی 

مورد توجه مدیران در بخش گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی قرار گیرد.
• ب��ا توج��ه به اولویت بندی عامل های مه��م طبیعی گردشگری از دیدگاه کارشناس��ان در استان و قرار گرفتن 	

جاذبه ه��ای ورزش های آب��ی و فصلی در اولویت بعدی، پیشنهاد می شود ب��ا برگزاری مسابقات و تورهایی 
تشویقی در دریاچه های کیو و گهر، این استان به قطب منطقه ای در کشور تبدیل گردد. 

• توسع��ه تالش ه��ای بازاریابی در جهت جلب گردشگر از استان های هم ج��وار )خوزستان، مرکزی و...( با 	
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تکیه بر منابع طبیعی و آبشارهای موجود از جمله: نوژیان، بیشه و آبشار آب سفید الیگودرز.
• معرف��ی مقاصد گردشگ��ری استان بر حسب طبقات مختل��ف گردشگران از جمل��ه گردشگران تاریخی- 	

فرهنگی و اکوتوریستی و همچنین آشنا نمودن مسئوالن و مردم با توریسم ورزشی.
• ایج��اد مراکز اطالع رسانی در مبادی ورودی اصل��ی گردشگری استان و همچنین ایجاد امکانات بین راهی 	

در سطح استان.
• راه اندازی تورهای تشویقی و تخفیفی از سراسر کشور مثل تورهای تشویقی برای کارمندان و یا افراد نمونه 	

در سازمان ها و نهادها و ....
در پای��ان ب��ه برخی محدودیت های پژوهش اشاره م��ی گردد؛ از جمله: محدود ب��ودن ابزارهای جمع آوری 
اطالعات به کتب، پایان نامه ها، پرسشنامه ها، سایت های اینترنتی و... و همچنین عدم استفاده از سایر روش ها 
مث��ل مصاحب��ه، بررسی اسناد و م��دارك و آیین نامه ه��ا و... در کنار عدم دسترسی ب��ه پاسخگویان برای تکمیل 
پرسشنامه و ُبعد مسافت. همچنین در این تحقیق به منظور زمینه یابی از پرسشنامه استفاده شده که ممکن است 

برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده باشند.
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