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هدف از این پژوهش ،طراحی مدل توس��عه گردش��گری ورزش��ی با تاکید بر عوامل طبیعی در استان لرستان
اس��ت .روش تحقیق این مطالعه ،توصیفی از نوع پیمایش مبتنی بر مدل س��ازی معادالت ساختاری و به لحاظ
هدف از نوع کاربردی اس��ت که به ش��کل میدانی اجرا ش��د .جامعه آماری پژوهش ش��امل تمامی گردش��گران
ورزش��ی در اس��تان لرستان بود که با توجه به فرمول كوكران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در مرحله اول
و روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس در مرحله دوم 384 ،نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .ابزار
گردآوری داده های پژوهش بر اس��اس نظرات خبرگان در چهار بعد زیرس��اختی ،جاذبه های طبیعی ،اکولوژی و
فعالیت ورزش��ی مناسب با طبیعت لرستان می باش��د .این پرسشنامه ها از لحاظ روایی صوری و محتوایی مورد
تأیید اس��اتید و صاحب نظران متخصص این رشته قرار گرفت .مقدار پایایی ابعاد پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ در بعد زیر س��اخت ( ،)0/96جاذبه های طبیعی ( )0/95اکولوژی ( )0/90و فعالیت ورزش��ی
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( )0/95گزارش ش��ده اس��ت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جدول ،نمودار ،میانگین و انحراف
معیار و اس��تنباطی آزمون چولگی و کش��یدگی ،آزموت تی و سوارا و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج
ازمون  tنش��ان داد عوامل طبیعی مورد بررس��ی در این مطالعه به ترتیب بعد زیرس��اختی( ،)23/862جاذبه های
طبیعی( ،)20/928اکولوژی ( )27/907و فعالیت ورزش��ی مناس��ب با طبیعت لرس��تان( )22/374بر توسعه
گردش��گری ورزشی در استان لرس��تان تاثیر داشته اند .از این رو ،می توان نتیجه گرفت که مسئوالن مرتبط جهت
طراحی مدل توسعه گردشگری باید به کلیه شاخص های عوامل طبیعی توجه نمایند.
واژگان کلیدی :توسعه گردشگری ورزشی ،عوامل طبیعی ،بعد زیرساختی و بعد اکولوژی
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مقدمه

امروزه صنعت گردش��گری در دنیا ،یکی از منابع مهم درآمد اس��ت و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی
جهان ،جایگاه ویژه ای دارد .از این رو ،بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده ،در پی افزایش بیش از پیش
منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند(لطفی نیا .)1397،
صنعت توریسم از سال  ۲۰۰۱شناخته شده و جهانگردی ورزشی را به عنوان صنعتی جهانی آغاز کرده است.
جهانگردی ورزش��ی ،تجربه س��فر برای مشارکت یا مشاهده فعالیت های مرتبط با ورزش به عنوان یک بازار مهم
گردش��گری جهان ش��ناخته شده است .س��فرهای ورزش محور ،در طی دو دهه گذشته به طرز چشمگیری رشد
ً
کرده است ،اما اخیرا در کانون تحقیقات متمرکز دانشگاهی قرار گرفته است (واسمت 1و همکاران.)2019،
صنعت گردش��گری ،یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در سراس��ر جهان به ش��مار می آید (نیک نژاد و
همکاران )1394 ،که در صورت مهیا بودن زیرساخت ها ،تغییرات اجتماعی ،محیطی و اقتصادی فراوانی را به
دنبال داشته است و نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساخت ها ،ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال
زایی به همراه دارد (کمایی زاده و رضایی .)1394 ،توسعه و بالندگی صنعت گردشگری در کشور ،سبب ترکیب
و به کارگیری هم زمان منابع داخلی و خارجی خواهد ش��د و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی ،به اقتصاد محلی
تنوع بخش��یده ،موجب اش��تغال زایی ،ایجاد درآمد و افزایش ارزش منابع واردش��ونده به محیط محلی می شود.
صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضالتی ازجمله :بیکاری باال ،محدودیت منابع انرژی
و اقتصاد تک محصولی مواجه هس��تند ،از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت (نجفی و همکاران .)1398 ،ایران
ازجمله کش��ورهایی اس��ت که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی درآمد شناخته می شود .از سوی دیگر ،کشور
ایران ازلحاظ غنی بودن آثار تاریخی و طبیعی جزو ده کش��ور اول توریس��تی جهان محسوب می شود که می توان
از این فرصت به منظور پایداری در اقتصاد اس��تفاده کرد؛ ولی متأس��فانه فقط ش��ش درصد درآمد توریستی دنیا
نصیب کشور ما شده که این امر نیازمند برنامه ریزی به منظور توسعۀ صنعت گردشگری است (جاللی و خادم
الحسین.)1394 ،
طبق آمارهای سازمان جهانی گردشگری ،در سال  2017تعداد گردشگران بین المللی به بیش از  1/3میلیارد
نف��ر و درآم��د حاصل از ای��ن صنعت بالغ بر 1/23تریلیون دالر رس��یده اس��ت .این میزان به معن��ی افزایش4/2
درصدی س �رانه تا س��ال  2021اس��ت که طب��ق پیش بینی ها ب��ه  2860میلی��ارد دالر آمریکا می رس��د .بر این
اس��اس باید بگوییم که امروزه صنعت گردش��گری به یکی از صنعت های سودآور دنیا تبدیل شده است .صنعت
گردشگری به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب می شود؛ به طوری که
این پدیده با تخصیص  10درصد جمعیت جهان ،جابه جایی صلح آمیز تاریخ بش��ر محسوب می شود(سازمان
جهانی گردشگری.)2018،2
1. Vasmat, Ta
2. World Tourism Organization
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النا بوگان 1در تحقیقی با عنوان «ویژگی های توسعه گردشگری ورزشی در بخارست رومانی» به دنبال تاثیرات
مثبت گردش��گری ورزش��ی در مورد سیاست جامعه و اقتصاد محلی منطقه مورد مطالعه بود و افزایش آگاهی در
مورد اهمیت این نوع گردش��گری و امکان توس��عه آن در مکان های دارای پتانسیل مشابه بود .نتایج این پژوهش
نش��ان داد که جذب گردشگران ورزشی مزایای ملموس و نامحسوسی در ارزش پول محلی و زیرساخت جامعه
محلی دارد و تجربه های فرهنگی جدیدی را برای میزبان به ارمغان می آورد(النا بوگان.)2019 ،
با توجه به اهمیت و اعتبار دو مقوله گردش��گری و ورزش ،مدیران و مس��ئوالن این دو بخش برای رس��یدن به
اهداف خود ( اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی) به گردش��گری ورزشی متوسل شدند و این صنعت را به
عنوان بعدی در نظر گرفتند که می توان از طریق آن عالوه بر ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی ،به پیش��رفت کشور
نیز کمک کرد(امینی و همکاران.)1398 ،
منابع جهانگردی شامل منابع طبیعی ،منابع فرهنگی و منابع انسان ساخت می باشند که خود به نحوی اشکال
مختلف جهانگردی را ایجاد می نماید .سرمایه ملی توریسم هر کشور همانا جاذبه های توریستی آن کشور است؛
یعنی جاذبه های فرهنگی (محل ها و نواحی جالب باستان شناسی ،آثار و ابنیه تاریخی ،موزه ها ،مظاهر فرهنگ
جدید ،موسسات سیاسی و فرهنگی و ،)...سنت ها (جشنواره های ملی ،هنر و صنایع دستی ،موسیقی ،فرهنگ
عامه ،آداب و رسوم بومی و ،)...مناظر زیبا (دورنما های چشم گیر نواحی زیبای طبیعی ،پارک های ملی حیات
وحش ،حیوانات و پرندگان ،س��واحل دریا ،مراکز کوهس��تانی و ،)...پذیرایی و تفریحات (مش��ارکت در ورزش
و تماش��ای پارک های س��رگرمی و تفریحی ،باغ وحش و آبزیان  ،س��ینما ،زندگی ش��بانه و )..و س��ایر جاذبه های
آب و هوای��ی ،مراک��ز درمانی چون چش��مه های آب معدنی ،جاذبه ه��ای خرید و( ...ملک حس��ینی.)1396 ،
یكی از مهمترین عواملی كه بر توس��عه گردشگری ورزش��ی یك كشور اثرگذار است ،منابع طبیعی می باشد.
منابع طبیعی ش��امل آب و هوا ،س��واحل ،دریا و امتداد س��احلی ،گیاهان و حیوانات خاص ،رودها ،دریاچه ها،
جنگل ها ،كوه ها ،غارها ،آبش��ارها ،چش��م اندازها و مناظر پنهان اس��ت .برخی از فعالیت های ورزشی تفریحی
كه در این جاذبه های طبیعی ورزش��ی انجام می ش��وند و برتوس��عه گردش��گری ورزشی مؤثر هس��تند عبارت اند
از :ش��كار ،ماهی گیری بر روی رودخانه و دریاچه ،راهپیمایی ،اسب س��واری ،كوهنوردی ،كانوسواری ،قایقرانی
آب های آرام و خروشان ،ورزش های كنار ساحل ،اسكی روی آب ،قایق سواری ،موج سواری ،گلف ،تیراندازی
و شنا (فالحی و همکاران.)1392 ،
جکرر 2در تحقیقی با عنوان «فرایند انتخاب اس��تراتژی توس��عه گردشگری ورزشی متناسب با منابع طبیعی»
(مطالع��ه موردی :آب گرم های طبیعی موجود در بوس��نی و هرزگوین)» ای��ن نکته را مورد تاکید قرار داد که برای
جذب گردش��گر و حفظ حواش��ی رقابتی باید روند ها و تغییرات نیازهای گردشگران را به دقت مورد مطالعه قرار
داد و یکی از عوامل مهم در جذب گردشگران را داشتن مکان های مجلل به خصوص برای گردشگران جوان در
ً
نزدیکی چشمه های آب گرم دانست .این تحقیق همچنین نشان داد مراقبت از سالمت و رفاه جسمانی اخیرا در
1. Elena BOGAN
2. Jerker Sandelin
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کانون توجه مصرف کنندگان گردشگری ورزشی قرار داشته است(جکرر و همکاران.)2020 ،
وج��ود عوامل مهمی نظیر جاذبه های گردش��گری اع��م از تاریخی ،فرهنگی و طبیعی تاسیس��ات و امکانات
روبنای��ی و زیربنایی از قبیل ش��بکه حمل و نق��ل ،اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی ضروری اس��ت و بدون وجود این
امکانات رفاهی حتی با داش��تن بهترین جاذبه های طبیعی و تاریخی جهان نمی توان انتظار رش��د این صنعت را
داشت (رحیمی.)1396،
یکی از مباحث مهم و اساس��ی در برنامه ریزی گردش��گری ،تعیین جایگاه و وضعیت موجود این صنعت در
یک منطقه است .این امر با ارزیابی مناطق نمونۀ گردشگری و شناسایی مناطق مستعد امکان پذیر است ،چراکه
این مرحله می تواند خط مشی توسعه و برنامه های آیندۀ گردشگری را ترسیم کند(نجفی و همکاران.)1398 ،
نورول 1و همکاران در تحقیقی با عنوان «توس��عه پایدار گردش��گری ورزش های آبی در مالزی با تاکید بر بعد
اقتصادی» ،هدف تحقیق را مشخص کردن تاثیر ابعاد مالی برای حفظ روند جذب گردشگر ورزشی در رابطه با
عرضه و تقاضا های ورزش های آبی دانستند .همچنین این محققان به دنبال ارائه فهرستی از فعالیت های ورزشی
بودند که امکان استفاده از زیربناهای الزم آن ورزش در منطقه مورد مطالعه وجود داشته باشد و باالترین ضریب
جذب گردشگر ورزشی را با تاکید بر بعد هزینه ها برای گردشگران ایجاد کنند(نورول و همکاران.)2020،
اجرای طرح های توس��عه گردش��گری ،در مراحل مختلف همچون :انتخاب و تعیین محل و ایجاد امکانات
و تاسیس��ات زیربنایی در رابطه با محیط اس��ت و به عنوان رکن اصلی جریان گردش��گری در تبلور فضایی برای
جذب گردش��گر نقش مهمی ایفا می کند .محیط ،بس��یاری از جاذبه ها را شکل می دهد و پیشبرد توسعه جریان
گردشگری به کیفیت محیط مورد بازدید بستگی دارد(مجیدی ده شیخ و سایر.)1396،
آنچه مس��لم اس��ت کش��ور ایران با وجود داشتن ظرفیت های بس��یار در زمینه گردش��گری ورزشی ،متاسفانه
هنوز نتوانس��ته اس��ت به جایگاه و اعتبار واقعی خود در این زمینه دس��ت یابد ،چرا که سهم گردشگری کشور که
گردش��گری ورزشی نیز جزئی از آن محس��وب می شود از تولید ناخالص ملی تنها یک درصد است (کوزه چیان
و همکاران.)1394 ،
بر این اس��اس ،انتخاب مکان مناس��ب و مس��تعد ب �رای یک فعالی��ت نیازمند تحقیق در م��کان از دیدگاهای
مختلف است .از این رو مسائل مطرح شده در زمینۀ گردشگری ،یکی از طرح های ایجادشده در کشور ،تالش
برای شناس��ایی مناطق مس��تعد گردش��گری و برنامه ریزی و ایجاد مناطق نمونۀ گردشگری بوده است .در همین
راس��تا ،وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی بی ش��مار در استان لرس��تان ،از یک سو و شناسایی عوامل تاثیر گزار
در جذب گردشگر ،از سوی دیگر می توانند نقش مهمی در رونق صنعت گردشگری در این استان داشته باشند.
وقتی س��خن از گردش��گری ورزشی متناس��ب با منابع طبیعی در میان باشد ،مسلم است که استان لرستان در
رده های باالیی قرار می گیرد .اس��تان لرس��تان با توجه به دارا بودن مناطق ممتاز گردش��گری طبیعی مانند دریاچه
گهر ،آبش��ار های زیبا ،طبیعتی چش��مگیر و مناس��ب برای انواع فعالیت ورزش��ی ،تاریخ کهن و میراث فرهنگی
کم نظیر ،دارای قابلیت های بس��یار زیاد برای جذب گردش��گر ورزش��ی اس��ت .بی تردید ،گردش��گری ورزش��ی
1. NOORUL
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می تواند بر اقتصاد منطقه تاثیر قابل توجهی داش��ته باش��د و در از بین بردن فاصله اقتصادی بین اس��تان لرستان با
دیگر اس��تان های موفق در جذب گردش��گر ورزشی و توسعه پیش��رفت اقتصادی و اجتماعی منطقه نقش مهمی
ایفا کند .از انجا که صنعت گردش��گری ورزش��ی اس��تان لرس��تان ،توسعه یافته نیس��ت و با در نظر گرفتن مزایای
حضور گردش��گران ورزش��ی در استان لرستان و جذب کم گردشگران ورزش��ی به نسبت پتانسیل باالی استان،
این ضرورت احساس شد که در چهارچوب یک تحقیق جامع اقدام گردد .از این رو ،با در نظر گرفتن چهار بعد
منتخب توس��عه صنعت گردشگری در شاخه گردشگری ورزشی شامل جاذبه های طبیعی ،عوامل زیر ساختی و
ورزش های متناس��ب با طبیعت منطقه ،تحقیقی صورت گرفت تا از نتایج آن در توسعه هر چه بیشتر گردشگری
ورزش��ی در اس��تان لرستان استفاده گردد .بر این اساس ،این مطالعه به بررس��ی و ارائه مدلی جهت تبیین عوامل
تأثیرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی در استان لرستان می پردازد.

روش شناسی پژوهش

روش تحقی��ق ای��ن مطالع��ه ،توصیفی از نوع پیمایش مبتنی بر مدل س��ازی معادالت س��اختاری و به لحاظ
هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی بود که به ش��کل میدانی اجرا ش��د .به منظور دستیابی به طراحی مدل مطلوب
توس��عه گردشگری ورزش��ی ،از مصاحبه و نظرسنجی خبرگان (روش دلفی) اس��تفاده گردید .همچنین از روش
پیمایش مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .در چهارچوب راهبردها و روش های مورد اشاره،
از ابزارهای مختلفی از جمله بررسی کتابخانه ای ،مصاحبه و انجام مصاحبه های اکتشافی با تعدادی از خبرگان
و اس��اتید دانش��گاه که حوزه فعالیت آنها مرتبط با مباحث مدیریت گردش��گری و مدیریت ورزش��ی و جغرافیای
ش��هری بود ،گردانندگان تورهای گردش��گری فعال در این حوزه ،گردشگران داخلی و خارجی حاضر در استان و
مدیران دس��تگاه های مرتبط با گردشگری بهره گیری شد .ابزار گرد اوری داده ها ،پرسشنامه بود که پس از نهایی
س��ازی مدل به ش��یوه فوق ،به منظور اجرای پیمایش در پرسش��نامه اصالحاتی انجام و اجرا ش��د که مدل توسعه
گردش��گری ورزش��ی را بر مبنای م��دل پژوهش ،مورد آزمون ق �رار گرفت .جامعه آماری پژوهش ش��امل تمامی
گردشگران ورزشی در استان لرستان می باشند که تعداد آنها در زمره جوامع نامحدود به شمار می آید.
با توجه به گس��تردگی جامعه آماری و نامش��خص بودن تعداد آن  ،نمونه آماری بر اس��اس روش کوکران 384
نفر از گردشگران ورزشی در استان لرستان در نظر گرفته شدند كه به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای
انتخاب گردیدند .روش نمونه گیری در این مطالعه چند مرحله ای بوده که مرحله اول روش نمونه گیری تصادفی
خوش��ه ای و مرحله دوم روش نمونه گیری غیراحتمالی دردس��ترس می باش��د؛ به این صورت که شهرهای استان
لرستان به چند طیف جمعیتی تقسیم بندی شدند و از بین شهرهای هر دسته ،یکی از شهرها با قرعه کشی جهت
توزیع پرسش��نامه ها انتخاب گردید .در نتیجه ،ش��هرهای خرم آباد ،بروجرد ،دورود ،ازنا و الشتر انتخاب شدند.
برای انتخاب آزمودنی ها در هر طبقه به صورت در دسترس  -از شیوه های نمونه گیری غیر احتمالی -و به منظور
جمع آوری داده ها به روش میدانی ،از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .این بخش شامل دو بعد
است« :پرسش��نامه اطالعات جمعیت شناختی» که حاوی سؤاالتی در مورد ویژگی های جمعیتی گردشگران از
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قبیل جنسیت ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت و بهترین ماه برای گردشگری است؛ «پرسشنامه تخصصی» که
شامل  26گویه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت می باشد و شامل چهار بعد زیرساختی ،جاذبه های طبیعی،
اکولوژی و فعالیت ورزشی مناسب با طبیعت لرستان است.
برای تعیین روایی صوری و محتوایی  ،پرسش��نامه های تحقیق مورد تایید اس��اتید دانشگاه ها و صاحب نظران
متخصص این رش��ته قرار گرفته اس��ت .به منظور تأیید متجانس بودن گویه های پرسش��نامه از نظر محتوا و ابعاد
زیربنایی ،تحلیل عاملی تأییدی روی مقیاس ها انجام شد که با توجه به نتایج به دست آمده مقدار آماره  tنیز در
تمامی موارد بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96اس��ت و نش��ان می دهد گویه های مذکور به درستی این سازه را مورد
سنجش قرار می دهند و روایی سازه پرسشنامه های بازنگری شده ،در نهایت تایید شد.
به منظور تعیین پایایی پرسش��نامه نیز ابتدا  40پرسش��نامه (به صورت پیش آزمون) بین اعضای نمونه آماری
توزیع گردید و با اس��تفاده از نرم افزار  ،Spssضرایب تک تک متغیرها محاس��به گردید که نتایج نش��ان داد میزان
پایایی مولفه ها به ش��رح زیر اس��ت :مولفه های زیرس��اختی  ،0/96جاذبه های طبیعی  0/95اکولوژی  ،0/90و
فعالیت ورزشی  . 0/95چون مقدار آلفا برای تک تک ضرایب بیشتر از مقدار  0/7گزارش شد ،لذا پرسشنامهها
از پایایی مطلوب برخوردار هستند.
تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است؛ بدین صورت
که پس از استخراج داده های پرسشنامه  ،ابتدا جهت بررسی متغیرهای جمعیت شناختی از روش های توصیفی و
در بخش اس��تنباطی از روش دلفی ،آزمون کلموگروف– اسمیرنوف و شاخص چولگی و کشیدگی جهت بررسی
نرم��ال ب��ودن توزیع داده ها و آزمون -tتک نمونه ای جهت بررس��ی وضعیت متغیرها و آزمون س��وارا جهت رتبه
بندی متغیرها با کمک نرم افزار( SPSSنسخه  )21و تحلیل عامل تاییدی به کمک نرم افزار( Lisrelنسخه)8.8
مورد استفاده قرار گرفت.

یافتههایپژوهش

جدول  ، 1توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های تحقیق را بر اس��اس ویژگی های جمعیت ش��ناختی نشان
می دهد.
جدول  :1توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی

شاخص
جنسیت
وضعیت تاهل

وضعیت

فراوانی

درصد

زن

273

71/1

مرد

111

28/9

مجرد

160

41/7

متأهل

224

58/3

261

 )ناتسرل ناتسا :یدروم هعلاطم( یعیبط لماوع رب دیکات اب یشزرو یرگشدرگ هعسوت لدم یحارط
دیپلم

54

14/1

فوق دیپلم

52

13/5

لیسانس

191

49/7

فوق لیسانس

87

22/7

فروردین-اردیبهشت

66

17/2

خرداد-تیر

88

22/9

مرداد-شهریور

44

11/5

آذر-دی

160

41/7

سطح تحصیالت

بهترین ماه برای
گردشگری

262

ب��ا توجه ب��ه جدول باال ،از مجموع  384نفر نمون��ه تحقیق  71/1 ،درصد اف �راد را زن و  28/9درصد افراد را
مرد تش��کیل می دادند و  41/7درصد افراد مجرد و  58/3درصد متأهل بودند .از نظر تحصیالت نیز بیش��ترین
رده مربوط به لیس��انس با  49/7درصد بوده است .همچنین مشخص شد  17/2درصد نمونه تحقیق فروردین-
اردیبهشت  22/9 ،درصد خرداد -تیر 11/5 ،درصد مرداد -شهریو ،و  41/7درصد آذر -دی را بهترین ماه برای
گردش��گری اظهار داش��تند .همچنین نتایج آمار جمعیت شناختی خبرگان تحقیق نشان داد که  20نفر مرد و 20
نفر زن بودند که 50درصد آنان مجرد و  50درصد نیز متأهل بودند .همچنین از نظر تحصیالت نیز بیشترین رده
مربوط به لیسانس و فوق لیسانس با  52/5درصد بوده است.
در ای��ن پژوهش جهت بررس��ی نرم��ال بودن توزیع متغیره��ای پژوهش از آزمون کلموگروف– اس��مریونف و
شاخص های چولگی و کشیدگی آنها استفاده شد.
جدول  :2بررسی نرمال بودن متغیرها

متغیر

آماره
كولموگروف

سطح معنی داری

چولگی

کشیدگی

زیرساختی

0/759

0/612

-0/985

0/525

جاذبه های طبیعی

0/944

0/335

-0/782

0/255

اکولوژی

1/021

0/124

-0/114

-1/056

فعالیت ورزشی

1/263

0/095

-0/452

-0/596
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با توجه به نتایج جدول  ،2بنابر نتایج آزمون کلموگروف– اسمیرنف ،چون مقدار سطح معنی داری برای ابعاد
فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،امنیت ،زیرساختی ،جاذبه های طبیعی ،تبلیغات ،اکولوژی ،خدمات گردشگری
و فعالیت ورزش��ی مناس��ب با طبیعت لرس��تان ،بزرگتر از مقدار خطا  0/05می باش��د ( )sig > 0.05پس فرض
صفر تایید می شود و کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند.
در ادامه به منظور تعیین رتبه بندی ابعاد توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر منابع طبیعی ،از آزمون فریدمن
استفاده گردید.
جدول  :3رتبه بندی ابعاد توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر منابع طبیعی

تعداد

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری)(sig

میزان خطا

384

1043/340

8

*0/000

0/05

با توجه به نتایج جدول  ،3چون مقدار سطح معنی داری محاسبه شده كوچكتر از مقدار خطا  0/05می باشد،
پس فرض یك كه دس��ت کم دو بعد از ابعاد توس��عه گردشگری ورزشی با تاکید بر منابع طبیعی متفاوت هستند،
نتیجه می ش��ود .در ادامه جهت بررسی اثربخش��ی عوامل طبیعی موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از آزمون -t
تک نمونه ای استفاده شد.
جدول  :4نتایج آزمون تی اثربخشی عوامل طبیعی موثر بر توسعه گردشگری

بعد

میانگین

آمارهt

درجه آزادی

سطح معنی
داری)(sig

فاصله اطمینان 95%
حد پایین

حد باال

زیرساخت

3/96

23/862

383

0/001

0/88

1/04

جاذبه های
طبیعی

3/88

20/928

383

0/001

0/8

0/96

اکولوژی

3/91

27/907

383

0/001

0/85

0/98

فعالیت ورزشی
مناسب

3/83

22/374

383

0/001

0/75

0/9

نتایج آزمون تی نش��ان داد مقدار س��طح معنی داری برای هر چهار عامل کمتر از مقدار خطای  0/05است و
همچنین مقدار قدرمطلق آماره " "tبرای این چهار عامل به ترتیب برابر اس��ت با :زیرس��اخت های جامعه میزبان
( ،)23/862جاذبه های طبیعی جامعه میزبان ( ،)20/928اکولوژی جامعه میزبان ( )27/907و فعالیت ورزشی
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مناس��ب جامعه میزبان ( )22/374که از مقدار جدول  1/96بیش��تر هستند .پس می توان چنین برداشت کرد که
میانگین این ابعاد ،اختالف معنی داری با عدد  3دارند .لذا این ابعاد بر توسعه گردشگری ورزشی (منابع طبیعی)
در حد زیادی اثربخش بوده اند .در ادامه ،جهت انجام تحلیلی مقایسه ای و برای اطمینان از نتایج اولویت بندی،
مولفه های گردشگری ورزشی با روش سوارا نیز تعیین اولویت شد .در روش سوارا ،ابتدا کارشناسان ،معیارها را
به ترتیب اهمیت مرتب می کنند .مهمترین معیار ابتدا قرار می گیرد و امتیاز یک را می گیرد .در نهایت ،مولفه های
گردش��گری ورزشی براساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه بندی می ش��وند .پس ابتدا مولفه های گردشگری
ورزش��ی براس��اس میزان اهمیت مرتب شدند .سپس اهمیت نس��بی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص
گردید .این مقادیر در س��تون «متوس��ط اهمیت نس��بی» در جدول  5درج شده اس��ت که همان ( )S_iمی باشد.
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جدول  :5اولویت بندی مولفه های گردشگری ورزشی با روش سوارا

کد معیار

متوسط اهمیت نسبی

Kj

وزن اولیه

وزن نرمال

زیرساختی

1

1

1

0/194

اکولوژی

0/16

1/16

0/862

0/168

جاذبه های طبیعی

0/31

1/31

0/658

0/128

فعالیت ورزشی مناسب با طبیعت لرستان

0/05

1/05

0/627

0/122

5/144

1

جمع کل

نمودار  :1وزن نهایی مولفه های گردشگری ورزشی با روش سوارا

با توجه به نتایج جدول  ،5از میان ابعاد توس��عه گردش��گری ورزشی با تاکید بر منابع طبیعی ،بعد زیرساختی
در رتبه اول ،اکولوژی در رتبه دوم ،جاذبه های طبیعی در رتبه س��وم و فعالیت های ورزش��ی مناس��ب با طبیعت
لرستان در رتبه چهارم قرار گرفته اند .در ادامه مدل ساختاری توسعه گردشگری ورزشی بر تاکید بر منابع طبیعی
مورد بررسی قرار گرفت.
در ای��ن مطالع��ه ،تحلیل عاملی تاییدی با اس��تفاده از تکنیک تحلیل مس��یر در نرم افزار آم��اری لیزرل ،برای
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آزم��ون معناداری عامل ها به كار برده ش��د .الزم بود که قبل از وارد ش��دن ب��ه مرحله آزمون فرضیات ،از صحت
مدل اندازهگیری اطمینان حاصل ش��ود .در بررس��ی هر كدام از مدل ها ،قبل از تایید روابط ساختاری از مناسب
ب��ودن و ب �رازش مطلوب مدل اندازه گیری اطمینان حاصل گردید .با توجه به اش��کال 1ت��ا  ،4مقدار آماره  tنیز در
تمامی ابعاد مورد بررس��ی مدل ،بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96بوده اس��ت که نشان می دهد گویه های مذکور به
درس��تی این سازه را مورد س��نجش قرار می دهند و در مدل باقی می مانند .همچنین شاخص های برازندگی مدل
فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته اس��ت .بنابراین تناس��ب داده های گردآوری ش��ده با مدل مطلوب اس��ت .لذا
برازندگی مدل نهایی قابل تایید می باشد و مدل ابعاد مورد بررسی از بهینگی و برازش الزم برخوردار است.
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شکل  :1تحلیل عاملی تاییدی بعد زیرساختی

شکل  :2تحلیل عاملی تاییدی بعد جاذبه های طبیعی
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شکل  :3تحلیل عاملی تاییدی بعد اکولوژی

شکل  :4تحلیل عاملی تاییدی بعد فعالیت ورزشی مناسب با طبیعت لرستان

تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی
همان طور که مش��اهده ش��د ،این مدل از  4بعد و از  25گویه تش��کیل شده اس��ت .به منظور تأیید متجانس
ب��ودن گویه ه��ای این بعد از نظر محت��وا و ابعاد زیربنایی ،تحلیل عاملی تأییدی روی این مقیاس انجام ش��د .در
مجموع برای س��نجش مدل مفهومی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی از  4بعد و از  25گویه
استفاده شده است.
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شکل  :5تحلیل عاملی تاییدی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی

نام شاخص
آماره P

نمایه شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار مشاهده شده

p-value

> 0/05

0/000

χ
df

2

>3

2/85

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

> 0/1

0/093

شاخص برازش تطبیقی

CFI

< 0/9

0/90

شاخص برازش هنجار شده

NFI

< 0/9

0/93

شاخص برازش هنجار نشده

NNFI

< 0/9

0/92

شاخص نیکویی برازش

GFI

< 0/9

0/91

شاخص برازش افزایشی

IFI

< 0/9

0/93

خی دو بهنجار

با توجه به ش��کل  ،5مقدار آماره  tنیز در تمامی موارد بزرگتر از مقدار بحرانی  1/96اس��ت و نش��ان می دهد
گویه های مذکور به درس��تی این س��ازه را مورد س��نجش قرار می دهن��د و در مدل باقی می مانند .ش��اخص های
برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته اس��ت .بنابراین تناسب داده های گردآوری شده با مدل مطلوب
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است .لذا برازندگی مدل نهایی قابل تایید می باشد و مدل مفهومی توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل
طبیعی از بهینگی و برازش الزم برخوردار است.
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هدف از مطالعه حاضر ،ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر منابع طبیعی(مطالعه موردی :استان
لرستان) بوده که نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
در بعد زیرس��اخت های جامعه میزبان بر توسعه گردشگری ورزشی(منابع طبیعی) اثر معناداری وجود دارد.
اگرچه صنعت گردش��گری ورزش��ی دارای مزایای بسیار اس��ت ،اما ورود گردشگر ورزش��ی به یک منطقه بدون
توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود مشکالتی مانند ترافیک ،تغییر هویت اجتماعی ،برخوردهای نامناسب
اجتماعی و آسیب رساندن به محیط زیست را به دنبال خواهد داشت .نتایج تحقیق حاضر با یافته های اصفهانی
و همکاران ( )1387که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که در گردشگری ورزشی داخلی ،مهمترین شاخصها
به ترتیب ش��امل خدمات امنیت و جاذبه های گردش��گری می باش��د و در گردشگری ورزشی خارجی ،مهمترین
عوامل به ترتیب امنیت تجهیزات و تس��هیالت و رویدادهای ورزش��ی می باشد ،همخوانی ندارد .طبق یافته های
محقق در این پژوهش ،گردشگری ورزشی داخلی نیز همانند گردشگری ورزشی خارجی ترتیب رتبه بندی اول
بعد امنیت و زیر س��اخت و تجهیزات و تس��هیالت در مراحل بعد(رتبه چهارم) را در جهت توس��عه گردش��گری
ورزش��ی منطقه به خود اختصاص داده است .نتایج این پژوهش با یافته های تحقیق محمد علی نژاد( )1397در
مورد تعیین تاثیر بهبود زیر س��اخت های ورزشی و توریسم ورزشی بر توسعه پایدار شهری در شهرستان مشگین
شهر که نشان داد زیرساخت های مدیریتی ،فرهنگی ،نوین و اقتصادی ورزشی بر توسعه پایدار شهری تاثیر گذار
می باشد و توریسم ورزشی غیرمرتبط با منابع طبیعی و توریسم ورزش های سنتی منطقه بر توسعه پایدار شهری
تاثیر گذار می باش��ند ،همسو می باش��د .همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات هینچ و همکاران ،گیبسون
و هم��کاران( )2011و می��رزاده( )1393همخوانی دارد و تایید می کند ک��ه بعد جاذبه های طبیعی جامعه میزبان
بر توس��عه گردشگری ورزشی (منابع طبیعی) اثر معناداری دارد .بنا به اشاره ویلیام و سوتار ،نواحی خوش منظر
و دارای اش��کال طبیعی بی نظیر و منحصربه فرد و محیط بکر می توانند تنوع وس��یعی از فرصت های فعالیتی را
که برای گردش��گران جذاب اس��ت ،ارائه کنند .بنابراین ویژگی های مقصد می تواند در کیفیت تجربه و درنتیجه،
رضایتمن��دی گردش��گران و رفتار بعد از خرید آنها ،نقش مهمی داش��ته باش��د(ویلیام و س��وتار .)2005،نتایج
پژوه��ش ک��رو و مارتینز )2017( 1حاکی از آن بود که مهمانان و گردش��گران تمایل ب��ه پرداخت قیمت باالتر یا
هزینه اضافه تر در کش��ورهای اروپایی را دارند اگر که یک هتل با س��طح امنیت ،نظافت و موقعیت باالتر به آنها
ارائه شود.
رس��انه ها در عصر جدید از جمله عوامل تفکیک نشدنی زندگی روزمره هستند که همواره مورد استفاده افراد
جامع��ه قرار گرفته و به تناس��ب میزان کارایی ش��ان مخاطب را جذب می کنند( .رامانت��ا همکاران)2017:112،
1. Cro & Martins
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قاس��می نژاد و همکاران( )1397در بررس��ی نقش تبلیغات رسانه ها در توسعه گردشگری ورزشی بیشترین نقش
تبلیغات رس��انه ها در زمینه گردش��گری ورزش��ی اس��تان گیالن را به ترتیب در بستر س��ازی گردشگری فرهنگی
و تقویت اقتصاد ورزش��ی گزارش کرده اند .صالحی و همکاران( )1397به بررس��ی رابطه عوامل روانش��ناختی
پیام های تبلیغاتی با ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری ورزش های آبی پرداختند که با نتایج این پژوهش همسو
می باش��د .بعد اکولوژی جامعه میزبان بر توس��عه گردش��گری ورزش��ی(منابع طبیعی) اثر معناداری دارد .نتایج
این تحقیق با نتایج تحقیقات آروین و همکاران ( ،)1393تقوایی و همکاران ( )1391با عنوان «بررس��ی عوامل
موثر در پایداری گردش��گری شهری با تأکید بر بهسازی و احیای بافت های شهری» ،ادبی فیروز جاه (،)1385
دهقانی( )1389و ماتزاراکیس ( )2007همخوانی دارد.
بعد فعالیت ورزش��ی مناس��ب با طبیعت جامعه میزبان بر توس��عه گردش��گری ورزش��ی (منابع طبیعی) اثر
معناداری دارد .نتایج تحقیقات سجاهرودی( )2013با عنوان «شناسایی مهمترین جاذبه های معمول طبیعی در
توسعه گردشگری ورزشی استان های شمالی ایران» ،کیم و پاتریک( )2005وو و همکاران( ،)2016فراهانی و
همکاران( ،)1393فالحی( )1392در بررسی گردشگری ورزشی در قاره آفریقا با عنوان «چشم انداز گردشگری
ورزش��ی آفریقای جنوبی» و كوساس��ی( )2005همخوان��ی دارد .همچنین بنابر نتایج تحلی��ل عامل تاییدی ،به
درستی کلیه سازه را مورد سنجش قرار گرفتند و در مدل باقی می مانند.
بر این اس��اس ،پیش��نهاد می شود طرح جامع گردشگری اس��تان با توجه به قابلیت ها و توانمندی های بالقوه
و بالفعل مناطق مختلف آن تدوین و اجرایی ش��ود .مدیران محلی و ملی ضمن توجه ویژه به این مهم و توس��عه
بسترهای الزم برای حضور توأم با رضایتمندی گردشگران و ضمن به دست آوردن میزبانی مسابقات مهم ملی و
بین المللی به ویژه در رشته های پرطرفدار ،برگزاری تورنومنت ها ومسابقات مختلف ملی و بین المللی را توسعه
دهند تا عالوه بر جذب بیش��تر گردش��گر ورزشی ،س��ایر جاذبه های گردشگری ورزشی اس��تان را به گردشگران
معرفی و زمینه توس��عه گردش��گری ورزش��ی را فراهم کنند .لرس��تان در کنار جاذبه های گردش��گری و تاریخی،
از پتانس��یل های الزم برای راه اندازی مکان های مختلف و ایجاد س��ایت های مجهز ورزش��ی در س��طح مناسبی
داراس��ت که باید با ایجاد و فراهم آوردن زیرس��اخت ها در اس��تان و ایجاد امكانات و خدمات رفاهی مناسب به
هنگام اقامت گردش��گران ورزش��ی و تاسیس كمپ ها و اردوگاه های ورزشی در مناطق خوش آب و هوای استان
برای جذب تیم های ورزشی گوناگون كه در دوره های مختلف آماده سازی خود هستند پیشنهاد گردد.
عالوه بر این ،آموزش دس��ت اندرکاران و همچنین ارائه خدمات مکمل به ویژه در زمینه بهداشت و درمان در
این راس��تا باید م��ورد توجه قرار گیرد .همچنین باید تمرکز ویژه ای بر بهب��ود خدمات رفاهی و تفریحی در مراکز
اقامتی و هتل های منطقه ،نیاز س��نجی خدمات مورد نیاز و همچنین عالیق ورزش��ی بازدیدکنندگان ،گس��ترش
تبلیغات و هماهنگی در مدیریت یکپارچه گردشگری ورزشی منطقه اعمال گردد.
با توجه به موقعیت زیرس��اخت های گردشگری منطقه ،مس��ئوالن باید در گام اول سعی کنند با بهره گیری از
فرصت ها ،نقاط ضعف را در راستای بهبود گردشگری ورزشی منطقه کاهش دهند.
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