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مقدمه
امروزهورزش،ب رگترینپدیدةاجتماعیوجهانی،درزندگیانسان تلثیربس اییدارد (Meşter et

طوریکهورزشازمل وماتزندگیامروزیشده(معینفرد)1387،وبخشیازفرهنگ

) al., 2008
.به
1
و هویت ملل محسوب میشود ) .(Buch, 2007به گفتة براون و همکاران ( )2002ورزش یکی از
شمارمیرود.

مؤثرترینعواملاثرگذاردررشداقتصادملیویکیازپردرآمدترینصنایعدرقرن 21
به
همچنینورزشدرجوامعامروزیبهحدیگسترشیافتهکهیکیازمتداولترینعواملایجادانگی ه

برایسفروگردشگریاست(موسویگیالنیوهمکاران.)1391،صنعتگردشگریدرجهانیکیاز
منابع مهم کسب درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی کشورهاست (بنسبردی و همکاران،
انسانها
ایدراقتصادجهانیدارد(قیامیرادوهمکاران.)1387،فرار  


)وگردشگرینقشویژه
1392
فعالیتهای ورزشی و تفریحی در طبیعتبستر مناسبی را برای

از زندگی ماشینی و تمایل آنها به 
سرمایهگذاری در صنعت گردشگری فراهم آورده است (علیآبادی و حسامی .)1393 ،ازاینرو

مدتهاست تعامل و ارتباط بین گردشگری و ورزش گسترش ف ایندهای یافته است (ملک اخالق،

2
بهمن لة صنعتی
طوریکه ازنظر ویل ) ،(2011در سالهای اخیر ،گردشگری ورزشی  ،

 ،)1382به
گیریوتوسعهاست.گردشگریورزشیسفرینشاطآور


پیشرو،دراکثرکشورهایجهاندرحالاوج
استکهطیآنافراد،باانگی ةشرکتدرفعالیتهایفی یکی،تماشایفعالیتهایورزشییالذتاز
جاذبههای ورزشی ،موقتاً از محل سکونت خود دور میشوند و به آن میپردازند .پژوهشگران

تریندستهبندی


ترینومعروف

اند.مهم
هایگوناگوندستهبندیکرده

گردشگریورزشیرابهشیوه
انوا گردشگری ورزشی را کرت من ) 2005( 3ارا ه کرده است .وی گردشگری ورزشی را از دیدگاه
محصول به پنج نو اصلی تقسیم کرده است :رویدادهای ورزشی ،جذابیتهای ورزشی ،تورهای
ورزشی ،مجتمعها و اردوگاههای تفریحی ـ ورزشی و سفرهای آبی ـ ورزشی .کریستیان 4در ،1990
بهرشدازگردشگریورزشینام
گردشگریماجراجویانهرابخشیرو 

هال5در1992وترو ر6در1999
میبرند ) .(Haugland et al., 2011گردشگری ورزشی ماجراجویانه که ماهیتی تفریحی دارد،

مجموعهایازسفروورزشوتفریحدرمحیططبیعیاست؛اینمحیطممکناستکوهستان،جنگل،

مناطقبرفیویخبندان،دریاوصحراباشد(معینفردوهمکاران .)1393،

اثرگذار
مهمترین عواملی است که بر توسعة گردشگری ورزشی هر کشور  
منابع طبیعی یکی از  
رودها،
کوهها،سواحل ،دریاوامتدادساحلی،گیاهانوحیواناتخاص ،
است.منابعطبیعیدربردارندة  
اندازها و مناظر پنهان است(هیگام و هیچ.)2002 ،بهگفتة
چشم 
غارها  ،
آبشارها  ،
جنگلها  ،

دریاچهها ،

7
)،درمیانمنابعطبیعی،کوه هابهعلتشرایطخاصمانندارتفا زیادوان واینسبی

گاد (1999
1. Brown
2. Veal
3. Kurtzman
4. Christian
5. Hall
6. Truer
7. Godde
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سبب جذابیت گردشگری کوهستان شدهاند .وی ،در طبقهبندی انوا گردشگری ورزشی کوهستان،
کوهنوردی،
ایننو ازگردشگریرابهدستههای گردشگری مبتنی بر برف ،گردشگری ماجراجویی ( 
مکانهایمشهور
سفربه 

دوچرخهسواری)،گردشگریفرهنگی،اکوتوریسمو

قایقسواریو
کوهپیمایی ،

هایکوهستانیوزمستانیمانندکوهنوردی


مناطقکوهستانیبرایگسترشورزش
تقسیمکردهاست.

واسکیمناسباند.توجهبهکوهوکوهستانباعثشدهکهسازمانمللمتحدسال2002میالدیرا

1
کوهها
حالحاضر ،
در 
سالجهانیکوه( )IYMنامگذاریکند ) .(Sajadian and , M. Sajadian, 2011
ویژگیهای متنو جغرافیاییو زیستی و اقلیمی ،حتی فرهنگی و

و مناطق کوهستانی به علت داشتن 
مطلوبوچشماندازهایبدیع،بهیکیازمقاصد

اجتماعی،ازقبیلاکسیژنزیادمحیط،رطوبتنسبی
جاذبههای
ورزشهای هوازی و عامل توسعة گردشگری ورزشی تبدیل شده است .یکی از  

کمنظیر 

برفگیر است که در فصولسرد و گرم
کوهستانهای مرتفع و  

ب رگ گردشگری در کشور ما وجود 
پیستهایاسکیدرفصلزمستان،استفادهازهوای

میکند.ایجاد
گردشگرانزیادیرابهخودجذب 
حیاتوحش و پوشش گیاهی موجود در مناطق
پاك و لطیف کوهستان در فصل تابستان ،تماشای  
کوهستانی سبب جذب گردشگران بسیاری شده است (رضوانی .)1387 ،ایران با برخورداری از
انههایی
هایطبیعیدرحوزةورزش(کوههاوارتفاعات،سوارکاری،چمن ارهایمناسب،رودخ 


پتانسیل
زیادوپیستورزشهایزمستانیهمچوناسکی)اینقابلیتراداردکهبهجایگاه

شدتجریان 

با 
مطلوبی در عرصة گردشگری ورزشی دست یابد (اصفهانی .)1388 ،برای مثال ،قلة دماوند با
زقطبهای

برخورداریازعنوانتبلیغاتی«بامنیمکرةغربیزمین»ونی سهولتصعودبهآن،یکیا
شمارمیآید(معینفرد.)1389،عسگری ()1385طی پژوهشی به


نوردیدرایرانبه

المللیکوه

بین
گونهای است که امکان توسعة انوا 
به 
این نتیجه رسید که موقعیت جغرافیایی طبیعی استان تهران  
باتوجهبهاینکه

گوناگون گردشگری ورزشی مانند گردشگری ورزشی کوهستان درآنوجوددارد.
هایورزشیوامکاناتزیادیدراستانتهرانقراردارد،میتوانایناستانرابهقطبب رگ


فدراسیون
دارند؛بدینمنظورالزماست پژوهشی

گردشگریورزشیتبدیلکرد.کوهستانهانیازبهتوسعةپایدار

یطها و نوآوری بر توسعة مقاصد
دقیق دربارة محیطها ،نوآوری و همچنین بررسی تلثیرات مح 
است.ازطرفی

ایدهای جدید 
موفقیتآمی از  

بهرهگیری 
کوهستانانجامشود).(Kuščer, 2012نوآوری  
سرمایهگذاری ،تشکیالت اقتصادی و رقابت ،محرکی برای بهرهوری در

مهارتها ،

نوآوری ،در کنار 
یافتهاند،نوآوری
کهازنظراقتصادیکمترتوسعه 

چنانکهبرایکشورهایی
اقتصاداست ) .(DTI, 2007
درگردشگریرافرصتیبرایتغییردرترکیبوساختارمحصوالتگردشگری،رقابتبیشترواف ایش
منافع اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جامعة محلی میدانند ( .)Carlisle et al., 2013نوآوری عامل
مهموحیاتیبرایسازمانها درایجادارزشوم یترقابتیپایداراست )Wang and Wu, 2016

هادرپیخالقیتونوآوریاند).(Wang and Wu, 2016


.بنابراینمدیرانسازمان
;(Žemaitis, 2014
امروزهدرسازمانهافقطمحصوالتم یترقابتیتلقینمیشوند،بلکهنوآوریوخالقیتدرتمامی

1. International Year of Mountains
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هابهمنظورایجادارزشدر
شود.بنابراینسازمان 


پایداردرنظرگرفتهمی
ابعادسازمانیم یترقابتی 
بازار،کسبم یترقابتیپایدار،بقاوپیشرفتبایدجریانخالقیتونوآوریرابهبودبخشندتااز
سانخالقیتونوآورییکیازارزشاف اترینمنابعسازمانهاو


رکودونابودیجلوگیریکنند.بدین
شودکهمدیریتصحیحآندرمحیطپرتالطموچالشبرانگی امروزی

مایهایاصلیمحسوبمی
سر 
رم موفقیتاست(حاجیوهمکاران .)1393،
رمضانیانباجگیران()1396درپژوهشیبهبررسیرابطةعلّیتمیاننوآوریورشداقتصادیدر
کشورهایمنتخب(طیسالهای)2011-1995پرداخت.نتایج حاکیازآنبودکهارتباطمثبتو

معناداریمیاننوآوریورشداقتصادیوجوددارد.موحدیان(،)1393درپژوهشیباعنوان «بررسی
هایاکوتوریستیمؤثردرتقویتجاذبههایگردشگریکوهستان(مطالعةموردی:کوهدماوند)»،


توان
به این نتایج دست یافت که دو مؤلفة قابلیتهای اکوتوریستی و آموزشی عامل تقویت اکوتوریسم
کوهستان است .یعنی هرچه می ان این دو مؤلفه بیشتر باشد ،اکوتورسیم کوهستان دماوند بیشتر
)بهبررسیجاذبههایطبیعیاثرگذاربر

تقویتمیشودوتوسعهمییابد.رضویوهمکاران(1392

هایکوهنوردی


ندوبهایننتیجهرسیدندکهجاذبه
توسعةگردشگریورزشیاستانمازندرانپرداخت
هایتابستانیوکوهنوردیبیشترین


بدنیورزش

بیشتریناولویتراداردوازدیدگاهکارشناسانتربیت
جاذبههای طبیعی مؤثر بر
میانگینرادارند.فالحی و همکاران()1392پژوهشی با عنوان «بررسی  
توسعة گردشگری ورزشی استان کردستان» انجام دادند.نتایج اینپژوهش نشان میدهدکهاز میان
بهترتیب در جایگاه
ورزشهای زمستانی  

کوهنوردی و 
جاذبههای مرتبط با  
جاذبههای طبیعی ـ ورزشی  

تپهنوردی و طبیعتگردی در رتبة آخر قرار دارند .کوچروهمکاران
جاذبههای مربوط به  
اول و دوم و  
) ،(2017در پژوهش خود با عنوان «نوآوری ،گردشگری پایدار و محیطزیست در توسعة کوهستان:
مقایسةتطبیقیازاتریش،اسلوونیوسو یس»،بهایننتیجهرسیدندکهدرمراحلتوسعةگردشگری،
آنهاتفاوتوجود
گستردهتر مربوط به  

محیطهای 

در سطح نوآوری و همچنین در نقش حمایت از 
میکند تا عوامل
دارد .از نظر آنها یافتههایشان به مقامات در سیاست توسعه و گردشگری کمک  
هدفهای توسعة گردشگری پایداررا بهبود بخشد .کوچر) (2011درپژوهشیدیگربه
تعیینکنندة  

طراحی مدل توسعة گردشگری مقاصد کوهستانی با تمرک بر نوآوری پرداخت .نتایج نشان داد که
کندومحیطهابرنوآوریدرمقاصدتلثیرمثبت


ونوآوریبهبهبودتوسعةمقاصدکمکمی
محیطها

دستداشتن این اطالعات میتوانند نقاط قوت و ضعف،
دارد .همچنین مدیران و متخصصان با در 
فرصت هاوتهدیدهاراکشفکنندومقاصدکوهستانیرابرایمواجهةبهترباتغییراتسریعمحیط

سیستمهای

آماده کنند .بریدا و همکاران ) (2014در پژوهش خود نشان دادند که با استفاده از 
میتوانانوا گردشگریرادرمناطقدورمانند
تلهکابینواتوبوس) 
محیطزیست( 

حملونقلسازگاربا

1
شاخصهای جهانی

کوهستانها ایجاد کرد .موتانا و موکوادا ) (2017در مقالة خود ،با استفاده از 

گردشگریپایدار(،)GSTCنظارتبرگردشگریدرمسیرکوهستانیراارزیابیکردندوبهایننتیجه
1. Mutana and Mukwada
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رسیدندکهگردشگرانتمایلزیادیبرایکسبوکارگردشگریدارندکهازپایهبرنامهری یخوبی
میشود .
زیستمحیطیواجتماعی ـ اقتصادیدیده 

شاخصهای

برخورداراستامانقصدر
درپژوهشپیشروسعیشدهاستکهعواملمؤثربرتوسعةگردشگریورزشیکوهستانباتوجه
به نوآوری مشخص شود و براساس نتایج الگویی برای آن ارا ه شود .با توجه به اهمیت گردشگری
ورزشیدراقتصادهرمنطقهواکوسیستمخاصکوهستانکهباعثجذابیتبیشترگردشگریورزشی
شود،دراینپژوهشکوهستان هایاطرافتهرانبررسیشدهکهازامکاناتبیشتریدرمقایسهبا


می
سایر مناطق ایران برخوردار است .از این طریق عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی کوهستان ،ازنظر
هایگوناگونوعواملنوآوری،مشخصشدهاست.همچنینراهکارهایی در اختیار


درمحیط
اهمیت 

مدیران ومتخصصان جامعة گردشگری برای بهبود توسعة گردشگری ورزشی کوهستانوبهبودسطح
اقتصادیمنطقهوکشور گذاشتهشدهاست .هدف از این پژوهش آن است که دانش موجود دربارة
راهنماییهایی برای بهبود وضعیت

هدفهای کوهستانیاف ایش یابد و 
جنبههای مختلف  
روابط بین  
محیطهای

کوهستان ارا ه شود .همچنین در این پژوهش بررسی میشود که آیا عملکرد باالی 
مثبتمیگذاردیاخیر .

کوهستانیبرنوآوریوتوسعةکوهستانتلثیر

مبانی نظری
گردشگری ورزشی کوهستان 
داشتنویژگیهایمتنو توپوگرافیکوجغرافیایی،زیستی واقلیمیحتی

کوههاومناطقکوهستانیبا 

فرهنگی و اجتماعی ،به دلیل اکسیژن زیاد محیط ،زهکشی دمایی مناسب ،رطوبت نسبی مطلوب و
ورزشهای هوازی و توسعة گردشگری ورزشی تبدیل

کمنظیر 
چشماندازهای بدیع ،به یکی از مقاصد  

شدهاند.مخاطرات محیطی مانند سیالب،بهمن ،لرزش و رانش زمین اکوسیستمکوهستان را حساس و
 
فعالیتهای گردشگری بدون سنجش محیط و مطالعه

بهطوریکه توسعة 
شکننده کرده است  .
بینرفتنتلسیساتوتسهیالتانسانیرادرپیخواهدداشت.ایجاد
هایجبرانناپذیرطبیعتواز 


تخریب
وتوسعةمقاصد کوهستانی برای انوا گردشگری ازجملهگردشگری ورزشی با مخاطراتی همراه است،
کوهنوردان
فعالیتها توجه کافی نشود .گردشگری کوهستان پذیرای اغلب  

بهویژه اگر به نو و شدت 

دامنهها
کوهپیمایان  
میشوند.همچنین  
قلههای مرتفع عازمکوهستان  
حرفهای استکه برای صعود به  

محیطهای

برای دامنهنوردی ،گلگشت و استفاده از تسهیالت تفرّجی در مدت کمتر از یک روز به 
طرحری یشود
گونهای 
کوهستانیسفرمیکنند.بنابراین،توسعةگردشگریدرمناطقکوهستانیبایدبه 
کهباپایداریاکوسیستمکوهستانهماهنگوسازگارباشد(آخوندیوهمکاران .)1394،

عوامل محیطی کوهستان
محیطهایگوناگونسیاسیوقانونی،اقتصادی،اجتماعی ـ فرهنگی،طبیعیوفنیمقاصدکوهستانی

.درتوسعةگردشگری،محیطهای

تلثیرقرارمیدهند)(Murphy et al., 2000


رادرمسیرتوسعهتحت
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مذکوربایددرسطوحمختلفجامعه(بینالمللی،ملی،منطقهایومحلی)درنظرگرفتهشوند (Choi

) . and Sirakaya, 2006با بررسی ادبیات پژوهش ،عناصری از محیط سیاسی و قانونی ،اقتصادی،
محیطیجمعآوریشدهاست) .(Kuščer, 2012


فرهنگی،فنیوعواملزیست
اجتماعی ـ
عوامل نوآوری کوهستان
هایگردشگریومدیریتمقصدطبقهبندیکرد.عوامل


تواندردوبخشجاذبه

عناصرنوآوریرامی
نوآوری در جاذبههای گردشگری شامل نوآوری در زیرساختهای گردشگری ،ساختارهای روبنایی،
زیرساختهای عمومی ،جاذبههای اجتماعی ـ فرهنگی و جاذبههای طبیعی است .عوامل نوآوری در

مدیریت مقصد شامل نوآوری در سیاستها ،برنامهری ی و پژوهشهای مرتبط با مقصد ،مدیریت
نوآوریمقصد،بازاریابیمقصدوتوسعةمحصولاست) .(ibid

عوامل اندازهگیری توسعة مقصد کوه
بحثهایچندانی درزمینةعواملتوسعةمقاصد کوهستانی وجودندارد.رابرت وهال 1درپژوهش

خوددرسال 2001بیانکردندکهبرخیازعواملمشخصشدهازسویپژوهشگرانکهبهمقاصد
هایاندازهگیریتوسعةمقاصدروستاییاست؛زیرا


شودبرگرفتهازشاخص

کوهستانینسبتدادهمی
برخیازویژگیهایکوهستانیمشابهمقاصدروستاییاست.براساسبررسیمتونوادبیات،فهرستی

ازعواملاندازهگیریتوسعهگردآوریشدهکهشاملترافیکگردشگری،ه ینهکردروزانةهرگردشگر،

فرهنگیوحفظمحیطزیستطبیعیاست) .(ibid

رضایتگردشگران،رفاهاقتصادی،رفاهاجتماعی ـ

روششناسی پژوهش
اینپژوهشبه روشتوصیفیوازنو پیمایشیاستکهباتوجهبههدفج وتحقیقاتتوسعهای
هدفهاومتغیرهایپژوهشو
اینکه 
کاررفتهدراینپژوهشپرسشنامهاست.باتوجهبه 

است.اب اربه
ازجامعهایبا

پاسخدهندگانباید
درپرسشنامهکامالًتخصصی است ،

مطرحشده

بهدنبالآنسؤاالت
میشدند.جامعة آماری پژوهششامل کلیة استادان مدیریت
حرفهای نسبتاً جامع انتخاب  
اطالعات  
هایکوهنوردیوگردشگریاستانتهران


هایدولتیتهرانومدیرانورزشیهیئت

ورزشیدانشگاه
باتوجهبهمحدودیتهایموجود درانتخاب

کاررفتهدراینپژوهشپرسشنامهاست

است.اب اربه
جامعة آماری ،کل جامعه برای نمونه انتخاب شده و صد پرسشنامه جمعآوری شده است.
نامه ها در اختیار استادان و متخصصان گذاشته شده و بعد از یک هفته صد پرسشنامه
پرسش 

جمعآوریشدهاست.درمواردیکهحضوربرخیازمتخصصانومدیرانورزشیوگردشگریمقدور

نامهازطریقایمیلوارساللینکپرسشنامةآنالیندراختیارآنانقراردادهشدهاست.

نبود،پر 
سش
نامهدراختیاراشخاصیدردانشگاههای

همچنیندرمواردیکهمتخصصانهمکارینکردهاند،پرسش

1. Roberts and Hall
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نامهیارسالةآنهادرزمینةگردشگریورزشیبودهاست.

دولتیتهرانقرار گرفتهکهموضو پایان
پرسشنامه دو

پرسشنامه از پژوهش کوچر ) (2012استخراج شده و به فارسی ترجمه شده است .

بخشدارد:بخشنخستشاملپنجسؤالدربارةاطالعات شخصیوبخش دومشاملسهقسمت
خردهمقیاس (محیط سیاسی ـ قانونی ،اقتصادی ،فنی،
است :قسمت اوّل با  36سؤال و   5
محیطی)درخصوصبررسیمحیطهایمقاصدکوهستان،قسمت


گیوعواملزیست
اجتماعی ـ فرهن
مقیاس(عواملنوآوریدرزیرساختهایگردشگری،ساختارهایروبنایی،

دومبا 47سؤالو  9
خرده
زیرساختهای عمومی ،جاذبههای اجتماعی ـ فرهنگی ،جاذبههای طبیعی ،عوامل نوآوری در

پژوهش هایمرتبطبامقصد،مدیریتنوآورییکمقصد،بازاریابیمقصدو

ها،برنامهری یو


سیاست
نوآوریدرتوسعةمحصول)درخصوصبررسینوآوریدرمقاصدکوهستانوقسمتسومبا35سؤال
خردهمقیاس(عواملترافیکگردشگری،ه ینهکردروزانةهرگردشگر،رضایتگردشگران،رفاه
و  6
اقتصادی ،رفاه اجتماعی ـ فرهنگی و حفظ محیطزیست طبیعی) درخصوص بررسی توسعة مقاصد
پرسشنامه در مقیاس لیکرت از (خیلیکم،کم،متوسط،زیاد،خیلی

بهوسیلة 
متغیرها  
کوهستان.این  
زیاد) ارزیابی شده است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پیش از توزیع از سوی ده نفر از
متخصصان و استادان مدیر یت ورزشی بررسی و تلیید شده است .بهمنظور اطمینان از پایایی
هایپرسشنامهباروشضریبآلفایکرونباخ


هادرجامعةآماریموردنظر،پایاییبخش
پرسش 
نامه

تعیین شده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه برای متغیر محیط  ،0/84متغیر توسعه  0/91و برای
بهدست آمده که نشاندهندة پایایی باالی پرسشنامه است .برای توصیف
متغیر نوآوری   0/93
ویژگیهای جمعیتشناختی و ارا ة دیدگاه پاسخدهندگان از آمار توصیفی استفاده شده است .در

قسمت آمار استنباطی برای ارا ة مدل پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با نرماف ار
بهرهگیریشدهاست .
الاس 1
اسمارتپی 

در ادامه ،براساس پیشینة پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش رسم شده است .در پژوهش کوچر
) (2012کهبه طراحیمدلتوسعةگردشگریمقاصدکوهستانیباتمرک برنوآوریپرداخته،متغیر
زا)وتوسعهونوآوریبهمن لةمتغیروابسته(دورنزا)واردمدل

بهمن لةمتغیرمستقل(برون
محیط 
شدهومسیر«محیطبهنوآوری»«،محیطبهتوسعه»و«نوآوریبهتوسعه»بررسیشدهاست.نتایج
پژوهشکوچر) (2012مدلمفهومیراتلیید کردهاست.ازاینرودراینپژوهشهمینمدلاولیة
الاسبررسیوآزمودهشدهاست.
وباکمکنرماف ارپی 

پژوهشباروشمعادالتساختاری(2)SEM
در این بررسی ،مسیر نوآوری به توسعه به لحاظ آماری ضریب معنیداری ندارد .همچنین به علت
پایینبودن شاخصهای اف ونگی مدل برازش خوبی نداشته است .بدینسان ،با تغییر جهت مسیر

نهاییدربخشیافتهها

نوآوریبهتوسعه،مدلدوبارهاجراشدهاست.نتایجمربوطبهآزمونمدل 
هامدلپژوهشراتلییدمیکنند .

گ ارششدهاست.همة 
یافته

1. Smart PLS
2. Structural Equation Modeling
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

یافتههای پژوهش
توصیفی،مدلپژوهشتشریحوتبیینمیشود.درجدول،1

آمارههای 
در این بخش ،ضمن مطالعة  
آمارههای توصیفی براساس ویژگیهای جمعیتشناختی همچون جنسیت ،سن ،تحصیالت ،حوزة

فعالیتوسابقةکارگ ارشدادهشدهاست .

جدول  :1توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی و شخصی پاسخدهندگان
ویژگی

طبقهبندی

درصد افراد

جنسیت

مرد 
زن 

 73
 /37

سن

کمتراز30سال 
30تا40سال 
41تا50سال 
51تا60سال 
بیشتراز60سال 

3
 52
 33
9
3

134

مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کوهستان با تمرکز بر نوآوری ...

پریسا جافری و همکاران

ویژگی

طبقهبندی

درصد افراد

تحصیالت

کاردانی 
کارشناسی 
کارشناسیارشد 

دکتری 

2
 19
 24
 55

حوزة فعالیت

متخصصمدیریتورزشی 
متخصصگردشگری 
مدیرانورزشی 
مدیرانگردشگریوتورلیدرها 

 51
 36
3
 10

کمتراز5سال 
5تا10سال 
11تا16سال 
17تا22سال 
بیشتراز22سال 

 10
 26
 30
 23
 11

سابقة کارسابقة
کار


دهندگانمردبودهاند 52،درصد


درصدازپاسخ
مشاهدهمیشود 73،

همانطورکهدرجدول 1

بین  30تا  40سال سن داشتند 55 ،درصد مدرك دکتری داشتند 51 ،درصد پاسخدهندگان
سالسابقةکارداشتهاند .

متخصصمدیریتورزشیبودندو30درصدپاسخدهندگانبین11تا16
درادامهم یانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهشدرنمونةآماریمحاسبهشدهودرجدول2
گ ارششدهاست .

جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
تأثیرات

میانگین

انحراف استاندارد

محیطسیاسیـقانونی 

 3/768

 0/775

محیطاقتصادی 

 3/720

 0/656

محیطفنی 

 3/680

 0/873

محیطاجتماعیـفرهنگی 

 3/654

 0/583

یستمحیطی 
ز 

 3/796

 0/7000

نوآوریدرزیرساختهایگردشگری 


 3/656

 0/793

نوآوریدرساختارهایروبنایی 

 3/695

 0/587

نوآوریدرزیرساختهایعمومی 


 3/866

 0/629

نوآوریدرجاذبههایاجتماعیـفرهنگی 


 3/743

 0/633

نوآوریدرجاذبههایطبیعی 


 3/825

 0/732

ها،برنامهری یوپژوهشهایمرتبطبامقصد   3/772


نوآوریدرسیاست

 0/745
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تأثیرات

میانگین

انحراف استاندارد

مدیریتنوآورییکمقصد 

 3/780

 0/716

نوآوریدربازاریابیمقصد 

 4/003

 0/740

نوآوریدرتوسعةمحصول 

 3/844

 0/798

ترافیکگردشگری 

 3/536

 0/837

ینهکردروزانةهرگردشگر 
ه 

 3/605

 0/761

رضایتگردشگران 

 4/076

 0/735

رفاهاقتصادی 

 3/826

 0/761

رفاهاجتماعیـفرهنگی 

 4/040

 0/771

یطزیستطبیعی 
حفظمح 

 3/820

 0/620


همانطور که در جدول  2نشان داده شده ،بیشترین میانگین مربوط به رضایت گردشگران

()4/076وکمترینمیانگینمربوطبهترافیکگردشگری()3/536است .
ارزیابی مدل مسیری ـ ساختاری
مدلسازیمسیری ـ ساختاریاستفادهشدهاست.اینروشمدلیآماری
برایآزمونمدلپژوهش،از 
دیگر،مدلسازی


عبارت
پرسشنامهاست .
به

برایبررسیروابطخطیبینمتغیرهایپژوهشوسؤاالت
اندازهگیری و مدل ساختاری را با آزمونی
مسیری ـ ساختاری روش آماری قدرتمندی است که مدل  
بهمنظور بررسی مطلوبیت مدل مسیری ـ ساختاری در روش حداقل
میکند .
همزمان ترکیب  
آماری  
ابتدامدلاندازهگیریوپساز

مربعاتج ی()PLSمعیارهایمتفاوتیبرایارزیابیمدلوجوددارد.
آنمدلساختاریبررسیمیشود .


ارزیابی مدل اندازهگیری
پایاییمدلبا سهشاخصضریبآلفای کرونباخ،پایاییترکیبیورواییهمگراارزیابیشدهاست.
روایی همگرا با استفاده از متوسط واریانس استخراجشده 1تحلیل شده و روایی واگرا نی به روش
فورنل ـ الرکربررسیشدهاست .

جدول :3بررسی ضرایب پایایی
ضریب آلفای کرونباخ ()a

پایایی ترکیبی ()CR

روایی همگرا ()AVE

توسعه 

 0/918840

0/937742

0/716859

محیط 

0/844457

0/889907

 0/619288

نوآوری 

 0/931803

 0/942989

0/649109

)1. Average Variance extract (AVE
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براساسنتایجآزموندرجدول،3می انآلفایکرونباخبیشتراز 0/7استکهثباتدرونیباالی
پرسشنامه را نشان میدهد .ضریب دیلون ـ گلداشتاین یا پایایی ترکیبی شاخص سازگاری درونی

الاس برای ارزیابی پایایی مدل
پی 
مدرنتری است که  
سازهها است.این مالك معیار  
مدل اندازهگیری  
سازهها با یکدیگر
همبستگی  
بهصورت مطلق بلکه با توجه به  
میدهد؛ طی آن پایایی سازه نه  
گ ارش  
شاخصهانی نشانازپایایی

دستآمدهبرایاین
به 
محاسبهمیشودکهبایدبیشتراز0/7باشد.مقادیر 
قابلقبول این مدل پژوهش دارد .همچنین برای بررسی روایی همگرا از شاخص متوسط واریانس

استخراجشدهاستفادهشدهاست.مقادیربیشتراز0/5دراینبخشپذیرفتنیاست .

تربودن جذر متوسط واریانس استخراجشدة متغیرها از همبستگی آن متغیر با
با توجه به ب رگ 
متغیرهایدیگر،رواییواگرایمدلاندازهگیریتلییدشدهکهبه علتحجمزیادجدولآندرمقاله
درجنشدهاست .

ارزیابی مدل ساختاری
میتوان
شاخصهای متعددی وجود دارد کهازآنجمله  

برای ارزیابی مدل درونی یا مدل ساختاری ،
بهضریبتعیین()R2وضرایبمسیراشارهکرد.ضریبتعیینمعیاریاساسیبرایارزیابیمتغیرهای
الاسبهترتیبضعیفو
هایمسیریپی 


درمدل
درونزا است .مقادیر R2برابر 0/18و 0/52
مکنون  
توجهتوصیفمیشود .براساسنتایجمندرجدرجدول،4ضریبتعیینبرایتمامیمتغیرهای


قابل
زامقدارقابلقبولیاستکهکیفیتمدلساختاریرانشانمیدهد .

در 
ون


جدول :4ضریب تعیین متغیرهای درونزای پژوهش
R Square

مؤلفه

 0/285966

توسعه 

-

محیط 

 0/778471

نوآوری 



درخصوص ضریب مسیر که معادل بتای استانداردشده در رگرسیون است ،مقادیر کمتر از 0/3
شود.معنیداریضریبمسیربهروش


بهباالخوبتفسیرمی
ضعیف،بین0/3تا0/6متوسطواز0/6
معنیداردرنظر
طوریکهمقادیر tبیشتراز  1/96


شود،به

مشخصمی
وبهوسیلةبررسیشاخص t
  BT
گرفتهمیشود .



جدول  :5ضرایب مسیر مدل ساختاری و اثر کل متغیرها
سازة پیشبین

سازة مالک

(Bضریب مسیر)

محیط

نوآوری 

 0/418

 7/149

محیط

توسعه 

 0/535

 7/721

توسعه

نوآوری 

 0/585

 9/050
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شکل  :2ضرایب اثر استاندارد و بار عامل مؤلفهها


شود،تمامیمسیرهامعنیدارندوضرایبهمهمتوسطبه


استنباطمی
همانطورکهازجدول 5

باالاست .

برازش کلی مدل
دراینبخشبرازشمدلاندازهگیریباشاخصاشتراکی،برازشمدلساختاریباشاخصاف ونگیو

گیریمیشود.شاخصاف ونگیفقطبرایمتغیرهادرونزا


)اندازه
برازشکلیبانیکوییبرازش(GOF
(متغیر مالك) محاسبه می شود و مانند شاخص اشتراکی باید مقدار آن مثبت باشد .در کتابهای
آماری،سهمقدار0/25،0/01و0/36مقادیرضعیف،متوسطوقویبرایGOFمعرفیشدهاست .

جدول  :6بررسی شاخصهای اشتراکی
شاخص اشتراکی

مؤلفه

 0/716859

توسعه 

 0/619288

محیط 

 0/649109

نوآوری 
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جدول  :7بررسی شاخصهای افزونگی
شاخص افزونگی

مؤلفه

0/202305

توسعه 

0/387411

نوآوری 

GOF  Communalities * R2  .66 * .53  0.59

تحلیل یافتههای توصیفی
نتایجتوصیفینشانمی دهدکهبیشترینمیانگیندرمتغیرعواملتوسعهمربوطبهعواملرضایت

گردشگران ،رفاه اجتماعی ـ فرهنگی ،رفاه اقتصادی ،محیطزیست طبیعی و ه ینهکرد هر گردشگر
است .به این علت رضایت گردشگران و رفاه اجتماعی ـ فرهنگی بیشترین میانگین را در بین سایر
تریندغدغههایمسئوالنومردم،اموراجتماعی ـ فرهنگیاست


عواملتوسعهداردکهیکیازمهم
کهرضایتگردشگرانرادرپیدارد.باتوجهبهجامعةپژوهشکهمتخصصانمدیریتورزشیوحوزة
،ایندوعاملبارزترازسایرموارداست.حفظمحیطزیستطبیعیورفاهاقتصادیبه

گردشگریاست
هایکوهستانایناستکهمحیطزیستناب


شود،زیرایکیازجاذبه

ترتیبدوعاملمهمشناختهمی
نخورده ایداشتهباشد.همچنیناستفادهازمنابعکوهستانبرایگردشگرانمستل مپرداخت


ودست
ینه های گ افی است و چون کسانی این نو گردشگری را انتخاب میکنند که وضع مالی خوبی
ه 
دارند،گرانبودنوسایلوتجهی اتآنرادرنظرنمیگیرند 

بین عوامل محیطی به ترتیب بیشترین میانگین مربوط به عوامل زیستمحیطی ،محیط
سیاسی ـ قانونی،محیطاقتصادی،محیطفنیودرنهایتمحیطاجتماعی ـ فرهنگیاست.نتایجاین
پژوهشبانتایجکوچرومیالک()2017منطبقنیست،زیراآنانبهایننتیجهدستیافتندکهبرای
توسعة مقاصد کوهستانی الزم است هدفهای کوهستانی مقصد بر روی محیطهای فناورانه،
فرهنگی،زیستمحیطیوسیاسی ـ قانونیتمرک کنندومحیطاقتصادیکمتریندرجة

اجتماعی ـ
اهمیت را دارد .محیط کوهستان اکوسیستم خاصی دارد و در صورتی خاص میماند که به عوامل
زیستمحیطی آن منطقه خدشهای وارد نشود و طبیعی باقی بماند .ازاینرو عوامل زیستمحیطی

مهمترینعامل دربینعواملمحیطیتوسعةگردشگریکوهستاناست.مطمئناًیکیاز مهمترین

عوامل توسعة گردشگری در هر کشور قوانین و سیاستهای آن کشور است ،مخصوصاً در محیطی
هاییککشور،بهدالیلیهمچونحفظمحیطزیست


طبیعیهمچونکوهستان.اگرقوانینوسیاست
واکوسیستمطبیعی،اجازةدسترسیبهیکمنطقةگردشگریراندهد ،مطمئناًگردشگرکوهستانی
وجودنخواهدداشتوایننتیجهازایننظرقابلتوجیهاست .
دربینعواملنوآوری،نوآوریدربازاریابیمقصدبیشترینمیانگینونوآوریدرزیرساختهای
گردشگریکمترینمیانگینرادارند.باتوجهبهاف ایشراهکارهایبازاریابیدرسطحکالنواهمیت
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اینمسئلهدرجهانکنونی،نوآوریدربازاریابیمقصدبیشترینتوجهرابهخودجلبکردهاست.
درنتیجه این یافتهها به واقعیت بسیار ن دیک است .به نوآوری در زیرساختهای گردشگری توجه
چندانینشده،زیرامحیطیهمچونکوهستان قابلیتتغییرچندانینداردوباتغییردرآنممکن
استازشکلاصلیوطبیعی خارجشودوایننوآوریبهشکستمنجرشود.یکیازعواملنوآوریدر
ساختهای

ساختهای ورزشی جدید و طراحی و احداث  
زیر

زیرساختهای گردشگری توسعة  
زیر

محیطزیست است .مشکالت مدیریتی در کشور و کمتوجهی به مسئولیت اجتماعی

سازگار با 
پایینبودنمیانگیناینمؤلفهراتوجیهمیکند .


تحلیل یافتههای استنباطی
نتایج آزمون مدل پژوهش نشان میدهد که عامل توسعه به نوآوری با ضریب اثر استاندارد 0/585
بیشترین تلثیر را در بین سایر متغیرها دارد .طبق تعریف ازکیا و غفاری ( )1389توسعه به معنی
بهبود ،رشد و گسترش همة شرایط و ابعاد مادی و معنوی حیات اجتماعی است .همچنین هال و
ویلیام ) (2008نوآوری را تولید ،پذیرش و اجرای ایدههای جدید ،فرایندها ،محصوالت یا خدمات
تعریفکردهاند.براساسایندوتعریفتوسعهج یجداییناپذیرازنوآوریاست؛بهاینمفهومکه

برایتولید،پذیرشواجرایایدههایجدید(تعریفنوآوری)ابتدابایدامکانبهبود،رشدوگسترش

(تعریفتوسعه)درشرایطوابعادمختلفوجودداشتهباشد.اماکوچر)(2012نوآوریراامریمهمو
شناخته شدهبرایتوسعةمقصدمعرفیکرده(برعکسنتایجمدلپژوهش)،زیرانوآوریراعاملتوسعه

نکهپژوهشکوچر
توانایننتیجهراتحلیلکرد؛ابتداومهمترازهمهای 


داند.ازچندجهتمی

می
کوه هایآلپانجامشدهونمونةپژوهشرامدیرانششکشورایتالیا،آلمان،فرانسه،
)(2012دررشته 
کوههایآلپدراینکشورهاقراردارد.دراین
اتریش،سو یسواسلوونیانتخابکردهاندکهرشته 
کشورها ،به علت پیشرفتهای اقتصادی و منطقهای در رشتههای ورزشی کوهستانی و وجود
طرفداران بسیار این ورزش ها ،رشد و گسترش همة شرایط و ابعاد (تعریف توسعه) بارزتر از

ترازعاملتوسعهاستوآنها


روعاملنوآوریامریجدیدتروضروری
کوهستانهایایراناست.ازاین

نوآوری را الزمة توسعة بیشتر میدانند .اما در کوهستانهای ایران توسعه در همة ابعاد به اندازة
هایآلپنیستونوآوریدردرجةدوماهمیتقراردارد،ازاینروتوسعهعاملنوآوریاست.

رشته 
کوه

علتدیگرایننتیجةمتضادبیگانگیباواژةنوآوریدرایراناست.درپژوهشهایداخلی،واژةنوآوری

میشود،اماواژةتوسعهپیشینةبیشتریداردوطبیعتاًمتغیری
بهمن لةمتغیریمستقلکمترمشاهده 

شدهتر(توسعه)منجرنخواهدشد.نتایجآزمونمدلپژوهش
ناشناخته(نوآوری)بهمتغیریشناخته 
نشانمیدهدکهمسیرمحیطبهتوسعهباضریباثراستاندارد0/535دردرجةدوماهمیتقراردارد.

یافتهها نشان میدهد که هرکدام از عوامل محیطی انگی های برای عوامل توسعهای است و عوامل

محیطیتوسعةمقاصدکوهستانرادرپیدارد.برایمثال،اگرمحیطسیاسی ـ قانونیدریکمنطقه

بهنوعیباشدکهمانعاستفادةحداکثریوبهینهازمنابعطبیعیشود،مطمئناًرضایتگردشگرانرا
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جاذبههایطبیعیاثرگذاربر توسعة
لثیرقرارمیدهد.رضویوهمکاران(،)1392دربررسی« 

تحتت

،بهایننتیجهرسیدندکهجاذبههایطبیعیبرتوسعةگردشگری

گردشگریورزشیاستانمازندران»
توانبهعاملزیستمحیطی(یکیازفاکتورهایعوامل


هایطبیعیرامی

ورزشیاثرگذاراست.جاذبه
کندکهمحیططبیعیبهعلتداشتنجاذبههای

محیطی)مرتبطدانست.فسنکو)(2014نی بیانمی
گوناگوندرتوسعةمقاصدتلثیربس اییدارد.درادامةنتایجآزمونمدل،مسیرمحیطبهنوآوریبا
تلثیرمعنیداراست.

ضریباثراستاندارد  0/418کمترینتلثیررادربینسایرمتغیرهادارد،امااین
نشاندادکهمحیط هابرنوآوریدرمقاصدتلثیرمثبتدارند.مفاهیمتوسعهونوآوری

کوچر) (2012
بایکدیگرهم پوشانیزیادیدارند،درنتیجهبیشترینتلثیررادرمقایسهباسایرمتغیرهادارندوعوامل

محیطیالزمةتوسعةگردشگریاندکهتلثیرمستقیممیگذارند.بااینکهضریباثراستانداردمحیطبه

نوآوریمعناداراست،ازسایر متغیرهاتلثیریکمتر دارد.یکیازعللآنرابطة غیرمستقیم عوامل
ایدرمحیطبهوجودنیاید،ایدهوطرحی


محیطیبانوآوریاست؛بهاینصورتکهتاتغییروتوسعه
براینوآوریوجودنخواهدداشت .

بحث و نتیجهگیری
هدفازاینپژوهشبررسیعواملمؤثربرتوسعةگردشگریورزشیکوهستانباتمرک برنوآوریو
ارا ةالگوییبرمبنایآناست.یافتههایتوصیفیپژوهشنشانمیدهدکهبیشترافراددارایمدرك
دکتریتخصصیومتخصصمدیریتورزشیبودندوسابقةکاریبینیازدهتاشان دهسالداشتند.با
توجه به درك باالی پاسخدهندگان از سؤاالت پرسشنامه و تخصص باالی آنها درزمینة علمی و
پژوهشی ،نتایج تحقیق اعتبار بسیاری دارد .محدودیتهای ناشی از بیدقتی پاسخدهندگان در این
پژوهشوجودندارد.دربخشتحلیلیافتههانتایجمستقیممسیرهایمدلبررسیشدهودرادامه

هایهرمتغیربررسیمیشود .

پوشانیزیر 
مؤلفه

می انهم
دربینعواملمحیطی،عاملاقتصادیباضریب0/876بیشترینهمپوشانیوعاملسیاسی ـ قانونیبا
ضریب  0/703کمترین همپوشانی را دارند .فاکتورهای زیستمحیطی ( )0/833و فنی ( )0/761و
اجتماعی ـ فرهنگی ( )0/75به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند .رقابت در قیمت خدمات و
سرمایهگذاریوسهممشاغل دربخش

محلی،مشوقهای

محصوالتدرمناطق گوناگون،ظرفیتبازار
بهشمار میآیند که اهمیت
گردشگری در مقایسه با کل مشاغل ج و محیط اقتصادی یک منطقه  
بسیاری در جذب گردشگر دارند .بنابراین ،ازنظر متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری ،عامل
اقتصادیبیشترینهمپوشانیراباعاملمحیطیدارد.ازنظردالن،(2005)1نظامنظارتیکارآمدکهدر

2
میشود.سلبی وهمکاران)(2011
بهدرستی اجرا شوند ،سبب اف ایش توسعة گردشگری  
آن قوانین  
هایمنطقهایدولتراعاملمهمتوسعةصنعتگردشکریمیدانندو برایننظرندکه

نی حمایت
حمایتهای دولت در سطح شهرداری ضروری است .با توجه به این مطالب میتوان دریافت که

1. Dallen
2. Selby
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هاوقوانینیکهدرکشورماوجودداردمناسبوکافینیستوحمایتهایدولتیدربخش


سیاست
قانونیکمترینهمپوشانی

گردشگریکوهستاندرحدمطلوبیوجودندارد.ازایننظرعاملسیاسی ـ
رادربینعواملمحیطیدارد.محیطیکمنطقهمخصوصاً کوهستاناکوسیستمخاصیدارد ودر
خدشهایواردنشودوطبیعیباقیبماند.

یستمحیطیآنمنطقه
صورتیخاصمیماندکهبهعواملز 

یستمحیطی در بین عوامل محیطی دومین عامل است ( .)0/833همچنین در
از این نظر عوامل ز 
مناطق کوهستانی وجود امکانات و مل ومات فنی بسیار خوبی از قبیل تلهکابین ،باالبرها ،تجهی ات
همپوشانیباالییدارد .
ورزشیوسایرمواردضروریاست.بنابراینمحیطفنیباضریب 0/761
بیشترینهمپوشانیراداردوه ینهکردهر

دربینعواملتوسعه،رفاهاقتصادیباضریب 0/938
1
گردشگرباضریب 0/922دردرجةدوماهمیتقراردارد.کروت من ()2005درپژوهشیبیانکرده
کهیکیازشاخصهاییکهبایددراندازهگیریتوسعةمقاصدکوهستانیارزیابیشودرفاهاقتصادی

حالکمبودبودجهمشکلیاساسیدرمسیرتوسعةگردشگریاست،ازاینروعاملاقتصادی


است.بااین
ازنظر متخصصان گردشگری و مدیریت ورزشی از مهمترین عوامل توسعه است .همچنین هرچه
دربینبازارهایمحلیورونقکسبوکار،

ه ینهکردهرگردشگربیشترباشد،بهعلتگردشسرمایه
توسعةگردشگریبیشترخواهدبود.رینوسوفریدمن)،(2007درپژوهشیکهدرزمینةه ینهکرد
کردروزانةهرگردشگرضمناینکهمنبع

گونهبیانکردهاندکهه ینه

گردشگریانجامدادهاند،این

مهم درآمد و اشتغال برای منطقه و جامعه است ،عاملی تلثیرگذار در اندازهگیری توسعة مقاصد
کوهستانی بهشمار میآید .مککول و همکاران ) (2001نی اشاره کردهاند که ه ینهکرد سرانة
گردشگرانعاملیمفیدبرایاندازهگیریتوسعةگردشگریاست.فاکتورهایرفاهاجتماعی ـ فرهنگی

محیطزیست طبیعی ( )0/744و رضایت گردشگران

( ،)0/88ترافیک گردشگری ( ،)0/832حفظ 
)بهترتیبدرردههایبعدیهمپوشانیقراردارند .

(0/743
بیشترینهمپوشانیراداردو

دربینعواملنوآوری،نوآوریدر بازاریابیمقصدباضریب 0/873
نوآوری در سیاستها ،برنامهری یها و پژوهشهای مرتبط با مقصد با ضریب  0/859در درجة دوم
اهمیت قراردارد.امروزهبازاریابی کلیدرقابتاست .درسالهایاخیر،بازاریابیمقصدبه موضوعی
بسیارمهمتبدیلشدهاست.ازآنجاکهنوآوریدررقابتتلثیربس اییدارد،میتواننتیجهگرفتکه
نوآوری در بازاریابی به توسعة مقاصد کمک چشمگیری میکند .برای مثال ،استفاده از اینترنت را
می توانیکنوآوری دربازاریابی دانست ،زیرابسیاریازرویدادهایورزشیجهاناز راهاینترنت و

بازاریابیاینترنتیبهفروشمیرسد.گردشگریکوهستاننی ازاینمقولهبینصیبنیست.توجهبه
نوآوریهایجدیددربازاریابیمقصد،ماننداستفادهازاینترنت،کهبهم یتیرقابتیتبدیلشدهسبب

پوشانیبیشتریداشتهباشد.همانطورکه

شدهکهاینعاملدربینسایرعواملمربوطبهنوآوریهم
هاوبرنامهری یهاحوزةگردشگریدرایران

راحتیمیتواناثبات کرد،سیاست


مشخصاستوبه
مثال،ایراناقلیمیچهارفصلداردکهکوهستانیکیازآنهاست؛اما


کیفیتچندانیندارد.برای
1. Kurtzman
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دولت به خوبی نتوانسته از این م یت رقابتی استفاده کند و سرمایة گردشگران داخلی و خارجی را
هایچشمگیریمشاهدهمیشد.بااین

جذبکندکهاگراینگونهبود،درحوزةگردشگریپیشرفت

تفاسیر ،ازنظر متخص صان مدیریت ورزشی و گردشگری ،توجه به این امر و نوآوری در سیاستها،
شمارمیرود .


هایمهمبه

هایمرتبطبامقصدازاولویت

هاوپژوهش
برنامهری ی

کمترینهمپوشانیرادرعواملنوآوری

نوآوریدرجاذبههایاجتماعی ـ فرهنگیباضریب0/675

سومخاصیداردوفرهنگوعقایداجتماعیخودراترجیحمیدهد؛

دارد؛زیراهرگردشگرآدابور

حتیممکناستفرهنگخودرابرتروبهترازفرهنگمقصدبداند.ازاینرو،باوجودمعنیداربودن

تلثیراینعامل،کمترینهمپوشانیرادربینسایرعواملدارد .
در نتیجهگیری کلی از مدل پژوهش میتوان بیان کرد که در راستای تحققبخشیدن به
نوآوریهایبیشتردرکوهستانواستفادهازم ایایبیشمارایننعمتالهیبایدابتدابرمسئلةتوسعه

تلکیدزیادیداشت.همان طورکهدرنتایجمدلپژوهشنی نشاندادهشد،ازآنجاکهمسیرتوسعهبه

راستایعواملتوسعةکوهستانپیشرفتوپژوهشهای

نوآوریبیشترینضریباثررادارد،بایددر 
هایکوهستاندرایرانانجامداد؛پژوهشهاییدراینزمینهکهچگونه


دیگریدرزمینةتوسعةورزش
میتوان رضایت و ه ینهکرد گردشگران را اف ایش داد؛ چطور میتوان رفاه اقتصادی ،اجتماعی و

طبیعیرادرعیناستفادةحداکثریچطورمیتواننابوسالم

فرهنگیراتوسعهدادومحیطزیست

نگاه داشت .نتایج این مطالعه ،برای مدیران ورزشی ،گردشگری ،تورلیدرها و سایر ارگانها که با
کوهستانهاسروکاردارند،بستریرافراهممیکندتاباتوجهبهمتغیرمحیط،توسعهونوآوریبرای

اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتر در حوزة کوهستان بهطور مدون برنامهری ی کنند؛ خصوصاً برای

مدیران و برنامهری ان ورزشی تا ورزشهای کوهستانی را از پایه برنامهری ی کنند و از طریق
گونهورزشهاجذبکنند .


استعدادیابیدرستوعلمی،افرادیبیشتریرابهاین
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