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 چکیده

تمرک برپژوهشپیشروباهدفمدل سازیعواملمؤثربرتوسعةگردشگریورزشیکوهستانبا

جامعة است. انجامرسیده متخصصانمدیریتکلیةپژوهشدربردارندةآمارینوآوریبه استادانو

مدیرانورزشیهورزشیدانشگاه تهران، نوردیومتخصصانگردشگریهایکوهیئتهایدولتیدر

هایموجوددرانتخابجامعةآماری،کلجامعهبراینمونهباتوجهبهمحدودیتاستانتهراناست.

پرسش صد و جمعانتخابشده نامه است. پرسشآوریشده اب ار با کوچراطالعات استاندارد نامة

،بهتلییددهنفرازاستادانمتخصصدرحوزةنامه،پسازترجمهگردآوریشدهاست.رواییپرسش

برایمتغیرمحیط ازطریقضریبآلفایکرونباخ، ،متغیر84/0مدیریتورزشیرسیدهوپایاییآن،

نامهاست.دهندةپایاییباالیپرسشدستآمدهکهنشانبه93/0وبرایمتغیرنوآوری91/0توسعه

داده استحلیل شده بررسی سطح دو در ویژگیها توصیف برای جمعیتت. آمارهای از شناختی

اساستفادهالاف ارپییابیمعادالتساختاریبانرمتوصیفیودرقسمتآماراستنباطیازآزمونمدل

،58/0دهدکهمسیرتوسعهبهنوآوری،باضریباثراستانداردشدهاست.نتایجمدلپژوهشنشانمی

بعدازآنقرار53/0رهادارد.مسیرمحیطبهتوسعهباضریباثراستانداردبیشتریناثررادربینمتغی

 کمترینتلثیررادربینسایرمتغیرهادارد.41/0داردومسیرمحیطبهنوآوریباضریباثراستاندارد
کوهستانهاییکهبانتایجاینمطالعهبرایمدیرانورزشیوگردشگری،راهنمایانتوروسایرسازمان

میوسر فراهم بستری دارند اشتغالکار برای نوآوری و توسعه محیط، به توجه با تا وآورد زایی

ری یمدونیداشتهباشند.درآمدزاییبیشتردرحوزةگردشگریکوهستانبرنامه
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 مقدمه

) Meşter etتلثیربس اییداردترینپدیدةاجتماعیوجهانی،درزندگیانسانامروزهورزش،ب رگ

2008)al., (وبخشیازفرهنگ1387فرد،کهورزشازمل وماتزندگیامروزیشده)معینطوری.به

هویتمللمحسوبمی و براون(Buch, 2007)شود گفتة به .1( همکاران ورزشی2002و کیاز(

رود.شمارمیبه21مؤثرترینعواملاثرگذاردررشداقتصادملیویکیازپردرآمدترینصنایعدرقرن

ترینعواملایجادانگی ههمچنینورزشدرجوامعامروزیبهحدیگسترشیافتهکهیکیازمتداول

درجهانیکیاز(.صنعتگردشگری1391برایسفروگردشگریاست)موسویگیالنیوهمکاران،

همکاران، کشورهاست)بنسبردیو فرهنگی تبادالت در مؤثر عوامل از و کسبدرآمد مهم منابع

هاانسان(.فرار1387رادوهمکاران،ایدراقتصادجهانیدارد)قیامی(وگردشگرینقشویژه1392

برایرامناسبیتبسترطبیعدرتفریحیوورزشیهایفعالیتبههاآنتمایلوماشینیزندگیاز

)علیآوردهفراهمگردشگریصنعتدرگذاریسرمایه است حسامی، و ازاین1393آبادی رو(.

ورزشگسترشمدت ارتباطبینگردشگریو و است)ملکف ایندههاستتعامل یافته اخالق،ای

به1382 ویلطوری(، ازنظر سال(2011)2که در ، ورزشی، گردشگری اخیر، صنعتیبههای من لة

آورگیریوتوسعهاست.گردشگریورزشیسفرینشاطپیشرو،دراکثرکشورهایجهاندرحالاوج

هایورزشییالذتازهایفی یکی،تماشایفعالیتاستکهطیآنافراد،باانگی ةشرکتدرفعالیت

میجاذبه دور خود سکونت محل از موقتاً ورزشی، میهای آن به و پژوهشگرانپرشوند دازند.

بهشیوه مهمبندیکردههایگوناگوندستهگردشگریورزشیرا بندیتریندستهترینومعروفاند.

کرت من را گردشگریورزشی دیدگاه2005)3انوا  از را ویگردشگریورزشی است. کرده ارا ه )

 کرده تقسیم اصلی نو  پنج به رویدادمحصول جذابیتاست: ورزشی، تورهاهای ورزشی، هایی

مجتمع اردوگاهورزشی، و سفر ـ هایتفریحیها کریستیان ـ هایآبیورزشیو 4ورزشی. ،1990در

رشدازگردشگریورزشینامبهگردشگریماجراجویانهرابخشیرو1999در6وترو ر1992در5هال

می م(Haugland et al., 2011)برند که ماجراجویانه ورزشی گردشگری دارد،. تفریحی اهیتی

وتفریحدرمحیططبیعیاست؛اینمحیطممکناستکوهستان،جنگل،ایازسفروورزشمجموعه

(.1393فردوهمکاران،مناطقبرفیویخبندان،دریاوصحراباشد)معین

کشورورزشیگردشگریتوسعةبراستکهعواملیترینمهمازیکیطبیعیمنابع گذاراثرهر

ها،رودخاص،حیواناتوگیاهانساحلی،امتدادودریاسواحل،ها،کوهدربردارندةطبیعیمنابع.است

.بهگفتة(2002هیچ،وهیگام)استپنهانمناظروهااندازچشمها،غارها،آبشارها،جنگلها،دریاچه

کوه1999)7گاد درمیانمنابعطبیعی، ان واینسبی(، بهعلتشرایطخاصمانندارتفا زیادو ها
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طبقهسببجذابیتگردشگریکوهستانشده در وی، بندیانوا گردشگریورزشیکوهستان،اند.

بهدسته نوردی،کوه)ماجراجوییگردشگریبرف،برمبتنیگردشگریهایایننو ازگردشگریرا

هایمشهورمکانسفربهواکوتوریسمفرهنگی،گردشگری،(سواریدوچرخهوسواریقایقیی،پیماکوه

نوردیهایکوهستانیوزمستانیمانندکوهمناطقکوهستانیبرایگسترشورزش.کردهاستتقسیم

رامیالدی2002سالمتحدمللسازمانشدهکهباعثکوهوکوهستانبهاند.توجهواسکیمناسب

هاکوهحاضر،حالدر (Sajadian and , M. Sajadian, 2011).کندگذارینام1(IYM)کوهجهانیسال

وفرهنگیحتیاقلیمی،وزیستیجغرافیاییومتنو هایویژگیداشتنعلتبهکوهستانیمناطقو

مقاصدازیکیبهبدیع،اندازهایمطلوبوچشمنسبیرطوبتمحیط،اکسیژنزیادازقبیلاجتماعی،

توسعةوهوازیهایورزشنظیرکم یکیتبدیلشدهورزشیگردشگریعامل هایجاذبهازاست.

گرموفصولسرددرکهاستگیربرفومرتفعهایکوهستانوجودماکشوردرگردشگریب رگ

هوایازاستفادهزمستان،فصلدراسکیهایپیستایجاد.کندمیجذبخودبهرازیادیگردشگران

مناطقدرموجودگیاهیپوششووحشحیاتتماشایتابستان،فصلدرکوهستانلطیفوپاك

شدهبسیاریگردشگرانجذبسببکوهستانی 1387رضوانی،)است از(. برخورداری با ایران

هاییانههاوارتفاعات،سوارکاری،چمن ارهایمناسب،رودخهایطبیعیدرحوزةورزش)کوهپتانسیل

داردکهبهجایگاهزیادوپیستورزشجریانشدتبا اینقابلیترا هایزمستانیهمچوناسکی(

 )اصفهانی، یابد دست ورزشی گردشگری عرصة در با1388مطلوبی دماوند قلة مثال، برای .)

هایزقطبونی سهولتصعودبهآن،یکیا«بامنیمکرةغربیزمین»برخورداریازعنوانتبلیغاتی

ایرانبهالمللیکوهبین آید)معینشمارمینوردیدر عسگری1389فرد، بهپژوهشیطی(1385)(.

انوا توسعةامکانکهاستایگونهبهتهراناستانطبیعیجغرافیاییموقعیتکهرسیدنتیجهاین

کوهستانورزشیگردشگریمانندورزشیگردشگریگوناگون توجهبهایندرآنوجوددارد. کهبا

توانایناستانرابهقطبب رگهایورزشیوامکاناتزیادیدراستانتهرانقراردارد،میفدراسیون

پژوهشیمنظورالزماستدارند؛بدینپایدارتوسعةبهنیازهاگردشگریورزشیتبدیلکرد.کوهستان

محیطدقیق ودربارة نوآوری بروهایطمحتلثیراتبررسیهمچنینها، مقاصدتوسعةنوآوری

طرفیاست.ازجدیدایایدهازآمی موفقیتگیریبهره.نوآوری),Kuščer (2012کوهستانانجامشود

بهرهمحرکیرقابت،واقتصادیتشکیالتگذاری،سرمایهها،مهارتکناردرنوآوری، دروریبرای

اند،نوآورییافتهکهازنظراقتصادیکمترتوسعهکهبرایکشورهاییچنان.(DTI, 2007)استاقتصاد

درگردشگریرافرصتیبرایتغییردرترکیبوساختارمحصوالتگردشگری،رقابتبیشترواف ایش

محلیمی ـ منافعاجتماعی سطحجامعة )اقتصادیدر نوآوریعامل(.Carlisle et al., 2013دانند

حیاتیبرایسازمان ایجامهمو در استها م یترقابتیپایدار ارزشو (Wang and Wu, 2016د

2014; Žemaitis,(اندهادرپیخالقیتونوآوری.بنابراینمدیرانسازمان(Wang and Wu, 2016).

شوند،بلکهنوآوریوخالقیتدرتمامیهافقطمحصوالتم یترقابتیتلقینمیامروزهدرسازمان

                                                           
1. International Year of Mountains 
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بنابراینسازمانپایداردرنظرگرفتهمیابعادسازمانیم یترقابتی بهشود. ایجادارزشدرها منظور

از بهبودبخشندتا وپیشرفتبایدجریانخالقیتونوآوریرا بقا کسبم یترقابتیپایدار، بازار،

هاواف اترینمنابعسازمانسانخالقیتونوآورییکیازارزشرکودونابودیجلوگیریکنند.بدین

برانگی امروزیشودکهمدیریتصحیحآندرمحیطپرتالطموچالشایاصلیمحسوبمیمایهسر

(.1393رم موفقیتاست)حاجیوهمکاران،

(درپژوهشیبهبررسیرابطةعلّیتمیاننوآوریورشداقتصادیدر1396رمضانیانباجگیران)

نتایج2011-1995هایکشورهایمنتخب)طیسال حاکیازآنبودکهارتباطمثبتو(پرداخت.

بررسی»(،درپژوهشیباعنوان1393معناداریمیاننوآوریورشداقتصادیوجوددارد.موحدیان)

،«هایگردشگریکوهستان)مطالعةموردی:کوهدماوند(هایاکوتوریستیمؤثردرتقویتجاذبهتوان

ایننتایجدست قابلیتبه مؤلفة دو آموزشیعاملتقویتاکوتوریسمهاییافتکه اکوتوریستیو

است بیشتر.کوهستان دماوند کوهستان اکوتورسیم باشد، بیشتر مؤلفه ایندو می ان یعنیهرچه

رضویوهمکاران)شودوتوسعهمیتقویتمی بهبررسیجاذبه1392یابد. هایطبیعیاثرگذاربر(

نوردیهایکوهندوبهایننتیجهرسیدندکهجاذبهتوسعةگردشگریورزشیاستانمازندرانپرداخت

نوردیبیشترینهایتابستانیوکوهبدنیورزشبیشتریناولویتراداردوازدیدگاهکارشناسانتربیت

فالحی دارند. برمؤثرطبیعیهایجاذبهبررسی»عنوانباپژوهشی(1392)همکارانومیانگینرا

دادندانجام«کردستاناستانورزشیگردشگریتوسعة میاندهدکهازمینشاناینپژوهشنتایج.

جایگاهدرترتیببهزمستانیهایورزشونوردیکوهبامرتبطهایجاذبهورزشی ـ طبیعیهایجاذبه

کوچروهمکاران.دارندقرارآخررتبةدرگردیطبیعتونوردیتپهبهمربوطهایجاذبهودومواول

(2017) در عنوان، با :کوهستانتوسعةدرزیستمحیطوپایدارگردشگرینوآوری،»پژوهشخود

گردشگری،توسعةمراحل،بهایننتیجهرسیدندکهدر«سو یسواسلوونیاتریش،ازتطبیقیمقایسة

تفاوتوجودآنبهمربوطترگستردههایمحیطازحمایتنقشدرهمچنینونوآوریسطحدر ها

دارد . آناز یافتهنظر عواملتاکندمیکمکگردشگریوتوسعهسیاستمقاماتدربههایشانها

راگردشگریتوسعةهایهدفکنندةتعیین پژوهشیدیگربه(2011)کوچر.بخشدبهبودپایدار در

که نتایجنشانداد نوآوریپرداخت. بر تمرک  طراحیمدلتوسعةگردشگریمقاصدکوهستانیبا

هابرنوآوریدرمقاصدتلثیرمثبتکندومحیطونوآوریبهبهبودتوسعةمقاصدکمکمیهامحیط

در با متخصصان و مدیران همچنین میدستدارد. اطالعات این ضعف،داشتن و قوت نقاط توانند

هاوتهدیدهاراکشفکنندومقاصدکوهستانیرابرایمواجهةبهترباتغییراتسریعمحیطفرصت

کنند.آما نشان(2014)همکارانوبریدا ده پژوهشخود بادادنددر هایسیستمازاستفادهکه

ماننددورمناطقرادرانوا گردشگریتوانمی(اتوبوسکابینوتله)زیستمحیطباسازگارنقلوحمل

کردکوهستان ایجاد موکوادا.ها و استفاده(2017)1موتانا با خود، مقالة جهانیهایشاخصازدر

کردندوبهایننتیجهارزیابیکوهستانیرامسیردرگردشگریبرنظارت،(GSTC)پایدارگردشگری

                                                           
1. Mutana and Mukwada  
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رسیدندکهگردشگرانتمایلزیادیبرایکسبوکارگردشگریدارندکهازپایهبرنامهری یخوبی

شود.میدیدهاقتصادی ـ اجتماعیومحیطیزیستهایشاخصدرنقصبرخورداراستاما

درپژوهشپیشروسعیشدهاستکهعواملمؤثربرتوسعةگردشگریورزشیکوهستانباتوجه

اهمیتگردشگری به توجه با براساسنتایجالگوییبرایآنارا هشود. و نوآوریمشخصشود به

ورزشیورزشیدراقتصادهرمنطقهواکوسیستمخاصکوهستانکهباعثجذابیتبیشترگردشگری

هایاطرافتهرانبررسیشدهکهازامکاناتبیشتریدرمقایسهباشود،دراینپژوهشکوهستانمی

ازنظر گردشگریورزشیکوهستان، بر اینطریقعواملمؤثر از است. مناطقایرانبرخوردار سایر

اختیاردریهایهایگوناگونوعواملنوآوری،مشخصشدهاست.همچنینراهکاردرمحیطاهمیت

کوهستانوبهبودسطحورزشیگردشگریتوسعةبهبودبرایگردشگریجامعةومتخصصانمدیران

دربارةموجوددانشکهاستآنپژوهشاینازهدف.گذاشتهشدهاستاقتصادیمنطقهوکشور

وضعیتبهبودبرایهاییراهنماییویابدکوهستانیاف ایشهایهدفمختلفهایجنبهبینروابط

میهمچنین.شودارا هکوهستان بررسی پژوهش این هایمحیطباالیعملکردآیاکهشوددر

گذاردیاخیر.مثبتمیتلثیرکوهستانتوسعةونوآوریکوهستانیبر



 مبانی نظری

گردشگری ورزشی کوهستان

حتیاقلیمیو زیستیجغرافیایی،وتوپوگرافیکمتنو هایداشتنویژگیبامناطقکوهستانیهاوکوه

زیاد دلیلبهاجتماعی،وفرهنگی ومطلوبنسبیرطوبت، مناسبدماییزهکشیمحیط،اکسیژن

تبدیلورزشیگردشگری توسعةوهوازیهایورزشنظیرکممقاصداز یکیبهبدیع،اندازهایچشم

وحساسرااکوسیستمکوهستانزمینرانشولرزشسیالب،بهمن،مانندمحیطیاند.مخاطراتشده

محیطبدونگردشگریهایفعالیتتوسعةکهطوریبهاست.کردهشکننده مطالعهوسنجش

درپیخواهدداشت.ایجادانسانیراوتسهیالتتلسیساترفتنبینازوطبیعتناپذیرهایجبرانتخریب

است،همراهمخاطراتیباورزشیشگریازجملهگردگردشگریانوا برایکوهستانیوتوسعةمقاصد

بهبه اگر کافینشود.فعالیتشدتونو ویژه توجه نوردانکوهاغلبکوهستانپذیرایگردشگریها

هادامنهپیمایانکوهشوند.همچنینمیعازمکوهستانمرتفعهایقلهبهصعودبرایاستکهایحرفه

دامنه درتسهیالتازاستفادهوگلگشتنوردی،برای هایمحیطبهروزیکازکمترمدتتفرّجی

شودری یطرحایگونهبهبایدمناطقکوهستانیدرگردشگریکنند.بنابراین،توسعةمیسفرکوهستانی

(.1394باشد)آخوندیوهمکاران،سازگاروکوهستانهماهنگاکوسیستمپایداریکهبا



 عوامل محیطی کوهستان

فرهنگی،طبیعیوفنیمقاصدکوهستانی ـ گوناگونسیاسیوقانونی،اقتصادی،اجتماعیهایمحیط

های.درتوسعةگردشگری،محیط(Murphy et al., 2000)دهندتلثیرقرارمیرادرمسیرتوسعهتحت
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 Choi)ایومحلی(درنظرگرفتهشوندالمللی،ملی،منطقهمذکوربایددرسطوحمختلفجامعه)بین

and Sirakaya, 2006)،اقتصادی قانونی، و محیطسیاسی از عناصری پژوهش، ادبیات بررسی با .

.),Kuščer (2012شدهاستآوریمحیطیجمعفرهنگی،فنیوعواملزیست ـ اجتماعی
 

 عوامل نوآوری کوهستان

یکرد.عواملبندهایگردشگریومدیریتمقصدطبقهتواندردوبخشجاذبهعناصرنوآوریرامی

جاذبه در زیرساختنوآوری در نوآوری شامل روبنایی،هایگردشگری ساختارهای هایگردشگری،

جاذبهزیرساخت جاذبه ـ هایاجتماعیهایعمومی، عواملنوآوریدرفرهنگیو هایطبیعیاست.

سیاست در نوآوری شامل مقصد برنامهمدیریت پژوهشها، و مدیریتری ی مقصد، با مرتبط های

.(ibid)نوآوریمقصد،بازاریابیمقصدوتوسعةمحصولاست



 گیری توسعة مقصد کوه عوامل اندازه

هالهایچندانیدرزمینةعواملتوسعةمقاصبحث و رابرت  ندارد. 1دکوهستانیوجود پژوهش در

شدهازسویپژوهشگرانکهبهمقاصدبیانکردندکهبرخیازعواملمشخص2001خوددرسال

گیریتوسعةمقاصدروستاییاست؛زیراهایاندازهشودبرگرفتهازشاخصکوهستانینسبتدادهمی

روستاییاست.براساسبررسیمتونوادبیات،فهرستیهایکوهستانیمشابهمقاصدبرخیازویژگی

کردروزانةهرگردشگر،گیریتوسعهگردآوریشدهکهشاملترافیکگردشگری،ه ینهازعواملاندازه

.(ibid)زیستطبیعیاستفرهنگیوحفظمحیط ـ رضایتگردشگران،رفاهاقتصادی،رفاهاجتماعی



 شناسی پژوهش روش

توجهبههدفج وتحقیقاتتوسعهاینپژوهشبه ایروشتوصیفیوازنو پیمایشیاستکهبا

وپژوهشومتغیرهایهاهدفکهاینباتوجهبهنامهاست.کاررفتهدراینپژوهشپرسشاست.اب اربه

باایازجامعهبایددهندگانپاسخاست،تخصصیکامالًنامهدرپرسششدهمطرحسؤاالتآندنبالبه

جامعةمیانتخابجامعنسبتاًایحرفهاطالعات استادانمدیریتکلیةپژوهششاملآماریشدند.

نوردیوگردشگریاستانتهرانهایکوههایدولتیتهرانومدیرانورزشیهیئتورزشیدانشگاه

به اب ار اینپژوهشپرسشاست. توجهبهمحدودیتنامهاستکاررفتهدر ابا در نتخابهایموجود

پرسش صد و شده انتخاب نمونه برای جامعه کل آماری، جمعجامعة است.نامه شده آوری

پرسشنامهپرسش صد هفته یک از بعد و شده گذاشته متخصصان و استادان اختیار در نامهها

کهحضوربرخیازمتخصصانومدیرانورزشیوگردشگریمقدوردرمواردیآوریشدهاست.جمع

نامةآنالیندراختیارآنانقراردادهشدهاست.نامهازطریقایمیلوارساللینکپرسشسشنبود،پر

هاینامهدراختیاراشخاصیدردانشگاهاند،پرسشهمچنیندرمواردیکهمتخصصانهمکارینکرده

                                                           
1. Roberts and Hall 
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گرفتهکهموضو پایان رسالةآندولتیتهرانقرار درزمینةگردشگریورزشیبودنامهیا است.ها ه

پرسش پژوهشکوچر از (2012)نامه است. شده فارسیترجمه به و دوپرسشاستخراجشده نامه

بخشدومشاملسهقسمت اطالعاتشخصیو بخشنخستشاملپنجسؤالدربارة بخشدارد:

 اوّل قسمت است: 36با و سیاسیخرده5سؤال )محیط فنی، ـ مقیاس اقتصادی، قانونی،

هایمقاصدکوهستان،قسمتمحیطی(درخصوصبررسیمحیطگیوعواملزیستفرهن ـ اجتماعی

هایگردشگری،ساختارهایروبنایی،مقیاس)عواملنوآوریدرزیرساختخرده9سؤالو47دومبا

جاذبهزیرساخت عمومی، اجتماعیهای جاذبه ـ های درفرهنگی، نوآوری عوامل طبیعی، های

هایمرتبطبامقصد،مدیریتنوآورییکمقصد،بازاریابیمقصدوپژوهشری یوها،برنامهسیاست

سؤال35نوآوریدرتوسعةمحصول(درخصوصبررسینوآوریدرمقاصدکوهستانوقسمتسومبا

ه ینهخرده6و رفاهمقیاس)عواملترافیکگردشگری، رضایتگردشگران، کردروزانةهرگردشگر،

اجتماعی رفاه حفظمحیط ـ اقتصادی، و مقاصدفرهنگی توسعة درخصوصبررسی زیستطبیعی(

خیلیکم،کم،متوسط،زیاد،خیلی)ازلیکرتمقیاسدرنامهپرسشوسیلةبههامتغیرکوهستان.این

زیاد است.ارزیابی( پرسششده محتوایی و صوری ازروایی نفر ده سوی از توزیع از پیش نامه

مدیر استادان و بهمتخصصان است. شده تلیید و بررسی ورزشی پایایییت از اطمینان منظور

پایاییبخشنامهپرسش درجامعةآماریموردنظر، روشضریبآلفایکرونباخهایپرسشها نامهبا

پرسش کرونباخ آلفای است. تعیینشده محیطنامه 84/0برایمتغیر توسعه متغیر برای91/0، و

 نوآوری به93/0متغیر آمده نشاندست پرسشدهندةکه باالی استپایایی توصیفنامه برای .

جمعیتویژگی پاسخهای دیدگاه ارا ة و درشناختی است. شده استفاده توصیفی آمار از دهندگان

روشمدل پژوهشاز مدل ارا ة برای استنباطی آمار نرمقسمت با ساختاری معادالت اف ارسازی

گیریشدهاست.بهره1اسالاسمارتپی

است. شده پژوهشرسم مفهومی مدل پژوهش، براساسپیشینة ادامه، پژوهشکوچردر در

طراحیمدلتوسعةگردشگریمقاصدکوهستانیباتمرک برنوآوریپرداخته،متغیرکهبه(2012)

نوآوریبهمن لةمتغیرمستقل)برونبهمحیط توسعهو و واردمدل)دورنمن لةمتغیروابستهزا( زا(

بررسیشدهاست.نتایج«نوآوریبهتوسعه»و«محیطبهتوسعه»،«محیطبهنوآوری»شدهومسیر

ازاین(2012)پژوهشکوچر تلییدکردهاست. اینپژوهشهمینمدلمفهومیرا مدلاولیةرودر

رسیوآزمودهشدهاست.اسبرالاف ارپیوباکمکنرم2(SEM)پژوهشباروشمعادالتساختاری

لحاظآماریضریبمعنی به توسعه نوآوریبه مسیر اینبررسی، همچنینبهعلتدر داریندارد.

شاخصپایین بدینبودن است. نداشته برازشخوبی مدل اف ونگی مسیرهای جهت تغییر با سان،

نتایجمربوطبهآزمونمدل است. شده اجرا مدلدوباره بخشیافتهنوآوریبهتوسعه، هانهاییدر

کنند.هامدلپژوهشراتلییدمییافتهگ ارششدهاست.همة

                                                           
1. Smart PLS  

2. Structural Equation Modeling 
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 های پژوهش یافته

،1شود.درجدولتوصیفی،مدلپژوهشتشریحوتبیینمیهایآمارهمطالعةضمنبخش،ایندر

ویژگیآماره براساس توصیفی جمعیتهای حوزةهای تحصیالت، سن، جنسیت، همچون شناختی

شدهاست.فعالیتوسابقةکارگ ارشداده


 دهندگان شناختی و شخصی پاسخ های جمعیت : توصیف ویژگی1جدول 
 درصد افراد بندی طبقه ویژگی

 جنسیت
مرد

زن

73

37/

 سن

سال30کمتراز

سال40تا30

سال50تا41

سال60تا51

سال60بیشتراز

3

52

33

9

3
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 درصد افراد بندی طبقه ویژگی

 تحصیالت

کاردانی

کارشناسی

ارشدکارشناسی

دکتری

2

19

24

55

 حوزة فعالیت

متخصصمدیریتورزشی

متخصصگردشگری

مدیرانورزشی

گردشگریوتورلیدرهامدیران

51

36

3

10

سابقة کارسابقة 

 کار

سال5کمتراز

سال10تا5

سال16تا11

سال22تا17

سال22بیشتراز

10

26

30

23

11



مشاهدهمی1طورکهدرجدولهمان پاسخ73شود، دهندگانمردبودهدرصداز درصد52اند،

 30بین 40تا داشتند، سن 55سال داشتند، دکتری مدرك پاسخ51درصد دهندگاندرصد

اند.سالسابقةکارداشته16تا11دهندگانبیندرصدپاسخ30متخصصمدیریتورزشیبودندو

2یانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهشدرنمونةآماریمحاسبهشدهودرجدولدرادامهم

گ ارششدهاست.


 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تأثیرات

768/3775/0محیطسیاسیـقانونی

720/3656/0محیطاقتصادی

680/3873/0محیطفنی

654/3583/0اجتماعیـفرهنگیمحیط

796/37000/0محیطییستز

656/3793/0هایگردشگرینوآوریدرزیرساخت

695/3587/0نوآوریدرساختارهایروبنایی

866/3629/0هایعمومینوآوریدرزیرساخت

743/3633/0هایاجتماعیـفرهنگینوآوریدرجاذبه

825/3732/0هایطبیعینوآوریدرجاذبه

772/3745/0هایمرتبطبامقصدری یوپژوهشها،برنامهنوآوریدرسیاست
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 انحراف استاندارد میانگین تأثیرات

780/3716/0مدیریتنوآورییکمقصد

003/4740/0نوآوریدربازاریابیمقصد

844/3798/0نوآوریدرتوسعةمحصول

536/3837/0ترافیکگردشگری

605/3761/0روزانةهرگردشگرکردینهه 

076/4735/0رضایتگردشگران

826/3761/0رفاهاقتصادی

040/4771/0رفاهاجتماعیـفرهنگی

820/3620/0زیستطبیعییطمححفظ



همان درکهطور گردشگرانبهمربوطمیانگینبیشترینشده،دادهنشان2جدول رضایت

.(است536/3)ترافیکگردشگریبهمربوطکمترینمیانگینو(076/4)

 

 ارزیابی مدل مسیری ـ ساختاری

آماریمدلیروشاین.استشدهاستفادهساختاری ـ مسیریسازیمدلازپژوهش،مدلآزمونبرای

سازیدیگر،مدلعبارتبه.استنامهپرسشسؤاالتوپژوهشمتغیرهایبینخطیروابطبررسیبرای

آزمونیباراساختاریمدلوگیریاندازهمدلکهاستقدرتمندیآماریروشساختاری ـ مسیری

کندمیترکیبزمانهمآماری حداقلروشدرساختاری ـ مسیریمدلمطلوبیتبررسیمنظوربه.

گیریوپسازابتدامدلاندازه.وجودداردمدلارزیابیبرایمعیارهایمتفاوتی(PLS)ج  یمربعات

شود.آنمدلساختاریبررسیمی



 گیری ارزیابی مدل اندازه

رواییهم پایاییترکیبیو سهشاخصضریبآلفایکرونباخ، است.پایاییمدلبا ارزیابیشده گرا

متوسطواریانساستخراجرواییهم از استفاده با روش1شدهگرا به نی  واگرا روایی و تحلیلشده

الرکربررسیشدهاست. ـ فورنل


 پایایی: بررسی ضرایب 3جدول

 (AVEگرا ) روایی هم (CRپایایی ترکیبی ) (aضریب آلفای کرونباخ ) 

918840/0937742/0توسعه  716859/0  

619288/0 889907/0 844457/0محیط

 931803/0942989/0649109/0نوآوری

                                                           
1. Average Variance extract (AVE) 
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باالیاستکهثباتدرونی7/0،می انآلفایکرونباخبیشتراز3براساسنتایجآزموندرجدول

میپرسش نشان را ضریبنامه درونیسازگاریشاخصترکیبیپایایییاگلداشتاین ـ دیلوندهد.

مدلپایاییارزیابیبرایاسالپیکهاستتریمدرنمعیارمالكاین.استهاسازهگیریاندازهمدل

یکدیگرباهاسازهبستگیهمبهتوجهبابلکهمطلقصورتبهنهسازهپایاییآنطیدهد؛میگ ارش

پایاییازنشاننی هاشاخصاینبرایآمدهدستبهمقادیر.باشد7/0ازبیشتربایدکهشودمیمحاسبه

مدلقبولقابل همپژوهشاین روایی بررسی برای همچنین واریانسدارد. شاخصمتوسط از گرا

دراینبخشپذیرفتنیاست.5/0شدهاستفادهشدهاست.مقادیربیشترازاستخراج

ب رگ به توجه متوسطواریانساستخراجتربا همبودنجذر از متغیرها باشدة بستگیآنمتغیر

علتحجمزیادجدولآندرمقالهگیریتلییدشدهکهبهمتغیرهایدیگر،رواییواگرایمدلاندازه

درجنشدهاست.



 ارزیابی مدل ساختاری

توانمیکهازآنجملهداردوجودمتعددیهایشاخصساختاری،مدلیادرونیمدلارزیابیبرای

R)تعیینضریببه
متغیرهایارزیابیبرایاساسیمعیاریتعیینضریب.کرداشارهمسیرضرایبو(2

Rمقادیر.استزادرونمکنون
اسبهترتیبضعیفوالهایمسیریپیدرمدل52/0و18/0برابر2

ضریبتعیینبرایتمامیمتغیرهای4براساسنتایجمندرجدرجدولشود.توجهتوصیفمیقابل ،

دهد.قبولیاستکهکیفیتمدلساختاریرانشانمیزامقدارقابلوندر


 زای پژوهش : ضریب تعیین متغیرهای درون4جدول

R Square مؤلفه 

توسعه285966/0

محیط -

نوآوری778471/0


 از کمتر مقادیر رگرسیوناست، در معادلبتایاستانداردشده که 3/0درخصوصضریبمسیر

داریضریبمسیربهروششود.معنیبهباالخوبتفسیرمی6/0متوسطواز6/0تا3/0ضعیف،بین

BTوسیلةبررسیشاخصوبهtکهمقادیرطوریشود،بهمشخصمیtداردرنظرمعنی96/1بیشتراز

شود.گرفتهمی


 : ضرایب مسیر مدل ساختاری و اثر کل متغیرها5جدول 

بین سازة پیش  tمقدار  )ضریب مسیر(B سازة مالک 

418/0149/7نوآوری محیط

535/0721/7توسعه محیط

585/0050/9نوآوری توسعه
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 ها : ضرایب اثر استاندارد و بار عامل مؤلفه2شکل 



تمامیمسیرهامعنیاستنباطمی5طورکهازجدولهمان دارندوضرایبهمهمتوسطبهشود،

باالاست.



 برازش کلی مدل

گیریباشاخصاشتراکی،برازشمدلساختاریباشاخصاف ونگیودراینبخشبرازشمدلاندازه

زاونشود.شاخصاف ونگیفقطبرایمتغیرهادرگیریمی(اندازهGOFبرازشکلیبانیکوییبرازش)

می محاسبه مالك( کتاب)متغیر در آنمثبتباشد. مقدار مانندشاخصاشتراکیباید و هایشود

معرفیشدهاست.GOFمقادیرضعیف،متوسطوقویبرای36/0و01/0،25/0آماری،سهمقدار


 های اشتراکی : بررسی شاخص6جدول 

 مؤلفه شاخص اشتراکی

توسعه716859/0

محیط619288/0

نوآوری649109/0
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 های افزونگی : بررسی شاخص7جدول 

 مؤلفه شاخص افزونگی

توسعه 0/202305

نوآوری 0/387411

 

 

 

 های توصیفی تحلیل یافته

دهدکهبیشترینمیانگیندرمتغیرعواملتوسعهمربوطبهعواملرضایتنتایجتوصیفینشانمی

اجتماعی رفاه محیط ـ گردشگران، اقتصادی، رفاه ه ینهفرهنگی، و گردشگرزیستطبیعی هر کرد

اینعلت به اجتماعیاست. رفاه در ـ رضایتگردشگرانو بینسایرفرهنگیبیشترینمیانگینرا

اموراجتماعیتریندغدغهعواملتوسعهداردکهیکیازمهم فرهنگیاست ـ هایمسئوالنومردم،

کهرضایتگردشگرانرادرپیدارد.باتوجهبهجامعةپژوهشکهمتخصصانمدیریتورزشیوحوزة

زیستطبیعیورفاهاقتصادیبه،ایندوعاملبارزترازسایرموارداست.حفظمحیطگردشگریاست

زیستنابهایکوهستانایناستکهمحیطشود،زیرایکیازجاذبهترتیبدوعاملمهمشناختهمی

ایداشتهباشد.همچنیناستفادهازمنابعکوهستانبرایگردشگرانمستل مپرداختنخوردهودست

انتخابمیینهه  چونکسانیایننو گردشگریرا کنندکهوضعمالیخوبیهایگ افیاستو

گیرندبودنوسایلوتجهی اتآنرادرنظرنمیدارند،گران

زیست عوامل به مربوط میانگین بیشترین ترتیب به محیطی عوامل محیطبین محیطی،

فرهنگیاست.نتایجاین ـ درنهایتمحیطاجتماعیقانونی،محیطاقتصادی،محیطفنیو ـ سیاسی

(منطبقنیست،زیراآنانبهایننتیجهدستیافتندکهبرای2017پژوهشبانتایجکوچرومیالک)

هدف است الزم کوهستانی مقاصد محیطتوسعة روی بر مقصد کوهستانی فناورانه،های های

یتمرک کنندومحیطاقتصادیکمتریندرجةقانون ـ محیطیوسیاسیفرهنگی،زیست ـ اجتماعی

صورتیخاصمی در و خاصیدارد اکوسیستم محیطکوهستان دارد. عواملاهمیترا به که ماند

خدشهزیست منطقه آن ازاینمحیطی بماند. باقی طبیعی و نشود وارد زیستای عوامل محیطیرو

بینعواملمحیطیتوسعةگردشگریکوهمهم مهمترینعاملدر یکیاز مطمئناً ترینستاناست.

سیاست قوانینو کشور هر گردشگریدر محیطیعواملتوسعة در مخصوصاً است، هایآنکشور

زیستهاییککشور،بهدالیلیهمچونحفظمحیططبیعیهمچونکوهستان.اگرقوانینوسیاست

گردشگرکوهستانیواکوسیستمطبیعی،اجازةدسترسیبهیکمنطقةگردشگریراندهد، مطمئناً

وجودنخواهدداشتوایننتیجهازایننظرقابلتوجیهاست.

زیرساخت نوآوریدر بازاریابیمقصدبیشترینمیانگینو نوآوریدر بینعواملنوآوری، هایدر

تگردشگریکمترینمیانگینرادارند.باتوجهبهاف ایشراهکارهایبازاریابیدرسطحکالنواهمی

59.053.*66.* 2  RiesCommunalitGOF
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بهخودجلبکردهاست. بازاریابیمقصدبیشترینتوجهرا نوآوریدر اینمسئلهدرجهانکنونی،

یافته این زیرساختدرنتیجه نوآوریدر به ن دیکاست. واقعیتبسیار به هایگردشگریتوجهها

آن تغییردر با و محیطیهمچونکوهستانقابلیتتغییرچندانیندارد زیرا ممکنچندانینشده،

خارجشودوایننوآوریبهشکستمنجرشود.یکیازعواملنوآوریدراستازشکلاصلیوطبیعی

توسعةزیرساخت گردشگری طراحیورزشیهایساختزیرهای و هایساختزیراحداثوجدید

کممحیطباسازگار و کشور در مدیریتی مشکالت است. اجتماعیزیست مسئولیت به توجهی

کند.بودنمیانگیناینمؤلفهراتوجیهمیپایین



 های استنباطی تحلیل یافته

نتایجآزمونمدلپژوهشنشانمی استاندارد ضریباثر نوآوریبا به عاملتوسعه 585/0دهدکه

غفاری) و طبقتعریفازکیا دارد. متغیرها بینسایر در را معنی1389بیشترینتلثیر به توسعه )

همچنینهالو معنویحیاتاجتماعیاست. مادیو ابعاد شرایطو گسترشهمة رشدو بهبود،

 ایده(2008)ویلیام  اجرای پذیرشو تولید، را فرایندنوآوری خدماتهایجدید، محصوالتیا ها،

براساسایندوتعریفتوسعهج  یجداییتعریفکرده بهاینمفهومکهاند. ناپذیرازنوآوریاست؛

هایجدید)تعریفنوآوری(ابتدابایدامکانبهبود،رشدوگسترشبرایتولید،پذیرشواجرایایده

نوآوریراامریمهمو(2012))تعریفتوسعه(درشرایطوابعادمختلفوجودداشتهباشد.اماکوچر

شدهبرایتوسعةمقصدمعرفیکرده)برعکسنتایجمدلپژوهش(،زیرانوآوریراعاملتوسعهشناخته

ازچندجهتمیمی ومهمداند. ابتدا تحلیلکرد؛ کهپژوهشکوچرنترازهمهایتوانایننتیجهرا

هایآلپانجامشدهونمونةپژوهشرامدیرانششکشورایتالیا،آلمان،فرانسه،کوهدررشته(2012)

اسلوونیانتخابکرده سو یسو اینکوهاندکهرشتهاتریش، در دارد. قرار اینکشورها هایآلپدر

پیشرفت علت به منطقهکشورها، و اقتصادی رشتههای در وجودهایای و کوهستانی ورزشی

ورزشطرف این بسیار ازداران بارزتر توسعه( )تعریف ابعاد و شرایط همة گسترش و رشد ها،

هاترازعاملتوسعهاستوآنروعاملنوآوریامریجدیدتروضروریهایایراناست.ازاینکوهستان

می بیشتر توسعة الزمة را کوهستاننوآوری در اما دانند. های به ابعاد همة در توسعه اندازةایران

روتوسعهعاملنوآوریاست.هایآلپنیستونوآوریدردرجةدوماهمیتقراردارد،ازاینکوهرشته

هایداخلی،واژةنوآوریعلتدیگرایننتیجةمتضادبیگانگیباواژةنوآوریدرایراناست.درپژوهش

شود،اماواژةتوسعهپیشینةبیشتریداردوطبیعتاًمتغیریمیمن لةمتغیریمستقلکمترمشاهدهبه

نتایجآزمونمدلپژوهششدهناشناخته)نوآوری(بهمتغیریشناخته تر)توسعه(منجرنخواهدشد.

دردرجةدوماهمیتقراردارد.535/0دهدکهمسیرمحیطبهتوسعهباضریباثراستانداردنشانمی

نشانمییافته عواملمحیطیانگی هدها از هرکدام که عواملایبرایعواملتوسعههد ایاستو

قانونیدریکمنطقه ـ مثال،اگرمحیطسیاسیمحیطیتوسعةمقاصدکوهستانرادرپیدارد.برای

شود،مطمئناًرضایتگردشگرانرابهنوعیباشدکهمانعاستفادةحداکثریوبهینهازمنابعطبیعی
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رضویوهمکاران)لثیرقرارمیتتحت دربررسی1392دهد. توسعةهایطبیعیاثرگذاربرجاذبه»(،

هایطبیعیبرتوسعةگردشگری،بهایننتیجهرسیدندکهجاذبه«گردشگریورزشیاستانمازندران

املمحیطی)یکیازفاکتورهایعوتوانبهعاملزیستهایطبیعیرامیورزشیاثرگذاراست.جاذبه

هایکندکهمحیططبیعیبهعلتداشتنجاذبهنی بیانمی(2014)محیطی(مرتبطدانست.فسنکو

مسیرمحیطبهنوآوریبا درادامةنتایجآزمونمدل، گوناگوندرتوسعةمقاصدتلثیربس اییدارد.

داراست.تلثیرمعنیکمترینتلثیررادربینسایرمتغیرهادارد،امااین418/0ضریباثراستاندارد

هابرنوآوریدرمقاصدتلثیرمثبتدارند.مفاهیمتوسعهونوآورینشاندادکهمحیط(2012)کوچر

پوشانیزیادیدارند،درنتیجهبیشترینتلثیررادرمقایسهباسایرمتغیرهادارندوعواملبایکدیگرهم

اینکهضریباثراستانداردمحیطبهگذارند.بایاندکهتلثیرمستقیمممحیطیالزمةتوسعةگردشگری

عللآنرابطةغیرمستقیمعوامل یکیاز دارد. تلثیریکمتر متغیرها سایر از است، نوآوریمعنادار

وجودنیاید،ایدهوطرحیایدرمحیطبهمحیطیبانوآوریاست؛بهاینصورتکهتاتغییروتوسعه

براینوآوریوجودنخواهدداشت.



 گیری بحث و نتیجه

هدفازاینپژوهشبررسیعواملمؤثربرتوسعةگردشگریورزشیکوهستانباتمرک برنوآوریو

دهدکهبیشترافراددارایمدركهایتوصیفیپژوهشنشانمیارا ةالگوییبرمبنایآناست.یافته

هتاشان دهسالداشتند.بادکتریتخصصیومتخصصمدیریتورزشیبودندوسابقةکاریبینیازد

دركباالیپاسخ به سؤاالتپرسشتوجه از تخصصباالیآندهندگان و ونامه علمی درزمینة ها

محدودیت بسیاریدارد. نتایجتحقیقاعتبار بیپژوهشی، ایندقتیپاسخهایناشیاز دهندگاندر

دربخشتحلیلیافته نتایجمستقیممسیپژوهشوجودندارد. رهایمدلبررسیشدهودرادامهها

شود.هایهرمتغیربررسیمیمؤلفهپوشانیزیرمی انهم

قانونیبا ـ پوشانیوعاملسیاسیبیشترینهم876/0دربینعواملمحیطی،عاملاقتصادیباضریب

 هم703/0ضریب زیستکمترین فاکتورهای دارند. را )پوشانی و833/0محیطی )( و761/0فنی )

) ـ اجتماعی رده75/0فرهنگی در ترتیب به رقابت( دارند. قرار بعدی وخدماتقیمتدرهای

بخشدرمشاغلگذاریوسهمسرمایههایمحلی،مشوقبازارگوناگون،ظرفیتمناطقدرمحصوالت

باگردشگری مقایسه محیطاقتصادییکمنطقهکلدر میبهمشاغلج و اهمیتشمار که آیند

عامل گردشگری، و ورزشی مدیریت متخصصان ازنظر بنابراین، دارند. گردشگر جذب در بسیاری

1پوشانیراباعاملمحیطیدارد.ازنظردالناقتصادیبیشترینهم
درکهکارآمدنظارتی،نظام(2005)

(2011)وهمکاران2شود.سلبیمیگردشگریتوسعةاف ایشسببشوند،اجرادرستیبهقوانینآن

عاملمهمتوسعةصنعتگردشکریمیهایمنطقهنی حمایت برایننظرندکهدانندوایدولترا

میضروریشهرداریسطحدردولتهایحمایت مطالب این به توجه با کهاست. دریافت توان

                                                           
1. Dallen  

2. Selby  
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هایدولتیدربخشهاوقوانینیکهدرکشورماوجودداردمناسبوکافینیستوحمایتسیاست

پوشانیقانونیکمترینهم ـ گردشگریکوهستاندرحدمطلوبیوجودندارد.ازایننظرعاملسیاسی

محیطیکمنطقه بینعواملمحیطیدارد. در در کوهستاناکوسیستمخاصیداردمخصوصاًرا و

یواردنشودوطبیعیباقیبماند.اخدشهمحیطیآنمنطقهیستزماندکهبهعواملصورتیخاصمی

عوامل ایننظر بینعواملمحیطیدومینعاملیستزاز همچنیندر833/0)استمحیطیدر .)

قبیلتله خوبیاز مل وماتفنیبسیار امکاناتو تجهی اتمناطقکوهستانیوجود باالبرها، کابین،

پوشانیباالییدارد.هم761/0یبورزشیوسایرمواردضروریاست.بنابراینمحیطفنیباضر

کردهرپوشانیراداردوه ینهبیشترینهم938/0دربینعواملتوسعه،رفاهاقتصادیباضریب

کروت من922/0گردشگرباضریب (درپژوهشیبیانکرده2005)1دردرجةدوماهمیتقراردارد.

قاصدکوهستانیارزیابیشودرفاهاقتصادیگیریتوسعةمهاییکهبایددراندازهکهیکیازشاخص

روعاملاقتصادیحالکمبودبودجهمشکلیاساسیدرمسیرتوسعةگردشگریاست،ازایناست.بااین

مهم از ورزشی مدیریت و گردشگری متخصصان هرچهازنظر همچنین است. توسعه عوامل ترین

وکار،دربینبازارهایمحلیورونقکسبکردهرگردشگربیشترباشد،بهعلتگردشسرمایهه ینه

فریدمن رینوسو درپژوهشیکهدرزمینةه ینه(2007)توسعةگردشگریبیشترخواهدبود. کرد،

اینگردشگریانجامداده کهمنبعکردروزانةهرگردشگرضمنایناندکهه ینهگونهبیانکردهاند،

اس جامعه و منطقه برای اشتغال و درآمد اندازهمهم در تلثیرگذار عاملی مقاصدت، توسعة گیری

به میکوهستانی مکشمار آید. همکاران و کرده(2001)کول اشاره ه ینهنی  که سرانةاند کرد

فرهنگی ـ گیریتوسعةگردشگریاست.فاکتورهایرفاهاجتماعیگردشگرانعاملیمفیدبرایاندازه

(88/0( گردشگری ترافیک حفظ832/0(، )محیط(، طبیعی گردشگران744/0زیست رضایت و )

پوشانیقراردارند.هایبعدیهم(بهترتیبدررده743/0)

داردوبیشترینهم873/0بازاریابیمقصدباضریبدربینعواملنوآوری،نوآوریدر پوشانیرا

سیاست برنامهنوآوریدر پژوهشری یها، و ضریبها با مقصد درجةدوم859/0هایمرتبطبا در

سال در بازاریابیکلیدرقابتاست. امروزه دارد. بازاریابیمقصدبهموضوعیاهمیتقرار هایاخیر،

ازآنجاکهنوآوریدررقابتتلثیربس اییدارد،می تواننتیجهگرفتکهبسیارمهمتبدیلشدهاست.

توسعة بازاریابیبه کمکچشمگیریمینوآوریدر مقاصد اینترنتراکند. از استفاده برایمثال،

اینترنتومی راه رویدادهایورزشیجهاناز بسیاریاز زیرا بازاریابیدانست، توانیکنوآوریدر

نصیبنیست.توجهبهرسد.گردشگریکوهستاننی ازاینمقولهبیبازاریابیاینترنتیبهفروشمی

ستفادهازاینترنت،کهبهم یتیرقابتیتبدیلشدهسببهایجدیددربازاریابیمقصد،مانندانوآوری

طورکهپوشانیبیشتریداشتهباشد.همانشدهکهاینعاملدربینسایرعواملمربوطبهنوآوریهم

به سیاستراحتیمیمشخصاستو برنامهتواناثباتکرد، و ایرانری یها گردشگریدر حوزة  ها

برای ایراناقلیمیچهارفصلداردکهکوهستانیکیازآنکیفیتچندانیندارد. امامثال، هاست؛

                                                           
1. Kurtzman  
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خارجیرادولتبه سرمایةگردشگرانداخلیو کندو اینم یترقابتیاستفاده از خوبینتوانسته

بااینهایچشمگیریمشاهدهمیگونهبود،درحوزةگردشگریپیشرفتجذبکندکهاگراین شد.

متخص ازنظر سیاستتفاسیر، نوآوریدر و امر این به توجه گردشگری، و مدیریتورزشی ها،صان

رود.شمارمیهایمهمبههایمرتبطبامقصدازاولویتهاوپژوهشری یبرنامه

پوشانیرادرعواملنوآوریکمترینهم675/0فرهنگیباضریب ـ هایاجتماعینوآوریدرجاذبه

هرگردشگرآداب زیرا ترجیحمیوردارد؛ عقایداجتماعیخودرا دهد؛سومخاصیداردوفرهنگو

ازاین برتروبهترازفرهنگمقصدبداند. داربودنرو،باوجودمعنیحتیممکناستفرهنگخودرا

پوشانیرادربینسایرعواملدارد.تلثیراینعامل،کمترینهم

نتیجه میدر پژوهش مدل از کلی کردگیری بیان توان تحققکه راستای بهدر بخشیدن

شمارایننعمتالهیبایدابتدابرمسئلةتوسعههایبیشتردرکوهستانواستفادهازم ایایبینوآوری

طورکهدرنتایجمدلپژوهشنی نشاندادهشد،ازآنجاکهمسیرتوسعهبهتلکیدزیادیداشت.همان

هایراستایعواملتوسعةکوهستانپیشرفتوپژوهشنوآوریبیشترینضریباثررادارد،بایددر

هاییدراینزمینهکهچگونههایکوهستاندرایرانانجامداد؛پژوهشدیگریدرزمینةتوسعةورزش

ه ینهمی و رضایت میتوان چطور اف ایشداد؛ را گردشگران وکرد اجتماعی اقتصادی، رفاه توان

تواننابوسالمطبیعیرادرعیناستفادةحداکثریچطورمیزیستفرهنگیراتوسعهدادومحیط

ارگان سایر و تورلیدرها گردشگری، ورزشی، مدیران برای مطالعه، این نتایج داشت. بانگاه که ها

کندتاباتوجهبهمتغیرمحیط،توسعهونوآوریبرایهاسروکاردارند،بستریرافراهممیکوهستان

دراشتغال و بهزایی کوهستان حوزة در بیشتر برنامهآمدزایی مدون برایطور خصوصاً کنند؛ ری ی

برنامه و ورزشمدیران تا ورزشی برنامهری ان پایه از را کوهستانی طریقهای از و کنند ری ی

هاجذبکنند.گونهورزشاستعدادیابیدرستوعلمی،افرادیبیشتریرابهاین
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