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 مقدمه

هایفرهنگدروبودهبشرتوجهموردبازدیرازتازههایرزمينسباآشناییوكردنسفر

امروزه،(.9381لو،نقی)استشدهمیشمردهمقدسنيزگاهواهميتدارایجهانگوناگون

بين9صنعتگردشگری تبادالتفرهنگی بر موثر عوامل از و درآمد مهم منابع از دنيا در

گسترده بعنوان و خكشورهاست صنعت ویژهترین جایگاه جهان روایدماتی این از دارد

بسياریازكشورهادررقابتینزدیکوفشردهدرپیافزایشپيشازپيشمنافعوعوایدخود

(.9384اند)كاظمی،الملیازاینفعاليتبين

بهتوانمیبازاریابیبااستزیراضروریامریمنطقه،یکیاكشوریکبرایگردشگری

راهاآنونمودعرضهدهد،ارائهتواندمیمنطقهكهآنچهدربارهاطالعاتیبالقوه،گردشگران

اینبه(.2881،وایسوالیمر)كردترغيبآنازبازدیدبهنسبت بعنوانصنعتطوریكه

راپویاصنعتاینكشورهاازبسياری.آیدمیحساببهدنياصنعتترینمتنوعوترینبزرگ

دانندمیهاساختزیریتوسعهوخصوصیبخشرشدزایی،اشتغالدرآمد،صلیامنبعبعنوان

(.9381لو،نقی)

كهاستكردهایجادراازجهانگردیجدیدینوع2ورزشوجهانگردیميانپيوندامروزه

میبردررامتنوعیومختلفیهاجنبه اینميانصنعت9384گيرد)یزدیوهمکاران، در .)

دراستتاحدیكهورزشبودهبرخوردارتوجهیقابلرشدازگذشتهدههچنددر3ورزش

بهاستكردهرسوخامروزیجوامع وسفربرایانگيزهایجادعواملترینمتداولازیکیو

بعنوانبزرگترینصنعتبااینحالگردشگری(.9385مکينيان،)تبدیلشدهاستگردشگری

صنا از یکی عنوان به ورزش و ازجهان یکی كنونی دنيای در اهميت با و بزرگ یع

انگيزترینصنایعخدماتیمدرنرابهنامصنعتگردشگریورزشیبوجودآوردهاستشگفت

كهموقتیكنندهبازدیدیکكه،بنابراینگردشگریورزشییعنیاین(.5،2885بيدیسكمب)

سفرازاصلیهدفنموده،اقامتورزشیرویدادبرگزاریمنطقهدرساعت25حداقل

                                                                                                                                                                                 

1 . tourism industry 

2 . Tourism and Sports 

3 . Sports industry 

4 . Biddiscomb  
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ناگاوا)باشدداشتهمدنظرنيزراثانویههایجذابيتاستممکنوبودهدیداردرمشاركت و

 (.9111همکاران،

هایسفرواستیافتهافزایشتعطيالتدرورزشبهمردمنيازاحساساخيرهایسالدرهمچنين،

9گردشگریورزشی(.2883،سيمونوهادسون)استكردهپيدازیادیطرفدارانورزشی

"گردشگری"صنعتدوتركيبازكهاستصنعتی استآمدهپدید"صنعتورزش"و

امروزهاكوتوریسمهایزیرشاخهازیکیورزشیبعنوان(.بااینحالگردشگری9383)هنرو،

گردشگریزمينهدرجدیدهاینظریهاست،كردهجلبخودبهراگردشگراناززیادیتوجه

فرهنگی،هایجذابيتدیگربامقایسهدرورزش،پایهبرگردشگریهایجذابيتدهدمیشانن

(.9318همکاران،وزادهابراهيم)داردبيشتریسياسیواجتماعیاقتصادی،هایمزیت

هاییهایمختلفیبایددرنظرگرفتهشوند،مؤلفهبرایتوسعهگردشگریورزشیدركشور،مؤلفه

بازار شناختقابليتمانند ظرفيتیابی، و حمایتسياسیوها نيرویانسانی، تعليم آموزشو ها،

هاواماكنتأسيسات.مؤلفهسازیوایجادانگيزش،زیرساختقانونی،مدیریتوهمانگی،فرهنگ

هایگردشگریورزشیطراحیشدهترینمؤلفهشناساییشدهوبرتبليغبستهبازاریابیبهعنوانمهم

گردشگریورزشیایفاهایروبازاریابیباتوجهبهنقشیكهدربسته(.ازاین9385فرد،معيناست)

كند،اهميتزیادیدررونقوتوسعهگردشگریورزشیدارد.می

هایصورتبهعواملاینمختلفمنابعدرهستنددخيلزیادیعواملگردشگریتوسعهدر

توسعهبرایاساسیمنابعوكنندهجلب(عوامل2883)2هيگاموهينچ.اندشدهذكرگوناگونی

هازیرساختونقل،حملورزشی،امکاناتطبيعی،محيطمانند،مواردیراورزشیگردشگری

منطقهیکمدتدرازتوسعهدرهماهنگطوربهبایستیكهدانندمیرسانیاطالعخدماتو

گيرند.قرارنظرمدورزشگردشگریرونقجهت

دليلترینمهمشاید.استمشکلوپيچيدهذاتا3ًورزشیگردشگریبرایریزیبرنامهروازاین

مشکلو مجزایكامالًحوزةدوازایآميختهورزشیگردشگریكهباشداینبيشترین

بدینمسئلهاین.شودمیمدیریتایجداگانهطوربهحوزههركهورزشاستوگردشگری

                                                                                                                                                                                 

1 . Sports tourism 

2 . Hinch & Higham 

3 . Planning for sport tourism 
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اینیکهيچكهاستمعنی عهدهبهراورزشیگردشگریكاملمسؤليتواحددواز

وندارد)دیری كهدارنداشارهنکتهاینبر(2885ادر)وریچیاینرابطهدر(.2884جاگو،

بایدحوزهدوهرمتخصصينوهاسازمانورزشیگردشگریهایفرصتازبرداریبهرهجهت

.باشندنزدیکارتباطدریکدیگربا

خودورزشیگردشگریصنعتتقویتبرایتالشدرجهانكشورهایازبسياریبنابراین،

یكنندهایجادواقتصادیمولدیکعنوانبهراایبرجستهنقشتواندمیصنعتاینزیراهستند

،یانولی)باشدداشتهمختلفجوامعدرمحيطیزیستوفرهنگیواجتماعیسياسی،اثرات

پژوهش(.2883 این در حال این محلی)عواملبا اجتماع مشاركت بر موثر عوامل چهار

برنامه در عواملمحيطی( عواملاقتصادی؛ عواملنهادی؛ گردشگریاجتماعی؛ ریزیتوسعه

باشد؛ورزشیمدنظراست.پسنتایجتحقيقاتیكهدراینرابطهانجامشدهبهشرحزیرمی

گردشگراناصلینوعسهبرایدرونیهایانگيزشكهباورنداینبر(9111)همکارانوساتون

استمختلفحدودیتاكنندگانشركتوبرگزاركنندگانتماشاگران،یعنیورزشی، برای.

وعالیقبيانبرایراهیعنوانبهورزشمشاهدهاستممکنهاانگيزشورزشیتماشاگران

ورزشیکبهعلقتوتعهدعميقحسطریقازوورزشازبردنلذتوبودندیگرانبااميال،

شود.برانگيختهخاص

وسریعرشدموجبكهعواملیازیکیدنياسراسردركهكردند(بيان2885براون)وفانک

رونقدرورزشیمسابقاتبرگزاریواستورزشیتوریسمشود،میگردشگریرونقبازار

براساسنقشمهمیگردشگریبازار مشکل2881جاگو)ودریتحقيقاتدارد. اصلی(،

حوزةدومجزایمدیریتوبودنجداكشورهابيشتردرورزشیگردشگریمدیریت

مکانموقعيت،جغرافيایی،دیدگاهازخودتحقيق(،در2881است.وید)ورزشیوگردشگری

داند.مارتينومیورزشیگردشگریتوسعةاصلیهایوپایههاتوانمندیازرامناسبمحيطو

 ،2885)9همکاران در( كشورهایآمریکایالتينرا اقتصادیدر رشد گردشگریو رابطه

هایتابلوییوتخمينزنندهآرالنوبوندهاازروشدادهاند.آنبررسیكرده9118تا9184دوره

پانل كردهبرای استفاده پویا سرانههای رشد و اقتصادی رشد بين روابط از برآوردی و اند
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دهدكهصنعتگردشگریبرایهانشانمیاند.نتایجمطالعهآنگردشگریرابهدستآورده

رشداقتصادیكشورهایبادرآمدپایينومتوسطهمچونكشورهایآمریکایالتينمناسب

مونز پژوهش نتایج مارتينواست. سطحدرگردشگریتقاضایكهدادنشان،(2885)

بينعلیرابطه،(2881)وهمکارانكيم.داردبستگیكشورهااقتصادیوضعيتبهمعناداری

در.آزمودندراتایواندراقتصادیرشدوگردشگریگسترش كه، اینبود نتایجحاكیاز

بهسه2888همچنينپيری).كنندمیتقویترایکدیگراقتصادیرشدوتایوانگردشگری )

ع تحت شده ارائه خدمات و گردشگران دیدنی، مراكز و فرهنگی آثار مثلثعنصر نوان

می اینصنعتاشاره رونق در عواملموثر عنوان )گردشگریبه چو عقيده به (،2889كند.

هستند.جاذبهپرگردشگرانبرایآیند،شمارمیبهكشوریکسنتكهییهاورزش

وجودعدمیعنیكالبدیواجتماعیاقتصادی،مشکالتباایران،شهرهایاكثرمدیریتینظام

مدیریتنبودشهرنشينی،فرایندوشتابانگسترشورشدفقر،وبيکاریزم،الهایسرمایه

برمستقيمغيریامستقيمطوربهمشکالتاینوهستندروبروكافیتخصصوشهریمناسب

یکینيزورزشاینکهبهتوجهاست.باتأثيرگذارآنبهمرتبطعواملوگردشگریصنعتروی

ایدهگردشگرانبرایانگيزهایجادعواملترینمتداولازیکیودنيادرمهمصنایعاز است.

هایجذابيتتئوریکهایپایهامانيستجدیدیموضوعگردشگریجذابعنوانبهورزش

9ماكوآزاداست.منطقهگرفتهقرارتوجهمورداخيراًورزشی بودنداراباوشهرستانسهبا

فراوانیهاقابليتطبيعیوتاریخیآثاروجودوزیباطبيعت،هواییوآبمطلوبشرایط

برگزاریباشد.میداراراتوریستییهافعاليتاستقرارجهت با ساله هر ماكو آزاد منطقه

گردشگریصنعتازگيریبهرهایران،پتانسيلورزشیباالییدر رویترینهمایشپيادهبزرگ

/محيطی/اجتماعی/اقتصادی)عواملحليلتدارد.پسمادراینپژوهشقصدداریمتجزیهرا

آزادمنطقهورزشیگردشگریتوسعهوایجاددرمشاركتبهمحلیجامعهنگرشبر(نهادی

                                                                                                                                                                                 

( غربای  آذربایجاان  استان) ایران غربی شمال صنعتی ماکو  متشکل از سه شهرستان )ماکو، شوط، پلدشت( در -منطقه آزاد تجاری .1

 و ترکیاه  کشاور  دو باا  مشاتر   مارز  باودن  دارا باا  کاه  آیدمی حساب به ایران گانه هفت آزاد مناطق از یکی عنوان به و گرفته قرار

 .کند می دنبال را خود مخصوص اقتصادی اهداف( نخجوان مختاری خود) آذربایجان
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ایران)ماكو بررسینمایيم.( 9شکلبامطابقپژوهشنظریچارچوبامر،اینبهتوجهبارا

شد.طراحیپرسشاینبهپاسخگوییبرای


 ش.مدلمفهومیپژوه9شکل



دركهاندكردهمشخصراورزشیگردشگرینوعهشتاستاندیونوناپدی9118سالدر

است:شدهدادهنشان(2)شکل
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ناپواستاندیونگونهكهدراینشکلمشخصاستگردشگریورزشیازدیدگاهدیهمان

گيرد.دربرمیراهایطبيعیهایانسانیدرمحيطبسيارگستردهاستوطيفوسيعیازفعاليت

هایناپيدایگردشگریورزشیمبتنیبرتواندبهروشنشدنبسياریازجنبهایندیدگاهمی

(.9381لو،هایشایانینماید)نقیهایطبيعیورزشیكمکجاذبه



 تحقیق هایفرضیه

وانتمیزیرشکلبهراتحقيقفرضياتتحقيق،پژوهشیادبياتوتحقيقنظریمبانیبهتوجهبا

:كرداستخراج
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 توسعهگردشگریورزشینقشبرعواملنهادیدرتأثيرعاملاجتماعی:اولفرضيه

.داردایواسطه

 توسعهگردشگریورزشینقشبرعواملنهادیدرتأثيرعاملاقتصادی:دومفرضيه

.داردایواسطه

 ینقشتوسعهگردشگریورزشبرعواملنهادیدرتأثيرعاملمحيطی:سومفرضيه

.داردایواسطه

 شناسیروش

آوریجمعوباشدمیكاربردینوعازهدفبهتوجهباوهمبستگینوعازحاضر،پژوهش

گردشگرانپژوهشآمارییجامعه.استگرفتهانجامميدانیشکلبهاطالعات ورزشیرا

تعدادبودنخصنامشعلتكهبهاند،تشکيلداده14ماكودرسالصنعتیوتجاریآزادمنطقه

نمونهحجمباالترینكهگردیدنفر384شدهانتخابنمونهحجممذكورمنطقهدرگردشگران

بهكهگردیدانتخابتصادفیگيرینمونهازاستفادهباتحقيقآماریپسنمونه.باشدمیآماری

مورگانجدولازنمونهحجمتعيينبرایهاآنتعدادومطالعهموردمتغيرهایبودنكيفیدليل

.شداستفاده

بينروابطدربارةییهافرضيهآزمونبرایجامعیآماریرویکردساختاریمعادالتمدل

بودنقبولقابلتوانمیرویکرداینطریقاز.استمکنونمتغيرهایوشدهمشاهدهمتغيرهای

ومایشیغيرآزهمبستگی،هایدادهازاستفادهباخاصهایجامعهدررانظریهایمدل

كردآزمونآزمایشی تکنيکیکساختاریمعادالتسازیمدل،(9385)هومننظربهبنا.

استمتغيریچندرگرسيونخانوادهازنيرومندوكلیبسيارمتغيریتحليلچند سازیمدل.

ساختاری ومستقيمروابطدربارههاییفرضيهآزمونبرایجامعرویکردیکمعادالت

هایجامعهدررانظریهایمدلقبولبودنقابلتوانمیروشاینبا.استمتغيرهابينمستقيمغير

درمشخص نهشودمیتعيينهاعاملبراساسنمونهحداقلحجمتأیيدیعاملیتحليلآزمود.

متغيرها داده. گردآوری راجبمؤلفهبرای پرسشها پژوهشاز اصلی ونامههای حيدری ی

گویه(،عوامل1گویه(،عواملنهادی)5سازهعواملاجتماعی)5قالب(،كهدر9314همکاران)

محيطی)1اقتصادی) عوامل پرسش3گویه(، و گردشگریگویه( توسعه ساخته محقق نامه
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تعييناستفادهگردید.بنابراینبرایایگزینهپنجوليکرتگویه،درقالبمقياس4ورزشیبا

پرسشاعتبار با دان4نامه، درباشگاهاستاد ورزشی، مدیریت اوليهآزمونیکتخصص

سازیشفافخصوصهاییدرپيشنهادونمودهبررسیشکلومحتویلحاظازپرسشنامهرا

برخی ومطرحسؤاالتبهتر پرسشبندیجمعازپسنمودند قالبنامةنظرات، در نهایی

.شدپژوهشتنظيم

عواملبررسیهمهكلیهمبستگیوآلفاكرونباخمقدارپایایی،ودرونیهمسانیبررسیبرای

استكهاینمقدارداخلیسازگاریبرآوردترینرایجضریبآلفاكرونباخ،.(2شود)جدولمی

 از 58بایدباالتر باشد)كرونباخ، مشاهدهمتغيركلیهمبستگیآیتممقدارطرفیاز(.%9149

آیتممقداركههاییروسئوال(.ازاین2881%پذیرفتهاست)لينوهمکاران،3ازبزرگترشده

باپنهانمتغيرهایآلفاكرونباخ مقداركههاییسئوال%بودیا3ازكمترهاآنكلیهمبستگی

بهبودآنحذف حذفایمرحلهصورتبهداشت،توجيههاآنحذفویافت،میها

 پایایی.گرفتقراريدتایمورداصلی،سئوال25بانامهپرسشنهایتأ.(3گردیدند)جدول

كرونباخبرایكلپرسشآلفایضریبازاستفادهباتحقيقهاینامهپرسش 8881نامهبرابربا

عواملاجتماعی،عواملنهادی،عواملاقتصادی،عواملهایسازهمقدارآلفابرایبود.همچنين

اینهایتآمد.داده%بدس51%و84%،89%،85%،81محيطی،توسعهگردشگریبهترتيب،

تحليلوتجزیهمورداستنباطیوتوصيفیسطحدودرSPSSافزارنرمازاستفادهباپژوهش

گرفتقرار معيارانحرافميانه،ميانگين،فراوانی،توزیعجدولازتوصيفیآمارسطحدر.

رواییسنجشمنظوربهتأیيدیعاملیتحليلروشازاستنباطیآمارسطحدراماشد؛استفاده

معادالتسازیمدلروشازمدلطراحیوتحقيقفرضياتبررسیبرایونامهپرسشسؤاالت

9ساختاری
(SEM)ازنرم هایمناسبدرشاخص9شدكهجدولاستفادهAMOS23افزار،

  .دهدرانشانمیAMOS23افزرنرم

  

                                                                                                                                                                                 

1. structural equation model 
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 های مناسب در نرم افزار آموس.  توصیف هر یک از شاخص1جدول

توضيح های  برازششاخص

Chi squareهایكواریانسبرایارزیابیبزرگیتفاوتبيننمونهوماتریکس

RMSEAهاینمونهومقادیرحساسبهتعدادپارامترهایبرآوردشدهدرمدل.مرتبطبااختالفدرداده

موردانتظاربرایصحتیکمدل

GFIشودكواریانسجمعيتبرآوردهشده،محاسبهمیمحاسبهكردننسبتواریانسیكهبوسيله

AGFIتنظيمGFIبراساسدرجهآزادی

NFIارزیابیمدلازطریقمقایسهكردنمقدارX
X مدلبا2

NFI-مدلصفر 2

CFIماتریکسفرضمی و صفر( مدل مستقل/ هستند)مدل همبسته غير متغيرها همه كه كند

كند.ایسهمیكواریانسنمونهرابامدلصفرمق

Chisq/dfهاینمونهوابستهاست.فرایندتخمينبرداده

2894منبع:آوانگوهمکارن،

 

 بررسی مدل پژوهش

نرمالضروریاستتابررسیشود،میانجامساختاریمعادلهسازیمدلباكههاییدرپژوهش

میمتغيرهاتوزیعبودن (2گيرد)جدولانجام دواریمییکمدلمعادالتساخت. بایستدر

منظورازبررسیمدلاندازه بررسیوزنمرحلهتحليلوتفسيرقرارگيرد. وبارهایگيری، ها

بين رگرسيونی و ضرایبمسير بررسی ساختاری مدل بررسی از منظور و مکنون متغيرهای

(.3باشد)شکلمتغيرهایمکنونمی

 

  متغیرها توزيع بودن نرمال بررسی

باتحليلشاخصبررسینرمال گيرد.انجاممی2وچولگی9هایكشيدگیبودنتوزیعمتغيرها

+برایچولگی2تا-2+بهعنوانبازهقابلقبولبرایكشيدگیودامنه5تا-5استفادهازدامنه

اینمقادیرSPSS20(.دراینتحقيقباكمکنرمافزار2898توزیعنرمالپيشنهادنمود)بایرن،

                                                                                                                                                                                 

1 . Kurtosis 

2 . Skewness 
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%+است.براین51و-%98وكشيدگیبين-%12و-%51هابين.چولگیتمامآیتممحاسبهشد

(.2باشند)جدولاساسهمهمتغيرهانرمالمی
 .بررسینرمالبودنتوزیعمتغير2جدول

سازهچولگیكشيدگینرمالبودنتوزیعمتغير

عواملاجتماعی-%49+%85√

عواملاقتصادی-%12+%51√

عواملمحيطی-%51-%22√

عواملنهادی-%41 -%98√

توسعهگردشگریورزشی-%51 -%41√
 

 گیریمدل اندازه

برازشمدل بهبود جهتاصالحو مرحله دو بارعاملیحذفمتغيرهایمشاهده-9در ایبا

كنيمایدارایهمخطیچندگانه،اقداممیحذفمتغيرهایمشاهده-2دارضعيفوغيرمعنی

م در اول عاملرحله ميان شده برآورده )مقادیر نشانگرها و نهفته مشاهدههامتغيرهای (ایی

شوند،دارایبارعاملیضعيفیهستندازمدلحذفمیكهنشانگرهاشودوبرخیازمیبررسی

شودایازمدلنظریحذفنمیهاهيچگویهلذاباتوجهبهمدلپژوهشومناسببودنگویه

(.الزمبهتوضيح3)شکل. دارهستندازلحاظآماریمعنی >888889Pزاندرسطحاویتمامو

مقداربارعاملی.هارابارعاملیگویندهمبستگیبينمتغيرهایمشاهدهشدهوعاملهستكه

+استوهرچهاینمقداربهیکنزدیکترباشدبيانگرهمبستگیباالبينعامل9تا -9دردامنه

نهفته زیرپيرویمیدرخصوصمعناداریبارعاملی.استایمشاهدهمتغيرو توانازقاعده

.كرد
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 . مدل اصالح شده تحقیق3شکل
 
 

 تحلیل همبستگی

پنهاندرمدلدرجدول) كرونباخوضرایبهمبستگیميانمتغيرهایسازه آلفا (3ميانگين،

همبستگی است. شده میآورده رها فقطدرجه سازهتواند ميان برایابطه كند. آشکار را ها

،تحليلبيشترتوسطمدلمعادلهساختاریالزمهادركبيشتراثرمستقيموغيرمستقيمميانسازه

حداقلضریب تحقيق، این  استدر شده متغيرهایمشاهده ومی%51آلفایكرونباخ باشد

دهدكهمتغيرهادارایشانمی%است.اینن51حداقلمقدارهمبستگیمتغيرهایمشاهدهشده

پرسش پایایی و درونی همسانی نتيجه در و هستند درونی قرارسازگاری تایيد مورد نامه

گيرد.می
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.میانگین، آلفای کرونباخ و ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق3جدول  

گردشگری 

 ورزشی
 Cronbach's اجتماعی اقتصادی محیطی نهادی

alpha 
M متغیرها 

عواملاجتماعی 11/22 07/0 1 07/0 09/0 00/0 97/0

عواملاقتصادی 11/17 09/0  1 97/0 97/0 90/0

01/0 01/0 1  
 

عواملمحيطی 41/7 01/0

عواملنهادی 00/10 04/0    1 02/0

1    
 
گردشگریورزشی 71/14 97/0 

(p<0/01) * 
 

 مدل ساختاری

 های برازش بعد از اصالح مدلشاخص

ساختاریشاملخطاهایاندازهیمعسازمدل شاخصادله متغيرهاییبا وگيری، هایچندگانه

است.مقایسه چندگانه گروه منعطفميانهای اساستعامل بر ساختاری معادله روشمدل

داده مرتبطنمودنمعلوماتتجربیوتئوریجهتدركبهترتئوریبا هایتحقيقبهعالوه

می شود)فدنيایواقعیاجرا الركرل، و اغلبسازه9189ومر مواردیكه هایمعرفیشده(.

چنينتحليلیبرایمدلبرایندیازپدیده هستند، سازیبراساسمتغيرهایپنهانومشاهدهها

مدل است. تایيد مورد اندازهشده ساختاریشاملخطاهای باسازیمعادله متغيرهایی گيری،

بتلنروچو)هایگروهایچندگانهومقایسهشاخص بيانكردندكه9185هچندگانهاست. ،)

داده ندرتبا به یکمدل در خطاها كلية بودن ناهمبسته متناسباست.ویژگی هایواقعی

اینخواهدزد،بلکهبازنماییواقعها،نهتنهابهاعتبارعاملیلطمهالحاقچنينخطاهاییدرمدل

دادهگرایانه از شدهتریرا روشفراهممیهایمشاهده از شدتا بنابراینتصميمگرفته كند.

 افزار نرم شود. استفاده مدل بهتر برازش برای ساختاری سریAMOS20معادالت یک

شود.نمایشدادهمی5دهدكهدرجدولهابرایبرازشمدلارائهمیشاخص
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 ی نیکویی برازش برای مدل پژوهشها . شاخص1جدول 

CFI
(8٫1>=)

RMSEA
(8884>=) 

PNFI
(8881>=) 

PRATIO
(8881>=) 

AGFI
(8٫8>=) 

GFI
(8٫1>=) χ2/df Df χ2 شاخصمدل

مدلپژوهش12/884/851/858/815/815/892/238442/891

اندازهشاخص سنجشمدل های افزار نرم توسط مدلAMOS23گيری و گردید محاسبه

اندازه مقدار گرفت. برازشقرار )شاخصگيریمورد جدول آورده5هایكلیبرازشدر )

شاخصبرازشدرمحدودهقابلقبولاست.بيشتر1شود،شدهاست.همانطوركهمشاهدهمی

دانند.ولیراقابلقبولمی3تا2دانشمنداندرموردنسبتكایاسکواربهدرجةآزادیمقادیربين

-راقابلقبولمی4تا9آزادیمقادیربينشوماخرولومکسدرموردنسبتكایاسکواربهدرجة

نسبت پژوهشاین این در 2892دانند. است)هنری، دستآمده آوانگو9318به طرفی از .)

،GFI،AGFI،PRATIO،PNFI،RMSEA ،CFIهای(،درموردشاخص2894)9همکاران

تأیيدمی8858مقادیرباالی همچنيندرموردشاخصرا GFI هایكند. ،AGFI ،PRATIO،

PNFI ،RMSEA ،CFIبدست15/8،15/8،58/8،51/8،84/8،12/8ترتيباینپژوهش،به

ترباشد،مدلازبرازشمطلوبهابهعددیکنزدیکآمدهاست.گفتهشدهكههرچهاینشاخص

شاخص براساسخطاهایمدلساختهشدهومعياریبرایبدRMSEAتریبرخورداراست.

ازباشدوبرخی8884اندكهاینشاخصبایدكمترلاست.برخیاندیشمندانبراینعقيدهبودنمد

برایاین84/8(.دراینپژوهشمقدار9318دانند)هتری،رامناسبمی88/8دیگرميزانكمتراز

توجهبهاینكهحداقل شاخصبرازشبایددرمحدودهقابلقبولقرار3شاخصبهدستآمد.

،3(.بادرنظرگرفتناینمواردوباتوجهبهمقادیرنمایشدادهشدهدرجدول9381)قاسمی،گيرد

توانگفتكهمدلارائهشدهبهطورمطلوبیبرازششدهاست.می
 

 آزمون فرضیات

داده به توجه با مدل)شکل در شده انجام ساختاری تحليل و 5ها جدول با مطابق نتایج ،)4

استمعنیبدینباشد881باالیاگررگرسيونیضرایبسازیمعادالت،ليلمدلتحباشد.درمی

باشد883زیراگرومتوسطارتباطباشد881و883بيناگر.داردوجودمتغيردوميانقویارتباطكه

                                                                                                                                                                                 

1 . Awang, Asyraf Afthanorhan & M.A.M. Asri 
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كهميزانعدددرمدلاعدادمعناداریضرایبرگرسيونیباتوجهبهاین.داردوجودضعيفیارتباط

محيطی)متغيرمستقل(،عواملنهادی،عواملاقتصادیاجتماعی،عواملآمدهبرایعواملبدست

استكهنشاناز883)متغيروابستهنهایی(باالتراز)متغيروابستهميانی(وتوسعهگردشگریورزشی

راتغيرهاماثربودندارمعنی،.«C.R»باشد.همچنينارزشارتباطمثبتومتوسطبينمتغيرهامی

دارمعنیوداردوجودمثبتاثریعنیباشد9811ازبيشتر،«C.R »مقداراگر.دهدمینشانبرهم

باشد-11/9ازتركوچکاگرونداردوجودداریمعنیاثرباشد،-11/9و+11/9بيناگر.است

فرضياتردیاتایيدیاصلمالكواقعدرC.Rآمارهمقدار.استدارمعنیولیداردمنفیاثریعنی

فرضيهآنكهگيریممینتيجهباشدبيشتر2٫48و9٫15،9٫11ازترتيببهآمارمقدارایناگراست

شود.باتوجهبهاینکهميزانعددبدستآمدهبرایروابطمیتأیيددرصد11و18،14سطوحدر

هادرسطحاطمينانكهاینرابطهتواننتيجهگرفتاست،می48/2بزرگترازتعریفشدهدرمدل

درمرحلهمدلتخميناستانداردمعادالتساختاریپسازمشخصشدندارهستند.معنی11/8

وجودرابطهمعناداربينمتغيرهایوابستهومستقل،ميزانتأثيرهریکازمتغيرهایمستقلبروابسته

بنابرایننقشميانجی1شود)جدولمینشانداده عواملنهادیدرتاثيرعواملاجتماعی،گری(.

اقتصادی،محيطیبرتوسعهگردشگریورزشیمنطقهآزادماكوتأیيدشد.

 

 ی رگرسیونی )ضرایب تاثیر( عادی به روش برآورد حداکثر درستنماییها وزن .4جدول 

 مسیر P C.R. S.E. Estimate نتیجه

 توسعه گردشگری ورزشی --->عوامل اجتماعی  34/0 07/0 70/4 *** تأیید شده

 توسعه گردشگری ورزشی  --->عوامل اقتصادی  31/0 09/0 70/4 *** تأیید شده

 توسعه گردشگری ورزشی  --->عوامل محیطی 37/0 01/0 11/4 *** تأیید شده

 نهادی عوامل  ---> اجتماعی عوامل 91/0 09/0 14/7 *** تأیید شده

 نهادی عوامل  ---> اقتصادی لعوام 10/0 09/0 41/0 *** تأیید شده

 نهادی عوامل  ---> محیطی عوامل 12/0 01/0 20/1 *** تأیید شده

 توسعه گردشگری ورزشی  ---> نهادی عوامل 41/0 09/0 44/9 *** تأیید شده



   8931، بهار 45شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم، علمی فصلنامه  66

 
گری(وكلیاستانداردشدهدرمدلاثراتمستقيم،غيرمستقيم)ميانجی.1جدول

-اثرات میانجی

 گری

اثرات 

 ستقیمم
 متغیر وابسته  متغیر مستقل اثرا کلی

 ورزشی گردشگری توسعه <--- نهادی عوامل &اجتماعی  عوامل 44/0 34/0 2/0

 ورزشی گردشگری توسعه <--- نهادی عوامل &اقتصادی  عوامل 10/0 31/0 01/0

 ورزشی گردشگری توسعه <--- نهادی عوامل &محیطی  عوامل 43/0 37/0 11/0

 

تو با رابطهحال بودن معنادار به فرضيهجه متغيرهای میی پژوهش، نهاییهای مدل به توان

نتایجآزمونفرضيه سازیمعادالتساختاریدرهایپژوهشبرمبنایمدلپژوهشپرداخت.

تواننتيجهگرفت(می4بنابراینباتوجهبهنتایججدول)شدهاست.(نشانداده3شکلشماره)

معنیدارهستند.89/8درمدلپيشنهادیهمگیدرسطحضرایبمسيرموجود

 
.مدلنهاییپژوهش5شکل
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 پژوهش متغیرهای گریمیانجی نقش بررسی

 فرضیه اول؛

عواملنهادی             درتاثيرعواملاجتماعیبرتوسعهگردشگریورزشینقشیندارد.
H0

.داردگریميانجیاثيرعواملاجتماعیبرتوسعهگردشگریورزشینقشدرتعواملنهادی
H1

ایموسجدول) ازنرمافزار نتایججدولضرایبرگرسيوناستخراجشده به توجه مقادیر4با ،)

عوامل"،"عواملنهادیعواملاجتماعی"استخراجشدهبرایمسيرهایهایرگرسيونیوزن

"توسعهگردشگریورزشیعواملاجتماعی"و"توسعهگردشگریورزشیادینه

دارهستندواینبهمعنایوجوددومسيرباشند،معنیمی51/8،41/8،34/8كهبهترتيببرابربا

"توسعهگردشگریورزشی"بهمتغير"عواملاجتماعی"دارمستقيموغيرمستقيمازمتغيرمعنی

نقشميانجیوج خودیخود اینبه و دارد غيرمستقيمیعنیود بينمسير در موجود گریمتغير

گریشودیعنیفرضنقشميانجیقبولمیH1ردوH0كند.درنتيجهرااثباتمی"عواملنهادی"

باشد.باتوجهبهعواملنهادیدرتاثيرعواملاجتماعیبرتوسعهگردشگریورزشیقابلقبولمی

باشد.می2/8گری(برابربامقادیراثراتغيرمستقيم)ميانجی1جدول

 

 فرضیه دوم ؛

  عواملنهادیدرتاثيرعواملاقتصادیبرتوسعهگردشگریورزشینقشیندارد.

 H0
.داردگریميانجیشتوسعهگردشگریورزشینقبراقتصادیعواملتاثيرعواملنهادیدر

H1
(،مقادیر4باتوجهبهنتایججدولضرایبرگرسيوناستخراجشدهازنرمافزارایموسجدول)

 رگرسيونی برایمسيرهای عواملاقتصادی"استخراجشده "عواملنهادی عوامل"،

سعهگردشگریورزشیتوعواملاقتصادی"و"توسعهگردشگریورزشی نهادی

دارهستندواینبهمعنایوجوددوباشند،معنیمی18/8،41/8،31/8كهبهترتيببرابربا"

توسعهگردشگری"بهمتغير"عواملاقتصادی"دارمستقيموغيرمستقيمازمتغيرمسيرمعنی
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 نقشميانجی"ورزشی خودیخود به این  و دارد موجوجود متغير مسيرگری بين در ود

شودیعنیقبولمیH1ردوH0كند.درنتيجهرااثباتمی"عواملنهادی"غيرمستقيمیعنی

گریعواملنهادیدرتاثيرعواملاقتصادیبرتوسعهگردشگریورزشیقابلفرضنقشميانجی

 باشد.می85/8باگری(برابرمقادیراثراتغيرمستقيم)ميانجی1باشد.باتوجهبهجدولقبولمی

 فرضیه سوم؛

   عواملنهادیدرتاثيرعواملمحيطیبرتوسعهگردشگریورزشینقشیندارد.
H0

گردشگریورزشینقشبرمحيطیعواملتاثيرعواملنهادیدر .داردگریميانجیتوسعه
H1

(،مقادیر5ایججدولضرایبرگرسيوناستخراجشدهازنرمافزارایموسجدول)باتوجهبهنت

 عواملنهادی"،"عواملنهادیعواملمحيطی"استخراجشدهبرایمسيرهایرگرسيونی

عواملمحيطی"و"توسعهگردشگریورزشیكهبه"توسعهگردشگریورزشی

52/8ترتيببرابربا ،41/8 اینبهمعنایوجوددومسيرباشند،معنیمی31/8، دارهستندو

توسعهگردشگریورزشی"بهمتغير"عواملمحيطی"دارمستقيموغيرمستقيمازمتغيرمعنی

گریمتغيرموجوددربينمسيرغيرمستقيمیعنیوجودداردواینبهخودیخودنقشميانجی"

نهادی" اثباتمی"عوامل كندرا درنتيجه .H0 و میH1رد فرضنقشقبول یعنی شود

قبولميانجی قابل گردشگریورزشی توسعه بر محيطی عوامل تاثير در نهادی گریعوامل

باشد.می95/8گری(برابربامقادیراثراتغيرمستقيم)ميانجی1باشد.باتوجهبهجدولمی
 

 گیرینتیجه

سایریاوصنعتیرشدازكهكشورهاییبویژهجهان،ایكشورهازبسياریبرایحاضرحالدر

بهیابیدستمنظوربهكارآمدگزینهیکگردشگریاند،ماندهمحروماقتصادیتوسعههایراه

باكهایپدیدهعنوانبهورزششود.میمحسوبفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعهاهداف

-واژهایندوكنندهسرگرموشادتجربهعنوانبهگردشگریوداردكاروسرفعاليتورقابت

تحولی،چنينراستایدارند.دریکدیگرباتنگاتنگیرابطهكههستندای)گردشگری،ورزش(

قابلتأثيروبودهمطرحفراغتاوقاتگذرانهایشيوهازیکیعنوانبهنيزگردشگریورزشی
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-باتوجهبهاین.نهدمیبرجایجوامعتمعيشواقتصاد،صنعت،اجتماع،محيط،نهادبرتوجهی

صنعتورزش اثراتكنندةایجادواقتصادیمولدعنوانبهراایبرجستهنقشتواندمیكه

امروزهكهطوریباشد،بهداشتهمختلفجوامعدرفرهنگی،محيطونهادیاجتماعی،سياسی،

تبدیلتوسعةبرایكليدیابزاربه آزاد تورهشدهمناطق ورزشی،گردشگریایاست.

جهانسراسردرنظرشانموردمقاصدوتسهيالتورزشی،رویدادهایبهرابازدیدكنندگان

برندمی سفرها)تورهااین. بهفعاليتماهيتوموقعيتدسترسی،نوعبهتوجهباتواندمی(

مقولهودایناعتبارواهميتبهتوجهبا.گيردانجامشده،سازماندهییاوخودجوشصورت

گردشگریمناطقآزادوورزشبخشمسئوالنواندركاراندستورزشوگردشگرییعنی

متوسلورزشیگردشگریبهخودنهادیو،محيطیاجتماعیاقتصادیاهدافبهرسيدنبرای

ازتالشدرورزشیهایرقابتميزبانیتصاحببرایواندشده حاصل نتایج بنابراین اند.

باشد؛یرمیپژوهشبهشرحز

به اجتماعی عوامل داد، نشان تحقيق از توسعهنتایجحاصل در بسزایی تأثير صورتمستقيم

می نظر به ولی دارد عواملگردشگریورزشی محلی، مشاركتجامعه عوامل بين از رسد

 نقشميانجیميرمستقيغصورتبهاجتماعی معنیبا تاثير نهادی عوامل توسعهگری بر داری

سطحافزایشفرهنگی،دركتواندبهافزایشورزشینيز،دارد.پساینعاملمیگردشگری

اجتماعیتعامالتگسترشرویداد،بهوابستههایفعاليتانواعدرمشاركتومندیعالقهثابت

نژادیتساویافزایشویمنطقهرسوماتوهاارزشگسترشالمللی،بينفرهنگیارتباطاتو

ی این باشد، همکاران)داشته و حيدری تحقيق با همسو 9314افته (؛2892پونرات) پونگ(؛

باشد.می(2893تاماجيندا) نتایجپژوهشعاملاجتماعیمیپسبا به مهموتوجه تواندمولفه

آننقشبرتاكيدوموثریبرایتبيينگرایشمردمنسبتبهورودگردشگرانورزشیباشد

باشد.ردشگریورزشیضروریمیتوسعهگاصلیعواملازیکیبعنوان

هاحاكیازاینبود،عواملاقتصادیبهصورتمستقيمتأثيربسزاییدرتوسعههمچنينیافته

می نظر به ولی دارد ورزشی عواملگردشگری محلی جامعه مشاركت عوامل بين از رسد

 نقشميانجیميرمستقيغصورتبهاقتصادی معنیبا تاثير نهادی عوامل توسعهداگری بر ری

جذبوورزشیگردشگریتوسعهاهميتازنشاناموراینتمامگردشگریورزشینيز،دارد.
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همراهبهرازاییاشتغالوفرهنگاشاعهاقتصادیرونقكهچراداردواسطهاینبهگردشگران

توانندمیكوچکوبزرگچهورزشیمسابقاتتحقيقاتنتایجاساسبرداشت.خواهد

دالرهاميليونوهزارانوكنندجلبخودبهراگردشگرانوتماشاگراندگان،كننشركت

گویاینمونهخودفوتبالجهانیجاموالمپيکمسابقاتكنند.فراهممحلیاقتصادبرایدرآمد

گردشگریزمينههایدرنظریه(.2883هستند)چاليپوهمکاران،ورزشیمهمرویدادهایاین

فرهنگیهایجذابيتدیگربامقایسهدرورزشپایهبرگردشگریهایجذابيتدهدمینشان

-(.پساینعاملاقتصادیمی2881دارد)هيگاموهيچ،بيشتریاجتماعیاقتصادی،هایمزیت

یكار،افزایشاستانداردهایهایاقتصادی،ایجادشغل،افزایشعرضهتواندبهافزایشفعاليت

كم ملی درآمد افزایش زندگی، نماید. شایانی وک حيدری تحقيق با همسو یافته این

9314همکاران) اباشد.می(2892پونرات) پونگ(؛ گردشگریصنعتتوسعهمروزه،بنابراین

دنيادراقتصادیتوسعهورشدبهیابیدستمهمهایراهازیکیعنوانبهتوریستوورزشی

بسياریوداشتهتوجهدرآمدزامهمواملعازیکیبهنوانمقولهاینبهمختلفجوامعواست

اساساینبررابازاریابیوهاپرداختترازواشتغالجملهازراخوداقتصادیهایبرنامهاز

افزایشجذبجهتدرییهاقابليتداشتنباتجاریآزادمناطقواقعدر.اندهكردگذاریپایه

كنند.ایفاكشورقتصادادرمهمینقشتواندمیخارجیوگردشگرانداخلی

عواملمحيطیبهصورتمستقيمتأثيردرآخرنتایجحاصلازاینپژوهشبيانگراینبودكه،

رسدازبينعواملمشاركتجامعهبسزاییدرتوسعهگردشگریورزشیداردولیبهنظرمی

داریبرعنیگریعواملنهادیتاثيرمبانقشميانجیميرمستقيغصورتبهمحلیعواملمحيطی

می عامل این دارد. نيز، ورزشی گردشگری توسعه به رشدتواند جدید، تسهيالت ساخت

یهایطبيعی،رشدوتوسعهیمحيطهایمحلی،حفظآثارباستانی،رشدوتوسعهزیرساخت

ارتقاءوتوسعهمحيط اینیافتههمسوباتحقيقحيدریویورزشیكمکكند.هایشهری،

باشد.می(2892پونرات) پونگ(؛9314همکاران)

برایجدیدیآزادكاركردهایمناطقبالفعلوبالقوههایتوانازبرداریبهرهمنظوربهامروزه

گردشگران)گردشگرانورزشی(انواعتوجهموجبهمينامركهشودمیتعریفمناطقاین

ازفرایندیخودكهآزادمناطقدرگردشگریورزشیتوسعهواقعدر.گرددمیآزادمناطقبه
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موثرعنوانعاملیتواندبهمیباشد،میمحيطیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،عواملمجموعه

پس.گرددمحسوبایمنطقهاستعدادهایشدنشکوفاوگردشگریورزشی،پایداررونقدر

ریاستازاینهایگردشگایرانیکیازدهكشوراولجهانازنظرجذابيتكهباتوجهبهاین

پسدرعصرحاضر،.هایخوددرتوسعهگردشگریاستفادهكندازقابليتبسيارمهماسترو

باهایانسانیمعاصردانستكههمراهترینفعاليتمهمازیکیراگردشگریورزشیتوانمی

وورزشی،اقتصادی،فرهنگیدرسيمایزمين،اوضاعسياسیشگرفتغييراتیآوردنبوجود

 .سازدمیادگرگونهارروشزندگیانسان

شدننياز،دربطنآنتوسعهگردشگریورزشیوتبدیلیکعنوانبهورزشیافتنباتبلور

فراهمرافرصتاینگردشگری،شدنتخصصیودنياخدماتیصنعتترینبزرگعنوانبهآن

دربطناین.باشددواراميگردشگریازحاصلمنافعازجستنبهرهجهتمقصدیهرتاكرده

جوانانوزناناشتغالافزایشنيزوجدیدشغلیهایفرصتایجادتوسعهگردشگریمنجربه

اینکهتوسعهاقتصادی،نهادی،ازطرفیباتوجهبه.باشدمیصنعتاینبامرتبطهایفعاليتدر

ازجامعهروبناییلعوامهمهبراستوجامعهساختاردرزیربناییاجتماعیومحيطیعاملی

وورزشاقتصاد،سياست،هنر،جمله می... بنابراینتاثير اقتصادی،بينرابطهگذارد. عامل

چرا.استسویهدوایرابطهدیگرباتوسعهگردشگریهایمولفهاجتماعی،نهادی،محيطیو

پتانسيل ازهایكه كهرودمیشماربهفردبهمنحصرهایسرمایهگردشگریبرایهركشور

استاهميتحائزورزشیگردشگریجهتآنریزیبرنامهوبندیطبقهشناسایی، ایندر.

منطقهكهاستحالیدراینبوده،كارآمدوجامعریزیبرنامهنيازمندورزشیگردشگریراستا

ينهزمدرباالییقابليتدارایخود،فردمنحصربههایتوانوهاویژگیبهتوجهباآزادماكو

مختلف،افزایشنواحیدرگردشگریاقتصادیتأثيراولينبنابراین.باشدمیصنعتاینتوسعه

برایعمومییافردیصورتبهتواندمیكهباشد.میگردشگریمناطقساكنانبرایدرآمد

 آید.وجودبهمناطقاین
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عيسیزاده،ابراهيم دانارحيمی،. 9318اكبر)زهرایی،. بهينهگزینیمکانوورزشیدشگریگر(.

كرمانشاه.بيستون-پروكوههایموردیمطالعهخورشيدتابشازاستفادهبرتاكيدباآنفضاییمکانی
 .999-921زمستان.صص.هفتمشمارهی.دومسال.شهریریزیبرنامهومجلهپژوهشی

انتشارات"اهيممف و ماهيت گردشگری" (.9384)مهدی سقایی محمدحسين؛ یزدی، پاپلی .

 .4-8،صاولسمت،چاپ

اجتماعمشاركتبرمؤثرعوامل(.تحليل9314حيدری،زهرا،رضوانی،محمدرضا،بدری،سيدعلی)

كشاورزیتوسعههریزیبرنامدرمحلی گردشگری موردیمطالعه. مركزیبخشروستایینواحی:
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