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چکیده
مسیرهای پیادهروی در مناطق کوهستانی بهعنوان یک فعالیت تفرجی پرطرفدار که امکان ارتباط متقابل با طبیعت
را برای بازدیدکنندگان مناطق طبیعی فراهم میکند توجه زیادی به خود جلب کرده است .موقعیـت طبیعـی شـهر
ایالم و نزدیکی آن به کوهستان و درههای زیبای اطراف ،سبب راهاندازی پیادهروی در مسیرهای کوهستانی قلعـه
اسماعیلخان و تنگه ارغوان شده است .ازآنجاکه هدف سالمت ،بهعنوان یکی از کارکردهای مهـم در مسـیرهای
پیادهروی موردتوجه بوده ،تحقیق حاضر به تبیین کارکرد عامـل سـالمت در گسـترش پیـاده مـداری کوهسـتانی
بهعنوان رویکردی تفرجی پرداخته است .پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و بـر اسـاس ماهیـت و روش ،تحقیقـی
توصیفی  -تحلیلی میباشد ..ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با  77سؤال عمـومی و تخصصـی
است .روایی ابزار پژوهش با استفاده ازنظر کارشناسـان و متخصصـان و پایـایی آن بـا اسـتفاده از ضـریب آلفـای
کرونبا به میزان  0/846مورد تأیید قرارگرفته است .برای انجام تحلیلهـای توصـیفی و آمـاری نظیـر تـی تـک
نمونهای از نرمافزار  SPSSو برای مدلسازی معادالت ساختاری از نرمافـزار  AMOSاستفادهشـده اسـت .تهیـه
نقشههای موردنیاز نیز با استفاده از نرمافزار  ARCGISانجامشـده اسـت .نتـایج حاصـل از مدلسـازی معـادالت
ساختاری بیانگر آن است عمدهترین دلیل حضور افراد در مسیرهای پیادهروی کوهستانی توجه بهسالمتی جسـمی
و روحی بوده است .بار عاملی  0/33برای عامل سالمت جسمی نقش بیشتری نسبت بهسالمت روحی با بار عاملی
 0/30بر تمایل به حضور مجدد گردشگران داشته است .همچنین همبستگی معناداری بین دو بعد یادشده بـا وزن
رگرسیونی  0/44در سطح اطمینان  95درصد مشاهده گردیده است .طبیعتاً این امر بر ضرورت و مسؤولیت برنامـه
ریزان شهری در خلق مکانهایی که دارای قابلیت پیادهروی بیشتری باشند را مورد تأکید قرار میدهد.
واژگان کلیدی :سالمت ،پیاده مداری ،مدلسازی ،ورزش همگانی ،شهر ایالم.

 . 1نویسنده مسئول

Email: shaterian@kashanu.ac.ir
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مقدمه
بیتردید سالمت چه بهصورت فردی و چه بهصورت جمعی ،مهمترین مسئله زندگی است و در طی چندین دهه گذشـته،
بهعنوان یک حق بشری و هدف اجتماعی در جهان شناختهشده است .به عبارتی سالمت برای ارضای نیازهـای اساسـی
انسان الزم است و باید برای همه افراد تأمین شود (رمضانی نژاد و همکاران .)51 :1389،در این راستا فعالیـت جسـمانی
بهعنوان یک واقعیت اجتماعی و بخشی اساسی از سالمت عمومی جامعه (شهبازی )70 :1392،از زمانهای بسیار دور در
ساختار جوامع بشری وجود داشته و بخشی از زندگی روزمره انسـانها را تشـکیل داده اسـت (سـبحانی و هاشـمی:1396،
 .)186در روزگار کنونی سبک زندگی انسان تحت تأثیر عوامل زیـادی نظیـر وراثـت ،محـی  ،بهداشـت و شـیوه زنـدگی
(نورشاهی و همکاران ،)43 :1388،گسترش تکنولوژی و صنعتی شدن ،از سبک زندگی فعال به سبک زنـدگی بیتحـرک
تغییر پیداکرده است .این وضعیت با سلب ابتکار عمل از انسان ،وی را دچار فقر حرکتی کرده و به دنبال خـود مشـکالت
متعدد جسمی ،روانـی و اجتمـاعی را پدیـد آورده اسـت (معینالـدینی و صـنعت خـواه .)150 :1391،پیشـگیری از چنـین
عارضهای لزوم گسترش فضاهای ورزشی و ورزش در بین اقشار مختلف جامعه را بهعنوان یک رویکـرد سـالمت بخـش
گوشزد مینماید (فتحی و همکاران .)64 :1394،نظریات مختلف روانشناسی راهحلهای بسـیار متفـاوت و متنـوعی بـرای
درمان مشکالت روانشناختی پیشنهاد کردهاند که در این میان عدهای معتقد بـه اهمیـت نقـش ورزش در سـالمت بشـر
هستند (شکوهی مقـدم و همکـاران .)63 :1390،بهنحویکـه مشـکالت روانـی و جسـمانی را کـاهش و موجـب بهبـود
خلقوخوی و رفتار میشود .همچنین روحیه و خُلق بهتر پس از فعالیت جسمانی ،نتیجه تولید مواد نشـاطآوری اسـت کـه
بدن در اثر ورزش تولید شود (ترک فر و طهماسبی .)44 :1397،ورزش و فعالیت بدنی ،راهبـردی بسـیار مهـم اسـت کـه
توانایی بالقوهای در یاریرساندن به اهداف سالمتی ،اجتماعی و اقتصادی دارد (عابدینی و طـالبی )42 :1396،و میتوانـد
باع کاهش بیتحرکی و عوارض ناشی از آن شود (آصفی و همکاران .)63 :1393،تحقیقـات بسـیاری در رابطـه بـا اثـر
ورزش بر فرسودگی شغلی ،سالمت عمومی و امید به زندگی صورت گرفته که اکثر آنها نشاندهنده تأثیر مثبت فعالیـت
بدنی و ورزش بر هر سه متغیر میباشد .همچنین ورزش موجب افزایش سالمت عمومی و امید بـه زنـدگی فـرد میشـود
(علوی و همکاران ،)161 :1396،بهگونهای که زمینه اختالالت روانشناختی و جسـمانی را کـاهش و بهداشـت روانـی را
افزایش میدهد (سلطانی شال و همکاران( )41 :1392،شکوهی مقدم و همکاران .)63 :1390،نتایج برخی مطالعـات بیـان
میکند ،علیرغم نقش مهم ورزش در ارتقاء سالمت جامعه مطابق آمار موجود ،کمتر از  22درصد مردم کشـور بـه ورزش
میپردازند (جماعت و همکاران )30 :1396،و بخش عظیمی از جمعیت جهان در فعالیتهای جسمانی کـافی بـرای حفـظ
سالمت شرکت نمیکنند (اسالمی و همکاران .)172 :1396،در راستای توصیه سـازمان بهداشـت جهـانی در سـال 2001
تمامی ملل جهان وظیفهدارند سطح بهداشت روان و جسم ملتهای خویش را افزایش دهند .به همین دلیل تأمین فضای
باز شهری برای تعامالت زندگی اجتماعی و حفظ حقوق نسلهای آتی ،ضرورت حفظ تمامی امکانات طبیعی و تبـدیل آن
به مکانهای تفرجی را ایجاب مینماید (امانی و همکاران .)28 :1391،فضـاهای مناسـب تفرجـی ورزشـی کـه میتوانـد
جنبــههای تفــریح و ســالمت را پیونــد دهــد (فتحــی و همکــاران )64 :1394،و بــهعنوان یکــی از کمهزینــهترین و در
دسترسی ترین فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت آسایش و آرامـش را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان آو(ر(د (شـیعه و
همکاران .)44 :1392،دراینبین مسیرهای پیادهروی در مناطق کوهستانی که در آن فرد به دنبال تأمین سالمت ،شادابی،
ارتباط با طبیعت ،انگیزههای اجتماعی و درنهایت لـذت کشـف و مـاجراجویی اسـت (سـجادیان و سـجادیان.)86 :1390،
بهعنوان یک فعالیت تفرجی پرطرفدار که امکان ارتباط متقابل با طبیعت را برای بازدیدکننـدگان منـاطق طبیعـی فـراهم
میکند توجه زیادی را به خود جلب کرده است .بهگونهای که میتوان گفت فضاهای طبیعی میتوانند بهعنوان فضـاهای
ورزشی ،گردشگری و همچنین بهعنوان فضاهایی برای آرامش ،آسایش بصری و روحی انسان (بهمنـی و برنجـی:1390،
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 )83به جهت مدیریت شهری و بهرهگیری بهتر از سرمایههای شهروندان (عادلخانی و همکاران )6 :1391 ،مورداسـتفاده
قرار گیرند .بدین منظور و باهدف رسیدن به عملکرد مطلوبتر ،مدیران باید ،منـاطق دارای ارزشهـای زیباییشـناختی و
منظرههای خاص و نیز مکانهای با سطح استفاده وسیع بازدیدکنندگان را موردتوجـه قـرار داده و متناسـب باانگیزههـای
افراد برنامهریزیهای الزم را تدوین نمایند .بدین ترتیـب در طراحـی مسـیرهای پیـادهروی ،در نظـر گـرفتن انگیزههـا و
اولویتهای استفادهکنندگان بسیار مهم میباشد ( .)Farias et al,2005:56این فرآیند به مـدیریت کمـک میکنـد در
تدوین برنامههای آتی شهری دقت بیشتری نموده و راهکارهای عملی برای تحقق حداکثری اهداف در برنامه پیشبینـی
کند (کشکر .)114 :1394،اهدافی که متناسب با نیاز شهروندان بوده و زیست پذیری شهری را ارتقای دهد .یکـی از ایـن
اهداف ارتقای سالمت از طریق مشارکت در فعالیتهای تفریحی و ورزشی است .با توجه به موقعیت طبیعی شهر ایـالم و
نزدیکی آن به کوهستان و درههای زیبای اطراف چندی است که با همت انجمن کوهنوردی و کوهپیمایی در شهر ایـالم،
پیادهروی در مسیرهای کوهستانی راهاندازی شده و هر هفته تورهـای پیـادهروی بـه مقصـد مسـیرهای پیـادهروی قلعـه
اسماعیلخان و تنگه ارغوان برگزار میگردد .این حرکت با استقبال زیاد مردم و طبیعت دوستان روبرو شده است .منطقـه
قلعه اسماعیلخان در استان ایالم و بر روی ارتفاعات آبانبار و مشرفبه شهر ایالم از سه جهت صعبالعبوراسـت .ازنظـر
طبیعی پوشیده از جنگلهای بلوط و گونههای جنگلی گون و ارژن میباشد .مسیر دوم که به مسیر تنگه ارغـوان شـهرت
دارد در  3کیلومتری شمال شرقی شهر ایالم در مسیر تنگه قوچعلی واقعشده است .این تنگه در مسیر رودخانهای با گلها
و درختان ارغوان مخصوصاً در فصل بهار و در اردیبهشت زیبایی وصفناپذیری برای بازدیدکنندگان به همـراه دارد .ایـن
دو مسیر در یک حرکت خودجوش و با فعالیت انجمن کوهنوردی و کوهپیمایی در شهر ایالم بهعنوان مسیرهای پیادهروی
کوهستانی مورداستفاده تفرجی شهروندان قرارگرفته است .با توجه به اینکه سـالمت روان و شـادکامی جـزء مؤلفـههای
بسیار مهم در سرمایهگذاری فرهنگی و رفاهی کشور محسوب میشوند و عوامل گفتهشده نقش مؤثری در ارتقای سـطح
بهرهوری جامعه دارند ،باید تحقیقات در زمینه ارتباط سالمت روانی و جسمی شهروندان با ورزش بهعنوان عامل مؤثر بـر
این دو متغیر ،در اولویت قرار گیرد ،تا شاید بتوان از این طریق به ارتقای سطح بهداشت روانی و جسمی شهروندان کمـک
نمود .ازآنجاکه هدف سالمت ،بهعنوان یکی از کارکردهای مهم در مسیرهای پیادهروی کوهستانی قلعـه اسـماعیلخان و
تنگه ارغوان در ایالم موردتوجه بوده ،به همین منظور تحقیق حاضر به تبیین کـارکرد عامـل سـالمت و موفقیـت آن در
گسترش پیاده مداری کوهستانی بهعنوان رویکردی تفرجی در راسـتای توسـعه ورزشهـای همگـانی پرداختـه اسـت .در
راستای هدف پژوهش فرضیهها را میتوان به شرح زیر مطرح نمود:
 حضور در مسیرهای کوهپیمایی بر سالمت جسمی افراد اثر مثبت و معناداری داشته است. حضور در مسیرهای کوهپیمایی بر سالمت روحی افراد اثر مثبت و معناداری داشته است. بین سالمت روحی و جسمی افراد شرکتکننده در مسیرهای پیادهروی کوهستانی همبستگی وجود دارد. احساس سالمت بر تمایل به تجربه مجدد افراد اثر مثبتی داشته است. سالمت جسمی نسبت بهسالمت روحی اثر بیشتری بر تمایل به کوهپیمایی داشته است.طی سالهای اخیر پژوهشها و مقاالتی پیرامون پیاده مداری و شناسایی اثرات آن بر روحیه و سالمت عمـومی افـراد در
محی های شهری و غیرشهری صورت گرفته است که در ادامه به چند نمونه از مطالعات داخلی و خـارجی مـرتب اشـاره
میگردد .سجادیان و سجادیان ( )1390امکانسنجی کوهپیمایی تفریحی -ورزشی در جهت گردشگری روسـتایی اسـتان
مازندران با بهرهگیری از  GISرا انجام داده است .بر اساس یافتههای تحقیـق اسـتان مازنـدران در زمینـههای طبیعـی،
انسانی (روستایی) و فرصتهای توسعه گردشگری روستایی مبتنی بر کوهپیمایی تفریحی -ورزشی دارای استعداد میباشد.
مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی (با استفاده از تابش خورشید) مطالعه موردی :کوه نخـود چـال -اسـتان
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کرمانشاه ،نام پژوهشی است که توس فتوحی و همکاران ( )1391به انجام رسیده است .بدین منظور با استفاده از عـرض
جغرا فیایی زاویه ارتفاع و آزیموت تابش مستقیم خورشید در هر چهار فصل برای منطقه مطالعـاتی بـا اسـتفاده از فرمـول
های تجربی محاسبه گردید .به لحاظ عامل جهت شیب برای فصـول مختلـف در فصـل زمسـتان بـیش از  80درصـد از
مساحت محدوده را پهنه نامناسب جهت کوهنوردی تشکیل داده و کمتر از  20درصد را پهنه مناسب تشـکیل داده اسـت.
در فصل تابستان تمامی جهت های شیب به جز جهتی که تابش را دریافت میکند مناسب برای کوهنوردی است .در این
فصل مساحت پهنه مناسب جهت کوهنوردی به بیش از  90درصد مساحت محدوده میرسد .لطفـی و شـکیبایی ()1391
بررسی و آزمون شاخص قابلیت پیادهروی و ارتباط آن با محی ساختهشده شهر قروه از منظر بهداشت و سالمت عمـومی
را مورد ارزیابی قرار دادهاند .نتایج بهدستآمده از سطح خود -گزارشی پیادهروی توس افراد هدف (باالی  65سال) نشان
میدهد ساکنان محالتی که دارای قابلیت پیادهروی باال هستند بدون در نظر گرفتن سطح کیفیت زندگی آنهـا بیشـتر از
کسانی است که در محالت باقابلیت پیادهروی کم زندگی میکنند .لذا میتوان نتیجه گرفت محـی ساختهشـده شـهری
میتواند فرصتهایی را برای افرادی که مشتاق پیادهروی هستند فراهم آورد و همچنین مسؤولیت برنامه ریزان شهری در
خلق مکانهایی که دارای قابلیت پیادهروی بیشتری باشند را تأکید میکند .امکانسنجی کوهپیمایی تفریحـی – ورزشـی
در جهت توسعه گردشگری طبیعتمحور در استان اصفهان تحقیقی است که توس گنـدمکار و دانشـور در سـال ()1392
صورت گرفته است .طبق نتایج بهدستآمده حاصل از کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  70/9درصد از مسـاحت اسـتان
در غرب و شمال غرب قابلیت کوهپیمایی تفریحی – ورزشی را داراست .اثربخشی ورزش بـر سـالمت عمـومی ،کیفیـت
خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توس سلطانی شال و همکاران ( )1392صورت گرفتـه اسـت.
طبق یافتهها بین گروههای چهارگانه آزمایش و شاهد قبل از مداخله تفاوت معنیداری در سالمت عمومی ،کیفیت خواب
و کیفیت زندگی مشاهده نشد .اما بعد از سه ماه مداخله ،تفاوت بین گروههای آزمایش و شاهد در هـر سـه متغیـر ازنظـر
آماری معنیدار بوده است .امیری و بهرامی ( )1393در بررسی فاکتورهای پیاده مداری گامی بهسوی شهر پایدار بـه ایـن
نتایج دستیافتهاند یکی از مهمترین ویژگیهای شهرها که آنها را از دیگر زیستگاههای بشری متمایز میسازد سرعت
حرکت انسانها و کاالها در آنها بوده و حملونقل به یکی از مهمترین چالشهای شهرنشینی معاصر در سراسـر جهـان
تبدیل گردیده است .از سوی دیگر امروزه بهشدت بر توسعه پایدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زنـدگی انسـانها تأکیـد
گردیده است و اقدامات علمی و عملی بسیاری جهت جایگزینی روشهای سازگاربامحی زیست بهجای توسعههای خطـی
در حال انجام میباشد .شمسالدین و همکاران ( )2012در مقاله محی زیست قابل پیادهروی در افـزایش قابلیـت زنـدگی
یک شهر ،به این مطلب میپردازند که چگونه محی مناسب برای پیادهروی منجر به ایجاد محی مناسب برای زندگی در
یک شهر میشود .پژوهشگران دریافتند وجود امکانات پیـادهروی بـرای شـهروندان سـطح فرهنـگ پیـادهروی افـزایش
میدهد .نوگا و کلیوت )2015(1در مطالعه خود در مناطق پیادهروی فلسطین اشغالی به دنبـال یـافتن انگیـزه مسـافران از
پیادهروی چیست و بررسی تفاوت بین سیستمهای پیادهروی بیان میکننـد ازنظـر سـاختار جنسـیتی کوهنـوردان تقریبـاً
مساوی و حدود  57درصد مرد و  43درصد زنان بودهاند و نتیجه این مطالعه نشان داد که پیادهروی در بین مردم فلسطین
اشغالی یکی از عناصر و اجزای مهم مراسم اجتماعی شدن است که از طریق آن همبستگی و تعهد شخصی به وجود آمده
است و پیادهروی باع ایجاد رواب روانی و عاطفی بین افراد شده است .مزایـای پیـادهروی و حصـول اطمینـان از عبـور
عابران پیاده از منطقه ( )2016توس نیکی و نیتیشری2صورت پذیرفته است .بخش اول این مقاله مزایای پیـادهروی را از
تجربه طرح پیادهروی در سراسر جهان و تحقیقات مختلـف در مـورد تـأثیر آن بیـان میکنـد .ایـن مزایـا را میتـوان در
1 . Noga & kliot
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مقولههای مختلف بر اساس تأثیرهای آن در حملونقل ،جامعه ،محی زیست ،اقتصاد و بهداشت بهصورت جداگانه تفکیک
کرد .قسمت دوم مقاله حاوی شواهد مختلف است که میتواند بهعنوان شاخص برای نیاز بـه پیـادهروی در یـک منطقـه
استفاده شود .لی و همکاران )2017(1باهدف بررسی رضایت افراد و اندازهگیری ویژگیهای پیادهروی و ارزیابی رضـایت از
تناسباندام در مناطق و مسیرهای پیادهروی شهر نینبو در چین به این نتـایج دسـت یافتنـد کـه پاسـخدهندگان از ارائـه
فرصتهای پیادهروی بسیار قدردانی میکنند همچنین بیانشده است وجود برنامههای آموزشی پیادهروی و اوقات فراغت،
ارتقاء مهارت ،برنامهریزی و طراحی مسیرهای پیادهروی باع افزایش رضایت مسافرین خواهد شد.

مبانی نظری
در سالهای اخیر همگام با بروز تحوالت بنیادین و همهجانبه در جامعه و گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی ،چـاقی
و بیماریهای قلبی عروقی که عموماً ناشی از کمتحرکی میباشد شیوع پیداکرده است .لذا باید فعالیت جسـمانی و ورزش
و توجه به اثرات آن در میان شهروندان مختلف موردتوجه قرار گیرد .تحـرک کـم در سـبک زنـدگی کنـونی شـهروندان
بهعنوان یک مشکل ،میتواند بهشدت آینده جامعه را مورد تهدید قرار داده و کارایی مطلوب افـراد را بـه مخـاطره انـدازد
(قهرمان تبریزی و رضوی محمودآبادی .)85 :1394،سازمان بهداشت جهانی ،سالمتی را حالت رفاه کامل جسمی ،روانـی
و اجتماعی و نهفق بیماری تعریف مینماید .باید اذعان کرد که توجه به ابعاد سالمت نهتنها در بهبود سالمت افراد واجـد
اثر است بلکه زمینه مساعدی برای شکوفایی استعدادهای نهان و بالقوه افراد فراهم مینماید .به نظر میرسـد سـالمت را
در گام نخست باید در مؤلفههایی جستجو نمود که در استمرار آن نقش اساسی دارند .در این چارچوب میتوان بـه ورزش
و فعالیتهای بدنی اشاره نمود .ورزش نقش مهمی در سالمت افراد ایفـا مینمایـد بهطوریکـه در سـال  2002سـازمان
بهداشت جهانی شعار خود را تحت عنوان "تحرک ،رمز سالمتی مطرح" نمود .هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی ،تغییـر
یا تجربهای روانی نیز به دنبال دارد .ورزش ازجمله روشهای مهم تکامل جسمانی ،روانی و اجتماعی محسـوب میشـود.
زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی و حضور در این اماکن ،افراد را ازنظر فضایی و مکانی به هم نزدیک مینمایـد .عـالوه
بر آن ورزش در سالمت و آمادگی جسمانی ،تأمین نیازهای دوستی ،افزایش اعتمادبهنفس ،تصویر بدنی و اجتماعی مثبت،
رقابت ،تقویت توانمندی ارتباطات گروهی و امنیت اثر به سزایی دارد (یعقوبی و برادران .)205 :1390،فعالیتی که زمینه را
برای گذران اوقات فراغت در قالب یک تفریح سالم امکانپذیر میسازد .فرهنگ جامعهشناسی ،تفریحات سالم را بهعنوان
هرگونه فعالیت آزادانه ،نشاطانگیز و خودانگیخته میداند که بدون وجود جایزه و یا پدیده خارجی تقویت میگردد .در ایـن
راستا ورزش تفریحی که مترادف با ورزشهای همگانی است ،پـرداختن بـه مجموعـهای از فعالیتهـای ورزشـی سـاده،
کمهزینه ،بدون رسمیت ،فرحبخش و بانشاط است که فرصت و امکان شرکت در آنها بـرای همـه افـراد جامعـه وجـود
داشته باشد و بدون توجه به نتیجه بردوباخت آن انجام میشود (صـادق زاده و رضـوی .)707 :1396،بـا ایـن رویکـرد در
مناطق شهری روی آوردن مردم به ورزش و فواید ناشی از آن مسئوالن را به این سمت ایجـاد فضـاهای مناسـب بـرای
مشارکت شهروندان در زمینه ورزش سوق میدهد .یکی از نتایج این رویکرد توسعه مسیرهای تندرستی و پیادهروی است.
در سالهای اخیر با درک اهمیت پیادهروی در حفظ سالمت روحی و جسمی افراد ،مطالعات متنوعی از سوی پژوهشگران
و محققان سراسر دنیا پیرامون توسعه گردشگری پیاده و اثرات آن در محی صورت گرفتـه اسـت .پیـادهروی ،سـادهترین
نوع جابجایی بین مبدأ و مقصد بوده که بهصورت مستقل و غیر وابسته به هیچگونه ابـزار یـا وسـیله خـارجی امکانپـذیر
میباشد .پیادهروی همچنین میتواند بهعنوان یک فعالیت پیچیده که نهتنها بر روی بدن ،بلکه روی ذهن نیز اثر دارد ،در
1 . Li
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نظر گرفته شود (ثقفی اصل .)5 :1387،نظام پیاده دارای خصوصیات و مزایای منحصـربهفردی اسـت کـه ازجملـه آنهـا
میتوان به انعطافپذیری ،ارزانی ،مصرف انرژی کمتر و هماهنگی با مالحظات زیستمحیطی اشاره نمود ( Clifton et

 .)al,2006:6عالوه بر آن بهبود کیفیت فضاهای عمومی شهرها و بالطبع فعالیتهای اجتماعی و روزمـره شـهروندان را
به دنبال دارد ( ;Gehi,1987:4ایزدی و همکاران .)6 :1391،اولین چیزی که در نگاه اول در مسیرهای پیـاده بـه چشـم
میخورد حضور همه گروههای مردم صرفنظر از سن و جنس و طبقه اجتماعی و تحصیالت و  ...در کنار هـم اسـت کـه
ترکیبــی منحصــربهفرد را در آن بــه وجــود آورده و فضــایی بــرای زنــدگی و حیــات افــراد اســت (صــرافی و محمــدیان
مصمم .)112 :1391،از آثار بسیار ارزشمند این نوع فعالیت تأثیر بر سالمت روحی و جسمی افـراد اسـت .بنـا بـر تعریـف
سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی را میتوان حالت سالمت کامل فیزیکی – روانـی و اجتمـاعی (نـهفق بیمـاری و
ناتوانی) نامید .برخی از روانپزشکان معتقدند توانایی سازگاری با محـی  ،انعطافپـذیری ،قضـاوت عادالنـه و منطقـی در
مواجهه با محرومیتها و فشارهای روانی از مالکهای سالمتی روانی بوده و هدف از درمان بیماریهای روانی نیـز قـادر
ساختن آنها به زندگی خانوادگی ،اجتماعی و بهاصطالح سازش با محی است (اصفهانی .)77 :1381 ،نظریـات مختلـف
روانشناسی راهحلهای متفاوتی را برای درمان مشکالت روانشناختی پیشنهاد دادهاند که در این میان عـدهای معتقـد بـه
اهمیت نقش ورزش در سالمت بشر هستند( .)Nasel,2004و از ورزش بهعنوان وسیلهای برای پیشگیری از بیماریهـا،
بهبود سالمتی و احساس خوب بودن استفاده میشود .چنانچه آکاندره تأثیر ورزش بر کاهش اضطراب را تأییـد مینمایـد
( .)Akandere,2005:248باهدف توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه ،نوعی از مسـیرهای پیـاده بـا اسـتفاده از
شرای محیطی در فضاهای طبیعی و باهدف تفرج و در ترکیب با فعالیتهای ورزشی شکلگرفته و ایجادشده است کـه از
بین فعالیتهای مختلف ورزشی و تفریحی نظیر دامنه نوردی ،شکار ،صید و ماهیگیری ،ورزشهای زمستانی ،ورزشهـای
ساحلی و آبی ،بیابانگردی ،طبیعتدرمـانی ،کوهنـوردی و غـارنوردی (گنـدمکار و دانشـور ،)51 :1392،دامنـه نـوردی و
کوهنوردی را امکانپذیر میسازد .دستهای از مشارکتکنندگان در این فعالیتها و ازجمله مسیرهای پیادهروی در منـاطق
کوهستانی باهدف بهرهمندی از فواید ورزش در ابعاد تندرستی ،اجتماعی و روانی (فالحی و همکاران )161 :1392،در ایـن
مسیرها حضور مییابند .چنانچه یونانیان معتقدند بدن قوی و آماده ،منتهی به یک ذهن سالم میشود .آن بخشـی از مغـز
که ما را به انجام فعالیت بدنی قادر میسازد ،یعنی نقش حرکتی دارد ،تنها چند میلیمتر دورتر از آن بخشی اسـت کـه بـا
اندیشه و احساس فرد سروکار دارد ،لذا ممکن نیست چنین مجاورتی ،بیمعنا باشد به همین جهت با فعالیـت بـدنی ،قشـر
حرکتی مغز هم تحریک و تقویتشده و تأثیر موازی و مثبتی روی شـناخت و احساسـات عـاطفی افـراد بـهجا میگـذارد
(کریمیان و شکرچی زاده .)86 :1386،ازآنجاکه توسعه ورزش گامی در راستای توسـعه کشـور بـوده و بـه دلیـل تـأثیر در
زندگی فردی و اجتماعی مردم (خالدیان و همکاران )42 :1396،و نیز ارتقای دهنده سـالمت عمـومی جامعـه موردتوجـه
است (سوادی و همکاران )88 :1396،و از طرفی داشتن نیروی انسانی سالم از شاخصهای مهم توسعه انسانی و فرهنگی
بهحساب میآید (شیرویی و همکاران )32 :1396،در تحقیق حاضـر کـارکرد عامـل سـالمت در گسـترش پیـاده مـداری
کوهستانی بهعنوان رویکردی تفرجی در منـاطق شـهری ایـالم موردبحـ و بررسـی قرارگرفتـه اسـت .چنـین در نظـر
گرفته شده است که کارکرد سالمت در بعد سالمت جسمانی و سالمت روحـی بـر وفـاداری و تمایـل بـه حضـور مجـدد
شهروندان اثرگذار بوده است .ریچاردز ( )1977وفاداری را تعهد پایدار به خانواده یا دوستان توصیف میکند و معتقد اسـت
این اصطالح در ابتدا با تأکید بر وفاداری بـه نـام تجـاری وارد ادبیـات بازاریـابی شـده اسـت (.)Richards,1977:15
وفاداری عبارت است از حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات بهطور مستقیم در آینـده .در
حوزه گردشگری ،بازدیـد و تمایـل بـه بازگشـت را شـاخصهای وفـاداری در نظـر گرفتهانـد (همتـی و زهرانـی.)1393،
گردشگران بابیان خاطرات و تجربیات سفر بر تمایالت و تصمیمات دیگران در انتخاب مقصد گردشگری اثرگذار هسـتند.
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درجه وفاداری گردشگران به مقصد اغلب درنیات گردشگران با بازدید از مقصد و تمایل به پیشنهاد آن به دیگران انعکاس
مییابد ( .)Chen & Tasi,2007:1120میزان وفاداری به مقصد در تمایل وی برای بازدید مجدد مقصـد و در تمایـل
به توصیه آن به دیگران بازتاب دارد .تجربه مثبت گردشگر از خدمات ،کاالها و سـایر منـابع ارائهشـده در مقصـد موجـب
بازدید مجدد و همینطور تأثیرات مثبت دهانبهدهان به دوستان و سایر وابستگان میشود.
روش پژوهش
پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش ،توصیفی  -تحلیلی است .جامعه آمـاری ،گردشـگران داخلـی شـهر ایـالم
هستند .ازاینبین بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد  301نفر برآورد شـد کـه بـهطور تصـادفی انتخـاب و بـه
پرسشنامه پژوهش پاسخ گفتهاند .برای تحلیلهای توصیفی و استنباطی دادهها نظیر آزمون تی و تحلیل عاملی از نرمافزار
 SPSSاستفاده گردید .پسازآن در نرمافزار  AMOSمدلسـازی معـادالت سـاختاری صـورت گرفـت .ابـزار پـژوهش
پرسشنامه محقق ساخته است .پرسشنامه تحقیق از ترکیب دو قسمت سؤاالت عمومی و سؤاالت تخصصی تشکیل یافتـه
است .در قسمت سؤاالت عمومی  13سؤال ویژگیهای فردی پاسخگویان را موردسـنجش قـرار داده اسـت و در قسـمت
سؤاالت تخصصی از  62نماگر در شش بعد استفاده گردیده است کـه  12متغیـر انگیزههـای سـالمتی مـؤثر بـر حضـور
گردشگران در مسیرهای کوهپیمایی را در دو بعد سالمت جسمی و روحی موردسنجش قرار داده است 5 .متغیر نیـز بـرای
سنجش وفاداری و تمایل به تکرار تجربه گردشگران مورداستفاده قرارگرفته اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت پاسـخگویان بـر
اساس طیف پنجدرجهای لیکرت به سؤاالت پژوهش پاسخ گفتهاند.

بعد

جدول شماره  .1شاخصها و متغیرهای بهکاررفته در تحقیق
بعد
نماگر
تأثیر مسیرهای پیادهروی در مجاورت شهر ایالم بر کاهش

ســـــالمت

آلودگی صوتی و ایجاد فضای مناسب سالمت

جسمی

وفاداری

نماگر

تأثیر پیادهروی بر کاهش استرس

اجرای طرح کوهپیمایی و تأثیر برافزایش سالمت عمومی

ســــالمت

رضایت از نبود آلودگی صوتی

تأثیر پیادهروی برافزایش طول عمر افراد

روحی افراد

تأثیر برافزایش اعتمادبهنفس

تأثیر پیادهروی بر سالمت جسمی افراد

تأثیر پیادهروی بر سالمت روحی

تأثیر پیادهروی برافزایش آمادگی جسمی

پیادهروی و کاهش مشکالت روحی افراد

تأثیر پیادهروی بر باال رفتن روحیه نشاط و سرزندگی

پیادهروی و احساس آرامش

تا چه اندازه بازدید از مسیر برای شـما خـاطرهانگیز بـوده و

وفاداری

تا چه اندازه تمایل به حضور مجدد در این مسیر دارید؟

برای دیگران تعریف میکنید؟
تا چه میزان از توسـعه ایـن مسـیر و تبـدیل آن بـه مسـیر

متغیر ترکیبی تمایل بـه معرفـی ایـن مسـیر پیـادهروی بـه

پیادهروی خانوادگی حمایت میکنید؟

دوستان و خانواده خود) و اثربخشی اجرای طـرح پیـادهروی
کوهستان در ترغیب افراد به پیادهروی و افزایش سالمت
(منبع :بیگلری نیا)49 :1397،

تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبا محاسبهشده است .بر اساس نتایج ،آلفای محاسبهشده برابر بـا
( )0/84حاکی از پایایی ابزار پژوهش است .روایی ابزار تحقیق با استفاده از روش صوری و با اتکای به نظرات کارشناسان
و اساتید دانشگاهی صاحبنظر در حوزه گردشگری ،اوقات فراغت و علوم ورزشی احراز گردیـده اسـت .بـه لحـاظ قلمـرو
زمانی این تحقیق در فاصله زمانی سال  1396تا سال  1397صورت گرفته است .بهاینترتیب که مطالعات مبانی نظری و
پیشینه تحقیق ،استخراج متغیرهای تحقیق و تدوین پرسشنامه محقـق سـاخته در سـال  1396صـورت پـذیرفت .توزیـع
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پرسشنامه و جمعآوری دادههای میدانی طی ماههای فرودین و اردیبهشـت  1397انجـام گرفـت و پـسازآن تـا شـهریور
 1397به تحلیل دادهها اختصاص یافـت .بـه لحـاظ قلمـرو مکـانی ،تحقیـق در مسـیرهای پیـادهروی کوهسـتانی قلعـه
اسماعیلخان و تنگه ارغوان در شهر ایالم موردتوجه بوده است.
محدوده موردمطالعه
شهرستان ایالم با مساحت  19044کیلومترمربع و جمعیت  558000نفر (نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن)1390،
در  45درجه و  24دقیقه تا  48درجه و  10دقیقه طول شرقی و  30درجه و  58دقیقـه تـا  38درجـه و  15دقیقـه عـرض
شمالی واقعشده است( .راهنمای گردشگری استان ایالم .)16 :1396،در شکل شماره ( ،)1موقعیت جغرافیایی شـهر ایـالم
در سطح کشور ارائهشده است.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهر ایالم
(منبع :فرمانداری شهرستان کاشان)1397،

بحث و یافتهها
نتایج توصیفی حاصل از بررسی جامعه نمونه نشان میدهد ( )39/2از پاسـخگویان زن و ( )60/8مـرد هسـتند .همچنـین
میانگین سنی پاسخگویان ( )32/4سال بوده است )53/2( .افراد متأهل و ( )46/8مجرد هسـتند .نتـایج بررسـی توصـیفی
سایر پارامترهای تحقیق در جدول بیانشده است.
جدول شماره  .2نتایج توصیفی اطالعات عمومی پاسخگویان
متغیر
هدف از سفر

تحصیالت

دلیل انتخـاب
مسیر

پاسخ
تفریح
سالمت
گذران اوقات فراغت
زیر دیپلم
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و باالتر
آرامش و زیبایی مسیر
وجود امنیت باال

درصد
27/9
23/6
24/6
12
32/9
38/5
14/3
2 /3
29/6
25/6

متغیر
شغل

نحوه حضور

دلیـــل انتخـــاب

پاسخ
کارمند
کشاورز
خانهدار
سایر مشاغل
همراه خانواده
همراه دوستان
با همکاران
همراه با تور
انفرادی
پاکیزگی هوا

درصد
15/6
3/7
19/3
29/2
36/5
30/9
8/6
9
15
16/9
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مسیر
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8/6

دالیل دیگر

اطالعات افراد برحسب نوع وسیله نشان میدهد  59/5درصد ماشین شخصی استفاده کردهاند و دلیـل اسـتفاده بیشـتر از
ماشین شخصی دوری و خارج از محدوده شهر بودن مسیرهای موردمطالعـه میباشـد .بررسـی معنـاداری اثـر پیـادهروی
کوهستانی بر سالمت جسمی و روحی گردشگران با بهرهگیری از آزمون تی تک نمونـهای صـورت گرفتـه اسـت .نتـایج
حاصل از کاربرد آزمون تی تک نمونهای برای سالمت جسمی افراد در جداول شماره ( )3ارائهشده است.
جدول شماره  .3بررسی نقش پیادهروی در مسیرهای کوهستانی بر سالمت جسمی افراد
آماره T

نماگر

تأثیر مسیرهای پیادهروی در مجاورت شهر ایالم بر کاهش آلودگی صـوتی و
ایجاد فضای مناسب سالمت
اجرای طرح کوهپیمایی و تأثیر برافزایش سالمت عمومی
تأثیر پیادهروی برافزایش طول عمر افراد
تأثیر پیادهروی بر سالمت جسمی افراد
تأثیر پیادهروی برافزایش آمادگی جسمی
تأثیر پیادهروی بر باال رفتن روحیه نشاط و سرزندگی
سالمت جسمی

درجــه
آزادی

ســـــطح
معنــاداری
آزمون

انحـــراف
میانگین

14/40

300

0/000

0/774

19/44
20/00
32/66
27/80
31/55
37/99

300
300
300
300
300
300

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/98
1/06
1/36
1/24
1/25
1/11

ارزیــــابی
شاخص

فاصله اطمینان 0/95
سطح معناداری
حد باال
حد پایین
0/879
0/668

اثرگذار

1/082
1/171
1/447
1/337
1/337
1/174

اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار

0/883
0/961
1/283
1/160
1/180
1/058

سطح معناداری کمتر از  0/05در مورد همه عاملها به همراه مقدار آماره تی و مثبت بودن سطوح باال و پـایین اطمینـان
دال بر تأثیر مثبت و معنادار مسیرهای کوهپیمایی اطراف شهر ایالم بر تمام متغیرهای موردبررسی و ایجاد فضای مناسب
سالمت بوده است .بهاینترتیب میتوان بیان کرد توسعه مسیرهای کوهپیمایی بر سالمت جسمی گردشگران اثـر مثبتـی
داشته است .کسب میانگین  4/11برای شاخص سالمت جسمی افراد ،میزان اثرگذاری مسیرهای کوهپیمایی بـر سـالمت
افراد را در مقدار بسیار زیاد برآورد نموده است .در جدول شماره ( )4نتایج آزمون تی تک نمونهای برای بررسی اثر حضـور
در مسیرهای کوهپیمایی بر وضعیت سالمت روحی افراد شرکتکننده بیانشده است .این بعد بـا اسـتفاده از شـش متغیـر
مورد ارزیابی قرارگرفته است .سطح معناداری برای همه موارد  0/000گزارششده است .سطح معناداری کمتر از  0/05به
همراه مثبت شدن کرانههای پایین و باالی سطح اطمینان نشان میدهد گردشگران ارزیابی مثبتی از تأثیر کوهپیمایی بـر
سالمت روحی آنان داشته است.

نماگر

جدول شماره  .4بررسی نقش پیادهروی در مسیرهای کوهستانی بر سالمت روحی افراد
آماره  Tدرجــــه ســـــــطح انحـــــراف فاصله اطمینان  ./95سـطح
معناداری
معنـــاداری میانگین
آزادی
آزمون
حد باال
حد پایین

تأثیر پیادهروی بر کاهش استرس
رضایت از نبود آلودگی صوتی
تأثیر برافزایش اعتمادبهنفس
تأثیر پیادهروی بر سالمت روحی
پیادهروی و کاهش مشکالت روحی افراد
پیادهروی و احساس آرامش
سالمت روحی افراد

20/19
15/31
18/13
27/10
19/47
18/59
30/58

300
300
300
300
300
300
300

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

1/039
0/807
0/930
1/192
0/960
0/940
0/978

0/938
0/703
0/829
1/106
0/863
0/840
0/915

1/141
0/911
1/131
1/279
1/057
1/039
1/041

ارزیــــابی
شاخص
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
اثرگذار
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در راستای تشخیص میزان اثربخشی هر یک از متغیرها و عوامل تبیینکننده متغیرهای پنهان سالمت جسمی و سـالمت
روحی ،ارتباط بین ابعاد دوگانه سالمت و میزان همبستگی آنها با یکدیگر و نیز اثر عامل پنهان سالمت بر متغیر پنهـان
حضور مجدد و تمایل به تکرار تجربه گردشگران در مسیرهای پیـادهروی کوهسـتانی از مدلسـازی معـادالت سـاختاری
استفاده شد .در شکل شماره ( )2مدل ساختاری تأثیر سالمت روحی و جسمی افراد بر تمایل بـه حضـور مجـدد افـراد در
مسیرهای پیادهروی کوهستانی تنگه ارغوان و قلعه اسماعیلخان نشان دادهشده است .اگرچـه مدلسـازی اساسـاً کـاری
اکتشافی نیست و بر مبنای شناسایی و کشف صورت نمیگیرد (کیانی و بسحاق ،)84 :1395 ،بااینحـال در ایـن تحقیـق
تکتک متغیرهایی که قابلیت شناسایی هرکدام از عوامل پنهان سـهگانه را داشـتهاند بهصـورت مجـزا وارد فراینـد مـدل
گردیدهاند و بر مبنای شاخصهای برازش و سطح معنیداری در مدل باقیمانده یا حذف گردیدهاند.

شکل شماره .2مدل ساختاری تأثیر سالمت روحی و جسمی افراد در تمایل به حضور مجدد افراد در مسیرهای کوهپیمایی

در بررسی مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای آشکار بر روی متغیـر پنهـان سـالمت جسـمی افـراد ،نقـش
متغیرهای میزان باال رفتن احساس نشاط و سرزندگی افراد در مدت پیادهروی در میان اقشار مردم با بـار عـاملی  0/73و
متغیر احساس سالمت جسمی افراد در مدت پیادهروی با بار عاملی  0/57و متغیر میزان افزایش آمادگی جسمانی افراد در
مدت پیادهروی با بار عاملی  0/54به ترتیب بیشترین تأثیر را در تبیین متغیر پنهان سالمت جسمی داشـته اسـت .تبیـین
متغیر پنهان سالمت روحی تأثیر کوهپیمایی بر احساس کلی سالمت روحی افراد با بار عاملی  0/70باالترین اثر را داشـته
است .افزایش اعتمادبهنفس با بار عاملی  0/62در جایگاه دوم همبستگی با متغیر پنهان سالمت روحی قرارگرفتـه اسـت.
رضایت از نبود آلودگی صوتی و وجود فضای آرام نیز بار عاملی  0/27را کسب کرده و در جایگاه سوم قرارگرفته است .در
جداول شماره ( )5و ( )6متغیرهای بهکاربرده شده در تبیین سالمت جسمی و روحی افراد بیانشده است.
جدول شماره .5عاملها و شاخصهای سالمت جسمی افراد
ســالمت
جسمی

شاخص
-1پیادهروی تا چه میزان در احساس سالمت جسمی شما مؤثر بوده است؟
-2پیادهروی تا چه میزان باع افزایش آمادگی جسمانی شما شده است؟
-3اجرای طرح پیادهروی تا چه میزان موجب باال رفتن نشاط و سرزندگی در میان اقشار مردم شده است؟

کد
C33
C34
C35
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جدول شماره .6عاملها و شاخصهای سالمت روحی افراد
شاخص
 -1تا چه اندازه از نبود آلودگی صوتی در این محدوده رضایت دارید؟
 -2اجرای طرح پیادهروی را در افزایش اعتمادبهنفس افراد چگونه ارزیابی میکنید؟
 -3طرح پیادهروی در مسیرهای کوهستانی و تأثیر آن در سالمت روحی افراد را چگونه ارزیابی میکنید؟

کد
D37
D38
D39

تبیین متغیر پنهان تمایل به بازدید مجدد استفادهکنندگان از مسیر پیادهروی کوهستانی نیز با استفاده از یک مدل عـاملی
مرتبه اول با ترکیب  5متغیر آشکار صورت گرفته است متغیر  Z1نیز بهصورت ترکیبـی وارد فرآینـد مدلسـازی گردیـده
است .در جدول ( ) 7کد هرکدام از متغیرهای موجود در مدل برای تبیین متغیر پنهان تمایـل بـه تجربـه مجـدد بیانشـده
است.
جدول شماره  .7عاملها و شاخصهای تمایل به حضور مجدد افراد در مسیر
تمایل به
حضـــور
مجدد

شاخص
 -1تا چه اندازه بازدید از مسیر برای شما خاطرهانگیز بوده و برای دیگران تعریف میکنید؟
-2تا چه میزان از توسعه این مسیر و تبدیل آن به مسیر پیادهروی خانوادگی حمایت میکنید؟
-3تا چه اندازه تمایل به حضور مجدد در این مسیر دارید؟
-4ترکیب دو متغیر (میزان تمایل به معرفی این مسیر پیادهروی به دوستان و خانواده خود) و (اجرای طـرح
پیادهروی کوهستان تا چه میزان موجب ترغیب افراد به پیادهروی و افزایش سالمت عمومی) است.

کد
E46
B28
B29
Z1

برازش مدلهای ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میپذیرد .در بـرازش جزئـی سـطح معنـاداری
نشانگر مطلوبیت برازش مدل و دادههای پژوهش است .بنابراین میتوان گفت کلیه بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری
با مقدار صفر هستند .سطح معناداری ،تخمین غیراستاندارد ،خطای معیار و مقدار بحرانی برای هر یک از روابـ ترسـیمی
در جدول شماره ( )8بیانشده است .سطح معناداری کمتر از  0/05برای رواب ترسیمی گویـای آن اسـت بـرازش جزئـی
مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.
جدول شماره  .8برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش
سطح
معناداری
0/002
0/018

مقدار
بحرانی
3/149
2/371

خطای
معیار
0/149
0/309

0/000
0/000

6/260
6/378

0/155
0/187

0/000
0/000
0/000

3/550
3/504
3/895

0/638
0/622
0/145

0/000
0/000

6/178
7/238

0/107
0/124

تخمین
غیراستاندارد
0/469
0/733
1/000
0/971
1/192
1/000
2/264
2/181
0/566
1/000
0/659
0/894

سالمت جسمی
سالمت روحی
سالمت جسمی
سالمت جسمی
سالمت جسمی
سالمت روحی
سالمت روحی
سالمت روحی
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد

در جدول شماره ( )9مقدار بارهای عاملی برای رواب ترسیمی بیان گردیده است.

-

تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
C34
C33
C35
D37
D38
D39
B28
B29
E46
Z1
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جدول شماره  .9نمایش روابط ترسیمی بارهای عاملی موجود در مدل
سالمت جسمی
سالمت روحی
سالمت جسمی
سالمت جسمی
سالمت جسمی
سالمت روحی
سالمت روحی
سالمت روحی
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

تمایل به حضور مجدد
تمایل به حضور مجدد
C34
C33
C35
D37
D38
D39
B28
B29
E46
z1

Estimate
0/332
0/301
0/544
0/568
0/731
0/268
0/624
0/701
0/277
0/670
0/470.
0/721

جدول شماره ( )10شاخصهای اصلی سنجش نکویی برازش مدل را نشان میدهد مدل پژوهش تحت حمایت دادههـای
تجربی قرار دارد.
جدول شماره  .10شاخصهای اصلی برازش مدل مرتبه دوم
نام شاخص

عالئم اختصاری

درجه آزادی
کای اسکوئر نسبی (بهنجار شده)
شاخص نیکوئی بردازش
شاخص نیکوئی بردازش اصالحشده
شاخص نیکویی برازش مقتصد
شاخص بردازش هنجار شده مقتصد
شاخص بردازش تطبیقی مقتصد
شاخص نسبت اقتصاد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

DF
CMIN/DF
GFI
AGFI
PGFI
PNFI
PCFI
PRATIO
RMSEA

پیشفرض
31
2/903
0/943
0/900
0/532
0/570
0/604
0/689
0/080

مدل
اشباع
0
1/000

0/000
0/000
0/000

وضعیت
مستقل
45
11/603
0/687
0/617
0/562
0/000
0/000
1/000
0/188

مناسب
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
قابلقبول
مناسب
مناسب
قابلقبول

برای بررسی معناداری تفاوت ضریب همبستگی گزارششده برای رابطه بین دو عامل سالمت جسمی و روحـی بـا مقـدار
صفر ،از نتایج جدول کوواریانسی شماره ( )11استفاده میشود .ازآنجاکـه مقـدار سـطح معنـاداری ( )pبرابـر بـا  0/004و
کوچکتر از ( 0/05حد مجاز اطمینان در سطح  95درصد) میباشد ،میتوان گفت بـین سـالمت جسـمی و روحـی افـراد
استفادهکننده از مسیرهای پیادهروی کوهستانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .چنانچه نتایج حاصل از مدلسـازی در
شکل شماره ( )2و نتایج ارائهشده در جدول شماره ( )11نشان میدهد ،کسـب وزن رگرسـیونی بـه میـزان  0/44نشـانگر
همبستگی بین دو بعد سالمت جسمی و روحی شرکتکنندگان در مسـیرهای پیـادهروی بـوده اسـت .بـه ایـن معنـا کـه
گردشگران معتقد بودهاند سالمت جسمی ناشی از حضور در مسیرهای کوهپیمایی و انجـام فعالیـت ورزشـی بـر سـالمت
روحی ایشان اثرگذار بوده است .عکس این حالت نیز صادق است و سالمت روحی ناشی از فعالیت کوهپیمایی بر احسـاس
مثبت نسبت بهسالمت جسمی اثر معناداری داشته است.
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جدول شماره .11وزن رگرسیونی متغیرهای سالمت جسمی و روحی
وزن رگرسیونی
0/44

P
0/004

C.R.
2/875

S.E.
0/015

Estimate
0/044

سالمت روحی

><--

سالمت جسمی

برای استفاده از اصالحات پیشنهادی مدلسازی معادالت ساختاری رابطهای کوواریانسی بین متغیرهای  x6و  x7برقـرار
گردید که نتیجه آن به بهبود وضعیت مدل یاری کرده است .معناداری ارتباط بین این دو متغیر نیز در جدول شـماره ()12
گزارششده است.
جدول شماره  .12برآوردهای غیراستاندارد با سطح تحت پوشش برای اصالح مدل
P
0/004
***

C.R.
2/846
4/321

S.E.
0/016
0/032

Estimate
0/045
0/138

سالمت روحی
X6

><--
><--

سالمت جسمی
x7

برای مقایسه اثر "سالمت جسمی نسبت بهسالمت روحی بر تمایل افراد به حضور مجدد در مسیر پیادهروی "به بارهـای
عاملی مراجعه میگردد .مقدار بار عاملی سالمت جسمی به مقدار  0/33نسبت به بار عاملی سالمت روحی به مقدار 0/30
آن را در جایگاه باالتری به لحاظ اثرگذاری بر تمایل به حضور مجدد افراد در مسیر پیادهروی منطقه موردمطالعـه داشـته
است .ضمن آنکه معناداری اثر متغیرهای تبیینکننده احساس سالمت در دو بعد روحی و جسمی بر وفـاداری گردشـگران
تأیید میگردد .در جدول ( )13مقادیر استانداردشده پارامترها نشان دادهشده است.
جدول شماره  .13مقادیر استانداردشده پارامترهای موجود در مدل
بار عاملی
0/33
0/30

P
0/014
0/017

C.R.
2/449
2/384

S.E.
0/171
0/343

Estimate
0/419
0/819

سالمت جسمی
سالمت روحی

<--<---

تمایل حضور مجدد
تمایل حضور مجدد

نتیجهگیری
کوهپیمایی و حضور در مسیرهای کوهستانی یکی از مفرحترین ورزشهـای هـوازی اسـت کـه عـالوه بـر تـأثیر در بعـد
جسمانی ،در روح و روان افراد هم تأثیر مثبتی دارد و ازآنجاکه در طبیعت انجام میشود به انسان این فرصت را میدهد تا
با برخورداری از فضای طبیعت و هوای پاک و سالم سالمت جسمی و روحی خود را تضـمین کنـد .کوهپیمـایی بـا ایجـاد
فرصت برای ورزش و فعالیتهای بدنی نیز سبب افزایش اندورفین پالسـما شـده کـه بااحسـاس شـادی همـراه اسـت و
همچنین موجب افزایش هورمون سروتونین (هورمون مؤثر در خلقوخو) میشود .از سوی دیگر فعالیتهای ورزشـی یـک
روش آسان ،مناسب و کمهزینه در جهت بهبود سالمت روحی افراد جامعـه اسـت (فـوارق و آرزانـی بیرگـانی.)1 :1395،
بنابراین الزم است با توجه به تأثیرات شگرف ورزش در سالمت جسـم و روان انسـان و بـهمنظور بهبـود کـارایی افـراد،
فرصت مناسب برای توسعه ورزشهای همگانی در مناطق شهری و روستایی پدید آید .بـدیهی اسـت انعکـاس شـاخص
سالمت در بعد جسمی و روحی در ذهن هر شهروند ،نوعی داوری ذهنی و ایجادکننده انگیزه نسبت به فعالیتی اسـت کـه
به انجام آن اقدام مینماید .با اتکای به نظرسنجی و تبدیل این شاخص ذهنی به شاخص کمّی میتوان بهراحتی دریافـت
که چه درصدی از حاضران در مسیرهای کوهپیمایی باهدف برخورداری از سالمت در دو بعـد جسـمی و روحـی بـه ایـن
مناطق عزیمت نمودهاند .پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی حضور در مسیرهای کوهپیمـایی بـر سـالمت جسـمی
افراد ،سالمت روحی افراد ،همبستگی بین سالمت روحی و جسمی افراد شرکتکننده در مسیرهای پیادهروی کوهستانی و
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اثر احساس سالمت بر تمایل به تجربه مجدد افراد پرداخته است و در انتها در هر یک از ابعاد روحی و جسمی مـؤثرترین
عامل شناسایی گردیده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها و مشخص کردن وضعیت شاخصهای سالمت روحی و جسمی
از آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردید .نتایج حاصـل از تجزیـهوتحلیلهای بهدسـتآمده در آزمـون  Tنشـان میدهـد
حضور در مسیرهای کوهپیمایی دره ارغوان و تنگ اسماعیلخان اثر معناداری بر متغیرهای سالمت جسمی و روحی افـراد
داشته است .درواقع سطح معناداری  0/000برای هر دو متغیر سالمت جسمی و روحی و همچنـین درصـد کـل آمـاره T

برای سالمت جسمی به میزان  37/99و برای سالمت روحی  30/58نشـان از مثبـت بـودن و تأییـد آن دارد .البتـه ایـن
معناداری و اثربخشی در نتایج تحقیق سلطانی شال و همکاران ( )1392نیز مورد تأییـد قرارگرفتـه اسـت .بهگونـهای کـه
تفاوت معنیداری در سالمت عمومی ،کیفیت خواب و کیفیت زندگی جامعه آماری تحقیق درنتیجـه فعالیتهـای ورزشـی
ایجادشده است .به عبارتی میتوان گفت همانطور که لطفی و شکیبایی ( )1391بیان کردهاند محی ساختهشده شـهری
ایالم فرصتهایی را برای افراد مشتاق پیادهروی فراهم کرده است که این امر منجر به بهبود سـالمت روحـی و جسـمی
برای ایشان گردیده است .البته در همین راستا شمسالدین ،ابوحسن و بیلیـامین ( )2012نیـز بـر وجـود فضـاهای قابـل
پیاده روی در افزایش قابلیت زندگی یک شهر و به عبارتی ایجاد محی مناسب برای زندگی در یک شهر تأکید نمودهانـد.
طبیعتاً این امر بر ضرورت و مسؤولیت برنامه ریزان شهری در خلق مکانهایی که دارای قابلیت پیادهروی بیشتری باشـند
را مورد تأکید قرار میدهد .این مسئله با رویکردی متفاوتتر در نتایج تحقیق نوگا و کلیوت ( )2015به دنبال یافتن انگیزه
مسافران از پیادهروی فلسطین اشغالی بررسیشده است .در این منطقه عالوه بر بعد سالمت ،پیادهروی یکـی از عناصـر و
اجزای مهم مراسم اجتماعی شدن است که از طریق آن همبستگی و تعهد شخصی به وجود آمده است و پیادهروی باع
ایجاد رواب روانی و عاطفی بین افراد شده است .برای بررسی سؤال دوم پژوهش با مضـمون سـالمت جسـمی و روحـی
گردشگران در مسیرهای پیادهروی کوهستانی بر تمایل به حضور مجدد آنان اثر دارد ،از مدلسـازی معـادالت سـاختاری
 AMOSبه صورت یک مدل عاملی مرتبه اول سه متغیره برای سالمت جسمی و یک مدل عاملی مرتبه اول سه متغیره
برای سالمت روحی استفاده گردید .نتایج نشان داد بین سالمت جسمی و روحی افراد ارتباط معناداری مشـاهده میشـود.
همچنین سالمت عمومی افراد و گردشگران در زمان استفاده از مسیرهای پیادهروی کوهستانی بر تمایل به حضور مجـدد
افراد اثر مثبت و معناداری داشته است .البته در پژوهشهای صورت گرفته پیشین اثربخشی عامـل سـالمت بـر وفـاداری
افراد و تصمیم برای حضور مجدد بررسی نشده است .این امر به همراه عدم وجود چنین مطالعهای سطح شهر ایالم جنبـه
نوآورانهای برای پژوهش محسوب می گردد .برای بررسی و ارزیابی سؤال بعدی پژوهش با مضمون سالمت جسمی نسبت
بهسالمت روحی اثر بیشتری بر تمایل افراد به حضور مجدد در مسیرهای پیادهروی داشته است از نتایج بار عاملی این دو
متغیر در مدلسازی معادالت ساختاری  AMOSاستفاده گردید که با توجه به باال بودن بار عاملی متغیر سالمت جسمی
نسبت به بار عاملی متغیر سالمت روحی ،فرضیه تأیید گردیده است .البته همانطور که در فرآیند تحقیق مشخص گردیـد
بین این دو بعد از سالمت ارتباط و همبستگی دوسویه وجود دارد و درواقع بهبود هر یک از این ابعـاد بـر بعـد دیگـر اثـر
مثبتی بر جای خواهد گذاشت .نتیجه بهدستآمده با نتـایج تحقیـق نوگـا و کلیـوت ( )2015متفـاوت میباشـد چراکـه در
پژوه ش نوگا و کلیوت در فلسطین اشغالی ،عوامل روحی و روانی و رواب اجتماعی درصد بیشتری را بـه خـود اختصـاص
دادهاند.
ارائه پیشنهادها

 تبلیغات همگانی مبنی بر وجود سالمت و امنیت در مسیر موردنظر. -لزوم وجود گشتهای انتظامی و پلیس در مسیر برای القای حس امنیت در مسیر موردنظر.
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 زیباسازی و بهسازی مسیر با استفاده از مشارکت مردمی. ایجاد تسهیالت الزم در طول مسیر پیادهروی بهمنظور استراحت یا گردش. فراهم کردن وسایل نقلیه عمومی توس شهرداری برای دسترسـی آسـانتر افـراد بـه مسـیرهای پیـادهروی در طـولشبانهروز.
 استفاده از مواد و مصالح بومی و همساز با اقلیم در کف سازی و جزییات پیاده راه. لزوم احداث س رویس بهداشتی مناسب با نیاز عابران پیاده در مسیرهای موردنظر. افزایش محل پارکینگ برای وسایل نقلیه. ایجاد و اصالح مسیرهای پیاده گردشگری در طبیعت بکر و زیبای منطقه. در نظر گرفتن سهولت حرکت برای معلولین و کسانی که توانایی عبور و مرور را بهراحتی ندارند. ایجاد مبلمان متناسب با مسیر پیادهروی از قبیل نیمکت و استراحت گاه. توجه ویژه به شرای اقلیمی از طریق طراحی و تسهیالت مناسب مثل سرپناه. تقویت روشنایی و نورپردازی مناسب در مسیر پیادهروی با توجه به کوهستانی بودن آنمنابع
 )1آصفی ،احمدعلی؛ خیبری ،محمد؛ اسدی دستجردی ،حسن؛ گودرزی ،محمود ( )1393بررسی عوامل سازمانی مؤثر در نهادینه
کردن ورزشهای همگانی در ایران ،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال  ،10شماره  ،20صص.63-76 .
 )2اسالمی ،ایوب؛ محمودی ،احمد؛ خبیریان ،محمد؛ نجفیان رضوی ،سید مهدی ( )1392نقش وضعیت اجتماعی – اقتصادی در
انگیزه مشارکت شهروندان به ورزشهای همگانی – تفریحی ،پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشـی ،دوره  ،2شـماره ،3
شماره پیاپی  ،7صص.89-104 .
 )3اصفهانی ،نوشین ( )1381تأثیر ورزش بر سالمت روانی در بعـد جسـمانی ،اضـطراب و اخـتالل خـواب ،کـارکرد اجتمـاعی و
افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) ،نشریه حرکت ،دوره ،12شماره  ،12صص.75-86 .
ه اسالمی ،ایوب؛ کوثری پور ،محسن؛ ناظرفرد ،نادیه ( )1396شناسایی عوامل بازدارنده توسعه فرهنگ ورزشهـای عمـومی از
طریق سیمای جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی ،سال  ،24شماره  ،2صص.171 -193 .
 )5امانی ،مینا؛ لقایی ،حسنعلی؛ عتابی ،فریده؛ موسوی فاطمی ،حسین ( )1391طراحی پارک بـا رویکـرد پایـداری در دره وردیـج
تهران ،هویت شهر ،سال  ،6شماره  ،11صص.27-38 .
 )6امیری ،محدثه و بهرامی ،شبنم ( )1393بررسی فاکتورهای پیاده مداری گامی بهسوی شهر پایدار ،دومین همایش بینالمللـی
سازه ،معماری و توسعه شهری 28 -26 ،آذر ،تبریز ،صص 78 .تا .98
 )7ایزدی ،سعید؛ نیکخواه ،مونا؛ سماواتی ،سحر ( )1391بررسی نقـش مؤلفـههای کیفیـت بخـش قلمـرو پیـاده در سـرزندگی و
کارآمدی خیابانهای شهری مطالعه موردی خیابان بوعلی سینا همدان ،فصلنامه فضای گردشگری ،دوره  ،1شماره  ،3صـص
.108-103.
 )8بهمنی ،امید و برنجی ،مریم ( )1390امکانسنجی و طراحی مسیرهای پیادهروی دارآباد-جمشیدیه ،مجله علوم محیطی ،سال
 ،7شماره  ،4صص.83-106.
 )9بیگلری نیا ،معصومه ( )1397ارزیابی مسیرهای پیادهروی در مناطق گردشگری کوهستانی بهمنظور ارائه الگوی مناسب برای
توسعه مسیرهای کوهپیمایی شهر ایالم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه کاشان.
 )10ترک فر ،احمد و طهماسبی ،بهجت ( )1397بررسی تأثیر ورزش همگانی بانوان بر سـالمت خـانواده شـهر شـیراز ،فصـلنامه
علمی پژوهشی زن و جامعه ،سال  ،9شماره  ،3صص.43-57 .
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 )11ثقفی اصل ،آرش ( )1387اهمیت و نقش پیاده راهها در شبکه حملونقل شهر پایدار ،نهمین کنفرانس مهندسی حملونقـل و
ترافیک ایران 6 -5 ،اردیبهشت ،تهران ،شهرداری تهران.
 )12جماعت ،خاطره؛ شعبانی بهار ،غالمرضا،؛ گودرزی ،محمود؛ هنری ،حبیب ( )1396مدل رفتار مصرفکننده ورزش همگانی ،بر
اساس آمیخته بازاریابی ،عوامل محیطی و روانشناختی ،پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی ،سال  ،7شـماره  ،14صـص.
.29-41
 )13خالدیان ،محمد؛ مصطفایی ،فردین؛ صمدی ،مهران؛ کیا ،فر ( )1392نقـش رسـانههای جمعـی در توسـعه ورزش ،مـدیریت
ارتباطات در رسانههای ورزشی ،سال اول ،شماره  ،2صص.45-52 .
 )14سجادیان ،ناهید؛ سجادیان ،مهیار ( )1390امکانسنجی کوهپیمایی تفریحی -ورزشی در جهت گردشگری روسـتایی اسـتان
مازندران با بهرهگیری از  ،GISمسکن و محی روستا ،دوره ،30شماره  ،133صص.85-100 .
 )15سلطانی شال ،رضا؛ آقا محمدیان شعرباف ،حمیدرضا؛ غنایی چمن آباد ،علی ( )1392اثربخشی ورزش بـر سـالمت عمـومی،
کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشـکی قـزوین ،سـال ،17
شماره  ،4صص.40 -47 .
 )16سبحانی ،بهمن و هاشمی ،سید ضیاء ( )1396کارکردهای اجتماعی ورزش همگانی با تأکیـد بـر اعتمـاد اجتمـاعی ،مطالعـات
مدیریت ورزشی ،دوره ،9شماره  ،42صص.182-202 .
 )17سوادی ،مهدی؛ همتی نژاد ،مهر علی؛ قلی زاده ،محمدحسن؛ گوهر رستمی ،حمیدرضا ( )1396طراحی الگـوی توسـعه ورزش
همگانی در استان هرمزگان ،فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ،سال  ،6شماره  ،2شماره پیاپی  ،11صص.102-87 .
 )18شیرویی ،اعظم؛ کشکر ،سارا؛ اسماعیلی ،رضا؛ اسدی ،حسین ( )1396مطالعه جامعهشناختی نهادینه کردن ورزش همگـانی در
کشور و ارائه مثل مناسب با رهیافت گراند تئوری ،فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ،سال  ،6شماره  ،3صص.31-48 .
 )19شیعه ،اسماعیل؛ حبیبی ،کیومرث؛ حقی ،محمد ( )1392سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیـاده راه
(نمونه مطالعاتی :شهر خوانسار) ،پژوهشهای شهری هفت حصار ،سال  ،6شماره  ،2صص.43-54 .
 )20شهبازی ،مهدی؛ شعبانی مقدم ،کیوان؛ صفاری ،مرجـان ( )1392ورزش همگـانی (ضـرورت ،موانـع و راهکارهـا) ،مجلـس و
راهبرد ،سال  ،20شماره  ،76صص.69-97 .
 )21شکوهی مقدم ،سولماز؛ زیوری رحمان ،محمود؛ لسانی ،مهـدی ( )1390بررسـی نقـش ورزش در سـالمت روان و شـادکامی
دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان ،فصلنامه سالمت و روانشناسی ،دوره  ،1شماره  ،3صص.61-80 .
 )22صادق زاده ،محمدحسن و رضوی ،سید محمدجواد ( )1396تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیتهای ورزش همگـانی از دیـدگاه
مردان و زنان شهر یزد ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،دوره  ،26شماره  ،8صص.706-716 .
کنن رمضانی نژاد ،رحیم؛ نیازی ،سید محمد؛ همتی نژاد ،مهرعلی ( )1389مقایسه سالمت عمـومی افـراد شـرکتکننده در ورزش
همگانی و افراد غیرفعال ،فصلنامه علوم ورزش ،سال  ،2شماره  ،4صص.49-66 .
 )24صرافی ،مظفر و محمدیان مصمم ،حسن ( )1391امکانسنجی پیاده راهسـازی خیابانهـای مرکـز شـهر همـدان ،فصـلنامه
آمایش محی  ،دوره  ،6شماره  ،21صص.111-138 .
 )25فتحی ،فریبرز؛ صیادی ،محمدامین؛ سید عامری ،میرحسین ( )1394نیازسنجی شهروندان ارومیهای به ورزشهـای همگـانی،
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ،سال  ،4شماره  ،12صص.63-74 .
 )26فتوحی ،صمد؛ زهرایی ،اکبر؛ شکور ،الهام ( )1391مکانیابی مناطق مستعد جهت ورزش کوهنـوردی (مطالعـه مـوردی :کـوه
نخود چال – استان کرمانشاه) ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،2شماره  ،6صص.105-118 .
 )27عابدینی ،صمد و طالبی ،شیدا ( )1396عوامل اجتماعی فرهنگی مرتب با میزان گـرایش شـهروندان بـه ورزش همگـانی در
خلخال ،جامعهشناسی کاربردی ،سال  ،28شماره پیاپی  ،65شماره  ،1صص.131-144 .
 )28عادلخانی ،امین؛ واعظ موسوی ،سیدمحمدکاظم؛ فراهانی ،ابوالفضل ( )1391سرمایه فرهنگی شرکتکنندگان در ورزشهـای
همگانی (سیاستگذاری و راهکارها) ،فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال  ،19شماره  ،69صص.5-32 .
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مدیریت گردشگری ،سال  ،11شماره  ،34صص.65-92 .
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