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 دهیچک

با طبیعت  که امکان ارتباط متقابل عنوان یک فعالیت تفرجی پرطرفدارستانی بهروی در مناطق کوهمسیرهای پیاده

ی شـهر کند توجه زیادی به خود جلب کرده است. موقعیـت طبیعـرا برای بازدیدکنندگان مناطق طبیعی فراهم می

کوهستانی قلعـه روی در مسیرهای اندازی پیادهی زیبای اطراف، سبب راههادرهایالم و نزدیکی آن به کوهستان و 

عنوان یکی از کارکردهای مهـم در مسـیرهای خان و تنگه ارغوان شده است. ازآنجاکه هدف سالمت، بهاسماعیل

نی روی موردتوجه بوده، تحقیق حاضر به تبیین کارکرد عامـل سـالمت در گسـترش پیـاده مـداری کوهسـتاپیاده

کاربردی و بـر اسـاس ماهیـت و روش، تحقیقـی ست. پژوهش ازلحاظ هدف اعنوان رویکردی تفرجی پرداخته به

سؤال عمـومی و تخصصـی  77آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با باشد.. ابزار جمعتحلیلی می -توصیفی 

آلفـای  ه از ضـریباست. روایی ابزار پژوهش با استفاده ازنظر کارشناسـان و متخصصـان و پایـایی آن بـا اسـتفاد

هـای توصـیفی و آمـاری نظیـر تـی تـک تأیید قرارگرفته است. برای انجام تحلیل مورد 846/0کرونبا  به میزان 

شـده اسـت. تهیـه استفاده AMOSافـزار سازی معادالت ساختاری از نرمو برای مدل SPSSافزار ای از نرمنمونه

زی معـادالت سـاشـده اسـت. نتـایج حاصـل از مدلانجام ARCGISافزار های موردنیاز نیز با استفاده از نرمنقشه

سالمتی جسـمی روی کوهستانی توجه بهترین دلیل حضور افراد در مسیرهای پیادهساختاری بیانگر آن است عمده

سالمت روحی با بار عاملی برای عامل سالمت جسمی نقش بیشتری نسبت به 33/0و روحی بوده است. بار عاملی 

زن ویادشده بـا  ین همبستگی معناداری بین دو بعدبر تمایل به حضور مجدد گردشگران داشته است. همچن 30/0

ولیت برنامـه ؤمس ودرصد مشاهده گردیده است. طبیعتاً این امر بر ضرورت  95در سطح اطمینان  44/0رگرسیونی 

 دهد.ورد تأکید قرار میمروی بیشتری باشند را هایی که دارای قابلیت پیادهریزان شهری در خلق مکان
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 مقدمه
 گذشـته، دهه چندین طی در و است زندگی مسئله ترینمهم ،یجمع صورتبه چه و یفرد صورتبه سالمت چه تردیدبی

 اساسـی نیازهـای ارضای برای سالمت به عبارتی .است شدهشناخته جهان اجتماعی در هدف و بشری حق یک عنوانبه

 جسـمانی فعالیـتدر این راستا (. 51: 1389شود )رمضانی نژاد و همکاران، تأمین افراد همه یبرا باید است و الزم انسان

 در دور بسیار هایزمان ( از70: 1392اجتماعی و بخشی اساسی از سالمت عمومی جامعه )شهبازی، واقعیت یک عنوانبه

: 1396اسـت )سـبحانی و هاشـمی، داده تشـکیل را هاانسـان روزمره زندگی از بخشی و داشته وجود جوامع بشری ساختار

وراثـت، محـی ، بهداشـت و شـیوه زنـدگی نظیـر عوامل زیـادی  تأثیرزندگی انسان تحت  (. در روزگار کنونی سبک186

 تحـرکبی زنـدگی سبکبه  فعال زندگی از سبک شدن، صنعتی و یتکنولوژ گسترش، (43: 1388)نورشاهی و همکاران،

 مشـکالت دنبال خـود به و ردهک یتکحر فقر دچار را انسان، وی عمل از ابتکار با سلب . این وضعیتاست پیداکرده رتغیی

پیشـگیری از چنـین  .(150: 1391و صـنعت خـواه، الـدینیمعینپدیـد آورده اسـت ) را یاجتمـاع و یروانـ ،یجسم متعدد

عنوان یک رویکـرد سـالمت بخـش بهتلف جامعه را ورزش در بین اقشار مخفضاهای ورزشی و لزوم گسترش  ایعارضه

های بسـیار متفـاوت و متنـوعی بـرای حل(. نظریات مختلف روانشناسی راه64: 1394)فتحی و همکاران، نمایدمیگوشزد 

ای معتقد بـه اهمیـت نقـش ورزش در سـالمت بشـر اند که در این میان عدهشناختی پیشنهاد کردهدرمان مشکالت روان

 بهبـود موجـب و کـاهش جسـمانی را و روانـی کـه مشـکالتنحوی(. به63: 1390هی مقـدم و همکـاران،هستند )شکو

 کـه اسـت آورینشـاط مواد تولید نتیجه فعالیت جسمانی، از پس بهتر خُلق و روحیه همچنین شود.می رفتار و وخویخلق

 هکـ اسـت مهـم اریبسـ یراهبـرد ،یبدن تیفعال و ورزش (.44 :1397شود )ترک فر و طهماسبی، تولید ورزش اثر در بدن

 توانـدمی( و 42: 1396دارد )عابدینی و طـالبی، یو اقتصاد یاجتماع ،یسالمت اهداف به رساندنیاری در ایبالقوه ییتوانا

(. تحقیقـات بسـیاری در رابطـه بـا اثـر 63: 1393شود )آصفی و همکاران، آن از ناشی عوارض و تحرکیبی باع  کاهش

دهنده تأثیر مثبت فعالیـت نشان هاآنگی شغلی، سالمت عمومی و امید به زندگی صورت گرفته که اکثر ورزش بر فرسود

 شـودمیموجب افزایش سالمت عمومی و امید بـه زنـدگی فـرد  باشد. همچنین ورزشبدنی و ورزش بر هر سه متغیر می

 را یروانـ بهداشـت و اهشکـ را یجسـمان و تیشناخروان تاختالال نهیزم هک ایگونهبه(، 161: 1396،و همکاران )علوی

(. نتایج برخی مطالعـات بیـان 63: 1390( )شکوهی مقدم و همکاران،41: 1392،و همکاران )سلطانی شال دهدمی شیافزا

 بـه ورزش کشـور مردم درصد 22 از کمتر موجود، آمار مطابق جامعه سالمت ارتقاء در ورزش مهم نقش ، علیرغمکندمی

جسمانی کـافی بـرای حفـظ  هایفعالیت( و بخش عظیمی از جمعیت جهان در 30: 1396ماعت و همکاران،)ج پردازندمی

 2001در راستای توصیه سـازمان بهداشـت جهـانی در سـال (. 172: 1396)اسالمی و همکاران، کنندنمیسالمت شرکت 

تأمین فضای دهند. به همین دلیل های خویش را افزایش دارند سطح بهداشت روان و جسم ملتتمامی ملل جهان وظیفه

آتی، ضرورت حفظ تمامی امکانات طبیعی و تبـدیل آن  هاینسلباز شهری برای تعامالت زندگی اجتماعی و حفظ حقوق 

توانـد فضـاهای مناسـب تفرجـی ورزشـی کـه می (.28: 1391)امانی و همکاران، نمایدمیتفرجی را ایجاب  هایمکانبه 

ــه ــد دهــد های تفــریح و ســالمت رجنب ــه( 64: 1394)فتحــی و همکــاران،ا پیون ــهعنوان یکــی از کمو ب ترین و در هزین

ترین فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت آسایش و آرامـش را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان آو)ر)د )شـیعه و دسترسی

 ،ین سالمت، شادابیتأم دنبال هب فرد آن در هکدر مناطق کوهستانی  رویپیادهمسیرهای  بیندراین (.44: 1392همکاران،

 .(86: 1390اسـت )سـجادیان و سـجادیان، ییمـاجراجو و شـفک لـذت درنهایت و یاجتماع هایانگیزه عت،یطب با ارتباط

امکان ارتباط متقابل با طبیعت را برای بازدیدکننـدگان منـاطق طبیعـی فـراهم  پرطرفدار کهیک فعالیت تفرجی  عنوانبه

فضـاهای  عنوانبهتوانند توان گفت فضاهای طبیعی مییمکه  ایگونهبهبه خود جلب کرده است. کند توجه زیادی را می

: 1390فضاهایی برای آرامش، آسایش بصری و روحی انسان )بهمنـی و برنجـی، عنوانبهورزشی، گردشگری و همچنین 
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 مورداسـتفاده(  6: 1391و همکاران،  شهروندان )عادلخانی هایسرمایهبهتر از  گیریبهره( به جهت مدیریت شهری و 83

شـناختی و هـای زیبایی، مدیران باید، منـاطق دارای ارزشترمطلوبرسیدن به عملکرد  باهدفو  بدین منظورقرار گیرند. 

 هـایباانگیزهقـرار داده و متناسـب  موردتوجـههای با سطح استفاده وسیع بازدیدکنندگان را های خاص و نیز مکانمنظره

 هـا وانگیزه روی، در نظـر گـرفتنالزم را تدوین نمایند. بدین ترتیـب در طراحـی مسـیرهای پیـاده هایریزینامهبرافراد 

در  کنـدمیاین فرآیند به مـدیریت کمـک  (.Farias et al,2005:56) باشدمیکنندگان بسیار مهم های استفادهاولویت

 بینـیپیشای عملی برای تحقق حداکثری اهداف در برنامه آتی شهری دقت بیشتری نموده و راهکاره هایبرنامهتدوین 

یکـی از ایـن اهدافی که متناسب با نیاز شهروندان بوده و زیست پذیری شهری را ارتقای دهد. (. 114: 1394کند )کشکر،

م و با توجه به موقعیت طبیعی شهر ایـال تفریحی و ورزشی است. هایفعالیتسالمت از طریق مشارکت در  ارتقایاهداف 

در شهر ایـالم،  پیماییکوهی زیبای اطراف چندی است که با همت انجمن کوهنوردی و هادرهنزدیکی آن به کوهستان و 

قلعـه  رویپیـادهبـه مقصـد مسـیرهای  رویپیـادهشده و هر هفته تورهـای  اندازیراهدر مسیرهای کوهستانی  رویپیاده

حرکت با استقبال زیاد مردم و طبیعت دوستان روبرو شده است. منطقـه  . اینگرددمیو تنگه ارغوان برگزار  خاناسماعیل

 ازنظـر. العبوراسـتصعبشهر ایالم از سه جهت  بهمشرفو  انبارآبدر استان ایالم و بر روی ارتفاعات  خاناسماعیلقلعه 

سیر تنگه ارغـوان شـهرت باشد. مسیر دوم که به میمی جنگلی گون و ارژن هاگونهی بلوط و هاجنگلطبیعی پوشیده از 

 هاگلبا  ایرودخانهاست. این تنگه در مسیر  شدهواقعکیلومتری شمال شرقی شهر ایالم در مسیر تنگه قوچعلی  3دارد در 

برای بازدیدکنندگان به همـراه دارد. ایـن  ناپذیریوصفو درختان ارغوان مخصوصاً در فصل بهار و در اردیبهشت زیبایی 

 رویپیادهمسیرهای  عنوانبهدر شهر ایالم  پیماییکوهخودجوش و با فعالیت انجمن کوهنوردی و  دو مسیر در یک حرکت

 هایمؤلفـه جـزء یامکشـاد و روان سـالمت کهاین به توجه با است. قرارگرفتهتفرجی شهروندان  مورداستفادهکوهستانی 

 سـطح یارتقا در یمؤثر نقش شدهگفته املعو و شوندمی محسوب شورک یرفاه و یفرهنگ گذاریسرمایه در مهم اریبس

 بـر مؤثر عامل عنوانبه ورزش با شهروندان جسمی و یروان سالمت ارتباط زمینه در قاتیتحق دیبا دارند، جامعه وریبهره

کمـک  و جسمی شهروندان یروان بهداشت سطح یارتقا به قیطر نیا از بتوان دیشا تا رد،یگ قرار تیاولو در ر،یمتغ دو نیا

و  خاناسـماعیلکوهستانی قلعـه  رویپیادهیکی از کارکردهای مهم در مسیرهای  عنوانبههدف سالمت،  ازآنجاکه ود.نم

بوده، به همین منظور تحقیق حاضر به تبیین کـارکرد عامـل سـالمت و موفقیـت آن در  موردتوجهتنگه ارغوان در ایالم 

در  همگـانی پرداختـه اسـت. هـایورزشدر راسـتای توسـعه رویکردی تفرجی  عنوانبهگسترش پیاده مداری کوهستانی 

 :توان به شرح زیر مطرح نمودها را میراستای هدف پژوهش فرضیه

 عناداری داشته است.بر سالمت جسمی افراد اثر مثبت و م پیماییکوهحضور در مسیرهای  -

 داشته است.عناداری بر سالمت روحی افراد اثر مثبت و م پیماییکوهحضور در مسیرهای  -

 کوهستانی همبستگی وجود دارد. رویپیاده در مسیرهای کنندهشرکتبین سالمت روحی و جسمی افراد  -

 ه تجربه مجدد افراد اثر مثبتی داشته است.باحساس سالمت بر تمایل  -

 داشته است. پیماییکوهروحی اثر بیشتری بر تمایل به  سالمتبهسالمت جسمی نسبت  -

و مقاالتی پیرامون پیاده مداری و شناسایی اثرات آن بر روحیه و سالمت عمـومی افـراد در  هاپژوهشر اخی هایسالطی 

صورت گرفته است که در ادامه به چند نمونه از مطالعات داخلی و خـارجی مـرتب  اشـاره  غیرشهریشهری و  هایمحی 

 اسـتان ییروسـتا یگردشگر جهت در یورزش -یحیتفر پیماییکوه سنجیامکان( 1390. سجادیان و سجادیان )گرددمی

 ،یعـیطب هایزمینـه در مازنـدران اسـتان قیـتحق هاییافته بر اساسانجام داده است.  را GIS از گیریبهره با مازندران

. باشدمی استعداد یدارا یورزش -یحیتفر پیماییکوه بر یمبتن ییروستا یگردشگر توسعه هایفرصت)روستایی( و  یانسان

اسـتان  -مطالعه موردی: کوه نخـود چـال مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردی )با استفاده از تابش خورشید( یابیمکان
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بدین منظور با استفاده از عـرض ( به انجام رسیده است. 1391، نام پژوهشی است که توس  فتوحی و همکاران )کرمانشاه

فیایی زاویه ارتفاع و آزیموت تابش مستقیم خورشید در هر چهار فصل برای منطقه مطالعـاتی بـا اسـتفاده از فرمـول جغرا

درصـد از  80های تجربی محاسبه گردید. به لحاظ عامل جهت شیب برای فصـول مختلـف در فصـل زمسـتان بـیش از 

درصد را پهنه مناسب تشـکیل داده اسـت.  20ز مساحت محدوده را پهنه نامناسب جهت کوهنوردی تشکیل داده و کمتر ا

در این . مناسب برای کوهنوردی است کندمیدر فصل تابستان تمامی جهت های شیب به جز جهتی که تابش را دریافت 

( 1391) ییبایشـکلطفـی و . رسدمیدرصد مساحت محدوده  90فصل مساحت پهنه مناسب جهت کوهنوردی به بیش از 

از منظر بهداشت و سالمت عمـومی  شهر قروه شدهساخته  یو ارتباط آن با مح رویپیادهت یقابلو آزمون شاخص  یبررس

نشان  (سال 65 یتوس  افراد هدف )باال رویپیاده یگزارش -از سطح خود آمدهدستبهج ینتا. انددادهرا مورد ارزیابی قرار 

شـتر از یب هـاآن یت زندگیفیبدون در نظر گرفتن سطح کباال هستند  رویپیادهت یقابل یکه دارا یساکنان محالت دهدمی

 یشـهر شـدهساخته  یجه گرفت محـینت توانمی. لذا کنندمی یکم زندگ رویپیاده باقابلیتکه در محالت است  یکسان

در  یزان شهریت برنامه ریولؤن مسیهستند فراهم آورد و همچن رویپیادهکه مشتاق  یافراد یرا برا هاییفرصتد توانمی

ورزشـی  –تفریحـی  پیماییکوه سنجیامکان. کندمید یکأباشند را ت یشتریب رویپیادهت یقابل یکه دارا هاییمکانخلق 

( 1392در استان اصفهان تحقیقی است که توس  گنـدمکار و دانشـور در سـال ) محورطبیعتدر جهت توسعه گردشگری 

درصد از مسـاحت اسـتان  9/70ربرد سیستم اطالعات جغرافیایی حاصل از کا آمدهدستبهصورت گرفته است. طبق نتایج 

 تیـفکی ،یعمـوم سـالمت بـر ورزش یورزشی را داراست. اثربخش –تفریحی  پیماییکوهقابلیت  شمال غربدر غرب و 

( صورت گرفتـه اسـت. 1392مشهد توس  سلطانی شال و همکاران ) یفردوس ان دانشگاهیدانشجو یزندگ تیفکی و خواب

 خواب تیفکی ،یعموم سالمت در داریمعنی تفاوت مداخله از قبل شاهد و شیآزما چهارگانه هایگروه نیب هاتهیافطبق 

 ازنظـر ریـمتغ هـر سـه در شاهد و شیآزما هایگروه نیب تفاوت مداخله، ماه سه از بعد اما .نشد مشاهده یزندگ تیفکی و

شهر پایدار بـه ایـن  سویبهررسی فاکتورهای پیاده مداری گامی ( در ب1393) یبهرامبوده است. امیری و  دارمعنی یآمار

سازد سرعت یمبشری متمایز  هایگاهزیسترا از دیگر  هاآنهای شهرها که یژگیوین ترمهمیکی از  اندیافتهدستنتایج 

ر در سراسـر جهـان ی شهرنشینی معاصهاچالشین ترمهمبه یکی از  ونقلحملبوده و  هاآنو کاالها در  هاانسانحرکت 

تأکیـد  هاانسـانبر توسعه پایدار و توجه به آن در ابعاد مختلف زنـدگی  شدتبهتبدیل گردیده است. از سوی دیگر امروزه 

ی خطـی هاتوسعه جایبه زیستسازگاربامحی ی هاروشگردیده است و اقدامات علمی و عملی بسیاری جهت جایگزینی 

در افـزایش قابلیـت زنـدگی  رویپیادهقابل  زیستمحی ( در مقاله 2012) و همکاران الدینشمس باشد.یمدر حال انجام 

منجر به ایجاد محی  مناسب برای زندگی در  رویپیادهپردازند که چگونه محی  مناسب برای یمیک شهر، به این مطلب 

افـزایش  رویپیـادهرهنـگ بـرای شـهروندان سـطح ف رویپیـادهشود. پژوهشگران دریافتند وجود امکانات یمیک شهر 

فلسطین اشغالی به دنبـال یـافتن انگیـزه مسـافران از  رویپیاده( در مطالعه خود در مناطق 2015) 1دهد. نوگا و کلیوتیم

 تقریبـاًسـاختار جنسـیتی کوهنـوردان  ازنظـر کننـدمیبیان  رویپیادههای یستمستفاوت بین  و بررسیچیست  رویپیاده

در بین مردم فلسطین  رویپیادهو نتیجه این مطالعه نشان داد که  اندبودهدرصد زنان  43مرد و درصد  57مساوی و حدود 

اشغالی یکی از عناصر و اجزای مهم مراسم اجتماعی شدن است که از طریق آن همبستگی و تعهد شخصی به وجود آمده 

و حصـول اطمینـان از عبـور  رویپیـادهزایـای م باع  ایجاد رواب  روانی و عاطفی بین افراد شده است. رویپیادهاست و 

را از  رویپیـادهبخش اول این مقاله مزایای  صورت پذیرفته است. 2( توس  نیکی و نیتیشری2016) پیاده از منطقه عابران

در  تـوانمیایـن مزایـا را . کنـدمیبیـان آن  تـأثیردر سراسر جهان و تحقیقات مختلـف در مـورد  رویپیادهتجربه طرح 

                                                           
1 . Noga & kliot 
2 . Nikhi & Neetishree  
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جداگانه تفکیک  صورتبه، اقتصاد و بهداشت زیستمحی ، جامعه، ونقلحملدر  آن تأثیرهایمختلف بر اساس  هایهمقول

در یـک منطقـه  رویپیـادهشاخص برای نیاز بـه  عنوانبه تواندمیمختلف است که  شواهدقسمت دوم مقاله حاوی  .کرد

و ارزیابی رضـایت از  رویپیادههای یژگیو گیریاندازهفراد و بررسی رضایت ا باهدف (2017) 1لی و همکاران .استفاده شود

از ارائـه  دهندگانپاسـخشهر نینبو در چین به این نتـایج دسـت یافتنـد کـه  رویپیادهدر مناطق و مسیرهای  اندامتناسب

و اوقات فراغت،  ویرپیادهآموزشی  هایبرنامهاست وجود  شدهبیانکنند همچنین یمبسیار قدردانی  رویپیادهی هافرصت

 باع  افزایش رضایت مسافرین خواهد شد. رویپیادهو طراحی مسیرهای  ریزیبرنامهارتقاء مهارت، 

 

 نظری مبانی

جانبه در جامعه و گسترش فناوری و ماشینی شدن زندگی، چـاقی های اخیر همگام با بروز تحوالت بنیادین و همهدر سال

باشد شیوع پیداکرده است. لذا باید فعالیت جسـمانی و ورزش تحرکی می ناشی از کمهای قلبی عروقی که عموماًو بیماری

و توجه به اثرات آن در میان شهروندان مختلف موردتوجه قرار گیرد. تحـرک کـم در سـبک زنـدگی کنـونی شـهروندان 

وب افـراد را بـه مخـاطره انـدازد شدت آینده جامعه را مورد تهدید قرار داده و کارایی مطلتواند بهعنوان یک مشکل، میبه

(. سازمان بهداشت جهانی، سالمتی را حالت رفاه کامل جسمی، روانـی 85: 1394)قهرمان تبریزی و رضوی محمودآبادی،

تنها در بهبود سالمت افراد واجـد نماید. باید اذعان کرد که توجه به ابعاد سالمت نهفق  بیماری تعریف میو اجتماعی و نه

رسـد سـالمت را نماید. به نظر میه زمینه مساعدی برای شکوفایی استعدادهای نهان و بالقوه افراد فراهم میاثر است بلک

بـه ورزش  توانیمهایی جستجو نمود که در استمرار آن نقش اساسی دارند. در این چارچوب در گام نخست باید در مؤلفه

سـازمان  2002کـه در سـال طورینمایـد بهافراد ایفـا می ی بدنی اشاره نمود. ورزش نقش مهمی در سالمتهاتیفعالو 

نمود. هر تجربه حرکتی یا تغییر جسمانی، تغییـر  "تحرک، رمز سالمتی مطرح"بهداشت جهانی شعار خود را تحت عنوان 

د. شـوی مهم تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی محسـوب میهاروشای روانی نیز به دنبال دارد. ورزش ازجمله یا تجربه

نمایـد. عـالوه ی ورزشی و حضور در این اماکن، افراد را ازنظر فضایی و مکانی به هم نزدیک میهاتیفعالزیرا شرکت در 

نفس، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت، بر آن ورزش در سالمت و آمادگی جسمانی، تأمین نیازهای دوستی، افزایش اعتمادبه

(. فعالیتی که زمینه را 205: 1390امنیت اثر به سزایی دارد )یعقوبی و برادران،رقابت، تقویت توانمندی ارتباطات گروهی و 

عنوان شناسی، تفریحات سالم را بهسازد. فرهنگ جامعهپذیر میبرای گذران اوقات فراغت در قالب یک تفریح سالم امکان

گردد. در ایـن و یا پدیده خارجی تقویت می داند که بدون وجود جایزهانگیز و خودانگیخته میهرگونه فعالیت آزادانه، نشاط

ی ورزشـی سـاده، هـاتیفعالای از های همگانی است، پـرداختن بـه مجموعـهراستا ورزش تفریحی که مترادف با ورزش

ها بـرای همـه افـراد جامعـه وجـود بخش و بانشاط است که فرصت و امکان شرکت در آنهزینه، بدون رسمیت، فرحکم

(. بـا ایـن رویکـرد در 707: 1396شود )صـادق زاده و رضـوی،توجه به نتیجه بردوباخت آن انجام میداشته باشد و بدون 

مناطق شهری روی آوردن مردم به ورزش و فواید ناشی از آن مسئوالن را به این سمت ایجـاد فضـاهای مناسـب بـرای 

روی است. مسیرهای تندرستی و پیاده دهد. یکی از نتایج این رویکرد توسعهمشارکت شهروندان در زمینه ورزش سوق می

 سوی پژوهشگران از مطالعات متنوعی ،روی در حفظ سالمت روحی و جسمی افرادپیاده اهمیت درک با اخیر هایسال در

ین ترسـادهروی، پیـاده .اسـت گرفتـه در محی  صورت آن اثرات و گردشگری پیاده توسعه پیرامون دنیا سراسر محققان و

پـذیر گونه ابـزار یـا وسـیله خـارجی امکانصورت مستقل و غیر وابسته به هیچمبدأ و مقصد بوده که به نوع جابجایی بین

تنها بر روی بدن، بلکه روی ذهن نیز اثر دارد، در عنوان یک فعالیت پیچیده که نهتواند بهیمروی همچنین باشد. پیادهیم

                                                           
1 . Li 
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هـا فردی اسـت کـه ازجملـه آنخصوصیات و مزایای منحصـربه (. نظام پیاده دارای5: 1387ثقفی اصل،شود )نظر گرفته 

 Clifton et) نمودمحیطی اشاره پذیری، ارزانی، مصرف انرژی کمتر و هماهنگی با مالحظات زیستتوان به انعطافیم

al,2006:6.)  را های اجتماعی و روزمـره شـهروندان یتفعالو بالطبع  شهرهاعالوه بر آن بهبود کیفیت فضاهای عمومی

اولین چیزی که در نگاه اول در مسیرهای پیـاده بـه چشـم  .(6: 1391ایزدی و همکاران، Gehi,1987:4;به دنبال دارد )

نظر از سن و جنس و طبقه اجتماعی و تحصیالت و ... در کنار هـم اسـت کـه ی مردم صرفهاگروهخورد حضور همه می

صــرافی و محمــدیان )بــرای زنــدگی و حیــات افــراد اســت  فرد را در آن بــه وجــود آورده و فضــاییترکیبــی منحصــربه

تعریـف  بنـا بـر(. از آثار بسیار ارزشمند این نوع فعالیت تأثیر بر سالمت روحی و جسمی افـراد اسـت. 112: 1391مصمم،

بیمـاری و  فق نـهروانـی و اجتمـاعی ) –حالت سالمت کامل فیزیکی  توانمیسازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را 

، قضـاوت عادالنـه و منطقـی در پـذیریانعطافی با محـی ، گارمعتقدند توانایی ساز پزشکانروانوانی( نامید. برخی از نات

روانی نیـز قـادر  هایبیماریسالمتی روانی بوده و هدف از درمان  هایمالکو فشارهای روانی از  هامحرومیتمواجهه با 

نظریـات مختلـف  (.77: 1381سازش با محی  است )اصفهانی،  اصطالحبهبه زندگی خانوادگی، اجتماعی و  هاآنساختن 

ای معتقـد بـه اند که در این میان عـدهشناختی پیشنهاد دادههای متفاوتی را برای درمان مشکالت روانحلروانشناسی راه

هـا، از بیماری ای برای پیشگیریعنوان وسیله(. و از ورزش بهNasel,2004اهمیت نقش ورزش در سالمت بشر هستند)

نمایـد شود. چنانچه آکاندره تأثیر ورزش بر کاهش اضطراب را تأییـد میبهبود سالمتی و احساس خوب بودن استفاده می

(Akandere,2005:248باهدف توسعه ورزش در بین اقشار .)  مختلف جامعه، نوعی از مسـیرهای پیـاده بـا اسـتفاده از

گرفته و ایجادشده است کـه از های ورزشی شکلتفرج و در ترکیب با فعالیتشرای  محیطی در فضاهای طبیعی و باهدف 

هـای های زمستانی، ورزشهای مختلف ورزشی و تفریحی نظیر دامنه نوردی، شکار، صید و ماهیگیری، ورزشبین فعالیت

(، دامنـه نـوردی و 51: 1392درمـانی، کوهنـوردی و غـارنوردی )گنـدمکار و دانشـور،گردی، طبیعتساحلی و آبی، بیابان

روی در منـاطق ها و ازجمله مسیرهای پیادهکنندگان در این فعالیتای از مشارکتدسته سازد.پذیر میکوهنوردی را امکان

( در ایـن 161: 1392مندی از فواید ورزش در ابعاد تندرستی، اجتماعی و روانی )فالحی و همکاران،کوهستانی باهدف بهره

شود. آن بخشـی از مغـز معتقدند بدن قوی و آماده، منتهی به یک ذهن سالم مییونانیان . چنانچه یابندمسیرها حضور می

متر دورتر از آن بخشی اسـت کـه بـا سازد، یعنی نقش حرکتی دارد، تنها چند میلیکه ما را به انجام فعالیت بدنی قادر می

معنا باشد به همین جهت با فعالیـت بـدنی، قشـر بی اندیشه و احساس فرد سروکار دارد، لذا ممکن نیست چنین مجاورتی،

گـذارد جا میشده و تأثیر موازی و مثبتی روی شـناخت و احساسـات عـاطفی افـراد بـهحرکتی مغز هم تحریک و تقویت

ازآنجاکه توسعه ورزش گامی در راستای توسـعه کشـور بـوده و بـه دلیـل تـأثیر در  (.86: 1386)کریمیان و شکرچی زاده،

( و نیز ارتقای دهنده سـالمت عمـومی جامعـه موردتوجـه 42: 1396ردی و اجتماعی مردم )خالدیان و همکاران،زندگی ف

های مهم توسعه انسانی و فرهنگی ( و از طرفی داشتن نیروی انسانی سالم از شاخص88: 1396است )سوادی و همکاران،

عامـل سـالمت در گسـترش پیـاده مـداری رکرد ( در تحقیق حاضـر کـا32: 1396آید )شیرویی و همکاران،حساب میبه

ایـالم موردبحـ  و بررسـی قرارگرفتـه اسـت. چنـین در نظـر  رویکردی تفرجی در منـاطق شـهری عنوانبهکوهستانی 

شده است که کارکرد سالمت در بعد سالمت جسمانی و سالمت روحـی بـر وفـاداری و تمایـل بـه حضـور مجـدد گرفته

و معتقد اسـت  کندمیف یا دوستان توصیدار به خانواده یرا تعهد پا ی( وفادار1977چاردز )یر شهروندان اثرگذار بوده است.

. (Richards,1977:15) اسـتشـده  یابیـات بازاریـوارد ادب یبـه نـام تجـار ید بر وفادارین اصطالح در ابتدا با تأکیا

در  ه.نـدیم در آیمستق طوربهخدمات  ایا انتخاب مجدد محصول ید مجدد یق به خریعبارت است از حفظ تعهد عم یوفادار

(. 1393،یو زهرانـ ی)همتـ انـدگرفتهدر نظـر  یوفـادار هایشـاخصل بـه بازگشـت را یـد و تمایـ، بازدیحوزه گردشگر

هسـتند.  اثرگذار یگران در انتخاب مقصد گردشگریمات دیالت و تصمیات سفر بر تمایخاطرات و تجرب بابیانگردشگران 
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گران انعکاس یشنهاد آن به دیل به پید از مقصد و تمایگردشگران با بازد درنیاتبه مقصد اغلب  گردشگران یدرجه وفادار

ل یـد مجدد مقصـد و در تمایبازد یبرا یل ویبه مقصد در تما یزان وفاداریم (.Chen & Tasi,2007:1120یابد )می

در مقصـد موجـب  شـدهارائهر منـابع یو سـا گران بازتاب دارد. تجربه مثبت گردشگر از خدمات، کاالهایه آن به دیبه توص

 .شودمیر وابستگان یبه دوستان و سا دهانبهدهانرات مثبت یتأث طورهمیند مجدد و یبازد

 

 پژوهش روش

 ، گردشـگران داخلـی شـهر ایـالمجامعه آمـاری تحلیلی است. -روش، توصیفی  ازلحاظهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش 

تصـادفی انتخـاب و بـه  طوربـهنفر برآورد شـد کـه  301ول کوکران حجم نمونه به تعداد بر اساس فرم بینازاینهستند. 

 افزارنرمز انظیر آزمون تی و تحلیل عاملی  هادادهتوصیفی و استنباطی  هایتحلیل. برای اندگفتهپرسشنامه پژوهش پاسخ 

SPSS  .افزارنرمدر  ازآنپساستفاده گردید AMOS ابـزار پـژوهش  .ت گرفـتری صـورمعـادالت سـاختا سـازیمدل

 شکیل یافتـهتخصصی ت سؤاالتعمومی و  سؤاالتپرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه تحقیق از ترکیب دو قسمت 

سـت و در قسـمت قـرار داده ا موردسـنجشفردی پاسخگویان را  هایویژگی سؤال 13عمومی  سؤاالتاست. در قسمت 

سـالمتی مـؤثر بـر حضـور  هـایانگیزهمتغیـر  12فاده گردیده است کـه نماگر در شش بعد است 62تخصصی از  سؤاالت

ز بـرای متغیر نیـ 5است.  قرار داده موردسنجشرا در دو بعد سالمت جسمی و روحی  پیماییکوهگردشگران در مسیرهای 

ن بـر یاسـت پاسـخگواسـت. الزم بـه ذکـر ا قرارگرفته مورداستفادهسنجش وفاداری و تمایل به تکرار تجربه گردشگران 

 .اندگفتهپژوهش پاسخ  سؤاالتلیکرت به  ایدرجهپنجاساس طیف 
 

 کاررفته در تحقیقها و متغیرهای به. شاخص1جدول شماره 
 نماگر بعد نماگر بعد

 

ســـــالمت 

 جسمی

روی در مجاورت شهر ایالم بر کاهش تأثیر مسیرهای پیاده

 آلودگی صوتی و ایجاد فضای مناسب سالمت

 

 

ســــالمت 

 رادروحی اف

 

 

 

 روی بر کاهش استرستأثیر پیاده

 رضایت از نبود آلودگی صوتی پیمایی و تأثیر برافزایش سالمت عمومیاجرای طرح کوه

 نفستأثیر برافزایش اعتمادبه روی برافزایش طول عمر افرادتأثیر پیاده

 روی بر سالمت روحیتأثیر پیاده جسمی افراد روی بر سالمتتأثیر پیاده

 الت روحی افرادروی و کاهش مشکپیاده روی برافزایش آمادگی جسمیتأثیر پیاده

 روی و احساس آرامشپیاده روی بر باال رفتن روحیه نشاط و سرزندگیتأثیر پیاده

و  انگیز بـودهتا چه اندازه بازدید از مسیر برای شـما خـاطره وفاداری

 کنید؟برای دیگران تعریف می

 د؟اندازه تمایل به حضور مجدد در این مسیر داری تا چه وفاداری

ر تا چه میزان از توسـعه ایـن مسـیر و تبـدیل آن بـه مسـی

 ؟دیکنیمروی خانوادگی حمایت پیاده

روی بـه متغیر ترکیبی تمایل بـه معرفـی ایـن مسـیر پیـاده

روی دوستان و خانواده خود( و اثربخشی اجرای طـرح پیـاده

 روی و افزایش سالمتبه پیاده کوهستان در ترغیب افراد

 (49: 1397)منبع: بیگلری نیا،

 

برابر بـا  شدهمحاسبهاست. بر اساس نتایج، آلفای  شدهمحاسبهتعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونبا  

به نظرات کارشناسان  اتکای( حاکی از پایایی ابزار پژوهش است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از روش صوری و با 84/0)

بـه لحـاظ قلمـرو  در حوزه گردشگری، اوقات فراغت و علوم ورزشی احراز گردیـده اسـت. نظرصاحبو اساتید دانشگاهی 

ترتیب که مطالعات مبانی نظری و اینصورت گرفته است. به 1397تا سال  1396زمانی این تحقیق در فاصله زمانی سال 

صـورت پـذیرفت. توزیـع  1396یرهای تحقیق و تدوین پرسشنامه محقـق سـاخته در سـال پیشینه تحقیق، استخراج متغ
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ازآن تـا شـهریور انجـام گرفـت و پـس 1397های فرودین و اردیبهشـت های میدانی طی ماهآوری دادهپرسشنامه و جمع

وهسـتانی قلعـه روی کها اختصاص یافـت. بـه لحـاظ قلمـرو مکـانی، تحقیـق در مسـیرهای پیـادهبه تحلیل داده 1397

 خان و تنگه ارغوان در شهر ایالم موردتوجه بوده است.اسماعیل

 

 محدوده موردمطالعه

( 1390،و مسکن نفر )نتایج سرشماری عمومی نفوس 558000و جمعیت  کیلومترمربع 19044شهرستان ایالم با مساحت 

دقیقـه عـرض  15 ودرجـه  38دقیقـه تـا  58درجه و  30دقیقه طول شرقی و  10درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45در 

یت جغرافیایی شـهر ایـالم (، موقع1(. در شکل شماره )16 :1396است. )راهنمای گردشگری استان ایالم، شدهواقعشمالی 

 است. شدهارائهدر سطح کشور 

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر ایالم .1شکل شماره 

 (1397فرمانداری شهرستان کاشان،)منبع: 

 

 هاهبحث و یافت

مـرد هسـتند. همچنـین  (8/60( از پاسـخگویان زن و )2/39) دهدمینتایج توصیفی حاصل از بررسی جامعه نمونه نشان 

یج بررسـی توصـیفی نتـا( مجرد هسـتند. 8/46و ) متأهل( افراد 2/53( سال بوده است. )4/32میانگین سنی پاسخگویان )

 شده است.سایر پارامترهای تحقیق در جدول بیان
 

 . نتایج توصیفی اطالعات عمومی پاسخگویان2ل شماره جدو

 درصد پاسخ متغیر درصد پاسخ متغیر

 
 هدف از سفر

  9/27 تفریح
 شغل

 6/15 کارمند

 7/3 کشاورز 6/23 سالمت

 3/19 دارخانه 6/24 گذران اوقات فراغت

 
 تحصیالت

 2/29 سایر مشاغل 12 زیر دیپلم

  9/32 دیپلم
 نحوه حضور

 5/36 خانوادههمراه 

 9/30 همراه دوستان 5/38 کارشناسی

 6/8 با همکاران 3/14 کارشناسی ارشد

 9 همراه با تور 3/2 دکترا و باالتر

دلیل انتخـاب 
 مسیر

 15 انفرادی 6/29 آرامش و زیبایی مسیر

ـــاب  6/25 وجود امنیت باال ـــل انتخ  9/16 پاکیزگی هوادلی
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 6/8 دالیل دیگر مسیر 3/19 درصد دسترسی آسان

 

دلیـل اسـتفاده بیشـتر از  اند وکردهدرصد ماشین شخصی استفاده  5/59 دهدمینوع وسیله نشان  برحسباطالعات افراد 

روی ری اثـر پیـادهبررسـی معنـادا .باشـدمی موردمطالعـهماشین شخصی دوری و خارج از محدوده شهر بودن مسیرهای 

ای صـورت گرفتـه اسـت. نتـایج گیری از آزمون تی تک نمونـهشگران با بهرهکوهستانی بر سالمت جسمی و روحی گرد

 شده است.( ارائه3ی برای سالمت جسمی افراد در جداول شماره )انمونهحاصل از کاربرد آزمون تی تک 
 

 مت جسمی افرادروی در مسیرهای کوهستانی بر سال. بررسی نقش پیاده3جدول شماره 
درجــه  Tآماره  نماگر

 آزادی
ـــــطح  س
ــاداری  معن

 آزمون

ـــراف  انح
 میانگین

 95/0 نانیاطمفاصله 
 سطح معناداری

ارزیــــابی 
 شاخص

 حد باال حد پایین

 روی در مجاورت شهر ایالم بر کاهش آلودگی صـوتی وتأثیر مسیرهای پیاده
 ایجاد فضای مناسب سالمت

 اثرگذار 879/0 668/0 774/0 000/0 300 40/14

 اثرگذار 082/1 883/0 98/0 000/0 300 44/19 ی و تأثیر برافزایش سالمت عمومیپیمایاجرای طرح کوه

 اثرگذار 171/1 961/0 06/1 000/0 300 00/20 افراد روی برافزایش طول عمرتأثیر پیاده

 اثرگذار 447/1 283/1 36/1 000/0 300 66/32 روی بر سالمت جسمی افرادتأثیر پیاده

 اثرگذار 337/1 160/1 24/1 000/0 300 80/27 آمادگی جسمی روی برافزایشتأثیر پیاده

 اثرگذار 337/1 180/1 25/1 000/0 300 55/31 روی بر باال رفتن روحیه نشاط و سرزندگیتأثیر پیاده

 اثرگذار 174/1 058/1 11/1 000/0 300 99/37 سالمت جسمی

 

ن اطمینـا طوح باال و پـایینمقدار آماره تی و مثبت بودن سبه همراه  هاعاملدر مورد همه  05/0سطح معناداری کمتر از 

جاد فضای مناسب متغیرهای موردبررسی و ای تمامالم بر پیمایی اطراف شهر ایدال بر تأثیر مثبت و معنادار مسیرهای کوه

اثـر مثبتـی پیمایی بر سالمت جسمی گردشگران ه مسیرهای کوهتوان بیان کرد توسعترتیب میاینسالمت بوده است. به

پیمایی بـر سـالمت برای شاخص سالمت جسمی افراد، میزان اثرگذاری مسیرهای کوه 11/4داشته است. کسب میانگین 

ی برای بررسی اثر حضـور انهنمو تک( نتایج آزمون تی 4در جدول شماره ) افراد را در مقدار بسیار زیاد برآورد نموده است.

شده است. این بعد بـا اسـتفاده از شـش متغیـر کننده بیانت روحی افراد شرکتپیمایی بر وضعیت سالمدر مسیرهای کوه

به  05/0شده است. سطح معناداری کمتر از گزارش 000/0مورد ارزیابی قرارگرفته است. سطح معناداری برای همه موارد 

پیمایی بـر ثبتی از تأثیر کوهرزیابی مادهد گردشگران های پایین و باالی سطح اطمینان نشان میهمراه مثبت شدن کرانه

 سالمت روحی آنان داشته است.

 
 مت روحی افرادروی در مسیرهای کوهستانی بر سال. بررسی نقش پیاده4جدول شماره 

 نماگر
 

ــــه  Tآماره  درج
 آزادی

ســـــــطح 
ـــاداری  معن

 آزمون

انحـــــراف 
 میانگین

. سـطح /95 نانیاطمفاصله 
 معناداری

ــــابی  ارزی
 شاخص

 حد باال حد پایین

 اثرگذار 141/1 938/0 039/1 000/0 300 19/20 سترسروی بر کاهش اتأثیر پیاده

 اثرگذار 911/0 703/0 807/0 000/0 300 31/15 رضایت از نبود آلودگی صوتی

 اثرگذار 131/1 829/0 930/0 000/0 300 13/18 نفستأثیر برافزایش اعتمادبه

 اثرگذار 279/1 106/1 192/1 000/0 300 10/27 وحیرروی بر سالمت تأثیر پیاده

 اثرگذار 057/1 863/0 960/0 000/0 300 47/19 روی و کاهش مشکالت روحی افرادپیاده

 اثرگذار 039/1 840/0 940/0 000/0 300 59/18 روی و احساس آرامشپیاده

 اثرگذار 041/1 915/0 978/0 000/0 300 58/30 سالمت روحی افراد
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المت سـکننده متغیرهای پنهان سالمت جسمی و میزان اثربخشی هر یک از متغیرها و عوامل تبییندر راستای تشخیص 

بر متغیر پنهـان  ها با یکدیگر و نیز اثر عامل پنهان سالمتروحی، ارتباط بین ابعاد دوگانه سالمت و میزان همبستگی آن

تاری سـازی معـادالت سـاخی کوهسـتانی از مدلروحضور مجدد و تمایل به تکرار تجربه گردشگران در مسیرهای پیـاده

ور مجـدد افـراد در ( مدل ساختاری تأثیر سالمت روحی و جسمی افراد بر تمایل بـه حضـ2استفاده شد. در شکل شماره )

سـازی اساسـاً کـاری شده است. اگرچـه مدلخان نشان دادهروی کوهستانی تنگه ارغوان و قلعه اسماعیلمسیرهای پیاده

حـال در ایـن تحقیـق (، بااین84: 1395گیرد )کیانی و بسحاق، ت و بر مبنای شناسایی و کشف صورت نمیاکتشافی نیس

صـورت مجـزا وارد فراینـد مـدل اند بهگانه را داشـتهتک متغیرهایی که قابلیت شناسایی هرکدام از عوامل پنهان سـهتک

 اند.مانده یا حذف گردیدهباقی داری در مدلهای برازش و سطح معنیاند و بر مبنای شاخصگردیده

 

 
 پیماییمدل ساختاری تأثیر سالمت روحی و جسمی افراد در تمایل به حضور مجدد افراد در مسیرهای کوه .2شمارهشکل 

 

قـش نی افـراد، در بررسی مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای آشکار بر روی متغیـر پنهـان سـالمت جسـم

و  73/0عـاملی  روی در میان اقشار مردم با بـاررفتن احساس نشاط و سرزندگی افراد در مدت پیاده متغیرهای میزان باال

مانی افراد در و متغیر میزان افزایش آمادگی جس 57/0روی با بار عاملی متغیر احساس سالمت جسمی افراد در مدت پیاده

تبیـین  ر تبیین متغیر پنهان سالمت جسمی داشـته اسـت.رتیب بیشترین تأثیر را دبه ت 54/0روی با بار عاملی مدت پیاده

ثر را داشـته اباالترین  70/0پیمایی بر احساس کلی سالمت روحی افراد با بار عاملی تأثیر کوه روحی سالمت متغیر پنهان

تـه اسـت. رگرفدر جایگاه دوم همبستگی با متغیر پنهان سالمت روحی قرا 62/0نفس با بار عاملی است. افزایش اعتمادبه

سوم قرارگرفته است. در  را کسب کرده و در جایگاه 27/0رضایت از نبود آلودگی صوتی و وجود فضای آرام نیز بار عاملی 

 شده است.کاربرده شده در تبیین سالمت جسمی و روحی افراد بیان( متغیرهای به6( و )5جداول شماره )
 

 ادهای سالمت جسمی افرها و شاخصعامل .5شمارهجدول 
 

ســالمت 
 جسمی

 کد شاخص

 C33 اس سالمت جسمی شما مؤثر بوده است؟روی تا چه میزان در احسیادهپ-1

 C34 فزایش آمادگی جسمانی شما شده است؟روی تا چه میزان باع  ایادهپ-2

 C35 روی تا چه میزان موجب باال رفتن نشاط و سرزندگی در میان اقشار مردم شده است؟ادهاجرای طرح پی-3
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 های سالمت روحی افرادها و شاخصعامل .6شمارهجدول 

 
 سالمت روحی

 کد شاخص

 D37 ا چه اندازه از نبود آلودگی صوتی در این محدوده رضایت دارید؟ت -1

 D38 ؟دیکنیمنفس افراد چگونه ارزیابی ش اعتمادبهروی را در افزایجرای طرح پیادها -2

 D39 ؟دیکنیم ی کوهستانی و تأثیر آن در سالمت روحی افراد را چگونه ارزیابیروی در مسیرهاطرح پیاده -3

 

 روی کوهستانی نیز با استفاده از یک مدل عـاملیکنندگان از مسیر پیادهتبیین متغیر پنهان تمایل به بازدید مجدد استفاده

سـازی گردیـده رآینـد مدلفترکیبـی وارد صورت نیز به Z1متغیر آشکار صورت گرفته است متغیر  5مرتبه اول با ترکیب 

شـده نجربـه مجـدد بیا( کد هرکدام از متغیرهای موجود در مدل برای تبیین متغیر پنهان تمایـل بـه ت7) جدولاست. در 

 است.
 

 های تمایل به حضور مجدد افراد در مسیرها و شاخصعامل. 7شماره جدول 

 
تمایل به 
ـــور  حض
 مجدد

 کد شاخص

 E46 کنید؟انگیز بوده و برای دیگران تعریف میبازدید از مسیر برای شما خاطره تا چه اندازه -1

 B28 ؟دیکنیمروی خانوادگی حمایت ز توسعه این مسیر و تبدیل آن به مسیر پیادهاتا چه میزان -2

 B29 ا چه اندازه تمایل به حضور مجدد در این مسیر دارید؟ت-3

روی به دوستان و خانواده خود( و )اجرای طـرح به معرفی این مسیر پیاده زان تمایلترکیب دو متغیر )می-4
 روی و افزایش سالمت عمومی( است.روی کوهستان تا چه میزان موجب ترغیب افراد به پیادهپیاده

Z1 

 

پذیرد. در بـرازش جزئـی سـطح معنـاداری های ساختاری به دو روش برازش جزئی و برازش کلی صورت میبرازش مدل

معناداری  لی دارای تفاوتگفت کلیه بارهای عام توانیمی پژوهش است. بنابراین هادادهنشانگر مطلوبیت برازش مدل و 

وابـ  ترسـیمی ر یک از رهبا مقدار صفر هستند. سطح معناداری، تخمین غیراستاندارد، خطای معیار و مقدار بحرانی برای 

ب  ترسیمی گویـای آن اسـت بـرازش جزئـی برای روا 05/0ری کمتر از شده است. سطح معنادا( بیان8در جدول شماره )

 مدل در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 

 غیراستاندارد با سطح تحت پوشش یبرآوردها .8 شماره جدول

تخمین    
 غیراستاندارد

خطای 
 معیار

مقدار 
 بحرانی

سطح 
 معناداری

 002/0 149/3 149/0 469/0 سالمت جسمی - تمایل به حضور مجدد

 018/0 371/2 309/0 733/0 سالمت روحی - تمایل به حضور مجدد

C34 - 000/1 سالمت جسمی    

C33 - 000/0 260/6 155/0 971/0 سالمت جسمی 

C35 - 000/0 378/6 187/0 192/1 سالمت جسمی 

D37 - 000/1 سالمت روحی    

D38 - 000/0 550/3 638/0 264/2 سالمت روحی 

D39 - 000/0 504/3 622/0 181/2 المت روحیس 

B28 - 000/0 895/3 145/0 566/0 تمایل به حضور مجدد 

B29 - 000/1 تمایل به حضور مجدد    

E46 - 000/0 178/6 107/0 659/0 تمایل به حضور مجدد 

Z1 - 000/0 238/7 124/0 894/0 تمایل به حضور مجدد 

 

 املی برای رواب  ترسیمی بیان گردیده است.( مقدار بارهای ع9در جدول شماره )
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 نمایش روابط ترسیمی بارهای عاملی موجود در مدل .9شماره جدول 

Estimate    

 سالمت جسمی ---> تمایل به حضور مجدد 332/0

 سالمت روحی ---> تمایل به حضور مجدد 301/0

544/0 C34 <--- سالمت جسمی 

568/0 C33 <--- سالمت جسمی 

731/0 C35 <--- سالمت جسمی 

268/0 D37 <--- سالمت روحی 

624/0 D38 <--- سالمت روحی 

701/0 D39 <--- سالمت روحی 

277/0 B28 <--- تمایل به حضور مجدد 

670/0 B29 <--- تمایل به حضور مجدد 

.470/0 E46 <--- تمایل به حضور مجدد 

721/0 z1 <--- تمایل به حضور مجدد 

 

هـای مدل پژوهش تحت حمایت داده دهدیمدل را نشان مهای اصلی سنجش نکویی برازش ( شاخص10جدول شماره )

 تجربی قرار دارد.
 

 های اصلی برازش مدل مرتبه دومشاخص .10شماره جدول 

 وضعیت مدل عالئم اختصاری نام شاخص

 مستقل اشباع فرضپیش

 - DF 31 0 45 درجه آزادی

 مناسب CMIN/DF 903/2  603/11 شده(کای اسکوئر نسبی )بهنجار 

 قبولقابل GFI 943/0 000/1 687/0 شاخص نیکوئی بردازش

 قبولقابل AGFI 900/0  617/0 شدهاصالح بردازش نیکوئی شاخص

 قبولقابل PGFI 532/0  562/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 لقبوقابل PNFI 570/0 000/0 000/0 شاخص بردازش هنجار شده مقتصد

 مناسب PCFI 604/0 000/0 000/0 شاخص بردازش تطبیقی مقتصد

 مناسب PRATIO 689/0 000/0 000/1 شاخص نسبت اقتصاد

 قبولقابل RMSEA 080/0  188/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

دار وحـی بـا مقـشده برای رابطه بین دو عامل سالمت جسمی و ربرای بررسی معناداری تفاوت ضریب همبستگی گزارش

و  004/0( برابـر بـا pشود. ازآنجاکـه مقـدار سـطح معنـاداری )( استفاده می11صفر، از نتایج جدول کوواریانسی شماره )

توان گفت بـین سـالمت جسـمی و روحـی افـراد باشد، میدرصد( می 95)حد مجاز اطمینان در سطح  05/0تر از کوچک

سـازی در از مدل باط مثبت و معناداری وجود دارد. چنانچه نتایج حاصلتانی ارتروی کوهسکننده از مسیرهای پیادهاستفاده

نشـانگر  44/0دهد، کسـب وزن رگرسـیونی بـه میـزان نشان می (11شده در جدول شماره )( و نتایج ارائه2شکل شماره )

ه ایـن معنـا کـه . بـروی بـوده اسـتکنندگان در مسـیرهای پیـادههمبستگی بین دو بعد سالمت جسمی و روحی شرکت

پیمایی و انجـام فعالیـت ورزشـی بـر سـالمت اند سالمت جسمی ناشی از حضور در مسیرهای کوهگردشگران معتقد بوده

پیمایی بر احسـاس هروحی ایشان اثرگذار بوده است. عکس این حالت نیز صادق است و سالمت روحی ناشی از فعالیت کو

 شته است.سالمت جسمی اثر معناداری دامثبت نسبت به
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 وزن رگرسیونی متغیرهای سالمت جسمی و روحی .11شمارهجدول 

   Estimate S.E. C.R. P وزن رگرسیونی 

 44/0 004/0 875/2 015/0 044/0 سالمت روحی <--> سالمت جسمی

 

برقـرار  x7 و x6ی کوواریانسی بین متغیرهای ارابطهسازی معادالت ساختاری برای استفاده از اصالحات پیشنهادی مدل

( 12ل شـماره )یز در جدونگردید که نتیجه آن به بهبود وضعیت مدل یاری کرده است. معناداری ارتباط بین این دو متغیر 

 شده است.گزارش

 

 برای اصالح مدل غیراستاندارد با سطح تحت پوشش یبرآوردها .12 شماره جدول

   Estimate S.E. C.R. P 

 004/0 846/2 016/0 045/0 سالمت روحی <--> سالمت جسمی

x7 <--> X6 138/0 032/0 321/4 *** 

 

به بارهـای "روی سالمت روحی بر تمایل افراد به حضور مجدد در مسیر پیادهسالمت جسمی نسبت به"برای مقایسه اثر 

 30/0قدار مبه نسبت به بار عاملی سالمت روحی  33/0گردد. مقدار بار عاملی سالمت جسمی به مقدار عاملی مراجعه می

ردمطالعـه داشـته روی منطقه موآن را در جایگاه باالتری به لحاظ اثرگذاری بر تمایل به حضور مجدد افراد در مسیر پیاده

ردشـگران کننده احساس سالمت در دو بعد روحی و جسمی بر وفـاداری گاست. ضمن آنکه معناداری اثر متغیرهای تبیین

 شده است.ادهادیر استانداردشده پارامترها نشان د( مق13گردد. در جدول )تأیید می

 

 مقادیر استانداردشده پارامترهای موجود در مدل .13 شماره جدول

   Estimate S.E. C.R. P بار عاملی 

 33/0 014/0 449/2 171/0 419/0 سالمت جسمی ---> تمایل حضور مجدد

 30/0 017/0 384/2 343/0 819/0 سالمت روحی ---> تمایل حضور مجدد

 

 گیرینتیجه

هـای هـوازی اسـت کـه عـالوه بـر تـأثیر در بعـد ترین ورزشیکی از مفرح و حضور در مسیرهای کوهستانی پیماییکوه

دهد تا شود به انسان این فرصت را میجسمانی، در روح و روان افراد هم تأثیر مثبتی دارد و ازآنجاکه در طبیعت انجام می

پیمـایی بـا ایجـاد کوه .تضـمین کنـد را یعت و هوای پاک و سالم سالمت جسمی و روحی خودبا برخورداری از فضای طب

بااحسـاس شـادی همـراه اسـت و  کـهسبب افزایش اندورفین پالسـما شـده نیز های بدنی ورزش و فعالیتفرصت برای 

ورزشـی یـک  هایالیتفعشود. از سوی دیگر می (وخوهمچنین موجب افزایش هورمون سروتونین )هورمون مؤثر در خلق

. (1: 1395)فـوارق و آرزانـی بیرگـانی، هزینه در جهت بهبود سالمت روحی افراد جامعـه اسـتروش آسان، مناسب و کم

، منظور بهبـود کـارایی افـرادبنابراین الزم است با توجه به تأثیرات شگرف ورزش در سالمت جسـم و روان انسـان و بـه

بـدیهی اسـت انعکـاس شـاخص  .گانی در مناطق شهری و روستایی پدید آیدهای همفرصت مناسب برای توسعه ورزش

اسـت کـه  فعالیتینسبت به و ایجادکننده انگیزه نوعی داوری ذهنی  شهروند،در ذهن هر  سالمت در بعد جسمی و روحی

راحتی دریافـت توان بهی میاین شاخص ذهنی به شاخص کمّ با اتکای به نظرسنجی و تبدیل نماید.به انجام آن اقدام می

پیمایی باهدف برخورداری از سالمت در دو بعـد جسـمی و روحـی بـه ایـن حاضران در مسیرهای کوهکه چه درصدی از 

پیمـایی بـر سـالمت جسـمی اند. پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی حضور در مسیرهای کوهمناطق عزیمت نموده

روی کوهستانی و کننده در مسیرهای پیادهی و جسمی افراد شرکتافراد، سالمت روحی افراد، همبستگی بین سالمت روح
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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 

سمی های سالمت روحی و جها و مشخص کردن وضعیت شاخصوتحلیل دادهعامل شناسایی گردیده است. جهت تجزیه

دهـد نشـان می Tآمده در آزمـون دسـتهای بهوتحلیلای استفاده گردید. نتایج حاصـل از تجزیـهتک نمونه Tاز آزمون 

خان اثر معناداری بر متغیرهای سالمت جسمی و روحی افـراد پیمایی دره ارغوان و تنگ اسماعیلحضور در مسیرهای کوه

 Tآمـاره ر دو متغیر سالمت جسمی و روحی و همچنـین درصـد کـل برای ه 000/0داشته است. درواقع سطح معناداری 

البتـه ایـن  نشـان از مثبـت بـودن و تأییـد آن دارد. 58/30و برای سالمت روحی  99/37ی سالمت جسمی به میزان برا

کـه  ایگونـه( نیز مورد تأییـد قرارگرفتـه اسـت. به1392معناداری و اثربخشی در نتایج تحقیق سلطانی شال و همکاران )

هـای ورزشـی زندگی جامعه آماری تحقیق درنتیجـه فعالیت کیفیت و خواب کیفیت عمومی، سالمت در داریمعنی تفاوت

ی شده شـهرمحی  ساختهاند ( بیان کرده1391) ییبایشکطور که لطفی و توان گفت همانبه عبارتی می ایجادشده است.

که این امر منجر به بهبود سـالمت روحـی و جسـمی  کرده استاهم روی فررا برای افراد مشتاق پیاده هاییفرصت ایالم

( نیـز بـر وجـود فضـاهای قابـل 2012) یلیـامینبالدین، ابوحسن و برای ایشان گردیده است. البته در همین راستا شمس

انـد. مودهروی در افزایش قابلیت زندگی یک شهر و به عبارتی ایجاد محی  مناسب برای زندگی در یک شهر تأکید نپیاده

روی بیشتری باشـند هایی که دارای قابلیت پیادهولیت برنامه ریزان شهری در خلق مکانؤمسطبیعتاً این امر بر ضرورت و 

( به دنبال یافتن انگیزه 2015تر در نتایج تحقیق نوگا و کلیوت )دهد. این مسئله با رویکردی متفاوتمورد تأکید قرار میرا 

روی یکـی از عناصـر و شده است. در این منطقه عالوه بر بعد سالمت، پیادهلسطین اشغالی بررسیروی فمسافران از پیاده

روی باع  اجزای مهم مراسم اجتماعی شدن است که از طریق آن همبستگی و تعهد شخصی به وجود آمده است و پیاده

با مضـمون سـالمت جسـمی و روحـی  برای بررسی سؤال دوم پژوهش ایجاد رواب  روانی و عاطفی بین افراد شده است.

 یسـاختارسـازی معـادالت روی کوهستانی بر تمایل به حضور مجدد آنان اثر دارد، از مدلگردشگران در مسیرهای پیاده

AMOS صورت یک مدل عاملی مرتبه اول سه متغیره برای سالمت جسمی و یک مدل عاملی مرتبه اول سه متغیره به

شـود. ید. نتایج نشان داد بین سالمت جسمی و روحی افراد ارتباط معناداری مشـاهده میبرای سالمت روحی استفاده گرد

روی کوهستانی بر تمایل به حضور مجـدد همچنین سالمت عمومی افراد و گردشگران در زمان استفاده از مسیرهای پیاده

ثربخشی عامـل سـالمت بـر وفـاداری های صورت گرفته پیشین اافراد اثر مثبت و معناداری داشته است. البته در پژوهش

ای سطح شهر ایالم جنبـه افراد و تصمیم برای حضور مجدد بررسی نشده است. این امر به همراه عدم وجود چنین مطالعه

گردد. برای بررسی و ارزیابی سؤال بعدی پژوهش با مضمون سالمت جسمی نسبت ای برای پژوهش محسوب مینوآورانه

روی داشته است از نتایج بار عاملی این دو ری بر تمایل افراد به حضور مجدد در مسیرهای پیادهسالمت روحی اثر بیشتبه

استفاده گردید که با توجه به باال بودن بار عاملی متغیر سالمت جسمی  AMOS یساختارسازی معادالت متغیر در مدل

طور که در فرآیند تحقیق مشخص گردیـد ه هماننسبت به بار عاملی متغیر سالمت روحی، فرضیه تأیید گردیده است. البت

بین این دو بعد از سالمت ارتباط و همبستگی دوسویه وجود دارد و درواقع بهبود هر یک از این ابعـاد بـر بعـد دیگـر اثـر 

باشـد چراکـه در ( متفـاوت می2015) وتیـکلآمده با نتـایج تحقیـق نوگـا و دستمثبتی بر جای خواهد گذاشت. نتیجه به

ش نوگا و کلیوت در فلسطین اشغالی، عوامل روحی و روانی و رواب  اجتماعی درصد بیشتری را بـه خـود اختصـاص پژوه

 اند.داده

 

 ارائه پیشنهادها

 .موردنظرت و امنیت در مسیر تبلیغات همگانی مبنی بر وجود سالم -

 .موردنظر انتظامی و پلیس در مسیر برای القای حس امنیت در مسیر هایگشتلزوم وجود  -



 61                                              ...    عنوان رویکردی تفرجیتبیین کارکرد عامل سالمت در گسترش پیاده مداری کوهستانی به

 و بهسازی مسیر با استفاده از مشارکت مردمی. زیباسازی -

 استراحت یا گردش. منظوربه رویپیادهایجاد تسهیالت الزم در طول مسیر  -

در طـول  رویپیـادهافـراد بـه مسـیرهای  ترآسـانتوس  شهرداری برای دسترسـی  فراهم کردن وسایل نقلیه عمومی -

 .روزشبانه

 یاده راه.د و مصالح بومی و همساز با اقلیم در کف سازی و جزییات پاستفاده از موا -
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 ای پیاده گردشگری در طبیعت بکر و زیبای منطقه.ایجاد و اصالح مسیره -
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