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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مخاطرات ادراک شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام
پاندمی کووید 91-بود .روش پژوهش توصیفی با رویکرد مدل معادالت ساختاری بود .جامعه آماری گردشگران مجموعههای
گردشگری ورزشی شهر مشهد بودند که  189نفر بهروش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامه مخاطرات ادراک شده اشراقی و همکاران ( )9111و نشاط اجتماعی آکسفورد استفاده شد .روایی صوری و محتوایی
پرسش نامه توسط متخصصان تأیید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه باالی  0/7بهدست آمد .در تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و
آمار استنباطی مانند تی تکنمونهای و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد که بین میانگین مؤلفههای
مخاطرات ادراک شده و نشاط گردشگران با میانگین نظری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای مخاطرات
ادراک شده با نشاط گردشگران در ایام پاندمی کووید 91 -رابطه معناداری وجود داشت .نتایج این پژوهش بر تقویت
شاخصهایی از قبیل نظارتی ،برنامهریزی ،سختافزارها ،ایمنی ،اطالعرسانی ،سازمانی ،روشهای بینالمللی در
سیاستگذاری های گردشگری ورزشی جهت جلوگیری از پیامدهای روانشناختی کووید 91 -و رسیدن به کمال نشاط اجتماعی
تأکید دارد.

کلیدواژهها :اپیدمی ،خسارات گردشگری ورزشی ،شادی اجتماعی ،کووید ،91 -مدیریت بحران
 .1نویسنده مسئول،

Email: ah.mahmoudi@ut.ac.ir
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مقدمه
با همهگیری و عالمگیری کووید ،91-جهان با چالشی مواجه شده است که بسیاری از جمله دبیر کل
سازمان ملل متحد ،آن را بسیار بزرگتر و تأثیرگذارتر از جنگ جهانی دوم ارزیابی میکنند (میرزایی،
 .)91 :9111کووید 91-از اواخر سال  9091در کشور چین کشف شد و از آن زمان اپیدمی جهانی یافت
(ماتیزا و کروگر .)9 :9099 ،9امروزه بیماری کووید 91-در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی-
فرهنگی تأثیر زیادی گذاشته است (کانوپریا)919 :9090 ،9؛ از دیدگاه علم اقتصاد ،خسارتهای اقتصادی
ناشی از اپیدمی کووید 91-تاحد زیادی به دلیل کاهش تقاضاست؛ به این معنی که مصرفکننده برای
خرید کاالها و خدمات موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد (منتی .)911 :9111 ،با توجه به تعادل بازار
در نظریه عرضه تقاضا ،بخش گردشگری در حال کاهش موازی با کاهش تقاضا مواجه است (ماتیزا و
اسلبرت .)080 :9099 ،1با اپیدمی جهانی کووید 91-و اعمال محدودیتهای جهانی بر مسافرت و
گردشگری شاهد کاهش چشمگیر درآمدهای جهانی مسافرت و جهانگردی بودهایم (ژانگ و همکاران،4
 .)9 :9099بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال  9090میبایست درآمد حاصل از مسافرت و
گردشگری جهانی به رقم  799میلیارد دالر میرسید که نسبت به سال  ،9091حدود  4درصد رشد داشت؛
(لوک .)9090،0اما در سال  9090که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگری و هتلداری
جهان رخ دهد ،با ظهور و شیوع کووید 91 -شوکهای بزرگی بر گردشگری داخلی و خارجی وارد شد
(کراینر و رام)9 :9090 ،1؛ بهطوری که طبق آخرین گزارشهای سازمان جهانی گردشگری 7و شورای
جهانی سفر 8با ظهورکووید ،91-بهعنوان هفتمین فاجعه بزرگ دنیا (سازمان بهداشت جهانی،)9090 ،
اتفاقاتی مانند بهتعویق افتادن بازیهای المپیک و پارالمپیک توکیو (پارنل و همکاران )9 :9090،1و تعطیلی
رویدادهای اجتماعی -ورزشی و اماکن ورزشی رخ داد (هامانی و همکاران .)9 :9090 ،90همچنین 00
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میلیون شغل در صنعت گردشگری و مهماننوازی در معرض نابودی قرار گرفته است و حجم درآمدهای
حاصل از این صنعت به یک سوم نزول پیدا کرده است (ژنگ و همکاران .)117 :9090 ،9از طرفی همواره
تصمیمات سفر گردشگر تحت تأثیر ادراکات آنها از ریسکها و خطرات مقصد است؛ در این راستا
لوریرو و جیسس )9091( 9مخاطرات ادراک شده را از عوامل مؤثر بر تصاویر شناختی ،عاطفی و محتاطانه
گردشگران دانستند .مخاطرات ادراک شده به معنی ارزیابی ذهنی فرد از خطر واقعی موجود در هر زمان
میباشد .مخاطره اغلب پدیدهای است که برای مصرفکننده آزاردهنده بوده و موجب افزایش سطح
اضطراب مصرفکننده میگردد (محمودی و همکاران .)9 :9111 ،در این راستا بیماری کووید 91از جمله
مخاطرات ادارک شده در صنعت گردشگری بهویژه گردشگری ورزشی بوده که کسب وکارهای این حوزه
را که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب میشود ،عمالً تعطیل نموده و چرخ این
صنعت اشتغالزا کند گردیده است (مطلبی .)981 :9111 ،گردشگری ورزشی سه رفتار عمده را در بر
میگیرد .9 :شرکت کردن (گردشگری ورزشی فعال)؛  .9تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا
غیرفعال)؛  .1بازدید کردن از جذابیتهای مشهور مربوط به ورزش (گردشگری خاطرات ورزشی) (علوی
و همکاران)9 :9111 ،؛ که با گسترش بیماری کووید 91-تمامی ابعاد گردشگری ورزشی تحت تأثیر قرار
گرفته است .بشریت در گذشته نیز با وقایعی مشابه مانند آنفوالنزا ،ابوال ،سارس ،مرگ سیاه روبرو شده
است (ایوانس و همکاران)80 :9090 ،1؛ و با وجود بیماریهای عفونی یاد شده ،بسیاری از رویدادهای
ورزشی برگزار و در صنعت گردشگری نیز مشکل خاصی بهوجود نیامد (پارنل و همکاران .)9 :9090 ،اما
خطر حاضر ،فوقالعاده خاص و حساس میباشد .از سوی دیگر مخاطرات ادارک شده گردشگران اثر قابل
توجهی بر نشاط آنان در طول مدت زمان حضور در جامعه میزبان گردشگر خواهد داشت .نشاط اجتماعی
یکی از مؤلفههای مهم رفاه اجتماعی بهشمار میرود که با پیدایش نظریههای جدید در توسعه و تأکید بر
توسعه انسانی با محوریت سالمت بهعنوان یک مقوله محوری در سیاستگذاریهای عمومی و رفاهی
پدیدار شده است (سرافین و همکاران .)11 :9091 ،4وینهتون 0جامعترین تعریف را از نشاط و شادمانی
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ارائه کرده است .بر اساس این تعریف ،نشاط و شادمانی به درجهای از قضاوت شخص دربارهی مطلوبیت
کیفیت کل زندگیاش اطالق میشود (گالبی و آخشی .)911 :9114 ،نشاط اجتماعی حاالت روانی مثبت
که عبارتند از سطح باالی رضایت ،شادی ذهنی ،سالمت ذهنی و سالمت روانشناختی افراد جامعه است.
نشاط اجتماعی موجب تعلق ،مسئولیتپذیری و وفاق اجتماعی ،ارتقاء شاخصهای سالمت روانی و
اجتم اعی ،افزایش رضایت از زندگی ،پویایی اجتماعی ،افزایش امید در جامعه ،ارتقاء کیفیت زندگی،
کاهش آسیبهای اجتماعی خصوصا در جوانان ،عملکرد بهتر سیستم ایمنی در مقابل استرسها و...
میگردد (منصوری مرادیان و همکاران .)984 :9117 ،در این راستا در نظر گرفتن مخاطرات ادارک شده
گردشگران ورزشی در ایام همهگیری کووید 91-بسیار مهم بوده و میتوان با ایجاد تمهیداتی برای
گردشگری ،اطمیناندهی مناسب و مؤثر را ایجاد نمود و در نتیجه گردشگر رغبت و تمایل بیشتری برای
حضور پیدا کرده و در نهایت موجبات رونق صنعت گردشگری ورزشی و نشاط اجتماعی را بهسبب
حضور آنها فراهم آورد.
مبانی نظری
کفاشپور و همکاران )9098( 9در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که توسعه گردشگری بر نشاط
ذهنی و کیفیت زندگی ساکنان شهر مشهد تأثیر دارد (کفاشپور و همکاران .)099 :9098 ،نتایج پژوهش
نازنیین و همکاران )9090( 9حاکی از آن بود که کووید 91-بر تصمیم سفر گردشگران و درک آنها از
بهداشت و ایمنی تأثیر زیادی گذاشته است (نازنیین و همکاران .)9 :9090 ،در یکی از مطالعات اخیر لیو و
همکاران )9099( 1به این نتیجه دست یافتند که نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتار درک شده و
رفتارهای رفت و برگشت گذشته تأثیرات مثبت قابل توجهی بر اهداف گردشگری پس از همهگیری دارد.
این یافتهها میتواند مرجعی برای تدوین سیاستهای مناسب توسعه گردشگری توسط نهادهای دولتی و
شرکتهای گردشگری در مقصد باشد (لیو و همکاران .)9099 ،نتایج تجزیه و تحلیل دادههای کیم و
همکاران )9099( 4نشان داد که چگونه ویژگیهای ملموس و ناملموس باعث بهبود درک افراد از رفاه قبل
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و در ایام بیماری کووید 91-میشود و اینکه چگونه این ادراکات بر نگرشهای شناختی ،عاطفی و
وفاداری به نام تجاری در این دورهها تأثیر میگذارد (کیم و همکاران .)9 :9099 ،عالوه بر این ایتو

9

( )9099در پژوهش خود به محدودیتهای گردشگری ورزشی دوچرخهسواری در ایام بیماری کووید91-
از جمله؛ فیزیولوژیکی ،مالی ،تعهدات اجتماعی و محیطی اشاره نمود (ایتو .)90 :9099 ،همونسبی و
همکاران )9099( 9نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سرمایهگذاریهای مالی ،حمایت
دولت ،سیاستها و رویکردهای استراتژیک جدید برای مدیریت بحران در گردشگری ورزشی ارزش قابل
توجهی دارد (همونسبی و همکاران .)04 :9099 ،در مطالعات داخلی مهمترین و مرتبطترین تحقیقات نیز
شامل موارد زیر است :غالمی و همکاران ( )9118در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که؛ از بین
مؤلفههای موجود در متغیر ادراک از توسعه گردشگری ،مؤلفههای اجتماعی و اقتصادی بر شادمانی ذهنی
شهروندان شهر مشهد تأثیر بسزایی دارند (غالمی و همکاران .)907 :9118 ،در پژوهشی دیگر محمودی و
همکاران ( )9111به این نتیجه دست یافتند که ایجاد شرایط مناسب امنیت و مخاطرات ادراک شده نقش
مهمی در ارتقای پیوند اجتماعی گردشگران ورزشهای زمستانی دارد (محمودی و همکاران.)9 :9111 ،
در جدیدترین پژوهشهای انجام شده در حوزه گردشگری ورزشی و کووید 91-نیز علوی و همکاران
( ) 9111پیامدهای شغلی ،رویدادی ،توسعه پایدار و پسا کرونا را از جمله پیامدهای بیماری کووید 91-بر
گردشگری ورزشی کشور عنوان نمودند(علوی و همکاران .)9 :9111 ،بررسی پیشینهی ادبیات تجربی
نشان از آن دارد که این پژوهشها جامع نبوده و بیشتر تالشها برای سنجش کووید 91-بر بدنهی صنعت
گردشگری در سطح جهانی بوده است؛ که این مستلزم توسعه و پیشبرد دامنهی پژوهش در بخشهای
مختلف گردشگری از جمله گردشگری ورزشی برای ایام پاندمی کووید 91-است .در این راستا در حوزه
گردشگری ورزشی در ایام پاندمی کووید ،91-پژوهش بسیار محدود (یک نمونه) در سطح کشور به انجام
رسیده است .این خأل در مطالعات خارجی در حوزه گردشگری ورزشی نیز مشهود است .با این ضرورت،
تحقیق حاضر درصدد بازشناسی تأثیر مخاطرات ادراک شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی
گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید 91-است که نوآوری این پژوهش هم محسوب میشود .لذا
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نتایج این پژوهش میتواند به غنای علمی حوزههای گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی کمک شایانی
نموده و بهعنوان زیربنایی برای مطالعات آتی قرار گیرد؛ که این مسأله بیانکننده اهمیت نظری این پژوهش
است .بهصورت عملی نیز کلیه سازمانها و مدیران ذیربط میتوانند با چالشها و مخاطرات ادراک شده در
ایام پاندمی کووید 91-صنعت گردشگری ورزشی کشور آشنا شوند و از راهکارهای ارائه شده ،جهت
مقابله و اصالح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند .از طرفی وضعیت عمومی نشاط اجتماعی در ایران
امروز به استناد شواهد و آمارها چندان رضایتبخش نیست (گالبی و آخشی .)911 :9114 ،بهواسطه
اهمیت موضوع و تأثیر این مسأله در موفقیت برنامههای کالن توسعه پایدار ،برنامه ششم توسعه صراحتا
دولت را مکلف کرده است بهمنظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامعی
برای بسط و گسترش نشاط ،شادمانی ،امیدواری و اعتماد اجتماعی اقدام نمایند (سازمان برنامه و بودجه
کشور .)9118 ،در این راستا گردشگری ورزشی یکی از حوزههای مهم اوقات فراغت محسوب میشود و
میتواند به ایجاد نشاط جامعه کمک شایانی نماید .لذا نشاط اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین
شاخصهای اجتماعی در گسترش رضایت عمومی جامعه از زندگی بهشمار میرود که این شاخص مهم
در دو سال اخیر با شیوع بیماری کووید 91-و همچنین رکود گردشگری ورزشی به شدت تحت تأثیر قرار
گرفته است .صنعت گردشگری نخستین و بیشترین ضربه را از بیماری کووید 91-متحمل شده و تقریباً تا
حد ورشکستگی اقتصاد این صنعت پیش رفته است (اکبری و انصاری)901 :9111 ،؛ که همچنان با تداوم
این بیماری و محدودیتهای مسافرتی بینالمللی ،منطقهای و محلی هر روز بر مشکالت ناشی از این
بیماری در صنعت گردشگری ورزشی کشور افزوده میشود .لذا اگر اقدامات پیشگیرانه در این حیطه
بهدرستی انجام نشود ،صنعت گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی با اثرات کاهش بیشتری روبرو شده و
در نهایت به فروپاشی اقتصادی میانجامد .بنابراین ،با توجه به پتانسیلهای موجود و محرکهایی که
میتوانند به ارتقاء مجدد مزیت رقابتی سفر و گردشگری در این ایام پاندمی در کشورمان بیانجامند ،الزم
است بررسیهای الزم صورت گرفته تا با بازشناسی نیروهای مؤثر بر آن و سرمایهگذاری روی این
محرکها بتوان دوباره جایگاه ایران را در گردشگری ورزشی بهبود بخشید .لذا الزم است مدیران
گردشگری ورزشی مخاطرات ادراک شده ناشی از بیماری کووید 91-را کاهش داده تا بتوانند تجربه
مطلوب گردشگری را افزایش و بهتبع آن به کمال نشاط اجتماعی رسید .با توجه به اهمیت این بیماری و
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با نظر به تأثیر قابل توجهی که بر تمامی صنایع گذاشته است ،ضرورت مییابد که مخاطرات حاضر و آتی
حاصل از این ویروس بر گردشگری ورزشی شناسایی شود و در راستای آن تدابیری در جهت مقابله و یا
بهبود وضعیت موجود و آتی اندیشید .با توجه به موارد مطرح شده محقق در پی یافتن پاسخ برای این
سؤال است که مخاطرات ادراک شده در گذران اوقات فراغت ورزشی بر نشاط اجتماعی گردشگران در
ایام پاندمی کووید 91-چه نقشی را ایفا میکنند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر زمره پژوهشهای همبستگی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است که بهصورت میدانی
اجرا شده است .جامعه آماری پژوهش را گردشگران استفادهکننده از مجموعههای گردشگری ورزشی شهر
مشهد تشکیل میدادند که حداقل سابقه  9مرتبه حضور مداوم در سال را به این مجموعهها دارا بودند .با
توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش ( )N<900000بر اساس فرمول حجم نامحدود کوکران تعداد 498
نفر از گردشگران به روش نمونهگیری هدفمند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامهها به صورت
فیزیکی از طریق حضور پژوهشگر در مجموعههای گردشگری ورزشی مورد مطالعه ،در بین نمونههای
داوطلب پژوهش توزیع گردید .با توجه به شرایط کشور و اعمال محدودیتهای ستاد کرونا ،تعداد 498
پرسشنامه در بین نمونههای پژوهش توزیع شد .در نهایت پس از حذف موارد ناقص ،تجزیه و تحلیل
دادهها بر روی  189پرسشنامه انجام پذیرفت .در این پژوهش از پرسشنامه مخاطرات ادراک شده اشراقی
و همکاران ( )9111شامل  19گویه و  0بعد (فردی ،بهداشتی ،امنیتی ،ایمنی ،اجتماعی) و پرسشنامه نشاط
اجتماعی آکسفورد شامل  91گویه با مقیاس پنج ارزش لیکرت (خیلی کم= 9تا خیلی زیاد= )0استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط  90تن از اساتید مورد تأیید و روایی سازه با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین مقدار ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ)
برای پرسشنامه مخاطرات ادراک شده  0/87و نشاط اجتماعی  0/11بدست آمد ،که نشان از پایایی
قابلقبول پرسشنامههای مورد استفاده دارد .در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید .در پژوهش حاضر؛ متغیر مخاطرات ادراک شده بهعنوان متغیر
مستقل (پیش بین) بوده و بهمنظور ارزیابی ذهنی گردشگران ورزشی از خطر واقعی موجود در ایام پاندمی
کووید 91-میباشد .همچنین متغیر نشاط اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته (مالک) بوده و منظور از نشاط
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اجتماعی به درجهای از قضاوت گردشگران ورزشی دربارهی مطلوبیت کیفیت زندگی اجتماعیشان اطالق
میشود .برای سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقهبندی نمرات خام از آمار توصیفی 9و بهمنظور برآورد
پارامترها و پیشبینی آن از آمار استنباطی 9استفاده شد .همچنین بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای
پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون 1در نرمافزار اس پی اس اس 4نسخه  91استفاده شد و برای طراحی
مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش از نرمافزار نسخه لیزرل 0نسخه  8.8استفاده گردید.
یافتهها
در این پژوهش  189پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت؛ که  11درصد را زنان و  17درصد را مردان
تشکیل دادهاند و باالترین فراوانی سن با  49درصد بین  19-40سال بود .توزیع فراوانی مربوط به
تحصیالت نمونه پژوهش نیز نشان میدهد که  941نفر ( 11/80درصد) دیپلم و زیردیپلم 88 ،نفر (91/01
درصد) مدرک کاردانی 14 ،نفر ( 94/17درصد) مدرک کارشناسی 19 ،نفر ( 91/09درصد) مدرک
کارشناسی ارشد و  1نفر ( 9/11درصد) مدرک دکتری داشتند .در این پژوهش برای نرمال و غیرنرمال
بودن دادهها از آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف استفاده گردید.

1. Descriptive Statistics
2. Inferential Statistics
3. Pearson Test
)4. Statistical package for social science (SPSS
)5. linear structural relations (LISREL

9
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جدول  .9آمارههای آزمون کولموگروف -اسمیرنف
متغیرهای پژوهش

مخاطرات ادراک شده

نشاط اجتماعی

آمارهها
نمره Z

سطح معنیداری

نوع توزیع

برنامهریزی

0/40

0/99

نرمال

مالی

0/09

0/90

نرمال

اطالعرسانی

0/41

0/99

نرمال

سیاسی

0/48

0/91

نرمال

حقوقی

0/09

0/081

نرمال

نظارتی

0/40

0/009

نرمال

ایمنی

0/11

0/01

نرمال

سازمانی

0/18

0/01

نرمال

آگاهیها

0/44

0/91

نرمال

نشاط اجتماعی

0/00

0/90

نرمال

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول  9و سطوح معناداری که همگی باالی  0/00هستند ،میتوان گفت که توزیع
دادههای بهصورت نرمال است .با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرهای مخاطرات ادراک شده و نشاط
اجتماعی ،بهمنظور بررسی نقش و اهمیت متغیرها و مؤلفههای پژوهش در جامعه مورد بررسی از آزمون
تی تک نمونهای استفاده شد.
جدول .9تحلیل تی تک نمونهای برای تعیین نقش نمره نشاط اجتماعی و مخاطرات ادراک شده و مؤلفههای آن در
گروه نمونه
0/17

متغیر

میانگین مشاهده شده

برنامهریزی

9/11

-0/018

مالی

1/09

0/110

0/79

اطالع رسانی

1/97

9/117

0/009

سیاسی

1/01

0/009

0/08

حقوقی

9/17

-0/407

0/18

نظارتی

1/91

1/414

0/009

ایمنی

1/99

1/987

0/009

سازمانی

1/99

9/878

0/01

نشاط اجتماعی

1/48

7/789

0/009

منبع :یافتههای پژوهش

میانگین نظری

آماره t

سطح معناداری

1
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،مؤلفههای برنامهریزی ،مالی ،سیاسی ،حقوقی و سازمانی
معنادار نبوده است و براساس نتایج بهدست آمده تفاوت معناداری بین میانگین مشاهده شده با میانگین
نظری یافت نشد .همچنین آزمون  tتک نمونهای نشان داد که مؤلفههای اطالع رسانی ،نظارتی ،ایمنی و
نشاط اجتماعی معنادار بوده و تفاوت معناداری بین میانگین مشاهده شده با میانگین نظری وجود دارد .بر
اساس نتایج بهدست آمده؛ بهترتیب مؤلفههای نشاط اجتماعی ،نظارتی ،ایمنی و اطالع رسانی از وضعیت
مطلوبی برخوردار بوده و باالتر از میانگین نظری قرار دارند.
جدول  .3آزمون فریدمن اولویت مؤلفههای مخاطرات ادراک شده
آماره

مؤلفهها

میانگین رتبهها

کی دوی فریدمن

نظارتی

0/99

04/703

ایمنی

0/96

درجه آزادی

اطالعرسانی

0/04

7

سازمانی

0/74

سطح معنیداری

سیاسی

0/09

4/441

برنامهریزی

0/16

مالی

0/11

حقوقی

3/99

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،چون سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر از  0/00می باشد،
بنابراین فرض صفر رد و بین مؤلفههای مخاطرات ادراک شده اولویت معناداری وجود دارد .همانطور که
از جدول  1مشخص میشود مهمترین اولویت مؤلفههای مخاطرات ادراک شده مربوط به مؤلفه «نظارتی»
بوده و مؤلفههای «ایمنی»« ،اطالعرسانی»« ،سازمانی»« ،سیاسی»« ،برنامهریزی»« ،مالی» و «حقوقی» در
اولویتهای دوم تا هشتم قرار دارند.
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جدول  .4ضرایب استاندارد ( )βو معناداری ( )tمدل روابط بین مخاطرات ادراک شده و میزان نشاط گردشگران
ضرایب

ضرایب

استاندارد

معناداری

()β

()t

برنامهریزی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/77

99/01

مخاطرات ادراک شده

میزان نشاط اجتماعی

سطح معناداری

0/009

مالی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/71

99/81

0/009

اطالع رسانی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/70

99/81

0/009

سیاسی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/74

99/79

0/009

حقوقی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/78

99/10

0/009

نظارتی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/71

99/18

0/009

ایمنی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/19

1/00

0/009

سازمانی

<---

مخاطرات ادراک شده

0/70

99/11

0/009

گویه اول

<---

میزان شادی گردشگران

0/19

8/11

0/009

گویه دوم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/11

8/78

0/009

گویه سوم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/70

8/99

0/009

گویه چهارم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/79

7/19

0/009

گویه پنجم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/19

7/01

0/009

گویه ششم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/79

7/14

0/009

گویه هفتم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/17

7/09

0/009

گویه هشتم

<---

میزان نشاط گردشگران

0/11

7/48

0/009

مخاطرات ادراک شده

<---

میزان نشاط گردشگران

0/00

0/10

0/009

منبع :یافتههای پژوهش
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شکل  .9مدل معادالت ساختاری روابط بین مخاطرات ادراک شده و میزان نشاط گردشگران در حالت استاندارد
منبع :یافتههای پژوهش

شکل  .9مدل معادالت ساختاری روابط مخاطرات ادراک شده و میزان نشاط گردشگران در حالت آماره T
منبع :یافتههای پژوهش
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بر مبنای یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری و نتایج گزارش شده در جدول  4مشاهده میشود که
کلیه بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی استاندارد شده) و مقادیر ( Tمقادیر نسبتهای بحرانی) از مقادیر
قابل قبولی برخوردار بوده و این شاخصها نشان میدهند که متغیرهای مشاهدهای اندازهگیری شده
بهخوبی انعکاسی از متغیرهای پنهان (مخاطرات ادراک شده و میزان نشاط گردشگران) میباشند .همچنین
نتایج نشان داد که مخاطرات ادراک شده میتواند تأثیر مثبت و معناداری برابر با ضریب مسیر  0/00بر
میزان نشاط گردشگران داشته باشد ( .)T=0/10 ،Sig=0/009در ادامه شاخصهای برازش مدل پژوهش
بهمنظور بررسی تأیید یا عدم تأیید مدل ارتباطی بررسی میشود.
جدول .0شاخص برازش مدل ارتباطی مخاطرات ادراک شده و میزان نشاط گردشگران
شاخصهای برازش

مقادیر شاخصها

مقادیر قابلقبول

تفسیر

کای اسکوآر (کای دو)

914/91

-

-

درجه آزادی

11

-

-

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

9/79

مقدار بین  9تا 1

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد ()RMSEA

0/010

کمتر از 0/9

مطلوب

شاخص ( )AGFIتطبیق داده شده GFI

0/19

بیشتر از 0/1

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

0/11

بیشتر از 0/1

مطلوب

شاخص نیکوئی برازش ()GFI

0/19

بیشتر از 0/1

مطلوب

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول  0مشاهده میشود که شاخصهای برازش از مقدار قابل قبولی برخوردار بوده و
شاخصهای برازش ( )AGFI ،NFI ،GFIدر حد مطلوب و باالتر از  0/1میباشند .همچنین مقدار
شاخص  RMSEAبرابر با  0/010بهدستآمد که نشان از برازش قابلقبول مدل دارد؛ بنابراین با توجه به
مقادیر بهدستآمده مدل ارتباطی پژوهش از برازش کافی برخوردار است.
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نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش مشاهده شد که بین میانگین مشاهده شده مخاطرات ادراک شده و مؤلفههای آن
(اطالع رسانی ،نظارتی ،ایمنی ،نشاط اجتماعی) با میانگین نظری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین
مؤلفههای مخاطرات ادراک شده اولویت معناداری وجود دارد .نتیجه بهدستآمده با نتایج لوریرو و
جیسس ( ،)9091کیم و همکاران ( ،)9099علوی و همکاران ( )9111و همونسبی و همکاران ()9099
همسو است .لوریرو و جیسس ( )9091مخاطرات ادراک شده را از عوامل مؤثر بر تصاویر شناختی،
عاطفی و محتاطانه گردشگران دانستند .همونسبی و همکاران ( )9099نیز در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که سرمایهگذاریهای مالی ،حمایت دولت ،سیاستها و رویکردهای استراتژیک جدید برای
مدیریت بحران در گردشگری ورزشی ارزش قابل توجهی دارد .در این پژوهش در زمینه اولویتبندی
مؤلفههای مخاطرات ادراک شده ،مؤلفه نظارتی بهعنوان اولویت اول قرار گرفت .این نتایج با یافتههای لیو
و همکاران ( )9099و ایتو ( )9099همخوانی دارد .لیو و همکاران ( )9099در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتار درک شده و رفتارهای رفت و برگشت گذشته
تأثیرات مثبت قابل توجهی بر اهداف گردشگری پس از همهگیری دارد .این یافتهها میتواند مرجعی برای
تدوین سیاستهای مناسب توسعه گردشگری توسط نهادهای دولتی و شرکتهای گردشگری در مقصد
باشد .عالوه بر این ایتو ( )9099در پژوهش خود به محدودیتهای گردشگری ورزشی دوچرخهسواری
در ایام بیماری کووید 91-از جمله؛ فیزیولوژیکی ،مالی ،تعهدات اجتماعی و محیطی اشاره نمود .بر اساس
نتایج این پژوهش و در رابطه با اهمیت مؤلفه نظارت در ایام پاندمی کووید ،91-کسب مجوزهای مربوط
به قوانین بهداشتی بهعنوان یکی ازمهمترین ویژگیهایی است که در بعد نظارت در نگاه گردشگران اهمیت
باالیی را به خو د اختصاص داده است .بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به مدیران ادارات کل ورزش و
جوانان ،گردشگری ،رؤسای فدراسیونها و هیأتهای ورزشی بهویژه پزشکی پیشنهاد میشود که نظارت
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بر سامانه سالمت مجموعههای گردشگری ورزشی ،سامانه رسیدگی به شکایات و تخلفات اماکن ورزشی
کشور ،تشدید بازرسیهای دورهای و منظم با همکاری دستگاههای مربوطه ،نظارت دقیق و مستمر بر
رعایت دستورالعملهای ابالغی و ارائه گواهی مجموعههای ورزشی گردشگری ایمن توجه بیشتری نمایند.
مؤلفه ایمنی بعد از مؤلفه نظارتی بهعنوان اولویت دوم در پژوهش حاضر قرار گرفت .نتیجه بهدستآمده با
نتایج نازنیین و همکاران ( )9090همسو است؛ نتایج پژوهش نازنیین و همکاران ( )9090حاکی از آن بود
که کووید 91-بر تصمیم سفر گردشگران و درک آنها از بهداشت و ایمنی تأثیر زیادی گذاشته است .در
این راستا به مدیران مجموعههای گردشگری ورزشی و تصمیمگیرندگان پیشنهاد میشود که رعایت
دستورالعملهای ابالغی ،بررسی چک لیستهای رعایت پروتکل بهداشتی ،ممانعت از ورود افراد
مشکوک ،غربالگری اولیه قبل از ورود به مجموعه بهویژه گردشگران خارجی ،سیستم ضدعفونی مطلوب،
بهرهگیری از روش های استاندارد و بین المللی ،رعایت فاصله اجتماعی ،الزام گردشگران جهت همراه
داشتن محلول ضدعفونی کننده و دستگاه تهویه مناسب را در دستور کار خود قرار دهند .در نهایت رعایت
ایمنی در مجموعههای گردشگری ورزشی منجر به اطمینان گردشگران گردیده و این موضوع خود آرامش
خاطر و نشاط گردشگران دراستفاده از امکانات را فراهم میسازد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین
میانگین میزان نشاط گردشگران با میانگین نظری تفاوت معناداری وجود دارد .نتیجه بهدستآمده با نتایج
کفاشپور و همکاران ( )9098همسو است .کفاشپور و همکاران ( )9098در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که توسعه گردشگری بر نشاط ذهنی و کیفیت زندگی ساکنان شهر مشهد تأثیر دارد .بهنظر
میرسد که مراجعهکنندگان از حضورشان در مجموعه احساس شادمانی میکنند و اذعان دارند که با این
نشاط میتوانند برروی رویدادهای پیرامون خود اثرات مثبتی برجای گذارند .بهعالوه بر اساس نتایج بین
مخاطرات ادراک شده و مؤلفه های آن با میزان نشاط گردشگران رابطه مثبت و معناداری برقرار است
( ،)P<0/00بهطوری که همبستگی بین آنها در حد مطلوب گزارش شد .همچنین  10درصد از تغییرات
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میزان نشاط گردشگران مربوط به مؤلفههای نظارتی ،سازمانی و ایمنی مخاطرات ادراک شده ورزشی
میباشد .این نتایج با نتایج پژوهشهای غالمی و همکاران ( ،)9118کارنیرو و ایسبیو ( )9091و محمودی
و همکاران ( )9111همسو است .غالمی و همکاران ( )9118در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
که؛ از بین مؤلفههای موجود در متغیر ادراک از توسعه گردشگری ،مؤلفههای اجتماعی و اقتصادی بر
شادمانی ذهنی شهروندان شهر مشهد تأثیر بسزایی دارند .با توجه به اهمیت مؤلفه نظارت گردشگران ،این
مؤلفه میتواند زمینهای را برای کنترل قوانین بهداشتی در مجموعههای گردشگری ورزشی فراهم آورد .در
ارتباط با مؤلفه سازمانی نیز میتوان اذعان داشت گردشگران ورزشی از اهداف ،چشم انداز و ماموریت
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ورزشی اگاهی داشتند .نتیجه بهدستآمده با نتایج کیم و همکاران
( )9099همخوانی دارد .تجزیه و تحلیل دادههای کیم و همکاران ( )9099نشان داد که چگونه ویژگیهای
ملموس و ناملموس باعث بهبود درک افراد از رفاه قبل و در ایام پاندمی کووید_  91میشود .در این
راستا به مدیران مجموعههای گردشگری ورزشی و تصمیمگیرندگان پیشنهاد میشود به زیرساختها،
منابع انسانی ،سخت افزارها ،همایشها و کالسهای آموزشی مانند آموزش ناظرین ،مدیران و مربیان ،اخذ
گواهی آموزشی ضد کووید ،91-تناسب مساحت مجموعه با تعداد ورزشکاران و ...توجه نمایند .با عنایت
به توضیحات فوق میتوان بیان داشت که با توسعه زندگی شهری و شهرنشینی ،تأثیرات منفی قرنطینه،
پیامدهای روانشناختی کووید ،91-اضطراب ،کاهش سیستم ایمنی بدن ،نبود اوقات فراغت سالم و...
اهمیت فعالیتهای تفریحی و گردشگری ورزشی روز به روز درحال افزایش میباشد .در این راستا مناطق
گردشگری با امکانات باال نیز برای در امان ماندن از تهدید به وجود آمده و موفقیت در بازار رقابتی برای
جذب گردشگران ورزشی میتوانند از شیوههای مختلف بهره گیرند که از مهمترین آنها ،ارتقا مؤلفههای
نظارتی ،سازمانی و ایمنی در ایام پاندمی کووید 91-میباشد .زیرا اغلب گردشگران ورزشی بهدنبال
محیطهایی با شرایط و کیفیت مناسب از ابعاد مختلف بصری ،معنایی ،کارکردی ،طبیعی و ...میباشند .با
توجه به مطالب مذکور ،میتوان در جمعبندی نهایی بیان کرد که میتوان با آگاه نمودن گردشگران ورزشی
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از حقوق شهروندی و قانونیشان در قبال یکدیگر و جامعه و آگاهسازی سازمانها و نهادهای دولتی به
منظور رعایت حقوق شهروندی افراد ،زمینههای کاهش احساس شکاف بین واقعیتها و خواستههای
گردشگران ورزشی را با تسهیل شرایط رشد در شرایط حساس کشور فراهم نمود .همچنین باتوجه به
اینکه مؤلفه نظارتی باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ لذا چنانچه این مؤلفه مورد توجه قرار
نگیرد منجر به افزایش ادراک خطر باال در بین گردشگران ورزشی میشود و بیاعتمادی به مربیان ،کارکنان
اماکن ،امدادرسانان و مدیران را بهدنبال خواهد داشت و منجر به ترس گردشگران ازحضور در
مجموعههای گردشگری ورزشی و مشارکت کمتر درفعالیتهای گردشگری میشود؛ لذا جهت فراهم
نمودن محیط امن و مناسب در ایام پاندمی کووید ،91-ایجاد اطمینان در گردشگران ورزشی از طریق
پیشنهادهای مطرح شده در این پژوهش امکانپذیر بوده و نهایتا افزایش نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی
و حضور مستمر در مجموعههای ورزشی را بهدنبال خواهد داشت .در پایان بر اساس محدودیتهای
پژوهش از قبیل جامعه آماری محدود به استفادهکنندگان از خدمات مجموعههای گردشگری ورزشی شهر
مشهد ،جامعه آماری پایین خانمها ،مدنظر قرار نگرفتن شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی گردشگران،
نبود اعتماد در بین برخی از نیروی انسانی و کارکنان مجموعههای گردشگری ورزشی ،به سایر
پژوهشگران در این زمینه پیشنهاد میشود که در جهت اعتبار و غنای هرچه بیشتر این پژوهش به بررسی
متغیرهای این پژوهش در مجموعههای گردشگری ورزشی کل کشور بهصورت ملی در ایام پاندمی
کووید ،91-مطالعه تطبیقی در کشورهای پیشرو ،تبیین ابزار اعتمادسازی مجموعههای گردشگری ورزشی،
بررسی موانع فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در رفتار گردشگران ورزشی و بررسی عوامل بازدارنده و
انگیزاننده استفاده از خدمات ورزشی در ایام پاندمی کووید 91-بپردازند.
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