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  چكيده
هـاي   مندي با نقش ميانجي انگيـزه  ها بر ميزان رضايت هدف پژوهش حاضر، مدلسازي معادالت ساختاري تأثير محدوديت

ديزين، شمشك، توچال و (هاي اسكي استان تهران  جامعة آماري پژوهش، كلية گردشگران پيست. دگردشگران ورزشي بو
 370گيري مورگـان،   با استفاده از جدول نمونه) N=10000(بودند كه با توجه نامشخص بودن تعداد دقيق جامعه ) آبعلي

م دسترسي به تعـداد مراجعـه بـه هـر كـدام از      علت عد به(اي نامتناسب  گيري تصادفي طبقه نفر با استفاده از روش نمونه
هـا و   هـا، انگيـزه   هـا، پرسشـنامة محـدوديت    ابزار گـردآوري داده . عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند به) هاي اسكي پيست
 11سازي، روايي صوري و محتوايي آن توسط  بود كه پس از ترجمه و بومي) 2008(مندي گردشگران ورزشي وي  رضايت

) CFA(ن متخصص در حوزة توريسم ورزشي تأييد و روايي سازه هم با اسـتفاده از تحليـل عـاملي تأييـدي     تن از استادا
دسـت   بـه  79/0و  87/0، 84/0ترتيب بـراي متغيرهـا    پايايي ابزارها نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به. بررسي شد

نتـايج  . تحليـل شـدند   Lisrelافـزار   با اسـتفاده از نـرم  يابي به روش مدلسازي معادالت ساختاري  ها جهت مدل داده. آمد
و هـم  ) -19/0(طـور مسـتقيم    هـا هـم بـه    كه متغير محدوديت طوري به. پژوهش تأييدكنندة روابط ساختاري مفروض بود

. منـدي گردشـگران تأثيرگـذار بودنـد     در جهت معكوس بر ميزان رضـايت ) -44/0(ها  غيرمستقيم از طريق ميانجي انگيزه
؛ بنـابراين نتـايج و   )14/1(مندي گردشگران تأثير معنادار و مثبت داشت  طور مستقيم بر رضايت ها نيز به ن انگيزههمچني

منـدي   ها و هم بر ميزان رضـايت  ها هم بر ميزان انگيزه كنندة اين است كه با كاهش و رفع محدوديت مدل ساختاري بيان
  .شود ده ميهاي اسكي افزو گردشگران ورزشي براي حضور در پيست

   
  يديكل يهاواژه

  .مندي، گردشگر ورزشي، محدوديت، مدل معادالت ساختاري انگيزه، پيست اسكي، رضايت
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 مقدمه

عنوان عاملي تأثيرگذار بر ساختارهاي اقتصادي و  صنعت رو به رشدي است كه به 1گردشگري ورزشي

با توجه به ). 17(توسعه شناخته شده است  اجتماعي در مناطق شهري و روستايي در كشورهاي درحال

توان گفت كه مقاصد گردشگري با اماكن ورزشي  روابط متقابل گردشگري ورزشي و اوقات فراغت مي

وجود آمد كه نقش ورزش را   در واقع واژة گردشگري ورزشي به اين سبب به ).28(دارند  ارتباط زيادي

به بياني ديگر، گردشگري ورزشي نوعي  .)21(عنوان يك انگيزه در فعاليت گردشگري نشان دهد  به

وجود آمده است و نشاط جسمي و روحي  فعاليت است كه با برقراري ارتباط ميان ورزش و گردشگري به

تازگي محققان  به. كند شده پر مي يسازماندهطور  همراه دارد و اوقات فراغت را نيز به با خود بهرا 

هاي  اند و ارتباط آن را با ديگر سازه انداز ارزش چندبعدي توجه كرده گردشگري به نياز به وجود چشم

در مورد نوع ). 14، 35، 39، 41(اند  هاي رفتاري بررسي كرده پس از مصرف مانند رضايت و نيت

تواند مربوط به سن، جنسيت، مبدأ،  تنوع در افراد گردشگر مي. اند گردشگران نيز عوامل زيادي دخيل

هاي خاص سفر مانند شركت مسافرتي،  هاي فرهنگي يا ويژگي سطح تحصيالت، شرايط اجتماعي و ارزش

فرت و انگيزة اصلي از سفر ريزي، تجربة قبلي، فصل مسا اطالعات مورد استفاده در طول فرايند برنامه

از ميان ). 6 ، 25(شود  تنوع در اين افراد يك عنصر تأثيرگذار در بازاريابي گردشگري محسوب مي. باشد

شدت تحت تأثير رضايت  آيد، به وجود مي اين موارد تصويري كه از مقصد گردشگري در ذهن گردشگر به

اي از تجربة گردشگري ورزشي انجام  مطالعة اوليه) 1966(كالوسن و نچ ). 45(گيرد  او از سفر قرار مي

آنها با انتظارات و تصوراتشان از سفر . كنند ريزي مي بيني، سفر خود را برنامه گردشگران با پيش. دادند

كنند يا قبالً تجربة سفر  مرحلة بعد شامل اين است كه براي بار اول به آنجا سفر مي. كنند انگيزه پيدا مي

در نهايت گردشگر رضايت يا . تجربة گردشگري براي هر فرد متفاوت خواهد بود. اند اشتهبه آن مكان را د

از ديدگاه خدمات بازاريابي، ارزش مشتري  .)16(گذارد  نارضايتي خود را از سفر با ديگران به اشتراك مي

ين با ا). 5، 49، 54، 56(شود  گيري مشتريان محسوب مي عنصري اساسي در رفتار مصرف و تصميم

اي نسبت به كيفيت خدمات يا رضايت مشتريان، توجه كمتري را به خود  طور شايان مالحظه حال، به 

هاي گردشگران و ارائة خدمات مناسب  در چند سال گذشته، بررسي نيازها و خواسته. جلب كرده است

نكه در بيشتر ترين وظيفه و هدف هر مقصد گردشگري تبديل شده است و با توجه به اي به آنها، به مهم

                                                           
1. Sport Tourism 
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رو، توجه به  شود، ازاين كشورها، بيش از نيمي از توليد ناخالص از مواردي چون ارائه خدمات تأمين مي

هاي اجتماعي بر رفتار گردشگر تأثيرگذار  اگرچه عواملي مانند ويژگي. اين بخش اهميت زيادي دارد

انگيزه و رضايت . او در ارتباط است شدت با نوع رفتار است، ولي عوامل مربوط به تجربة ذهني مشتري به

به موضوعي فرامفهومي  1انگيزه .)12(دو عامل اساسي در تعيين رفتار فردي در زمينة گردشگري است 

هاي مختلف رفتار  شود كه جنبه تبديل شده است و مانند يك محرك در رفتار سفر شناخته مي

مسافرت، مكان و مقصد سفر و نتايج ها شامل داليل  اين جنبه. كند گردشگري را نيز تعيين مي

در مورد  هگرفت انجامبا مروري بر تحقيقات ). 12(آمده يا به بياني ديگر رضايت كلي از سفر است  دست به

شوند  سوي سفر كردن سوق داده مي وسيلة عوامل دروني به شود كه مردم به انگيزة گردشگري، آشكار مي

برنده به سمت گردشگري، بيشتر به  عوامل پيش. شوند ميهاي مقصد كشيده  يا اينكه به سمت ويژگي

اند، مانند ميل به رهايي، استراحت و تمدد اعصاب، ماجراجويي يا  هاي دروني و عاطفي مربوط جنبه

اند كه  هاي بيروني، موقعيتي يا شناختي در ارتباط كننده بيشتر با جنبه عوامل جذب. تعامل اجتماعي

هاي اوقات فراغت و خصوصيات فرهنگي و  ، زيرساختشده انتخابي مقصد ها طور مثال شامل ويژگي به

برنده را نيز تقويت كنند  هاي پيش هاي مقصد ممكن است انگيزه حال اين، ويژگي با اين . اند  طبيعي

هاي كسب تجربه،  هاي آبي را از جنبه هاي گردشگران ورزش در پژوهش خود انگيزه) 2008(وي ). 55(

ارتباط بين انگيزه ). 53(اي بررسي كرد  هاي حرفه خوديابي، ارتباط بين فردي و مهارت سالمتي، آرامش،

هاي متفاوت مطالعه شده  هاي مختلف و با روش هاي مربوط به گردشگري از ديدگاه و رضايت در پژوهش

  ).14، 20، 47(است 

گردشگران و رضايت و هاي  وتحليل كامل انگيزه شدت به تجزيه در بازار اشباع امروزي، موفقيت به

يكي از عناصر كليدي موفقيت در بازاريابي گردشگري رضايت ). 55(وفاداري مشتريان بستگي دارد 

است، زيرا انتخاب مقصد گردشگر و تصميم براي بازديد دوباره از آن مكان را تحت تأثير  2گردشگران

گردشگري و بازديد دوباره از  مندي گردشگران براي تعيين مقاصد بررسي مفهوم رضايت. دهد قرار مي

اند كه  تعداد زيادي از مطالعات در زمينة گردشگري به اين نتيجه رسيده). 44(مقصد، بسيار مهم است 

تجربيات مثبت سفر كه ). 4، 7، 9، 41، 43(مندي تأثير زيادي بر رفتار گردشگران در آينده دارد  رضايت

                                                           
1. Motivation 
2. Satisfaction of tourists 



 1397 ، تابستان2، شمارة 10مديريت ورزشي، دورة                                                                                           276

 

 

يا بازديد مجدد از مقصد  1دهان به ند به توصية دهانتوان گيرند، مي در نتيجة ارائة خدمات شكل مي

انداز  وجود چشم. شود مندي گردشگران مي گردشگري منجر شوند كه همة اين موارد منتج به رضايت

بهتر از مقصد گردشگري و توجه به رفتار گردشگران از مواردي هستند كه بيشترين تأثير را بر تعيين 

طور مداوم بر روي تصوير مقصد،  مديران گردشگري بايد به. هاي مقصد گردشگري دارند زيرساخت

ها، رويداد و ورزش توجه كنند و در نتيجه رضايت گردشگران را  ها، زيرساخت كيفيت محيط سفر، جاذبه

مطالعات زيادي در زمينة گردشگري به وجود رابطة مثبت بين رضايت و ميل به ). 44(افزايش دهند 

كند كه افزايش رضايت  در پژوهش خود اشاره مي) 2001( 2كوزاك. اند دهبازگشت به مقصد، اشاره كر

دهد كه تجربة اولية  نشان مي) 1987( 3موتينهو ).24(شود  سبب افزايش تكرار بازديد گردشگران مي

از آن جهت كه چرخة گردشگري شامل سه . شود اي بر ميزان رضايت آنها محسوب مي گردشگران سابقه

، امكانات و تسهيالت و امنيت گردشگري است، در نتيجه )طبيعي و انساني(دشگري هاي گر مورد جاذبه

آيد  وجود مي طور كلي با فراهم آوردن امكانات اقامتي و امنيت گردشگران به مندي گردشگر به رضايت

درصد ارزش اقتصادي و هزاران  20 در بعضي مناطق خاص در اروپا، گردشگري زمستاني در حدود). 34(

هاي  بازان منطقة آلپاين، زمستان موجود بين اسكي هاي يتمحدوددر مورد . وجود آورده است ا بهشغل ر

وجود آمدن نوعي رقابت در  هاي اسكي، باعث به تا پيستهاي طوالني  همراه با بارش كم برف و مسافت

عوامل مؤثر بر ) 2007(و همكاران  4براساس مطالعة ماتزلر). 32(بازان اين منطقه شده است  ميان اسكي

بازان در اسكي  هاي مصرفي و درجة مهارت اسكي بازان سبك زندگي آنها، هزينه مندي اسكي رضايت

اند كه در آنها، ارائة  بعضي محققان در مطالعات خود به فرايندهايي اشاره كرده). 32(عنوان شده است 

شود  ددهي از طريق افزايش رضايت مشتريان ميمحصوالت و خدمات با كيفيت باال باعث افزايش سو

تواند به جذب و افزايش گردشگران ورزشي كمك شاياني كند،  رو يكي از عواملي كه مي ازاين). 4 ،48(

 .پيش روي گردشگران است 5هاي رفع موانع و محدوديت

يت و هاي موجود در مورد گردشگري ورزشي، در واقع مواردي هستند كه مانع از فعال محدوديت

هاي مختلف به اين  تحقيقات مختلف نيز از ديدگاه. شوند مشاركت افراد در گردشگري ورزشي مي

هاي اوقات فراغت مانند يك چارچوب مفهومي است كه به درك اينكه  محدوديت. اند موضوع پرداخته
                                                           

1. Word of Mouth 
2. Kozak 
3. Moutinho 
4. Matzler  
5. Constraint 
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حققان در دو دهة گذشته، م. كند كنند، كمك مي هاي گردشگري خاص شركت نمي چرا افراد در فعاليت

هاي  پژوهش. اند هاي ورزشي اوقات فراغت را بررسي كرده طور گسترده موانع مشاركت در انواع فعاليت به

برخي از مطالعات ) 2002( 3و پرينگتون گري) 2000( 2، گيلبرت و هادسون)2002( 1فليشر و پيزام

در اين مطالعات . كند هاي گردشگري كمك مي شايان توجهي هستند كه به درك محدوديت در فعاليت

ها  در اين پژوهش. هاي سني، مشابه است هاي گردشگري در بيشتر گروه گزارش شده كه محدوديت

انداز و شرايط سالمت بدن عوامل اصلي  اشاره شده كه افزايش زمان فراغت پس از بازنشستگي، پس

وهش خود در پژ) 2000(گيلبرت و هادسون ). 13، 16، 40(كنندة طول تعطيالت بودند  تعيين

و مخصوصاً رشتة اسكي را مطالعه ) بازان و افراد غيرورزشكار اسكي(هاي گردشگران ورزشي  محدوديت

هايي كه افراد  محدوديت. اند هاي بيشتري را بيان كرده كردند، محدوديت افرادي كه اسكي نمي. كردند

كه در  شد، درحالي شخصي ميبا آن درگير بودند، بيشتر شامل مواردي مثل ترس ) آماتور(باز  غير اسكي

اين پژوهش چارچوب مفهومي را در ). 15(نبود زمان و منابع مالي بود ) اي حرفه(باز  مورد افراد اسكي

هاي گردشگران  محدوديت) 2008(وي ). 38(مورد گردشگري ورزشي مربوط به طبيعت ارائه داده است 

شاوندي و دوستي و محدوديت ساختاري فردي، خوي فردي، بين هاي درون عامل محدوديت چهار را در

ها و توانايي گردشگران  فردي را به شرايط بدني، عالئق، انگيزه هاي درون وي محدوديت. كند بررسي مي

. داند فردي را نداشتن همراهان مناسب و كافي مي هاي بين بر اين محدوديت عالوه. دهد نسبت مي

هاي  همراهي خانواده و دوستان در فعاليت هاي خويشاوندي و دوستي را عدم همچنين محدوديت

هاي ساختاري را مربوط به محدود بودن زمان و عدم وضعيت مطلوب  داند و محدوديت گردشگري مي

در پژوهشي ) 2010( 4اخيراً المونت و كنلي). 53(كند  امكانات و تسهيالت مناسب گردشگران عنوان مي

گانه مسافرت كرده  ور كه براي شركت در مسابقات سهشده توسط ورزشكاران آمات هاي درك به محدوديت

هاي اوقات فراغت مطابقت داشت  در تئوري ذكرشدهمطالعة آنها با چندين محدوديت . بودند، پرداختند

مندي و  در مورد انگيزه، رضايت) 2006( 5گرفته در اين زمينه تيسنگ هاي صورت در پژوهش). 27(

مندي افراد  اي ورزشي مشخص كرد كه بين انگيزه و رضايته كنندگان فعاليت هاي شركت محدوديت

ها و  ها و انگيزه مندي و محدوديت همچنين همبستگي منفي بين رضايت. همبستگي مثبتي وجود دارد
                                                           

1. Fleischer  & Pizam 
2. Gilbert & Hudson 
3. Pennington-Gray 
4. Lamont & Kennelly 
5. Tseng 
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در تحقيق خود به اين نكته ) 2006( 1دري و جاگو). 51(كنندگان وجود دارد  هاي شركت محدوديت

مشكل اصلي مديريت گردشگري ورزشي، جدايي بين مديريت  كنند كه در بيشتر كشورها، اشاره مي

در مطالعة خود به بررسي ) 2011(و همكاران  2چن). 11(ورزشي و مديريت گردشگري است 

مراتبي  پردازد و اين ارتباط را با ارائة يك مدل سلسله مندي گردشگران و ارتباط آن با خدمات مي رضايت

توانند با  يمدر تحقيق خود بيان داشتند كه بازاريابان ورزشي ) 2012( 3كيم و تريل). 8(دهد  نشان مي

ي زنان ا حرفهدر مسابقات بسكتبال ) تماشاگران(هاي طرفداران  يزهانگها و  يتمحدودارزيابي كاملي از 

). 23(طور مؤثرتري در ارائة خدمات به طرفداران موجود و همچنين جذب طرفداران جديد اقدام كنند  به

ها اثر منفي معناداري بر  يتمحدودها اثر مثبت و  يزهانگنشان داد كه ) 2013( 4يق نيشيونتايج تحق

رضايت و بازگشت مجدد در بين تماشاچيان و گردشگران مسابقات جام جهاني راگبي در ژاپن داشته 

 هشد ادراكها، كيفيت خدمات و ارزش  يزهانگنيز نشان داد كه ) 2013( 5نتايج تحقيق ماس). 36(است 

بيني  يشپكننده در مسابقات گلف در مناطق روستايي را  توانند رضايت و وفاداري گردشگران شركت يم

در تحقيقي براساس مدل معادالت ساختاري ) 2015( 6الكساندريس، فانك و پريتچارد). 30(كنند 

فعاليت بدني در ها و دلبستگي به  يتمحدودها،  يزهانگها و  يتمحدودنتيجه گرفتند كه ارتباط منفي بين 

ها و دلبستگي به فعاليت  يزهانگرابطة مثبتي بين . اي وجود دارد يرحرفهغبازان  ياسكنفر از  294ميان 

عوامل تجربة ) 2008(وي ). 2(بازان مشاهده شد  ياسكها و نيات رفتاري آيندة  يزهانگبدني و همچنين 

مندي گردشگران  رواني، محيط، آموزش و مربيان و كيفيت خدمات را از عوامل مؤثر بر ميزان رضايت

كند كه ابعاد كيفيت خدمات گردشگري  در تحقيق خود بيان مي) 1390(چيان  كوزه). 53(معرفي كرد 

در تحقيقي نتيجه ) 1391(اي  يرهمسادات ). 26(گران دارند مندي گردش ورزشي تأثير زيادي بر رضايت

هاي  بين يشپين تر مهمدر پيست، ارائة اطالعات صحيح مربوط به اسكي  شده ارائهگرفت كه خدمات 

بازان نيز ارتباط مثبتي وجود دارد  ياسكبازان است و بين رضايت كلي با تمايل به بازگشت  ياسكرضايت 

تحقيق خود به اين موضوع اشاره كرده كه مسئوليت طراحي و اجراي  در) 1388(هنرور ). 46(

). 18(رساني در ايران به عهدة مديريت و مديران ورزشي است  رويدادهاي گردشگري ورزشي و خدمات

                                                           
1. Deery  & Jago 
2. Chen 
3. Kim & Trail 
4. Nishio 
5. Mass 
6. Alexandris, Funk & Pritchard 
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در ) 2006( 2ويد). 10(اند  هم در پژوهش خود به اين نكته اشاره كرده) 1998( 1البته دناپ و استاندون

. هاي گردشگري ورزشي، خود ورزش است كند كه منظور از شركت در فعاليت تحقيقي بيان مي

). 52(ها شركت در فعاليت ورزشي يا تماشاي آن است  كنند اما در واقع هدف آن گردشگران مسافرت مي

 يگردشگر مقاصد خدمات يفيتك يرتأث يبررس«هاي پژوهش خود با عنوان  از يافته) 1392(مظلومي 

 بر تبليغات ورزشي، گردشگري مقصد خدمات كيفيت جه رسيده است كه ابعادبه اين نتي »يورزش

در مطالعة خود به اين نتيجه رسيده ) 1388(ادبي فيروزجاه ). 31(گردشگران ورزشي اثرگذار است 

هاي  هاي طبيعي ورزشي كه در توسعة گردشگري كشور تأثيرگذار است، ورزش است كه در بين جاذبه

هاي گردشگري از لحاظ موقعيت جغرافيايي  اما از طرفي جاذبه ها قرار دارد؛ نتخابزمستاني جزو آخرين ا

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه بين انگيزة ) 2008(وي ). 1(پتانسيل رشد و پيشرفت را دارد 

ها با  مندي آنان ارتباط و همبستگي مثبت وجود دارد، ولي بين محدوديت گردشگران با ميزان رضايت

  ).53(مندي گردشگران همبستگي و ارتباط منفي وجود دارد  ها و ميزان رضايت يزهانگ

مندي گردشگران  هاي رضايت فرض رسد بررسي پيش نظر مي براساس مباني نظري و پيشينة فوق، به

با مرور . هاي اساسي پيش روي مديران سازمان گردشگري ورزشي است ها و دغدغه ورزشي از چالش

شود كه اگرچه اين  خلي و خارجي در زمينة متغيرهاي پژوهش اين نكته استنباط ميسوابق پژوهشي دا

گاه  صورت زوجي و مجزا در حوزة گردشگري و توريسم ورزشي بررسي شده است، ولي هيچ متغيرها به

سازي پيشينة تحقيقات اندك  و در قالب يك مدل معادالت ساختاري كه بتواند به غني همزمانطور  به

همچنين بر اساس شاخص اقليمي . اي صورت نگرفته است و خارج كشور كمك كند، مطالعهدر داخل 

ويژه  البرز به كوه رشتهكوه زاگرس و بيشترين بخش از  هاي اسكي در سراسر رشته يستپاحداث 

ي زمستاني وجود دارد ها ورزشهاي اسكي و گسترش  يستپي مركزي و غربي آن امكان ايجاد ها بخش

مندان در سطح  هاي اسكي براي عالقه يستپو تهران دو استاني هستند كه از نظر داشتن البرز ). 33(

طي پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه موقعيت جغرافيايي طبيعي ) 1385(عسگري . كشور شهرت دارند

اي است كه انواع مختلف گردشگري ورزشي كوهستاني و اسكي امكان توسعه دارد  گونه استان تهران به

ل در استان البرز چهار پيست اسكي معروف در ديزين، شمشك و آبعلي در استان تهران و توچا). 3(

در اين . روند يم ها مكانساله تعداد بسياري بر ورزش و گذران اوقات فراغت خود به اين  كشورند كه همه

                                                           
1. De Knop & Standeven 
2. Weed 
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مندي گردشگران به مديران و  ها بر رضايت يتمحدودها و  يزهانگمندي گردشگران و بررسي  زمينه رضايت

ترتيب هدف  بدين. ازپيش موفق باشند يشبتوسعه و جذب گردشگران مسئوالن كمك خواهد كرد تا در 

مندي با  ها بر ميزان رضايت مطالعة تأثير محدوديت) 2008(اين پژوهش با الگوگيري از پژوهش وي 

يابي  هاي اسكي نامبرده با استفاده از روش مدل يستپها در بين گردشگران ورزشي  نقش ميانجي انگيزه

 .تمعادالت ساختاري اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي پژوهش. 1شكل 

  
  روش تحقيق

هاي مدلسازي معادالت  پژوهش نوع از پژوهش، روش و به لحاظ يكاربرد هدف، به لحاظ حاضر پژوهش

مندي  هاي گردشگري ورزشي بر رضايت است كه به بررسي تأثير محدوديت )SEM( 1ساختاري

  .گردشگران ورزشي به مرحلة اجرا درآمده بودنقش ميانجي انگيزة  گردشگران ورزشي با

پيست ديزين، شمشك، (هاي اسكي استان تهران  جامعة آماري پژوهش را كلية گردشگران پيست

هزار نفر در نظر گرفته  10دادند كل جامعه طي يك دورة يكساله بيش از  تشكيل مي) توچال و آبعلي

رو  ازاين. عنوان نمونة آماري پژوهش تعيين شد نفر به 370گيري مورگان  شد كه براساس جدول نمونه

اي  گيري تصادفي طبقه پرسشنامه با استفاده از روش نمونه 400هاي پژوهش،  منظور گردآوري داده به

                                                           
1. Structural Equation Model 
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 4در اين ) هاي اسكي كننده به هر كدام از پيست علت عدم دسترسي به تعداد مراجعه به(نامتناسب 

 362ها،  آوري پرسشنامه كه پس از جمع) پرسشنامه 100هر پيست اسكي (پيست اسكي توزيع 

  .صورت كامل پاسخ داده شده بود و نتايج پژوهش بر همين اساس تدوين شد پرسشنامه به

ازاي  يابي به هاي مدل منظور برآورد حجم نمونه در پژوهش نيز معتقدند به) 2003( 1نرمن و استرينر

نيز ) 2012( 2تاباچنيك و فيدل). 37(نياز است  آزمودني 10شود، به  هر پارامتري كه برآورد مي

به ازاي هر ماده يا سؤال موجود در ابزار پژوهش حداقل ) يابي مدل(ها  معتقدند كه در اين نوع پژوهش

بنابراين با توجه به پيشينة فوق حد مياني اين برآورد كه  ؛)50(الزم است ) كننده شركت(سه آزمودني 

با در نظر (چون مجموع پارامترهاي برآوردشده . ة پژوهش انتخاب شدبود، براي تعيين نمون 6عدد 

  .نفر براي نمونه نياز است 354رسد، حداقل به  عدد مي 59به ) گرفتن پارامترهاي خطا

ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش در چهار بخش تنظيم شده بود كه در بخش اول شامل 

همچون جنسيت، سن، شغل، مدرك تحصيلي، درآمد  بود كه مواردي 3شناختي هاي جمعيت ويژگي

هاي اسكي را شامل  هاي اسكي در سال و هدف حضور در پيست ماهيانة خانواده، تعداد مراجعه به پيست

هاي اسكي بود كه اين  گردشگران پيست 4هاي در بخش دوم ابزار كه شامل شناخت محدوديت. شد مي

سؤال كاهش يافت  17هاي آن به  با فرهنگ كشور تعداد گويهسازي متناسب  سؤالي بعد از بومي 18ابزار 

، )سؤال 5( 6فردي هاي بين ، محدوديت)سؤال 5( 5فردي هاي درون كه در چهار عامل شامل محدوديت

بندي  دسته) سؤال 3( 8هاي ساختاري و محدوديت) سؤال 4( 7هاي خويشاوندي و دوستي محدوديت

سؤالي در  22هاي اسكي بود، اين ابزار  گردشگران پيست 9هاي بخش سوم ابزار شناخت انگيزه. شدن

 4( 13، خوديابي)سؤال 3( 12، آرامش)سؤال 3( 11، سالمتي)سؤال 4( 10شش عامل شامل كسب تجربه

                                                           
1. Norman, & Streiner 
2. Tabachnick & Fidel 
3. Demographic characteristics 
4. Constraint 
5. Intrapersonal Constraints 
6. Interpersonal Constraints 
7. Relatives and friends constraints 
8. Structural Constraints 
9. Motivation 
10. Experience 
11. Physical Fitness 
12. Relaxation 
13. self-achievement 
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بخش چهارم . بندي شدند دسته) سؤال 4( 2فردي و ارتباطات بين) سؤال 4( 1اي هاي حرفه ، مهارت)سؤال

سؤالي در چهار عامل شامل  20گردشگران بود، اين ابزار  3مندي ابزار مربوط به سنجش ميزان رضايت

 7( 7و تجربة روحي) سؤال 4( 6، مربيان و آموزش)سؤال 5( 5، كيفيت خدمات)سؤال 4( 4مؤلفة محيط

 8گيري كلية اين متغيرها از پرسشنامة رسالة دكتري وي براي سنجش و اندازه. بندي شدند طبقه) سؤال

 توسط پرسشنامه ،»9بازترجمه و ترجمه« استاندارد روش از استفاده كه با) 53(استفاده شد ) 2008(

سازي و انطباق با فرهنگ  شد و پس از بومي ترجمه فارسي زبان به يسيانگل از زبان متخصص مترجمان

ه از كامالً اي ليكرت بود ك نمره 5تمامي سؤاالت پرسشنامه بر مبناي مقياس . كشور استفاده شدند

همچنين . داد را به خود اختصاص مي 5و  4، 3، 2، 1ترتيب نمرات  تا كامالً موافقم است و به مخالفم

توسط يازده تن از استادان ) مندي ها و رضايت ها، انگيزه محدوديت(اين ابزارها  10روايي صوري و محتوايي

همچنين سه تن از متخصصان  مديريت ورزشي كه در زمينة توريسم ورزشي داراي تخصص بودند و

ها و  ها، انگيزه ترتيب براي محدوديت سنجي تأييد شده بود و پايايي آن نيز در پژوهش وي به روان

  .آمده بود دست  به 79/0و  87/0، 84/0مندي  يترضا

و  13پايايي. بررسي شد) CFA( 12در اين پژوهش با استفاده از تحليل عاملي تأييدي 11روايي سازه

نفر از  30صورت تصادفي روي  همساني دروني ابزار در پژوهش حاضر نيز از طريق مطالعة مقدماتي كه به

هاي گردشگران  يتمحدودبراي متغير  14ها انجام گرفته بود، از طريق ضريب آلفاي كرونباخ آزمودني

)952/0=α(ها  ، انگيزه)846/0=α (مندي گردشگران  و رضايت)821/0=α (دهندة  كه نشان دست آمد به

  .يري استگ اندازهقبول ابزارهاي  پايايي مطلوب و قابل

                                                           
1. Professional Skills 
2. Interpersonal Relationships 
3. Satisfaction 
4. Environment 
5. Service Quality 
6. Coaching and Teaching 
7. Spiritual Experience 
8. Wei (A Dissertation Project Submitted to the Faculty of the United States Sports Academy, 
2008) 
9. Translation-back Translation 
10. Face and Content Validity 
11. Construct Validity 
12. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
13. Reliability 
14. Cronbach / Alpha Coefficient 
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شناختي و  هاي جمعيت منظور تحليل ويژگي ها از آمار توصيفي و به وتحليل داده براي تجزيه

منظور تحليل  همچنين به. ها، از ميانگين و انحراف استاندارد استفاده شد همچنين محاسبة فراواني

و كرويت  KMOاز ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين ثبات دروني ابزار، از آزمون  ها، استنباطي داده

ها، از آزمون  عامل يكتفك بودن براي بررسي مناسب بودن حجم نمونه و درست. بارتلت استفاده شد

همبستگي پيرسون و براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي پژوهش و براي تعيين ارتباط علّي بين متغيرها 

كلية محاسبات آماري اين پژوهش با استفاده از . استفاده شد) SEM(روش مدل معادالت ساختاري از 

يابي معادالت ساختاري با  هاي مربوط به مدل و تحليل) SPSS( 1افزارهاي آماري اس پي اس اس نرم

و بدون  P≥05/0ها  انجام گرفت و سطح معناداري تمامي آزمون) Lisrel( 2افزار ليزرل استفاده از نرم

  .در نظر گرفته شد) دوسويه( 3جهت
 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
) درصد 3/42(نفر  153هاي پژوهش نشان داد كه  شناختي نمونه هاي جمعيت نتايج آمار توصيفي ويژگي

همچنين به لحاظ سطح . هاي پژوهش بودند از آنان دانشجو بودند كه داراي بيشترين مقدار در بين نمونه

 داراي مدرك زير) درصد 7/7(نفر  28داراي تحصيالت كارشناسي و ) درصد 5/39(نفر  143تحصيالت، 

 8/42(نفر  155به لحاظ سطح درآمد نيز، . ديپلم بودند كه داراي بيشترين و كمترين مقدار بودند

داراي درآمد كمتر از سيصد هزار ) درصد 8/0(نفر  3داراي درآمد بيش از يك ميليون تومان و ) درصد

  .نشان داده شده است 1جدول هاي پژوهش در  شناختي نمونه هاي جمعيت ساير ويژگي. تومان بودند

براي سه متغير مكنون  )KMO( 4گيري دهد كه مقدار شاخص كفايت نمونه يمنشان  2جدول نتايج 

دست آمد كه بيانگر اين  به 741/0و  785/0، 708/0ترتيب  مندي به ها و رضايت ها، انگيزه محدوديت

همچنين مقدار . يابي معادالت ساختاري مناسب و مطلوب است است كه حجم نمونه براي انجام مدل

يانگر معناداري آن است و مشخص است كه ب 05/0تر از  براي اين ابزارها كوچك 5آزمون كرويت بارتلت

دهندة اين است كه بين اين سه متغير مكنون  شود كه بين سؤاالت همبستگي وجود دارد و نشان يم

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences 
2. Linear Structural Relationships 
3. No directional 
4. Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) 
5. Bartlett’s test of Sphericity 
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 1براساس گزارش ليچ، برت و مورگان. جهت مدلسازي معادالت ساختاري ارتباط معقولي برقرار است

و براي آزمون  70/0د بيشتر از باي KMOهاي پژوهش مقدار آزمون  فرض براي رعايت پيش) 2005(

  ).19(باشد  05/0كرويت بارتلت نيز بايد كمتر از 

  
شناختي نمونه پژوهش هاي جمعيت هاي توصيفي ويژگي شاخص. 1جدول   

  درصد  فراواني  شناختي ويژگي جمعيت  متغير

  جنسيت
  3/61  222  مرد
  7/38  140  زن

  ردة سني

  1/9  33  سال 20تا  18
  2/49  178  سال 25تا  21
  4/25  92  سال 30تا  26
  13  47  سال 40تا  31
  2/2  8  سال 50تا  41

  1/1  4  سال 51باالي 

  تعداد مراجعه به پيست اسكي در سال

  6/24  89  يك بار
  4/33  121  دو تا چهار بار 

  7/17  64  پنج تا هفت بار
  9/11  43  هشت تا ده بار
  4/12  45  بيش از ده بار

  هدف از حضور در پيست اسكي
  7/38  140  اي اسكي كردن حرفه

  3/61  222  تفريح و گردشگري
 

  و آزمون بارتلت KMO آزموننتايج . 2جدول 

  نتيجه  مالك  شده مشاهدهمقادير   فرض پيش

جهت  KMOآزمون 
  متناسب بودن اندازة نمونه

  تأييد  7/0بيش از   708/0  هاي گردشگران محدوديت
 تأييد  7/0بيش از   785/0  ها انگيزه
 تأييد  7/0بيش از   741/0  مندي رضايت

آزمون كرويت بارتلت جهت 
  تأييد  05/0كمتر از   P(  001/0(سطح معناداري    ها درست بودن تفكيك عامل

                                                           
1. Leech, Barret & Morgan 
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هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در  شاخص  

دست  دهد كه در بين متغيرهاي مكنون پژوهش كه از طريق پرسشنامه به نشان مي 3 جدول

و ميانگين متغير ) 799/3(هاي گردشگران داراي بيشترين ميانگين  اند، ميانگين متغير انگيزه آمده

داراي ) 655/0(ها  همچنين متغير محدوديت. ميانگين بود داراي كمترين) 212/2(ها  محدوديت

داراي كمترين مقدار ) 358/0(مندي گردشگران  بيشترين مقدار انحراف استاندارد و متغير رضايت

 .انحراف استاندارد بود
  

  هاي توصيفي متغيرها شاخص. 3جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرهاي مكنون

  655/0  212/2  هاي گردشگران محدوديت

  370/0  799/3  هاي گردشگران انگيزه

  358/0  744/3  مندي گردشگران رضايت

 

متغيرهاي مكنون پژوهش جهت مدلسازي معادالت بين  و همبستگي ارتباطميزان بررسي  منظور به

قبل از . است 4جدول نتايج اين آزمون به شرح . استفاده شدضريب همبستگي پيرسون  ساختاري از

-استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگروف

نتايج حاصل نشان داد كه تمام متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال . استفاده شد) K-S(اسميرنوف 

  .هستند

  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش. 4جدول 

  3  2  1  متغير  رديف

      000/1  هاي گردشگران محدوديت  1

    000/1  - 336/0**  هاي گردشگران انگيزه  2

  000/1  564/0**  -310/0**  مندي گردشگران رضايت  3
  05/0معنادار در سطح  * ؛01/0معنادار در سطح ** 

  

هاي  ها بوده است؛ يعني اينكه تا چه حد يك مدل با داده فرضية اصلي پژوهش، برازش مدل با داده
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دو  خي ةآمارهاي مورد استفاده براي بررسي برازش مدل  يكي از آماره. مربوط سازگاري و توافق دارد

  ).13(هاي جامعه برازش دارد  طور كامل با داده براساس اين آماره فرض صفر اين است كه مدل به. است
 

  هاي نيكويي برازش مقادير شاخص. 5جدول 

  )x2 /df1  2 )RMSEA(  3 )NFI(  4 )NNFI(  5 )CFI(  6 )GFI(  7 )RMR  نام شاخص
ميزان كفايت 

  برازش
066/0  96/0 91/0 98/0 92/0  079/0  )28/3(  

كمتر از   مالك
08/0  

بيشتر از 
90/0  

بيشتر از 
90/0  

بيشتر از 
90/0  

بيشتر از 
90/0  

كمتر از 
08/0  

تا  2بين 
5  

برازش   تفسير
  مطلوب

برازش 
  مطلوب

برازش 
  مطلوب

برازش 
  مطلوب

برازش 
  مطلوب

برازش 
  مطلوب

  تأييد

 

هاي نيكويي برازش  نتيجه گرفت كه شاخص 5جدول  هاي يافتهتوان با توجه به نتايج  در نهايت مي

ميان آمارة ريشة  5طبق جدول . خوبي برخوردارند و مدل مورد نظر با داده ها برازش دارد از مطلوبيت 

 08/0كمتر از ) RMR(خطا و ريشة ميانگين توان دوم ) RMSEA(ميانگين توان دوم خطاي تقريب 

تطبيقي  برازش ، شاخص)GFI( برازش يكويين شاخص هاي ميزان آماره .باشد مي قبول قابلكه است 

)CFI(نرم برازش ، شاخص )NFI(نشدة برازش  ، شاخص نرم)NNFI( و يك  9/0، همگي برابر يك يا بين

هاي نيكويي برازش از مطلوبيت خوبي  شاخص يتمامتوان نتيجه گرفت كه  مي .هستند قبول قابلبوده و 

  .ها برازش دارد موردنظر با دادهبرخوردارند و مدل 

دهد، ارتباط بين  نشان مي 6طوركه نتايج اثرات متغيرهاي پژوهش بر يكديگر در جدول  همان

 صورت و هم به) -19/0(طور مستقيم و در جهت معكوس  مندي گردشگران هم به ها با رضايت محدوديت
). - 444/0(گذارد  مندي تأثير مي ها بر رضايت غيرمستقيم و در جهت عكس از طريق متغير انگيزه

گذارد  تأثير مي) مندي رضايت(طور مستقيم و در جهت مثبت بر متغير مالك  ها به همچنين متغير انگيزه

                                                           
  آزادي درجة به دو كاي مجذور نسبت .1
  )Root Mean Square Error of Approximation(ريشة خطاي ميانگين مجذورات تقريبي  .2
  )Norm Fit Index(شدة برازش  شاخص نرم .3
  )Non-Normed Fit Index(برازش  نشدة شاخص نرم .4
  )Comparative Fit Index(شاخص برازش تطبيقي  .5
  )Goodness of Fit Index(شاخص نيكويي برازش  .6
 )Root Mean Square Residual(خطا  دوم توان ميانگين ريشة .7
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  .است نشان داده شده جدول در رهايمتغ كل و ميرمستقيغ م،يمستق راتيتأث به وطبمر يها افتهكه ي) 14/1(
هاي  هاي گردشگري ورزشي و انگيزه تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و كل محدوديت. 6جدول

  مندي گردشگران گردشگران بر رضايت
تأثيرات   بين يشپمتغير   متغير مالك

  مستقيم
تأثيرات 

  ات كلتأثير  غيرمستقيم

مندي  رضايت
  گردشگران

  - 19/0*   -   - 19/0*  محدوديت
  14/1*   -   14/1*  انگيزه

  - 444/0  - 39/0  14/1  محدوديت -انگيزه
هاي  يزهانگ

  - 39/0*   -   - 39/0*  محدوديت  گردشگران
 05/0معناداري در سطح  *؛  01/0معناداري در سطح  * 

  
  طوركه در مدل معادالت ساختاري در  همان

  
و هم با متغير ) - 39/0(ها  ها با متغير انگيزه نشان داده شده است، متغير محدوديت شكل

طور مستقيم ارتباط معنادار اما در جهت معكوس دارد، يعني با كاهش  به) - 19/0(مندي  رضايت

همچنين . كند مندي آنان افزايش پيدا مي ها و ميزان رضايت هاي گردشگران ميزان انگيزه محدوديت

مندي  ها بر ميزان رضايت طور غيرمستقيم از طريق افزايش انگيزه تواند به ها مي محدوديتمتغير 

   .تفصيل نشان داده شده است به 2گردشگران تأثير داشته باشد كه در شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مندي با نقش  ها بر رضايت ضرايب استانداردشده مدل معادالت ساختاري تأثير محدوديت. 1شكل
 هاي گردشگران ورزشي انگيزهميانجي 
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  گيري بحث و نتيجه
مندي با نقش  ها بر رضايت يابي معادالت ساختاري تأثير محدوديت هدف نهايي اين پژوهش، مدل

دست آوردن  هاي گردشگران ورزشي بود كه پس از طراحي و تدوين مدل پيشنهادي، به ميانجي انگيزه

آمده  دست هاي به خوبي داشته باشد؛ كه با توجه به شاخصهاي موجود برازش  مدلي بود كه با داده

هاي پژوهش مدل مفهومي  يافته. توان نيكويي برازش قابل قبولي را براي اين مدل در نظر گرفت مي

دليل ضعف روش  تحليل معادالت ساختاري به. ها تأييد كردند پژوهش را مبني بر برازش مدل با داده

گيري در دو بخش  يت بين متغيرها و شناسايي و كنترل خطاهاي اندازهتحليل مسير در تعيين مسير علّ

 2هاي يا سازه 1كند چگونه متغيرهاي مكنون گيري تعيين مي توسعه يافته است؛ اول اينكه مدل اندازه

شوند و ثانياً، مدل ساختاري روابط  گيري مي فرضي در قالب تعداد بيشتري متغير قابل مشاهده اندازه

دليل  ارزش اين روش به. دهد و قدرت تبيين آنها را نشان مي) متغيرهاي مكنون(ها  سازهبين  3علّي

 ها يزهانگها،  در اين پژوهش، محدوديت). 22(كمك آن به مفهومي كردن و تشكيل فرضيه، پيچيده است 

 اند كه گيري مشخص شده عنوان متغيرهاي مكنون در مدل اندازه مندي گردشگران ورزشي به و رضايت

  .مدل مفهومي قبل از مدل ساختاري ترسيم شده است

نتايج آزمون پيرسون نشان داد كه بين تمامي متغيرهاي مكنون پژوهش حاضر ارتباط و همبستگي 

و ) P ،336/0- =r=001/0(كه بين متغير محدوديت با انگيزه گردشگران  طوري معناداري وجود دارد، به

ارتباط معنادار، اما در جهت منفي وجود  )P ،31/0 - =r=001/0(مندي گردشگران  محدوديت با رضايت

مندي آنان  هاي گردشگران هم انگيزه و هم ميزان رضايت كه با كاهش موانع و محدوديت طوري به. دارد

) 2006(و تيسنگ ) 2004(و همكاران  4، نيائوپين)2008(افزايش پيدا خواهد كرد كه با نتايج وي 

اشاره داشتند كه افراد آماتور يا گردشگراني ) 2000(گيلبرت و هادسن . )38، 51، 53(همخواني داشت 

اي  هاي بيشتري از افراد حرفه روند، مشكالت و محدوديت هاي اسكي مي كه بيشتر براي تفريح به پيست

اي را  دارند، چراكه مشكل افراد آماتور ترس شخصي و نداشتن تجربة اسكي و محدوديت افراد حرفه

                                                           
1. Latant Variables 
2. Construct 
3. Causal 
4. Nyaupane  
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نيز بارش كم برف و مسافت ) 2007(ماتزلر و همكاران ). 15(كند  منابع مالي عنوان مي كمبود زمان و

هاي پيست اسكي  دليل كمبود تسهيالت از جمله محدوديت طوالني تا رسيدن به پيست اسكي را به

ح ها با هدف تفري نمونه 3/61از آنجا كه در پژوهش حاضر نيز ). 32(آلپاين براي گردشگران عنوان كردند 

منظور درك  رو در نظر گرفتن تسهيالت و امكانات به و گردشگري به پيست اسكي مراجعه كردند، ازاين

تواند در ميزان انگيزه و  اندركاران امر مي ها توسط مسئوالن و دست تجربة خوشايند در كاهش محدوديت

  .رضايت گردشگران ثمربخش واقع شود

هاي گردشگران تأثير مستقيم در  شان داد كه محدوديتنتايج ضرايب استاندارد معادالت ساختاري ن

عبارتي هرچه ميزان  به). - 19/0(مندي آنان دارد  جهت معكوس و معنادار بر ميزان رضايت

مندي افزايش پيدا  شده بر گردشگران كاهش پيدا كند، متعاقباً ميزان رضايت يلتحمهاي  محدوديت

هاي  ها بر گردشگران شود، مؤلفه ب كاهش محدوديتتواند سب از جمله داليل مهمي كه مي. كند مي

 ها داشتند فردي و خويشاوندي و دوستي بود كه انعكاسي بيشتري از ميزان محدوديت محدوديت درون

يكي از ) 2006(دري و جاگو ). 51، 53(همخواني دارد ) 2006(و تيسنگ ) 2008(كه با نتايج وي 

در ) 2005( 1چن). 11(داند  از اين صنعت مي مشكالت عمدة گردشگري را عدم شناخت مديران

هاي اوقات  مندي معلمان مدارس در مورد فعاليت ها و رضايت پژوهش خود با مطالعة محدوديت

ها در سطح  فردي، ساختاري و كل محدوديت هاي بين كه محدوديت فراغتشان به اين نتيجه رسيد زماني

كه با نتايج پژوهش حاضر اندكي مغايرت دارد، ) 53( مندي آنان باال بود پاييني قرار داشتند، رضايت

ها  فردي و خويشاوندي و دوستي بر ميزان محدوديت چراكه در پژوهش حاضر محدوديت درون

از جملة اين داليل شايد ناآگاهي و شناخت و مهارت ناكافي در رشتة اسكي و وجود . تأثيرگذارتر بود

عدم همراهي خانواده و اقوام و آشنايان براي حضور  ترس و نداشتن تجربة مثبت و موفق و همچنين

هاي  فردي و خويشاوندي و دوستي در نمونه هاي درون هاي اسكي از جمله محدوديت گروهي در پيست

هاي گردشگران بر روي  هاي ديگر بيانگر تأثير مستقيم و معنادار انگيزه يافته .پژوهش بوده است

ها در  ه داليلي كه با توجه به ضرايب استاندارد سبب افزايش انگيزهاز جمل). 14/1(مندي آنان بود  رضايت

و ارتباط ) 70/0(، كسب تجربه )77/0(هاي خوديابي  شد، مربوط به تأثير زياد مؤلفه بين گردشگران مي

كه با نتايج دوسا و همكاران  بود كه سبب ايجاد انگيزه در بين گردشگران بود) 67/0(فردي  بين

                                                           
1. Chen 
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ها  در بررسي انگيزه) 2005( 1هوانگ). 12، 44، 53(همخواني داشت ) 2015(و مانهوران ) 2008(، وي )2010(

ترتيب ارتباطات  مندي گردشگران مناطق ساحلي به اين نتيجه رسيد كه هدف اصلي گردشگران به ضايتو ر

گردشگران نيز انگيزة اصلي ) 2006(و كائو ) 2007(چانگ ). 19(اجتماعي و آرامش روحي و جسمي بود 

از جمله عوامل مهم در ايجاد ). 53(هاي اسكي و غواصي را كسب تجربه دانست  ورزشي در ورزش

وسيلة  انگيزش در بين گردشگران ورزشي پر كردن مطلوب اوقات فراغت، خودباوري به توانايي فرد به

فردي در  ورزش اسكي، لذت بردن از ورزش اسكي و مناظر كوهستاني و برفي و بهبود روابط بين

از جمله داليل ايجاد انگيزه در بين گردشگران ورزشي ) اقوام، آشنايان و دوستان(هاي اجتماعي  گروه

  .هاي اسكي بود پيست

مندي  ها بر رضايت هاي پژوهش حاكي از تأثير غيرمستقيم و معنادار محدوديت از ديگر يافته

نتايج بيانگر آن بود ضرايب استاندارد بين  ).- 44/0(ها بود  اي انگيزه گردشگران از طريق متغير واسطه

كه بيانگر اين مطلب بود  بود 14/1مندي  ها با رضايت و بين متغير انگيزه - 39/0ها  ها با انگيزه محدوديت

ها بسيار بيشتر از تأثير  مندي از طريق ميانجي انگيزه ها بر ميزان رضايت كه تأثير غيرمستقيم محدوديت

و ) 2007(، ماتزلر و همكاران )2008(، وي )2006( 2نتايج گاالزر و اوسوآرا كه با مستقيم آنان بود

عنوان  نقش ورزش را به) 2008(و همكاران  3ايونا). 14، 32، 44، 53(همخواني داشت ) 2015(مانهوران 

دهد كه باعث ترغيب و خشنودي در افراد براي حضور مجدد  يك انگيزه در فعاليت گردشگري نشان مي

مانند ميل به رهايي، ) دهنده سوق(كنند عوامل دروني  اذعان مي) 2005( 4يون و آيسان). 21(شود  مي

هاي  شامل ويژگي) كننده جذب(استراحت، تمدد اعصاب، ماجراجويي و تعامل اجتماعي و عوامل بيروني 

 نتايج ضرايب). 55(شود  عنوان گردشگري ورزشي مي مكان مقصد، باعث انگيزه و حضور افراد به

مندي  هاي آموزش و مربيان و محيط انعكاسي از ميزان باالي رضايت دهد كه مؤلفه استاندارد نشان مي

تجارب كافي در زمينة آموزش و  هاي اسكي، رو برخورد مناسب مربيان پيست ازاين. گردشگران بوده است

مهيا بودن پيست  وهوا متفاوت، مناظر زيبا و آماده و ترغيب گردشگران به ورزش اسكي و همچنين آب

  .مندي گردشگران با توجه به نتايج پژوهش بود اسكي، از جمله داليل افزايش رضايت

                                                           
1. Huang 
2. Gallarza & Saura 
3. Ioana et al 
4. Yoon & Uysal 
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مندي گردشگران ورزشي  ها و سپس از آن به رضايت ها به انگيزه در نهايت مسيري كه از محدوديت

كي پيشنهاد هاي اس ترين و اثرگذارترين مسير پژوهش است و به مديران و مسئوالن پيست رسد، مهم مي

جمعي اعم از خانوادگي،  شود كه با توجه به نتايج پژوهش، به برگزاري تورهاي گروهي و دسته مي

ها با كمترين دشواري و خطر  هايي در پيست هاي همساالن و خويشاوندي، ايجاد و ساخت مكان گروه

يري مربيان مجرب و كارگ منظور كسب تجربة فردي از ورزش اسكي، به براي استفادة عموم گردشگران ه

مندان به ورزش اسكي،  داراي صالحيت شغلي و داراي روابط اجتماعي مطلوب جهت آموزش عالقه

هاي اسكي اعم از پير و  كننده به پيست كارگيري امكانات و تسهيالت جهت استفادة همة اقشار مراجعه به

ها و عاليق گردشگران  ، خواستهطور كلي برآورده كردن نيازها جوان، سطوح مختلف توان اقتصادي و به

  .مندي گردشگران ورزشي اقدام كنند ها و موانع و افزايش انگيزه و رضايت براي كاهش محدوديت

اي و آماتور براي سنجش  هاي پژوهش، عدم غربالگري گردشگران ورزشي حرفه از جمله محدوديت

ها و نظرهاي آنان  فاوت در ديدگاهشك ت مندي آنان است كه بي ها و ميزان رضايت ها، انگيزه محدوديت

هاي ديگر گردشگري مانند گردشگري ورزشي دريايي،  شود مكان همچنين پيشنهاد مي. وجود دارد

  .هوايي و كوهنوردي نيز در مطالعات پيش رو مورد بررسي و سنجش قرار گيرد
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Abstract 
The aim of the present study was structural equation modeling of the effect 
of constraints on satisfaction with the mediating role of sport tourists’ 
motivation. The statistical population consisted of all the tourists of ski 
resorts in Tehran province (Dizin, Shemshak, Touchal, Abali). Due to the 
indefinite number of the population (N=10000), 370 subjects were selected 
as the sample by disproportionate stratified random sampling method (due to 
lack of access to the number of referents to each ski resorts) using Morgan 
sampling table. The data were collected by the questionnaire of constraints, 
motivations, and satisfaction of sport tourists (2008). After it was localized 
and translated, its face and content validity was confirmed by 11 experts of 
sport tourism and its construct validity was investigated through 
confirmatory factor analysis (CFA). The reliability was also achieved by 
Cronbach’s alpha coefficient as 0.84, 0.87, and 0.79 for variables 
respectively. The data were analyzed for modeling with Structural Equation 
Model (SEM) through Lisrel software. The results confirmed the 
hypothesized structural relations, that is to say the constraints variable had a 
reverse effect both directly (-0.19) and indirectly (-0.44) through motivation 
mediator on tourists’ motivation. Besides, the motivations directly affected 
tourists’ motivation in a positive and significant way (1.14). Therefore, the 
results and structural model allude to the fact that reducing and removing 
constraints increase sport tourists’ motivation and satisfaction to attend ski 
resorts. 
 
Keywords 

Motivation, satisfaction, ski resort, sport tourist, constraint, structural 
equation model. 
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