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ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی:  مطالعه تعیین روابط علی انگیزه

 *ذهنی ی درگیرینقش میانج

9،مرجانصفاری4، لیرضاالهی7 رفانمرادی

(3/74/36تاریخپذیرش:–41/2/36)تاریخوصول:

 چکیده

هایکلیدیبازاریابیدرارتقواءامواکنبوهجهوتجوذبروزافوزونرویدادهاجذابیتمقاصدویکیازگزاره

ورضوایتهواتعیینروابوط لویانگیوزهلعهمطاحاضرپژوهشازروهدفاینشوند.ازگردشگرانمحسوبمی

پیمایشیبوده–پژوهشتوصیفیروش.بودگردشگرانرویدادورزشیبامالحظهنقشمیانجیدرگیریذهنی

شهرآوردبرگشت،بازیدرحاضرگردشگرانغیرتهرانینظرموردآماریوبهصورتمیدانیانجامشد.جامعه

نفوربوااسوتفادهازPASS(964)افوزارنورمبودند.نمونهمکفیمبتنیبر7932-36پرسپولی فصلواستقالل

نیوزمووردتحلیولقورارSmart PLS 3افزارنرمازاستفادهایانتخابوباطبقه–گیریتصادفیروشنمونه

بوه ایتحقیوق،دارمتغیرهوهایپژوهشمبنیبراثرگذاریمسوتقیم،غیرمسوتقیمومعنویبااستنادبهیافتهگرفتند.

شودکهبهمنظورحفظوجذبگردشوگراندررویودادورزشویمسؤولینبرگزاریرویدادورزشیپیشنهادمی

هایروانشناصتیگردشگرانداشتهباشند؛زیرارضایتمندیآنانتاحدزیادیوابستهبهایونتوجهیویژهبرجنبه

 واملاست.

 یری؛گردشگررویدادورزشی؛نقشمیانجیشناصتی؛درگهایروانجنبهواژگان کلیدی: 

  

                                                                                                                                                                       

 erfan_moradi1@yahoo.com( سؤولنویسنده م)کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی   .1

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی .2

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس .3

 .باشدمیاینمقالهمستخرجازپایاننامهکارشناسیارشدرشتهتربیتبدنیو لومورزشیدانشگاهصوارزمی *
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 مقدمه

جهوانسوطحدربزر گزارشسازمانجهانیگردشگریاینصنعتیکیازصنایعبراساج

اسوتبودنیهواییوتفعالوورزشباارتبا دررشدآن،سفرهاییترینیعسرکهرودبشمارمی

یقووتازبرصوویازدرحق(.رابطووهبووینورزشوگردشووگری7،4179:721)روچووهوهمکوواران

هوایورزشویرایصوددرگیریدرورزشوزیرساصتنوبهبهتعامالتذاتیباگردشگریکه

ناپذیرییمتفکطورگیرد؛چراکهورزشوگردشگریبهدهدسرچشمهمیتحتتأثیرقرارمی

هووایشوودن،فرصووتیجهووانرونوودیروبووهرشوودوبوواوجودموورتبطهسووتند.درحقیقووتبووههووم

انگیزجدیدیازطریقورزشدرراستایافوزایشتجربوهبازدیدکننودگانونیوزافوزایشیجانه

(.ازطرفووی76-4،4174:71توسووعهگردشووگریازطریووقورزشگشووودهصواهوودشوود)بووراون

وبوینایوندواست؛بودهفراغتاوقاتبخشارکانینترمهمازهموارهگردشگریوورزش

نیوزایجوادومحلیبهمقاصدوابستهسفربرایکنندهیینتع امل نوانبهیدووجهالگویمفهوم

یگردشووگر(.9،4176:4اسووت)کاتسوونیوورونودودرنظوورگرفتوهشودهجوذابتصوویریوم

و"جهوانیاجتموا یودهپدینتوربوزر "ینبوی نووانهمکواربوهتوانرادرواقعمی2یورزش

(.4119:27یور،کوترزموانوزه)ردکویفتوصو"هایآیندهدرسال صنعتجهانینتربزر "

سفریمبتنیبراوقاتفراغتتعریفکردهاستبااینرایورزشیگردشگر(7336)2گیبسون

هوایورزشویتوادرفعالیوتشودهصوارجاینصصوصیتکهافرادموقتاًازمحلسوکونتصوود

واحتورامبوهیابهتماشایرویدادورزشیبپردازندویاباهدفبازدیود،سوتایش شرکتنمایند

(7336:23هایمشهوراقدامبهسفرنمایند)گیبسون،هایمرتبطباورزشجاذبه

ومهومنقوشوشووندمیمحسوبگردشگریدرمهممحرکیم نوانبهازطرفیرویدادها

(؛6،4116:219)گتز کنندمیایفادرمقاصدمختلفبازاریابیهایبرنامهتوسعهرادرایبرجسته

روگردشگریرویدادبه نوانیمپدیدهاجتما ی،فرهنگوی،اقتصوادیناشویازفعولوینااز

                                                                                                                                                                       
1. Roche et al 
2. Brown 
3 .Katsoni & Vrondou 
4  . Sport tourism 
5 .Gibson 
6 . Getz 
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(.4112:21تعریوفشودهاسوت)ویودوبوال،انفعاالتمنحصربهفردازفعالیتافورادومکوان

نیزبه نوانیماستراتژیبهمنظوورجوذبگردشوگرانجهوتبور هوده7رویدادهایورزشی

:4،4172باشود)پریوراوهمکوارانهایاستراتژیمموردتوجهمویبرنامهگرفتننقشفزایندهدر

(.لذامفهومگردشگریرویدادهایورزشیامروزهتوانستهبهیمبخشبهسر تدرحوال32

(؛وایونامور9،4176:16گسترشدرزمینهگردشگریورزشیتبودیلشوود)کویموهمکواران

شیاغلببه نووانیومموضوورمهومدرمطالعواتبا ثشدهکهتماشاگرانرویدادهایورز

 لمیموردتوجهمحققانقرارگیرد.

تووانتماشواگرانو(می4116) 2(،جان 4112)2وزهیر راستاوبراساجنظرکورتزماندرهمین

کنندگاندررویدادهایورزشیراگردشگرانورزشیدرنظرگرفوتونیوزطبوقنظورشرکت

دورازصانوهیوامحولکوارنیزطرفدارانورزشیراافرادیکوهبوه(4119گیبسونوهمکاران)

صود)حهوردرصارجازشهرسکونتصود(بصورتگروهوییواانفورادیجهوتحهووردر

شووند.محققوانبسویاریکننود،گردشوگرورزشویدرنظورگرفتوهرویدادهایورزشیسفرموی

؛پریورا1،4172،کیموهمکواران6،4176؛نیشیووهمکاران4119همچونگیبسونوهمکاران،

؛هوووادارانوتماشوواگرانرویوودادهایورزشوویرادرقالووب4116؛جووان ،4172وهمکوواران،

رویکیازاند.ازاینوموردمطالعهقراردادهگردشگرانورزشیدرمطالعاتصوددرنظرگرفته

یکهدرپیشبینیرفتارمفاهیمکلیدیدرمطالعاتگردشگریورزشیکهبدلیلاهمیتونقش

است؛لذاشناصت واملیکوهبورایونموضوور6گردشگرانداردمفهومرضایتگردشگرآتی

 گذارندحانزاهمیتاست.صورتمستقیموغیرمستقیم(تأثیرمی)چهبه

  

                                                                                                                                                                       
1 Sport events 
2.Pereira et al 
3. Kim et al 
4. Kurtzman & Zauhar 
5. Jones 
6. Nishio et al 
7. Kim et al 
8. Satisfaction’s Tourist 
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 مبانی نظری پژوهش

 رضایت
یهاجنبهییلهوسبهشدهرضایتاشارهبهاحساجحاصل(4171)7بنابه قیدهآنتونوهمکاران

مختلوفهاییژگیکنندهارزیابیازو نوانفراهمونیزبهشدهارانهشناصتیو اطفیازصدمات

یبسوتگ نووانیومدلبوهرارضایت(4179)4(.ازطرفیکو4171:2)آنتونوهمکاران،دارد

توتجواربمبتنویبوراحساسوالمووجونواملموج اطفینسبتبهانوارمحصووالتم)تعلق(

صاطرنشوان(نیوز4111)9(.بیکوروکرامپتوون4179:72بیانکردهاسوت)کوو،کنندگانمصرف

شوودتجربیاست،یعنیحالتیروانیکهازتعاملبامقصدحاصلمویصرفاًکردندکهرضایت

محصووالتریوزیبرنامهدررامهمینقشرضایتشم(.بدون4111:166)بیکروکرامپتون،

بوهرضوایتازدرسوتدرککوهاستگردیدهموجبامراینکهداردگردشگریتصدماو

شوود)یوونوتبودیلمقصدصدماتومحصوالت ملکردارزیابیمنظوربهاساسیالگوییم

رضووایتمقصوود،بازاریووابیدرموفقیووتکلیوودی ناصوورازیکوویدرواقووع(.2،4112:21یوووزل

دهد)رامسوکومیقرارتأثیرتحترامقصدنآمجددانتخابتصمیمچراکهاست،گردشگر

 نووانمفهوومبوهگردشوگرانرضوایت(4111)6(.بهز ومچونوتسوای2،4172:422همکاران

کننودگانبوادیداظهارداشوتندکوهباز(4113)1وبلرلی.شوداصلیدرگردشگریمحسوبمی

صریودویواحهوورمجوددیوادقصودزاحتموالبه،سطحباالییازرضایتوتجربهنگرشمثبت

(.4113:76)لیوبلر،صواهندداشتبیشترمحصوالتمرتبطباگردشگریرا

لذتبخش،درپاسخبهتحققسورگرمی"رضایتدررویدادهایورزشی،به نوانیممفهوم

تعریوفشودهاسوت"ازیمرقابتورزشیویاصدماتجانبیارانهشدهدرطوولیومبوازی

رودرکدرستازرضایتگردشگرحانزاهمیتاست؛(.ازاین6،4171:921)یوشیداوجیمز

                                                                                                                                                                       
1. Anton et al 
2 . Koo 
3 . Baker & Crompton 
4 . Yoon & Uysal 
5. Ramseook et al 
6 . Chen & Tsai 
7. Lee & Beeler 
8. Yoshida & James 
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(.7،4113:693است)پرایا شدهچراکهآنیممفهوماصلیومرکزیدرگردشگریدانسته

درواقعرضایتبه نوانیمپاسخ اطفی)احساسی(بوهیومتجربوهمصورفوتفسویریوم

محصوولوتعودادمعینویازاسوتانداردهایمقایسوهفرآیندازرویارویی ملکردادراکشدهاز

:4،4172هاتعریفشدهاست)اکریمیوصماصنها،استانداردها،آرمانمانندانتظارات،صواسته

(.همچنیندرتعریفیدیگررضایتواکونش واطفیبوهنتیجوهیومتجربوهقبلویوتجربوه443

(.درواقعرضایت9،4177:7431نتدا یمثبتاحساساتتعریفشدهاست)شاهینوهمکارا

ناشیاززمانیاستکهمصرفکنندگانادراکاترابواانتظواراتاولیوهصوودمقایسوهکوردهو

چنانچه ملکردادراکشدهبیشترازانتظاراتباشدمصرفکنندهراضیصواهدبود)پرایا ،

4113:693.)

توجوهموردمختلفمحققاننظرازیمتعدد واملگردشگرانمندیرضایتمفهومبارابطهدر

؛4112یوزل،ویون)2همچونانگیزه واملیبهتوانمیرابطهایندرکهنحویبهاندگرفتهقرار

؛1،4174رایوانوپرایوا )6ودرگیوری(2،4171همکوارانواسومیت؛4116کیم،؛4113لی،

.کرداشاره(3،4112همکارانوهوانگ؛6،4176همکارانوبراوون

 

   انگیزه

توصیفوتشریحنیروهوایدرونویوبیرونویکوهمنظوربهیمساصتارفرضی نوانبه71انگیزه

(.بوا77،7339:76شوود)والرنودوتریولآغازگرجهت،شدتوتداومرفتواراسوتقلمودادموی

،74رانایبرایانجوامدادنرفتواراوسوت)یوویانینوهمکوا نایتبهاینکهرفتارآتیفرد،انگیزه

                                                                                                                                                                       
1 . Prayag 
2 . Akrimi & Khemakhem 
3 . Sahin et al 
4 . Motivation 
5 . Smith et al  
6 . Involvement 
7 . Prayag & Ryan  
8 . Brown et al 
9 . Hwang et al 
10  . Motivation 
11 .Vallerand & Thrill 
12 . Yuzhanin et al 
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تووانبوه نووانمحورکگردشگررامی رودرتفسیررفتارگردشگر،انگیزهاین(؛از4176:791

تواندافرادرانیرویمحرکیاستکهمی (.درواقعانگیزه4113:476اصلیدرنظرگرفت)لی،

شدهکه(؛وانگیزهسفرنیزحالتذهنیمعناداریتعریف7،4174به ملیوادارد)کیموریتچ

روانگیوزهراایون(.از4،7367:412کنود)دانفردیاگروهیازافرادرابهسفرکردنترغیبموی

یماحساجشوناصتیدرونویدرراسوتایتوأمینرضوایتفوردیتوصویفشودهاسوت نوانبه

(انگیوزهرامعمووننوو ی4172)2ازطرفیگتزومومکانول(.9،4171:4)کرکا وساترلند

(انگیووزهاز4112)2خصوویدرگردشووگریرویوودادمعرفوویکردنوود.بووهز وومپیوورجچووالشش

موضووو اتمهوومدرادبیوواتگردشووگریواوقوواتفراغووتاسووت.مفهووومیکووهدرراسووتای

(4112)1(.ویدوبال6،4176دهیبهرفتارگردشگربنانهادهشدهاست)چانگوگیبسونجهت

هووایورزشوویمنحصوورازشوورکتدرفعالیوتصواطرنشووانکردنوودآنچوهراکووهگردشووگرانرا

 (.4112:23ومانگیزهاست)ویدوبال،سازد،مفهمی

هواییتووانبوهنظریوههایانگیزهدرارتبا بوااوقواتفراغوتوگردشوگریمویازجملهنظریه

صوورتیوم(بوه7329مراتبنیازهایمازلواشارهکرد؛ایننظریهتوسطمازلو)همچونسلسله

تریننیازهاودربواالترینسوطوحایترینوپایهشد؛درسطوحپاییناینهرم،ابتداییهرمارانه

(.نظریهدیگورنیوزبوراسواجمودل6،4176:4ترقراردارد)آلونسووریوجهرمنیازهایپیچیده

ایرابیوان(بوود؛درواقوعایونمودلنظریوه7313شدهرانشیوکششوی)کرامپتوون،توسعهداده

منظوورتوضویحانتخوابمنظورمیلرفتنبهسفرو واملکششویبوهدکه واملرانشیبهکنمی

(در4112یوونویووزل)(.4113:476گیرند)لوی،مقصدتوسطگردشگرمورداستفادهقرارمی

گیورد؛تحقیقصود نوانکردندکهرضایتگردشگرتحتتأثیر واملانگیزشیسفرقرارمی

مربو یهاازابعادمهمدرپژوهشیکیزهیانگکهستنبا کردباتوجهبهاینتوانچنینالذامی

میدردرکرفتوارورونودتصومیمفهووماساسومیویبوهنوو ؛اسوتیورزشویبهگردشگر
                                                                                                                                                                       
1 . Kim & Ritchie 
2 . Dan 
3. Kirkup & Sutherland 
4 . Getz & McConnel 
5 . Pearce 
6. Chang & Gibson  
7 . Weed & Bull 
8 . Alonso & Rios 
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همچونچرامردمیبهسؤاالتاساستوانیمیگردشگرزهیبامطالعهانگچراکهگردشگراست

انتخوابراصواصیهواتیوهواوفعالمقصودیهوابرصواآنچورنکوهیاایوروند؟یبهمسافرتم

(.7،4176:2)سبراوهمکارانپاسخدادکنند؟یم

 

 درگیری ذهنی
ایوننظریوه.قهاوتاجتما یبنانهوادهشودیابتداازروینظریه4ساصتارروانشناصتیدرگیری

تنیبرجهوتدادنرفتوارایننگرشمبواستتغیربودکهنگرشافرادمایاثباتشدهیفرضیه

بوهگردشگریوفراغتاوقاتهایدرفعالیتذهنیمفهومروانشناصتیدرگیری.درواقعاست

یوافراغوتاوقواتهوایفعالیوتسوویبوهترغیبو القهانگیزه،ازنامشهودحالتیم نوان

،9شوود)سواتووهمکوارانبرانگیختوهصواصمووقعیتیبوامحرکیمتوسطمحصولبامرتبط

یشخصویدرتوواننوو یحو و القوهراموی (.ازطرفیدرگیریذهنیدررویداد4176:9

(وسطحیازتعامالتوارتباطواتروانوی2،4172ارتبا بایمرویدادصاص)وانگوتانگ

(صاطرنشانکوردکوهالگوهوای4112)6(بیانکرد.کیلیوهمکاران2،4112)فانموهمکاران

هوایفوردیاسوت.هاوویژگیفراغتوگردشگریمبتنیبرماهیتفعالیتدرگیریدراوقات

هایورزشویکوه(نیزاظهارداشتندکهدرگیریذهنیافراددرفعالیت4177)1بیتونوهمکاران

هواینموادینوایاززمانبودهاستراتعیوینکوردهوارزشجزءاصلیاززندگیفرددربرهه

(.4177:746نماید)بیتونوهمکاران،هممیبخشرابرایفردفرالذت

گیریگردشگرانورزشی،سوفربوهیوممقصودصواص، مودتاًدرواقعیکیاز واملتصمیم

:6،4179تحتتأثیرمحرکدرگیریذهنویدررویودادورزشویبوودهاسوت)فیلوووهمکواران

انگیوزهودرگیوریرا(.باوجوداصتالفاتمفهوومیو ملیواتیازدرگیوری،اکثورمحققوان719

                                                                                                                                                                       
1 . Seabra et al 
2 . Involvement 
3  . Sato et al 
4 . Wong & Tang 
5  . Funk et al 
6 . Kyle et al 
7. Beaton et al 
8. Filo et al 
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شوودکوهدرگیوریحوالتیازگونهتشوریحمویاند؛اینرابطهدرحقیقتاینمرتبطبههمدانسته

سوییمفعالیتتفریحیویامحصوالتمرتبطبواآناسوتانگیزه،برانگیختگیویا القهبه

ذهنیدررویداد(.درحقیقتادراکدرستیاز القه،درگیری7،7331:426)هاویتزودیمانچ

وگردشووگریواثوورانگیووزهبووررویآنمنجووربووهظهوووروآغووازمطالعوواتمختلفوویدرحوووزه

روانگیزهشخ رامحرکیبرایدرگیریویدررویودادتصووراینگردشگریبودهاست؛از

تواندموجبرضایتگردشوگر(؛ودرنتیجهایندرگیریمی4172شدهاست)وانگوتانگ،

(.4176نوهمکاران،شود)براو

 

 مروری بر پیشینه پژوهش  

 پیشینه انگیزه و رضایت

براساجمتغیرهایپژوهشحاضردرارتبا بینانگیزهشدهانجامهایداصلیازمعدودپژوهش

(7934تووانازپژوهشویکوهتوسوطبنسوبردیوهمکواران)ورضایتگردشگرانورزشیموی

هوایاسوکیاسوتانتهورانمنودیگردشوگرانپیسوتابارضایتهتحت نوانارتبا بینانگیزه

هوابواابعوادیهمچوونانجامشدهاست،نامبرد.دراینپوژوهشبوابررسویارتبوا بوینانگیوزه

منودیگردشوگرانورزشوینتوایجیایوسالمتیبارضایتهایحرفهصودیابی،تجربه،مهارت

بوهدسوتمندیگردشگرانباشدتاثورمثبوتبارضایتموردنظرداریبینابعادهمچونمعنی

گردشوگران،بعودیهبوینابعوادانگیوزهایپژوهشحواکیازآنبوودکوهدریافتهدرواقعآمد.

داشتهاست.برایرضایتمندیگردشگرانترییقوبینیشایپهایحرفهمهارت

ادورزشویمنودیگردشوگرانرویودازدیگرتحقیقاتانجامشودهمورتبطبواانگیوزهورضوایت

اشواره2،4177؛تواکر9،4171؛وافیوهمکواران4،4172گریولوتوانبهمطالعاتپرایا می

(درپژوهشیتحوت نوواندرکانگیوزهورضوایتگردشوگران4171کرد.وافیوهمکاران)

رویدادهایورزشیدرمقیاجکوچمبااینهدفکهفرض املیهمچونانگیزهبررضوایت

                                                                                                                                                                       
1. Havitz & Dimanche 
2 . Prayag & Grivel 
3 . Wafi et al 
4 . Tucker 
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یدادورزشویتوأثیرصواهودگذاشوتبوهنتوایجیدسوتیافتنود.محققوانپو ازگردشگرانرو

هووادریافتنوود ووواملیهمچووونکسووبآگوواهی،گریووزاززنوودگیروزمووره،وتحلیوولدادهیووهتجز

داریرضایتگردشگرانراتحوتتوأثیرقورارطورمعنیدسترسیراحتبهامکاناتهریمبه

داربوهیمعنوپژوهشنتوایجحواکیاز ودمتفواوتدهد.ازطرفیدربخشدیگریازنتایجمی

لحاظجنسیتگردشگراندرارتبا بینانگیزهورضایتگردشگرانرویدادورزشیبود.

گردشوگرانبویندررارفتوارینیواتورضوایتانگیوزه،متغیورسوه(4172)گریوولوپرایا 

هوایانگیوزهبنودیبخشارصودیمطالعهازهدفوقراردادندیموردبررسورزشیرویدادهای

آنواندرکردنود؛بیوان4174جهوانیهنودبالجوامدرورزشویرویودادهایگردشگرانحهور

هایحهورورفتارگردشگرانرویدادهایورزشیبخشیازتحقیقصودکهبامحوریتانگیزه

ضوایتوتحلیلنتایجبراساجفرضیاتموجودمبنیبرارتبوا بوینانگیوزهوریهتجزبودپ از

کننودهدرایونرویودادبوهنتوایجیدسوتگردشگرانرویدادهایورزشیدربینجواناندرگیر

هوایحهووردریافتند.دربخشیازنتایجحاصلهازاینپژوهشمحققانبیانکردندکهانگیوزه

هوایجمعیوتهاییهمچونویژگویبینگردشگرانجوانیکساننیست.ازطرفیدربینبخش

داریوجودداشت.یتگردشگراننیزتفاوتمعنیشناصتیورضا

تعیینروابط لویبوینانگیوزهوباهدفیصودکه(نیزدربخشیازمطالعه4112یونویوزل)

هایگردشگریدرجهتگسوترشنظوریوتجربویدرکانگیزهمنظوربهرضایتگردشگران

ریانجامشد،بهنتوایجیدسوتسازیمعادالتساصتاادبیاتموضوربااستفادهازرویکردمدل

هایگردشگرانبررضایتآناندارانگیزهیافتند.نتایجاینپژوهشحاکیازوجوداثراتمعنی

هادرهریمازابعادمتفاوتبوود.بودینمعنواکوهدرایونداشتبااینتفاوتکهدرکانگیزه

یبووودکووهصوورتبووهیقوورارگرفوت.نتووایجموردبررسوهوایکششوویورانشوویپوژوهشانگیووزه

داربوههایرانشیبایمضریباثورمثبوتمعنویهایکششیباضریباثرمنفیوانگیزهانگیزه

(انجوامدادنوددر7936الحسوینیوهمکواران) بااینوجوددرپژوشیکهموالزمدستآمدند.

نموذهبیهایسفرگردشگراهایصودبهایننتیجهرسیدندکهبینانگیزهبررسیبخشیازیافته

داریوجودندارد.یمعنیهارابطهمندیآنبررضایت
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 پیشینه درگیری ذهنی و رضایت

ازجملهمطالعاتیکوهدررابطوهبوادرگیوریذهنویدرگردشوگریوگردشوگریرویودادهای

؛4172؛وانگوتانگ،4176توانبهتحقیقات)براونوهمکاران،ورزشیانجامشدهاستمی

(اشوارهکورد.دریکوی4113؛لیوبلر،7،4116؛جورج4176چانگوهمکاران،؛4116کیم،

از(بهبررسویارتبوا بویندرگیوریذهنویورضوایت4176ازاینمطالعاتبراونوهمکاران)

هایالمپیملندنپرداصتندوبهایننتیجهرسیدندکهارتبا رویدادگردشگرانحاضردربازی

هواوجووددارد.یذهنویگردشوگرانوسوطحرضوایتازرویوداددرآنداریبیندرگیرمعنی

یتحقیوقآنوان،درگیوریگردشوگردررویودادورزشویصوودبوهطوورهمچنینبراساجیافته

مستقیمموجبرضایتویشدهاست.

بررسوی وامولباهودف(4113هایانجامشدهکهتوسطلویوبلور)دریکیدیگرازپژوهش

دررضایتونیاترفتاری؛درارتبا بینانگیزه،درگیوریوکیفیوتصودماتبینیکنندهپیش

ینگردشگرانحاضردریمرویدادمحلیانجامشد؛محققواندربخشویازایونتحقیوقبیوانب

داریهادرگیریبررضایتگردشگراناثرمثبتومعنیوتحلیلدادهیهتجزکردندکهبراساج

پژوهشیتحت نواناثردرگیوریبوررضوایتمشوتری:مطالعوه(در4116داشتهاست.جورج)

یمطرحتحقیقتجربیبهایننتیجهدستیافتکهدرگیریبوررضوایتواسطهبهگردشگری

هایتحقیقرضایتیانارضایتیگردشوگرناشوییافتهبراساجدرواقعگردشگراثرگذاراست.

ازدرگیریویبودهاست.

سازیمعادالتسواصتاریدرارتبوا وتحلیلمدلیهتجزیبامحوریت(نیزدرتحقیق4116کیم)

یاندانشوجویآمواریبینلذتسفر،انگیزه،درگیری،رضایتووفاداریمقصددربینجامعوه

گردشگربهایننتیجهرسیدندکهتمامیفرضیاتتحقیقموذکورمبنویبورارتبوا بوینمتغیرهوا

درگیوریبوررضوایتگردشوگراثرگوذاربوودهاسوت.یکیازاینفرضویاتدرییدشدهاست.تأ

بینویروبراساجنتایجتحقیقچنینبیانشدکوهتموامیمتغیرهوایتحقیوقیوماثورپویشازاین

یمقاصدداصلیوصارجیداشوتهاسوت.چانوگوهمکوارانسوبهکنندهمثبتبرتقاضایسفر

قایسووهسوواکنانمحلوویو(درپژوهشویدیگوورنقووشرضووایتودرگیوریدروفوواداری؛م4176)

                                                                                                                                                                       
1 George 
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داربویندرگیوریورضوایتگردشگرانهلندیرابررسیکردند.نتایجحاکیازارتبوا معنوی

ایرضوایتدرارتبوا بوینگردشگرانداشت.هرچنددربخشدیگریازتحقیقنقشواسوطه

درگیریووفاداریگردشگرانتأییدنشد.

 

 پیشینه انگیزه و درگیری ذهنی
(درپژوهشوویبووامحوریووتمقایسووهبووینانگیووزه،درگیووریذهنوویو4172)گتووزوموومکانوول

یآمواریزنوانومورداندونودهوهایشغلیگردشگریرویدادورزشویدردوجامعوهفرصت

تفواوتجنسویتگردشوگران،درگیوریودرگیوریازجملوهکوهستانبهنتایجیسواردوچرصه

جنسیتبوددستیافتنود.درازنظردارمعنییتفاوتدهندهنشاندرواقعباالیهردوجن که

(دربخشیازپژوهشصودبراسواجفرضویهمطورحشوده4172یدیگروانگوتانگ)مطالعه

بهبررسیارتبا بینانگیزهودرگیریگردشوگرانرویودادهایورزشویپرداصتنودوبوهنتیجوه

رابطهمعناداربینمتغیرهایمذکورتحقیقصوددستیافتند

هوایشوناصتیانگیوزهمودلپیوسوتارروانبراسواج(4111فانموهمکاران)یدیگرطالعهدرم

.درایونتحقیوقکوهبوااسووتفادهازقراردادنودیموردبررسوگردشوگرانرویودادهایورزشویرا

سازیمعادالتساصتاریدربینگردشگرانرویدادورزشیدراسترالیابوادرنظوررویکردمدل

همچونانگیزهسوفر،درگیوریوتصوویرمقصودانجوامشود،نتوایجیازقبیولگرفتنمتغیرهایی

گورفتنجنسویتگردشوگراندررابطوهبوا وامولدرنظورداربوهلحواظیتفاوتیمعنیمشاهده

انگیزشوویهمچووونفرصووتادراکاجتمووا ی،آرامووش،تجربووه،کشووفدانووشوفراگیووری

آمد.بهدستهایجدیدفرهنگ

 

 انجام شدههای  بندی پژوهش جمع
هرچنددرمطالعواتصوارجازکشوورتحقیقواتیبوامحوریوتدرگیوریذهنویگردشوگراندر

سوواریانجوامهایپرطرفدارفوتبال،بسکتبالویادوچرصوهرویدادهایورزشیازجملهورزش

یافتنوداموادرداصولشدهاستوهریمبستهبهماهیتواهدافپژوهشصودبهنتایجیدست

یبامحوریتدرگیریدربینگردشگرانورزشیمشاهدهنشد.درواقعماحصولکشورپژوهش
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داربینانگیزهودرگیریذهنیگردشگرانبوودهتحقیقاتانجامشدهمؤیدارتبا مثبتومعنی

هاییهرچندمعدودانجامگرفتوهاسوت؛است.دربررسیانگیزهورضایتگردشگرانپژوهش

مدنظرداشتکهدرمفهومگردشگریورزشیانوارواقساممتنورازطرفیبایداینموضوررا

تواندمتفاوتباشود.هامیبندیهایهرکدامازدستهوبعهأمتفاوتیوجودداردوبالطبعانگیزه

صورتگرفتهدرداصلکشوربرگردشگرانورزشیفعالتأکیدداشوتهاسوتروپژوهشایناز

هوادرانووارنظورانایون رصوهکوهانگیوزههدرتعواریفصواحبوبایدایننکتهبسیارمهومکو

هایانجامشدهصارجگردشگریورزشیمتفاوتاستمدنظرقرارگیرد.ازطرفیدرپژوهش

هواشواهدآنبوودیمازاینبیانشددربرصیازنتایجاینپژوهشگونهکهپیشازکشور،همان

فعالویاغیرفعالمتفاوتبودهاستوتبعأهریمهایحهورگردشگرانچهازنورکهانگیزه

دررضایتگردشگرنیزسهمقابلتوجهیایفاصواهدکرد.البتهبایداینموضوررانیوزمودنظر

توأثیرنخواهنودبوود.همچنوینقراردادکه واملمرتبطوتأثیرگذاردیگرینیزدراینباببوی

داربینانگیزهوگرارتبا معنیصورتگرفتهنظارهتواناذ انداشتکهدراکثرتحقیقاتمی

رضایتگردشگرانبودیم.

دررابطهباتحقیقاتانجامشدهپیراموندرگیریذهنیورضایتگردشگرانباتوجهبوهمفهووم

درگیریچهدرورزشوچهدرگردشگریورزشیوچهدرصونایعیدیگور،پژوهشویراکوه

انسوتمشواهدهنشوداموادرمطالعواتانجوامشودهصوارجازجهتباپژوهشحاضوردبتوانهم

کشور،محققانتوجهویژهوجدیرابهمفهومدرگیریذهنیداشتهاند.درگیریکهدرادبیات

بعدیوچهازنظرمفهوومچنودشودچهازنظرمفهومتمگردشگریابعادمتنو یراشاملمی

مشودهپیراموونایونمطلوبکوهدرگیوریاثورهوایانجوابعدیآن.مؤیدایناد انیوزپوژوهش

صورت واموچوهبصوورتداریبستهبهشدتوجهتآنبررضایتگردشگرانچهبهمعنی

صاص)مفهومگردشگریرویدادورزشی؛مدنظرمحققدراینتحقیق(داشوتهاسوت.فوارقاز

ایوندومفهوومراایکوهارتبوا بوینگریویاواسوطههایتعدیل واملمؤثردیگریدرنقش

توانچنینبیانکردکهرضایتویوانارضوایتیگردشوگردستخوشتغییرکنند؛درمجمورمی

ایازمواردناشیازدرگیریویبودهاست.درپاره
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توانبوهایونبا نایتبهمطالببیانشدهوبامطالعهادبیاتگردشگریرویدادهایورزشیمی

تدرحیطووهگردشووگریوگردشووگریورزشوویفعووالونیووزنتیجووهرسوویدکووهبیشووترتحقیقووا

هوایمختلوفگردشوگریرویودادهایواثراتوجنبهرویدادهایورزشیبزر متمرکزبوده

،9؛ریلیوهمکواران4،4112؛لیوتیلور7،4111اند)گراتنوهمکارانورزشیرابررسیکرده

(.لوذا4172؛پرایوا وگریوول،2،4172یوهمکارانانوتیالیج؛4172؛کیموهمکاران،4176

توانودمووردتوجوهمحققوانهاییکهمیشودباتوجهبهاینکهیکیازبخشایننیازاحساجمی

هواییکوهدرطوولفصولجریواندارنودقرارگیردرویدادهایورزشیکوچمهمچونرقابت

ویودادهای(ودرزمینوهگردشوگریر2،4113هایورزشوی(اسوت)یوسوفوهمکواران)لیگ

ورزشیموردمطالعهقرارگیرد.چراکهمطالعاتاندکیدرقالبرویدادهایورزشیکوچوم

درمقایسهبارویدادهایبزر ورزشویدررابطوهبواگردشوگریورزشویصورفأدرصوارجاز

(.ازطرفیمطالعهانجامشدهدرداصلکشور4174است)گیبسونوهمکاران،کشورانجامشده

متمرکزبرتوسعهگردشگریورزشیبودهاست.همچنوینپژوهشویدرداصولکشوورنیزبیشتر

یافتنشدکهبهطورمشخ متغیرهایپژوهشحاضررابوارویکوردگردشوگریرویودادهای

ورزشیموردبررسیقراردادهباشد.درمجموربااستنادبهادبیاتتحقیقومطالببیانشودهو

یرضوایتگردشوگر،کوهدرفرآینودگردشوگریالزموهیبرایوننیزاستراتژیطراحیشدهمبن

(؛ازطرفوینیورویدرونوویو4176درگیوریذهنویویدررویووداداسوت)بوراونوهمکوواران،

محرکگردشگردرجهتترغیببهحهورودرگیوریدررویودادنیوزتحوتتوأثیری واملی

(ونیزانگیزهگردشگرصود4172تواندقرارگیرد)وانگوتانگ،همچونانگیزهگردشگرمی

(دراینتحقیقبهدنبوال4112بطورمستقیمبررضایتگردشگرتأثیرگذاراست)یونویوزل،

پاسخبهاینسؤالهستیمکوهدروهلوهاولاقودامبوهتبیوینروابوط لویبوینانگیوزهورضوایت

ایدرگیوریقشواسطهیدومنگردشگرانرویدادورزشی)شهرآوردتهران(نماییمودروهله

                                                                                                                                                                       
1. Gratton 
2. Lee & Taylor 
3 . Reilly et al 
4 .Giulianotti et al 
5.Yusof et al 
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رادراینارتبا مووردبررسویقوراردهویم.درواقوعدرصواللانجوامشوهرآوردتهوران)بوازی

شودکهگردشگرانیازسراسرکشوربهقصدحهووراستقالل(اینبسترفراهممی–پرسپولی 

حوداکثریروایونمسوابقهپتانسویلبواالییرادرجوذبدراینمسابقهقصدسوفرنماینودازایون

باشدواینامرصودبسوتریمناسوبگردشگرانرویدادورزشیازاقصینقا کشوررادارامی

طووراصو درجهتجذبمزایایفراوانیازقبیلمزایوایاقتصوادیبورایمقصودمیزبوان)بوه

اندرکاران،متصدیان،مسؤولینبازاریابیوبرگزارکنندگانرویدادصواهدبود(؛ازاینرودست

رسد.هاضروریبهنظرمیشناصتانهآندراکرضایتگردشگرانباتمرکزبررویکردروانا



 
چارچوب مفهومی پژوهش -1 شکل  

 روش شناسی

پیمایشویبوودهوبواتوجوهبوههودفازنوورمطالعوات–شناسیپژوهشحاضرتوصویفیروش

حجمنمونهدرقابلیتتعمیمنتایجآزمونبهجامعوه،باشد.باتوجهبهاهمیتفراوانکاربردیمی

هواتورینروشرویکویازدقیوقهایمختلفیجهتبرآوردحجمنمونهوجودداردازایونروش

استفادهازنرمافزارهایبرآوردحجمنمونهاست.لذادراینپژوهشبرآوردبراساجاهدافو

انجوامشود)هینوت وPASS0دهازنورمافوزارفرضیاتتحقیقمبتنویبورتووانآمواریبوااسوتفا

؛تووان17/1هایلحاظشدهمبنیبرسطحآلفوای(.بادرنظرگرفتنپیشفرض4،4177کایسویل

برایهرمتغیرمالک،حجمنمونهموردنظرجهتR2(12/1بینیحداقل)وپیش31/1آماری

موردنظورکوهبوااسوتنادبوهتعواریفنفردرنظرگرفتهشد.نمونهآماری964انجامتحلیلنهایی

(ازگردشوگرورزشویداشوتند،کلیوه4119(وگیبسوونوهمکواران)4112کورتزمانوزهیر)

                                                                                                                                                                       
1 . Power analysis sample size 
2 . Hintze & Kaysville 
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-36تماشاگرانغیرتهرانیکهبهمنظورتماشوایبوازیشوهرآورداسوتقاللوپرسوپولی فصول

ایطبقه–تصادفیدرورزشگاهآزادیحهوریافتهبودندبااستفادهازروشنمونهگیری7932

جایگواهپرسوپولی بوهصوورت2جایگاهاستقاللو2جایگاه(6هایپرشده)براساججایگاه

پرسشنامهتوزیعگردید.21طورمیانگیندرهرجایگاهتصادفیانتخابوبه

باتوجهبهاهدافپژوهشابزارمناسببرایتحقیقحاضرپرسشنامهدرنظرگرفتهشود.لوذابوا

هایمناسببرایاینکارانتخابگردیود.ایوجستجوهایاینترنتیپرسشنامهطالعاتکتابخانهم

گیریانگیزهگردشوگرانرویودادهایورزشویازپرسشونامهآلونسوووبدینمنظورجهتاندازه

یوابستگیبهتیم،گریز،زیباشناسیوهیجوان؛بوهمؤلفه2سؤالدرقالب72(با4176ریوج)

6(بوا4172)7گیریدرگیریگردشگرانرویدادورزشویازپرسشونامهلویوشویواندازهمنظور

4سؤال؛وبهمنظورارزیابیرضایتگردشگرانرویدادهایورزشیازپرسشنامهکانزلویاسویم

بهتأیید9ایهاپ ازانجامترجمهسهمرحلهسؤالکهرواییصوریومحتواییآن2(با4111)

نظرانحیطهبازاریابیوگردشگریورزشیرسیدهبود،استفادهگردیود.ضومنأحبتنازصا3

 الوهبرسؤاالتمربو بههریمازمتغیرهاکهبهصورتطیفپنجارزشیلیکرتاز)کامأل

مخالفتاکامألموافق(ارزشگذاریشدهبودندفرمینیزمربو بهاطال اتجمعیتشناصتی

سوؤالبوهصوورتبواز4ایوسؤالبهصورتبستهوچندگزینه1یرندهنمونهآماریکهدربرگ

 بوددراصتیارپاسخگویانقرارگرفت.

کرونباخآلفایروشازاستفادهباهاپرسشنامهپایاییاولیهمقدماتیمطالعهیمانجامهمچنینبا

بخشمربو بهآمار(.در62/1نفرمناسبارزیابیشد)آلفایکل=94برروینمونهمقدماتی

ازروشنسبتصصیصوه2بهمنظورارزیابیرواییواگراهادادهیلوتحلیجهتبررسیاستنباط

ازروشمیوانگینواریوان اسوتخراج6،جهتارزیابیرواییهمگرا2صصیصهمتفاوت-یکسان

کرونباخهایپرسشنامهبهترتیبازآلفایوجهتبرآوردنهمسانیدرونیوپایاییگویه1شده

                                                                                                                                                                       
1 . Lee & Shiu 
2 . Kuenzel & Yassim 
3 .Three steps forward - Backward translation 
4 . Discriminant Validity  
5 . Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)  
6 .Convergent validity   
7 . Average Variance Extractad (AVE) 
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هواازوجهوتآزموونفرضویه44نسوخهSPSS بااستفادهازنرمافوزار7وروشپایاییترکیبی

بهرهگرفتهشد.Smart PLS 3سازیمعادلهساصتاریبارویکردواریان محورازروشمدل

 

 ها یافته

زتعوداداطال اتمربو بهآمارتوصیفیبدستآمدهازنمونهآمواریحواکیازآنبوودکوها

پرسشنامهقابلتحلیلبوود.ازنمونوهآمواریمووردنظوردر964پرسشنامهتوزیعشدهتعداد249

نفورراافوراد929درصدبرابوربوا6/63نفرراافرادمتأهلو93درصدبرابربا4/71اینپژوهش

یورسونمجردتشکیلدادند.ازاطال اتمستخرجشدهنمونوهآمواریموذکوردرارتبوا بوامتغ

درصدبود.درقسمتاطال اتمربو 1/67سالبا91تا47یسنیبیشترینبازهمربو بهبازه

درصدوکمتوریندرصود2/69بههمراهانسفر،بیشتریندرصدبهسفربههمراهیبادوستانبا

درصودبوود.درقسومتمربوو بوهاطال وات2/2مربو بهسفرهمراهیباا هایصوانوادهبوا

وکمتورینبوازهمربوو بوهگوروه6/26صیالتافرادبیشترینبازهمربو بهگروهلیسان باتح

درصودبوود.همچنویندرقسومتمربوو بوهاطال واتدرآمودافوراد3/1دیپلموفوقدیپلمبوا

درصودبوودو2/22میلیوونیافورادبوا7بیشترینتراکمدرصدیمربو بهبازهدرآمودکمتوراز

درصودبوود.دربخوش6/21نمونهدرقسمتشغلافرادمربو بوهشوغلآزادبوابیشترینحجم

اطال اتمربو بهقومیتگردشگرانورزشویبیشوترینتوراکمدرصودیراگردشوگرانسوایر

درصودتشوکیلدادنود.درارتبوا بوا9/6درصدکمترینتراکمراقومیتفارجبوا1/42اقوامبا

ورزشویافوراددرطوولسوال،بیشوترین-انجامسوفرتفریحویسابقهافرادمبنیبرتعداددفعات

رابوهصوود3/12بارسفربهمنظوربازدیدازرویدادورزشیصارجازشهربادرصد7درصدرا

2/69ودرنهایتدرارتبا بامحلاقامتگردشگرانحجمقابلتوجهیمعادلاصتصاصداد؛

پریکردند.درصدازگردشگرانراشبدرشهرمیزبانس

  

                                                                                                                                                                       
1 Composite Reliability   
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یشناخت تیجمع فرم یفیتوص یها افتهی -1 جدول  

درصدددددد  فراوانی متغیر درصد فراوانی فراوانی متغیر

 فراوانی

   قومیت   وضعیت تأهل

 6/19 75 آذری 8/89 343 مجرد

 4/13 51 کرد 2/10 39 متأهل

 8/12 49 لر   سن )سال(

 2/10 39 عرب 7/81 312 30تا  21

 3/6 24 فارس 11 42 40تا  31

 12 46 گیلک 3/7 28 سال به باال 41

 7/25 95 اقوام سایر   تحصیال 

   وضعیت اشتغال 6/58 224 لیسانس

فگگگوق لیسگگگانس و  

 باالتر

 6/47 182 دانشجو 5/33 128

 5/6 25 کارمند   همراهان سفر

 5/39 151 آزاد 11 42 اعضای خانواده

 3/6 24 بیکار 5/83 319 دوستان

 6/47 182 درآمد 5/5 21 تنها

تعداد سفر در طگول  

 سال

 5/54 208 میلیون کمتر از یک  

میلیگون و   بین یک تا یک 9/74 286 یک بار

 پانصد هزار

101 4/26 

میلیون و پانصگد   بین یک 6/23 90 دو بار

هگگزار تگگا دو میلیگگون و  

 پانصد هزار

73 1/19 

    6/1 6 بیش از دو بار
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ها داری هر یک از گویه نتایج میانگین، بارهای عاملی و معنی -2 جدول  

 tبارعاملیمیانگینهاگویه 
CTE1 11/20 317/0 37/2 تر است. تیم من از همه چیز برایم مهم 

CTE271/73 573/0 57/2 ای از تیمم حمایت خواهم کرد. بدون توجه به هر نتیجه 

CTE3وجود آمدد     کنم چرا که وابسته به نتیجه به من از تیمم حمایت می
 از آن هستم. 

32/2 503/0 75/73 

CTE415/73 313/0 01/7 شود. کنم، وقتی تیمم برند  می احساس بهتری پیدا می 

CTE557/75 531/0 11/2  ها و هویت تیمم را به اشتراک خواهم گذاشت. ارزش 

CTE613/31 531/0 02/7 برم. شگا  لذت میاز جو حاکم بر ورز 

CTE7دهم و تصمیمات داوران را همرا  بدا   روی حرکات بازیکنان نظر می
 دیگر تماشاگران مورد تحلیل قرار خواهم داد.

55/2 373/0 53/11 

ESC1 23/37 571/0 57/2 ام خواهد بود. دیدن این مسابقه فرصتی برای گریز از زندگی روزمر 

ESC2 هدای زنددگی روزمدر  و کدارم را      در ورزشدگا ، اسدترس   با حضدور
 فراموش خواهم کرد.

27/7 57/0 13/71 

ESC3 75/71 507/0 72/2 کاهد. ام می تماشای بازی تیم محبوبم از مشکالت ذهنی و روزمر 

AES123/113 171/0 71/2 اش دوست دارم. های زیبایی شناختی من فوتبال را بخاطر جنبه 

AES231/12 123/0 77/2 برم. صورت ویژ  لذت می تبال بهمن از فو 

EXC1 .03/122 133/0 2/2 اینکه تا پایان بازی، نتیجه معلوم نیست هیجان انگیز است 

EXC252/125 137/0 27/2 تواند تغییر کند. کنم نتیجه تا آخرین دقایق بازی می احساس می 

EI1.75/35 552/0 31/7 این مسابقه مورد عالقه من است 

EI255/77 317/0 35/7 برم. من واقعأ از این مسابقه لذت می 

EI3 25/33 577/0 31/7 برم. ی این بازی با دوستانم لذت می من از گفتگو دربار 

EI4ترین کارهایی اسدت کده    شرکت در این مسابقه یکی از لذت بخش
 ام. انجام داد 

77/7 535/0 57/37 

EI511/51 535/0 32/7 هستند.  گیر این مسابقهبیشتر دوستانم به نحوی در 

EI6.53/37 571/0 73/7 حضور در این مسابقه برای من مهم است 

EI7.51/77 575/0 53/7 حضور در این مسابقه نقش مهمی در زندگی من خواهد داشت 

EI8    بخش زیادی از زندگی من در جهت این مسابقه سدازماندهی شدد
 است.

05/3 733/0 15/13 

SAT172/31 113/0 15/7 ام. از تصمیم برای شرکت در این بازی راضی 

SAT2کنم تصمیمم برای شرکت در ایدن مسدابقه درسدت بدود       فکر می
 است.

15/7 175/0 11/17 

SAT35/122 135/0 13/7 ی خوبی برای من خواهد بود. حضور در این مسابقه تجربه 

SAT431/33 533/0 03/3 اب خوبی بود  است.انتخابم برای شرکت در این مسابقه انتخ 
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EI8درقسمتبارهای املیمربو بههرگویه،سؤال4دستآمدهازجدولاساجنتایجبهبر

بوااسوتنادبوهنظورهیورو دلیولمناسوبنبوودنبوار واملیمربو بهآیتمدرگیریدررویدادبوه

کوهنشواندهنوده ودمقابلیوت6/1زتربودنبار املیهرگویوها(مبنیبرکم4177همکاران)

هواتماموأازبار واملیاطمینانآنگویهاست،ازروندتحلیلکنوارگذاشوتهشودودیگورگویوه

مناسببرصورداربودند.

هاازدوآزمونآماریضوریب(دربخشمربو بهارزیابیپایاییپرسشنامه9براساججدول)

هاوروشپایاییترکیبیجهتارزیابییپرسشنامهآلفایکرونباخجهتارزیابیهمسانیدرون

دستآمدهمربو بههردوآزمونآماریهااستفادهشد؛کهنتایجبههایپرسشنامهپایاییگویه

مناسبارزیابیشد.درتفسیرنتایجمربو بهشاص پایاییترکیبیوضوریبآلفوایکرونبواخ

درنظرگرفتوهشوده1/1برشموردقبولبیشترازنقطه(4176براساجنظر)هنسلروهمکاران،

استکهدراینپژوهشاینشر ر ایتشد.

هوایایونپوژوهشنیوزازشواص میوانگینواریوان دربخشمربو بهرواییهمگرایمؤلفه

روهمکواران،استخراجشدهاستفادهشد.نقطهبرششواص مووردنظوربوراسواجنظور)هنسول

برآوردشدهاست.درتفسیراینامرومقایسهشواص درنظورگرفتوهشوده2/1(بیشتراز4176

هانیزشر رواییهمگرابینتمامیمتغیرهار ایتگردید.بانتایجداده


نتایج پایایی و روایی همگرای متغیرها -3 جدول  

 AVEآلفایکرونباخپایاییترکیبی

692/1129/1226/1انگیزه

327/132/1192/1درگیری

326/1393/1622/1رضایت


(درواقعیکیازجدیدترینمعیارهوایارزیوابیا تبوار2دربخشارزیابیرواییواگرا)جدول

ممیزویابه بارتیرواییواگرایمتغیرهابااستفادهازرویکوردواریوان محوور،معیوارنسوبت

هواواسوت.درایونمعیوارنتوایجبوراسواجمواتری روشصصیصهیکسوان-صصیصهمتفاوت

یوا62/1یبرنقطهبرشمطلووبکمتوراز(مبن4176هابرطبقنظر)هنسلروهمکاران،صصیصه

تواناقدامبهبرآوردرواییواگرایمتغیرها،برایهرصصیصهنسبتبهصصیصهدیگر،می31/1
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وجینرمافوزاردربخوشمربوو بوهارزیوابیروایویهاتحقیقوصرروبراساجیافتهکردازاین

واگرایمتغیرهایتحقیقمناسببرآوردشدند.
 واگرا ییروا یابیارز جینتا -4 جدول

درگیریانگیزه

267/1درگیری

932/1217/1رضایت
 

هواییشاص 2جدولنتایجاساجمدل،برکیفیتارزیابیمعیارهایاصلیبهدربخشمربو 

نیکووییاصولیشواص معیارهوا،اینازیکیواقعدر.استشدهگرفتهنظردرمنظوراینبرای

مربعواتمیوانگینریشوهبوهاصوطالحدرکوهاسوتسواصتاریمعوادالتسوازیمودلدربرازش

همکوارانوهنسولرنظوراسواجبرشاص ایندربرشنقطه.استمرسوم(SRMR)7باقیمانده

بهداریمعنیواستانداردحالتدودرمحورواریان رویکردباسازیمدلدر(74ص؛4176)

2جودولدرآمودهبدسوتنتایجبراساج.است12/1داریمعنیسطحدر<32٪و <05ترتیب

جهوتدیگورشواص دو.بوودبرصوردارمطلوبیبرازشازنظرموردشاص حالتدوهردر

بوه4اسوتراپینگبووتروشبواداریمعنویحالوتدرمحوورریان وارویکرددرمدلارزیابی

توزیوعاصوتالفحوداقلشاص دوشدهبرازشوتجربیماتری دوبیناصتالفتعیینمنظور

ازکمتوربورشنقطوهبوا(d_G)2هندسویسوطوحازشدهتشکیلاصتالفو(d_ULS)9نشده

دوایون2جودولنتوایجاسواجبور.اسوتشودهگرفتوهنظوردر12/1داریمعنویسطحدر32٪

(.4172هنسلر،ودیجکسترا)هستندبرصوردارمدلبرازشدرمطلوبیسطحازنیزشاص 
مدل تیفیک یابیارز یاصل یها شاخص -5 جدول  

منبعنقطهبرشحالتمعنیداری حالتاستاندارد شاخص
SRMR 03/0 000/0 ٪17> 

05> 

کاارا هنسلروهم

 (06؛ص6102)

 



d_ULS  000/0 ٪17> 
d_G  000/0 ٪17> 

                                                                                                                                                                       
1 . Standardized root mean square residual 
2 . Bootstrapping 
3 . Unweighted least squares discrepancy 
4 . Geodesic discrepancy 
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ایونکهاستساصتاریمدلنتایجارزیابیبعدیگامساصتاری،مدلا تمادقابلیتتأییدازپ 

یومازاسوتفادهبواکوههاسوت؛سوازهبوینروابوطومدلبینیپیشهایقابلیتبررسیشاملامر

(766-763صو ؛4179)همکارانوهیرپیشنهاداساجبرگام2قالبدرسیستماتیمرویکرد

صطویروابوطبررسویجهوتساصتاریمدلارزیابی(7:از بارتندگامپنجاین.گیردمیانجام

(2؛R2سوطحارزیوابی(9سواصتاری؛مدلدرمتغیرهاروابطمعناداریارزیابی(4متغیرها؛بین

Q2کنندگیبینیپیشارزیابی(2؛f2اثراندازهارزیابی

بوینکنندگیبینیپیشتوانتوانبهمیشاصصیمدلکیفیتثانویهارزیابیهایشاص جملهاز

وهیورنظورطبوقاسواجایونبرشود؛مینامیدهR2تعییندرواقعضریبکهمتغیرهااشارهکرد

توا7/1لحوداقسواصتاریمعادلوهسوازیمودلدرR2بورایتأییودموورددامنه(4171)همکاران

کوهاستآنازحاکیباشدتربزر اثراینچههراست؛مالکمتغیرهربرای61/1حداکثر

وبوهنقولازریچتور)استبیشترمالکمتغیربارابطهدربینپیشمتغیرکنندگیبینیپیشقدرت

درگیوریایمتغیرهبرایR2 مقدارآمدهدستبهنتایجبامطابقوراستاایندر(.4176همکاران،

توانچنینبیانکوردرومی،بودهاست.ازاین4/1،42/1بابرابرترتیببهرضایتورویداد،در

تقریبواًتعیوینضوریبحاضوریومتحقیوقدرمووردنظرمالکمتغیرهایبرایتعیینکهضریب

رویووداددردرگیووریتغییووراتاز4/1مجموووردرکووهمعنووابوودیناسووت؛پووایینبووهرومتوسووط

منوودیرضووایتتغییووراتاز42/1مجمووورودرانگیووزه؛متغیوورتوسووطورزشوویدشووگرانگر

.استشدهبینی)انگیزهودرگیری(پیشمستقلمتغیرهایتوسطورزشیرویدادگردشگران

اسوتون)Q2مودل،کننودگیبینویپویشتووانشواص مودلثانویهکیفیوتارزیابیبعدیمعیار

همکارانوهنسلرنظرکند.براساجمیمشخ رامدلندگیکنبینیپیشتواناستکه(گایسر

(4176)همکوارانوریچتورنظراساجبرهمچنینو92/1و14/1،72/1برشنقطهسه(4113)

واسواجهمینبر.استشدهگرفتهنظردر769/1نظرموردمعیارارزیابیشاص وبرشنقطه

ورویوداد،دردرگیوریمتغیرهوایبورایترتیوببوهQ2مقودار6جودولازآمودهدستبهنتایج

نظوردرمقوادیربوهاسوتنادبوانتوایجتفسویرجهوت.آمددستبه792/1،732/1بابرابررضایت

تووانترتیوببوه92/1و14/1،72/1شودهگرفتوهنظوردربورشنقطوهسهوQ2برایشدهگرفته

برآمدهدستبهنتایجکهکردبیانچنینتوانمیمدلقویومتوسطضعیف،کنندگیبینیپیش
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رویوداددردرگیوریکننودگیبینیپیشتوانکهبودشرحبدینمتغیرهربرایQ2مقداراساج

.شدارزیابیمتوسطروبهباالورزشیرویدادگردشگرانرضایتدووپایینروبهمتوسط
مدل تیفیک یابیارز هیثانو یها شاخص -6 جدول  

 رضایت  درگیری  

 R2 21/1 25/1ضریب تعیین 

 Q2 135/1 194/1بینی کنندگی مدل  توان پیش

 
 

کووهننظورطبوقاست؛(اثرکوهناندازه)f2اثراندازه(شاص بعدی1مطابقبانتایججدول)

ومتوسوطضوعیف،اثورانودازهترتیوببه92/1و14/1،72/1شدهگرفتهنظردرمقادیر(7366)

بواوراسوتاهمویندر(.4176همکواران،وبهنقولازریچتور)استدیگربرسازهسازهیمویق

بوهانگیوزهمسویرکوهکورداسوتنبا چنوینتووانموی(1)جودولدرآمودهدستبهنتایجبهتوجه

بوهانگیوزهمسیرمناسبومتوسطروبهباال،اثراندازهیم427/1ضریببارویداددردرگیری

رویدادگردشگرانرضایتبهتقریبأضعیف؛ودرگیریاثراندازهیم19/1ضریببارضایت

.آمدبدستمتوسطاثراندازهیم769/1ضریبباورزشی


 Smart PLS از استفاده با یساختار مدل کل و میمستق ریغ م،یمستق اثرات -7 جدول

 لاثرات ک اثر غیرمستقیم  اثرات مستقیم
 β T P f2 β T P β T P 

انگیزه
 

 111/1 11/8 351/1 111/1 23/6 115/1 13/1 111/1 91/3 182/1 رضایت

انگیزه
 

 111/1 26/11 448/1    251/1 111/1 26/11 448/1 درگیری

 111/1 11/8 391/1    163/1 111/1 11/8 391/1 رضایت درگیری
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 AES زیباشناسی ESC گریز

 CTE وابستگی به تیم EXC هیجان
 EI درگیری در رویداد SAT رضایت

 Smart PLS3خروجی نرم افزار  -2 شکل



رضوایتگردشوگرانرویودادورزشویوانگیزهمسیرکلبهمنظوربررسیاثرمیانجی،نتایجاثر

در71/6اریدمعنویضوریبو921/1رگرسویونیضوریبدرمجمورمسیرفوقبواکهدادنشان

میوانجینقوشکوهشودفوراهمامکوانایوناسواجایونبر.گرفتقرارتأییدموردP<17سطح

ورزشیرضایتوانگیزهارتبا دردرگیری رویداد نتوایج.گیردقراربررسیموردگردشگران

ودرگیوریبوینارتبوا دردرگیوریمیوانجینقشکهبودآنازحاکیمذکورمسیربررسیاز

و712/1رگرسویونیضوریببوامیوانجیجزنویاثوریومورزشویرویدادگردشگرانرضایت

 الوهP<17صطایسطحدر49/6معناداریضریب اثوراتارزیوابیاسواجبوروایونبربود.

فرضویاتتموامیکوهکوردبیوانچنوینتووانمویتحقیوقفرضویاتراستایدرومتغیرهامستقیم

رضوایتبوهانگیوزهمسویرهایازیومهردرطوریکهبه.دگرفتنقرارتأییدموردحاضرپژوهش

P<17صطایسطحدر37/9؛764/1ترتیببهداریمعنیورگرسیونیگردشگرانباضرایب

ونیوز46/77داریمعنویضریبو226/1رگرسیونیضریبباگردشگراندرگیریبهانگیزه؛

داریمعنویورگرسیونیضرایباشتندباورزشیرویدادگردشگرانرضایتبهدرگیریمسیر

روابطمذکوربود.بینارتبا درفوقفرضیهتأییدیدهندهنشان67/2؛424/1
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 گیری بحث و نتیجه

ورضوایتگردشوگرانرویودادهواتعیوینروابوط لویانگیوزهمطالعوههدفازپژوهشحاضور

هوانشوانزیهوتحلیولدادهطورکهنتایجتجبود.همانورزشیبامالحظهنقشمیانجیدرگیری

داریتوانسوتمشوابهدادمجمو هروابطدرنظرگرفتوهشودهبوابدسوتآوردنضورایبمعنوی

راسوتابواپوژوهشحاضورمهورتأییودیدیگوریدراهمیوتتوجوهبوهتحقیقاتانجوامشودههوم

مندیآنوانارانوهدهود؛هایروانشناصتیگردشگرانرویدادورزشیدرراستایرضایتویژگی

گردد؛برایناساجنقطهنظرهاییدرچندبخشارانهمی

هایتوصیفیپژوهشحاضرازنمونهآماریموردنظوربیشوتریندربررسیتجزیهوتحلیلیافته

1/67سالبا91تا47یسنیبازهتراکمدرصدیمربو بهسنگردشگرانرویدادورزشی،در

کوهحجومحجومقابولتووجهیازنمونوهآمواریکهاینامرنشواندهنودهآناسوتدرصدبود

پژوهشحاضرراجوانانتشکیلدادند.درواقعباتوجهبهاینامرلوزومتوجوهبوهتمهیوداتیدر

کنودجهتبرآوردرضایتگردشگرانباالص گردشگرانجوانبیشازپیشاهمیتپیدامی

لحواظحساسویتسونیبعهوأچراکهجوانانباتوجهبهاینکوهنسوبتبوااقشواردیگورجامعوهبوه

کهشخ درگیراحساساتشودهگیریآنانتأثیرگذاربودهوزمانیاحساساتبیشتربرتصمیم

ونیزازتجربهکافیبه نوانگردشگررویدادورزشیجهتحهوردررویدادبرصوردارنبوده

رقورارصواهودمندیویدرارتبا با واملمؤثربرادراکاتآنتحتتوأثیودرنتیجهرضایت

هایپژوهشحاضردرراستایاطال اتبدستدرواقعمؤیدایناد انیزاستنادبهیافته.گرفت

 -آمدهازفرمجمعیتشناصتینمونهآماریموردنظوردرارتبوا بواتعودادسوفرهایتفریحوی

درصودازپاسوخگویان3/12ورزشیبه نوانگردشگررویدادورزشیدرطولسوالبوودکوه

ورزشیبه نوانگردشگردررویدادهایورزشیراداشوتند. -جربهحهوریمسفرتفریحیت

توانتمهدیداتیاندیشویدکوهمسوؤولینومتصودیانبازاریوابیکهدرواقعباتوجهبهاینامرمی

هایمقصدداشوتهباشوندوازایونراهدروهلوهاولایرابهامکاناتوویژگیمقصدتوجهویژه

آنانجلبودروهلهدومزمینهحهورمجددگردشگرانرویدادورزشییابه بوارتیرضایت

برگشتپذیریآنانرامدنظرقراردهند.همچنیناینکهبیشازنیمیازنمونهآمواریپوژوهش

میلیوندرماهراداشتندحاکیازهمسوبوودن7گردشگراندرآمدیکمتراز2/22حاضریعنی
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(مبنیبروجوودرابطوهمعکووج7932؛بهنقلازصطیبزادهوهمکاران،4116بانظر)اسمیت

سطحدرآمدشخ باامکانحهورویدررویدادورزشیبود.

درصدبهسفریشترینب،اطال اتمربو بههمراهانسفرهایتوصیفیبخشدیگریازیافتهدر

همراهیباا هایصانوادههسفردرصدمربو بیندرصدوکمتر2/69بابادوستانیبههمراه

هاحاکیازتمایلبیشترگردشگرانبهسفربادوسوتانصوودداشوت.؛اینیافتهدرصدبود2/2با

درقسمتمربو بهاطال اتتحصیالتافرادبیشترینبازهمربو بهگردشگرانیبودکهدارای

درصدبودایون3/1فوقدیپلمباوکمترینبازهمربو بهگروهدیپلمو6/26مدرکلیسان با

تواندسطحانتظاراتوتوقعاتگردشگرانرویدادورزشیراتحتتأثیرقراردهد.امرنیزمی

هادربخشمربو بهاطال اتقومیتگردشگرانرویدادورزشینیزحاکیازآنبودکهیافته

لر، رب،فوارج،گیلوموهایآذری،کرد،درنمونهآماریموردنظرگردشگرانیباقومیت

بیشوترینتوراکم1/42سایراقوامدیگرحهورداشتندکهدراینبینگردشگرانسوایراقووامبوا

درصدیرابهصوداصتصاصدادند.درواقعبنابهاهمیوترویودادموذکورایونقابلیوتدربوین

رورسوانند؛ازایوناکثریتاقوامایرانیوجودداردکهدراینچنینرویدادهاییحهوربه مول

هوایمقصودبوهجهوتهواوتوانواییتوانازچنینفرصتیجهتبهنموایشگذاشوتنقابلیوتمی

هوایمقصودهایمتفاوتبوراسواجویژگویشناساندنوجذببهگردشگرانمتناسبباقومیت

استفادهکرد.

بوررضوایتدربررسینتایجحاصلازآزمونفرضیهاولمبنیبراثرگذاریانگیزهگردشوگران

ایمووردنظورآناندررویدادورزشینتایجحاکیازروابط لیمثبتومعنویداربوینمتغیرهو

بینویازواریان رضایتگردشگرتوسط واملاثرگذاربرآنپیش42/1داشتودرمجمور

(مبنویبور4112براساجفرضیهمطورحشودهوبوااسوتنادبوهتحقیوقیوونویووزل)شدهاست.

تووانبورایونهایاینپژوهشمیذارگذاریمستقیمانگیزهبررضایتگردشگرونیزیافتهاثرگ

کوهانگیوزهبوررضوایتدرگردشوگریبوهمعنوای وامونیوزامرصحهگذاشت؛ الوهبورایون

گردشگریورزشی)فعال(اثرگذاربودهاسوتدرنمونوهآمواریایونتحقیوقکوهدربرگیرنوده

داریداشتهاست.کهایوننتیجوهبوازشیبودندنیزتأثیرمثبتومعنیگردشگرانرویدادهایور

(؛وافویوهمکواران4112(؛یونویوزل)4172یافتههایتحقیقاتیهمچونپرایا وگریول)



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 151

 

دارانگیووزهبوررضوایتگردشووگر،(مبتنویبوراثوورگوذاریمسوتقیمومعنوی4116(؛یواه)4171)

 همخوانیدارد.

ریوزانورواهمیوتداردکوهبوهبرناموههایگردشوگرانرویودادورزشویازآندرواقعانگیزه

دهود.بودینترتیوبهوایمقصودگردشوگریمویمسؤولینامراطال واتیدرصصووصویژگوی

اندرکارانمرتبطبابرگوزاریرویودادهایورزشویصواهنودتوانسوتمدیران،بازاریابانودست

راستایپاسوخگوییبوهنیازهوایگردشوگرانتجهیوزوایمناسبدربازارهدفصودرابهگونه

هووایاصوولیموفقیووتدرتووأمینجلووبرضووایتتووأمینکننوود.درحقیقووتایوونامووریکوویازراه

گردشووگرانورزشوویوتوسووعهگردشووگریدرمقصووداسووتکووهدرنتیجووهمزایووایاقتصووادی،

اجتما یمناسبیرابرجایصواهدگذاشت.

ورضوایتذهنیدادکهبیندرگیریهانشانونفرضیهدومیافتهدربررسینتایجحاصلازآزم

دسوتآمودهداریوجودداردکهنتوایجبوهگردشگرانرویدادورزشیرابطه لیمثبتومعنی

(؛چانوگو4112(؛هوانوگوچون)4176براساجاینفرضیهباتحقیقاتبوراونوهمکواران)

تووانچنوینبیوانکوردکوههورانودازهبود.لذاموی(همراستا4113(؛لیوبلر)4176همکاران)

مشغولیبیشتریبارویدادداشتهباشدیوابوه بوارتیدیگورهورانودازهکوهگردشگراحساجدل

شخ بیشترصودراازنظرروانیدرگیررویدادنمایدبراسواجنتوایجایونتحقیوقومطالعوات

ازتوانودفوراهمشوود. وامولجوانبیمویویجدایازتوانانتظارداشتکهرضایتپیشینمی

کننوددرواقوعانتظوارتینیوزازایونسوفرکهگردشگرانصودرابرایسفرآمادهمیطرفیزمانی

هوا،اطال واتوروگردشگراندرارزیابیسوفربیشوتردرگیورزیرسواصتصواهندداشت؛ازاین

مقاصدومواردیازایوندسوتهاوویژگیها واملمرتبطباسفرا مازبعدمسافت،شاص 

صواهندشد؛بنابراینانتخابیماستراتژیمبتنیدربرقوراریگردشوگرانبوارویودادومقصود

طوورتواندگامیاساسیدرجهتجذبوحفظبهحانزاهمیتاستواستراتژیتعیینشدهمی

هنتوایجفرضویهصاصرضایتگردشگرانرویدادورزشیبردارد.لذابرایناساجوبا نایتبو

مذکورباتوجهبوهابعوادمطورحشودهدرایونفرضویهیعنویدرگیوریگردشوگرورضوایتوی

توانبهمدیرانبرگزارکنندهرویدادورزشی)شهرآوردتهوران(پیشونهادکوردکوهبوهمنظوورمی

ایراشوناصتیگردشوگرانتوجوهویوژههایرواندرگیریبیشترگردشگرانبارویدادبهویژگی
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هایاینتحقیقونیزشتهباشندچراکههراندازهگردشگربارویداددرگیرشودبراساجیافتهدا

توانانتظارداشتکهگردشگرراضیصواهدبودوایونرضوایتتحقیقاتمشابهانجامشدهمی

نفعانومتصدیانامربرجایصواهدگذاشت.ویاثراتومنافعبسیاریبرایذی

فرضیهسومنیوزمبنویبوراثرگوذاریانگیوزهبوردرگیوریذهنویگردشوگراندررابطهباآزمون

رویدادورزشینتایجحاکیازروابط لیمثبتومعنیداربینمتغیرهایموردنظرداشوت.بور

ایناساجهریمازابعادانگیزهگردشگرانرویدادورزشیدرنقشمعورفا ومازوابسوتگی

12/1و11/1؛62/1؛67/1انبهترتیبباداشتنبارهوای واملیبهتیم،گریز،زیباشناسیوهیج

توانستنددرتبیین املانگیزهگردشگرانرویدادورزشینقشمهمیرابوازیکننود.درهموین

توانچنینبیانکردکهانگیزهگردشگرانبردرگیریآناندررویدادورزشییماثرراستامی

باتوجهبهتجزیهوتحلیلصورتگرفتهدراینفرضیهبراسواجازطرفیداردارد.مثبتومعنی

درصدازتغییراتدرگیریتوسطانگیزهگردشگرانرویدادورزشیقابل41صروجینرمافزار

تبییناست.

(؛پریبنسونوهمکواران4116(؛کویم)4172وانوگونانوگ)نتایجاینفرضیهبوانتوایجتحقیوق

داربویندومتغیورانگیوزهودرگیوریذهنویگردشوگران،همسووو(مبنیبرارتبا معنی4179)

توانبرنظروانگوتانوگهادرارتبا بافرضیهمطرحشدهمیلذابراساجیافتهیکساناست.

(کهصاطرنشانکردهبودندکهانگیزهشخ محرکویبورایدرگیوریفورددررویوداد4172)

تووانچنوینبیوانکوردهورچنودمفهوومورمویاستصحهگذاشت.درواقعدربسطاینموضو

شناصتیبررفتارشوخ تأثیرگذارنوداموادرگیریوانگیزهازنظرمحتواییهردوازمنظرروان

هوایایونتحقیوقانگیوزهطورصاصوباالص درگردشگریرویدادورزشیبراساجیافتوهبه

دصواهدشد.لوذادرراسوتایگردشگریکیاز واملیاستکهمنجربهدرگیریویدررویدا

هووایتحقووقدرگیووریگردشووگردررویوودادبایسووتیبووه واموولانگیزشوویویازجملووهمؤلفووه

ایراداشتچراکهماهیتأایون وامولمحرکویبورایدرگیوریزیباشناصتیوهیجانتوجهویژه

هوایتحقیوقتواندباشد؛مؤیداینامرنیزاطال اتبدستآمدهازیافتوهگردشگردررویدادمی

هوایدیگوریهمچوونوابسوتگیبوهتویموگریوزنیوزاز وامولاصولیباشد.ازطرفیمؤلفهمی



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 152

 

انگیزشیازدیدهواداران)گردشگران(استوبالطبعبردرگیریآناندرقالب واملانگیزشی

واحدتأثیرگذاراست.

یشوینهمطورحشودهبوراسواجپدرارتبا بافرضیهمطورحشودهنقوشمیوانجیدرگیوریذهنوی

ایدرگیریذهنیگردشگرانرویودادورزشویرادرارتبوا بواپژوهشیواحدکهنقشواسطه

ایدرگیوریمتغیرهایاینتحقیق)انگیزهورضایت(سنجیدهباشدیافتنشد؛اموانقوشواسوطه

هایدیگرهمچوندرارتبا بواانگیوزهسوفرووفواداریگردشوگرانرویودادذهنیدرپژوهش

بستگیمکانیورضایتگردشگراندرپارکملیتوایوان(؛دل4172زشی)وانگوتانگ،ور

(مبنیبرارتبوا رویودادو4176صوانوباتحقیقساتووهمکاران)(هم4112)هوانگوچن،

همخووانبوود.شوایددلیولایونرضایتاززندگیشرکتکنندگاندرمسوابقاتدومواراتننوا

ربیننمونهآماریبودهاست.ازطرفیدربررسیاثراتجداگانههوریومصوانیتفاوتدناهم

هایپژوهشحاضورونیوزازمتغیرهایاینتحقیقبامتغیردرگیریگردشگراننیزمطابقبایافته

داریگزارششدهاست.لذابرایوناسواجوبواتوجوهبوهنوونتایجمطالعاتپیشینروابطمعنی

ایدرگیوریدرارتبوا بواانگیوزهوبنویبوراسوتفادهازنقوشواسوطهبودنفرضیهمطرحشودهم

شوودکوهبوهمنظوورروبهمحققانآتویپیشونهادمویرضایتگردشگرانرویدادورزشیازاین

گریجمعیتشناصتیهمچونسنووضوعیتاجتموا یاقتصوادیتراثراتتعدیلبررسیدقیق

تواننودبوهمنظووربررسوینقوشققانآتویمویگردشگرانموردبررسیقرارگیرد.ازطرفیمح

ایدرگیریگردشگرانرویدادورزشیازمتغیرهایروانشناصتیدیگریهمچونهیجانواسطه

هایرانشیوکششینیزاستفادهکنند.همچنوینهایانگیزشیدیگریهمچونمدلونیزازمدل

توانودتیواترفتوارییمنودیگردشوگرانرویودادورزشوینیوزموبه نووانپیامودهایرضوایت

گردشگرانراموردبررسیقراردهند.
 

 

 

  



 153 ...ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی مطالعه تعیین روابط علی انگیزه

 

 منابع

بواهاانگیزهبینارتبا (.7934بنسردی، لی؛رحیمیزاده،میثم؛اسدی،حسن؛محمودی،احمد)

.29-63(؛9)2ورزشی؛مدیریتنشریه.تهراناستانپیستهایاسکیگردشگرانرضایتمندی

بواصودماتکیفیتازادراکرابطه(.7932.)افشارهنرور،هاشم؛یان،چکوزهمهدی؛زاده،صطیب
دو.پرسوپولی واسوتقاللشوهرآورددرحاضورورزشویگردشگرانبازگشتبهتمایلورضایتمندی

.763-762؛(2)7ورزش؛توسعهمدیریتفصلنامه

یامواکنوسوعهتواثیرت(.7936کاظم؛رجو ی،مرتهوی؛مورادی،محسون) الحسینی،محمد مالزم
مطالعواتمودیریتمندیگردشگرانمذهبی)مطالعهموردی:کالنشهرمشوهد(.گردشگریبررضایت

 .724–749؛(93)74؛گردشگری

Akrimi, Y., & Khemakhem, P. R. (2014). An analysis of perceived 
usability, perceived interactivity and website personality and their effects 
on consumer satisfaction. International Journal of Management 
Excellence, 2(3), 227–236. 

Alonso Dos Santos, M., & Montoro Rios, F. J. (2016). Scale of 
spectators’ motivations at soccer events. Soccer & Society, 17(1), 58-71. 

Antón, C., Camarero, C., & Laguna-García, M. (2017). Towards a new 
approach of destination loyalty drivers: Satisfaction, visit intensity and 
tourist motivations. Current Issues in Tourism, 20(3), 238-260. 

Baker, D. A., & Crompton, J. L. (2000). Quality, satisfaction and 
behavioral intentions. Annals of tourism research, 27(3), 785-804. 

Beaton, A. A., Funk, D. C., Ridinger, L., & Jordan, J. (2011). Sport 
involvement: A conceptual and empirical analysis. Sport management 
review, 14(2), 126-140. 

Brown, G., Smith, A., & Assaker, G. (2016). Revisiting the host city: 
An empirical examination of sport involvement, place attachment, event 
satisfaction and spectator intentions at the London Olympics. Tourism 
Management, 55, 160-172. 

Chang, S., & Gibson, H. (2016). Comparing the Active and on-Active 
Leisure-Tourism Connection: Leisure Involvement, Leisure Habit, 
Tourism Motivation, and Tourism Behavior. 



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 154

 

Chang, S., Gibson, H., & Sisson, L. (2016). The role of satisfaction 
and involvement in loyalty: Comparing residents and tourists . 

Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative 
factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-
1122. 

Crompton, J. (1979). Motivations for pleasure vacations. Annals of 
Tourism Research, 6, 408-424. 

Dann, G. M. S. (1981). Tourist motivation an appraisal. Annals of 
Tourism Research, 8(2), 187–219. 

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares 
path modeling. MIS Quarterly,. Management Information Systems 
Quarterly, 39(2), 297–316. JOUR . 

Filo, K., Chen, N., King, C., & Funk, D. C. (2013). Sport tourists’ 
involvement with a destination: a stage-based examination. Journal of 
Hospitality & Tourism Research, 37(1), 100-124. 

Funk, D. C., Ridinger, L. L., & Moorman, A. M. (2004). Exploring 
origins of involvement: Understanding the relationship between consumer 
motives and involvement with professional sport teams. Leisure Sciences, 
26(1), 35-61. 

Funk, D. C., Toohey, K., & Bruun, T. (2007). International sport event 
participation: Prior sport involvement; destination image; and travel 
motives. European Sport Management Quarterly, 7(3), 227-248. 

George, B. P. (2008). The Influence of Involvement upon Customer 
Satisfaction: A Study in Tourism. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1275363. 

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. 
Tourism management, 29(3), 403-428. 

Getz, D., & McConnell, A. (2014, January). Comparing trail runners 
and mountain bikers: motivation, involvement, portfolios, and event-
tourist careers. In Journal of Convention & Event Tourism (Vol. 15, No. 
1, pp. 69-100). Taylor & Francis Group. 

Gibson, H. J. (1998). Sport tourism: a critical analysis of research. 
Sport management review, 1(1), 45-76. 

https://ssrn.com/abstract=1275363


 155 ...ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی مطالعه تعیین روابط علی انگیزه

 
Gibson, H. J., Kaplanidou, K., & Kang, S. J. (2012). Small-scale event 

sport tourism: A case study in sustainable tourism. Sport Management 
Review, 15(2), 160-170. 

Gibson, H. J., Willming, C., & Holdnak, A. (2003). Small-scale event 
sport tourism: fans as tourists. Tourism management, 24(2), 181-190. 

Giulianotti, R., Armstrong, G., Hales, G., & Hobbs, D. (2015). Sport 
Mega-Events and Public Opposition A Sociological Study of the London 
2012 Olympics. Journal of Sport & Social Issues, 39(2), 99-119. 

Gratton, C., Dobson, N., & Shibli, S. (2000). The economic 
importance of major sports events: a case-study of six events. Managing 
leisure, 5(1), 17-28. 

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). A 
primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 
Sage Publications.  

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a 
silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152 . 

Havitz, M. E., & Dimanche, F. (1997). Leisure involvement revisited: 
Conceptual conundrums and measurement advances. Journal of Leisure 
Research, 29(3), 245–278. 

Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path 
modeling in new technology research: updated guidelines. Industrial 
Management & Data Systems, 116(1), 2–20. JOUR  

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of 
partial least squares path modeling in international marketing. In New 
challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group 
Publishing Limited. 

Hintze, J. L., & Kaysville, U. (2011). NCSS help system. NCSS, 
Kaysville, Utah. PP, 865-1:10 

Hwang, S.-N., Lee, C., & Chen, H.-J. (2005). The relationship among 
tourists’ involvement, place attachment and interpretation satisfaction in 
Taiwan’s national parks. Tourism Management, 26(2), 143–156. 

Jones, I. (2008). Sport fans and spectators as sport tourists. Journal of 
Sport & Tourism, 13(3), 161- 164. 



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 156

 

Katsoni, V., & Vrondou, O. (2016). Marketing to occasional sporting 
event tourists: profiles, travelling patterns, and information channels. 
Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1-17. 

Kim, J. H., & Ritchie, B. W. (2012). Motivation-based typology: An 
empirical study of golf tourists. Journal of Hospitality & Tourism 
Research, 36(2), 251-280. 

Kim, K. (2008). Analysis of structural equation model for the student 
pleasure travel market: Motivation, involvement, satisfaction, and 
destination loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing, 24(4), 297-
313. 

Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., & Drane, D. (2015). Evaluating the 
perceived social impacts of hosting large-scale sport tourism events: Scale 
development and validation. Tourism Management, 48, 21-32. 

Kim, Y. H., Duncan, J. L., & Jai, T.-M. (2016). Segmenting the 
collegiate football game spectator: a cluster analysis approach. Sport, 
Business and Management: An International Journal, 6(1), 76–96. 

Kirkup, N., & Sutherland, M. (2017). Exploring the relationships 
between motivation, attachment and loyalty within sport event tourism. 
Current Issues in Tourism, 20(1), 7-14. 

Koo, S. K. (2013). The effect of destination image, event image, and 
satisfaction in determining behavioral intention (Doctoral dissertation, 
uga). 

Kuenzel, S., & Yassim, M. (2007). The effect of joy on the behavior of 
cricket spectators: The mediating role of satisfaction. Managing Leisure, 
12(1), 43-57. 

Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2003). A wave in time: The sports tourism 
phenomenon. Journal of Sport Tourism, 8(1), 35-47. 

Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2005). Sports tourism consumer 
motivation. Journal of Sport Tourism, 10(1), 21-31. 

Lee, C. K., & Taylor, T. (2005). Critical reflections on the economic 
impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup. 
Tourism management, 26(4), 595-603. 

Lee, J., & Beeler, C. (2009). An investigation of predictors of 
satisfaction and future intention: links to motivation, involvement, and 
service quality in a local festival. Event Management, 13(1), 17-29. 



 151 ...ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی مطالعه تعیین روابط علی انگیزه

 
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination 

image, attitude, and motivation affect the future behavior of 
tourists. Leisure Sciences, 31(3), 215-236. 

Lee, L.-Y., & Shiu, C. (2015). Factors Affecting Sport Event 
Attendance: Difference between Participants and Spectators. The Journal 
of International Management Studies, 10(2). 

Nishio, T., Larke, R., van Heerde, H., & Melnyk, V. (2016). Analysing 
the motivations of Japanese international sports-fan tourists. European 
Sport Management Quarterly, 16(4), 487-501. 

O'Reilly, N., Armenakyan, A., Lu, I. R., Nadeau, J., Heslop, L. A., & 
Cakmak, E. (2016). Sport mega-events and tourism: contrasting the 
influence of host country and event. International Journal of Sport 
Management and Marketing, 16(3-6), 280-296. 

Pearce, P. L., & Lee, U. I. (2005). Developing the travel career 
approach to tourist motivation. Journal of travel research, 43(3), 226-237. 

Pereira, E., Mascarenhas, M., & Pires, G. (2015). SPORT 
EVENTS’POTENTIATION PROCESS AT PORTIMÃO TOURISM 
RESORT. Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World. 95 

Prayag, G. (2009). TOURISTS'EVALUATIONS OF DESTINATION 
IMAGE, SATISFACTION, AND FUTURE BEHAVIORAL 
INTENTIONS—THE CASE OF MAURITIUS. Journal of Travel & 
Tourism Marketing, 26(8), 836-853. 

Prayag, G., & Grivel, E. (2015). Sport tourists' motivation, sport 
identity, place dependence, satisfaction and revisit intentions: The case of 
IWC 2012. CAUTHE 2015: Rising Tides and Sea Changes: Adaptation 
and Innovation in Tourism and Hospitality, 670. 

Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to 
Mauritius The role and influence of destination image, place attachment, 
personal involvement, and satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), 
342–356. 

Prebensen, N. K., Woo, E., Chen, J. S., & Uysal, M. (2013). 
Motivation and involvement as antecedents of the perceived value of the 
destination experience. Journal of Travel Research, 52(2), 253-264. 

Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015). 
Examining the structural relationships of destination image, perceived 



   7931،  تابستان 24شماره  یزدهم، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال س 158

 

value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 175, 252-259. 

Richter, N. F., Sinkovics, R. R., Ringle, C. M., & Schlägel, C. (2016). 
A critical look at the use of SEM in international business 
research. International Marketing Review, 33(3), 376-404. 

Roche, S., Spake, D. F., & Joseph, M. (2013). A model of sporting 
event tourism as economic development. Sport, Business and 
Management: An International Journal, 3(2), 147-157. 

Sahin, A., Zehir, C., & Kitapçı, H. (2011). The effects of brand 
experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; an empirical 
research on global brands. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 
1288–1301. 

Sato, M., Jordan, J. S., & Funk, D. C. (2016). A distance-running event 
and life satisfaction: The mediating roles of involvement. Sport 
Management Review, 19(5), 536-549. 

Seabra, C., Silva, C., Luís Abrantes, J., Vicente, M., & Herstein, R. 
(2016). The influence of motivations in tourists’ involvement. Anatolia, 
27(1), 4–15. 

Smith S, Costello C, Muenchen RA (2010) Influence of Push and Pull 
Motivations on Satisfaction and Behavioral Intentions within a Culinary 
Tourism Event. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism 
11: 17-35. 

Tucker, E. D. (2011). The effects of motivation and satisfaction of 
college football tourist on revisit and recommendation: a structural 
model., Oklahoma State University.  

Vallerand, R. J., & Thill, E. E. (1993). Introduction au concept de 
motivation. Introduction à la psychologie de la motivation, 3-39. 

WAFI, A. A., CHIU, L. K., & KAYAT, K. (2017). 
UNDERSTANDING SPORT EVENT VISITORS’MOTIVATION AND 
SATISFACTION OF SMALL-SCALE SPORT EVENT. Journal of 
Tourism, 2(3), 13-24. 

Weed, M., & Bull, C. (2004). Sport tourism: Participants, policies and 
providers. Oxford, UK: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

Wong, I. A., & Tang, S. L. W. (2016). Linking Travel Motivation and 
Loyalty in Sporting Events: The Mediating Roles of Event Involvement 



 159 ...ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی مطالعه تعیین روابط علی انگیزه

 
and Experience, and the Moderating Role of Spectator Type. Journal of 
Travel & Tourism Marketing, 33(1), 63–84. JOUR. 

Yeh, W. K. (2008). The investigation of tourists' motivation, 
satisfaction and constraint factors on a snorkeling holiday of marine 
leisure and tourism at kenting in Taiwan. ProQuest. 

Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of 
motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. 
Tourism Management, 26(1), 45–56. 

Yoshida, M., & James, J. D. (2010). Customer satisfaction with game 
and service experiences: Antecedents and consequences. Journal of sport 
management, 24(3), 338-361. 

Yusof, A., Omar-Fauzee, M. S., Shah, P. M., & Geok, S. K. (2009). 
Exploring small-scale sport event tourism in Malaysia. Research Journal 
of International Studies, 9, 47-58. 

Yuzhanin, S., Fisher, D., & Laesser, C. (2016). The efficacy of the 
theory of planned behavior for predicting intentions to choose a travel 
destination: a review. Tourism Review, (2) 71. 

 


	000
	final 42
	end - Copy

