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یدهچک
هاي ها در انگیزه مشارکت گردشگران ورزشهدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محدودیت

هاي گردشگري در ایران از مباحث مهمی محدودیت.هاي اسکی توچال و شمشک بودزمستانی پیست
بخشی اقدام رضایتتنهانههاي اخیر است که آنطورکه باید به آن پرداخته نشده است؛ متأسفانه در سال

توجهی به آن موجب بروز مسائل زیادي شده که در ها برداشته نشده؛ بلکه بیمنظور رفع محدودیتبه
جاي کسب آرامش در سفر، از حضور دوباره در مقصد گردشگري نتیجۀ آن گردشگر ایرانی به

شود و نتیجه چنین سلب آرامشی تنها محدود به شخص گردشگر نبوده و اثرات آن در منصرف می
جامعۀ آماري پژوهش، کلیه گردشگران .واده و جامعه و محل کار قابل مشاهده خواهد بودمحیط خان

. هاي اسکی مراجعه داشتندمرتبه به پیست3هاي اسکی شمشک و توچال بودند که حداقل سالی پیست
ران بودن حجم آن از طریق فرمول کوکیننامعبنابراین با توجه به عدم دسترسی به تعداد معین جامعه و 

هايیزهو انگها ابزار گردآوري اطالعات براي محدودیت).N=141(حجم نمونه تعیین گردید 
هاي پیشین تأیید بود که روایی صوري و محتوایی آنها در پژوهش) 2008(گردشگران پرسشنامه وي 

هاي هها و ابعاد آن با میزان انگیزنتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیر محدودیت. شده بود
- P ،362/0=001/0(هاي زمستانی ارتباط معنادار و معکوس وجود داردمشارکت گردشگران ورزش

=r .(هاي درون فردي ها، مؤلفههمچنین از بین ابعاد محدودیت)247/0 -=B ،251/2 -=t ( و ساختاري
)238/0 -=B ،331/2 -=t (آمدهدستبهنتایج بهبا توجهلذا . ها بودندبراي متغیر انگیزهترييقوبین پیش ،

تسهیل بخشیدن حضور گردشگران از طریق آموزش و کسب تجارب مثبت از اسکی کردن و رفع 
هاي ساختاري به لحاظ وجود امنیت و ایمنی براي گردشگران در ایجاد انگیزه و حضور محدودیت

.استیرگذارتأثمجدد و مداوم آنان 

هاي زمستانی، رزشی، ورزشانگیزه، پیست اسکی، گردشگر و: واژگان کلیدي
محدودیت

وه  مدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبائی                    دانشیار گر. 1
ah.mahmoudi1985@gmail.com)نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی. 2
دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبائی. 3
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مقدمه
هاي اخیر از رشد چشمگیر و هایی که در عرصه اقتصادي جهان طی سالاز جمله بخش

شود طی دو دهه آینده به پردرآمدترین و تأثیرگذارترین بینی میبرخوردار بوده و پیشیتوجهقابل
- 134: 1393ارانی و براتی، رفیعی د(بخش اقتصادي کشورها تبدیل شود، صنعت گردشگري است 

گردشگري ورزشی یکی از انواع گردشگري است که موجب رشد سریع و رونق بازار ).109
: 2003، 1هیگام و هینچ(گردشگري شده و بسیار مورد عالقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است 

پدید گردشگري ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگري  و ورزش. )257- 235
، گردشگري و ورزش دو نیروي محرك براي )68: 1388ادبی فیروزجاه و همکاران، (آمده است 

هاي تعاریف و دیدگاه). 22: 1376بهزاد، (و افزایش درآمد هستند ییزااشتغالثبات رشد اقتصادي، 
ات جهانگردي را سپري کردن اوق2وید و بال. مختلفی دربارة گردشگري ورزشی ارائه شده است

: 1388اصفهانی، (کنند ، تعریف میکنندهشرکتهاي ورزشی، به عنوان تماشاگر یا فراغت با فعالیت
مسافرت به دالیل غیرتجاري براي «: چنین است، تعریف دیگري از گردشگري ورزشی این)34

- 15: 2004هیگام و هینچ، (» هاي ورزشی که دور از محل زندگی باشدمشاهده یا شرکت در فعالیت
توان گفت که، گردشگري ورزشی به دو نوع فعال و به دو تعریف فوق میبا توجهبنابراین ). 21

کند و در نوع هاي ورزشی شرکت میشود؛ در نوع فعال خود فرد در فعالیتغیرفعال تقسیم می
عوامل بسیاري در موفقیت و . شودغیرفعال فرد به عنوان یک تماشاگر فعالیت ورزشی تلقی می

تواند گامی ات مربوط به صنعت گردشگري نقش دارند که شناسایی و بررسی این عوامل میاقدام
. در راستاي حل این مشکالت باشد

مبانی نظري پژوهش
در . استمقوله انگیزه گردشگران بر موفقیت گردشگريمؤثراز جمله مهمترین عوامل

) 1975(3وهب. وده استهمواره از اهمیت خاصی برخوردار ب"انگیزه"گردشگري ورزشی 
مبحثی عمده در مطالعات گردشگري است و مبنایی براي توسعه "انگیزه سفر"معتقد است که 

بسیاري از رفتارهایی که از گردشگر رخ ). 93: 1390، 4پیرس(شود گردشگري  محسوب می
شمار نوعی محرك به انگیزه).384-383: 1980، 5کلر(هاي وي دارد دهد ریشه در انگیزهمی
کند تا گردشگر را وادار میگذارد، انگیزهرود، که تأثیري بسیار قوي بر رفتار گردشگر میمی

1. Higham & Hinch
2. Weed & Bull
3. Veheb
4. Pearce
5. Keller
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- 16: 1991، 1کاتلر(خود را کم کند و استرسنیاز خود را برآورده کند و از طریق آن فشار 
وان یکی از ، ادامه مدل مازلو به عنهایزهانگي ارائه شده در رابطه با هااکثر نظریات و مدل). 18

2در رابطه با مقوله جهانگردي، دان. ترین مدل در تبیین انگیزه افراد استترین و مبناییساده

: معتقد است که هفت عنصر درون انگیزه وجود دارد) 1981(
. مسافرت به عنوان پاسخی به آنچه وجود ندارد، ولی تمایل به آن وجود دارد

هایی است که با تجارب موجود در یل آنها به تجربه پدیدهنگرش، انگیزه تحریک جهانگردها و تما
.محیط زندگی آنها تفاوت دارد

این مقوله به تحلیل انگیزه فرد جهانگرد در رابطه با میزان : ايکشش مقصد در پاسخ به تمایل انگیزه
.پردازدو کشش مقصد یا جاذبه موردنظر میتمایل 

کنند که رفتاري را که جهانگردها بدین دلیل مسافرت میمعتقد است): فانتزي(انگیزیالخانگیزه 
.بروز دهند که شاید از نظر فرهنگی در خانه خود، ممنوع باشد

این مقوله وسیع، اهداف اصلی یک سفر را به عنوان : بندي شدهانگیزه به عنوان یک هدف طبقه
هاي اقوام، فعالیتتواند شامل دیدار با دوستان وهدف می. نمایدانگیزه مسافرت طلب می

.تفریحی یا مطالعه باشد
این نگرش به گونه شناسی رفتاري مثل جستجو براي چیزهایی بهتر از آنچه : ايگونه شناسی انگیزه

.گردددن چیزهایی عجیب و غریب تقسیم میدر خانه موجود است یا کنجکاوي جهت تجربه کر
باره صحت و اعتبار تجارب مشخصه این نگرش بحث در: و تجارب جهانگرديانگیزه

.جهانگردي است و بر عقاید مربوط به انواع تجارب جهانگردي مبتنی است
- به این مفهوم وابسته است که چگونه توریست: انگیزه به عنوان عامل خود تعریف و خود معنی

هایشان به دست هاي عادي از کنشبه نسبت موقعیتترکاملهایی را که فهمی یتها موقع
).803- 804: 1993، 3آیسال و همکاران(آورند هد، فراهم میدمی

ها و هاي فراغتی، ماهیت آنها قرار دارند؛ مطالعه درباره محدودیتها محدودیتدر مقابل انگیزه
شوند در طول دو دهۀ اخیر موضوعی مهم در مطالعات فراغت ها مواجه میکه افراد چگونه با آناین

توانند هاي فراغتی میمحدودیتدر واقع). 417: 2012، 4یکدانگ و چ(مطرح شده است 
هاي گردشگري ویژه شرکت که چرا افراد در فعالیتچارچوبی مفهومی براي کمک به درك این

1 . Kotler
2 . Don
3 . Uysal, Ann & Hang
4 . Dong And Chick
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ها عواملی هستند که در پژوهش حاضر محدودیت). 303: 2009، 1چن و وو(کنند، فراهم آورد نمی
ها ممکن است نشأت گرفته محدودیت. شوندر میمانع از انجام گردشگري توسط شخص گردشگ

خویشاوندي و دوستی، شوند، از قبیل ساختاري،از عوامل مختلفی باشند و به انواع مختلف تقسیم می
هایی است که به هاي درون فردي، آن دسته از محدودیتمحدودیت. بین فردي و درون فردي

هاي بین محدودیت. شودآنها مربوط میهايییناتواها و شرایط جسمانی گردشگران، عالیق، انگیزه
. شودفردي به عدم تعامل مثبت بین افراد و ناتوانی براي یافتن یار و تعلق گروهی مربوط می

هاي گردشگري هاي خویشاوندي و دوستی به عدم همراهی خانواده و دوستان در فعالیتمحدودیت
ایی است که مربوط به نداشتن زمان کافی، ههاي ساختاري محدودیتشود و محدودیتاطالق می

ها بر رشد غلبه بر این محدودیت. مناسب نبودن امکانات و تسهیالت اماکن گردشگري است
). 32- 28: 2008، 2وي(گردشگري ورزشی ضروري است 

پیشینه پژوهش
هاي گردشگرانها و محدودیتانگیزه"اي تحت عنوان در مطالعه) 1393(و اکبري زادهتاج

هاي گردشگرانی که به شیراز سفر ها و محدودیتبه شناسایی و بررسی انگیزه"در سفر به شیراز
هاي فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده و به این نتیجه رسیدند که دیدن جاذبهپرداختندکنند می

ي هاهاي گردشگران براي سفر است، در میان محدودیتاز طبیعت این شهر از مهمترین انگیزه
سفر نیز مسافت زیاد شهر تهران تا شیراز، هزینه سفر، کمبود زمان، نداشتن همراه مناسب براي سفر 

و زادهتاج. (اندهایی است که گردشگران با آن مواجهو تعهدات شغلی از مهمترین محدودیت
ها به این نتیجه رسید که چینیی، در پژوهش)2010(و همکاران 3هادسن). 68- 51: 1393اکبري، 

ها داراي انگلیسیکهیحالهاي درون فردي هستند؛ در ها بیشتر داراي محدودیتو کانادایی
هادسن و همکاران، (باشند هاي ساختاري براي حضور در ورزش اسکی روي برف میمحدودیت

، پنج عامل عدم اوقات فراغت، عدم لذت بردن از )2012(4و همکارانناویال). 88- 71: 2010
ان رضایتمندي، نوع تمرینات ورزشی و مسائل اقتصادي را از جمله ترك مراکز ورزش، فقد

نشان داد که ) 2013(5پژوهش نزاکتی و همکاران). 2012ناویال و همکاران، (ورزشی عنوان نمود 
هاي بین فردي عوامل مؤثر عالقه به ورزش، سن، قومیت، محدودیت ساختاري و محدودیت

1 . Chen And Wu
2 . Wei
3 . Hudson, Hinch And Walker
4 . Nuviala Nuviala, Teva Villen, Grao Cruces, Perez Ordas, Garcia Fernandez and
Nuviala Nuviala
5 . Nezakati, MokChuang And Mokhtari
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هاي دموگرافیک، سن و در طرفداران ورزشی، عالقه؛ در میان مؤلفههاي در میان مؤلفه. بودند
هاي محدودیت سفر، محدودیت ساختاري بیشترین اثر را در گردشگري ورزشی میان مؤلفه

نشان ) 2000(1نتایج تحقیق گیلبرت و هادسن. )5715- 5708: 2013نزاکتی و همکاران، (داشتند 
؛ درحالی که اندمواجهستند، یا موانع درون فردي اي نیحرفهبازیاسکداد که افرادي که 

نتایج همچنین نشان داد که . موانعی همچون زمان، خانواده و یا مسائل اقتصادي دارندبازانیاسک
ناوپین ).906- 25: 2000گیلبرت و هادسن، (مسائل اقتصادي، مهمترین مانع براي هر دو گروه بود 

هاي درون فردي، بین فردي و ساختاري را به دودیتدر تحقیق  خود مح)2004(2و همکاران
- 550: 2004ناوپین و همکاران، . (هاي گردشگران شناسایی کردندعنوان مهمترین محدودیت

ها با رضایتمندي در پژوهشی نتیجه گرفتند که بین محدودیت) 1391(بسنبردي و همکاران ).540
از بین ). r ،01/0≤P=- 31/0(وجود داردهاي اسکی ارتباط منفی و معناداري گردشگران پیست

براي ترييقوبین هاي درون فردي، پیشهاي گردشگران، بعد محدودیتابعاد محدودیت
که ارتباط معناداري بین نتیجه گرفتدرر پژوهشی) 2005(3چن. مندي گردشگران بودرضایت

ردي و ساختاري و هاي فمندي وجود دارد، هر چقدر محدودیتهاي فراغتی و رضایتمحدودیت
). 17- 9: 2005چن، (مندي بیشتر است بین فردي کمتر باشند میزان رضایت

به این نتیجه رسیده است که موانع درون فردي پژوهشیدر ) 1388(نادریان و همکاران 
طریق از آنبا انگیزه فرد رابطه منفی دارند و ) نداشتن عالقه، ناآگاهی، مشکالت فردي روانی(

).154- 145: 1388نادریان و همکاران، (بر میزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند توانند می
در تحقیق دیگري مهمترین انگیزه گردشگران را که به ) 1392(همچنین بنسبردي و همکاران 

زا به ورزش و تفریح دنبال فضایی آرام و با نشاط هستند تا به دور از دنیاي پرفشار و استرس
اي، تجربه، آرامش، سالمتی و رتیب ارتباطات بین فردي، ارتقاي سطح مهارت حرفهبپردازند، به ت

در ) 1392(همکاران رنجبریان و).22: 1392بنسبردي وهمکاران، (خودیابی ذکر کرده است 
شش انگیزه سفر براي گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان را شناسایی پژوهش خود

فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزهاز اندعبارتکرده است که 
همچنین نتایج پژوهش در مورد رابطه بین متغیرهاي جمعیت . انگیزه بهداشتی و انگیزه استراحت

تري نسبت به مردان فرهنگی قويدهد زنان داراي انگیزههاي سفر نشان میشناختی و انگیزه
تري برخوردارند تی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوياز نظر انگیزه سالم. هستند

در پژوهشی نتیجه گرفته ) 1388(رمضانی نژاد و همکاران ).36- 21: 1392رنجبریان و همکاران، (

1. Gilbert And Hudson
2 . Nyaupane & et.al.
3 . Chen



1395تابستان، 34شماره دهم،یازسال ، يگردشگرمدیریتفصلنامه مطالعات6

ها در است که انگیزه کسب سالمتی و آمادگی جسمانی، لذت و نشاط از دیدگاه آزمودنی
ها و نگیزه بهبود روابط شغلی و زندگی، پیشگیري و درمان بیمارياولویت اول و پس از آن نیز ا

ها، امتیاز بیشتري از مردان کسب کردند و افراد زنان در تمامی انگیزه. تعامل اجتماعی قرار دارند
رمضانی نژاد و (ها داشتند متأهل نیز فقط دالیل شخصی بیشتري براي شرکت در این فعالیت

).19- 5: 1388همکاران، 
هاي مورد که در اغلب موارد و انگیزهنتیجه گرفتیدر پژوهش) 1388(جاروندي و فرقانی 

جاروندي (هاي سنی متفاوت وجود ندارد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنادار میان گروه
).143-123: 1388و فرقانی، 

دشگران گرهاي آن دسته ازو محدودیتهاانگیزهمهمترینهدف پژوهش حاضر شناسایی
.هاي اسکی بگذرانندفراغت خود را در پیستاوقاتاندیلماهاي زمستانی است کهورزش

هاي گردشگري در کشور ما یکی از مباحث مهمی است که آنطورکه باید به آن پرداخته محدودیت
اشته ها بردمنظور رفع محدودیتبخشی بهاقدام رضایتتنهانههاي اخیر در سالمتأسفانهنشده است؛ 

توجهی به آن موجب بروز مسائل زیادي شده که در نتیجۀ آن گردشگر ایرانی نشده است بلکه بی
شود و نتیجه جاي کسب آرامش در سفر، از حضور دوباره در مقصد گردشگري منصرف میبه

چنین سلب آرامشی تنها محدود به شخص گردشگر نبوده و اثرات آن در محیط خانواده و جامعه و 
این امکان را براي هاي گردشگران، شناسایی انگیزههمچنین . ر قابل مشاهده خواهد بودمحل کا

که تقاضاي گردشگران را بهتر دهددر اختیار قرار میمحصوالت گردشگري کنندگانعرضه
شناخته و درصدد برآوردن آن برآیند و اتالف هزینه را در عرضه محصوالت کاهش دهند؛ در واقع 

) عرضه محصوالت با شناسایی تقاضاي گردشگران(تقاضامحوراي بازاریابی هیکی از مؤلفه
ها و همچنین هاي مختلف گردشگران است، که در صورت شناسایی درست انگیزهشناسایی انگیزه

این موضوع به .آن را بکار بستیدرستبهتوان میاندمواجههایی که گردشگران با آنها محدودیت
شود، در واقع، برند مقاصد گردشگري اطالعاتی را قبل از ي منجر میبرندسازي مقصد گردشگر

تا مقصد را شناسایی و تعیین هویت کند، آن را از رقبایش متمایز کند و دهدیمسفر به گردشگر 
با ). 111- 129: 1394شیرخدایی و همکاران، (انتظارات گردشگر را از سفر پیش روي شکل دهد 

هاي اسکی بسیار است، مندان به پیستهاي اسکی و عالقهن تعداد پیستتوجه به اینکه در شهر تهرا
هاي اسکی دارند به منظور توسعه هایی که افراد براي حضور در پیستلذا شناسایی محدودیت

توان با شناسایی گردشگري ورزشی با افزایش تقاضا به موضوعی مهم بدل شده است، که می
ن از فضاي موجود در راستاي توسعه صنعت گردشگري هاي گردشگراها و محدودیتانگیزه

ها و انجام تحقیق در مورد این موضوع بهره برد، لذا شناسایی محدودیت) گردشگري ورزشی(
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- است که آیا بین انگیزهسؤالبنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این . یابدضرورت بیشتري می

و اینکه چگونه آنان ارتباطی وجود دارد؟هاي گردشگران ورزشی و محدودیتمشارکت هاي 
ها انگیزه مشارکت گردشگران ورزشی را براي حضور در مقاصد توان با رفع محدودیتمی

گردشگري ورزشی مانند پیست اسکی افزایش داد؟ 

شناسی پژوهشروش
ها به لحاظ باشد که گردآوري دادهروش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می

ي جامعه. ها انجام پذیرفتها به صورت میدانی از طریق پرسشنامهمقطعی و گردآوري دادهزمانی 
دادند که هاي اسکی توچال و شمشک تشکیل میي گردشگران پیستآماري پژوهش را کلیه

).1شکل (ها مراجعه داشتند مرتبه به این پیست3حداقل سالی 

)1395نگارندگان، (لعه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطا) 1(شکل 

به دستي پژوهش نامحدود و نامعین بود براي حجم جامعهآنکهاز این رو با توجه به 
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:استفاده گردید1آوردن حجم نمونه از فرمول حجم جامعه نامعلوم کوکران

30از آنجا که واریانس در تحقیق حاضر مشخص نیست در یک مطالعه مقدماتی تعداد 
در بین گردشگران یريگاندازهپرسشنامه براي بررسی واریانس نمونه و همچنین پایایی ابزار 

هاي اسکی توزیع و میزان پایایی ابزار در قسمت نتایج مورد بررسی قرار گرفته ورزشی پیست
141ها آمد که با جایگذاري در فرمول فوق اعداد نمونهبه دست092/0واریانس نمونه . است
. سبه گردیدمحا

گردشگران ورزشی 3هايو انگیزه2هاها از دو پرسشنامه محدودیتبراي گردآوري داده
با فرهنگ کشور روایی صوري و سازيیبوماستفاده گردید که پس از ترجمه و ) 2008(4وي

6همچنین پایایی. مورد تأیید قرار گرفت) 1391(آن در پژوهش بنسبردي و همکاران 5محتوایی

ها ها براي محدودیتبه تفکیک مؤلفه7نیز در یک مطالعه از طریق آلفاي کرونباخابزار
756/0=α898/0ها هاي انگیزهو براي مؤلفه=αبودن قبولقابلآمد که حاکی از به دست

مؤلفه 4سؤال در 17ها مشتمل بر پرسشنامه محدودیت. گیري بودپایایی ابزار اندازه
4(10، خویشاوندي و دوستی)سؤال5(9، بین فردي)سؤال5(8هاي درون فرديمحدودیت

ها همچنین پرسشنامه انگیزه. بود که مورد سنجش قرار گرفت) سؤال3(11و ساختاري) سؤال
، )سؤال3(14، آرامش)سؤال3(13، سالمتی)سؤال4(12مؤلفه؛ تجربه6در سؤال22شامل 

بود که ) سؤال4(17ارتباطات بین فردي، )سؤال4(16ايهاي حرفه، مهارت)سؤال4(15خودیابی
ارزشی 5هاي مذکور براساس مقیاس نحوه امتیازدهی پرسشنامه. مورد استفاده قرار گرفت

ها در و براي محدودیت) 5= تا بسیار زیاد 1=بسیار کم (ها لیکرت در یک پیوست براي انگیزه
. گردیدمورد استفاده) 5= تا بسیار کم 1= بسیار زیاد (جهت معکوس 

1 . Cochran Formula
2 . constraints
3 . Motivation
4 . Wei
5 . Face and content validity
6 . Reliability
7 . Cronbach's alpha coefficients
8 . Intrapersonal constraints
9 . Interpersonal constraints
10 . Relatives and friends constraints
11 . Structural constraints
12 . Experience
13 . physical fitness
14 . Relaxation
15 . Self-achievement
16 . Professional skills
17 . interpersonal relationships
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هاي پژوهش از همچنین در بخش دیگر از پرسشنامه، اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی
براي . گردیديآورجمعقبیل جنسیت، رده سنی، شغل، تحصیالت، درآمد، فراوانی، هدف 

هاي آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده ها، از روشتجزیه و تحلیل آماري یافته
از 2و در سطح آمار استنباطی... از میانگین، انحراف معیار و 1بخش آمار توصیفیگردید، در 

ها، از ضریب همبستگی جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده3آزمون کالموگروف اسمیرنوف
به 5جهت بررسی ارتباط بین متغیرهاي پژوهش و از آزمون رگرسیون خطی چندگانه4پیرسون

ها در بین بر متغیر مالك استفاده و تمامی آزمونتأثیر متغیر پیشبینیجهت پیش6روش همزمان
7افزارنرمبه کمک P≥05/0در سطح معناداري 

SPSS انجام گرفت18نسخه.
آزمودنی که در پژوهش حاضر مشارکت 141همانطورکه نتایج آمار توصیفی نشان داد از 

همچنین . دادندزنان تشکیل میرا) نفر45(درصد 1/39و ) نفر96(درصد مرد 1/68داشتند، 
به لحاظ شغلی . داراي بیشترین فراوانی بودند) نفر49(درصد 8/34سال با 40تا 31رده سنی 

7(درصد 5داراي شغل آزاد که داراي بیشترین تعداد و بازنشستگان با ) نفر54(درصد 3/38
صیالت بیشترین فراوانی را از نظر سطح تح. فراوانی در پژوهش حاضر بودندینکمترحائز ) نفر
) نفر9(درصد 4/6افراد داراي مدرك کارشناسی و کمترین تعداد را با ) نفر46(درصد 6/32با 

داراي ) نفر83(درصد 9/58به لحاظ سطح درآمد . دادندافراد با مدرك زیر دیپلم تشکیل می
هاي اسکی، به پیستبه لحاظ تعداد دفعات مراجعه. تومان بودند000/600/2درآمد بیش از 

1/63ها در طول یک سال مراجعه داشتند و بار به این پیست10بیش از ) نفر65(درصد 1/46
اي و به قصد به صورت حرفه) نفر52(درصد 9/36با هدف تفریح و نیز ) نفر89(درصد افراد 

.ستهاي اسکی مراجعه داشتند که در جدول زیر به تفصیل آورده شده ااسکی به پیست

1 . Descriptive Statistics
2 . Inferential statistics
3 . Kolmogorov-Smirnov
4 . Pearson correlation coefficient
5 . Multiple linear regression test
6 . Enter
7 . Statistical Package for Social Sciences
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هاي اسکیجمعیت شناختی گردشگران ورزشی در پیستهايیژگیوتوصیف . 1جدول 
درصد فراوانیفراوانیجمعیت شناختیهايیژگیو

961/68مردجنسیت
459/31زن

رده سنی

442/31سال25تا 18
264/18سال30تا 26
498/34سال40تا 31
163/11سال50تا 41
¾6ال به باالس51

شغل

380/27آموز یا دانشجودانش
264/18کارمند

543/38آزاد
70/5بازنشسته

163/11غیره

تحصیالت

94/6زیر دیپلم
380/27دیپلم

303/21کاردانی
466/32کارشناسی

188/12ارشد و باالتر

درآمد

118/7زیر یک میلیون و پانصد هزار تومان
125/8یک میلیون و ششصد هزار تا دو میلیون تومان

و پانصد یلیوندو مدو میلیون و صد هزار تا 
327/22هزار تومان

839/58باالي دو میلیون و ششصد هزار تومان

دفعات 
مراجعه به 

پیست

327/22بار1
303/21بار4الی 2
118/7بار7الی 5
½3بار10الی 8

651/46بار10باالي 

529/36ياحرفههدف
891/63تفریح
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هاي ها و انگیزهدر خصوص متغیرهاي محدودیتدهندگانپاسخ، میانگین نفرات 2جدول 
دهد که باالترین میانگین متغیر هاي آنان را نشان میگردشگران ورزشی به همراه مؤلفه

و باالترین میانگین متغیر ) 869/3(درون فردي ي محدودیتها مربوط به مؤلفهمحدودیت
باشد که در جدول زیر به همراه کمترین مقادیر می) 101/4(مربوط به مؤلفه سالمتی هایزهانگ

.ها نشان داده شده استمیانگین
هاي پژوهشهاي نمونهمیانگین و انحراف استاندارد پاسخ) 2(جدول 

انحراف میانگینهاعاملمتغیر
انحراف میانگینارداستاند

استاندارد

هامحدودیت
869/3926/0درون فردي

560/37203/0
184/3861/0بین فردي

634/3360/1خویشاوندي و دوستی
572/3865/0ساختاري

هاانگیزه

019/4857/0تجربه

918/37375/0

101/4857/0سالمتی
940/3926/0آرامش
734/3798/0خودیابی

992/3857/0ايهاي حرفهمهارت
730/3877/0ارتباطات بین فردي

اسمیرنوف استفاده –ها از آزمون کالموگروف همچنین جهت بررسی منحنی توزیع داده
ها به صورت نرمال است که متغیر منحنی توزیع داده2گردید که نتایج آن نشان داد که هر 

.نشان داده شده است3ي یر آن در جدول شمارهمقاد
هااسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده-نتایج آزمون کالموگروف. 3جدول 

نتیجه آزمون)Sig(سطح معناداري Zنمره )N(فراوانی متغیر
هانرمال بودن توزیع داده141966/0308/0محدودیت

هاع دادهنرمال بودن توزی096/1171/0انگیزه

ها با نشان داد که بین متغیر محدودیت4نتایج آزمون همبستگی مک پیرسون در جدول 
وجود دارد ) معکوس(هاي اسکی ارتباط معنادار و منفی هاي گردشگران ورزشی پیستانگیزه

)001/0=P ،362/0 -=r .(هاي ها با انگیزههاي محدودیتسایر نتایج همبستگی بین مؤلفه
.نشان داده شده است4ورزشی در جدول گردشگران 
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هاي گردشگرانها و انگیزهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین محدودیت. 4جدول 
متغیر 
ضریب همبستگی بینمتغیر پیشمالك

)P(سطح معناداري )R(پیرسون

انگیزه

001/0-362/0محدودیت
001/0-333/0درون فردي
004/0-182/0بین فردي

اوندي و خویش
020/0-230/0دوستی

001/0-328/0ساختاري

آزمون دوربین واتسون براي عدم وابستگی خطاهاي بین متغیرهاي ، نتیجه5نتایج جدول 
همچنین ضریب تعیین . کندنشان داد که انجام آزمون رگرسیون را تأیید می150/2پژوهش را 

هاي از واریانس انگیزه131/0ها محدودیتآمده از خروجی آزمون نشان داد که متغیربه دست
همچنین نمودار هیستوگرام میانگین . کندهاي اسکی را تبیین و همپوشانی میگردشگران پیست

.آزمون رگرسیون را تأیید نمودیريکارگبهرا نشان داد که 99/0و انحراف معیار 000/0را 

گی خطاهانتیجه آزمون دوربین واتسون براي عدم وابست. 5جدول 

سطح خطاي معیارRمجذور ضریب همبستگیمتغیر
)P(معناداري 

دوربین 
واتسون

131/0691/0001/0150/2-362/0محدودیت
ي براي بررسی معناداري معادله رگرسیون نشان داد که رابطه) F(نتایج آزمون معناداري 

هاي اسکی در سطح یستهاي گردشگران ورزشی پها با انگیزهمتغیر محدودیت2خطی بین 
05/0≤Pنشان داده شده است6باشد که در جدول شماره معنادار می.

براي بررسی معناداري معادله رگرسیون) F(آزمون آنوا . 6جدول 

مجموع منبع تغییرات
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

181/7رگرسیون
753/47
934/54

1
100
101

181/7
478/0

 -------
038/15001/0 ماندهیباق

مجموع
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نشان 7که نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان در جدول طورهمان
هاي هاي محدودیتهاي گردشگران ورزشی به ترتیب مؤلفهدهد، که از بین ابعاد محدودیتمی

بین ي ارتباط معنادار و معکوس و پیشبه ترتیب دارا) P ،331/2 -=T=026/0(درون فردي 
.است) هاانگیزه(تري براي متغیر مالك قوي

هاي گردشگران ورزشیها با انگیزهضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان بین ابعاد محدودیت. 7جدول 
ضرایب 

یرمعیاريغ
ضرایب 
معیاري

آمارة 
آزمون 

)T(

سطح 
معناداري 

)P( BStd.
ErrorBeta

001/0-898/5-388/0-289/2ضریب ثابت
027/0-251/2-087/0247/0-195/0هاي درون فرديمحدودیت

603/0-522/0-086/0052/0-045/0هاي بین فرديمحدودیت
هاي خویشاوندي محدودیت

991/0-011/0-063/0001/0-001/0و دوستی

022/0-331/2-087/0238/0-203/0هاي ساختاريمحدودیت

هاي درون فردي و هاي محدودیتنیز نشان داد که مؤلفه) B(نتایج ضریب معیاري 
هاي گردشگران داراي بیشترین تأثیر بر انگیزه- 238/0و -247/0ساختاري به ترتیب با ضریب 

.باشندهاي اسکی میپیست
هاي گردشگران گیزهها با میزان اندر زیر معادله رگرسیونی ارتباط بین ابعاد محدودیت

:هاي اسکی آورده شده استپیست
هاي درون محدودیت+) - 238/0(هاي ساختاري محدودیت=هاي گردشگرانانگیزه

).-289/2(ضریب ثابت +) -247/0(فردي 

گیريیجهنت
هاي گردشگران هاي مشارکت و محدودیتهدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین انگیزه

هاي گردشگران ورزشی توان از طریق رفع محدودیتکه چگونه میسؤالورزشی و پاسخ به این 
پژوهش حاضر یجبر نتادید کلی . آنها را براي حضور در مقصد گردشگري ورزشی ترغیب کرد

دهد که عوامل متنوعی وجود دارد که مدیریت بازاریابی و سایر تحقیقات انجام شده نشان می
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هاي ها و محدودیتتوجه کند؛ که مطالعه انگیزهمقصد گردشگري ورزشی بایستی با آنها
این موضوع  از این رو اهمیت . در این رابطه استیرگذارتأثگردشگران یکی از عوامل مهم و 

کند که با شناخت مقصد مطلوب ریزان و سیاستمداران این صنعت کمک میدارد که به برنامه
هاي آنان، با تقویت و تثبیت موقعیت یزههاي آن و آگاهی از نیازها و انگگردشگران و ویژگی

. بازارها و همچنین ارائه خدمات درخور و مناسب، مدیریت مقصد گردشگري را بهبود بخشند
ها و توانند بازار هدف خود را که بیشترین مطابقت را با داشتهبدین ترتیب مقاصد گردشگري می

مناسب در جهت ياگونهبهنات خود را امکانات مقصد مورد نظر دارند را یافته و منابع و امکا
را کنندهمصرفگویی به نیازهاي بازار هدف تجهیز نمایند تا در نهایت، قادر باشند رضایت پاسخ

در گردشگري جلب رضایت گردشگري، به ). 60: 1389رنجبریان و زاهدي، (تأمین نمایند 
مشتري مداري یکی از اصول مدیریت . رد بسیار مهم استعبارت دیگر مشتري مداري از موا

شودیمعملکرد بهتر مورد استفاده واقع يسوبهبه منظور هدایت افراد تواندیمکیفیت است که 
بنابراین با توجه به اینکه که مشتریان، داوران نهایی درباره کیفیت محصوالت و خدمات هستند 

عمل ياگونهبهکرده و بینییشپانتظارات آینده مشتریان را نیازها ویدرستبهاین صنایع بایستی 
تأمین انتظارات و . کنند که این نیازها را برآورده کرده و در صورت امکان از آن نیز فراتر روند

تنها به معرفی مقصد هایی که دارد نهها و محدودیتبا آگاهی از انگیزهکنندهمصرفهاي خواسته
تکرار سفر به این مقصد فقطنهها انجامد و آنمناسب نزد گردشگران میاي گردشگري با وجهه

براي مقصد یرساناطالعدر تبلیغ و مؤثردهند، بلکه این امر عاملی را در برنامه خود قرار می
هاي و تالش در جهت هاي حضور در پیستبنابراین شناسایی محدودیت. گردشگري خواهد بود

مند به این ورزش کمک تواند به جذب گردشگران عالقهجاد انگیزه میها با ایبرطرف کردن آن
.شایانی کند

مهمترین محدودیت30/2هاي درون فردي با میانگین نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت
هایی است هاي درون فردي، آن دسته از محدودیتمحدودیت. هاي اسکی بودگردشگران پیست

از دید . شودهاي آنها مربوط میها و تواناییران، عالیق، انگیزهکه به شرایط جسمانی گردشگ
محقق شاید نداشتن تجربه ورزشی و در نتیجه آن نداشتن عالقه و مهارت کافی براي انجام ورزش 

توان ماشینی شدن و اسکی دلیل این محدودیت گردشگران باشد، که از جمله دالیل آن را می
ت که فرصت هرگونه تحرك جسمی و انگیزه ورزش را از انساندانسروزهایناپرمشغلهدنیاي 

بنابراین چنین . شودیمبیشتر يفنّاورگرفته است و این وضعیت روز به روز با رشد 
میلیب، ریشه درونی دارد که فرد را نسبت به شرکت در فعالیتی یهر علتقبل از هایییتمحدود

خورد که با شناسایی و درمان شتر به چشم میبییدرمانروان، در این رابطه نقش سازدیم
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. گردشگري ورزشی بیشتر کندهايیتفعالدرونی، انگیزه افراد را براي شرکت در هايیتمحدود
هاي درون فردي است، از همچنین، ترس از انجام ورزشی اسکی نیز از موارد دیگر محدودیت

بوده و به قصد تفریح 40- 31د با سن در پژوهش افراکنندگانشرکتآنجایی که اکثر مراجعین و 
ترس از انجام به خاطرو تنفس هواي آزاد در پیست اسکی حضور داشتند، لذا چنین گردشگرانی 

وجود به خاطرورزش اسکی و عدم اعتماد به وسایل برقی و تفریحی موجود در پیست و همچنین 
ویزیون در رابطه با خطرناك یک سري تبلیغات منفی و اخباري که از منابع مختلف از جمله تل

هایی مثل کوهنوردي دادند به فعالیتآورده بودند، بیشتر ترجیح میبه دستبودن ورزش اسکی  
اي حرفهطوربهبه همراه خانواده و دوستان روي آورند؛ چنین افرادي ورزش اسکی را رويیادهپو 

باشد، اس ورزشی مخصوص میدنبال نکرده و از آنجایی که چنین ورزشی نیازمند ابزار و لب
افرادي که بدون آمادگی و فقط براي تفریح در پیست حضور داشتند از انجام ورزشی اسکی 

اسکی در هايیستپبا توجه به اینکه در تفریحات مربوط به وسایل برقی در . شدندمحدود می
ترپررنگین رابطه ها در اها و نقش رسانهشبکهیرساناطالعگذشته حوادث تلخی اتفاق افتاده، 

در این . زندگردشگران نسبت به وسایل برقی دامن میاعتماديیباست که در موارد بسیاري به 
بین با توجه به فضایی که در بین افراد جامعه حاکم است و با توجه به افزایش وزن در بین مردم 

یريکارگبهکه با ،شودیمترپررنگجامعه که گرایش کمی به ورزش کردن دارند،  نقش دولت 
هایی گردشگران تبلیغاتی مختلف و استفاده از ابزارهاي مختلف و معرفی چنین ورزشيهاروش
هایی بپردازند که چنین را دعوت کند که به انجام چنین ورزشايیرحرفهغاي و حتی افراد حرفه

. ا را گرد هم آوردهخانوادگی در محیطی امن خانوادهيهاورزشتواند به عنوان هایی میورزش
ها به امر بازاریابی از طریق معرفی و تبلیغ مقاصد موجود براي این نتیجه لزوم توجه مدیران پیست

هاي گردشگري ورزشی و تبلیغ و هاي جدید براي اجراي برنامهگردشگري ورزشی، ایجاد امکان
. دهدا نشان میهاي ورزشی براي جلب گردشگران ورزشی رهاي موجود در رشتهتوسعه جاذبه

ي تحقیق با نتایج این یافته. بسیار با اهمیت استبارهیندرابنابراین توجه به امر بازاریابی ورزشی 
) 2010(، هادسن و همکاران )2006(، تیسنگ )2000(، گیلبرت )2004(تحقیق ناوپین و همکاران 

، نزاکتی و همکاران )1391(، بسنبردي و همکاران )2008(سو است ولی با نتایج تحقیق وي هم
از آنجایی که هر گروه از گردشگران، اعم . خوانی نداردهم) 1393(و اکبري زادهتاجو ) 2013(

خوانی باشند، لذا شاید دلیل این عدم همهاي متنوعی میداراي انگیزهیرورزشیغاز ورزشی و 
.هاي قبلی باشدتفاوت جامعۀ آماري پژوهش حاضر با پژوهش

هاي خویشاوندي و دوستی، ساختاري و بین دیت درون فردي، محدودیتبعد از محدو
هاي خویشاوندي محدودیت. قرار داشتند184/3، 572/3، 634/3هاي فردي به ترتیب با میانگین
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نداشتن دوست یا همراه به خاطرشود که فرد هایی را شامل میو دوستی آن دسته از محدودیت
هایی است که کند، محدودیت ساختاري محدودیتیهاي گردشگري شرکت نمدر فعالیت

نامناسب، نبود امکانات مناسب و هاي اسکی، مسیر ناشی از دوري مسافت براي رسیدن به پیست
دربارهگردشگران از نظر حد تحمل گردشگران . آیدوجود میها بهعدم وجود امنیت در پیست

مطرح 1رابطه موضوع حد تحمل مشتريدر این . قیمت کم است، براي کیفیت فرایند زیاد است
ها، انحرافات، عدم تطابقیپوشچشمیا قابل قبولقابلحد تحمل مشتري یعنی حد . شودیم

ها و اشکاالت یک کاال یا خدمت از حد مورد انتظار که این فاصله در بازار رقابتی درکاستی
ي که محدودیت انتخاب شرایطی که فراوانی انتخاب زیاد است، کوتاه و در بازار انحصار

تحمل مشتریان براي زمان تحویل، کم است و مشتریان تحمل . تر استوجود دارد، طوالنی
. خدمات دارنددهندهارائهیا یدکنندهتولکمی در پاسخگویی سریع و بررسی شکایات از سوي 

امل و به عدم تعهاي خویشاوندي و دوستی بوده هاي بین فردي مشابه با محدودیتمحدودیت
هر چند در این تحقیق، . شودمثبت بین افراد و ناتوانی براي یافتن یار و تعلق گروهی مربوط می

اند، اما نباید از اهمیت آنها براي جذب و ي آخر قرار گرفتهها در ردهاین دسته از محدودیت
هنگام ي زندگی بشر از بدو تولد تاروابط بین فردي مهمترین مؤلفه. حفظ گردشگران غافل شد

کند مگر در بستر روابط بین ي انسان رشد نمیهاي بالقوهیک از توانمنديهیچ. مرگ است
. اشماند مگر در بطن روابط اجتماعیسازد و زنده نمیکند، نمیانسان خلق نمی. فردي

وري شغلی و اثر مستقیم روي سالمت روانی دارد، بهره:روابط بین فردي مؤثریطورکلبه
آورد، باعث مقابله سازنده با جسمی به همراه میدهد، تندرستی و سالمتافزایش میموفقیت را 
کند؛کیفیت زندگی را افزایش افراد کمک مییابییتهوگردد، به رشد شخصی و استرس می

قدر تمایل انسان به برقراري ساختن روابط اجتماعی، آن. همراه دارددهد، خود شکوفایی بهمی
که برخی نویسندگان را بر آن داشته تا نیاز به تعلق را یکی از نیازهاي اولیه واضح و قوي است 

احساس تعلق به محیط و برقراري روابط مطلوب با دیگران که اساس . انسان معرفی کند
به شخص تواندیمشکوفایی عاطفی، سازگاري رفتاري، و کارکرد شناختی خوانده شده است، 

خود باشد، خود را به فعالیت در محیط ترغیب کند، و نیز هايیژگیوکمک کند تا پذیراي 
بنابراین مدیران مقاصد گردشگري ورزشی نبایستی . باور کند که زندگی با معنا و مفیدي دارد

) 2004(ناوپین و همکاران ، )1393(و اکبري زادهتاجتوجه باشند، نتایج تحقیق به این عامل بی
.دهداین موضوع را نشان میاهمیت) 1391(و بسنبردي و همکاران 

هاي داري بین انگیزهي منفی و معنینتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه

1. Customer Tolerance Limit
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آمده به دستهرچند میزان ارتباط ) r=36/0(هاي آنان وجود دارد گردشگران با محدودیت
هاي فرد کاسته تتوان گفت زمانی که از محدودیچندان باال نیست، اما با توجه به این نتیجه می

توان عنوان داشت که حضور در پیست بر این اساس می. شودهاي سفر او بیشتر میشود، انگیزه
ي باالیی براي تجربه فعالیت کند که فرد انگیزهاسکی یک سري مزایایی براي گردشگر فراهم می

. کنددشگر کمتر میها را بر رفتار گرها اثر محدودیتکند و وجود این انگیزهگردشگري پیدا می
مزایایی نظیر افزایش سالمت جسمانی، افزایش احساس شادي، کاستن از استرس و فشار کار و 

ها و بنابراین، بین انگیزه.... هاي جدید، پیدا کردن دوستان جدید و زندگی، فراگرفتن مهارت
که کاهش وريطهاي معکوس و دو سویه برقرار است، بهاي گردشگران ورزشی رابطهمحدودیت
تواند خود میي آنان شده که این انگیزه به نوبههاي گردشگران سبب افزایش انگیزهمحدودیت

گیري فرد شده و ها در رفتار و تصمیمتر شدن نقش محدودیتسبب افزایش عالقه و کمرنگ
به به عبارت دیگر این رابطه . هاي اسکی شوددرنهایت منجر  به حضور بیشتر آنان در پیست

اي است که هر دو متغیر محدودیت و انگیزه بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از همدیگر صورت چرخه
یابد و هرچه انگیزه افزایش یابد پذیرند؛ هرچه محدودیت کمتر شود، انگیزه افزایش میتأثیر می

. شودیها بیشتر مکند و تالش او در جهت از میان برداشتن محدودیتها غلبه میفرد بر محدودیت
و نادریان و همکاران ) 2006(، تیسنگ )2004(، لی )2005(نتایج این تحقیق با تحقیقات شین 

با توجه به موارد فوق، مدیران مقاصد گردشگري ورزشی بایستی با شناخت .سو استهم) 1386(
اي هاي متفاوت زمینه را برهاي گردشگران با انگیزههاي هر یک از گروهها و خواستهمحدودیت

هاي آنان فراهم کنند تا منجر به حضور مجدد هاي گردشگران و کاهش محدودیتتقویت انگیزه
.هاي گردشگري ورزشی گردندمضاعف براي شرکت در فعالیتآنان و ایجاد انگیزه

هاي نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان نشان داد، که از بین ابعاد محدودیت
به ) P ،331/2 -=T=026/0(هاي درون فردي هاي محدودیتبه ترتیب مؤلفهگردشگران ورزشی 

. است) هاانگیزه(تري براي متغیر مالك بین قويترتیب داراي ارتباط معنادار و معکوس و پیش
از 13/0ها آمده از خروجی آزمون نشان داد که متغیر محدودیتبه دستهمچنین ضریب تعیین 

نتایج ضریب .  کندهاي اسکی را تبیین و همپوشانی میران پیستهاي گردشگواریانس انگیزه
هاي درون فردي و ساختاري به ترتیب با ضریب هاي محدودیتنیز نشان داد که مؤلفه) B(معیاري 

. باشندهاي اسکی میهاي گردشگران پیستداراي بیشترین تأثیر بر انگیزه- 238/0و - 247/0
ها است که مربوط به وضعیت فیزیکی، انگیزه، از محدودیتهاي درون فردي آن دستهمحدودیت

اي بیرونی ریشهکهیزمانها رفع محدودیت. شودهاي گردشگران میمندي و تواناییمیزان عالقه
نداشتن . تر از زمانی است که محدودیت فرد از نوع درون فردي باشدآسانمراتببهداشته باشد 
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اي داشته باشد که نیازمند ورود به تواند دالیل پیچیدهمیانگیزه حضور در یک مقصد گردشگري
گردشگر ورزش مطابق با این نتایج پژوهش حاضر بیشتر از همه . هاي رفتاري گردشگر استحوزه
شود که یکنواختی تجربه و حتی تجربه یک کسب تجربه در مقصد گردشگري حاضر مییلبه دل

الیلی است که گردشگر را در دفعات آتی از حضور اتفاق ناگوار در مقصد گردشگري از جمله د
گردشگر ممکن است به دالیل زیر تمایل بیشتري به سفر گروهی نشان . کنددر مقصد منع می

و نادرستی عملکرد خود یدرستبهکسب و حفظ موقعیت و جایگاه افراد نزد دیگران، پی بردن :دهند
ها و مشکالت زندگی، فراهم شدن آرامش ناسازگاريو دیگران، افزایش توانایی افراد براي مقابله با

روحی و امنیت روانی بیشتر، یادگیري و وسعت بخشیدن به افق دیدگاه خود، افزایش احساس 
در رابطه با .فکريمسئولیت نسبت به یکدیگر، تقویت احساس همدلی، همکاري، هماهنگی و هم

هاي انگیزهبینی بین فردي در پیشهايهاي خویشاوندي و دوستی و محدودیتاهمیت محدودیت
آمده افراد بیشتر تمایل داشتند تا به همراه دوستان به دستتوان گفت، طبق نتایج گردشگران نیز می

هاي اسکی حاضر شوند، چراکه شادي و لذت بیشتري را در این حالت و آشنایان خود در پیست
کردند، ورزشی انگیزه بیشتري کسب میهايتجربه کرده و براي دفعات بعدي مشارکت در فعالیت

دارد و باید مورد توجه مدیران ییبسزاهاي اسکی نقش پیستيسودآوردر نتیجه این مورد در 
تصمیماتی مناسب بستر را اتخاذریزان مقاصد گردشگري ورزشی قرار گیرد که با ها و برنامهپیست

. دگی فراهم سازندبراي حضور گردشگر هم به صورت فردي وهم به صورت خانوا
اي برخوردار است، هاي ساختاري نیز از اهمیت ویژههمچنین توجه به محدودیت

هایی است که مربوط به نداشتن زمان کافی، مناسب نبودن هاي ساختاري محدودیتمحدودیت
اي بیشتر از گردشگرانی که گردشگران حرفهمعموالً.امکانات و تسهیالت اماکن گردشگري است

تسهیالت و . کنند، اهمیت این موضوع را درك میاندآمدهد تفریح و گردش به پیست اسکی به قص
امکاناتی مثل، پیست اسکی مناسب، مکان مناسب و در دسترس براي گردشگران، وجود امنیت در 

در بازار رقابتی . هاي ساختاري هستندپیست اسکی و مواردي از این قبیل همگی از مظاهر محدودیت
روزتري  را به تا امکانات و تسهیالت بهتر و بهاندتالشمقاصد گردشگري پیوسته در حال امروز 

بازاریابی خدمات است که بر 7pگردشگران ارائه نمایند؛ چراکه شواهد فیزیکی یکی از اجزاي 
یکی از مهمترین و . داردییبسزاانتخاب مقصد گردشگري براي گذران اوقات فراغت تأثیرات 

هاي گردشگران تواند در رابطه با تمایل و انگیزهاین عوامل، عامل امنیت است که میترینیرگذارتأث
مدیران مقاصد گردشگري ورزشی باید به مقوله امنیت توجه روینازا. باشدکنندهیینتععاملی 

.براي گردشگران فراهم آورندومرجهرجاي داشته باشند و محیطی امن و عاري از ویژه
هاي باید گفت، عالوه بر کاهش محدودیت) r2=13/0(ضریب تعیین حاصله بهبا توجه
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. هاي گردشگران نقش داشته باشندتوانند در افزایش انگیزهگردشگران، عوامل دیگري نیز می
، یشناختروانهاي جمعیت شناختی، ها، ویژگیمسائل اقتصادي؛ مثل مناسب بودن قیمت

؛ براي مثال گرچه گردشگر از حضور در یک ...دمات و دهندگان خسالیق، نحوه رفتار ارائه
مقصد گردشگري ورزشی مثل رفتینگ ممکن است احساس رضایت داشته باشد اما به دلیل 
ویژگی جمعیت شناختی مقصد به دلیل اینکه امکان حضور افراد به همراه خانواده فراهم نیست 

ضور گردشگران هم به صورت شوند؛ بنابراین باید بستر حاز حضور در مقصد منصرف می
در تحقیقات مختلف به کهیگردمؤثرو موارد . فردي و هم به صورت خانوادگی فراهم گردد

. آنها اشاره شده است
هاي گردشگران، چه به صورت مستقیم و توان گفت که کاهش محدودیتدر مجموع می

د توجه مدیران مقاصد هاي گردشگران دارد باید مورارتباطی که با انگیزهۀواسطبهچه 
هاي به همین منظور، برگزاري رویدادهاي ورزشی مثل جشنواره. گردشگري ورزشی قرار گیرد

هاي اسکی باشد، تواند عاملی براي افزایش انگیزه افراد براي حضور بیشتر در پیستمختلف می
ورزشی میزبانی رویداد . چرا که رویدادهاي ورزشی نقش مهمی در افزایش گردشگري دارد

منظور افزایش تصویر جامعه میزبان و تمایز در تمرکز بازاریابان مقصد به عنوان یک راهبرد، به
توانند منافع اقتصادي زیادي رویدادهاي ورزشی می. محصوالت گردشگري آنها در آمده است

- نگیها کارکرد فرهاین مناسبت).2- 8: 1980، 1بریانت(را براي میزبان به همراه داشته باشند
هاي مناسبت. کنندهاي توسعه محصول نقش حیاتی ایفا میورزشی دارند که در اجراي سیاست

هاي مهم گردشگري مثل ساخت عالئم تجاري، محرك رشد اقتصادي توانند نقشورزشی می
هاي بزرگ مناسبتآنکهها از رأس گذاري مناسبتهرم سیاست. بگیرندبر عهدهو غیره را 

ها، هاي جمعی محلی مثل کارناوالمناسبتآنکهیک و جام جهانی است تا پایه همگانی مثل المپ
ساخت نظرنقطهاز : هاي فصلی و اجتماعات است، اصول کلیدي به شرح زیر داردفستیوال

المللیینبهاي ملی و یابی، سازمان مدیریت مقصد باید تمام مناسبتعالئم تجاري و موقعیت
بندي کند، تسهیالت ساله بر طبق میزان اهمیت رتبه10-5زمانی بزرگ و مهم را در یک بازه

هاي برگزارکننده چنین هاي خاص باید در سازمان مدیریت مقصد ایجاد شود تا سازمانمناسبت
هاي مهم بر مناسبتگذاريیهسرمامراسمی، امکانات رفاهی و اقامتی را فراهم کنند، شناسایی و 

هاي خاص فصلی بسیار مناسب است، ، در ارتباط با سیاستلیالملینبمحلی براي کسب مقام 
تواند به عنوان هاي ملی، ورزشی و یا فرهنگی مییک روش متمرکز براي جذب مناسبت
چالش مواجه با سازمان مدیریت مقصد یافتن روشی . محرکی براي سفر به آن محل عمل کند

1. Bryant
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بر است و اغلب به حامیان ا هزینههبرگزاري مناسبت. ها استمنصف براي حمایت از مناسبت
عنوان مالی اساسی وابسته است و برگزارکنندگان مراسم باید بتوانند سازمان مدیریت مقصد را به

. یک منبع مهم مالی در نظر بگیرند
به موارد گفته شده، یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک مقصد گردشگري جلب با توجه

. هاي ورزشی مثل اسکی استبراي فعالیت و مشارکت در فعالیترضایت گردشگر و ایجاد انگیزه 
ها و ابزارهایی مخصوص ها، آموزشاز آنجایی که انجام چنین ورزشی نیاز به یک سري مهارت

منظور جذب ورزشی بهیندر چندارد، بنابراین نقش معرفی و تبلیغ مثبت و بازاریابی ورزشی 
تواند موجبات حضور گردشگران از راهکارهایی که میخورد، یکی گردشگران، بیشتر به چشم می

را در مقصد گردشگري ورزشی فراهم سازد برگزاري رویدادهاي ورزشی در محل است که 
کسب موفقیت منظوربهلذا، مدیران مقاصد گردشگري . زیادي از هر قشر و سنی داردمندانعالقه

هاي گردشگران ورزشی توجه و انگیزههادر عرصه رقابتی صنعت گردشگري، بایستی به محدودیت
.ها برآیندداشته و در جهت ایجاد انگیزه از طریق کاستن از محدودیت
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