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رابطهی محدویتهای گردشگران با رضایتمندی آنان در پیستهای اسکی استان تهران
3

علی بنسبردی ،1محمدرضا معین فرد ،2احمد محمودی
 -3دانشجوی دکتری دانشگاه تهران



 -3استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
تاریخ دریافت33/32/32 :

تاریخ پذیرش33/32/32 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،تعیین رابطهی محدودیتهای گردشگران با رضایتمندی آنان در
پیستهای اسکی استان تهران بود .روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی بود که
بهشکل میدانی اجرا شد .جامعهی آماری پژوهش ،تمامی گردشگران پیستهای اسکی استان
تهران ،شامل پیستهای اسکی دیزین ،شمشک ،توچال و آبعلی بودند .بر اساس برآوردهای
صورتگرفته از مدیران پیستهای اسکی مذکور ،جامعهی آماری پژوهش بهصورت تقریبی
دههزار نفر در نظر گرفتهشد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  213نفر تعیین شد.
تعداد 433پرسشنامه توزیع گردید که  263پرسشنامهی قابل قبول بازگردانده شد .برای
گردآوری اطالعات ،از پرسشنامهی وی ( )3332استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل ویژگیهای
جمعیتشناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی ،از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون چندمتغیره
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین محدودیتها با رضایتمندی گردشگران
پیستهای اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ( ) P< 3/33,r=-3/23از بین ابعاد
محدودیتهای گردشگران ،بعد محدودیتهای درون فردی ،پیشبین قویتری برای رضایت
مندی گردشگران بود.
کلید واژگان :محدودیتهای گردشگران ،رضایتمندی ،پیست اسکی ،مشتریان اماکن ورزش
زمستانی

 نویسندۀ مسئول

Email: alibenesbordi@gmail.com
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مقدمه

امروزه ورزش بخش مهمي از فرهنگ ملل جهان است و بهحدي در جوامع امروزي رسوخ
کردهاست که عنوان ميشود يکي از متداولترين و مهمترين عوامل ايجاد انگيزه براي سفر و
گردشگري نيز هست ( .)1صنعت گردشگري 1در دنيا ،يکي از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر
در تبادالت فرهنگي بين کشورها و بهعنوان گستردهترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه
ويژهاي است ( .)2کشورهاي مختلف دنيا به گردشگري بهعنوان يک صنعت درآمدزا و
توسعهآفرين ارج نهاده و در ترويج و گسترش آن تالش فراوان نمودهاند ( .)3عللي همچون
افزايش درآمد ،کاهش ساعات و روزهاي کاري ،افزايش تعطيالت ،بيتحرکي ،باالرفتن
استانداردهاي زندگي ،رشد و توسعهي ارتباطات ،رشد تکنولوژي ،توسعهي راهها و حملونقل و
تغيير نيازهاي مردم از داليل مشترکي است که انسان امروزي را به سمت گردشگري و ورزش
سوق دادهاست و رشد فزاينده و غيرمنتظرهاي را براي اين دو صنعت در قرن حاضر بهوجود
آوردهاست (.)1
لي و کائو )2222( 2عنوان ميکنند که هدف از گردشگري ،دستيابي به عالئق خاص ،آرامش
روحي ،ديدن و تجربهکردن و يا يادگيري در مورد محيطهاي جديد است .گردشگري ورزشي،
فرد را قادر ميسازد تا دور از زندگي پرفشار و استرسآور روزمره ،فعاليتهايي را انجام دهد يا
تجربه کند که از طريق آنها به شادي و لذت جسمي و روحي برسد (.)4
پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري را ايجاد کرده که ساختار جديد و
جامعي براي پرکردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و جسمي انسانها شدهاست
( .)5ويد )2222( 3خاطرنشان ميکند که هدف از شرکت در فعاليتهاي گردشگري ورزشي،
ورزش است .اگرچه گردشگران مسافرت ميکنند ،اما هدف از مسافرت شرکت در فعاليتهاي
ورزشي يا ديدن آن است ( .)2بهواسطهي نياز روحي – رواني انسان ،امروز به تفريح در طبيعت
و ورزشهايي که در عرصهي طبيعي قابل انجام است ،با برنامهريزي حسابشده ،ضمن
بهرهگيري از استعداد مناطق مختلف ،ميتوان در پيشبرد اهداف اقتصادي و اشتغالزايي گام
برداشت و محيط مناسبي براي گردشگران بهوجودآورد .برنامهريزي بر روي اين جاذبهها و
هدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبهها ،بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود؛ از هدررفتن وقت،
سرمايه ،بودجه و منابع و امکانات انساني و مادي جلوگيري کرده و در برابر کشورهاي رقيب،
1. Tourism
2. Lee & Kuo
3. Weed
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يک مزيت رقابتي ايجاد خواهدکرد ( .)7با توجه به بررسيهاي صورتگرفته و اثباتشده ،ايران
يکي از ده کشور اول جهان از نظر جذابيتهاي گردشگري است .در زماني که صنعت
گردشگري به يکي از اهرمهاي قوي اقتصادي در جهان تبديل شدهاست ،کشور ما با داشتن
جاذبههاي گردشگري فراوان تاريخي ،باستاني ،زيباييهاي طبيعي و پتانسيلهاي توريسم
ورزشي ،نتوانسته حتي سهم اندکي از اين درآمدها را بهدست آورد ،بهطوري که در جدول
رتبهبندي سالهاي گذشته ،از نقطهنظر پذيرش گردشگران و اخذ درآمد همواه رتبهاي بعد از
 22را داشته و از نقطهنظر هزينهي گردشگري نيز رتبهاي بعد از  42را دارا بودهاست (.)9،8
گردشگري ورزشهاي زمستاني ميتواند ورزشهاي زمستاني را با توسعهي گردشگري ترکيب
کند .با توسعهي پيستهاي اسکي در مناطق مناسب ،ميتوان به جذب گردشگران در فصل
زمستان مبادرت ورزيد ( .)12يکي از نکات مهمي که ادبي فيروزجاه ( )1399در تحقيق خود
در مورد بررسي مهمترين جاذبههاي طبيعي ورزشي مؤثر در توسعهي گردشگري کشور به آن
اشاره دارد ،اين است که جاذبههاي ورزش زمستاني از نظر اهميت در ردهي آخر قرار
گرفتهاست ( .)11از طرفي عسگري ( )1395اشاره دارد که موقعيت جغرافيايي طبيعي استان
تهران به گونه اي است که انواع مختلف گردشگري ورزشي مانند گردشگري ورزشي کوهستاني،
گردشگري ورزشي آبي ،اسکي و بيابانگردي امکان توسعه دارد ( .)12بنابراين با توجه به اين
توانمندي ،بايد به بررسي مشکالت و محدوديتهاي 1گردشگران ورزشهاي زمستاني و عوامل
مرتبط با آن پرداختهشود تا با شناسايي اين موارد ،در جهت جذب بيشتر گردشگران اين
رشتهي ورزشي گام برداشت.
محدوديتهاي گردشگران عواملي هستند که مانع از شرکت و حضور گردشگران در فعاليتهاي
مربوطه ميشود ( .)13در تحقيقات مختلف ،اين محدوديتها به دستههاي گوناگوني تقسيم
ميشوند .در تحقيق حاضر ،محدوديتها به چهار دستهي محدوديتهاي درونفردي ،بين
فردي ،خويشاوندي و دوستي و محدوديتهاي ساختاري تقسيم شد .محدوديتهاي درونفردي
آن دسته از محدوديتهايي است که به شرايط جسماني گردشگران ،عاليق ،انگيزهها و توانايي-
هاي آنان مربوط ميشود .محدوديتهاي بين فردي به نداشتن همراهان مناسب و کافي براي
فعاليتهاي گردشگري گفتهميشود.
محدوديتهاي خويشاوندي و دوستي به عدم همراهي خانواده و دوستان در فعاليتهاي
گردشگري اطالق ميشود و محدوديتهاي ساختاري محدوديتهاي است که مربوط به نداشتن
زمان کافي ،مناسبنبودن امکانات و تسهيالت اماکن گردشگري است .غلبه بر اين موانع براي
1. Constraints
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رشد گردشگري ورزشي ضروري است ( .)14نتايج تحقيق گيلبرت )2222( 1در مورد موانع
گردشگران ورزش اسکي نشان داد که افرادي که اسکيباز حرفهاي نيستند ،با موانع درونفردي
مواجهند؛ در حالي که اسکيبازان موانعي همچون زمان ،خانواده و يا مسائل اقتصادي دارند.
نتايج همچنين نشان داد که مسائل اقتصادي ،مهمترين مانع براي هر دو گروه بود (.)15
ناوپين ،مورايس و گريف )2224( 2در تحقيق خود محدوديتهاي درونفردي ،بين فردي و
ساختاري را بهعنوان مهمترين محدوديتهاي گردشگران شناسايي کردند .آنها عنوان ميکنند
که اهميت اين محدوديتها براي گردشگران عالقمند به اسبسواري ،قايقراني در آبهاي آرام
و قايقراني در آبهاي خروشان متفاوت است (.)12
يکي از فاکتورهايي که در جهت جذب و حفظ مشتريان حائز اهميت زيادي است ،رضايتمندي
آنان از خدمات ارائهشده است .رضايتمندي مشتري ،ارزيابي مشتريان از خدمات ،بعد از
دريافت خدمت در مقايسه با انتظاراتشان است .فان ويل )1887( 3خاطرنشان کردهاست که
افزايش رضايتمندي مشتريان ،تنها راه کسب وکار موفق است .رضايتمندي مشتري مستقيماً
تمايل به خريد يا استفادهي مجدد از خدمات را تحت تأثير قرار ميدهد که اين امر ،براي
4
سودآوري بلند مدت و موفقيت مؤسسه بسيار حائز اهميت است ( .)17فائوالنت و همکاران
( )2229عنوان ميکنند که موفقيت پيستهاي اسکي ،تا حد زيادي به بررسي رضايتمندي و
وفاداري گردشگران و ايجاد تصوير ذهني مثبت در گردشگران وابسته است .نتايج تحقيق آنان
نشان داد که پيستهايي که باالترين سطح رضايتمندي و باالترين سطح تداعي را داشتند،
باالترين سطح وفاداري را نيز داشتند (.)19
از طرفي نتايج تحقيقات گوناگون حاکي از آن است که کاهش محدوديتهاي گردشگران مي-
تواند در افزايش رضايتمندي آنان نقش داشتهباشد .در زمينهي فعاليتهاي گردشگري و
تفريحي لي )2225( 5به بررسي محدوديتها و رضايتمندي دانشآموزان از فعاليتهاي اوقات
فراغتشان پرداخت .نتايج تحقيق او نشان داد که همبستگي منفي بين محدوديتها و
رضايتمندي آنان وجود داشت ( .)18چن )2225( 2به مطالعهي محدوديتها و رضايتمندي
معلمان مدارس ابتدايي چانگ هوآ کانتي در مورد فعاليتهاي اوقات فراغتشان پرداخت .نتايج
1. Gilbert
2. Nyaupane, Morais & Graefe
3. Fan vile
4. Faullant et al
5. Lee
6. Chen
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تحقيق نشان داد که وقتي محدوديتهاي بين فردي ،محدوديتهاي ساختاري و مجموع
محدوديتها در سطح پاييني بودند ،رضايتمندي آنان باال بود .نتايج نشان داد که بين
محدوديتها و رضايتمندي معلمان همبستگي منفي وجود دارد ( .)22تيسنگ )2222( 1به
تحقيق در مورد انگيزهها ،رضايتمندي و محدوديتهاي شرکتکنندگان در فعاليتهاي ورزشي
پرداخت .نتايج تحقيق او نشان داد که بين انگيزهي مشتريان و رضايتمندي آنان ،همبستگي
مثبتي وجود داشت .همچنين نتايج تحقيق نشان داد که بين انگيزهها و محدوديتهاي
شرکتکنندگان ،رضايتمندي و محدوديتهاي آنان همبستگي منفي وجود داشت ( .)21وي
( )2229به تحقيق در مورد انگيزهها ،رضايتمندي و محدوديتهاي گردشگران ورزشهاي آبي
پرداخت .نتايج تحقيق او نشان داد که بين محدوديتها و رضايتمندي گردشگران ،همبستگي
منفي وجود داشت (.)14
همانطور که بيان شد ،موقعيت جغرافيايي استان تهران به گونهاي است که امکان توسعهي
انواع گردشگري ورزشي ،از جمله گردشگري ورزشهاي زمستاني در آن فراهم است .با اين
وجود ،ورزشهاي زمستاني نتوانستهاند جايگاه خود را براي جذب گردشگران بهدست آورند.
بررسي محدوديتها و سطح رضايتمندي گردشگران ميتواند ب ه مسئولين امر کمک کند تا در
توسعه و جذب گردشگران ورزشهاي زمستاني در استان تهران بيش از پيش موفق باشند .با
توجه به مطالبي که عنوان شد ،محقق در اين تحقيق بهدنبال بررسي محدوديتها و سطح
رضايتمندي گردشگران پيستهاي اسکي استان تهران و ارتباط بين محدوديتها و
رضايتمندي گردشگران بود.
روش شناسی

روش پژوهش حاضر ،توصيفي و از نوع همبستگي بود که بهصورت ميداني اجرا شد .در اين
پژوهش ،ارتباط محدوديتها با رضايتمندي گردشگران پيستهاي اسکي تهران تعيين شد.
جامعهي آماري مورد نظر را تمامي گردشگران پيستهاي اسکي استان تهران ،شامل بر
پيستهاي اسکي ديزين ،شمشک ،توچال و آبعلي تشکيل دادند .بر اساس برآوردهاي
صورتگرفته از مديران پيستهاي اسکي مذکور ،جامعهي آماري پژوهش بهصورت تقريبي براي
يک دورهي يکساله ،دههزار نفر در نظر گرفته شد و نمونهي آماري پژوهش بر اساس جداول
آماري (کرجسي و مورگان 372 )2نفر تعيين گرديد .بنابراين ،تعداد  422پرسشنامه (در هر

1. Tseng
2 . Krejcie & Morgan
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پيست اسکي  122پرسشنامه) در يک بازهي زماني يکماهه در زمستان سال  1382بين
گردشگران پيستهاي اسکي استان تهران توزيع شد 322 .پرسشنامه بهصورت کامل پاسخ
دادهشد و نتايج پژوهش بر اساس اين تعداد پرسشنامه تهيه و تنظيم گرديد .پرسشنامهي
مورد استفاده در پژوهش توسط وي ( )2229طراحي و در رسالهي دکتراي او مورد استفاده قرار
گرفتهبود ( .)14وي براي تعيين روايي و پايايي آن از روش تحليل عاملي اکتشافي و ضريب
آلفاي کرونباخ استفاده کردهبود .سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقياس پنجارزشي ليکرت تهيه و
تنظيم شدهبودند .عالوه بر سؤاالت جمعيتشناختي ،پرسشنامه شامل بخش محدوديتهاي
گردشگران (شامل ابعاد محدوديتهاي فردي ،بين فردي ،خويشاوندي و دوستي ،ساختاري) و
بخش رضايتمندي آنان بود.
پس از ترجمهي پرسشنامهي مذکور ،روايي صوري آن با کسب نظرات و اعمال اصالحات مورد
نظر چند تن ( 11نفر) از اساتيد مديريت ورزشي که تخصص الزم در اين زمينه را داشتند،
تأييد شد .همچنين براي تعيين پايايي پرسشنامه ،تعداد  92پرسشنامه در يک مطالعهي
مقدماتي بين گردشگران پيست اسکي توچال که بهطور تصادفي انتخاب شدهبودند ،توزيع شد.
براي تعيين پايايي از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ 32( 1نمونه) استفاده شد و تحليل عاملي
تأييدي 92(2نمونه) نيز براي تأييد مولفههاي پژوهش در جامعهي مورد نظر بهکار گرفتهشد
(نتايج تحليل عاملي در بخش يافتههاي پژوهش آوردهشدهاست) .همچنين نتايج آزمون آلفاي
کرونباخ همساني دروني بااليي بين سؤاالت هر يک از پرسشنامهها نشان داد که نتايج آن به
شرح جدول  1است.
جدول  .3نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه
پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

نتیجه

محدوديتهاي گردشگران
رضايتمندي گردشگران
مجموع

2/94
2/78
2/92

همساني دروني قوي
همساني دروني قوي
همساني دروني قوي

براي تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار و جداول
نمودارها) و استنباطي (آزمون کولموگروف  -اسميرنوف ،3ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون

1. Cronbach's Alfa Coefficient
2. Confirmatory Factor Analysis
3. Kolmogorov- Smirnov Test
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دوربين  -واتسون 1و رگرسيون چندگانه) در سطح معناداري ( )α=2/25استفاده شد .کليهي
محاسبات آماري با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهي 19و  MS-Excelانجام شد.
نتایج

همانطور که در قسمت قبل بيان شد ،براي تأييد مؤلفههاي پژوهش در جامعهي مورد نظر ،از
تحليل عاملي تأييدي استفاده شد .پيش از اجراي تحليل عاملي ،براي تعيين اينکه آيا تعداد
دادههاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هست يا خير ،از شاخص  KMO2و آزمون
بارتلت 3استفاده شد .شاخص  KMOدر دامنهي صفر تا يک قرار دارد و اگر مقدار شاخص
بيشتر از  2/2باشد ،دادههاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند .همچنين اگر سطح
معناداري آزمون بارتلت کوچکتر از  2/25باشد ،تحليل عاملي براي شناسايي ساختار (مدل
عاملي) مناسب است؛ زيرا فرض شناختهشدهبودن ماتريس همبستگي رد
ميشود (.)22
نتايج آزمون بارتلت و شاخص  KMOمطابق جدول  2است .از آنجا که مقدار شاخص KMO
براي هر دو بخش پرسشنامه بيشتر از  2/2است ،تعداد نمونه براي تحليل عاملي کافي است.
همچنين مقدار سطح معناداري آزمون بارتلت براي هر دو پرسشنامه کوچکتر از  2/25است
که نشان ميدهد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار ،مدل عاملي ،مناسب است.
جدول  .3نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت
پرسشنامه

KMO

آزمون بارتلت P

محدوديتهاي گردشگران
رضايتمندي

2/25
2/74

2/221
2/221

نتايج تحليل عاملي نشان داد که تمام گويههاي ابعاد دو بخش پرسشنامه ،داراي بار عاملي
بيش از  2/5بود و تمامي گويهها و ابعاد پرسشنامهي وي ( )2229را تأييد کرد (جدول 3و .)4

1. Durbin-Watson Test
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
3. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی محدودیتهای گردشگران
ردیف

1
2
3
4

ابعاد

محدوديت درونفردي

5
2
7

محدوديت بين فردي

9
8
12
11
12

محدوديت دوستي و
خويشاوندي

13
14
15
12
17
19

محدوديت ساختاري

گویه ها

هيچگونه تجربهي ورزشي ندارم
عالقهاي به اسکيکردن ندارم
مهارتهاي الزم براي اسکيکردن را ندارم
فکر ميکنم اسکي ورزش سختي است
از اسکيکردن و حضور در پيست اسکي احساس موفقيت و
شادکامي نميکنم
برايم سخت است که کسي را پيدا کنم تا به او به پيست اسکي
بروم
آشنايان من که به اسکي عالقمندند ،از اينجا دور هستند و براي
آنان غير ممکن است که همراه من به پيست اسکي بيايند
آشنايان من اوقات فراغت کافي براي حضور در پيست اسکي را
ندارند
آشنايان من مهارت کافي براي اسکيکردن را ندارند
آشنايان من امکان مسافرت و حضور در پيست اسکي را ندارند
من و اقوامم نميتوانيم اوقات فراغتمان را طوري برنامهريزي کنيم
که با هم به پيست اسکي بياييم
من و دوستانم نميتوانيم اوقات فراغتمان را طوري برنامهريزي
کنيم که با هم به پيست اسکي بياييم
حضور در پيست اسکي خطرناک است ،به همين دليل خانواده ام
موافق رفتن من به پيست اسکي نيستند
حضور در پيست اسکي خطرناک است ،به همين دليل دوستانم
مخالفند که در چنين فعاليتهايي شرکت کنيم
فاصلهي زيادي بين محل زندگي من و پيست اسکي مناسب وجود
دارد
پيستهاي اسکي از لحاظ امکانات مناسب نيستند
نظارت و ارزيابي کافي براي تأمين ايمني و امنيت در پيستها
وجود ندارد
حضور در پيست هاي اسکي باعث تخريب محيط زيست مي شود

بار
عاملی

2/51
2/74
2/22
2/52
2/22
2/25
2/52
2/22
2/59
2/23
2/51
2/23
2/72
2/25
2/71
2/75
2/23
2/51

322

رابطهی محدودیتهای گردشگران با رضایتمندی ..............
جدول .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی رضایتمندی گردشگران
ردیف

1
2
3
4
5
2
7
9
8
12
11
12
13
14
15
12
17
19
18
22

ابعاد

محيط

کيفيت کلي
خدمات

آموزش و مربيان

تجربه
روحي  -رواني

گویهها

بار عاملی

منظرهي پيست بسيار زيباست
پيست بينظير است
آب و هوا براي اسکيکردن مناسب است
پيست آماده براي اسکيکردن است
برخورد کارکنان پيست مناسب است
در مدت حضورم در پيست تعامل خوبي با اطرافيان و دوستانم دارم
با حضور در پيست مهارتم در اسکي افزايش پيدا ميکند
تمام مدت حضورم در اينجا پر از لذت و شادي است
هزينهها ،در حد قابل قبولي است
برخورد و رفتار مربيان پيست مناسب است
مربيان پيست در امر آموزش کوشا هستند
برخورد آنان دوستانه است
مربيان از تجربهي کافي برخوردارند
اسکي اعتماد به نفس مرا افزايش ميدهد
اسکي حس کمال و موفقيت را در من ايجاد ميکند
مهارتهاي تازهاي در اسکي فرا ميگيرم
بهفکر تعطيالت بعدي براي حضور دوباره در پيست اسکي هستم
اسکيکردن به من آرامش ميدهد
در فرآيند يادگيري اسکي احساس شادماني ميکنم
در مجموع اسکي تجربهي خوبي براي من است

2/52
2/75
2/25
2/22
2/28
2/51
2/73
2/21
2/55
2/27
2/74
2/28
2/59
2/72
2/53
2/22
2/58
2/29
2/71
2/53

يافتههاي توصيفي در مورد ويژگيهاي جمعيتشناختي شرکتکنندگان نشان داد که بيشتر
گردشگران مرد بودند ( ،)%21/3حقوق  43درصد آنان باالي يک ميليون تومان بود 48 ،درصد
گردشگران پيستهاي اسکي بين سن  19تا  25سال قرا داشتند و 33/4درصد آنان بين  2تا4
بار در سال به پيستهاي اسکي مراجعه ميکردند.
جدول  5ميانگين و انحراف استاندارد پاسخهاي شرکتکنندگان در تحقيق را در مورد
متغيرهاي پژوهش نشان ميدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پاسخهای شرکتکنندگان

محدوديتها
رضايتمندي

انحراف
استاندارد

عامل

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

محدوديت درونفردي
محدوديت بين فردي
محدوديت دوستي و خويشاوندي
محدوديت ساختاري

2/23
2/32
2/27
1/84

2/79
2/74
2/71
2/22

2/21

2/25

3/74

2/35
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براي تعيين ارتباط بين ابعاد مختلف محدوديتهاي گردشگران با رضايتمندي گردشگران
پيستهاي اسکي ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .نتايج اين آزمون به شرح
جدول  2است .قبل از استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ،به منظور بررسي نرمال بودن
متغيرها از آزمون کولموگروف  -اسميرنوف استفاده شد .نتايج حاصل نشان داد که تمام
متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال بودند.
جدول  .6ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف محدودیتهای گردشگران
با رضایتمندی گردشگران پیستهای اسکی
رضایتمندی گردشگران

متغیر

**

محدوديت درونفردي
محدوديت بين فردي
محدوديت دوستي و خويشاوندي
محدوديت ساختاري
محدوديتهاي گردشگران
**

-2/343
**-2/242
**-2/322
**-2/154
**-2/311

وجود همبستگي معنيدار در سطح α = 2/21

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،بين تمامي مؤلفههاي محدوديتهاي گردشگران با
رضايتمندي آنان در سطح اطمينان  %88ارتباط وجود داشت.
بهمنظور تحليل سطح متغيرهاي مستقل (ابعاد محدوديت گردشگران) در پيشبيني سطح
متغير مالک (رضايتمندي گردشگران) از آزمون رگرسيون چندگانهي روش همزمان استفاده
شد .همچنين براي بررسي استقالل خطاها از آزمون دوربين  -واتسون استفاده شد .نتايج اين
آزمونها در جداول  7و  9بيان شدهاند.
جدول  .1نتایج آزمون رگرسیون چندگانه برای تحلیل سطح متغیرهای مستقل (مؤلفههای محدودیت
گردشگران) در پیشبینی سطح متغیر وابسته (رضایتمندی گردشگران)

متغیر

محدوديتها

ضریب رگرسیون چندگانه ضریب تعیین تعدیلشده

2/375

2/131

F

14/57

سطح
معناداری

2/221

دوربین -واتسون

2/17

همانطور که در جدول  7مشاهده ميشود ،آزمون دوربين  -واتسون براي متغير محدوديتهاي
گردشگران ( ،)1/5 > 2/119 > 2/5نشان داد که بين خطاها همبستگي وجود ندارد ،لذا شرط
استفاده از رگرسيون برقرار است .همچنين نتايج آزمون  ،)F( ANOVAنشان داد که بين
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متغيرها رابطهي خطي وجود دارد (.)P>2/221
جدول  .2رگرسیون مؤلفههای محدودیتهای گردشگران با رضایتمندی آنان
مؤلفهی پیشبین

محدوديت گردشگران

ضريب ثابت
محدوديت درونفردي
محدوديت بين فردي
محدوديت دوستي و خويشاوندي
محدوديت ساختاري

ضریب

ضریب رگرسیون

رگرسیون

استاندارد شده

4/227
-2/172
2/112
-2/124
2/232

-2/373
2/242
-2/249
2/227

t

22/491
-3/732
2/471
-2/484
1/149

سطح
معناداری

2/221
2/221
2/214
2/213
2/252

طبق نتايج رگرسيون ،ابعاد محدوديتهاي گردشگران با رضايتمندي آنان که در جدول 9
نشان دادهشدهاست ،بعد محدوديتهاي درونفردي ( ،)P=2/221محدوديتهاي بين فردي
( )P=2/214و محدوديت دوستي و خويشاوندي ( )P=2/213از متغير محدوديتهاي
گردشگران بهعنوان ابعاد پيشبين رضايتمندي گردشگران شناخته شدند .در اين ميان ،بعد
محدوديتهاي درون فردي ( )β= -2/373قويترين پيشبين براي رضايتمندي گردشگران
بود.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر ،بررسي محدوديتها و رضايتمندي گردشگران پيستهاي اسکي تهران
و بررسي ارتباط بين محدوديتها با رضايتمندي گردشگران بود .در جو رقابتي صنعت توريسم،
شناسايي متغيرهايي که بر رضايتمندي گردشگران تأثيرگذارند ،از اهميت بااليي برخوردار
است ( .)23شناسايي محدوديتهاي حضور در پيستهاي اسکي و تالش در جهت برطرف
کردن آنها ميتواند به جذب گردشگران عالقهمند به اين ورزش کمک شاياني کند .نتايج
پژوهش نشان داد که محدوديتهاي بين فردي با ميانگين  2/32مهمترين محدوديت
گردشگران پيستهاي اسکي بود .محدوديتهاي بين فردي محدوديتهايي است که به سبب
نبود همراهان مناسب در انجام فعاليت براي گردشگران ايجاد ميشود .از ديد محقق ،شايد
فراهم نبودن شرايط براي حضور تمامي افراد از سنين مختلف و سطوح درآمدي مختلف دليل
اين محدوديت گردشگران باشد .اين نتيجه لزوم توجه مديران پيستها به فراهمآوري امکانات
الزم براي حضور تمام اقشار جامعه در پيستهاي اسکي و برگزاري تورهاي گروهي را براي
گردشگران نشان ميدهد .اين يافتهي تحقيق با نتايج تحقيق وي ( )2229همسو است ،ولي با
نتايج تحقيق گيلبرت ()2222و تيسنگ ( )2222همخواني ندارد .وي ( )2229در تحقيق خود
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محدوديت بين فردي را مهمترين محدوديت گردشگران ورزشهاي آبي معرفي ميکند که با
نتايج تحقيق حاضر همسو است .تيسنگ ( )2222محدوديتهاي درونفردي را مهمترين
مشکل شرکتکنندگان در فعاليتهاي ورزشي معرفي ميکند .شايد دليل عدم همخواني نتايج
تحقيق او با يافتههاي اين تحقيق در نوع فعاليت مورد بررسي باشد .گيلبرت ( )2222نيز عنوان
ميکند که براي اسکيبازان محدوديتهاي ساختاري ،مهمترين محدوديت حضور در پيستهاي
اسکي است ،اما براي افرادي که تجربهي زيادي در ورزش اسکي ندارند ،محدوديتهاي
درونفردي از اهميت بيشتري برخوردار است.
بعد از بعد محدوديتهاي بين فردي ،محدوديتهاي دوستي و خويشاوندي با ميانگين ،2/27
محدوديتهاي درونفردي با ميانگين  2/23و ساختاري با ميانگين  1/84قرار داشتند.
محدوديتهاي دوستي و خويشاوندي مربوط به عدم تمايل آشنايان فرد به حضور در پيستهاي
اسکي مربوط ميشود .اين محدوديت گردشگران مشابه با محدوديتهاي بين فردي آنان بوده و
لزوم توجه هر چه بيشتر به اين نوع از محدوديتها را نشان ميدهد .محدوديتهاي ساختاري
محدوديتهايي است که ناشي از دوري مسافت براي رسيدن به پيستهاي اسکي ،نداشتن
امکانات مناسب و عدم وجود ايمني و امنيت در پيستها به وجود ميآيد .هر چند در اين
تحقيق ،اين دسته از محدوديتها در ردهي آخر قرار گرفتهاند ،اما نبايد از اهميت کاهش آنها
براي جذب و حفظ گردشگران غافل شد .فراهمآوري امکانات مناسب ورزشي و تفريحي در
پيستها و ايجاد پيستهاي ايمن ميتواند در حضور مجدد گردشگران مؤثر باشد .نتايج
تحقيقات مختلف مانند تحقيق گيلبرت ( )2222و پنينگتون ( )2222اهميت کاهش اين
محدوديتها را براي جذب گردشگران نشان ميدهد (.)24
نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که رابطهي منفي و معنيداري بين محدوديتهاي
گردشگران با رضايتمندي گردشگران وجود دارد ( .)r= -2/31هر چند ميزان ارتباط
بهدستآمده چندان باال نيست ،اما با توجه به اين نتيجه ميتوان گفت زماني که محدوديتهاي
گردشگران پايين است ،رضايتمندي آنان باالست .بر اساس اين نتيجه ميتوان عنوان داشت که
حضور در پيستهاي اسکي داراي مزايايي است که سبب رضايتمندي گردشگران شدهاست.
مزايايي نظير افزايش سالمت جسماني از طريق ورزشکردن ،افزايش اعتماد به نفس ،پيدا
کردن دوستان جديد و  ...را ميتوان نام برد .رضايتمندي گردشگران و کسب مزاياي ذکرشده
سبب افزايش عالقهي گردشگران به ورزش اسکي و افزايش احتمال حضور آنان در
پيستهاي اسکي ميشود .بنابراين ،کاهش محدوديتهاي گردشگران ميتواند سبب افزايش
رضايتمندي گردشگران شده و رضايتمندي آنان باعث افزايش عالقه ،غلبه بر محدوديتها و
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حضور بيشتر آنان در پيستهاي اسکي شود .در واقع اين حالت مانند چرخهاي است که هرچه
محدوديتها کمتر شود ،رضايتمندي افزايش مييابد و هر چه رضايتمندي افزايش يابد ،عالقه
به حضور بيشتر شده و تالش در جهت از ميان برداشتن محدوديتها بيشتر ميشود .نتايج اين
تحقيق با تحقيقات لي ( ،)2225چن ( ،)2225تيسنگ ( )2222و وي ( )2229همسو است .لي
( )2225به بررسي محدوديتها و رضايتمندي دانشآموزان از فعاليتهاي اوقات فراغتشان
پرداخت .نتايج تحقيق او نشان داد که همبستگي منفي بين محدوديتها و رضايتمندي آنان
وجود داشت که اين يافتهي او با نتايج تحقيق حاضر همسو است .وي ( )2229به تحقيق در
مورد انگيزهها ،رضايتمندي و محدوديتهاي گردشگران ورزشهاي آبي پرداخت .نتايج تحقيق
او نشان داد که بين محدوديتها و رضايتمندي گردشگران همبستگي منفي وجود داشت .لي
( )2225و چن ( )2225نيز در تحقيقات خود همبستگي منفي را بين محدوديتها و
رضايتمندي شرکتکنندگان در فعاليتهاي اوقات فراغت گزارش کردهاند که با يافتههاي اين
پژوهش همسو هستند .با توجه به اهميت نقش محدوديتهاي گردشگران ،مديران پيستهاي
اسکي بايد از محدوديتها و سطح انتظارات مشتريان خود آگاهي کسب کنند و خدمات
کارکردي و فني خود را بهگونهاي طراحي کنند که با کاهش محدوديتهاي گردشگران و باالتر
بردن کيفيت خدمات از سطح انتظارات مشتريان بتوانند رضايتمندي آنان را فراهم کنند.
نتايج آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد که ابعاد محدوديتهاي گردشگران ،پيشبين
معناداري براي رضايتمندي آنان بود ( .)F=14/57 ,P< 2/221ضريب همبستگي چندگانه بين
ابعاد محدوديت گردشگران با رضايتمندي آنان معادل ( )r= 2/37بهدست آمد و اين ابعاد
( )%13واريانس رضايتمندي را تبيين و با آن همپوشاني داشتند .مؤلفههاي محدوديتهاي
درونفردي ( ،)P>2/21، t= -3/73محدوديتهاي بين فردي ( )P>2/25، t=2/47و محدوديت
دوستي و خويشاوندي ( )P>2/25، t=-2/48قابليت پيشبيني رضايتمندي گردشگران را دارا
بودند .اين يافته را ميتوان با نتايج تحقيق وي ( )2229همسو دانست .او در کار خود ،ارتباط
معناداري را بين مؤلفههاي محدوديت گردشگران و رضايتمندي آنان گزارش ميکند.
محدوديت درونفردي ( )β= -2/37مهمترين پيشبين رضايتمندي گردشگران بود.
محدوديتهاي درونفردي آن دسته از محدوديتها است که مربوط به وضعيت فيزيکي ،انگيزه،
ميزان عالقهمندي و تواناييهاي گردشگران ميشود .افرادي که کمتر با اين محدوديتها روبرو
باشند ،بيشتر در اين فعاليت شرکت ميکنند و حضور بيشتر آنان ميتواند در بهرهمندي از
مزاياي ورزشهاي زمستاني مؤثر بوده و رضايت بيشتر آنها را بهدنبال داشته باشد .در مورد
اهميت محدوديتهاي خويشاوندي و دوستي و محدوديتهاي بين فردي در پيشبيني
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رضايتمندي گردشگران نيز ميتوان گفت افرادي که داراي اين محدوديتها نبوده و بههمراه
دوستان و نزديکان خود در پيستهاي اسکي حاضر ميشوند ،احساس شادي و لذت بيشتري از
فعاليت خود داشته و در نتيجه ،رضايتمندي باالتري دارند .رضايتمندي گردشگران در حضور
مجدد آنها و در نتيجه ،سودآوري بيشتر پيستهاي اسکي نقش بهسزايي دارد و بايد مورد توجه
مديران پيستها و برنامهريزان ورزش تفريحي قرار گيرد.
با توجه به ضريب تعيين حاصله ( ،)r2=%13بايد گفت که عالوه بر کاهش محدوديتهاي
گردشگران ،عوامل ديگري نيز ميتوانند در افزايش رضايتمندي گردشگران نقش داشتهباشند.
مسائل اقتصادي ،انگيزههاي گردشگران و توجه به ويژگيهاي جمعيتشناختي از جمله عواملي
هستند که در تحقيقات مختلف به آنها اشاره شدهاست ( .)15،12،24مناسببودن قيمتها با
توجه به کيفيت خدمات ،توجه به انگيزهها و خواستههاي افراد از سنين ،سطح تواناييها و
سطوح درآمدي مختلف ميتواند در رضايتمندي و جذب گردشگران به پيستهاي اسکي مؤثر
باشد.
در مجموع ميتوان گفت که کاهش محدوديتهاي گردشگران ،هم بهصورت مستقيم و هم
بهواسطهي ارتباطي که با سطح رضايتمندي گردشگران دارد ،بايد مورد توجه مديران پيست-
هاي اسکي براي حفظ و جذب مشتريان قرار گيرد .به همين منظور ،برگزاري دورههاي آموزش
متنوع براي گردشگران جهت افزايش توانايي و عالقهي آنها به ورزش اسکي ميتواند در کاهش
محدوديتهاي درونفردي افراد مؤثر باشد .برگزاري تورهاي گروهي ،ارائهي خدمات تفريحي و
فراهمآوري
استراحتگاههاي مناسب نيز ميتواند در کاهش محدوديتهاي بين فردي و ساختاري
گردشگران مؤثر باشد .همچنين اطالعرساني مناسب در مورد دورههاي آموزشي ،تورها و
خدمات ارائهشده ميتواند به جذب گردشگران از مناطق مختلف کمک کند.
منابع

 . 1معين فرد محمدرضا .وضعيت صنعت گردشگري ورزشي در ايران و ارائه الگوي توسعه آن،
رساله دکتري مديريت و برنامه ورزشي .دانشکده تربيت بدني :دانشگاه تربيت معلم؛ .1397
 .2کاظمي مهدي .مديريت گردشگري ،چاپ چهارم .تهران :انتشارات سمت؛  .1398ص .23
 . 3موسوي گيالني سيدرضا .بخش بندي بازار گردشگري ورزشي ايران براي گردشگران
خارجي و ارائه مدل بازارهاي مختلف .رساله دکتري مديريت ورزشي .دانشکده تربيت بدني:
دانشگاه تهران؛ .1382
4. Lee M. H. & Kuo J. X. The Resources Plan of Recreational Tourism. Taiwan:

363

.............. رابطهی محدودیتهای گردشگران با رضایتمندی

Yang-Zhi Cultural Enterprises LTD Publishing; 2000. p.157.
5. Chalip L, Costa. C. Building sport event tourism into the destination brand:
Foundation for a general theory in sport tourism, concepts and theories. H.
Gibson(Ed); 2006. p. 86-105.
6. Weed M. Understanding sports tourism participation: Complexities and
diversity. Journal of Sport & Tourism. 2006; 11(3): 195-99.
7. Jenning G. Tourism research. John Wiley Sons Ltd, Australia; 1998. p. 241.

 پايان، شناسايي توانمنديهاي گردشگري ورزشي استان گلستان. زيتونلي عبد المجيد.9
.1397 تهران؛: دانشگاه پيام نور.نامه کارشناسي ارشد
9. Pourmand Seyyedeh Somayyeh. The Impact of Archery Events on Tourism
Development: The Case of Iran. Master Thesis, Luleå University of Technology,
Sweden; 2011.
10. Konu Henna & et.al. Using ski destination choice criteria to segment Finnish
ski resort customers. Journal of Tourism Management. 2011; 32: 1096-105.

 بررسي مهم ترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه. ادبي فيروزجاه جواد. 11
. نشريه مديريت ورزشي.گردشگري ورزشي کشور از ديدگاه کارشناسان ورزشي و گردشگري
.27-91 :1 ؛1399
 پايان. بررسي نقش توانمنديهاي استان تهران در توريسم ورزشي کشور. عسگري رسول.12
 واحد علوم و تحقيقات: دانشگاه آزاد.نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
.1395 تهران؛
13. Yu Kyoum Kim & Galen Trail. Constraints and Motivators: A New Model to
Explain Sport Consumer Behavior. Journal of Sport Management. 2010; 24: 190210.
14. Wei-Ku Yeh. The investigation of tourists' motivation, satisfaction and
constraint factors on snorkeling holiday of marine leisure and tourism at Renting
in Taiwan. Ph. D Thesis, U. S Sports Academy, Daphne, Alabama; 2008.
15. Gilbert D & Hudson S. Tourism demand constraint, a skiing participation.
Annals of Tourism Research. 2000; 27(4): 906-25.
16. Nyaupane, Gyan P. & et.al. Nature tourism constraints, a cross-activity
comparison. Annals of Tourism Research. 2004; 31(3): 540–550.
17. Liu Yi-Chin. An analysis service quality, customer satisfaction and customer
loyalty of commercial swim club in Taiwan. PhD dissertation, Faculty of the U.S
sport academy; 2008.
18. Faulant R & et.al. The impact of satisfaction and image on loyalty: The case
of Alpine ski resorts. Journal of managing service quality. 2008; 18(2): 163- 78.
19. Lee Z. H. The fifth and sixth grades students' leisure participation, leisure
constraint and leisure satisfaction in elementary schools in Taichung County.
Master's thesis, Taichung College of Education, Taichung City; 2005.

3232  خرداد و تیر،32  شماره،مطالعات مدیریت ورزشی

363

20. Chen M. Y. A study of teachers' leisure constraint and leisure satisfaction in
elementary schools - An example in Changhua County. Master's thesis, DaYeh
University, Changhua County; 2005.
21. Tseng C. J. Research on consumers' motivation, satisfaction and constraints in
dance in Taipei City. Master's thesis, Taipei Municipal University of Education,
Taipei City; 2006.

 انتشارات کتاب: تهران، چاپ اول.SPSS  تحليلهاي آماري با استفاده از. مؤمني منصور.22
.183 : ص.1392 نو؛
23. Devesa M & et al. The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical
evidence in rural tourism. Journal of Tourism Management. 2010; 31: 547–52.
24. Pennington-Gray L, and D Kerstetter. Testing a Constraints Model within the
Context of Nature-Based Tourism. Journal of Travel Research. 2002; 40: 416–23.

ارجاع مقاله به روش ونکوور
 رابطهي محدويتهاي گردشگران با. محمودي احمد، معين فرد محمد رضا،بنسبردي علي
2 ؛1383 ، مطالعات مديريت ورزشي.رضايتمندي آنان در پيستهاي اسکي استان تهران
147-22 :)23(

