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 های اسکی استان تهرانمندی آنان در پیست با رضایت گردشگرانهای محدویت یرابطه
 

 3، احمد محمودی2، محمدرضا معین فرد1علی بنسبردی
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 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری  -3
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 32/32/33تاریخ پذیرش:                                                                32/32/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
 آنان درمندی  های گردشگران با رضایتمحدودیت ی رابطهتعیین  ،پژوهش هدف از این

توصیفی و از نوع همبستگی بود که  ،. روش پژوهش حاضربودهای اسکی استان تهران پیست
 استان های اسکیپیست گردشگرانتمامی  ،آماری پژوهش ی د. جامعهشاجرا  شکل میدانی به

بر اساس برآوردهای بودند. های اسکی دیزین، شمشک، توچال و آبعلی شامل پیست ،تهران
صورت تقریبی  پژوهش بهآماری  ی جامعه های اسکی مذکور،مدیران پیستگرفته از  صورت

نفر تعیین شد.  213ونه با استفاده از جدول مورگان شد. حجم نم هزار نفر در نظر گرفته ده
قابل قبول بازگردانده شد. برای  ی نامه پرسش 263نامه توزیع گردید که  پرسش 433تعداد

های ( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل ویژگی3332وی ) ی نامه از پرسش ،گردآوری اطالعات
 - از آزمون کلموگروف ،نباطیشناختی از آمار توصیفی و در بخش آمار است جمعیت

متغیره  ییدی و رگرسیون چندأاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی ت
مندی گردشگران  ها با رضایتبین محدودیت که های پژوهش نشان دادد. یافتهشاستفاده 

از بین ابعاد  ( >r=33/3 P,-23/3) های اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود داردپیست
تری برای رضایت بین قوییشپ های درون فردی،ی گردشگران، بعد محدودیتهاحدودیتم

 گردشگران بود.مندی 
 

، مشتریان اماکن ورزش مندی، پیست اسکیهای گردشگران، رضایتمحدودیت :کلید واژگان
 زمستانی
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 مقدمه

سوخ حدي در جوامع امروزي ر امروزه ورزش بخش مهمي از فرهنگ ملل جهان است و به

 ترين عوامل ايجاد انگيزه براي سفر و ترين و مهم شود يکي از متداول است که عنوان مي کرده

ثر ؤدر دنيا، يکي از منابع مهم درآمد و از عوامل م 1صنعت گردشگري (.1) هستگردشگري نيز 

 ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه عنوان گسترده تبادالت فرهنگي بين کشورها و به در

 و زا درآمد صنعت يک عنوان به گردشگري به دنيا مختلف (. کشورهاي2) اي استژهوي

 همچون عللي(. 3) اندنموده فراوان تالش آن گسترش و ترويج در و نهاده ارج آفرين توسعه

 رفتن باال تحرکي، بي تعطيالت، افزايش کاري، روزهاي و ساعات کاهش درآمد، افزايش

 و نقل و حمل و هاراه ي توسعه تکنولوژي، رشد ارتباطات، ي توسعه و رشد زندگي، استانداردهاي

 ورزش و گردشگري سمت به را امروزي انسان که است مشترکي داليل از مردم نيازهاي تغيير

 وجود به حاضر قرن در صنعت دو اين براي را ايمنتظره غير و فزاينده رشد و است داده سوق

 (.1) است آورده

دستيابي به عالئق خاص، آرامش  ،کنند که هدف از گردشگري( عنوان مي2222) 2لي و کائو

 ،هاي جديد است. گردشگري ورزشيکردن و يا يادگيري در مورد محيط روحي، ديدن و تجربه

هايي را انجام دهد يا فعاليت ،آور روزمره دور از زندگي پرفشار و استرس سازد تا فرد را قادر مي

 (.4) دها به شادي و لذت جسمي و روحي برسه از طريق آنتجربه کند ک

ده که ساختار جديد و کرپيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري را ايجاد 

 است دهشها کردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و جسمي انسان جامعي براي پر

هاي گردشگري ورزشي، تند که هدف از شرکت در فعاليکنشان مي ( خاطر2222) 3(. ويد5)

هاي کنند، اما هدف از مسافرت شرکت در فعاليتورزش است. اگرچه گردشگران مسافرت مي

رواني انسان، امروز به تفريح در طبيعت  –نياز روحي  ي واسطه (. به2) ورزشي يا ديدن آن است

ضمن  ،شده ريزي حساب طبيعي قابل انجام است، با برنامه ي هايي که در عرصهو ورزش

زايي گام  توان در پيشبرد اهداف اقتصادي و اشتغالگيري از استعداد مناطق مختلف، مي بهره

ها و ريزي بر روي اين جاذبه آورد. برنامه وجود برداشت و محيط مناسبي براي گردشگران به

رفتن وقت،  از هدر ؛ثر خواهد بودؤها، بسيار مفيد و مهدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبه

 ،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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شده، ايران  گرفته و اثبات هاي صورت(. با توجه به بررسي7) کرد يک مزيت رقابتي ايجاد خواهد

هاي گردشگري است. در زماني که صنعت جذابيت يکي از ده کشور اول جهان از نظر

است، کشور ما با داشتن  هاي قوي اقتصادي در جهان تبديل شدهي از اهرمگردشگري به يک

هاي توريسم هاي طبيعي و پتانسيلهاي گردشگري فراوان تاريخي، باستاني، زيباييجاذبه

طوري که در جدول  دست آورد، به هنتوانسته حتي سهم اندکي از اين درآمدها را ب ،ورزشي

اي بعد از نظر پذيرش گردشگران و اخذ درآمد همواه رتبه طهاز نق ،هاي گذشتهبندي سال رتبه

 (.9،8) است را دارا بوده 42اي بعد از گردشگري نيز رتبه ي نظر هزينه را داشته و از نقطه 22

گردشگري ترکيب  ي هاي زمستاني را با توسعهتواند ورزشهاي زمستاني ميگردشگري ورزش

توان به جذب گردشگران در فصل مي ،ناطق مناسبهاي اسکي در مپيست ي کند. با توسعه

( در تحقيق خود 1399) (. يکي از نکات مهمي که ادبي فيروزجاه12) زمستان مبادرت ورزيد

گردشگري کشور به آن  ي ثر در توسعهؤهاي طبيعي ورزشي مترين جاذبه در مورد بررسي مهم

آخر قرار  ي اهميت در ردههاي ورزش زمستاني از نظر اشاره دارد، اين است که جاذبه

( اشاره دارد که موقعيت جغرافيايي طبيعي استان 1395) (. از طرفي عسگري11) است گرفته

اي است که انواع مختلف گردشگري ورزشي مانند گردشگري ورزشي کوهستاني، تهران به گونه

توجه به اين  (. بنابراين با12) گردي امکان توسعه دارد گردشگري ورزشي آبي، اسکي و بيابان

اني و عوامل هاي زمستگردشگران ورزش 1هايبايد به بررسي مشکالت و محدوديت ،توانمندي

شگران اين در جهت جذب بيشتر گرد ،شود تا با شناسايي اين موارد مرتبط با آن پرداخته

 .   ورزشي گام برداشت ي رشته

هاي گردشگران در فعاليت هاي گردشگران عواملي هستند که مانع از شرکت و حضورمحدوديت

هاي گوناگوني تقسيم ها به دستهاين محدوديت ،(. در تحقيقات مختلف13) شودمربوطه مي

دي، بين فر هاي درونمحدوديت ي ها به چهار دستهمحدوديت ،در تحقيق حاضر .شوندمي

دي فر هاي درونمحدوديت هاي ساختاري تقسيم شد.و محدوديت فردي، خويشاوندي و دوستي

-ها و تواناييهايي است که به شرايط جسماني گردشگران، عاليق، انگيزهآن دسته از محدوديت

هاي بين فردي به نداشتن همراهان مناسب و کافي براي شود. محدوديتهاي آنان مربوط مي

 شود. مي هاي گردشگري گفتهفعاليت

هاي ستان در فعاليتندي و دوستي به عدم همراهي خانواده و دووهاي خويشامحدوديت

هاي است که مربوط به نداشتن هاي ساختاري محدوديتشود و محدوديتالق ميطگردشگري ا

غلبه بر اين موانع براي  است. نبودن امکانات و تسهيالت اماکن گردشگري زمان کافي، مناسب

                                                                                                                                        
1. Constraints  
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( در مورد موانع 2222) 1(. نتايج تحقيق گيلبرت14) استرشد گردشگري ورزشي ضروري 

فردي  با موانع درون ،اي نيستندباز حرفه ورزش اسکي نشان داد که افرادي که اسکيردشگران گ

زمان، خانواده و يا مسائل اقتصادي دارند.  بازان موانعي همچون که اسکي در حالي ؛مواجهند

(. 15) ترين مانع براي هر دو گروه بود مهم ،نتايج همچنين نشان داد که مسائل اقتصادي

فردي، بين فردي و  هاي درون( در تحقيق خود محدوديت2224) 2مورايس و گريف، ناوپين

کنند هاي گردشگران شناسايي کردند. آنها عنوان ميترين محدوديت عنوان مهم ساختاري را به

هاي آرام راني در آب سواري، قايق ها براي گردشگران عالقمند به اسبکه اهميت اين محدوديت

 (.  12) هاي خروشان متفاوت استراني در آب و قايق

مندي  رضايت ،ريان حائز اهميت زيادي استتيکي از فاکتورهايي که در جهت جذب و حفظ مش

بعد از  مشتري، ارزيابي مشتريان از خدمات،مندي  . رضايتاستشده  آنان از خدمات ارائه

است که  کرده نشان خاطر( 1887) 3دريافت خدمت در مقايسه با انتظاراتشان است. فان ويل

 مندي مشتري مستقيماً کار موفق است. رضايت و  تنها راه کسب ،مندي مشتريان افزايش رضايت

براي  ،دهد که اين امرثير قرار ميأمجدد از خدمات را تحت ت ي تمايل به خريد يا استفاده

 4(. فائوالنت و همکاران17) سسه بسيار حائز اهميت استؤسودآوري بلند مدت و موفقيت م

مندي و  زيادي به بررسي رضايت تا حد ،هاي اسکيکنند که موفقيت پيست( عنوان مي2229)

وفاداري گردشگران و ايجاد تصوير ذهني مثبت در گردشگران وابسته است. نتايج تحقيق آنان 

مندي و باالترين سطح تداعي را داشتند،  هايي که باالترين سطح رضايتنشان داد که پيست

 (.19) ح وفاداري را نيز داشتندباالترين سط

-هاي گردشگران مياز طرفي نتايج تحقيقات گوناگون حاکي از آن است که کاهش محدوديت 

هاي گردشگري و فعاليت ي زمينه در باشد. مندي آنان نقش داشته تواند در افزايش رضايت

هاي اوقات اليتآموزان از فع مندي دانش ها و رضايت( به بررسي محدوديت2225) 5لي تفريحي

ها و محدوديت که همبستگي منفي بين فراغتشان پرداخت. نتايج تحقيق او نشان داد

مندي  ها و رضايتمحدوديت ي ( به مطالعه2225) 2(. چن18) مندي آنان وجود داشت رضايت

شان پرداخت. نتايج هاي اوقات فراغتي در مورد فعاليتمعلمان مدارس ابتدايي چانگ هوآ کانت
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هاي ساختاري و مجموع هاي بين فردي، محدوديتوقتي محدوديت که ق نشان دادتحقي

مندي آنان باال بود. نتايج نشان داد که بين  ها در سطح پاييني بودند، رضايتمحدوديت

( به 2222) 1(. تيسنگ22) مندي معلمان همبستگي منفي وجود دارد ها و رضايتمحدوديت

هاي ورزشي کنندگان در فعاليت هاي شرکتمندي و محدوديت ها، رضايتتحقيق در مورد انگيزه

همبستگي  ،مندي آنان مشتريان و رضايت ي پرداخت. نتايج تحقيق او نشان داد که بين انگيزه

هاي ها و محدوديتمثبتي وجود داشت. همچنين نتايج تحقيق نشان داد که بين انگيزه

(. وي 21) همبستگي منفي وجود داشتهاي آنان مندي و محدوديت کنندگان، رضايت شرکت

هاي آبي هاي گردشگران ورزشمندي و محدوديت ها، رضايت( به تحقيق در مورد انگيزه2229)

همبستگي  ،مندي گردشگران ها و رضايتپرداخت. نتايج تحقيق او نشان داد که بين محدوديت

 (. 14) منفي وجود داشت

 ي ست که امکان توسعها اي ستان تهران به گونهموقعيت جغرافيايي ا ،طور که بيان شد همان

هاي زمستاني در آن فراهم است. با اين از جمله گردشگري ورزش ،انواع گردشگري ورزشي

دست آورند.  هاند جايگاه خود را براي جذب گردشگران بهاي زمستاني نتوانستهورزش ،وجود

ه مسئولين امر کمک کند تا در تواند بمندي گردشگران مي ها و سطح رضايتبررسي محدوديت

هاي زمستاني در استان تهران بيش از پيش موفق باشند. با توسعه و جذب گردشگران ورزش

ها و سطح دنبال بررسي محدوديت ، محقق در اين تحقيق بهمطالبي که عنوان شدتوجه به 

 ها وهاي اسکي استان تهران و ارتباط بين محدوديتمندي گردشگران پيست رضايت

 مندي گردشگران بود.  رضايت

 شناسی  روش

 . در ايناجرا شدميداني  صورت توصيفي و از نوع همبستگي بود که به ،حاضر پژوهشروش 

 تعيين شد.  هاي اسکي تهرانمندي گردشگران پيست ها با رضايتمحدوديت ارتباط ،پژوهش

شامل بر  ،تهران استان هاي اسکيپيست گردشگرانآماري مورد نظر را تمامي  ي جامعه

بر اساس برآوردهاي دادند. تشکيل هاي اسکي ديزين، شمشک، توچال و آبعلي  پيست

صورت تقريبي براي  پژوهش بهآماري  ي جامعه هاي اسکي مذکور،مديران پيستگرفته از  صورت

آماري پژوهش بر اساس جداول  ي نمونه و هزار نفر در نظر گرفته شد ساله، ده يک ي يک دوره

)در هر  نامه پرسش 422تعداد  ،بنابراين. گرديدنفر تعيين  372( 2ري )کرجسي و مورگانآما

                                                                                                                                        
1. Tseng  
2 . Krejcie & Morgan 
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بين  1382در زمستان سال  ماهه زماني يک ي يک بازه در نامه( پرسش 122پيست اسکي 

صورت کامل پاسخ  نامه به پرسش 322. دشتوزيع  هاي اسکي استان تهرانگردشگران پيست

 ي نامه پرسش نامه تهيه و تنظيم گرديد. اساس اين تعداد پرسشبر  پژوهششد و نتايج  داده

او مورد استفاده قرار دکتراي  ي در رسالهطراحي و  (2229) ويتوسط  پژوهش مورد استفاده در

 ضريب و اکتشافي عاملي تحليل روش از آن پاياييروايي و  تعيين براي وي .(14) بود گرفته

ارزشي ليکرت تهيه و  نامه بر اساس مقياس پنج ؤاالت پرسشس بود. کرده استفاده کرونباخ آلفاي

هاي نامه شامل بخش محدوديت شناختي، پرسش االت جمعيتعالوه بر سؤ. ندبود تنظيم شده

و  هاي فردي، بين فردي، خويشاوندي و دوستي، ساختاري(شامل ابعاد محدوديتگردشگران )

 مندي آنان بود. بخش رضايت

مذکور، روايي صوري آن با کسب نظرات و اعمال اصالحات مورد  ي مهنا پرسش ي پس از ترجمه

نفر( از اساتيد مديريت ورزشي که تخصص الزم در اين زمينه را داشتند،  11تن ) نظر چند

 ي نامه در يک مطالعه پرسش 92نامه، تعداد  تأييد شد. همچنين براي تعيين پايايي پرسش

، توزيع شد. ندبود طور تصادفي انتخاب شده هکه ب گردشگران پيست اسکي توچال بينمقدماتي 

تحليل عاملي و  نمونه( استفاده شد 32) 1آزمون ضريب آلفاي کرونباخ ازبراي تعيين پايايي 

 شد کار گرفته به مورد نظر ي هاي پژوهش در جامعهنمونه( نيز براي تأييد مولفه 92)2تأييدي

. همچنين نتايج آزمون آلفاي است( شده آوردههاي پژوهش )نتايج تحليل عاملي در بخش يافته

ها نشان داد که نتايج آن به نامه کرونباخ همساني دروني بااليي بين سؤاالت هر يک از پرسش

 .است 1شرح جدول 
 

 نامه نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش .3جدول 

 نتیجه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 همساني دروني قوي 94/2 گرانهاي گردشمحدوديت

 همساني دروني قوي 78/2 مندي گردشگران رضايت

 همساني دروني قوي 92/2 مجموع
 

هاي آمار توصيفي )ميانگين، انحراف معيار و جداول  ها از روشبراي تجزيه و تحليل داده

مون آز ،، ضريب همبستگي پيرسون3اسميرنوف - )آزمون کولموگروف نمودارها( و استنباطي

                                                                                                                                        
1. Cronbach's Alfa Coefficient  
2. Confirmatory Factor Analysis  
3. Kolmogorov- Smirnov Test  
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 ي استفاده شد. کليه (=25/2αداري ) رگرسيون چندگانه( در سطح معنا و 1واتسون - دوربين

 انجام شد. MS-Excelو 19 ي نسخه  SPSSافزار  محاسبات آماري با استفاده از نرم

 نتایج

از  ،مورد نظر ي هاي پژوهش در جامعهلفهؤبراي تأييد م ،طور که در قسمت قبل بيان شد همان

پيش از اجراي تحليل عاملي، براي تعيين اينکه آيا تعداد املي تأييدي استفاده شد. تحليل ع

KMOهاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هست يا خير، از شاخص داده
و آزمون  2

مقدار شاخص  اگرصفر تا يک قرار دارد و  ي در دامنه KMOاستفاده شد. شاخص  3بارتلت

سطح  اگرمورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند. همچنين هاي باشد، داده 2/2بيشتر از 

باشد، تحليل عاملي براي شناسايي ساختار )مدل  25/2تر از  آزمون بارتلت کوچکمعناداري 

  بودن ماتريس همبستگي رد شده مناسب است؛ زيرا فرض شناخته عاملي(

 . (22) شودمي

 KMOکه مقدار شاخص  . از آنجاستا 2مطابق جدول  KMOنتايج آزمون بارتلت و شاخص 

ست. ا است، تعداد نمونه براي تحليل عاملي کافي 2/2نامه بيشتر از  پرسش دو بخشبراي هر 

است  25/2تر از  نامه کوچک پرسش دوآزمون بارتلت براي هر  سطح معناداريهمچنين مقدار 

 است.  دهد تحليل عاملي براي شناسايي ساختار، مدل عاملي، مناسب که نشان مي
 

 و آزمون بارتلت KMOنتایج شاخص  .3جدول 

 Pآزمون بارتلت  KMO نامه پرسش

 221/2 25/2 هاي گردشگرانمحدوديت

 221/2 74/2 منديرضايت
 

داراي بار عاملي  ،نامه پرسشابعاد دو بخش  هايگويه تمامنتايج تحليل عاملي نشان داد که 

 . (4و  3)جدول کردرا تأييد  (2229وي ) ي هنام پرسش ابعادو  هاگويهبود و تمامي  5/2بيش از 
 

                                                                                                                                        
1. Durbin-Watson Test  
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

3. Bartlett's Test of Sphericity 
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 های گردشگرانی محدودیت نامه . نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسش2جدول

 گویه ها ابعاد ردیف
بار 

 عاملی

1 

 فردي محدوديت درون

 

 51/2 ورزشي ندارم ي گونه تجربه هيچ

 74/2 کردن ندارم اي به اسکي عالقه 2

 22/2 کردن را ندارم براي اسکي هاي الزم مهارت 3

 52/2 کنم اسکي ورزش سختي است فکر مي 4

5 
کردن و حضور در پيست اسکي احساس موفقيت و  از اسکي

 کنم شادکامي نمي
22/2 

2 

 محدوديت بين فردي

 

 

برايم سخت است که کسي را پيدا کنم تا به او به پيست اسکي 

 بروم
25/2 

7 
القمندند، از اينجا دور هستند و براي آشنايان من که به اسکي ع

 آنان غير ممکن است که همراه من به پيست اسکي بيايند
52/2 

9 
آشنايان من اوقات فراغت کافي براي حضور در پيست اسکي را 

 ندارند
22/2 

 59/2 کردن را ندارند آشنايان من مهارت کافي براي اسکي   8

 23/2 ر پيست اسکي را ندارندآشنايان من امکان مسافرت و حضور د 12

11 

محدوديت دوستي و 

 خويشاوندي

 

 

ريزي کنيم  توانيم اوقات فراغتمان را طوري برنامه من و اقوامم نمي

 که با هم به پيست اسکي بياييم
51/2 

12 
ريزي  توانيم اوقات فراغتمان را طوري برنامه من و دوستانم نمي

 کنيم که با هم به پيست اسکي بياييم
23/2 

13 
خانواده ام  اسکي خطرناک است، به همين دليل حضور در پيست

 موافق رفتن من به پيست اسکي نيستند
72/2 

14 
حضور در پيست اسکي خطرناک است، به همين دليل دوستانم 

 هايي شرکت کنيم مخالفند که در چنين فعاليت
25/2 

15 

 محدوديت ساختاري

 وجود مناسب اسکي پيست و من زندگي محل بين زيادي ي فاصله

 دارد
71/2 

 75/2 هاي اسکي از لحاظ امکانات مناسب نيستند  پيست 12

17 
ها  مين ايمني و امنيت در پيستأنظارت و ارزيابي کافي براي ت

 وجود ندارد
23/2 

 51/2 حضور در پيست هاي اسکي باعث تخريب محيط زيست مي شود 19
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 مندی گردشگران ی رضایت نامه دی پرسش. نتایج تحلیل عاملی تأیی4جدول
 بار عاملی ها گویه ابعاد ردیف

1 

 محيط

 52/2 پيست بسيار زيباست ي منظره
 75/2 نظير است ست بيپي 2
 25/2 کردن مناسب است ب و هوا براي اسکيآ 3
 22/2 کردن است ماده براي اسکيآپيست  4
5 

کيفيت کلي 
 خدمات

 28/2 استبرخورد کارکنان پيست مناسب 
 51/2 در مدت حضورم در پيست تعامل خوبي با اطرافيان و دوستانم دارم 2
 73/2 کند با حضور در پيست مهارتم در اسکي افزايش پيدا مي 7
 21/2 تمام مدت حضورم در اينجا پر از لذت و شادي است 9
 55/2 ها، در حد قابل قبولي است هزينه 8
12 

 آموزش و مربيان

 27/2 و رفتار مربيان پيست مناسب استبرخورد 
 74/2 مربيان پيست در امر آموزش کوشا هستند 11
 28/2 برخورد آنان دوستانه است 12
 59/2 کافي برخوردارند ي مربيان از تجربه 13
14 

 تجربه 
 رواني -روحي 

 72/2 دهداسکي اعتماد به نفس مرا افزايش مي
 53/2 کند ر من ايجاد مياسکي حس کمال و موفقيت را د 15
 22/2 گيرم اي در اسکي فرا مي هاي تازه مهارت 12
 58/2 فکر تعطيالت بعدي براي حضور دوباره در پيست اسکي هستم به 17
 29/2 دهد کردن به من آرامش مي اسکي 19
 71/2 کنم در فرآيند يادگيري اسکي احساس شادماني مي 18
 53/2 خوبي براي من است ي در مجموع اسکي تجربه  22

 

نشان داد که بيشتر  کنندگان شناختي شرکت هاي جمعيتويژگيهاي توصيفي در مورد يافته

درصد  48درصد آنان باالي يک ميليون تومان بود،  43%(، حقوق 3/21) گردشگران مرد بودند

 4تا 2درصد آنان بين 4/33سال قرا داشتند و  25تا  19هاي اسکي بين سن گردشگران پيست

 کردند.هاي اسکي مراجعه ميبار در سال به پيست

ر مورد دکنندگان در تحقيق را هاي شرکتميانگين و انحراف استاندارد پاسخ 5جدول 

 دهد.نشان ميمتغيرهاي پژوهش 
 

 کنندگانهای شرکتمیانگین و انحراف استاندارد پاسخ .2جدول 

 میانگین عامل 
 انحراف 
 استاندارد

 میانگین
 انحراف 
 استاندارد

 هامحدوديت

 79/2 23/2 فردي محدوديت درون

21/2 25/2 
 74/2 32/2 محدوديت بين فردي

 71/2 27/2 نديمحدوديت دوستي و خويشاو
 22/2 84/1 محدوديت ساختاري

 35/2 74/3 مندي رضايت
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گردشگران مندي  رضايت با هاي گردشگرانمحدوديتمختلف  ابعادارتباط بين  تعيينبراي 

از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج اين آزمون به شرح  ،هاي اسکيپيست

به منظور بررسي نرمال بودن  ،ضريب همبستگي پيرسون . قبل از استفاده ازاست 2جدول 

اسميرنوف استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد که تمام  - متغيرها از آزمون کولموگروف

 متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال بودند.
 

 گردشگران هایمحدودیتمختلف  ابعادضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین  .6جدول 

 اسکی هایپیست گردشگران مندی ایترض با

 مندی گردشگران رضایت متغیر

 -343/2** فردي محدوديت درون

 -242/2** محدوديت بين فردي

 -322/2** محدوديت دوستي و خويشاوندي

 -154/2** محدوديت ساختاري

 -311/2** هاي گردشگرانمحدوديت
 α = 21/2دار در سطح وجود همبستگي معني  **
 

 هاي گردشگران بامحدوديت هايشود، بين تمامي مؤلفهمشاهده مي 2ور که در جدول ط همان

 % ارتباط وجود داشت.88در سطح اطمينان آنان مندي  رضايت

بيني سطح  در پيش تحليل سطح متغيرهاي مستقل )ابعاد محدوديت گردشگران(منظور  به

استفاده زمان  روش هم ي گانهاز آزمون رگرسيون چندمندي گردشگران(  متغير مالک )رضايت

د. نتايج اين شواتسون استفاده  - شد. همچنين براي بررسي استقالل خطاها از آزمون دوربين

 اند. بيان شده 9و  7جداول  درها آزمون
 

 محدودیت هایمؤلفه) مستقل متغیرهای سطح برای تحلیلنتایج آزمون رگرسیون چندگانه  .1جدول 

 (گردشگران مندی رضایت) وابسته متغیر سطح بینی پیش در( گردشگران

 

 F شدهضریب تعیین تعدیل ضریب رگرسیون چندگانه متغیر
سطح 

 معناداری
 واتسون -دوربین

 17/2 221/2 57/14 131/2 375/2 هامحدوديت
 

هاي براي متغير محدوديت واتسون - شود، آزمون دوربينمشاهده مي 7طور که در جدول  همان

لذا شرط  (، نشان داد که بين خطاها همبستگي وجود ندارد،5/1 < 119/2 < 5/2)گردشگران 

نشان داد که بين  ،ANOVA (F)نتايج آزمون همچنين استفاده از رگرسيون برقرار است. 
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  (.P<221/2)خطي وجود دارد  ي متغيرها رابطه
 

 مندی آنان های گردشگران با رضایتمحدودیت هایلفهؤرگرسیون م .2جدول 

 
 بینپیش ی لفهمؤ

ضریب 

 رگرسیون

ضریب رگرسیون 

 استاندارد شده
t 

سطح 

 معناداری

ان
گر

دش
گر

ت 
دي

دو
مح

 

 ضريب ثابت

 فردي درون محدوديت

 فردي بين محدوديت

 خويشاوندي و دوستي محدوديت

 ساختاري محدوديت

227/4 

172/2- 

112/2 

124/2- 

232/2 

- 

373/2- 

242/2 

249/2- 

227/2 

491/22 

732/3- 

471/2 

484/2- 

149/1 

221/2 

221/2 

214/2 

213/2 

252/2 
 

 9که در جدول  مندي آنان هاي گردشگران با رضايتابعاد محدوديت ،رگرسيونطبق نتايج 

 هاي بين فردي، محدوديت(=221/2P) فردي هاي درونمحدوديت بعداست،  شده نشان داده

(214/2P=) خويشاوندي و دوستي و محدوديت (213/2P=از متغير م )هاي حدوديت

. در اين ميان، بعد شناخته شدندمندي گردشگران  رضايتبين پيش ابعادعنوان  به گردشگران

مندي گردشگران  بين براي رضايت ترين پيش ( قويβ= -373/2) هاي درون فردي محدوديت

 بود.

 گیریبحث و نتیجه

اي اسکي تهران همندي گردشگران پيست ها و رضايتبررسي محدوديت ،هدف از پژوهش حاضر

 ،مندي گردشگران بود. در جو رقابتي صنعت توريسم ها با رضايتو بررسي ارتباط بين محدوديت

از اهميت بااليي برخوردار  ،ثيرگذارندأمندي گردشگران ت شناسايي متغيرهايي که بر رضايت

هاي اسکي و تالش در جهت برطرف هاي حضور در پيست(. شناسايي محدوديت23) است

ند. نتايج کمند به اين ورزش کمک شاياني تواند به جذب گردشگران عالقهها ميآن کردن

ترين محدوديت  مهم 32/2هاي بين فردي با ميانگين پژوهش نشان داد که محدوديت

هايي است که به سبب هاي بين فردي محدوديتهاي اسکي بود. محدوديتگردشگران پيست

شايد  ،د. از ديد محققشويت براي گردشگران ايجاد مينبود همراهان مناسب در انجام فعال

فراهم نبودن شرايط براي حضور تمامي افراد از سنين مختلف و سطوح درآمدي مختلف دليل 

آوري امکانات  ها به فراهماين محدوديت گردشگران باشد. اين نتيجه لزوم توجه مديران پيست

اسکي و برگزاري تورهاي گروهي را براي هاي الزم براي حضور تمام اقشار جامعه در پيست

ولي با  ،سو است ( هم2229) تحقيق با نتايج تحقيق وي ي دهد. اين يافتهگردشگران نشان مي

( در تحقيق خود 2229) خواني ندارد. وي ( هم2222) (و تيسنگ2222) نتايج تحقيق گيلبرت
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کند که با معرفي مي هاي آبيترين محدوديت گردشگران ورزش محدوديت بين فردي را مهم

ترين  فردي را مهم هاي درون( محدوديت2222) سو است. تيسنگ نتايج تحقيق حاضر هم

خواني نتايج  کند. شايد دليل عدم همهاي ورزشي معرفي ميکنندگان در فعاليت  مشکل شرکت

ز عنوان ( ني2222) هاي اين تحقيق در نوع فعاليت مورد بررسي باشد. گيلبرتتحقيق او با يافته

هاي ترين محدوديت حضور در پيست هاي ساختاري، مهمبازان محدوديت کند که براي اسکيمي

هاي زيادي در ورزش اسکي ندارند، محدوديت ي اسکي است، اما براي افرادي که تجربه

 فردي از اهميت بيشتري برخوردار است. درون

، 27/2و خويشاوندي با ميانگين  هاي دوستيهاي بين فردي، محدوديتبعد از بعد محدوديت 

قرار داشتند.  84/1و ساختاري با ميانگين  23/2فردي با ميانگين  هاي درونمحدوديت

هاي هاي دوستي و خويشاوندي مربوط به عدم تمايل آشنايان فرد به حضور در پيستمحدوديت

ي آنان بوده و هاي بين فردشود. اين محدوديت گردشگران مشابه با محدوديتاسکي مربوط مي

هاي ساختاري دهد. محدوديتها را نشان ميلزوم توجه هر چه بيشتر به اين نوع از محدوديت

هاي اسکي، نداشتن هايي است که ناشي از دوري مسافت براي رسيدن به پيستمحدوديت

آيد. هر چند در اين ها به وجود ميامکانات مناسب و عدم وجود ايمني و امنيت در پيست

اند، اما نبايد از اهميت کاهش آنها آخر قرار گرفته ي ها در ردهاين دسته از محدوديت ،قتحقي

آوري امکانات مناسب ورزشي و تفريحي در  افل شد. فراهمغبراي جذب و حفظ گردشگران 

ثر باشد. نتايج ؤتواند در حضور مجدد گردشگران مهاي ايمن ميها و ايجاد پيستپيست

( اهميت کاهش اين 2222) ( و پنينگتون2222) د تحقيق گيلبرتتحقيقات مختلف مانن

  .   (24) دهدها را براي جذب گردشگران نشان ميمحدوديت

هاي داري بين محدوديت منفي و معني ي نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که رابطه

رتباط (. هر چند ميزان ا=r -31/2) مندي گردشگران وجود دارد گردشگران با رضايت

هاي توان گفت زماني که محدوديتاما با توجه به اين نتيجه مي ،آمده چندان باال نيست دست هب

توان عنوان داشت که مندي آنان باالست. بر اساس اين نتيجه مي گردشگران پايين است، رضايت

است.  مندي گردشگران شده هاي اسکي داراي مزايايي است که سبب رضايتحضور در پيست

کردن، افزايش اعتماد به نفس، پيدا  افزايش سالمت جسماني از طريق ورزشنظير يايي مزا

شده  مندي گردشگران و کسب مزاياي ذکر توان نام برد. رضايت... را مي کردن دوستان جديد و

 گردشگران به ورزش اسکي و افزايش احتمال حضور آنان در  ي سبب افزايش عالقه

تواند سبب افزايش هاي گردشگران ميکاهش محدوديت ،برايند. بناشوميهاي اسکي پيست

ها و مندي آنان باعث افزايش عالقه، غلبه بر محدوديت مندي گردشگران شده و رضايت رضايت
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ست که هرچه ا اي د. در واقع اين حالت مانند چرخهشوهاي اسکي حضور بيشتر آنان در پيست

مندي افزايش يابد، عالقه  يابد و هر چه رضايتيمندي افزايش م رضايت ،ها کمتر شودمحدوديت

د. نتايج اين شوها بيشتر ميبه حضور بيشتر شده و تالش در جهت از ميان برداشتن محدوديت

 لي سو است. ( هم2229) ( و وي2222) يسنگ(، ت2225) (، چن2225) تحقيق با تحقيقات لي

هاي اوقات فراغتشان ن از فعاليتآموزا مندي دانش ها و رضايت( به بررسي محدوديت2225)

مندي آنان  ها و رضايتهمبستگي منفي بين  محدوديت که پرداخت. نتايج تحقيق او نشان داد

( به تحقيق در 2229) سو است. وي او با نتايج تحقيق حاضر هم ي وجود داشت که اين يافته

پرداخت. نتايج تحقيق  هاي آبيهاي گردشگران ورزشمندي و محدوديت ها، رضايتمورد انگيزه

 مندي گردشگران همبستگي منفي وجود داشت. لي ها و رضايتاو نشان داد که بين محدوديت

ها و ( نيز در تحقيقات خود همبستگي منفي را بين محدوديت2225) ( و چن2225)

هاي اين اند که با يافتههاي اوقات فراغت گزارش کردهکنندگان در فعاليت مندي شرکت رضايت

هاي هاي گردشگران، مديران پيستسو هستند.  با توجه به اهميت نقش محدوديت پژوهش هم

ها و سطح انتظارات مشتريان خود آگاهي کسب کنند و خدمات اسکي بايد از محدوديت

هاي گردشگران و باالتر با کاهش محدوديت کهاي طراحي کنند گونه کارکردي و فني خود را به

 مندي آنان را فراهم کنند. سطح انتظارات مشتريان بتوانند رضايت بردن کيفيت خدمات از

بين  پيش ،هاي گردشگراننتايج آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد که ابعاد محدوديت

گانه بين  (. ضريب همبستگي چند=P<  57/14F,221/2) مندي آنان بود معناداري براي رضايت

دست آمد و اين ابعاد  ه( ب=r 37/2) نان معادلمندي آ ابعاد محدوديت گردشگران با رضايت

هاي هاي محدوديتلفهؤپوشاني داشتند. م مندي را تبيين و با آن هم %( واريانس رضايت13)

 ( و محدوديت47/2t= ،25/2>P) هاي بين فردي(، محدوديتt= ،21/2>P -73/3) فردي درون

ضايتمندي گردشگران را دارا بيني ر ( قابليت پيشt= ،25/2>P-48/2خويشاوندي ) و دوستي

ارتباط  ،سو دانست. او در کار خود ( هم2229) توان با نتايج تحقيق ويبودند. اين يافته را مي

کند. مندي آنان گزارش مي هاي محدوديت گردشگران و رضايتلفهؤداري را بين ممعنا

ود. مندي گردشگران ب رضايتبين  ترين پيش ( مهمβ= -37/2) فردي محدوديت درون

ست که مربوط به وضعيت فيزيکي، انگيزه، ا هافردي آن دسته از محدوديت هاي درونمحدوديت

ها روبرو شود. افرادي که کمتر با اين محدوديتهاي گردشگران ميمندي و تواناييميزان عالقه

مندي از تواند در بهرهکنند و حضور بيشتر آنان ميباشند، بيشتر در اين فعاليت شرکت مي

دنبال داشته باشد. در مورد  ها را بهبوده و رضايت بيشتر آنثر ؤهاي زمستاني ممزاياي ورزش

بيني  هاي بين فردي در پيشهاي خويشاوندي و دوستي و محدوديتاهميت محدوديت
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همراه  ها نبوده و بهتوان گفت افرادي که داراي اين محدوديتمندي گردشگران نيز مي رضايت

شوند، احساس شادي و لذت بيشتري از هاي اسکي حاضر ميخود در پيست دوستان و نزديکان

مندي گردشگران در حضور  مندي باالتري دارند. رضايت رضايت ،فعاليت خود داشته و در نتيجه

سزايي دارد و بايد مورد توجه  ههاي اسکي نقش بسودآوري بيشتر پيست ،ها و در نتيجهمجدد آن

 يزان ورزش تفريحي قرار گيرد.  ر ها و برنامهمديران پيست

r%13با توجه به ضريب تعيين حاصله ) 
2
هاي بايد گفت که عالوه بر کاهش محدوديت ،(=

باشند.  مندي گردشگران نقش داشته توانند در افزايش رضايتگردشگران، عوامل ديگري نيز مي

ي از جمله عواملي شناخت هاي جمعيتهاي گردشگران و توجه به ويژگيمسائل اقتصادي، انگيزه

ها با بودن قيمت . مناسب(24،12،15) است هستند که در تحقيقات مختلف به آنها اشاره شده

ها و هاي افراد از سنين، سطح تواناييها و خواستهتوجه به کيفيت خدمات، توجه به انگيزه

ثر ؤم هاي اسکيمندي و جذب گردشگران به پيست تواند در رضايتسطوح درآمدي  مختلف مي

 باشد.

صورت مستقيم و هم  ، هم بههاي گردشگرانتوان گفت که کاهش محدوديتدر مجموع مي

-مندي گردشگران دارد، بايد مورد توجه مديران پيست ارتباطي که با سطح رضايت ي واسطه به

هاي آموزش برگزاري دوره ،هاي اسکي براي حفظ و جذب مشتريان قرار گيرد. به همين منظور

تواند در کاهش آنها به ورزش اسکي مي ي راي گردشگران جهت افزايش توانايي و عالقهمتنوع ب

خدمات تفريحي و  ي ثر باشد. برگزاري تورهاي گروهي، ارائهؤفردي افراد م هاي درونمحدوديت

 آوري  فراهم

هاي بين فردي و ساختاري تواند در کاهش محدوديتهاي مناسب نيز ميگاهاستراحت

 هاي آموزشي، تورها ورساني مناسب در مورد دوره ثر باشد. همچنين اطالعؤگردشگران م

 ند.کتواند به جذب گردشگران از مناطق مختلف کمک شده مي خدمات ارائه
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