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چکیده
امروزه صنعت گردشگری ،بهعنوان صنعتی پاکی ه و یکی از مهمترین ابعاد کارکردی فضاهای
جغرافیایی،تحت تأثیرعواملوانگی ههایمختلفوبااشکالگوناگونی درجریاناست.هدفازاین
گردشگراندرورزشهایزمستانی

پژوهشتحلیلعاملیاکتشافیوتأییدیعواملمحركوبازدارندة
است.جامعة آماریپژوهشراگردشگرانپیستاسکیسهندتبری وپیاممرندتشکیلمیدهد.نمونة
آماری ،با استفاده از فرمول حجم جامعة نامشخص کوکران و واریانس جامعه در مطالعة مقدماتی،
محققساختهبودکهرواییصوریو

پرسشنامة 

تعداد 258نفرانتخابشد.اب ارگردآوریاطالعات
محتواییآنتوسطمتخصصانوپایاییآندرمطالعة مقدماتیباضریبآلفایکرونباخ 0/93تأیید
بهدلیلبارعاملیکمتر ،ازمجمو 
پرسشنامه  ،

گویههاییاز
شد .بااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافی  ،
سؤاالتحذفشد و درمجمو  ،سهمؤلفة عواملمحركدرونی و محركبیرونیوبازدارندهشناسایی
دستآمدهدر
هایبه 

بااستفادهازنرماف ارآموس ،
مؤلفه

شد.همچنینیافتههایتحلیلعاملیتأییدی،

پرسشنامة عوامل محرك و

تحلیل عاملی اکتشافی را تأیید کرد .یافتههای پژوهش نشان داد که 
استومیتواندمتغیرموردنظر را درجامعة آماری

بازدارندهاز رواییوپایایی قابلقبولیبرخوردار 
ترینعواملمحركدرونیمیتوانایجادآرامشواف ایشاعتمادبهنفس و از


گیریکند.ازمهم

اندازه
وجودمحدودیتهای

محركهایبیرونی ،اهمیتکارکنانبهگردشگراندا میوازعواملبازدارنده ،

فرهنگیومشکالتشخصیرانامبرد .
،بازدارندهها،گردشگریورزشی 

محركها

واژههای کلیدی:تحلیلعاملی،
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مقدمه
درحالرشد در جهان است.سازمان ملل متحد این

سریعترین صنایع 
گردشگری یکی از پویاترین و  
بهعنوانیکیازاب ارهایاصلیتوسعةاقتصادیواشتغالومنبعیبرایکسبدرآمدبیشتر
صنعترا 
توسعهیافته ،گردشگری باعث تنو درآمدها و کاهش عدم

به رسمیت شناخته است .در کشورهای 
(نیکرفتاروهمکاران .)1396،
میشود 
انسجامدراقتصاد 
1
امروزه ورزش یکی از ب رگترین پدیدههای اجتماعی مورداحترام در جهان است (کوساسی ،
وازمتداولترینعواملایجاد

 2005وامانو ل.)2016،2ازطرفی،ورزشیکیاز صنایعمهمدرجهان
انگی ه در  گردشگران است .ورزش این توانایی را دارد که گردشگران زیادی را به خود جلب کند؛
ورزشاند ،نوعی جذابیت بهشمار میآیند و عامل جلبکنندة

بنابراین رویدادهایی که دربردارندة 
گردشگریدرشهریاکشورمقصدند(انداموهمکاران .)1393،
جذببازدیدکنندگانبینالمللیدرسراسرجهانتبدیلشدهاست

گردشگریورزشیبهپدیدة 
پدیدهای چندبعدی جای
بیشاز هر زمان دیگر،درحکم 
(ووسیکچوی.)2016،3اینصنعت سفید ،
سرمایهگذاری فراوان ،فواید و اثرات این

خود را در جوامع بشری باز کرده و بسیاری ازکشورها ،با 
کردهاند (زیتونلیوهمکاران.)1390،گردشگریمبتنیبرورزشبخشیا
بهخوبیدرك  
صنعت را  
هایورزشیاست.فعالیتهای


شودکهمشتملبرمشارکتدرفعالیت
نوعیازگردشگریشناختهمی
تیمهایورزشی)،تورهای
تواندشاملشرکتدررقابتهایورزشی(اعضای 


گونهازگردشگریمی

این
استفادهازامکاناتورزشی(مثلتوریکروزهبرایاسکیدردی ین)یاشرکتدراردوهایآموزشی
باشد(رنجبریانوزاهدی .)1391،
یکیازراههایتوسعة گردشگریورزشیدرهرمکانی،تعیینوشناساییواستفادهازعاملهای

وعاملهای فراوانیوجودداردکهبرقصدومیل گردشگرانبرای

آناست.علتها 

مؤثر برتوسعة 
.دراینمیان،عاملهایمحرك

حضوردریکرویدادبینالمللیورزشیوانتخابآنتأثیرگذار است

هایمرتبطباعاملهایمؤثر برحضورگردشگرانمورد


ایداردودربسیاریازپژوهش

اهمیتویژه
هااطالقمیشودکهبهدالیلگردشگران


هایمحركبهآندستهازعامل

د.عامل
توجهقرارگرفتهان

ها،فرهنگوویژگیهایدموگرافیک


ها،نیازها،عالقه
برایمسافرتونی ،بهمتغیرهاییمثلانگی ه
مسافرتکنندگانمربوطاست(هنروروهمکاران .)1384،

هایگردشگریاغلبسازندهترینومؤثرترینراه

پژوهشهایاخیرنشاندادهکهشناساییانگی ه

برای تعیین فرصتهای بازدیدکنندههای مؤثر است .روشن ساختن چگونگی انگی ههای سفر تمایل
دهدوبرایبرنامهری انوبازاریابان گردشگریاساسیاست


قرارمی
رفتارگردشگرانراتحت تأثیر 

(ماسون4وهمکاران .)2016،

1. Kossasi
2. Emmanuel
3. Woo-Sik Choi
4. Mason
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بهدلیلارا ة خدماتارزانقیمتوفراواندرجهان ،از
در دهههایاخیر ،گردشگری زمستانی  ،
انحصارقشرمرفهخارجشدهورواجبیشترییافتهودرمناطقکوهستانیکشورهایتوسعهیافتهو

هاوورزشهایزمستانی


گردشگریزمستانیهمراهبافعالیت
توسعهجایگاهویژهایدارد .

بعضاًدرحال
یعنیفعالیتهاییکهبهبارشمناسببرفوابستهاست(.وثوقیوهمکاران.)1390،گردشگری

است؛
ورزش هایزمستانیعاملکلیدیاقتصادیدربسیاریازمناطقکوهستانیسراسرجهاناست(باوش

1
وانسلد .)2017،صنعتاسکیفقط تحت تأثیر نوساناتسالمتاقتصادیقرارنمیگیرد ،بلکهموانع
درونشخصیو
هایبینشخصی و  


ازجملهمحدودیت
مشارکتبسیاریدرمیانجمعیتغیراسکیباز ،

ساختاری ،شناساییشدهاست(فیلیپسوبرانت.)2013،2بارشبرفنامشخصیکیدیگرازموانع
مشارکت اسکیبازان موجود است .کیم و چلیپ )2004( 3مدل مفهومی قصد و عالقة رویداد برای
(جمعیتشناسی،انگی ة تفریح،

حضوردریکرویدادورزشیراارا هکردهاندکهشاملعواملمحرك
هاومحدودیتها)ونتایج(انگی ةحاضران)است .


سفر)،عواملواسطهیامیانجی(جاذبه
انگی ة
مطالعات صورتگرفته نشان میدهد که تنو زیادی در عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در
رویدادهایورزشیوجودداردمانند :جذابیترویداد؛ دانش؛ شخصیت؛ اف ایشروابطمردمی؛ آرامش؛
محدودیتهایامنیتی و سالمتیومالی(کینس 4وهمکاران.)2001،دربارة

جدیدوجالببودن؛ 
پژوهشهای گوناگونی در سطح داخلی و خارجی انجام شده است.

گردشگری ورزشهای زمستانی ،
دهدکهآب وهوایخاکستریزمستانوعواملیمانند


)نشانمی
نتایجپژوهشباوشوانسلد(2017
خستهکنندهازعواملاصلیمحدودکنندهدریکسفرتعطیالت

سرما،رطوبت،کمبودنورآفتابوجوّ
است .کسانی که اسکیباز نیستند (غیراسکیبازان) ،انتظار دارند مناظر پوشیده از برف و محیطی
مساعد برای فعالیتهای آرامشبخش داشته باشند ،بنابراین بهدنبال محصوالت زمستانی پایدارند.
دایور و آتانگا )2015( 5انگی ة گردشگران بینالمللی و تمایل آنها را برای بازدید دوباره از غنای
شمالی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که فرهنگ ،جاذبههای مقصد ،روابط اجتماعی و
ماجراجوییچهارعاملمهمیاستکهبرتصمیمبهبازدیدازغنایشمالیتأثیردارد.فیلیپسوبرانت
( )2013سه انگی ة اصلی را برای گردشگری ورزشهای زمستانی در بریتانیا عنوان کردند :انگی ة
اجتماعی؛ انگی ة ورزش؛ انگی ة آرامش.فین)2012( 6بهبررسیانگی ة گردشگریاسکیبرایسفر
انگیرههایگردشگریاسکیرانشان
ورزشیفعالپرداخت .دراینپژوهش،عواملیپیداشدکهتأثیر 
می دهد:خطر،امکاناتومقصد ،قیمتیاارزشاقتصادی،اجتماعی،ایمنی،تسلطمهارت،آرامش،

7
کهچینیهاو

فرهنگوابتکاراتسب .هادسن وهمکاران()2010درپژوهشیبهایننتیجهرسیدند
کهانگلیسیهادارایمحدودیتساختاریبرای


درحالی
هابیشترمحدودیتدرونفردیدارند ،


کانادایی
1. Bausch & Unseld
2. Phillips & Brunt
3. Kim & Chalip
4. Kynneth
5. Dayour & Atanga
6. Finn
7. Hudson
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)نشاندادندکهموفقیتپیستهای

حضوردرورزشاسکیرویبرفاند.فا والنت1وهمکاران(2008

رضایتمندیووفاداریآنانوابسته

هایشرکتکنندگان و 

اسکی ،بهمقدارزیادی ،بهبررسیانگی ه
است .
محدودیتها در انگی ة گردشگران

نتایج پژوهش کروبی و همکاران ( )1395در بررسی نقش 
محدودیتها و ابعاد آن با می ان

پیستهای اسکی نشان داد که بین متغیر 

ورزشهای زمستانی 

ورزشهای زمستانی ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.همچنیناز

انگی ههای مشارکت گردشگران 
بینقویتریبرایمتغیرانگی ههاست.


فردیوساختاریپیش

هایدرون
بینابعادمحدودیتها ،
مؤلفه

هایگردشگرانباپیستهای


محدودیت
بنسبردیوهمکاران()1393درپژوهشیبهبررسیرابطة 
تمندی گردشگران
تهابارضای 
افتههای پژوهشنشاندادکهبین محدودی 
اسکیتهرانپرداختند.ی 
تهای گردشگران ،بعد
ستهای اسکی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .از بین ابعاد محدودی 
پی 
یتریبرایرضایتمندیگردشگرانبود.همچنینبنسبردیو
شبینقو 
تهایدرونفردی،پی 
محدودی 
مندیگردشگرانپیستهایاسکیتهران


هاورضایت
همکاران()1392دربررسیارتباطبینانگی ه
پیستهایاسکی ارتباط مثبت و

یتمندیگردشگران 
بهایننتیجهرسیدند که بین انگی ههاو رضا 
پیشبین
حرفهای  
مهارتهای  

معناداری وجود دارد .همچنین از بین ابعاد انگی ة گردشگران ،بعد 
یتمندیگردشگرانبود .
یتریبرایرضا 
قو 
نتایج پژوهش بیات و همکاران ( )1392نشان داد که از دیدگاه دستاندرکاران ورزشی شهر
دهنده،بازدارنده،جاذبههایطبیعیوقطبورزشیباتوسعة گردشگریناشیاز

زنجان عواملسوق
معنیداری
برگ اری رویدادهای ورزشی ملی ارتباط دارد .درحالیکه بین عوامل جلبکننده رابطة  
مشاهده نشد .یافتههای پژوهش میرزایی کاالر و همکاران ( )1392نشان داد که اجتماعی شدن و
مهمترینعواملحضورگردشگرانومشکالتمالیوشخصی
آرامشوسرگرمی(عواملسوقدهنده)  

(عوامل بازدارنده) مهمترین عوامل عدم حضور در رویدادهای ورزشی ،از دیدگاه گردشگران
بهشمار میرود .محمودی یکتا ( )1387در پژوهشی به بررسی
شرکتکننده در مسابقات فوتبال  ،

عوامل جذبکننده و بازدارندة گردشگران ورزشی فعال مرد پرداخت و عوامل زیرساخت ،مدیریت،
جاذبههای طبیعی و غیرطبیعی و فرهنگ را جذبکننده و نبود این عوامل را بازدارندة گردشگران

ورزشیشناساییکرد.
کوههای البرز و
رشته 
با توجه به اینکه کشور ایران دارای مناطق کوهستانی وسیعی همچون  
بالقوهای درزمینة
توانهای  
تودههای هوایی سرد نی قرار گرفته  ،
زاگرس است و ازطرفی در مسیر  
ازجملهاستانهای

توسعةگردشگری و ورزش اسکی دارد (بدریووثوقی.)1388،آذربایجان شرقی 
کشور است که بهواسطة موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط ویژة جوی ظرفیتهای بالقوهای برای
ورزشهای زمستانی و بهویژه اسکی دارد .شهر تبری یکی از شهرهای زیبا برای گردشگری

توسعة 
زمستانی در ایران است .این شهر ،باوجود داشتن دو پیست اسکی (سهند تبری و پیام مرند) ،از
1. Faulant
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شرقیراکوههاوارتفاعاتتشکیل

آذربایجان 

مهمترینمراک تفریحاتزمستانیاست .تماممحدودة 

واستاندارایآبوهوایسردکوهستانیاست.درواقعایناستانمحلاتصالدورشتهکوهمهمو

داده

نقطهایکوهستانی
اصلیایران ،یعنیالبرزوزاگرساستوبلندتریننقطة آنقلة کوهسهنداست؛  
بهدلیل
دامنههایسهنددرزمستان ،

پیستاسکیبینالمللیکشوردرآنقراردارد.

کهیکیازسی ده
عالقهمندانبهورزشمفرحاسکیاست
هایبرفگیر،موردتوجهویژة 

وجوداراضیکوهستانیودامنه
بهلحاظ آبوهوای مطبو و خنک منطقه و همچنین امکان طبیعتگردی و
و در تابستان نی   ،
جواربارودخانههایپرآبوخروشان،گردشگرانبسیاریرابهخود


درروستاهایزیبایهم
استراحت
جلبمیکند .

دومینپیستاسکیاستانآذربایجانشرقیدرمنطقةپیامواقعشدهاست«.منطقةپیامیکیاز
های مردم آذربایجان شرقی است که در طول سال مورد توجه
زیباترین و مهمترین تفرجگاه 
جهانگردان داخلی و خارجی است .پیست اسکی پیام ،که در ارتفاعات این منطقه واقع شده ،در

ای روستایی است کهدربخشمرک ی
منطقه 

روزهایتعطیلپذیرایبسیاریازخانوادههاست .پیام 

دوبرفگیراز

های سر
زمستان 

شهرستانمرندودردامنة ارتفاعاترشتهکوهمیشوواقعشدهاست.
هایبسیارمناسبجلبگردشگربهمنطقةپیاماست.وجودپیستاسکیدراینمنطقه
دیگرظرفیت 

باعثشدهساالنهعدة کثیریازگردشگرانداخلیوخارجیبهاینسمتروانهشوند» (سایتادارة
پیستهای اسکی استان

کل میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی) .با اینهمه ،
خوبیدرسطحکشورشناختهنشده وامکاناتکافیدر

آذربایجان شرقی(سهندتبری وپیاممرند)به
پذیراییازمهمانانزمستانیندارد .
همانطورکهبیانشد،درمناطقسردسیربرفیشمالغربیوغربکشور،کهتقریباًششماهاز
میتوانددرتمامفصول
نماید.ایننشانمیدهدکهگردشگری 


طبیعتزیباتررخمی
سالبرفدارد ،
سالوجودداشتهباشد.درحقیقت ،تحوالتیکهدرچنددهة اخیررخدادهباعثتنو فصلیصنعت
گردشگریشدهوگردشگریزمستانیدردودهة اخیربسیاررونقپیداکردهاست.برهمیناساس،
هایبرفگیر،شرایطبالقوةخوبیبرایایجادوتوسعة

موقعیتمناسبکوهستانیوکوه 
پایه

کشورهاییبا
گردشگریزمستانیدارند.ایرانهمج وکشورهاییاستکهاستعدادجذبگردشگرانزمستانیدارد،
گونهای
شرقیبه 

امازیرساختهاو شرایطمحیطیمناسبیندارد.موقعیتجغرافیاییاستانآذربایجان 

استکهامکانتوسعة انوا گردشگریورزشی ،ازجمله گردشگریورزشهایزمستانی ،در آنوجود
امکاناتوزیرساختهایخوبیبرای

هایبرفگیر،


وهوایکوهستانیودامنه

باوجودآب
دارد.ایناستان،
شمارمیرود.لذامحققدر

توسعةگردشگریزمستانیندارد؛همینموضو ازموانعجذبگردشگران 
به
گردشگرانورزشهایزمستانیپرداختهوبهمسئوالن

اینپژوهشبهبررسیعواملمحركوبازدارندة
امر در جذب بیشازپیش گردشگران ورزشهای زمستانی در این استان کمک خواهد کرد .ازآنجاکه
تاکنونپژوهشیدراینزمینهانجامنشدهواب ارمناسبیبرایسنجشاینکاروجودندارد ،دراین
پژوهشمحققبرآنشدتاباساختواستانداردسازیپرسشنامةعواملمحركوبازدارندة گردشگران
ورزشهایزمستانی ،اب اریمناسببرایپژوهشهایآتیتهیهکندوگامیمؤثر درجهتاندازهگیری
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این عوامل برای گردشگری ورزشهای زمستانی بردارد .ازآنجاکه سالیان متمادی است مشکالت
اینپیستها موجبشدهتا توسعهوبهبودشرایطمتناسببانیازگردشگران

تجهی اتیوتسهیالتی
بدهد،میتوانبهاهمیتپژوهشحاضرپی

جایخودرابهرخوتوسستیدرتجهی ،تعمیرونگهداری
برد.نتایجاینپژوهشمدیرانوتصمیمگیرندگانامررابهعواملمحركوبازدارندهحساسمیکندو
میدهد .
گردشگریورزشهایزمستانیرااف ایش 

انگی ةتقویتوتوسعة
ادبیات نظری
جامعترینتعریفازگردشگریراسازمانجهانی
برایگردشگریتعریفهایمتفاوتیوجوددارد  .


گردشگریارا هکردهاست  .اینسازمانگردشگریراهرگونهشکلیازسفرتعریفمیکندکهشامل
دست کمیکشبوکمترازیکسالاست.گردشگریسفریاجابهجایی
بهمدت 
اقامتدورازخانه 
(محلکاروزندگی)بهمقصدیمشخصاستکهبهصورتتجارییا

موقتانفرادییاگروهیازمبدأ
زدیدازمناطقدیدنی،استفادههایطبیعی،ورزشی،درمانی،فرهنگی،علمی،

غیرتجاریوبهمنظوربا

تاریخیومذهبیانجامگیرد(اصفهانی .)1391،

گردشگری ورزشی
گردشگری حیطههای گوناگونی را دربرمیگیرد که یکی از این حوزهها گردشگری ورزشی است.
گردشگریورزشییکیازبخشهاییاستکهبیشترینرشدرا درصنعتگردشگری درجهان دارد

(هنروروهمکاران .)1386،
فرصتهای گردشگری،

بهعنوانبخشی از
طورکلیگردشگریورزشیبرفعالیتهایورزشی  ،


به
تمرک کردهاست.گردشگریورزشیتقاضایفی یکیوروانیرویدادهاستکهمعموالًازراهدورودر
محیط طبیعی انجام میشود (هوآ و چی او .)2013 ،1گیبسون )1998( 2گردشگری ورزشی را
مسافرتازمحلاقامتبهمکانموردنظربهمنظورشرکتدرفعالیتورزشیرقابتی،فعالیتورزشی

جذابیتهای ورزشی مانند

برای پر کردن اوقات فراغت ،دیدن فعالیتهای ورزشی یا شرکت در 
پاركهایآبیتعریفکردهاست .

انواع گردشگری ورزشی
3

دستهبندی کردهاند« .ردموند ()1990
روشهای گوناگون  
پژوهشگران گردشگری ورزشی را به  
گردشگری ورزشی را به تعطیالت ورزشی ،جشنهای ورزشی ،مسابقات جهانی ،موزهها و سالنهای
مشهور ورزشی طبقهبندی میکند .هال )1992( 4از سه حوزة مرتبط با گردشگری ورزشی شامل:
رویدادهای ورزشی ب رگ ،تفریحات محیط باز و طبیعی و گردشگری ورزشی مرتبط با سالمت و
1. Hua & Chiu
2. Gibson
3. Redmond
4. Hall
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تناسب اندام نام برده است .کریستیان ،)1990( 1هال ( )1992و ترو ر )1999( 2از گردشگری
ماجراجویانه بهعنوان یک بخش روبهرشد در بازار گردشگری ورزشی نام میبرند (هینچ و هیگام،3
مجموعهایازسفروورزشوتفریحدر

.)2004ایننو گردشگریورزشی ،کهماهیتتفریحیدارد ،
محیططبیعیاستک هاینمحیطشاملجنگل،کوهستان،مناطقبرفیویخبندان،دریاوصحراست
(هادسون .)2006 ،4اما معروفترین و مهمترین دستهبندی گردشگری ورزشی توسط کرت من5
()2005ارا هشدهاست.کرت من()2005گردشگریورزشیرا،ازدیدگاهعرضةمحصول،بهپنجنو 
هاواردوگاههای


مجتمع
جذابیتهایورزشی؛تورهایورزشی؛

ده:رویدادهایورزشی؛
اصلیتقسیمکر 
تفریحیورزشی؛سفرهایآبیورزشی(کرت من2005،؛اسحاقبراز.)2005،6همانطورکهمالحظه
هاگردشگریورزشیتفریحیدارایجایگاهویژهایاست»(بهنقلاز

دستهبندی
میشود ،در بیشتر  

7
)جهانگردیورزشیرابهسهنو وبرپایة

معینفردوهمکاران.)1393،همچنینگیبسون (2003

سهرفتارمتفاوتتقسیمکردهاست :
.1گردشگریورزشیفعال(شرکتفعالدرورزش)؛
.2گردشگریورزشیرویداد(تماشایرویدادورزشی)؛
 .3بازدید از جذابیتهای مشهور و مربوط به ورزش (مثل بازدید از شخصیتهای ورزشی،
ورزشگاههایمهموگردشگریخاطراتورزشی)(اصفهانی.)1391،


گردشگری زمستانی
پربرفکوههاست.ایننو گردشگریبه

گردشگریزمستانییکنو مشخصازگردشگریدرمنطقة
عواملیمثلبارشبرف،شیب،دامنةکوهوارتفا برفبستگیدارد.گردشگریزمستانیوورزشهای
زمستانی مهم ترین ویژگی گردشگری در مناطق کوهستانی است .مراک گردشگری زمستانی
شهركهایی است که فرصت لذت بردن از ورزشهای زمستانی و فعالیتهای مرتبط را برای

8
گردشگران فراهم میکند (توکگوزلو و همکاران .)2012 ،گردشگری اسکی یکی از بخشهای
قابلتوجهبازاربراساسورزشاست(کازن9وهمکاران .)2015،


ورزشهای زمستانی
شودوبهنحویبابرفومناطقکوهستانیدرارتباط

فصلهایسردسالانجام 
می
ورزشهاییکهدر 

«
است و شامل :اسکی ،برفنوردی ،لوژسواری ،سورتمه روی برف ،مجسمهسازی با برف و پاتیناژ و
1. Christian
2. Truer
3. Hinch & Higam
4. Hudson
5. Kurtzman
6. Issac Braz
7. Gibson
8. Tokgözlü
9. Kazan
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میشود»(جعفریوکریمی .)1394،
یخنوردیو ...

عوامل محرک
میگذارند ،مثلانگی ههایفرهنگیوتعلیموتربیت،انگی ههای
«عواملیکهدرجذبگردشگرتأثیر  
آبوهوا،سالمتی،
آرامشولذت،انگی ههایقومیونژادی،انگی ههایاجتماعیودیگرانگی ههامانند 
ورزش»(بیاتوهمکاران .)1392،

عوامل بازدارنده
ةگردشگری میشوند ،مثلمشکالتفرهنگی،مشکالت

«عواملیکهمانعحضورگردشگراندرمنطق
سازمانی،مشکالتکارگ اری،عواملاقتصادیوبحرانهایسیاسیواقتصادیدرکشورمقصدمثل
ناامنیوجنگ»(بیاتوهمکاران .)1392،
روش پژوهش
پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازنظرماهیتوروشتوصیفیـپیمایشیاست.برایتدوینمبانی
والگوینظریپژوهشازمطالعاتکتابخانهایاستفادهشدهاست.جامعةآماریپژوهششاملکلیة

گردشگرانپیستهایاسکیاستانآذربایجانشرقی(پیستسهندتبری وپیاممرند)است.نمونةآماری

پژوهش،بااستفادهازفرمولحجمجامعةنامشخصکوکرانوواریانسجامعهدرمطالعةمقدماتی258،
نفرانتخابشدهاست.واریانسجامعهبرایتعیینتعدادنمونهدرمطالعةمقدماتی0/41بهدستآمدو
درفرمولکوکراناستفادهشد.بنابراینحجمنمونةمحاسبهشده258نفربودهاست .
ساختهای بود که براساس مبانی نظری و بررسی


محقق
پرسشنامة 

اب ار گردآوری اطالعات ،
پرسشنامه شاملچهاربخشو 49سؤال

محتواییمنابعواب ارهایگردشگریزمستانیتنظیمشد.
بود .بخش اول ویژگیهای جمعیتشناختی (شامل  11سؤال) ،بخش دوم مربوط به عوامل محرك
گویههای 10تا)21و
)،بخشسوممربوطبهعواملسوقدهندة بیرونی( 

درونی(گویههای 1تا9

درجهایلیکرت،از«کامالًمخالفمتا
)درطیفپنج 

بخشچهارممربوطبهعواملبازدارنده(22تا37
پرسشنامه،ازنظر

بانمرهگذاری 1تا 5بود.برایکسباطمینانازرواییمحتوایی

کامالً موافقم» ،
پرسشنامه نی با استفاده از روش

صاحبنظر ومتخصصاندراینزمینهاستفادهشد .پایایی 

استادان 
2
1
اندازهگیریآلفایکرونباخ محاسبهوپایاییکلیآن0/93تعیینشد.ازآزمونکلموگروفاسمیرنف 

برایمشخصکردنتوزیعنرمالدادههااستفادهشدهاست .دربررسیرواییسازهوتعیین عوامل

پرسشنامه ،از تحلیل عاملی اکتشافی و بهمنظور تأیید عوامل بهدستآمده ،از

اشبا کنندة محتوای 
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .تمامی تج یه و تحلیل دادهها در سطح  α= 0/05و با کمک
نرماف ارSPSSوAmosنسخة23انجامشد .

1. Cronbach's alpha
2. Kolmogrove- Smirnov Test
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یافتهها
روایی(محتوا ،همگرا ،واگرا)و پایایی(بارعاملی ،ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ)پرسشنامه
درحدقابلقبولوخوببودند.تحلیلعاملیتکنیکیاستکهکاهشتعدادزیادیازمتغیرهایوابسته
طوریکهکمترین

میسازد،به
امکانپذیر 
عاملها( 
تعدادکوچکتریازابعادپنهانیامکنون) 

بههمرابه
دادههاست.اینروش
می انگمشدن اطالعات درآنوجودداشتهباشد.هدفاصلیآن،خالصه کردن 
عاملهای
نها را در قالب  
همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و درنهایت آ 
به بررسی  
دستهبندی و تبیین میکند .بنابراین ارزش تحلیل عاملی این است که طرحسازمانی
عمومی محدودی  
صرفهجویی در
میتوان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار ،با بیشترین  
میدهد که  
مفیدی بهدست  
تبیینکننده ،بهکار برد .تحلیل عاملی ،برخالف رگرسیون چندگانه و تحلیل تشخیصی یا
سازههای  

آنها تعداد زیادی متغیر مستقل و یک یا چند متغیر وابسته وجود دارد)،
همبستگی کانونی(که در  

بهصورت همزمان مدّنظر قرار میگیرد(وال ی.)1391،
هموابسته است که در آن کلیةمتغیرها  
روشی  
همانطورکهدرجدول1نشاندادهشده،بااستفاده ازآزمونتحلیلعاملیوشاخصآماریکی رمیر
دادهها برای تحلیل عامل اکتشافیآزمایششدند .بنابراین تحلیل اکتشافی
( (KMO1و آزمون بارتلت  ،2
بیشتربهعنوانیکروشتدوینتئوریونهیکروشآزمونتئوریدرنظرگرفتهمیشود.
درصورتیکه  KMOکمتر از  0/5باشد،

 :KMOمقدار آن همواره بینیکو صفردر نوسان است.
دادهها متوسط
دادهها برای تحلیل عاملی مناسبنخواهد بود.اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد ،

دادهها برای تحلیل
بستگیهای موجود بین  

است و اگر مقدار این شاخص ب رگتر از  0/7باشد  ،
هم
عاملی مناسب خواهد بود (وال ی .)1391 ،همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،در تمامی
متغیرهااینارقامباالتراز0/5است.
دادهها آزمونبارتلتاست.آزمون
روشهای تشخیص مناسب بودن  
آزمون بارتلت :یکی دیگر از  
جامعهای با متغیرهای

میآزماید که ماتریس همبستگی مشاهدهشده متعلق به 
بارتلت این فرضیه را  
همبستهباشند.پس
نابستهاست.برایاینکهیکمدلعاملیمفیدودارایمعناباشد،الزماستمتغیرها 
بستهاند.پسمطلوب
هم 
دادهها 
بستهاندو :H1
ناهم 
دادهها 
فرضیةآزمونبارتلتبهاینصورتاست :H0:
میرودوباید
آناستکهفرضصفرردشود.اگرفرضصفرردنشود،مطلوبیتتحلیلعاملیزیرسؤال 
دربارةانجامآنتجدیدنظرکرد.درتمامیمتغیرهافرضصفرردشدهاست(وال ی.)1391،
عاملهابایدمشخصشودکهکدامیکازبارهایعاملیبایدمعنیدارلحاظ
همچنینبرایتفسیر 
آن در تفسیر ماتریس
شود؛ بدین معنی که هرچه می ان بار عاملی بیشتر باشد ،سطح معنیداری  
معنیداروبارهایعاملیب رگتراز-0/05
مییابد.بارهایعاملیب رگتراز +-0/03
عاملیاف ایش 
میشوند
معنیداری باال و بارهای عاملی ب رگتر از  + - 0/07بسیار معنیدار تلقی  
 +دارای سطح  
مشاهدهمیشود،درتمامیمتغیرهااینارقاماز 0/3بیشتر

(همانمنبع).همان طورکهدرجدول 1
پرسشنامهبرایاینپژوهشدارد .

نشاندهندةمعناداربودنسؤاالتومناسببودن
استکه 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
2. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول  1:آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،کیزرمیر و بارتلت برای هریک از متغیرها
بار عاملی

سؤاالت
محركدرونی 

0/81

اسکیدراینپیستموجبآرامشمنمیشود


0/75

حضوردراینپیستاسکیموجبرهاییمنازاسترسمیشود

0/55

رفعخستگیوتجدیدقوایجسمیوروحیدرآخرهفتهباعثسفر
منبهاینپیستمیشود


0/52

اسکیدراینپیستموجباف ایشاعتمادبهنفسمنمیشود 

0/74

اسکییکیازورزشهایهیجانیبرایمناست 


0/65

فضایپیستخوشایندوحضوردراینجابرایمنلذتبخشاست 


0/60

مالقاتافرادگوناگوندراینپیستفرصتجدیدیبرایپیداکردن
دوستاست 

0/52

محركبیرونی 

0/79

وضعیتکلیامکاناتوتجهی اتاینپیستمناسباست 

0/68

دسترسیبهاینپیستبرایمنآساناست 

0/66

هایتفریحیوسرگرمکنندةدیگرینی دراینپیستبرای


فعالیت
منوجوددارد 

0/58

فضایاینپیستبرایمنتمی استونظافتکافیانجاممیشود 

0/60

بارشبرفدراینمنطقهبرایپیستاسکیمناسباست 

0/65

اینپیستبرایمنوجهةعمومیخوبیدارد 

0/68

دامنةاینکوهبرایپیستاسکیدارایکیفیتخوبیاست 

0/68

مناظروچشماندازهایدیدنیزیادیدرمحیطاطرافاینپیست

وجوددارد 

0/64

ارکنانپیستاهمیتبیشتریبهگردشگرانثابتمیدهند 

ک

0/88

هابرایرفتنبهاینپیستمناسبوامکانرفتوآمد


عرضجاده
مطلوباست 

0/64

بازدارنده 

0/87

اسکیدراینپیستخطرناكاستوشایدموجبمصدومیتافرادشود 

0/75

اسکیدراینپیستخطرناكاستوشایدموجبمرگافرادشود 

0/73

وجودمشکالتمالی 

0/72

وجودمشکالتجسمانی 

0/63

وجودمشکالتشخصی 

0/84

نبودزمانکافی 

0/62

عدمتبلیغاتبهموقعبرایرفتنبهاینپیست 


0/69

نامناسببودنکیفیتوتجهی اتپیست 

0/78

نبودنیروهایمتخصص 

0/72

وجودمحدودیتهایفرهنگی 


0/87

عدمبرخورداریازخدماتایمنیوسالمتیمناسب 

0/77

مدیریتوسازماندهیمناسب 

فقدان

0/72
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0/803

0/70

0/78

BT

525/638

992/921

/797
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DF

21

45

66

Sig

0/001

0/001
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تحلیل عاملی تأییدی
هدفهای پژوهش
دستیابیبه  
وقتی پژوهشگر تشخیص دهد که تحلیل عاملی تکنیک مناسبی برای  
دستکم بهپنج
دادهها برای تحلیل عاملی ،الزم است  
بهمنظور تعیین مناسببودنماتریس  
اوست  ،
دادهها؛ )2حجم گروه نمونه؛ )3اندازة همخوانی؛ )4
ارزشیابی ترکیب ماتریس  
ویژگی توجه کند )1:
دادهها(هومن .)1385،
اندازهها؛)5معناواهمیتماتریس 
استقالل 

جدول  :2اصالحات تحلیل عاملی تأییدی
1
2
3

 +0/3
 +0/4
 +0/5

قابلقبول 
سطحمعناداری 
سطحمعناداریمتوسط 
سطحمعناداریقوی 

منبع:هومن 1385،

بارعاملیتمامیگویههایاینپژوهشازمقدار0/5بیشتراست .

باتوجهبهجدول،2
میآزماید که آیا
تحلیل عاملی تأییدی اساساً یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را  
آنها هستند یا
شده واقعاً معرف  
نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون درنظر گرفته  
مکنوناند.

نه .همچنین مشخص میکند که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازندة متغیر 
بهطورکلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی ،چندین مشخصة برازندگی وجود دارد .نسبت
بیشاز
خیدو را  
مجذور کای به درجة آزادی به حجم نمونه بسیاروابسته است و نمونة ب رگ کمیت  
خیدو
ایدهآل آن است که مقدار  
آن اف ایشمیدهدکه بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد .
بهکارمیرودکهبخواهید
دارایسطحمعناداریبیشتراز0/05باشد.تحلیلعاملیتأییدیفقطزمانی 
بیابانگرد.)1389 ،در این روش ،براساس مطالعات قبلی یا برطبق نظریة
فرضیة خاصی را بیازمایید (.
دقیقتر بارهای
آنگاه برای برازاندن هرچه  
میشود  ،
موردبحث ،برای متغیرها بارهای عاملی فرض  
میگیرد .
ماتریسهدف،تحلیلعاملیتأییدیانجام 
پایاییداده هابااستفادهازآلفایکرونباخمحاسبهشدهکهبرایمتغیرهایسوقدهندة درونی و

محركبیرونیوبازدارندهبهترتیب 0/80و  0/82و 0/89بهدستآمده است .با توجه بهآنکهحداقل

است،پایاییدادههاموردقبولاست .

می انقابلقبول0/7
یافتههای حاصل از تحلیل عاملی مطابق با جدول  3است .همان طور که مشاهده میشود،

آمارههایموردنظرهمگیمعنادارند،بنابراینرواییسازهتأییدشدهاست .

جدول  :3نتایج تحلیل عاملی تأییدی
آماره

سطح معناداری

رد/قبول

متغیر
درونی*بیرونی 

 5/43

 0/00

قبول 

بازدارنده*درونی 

 4/45

 0/00

قبول 

بازدارنده*بیرونی 

 6/23

 0/00

قبول 

11

تحلیل عوامل محرک و بازدارندة گردشگری ورزشی  ...

خدیجه لطفی یامچی و همکاران

بهدست
پسبا توجه بهنتایجحاصلازشکل 1و عواملمحركوبازدارندهوجدول ،4ایننتیجه 
میآید که تعداد  258نمونة مج ا یا به بیان دیگر  258عنصر در ماتریس کواریانس نمونه و 29

بهتبعآن 29درجة آزادیمبتنیبرمدلفرامشخصویکمقدار
پارامتریکهبایدبرآوردشودو 
بهاینتنهادادههاییکهبایددر

آمارةکایدو1030/841باسطحاحتمال0/00وجوددارد.باتوجه
متغیرهایمشاهدهشدهایاستکهدراینموردبرابربا29است .

هاباآنهاکارشود،

SEM
شکل .1تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة عوامل محرک و بازدارندة گردشگران ورزشهای زمستانی 

دادهها رابطة مثبتی (کواریانس مثبتی) با عوامل درونی و
براساس الگو ،تأثیر مورد انتظار از  
دستآمدهازتحلیلکواریانس
بیرونیوبازدارندهدارد.درنتیجهجدول4درقالببرازشمدل،تأثیربه 
همبستگیمتغیرهاست .
رانشانمیدهدکهبیانگرتأثیر 
مدل اندازهگیری
مدلمعادالتساختاریرویکردآماریجامعیبرایآزمونفرضیههاییدربارةروابطبینمتغیرهای

قبولبودنمدلهاینظریرا


توانقابل
شدهومتغیرهایمکنوناست.ازطریقاینرویکردمی

مشاهده

امعههای خاص ،با استفاده از دادههای همبستگی و غیرآزمایشی و آزمایشی ،آزمود (هنری،
در ج 
1
بستهبودنکلیةخطاهادریکمدلبهندرت


)بیانکردندکهویژگیناهم
.)1390بتلنروچو (1987
لطمهای
ها،نهتنهابهاعتبارعاملی  


هایواقعیمتناسباست.الحاقچنینخطاهاییدرمدل

باداده
شدهفراهممیکند.بنابراینتصمیم


هایمشاهده

تریراازداده

گرایانه
نخواهدزد،بلکهبازنماییواقع
شاخصهایی

گرفتهشدتاازاینروشبرایبرازشدادنبهترمدلاستفادهشود.نرماف ار AMOS23

1. Bentler & chou
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برایبرازشمدلارا همیدهدکهدرجدول4نمایشدادهشدهاست .

جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش برای مدل پژوهش
 PNFI  RMSEA
 CFI
()>=0.06(  )>=0.05(  )>=0٫9
 0/77

 0/046

 0/05

 GFI
()>=0٫9

 χ2/df

 Df

 χ2

شاخص
مدل 

 0/76

 1/95

 258

 1030/841

مدل
پژوهش 

دومدلاندازهگیری

گیریتوسطنرماف ار AMOS23محاسبهش


هایسنجشمدلاندازه

شاخص
برازشقرارگرفت.مقدارشاخصهایکلیبرازشدرجدول 4آوردهشدهاست.همان طورکه

مورد
قابلقبولاست.بیشتردانشمنداندرنسبتکای
مشاهدهمیشود،شش شاخصبرازشدرمحدودة  

قبولمیدانند.ولیشوماخرولومکسدرنسبتکای


راقابل
اسکو ربهدرجةآزادی،مقادیربین2تا3
اسکو ر به درجة آزادی مقادیر بین  1تا  5را قابلقبول میدانند .در این پژوهش این نسبت 2/12
شاخصهای،GFI

بهدستآمدهاست(هنری.)1390،ازطرفیآوانگوهمکاران،)2015(1درخصوص

کند.همچنینشاخصهای

،CFI،RMSEA ،PNFI،PRATIO،AGFIمقادیرباالی0/70راتأیید 
می
اینپژوهش،بهترتیب 0/77،0/04،0/01،0/05،0/76بهدستآمده

 CFI،RMSEA،PNFI،GFI
است .گفته شده که هرچه این شاخصها به عدد یک ن دیکتر باشد ،مدل از برازش مطلوبتری
براساسخطاهایمدلساخته شدهومعیاریبرایبدبودنمدل

برخورداراست.شاخص RMSEA
ندیشمندانبراینعقیدهاندکهاینشاخصبایدکمتر0/05ازباشدوبرخیدیگرمی ان

است.برخیا
کمتر از 0/08را مناسب میدانند (هنری .)1390 ،در این پژوهش ،مقدار  0/04برای این شاخص
قابلقبولقرارگیرد(قاسمی.)1389،با
بهدستآمد.الزماستحداقلسهشاخصبرازشدرمحدودة 

میتوان گفت که مدل
دادهشده در جدول   ،4
درنظر گرفتن این موارد و باتوجهبه مقادیر نمایش 
شدهبهطورمطلوبیبرازششدهاست .

ارا ه

بحث و نتیجهگیری
یکی از ویژگیهای مهم هر آزمونی اعتبار و روایی اب ار اندازهگیری آن است .در بیشتر مطالعات،
طراحیوسنجشرواییوپایاییاب ارگردآوریاطالعاتزمانبروپره ینهاست.اگراب اریبارواییو
شدهموجودباشد،موجبسرعتبخشیبهروندمطالعاتونی کاهشه ینههایپژوهش

پایاییتأیید
گردشگرانورزشهای

پرسشنامة عواملمحركوبازدارندة 

میشود.هدفپژوهشحاضراعتباریابی

تحلیلهای بهدست آمده ،این

زمستانی در پیستهای اسکی استان آذربایجان شرقی بود .برپایة 
پرسشنامه اب اری مناسب و قابلاعتماد برای سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر محركهاست .نتایج

عواملمؤثربرمحركهاوبازدارندهنشاندادکهکهعواملمحركبه

پرسشنامة

تحلیلعاملیتأییدی
1. Awang
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دو دستة محرك درونی و بیرونی تقسیم میشوند .در بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران
فارسیزبانتأیید

کهروانسنجیآندرجامعة

ورزشهایزمستانی،داشتناب ارمناسبوقابلاعتماد،

گردشگرانورزشهایزمستانی

شدهباشد،کمکبسیارب رگیبهشناساییعواملمحركوبازدارندة 
هایزمستانیوبهدنبالآنکمکبه


ورزش
خواهدکرد کهموجباف ایشجذبگردشگروتوسعة 
باتوجهبهمنابعداخلیوخارجی،اینکاردرابعادگوناگون

اقتصادمنطقهخواهدشد.درمطالعةحاضر،
وبهصورتجداگانهانجامشدهاست.محققدراینپژوهشسهمؤلفةعواملمحركدرونیوبیرونیو

نامهایبا 37سؤال طراحیودریک
پرسش 

مؤلفهها ،
بازدارندهراشناساییکردهاست.براساساین 
سؤالهای
مؤلفههاو 
نمونة اولیهارزیابیوتحلیلعاملیاکتشافیشد.پسازاینتحلیلواستخراج 
ایبهخوبییک
نامه 
رسش 

نامهایبا 29سؤالطراحیشد.ازنظرمحققانبرایآنکهپ
پرسش 

معنیدار،

1
ازاینرو در
ویژگی را بسنجد ،نباید سؤالهای زیادی از آن حذف شود (هاپود و دونلن   ،)2010 ،
اینشایدبهدلیلاستفادهازطیفوسیعیازافرادبودهکه

پژوهشحاضرفقطهشتسؤالحذفشد؛
دستآمدهاز
هایبه 

هانتایجمناسبیبهدستآید .
مؤلفه


عاملیگویه
باعثشده باحذفکمترینبار 
دستآمده نشان داد که
به 
نرماف ار آموس ،تحلیل عاملی تأییدی شد و نتایج بررسی گردید .نتایج  

پرسشنامة نهایی تنظیم و ارا ه شد .مهمترین

تحلیل عاملی اکتشافی قابلقبول است .بدین ترتیب 
پرسشنامه را

ازپراکندگیمیانمقیاسهای

دستآمدهچنددرصد 
هایبه 


لهایناستکهعامل
مسئ
میتواناذعانداشت
توجهبهباالبودنمقداربارهایعاملیسهعاملمطالعةحاضر ،
توجیهمیکند.با 

پرسشنامه تابهحال برای گردشگران

دستآمده از اعتبار زیادی برخوردار است .این 
که سازة به 
مؤلفههای مربوط به بطن جامعة مورد
ورزشهای زمستانی استفاده نشده است .در این مطالعه  ،

مؤلفههایشناساییشدهدراینپژوهش
پژوهشنی شناساییشدهاست.عواملمحركدرونی،یکیاز 
و دربرگیرندة مواردی مانند آرامش ،رهایی از استرس ،اعتمادبهنفس ،رفع خستگی و تجدید قوای
جسمی و روحی ،احساس لذت از فضای خوشایند پیست و پیدا کردن دوستان جدید با حضور در
پیستاسکیاستکه بانتایجپژوهشفیلیپسوبرانت(،)2013فین( ،)2012کروبیوهمکاران
(،)1395بنسبردیوهمکاران(،)1392بیاتوهمکاران()1392ومیرزاییکاالروهمکاران()1392
نی تأییدشدهاست.
شدهکهگویههایآنبابارعاملیباالتراز


شناسایی
مؤلفههای
عواملمحركبیرونی،یکیدیگراز 
پیست،دسترسیبهپیستاسکی،فعالیتهای

0/7تأییدشد،دربرگیرندةوضعیتامکاناتوتجهی ات
ها،مناظروچشماندازهایدیدنی،فضایتمی وپاکی ه

تفریحیوسرگرمکننده،بارشبرف،دامنة  
کوه
مؤلفهها در پژوهشهای دایور و آتانگا ( ،)2015فین (،)2012
و کارکنان پیست اسکی است .این  
محمودییکتا()1387وهنروروهمکاران()1384نی ،شناساییشدهبود .
شدهدرگردشگریورزشهایزمستانیاست کهمانع


هایشناسایی
عواملبازدارندهنی از 
مؤلفه
میشودمانند:مشکالتمالیوجسمانیوشخصی؛نبودزمانکافی؛
جذبگردشگردرفصلزمستان 
1. Hopwood & Donnellan
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فقدان مدیریت و سازماندهی مناسب؛ فقدان تبلیغات مناسب برای رفتن به پیست؛ نامناسب بودن
پژوهشهایباوشوانسلد

محدودیتهایفرهنگی .اینعواملدر

کیفیتوتجهی اتپیستاسکی؛ 
(،)2017هادسن(،)2010کروبیوهمکارن(،)1395بنسبردیوهمکاران(،)1393میرزاییکاالرو
همکاران()1392ومحمودییکتا()1387نی یافتمیشود .
یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که تعامل متغیرهایی مانند وضعیت مناسب
از  
امکانات و تجهی ات پیست ،دامنة برفی کوهها ،مناظر و چشماندازهای دیدنی اطراف پیست اسکی،
احساس آرامش ،اعتمادبه نفس و لذت بردن از فضای خوشایند پیست و پیدا کردن دوستان جدید
هایزمستانیمیشود .


موجبجذببیشترگردشگرانورزش
پرسشنامة عواملمحركو

بااستنادبهیافتههایاینپژوهشدرتأیید رواییوپایایی

درپایان ،
هایزمستانی،میتوانازایناب ارارزشمنددرپژوهشهایمربوطبهاین


گردشگرانورزش
بازدارندة 
گردشگریزمستانیاستفادهکرد.شناختدقیقعواملمحركوبازدارندهوعاملهای

سازهدرزمینة 
اصلی این منابع در گردشگری زمستانی این امکان را برای برنامهری ان بخش گردشگری ورزشی و
مدیران پیست اسکی فراهم میسازد تا شرایط مناسب برای حفظ و گسترش جذب گردشگران
ورزشهایزمستانیایجادکنند .

بهاینکهورزشاسکیازورزشهایپره ینهمحسوبمیشودوبعدمسافتنی امکان

با توجه 
یروعدمبرفروبی

استفادهازپیسترادربارندگیشدیددچارمشکلمیکند،کوهستانیبودنمس
دسترسیبهنمونههابود.همچنینافرادحاضردرپیست،

ازجملهمحدودیتهایتحقیقبرای 

کافی 
پرسشنامه امتنا میکردند که درنهایت با

بهعلت پوشیدن لباس مخصوص اسکی ،از پر کردن 

توجهبهاینکهپژوهشیدر
همکاریمسئوالنپیستبهنمونةآماریمطلوبدستیافتیم.درضمن،با 
اینزمینهانجامنشدهبود،درتبییننتایجاینپژوهشبانتایجتحقیقاتقبلیبامشکلمواجهشدیم .
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