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تعیین روابط عّلی میان درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران◄
 رویداد ورزشی

عرفان مرادی،1 علیرضا الهی،2 مرجان صفاری3

تاریخ دریافت: 1397/11/26                 تاریخ پذیرش: 1398/02/24

چکیده
ــا  ــی ب ــداد ورزش ــگران روی ــاری گردش ــد رفت ــی و قص ــری ذهن ــی درگی ــط علّ ــن رواب ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ه
ماحظــه نقــش میانجــی تصویــر مقصــد و رضایــت و نیــز اثــر تعدیل گــری همراهــان ســفر اســت. پژوهــش حاضــر، از 
نظــر هــدف، کاربــردی و براســاِس روش گــردآوری داده هــا، از نــوع  توصیفــی ـ پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری مــورد 
ــر از  ــي شــامل 382 نف ــۀ مکف ــد. نمون ــی حاضــر در شــهرآورد اســتقال و پرســپولیس بودن ِنظــر گردشــگران غیرتهران
گردشــگران ورزشــی بودنــد کــه بــا اســتفاده از نرم افــزار بــرآورد حجــم نمونــه و روش نمونه گیــری تصادفــی ـ طبقــه ای 
ــتفاده  ــتاندارد اس ــنامه های اس ــش از پرسش ــن پژوه ــد. در ای ــل ش ــی ال اس 3 تحلی ــمارت پ ــزار اس ــا نرم اف ــاب و ب انتخ
گردیــد کــه روایــی آن هــا بــه تأییــد خبــرگان رســیده بــود. نتایــج نشــان داد کــه درگیــری ذهنــی گردشــگران رویــداد 
ــدی  ــد و رضایت من ــر مقص ــردن تصوی ــا لحاظ ک ــا ب ــت؛ ام ــذار نیس ــا اثرگ ــاری آن ه ــد رفت ــر قص ــتقیماً ب ــی مس ورزش
گردشــگران، اثــر غیرمســتقیم آن بــه عنــوان میانجــی کامــل معنــادار بدســت آمــد. عــاوه برایــن، همراهــان ســفر شــدت 
رابطــۀ میــان تصویــر مقصــد و رضایــت گردشــگران رویــداد ورزشــی را تعدیــل کــرد. بنابرایــن، می تــوان بــه مســئوالن 
ــاری گردشــگران  ــادآور شــد کــه به منظــوِر تأثیرگــذاری در قصــد رفت ــۀ مهــم را ی ــن نکت ــداد ورزشــی ای برگــزاری روی
ــگران  ــا )گردش ــش آن ه ــظ بیش ازپی ــذب و حف ــرد ج ــت راهب ــور تقوی ــه منظ ــن ب ــی آن، همچنی ــی و جهت ده ورزش
ــناختی  ــای زیباش ــا و ویژگی ه ــی، جذابیت ه ــتی ـ رفاه ــهیات بهداش ــد )تس ــای مقص ــه ویژگی ه ــی( ب ــداد ورزش روی
ــداد  ــگران روی ــناختی گردش ــای روان ش ــا ( و جنبه ه ــرای حضــور آن ه ــن ب ــردن محیطــی ام ــداد، فراهم ک ــون روی پیرام

ورزشــی توجــه نماینــد.
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مقدمه
طــی ســه دهــۀ اخیــر، رشــد مــداوم گردشــگری ورزشــی4 
آن را بــه یکــی از محبوب تریــن صنایــع اوقــات فراغــت و بــازار 
ــل کــرده اســت )Kim et al., 2016: 274(؛  گردشــگری تبدی
به گونــه ای کــه رابطــۀ میــان ورزش و گردشــگری را می توان 
متأثــر از برخــی تعامــات ذاتــی پتانســیل های موجــود در 
ــن رو،  ــت. ازای ــگری و ورزش( دانس ــت )گردش ــردو صنع ه
ــد کــه رابطــۀ تفکیك ناپذیــری میــان  پژوهشــگران معتقدن
ــن دو  ــن ای ــود دارد )Brown, 2012: 16(. بی ــن دو وج ای
مفهــوم، الگــوی دووجهــی عامــل تعیین کننــده بــرای ســفر 
بــا توجــه بــه مقاصــد محلــی و ایجــاد تصویــری جــذاب در نظر 

 .)Katsoni & Vrondou, 2017: 153( گرفتــه شــده  اســت
گردشــگری  انــواع  از  متفاوتــی  دســته بندی های 
ورزشــی در منابــع مختلــف وجــود دارد کــه یکــی از ایــن 
دســته بندی ها »گردشــگری رویدادهــای ورزشــی« خوانــده 
ــه  ــاره دارد ک ــگرانی اش ــه گردش ــوم ب ــن مفه ــود. ای می ش
ــای  ــر رویداده ــاص نظاره گ ــه مقاصــدی خ ــفر ب ــن س ضم
ورزشــی هســتند )Kim et al., 2016: 274(. رویدادهــا 
محرکــی مهــم در گردشــگری محســوب می شــوند و نقــش 
ــی در  ــای بازاریاب ــعۀ برنامه ه ــته ای در توس ــم و برجس مه
ــد )Getz, 2008: 403( و از  ــا می کنن ــف ایف ــد مختل مقاص
ــی،  ــده ای اجتماع ــۀ پدی ــز به منزل ــداد نی ــگری روی گردش
ــاد می شــود کــه از فعل وانفعــاالت  فرهنگــی و اقتصــادی ی
ناشــی  مــکان  و  افــراد  فعالیــت  میــان  منحصربه فــرد 

.)Weed & Bull, 2004: 47( می شــود 
رویدادهــای ورزشــی به منزلــۀ زمینــه و بســتری 
ــی  ــای نقش ــوِر ایف ــگران به منظ ــذب گردش ــرای ج ــم ب مه
فزاینــده در برنامه هــای راهبــردی موردتوجــه پژوهشــگران 
قرارگرفتــه  اســت )Pereira et al., 2015: 95(. ازایــن رو، 
مفهــوم گردشــگرِی رویدادهــای ورزشــی امــروزه توانســته 
زمینــۀ  در  درحال گســترش  بخشــی  بــه  به ســرعت 
 )Kim et al., 2016: 76( ــود ــل ش ــی تبدی ــگری ورزش گردش
و ایــن امــر باعــث شــده کــه تماشــاگران و هــواداران 
4. Sport Tourism

رویدادهــای ورزشــی اغلــب موضــوع مهمــی در مطالعــات 
ــاس و  ــن اس ــر همی ــوند. ب ــی ش ــگران تلق ــی پژوهش علم
ــه دیــدگاه ِکرتزِمــن و زائوهــار )2003 ;1997(،  ــا توجــه ب ب
جونــز )2008(، می تــوان تماشــاگران و شــرکت کنندگان در 
رویدادهــای ورزشــی را گردشــگران ورزشــی درنظــر گرفت. 
همچنیــن بر اســاس دیدگاه گیبِســون و همــکاران )2003(، 
گردشــگر ورزشــی هــواداران ورزش انــد، یعنــی افــرادی کــه 
دور از خانــه یــا محــل کار خــود )در خارج از شــهر ســکونت 
ــرای حضــور در رویدادهــای  ــا انفــرادی ب خــود( گروهــی ی
ورزشــی ســفر می کننــد. بــا بررســی مطالعــات متعــدد بــا 
ــوان دریافــت  ــداد ورزشــی می ت ــت گردشــگران روی محوری
ــی از  ــم اصل ــوع پژوهش هــا برخــی از مفاهی ــن ن کــه در ای
ــن  ــی از ای ــد. یک ــی دارن ــت خاص ــندگان اهمی ــگاِه نویس ن
ــی  ــگاه بی بدیل ــت و جای ــت اهمی ــه عل ــدی، ب ــم کلی مفاهی
ــی دارد،  ــگران ورزش ــی  گردش ــار آت ــی رفت ــه در پیش بین ک
 .)Kaplanidou & Vogt, 2007( مفهــوم قصــد رفتــاری5 اســت
بنابرایــن، شــناخِت )مســتقیم و غیرمســتقیم( عوامــل 
ــیار  ــی بس ــگران ورزش ــاری گردش ــد رفت ــذار در قص اثرگ
ــی  ــم مرتبط ــوان از مفاهی ــن، می ت ــت. دراین بی ــم اس مه
ــر  ــیFilo et al., 2013( 6(، تصوی ــری ذهن ــون درگی همچ
رضایت منــدی8  و   )Chen & Funk, 2010( مقصــد7 
 )Yoshida & James, 2010( ــداد ورزشــی گردشــگران روی

ــام بــرد.  ن

بیان مسئله
بــا بررســی ادبیــات گردشــگری رویدادهــای ورزشــی 
ــات  ــتر مطالع ــه بیش ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب می ت
ــی  ــگری ورزش ــگری و گردش ــۀ گردش ــده در زمین انجام ش
ــرات و  ــزرگ و تأثی ــی ب ــای ورزش ــارۀ رویداده ــال درب فّع
جنبه هــای گوناگــون گردشــگری رویدادهــای ورزشــی 
 Gratton et al., 2000; Lee & Taylor, 2005;( بوده اســت
 O’Reily et al., 2016; Kim et al., 2015; Giulianotti

5. Behavioral Intention
6. Involvement
7. Des tination Image
8. Satisfaction
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ــن، الزم   )et al., 2015; Prayag & Grivel, 2015(. بنابرای
ــای  ــد رقابت ه ــك، مانن ــی کوچ ــای ورزش ــت رویداده اس
 )Yusof et al., 2009( )ــی ــای ورزش ــًا لیگ ه ــی )مث فصل
ــش  ــرد و در بخ ــرار گی ــگران ق ــه پژوهش ــورِد توج ــز م نی
ــرا،  ــود؛ زی ــی ش ــی بررس ــای ورزش ــگری رویداده گردش
ــارج از  ــی در خ ــزرگ ورزش ــای ب ــا رویداده ــه ب در مقایس
ــارۀ رویدادهــای کوچــك  کشــور، پژوهش هــای اندکــی درب
ورزشــی در داخــل کشــور در حــوزۀ گردشــگری ورزشــی 
انجــام شــده اســت؛ ازطرفــی، پژوهش هــای داخلــی بیشــتر 
ــت.  ــوده اس ــز ب ــی متمرک ــگری ورزش ــعۀ گردش ــر توس ب
همچنیــن، هیــچ پژوهــش داخلــی کــه مشــخصاً متغیرهای 
ــای  ــگری رویداده ــرد گردش ــا رویک ــر را ب ــش حاض پژوه

ــرده باشــد مشــاهده نشــد. ورزشــی بررســی ک
ــه نقــل از مراجــع معتبــر رتبه بنــدی شــهرآوردهای  ب
فوتبــال در سراســر جهــان و آســیا، شــهرآورد تهــران )بازی 
پرتماشــاگرترین  و  بزرگ تریــن  پرسپولیس ـ اســتقال( 
جــزو  و   )Footballtoday, 2019( آســیا  در  شــهرآورد 
پنجــاه شــهرآورد بــزرگ در جهــان به شــمار مــی رود 
ــداد در جــذب  ــن روی ــن رو، ای )Fourfourtwo, 2018(. ازای
حداکثــری گردشــگران رویــداد ورزشــی از اقصانقــاط 
ــتری  ــود بس ــر خ ــن ام ــی دارد و ای ــیل باالی ــور پتانس کش
ــای  ــل مزای ــی از قبی ــای فراوان ــرای جــذب مزای مناســب ب
اقتصــادی بــرای مقصــد میزبــان )به ویــژه دســت اندرکاران، 
متصدیــان، مســئوالن بازاریابــی و برگزارکننــدگان رویــداد( 

ــود. خواهــد ب
بنابرایــن، در ایــن پژوهــش نخســت رابطــۀ علـّـی میان 
ــداد  ــگران روی ــاری گردش ــد رفت ــی و قص ــری ذهن درگی
ورزشــی )شــهرآورد تهــران( تبییــن می شــود، ســپس 
ــگران  ــت گردش ــد و رضای ــر مقص ــطه ای تصوی ــش واس نق
در ایــن زمینــه بررســی می شــود. ازطرفــی، به واســطۀ 
ــابقۀ  ــران؛ مس ــهرآورد ته ــدادی )ش ــن روی ــزاری چنی برگ
ــه  ــود ک ــم می ش ــتر فراه ــن بس ــتقال( ای پرسپولیس ـ اس
ــن  ــور در ای ــد حض ــور به قص ــر کش ــگرانی از سراس گردش
رویــداد به صــورت انفــرادی، جمعــی یــا بــا همراهــان 

خــود ســفر کننــد؛ بنابرایــن، به دســت آوردن درک عمیــق 
از ویژگی هــای روانــی گردشــگران )شــناخت درگیــری 
ذهنــی آن هــا( و پیش بینــی رفتــار احتمالــی و آتــی 
ــه  ــن توج ــگران( و همچنی ــاری گردش ــد رفت ــا )قص آن ه
ــد(  ــر مقص ــری )تصوی ــای ظاه ــا و جذابیت ه ــه ویژگی ه ب
ــا(  ــدی آن ه ــی )رضایت من ــگران ورزش ــی گردش و احساس
ــت   ــوع همراهــان ســفر درخصــوِص رضای ــز بررســی ن و نی
ــش  ــردی اثربخ ــت و کارب ــزی درس ــد در برنامه ری از مقص
ــری  ــی( جلوگی ــع )انســانی و مال ــت مناب اســت و از هدررف

می کنــد. 

مبانی نظری 
قصد رفتاری

رفتــار گردشــگر ازنظــر فراینــد مصــرف در ســه 
مرحلــه دســته بندی می شــود: پیــش از دیــدار، حیــن 
دیــدار و پــس از دیــدار. قصــد رفتــاری برنامــۀ آگاهانــۀ فــرد 
بــرای داشــتن یــا نداشــتن رفتارهــای مشــخص در آینــده 
ــد  ــان می ده ــده  را نش ــی مصرف کنن ــار واقع ــت و رفت اس
)Triantafillidou & Petala, 2016: 73(. قصــد رفتــارِی 
ــت،  ــائل مثب ــان مس ــد بی ــواردی مانن ــامل م ــوب ش مطل
ــاداری شــناختی  ــراز وف ــه دیگــران و اب ــات ب ــۀ خدم توصی
اســت )فروغــی و همــکاران، 2016: 115(. عاوه برایــن، 
قصــد رفتــاری را می تــوان نتیجــۀ پــردازش ذهنــی  قلمــداد 
کــرد کــه بــه عملــی انگیزشــی در دگرگونــی و تأثیرگــذاری 
 Jang et( ــد ــد ش ــر خواه ــده منج ــرد در آین ــار ف در رفت
 Yazici et( ؛ مفهومــی کــه رفتــار احتمالــی)al., 2009

ــاری  ــازمان دهی رفت ــال س ــر احتم ــد ب ــا تأکی al., 2017( ب

خــاص )Jin et al., 2013( را بیــان می کنــد.
ــگری  ــاری در گردش ــد رفت ــوم قص ــه مفه ــی ک ادبیات
ــاً از عناصــر مشــترکی تشــکیل  ــد عمدت را بررســی کرده ان
شــده اند: تمایــل بــرای خریــد مجــدد و پیشــنهاد خدمــات 
یــا   )Del Bosque & San Martin, 2008( گردشــگری 
ــه توصیــه از راه تبلیغــات دهان به دهــان9 و قصــد  تمایــل ب

9. Word of Mouth
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حضــور مجــددPrayag, 2009( 10(. در ادبیــات ورزش و 
ــاره  ــی اش ــگران ورزش ــاری گردش ــد رفت ــگری، قص گردش
دارد بــه اولیــن بازدیــد یــا قصــد حضــور مجــدد در 
ــداد  ــه از روی ــاِس برداشــتی ک ــه مقصــد براس بازگشــت ب
ــته اند  ــده داش ــد تعیین ش ــر مقص ــه از تصوی ــری ک و تأثی

.)Kaplanidou & Vogt, 2007: 185(

درگیری ذهنی
درگیــری ذهنــی حالتــی از انگیــزه، برانگیختگــی یــا عاقــه 
بــه  فعالیتــی تفریحــی یــا محصــوالت مربــوط بــه آن اســت 
)Havitz & Dimanche, 1997( و ابــزاری مهــم بــرای درک 
رفتــار مصرف کننــده و فراینــد تصمیم گیــری به شــمار 
مــی رود )Filo et al., 2013: 100(. ســاختار روان شــناختی 
درگیــری ذهنــی ابتــدا براســاِس نظریــۀ قضــاوت اجتماعــی 
ــود  ــۀ اثبات شــده ای ب ــه فرضی ــن نظری ــد. ای ــاده ش ــا نه بن
مبنــی بــر اینکــه نگــرش افــراد متغیــر اســت و ایــن نگــرش 
ــوم  ــع، مفه ــت. درواق ــی اس ــار مبتن ــت دادن رفت ــر جه ب
ــات  ــای اوق ــی در فعالیت ه ــری ذهن ــناختی درگی روان ش
فراغــت و گردشــگری حالتــی نامشــهود از انگیــزه، عاقــه و 
ترغیــب بــه  فعالیت هــای اوقــات فراغــت یــا محصولی اســت 
 Sato( کــه محــرک بــا موقعیتــی خــاص آن را برمی انگیــزد
et al., 2016: 538(. ازطرفــی، درگیــری ذهنــی در رویــداد 

ــوص  ــخصی درخص ــۀ ش ــاس و عاق ــی احس ــوان نوع را می ت
رویــدادی خــاص )Wong & Tang, 2016( و ســطحی از 
ــف  ــی )Funk et al., 2004( تعری ــات روان ــات و ارتباط تعام
کــرد. از طــرف دیگــر، ایــن مفهــوم )درگیــری ذهنــی( محرک 
و از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در تصمیم گیــری گردشــگران 
ــاص  ــدی خ ــه مقص ــفر ب ــور س ــع به منظ ــن منب ــی ای ورزش
ــکاران  ــون و هم ــی رود )Filo et al., 2013(. بیِت ــمار م به ش
ــراد  ــی اف ــری ذهن ــه درگی ــار داشــتند ک ــز اظه )2011( نی
ــه در  ــن بلک ــۀ بازیک ــه به منزل ــی )ن ــای ورزش در فعالیت ه
جایــگاه تماشــاگر رویــداد( بخــش اصلــی زندگــی فــرد در 
برهــه ای از زمــان را تعییــن می کنــد و ارزش هــای نمادیــن 

10. Revisit 

 Beaton et( ــی آورد ــم م ــرد فراه ــرای ف و لذت بخشــی را ب
ــم  ــاختاری مه ــرد س ــی ف ــری ذهن al., 2011: 128(. درگی

ــی را  ــای ورزش ــارکت در رویداده ــوم مش ــه مفه ــت ک اس
ــگران در  ــارکت گردش ــطح مش ــد. س ــر می کش ــه تصوی ب
ــت؛  ــذار اس ــا تأثیرگ ــار آن ه ــی در رفت ــای ورزش رویداده
زیــرا بســیاری از آن هــا، بــه علــت عوامــل خارجــی، مقصــد 
 Priporas et al.,( و رویــدادی خــاص را انتخــاب می کننــد

 .)2018: 747

رضایت
برنامه ریــزی  در  مهمــی  ســهم  رضایــت  بی شــك 
ــن  ــات گردشــگری دارد. ای درخصــوص محصــوالت و خدم
ــا درک درســت از رضایــت به منظــور  امــر موجــب شــده ت
ارزیابــی عملکــرد محصــوالت و خدمــات مقصــد بــه الگویــی 
 .)Yoon & Uysal, 2005: 47( شــود  تبدیــل  اساســی 
رضایــت قضــاوِت پــس از ارزیابــِی تجربه شــده فــرض شــده 
ــۀ  ــت به منزل ــف رضای ــرض، تعری ــن ف ــاِس ای ــت. براس اس
تحقــق لــذت از طریــِق ارزیابــی کلــی خدمــات یــا محصــول 
ــت و  ــاً حمای ــده عموم ــارات مصرف کنن ــا انتظ ــب ب متناس
ــده ای  ــر، مصرف کنن ــارت  دیگ ــه  عب ــود. ب ــتیبانی می ش پش
ــرآورده  ــای وی ب ــی از نیازه ــد برخ ــاس می کن ــه احس ک
 .)Koo, 2013: 15( شــده احساســی لذت بخــش پیــدا می کنــد
از نظــر آنتــون و همــکاران )241 :2017(، رضایــت 
ــی  ــناختی و عاطف ــای ش ــی از جنبه ه ــاس ناش ــه احس ب
به دســت آمده از خدمــات ارائه شــده اشــاره دارد و نیــز 
می شــود.  تلقــی  مختلــف  ویژگی هــای  ارزیابی کننــدۀ 
ازطرفــی، کــو )2013( رضایــت را دل بســتگی )تعلــق( 
عاطفــی بــه انــواع محصــوالت ملمــوس و ناملمــوس مبتنــی 
ــرده  ــان ک ــدگان بی ــارب مصرف کنن ــات و تج ــر احساس ب
 2000:( کرامپتــون  و  )Koo, 2013: 15(. بیکــر  اســت 
788( نیــز خاطرنشــان کرده انــد کــه رضایــت صرفــاً 

ــا  ــل ب ــه از تعام ــی ک ــی روان ــی حالت ــی اســت، یعن تجرب
در  رضایــت  از  همچنیــن،  می آیــد.  به دســت  مقصــد 
مفهومی»لذت بخــش  به منزلــۀ  ورزشــی  رویدادهــای 
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ــا  ــت ورزشــی ی ــق ســرگرمی بودن رقاب ــه تحق در پاســخ ب
ــده  ــاد ش ــازی« ی ــول ب ــده در ط ــی ارائه ش ــات جانب خدم

)Yoshida & James, 2010: 340( اســت 

تصویر مقصد
ــي  ــی نگرش ــوان مفهوم ــد را می ت ــه( مقص ــر )وجه تصوی
تصــورات  و  ایده هــا  باورهــا،  مجمــوع  از  متشــکل 
)Ramikssoon et al., 2011( و انتظــارات و احساســاتی 
کــه  دانســت   )Del Bosque & San Martin, 2008(
به نحوی کــه  دارنــد؛  خــاص  مکانــی  بــه  گردشــگران 
مفهــوم تصویــر )وجهــه( مقصــد نقشــی اساســی در ترویــج 
مقصدهــای گردشــگری ایفــا می کنــد و از جنبه هــای 
ــا توجــه  ــی مقصــد اســت و ب بســیار مهــم راهبــرد بازاریاب
بــه ماهیــت پیچیــدۀ آن متشــکل از جنبه هایــی اســت کــه 
ــن  ــری در ذه ــی درگی ــۀ کل ــکل گیری وجه ــوِر ش به منظ
.)Ramikssoon et al., 2011( ــد ــی می مان ــگران باق گردش
از نظــر پژوهشــگران گردشــگری رویدادهــای ورزشــی، 
ــی از ورزش  ــعه و بازاریاب ــرای توس ــگری ب ــد گردش مقاص
ــی را  ــا غیرفعال ــال ی ــی فع ــادی و اجتماع ــی اقتص منافع
بــرای مصرف کننــده )گردشــگر ورزشــی( بــه همــراه 
دارنــد )Candrea & Ispas, 2010(؛ چراکــه رویدادهــای 
ورزشــی نقــش مهمــی در تأثیرگــذاری در مقاصــد میزبــان 
ــرد  ــت، راهب ــد )Lee et al., 2005(. درحقیق ــازی می کنن ب
ــراری ارتباطــی خــاص  ــرای برق ــب ب ــی مقصــد اغل بازاریاب
ــذاری  ــوِر تأثیرگ ــده به منظ ــِد انتخاب ش ــر مقص ــا تصوی ب
در تصمیم گیــری بازدیدکننــدگان بالقــوه )گردشــگران( 
ــگری  ــد گردش ــود )Nelson, 2005(. مقص ــتفاده می ش اس
ــات  ــی براســاِس صف ــی ترکیب ــوان محصول ورزشــی را می ت
ــی  ــداد ورزش ــزاری روی ــل برگ ــز مح ــای متمای و ویژگی ه
ــن  ــه ای ــرد )Chen & Funk, 2010(؛ به نحوی ک ــداد ک قلم
درخصــوِص  ابــزاری  فراهم کننــدۀ  می تواننــد  مقاصــد 
ترویــج رویــدادی ورزشــی باشــند و به نوعــی نقشــی 
باشــند  تعیین کننــده در رفتــار مصرف کننــده داشــته 
ایــن  در  ازایــن رو،   .)Hallmann & Breuer, 2011(

پژوهــش بــه  اســتناِد تعریــف چــن و فانــك )2010(، 
ترکیبــی از امکانــات و ویژگی هــای مرتبــط بــا محــل 
ــات  ــات و امکان ــم از تأسیس ــی اع ــداد ورزش ــزاری روی برگ
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر درنظ ــد مورِدنظ ــدد مقص متع
هرچنــد همان گونــه کــه َچلِیــپ و همــکاران )2003( 
ــان رویــداد ورزشــی مزایایــی  ــد، مقصــد میزب بیــان کرده ان
ــگران  ــور گردش ــل از حض ــد حاص ــش درآم ــه افزای ازجمل
رویــداد را در پــی خواهــد داشــت کــه ایــن وجــه از تعریــف 
ــبت  ــر نس ــش حاض ــگرانی در پژوه ــه گردش ــوان ب را می ت
داد کــه، عاوه بــر حضــور در اســتادیوم آزادی به منزلــۀ 
ــات اقامتــی شــهر تهــران  ــه، احتمــاالً از امکان انگیــزۀ ثانوی
ــن پژوهــش  ــن، در ای ــرد. بنابرای ــد ک ــز اســتفاده خواهن نی
راهکارهایــی عملیاتــی در بخــش پیشــنهادهای کاربردی در 
ــان(  ــهر میزب ــداد و ش ــد )روی ــه مقص ــردو وج ــوِص ه خص

ــد شــد. ــه خواه ارائ

پیشینۀ پژوهش
پژوهش های خارجی

آن  عوامــل  و  ورزشــی  رویــداد  گردشــگری  ادبیــات 
فرضیــات  از  پژوهــش(  ایــن  در  مِدنظــر  )متغیرهــای 
ــی  ــی مفهوم ــۀ مدل ــش به منزل ــن پژوه ــده در ای مطرح ش
ــای  ــد. پژوهش ه ــد می کنن ــا را تأیی ــرده و آن ه ــت ک حمای
ــداد  ــگران روی ــی گردش ــری ذهن ــارۀ درگی ــده درب انجام ش
ورزشــی و قصــد رفتــاری آن هــا حکایــت از وجــود رابطــه ای  
ــا  ــن مدع ــد ای ــرای تأیی ــه ب ــته اند ک ــن دو داش ــان ای می
ــر )2012(،  ــتیونز و روزنبرگ ــای اس ــه پژوهش ه ــوان ب می ت
ــگ  ــگ و تان ــر )2009(، وان ــی و بل ــس )2016(، ل الگزاندری
ــر  ــتیونز و روزنبرگ ــه، اس ــرای نمون ــرد. ب ــاره ک )2016( اش
)2012( در بخشــی از پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه 
ــاداری  ــی در وف ــواداران ورزش ــری ه ــه درگی ــیدند ک رس
آن هــا اثرگــذار اســت. همچنیــن، الگزاندریــس )2016( 
ــاری  ــۀ آم ــوِص جامع ــود درخص ــۀ خ ــی از مطالع در بخش
پژوهــش )دونــدگان دوی ماراتــن در قالــب رویداد ورزشــی( 
ــری مشــارکت کنندگان  ــه درگی ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ب
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ــارکت و  ــد مش ــد قص ــا در دو بُع ــاری آن ه ــد رفت در قص
تبلیغــات دهان به دهــان اثرگــذار اســت.

ــر مقصــد  ازطرفــی، در بررســی نقــش میانجــی تصوی
ــداد ورزشــی، پیشــینۀ موجــود  و رضایــت گردشــگران روی
به گونــه ای  کــه در  ایــن فرضیــات حمایــت کــرده  از 
پژوهش هــای کیــم و همــکاران )2016(، مــون و همــکاران 
)2013(، وانــگ و همــکاران )2018( و زتزیــس11 و همکاران 
ــدی  ــد و رضایت من ــر مقص ــی تصوی ــش میانج )2014( نق
گردشــگران رویــداد ورزشــی بررســی و تأییــد شــده اســت.
همچنیــن، براســاِس فرضیــۀ طراحی شــدۀ دیگــر 
ــر تعدیل گــری همراهــان  ــر وجــود اث ایــن پژوهــش مبنی ب
ســفر، ِمهِمت اوقلــو )2007( اظهــار داشــته اســت کــه 
ــت  ــن اس ــان( ممک ــا همراه ــا ب ــرادی ی ــفر )انف ــل س دالی
ــن  ــه ای ــاط داشــته باشــد؛ ب ــژه ای ارتب ــا ســبك ســفر وی ب
معنــا کــه ممکــن اســت به علــت تفــاوت در ســبك 
زندگــی، تمایــل بــه ســفر بــا همراهانــی از قبیــِل خانــواده  
ــا توجــه  ــی وجــود داشــته باشــد. ب ــا به تنهای و دوســتان ی
ــا  ــر ســفری ب ــای موجــود، ممکــن اســت ه ــه موقعیت ه ب
ــرادی  ــفر انف ــا س ــا ب ــفر ی ــان س ــی از همراه ــواع مختلف ان
متناســب باشــد؛ چراکــه افــراد تجــارب ارزشــمند خــود را 
ــت  ــف به دس ــای مختل ــران در محیط ه ــا دیگ ــل ب در تعام
می آورنــد )Chen et al., 2016: 46( در دهه هــای اخیــر، 
ــای  ــه ویژگی ه ــت ک ــده  اس ــر ش ــادی منتش ــات زی اطاع
ــگری  ــۀ گردش ــراد را در زمین ــناختِی اف ــفر و جمعیت ش س
ــن بررســی ها  ــا در ای ــد، ام ــی بررســی می کنن ازنظــِر تجرب
ــأ بــه تحلیــل توصیفــی آن هــم فقــط در بخــش  صرف
ــن  ــت. در ای ــده اس ــاره ش ــات اش ــناختی مطالع جمعیت ش
راســتا محققــان مختلــف در پژوهش هــای خــود اقــدام بــه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــگران ب ــفر گردش ــارکت س ــن مش تبیی
ــه  ــا ب ــان ســفر و نقــش آن ه ــی همچــون همراه متغیرهای
عنــوان میانجــی یــا تعدیل گــر کرده انــد. بــه عنــوان نمونــه 
ــکاران )2016( در  ــا چــن و هم ــن پژوهش ه ــی از ای در یک
پژوهشــی بــا عنــوان »همراهــان ســفر و ترجیح هــای 

11 .Tzetzis

فعالیت هــای گردشــگران مبتنــی بــر طبیعــت« بــا مِدنظــر 
ــِم نویســندگان الگــوی  ــی کــه به زع ــار عامل ــراردادن چه ق
فعالیت هــای گردشــگران مبتنــی بــر فصــول ســال را 
ــت  ــه دس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی تح
ــه ترتیــب تنهــا،  ــد، ب یافتنــد کــه گردشــگران تمایــل دارن
همــراه بــا دوســتان، همــراه بــا فرزنــدان خــود و همــراه بــا 
همســر خــود فعالیت هــای گردشــگری در فصــول تابســتان 
و زمســتان را بــه دو صــورت فعــال و غیرفعــال انجــام دهند. 
هریــك از ایــن فصــول و دســته بندی های انجام شــده 
ــا  ــاحل آن ت ــردن از س ــودن و لذت ب ــا ب ــر دری از نظاره گ
دوچرخه ســواری  و  آبــی  فعالیت هــای  و  ماهی گیــری 

ــر دارد. ــنوبورد را درب ــکی و اس ــاحلی و اس س

پیشینۀ پژوهش های داخلی
بــا هــدِف  مــرادی و همــکاران )1396( در پژوهشــی 
تعییــن روابــط علّــی میــان انگیزه هــا و رضایت منــدی 
گردشــگران رویــداد ورزشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــر  ــادی تحت تأثی ــد زی ــا ح ــگران ت ــدی گردش رضایت من
انگیزه هــای آن هــا قــرار دارد. در پژوهشــی دیگــر در زمینــۀ 
گردشــگران رویدادهــای ورزشــی، خطیــب زاده و همــکاران 
ــات گردشــگري ورزشــي در  ــت خدم )1395( نقــش کیفی
تمایــل بــه بازگشــت گردشــگران ورزشــي را بررســی کردند 
ــِت  ــد کیفی ــه بُع ــر س ــه ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
خدمــات )کیفیــت دسترســی، بــازی و مجموعــه( در تمایــل 
بــه بازگشــت )قصــد رفتــاری( گردشــگران رویــداد ورزشــی 

ــد. اثــر مثبــت و معنــاداری دارن
ــرح  ــۀ ط ــده، زمین ــث مطرح ش ــه مباح ــت ب ــا عنای ب

ــد: ــم ش ــل فراه ــرح ذی ــه ش ــات پژوهشــی ب فرضی
ــگران  ــد گردش ــر مقص ــی در تصوی ــری ذهن 1. درگی

ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ــداد ورزش روی
ــداد  ــت گردشــگران روی ــی در رضای ــری ذهن 2. درگی

ورزشــی تأثیرگــذار اســت.
3. تصویــر مقصــد در قصــد رفتــاری گردشــگران 

رویــداد ورزشــی تأثیرگــذار اســت.
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مرادی و همکاران و قصد رفتاری گردشگران  رویداد ورزشی

ــداد  ــگران روی ــاری گردش ــد رفت ــت در قص 4. رضای
ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ورزش

ــداد  ــگران روی ــت گردش ــد در رضای ــر مقص 5. تصوی
ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ورزش

ــگران  ــاری گردش ــد رفت ــی در قص ــری ذهن 6. درگی
ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ــداد ورزش روی

ــی در  ــداد ورزش ــگران روی ــد گردش ــر مقص 7. تصوی
ــاری  ــد رفت ــی در قص ــری ذهن ــان درگی ــی می ــاط علّ ارتب

ــش دارد. ــی نق ــر میانج ــۀ متغی ــا به منزل آن ه
ــاط  ــی در ارتب ــداد ورزش ــگران روی ــت گردش 8. رضای
ــا  ــاری آن ه ــد رفت ــی در قص ــری ذهن ــان درگی ــی می علّ

به منزلــۀ متغیــر میانجــی نقــش دارد.
9. همراهــان ســفر به منزلــۀ متغیــر تعدیل گــر شــدت 
رابطــۀ میــان تصویــر مقصــد و رضایــت گردشــگران رویــداد 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ورزشــی را تحت تأثی

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش 

روش شناسی
و  توصیفی ـ پیمایشــی  حاضــر  پژوهــش  روش شناســی 
ــردی اســت.  ــات کارب ــوع مطالع ــدف، از ن ــه ه ــه ب ــا توج ب
ــت  ــه در قابلی ــم نمون ــراوان حج ــت ف ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای مختلف ــه، روش ه ــه جامع ــون ب ــج آزم ــم نتای تعمی
ــن  ــود دارد. از دقیق تری ــه وج ــم نمون ــرآورد حج ــرای ب ب

ــه  ــم نمون ــرآورد حج ــای ب ــتفاده از نرم افزاره ــا اس روش ه
ــاِس  ــه براس ــم نمون ــرآورد حج ــش ب ــن پژوه ــت. در ای اس
ــا  ــر تــوان آمــاری ب اهــداف و فرضیــات پژوهــش مبتنــی ب
ــت.  ــده اس ــام ش ــی ای اس اس12 انج ــزار پ ــتفاده از نرم اف اس
بــا درنظرگرفتــن پیش فرض هــای لحاظ شــده مبنی بــر 
ســطح آلفــای 0/01، تــوان آمــاری 0/90 و پیش بینــی 
حداقــل )R2 )0/05 بــرای هــر متغیــر مــاک، حجــم نمونــۀ 
ــه  ــی 382 نفــر درنظــر گرفت ــرای تحلیــل نهای مورِدنظــر ب
ــف  ــه تعاری ــتناد ب ــا اس ــر ب ــاری مورِدنظ ــۀ آم ــد. نمون ش
ِکرتزِمــن و زائوهــار )2003( و گیبِســون و همــکاران )2003( 
از گردشــگر ورزشــی، کلیــۀ تماشــاگران غیرتهرانــي کــه بــه 
 منظــوِر تماشــای بــازی شــهرآورد اســتقال و پرســپولیس 
در ورزشــگاه آزادی حضــور یافتــه بودنــد با اســتفاده از روش 
نمونه گیــری تصادفی ـ طبقــه ای براســاِس جایگاه هــای 
پرشــده )هشــت جایــگاه(، چهــار جایــگاه اســتقال و 
چهــار جایــگاه پرســپولیس، بــه صــورت تصادفــی انتخــاب 
ــش نامه  ــاه پرس ــگاه پنج ــر جای ــن در ه ــور میانگی و به ط

توزیــع شــد.
ــش نامه  ــش پرس ــن پژوه ــرای ای ــده ب ــزار تعیین ش اب
ــگران  ــی گردش ــری ذهن ــری درگی ــرای اندازه گی ــت. ب اس
 )2015( و شــیو  لــی  پرســش نامۀ  از  ورزشــی  رویــداد 
ــار  ــد چه ــر مقص ــی تصوی ــرای ارزیاب ــؤال، ب ــت س ــا هف ب
ــکاران )2013(،  ــن و هم ــش جی ــه از پژوه ــؤال برگرفت س
ــد  ــؤال( و قص ــار س ــا چه ــت )ب ــی رضای ــوِر ارزیاب به  منظ
رفتــاری گردشــگران رویدادهــای ورزشــی )بــا دو ســؤال( از 
پرســش نامۀ کوئنــزل و یاســیم )2007( اســتفاده شــد. پــس 
ــوری  ــی ص ــش نامه ها،13 روای ــه مرحله ای پرس ــۀ س از ترجم
ــران  ــن از صاحب نظ ــه ت ــا را ن ــك از آن ه ــی هری و محتوای
ــد.  ــد کردن ــی تأیی ــگری ورزش ــی و گردش ــوزۀ بازاریاب ح
از  هریــك  بــه  مربــوط  همچنیــن، عاوه بــر ســؤاالت 
ــرت  ــی لیک ــج ارزش ــف پن ــورت طی ــه ص ــه ب ــا ک متغیره
)کامــأ مخالــف تــا کامــأ موافــق( ارزش گــذاری شــده بــود، 
فرمــی نیــز مربــوط بــه اطاعــات جمعیت شــناختی نمونــۀ 
12. Power Analysis Sample Size )PASS)
13. Three s teps forward-Backward translation



152
سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399فصلنامة علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

آمــاری شــامل نــه ســؤال بســته و چندگزینــه ای در اختیــار 
ــت. ــرار گرف ــخ گویان ق پاس

تحلیــل  یافته هــا در دو بخــش انجــام شــد. در بخــش 
نخســت، بــا بهره گیــری از آمــار توصیفــی، وضعیــت 
جمعیت شــناختی مشــارکت کنندگان بررســی شــد. در 
ــرای  ــش دوم( ب ــتنباطی )بخ ــار اس ــه آم ــوط ب ــش مرب بخ
ــرد رویکــرد  ــه کارب ــا توجــه ب بررســی و تحلیــل داده هــا، ب
ــدل   ــش م ــردو بخ ــاختاری در ه ــادالت س ــازی مع مدل س
بیرونــی )مــدل اندازه گیــری( و مــدل درونــی )مــدل 
ــا  ــوع، یافته ه ــا اســتفاده از شــاخص های متن ســاختاری( ب
ارزیابــی شــدند؛ به گونــه ای  کــه در ایــن پژوهــش از 
ــۀ  ــد خصیص ــبت چن ــاخص نس ــون ش ــاخص هایی همچ ش
متفاوت ـ خصیصــۀ یکســان )بــرای تشــخیص اعتبــار 
)بــرای  استخراج شــده15  واریانــس  متوســط  ممیــز14(، 
تشــخیص اعتبــار هم گــرا16(، آلفــای کرونبــاخ و روش 
پایایــی ترکیبــی17 )بــرای بــرآورد همســانی درونــی و پایایی 
ــی  ــی مــدل بیرون گویه هــای پرســش نامه( در بخــش ارزیاب
ــرای  ــورم واریانــس )ب و از شــاخص هایی همچــون عامــل ت
بررســی هم خطــی بیــن عامل هــا(، ضریــب تعیین، شــاخص 
ــوان پیش بینی کنندگــی  ــی ت ــرای ارزیاب اســتون گایســر )ب
ــدل(  ــوان تبیین کنندگــی م ــر کوهــن )ت ــدازۀ اث ــدل(، ان م
ــا اســتفاده  اســتفاده شــد. شــایان ذکــر اســت ارزیابی هــا ب
از دو نرم افــزار اس پــی اس اس 18 نســخۀ 22 و اســمارت 

ــدند. ــام ش ــخۀ 3 انج ــی ال اس19 نس پ

یافته ها
اطاعــات  از  توصیفــی  آمــار  بــه  مربــوط  بخــش  در 
بررســی  از  پــس  آمــاری،  نمونــۀ  از  به دســت آمده 
 423 تعــداد  از  جمع آوری شــده  پرســش نامه های 
ــدادی از  ــرض برنگشــتن تع ــا ف پرســش نامۀ توزیع شــده )ب
ــداد 382  ــا( تع ــودن آن ه ــدوش ب ــا مخ ــش نامه ها و ی پرس

14. Discriminant Validity
15. Average Variance Extractad )AVE)
16. Convergent Validity
17. Composite Reliability  
18. S tatis tical Package for the Social Sciences )SPSS(
19. Partial Leas t Squares )Smart PLS 3)

ــدرج در  ــؤاالت من ــاِس س ــد. براس ــل  ش ــش نامه تحلی پرس
ــاری  ــۀ آم ــات نمون ــرم جمعیت شــناختی پژوهــش اطاع ف

ــد: ــی ش ــل و بررس ــرح تحلی ــن ش بدی
ــۀ  ــد از نمون ــر 89/8 درص ــغ ب ــش بال ــن پژوه در ای
ــط 10/2  ــد و فق ــکیل می دادن ــرد تش ــراد مج ــاری را اف آم
ــه متأهــان اختصــاص داشــت.  ــۀ آمــاری ب درصــد از نمون
مذکــور  آمــاری  نمونــۀ  از  استخراج شــده  اطاعــات  از 
درخصــوِص متغیــر ســن، بیشــترین بــازه مربــوط بــه بــازۀ 
ــا 81/7 درصــد بــود. در قســمت  ســنی 21 تــا 30 ســال ب
ــراد،  ــات اف ــت آمده از تحصی ــات به دس ــه اطاع ــوط ب مرب
ــا 58/6  ــی ب ــروه کارشناس ــه گ ــوط ب ــازه مرب ــترین ب بیش
ــم  ــم و فوق دیپل ــروه دیپل ــه گ ــوط ب ــازه مرب ــن ب و کمتری
ــه  ــوط ب ــمت مرب ــن، در قس ــود. همچنی ــد ب ــا 7/9 درص ب
اطاعــات به دســت آمده از درآمــد افــراد، بیشــترین تراکــم 
درصــدی مربــوط بــه بــازۀ درآمــد کمتــر از 1 میلیــون بــا 
ــمت  ــه در قس ــم نمون ــترین حج ــود و بیش ــد ب 54/5 درص
شــغل افــراد مربــوط بــه شــغل آزاد بــا 47/6 درصــد بــود. 
در بخــش اطاعــات مربــوط بــه قومیــت گردشــگران 
ورزشــی، بیشــترین تراکــم درصــدی را گردشــگران ســایر 
اقــوام بــا 25/7 درصــد و کمتریــن تراکــم را قومیــت فــارس 
بــا 6/3 درصــد تشــکیل دادنــد. ازنظــر ســابقۀ افــراد مبنــی 
بــر تعــداد دفعــات ســفر تفریحی ـ ورزشــی در ســال، 
ــی در  ــفر تفریحی ـ ورزش ــار س ــد را یك ب ــترین درص بیش

ــه خــود اختصــاص داد. ــا 74/9 درصــد ب ســال ب
واریانس  محــور  ســاختاری  معــادالت  مدل ســازی 
از دو مرحلــۀ اصلــی تشــکیل شــده اســت: 1. مــدل 
ــدل  ــدل ســاختاری )م ــی(؛ 2. م ــدل بیرون ــری )م اندازه گی
ــه عهــده  ــان ســازه ها را ب ــط می ــی( کــه بررســی رواب درون
دارد. ازنظــِر هیــر و همــکاران20 )2014( بــرای ارزیابــی 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــاخص هایی درنظ ــل ش ــك از مراح هری
ــه  ــاخص ها را جداگان ــن ش ــك از ای ــه، هری ــت. در ادام اس

بررســی می کنیــم.

20. Hair et al.
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تعیین روابط عّلی میان درگیری ذهنی

مرادی و همکاران و قصد رفتاری گردشگران  رویداد ورزشی

تحلیل مدل بیرونی
بارهای عاملی

هم بســتگی  مقــدار  محاســبۀ  راه  از  عاملــی  بارهــای 
شــاخص های یــك ســازه بــا آن ســازه محاســبه می شــوند. 
براســاِس گفتــۀ هیــر و همــکاران )2014(، اگــر ایــن مقــدار 
ــال؛ و بیشــتر از 0/6  ــا بیشــتر از )حــد ایدئ ــا 0/7 ی ــر ب براب
حــد مطلــوب( بــرآورد شــود، مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه 

واریانــس بیــن ســازه و شــاخص های آن از واریانــس خطــای 
اندازه گیــری آن ســازه بیشــتر و پایایــی آن مــدل اندازه گیــری 
تأییــد می شــود )Hair et al., 2014(. همچنیــن، ازآنجاکــه 
مقــدار آمــارۀ t ســؤاالتی کــه بارهــای عاملی مناســبی کســب 
ــا بیشــتر از ایــن  ــد )ی ــد در دامنــۀ 1/96+- نبودن کــرده بودن
ــج  ــد. نتای ــد ش ــز تأیی ــا نی ــاداری آن ه ــد(، معن ــدار بودن مق

ــد. ــد در جــدول 1 مشــاهده کنی ــی را می توانی نهای

آمارۀ tبار عاملیمیانگینآیتم ها

EIAVE = 0/ 735 ؛ CR = 0/ 951 ؛ α = 0/ 940

EI100 /87450 /710/ 3من به این مسابقه عاقه مندم

EI209 /80135 /460 /3من واقعأ از این مسابقه لذت می برم

EI340 /87959 /490 /3من از گفت وگو دربارۀ این بازی با دوستانم لذت می برم

EI401 /87054 /530 /3شرکت در این مسابقه از لذت بخش ترین کارهایی است که انجام داده ام

EI526/ 88259/ 720/ 3بیشتر دوستانم به نحوی درگیر این مسابقه  هستند

EI611/ 84341 /960 /3حضور در این مسابقه برای من مهم است

EI741/ 84936 /640/ 3حضور در این مسابقه اهمیت خاصی در زندگی من خواهد داشت

DIAVE  =0 /611 ؛ CR = 0 /861 ؛ α = 0 /768

DI161 /82237/ 920/ 3رفتار افراد در شهر میزبان مناسب و دوستانه است

DI288/ 83938 /980/ 3شهر میزبان امکانات رفاهی مناسبی دارد

DI370/ 65616/ 250/ 3در استادیوم و شهر میزبان نگران ایمنی شخصی خود نیستم

DI492/ 79531/ 840/ 3استادیوم خوب ساخته شده است

SATAVE = 0 /845 ؛ CR = 0 /956 ؛ α = 0 /939

SAT187 /91678/ 980 /3از تصمیم برای شرکت در این بازی راضی ام

SAT249 /93592 /080 /4فکر می کنم تصمیمم برای شرکت در این مسابقه درست بوده است

SAT380/ 948118/ 180/ 4حضور در این مسابقه تجربۀ خوبی برای من خواهد بود

SAT495/ 87546 /870 /3انتخابم برای شرکت در این مسابقه انتخاب خوبی بوده است
BIAVE = 0 /862 ؛ CR = 0/ 926 ؛ α = 0 /840

WOM21/ 91188 /950/ 3من به افراد دیگر حضور در این بازی را توصیه خواهم کرد

REV16/ 943106 /170/ 4به احتمال زیاد در رویدادهای آتی نیز شرکت خواهم کرد

جدول 1: نتایج تحلیل مدل بیرونی )اندازه گیری(
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در بخــش مربــوط بــه ارزیابــی اعتمادپذیــری پرســش نامه ها 
)از دیگــر الزامــات تأییــد مــدل بیرونــی( از دو روش آمــاری 
ــی  ــی همســانی درون ــرای ارزیاب ضریــب آلفــای کرونبــاخ ب
ــازۀ  ــی س ــا پایای ــی ی ــی ترکیب ــش نامه ها و روش پایای پرس
پرســش نامه ها اســتفاده شــد. دلیــل اســتفاده از روش 
ــن  ــاخ ای ــای کرونب ــب آلف ــار ضری ــی در کن ــی ترکیب پایای
ــای  ــام آیتم ه ــاخ وزن تم ــای کرونب ــب آلف ــه ضری ــود ک ب
ــه متغیــر را یکســان درنظــر می گیــرد. ازایــن رو،  ــوط ب مرب
ــی  ــه متغیرهای ــوط ب ــای مرب ــی آیتم ه ــرآورد پایای ــرای ب ب
ــتفاده  ــاختاری اس ــۀ س ــازی معادل ــرد مدل س ــا رویک ــه ب ک
می شــوند، روش پایایــی ترکیبــی نیــز پیشــنهاد شــده 
نتایــج  بــه  توجــه  بــا   .)Hair Jr et al., 2014( اســت 
ــت آمده  ــر به دس ــه مقادی ــدول 1، ازآنجاک ــده در ج ارائه ش
بــرای ایــن دو شــاخص بیشــتر از نقِطۀ بــرش )بیشــتر از 0/7( 
درنظــر گرفتــه شــده اســت، ایــن دو شــاخص تأییــد شــدند. 
ــی  ــرای ارزیاب ــاختاری ب ــادالت س ــازی مع در مدل س
اعتبارپذیــری هم گــرا در ســطح عامــل از شــاخص متوســط 
واریانــس استخراج شــده اســتفاده شــد. نقطــۀ بــرش 
ــلر و همــکاران  ــدگاه هنِس شــاخص مورِدنظــر براســاِس دی
ــا  ــن، ب ــرآورد شــده اســت. بنابرای )2016(، بیشــتر از 0/5 ب
عنایــت بــه ایــن امــر و بــا توجــه بــه نتایــج جــدول فــوق، 
می تــوان شــرط اعتبــار هم گــرا در ســطح عامل هــا را 

تأییــد کــرد.
معیــار بعــدی بــرای ارزیابــی اعتبــار ممیــز در ســطح 
ــۀ  ــبت خصیص ــار نس ــور، معی ــرد واریانس مح ــل رویک عام
ــه  ــار ک ــن معی ــت. در ای ــان اس ــۀ یکس متفاوت ـ خصیص
ــِق  ــا مطاب ــا و خصیصه ه ــس روش ه ــاِس ماتری ــج براس نتای
دیــدگاه هنســلر و همــکاران )2016( مبنــی بــر نقطــۀ برش 
ــدۀ  ــوک محاسبه ش ــر بل ــرای ه ــر از 0/85 ب ــوب کمت مطل
ــت  ــر به دس ــۀ دیگ ــا خصیص ــه ب ــه در مقایس ــر خصیص ه
ــل  ــطح عام ــز در س ــار ممی ــوان اعتب ــت، می ت ــده اس آم
ــش  ــای پژوه ــاِس یافته ه ــن رو، براس ــرد. ازای ــرآورد ک را ب
ــز  ــار نی ــن معی ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان بی ــدول 2( می ت )ج

تأییــد شــده اســت.

جدول 2: ارزیابی اعتبار ممیز در سطح عامل

مدل درونی )مدل ساختاری(
ــدی  ــی، گام بع ــدل بیرون ــری م ــد اعتمادپذی ــس از تأیی پ
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــاختاری اس ــدل س ــج م ــی نتای ارزیاب
ــط  ــدل و رواب ــی م ــای پیش بین ــی قابلیت ه ــامل بررس ش
بیــن سازه هاســت کــه بــا اســتفاده از رویکــردی نظام منــد 
ــکاران  ــر و هم ــنهاد هی ــاِس پیش ــج گام براس ــب پن در قال
ــی  ــی هم خط ــود: 1( ارزیاب ــام می ش )ibid: 168-169( انج
بیــن عامل هــا در مــدل ســاختاری، 2( ارزیابــی معنــاداری 
ضرایــب مســیر و روابــط بیــن متغیرهــا در مدل ســاختاری، 
3( ارزیابــی ســطح ضریــب تعییــن R2، 4( ارزیابــی انــدازۀ 

.Q2 و 5( ارزیابــی پیش بینی کنندگــی مــدل f2 اثــر
از  عامل هــا  بیــن  هم خطــی  ارزیابــی  به منظــوِر 
ــاِس  ــد. براس ــتفاده ش ــس اس ــورم واریان ــل ت ــاخص عام ش
نظــر هیــر و همــکاران )2014(، نقطــۀ بــرش پنــج آســتانۀ 
تحمــل تعیین شــده در بعضــی از منابــع ایــن نقطــۀ بــرش 
اندکــی ســخت گیرانه و در حــد 2/5 منظــور شــده اســت؛ 
ــازۀ  ــر دو ب ــت آمده در ه ــر به دس ــن، مقادی ــود ای ــا وج ب

ــد. ــرآورد ش ــوب ب ــهل گیرانه مطل ــخت و س س

جدول 3: ارزیابی هم خطی بین عامل ها

قصد رفتاریرضایت گردشگردرگیری ذهنیتصویر مقصد

تصویر مقصد

0/630در گیری ذهنی

0/5830/501رضایت گردشگر

0/5540/4710/603قصد رفتاری

متغیرهای وابسته

قصد رفتاریرضایتتصویر مقصد

شاخص عامل تورم 
واریانس

VIFVIFVIF

405 /2741 /11درگیری ذهنی

485 /2701 /1تصویر مقصد

507 /1رضایت
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گام بعــدی ارزیابــی ضرایــب مســیر و معنــاداری روابــط بین 
ــی از آن  ــج حاک ــدل ســاختاری اســت. نتای ــا در م متغیره
اســت کــه درگیــری ذهنــی گردشــگران ورزشــی در قصــد 
رفتــاری آن هــا در بخــش مورد ِبررســی تأثیــرات مســتقیم 
ــاداری بیــش  ــب رگرســیونی 0/004 و ســطح معن ــا ضری ب
ــادار  ــیر معن ــب مس ــۀ ضرای ــت؛ بقی ــادار نیس از 0/05 معن
بودنــد کــه می توانیــد شــرح کاملــی از نتایــج ایــن آزمــون 

را در جــدول 4 مشــاهده کنیــد. 

جدول 4: نتایج ارزیابی تأثیرات مستقیم و کل ضرایب مسیر 

هریک از متغیرها

 جدول 5: نتایج بررسی نقش میانجی با استفاده

 از روش بوت استراپینگ

ــی  ــش میانج ــی نق ــدول 5 در بررس ــای ج ــِق یافته ه مطاب
بیــن متغیرهــای تصویــر مقصــد و رضایــت کــه بــا اســتفاده 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــد و ب ــام ش ــتراپینگ انج ــوت اس از روش ب
یافته هــا و نیــز راهبــرد هیــر و همــکاران )2016( درخصوِص 
ارزیابــی متغیرهــای میانجــی و پروتــکل ترســیمی، می توان 
اظهــار داشــت کــه نقــش میانجی هــردو متغیر مورِدبررســی 
ــداد ورزشــی(  ــگران روی ــت گردش ــر مقصــد و رضای )تصوی

کامــًا تأییــد شــد.
پــس از ارزیابــی ضرایــب مســیر مــدل ســاختاری )گام 

دوم(، گام هــای ســوم تــا پنجــم از پروتــکل نظام منــد هیــر 
و همــکاران )2014( درخصــوِص ارزیابــی مــدل ســاختاری 
دربرگیرنــدۀ ســه معیــار ضریــب تعییــن، انــدازۀ اثــر 
ــج  ــود. نتای ــاختاری ب ــدل س ــی م ــوان پیش بین ــن و ت کوه
ــدول 4 و  ــار در ج ــه معی ــن س ــرآورد ای ــت آمده از ب به دس

6 ارائــه شــده اســت.

جدول 6: شاخص های ارزیابی مدل ساختاری )درونی(

ــا R2 از  ــب تعییــن ی ــر و همــکاران )2014( ضری ازنظــِر هی
شــاخص های اصلــی ارزیابــی مــدل ســاختاری در رویکــرد 
ــوص  ــری درخص ــۀ تصمیم گی ــت. دامن ــور اس واریانس مح
ِارزیابــی ضریــب تعییــن بــرای هرمتغیــر مــاک ســه بــازۀ 
ــن  ــر ای ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت 0/25، 0/5 و 0/75 درنظ
اســاس و مطابــِق یافته هــای ایــن پژوهــش، می تــوان بیــان 
کــرد کــه تقریبــأ 70 درصــد از واریانــس قصــد رفتــاری را 
ــن پژوهــش تبییــن می کننــد و  متغیرهــای مســتقل در ای
ــوان آن را  ــده می ت ــرش تعیین ش ــۀ ب ــه نقط ــتناد ب ــا اس ب
ضریــب تعییــن تقریبــأ بزرگــی محســوب کــرد. همچنیــن، 
ــر  ــت و تصوی ــته، رضای ــای وابس ــر متغیره ــس دیگ واریان
ــن  ــب 34 درصــد و 21 درصــد تبیی ــه ترتی ــز ب مقصــد نی

شــده اســت.
)انــدازۀ   f 2 اثــر  انــدازۀ  شــاخص  بعــدی  معیــار 
ــه  ــد ک ــن می کن ــاخص تعیی ــن ش ــت. ای ــن(21 اس اثرکوه
ــا  هریــك از متغیرهــای پیش بینــی در مــدل رگرســیونی ت
ــد.  ــدازه در بزرگ شــدن ضریــب تعییــن نقــش دارن چــه ان
به عبارتــی، ایــن معیــار تــوان تبین کنندگــی مــدل را 
ــر درنظــر  بررســی می کنــد. ازنظــِر کوهــن )1988(، مقادی
ــای  ــب اندازه ه ــه ترتی ــده 0/02، 0/15 و 0/35 ب گرفته ش
21. Effect Size Cohen

قصد رفتاریرضایتتصویر مقصد

R2 709/ 3480/ 2130/ 0ضریب تعیین

Q 582/ 2730 /1220 /0توان پیش بینی 2 اندازۀ اثرتأثیرات کلتأثیرات مستقیم

βTPβTPf 2

174/ 0000/ 5800/ 3797/ 0000 /5800 /3797 /0تصویر مقصد ← رضایت

345/ 0000/ 870/ 81125/ 0000 /190 /75621 /0تصویر مقصد ← قصد رفتاری

270/ 0000/ 330/ 46111/ 0000 /330 /46111 /0درگیری ذهنی ← تصویر مقصد

105/ 0000/ 360/ 47011/ 0000/ 3560 /2945 /0درگیری ذهنی ← رضایت

01/ 0000/ 610/ 42110/ 7110/ 1120 /0040 /0درگیری ذهنی ← قصد رفتاری

038/ 0000/ 9040/ 1453/ 0000/ 9040 /1453 /0رضایت ← قصد رفتاری

βTP

ß درگیری ذهنیß000/ 3560 /3499 /0قصد رفتاریتصویر مقصد

ßدرگیری ذهنیß 02/ 1390 /0433 /0قصد رفتاریرضایت
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ــازۀ  ــازه در س ــك س ــوی ی ــط و ق ــف، متوس ــر ضعی اث
 Richter et al., ــل از ــه نق ــد )ب ــر را نشــان می دهن دیگ
2016(. مطابــِق نتایــج جــدول 4، دو مســیر رضایــت در 

ــاری  ــد رفت ــی در قص ــری ذهن ــاری و درگی ــد رفت قص
ــد )0/038 و 0/01(  ــف بودن ــر ضعی ــای اث دارای اندازه ه
و ســایر اندازه هــای اثــر تقریبــاً مناســب گــزارش شــدند؛ 
ــد در  ــر مقص ــیونی تصوی ــیر رگرس ــه مس ــه ای  ک به گون
قصــد رفتــاری دارای انــدازۀ اثــر بــزرگ )0/345(، مســیر 
تصویــر مقصــد در رضایــت و درگیــری ذهنــی در تصویــر 
مقصــد انــدازۀ اثــر متوســط روبه بــاال و درگیــری ذهنــی 

ــد. ــن بودن ــط روبه پایی ــر متوس ــدازۀ اث ــت ان در رضای
)اســتون   Q2 مــدل  پیش بینی کنندگــی  تــوان 
و گایِســر(22 معیــار دیگــری بــرای ارزیابــی مــدل 
ســاختاری اســت. ایــن شــاخص بــه مــا کمــك می کنــد 
مشــخص  را  مــدل  پیش بینی کنندگــی  تــوان  کــه 
ــر  ــه ازاِی هرمتغی ــر، اصــوالً ب ــارت دقیق ت ــه عب ــم. ب کنی
وابســتۀ انعکاســی می تــوان یــك Q2 گــزارش کــرد کــه 
تــوان پیش بینی کنندگــی مــدل را نشــان می دهــد 
معیارهــای  ماننــد  از ایــن رو،   )Richter et al., 2016(
دیگــر، نقــاط برشــی بــرای ارزیابــی ایــن شــاخص نیــز 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. هنِســلر و همــکاران )2009( 
ســه نقطــۀ بــرش 0/02، 0/15 و 0/35 و همچنیــن 
ــرش 0/163  ــۀ ب ــك نقط ــکاران )2016( ت ــر و هم ریکت
تحلیــل  و  شبیه سازی شــده  مطالعــات  )براســاِس 
مطابــِق  گرفته انــد.  درنظــر  را  پیشــین(  مطالعــات 
ــن  ــوان چنی ــدول 6( می ت ــت آمده )ج ــای به دس یافته ه
ــوان  ــاری ت ــد رفت ــر قص ــرای متغی ــه ب ــرد ک ــان ک بی
ــا  ــایر متغیره ــِق س ــوی را از طری ــی ق پیش بینی کنندگ
بــرای  همچنیــن   .)0/582( شــد  متصــور  می تــوان 
ــه ترتیــب  ســایر متغیرهــا، رضایــت و تصویــر مقصــد، ب
ــاال  ــط روبه ب ــی متوس ــوان پیش بینی کنندگ ــوان ت می ت
ــروض را  ــاختاری مف ــدل س ــن در م و متوســط روبه پایی

متصــور شــد )0/273 و 0/122(.

22. S tone-Geisser

درخصــوِص بررســی همراهــان ســفر در مــدل 
ــد و  ــر مقص ــان تصوی ــی می ــر تعامل ــاختاری )در اث س
ــن  ــوان ای ــی( می ت ــداد ورزش ــگران روی ــت گردش رضای
متغیــر را اثــری تعدیل گــر به شــمار آورد. براســاِس 
ضریــب  ســفر  همراهــان  به دســت آمده،  نتایــج 
به دســت  را  رگرســیونی 0/105 و معنــاداری 2/923 

آورد.

شکل 2: بررسی اثر تعاملی همراهان سفر با توجه به رابطۀ 

تصویر مقصد و رضایت

متعــدد  شــاخص های  بررســی  از  پــس  درنهایــت، 
ــای مدل ســازی  ــك از بخش ه ــی هری درخصــوِص ارزیاب
ــدل  ــی و م ــدل بیرون ــم از م ــاختاری )اع ــادالت س مع
درونــی(، هیــر و همــکاران )2016( بــرای ارزیابــی کلــِی 
مــدل  معیار هــا را معرفــی کردنــد. یکــی از ایــن معیارهــا 
مدل ســازی  در  بــرازش  نیکویــی  اصلــی  شــاخص  
معــادالت ســاختاری در رویکــرد واریانس محــور اســت 
کــه اصطاحــاً بــه ریشــۀ میانگیــن مربعــات باقی مانــدۀ 
استانداردشــدهSRMR( 23( مرســوم اســت. نقطــۀ برش 
ــه شــده  ــر از 0/08 درنظــر گرفت ــن شــاخص کمت در ای
اســت. معیــار بعــدی شــاخص RMS_theta اســت. ایــن 
ــدۀ  ــات باقی مان ــن مربع ــۀ میانگی ــاِم »ریش ــاخص به ن ش
ــی«  ــدل بیرون ــای م ــس باقی مانده ه ــس کوواریان ماتری
شــناخته می شــود. دامنــۀ ایــن شــاخص از صفــر 
ــر  ــر نزدیك ت ــه صف ــه ب ــت و هرچ ــر اس ــك متغی ــا ی ت
ــاخص  ــن ش ــرای ای ــرش ب ــۀ ب ــت. نقط ــر اس ــد بهت باش
23. S tandardized Root Mean Square Residual )SRMR)
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ــه  ــا توجــه ب کمتــر از 0/12 درنظــر گرفتــه شــده اســت. ب
ــی  ــدل تجرب ــی م ــی کل ــارۀ ِارزیاب ــج به دســت آمده درب نتای
در ایــن پژوهــش، می تــوان بیــان کــرد کــه، عاوه بــر 
ــت  ــرل کیفی ــی کنت ــرازش و ارزیاب ــاخص های ب ــد ش تأیی
در آیتم هــای مختلــف، داده هــای تجربــی در پژوهــش 
حاضــر مــدل نظــری و مفــروض را بــه صــورت کلــی تأییــد 

می کننــد. 

جدول 7: ارزیابی کنترل کیفیت کلی مدل معادلۀ ساختاری

مقادیر به دست آمدهشاخص

SRMR0 /052

RMS_theta0/ 102

Smart PLS 3 شکل 3: خروجی نرم افزار

بحث و نتیجه گیری
ــا عنصــری مهــم هســتند  ــۀ گردشــگری، رویداده در زمین
کــه درواقــع انگیــزۀ مهمــی بــرای گردشــگر و نیــز 
برنامه هــای توســعه و بازاریابــی مقصــد قلمــداد می شــوند. 
ــای  ــی ترین گزاره ه ــد و از اساس ــت مقاص ــا جذابی رویداده
ــزون  ــذب روزاف ــِر ج ــن از نظ ــای اماک ــی در ارتق بازاریاب
 .)Getz & Page, 2016( گردشــگران به شــمار می رونــد
ــی  ــط علّ ــن رواب ــر تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ــن رو، ه ازای
میــان درگیــری ذهنــی و قصــد رفتــاری گردشــگران رویداد 
ــد و  ــر مقص ــی تصوی ــش میانج ــه نق ــه ب ــا توج ــی ب ورزش
رضایــت و اثــر تعدیل گــری همراهــان ســفر اســت. در ایــن 

پژوهــش، فرضیاتــی بــرای تبییــن مســئلۀ پژوهــش مطــرح 
ــوند. ــی می ش ــل  و بررس ــه تحلی ــه در ادام ــد ک ش

ــر  ــی ب ــۀ اول مبن ــون فرضی ــج آزم ــی نتای در بررس
وجــود رابطــۀ علّــی میــان درگیــری ذهنــی و قصــد 
ــج  ــتناِد نتای ــه  اس ــی ب ــداد ورزش ــگران روی ــاری گردش رفت
به دســت آمده از ایــن مطالعــه، ایــن رابطــه از منظــر 
ــۀ رابطــه ای  ــه منزل ــن پژوهــش ب مشــارکت کنندگان در ای
مســتقیم تأییــد نشــد. هرچنــد ازمنظــِر گردشــگران رویداد 
ــار احتمالی شــان  ــا در رفت ــی آن ه ــری ذهن ورزشــی، درگی
ــا عوامــل دیگــر احساســات  تأثیــری مســتقیم نداشــته، ام
رفتــار  و  می کننــد  تغییــر  دســتخوش  را  گردشــگران 
ــج  ــن، نتای ــود ای ــا وج ــد. ب ــکل می دهن ــا را ش ــی آن ه آت
مطالعــات پیشــین دربــارۀ ایــن فرضیــه نتایجــی غیرهمســو 
را گــزارش کرده انــد؛ به نحوی کــه اســتیونز و روزنبرگــر 
ــی  ــواداران ورزش ــگاِه ه ــه از ن ــد ک ــان می کنن )2012( بی
اســترالیایی، درگیــری ذهنــی آن هــا در وفاداری شــان 
از تیــم محبــوب خــود اثرگــذار بوده اســت. همچنیــن، 
ــارۀ  الگزاندریــس )2016( در بخشــی از پژوهــش خــود درب
جامعــۀ آمــاری پژوهــش )دونــدگان دوی ماراتــن در قالــب 
ــری  ــه درگی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی( ب ــداد ورزش روی
ــد  ــا در دو بُع ــاری آن ه ــد رفت ــارکت کنندگان در قص مش
قصــد مشــارکت و تبلیغــات دهان به دهــان اثرگــذار اســت. 
شــاید بتــوان اصلی تریــن دلیــل ایــن ناهمخوانــی نتایــج را 
تفــاوت فرهنگــی گردشــگران و ســایر عوامــل کنترل ناپذیــر 
خســتگی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  شــرایط  )همچــون 
برگــزاری رویــداد  پاســخ گویان در روز  روحی ـ روانــی( 
ورزشــی دانســت. درعین حــال، هرچنــد ایــن فرضیــه )اثــر 
مســتقیم درگیــری ذهنــی گردشــگران رویــداد ورزشــی در 
قصــد رفتــاری گردشــگران( تأییــد نشــده اســت، امــا نتایــج 
ــن  ــا ای ــًا ب ــر وجــود نقــش میانجــی کام فرضیــۀ مبنــی ب
فرضیــه ارتبــاط دارد و به نوعــی دلیــل به دســت آمدن 

ــد.  ــکار می کن ــت را آش ــۀ نخس ــج در فرضی نتای
در فرضیه هایــی کــه پژوهشــگر به منظــوِر بررســی 
ــی  نقــش میانجــی تصویــر مقصــد و رضایــت در روابــط علّ
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ــگران  ــاری گردش ــد رفت ــی و قص ــری ذهن ــان درگی می
بررســی ها  بــود،  کــرده  مطــرح  ورزشــی  رویــداد 
ــی  ــداد ورزش ــگران روی ــگاه گردش ــه از ن ــان داد ک نش
نقــش  اینکــه  وجــود  بــا  )مشــارکت کنندگان(، 
ــا  ــاری آن ه ــد رفت ــی در قص ــری ذهن ــطۀ درگی بی واس
اثرگــذار نبــود، بــا افــزودن )مدنظــر قــرار دادن( تصویــر 
مقصــد و رضایت منــدی گردشــگران نتایجــی متفــاوت 
ــا  ــاس یافته ه ــد. براس ــت آم ــت به دس ــۀ نخس از فرضی
می تــوان گفــت کــه از دیــد گردشــگران رویــداد 
ــت  ــد و رضای ــر مقص ــی تصوی ــش میانج ــی، نق ورزش
گردشــگران رویــداد ورزشــی بــا توجــه بــه نتایــج 
پژوهش هایــی همچــون کیــم و همــکاران )2016(، 
ــگ و همــکاران )2018(  ــون و همــکاران )2013(، وان م
مبنی بــر  ادعــای  و   )2014( و همــکاران  زتزیــس  و 
اهمیــت و نقــش مهــم ایــن دو متغیــر در ارتبــاط بیــن 

ــت. ــده اس ــد ش ــاری تأیی ــل رفت ــایر عوام س
ــر مقصــد طرحــی از برداشــت  ــت، تصوی در حقیق
ــی،  ــت. ازطرف ــد اس ــت مقص ــگر از واقعی ــی گردش ذهن
مفهــوم تصویــر مقصــد نقــش مهمــی در ترویــج مقاصــد 
بســیار  جنبه هــای  از  و  می کنــد  ایفــا  گردشــگری 
ــه  ــت؛ به طوری ک ــد اس ــی مقص ــرد بازاریاب ــم راهب مه
از  متشــکل  آن  پیچیــدۀ  ماهیــت  بــه  توجــه  بــا 
شــکل گیری  به منظــوِر  کــه  اســت  جنبه هایــی 
ــی  ــری در ذهــن گردشــگران باق ــی از درگی ــر کل تصوی
ــناختی  ــل روان ش ــه عوام ــه ب ــن رو، توج ــد. از ای می مانن
ــاب  ــگاِم انتخ ــگر هن ــار گردش ــذاری در رفت در تأثیرگ
مقصــد گردشــگری بیش ازپیــش اهمیــت می یابــد. 
ازطرفــی، زمانــی  کــه گردشــگران خــود را بــرای ســفر 
آمــاده می کننــد، انتظاراتــی نیــز از ایــن ســفر خواهنــد 
داشــت. بــر ایــن اســاس، گردشــگران در ارزیابــی ســفر 
بیشــتر درگیــر زیرســاخت ها، اطاعــات و عوامــل 
ــاخص ها و  ــافت، ش ــد مس ــم از بُع ــفر اع ــا س ــط ب مرتب
ویژگی هــای مقاصــد و مــواردی از ایــن دســت خواهنــد 
بــود. بنابرایــن، انتخــاب راهبــردی بــرای برقــراری 

ــا رویــداد و مقصــد بســیار مهــم  ارتبــاط گردشــگران ب
اســت و راهبــرد تعیین شــده گامــی اساســی در جــذب 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــداد ورزش ــگران روی ــظ گردش و حف
اصلی تریــن  از  به نوعــی  مقصــد  تصویــر  ازآنجاکــه 
ــن  ــت، ای ــگران اس ــذب گردش ــی در ج ــل کشش عوام
امــکان را بــرای بازاریابــان و متصدیــان مدیریــت مقصــد 
فراهــم خواهــد کــرد کــه بــه درکــی عمیــق و برداشــتی 
درســت از تأثیرگــذاری مقصــد و ویژگی هــای آن در 
ــد.  ــت یابن ــگران دس ــت گردش ــری و رضای تصمیم گی
ــه مفهــوم رضایــت گردشــگران  از ســوی دیگــر، اگــر ب
ــار  ــوان انتظ ــژه  شــود، می ت ــداد ورزشــی توجــه وی روی
داشــت کــه تــا حــد زیــادی برگشــت پذیری گردشــگران 
بــه مقصــد و نیــز تبلیغــات شــفاهی درخصــوِص توصیــۀ 
ویژگی هــای مقصــد، رویــداد و ســفر مــورد توجــه 
گردشــگران قــرار گیــرد کــه نتیجــۀ آن، عاوه بــر 
ــتری از  ــداد بیش ــذب تع ــی، ج ــگران فعل ــظ گردش حف
گردشــگران خواهــد بــود و مزایــای بســیاری را از نظــِر 
اقتصــادی، اجتماعــی و... بــرای ذی نفعــان )به ویــژه 
برگزارکننــدگان رویــداد ورزشــی( در پــی خواهــد 

ــکاران، 1396(. ــرادی و هم ــت )م داش
بعــدی،  فرضیــۀ  آزمــون  نتایــج  بررســی  در 
ــی  ــری ذهن ــان درگی ــه می ــد ک ــان  دادن ــا نش یافته ه
ــی  ــۀ علّ ــی رابط ــداد ورزش ــگران روی ــت گردش و رضای
ــا نتایــج  مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. ایــن یافتــه ب
پژوهش هــای بــراون و همــکاران )2016(، هانــگ و 
ــی  ــکاران )2016( و ل ــگ و هم ــکاران )2005(، چان هم
بنابرایــن، می تــوان  دارد.  )2009( مطابقــت  بیلِــر  و 
ــاس  ــگر احس ــدازه گردش ــه هران ــرد ک ــان ک ــن بی چنی
ــا  ــد ی ــته باش ــداد داش ــا روی ــتری ب ــغولی بیش دل مش
هرانــدازه شــخص بیشــتر خــود را از نظــِر روانــی درگیــر 
رویــداد کنــد، می تــوان انتظــار داشــت کــه، صرف نظــر 

ــود. ــم ش ــت  وی فراه ــی، رضای ــل جانب از عوام
آزمــون  از  به دســت آمده  نتایــج  درخصــوِص 
درگیــری  تأثیرگــذاری  مبنی بــر  بعــدی  فرضیــۀ 
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ذهنــی در تصویــر مقصــد گردشــگری رویدادهــای ورزشــی 
می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه یافته هــای ایــن پژوهــش 
ــا به دســت آوردن ضریــب رگرســیون 0/461 و معنــاداری  ب
ــۀ  ــه رابط ــان داد ک ــای P >01 نش ــطح خط 11/33 در س
علـّـی مثبــت و معنــاداری در فرضیــۀ مذکــور برقــرار اســت. 
ازطرفــی، درمجمــوع 0/213 از تغییــرات تصویــر مقصــد را 
ــد.  ــن می کن ــداد تبیی ــگر در روی ــی گردش ــری ذهن درگی
نتایــج ایــن فرضیــه بــا نتایــج پژوهش هــای فیلــو و 
ــن  ــان )2012( و پریبنس ــاگ و رای ــکاران )2013(؛ پِری هم
و همــکاران )2013( مطابقــت دارد. براســاِس یافته هــای 
پژوهــش حاضــر، تصویــر مقصــد یــا به تعبیــری ویژگی هــا، 
ــه  ــفر ب ــش از س ــگر پی ــی گردش ــت ذهن ــه و برداش وجه
ــن گردشــگر  ــری از مقصــد در ذه مقصــد مورِدنظــر تصوی
ــگر در  ــور گردش ــس از حض ــه پ ــرد ک ــد ک ــاد خواه ایج
ــی  کــه انتظــارات و احساســات وی از مقصــد  مقصــد، زمان
متفــاوت باشــد، طبیعتــأ اثــری معکــوس در درگیــری ذهنی 
ــه  ــت؛ چراک ــد گذاش ــد خواه ــر مقص ــگری در تصوی گردش
ماهیتــأ مفهــوم درگیــری ذهنــی نوعــی احســاس یــا عاقــۀ 
ــا رویــدادی خــاص اســت. ازایــن رو،  ــه مــکان ی شــخصی ب
ــه  ــِی مجموع ــد درپ ــه بای ــان مربوط ــان و بازاریاب متصدی
ــه احساســات و عواطــف گردشــگران را  ــی باشــند ک  عوامل
درخصــوِص ویژگی هــای مقصــد مــورد توجــه قــرار دهنــد.
مبنی بــر  بعــدی  فرضیــۀ  آزمــون  نتایــج  دربــارۀ 
اثرگــذاری تصویــر مقصــد در رضایــت گردشــگران رویــداد 
ــذاری  ــی از اثرگ ــش حاک ــن پژوه ــای ای ــی، یافته ه ورزش
ــت گردشــگران  ــر مقصــد در رضای ــا دار تصوی مثبــت و معن
رویــداد ورزشــی اســت؛ به طوری کــه در ایــن پژوهــش 
ضرایــب  بررســی  در  داده هــا  تجزیه وتحلیــل  نتایــج 
ــر  ــب اث ــۀ مطرح شــده ضری ــاداری فرضی رگرســیونی و معن
مثبــت 0/379 و معنــا داری 7/58 در ســطح خطــای  01< 

P را نشــان می دهــد. 
ــت  ــوان رضای ــاگ )2009(، می ت ــر پِری ــاس نظ براس
ــد  ــر مقص ــای تصوی ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــگر را ب گردش
ــات  ــگر در مطالع ــت گردش ــع رضای ــرد. درواق ــی ک ارزیاب

قابل توجــه تصویــر  از متغیرهــای مهــم و  گردشــگری 
ــات،  ــگر از امکان ــی گردش ــت کل ــه برداش ــت  ک ــد اس مقص
ــاس  ــد. براس ــان را نشــان می ده ــهر میزب تســهیات در ش
یافته هــای پژوهــش حاضــر در فرضیــۀ مذکــور )اثرگــذاری 
ــن  ــوان چنی ــگر(، می ت ــت گردش ــد در رضای ــر مقص تصوی
به دســت آمده،  نتایــج  براســاس  کــه،  کــرد  بیــان 
پِریــاگ  پژوهش هــای  نتایــج  بــا  پژوهــش  یافته هــای 
)2009( و ســوارت و همــکاران )2018( هم خوانــی دارد. 
آن هــا دریافتنــد کــه تصویــر مقصــد پیش بینی کننــدۀ 
رضایــت گردشــگر اســت. در حقیقــت، رضایــت بــه تجربــۀ 
اســتفاده از ایــن خدمــات وابســته اســت. ازطرفــی، ســاختار 
ــتاری  ــی پیوس ــی به نوع ــداد ورزش ــگر روی ــت گردش رضای
از مــدل دوبُعــدی رضایت ـ نارضایتــی اســت؛ چراکــه 
براســاِس شــکاف موجــود بیــن احساســات بــا انتظــارات از 
ــگر  ــی از آن، گردش ــت ذهن ــا و برداش ــد و ویژگی ه مقص
ــن،  ــرد. بنابرای ــد ک ــی خواه ــا نارضایت ــت ی احســاس رضای
خدمــات  کیفــی  ســطح  بهبــود  افزایــش  به  منظــوِر 
توجــه و رضایــت  بــرای جلــب   ارائه شــده در مقصــد 
ورزشــی،  رویدادهــای  مصرف کننــدگان  و  گردشــگران 
ــه  ــژه ای ب ــد توجــه وی ــط بای ــان و مســئوالن ذی رب متصدی

ــند.  ــته باش ــر داش ــن ام ای
ــا توجــه بــه نتایــج آزمــون فرضیــۀ بعــدی مبنی بــر  ب
اثرگــذاری رضایــت در قصــد رفتــاری گردشــگران رویــداد 
ورزشــی، براســاِس ضرایــب رگرســیونی و معنــاداری 0/145 
ــت و  ــی مثب و 3/90 در ســطح خطــای P >01، رابطــۀ علّ
ــن  ــای ای ــت. یافته ه ــرار اس ــا برق ــن متغیره ــا داری بی معن
ــون  ــگرانی همچ ــای پژوهش ــج پژوهش ه ــا نتای ــش ب پژوه
بــراون و همــکاران )2016(، کاپانیــدو و همــکاران )2012(؛ 
چــن و فانــك )2010( و کیــم و همــکاران )2016( همخوانی 
ــن  ــل از ای ــای حاص ــه یافته ه ــت ب ــا عنای ــن رو، ب دارد. ازای
ــدازه  ــه هران ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی ــه، می ت فرضی
ــه  ــود، ب ــن ش ــی تأمی ــداد ورزش ــگر روی ــت گردش رضای
همــان مقــدار در رفتــار آتــی وی تأثیــر مســتقیم خواهــد 
ــا  ــود، ب ــن ش ــت وی تأمی ــر رضای ــه اگ ــت؛ به نحوی ک داش
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ــوان  ــن پژوهــش، می ت ــاد بررسی شــده در ای ــه ابع توجــه ب
ایــن انتظــار را داشــت کــه تــا حــد زیــادی برگشــت پذیری 
ــرای  ــفاهی ب ــات ش ــز تبلیغ ــد و نی ــه مقص ــگران ب گردش
ــه  ــفر مورِدتوج ــداد و س ــد، روی ــای مقص ــۀ ویژگی ه توصی
حفــظ  ضمــن  نتیجــه،  در  گیــرد.  قــرار  گردشــگران 
گردشــگران فعلــی، ســبب جــذب شــمار بیشــتری از 
ــیاری  ــادی بس ــای اقتص ــود و مزای ــد ب ــگران خواه گردش

ــت. ــد داش ــی خواه ــط در پ ــازمان های ذی رب ــرای س ب
ــر  ــود اث ــر وج ــۀ مبنی ب ــوِص فرضی ــت، درخص درنهای
تعدیل گــر همراهــان ســفر، می تــوان بیــان کــرد کــه 
ــاداری در شــدت  ــر معن ــفر تأثی ــان س ــی همراه ــر تعامل اث
رابطــۀ بیــن تصویــر مقصــد و رضایــت گردشــگران رویــداد 
فرضیــه  ایــن  مطرح کــردن  ازآنجاکــه  دارد.  ورزشــی 
ــارۀ  ــماری درب ــات انگشت ش ــد اســت، مطالع ــی جدی به نوع
ــا  ــوان ب ــه بت ــود دارد ک ــی وج ــگران ورزش ــت گردش ماهی
ــرد.  ــه ک ــه را مقایس ــن فرضی ــای ای ــا یافته ه ــج آن ه نتای
فقــط در پژوهــش مرتبطــی کــه چــن و همــکاران )2016( 
انجــام دادنــد یافته هــای حاصــل از ایــن فرضیــۀ پژوهشــی 
ــفر  ــه س ــی ب ــگران ورزش ــل گردش ــت تمای ــی ماهی به نوع
ــر  ــر، اگ ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــد می کن ــان را تأیی ــا همراه ب
گردشــگران بــه صــورت جمعــی اقــدام بــه ســفر کننــد و در 
رویدادهــای ورزشــی حضــور داشــته باشــند، ایــن حضــور 
ــفر  ــان س ــا همراه ــفر ب ــری س ــا به تعبی ــا ی ــی آن ه جمع
ــی  ــن درک ذهن ــۀ بی ــدت رابط ــه ش ــود ک ــب می ش موج
گردشــگران از آن مقصــد و رضایت منــدی آن هــا دســت خوش 
تغییــرات معنــادار شــود. در چنیــن وضعیتــی، می تــوان بیــان 
ــد می شــود  ــان ســفر تأیی ــر تعدیل گــری همراه ــه اث ــرد ک ک
و مســؤالن امــر می تواننــد از ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده را 
ببرنــد و برحســِب مقتضیــات موجــود، بــا شناســایی گروه هــا 
ــن گــروه از گردشــگران، خدمــات مورِدنظــر  و بخش بنــدی ای

ــه کننــد. ــه آن هــا ارائ خــود را در قالــب بســته هایی ب
ــن پژوهــش درخصــوِص  ــه یافته هــای ای ــا عنایــت ب ب
ــه  ــل ارائ ــرح ذی ــه ش ــواردی ب ــردی م ــنهادهای کارب پیش

می شــود:

از  چشــمگیری  شــمار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   *
گردشــگران رویــداد ورزشــی در ایــن پژوهــش را جوان هــا 
تشــکیل می دهنــد، بــه مدیــران و مســئوالن ذی ربــط 
ــذب  ــرای ج ــژه ای ب ــدات وی ــه تمهی ــود ک ــنهاد می ش پیش
می تواننــد  جملــه  از  بیندیشــند.  جوان هــا  بیشــتر 
ــی  ــای ورزش ــا در رویداده ــت آن ه ــب ِ رضای ــوِر جل به  منظ
ــار  ــال، رفت ــرای مث ــد. ب ــام دهن ــردی انج ــی کارب اقدامات
محترمانــۀ عوامــل انتظامــی و تــدارک امکانــات رفاهــی  در 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــر اثرگ ــن ام ای
* براســاس نتایــج پژوهــش در فرم جمعیت شــناختی، 
گردشــگران بی شــماری تجربــۀ فقــط یــك بــار ســفر 
بــه قصــد تماشــای بــازی شــهرآورد را داشــته اند کــه 
ایــن  لیــگ می تواننــد  و ســازمان  مقاصــد  بازاریابــان 
ــن  ــرای تبیی ــوب ب ــی مطل ــاز اقدامات ــوع را زمینه س موض
ــر  ــزون ب ــد. اف ــرار دهن ــا ق ــذب آن ه ــظ و ج ــرد حف راهب
ــات  ــوان از اقدام ــی می ت ــکاری عملیات ــۀ راه ــن، به منزل ای
تشــویقی، تســهیات رفاهــی و گزینه هایــی از ایــن دســت 
بــرای ترغیــب ایــن بخــش از گردشــگران رویــداد ورزشــی 

ــرد. ــتفاده ک اس
* بــه بازاریابــان و مســئوالن برگــزاری رویداد )ســازمان 
ــه  ــه  منظــورِ دســتیابی ب ــه، ب ــگ( پیشــنهاد می شــود ک لی
ــی  ــان، خدمات ــای حضــور گردشــگران در مقاصــد میزب مزای
ــه  ــون جامع ــت اقتصــادی اقشــار گوناگ ــا وضعی متناســب ب
ــی را  ــد قراردادهای ــه، می توانن ــرای نمون ــد. ب ــدارک ببینن ت
ــا  ــب ب ــد و متناس ــد کنن ــافرتی منعق ــای مس ــا آژانس ه ب
وضعیــت اقتصــادی گردشــگران در گروه هــای متفــاوت 
بســته هایی را بــرای ارائــۀ خدمــات بــه آن هــا فراهــم کننــد.

* می تــوان بــه مدیــران برگزارکننــدۀ رویــداد ورزشــی 
)شــهرآورد( پیشــنهاد کــرد کــه به  منظــوِر درگیــری ذهنــی 
ــل  ــا و عوام ــه ویژگی ه ــداد ب ــا روی ــگران ب ــتر گردش بیش
جذابیت هــا  )ماننــد،  گردشــگر  بیرونــی  ترغیب کننــدۀ 
فراهم کــردن  رویــداد،  زیبایی شــناختی  ویژگی هــای  و 
ــرای حضــور گردشــگران( توجــه ویــژه ای  محیطــی امــن ب

داشــته باشــند.
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محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی 
ــش  ــن پژوه ــای ای ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــان، ب در پای
کــه درنظرگرفتــن یکــی از عوامــل مؤثــر روان شــناختی در 
رفتــار گردشــگران رویــداد ورزشــی بــود، بــه پژوهشــگران 
آتــی پیشــنهاد می شــود عواملــی ماننــد واکنش هــای 
هیجانــی، انگیــزه، رضایــت احساســی و لــذت بــرای 
ــزاری  ــان برگ ــه ذی نفع ــر ب ــنهادهای کاربردی ت ــۀ پیش ارائ

ــرد. ــرار گی ــر ق ــی مدنظ ــای ورزش رویداده
ــز  ــا تمرک ــد ب ــی می توانن ــگران آت ــن، پژوهش همچنی
ــگری  ــی گردش ــای مورِدبررس ــه از ویژگی ه ــن جنب ــر ای ب
اثرگــذار  روان شــناختی  )جنبه هــای  ورزشــی  رویــداد 
ــای  ــی زمینه ه ــی کیف ــگران( در پژوهش ــار گردش در رفت
روان شــناختی حضــور گردشــگران  عوامــل  شناســایی 

ــد. ــی کنن ــی را واکاوی و بررس ــداد ورزش روی
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