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روش . هاي اسكي استان تهران انجام گرفتها با رضايتمندي گردشگران پيستاين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين انگيزه
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  مقدمه

ت و در دنيا يكي از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگي بين كشورهاس 1صنعت گردشگري
براساس گزارش سازمان تجارت جهاني بعد ). 3(اي دارد ترين صنعت خدماتي جهان جايگاه ويژهعنوان گستردهبه

كه رشد درآمد در درصد رشد داشته، درحالي 6طور متوسط ساالنه المللي به، تعداد گردشگران بين1960از سال 
ني كرده است كه جمعيت گردشگران جهاني در بيپيش 2سازمان تجارت جهاني. درصد بوده است 12اين صنعت 

در مقايسه با ديگر صنايع، صنعت گردشگري رتبة اول . ميليون نفر در سال خواهد رسيد 937به  2020سال 
  ).21(دست خواهد آورد صنايع خدماتي را به

ب ارز و هاي مالياتي بيشتر، جذعنوان منبع جديد ايجاد اشتغال، كسب درآمد، دريافتنقش گردشگري به
شود، در تحقيقات متعدد تأييد شده هاي اجتماعي كه موجب رشد و توسعة ساير منابع ميتقويت زيرساخت

طور وسيعي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه پذيرفته كه امروز توسعه و ارتقاي گردشگري بهطورياست، به
  ).13(ها قرار گرفته است شده و در دستور كار دولت

كه گردشگري و طوريشود بهدر دهة اخير شكل جديدي از گردشگري محسوب مي يزشگردشگري ور
پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري را ). 16(اند ورزش به هم وابسته و مكمل يكديگر شده

سمي ايجاد كرده كه ساختار جديد و جامعي براي پر كردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و ج
آور سازد تا به دور از زندگي پرفشار و استرسگردشگري ورزشي فرد را قادر مي). 6(انسان به وجود آورده است 

چنين فعاليتي ورزش . هايي را انجام دهد يا تجربه كند كه به شادي و لذت جسمي و روحي برسدروزمره فعاليت
ا ديدن يمنظور شركت در فعاليت ورزشي ت كه بهگردشگري ورزشي فعاليتي اس). 14(گيرد و تمرين را دربرمي

گيرد به اين صورت كه فردي اين نوع گردشگري به داليل غيرمالي انجام مي. گيردمسابقات ورزشي انجام مي
  ).10(كند محل سكونت خود را به قصد شركت در فعاليت ورزشي يا ديدن آن ترك مي
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اگرچه . هاي گردشگري ورزشي، ورزش استر فعاليتكند كه هدف از شركت دخاطرنشان مي) 2006( 1ويد
بنابراين ). 18(هاي ورزشي يا ديدن آن است كنند، هدف از مسافرت شركت در فعاليتگردشگران مسافرت مي

گيرد، مربوط است به دوستداران ورزش كه مايلند در نوع گردشگري كه در اين بررسي مورد بحث قرار مي
  .گردشگري ورزشي شركت كنند

اذعان كرد كه گردشگري ورزشي بيشترين رشد را در صنعت گردشگري جهاني داشته  2007در سال  2يو
ميليارد دالر درآمد داشته كه  51براساس گزارش يك مؤسسة تجاري ورزشي، گردشگري ورزشي حدود . است

شگري ورزشي هر بر اين درآمدزايي گردعالوه. درصد درآمد صنعت گردشگري جهاني است 10اين مقدار بيش از 
هاي ورزشي براي گردشگران به دليل تجارب خوبي كه رويدادها و فعاليت. درصد رشد داشته است 10ساله 

سرعت در حال توسعه است، بنابراين شهرها و كشورهاي سراسر جهان در تالشند كنند، اين صنعت بهفراهم مي
و از اين طريق گردشگران را از تمام جهان جذب كنند  دست آورندها و رويدادهاي ورزشي را بهتا ميزباني فعاليت

)20.(  

وجود يك دورة سرد در يك منطقة كوهستاني كه در آن (هاي اسكي براساس شاخص اقليمي احداث پيست
در سراسر رشته كوه زاگرس و ) متر هرگز كاهش نيابدسانتي 50داقل چهار ماه عمق برف از حطي مدت 

هاي اسكي و گسترش هاي مركزي و غربي آن امكان ايجاد پيستويژه بخشلبرز بهبيشترين بخش از رشته كوه ا
  هاي اندازهاي بديع جغرافيايي و نيز جاذبهغناي محيط طبيعي، چشم. هاي زمستاني وجود داردورزش
ترين آلهاي بالقوه يكي از ايدهشود كه حتي بتوان آنها را از نظر توانمنديشناسي اين مناطق موجب ميمردم

  ).4(شمار آورد هاي زمستان بهمناطق طبيعي جهان براي گسترش ورزش

اي گونهطي پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه موقعيت جغرافيايي طبيعي استان تهران به) 1385(عسگري 
است كه انواع مختلف گردشگري ورزشي مانند گردشگري ورزشي كوهستاني، گردشگري ورزشي آبي، اسكي و 

هاي ورزشي در تهران و امكانات مختلف هاي ورزشي و هيأتبا وجود فدراسيون. دي امكان توسعه داردگربيابان
يكي از نكات مهمي كه ادبي ). 2(تواند تهران را به قطب گردشگري ورزشي كشور تبديل كند موجود در آن، مي
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رزشي مؤثر در توسعة گردشگري هاي طبيعي وترين جاذبهدر تحقيق خود در مورد بررسي مهم) 1388(فيروزجاه 
). 1(هاي ورزش زمستاني از نظر اهميت در ردة آخر قرار گرفته است كشور به آن اشاره دارد، اين است كه جاذبه

  .هاي اسكي باشدهاي گردشگران پيستشايد يكي از داليل آن عدم شناسايي نيازها و انگيزه

ريزان و از آن رو اهميت دارد كه به برنامه هاي مسافراناز منظر مقاصد گردشگري بررسي انگيزه
به اين ترتيب . هايي بايد داشته باشددهد كه مقصد گردشگري كجاست و چه ويژگيسياستگذاران اطالع مي

اي مناسب در جهت پاسخگويي به نيازهاي مديريت مقاصد گردشگري خواهد توانست بازار هدف خود را به گونه
نها راه واقعي موفقيت در جلب رضايت مشتريان و توسعة گردشگري در مقصد است، اين ت. بازار هدف تجهيز كند

اي مناسب نزد زيرا تأمين انتظارات مشتري يا عمل كردن فراتر از اين انتظارات به معرفي مقصد يا جلوه
ي مؤثر در لعامانجامد و آنها نه فقط تكرار سفر به اين مقصد را در برنامه قرار خواهند داد، بلكه گردشگران مي

هاي خدماتي، نيل به جلب يكي از عوامل مؤثر در موفقيت سازمان). 5(تبليغ براي مقصد مورد نظر خواهند بود 
هاي آنان شده به مشتريان و توجه به نيازها و خواستهرضايتمندي مشتري از طريق بهبود كيفيت خدمات ارائه

  ). 15(است 

اي كه عملكرد واقعي يك سازمان انتظارات مشتري را برآورده ن درجهعنوا، رضاتمندي را به)2001( 1كاتلر
به نظر وي اگر عملكرد سازمان انتظارات مشتري را برآورده كند، مشتري احساس . كند، تعريف كرده است

هاي نتيجه اينكه از طريق توجه به نيازها و انگيزه). 11(كند رضايت و در غير اين صورت احساس نارضايتي مي
در اين زمينه تحقيقات . توان رضايت مشتريان را افزايش داد و در راه موفقيت سازمان گام برداشتتريان ميمش

  .شودزيادي انجام گرفته است كه به نتايج بعضي از آنها اشاره مي

هاي اسكي به مقدار زيادي به بررسي كنند كه موفقيت پيستعنوان مي) 2008( 2فائوالنت و همكاران
هايي نتايج تحقيق آنان نشان داد كه پيست. كنندگان، رضايتمندي و وفاداري آنان وابسته استاي شركتهانگيزه

). 8(كه باالترين سطح رضايتمندي و باالترين سطح تداعي را داشتند، باالترين سطح وفاداري را نيز داشتند 
نتايج نشان داد كه انگيزة . پرداخت ها و رضايتمندي گردشگران مناطق ساحليبه بررسي انگيزه) 2005( 3هوانگ
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آوري احساس آرامش روحي و جسمي در رتبة دوم قرار كنندگان ارتباطات اجتماعي بود، فراهماصلي شركت
  ).9(كنندگان ارتباط معناداري مشاهده شد ها، انتظارات و رضايتمندي شركتهمچنين بين انگيزه. داشت

نتايج تحقيق او نشان داد كه . دشگران ورزش غواصي پرداختدر تحقيق خود به بررسي گر) 2006( 1كائو
  گردشگران تأكيد داشتند كه انگيزة اصلي آنان تجربة اين فعاليت بود و آنان احساس شادي و رضايتمندي 

به ) 2007( 2يئتيسا). 12(همبستگي مثبتي بين انگيزة گردشگران با رضايتمندي آنان وجود داشت . كردندمي
كننده در مسابقات جام جهاني فوتسال پرداخت و دريافت كه ها و رضايتمندي تماشاگران شركتبررسي انگيزه

  ).17(ارتباط معناداري بين انگيزة تماشاگران با رضايتمندي آنان وجود دارد 

تحقيق او . كنندگان در اسكي تفريحي پرداختها و رضايتمندي شركتبه مطالعة انگيزه) 2007( 3چانگ
  نتايج نشان داد كه انگيزة اصلي . فرديتجربة اسكي، آرامش، مد و روابط بين. د انگيزه بودشامل چهار بع

انگيزة گردشگران با سطح تجربة قبلي در ورزش اسكي متفاوت، تعداد مراجعات به . كنندگان، تجربه بودشركت
كنندگان بين انگيزة شركت عالوه نتايج همبستگي مثبتيبه. ها متفاوت بودپيست اسكي طي سال و سطح توانايي

هاي ها، رضايتمندي و محدوديتبه تحقيق در مورد انگيزه) 2008( 4وي). 7(و رضايتمندي آنان نشان داد 
نتايج نشان داد كه بين انگيزة گردشگران و رضايتمندي آنان همبستگي . هاي آبي پرداختگردشگران ورزش

  هاي گردشگران و رضايتمندي و ها و محدوديتهمچنين مشاهده شد بين انگيزه. مثبتي وجود دارد
  ).19(هاي آنان همبستگي منفي مشاهده شد محدوديت

اي است كه امكان توسعة انواع گردشگري طوركه بيان شد، موقعيت جغرافيايي استان تهران به گونههمان
طح رضايتمندي ها و سبررسي انگيزه. هاي زمستاني در آن وجود داردورزشي از جمله گردشگري ورزش

هاي زمستاني در استان گردشگران به مسئوالن امر كمك خواهد كرد تا در توسعه و جذب گردشگران ورزش
ها و از جايي كه تحقيقات گذشته، اطالعات مناسبي را در مورد انگيزه. تهران بيش از پيش موفق باشند

. اند، احساس دروني آنها درك نشده استههاي زمستاني در كشور ما فراهم نياوردرضايتمندي گردشگران ورزش
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هاي اسكي و همچنين ارتباط ها و رضايتمندي گردشگران پيسترو در اين پژوهش سعي بر آن بود تا انگيزهازاين
  .بين اين دو بررسي شود

  

  تحقيق روش

تباط در اين پژوهش ار. صورت ميداني اجرا شدروش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود و به
جامعة آماري مورد نظر تمامي گردشگران . هاي اسكي تهران بررسي شدها با رضايتمندي گردشگران پيستانگيزه
براساس برآوردهاي . هاي اسكي ديزين، شمشك، توچال و آبعلي بودهاي اسكي استان تهران شامل پيستپيست
صورت تقريبي براي يك دورة يكسالة به هاي اسكي مذكور، جامعة آماري پژوهشگرفته از مديران پيستصورت
 370، )كرجسي و مورگان(هزار نفر در نظر گرفته شد و نمونة آماري پژوهش براساس جداول آماري  10كاري، 

ماهه در در يك بازة زماني يك) پرسشنامه 100در هر پيست اسكي (پرسشنامه  400بنابراين . نفر تعيين گرديد
صورت كامل پرسشنامه به 362هاي اسكي استان تهران توزيع شد كه ستبين گردشگران پي 1390زمستان 

  .پاسخ داده شد و نتايج پژوهش براساس اين تعداد پرسشنامه تهيه و تنظيم شد

طراحي كرده و در رسالة دكتري مديريت ورزشي خود ) 19) (2008(پرسشنامة اصلي پژوهش را وي 
از روش تحليل عاملي اكتشافي و ضريب آلفاي كرونباخ براي  وي براي تعيين پايايي آن. استفاده كرده است

سؤاالت پرسشنامه براساس مقياس پنج ارزشي ليكرت تهيه و . تعيين همساني دروني سؤاالت استفاده كرده بود
شناختي داراي سه بخش اصلي به شرح زير هاي جمعيتبر بخش ويژگياين پرسشنامه عالوه. تنظيم شده است

  ).هاي گردشگران است، در اين تحقيق استفاده نشدكه در مورد محدوديت بخش سوم. (بود

اي، ارتباطات تجربه، سالمتي، آرامش، خوديابي، مهارت حرفه(سؤال  22: هاي گردشگرانپرسشنامة انگيزه
  )بين فردي

هاي محيط، كيفيت كلي خدمات، آموزش و مربيان، تجربه(سؤال  20: پرسشنامة رضايتمندي گردشگران
  )روحي
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فردي، خويشاوندي و دوستي، هاي فردي، بينمحدوديت(سؤال  17: هاي گردشگرانپرسشنامة محدوديت
  )ساختاري

هاي مذكور، روايي صوري آنها با كسب نظر و اعمال اصالحات مورد نظر چند تن پس از ترجمة پرسشنامه
همچنين براي تعيين . اشتند، تأييد شداز استادان مديريت ورزشي كه تخصص الزم در اين زمينه را د) نفر 11(

طور تصادفي پرسشنامه در يك مطالعة مقدماتي روي گردشگران پيست اسكي توچال كه به 80پايايي پرسشنامه، 
) نمونه 30روي ( 1براي تعيين پايايي از آزمون ضريب آزمون آلفاي كرونباخ. انتخاب شده بودند، توزيع شد

  هاي پژوهش در جامعة مورد نظر نيز براي تأييد مؤلفه) نمونه 80روي ( 2دياستفاده شد و تحليل عاملي تأيي
هاي مورد نظر براي تحليل عاملي پيش از تحليل عاملي، براي تعيين اينكه آيا تعداد داده. كار گرفته شدبه

ار قر 1در دامنة صفر تا  KMOشاخص . استفاده شد 4و آزمون بارتلت KMO3مناسب است يا خير، از شاخص 
همچنين . هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستندباشد، داده 6/0دارد و چنانچه مقدار شاخص بيشتر از 

) مدل عاملي(باشد، تحليل عاملي براي شناسايي ساختار  05/0تر از آزمون بارتلت كوچك P-Valueچنانچه 
  .شودشده بودن ماتريس همبستگي رد ميمناسب است، زيرا فرض شناخته

براي هر سه  KMOاز آنجا كه مقدار شاخص . است 1مطابق جدول  KMOنتايج آزمون بارتلت و شاخص 
آزمون بارتلت براي  Pهمچنين مقدار . است، تعداد نمونه براي تحليل عاملي كافي است 7/0پرسشنامه بيشتر از 

سايي ساختار، مدل عاملي دهد تحليل عاملي براي شنااست كه نشان مي 05/0تر از هر سه پرسشنامه كوچك
  .مناسب است

 و آزمون بارتلت KMOنتايج شاخص  -1جدول 

 Pآزمون بارتلت  KMO پرسشنامه
  001/0  785/0  انگيزه هاي گردشگران

  001/0  74/0  رضايتمندي

                                                           
1.  Cronbach's Alfa coefficent 
2 . Confirmatory factor analysis 
3 . Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy 
4 . Bartlett's test of sphericity 
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بود و  5/0هاي پرسشنامه داراي بار عاملي بيش از نتايج تحليل عاملي نشان داد كه هريك از متغيرهاي مؤلفه
همچنين نتايج آزمون آلفاي كرونباخ همساني . هاي وي را تأييد كردهاي پرسشنامهمامي متغيرها و مؤلفهت

  .است 2ها را نشان داد كه نتايج آن به شرح جدول دروني باالي سؤاالت هريك از پرسشنامه

  نتايج آزمون آلفاي كرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه – 2جدول 
 نتيجه اي كرونباخضريب آلف پرسشنامه

  هسماني دروني قوي  87/0 انگيزه هاي گردشگران
  همساني دروني قوي  79/0 رضايتمندي گردشگران

  همساني دروني قوي  85/0 مجموع

و استنباطي ) ميانگين، انحراف معيار و جداول نمودارها(هاي آمار توصيفي ها از روشوتحليل دادهبراي تجزيه
) و رگرسيون چندگانه 2واتسون –، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون دوربين 1سميرنوفا –آزمون كلوموگروف (

و  18نسخة  SPSSافزار كلية محاسبات آماري با استفاده از نرم. استفاده شد) α=  05/0(در سطح معناداري 
MS-Excel انجام گرفت.  

  

  تحقيقهاي نتايج و يافته

د جنسيت، سن، ميزان درآمد، سطح تحصيالت و تعداد كنندگان ماننشناختي شركتجمعيت هاي ويژگي
  .آمده است 3مراجعات در سال به شكل درصد در جدول 

  دهندگانشناختي پاسخخصوصيات جمعيت – 3جدول 
  درصد فراواني  فراواني ويژگي جمعيت شناختي  متغير

  3/61  222  مرد  جنسيت
  7/38  140  زن

  ميزان درآمد

  8/0  3  هزار تومان 300كمتر از 
  3/3  12  هزار تومان 500تا  300
  9/11  43  هزار تومان 700تا  501

  2/41  149  هزار تا يك ميليون تومان 701
  8/42  155  بيش از يك ميليون تومان

                                                           
1 . Kolmogorov – Smirnov test 
2 . Durbin – Watson Test 
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  دهندگانشناختي پاسخخصوصيات جمعيت – 3جدول ادامة 
  درصد فراواني  فراواني ويژگي جمعيت شناختي  متغير

  سن

  1/9  33 سال18زير
  2/49  178 سال25-18
  4/25  92 سال30-26
  13  47 سال40-31
  2/2  8 سال50-41

  1/1  4 سال50باالي

  تحصيالت

  7/7  28 زير ديپلم
  20  72 ديپلم
  8/21  79 كارداني

  5/39  143 كارشناسي
  11  40 كارشناسي ارشد و باالتر

  تعداد مراجعه در سال

  6/24  89 يك بار در سال
  4/33  121 بار در سال4تا2
  7/17  64 بار  در سال7تا5

  9/11  43 بار10تا8
  4/12  45 بار در سال10بيش از

  

كنندگان در تحقيق را در مورد متغيرهاي پژوهش هاي شركتميانگين و انحراف استاندارد پاسخ 4جدول 
  .دهدنشان مي

  كنندگانهاي شركتدارد پاسخميانگين و انحراف استان – 4جدول 

انحراف   ميانگين  عامل  
انحراف   ميانگين  استاندارد

  استاندارد

  انگيزه ها

  46/0  81/3  تجربه

79/3  37/0  

  53/0  75/3  سالمتي
  55/0  80/3  آرامش
  51/0  69/3  خوديابي

  45/0  81/3  مهارت هاي حرفه اي
  50/0  91/3  ارتباطات بين فردي

  يرضايتمند

  48/0  72/3  محيط

  46/0  69/3  كيفيت كلي خدمات  35/0  74/3
  43/0  72/3  آموزش و مربيان
  47/0  79/3  تجربة روحي
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هاي اسكي از هاي گردشگران با رضايتمندي گردشگران پيستباط بين ابعاد مختلف انگيزهبراي بررسي ارت
قبل از استفاده از ضريب . است 5نتايج اين آزمون به شرح جدول . آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

نتايج . تفاده شداسميرنوف اس –منظور بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كلوموگروف همبستگي پيرسون به
  .حاصل نشان داد كه تمام متغيرهاي تحقيق توزيع نرمال دارند

هاي گردشگران با ضرايب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين ابعاد مختلف انگيزه – 5جدول 
  هاي اسكيرضايتمندي گردشگران پيست

  رضايتمندي گردشگران  

  مجموع  جربة روحيت  آموزش و مربيان  كيفيت كلي خدمات  محيط  متغير

  417/0**  251/0**  322/0**  399/0**  316/0**  تجربه

  384/0**  241/0**  289/0**  388/0**  296/0**  سالمتي

  399/0**  181/0**  356/0**  378/0**  409/0**  آرامش 

  473/0**  260/0**  417/0**  485/0**  384/0**  خوديابي 

  452/0**  289/0**  387/0**  347/0**  424/0**  مهارت هاي حرفه اي

  357/0**  241/0**  240/0**  357/0**  244/0**  ارتباطات بين فردي

  564/0**  334/0**  457/0**  538/0**  469/0**  انگيزه هاي گردشگران

  α=  01/0وجود همبستگي معني دار در سطح **

دي آنان در هاي انگيزة گردشگران با رضايتمنشود، بين تمامي مؤلفهمشاهده مي 5طور كه در جدول همان
هاي انگيزة مؤلفه(منظور تحليل سطح متغيرهاي مستقل به. درصد ارتباط وجود داشت 99سطح اطمينان 

از آزمون رگرسيون چندگانة روش گام به ) رضايتمندي گردشگران(بيني سطح متغير مالك در پيش) گردشگران
نتايج اين . واتسون استفاده شد –ين همچنين براي بررسي استقالل خطاها از آزمون دورب. گام استفاده شد

  .بيان شده است 7و  6ها در جداول آزمون



  هاي اسكي استان تهران ها با رضايتمندي گردشگران پيست ارتباط بين انگيزه

 

63

) هاي انگيزة گردشگرانمؤلفه(نتايج آزمون رگرسيون چندگانه براي تحليل سطح متغيرهاي مستقل  – 6جدول 
  بيني سطح متغير وابستهدر پيش

  واتسون-وربيند   F P-Value  ضريب تعيين تعديل شده  ضريب رگرسيون چندگانه  متغير

  118/2  001/0  33/42  314/0  567/0  انگيزه ها

 5/2(هاي گردشگران واتسون براي متغير انگيزه –شود، آزمون دوربين مشاهده مي 6طور كه در جدول همان
رو شرط استفاده از رگرسيون برقرار ، نشان داد كه بين خطاها همبستگي وجود ندارد، ازاين)5/1 > 118/2 >

  ).>P 001/0(نشان داد كه بين متغيرها رابطة خطي وجود دارد ) ANOVA)Fين نتايج آزمون همچن. است

  هاي گردشگران با رضايتمندي آنانهاي انگيزهرگرسيون مؤلفه – 7جدول 

ضريب رگرسيون   ضريب رگرسيون  مؤلفة پيش بين  
  استانداردشده

t P-Value  

ران
شگ

رد
ة گ

گيز
ان

  

 ضريب ثابت

  خوديابي

  تجربه

  هاي حرفه ايمهارت 

  سالمتي

692/1  

123/0  

137/0  

186/0  

097/0  

_  

177/0  

180/0  

238/0  

144/0  

422/10  

915/2  

409/3  

300/4  

739/2  

001/0  

004/0  

001/0  

001/0  

006/0  

  

نشان داده شده، بعد  7هاي گردشگران با رضايتمندي آنان كه در جدول براساس نتايج رگرسيون ابعاد انگيزه
از ) P=  006/0(و سالمتي ) P=  001/0(اي هاي حرفه، مهارت)P=  001/0(تجربه ، )P=  004/0(خوديابي 

در اين ميان، بعد . بين رضايتمندي گردشگران شناخته شدندعنوان ابعاد پيشهاي گردشگران بهمتغير انگيزه
  .بين براي رضايتمندي گردشگران بودترين پيشقوي) β=  238/0(اي هاي حرفهمهارت
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  گيرييجهبحث و نت

هاي اسكي تهران و بررسي ارتباط ها و رضايتمندي گردشگران پيستاز پژوهش حاضر بررسي انگيزههدف 
باالترين امتياز را در ميان  91/3فردي با ميانگين نتايج پژوهش نشان داد كه بعد ارتباطات بين. بين اين دو بود

دنبال هاي اسكي بهدهد كه بيشتر گردشگران پيستمياين يافته نشان . هاي گردشگران داشته استابعاد انگيزه
هاي بهبود مهارت. محيطي هستند كه اوقات فراغت خود را همراه با خانواده و دوستان به ورزش و تفريح بپردازند

اي ورزش صورت حرفهگردشگراني كه به. هاي اسكي بوداي دومين انگيزة گردشگران براي مراجعه به پيستحرفه
هاي خود هستند كه اين نكته اهميت توجه مديران دنبال ارتقاي سطح مهارتدهند، بيشتر بهانجام مياسكي را 

  .دهدبه امر ورزش و مربيان را نشان مي

هاي جديد در اوقات ها و مكاندنبال تجربة فعاليتامروزه مردم به. بعد تجربه سومين انگيزة گردشگران بود
مندي از هاي اسكي، تجربة اين ورزش مهيج و بهرههاي گردشگران پيستهيكي از انگيز. فراغت خود هستند

گردشگران . هاي گردشگران بودندابعاد آرامش، سالمتي و خوديابي نيز ساير انگيزه. فضاي زيباي كوهستاني بود
  .دازندزا به ورزش و تفريح بپردنبال فضايي آرام و بانشاط هستند تا به دور از دنياي پرفشار و استرسبه

. در رتبة نخست قرار داشت 79/3در بين ابعاد رضايتمندي گردشگران، بعد تجربة روحي با ميانگين 
هاي اسكي هاي جديد، افزايش اعتماد به نفس و احساس كمال و موفقيت در پيستگردشگران از كسب مهارت

افراد با . سازدايان مياين امر اهميت گردشگري فعال ورزشي را بيش از پيش نم. احساس رضايت داشتند
آورند و آمادة كار دست ميهاي ورزشي در تعطيالت و زمان استراحت خود احساس خوبي بهپرداختن به فعاليت
هاي اسكي در شده در پيستابعاد آموزش و مربيان، محيط و كيفيت كلي خدمات ارائه .شوندو تالش دوباره مي

ن مجرب از نكات قابل اگفته شد، توجه به امر آموزش و استفاده از مربيطوركه همان. هاي بعدي قرار داشتندرتبه
  .كندتواند به افزايش رضايتمندي گردشگران كمك ميهاست كه ميتوجه براي مديران پيست

هاي گردشگران با رضايتمندي آنان همبستگي نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين انگيزه
هاي گردشگران در سطح دهد زماني كه انگيزهاين يافته نشان مي). r=  56/0(رد مثبت و معناداري وجود دا
هاي توان گفت كه توجه به انگيزهبراساس اين نتيجه مي. نان نيز بيشتر استآبااليي است، رضايتمندي 
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مندي هاي آنان سبب افزايش رضايتآوري نيازها و خواستههاي اسكي و فراهمگردشگران براي حضور در پيست
هاي اسكي را افزايش از طرفي رضايت گردشگران انگيزة آنان براي حضور مجدد در پيست. گردشگران خواهد شد

رسد، چرا كه در دنياي رقابتي نظر ميهاي اسكي بسيار ضروري بهتوجه به اين نكته براي مديران پيست. دهدمي
  .وعه اهميت داردامروز جذب و حفظ مشتريان براي بقا و سودآوري بلندمدت مجم

هاي گردشگران با رضايتمندي آنان هاي پژوهش حاضر در مورد همبستگي مثبت و معنادار بين انگيزهيافته
و فائوالنت ) 2008(، وي )2007(، چانگ )2007(، كائو )2006(ي ئ، تيسا)2005(با نتايج تحقيقات هوانگ 

كنندگان در اسكي تفريحي به اين نتيجه كتها و رضايتمندي شرچانگ در بررسي انگيزه. همسوست) 2008(
كند كه انگيزة گردشگران او عنوان مي. ها و مناظر جديد بودكنندگان تجربة فعاليتاصلي شركت رسيد كه انگيزة

هاي متفاوت در ورزش اسكي و تعداد مراجعات به پيست اسكي طي سال تفاوت با سطوح تجربه و سطح توانايي
  ).7(كنندگان و رضايتمندي آنان نشان داد تحقيق او ارتباط معناداري را بين انگيزة شركتعالوه نتايج به. داشت

هوانگ، تيسائي و كائو نيز در تحقيقات خود ارتباط مثبتي را بين انگيزه و رضايتمندي گردشگران گزارش 
هاي محدوديتها، رضايتمندي و طي تحقيقي در مورد بررسي انگيزه) 2008(وي ). 9، 12، 17(اند كرده

هاي آبي، ترين انگيزة گردشگران ورزشعنوان مهمهاي آبي ضمن معرفي بعد تجربه بهگردشگران ورزش
فائوالنت و همكاران ). 19(كند همبستگي مثبتي را بين انگيزة گردشگران با رضايتمندي آنان گزارش مي

كنندگان، هاي شركته بررسي انگيزههاي اسكي به مقدار زيادي بكنند كه موفقيت پيستعنوان مي) 2008(
گونه بازارها و افزايش رقابت در صنايع خدماتي، اشباع شدن اين). 8(رضايتمندي و وفاداري آنان وابسته است 

هاي اسكي ويژه گردشگران ورزشي بيانگر اين نكته است كه مديران پيستتوجه كشورها به جذب گردشگران، به
هاي گردشگران داشته باشند و با ها و خواستهاي به انگيزهايد توجه ويژهو سياستگذاران بخش گردشگري ب

آوري امكانات مورد نياز آنها و برآورده كردن انتظاراتشان سعي در افزايش رضايتمندي گردشگران و تشويق فراهم
  .آنان براي حضور مجدد داشته باشند

بين معنادار براي رضايتمندي آنان گردشگران پيش نتايج آزمون رگرسيون چندگانه نشان داد كه ابعاد انگيزة
ضريب همبستگي چندگانه بين ابعاد انگيزة گردشگران با رضايتمندي آنان ).  001/0P<  ،33/42 =F(بود 

واريانس رضايتمندي را تبيين كردند و با آن همپوشاني ) درصد 31(ها دست آمد و اين مؤلفهبه )r=  56/0معادل 
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=  91/2(، خوديابي )>t ،01/0 P=  40/3(، تجربه )>t ،01/0 P=  30/4(اي هاي حرفهي مهارتهامؤلفه. داشتند
t ،010/0 P< ( و سالمتي)73/2  =t ،010/0 P< (اين . بيني رضايتمندي گردشگران را دارا بودندقابليت پيش

و محقق نيز در تحقيقات اين د. همسو دانست) 2008(و وي ) 2007(توان با نتايج تحقيقات چانگ نتيجه را مي
هاي افزايش مهارت. هاي انگيزة گردشگران با رضايتمندي آنان گزارش كردندخود ارتباط معناداري را بين مؤلفه

شايد بتوان گفت كه از ديد محقق . بين براي رضايتمندي گردشگران بودترين پيشقوي) β=  238/0(اي حرفه
كنند و لزوم داشتن مهارت كافي براي جلوگيري از سكي را دنبال مياي ورزش اصورت حرفهحضور افرادي كه به

هاي اسكي بايد رو مديران پيستازاين. است عامل بودهتر بودن اين بين قويديدگي، از جمله داليل پيشآسيب
 آوري شرايط ارتقايهاي آموزشي متنوع و فراهمبا به خدمت گرفتن مربيان كارآزموده و مجرب، ارائة دوره

  .هاي ورزشي براي مشتريان خود، انتظارات مشتريان را برآورده سازندمهارت

توان گفت ورزش اسكي و مناظر زيباي بيني رضايتمندي گردشگران ميدر زمينة اهميت بعد تجربه در پيش
هاي جديد و مهيج در اوقات ها و فعاليتكوهستاني منطقه سبب ارضاي خواستة گردشگران به تجربة محيط

هاي اسكي بايد با ارائة امكانات و تسهيالت مناسب براي گردشگران، زمينة البته مديران پيست. شوداغت ميفر
اي خوشايند از فضاي پيست اسكي را براي آنان فراهم آورند تا گردشگران با رضايتمندي بيشتري ايجاد تجربه

همچنين از ديد محقق از . ان ايجاد كنندپيست را ترك كرده و همچنين انگيزة مضاعفي براي حضور مجدد در آن
هاي زمستاني نوعي فعاليت ورزشي فصلي است كه گردشگران در فصل زمستان به اين ورزش آنجا كه ورزش

آورند و امكان انجام آن در تمام مناطق كشور وجود ندارد، گردشگري در فضاي كوهستاني پوشيده از روي مي
تري بين قويجديدي براي اكثر آنان است و موجب شده بعد تجربه، پيشبرف و پرداختن به ورزش اسكي تجربة 

شود كه با ايجاد اندركاران امر ورزش همگاني پيشنهاد ميرو به مديران و دستازاين. براي متغير مالك باشد
ي وجود آوردن فرصت استفاده از پيست براي تمامهاي ايمن و قابل دسترس براي تمامي گردشگران و بهپيست

  .بخش براي آنها تالش كنندافراد، در ايجاد تجربة مثبت و نشاط

پرداختن به فعاليت بدني و ورزش اسكي موجب ايجاد حس اعتماد به نفس، سالمتي و كاميابي در 
اي دهد و اين نكتهشود و در نتيجه رضايتمندي آنان از شركت در چنين فعاليتي را افزايش ميگردشگران مي

  .كندبيني رضايتمندي گردشگران را تبيين ميبعاد سالمتي و خوديابي در پيشاست كه اهميت ا
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 تواند داشته باشد، هاي گردشگران در افزايش رضايتمندي آنان ميدر پايان باتوجه به نقشي كه انگيزه

ت افراد هاي متفاوها و خواستههاي اسكي بايد با شناسايي انگيزهريزان بخش گردشگري و مديران پيستبرنامه
  .هاي اسكي داشته باشندمنظور حفظ و جذب گردشگران پيستمختلف سعي در فراهم آوردن شرايط مناسب به
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