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تاریخ تصویب98/00/19 :

رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوبترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است .هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط
ساختاری تصویر از مقصد ،نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها از نوع
توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری تحقیق ،تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقالل خوزستان و پرسپولیس) بودند .تعداد  183نفر از تماشاگران
بهعنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونهگیری در دسترس پرسشنامهها در میان نمونه توزیع گردید .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه لی ()9002
با  5متغیر (انگیزه ،نگرش ،تصویر از مقصد ،رضایت و رفتارآتی) و  13گویه بود ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط  30نفر از صاحبنظران بررسی
شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  95و  Smart PLSنسخه  1بهره گرفته
شد .یافتههای تحقیق نشان داد  00درصد از تغییرات رضایت و  09درصد از تغییرات رفتار آتی از طریق تصویر از مقصد ،نگرش و انگیزه قابل تبیین است.
همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد ،نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش مطلوبی برابر با  0/063برخوردار بود .نتایج تحقیق
نشان داد ،وجود انگیزه ،نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگران ورزشی ،رضایت و رفتار آتی را به دنبال دارد .ادارک مثبت از انگیزه ،نگرش و
تصویر از مقصد ،رضایت و رفتار آتی بیشتری را در گردشگران ورزشی پدید می آورد.
کلید واژهها :گردشگری ورزشی ،انگیزه ،نگرش ،تصویر از مقصد ،رضایت ،رفتار آتی

ایران*

 .3استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،
 .9استادیار گروه علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
طی سه دههی اخیر ،رشد مداوم گردشگری ورزشی 3آن را به یکی از محبوبترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری
تبدیل کرده است (کیم و همکاران .)9036 ،9در میان فعالیتهای متنوع اوقات فراغتی ،ورزش و گردشگری در دنیای مدرن
امروزی از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند (دوسا و همکاران)9030 ،1؛ بهگونهای که رابطه بین ورزش و گردشگری را میتوان
متأثر از برخی از تعامالت ذاتی در قالب پتانسلهای موجود هر دو صنعت (گردشگری و ورزش) دانست؛ از اینرو محققان این
دو را بهطور تفکیکناپذیری وابسته و مرتبط به یکدیگر بیان کردهاند (براون و همکاران 9036 ،0و هوانگ و همکاران.)9035 ،5
براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،6این صنعت به تنهایی یکی از صنایع بزرگ در سطح جهان بهشمار میرود که
یکی از سریعترین بخشهای آن ،سفرهایی است در ارتباط با ورزش و فعالیتهای بدنی است (روشه 7و همکاران .)9031 ،به
عبارت دیگر پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد کرده و ساختار جدید و جامعی برای پر کردن
اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روانی و جسمی انسان بهوجود آورده است و نتیجهی به هم پیوستن گردشگری و ورزش،
گردشگری ورزشی است (موسویگیالنی و همکاران .)3123 ،محققان ارتباط بین این دو صنعت را بهعنوان همکاری بین
«بزرگترین پدیده اجتماعی جهان» و «بزرگترین صنعت جهان در سالهای آینده» توصیف کردهاند (کوترزمان و زهیر:9001،8
.)03
گیبسون )3228( 2گردشگری ورزشی را مسافرت از محل اقامت به مکان مورد نظر بهمنظور شرکت در یک فعالیت ورزشی
رقابتی ،فعالیت ورزشی بهمنظور پر کردن اوقات فراغت ،دیدن از فعالیتهای ورزشی یا شرکت در جذابیتهای ورزشی تعریف
میکند (گیبسون .)3228 ،گردشگری ورزشی براساس قدرت جاذبههای ورزشی یکپارچه به یک بازیگر جدید در بازارهای بین
فرهنگی تبدیل شده است؛ زیرا فراتر از مرزهای فرهنگ ،جامعه ،اخالق و دین است (هوانگ و همکاران .)9035 ،عالوه بر
جذب منافع ذینفعان مرتبط ،گردشگری ورزشی بهعنوان یک بخش سودآور از کسب و کار گردشگری محسوب میشود که
بخش بزرگی از درآمد گردشگری را به همراه دارد .رشد و توسعه شهرت گردشگری ورزشی مبتنی بر رویداد و آگاهی از شیوهی
زندگی فعال باعث شده گروههای متنوعی به دنبال گردشگری ورزشی باشند (هوآ و چیو .)9031 ،30در سالهای اخیر ورزش و
گردشگری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این توجه پنج عامل عمده را به دنبال داشته است؛  -3محبوبیت رویدادهای
ورزشی ملی و بینالمللی افزایش قابلمالحظهای داشته است؛ بهعنوانمثال بازیهای المپیک ،جامهای جهانی و قهرمانیهای
اروپا؛  -9فهم و درک جامعی از سالمتی و خصوصیات مرتبط با آنکه همراه با مشارکت در این ورزشها است ،حاصل شده
است -1 .حکومتها و رهبران ،اثر ورزش بر اقتصاد و روابط ملی و بینالمللی را درک کردهاند -0 .برنامهها و رویدادهای
گسترده ورزشی در طول سال پیشبینی شدهاند و از این طریق شرکتکنندگان و بینندگان طیف گستردهای را شامل شدهاند.
 -5افراد ورزشی نهتنها هم اکنون جابجایی زیادی دارند بلکه قادرند با توجه به پیشرفت فنّاوری ارتباطات مؤثری پیدا کنند
(گامون و رابینسون )9030 ،33و صنعت گردشگری به علت اشباع شدن به یک بازار رقابتی تبدیل شده است (ساتو و همکاران،39
 .)9038نظریههای جدید در زمینهی گردشگری نشان میدهد که جذابیتهای گردشگری بر پایهی ورزش در مقایسه با دیگر
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جذابیتها مزیتهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بیشتری دارد؛ همچنین وجود جاذبهها شرط الزم برای سفر
گردشگران به مقصد گردشگری است (سید عامری و همکاران.)3120 ،
امروزه بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش منافع و عواید حاصل از فعالیتهای گردشگری ورزشی
میباشند و تالش گستردهای جهت توسعه گردشگری و جذب هر چه بیشتر گردشگران ورزشی بهعمل میآورند (کاظمی،
 .)3185طی سالهای اخیر ،علی رغم جذابیت و پرطرفدار بودن گردشگری ورزشی و همچنین افزایش روند مشارکت در آن
مسئولین اجرایی کشورمان توجه شایانی را صرف این عرصه نکردهاند و از ظرفیتهای فراوان گردشگری ورزشی در ایران برای
جذب گردشگر خارجی و داخلی بهره چندانی نبردهاند .رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین
شاخص برای تضمین رشد و سودهی آتی ،محسوب میشود .امروزه بسیاری از مراکز ،ارگانها و سازمانها میزان رضایت
گردشگران را معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و این روند همچنان در حال افزایش است .رضایت
گردشگر زمانی بهدست میآید که فرآیندهای مناسب بهگونهای طراحی شوند که خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر
را برآورده نمایند؛ رضایتمندی گردشگر نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا میکند ،بنابراین از موضوعاتی
است که در حوزه گردشگری بسیار مورد کنکاش قرار گرفته است (قلیپور سلیمانی و رشیدی.)3187 ،
با بررسی ادبیات گردشگری رویدادهای ورزشی میتوان به این نتیجه رسید که بیشتر مطالعات انجام شده در حیطه گردشگری
و گردشگری ورزشی فعال و نیز رویدادهای ورزشی بزرگ متمرکز بوده و اثرات و جنبههای مختلف گردشگری رویدادهای
ورزشی را بررسی کردهاند (گراتن و همکاران9000 ،3؛ لی و تیلور9005 ،9؛ جیالیانوتی و همکاران9035 ،1؛ پرایاگ و گریول،0
 .)9035لذا این نیاز احساس میشود با توجه به اینکه یکی از بخشهایی که میتواند مورد توجه محققان قرار گیرد؛ رویدادهای
ورزشی کوچک مانند رقابتهایی است که در طول فصل جریان دارند؛ مانند لیگهای ورزشی (یوسف و همکاران )9002 ،5و
میتوانند بهعنوان زمینهی مطالعاتی مناسب در بخش گردشگری ورزشی مورد بررسی قرار گیرد .از طرف دیگر به دالیل متعدد
سیاسی و اقتصادی در حال حاضر امکان میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بینالمللی در کشورمان وجود ندارد؛ لذا
رویدادهای کوچک میتوانند کانون تمرکز به منظور جلب گردشگر ورزشی قلمداد شوند ولی مطالعات اندکی در قالب گردشگری
ورزشی برای بررسی رضایت و رفتار آتی گردشگران ورزشی متأثر از تصویر از مقصد ،نگرش ،انگیزه در داخل کشور انجام شده
است و اکثر مطالعات متمرکز بر توسعه گردشگری ورزشی و رویدادهای بزرگ بوده است.
بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تبیین رابطهی علی تصویر از مقصد ،نگرش ،انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران
ورزشی هستیم و سپس نقش واسطهای تصویر از مقصد و رضایت گردشگران در این ارتباط را مورد بررسی قرار دهیم .از طرفی،
بهواسطهی برگزاری چنین رویدادهایی این بستر فراهم میشود که گردشگرانی از سراسر کشور به قصد حضور در این رویدادهای
کوچک چه بهصورت انفرادی و چه بهصورت جمعی و با همراهان خود سفر نمایند؛ لذا بهدست آوردن درک عمیق از ویژگیهای
روانی گردشگران از یکسو (شناخت انگیزه و نگرش آنان) و پیشبینی رفتار احتمالی و آتی آنان از سوی دیگر و همچنین مد
نظر قرار دادن وجهه و ویژگیها و جذابیتهای ظاهری مقصد (تصویر از مقصد) و احساسی گردشگران ورزشی (رضایتمندی
آنان) و نیز بررسی نوع همراهان سفر در رابطه با رضایت از مقصد میتواند در راستای برنامهریزی صحیح و کاربردی ،اثربخش
بوده و از هدر رفت منابع (انسانی و مادی) جلوگیری نماید و به جذب بیشتر گردشگران ورزشی منجر شود.

چهارچوب نظری پژوهش
در این بخش به تعریف متغیرهای پژوهش و مطالعات انجام شده در خصوص آن پرداخته شده است.
1. Gratton
2. Lee & Taylor
3. Giulianotti et al
4. Prayag & Grivel
5. Yusof et al
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رفتار آتی

خریدهای مجدد ،توصیهها و گفتار شفاهی مثبت بازتاب وفاداری گردشگر است .وفاداری گردشگر یکی از مفیدترین شاخصهای
ارزیابی استراتژی بازاریابی است (انگل و همکاران .)9000 ،3مقصد گردشگری ،فعالیتها و برنامهها میتوانند؛ بهگونهای پر بار
و جذاب در نظر گرفته شوند؛ تا رفتار آتی گرشگر را به طرز مطلوب شکل دهند .این متغیرها معموالً نشاندهنده رفتار آتی و
وفاداری در گردشگری است و گردشگران وفادار با احتمال بیشتری از مقاصد گردشگری دیدار مجدد میکنند (لی.)9002 ،9
انگیزه

هنگام تفسیر رفتار گردشگری ،انگیزه گردشگر میتواند محرک اصلی در نظر گرفته شود .یافتههای علم حاکی از آن است که
نیازها و انگیزههای گردشگر بهم مرتبط هستند (فادنس .)3220 ،1از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری موضوع
انگیزه گردشگران است .در گردشگری ورزشی همواره انگیزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .انگیزه عبارت است از
سازوکارهای درونی و محرکهای بیرونی که رفتار را برمیانگیزد و جهت میدهد (ملکیان و بختیار .)3125 ،کرامپتون)3272( 0
مدل فشار-کشش 5انگیزه مسافرت را تدوین کرد و اثرات فشار و کشش را بر انتخاب مقصد و تجربیات گردشگر شناسایی کرده
است .طبق این مدل ،نیروی فشار باعث میشود که یک گردشگر خانه را ترک کند و در جستجوی مقصد برای تعطیالت باشد؛
در حالیکه نیروی کشش یک گردشگر را به سوی مقاصد خاصی جلب میکند که وجود جذابیتهایی در مقصد دلیل این کشش
به مقصد است (کرامپتون.)3272 ،
تصویر از مقصد

تصویر از مقصد شکلی از ادراکات کلی گردشگران از یک مقصد خاص یا تصویر ذهنیشان از مکان است (لی .)9002 ،تصویر
از مقصد را میتوان بهعنوان یک مفهوم نگرشی ،متشکل از مجموع باورها ،ایدهها و تصورات (رامکیسون 6و همکاران)9033 ،؛
انتظارات و احساساتی (سن مارتین و دلبسکه)9008 ،7؛ دانست که گردشگران نسبت به یک مکان دارند .بهنحویکه مفهوم
تصویر مقصد نقش اساسی در ترویج مقاصد گردشگری ایفا میکند و یکی از جنبههای بسیار مهم استراتژی بازاریابی مقصد
است و با توجه به ماهیت پیچیده آن متشکل از جنبههایی است که به منظور شکلگیری وجهه کلی درگیری در ذهن گردشگران
باقی میماند (رامکینسون و همکاران.)9033 ،
نگرش گردشگر

نگرش گردشگر به شرح تمایالت روانشناختی میپردازد که توسط ارزیابیهای مثبت یا منفی گردشگران هنگام شرکت در
برخی رفتارها بیان میشود (آجزن )3223،8و شامل مؤلفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری است .پاسخ شناختی ،ارزیابی است که
در تشکیل یک نگرش صورت گرفته است .پاسخ عاطفی ،نوعی پاسخ روانشناختی است که به بیان ترجیح یک گردشگر
میپردازد ،و مؤلفه رفتاری ،نشانهای کالمی از نیت یک گردشگر است (لی .)9002 ،نگرش گردشگر ،پیشبین مناسبی برای
شرکت در رویدادها و رضایت از گردشگری است.
رضایت

رضایت گردشگر یک ادراک مثبت یا احساسات مثبتی است که گردشگران با شرکت در فعالیتهای تفریحی ایجاد یا کسب
میکند و به شکل درجهای از خوشی ،مشتق از چنین تجربیاتی بیان میشود (لی .)9002 ،بنا به عقیده آنتون 2و همکاران
1. Engel et al
2. Lee
3. Fodness
4. Crompton
5. Push–Pull Model
6. Ramkissoon
7. Del Bosque & San Martín
8. Ajzen
9. Antón
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( )9037رضایت اشاره به احساس حاصل شده بهوسیلهی جنبههای شناختی و عاطفی از خدمات ارائه شده و نیز بهعنوان فراهم
کننده ارزیابی از ویژگیهای مختلف دارد (آنتون و همکاران .)0 :9037 ،از طرفی کو )9031( 3رضایت را بهعنوان یک دلبستگی
(تعلق) عاطفی نسبت به انواع محصوالت ملموس و ناملموس مبتنی بر احساسات و تجارب مصرفکنندگان بیان کرده است
(کو .)35 :9031 ،بیکر و کرامپتون )9000( 9نیز خاطر نشان کردند که رضایت در گردشگری صرفاً تجربی است؛ یعنی حالتی
روانی که از تعامل با مقصد حاصل میشود (بیکر و کرامپتون)788 :9000 ،؛ همچنین از رضایت در رویدادهای ورزشی ،بهعنوان
یک مفهوم لذت بخش ،در پاسخ به تحقق سرگرمی از یک رقابت ورزشی و یا خدمات جانبی ارائه شده در طول یک بازی یاد
شده است (یوشیدا و جیمز.)100 :9030 ،1
رضایت کلی گردشگر از طریق ارزیابی او از ویژگیهای متفاوت مقصد مبنی بر انتظارات شکل میگیرد و یکی از مهمترین
عوامل در مراجعه مجدد گردشگران از یک مقصد به رضایت آنها از اقامت قبلی در آنجا برمیگردد؛ پی بردن به احساس
گردشگر دربارهی یک مکان اشارهی غیرمستقیمی به ویژگیهای مقصد از دیدگاه گردشگر در سطوح مختلف دارد (آلگره،0
 .) 9030رضایت گردشگر عامل کلیدی موفقیت در گردشگری شناخته شده است؛ بدیهی است که اگر گردشگر راضی باشد
انگیزهی بازدید یا ماندن بیشتر در مقصد و یا بازگشت دوباره و نیز پیشنهاد به دیگران را خواهد داشت .این مسئله هم در ارتباط
با چگونگی عرضهی گردشگری و هم در ارتباط با ویژگیهای یک مقصد قرار دارد .البته رضایت از خدمات و رضایت از
ویژگیهای مقصد عمدتاً در رفتار گردشگر تفکیکپذیر است (وثوقی و همکاران .)3120 ،یافتههای صفاری و مرادی ()3127
حکایت از اثرگذاری مثبت و معنیدار در مسیر مستقیم انگیزهها بر رضایت و رفتارآتی گردشگران ورزشی داشت و در بررسی
نقش میانجی رضایت گردشگران ،نتایج حاکی از وجود روابط مثبت و معنیدار جزئی انگیزههای کششی و عدم وجود روابط
معنیدار مربوط به انگیزههای رانشی در ارتباط بین انگیزهها و رفتار آتی گردشگران ورزشی بود .مرادی و همکاران ()3127
استدالل کردند ،مسئ ولین برگزاری رویداد ورزشی به منظور حفظ و جذب گردشگران در رویداد ورزشی میبایست توجهی ویژه
بر جنبههای روانشناختی گردشگران داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی آنان تا حد زیادی وابسته به این عوامل است .سویدان و
همکاران )9037( 5دریافتند که تصویر از مقصد به شخصیت مقصد منتهی میشود که به نوبه خود تأثیر مستقیمی بر نگرش
نسبت به یک مقصد و تأثیر غیرمستقیم روی نیتهای رفتاری دارد .با عنایت به مباحث مطرح شده زمینهی طرح فرضیات
پژوهشی این تحقیق به شرح زیر فراهم شد.
 .3تصویر از مقصد بر رضایت گردشگران ورزشی تأثیر دارد.
 .9انگیزه بر رضایت گردشگران ورزشی تأثیر دارد.
 .1نگرش بر رضایت گردشگران ورزشی تأثیر دارد.
 .0رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی تأثیر دارد.
 .5رضایت گردشگران ورزشی در ارتباط علی بین تصویر از مقصد ،انگیزه ،نگرش و رفتار آتی بهعنوان متغیر میانجی نقش
دارد.

1. Koo
2. Baker & Crompton
3. Yoshida & James
4. Alegre
5. Souiden et al
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شناختی

رفتار

عاطفی

ی

تکرار خرید

برنامهریزی
تفریحی

کیفیت خدمات
تخصصی

تجربیات
ماجراجویانه

تصویر از مقصد
رفتاری

توصیهها

رفتار آتی

رضایت

نگرش

شناختی
عاطفی

انگیزه

کشش

فشار

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پیشینه پژوهش

روششناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر روش جمعآوری دادهها ،از نوع توصیفی -همبستگی (معادالت
ساختاری) بهشمار میآید .جامعه آماری این تحقیق را تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه غدیر اهواز تشکیل
دادهاند ،که مورد مطالعه بازی فوتبال بین استقالل خوزستان و پرسپولیس تهران در روز پنجشنبه در تاریخ ( 3127/5/38در
قالب هجدهمین دوره لیگ برتر خلیج همیشه فارس) بود .براساس استعالم 3از هیئت فوتبال استان خوزستان میزان تماشاگران
این بازی در حدود  50هزار نفر است .بر اساس جدول مورگان تعداد  183نفر از تماشاگران بهعنوان نمونه انتخاب شدند و با
توجه شرایط و جو ورزشگاه و حساسیتهای بازی روش نمونهگیری بهصورت در دسترس انتخاب شد .ابزار مناسب برای تحقیق
حاضر پرسشنامه در نظر گرفته شد .لذا با مطالعات کتابخانهای و جستجوهای اینترنتی پرسشنامههای مناسب برای این کار
انتخاب گردید.
بدین منظور جهت اندازهگیری  5متغیر انگیزه ،نگرش ،تصویر از مقصد ،رضایت و رفتار آتی ،از پرسشنامه  13گویهای لی
( )9002استفاده شد .عالوه بر گویههای مربوط به هر یک از متغیرها که بهصورت طیف  7ارزشی لیکرت از کامالً مخالف تا
کامالً موافق ارزشگذاری شده بودند .فرمی نیز مربوط به اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری که دربر گیرنده  2سؤال
بهصورت بسته و چند گزینهای بود؛ در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت .در این بخش از نمونه آماری تقاضا شده بود که فقط
افرادی که برای دیدن بازی حداقل یک شب اقامت در اهواز داشتهاند به پرسشنامه پاسخ دهند تا این اطمینان حاصل شود
پاسخ دهندگان گردشگر ورزشی بودهاند.
به منظور ارزیابی روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه پس از ترجمه با پروتکل سه مرحلهای ،در اختیار  30تن از صاحبنظران
حوزهی اوقات فراغت ،گردشگری و گردشگری ورزشی قرار گرفت .پس از دریافت و اعمال نظرات اصالحی آنان ،پرسشنامه
مذکور به تأیید روایی محتوایی و صوری رسید .در بخش مربوط به آمار استنباطی جهت بررسی و تحلیل دادهها به منظور

 .3استعالم در تاریخ  26/30/93با مراجعه به اداره ورزش و جوانان استان خوزستان.
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ارزیابی روایی واگرا 3از شاخص فورنل و الکر ،9و جهت ارزیابی روایی همگرا 1از روش میانگین واریانس استخراج شده 0و جهت
برآوردن همسانی درونی و پایایی گویههای پرسشنامه به ترتیب از آلفای کرونباخ و روش پایایی ترکیبی 5با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  95و جهت آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادله ساختاری با رویکرد واریانس محور از PLS Smart 3
بهره گرفته شد.

یافتههای پژوهش
بر اساس سؤاالت مندرج در فرم جمعیتشناختی پژوهش اطالعات نمونهی آماری بدین شرح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش  50درصد از نمونه آماری افراد متاهل بودند .از اطالعات مستخرج شده نمونه آماری مذکور در ارتباط با متغیر
سن بیشترین بازه مربوط به بازهی سنی  93تا  10سال با  12/0درصد بود .در قسمت مربوط به اطالعات تحصیالت افراد
بیشترین بازه مربوط به گروه زیردیپلم با  10/1و کمترین بازه مربوط به گروه فوق لیسانس و باالتر با  0/1درصد بود .همچنین
در قسمت مربوط به اطالعات درآمد افراد بیشترین تراکم درصدی مربوط به بازه درآمد بین  3تا  9میلیونی افراد با  10/6درصد
بود و بیشترین حجم نمونه در قسمت شغل افراد مربوط به شغل آزاد با  98/7درصد بود.
جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران ورزشی

وضعیت تأهل
سن
تحصیالت
وضعیت اشتغال
وضعیت درآمدی
تعداد سفر در
طی یکسال
همراهان سفر
فاصله تا مقصد
زبان

متأهل 50%

مجرد 03/5%
کمتر از  90سال
33/%0

بین  93تا  10سال
12/%0

بین  13تا  00سال
98/%5

زیردیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

30/%0
10/%3
10/%1
شاغل (سازمانهای خصوصی)
شاغل (سازمانهای دولتی)
37/%8
93/%8
کمتر از  500هزار بین  500تا  3میلیون بین  3تا  9میلیون
10/%6
35/%7
9/%2
 0تا  6بار
 3تا  1بار
96/%1
08/%0
دوستان
خانواده
06/%8
10/3 %
بین  35تا 10
بین  10تا  60کیلومتر
کمتر از  35کیلومتر
کیلومتر
2/%1
6/%6
1/%7
عرب
لر
کرد
ترک
فارس
11/%9
11/%9
1/%5
8/%9
19/%7

بیشتر از  53سال
بین  03تا  50سال
1/%9
%31
فوق لیسانس و
لیسانس
باالتر
0/%1
91/%2
شغل آزاد
دانشآموز یا دانشجو
98/%7
96/%3
بدون درامد
بیش از  9میلیون
32/%7
96/%6
 7بار به باال
8/%5
سایرین
تنها
0/8 %
31/6 %
بیش از 305
بین 60تا 305
کیلومتر
کیلومتر
79/%6
5/%6
گرجی
مازنی
لکی
0/%1
0/%5
0/%5

1. Discriminant Validity
2. Fornell-Larcker
3. Convergent validity
)4. Average Variance Extractad (AVE
5. Composite Reliability
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از دیگر اطالعات مستخرج شده مربوط به بخش قومیت گردشگران ورزشی بود ،بیشترین تراکم درصدی را گردشگران در
بین قومیتهای عرب و لر با  11/9درصد و کمترین تراکم را قومیت گرجی با  0/1درصد تشکیل دادند و در نهایت در ارتباط
با سابقه افراد مبنی بر تعداد دفعات انجام سفر ورزشی افراد در طول سال بیشترین درصد را یک تا سه بار سفر ورزشی در طول
سال با درصد  08/0را به خود اختصاص داد (جدول .)3
مدلسازی معادالت ساختاری واریانس محور از دو مرحلهی اصلی تشکیل شده است؛  )3مدل اندازهگیری (مدل بیرونی)؛
 )9مدل ساختاری (مدل درونی) که بررسی روابط بین سازهها را بر عهده دارد .به زعم هیر و همکاران )9030( 3جهت ارزیابی
هر یک از مراحل شاخصهایی در نظر گرفته شده است .در ادامه به هر یک از این شاخصها پرداخته میشود.
تحلیل مدل بیرونی
بارهای عاملی

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که طبق گفته هیر و
همکاران ( )9030اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از ( 0/7حد ایدهآل؛ و بیشتر از  0/6حد مطلوب) برآورد شود مؤید این مطلب
است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل
اندازهگیری مورد تأیید است (هیر و همکاران .)9030 ،نتایج کامل در جدول ذیل قابل مشاهده است (جدول .)9
جدول  :2نتایج تحلیل مدل بیرونی متغیر تخصصیسازی تفریحی
مؤلفهها
رفتاری
تصویر از
مقصد

شناختی
عاطفی
رفتاری

نگرش

شناختی

عاطفی
کشش

انگیزه
فشار

رفتار آتی

تکرار خرید

گویهها
رفتار افراد در شهر میزبان جالب است
رفتار افراد در شهر میزبان دوستانه است
زاویهی دید صندلیها مناسب است
استادیوم به خوبی ساخته شده است
شهر میزبان امکانات رفاهی مناسبی دارد
تحت هر شرایطی فوتبال تیم محبوبم را خواهم دید
با وجود هزینه باال ،فوتبال تیم محبوبم را خواهم دید
آگاهی و شننناخت نسننبت به موقعیت جغرافیایی و مکانی
شهر میزبان رویداد برایم مهم است
آگاهی ،شناخت سوابق و پیشینه شهر میزبان رویداد برایم
مهم است
فراهم کردن لذت رویداد برای همراهم ،برایم مهم است
بودن در شرایط ورزشگاه برایم جذاب است
تیم من از همه چیز برایم مهمتر است
بدون توجه به نتیجه از تیمم حمایت میکنم
ارزشها و شخصیت تیمم را به اشتراک میگذارم
دیدن این مسننابقه فرصننتی برای گریز از زندگی روزمره
است.
با حضنننور در ورزشنننگاه ،اسنننترسهای زندگی روزمره را
فراموش میکنم
تماشننای مسننابقات تیم مورد عالقه من باعث میشننود
مشنننکالت روزمره زننندگی من کنناهش یننا برای منندتی
فراموش شود
احتمال دارد در یک مسابقه دیگر نیز شرکت کنم

میانگین
0/80
5/01
5/88
5/25
5/16
5/72
5/68

بار عاملی
0/220
0/278
0/883
0/888
3/000
0/295
0/218

5/60

0/200

5/65

0/218

6/96
6/91
6/08
6/59
6/18

0/851
0/819
0/793
0/881
0/809

6/95

0/850

CR

0/833

0/851

0/700
6/11

0/889

6/33

0/857

6

0/721

0/826

α

0/725

0/899

0/895

0/863

AVE

0/520

0/660

0/609

0/839

1. Hair et al
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در آینده برای تماشنای مسابقات تیم مورد عالقهام مجدد
حضور پیدا خواهم کرد
در فصل آینده نیز در این مسابقه شرکت خواهم کرد
من به افراد دیگر تماشای این بازی را توصیه میکنم.
دوسنتان و خانوادهام را برای تماشنای این مسابقه تشویق
توصیهها
میکنم
به افراد دیگر چیزهای مثبت این رویداد را خواهم گفت
تجربینات درون ورزشنننگاه غدیر احسننناس خوبی به من
تجربیات
میدهد
ماجراجویانه
حضور در ورزشگاه غدیر اهواز تجربه خوبی برای من است
طراحی چمن ورزشگاه غدیر اهواز برایم مهم است
نزدیکی سکو به زمین بازی غدیر اهواز برایم مهم است
کیفیت خدمات
کیفیت و سنایز اسکوربورد ورزشگاه غدیر اهواز برایم مهم
است
انتخابم برای شرکت در این مسابقه انتخاب خوبی است
برنامهریزیهای راهنماهای حاضر در ورزشگاه غدیر اهواز برایم مهم است
تفریحی
نحوه خدمات رسننانی سننیسننتم حمل و نقل عمومی برایم
مهم است

6/39

0/866

6/35
6/96

0/879
0/870

6/37

0/865

6/02

0/813

6/38

0/887

6/90
6/37
6/36

0/882
0/883
0/850

6/02

0/863

6/17
6/39

0/723
0/869

6/05

0/720

0/888

0/876

0/796

براساس نتایج بهدست آمده از جدول  9در قسمت بارهای عاملی مربوط به هر گویه ،براساس نظر هیر و همکاران ()9033
مناسب گزارش شدند که نشان دهنده قابلیت اطمینان آن گویه است .در قسمت مربوط به ارزیابی پایایی پرسشنامهها نیز از دو
آزمون آماری ضریب آلفای کرونباخ جهت ارزیابی همسانی درونی پرسشنامهها و روش پایایی ترکیبی جهت ارزیابی پایایی
گویههای پرسشنامهها استفاده شد؛ که نتایج به دست آمده مربوط به هر دو آزمون آماری مناسب ارزیابی شد .نقطه برش مورد
قبول برای شاخص پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  0/7در نظر گرفته شده است (هنسلر و همکاران،)9036 ،
که در این پژوهش این شرط رعایت شد .جهت ارزیابی روایی همگرای مؤلفههای این پژوهش نیز از شاخص میانگین واریانس
استخراج شده استفاده شد .هنسلر و همکاران نقطه برش شاخص مورد نظر را بیشتر از  0/5گزارش کردند (هنسلر و همکاران،
 .) 9036با مقایسه شاخص در نظر گرفته شده با نتایج دادهها نیز شرط روایی همگرا بین تمامی متغیرها رعایت گردید (جدول
.)9
جدول  :3ماتریس فورنل-الکر برای بررسی اعتبار ممیز در سطح مؤلفهها

انگیزه
تصویر از مقصد
رضایت
رفتار آتی
نگرش

انگیزه

تصویر از مقصد

0/776
0/189
0/515
0/508
0/500

0/768
0/070
0/015
0/556

رضایت

0/859
0/798
0/601

رفتار آتی

0/203
0/586

نگرش

0/839

به منظور ارزیابی روایی واگرا از شاخص ماتریس فورنل -الکر برای بررسی اعتبار ممیز در سطح مؤلفهها ،با توجه به جدول،1
هر شاخص مندرج در قطر این ماتریس باید از شاخص های ستون و سطر مربوط به خود بیشتر باشد که این تفسیر برای هر
پنج مؤلفه اوقاتفراغت جدی و متغیر دلبستگی مکانی بهخوبی برآورد شده است.
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مدل درونی (مدل ساختاری)

پس از تأیید قابلیت اعتماد مدل بیرونی ،گام بعدی ارزیابی نتایج مدل ساختاری است که این امر شامل بررسی قابلیتهای
پیشبینی مدل و روابط بین سازههاست؛ که با استفاده از یک رویکرد نظامند در قالب  5گام بر اساس پیشنهاد هیر و همکاران
( )9030انجام میگیرد .این پنج گام عبارتند از )3 :ارزیابی همخطی بین عاملها در مدل ساختاری؛  )9ارزیابی معناداری ضرایب
مسیر و روابط بین متغیرها در مدل ساختاری؛  )1ارزیابی سطح ضریب تعیین R2؛  )0ارزیابی اندازه اثر f 2؛ و  )5ارزیابی
پیشبینیکنندگی مدل  .Q2به منظور ارزیابی همخطی بین عاملها از شاخص عامل تورم واریانس استفاده شد .براساس نظر
هیر و همکاران ،نقطه برش  5بهعنوان آستانه تحمل به منظور برآورد و تشخیص میزان هم خطی بین متغیرها در نظر گرفته
شده است .هر چند در بعضی از منابع این نقطه برش اندکی سختگیرانه و در حد  9/5منظور شده است؛ با این وجود مقادیر
بهدست آمده در هر دو بازهی سخت و سهلگیرانه مطلوب برآورد شده است.
جدول  :4ارزیابی همخطی بین عاملها

متغیرهای وابسته
شاخص عامل تورم واریانس
رضایت
انگیزه
تصویر از مقصد
نگرش

رفتارآتی

رضایت

VIF

VIF

3
3/012
3/066
3/772

گام بعدی ارزیابی ضرایب مسیر و معناداری روابط بین متغیرها در مدل ساختاری است .نتایج حاکی از آن بود انگیزه ،تصویر
از مقصد و نگرش با ضریب رگرسیونی  0/006 ،0/000و  0/000و بتای  0/300 ،0/907و  0/013بر رضایت اثرات مستقیم و
معناداری دارند؛ که شرح کاملی از نتایج این آزمون در جدول  0قابل مشاهده است.
جدول  :5نتایج ارزیابی اثرات مستقیم و کل ضرایب مسیر هر یک از متغیرها

اثرات مستقیم
انگیزه > رضایت
تصویر مقصد > رضایت
رضایت > رفتار آتی
نگرش > رضایت

اثرات کل

β

T

P

β

T

P

0/907
0/300
0/798
0/013

1/003
9/705
93/937
6/389

0/009
0/006
0/000
0/000

0/907
0/300
0/798
0/070

1/003
9/715
22/067
6/017

0/003
0/007
0/000
0/001

جدول  :6نتایج بررسی نقش میانجی با استفاده از روش بوت استراپینگ

انگیزه
تصویر از مقصد
نگرش

رضایت
رضایت
رضایت

رفتار آتی
رفتار آتی
رفتار آتی

β

T

P

0/380
0/309
0/131

1/010
9/799
5/511

0/001
0/007
0/000

در بررسی نقش میانجی بین متغیرهای تصویر مقصد و رضایت که با استفاده از روش بوت استراپینگ انجام شد ،با استناد
به یافتههای حاصله و نیز استراتژی در نظر گرفته شده از سوی هیر و همکاران ( )9036در خصوص ارزیابی متغیرهای میانجی
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و پروتکل ترسیمی از سوی آنان میتوان اظهار داشت که هر دو متغیر مورد بررسی (تصویر مقصد و رضایت گردشگران ورزشی)
نقش میانجی آنان بهعنوان نقش میانجی کامل مورد تأیید قرار گرفت.
پس از ارزیابی ضرایب مسیر مدل ساختاری (گام دوم) ،گامهای سوم تا پنجم از پروتکل نظامند هیر و همکاران ( )9030در
خصوص ارزیابی مدل ساختاری در برگیرنده سه معیار ضریب تعیین ،اندازه اثر کوهن و توان پیشبینی مدل ساختاری بود .نتایج
بهدست آمده از برآورد این سه معیار در جدول  5و  6قابل مشاهده است.
جدول  :7شاخصهای اصلی ارزیابی نهایی مدل

شاخص

حالت استاندارد

SRMR

0/063

d_ULS
d_G1
d_G2
R2
Q2

حالت معنیداری

رضایت

رفتارآتی

0/003
0/003
0/003
0/076
0/009

0/592
0/090

به منظور ارزیابی کیفیت مدل ،در مدلسازی با رویکرد واریانس محور معیارهایی در نظر گرفته شده است .یکی از این
معیارها ،شاخص اصلی نیکویی برازش است که در اصطالح به ریشه باقیمانده استاندارد شده میانگین مربعات یا SRMR
مرسوم است .نقطه برش در این شاخص در مدلسازی با رویکرد واریانس محور در دو حالت استاندارد و معنیداری به ترتیب
کمتر از  0/8و  25%در سطح معنیداری  0/05است (هنسلر و همکاران .)9036 ،براساس نتایج بهدست آمده در جدول  7در
هر دو حالت شاخص مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار بود .دو شاخص دیگر جهت ارزیابی مدل در رویکرد واریانس محور
در حالت معنی داری با روش بوت استراپ به منظور تعیین اختالف بین دو ماتریس تجربی و برازش شده دو شاخص حداقل
اختالف توزیع نشده  d_ULSو اختالف تشکیل شده از سطوح هندسی  d_G1و  d_G2با نقطه برش کمتر از  25%در سطح
معنیداری  0/05در نظر گرفته شده است .براساس نتایج جدول  7این دو شاخص نیز از سطح مطلوبی در برازش مدل برخوردار
هستند (دایکسترا و هنسلر R2 .)9035 ،توان پیشبینیکنندگی بین متغیرهای پنهان را در قالب مدل درونی نشان میدهد؛ دامنه
مورد تأیید برای  R2طبق نظر هیر و همکاران ( )9033در مدلسازی معادالت ساختاری حداقل  0/3تا حداکثر  0/87برای هر
متغیر مالک است .هر چه این اثر بزرگتر باشد حاکی از آن است که قدرت پیشبینیکنندگی متغیر پیشبین در رابطه با متغیر
مالک بیشتر است (ریچتر و همکاران .)9036 ،3مطابق با نتایج بهدست آمده  0/076از تغییرات رضایت و  0/592از تغییرات
رفتار آتی توسط متغیر وابسته پیشبینی شده است.
معیار بعدی ،شاخص توان پیشبینیکنندگی مدل ( Q2استون گایسر) است که توان پیشبینیکنندگی مدل را در متغیرهای
وابسته مشخص میکند .هنسلر ،رینگل و سینکویکس ( )9002سه نقطه برش  0/35 ،0/09و  0/15را مورد نظر قرار دادند .با
توجه به نتایج بهدست آمده از جدول  ،7مقدار  Q2برای متغیر رضایت  0/009و برای متغیر رفتار آتی  0/090بهدست آمد .که
با توجه به سه نقطه برش ضعیف ،متوسط و قوی ،میتوان چنین بیان کرد که نتایج بهدست آمده نشان از قدرت پیشبینیکنندگی
قوی دارد (جدول .)7

1. Richter et al
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شکل  :2خروجی نرمافزار اسمارت پی ال اس3

بحث و نتیجهگیری
تصنور از مقصند ،انگیزه و نگرش گردشنگر پیشبینیکنندههای مهم رضنایت گردشنگر و رفتار آتی گردشگری ورزشی است
(هونگلی .)9002 ،مطالعات معدودی به ارزیابی مدل رفتاری گردشنگران ورزشی در رویدادهای کوچک ورزشی پرداختهاند .از
این رو هدف از پژوهش حاضنر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد ،نگرش ،انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران
ورزشنی در رویدادهای کوچک ورزشنی بود .در این پژوهش فرضنیاتی در جهت تبیین مسأله پژوهش مطرح شد که در ادامه
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مبنی بر تأثیر تصویر از مقصد بر رضایت گردشگران ورزشی ،به استناد نتایج
بهدست آمده از این مطالعه ،تأثیر معنادار بود .نتایج مطالعات پیشین در رابطه با این فرضیه ،نتایج همسو را گزارش کردهاند؛
بهنحویکه این نتیجه ،نتایج پژوهشهای اندرسون و سولیوان)3221( 3؛ بیگن و همکاران)9003( 9؛ چی و کو)9008( 1؛ کرونین
و همکاران )9000( 0و پریگاگ )9002( 5را تأیید میکند .با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان میدهد که تصویر از مقصد بر
رضایت گردشگران ورزشی اثر مثبت دارد پیشنهاد میشود در مرحله نخست توجه خاصی به ایجاد تصویر مثبتی از مقصد در
ذهن گردشگران ورزشی ایجاد شود که این خود باعث افزایش در رضایت و وفاداری مشتریان میشود و در مرحله بعد تالش
نمایند که گردشگران ورزشی تجربه ماندگار و نوستالژیک از مقصد گردشگری در ذهن خود داشته باشند ،که این نیز خود بر
رضایت مشتریان تأثیر مثبتی دارد و آن را افزایش میدهد .از سوی دیگر ،مدیران ارائهکننده خدمات گردشگری میتوانند
تجربیات گردشگری مانند ایجاد و محافظت از چشماندازهای بدیع ،تاالبها و فعالیتهای ورزشی پرطرفدار ،وجود فضای سبز
و آموزش محافظت از محیط زیست را گسترش دهند .چنین فعالیتهایی احتماالً رضایت از گردشگری ،میل به دیدار مجدد از
مقصدها ،توصیه به سایرین برای دیدار و گفتار شفاهی مثبت را افزایش میدهد.
نتایج حاصل از بررسی تأثیر انگیزه بر رضایت نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیداری است .همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل
صورت گرفته در این فرضیه براساس خروجی نرمافزار ،میزان ضریب مسیر بین متغیر انگیزه و رضایت  0/907است و میزان
 Pمعادل  0/009است (جدول  .)5یافتههای پژوهشهای اندرسون و سولیوان ()3221؛ هوسانی و پریاگ)9031( 6؛ هالتمن و
همکاران )9035( 7ارتباط بین دو متغیر را تأیید کرد و نتایج تحقیق حاضر را در ارتباط با این فرضیه را پشتیبانی میکند .دوسا
و همکاران ( )9030در مطالعات خود دریافتند که شرط ضروری برای موفقیت هر مقصد و کمک حیاتی برای رقابت در محیط
1. Anderson & Sullivan
2. Bigne et al
3. Chi & Qu
4. Cronin et al
5. Prayag
6. Hosany& Prayag
7. Hultman et al
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گردشگری و رضایت گردشگران ،ایجاد انگیزه است .از سوی دیگر یافتههای این پژوهش تأیید کرد ،افرادی که به مقصد خاص
سفر میکنند انگیزههای بسیار متفاوت دارند .این نشاندهنده وجود طرحهای مختلف انگیزه برای یک مقصد خاص است که
انتظارات گردشگران و رضایت کلی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان میدهد که
انگیزه بر رضایت گردشگران ورزشی اثر مثبت دارد پیشنهاد میشود که بستههای انگیزشی نظیر کوپنهای تخفیف برای افزایش
رضایت گردشگران ورزشی مورد استفاده قرار گیرد .از طرفی دیگر ،انگیزههای گردشگران ورزشی از آن رو مورد اهمیت است
که به برنامهریزان و مسئولین از جمله مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استانها اطالعاتی را درباره مقصد گردشگری میدهد،
بنابراین مدیران و بازاریابان میتوانند با برگزاری رویدادهای جذاب و مهم ورزشی و شناخت ،تجهیز و تأمین نیاز آنها رضایت
گردشگران را تأمین و گردشگری مقصد را توسعه دهند.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه بعدی مبنی بر اثرگذاری نگرش بر رضایت گردشگران ورزشی براساس ضرایب رگرسیونی و
معنیداری  0/013و  P>0/003یک رابطه علی مثبت و معنیدار بین متغیرها برقرار است .یافتههای این تحقیق با نتایج
پژوهشهای انجام شده توسط محققانی همچون لی ( )9002مطابقت دارد .نتایج پژوهش لی ( )9002نشان داد که نگرش
گردشگر بهطور مستقیم بر رضایت گردشگران اثر میگذارد و جذابیت محل گردشگری و فرصتهای کسب آموزش و حضور
در محیط زیست بر تغییر نگرش گردشگران و جلب رضایت آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج تحقیق حاضر نیز تأیید کننده
تأثیر نگرش بر رضایت گردشگران ورزشی بود؛ نتایج تجربی حاکی از آن است که سطح رضایت با نگرشهای گردشگری
افزایش مییابد ،لذا میتوان عنوان داشت که نگرشهای گردشگری یک پیشگوییکننده مهم برای رضایت از تفریحات ورزشی
و تکرار رفتار آتی است .از طرفی ،باتوجه به اینکه نگرش هر فرد بازتابی از نظامهای ارزشی (عاطفی ،رفتاری و شناختی)
اوست ،این یافته بیان میکند عالقه به مقصد یک ارزش عاطفی تلقی میشود و زمانیکه گردشگران در زمان حضور در فعالیت
ورزشی به عنوان تماشاگر امکان درگیری عاطفی بیشتری با آن محیط و رویداد داشته باشند ،رضایت آنها را بههمراه خواهد
داشت .از سوی دیگر با توجه به اهمیت بُعد رفتاری نگرش بر رضایت گردشگران ،پیشنهاد میشود که در برگزاری رویدادهای
ورزشی نیروی انسانی متخصص جهت ارزیابیهای مثبت رفتارها بهکار گرفته شود.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه چهارم ،نشان داد که رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی با میزان ضریب مسیر بین متغیر
رضایت و رفتار آتی  0/798و میزان  P valuesمعادل  0/003تأثیر معناداری دارد .یافتههای این تحقیق نتایج پژوهشهای
دیک و باسو ()3220؛ کاندامپالی و سوهارتانتو)9000( 3؛ بالوگلو و مککلیری)3222( 9؛ هوسانی و پریاگ ()9031؛ زوگنر  -راث
و ژابکار )9035( 1را تأیید میکند .همچنین نتایج مطالعات صفاری و مرادی ( )3127نشان داد که هر اندازه رضایت گردشگر
رویداد ورزشی تأمین شود به همان مقدار بر رفتار آتی وی تأثیر مستقیم خواهد داشت .بهعبارت دیگر رفتار آتی گردشگر بهعنوان
احتمال درونی فرد که او برخی از رفتارها را در آینده انجام خواهد داد؛ تعریف شده است و شناخت رفتار آتی گردشگر ،کلیدی
تعیین کننده برای مسئولین استانی برای جذب گردشگران ورزشی است .در نتیجه با توجه به ابعاد بررسی شده در این پژوهش،
میتوان این انتظار را داشت که تا حد زیادی برگشتپذیری گردشگران به مقصد و رفتار آتی گردشگران از جمله توصیه
ویژگیهای مقصد به سایر گردشگران و تمایل به تکرار حضور در مقصد به رضایت مستقیم آنها از حضور در مقصد گردشگری
بستگی دارد که ماحصل این امر ضمن حفظ گردشگران فعلی ،جذب گردشگران جدید را به همراه خواهد داشت که این امر
مزایای بسیاری را از نظر اقتصادی برای مقاصد گردشگری در پی خواهد داشت .در نهایت با توجه به تأیید این فرضیه پیشنهاد
میشود ،در کنار ارتقاء کیفیت مجموعه ورزشی و عوامل مربوط به آن ،کارکنان استادیومها و اماکن ورزشی نحوه برخورد مناسب
با تماشاگران آموزش داده شود.
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در فرضیهای که محقق به منظور بررسی نقش میانجی رضایت در ارتباط علی بین تصویر از مقصد ،انگیزه ،نگرش و رفتار
آتی گردشگران ورزشی مطرح کرده بود ،نتایج نشان داد که اثر کل انگیزه ،تصویر از مقصد ،نگرش به ترتیب با ضریب رگرسیون
 300 ،907و  013و ضریب معناداری  9/705 ،1/003و  6/389با مقدار  0/006 ،0/009 ،Pو  0/000مورد تأیید قرار گرفت ،بر
این اساس ،این امکان فراهم شد تا نقش میانجی رضایت در ارتباط بین مسیر انگیزه ،تصویر از مقصد و نگرش بر رفتار آتی
مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور نتایج مربوط به مسیر اثر غیرمستقیم بررسی شد و نتایج حاکی از آن بود که نقش میانجی
رضایت در ارتباط با انگیزه و رفتار آتی با ضریب رگرسیون متوسط  0/380و با ضریب معناداری  1/010بهدست آمد ،این امر
نشاندهنده تأیید نقش میانجی رضایت در ارتباط بین انگیزه با رفتار آتی بود ،مطابق با یافتههای بهدست آمده میتوان بیان
کرد که از دید گردشگران ورزشی تأیید وجود نقش میانجی رضایت گردشگران ورزشی با نتایج مطالعات کیم و همکاران
()9036؛ مون و همکاران)9031( 3؛ وانگ و همکاران)9032( 9؛ تزتزیس و همکاران )9030( 1و لی و جان )9035( 0همخوان
و ادعایی بر اهمیت و نقش مهم این متغیر در ارتباط بین سایر عوامل رفتاری از دید گردشگران ورزشی بوده است .نتایج
مطالعات لی ( )9002نقش رضایت را بهعنوان یک میانجی مهم بین تصور از مقصد و رفتار آتی تأیید کرده است .تأیید این
فرضیه میتواند به پیشگویی تقاضای بیشتر گردشگری کمک کند و ادراک مثبت از گردشگری را برای گردشگران ورزشی به
همراه داشته باشد و به تبع آن گردشگران راضی وفاداری بیشتری را به رفتار آتی خود ،نسبت به گردشگرانی که این ادراک
برای آنها ایجاد نشده است ،تجربه کنند .از اینرو رضایت نقش میانجیگریکننده مهمی را در مدل رفتاری گردشگری ایفا
میکند .در نتیجه ،مدیران یا بازاریابان میتوانند رضایت را به شکل یک تسهیلکننده برای ترویج گردشگری تبلیغ نمایند و
رقابتپذیری مقصد خود را حفظ کنند .بهعالوه چون گردشگری ورزشی معموالً شکلی از گردشگری طبیعتمدار است ،حفظ و
حفاظت محیط زیست مهم است .تصور از مقصد ،انگیزه گردشگر و نگرش گردشگر قویاً مرتبط با محیط زیست ورزشی است.
همچنین با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان داد که رضایت در ارتباط با تصویر از مقصد ،انگیزه ،نگرش و رفتار آتی گردشگران
ورزشی نقش واسطهای دارد پیشنهاد میشود به موقعیت جغرافیایی و کیفیت دسترسی در انتخاب محل برگزاری رویدادهای
ورزشی توجه شود ،سیستم حمل و نقل مناسب در روز برگزاری رویداد راهاندازی گردد و بر وضعیت مواد غذایی بوفههای
مجموعههای ورزشی نظارت بیشتری صورت گیرد .بهطور کلی با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش حاضر ،توصیه میشود،
مدیران گردشگری استانها ،مدیران ادارت کل ورزش و جوانان استانها و تمام افرادی که در این عرصه فعالیت میکنند به
انگیزه گردشگران ورزشی ،امکانات رفاهی گردشگران ورزشی ،ادراکات گردشگران و نگرشهای گردشگران ورزشی توجه ویژه
داشته باشند .همچنین با توجه به اینکه گردشگران ورزشی انتظار دارند که به نیازهای آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد و آنچه
را که استفاده میکنند مطابق با انتظار آنها باشد ،باید به گردشگران ورزشی رویکردی بسیار گستردهتر و کالنتر از آنچه هست
داشته باشیم ،چون ورزش و رویدادهای ورزشی بدون تماشاگران و گردشگران ورزشی بدون معنا و یا حداقل خالی از هیجان و
بیروح خواهد بود و این امر خود محرک برگزاری پرشور لیگها و رویدادهای ورزشی کوچک در سطح استانها خواهد شد.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر جمعآوری دادهها تنها به طریق کمی بود؛ لذا به محققان آتی پیشنهاد میشود به منظور
ایجاد درک و فهم عمیقتری از ویژگیهای روانی و احساسی گردشگران ورزشی ،پیشبینی رفتار احتمالی و آتی آنان و همچنین
مد نظر قرار دادن وجهه و ویژگیها و جذابیتهای ظاهری مقصد از روشهای کیفی به منظور جمعآوری دادهها استفاده نمایند.
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