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 چکیده

های اسکی استان تهران بود. جامعۀ آماری  ( پیست9002هدف پژوهش حاضر، بررسی استانداردسازی پرسشنامۀ انگیزۀ گردشگران ورزشی )وی، 

های اسکی استان تهران )دیزین، آبعلی، شمشک و توچال( بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر  پژوهش، کلیۀ گردشگران پیست

( بود که دارای شش مؤلفۀ 9002سؤالی وی ) 99ها، پرسشنامۀ  ابزار گردآوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدند.  نفر به 070از طریق جدول مورگان بود، 

کرت ارزشی لی گذاری به سؤاالت براساس طیف پنج فردی است و روش نمره ای و ارتباطات بین های حرفه کسب تجربه، سالمتی، آرامش، خودیابی، مهارت

سنجی تأیید شد  روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی در زمینۀ گردشگری ورزشی و همچنین چندین تن از متخصصان روانبود. 

ی تأییدی (. از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ساختار عاملی و از تحلیل عاملα=28/0دست آمد ) و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به

استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی  LISRELو  SPSSافزارهای  برای تعیین روایی سازه با استفاده از نرم

ها  است. نتایج مؤید این بود که ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده 25/0تا  56/0های آن بین  برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در مؤلفه

گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب  های تحلیل عاملی تقریباً مشابه تحقیقات انجام کنند. یافته یهای نیکویی برازش، مدل را تأیید م دارد و کلیۀ شاخص

های  ها نزدیک بود. بنابراین با توجه به مطلوبیت ابزار، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای شناخت و آگاهی از انگیزه پایایی و روایی به نتایج سایر پژوهش

 های اسکی است. گردشگران پیست

 

 یدیکل یهاواژه  
 .انگیزه، پایایی، پیست اسکی، روایی، ساختار عاملی، گردشگران ورزشی
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 مقدمه

اصوالً بخش خدمات در اغلب کشورها باالترین 

اختصاص داده و افزوده و سهم اشتغال را به خود  ارزش

ترین آنها بخش  های زیادی دارد که یکی از مهم زیربخش

گردشگری است. در واقع گردشگری نقش مهمی در 

توسعۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها دارد و توسعۀ آن 

آید.  شمار می زایی به های اشتغال ترین روش هزینه از کم

ی سایر سو گردشگر، نقدینگی را از مراکز مالی و صنعتی به

دهد و نقش  شهرها، روستاها و مناطق طبیعی سوق می

زایی دارد. براساس آمار شورای جهانی  مهمی در اشتغال

درصد  02/2، حدود 9022مسافرت و گردشگری در سال 

درصد  2/2از کل تولید ناخالص داخلی و در حدود 

درصد  2/6گذاری و باالخره  درصد سرمایه 6/8اشتغال، 

از صنعت گردشگری بوده است. کل صادرات جهان 

مند گردشگری و استفاده از بنابراین توسعۀ نظام

های بسیار این بخش برای بهبود وضعیت کنونی  قابلیت

ریزی  کارگیری برنامه گردشگری کشور، مستلزم به

های  گردشگری و توسعه و توجه به نیازها و انگیزه

(. جذب 2گردشگران است، که اهمیت خاصی دارد )

ران در ساختار بازاریابی نوین بر پایۀ جلب گردشگ

های خصوصی،  های مردمی و با همکاری بخش مشارکت

پذیر است. در حقیقت ارائۀ محصول  عمومی و دولتی امکان

نو در بازارهای هدف و جذب مشتریان جدید و قدیمی در 

های روحی و  یک فرایند سیستمی نیازمند شناخت انگیزه

ترین  بزرگ« گردشگری». (9روانی گردشگران است )

یکی از صنایع بزرگ و بااهمیت « 2ورزش»صنعت جهان و 

ند که از تلفیق آنها یکی از ا در دنیای کنونی

انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت  شگفت

 از طرفی (.0وجود آمده است ) به« 9گردشگری ورزشی»

                                                           

1. Sport 

2.Sport Tourism 

 ترینمتداول از یکی و دنیا در مهم صنایع از نیز ورزش

 میان پیوند .است گردشگران برای انگیزه ایجاد عوامل

 ایجاد را گردشگری از جدیدی ورزش نوع و گردشگری

 اوقات کردن پر برای جامعی و جدید ساختار که کرده

 انسان جسمی و روحی با نشاط همراه تفریح و فراغت

 رفع چون عواملی (. همچنین8) است آورده وجود به

ها  مهارت پیشرفت و توسعه قوای جسمی، تجدید خستگی،

 پیامدهای از نیز جسمانی سطوح آمادگی و باال بردن

 (.6است ) ورزشی توسعۀ گردشگری

عامل رفتار انسان است و به نیرویی درونی و انگیزه، 

کند و با  سازگاری و انطباق انسان در زندگی کمک می

طور  (. به5) گذارد ثیر میأهدایت کردن توجه، بر رفتار ت

توانند برای سفر به یک شهر  کلی گردشگران می

ترین آنها  های متفاوتی داشته باشند که مهم انگیزه

فردی،  از: تجربه، آرامش، خودیابی، ارتباطات بین اند عبارت

 عنوان به ورزش ای. ایدۀ های حرفه سالمتی و مهارت

های  پایه اما نیست، جدیدی موضوع گردشگری، جذابیت

 گرفته قرار توجه اخیراً مورد ورزشی های جذابیت نظری

 از یکی کننده، جلب عوامل دیگر همچون ورزش است.

 که این تفاوت با است، گردشگری های جذابیت

 را توانایی این است. ورزش فرد منحصربه ای کننده جلب

 بنابراین جلب کند. خود به را زیادی گردشگران که دارد

 نوعی خود هستند، ورزش دربردارندۀ که رویدادهایی

 کنندۀ عامل جلب عنوان به و آیند می شمار به جذابیت

(. 7کنند ) می عمل مقصد کشور یا شهر به گردشگری

 عوامل»عنوان  با خود تحقیق در( 2027)یکتا  محمودی

 مرد فعال ورزشی گردشگران بازدارندۀ و کننده جذب

 فرهنگ، یریت،مد زیرساخت، عوامل« ایران به سفرکننده

 عنوان به را فرهنگ غیرطبیعی و و طبیعی های جاذبه

 عوامل عنوان به را عوامل این نبود و کننده جذب عوامل

( 2025)همکاران  و هنرور(. 2)کرد  شناسایی بازدارنده
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 در مهم عوامل»عنوان  تحلیلی با -تحقیق توصیفی طی

 ها یافته این به «ایران در ورزشی گردشگری بازاریابی

 در)پژوهش  های آزمودنی دیدگاه از کردند؛ پیدا دست

 گردشگران گرایش برای بازاریابی در مواردی که( مجموع

 های ویژگی فرهنگ، با جنسیت، همراه باید ورزشی،

 کرد، توجه آنها به گردشگران مبدأ کشور و دموگرافیک

 و معماری هنر، موسیقی، فرهنگ، به عالقه شامل

 مناسب خدمات و بازاریابی انجام باستانی، های مکان

 در شب در تفریحات موجود وجود گردشگری، هایآژانس

 دیگر و سنتی های برنامه مراسم، ها، جشن میزبان، کشور

 مناظر، ورزشی، وجود رویدادهای جانبی های برنامه

 آشنایی میزبان، کشور در دیدنی های مکان و اندازها چشم

 کشور های و ویژگی رسوم و آداب اعتقادات، فرهنگ، با

 به سفر ریزی برنامه کافی برای زمان داشتن لزوم میزبان،

 کشور در اقامتگاه مناسب تهیۀ در سهولت ورزشی، رویداد

 و ( یک ابزارa9002و همکاران ) 2فانک (.2)بود  میزبان

گیری  ها را اندازه جنبه از انگیزه پنجکه را رویکرد ترکیبی 

 (عملکرد، هیجان، اعتماد به نفس و تفریحجامعه، )کرد  می

 (.20توسعه دادند )

 600وتحلیل اکتشافی بر روی  تجزیه ( در9020) 9یو

عامل مؤثر بر قصد دانشجویان  ششدانشجو در تایوان، 

برای سفر به ایاالت متحده برای گردشگری ورزشی را 

هزینه و سهولت  :اند از این عوامل عبارت .عنوان کرد

های  ای، تجربه سفر، عالقه به ورزش حرفه ۀمتنظیم برنا

تماشای رویدادهای  ۀمختلف فرهنگی، عالقه به سفر، تجرب

شانس دیدن بازیکنان آسیایی یا  ینکهورزشی زنده و ا

بازیکنان معروف ایاالت متحده در بازی را داشته باشند 

و همکاران  0تحقیق نزاکتی ۀنتیجهمچنین  (.22)

هواداران  ۀمیان اجزای انگیزنشان داد که در ( 9020)

                                                           

1. Funk  

2. Yu 

3. Nezakati  

 ،و در میان اجزای دموگرافیکی، سن، ورزشی، عالقه

(. 29)بیشترین اثر را در گردشگری ورزشی داشته است 

 مندی رضایت و ها مطالعۀ انگیزه به( 9002) 8چانگ

 او تحقیق. پرداخت تفریحی اسکی در کنندگان شرکت

 و مد آرامش، اسکی، تجربۀ بود؛ انگیزه بعد چهار شامل

اصلی  انگیزۀ که داد نشان نتایج. فردی بین روابط

براساس نتایج  عالوه، . به(20بود ) تجربه کنندگان، شرکت

 از نیز باستانی های مکان فرهنگ و به عالقه ها پژوهش

 و دوستان (. وجود28است ) توجه گردشگران مورد موارد

که  است مهمی عوامل از نیز میزبان کشور در بستگان

 رویداد در یک حضور برای گیری تصمیم هنگام گردشگران

  (.26، 25کنند ) می توجه آن به

 مسابقه در ( شرکت9006) 6پاتریک و کیم مطالعۀ در

 و مناسب محیط تجربۀ و المللی بین ورزشی رویداد یا

 تصمیم برای گردشگران هدایت و مهم هایانگیزه از جدید

( در تحقیقی 9009) 5کزاك. (27است ) شده بیان سفر به

 امکانات و پرداخت های گردشگران به مقایسۀ انگیزه

 و مقصد جغرافیایی محل ها، قیمت سطح وهوا، آب اقامتی،

 گردشگران دالیل ترین مهم از را و ساحل دریا به دسترسی

کرد  عنوان ترکیه و مالت به رفتن برای آلمانی و انگلیسی

ها با  ( در بررسی ارتباط بین انگیزه9005) 7(. لین28)

کنگ  های گردشگران ورزشی کشور هنگ میزان محدودیت

های  به این نتیجه رسید که با کاهش محدودیت

یابد و همسانی درونی  آنان افزایش می  گردشگران، انگیزۀ

 (. 22عنوان کرد ) 26/0پرسشنامه را در حدود 

 و ها زهبررسی انگی در( 9006) 2نتایج هوانگ

 که داد نشان ساحلی مناطق گردشگران مندی رضایت

مهیا  بود، اجتماعی ارتباطات کنندگان شرکت انگیزۀ اصلی

                                                           

4. Chang 

5. kim & Patrick 

6. Kozak 

7. Lin 

8. Huang 
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 قرار دوم رتبۀ در جسمی و روحی آرامش احساس ساختن

 کنندگان شرکتمندی  رضایت و انتظارات ، انگیزه بین . داشت

موسوی و  .(22شد ) مشاهده معناداری نیز ارتباط

ترین اولویت گردشگران  ( در تحقیقی مهم2022همکاران )

ترتیب،  خارجی براساس انگیزۀ سفر به مقصد در ایران را به

ونقل مناسب، آرامش و  وآمد و سیستم حمل تسهیالت رفت

امنیت، بهداشت و خدمات پزشکی، تسهیالت اقامتی، 

میزان استقبال مردم جامعۀ میزبان از گردشگران ورزشی و 

وهوای مناسب و وجود مناظر و  ها، آبر ورزشگاهحضور د

(. همچنین بنسبردی و 90اندازهای زیبا عنوان کرد ) چشم

ترین انگیزۀ  تحقیق دیگری مهم ( در2029همکاران )

 دور به تا ندا بانشاط و آرام فضایی دنبال گردشگران را که به

بپردازند،  تفریح و ورزش به زااسترس و پرفشار دنیای از

فردی، ارتقای سطح مهارت  ترتیب ارتباطات بین به

ای، تجربه، آرامش، سالمتی و خودیابی ذکر کرد و  حرفه

عنوان کرد که از  27/0ها را  پایایی پرسشنامۀ انگیزه

( 9008) 2(. لیو92همسانی درونی باالیی برخوردار بود )

های دریایی کشور  در تحقیقی مشارکت گردشگران ورزش

ها و  سه بعد کسب تجربه، بهبود مهارتتایوان را در 

گیری را بیش از  مشارکت فعال بررسی و پایایی ابزار اندازه

( در بررسی 9009(. همچنین چیانگ )99ذکر کرد ) 7/0

انگیزۀ گردشگران ورزشی کشور تایوان به این نتیجه رسید 

فردی از بار عاملی کافی در  که مؤلفۀ ارتباطات بین

(. از سوی دیگر در 22-05) پژوهش برخوردار نبود

ای انگیزۀ  مؤلفه ( که از پرسشنامۀ شش9007) 9پژوهش کو

های  گردشگران استفاده شد، مؤلفۀ کسب تجربه از انگیزه

ورزشکاران کرۀ جنوبی برای حضور در میادین ورزشی 

 (. 22نبود )

رو اهمیت  های سفر ازاین طور کلی مطالعۀ انگیزه به

و سیاستمداران این صنعت کمک  ریزان دارد که به برنامه
                                                           

1. Liu 

2. Kuo 

کند که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و از چه  می

ریزی  های باید برخوردار باشد تا بتوانند به برنامه ویژگی

بهتر امور آنها و همچنین ارائۀ خدمات درخور مناسب هر 

ها و تمایالت در  رو شناخت انگیزه یک اقدام کنند. ازاین

ۀ آن اثرگذار است، زیرا جلب رضایت گردشگران و توسع

بر اینکه  های گردشگران عالوه تأمین انتظارات و خواسته

تواند در  کند، می ای مناسب نزد گردشگران ایجاد می وجهه

رسانی مقاصد گردشگری مؤثر باشد. بنابراین  تبلیغ و اطالع

بررسی پایایی و روایی مفهوم انگیزۀ گردشگران ورزشی در 

تواند شروع مناسبی برای  حوزۀ گردشگری ورزشی می

ورود این سازه به حوزۀ مدیریت ورزشی در کشور ما باشد. 

های گردشگران از حضور  آگاهی از عالیق، نیازها و انگیزه

تواند موضوع مفید و شایان توجهی  در میادین ورزشی می

برای پژوهشگران مدیریت ورزشی باشد. شناخت 

مختلف، به ما  های ها و فرهنگ های موجود در گروه تفاوت

های سطحی  کند تا از داشتن تصورات و قضاوت کمک می

 و که اساس آنجا و انحرافی در این زمینه اجتناب کنیم. از

 گیری ابزارهای اندازه از استفاده پژوهشی هر انجام مبنای

 روایی به نتایج پژوهش تفسیر و و توضیح پایاست و روا

 از باید پژوهشگراندارد،  بستگی شده کارگرفته به ابزار

 ترین (. مهم90، 98باشند ) مطمئن پرسشنامه روایی

 زمینۀ های دارای پرسشنامه روایی تعیین در بخش

 که است سازۀ پرسشنامه روایی تعیین متفاوت فرهنگی

است  مرحله این در بهترین رویکرد تأییدی عاملی تحلیل

ر (، زیرا تعیین روایی سازه و پایایی یکی دیگ96، 97،95)

های مهم در حوزۀ مطالعات  فرض از ملزومات و پیش

ها در  نوعی با تکرارپذیر بودن پاسخ هاست که به رواسنجی

های مختلف ارتباط دارد و الزم است با  شرایط و زمان

تغییر جامعه و متعاقب آن فرهنگ آن بار دیگر روایی سازه 

 و پایایی )همسانی درونی( ابزار سنجش و آزمون شود. با

 نادیده ها معموالً پرسشنامه سازۀ روایی بررسی این، وجود
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 نظر در بدون و مربیان پژوهشگران و است شده گرفته

 محتوایی روایی و تعیین پایایی با تنها و مهم این گرفتن

 به توجه با کنند. می آن از به استفاده اقدام پرسشنامه یک

 در ویژه به های ورزشی محیط در تحقیقات انجام گستردگی

 اطالعاتی از ابزار که است الزم ورزشی مدیریت زمینۀ

 که شود جامع استفاده هایداده آوریجمع برای معتبر

 بر را محقق این زمینه در گرفته انجام های پژوهش ارزیابی

های  انگیزه استانداردسازی پرسشنامۀ که به داشت آن

 بپردازد. موردنظر تحقق اهداف منظور به گردشگران ورزشی

 

 شناسی پژوهش روش

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. گردآوری 

صورت میدانی انجام پذیرفت و هدف آن  ها به داده

های گردشگران ورزشی  استانداردسازی پرسشنامۀ انگیزه

 های اسکی استان تهران بود.  پیست

های  جامعۀ آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست

دیزین، شمشک، توچال و اسکی استان تهران )پیست 

آبعلی( بودند که با توجه به شناور بودن جامعه، کل جامعه 

هزار نفر در نظر گرفته  20طی یک دورۀ یکساله بیش از 

نفر  070گیری مورگان  شد که براساس جدول نمونه

منظور  عنوان نمونۀ آماری پژوهش تعیین شد. به به

ین چهار پرسشنامه در ا 800های پژوهش،  گردآوری داده

 200پیست اسکی توزیع شد )هر پیست اسکی 

 059ها،  آوری پرسشنامه پرسشنامه( که پس از جمع

صورت کامل پاسخ داده شده بود و نتایج  پرسشنامه به

 پژوهش بر همین اساس تدوین گردید.

ابزار پژوهش در دو بخش تنظیم شده بود؛ بخش اول 

چون های دموگرافیک بود که مواردی هم شامل ویژگی

جنسیت، سن، شغل، مدرك تحصیلی، درآمد ماهیانۀ 

های اسکی در سال و  خانواده، دفعات مراجعه به پیست

شد. در  های اسکی را شامل می هدف حضور در پیست

های گردشگران  بخش دوم که شامل شناخت انگیزه

( استفاده 9002) 2های اسکی بود، از پرسشنامۀ وی پیست

 و ترجمه" تاندارداس طریق روش ( که از22شد )

9بازترجمه
 از زبان متخصص مترجمان توسط پرسشنامه ،"

سؤالی  99شد. این ابزار  ترجمه فارسی زبان به انگلیسی

سازی متناسب با فرهنگ کشور از طریق  پس از بومی

تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از روش برآورد 

در شش عامل  0نمایی یا بیشینۀ احتمال حداکثر درست

 0) 6سؤال(، سالمتی 8) 8بندی شدند: کسب تجربه دسته

سؤال(،  8) 7سؤال(، خودیابی 0)5سؤال(، آرامش

 8) 2فردی سؤال( و ارتباطات بین 8) 2ای های حرفه مهارت

ای لیکرت  نمره 6سؤال(. تمامی سؤاالت بر مبنای مقیاس 

ترتیب  بود که از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است که به

داد. نتایج  را به خود اختصاص می 6و  8، 0، 9، 2های  نمره

( برای عامل 20یر و اولکین می–)کیزر  KMOآزمون 

، 22/0، آرامش=76/0، سالمتی=72/0کسب تجربه=

و ارتباطات  70/0ای= های حرفه ،مهارت75/0خودیابی=

دست آمد و نتایج آزمون کرویت  به 282/0فردی= بین

 06/0ها در سطح کمتر از  ی مؤلفهبرای تمام 22بارتلت

معنادار بود. همچنین روایی صوری و محتوایی این ابزار 

توسط یازده تن از استادان مدیریت ورزشی که در زمینۀ 

توریسم ورزشی دارای تخصص بودند و همچنین سه تن از 

سنجی تأیید شد و روایی سازه هم بررسی  متخصصان روان

دست  ق ضریب آلفای کرونباخ بهشد. پایایی ابزار نیز از طری

 (. α=285/0آمد )

                                                           

1. Wei 

2. Translation-back translation 

3. Maximum likelihood (ML) 

4. experience 

5. physical fitness 

6. relaxation 

7. self-achievement 

8. professional skills 

9. interpersonal relationships 

10. Kaiser–Meyer–Olkin 

11. Bartletts test of sphericity 
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ها از آمار توصیفی و برای  وتحلیل داده منظور تجزیه به

شناختی و همچنین محاسبۀ  های جمعیت تحلیل ویژگی

ها، از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و  فراوانی

ها، از ضریب آلفای کرونباخ  منظور تحلیل استنباطی داده به

و کرویت  KMOتعیین ثبات درونی ابزار، از آزمون برای 

 بودن بارتلت جهت مناسب بودن حجم نمونه و درست

( برای CFAها و از تحلیل عاملی تأییدی ) عامل تفکیک

تعیین روایی سازه ابزار استفاده شد. کلیۀ محاسبات آماری 

و  92نسخۀ  SPSSافزارهای آماری  با استفاده از نرم

Lisrel 8.7 گرفت و سطح معناداری تمامی  انجام

و بدون جهت )دوسویه( در نظر گرفته  P≤06/0ها  آزمون

 شد. 

 

 ها و نتایج پژوهش  یافته

شناختی نشان  نتایج آمار توصیفی در بخش جمعیت

 0/52نفر ) 999داد که از کل نمونۀ پژوهش حاضر، 

درصد( زن بودند. ردۀ سنی  7/02نفر ) 280درصد( مرد و 

درصد( دارای 2/82نفر ) 272سال با  90تا  22بین 

 2/2نفر ) 8سال با  60بیشترین نفرات و ردۀ سنی باالی 

 درصد( کمترین مقدار را دارا بودند. 

نفر  260ی پژوهش با ها شغل بیشتر نمونه

 2/9نفر ) 20درصد( دانشجو و کمترین آن با 0/89)

نفر  280درصد( بازنشسته بودند. مدرك کارشناسی با 

درصد( دارای بیشترین نفرات و مدرك زیر دیپلم با  6/02)

درصد( دارای کمترین نفرات بودند. میزان 7/7نفر ) 92

رصد( د2/89نفر )266درآمد باالی یک میلیون تومان با 

درصد( دارای درآمد کمتر از  2/0نفر ) 0دارای بیشترین و 

 هزار تومان بودند.  000

بار  8تا  9های اسکی در سال  تعداد مراجعه به پیست

تا  2درصد( دارای بیشترین و 8/00نفر ) 292در سال با 

درصد( دارای 8/29نفر ) 80بار در سال با تعداد  20

درصد( هدف خود  0/52نفر ) 999کمترین میزان بودند و 

نفر  280های اسکی را تفریح و  از حضور در پیست

درصد( کسب مهارت و اسکی کردن را از 7/02)

 های اسکی عنوان کردند.  های حضور خود در پیست اولویت

های  پایایی )ثبات درونی( پرسشنامۀ انگیزه 2جدول 

های اسکی را با استفاده از  گردشگران ورزشی پیست

 دهد. آلفای کرونباخ نشان میشاخص ضریب 

ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای 

است. از طرفی،  25/0تا  56/0های پرسشنامه بین  مؤلفه

است  28/0های کلی گردشگران دارای ضریب اعتبار  انگیزه

گیری دارد.  که نشان از قابل قبول بودن ابزار اندازه

یر و  زمون کیزر می، مقدار آ2همچنین با توجه به جدول 

دهد  دست آمد که نشان می به 726/0( KMO) 2اولکین

 9حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

 0مناسب و قابل قبول است و مقدار آزمون کرویت بارتلت

(002/0>P ،229/0227=χ2 معنادار است و مشخص )

شود که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد و می

دۀ این است که تحلیل عاملی برای شناسایی دهن نشان

ساختار مدل عاملی در این پژوهش مناسب است. براساس 

( برای رعایت 9006) 8گزارش لیچ، برت و مورگان

باید بیشتر از  KMOهای پژوهش مقدار آزمون  فرض پیش

و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت نیز باید  70/0

این  9دیگر نتایج جدول  (. از92، 92باشد ) 06/0کمتر از 

های پژوهش با استفاده  بود که بار عاملی هر کدام از مؤلفه

از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش متعامد 

برای شناسایی روایی سازه و ساختار عاملی پژوهش از 

مقدار قابل قبولی برخوردار بود و تأیید شد که در جدول 

 ذکر شده است.   تفصیل به 9

                                                           

1. Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) 

2. Confirmatory factor analysis (CFA) 

3. Bartlett’s test of Sphericity 

4. Leech, Barret & Morgan 
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های پژوهش در مورد ثبات  ها و مؤلفه ، ضریب آلفای کرونباخ و بار عاملی گویهآزمون بارتلت، KMOنتایج شاخص . 0جدول 

 های گردشگران ورزشی های پرسشنامۀ انگیزهدرونی )پایایی( مؤلفه

ها مؤلفه ها گویه  ها بار عاملی گویه  ها بار عاملی مؤلفه تعداد سؤاالت   ضریب آلفای کرونباخ 

 کسب تجربه

2گویۀ   202/0  

8 567/0  762/0  
9گویۀ   225/0  

0گویۀ   526/0  

8گویۀ   527/0  

 سالمتی

6گویۀ   200/0  

0 729/0  728/0 5گویۀ    522/0  

7گویۀ   222/0  

 آرامش

2گویۀ   727/0  

0 779/0  250/0 2گویۀ    520/0  

20گویۀ   770/0  

 خودیابی

22گویۀ   567/0  

8 209/0  227/0  
29گویۀ   529/0  

20گویۀ   728/0  

28گویۀ   780/0  

ای های حرفه مهارت  

26گویۀ   226/0  

8 782/0  562/0  
25گویۀ   502/0  

27گویۀ   209/0  

22گویۀ   529/0  

فردی ارتباطات بین  

22گویۀ   570/0  

8 726/0  702/0  
90گویۀ   552/0  

92گویۀ   520/0  

99گویۀ   525/0  

285/0 - 99 های گردشگران انگیزه  

 نتیجه مالک شده مقادیر مشاهده فرض پیش

 تأیید 70/0بیش از  726/0 جهت متناسب بودن اندازۀ نمونه KMOآزمون 

 تأیید 06/0کمتر از  002/0 ها آزمون کرویت بارتلت جهت درست بودن تفکیک عامل

 

 
  تحلیل عاملی مرتبۀ اول

نتایج آزمون خوبی برازش در تحلیل عاملی تأییدی 

برازش، آمار مجذور ترین آمار  مرتبۀ اول نشان داد که مهم

( است که این آمار میزان تفاوت ماتریس χ2خی )

کند. از دیگر  گیری می شده و برآوردشده را اندازه مشاهده

بود و ریشۀ میانگین  27/0برابر با  dfبه  χ2نتایج نسبت 

است.  077/0( برابر با RMSEAمجذور خطای تقریبی )

دار است. بنابراین مدل مرتبۀ اول از برازش الزم برخور

های  عنوان مالك به NFIو  CFI ،IFI ،GFIهای  شاخص

شده در نظر گرفته شد و از  های مشاهده انطباق الگو با داده

ها نزدیک به عدد یک  آنجا که هرچه مقدار این شاخص

باشد، بیانگر برازش مطلوب الگوست، بنابراین نتایج 

 دهندۀ این مطلب است. در نشان 9آمده در جدول  دست به

های برازش مناسب و  نتیجه این ابزار از لحاظ شاخص

توانند در این  شده می ها( مطرح های )عامل تمامی مؤلفه

 کار روند.  ابزار به
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 های گردشگران برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول پرسشنامۀ انگیزه )نیکویی( خوبی آزمون های شاخص . نتایج2جدول 

های برازش شاخص ردیف شده مقادیر مشاهده    نتیجه مالک 

2χ 25/622 مجذور کای دو 2  - - 

 - - df 222 درجۀ آزادی 9

P-Value 002/0 سطح معناداری 0  002/0  تأیید 

2 نسبت کای دو به درجۀ آزادی 8 χ  به df 270/0 6تا 9بین    تأیید 

1شاخص برازش تطبیقی بنتلر 6  CFI 22/0 2/0بیش از    تأیید 

2شاخص برازندگی فزاینده 5  IFI 25/0 2/0بیش از    تأیید 

3شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب 7  RMSEA 077/0 02/0کمتر از    تأیید 

4برازش نیکویی های شاخص 2  GFI 26/0 2/0بیش از    تأیید 

5شاخص برازش استاندارد 2  NFI 28/0 2/0بیش از    تأیید 

 

 تأییدی عاملی تحلیل در انگیزة گردشگران پرسشنامۀ گیری اندازه الگوی . پارامترهای3جدول

β t R سؤال ها مؤلفه عامل
2

 نتیجه 

زه
گی

ان
 

ان
گر

دش
گر

ی 
ها

 

 کسب تجربه

02/2 تجربۀ خوشایند از ورزش اسکی  50/22  22/2  تأیید 

79/0 لذت بردن از ورزش اسکی  79/29  85/0  تأیید 

28/0 لذت بردن از مناظر کوهستانی و برفی  29/0  09/0  تأیید 

27/0 عالقه به ورزش اسکی  27/20  52/0  تأیید 

 سالمتی

59/0 بهبود سالمتی جسمانی  05/22  06/0  تأیید 

55/0 افزایش احساس شاد بودن  25/29  80/0  تأیید 

سازی اوقات فراغت مطلوب غنی  70/0  29/29  88/0  تأیید 

 آرامش

07/0 رهایی از فشار کار و زندگی  08/7  20/0  تأیید 

70/0 کاهش استرس   20/29  86/0  تأیید 

60/0 آرامش ذهنی و جسمی  26/2  95/0  تأیید 

 خودیابی

69/0 کسب احساس کمال  28/2  96/0  تأیید 

های فردی اطمینان به توانایی  62/0  98/22  09/0  تأیید 

70/0 به چالش کشیدن فردی  67/20  86/0  تأیید 

از اوقات فراغتحداکثر استفاده   07/0  28/5  29/0  تأیید 

های  مهارت

ای حرفه  

های ورزش اسکی ها و تکنیک بهبود مهارت  82/0  29/2  92/0  تأیید 

88/0 افزایش احساس و ادراك از ورزش اسکی  90/2  22/0  تأیید 

68/0 افزایش اطالعات و دانش از اسکی  27/2  97/0  تأیید 

اسکی کردنافزایش ادراك و تجربه از   05/0  28/5  29/0  تأیید 

ارتباطات 

فردی بین  

52/0 احساس صمیمیت با دوستان و آشنایان  72/22  89/0  تأیید 

80/0 ترغیب شدن از طریق دوستان و اقوام برای رفتن به پیست اسکی  20/5  26/0  تأیید 

50/0 آشنایی با دوستان جدید  80/20  00/0  تأیید 

)اجتماعی شدن( فردی بهبود روابط بین  95/0  96/8  05/0  تأیید 

                                                           

1. Comparative Fit Index 

2. Incremental Fit Index 

3. Root Mean Square Error of Approximation 

4. Goodness of Fit Index 

5. Normed Fit Index 
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 برخی پارامترها شامل بار عاملی استاندارد 0جدول 

و مجذور همبستگی چندگانه را گزارش  t(، ارزش βشده )

کرده است. این پارامترها به این موضوع اشاره دارد که آیا 

اند یا  ها( هر مؤلفه مناسب انتخاب شده سؤاالت )گویه

دهد که کلیۀ بارهای  نشان می tخیر؟ در این جدول ارزش 

در هر سؤال باالتر از  tعاملی سؤاالت معنادار است )مقدار 

آید، هماهنگ با  برمی 0که از جدول  گونه (. همان25/2

گزارش شده، مؤید برازندگی و  9مدلی که در جدول 

ها  گیری سازه مناسب بودن مدل است و پارامترهای اندازه

مناسب تشخیص داده شدند. مقادیر پارامتر استانداردشده 

(βنشان ) عاملی هر سؤال بر عامل  دهندۀ قدرت بار

دهد که هر سؤال  و نشان میهای مختلف است  زیرمقیاس

 tکند. مقادیر  ها را تبیین می چه میزان واریانس مؤلفه

دهد. در  معناداری این سهم را نشان می 25/2تر از  بزرگ

مجموع این بارهای عاملی، واریانس کل هر مؤلفه را نشان 

های پرسشنامه آمده و  تمامی گویه 0دهند. در جدول  می

گویه و مؤلفه مشخص شده مقادیر آماری به تفکیک هر 

طور کلی نتایج مبین این موضوع است که  است. به

پرسشنامه توان نسبتاً باالیی برای ارزیابی انگیزهۀ 

گردشگران دارد و کلیۀ پارامترهای الزم برای مناسب و 

  خوب بودن یک ابزار را دارا هستند.

ها سعی شد با آزاد  منظور برازش کامل مدل با داده به

های تعدیل مدل  خی پارامترها براساس شاخصکردن بر

های پیشنهادی  بهبود یابد. بدین منظور، بر مبنای شاخص

مدل، زیربنای نظری پرسشنامۀ انگیزۀ گردشگران، نتایج 

حلیل عاملی تأییدی، با در نظر گرفتن همبستگی بین ت

آمده، پارامترهای متعدد آزاد شد.  دست های به عامل

بوط به هر سؤال در کنار آن در همچنین میزان خطای مر

مسیر تحلیل عاملی  2ترسیم شده است. شکل  2شکل 

تأییدی بعد از آزاد شدن این پارامترها همراه ضریب مسیر 

 دهد. های برازش اولیه را نشان می و شاخص

 تحلیل عاملی مرتبۀ دوم

هدف از انجام مرتبۀ دوم تحلیل عاملی تأییدی با 

(، رسیدن به ساختار Lisrelرل )افزار لیز استفاده از نرم

های  تر و معنادارتر از رابطۀ سؤاالت و عامل عاملی دقیق

ها، فرض بر آن  گونه مدل مرتبۀ اول و دوم است. در این

ها( نیز سازندۀ یک  است که خود متغیرهای مکنون )عامل

ترند. به بیان دیگر، عامل  تر یا عامل بزرگ عامل زیربنایی

شده در تحلیل  های استخراج ملتری سازندۀ عا بزرگ

 عاملی مرتبۀ اول است. 

نشان داده شده است، مقادیر  8طورکه در جدول  همان

گیری مرتبۀ دوم  های برازندگی مدل اندازه شاخص

های گردشگران ورزشی حاکی از آن بود  پرسشنامۀ انگیزه

ند و ا های برازش، در حد قابل قبولی که تمامی شاخص

توان گفت که ابزار از  عاملی مرتبۀ اول میهمانند تحلیل 

روایی سازۀ قابل قبول و بسیار خوبی در بین گردشگران 

های اسکی برخوردار است که مقادیر مربوط  ورزشی پیست

 8های نیکویی برازش در جدول  به هر یک از شاخص

 نشان داده شده است.

در تحلیل عاملی مرتبۀ دوم برخی از  6جدول 

 t(، βاز جمله بار عاملی استانداردشده) های آماری شاخص

های کلی  ( بین مؤلفهR2و مجذور همبستگی چندگانه )

های گردشگران را گزارش کرده  پژوهش با مفهوم انگیزه

دهندۀ قدرت بار عاملی هر یک از  نشان βاست. مقادیر 

های پژوهش است و اینکه هر یک از آنان تا چه  مؤلفه

کنند.  گردشگران را تبیین میهای  واریانس مفهوم انگیزه

داشتند و  25/2تر از  هم که همگی مقدار بزرگ tمقادیر 

ها  ها را نسبت به مفهوم انگیزه معناداری هر یک از مؤلفه

و میزان شدت ارتباط بین آنان  R2دهد. مقدار  نشان می

 نشان داده است. 6در جدول 
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 ار عاملی تأییدی مرتبۀ اول پرسشنامۀ انگیزة گردشگران. ضرایب استاندارد ساخت0شکل 

های  برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم پرسشنامۀ انگیزه )نیکویی( خوبی آزمون های شاخص . نتایج6جدول 

 گردشگران

 نتیجه مالک شده مقادیر مشاهده  برازش های شاخص ردیف

 - - 2χ 29/795 مجذور کای دو 2

 - - df 900 درجۀ آزادی 9

 تأیید P-Value 002/0 002/0 سطح معناداری 0

 تأیید 6تا 9بین  df 620/0 به 2χ نسبت کای دو به درجه آزادی 8

 تأیید 2/0بیش از  C FI 20/0 بنتلر تطبیقی برازش شاخص 6

 تأیید 2/0بیش از  IFI 29/0 فزاینده برازندگی شاخص 5

 تأیید 02/0کمتر از  RMSEA 028/0 تقریب برآورد مجذور میانگین ریشۀ شاخص 7

 تأیید 2/0بیش از  GFI 22/0 برازش نیکویی های شاخص 2

 تأیید 2/0بیش از  NFI 26/0 شاخص برازش استاندارد 2
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 تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم های گردشگران در های کلی با مفهوم انگیزه . ارتباط بین مؤلفه5جدول 

β t R ها مؤلفه متغیر
2

 نتیجه 

 های گردشگران ورزشی انگیزه

66/0 کسب تجربه  68/2  00/0  تأیید 

70/0 سالمتی  05/2  60/0  تأیید 

06/2 آرامش  60/7  22/2  تأیید 

02/2 خودیابی  82/20  90/2  تأیید 

ای های حرفه مهارت  22/0  20/20  72/0  تأیید 

فردی ارتباطات بین  79/0  20/7  69/0  تأیید 

 

 

شده با  های مشاهده نیز ارتباط بین گویه 9در شکل 

های کلی و همچنین ارتباط و ساختار عاملی بین  مؤلفه

های گردشگران ترسیم  های کلی با مفهوم انگیزه مؤلفه

شده است که حاکی از وجود ساختار عاملی مناسب و در 

 ابزار است.نتیجه دارا بودن روایی سازۀ مناسب این 

 

 
 

 های گردشگران ورزشی . ضرایب استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم برای پرسشنامۀ انگیزه2شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

از آنجا که امروزه گردشگری ورزشی از تلفیق ورزش و 

چندبعدی است که  ای وجود آمده و پدیده گردشگری به

برداری مطلوب از آن مستلزم شناسایی و  موفقیت و بهره

های گردشگران است،  آگاهی از اهداف، تمایالت و انگیزه

رو ساخت پرسشنامۀ معتبر و پایا برای تشخیص و  ازاین

رسد. هدف  نظر می گیری این عوامل ضروری به اندازه

مۀ پژوهش حاضر، استانداردسازی نسخۀ فارسی پرسشنا

های اسکی بود. نتایج  انگیزۀ گردشگران ورزشی پیست

های گردشگران از همخوانی  نشان داد که پرسشنامۀ انگیزه

درونی و تکرارپذیری نسبی و در کل از پایایی مطلوبی 

ها ثابت کرد که تمام  برخوردار است. همچنین تحلیل

های آزمون از پایایی و روایی مناسب برخوردارند،  سؤال

های پرسشنامۀ  که ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه طوری به

قرار دارد که کمترین  25/0تا  56/0حاضر در دامنۀ 

 56/0ای با  های حرفه ضریب پایایی مربوط به مؤلفۀ مهارت

بود و  25/0و بیشترین مقدار مربوط به مؤلفۀ آرامش با 

دست آمد که با نتایج  به 28/0همسانی درونی کل ابزار 

( 9005) 9( و لین9008) 2(، لیو2029بنسبردی )

(. تمامی این محققان پایایی 92، 99، 00همخوانی دارد )

گزارش کردند که با نتایج  70/0کل ابزار را باالتر از 

(. 02( مطابقت دارد )2228) 0پژوهش ناننالی و برانشتین

ها تجانس و  دهد که تمامی گویه می  این موضوع نشان

طور مستقیم انگیزش را در  و به همسانی باالیی با هم دارند

دهند.  گردشگران ورزشی مورد ارزیابی و سنجش قرار می

نشان داد که ماتریس همبستگی برای  KMO شاخص 

انجام تحلیل عاملی مناسب است و هر شش مؤلفه قادرند 

درصد واریانس متغیر کلی )انگیزۀ گردشگران( را  06/65

                                                           

1. Liu 

2. Lin 

3. Nunnally and Bernstein 

 6( و وانگ9002) 8های وی تبیین کنند که با یافته

 (. 22( همخوانی دارد )9006)

شده توسط سایر  اگرچه ابزار حاضر با ابزار تهیه

هایی دارد، اما  پژوهشگران از لحاظ تعداد و ابعاد تفاوت

( نیز 9009) 5هایی نیز بین آنها وجود دارد. تانگ شباهت

عاملی طراحی کرد که عامل  در پژوهش خود، ابزار شش

جای عامل خودیابی در پژوهش  د بههای رویدا جذابیت

( انگیزش 9006) 7(. سای09حاضر اشاره داشت )

بخش انگیزش درونی و  طور کلی به دو گردشگران را به

( در ابزار خود 9005(. لین )00کند ) بیرونی تقسیم می

سه فاکتور شادی، تماس اجتماعی و آرامش را طراحی 

ربه، ( دارای کسب تج9002) 2(. ابزار چنگ00کرد )

(. 08فردی است ) ای و ارتباطات بین آرامش، مهارت حرفه

(، چونگ 9007(، کو )9008(، لیو )9009) 2چیانگ

( نیز تفاوت ابزار خود با پرسشنامۀ حاضر را 9007)

فردی، سالمتی، آرامش و  ترتیب در عامل ارتباطات بین به

ای اشاره  خودیابی، تجربه، آمادگی جسمانی و مهارت حرفه

طور  (. به22د که مغایر با ابزار پژوهش حاضر بود )کنن می

کلی مبانی نظری و ساختاری پرسشنامۀ حاضر نشان داد 

که ساختار عاملی این ابزار، اطالعات ارزشمندی را دربارۀ 

تشابه الگوی نظری زیربنایی در مورد این متغیر در 

 کند.  های فرهنگی مختلف فراهم می بافت

نامه و قدرت پیشگویی نتایج اعتبار سازۀ پرسش

طور میزان ارتباط  و همین t-valueسؤاالت، نتایج مقادیر 

)بار عاملی( هر سؤال با عامل خود نشان داد که تمامی 

خوبی توانستند پیشگوی معناداری برای  سؤاالت به

های خود باشند. براساس میزان ارتباط، مؤلفۀ اول  مؤلفه

                                                           

4. Wei 

5. Wang 

6. Tang 

7. Tsai 

8. Cheng 

9. Chiang 
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سؤال اول، مؤلفۀ )کسب تجربه( دارای بیشترین ارتباط با 

دوم )سالمتی( با سؤال سوم، مؤلفۀ سوم )آرامش( با سؤال 

دوم، مؤلفۀ چهارم )خویابی( با سؤال سوم، مؤلفۀ پنجم 

ای( با سؤال سوم و مؤلفۀ ششم  های حرفه )مهارت

)ارتباطات بین فردی( با سؤال اول بیشترین ارتباط را 

ی ها کنندۀ عامل ترین سؤاالت منعکس داشتند و مهم

-t زیربنایی مربوط به خود بودند. همچنین مقادیر 

value 25/2در تمامی سؤاالت دارای مقداری باالتر از 

توان به تأثیر هر کدام از سؤاالت بر تأیید  بودند که می

ساختار عاملی و پایایی این ابزار اشاره کرد که این نتایج با 

(. دلیل این 22( همخوانی دارد )9002پژوهش وی )

های  تأثیر بودن فرهنگ و ارزش توان در بی انی را میهمخو

های مورد پژوهش عنوان کرد.  اجتماعی در جامعه

های آزمون نیکویی برازش نشان  همچنین نتایج شاخص

از برازش الزم  9های جدول  داد که تمامی شاخص

تواند مناسب بودن  برخوردار بودند که این مقادیر نیز می

ها در تحلیل عاملی  ت و عاملساختار عاملی بین سؤاال

مرتبۀ اول را تأیید و حمایت کند. بنابراین مدل تحلیل 

ها  عاملی تأییدی مرتبۀ اول نشان داد که تمامی گویه

های خود دارند  )سؤاالت( برازش و ساختار مناسبی با عامل

 و در این مرحله تأیید شدند. 

ای با متغیر یا  مؤلفه برای بررسی ارتباط مدل شش

آمده  دست هوم مکنون )پنهان( و بررسی وضعیت مدل بهمف

های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم  با داده

تر از  مراتب دقیق استفاده شد که محاسبات و تحلیل آن به

مدل مرتبۀ اول است. نتایج این مرحله از تحلیل عاملی 

9نشان داد که مقادیر شاخص نسبت 
χ  بهdf  در تحلیل

( دارای 27/0( نسبت به مرتبۀ اول )62/0م )مرتبۀ دو

مقادیر بیشتر و باالتری است که از برازش و مناسب بودن 

مدل کاسته است. این مقدار هرچه کمتر باشد نشان از 

های  مناسب بودن و کم بودن تفاوت مدل برازش با داده

9پژوهش دارد. بنابراین نسبت 
χ  بهdf های  از شاخص

های برازش  رامترهای آزاد شاخصعمومی برای محاسبۀ پا

 2و تری و لین 0تا  9( مقدار بین 2029است. قاسمی )

دهندۀ مطلوبیت و  را نشان 6تا  9( مقدار بین 9000)

مناسب بودن این شاخص عنوان کردند. مقدار شاخص 

RMSEA  مدل دوم  072/0مدل اول به  065/0نیز از

ر از مدل ت شده را ضعیف افزایش یافته بود که مدل برازش

(، 2220) 9(. براون و کدك06 - 07اول گزارش کرده بود )

دهندۀ قابل قبول و معقول  را نشان 02/0مقادیر کمتر از 

هایی که  (. سایر مقادیر شاخص02دانند ) بودن مدل می

شده در  های مشاهده های انطباق الگو با داده عنوان مالك به

مقادیر این  =NFIو  CFI ،IFI ،GFIنظر گرفته شده بود )

بود(، در تحلیل عاملی تأییدی  20/0ها بیش از  شاخص

 مرتبۀ دوم نیز بیانگر برازش الگو بودند و تأیید شدند.

نتایج بررسی ارتباط بین شش مؤلفۀ کلی پژوهش با 

مفهوم انگیزۀ گردشگران ورزشی حاصل از تحلیل عاملی 

ها )کسب  تأییدی مرتبۀ دوم نشان داد که کلیۀ مؤلفه

ای و  های حرفه به، سالمتی، آرامش، خودیابی، مهارتتجر

فردی( با مفهوم انگیزۀ گردشگران ارتباط  ارتباطات بین

کنندۀ مفهوم مورد  معنادار دارند و هر شش مؤلفۀ منعکس

مطالعه در این پژوهش )انگیزۀ گردشگران( هستند و 

(،  t-value=82/20و  β=02/2های خودیابی ) مؤلفه

ای  های حرفه (، مهارتt-value=60/7 و β=06/2آرامش )

(22/0=β  20/20و=t-value( سالمتی ،)70/0=β  و

05/2=t-value79/0فردی ) (، ارتباطات بین=β  20/7و=t-

value( و کسب تجربه )66/0=β  68/2و=t-value )

 ترتیب بیشترین ارتباط را با مفهوم پژوهش دارند.  به

مورد رابطۀ  ( درtاز دیگر نتایج، مقادیر شاخص تی )

ها با عوامل باالتر از خود بود که همگی باالتر از  بین مؤلفه

است که حاکی از وجود ارتباط معنادار در بین  25/2
                                                           

1. Terry & Lane 

2. Browne & Cu deck 
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که از بین شش مؤلفۀ کلی، مؤلفۀ  طوری آنهاست. به

، t-value=82/20خودیابی با دارا بودن بیشترین مقدار 

که انگیزۀ  تر خود ارتباط نزدیک و معناداری با عامل بزرگ

گردشگران ورزشی است، دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان 

داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم، 

ها با  ضرایب آلفای کرونباخ و میزان ارتباط بین گویه

های گردشگران  ها از ساختار پرسشنامۀ انگیزه عامل

ورزشی حمایت کردهو روایی عاملی، همسانی درونی و 

طور کلی از  کند. به ی پرسشنامه را تأیید میپایای

گیری این  های بررسی ساختار عاملی ابزارهای اندازه ویژگی

ها  است که با توجه به میزان ارتباط و بار عاملی بین گویه

طور ارتباط بین  ها( و همین ها )عامل )سؤاالت( با مؤلفه

توان در مواقعی که با  ها با مفهوم کلی پژوهش می مؤلفه

-tو  βمحدودیت زمان و مکان مواجهیم، با توجه به میزان 

value  اقدام به تهیه، تنظیم و ساخت فرم کوتاه و

ای ابزار برای بررسی و شناسایی و دستیابی به  خالصه

های  اهداف موردنظر در پژوهش کرد. از جمله محدودیت

های اصلی محقق نیز بود،  اصلی این پژوهش که از دغدغه

های  ای پیست شناخت گردشگران حرفه عدم تفکیک و

اسکی از گردشگران آماتور )گردشگرانی که به قصد تفریح 

های اسکی مراجعه داشتند( در نمونۀ مورد  به پیست

رو استانداردسازی این ابزار در  پژوهش بود. ازاین

تواند روایی  طور مجزا می ای و آماتور به گردشگران حرفه

یادی افزایش دهد و به مدیران و این ابزار را تا حد ز  سازۀ

های گردشگران،  تر انگیزه مسئوالن امر در شناخت دقیق

توان گفت که نسخۀ  کمک شایانی کند. در پایان می

فارسی این ابزار در این پژوهش توانسته است همگنی در 

های نسخۀ اصلی را حفظ کند و از این جنبه  گزینه

ابزار اصلی مطابقت آمده با  دست توان گفت که ابزار به می

رو محققان رشتۀ مدیریت ورزشی در حوزۀ  دارد. ازاین

های گردشگران  توانند از ابزار انگیزه گردشگری ورزشی می

عنوان ابزاری مناسب  عاملی به ورزشی بر مبنای مدل شش

کنندگان گردشگران و  جهت سنجش انگیزۀ مصرف

 خدمات ورزشی استفاده شود.
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