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 ده چکی

گردشگری صنعت صنعتبه،امروزه مهمیعنوان از یکی و فضاهایپاکی ه کارکردی ابعاد ترین

هدفازاین.استدرجریانگوناگونیهایمختلفوبااشکالثیرعواملوانگی هأتجغرافیایی،تحت

زمستانیهایگردشگراندرورزشةیعواملمحركوبازدارندتأییدپژوهشتحلیلعاملیاکتشافیو

ةنموندهد.آماریپژوهشراگردشگرانپیستاسکیسهندتبری وپیاممرندتشکیلمیةاست.جامع

فرمولحجمجامع،آماری از استفاده مطالعةبا در واریانسجامعه و مقدماتی،ةنامشخصکوکران

258تعداد رواییصوریوهساختهبودکمحققنامةپرسشاب ارگردآوریاطالعاتنفرانتخابشد.

یدأیت93/0مقدماتیباضریبآلفایکرونباخةنوپایاییآندرمطالعامحتواییآنتوسطمتخصص

ازمجمو ،دلیلبارعاملیکمتربهنامه،پرسشهاییازگویه،بااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافی.شد

بیرونیوبازدارندهشناساییمحركوعواملمحركدرونیمؤلفةسه،درمجمو وتحذفشدسؤاال

آمدهدردستهایبهمؤلفه،اف ارآموسبااستفادهازنرم،یتأییدهایتحلیلعاملیشد.همچنینیافته

 را اکتشافی عاملی یافتهکرتأییدتحلیل د. که داد پژوهشنشان نامةپرسشهای ومحركعوامل

پایاییقابل رواییو از میقبولیبرخورداربازدارنده جامعاستو در را آماریةتواندمتغیرموردنظر

ازمهماندازه ازونفستوانایجادآرامشواف ایشاعتمادبهترینعواملمحركدرونیمیگیریکند.

هایوجودمحدودیت،اهمیتکارکنانبهگردشگراندا میوازعواملبازدارنده،هایبیرونیمحرك

برد.نامرافرهنگیومشکالتشخصی

ها،گردشگریورزشی،بازدارندههامحركتحلیلعاملی،کلیدی: های هواژ
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 مقدمه

سازمانجهاندررشددرحالصنایعترینسریعوپویاترینازیکیگردشگری اینمتحدمللاست.

یشتربدرآمدکسببرایومنبعیاشتغالواقتصادیةتوسعاصلیاب ارهایازیکیعنوانبهراصنعت

کشورهایشناختهرسمیتبه در کاهشدرآمدهاتنو باعثگردشگرییافته،توسعهاست. عدمو

(.1396رفتاروهمکاران،)نیکشودمیاقتصاددرانسجام

ب رگ از ورزشیکی پدیدهامروزه ترین مورداحترام اجتماعی جهانهای ،1)کوساسیاستدر

رینعواملایجادتوازمتداولجهانصنایعمهمدرورزشیکیاز،.ازطرفی(2،2016وامانو ل 2005

 جلبکنددرانگی ه خود به زیادیرا گردشگران که دارد ورزشاینتواناییرا است. ؛گردشگران

دربردارند که رویدادهایی بهاند،ورزشةبنابراین جذابیت مینوعی جلبشمار عامل و ةکنندآیند

(.1393،وهمکاراندامشهریاکشورمقصدند)اندرگردشگری

المللیدرسراسرجهانتبدیلشدهاستجذببازدیدکنندگانبینةگردشگریورزشیبهپدید

3)ووسیکچوی جایچندبعدیایپدیده،درحکمدیگرزمانهرازبیش،سفیداینصنعت(.2016،

کشورها،بسیاریوکردهبازبشریجوامعدرراخود ایناثراتوفوایدن،فراواگذاریسرمایهبااز

اندکردهدركخوبیبهراصنعت 1390)زیتونلیوهمکاران، گردشگریمبتنیبرورزشبخشیا(.

هایهایورزشیاست.فعالیتشودکهمشتملبرمشارکتدرفعالیتنوعیازگردشگریشناختهمی

هایورزشی(،تورهایتیمهایورزشی)اعضایتواندشاملشرکتدررقابتگونهازگردشگریمیاین

روزهبرایاسکیدردی ین(یاشرکتدراردوهایآموزشیاستفادهازامکاناتورزشی)مثلتوریک

(.1391باشد)رنجبریانوزاهدی،

هایشناساییواستفادهازعاملوگردشگریورزشیدرهرمکانی،تعیینةهایتوسعیکیازراه

توسعمؤثر علتةبر عاملهاآناست. میلگردشگرانبرایو هایفراوانیوجودداردکهبرقصدو

هایمحرك.دراینمیان،عاملاستگذارتأثیرالمللیورزشیوانتخابآنحضوردریکرویدادبین

برحضورگردشگرانموردمؤثرهایهایمرتبطباعاملایداردودربسیاریازپژوهشاهمیتویژه

شودکهبهدالیلگردشگرانهااطالقمیهایمحركبهآندستهازعاملد.عاملانتوجهقرارگرفته

برایمسافرتو عالقهبهمتغیرهاییمثلانگی هنی ، نیازها، ویژگیها، فرهنگو هایدموگرافیکها،

(.1384کنندگانمربوطاست)هنروروهمکاران،مسافرت

ترینراهمؤثرترینوهایگردشگریاغلبسازندهی ههایاخیرنشاندادهکهشناساییانگپژوهش

روشنساختنچگونگیانگی همؤثرهایهایبازدیدکنندهبرایتعیینفرصت تمایلاست. هایسفر

تحت گردشگرانرا میتأثیررفتار برایبرنامهقرار بازاریابانگردشگریاساسیاستدهدو ری انو

(.2016وهمکاران،4)ماسون

                                                           
1. Kossasi 

2. Emmanuel 

3. Woo-Sik Choi 
4. Mason 
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ده فراواندرجهانخدماتارزانةدلیلارا به،گردشگریزمستانی،هایاخیرهدر از،قیمتو

یافتهوانحصارقشرمرفهخارجشدهورواجبیشترییافتهودرمناطقکوهستانیکشورهایتوسعه

تانیهایزمسهاوورزشگردشگریزمستانیهمراهبافعالیتایدارد.توسعهجایگاهویژهبعضاًدرحال

گردشگری(.1390،وهمکارانهاییکهبهبارشمناسببرفوابستهاست.)وثوقییعنیفعالیتاست؛

هایزمستانیعاملکلیدیاقتصادیدربسیاریازمناطقکوهستانیسراسرجهاناست)باوشورزش

موانعبلکه،گیردنوساناتسالمتاقتصادیقرارنمیتأثیرتحتفقطصنعتاسکی(.1،2017وانسلد

شخصیودرونوشخصیهایبینازجملهمحدودیت،بازمشارکتبسیاریدرمیانجمعیتغیراسکی

2شناساییشدهاست)فیلیپسوبرانت،ساختاری بارشبرفنامشخصیکیدیگرازموانع2013، .)

چلیپمشارکتاسکی کیمو است. عالق2004)3بازانموجود و مدلمفهومیقصد ة( برایرویداد

تفریح،ةشناسی،انگی )جمعیتمحركکهشاملعواملاندراارا هکردهحضوردریکرویدادورزشی

.استحاضران(ةها(ونتایج)انگی هاومحدودیتسفر(،عواملواسطهیامیانجی)جاذبهةانگی 

میمطالعاتصورت نشان گرفته عوامل در زیادی تنو  که گردشگرمؤثردهد حضور دربر ان

؛آرامش؛اف ایشروابطمردمی؛شخصیت؛دانش؛جذابیترویداد:مانندوجودداردرویدادهایورزشی

جالببودن مالی)کینسوهایامنیتیمحدودیت؛جدیدو 4سالمتیو همکاران، در2001و بارة(.

اگوناگونیهایپژوهش،هایزمستانیگردشگریورزش خارجیانجامشده سطحداخلیو ست.در

وهوایخاکستریزمستانوعواملیماننددهدکهآب(نشانمی2017نتایجپژوهشباوشوانسلد)

کنندهازعواملاصلیمحدودکنندهدریکسفرتعطیالتخستهسرما،رطوبت،کمبودنورآفتابوجو ّ

اسکیاست که کسانی )غیراسکی. نیستند ،بازان(باز از پوشیده مناظر دارند محیطیانتظار و برف

فعالیت برای آرامشمساعد باشندبخشهای به،داشته پایدارند.بنابراین زمستانی محصوالت دنبال

آتانگا و انگی 2015)5دایور بینة( آنگردشگران تمایل و غنایالمللی از دوباره بازدید برای را ها

رسیده نتیجه این به و کرده بررسی جاذبهشمالی فرهنگ، که وهایاند اجتماعی روابط مقصد،

فیلیپسوبرانتدارد.تأثیرکهبرتصمیمبهبازدیدازغنایشمالیاستماجراجوییچهارعاملمهمی

انگی 2013) سه ة( اصلی ورزشرا بریتانیابرایگردشگری در زمستانی کردند:های ةانگی عنوان

ةانگی ؛ورزشةانگی ؛اجتماعی بهبرر2012)6فینآرامش. گردشگریاسکیبرایسفرةسیانگی (

هایگردشگریاسکیرانشانانگیرهتأثیرعواملیپیداشدکهدراینپژوهش،ورزشیفعالپرداخت.

آرامش،می تسلطمهارت، ایمنی، اجتماعی، ارزشاقتصادی، قیمتیا مقصد، امکاناتو خطر، دهد:

هاوکهچینیندپژوهشیبهایننتیجهرسید(در2010وهمکاران)7تسب .هادسنافرهنگوابتکار

هادارایمحدودیتساختاریبرایکهانگلیسیدرحالی،ددارنفردیهابیشترمحدودیتدرونکانادایی

                                                           
1. Bausch & Unseld 

2. Phillips & Brunt 

3. Kim & Chalip 

4. Kynneth 

5. Dayour & Atanga  

6. Finn 

7. Hudson 
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های(نشاندادندکهموفقیتپیست2008وهمکاران)1فا والنتند.احضوردرورزشاسکیرویبرف

مندیووفاداریآنانوابستهرضایتوکنندگانهایشرکتبهبررسیانگی ه،بهمقدارزیادی،اسکی

است.

( همکاران و پژوهشکروبی بررسی1395نتایج در گردشگرانةانگی درهامحدودیتنقش(

اسکیهایپیستزمستانیهایورزش که داد می انباآنابعادوهامحدودیتمتغیربیننشان

دارد.همچنینازوجودمعکوسومعنادارارتباطزمستانیهایورزشگردشگرانمشارکتهایانگی ه

.ستهاتریبرایمتغیرانگی هبینقویفردیوساختاریپیشهایدرونمؤلفهها،بینابعادمحدودیت

پژوهشیبهبررسیرابط1393بنسبردیوهمکاران) در پیستمحدودیتة( هایهایگردشگرانبا

ی بارضاتیمحدودنیپژوهشنشاندادکهبیاهافتهاسکیتهرانپرداختند. گردشگرانیمندتیها

معناداریارتباطمنفیاسکیهاستیپ داردیو وجود ب. محدودنیاز بعدیهاتیابعاد گردشگران،

همچنینبنسبردیوگردشگرانبود.یمند تیرضایبرایتریقونیبشیپ،یفرددرونیهاتیمحدود

هایاسکیتهرانمندیگردشگرانپیستهاورضایتارتباطبینانگی ه(دربررسی1392همکاران)

انگی هبینکهبهایننتیجهرسیدند ومثبتطتباارسکیاهایپیستانشگردیگرمندیتضاروها

دارددجووداریمعنا همچنین. انشگردگرةنگی ادبعاابیناز مهارتبعد، حرفههای بینپیشای

بود.انشگردگرمندییتضارایبرترییقو

( همکاران و پژوهشبیات 1392نتایج که داد نشان دست( دیدگاه ورزشیاز شهراندرکاران

جاذبهعواملسوقزنجان بازدارنده، توسعدهنده، گردشگریناشیازةهایطبیعیوقطبورزشیبا

درحالی دارد. ارتباط ملی ورزشی رویدادهای برگ اری جلببینکه رابطکنندعوامل داریمعنیةه

یافته نشد. )مشاهده همکاران و اجتماعیشدن1392هایپژوهشمیرزاییکاالر که نشانداد و(

ترینعواملحضورگردشگرانومشکالتمالیوشخصیمهم(دهندهآرامشوسرگرمی)عواملسوق

مهم) بازدارنده( ورزشیعوامل رویدادهای در حضور عدم عوامل دیدگا،ترین گردشگراناز ه

فوتبالشرکت مسابقات در میبه،کننده رودشمار .( یکتا بررسی1387محمودی به پژوهشی در )

بازدارندعواملجذب و مدیریت،ةکننده عواملزیرساخت، پرداختو مرد گردشگرانورزشیفعال

جذبجاذبه فرهنگرا غیرطبیعیو اینعواملهایطبیعیو نبود و گردشگرانةبازدارندراکننده

 ورزشیشناساییکرد.

ایراناینکهبهتوجهبا والبرزهایکوهرشتههمچونوسیعیکوهستانیمناطقدارایکشور

نی هواییهایتودهمسیردرازطرفیواستزاگرس ةدرزمینایبالقوههایتوانگرفته،قرارسرد

هایازجملهاستانشرقیآذربایجان(.1388،وثوقی)بدریودارداسکیورزشوگردشگریةتوسع

به استکه شرایطویژیموقعیتخاصجغرافیایةواسطکشور ایبرایهایبالقوهجویظرفیتةو

بهورزشةتوسع اسکیهایزمستانیو داردویژه برایگردشگریتبری  شهر. شهرهایزیبا یکیاز

شهریزمستان این است. ایران پیستاسکی،در دو داشتن مرند(باوجود پیام و تبری  از،)سهند

                                                           
1. Faulant 

http://www.kojaro.com/tag/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C/
http://www.kojaro.com/tabriz/
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هاوارتفاعاتتشکیلشرقیراکوهآذربایجانةتماممحدود.استترینمراک تفریحاتزمستانیمهم

کوهمهمووهوایسردکوهستانیاست.درواقعایناستانمحلاتصالدورشتهواستاندارایآبداده

ایکوهستانینقطه؛کوهسهنداستةآنقلةیعنیالبرزوزاگرساستوبلندتریننقط،اصلیایران

دلیلبه،هایسهنددرزمستاندامنه .المللیکشوردرآنقرارداردپیستاسکیبینسی دهکهیکیاز

استمندانبهورزشمفرحاسکیعالقهةموردتوجهویژ،گیرهایبرفوجوداراضیکوهستانیودامنه

نی  تابستان در آببه،و طبیعتلحاظ امکان همچنین و منطقه خنک و مطبو  ووهوای گردی

هایپرآبوخروشان،گردشگرانبسیاریرابهخودجواربارودخانهدرروستاهایزیبایهماستراحت

.کندجلبمی

ازپیامیکیةمنطق»پیامواقعشدهاست.ةشرقیدرمنطقدومینپیستاسکیاستانآذربایجان

مهم و تفرجگاهزیباترین آذربایجانهایترین مومردم سال طول در که است توجهشرقی رد

استجهان خارجی و داخلی گردان پیام. شده،پیستاسکی واقع ارتفاعاتاینمنطقه در در،که

کهدربخشمرک یاستروستاییایمنطقهپیام.هاستروزهایتعطیلپذیرایبسیاریازخانواده

کوهمیشوواقعشدهارتفاعاترشتهةشهرستانمرندودردامن گیرازدوبرفسرهایزمستاناست.

دراینمنطقهپیستاسکی.وجودپیاماستةبسیارمناسبجلبگردشگربهمنطقهایدیگرظرفیت

ةادارسایت)«کثیریازگردشگرانداخلیوخارجیبهاینسمتروانهشوندةباعثشدهساالنهعد

 آذربایجانکل استان گردشگری و فرهنگی شرقیمیراث این(. استانپیستهمه،با اسکی های

وامکاناتکافیدرخوبیدرسطحکشورشناختهنشدهشرقی)سهندتبری وپیاممرند(بهآذربایجان

.ییازمهمانانزمستانیندارداپذیر

ماهازششکهتقریباً،غربیوغربکشورطورکهبیانشد،درمناطقسردسیربرفیشمالهمان

ایننشانمیطبیعتزیباتررخمی،سالبرفدارد تمامفصولتواندمیدهدکهگردشگرینماید. در

درحقیقتوجودداشتهباشدسال و فصلیصنعتناخیررخدادهباعثتةتحوالتیکهدرچندده،.

ةگردشگریشدهوگردشگریزمستانیدردوده کردهاست. ،همیناساسبراخیربسیاررونقپیدا

ةخوبیبرایایجادوتوسعةگیر،شرایطبالقوهایبرفپایهموقعیتمناسبکوهستانیوکوهباکشورهایی

،ایرانهمج وکشورهاییاستکهاستعدادجذبگردشگرانزمستانیدارد.گردشگریزمستانیدارند

ایگونهشرقیبهانآذربایجانموقعیتجغرافیاییاست.مناسبینداردشرایطمحیطیهاوامازیرساخت

آنوجود،هایزمستانیازجملهگردشگریورزش،انوا گردشگریورزشیةاستکهامکانتوسع در

هایخوبیبرایامکاناتوزیرساخت،گیرهایبرفوهوایکوهستانیودامنهباوجودآب،دارد.ایناستان

.لذامحققدررودشمارمیبهعجذبگردشگرانهمینموضو ازموانندارد؛گردشگریزمستانیةتوسع

هایزمستانیپرداختهوبهمسئوالنگردشگرانورزشةاینپژوهشبهبررسیعواملمحركوبازدارند

 جذببیشامر ایناستانگردشگرانورزشازپیشدر کرد.هایزمستانیدر ازآنجاکهکمکخواهد

 و انجامنشده اینزمینه این،اب ارمناسبیبرایسنجشاینکاروجودنداردتاکنونپژوهشیدر در

گردشگرانةعواملمحركوبازدارندنامةپرسشپژوهشمحققبرآنشدتاباساختواستانداردسازی

گیریدرجهتاندازهمؤثروگامیکندهایآتیتهیهاب اریمناسببرایپژوهش،هایزمستانیورزش
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ورزش گردشگری برای عوامل بردااین زمستانی مشکالتازآنجاکه.ردهای است متمادی سالیان

تاهااینپیستتجهی اتیوتسهیالتی نیازگردشگرانموجبشده بهبودشرایطمتناسببا توسعهو

توانبهاهمیتپژوهشحاضرپیبدهد،میداریرخوتوسستیدرتجهی ،تعمیرونگهجایخودرابه

وکندمیگیرندگانامررابهعواملمحركوبازدارندهحساسرانوتصمیم.نتایجاینپژوهشمدیبرد

.دهدمیاف ایشراهایزمستانیگردشگریورزشةتقویتوتوسعةانگی 
 

 ادبیات نظری

ترینتعریفازگردشگریراسازمانجهانیجامع.هایمتفاوتیوجودداردبرایگردشگریتعریف

کندکهشاملاینسازمانگردشگریراهرگونهشکلیازسفرتعریفمیگردشگریارا هکردهاست.

جاییهکمیکشبوکمترازیکسالاست.گردشگریسفریاجابدستمدتبهدورازخانهاقامت

صورتتجارییا)محلکاروزندگی(بهمقصدیمشخصاستکهبهأازمبدانفرادییاگروهیموقت

هایطبیعی،ورزشی،درمانی،فرهنگی،علمی،زدیدازمناطقدیدنی،استفادهمنظورباغیرتجاریوبه

(.1391مذهبیانجامگیرد)اصفهانی،وتاریخی



 گردشگری ورزشی

حیطه گردشگری دربرمیگوناگونیهای حوزهرا این از یکی که است.گیرد ورزشی گردشگری ها

دارددرجهاندرصنعتگردشگریدراهاییاستکهبیشترینرشگردشگریورزشییکیازبخش

(.1386)هنروروهمکاران،

بخشیعنوانبه،هایورزشیطورکلیگردشگریورزشیبرفعالیتبه ،گردشگریهایفرصتاز

ورودرگردشگریورزشیتقاضایفی یکیوروانیرویدادهاستکهمعموالًازراهدتمرک کردهاست.

می انجام طبیعی اوهو)شودمحیط چی و 1آ ،2013 1998)2گیبسون(. گردشگری( راورزشی

فعالیتورزشیمسافرتازمحلاقامتبهمکانموردنظربه منظورشرکتدرفعالیتورزشیرقابتی،

فعالیت دیدن فراغت، اوقات کردن پر برای ورزشی یاهای در هایجذابیتشرکت مانندورزشی

 .استتعریفکردههایآبیپارك
 

 ع گردشگری ورزشیانوا

به را ورزشی گردشگری کردهدستهگوناگونهایروشپژوهشگران بندی (1990)3ردموند»اند.

ب جشنهگردشگریورزشیرا موزهتعطیالتورزشی، مسابقاتجهانی، سالنهایورزشی، و هایها

ورزشیطبقه هالبندیمیمشهور حوز1992)4کند. سه از گردشگریورزشة( :یشاملمرتبطبا

سالمتو با مرتبط ورزشی گردشگری و طبیعی و باز تفریحاتمحیط ب رگ، ورزشی رویدادهای

                                                           
1. Hua & Chiu 

2. Gibson 

3. Redmond 

4. Hall 
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کریستیان است. برده نام اندام )1990)1تناسب هال ترو ر1992(، و گردشگری1999)2( از )

به یکبخشروبهماجراجویانه میعنوان نام گردشگریورزشی بازار در هیگامرشد و )هینچ ،3برند

ورزشوتفریحدروایازسفرمجموعه،کهماهیتتفریحیدارد،(.ایننو گردشگریورزشی2004

ستهاینمحیطشاملجنگل،کوهستان،مناطقبرفیویخبندان،دریاوصحراکمحیططبیعیاست

4)هادسون معروف2006، اما مهم(. و دستهترین کرت منترین توسط ورزشی گردشگری 5بندی

نو پنجبه،محصولةازدیدگاهعرض،(گردشگریورزشیرا2005(ارا هشدهاست.کرت من)2005)

هایهاواردوگاهمجتمع؛تورهایورزشی؛هایورزشیجذابیت؛رویدادهایورزشی:دهکراصلیتقسیم

ظهطورکهمالحهمان.(6،2005؛اسحاقبراز2005سفرهایآبیورزشی)کرت من،؛تفریحیورزشی

ویژهبندیدستهبیشتردر،شودمی گردشگریورزشیتفریحیدارایجایگاه )بهنقلاز«ایاستها

ةسهنو وبرپایبهورزشیراگردی(جهان2003)7گیبسونهمچنین(.1393فردوهمکاران،معین

است:سهرفتارمتفاوتتقسیمکرده

 ورزشیفعال)شرکتفعالدرورزش(؛گردشگری.1

 ورزشیرویداد)تماشایرویدادورزشی(؛گردشگری.2

3 جذابیت. از شخصیتبازدید از بازدید )مثل ورزش به مربوط و مشهور ورزشی،های های

 (.1391،خاطراتورزشی()اصفهانیگردشگریهایمهموورزشگاه



 گردشگری زمستانی

ست.ایننو گردشگریبههاپربرفکوهةگردشگریزمستانییکنو مشخصازگردشگریدرمنطق

هایارتفا برفبستگیدارد.گردشگریزمستانیوورزشوکوهةمثلبارشبرف،شیب،دامنعواملی

مهم زمستانیزمستانی گردشگری مراک  است. کوهستانی مناطق در گردشگری ویژگی ترین

ورزشاستهاییشهرك از بردن لذت فرصت فعالیتکه و زمستانی مرتبطهای برایراهای

می فراهم )توکگوزلوگردشگران 8کند همکاران، بخش2012و از یکی اسکی گردشگری های(.

(.2015وهمکاران،9)کازناستتوجهبازاربراساسورزشقابل



 های زمستانی ورزش

نحویبابرفومناطقکوهستانیدرارتباطشودوبهمیانجامهایسردسالفصلدرکههاییورزش»

شاملاست برف:و مجسمهاسکی، برف، روی سورتمه لوژسواری، ونوردی، پاتیناژ و برف با سازی

                                                           
1. Christian 

2. Truer 

3. Hinch & Higam 

4. Hudson 

5. Kurtzman 

6. Issac Braz 

7. Gibson 

8. Tokgözlü  

9. Kazan 
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(.1394)جعفریوکریمی،«شودمینوردیو...یخ
 

 عوامل محرک

هایهایفرهنگیوتعلیموتربیت،انگی همثلانگی ه،گذارندمیتأثیرعواملیکهدرجذبگردشگر»

وهوا،سالمتی،آبانندهامودیگرانگی ههایاجتماعی،انگی هومیونژادیهایقآرامشولذت،انگی ه

(.1392بیاتوهمکاران،«)ورزش



 عوامل بازدارنده

مثلمشکالتفرهنگی،مشکالتشوند،میةگردشگریعواملیکهمانعحضورگردشگراندرمنطق»

عواملاقتصادیوبحران یاسیواقتصادیدرکشورمقصدمثلهایسسازمانی،مشکالتکارگ اری،

(.1392)بیاتوهمکاران،«ناامنیوجنگ
 

 روش پژوهش

پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردیوازنظرماهیتوروشتوصیفیـپیمایشیاست.برایتدوینمبانی

مطالعاتکتابخانه الگوینظریپژوهشاز جامعةآماریپژوهششاملکلیةو ایاستفادهشدهاست.

آماریةنموناستانآذربایجانشرقی)پیستسهندتبری وپیاممرند(است.هایاسکیگردشگرانپیست

258،بااستفادهازفرمولحجمجامعةنامشخصکوکرانوواریانسجامعهدرمطالعةمقدماتی،پژوهش

دستآمدوبه41/0نفرانتخابشدهاست.واریانسجامعهبرایتعیینتعدادنمونهدرمطالعةمقدماتی

نفربودهاست.258شدهدرفرمولکوکراناستفادهشد.بنابراینحجمنمونةمحاسبه

اطالعات گردآوری بررسیساختهمحققنامةپرسش،اب ار و نظری مبانی براساس که بود ای

السؤ49شاملچهاربخشونامهپرسشمحتواییمنابعواب ارهایگردشگریزمستانیتنظیمشد.

مربوطبهعواملسؤال(،11شامل)شناختیهایجمعیتبخشاولویژگی.بود محركبخشدوم

1هایدرونی)گویه بخشسوممربوطبهعواملسوق9تا 10هایگویهبیرونی)ةدهند(، و21تا )

الفمتامخکامالً»از،ایلیکرتدرجه(درطیفپنج37تا22بخشچهارممربوطبهعواملبازدارنده)

5تا1گذاریبانمره،«موافقمکامالً نامهپرسشبرایکسباطمینانازرواییمحتواییبود. نظراز،

روشازاستفادهبانی نامهپرسشپایایی.زمینهاستفادهشدندرایناومتخصصنظرصاحبتاداناس

2ازآزمونکلموگروفاسمیرنف.شدتعیین93/0آنکلیپایاییومحاسبه1کرونباخآلفایگیریاندازه

تعیینبرایمشخصکردنتوزیعنرمالداده و بررسیرواییسازه در است. استفادهشده عواملها

بهنامهپرسشمحتوایکنندةاشبا  تحلیلعاملیاکتشافیو از ، ازدستعواملبهتأییدمنظور آمده،

 عاملی تأییدتحلیل ی شد. تحلیاستفاده و تج یه دادهتمامی ل سطح در کمکα=05/0ها با و

انجامشد.23ةنسخAmosوSPSSاف ارنرم

                                                           
1. Cronbach's alpha 

2. Kolmogrove- Smirnov Test 
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 ها یافته

نامهپرسش(کرونباخآلفایضریبومرکبپایاییضریببارعاملی،)پایاییو(واگراهمگرا،محتوا،)روایی

وابستهغیرهایمتاززیادیتعدادکاهشکهاستتکنیکیعاملیتحلیلبودند.خوبوقبولقابلحددر

کمترینکهطوریهب،سازدمیپذیرامکان)هاعامل(مکنونیاپنهانابعادازتریتعدادکوچکبهراهمبه

روشاینهاست.دادهکردنخالصهآن،اصلیهدفوجودداشتهباشد.درآناطالعاتشدنگممی ان

هایعاملقالبدرراهانآدرنهایتودپردازمیمتغیرهااززیادیتعداددرونیبستگیهمبررسیبه

طرحسازمانیکهاستاینعاملیتحلیلارزشبنابراینکند.میتبیینوبندیدستهمحدودیعمومی

رفتارازانبوهیتفسیربرایراآنتوانمیکهدهدمیدستبهمفیدی درجوییصرفهبیشترینبا،

کنندهتبیینهایسازه چندگانهرگرسیونبرخالفعاملی،تحلیل.بردکاربه، یاتشخیصیتحلیلو

یکمستقلمتغیرزیادیتعدادهاآندرکانونی)کهبستگیهم ،دارد(وجودوابستهمتغیرچندیاو

(.1391،وال یگیرد)میقرارنظرمدّزمانهمصورتبهمتغیرهاةکلیآندرکهاستوابستههمروشی

کی رمیرآماریشاخصتحلیلعاملیوازآزموناستفادهبا،شدهدادهننشا1جدولطورکهدرهمان

((KMO
اکتشافیتحلیلبنابراین.آزمایششدنداکتشافیعاملتحلیلبرایهاداده،2بارتلتآزمونو1

 .شودمیگرفتهنظردرتئوریآزمونروشیکنهوتئوریتدوینروشیکعنوانبهبیشتر

KMO: کهدرصورتی.استنوساندرصفرویکبینهموارهآنمقدارKMOباشد5/0ازکمتر،

بودمناسبنخواهدعاملیتحلیلبرایهاداده باشد69/0تا5/0بینآنمقداراگر. متوسطهاداده،

ب رگترشاخصاینمقداراگرواست تحلیلبرایهادادهبینموجودهایبستگیهم،باشد7/0از

دخواهمناسبعاملی وال ی)بود ،1391 جدولهمان(. در که می1طور تمامی،شودمشاهده در

 .است5/0متغیرهااینارقامباالتراز

هادادهبودنمناسبتشخیصهایروشازدیگریکیآزمون بارتلت: آزمونآزمونبارتلتاست.

میرافرضیهاینبارتلت متغیرهایباایجامعهبهمتعلقشدهبستگیمشاهدهماتریسهمکهآزماید

پسباشند.بستههممتغیرهااستالزم،باشدمعنادارایومفیدعاملیمدلیکاینکهبرایاست.نابسته

مطلوبپس.اندبستههمهادادهH1:اندوبستهناهمهادادهH0::استصورتاینبهبارتلتآزمونةفرضی

بایدورودمیسؤالزیرعاملیتحلیلمطلوبیت،نشودردصفرفرضگراشود.ردصفرفرضکهاستآن

 (.1391،وال ی)ردشدهاستصفردرتمامیمتغیرهافرض.کردتجدیدنظرآنانجامةدربار

لحاظدارمعنیبایدعاملیبارهایازیککدامکهشودمشخصبایدهاعاملتفسیرهمچنینبرای

هرچهشو بدینمعنیکه باشدبیشترعاملیبارمی اند؛ ماتریستفسیردرآنداریمعنیسطح،

-05/0ازترب رگعاملیبارهایودارمعنی+-03/0ازترب رگعاملیبارهاییابد.میاف ایشعاملی

بارهایباالداریمعنیسطحدارای+ تلقیمعنیبسیار+-07/0ازترب رگعاملیو شوندمیدار

بیشتر3/0شود،درتمامیمتغیرهااینارقامازمشاهدهمی1هدرجدولطورک)همانمنبع(.همان

.داردبرایاینپژوهشنامهپرسشمناسببودنوتسؤاالمعناداربودندهندةنشانکهاست

                                                           
1  . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

2  . Bartlett's Test of Sphericity 
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 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، کیزرمیر و بارتلت برای هریک از متغیرها 1جدول :

 KMO BT DF Sig بار عاملی سؤاالت

     81/0ركدرونیمح

 75/0 شوداسکیدراینپیستموجبآرامشمنمی

803/0 638/525 21 001/0 

 55/0 شودحضوردراینپیستاسکیموجبرهاییمنازاسترسمی

رفعخستگیوتجدیدقوایجسمیوروحیدرآخرهفتهباعثسفر

 شودمنبهاینپیستمی
52/0 

 74/0شودنفسمنمیباف ایشاعتمادبهاسکیدراینپیستموج

 65/0برایمناستیهایهیجاناسکییکیازورزش

 60/0بخشاستفضایپیستخوشایندوحضوردراینجابرایمنلذت

مالقاتافرادگوناگوندراینپیستفرصتجدیدیبرایپیداکردن

دوستاست
52/0 

     79/0محركبیرونی

 68/0وضعیتکلیامکاناتوتجهی اتاینپیستمناسباست

70/0 921/992 45 001/0 

 66/0دسترسیبهاینپیستبرایمنآساناست

دیگرینی دراینپیستبرایةکنندهایتفریحیوسرگرمفعالیت

منوجوددارد
58/0 

 60/0شودفضایاینپیستبرایمنتمی استونظافتکافیانجاممی

 65/0بارشبرفدراینمنطقهبرایپیستاسکیمناسباست

 68/0عمومیخوبیداردةاینپیستبرایمنوجه

 68/0اینکوهبرایپیستاسکیدارایکیفیتخوبیاستةدامن

اندازهایدیدنیزیادیدرمحیطاطرافاینپیستمناظروچشم

وجوددارد
64/0 

 88/0دهندارکنانپیستاهمیتبیشتریبهگردشگرانثابتمیک

وآمدهابرایرفتنبهاینپیستمناسبوامکانرفتعرضجاده

مطلوباست
64/0 

     87/0بازدارنده

 75/0اسکیدراینپیستخطرناكاستوشایدموجبمصدومیتافرادشود

78/0 
797/

1448 
66 001/0 

 73/0پیستخطرناكاستوشایدموجبمرگافرادشوداسکیدراین

 72/0وجودمشکالتمالی

 63/0وجودمشکالتجسمانی

 84/0وجودمشکالتشخصی

 62/0زمانکافینبود

 69/0موقعبرایرفتنبهاینپیستعدمتبلیغاتبه

 78/0نامناسببودنکیفیتوتجهی اتپیست

 72/0نیروهایمتخصصنبود

 87/0هایفرهنگیوجودمحدودیت

 77/0عدمبرخورداریازخدماتایمنیوسالمتیمناسب

 72/0دهیمناسبمدیریتوسازمانفقدان
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 یتأییدتحلیل عاملی 

ژوهشپهایهدفیابیبهدستبرایمناسبیتکنیکعاملیتحلیلکهدهدتشخیصپژوهشگروقتی

پنجبهکمدستاستالزم،یعاملتحلیلبرایهادادهماتریسمناسببودنتعیینمنظوربهاوست،

(4؛خوانیهمةانداز(3؛نمونهگروهحجم(2؛هادادهماتریسترکیبیابیارزش(1:کندتوجهویژگی

(.1385هومن،)هادادهماتریساهمیتومعنا(5؛هااندازهاستقالل


 : اصالحات تحلیل عاملی تأییدی2جدول 

قبولقابلمعناداریسطح+13/0
متوسطمعناداریسطح+24/0
قویمعناداریسطح+35/0

1385هومن،منبع:


بیشتراست.5/0هایاینپژوهشازمقداربارعاملیتمامیگویه،2بهجدولتوجهبا

آیاکهآزمایدمیرامطلباینواستفرضیهآزمونروشیکاساساًیتأییدعاملیتحلیل

یاهستندهاآنمعرفواقعاًشدهگرفتهدرنظرمکنونمتغیرهاییاسازهمعرفیبرایکهنشانگرهایی

.ندامکنونمتغیرةبرازندیامعرفدقتیچهباانتخابینشانگرهایکهکندمیمشخصهمچنین.نه

داردوجودبرازندگیةمشخصچندین،یتأییدملیعاتحلیلمدلارزیابیبرایطورکلیهب نسبت.

ازبیشرادوخیکمیتب رگةنمونواستوابستهبسیارنمونهحجمبهآزادیةدرجبهکایمجذور

دادنسبتمدلبودنغلطبهراآنبتواندهدکهاف ایشمیآن دوخیمقدارکهاستآنآلایده.

بخواهیدکهرودکارمیبهزمانیفقطیتأییدعاملیتحلیل.باشد05/0ازبیشترمعناداریسطحدارای

ةنظریبرطبقیاقبلیمطالعاتبراساس،روشایندر(.1389گرد،بیابان.)بیازماییدراخاصیةفرضی

بارهایتردقیقهرچهبرازاندنبرایگاهآنشود،میفرضعاملیبارهایمتغیرهابرایموردبحث،

.گیردمیانجامیدیأیتعاملیلیلتحهدف،ماتریس

ودرونیةدهندهابااستفادهازآلفایکرونباخمحاسبهشدهکهبرایمتغیرهایسوقپایاییداده

بهآنکهحداقلتوجهبااست.دستآمدههب89/0و82/0و80/0ترتیبمحركبیرونیوبازدارندهبه

قبولاست.ردهامواست،پایاییداده7/0قبولمی انقابل

یافته جدول با مطابق عاملی تحلیل از حاصل هماناست3های می. مشاهده که شود،طور

است.شدهتأییدبنابراینرواییسازهند،هایموردنظرهمگیمعنادارآماره
 

 نتایج تحلیل عاملی تأییدی :3جدول 
 رد/قبول سطح معناداری آماره متغیر

لقبو43/500/0درونی*بیرونی

قبول45/400/0بازدارنده*درونی

قبول23/600/0بازدارنده*بیرونی
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دستبهایننتیجه،4عواملمحركوبازدارندهوجدولو1نتایجحاصلازشکلبهتوجهپسبا

می تعداد که ةنمون258آید دیگر بیان به یا 258مج ا و ماتریسکواریانسنمونه در 29عنصر

مشخصویکمقدارةدرج29تبعآنبهدبرآوردشودوپارامتریکهبای آزادیمبتنیبرمدلفرا

هاییکهبایددربهاینتنهادادهتوجهوجوددارد.با00/0باسطحاحتمال841/1030کایدوةآمار

SEMاست.29کهدراینموردبرابربااستایمتغیرهایمشاهدهشده،هاکارشودهاباآن
 

های زمستانی گردشگران ورزش ةعوامل محرک و بازدارند ةنام تحلیل عاملی تأییدی پرسش .1شکل

درونیمثبتیةرابطهادادهازانتظارموردثیرأت،الگوبراساس عوامل با و)کواریانسمثبتی(

اریانسآمدهازتحلیلکودستهبتأثیردرقالببرازشمدل،4بیرونیوبازدارندهدارد.درنتیجهجدول

.ستمتغیرهابستگیهمتأثیرکهبیانگردهدرانشانمی
 

 گیری مدل اندازه

هاییدربارةروابطبینمتغیرهایمدلمعادالتساختاریرویکردآماریجامعیبرایآزمونفرضیه

هاینظریراقبولبودنمدلتوانقابلشدهومتغیرهایمکنوناست.ازطریقاینرویکردمیمشاهده

ج خاصامعهدر داده،های از استفاده همبا آزمایشیوبستگیهای و )هنری،،غیرآزمایشی آزمود

ندرتبستهبودنکلیةخطاهادریکمدلبه(بیانکردندکهویژگیناهم1987)1(.بتلنروچو1390

داده مدلبا الحاقچنینخطاهاییدر نههایواقعیمتناسباست. بهاعتبارعاملیتها، ایلطمهنها

بلکهبازنماییواقع ازدادهگرایانهنخواهدزد، فراهممیهایمشاهدهتریرا بنابراینتصمیمشده کند.

ییهاشاخصAMOS23اف ارگرفتهشدتاازاینروشبرایبرازشدادنبهترمدلاستفادهشود.نرم

                                                           

1. Bentler & chou 
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.شدهاستنمایشداده4دهدکهدرجدولبرایبرازشمدلارا همی


 های نیکویی برازش برای مدل پژوهش شاخص :4جدول 

CFI
(0٫9>=)

RMSEA
(0.05>=)

PNFI
(0.06>=) 

GFI
(0٫9>=) 

χ2/dfDfχ2
شاخص

مدل

77/0046/005/076/095/1258841/1030
مدل

پژوهش

 

گیریدومدلاندازهشمحاسبهAMOS23اف ارگیریتوسطنرمهایسنجشمدلاندازهشاخص

طورکهآوردهشدهاست.همان4هایکلیبرازشدرجدولبرازشقرارگرفت.مقدارشاخصمورد

بیشتردانشمنداندرنسبتکایقابلةشاخصبرازشدرمحدودشششود،مشاهدهمی قبولاست.

دانند.ولیشوماخرولومکسدرنسبتکایقبولمیراقابل3تا2مقادیربین،ربهدرجةآزادی اسکو

بین اسکو آزادیمقادیر بهدرجة 1ر قابل5تا اینپژوهشایننسبتقبولمیرا در 12/2دانند.

،GFIهایشاخصخصوص(،در2015)1(.ازطرفیآوانگوهمکاران1390دستآمدهاست)هنری،به

AGFI،PRATIO،PNFI،RMSEA ،CFI،هایکند.همچنینشاخصمیتأییدرا70/0مقادیرباالی

GFI ،PNFI ،RMSEA ،CFIدستآمدههب76/0،05/0،01/0،04/0،77/0ترتیباینپژوهش،به

اینشاخص هرچه که شده گفته یکن دیکاست. عدد به برازشمطلوبها از مدل باشد، تریتر

شدهومعیاریبرایبدبودنمدلبراساسخطاهایمدلساختهRMSEAبرخورداراست.شاخص

ازباشدوبرخیدیگرمی ان05/0اندکهاینشاخصبایدکمترندیشمندانبراینعقیدهاست.برخیا

 از مناسبمی08/0کمتر را )هنری، پژوهش1390دانند این در .)، اینشاخص04/0مقدار برای

(.با1389قبولقرارگیرد)قاسمی،قابلةشاخصبرازشدرمحدودسهحداقلالزماستدستآمد.به

باتوجهدرنظ و موارد این گرفتن نمایشر مقادیر دادهبه جدول در 4شده مدلمی، که گفت توان

طورمطلوبیبرازششدهاست.شدهبهارا ه



 گیری بحث و نتیجه

ویژگی از اندازهیکی اب ار روایی و اعتبار آزمونی هر مهم آنهای مطالعات،استگیری بیشتر در .

بروپره ینهاست.اگراب اریبارواییواب ارگردآوریاطالعاتزمانطراحیوسنجشرواییوپایایی

هایپژوهشبخشیبهروندمطالعاتونی کاهشه ینهشدهموجودباشد،موجبسرعتتأییدپایایی

هدفپژوهشحاضراعتباریابیمی هایگردشگرانورزشةعواملمحركوبازدارندنامةپرسششود.

پیست در آذربایجانهزمستانی استان اسکی برپایای بود. بهتحلیلةشرقی آمدههای این،دست

قابلنامهپرسش محركاب اریمناسبو بر ارزیابیعواملمؤثر برایسنجشو نتایجستهااعتماد .

کهعواملمحركبهنشاندادکههاوبازدارندهعواملمؤثربرمحركنامةپرسشیتأییدتحلیلعاملی

                                                           
1  . Awang 
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دست میةدو تقسیم بیرونی و درونی محرك عوامل بررسی در گردشگرانمؤثرشوند. جذب بر

تأییدزبانفارسیةسنجیآندرجامعکهروان،اعتمادداشتناب ارمناسبوقابل،هایزمستانیورزش

هایزمستانیگردشگرانورزشةشدهباشد،کمکبسیارب رگیبهشناساییعواملمحركوبازدارند

توسعدکردخواه بهورزشةکهموجباف ایشجذبگردشگرو دنبالآنکمکبههایزمستانیو

گوناگوناینکاردرابعاد،بهمنابعداخلیوخارجیباتوجه،حاضرةدرمطالعشد.خواهداقتصادمنطقه

نیوعواملمحركدرونیوبیرومؤلفةسهصورتجداگانهانجامشدهاست.محققدراینپژوهشوبه

شناسایی را براساساینهاستدکربازدارنده نامهپرسش،هامؤلفه. طراحیودریکسؤال37ایبا

هایسؤالهاومؤلفهاولیهارزیابیوتحلیلعاملیاکتشافیشد.پسازاینتحلیلواستخراجةنمون

خوبییکایبهنامهرسشپمحققانبرایآنکهنظرطراحیشد.ازسؤال29ایبانامهپرسشدار،معنی

بسنجد را ،ویژگی سؤالنباید زیادی های آن دونلناز و )هاپود 1حذفشود ازاین،(2010، دررو

ازافرادبودهکهطیفوسیعیهازدلیلاستفاداینشایدبه؛حذفشدسؤالهشتفقطپژوهشحاضر

نتایجمناسبیبهعاملیگویهباحذفکمترینبارهباعثشد دسها ازدستهایبهمؤلفهتآید. آمده

نرم عاملی تحلیل آموس، تأییداف ار بررسی نتایج و گردیدیشد نتایج کهآمدهدستبه. داد نشان

بدینترتیبتحلیلعاملیاکتشافیقابل مهمنامةپرسشقبولاست. ارا هشد. تریننهاییتنظیمو

رانامهپرسشهایازپراکندگیمیانمقیاسآمدهچنددرصددستهایبهلهایناستکهعاملئمس

تواناذعانداشتمیبارهایعاملیسهعاملمطالعةحاضر،بهباالبودنمقدارتوجهبا.کندتوجیهمی

ساز دستهبةکه اعتبار از زیادیآمده این است. هتابنامهپرسشبرخوردار گردشگرانبرایحال

ورزش استفاده زمستانی مطالعهاستنشدههای این در جامعمؤلفه،. بطن به مربوط موردةهای

شدهدراینپژوهشهایشناساییمؤلفهاز،یکیاست.عواملمحركدرونیشدهپژوهشنی شناسایی

اعتمادبهمواردیةدربرگیرندو استرس، از رهایی آرامش، مانند قواینفس، تجدید و خستگی رفع

فضای احساسلذتاز روحی، کردندوستانجدیدجسمیو پیدا پیستو درخوشایند حضور با

نتایجپیستاسکیاستکه برانت)پژوهشبا فین)2013فیلیپسو همکاران(،2012(، کروبیو

(1392میرزاییکاالروهمکاران)(و1392)(،بیاتوهمکاران1392(،بنسبردیوهمکاران)1395)

 .استشدهتأییدنی 

بابارعاملیباالترازیآنهاشدهکهگویهشناسایییهامؤلفهیکیدیگراز،عواملمحركبیرونی

هایپیست،دسترسیبهپیستاسکی،فعالیتتوضعیتامکاناتوتجهی اةدربرگیرند،دشتأیید7/0

اندازهایدیدنی،فضایتمی وپاکی هها،مناظروچشمکوهةکننده،بارشبرف،دامنتفریحیوسرگرم

 و پیستاسکی ایناستکارکنان پژوهشمؤلفه. در ها )های آتانگا و )2015دایور فین ،)2012)،

شناساییشدهبود.،نی (1384وهنروروهمکاران)(1387محمودییکتا)

کهمانعاستهایزمستانیشدهدرگردشگریورزشهایشناساییمؤلفهعواملبازدارندهنی از

؛زمانکافینبود؛شخصیوجسمانیومشکالتمالیمانند:شودمیتاندرفصلزمسجذبگردشگر

                                                           

1. Hopwood & Donnellan 
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سازماندهیمناسبفقدان پیستاتتبلیغفقدان؛مدیریتو نامناسببودن؛مناسببرایرفتنبه

باوشوانسلدهایپژوهشدراینعوامل.هایفرهنگیمحدودیت؛کیفیتوتجهی اتپیستاسکی

میرزاییکاالرو(،1393(،بنسبردیوهمکاران)1395یوهمکارن)(،کروب2010(،هادسن)2017)

شود.(نی یافتمی1387محمودییکتا)(و1392همکاران)

 میهاییافتهاز پژوهشحاضر تعاملمتغیرهاییمانند گرفتکه نتیجه وضعیتمناسبتوان

دامن تجهی اتپیست، چشمبرفیکوهةامکاناتو و مناظر ،اسکییدیدنیاطرافپیستاندازهاها،

اعتمادبه کردندوستانجدیداحساسآرامش، پیدا پیستو فضایخوشایند لذتبردناز نفسو

شود.هایزمستانیمیموجبجذببیشترگردشگرانورزش

عواملمحركونامةپرسشرواییوپایاییتأییدهایاینپژوهشدربااستنادبهیافته،درپایان

هایمربوطبهاینتوانازایناب ارارزشمنددرپژوهشهایزمستانی،میگردشگرانورزشةبازدارند

هایگردشگریزمستانیاستفادهکرد.شناختدقیقعواملمحركوبازدارندهوعاملةدرزمینسازه

برایبرنامه گردشگریزمستانیاینامکانرا ری انبخشگردشگریورزشیواصلیاینمنابعدر

میمد فراهم اسکی پیست یران مناسب شرایط تا برایسازد گسترش و حفظ گردشگرانجذب

هایزمستانیایجادکنند.ورزش

شودوبعدمسافتنی امکانهایپره ینهمحسوبمیبهاینکهورزشاسکیازورزشتوجهبا

دربارندگیشدیددچارمشکلمی استفادهازپیسترا روبییروعدمبرفکوهستانیبودنمسکند،

همچنینافرادحاضردرپیستدسترسیبهنمونهبرایهایتحقیقازجملهمحدودیتکافی بود. ،ها

اسکیبه مخصوص لباس پوشیدن ،علت کردن پر مینامهپرسشاز باامتنا  درنهایت که کردند

هاینکهپژوهشیدربتوجهبادرضمن،.دستیافتیمآماریمطلوبةنپیستبهنمونهمکاریمسئوال
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