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که هدف آن بررسی  استروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی 
هاي  نقش نوستالژي (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاري گردشگران پیست
هاي  اسکی استان تهران بود. جامعه آماري پژوهش، کلیه گردشگران پیست

شتند. ها مراجعه دا مرتبه در سال به این پیست 3اسکی بودند که حداقل 
دست آوردن حجم ه بنابراین با توجه به نامعین بودن حجم جامعه، براي ب

نمونه از رابطه حجم نمونه براي جامعه نامحدود کوکران استفاده و حجم 
ها براي نوستالژي و  ). ابزار گردآوري دادهN=197دست آمد (ه نمونه ب

ایی ) بود که رو2014مقاصد رفتاري گردشگران پرسشنامه هیتاي چو (
تن از اساتید متخصص مورد تأیید و پایایی  8صوري و محتوایی آن توسط 

) و براي α=922/0آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي نوستالژي (
ها از  دست آمد. براي تجزیه و تحلیل دادهه ) بα=836/0مقاصد رفتاري (

همبستگی پیرسون و رگرسیون  هاي آماري کالموگروف اسمیرنوف، آزمون
پژوهش ) استفاده گردید. نتایج P≥05/0طی چندگانه در سطح معناداري (خ

نشان داد که بین متغیر نوستالژي و ابعاد آن با مقاصد رفتاري گردشگران 
). همچنین از بین =01/0P≤ ،318/0rارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (

) و t ،464/0=Beta=414/5گروهی ( ابعاد نوستالژي، مؤلفه هویت
بین قویتري براي  ) به ترتیب پیشt ،161/0=Beta=093/2( پذیري هجامع

باشند. تمایل به تداعی شدن خاطرات خوش  مقاصد رفتاري گردشگران می
گذشته از طریق پذیرش هنجارها و تشریفات گروه، برقراري ارتباط و تعامل 

هاي ورزشی با  با دیگران در گردشگران از جمله مواردي است که سازمان
توانند به عنوان ابزاري متقاعد کننده، مقاصد رفتاري  اده از نوستالژي میاستف

  گردشگران را تحت تأثیر قرار دهند.
 

 کلیدي گانواژ
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The method of study was descriptive and correlational in 
nature aiming at role of nostalgia ( memories) on ski 
tourists behavioral intention in Tehran. The statistical 
population of the study were all ski run tourists who 
visited this ski run at least 3 times a year. Therefore, due 
to uncertain population size, Cochrane‘s sample size was 
used to calculate the sample size (N=197).The data were 
collected using Heetae Cho questionnaire (2014), content 
and face validity of which were verified by 8 scholars and 
its reliability was measured through Cronbach’s 
coefficient alpha and was (α=0.922) and (α=0.836) for 
nostalgia and for behavioral intentions respectively. To 
analyze the data, we employed the Kolmogorov-Smirnov 
tests, Pearson‘s correlation and multiple linear regression 
with significance level (P≤0.05). The results showed that 
there was positive and significant relationship between 
nostalgia and its dimension with tourists behavioral 
intention (r=0.318,P≤0.01). moreover among nostalia 
dimensions, group identity (Beta=0.464, t=5.414) and 
socializing (Beta=0.161,t=2.093) were respectively strong 
predictors of tourists behavioral intention. Intention to 
evoke last memorable memories through accepting norms 
and ritual group, connecting and interacting with others 
among tourists are among the items that sport 
organization can influence the tourists behavioral 
intention through nostalgia as persuasive instrument.  
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intention, nostalgia. 
 
 

 

 هاي اسکی پیست ورزشی گردشگران رفتاري مقاصد بر) گذشته خاطرات( نوستالژي نقش بررسی
 

 3، مجید حسینی2، مهدي کروبی1*احمد محمودي

 (ره).دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی. 1

 (ره). دانشیار مدیریت جهانگردي دانشگاه عالمه طباطبائی. 2

 (ره). وژي آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائیکارشناس ارشد تکنول. 3
 )20/08/94( تاریخ پذیرش:        )7/03/94(: تاریخ دریافت

 
 

Investigating of nostalgical  role ( memories) on ski sport tourists behavioral 
intention 

 
A. Mahmoudi*1, M. Karoubi2, M. Hosseini3 

1. Ph.D. candidate in Sport Management, Allameh Tabataba’i University. 
2. Associate Professor, Allameh Tabataba’i University. 

3. Master of Science in Educational Technology, Allameh Tabataba’i University. 
Received: (2015/June/28)            Accepted: (2015/November/11) 

 
 

 
   Abstract چکیده

 Corresponding Author: Ahmad Mahmoudi*  احمد محمودي نویسنده مسئول: *
E-mail: ah.mahmoudi1985@gmail.com 



 1395زمستان ، 3، شمارهپنجم سال  ،هاي کاربردي در مدیریت ورزشی پژوهش 64

 همقدم
در عصر حاضر، همراه با رشد صنعت گردشگري ورزشی، بخش 
مشتریان ورزشی به عنوان یکی از موضوعات مورد مطالعه در 

هاي پژوهشی گوناگون مانند مدیریت ورزشی، گردشگري  حوزه
). 2011، 1و اوقات فراغت مطرح است (دساربو و مادریکال

 33م تقریباً ) عنوان نمودند که مرد2007( 2اسمیت و استیوارت
بیلیون دالر را در سال براي ورزش کردن و تماشاي آن هزینه 

). تجربه مشتریان ورزشی، 2007کنند (استریت و استیوارت،  می
رفع نیازهاي فرهنگی، اجتماعی و روانی را به دنبال دارد. دوري 
از مشکالت، تحریک، سرگرمی، افتخار ملی، جشن فرهنگی و 

هایی از نیازهاي روانی،  مونهحس هویت گروهی و فردي ن
اجتماعی و فرهنگی است. تجربه مشتریان ورزشی نیازمند منابع 
مادي و زمانی بسیار زیاد است و احساس اشتیاق و انرژي قابل 

بنابراین بیشتر مشتریان ورزشی تمایل  ؛کند توجهی را ایجاد می
به مسافرت رفتن به صورت پیوسته را براي رفع نیازها و 

هاي خود از مصرف ورزش انتظار دارند (وان، ملنیک،  خواسته
فرآیند خرید یک تجربه گردشگري ). 2001، 3راسل و پیز

گذارند.  ورزشی پیچیده است و متغیرهاي زیادي بر آن اثر می
ها و  ها، نگرش وسیله انگیزشه تصمیم اکثر خریداران ب

گیرد. فرآیند جلب مشتري در  ها در سفر شکل میاحساسات آن
در این فرآیند  ؛ زیراردشگري ورزشی بسیار با اهمیت استگ

هاي موجود  اطالعاتی که مشتري درباره گزینه میزان عالقه و
. )2002، 4(تارکو، ریلی و اسوارت مهم استبسیار دارد، 

گردشگري ورزشی فعالیتی است که غیر از مزایاي اقتصادي و 
االیی دارد. زایی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیار ب اشتغال

هاي مختلفی است که  بنابراین جذب گردشگر نیازمند مکانیزم
یا همان خاطرات و تجربیات  5ها خلق نوستالژيیکی از آن

شیرین گذشته براي گردشگران براي حضور مجدد آنان است. 
) سه نوع 1998( 6در حوزه گردشگري ورزشی، گیبسون

ی فعال، کند: گردشگري ورزش گردشگري ورزشی پیشنهاد می
گردشگري ورزشی رویداد و گردشگري ورزشی نوستالژي. در 
گردشگري ورزشی نوستالژي، گیبسون بر نوستالژي مبتنی بر 

ها  عوامل سخت افزاري (ملموسات) تمرکز دارد که با مکان
شود  ... تحریک می هاي ورزشی و هاي ورزشی، سالن مانند موزه
) اشاره دارد 2003( 7). به عبارت دیگر فایرلی1998(گیبسون، 

کند. این  که تعامل اجتماعی نقش مهمی در نوستالژي ایفا می

1- Desarbo & Madrigal 
2- Street & Stewart 
3- Wann, Melnick, Russel & Pease  
4- Turco, Riley & Swart 
5- Nostalgia 
6- Gibson 
7- Fairley 

تواند  رود که نوستالژي ورزشی می معقوالنه است که انتظار می
اي براي گردشگري  هاي گروهی که خودشان پایه از تجربه

 ).2003هستند، مشتق شود (فایرلی، 
به  )، نوستالژي را در بهترین حالت2014( 8هیتاي چو

مثبت و  ،شیرین و عاطفی براي گذشته، عنوان آرزوهاي تلخ
ویژه زمانی که آینده نامطمئن و زمان ه ب .کند خوش تعریف می

حال ناراضی درکنار هم باشند. خاطرات مثبت فردي به طور 
یقین بر بازخوانی نوستالژي و احساسات منفی فرد بر زمان 

؛ گذارد ت، تأثیر میاي که مرتبط با نوستالژي اس حاضر و آینده
تواند به گذشته برگردد. به عبارت دیگر، احساسات  زیرا فرد نمی

را هیجان تلخ  منفی و مثبت وابسته به نوستالژي هستند و آن
) اشاره دارد 1934( 9). هوفر2014(هیتاي چو،  وشیرین نامیدند

هاي اجتماعی متفاوت  که تعریف نوستالژي بسته به موقعیت
هایی براي تعریف  ر پژوهشگران تالشزیرا بیشت ؛است

اند. وي عنوان نمود  هاي مختلف انجام داده نوستالژي از دیدگاه
که نوستالژي اساساً به عنوان یک واژه پزشکی که اشاره به 

). هوفر عنوان 1934شده (هوفر،  دلتنگی است، استفاده می
هاي  کند که افرادي که احساس نوستالژیک دارند پدیده می

و بیماري  ار روانی مانند افسردگی، بیماري خوابی، ضعفنابهنج
او راه درمان براي این گونه افراد را  دهند. ذهنی را نشان می

کند. با وجود این با گذشت  برگشت به خانه اصلیشان بیان می
قرن بیستم معنی نوستالژي در طول زمان از بیماري پزشکی به 

بنابراین امروزه  خاطرات و هیجانات فردي تغییر کرده است.
ها  بعضی حوزه استفاده از این کلمه مشابه گذشته آن نیست. در

کند اما بیشتر یک احساس مثبت براي  با دلتنگی برابري می
گذشته با عدم رضایت از وضع کنونی توصیف شده است 

). هوالك و 2008، 11؛ مرچانت و فرد2005، 10(فایرلی و گامون
) خاطرنشان کردند که 1992( 13) و استرن1998( 12هاولنا

هاي  نوستالژي نه تنها احساسات هیجانی است بلکه پاسخ
). 1992؛ استرن، 1998شناختی است (هوالك و هاولنا، 

هاي  ) بر تفکر فردي و جواب2004( 14موهلینگ و اسپورت
احساسات نوستالژیک  که نگرشی تأکید دارند و بیان کردند

ثبت تغییر دهد را به طور م تواند نگرش و ذهن افراد می
) بر تأثیر مثبت 1979( 15). داویس2004(موهلینگ و اسپورت، 

تأکید کرد و عنوان نمود که احساس نوستالژیک  از نوستالژي

8- Heetae Cho 
9- Hofer 
10- Fairley & Gammon 
11- Merchant  & Ford 
12- Holak & Havlena 
13- Stern 
14- Muehling & Sprott 
15- Davis 
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هایی که ما اغلب به عنوان حس منفی براي  هرگز با آن اشتیاق
یوس تنفر، شرم و ننگ فکر أمثال غمیگنی، ناامیدي، م

). سیدیکدس، 2014تاي چو، شود (هی کنیم، برانگیخته نمی می
) خاطرنشان کردند که نوستالژي 2004( 16ویلدز هات و بادن
هاي گذشته فرد است و رویداد، افراد و  اشتیاق براي جنبه

دارند که  شود. همچنین بیان می ها شامل این اشتیاق می دیدگاه
نوستالژي حالتی آرزومند است که ممکن است با یک موضوع، 

ه یا یک آهنگی از موسیقی تقویت شود یک منظره، یا رایح
 ). 2004(سیدیکس، هات و بادن، 

 18) معتقد است که بین نوستالژي با یادآوري2007( 17باتچو
). 2007تفاوت وجود دارد (باتچو،  19و احساسات گذشته

د که یادآوري نکن ) بیان می2004سیدیکس و همکاران (
 در حالیکه تواند به عنوان فرایند ذهنی شناختی بیان شود می

کنند که  ) عنوان می2003( 20اسکرونسکی، والکر و بتز
تواند به عنوان فرایند ذهنی هیجانی و احساسی در  نوستالژي می

). سیدیکس و 2003نظر گرفته شود (اسکرونسکی، والکر و بتز، 
کنند که یادآوري و احساسات گذشته  ) بیان می2004همکاران (

ه واقعی و هم غیرواقعی ب صورت رویدادهايه تواند هم ب می
) عنوان داشتند 1998( 21که هالوك و هاولنا وجود آید در حالی

هاي خارجی از جمله دوستان،  وسیله محركه که نوستالژي ب
افتد.  خانواده، موسیقی، اشیاء و گروه همساالن اتفاق می

که یادآوري و  ند) عنوان داشت2004سیدیکس و همکاران (
ند سرد و فاقد هیجان و شاید بدون احساسات گذشته یک فرای

که نوستالژي یک فرایند هیجان  کسب تجربه است در حالی
هاي  بندي انگیز و تجربه شده براي فرد است. هر چند طبقه

هاي مطالعه شده  متفاوت و مختلفی از نوستالژي در پژوهش
) مطالعه نوستالژي را بر مبناي 2014وجود دارد ولی هیتاي چو (

رزشی بلی درباره نوستالژي در حوزه گردشگري وهاي ق پژوهش
فرد از ورزش طراحی و مورد هاي منحصر به  به دلیل مشخصه

 4بررسی قرار داده بود. وي در پژوهش خود نوستالژي را در
پذیري، هویت هواداري  بخش به عنوان نوستالژي تجربه، جامعه

 بندي و مورد مطالعه قرار داده بود. در و هویت گروهی دسته
تواند به  در گردشگري ورزشی می22نوستالژي به عنوان تجربه

بازي یا رقابت (حال وهوا) در  عنوان ورزشکار، تیم، مکان، جو

16- Sedikides, Wilds hut & Baden 
17- Batcho 
18- Remembering 
19- Reminiscing 
20- Skowronski, Walker, & Betz 
21- Holak & Havlena 
22- Nostalgia as experience 

نظر گرفته شود. نوستالژي به عنوان تجربه به طور زیادي با 
انگیزه شرکت کنندگان و نوع بازي ورزشی مربوط است. اما 

است. انگیزه  مفهوم نوستالژي از مفهوم انگیزه متفاوت
شود که  تماشاگران ورزشی با تحلیل عوامل مختلف سنجش می

شامل جذابیت فیزیکی، مهارت فیزیکی، خوشی، زیبایی، خانواده 
). ماهونی، ناکازاوا، 2014و جذابیت اجتماعی است (هیتاي چو، 

ها و  ) همچنین دریافتند که تیم2002( 23فانک، جیمز و گالدن
مندي و انگیزش تماشاگران  القهورزشکاران نقش مهمی در ع

کنند. با وجود این نوستالژي احساسی تلخ و شیرین  ایفاء می
توانند  است و افرادي که از وضعیت فعلی خود راضی نیستند، می

نوستالژي را از خاطرات مثبتشان از تجربیاتی نظیر بازیکنان، 
ها کسب کنند. اگرچه این دو مفهوم متفاوت  استادیوم و ها تیم

ستند اما مفاهیم انگیزه و نوستالژي به طور نزدیکی به ه
). براي مثال 2002همدیگر وابسته هستند (ماهونی و همکاران، 

اگر افراد از وضعیت فعلی خود ناراضی باشند ممکن است قصد 
احساس نوستالژیک براي دوري از روند عادي  که داشته باشند

ستالژیک روزمره خود را تجربه کنند. همچنین احساس نو
تواند نه تنها با عوامل قابل مشاهده مثل بازیکنان، تیم و  می

محل برگزاري مسابقات بلکه با عوامل غیر قابل مشاهده که 
ها از قبل در استادیوم تجربه مرتبط هستند با چیزهایی که آن

 اتفاق بیفتد. در هوا)، موزیک و رایحه اند مانند جو (حال و کرده
یک برانگیخته شده ممکن است بر نهایت احساس نوستالژ

انگیزه افراد تأثیر بگذارد و افراد را براي شرکت در رویداد 
طور کلی خاطرات گذشته افراد مربوط به ه ورزشی سوق دهد. ب

ها را به تیم، ورزشکار یا موضوعات ویژه دلبستگی هیجانی آن
تواند  دهد و این می عالقه تحت تأثیر قرار می ورزش مورد

(هیتاي چو،  داشته باشد انبر مقاصد رفتاري آینده آنتأثیري 
) 2007( 25کورت 24پذیري ). در نوستالژي به عنوان جامعه2014

افراد را بهبود و آن را به   پذیري هویت دارد که جامعه بیان می
چرا که هواداران و  ؛دهد سمت هویت گروهی سوق می

تماشاگران ورزشی ممکن است احساس نوستالژیک به جهت 
پذیري را با اعضاي گروهشان به  خاطرات مثبت مرتبط با جامعه

بنابراین این معقوالنه است که انتظار داشت  ؛اشتراك بگذارند
تواند از تجارب گروه که خودشان  که نوستالژي ورزشی می

بنابراین تمرکز  ؛اي براي گردشگري هستند، مشتق شود پایه
ردن دوباره برخی از گردشگران ورزشی ممکن است تجربه ک

ها و مقاصد ویژه گردشگري ورزشی باشد. شرکت  مکان

23- Mahony, Nakazawa, Funk, James & Gladden 
24- Nostalgia as socialization 
25- Korte 
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توانند وضعیت کنونی خود و احساس نوستالژیک  کنندگان می
مثبت خود را با دیگران تبادل و به اشتراك بگذارند و فرصتی 
براي ساخت و ارتقاي روابط دوستی خود با شرکت در رویداد 

الوه بر این بعضی باشند. ع شان داشته ورزشی با اعضاي گروه
افراد در رویداد ورزشی براي به دست آوردن مزایایی با دیدار با 

پذیري  کنند. این خاطرات از جامعه شان شرکت می اعضاي گروه
کنند  با دیگران در گذشته احساس نوستالژیک را تحریک می

). برمبناي نظریه هویت، سومین جزء نوستالژي 2007(کورت، 
با توضیح رابطه بین ورزش و  26ربه عنوان هویت هوادا

شود. پاسخ احساسی، شناختی و رفتاري افراد  نوستالژي درك می
بسته به سطح متفاوت از هویت با تیم یا بازیکنی خاص متفاوت 

) 2007( 27). اسمیت و استوارت2014است (هیتاي چو، 
ها و بازیکنان  همچنین بیان کردند که تماشاگران ورزشی از تیم

 28کنند. دیویس ساخت هویتشان استفاده میورزشی براي 
) بیان کرد که نوستالژي به طور خیلی زیادي با هویت 1979(

فردي مرتبط است. افرادي که در رویداد ورزشی شرکت 
کنند، امید دارند که خودشان به عنوان هوادار یا حمایت  می

تیم یا بازیکنی خاص  کننده شناخته شوند و به عنوان هوادار
 ها تشویق کردن تیم یا بازیکن موردد. نقش آندیده شون

ها که آن حالی در .شان براي برنده شدن در بازي استعالقه
حال تشویق هستند تا هویتشان را به عنوان هوادار درك  در

) بیان کردند 2005( 29). فایرلی و گامون2014کنند (هیتاي چو، 
ی و که خاطراتی که هر فرد دارد، شامل هر دو خاطرات جمع

شود که نمایانگر هویتی فردي و تعلق به گروه  فردي می
بنابراین فردي که شامل این بعد  ؛اي است اجتماعی ویژه

باشد (فایرلی و  شود داراي هویت هواداري می اشتیاقی می
 ). 2005گامون، 

است.  30آخرین بخش نوستالژي به عنوان هویت گروهی
ست. نظریه هویت نظریه هویت اجتماعی ا این مفهوم مبتنی بر

شود  مشتق می 32فستینگر 31اجتماعی از نظریه مقایسه اجتماعی
). براساس نظریه مقایسه اجتماعی افراد قصد 2014(هیتاي چو، 

دارند خودشان را از طریق مقایسه با دیگران ارزیابی کنند و این 
رساند  فرایند زمانی افراد را به یکسانی و کاهش اختالفات می

در این حوزه از گردشگري  شوند. قایسه میکه با دیگران م
) خاطرنشان کرد که براي تجارب 2003( 33ورزشی فایرلی

26- Nostalgia as a fan identity 
27- Smith & Stewart 
28- Davis 
29- Fairley & Gammon 
30- Nostalgia as group identity 
31- Theory of social comparison  
32- Festinger 
33- Fairley 

گردشگري ورزشی مبتنی بر گروه، نوستالژي با تالش براي 
شود. درجه  احیاي دوباره تجارب گروهی به نمایش گذاشته می

هویت فرد با گروه، یک عامل تعیین کننده مهم در ارتباط با 
 تفاوت از رفتار فرد است. هاي م گونه

) عنوان کردند که به دلیل نسل متولد 2012( 34گامون و رامشو
سال)  65شده بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد افراد مسن (باالي 

 افزایش یافته است و بنابراین رابطه قوي بین نوستالژي و ورزش در
کردند که مفهوم زمان  حال حاضر وجود دارد. همچنین آنان ذکر

م است و باید براي فهم مفهوم نوستالژي توضیح داده شود مه
) و هالبروك و 1979( 35). با این وجود داویس2014(هیتاي چو، 

ی مهمی بین مقدار ) اشاره کردند که رابطه عل1991ّ( 36اسچایندلر
زمان سپري شده و نوستالژي وجود ندارد. هالبروك و اسچایندلر 

سطح نوستالژي افراد را تغییر تواند  کردند که سن می ) ذکر1991(
هاي  دهد. افراد سطوح مختلفی از تقدم دارند که وابسته به گونه

). 1991تجربه مستقیم و غیر مستقیم است (هالبروك و اسچایندلر، 
) همچنین دیدگاه مشابه از نوستالژي همانند 1993( 37هالبروك

هالبروك و اسچیندلر نشان داده و ذکر کرده که حتی فردي که 
تواند احساس نوستالژیک از طریق  تجربه مستقیم ندارد، می

فرهنگ که در موضوعات جا داده شده، داشته باشد (هالبروك، 
) افرادي که 2008( 38مرچنت و فوردنظریات ). براساس 1993

تجارب مستقیم دارند، قصد به یاد آوردن تجاربشان بیشتر به 
 صورت مثبت نسبت به تجربه واقعی را دارند. 

جربه مستقیم نسبت به تجربه غیرمستقیم احساس قویتري از ت
هاي  کند. در دیدگاه هواداران ورزش، گونه نوستالژي را تحریک می

پذیر است، مورد مالحظه  متفاوتی از تجربه که به طور ویژه امکان
زیرا منابع نمایش داده شده زیادي وجود دارد  ؛شود قرار گرفته می

ها بپردازند. با توجه به  د به آسانی به ورزشده که به افراد اجازه می
-این دیدگاه ارائه شده، این پژوهش چهارگونه از تجربه را ارائه می

دهد که تجدید خاطره نوستالژیک وابسته به رویدادهاي ورزشی را 
کند. گونه اول از تجربه، تجربه مستقیم در  تحریک می

یکی در استادیوم هاي ورزشی است. افرادي که به طور فیز استادیوم
توانند به عنوان گونه اول تجربه به نظر رسیده شوند، میوارد می

گونه دوم از تجربه، تجربه مستقیم از طریق رسانه (تلویزیون، . شوند
توانند بازي را  نگام بازي است. براي مثال، افراد نمی...) در ه رادیو و

هوا،  در استادیوم نگاه کنند، به دالیل مختلف شامل: آب و
 ها، حمل و نقل، زمان و پول. سالمتی، بلیت

34- Gammon & Ramshaw 
35- Davis 
36- Holbrook & Schindler 
37- Holbrook 
38- Merchant & Ford 
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 مدل مفهومی نوستالژي (خاطرات گذشته) در زمینه گردشگري ورزشی .1شکل 

 
بنابراین این افراد اطالعات را از طریق رسانه در زمان اصلی به 

آورند. گونه سوم از تجربه، تجربه مستقیم از طریق  دست می
ها،  ها، مجله شده است (کتابرسانه، زمانی که بازي تمام 

هاي مختلف تماشا  تلویزیون). افراد بازي را از طریق رسانه
کنند که نمایانگر نتایج بعد از بازي است. گونه آخر تجربه،  می

توانند به  . افراد میاست گفتارعامیانه یاتجربه مستقیم رسانه 
آسانی به اطالعات رویداد ورزشی تاریخی دسترسی داشته 

زیرا رسانه و ورزش به طور نزدیکی به هم مرتبط هستند  ؛باشند
). در مجموع بر 2011، 39مارچیگینی و فو ؛2014(هیتاي چو، 

مبناي درك تجربه مستقیم و غیرمستقیم نوستالژي از ورزش، 
) در پژوهش خود چهار بعد از نوستالژي 2014هیتاي چو (

ار تواند براي فهم رفت ) که می1پیشنهاد کرده است (شکل 
کنندگان در رویدادهاي ورزشی استفاده  نوستالژیک ویژه شرکت

 شود.
با توجه به ناشناخته بودن نوستالژي و عوامل مرتبط با آن 
در قصد مقاصد رفتاري گردشگران ورزشی در کشور به دلیل 

39- Marchegiani  & Phau 

) در 2010( 40ر کاترینی مینبود مطالعات قبلی در این زمینه 
اداري بین نوستالژي و پژوهش خود بیان نمود که ارتباط معن

ولی ارتباط معناداري بین  ؛مقاصد رفتاري مشتریان وجود دارد
جنسیت و نژاد با مقاصد رفتاري نوستالژیک یافت نشد. وي 

هاي ورزشی باید تاریخ و پیشینه  کند که سازمان پیشنهاد می
هایی در اختیار مشتریان قرار  با ایجاد فرصت را سازمان خود

سازمان آشنا شوند و حس نوستالژیک را در  دهند تا با گذشته
) در 2005( 41). فایرلی و گامون2010یر،  آنان تقویت کنند (می

پژوهشی با عنوان نقش گسترده نوستالژي در گردشگري 
که نوستالژي گردشگري ورزشی  ندورزشی به این نتیجه رسید
هاي  هاي ورزشی، شرکت در فعالیت ارتباط زیادي با دیدن مکان

و داوطلب شدن در رویدادهاي ورزشی دارد. آنان  ورزشی
همچنین نوستالژي (خاطرات گذشته) را به نوستالژي براي 

هاي  و مکان  ورزشی، موزه  مکان یا مصنوعات ورزشی (سالن
تاریخی و جذاب ورزشی) و نوستالژي براي تجربه اجتماعی 

 بندي (افرادي که بیشتر بر رابطه اجتماعی تأکید دارند) تقسیم

40- Meyer Katherine  
41- Fairley & Gammon 
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) در پژوهش خود به این 2005( 42کردند. کلوزیسکی و هیات
هواداران ورزشی براي مرور خاطرات گذشته  ند کهنتیجه رسید

(نوستالژي) و انعکاس تجربه خوش و تکرار نشدنی حاصل از 
کنند (کلوزیسکی و  ورزش در رویدادهاي ورزشی حضور پیدا می

در «وان ) در پژوهشی تحت عن2003( 43). فایرلی2005هیات، 
جستجوي تجربه اجتماعی آزاد: نوستالژي گردشگري ورزشی 

به این نتیجه رسید که نوستالژي مبتنی بر  »مبتنی بر گروه
تواند نقش اساسی در رفتار تماشاگر ایفاء کند و  گروه می

تواند تکرار خریدها و مقاصد رفتاري را در تماشاگران بهبود  می
 بخشد. 

کاتی که باید در رابطه با بنابراین یکی از مهمترین ن
ها و مسئولین دست اندرکار  گردشگران ورزشی از طرف سازمان

مدات و مقاصد رفتاري گردشگران نظر قرار گیرد شناخت نی
ورزشی است. تعاریف مختلف از مقاصد رفتاري وجود دارد که بر 

 و بینی افراد ریزي شده یا پیش قصد فرد، رفتار آینده برنامه
یت فیزیکی فرد تمرکز دارند. کوکیم، کالوسن و مشارکت فعال

) بیان کردند که اراده به طور باالیی با رفتار 2008( 44کیم
واقعی مرتبط است و اگر کسی اراده قوي داشته باشد، پیشگویی 
باالیی از رفتار واقعی فرد است (کو، کیم، کالوسن و کیم، 

ردند تا ) بیان ک1975( 45). با این وجود، اجزن و فیشبین2008
که رابطه بین اراده و رفتار واقعی با عوامل درونی (مانند  زمانی

گرفته  عقاید وآرزو) و عوامل مختلف بیرونی تحت تأثیر قرار
شود، سنجش اراده و عملکرد واقعی سخت هستند (هیتاي  می

). آنان همچنین بیان کردند که مقاصد رفتاري براي 2014چو، 
بنابراین این  ؛اد خیلی مفید هستندفهم عملکرد واقعی آینده افر

مطالعه سازه مقاصد رفتاري را براي فهم اینکه گردشگران 
هاي اسکی  چگونه مشتاق به شرکت در حضور در پیست

 هستند، استفاده شده است. 
) خاطر نشان کردند که نگرش 2002( 46هگر و همکاران

رد بینی ک به طور نزدیکی با اراده مرتبط است. این مطالعه پیش
که گردشگران ورزشی که نگرش و احساس مثبت و خوشایندي 

داشته باشند  اي اسکی داراي مقاصد رفتاري قويه از پیست
) 2003( 47). عالوه بر این فایرلی2002(هگر و همکاران، 

نوستالژي را به عنوان احساس و میل (برتري، میل کلی، نگرش 
ن، تجارب و ها ( افراد، مکا مثبت یا تأثیر مطلوب) به موضوع

42- Kulczycki & Hyatt 
43- Fairley 
44- Ko, Kim, Claussen & Kim 
45- Fishbein & Ajzen 
46- Hagger et al 
47- Fairley 

درباره فردي  که چیزها) از زمانی که فرد جوان بوده یا از زمانی
پذیري یا رسانه به صورت نیابتی یادگرفته است،  از طریق جامعه

کند که خاطرات مثبت از  کند. به عالوه، او بیان می تعریف می
به  ؛افراد به حضور مجدد ترغیب شوند که شود گذشته باعث می

تواند این طور ارائه شود که اگر شخصی  عبارت دیگر، می
جاربی داشته باشد، افراد احساس نوستالژیک به مکان یا ت

ها و رویدادها شرکت یا  توانند در این فعالیت بیشتر می احتماال
مشارکت کنند. با توجه به مطالب فوق، گردشگري یک صنعت 
خدماتی و مصرفی است که شامل تعدادي از ترکیبات فیزیکی 

باشد. عناصر فیزیکی  ) و غیر فیزیکی (غیرمادي) می(مادي
اي، دریایی و  هاي حمل و نقل (هوایی، جاده شامل سیستم

و ...) و خدمات بهداشتی و  ریلی)، پذیرایی (مسکن، غذا، تورها
و عناصر غیر فیزیکی آن شامل آرامش، فرهنگ،  ایمنی

ماجراجویی و تجربیات جدید و متفاوت و تعامالت اجتماعی 
تواند در  ست. بنابراین به همان اندازه که عوامل فیزیکی میا

هاي حضور مجدد مشتریان داراي اهمیت است؛  نیات و انگیزه
عوامل غیرفیزیکی نیز مهم و داراي تأثیرات فراوانی است. از 
این رو شناخت نقش نوستالژي در مقاصد و نیات رفتاري 

تواند  ژي میگردشگران و بررسی سهم هر یک از مؤلفه نوستال
هاي مدیران و دست اندرکاران در  ریزي در تصمیمات و برنامه

لذا در  ؛جهت رونق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد
این پژوهش نقش نوستالژي و فاکتورهاي مرتبط با آن و 

هاي  ات و مقاصد رفتاري گردشگران در پیستارتباطشان با نی
 کاش قرار گرفت. اسکی استان تهران مورد بررسی و کن

 
 پژوهش شناسی روش

 گردآوري که است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش
 مقطعی طور به نیز زمانی لحاظ به و میدانی صورت به ها داده

 نوستالژي نقش بررسی پژوهش، این هدف. پذیرفت انجام
 هاي پیست گردشگران رفتاري مقاصد بر) گذشته خاطرات(

 کلیه را حاضر پژوهش آماري جامعه. بود تهران استان اسکی
 شمشک، دیزین،( تهران استان اسکی هاي پیست گردشگران

 سال در مرتبه 3 حداقل که دادند می تشکیل) آبعلی و توچال
 حجم که آنجا از. بودند دارا را ها پیست این به مراجعه سابقه
 رابطه از نمونه حجم آوردن دسته ب براي بود، نامحدود جامعه
 استفاده  کوکران فرمول نامحدود جامعه براي ونهنم حجم
 35 تعداد مقدماتی، مطالعه یک انجام با منظور بدین. گردید

 بودند، الزم شرایط داراي که پژوهش جامعه بین در پرسشنامه
 نمونه حجم آمده، دسته ب اطالعات اساس بر و گردید توزیع
   :آمد دسته ب زیر فرمول طریق از و برآورد
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2 2
α
2

2

Z ×S
n =

d
 

n- حداقل حجم نمونه 
2
α
2

Z-  96/1درصد =  95سطح اطمینان 

S- ه واریانس نمونه اولیه که مقدار آن از مطالعه مقدماتی ب
 3578/0دست آمده است= 

d–  مجذور تفاضل نسبت واقعی در جامعه با میزان تخمین
 . باشد میدرصد  5است که حداکثر 

2 2

2

(1.96) ×(0.3578)n =
(0.05)

 

دست آمده از مطالعه مقدماتی، سطح ه با توجه به واریانس ب
درصد تعداد نمونه مورد نیاز برابر  5درصد و خطاي  95اطمینان 

پرسشنامه در  200دست آمد. بدین منظور پس از توزیع ه نفر ب 197
در بین گردشگرانی که حائز  1393بازه زمانی بهمن و اسفند ماه 

هاي  مرتبه مراجعه در سال به پیست 3رایط الزم بودند (حداقل ش
 189هاي مخدوش و ناقص، تعداد  اسکی) و جدا نمودن پرسشنامه

پرسشنامه صحیح براي تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده قرار 
بخش تشکیل  3ها در این پژوهش از  ابزار گردآوري داده .تگرف

 48شناختی جمعیت هاي شده بود که در بخش اول ویژگی
گردشگران بود که به ارزیابی و بررسی مواردي همچون سن، 
جنس، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، وضعیت تحصیلی، میزان 

هاي اسکی، تعداد دفعات  درآمد ماهیانه، سابقه حضور در پیست
هاي اسکی را  هاي حضور در پیست حضور در سال و هدف و انگیزه

به شناسایی و ارزیابی  شد. بخش دوم پرسشنامه شامل می
داد  نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران را مورد سنجش قرار می

  51)، جاکوبسن2005( 50)، ویلسون1995( 49که این ابزار توسط آدن
) ساخته 2005( 53) و فایرلی و گامسون2003( 52)، فایرلی2003(

) در رساله خود در دانشگاه 2014( 54شده بود که توسط هیتاي چو
). این 2014مورد استفاده قرار داده بود (هیتاي چو،  55کلمسون

و  56ال بود که پس از ترجمه و باز ترجمهؤس 43پرسشنامه داراي 
ال کاهش پیدا کرد که این ؤس 41سازي با فرهنگ کشور به  بومی

48- Demographic characteristics 
49- Aden 
50- Wilson 
51- Jacobson 
52- Fairley 
53- Fairley & Gammon’s 
54- Heetae Cho (A Dissertation Project Submitted to 
Clemson University) 
55- Clemson University 
56- Translation-back Translation 

ال)، ؤس 17( 57مؤلفه نوستالژي به عنوان تجربه 4ها در  گویه
)، نوستالژي به عنوان الؤس 8( 58پذیري نوستالژي به عنوان جامعه

 60ال) و نوستالژي به عنوان هویت گروهیؤس 7( 59هویت هواداري
بندي شده بودند. همچنین بخش سوم پرسشنامه به  ال) طبقهؤس 9(

هاي اسکی  گردشگران پیست 61شناسایی مقاصد رفتاري
ال بود که این ؤس 15پرداخت که این پرسشنامه داراي  می

تهیه و تدوین گردیده و در  )2009( 62پرسشنامه توسط کارول
کلیه  .) نیز مورد استفاده قرار گرفته بود2014پژوهش هیتاي چو (

ها تنها مقاصد رفتاري گردشگران را مورد سنجش و ارزیابی  گویه
هاي دوم و سوم پرسشنامه که  گذاري بخش داد. نحوه نمره قرار می

ري به ارزیابی متغیرهاي اصلی پژوهش (نوستالژي و مقاصد رفتا
 63ارزشی لیکرت 7بر اساس مقیاس  ،شد گردشگران) مربوط می

مخالفم، مخالفم، تاحدي مخالفم،  بود که در یک پیوستار از کامال
موافقم تشکیل شده  م، تاحدي موافقم، موافقم و کامالنظري ندار

را به خود اختصاص  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هاي  بود که به ترتیب نمره
 داده بودند. 

هاي مذکور، پس از  پرسشنامه 64ري و محتواییروایی صو
با کسب ترجمه و بازترجمه و بومی سازي با فرهنگ کشور، 

نفر) از اساتید  8نظرات و اعمال اصالحات مورد نظر چند تن (
در حوزه توریسم  راص الزم مدیریت ورزشی که تخص

قرار گرفت. همچنین براي تأیید مورد ، دارا بودند 65ورزشی
گیري پژوهش، تعداد  ی (همسانی درونی) ابزار اندازهتعیین پایای

هاي  پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روي نمونه 35
پژوهش توزیع گردید که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي 

) و براي متغیر α=922/0براي متغیر نوستالژي ( 66کرونباخ
دست آمد که ه ) بα =836/0مقاصد رفتاري گردشگران (

. بودن دهنده همسانی درونی باالي پرسشنامه حاضر نشا
هاي نوستالژي براي  همچنین پایایی ابزار به تفکیک مؤلفه

)، هویت α =786/0پذیري ( )، جامعهα =872/0کسب تجربه (
ه ) بα =886/0) و براي هویت گروهی (α =816/0هواداري (

هاي  دست آمد که نشان دهنده قابل قبول بودن مؤلفه
  بود. نوستالژي

57- Nostalgia as experience 
58- Nostalgia as socialization 
59- Nostalgia as a fan identity 
60- Nostalgia as group identity 
61- Behavioral intentions 
62- Carroll’s 
63- Seven-point Likert scale 
64- Face and content validity 
65- Sport Tourism 
66- Cronbach / Alfa Coefficient 
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 هاي برازش تحلیل عاملی تأییدي ابزار پژوهش مقادیر شاخص .1جدول 

 df χ2 1χ2/df 2RMSEA 3AGFI 4GFI هاي برازش شاخص

 91/0 96/0 064/0 26/2 15/479 212 مقادیر مشاهده شده
 9/0 9/0 08/0کمتر از  3کمتر از  - - مالك
 تأیید تأیید تأیید تأیید - - تفسیر

 
 و آزمون بارتلت KMOج شاخص نتای .2جدول 

 )Pآزمون کرویت بارتلت( KMO پرسشنامه
 001/0 776/0 نوستالژي

 001/0 827/0 مقاصد رفتاري
 

پرسشنامه پژوهش از  71همچنین جهت تعیین روایی سازه70 69 68 67
استفاده  73با استفاده از نرم افزار لیزرل 72تحلیل عاملی تأییدي

نشان داد که مهمترین آماره  .1شد که نتایج آن در جدول 
) است. این آمار میزان تفاوت 2χبرازش، آمار مجذور خی (

گیرد. شاخص  ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه می
)، شاخص RMSEAریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی (

) و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش GFIنیکویی برازش (
)AGFIهاي مشاهده  نطباق الگو با دادههاي ا ) به عنوان مالك

ه، دست آمده در نظر گرفته شد؛ بنابراین با توجه به نتایج ب ،شده
و روایی سازه آن نیز مورد  هاست بیانگر برازش مناسب داده

 تأیید قرار گرفت. 
هاي آمار  ها از روش براي تجزیه و تحلیل آماري یافته

ردید. در در دو بخش مجزا استفاده گ 74توصیفی و استنباطی
بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع 
فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون کالموگروف 

ها، از ضریب  جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده 75اسمیرنوف
جهت بررسی ارتباط بین متغیرهاي  76همبستگی پیرسون

وش به ر 77پژوهش و از آزمون رگرسیون خطی چندگانه
بین بر متغیر  بینی تأثیر متغیرهاي پیش جهت پیش 78همزمان

 آزادي درجه به دو کاي مجذور نسب -67
 تقریب برآورد مجذور میانگین هریش شاخص -68
 تعدیل یافته برازش نیکویی شاخص -69
 هاي برازشنیکویی شاخص -70

71- Construct Validity 
72- Confirmatory factor analysis 
73- Linear Structural Relationships (Lisrel) 
74- Descriptive and inferential statistics 
75- Kolmogorov Smirnov test. 
76- Pearson correlation test 
77- Multiple Linear Regression 
78- Enter 

داري  ها در سطح معنی مالك استفاده و تمامی آزمون
)05/0P≤به کمک نرم افزار آماري (SPSS 79 .انجام گرفت 

 
 هاي پژوهش یافته

 5/81هاي پژوهش نشان داد که  نتایج آمار توصیفی نمونه
نفر) زن  35درصد ( 5/18نفر) از گردشگران مرد و  154درصد (

ها مجرد و  نفر) از نمونه 120درصد ( 5/63بودند. همچنین 
 30تا  21نفر) از آنان متأهل بودند. رده سنی  69درصد ( 5/36

نفر) داراي بیشترین فراوانی و بعد از  115درصد ( 8/60سال با 
نفر) و رده سنی 33درصد ( 5/17سال با  40تا  31آن رده سنی 

 50تا  41نفر) و رده سنی  24درصد ( 7/12با سال  20تا  15
هاي بعدي از نظر  نفر) به ترتیب در رده 17درصد ( 9سال با 

 فراوانی و درصد قرار داشتند. 
هاي  نفر) از نمونه 86رصد (د 5/45از نظر وضعیت شغلی 
 4/16 و نفر) کارمند 65درصد ( 4/34پژوهش داراي شغل آزاد، 

 6/37. از لحاظ وضعیت تحصیلی نفر) دانشجو بودند 31رصد (د
نفر) داراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر را دارا  71درصد (

 3/14نفر) مدرك لیسانس،  62درصد ( 8/32بودند و بعد از آن 
 6/1نفر) فوق دیپلم و  26درصد ( 8/13نفر) دیپلم،  27درصد (

 نفر) هم داراي مدرك زیر دیپلم بودند.  3( درصد
نفر) داراي  63درصد ( 3/33ن درآمد در ماه به لحاظ میزا
نفر) بین  32درصد ( 9/16میلیون تومان،  2درآمدي بیش از 

نفر) داراي درآمدي  25درصد ( 2/13میلیون تومان،  2تا  5/1
 1تا  هزار 700نفر) بین  42درصد ( 2/22 ،میلیون 5/1تا  1بین 

ان هزار توم 700نفر) زیر  27درصد ( 3/14 و میلیون تومان
 86درصد ( 5/45فر نمونه پژوهش ن 189بودند. همچنین از بین 
 103درصد ( 5/54اي و  اي و نیمه حرفه نفر) به صورت حرفه

79- Statistical Package for Social Sciences 
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نفر) براي تفریح و گذران اوقات فراغت به این ورزش 
هاي پژوهش در جدول  پرداختند. سایر نتایج توصیفی نمونه می

 نشان داده شده است.  .3
ین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش میانگ .4نتایج جدول 

دهد که کلیه متغیرها داراي میانگین باالتر از سطح  نشان میرا 
) هستند که نشان دهنده وضعیت مناسب این M=5/3مطلوب (

. بر استهاي اسکی  متغیرها در بین گردشگران ورزشی پیست
اساس نتایج، در بین متغیرهاي اساسی پژوهش، نوستالژي داراي 

تاري گردشگران است انگین باالتري نسبت به متغیر مقاصد رفمی
پذیري  جامعه  هاي نوستالژي، مؤلفه و در بین مؤلفه )13/5 > 30/5(

و مؤلفه هویت هواداري داراي  )M=77/5( داراي باالترین میانگین
 باشد.  می )M=14/5( کمترین میانگین

ف ها از آزمون کالموگرو جهت بررسی منحنی توزیع داده
اسمیرنوف استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که متغیر 

هایش و متغیر مقاصد رفتاري گردشگران  نوستالژي و مؤلفه
ها به صورت نرمال هستند که مقادیر  داراي منحنی توزیع داده

 نشان داده شده است.   .5آن در جدول 
 
 
 

 دهندگان خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ .3جدول 

 متغیر
ویژگی 

 شناختی معیتج
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

سابقه حضور در 
پیست اسکی به 

 سال

 9/16 32 کمتر از یک سال
 7/39 75 سال 3تا  1بین 
 6/19 37 سال 7تا  4بین 

 8/23 45 سال 7بیش از 

تعداد دفعات حضور 
در پیست اسکی در 

 سال

 2/12 23 بار در سال 5تا  3بین 
بار در  15تا  5بین 

 سال
106 1/56 

بار در  25تا  16بین 
 4/7 14 سال

بار در  25بیش از 
 سال

46 4/24 

هدف و انگیزه از 
حضور در پیست 

 اسکی

 8/5 11 قهرمانی
 6/10 20 آمادگی جسمانی

 3/14 27 سالمتی
 7/67 128 تفریح و سرگرمی
 6/1 3 اجتماعی شدن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي پژوهش نمونههاي  پاسخ میانگین و انحراف استاندارد .4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین ها مؤلفه متغیر

 نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران

 977/0 146/5 تجربه

30/5 790/0 
 812/0 772/5 پذیري جامعه

 036/1 145/5 هویت هواداري
 095/1 384/5 هویت گروهی

 237/1 136/5    گرانمقاصد رفتاري گردش
 

 ها داده بودن نرمال بررسی براي اسمیرنوف کالموگروف آزمون نتایج .5جدول 

 نتیجه آزمون )Sigسطح معناداري ( Zنمره  )Nفراوانی( متغیر
 نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران

189 

 ها نرمال بودن داده 210/0 633/1
 ها ادهنرمال بودن د 347/0 368/1 نوستالژي تجربه

 ها نرمال بودن داده 078/0 989/1 پذیري نوستالژي جامعه
 ها نرمال بودن داده 053/0 103/2 نوستالژي هویت هواداري
 ها نرمال بودن داده 311/0 035/2 نوستالژي هویت گروهی
 ها نرمال بودن داده 115/0 563/1 مقاصد رفتاري گردشگران

 
نی توزیع پس از مشخص شدن نرمال بودن منح

هاي پژوهش توسط آزمون کالموگروف اسمیرنوف، از  داده
آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون جهت بررسی ارتباط 
بین متغیرهاي پژوهش استفاده گردید که نتایج آزمون 

نشان داد که بین متغیر  .6همبستگی مک پیرسون در جدول 
نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران با مقاصد رفتاري 

، P=001/0ان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد (آن
318/0=rهاي نوستالژي  ). سایر نتایج همبستگی بین مؤلفه
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 مقاصد رفتاري گردشگران نوستالژي (خاطرات گذشته) با بین همبستگی پیرسون  نتایج آزمون .6 جدول

 بین متغیر پیش متغیر مالك
 ضریب همبستگی پیرسون

)R( 
 سطح معناداري

)P( 

 قاصد رفتاري گردشگرانم

 003/0 218/0 نوستالژي تجربه
 001/0 323/0 پذیري نوستالژي جامعه

 001/0 133/0 نوستالژي هویت هواداري
 001/0 457/0 نوستالژي هویت گروهی

 001/0 318/0 نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران
 

 ها بین متغیر نوستالژي با مقاصد رفتاري گردشگراننتیجه آزمون دوربین واتسون براي عدم وابستگی خطا .7 جدول

 متغیر
همبستگی چندگانه 

)R( 
ضریب 

 )R2تعیین (
خطاي 
 معیار

سطح 
 )P( معناداري

دوربین 
 واتسون

 177/2 001/0 176/1 101/0 318/0 نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران
 

 ) براي بررسی معناداري معادله رگرسیونFآزمون آنوا ( .8جدول 

 F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 
 سطح معناداري

)Sig( 
 185/29 1 185/29 رگرسیون

 384/1 187 850/258 باقیمانده 001/0 084/21
 ----- 188 035/288 مجموع

 
  نشان داده شده .6با مقاصد رفتاري گردشگران در جدول 

 است.
را  80سونمقدار آزمون دوربین وات .7نتایج جدول در 

که انجام آزمون رگرسیون را تأیید  دست آمده ب 177/2
دست آمده از خروجی آزمون نشان ه کند. ضریب تعیین ب می

از مقاصد رفتاري گردشگران  101/0ي داد که نوستالژ
کند. همچنین  هاي اسکی استان تهران را تبیین می پیست

را  99/0و انحراف  001/0نمودار هیستوگرام میانگین را 
کارگیري آزمون رگرسیون را تأیید نمود. ه نشان داد که ب

ه جهت تأیید ب 81همچنین نتایج مربوط به آماره تولرانس
هاي متغیر  کارگیري آزمون رگرسیون نشان داد که آمار

هویت  و پذیري، هویت هواداري مستقل (تجربه، جامعه
، 693/0، 496/0گروهی) براي مقدار تولرانس به ترتیب 

بود. همچنین مقدار شاخص عامل تورم  558/0و  723/0
) در این پژوهش به ترتیب براي متغیرها VIF(82واریانس

80- Durbin Watson 
81- Tolerance 
82- Variance Inflation Factor 

 بود.   791/1و  383/1، 443/1، 014/2داراي مقادیر 
براي بررسی معناداري معادله  Fنتایج آزمون معناداري 

رگرسیون نشان داد که رابطه خطی بین دو متغیر نوستالژي 
معنادار   P> 05/0شگران در سطح با مقاصد رفتاري گرد

 نشان داده شده است.  .8باشد که در جدول  می
نشان  .9همانطور که نتایج آزمون رگرسیون در جدول 

از بین ابعاد نوستالژي (خاطرات گذشته) گردشگران  ،دهد می
هاي اسکی مؤلفه نوستالژي هویت گروهی  پیست

)001/0=P ،41/5=t( یري پذ و مؤلفه نوستالژي جامعه
)038/0=P ،093/2=t به ترتیب داراي ارتباط معنادار و (

به  ؛بین قویتري براي متغیر مالك هستند خطی و پیش
بین کنندگی  عبارت دیگر، این دو مؤلفه واجد شرایط پیش

هاي اسکی استان  براي مقاصد رفتاري گردشگران پیست
 تهران را دارا هستند.

نشان داد  ) نیزBETAهمچنین نتایج ضریب معیاري (
و سپس مؤلفه  464/0که مؤلفه هویت گروهی با ضریب 

به ترتیب داراي بیشترین تأثیر  161/0پذیري با مقدار  جامعه
 بر متغیر مالك (مقاصد رفتاري گردشگران) هستند. 
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 ) بین ابعاد نوستالژي با مقاصد رفتاري گردشگرانEnterضرایب رگرسیون چندگانه به روش همزمان ( .9جدول 
 )Enter( رگرسیون همزمان

 ضرایب غیر معیاري
ضرایب 
 معیاري

آماره 
 آزمون

)T( 

سطح 
 معناداري

)P( بین متغیر پیش متغیر مالك b Std.Eror Beta 

 مقاصد رفتاري گردشگران

 001/0 356/3 - 510/0 713/1 ضریب ثابت
 428/0 -794/0 -072/0 115/0 -092/0 تجربه

 038/0 093/2 161/0 117/0 246/0 پذیري جامعه
 075/0 -793/1 -135/0 090/0 -161/0 هویت هواداري
 001/0 414/5 464/0 097/0 524/0 هویت گروهی

 
 گیري بحث و نتیجه

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی نقش نوستالژي و تعیین 
هاي آن در مقاصد رفتاري  سهم نسبی هر کدام از مؤلفه

 .ستان تهران بودهاي اسکی ا گردشگران پیست
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نظرات گردشگران 

 30/5هاي اسکی براي متغیر نوستالژي (خاطرات گذشته)  پیست
 5/3گیري یعنی عدد  بود که بیشتر از حد متوسط طیف اندازه

است که نشان دهنده وضعیت مطلوب این متغیر در بین 
تالژي، مؤلفه هاي پژوهش داشت. در بین ابعاد نوس نمونه
)، 38/5)، هویت گروهی (77/5پذیري با میانگین ( جامعه

) و مؤلفه هویت هواداري با میانگین 146/5نوستالژي تجربه (
دست آوردند. این ه ) به ترتیب بیشترین میانگین را ب145/5(

نتایج بیان کننده آن بود که کسب خاطرات شیرین از طریق 
صمیمات و نیات رفتاري تواند بر ت ورزش تأثیر بسزایی می

پذیري داراي  گردشگران داشته باشد. همچنین مؤلفه جامعه
توان اذعان نمود با توجه به اینکه  باالترین میانگین بود که می

سال قرار  30تا  21هاي پژوهش در رده سنی بین  بیشتر نمونه
داشتند و تکرار تجارب و خاطرات خوش از طریق روابط 

تعامل با دوستان از جمله مواردي بود که دوستانه با دیگران و 
هاي اسکی  داد افراد هدفشان از حضور در پیست نشان می

با نتایج پژوهش اجتماعی شدن از طریق ورزش بود. این یافته 
) که راه رسیدن به هویت فردي 2003) و فایرلی (2007کورت (

دانستند همخوانی داشت.  پذیري فرد می و گروهی را جامعه
مؤلفه هویت گروهی نیز داراي میانگین باالیی با توجه همچنین 

نیز  پژوهش به نظرات گردشگران داشت. در تبیین این یافته
هاي پژوهش  با توجه به اینکه اکثر نمونهکه باید عنوان نمود 

داراي تحصیالت کارشناسی و اکثریت هم هدف از حضور در 
کردند هاي اسکی را تفریح و اوقات فراغت سالم ذکر  پیست

توان عنوان نمود که شناخت و به نمایش گذاشتن توانمندي  می

شکل و  ،هاي فردي فقط با حضور در اجتماع و گروه و قابلیت
هاي  بنابراین حضور در قالب گروه در مکان ؛کند توسعه پیدا می

ویژه ورزش اسکی که از هیجان زیادي برخوردار ه ورزشی و ب
انگین این مؤلفه از دیدگاه است از جمله دالیل باال بودن می

د نکن ) اذعان می2005گردشگران بوده است. فایرلی و گامون (
حس نوستالژي و تجارب مثبت که از طریق گروه در فرد که 

باشد که با یافته پژوهش  کند بسیار قوي می شکل پیدا می
حاضر همخوانی دارد. همچنین باید اذعان نمود که نقش 

شی فقط شامل سفر به مکان نوستالژي در گردشگري ورز
بلکه گسترش تجارب شخصی فرد با  ؛ورزشی خاص نیست

ورزش، کسب تجارب اجتماعی که از طریق با گروه بودن 
گردشگران حضور با گروه را  کهشود نیز سبب شده  حاصل می

هاي اسکی ترجیح  به قصد اجتماعی شدن براي سفر به پیست
 دهند.

ن داد که بین متغیر همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشا
نوستالژي (خاطرات گذشته) با نیات و مقاصد رفتاري آینده 

هاي اسکی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد  گردشگران پیست
)318/0=r ،001/0=P) واریانس 101/0). و متغیر نوستالژي (

مقاصد رفتاري گردشگران را تبیین و با آن همپوشانی دارد. در 
توان عنوان نمود که به دلیل ماهیت  میش پژوهبیان این یافته 

هاي منحصر به فرد ورزش از جمله فعالیت پویا و  و ویژگی
فرد ه هاي فیزیکی جذاب، تماشایی و منحصر ب متحرك، مهارت

 و قوانین سازمان یافته در آن از ورزش، هیجان انگیز بودن
جمله دالیلی است که باعث شده که افراد نسبت به ورزش 

ش و ماندگاري داشته و به تکرار آن نیز توجه خاطرات خو
)، تجربه دوران 2006( 83رامشو و هینچاز نظر داشته باشند. 

شود،  کودکی از ورزش که به کسب تجارب اجتماعی منجر می

83- Ramshaw & Hinch 
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تواند به حس نوستالژیک از ورزش و عالقه مجدد افراد  نیز می
به حضور مجدد در بزرگسالی کمک کند (رامشو و هینچ، 

 ،. از دید محقق، یکی دیگر از دالیل وجود ارتباط)2006
دستاوردها و تجارب فردي گردشگران بود که خود از حضور در 

آوردند که باعث خلق یک  دست میه طور مستقیم به ورزش ب
تواند بر نیات و  شود که می احساس خود پنداره مثبت از خود می

زم به ذکر است مقاصد رفتاري آینده آنان تآثیرگذار باشد. البته ال
محیط جذاب و تجربه تکرار شدنی از ورزش اسکی از جمله که 

این یافته  دالیلی بود که افراد پژوهش به آن اشاره کرده بودند.
یر کاترین  )، می2005با نتایج کلوزیسکی و هیات ( پژوهش

)، فایرلی و گامون 1999( 84)، استاندون و دي ناپ2010(
) همخوانی دارد. هینچ و 2001( 85) و هینچ و هیگام2005(

د که از دالیل نوستالژي مثبتی که نکن ) اشاره می2001هیگام (
شود این است که  فرد براي  در افراد از طریق ورزش ایجاد می
ودیت زمانی و اجبار به سفر ورزش از محیط خانه و بدون محد

د و به دلیل هیجان انگیز بودن و حس تجربه که توسط رو می
شود باعث ایجاد ارتباط بین  درك می شخص از ورزش

شود. این محققین همچنین  نوستالژي و قصد حضور مجدد می
ویژگی قوانین، رقابت هیجان انگیز، تالش و همت و محیط  4

و جو حاکم بر ورزش را از جمله دالیل تقویت حس نوستالژي 
) نیز معتقدند که 2005کند. فایرلی و گامون ( در افراد عنوان می

وسیله تجربه شخصی، وجود ه نوستالژیک از ورزش ب احساس
هاي موجود در آن شکل  هاي اجتماعی و خرده فرهنگ گروه
گیرد. از دیگر نتایج آزمون رگرسیون در پژوهش حاضر این  می

هاي هویت گروهی  هاي نوستالژي، مؤلفه بود که از بین مؤلفه
)41/5=t،001/0≤P093/2پذیري ( ) و جامعه=t ،038/0≤P (
یشگویی قویتري براي متغیر مالك (مقاصد رفتاري پ

) معتقد است که دیدن و 1991( 86گردشگران) بودند. سیندرز
هاي  دسترسی به لحظات منحصر به فرد ورزش از طریق رسانه

جمعی مانند فیلم، رادیو و تلویزیون و عکس قابل دستیابی است 
فقط هاي اجتماعی و تعامل  ولی تجربه گروهی و بودن در گروه

دهد که این خود  صورت عینی و تجربی براي فرد رخ میه ب
کند (سیندرز،  باالترین احساس خوشایند را در فرد ایجاد می

تواند بیانگر این باشد که در  می پژوهش ). این یافته1991
هاي ارتباطات بین فردي  هاي مختلف نوستالژي، نوستالژي جنبه

ی در مقاصد رفتاري پذیري و هویت گروهی) نقش بسزای (جامعه
به این دلیل باشد که نه تنها  شاید گردشگران ورزشی دارد که

84- Standeven & De Knop 
85- Hinch & Higham 
86- Snyder 

تواند حس نوستالژیک را تحت  مکان و فضاهاي ورزشی می
تجارب اجتماعی که از حضور در  بلکه تأثیر قرار دهد،

آید در ایجاد یک فرهنگ  دست میه هاي ورزشی ب محیط
یک کرده و وي را گروهی خاطرات مثبت فرد از گذشته را تحر

این یافته کند.  براي تکرار آن تجربه و خاطره مشتاق می
) 2002( 87)، گیبسون و همکاران2003با نتایج فایرلی ( پژوهش

، گیبسون و 2003) همخوانی دارد (فایرلی، 2009( 88و دیکسون
). این محققین محیط ورزشی 2009؛ دیکسون، 2002همکاران، 

دانند که در آن یک  رد میفه را داراي یک فضاي منحصر ب
فرهنگ جمعی و گروهی شکل گرفته که در آن افراد به تبادل 

ها و آداب و رسوم مشغول هستند و یک تجربه  فرهنگ
هاي اجتماعی، تعامل با  اجتماعی خاص را در آن کسب گروه

دیگران و کسب خاطرات شیرینی که از بودن در گروه براي 
هاي  یل حضور در پیستشود از جمله دال افراد تشکیل می

) اشاره دارد که حس 1999( 89اسکی بوده است. وانگ
نوستالژي مثبت بیشتر از طریق هویت وجودي که در برگیرنده 

آید و  دست میه انتظارات، اعتقادات و ترجیحات افراد است ب
هاي  کمتر تحت تأثیر هویت نمادین که شامل رفتن به مکان

 آید، به وجود میستدیدنی، تماشاي بازي و لذت بخش ا
که کسب  نشان دادپژوهش ). همچنین نتایج 1999(وانگ، 

تواند سهمی در مقاصد  تجربه و هویت هواداراي با اینکه می
رفتاري گردشگران داشته باشد ولی هدف اصلی گردشگران که 

 تصمیمات و مقاصد رفتاري آنان است، پایه و شکل دهنده
تواند سهم بسزایی  میپذیري است که  هویت گروهی و جامعه

هاي اسکی براي گردشگري  در حضور مجدد و انتخاب پیست
) معتقدند که نوستالژي 2005( 90. رامشو و گامونداشته باشد

هاي اجتماعی نسبت به تکرار تجربه از یک  حضور در گروه
کند (رامشو و گامون،  ورزش در فرد انگیزه بیشتري ایجاد می

د که هدف اصلی حضور افراد با توان عنوان نمو ). پس می2005
دادند،  ه اینکه بیشتر افراد نمونه را جوانان تشکیل میبتوجه 

 باشد.  یاجتماع يها گروهحضور در 
طور کلی موفقیت ه گیري کلی پژوهش، ب به عنوان نتیجه

منوط به  هاي اسکی، کامال گردشگر در پیست در جذب
رقابت با  هاي مقاصد گردشگري است که تا حدي در توانمندي

رو با  فرد و متمایز باشد. از اینه سایر مقاصد دیگر، منحصر ب
هاي اجتماعی با فرهنگ و  توجه به نتایج پژوهش، تشکیل گروه

87- Gibson 
88- Dixon 
89- Wang 
90- Ramshaw & Gammon 
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یافته به  اعتقادات مشابه جهت اعزام گروهی و سازمان
ها  داب، سنتآهاي اسکی که بتواند تعلقات فرد به گروه،  پیست

مناسب را در افراد تحریک کند،  و هنجارها و الگوهاي اجتماعی
هاي تفریحی  ها و مکان آشنایی گردشگران با جذابیت

هاي اسکی، فراهم نمودن امکانات رفاهی مناسب از  پیست
هاي غذاخوري، مکان استراحت در  جمله پارکینگ، سالن

ها جهت ایجاد تجربه خوشایند و مطلوب در گردشگران،  پیست

ج (لوژ سواري، تیوپ سواري) هاي گروهی مهیی برگزاري رقابت
ها و  که گردشگران زیادي را جذب خود کند، برگزاري رقابت

هایی که قابل دسترسی و استفاده براي تمامی  وجود مکان
هاي سنی از جمله دانش آموزان و دانشجویان مراجعه کننده  رده

تواند در بهبود  از جمله راهکارهایی است که می ،باشد
پذیري گردشگران ورزشی مؤثر واقع  گروهی و جامعه هویت

 شود.    
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