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 .1استاديار مديريت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس ،گلستان ،ايران  .2استاديار دانشگاه الزهرا ،تهران ،ايران

چکیده
کیفیت خدمات از مهمترین عواملی است که به رضایتمندی و تداوم حضور گردشگران منجر میشود .هدف اصلی از
تحقیق حاضر طراحی مدل تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی در فستیوالهای ورزشهای بومی و سنتی براساس
زیرساختهای خدماتی است .نمونۀ آماری تحقیق شامل تعداد  n=375گردشگر ورزشی حاضر در فستیوال ورزش کشتی
آلیش ،کشتی گوروش و مسابقات اسبدوانی استان گلستان بود .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ کیفیت خدمات
ورزشی چن ( ) 2011و پرسشنامۀ تمایل به بازگشت گردشگران شونک ( ،)2006استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهها ،از نرمافزار  SPSSدر بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار AMOS
بهمنظور ترسیم تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج نشان داد که رابطۀ معناداری بین کیفیت خدمات و رضایتمندی با تمایل
به بازگشت مجدد گردشگران ورزشی وجود دارد ( P≥0/05و  .)r=0/67همچنین در بین کلیۀ ابعاد کیفیت خدمات ،مؤلفۀ
اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشت ( .)β=0/42 P≥0/05بنابراین با توجه به برخورداری از منابع
انسانی متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائهشده هستند ،می توان از طریق ایجاد اعتماد در گردشگران و
بهبود رضایتمندی آنها ،زمینۀ حضور مجدد گردشگران ورزشی را فراهم ساخت.

واژههای کلیدی
تمایل به بازگشت ،رضایتمندی ،کیفیت خدمات ،گردشگر ورزشی ،ورزش بومی و سنتی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09113766372 :

Email: h_ghezel@yahoo.com
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مقدمه
پ یوند میان ورزش و گردشگری ،نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد کرده که ضمن ایجاد منابع اقتصادی
بیشمار ،ساختار جامعی را برای غنیسازی اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی را فراهم
ساخته است ( .)2،1از سوی دیگر ،با توجه به هزینههای انجامگرفته در خصوص برنامهریزی و استفادۀ
سازمانهای غیرورزشی از رویدادها و ستارههای مشهور ورزشی بهمنظور معرفی کاالهای خود با هدف
جذب مصرفکنندگان بالقوه از بین گردشگران ورزشی ،مدیران و متخصصان بازاریابی همواره بهدنبال
راهکارهایی بودهاند تا گردشگران ورزشی را به مصرفکنندگان دائمی محصوالت خود تبدیل کنند (.)3
بنابراین حضور گردشگران به شیوههای غیرمستقیم از طریق تأثیر بر کسب موفقیت و پیروزی باشگاهها و
مستقیم مانند خرید بلیت ،محصوالت باشگاه (یادبودها ،پرچم ،نماد ،لباس باشگاه و  )...تأثیر بسزایی در
رونق صنعت گردشگری ورزشی دارد ( .)4اما با توجه به چالشهای پیش روی سازمانهای ورزشی در
برگزاری رویدادهای ورزشی مانند تأمین منابع مالی ،آثار مخرب زیستمحیطی و تأمین امنیت گردشگران
و فراهم ساختن شرایط حضور کلیۀ گردشگران با ویژگیهای جمعیتشناختی متفاوت ،از اوایل قرن بیستم
استفاده از جشنوارههای محلی در کنار توجه به جذابیتهای گردشگری ،بهعنوان ابزاری برای توسعۀ
گردشگری ،به حرکتی جهانی تبدیل شده است که عالوهبر افزایش تقاضا برای گردشگری محلی ،سبب
استقرار جشنوارهها در برنامههای اصلی گردشگری محلی میشود ( .)5نتایج تحقیقات انجامگرفته در
کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری ورزشی مانند ترکیه ،انگلستان ،ایاالت متحده ،استرالیا و کشورهای
عربی ،حاکی از ظرفیت باالی ورزشهای سنتی در جذب گردشگر است .برگزاری رویدادهای ورزشی مانند
اسب سواری و کشتی محلی در کشورهایی مانند تاجیکستان ،ترکمنستان ،آذربایجان و روسیه بهعنوان
مقاصد برتر گردشگران ورزشی ،سبب طراحی برنامههای استراتژیک توسط سازمانهای متولی گردشگری
شده است .برای مثال مسابقات سالیانۀ اسبدوانی کنتاکی و بیدر کاپ1آمریکا ،دو رویداد مهم ورزشهای
سنتی این کشور محسوب میشوند که همهساله بسترساز جذب تعداد زیادی از گردشگران داخلی و
بینالمللی میشود ( .)2پرواضحترین دلیل برای محبوبیت جشنوارههای محلی بهعنوان ابزار ارتقای
گردشگری ،توانایی این فستیوالها در افزایش تقاضا برای گردشگری محلی ،استفاده از این جشنوارهها
به منظور تبدیل یک مکان ورزشی محلی به برند برتر مقصد گردشگری و در نهایت جایگزینی استراتژیک
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این جشنوارهها در برنامۀ اصلی گردشگری محلی جهت گسترش فصلی گردشگری است ( .)6بهنظر میرسد
که طرحریزی حوزههای فعال در این بخش از جمله احیا ،ترویج و توسعۀ ورزشهای بومی و سنتی نقش
بسزایی در جریانهای اقتصادی کشورها داشته باشد ( .)7ازاینرو نمایندگان کمیتۀ بینالمللی المپیک و
اتحادیۀ گردشگری جهانی( )UNWOT1با بازنگری قابلیتهای رویدادهای ورزشی در توسعه و جذب
گردشگران برگز اری رویدادهای ورزشی فصلی منظم و میزبانی رویدادهای ورزشی در مقیاس کوچک را
استراتژی کارا در توسعۀ بخش گردشگری ورزشی و همچنین تبدیل این فستیوالها به جشنوارههای
ورزشی متداوم در جذب گردشگر میدانند ( .)16اما بهنظر میرسد که کیفیت خدمات ارائهشده به
گردشگران در ابعاد مختلف ،مهمترین مؤلفۀ تأثیرگذار بر حضور مجدد گردشگران است (.)8،2
رفاهی2و همکاران ( )2012رضایتمندی گردشگران را که به تجربۀ مجدد رویدادهای ورزشی منجر
میشود ،محصول اصلی کیفیت خدمات و تسهیالت رفاهی میدانند .براساس دیدگاه آنها ارائۀ خدمات
ویژه راهبردی اثربخش جهت به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی و غیراقتصادی ناشی از حضور گردشگران
است که بسیاری از باشگاهها با تأسیس کانون هواداران ،آن را به مزیت رقابتی3خود تبدیل کردهاند (.)9
کیفیت خدمات باید براساس قضاوت گردشگران یا شرکتکنندگان در مورد میزان برتری خدمات
ارائه شده که همان مزیت رقابتی است ،مورد سنجش قرار گیرد که تا حد زیادی به کیفیت تصور
مصرفکننده ،میزان رضایت مندی و طرز برداشت و برخورداری از سطح نگرش و تلقی مثبت گردشگران
در خصوص کیفیت خدمات ارائهشده در رویدادهای قبلی بستگی دارد (.)10
در چند سال اخیر کارشناسان گردشگری با ارائۀ مدلهای متفاوت سعی در به تصویر کشیدن تأثیر
انکارناپذیر کیفیت خدمات در رونق صنعت گردشگری و حضور مجدد گردشگران داشتهاند .مدل کیفیت
7

مکدونالد ، )1995( 4بهمنظور سنجش کیفیت پنج بعد مدل اصلی سرکول(5ملموسات 6،قابلیت اعتماد،
پاسخگویی 8،تضمین9و همدلی) 10که انتظارات و ادراکات از خدمات را میسنجد ،مدل کیفیت کلی و
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ترولی( )20011که کیفیت خدمات را در قالب مؤلفههای کارکنان ،قیمت ،دسترسی به تسهیالت ،امتیاز،
راحتی طرفداران ،تجربۀ بازی ،زمان بازی ،آسایش و سیگار کشیدن ارزیابی میکند ( )11و مدل کیفیت
تئودراکیس ،)2013( 2در محیط بسکتبال حرفهای یونان که پنج خردهمقیاس ملموسات ،پاسخگویی،
دسترسی ،امنیت و قابلیت اعتماد را میسنجد ( ،)12از مهمترین مدلهای استفادهشده در این زمینه
هستند .بنابراین با توجه به مدلهای اخیر ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت گردشگری ،بیشتر سازمانهای
ورزشی سعی داشته اند با توسعه و آموزش در بخش منابع و مهارتهای انسانی ضمن حفظ گردشگران
قبلی زمینۀ جذب گردشگران جدید را با بهبود کیفیت خدمات فراهم کنند .کیم3و همکاران ( ،)2006در
بررسی عوامل مؤثر بر حضور گردشگران در مسابقات بسکتبال حرفهای ( ،)13یوسف ( )2008در مطالعۀ
رابطۀ بین درک گردشگران فعال ورزشی از کیفیت خدمات و کیفیت تیمی با میزان حضور در مسابقات
لیگ فوتبال حرفهای ( ،)14لی و کیم( ،)20114در شناسایی عوامل مؤثر بر حضور مجدد گردشگران در
تورنمنت گلف بینالمللی ،قابلیت اطمینان و همدلی را مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر تجربۀ مجدد حضور
گردشگران در مسابقات گزارش کردهاند (.)15
دهروپ( ،)20105با اشاره به نقش خدمات تسهیالتی در محیطهای ورزشی ،مجموعهای از خدمات
ارائهشده در استادیومهای ورزشی مانند تجهیزات ،فضای کافی ،سهولت در دسترسی ،برخورداری از صندلی
مناسب ،خدمات تغذیه ای و وضعیت بهداشت عمومی استادیوم را به تمایل مجدد تماشاگران جهت حضور
و تماشای مسابقات نسبت میدهند ( .)16البته الکا )2010( 6سهولت در دسترسی به خدمات ارائهشده و
در نظر گرفتن خدمات مازاد را عامل اصلی رضایت گردشگران و قصد رفتاری 7مجدد آنها جهت تجربۀ
رویدادهای ورزشی میداند ( .)17این موضوع مدیران سازمانهای ورزشی و باشگاههای ورزشی را بر آن
داشته تا ضمن طراحی مدل کیفیت خدمات پایا ،زمینۀ جذب گردشگران و تماشاگران وفادار را از طریق
بهبود کیفیت استادیومهای ورزشی و توسعۀ خدمات ارائهشده در جریان تورنمنتهای ورزشی فراهم کنند
تا از این طریق شرایط میزبانی برای رویدادهای بینالمللی در کشور را مهیا سازند ( .)4در پژوهش حاضر
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ضمن تحلیل مسیر تمایل به بازگشت گردشگران در فستیوالهای ورزشهای بومی و سنتی براساس مدل
مفهومی (شکل  ،)1زیرساختهای خدماتی تأثیرگذار بر رضایتمندی و بازگشت تماشاگران در رویدادهای
آتی بررسی شده است.

روششناسی تحقیق
جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ گردشگران ورزشی شامل ورزشکاران ،تماشاگران ،مربیان و حامیان مالی
حاضر در فستیوال مسابقات کشتی گوروش ،کشتی آلیش و جشنوارۀ اسب استان گلستان است .پس از
کسب اطالعات در خصوص زمان و مکان برگزاری فستیوالهای ورزشی از ادارۀ ورزش و جوانان و انجام
هماهنگی الزم با سرپرستهای هیأتهای ورزشی ،پرسشنامه توسط محقق پیش از شروع رویدادها ،توزیع
و جمعآوری شد .در تحقیق حاضر فستیوال کورس بهارۀ اسبدوانی استان گلستان و همچنین فستیوال
ورزشهای سنتی استان گلستان که همهساله در روستای صوفیان برگزار میشود ،بهمنظور جمعآوری
دادهها استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه به روش معادالت ساختاری با توجه به آنکه برای هر یک از
ابعاد پرسشنامه (پارامتر) باید حداقل پنج داوطلب در تحقیق حضور داشته باشند ،باید از  105پرسشنامه
استفاده میشد ،ولی از آنجا که در استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل مسیر ،پایین بودن تعداد
نمونه ها سبب دقت پایین پارامترها و افزایش خطای استاندارد میشود ،با مراجعه به جدول مورگان و
احتمال وجود پرسشنامههای خطا ،تعداد n=450پرسشنامه بهصورت تصادفی و هدفمند بین نمونههای
آماری توزیع شد که سابقۀ حضور در تورنمنتهای قبلی را داشتند تا بتوانند از طریق مقایسۀ کیفیت
خدمات ارائهشده با تورنمنتهای قبلی ،گویههای صحیحتری را انتخاب کنند .در نهایت تعداد

n= 375

پرسشنامه که به صورت صحیح و کامل تکمیل شده بود ،بررسی شد .در تحقیق حاضر گروه ورزشکاران و
تماشاگران بهصورت تصادفی هدفمند و در دسترس ولی گروه مربیان و حامیان مالی بهدلیل تعداد پایین،
بهصورت تمامشمار و هدفمند در این تحقیق حضور داشتند.
بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ کیفیت خدمات ورزشی چن )2011( 1که براساس مدل
کیفیت خدمات سرکوال2بهصورت مقیاس  5ارزشی لیکرتی ( :1کامالً موافقم تا  :5کامالً مخالفم) مؤلفههای

1. Chen
2. SERVQUAL
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اعتماد 1،اطمینان 2،یکدلی 3،پاسخگویی4و عوامل ملموس 5را اندازهگیری میکند ( )18و پرسشنامۀ
رضایتمندی و تمایل به بازگشت شانک ،)2006(6استفاده شد ( .)24پس از بررسی روایی محتوایی ابزار
تحقیق ،پایایی درونی گویههای پرسشنامهها توسط محقق در یک مطالعۀ تجربی با استفاده از نظر استادان
فعال در حوزۀ گردشگری ورزشی و مدیران ورزشی ( ،)n=35به روش آلفا کرونباخ به میزان (–0/82
 )α=0/76گزارش شد .همچنین معماری ( )1392روایی درونی این پرسشنامه را در بررسی تعیین میزان
رضایتمندی افراد شرکتکننده در مجموعههای ورزشی-تفریحی ( )α=0/72گزارش کردند ( .)19از آنجا
که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر زیرساختهای خدماتی بر تمایل به بازگشت گردشگران است،
پرسشنامه در اختیار افرادی از جامعۀ آماری قرار گرفت ،که سابقۀ حضور در رویدادهای مشابه قبلی را
داشتند ،تا بتوانند از طریق مقایسۀ مؤلفههای کیفیت خدمات ارائهشده با تجربههای قبلی خود ،به دادههای
پایاتری دست یابند .برای تجزیهوتحلیل دادهها پس از اطمینان از اعتبار پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSو
نرمافزار  AMOSبرای تحلیل مسیر استفاده شد.

نتایج تحقیق
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها در جدول  1گزارش شده است .بررسی تجزیهوتحلیل دادهها در بخش
آمار توصیفی دادهها حاکی از آن بود که در بین کلیۀ خردهمقیاسهای کیفیت خدمات ،مؤلفۀ همدردی
( )M=3/81±1/23پراهمیتترین و متغیر اعتماد ( )M=5/01±1/21کماهمیتترین مؤلفهها بودند (جدول
 .)1در بررسی گویههای رضایتمندی گردشگران نیز خدمات ارائهشده در محل برگزاری فستیوال
( )M=4/06±1/55از بیشترین اهمیت برخوردار بود .همچنین گویۀ «در صورت افزایش بهای بلیت ورودیه،
باز هم به دیدن جشنوارهها خواهم آمد» ( )M=3/07±1/33مهمترین مؤلفۀ بازگشت مجدد از دیدگاه
گردشگران بود (جدولهای .)2-4

1. Reliability
2. Assurance
3. Empathy
4. Responsiveness
5. Tangibles
6. Shonk
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونهها
گروه

سن

ورزشکاران زن

M=23 ±0/46

ورزشکاران مرد

M=25 ±0/32

تماشاگران

M=30 ±0/74

مربیان

M=42 ±1/81

حامیان مالی

M=43 ±1/09

تحصیالت

سابقۀ حضور

زیر دیپلم-دیپلم11/7 :

کمتر از  5سال33/4:

کاردانی-کارشناسی78/5 :

 6-10سال48/67 :

فوقلیسانس9/8 :

11-15سال17/9 :

زیر دیپلم-دیپلم18/59 :

کمتر از 5سال24/4 :

کاردانی-کارشناسی64/92 :

 6-10سال55/8 :

فوقلیسانس16/49 :

 11-15سال19/83 :

زیر دیپلم-دیپلم42/63 :

کمتر از 5سال35/6 :

کاردانی-کارشناسی37/6 :

 6-10سال55/49:

فوقلیسانس19/71 :

15-11سال8/9 :

زیر دیپلم-دیپلم0 :

کمتر از  5سال13/4 :

کاردانی-کارشناسی63/45 :

 6-9سال64 :

فوقلیسانس36/55 :

22/58 :11-15

زیر دیپلم-دیپلم4/6 :

کمتر از  5سال52/9 :

کاردانی-کارشناسی83/8 :

 6-9سال37/4:

فوقلیسانس11/59 :

11-15سال9/72 :

جدول  . 2اولويتبندی متغیرهای کیفیت خدمات از ديدگاه گردشگران ورزشی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبۀ متغیر

عوامل ملموس

4/28

0/89

3/763

4

اعتماد

5/01

1/21

3/526

5

پاسخگویی

3/96

1/38

3/576

2

اطمینان

4/07

1/55

3/625

3

همدردی

3/81

1/23

3/371

1
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جدول  . 3اولويتبندی فاکتورهای کیفیت خدمات ارائهشده از ديدگاه گردشگران ورزشی
متغیر

گويهها

)M(±SD

رتبه

اعتماد
اطمینان

برگزارکنندگان مشکالت مشتریان خود را تشخیص میدهند.

1/26±3/62

5

برگزارکنندگان حفظ حریم خصوصی مشتریان خود را تضمین کنند.

0/87±3/54

4

برگزارکنندگان بهدقت اطالعات مشتریان خود را ثبت میکنند.

1/54±3/52

3

بههنگام بروز مشکل در ارائۀ خدمات به تماشاگران ،اقدامات اصالحی جهت
رفع مشکل در این سالن انجام میگیرد.

1/48±3/29

1

در این سالن اقدامات امنیتی در خصوص تکتک تماشاگران انجام میگیرد.

1/01±3/42

2

تماشاگران این سالن میتوانند به کارکنان آن اعتماد کنند.

1/23±3/40

1

من در تعامل با کارکنان این سالن احساس راحتی میکنم.

0/65±3/72

4

کارکنان این سالن همواره با ادب و نزاکت رفتار میکنند.

1/55±3/81

5

مسئوالن سالن از کارکنان خود برای انجام بهتر کارها ،پشتیبانی میکنند.

0/94±3/65

3

کارکنان این سالن برای پاسخگویی به نیازهای مهمانان دانش الزم برخوردارند.

1/66±3/41

2

همدردی
عوامل ملموس
پاسخگويی

کارکنان این سالن به من توجه ویژهای دارند.

0/76±3/28

1

کارکنان سالن همواره نیازهای شخصی تماشاگران را مد نظر قرار میدهند.

1/04±3/39

2/5

کارکنان این سالن نیازهای خاص من را درک میکنند.

0/86±3/39

2/5

کارکنان این سالن صمیمانه خواستار تأمین منافع من هستند.

1/44±3/52

4

این سالن دارای تجهیزات مدرن و جدید است.

3/72±1/12

4/5

تجهیزات مورد استفاده این سالن مرتب بازسازی میشوند.

1/22±3/68

3

تجهیزات مورد استفاده در این سالن هرچند وقت یکبار تعویض میشوند.

1/16±3/53

1

این سالن دارای محیطی تمیز و زیباست.

1/13±3/96

6

کارکنان این سالن همگی دارای لباسهای تمیز و مناسباند.

1/04±3/59

2

ظاهر این سالن با آنچه از یک سالن خوب انتظار دارم ،مطابقت دارد.

3/72±1/03

4/5

در این سالن خدمات زیادی به تماشاگران ارائه میشود.

1/44±3/52

2

کارکنان سالن میتوانند به من بگویند دقیقاً چه زمانی خدمات ارائه خواهند شد.

1/11±3/48

1

کارکنان این سالن خدمات مورد نیاز تماشاگران را در اسرع وقت ارائه میدهند.

1/06±3/54

3

کارکنان این سالن مشتاقاند تا به تماشاگران کمک کنند.

0/76±3/68

5

کارکنان این سالن در همه حال آمادۀ برآورده کردن نیازهای تماشاگران هستند.

0/78±3/63

4
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جدول  . 4اولويتبندی گويههای تأثیرگذار بر رضايتمندی و تمايل به بازگشت گردشگران
متغیر

گويهها

)M(±SD

رتبه

این سالن تمیز و زیباست.

1/11±4/38

3

رضايتمندی تماشاگران

تجهیزات مورد استفاده از جمله صندلیها راحت و مناسباند.

1/34±3/68

5

از اینکه با سایر تماشاگران در این سالن هستم ،احساس راحتی میکنم.

1/45±3/88

10

کارمندان این سالن با تماشاگران برخوردی مؤدبانه دارند.

0/86±3/9

11

در این سالن ،کارمندان برای ارائۀ خدمات به تماشاگران مشتاقاند.

1/00±3/73

6

کارمندان برای ارائۀ خدمات مناسب به تماشاگران حرفهای هستند.

1/76±3/58

4

امکان دسترسی به این سالن سهل و آسان است.

1/02±3/82

8/5

تمايل به بازگشت

زمان برگزاری مسابقات در این سالن خوب و مناسب است.

0/82±3/98

12

گنجایش این سالن خوب و مناسب است.

1/07±3/82

8/5

تبلیغات مناسبی در خصوص این سالن صورت میگیرد.

1/28±3/76

7

هزینۀ بلیت برای وارد شدن به این سالن خوب و مناسب است.

1/32±4/08

2

خدمات جانبی در این سالن خوب و مناسب است (سرویسهای بهداشتی ،بوفه،
پارکینگ و .)...

1/55±4/06

1

برنامهریزی کردهام در مسابقات بعدی نیز که در این سالن است ،شرکت کنم.

0/78±3/91

8

اگر سایر رقابتهای ورزشی نیز در این سالن انجام گیرد ،باز هم در آن شرکت
خواهم کرد.

1/81±3/88

6/5

سایر افراد را نیز برای دیدن جشنوارهها در این سالن ترغیب خواهم کرد.

1/76±3/88

6/5

در صورت افزایش بهای بلیت ورودیه ،باز هم به دیدن جشنوارهها میآیم

1/33±3/07

1

اگر رویدادی مشابه با برنامههای بهتر در سایر مناطق انجام شود ،من باز هم این
مکان و رویداد ورزشی آن را ترجیح میدهم.

1/31±3/56

3

در صورت ارائۀ برنامههای ورزشی جدید در این مجموعۀ ورزشی ،من باز هم در
آن شرکت خواهم کرد.

1/51±3/72

5

من عالقهمندم تا زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را در این سالن بگذرانم.

1/08±3/61

4

من خود را فردی متعهد به این سالن میدانم.

1/45±3/11

2

پس از استفاده از آزمون ( )K-Sو اطمینان از توزیع طبیعی دادهها ( ( )Z<0/05جدول  ،)5از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطۀ معناداری بین
رضایتمندی و کلیۀ ابعاد کیفیت خدمات وجود دارد ( .)P≥0/05از بین کلیۀ ابعاد ،مؤلفۀ اعتماد با ضریب
همبستگی مثبت ( )r=0/66بیشترین و مؤلفۀ پاسخگویی با ضریب همبستگی ( )r=0/26پایینترین میزان
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همبستگی را با رضایتمندی گردشگران داشتند ( .)P≥0/05همچنین رابطۀ معنادار و مستقیمی بین
رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران مشاهده شد (( )r=+0/61 Sig= 0/016جدول.)6
جدول  .5نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنوف( )K-Sبرای خردهمقیاسهای کیفیت خدمات
همدردی

اطمینان

پاسخگويی

اعتماد

عوامل ملموس

خردهمقیاس

1/93

1/61

2/67

1/87

2/35

Z

0/074

0/068

0/102

0/706

0/309

Sig

جدول  .6ماتريس همبستگی برای متغیرهای کیفیت خدمات با رضايتمندی و تمايل به بازگشت
رضايتمندی

5

4

3

2

1

عوامل ملموس()1

* 0/41

* 0/59

* 0/58

* 0/61

* 0/59

1

اعتماد()2

* 0/66

* 0/51

* 0/55

* 0/62

1

پاسخگويی()3

* 0/26

* 0/62

* 0/42

1

اطمینان()4

* 0/56

0/29

1

همدردی()5

* 0/47

1

تمايل به بازگشت

* 0/61

سطح معناداری

*P≥0/05

نتایج آزمون ( ،)KMOبیانگر توزیع نرمال دادهها بهصورت تکمتغیره و چندمتغیره بود (جدول .)7
نتایج آزمون با توجه به دادههای شاخصهای تحلیل مسیر (درجۀ آزادی کمتر از  5و شاخص خیدو) و
مقادیر ( CMINکه معادل مقدار خیدو در  SPSSاست) CFI،NFI ،و  RMSEAبیانگر آن است که مدل
طراحی شده از سطح مطلوبی از برازش برخوردار است و توانایی مطلوب جهت پیشبینی تأثیر متغیر
مستقل (کیفیت خدمات) بر متغیر وابسته (رضایتمندی و تمایل به بازگشت) را دارد و میتوان براساس
مسیرهای پیشبینی شده در این تحقیق ،میزان تمایل به بازگشت گردشگران را براساس کیفیت خدمات
مدیریتی و رضایتمندی آنها پیشبینی کرد (جدول .)7
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جدول  .7اطالعات مربوط به آزمون KMO
متغیر

گويهها

ابزار تحقیق

پايايی

آزمون

نتیجه

آزمون بارتلت

KMO
عوامل ملموس

6

اعتماد

5

اطمینان

5

پاسخگويی

5

همدلی

5

0/77
پرسشنامۀ
کیفیت خدمات

0/83

0/762

*0/012

0/781

تأیید
تأیید

*0/026

0/81

0/869

*0/005

تأیید

0/79

0/768

*0/003

تأیید

0/76

0/875

*0/001

تأیید

رضايتمندی

12

پرسشنامۀ

0/83

0/786

*0/001

تأیید

تمايل به بازگشت

10

شانک ()2006

0/78

0/881

*0/017

تأیید

ورزشی
چن()2011

*P≥0/05

سطح معناداری

جدول  .8شاخصهای برازش مدل پیشبین تمايل به بازگشت براساس کیفیت خدمات
RMSEA

P-Value

CMIN/DF

NFI

CFI

0/082

0/05

2/35

0/93

0/96

نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که از بین کلیۀ مؤلفههای کیفیت خدمات ،مؤلفۀ اعتماد ()β=0/42
و اطمینان ( ،)β=0/35بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشتند .همچنین مؤلفۀ پاسخگویی
( ،)β=0/19کمترین تأثیر را بر میزان رضایتمندی گردشگران ورزشهای بومی و سنتی داشت و در نهایت
تأثیر معناداری ( )β=0/67از رضایتمندی بر حضور مجدد گردشگران در فستیوال ورزشهای سنتی
مشاهده شد (نمودار .)1
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شکل  .1مدل تحلیل مسیر پیشبینکنندة تمايل به بازگشت گردشگران

نتایج آزمون رگرسیون بهمنظور تعیین متغیر اصلی پیشبین بر حضور مجدد گردشگران ،حاکی از آن بود
که از بین کلیۀ مؤلفههای کیفیت خدمات ،عوامل ملموس ( sig =0/001و  )β=0/69و مؤلفۀ همدلی
( sig=0/018و  ،)β=0/571مؤلفههای اصلی پیشبین حضور مجدد گردشگران است ( جدول .)9

جدول  .9نتايج آزمون رگرسیون برای تعیین متغیر پیشبین حضور مجدد گردشگران
ابعاد کیفیت

β

سطح معناداری

تفسیر

عوامل ملموس

0/691

*0/001

مورد تأیید است

اعتماد

0/429

*0/024

مورد تأیید است

اطمینان

0/328

*0/032

مورد تأیید است

پاسخگويی

0/218

*0/004

مورد تأیید است

همدلی

0/571

*0/018

مورد تأیید است

سطح معناداری

*P≥0/ 05
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بحث و نتیجهگیری
در قلمرو صنعت ورزشهای دارای تماشاگر ،رضایت مندی تماشاگران مزایای زیادی را برای باشگاهها و
تیمهای ورزشی بهدنبال داشته و به مهمترین و اصلیترین منبع درآمد باشگاهها تبدیل شده است ( .)2اما
از مهمترین عواملی که به رضایتمندی تماشاگران و تداوم حضور آنها در ورزشگاهها منجرمیشود ،کیفیت
خدمات ارائهشده در این اماکن است ( .)19در واقع رضایتمندی از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری
با کیفیت محصول یا خدمات سازمان حاصل میشود که در این مقوله ،تجربیات قبلی مشتری از مصرف
محصول سازمان و کیفیت تعامل او با سازمان پیش بینی حضور مجدد او را رقم میزند ( .)20در تحقیق
حاضر با طراحی مدلی دوسویه مبنیبر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران ورزشی
حاضر در فستیوال ورزش های بومی و سنتی براساس کیفیت خدمات و با هدف حضور مجدد آنها بررسی
شد .نتایج تحقیق مؤید رابطۀ معنادار بین کیفیت خدمات با میزان رضایتمندی و تمایل به بازگشت مجدد
گردشگران بود ( .)β=0/67به اعتقاد شونک ( ،)21کیفیت خدمات دربرگیرندۀ کیفیت دسترسی ،کیفیت
مجموعه ورزشی ،کیفیت اقامتگاه و حتی کیفیت مسابقه است .وی در تحقیقی با عنوان «کیفیت خدمات
و تمایل به حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی» کیفیت دسترسی را مهمترین عامل در این زمینه
گزارش کرد که دربرگیرندۀ برخورداری از پارکینگ ،آزادراهها و وسایل حملونقل عمومی است .همچنین
چگونگی تعامل کارکنان مجموعۀ ورزشی با تماشاگران میتواند تا حد زیادی در تمایالت آیندۀ گردشگران
برای حضور در سالنها و میادین ورزشی تأثیرگذار باشد .مورنو ( )2015توجه به عواطف و نیازهای
احساسی گردشگران را در حضور مجدد آنها مؤثر دانسته و معتقد است که برخورداری از منابع انسانی
متخصص که توانایی الزم برای ایجاد روابط ارتباطی منطقی با گردشگران را داشته باشند ،عالوهبر حفظ
گردشگران قبلی ،زمینۀ جذب سایر گردشگران را از طریق تبلیغات انجامگرفته توسط گردشگران سابق
فراهم میکند (.)22
نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که از بین کلیۀ مؤلفههای کیفیت خدمات ،عوامل ملموس با ضریب
اثر ( P≥0/05و  )β=0/69پیشبینیکنندۀ سطح رضایتمندی گردشگران بوده و رضایتمندی مؤلفۀ اصلی
تأثیرگذار بر تمایل به بازگشت گردشگران ( P≥0/05و  )β=0/78در فستیوال ورزشهای بومی و سنتی
است که با نتایج تحقیقات روزیتا ( )20141فرن( )20152رفای ( ،)2012خطیبزاده ( ،)1392معماری
1. Rozita
2. Ferran
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( )1392و علیدوست ( )1392همخوانی داشت ( .)8،11،19،20،23در حقیقت گردشگری ورزشهای
سنتی عالوهبر بسترسازی برای آشنایی با فرهنگ بومی و زمینۀ بازدید از فعالیتهای سنتی مانند صنایع
دستی ،پذیرایی از گردشگران با آداب و رسوم محلی و بازیهای سنتی مرتبط با فرهنگ خاص مردم آن
منطقه را که از عالقهمندیهای گردشگران است ،فراهم میسازد و همانند نوعی اکوموزه نمایان میشود
که با تمرکز بر هویت مکان و فرهنگ کهن مقاصد گردشگری ،سبب جذب گردشگران و ارتقای رفاه منطقه
میشود ( .)24تئودوراکیس و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «رابطۀ بین معیارهای کیفیت خدمات
و رضایت گردشگران در رویدادهای ورزشی» نتایج این بررسی را تأیید و اظهار کردند که در دسترس بودن
خدمات با رضایتمندی رابطۀ معناداری دارد ( .)12در تحقیق حاضر از بین پنج خردهمقیاس کیفیت
خدمات ،مؤلفۀ اعتماد ( )β=0/32و اطمینان ( ،)β=0/35بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی و در نهایت
تمایل به حضور مجدد گردشگران داشت که با نتایج تحقیقات خطیبزاده ( ،)1392علیدوست (،)1392
رزیتا ( )2015و جانوو ( )2013همسو بود ( .)8،11،23،25از آنجا که در این تورنمنتها مجموعهای از
فرایندهای تأثیرگذار بر رضایت تماشاگران از جمله فروش و گرفتن بلیتها ،کنترل جمعیت ،راهنمایی و
بازرسی بدنی که از ویژگیهای بنیادی محصول ورزشیاند که در حین و پس از برگزاری تورنمنتهای
ورزشهای سنتی توسط کارکنان خدماتی که آموزشهای الزم را در خصوص نحوۀ تعامل با گردشگران
ندیدهاند ،این عامل میتواند در صورت بیتوجهی ،توجیهکنندۀ یکی از علل نارضایتی باالی گردشگران
ورزشی از کیفیت خدمات باشد ( .)11رزیتا و همکاران ( )2015و جوان 1و همکاران ( ،)2016کیفیت
مدیریت عوامل انسانی و پرسنل خدماتی را مؤلفۀ اصلی ارضای نیازهای عاطفی دانستهاند ،که میتواند
احتمال بازگشت مجدد افراد را بیشتر کند ( .)26،23بنابراین رابطۀ مستقیم و تأثیر معنادار صنعت خدمات
توسط منابع انسانی بر حضور مجدد تماشاگران که از یافتههای تحقیق حاضر است ،نیازمند طراحی
برنامهای راهبردی با هدف شناسایی اولویتهای مهم در این زمینه است که با تحقیقات زیادی همخوانی
داشت ( .)20،19جان و همکاران ( )2016پاسخگویی بیادبانه و نداشتن مهارت انسانی و ارتباطی در
کارکنان را از متغیرهای منفی تأثیرگذار بر بازدید مجدد از رویدادهای ورزشی میداند که همواره میتواند
منابع مالی سازمانهای ورزشی را تهدید کرده و شرایط جذب مشتریان با سازمانهای رقبا را فراهم کند
( .)26بنابراین موفقیت باشگاههای ورزشی که میزبان مسابقات هستند ،حاصل انتخاب و آموزش مناسب
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افرادی است که در سازمان به ایفای نقش میپردازند ( .)10عالقهمندی ،توانایی ،ادب ،ابتکار ،دلسوزی،
برخورد مناسب ،آراستگی و وقتشناسی کارکنان ،عوامل مهمی در کامیابی مؤسسات خدماتی است .با
توجه به نقش کارکنان در ارائۀ خدمات بای د به عوامل گزینش ،استخدام ،آموزش ،پرورش و انگیزش آنها
توجه شود (.)11

اما کیم و همکاران ( )2006در بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی و تمایل به خرید
مجدد گردشگران لیگ حرفه ای بسکتبال کره جنوبی گزارش کردند قابلیت اطمینان بیشترین تأثیر را بر
رضایتمندی مشتریان دارد .ابعاد فیزیکی و ملموس نیز بیشترین ارتباط را با تمایل به خرید مجدد
گردشگران ورزشی داشتند ( .)13لی و همکاران ( ،)2011نیز در بررسی تمایل به بازگشت تماشاگران در
مسابقات گلف از طریق مدل سرکوال ،گزارش کردند که همدلی متغیر اصلی پیشگویی میزان تمایل به
بازگشت تماشاگران است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی نداشت (.)15
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی گردشگران ورزشی برای حضور در فستیوال ورزشهای بومی
و سنتی ،عوامل ملموس در استادیوم ورزشی بود ( .)β= 0/16خطیبزاده ( ،)1392با تأکید بر نقش
چشمگیر عوامل ملموس بر رضایتمندی و حضور مجدد تماشاگران در استادیومهای ورزشی ،اظهار داشت
عواملی همچون مانند سرویسهای بهداشتی ،صندلها ،سیستم صوتی ،پارکینگها ،عالئم راهنما ،طراحی
استادیوم ،معماری استادیوم و سایر عواملی که مربوط به جنبههای ملموس ارائۀ خدمات است ،تأثیر بسیار
زیادی بر کیفیت مجموعۀ ورزشی دارد ( .)8بهکارگیری سیستم حملونقل هوشمند و منابع انسانی
متخصص و آموزشدیده به منظور جلوگیری از ازدحام و ترافیک ،و در نهایت ساخت یا خرید پارکینگِ
اضافی میتواند از راهکارهای حل این مشکالت باشد ( .)4معین فرد ( ،)1387با اشاره به پتانسیلهای
ورزش های محلی در توسعۀ صنعت گردشگری از طریق بررسی الگوی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران،
گزارش کرد که برگزاری بازیهای بومی و سنتی در قالب جشنوارهها راهکار اساسی در ترویج این گروه از
رویدادهای ورزشی از منظر گردشگری ورزشی است .بنابراین شناخت سازمانهای برگزارکنندۀ این
رویدادها و بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت برگزاری ،جهت توسعۀ برنامههای گردشگری ورزشی اهمیت
زیادی دارد ( .)27بنابراین در قلمرو صنعت ورزش ،رضایتمندی مشتریان مزایای زیادی را برای باشگاهها
و مجموعههای ورزشی در پی خواهد داشت ،بهطوریکه اصلیترین منبع درآمد باشگاهها ،ناشی از حضور
مشتریان است .از مهمترین عواملی که به رضایتمندی مشتریان و تداوم حضور آنها در مجموعههای
ورزشی منجر میشود ،کیفیت خدمات ارائهشده در این اماکن است ( .)22،19نتایج تحقیق حاضر نیز
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ضمن تأکید بر نیازسنجی مناسب از کیفیت خدمات ارائهشده در اماکن برگزاری فستیوالهای ورزشی،
مؤید توجه بیشتر مدیران سازمانهای ورزشی به نیازهای ارتباطی تماشاگران مانند میزان اعتماد به
دست اندرکاران و مسئوالن برگزاری مسابقات ،اطمینان و امنیت ایجادشده در استادیومهای ورزشی و
پاسخگو بودن مدیران اجرایی به نیازها و مشکالت تماشاگران است ،چراکه در دنیای پررقابت سازمانهای
ورزشی ،سازمانی که از به حداکثر رساندن رضایت مشتری پیروی کند ،موفقتر است و در نهایت از
سودآوری بیشتری در حوزۀ جذب گردشگر برخوردار میشود و در این وضعیت است که منافع باشگاه،
گردشگران و مدیران سازمان همسو بوده و وضعیت برد -برد حاکم میگردد ( .)19،11براساس نتایج این
پژوهش بهنظر میرسد که جذب نیروی انسانی متخصص ،برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف تقویت
مهارت ارتباطی مدیران اجرایی و تو جه به برآورده شدن نیازهای اصلی تماشاگران باید در اولویت
برگزارکنندگان مسابقات و مدیران مجموعههای ورزشی قرار گیرد .بنابراین مدیران ورزشی برای به حداکثر
رساندن منفعت و منابع اقتصادی ناشی از حضور فعال گردشگران از یک سو و تداوم حضور گردشگران
سابق و جذب گردشگران جدید در مجموعههای ورزشی باید ضمن طراحی استراتژیهایی کارا با هدف
بهبود کیفیت خدمات ارائهشده ،نیازهای اصلی گردشگران را اولویتبندی کرده و در راستای برآوردن بهینۀ
نیازهای آنها برنامهریزی کنند.
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