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 رویداد یک در ورزشی حاضر گردشگران بازگشت به تمایل و خدماتکیفیت  ادراک و مندیرضایت هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان

 بودند گردشگرانی از نفر 350آن  آماری گرفت و نمونة انجام میدانی شکل به که بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش بود. این ورزشی

 منظورو به 2006ها از پرسشنامة شانک آوری دادهبرای جمع .داشتند حضور اسفراین شهرستان در چوخه با کشتی کشوری هایرقابت در که

 کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه هایمنظور تعیین پایایی بخشو همچنین به تأییدی عاملی تحلیل از پرسشنامه سازة روایی تعیین

 ارتباط تعیین منظورهمبستگی پیرسون، به ضریب از ها،داده توزیع بودن برای تعیین نرمال اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از .استفاده شد

 لیزرل افزارنرم با منظور ارائة مدل تحقیق و تبیین ارتباط بین متغیر مستقل و وابستهساختاری به معادالت متغیرها، و از مدلسازی بین

ترتیب اولویت، بیشترین ابقات بهنتایج پژوهش نشان داد که کیفیت مسابقات، کیفیت دسترسی و کیفیت مکان برگزاری مس. شد استفاده

تواند ورزشی داشته است. ارائة مدل کیفیت خدمات گردشگری ورزشی می گردشگران رویداد بازگشت به تمایل و مندیتأثیر را بر رضایت

 را ببرند. راهنمایی برای مدیرانی باشد که تمایل دارند از رویدادهای گردشگری ورزشی بیشترین بهره
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 مقدمه

ای است که روند رو به در حال حاضر، گردشگری مقوله

ی داشته و در اجتماعهای اقتصادی و رشدی را در زمینه

دارد  اقتصادی نقش -تولید ثروت و ارتقای توسعۀ اجتماعی

یافته، عاملی مهم خصوص در کشورهای کمترتوسعه( و به1)

 در جهت مقابله با فقر است که سبب افزایش سود حاصل از

های شود، بیکاری را کاهش و موفقیتهای مختلف میبخش

دهد و در نتیجه می اقتصادی و رفاه اجتماعی را افزایش

طور (. گردشگری به2بخشد )کیفیت زندگی را بهبود می

ای در بهبود و توسعۀ کیفیت زندگی مردم اهمیت فزاینده

ای برای های گردشگری، وسیلهدارد. مشارکت در فعالیت

گیری بهبود تعامالت اجتماعی، توسعۀ شخصی و شکل

 (.3،1هویت است که با کیفیت زندگی ارتباط دارد )

گردشگری  جهانی سازمان گزارش براساس 

(UNWTO)1 در گردشگری هایجاذبه ،2014 سال در 

 اندبوده خارجی گردشگر میلیون 517 پذیرای جهان سراسر

 سال در مشابه آمار از بیشتر نفر میلیون 22 آمار این که

 درصدی 6 رشد با آمریکا قارۀ میان این در است، که 2013

 تجربه خارجی گردشگران جذب در را افزایش بیشترین

 فوتبال جهانی جام در برزیل میزبانی نباید البته است، کرده

 و اقیانوسیه آسیا، آن از پس و گرفت، نادیده رشد این در را

 اند.داشته را رشد بیشترین افزایش درصد 5 با دو هر اروپا

 میزان موجود، اطالعات به توجه با که است حالی در این

 کاهش درصد 4 منطقۀ خاورمیانه در خارجی گردشگران

 گردشگری سازمان، این گزارش براساس. است داشته

 صادرات از درصد 29( مسافران نقل محل و سفر)خارجی 

 و کاالها صادرات مجموع از درصد 6 و جهان خدمات

 صنعت شکلبدین و دهدمی اختصاص خود به را خدمات

 صنایع و غذا شیمیایی، مواد سوخت، از پس گردشگری

 (.4)دارد  قرار از صادرات حاصل درآمد پنجم مکان در خودرو

                                                           

1. World Tourism Organization 

 جهانی درآمد در ایران اندک بسیار سهم گویای آمار

 شواهد و است آن باالی بسیار هایجاذبه رغمبه گردشگری

 ربازا سهم نتوانسته هنوز ما گردشگری که دهدمی نشان

 هایجاذبه دلیلبه امر این و آورد دستبه را خود شایسته

 بلکه نیست؛ وهواییآب شرایط یا باستانی آثار یا طبیعی

 ینا در موجود افزارنرم و مدیریت بینش محصول صرفاً

 کنندۀارائه و کالن سیاستگذار باید که دولت و است صنعت

 و معرفی نیز و باشد صنعت این عملی و روشن استراتژی

 از ایپاره درگیر هنوز کند، فراهم را صنعت این پایدار رشد

 لمسائ از بعضی واقع در. است صنعت این در اجرایی کارهای

 صنعت حرکت ناکارامد، فرهنگی و اجتماعی امنیتی،

 حالی در این کند.می کندتر و کند ایران در را گردشگری

 کرده آغاز را شتابانی رشد جهان گردشگری صنعت که است

 کشور در کهزمانی تا معتقدند نظرانصاحب از بسیاری. است

 صنعت عظیم درآمد سهم دارد، وجود نفتی درآمدهای

 در. شودنمی توجه آن به و شده گرفته نادیده گردشگری

 نای و شده عجین اقتصادی ساختار با درآمدهای نفتی ایران

 از بسیاری آنیم. شاهد گردشگری حوزۀ در که است نقشی

 گردشگریبه صنعت  منفی دیدی با هنوز کشور مسئوالن

 سودآوری یاقتصاد عرصۀ در که اندیشندمی و نگرندمی

 در. ستا گردشگری مانند هاییحوزه از بیشتر هاکارخانه

در  یافتهتوسعه و صنعتی کشورهای با ایران مقایسۀ واقع

 آن کردن پر که دهدمی نشان را عظیمی گردشگری شکاف

 در زیاد بسیار سرعت با کشورها همۀ که امروزی در دنیای

ایی رؤی به بیشتر کنند،می حرکت اختصاصی هایعرصه

 (.5)تبدیل شده است  نیافتنیدست

 ترینمتداول از یکی و دنیا در مهم صنایع از نیز ورزش 

 این ورزش. است گردشگران برای انگیزه ایجاد عوامل

 کند؛ جلب خود به را زیادی گردشگران که دارد را توانایی

 خود، هستند ورزش دربردارندۀ که رویدادهایی بنابراین
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 کنندۀجلب عامل عنوانبه و آیندمی شماربه جذابیت نوعی

. کنندمی عمل مقصد کشورهای یا شهرها برای گردشگر

 گردشگری از جدیدی نوع ورزش، و گردشگری میان پیوند

 کردن پر برای جامعی و جدید ساختار که کرده ایجاد را

 انسان جسمی و روحی نشاط با همراه تفریح و فراغت اوقات

 .(6) است آورده وجودبه

 روزهای در دور هایسال از با چوخه کشتی هایرقابت 

 اسفراین خان زینل کشتی گود در سال هر ماهفروردین

 صورتبه رقابت این هم اخیر هایسال در و شدهمی برگزار

 هایورزش فدراسیون ورزشی تقویم در کشور قهرمانی

 مسابقات، این برگزاری. است گرفته قرار عشایری و روستایی

 از مندعالقه تماشاگر هزار هشتاد از بیش حضور با ساله هر

 همه تعجب کشور، مختلف روستاهای و شهرها و هااستان

 این برگزاری زمان به توجه ها بااین رقابت. انگیزدبرمی را

 مورد است، مصادف کشور رسمی تعطیالت با که مسابقات

 چه و تماشاگر صورتبه چه ورزشی، گردشگران استقبال

 از نیمی حدود در. گیردمی قرار ورزشکار صورتبه

 برای کشور مختلف هایاستان از مسابقات این تماشاگران

 میان، این در و آیندمی شهر این به مسابقات تماشای

 ترکمنستان مانند همسایه، کشورهای از خارجی گردشگران

 مسابقات، این جالب نکات از. دارند حضور نیز تاجیکستان و

 با و است، زن تماشاگران حضور تماشاگران، تعداد برعالوه

 ورزش که اسفراین شهر مثل نقاطی در موضوع این به توجه

 جذب منبع و فرهنگ از بخشی تفریحی هایفعالیت و

 کشتی هایرقابت از توانمی است، منطقه یک در گردشگر

 بهره و داخلی و المللیبین گردشگران جذب برای چوخه با

 افزایش به تواندمی این امر. برد سود آن مزایای بردن از

 با مبارزه و اشتغال افزایش و منطقه در تورم کاهش، درآمد

 با کشتی هایکمک کند. رقابت اسفراین شهر در بیکاری

 در توسعه اصلی از ابزارهای یکی عنوانبه تواندچوخه می

 افزایش با در ضمن. گیرد قرار توجه مورد اسفراین شهرستان

 با طرفین مختلف، مسافران و بومی افراد میان مراودات

 شناخت و شوندمی آشنا یکدیگر رسوم و عادات فرهنگ،

 آرام و امن محیط ایجاد در تواندمی مختلف هایفرهنگ

 تأثیرات دربارۀ البته. شود واقع مفید بشر زندگی برای

 تا کرد، رفتار بااحتیاط باید گردشگری گسترش فرهنگی

 (.7،6)نبیند  آسیب بومی رسوم و فرهنگ و آداب

 حفظ و جذب در مختلفی طور کلی عواملبه 

  آن جملۀ از که مؤثرند ورزشی گردشگران

 خدمات کیفیت .کرد اشاره خدمات کیفیت به توانمی

 و تعریف نحوۀ روی بر اجماع عدم دلیلبه که است مفهومی

. است برانگیخته را فراوانی مناقشات آن گیریاندازه طریق

 از یکی. است شده ارائه خدمات کیفیت از متعددی تعاریف

 کیفیت است، استفاده مورد گسترده طوربه که تعاریفی

 و نیازها ساختن برآورده از حدی عنوانبه را خدمات

 بنابراین،. کندمی تعریف خدمات توسط مشتریان انتظارات

 انتظارات بین اختالف عنوانبه تواندمی خدمات کیفیت

 تعریف شدهدریافت خدمات و شدهخدمات ارائه از مشتریان

عنوان به توانمی را خدمات کیفیت این، برعالوه و شود

 یک برتری با رابطه در مشتریان کلی قضاوت یا نگرش»

 (.8)کرد  تعریف «خدمت

 از پس مشتری که است نگرشی یا احساس رضایت،

 تعاریف از یکی در. شودمی مواجه آن با خدمت دریافت

 به مربوط واکنش مندیرضایت» است: آمده مندیرضایت

 آیا اینکه دربارۀ قضاوتی است و کنندگانمصرف خشنودی

 از قبولی قابل سطح آنها هایویژگی یا خدمات و محصوالت

 در مؤثر عوامل از یکی «.خیر؟ یا کنندمی فراهم را رضایت

 مندیرضایت جلب به نیل های خدماتی،سازمان موفقیت

 به شدهارائه خدمات کیفیت بهبود طریق از مشتری

 (.8)است  آنان هایخواسته و نیازها به توجه و مشتریان

مندی مشتریان از طریق کیفیت خدمات نیز افزایش رضایت

تواند در تمایل به بازگشت مشتریان و سودآوری هرچه می
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بیشتر مؤثر باشد. تحقیقات مختلفی در زمینۀ موضوع مورد 

توان به موارد پژوهش صورت گرفته است که از جمله می

 زیر اشاره کرد. 

 به بررسی یتحقیق در( 1387راد و همکاران ) قیامی 

 از ورزشی گردشگری توسعۀ بر مؤثر عوامل نقش تطبیقی

 استرالیا کشورهای ورزشی اندرکاراندست و مدیران دیدگاه

 دالیل ترینمهم از یکی که دادند نشان پرداختند و ایران و

 به ورزشی گردشگران جلب در استرالیا کشور موفقیت

 دقیق همکاری کشور، این در برگزارشده ورزشی رویدادهای

 و گردشگری متولی هایسازمان شدۀریزیبرنامه و

. (8است ) بوده کشور این در ورزشی متولی هایسازمان

 که کرد مشخص دیگری پژوهش در( 8200)  1شانک جان

 کیفیت ورزشی، گردشگری خدمات کیفیت ابعاد میان از

 خدمات کیفیت بر اثرگذار عامل ترینمهم هارقابت خود

 در ایعمده سهم خدمات کیفیت و بوده، ورزشی گردشگری

 مندیرضایت این است؛ داشته گردشگران مندیرضایت

. (9شود )می ورزشی گردشگران مجدد بازگشت سبب

 ارتباط بررسی هدف با( 1393ناصریان ) تحقیق

 با برگزاری عوامل خدمات ارائۀ کیفیت و مندیرضایت

 ورزشی المپیاد در کنندگانشرکت مندیمیزان رضایت

با  کارکنان مندیرضایت بین که نشان داد دانشجویان

 المپیاد برگزارکنندگان و کارکنان خدمات ارائۀ کیفیت

 این به. است داشته وجود معناداری رابطۀ ارومیه دانشجویی

 کیفیت کارکنان، مندیرضایت هایمؤلفه افزایش با که معنا

 افزایش نیز المپیاد برگزارکنندگان و کارکنان خدمات ارائۀ

 افزایش سبب این مسئله در پی آن، و کندمی پیدا

 رویدادها گردشگران این و کنندگانشرکت مندیرضایت

 .(10شود )می

                                                           

1. Shonk 

2. Haoliu 

 در مثبتی گام هر که بود معتقد( 2010) 2یوهالی

 و گردشگران وفاداری تواندمی خدمات کیفیت افزایش

  براساس باشد. داشته همراهبه را ورزشی مشتریان

 روی باید ابتدا وفاداری کسب برای های پژوهش اویافته

 کرد تمرکز انسانی منابع کیفیت همان یعنی تعامل کیفیت

 اولین برخورد،خوش و ماهر و متخصص انسانی نیروی و

 مشتریان و گردشگران رضایت و وفاداری افزایش در عامل

چیان کوزه و زادهپژوهشی خطیب در. (11است ) ورزشی

 گردشگران خدمات بر مؤثر عوامل بررسی به( 1391)

 پرسپولیس شهرآورد در حاضر گردشگران دیدگاه از ورزشی

 که برآمد چنین آنان تحقیق نتایج از پرداختند. استقالل و

 ورزشی گردشگران خدمات کیفیت بر مختلفی عوامل

 توجه آن به باید گردشگری بهبود برای که است تأثیرگذار

 در ورزشی رویدادهای برگزاری: از اندعبارت عواملکرد. این 

 عمومی، ونقلحمل سیستم ارتقای مناسب، زمان و مکان

 چگونگی به توجه دیده،آموزش انسانی نیروی از گیریبهره

 برای مناسب مکان انتخاب ورزشی، اماکن ساخت و طراحی

 المللیبین استانداردهای به توجه و ورزشی اماکن احداث

 ( در2008)  3لین .(12ورزشی ) رویدادهای برگزاری در

 فیزیکی محیط کیفیت که رسید نتیجه این به پژوهشی

 وفاداری موجب که است عاملی ترینمهم نیز ورزشی اماکن

 آنها اینکه برای و شودمی ورزشی گردشگران رضایت و

 ورزشی هایمکان باید ندهند، تغییر را خود ورزشی محیط

 .(13کنیم ) روزبهپیوسته  را

 موضوع اهمیت شده و همچنینبه مطالب عنوان توجه با

از کیفیت  بررسی ادراک پژوهش به این در گردشگری،

 بازگشت به تمایل و مندیرضایت خدمات، میزان

( چوخه با کشتی) ورزشی رویداد یک در ورزشی گردشگران

 شهر که آنجا از پرداخته شده است. شهر اسفراین در

3. Lin 
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 بخش در جغرافیایی و طبیعی موقعیت لحاظ به اسفراین

 تردیدبی شود،می محسوب برتر شهرهای جزء گردیطبیعت

 اسفراین شهر اقتصادی توسعۀ در مهم هایبخش از یکی

 در. است ورزشی گردشگری خصوصبه و گردشگری صنعت

 خصوصبه گردشگری بخش به توجه صورت در واقع

 منابع داشتن با را اسفراین شهر توانمی ورزشی گردشگری

 جوشان، هایچشمه و جاری رودهای جمله از ایبالقوه

 خراسان استان بلندای بر زیبا هایییالق و آبشارها ها،دره

 جنوب و جنوب و آالداغ هایکوه جنوبی دامنۀ در شمالی

 شدۀحفاظت منطقۀ و ملی، بوستان جهان، شاه کوه غرب

 زیبای روستای سالوک، شدۀحفاظت منطقۀ و ساریگل

 است، به ماسوله به شبیه پلکانی معماری دارای که روبین

 تبدیل ورزشی گردشگران استفادۀ برای متنوع ایمجموعه

پژوهش حاضر به ارائۀ مدل مفهومی کیفیت خدمات  .کرد

در رویداد گردشگری ورزشی خواهد پرداخت. در واقع اینکه 

مندی و آیا کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایت

تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی رویداد کشتی با 

چوخه اثرگذار است یا خیر، موضوعی است که تا کنون 

ای جه به اینکه خراسان منطقهبررسی نشده است. با تو

خیز و مهد کشتی با چوخه است و مسابقات این رشتۀ کشتی

طور مداوم در گوشه گوشۀ این استان برگزار ورزشی به

خوبی احساس شود، ضرورت مطالعه در این خصوص بهمی

تواند راهنمایی برای مدیران شود. توجه به این مسئله میمی

رائۀ بهترین و خوشایندترین برگزارکنندۀ رویدادها در ا

تجارب به گردشگران ورزشی باشد و به رونق این ورزش 

 سنتی و ارزشمند کشور کمک کند. 

 

 روش تحقیق 

 به که است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش حاضر

جامعۀ آماری پژوهش  .است گرفته انجام میدانی شکل

                                                           

1. James Stevens 

 کشتی کشوری هایرقابت در که بودند گردشگرانی تمامی

 فروردین 14 تاریخ در اسفراین شهرستان در چوخه با

 حضور خانزینل چشمۀ گود محل در و شهر این در 1394

 از گیری در دسترسنمونه صورتبه آماری نمونۀ. داشتند

 به دیگر شهرهای از که شدند انتخاب تماشاگرانی بین

 شهر این در ساعت 24 حداقل و بودند کرده سفر اسفراین

 محققان اینکه به توجه با پژوهش این در .داشتند اقامت

 معادالت سازیمدل آماری روش از استفاده درصدد

 17 هم تحقیق متغیرهای تعداد و بودند( ( SEM ساختاری

 نفر 15 که (1996) 1استیونس جیمز نظر به بنا بود، متغیر

 نفر 255 نمونه تعداد است، کرده پیشنهاد متغیر هر برای را

 بین پرسشنامه 350 تعداد منظور همین به. شد انتخاب

 شد داده برگشت پرسشنامه 315 که شد توزیع گردشگران

 غیرقابل و مخدوش هایپرسشنامه گذاشتن کنار با و

 .شد بررسی پرسشنامه 255 هایداده مجموع در استفاده،

 است ایپرسشنامه تحقیق این در اطالعات گردآوری ابزار

 در اوهایو دانشگاه در خویش دکتری رسالۀ در 2شانک که

 قالب در پرسشنامه این. است کرده استفاده 2006 سال

 هاشاخص از یک هر به و تدوین لیکرت ارزشی 7 مقیاس

= موافقم  کامالً تا 1 = مخالفم کامالً) 7 تا 1 عددی ارزش

 و صوری روایی گیریاندازه منظوربه .شد داده اختصاص( 7

 تغییراتی اعمال و ترجمه از پس مذکور پرسشنامۀ محتوایی،

 قرار کشور ورزشی مدیریت استادان اختیار در مختصر

 منظوربه آنها از نفر 17 پیشنهادهای و نظرها از و گرفت

 مذکور مراحل از پس. شد استفاده نهایی پرسشنامۀ تدوین

 کیفیت که شد، طراحی سؤال 82 با نهایی پرسشنامۀ

 کیفیت و اقامتگاه قیمت و کارکنان تعامل محیط،) اقامتگاه

 کیفیت متغیرهای و سؤال 23 شامل( اقامتگاه به دسترسی

 کیفیت ،(ورزشی مجموعۀ مقصد، به دسترسی) دسترسی

 کیفیت ،(قیمت و کارکنان تعامل محیط،) ورزشی مجموعۀ

2 . Shonk 
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 گردشگری خدمات کیفیت و( محصول و فرایند) مسابقه

 تحت را سؤال 59 با مجدد بازگشت به تمایل و ورزشی

 سازۀ روایی تعیین منظوربه همچنین .دادمی قرار پوشش

 نتایج. شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل از پرسشنامه

 و بار عاملی دارای سؤال دو که داد نشان آزمون از حاصل

 رفتار نحوۀ: هستند قبول قابل حد از کمتر t شاخص

 از فروشندگان، تعامل نحوۀ و خانزینل گود کارکنان

 مابقی و شدند حذف نهایی تحلیل از مکان کیفیت سؤاالت

. ماندند باقی بودند، مناسبی هایشاخص دارای که سؤاالت

 79/0پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

محاسبه شد که این میزان پایایی در حد قابل قبول است. 

 انحراف معیار میانگین،) توصیفی آمار از پژوهش حاضر در

 شناختیجمعیت هایویژگی توصیف برای( فراوانی صددر و

 پژوهش متغیرهای مورد در دهندگانپاسخ دیدگاه ارائۀ و

 اسمیرنوف -کولموگروف  آزمون شد. همچنین از استفاده

 همبستگی ضریب از ها،داده توزیع بودن نرمال برای

 معادالت مدلسازی از و متغیرها، بین ارتباط تعیین منظوربه

 بین ارتباط تبیین و تحقیق مدل ارائۀ منظوربه ساختاری

 .شد استفاده لیزرل افزارنرم با وابسته و مستقل متغیر

 

  تحقیق ها و نتایجیافته

دهندگان را شناختی پاسخهای جمعیتویژگی 1جدول 

 شناختیجمعیت هایویژگی 1براساس جدول  دهد.نشان می

 سن، ،درآمد میزان تأهل، وضعیت جمله از دهندگانپاسخ

 افاهد با سال در گردشگران هایمسافرت تعداد تحصیالت،

 .است روشن شده شهر میزبان در اقامتشان مدت و ورزشی

 را دهندگانپاسخ معیارهای انحراف و میانگین 2 جدول

 .دهدمی نشان پژوهش مورد متغیرهای مورد در

ها را بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع داده 3جدول 

 دهد.مینشان 

 از حاصل نتایج دهد که براساسنشان می 3جدول 

 تمام در هاداده توزیع اسمیرنوف -کولموگروف  آزمون

 برقرار پارامتریک آمار از استفاده شرط و بوده نرمال متغیرها

 . است

منظور تعیین ارتباط بین متغیرها ضریب همبستگی به

داده نشان  4پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 شده است.

شود، بین کیفیت مشاهده می 4طورکه در جدول همان

دسترسی، کیفیت مکان و کیفیت مسابقه با کیفیت 

مندی و قصد حضور مجدد گردشگری ورزشی، رضایت

داری وجود دارد. همچنین بین گردشگران ارتباط معنا

مندی و قصد حضور کیفیت گردشگری ورزشی با رضایت

مندی گردشگران با قصد ز بین رضایتمجدد گردشگران و نی

 منظورداری وجود دارد. بهحضور مجدد آنان ارتباط معنا

 افزارنرم با ساختاری معادالت مدلسازی از تحقیق مدل ارائۀ

 کیفیت متغیر سه اولیه مدل در. شد استفاده لیزرل

 متغیر عنوانبه مسابقه کیفیت و مکان کیفیت دسترسی،

 .شد گرفته نظر در ورزشی گردشگری کیفیت برای بینپیش

 بینپیش عنوانبه نیز ورزشی گردشگری کیفیت

 بینپیش عنوانبه نیز متغیر این و گردشگران مندیرضایت

 .شدند مدل وارد گردشگران مجدد حضور قصد
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 دهندگانپاسخ شناختییتجمع هاییژگیو . 1جدول 
درصد  فراوانی شناختیجمعیتویژگی  متغیر

 فراوانی

 وضعیت تأهل
 مجرد

 متأهل

111 

144 

5/43 

5/56 

 میزان درآمد

 هزار تومان 600کمتر از 

 هزار تومان 800تا  600

 تا یک میلیون تومان 801

 باالی یک میلیون تومان

54 

48 

86 
67 

2/21 

8/18 

7/33 

3/26 

 سن

 سال 30تا  18

 سال 45تا  31

 سال 60تا  46

161 

84 

10 

1/63 

9/32 

4 

 تحصیالت

 زیر دیپلم

 دیپلم

 لیسانس

 و باالتر لیسانسفوق

71 
81 
41 
62 

8/27 

8/31 

1/16 

3/24 

 تعداد مسافرت در سال با هدف تماشای رویداد ورزشی

 بار در سال 2تا  1

 بار در سال 5تا  3

 بار در سال12تا  6

 در سالبار  12بیش از 

89 
121 
64 
43 

6/24 

4/33 

7/17 

9/11 

 مدت اقامت در شهر اسفراین

 یک روز
 یک شب

 شب 2
 شب و بیشتر 3

153 
51 
30 
21 

60 
20 

8/11 
2/8 

 

 دهندگان در مورد متغیرهای تحقیقمیانگین و انحراف استاندارد پاسخ . 2دول ج

کیفیت  

 دسترسی

کیفیت 

 مکان

کیفیت 

 مسابقه

کیفیت گردشگری 

 ورزشی

مندی رضایت

 گردشگران

قصد حضور 

 مجدد

 میانگین

 انحراف معیار
49/5  

80/0  

01/5  

75/0  

01/6  

81/0  

58/5  

08/1  

79/5  

98/0  

38/5  

04/1  

 

 K-S. نتایج آزمون 3جدول 

کیفیت  

 دسترسی

کیفیت گردشگری  کیفیت مسابقه کیفیت مکان

 ورزشی

مندی رضایت

 گردشگران

قصد حضور 

 مجدد

S-KZ 

Value -P 

16/1 

13/0 

08/1 

18/0 

10/1 

17/0 

05/1 

19/0 

99/0 

24/0 

96/0 

28/0 

 
 . نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون4جدول 

مندی گردشگرانرضایت کیفیت گردشگری ورزشی متغیر  قصد حضور مجدد 
 کیفیت دسترسی

 کیفیت مکان
 کیفیت مسابقه

 کیفیت گردشگری ورزشی
 مندی گردشگرانرضایت

0/58** 
0/37** 
0/59** 

1 
0/78** 

0/59** 
0/46** 
0/62** 
0/78** 

1 

0/39** 
0/33** 
0/42** 
0/72** 
0/70** 

 α = 01/0در سطح  دارمعناوجود همبستگی  **
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 اثر مکان کیفیت متغیر که داد نشان اولیه تحلیل نتایج

 و نداشت ورزشی گردشگری کیفیت بر داریمعنا

علت آن ممکن . نبود مناسب نیز مدل برازش هایشاخص

های دهندگان در پاسخ به پرسشاست دقت ناکافی پاسخ

 حذف نهایی تحلیل در متغیر این این بخش باشد. بنابراین

های برازش مدل نیز که در شاخص .شد اجرا دوباره آزمون و

ها دهد برازش مدل با دادهارائه شده، نشان می 5جدول 

مختلفی در مورد برازش های قابل قبول است. شاخص

گیری و ساختاری وجود دارد که از میان آنها های اندازهمدل

 خطای واریانس برآورد شاخص برازش تطبیقی و ریشۀ

 تقریب بیشتر مورد توافق محققان قرار دارد.

 

 های برازش مدل ساختاری. شاخص5جدول 
معیارهای برازش 

 مدل
س خطای ریشة برآورد واریان
 تقریب

شاخص برازش 
 تطبیقی

شاخص برازش 
 هنجارشده

شاخص برازش 
 نسبی

 شاخص

 مقدار
RMSEA 

11/0 
CFI 

88/0 
NFI 

86/0 
RFI 

85/0 

 

  شده، ارائه 6 جدول در که نهایی تحلیل نتایج

 مسابقه کیفیت و دسترسی کیفیت دارمعنا اثر دهندۀنشان

که در جدول گونههمان است. ورزشی گردشگری کیفیت بر

 داریمعنا اثر ورزشی گردشگری شود، کیفیتمالحظه می 6

 نیز گردشگران مندیرضایت و گردشگران مندیرضایت بر

 سطح در)دارد  آنان مجدد حضور قصد بر داریمعنا اثر

مدل ساختاری متغیرهای  1شکل  (.درصد 99 داریمعنی

 دهد.پژوهش را نشان می

 

 . برآورد پارامترهای مدل ساختاری6جدول 

 t-value خطای استاندارد ضریب اثر استاندارد مسیر

 کیفیت دسترسی به کیفیت گردشگری ورزشی

 کیفیت مسابقه به کیفیت گردشگری ورزشی

 مندی گردشگرانکیفیت گردشگری ورزشی به رضایت

36/0 

40/0 

93/0 

10/0 

10/0 

09/0 

54/3 

96/3 

10/11 

 34/12 08/0 94/0 مندی به قصد حضور مجدد گردشگرانرضایت

 

 
 

 ساختاری متغیرهای پژوهش مدل .1 شکل
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 بحث و نتیجه گیری

 نشان شناختیجمعیت بخش در پژوهش حاضر نتایج

 درصد 5/43 و متأهل افراد دهندگانپاسخ درصد 5/56 داد

 این از که افرادی بیشتر همچنین بودند. مجرد افراد

 میلیون 1 تا 801 بین درآمدی اند،کرده دیدن مسابقات

 شوندمی شامل را تماشاچیان درصد 7/33 که داشتند تومان

 میلیون یک از بیش درآمد افراد دارای هم، گروه این از بعد و

 اینکه به توجه قرار دارند. با تماشاچیان درصد 3/26با  تومان

 دیدن برای بودند که افرادی دهندگانپاسخ این پژوهش در

 اند،کرده طی را کیلومتر 60 از مسابقات مسافت بیش این

 برای که افرادی که بیشتر گرفت نتیجه توانمی پس

 درآمدی باالتر دارای اند،کرده سفر مسابقات این تماشای

 ن داد کهنتایج نشا دهندگانپاسخ سن مورد در. اندبوده

 ساله بودند 30 تا 18 افراد مسابقات این تماشاگران بیشتر

 بعد دادند. اختصاص خود به را تماشاگران درصد 1/63 که

 درصد 9/32 که ساله قرار دارند 45 تا 31 افراد هم آنها از

 تا 46 افراد هم نهایت در و دهندمی تشکیل را تماشاگران

 به را تماشاگران درصد 4 که دارند قرار باال به و ساله 60

 از که دهدنشان می نتایج همچنین. اندداده اختصاص خود

 زیر و دیپلم تحصیلی مدرک دارای افراد تحصیالت، نظر

 تعداد بیشترین درصد 8/27 و 8/31 با ترتیببه دیپلم

موضوع  علت این که اند،داده اختصاص خود به را تماشاگران

چوخه باشد. شاید الزم  احتماالً سنتی بودن ورزش کشتی با

است در تحقیقات بعدی در آینده در پی پاسخگویی به این 

کرده عالقۀ کمتری به پرسش بود که چرا افراد تحصیل

اند، چراکه حضور افراد تماشای این مسابقات داشته

تواند عاملی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت کرده میتحصیل

تی بیشتر مورد همچنین این رویداد سن رویدادها باشد.

دلیل اشتغاالت کار عالقۀ روستاییان بوده که ممکن است به

روستایی کمتر دارای تحصیالت عالیه باشند. همچنین 

 شناختیجمعیت هایویژگی به مربوط هاییافته

 هایویژگی با که گردشگرانی دهدمی نشان دهندگانپاسخ

 کنند،سفر می اسفراین شهر به مختلف، شناختیجمعیت

توان دارند. بنابراین می اقامت شهر این در روز یک فقط

 مسابقات تماشای که برای افرادی از بسیاری گفت که

کنند، تنها با هدف می سفر به شهر اسفراین چوخه با کشتی

تماشای مسابقات کشتی با چوخه به شهر اسفراین سفر 

 شهر به دوباره ها در پایان روزرقابت اتمام از پس کنند ومی

 .گردندبازمی خود

 کیفیت، ادراک بررسی حاضر، پژوهش از هدف اصلی 

 ورزشی حاضر گردشگران بازگشت به تمایل و مندیرضایت

 عصر در. اسفراین بود چوخۀ با کشتی کشوری مسابقات در

گردشگران  مندیرضایت بر که متغیرهایی شناسایی حاضر

 برخوردار زیادی بسیار اهمیت از گذارد،می تأثیر ورزشی

 هر معیار انحراف و میانگین که 4 به جدول توجه با. است

 نظر از گفت که توانمی دهد،می نشان متغیرها از یک

 کیفیت ،01/6 میانگین با مسابقات کیفیت دهندگانپاسخ

 با مکان نهایت کیفیت در ، و49/5 میانگین با دسترسی

دهندگان دارای ترتیب برای پاسخ، به01/5 میانگین

 مقیاس از در پژوهش حاضر که آنجا از اند.اولویت

 که کلیۀ گفت توانشده، می استفاده لیکرت ارزشیهفت

 .است میانگین از باالتر آمدهدستبه مقادیر

  نشان تحقیق متغیرهای همبستگی ضریب نتایج 

 ورزشی گردشگری کیفیت و مسابقات کیفیت بین دهدمی

  دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی

(59/0  =r .)کهزمانی دهدمی نشان هایافته این نتایج 

 گردشگری کیفیت باشد، باالیی حد در مسابقات کیفیت

 ضریب همچنین. بود خواهد باالیی حد در هم ورزشی

 و گردشگران مندیرضایت با مسابقات کیفیت همبستگی

 نظر از. است 42/0 و 62/0 ترتیببه آنها مجدد حضور قصد

 مدیران برای نکته این به توجه پژوهش این محققان

 است. ضروری بسیار چوخه با کشتی مسابقات برگزاری
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 با بتوانند مسابقات این برگزارکنندگان کهدرصورتی

 صنعت متولی کارشناسان از کمک و مناسب ریزیبرنامه

 توانندمی دهند، افزایش را مسابقات این کیفیت گردشگری

 فراهم را گردشگران مجدد حضور و مندیرضایت مقدمات

 حفظ و جذب امروز مسابقاتی دنیای در چراکه کنند،

 مجموعه بلندمدت سودآوری و بقا برای مشتریان رضایت

 .است اهمیت حائز بسیار

 کیفیت مسابقات، کیفیت از بعد حاضر پژوهش در

 با را ارتباط بیشترین 58/0 همبستگی ضریب با دسترسی

 ترتیببه آن دنبالبه که داشته ورزشی گردشگری کیفیت

 مندیرضایت با 39/0 و 59/0 همبستگی ضریب با

 ارتباط آنها مجدد حضور قصد و ورزشی گردشگران

 مورد در حاضر پژوهش هاییافته .است داری داشتهمعنا

 کیفیت با مسابقات کیفیت بین معنادار و مثبت همبستگی

 حضور و مندیرضایت با آن در پی و ورزشی گردشگری

 راد و همکارانقیامی تحقیقات نتایج با گردشگران مجدد

 و همکاران زاده(، خطیب2010) 1یوهالی ،(7138)

، (1393) ناصریان ،(2008)و همکاران  2شانک ،(1391)

 زمینۀ در شدهریزیبرنامه اقدامات گونه هر اینکه بر مبنی

 موجب ورزشی مسابقات یک در خدمات کیفیت بردن باال

( و 8-12همسو ) شود،می گردشگران مندیرضایت افزایش

نتیجۀ . (13( مغایر است )2008) 3با نتیجۀ تحقیق الین

 که است داده نشان (1387) راد و همکارانتحقیق قیامی

 جلب در استرالیا کشور موفقیت دالیل ترینمهم از یکی

 این در برگزارشده ورزشی مسابقات به ورزشی گردشگران

 متولی هایسازمان شدۀریزیبرنامه و دقیق کاریهم کشور،

 بوده کشور این در ورزشی متولی هایسازمان و گردشگری

 کرد مشخص دیگری پژوهش ( در2008) شانک. (8است )

 کیفیت ورزشی، گردشگری خدمات کیفیت ابعاد بین از که

                                                           

1. Haoliu  

2. Shonk 

 خدمات کیفیت بر اثرگذار عامل ترینمهم مسابقات خود

 در ایعمده سهم خدمات کیفیت و است ورزشی گردشگری

 موجب مندیرضایت این و دارد گردشگران مندیرضایت

 (. ناصریان9شود )می ورزشی گردشگران مجدد بازگشت

 کارکنان مندیرضایت بین که رسید نتیجه این ، به(1393)

 المپیاد برگزارکنندگان و کارکنان خدمات ارائۀ با کیفیت

 این است؛ به داشته وجود معناداری رابطۀ ارومیه دانشجویی

 کیفیت کارکنان، مندیرضایت هایمؤلفه افزایش با که معنا

 افزایش نیز المپیاد و برگزارکنندگان کارکنان خدمات ارائۀ

  مندیرضایت سبب افزایش آن بدر پی و کندمی پیدا

(. 10شود )مسابقات می این گردشگران و کنندگانشرکت

 ابتدا وفاداری کسب ( معتقد است که برای2010) 4یوهالی

 انسانی منابع کیفیت همان یعنی تعامل کیفیت روی باید

 و ماهر و متخصص انسانی نیروی و کرد تمرکز

 رضایت و وفاداری افزایش در عامل اولین برخورد،خوش

 و زادهخطیب .(11است ) ورزشی مشتریان و گردشگران

 ثابت کردند که عوامل( در پژوهشی 1391) همکاران

 تأثیرگذار ورزشی گردشگران خدمات کیفیت بر مختلفی

 (.12کرد ) توجه آن به باید گردشگری بهبود برای که است

 نتیجه این به پژوهش خود در (2008شانک و همکاران )

از جمله  عوامل دیگر به نسبت کیفیت دسترسی که رسیدند

 در کمتری تأثیرها و مکان برگزاری رویدادها کیفیت رقابت

 خدمات کیفیت از ورزشی گردشگران مندیرضایت

 همبستگی بر مبنی حاضر تحقیق نتایج با دارد که شدهارائه

 وفاداری و مندیرضایت با دسترسی کیفیت مثبت

 نتیجه این پژوهش خود به در (،2008) همسوست. لین

 ترینمهم نیز ورزشی اماکن فیزیکی محیط کیفیت که رسید

 ورزشی گردشگران رضایت و وفاداری موجب که است عاملی

که در این پژوهش محیط فیزیکی اماکن ورزشی  شودمی

3. Lin 

4. Haoliu 
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ها از اولویت بیشتری برخوردار بوده نسبت به دیگر مؤلفه

(. وجه تمایز این پژوهش با پژوهش حاضر در این 13است )

است که در این پژوهش کیفیت محیط فیزیکی اماکن 

اداری گردشگران ورزشی است، اما در ورزشی عامل مؤثر وف

ترین عامل مؤثر در پژوهش حاضر کیفیت مسابقات مهم

مندی گردشگران ورزشی و تمایل به بازگشت مجدد رضایت

 معادالت مدلسازی از حاصل نتایج آنهاست. براساس

 و 4/0 اثر ضریب با مسابقه کیفیت متغیر دو ساختاری

 بر داریمعنا رتأثی 36/0 اثر ضریب با دسترسی کیفیت

 با ورزشی گردشگری دارد، ورزشی گردشگری کیفیت

 و داشته تأثیر مندیرضایت بر 93/0 اثر ضریب

 تأثیر مجدد حضور قصد بر 94/0 ضریب با نیز مندیرضایت

 قصد افزایش برای گفت توانمی نتایج این به توجه با. دارد

 افزایش را آنان مندیرضایت باید گردشگران مجدد حضور

 کیفیت باید گردشگران مندیرضایت به رسیدن برای داد،

 کلی کیفیت افزایش برای و داد ارتقا را گردشگری کلی

 دسترسی کیفیت و مسابقات کیفیت متغیر دو گردشگری

 ورزشی مسابقات برگزاری مدیران اگر .بخشید بهبود را

 حضور به تمایل و مندیرضایت میزان بردن باال دنبالبه

بیشتری بر کیفیت  تمرکز باید اند،ورزشی گردشگران مجدد

 مسابقات کیفیت متغیر پژوهش در. خدمات داشته باشند

 مسابقات، برای مناسب رسانیاطالع جمله از عواملی شامل

 این برگزاری زمان در مختلف مراسم داوری، هایشیوه

داشته باشند و  ورزشکاران عالی و خوب عملکرد و مسابقات

 را عوامل این از یک هر بتوانند که سازند فراهم را شرایطی

 این از پیش طورکههمان اما بهبود بخشند. نحو بهترین به

 کیفیت متغیر مسابقات، کیفیت متغیر از پس شد، گفته

 کیفیت روی بر را اثر بیشترین که دارد قرار دسترسی

 عواملی شامل متغیر این که گذارد،می ورزشی گردشگری

 برگزاری مکان و میزبان شهر به راحت دسترسی جمله از

                                                           

1. Cronine & Taylor 

 مختلف هایمکان به آسان دسترسی همچنین و مسابقات

 . میزبان است شهر در

در مجموع باید گفت که اساس مفهومی برای درک 

ماهیت گردشگری ورزشی هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. 

دنبال پیشنهاد مدل پیشنهادشده در پژوهش حاضر به

برای مطالعۀ پویای گردشگری ورزشی است. این  چارچوبی

ای برای مدیران ورزشی داشته تواند کاربرد گستردهمدل می

باشد که احتماالً در جهت مهیا کردن تجاربی بهتر برای 

کنند. در این مدل مندان به سفرهای ورزشی تالش میعالقه

ارتباط بین گردشگری ورزشی و تمایل به بازگشت مجدد از 

شود. مندی از کیفیت خدمات تسهیل میرضایتطریق 

اند، شاید ( اشاره کرده1992) 1طورکه کرونین و تیلورهمان

مشتریان همیشه متقاضی باالترین میزان کیفیت خدمات 

نباشند، اما حداقل خواستار سطح قابل قبولی از متغیرهای 

کیفیت خدمات مثل اقناع، قیمت یا در دسترس بودن 

ته تحقیقات بعدی ممکن است نشان دهد (. الب14هستند )

مندی در تسهیل بازگشت مجدد ممکن که نقش رضایت

است جزئی باشد؛ به این معنا که کیفیت گردشگری ورزشی 

 طور مستقیم و هم غیرمستقیم با واسطۀ ممکن است هم به

مندی، بر تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی اثر رضایت

تسهیل »دارد که از فرضیۀ  بگذارد. در واقع شواهدی وجود

(. بنابراین 16،15کند )حمایت می« مندیجزئی رضایت

تحقیقات بیشتری الزم است تا این فرضیات آزمایش شوند 

تواند سبب بهبود ادراک مدیران که این تحقیقات می

ورزشی از ماهیت گردشگری ورزشی شود. همچنین 

وهش و براساس نتایج تحقیق حاضر، با توجه به پیشینۀ پژ

مقیاس برای کیفیت شناسی سه خردهمطالعات بوم

گردشگری ورزشی در نظر گرفته شده است. مطالعات آینده 

های دیگری را نیز برای کیفیت مقیاسممکن است خرده

گردشگری ورزشی پیشنهاد کنند. شایان ذکر است که مدل 
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پیشنهادشده در تحقیق حاضر براساس پیشینۀ پژوهش 

را مثل بازاریابی  ردشگری ورزشی ماهیت چندبعدی گ

خدمات، مدیریت ورزشی، گردشگری و گردشگری ورزشی 

در نظر گرفته است. با این حال این مدل و اجزای آن ممکن 

های بعدی تغییراتی داشته باشند. باید است در پژوهش

خاطرنشان ساخت که این مدل برخی از ابعاد کیفیت مثل 

گی، امنیت، شلوغی و وهوایی، مالحظات فرهنشرایط آب

(. مدل 18،17فصلی بودن را مدنظر قرار نداده است )

« گردشگری ورزشی رویدادها»پیشنهادی تحقیق حاضر بر 

تمرکز کرده که نوعی خاص از گردشگری است که در آن 

شده در افراد برای تماشای یک رویداد ورزشی سازماندهی

کال شوند. از سوی دیگر، اشیک مکان دوردست حاضر می

دیگری از گردشگری ورزشی وجود دارند که در آنها مردم 

یابند. در این برای شرکت در یک فعالیت ورزشی حضور می

نوع از گردشگری ورزشی نیز ابعاد کیفیت خدمات ممکن 

است متفاوت باشد. برای مثال ممکن است کیفیت رقابت 

دهندگان مقیاس اهمیتی برای پاسخعنوان یک خردهبه

باشد. همچنین برخی تحقیقات به عاملی تحت نداشته 

در گردشگری ورزشی اشاره « تصور از مقصد»عنوان 

( معتقدند که 2008) 1اند. در این زمینه چی و کیوکرده

شده و تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت ادراکتصور از مقصد می

مندی گردشگران داشته باشد و بر اهداف رفتاری رضایت

ممکن است که تحقیقات دیگری روشن  آنان تأثیر بگذارد.

کننده جهت حضور عاملی تعیین« تصور از مقصد»سازد که 

(. اگر چنین باشد، این 19در یک رویداد ورزشی است )

عنوان متغیر مجزا به مدل حاضر افزوده شود. عامل باید به

های آتی از طریق مصاحبه همچنین ممکن است در پژوهش

نقش حیاتی در کسب اطالعات هایی که و تمرکز بر گروه

دهندگان دارند، مثل خود گردشگران ورزشی، سازمان

ها بتوان ابعادی را به مدل رویداد، مسئوالن شهری و رسانه

 یا از آن کم کرد. حاضر اضافه 
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Abstract 
The aim of the current study was to investigate satisfaction and the perceived service 

quality and intent to return in sport tourists of a sport event. This study was descriptive 

correlation conducted as a field. The statistical sample consisted of 350 tourists who 

attended the national competitions of a traditional wrestling in Esfarayen city. Shonk 

(2006) questionnaire was used to collect data. Confirmatory factor analysis was used 

to determine the construct validity of the questionnaire and Cronbach’s alpha 

coefficient was applied to determine the reliability of different sections of the 

questionnaire. Kolmogorov – Smirnov test was used to determine the normality of the 

data distribution. Pearson correlation coefficient was used to determine the 

relationship among variables and structural equation modeling (SEM) was used to 

provide the model and explain the relationship between dependent and independent 

variables using LISREL software. The results showed that contest quality, access 

quality and place quality respectively had the highest effect on satisfaction and intent 

to return in sport event tourists. Presenting sport tourism service quality model can 

offer guidelines for managers who intend to benefit most from sport tourism events.  
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