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 بازديدبر رضايت و تمايل به ورزشي  از مقاصد گردشگري شده ادراككيفيت  تأثير
  مجدد

 
  3 حسن اسدي   -  2 جواد خزائي پول  -  1اكبر جابري

، ارشد كارشناس. 2 ، ايرانكرمان، شهيد باهنر كرمانتربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه  دانشكدة، استاديار. 1
تربيت بدني و علوم  دانشكدة، استاد. 3 ، ايراناصفهان، اصفهان، دانشگاه علوم مديريت و اقتصاد دانشكدة

  ، ايرانتهران، تهرانورزشي، دانشگاه 
  

 
  

  چكيده
افزايي شايان توجهي در هر دو  تواند به هم كه قرار گرفتن آنها در كنار هم مي هستند هاي جذابي توريسم و ورزش پديده

با  به بازديد مجددشده، رضايت و تمايل  ي كيفيت ادراككشف روابط بين متغيرهاحاضر پژوهش  هدف. منجر شود هحوز
با توجه به هدف كاربردي و از نظر روش پژوهش اين . است) SEM( معادالت ساختاري روش مدليابياستفاده از 

نوشهر به شهر  1391سال  زماني ةبازكه در  بودند ن ورزشيگردشگرا پژوهشآماري  ةجامع .است پيمايشي -توصيفي
 دسترس در گيري به روش نمونه ورزشيگردشگر  310 تعداد. اند مسافرت داشتهعنوان يك مقصد گردشگري ورزشي  به
. شد ساختاري تأييد معادالت مدليابي از روش و ارتباط بين متغيرهاي پژوهش روايي مدل .انتخاب شدندعنوان نمونه به

داده، ، رضايت آنان را تحت تأثير قرار گردشگري ورزشيمقصد  از كيفيتگردشگران  ادراكآمده،  دست با توجه به نتايج به
هاي اين  يافته. گذاشته استمقصد تأثير از آن طور مثبتي بر سطح تمايل گردشگران به بازديد مجدد  همچنين اين امر به

بازديد  افزايش وقابل قبول براي حفظ  يمبنايتواند  مي شده كه هاي رفتاري منجر به درك بهتري از مكانيسم پژوهش
  .ورزشي از يك مقصد ورزشي را ترسيم كندن گردشگرا

  
  يديكل يهاواژه

 .، ورزشمقصد گردشگري ،، كيفيترضايتتمايل، 

                                                           
 09122119590:تلفن : نويسندة مسئول Email: jaberi@uk.ac.ir                                                       
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 مقدمه

 المللي بين سطح در رشد حال در و پيشتاز يها بخش از يكي گردشگري صنعت خدماتي، صنايع ميان در

 يكبه  ،2020 سال تا المللي بين گردشگري براي تقاضا گرفته، صورت هاي بيني يشپ براساس و )1( است

 ز تجارب معموليو متفاوت ا ينتجارب نو يوجو گردشگري جست. )2( رسيد خواهد سال در نفر ميليارد

عنوان يك عامل مولد در  پديدة توريسم به .)3( با آن مواجه استمحيط محلي خود كه فرد در است 

 است ييها بخش از يكي گردشگري). 4( استالمللي رو به توسعه  عرصة اقتصاد و اشتغال در مقياس بين

 جهان در اول صنعت به شدن تبديل حال در و اقتصادي فرهنگي اجتماعي، مثبت تأثيرهاي دليل به كه

 هاينياز يارضاتالش براي و  مناسب هاي يرساختز و زمينه ايجاد كشورها با از بسياري كه يطور به است؛

 مهمي منبع گردشگري كشورها اغلب براي .هستند صنعت اين مزاياي از برداري بهره گردشگران درصدد

 از بسياري). 5( شود مي محسوب خارجي مبادالت و زايي درآمد، اشتغال كسب تجاري، هاي فعاليت براي

 و كمتر آلودگي دليل به كه صنعتي .آورند يم دست به صنعت اين از چشمگيري درآمد ساالنه كشورها

 در موفق كشورهاي از پيروي به .شود مي ناميده پاك صنعت، دارد همراه به كه پاييني منفي پيامدهاي

 هاي يتمز از تا اند داده قرار توجه مورد را بخش اين ةتوسع ةانگيز نيز ديگر يكشورها ،گردشگري صنعت

 مناسب، هاي يرساختز ايجاد نيازمند بخش اين در نسبي مزيت به دستيابي ولي. نباشند نصيب يب آن

 نيازهاي گوناگوني به توجه با. است گردشگري مطلوب تسهيالت ايجاد و گردشگران هاي يازمندين تأمين

 ها يازمندين اين شناخت مستلزم بخش اينة توسع گردشگري، ةتوسع و جذب عوامل عنوان به گردشگران

هاي  گذاري يهسرما وهاي اصلي  هاي منطبق با گرايش بيني برنامه يشپبا  .است مقصد سوي از آن تأمين و

  ).6(ي گردشگران را در بازار گردشگري كشور تأمين كرد ها خواستهتوان  يمالزم 

در الزم است و  كند امكان جذب گردشگران را فراهم مي كه مؤثر در اين زمينه يكي از عوامل

اگرچه اهميت . استشده  ، استنباط گردشگر از كيفيت خدمات ارائهآن گام برداشته شود يراستاي ارتقا

خدمت عامل مهم ديگري  ة استفاده از يكتجرب ،فيت خدمات در ادبيات گردشگري مورد توجه استيك

شخصي و  يها كنشخدمت وا استفاده از يك ةتجرب. شده استواقع غفلت  در ادبيات مورداست كه 

معتقدند كه  1اتو و ريچ .استخدمت آن در زمان مصرف يا استفاده از ) كننده مصرف(احساسي مشتري 

آن مندي مشتري از  و سطح رضايت شده دركتأثير مهمي بر ارزش خدمت  استفاده از يك ةتجرب

                                                           
1. Otto & Ritchie 
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كه  شود يم سببدارد و  اي يژهاهميت و گردشگريصنعت  براي هتجرب كامل مفهوم درك. خدمات دارد

  ).7(داشته باشد عملكرد بهتري  ،اين صنعت

ه گرفتانجام  ة استفاده از خدماتكيفيت تجرب در موردات اندكي مطالعبرخالف كيفيت خدمات، 

از يك بازديد مجدد يرگذار بر احتمال تأث متغيرهاي گوناگون كه در مورددر مطالعات گذشته  ).8( است

مشتري بيشتر مورد  مندي شده و سطح رضايت متغير كيفيت درك ود، مقصد گردشگري انجام گرفته

  ).9-12( يد و اشاره واقع شده استتأك

تبليغ مثبت دهان به مندي باال به  كيفيت خدمات و سطح رضايت اين است كه طور كلي اعتقاد بر به

در نهايت بر عملكرد مالي ميزبان در صنعت  و شود يمنجر م مشتريو تكرار بازديد  ه، مراجعدهان

يك مقصد  يريپذ رقابت كه ينشان دادند درحال) 2007(و همكاران  1مازنك. استگردشگري اثرگذار 

و  يادماندني به اي تجربه و فراهم كردنخدمات  ةمقصد جهت ارائآن عنوان توانايي  گردشگري به

 ،ستمربوطه امقصد بيشتر براي و درآمد  عات آنهامراجو در نتيجه افزايش براي مشتري مندي  رضايت

 مجدد تقاضاي و بازگشت عبارتي امكان به. )13( اين مفهوم در سطح يك تعريف باقي مانده است

 بازديد مجدد به خود آنها رضايت تأمين و دارد از مقصد بستگي آنها رضايت ميزان به گردشگران

 آن ةنتيج كه شود يايجاد م اي يندهفزا سيكل و تكاملي ةچرخ ها واكنش و كنش اين اثر در .انجامد يم

  .است فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، مختلف يها حوزه در آن از حاصل منابع از مقصد يمند بهره

 بر نوشهرشهر ورزشي از سفر به  گردشگرانتوسط  ي شده كيفيت درك تأثير بررسي با حاضر پژوهش

 آوردن فراهم درصدد ،عنوان مقصد گردشگري به شهراين به بازديد مجدد از آنها تمايل  و رضايت

لحاظ قرار  با تااست شهر  اينگردشگري  صنعت ةبراي توسع مناسب گيري يمتصم و اطالعاتي هاي ينهزم

 منطقه فراهم در پايدار گردشگري ةتوسع براي مطلوبي ةزمين گردشگري هاي ياستگذاريس در آن دادن

 .شود

شده پس از مصرف  بين انتظارات قبلي و عملكرد ادراك شده ادراكمندي به تفاوت  رضايتسطح 

سطح  ).14( دهد ياز انتظارات باشد، نارضايتي رخ م كمتر از سطحكه عملكرد  زماني. اشاره دارد

در متون گردشگري،  ).15( تعريف شود فردس مثبت ساحة اتجربميزان عنوان  تواند به مندي مي رضايت

شده عنوان تابعي از انتظارات قبل از سفر و انتظارات بعد از سفر نشان داده  بهاغلب مندي  سطح رضايت

ولي  ،گردشگري احساس خوشايندي را تجربه كند، رضايت دارد كه يكه هنگام ترتيب ينبد .است
                                                           

1. Mazanec 
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 غلبه دارد اش يتمنديبر رضا او مندي يتكه احساس ناخوشايندي را تجربه كرده است، عدم رضا زماني

 هاي يترفتاري است كه از طريق عوامل احساسي و شناختي فعال اي يدهرضايت گردشگر پد ).16(

رضايت كلي گردشگر از طريق ارزيابي  .شود يگردشگري و ارزيابي عناصر و اشكال متعدد مقصد ايجاد م

مجدد  ةعوامل مراجع ينتر از مهمو يكي  گيرد يمقصد مبني بر انتظارات شكل م هاي يژگياو از و

پي بردن به احساس . بستگي داردقبلي ازآنجا  بازديدسطح رضايت آنها از به گردشگران به يك مقصد 

مقصد از ديدگاه گردشگر در سطوح  هاي يژگيبه و يرمستقيميغ ةيك مكان، اشار ةگردشگر دربار

  ).17(مختلف دارد 

مندي را تحت تأثير قرار  خدمات، سطح رضايت ةشد اند كه ارزش درك مطالعات گذشته نشان داده 

 دهد يمندي نيز تمايل به بازديد مجدد از مقاصد گردشگري را تحت تأثير قرار م و سطح رضايت دهند يم

ران توصيه براي مثال، گردشگران راضي ممكن است، يك مقصد را بازديد كنند، به ديگ. )12، 18 -20(

از سوي ديگر، يك گردشگر ناراضي ممكن است . كنند، يا در مورد مقصد ابراز نظر مساعدي داشته باشند

حتي . و به گردشگران ديگر نيز آنجا را توصيه نكند نداشته باشدبه آن مقصد مراجعة مجدد 

هرت بازاري آن منفي در مورد مقصد داشته باشند و به ش هايبدتر،گردشگران ناراضي ممكن است نظر

  .)16( صدمه بزنند
 

دوستي، حسن نيت، كارايي، قابليت اطمينان و (خدمت  ةفرايند ارائ از طريقكيفيت در گردشگري 

. شود يتعريف م) مثال مسكن، غذا، تسهيالت اوقات فراغت رايب(و نتايج خدمات ) صالحيت كاركنان

بعد فني به نتايج  است؛ ياتيعملو بعد فني  دوواجد كيفيت خدمات  دارد كه يماظهار ) 1984( 1گرونروز

 خدمات اشاره دارد ةكيفيت به فرايند ارائياتي عمل بعد و) 21( )آورد يدست م آنچه مشتري به(خدمات 

 "شده  در اين چارچوب كيفيت خدمات ادراك. )يابد ياينكه مشتري چگونه به اين خدمات دست م(

؛ )اي يفهوظ(ياتي است دو بعد فني و عمل با توجه بهخدماتي  ةنظر مشتري در مورد ابعاد يك بست ةنتيج

اهميت كيفيت در صنايع  ."كرد يريگ همانند كيفيت فني اندازه توان يرا نم اي يفهكه كيفيت وظ

ابزاري . در اين زمينه شده است يا مشتري موجب تحقيقات گسترده ةشد عنوان ارزش درك خدماتي به

 ةكه در اواسط ده است 2، سروكوالشدهابي كيفيت خدمات استفاده طور گسترده براي ارزشي كه به

                                                           
1. Gronroos 
2. SERVQUAL 
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در صنايع خدماتي از جمله  SERVQUALگذشته از  ةده در دو ).22( توسعه داده شده است 1980

يك  از يدكنندهكه هدف از پژوهش ارزيابي تجارب بازد اما زماني ).23-27( گردشگري استفاده شده است

استفاده  ،)رستوران، تور و غيره هتل، مانند( شده كيفيت خدمات ارائه است و نه ارزيابي گردشگريمقصد 

قابليت (بعد خدماتي  5بر ارزشيابي  مبتني SERVQUAL. رسد ينمنظر  مفيد بهSERVQUAL  از

اين ابزار براي  از صرفاً كه يو وقت است) مشهود هاي ييتضمين، همدلي، پاسخگويي و دارا اطمينان،

 يها مانند جاذبه( ، برخي از عوامل مهم خدمات در سطح مقصدشود ييابي خدمات استفاده مارز

بنابراين . شوند يممورد غفلت واقع فرايند ارزيابي  در) گردشگري، سرگرمي و تجربيات فرهنگي و غيره

ارزيابي كيفيت محصوالت  عاملعنوان  محصول خدمات به هاي يژگيگردشگري از و مطالعاتبيشتر 

كه در سطح مقصد، محصول گردشگري  دريافتند)  2007(و همكاران  1لي. كنند يگردشگري استفاده م

شده از  كيفيت درك. )3( از اجزا شامل وسايل راحتي، مسافرت، غذا، سرگرمي و غيره است يا مجموعه

در مديريت مقصد  بايدي است كه رفتار تمايالتمندي و  بر سطح رضايت يرگذارعوامل مهم تأث يگرد

 ).28، 29( دكربه آن  اي يژهگردشگري توجه و

شوند كه قادرند با توجه به ماهيت  يمعنوان دو صنعت رو به رشد شناخته  امروزه ورزش و توريسم به

. ي براي كشورها باشندا گستردهساز توسعة منابع محسوس و نامحسوس  ينهزمخود  فرد منحصربه

عنوان مكمل قرار  صنعت زماني معنادارتر خواهد شد كه هر دو در كنار همديگر به جذابيت اين دو

هاي گردشگري شايان توجه،  يلپتانسورزش و وجود  روزافزوندر كشور ايران با وجود توسعة . گيرند يم

موضوع گردشگري ورزشي آنچنان كه شايسته است، مورد توجه مديران عرصة ورزش و گردشگري قرار 

يج تدر بهتواند  توسعة تحقيقات علمي و تقويت مباني نظري حوزة ورزش و گردشگري مي. استنگرفته 

پژوهش حاضر اولين مطالعة . توسعة اين دو صنعت درآمدزا فراهم سازد منظور بههاي الزم را  ينهزم

شده از اماكن گردشگري ورزشي بر  شود كه در پي بررسي تأثير كيفيت ادراك يمپژوهشي محسوب 

  . استمندي و تمايل به بازديد مجدد از اماكن موردنظر  يترضا

اين  .است يشنهاد شدهپمباني نظري  كه براساس دهد يرا نشان م پژوهشمدل مفهومي  1شكل 

 بر رضايت و تمايل به بازديد مجدد گردشگرانشده،  شده، كيفيت درك ارزش دركمدل تأثير دو متغير 

  .دهد يمگردشگري نشان را از مقصد  ورزشي

                                                           
1. Lee  
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  مدل مفهومي تحقيق .1شكل 

 

  روش تحقيق
 مبتني و نوع همبستگي از و توصيفي اطالعات، گردآوري ةنحو نظر از كاربردي، هدف نظر از اين پژوهش

شهر  به 1391زماني  ةباز در كه ندا گردشگراني پژوهش آماري ةجامع. است ساختاري معادالت مدل بر

منطقه  7بندي شهر نوشهر به براساس تقسيم .داشتند سفر ورزشيعنوان يك مقصد گردشگري  نوشهر به

سواري، اسكي روي آب، جت اسكي و  يققاي دريايي چون شنا، ها ورزش(از لحاظ جذب گردشگر ورزشي 

تصادفي انتخاب شدند، سپس در هر  صورت بهبراي انتخاب نمونه چند منطقه . تقسيم شد) مانند آن

گيري با نمونه. انتخاب شدند ها دادهمنظور گردآوري  ت در دسترس بهصورمنطقه گردشگران ورزشي به

ترتيب با توجه به اين انحراف  اينبه . آمد  دست به 897/0نفر، انحراف معيار نمونه  30اوليه به تعداد 

يباً تقراندازة نمونه  در جامعه 1/0درصد و خطاي برآورد ميانگين حداكثر  95معيار و در سطح اطمينان 

  :است عبارتنمونه  ةفرمول انداز. دست آمدنفر به 310برابر 
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ها يا غيرقابل محاسبه بودن برخي  بيني عدم بازگشت برخي پرسشنامه يشپبا توجه به 

پرسشنامه در بين نمونة تحقيق توزيع شد كه در پايان پس از  340شده، تعداد  يعتوزي ها پرسشنامه

وتحليل  يهتجزدر   پرسشنامه 310شده،  داده پرسشنامة برگشت 319، از مجموع گرفته هاي انجام يبررس

 اي ينهگز براساس طيف پنج شده يطراح ةپرسشنام ،ها ابزار اصلي گردآوري داده .كار گرفته شد به ها داده

 ،)2010(و همكاران  1زبكاراز پرسشنامة  شده كيفيت دركمتغير  براي سنجش ترتيب ينبد. بودليكرت 

ينتال و كوئو  )2006( 2، گلرزا و سارا)2010(زبكار و همكاران ي ها پرسشنامهاز  رضايتمتغير 

زبكار و همكاران  يها تمايل به بازديد مجدد از پرسشنامهدر زمينة متغير  و) 2010( 3پولسينسكي

   .)12، 30-32( استفاده شد )2009( 4و هانگ و هسو )2010(

 كه ترتيب به اين شد، استفاده محتوا روش روايي از پرسشنامه، روايي از اطمينان حصول براي

 گردشگري ةخبرگان حوز و متخصصان كارشناسان، نفر از 17هاي نظر از يريگ بهره با اوليهة پرسشنام

 طيف و تأخر سؤاالت و تقدم سؤاالت، بيانة نحو سؤاالت، تعداد مورد در ورزشي و آشنا به موضوع پژوهش

 آزمايشي،ة مرحل يك انجام و بازنگري چند مرحله از پس نهايت، در. شد بازنگري پاسخ، يها نهيگز

 استفاده كرونباخ آلفاي روش از پايايي ضريبة محاسب براي مطالعه اين در .شد تنظيم نهايي ةپرسشنام

 دهندة  نشان تواند يم كه است صدم 87 تحقيق اين متغيرهاي كل شدة كرونباخ محاسبه يمقدار آلفا. شد

 1ي تحقيق در جدول رهايمتغ كرونباخ آلفاي مقادير .باشد استفاده مورد پايايي پرسشنامة باالي قابليت

  .آمده است

  متغيرها كرونباخ آلفاي مقادير .1جدول 
  Cronbach’s a رهايمتغتعداد   متغير

 91/0 6 شده كيفيت درك

 92/0 5 رضايت

  85/0 8  تمايل به بازديد مجدد

  87/0  19  كل 

                                                           
1. Žabkar  
2. Gallarza & Saura 
3. Quintal & Polczynski 
4. Huang &  Hsu 
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بررسي و تحليل فرضيات و براي تجزيه و Amos 18و   SPSS18افزار  ها از نرم تحليل دادهو براي تجزيه

در مدلسازي معادالت ساختاري  .مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شداز پژوهش برازش كلي مدل 

پژوهش و مدل مفهومي بررسي شد كه آيا از برازش مناسب برخوردار  ةاز يك طرف ميزان انطباق داد

برازش مدل شامل  يها شاخص. آزمون شد ،يافته معناداري روابط در مدل برازش است و از طرف ديگر،

CMIN/Df، RMSEA ،GFI ،AGFI، NFI،CFI  و IFI  مدلي از برازش مناسب برخوردار است . استبوده

 ، GFI ، مقدار صدم 10كمتر از  RMSEAمقدار  باشد، 3كمتر از ) df(آزادي  ةنسبت به درج CMINكه 

NFI،CFI  و IFI باشد صدم 90بيشتر از. 

 

  ها افتهي
گيري هاي اندازهگيري ابتدا بايد تمام مدلهاي اندازهبراي مدل شاخص هر قابل قبول سطح تعيين براي

گيري كه مربوط به متغيرها مدل اندازه سهبر مبناي اتخاذ چنين روشي ابتدا  .شودجداگانه تحليل 

ارائه  2گيري در جدول هاي اندازههاي كلي برازش براي مدلشاخص. شدطور مجزا آزمون  ، بههستند

  .شده است

  گيريهاي اندازههاي كلي برازش الگوشاخص .2جدول 

 CMIN  نام شاخص

/Df GFI  NFI  CFI  IFI  RMSEA 

  003/0  948/0  933/0  952/0  912/0 14/2  شده كيفيت درك

  007/0  902/0  919/0  944/0  902/0 82/1  رضايت 

  022/0  951/0  927/0  923/0  954/0 56/2  تمايل به بازديد مجدد

<  >3  برازش قابل قبول 90/0  > 90/0  > 90/0  > 90/0  < 10/0  

 
 ،گيري از برازش خوبي برخوردارندهاي اندازهتوان نتيجه گرفت كه الگومي 2با توجه به نتايج جدول 

  .كنندها حمايت مياز الگو يخوب ها بهكنند كه دادهمي ييدهاي كلي اين مورد را تأ عبارتي شاخص به

ها از فرضيه آزمونگيري در گام اول، در گام دوم براي هاي اندازهالگو ييدپس از بررسي و تأ

 مدل معادالت ساختاريهاي كلي برازش شاخص 3 در جدول .استفاده شد مدلسازي معادالت ساختاري

 .ارائه شده است
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  كلي برازش مدل مفهومي تحقيق يها شاخص .3جدول

 Cmin/df  GFI  NFI  CFI  IFI  RMSEA  نام شاخص

  0066/0  956/0  944/0  932/0  909/0 53/2  مدل نهايي

<  >3  برازش قابل قبول 90/0  > 90/0  > 90/0  > 90/0  < 10/0  

  
هاي كلي نشان از برازش خوب الگو توسط توان نتيجه گرفت كه شاخصبا توجه به مطالب باال مي

-الگو را مورد حمايت قرار مي يخوب به شده يآور هاي جمعتوان گفت كه دادهعبارتي مي ها دارد يا بهداده

   .ارائه شده است 2همراه ضرايب رگرسيوني در شكل  به 1معادالت ساختاري يالگو. دهند

  
  

 
 

  پژوهشالگوي معادالت ساختاري  .2شكل
  

 Pو  2ي مقدار بحرانييها از دو شاخص جزالگو، براي آزمون معناداري فرضيه ييدپس از بررسي و تأ

خطاي "بر  "3تخمين وزن رگرسيوني"بحراني مقداري است كه از حاصل تقسيم مقدار  .استفاده شد

                                                           
1. Structural Equation Modelling 
2. Critical Ratio (C.R.) 
3. Regression weights 
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كمتر . باشد 96/1مقدار بحراني بايد بيشتر از  05/0براساس سطح معناداري . آيددست مي به "استاندارد

براي  05/0تر از  همچنين مقادير كوچك .شوداز اين مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمي

هاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح شده براي وزن حاكي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه P مقدار

ي مربوط به هر يهاي جزهمراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخص ها بهفرضيه. دارد 95/0اطمينان 

  . آورده شده است 4فرضيه در جدول 
 

  روابطضرايب رگرسيوني و نتايج آزمون  .4جدول 

 ةشمار
ضريب   متغير مسير متغير  روابط

 رگرسيوني
مقدار 
  نتيجه  P بحراني

1  
كيفيت 

  شده درك
يدأيت ***  46/12  55/0 رضايت ←  

2  
كيفيت 

  شده درك
← 

تمايل به 

  بازديد مجدد
36/0 يدأيت ***  78/6   

 ←  رضايت  3
تمايل به 

  بازديد مجدد
58/0 يدأيت ***  06/13   

*** p< 001/0 . 

 

  >p 001/0داري  امعنسطح  در مورد مطالعه در مدل مورد از روابط 3 هر، 4با توجه به نتايج جدول 

  .شدند ييدتأ
 

 يريگ جهينتبحث و 

مندي و تمايل به بازديد مجدد  شده، سطح رضايت اعتبار تجربي روابط بين كيفيت درك در اين پژوهش

نتايج اين پژوهش . شد ييدتأ نوشهرشهر ورزشي در مقصد گردشگري ورزشي از گردشگران  يا در نمونه

. تطبيقي است يها احساسي و پاسخ يها متمايز از فرايندهاي ارزيابي، واكنش يا دنباله ةدهند نشان

متغير سطح . شناختي رفتار است ةشده از جنب شده در مقصد برگرفته شده از خدمات ارائه كيفيت درك
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بازديد ( متغير نهايي كه يلشناختي و احساسي است، درحا ةجنب مندي گردشگر شامل هر دو رضايت

 . است ورزشي از مقاصد گردشگري يدكنندگانرفتار بازد 1كرداري ءجز ةدهند نشان) مجدد

. دهد يرا نشان مپژوهش  يرهايمتغ نيب يحاصل از آزمون روابط ساختار جينتا 2و شكل  4جدول 

گردشگران  تيرضا بر شده از مقاصد گردشگري ورزشي درك تيفيتأثير كدر بخشي از اين مطالعه، 

مندي  شده بر رضايت تأثير كيفيت ادراكاز تأييد  حاكي بخش نيا جينتا. شده استآزمون ورزشي 

) 2011( ، الي و چن)2010(زبكار و همكاران  يها پژوهش جيبا نتا ها اين يافته. است گردشگران

شده و  نيز حاكي از تأثير كيفيت ادراك) 2015(هاي عالمه و همكاران  يافته .)29،12( مطابقت دارد

 2، چن و تسايپژوهشبرخالف نتايج اين ). 4(ها بوده است  يستتورمندي  شده بر رضايت ارزش ادراك

مندي و تمايالت  سطح رضايت رطور مستقيم ب در مطالعات خود نشان دادند كه كيفيت به) 2007(

تواند  بنابراين ادراك مثبت گردشگران ورزشي نسبت به اماكن ورزشي مي. )19(يست نار يرگذرفتاري تأث

ي رفتاري و عاطفي مثبت در ميان گردشگران ها واكنشمندي آنها را فراهم سازد و به  افزايش رضايت

ي گردشگران و طراحي ها خواستهو  ها ارزششناخت . نسبت به اماكن گردشگري ورزشي منجر شود

تواند به مديران عرصة صنعت ورزش و توريسم در  و تمايالت آنها مي ها خواستهايي متناسب با راهبرده

  .راستاي توسعة اين صنايع نوظهور در ايران كمك كند

مجدد نسبت به مقاصد  بازديد به شده بر تمايل درك تيفيتأثير ك، جينتادر بخش ديگري از 

و ) 2010(ي زبكار و همكاران ها پژوهش جينتا يافته نيز بااين . شده است تأييد موردي ورزشي گردشگر

نيز نشان داد كه ) 2015(هاي عالمه و همكاران  يافته). 29،12(داشته است مطابقت ) 2011( الي و چن

يكي ). 4(ها از اماكن گردشگري مؤثر باشد  يستتورتواند بر تمايل به بازديد مجدد  شده مي كيفيت ادراك

مندي و ادراك مثبت نسبت به اماكن ورزشي، تمايل افراد  ديق رفتاري حاصل از رضايتترين مصا ياصلاز 

هاي مثبت  يتداعآن  تبع بهبنابراين، ادراك مثبت و . استبه بازديد مجدد و تجربة مجدد اين اماكن 

ها اي در هدايت و تبيين رفتارهاي آيندة آن كننده يينتعتواند نقش  ي ورزشي ميها مكانگردشگران از 

 از مجدد بازديد به تمايل بر شده ادراك كيفيت تأثير پژوهش، اين. نسبت به اماكن ورزشي ايفا كند

زا  صورت برون به متغيرها از برخي است كه ممكن يدرحال كند، يم ييدتأ و تعيين را گردشگري مقصد

 بيشتر). طبيعي يها جاذبه هوايي، و آب شرايط مثال، طور به( بگذارند تأثير موجود روابط بر) مستقل(

                                                           
1. conative 
2. Chen and Tsai 
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. كرد مديريت و كنترل توان يم گذارند، يم اثر گردشگري مقصد از شده درك كيفيت بر كه هايي را يژگيو

 شده درك كيفيت براي شخصي پارامترهاي بر تمركز از طريق تواند مي شاخص هر سهم و اهميت

  .شود ارزيابي ورزشي گردشگري خدمات

 ورزشي نيز گردشگري مقاصد به نسبت مجدد بازديد به تمايل بر تيتأثير رضا در اين مطالعه 

با  ه نيزجينتاين  .داشته است يرگذاريتأث نينشان از تأييد ا ها دادهوتحليل  يهتجز جينتا كه شدآزمون 

نيز ) 2015(هاي عالمه و همكاران  يافته .)33( مطابقت دارد) 2010(ي چن و چن ها پژوهش هاي يافته

تواند بر تمايل به بازديد مجدد آنها از اماكن گردشگري مؤثر  مندي گردشگران مي نشان داد كه رضايت

ة شناختي مؤلفعنوان يك  مندي گردشگران از اماكن ورزشي به بنابراين افزايش سطح رضايت). 4(باشد 

اين . ة رفتاري در بين گردشگران ورزشي منجر شودمؤلفعنوان يك  تواند به تمايل به بازديد مجدد به مي

تواند پيامدهاي محسوسي براي اماكن ورزشي داشته باشد،  بر اينكه مي تمايل به بازديد مجدد عالوه

افزايش . تواند  يك ابزار تبليغاتي در افزايش منابع نامحسوس براي اماكن ورزشي محسوب شود مي

تواند به  مندي، مي شده و افزايش سطح رضايت در نتيجة بهبود كيفيت ادراكتمايل به بازديد مجدد 

  . افزايش تبليغات دهان به دهان و جذب افراد ديگر به اماكن ورزشي منجر شود

 به كهاست  رفتاري – احساسي – شناختي نظري چارچوب در روابط سازگاري از حاكي ها يافته

رفتار  نيت بر كيفيت، اثر ةواسط به) يرمستقيمغ طور به(حدودي  تا يدكنندهبازد رضايت سطح آن موجب

و نشان  كنند يم ييدرا تأ) 2000(و همكاران  1نتايج كرونين ها يافتهاين . دارد تأثير) مجدد بازديد(

رفتاري  يها پاسخ بيني يشبراي پ ييتنها به ها يدكنندهسطح رضايت بازد يريگ كه اندازه دهند يم

گردشگري  ةهاي پژوهش همچنين با نتايج ساير مطالعات در حوز يافته. )34( گردشگر كافي نيست

از سفر شده و رضايت گردشگران  كيفيت درك شامل متغيرهايپژوهش مدل اين  ).9، 35( منطبق است

كه توانسته است درصد مهمي از تغييرات در تمايل به بازديد  گردشگري ورزشي استمقصد  به يك

با اين حال . مدل تركيبي است يريگ ميزان انطباق اندازه ةدهند ضيح دهد و نشانمجدد گردشگران را تو

كرده تا با ارائة مباني سعي مقاله اين  كه يطور در ارزيابي اين نتايج، توجه به نكاتي ضروري است، به

عنوان  تواند به ميي مقصد گردشگراز يك  شده چگونه كيفيت درك نظري و شواهد تجربي نشان دهد كه

اما ، عمل كندورزشي مندي و تمايل به بازديد مجدد گردشگران  سطح رضايت بيني يشيك متغير در پ

مندي و تمايل به بازديد مجدد  بتوانند رضايت ها يژگيشمول ادعا كرد كه اين و طور جهان به توان ينم
                                                           

1 .Cronin 
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شده از  درك ها و كيفيت متفاوت ملل، ارزش يها زيرا ممكن است در فرهنگ ،گردشگران را شكل دهند

براي  يشمول كه هيچ مدل رقابتي بهينه و جهان كنند ين فرض مامحقق .اهميت متفاوتي برخوردار باشند

 تعميم بهقابليت يك مقصد  ي مؤثر برايمتغيرهامجموعه  ).36( تمام مقاصد گردشگري وجود ندارد

 ةست كه يكي از اهداف مطالعيرهامتغ اينتعميم داد، روابط بين  توان يآنچه م .درندارا ن مقاصد يتمام 

 )شهر نوشهر(ورزشي مورد مطالعه  مقصد گردشگري مورد آمده، در دست به نتايج براساس .استحاضر 

 .دارند ورزشيگردشگران  با بلندمدت ةايجاد رابط برايفراواني  شده اهميت كيفيت درك

ر  د كارايي و همدلي اتكا، قابليت افزايش با توانند يمورزشي  مديران در سطح مقاصد گردشگري

 گرفتن .سازند وفادار مقصد به را آنها شوند و آنان رضايت ميزان افزايش موجب ن،اگردشگر با رتباطا

 كه يگردشگري ورزش مقاصد .دارد خدمات كيفيت اصالح در اساسي نقشيورزشي گردشگران از  بازخورد

 مقاصد از بهترو تر يفيتباك خدماتي بايد موفقيت براي ،كنند يم عمل گرايي بازاريابي فلسفة براساس

 مقصد در يك .سازند تأمين را آنان نيازهاي كه ندكن ارائه گردشگران به تي ديگربارقگردشگري ورزشي 

 .آنهاست جذب و رضايت جلب براي كارها ةهم واقع در و بوده اصلي محور گردشگران ،ورزشي گردشگري

 در بيشتر وفاداري بتوانند كه ترند موفق مقاصدي ،گردشگري ورزشي مقاصد بين رقابتي فضاي در رو ازاين

 ةارائدر زمينة گردشگران  حساسيت ديگر با توجه به افزايش طرف از .ندكن ايجاد خودورزشي  گردشگران

 و تر مطلوب خدمات ةارائ خواهان همواره بايد اين نكته را در نظر داشت كه آنها مقاصد، سوي از خدمات

 سطحافزايش  و اين صنعت شدن رقابتي در صنعت گردشگري، روزافزون تغييرات سبب به .هستند بهتري

 شناخت با و بپردازندخدمات  كيفيت وتحليل يهتجز و بررسي به بايد مديران مقاصد گردشگران انتظارات

 را خود بقاي بتوانند تا باشند گردشگران يندةفزا انتظارات به ييپاسخگو به قادر خود هاي ضعف و ها قوت

  .داشت نخواهد وجودي گردشگر معناي وجود بدونورزشي  مقصد گردشگري هيچ كنند، زيرا تضمين

 ةكلي در اساسي اصل اماست، ا يرناپذ امري اجتناب لغزش و اشتباه گردشگري، هاي يتفعال در ترديد، يب

 آنها وفاداري به كه است آنانگردشگران در راستاي رضايت  مشكل حل خدماتي گردشگري، هاي يتفعال

 عمالً كه آفريند يم را گردشگراني مشكالت، درست و مناسب حل. شود يبازديد مجدد منجر م ةدر نتيج

 و مسئوالن مديران بايد بنابراين. اند نداشته مقاصد با مشكلي گونه يچه كه هستند كساني از وفادارتر

 با بلندمدت ةرابط ايجاد براي زيادي اهميت تا داد را آموزش نوشهرشهر ورزشي صنعت گردشگري 

 صنعت .كيفيت و ارزشمندي سطح مقصد بپردازند يبه ارتقا كه يطور بهوند، ش قائلورزشي  گردشگران

 مقاصد مختلف يها بخش براي مشخص بازاريابي ةبرنام تدوين نيازمند نوشهردر شهر  ورزشي گردشگري
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 در اين .باشند داشته مورد اين در بيشتري دقت بايد نوشهردر شهر  صنعتاين  مديران .است توريستي

 انتظارات در تغيير آنها و انتظارات به و شد قائل فراوان ارزشورزشي  گردشگران براي نيازهاي بايد صنعت

 زماني نوشهرشهر پول ورزشي گردشگري  صنعت اطالعات موجود در .داشت مبذول كافي توجه آنها

 آورند، يدست م به گردشگران از كه را كه مسئوالن مربوطه اطالعاتي شوند يم دانش به تبديل

 ورزشيگردشگري  هاي ياستس و در برخوردها استفاده قابل دانش صورت به را نتايج ونند ك وتحليل يهتجز

 عنوان هدف مديريت و همچنين حصول اطمينان بهورزشي گردشگران  ةباالبردن كيفيت تجرب .برند كار به

 از جمله مسائل مهمي است كه بايد مديران ،مندي منجر شود به سطح رضايت كيفيت تجربه  ينكهاز ا

 ةتجرب. بلندمدت به آنها توجه كنند هاي راهبرددر زمان تعيين ورزشي ميراث فرهنگي و گردشگري 

 گردشگر، مندي يتاست، زيرا سطح رضا شده يل كليدي در بازاريابي گردشگري تبد يمشتري به مفهوم

 ، مديرانيفيتباك ةمنظور فراهم كردن تجرب به. شود يتعيين م آمده، دست به ةلب توسط تجرباغ

 با توجه به اجزاي كيفيت تجربه ،برآورده كردن انتظارات گردشگران منظور به دبايورزشي گردشگري 

 تمايالت رفتاريرضايت و  شده و روابط داخلي بين متغيرهاي اگرچه نقش كيفيت درك. عمل كنند

 روشن است كه يخوب بررسي شد، به مقالهدر اين  ورزشي گردشگري ةدر زمين نسبت به بازديد مجدد،

 مجموع در .ات بيشتري استمطالعهنوز نيازمند از مقاصد گردشگري ورزشي شده  مقياس كيفيت درك

 بايد رنوشهشهر  ورزشي گردشگري كه مسئوالن صنعت گرفت نتيجه توان يشده، مييدتأ روابط به توجه با

 يرهايبا توجه به متغ را و بازديد مجدد گردشگران مندي يتافزايش سطوح رضا براي الزم هاي ينهزم

  .شده فراهم آورند كيفيت درك
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Abstract 
Tourism and sport are attractive phenomena that their connection can lead to 
significant synergies in both domains. The aim of the current study was to 
find the relationships among variables of perceived quality, satisfaction and 
intention to revisit by Structural Equation Modeling (SEM). This study was 
application in terms of aims and descriptive-survey in terms of methodology. 
Research population consisted of sport tourists who visited Noshahr city as a 
sport tourism destination in 2012. 310 sport tourists were selected as the 
sample by convenience sampling method. The validity of the model and the 
relationships among research variables were verified using structural 
equation modeling. According to findings, tourists' perception of the quality 
of sport tourism destination influenced their satisfaction and positively 
influenced their intention to revisit that destination. The findings of this 
study can lead to a better understanding of behavioral mechanisms that can 
help provide a reliable principle to maintain and increase the sport tourists’ 
visit to a sport destination.    
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