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مدل سازی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت به سواحل
دریای خزر(مطالعه موردی :المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی بابلسر)
محدثه رحمانی ،1مرتضی دوستی
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک کیفیت خدمات با رضایت و تمایل به بازگشت در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی
شهرستان بابلسر بود .روش پژوهش توصیفی و از نظر نتیجه کاربردی ،شیوه گردآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای و
پرسشنامه استاندارد صورت گرفت .جامعه آماری شامل مسئولین اجرایی ،مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد
ورزشهای آبی و ساحلی شهر بابلسر بودند که تعداد  3۶0نمونه از بین این جامعه که در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی بابلسر
حضور داشتند به طور تصادفی ساده انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssو برای بررسی نتایج استنباطی
و روابط بین متغیرهای پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار smart pls
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی رابطه معنادار مستقیم و مثبت برقرار بوده و
متغیر کیفیت خدمات  %۷۹از تغییرات متغیر رضایتمندی را تبیین میکند .بین دو متغیر کیفیت خدمات ادراک شده و تمایل به
بازگشت مجدد رابطه مثبت و مستقیم برقرار بوده و متغیر کیفیت خدمات ادراک شده  %2۶از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت
مجدد را تبین میکند؛ همچنین متغیر رضایتمندی نیز  %5۸از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند و بر این
اساس میتوان گفت متغیر کیفیت خدمات به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی رضایت  %45از تغییرات متغیر تمایل به
بازگشت مجدد را تبیین میکند .بر این اساس به مسئوالن شهری و مدیران ورزشی پیشنهاد می شود که با ارتقای سطح کیفیت
خدمات ،می توانند سطح رضایتمندی و تمایل به بازگشت مجدد در رویدادهای ورزشی را افزایش دهند.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،رضایتمندی ،تمایل به بازگشت ،المپیاد ،ورزشهای آبی و ساحلی.
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امروزه ورزش در تمامی جوامع ،از جمله ایران ،گسترش فراوانی یافته و هر روز بر تعداد افرادی که به صورت رقابتی یا به صورت
تفریحی به انواع ورزش ها می پردازند ،افزوده می شود(کارگر و همکاران .)13۹5 ،ورزشهای ساحلی به یک وسوسه کننده
بزرگ نه تنها برای ورزشکاران حرفه ای بلکه برای عموم مردم برای انجام ورزشهای تفریحی تبدیل شده است و در واقع یکی از
راه های جذاب گذراندن اوقات فراغت بطور فعال ،انجام ورزش در کنار دریا و سواحل می باشد (بلکا و همکاران .)2015 ،1توسعه
ورزش کشور و استان مازندران به عنوان یکی از بخشهای تاثیرگذار در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به
سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیاز دارد و ورزشهای آبی و ساحلی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
توجه به کیفیت خدمات ،قدرت رقابتی بازاریابی را افزایش میدهد و یکی از عوامل مهم موفقیت در مقاصد گردشگری به شمار
میرود(شانک و همکاران .)2012 ،2به همین دلیل در سه دهه گذشته مباحث مربوط به کیفیت خدمات به یکی از عناصر بسیار
مهم بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شده است و عالقهمندی به کیفیت خدمات به طور قابلتوجهی افزایش یافته است( .چن
و همکاران .)2012 3کیفیت خدمات میتواند به عنوان اختالف بین انتظارات مشتریان از خدمات و خدمات دریافت شده تعریف
شود .در تعریف دیگری که توسط زیتامال و همکارانش 4ارائه شده است کیفیت خدمات نگرش و یا قضاوت کلی مشتریان در
رابطه با برتری یک خدمت است (کوزه چیان و همکاران .)13۹0 ،الوالک و همکاران )2001( 5در پژوهش خود بیان کردند که،
کیفیت خدمات ،قضاوت تماشاگر یا شرکت کننده دربارة میزان برتری خدمات ورزشی یا اجزای خدمات است .هر چه تصور
تماشاگران یا شرکتکنندگان به میزان برتری نزدیکتر باشد ،ارزیابی شان از کیفیت خدمات بهتر خواهد بود (علی دوست فرخی
و احمدی.)13۹1 ،
رضایتمندی مفهومی وسیع تر از کیفیت خدمات است ،رضایتمندی شامل ارزیابیهای عاطفی و شناختی است ،درحالی که
کیفیت خدمات اصوال فرآیندی شناختی است (تیان کل و همکاران .)2003 ۶رضایت ،احساس یا نگرشی است که مشتری پس از
دریافت خدمت با آن مواجه میشود .در صنعت خدمات حفظ مشتری ،رضایتمندی مشتری مهم تر از جذب مشتریان جدید
است (کیم و همکاران .)2011،۷عالوه بر این ،کیفیت خدمات نیز محرکی برای تمایل به بازگشت گردشگران محسوب میشود
(شانک و همکاران.)2012،
ویلمر و همکاران )201۹( ۸در پژوهش خود به شناسایی بخشهای مختلف تقاضا از نظر گردشگران خارجی و ابعاد انگیزشی آنها
در منطقه دریایی و ساحلی پرداختند .گروهی از افراد را به عنوان" گردشگران ساحلی" معرفی کردند که هدف آنها دیدار از
مقصد به دلیل آب و هوا ،شن و ماسه و ارتباط با طبیعت است .گروهی دیگر به عنوان " گردشگران ورزشهای آبی" هستند که
مقصد را به قصد گشت و گذار آبی بازدید میکنند و از آفتاب و ساحل لذت میبرند و گروهی به عنوان " گردشگران آفتاب و
ساحل" که از مقصد بازدید میکنند و اساسا معیار آنها برای انگیزش استراحت و آرامش همراه با ساحل و آفتاب است.
راشل و مارک ( ) 201۹به پژوهشی با عنوان گردشگران ساحلی و عوامل رضایت آنها برای بازگشت پرداختند و به این نکته اشاره
کردند که از بین تمام اشکال گردشگری ،محبوب ترین آن بازدید از سواحل است .همچنین به مدل پیش بینی رضایت کلی
ساکنان سواحل پرداختند ،مدل آنها قادر به پیش بینی  % 24از مجموع سطوح رضایت کسانی که به ساحل میروند را نشان داد
و بیشترین توصیف از واریانس ،از اندازه گیریهای ادراکی بدست آمد که رضایت از تسهیالت و ساحل است .همچنین به مدیران
پیشنهاد دادند تا مدیریت مجموع سطوح رضایت بازدیدکنندگان را افزایش دهند تا احتمال بازدید مجدد آنها افزایش یابد.
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گیبسون و همکاران )2003( 1نیز به این نتیجه رسیدند که رویدادهای ورزشی به ویژه رویدادهای کوچک به علت کم هزینه
بودن و کارایی باال در توسعه گردشگری ورزشی موثرند .سوتیریادیو و همکاران )200۸( 2در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی برای توسعه فنی ورزشکاران نخبه ،ترویج ورزش و افزایش ویژگی و خصوصیات آن مهم
هستند .اندام و همکاران( )13۹2به بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان پرداختند .نتایج نشان داد که
عامل توسعه و زیرساخت و مدیریت با اهمیت ترین عامل و عامل توسعه اقتصادی کم اهمیت ترین عامل مشخص شد .ریچی و
لیونز )1۹۹0( 3در مطالعاتشان منافع متعددی از جمله  :شناخت شهر میزبان ،افزایش گردشگر ،منافع اقتصادی (شغل و کسب و
کار) ،افزایش امکانات و تحصیالت ،افزایش غرور شهروندان ،فرصتی برای دیدار با افراد مختلف و ایجاد فضای آرام توام با هیجان
را در جامعه میزبان ذکر کرده اند.
غفوری و همکاران ( )13۹2به بررسی عوامل مؤثر در توسعة گردشگری ورزشهای آبی در شهرهای ساحلی مازندران پرداختند
که نتایج نشان داد ،تبلیغات و بازاریابی ،مهمترین عامل در توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبی در شهرهای ساحلی مازندران
است ،مدیریت ،امکانات و تأسیسات و زیرساخت ها در اولویتهای بعدی توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبی قرار دارد.
کزاک )2002( 4در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر مسافرت گردشگران ورزشی با توجه به ملیت و مقصد آنها به این نتیجه
دست یافت که دسترسی به دریا و ساحل از مهم ترین دالیل سفر گردشگران انگلیسی به مالت و ترکیه است.
شیعه و علی پور ( )13۸۹در مطالعه ای به تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی در رامسر پرداختند و با
استفاده از پرسش نامه ،عوامل مختلفی را در کیفیت تجربه گردشگران در محیط ساحلی مشخص نمودند و بیان داشتند که
ارتباط معنیداری میان عوامل کیفی با متغیرهای میزان رضایت از محیط گردشگری وجود داشته و احتمال بازگشت مجدد به
مقصد گردشگری می باشد .خطیب زاده و همکاران ( )13۹2در پژوهش خود با عنوان رابطه ادراک از کیفیت خدمات با
رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهرآورد استقالل و پرسپولیس به این نتیجه رسیدند که
رضایتمندی در رابطه بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی نقش میانجی ندارد .اگرچه رضایتمندی تأثیر
معنیداری روی تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دارد؛ تأثیر کیفیت خدمات بیشتر است .تأثیر کیفیت خدمات بر
رضایتمندی نیز معنادار است.
علی دوست فرخی و علی احمدی ( )13۹1به بررسی رابطة بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در ورزشگاههای
میزبان لیگ قهرمانان آسیا پرداختند نتایج نشان داد که بین میزان دسترسی به خدمات ،امنیت و طراحی و جذابیت فضای
ورزشگاه با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنیداری وجود دارد .همچنین بین بهداشتی بودن و تمیزی فضای ورزشگاه و نحوة
برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی تماشاگران رابطة معنیداری مشاهده شد.
لی و همکاران )2011( 5در پژوهش خود که به بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و میزان حضور بازیکنان گلف
پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که دو جنبة مهم از کیفیت خدمات ،ملموس بودن و همدلی است که بر رضایتمندی بازیکنان
گلف باز تأثیر میگذارد .نتایج پژوهش چن و همکارانش ( ) 2011نشان داد که بین کیفیت خدمات و تمایل به بازدید مجدد،
ارتباط مثبت وجود دارد .هال و همکارانش ) 2010( ۶نیز به این نتیجه رسیدند که اگر تماشاگران از تسهیالتی مانند در دسترس
بودن ،پارکینگ و صندلیها رضایت کافی داشته باشند ،احتماال در رویدادهای ورزشی مجددا حضور پیدا خواهند کرد .همچنین،
نتایج پژوهش شانک و چالدورای ( )200۸حاکی از آن است که رضایتمندی تأثیر معناداری روی تمایل به بازگشت گردشگران
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ورزشی دارد .کاپالنیدو و گیبسون )2010(1نیز عنوان کردند گردشگران ورزشی فعالی که تجربة رضایت بخشی از حضور در یک
رویداد ورزشی دارند تمایل دارند مجدداً در آن رویداد حضور داشته باشند.
با توجه به ادبیات پژوهش می توان گفت که بحث ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت در بین ورزشکاران،
تماشاگران ،گردشگران و غیره بحث برانگیز است و ممکن است در شرایط مختلف چگونگی ارتباط بین این متغیرها متفاوت
باشد .شهر گردشگری و دانشگاهی بابلسر در حاشیه بزرگترین دریاچه جهان ،از قابلیتهای فراوانی در انواع مقوله های
اقتصادی ،تجاری ،گردشگری تفریحی و ورزشی برخوردار است .همچنین موقعیت جغرافیایی ،دوری از کوه و نزدیکی به دریا ،آب
و هوای معتدل ،برخورداری از جاذبههای فرهنگی و محیطی ،آن را تبدیل به یک منطقه گردشگری با تأکید بر مقاصد تفریحی و
ورزشی کرده است که میتواند همه ساله میزبان المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی در بین آقایان و بانوان در ردههای سنی
مختلف و در رشتههای ورزشی مختلف باشد که جذابیتهای شهرستان بابلسر را افزایش دهد .از لحاظ نظری در استان مازندران
و در شهرهای ساحلی تحقیق مشابهی با این سبک انجام نشده است از نظر کاربردی هم میتواند برای مسئولین شهری ،مدیران
ورزشی ،مسئولین اجرایی ،افراد خبره و پیشکسوت در زمینه ورزشهای آبی و ساحلی ،مربیان و ورزشکاران جهت بهبود ضعف ها
و مشکالت موجود و همچنین به کارگیری اقدامات هرچه بهتر جهت توسعه کیفیت خدمات و امکانات در برگزاری رویدادهای
بزرگ و المپیادها مهم و ضروری باشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت ورزش در بین مردم هم به صورت رقابتی و قهرمانی و هم به
عنوان تفریح و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت و ظرفیتهای موجود در شهر بابلسر برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و
المپیاد کشوری در رشتههای ورزشهای آبی و ساحلی که موجب محبوبیت و شناخت این شهرستان در کشور ،یاعث ایجاد
فرصتهای شغلی ،درآمد زایی ،جذب گردشگران و غیره میشود که موجب رونق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میشود ،محققان
برآن شدند بر اساس مدل مفهومی زیر به این سوال پاسخ دهند که چه ارتباطی بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و تمایل به
بازگشت در بین ورزشکاران ،مربیان و مسئولین اجرایی در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی شهرستان بابلسر وجود دارد.

رضایتمندی
تمایل به بازگشت

کیفیت خدمات

شکل ( )1مدل مفهومی ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت ورزشکاران ،مربیان و مسئولین اجرایی در المپیاد
ورزشهای آبی و ساحلی شهرستان بابلسر

بر اساس مدل فوق ،کیفیت خدمات ادراک شده و رضایتمندی به طور مستقیم تمایالت رفتاری ورزشکاران ،مربیان و مسئولین
اجرایی را تحت تأثیر قرار می دهند .عالوه بر این ،کیفیت خدمات به طور غیرمستقیم نیز از طریق رضایتمندی رفتار ورزشکاران،
مربیان و مسئولین اجرایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری شامل مسئولین اجرایی ،مربیان در
رشتههای ورزشی (کشتی ،سومو ،فلوربال ،راگبی ،تنیس ،کبدی ،رزمی ،فوتبال) ورزشکاران مرد در رشتههای ورزشی (فوتبال
ساحلی ،والیبال ساحلی ،کبدی ساحلی ،کشتی ساحلی ،کشتی سومو ،تنیس ساحلی ،فلوربال ساحلی ،راگبی ،طناب کشی،
داژبال ،کیک جیتسو ،رزمی  ،کاناپولو ،شنای آب های آزاد ،سه گانه ،موج سواری ،اسپوکس و فوتبال رومیزی) و ورزشکاران زن
در رشتههای ورزشی (داژبال ،راگبی و رفتینگ ) حاضر در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بودند ،نمونه آماری
Kaplanidou & Gibson

3۸
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 3۶0نفر به صورت تصادفی از بین جامعه آماری نامبرده که از استانهای گیالن ،خراسان رضوی ،تهران ،همدان ،سمنان ،فارس،
زنجان ،اصفهان ،کرمانشاه ،مرکزی و سایر شهرستانها ی استان مازندران به شهرستان بابلسر سفر کرده و در المپیاد ورزشهای
آبی و ساحلی حضور داشتند انتخاب شدند .تعداد  400پرسشنامه توزیع شد که در نهایت  3۶0پرسشنامه قابل استفاده بود و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ای است که شانک در رساله دکتری خویش
در سال ( )200۶در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است .برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با  ۶تن از
اساتید مدیریت ورزشی مشورت شد و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصالحی و تغییرات ضروری ،پرسشنامه مورد استفاده قرار
گرفت .همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در تعداد  30پرسشنامهی تکمیل شده توسط افرادی که در المپیاد
حضور داشتند و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند بررسی شد ( .)α- 0/۷۶این پرسشنامه در قالب مقیاس  5ارزشی
لیکرت تدوین و به هر یک از شاخصها ارزش عددی  1تا ( 5کامالً مخالفم1تا کامالً موافقم ) 5اختصاص داده شد .برای تجزیه
تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSو برای بررسی نتایج استنباطی و روابط بین متغیرهای پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزار  smart plsاستفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول ( )1ویژگیها جمعیتشناختی افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده اند آورده شد .از بین افراد ( 31۸نفر) مرد و (42
نفر) مرد بودند .میزان تحصیالت این افراد ( ۸3نفر) زیر دیپلم 111( ،نفر) دیپلم 44( ،نفر) کارشناسی ارشد و ( 4نفر) دکترا لوده
است .همچنین افراد با میانگین سنی زیر  20سال ( ۸3نفر) ،میانگین سنی  20تا  30سال ( 1۷2نفر) ،میانگین سنی 30تا40
سال ( ۹5نفر) و افراد با میانگین سنی باالی  40سال ( 10نفر) بودند .همچنین از بین افراد ( 213نفر) با سابقه فعالیت ورزشی
زیر  10سال130( ،نفر) با سابقه فعالیت ورزشی بین  10تا  20سال و ( 1۷نفر) با سابقه فعالیت ورزشی باالی  20سال بوده اند.
جدول ( )1ویژگیها جمعیتشناختی

متغیر
جنسیت

تحصیالت

نوع فعالیت

سن
سابقه فعالیت ورزشی

متغیرهای فرعی

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

31۸

۸۸/3

زن

42

11/۷

زیر دیپلم

۸3

23/1

دیپلم

111

30/۸

کارشناسی

11۸

32/۸

کارشناسی ارشد

44

12/2

دکترا

4

1/1

ورزشکار

2۹0

۸0/۶

مربی

3۶

10

مسئول اجرایی

34

۹/4

زیر  20سال

۸3

23/1

 21تا  30سال

1۷2

4۷/۸

 31تا  40سال

۹5

2۶/4

باالی  40سال

10

2/۸

زیر  10سال

213

5۹/2

10تا  20سال

130

3۶/1

باالی  20سال

1۷

4/۷

3۹
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برای بررسی نتایج استنباطی و روابط بین متغیرهای پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با
استفاده از نرمافزار  smart plsاستفاده شد؛ بر این اساس مدل پژوهش در سه مرحله برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل
ساختاری و برازش مدل کلی مورد ارزیابی قرار گرفت .به منظور بررسی مدل اندازهگیری پژوهش ،مقدار پایایی مدل اندازهگیری
از طریق سنجش بارهای عاملی ،مقدار ضریب آلفا و پایایی ترکیبی به همراه روایی همگرا مورد ارزیابی قرار گرفت؛ بر این اساس
و با توجه به نتایج جدول ( )2مقدار بارهای عاملی برای متغیرهای پژوهش محاسبه شده است و مشاهده میشود که بار عاملی
برآورد شده برای هر شاخص بیشتر از 0/4است و بیانگر همبستگی مناسب بین تمام شاخصهای پژوهش است.
جدول ( )۲بارهای عاملی متغیرهای پژوهش

سوال

کیفیت خدمات

سوال

رضایتمندی

سوال

بازگشت مجدد

1

0/۸5

5

0/۷۹

۹

0/۸۸

2

0/۸4

۶

0/۸5

10

0/۹0

3

0/۸۸

۷

0/۸5

11

0/۸3

4

0/۸1

۸

0/۸0

-

-

همچنین مقدار ضریب آلفا و پایایی ترکیبی متغیرهای پژوهش ،در جدول ( )3خالصه شده است و بر اساس آن میتوان استنباط
کرد که مقدار ضریب آلفا و پایایی ترکیبی برای تمام شاخصهای پژوهش بیشتر از  0/۷به دست آمده و میتوان گفت
شاخصهای پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار هستند .با توجه به نتایج به دست آمده ،به منظور بررسی روایی همگرای
متغیرهای پژوهش مشاهده میشود که مقدار ( AVEمیانگین واریانس استخراجی) به دست آمده برای متغیر بازگشت مجدد
( )0/۷است که با توجه به اینکه مقدار قابل قبول  )0/4( AVEمی باشد؛ پس نشان از همبستگی قابل قبول متغیر بازگشت
مجدد با شاخصهای خود میباشد .مقدار  AVEمتغیر رضایتمندی برابر با ( )0/۶و متغیر کیفیت خدمات برابر ( )0/۷به دست
آمده که نشان دهنده همبستگی خوب این متغیرها با شاخصهای خود میباشد.
جدول ( )۳مقادیر آلفای کرونباخ ،ضریب تعیین و میانگین واریانس استخراجی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین واریانس

ضریب تعیین

پایایی ترکیبی

آلفا کرونباخ

میانگین مقادیر اشتراک

استخراجی
بازگشت مجدد

0/۷5

0/۹

0/۶۶

0/۸4

0/۷5

رضایتمندی

0/۶۸

0/۸۹

0/۶2

0/۸4

0/۶۷

کیفیت خدمات

0/۷1

0/۹1

0/۶2

0/۸۶

0/۷1

40

بهار  ،1400شماره 24

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

شکل ( )۲ضرایب معنادار

به منظور برازش مدل ساختاری پژوهش از سنجش ضرایب معناداری  ،)t- values( zضرایب مسیر ،معیار ضریب تعیین و Q2

بهره گرفته شده .ضرایب معناداری به دست آمده برای متغیرهای پژوهش در شکل  1نشان داده شده است که بر این اساس
مشاهده میشود که مقدار  tبه دست آمده بین متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی  1۸/۷۹است که از مقدار 1/۹۶بیشتر
میباشد و نشانگر معنادار بودن رابطه بین این دو متغیر در سطح اطمینان  %۹5است .مقدار آمارهی  tبین متغیر کیفیت خدمات
و بازگشت مجدد برابر ( )2/3۶برآورد شده است که نشان میدهد بین این دو متغیر نیز در سطح اطمینان  ۹5%رابطه معناداری
برقرار میباشد .آمارهی  tبین دو متغیر رضایتمندی و بازگشت مجدد نیز برابر ( )5/۷۸برآورد شده است که نشان دهنده وجود
رابطهی معنادار بین این دو متغیر در سطح اطمینان  %۹5است.

شکل ( )۳ضرایب مسیر
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همچنین ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش نیز در شکل  2نشان داده شده است که بر اساس آن میتوان استنباط کرد که
بین متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی رابطه معنادار مستقیم و مثبت برقرار بوده و متغیر کیفیت خدمات  ۷۹%از تغییرات
متغیر رضایتمندی را تبیین میکند .ضریب مسیر بین متغیر کیفیت خدمات ادراک شده و تمایل به بازگشت مجدد برابر ()0/2۶
برآورد شده است که نشان میدهد بین این دو متغیر رابطه مثبت و مستقیم برقرار بوده و متغیر کیفیت خدمات ادراک شده
 2۶%از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند؛ همچنین متغیر رضایتمندی نیز  %5۸از تغییرات متغیر تمایل
به بازگشت مجدد را تبیین میکند و بر این اساس میتوان گفت متغیر کیفیت خدمات به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر
میانجی رضایت  %45از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند .معیار ضریب تعیین برای متغیرهای
رضایتمندی و تمایل به بازگشت مجدد در شکل ( )2و جدول ( )3نشان داده شده است که این مقادیر به ترتیب ( )0/۶2و (0/۶۶
) به دست آمده است و نشان دهنده برازش مدل ساختاری قوی می باشد.
برازش کلی مدل پژوهش نیز با استفاده از معیار ( GOFبرازش) صورت گرفت که نتایج آن در جدول ( )3خالصه شده است و بر
اساس آن مقدار  GOFبرابر با ( )۶۷ .0به دست آمده که نشان دهنده برازش خیلی خوب مدل کلی پژوهش است.
جدول ( )4نتایج برازش مدل

میانگین مقادیر اشتراک

متغیرهای پنهان

ضریب تعیین

بازگشت مجدد

0/۷5

0/۶۶

رضایتمندی

0/۶۸

0/۶3

کیفیت خدمات

0/۷1

-

̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
GOF=√communalities
R2 = 0. 67

بحث و نتیجه گیری
ورزش یک پدیده با ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است که بخش زیادی از جمعیت جهان را درگیر خود
کرده است .یکی از دغدغه های بازاریابان و سازمان دهندگان رویدادهای ورزشی ،باال بردن میزان استقبال بازدیدکنندگان و
تماشاگران از طریق شناسایی علل و عواملی است که بر حضور آنها تأثیرگذار است .رویدادهای ورزشی مهم توانایی توسعه
ساختار شهری در تمام این زمینه ها (زیرساخت ها ،ایجاد شغل ،گسترش مکان های تفریحی و گسترش خدمات حمل و نقل) را
دارند .همچنین میزبانی رویداد های ورزشی مهم ،باعث توسعه زیر ساخت ها ،ایجاد تجهیزات جدید و پیشرفت منطقه میزبان و
جذب گردشگران بیشتر می شود بیشتر شهرهای درخواست دهنده میزبانی ،به این دلیل خواستار میزبانی رویداد های ورزشی
بزرگ هستند که درآمد منطقهای کوتاه یا بلند مدت قابل توجهی را به وجود می آورد (نوبخت و همکاران .)13۹2
سواحل و نواحی وابسته به دریا از جاذبه های اصلی در بسیاری از نقاط جهان هستند که این جاذبه ها میتوانند گردشگران
زیادی را جذب کنند؛ بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خدمات ،رضایت و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی
در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی شهرستان بابلسر میباشد .مسئولین اجرایی ،مربیان و ورزشکاران رشتههای آبی و ساحلی که
در المپیاد ورزشهای آبی و ساحلی حضور داشتند جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند .نتایج به دست آمده پژوهش نشان
داد که  3/۸۸درصد پاسخ دهندگان مرد بودهاند .افراد با تحصیالت در سطح کارشناسی و سپس دیپلم دارای بیشترین فراوانی
بودهاند ۸0/۶ .درصد پاسخ دهندگان به عنوان ورزشکار در المپیاد حضور داشتند و  10درصد به عنوان مربی و  4/۹درصد نیز
مسئول اجرایی المپیاد بودهاند .افراد در رده سنی  20-30سال دارای بیشترین فراوانی در بین پاسخ دهندگان بودهاند و 2/5۹
درصد از پاسخ دهندگان نیز عنوان کرده اند که سابقه فعالیت های ورزشی آن ها کمتر از  10سال است.
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نتایج تحلیل استنباطی دادهها نیز نشان داد که بین متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی رابطه معنادار مستقیم و مثبت برقرار
بوده و متغیر کیفیت خدمات  %۷۹از تغییرات متغیر رضایتمندی را تبیین میکند .این نتایج همسو با تحقیق علی دوست فرخی
و احمدی ()13۹1؛ خطیب زاده و همکاران ()13۹2؛ شیعه و علی پور ( )13۸۹و لی و همکاران ( )2011می باشد .لذا
مسئولین شهری و استانی با بهبود خدمات ورزشی که در سواحل شهرستان بابلسر ارائه می شود میتوانند باعث رضایت
گردشگران ورزشی شوند .تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی راضی بیش از گردشگران ناراضی خواهد .همانطور که نتایج
پژوهش حاضر نشان داد بین دو متغیر کیفیت خدمات ادراک شده و تمایل به بازگشت مجدد رابطه مثبت و مستقیم برقرار بوده
و متغیر کیفیت خدمات ادراک شده  %2۶از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند که این نتایج با تحقیقات
شانک و همکاران ( ،)2012چن و همکاران ( ،)2011هال و همکاران ( )2010هم خوانی دارد .در واقع این سه متغیر کیفیت
خدمات ،رضایت و تمایل به بازگشت با هم رابطه مستقیم و معنادار دارند .به عبارت دیگر هر چه قدر کیفیت خدمات بهتر شود
رضایت گردشگران بهبود می باید و در نهایت تمایل به بازگشت نیز افزایش می باید .این چرخه باعث رونق گردشگری و
گردشگری ورزشی در شهر ساحلی بابلسر می شود .به نظر می رسد دلیل هم خوانی نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه
اهمیت موضوع ارائه خدمات ورزشی و غیر ورزشی با کیفیت یا حداقل اداراک از کیفیت ارائه شده باشد.
همچنین متغیر رضایتمندی نیز  %5۸از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند و همسو با تحقیقات شانک و
چالدرای ( )200۸و کاپالنیدو و گیبسون ( )2010می باشد و بر این اساس میتوان گفت متغیر کیفیت خدمات به طور
غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی رضایت  %45از تغییرات متغیر تمایل به بازگشت مجدد را تبیین میکند و همسو با
تحقیقات شیعه و علی پور ( )13۸۹و خطیب زاده و همکاران ( )13۹1است .عالوه بر این ،برازش مدل مفهومی پژوهش نشان داد
که مدل مفهومی در هر سه مرحله از برازش مدل مقدار قابل قبولی از برازش مدل را به دست آورده است .بایستی با بررسی و
شناخت نیازها و انتظارات گردشگران و گردشگران ورزشی و ارائه خدماتی با کیفیت و متناسب با آنان در سواحل به ویژه در شهر
ساحلی بابلسر ،شرایط بازگشت مجدد آنها را فراهم نمود و از مزایای اقتصادی و اجتماعی گردشگری ورزشی سود برد .این شهر
ساحلی با چشم اندازی زیبا و با آب و هوایی معندل و شرایط دسترسی مناسب؛ ظرفیت های بیشمار ی را برای توسعه
گردشگری و گردشگری ورزشی را دارد.
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