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 مقاله پژوهشی

های کیفیت خدمات رویداد بر شادی و وفاداری ورزشکاران ثیر ویژگیتأ

 المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با نقش میانجی رضایتمندی دهمین دورةچهار
 

 3ی عبداله ، محمدحسن 2زاده، سحر خانی 1سلیمان عبدالهی 
 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی  .  1

 ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی .  2

 )نویسنده مسئول(   استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شیراز.  3
 

 1398/ 18/02تاریخ پذیرش:               24/10/1397تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
تواند  های ورزشی با کیفیت باال می شرکت در رویدادشوند و شناخته می جوانان قشر مهم دانشجویان، 

  ، حاضر  ها شود؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهشباعث افزایش رضایت از زندگی، سالمت روح و جسم آن
دهمین المپیاد  چهارورزشکاران  و وفاداری  های کیفیت خدمات رویداد بر شادی ثیر ویژگی بررسی تأ

نفر از ورزشکاران حاضر در   180 کشور با نقش میانجی رضایتمندی است. تعداد انورزشی دانشجوی
انتخاب شدند.   عنوان نمونة پژوهش به  ، داوطلبانه المپیاد ورزشی دانشجویان کشور دهمین دورة چهار

(، مقیاس  2004کیفیت خدمات رویداد الکساندرس ) هاینامهاز پرسش  های مطالعهآوری دادهبرای جمع
( و مقیاس شادی  1996(، مقیاس وفاداری زیتسمال و همکاران )2006دی و همکاران ) اتمندی بررضای

ها از مدل معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی با  برای آزمون فرضیه .شد ( استفاده 2009نیکال )
مناسب   گیری استفاده شد نتایج نشان داد که مدل اندازه . سهاس .ال .افزار اسمارت پی استفاده از نرم

و در نتایج   ندیید شدی، روایی همگرا و روایی واگرا همة متغیرهای پژوهش تأیعنی سازگاری درون است؛
و   417/0، 0/ 630 با  ترتیب برابرای رضایتمندی، وفاداری و شادی بهمتغیره  2Rمدل ساختاری شاخص 

  0/ 071و  0/ 328، 465/0ترتیب برابر با ایتمندی، وفاداری و شادی به یر رض متغ 2Qو شاخص  113/0
  نیز  وفاداری ی داشت.شادوفاداری و ثیر معناداری بر تأ رضایتمندیکه مدل ساختاری نشان داد . بودند 

  -نتایج تحلیل اهمیت ، کیفیت نتایج بر رضایتمندی تأثیرگذار بود. نهایت بر شادی تأثیرگذار بود و در
با  که شود پیشنهاد می  ان داد که کیفیت نتایج بیشترین تأثیر را بر شادی داشت؛ بنابراین،عملکرد نش

  دانشجویان رضایت از زندگی  عاقب آن،موجب افزایش شادی و مت توانمی  رویدادی با کیفیت باال  ارائة
 شد. 

 

 . المپیاد ورزشی دانشجویان یداد، شادی، رضایتمندی، وفاداری، کیفیت خدمات رو : واژگان کلیدی
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 مقدمه
های اصلی و بنیادین هر ها را سرمایهقدری است که آنهاهمیت جوانان در تمام جوامع بشری ب

خواهد داشت و  دنبالرا به جامعه سعادت از این سرمایه کنند. استفادة مطلوبجامعه محسوب می

، پور و واصفیان)واصفیان، باقری، آزادی از آن به انحطاط جامعه منجر خواهد شد استفادة نامطلوب

-های بزرگ جوان هر کشور شناخته میعنوان یکی از گروهبه دانشجویان ،میاندراین .(146 ،2014

جامعه  ةای بر آیندکنندهتأثیر تعیین انندتومیری از توان و انرژی فراوان لحاظ برخوردابه شوند و

ثیر را افزایش د این تأ توانداشتن زندگی سالم میو  (141 ،2015، و گالبی اخشیداشته باشند )

که این های ورزشی است فعالیتانجام تحرک و داشتن داشتن سبک زندگی سالم مستلزم . دهد

های افزایش (. یکی از راه129 ،2000های مختلف بیان شده است )صفانیا، پژوهش موضوع بارها در

اغلب شرکت در رویدادهای ورزشی  رویدادهای ورزشی است؛ زیرا،مشارکت در ورزش، شرکت در 

 کنندگان استهای ورزشی در زندگی شرکتگرفتن فعالیتهمراه با لذت و در مرکز قرار

رویدادهای ورزشی باعث شد  توان بامی ،بنابراین ؛(88 ،2015، 1)تئودریکس، کاپالنیدو و کارباژوگال

المپیاد ترین رویدادهای ورزشی دانشجویی، دانشجویان بیشتری به ورزش روی آورند. یکی از مهمکه 

رویدادی چندورزشی  است که بهترین رخداد . این رویداد، است ورزشی دانشجویان کشورو فرهنگی 

-ورزشی دانشگاه رویدادهایترین مهمیکی از  ،شود. المپیادکشور شناخته می دانشگاهی ةدر جامع

  (.9، 2013 ،فیضی، اندام و )حمیدیشود میهای برتر دولتی کشور محسوب 

ها براینکه آنعالوه زیرا، کنند؛بندی میعنوان خدمات طبقهرویدادهای ورزشی را به پژوهشگران 

 دارند زمان است و قابلیت فاسدشدنهم هستند، تولید و مصرفشان نیزنامحسوس و ناهمگن 

ترین عنوان یکی از مهم ، المپیاد ورزشی دانشجویان نیز بهبنابراین ؛(144 ،6201، 2)بامفورد و دیه

تواند بر می ،تر باشدکیفیتهرقدر این خدمت با. شود، مطرح میبرای دانشجویان خدمات ورزشی

، 3، کرامپتون و ویلسون )شو بیشتر تأثیرگذار باشد )دانشجویان( کنندگانزندگی شرکترضایت 

2002) . 

باید  ،قرار داردشده در یک رویداد ورزشی در چه سطحی دانستن اینکه کیفیت خدمات ارائه  برای

 رویدادهای ادبیات در خدمات کیفیت ارزیابی برای چندبعدی مدل چندین .ارزیابی کردبتوان آن را 

 ،5بری  و مالت)پاراسورامان، زی 4ل سروکوالمد از رویکردها، استفاده از یکی اند.شده استفاده ورزشی
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 1کرونین  و برادیاست که  مراتبیسلسله مدل چندبعدی از استفاده دوم، رویکرد است. (1988

 آن در که کردند مطرحعاملی سه  مدل یک( 2001) کرونین و برادی .آن را مطرح کردند( 2001)

 و تعامل کیفیت فیزیکی، محیط خدمات )کیفیت کیفیت اصلی بعد سه توسط خدمات کلی کیفیت

رتبط توضیح داده شده سپس، هر بعد اصلی توسط سه بعد فرعی م .گیردنتیجه( شکل می کیفیت

 بهاین مدل  ند. اول اینکه،اپذیرفته  ایگسترده طوراست. پژوهشگران به سه دلیل این مدل را به

 در را خدمات ادراکات کیفیت خود، پژوهشی اهداف براساس تا دهداین امکان را می پژوهشگران

ارزیابی  به که پژوهشگرانی برای مثال، (؛الف 2010، 2)مارتینز و مارتینز بررسی کنند مختلف سطوح

مند عالقهپیچیده  ساختاری مدل یک در خدمات از کلی هایگنجاندن برداشت یا کلی خدمات

و کرانین،  دیا)بر کنند را انتخاب موجود در مدل خدمات کلی توانند بررسی کیفیتمی هستند،

بعد فرعی  مند هستند، ارزیابی نُهعالقهشده ارائه خدمات تردقیق بررسی به کهکسانی برای (.2001

 مراتبیمدل سلسله ،سروکوال مدل با مقایسه در ،تر خواهد بود؛ دوم اینکهمناسبسروکوال  مدل

 سه که اندداده نشان مطالعات خدمات است؛ سوم اینکه، کیفیت نتیجة  و یندفرا ابعاد شامل هر دو

 (. ب 2010هستند )مارتینز و مارتینز،  اجراقابل خدمات هایزمینه  بیشتر در شدهمطرح بعد اصلی

 و فرایند ابعاد دو هر شامل (2001) کرانین و دیابر مراتبیسلسله  مدل شد، اشاره طورکههمان

 در. است فرایند مرتبط با شامل ابعاد تنهاسروکوال  مدل هکدرحالی خدمات است؛ کیفیت نتیجة

-می ،زیرا است؛ ترمناسب (2001) کرانین و دیابر مدلاستفاده از  که گرفتیم نتیجه حاضر مطالعة

. کنیم بررسی تماشاگران دربین نه و کنندگانشرکت درمیان را خدماتادراک کیفیت  خواهیم

رویداد  در شرکت هنگام ورزشکاران ،زیرا است؛ مهم بعد یک نتیجه کیفیت کنندگان،شرکت  درمورد

 .است نتیجه بعد به مربوط اهداف این از رضایت و هستند ایچندگانه اهداف ورزشی دارای

 کیفیت -الف: اندشده تعریف زیر صورتبه شده در این پژوهشکاررفتهبه مدل بعد سه ،نهایتدر

در  ورزشکاران و کارکنان بین تعامالت. شودمی تعیین کارکنان تخصص و رفتار نگرش، با که تعامل

 در رویداد )مثالً از پس و حین قبل، نقطه چند در است ممکن المپیاد ورزشی دانشجویان رویداد

 ازطریق و پایان و شروع در خطوط میدانی،دوو تجهیزات تحویل و میدانی، طی ثبترشتة دوو

 قبلی هایحال، پژوهشبااین ؛میدانی( اتفاق بیفتددوو مسیر در سراسر مستقر پشتیبانی واحدهای

 سایر اندازة درحین رویدادهای ورزشی به ورزشکاران و کارکنان میان اند که تعاملداده نشان

قوی نیست )تئودوراکیس و همکاران،  (سازی و تناسب اندامهای بدنباشگاه مثالً) ورزشی خدمات

: محیط فیزیکی کیفیت -ب؛ (2017، 3، تئودریکس، کالپانیدو و پاپادیمتروفساندریسک؛ ال2015

 
1. Brady & Cronin 

2. Martinez & Martinez 

3. Alexandris, Theodorakis, Kaplanidou & Papadimitriou 



 1398آبانمهر و ، 56شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                            248
 

 و برادی. است ورزشی محصول ملموس یک مؤلفة که دارد اشاره ایفیزیکی محیط بهمورد  این

. اجتماعی عوامل و امکانات طراحی محیط، شرایط: کردند مطرح بعد فرعی را سه( 2001) کرانین

 امکانات گذارند. طراحیمی تأثیر های خدماتمحیط  د که بر جونعواملی اشاره دار به محیطی شرایط

 میان  تعامل نتیجةدر ایجادشده فضای به اجتماعی شرایطو  دارد اشاره امکانات طرح و معماری به

 است  مثبت تعامل این هاکه در آن دنباش داشته وجود مواردی است  ممکن. دارد اشاره مشتریان

 تعامل این هاکه در آن دنباش داشته وجود مواردی است ممکن ،چنینو هم (اجتماعی محیط مثالً)

 در بعد این: نتیجه کیفیت -ج؛ (کنندسازمان پیروی نمی قوانین که از مشتریانی منفی است )مثالً

  اصطالح  ،چنینهم. فرایندمحور است مدل یک مدلی که اساساً  گنجانده نشده است؛سروکوال  مدل

 . کیفیت (1984 ،1)گرانروس  نتیجه مطرح شده است کیفیت شرح برای ادبیات در «فنی کیفیت»

است  شده تعریف شود«ارائه میتولید  فرایند مشتری پس از پایان به آنچه» صورتبه فنی

 از به رضایت مشتریان عمدتاً  فنی کیفیت ورزش و تفریح، مطالعات در (.38، 1984 ،)گرانروس

 مرتبط شده( غیره و سرگرمی تفریح، مانند) ورزشی خدماتاز  هنگام استفاده موردانتظار مزایای

 خدمات، کیفیت نتیجة بعد که اندداده نشان ورزشی موقعیت در شدهمطالعات انجام از تعدادی. است

است  شناختی مانند رضایتمندی و رفتاری مانند وفاداریروان  هایجنبه  بینیپیش عامل ترینمهم

؛ 2008 ،3گراث، گریلی و مکهوات ؛2004، 2، زهاریادیس، سربادسیوس و گرویوس)الکساندریس

 (. 2017؛ الکساندریس و همکاران، 2015تئودریکس و همکاران، 

 حساببه ورزشی هایسازمان مدیریت برای مهمی متغیر خدمات کیفیت ،گفته شد طورکههمان

 و رویداد ارزیابی برای اعتمادیقابل و معتبر ورزشی، مقیاس رویدادهای مدیریت در و آیدمی

ای ادبیات گسترده(. 244 ،2018، ، سپاسی، نوربخش و نوربخش)آرازشی است مناسب گیریتصمیم

ند که در اهچنانچه پژوهشگران نشان داد .کیفیت خدمات و مشتری وجود دارددر ارتباط بین 

و  )رضایتمندی( شناختیمزایای روان  زشی، خدمات با کیفیت باال مهم هستند؛ زیرا،رویدادهای ور

، 4دی، وورهث، کرانین و بوردیوابرد )نآورارمغان میکنندگان بهبرای شرکترا  )وفاداری( رفتاری

؛ 2015تئودریکس و همکاران، ؛ 2010، 6؛ یوشیدا و جیمز 2010، 5، کیم، کیم و لیکو؛ 2006

ید رویداد مؤ خدمات پیشین در ادبیات مدیریت هایپژوهشمرور  .(2017، و همکاران الکساندریس

)فرن،  مؤلفة اصلی رضایتمندی تماشاگران است ،رویداداین مطلب است که کیفیت خدمات 
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بودن های زیادی درزمینة تأثیرگذاررابطه پژوهشایندر (.1443 ،2015، 1و وایسنت  کرسپو ،وایسنت

-یا مشتریان باشگاه )مشتریان غیرفعال( بر رضایتمندی تماشاگران ورزشی رویداد کیفیت خدمات

فرد، ؛ اسماعیلی، معین2013)تئودریکس و همکاران،  دنوجود دار های آبیهای ورزشی و ورزش

شوب، ؛ معصومی2014چیان و هنری، ؛ اسمعیلی، احسانی، کوزه2014نسب و بنسیردی، شوشی

 (؛ 2017سفیری، قزلسفلو و کالته؛ 2016، ، قربانی و میریوسفینژادسجادی؛ 2015فرقانی و صادقی، 

یدادهای رو ویژهفعال( در رویدادهای ورزشی )به )مشتریانکنندگان بین شرکتاین تأثیر در ولی

تئودریکس و همکاران  توان به پژوهشراستا می. درایناست ورزشی تفریحی( کمتر بررسی شده

 یدانی انجام گرفته است. این  پژوهشمکنندگان یک رویداد دووروی شرکتکه ( اشاره کرد 2015)

یت نتایج بر رضایتمندی کیف ، مؤلفةکیفیت خدمات رویداد گانةسههای لفهکه ازمیان مؤ نشان داد

را بر ثیر یت محیط فیزیکی است که بیشترین تأ کیف  مؤلفة ،ثیر را دارد و بعد از آنبیشترین تأ 

بر رضایتمندی ثیر را کمترین تأ کیفیت تعامالت  همچنین، مؤلفة رضایتمندی ورزشکاران دارد.

-روی شرکتبا انجام پژوهشی ( 2015) 2یو، جردن و فانکدیبراین، . افزونداردکنندگان شرکت

های اصلی بینمیدانی دریافتند که کیفیت خدمات رویداد از پیشکنندگان در یک رویداد دوو

  کنندگان است.رضایتمندی شرکت

توان به وفاداری اشاره می ،قرار دارد های کیفیت خدمات رویدادثیر ویژگیتأ از دیگر عواملی که تحت

نیا، ، بیگیزاده)قاضی وفاداری بیانگر نیت رفتاری نسبت به یک محصول یا خدمت است .کرد

های ویژگی ،ثیرگذار باشدتواند بر آن تأ یکی از عواملی که می .(411 ،2011 ،عباسپور و عنبری

بیشتر این  و است به آن توجه شدهزیادی  هایکیفیت خدمات رویداد است که در پژوهش

تئودریکس، ) اندانجام شده و آبی های ورزشیمشتریان باشگاهیا  روی تماشاگرانها پژوهش

اسمعیلی و همکاران، ؛ 2014اسماعیلی و همکاران، ؛ 2013، 3الکساندرس، تسیگلیس و کاروونیس

کمی  هایپژوهش اما (؛2017سفیری، قزلسفلو و کالته ؛2015شوب و همکاران، ؛ معصومی2014

الکساندریس و  توان به مطالعةمیکه  اندورزشی انجام شده کنندگان در یک رویدادروی شرکت 

های ماراتن میان دوندهین کیفیت رویداد و وفاداری را درارتباط بها ( اشاره کرد. آن2017همکاران )

؛ ولی مؤلفة تعامل بر ثیرگذار بودتأ کیفیت نتایج و محیط فیزیکی بر وفاداری بررسی کردند. مؤلفة

( نشان دادند که کیفیت خدمات رویداد 2015یو و همکاران )دی ،همچنین .ثیرگذار نبودوفاداری تأ 

 کنندگان در رویداد تأثیرگذار بود.بر وفاداری شرکت

 
1. Ferran, Vicente, Crespo   & vicente 

2. Du, Jordan & Funk 

3. Theodorakis, Alexandris, Tsigilis & Karvounis 
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 ینقشکه رضایتمندی د مشخص ش مدیریت ورزشیخدمات در ادبیات کیفیت  بیشتر در با مرور

؛ 2013تئودریکس و همکاران، ) های کیفیت خدمات و وفاداری داردمیانجی بین ویژگی

بر این موضوع عالوه ییدبرای تأ  .(2017سفیری، ؛ قزلسفلو و کالته2015شوب و همکاران، معصومی

 این طبق .بهره گرفتنیز ( 1991) 1الزاروس انطباق  -احساس نظریة از توانمی پیشینة پژوهش

خود باعث نوبة شود که بهمیمنجر حساسی به پاسخی ا محیطی فرایند ارزیابی یک وضعیت نظریه،

 ای. اگر این نظریه را درزمینة مقابله رفتار ← پاسخ احساسی ←شود: ارزیابی ای میهای مقابلهرفتار

های بین پاسخپیشهای کیفیت رویداد ارزیابی ویژگی احتماالً ،تطبیق بدهیم رویداد خدمات

ای های مقابلهصورت وجود احساسی خاص، پاسخدرسپس،  احساسی ازقبیل رضایت مشتری است.

 پذیر هستندامکانوفاداری مشتری و شادی مشتری(  از نتایج )مثالً  و لذت رفتاریقبیل نیات از

 بینپیشهای کیفیت خدمات ویژگیکه رود انتظار می ،مجموعدر (.3 ،2018، 2و وای )گانگ

 های مثبت مانند تبلیغاتواکنشبیشتر  ،د و مشتریانی که راضی هستندنرضایتمندی باش

  (.2009، 3)پوالک انجام دهندو خرید مجدد دهان بهدهان

اهمیت در ادبیات پژوهش دربارة  شادی است.، یکی دیگر از نتایج مهم اجزای کیفیت خدمات رویداد

قتصادی و اجتماعی بحث از دو دیدگاه ا ،عنوان نتایج مهم ارزیابی خدماتبه 5و بهزیستی 4شادی

؛ تئودوریکس و همکاران، 2006، 7؛ داگر و سوینی8219، 6، ساملی و میدوواست )سیرجیشده 

است که در آن   ایگستره شادی برای مشتری درک او از مفهوم (. 2018، وای؛ گانگ و 2015

بنابراین، شادی مشتری اوج ارزیابی ذهنی وی از شرایط  یابد؛بهزیستی و کیفیت زندگی افزایش می

های رویداد باید برگزارکنندهکه کنند پیشنهاد می پژوهشگران .کندش را منعکس میازندگی فعلی

کنندگان از رضایتمندی و وفاداری شرکتهای باال ارائه دهند تا باعث افزایش با کیفیت یخدمات

؛ تئودوریکس و 2012، و همکاران 8ها شود )چنباعث بهزیستی آن متعاقب آن،رویداد شود و 

ای از مجموعه ( عنوان کردند که ارائة2006وینی )داگر و س (.2018، وای؛ گانگ و 2015همکاران، 

 که دهد ارزیابی رضایت مشتریان را تشکیل می شود که پایةمیمنجر هایی به برداشتخدمات 

( نشان 2015ی و همکاران )ینسو ،عالوهبه .شودمیمنجر  شادی مانند مشتری واکنش به خودنوبة به

 
1. Lazarus 

2. Gong & Yi 

3. Pollack 

4. Happiness 

5. Well-being 

6. Sirgy, Samli & Meadow 

7. Dagger & Sweeney 

8. Chen, Chen, Ye, Tung, Cheng & Tung 
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خود باعث شادی نوبةشود که بههای زندگی منتقل میدادند که رضایت مشتری از رویداد به حیطه

کند که رضایت به باال از شادی مشتری، بیان می پایین ةنظریک منطق مشابه، در یشود. مشتری می

کند که به رضایت از خدمات کلی سرایت می یعنی ؛به سطح باالتر مشتری از خدمات خاص،

 شود.باالتری از رضایت از زندگی مشتری، همانند شادی منتقل میهای خود به حیطه نوبة به

 اند،ول بر مزایای شرکت متمرکز شدها ةوفاداری مشتری در درج  ةجامع دربارهایی پژوهشگرچه ا

 و 1اکسوی  براساس نظر. شودمنجر برای مشتری  یبه منافعقالب شادی درتواند وفاداری مشتری می

 ،زیرا ؛کند خوشحال را مشتریان این است که مشتری وفاداری اصلی نقش ،(2015)همکاران 

 تواندمی کهکنند می ایجاد کارکنان با مشتریان که گیردشکل می تعامالتی ازطریق مشتری وفاداری

  ازطریق  را نیازها این و دارندنیاز  متقابل وابستگی و تعلق به افراد همة . شودمنجر  مشتری شادی به

 براین،شود. عالوه تعریف به حفظ رابطه تمایل عنوانبه تواندمی کهآورند می دستبه وفاداری

 که  کنندمی ایجادنتایج خدمات  ویژه مؤلفةبه خدمات با یآمیز قوی محبت رابطة مشتریان

است.  مشتری شادی برای محرک یک عنوانبه  که شودمیمنجر  مشتری وفاداری به خودنوبة به

 که وفاداری معنیبدین اند؛این دیدگاه را تأیید کرده (2010) 2ورث، لیمون و رویساهمچنین، 

 خدمات  دهندةارائه با مشتری تعامل .شودمی مشتری شادی موجب خدمات به نسبت مشتری

 جالب. شودمی منجر مشتری وفاداری به خودنوبةبه که افزایش دهد را مثبت احساسات است ممکن

بهتر  باعث احساس و دهدرا افزایش می مشتری وفاداری خدمات دریافت مثبت نتایج است که توجه

 مشتری  وفاداری که همان تداوم احساس مثبت از خدمات طریقاز شادی شود. درنهایت،مشتری می

 هاپژوهش بیشترکه  دهای این پژوهش مشخص شبا توجه به بررسی پیشینه گیرد.، شکل میاست

ها و استخرها روی تماشاگران رویدادها )مشتریان غیرفعال( یا مشتریان باشگاه در این حیطه

یک  در )ورزشکاران( کنندگانروی شرکتهای اندکی اند؛ ولی پژوهشن فعال( انجام شده)مشتریا

ان به بررسی این موضوع نیز پژوهشگرداخلی  هایدر پژوهشحتی ) اندرویداد ورزشی انجام گرفته

دی و ااز مدل بر برای ارزیابی کیفیت خدمات رویدادکه در این پژوهش، ازآنجایی .(اندنپرداخته 

فیت محیط فیزیکی و ، کیتعامل کیفیتکه شامل سه بعد استفاده شده است  (2001کرانین )

کیفیت خدمات رویداد بر رضایتمندی،  گانةهای سهلفهکیفیت نتایج است، با ارائة مدلی تأثیر مؤ

زشی و فرهنگی دانشجویان کشور بررسی شد و وفاداری و شادی ورزشکاران حاضر در المپیاد ور

  د.صورت شکل شمارة یک ترسیم شبه پژوهش ارچوب مفهومی اینهچ ،نهایتدر
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 هارچوب مفهومی پژوهشچ -1 شکل

 

 پژوهش شناسی روش
 ازنوع  و پیمایشی -توصیفی اطالعات، گردآوری نحوة حیثاز ،کاربردی ،هدف ازنظر حاضر پژوهش

نامه ها پرسشآوری دادهابزار جمع  .است ساختاری حداقل مربعات جزئی هبر معادلمبتنی همبستگی

 دورة چهاردهمین در حاضر ورزشکاران پسر روش میدانی اطالعات گردآوری شدند. همة که به بود

ند که تعداد داد تشکیلرا  حاضر پژوهش آماری جامعة 2018سال  در المپیاد ورزشی دانشجویان

در بهترین روش برای تعیین حجم نمونه  .نفر بود 1200ارش دانشگاه شیراز ها با توجه به گزآن

با توجه به این  .است 1افزار جی پاورنرماز  استفاده حداقل مربعات جزئی ساختاری همعادلای هروش

حجم نمونه برای رسیدن به حداقل مقدار که کنند ( پیشنهاد می2017هایر و همکاران ) ،افزارنرم
2R  2)در اینجا حداقل مقدارR باید دقت شود که همچنین .نظر گرفته شده استدر 1/0؛ یعنی ،

یی که بیشترین پیکان زامتغیر درونشود( حجم نمونه کمتر می ،بیشتر باشد 2Rچقدر مقدار هر

و با  05/0در سطح  ورودی( متغیر شادی با پنجها دارد )در این پژوهش، از دیگر سازه راورودی 

 
1. G Power 
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؛ (50 ،2017، 1رینگل و سارستد )هایر، هالت، است 147درصد  80فرض سطح توان آماری رایج 

 توانستند  باشد که درنهایت پژوهشگران 147حجم نمونه حداقل باید  برای پژوهش حاضر بنابراین،

گیری متغیر کیفیت خدمات اندازهآوری کنند. برای جمع داوطلبانه صورتبهرا نامه پرسش 180

دی و ابر. داستفاده شال سؤ 11با  (2004) س و همکاران،الکساندر شدةنامة تعدیلرویداد از پرسش

 ی چوندیگر ند و پژوهشگرانبودکرده  نامه را ایجادنسخة اصلی این پرسش( 2001همکاران )

در ( نیز 2010) 3تئودریکس، کاراجورجیو و الفازانی، (، کیلی2011) 2، بروژ و کالینسکلیمس

برای  .انداستفاده کرده (2004)و همکاران  الکساندرس شدةتعدیل نامةخود از پرسش هایپژوهش

نامه این پرسش .داستفاده ش (2006دی و همکاران )االی براز مقیاس چهارسؤ رضایتمندی از رویداد

گیری متغیر وفاداری از برای اندازه استفاده شده است. (2015تئودریکس و همکاران ) در پژوهش

استفاده شد. با بررسی  البا سه سؤ( 1996) 4مان، برری و پاراسارزیتمال دةشتعدیل نامةپرسش

( 2010) دیگری مانند یوشیدا و جیمز که پژوهشگرانمدیریت ورزشی مشخص شد  ادبیات پژوهش

خود استفاده کرده  هایرا در پژوهشنامه مانند این پرسش( نیز 2017کساندرس و همکاران )و ال

موافقم تنظیم  مخالفم تا کامالً ارزشی از کامالًاز طیف لیکرت هفت شدهرنامة ذکپرسش بودند. سه

 گیری برای اندازه( 2009) 5، ایروین و گودمنشادی نیکال شدةتعدیلمقیاس از  ،همچنین. ندشد

مقیاس شادی در پژوهش  اصلاستفاده شد. درالمپیاد ورزشی دانشجویان کنندگان در شرکت شادی

خرید بر شادی مردم ساخته شده بود.  تأثیری از تجربة گیری( برای اندازه2003) 6بون و گیلوویچوان 

 شده است.( استفاده 2015تئودریکس و همکاران ) شده در پژوهشنامة تعدیلاین پرسش

کردن برای استاندارد .شد تا خیلی زیاد تنظیم از اصالً ارزشیپنج مقیاس شادی در نامةپرسش

طبق  ،نامهپرسش  جام شد. برای اطمینان از صحت ترجمةای انمرحلهابتدا ترجمة سه ،هانامهپرسش

( استفاده شد؛ یعنی سه فرد 2002)7ای بلچکو و بورلین گیم مرحله شمارة دو از پروتکل سهشکل 

 دانستند، طبق روند زیر عمل کردند:متفاوت که دو زبان فارسی و انگلیسی را کاماًل می
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 فرد اول

 ترجمه از انگلیسی به فارسی

 فرد دوم

 ترجمه از فارسی به انگلیسی

 

 فرد سوم

 ترجمه از انگلیسی به فارسی

 

 (2002ای بلچکو و بورلین گیم )مرحلهترجمة سه -2شکل 

 

 2نظران و خبرگان گروهی از صاحب از هانامهپرسش 1روایی محتوایی و صوری تعیین ، برایسپس

 تعیین  برای ،همچنین و ییدیأ ت عاملی تحلیل از سازه روایی تعیین برای .دموضوع استفاده ش از آگاه

 ضرایب  ،درنهایت. شد استفاده کرونباخ و پایایی ترکیبی آلفای ضریب از هانامهپرسش پایایی

 آمار روش دو از هاداده وتحلیلتجزیه برای. کردند ییدتأ  را هاسؤال پایایی میزان آمدهدستهب

در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت متغیرها و  .شد استفاده استنباطی و توصیفی

و  برای ساخت مدل ساختاری ،دست آمد. سپسهگویان بشناختی پاسخهای جمعیتویژگی

افزار نرمل مربعات جزئی با استفاده از روش معادالت ساختاری حداقشناسایی روابط بین متغیرها، 

قل مربعات جزئی روش حدا .شد کار برده( به2015، 4، وند و بیکر)رینگل 3. سهاسمارت پی.ال.اس

(. 41، 2017سازی معادالت ساختاری است )هایر و همکاران، برای مدل 5محوریک رویکرد ترکیبی

 عنوان رویکرد ترکیبی سازی به ساختارهای مدلکنند که استفاده از اخیر استدالل می هایپژوهش

 .(2016، 6گیری است )سارستد، هایر، رینگل، تاهیل و گادرگانگرایانه برای اندازهیک رویکرد واقع

-( سازه2Rکند تا مقادیر ضریب تعیین )ای برآورد میگونه. ضرایب مسیر را بهاس.ال.براین، پیعالوه

همکاران،  )هایر واست  .اس.ال.پی گویانةهدف پیشحاوی این خصیصه  .اکثر شودزا حدهای درون

طریق ابعاد دی، وفاداری و شادی ورزشکاران ازنی رضایتمنیباین مطالعه بر پیش (.41 ،2017

بهتر حداقل مربعات جزئی سازی روش مدلبرای این پژوهش،  ؛ بنابراین،کیفیت خدمات تمرکز دارد

 .استبر کوواریانس های مبتنیاز روش
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 نتایج
های ویژگی درمورد آمار توصیفی نتایج .ارائه شد استنباطی و توصیفی بخش دو در پژوهش هاییافته

که میانگین سنی سال بود  40تا  18بین  نمونة پژوهشسنی  دامنة کهشناختی نشان داد جمعیت

کردند که در مقطع کارشناسی تحصیل می ورزشکاراناز درصد  9/53سال داشتند و  60/23

درصد از ورزشکاران در مقطع  3/33، همچنین .دادندخود اختصاص ین حجم نمونه را بهبیشتر

در این دکتری بودند.  ی مقطعدرصد دانشجو  8/12کردند و تنها ارشد تحصیل میکارشناسی

 1سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئیها از مدلبرای آزمون مدل و فرضیه پژوهش،

 مدل اول، :است لفهمؤ دو شامل ساختاری حداقل مربعات جزئی همعادل مدل یکاستفاده شد. 

-اندازه هایمدل دوم، ؛دهدمی نشان را هابین آنو روابط  (بیضی یا دایره) هاسازه کهاست  ساختاری

دهند )هایر و می نشان را( مستطیل) شاخص متغیرهای و هاسازه بین روابط کههستند  گیری

گیری شامل پایایی ترکیبی برای ارزیابی سازگاری های اندازه(. ارزیابی مدل38 ،2017همکاران، 

 -هیتروتریت روش ،برای روایی همگرا و همچنین 2شدههای استخراج واریانس میانگیندرونی، 

؛ ووریس و همکاران، 2015ن، )هنسلر و همکارابرای روایی واگرا است  3(.اچ.تی.ام.تیمانیتریت )

 (.2017هایر و همکاران، ؛ 2016

آلفای کرونباخ همة پایایی ترکیبی و  ،یید شودگیری تأبرای اینکه سازگاری درونی مدل اندازه

مقادیر متوسط  ،برای اینکه روایی همگرا برقرار باشد. دنباش 7/0باید باالتر از  متغیرهای پژوهش

بارهای عاملی بین هر سازه  ،همچنین .دنباش 5/0هر سازه نباید کمتر از  شدةهای استخراج واریانس

دارای بار عاملی  هاشمارة یک، همة سؤالبا توجه به جدول  .دنباش 7/0باالتر از باید  های آنگویهبا 

برای بررسی روایی  است. 4روایی واگرا ،گیرییید مدل اندازهعامل بعدی در تأ . هستند 7/0باالتر از 

چقدر ، هر(2015هنسلر و همکاران )به عقیدة  کرد.استفاده  .اچ.تی.ام.تیتوان از روش میواگرا 

تر است  روایی واگرای قویدهندة نشان ،باشدبین متغیرهای پژوهش کمتر از یک  .اچ.تی.ام.تی مقدار

-ها پیشنهاد میروایی واگرا است. آنبودن مترکدهندة نشان ،تر باشدچقدر به عدد یک نزدیکو هر

)هایر و  توان گفت که روایی واگرا برقرار استمی ،باشد 9/0کمتر از  .اچ.تی.ام.تیمقدار اگر که کنند 

 .اچ.تی.ام.تیتمامی مقادیر که توان گفت میشمارة دو . با نگاهی به جدول (159؛ 2017همکاران، 

 روایی واگرا برقرار است. هستند؛ بنابراین،  0/ 9بین متغیرهای پژوهش کمتر از 

 

 
1. Partial Least Squares Structural Equation Modeling ( (SEM-PLS  

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. heterotrait- Monotrait (HTMT) 

4. Discriminant Validity 
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 برای ارزیابی روایی واگرااچ.تی.ام.تی. نتایج  -2 جدول

 
رضایتمندی 

 خدمات
 وفاداری شادی

کیفیت 

 تعامالت 

کیفیت محیط 

 فیزیکی

      رضایتمندی خدمات

     197/0 شادی

    307/0 685/0 وفاداری

   588/0 255/0 725/0 تعامالتکیفیت 

  840/0 487/0 251/0 597/0 کیفیت محیط فیزیکی

 648/0 813/0 600/0 291/0 855/0 کیفیت نتایج

 

در این بخش  .شوددر ادامه به بخش مدل ساختاری پرداخته می ،گیرییید مدل اندازهبعد از تأ 

ثیر یک دهندة تأ نشان 2Rمقدار  شود. با توجه به جدول شمارة سه،روابط بین متغیرها بررسی می

زای یک مدل های درونین مقدار مربوط به سازهزا است و هرچه ازا بر یک متغیر درونمتغیر برون

را  67/0و  33/0 ،19/0( سه مقدار 1988چین ) برازش بهتر مدل است.دهندة بیشتر باشد، نشان

یر متغ  2R. مقدار معرفی کرد  عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی این شاخصبه

معیار  ،شاخص بعدی است. 113/0و  417/0، 630/0ب برابر با ترتیرضایتمندی، وفاداری و شادی به
2Q  بینی مدل را درت پیشاین شاخص ق آن را معرفی کردند.( 1975استون و گیزر )است که

زا های درونمورد سازهبینی مدل در( شدت قدرت پیش2009)هنسلر و همکاران  کند.مشخص می

قادیر عنوان مقدار مالک برای مترتیب به اند که بهتعیین نموده 0/ 35و  15/0، 02/0را سه مقدار 

رضایتمندی، وفاداری و شادی  یرمتغ 2Qمقدار  ضعیف، متوسط و قوی هستند. در این پژوهش،

شود تها ضرایب مسیر بین متغیرها بررسی می. در اناست 071/0و  328/0، 465/0ترتیب برابر با به

  توانند مشاهده شوند.شمارة سه می و شکل که همة این روابط در جدول شمارة سه
 

 مدل ساختاری -3 جدول

  سطح معناداری آماره تی  Β هافرضیه

 044/0 024/2 218/0 شادی <-رضایتمندی خدمات 

 001/0 980/4 460/0 وفاداری <-رضایتمندی خدمات 

 004/0 916/2 237/0 شادی <-وفاداری 

 240/0 176/1 131/0 رضایتمندی خدمات <-کیفیت تعامالت 

 838/0 205/0 -031/0 شادی <-کیفیت تعامالت 

 206/0 268/1 166/0 وفاداری <-کیفیت تعامالت 

 477/0 712/0 058/0 رضایتمندی خدمات <-کیفیت محیط فیزیکی 
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 مدل ساختاری -3جدول ادامه 

  سطح معناداری آماره تی  Β هافرضیه

 253/0 144/1 112/0 شادی <-کیفیت محیط فیزیکی 

 676/0 419/0 046/0 وفاداری <-کیفیت محیط فیزیکی 

 001/0 134/9 652/0 رضایتمندی خدمات <-کیفیت نتایج 

 185/0 328/1 258/0 شادی <-کیفیت نتایج 

 763/0 302/0 038/0 وفاداری <-کیفیت نتایج 

 042/0 036/2 142/0 شادی <-رضایتمندی خدمات  <-کیفیت نتایج 

 001/0 490/4 300/0 وفاداری <-رضایتمندی خدمات  <-کیفیت نتایج 

 وفاداری شادی رضایتمندی ساختاریهای مدل شاخص
2R 630/0 113/0 417/0 
2Q 465/0 071/0 328/0 

 پژوهش حداقل مربعات جزئی نتایج مدل معادالت ساختاری -3 شکل
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یعنی  را بر متغیر اصلی پژوهش؛ثیر متغیر بیشترین اهمیت و تأ کدام که برای اینکه بتوان گفت 

ین نمودار یک شکل گرافیکی و ا .کردعملکرد استفاده  اهمیتتوان از نمودار می ،شادی دارد

متغیر اعم از ضرایب که ضرایب مسیر کلی هر طوری دهد؛ بهها را ارائه میفهم از بررسی دادهقابل

 مستقیم و 
عملکرد متغیر شادی -نقشة اهمیت -4شکل   

 

دهندة و محور عملکرد نشان هستنداهمیت آن متغیر برای متغیر شادی دهندة مستقیم نشانغیر

همکاران،  )هایر و است 100که این مقدار بین صفر تا  آن متغیر است ادراکات ورزشکاران از عملکرد

ر متغیر را د اهمیتبیشترین شمارة چهار، متغیر کیفیت  شکلبا توجه به  .(327-323 ،2017

 .دارد راعملکرد  بیشترین و متغیر کیفیت محیط فیزیکی شادی دارد

 

 گیریحث و نتیجه ب
-بر شادی و وفاداری شرکتهای کیفیت خدمات رویداد لفهمؤتاثیر حاضر  انجام پژوهشهدف از 

که . نتایج مدل ساختاری نشان داد دبوشی با نقش میانجی رضایتمندی کنندگان در المپیاد ورز

کنندگان در چهاردهمین دورة المپیاد رضایتمندی، وفاداری و شادی شرکت کیفیت تعامالت بر

. کیفیت تعامالت با نگرش، رفتار و تخصص کارکنان تعیین ورزشی دانشجویان پسر تأثیرگذار نیست

مشتریان مرتبط  نیاز و درخواست به پاسخ و کمک برای کارکنان تمایل به کارکنان نگرش ؛شودمی

 به مربوط دانش به و تخصص مشتریان مرتبط است به کمک برای کارکنان اقدامات است؛ رفتار به

انسانی در  مهم مؤلفة ثیرتأ  خدماتی مختلف صنایع در متعددی مطالعات. استمربوط  کارکنان شغل

رضایتمندی
وفاداری

تکیفیت تعامال

کیفیت محیط فیزیکی

جکیفیت نتای

50

55

60

65

70

75

80

۰ . ۰ ۰ ۰ . ۱ ۰ ۰ . ۲ ۰ ۰ . ۳ ۰ ۰ . ۴ ۰ ۰ . ۵ ۰ ۰ . ۶ ۰

رد
لک

عم

اهمیت
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؛ 2000 گینر، و گرلربرای مثال، ) اندید کردهخدمات تأی ارائة بر کیفیترا های خدماتی سازمان

 از  باالیی درجة دارای تفریحی و ورزشی که خدماتییآنجاویژه، ازبه(. 2001 کرونین، و برادی

محصول  از بخشی کارکنان آن در که دارند وجود متعددی هاینمونه هستند، بودننامحسوس

مختلف تعامل بین کارکنان با  هایپژوهش (.2008)الکساندرس و همکاران،  ورزشی هستند

( و تماشاگران ورزشی را بسیار های ورزشی و تناسب انداممشتریان ورزشی )مانند مشتریان باشگاه

اما تعامل  ؛(2013؛ تئودریکس و همکاران، 1396سفیری، )قزلسفلو و کالتهاند ی گزارش کردهقو

؛ 2015تئودریکس و همکاران، دانند )یبین ورزشکاران با کارکنان یک رویداد را ضعیف م

 توان یکی از دالیل مهم تأثیرنداشتن با این تفاسیر می ؛ بنابراین،(2017الکساندرس و همکاران، 

کنندگان در چهاردهمین دورة المپیاد رضایتمندی، وفاداری و شادی شرکت کیفیت تعامالت بر

 تعامل قوی بین ورزشکاران و کارکنان رویداد دانست.  ورزشی دانشجویان را نبود

رضایتمندی، وفاداری و  کیفیت محیط فیزیکی بر توان به تأثیرنداشتنهای پژوهش میاز دیگر یافته

ان اشاره کرد. کیفیت محیط المپیاد ورزشی دانشجوی ین دورةکنندگان در چهاردهمشادی شرکت

اشاره دارد و شامل عواملی چون محیط،  ،شودبه محیطی که خدمت ورزشی در آن ارائه می فیزیکی

( 2015تئودوریکس و همکاران ) ت و عوامل اجتماعی است. این یافته با پژوهشطراحی امکانا

؛ زیرا، پژوهش دانست توان تفاوت بین جامعة پژوهشرا میبودن یکی از دالیل ناهمسو .همسو استنا

( بین مردان و 2015تئودریکس و همکاران ) ؛ اما پژوهشفقط بین مردان انجام گرفته استحاضر 

  .است ام شدهزنان انج

یرگذار ثورت مستقیم و قوی بر رضایتمندی تأ صنشان داد که کیفیت نتایج بههای این پژوهش یافته

معتقد دانند و می عنوان خدمات »واقعی«( کیفیت نتایج را به40، 2001دی و کرونین )ااست. بر

در ادبیات کیفیت  کهطوری ؛ بهای داردکنندهکه در ارزیابی کیفیت یک رویداد نقش تعیینهستند 

ای متأثر از مالحظهصورت قابلبهتصورات مشتریان از کیفیت خدمات خدمات نظر بر این است که 

 از تعدادی(. 2015؛ تئودریکس و همکاران، 2001 کرونین، و برادی) کیفیت نتایج استبعد 

 عامل ترینمهم خدمات کیفیت نتیجة بعد که اندداده نشان ورزشی موقعیت در شدهمطالعات انجام

و  هوات ؛2004 و همکاران، شناختی مانند رضایتمندی است )الکساندرسروان هایجنبه بینیپیش

بر ها بر نتیجة پژوهش حاضر مبنی (. این پژوهش2015کس و همکاران، ؛ تئودری2008، همکاران

صورت  براین، کیفیت نتایج به گذارند. افزونثیر مستقیم کیفیت نتایج بر رضایتمندی صحه میتأ 

صورت مستقیم بر ؛ ولی بهثیر داردرضایتمندی( بر شادی و وفاداری تأ  ایغیرمستقیم )نقش واسطه

میانجی فقط  با وضعیت معنادار نیست و مستقیم اثر زیرا، شادی و وفاداری تأثیرگذار نیست؛

 نشان حالت است؛ زیرا، بهترین دهندةنشان وضعیت شویم. اینصورت غیرمستقیم مواجه میبه
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 مطابقت شدهفرض نظری ارچوبهچ با کامل طوربه )رضایتمندی(ما مطالعة  میانجیکه  دهدمی

ضایتمندی بر شادی و وفاداری کیفیت نتایج با استفاده از افزایش ر ،در این حالت .دارد

. این نتیجه با نتایج گذاردثیر میدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان تأ کنندگان در چهارشرکت

این نتیجه نشان  .همسو  است( 2018( و گانگ و وای )2015تئودریکس و همکاران ) هایپژوهش

رضایتمندی بیشتر و  باو کیفیت باال با  یک رویداد تفریحی فراغت ارائةدهد که در اوقاتمی

شناسی و بازاریابی کنندگان همراه است که طبق ادبیات مربوط به روانشدن شرکت، شادترنتیجهدر

-پیشنهاد می (؛ بنابراین،16، 2015ل شود )تئودریکس و همکاران، تواند به شادی عمومی تبدیمی

 کردن دانشجویان تالش شود.ی تفریحی با کیفیت باال در شادتررویدادها که با ارائةشود 

تأثیر مثبت ها به رویداد نشان داد که رضایتمندی ورزشکاران از خدمات و وفاداری آن پژوهشنتایج 

شادی در توان باعث افزایش یعنی با افزایش رضایتمندی از خدمات و وفاداری می بر شادی دارد؛

، وفاداری مشتریان را در درجة اول از مزایایی برای مختلف هایورزشکاران شد. در پژوهش

صورت ن داشته باشد که بهتواند مزایایی برای مشتریااین عامل می ؛ امادانندخدمات می ةکنندارائه 

نقش اصلی وفاداری مشتری این است که (. 2015، و همکاران د )اکوسیدهشادی خود را نشان می

و گنگ و وای ( 2015تئودریکس و همکاران )مطالعات این نتیجه با  .مشتریان را خوشحال کند

 .( همسو است2018)

-ثیر کل را بر شادی دانشجویان شرکتعملکرد، کیفیت نتایج بیشترین تأ  -با توجه به نمودار اهمیت

ی قرار دارند. های بعدترتیب در اولویتارد. رضایتمندی و وفاداری نیز به کننده در المپیاد ورزشی د

وای گنگ و  ( همسو است؛ ولی با مطالعة2015) ئودریکس و همکارانت این نتیجه با پژوهش

( متفاوت است. در پژوهش گنگ و همکاران، مؤلفة رضایتمندی مشتریان در رتبة اول و 2018)

ثیرگذاری بر شادی های بعدی بیشترین تأ یتوترتیب در اولبه ،ت خدمات و وفاداریهای کیفیلفهمؤ

توان در جامعة موردمطالعة دو پژوهش پیدا کرد؛ زیرا، می احتماالً را تفاوتقرار گرفتند. دلیل این 

 انجام شده است؛ ولی جامعةدر کشورهای مختلف غیرفعال روی مشتریان پژوهش گنگ و همکاران 

( نیز بر 2008) 1شانک و چاالدورای بودند.در یک رویداد ورزشی کنندگان شرکت ،پژوهش حاضر

رویدادهای ورزشی های مختلف مشتریان که گروهند اها بیان کردهآن .اندکید داشتهاین موضوع تأ 

  تفاوت دارند.ها از یک رویداد ورزشی ارزیابی تجربه در (مانند تماشاگران، ورزشکاران و غیره)

 رضایت از زندگی دانشجویانر شادی و ملکرد بر اهمیت زیاد کیفیت نتایج دماتریس اهمیت ع 

متری نسبت به دیگر متغیرهای عملکرد کاما این بعد  ؛کید داردنسبت به دیگر متغیرهای پژوهش تأ 

به که شود پیشنهاد می ؛ بنابراین، به مدیران مربوط، داردمراتب اهمیت کمتری دارندپژوهش که به

 
1. Shonk & Chelladurai 



 1398آبانمهر و ، 56شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                             262
 

 نتایج کیفیت. تا عواملی چون تعامالت و محیط فیزیکی کنندبیشتر توجه از کیفیت خدمات  این بعد

 مانند) ورزشی خدمات از یک هنگام استفادهبه موردانتظار مزایای از به رضایت مشتریان عمدتاً

نند با شناسایی این مزایا برای توامدیران می ؛ بنابراین،شودمرتبط می( غیره و سرگرمی، تفریح،

ثیراتی که و از تأ  دادهفیت خدمات را افزایش کیاز تا بتوانند عملکرد این بعد  کنند سعی هابهبود آن

افزایش کیفیت خدمات  ،براینمند شوند. عالوهبهره ،ردی چون شادی و رضایتمندی دابر متغیرهای

المپیاد  های مثبت دربارةصحبت نیز با  ورزشکارانتواند باعث افزایش وفاداری ورزشکاران شود و می

برگزاری رویدادهای آن شوند.  ها و سازمان برگزارکنندةاین رقابت و اعتبار باعث باالرفتن وجهه

بسیاری از دانشجویان رکت دانشجویان در ورزش شود؛ زیرا، تواند باعث افزایش مشاچنینی میاین

 ها، فدراسیون )دانشگاه های مربوطبه سازمان؛ بنابراین، اندحضور خود در این رویداد را مثبت خوانده

عالوه بر افزایش کیفیت این رویدادها که شود ( پیشنهاد میورزش دانشجویی، وزارت علوم و غیره

عنوان شادی را به این مطالعه که توان گفتمی ،طورکلیبه .دهندنیز افزایش میت این رویدادها را ک

یک رویداد  داند که با ارائةحضور در یک رویداد ورزشی می یک نتیجة اجتماعی مهم از تجربة

کنندگان در رویداد شرکترضایت از زندگی  ،تیجهتوان سطح شادی و درنکیفیت باال میبا ورزشی 

یب کند که از را ترغ  های مربوطتواند فدراسیون دانشجویان و سایر ارگاناین نتایج می .دادرا افزایش 

 اجتماعی بر دانشجویان استفاده کنند.مثبت ثیرگذار عنوان یک عامل تأ رویدادهای ورزشی به

یک رویداد دانشجویی  رویاین است که  محدودیتچندین محدودیت دارد. اولین  پژوهشاین 

، نتایج این دلیلهمینبهو  آوری شدندها در یک رویداد جمعیعنی داده ؛کشوری انجام شده است

رویدادهای  توان آن را رویمی دادن این پژوهشبرای توسعه .دهیمیم را باید با احتیاط تعم پژوهش

ابعادی را نیز به آن اضافه کرد. یکی دیگر از  بیشتری انجام داد و در هر پژوهشی المللیداخلی و بین

مردان و هم  بینهای پژوهش این است که پژوهشگران نتوانستند این پژوهش را هم درمحدودیت

-پیشنهاد می ؛ بنابراین،ممکن است پاسخ زنان و مردان متفاوت باشد زیرا، ؛زنان انجام دهند بینرد

های توان در پژوهشآینده از دو گروه جنسیتی استفاده شود و حتی می هایر پژوهشکه دشود 

ثیر خود تأتواند روابط مدل را تحتعنوان یک نقش تعدیلگر معرفی کرد که میآینده جنسیت را به

 کهزمانی .سطح مشارکت افراد است نکردنبررسیپژوهش، های این قرار دهد. از دیگر محدودیت

گردند؛ می مطلع آن هایویژگی درمورد کنند، بیشتراز یک محصول استفاده می بیشتر از مشتریان

و  تر راضی خواهند شد )کومحصول افزایش خواهد یافت و سخت مورد آن انتظاراتشان در ،بنابراین

و  کنندمشارکت میبیشتر در رویدادی  ورزشکاران کهزمانی ترتیب،اینبه ؛(2010، همکاران

خدمات،  ارائة شان ازدقیق درک دلیل، بهکنندبیشتر درمورد رویداد تجربه کسب می ،درنتیجه

 رودمی انتظار بنابراین، تری خواهند داشت؛ارزیابی خاص معیارهای و انتظارات خدمات، هایترجیح 
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-می و احتماالً مشارکت زیاد باشد دگان دارایکننمصرف برای مهم مسئلة یک خدمات کیفیت که

 رو،ضایتمندی، وفاداری و شادی تأثیر بگذارد؛ ازاینبین کیفیت خدمات رویداد با ر تواند بر رابطة

کننده در مدل پژوهش یر تعدیلعنوان یک متغهای آینده از سطح مشارکت بهتوان در پژوهشمی

های نوع رشتههای ورزشی است. نوع رشته نشدنبررسیپژوهش، . محدودیت دیگر استفاده کرد

 تعامل یک ورزشکار مثالً  ؛ثیرگذار باشدتواند بر عواملی مانند تعامالت تأ می احتماالً ورزشی

 ؛ بنابراین،میدانی با یک ورزشکار کاراته با کارکنان و عوامل برگزاری مسابقات متفاوت استدوو

را  محدودیت دیگر پژوهش .شود لحاظمهم  مورد این های آیندهکه در پژوهششود پیشنهاد می

وفاداری وفاداری رفتاری و  :وفاداری دو بخش دارد دانست؛ زیرا،وفاداری از متغیر استفاده توان می

که در مدل شود پیشنهاد می ؛ ولی در این پژوهش فقط وفاداری رفتاری بررسی شد؛ بنابراین،نگرشی

 استفاده شود. رشی نیزبر وفاداری رفتاری از وفاداری نگاین پژوهش عالوه
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Abstract 
The participation of students in high quality sports events may improve their 
satisfaction of life, health of soul, and health of body. However, this study aimed 
to investigate the impact of sport events services features on happiness and loyalty 
of athletes in 14th Sports Olympiad for University Students in Iran with mediation 
of satisfaction with event. For this purpose, 180 volunteers from among athletes 
in 14th Sports Olympiad for University Students in Iran were selected as sample. 
The research tools included Alexandris’s Sports Event Service Quality 
Questionnaire (2004), Brady et al.’s Satisfaction with Sports Events Scale (2006), 
Zeithaml et al.’s Loyalty Scale (1996), and Nicolas’s Happiness Scale (2009). At 
Smart PLS 3 software, the partial least squares structural equation model was used 
to test the hypotheses. The internal reliability, convergent validity, and divergent 
validity of all variables were confirmed. The results of structural model showed 
that the R2 indices of satisfaction, loyalty, and happiness variables were 0.630, 
0.417, and 0.113, respectively. The Q2 indices of satisfaction, loyalty, and 
happiness variables were 0.465, 0.328, and 0.071, respectively. Also, the results 
of structural model showed that the satisfaction had a significant impact on 
happiness and loyalty of students. The loyalty also affected their happiness. And, 
results quality affected their satisfaction. Also, the results of significance-
performance analysis indicated that the quality of results had the greatest impact 
on happiness of students. Therefore, holding a high-quality event may promote 
the happiness and life satisfaction of students. 
 
Keywords: Event Service Quality, Happiness, Satisfaction, Loyalty, Sports 
Olympiad for University Students. 
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