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 چکیده
ی مندپژوهشی علوم ورزشی و رضایت-باط بین کیفیت خدمات مجالت علمیارتبررسی  با هدف این پژوهش

 تصادفی گیریبا استفاده از روش نمونه همچنین .مسیر انجام شدپژوهشگران با استفاده از تحلیل 

های نامه، پرسشپژوهشدر این  آماری انتخاب شدند. عنوان نمونة به پژوهشگر 345سیستماتیک، 

دآوری نوان ابزار گرع گران بهو رضایتمندی پژوهشپژوهشی -علمی مجالتکیفیت خدمات  پژوهشگرساختة

برای  دست آمد.هب 94/0و  91/0 با ترتیب برابر به ها آنو پایایی ها تأیید شد که روایی آن کار رفتند ها بهداده

( ساختاری مدل معادالت و پیرسون همبستگی ضریبها از آمار توصیفی و استنباطی )یه و تحلیل دادهتجز

ثیر تأ علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتت کیفیت خدمانشان داد که  پژوهشهای یافتهاستفاده شد. 

گویی، ساختار سرعت پاسخ هایلفهمؤ. همچنین  داشتمندی پژوهشگران مثبت و معناداری بر رضایت

مؤلفة کارکنان تنها و  ندداشتمندی پژوهشگران ثیر معناداری بر رضایتروزآمدی تأاجرایی، اعتمادپذیری و 

افزایش کیفیت خدمات  ،پژوهشاساس نتایج این بر. نداشت مندی پژوهشگرانثیر معناداری بر رضایتتأ

ازجمله تواند پیامدهای مثبتی شود که میمیمنتج گران به رضایتمندی پژوهشپژوهشی -علمی مجالت

 داشته باشد. همراه به مجلهرا برای کیفیت دریافت مقاالت با
 

ندی م، رضایتورزشیعلوم پژوهشی، پژوهشگران -علمی مجالتکیفیت خدمات،  :کلیدی واژگان

 پژوهشگران.
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 مقدمه
 تعالی هایمدل و کیفیت مدیریت هاینظام اساسی الزامات از یكی مشتری رضایت مینأت امروزه

 مقایسة ازکه  است اینتیجه مشتری رضایت(. 2008 ،، سقایی، شادالویی و صمیمینورالنسا) است

 شده پرداخت هزینة و شدهادراک واقعی عملكرد با انتظار مورد عملكرد از مشتری خرید از پیش

 خدمات سساتمؤ و هاسازمان از عظیمی بخش(. 2004 ،1، مارتین و کوینتانابیرلی) آیدمی دست به

 هایحوزه ترینمهم از یكی پژوهشی و آموزشی خدمات که دهندمی ارائه مشتریان به را متنوعی

 است برخوردار جوامع یافتگی توسعه در لبدیبی نقشی از که شودمی محسوب جامعه هر در خدماتی

 (. 2008 ،و همكاران نورالنسا)

 بین علمی ارتباطات در را اطالعات اشاعة و استفاده مجراهای توانمی بندیتقسیم یک در

 علمی مجالت طریق از را دانش پژوهشگران. کرد تقسیم غیررسمی و رسمیدستة  دو به پژوهشگران

 عقاید و دهندمی انتقال خود مخاطبان به شده شناخته رسمی مجراهای انعنو به ...و کتاب معتبر، و

گذارند  اشتراک می به و کنند می بررسی.. و مكالمات رایانامه، همچون ارتباطی هایفعالیت وسیلة به را

 انتقال برای هامجرا ترینمهم علمی یكی هایمجلهدر بعد رسمی، (. 2008 ،2اسلكیا و داورپناه)

 در منتشرشده علمی هایمقاله. است جهان سراسر در همتایان به علمی پژوهشگران یهایافته

 هایفعالیت ارزشیابی برای مالکی و دندهمی نشان نیز دانش پیشرفت در را پژوهشگر سهم ها،مجله

 خوانندگان دلیل، همین به ؛(2010 دیانی، و ناصری) دنآیمی شمار به همكارانش توسط هر نویسنده

 مجالت خدمات مشتریان توانمی را مقاالت کنندةارسال پژوهشگران همچنین و علمی مقاالت

 و چاپ زمان تا مجله به مقاله ارسال زمان از که فرایندی به توجه با. گرفت درنظرپژوهشی -علمی

 مجدد، اصالحات داوری، اولیه، اصالحات مقاله، ارسال ازجمله مواردی) خوانندگان به آن ارائة

کیفیت این  که کند می فراهم رانگپژوهش برای را متنوعی خدمات مجله یک ،(چاپ و پذیرش

 نداشتن تنوع دلیل به قبالً. شود منجر هاآن یرضایتیا نا پژوهشگران رضایت به تواندمیخدمات 

 و خدمات انتخاب براى هاآن اکنون اما بودند، محدودى خدمات انتخاب به اگزیرن مشتریان خدمات

 .کند مى دشوار هاآن براى را انتخاب که دارند رو پیش بیشتری هایگزینه خود دنظرم محصوالت

کیفیت را برای ارسال مجدد مقاالت دیگر در آینده سعی کنند که نویسندگان مقاالت بانشریات باید 

معنا و مفهوم خاصی ندارد )عیدی، عباسی و راغب کنند، اما این بازگشت بدون داشتن حس رضایت 

                                                           
1. Beerli, Martin & Quintana 

2. Davarpanah & Aslekia 
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 رضایت کسب برای مجالت طشده توس ارائه خدمات کیفیت به توجه ،راستا درهمین(. 2019، یالماس

 .  است مهم بسیار رانگپژوهش

 طرف یک که است نشدنیلمس و نامحسوس منفعتی یا فعالیت خدمت، که است معتقد کاتلر فیلیپ

 و کاتلرنقل از به ) ندارد دنبال به را چیزی مالكیت و کندمی عرضه دیگر طرف به مبادله

 در که طوری به دارد؛ وجود کیفیت تعریفبه  متفاوتی رویكردهای طرفی، از(. 1999 ،1آرمسترانگ

 تطابق میزان به کیفیت فنی، رویكرد در است. مترادف ذاتی برتری با کیفیت فلسفی، رویكرد

 ذهنی وضوعیم کیفیت محور، مشتری رویكرد در. شودمی داده نسبت فنی استانداردهای با محصول

 بستگی مشتریان ادراکات به جدی شكل به وشود  می تبیین و تعیین آن گیرندگان توسط که است

 ایویژه جذابیت از خدمات حوزة در کیفیت تعریف زمینة در دیدگاه این رسدمی نظر به که دارد

 را خدمات تکیفی( 2002) 3اون و عثمان زمینه این در(. 2004 ،2وایت و اشنایدر) است برخوردار

-دهه در. کنندمی تعریف خدمات از مشتریان انتظارات و ادراکات بین اختالف از ایدرجه عنوان به

 تبدیل دانشگاهی هایپژوهش عرصة در مسائل ترینمهم از یكی به خدمات کیفیت گذشته های

 اربردک طریق از را خدمات کیفیت هاپژوهش این اغلب که( 2010 ،4لین و هو بروس) است شده

  اند. کرده سنجش آن شدةتعدیل مدل یا سروکوال مدل

 است گرفته انجام مشتریان رضایتمندی و خدمات کیفیت بین ارتباط زمینة در ایگسترده مطالعات

 ونقل، مسافرتی، ورزش و... حوزة خاصی ازجمله خدمات بانكداری، بیمارستان، بیمه، حملک که هری

 رضایت و خدمات کیفیت»( با عنوان 2019فیروزی ) پژوهش تایجنمثال،  دهند؛ برایرا پوشش می

 زیادی بسیار عوامل که داد نشان «زبان فارسی از مطالعات تلفیقی: گردشگری بخش در مشتریان

 ها آن به کمتر که دارند اثر مشتریان رضایت و خدمات کیفیتبر  غیرمستقیم طور که به ددار وجود

 این از بخشی تبلیغاتی و ذهنی عناصر مقررات، و قوانین ی،عموم است. زیرساخت شده پرداخته

 رسد می نظر به اما ،است ترکیبی یا یکمّ بیشتر موجود مطالعات آیند. روش می حساب به عوامل

. است الزم مفاهیم این بین ارتباط بهتر توصیف و شناخت ای برای زمینه و کیفی مطالعات بر کیدتأ

 تااست  شده موجب غیربومی خدمات کیفیت های سنجش مدل و االگوه بر اندازه از بیش تأکید

 این در توانند می آتی مطالعات رسد می نظر به که ندهد رخ حیطه این در زیادی خالقیت و نوآوری

با ( 2018امیرتاش ) و پور حسین نتایج پژوهش همچنین کنند. لهمسئ طرح و ریزی برنامه حیطه

شان داد که کیفیت خدمات پرورش نو برنامة ورزشی آموزش قهای فو هدف پژوهش در زمینة برنامه

                                                           
1. Kotler & Armstrong 

2. Schneider & White 

3. Othman & Owen 

4. Bruce Ho & Lin 
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  431/0و بر عملكرد شغلی آنان تأثیری به میزان  393/0ن ثیری به میزابر رضایتمندی معلمان تأ

 اماکن خدمات کیفیت سطح ارتقای»پژوهشی با عنوان نیز ( 2018)فرجی، بشیری و شبانی . دارد

 پنج هر درداد  نشان انجام دادند. نتایج« دعملكر کیفیت شگستر-کانو رویكرد با دانشگاهی ورزشی

 اساسی نیاز 10 همچنین. داشت وجود شكاف منفی دانشگاه، ورزشی اماکن خدمات کیفیت بعد

 مشخصة 12 و شدند عملكرد کیفیت مدل گسترش کیفیت خانة ماتریس وارد مشتری ندای عنوان به

 برنامة نبود گفت توان می. شدند آمده استخراج دست به نتایج به توجه با ها، آن بهبود برای فنی

 دانشگاه ورزشی اماکن های کاستی موانع و ازجملهخدمات  ارائة در انسانی منابع ضعف و مناسب

 نیازهای شناسایی هدف با و پاسخ پرسش جلسات برگزاری دانشجویان، با نزدیک ارتباط. هستند

 انسانی نیروی از استفاده و همچنین دانشجویان زشیور های فعالیت به یشتربودجة ب تخصیص آنان،

 اماکن خدمات کیفیت ارتقای سطح برای ضروری راهكارهای ازجمله خدمات،ارائة  در متخصص

  هستند. دانشگاه این ورزشی

ر خارج از ایران زیادی نیز د مطالعات مشتریان رضایتمندی و خدمات کیفیت بین ارتباطدر زمینه 

 منظر از آموزشی خدمات کیفیت به( 2018) 1، جوشی و جینالکالنمونه،  برایانجام گرفته است؛ 

 هشت بعد دارای آموزشی خدمات کیفیت ها، آن پژوهش نتایج براساس اند. کرده توجه ها دانشگاه

 از یادگیری، پشتیبانی فرایندهای ثر،مؤ تدریس عمیق، یادگیری فردی، رشد محوری، پژوهش

( اشاره 2017) 2هنایاکه است. آموزشی های ختزیرسا و آموزشی ککم مطالب عملی، های فرصت

یكی است و تنها تفاوت  شود، تقریباًعنوان محصول و خدمت ارائه می بهها بانک ه توسطچآنکند می

د انسانی مرتبط با کیفیت خدمات تأثیر نشان داد ابعاوی  پژوهشهای ست. یافتههادر کیفیت آن

ثیر را بر ترین تأگویی بیشاطمینان و پاسخ دارند و دو مؤلفة ریانتری بر رضایتمندی مشتبیش

 با( 2016) 3، جومنونكوا، خامپیرات، واتاناکالنگ و المتراکولراتاناواراها همچنین. مندی دارندرضایت

 ثیرتأ خدمات کیفیت که کردند گزارش آموزشی تورهای هایاتوبوس خدمات کیفیت ایمطالعه

 سطح دو هر در وفاداری بر معناداری و مثبت ثیرمندی نیز تأو رضایت اردد رضایتمندی بر مثبتی

-پاسخ نقلیه، وسیلة نوع بعد سه با اتوبوس خدمات کیفیتها  آن پژوهش در. دارد مدرسه و فردی

  .شد سنجیده اتوبوس مدیریت و راننده دهی
 مجالت یش تعدادافزا همچنین و مجالت درآمدزایی و سازیخصوصی روند به توجه با درمجموع

 بازار این در خواهد شد و تبدیل رقابتی بازار به ایران در پژوهش انحصاری در آینده بازار خصوصی،

 را پژوهشگران بیشتر رضایت بتوانند که دهند ادامه خود فعالیت به توانندمی تنها مجالتی رقابتی

                                                           
1. Lakal, Joshi & Jain 

2. Hennayake 

3. Ratanavaraha, Jomnonkwao, Khampirat, Watthanaklang & Lamtrakul 
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دهند مطالعات نشان می تربیش شود،می مشاهدهپیشین  های در پژوهش که گونههمان. کنند جلب

 به که نشد یافت یپژوهش حال مندی مشتریان دارد؛ بااینثیر مثبتی بر رضایتکه کیفیت خدمات تأ

 رضایتمندی بر ثیر آنو همچنین تأپژوهشی -علمی مجالت خدمات کیفیت ثیرتأ بررسی

 به ر غیرمستقیمطو نوعی به وجود دارند که به اندکی هایپژوهشالبته  ؛باشد پرداخته پژوهشگران

  (2015)قاسمی، عسگری و رحمانی مثال، برای  اند؛ توجه کردهپژوهشی -علمی مجالتخدمات 

ماه از زمان  18) ورزشی مدیریت گرایش ویژهبه بدنیتربیت نشریات در خیر نشرگزارش کردند که تأ

از  بتوانند ژوهشگرانپ تا یابد کاهش تاحدامكان مختلف هایشیوه به و باید ارسال تا چاپ( زیاد است

یک بعد خاص از تنها  شدهراین، در پژوهش ذکوجودبا شوند؛ مندبهره روزآمدتری علمی تولیدات

کیفیت  دادن پژوهش در زمینة دلیل، انجام همین بررسی شده است؛ به مجالتکیفیت خدمات 

 دراز طرفی،  ران قرار گیرد.گپژوهشعنوان یک حوزة نوین مورد توجه  تواند بهمی مجالتخدمات 

این رشته از تنوع  یها پژوهش. است داشته ایگسترده پیشرفت و توسعه ورزشی علوم اخیر هایدهه

نگریست )رضایی صوفی،  توان به آن نظرهای مختلفی می ای برخوردارند و از نقطه موضوعی گسترده

 هایپژوهش ف،مختل هایگرایش در ورزشی علوم گرانپژوهش و دانشمندان (.2018، خاصه و خاصه

 هایپژوهش هاییافته و دهندمی انجام ورزشی علوم و بدنیتربیت مختلف هایحوزه در را زیادی

 کنندمی ارائه المللیبین و ملی ای،منطقه هایکنفرانس وپژوهشی -علمی مجالت در را خود

منظور بررسی  عنوان جامعة مناسب به تواند بهکه می (2014 ،، الهی و پورسلطانی زرندیعسگری)

بر این است  قصد حاضر پژوهش دلیل در همین به ؛قرار گیرد پژوهشی مدنظر-کیفیت مجالت علمی

 حوزه این پژوهشگران رضایتمندی بر علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالت خدمات کیفیت ثیرتأ که

 .شود بررسی
 

 پژوهش روش
تمام نویسندگان شامل  پژوهشآماری این  جامعةتوصیفی و از نوع همبستگی است.  پژوهشروش 

 27اساس،  بود؛ برهمین ایران علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجلة 27شده در  مسئول مقاالت چاپ

(، مجلهژی ورزشی )هفت (، فیزیولومجلههای مدیریت ورزشی )نُه در گرایشپژوهشی -مجلة علمی

( و چندگرایشی مجله شناسی ورزشی )یک(، روانمجله(، رفتار حرکتی )دو مجلهطب ورزشی )چهار 

کیفیت خدمات در تغییر  شده، ا توجه به وسعت زمانی مقاالت چاپ. بند( شناسایی شدمجله)چهار 

ه را در ذهن شد تر وضعیت خدمات ارائهبسیاری از نویسندگان مقاالت قدیمی و اینكه مجالت

مقاالت که تعداد ته شد نظر گرفدر 1395تا پایان تابستان  1390ل سا یزمانی از ابتدا نداشتند، بازة

آماری  گیری کوکران، تعداد نمونةاساس فرمول نمونهبر. بودمقاله  3422 مجالتشده در این  چاپ
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 پژوهشگیری  ش نمونهرو دلیل تعداد زیاد جامعة آماری، دست آمد. همچنین بههمقاله ب 345

 عنوان نمونة به مجله 27 یک ازکه تعداد مقاالتی از هر طوری سیستماتیک بود؛ بهتصادفی صورت  به

کیفیت » ساختةپژوهشگر هاینامهپرسش ،پژوهشدر این  شده استفادهنهایی ابزار آماری انتخاب شد. 

هستند الی( )هفت سؤ «رضایتمندی پژوهشگران»و  الی(سؤ 26« )پژوهشی-علمی مجالتخدمات 

در اند. بندی شدهرتبه = پنج( متا کامالً مخالفیک  =ارزشی لیكرت )کامالً مخالفم  که در مقیاس پنج

تن از  15نامه به تأیید وایی هر دو پرسشروایی صوری و محت ها، ابتدانامهفرایند ساخت پرسش

و شاخص روایی  1از ضریب نسبی روایی محتوامنظور بررسی روایی محتوایی  به. نظران رسیدصاحب

ضریب نسبی روایی محتوایی و یی که هاو گویه( 2011زاده و اصغری، )حاجیاستفاده شد  2محتوا

های اولیه حذف نامهاز پرسش ،ندبود 8/0و  49/0 از ها به ترتیب کمترشاخص روایی محتوایی آن

-میر-کیسرشاخص تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. از  در مرحلة بعد شدند.

گران مندی پژوهشرضایت»و  «شیپژوه-علمی کیفیت خدمات مجالت» های نامهبرای پرسش 3الكین

برای این  7/0از تر كه مقادیر بیشدست آمد. با توجه به این هب 925/0و  804/0 با ترتیب برابر به

 نمونه اندازة تناسب دهندة خص نشانمقدار این شاشود، شاخص یک سطح قابل قبول شناخته می

بودن تفكیک  برای درست 4ارتلت. همچنین از آزمون باست اکتشافی عاملی تحلیل شدن انجام برای

بودن  أییدکنندة درستت زین 05/0سطح  در بارتلت آزمون عناداربودنها استفاده شد که معامل

برای استخراج  ها در تحلیل عاملی اکتشافی بود. با اجرای تحلیل عاملی اکتشافیتفكیک عامل

مانده در های باقیو گویه ف شدندبودند، حذ 5/0عاملی کمتر از  هایی که دارای بار، گویههالفهمؤ

دارای پنج  پژوهشی-علمی مجالتکیفیت خدمات  نامةپرسش های مختلف قرار گرفتند.لفهمؤ

پنج (، اعتمادپذیری )ویههفت گ(، ساختار اجرایی )گویهگویی )شش مقیاس سرعت پاسخخرده

گران بدون ندی پژوهشمرضایت نامة( و پرسشگویهپنج ( و روزآمدی )گویهچهار (، کارکنان )ویهگ

های مام شاخصتییدی مشخص شد که ایت با استفاده از تحلیل عاملی تأنهدرمقیاس بود. خرده

های مدل هانامه برای پرسششده  های ارائهمدلکنند و یید میها را تأتناسب مدلخوبی برازش 

 مجالتکیفیت خدمات  نامة آزمودنی، پایایی پرسش 40نما روی راه در یک مطالعة مناسبی بودند.

بهدست آمد. هب 94/0و  91/0 با ترتیب برابر گران بهرضایتمندی پژوهشپرسشنامة و پژوهشی -علمی

 ضریب) استنباطی ها از آمار توصیفی )کشیدگی و چولگی( و آمارداده تحلیل و تجزیه منظور

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Content Validity Index (CVI) 

3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
4. Bartlett 
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 20نسخة  1.اس.اس.اس.پی فزارهایانرم با کمکیابی معادالت ساختاری(  پیرسون و مدل همبستگی

 استفاده شد.   ≥ 05/0Pدر سطح معناداری  8/8نسخة  2و لیزرل

 

 

 نتایج
درصد(  6/33نفر ) 116د و ها مردرصد( از آزمودنی 4/66نفر ) 229های توصیفی نشان داد که یافته

 5/32نفر ) 112ارشد،  ها دارای مدرک کارشناسیدرصد( از آزمودنی 2/45نفر ) 156 زن بودند.

آزمودنی  152از درصد( دارای مدرک دکتری بودند.  3/22نفر ) 77صد( دانشجوی دکتری و در

نفر دانشیار و دو نفر دارای  16نفر استادیار،  59ها مربی، نفر از آن 75علمی دانشگاهی،  دارای مرتبة

بودند درصد(  1/48ها پژوهشگران گرایش مدیریت ورزشی )بیشتر آزمودنی مرتبة علمی استاد بودند.

شناسی و سیب، آدرصد( 5/12درصد(،  رفتار حرکتی ) 4/26و پژوهشگران فیزیولوژی ورزشی )

درصد( و  9/0شناسی ورزشی )درصد(، روان 4/1درصد(، بیومكانیک ورزشی )حرکات اصالحی )هفت 

 های بعدی قرار گرفتند. درصد( در رده 8/3) علوم ورزشیغیر

 کشیدگی و چولگی است و دامنة پذیرفتنی ،معادالت ساختاریمدل ها در بودن داده رمالآزمون ن

 است. نتایج جدول ±3بین  چولگی و برای ±5بین  ها با استفاده از کشیدگیبودن دادهبرای نرمال

 .شودید میلگی تأیوبودن متغیرها با استفاده از کشیدگی و چ دهد که نرمالنشان میشمارة یک 
 

 اساس کشیدگی و چولگیها برهبودن داد توزیع نرمال -1جدول 
Table 1- Normal Distribution of Data Based on Kurtosis and Skewness 

 لفه/متغیرمؤ
(Variable/Component) 

 (kurtosis) کشیدگی (skewness) چولگی

 آماره 
(Statistic) 

 خطای

 استاندارد
(Std. Error) 

 آماره
(Statistic) 

 استاندارد خطای
(Std. Error) 

 گوییسرعت پاسخ
(Response Speed) 

0.06 0.131 -0.87 0.262 

 ساختار اجرایی
(Executive Structure) 

-0.96 0.131 0.65 0.262 

 اعتمادپذیری
(Trustworthiness) 

-0.62 0.131 0.63 0.262 

 0.262 0.35 0.131 0.59- کارکنان

                                                           
5. SPSS  
6. LISREL 
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(Personnel) 

 روزآمدی
(Updating) 

0.01 0.131 0.88 0.262 

 کیفیت خدمات مجالت
(Service Quality of 

Journals) 

-0.19 0.131 -0.15 0.262 

 مندی پژوهشگرانرضایت

(Researcher' Satisfaction) 
-1.138 0.131 2.14 0.262 

 علوم ورزشیپژوهشی -لمیع مجالتدهد که کیفیت خدمات مینشان های جدول شمارة دو یافته

دارد. همچنین تمام  (01/0P ≤  ،79/0 = R) مندی پژوهشگرانیتارتباط مثبت و معناداری با رضا

، (01/0P ≤  ،65/0 = R) گوییسرعت پاسخجمله ازپژوهشی -علمی مجالتهای کیفیت خدمات فهمؤل

 01/0P ≤  ،60/0)ازی ، اعتمادس(01/0P ≤  ،53/0  =R) ، کارکنان(01/0P ≤  ،61/0  =R) ساختار اجرایی

=R )  و روزآمدی(01/0P ≤  ،34/0  =R) مندی پژوهشگران دارند.ارتباط مثبت و معناداری با رضایت 
 

های آن با رضایتمندی لفهو مؤپژوهشی -علمی مجالتکیفیت خدمات  بین همبستگی ضریب -2جدول 

 پژوهشگران
Table 2- Correlation Coefficient Between the Service Quality of Scientific Journals 

and its Components with the Researcher Satisfaction 

 متغیر

  رضایتمندی پژوهشگران

(Researcher' Satisfaction) 
 ضریب همبستگی

(Correlation Coefficient) 

 سطح معناداری

(Sig) 

 گوییسرعت پاسخ

(Response Speed) 
0.65 0.001 

 ساختاراجرایی

(Executive Structure) 
0.61 0.001 

 کارکنان

(Personnel) 
0.53 0.001 

 اعتمادسازی

(Trustworthiness) 
0.60 0.001 

 روزآمدی

(Updating) 
0.34 0.001 

 کیفیت خدمات مجالت 

(Service Quality of Journals) 
0.79 0.001 

 

ران گبر رضایتمندی پژوهش علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتثیر کیفیت خدمات برای بررسی تأ

ترتیب  های شمارة یک و شمارة دو بهشكلساختاری استفاده شده است که  ی معادالتیاب از مدل
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(  t= 81/16داری ) كه مقدار معنابا توجه به این د.ندهحالت استاندارد و معناداری آن را نشان می

توان گفت کیفیت  میاست،   قرار نگرفته 96/1تا  -96/1شمارة دو که در بازة  شكلشده در  گزارش

ثیر مستقیم و با شدتی گران تأبر رضایتمندی پژوهش علوم ورزشیپژوهشی -لمیع مجالتخدمات 

کیفیت  ازای یک واحد تغییر در توان گفت به  ( میβ = 88/0ثیر ). با توجه به میزان تأدارد قوی

وجود  گران تغییر بهواحد در رضایتمندی پژوهش 88/0، علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتخدمات 

 آید. می

 

 
بر رضایتمندی  علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتکیفیت خدمات ثیر ساختاری تأ معادلهمدل  -1 شکل

 )در حالت استاندارد(ان گرپژوهش
Figure 1- Structural Equation Model the Effect of Service Quality in Scientific 

Journals of Sport Sciences on researchers' Satisfaction (in Standard Mode) 
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بر رضایتمندی  علوم ورزشیژوهشی پ-علمی مجالتکیفیت خدمات ثیر ساختاری تأ معادلهمدل  -2 شکل

 )در حالت معناداری(ران گپژوهش

Figure 2- Structural Equation Model the Effect of Service Quality in Scientific 

Journals of Sport Sciences on Researchers' Satisfaction (in Significant Mode) 

 

 شاخص 10ارائه شده است، هر  شمارة سهلیزرل که در جدول  افزار نرم با توجه به خروجی

موع مدل مجدهند که در می نشانکنند و یید میبی برازش، تناسب مدل را تأآزمون خو شدة گزارش

 .است ی مناسبشده مدلارائه
 

 ی برازشآزمون خوب هایشاخص نتایج -3جدول 
Table 3- the Indices of Goodness of Fit Test 

 شاخص
(Indicator) 

 مالک
(Criterion) 

 مقدار
(Value) 

 نتیجه
(Result) 

X
2

  733.47  
df  261  

X
2
/df  تأیید 2.81 3از  کمتر 

RMSEA  تأیید 0.07 0.08از  کمتر 
GFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 

AGFI یدتأی 0.95 0.9از  بیشتر 
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 های آزمون خوبی برازشنتایج شاخص -3جدول ادامة 
Table 3- the Indices of Goodness of Fit Test 

 شاخص
(Indicator) 

 مالک
(Criterion) 

 مقدار
(Value) 

 نتیجه
(Result) 

NFI تأیید 0.94 0.9از  بیشتر 
NNFI تأیید 0.94 0.9از  بیشتر 
CFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 
IFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 
RFI تأیید 0.93 0.9از  بیشتر 

PNFI تأیید 0.96 0.9از  بیشتر 

 

 علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتثیر ابعاد کیفیت خدمات شمارة سه و شمارة چهار تأ هایشكل

اداری دهند؛ زیرا مقدار معناستاندارد و معناداری نشان میو حالت بر رضایتمندی پژوهشگران را در د

شمارة چهار در  شكلگویی، ساختار اجرایی، اعتمادسازی و روزآمدی در سرعت پاسخ چهار مؤلفة

 = 40/0) گوییسرعت پاسخ توان گفت چهار مؤلفة اند؛ بنابراین می قرار نگرفته 96/1تا  -96/1بازه 

β)ساختار اجرایی ، (47/0 = β) اعتمادسازی ،(21/0 = β ) و روزآمدی(10/0 = β )ر رضایتمندی ب

 96/1تا  -96/1داری مؤلفة کارکنان در بازة  حال مقدار معنا ؛ باایندندارپژوهشگران تأثیر مستقیم 

بر رضایتمندی  کارکنان دهد شواهد کافی برای تأیید تأثیرگذاری مؤلفةاست که نشان می  قرار گرفته

 وجود ندارد. پژوهشگران
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بر  علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتد کیفیت خدمات ابعاثیر ساختاری تأ معادلهمدل   -3شکل 

 )در حالت استاندارد(رضایتمندی پژوهشگران 

Figure 3- Structural Equation Model the Effect of Service Quality Components in 

Scientific Journals of Sport sciences on Researchers' Satisfaction (in Standard 

Mode) 
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بر  علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتابعاد کیفیت خدمات مدل معادالت ساختاری تأثیر  -4کل ش

 )در حالت معناداری(رضایتمندی پژوهشگران 
Figure 4- Structural Equation Model the Effect of Service Quality Components in 

Scientific Journals of Sport sciences on Researchers' Satisfaction (in Significant 

Mode) 
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 شاخص 10هر ارائه شده است،  افزار لیزرل که در جدول شمارة چهار نرم با توجه به خروجی

ثیر ابعاد توان گفت مدل تأمی کنند ویید میبی برازش، تناسب مدل را تأآزمون خو شدةگزارش

بر رضایتمندی پژوهشگران از لحاظ  علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتکیفیت خدمات 

 .های برازش مناسب است شاخص
 مدل های آزمون خوبی برازشنتایج شاخص -4جدول 

Table 4- the Indices of Goodness of Fit Test 
 شاخص

(Indicator) 
 مالک

(Criterion) 
 مقدار

(Value) 
 نتیجه

(Result) 
X

2
  1353.49  

df  478  
X

2
/df تأیید 2.83 3از  کمتر 

RMSEA تأیید 0.07 0.08از  کمتر 
GFI تأیید 0.91 0.9از  بیشتر 

AGFI تأیید 0.90 0.9از  بیشتر 
NFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 

NNFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 
CFI تأیید 0.95 0.9از  بیشتر 
IFI تأیید 0.96 0.9از  بیشتر 
RFI تأیید 0.96 0.9از  بیشتر 

PNFI تأیید 0.94 0.9 از بیشتر 

 

 گیریبحث و نتیجه
تأثیری مثبت و  علوم ورزشیپژوهشی -لمیع مجالتنشان داد کیفیت خدمات  پژوهشهای یافته

پژوهشی -علمی مجالت شدة دارد؛ یعنی هرچه کیفیت خدمات ارائه رانگمندی پژوهشقوی بر رضایت

 مجالتشود. چاپ مقاالت در مندی پژوهشگران بیشتر جلب میگران بیشتر باشد، رضایتبه پژوهش

آن دنبال  تقویت شناسنامة علمی و بهبه  دتواندارد که میگران منافعی برای پژوهش پژوهشی-علمی

دلیل  تر بهپژوهشگران بیش رسدنظر می حال به ی مرتبة علمی و... منجر شود؛ باایناستخدام، ارتقا

بر صرف وقت خود،  این مسیر عالوهو در  دهند را انجام می علمی هایپژوهشگر خود ذات پژوهش

است. از طرفی، بسیار بیشتر از منافع حاصل از آن کنند که های هنگفتی را تقبل میینهحتی هز

گران علمی توسط پژوهش هایپژوهش دادن رشد و پیشرفت تمام علوم جهان تنها از طریق انجام

که به رضایتمندی  جالتمجمله کیفیت خدمات آید؛ بنابراین به هر متغیری ازدست می به

کیفیت مثبت ثیر ، تأپژوهشهمسو با نتایج این  .ی ویژه کردتوجهگران منجر شود، باید پژوهش
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 همكاران و راتاناواراهاهای  پژوهش جملهریان در بسیاری از مطالعات ازتندی مشمبر رضایتخدمات 

فیروزی و و  (2018) انهمكار و الکال(، 2018پور و امیرتاش ) حسین(، 2017، هنایاکه )(2016)

  گزارش شده است.( 2019همكاران )

فرایند ابتدای گویی از پژوهشی، سرعت پاسخ-علمی مجالتهای مهم کیفیت خدمات لفهیكی از مؤ

 مجالتگویی سرعت پاسخ حاضر نشان داد پژوهشنتایج سال مقاله تا زمان چاپ مقاله است. ار

نیز در ( 2017هنایاکه ) رضایتمندی پژوهشگران دارد.بر  یثیر مثبتتأ علوم ورزشیپژوهشی -علمی

یک مقاله از ثیرگذار است. مندی مشتریان تأگویی بر رضایتپاسخ د مؤلفةخود گزارش کر پژوهش

ای را مرحلهرسد، فرایند چندشود تا زمانی که به چاپ میارسال می مجلهزمانی که برای یک 

ساختار مقاله و دربارة دریافت مقاله، بررسی اولیة ان به پژوهشگر مجلهرسانی گذراند. اطالع می

و همچنین  ج داوری، پذیرش مقاله، چاپ و...، ارسال برای داوران، نتایمجلههای رعایت دستورالعمل

عنوان یک  ها است و بهدر قبال آن مجالتران، یكی از وظایف اصلی گپژوهشهای  گویی به سؤالپاسخ

مستخرج از  مجالتشده برای شود. بسیاری از مقاالت ارسالمیخدمت از سوی پژوهشگران درک 

گونه موارد سرعت  است که در این یپژوهشهای دکتری و طرح ارشد، رسالة نامة کارشناسیپایان

زیرا برای دفاع از  گران قرار گیرد؛نظر پژوهشدترین مؤلفه معنوان مهم تواند بهمی مجلهگویی پاسخ

خود نیازمند پذیرش و چاپ مقاالت  یپژوهشهای دکتری و طرح ارشد، رسالة نامة کارشناسیپایان

-رسد مجالت علمی نظر می به سسات متبوع هستند.ها و مؤدانشگاه شدةییدتأ مجالتخود در 

نامة در برپژوهشی این اسناد  گویی دربارةپژوهشی باید تسهیالتی را در جهت افزایش سرعت پاسخ

گران منجر تواند به رضایتمندی پژوهشكه میبر این گویی عالوه عت پاسخالبته سر خود قرار دهند؛

خیر تأ (2015قاسمی و همكاران )خیر نشر نیز بكاهد. در این زمینه طبق گزارش تواند از تأشود، می

ماه از زمان ارسال تا چاپ( زیاد  18) ورزشی مدیریت گرایش ویژهبه بدنیتربیت نشریات در نشر

 علمی از تولیدات بتوانند رانگپژوهش تا یابد کاهش تاحدامكان مختلف هایشیوه به و باید است

و به تناسب  مجالتگویی به کاهش سرعت پاسخالبته یكی از مواردی که  شوند؛ مندبهره روزآمدتری

شده ها و تعداد مقاالت چاپبرای چاپ تعداد شماره مجالت، محدودیت شود میمنجر خیر نشر آن تأ

در گزینش  مجالتحال  نباشد؛ بااین مجلهاختیار ممكن است در حوزة  که ماره استدر هر ش

. قبل از ورود به فرایند حذف کنندتوانند بسیاری از مقاالت را و می اختیار دارندیفیت مقاالت باک

کند و امكان ارسال مقاله برای سایر زودتر مشخص میرا وضعیت پژوهشگران وع ضمواین ازآنجاکه 

د با نتوانمی مجالت بنابراین پذیرند؛ گران نیز آن را میپژوهشکند، ها فراهم میرا برای آن مجالت

گران را ندی پژوهشمتنها رضایت گویی( نهران )افزایش سرعت پاسخگچنین خدماتی به پژوهش ارائة
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ماتی شده نیز بیفزایند و در ضمن در قبال ارائة چنین خد، بلكه بر کیفیت مقاالت چاپجلب کنند

 .برای چاپ مقاالت دریافت کنند مجالتسایر  هزینة بیشتری را در مقایسه با

 پژوهشنتایج شود. محسوب می مجالتجمله ابعاد مهم کیفیت خدمات مؤلفة ساختار اجرایی نیز از

ثیر مثبت بر رضایتمندی تأ علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتساختار اجرایی نشان داد 

قبل از ارسال مقالة خود باید به آن  پژوهشگران هایی که معموالًز بخشیكی ا .داشتران گپژوهش

 رای چاپ مقالةیک مانع بتواند است که می مجالتها و ساختارهای اجرایی ، دستوالعملتوجه کنند

 نگارشی، تعداد مجاز نویسندگان هایجمله دستورالعملمواردی از ،مثالبرای  ها محسوب شود؛آن

خود در آن عمل  جرایی و تحریریةات براساس سلیقة هیئ مجلهدی هستند که هر جمله مواراز ...و

نطقی در پس این بدون اینكه دلیل م کنند؛ اسب زمان نیز تغییر میبه تناین موارد کند و می

 مجالتهای ستورالعملهرچه فرایندها و د رسدظر مین به پژوهشاساس نتایج تغییرات باشد. بر

گران منجر د به رضایتمندی پژوهشتوانمیاین امر  تر باشند،شدنی فهمو  ترسادهپژوهشی -علمی

شده است و پیچیدگی فرایندها  کیفیت مقاالت چاپافزاید، می مجالتبر اعتبار و کیفیت چه . آنشود

 در بحث ساختار اجرایی به کمک کند. مجالتتواند به افزایش کیفیت و اعتبار و ساختارها نمی

تواند به رضایت که می و چاپی مقاالت نیز توجه کنیم های الكترونیكیه نسخهموضوع دسترسی ب

های ، نسخهعلوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتبیشتر  بختانه دربارةوشگران منجر شود. خپژوهش

 ند. ا در دسترسها و سایر پایگاه مجلهصورت رایگان در پایگاه اینترنتی  الكترونیكی به

علوم ژوهشی پ-علمی مجالت در اعتمادسازی توان به تأثیر مؤلفةمی وهشپژهای از دیگر یافته

الکال و همكاران و  (2017هنایاکه ) هایپژوهشدر  .اشاره کرد رانگی پژوهشمندبر رضایت ورزشی

ثیرگذار بر رضایتمندی پژوهشگران گزارش ای تألفهعنوان مؤ نیز مؤلفة اطمینان و اعتماد به( 2018)

گران در زمینة خدمات حس اعتماد را در پژوهش مجالتاگر دهد ضوع نشان میاین موشده است. 

یفیت کخدمات بادر قبال تمامی پژوهشگران  مجلهحس کنند  پژوهشگرانو  خود تقویت کنند

خواهند رضایت  مجلهکیفیت خدمات آن ند، از کاساس ضوابط عمل میو بر ددهارائه می مشابه

پژوهشگران  قعی تاریخ دریافت و پذیرش مقاالتجمله ثبت وازتنها در برخی از موارد ا .داشت

صحه بگذارند، اما در برخی موارد نیز پژوهشگران از این  مجالت های رشتوانند به صداقت گزا می

رش مقاالت ایشان مقاالتی با تاریخ پذیرش بعد از تاریخ پذی مجالتموضوع شكایت دارند که برخی 

تواند دو دلیل داشته باشد: در نگاه اول می داشتن عیتر صورت واق. این موضوع داند را چاپ کرده

گیرد؛ شده صورت نمی مجلة مدنظر براساس اولویت مقاالت پذیرشچاپ مقاالت در رسد نظر می به

شده نیز باشد تا به این تاریخ واقعی مقاالت پذیرش نشدن ثبتدلیل  تواند بهحال این موضوع می بااین

 ادهع به هر دلیلی اتفاق افتود. حال این موضنخیر نشر خود بكاهر از میزان تأنظدم مجالتصورت 
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ر از گتواند بر رضایت پژوهشباشد، می آن را حس کرده واقعی پژوهشگرصورت غیر كه بهیا اینباشد 

شود ها ختم نمیگر تنها به این مقولهالبته احساس اعتماد پژوهش تأثیر منفی بگذارد؛ مجلهخدمات 

ر در تعامالت خود با کارکنان، پایگاه گاحساس امنیت پژوهشبه اد به فرایند داوری و همچنین و اعتم

نیز باید داوری و چاپ  و همچنین پرداخت هزینة پژوهشهای موضوع و یافتهو... دربارة  اینترنتی

 . توجه کرد

شگران ثیر مثبت بر رضایتمندی پژوهتأ علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتروزآمدی  همچنین

است. این موضوع را  مجالت المللی بین های روزآمدی، بحث اعتبارترین بخشیكی از مهم .داشت

اطالعات علمی را در  گذاشتن اشتراک رسالت بهژوهشی پ-علمی مجالتنظر داشت که باید در

، دلیل همین به ؛عهده دارندگران سراسر جهان بربرای پژوهش ورزشی علومجمله های مختلف از حوزه

اید مقاالت را مطالعه کنند، بلكه ب مختلف مجالتمقاالت باید  گوناگونران کشورهای گپژوهشتنها  نه

ای از  توان مقالهندرت می ها بهمحدودیتدلیل برخی  حال به ها چاپ کنند؛ بااینخود را در آن

 علومپژوهشی -علمی مجالتزبان( در  رجی )حتی کشورهای مسلمان و فارسیپژوهشگران خا

رسد اگر نظر می به. گیرد داخلی را در برمی گرانپژوهشفقط  مجالتیافت و خروجی این  ورزشی

دست آوریم و همچنین پژوهشگران خارجی را مجاب  گران داخلی را بهبخواهیم رضایت بیشتر پژوهش

به بحث کیفیت خدمات  هابا رفع محدودیت داخلی کنیم، باید مجالتبه چاپ مقاالت خود در 

داخلی در مقایسه با  مجالتتا سطح واقعی کیفیت  المللی داشته باشیم تر و بیننگاه ویژه تمجال

های وریتواند شامل استفاده از فنامی آمدیزبحث رو شود.کشورهای دیگر مشخص  مجالتسایر 

سنتی برای  هنوز رویة مجالتبرخی  در توان اشاره کرد کهمیاین مقوله  بارةروز نیز باشد. در

به چاپ ست هاالمللی سال معتبر بین مجالتبراین، در  ندهای بررسی مقاالت وجود دارد. عالوهفرای

 قاالت مروری، مقاالت کوتاه و...جمله مقاالت پژوهشی اصیل، مهای مختلف ازمقاالت در قالب

ت مجالدهند که را به موضوعات کاربردی اختصاص میای های ویژهبراین شماره پردازند و عالوه می

شاهد  روزتر ات بهخدم تا با ارائة ها الگوبرداری کنند باید از آن میپژوهشی علوم ورزشی -علمی

رک و دانش رفتار، د مؤلفة کارکنان که دربرگیرندة همچنینران باشیم. گر پژوهشترضایت بیش

 رضایتمندی پژوهشگران است، تأثیر معناداری بردهنده به پژوهشگران  کارکنان اجرایی و خدمات

بیشتر  مجالتکیفیت خدمات گران از مندی پژوهشدهد که رضایتشان میاین موضوع نندارد. 

البته این موضوع را نیز باید در ذهن داشت که ؛ است ابی و چاپ آنیو فرایند ارز مقالهبه معطوف 

نوعی متفاوت است. در سایر خدمات   پژوهشی با سایر انواع خدمات به-ی خدمات مجالت علمیمحتوا

بارة که در ی دارد؛ درحالیخدمت ارتباط حضوری و مجازی بیشتر دهندةمشتری با ارائهعموالً م
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در این  طرفهارتباطی دومحدود شود و در مواردی خدمات مجالت این موضوع آنچنان دیده نمی

  گیرد.زمینه شكل می

 م ورزشیعلوپژوهشی -علمی مجالتکیفیت خدمات  باید گفت پژوهشاساس نتایج درمجموع بر

چهار بعد سرعت  موضوع دربارة مثبت و قوی بر رضایتمندی پژوهشگران دارد و این یثیرتأ

ارمندان تأثیر ک عتمادسازی و روزآمدی نیز صادق است و تنها مؤلفةگویی، ساختار اجرایی، ا پاسخ

ای بازاره تر دربارة. اگرچه کیفیت خدمات شاید بیشندارد معناداری بر رضایتمندی پژوهشگران

در  روفو نچه بهآ شود، به آن توجه میر تیابد و در بازارهای انحصاری کممعنا و مفهوم میرقابتی 

توان از برای نمونه می انحصاری به بازارهای رقابتی است؛گذشته اتفاق افتاده است، تبدیل بازارهای 

 -علمی مجالت نام برد. دور از ذهن نیست که در آینده های ایرانتحصیل در دانشگاه عیتضو

که در این حالت  بندی شوندها رتبهاساس میزان استنادات به مقاالت آنایران نیز برپژوهشی 

را چاپ کنند تا میزان استنادات بیشتر و درنتیجه اعتبار تری کیفیتهمیشه باید مقاالت با مجالت

ک اهرم فشار نوان یع نیز به بخش خصوصی مجالت، مجالتدر کنار این داشته باشند.  بیشتری

این چه اهمیت دارد، آنعیتی ضودر چنین . فزایندعلمی بی مجالتشدن بازار تررقابتی بهتوانند  می

حتی ممكن است اعتبار علمی خود را به هر و  را چاپ کنندتری کیفیتمقاالت با مجالتاست که 

ا سطح علمی بی مقاالت زمانی که تعداد پژوهشگران بیشتر طور قطع بهدلیلی از دست دهند. 

ن موضوع تنها در قدرت انتخاب بیشتری دارد و ای مجله، یک ارسال کنند مجلهیک  را به باالتری

رضایت داشته باشند؛  مجلهافتد که پژوهشگران از کیفیت خدمات یک اتفاق می عیتیضو

از  رانگرضایت پژوهشبه در هر شرایطی  شود توصیه می مجالتبه مسئوالن اجرایی  دلیل، همین به

گویی، اعتمادسازی و و به تسهیل فرایندها و ساختار، افزایش سرعت پاسختوجه کنند  مجلهخدمات 

 ای داشته باشند.روزآمدی توجه ویژه

بر رضایتمندی   ثیر آنو تأ پژوهشی-مجالت علمی کیفیت خدمات مطالعات گوناگونی در زمینة

ونقل، مسافرت،  یمارستان، بیمه، حملخدمات بانكداری، بجمله های مختلف ازریان در حوزهتمش

مندی رضایت ها بر تأثیر کیفیت خدمات و ابعاد آن برآن که در بیشتراند  شدهانجام ورزش و... 

موضوع کیفیت  برر تکمخدمات پژوهشی  در حوزةگران پژوهشحال  مشتریان تأکید شده است؛ بااین

ی مشاهده نشده است پژوهش تاکنون کهتا جایی  ؛اند کرده تمرکز خدمات و رضایت مندی مشتریان

هشگران پرداخته ومندی پژپژوهشی  و تأثیر آن بر رضایت-علمی مجالتبه کیفیت خدمات در آن  که

 باشد.شده 

توجه شد و  علوم ورزشیپژوهشی -علمی مجالتموضوع کیفیت خدمات در  به حاضر پژوهشدر 

و  مجالتکیفیت خدمات ایج پژوهش، بررسی شد. براساس نت مندی پژوهشگرانتأثیر آن بر رضایت
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اجرایی، اعتمادسازی و روزآمدی تأثیر مثبت و معناداری بر  گویی، ساختارسرعت پاسخ چهار مؤلفة

 مندی پژوهشگران دارند.رضایت
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the relationship between the service quality 

in scientific journals of sport sciences and the researcher satisfaction by path analysis. 

Also, 345 researchers were selected as the statistical sample by systematic random 

sampling. In this research, researcher-made questionnaires of the service quality in 

scientific journals and researcher satisfaction were used as data collection tool whose 

validity has been confirmed and their reliability was 0.91 and 0.94, respectively. 

Descriptive and inferential statistical methods (Spearman correlation coefficient and 

structural equation model) were used for data analysis.  The results showed that service 

quality of scientific journals has positive and significantly effects on the researcher 

satisfaction. Also, the subscales of response speed, executive structure, trustworthiness 

and updating had significant effect on the researcher satisfaction, but personnel did not 

have a significant effect on the researcher satisfaction. According to the results of this 

research, the increase in the service quality of scientific journals leads to researcher 

satisfaction which can have positive consequences for the journals such as receive more 

quality article. 

 

Keywords: Service Quality, Scientific Journals, Researchers of Sport Sciences, 

Researcher Satisfaction. 
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