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 مقدمه

رویداد، قلب ورزش است که در کانون آن  رقابت قرار 

ي ورزشی در قالب هاسازمانهاي یتفعالدارد. اکثر 

کنند و بخش زیادي یمرویدادهاي ورزشی ،نمود عینی پیدا 

 ضمناًاز مشروعیت اجتماعی ورزش نیز بدان وابسته است. 

 از ظرفیت ي خاص اجلوه،  ورزشی یدادهايروبرگزاري 

 متنوع يهاحوزه از بسیاري که استدر ورزش  مدیریت

 ي،بندبودجه مالی، حمایت بازاریابی، مانند مدیریت ورزشی

کارکنان در آن بارز و آشکار  مدیریت و ریسک، مدیریت

 نیازمند ورزشی رویداد  برگزاري آن، بر ). عالوه21( است

 و رهبري ی،دهسازمان یزي،ربرنامه برايها مهارت کسب

تا بتوان  استو ذینفعان متعدد  هاسازمانبا  ارتباط برقراري

با برگزاري این رویدادها در رونق اقتصادي و فرهنگی و 

اجتماعی و سیاسی شهر و کشور میزبان سهیم بود و  

ي مردمی و مشتري محوري مثبتی  نسبت به هانگرش

ي به رویدادهاي ورزشی ایجاد کرد . به همین دلیل برگزار

به صنعت ورزش نیز راه  1مندي به خالقیت و نوآوري،عالقه

ترین موضوعات یافته است و توجه به ابعاد نوآوري از مهم

در مدیریت رویدادهاي ورزشی است، زیرا رویدادهاي 

چهره عینی و ملموس صنعت ورزش محسوب  2ورزشی

عنوان محصول نامحسوس وآوري نیز به) و ن23شوند (می

رود که برخالف کاالهاي رویدادهاي ورزشی  بشمار می

سازي نیست و از سوي دیگر، بر ملموس قابل ذخیره

). امروزه، توجه 28( رضایتمندي مشتریان نیز  اثرگذار است

شده است و افراد بعدي به رقابت و ورزش فراموشیک

ن یک اوقات فراغت خوب به منظور تفریح یا گذرابسیاري به

ارائه اشکال  کنند. بنابرایندر آن شرکت می نگرند وآن می

 ایجاد باهدف  مشتریان بر مؤثر هاي جدید و مختلف نوآوري

بسیار  سازمانی سوددهی افزایش و وفاداري و رضایت

                                                           
1  . Innovation 
2  . Sport events  

 رویدادهاي ). همچنین صنعت18،15موردتوجه است (

 شدنتبدیل حال در تماشاگران حضور آن دنبال به و ورزشی

طور ) که به20اجتماعی متداول و مرسوم است ( روندیک  به

گسترده  در سطوح مختلف مشارکت ورزشی مانند ورزش 

همگانی و تفریحی، ورزش آموزشی و تربیتی، ورزش 

 شود. بنابرایناي و ورزش نخبه برگزار میحرفه قهرمانی و

 رقابتی یک محیط در کاال و خدمات ورزشی تولید عامالن

 عنوانبه رویدادها در حضور براي را مشتریان طور مستمربه

 خدمات و محصوالت خرید جهت 3و حامی مالی تماشاگر

درنهایت نوآوري در رویدادهاي  .)26( کنندمی تشویق

که  شودافزوده باالتر می باارزش خدمات ورزشی سبب

را نیز  رویدادهاي ورزشی توسـعه و ، رشداحتمال موفقیت

 ). 7دهد (افزایش می

توسعه نوآوري در رویدادهاي ورزشی باوجود مدیریت    

منابع انسانی بسیار حیاتی است، بدون وجود مدیران 

هاي پیشرفته و شایسته حتی به پشتوانه استفاده از فناوري

جدید موفقیت برگزاري و اداره رویدادهاي مهم ورزشی 

ترین زمینه در نوآوري رویدادهاي د. اصلیتضمین نخواهد ش

ورزشی توجه به ابعاد مهمی مانند فناوري، رضایت مشتریان 

رویدادهاي ورزشی اعم از ورزشکاران و غیرورزشکاران، 

عملکرد ورزشی، ایجاد ارزش برتر و وفاداري، زیبایی 

شده هاي درونی و بیرونی محل رویداد، خدمات ارائهمحیط

تباط مناسب و مؤثر در این ابعاد است و و برقراري یک ار

توسعه نوآوري در این ابعاد، باعث رونق رویدادهاي ورزشی 

) اشاره 2015همین رابطه یاشیدا (  ).  در14گردد (می

کند که براي اعتالي رویدادهاي ورزشی از طریق نوآوري می

نوآور،  نوع  تیم یک ایجاد اصلی آن جزو باید به چهار

مشتریان ، محل یا مکان ارائه خدمات  به دهشارائه خدمات

3  . Sponsor 
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مشتري توجه شود. او نشان داد  با مناسب و برقراري روابط

که نوآوري متشکل از شش بعد عملکرد بازیکن، دسترسی 

سرویسی و غذاخوري، تکنولوژي و به احترام،  خدمات سلف

هاي وفاداري زیست و برنامهمحیط جامعۀ فناور، زیبایی و

اثرات این شش بعد بر نوآوري، کلی و مشروط است. البته 

اي در تأثیر ابعاد کنندههستند و سن مشتري  عامل تعیین

هاي ورزشی به دنبال افزایش ). اگر سازمان28نوآوري است (

سودآوري، ایجاد ارزش برتر و حفظ وفاداري هستند باید به 

عنوان یک عامل توسعه محصوالت جدید به مشتریان و

) در خصوص  1995کنند. تحقیق سینوویل ( حیاتی توجه

هاي سازمانی و نوآوري رویدادهاي ورزشی و انواع نوآوري

اي و اداري نشان داد که پیشرفت در ورزش حرفه

 1المللی المپیکهاي ورزشی بزرگ مانند کمیته بینسازمان

 ). 24هاي روز تجهیز گردد (باید به نوآوري

است که به   2يمصادیق نوآوري، فناور یکی از   

هاي  گوناگون در ورزش عینیت دارد. استفاده از صورت

هاي ورزشی یا دادن هاي پویانمایی در آنالیز تیمنقشه

داخل  هاي ورزشکاران دربراي ثبت فعالیت 3حسگرهاي

توان از هاي ورزشی از این موارد است . همچنین میمیدان

سیستم چشم عقاب در رشته والیبال و   4تکنولوژي نوظهور

در فوتبال یا ساخت برخی  5بازبینی ویدیویی سیستم 

هاي اسکی و ابزارهاي ورزشی پیشرفته مانند لباس

). ازجمله اقدامات برخی 10هاي الکترونیکی نام برد (تنهنیم

هاي ورزشی براي به خدمت گرفتن تکنولوژي در باشگاه

مونیخ آلمان بود که اشگاه بایرنرویدادهاي ورزشی، اقدام ب

را  یک سیستم جدید براي بازرسی و کنترل  2020از سال 

).  در خصوص نقش فناوري و فروش بلیت 11ت (رفگ بکار

) دریافتند که استفاده از 1395اینترنتی، بهبودي و امیري (

                                                           
1  . IOC  
2  . Technology 
3  . Sensor  
4 . Technology Emerging  

هاي مدرن موجب فروش بلیت با استفاده از تکنولوژي

ن از مسابقات مختلف و کنندگامندي استفادهرضایت

).  ازنظر یاشیدا و جیمز 5شود (گوناگون ورزشی می

) نیز احترام به تماشاگران و نیز خدمات مناسب به 2011(

ورزشکار در جریان مشتریان اعم از ورزشکار و غیر

رویدادهاي ورزشی، نوعی نوآوري براي کیفیت رویداد است 

یداد در کنندگان و عوامل رسمی رو). وقتی شرکت27(

ترین شوند انتظار احترام از بدیعیمسابقات حاضر می

انتظارات آنان است. هرچقدر مسئولین برگزاري شرایط 

احترام گذاشتن را بیشتر فراهم کنند، درواقع رضایت براي 

).  احترام در چند جنبه 16اند (بازگشت را فراهم کرده

 و بازیکن، اولین بررسی است. احترام بین داور وقابل

ها این البته در بیشتر ورزش مشهودترین این نوع است و

اي از اوقات، احترام احترام نوعی قانون نیز است که در پاره

بین بازیکنان باهم یا بازیکنان با تیم حریف ارزشمند است. 

دیدگاه کند که از ) بیان می1398اسراري باسمنج (

بریز در هاي فعال دوستدار سالمند شهر تسالمندان کانون

هاي احترام اجتماعی، مشارکت و روابط مورد مؤلفه

 -ورزشی و خدمات بهداشتی-اجتماعی، خدمات فرهنگی

بیشتر باید مورد تأکید  درمانی شهرهاي دوستدار سالمند

 ). 1باشد (

) عنوان کرد یکی از ابعاد مهم نوآوري، 2011جیمز (   

 در رویدادهاي ورزشی است. طرح لباس و 6زیباشناسی

پوشش، حتی آرایش  افراد برگزارکننده رویداد از مصادیق 

شود. کیفیت و اهمیت دادن دیگر زیبایی رویداد شمرده می

به زیبایی افتتاحیه و اختتامیه در مدیریت برگزاري 

مندي است. رویدادهاي ورزشی، از عوامل مهم در رضایت

شکل و آرم مسابقات ، نیز در شکیل  7فضاي محیطی، لگو

5  . VAR  
6  . Aesthetics 
7 . Lego   
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هاي مختلف مؤثر است. اگرچه عرضه و نمایشبودن 

ها از عوامل مهم و پراهمیت حتی براي گرفتن زیرساخت

میزبانی رویدادها است، ولی شکل و نوع معماري زیباي آن 

کند اي است. این محقق عنوان میکنندهنیز عامل تعیین

اگرچه بین کیفیت زیبایی و کیفیت عملکرد رابطه 

، ولی کیفیت زیبایی در بازگشت داري وجود ندارد معنی

و   1مجدد و پیامدهاي مثبت رویداد مؤثر است. ایمنی

امنیت نیز موضوعی است که نیاز به نوآوري در آن احساس 

شود.چون در جریان رویدادهاي ورزشی امکان وقوع می

کنندگان بسیاري از خسارات گوناگون براي تمامی شرکت

هاي  بیمه ن و حمایتدر رویداد وجود دارد. اعمال قوانی

موجب اعتالي رویداد و موضوعی نوآور در رویداد تلقی 

نحوه و میزان جبران خسارت ناشی از مشکالت گردد. می

حوه و میزان جبران خسارت ، ندر مسابقات ورزشی تبلی

مذهبی و مناسبات  ،ايقبیلهقومی و  درگیري ازناشی 

ورزشی  در رویدادهاي مسابقاتبرخی  سیاسی در  جریان 

باید مشخص شود. در همین رابطه، الماسی و امیري 

مسئولیت مدنی در ورزش نشان  ) با بررسی بیمه و1395(

هاي ورزشی در برابر سودهاي سرشاري موسسهدادند که  

ظف به بیمه نمودن د موشومی هاآنکه از ورزش نصیب 

. بیمه کردن می باشندخطرمعرض  ورزشکاران در

آنان از تواند که می هایی استترین روشمهمورزشکاران از 

 ). 3وادث احتمالی  ورزش حمایت کند (در صورت بروز ح

-می بسیاري دهد که عواملمرور تحقیقات نشان می    

 ایفا تأمین نوآوري رویدادهاي ورزشی نقش در توانند

حاضر، نیاز  موضوع اهمیت به توجه با ).27،16،13نمایند(

و نوآوري رویدادهاي ورزشی  2پایش کیفیت مستمر به

). هدف اصلی این مطالعه، ارتقا رویدادهاي 6وجود دارد(

ورزشی از طریق نوآوري است که این موضوع موجب اعتالي 

                                                           
1 . Safety  
2  . Quality  
3  . Loyalty 

مسابقات ورزشی خواهد شد. در همین راستا، مطالعات 

بسیاري از متغیرها و عوامل  ساختنآشکار  یرغمعلداخلی 

هاي نظري چوبچار تاکنون در این خصوص،اثرگذار 

جامعی در برگزاري رویدادهاي مختلف ورزشی ارائه 

 3اند. در این تحقیق، سه پیامد اصلی شامل، وفادارينداده

و عملکرد  4به رویدادهاي ورزشی، توسعه شهر میزبان

براي بررسی تأثیر ابعاد نوآوري  بر رویدادهاي  5تجاري

است.  شدهوابسته در نظر گرفته  عنوان متغیرورزشی  به

) ، 22) (2011( هاي کواین پیامدها با توجه به پژوهش

) شناسایی 28) (2015) و یاشیدا (17) (2008چالدوري (

شده است. رویدادهاي ورزشی قابلیت ایجاد پیامدهاي 

متنوع و مختلفی را دارد که از منظرهاي گوناگون قابل بحث 

و و مطالعه است. بدون شک نوع نگاه به رویداد در ایجاد 

بررسی پیامد حاصل از رویداد تأثیرگذار است.   وفاداري 

عنوان یکی از متغیرهاي وابسته در رویدادهاي ورزشی به

نفعان بیشتر در رویدادها براي حفظ و نگهداري افراد و ذي

صنعت  حوزهدر بیشتر تحقیقات  اي دارد.کنندهنقش تعیین

اند، یدهنامورزش، وفاداري را احساس هویت هوادار با تیم 

رفتار هواداران، احساس هویت با تیم عنصر  در تحلیلزیرا 

هاي . هدف اصلی نوآوري باید تأمین خواستهمهمی است

مشتریان در جهت وفادار ماندن و نیز افزایش تعداد بیشتر 

تواند اشکال مختلفی مخاطبان باشد. وفاداري در ورزش می

،  داشته باشد که شامل وفاداري به مشارکت فعال

کند. در گردشگري ، وفاداري به تیم و برند خاص جلوه می

 يمعتقد است وفادار) 2013مورد پیامد وفاداري، جورج (

برندهاي  مشتریان به يوفادار انندورزشی م هايتیمبه 

احساس هویت با تیم به شناخته  ).20،16غیرورزشی است. (

نی شدن با تیم، همراه شدن تماشاچیان و ایجاد ارتباط روا

توجه به این نکته ضروري  .شودمی را سبببا تیم ورزشی 

4   Host city development  
5  . Business performance  
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است که تعامل بین اعضاي درون گروه غالباً بیش از تعامل 

گفت احساس  توانمی. پس خارج  از گروه است با اعضاي

هویت هواداران با تیم ورزشی علت حمایت و وفاداري 

هاي هم در خصوص وفاداري ). پژوهش25هاست(آن

هاي عنوان عضو فعال کانونمشارکت ورزشی به سالمندان به

ورزشی و نیز شرکت در رویدادهاي ورزشی با توجه به 

افزایش کلی اوقات فراغت در جامعه صورت گرفته است که 

دهنده تنوع وفاداري به اشکال مختلف به رویدادهاي نشان

 ).1،16ورزشی است(

یکی دیگر از پیامدهاي مهم رویدادهاي ورزشی ، تغییر 

در عملکرد تجاري شهر میزبان در حین و بعد از برگزاري 

هاي گوناگون رویدادهاي ورزشی است که از جنبه

مردم  1 ناخالص ملیتولید افزایش سرانه بررسی است. قابل

هاي از شاخص رویدادهاي ورزشی درمنطقه و شهر میزبان 

یجاد ت تجاري در رویدادهاي ورزشی است. اعملکرد مثب

اعتماد در مردم با مشارکت مالی و اقتصادي در مسابقات و 

نیز از نتایج عملکرد تجاري نوآورانه  رویدادهاي ورزشی

 مردم منطقه و شهر میزبان وکارکسبافزایش رونق است. 

، موضوعی پوشیده و عجیبی رویدادهاي ورزشی واسطهبه

د هر توریست به منطقه سه شغل مستقیم نیست زیرا با ورو

 هاي هرو یازده شغل غیرمستقیم موقت، با توجه به ویژگی

هاي محلی ها از اسکانمحیط ایجاد خواهد شد. این شغل

دهی، غذاي محلی وانتقال، سرویسهاي نقلگرفته تا هزینه

ونقل، زیرساخت ، ها (هتلداري ، حملتا توسعه انواع صنعت

). امروزه یکی از دالیل 2گیرد () را در برمیگردشگري و...

اصلی سیاستمداران کشورهاي صنعتی و پیشرفته در تالش 

براي جذب میزبانی رویدادهاي بزرگ مانند المپیک و جام 

جهانی، توجه به عملکرد تجاري و ایجاد بازار بزرگ کاال و 

خدمات و نیروي انسانی است که از پیامدهاي گوارا براي 

                                                           
1  . PPP 
2 . Brand   

ر است. توسعه  شهر میزبان نیز یکی از اهداف این اقشا

مدیران شهري و ملی است. برگزاري رویدادهاي ورزشی 

شود.  موجب ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی میزبان می

شدن شهر یا ورزشگاه   2مثالً یکی از این نوع پیامدها، برند

میزبان رویداد است. مصادیق برند شدن رویدادهاي ورزشی 

ها و شعارهاي از این هم فراتر نهاده است و نامحتی پا را 

توان به المپیک مختلفی را ایجاد کرده است از آن جمله می

، مهمان دوستان جام جهانی فوتبال  2000سیدنی   3سبز

ها در جام جهانی فوتبال کمانآلمان، کشور رنگین 2006

آفریقاي جنوبی و غیره اشاره کرد. این عوامل همگی  2010

عنوان دست هم داده است تا رویدادهاي ورزشی بههبدست

عوامل نوآورانه باعث توسعه شهري و ورزشی گردد. بنابراین 

با اتمام رویدادهاي ورزشی بسیاري از عواقب مثبت آن  براي 

 همیشه در شهر و کشور برگزارکننده باقی خواهد ماند.

 نشان تحلیل مطالعات مرتبط با رویدادهاي ورزشی،   

و  به موضوع نوآوري کمتر توجه شده است که هددمی

 موضوع گوناگون هاي مختلف وجنبه قبلی نیز تحقیقات

). همچنین برگزاري 27، 28اند (گرفته نادیده را نوآوري

 –رویدادهاي ورزشی باعث پیامدهاي نگرشی، اجتماعی 

ها در شود که بخشی از آنفرهنگی و اقتصادي گوناگونی می

تحقیق حاضر موردتوجه قرارگرفته است.  لذا در این 

تحقیق، ضمن شناسایی و اولویت ابعاد مختلف و جدید 

توان گامی مؤثر در توجیه میزبانی رویدادهاي نوآوري، می

بزرگ و کوچک مبتنی بر توجیه پیامدهاي احتمالی  آن 

در تحقیق حاضر، ابعاد نوآوري در رویدادهاي  برداشت.

ورزشی  مانند تکنولوژي، زیبایی، احترام، بیمه و جبران 

کننده در نظر  بینیعنوان  متغیرهاي پیشخسارات به

اند که ممکن است سبب پیامدهایی مانند گرفته شده

وفاداري، توسعه شهر میزبان و عملکرد تجاري شوند. 

3 . Green Olympic   
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ین است که هر یک از ابعاد نوآوري بنابراین، سؤال اصلی ا

در رویدادهاي چه تأثیري بر پیامدهاي نگرشی ، تجاري و 

 اي میزبان رویداد دارند؟ توسعه

 
 روش تحقیق  

-هاي توسعهپژوهش حاضر ازلحاظ هدف جزو پژوهش  

بر معادله  همبستگی مبتنی نوع ازو  کاربردي است-اي

 آوريجمع. ابزار 1ساختاري حداقل مربعات جزئی است

که با استفاده از  اي بود ها ، پرسشنامه محقق ساختهداده

هاي منابع پژوهشی مرتبط با متغیرهاي تحقیق ؛ و دیدگاه

نظران رویداد ورزشی (مدیران ورزشی، اساتید صاحب

مدیریت ورزشی، کارشناسان خبره ورزشی و ورزشکاران 

هیه شد. المللی) تباسابقه شرکت در رویدادهاي بین

ارزشی لیکرت تنظیم شد. روایی  5پرسشنامه  در مقیاس 

اساتید مدیریت ورزشی  نفر از 20صوري این ابزار توسط 

صورت حضوري و از طریق پست الکترونیکی بررسی و به

تأیید شد. جامعه آماري نیز شامل  افراد متخصص ، اساتید 

قه و مدیران ورزشی و ورزشکاران و مربیانی بودند که ساب

المللی را داشتند. نمونه شرکت در رویدادهاي ملی و بین

هاي نهایی در تحلیل عاملی اساس تعداد گویه آماري نیز بر

نفر) انتخاب شدند.  111صورت هدفمند و در دسترس (   به

مالك انتخاب نمونه محقق نیز داشتن علم و تجربه شرکت 

آوري در رویدادهاي ورزشی  بود در توزیع و جمع

استفاده گردید. از  2روش حضوري و برخط ها ازرسشنامهپ

و  18نسخه  SPSSافزار هاي آمار توصیفی ، نرمروش

ها براي تحلیل داده 5/2نسخه  SMART PLS افزارنرم

 استفاده شد. 

 
 هاي تحقیق نتایج و یافته

گویان هاي جمعیت شناختی پاسخوتحلیل دادهتجزیه

مرد بودند، بیشتر پاسخگویان ها درصد آن 77نشان داد که 

 53داراي مدرك تحصیلی دکتري یا دانشجوي دکتري (

وپرورش گویان در آموزشدرصد) بودند. بیشتر پاسخ

کردند و کمترین آنان در درصد) خدمت می 64/39(

  درصد) فعالیت داشتند. 50/4هاي ورزشی (ها و تیمباشگاه

، است α=05/0ها کمتر از داري تمام مؤلفهیسطح معن

رنتیجه از روش مدل . د ها غیر نرمال استلذا توزیع داده

جهت   استفاده شد.  PLSافزار معادالت ساختاري از نرم

شاخص، روایی ی گیري از پایایسنجش برازش مدل اندازه

وهش ضمن اینکه در پژ گردید. همگرا و روایی واگرا استفاده

ي زش مدل ساختاربراي برا حاضر از پرکاربردترین معیارها

  شده است.استفاده 

 

. توصیف ابعاد متغیر اصلی تحقیق1جدول   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  . PLS 2  . Online   

 انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر / عامل
 

 نوآوري
 
 
 

 94/0 44/3 بیمه
 87/0 59/3 تکنولوژي

 03/1 26/3 زیباشناختی

 32/1 20/3 احترام
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نشان   1توصیف ابعاد متغیرهاي اصلی در جدول 

) بیشترین 59/3عامل تکنولوژي با میانگین ( دهدمی

  اهمیت را در میان سایر ابعاد نوآوري دارد.

پس از سنجش روایی و پایایی مدل  2با توجه به جدول

گیري، مدل ساختاري از طریق روابط بین متغیرهاي اندازه

نشان داد  )AVEشاخص (مکنون خروجی از مدل براي 

نتایج، نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا  که 

(AVE) .است 

 

 هر یک از متغیرها (AVE). ضرایب شاخص روایی همگرا  2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نتایج آزمون فرضیه تأثیر نوآوري بر پیامدها3جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 
با ضریب  که نوآوري دهدنشان می 3هاي جدول داده

اثر مثبت و  27/22برابر با  T valueدرصد و  65مسیر 

با  دارد. همچنین نوآوري میزبان توسعه شهر داري برمعنی

اثر  19/25برابر با  T valueدرصد و  69ضریب مسیر 

عملکرد تجاري دارد و درنهایت  داري برمثبت و معنی

برابر با T valueدرصد و  74با ضریب مسیر  نوآوري 

وفاداري به رویدادهاي  داري براثر مثبت و معنی 27/28

 ورزشی دارد.

بین  ترین معیار براي سنجش رابطهاولین و ابتدایی

-T داريمعنیها در مدل (بخش ساختاري)، اعداد سازه

values با توجه به اینکه همه مسیرهاي روابط بین است .

دار است، این و معنی 96/1تر از هاي پژوهش بزرگمؤلفه

بینی صحیح روابط مدل پژوهشی داري حاکی از پیشمعنی

نین زیرعامل تکنولوژي به نسبت سایر عوامل  است. همچ

اعتبار بیشتري به عامل نوآوري است.  دیگر داراي ارزش و

و همچنین  37/0میانگین واریانس تبیین شده براي نوآوري 

است و  31/0میانگین واریانس تبیین شده  براي پیامدها 

دهد مدل ساختاري پژوهش داراي برازش قوي نشان می

است.

 AVE ابعاد AVE عامل

 51/0 نوآوري

 73/0 بیمه
 59/0 تکنولوژي

 64/0 زیباشناختی
 60/0 احترام

   57/0 توسعه شهر میزبان
   51/0 عملکرد تجاري

   56/0 وفاداري

پژوهش هايفرضیه  T value P Values ضریب مسیر 

توسعه شهر میزبان ←نوآوري   65/0  27/22  001/0  

وفاداري به رویداد  ←نوآوري   74/0  27/28  
001/0  
 

عملکرد تجاري  ← نوآوري   69/0  19/25  001/0  
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 میزان تعیین مسیر ابعاد نوآوري و تأثیرگذاري نوآوري بر پیامدهاي رویدادهاي ورزشی. 1شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه

 يدادهایرو هاي پژوهش نشان داد نوآوري دریافته    

تأثیرگذار است که  سه پیامد مهم میزبانی  بر یورزش

عنوان یک وفاداري مشتریان به نوآوري بربیشترین تأثیر 

شود پیامد نگرشی مهم است و سبب ایجاد تعهد عاطفی می

تواند با عواملی مانند طور مستقیم یا غیرمستقیم میو به

بستگی مرتبط باشد. در اکثر تحقیقات بازاریابی رضایت و دل

ترین متغیر مهم ترین وعنوان متداولنیز وفاداري مشتري به

ورزشکاران  رضایتشده است. البته   سته در نظر گرفتهواب

مردم و  نوازيمهمان ،ورزشی رویدادهاياز و تماشاگران 

مسابقات و  از برگزاري مجددحمایت  ،عوامل مسابقات

 ، برقراري روابطنیداوطلب به سپردن امور مختلفرویدادها، 

کنندگان  بسیار مهم است که تحت میان شرکتعاطفی 

عاد نوآوري هستند. تأثیر بیشتر نوآوري در رویداد بر تأثیر اب

وفاداري نسبت به عملکرد تجاري و توسعه شهر میزبان 

دهد که پیامدهاي نگرشی بیشتر سبب برگشت نشان می

مجدد مشتري به شهر میزبان براي رویدادهاي بعدي و حتی 

شود. این موضوع رویدادهاي توریستی غیرورزشی می

بستگی به مکان نیز توجیه شود. در م دلتواند با مفهومی

پژوهش حاضر بعد زیباشناسی در بین ابعاد نوآوري با 

ترین عوامل از مهم 92/0داشتن ضریب رگرسیونی 

عنوان پیامد تأثیرگذار بر وفاداري در رویدادهاي ورزشی به

رویدادهاي ورزشی است. چون شکل و سیماي شهر میزبان 

شود افرادي که ستگی موجب میو مکان رویداد ازلحاظ آرا

اند بتوانند احساس غرور در در این رویدادها شرکت کرده

تصمیم خود براي شرکت در این رویداد ونیز مهم قلمداد 

احترام را در خود تقویت کنند. مثالً مراسم افتتاحیه  شدن و

و اختتامیه که اوج تلفیق هنر و زیبایی است هر بیننده 

کند. اگرچه زیبایی در هر لب میغیرورزشی را به خود ج

نوع خود جالب است، ولی در جلب رضایت و احساس 

کنندگان رویداد عاملی مهم و مؤثر وفاداري براي شرکت

کنندگان رویداد میزان توجه به احترامشان است. اگر شرکت

را لمس کنند، همچنین هرچقدر فنّاوري روز بیشتري در 

جب رضایت بیشتر افراد اختیار صاحبان رویداد باشد تا مو

کنندگان تأثیرگذار بودن شرکت را فراهم کند در وفادار

هاي  مختلف و خاص خود خواهد بود.  این احترام در شکل

خصوص فاکتور وفاداري بهنیز  در وفاداري افراد تأثیر دارد. 
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هاي باشگاهی در افراد مشهودتر است. و در خصوص تیم

با عوامل بااهمیت است.  همچنین سن هواداران هم ازجمله

توجه به تأثیر باالي ابعاد نوآوري بر وفاداري به رویدادهاي 

شود از امکانات مناسب براي زیبا ورزشی پیشنهاد می

ساختن مکان مسابقه و نیز محل اقامت استفاده کرد. در 

) نشان دادند 4) (1394همین رابطه، بنار و همکاران (

تواند سبب وفاداري به میوفاداري به رویدادهاي ورزشی 

طور یک تیم و باشگاه و نیز به یک شهر یا مکان  شود. همان

) نشان دادند مشتري 1389که همتی نژاد و همکاران (

و  بین ابعاد شخصیت برند کننده رابطهبینیوفادار، پیش

هاي جدید وفاداري مشتریان بود. بنابراین  با ایجاد نوآوري

به رویدادهاي ورزشی شد. همچنین توان باعث وفاداري می

هایی که در وفاداري افراد به رویداد و سود مالی و توسعه

).  28و27میزبان رویدادهاي ورزشی است نیز مؤثر است (

هاي تحقیق حاضر  با  دهد یافتهمرور تحقیقات نشان می

)  و عبدالهی  2011نتایج تحقیق و یاشیدا و جیمز (

و با بنار و همکاران   )،28،10) همسو است (1398(

) مغایرت دارد چون در تحقیق ایشان بیشتر به 4) (1394(

هاي ورزشی لیگ برتر تأکید جنسیت در وفاداري به باشگاه

 شده بود. 

بعد از وفاداري، دومین پیامدي  نشان داد کهها یافته   

شهر  تجاري عملکرد ی برورزش يدادهایرو که نوآوري در

ر است. چون موجب برگزاري رویداد میزبان نیز تأثیرگذا

سبب اشتغال ، تولید و بازگشت سرمایه خواهد شد. هر شهر 

و کشوري براي پذیرفتن میزبانی رویدادهاي ورزشی بدون 

تواند نادیده بگیرد و شک توجه به عملکرد تجاري را نمی

عملکرد مناسب تجاري توجیه خوبی براي 

رویدادهاي ورزشی هاي اولیه است. برگزاري گذاريسرمایه

هاي مستقیم و غیرمستقیم براي مردم باعث ایجاد شغل

                                                           
1  . Aspire Academy 
2  . Mastercard 

ساکن  آن منطقه است. عملکرد تجاري شهر میزبان به 

برند شدن شهر میزبان  عواملی مانند افزایش شهرت و

از  دائمیستفاده  ، اتوریستمجدد بازگشت مسابقات، 

مدهاي مردم منطقه و آافزایش درایجادشده،  هايزیرساخت

مردم منطقه و شهر  وکارکسبافزایش رونق و  شهر میزبان

ارتباط دارد.امروزه مدیران  ورزشی رویداد واسطهبه میزبان

رویدادهاي ورزشی در جهت پیشبرد این هدف راهکارهاي 

مدت کنند و بازگشت سرمایه در کوتاهمختلفی را دنبال می

یجاد شود که نگاه مثبتی به میزبانی امدت باعث میو میان

شود.  میزبانی رویدادهاي ورزشی در صدسال اخیر نشان 

دهد، منافع اقتصادي و تجاري مهم بوده است. نمونه آن می

در قطر براي توسعه ورزش در این  1احداث کمپ اسپایر

بود که موجب جذب  2004جمعیت در سال کشور کم

که طوريورزشکاران اقصی نقاط جهان گردیده است به

ها قبل براي اجاره و استفاده از این ا از مدتهمدیران تیم

برگزاري میزبانی  گذارند.  در همین رابطهها وقت میکمپ

سال  سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی

درآمد نیروي کار شاغل نشان داد، مشهد  در1397

است که بیشترین افزایش درآمد نیروي کار  یافتهافزایش

خدمات تفریحی، فرهنگی و شاغل در اقتصاد در بخش 

ترین و مؤثرترین عوامل ). یکی از مهم5(ورزشی بوده است 

و ابعاد نوآوري تکنولوژي است که عملکرد تجاري شهر 

دهد. زیرا با داشتن ضریب میزبان را تحت تأثیر قرار می

تأثیرگذارترین عامل  براي توسعه شهر   85/0رگرسیونی 

ا طیف گسترده خود در میزبان است. امروزه تکنولوژي  ب

خصوص در عملکرد تجاري نقش بسیاري از کارها به

 3هاو  ویزا کارت 2هااي دارد. وجود مستر کارتکنندهتعیین

المللی شده است و عملکرد هاي بینسبب حمل راحت پول

تجاري نیز متأثر از آن است. سایر ابعاد نوآوري مانند بیمه 

3  . Visa Card 
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است که در توسعه و پیشرفت و احترام متقابل هم از مواردي 

عملکرد تجاري تأثیرگذاري خودش را دارد. استفاده از 

هاي هاي همراه هوشمند و اپیلیکیشنخدمات مختلف تلفن

هاي دیجیتال و ابزارهاي مختلف مختلف و همچنین دوربین

تکنولوژي بر عملکرد تجاري شهر میزبان تأثیرگذار است. 

ارگیري ابعاد نوآوري کبنابراین توسعه و پیشرفت و به

شود عملکرد تجاري خصوص تکنولوژي موجب میبه

تر شود. مرور عنوان یک پیامد اقتصادي و مالی بهینهبه

هاي تحقیق حاضر با نتایج دهد یافتهتحقیقات نشان می

) 1398) و عبدالهی  (28) (2011تحقیق یاشیدا و جیمز (

) 2008) همسو است، و با تحقیق چالدوري و شونک (10(

) مغایرت دارد چون در تحقیق ایشان عملکرد تجاري 17(

عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته نشده است و بیشتر به

عنوان یک متغیر مستقل در بازگشت توریسم به خود به

 رویدادهاي متناظر یک متغیر وابسته است. 

 سومین متغیرهاي وابسته در تحقیق حاضر، توسعه  

هاي پژوهش نشان داد اعمال ابعاد  که یافته میزبان بود شهر

 توسعه شهر میزبان بر یورزش يدادهایرو نوآوري در

تأثیرگذار است و اگر برگزارکنندگان رویدادهاي ورزشی از 

ابعاد مختلف  نوآوري استفاده کنند گامی بزرگ در جهت 

اند. میزبانی رویدادهاي ها  برداشتهاعتالي  این رقابت

بزرگ از جهات مختلف براي شهر میزبان  ورزشی کوچک و

بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل رقابت بسیار باالیی 

براي میزبانی  رویدادهایی بزرگ وجود دارد. میزبانی 

هاي فقط موجب توسعه زیرساخترویدادهاي ورزشی نه

شود؛ بلکه ازنظر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی می

نشاط اجتماعی منطقه و بازآفرینی تواند به سیاسی می

هویت ملی کمک کند. بدون شک صنعت گردشگري حین 

کشور میزبان رونق  و بعد از رویدادهاي ورزشی در شهر و

بیشتري خواهد گرفت. توسعه شهر میزبان با توجه به توسعه 

                                                           
1 . UNWTO 

ها، توسعه صنعت گردشگري، توسعه و ایجاد زیرساخت

و همچنین افزایش  ونقل هوایی و هتل داري،صنایع حمل

کنندگان و مردم شهر میزبان با فرهنگ آگاهی عموم شرکت

مدران  پذیر است. رویدادهاي ورزشی سیاستهمدیگر امکان

کند، کشورهاي میزبان را براي جذب گردشگر ترغیب می

چون برگزاري این رویدادها در شهر و کشورشان موجب می 

کنند. ازپیش شهرت پیدا شود که این کشور ها بیش

سازمان جهانی گردشگري » گزارش آزادي روادید«ترین ازهت

در رتبه  2020در سال دهد قطر نشان می  1ملل متحد

هشتم بازترین کشورهاي جهان و رتبه اول در خاورمیانه 

یکی از دالیل رونق  است. قرار گرفتهسهولت روادید  ازنظر

 2022تجاري این کشور برگزار جام جهانی فوتبال در سال 

قرار  177 رتبه در کشور این 2014 سال تا کهاست. درحالی

با برگزاري جام جهانی و فراهم کردن  داشت. این کشور

رسد در انتظار شکستن هاي گردشگري به نظر میزیرساخت

و ایجاد فصلی جدید در جذب توریست  توجهقابلرکوردي 

. در بین ابعاد نوآوري این تحقیق، بیمه و جبران  است

ترین عواملی است که توسعه شهر خسارت یکی از مهم

دهد. زیرا با داشتن ضریب میزبان را تحت تأثیر قرار می

تأثیرگذارترین عامل  براي توسعه شهر   91/0رگرسیونی 

میزبان است، چون این موضوع باعث آسودگی ذهنی 

شهرها و کشورهاي میزبان خواهد گردشگران مختلف در 

هاي دیگر رویداد شد تا با خیالی راحت افراد  از جنبه

استفاده کنند. بر اساس این یافته، وجود خالقیت و نوآوري 

جذابیت ایجاد کند و توجه افراد  یا هر نوع تغییري که بتواند

بیشتري را به رویداد جلب کند به توسعه شهر میزبان کمک 

 ایمنی و امنیت از مسائل خسارت ناشیمین و خواهد کرد. تأ

 مشکالترویدادهاي ورزشی، همچنین کاهش در 

ونقل در جریان مسابقات از محل اسکان و محل حمل

هاي مختلف و نیز مسابقه بسیار مهم است. جبران خسارت
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تنها در خصوص احترام متقابل نهتوجه به احترام به

بلکه زمینه این  سازي در زمان رویداد مؤثر استتجاري

شدن به یک هاي بعدي و تبدیلها را براي موقعیتفعالیت

کننده در برند براي تجارت در بین افراد مختلف شرکت

آن را  کننده درنوعی ذینفعان شرکترویدادها ورزشی و به

کند. توجه ویژه به بیمه و جبران خسارت احتمالی فراهم می

هاي قومی و گیريناشی از رویدادهاي ورزشی مانند در

توان به سپردن به اي و دستبردهاي احتمالی را میقبیله

سپاري سازمانی محقق کرد. از هاي بیمه قوي و برونشرکت

منظر تأثیر زیباشناسی در رویدادها، توجه بیشتر به مواردي 

 اجرایی کارکنان کارکنان عمومی و آراستگی ظاهريمانند 

ایل مورداستفاده رویدادها، کیفیت لباس، کفش و وس

اختتامیه ،  ورزشکاران در رویداد، نحوه برگزاري افتتاحیه و

 طرح وشکل و  ورزشی هاياماکن و میدانمعماري و شکل 

در محل رویدادهاي ورزشی  هشداردهندهراهنمایی و  عالئم

بر توسعه و پیشرفت شهر میزبان مؤثر است. توجه خاص به 

نماد  معماري وشهر،  زیبایی ازنظر استفاده  رنگ و تزیین

در توسعه شهر میزبان ازلحاظ نوآوري  ورزش1 شهري

هاي تحقیق دهد یافتهاهمیت دارد. مرور تحقیقات نشان می

) و یاشیدا 2008حاضر  با  نتایج تحقیق چالدوري و شونک (

) و با تحقیق عبدالهی 28،17) همسو است (2011و جیمز (

) 1398بدالهی () مغایرت دارد. در تحقیق ع10) (1398(

داري بین توسعه شهر میزبان با زیبایی مشاهده رابطه معنی

هاي دیگري مانند کیفیت فنی و که جنبهنشد؛ درصورتی

هاي شهري بر توسعه شهري تأثیرگذار بودند. زیرساخت

البته زیبایی در تحقیق حاضر از ابعاد مهم نوآوري رویداد 

گذاشته است؛  راست و از طریق نوآوري بر توسعه شهري اث

ولی در تحقیق ایشان متغیرهاي نزدیک و کامالً مرتبط با 

ها  بر توسعه شهري اثرگذار توسعه شهري مانند زیرساخت

                                                           
1  . Urban element  

اي با توسعه طور طبیعی اثر مستقیم زیبایی رابطهبود و به

 شهري نداشت.

طورکلی نتایج مدل ساختاري نشان داد که ابعاد به

هر میزبان و عملکرد تجاري نوآوري بر وفاداري، توسعه ش

توان چنین عنوان شهر میزبان تأثیرگذار است. بنابراین می

کننده و کرد که پیامدهاي رویدادهاي ورزشی عامل تعیین

دهنده موفقیت در رویدادهاي ورزشی است. نوعی نشانبه

تواند در رویدادهاي گوناگون ورزشی این پیامدها می

یشتر پیامدهاي رویدادها ب متفاوت باشد اما چیزي که در

مشترك است، وفاداري و درنتیجه رضایت کلی افراد 

طور ویژه کننده در رویداد است. این موضوع باید بهشرکت

در رویدادهاي ورزشی موردتوجه قرار گیرد. ضمناً، در این 

پژوهش، متغیرهایی در خصوص بهتر شدن رویدادهاي 

شده  نوآوري معرفیگیري و استفاده از ابعاد ورزشی با بهره

است که بکار بستن صحیح ابعاد نوآوري موجب رونق 

پیامدهاي رویدادهاي ورزشی ازجمله  توسعه شهر میزبان، 

هاي عملکرد تجاري و وفاداري و برگشت مجدد به رقابت

متناظر ورزشی خواهد شد. بدون شک تأمین و ایجاد 

مناسب این پیامدها  در  بهتر شدن صنعت ورزش 

 نده خواهد بود. کنکمک



 1400ستان ، زم35 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          114

 

 

 منابع و مآخذ

 وورزشی -هاي احترام اجتماعی فرهنگیهاي فعال در مورد مؤلفهدیدگاه سالمندان کانون). 1397.(علی، اسراري باسمنج .1

 کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم پزشکی تبریز  نامهپایان -بهداشتی

. رساله دکتري دانشگاه گیالن  کارآفرینیورزشی با رویکرد  –). طراحی الگوي توسعه توریسم تفریحی 1397احمدي، فاطمه. (.2

 ورزشی   علوم و بدنیتربیتدانشکده 

شماره  9. دوره مدنی و بیمه ورزشی. نشریات علمی دانشگاه آزاد مسئولیت).  1395الماسی، نجادعلی؛ انیسی، محمدعلی. (.3

  26-52ص 34

ارتباط  کیفیت و  ارتباطیکیفیت رویداد؛ بازاریابی  تأثیرگذاري). طراحی الگوي 1394بنار،نوشین؛ امامی،مینا؛ مالیی ، مینا . ( .4

ص دانشگاه گیالن.  94سال  10پیاپی تماشاگران . دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش سال ششم شماره اول  وفاداريبر 

43-37 . 

سیاست علم و فناوري,  هیو رشد اقتصادي  ایران نشر بنیاندانشرابطه بلندمدت اقتصاد ). 1395( بهزاد ،امیري ؛داوود، بهبودي .5

    23 -32،ص 4, شماره   2دوره  

فناوري ،سال سیزدهم رشد و  نامهفصل.  کارآفرینی هايصالحیت). طراحی مدل مفهومی نوآوري 1395پرهیزگار، مرتضی. ( .6

 . 66-74ص . 51، شماره 

). تحلیل وضعیت کتب مدیریت رویدادهاي ورزشی در دانشگاه تا پایان 1394صابونچی،رضا؛دولتشاه،فاطمه؛قاسمی،حمید. ( .7

 .  21-29ص. 8ها، شماره رسانه. مدیریت ارتباطات در  1393سال 

 نامهسیاستنوآوري. مجله  هاي: از راهنماي فرا سکاتی تا پیمایشارزیابی  يهامدل). تطور 1393سوزنچی کاشانی ، ابراهیم . ( .8

  27-46ص ،   1شماره  4فناوري ، دوره  وعلم 

آزمون مدل مفهومی وفاداري گردشگران در رویدادهاي ورزشی استان آذربایجان ).1391هانی. (اتجاري ، فرشاد؛ابوالفضل، فر .9

  137-157ص ،  13 طالعات مدیریت ورزش. شمارهم شرقی

کیفیت خدمات رویداد بر شادي و  هايویژگیتأثیر ). 1398. (محمدحسنعبدالهی ،سلیمان؛ خانی زاده ، سحر؛ عبدالهی، .10

. مطالعات مدیرت ورزشی ، منديرضایت المپیاد ورزشی دانشجویان با نقش میانجی دورهوفاداري ورزشکاران چهاردهمین 

 245-268ص . 56،شماره  11دوره 

 بدنی.تیپژوهشگاه ترب .و علوم ورزشی بدنیتربیت هايپژوهشاستراتژیک  ریزيبرنامهطرح جامع ). 1387علیزاده ، ابراهیم . ( .11

رابطه بین ابعاد شخصیت برند و وفاداري مشتریان به برندهاي ). 1391همتی نژاد،مهر علی؛ بنار ، نوشین؛ معصومی ،حاتم.  (.12

 ارشناسی ارشد مدیرت ورزشی دانشگاه گیالن.  ک نامهیانپاورزشی. 

13. Ang ,W. Shan1,a, Mohd Fauzi Ahmad,b .(2016).  Department of Production and Operation 
Management, Faculty of Technology Management and Business.  Asia Pacific Journal of 
Marketing 85(1), 46-62.  

14. Bamford, D., Dehe, B. (2016). Service quality at the London 2012 games: A Paralympics 
athletes survey. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(2), 142-59. 



 
 115                                                                     نوآوري  بر پیامدهاي میزبانی رویدادهاي ورزشی ریتأثطراحی الگوي 

 

 

15. Burke, R. R. (2002). Technology and the customer interface: What consumers want in the 
physical and virtual store. Journal of the Academy of  MarketingScience, 17- 30(4), 411–
432. 

16. Chelladurai, P. (2001). Managing organizations for sport and physical activity: A systems 
perspective. Scottsdale, Arizona: Holcomb Hathaway. 

17. Chelladurai, P. Shonk, D. J. (2008). Service quality, satisfaction, and intent to return in 
event sport tourism. Journal of Sport Management, 22(5), 587-602. 

18.  Duncan M, & Gary H. 2002. The relationship among service quality, value, satisfaction, 
and future intentions of customers at an Australian sports and leisure center. Sport 
Management Review. 5:25-43. 

19. George,T.Kostantinos,A.lexandris and Sophia Kapsampeli.(2013). Physical Education and 
Sport Sciences Department, University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece  

20.    Hill, B. Green, B. C. (2000). Repeat attendance as a function of involvement, loyalty, and 
the sportscape across three football cont. Sport management review, 3(2), 145-162. 

  21. James.D.(2011). " Service quality at sporting events: Is aesthetic quality a missing 
dimension?". Sport Management Review 14 (2011) 13–24.  

 22.Ko, Y. J., Kim, Y.K., Kim, M. K., & Lee, J. H. (2010). The role of involvement and 
identification on quality and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing 22(1), 25-39  

23. Robinson, L. (2006). Customer Expectations of Sport Organizations ، Sport management 
Quarterly, 6(1), 67_84. 

24. Sue Newel and Jacky .(1995). " The Diffusion of Innovations in Sport Organizations: An 
Evaluative Framework " . Journal of Sport Management. Swan Wanvick University. Human 
Kinetics Publishers, Inc.   2014.9.317-337 O 1995. 

 25. Tapp A. (2004).” Form Carefree casuals to professional wanderers : segmentation 
possibility for football supporters”. European Journal of Market , 35, pp:1248-1269. 

26.Theodorakis, N. D., Kaplanidou, K. (2015). Effect of event service quality and satisfaction 
on happiness  runners of a recurring sport event. Sciences, 37(1), 87-107.  

27. Yoshida, M., & James, J. D. (2011). Service quality at sporting events: Is aesthetic quality 
a missing dimension? Sport Management Review, 14(1), 13-24 

   28.Yoshida, M., James , J. D. (2015).” Customer satisfaction with game experiences: 
Antecedents and consequences”. Journal of Sport Management,24,pp:338-361 . 

 

 
 
 

  



 1400ستان ، زم35 شمارة ،9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          116

 

 

Designing a model for the impact of innovation on the consequences 
of hosting sporting events 

 

Ali Sadeghi  Neghad∗1 -  Rahim Ramezani Neghad 2 - Hammid Reza Gohar 
Rostami3 

1. Ph.D. Candidate in Sport Management, University of Guilan ,Rasht, Iran 2. 
Professor of Sport Management, University of Guilan   ,Rasht, Iran 3. Assistant 

Professor of Sport Management, University of Guilan   ,Rasht, Iran 
(Received:2021/03/11;Accepted:2021/07/05) 

 
 
 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of innovation on the outcome of 
hosting Iranian sporting events. This research was of developmental-applied type. And 
the statistical population included experts of sporting events. After confirming the 
validity of the researcher-made questionnaire by 20 experts, based on the final number 
of items in the questionnaire, 111 people were selected as the statistical sample through 
purposive and convenience sampling method. Structural equation modeling and PLS 
software were used to analyze the research data. Based on the results of route analysis, 
four dimensions of innovation, including insurance and security, technology, aesthetics 
and respect for customer loyalty (0.74), business performance (0.69) and host city 
development (0.65), had a positive and significant effect. As a result, city managers and 
sporting events managers can influence the attitude and business consequences of 
holding an event through creativity and innovation.  
 
Keywords 
 Customer loyalty, hosting, innovation, sporting events, technology.   
 

                                                           
∗ Corresponding Author: Email: Alisadeghinajad@gmail. Com ; Tel: +989125820521 


	چكيده

