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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی مدل ساختاری تمایل به بازگشت تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی
والیبال براساس اولویتبندی کیفیت خدمات و رضایتمندی
حمیدرضا قزلسفلو ،1معصومه کالته سیفری
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 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه گنبدکاووس
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران
تاریخ دریافت1394/10/14 :

تاریخ پذیرش1395/07/27 :

چکیده
ارائۀ خدمات باکیفیت در رقابتهای ورزشی سبب افزایش تماشاگران جدید ،توسعۀ مشاغل و کاهش عدم
حضور ورزشکاران میشود .درحقیقت ،کیفیت خدمات یکی از مهمترین عواملی است که به رضایتمندی و
تداوم حضور تماشاگران در ورزشگاهها منجر میشود؛ لذا ،هدف از پژوهش حاضر تحلیل مسیر کیفیت
خدمات و رضایتمندی بر تمایل به بازگشت تماشاگران لیگ جهانی والیبال بود .بدینمنظور 375 ،تماشاگر
حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال بهصورت تصادفی و هدفمند بهعنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب
شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای "کیفیت خدمات ورزشی چن" ( )2011و "تمایل به
بازگشت تماشاگران شانک" ( )2006استفاده گردید .همچنین ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها پس از اطمینان
از اعتبار پرسشنامهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و نرمافزار
آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر بهکار رفت .نتایج نشان میدهد که رابطۀ معناداری بین کیفیت خدمات و
رضایتمندی با تمایل به بازگشت مجدد تماشاگران وجود دارد .همچنین ،در بین کلیۀ ابعاد کیفیت خدمات،
مؤلفۀ اعتماد بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی تماشاگران داشته است؛ بنابراین ،برخورداری از منابع انسانی
متخصص که دارای مهارت متناسب با خدمات ارائهشده در استادیوم ورزشی آزادی باشند ،میتواند از طریق
ایجاد اعتماد در تماشاگران و بهبود رضایتمندی آنها ،زمینۀ حضور مجدد تماشاگران را فراهم نماید.
واژگان کلیدی :رضایتمندی ،کیفیت خدمات ،تماشاگر ،تمایل به بازگشت

*نویسندۀ مسئول

Email: H_ghezel@yahoo.com
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مقدمه
در چند سال اخیر ،توجه مدیران ورزشی به حفظ و جذب تماشاگران بهعنوان یکی از مهمترین
استراتژیهای مالی در حیطۀ ورزش حرفهای و تفریحی تبدیل شده است (میانگ)49 ،2008 ،1
بررسی نتایج مطالعات انجامشده درزمینۀ نقش اقتصادی تماشاگران و هواداران در توسعۀ باشگاههای
ورزشی مؤید آن است که نقش ورزش عالوهبر حیطۀ سالمت ،در حوزۀ تجارت و توانایی آن بهعنوان
زیرمجموعهای کارا در حوزۀ اقتصادی ،بیش از پیش نمایان شده است (نیکالس ،تئودوراکیس،
کوستاس و کاروونیس .)88 ،2013 ،2ازسویدیگر ،با توجه به هزینههای انجامشده درخصوص
برنامهریزی و استفادۀ سازمانهای غیرورزشی از میادین و ستارههای مشهور ورزشی جهت معرفی
کاالهای خود و جذب هواداران بهعنوان مشتریان بالقوه ،مدیران و متخصصان بازاریابی همواره
بهدنبال راهکارهایی بودهاند تا هواداران ورزشی را به مصرفکنندگان دائمی محصوالت خود تبدیل
نمایند (گوستافسون .)331 ،2005 ،3ازاینرو ،مدیران و بازاریابان باشگاهها برای افزایش این سرمایۀ
عظیم و بهبود برنامههای اقتصادی باشگاهها همواره بهدنبال ارتقای عوامل تأثیرگذار بر حضور و
مشارکت بیشتر تماشاگران در مسابقات میباشند و بدینمنظور میبایست ضمن نیازسنجی مناسب،
از انگیزهها و عالیق تماشاگران و عوامل حضور آنها در استادیوم تاحدامکان اطالع یابند (جانوو،
جفری و جیم .)181 ،2013 ،4لی و جینووک )2010(5معتقد هستند که با توجه به توانایی بالقوۀ
ورزش در درآمدزایی و بازگشت زودهنگام سرمایه ،سازمانها و باشگاههای ورزشی باید از طریق
طراحی برنامههای استراتژیک در حوزۀ تماشاگران ،عالوهبر حفظ تماشاگران قبلی ،زمینۀ جذب و
افزایش تماشاگران جدید را فراهم سازند .در حیطۀ ورزش ،حضور تماشاگران بهطور غیرمستقیم (از
طریق تأثیر بر کسب موفقیت و پیروزی باشگاه) و مستقیم (از قبیل فروش بلیط و محصوالت باشگاه
(یادبودها ،پرچم ،نماد ،لباس باشگاه و غیره)) تأثیر بهسزایی در رشد و پیشرفت باشگاههای ورزشی
دارد؛ لذا ،باشگاهها و سازمانهای ورزشی درراستای دستیابی به اهداف اقتصادی خود (چه در بخش
تماشاگران و چه در بخش تولید و مصرف کاالها و محصوالت) همواره بهعنوان پردرآمدترین حوزۀ
صنعت موردتوجه بودهاند (ناظمی ،گودرزی و خبیری .)71 ،1392 ،مرور مطالعات پیشین مؤید آن
است که کیفیت کلی رویداد ورزشی که شامل :کیفیت دسترسی ،کیفیت استادیوم ورزشی و کیفیت
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خود رویداد ورزشی (اهمیت مسابقۀ ورزشی) میباشد ،مؤلفۀ اصلی رضایتمندی و درنهایت ،حضور
مجدد تماشاگران است (فرن ،وایسنت و گارسپو .)1443 ،2015 ،1در این ارتباط ،گوستافسون
( )2005طی مطالعات خود درزمینهء شناسایی عوامل مؤثر بر حضور مجدد تماشاگران در مسابقات
فوتبال گزارش کرد که لیگ برتر بیسبال ) (MLBبا  24/2میلیون هوادار ،لیگ حرفهای بسکتبال با
 10/3میلیون هوادار ،فوتبال حرفهای با  5/7میلیون هوادار و لیگ هاکی حرفهای با  5/6میلیون
هوادار توانستهاند از طریق تقویت حس تعهد ،وفاداری و رضایتمندی تماشاگران به باشگاههای خود،
گامی اساسی درزمینۀ تجارت جهانی بردارند (شونک و چالدوری591 ،2008 ،2؛ معماری ،عبداللهی
و اصغری124 ، 1392 ،؛ فرن و همکاران )1446 ،2015 ،اما بهنظر میرسد که کیفیت خدمات،
رضایتمندی و حضور مجدد را میتوان بهعنوان سه مؤلفۀ اصلی جهت بازگشت مجدد تماشاگران
قلمداد کرد( شونک2006 ،؛ 24؛ فوروهالت و اسکوتل126 ،2008 ،3؛ خطیبزاده ،کوزهچیان و
هنرور194 ،1392 ،؛ ناظمی و همکاران .)69 ،1392 ،دراین راستا ،فران و همکاران )2015( 4و
شونک ( )2008در مطالعاتی که بر روی  493تماشاگر ورزشی انجام داده بودند ،گزارش کردند که
درک عواطف تماشاگران ،متغیر اصلی تعدیلکنندۀ نگرش و تلقی تماشاگران از کیفیت خدمات و
رضایتمندی آنها است که درنهایت ،متضمن حضور مجدد تماشاگران جهت تجربۀ دوبارۀ یک
رویداد ورزشی میشود .ارزیابی کیفیت خدمات در ورزش براساس عواملی از قبیل کیفیت مجموعۀ
ورزشی ،کیفیت اقامتگاه و خوابگاه و کیفیت دسترسی و سهولت در رسیدن به مقصد انجام میشود
(خطیبزاده و همکاران .)201 ،1392 ،اما به اعتقاد لوالک ،)2001( 5کیفیت خدمات باید براساس
قضاوت تماشاگران درمورد میزان برتری خدمات ارائهشده که همان سطح مزیت رقابتی است،
موردسنجش قرار گیرد که این مزیت تاحدزیادی به کیفیت تصور مصرفکننده ،میزان رضایتمندی و
نحوۀ درک و برخورداری از سطح نگرش و تلقی مثبت وی نسبت به کیفیت خدمات ارائهشده در
رویدادهای قبلی بستگی دارد (سیدجوادین ،خانلری و استیری .)44 ،1389 ،دهروپ )2010( 6نیز با
اشاره به نقش تسهیالت در محیطهای ورزشی ،مجموعهای از خدمات ارائهشده در استادیومهای
ورزشی از قبیل تجهیزات ،فضای کافی ،سهولت در دسترسی ،برخورداری از صندلی مناسب ،خدمات
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تغذیه ای و وضعیت بهداشت عمومی را به تمایل مجدد تماشاگران جهت حضور و تماشای مسابقات
آتی نسبت میدهد .همچنین ،جانوو و همکاران ( )2013طی پژوهشی در ارتباط با طراحی مدلی
درمورد انگیزههای تماشاگران ،میزان وفاداری و بروز رفتارهای حضور مجدد ،شناسایی و
اولویتبندی انگیزههای حضور تماشاگران براساس نوع و سطح تورنمنتها با هدف ارائه و بهبود
خدمات باکیفیت را یک استراتژی کارا دراینزمینه دانستهاند.
مطالعات پیشین مؤید آن است که مدلهای مختلفی برای ارزیابی کیفیت خدمات در حیطۀ ورزش
مورداستفاده قرار گرفته است .مدل کیفیت تیمی مکدونالد 1و همکاران ( )1995جهت سنجش
کیفیت در رشتۀ بسکتبال که براساس پنج بعد مدل اصلی سرکوال( 2ملموسات ،قابلیت اعتماد،
پاسخگویی ،تضمین و همدلی) که بهطور همزمان انتظارات و ادراکات از خدمات را موردسنجش قرار
میدهد؛ مدل نه عاملی کلی و ترولی)2001( 3که کیفیت خدمات را در نه بعد کارکنان ،قیمت،
دسترسی به تسهیالت ،امتیاز ،راحتی طرفداران ،تجربۀ بازی ،وقت بازی ،آسایش و سیگارکشیدن
ارزیابی میکند؛ مدل پنج بعدی تئودراکیس و همکاران ( )2013در محیط بسکتبال حرفهای یونان
که دارای پنج خردهمقیاس (ملموسات ،پاسخگویی ،دسترسی ،امنیت و قابلیت اعتماد) است ،از
مهمترین مدلهای کاربردی جهت سنجش کیفیت خدمات در حوزۀ ورزشی میباشند .دراینزمینه،
کیم 4و همکاران ( )2006در بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات بسکتبال حرفهای
کرۀ جنوبی و یوسف )2008( 5در مطالعۀ رابطۀ بین درک تماشاگران از کیفیت خدمات و کیفیت
تیمی با میزان حضور در مسابقات لیگ فوتبال حرفهای مالزی ،قابلیت اطمینان بههمراه
ملموسبودن و ضمانت را مؤلفههای اصلی حضور مجدد تماشاگران در لیگ حرفهای فوتبال گزارش
کردند .همچنین ،لی و کیم )2011( 6در پژوهشی مشابه با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات در
حضور مجدد تماشاگران اظهار داشتند که در ارتباط با تماشاگران گلف ،قابلیت اطمینان و همدلی
تأثیر چشمگیری بر تجربۀ مجدد حضور در مسابقات دارد .الرفای 7و همکاران ( )2012و هال8
( )2010نیز رضایتمندی مشتری که منجر به تجربۀ مجدد رویدادهای ورزشی میشود را محصول
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اصلی کیفیت خدمات و تسهیالت رفاهی 1دانستهاند .براساس دیدگاه آنها ،ارائۀ خدمات عالی ،2یک
استراتژی اثربخش جهت بهحداکثررساندن مزایای اقتصادی و غیراقتصادی ناشی از حضور
تماشاگران بوده و بسیاری از باشگاهها آن را بهعنوان مزیت رقابتی 3خود قلمداد میکنند .درمقابل،
سیلکوکس و سوتار )2009(4با اشاره به ماهیت ویژۀ ورزش ،بهبود خدمات در حوزۀ ورزش حرفهای
و تفریحی را از سایر حوزهها متمایز نمودهاند .برمبنای مطالعات ،بهبود کانالهای توزیع ،ترفیع و
دستیابی از ویژگیهای منحصربهفرد بهبود کیفیت خدمات در ورزش بوده و سازمانها تالش
میکنند از طریق آموزش و جذب نیروی انسانی متخصص به سازمانی پیشرو تبدیل شوند .هرچند
بهنظر میرسد که بهبود کلیۀ مؤلفههای کیفیت خدمات در حیطۀ ورزش نیازمند نیازسنجی جامع
بر پایۀ مطالعات انجامشده در رشتههای ورزشی پرتماشاگر در رویدادهای حساس و مهم میباشد؛ اما
الکا و الناوا )2010( 5و عثمان و همکاران )2006( 6سهولت در دسترسی به خدمات ارائهشده و
درنظرگرفتن خدمات مازاد را عامل اصلی رضایت تماشاگران و قصد رفتاری 7مجدد آنها جهت
تجربۀ رویدادهای ورزشی دانستهاند .با توجه به نتایج مطالعات مختلف و گزارش متخصصان و
کارشناسان اقتصادی درخصوص تأثیر مثبت حفظ تماشاگران در پیشرفت باشگاهها در رشتههای
ورزشی مختلف از یکسو و پیشرفت رشتۀ والیبال و جایگاه تیم ملی والیبال کشور در سطح اول
رتبهبندی فدراسیون بینالمللی والیبال بهنظر میرسد که مدیریت کارای تماشاگران باید مبتنیبر
نیازسنجی و شناسایی انگیزههای حضور آنها و رفع موانع موجود از طریق طراحی یک مدل کارا
دراینزمینه باشد؛ بنابراین ،با توجه به اینکه رویدادهای ورزشی ،درآمد و سود اقتصادی خوبی را
برای کشورها و شهرها بههمراه داشته و بهبود کیفیت خدمات تأثیر بهسزایی بر حضور مجدد
تماشاگران دارد (قزلسفلو ،کالته ،چورلی و قربانزاده214 ،1394 ،؛ رزیتا ،نورزان و کایروزمن،8
 .)413 ،2014بهنظر میرسد که درآمد ناشی از بلیطفروشی ،منبع مالی محدودی برای باشگاههای
ایران محسوب میشود (خطیبزاده و همکاران )194 ،1392 ،و این موضوع مدیران سازمانها و
باشگاهها ورزشی را وادار میکند تا ضمن طراحی یک مدل کیفیت خدمات پایا (علیدوست و
1. Facilities
2. Exelent Servises
3. Advantage Competitive
4. Silcox & Soutar
5. Al-alka & Alnawa
6. Osman
7. Behavioral Intention
8. Rozita, Norzane & Khairulzaman
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احمدی .)40 ،1391 ،زمینۀ جذب تماشگران و هواداران وفادار را از طریق بهبود کیفیت
استادیومهای ورزشی و توسعۀ خدمات ارائهشده در حین تورنمنتهای بزرگ فراهم نمایند تا از این
طریق ،شرایط میزبانی برای رویدادهای بینالمللی در کشور مهیا گردد (ناظمی و همکاران،1392 ،
 .)71بررسی مطالعات پیشین دراینزمینه نشان میدهد که در آنها کمتر به بررسی اهمیت و تأثیر
چشمگیر مؤلفۀ کیفیت خدمات مدیریتی پرداخته شده است؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر با ارائۀ
مدلی (شکل شمارۀ یک) ،ارتباط مؤلفههای کیفیت خدمات با رضایتمندی و بازگشت تماشاگران
حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال موردبررسی قرار گرفته است.
عوامل ملموس
اعتماد
اطمینان
رضایتمندی

تمایل به بازگشت

پاسخگویی
همدلی
شکل 1ـ مدل مفهومی متغیرهای پیشبین تمایل به بازگشت

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و بهصورت میدانی انجام شده است .جامعۀ آماری
پژوهش شامل کلیۀ تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ جهانی والیبال که در تیر ماه ( )1394در
محل ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد ،بود .برای تعیین حجم نمونه به روش معادالت ساختاری ،با
توجه به اینکه برای هریک از ابعاد پرسشنامه (پارامتر) باید  15داوطلب در پژوهش حضور داشته
باشند ،براساس هفت مؤلفۀ موجود در پرسشنامهها میبایست  105پرسشنامه مورداستفاده قرار
میگرفت (هومن .)68 ،1388 ،اما ازآنجاییکه در استفاده از روش معادالت ساختاری و تحلیل
مسیر ،پایینبودن تعداد نمونهها سبب دقت پایین پارامترها و افزایش خطای استاندارد میشود ،با
مراجعه به جدول مورگان و احتمال وجود پرسشنامههای خطا 450 ،پرسشنامه بهصورت تصادفی و
هدفمند قبل از شروع مسابقات بین تماشاگرانی که سابقۀ حضور در مسابقات قبلی تیم ملی در
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استادیوم آزادی را داشتند ،توزیع گردید تا بتوانند از طریق مقایسۀ کیفیت خدمات ارائهشده با
تورنمنتهای قبلی ،گویههای صحیحتری را انتخاب نمایند .درنهایت ،پس از جمعآوری
پرسشنامهها 375 ،پرسشنامه که بهصورت صحیح و کامل تکمیل شده بود ،موردبرسی قرار گرفت.
بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ مشخصات فردی؛ پرسشنامۀ کیفیت خدمات ورزشی چن1
و همکاران ( )2011که براساس مدل کیفیت خدمات سرکوال 2بوده و با مقیاس پنج ارزشی لیکرت
(یک= کامالً موافقم تا پنج= کامالً مخالفم) ابعاد اعتماد ،اطمینان ،یکدلی ،پاسخگویی و عوامل
ملموس را اندازهگیری مینماید؛ پرسشنامۀ رضایتمندی و تمایل به بازگشت شانک ( )2006استفاده
گردید .شایانذکر است که روایی صوری و محتوایی ابعاد پرسشنامۀ خدمات کیفیت با استفاده از
نظرات متخصصان ورزشی و اساتید باتجربۀ مدیریت ورزشی ( 35نفر) پس از اعمال اصالحات گویهها
براساس نظرات تخصصی کارشناسان تأیید گشت .پایایی درونی گویههای پرسشنامهها نیز توسط
پژوهشگر و در یک مطالعۀ تجربی با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ()α=0/76–0/82
گزارش گردید .عالوهبراین ،بهمنظور تعیین روایی سازۀ گویهها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد
و ابعاد اصلی پرسشنامه موردتأیید قرار گرفت (جدول شمارۀ یک) .الزمبهذکر است که معماری و
همکاران ( )1392روایی درونی این پرسشنامه را در بررسی تعیین میزان رضایتمندی افراد
شرکتکننده در مجموعههای ورزشی ـ تفریحی معادل ( )α=0/72گزارش کردند .بودت ( )2006نیز
در ارزیابی سطح رضایتمندی در یک باشگاه تندرستی و آمادگی جسمانی ،روایی درونی این
پرسشنامه را برابر با ( )α= 0/83دانست .ذکر این نکته ضرورت دارد که بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها پس از اطمینان از اعتبار پرسشنامهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس 3در بخش آمار توصیفی و
استنباطی و نیز نرمافزار آموس 4نسخۀ 18جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید.
نتایج
هدف اصلی پژوهش حاضر ،طراحی مدل ساختاری جهت پیشبینی تأثیر مؤلفههای کیفیت خدمات
بر رضایتمندی و تمایل به بازگشت مجدد تماشاگران در مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس مدل
پیشبینی (نمودار شمارۀ یک) میباشد .جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری ابزار پژوهش،
پرسشنامه بین  12نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی توزیع شد ،نظرات آنها مورد
1. Chen
2. Servqual
3. SPSS
4. AMOS
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بررسی قرار گرفت و پس از اصالحات صوری ،روایی آن تأیید گردید .همچنین ،مقدار شاخص کفایت
نمونهبرداری )KMO(1حا صل از تحلیل عاملی تأییدی و سطح معناداری آزمون بارتلت 2برای
متغیرهای پژوهش حاکی از روایی سازۀ مورد قبول پرسشنامه بود (جدول شمارۀ یک).
جدول  -1اطالعات مربوط به پرسشنامۀ پژوهش

متغیر

تعداد گویهها

ابزار پرسشنامه

پایایی

کفایت نمونه

شاخص آزمون

آزمون بارتلت

پرسشنامۀ شانک
()2006

سطح معناداری

پرسشنامۀ کیفیت
خدمات ورزشی چن
()2011

نتیجه

عوامل ملموس
اعتماد
اطمینان
پاسخگویی
همدلی
رضایتمندی
تمایل به بازگشت

6
5
5
5
5
12
10

0/79
0/82
0/76
0/77
0/78
0/81
0/79

0/782
0/791
0/819
0/798
0/803
0/796
0/813

*0/002
*0/001
*0/001
*0/002
*0/003
*0/001
*0/004

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

* سطح معناداری P≥0/05

در پژوهش حاضر با توجه به طرح پژوهش و مراجعه به جدول مورگان 450 ،پرسشنامه بین
تماشاگران مرد (با میانگین سنی  29±0/74سال) که تجربۀ حضور در مسابقات قبلی تیم ملی
والیبال را داشتند ،توزیع گردید که درنهایت ،پس از بررسی پرسشنامههای برگشتدادهشده و حذف
پرسشنامههای ناقص 375 ،پرسشنامه مورداستفاده و بررسی قرار گرفت که براساس نتایج47/6 ،
درصد از تماشاگران متأهل و  52/4درصد مجرد بودند .همچنین ،بررسی ویژگیهای
جمعیتشناختی تماشاگران نشان داد که  22/23درصد از تماشاگران کمتر از  300هزار تومان،
 30/62درصد بین  300تا  600هزار تومان 31/57 ،درصد بین  600تا یک میلیون تومان و 13/58
درصد بیش از یک میلیون تومان درآمد ماهیانه داشتند .در مؤلفۀ تحصیالت نیز  11/41درصد زیر
دیپلم 25/73 ،درصد دیپلم 27/56 ،درصد فوقدیپلم 29 /38 ،درصد لیسانس و  5/47درصد دارای
تحصیالت فوقلیسانس به باال بودند .شایانذکر است که بهمنظور بررسی رابطۀ بین متغیرها پس از

1. Kaiser Meyer Olkin
2. Bartlett Test of Sphericity
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استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و اطمینان از توزیع طبیعی دادهها ،آزمون پیرسون مورد
استفاده قرار گرفت (جدول شمارۀ دو).
جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای خردهمقیاسهای کیفیت خدمات
خردهمقیاس

همدردی

اطمینان

پاسخگویی

اعتماد

عوامل ملموس

نمره Z
سطح معناداری

1/89
0/002

1/31
0/006

2/43
0/000

1/88
0/02

2/24
0/001

نتایج آمار توصیفی دادهها بهمنظور اولویتبندی و رتبهبندی متغیرهای کیفیت خدمات در جدول
شمارۀ دو و اولویتبندی گویههای رضایتمندی و تمایل به بازگشت تماشاگران در جدول شمارۀ سه
و چهار گزارش شده است .نتایج حاکی از آن بود که مؤلفۀ عوامل ملموس ( )M=3/99±0/81دارای
بیشترین میانگین نمرۀ خردهمقیاسهای کیفیت خدمات میباشد (جدول شمارۀ سه) .در بررسی
گویههای مربوط به رضایتمندی تماشاگران نیز خدمات ارائهشده در محل ورزشگاه آزادی از قبیل
پارکینگ ،بوفه و سرویسهای بهداشتی از بیشترین اهمیت برخوردار بودند .الزم به ذکر است که
علیرغم توجه به فاکتور منبع درآمد تماشاگران که نشان میداد  85درصد از تماشاگران درآمدی
بین  5/000/000تا  3/500/000ریال داشتند ،گویۀ شرکت با وجود افزایش بهای بلیت ورودی در
رتبۀ اول گویهها ی تمایل به بازگشت تماشاگران و حضور در مسابقات آتی تیم ملی والیبال قرار
داشت (جدول شمارۀ پنج).
جدول 3ـ اولویتبندی متغیرهای کیفیت خدمات از دیدگاه تماشاگران
متغیرها
عوامل ملموس
اعتماد
پاسخگویی
اطمینان
همدردی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبۀ متغیر

3/99
4/18
3/84
3/95
3/73

0/81
0/67
0/78
0/71
0/86

3/763
3/526
3/576
3/625
3/371

4
5
2
3
1
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جدول 4ـ الویتبندی فاکتورهای کیفیت خدمات ارائهشده از دیدگاه تماشاگران

پاسخگویی

عوامل ملموس

همدردی

اطمینان

اعتماد

متغیر

گویهها
کارکنان این سالن مشکالت مشتریان خود را تشخیص میدهند.
کارکنان این سالن میتوانند حفظ حریم خصوصی مشتریان خود را تضمین نمایند.
کارکنان این سالن بهدقت اطالعات مشتریان خود را ثبت مینمایند.
بههنگام بروز مشکل در ارائۀ خدمات به تماشاگران ،اقدامات اصالحی جهت رفع
مشکل در این سالن انجام میشود.
در این سالن اقدامات امنیتی شخصی درخصوص تکتک تماشاگران انجام میشود.
تماشاگران این سالن میتوانند به کارکنان آن اعتماد کنند.
من در تعامل با کارکنان این سالن احساس راحتی میکنم.
کارکنان این سالن همواره با ادب و نزاکت رفتار میکنند.
مسئوالن این سالن از کارکنان خود برای انجام بهتر کارها پشتیبانی میکنند.
کارکنان این سالن برای پاسخگویی به نیازهای مهمانان از دانش الزم برخوردار
هستند.
کارکنان این سالن به من توجه ویژهای دارند.
کارکنان سالن همواره نیازهای شخصی تماشاگران را مدنظر قرار میدهند.
کارکنان این سالن نیازهای خاص من را درک میکنند.
کارکنان این سالن صمیمانه خواستار تأمین منافع من میباشند.
این سالن دارای تجهزات مدرن و جدید میباشد.
تجهیزات مورداستفاده در این سالن هرچندوقت یکبار موردبازسازی قرار میگیرد.
تجهیزات مورداستفاده در این سالن هرچندوقت یکبار تعویض میشوند.
این سالن دارای محیطی تمیز و زیبا میباشد.
کارکنان این سالن همگی دارای لباسهای تمیز و مناسب میباشند.
ظاهر این سالن با آنچه که از یک سالن خوب انتظار دارم ،مطابقت دارد.
در این سالن خدمات بسیاری به تماشاگران ارائه میشود.
کارکنان این سالن میتوانند به من بگویند که بهطور دقیق چه زمانی خدمات ارائه
خواهند شد.
کارکناناین سالن خدمات موردنیاز تماشاگران را در سریعترین زمان ممکن ارائه
میدهند.
کارکنان این سالن مشتاق کمک به تماشاگران هستند.
کارکنان این سالن همواره آمادۀ برآوردهساختن نیازهای تماشاگران میباشند.

میانگین

رتبه

3/72±1/06
3/56±0/90
3/52±0/98

5
4
3

3/38±1/02

1

3/45±1/16
3/42±0/95
3/76±0/79
3/83±0/82
3/68±0/86

2
1
4
5
3

3/43±1/17

2

3/22±0/83
3/36±1/00
3/36±0/99
3/54±1/29
3/74±1/11
3/70±1/02
3/55±1/16
3/99±1/00
3/62±1/23
3/74±1/11
3/50±1/15

1
2/5
2/5
4
4/5
3
1
6
2
4/5
2

3/43±1/07

1

3/58±1/02

3

3/77±0/97
3/60±0/98

5
4
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گویهها

میانگین

رتبه

رضایتمندی تماشاگران

این سالن تمیز و زیبا است.
تجهیزات مورداستفاده برای تماشاگران از جمله صندلیها راحت و مناسب هستند.
من از اینکه با سایر تماشاگران در این سالن هستم ،احساس راحتی میکنم.
کارمندان این سالن با تماشاگران برخوردی مؤدبانه دارند.
در این سالن کارمندان برای ارائۀ خدمات مناسب به تماشاگران مشتاق هستند.
کارمندان این سالن برای ارائۀ خدمات مناسب به تماشاگران آموزش حرفهای دیدهاند.
امکان دسترسی به این سالن سهل و آسان است.
زمان برگزاری مسابقات در این سالن خوب و مناسب است.
گنجایش این سالن خوب و مناسب است.
تبلیغات مناسبی درخصوص این سالن صورت میگیرد.
هزینۀ بلیط برای واردشدن به این سالن خوب و مناسب است.
خدمات جانبی در این سالن خوب و مناسب است (سرویسهای بهداشتی ،بوفه،
پارکینگ و غیره).

4/40±1/00
3/74±1/20
3/91±0/93
3/92±0/83
3/75±1/07
3/60±1/15
3/81±1/02
3/98±0/82
3/81±1/16
3/77±1/19
4/10±1/11

3
5
10
11
6
4
8/5
12
8/5
7
2

4/09±1/34

1

من برنامهریزی کردهام که در مسابقات بعدی نیز که در این سالن برگزار میشود،
شرکت نمایم.
اگر سایر رقابتهای ورزشی نیز در این سالن انجام شود ،باز هم در آن شرکت خواهم
نمود.
من سایر افراد را برای دیدن مسابقات فوتسال در این سالن ترغیب خواهم نمود.
درصورت افزایش بهای بلیت ورودی ،من باز هم به دیدن مسابقات تیم ملی در این
سالن خواهم آمد.
اگر رویدادی مشابه با برنامههای بهتر در سایر مناطق انجام شود ،من باز هم این مکان
و رویداد ورزشی آن را ترجیح میدهم.
درصورت ارائۀ برنامههای ورزشی جدید در این مجموعۀ ورزشی ،من باز هم در آن
شرکت خواهم نمود.
من عالقهمند هستم زمان بیشتری از اوقات فراغت خود را در این سالن بگذرانم.
من خود را فردی متعهد به این سالن میدانم.

3/93±0/94

8

3/90±1/02

6/5

تمایل به بازگشت

جدول  -5اولویتبندی گویههای تأ ثیرگذار بر رضایتمندی و تمایل به بازگشت تماشاگران
متغیر

3/90±0/91

6/5

3/10±1/18

1

3/58±1/22

3

3/84±1/07

5

3/63±1/26
3/13±1/13

4
2

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که رابطۀ معناداری بین رضایتمندی و کلیۀ ابعاد کیفیت
خدمات وجود دارد ( .)P≥0/05همچنین ،از بین کلیۀ ابعاد کیفیت خدمات ،اعتماد با ضریب
همبستگی مثبت ( )r=0/67دارای بیشترین همبستگی و پاسخگویی با ضریب همبستگی ()r=0/28
دارای پایینترین میزان همبستگی با رضایتمندی تماشاگران بود ( .)P≥0/05شایانذکر است که
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ارتباط معنادار و مستقیمی بین رضایتمندی و تمایل به بازگشت در تماشاگران لیگ مشاهده گردید
( Sig=0/001و ( )r=+0/64جدول شمارۀ شش).
جدول 6ـ نتاج آزمون پیرسون بین متغیرهای کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت
متغیرها
عوامل ملموس
اعتماد
پاسخگویی
اطمینان
همدردی
تمایل به بازگشت
*سطح معناداری P≥0/05

رضایتمندی

همدردی

اطمینان

پاسخگویی

اعتماد

عوامل ملموس

* 0/43
* 0/67
* 0/28
* 0/58
* 0/49
* 0/64

* 0/62
* 0/54
* 0/67
0/31
1

* 0/62
* 0/58
* 0/47
1

* 0/63
* 0/65
1

* 0/62
1

1

بهمنظور تعیین ضرایب اثر هریک از ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی و تمایل به بازگشت
تماشاگران که در این پژوهش براساس نمودار شمارۀ یک طراحی شده بود ،دادهها با استفاده از
نرمافزار آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .البته ،بهمنظور اطمینان از توزیع طبیعی دادهها،
آزمون کفایت نمونهبرداری ( ،)KMOبهکار گرفته شد که نتایج آن بیانگر توزیع نرمال دادهها
بهصورت تکمتغیره و چندمتغیره بود؛ لذا ،نتایج آزمون با توجه به دادههای شاخصهای تحلیل
مسیر (درجۀ آزادی کمتر از پنج و شاخص خیدو) و مقادیر کای اسکوار بهنجار شده( )CMFI(1که
معادل مقدار خیدو در اس.پی.اس.اس میباشد) ، ،برازش هنجار شده ( ،2)NFIشاخص برازش
تطبیقی( 3)CFIو میانگین ریشه خطای مجذورات ( 4)RMSEAبیانگر آن است که مدل طراحیشده
از برازش مطلوبی برخوردار بوده و توانایی پیشبینی تأثیر متغیر مستقل (کیفیت خدمات) بر متغیر
وابسته (رضایتمندی و تمایل به بازگشت) را دارا میباشد و میتواند براساس مسیرهای
پیشبینیشده در این پژوهش  ،میزان تمایل به بازگشت تماشاگران را براساس کیفیت خدمات
مدیریتی و رضایتمندی آنها پیشبینی نماید (جدول شمارۀ هفت).

1. Comparative Mean Fit Index
2. Normal Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
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جدول  -7شاخصهای برازش مدل پیشبین تمایل به بازگشت براساس کیفیت خدمات
میانگین ریشه خطای مجذورات

0/085

سطح معناداری

0/05

کای اسکوار بهنجار /درجه آزادی

2/17

برازش هنجار شده

0/98

شاخص برازش تطبیقی

0/99

پس از بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفهها ،نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که از بین
کلیۀ مؤلفههای کیفیت خدمات ،اعتماد با ضریب اثر ( )β=0/33و اطمینان با ضریب اثر )،)β=0/23
بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی تماشاگران داشته و مهمترین مؤلفههای پیشبین رضایتمندی
تماشاگران بودهاند .همچنین ،پاسخگویی با ضریب اثر ( )β=0/11کمترین تأثیر را بر میزان
رضایتمندی تماشاگران والیبال داشته است .با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش ،دستیابی به
مدلی جهت پیشبینی مؤلفههای تأثیرگذار بر رضایتمندی (که سبب بازگشت مجدد تماشاگران
شود) بود ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که با افزایش سطح رضایتمندی تماشاگران ،میزان تجربۀ
مجدد یک مسابقه و تمایل به بازگشت تماشاگران به مجموعههای ورزشی نیز افزایش مییابد
)( )β=0/78شکل شمارۀ دو).

 :Tangibleعوامل ملموس :Reliability ،اعتماد :Responsibility ،پاسخگویی
 :Insuranceاعتماد :Empathy ،یکدلی :Satisfaction ،رضایتمندی :Future Intention ،تمایل به بازگشت

شکل 2ـ مدل تحلیل مسیر پیشبینیکنندۀ تمایل به بازگشت تماشاگران براساس شاخصهای برازش
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در پژوهش حاضر عالوه بر اثرات مستقیم ابعاد کیفیت خدمات ورزشی بر رضایتمندی و تمایل به
بازگشت تماشاگران ،تأ ثیرات غیرمستقیم ابعاد کیفیت خدمات بر تمایل به بازگشت نیز موردبررسی
قرار گرفت که مقادیر ضرایب آن در جدول شمارۀ هشت گزارش گردیده است.
جدول 8ـ اثرات عوامل مؤثر بر رضایتمندی و تمایل به بازگشت تماشاگران
متغیرها
عوامل ملموس
اعتماد
پاسخگویی
اطمینان
همدردی
رضایتمندی
عوامل ملموس
اعتماد
پاسخگویی
اطمینان
همدردی

<----<----<----<----<----<----<----<----<----<----<-----

رضایتمندی
رضایتمندی
رضایتمندی
رضایتمندی
رضایتمندی
تمایل به بازگشت
تمایل به بازگشت
تمایل به بازگشت
تمایل به بازگشت
تمایل به بازگشت
تمایل به بازگشت

مستقیم
0/15
0/33
0/11
0/23
0/21
0/78
-

اثر متغیرها
غیرمستقیم
------0/8
0/11
0/09
0/12
0/10

کل
0/15
0/33
0/11
0/23
0/21
0/78
0/8
0/11
0/09
0/12
0/10

بحث و نتیجهگیری
سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف کیفیت خدمات در صنعت ورزش و تأثیرات آن در حوزههای مختلف
اقتصادی از طریق ایجاد زمینۀ مساعد جهت حضور دوبارۀ تماشاگران و تجربۀ مجدد فعالیتهای
ورزشی در پژوهشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است (بودت153 ،2006 ،1؛ رفای،2012 ،
 83؛ نیکالس و همکاران153 ،2013 ،؛ معماری و همکاران .)126 ،1392 ،در قلمرو صنعت
ورزشهای دارای تماشاگر ،رضایتمندی تماشاگران مزایای زیادی را برای باشگاهها و تیمهای ورزشی
بهدنبال داشته و اصلیترین منبع درآمد باشگاهها ناشی از حضور تماشاگران در ورزشگاهها است.
یکی از مهمترین عواملی که به رضایتمندی تماشاگران و تداوم حضور آنها در ورزشگاهها منجر
میشود ،کیفیت خدمات ارائهشده در این اماکن است (علیدوست و احمدی .)39 ،1391 ،بنابراین،
الزم است مدیران ورزشی بهمنظور کسب حداکثر منفعت اقتصادی و مزایای ناشی از حضور
تماشاگران بیشتر در ورزشگاهها و تداوم این حضور ،نهایت تالش خود را درجهت بهبود کیفیت
1. Boodet
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خدمات ارائهشده و برآوردن نیازهای تماشاگران بهکار گیرند (عثمان ،کول و واسل24 ،2006 ،1؛
علیدوست و احمدی.)39 ،1391 ،
نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که نیازسنجی مدیریت استفادۀ راهبرد یا ارتباط با
مشتری در صنعت ورزش میتواند از طریق شناسایی انگیزهها و موانع حضور افراد در رویدادهای
ورزشی ،شرایط تجربۀ مجدد یک رویداد ورزشی (حتی در سطح منطقهای) را فراهم سازد (معماری
و همکاران .)125 ،1392 ،رضایت از درک متفاوت بین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول
یا سازمان حاصل میشود و تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول سازمان و همچنین ،تجربه و
تعامل با سازمان عرضهکننده ،در شکلدهی انتظارات وی نقشی اساسی ایفا میکند (لوالک،
پیترسون و والکر .)41 ،2001 ،2فوروهالت و اسکوتل129 ،2008 ،؛ یاشیرو و کوجی.)23 ،2013 ،3
درحقیقت ،ازآنجاییکه مشتریان ارائهدهندگان خدمات را نماینده و معرف سازمان میدانند،
رضایتمندی مشتریان میتواند عکسالعملهای آتی آنها را درقبال سازمان تحتتأثیر قرار دهد؛ لذا،
مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان یک ابزار راهبردی در رضایتمندی مشتریان از طریق ایجاد،
جذب ،نگهداری و افزایش وفاداری و حس وابستگی بین باشگاه و حامیان و مشتریان بهعنوان عاملی
حامی در حمایت از باشگاه ورزشی عمل میکند که این امر نیازمند مدیریت تعاملی و راهبردی با
مشتریان ورزش میباشد (تئودوراکیس و همکاران .)292 ،2013 ،مورنو 4و همکاران ( )2015توجه
به عواطف و نیازهای احساسی تماشاگران را در حضور مجدد آنها مؤثر دانسته و معتقد هستند که
برخورداری از منابع انسانی متخصص که از توانایی الزم برای ایجاد روابط ارتباطی منطقی با
تماشاگران برخوردار باشند ،عالوه بر جذب تماشاگران قبلی ،زمینۀ جذب سایر تماشاگران را از
طریق تماشاگران سابق فراهم میکند .با توجه به یافتههای مطالعات پیشین که بیانگر رابطۀ معنادار
بین میزان رضایتمندی تماشاگران از کیفیت خدمات و اقدام به حضور مجدد آنها در مسابقات
ورزشی میباشد (یاشیرو و کوجی31 ،2013 ،؛ تئودوراکیس و همکاران286 ،2013 ،؛ علیدوست و
احمدی .)39 ،1392 ،در پژوهش حاضر عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی تماشاگران حاضر در
مسابقات لیگ جهانی والیبال براساس کیفیت خدمات پیشبینیشده توسط مدیران سازمانهای
ورزشی در محل سالن ورزشی آزادی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطۀ

1. Osman, Cole & Vessele
2. Patterson & Walker
3. Yasuhiro & Koji
4. Moreno
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معنادار بین کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی تماشاگران با تمایل به بازگشت مجدد به سالنهای
ورزشی بود ( .)β=0/64علیرغماینکه دستیابی به یک مدل جامع که بتوانند کلیۀ فاکتورهای
کیفیت خدمات را موردبررسی قرار دهد ،مشکل بهنظر میرسد؛ اما به اعتقاد شونک ( )2006و
شونک و چاالدوری ( ،)2008کیفیت خدمات دربرگیرندۀ کیفیت دسترسی ،کیفیت مجموعۀ ورزشی،
کیفیت اقامتگاه و حتی کیفیت مسابقه میباشد .آنها در پژوهشی که با عنوان "کیفیت خدمات و
تمایل به حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی" انجام دادند ،دسترسی را که دربرگیرندۀ
برخورداری از پارکینگ ،آزادراهها و وسایل حملونقل عمومی میباشد ،مهمترین عامل دراینزمینه
دانستند .همچنین ،عنوان نمودند که چگونگی تعامل کارکنان مجموعۀ ورزشی با تماشاگران
میتواند تاحدزیادی در تمایالت آیندۀ افراد جهت حضور در سالنها و میادین ورزشی تأثیرگذار
باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفۀ کیفیت خدمات با ضریب اثر ( P≥0/05و )β=0/69
پیشبینیکنندۀ سطح رضایتمندی تماشاگران بوده و رضایتمندی تماشاگران مؤلفۀ اصلی تأثیرگذار
بر تمایل به بازگشت تماشاگران ( P≥0/05و  )β=0/78در مسابقات لیگ جهانی والیبال است که این
یافته با نتایج مطالعات رزیتا ،)2015( 1فرن ( ،)2015الرفای ( ،)2012خطیبزاده و همکاران
( ،)1392معماری و همکاران ( )1392و علیدوست و احمدی ( )1392همخوانی دارد .در این
ارتباط ،تئودوراکیس و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان "رابطۀ بین معیارهای کیفیت خدمات
و رضایت تماشاگران در ورزشهای حرفهای فوتبال" ،نتایج موجود در این بررسی را موردتأیید قرار
داده و گزارش کردند که بین پنج عامل کیفیت خدمات (ملموسات ،پاسخگویی ،قابلیت اعتماد،
امنیت و دردسترسبودن) با رضایتمندی تماشاگران ارتباط معناداری وجود دارد .عالوهبراین ،در
پژوهش حاضر از بین پنج خردهمقیاس کیفیت خدمات مدیریتی (اعتماد ،همدردی ،پاسخگویی،
اطمینان و عوامل ملموس) ،خردهمقیاسهای اعتماد ( )β=0/33و اطمینان ( )β=0/23بیشترین تأثیر
را بر رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد تماشاگران داشتند که این مهم با نتایج مطالعات
خطیبزاده ( ،)1392علیدوست ( ،)1392رزیتا ( ،)2015فرن ( )2015و جانوو ( )2013همسویی
داشت .با توجه به مجموعهای از فرایندهای تأثیرگذار بر رضایت تماشاگران از جمله فروش بلیت،
کنترل جمعیت ،راهنمایی و بازرسی بدنی که از ویژگیهای بنیادی محصول ورزشی هستند که حین
برگزاری مسابقات و پس از آن توسط کارکنان در ورزشگاهها انجام میگیرند و نیز ازآنجاییکه
کارکنان خدماتی در این ورزشگاهها ،کارکنان موقتی و داوطلبی هستند که آموزشهای الزم را برای
1. Rozita
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ارائۀ خدمات کیفی ندیدهاند ،این عامل میتواند درصورت عدم توجه ،توجیهکنندۀ یکی از علل
نارضایتی باالی تماشاگران از کیفیت خدمات باشد (علیدوست و احمدی.)38 ،1391 ،
دراینراستا ،بودت )2006( 1و گرینول )2008( 2با اشاره به تأثیر برخورداری از نیروی انسانی
متخصص و ماهر بر رضایتمندی مشتریان در سازمانهای ورزشی به این نتیجه رسیدند که کیفیت
مدیریت و عوامل انسانی و پرسنل خدماتی از طریق ارضای نیازهای عاطفی تماشاگران میتواند
احتمال بازگشت مجدد افراد را افزایش دهد .رزیتا و همکاران ( )2015نیز طی پژوهشی درزمینۀ
تأثیر کیفیت خدمات مجموعههای ورزشی بر تمایل به استفادۀ مجدد گزارش کردند که نیروی
انسانی شایسته میتواند از طریق ایجاد احساس اعتماد و اطمینان ،عالوهبر ایجاد انگیزههای الزم
جهت حضور مجدد تماشاگران ،شرایط جذب مشتریان جدید را از طریق مشتریان سابق فراهم
نماید؛ بنابراین ،رابطۀ مستقیم و تأثیر معنادار صنعت خدمات توسط منابع انسانی بر حضور مجدد
تماشاگران (که از یافتههای پژوهش حاضر میباشد) نیازمند طراحی برنامهای استراتژیک با هدف
شناسایی اولویتهای مهم دراینزمینه است که این مهم با نتایج بسیاری از مطالعات همخوانی
داشت (معماری و همکاران124 ،1392 ،؛ فرن و همکاران .)1440 ،2015 ،اما یاماگوشی ()2002
نیز پاسخگویی بیادبانه و عدم برخورداری از مهارت انسانی و ارتباطی در کارکنان را از متغیرهای
منفی تأثیرگذار بر بازدید مجدد از رویدادهای ورزشی دانست که همواره میتواند منابع مالی
سازمانهای ورزشی را تهدید کرده و شرایط جذب مشتریان با سازمانهای رقبا را فراهم نماید؛
بنابراین ،موفقیت باشگاههای ورزشی که میزبان مسابقات هستند ،حاصل انتخاب و آموزش مناسب
افرادی است که در سازمان به ایفای نقش میپردازند .عالقهمندی ،توانایی ،ادب ،ابتکار ،دلسوزی،
برخورد مناسب ،آراستگی و وقتشناسی کارکنان عوامل مهمی در کامیابی مؤسسات خدماتی
میباشند؛ بنابراین ،با توجه به نقش کارکنان در ارائۀ خدمات باید به عوامل گزینش ،استخدام،
آموزشوپرورش و انگیزش آنها توجه شود (علیدوست و احمدی.)40 ،1391 ،
به اعتقاد سیلکوکس و سوتار ( ،)2009مدلهای فراوانی جهت بهبود کیفیت خدمات در صنعت
ورزش وجود دارد؛ اما باید دانست که در قلمرو ورزش ،کیفیت به مجموعۀ عواملی اتالق میشود که
سبب پیشروشدن یک سازمان در عرصۀ رقابت میشود؛ بهنحویکه دیگر سازمانها قادر به توزیع آن
خدمات نباشند که به این عوامل "خدمات استثنایی" اطالق میشود؛ درمقابل ،کیم و همکاران
( )2006در بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی و تمایل به خرید مجدد مشتریان لیگ
1. Boodet
2. Greenwell
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حرفهای بسکتبال کرۀ جنوبی گزارش کردند که از میان ابعاد کیفیت خدمات ،قابلیت اطمینان
بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی مشتریان داشته است .همچنین ،ابعاد فیزیکی و ملموس دارای
بیشترین ارتباط با تمایل به خرید مجدد تماشاگران بودهاند .لی و همکاران ( )2011نیز در بررسی
تمایل به بازگشت تماشاگران در مسایقات گلف از طریق مدل سرکوال گزارش کردند که همدلی
متغیر اصلی ،پیشگوی میزان تمایل به بازگشت تماشاگران میباشد که این امر با نتایج پژوهش
حاضر مغایرت دارد.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی تماشاگران در پژوهش حاضر ،عوامل ملموس در استادیوم
ورزشی بود ( .)β=0/15دراینزمینه ،خطیبزاده و همکاران ( )1392در بررسی تأثیر کیفیت
خدمات بر میزان بازگشت تماشاگران با تأکید بر نقش چشمگیر عوامل ملموس بر رضایتمندی و
حضور مجدد تماشاگران در استادیومهای ورزشی اظهار داشتند که عواملی همچون سرویسهای
بهداشتی ،صندلیها ،سیستم صوتی ،پارکینگها ،عالئم راهنما ،طراحی استادیوم ،معماری استادیوم
و سایر عواملی که مربوط به جنبههای ملموس ارائۀ خدمات باشد ،تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت
مجموعۀ ورزشی دارد .قزلسفلو و همکاران( )1394نیز طی پژوهشی درزمینۀ شناسایی چالشهای
جذب تماشاگر در ورزشهای بومی و سنتی استان گلستان ،ضمن اشاره به تأثیر تسهیالت رفاهی از
قبیل اقامتگاه ،سهولت در دسترسی و توانایی تماشاگران برای استفاده از وسایل نقلیۀ مختلف
عمومی و شخصی جهت حضور بیشتر آنها در ورزشگاه ،نقش چشمگیر بنگاههای محلی و آموزش
مهارتهای موردنیاز منابع انسانی در ارتباط با ارائۀ خدمات مطلوب و تجربۀ مجدد تماشاگران را
بیش از پیش آشکار نمودند؛ بنابراین ،رفع مشکالت مربوط به فضا و جایگاه پارکینگ استادیوم
میتواند بهعنوان عاملی برای جذب بیشتر تماشاگران محسوب شود .شایانذکر است که بهکارگیری
سیستم حملونقل عمومی گسترده ،استخدام کارکنانی بهمنظور جلوگیری از ازدحام و ترافیک و
درنهایت ،ساخت یا خرید پارکینگ اضافی میتواند از راهکارهای حل این مشکالت باشد (ناظمی و
همکاران.)71 ،1392 ،
لذا ،رضایتمندی مشتریان مزایای بسیاری را برای باشگاهها و مجموعههای ورزشی بهدنبال خواهد
داشت؛ بهطوریکه اصلیترین منبع درآمد باشگاهها ،ناشی از حضور مشتریان میباشد .یکی از
مهمترین فاکتورهایی که منجر به رضایتمندی مشتریان و تداوم حضور آنها در مجموعههای
ورزشی میشود ،کیفیت خدمات ارائهشده در این اماکن است (معماری و همکاران.)124 ،1392 ،
یافتههای پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نیازسنجی مناسب از کیفیت خدمات ارائهشده در
استادیومهای ورزشی ،بیانگر توجه بیشتر مدیران سازمانهای ورزشی به نیازهای ارتباطی تماشاگران
از قبیل میزان اعتماد به دستاندرکاران و مسئوالن برگزاری مسابقات ،اطمینان و امنیت ایجادشده
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در استادیومهای ورزشی و پاسخگوبودن مدیران اجرایی به نیازها و مشکالت تماشاگران میباشد؛
زیرا ،در دنیای پررقابت سازمانهای ورزشی ،سازمانی که از بهحداکثررساندن رضایت مشتری پیروی
کند ،موفقتر بوده و از سودآوری بیشتری در حوزۀ جذب تماشاگران برخوردار میشود؛ در چنین
شرایطی است که منافع باشگاه ،تماشاگران و مدیران سازمان همسو بوده و وضعیت برد ـ برد حاکم
میگردد (علیدوست و احمدی40 ،1391 ،؛ معماری و همکاران.)126 ،1392 ،
دراینراستا ،با توجه به نتایج مطالعات پیشین که نیازسنجی مناسب از انگیزههای حضور تماشاگران
را با استفاده از برنامهریزیهای سازمانهای متولی در برگزاری رویدادهای ورزشی موردتأیید قرار
میداد ،نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که جذب نیروی انسانی متخصص ،برگزاری کارگاههای
آموزشی با هدف تقویت مهارت ارتباطی مدیران اجرایی و توجه به برآوردهشدن نیازهای اصلی
تماشاگران باید در اولویت کاری برگزارکنندگان مسابقات و مدیران مجموعههای ورزشی قرار گیرد؛
بنابراین ،مدیران ورزشی برای بهحداکثر رساندن منفعت و منابع اقتصادی ناشی از حضور تماشاگران
از یک سو و تداوم حضور تماشاگران سابق و جذب تماشاگران جدید در مجموعههای ورزشی
ازسویدیگر (یاشیرو و کوجی59 ،2013 ،؛ تئودوراکیس و همکاران ،)293 ،2013 ،میبایست ضمن
طراحی استراتژیهایی کارا با هدف بهبود کیفیت خدمات ارائهشده (علیدوست و احمدی،1392،
38؛ خطیبزاده و همکاران ،)203 ،1392 ،نیازهای تماشاگران را اولویتبندی کرده و درراستای
برآوردن بهینۀ آنها برنامهریزی نمایند.
بنابراین ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر که بیانگر تأثیر معنادار کیفیت خدمات بر حضور مجدد
تماشاگران در حمایت از تیم ملی و همچنین ،استراتژی کارا جهت فعالکردن چرخۀ اقتصادی
ورزش میباشد و نیز ازآنجاییکه مؤلفههای اعتماد و اطمینان تماشاگران به پرسنل اجرایی و
خدمات ارائهشده در محل استادیوم ،مهمترین گویۀ بهبود و ارتقای رضایتمندی تماشاگران بوده
است ،پیشنهاد میشود با نیازسنجی دقیق خدمات ملموس و غیرملموس در محل استادیوم از طریق
ایجاد گروههای ستادی متشکل از مدیران متخصص و باتجربه و بهکارگیری کارکنان آموزشدیده و
برخوردار از مهارت ارتباطی باال درخصوص شناسایی و نحوۀ پاسخگویی و مرتفعکردن نیازهای اصلی
تماشاگران ،ضمن مهیانمودن زمینۀ دستیابی باشگاهها به اهداف اقتصادی ،شرایط میزبانی برای
تورنمنتهای بینالمللی مشابه در ردههای سنی مختلف و تیمهای ملی پایه را فراهم نمود.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،کیفیت خدمات ارائه شده در محل برگزاری رویدادهای
ورزشی عامل بسیار مهمی در بهبود سطح رضایتمندی تماشاگران دارد که پیامد این موضوع تمایل
تماشاگران جهت حضور مجدد در رویدادهای آتی میباشد .لذا مدیران و مسووالن برگزاری مسابقات
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از طریق نیازسنجی دقیق و مناسب از تسهیالت خدماتی و ارائه شده در مکان برگزاری مسابقات از
.منافع حضور گردشگران بهره ببرند
 مبین آن بود که،اما بررسی گویه های مرتبط با عوامل تاثیرگذار بر حضور مجدد گردشگران
برخورداری از نیروی انسانی آموزشدیده و متخصص و همچنین ارائه خدمات تسهیالتی از قبیل
 وجود سرویس های بهداشتی پاکیزه و همچنین استفاده از صندلیهای مناسب از، پارکینگ،بوفه
 لذا پیشنهاد میشود از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی.اولویتهای اصلی تماشاگران میباشد
جهت آموزش منابع انسانی متخصص و همچنین فعال کردن بخش داوطلبی در جریان برگزاری
. زمینه حضور مجدد آنها را نیز فراهم نمود، بتوان ضمن ارائه خدمات مورد نظر تماشاگران،مسابقات
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Abstract
The supply of quality service in sport, will enhance more new audience, develop
jobs and reducing absence of athletes. In fact, service quality is the one of the
main factor lead to satisfaction and continuity of future attendance in sport
spectators. Therefore, the main purpose of this research was structural equation
model of service quality and satisfaction on sport spectator’s future intention in
terms in world volleyball’s league. Random ally and purposely. N=375 sport
spectators that participated in national volleyball league, selected as sample size,
purposely and randomly. To data collection, Chen (2011) service quality
questionnaire and Shonk (2006) future intention questionnaire were used. For
data analysis, after conceived about normality, SPSS soft wear in descriptive and
deduction statically and AMOS to deception of SEM was used. The results
showed that there was significant relationship between service quality and
satisfaction with future attendance by audiences. Also among all service quality
sub-scales, reliability had higher impact on spectator’s satisfaction. Therefore,
having human resources specialist that had adequate expertise skills in
proportional with Azadi Sport Complex facilities, result in audience’s future
attendance by improvement of spectator’s reliability and their satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Quality of Service, Spectator, Future Intention
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