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مطالعات مدیریت ورزشی

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی :مطالعة
موردی لیگ برتر بسکتبال ایران
4

نوید آرازشی ،1حسین سپاسی ،2پریوش نوربخش ،3مهوش نوربخش
 .1دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات البرز
*

 .2استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

3و .4استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
تاریخ دریافت1395/11/27 :

تاریخ پذیرش1396/04/28 :

چکیده
در کشورهای توسعهیافته ،ورزش و تفریحات سالم بهعنوان رکن مهم و عامل مؤثری در رشد و
پیشرفت جوامع موردتوجه هستند .حضور چشمگیر تماشاگران رویدادهای ورزشی ،اهمیت
ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده در رویدادهای ورزشی را دوچندان میکند .ارزیابی کیفیت
خدمات در رویدادهای ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است .ارائة خدمات خوب به مشتریان
مسیر بازگشت آنان را به رویدادهای ورزشی هموارتر خواهد کرد .هدف پژوهش حاضر ،ساخت و
اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بود .در این پژوهش ،از روش تحلیل
عاملی اکتشافی برای دستیابی به نتایج آماری مناسب استفاده شد .ابتدا ،دادههای کیفی و
بهدنبال آن ،دادههای کمی گردآوری و تجزیهوتحلیل شدند .طی فرایندی ابعاد اصلی و پراهمیت
کیفیت خدمات انتخاب شدند .ابزار موردنظر بین  450نفر از تماشاگران رویداد ورزشی لیگ برتر
بسکتبال سال  1395-96توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازهای ابزار بررسی آماری شود.
تحلیل عامل اکتشافی انجام پذیرفت و دادههای اصلی با استفاده از روش مؤلفههای اصلی به شیوة
چرخش متعامد تحلیل شدند .پس از طی مراحل کیفی و کمی ،پرسشنامة نهایی با تعداد 34
سؤال برای تمام عاملها و زیرعاملها ساخته شد .این پژوهش منجر به استخراج ابزار مناسبی
برای ارزیابی کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی گردید .برای سنجش کیفیت خدمات در
رویدادهای ورزشی باید از یک پرسشنامة قابلاعتماد استفاده کرد .پرسشنامة طراحیشده در
این مطالعه میتواند ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی باشد.
واژگان کلیدی :تماشاگران ،اعتباریابی ابزار ،لیگ برتر بسکتبال ،تحلیل عاملی اکتشافی
* نویسندۀ مسئول

Email: hosseinsepasi@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،نیاز روزافزونی به بهبود کیفیت خدمات در حوزۀ ورزش وجود دارد .رشد چشمگیر
رویدادهای ورزشی نیاز به انجام مطالعات تخصصی با عنوان بررسی کیفیت خدمات ورزشی را
میطلبد (چالدورای .)2001 ،1در عصر حاضر ،نکتة مهم و اساسی قدرت هواداران در ورزش است.
توجه به انتظارات همین هوادارن رکن اساسی موفقیت سازمانهای خدماتی است .کیفیت خدمات،
متغیر مهمی برای مدیریت سازمان های ورزشی بهحساب میآید و در مدیریت رویدادهای ورزشی،
مقیاس معتبر و قابلاعتمادی برای ارزیابی رویداد و تصمیمگیری مناسب است (کاالبوینگ 2و
همکاران.)2016 ،
درحالحاضر ،جایگاه مدیریت پیشرفته با توجه به ظرفیت محیطی که مصرفکنندگان در آن
نیازهای خود را اعالم میکنند ،شکل میگیرد و دیگر محدود به زمینة تصمیمگیری در مدیریت
نیست .اگر مصرفکنندگان چیزی میخواهند ،مدیران باید به آن توجه کنند (اسکیلدام رید،3
)2004؛ زیرا ،بدونشک ،رفع خواستههای مصرفکننده منجر به افزایش جذابیت رویداد خواهد شد.
درنتیجة بهینهسازی ،احتمال دستیابی به اهداف سازمانهای ورزشی بیشتر میشود .در ایجاد
ارتباطات قویتر و دائمیتر با تماشاگران ،این اتصاالت باید در روابط محکم ساخته شده باشند که
نیازمند بهبود کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی هستند و بهعنوان یک نتیجه ،در نظریههای
بهکاربردهشده در ارزیابی کیفیت خدمات ،تعامل بین دو طرف نقش کلیدی ایفا میکند .عوامل کلی
در بررسی کیفیت خدمات وجود دارند که ازجملة آنها میتوان به مفهوم کیفیت خدمات و وفاداری
اشاره کرد .هریک از این عاملها خود میتوانند زمینة انجام پژوهشهای خاصی را فراهم کنند .در
پژوهش حاضر که به ارزیابی کیفیت خدمات میپردازد ،بیان مفهوم این عاملها اهمیت و ارزش
انجام این مطالعه را دوچندان میکند.
کنت ،اسنیز و هنسون )2001( 4دشواری ارزیابی درک مشتری را بههنگام روبهروشدن با خدمات در
بستر ورزشی ،برجسته نشان دادند .برخالف ارزیابی یک کاال ،ارزیابی تجربة رویداد ورزشی برای
تماشاگر دشوار است؛ زیرا ،بسیاری از عوامل کیفیت خدمات تحتتأثیر زمینههای اجتماعی و
فرهنگی قرار میگیرند (کویتل ،بویل و اشمید .)2017 ،5به عقیدۀ پژوهشگران ،درحالیکه
تماشاگران ممکن است انتظارات متفاوتی نسبت به رویدادی داشته باشند ،نشانههای ملموسی نیز
1. Chelladurai
2. Calabuig-Moreno
3. Skildum-Reid
4. Kennett, Sneath & Henson
5. Kuettel, Boyle & Schmid
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وجود دارند که میتوان آنها را درمدت برگزاری رویداد ورزشی ارزیابی کرد؛ برای مثال ،ارزیابی
تماشاگران از ارزش درکشده ،کیفیت تفریح و سرگرمی ،امکانات فیزیکی و تعامل با کارکنان نظیر
راهنماها ،فروشندگان بلیت ،صاحبامتیازان و دستفروشان را میتوان درطول یا پس از رویداد
واقعی ارزیابی کرد .درک کیفیت خدمات در بستر ورزش شامل درک این موضوع است که چه
چیزی باید ارزیابی شود .چالدوری و چانگ )2000( 1سه هدف را برای ارزیابی کیفیت درنظر
گرفتهاند :الف -خدماتمحوری؛ ب -بستر فیزیکی نظیر امکانات فیزیکی و تجهیزاتی که در آن
خدمات ارائه میشوند؛ پ -تعامالت میانفردی در عملکرد خدمات .شانک )2006( 2ابعاد کیفیت
خدمات گردشگری ورزشی را دسترسی ،اقامتگاه ،مجموعة ورزشی و مسابقه نامید .مسابقه ،مهمترین
عامل اثرگذار بر کیفیت خدمات گردشگری شناخته شد و کیفیت خدمات سهم عمدهای در
رضایتمندی گردشگران داشت .رضایتمندی نیز موجب بازگشت مجدد گردشگران شد .تسیتسکاری،
تسیوتراس و تسیوتراس )2006( 3در پژوهش خود با عنوان «اندازهگیری کیفیت خدمات در خدمات
ورزشی» عقیده داشتند که برداشت و تصور و نیز اندازهگیری کیفیت درزمینة خدمات مربوط به
ورزش ،هنوز در مرحلة شکلگیری است .آنها با بررسی ادبیات پیشینه موجود در رابطه با کیفیت
خدمات ورزشی ،کیفیت خدمات را ساختار چندبعدی دانستند .بهنظر میرسد که این ابعاد از
کشوری به کشور دیگر و نیز درمیان بخشهای خدماتی مختلف متفاوت هستند .درهمینراستا،
فیض ،طاهریان و زارعی ( )1389در مطالعة خود بیان کردند که یکی از راههای معتبر برای تعیین
نیازها و انتظارات مشتریان سازمانها ،استفاده از «پرسشنامة رضایتسنجی» است .برای ارزیابی
عملکرد فرایندها نیز تنها ابزار موجود «نمودارهای کنترل» است .برای تماشاگران رویدادهای
ورزشی ،عامل زیبایی شناختی مهم است؛ زیرا ،تجربة جدید و خاطرهانگیزی را در ذهن آنها ثبت
میکند .بعد زیباییشناختی متشکل از ظرفیت و کیفیت محل برگزاری اصلی رویداد است که
موجب میشود تماشاگران ،رو یداد ورزشی را به دیگران نیز معرفی کنند (رومیتی و سارتی.)2016 ،4
در مقالة فیض و همکاران ،مهمترین و رایجترین روشهای ارزیابی کیفیت بیان شد و نقاط قوت و
ضعف هرکدام بررسی گردید .همچنین ،سعی شد جایگاه دو ابزار آماری مورداستفاده در برنامههای
ارتقای کیفیت؛ یعنی پرسشنامة رضایتسنجی برای شنیدن «صدای مشتری» و نمودارهای کنترل
1. Chelladurai & Chang
2. Shonk
3. Tsitskari, Tsiotras & Tsiotras
4. Romiti & Sarti
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مشخص شوند .همچنین ،نحوۀ ارتباط این دو ابزار ،در درون روشهای ارتقا و فلسفة مدیریت جامع
کیفیت بازگو شد .آنها در مدلی ،کیفیت خدمات ابعادی چون قیمت ،مکان ،فرایند ،شواهد فیزیکی
و ارتباطات را ارزیابی کردند .در این ارزیابی ،کیفیت مکان بیشترین اهمیت را داشت و قیمت در
پایینترین رتبه قرار داشت .در دهههای گذشته پژوهشهای کیفی که در ادامه به آنها اشاره خواهد
شد کیفیت خدمات را بررسی کردند ،کیفیت هوا و محیط از عوامل کیفیت خدمات بودند که بر
آنها تأکید شده است .کشورهایی چون ایاالت متحده ،پرتغال و ایتالیا ،پژوهشهای بیشتری را در
این زمینه انجام دادهاند (اندراده ،دومینسکی و کوینبرا .)2017 ،1خطیبزاده ،کوزچیان و هنرور
( )2011در پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر
در شهرآورد استقالل و پرسپولیس» ،از ابزار ارزیابی کیفیت خدمات شانک ( )2006استفاده کردند.
نتایج نشان داد که هر سه متغیر کیفیت دسترسی ،کیفیت مجموعة ورزشی و کیفیت مسابقه ،تأثیر
معناداری بر کیفیت خدمات ورزشی داشتند؛ اما تأثیر کیفیت مسابقه بیشتر بود .عوامل مؤثر بر
کیفیت دسترسی ،دست رسی به مقصد و دسترسی به مجموعة ورزشی بودند .محیط مجموعة ورزشی
و تعامل کارکنان استادیوم ،تأثیر معناداری بر کیفیت مجموعة ورزشی داشتند؛ اما قیمت تأثیر
معناداری بر آن نداشت؛ بنابراین ،میتوان گفت که عوامل مختلفی بر کیفیت خدمات ورزشی
تأثیرگذارند که برای بهبود وضعیت باید به آنها توجه کرد .بامفرد و دهی )2016( 2پژوهشی را با
عنوان «کیفیت خدمات در بازیهای  2012لندن :بررسی ورزشکاران پارالمپیک» و با هدف گزارش
جنبههای کیفیت خدمات در المپیک  2012لندن انجام دادند .بامفرد و دهی با بررسی عوامل
کیفیت خدمات در رویداد یاد شده بیان داشتند که بازیهای پارالمپیک سنجشی عملی است و
چهارچوبی عملکردی متشکل از  10عامل اصلی و  73عامل فرعی دارد که میتواند بهعنوان یک
ابزار شناسایی ،طراحی و مقایسة آیندۀ ورزشی رویدادهای بزرگ استفاده شود .در هر سیستم،
همیشه زمینههای مبهمی وجود دارند که شناسایی آنها به انجام پژوهشهای بیشتری نیاز دارد.
مطالعة بامفرد و دهی اولین پژوهشی بود که به شناسایی و ترکیب جنبههای ورزشی کیفیت خدمات
مسابقات ورزشی بزرگ ازنظر ورزشکاران پرداخت و مشخص کرد که چگونه برگزارکنندگان رویداد
بهخوبی بازیهای  2012لندن را طراحی ،سازماندهی و مدیریت کردند .بررسی کیفیت خدمات با
توجه به شواهد موجود توصیههایی را درپی داشت که با توجه به آن ،خأل ساخت ابزار دقیقی برای
اندازهگیری کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی احساس میشد.

1. Andrade, Dominski & Coimbra
2. Bamford & Dehe
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نگاهی اجمالی به پژوهشهای انجامشدۀ مرتبط با پژوهش حاضر نشان میدهد که بحث کیفیت
خدمات رویدادهای ورزشی مطالعه و بررسی شده است و پژوهشهای انجامشده نیز بیشتر درزمینة
رویدادهای بزرگ ورزشی صورت گرفتهاند .در جهان ،ورزش مهیج و پرشور بسکتبال بسیار پرطرفدار
است .درحالحاضر در کشور ایران ،رویدادهای مختلف بسکتبال در سطوح مختلف و در ردههای
سنی متفاوتی برگزار میشوند که پیشرفت این رشته و نتایج خوب کشورمان در سطح قارۀ آسیا ،در
سالهای اخیر اهمیت بررسی رویدادهای بسکتبال را دوچندان کرده است .برایناساس است که در
مطالعة حاضر درصدد هستیم که با ساخت و اعتباریابی ابزاری مناسب ،کیفیت خدمات را در رشتة
بسکتبال در سطح کشور بررسی کنیم .در کشور ایران ،کیفیت ارائة خدمات در سطوح پایینتری
نسبت به مسابقات جهانی قرار دارد .امکانات ارائهشده درطول بازیهای ملی ،از زمان برنامهریزی
جهت برگزاری مسابقه ،فروش بلیت تا اتمام بازی و خروج تماشاگران از استادیوم ،نسبت به بیشتر
کشورها کیفیت کمتری دارد  .کیفیت برگزاری مسابقات در لیگ بسکتبال کشور از سطوح باالیی
برخوردار است؛ اما کیفیت ارائة خدمات به تماشاگران در سطح متوسط روبهپایین قرار دارد .کیفیت
برگزاری مسابقات و کیفیت ارائة خدمات مکمل یکدیگرند؛ یعنی هرچه کیفیت ارائة خدمات بیشتر
باشد ،کیفیت کلی برگزاری مسابقات نیز افزایش مییابد .با توجه به آنچه گفته شد و نیز اینکه توجه
به کیفیت خدمات و رضایتمندی یکی از راههای توسعة ورزش است ،در این پژوهش سعی شده
است برای ارزیابی کیفیت خدمات ابزار مناسبی طراحی و بررسی شود .بسیاری از پژوهشگران،
نظریهها و مدلهای مختلفی را برای نزدیکشدن به جامعیت موضوع کیفیت خدمات نهتنها در
بخش ورزش ،بلکه در بخشهای دیگری مانند بخش گردشگری استفاده کردهاند .مدل سروکوال1
یکی از روشهای عمده است که بیشتر پژوهشگران از آن برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده
کردهاند؛ اما بهنظر میرسد که برای ارائة مدل جامعتری ،این ارزیابی ،مطلق نیست (امانویل،2
 .)2016مفهوم کاربردی و جامع کیفیت خدمات میتواند متنوع و پیچیده باشد؛ بنابراین ،تعدادی
عوامل کلیدی که ممکن است بهطور مستقیم بر ادراکات مشتری تأثیر بگذارند ،در رویداد ورزشی
بررسی شدهاند .با مطالعة پژوهشهای انجامشده و مرور ادبیات ،بهصورت جامع تمام عاملهای
تأثیرگذار بر کیفیت خدمات بررسی گردیدهاند (جدول شمارۀ یک).

1. SERVQUAL
2. Emmanuel
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جدول  -1عوامل کیفیت خدمات پژوهش با توجه به تمام مطالعات انجامشده
عامل اصلی
کیفیت مسابقه
کیفیت تعامل
کیفیت خدمات ویژه
نتیجة بازی
محیط
کیفیت محل اسکان
بلیت
حامیان مالی

عوامل فرعی
مهارت بازیکنان ،ساعات برگزاری ،اطالعرسانی ،کیفیت برنامهریزی ،کیفیت داوری
تعامل عوامل اجرایی با تماشاگران ،تعامل تماشاگران با یکدیگر ،تعامل بین داوران ،مربیان
و ورزشکاران
سرگرمی حین برگزاری ،خدمات انحصاری
ارزشبابی ،ارزیابی کلی
شرایط مسابقه ،طراحی ،تابلوهای راهنما ،بهداشت ،ایمنی و امنیت ،کیفیت دسترسی
بهداشت ،طراحی ،دسترسی
تعداد باجهها ،شیوۀ فروش بلیت ،قیمت
ارائة حمایت ،تناسب بین حامی و رویداد

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی است و براساس شکل جمعآوری دادهها ،نظری و بهصورت
ترکیبی (کمی و کیفی) است که دادهها بهصورت میدانی جمعآوری شدند .همچنین ،این پژوهش
براساس زمان موردبررسی حالنگر است.
برای ساخت ابزار اندازهگیری ،ابتدا با  25نفر از خبرگان در رویدادهای ورزشی ازجمله رؤسا و
مدیران فدراسیون بسکتبال ،مسئوالن حاضر در باشگاههای ورزشی و افرادی که آشنایی کامل با
رویدادهای ورزشی داشتند ،مصاحبه شد .بدینمنظور ،با خبرگان جلساتی برگزار شد تا با مصاحبة
حضوری ،چکلیست پژوهشگر تکمیل شود و عوامل اصلی و فرعی ،ازنظر آنها اولویتبندی شوند؛
بنابراین ،عوامل کیفیت خدمات براساس مطالعات پیشینه دراختیار آنها قرار گرفت .تمام عوامل
تأثیرگذار بر رویدادهای ورزشی که در پژوهشهای مرتبط با مطالعة حاضر بررسی شده بودند،
بهصورت الگوی جامعی دراختیار خبرگان قرار گرفت و پیشنهادهای این افراد درخصوص اهمیت
عوامل کیفیت خدمات لیگ برتر بسکتبال جمعآوری شدند و از آنها برای ساخت ابزار استفاده
گردید .در این بررسی ،ابتدا با اساتید برجسته و صاحبنظر در این حیطه مصاحبههایی درقالب
مصاحبة منظم انجام شد که ابزار سنجش ازپیشتهیهشدۀ آن ،پژوهشگرساخته بود (پیوست شمارۀ
یک)؛ بدینترتیب ،عاملهای کیفیت خدمات مشخص شدند و عوامل با کمک مدلسازی ،قضاوت
ترجیحی ،محاسبات وزنهای نسبی و ادغام وزنهای نسبی ،برای رتبهبندی عاملها استفاده شدند؛
بنابراین ،شیوۀ اولویتبندی شیوۀ تحلیل سلسله مراتبی 1بود (جدول شمارۀ دو).
1. AHP: Analytic Hierarchy Process
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جدول  -2اولویتبندی عوامل ازنظر خبرگان
عاملهای اصلی
کیفیت مسابقه
کیفیت محیط
کیفیت تعامل
کیفیت داوری
ارزیابی کلی از بازی
خدمات ویژه
کیفیت حامیان مالی
نتیجة بازی
کیفیت اسکان
بلیت

اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

در مرحلة دوم و بخش کیفی ،برای بررسی محتوایی سؤالها و عوامل کیفیت خدمات ،سؤالهای
موجود در پیشینة پژوهش به خبرگان و اساتید داده شدند تا سؤالهایی را که ازنظر کمیت و کیفیت
دارای محتوا مناسب بودند ،انتخاب کنند .بدینمنظور ،پژوهشگر با بررسی هر عامل در مطالعات
مرتبط و انجامشده برای هر عامل 10 ،سؤال پیشنهاد داد که با دراختیارگذاشتن پرسشنامة
طراحیشدۀ ویژۀ اساتید ،برای هر عامل ،سؤالهای ازنظر محتوایی مناسبتر انتخاب شدند.
مشخصات اساتیدی که در این مرحله از ساخت ابزار نظراتشان در پژوهش حاضر اعمال گردید ،در
جدول شمارۀ سه نشان داده شده است.
جدول  -3مشخصات اساتید حاضر در بررسی اعتبار محتوایی
سمت

رشتة تحصیلی

عضو هیئتعلمی دانشگاه امام حسین (ع)
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد واحد کرج
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام حسین (ع)
عضو هیئتعلمی دانشگاه واحد تهران مرکزی
عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا (س)
عضو هیئتعلمی دانشگاه واحد تهران مرکزی

روانشناسی ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
روانشناسی

رتبة

حوزة فعالیت

علمی

دانشگاهی

استاد
دانشیار
دانشیار
دانشیار
استادیار
استادیار
استادیار

روانشناسی ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
روانشناسی ورزشی
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پس از تهیة سؤالهای مقدماتی ،برای پاسخگویی به سؤالها ،از مقیاس هفتدرجة لیکرت (یک =
کامالً مخالف تا هفت = کامالً موافق) استفاده شد .سپس ،در مرحلة بعدی با ارزیابی کلی سؤالها و
ویراستاری مناسب ازلحاظ ادبی ،پرسشنامهای برای آزمون مقدماتی آماده گردید.
تماشاگران مرد حاضر در مسابقات لیگ برتر بسکتبال فصل  ،1395-96جامعة آماری پژوهش حاضر
را تشکیل دادند؛ زیرا ،حضور بانوان در رویدادهای ورزشی کشور ایران امکانپذیر نیست .تیمهای
حاضر در لیگ برتر نه تیم بودند (پتروشیمی بندر امام ،شیمیدر تهران ،پاالیش نفت آبادان،
شهرداری اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرداری گرگان ،ثامن مشهد ،شهرداری تبریز و نیروی
زمینی) که در هشت ورزشگاه ،رویدادهای بسکتبال را میزبانی میکردند؛ زیرا ،دو تیم در ورزشگاه
آزادی بهصورت مشترک مسابقات خود را میزبانی میکردند .با توجه به اینکه در پژوهشهای علمی
برای بررسی پرسشنامه به روش تحلیل عامل اکتشافی ،تعداد نمونه برای هر سؤال  10نفر است
(رامینفر ،)93 ،2013 ،تعداد نمونة الزم برای انجام این پژوهش 340 ،نفر بود که به پیشنهاد
خبرگان ،تعداد  450نفر برای نتایج دقیقتر درنظر گرفته شدند؛ زیرا ،هرچه نمونه بیشتر باشد،
خطای نوع دوم کمتر میشود و نتایج قابلقبولتر هستند (گال ،بورگ ،گال)385 ،1996 ،1؛
بنابراین ،از ورزشگاه تخصصی هر تیم ،تعداد  50نمونه داده جمعآوری شد.
نمونهگیری به روش غیرتصادفی دردسترس (گال و همکاران )382 ،1996 ،انجام شد .پژوهشگر
ازطریق فدراسیون ،زمان برگزاری مسابقات را استخراج کرد و با انجام هماهنگیهای الزم ،دو ساعت
قبل از شروع بازی بههمراه همکارانی که ازقبل آموزشهای الزم دیده بودند ،در درب اصلی ورودی
سالنها استقرار یافت و با همراهداشتن امکانات الزم و جانمایی صندلیهای مناسب ،از تماشاگران
درخواست کرد تا به سؤالهای پرسشنامه پاسخ دهند .نام تیمها و مشخصات زمانی و مکانی محل
جمعآوری دادهها ،در جدول شمارۀ چهار بیان شده است.
جدول  -4نام تیمها ،شهرها ،مکان و زمان جمعآوری دادهها
نام تیم
شهرداری تبریز
ثامن مشهد
نیروی زمینی
شهرداری گرگان
شیمیدر تهران
دانشگاه آزاد تهران
پترو شیمی بندر امام
شهرداری اراک

نام ورزشگاه
سالن صدرا
ورزشگاه ثامن
تاالر بسکتبال آزادی
ورزشگاه امام خمینی (ره)
تاالر بسکتبال آزادی
سالن دانشگاه آزاد
سالن اندیشه
سالن بسکتبال مجموعة ورزشی امام خمینی (ره)

تاریخ جمعآوری دادهها
 14دی 94
 1بهمن 94
 8بهمن 94
 12بهمن 94
 15بهمن 94
 19بهمن 94
 23بهمن 94
 24بهمن 94
1. Gall, Borg, & Gall
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نتایج
در این پژوهش ،نخست دادههای مربوط به ویژگیهای فردی شرکتکنندگان با استفاده از روشهای
آمار توصیفی و نمودارهای مختلف طبقهبندی و توصیف شدند .بررسیها نشان داد که  26درصد از
تماشاگران بین  11تا  24سال 34/7 ،درصد بین  25تا  34سال 19/1 ،درصد بین  35تا  44سال،
10/2درصد بین  45تا  54سال و  10درصد باالی  54سال سن دارند .همچنین 25/8 ،درصد از
تماشاگران مرد ،دیپلم و کمتر 16/4 ،درصد از تماشاگران ،کاردانی 34 ،درصد از تماشاگران،
کارشناسی 23/8 ،درصد از تماشاگران ،کارشناسیارشد و باالتر دارند 18/9 .درصد از تماشاگران،
بیکار 22/9 ،درصد دانشجو 26/4 ،درصد کارمند 12/9 ،درصد مدیر حرفهای و  18/9درصد در بازار
آزاد مشغولبهکار هستند 50/2 .درصد از تماشاگران کمتر از چهار بار و  49/8درصد از تماشاگران
بیشتر از چهار بار در مسابقات حضور داشتهاند 53/3 .درصد از تماشاگران مجرد و  46/7درصد از
تماشاگران متأهل هستند.
سپس ،فرایند ساخت ابزار و نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی دادههای تحقیق گزارش گردید و
ابعاد بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد .ابتدا ،همبستگی میان سؤالها و متغیرها
بررسی شد و هر سؤالی که ارتباط کمتر از  0/30و بیشتر از  0/85داشت ،از مجموع سؤالها حذف
شد (یونگ و پیرس .)2013 ،1در این بخش 11 ،سؤال که دارای همبستگی کمتر از  0/30و 19
سؤال با همبستگی بیشتر از  ،0/85حذف شدند.
با استفاده از آزمون کی.ام.او 2.میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل کرد .نتایج جدول
شمارۀ پنج نشان میدهد که آمارۀ آزمون کی.ام.او .بیشتر از  0/7است؛ بنابراین ،کفایت نمونهگیری
برای انجام تحلیل عاملی اکتشا فی وجود دارد .سطح معناداری آمارۀ بارتلت ،برای همة زیرعاملها
 0/001و کمتر از  0/05است؛ بنابراین ،ساختار دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب
بود.
جدول  -5نتایج آزمون کی.ام.او .و بارتلت در تحلیل عامل اکتشافی
متغیر

تعداد عامل

آمارة آزمون کی.ام.او

آمارة بارتلت

سطح معناداری

کیفیت خدمات

13

0/92

25950/9

0/001

1. Young & Pearce
2. KMO
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برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرمافزار اس.پی.اس.اس .1استفاده شد .برای تحلیل عوامل از
روش تحلیل مؤلفههای اصلی استفاده شد .در تحلیل عوامل ،عاملهای حاصل از تحلیل اولیه معموالً
چرخش داده میشوند تا مطلوبترین طرح که به آسانترین شیوۀ قابلتفسیر باشد ،بهدست آید.
روشهای چرخش عاملها را میتوان بهعنوان راهحلهای متعامد و متمایل طبقهبندی کرد .در این
مطالعه ،برای دستیابی به ساختار ساده در روش متعامد ،از روش متعامد (واریماکس) استفاده شده
است؛ بهاینترتیب ،پنج عامل اصلی و  13زیرعامل معرفی گردیدند و با توجه به پژوهشهای پیشینه
عوامل نامگذاری شدند همانطور که در ابتدای پژوهش بیان شد ،خبرگان عاملهای اصلی را پیشنهاد
دادند و برخی عاملهای موجود در پژوهشهای پیشینه را با توجه به موضوعات بومی حذف کردند.
در ابتدای پژوهش در بخش کیفی ،تعداد عاملها  17عدد بود که به کمک متخصصین حیطه
کیفیت خدمات ازبین سؤالهای مرتبط ،پنج سؤال ازنظر محتوایی انتخاب شدند و در آزمونی
مقدماتی بررسی گردیدند که برخی از عوامل و سؤالها با توجه به نتایج آماری بهدستآمده حذف
شدند .حذفشدن سؤالها و عاملها با توجه به طی مراحل آماری از اختیار پژوهشگر خارج است.
یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافی ،بررسی روایی واگرا است .روایی واگرا زمانی وجود دارد که هر
سؤال با عاملی که در آن قرار دارد ،مقداری بیشتر از  0/5باشد و با عاملهای دیگر دارای مقادیری
کمتر از  0/5باشد (رامینفر .)184 ،2013 ،در این مرحله ،هفت سؤال که دارای بار عاملی کمتر از
 0/5بودند و یا در دو عامل بار عاملی داشتند ،حذف شدند .در جدول شمارۀ شش ،نتایج تحلیل
مؤلفههای اصلی به روش چرخش عاملها نمایش داده شده است.

1. SPSS: Statistical Package for the Social Science
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جدول  -6بارهای عاملی چرخشیافته
عوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

جزئیات
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی
سوال
بار عاملی

3
0/55
7
0/67
12
0/86
11
0/84
17
0/71
24
0/73
27
0/65
33
0/73
36
0/81
41
0/81
49
0/67
53
0/92
57
0/70

4
0/51
8
0/70
13
0/85
14
0/80
19
0/83
25
0/74
28
0/69
34
0/78
37
0/77
44
0/85
50
0/67
54
0/92
58
0/78

20
0/73
26
0/68

35
0/76
38
0/77
45
0/86
51
0/64
55
0/85
59
0/82

با بررسی ضریب تعیین هریک از سؤالها در هر زیرعامل؛ یعنی میزان تبیین واریانس متغیرها
(سؤالها) ،باید سؤالهایی که ضریب تعیین آنها کمتر از  0/5است ،حذف شوند .در این تحلیل،
ضرایب تعیین تمامی سؤالها بیشتر از  0/5بودند؛ بنابراین ،نیازی به حذف هیچیک از سؤالها نبود.
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جدول شمارۀ هفت نتایج حاصل را بیان میکند .سپس ،میزان تبیین واریانس برای هرکدام از آنها
مشخص میشود .در پژوهشهای مدیریت ،درصد واریانس تجمعی کل باید بیشتر از  60باشد که
واریانس کل پژوهش حاضر برابر با  79/05بوده و قابلقبول است .در این تحلیل 13 ،زیرعامل که
بردارهای ویژۀ آنها بزرگتر از  1هستند ،در مدل باقی ماندند .درمجموع ،در این تحلیل  13عامل
برای  34سؤال باقیماندۀ مربوط به کیفیت خدمات شناسایی شدند که با توجه به ماهیت سؤالها و
ادبیات پژوهش ،عامل اول :مهارت بازیکنان ،عامل دوم :زمان اجرای مسابقه ،عامل سوم :توانایی
تصمیمگیری ،عامل چهارم :ادارۀ بازی ،عامل پنجم :تعامل بین کادر اجرایی با طرفداران ،عامل
ششم :تعامل بین تماشاگران با هم ،عامل هفتم :تعامل بین مربیان ،داوران و بازیکنان ،عامل هشتم:
ارزیابی حین بازی ،عامل نهم :ارزیابی بعد از دیدن بازی ،عامل دهم :طراحی محیط ،عامل یازدهم:
نشانهگذاری برای راهنمایی ،عامل دوازدهم :دسترسی به محل برگزاری و عامل سیزدهم :بهداشت،
نامگذاری شدند.
جدول  -7شاخصهای آماری پرسشنامة کیفیت خدمات
شاخص های آماری
عاملها

مقدار

درصد واریانس

درصد تراکمی

میزان

ویژه

تبیین شده

واریانس تبیینشده

31/2
42/2

1
2

18/7
6/6

12/1
9/1

12/1
21/2

3و4
7و8

51/1

1

5/3

8/9

30/1

 12و 13

56/2

2

3/04

7/7

37/9

 11و 14

60/1

1

2/3

7/3

45/2

19 ،17و 20

63/8

2

2/2

6/7

51/9

 25 ،24و 26

66/8

3

1/8

5/8

57/7

 27و 28

74/3

1

1/3

3/3

72/2

 44 ،41و 45

75/9

2

1/2

2/9

75/1

 50 ،49و 51

77/5

3

1/1

2/2

77/3

 54 ،53و 55

79/05
69/6

4
1

1
1/6

1/8
5/6

79/05
63/3

 58 ،57و 59
 34 ،33و 35

72/1

2

1/5

5/6

68/9

 37 ،36و 38

اشتراک
مهارت بازیکنان
زمان اجرای مسابقه
توانایی
تصمیمگیری
ادارۀ بازی
تعامل بین کادر
اجرایی با طرفداران
تعامل بین
تماشاکران با هم
تعامل بین مربیان و
داوران و بازیکنان
طراحی محیط
نشانهگذاری برای
راهنمایی
دسترسی به محل
برگزاری
بهداشت
ارزیابی حین بازی
ارزیابی بعد از دیدن
بازی

عامل

مادهها
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پایایی پرسشنامة کیفیت خدمات با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه0/93 ،
بهدست آمد که نشاندهندۀ پایایی مناسب این پرسشنامه است .پایایی  13عامل بهدستآمده در
این تحلیل ،در جدول شمارۀ هشت گزارش شده است.
جدول  -8پایایی  13عامل
عامل
مهارت بازیکنان
زمان اجرای مسابقه
توانایی تصمیمگیری
ادارۀ بازی
تعامل بین کادر اجرایی با طرفداران
تعامل بین تماشاگران با هم
بین مربیان و داوران و بازیکنان
ارزیابی حین بازی
ارزیابی بعد از دیدن بازی
طراحی محیط
تابلو راهنما
دسترسی به محل برگزاری
بهداشت

ضریب پایایی
0/85
0/83
0/94
0/87
0/84
0/87
0/95
0/85
0/89
0/90
0/79
0/94
0/89

روایی همگرا 1بیانگر این است که شاخصهای یک سازه ،تا چه حد در تبیین واریانس مشترک سهم
دارند .برای سنجش روایی همگرا ،دو معیار بار عاملی و میانگین واریانس استخراجشده بررسی شدند.
پیششرط اول روایی همگرا این است که بارهای عاملی بزرگتر از  0/5و درحد ایدهال ،بزرگتر از
 0/7باشند (یانگ و پیرس .)2013 ،2میانگین واریانس استخراجشده ،خالصهای از میزان تبیین
واریانس متغیرهای آشکار (سؤالها) در یک متغیر مکنون (عوامل کیفیت خدمات) است .واریانس
استخراج شده برای یک متغیر مکنون عبارت است از مجموع مربعات بارهای عاملی تقسیم بر تعداد
آنها .پیششرط دوم روایی همگرا این است که میزان میانگین واریانس استخراجشده بزرگتر از
 0/5باشد (رامینفر.)135 ،2013 ،

1. Convergent Validity
2. Young & Pearce
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پایایی سازه به ثبات و پایداری نمرات از مقیاس اندازهگیری اشاره دارد (دیویس.)2005 ،1
بهبیاندیگر ،پایایی سازه معیاری برای تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار است؛ بدینمعناکه
اگر عدد بزرگی برای آن محاسبه شود ،یعنی تمام معیارها بهطور سازگار و همراستا نشاندهندۀ
موضوع واحدی هستند .محاسبة این معیار به آلفای کرونباخ شباهت زیادی دارد .پایایی برمبنای
مربع مجموع بارهای عاملی یک سازه بیان میگردد .مقدار پایایی ترکیبی باید بزرگتر از  0/7باشد
تا بتوان ادعا کرد که سازگاری درونی وجود دارد.
2
جدول شمارۀ نه بارهای عاملی مربوط به سؤالها ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس
استخراجشده 3را برای متغیرهای مکنون نشان میدهد .همانطورکه در جدول نشان داده شده است،
بار عاملی همة سؤالها بیشتر از  0/7است و در حالت ایدهآل قرار دارد .همچنین ،میانگین واریانس
استخراجشده برای همة متغیرهای مکنون بیشتر از  0/5بهدست آمده است؛ بنابراین ،دو شرط روایی
همگرا برای متغیرهای مکنون برقرار است .پایایی متغیرهای مکنون برای تمام متغیرها بیشتر از 0/7
و در حالت مطلوب قرار دارد.
جدول  -9نتایج بارهای عاملی ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس استخراجشده
سؤاالت
 .3دیدن مهارت بازیکنان از نزدیک بسیار جذاب است.
 .4عملکرد و مهارت بازیکنان تیم من بسیار عالی است.
 .7مسابقات دقیقاً در موعد مقرر برگزار می شوند.
 .8مسابقات به موقع شروع و به موقع پایان میپذیرند.
 .12من از کیفیت داوری مسابقات رضایت کامل دارم.
 .13قضاوت عادالنه داوران بر جذابیت مسابقات میافزاید.
 .11داوران بازی بسیار مناسب عمل میکنند.

بار

پایایی متغیرهای

میانگین واریانس

عاملی

مکنون

استخراج شده

0/83

0/79

0/78

0/73

0/85

0/88

0/89
0/89
0/83
0/88
0/97
0/91
0/93

 .14تصمیمات داوران تحت تأثیر اعتراض مربیان و تماشاگران
قرار نمیگیرد.

0/81

 .17عوامل اجرایی همواره با تماشاگران با ادب و تواضع رفتار می-
کنند.

0/79

. 19به نظر می رسد عوامل اجرایی اطالعات کاملی از وظایف خود
برخوردارند.

0/8

 .20رفتار عوامل اجرایی با تماشاگران مؤدبانه است.

0/84

0/66

0/77

0/76

0/66

1. Davis
2. CR
3. AVE
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ادامه جدول  -9نتایج بارهای عاملی ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس استخراجشده
سؤاالت
.24ارتباط با تماشاگران تیم مورد عالقهام بسیار پر اهمیت است.
 .25رفتار تماشاگران در خور شأن این رویداد ورزشی است.

بار

پایایی متغیرهای

میانگین واریانس

عاملی

مکنون

استخراج شده

0/78
0/84

 .26من در مسابقه معمو ًال تحت تأثیر رفتار سایر تماشاگران قرار
میگیرم.

0/90

 .27ارتباط دوستانه مربیان و داوران در این مسابقات من را تحت
تأثیر قرار میدهد.

0/95

 .28به نظر من مربیان و بازیکنان به تصمیمات داوران احترام
میگذارند.

0/95

 .33شرکت در این مسابقات با دوستان بسیار ارزشمند است.

0/7

 .34من زمان بسیار خوبی را با دوستان در این مسابقات تجربه
میکنم.

0/82

 .35حضور من در این مسابقات روحیه ام را شاداب میکند.
 .36آنچه که از این مسابقات کسب کردم من را خوشحال میکند.

0/77

0/85

0/78

0/71

0/9

0/63

0/86
0/86

 .37شرکت در مسابقات به من کمک می کند یک هوادار باوفا
برای تیمم باشم.

0/84

 .38من از تصمیمم برای شرکت در مسابقات تیمم احساس
خوشحالی میکنم.

0/84

 .49نشانه گذاری ها برای راهنمایی تماشاگران مناسب و کافی
است.

0/59

 .50تابلو امتیازات بسیار زیبا و در جای مناسب نصب شدهاند.

0/92

 .51کسب امتیازات تیم ها را بسیار آسان می توان از روی تابلوها
مشاهده کرد.

0/81

 .53برگزاری مسابقات از نظر دسترسی در محل مناسبی قرار
دارد.

0/92

 .54با استفاده از وسایل نقلیه عمومی می توان به آسانی خود را
به محل برگزاری مسابقه رساند.

0/97

 .55کیفیت سرویس های حمل و نقل برای جابجایی تماشاگران
مناسب است.

0/87

0/86

0/74

0/75

0/75

0/77

0/62
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ادامه جدول  -9نتایج بارهای عاملی ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس استخراجشده
سؤاالت

بار

پایایی متغیرهای

میانگین واریانس

عاملی

مکنون

استخراج شده

 .57امکانات بهداشتی مناسب در محل برگزاری مسابقات موجود
می باشد.

0/84

 .58در محل برگزاری مسابقات تعداد کافی سرویس های عمومی
از قبیل دستشویی و رو شویی وجود دارد.

0/92

 .59نظافت عمومی در محل برگزاری مسابقات رعایت شده است.

0/83

 .41کیفیت محیط شایسته برگزاری این مسابقات ورزشی است.

0/80

 .44به نظر من محیط برگزاری مسابقات دلپسند و خوشایند
است.

0/95

 .45طراحی مناسب محل برگزاری مسابقات دسترسی من را به
بخش های مختلف آسان میکند.

0/88

0/84

0/78

0/85

0/75

برای پرسشنامة ذکرشده ،روایی تشخیصی انجام شد و نتاایج در جادول شامارۀ  10گازارش شاده
است .روایی تشخیصی به این اصل برمیگردد که نشاانگرهای ساازههای مختلاف نبایاد همبساتگی
باالیی با هم داشته باشند و نشان میدهد که آنها سازۀ یکسانی را اندازهگیری مایکنناد (چساتر،1
 .)2007روایی تشخیصی حدی است که یک سازه ،خود را از بقیة سازهها مجزا میسازد .نبود روایای
تشخیصی بدینمعنا است که یک شاخص به دو سازه تعلق دارد و بهاصطالح ،بار متقاطع وجود دارد.
جدول  -10نتایج روایی تشخیصی
عامل
مهارت
زمان اجرا
تصمیمگیری
ادارۀ بازی

سؤال

روایی تشخیصی

3

0/93

4

0/94

7

0/92

8

0/93

12

0/97

13

0/97

11

0/93

14

0/95
1. Chester
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ادامه جدول  -10نتایج روایی تشخیصی
عامل
تعامل عوامل اجرایی و طرفداران

تعامل تماشاگران با هم

تعامل مربیان بازیکنان داوران

طراحی محیط

نشانه گذاری

دسترسی

بهداشت

ارزیابی حین بازی

ارزیابی بعد بازی

سؤال

روایی تشخیصی

17

0/86

19

0/89

20

0/87

24

0/86

25

0/92

26

0/91

27

0/98

28

0/98

41

0/89

44

0/94

45

0/92

49

0/80

50

0/89

51

0/84

53

0/94

54

0/96

55

0/93

57

0/89

58

0/67

59

0/76

33

0/87

34

0/91

35

0/86

36

0/93

37

0/90

38

0/70
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بحث و نتیجهگیری
همانطورکه بیان شد ،برای سنجش کیفیت خدمات ارائهشده در رویدادهای ورزشی ،باید از ابزار
قابلاعتماد و پایایی استفاده کرد که منعکسکنندۀ دقیق و قابلاستنادی برای میزان کیفیت خدمات
ارائهشده در رویدادهای ورزشی باشد .با توجه به نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،پرسشنامة
ساختهشده ابزار مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی است.
هدف اصلی پژوهش حاضر درک بهتر کیفیت خدمات ورزشی به کمک ابزار معتبر و پایایی همراه با
عوامل مرتبط بود که در پایان ،به طراحی پرسشنامة کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی منتهی
گردید .در این پژوهش ،عاملهای کیفیت خدمات ،کیفیت مسابقه ،کیفیت داوری ،کیفیت تعامل،
کیفیت محیط و ارزیابی کلی بررسی شدند.
براساس پیشینهای که درمورد کیفیت خدمات وجود داشت ،نوعی الگوی مفهومی جامع استخراج
شد و در دو مرحلة کیفی و کمی ارزیابی گردید .این الگوی مفهومی بهطور تجربی موردآزمون قرار
گرفت و درنتیجه ،دانش مرتبط با کیفیت خدمات توسعه یافت و اثرات کیفیت خدمات ورزشی
بهعنوان یک فرایند دائمی ،بهتر درک شد .نتایج قبلی نشان داده بود که پنج عامل اصلی و 13
زیرعامل میتوانند بر کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی بسکتبال تأثیرگذار باشند .در پژوهش
حاضر ،عوامل اصلی مانند کیفیت مسابقه ،کیفیت داوری ،کیفیت تعامل ،کیفیت محیط و ارزیابی
کلی ،از عوامل کیفیت خدمات معرفی شدند.
کیفیت باالی اجرای مسابقات و زمان برگزاری بهموقع ،منجر به جلب رضایت تماشاگران رویدادهای
ورزشی میشوند .همسو با نتایج این پژوهش ،شونک و چیالدورای )2008( 1و کو ، 2ژانک ،کاتونی و
پاستوره ( ،)2011در پژوهشهای خود به کیفیت مسابقه اشاره کردهاند و زمان برگزاری ،نتیجة
حاصل از پژوهشهای کو و همکاران ( )2011و کلی و ترولی )2013( 3است که وقت بازی را در
الگوی پیشنهادی خود جای دادند .قضاوت و داوری رکن اساسی هر رویداد ورزشی است .ادارۀ
صحیح بازی و تصمیمات درست داوران ،برای تماشاگران از اهمیت زیادی برخوردار هستند .در یک
مسابقة ورزشی ،داور مسئول برگزاری درست و قانونمند مسابقه است .برای نخستین بار ،برنتال و
ساویر )2004( 4در مسابقات انجمن تنیس آمریکا ،عامل کیفیت داوری را بررسی کردند .در پژوهش
حاضر ،این عامل نیز یک عامل اثرگذار درنظر گرفته شد.

1. Shonk & Chelladurai
2. Ko, Zhang, Cattani & Pastore
3. Kelley & Truly
4. Bernthal & Sawyer
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تعامل جزو خدمات ناملموس است و دربرگیرندۀ برخورد کارکنان استادیوم با تماشاگران است .در
کیفیت خدمات ،تأکید برتعامل برای ایجاد احساس خوب تماشاگران از رویدادهای ورزشی بسیار
پراهمیت است (برودی ،بروکس و کویلو2000 ،1؛ اسچیفمن ،بدنال ،واستون و کانوک1997 ،2؛
استون ،وودکوک و ماچتینگر  .)2000 ،3کو و همکاران ( )2011تعامل را از عوامل کیفیت خدمات
میدانند .چن ،لی ،چن و هونگ )2011( 4و یوشیدا و جیمز )2011( 5معتقدند که تعامل عامل
تأثیرگذاری بر کیفیت خدمات است و رضایت مشتری را بههمراه خواهد داشت .در پژوهشهای
داخلی ،خطیبزاده و همکاران ( )1390تعامل را عامل مهمی قلمداد کردهاند و به اهمیت آن در
کیفیت خدمات ورزشی اشاره داشتند .در این پژوهش نیز تعامل یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت
خدمات درنظر گرفته شد.
چگونگی دسترسی به مکان برگزاری مسابقات ،کیفیت و بهداشت اماکن برگزاری ،برای تماشاگران از
اهمیت خاصی برخوردار هستند و وجود تابلوهای راهنمایی برای دسترسی راحتتر تماشاگران به
ورزشگاهها رضایتمندی آنان را افزایش میدهد .نشانهگذاری مشخص و مناسب برای راهنمایی
تماشاگران در بیرون ورزشگاه و کیفیت خوب تابلوهای امتیازها در داخل ورزشگاهها میتوانند یکی
از عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط باشند .در پژوهشهایی همسو با تحقیق حاضر کنت و
همکاران ( )2001و گرینویل ،فینک و پاستوره )2002( 6عامل نشانهگذاری را از عوامل اثرگذار بر
کیفیت خدمات دانستند.
بهداشت محل برگزاری مسابقات میتواند یکی از عوامل مؤثر در کیفیت محیط باشد و نیز کیفیت
خدمات باشد .تعداد سرویسهای بهداشتی مناسب و تمیز و نظافت محیط میتواند رضایت
تماشاگران را بههمراه داشته باشد .برای نخستین بار ،پاراسورامان ،زیتمال و بری )1988( 7در
پژوهشهای خود به بررسی بهداشت در کیفیت خدمات پرداختند .کو و همکاران ( )2011نیز
کیفیت بهداشت را از عوامل کیفیت خدمات دانستند که در پژوهش حاضر ،این عامل نیز بهعنوان
یکی از عوامل اثرگذار درنظر گرفته شد.
1. Brodie, Brookes & Coviello
2. Schiffman, Bednall, Watson & Kanuk
3. Stone, Woodcock & Machtynger
4. Chen, Lee, Chen & Huang
5. Yoshida & James
6. Greenwell, Fink & Pastore
7. Parasuraman, Zeithaml & Berry
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در عامل اصلی ارزیابی کلی از بازی ،دو عامل فرعی ارزیابی حین بازی و ارزیابی بعد از بازی با
کیفیت خدمات ارتباط معناداری دارند که بیشتر ،عواطف و احساسات تماشاگران را درحین برگزاری
مسابقات و بعد از بازی بررسی میکنند .ارزیابی کلی ،احتمال حضور در رویداد را بدون درنظرگرفتن
ارزیابی جنبههای خاص کیفیت خدمات در برمیگیرد .این عامل به ارتباطات اجتماعی موجود در
رویداد ورزشی میپردازد که برای اولین بار ،شانک )2006( 1آن را بررسی کرد.
ارزیابی تماشاگران بعد از پایان بازی ،نقطة پایان فرایند بازی است که درنهایت ،با تأثیر بر ارزیابی
کلی ،عامل مهمی در ارزیابی کیفیت خدمات است .ذهنیت و نگرش فرد عامل بسیار مهمی در
ارزیابی کیفیت خدمات است .همانطورکه بیان شد ،کیفیت خدمات بهعنوان شکافی بین انتظارات
مشتری نسبت به خدمات و درک مشتری نسبت به خدمات درکشده ،جایگاه ویژهای دارد .مشتری
در ذهن خود انتظارات خود را از خدمات با خدمات موجود مقایسه میکند (پاراسورامان ،زیتمال و
بری)1985 ،2؛ بنابراین ،رضایت تماشاگر از رویداد موجب میشود که هوادار رویداد شود؛ ازاینرو،
خوشحالی و رضایت تماشاگر از حضور در رویداد میتواند عامل مهمی در کیفیت خدمات باشد.
شانک ( )2006در پژوهش خود عامل ارزیابی کلی را معرفی کرد .کو و همکاران ( )2011نیز عامل
ارزیابی نهایی را که بعد از برگزاری بازی صورت میپذیرد ،بهعنوان عاملی از عوامل کیفیت خدمات
ورزشی بیان کردند .میتوان گفت که خرسندی از حضور در یک رویداد ورزشی و تبدیلشدن به
یک هوادار در این زیرعامل مشاهده میشود.
امید است پژوهش حاضر توانسته باشد گام مهم و سودمندی در پیشبرد و توسعة علم مدیریت
ورزشی فراهم کرده باشد .ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده میتواند در آینده تصویر روشنتری را
دراختیار فدراسیونها و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی قرار دهد.
ارائة خدماتی که رضایتمندی و شرکت مجدد تماشاگران را فراهم میآورند ،ازجمله عوامل بسیار
پراهمیت در تکمیل چرخة رویداد ورزشی است که با ارزیابی درست رویداد ورزشی میسر خواهد
شد .با انجام پژوهش به شیوۀ ترکیبی و با ارزیابی کیفی و کمی ،ابزار معتبر و باثباتی برای بررسی
کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بسکتبال ساخته شد تا عوامل اصلی و فرعی کیفیت خدمات
رویدادهای ورزشی بررسی شوند و نقاط قوت و ضعف در رویدادهای ورزشی به اطالع مدیران و
مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی برسد تا برای هرچهبهترشدن برگزاری رویدادها تصمیمات
مناسبی را اتخاذ کنند.

1. Shonk
2. Parasuraman, Zeithaml & Berry
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تقدیر و تشکر
این مطالعه مستخرج از رسالة دکتری مدیریت ورزشی است که به کمک راهنماییهای اساتید
بزرگوار و همکاری مسئوالن محترم برگزاری رویدادهای ورزشی فدراسیون بسکتبال جمهوری
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Abstract
Sport and healthy pastime activities in developed countries as significant and
effective factors in the development of societies have been observed. The
impressive participation of spectators in sporting events has highlighted the
significance of service quality assessment. Service quality assessment in sporting
events is of great importance. Good services to customers will ensure their return
to the sporting events. This study aims to develop and validate a service quality
assessment tool for sporting events. Exploratory analysis was used to achieve
appropriate statistical results. Qualitative data following quantitative data were
collected and analyzed, and through a process the main and essential dimensions
of the service quality were selected. In order to statistically survey the internal
consistency and structural validity of the tool, it was distributed to 450 spectators
of the sporting event of major basketball league in 1395-1396. In doing so,
exploratory factor analysis of the original data was conducted using the main
components method through the orthogonal rotation. Having passed through
qualitative and quantitative stages, the final questionnaire containing 34 questions
for the whole factors and sub-factors was designed. This study resulted in the
production of an appropriate tool for service quality assessment in sporting events.
To assess service quality in sporting events a reliable questionnaire must be used.
The questionnaire designed in this study can be an appropriate tool to assess
service quality in sporting events.
Keywords: Spectators, Validate, Basketball Super League, Exploratory Analysis

*

Corresponding Author

Email: hosseinsepasi@yahoo.com

