مطالعات مدیریت ورزشی

شماره  .،44مهر و آبان  .،1396صص 209-224

طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارائهشده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال
4

نوید آرازشی ،1حسین سپاسی ،2پریوش نوربخش ،3مهوش نوربخش
*

 .1دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات البرز
2و3و .4استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
تاریخ دریافت1395/11/26 :

تاریخ پذیرش1396/01/23 :

چکیده
ورزشگاههایی که تماشاگران زیادی را در خود جای میدهند ،رویدادهای ورزشی را به یکی از
مردمیترین رویدادهای جهانی تبدیل کردهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی جامع کیفیت
خدمات رویدادهای ورزشی است که با توجه به این هدف ،الگویی برای ارزیابی کمی و کیفی
خدمات ارائهشده به تماشاگران در ایران طراحی شده است .روش پژوهش ،همبستگی و به شیوة
ترکیبی و طرح پژوهش ،پیمایشی بود .جامعة آماری متشکل از تماشاگران حاضر در ورزشگاههای
نُه تیم لیگ برتری بسکتبال فصل  94-95بود ( .)N = 450نمونهگیری به روش سهلالوصول،
غیرتصادفی (در دسترس) انجام شد .از پرسشنامة محققساخته که بر اساس پیشینه و مبانی
نظری مطالعات کمی و کیفی مرتبط بود ،استفاده شد .ضرایب همبستگی پیرسون بین عاملها
بررسی شد و تحلیل عامل اکتشافی دادههای اصلی با استفاده از روش مؤلفههای اصلی به شیوة
چرخش متعامد انجام گردید و تحلیل عامل تأییدی تکتک عوامل در نرمافزار آموس نسخة 23
انجام شد .نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات با کیفیت بازی ،کیفیت داوری ،تعامل ،کیفیت
محیط و ارزیابی کلی از بازی رابطة معناداری وجود دارد .یافتههای این پژوهش انجام برنامهریزی
موثرتری را برای رویدادهای ورزشی پیشنهاد میکند تا به کمک آن بتوان درک بهتری از کیفیت
خدمات ،شیوة ارائة خدمات و رفتار مناسب با تماشاگران داشت .در پایان ،پیشنهادهایی برای
بهبود خدمات ارائهشده در رویدادهای ورزشی به فدراسیون بسکتبال و باشگاههای لیگ برتری
ارائه شد که به کمک آنها رضایت تماشاگران رویدادهای ورزشی حاصل شود.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،تماشاگران رویدادهای ورزشی ،لیگ برتر بسکتبال

*تویسندۀ مسئول

Email: Arazeshi.navid@gmail.com
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مقدمه
درحالحاضر ،ورزش یکی از بزرگترین پدیدههای اجتماعی محسوب میشود و ورزشگاههایی که
تماشاگران چند صد میلیونی را در خود جای میدهند ،رویدادهای ورزشی را بهعنوان یکی از
مردمیترین رویدادهای جهان معرفی کردهاند (دابسن و گودارد .)2001 ،1رویدادهای ورزشی با
دراختیارداشتن عوامل محرکی چون مسابقات بزرگ ورزشی ،امکان بهرهگیری از فرصتهای فراوانی
را فراهم میکنند (عسگریان و مجدانی .)2014 ،همگام با افزایش تمایالت نسبت به رویدادهای
ورزشی ،تغییرهای زیادی در فعالیتهای ورزشی و امور مربوط به آن بهوجود آمده است تا جایی که
این فعالیتها در بسیاری از کشورها به صنعتی تمامعیار تبدیل شدهاند (الهی ،گودرزی و خبیری،
 .)2006درحالحاضر ،نکتة مهم و اساسی قدرت هواداران در ورزش است؛ بنابراین ،توجه به
انتظارهای تماشاگران رکن اساسی موفقیت سازمانهای خدماتی میباشد .رشد چشمگیر رویدادهای
ورزشی به ایجاد شاخة مطالعاتی تخصصی نوینی با عنوان کیفیت خدمات 2ورزشی وابسته است.
امروزه ،نیاز روزافزونی برای بهبود کیفیت خدمات مرتبط با ورزش وجود دارد و ارزیابی کیفیت
خدمات به بخش جداییناپذیری از محیطهای ورزشی تبدیل شده است .ارائة خدمات خوب به
مشتریان ،مسیر بازگشت آنها به رویدادهای ورزشی را هموارتر خواهد کرد .چند دهه است که
ارزیابی کیفیت خدمات بهعنوان حوزۀ علمی مستقلی مطرح شده است و سرآغاز توسعه و گسترش
فعالیتهای کنترل کیفیت در اوایل قرن بیستم میباشد .کیفیت خدمات بهعنوان شکافی بین
انتظارات مشتری 3و درک مشتری 4نسبت به خدمات ارائهشده است .کیفیت خدمات فرایند ارزیابی
است که در آن مصرفکننده انتظارات خودش را با خدمات دریافتی مقایسه میکند (گرونروس،5
.)1984
در سالهای اخیر ،بخش خدمات رشد چشمگیری داشته است بهگونهایکه سهم آن از تولید
ناخالص جهانی بیش از دیگر بخشها بوده است (هات و سپه .)2007 ،6پیشرفت در ارائة کیفیت
خدمات ،مستلزم آگاهی است و آگاهی جز ازطریق مطالعه و پژوهش مستمر حاصل نمیشود.
کیفیت خدمات مستلزم بررسیهای مقطعی است؛ زیرا ،انتظارات تماشاگران با گذشت زمان تغییر
میکند .به همین دلیل ،مطالعة بررسی عوامل کیفیت خدمات و انتظارت تماشاگران به تکمیل این
1. Dobson, Stephen & Goddard
2. Quality of Service
3. Customer Expectations
4. Customer Perception
5. Grönroos
6. Hutt & Speh
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روند میانجامد .ساختار کیفیت خدمات در خارج از ادبیات کیفیت تکامل یافته است و قدمت آن به
سال  1920میالدی برمیگردد؛ زمانی که تولیدکنندگان تمرکز بر کنترل فیزیکی کاالها و فرایند
تولید را آغاز کردند (کاندامپولی .)2002 ،1موفقیت تمام سازمانها و مؤسسات تولیدی یا خدماتی،
انتفاعی یا غیرانتفاعی و دولتی یا غیردولتی ،تحتتأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یـکی از
مـــهمترین آنها کسب رضایتمندی تماشاگران با هدف پیشرفت در کسبوکار است .رضایتمندی
عبارت است از انطباق انتظارات تماشاگران بر ادراک آنها از کیفیت خدمات ارائهشده (واندانگ،
بینس ،لی و هیپگراو.)2004 ،2
در ایران ،ورزش بسکتبال روبهرشد است .این رشته بازی گروهی و هیجانآوری است که امروزه به
یکی از معروفترین و پرطرفدارترین ورزشهای جهان تبدیل شده است .در سال  ،1395ایران در دو
رویداد مهم؛ یعنی ،مسابقات آسیایی زیر  18سال و چلنج کاپ آسیا 3مقام اول را کسب کرد که
نشان میدهد ظرفیت پیشرفت این رشتة ورزشی بسیار باال است؛ بنابراین ،الزم است مدیران ورزشی
با نگاه تخصصیتر به رشتة بسکتبال ،بر بهبود وضعیت رویدادهای مرتبط با این رشتة ورزشی توجه
داشته باشند .در ایران ،لیگهای بسکتبال در سطوح و ردههای سنی متفاوتی برگزار میشود و هر
ساله تعداد تیمهای عالقهمند به شرکت در این لیگها روبهافزایش است؛ بنابراین ،فدراسیون
بسکتبال کشور میتواند با توجه به خواستههای تماشاگران و ارائة خدمات مناسب ،به این اهداف
دست یابد .رسالت این فدراسیون در مرحلة اول ،افزایش شناخت نسبت به ورزش بسکتبال و
فراهمآوردن امکا نات برای جلب افراد جامعه است که این موضوع ازطریق افزایش کیفیت خدمات به
رویداهای ورزشی حاصل میشود.
در پژوهشی که شانک )2006( 4روی تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ فوتبال آمریکا انجام داد ،به
بررسی ابعاد مخ تلف کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی ،رضایتمندی و تمایل به بازگشت
تماشاگران پرداخت .نتایج نشان داد که کیفیت دسترسی ،کیفیت اقامتگاه ،کیفیت مجموعة ورزشی
و کیفیت مسابقه عوامل اصلی کیفیت خدمات را تشکیل میدهند .کیفیت مسابقه مهمترین عامل
اثرگذار بر کیفیت خدمات ورزشی است و کیفیت خدمات سهم عمدهای در رضایتمندی تماشاگران
دارد و موجب بازگشت مجدد تماشاگران میشود.

1. Kandampully.
2. Van Duong, Binns, Lee & Hipgrave
3. Asia Challenge Cup
4. Shonk
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در تکمیل پژوهشها در حوزۀ کیفیت خدمات در مسابقات ورزشی ،تزیتز ،الکساندریس و
کاپسامپلی )2014( 1با استفاده از الگوی شانک ( )2006رضایت مشتریان و نیات رفتاری آنها را از
کیفیت خدمات ارائهشدۀ یک مسابقه ورزشی در فضای باز بررسی کردند .آنها در این الگو به عوامل
کیفیت دسترسی ،کیفیت محل برگزاری و کیفیت مسابقه اشاره کردند .ویژگیهای روانسنجی تمام
مقیاسها رضایتبخش بود و نتایج نشان داد که رضایتمندی کامالً با دسترسی و کیفیت محل
برگزاری ارتباط دارد و همچنین ،تا حدودی با کیفیت مسابقه مرتبط است.
خطیبزاده ،کوزهچیان و هنرور ( )1390عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ورزشی را از دیدگاه
تماشاگران حاضر در شهرآورد استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران بررسی کردند .آنها
نیز با استفاده از پرسشنامة شانک ( )2006دادهها را جمعآوری کردند .نتایج نشان داد که متغیرهای
کیفیت دسترسی ،کیفیت مجموعة ورزشی و کیفیت مسابقه رابطة معناداری با کیفیت خدمات
ورزشی دارند؛ اما کیفیت مسابقه ارتباط قویتری با کیفیت خدمات ورزشی دارد؛ بنابراین ،میتوان
گفت که عوامل مختلفی با کیفیت خدمات ورزشی ارتباط دارند که برای بهبود وضعیت باید به آنها
توجه کرد.
بیرامی و رژیمی ( )1394بین کیفیت خدمات باشگاههای سوارکاری و والیبال مقایسهای انجام
دادهاند .آنها عواملی چون کیفیت برنامه ،کیفیت تعامل ،کیفیت محیط و کیفیت نتایج را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که در همة عوامل یادشده ،باشگاه سوارکاری وضعیت بهتری داشت.
همانگونهکه در پیشینة پژوهش اشاره شد ،کیفیت پدیدۀ چندبعدی است؛ بنابراین ،تضمین کیفیت
خدمات بدون تعیین جنبههای برجستة کیفیت ،ممکن نیست .در رویدادهای ورزشی ،هدف عمدۀ
ارزیابی کیفیت خدمات تأکید بر سه بعد فضای فیزیکی ،تعامالت بین فردی و خدمات اصلی است
(چاالدوری و چانگ .)2000 ،2کیفیت دسترسی ،کیفیت اقامتگاه ،کیفیت تعامل ،کیفیت مجموعة
ورزشی و کیفیت مسابقه از عوامل کیفیت خدمات ورزشی هستند (خطیبزاده و همکاران )2011 ،و
عواملی چون کیفیت پرسنل ،کیفیت امکانات ،کیفیت بهداشت ،ایمنی و مدیریت در حوزۀ کیفیت
خدمات قرار دارند (میرکالئی و امیرنژاد .)2011 ،عوامل کیفیت خدمات ملموسات ،قابلیت اعتبار،
پاسخگویی ،اطمینان و همدلی هستند (اسماعیلی ،معینفرد ،شوشینسب و بنسبردی.)2014 ،
همچنین ،کیفیت برنامه ،کیفیت تعامل ،ک یفیت محیط و کیفیت نتایج از عوامل کیفیت خدمات
ورزشی هستند (بیرامی و رژیمی.)2015 ،

1. Tzetzis, Alexandris & Kapsampeli
2. Chelladurai & Chang
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در پژوهشهای خارجی همسو با موضوع بررسی کیفیت خدمات ورزشی ،عواملی مانند کیفیت
داوری ،شرایط زمین و شرایط تماشای زمین مسابقه بررسی شدند (برنتال و ساویر .)2004 ،1کیفیت
دسترسی ،کیفیت اقامتگاه ،کیفیت مجموعة ورزشی و کیفیت مسابقات از عوامل کیفیت خدمات
ورزشی بهشمار میروند (تزیتز و همکاران )2014 ،و عوامل محیطی ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی و
ارزش از عوامل کیفیت خدمات ورزشی هستند (وون ،لی و مورای.)2014 ،2
با توجه به مطالعات انجامشده و لزوم شناسایی و ارزیابی عوامل اصلی کیفیت خدمات در مسابقات
ورزشی ،هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی پیشینة عوامل کیفیت خدمات در رویدادهای
ورزشی ،الگوی پیشفرضی برای کیفیت خدمات ارائهشده در رویدادهای ورزشی پیشنهاد دهد.
افزونبراین ،برای تکمیل و بررسی کیفی عوامل کیفیت خدمات ،این الگوی پیشفرض را در اختیار
متخصصین و خبرگان قرار دهد تا با بررسی آن الگوی جامعی طراحی شود و موردارزیابی کمّی قرار
گیرد؛ بنابراین ،برای تحقق این هدف بهدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که درحالحاضر ،در
مسابقات ورزشی بسکتبال کدام عوامل از اهمیت خاصی برخوردار هستند؟ و برای جذب بیشتر
تماشاگران و ارائة هرچهبهتر خدمات به رویدادهای ورزشی ،باید به کدام عوامل توجه بیشتری کرد و
چه تغییرات مثبت و سازندهای انجام داد؟
روششناسی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش آزمون نظریههای مرتبط با کیفیت خدمات و رویدادهای ورزشی است که
نظریهپردازان آنها را ارائه کردهاند .طرح پژوهش تبیینی است که براساس آن الگویی ساختاری با
روابط بین متغیرها طراحی میشود .بهاینمنظور ،برای بررسی شیوهای که مسیرها با هم ارتباط پیدا
میکنند ،از روابط خطی ساده ،رگرسیون و تحلیل مسیر معادالت ساختاری استفاده شده است.
پژوهش بهلحاظ روششناسی ،کاربردی است و دادهها بهصورت میدانی گردآوری شدهاند.
همة تماشاگران حاضر در ورزشگاههای نُه تیم لیگ برتری بسکتبال فصل  ،94-95جامعة آماری
پژوهش را تشکیل دادهاند .از بین تماشاگران حاضر در ورزشگاههای هر تیم 50 ،نفر به روش
سهلالوصول و غیرتصادفی (در دسترس) انتخاب شدند (گال ،بورگ و گال )1996 ،3و درمجموع،
 450نفر نمونة آماری پژوهش را تشکیل دادند.
ابزار مورداستفاده برای جمعآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته بود که طی مراحلی برای
پژوهش آماده شد .ابتدا ،با مطالعة پیشینة پژوهش ،عوامل مختلف کیفیت خدمات ورزشی در الگویی
1. Bernthal & Sawyer
2. Voon, Lee & Murray
3. Gall, Borg & Gall
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پیشنهادی به  25نفر از خبرگان رویدادهای ورزش بسکتبال ارائه شد و با مصاحبة حضوری و تکمیل
پرسشنامه که حاوی عوامل مختلف کیفیت خدمات بود ،این عوامل اولویتبندی شدند و با توجه به
مسائل بومی ،عوامل اصلی معرفی گردیدند .براساس نتایج نظرهای خبرگان ،عوامل اصلی کیفیت
خدمات بهترتیب در کیفیت مسابقات ،کیفیت محیط ،کیفیت تعامل بین فردی ،کیفیت داوری و
ارزیابی کلی از بازی طبقهبندی شد .در ادامه ،با بررسی پرسشنامههای موجود در پژوهشهای
انجامشده و بررسی سؤالهای مربوط به هر عامل ،برای هر عامل  10سؤال پیشنهاد شد .برای تعیین
اعتبار محتوایی سؤالها ،پرسشنامه در اختیار هفت تن از اساتید برجستة این رشته قرار گرفت و
طبق نظر آنها پرسشنامة نهایی با سؤالهایی که معرف عوامل و زیرعوامل بود ،طراحی شد .برای
پاسخگویی به سؤالها از مقیاس هفت درجة لیکرت (از یک = کامالً مخالف تا هفت = کامالً موافق)
استفاده شد (کو ،ژانگ و کاتانی.)2011 1
ازطریق هماهنگی با فدراسیون بسکتبال جمهوری اسالمی ایران ،زمان و مکان برگزاری مسابقات
تیمهای بسکتبال حاضر در لیگ برتر  94-95دریافت شد و محقق با حضور در شش استان که
تیمهای آنها در لیگ برتر حضور داشتند ،پرسشنامهها را در اختیار تماشاگران حاضر در نُه ورزشگاه
قرار داد که از هر ورزشگاه 50 ،نفر از تماشاگران به پرسشنامهها پاسخ دادند.
برای شناسایی مشخصات فردی تماشاگران از آمارههای توصیفی استفاده شد .همچنین ،برای
شناسایی عوامل اصلی و فرعی کیفیت خدمات ،از تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش
مؤلفههای اصلی به شیوۀ چرخش متعامد (واریماکس) 2و از نرمافزار اس.پی.اس.اس 3نسخة 23
استفاده شد .در تحلیل عامل تأییدی میتوان ساختار عاملی را در معرض ارزیابی سختتری قرار داد
تا تعیین شود ساختار با چه کیفیتی با آنچه در تحلیل اکتشافی آغازین بهدست آمده است ،انطباق
دارد .تحلیل عامل تأییدی عوامل کیفیت بازی ،کیفیت داوری ،کیفیت تعامل ،کیفیت محیط و
ارزیابی کلی از بازی ،با استفاده از نرمافزار آموس 4نسخة  23انجام شد .تعیین اعتبار متغیرهای
مکنون به روش اعتبار همگرا و اعتبار تشخیصی بررسی شد و مقدار پایایی سازۀ متغیرها مشخص
گردید .برازش الگو با شاخصهای برازش مطلق ،شاخص های برازش تطبیقی و شاخصهای برازش
مقتصد انجام شد.

1. Ko, Zhang, & Cattani.
2. Varimax
3. SPSS
4. AMOS
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نتایج
جدول شمارۀ یک فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای فردی شامل وضعیت تأهل ،مدرک تحصیلی،
شغل ،سن و تعداد حضور در رویداد ورزشی را نشان میدهد.
جدول  -1آمار ویژگیهای فردی تماشاگران
ویژگی
وضعیت تأهل

مدرک
تحصیلی

شغل

سن

تعداد حضور در
مسابقات

گروه

شاخصهای آماری
فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

240

53/3

متأهل

210

46/7

دیپلم و کمتر

116

25/8

کاردانی

74

16/4

کارشناسی

153

34

کارشناسی ارشد و باالتر

107

23/8

بیکار

85

18/9

دانشجو

103

22/9

کارمند

119

26/4

مدیر حرفهای

58

12/9

کسب آزاد

85

18/9

 11تا  24سال

117

26

 25تا  34سال

156

34/7

 35تا  44سال

86

19/1

 45تا  54سال

46

10/2

باالی  54سال

45

10

کمتر از  4بار

226

50/2

بیشتر از  4بار

224

49/8

جدول شمارۀ دو شاخصهای برازش برای الگو را نشان میدهد.
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جدول  – 2شاخصهای نیکویی برازش الگوی مبنا
مشخصه
آزمون نیکویی برازش مجذور کای ()χ2
ارزش P
شاخص توکر -لویس ()TLI
شاخض استاندارد شده برازش ()NFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص برازش نسبی ()RFI
شاخص برازش مقتصد هنجارشده ()PNFI
ریشة میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
کایاسکوئر هنجارشده ( )CMIN/DF

برآورد

معیار پذیرش

940/14
0/001
0/96
0/93
0/96
0/92
0/81
0/04
1/92

مقدار کوچک
<0/05
 0/90تا  0/95قابل قبول
 0/90تا  0/95قابل قبول
 0/90تا  0/95قابل قبول
 0/90تا  0/95قابل قبول
<0/6
>0/05
بین  2تا 3

مقدار شاخص توکر -لویس و شاخص برازش تطبیقی بیشتر از  0/95است و نشاندهندۀ برازش عالی
الگو میباشد .مقدار شاخصهای استانداردشدۀ برازش و برازش نسبی بیشتر از  0/90است و برازش
مناسب الگو را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش مقتصد هنجارشده بیشتر از  0/6است و
نشاندهندۀ برازش مناسب الگو میباشد .مقدار ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 0/04 ،است و
برازش مناسب الگو را نشان میدهد .مقدار کایاسکوئر هنجارشده بین دو و سه است و نشاندهندۀ
برازش مناسب الگو است.
جدول شمارۀ سه ضرایب مسیر متغیر کیفیت خدمات و عواملهای اصلی و فرعی را نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد که سطح معناداری همة مسیرها کمتر از  0/05است و معنادار میباشد:
جدول  -3ضرایب مسیر متغیر کیفیت خدمات و متغیرهای میانجی
مسیر
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات
کیفیت بازی
کیفیت بازی
کیفیت داوری
کیفیت داوری

کیفیت بازی
کیفیت داوری
تعامل
کیفیت محیط
ارزیابی کلی از بازی
مهارت بازیکنان
زمان اجرای مسابقه
توانایی تصمیمگیری
ادارۀ بازی

وزن

وزن رگرسیون

سطح

رگرسیون

استاندارد

معناداری

1
0/61
0/65
0/60
0/82
1
0/79
1
0/99

0/98
0/40
0/98
0/84
0/88
0/89
0/80
0/99
1

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
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ادامه جدول  -3ضرایب مسیر متغیر کیفیت خدمات و متغیرهای میانجی
مسیر
تعامل
تعامل
تعامل
کیفیت محیط
کیفیت محیط
کیفیت محیط
کیفیت محیط
ارزیابی کلی از بازی
ارزیابی کلی از بازی

بین کادر اجرایی با طرفداران
بین تماشاگران با هم
بین بازیکنان ،داوران و مربیان
طراحی محیط
نشانهگذاری
دسترسی
بهداشت
حین بازی
بعد از بازی

وزن

وزن رگرسیون

سطح

رگرسیون

استاندارد

معناداری

1
1/33
2/02
1
1/18
0/92
1/04
1
0/95

0/66
0/64
0/77
0/45
0/72
0/36
0/62
0/97
0/90

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

شکل  -1نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای الگوی مبنا
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بحث و نتیجهگیری
بررسی مشخصات فردی نشان داد که  34/7درصد از تماشاگران در ردۀ سنی  25تا  34سال بودند
که با توجه به جامعة جوان پژوهش دور از انتظار نبود .توجه به نیازها و درک خواستههای جوانان در
رویدادهای ورزشی از اصلیترین وظایف مدیران رویدادها است و موجب رضایتمندی تماشاگران
میشود .در بررسی وضعیت تأهل ،مجردها  53/3درصد از حاضرین را بهخود اختصاص دادند و این
نتایج مدیران را بر آن میدارد تا به هر دو گروه مجرد و متأهل نگاه همسانی داشته باشند و برای
کسب رضایت هر دو گروه گام بردارند .در بخش تحصیالت ،نتایج بیانگر آن است که بیشترین طیف
تماشاگران را افراد دارای مدرک کارشناسی بهخود اختصاص دادهاند .تحصیالت دانشگاهی انتظارات
تماشاگران را افزایش میدهد؛ بنابراین ،بهدنبال ارائة خدمات با کیفیت مطلوبی هستند .با توجه به
اینکه سطح تحصیالت  25/8درصد از تماشاگران دیپلم و کمتر بود ،نگاه تخصصی مدیران میتواند
رضایت بیشتری را در تماشاگران ایجاد کند .در بخش اشتغال ،کارمندان بیشترین سهم را بهخود
اختصاص دادند که این موضوع نیز میتواند دارای اهمیت باشد؛ زیرا ،برنامهریزیهای لیگ بسکتبال
بهگونها ی است که ساعات برگزاری مسابقات بیشتر مناسب کارمندانی است که صبح در محل کار
خود هستند و بعدازظهر ،برای دیدن مسابقات در ورزشگاهها حضور مییابند .تردیدی نیست که با
ارزیابی زمان مناسب بازی و تغییر آن به زمان مناسبتر در عصر یا شب ،تماشاگران بیشتری برای
تماشای رویدادهای این چنینی به ورزشگاه میآیند و دانشجویان و بازاریها نیز بیشتر امکان حضور
در محل رویداد را خواهند داشت.
در بررسی بعدی ،نتایج نشان داد که  49/8درصد از تماشاگران بیش از چهار بار برای دیدن
مسابقات در میادین ورزشی حضور داشتند؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تماشاگران تاکنون از
خدمات ارائهشده رضایت نسبی داشتهاند و این نکته اهمیت دارد؛ زیرا ،دریافتهای این تماشاگران از
رویداد همسان با خدمات ارائهشده است و بهسرعت سطح انتظارات آنها باال میرود؛ بنابراین،
مدیران باید مطابق با انتظارات تماشاگران کیفیت خدمات را افزایش دهند و بستر مناسبی را برای
حضور مجدد تماشاگران فراهم کنند.
با توجه به الگوی نهایی استخراجشده از پژوهش حاضر ،کیفیت بازی با دو زیرعامل مهارت بازیکنان
و زمان اجرا ارتباط معنادار دارد .بههمیندلیل اجرای مهارتهای زیبا ،بازیکنان با کیفیت و بازی
چشمنواز تیمها موردتوجه تماشاگران قرار دارد و در کیفیت خدمات ارائهشده تأثیرگذار است .نتایج
این بخش از پژوهش همسو با پژوهشهای تزیتز و همکاران ( )2014و خطیبزاده و همکاران
( )2011است که عامل کیفیت مسابقه را از عوامل کیفیت خدمات معرفی کردند .همچنین ،بیرامی
و رژیمی ( )2015عامل کیفیت برنامهریزی را از عوامل کیفیت خدمات معرفی کردند که با بخش
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زمان اجرا از زیرعامل کیفیت بازی همپوشانی دارد .نتایج نشان داد که دو زیرعامل توانایی
تصمیمگیری و ادارۀ مسابقه توسط داوران از عوامل اصلی کیفیت داوری حمایت میکنند و ازجمله
عوامل کیفیت خدمات ورزشی هستند .اگر داوران منتخب در بازیها توانایی تصمیمگیری مناسب
داشته باشند ،کیفیت داوری بهبود می یابد و توانمندی داوران در ادارۀ بازی موجب رضایتمندی
تماشاگران میشود .همسو با نتایج پژوهش حاضر ،برنتال و ساویر ( )2004کیفیت داوری را از عوامل
خدمات ارائهشده در رویدادهای ورزشی معرفی کردهاند.
در این پژوهش ،عامل کیفیت تعامل در سه بخش تعامل کادر اجرایی با تماشاگران ،تعامل متقابل
بین تماشاگران و تعامل بین بازیکنان ،داوران و مربیان بررسی شد که رابطة علّی بین این عوامل و
کیفیت خدمات در نتایج مشاهده میشود .نتایج نشان میدهد که وجود کادر اجرایی آموزشدیده
که توانایی باالیی در تعامل مثبت با تماشاگران و هواداران تیمها داشته باشند ،روند برگزاری رویداد
ورزشی را بهبود میبخشد .همچنین ،با بهبود تعامل بین تماشاگران دو تیم ،محیط ورزشی دلپذیر
خواهد شد و تماشاگران بیشتری جذب رویدادهای ورزشی خواهند شد .تعامل مثبت بین همة ارکان
بازی اعم از بازیکنان ،داوران و مربیان موردتوجه تماشاگران است و بهبود این روابط رضایت
تماشاگران را بههمراه دارد .نتایج این بخش از پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای چاالدوری و
چانگ ( )2000است که تعامالت بینافردی را از عوامل کیفیت خدمات دانستهاند .همچنین،
خطیبزاده و همکاران ( )2011کیفیت تعامل را از عوامل کیفیت خدمات دانستهاند و نیز میرکالئی
و امیرنژاد ( )2011کیفیت پرسنل را از عوامل کیفیت خدمات درنظر گرفتهاند که با بخش تعامل
کادر اجرایی با تماشاگران پژوهش حاضر همسو است .بهعالوه ،وون و همکاران ( )2014قابلیت
اطمینان و پاسخگویی را از عوامل کیفیت خدمات محسوب کردهاند .اسماعیلی و همکاران ()2014
پاسخگویی ،اطمینان و همدلی را از عوامل کیفیت خدمات دانستهاند که در تأیید عامل تعامل کادر
اجرایی با تماشاگران این پژوهش است .همچنین بیرامی ،بیرامی و رژیمی ( )2015کیفیت تعامل را
از عوامل کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی بیان کردهاند.
نتایج نشان داد که بین عامل محیط با زیرعوامل طراحی محیط ،نشانهگذاری برای راهنمایی،
دسترسی و بهداشت با کیفیت خدمات رابطة علّی معناداری وجود دارد .زیبایی محیط ورزشی و
چشمنوازبودن آن توجه تماشاگران را جلب میکند .نشانهگذاری مشخص و مناسب برای راهنمایی
تماشاگران و نیز وجود تابلوهای امتیاز مناسب و زیبا موردتوجه تماشاگران است .دسترسی آسان به
محل برگزاری رویداد ورزشی از عوامل بسیار پراهمیت برای تماشاگران میباشد .محیطی بهداشتی و
تمیز همراه با تعداد سرویسهای بهداشتی مناسب با توجه به ظرفیت ورزشگاه ،موجب بهبود رضایت
تماشاگران میشود .همسو با نتایج این بخش از پژوهش ،چاالدوری و چانگ ( ،)2000بیرامی،

220

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،44مهر و آبان 1396

بیرامی و رژیمی ( )2015و اسماعیلی و همکاران ( )2014به ارتباط عامل کیفیت محیط با کیفیت
خدمات اشاره کردهاند .خطیبزاده و همکاران ( )2011دو عامل دسترسی و طراحی را از عوامل
کیفیت خدما ت معرفی کردند که همسو با دو زیرعامل محیط در پژوهش حاضر است .همسو با
پژوهش حاضر ،تزیتز و همکاران ( )2014نیز عامل دسترسی را از عوامل کیفیت خدمات معرفی
کردند .همچنین نتایج نشان داد که زیرعامل بهداشت همسو با پژوهش میرکالئی و امیرنژاد ()2011
است که با کیفیت خدمات از طریق کیفیت محیط ارتباط علّی دارد.
درنهایت ،براساس نتایج ،ار زیابی کلی با دو زیر عامل ارزیابی حین بازی و ارزیابی بعد از بازی رابطه
علّی معناداری دارد .ارتباطات اجتماعی با کیفیت باال در یک رویداد ورزشی و برگزاری مسابقات در
محیطی شاد و پر انرژی ،رضایت تماشاگران را فراهم میآورد و تماشاگران با نگاهی کلی تمام عوامل
کیفیت خدمات را ارزیابی میکنند .همسو با این بخش از پژوهش ،بیرامی ،بیرامی و رژیمی ()2015
عامل کیفیت نتایج را از عوامل کیفیت خدمات دانستهاند.
ارزیابی کیفیت خدمات ورزشی میتواند مدیران را در درک دیدگاههای مشتریان ،اهدافشان و
پیشبینی رفتار آنها کمک کند .ارتباط و تعامل عوامل برگزارکنندۀ یک رویداد با تماشاگران
میتواند بر رفتار تماشاگران در رویداد تأثیر بگذارد .بدون درک سطح انتظارات مشتریان نمیتوان
ارزیابی درستی از خدمات ارائهشده بهدست آورد و با استفاده از ارزیابی یک رویداد میتوان تعیین
کرد که آیا رویداد ورزشی موردنظر خوب عمل کرده است و در رسیدن به اهداف خود موفق بوده
است یا خیر .بهطورکلی ،الزم است که در رویدادهای ورزشی بر تماشاگران و انتظارات آنها متمرکز
شود و نکاتی که برای بهبود کیفیت خدمات ضروری است ،لحاظ گردد.
باشگاهها باید با بهکارگیری بازیکنان با کیفیت و سطح باال موجب حضور تماشاگران در ورزشگاهها
شوند .رضایت تماشاگران از کیفیت بازی گروهی تیم موردعالقةشان از اهمیت زیادی برخوردار
است؛ بنابراین ،استفاده از کادر مجرب مربیگری و با علم روز مربیگری جهان در باشگاه مهم است
و باید به آن توجه ویژه داشت .اطالع رسانی دقیق زمان برگزاری مسابقات توسط باشگاه برای
برنامهریزی بهتر تماشاگران نیز میتواند تأثیرگذار باشد .وجود تعامل و ارتباط در محیط برگزاری
رویداد از عواملی است که تماشاگران آن را مهم دانستهاند .بهکارگرفتن عوامل اجرایی متخصص در
برگزاری رویداد میتواند رضایت تماشاگران را بههمراه داشته باشد .عواملی که در برخورد با
ال مطلع هستند و نیز درحالحاضر ،تأسیس
تماشاگران ادب و تواضع دارند و از وظایف خود کام ً
کانون هواداران برای باشگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است و نبود چنین کانونهایی در
رقابتهای بسکتبال احساس میشود .سازماندهی هواداران از وظایف اصلی باشگاهها است ،از دیگر
وظایف باشگاهها میتوان به انتقال فرهنگ مناسب رفتاری به هواداران اشاره کرد .متأسفانه ،در
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سالهای اخیر به این موضوع پرداخته نشده است که نتایج آن شکلگیری شعارهایی مغایر با
فرهنگ اصیل ایرانی و برخوردهای بسیار نامناسب بین هواداران تیمها است .برگزاری دورههای
حرفهای برای مربیان و کادر تیم ها برای آموزش اصول رفتاری و تعاملی برای بهبود وضعیت تیم در
موقعیتهای مختلف و حساس نیز موردنیاز است.
نتایج نشان داد که طراحی مناسب و کاربردی با هدف ایجاد محیط دلپسند برای سالنها ،درنظر
تماشاگران اهمیت دارد .وجود تابلوهای مناسب راهنمایی در مجموعة ورزشی موجب سهولت در
دستیابی به سالن و جایگاه موردنظر است که این موضوع نیز رضایتمندی تماشاگران را بههمراه
خواهد داشت .مکانیابی مناسب از اصلیترین و پراهمیتترین مسائل پژوهش حاضر است .باید سالن
ورزشی در مکان مناسبی باشد که دسترسی به آن آسان باشد و تماشاگران بتوانند در زمان کم و
بهآسانی در محل برگزاری رویداد ورزشی حاضر شوند .همچنین ،وسایل نقلیة مناسب و باکیفیت
برای انتقال تماشاگران مهم است .بهعالوه ،امکانات بهداشتی و محیط تمیز ورزشگاهها همراه با تعداد
مناسب سرویسهای بهداشتی و آبخوریها الزم است موردتوجه باشگاهها باشد.
فراهمکردن محیطی دوستانه و ارزشی برای تماشاگران اهمیت دارد؛ بنابراین ،باشگاهها باید با اجرای
برنامههای مناسب و متنوع محیط خوب و خاطرهانگیزی را برای تماشاگران فراهم کنند و موجب
شوند که روحیة خوب تماشاگران به جامعه منتقل شود و با ارائة خدمات حتی فراتر از سطح انتظار
تماشاگران آنها را به هوادار باوفای خود تبدیل کنند و بازگشت تماشاگران به رویداد ورزشی تیم
خود را فراهم سازند.
یافتههای این پژوهش برنامهریزی مؤثرتری را برای رویدادهای ورزشی فراهم میکند تا به کمک آن
درک بهتری از کیفیت خدمات ،شیوۀ ارائة خدمات و رفتار مناسب با تماشاگران فراهم شود.
رویدادهای ورزشی و تماشاگران بایستی همواره موردارزیابی قرار گیرند تا کیفیت ارائة خدمات به
آنها بهبود یابد .انتظارات و توقعات تماشاگران درحالتغییر است و این ارزیابی میتواند انتظارات
نهفتة تماشاگران را آشکار کند و مدیران ورزشی را در برنامهریزی برای تأمین انتظارات راهنمایی
کند .باشگاههای ورزشی نیز باید در این فرایند شرکت کنند تا بتوانند کیفیت خدمات را افزایش
دهند و از برگزاری رویدادهای خود سود برند.
پژوهشهای داخلی انجامشده با موضوع کیفیت خدمات ،بیشتر با رویکردی تکراری و با استفاده از
پرسشنامههای پژوهشهای خارجی به ارزیابی کیفیت خدمات پرداختهاند .در پژوهش حاضر ،با
استفاده از نظرهای خبرگان و متخصصان کنونی رویدادها ی ورزشی تالش شد تا عوامل اصلی بومی
کیفیت خدمات رویدادهای ورزشی بسکتبال شناسایی شوند و موردپژوهش و بررسی قرار گیرند.

1396  مهر و آبان،44مطالعات مدیریت ورزشی شماره

222

الگوی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی با طی مراحل کیفی و کمّی نهایی شد و عواملی چون
 کیفیت محیط و ارزیابی کلی بهعنوان عوامل، کیفیت تعامل بینافردی، کیفیت داوری،کیفیت بازی
 امید است با اجراییشدن پیشنهادهای.اصلی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی معرفی شدند
 رویکردی نو در اجرای رویدادهای ورزشی اتخاذ شود تا کیفیت ارائة خدمات در،این پژوهش
.رویدادهای ورزشی بهبود یابد و بازگشت تماشاگران به رویدادهای ورزشی را فراهم کند
تقدیر و تشکر
این پژوهش مستخرج از رسالة دکترای مدیریت ورزشی است که به کمک راهنماییهای اساتید
بزرگوار و همکاری مسئولین محترم برگزاری رویدادهای ورزشی فدراسیون بسکتبال جمهوری
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Abstract
Nowadays, stadiums filled with hundreds of millions of viewers and spectators
have turned sport events into one of the most popular events throughout the
world. The purpose of present study is to investigate a comprehensive model of
quality of services of sport events. This paper develops a model for quantitative
and qualitative evaluation of services provided for spectators in Iran. Research
method is of correlative type and the population of study is consisted of the
entire spectators who were present at 9 premier league basketball matches (N:
450). Sampling was performed through accessible sampling method. For the
purpose of data collection, researcher made questionnaire prepared based on
literature, theoretical foundations and qualitative and quantitative studies related
to the subject. Investigation of Person’s correlation coefficients and exploratory
factor analysis of main data were performed through the application of principal
component analysis, orthogonal rotation and confirmatory factor analysis of
individual factors within the software of AMOS v.23.0. Results indicated that a
significant relation exists between quality of services and game quality,
arbitration quality, interaction, quality of environment and overall evaluation of
the match. Findings of this research suggest a more effective planning for sport
events by which, one’s perception regarding service quality, manner of servicing
and having an appropriate behavior with spectators might improve. In addition,
findings have shown that quality of services in sport events should continually
be improved.
Keywords: Quality of Services, Spectators of Sport Events, Basketball Super
League
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