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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش کیفیتت دتدمات ادراکشتده در بتروز مفلفتۀ رفتتار
شهروندی تماشاگران شهرآورد فوتبال پایتخت میباشد .روش پژوهش از نوع همبستگی بوده
و در زمرۀ مطالعات کاربردی (بهلحاظ هدف) قرار دارد که به شکل میدانی انجام شتده استت.
جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران باالی  40سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبتال دو تتیم
پرسپولیس و استقالل در شهریور  34به ورزشگاه آزادی آمده بودند ،تشکیل دادند .ازآنجتا
که حجم جامعۀ آماری بیش از  ۷0111نفر بود ،براساس جدول مورگان نمونه به تعداد  301نفر
انتخاب شد .بررسی روابط بین متغیرها نشان داد بین ابعاد کیفیت ددمات با رفتار شهروندی
ارتباط وجود دارد .عالوهبراین ،نتایج نشان داد کیفیت برنامه ،پیشبینتیکننتدۀ قتویتتری
نسبت به کیفیت تعامل ،کیفیت محیط و کیفیت نتایج برای رفتارشهروندی میباشد .از این رو
پیشنهاد می شود مدیران باشگاه ها با ارتقای کیفیت ددمات و درک آن توسط تماشاگران از
مزایای ایجاد رفتارشهروندی در تماشاگران استفاده کنند.
واژگان کلیدی :کیفیت ددمات ،رفتار شهروندی ،مدل معادالت سادتاری ،شهرآورد
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مقدمه
از ویژگیهای بارز جوامع بشری در دنیای امروز که متأثر از پیشرفت و توسعۀ سریع میباشد،
پیچیدهترشدن مسائل و معضالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است .ثبات ،حفظ و بقا،
پیشرفت وتوسعۀ این جوامع نیز تنها از طریق رفع معضالت با بهترین روش ممكن میسر است
(اسماعیل پور .)23 ،1331 ،در دنیای امروز ،اصل رقابت ایجاب میکند که توجه مدیران
سازمانها معطوف به باالبردن خشنودی مشتریان ،کاهش هزینههای تولید و ارائۀ خدمات با
سطح باالی کیفیت باشد؛ لذا ،بررسی و شناخت شاخصهای رضایت مشتری و سنجش آن
بدینلحاظ حائز اهمیت میباشد که سطح رضایت مشتری ،تعیینکنندۀ موفقیت یا شكست
سازمانها است (بهاری فر و جواهری کامل .)1331 ،یكی از عمدهترین روندها در سالهای
اخیر ،رشد قابلتوجه خدمات بوده است .در کشورهای توسعهیافته 91 ،درصد از شغلها را
مشاغل خدماتی تشكیل میدهند و  97درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به خدمات
میشود .خدمت عبارت است از عمل یا اجرایی که توسط یك فرد برای فرد دیگر انجام می
شود .گرچه ،فرایند این کارممكن است با یك کاالی فیزیكی مرتبط باشد؛ اما اجرای خدمت
لزوماً نامحسوس است و معموالً ،مالكیت هیچیك از عوامل تولید را بهدنبال ندارد (روستا،
ابراهیمی ،داور .)1331 ،پژوهشها نشان میدهد که در دو دهۀ اخیر ،عالقهمندی به کیفیت
خدمات در صنعت ورزش نیز مطرح شده است؛ بهگونهای که امروزه ،کیفیت خدمات یكی از
مهمترین سرفصلها در زمینۀ مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی میباشد (رابینسون.)2002 ،
مؤسسۀ بازاریابی چارتر ،بازاریابی در حوزۀ خدمات را فرایندی مدیریتی میداند که نیازهای
مشتریان را بهگونهای کارآمد و سودآور شناسایی ،پیشبینی و تدارک میبیند(سیدجوادین،
کیماسی .)1310 ،کیفیت بهعنوان یكی از مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات میباشد؛
مفهومی گسترده که قسمتهای مختلف سازمان نسبت به آن تعهد دارد و هدف آن ،باالبردن
کارایی کل سازمان با حداقل هزینه بهمنظور افزایش قابلیت رقابت است؛ بهنحوی که کل این
مجموعه را با ویژگیهای موردنظر مشتری تطبیق دهد ( چونگ .) 2009 ،نمای باشگاهها و
ساختمانها ،چشمانداز ،اتومبیلها ،مبلمان و صندلیها ،تجهیزات ورزشی ،کارکنان سازمان،
عالئم ،مطالب نوشتهشده و دیگر نشانههای قابلرؤیت همگی شواهد محسوسی هستند که
کیفیت خدمات یك سازمان را نشان میدهند (حسن زاده .)73 ،1337 ،منظور از درک کیفیت
خدمات ،ادراک مصرفکننده از خدمات موردنظر یك شرکت میباشد(یوسف و سی.)2003 ،
عالوهبراین ،کیفیت خدمات میتواند بهعنوان "نگرش و یا قضاوت کلی مشتریان از خدمات و
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خدمات دریافتشده" تعریف شود .به گفتۀ کوان 1و همكاران ( ،)2002کیفیت خدمات دارای
چهار مؤلفۀ کیفیت برنامه ،کیفیت تعامل کارکنان ،کیفیت محیط فیزیكی و کیفیت نتایج
میباشد (کوان و کو. )2002 ،
بنابر تعریف کو 2و همكاران ( ،)2001کیفیت برنامه اشاره به ارزیابی مشتری از برنامههای
شرکت یا سازمان موردنظر دارد که شامل طیف وسیعی از برنامههای زمانی ،کاری و اطالعات
مفید درمورد برنامههای سازمان میباشد (کو و پاستور .)2001 ،همچنین ،کیفیت تعامل به
نحوۀ ارائه و دریافت خدمات از سوی شرکت یا سازمان و مشتریان آنها اشاره دارد و بر  2نوع
تعامل بین کارکنان سازمان با مشتریان و تعامل بین خود مشتریان میباشد .در تعامل بین
کارکنان و مشتریان موضوعاتی از قبیل مهارتهای وظیفهگرایی ،تخصص کارکنان و نحوۀ
برخورد آنها به هنگام ارائۀ خدمات و درک مشتری از نحوۀ ارائۀ خدمات مطرح میشود.
درحالی که تعامل بین خود مشتریان ،به نگرش و رفتار مشتریان در برابر سایر مشتریان
مجموعه اشاره دارد (کو و پاستور.) 2007 ،کیفیت محیط فیزیكی اشاره به این موضوع دارد که
امكانات و تجهیزات ساختهشده در چه سطحی است و این که این امكانات در راستای حفظ
محیط زیست میباشند یا خیر؟ کیفیت محیط فیزیكی شامل سه زیرمؤلفۀ ارزیابی محیط،
نحوۀ طراحی و تجهیزات بهکاررفته در آن میباشد(صالحی کرآبادی ،رضایی دیزگاه ،رضایی
کلید بری .)1310 ،عالوهبراین ،کیفیت نتایج به ارزیابی دیدگاههای مشتریان پس از مصرف
خدمات اشاره دارد (چالدورای و چانگ .)2000 ،کیفیت خدمات یا کاال ،اساسیترین نقش را
در رضایت یا نارضایتی مراجعهکنندگان ایفا میکند؛ ازاینرو ،سازمانهای پیشرو و متعالی
همیشه در پی کسب اطمینان از رضایت مراجعهکنندگان خود هستند (موتینیو و اسمیت،
 .)2000چانگ و چالدورای 3مفهوم اهمیت تعامل در میان مصرفکنندگان ورزشی در طول
ارائۀ خدمات را مطرح کردند؛ یعنی هرچه تعامل بین مشتریان و سازمان ارائهدهندۀ خدمات
باالتر باشد ،سازمان از مشكالت و نیازهای مشتریان بیشتر آگاه شده و درصدد رفع این نقایص
بر خواهد آمد (چالدورای و چانگ .)2000 ،آگاهی از آنچه مشتریان از سازمان ورزشی انتظار
دارند اجازه میدهد تا ویژگیهای خدمات مهم شناسایی شوند .رضایت مشتری اثری قوی بر
قصد خرید مجدد و بهطور کلی ،حفظ مشتری میگذارد و اغلب شرکتها از رضایت مشتری
بهعنوان اقدامی اصلی بر عملكرد محصوالت و خدمات استفاده میکنند(اندرسون و سالبوان،
.)1113
1. Kwon
2. Ko
3. Chelladurai & Chang
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بنا بر تعریف کورکماز ،)2009( 1رفتار شهروندی بهعنوان رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که
بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند؛ اما عملكرد مؤثر سازمان را بهبود میبخشند تعریف می
شود  .رفتار شهروندی مشتری در چارچوب رفتار شهروندی سازمانی است و ریشه در رفتار
کارکنان جهت اثربخشی سازمانی دارد( کورکماز.)2009 ،
جانگ 2در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهمترین عامل پیشگو در رضایتمندی
مشتریان باشگاههای آمادگی جسمانی ،درک کیفیت خدمات توسط مشتریان است (جانگ،
 . )2001چن 3و همكاران نیز در پژوهش خود با استفاده از یك مدل سلسلهمراتبی به ارزیابی
رضایت مندی گردشگران و ارتباط آن با کیفیت خدمات پرداختند .نتایج نشان داد که رابطۀ
بین کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران مثبت و معنادار است؛ یعنی ارتباط مثبتی بین
چهار بعد تاُثیرگذار بر کیفیت خدمات (تعامل کارکنان ،محیط فیزیكی ،کیفیت دسترسی و
کیفیت تكنیكی) و رضایتمندی وجود دارد .عالوه براین ،ارتباط مثبت بین کیفیت خدمات،
رضایتمندی و تمایل به بازدید مجدد نیز وجود دارد ( چن ،لی ،شیو و تسون .)2011 ،اورگان
و رایان 7در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین رضایتمندی و تعهد سازمانی با رفتار
شهروندی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (اورگان و رایان .)1111 ،بتمن 1و
ارگان نخستین پژوهشها را در رابطه با زمینههای بروز رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند.
طبق یافتههای آنها ،رضایت شغلی بهعنوان بهترین پیشبینیکنندۀ رفتار شهروندی تعیین
شد (بتمن و ارگان .)1133 ،کیم 2با ارزیابی انگیزش بخش خدمات کشور کره و رفتار
شهروندی بیان میکند که میزان نوعدوستی بیش از حد متوسط بوده که این امر با رضایت
شغلی ،تعهد عاطفی ،انگیزش و پذیرش عمومی رابطۀ مستقیم و معناداری دارد (کیم) 2002 ،؛
بنابراین ،تمرکز اصلی در مطالعۀ حاضر بر روی ارتباط کیفیت خدمات ادراکشده با رفتار
شهروندی تماشاچیان میباشد .با توجه به اهمیت رفتار مصرفکننده در ورزش و این که
خدمات ارائهشده در ورزشگاه آزادی در مقایسه با سایر ورزشگاههای دنیا در شرایط برابر قرار
ندارد ،انتظار میرود تماشاگران از خدمات ارائهشده ابراز رضایت نكرده و در نتیجه ،رفتار
شهروندی در آنان دیده نشود که این امر نقش مهمی در افزایش هزینههای پرسنلی و
محرومماندن مجموعه از ارائۀ خدمات رایگان توسط تماشاچیان خواهد داشت.
1. Korkmaz
2. Choi
3. Chen
4. Organ and Ryan
5. Bateman
6. Kim
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روششناسی
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و با توجه به هدف ،از مطالعات کاربردی میباشد که
به شكل میدانی انجام شده است .جامعۀ آماری آن را تمام افراد باالی  13سال که جهت
تماشای مسابقۀ شهرآورد فوتبال پایتخت در ورزشگاه آزادی حضور یافته بودند تشكیل دادند .با
توجه به این که تعداد این افراد بیش از  91هزار نفر بود ،حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان برابر با  337نفر بهدست آمد و با درنظرگرفتن احتمال ریزش 710 ،پرسشنامه توزیع
شد که در نهایت 700 ،پرسشنامه قابلاستفاده بود .از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نیز
برای انتخاب نمونه استفاده گردید .پژوهشگر بهمنظور تماشای بازی رفت بین این دو تیم در
هفتۀ ششم لیگ برتر(مورخ  )1311/2/3در استادیوم آزادی حاضر شد .تعداد هواداران دو تیم
براساس جایگاههایی که پر شده بودند بیش از  91هزار نفر تخمین زده شد .از بین حدود 13
جایگاه ،هشت جایگاه (چهار جایگاه استقالل و چهار جایگاه پرسپولیس) بهصورت تصادفی
انتخاب گردید و در هر جایگاه ،پرسشنامه بهصورت نمونۀ دردسترس توزیع گشت .بهمنظور
جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامۀ کیفیت خدمات کو و کوان ( )2002و رفتار شهروندی
گروث )2001( 1در مقیاس هفت گزینهای لیكرت استفاده شد .برای اطمینان از روایی
پرسشنامه ،پرسشنامۀ اولیه به هشت تن از اساتید رشتۀ مدیریت ورزشی ارائه شد و با
جمعبندی نظرات آنان ،پرسشنامۀ نهایی تنظیم گردید .پایایی پرسشنامهها با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای کیفیت خدمات و رفتار شهروندی بهترتیب ()0/37
و ( )0/91بهدست آمد .با توجه به حساسبودن آزمون کلموگروف اسمیرنوف 2به حجم نمونۀ
باال (در پژوهش حاضر  700پرسشنامه) ،فرض طبیعیبودن دادهها با مقادیر چولگی و
کشیدگی بررسی شد .جهت تعیین طبیعیبودن دادهها با استفاده از این شاخصها الزم است
نسبت ضریب به خطای چولگی و کشیدگی ،کمتر از قدر مطلق دو باشد.

1.Groth
2. Kolmogorov- Smirnov
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جدول 1ـ نسبت چولگی به خطای استاندارد چولگی و نسبت کشیدگی به خطای استاندارد کشیدگی
متغیرها

نسبت ضریب به خطا
در چولگی

نسبت ضریب به خطا در
کشیدگی

کیفیت برنامه

-0/91

0/29

کیفیت تعامل

0/12

0/31

کیفیت محیط فیزیكی

0/11

0/21

کیفیت نتایج

-0/03

-0/23

کیفیت خدمات

0/32

0/11

رفتار شهروندی

0/91

0/11

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید .در سطح آمار
توصیفی از شاخصهای آمار فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
در آمار استنباطی ،ضریب همبستگی پیرسون و نرمافزار اس .پی .اس .اس 1بهکار رفت و در
تحلیل عامل تأییدی و روش مدلسازی معادالت ساختاری 2از نرمافزار آموس 3استفاده شد.
نتایج
نتایج آمار توصیفی نشاندهندۀ اطالعات جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در پژوهش در
جدول دو آمده است.

1. SPSS
2. SEM
3. AMOS
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جدول 2ـ ویژگیهای جمعیتشناختی افراد
متغیر

سابقۀ تماشای مسابقه

میزان درآمد شخصی

کمتر از  1سال

7ـ 1سال

1ـ 3سال

بیش از  1سال

کمتر از  301هزار

 300-200هزار

 1میلیون ـ 201هزار

بیش از  1میلیون

دربی 91

درصد

12/9

27/9

31/9

11/2

بله

تعداد

29

11

119

99

27
0
20

خیر

رویداد

بازدید از سایت
باشگاه

19

73

20

271

111

27/2

10/9

1/1

21/3

33/9

جدول 3ـ میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریكس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغییرها

میانگین

انحراف
استاندارد

کیفیت
خدمات

کیفیت
برنامه

کیفیت
تعامل

کیفیت
محیط

کیفیت نتایج

رفتار
شهروندی

کیفیت خدمات

1/03

0/11

1

* 0/91

* 0/97

* 0/91

* 0/72

* 0/12

کیفیت برنامه

7/03

0/11

1

* 0/13

* 0/23

* 0/12

* 0/ 21

کیفیت تعامل

3/92

0/91

1

* 0/11

* 0/79

* 0/13

کیفیت محیط

3/31

0/93

1

* 0/19

* 0/72

کیفیت نتایج

3/22

0/33

1

* 0/13

رفتار شهروندی

7/39

0/17

1

*()P<0/01

جدول سه روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،بین
کیفیت خدمات با رفتار شهروندی و نیز میان ابعاد کیفیت خدمات با رفتار شهروندی رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P<0/01مدل معادالت ساختاری یك رویكرد آماری جامع
برای آزمون فرضیههایی دربارۀ روابط بین متغیرهای مشاهدهشده 1و متغیرهای مكنون2
میباشد .از طریق این رویكرد میتوانیم قابلقبولبودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص
با استفاده از دادههای همبستگی ،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمون کنیم (هنری .)1310 ،بنتلر و
1 .Observed
2. Latent
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چو )1139( 1و بنتلر ( )1110بیان کردند ویژگی ناهمبستهبودن کلیۀ خطاها در یك مدل،
بهندرت با دادههای واقعی متناسب است .چنین خطاهایی در مدلها نهتنها به اعتبار عاملی
لطمهای نخواهد زد ،بلكه بازنمایی واقعگرایانهتری از دادههای مشاهدهشده را فراهم میکند
(بنتلر و چو 1139 ،و بنتلر .)1110 ،بنابراین ،از این روش برای برازشدادن بهتر مدل استفاده
گشت .نرمافزار آموس شاخصهایی را جهت برازش مدل ارائه میکند که در جدول چهار نشان
داده شده است.
جدول 7ـ شاخصهای نیكویی برازش برای مدل پژوهش
شاخص
مدل
مدل پژوهش

χ2

df

χ2 ̸ df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

313/01

311

2/91

0/12

0/19

0/11

0/13

0/079

دیدگاه بیشتر دانشمندان درمورد نسبت کای اسكوار به درجۀ آزادی ( ،)χ2 ̸ dfمقادیر بین دو
تا سه را قابلقبول میداند .بااینحال ،دیدگاهها در اینباره متفاوت است؛ برای مثال ،شوماخر و
لومكس 2مقادیر بین یك تا پنج را قابلقبول میدانند (قاسمی .)92 ،1310 ،در این پژوهش
این نسبت  2/91بهدست آمده است.
2
1
7
درمورد شاخصهای جی .اف .آی ،3اِی .جی .اف .آی  ،اِن .اف .آی  ،و سی .اف .آی اعتقاد بر
این است که هرچه این شاخصها به عدد یك نزدیكتر باشند ،مدل از برازش مطلوبتری
برخوردار خواهد بود .بنتلر و بونت 9مقادیر برابر و باالی  0/1را شاخصی خوب برای برازندگی
مدلهای نظری توصیه کردهاند (هنری .)1310 ،در این پژوهش ،این مقادیر برای شاخصهای
جی .اف .آی ،اِی .جی .اف .آی اِن .اف .آی ،و سی .اف .آی بهترتیب  0/11 ،0/19 ،0/12و 0/13
بهدست آمده است .شاخص (ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین) 3براساس خطاهای مدل
ساخته شده و معیاری برای بدبودن آن میباشد .برخی از اندیشمندان بر این عقیده هستند که
مقدار این شاخص باید کمتر از  0/01باشد و برخی دیگر ،میزان کمتر از  0/03را مناسب
میدانند (هنری .)1310 ،در این پژوهش ،مقدار  0/079برای این شاخص گزارش شده است.
1. Bentler & Chou
2. Shomakher & Lomex
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Normed Fit Index
6. Comparative Fit Index
7. Bentler & Bonet

8. Root Mean Square Error of Approximation
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با درنظرگرفتن این موارد و با توجه به مقادیر نمایش دادهشده در جدول چهار مشخص میشود
که مدل ارائهشده بهطور مطلوبی برازش شده است.

شكل 1ـ مدل معادالت ساختاری ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رفتار شهروندی تماشاگران همراه با ضرایب
بتا

همانطور که شكل یك نشان میدهد در بین ابعاد کیفیت خدمات ،کیفیت برنامه با ضریب
بتای  0/11قویترین پیشبینیکننده برای بروز رفتار شهروندی تماشاگران میباشد .همچنین
کیفیت تعامل ،کیفیت محیط فیزیكی و کیفیت نتایج بهترتیب با ضرایب بتای 0/73 ،0/31و
 0/13پیشبینیکنندههای خوبی برای رفتار شهروندی تماشاگران میباشند.
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بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی ،سازمانهای ورزشی بهمنظور افزایش سودآوری و کیفیت کاری نیاز به کسب
حمایت ارگانهای مختلف و جذب بیشتر تماشاگران برای تماشای مسابقات دارند .این پژوهش،
ضرو رت و اهمیت توجه به عوامل حضور تماشاگران و همچنین ،حفظ و نگهداری آنها در
رویدادهای ورزشی را بهخوبی آشكار میسازد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش
کیفیت خدمات ادراکشده در بروز مؤلفههای رفتار شهروندی تماشاگران شهرآورد پایتخت
میباشد .با توجه به نتایج پژوهش ،کیفیت خدمات ادراکشده نقش مهمی در بروز مؤلفههای
رفتارشهروندی تماشاگران شهرآورد پایتخت دارد .بیرامی ایگدر و همكاران در پژوهشی با
عنوان "تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران" نشان
دادند ارتقای کیفیت خدمات نقش مهمی در رضایتمندی تماشاگران دارد و این امر به نوبۀ
خود باعث بروز مؤلفههای رفتار شهروندی در تماشاگران میشود(بیرامی ایگدر ،جاللی فراهانی
و علی دوست قهفرخی .)1311 ،تؤدوراکیس 1در پژوهش خود با عنوان "بررسی چارچوب
کیفیت خدمات در لیگ فوتبال حرفهای یونان" به این نتیجه رسید که بین کیفیت محیط
فیزیكی مانند طراحی تأسیسات ورزشگاه ،دردسترسبودن پارکینگ ،حملونقل سریع و ورود و
خروج آسان به ورزشگاه با رضایتمندی رابطۀ معناداری وجود دارد (تؤدوراکیس.)2003 ،
یوسف و سی 2در بررسی سوپرلیگ فوتبال مالزی دریافتند که تسهیالت فیزیكی در مشارکت
تماشاگران و رضایتمندی آنها تأثیر مثبتی دارد .همچنین ،محیط فیزیكی و کیفیت تیم،
پیشبینیکنندۀ رضایت تماشاگران میباشد و قصد آنها برای حضور در مسابقات آینده را
موجب میشود (یوسف و سی .)2003 ،چوی در رسالۀ دکتری خود با عنوان "تاُثیر کیفیت
خدمات بر رضایتمندی و توجه به خرید مجدد در باشگاههای آمادگی در کرۀ جنوبی" به این
نتیجه رسید که درک کیفیت خدمات ،مؤثرترین پیشگوی رضایت مشتری و خرید مجدد
میباشد (چوی .)2001 ،همچنین ،مهمترین عامل پیشگو در رضایتمندی مشتریان شامل
درک کیفیت خدمات ،ارتباط با محیط فیزیكی ،تعامل بین افراد و برنامهها بوده و مهمترین
عامل پیشگو در خرید مجدد آنها نیز بهترتیب اهمیت شامل درک کیفیت خدمات و تعامل
بین افراد میباشد .پژوهش لی 3و همكاران ( )2011در باشگاههای گلف کره که درمورد تأثیر
کیفیت خدمات بر رضایتمندی و قصد خرید مجدد انجام شد به این نتیجه رسید که برای

1. Theodorakis
2. Yusof & See
3. Lee
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زنان گلفباز کیفیت خدمات باشگاه ،تمیزی و جدیدبودن تجهیزات ،اهمیّت بیشتری نسبت به
مردان دارد (لی ،کیم و کو .)2011 ،عالوهبراین ،تئودوراکیس و همكاران ( )2001در پژوهشی
به جنبههای ملموس از کیفیت خدمات بهعنوان پیشبینیکنندۀ رضایت و قصد آینده پرداخت
و بیان داشت که مدیران در سازمانهای مبتنی بر خدمات باید بهمنظور افزایش سطح کیفیت
آنها ،پیشرفتهای عمدهای در تمام جنبههای خدمات داشته باشند .همچنین جهت اثربخشی
(مؤثربودن) بیشتر ،فاکتورهای کیفیت خدمات باید اولویتبندی شوند تا مزیت رقابتی ایجاد
کنند که این امر ممكن است به طور مثبت بر قصد آیندۀ افراد اثر بگذارد(تئودوراکیس،
کامبیتیس و آتناسیوس .)2001 ،این یافتهها نشاندهندۀ این موضوع است که ارتقای کیفیت
خدمات منجر به ایجاد رضایت شده و این امر بروز مؤلفههای رفتار شهروندی تماشاگران را
بهدنبال خواهد داشت.
با توجه به نتایج پژوهش بین کیفیت برنامه ،کیفیت تعامل ،کیفیت محیط فیزیكی و کیفیت
نتایج با رفتارشهروندی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش چانگ و همكاران
بر روی  223تن از دانشجویان منطقۀ جنوب شرق آمریكا که در ورزشهای ساحلی ـ تفریحی
شرکت کرده بودند نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری بین کیفیت برنامه ،کیفیت تعامل،
کیفیت محیط فیزیكی و کیفیت نتایج با رفتار شهروندی وجود دارد که این موضوع با نتایج این
پژوهش همسو میباشد(چانگ و همكاران .)2009 ،کیم با ارزیابی انگیزش بخش خدمات
عمومی کشور کره و رفتار شهروندی سازمانی بیان میدارد که میزان نوعدوستی بیش از حد
متوسط بوده که با رضایت شغلی ،تعهد عاطفی ،انگیزش و پذیرش عمومی رابطۀ مستقیم و
معناداری دارد (کیم.)2002 ،
در بخش مقدمۀ پژوهش فرض شد که کیفیت خدمات ارائهشده در ورزشگاه آزادی در مقایسه
با سایر ورزشگاهها که بازیهای شهرآورد مهم فوتبال جهان در آنها برگزار میگردد در
وضعیت نامطلوبتری قرار دارد و درنتیجه ،مؤلفههای رفتار شهروندی در تماشاگران بروز
نخواهد کرد؛ اما نتایج بهدستآمده نشان داد که تماشاگران از کیفیت خدمات ارائهشده در
ورزشگاه احساس رضایت نسبی دارند .در نتیجه ،مؤلفههای رفتار شهروندی در تماشاگران بروز
میکند .به احتمال زیاد ،نتایج بهدستآمده به این دلیل میباشد که تماشاگران خدمات
ارائهشده در استادیوم آزادی را با خدمات سایر ورزشگاههای کشور مقایسه کردهاند نه با
استادیومهای معروف خارجی .در نتیجه ،آنها از خدمات محدود ارائهشدۀ پیش از بازی ،حین و
بعد از آن ابراز رضایت نسبی کرده و مؤلفههای رفتار شهروندی از جمله کمك به سایر
تماشاگران ،ارائۀ بازخورد و پیشنهادهای سازنده به باشگاه موردنظر در آنان دیده میشود.
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همچنین ،این نتایج و بهخصوص بروز مؤلفههای رفتار شهروندی تماشاگران به احتمال زیاد
میتواند بهدلیل وجود کانونهای هواداران دو تیم پایتخت نیز باشد؛ چراکه افراد با عضویت در
این کانون ،خود را جزئی از باشگاه دانسته و در نتیجه ،خود را در مقابل سایر تماشاگران
مسئول میدانند که این امر منجر به بروز مؤلفههای رفتار شهروندی میشود .از دالیل احتمالی
دیگر در بروز مؤلفههای رفتار شهروندی میتوان به وجود حس نوعدوستی میان ایرانیان و
بهخصوص طرفداران دو تیم اشاره کرد.
با توجه به نتایج حاصل از یافتههای توصیفی پژوهش پیشنهاد میشود مدیران با ایجاد
تخفیفات سطح بندیشده در قیمت بلیط بتوانند به جذب حداکثری تماشاگران کمك کنند.
همچنین ،با توجه به این که  21/3درصد افراد حداقل یكبار سایت باشگاه را مشاهده کردهاند
پیشنهاد میشود تا مدیران با بهروزکردن وبسایتهای خود و برقراری ارتباطات نزدیكتر با
تماشاگران بتوانند نیاز به تعلق (خود را جزئی از باشگاه دانستن) را بین آنان افزایش دهند که
این موضوع به احتمال زیاد منجر به افزایش کیفیت خدمات ادراکشده و درنتیجه ،بروز
مؤلفههای رفتار شهروندی خواهد شد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود مدیریت استادیوم با ارتقای
کیفیت خدمات ،هرچه بیشتر و بهتر در راستای رضایتمندی مشتریان خود گام برداشته و از
مزایای بروز مؤلفههای رفتار شهروندی استفاده کنند .از مزایای ایجاد مؤلفههای رفتار
شهروندی میتوان به موارد زیر اشاره کرد .1 :ارائۀ پیشنهادهای سازنده و مفید از سوی
تماشاگران برای مدیریت باشگاه که منجر به آگاهشدن مدیریت از نظرات و انتظارات مشتریان
خود و حرکت به سمت برآوردهکردن این انتظارات بهمنظور جذب حداکثر تماشاگران خواهد
شد .2 ،رفتارهای کمكکننده مانند راهنماییکردن سایر تماشاگران ،نشاندادن صندلیها،
جلوگیری از پرتاب اشیا خطرناک به داخل زمین بازی ،جلوگیری از کثیفکردن محوطۀ درون
و بیرون باشگاه و غیره که کاهش هزینههای پرسنلی را بهدنبال خواهد داشت و  .3ارائۀ
بازخورد از سوی تماشاگران برای مدیریت باشگاه که منجر به آگاهشدن آنها از نقصها و
کاستیهای احتمالی و تالش برای برطرفکردن این نقوص احتمالی خواهد گردید.
تماشاگران و مشتریان به این دلیل که آزادانه در رویداد شرکت میکنند صادقتر از کارمندان
دیگر هستند ،نظارت کمتری روی کار آنان است و نسبت به عملكرد ،جدی و مصممتر هستند.
ازآنجایی که تماشاچیان نوع خدمتشان را در زمانهایی که وقت و مهارتشان ایجاب میکند
انتخاب میکنند ،در برابر فشارهای کاری مقاومت بیشتری دارند و سریعتر سازگار میشوند.
درنهایت ،پیشنهاد میشود بروز مؤلفههای رفتار شهروندی در تماشاگران باشگاههای دولتی و
خصوصی بهعنوان پژوهشهای کاربردی آینده مقایسه شوند تا مدیریت بهدنبال استفادۀ هرچه
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 تحقیقات زیادی در.بیشتر از تماشاگران باشگاههای خود (با صرف هزینههای کمتر) باشند
مورد ارتباط کیفیت خدمات با متغیر های مالک دیگری همچون رضایت مندی انجام گرفته و
 و،نتایج بدست آمده حاکی از این واقعیت است که با ارتقای کیفیت خدمات در سازمان ها
درک خدمات ارائه شده توسط مشتریان رضایت مشتری در قبال محصوالت سازمان ایجاد می
 اما در این تحقیق یك گام به.شود که این امر در نهایت منجر به سود آوری سازمان خواهد بود
جلو برداشته شده عالوه بر ایجاد رضایتمندی در نتیجه ارائه کیفیت خدمات و رسیدن به سود
 رفتارشهروندی شكل می گیرد که در آن تماشاگران خود را عضوی از باشگاه دانسته و،آوری
 بدین منظور تماشاگران تمام تالش.موفقیت و شكست باشگاه تاثیر مستقیم در رفتار آنان دارد
.خود را برای موفقیت باشگاه به کار می گیرند
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