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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی پیش بینی رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال
باشگاه پرسپولیس در لیگ برتر بود .روش تحقیق توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر  30-31تشکیل داد 855 .نفر از هواداران این باشگاه به
روش سهل الوصول انتخاب شدند .از دو پرسشنامه رضایت از خدمات بردی و دیگران ( ،)3556حضور
مجدد هواداران در ورزشگاه تئودوراکیس و دیگران ( )3569برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده
شد .ضرایب پایایی پرسشنامه ها به روش همسانی درونی برای متغیرهای رضایت از خدمات و حضور
هواداران در ورزشگاه به ترتیب 5/35و  5/14بدست آمد .نتایج تحقیق نشان داد بین رضایت از خدمات و
ابعاد آن با حضور مجدد هواداران ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .در ابعاد رضایت از خدمات به
ترتیب رضایت ،کیفیت تیم ،پاسخگویی و عملکرد تیم حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس در لیگ
برتر را پیش بینی کردند .لذا پیشنهاد می شود کارکنان و مدیران باشگاه پرسپولیس با ارایه خدمات با
کیفیت به هواداران نقش بارزتری را درجهت حضور مجدد آن ها ایفا کنند.
واژه های کلیدی :حضور مجدد ،کیفیت خدمات ،هواداران

 . 6کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
 . 3استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،کرج ،ایران
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مقدمه
امروزه ورزش در کشورهای توسعه یافته به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است و مدیران ورزشی به
دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از پتانسیلهای بالقوۀ پیرامون به بهترین شکل بهره ببرند و در سایۀ
آن به اهداف ورزشی -اقتصادی خود دست یابند .در چنین شرایطی مدیرانی موفقترند که جنبۀ
اقتصادی ورزش را در اولویت کاری خود قرار دهند.
در دنیای رقابت امروزی ،توجه به جلب رضایت یک نکته اساسی است .رضایت مشتریان به این
معنی است که مشتریان از نحوۀ برخورد و ارائۀ خدمات سازمان راضی بوده و سازمان در جذب و حفظ
ایشان موفق عمل نموده است .این مشتریان راضی ،به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتری را برای سازمان
صرف نمایند ،انتظار کیفیت باال در دریافت خدمات را خواهند داشت (.)1
اندازهگیری میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستمهای مدیریتی
در مؤسسات و بنگاههای کسب و کار است .مدیران خدماتی از معیارهای کیفیت خدمات و رضایت
مشتری استفاده میکنند تا بفهمند این شرکتها تا چه اندازه نیازهای مشتریان را برآورده کردهاند؛
بنابراین کیفیت خدمات و رضایت مشتری توجه بازارهای خدماتی و پژوهشگران دانشگاهی را به خود
جلب کرده است ( .)64لیوون و دیگران )3553( 6عنوان می کنند هر چند تحقیقات محدودی در زمینۀ
رضایت مشتریان در صنعت ورزش و همچنین رضایت تماشاگران انجام گردیده است .اما آنچه مشخص
است این است که رضایت تماشاگران عامل بسیار مهمی در حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه می
باشد (.)38
بیشک مهمترین بخش یک رویداد ورزشی حضور تماشاچیان در ورزشگاه است .ویژگیهای
ورزشگاه و تجهیزات ،تأثیر زیادی بر تصمیم مصرف کننده به حضور در یک رویداد دارد .چنانچه
ورزشگاه دارای خدمات مناسب،چیدمان صندلی خوب و جایگاه راحت،رنگ آمیزی جذاب،دسترسی
کافی ،پارکینگ مناسب،کیفیت خوب غذا و نوشیدنی،محل نگهداری کودکان ،سرگرمی های جذاب و
امثال آن باشد احتمال جذب تماشاچیان را فراهم می سازد (.)6
با توجه به اینکه در بسیاری کشورها ،بحث درآمدزایی باشگاهها و خودگردان کردن آنها مطرح
است ،این خود عامل مهمی در جهت فراهم آوردن درآمد برای تیم ها به حساب می آید .ازآنجا که
کشور ما گام تازهای به سمت خصوصی سازی برداشته ،بحث درآمدزایی اهمیت دوچندانی برای باشگاهها
مییابد .با این حال ،توسعه و پیشرفت ورزش حرفهای ،خود زمینهای را برای یافتن راههای افزایش
درآمد مدیران باشگاهها ایجاد کرده است .آنها همیشه به دنبال افزایش حضور تماشاگران در مسابقات و
بهرهگیری از طرفداران وفادار هستند .هواداران وفادار نقش انکارناپذیری در توسعۀ پتانسیلهای
اقتصادی و غیراقتصادی تیمها و باشگاه های ورزشی دارند .ازاین رو توجه به این شاخص راهبردی در
راستای تقویت بنیۀ مالی باشگاهها می تواند راهگشا باشد .رشد اقتصادی صنعت ورزش در گرو اقبال
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هرچه بیشتر عموم مردم به این پدیده است ،بنابراین توجه به روابط مشتریان و مصرف کننده های
ورزشی ،در حوزۀ ورزش باید جایگاه مهمی در عملکرد باشگاه ها داشته باشد (.)33
توسعۀ پایگاه هواداری در باشگاههای فوتبال به منظور توسعۀ اقتصادی و ضرورت تدوین راهبرد
های اثربخش در راستای وفاداریِ هواداران در فوتبال باشگاهی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در حوزۀ ورزش ،وفاداری تیمی معادل وفاداری مصرف کننده در عرصۀ بازار است .تعریف بونین و
پارکهاوز )3556( 6از بازاریابی ورزشی به عنوان پیش بینی ،مدیریت و تأمین نیازها و خواسته های
مشتریان (تماشاچیان) از طریق به کارگیری و اجرای اصول بازاریابی و تعریف از رویدادهای ورزشی
(رویداد ورزشی تجربۀ اساساً ذهنی است که تماشاچیان و ورزشکاران خود بخشی از محصول هستند و
ارزیابی آن بسیار مشکل است) ،نشان دهندۀ اهمیت حضور تماشاچیان در ورزشگاه ها ،به عنوان مهم
ترین بخش رویداد ورزشی است .بسیاری از مدیران باشگاه ها باید در محیطی که در حال کاهش منابع
درآمدی و افزایش هزینه های اجرایی است ،برنامه های خود را طراحی کنند (.)69
جذب افراد به ورزشگاه ها راه حل مناسبی برای بسیاری از باشگاه ها به منظور افزایش درآمد و
متفاوت شدن از دیگر باشگاه هاست .از سال  6315پژوهشها در خصوص چگونگی تأثیر محیط ،بر
رفتار و رضایت افراد شروع شد .ابتدا تحقیقات در زمینۀ روانشناسی محیطی ،رابطه بین افراد و محیط
فیزیکی که در آن قرار دارند را اثبات نمود ( .)35پس از آن مطالعات در زمینۀ بازاریابی و تجارت نشان
داد که جنبه های فیزیکی محیط مهمترین نفوذ را در رفتار و خلق تصویر کلی از سازمان ایفا می کند
( .)65کوان ،ترایل و اندرسون  )3550( 3نیز معتقدند آنچه مشخص است این است که رضایت
9
تماشاگران عامل بسیار مهمی در حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه می باشد ( .)39هانسن و گوتیر
( )6333عواملی که به تفاوت و کاهش تعداد تماشاگران منجر می شود ،برنامه ریزی مسابقات ،مکان تیم
ها در جدول رده بندی ،قیمت بلیت ،وجود فعالیت های تفریحی و سرگرم کننده و رفاه و آسایش
تماشاگران است ( .)63پاتون و برلینگتون )3558( 8در تحقیق خود گزارش کردند که عواملی همچون
وجود فعالیتهای تفریحی درورزشگاه ،قیمت مناسب و شیوۀ توزیع بلیت ،آب و هوای مناسب ،طراحی
استادیوم و وجود امکانات و تسهیالت بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران فوتبال لیگ دانشگاهی
آمریکا در ورزشگاه ها دارند ( .)30جاالی )3554( 0نیز هشت عامل را موجب حضور و رفتار جانب داری
هواداران برشمرد که در میان آنها عوامل وفاداری تیمی ،غرور اجتماعی ،هویت تیمی ،سرگرمی ،تعامل
اجتماعی ،ادراک بیرونی تیم ،عالقه مندی به فوتبال و رفتار آینده به ترتیب مهم ترین عوامل بودند
( .)36دونیهو ،فایندلی و نیوبری )3558( 1بیان می کند تغییر درآمد تماشاگران تأثیری بر تصمیم آنها
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برای حضور در ورزشگاه ندارد ( .)66تئودراکیس ،الکساندریس ،تسیجیلیس و کارونیس ( )3569اعتقاد
داشتند که کیفیت وظیفه ،کیفیت نتیجه و رضایت مشتریان توأماً بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها
مؤثر می باشد ( .)31بائر ،سائر و اکسلر )3554( 3عنوان کردند :وجهه ،شهرت و اعتبار نشان ،تأثیر ویژه
ای بر طرز تلقی و نگرش هواداران و حتی رفتار آنان دارد ( .)66در گذشته تحقیقات متعددی در مورد
عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزش در ورزشگاه ها انجام شده که مشاهده شده عوامل زیادی همانند
ورزشگاههای قدیمی ،تجهیزات و امکانات فرسوده ،دسترسی مشکل به وسایل حمل و نقل ،عدم
تبلیغاتی کافی ،انتخاب زمان های نامناسب برای بازی ،حساس نبودن بازی ،عدم ارایه ی بازی
موردپسند تماشاگران و برنامهریزی نامناسب بر کاهش تعداد تماشاچیان مؤثرند .شناسائی عواملی که بر
حضور تماشاگران فوتبال تأثیر مثبت می گذارند باعث می شود تا باشگاه ها و مسئوالن فوتبال کشور به
برنامه ریزی جامع پرداخته تا زمینهی حضور هر چه بیشتر آنها در استادیومها و در نتیجه افزایش درآمد
باشگاهها ،فدراسیون و در نهایت رونق فوتبال کشورمان را فراهم کنند .لذا در این تحقیق به بررسی تأثیر
وفاداری و رضایت از کیفیت بر حضور تماشاگران تیم پرسپولیس در ورزشگاه ها پرداخته شده است.
فرض بر این است که این عوامل تأثیر نسبی بر تصمیم تماشاگران برای حضور در ورزشگاه و تماشای
مسابقات فوتبال از نزدیک دارند و مسئوالن ورزش کشور و باشگاهها با آگاهی از این عوامل با برنامه
ریزی راهبردی زمینۀ حضور تماشاگران بیشتر را در ورزشگاه ها فراهم کنند.
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش ،توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را هواداران تیم فوتبال پرسپولیس
در لیگ برتر  6930 -6931تشکیل داد .از جامعه آماری فوق تعداد  855نفر نمونه آماری تحقیق را به
صورت سهل الوصول تشکیل داد که قبل از شروع مسابقات و ورود به ورزشگاه آزادی پرسشنامه های
تحقیق را تکمیل کردند.
از دو پرسشنامه برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد .از پرسشنامه رضایت از خدمات بردی و
دیگران ( )3556برای اندازه گیری رضایت از خدمات استفاده شد که شامل  93سوال براساس مقیاس
 0گزینه ای لیکرت و دارای گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم با امتیازهای به ترتیب
 6 ،3 ،9 ،8 ،0می باشد ( .)68این پرسشنامه دارای هشت مؤلفه رضایت ،کیفیت تیم ،عملکرد تیم،
ملموس ،پاسخگویی  ،دسترسی ،قابلیت اطمینان و امنیت است .در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ
برای متغیر رضایت از خدمات  5/35و برای ابعاد رضایت  ،5/45کیفیت تیم  ،5/16عملکرد تیم ،5/69
ملموس  ،5/66پاسخگویی  ،5/46دسترسی  ،5/63قابلیت اطمینان  5/48و امنیت  5/43بدست آمد.
روایی سازه برای متغیر رضایت از خدمات  5/19بدست آمد.
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از پرسشنامه حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه تئودوراکیس و دیگران )3569( 6برای اندازه
گیری حضور مجدد تماشاگران در ورزشگاه استفاده شد که شامل  8سوال براساس  0گزینه ای لیکرت و
دارای گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم با امتیازهای به ترتیب  6 ،3 ،9 ،8 ،0می
باشد .در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ حضور تماشاگران در ورزشگاه  5/14بدست آمد .روایی
سازه برای متغیر حضورتماشاگران در ورزشگاه  5/01بدست آمد .پس از جمع آوری پرسشنامه ها،
اطالعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  33مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی
محاسبه گردید .سپس با استفاده از آمار استنباطی ،از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط
ساده بین متغیرها و رگرسیون ساده برای پیش بینی روابط بین متغیرها استفاده گردید .سطح احتمال
خطاپذیری در این تحقیق  α = 5/50در نظر گرفته شد.
یافته های تحقیق
در یافته های تحقیق ابتدا یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق و سپس آمار استباطی مربوط به
تحلیل فرضیه های تحقیق ارایه می شود.
یافته های توصیفی
جدول ( ) 6آمار توصیفی متغیرهای تحقیق که شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر
نمرات رضایت از خدمات و ابعاد آن و همچنین حضور مجدد هواداران را نشان می دهد.
جدول .6آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
شاخصهای آماری

متغیر
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

رضایت از خدمات

9/04

5/09

3/53

0

رضایت

8/99

5/13

6

0

کیفیت تیم

8/59

5/66

6/05

0

عملکرد تیم

8/33

5/04

3/30

0

ملموس

3/33

5/45

6

0

پاسخگویی

9/61

5/33

6

0

دسترسی

9/89

5/40

6

0

قابلیت اطمینان

9/51

5/30

6

0

امنیت

9/94

5/33

6

0

حضور مجدد هواداران

9/98

5/01

3/30

0

. Theodorakis et al
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یافته های استنباطی
در بخش یافته های استنباطی دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .بین رضایت از خدمات و ابعاد
آن با حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس در لیگ برتررابطه ساده وجود دارد ،فرضیه اول تحقیق را
تشکیل داد.
به منظور بررسی رابطه بین رضایت از خدمات و ابعاد آن با حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس
در لیگ برتر  30-31از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول( )3گزارش شده است
طبق این نتایج رابطه رضایت از خدمات با حضور مجدد هواداران  5/93و معنادار می باشد .بنابراین با
افزایش ر ضایت از خدمات  ،حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس افزایش پیدا می کند .رابطه ابعاد
رضایت ،کیفیت تیم ،عملکرد تیم ،ملموس ،پاسخگویی  ،دسترسی  ،قابلیت اطمینان ،امنیت با حضور
مجدد هواداران به ترتیب  5/60 ،5/68 ،5/68 ،5/39 ،5/30 ،5/93 ،5/89 ،5/89بدست آمد و در سطح
 5/56معنادار می باشد.
جدول . 7نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رضایت از خدمات با حضور مجدد هواداران
متغیر
.6رضایت
خدمات

6
از

3

8

9

0

1

6

4

3

65

6

.3رضایت

**5/83

6

.9کیفیت تیم

**5/86

**5/05

6

.8عملکرد تیم

*5/98

**5/86

**5/16

6

.0ملموس

**5/13

**5/61

**5/33

**5/60

6

.1پاسخگویی

**5/66

**5/66

**5/63

5/56

**5/01

6

.6دسترسی

**5/63

**5/69

**5/65

5/51

**5/94

**5/01

6

.4قابلیت
اطمینان

**5/66

**5/65

**5/68

5/51

**5/86

**5/63

**5/03

6

.3امنیت

**5/66

**5/66

**5/56

5/51

**5/88

**5/03

**5/04

**5/03

6

.65حضور
مجدد هواداران

**5/93

**5/89

**5/89

**5/93

**5/30

**5/39

**5/68

**5/68

**5/60

** P> 5/56

6

* P< 5/50

ابعاد رضایت از خدمات ،حضور مجدد هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر را پیش بینی
می کنند ،فرضیه دوم تحقیق را تشکیل داد.
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به منظور پیش بینی حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس در لیگ برتر  30-31به وسیله ابعاد
متغیررضایت از خدمات ،از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .همانطور که در جدول( )9مالحظه
می شود ،در گام اول ضریب همبستگی چندگانه متغیر رضایت با حضور مجدد هواداران در تیم
پرسپولیس  5/89و ضریب تعیین ،یعنی درصدی از واریانس متغیر مالک که توسط متغیرهای پیش بین
تبیین می گردد ،در این رابطه برابر با  64درصد می باشد .بنابراین متغیر پیش بین  64درصد حضور
مجدد هواداران تیم پرسپولیس را پیش بینی می کند .ضریب تعیین بین  5و  6تغییر می کند و هرچه
به عدد  6نزدیکتر باشد نشان دهنده مناسب بودن تعداد و نوع متغیرهای انتخابی مستقل برای توجیه
تغییرات متغیر وابسته در مدل رگرسیون است .همچنین معادله رگرسیون با  F=43/3و سطح معناداری
 5/556که از  5/50کوچکتر است و معنادار می باشد ،که نشان دهنده مناسب بودن رگرسیون خطی در
برازش مدل رگرسیونی و بدست آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است.
در گام دوم با ورود متغیر کیفیت تیم ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با حضور
مجدد هواداران در تیم پرسپولیس به  5/83افزایش یافته و ضریب تعیین در این رابطه برابر با  38درصد
می باشد .بنابراین متغیرهای پیش بین  38درصد حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس را پیش بینی
می کند .همچنین معادله رگرسیون با  F=19/1و سطح معناداری  5/556که از  5/50کوچکتر است و
معنادار می باشد ،که نشان دهنده مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و بدست
آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است.
در گام سوم با ورود متغیر پاسخگویی ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با حضور
مجدد هواداران در تیم پرسپولیس به  5/03افزایش یافته و ضریب تعیین در این رابطه برابر با  36درصد
می باشد .بنابراین متغیرهای پیش بین  36درصد حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس را پیش بینی
می کند .همچنین معادله رگرسیون با  F=83/58و سطح معناداری  5/556که از  5/50کوچکتر است و
معنادار می باشد ،که نشان دهنده مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و بدست
آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است.
در گام چهارم با ورود متغیر عملکرد تیمی ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با
حضور مجدد هواداران در تیم پرسپولیس به  5/09افزایش یافته و ضریب تعیین در این رابطه برابر با 33
درصد می باشد .بنابراین متغیرهای پیش بین  33درصد حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس را پیش
بینی می کند .همچنین معادله رگرسیون با  F=93/1و سطح معناداری  5/556که از  5/50کوچکتر
است و معنادار می باشد ،که نشان دهنده مناسب بودن رگرسیون خطی در برازش مدل رگرسیونی و
بدست آوردن تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است.
به منظور بررسی ضرایب رگرسیون از روش گام به گام استفاده شد .در این مدل متغیر وفاداری
رفتاری دارای باالترین همبستگی با متغیر حضور مجدد هواداران بود و در گام اول وارد مدل رگرسیون
شد .ضریب رگرسیون برای رضایت  B= 5/94و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/89و سطح
معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر

11

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال نهم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 6931

یک انحراف معیار در متغیر وفاداری  5/89انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود
می آید.
در گام دوم متغیر کیفیت تیم وارد مدل شد .در گام دوم ،ضریب رگرسیون برای رضایت 5/31
= Bو مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/34و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و معنادار
است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر رضایت  5/31انحراف
معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون برای کیفیت تیم B= 5/36
و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/34و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و معنادار
است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر کیفیت تیم 5/39
انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید.
در گام سوم متغیر پاسخگویی وارد مدل شد .در گام سوم ،ضریب رگرسیون برای رضایت 5/30
= Bو مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/36و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و معنادار
است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر رضایت  5/36انحراف
معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون برای کیفیت تیم B= 5/63
و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/36و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و معنادار
است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر کیفیت تیم 5/36
انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون برای پاسخگویی
 B= 5/65و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/66و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و
معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر پاسخگویی
 5/66انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید.
در گام چهارم متغیر عملکرد تیمی وارد مدل شد .در گام چهارم ،ضریب رگرسیون برای رضایت
 B= 5/39و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/31و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و
معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر رضایت 5/31
انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون برای کیفیت تیم
 B= 5/63و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/61و سطح معناداری آن 5/556که از  5/50کمتر و
معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر کیفیت تیم
 5/61انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون برای
پاسخگویی  B= 5/66و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/64و سطح معناداری آن 5/556که از
 5/50کمتر و معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر
پاسخگویی  5/64انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید .ضریب رگرسیون
برای عملکرد تیم  B= 5/61و مقدار ضریب رگرسیون استاندارد  β=5/66و سطح معناداری آن 5/558که
از  5/50کمتر و معنادار است .با توجه به ضریب رگرسیون استاندارد ،با تغییر یک انحراف معیار در متغیر
عملکرد تیم  5/66انحراف معیار تغییر در متغیر حضور مجدد هواداران بوجود می آید.
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در این مدل مقدار ثابت برابر با  6/46بدست آمد .بنابراین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون
وفاداری ،رضایت از خدمات و مقدار ثابت  6/46معادله رگرسیون در هواداران تیم پرسپولیس لیک برتر
 30-31به صورت زیر بدست می آید.
(عملکرد تیم) ( +5/61پاسخگویی) ( +5/66کیفیت تیم) ( +5/63رضایت) y'=6/46+5/39

حضور مجدد هواداران

متغیر مالک

جدول  .9نتایج رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام به گام
متغیر
پیش بین

ضریب
همبستگی
چندگانه
R

ضریب
تعیین
R3

Fآماره
سطح
معناداری

رضایت

5/89

5/64

43/3
5/556

B= 5/94
β=5/89
5/556

کیفیت تیم

5/83

5/38

19/1
5/556

B= 5/31
β=5/34
5/556

B= 5/36
β=5/34
5/556

پاسخگویی

5/03

5/36

83/58
5/556

B= 5/30
β=5/36
5/556

B= 5/63
β=5/36
5/556

B= 5/65
β=5/66
5/556

عملکرد تیم

5/09

5/33

93/1
5/556

B= 5/39
β=5/31
5/556

B= 5/63
β=5/61
5/556

B= 5/66
β=5/64
5/556

ضرایب رگرسیون
رضایت

کیفیت
تیم

پاسخگویی

عملکرد
تیم

B= 5/61
β=5/66
5/558

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت از خدمات و ابعاد آن با حضور مجدد هواداران تیم
پرسپولیس در لیگ برتر  30-31ارتباط وجود دارد .نتایج تحقیقات با نتایج تحقیقات دوراندیش ،الهی،
پورسلطان زرندی ( ،)6930گوهررستمی ،مهرعلی تبار و بنار ( ،)6938عمادی و ناصح ( ،)6939بیسکایا
( ،)3561تئودوراکیس و دیگران ( )3569همخوان می باشد  .)3 ،4 ،0 ،63 ،31دروپ و دیگران
( )3565در تحقیق خود به بررسی ارتباط هفت بعد از ویژگی های فیزیکی استادیوم (شامل زیبایی
تجهیزات ،تخصیص فضا ،دسترسی به استادیوم ،راحتی صندلی ها ،کیفیت اسکوربورد ،خدمات غذایی و
تمیزی استادیوم) با تمایل تماشاگران به ماندن در مکان ورزشی و حضور مجدد تماشاگران پرداختند و
دریافتند که افزایش کیفیت ویژگی های استادیوم با حضور مجدد تماشاگران ارتباط مثبت و معنی داری
دارد ( .)61کرامپتون و مک کی ( )6336عنوان می کنند جذب افراد به ورزشگاه ها راه حل مناسبی
برای بسیاری از باشگاه ها به منظور افزایش درآمد و متفاوت شدن از دیگر باشگاه هاست .به منظور
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افزایش حضور ،شناخت عواملی که بیشترین تأثیر را بر افراد می گذارند ،برای بازاریابی ورزشی اهمیت
بسیاری دارد  .این موضوع به بازاریابان اجازه می دهد که راهبردهای بازاریابی مؤثری را برای هدف
قراردادن تماشاچیان مورد استفاده قرار دهند همچنین به مدیران اجازه می دهد که مسابقات را به شکل
مؤثری برنامه ریزی کنند ( .)60لیوون ،کوئیک و دنیل ( )3553عنوان می کنند هر چند تحقیقات
محدودی در زمینۀ رضایت مشتریان در صنعت ورزش و همچنین رضایت تماشاگران انجام گردیده است.
اما آنچه مشخص است این است که رضایت تماشاگران عامل بسیار مهمی در حضور مجدد تماشاگران در
ورزشگاه می باشد .لذا می توان عنوان کرد بی شک مهمترین بخش یک رویداد ورزشی حضور
تماشاچیان در ورزشگاه است (.)38
نتایج نشان داد که بین رضایت از خدمات و مولفه های رضایت ،کیفیت تیم ،پاسخگویی و عملکرد
تیم ،حضور مجدد هواداران تیم پرسپولیس در لیگ برتر  30-31را پیش بینی می کنند .نتایج تحقیقات
با نتایج تحقیقات حسینی ( ،)6933ناظمی ،گودرزی و خبیری ( ،)6933صفرزاده ( ،)6933شریفیان،
ساعتچیان ،یمینی فیروز ،فیروزی و نسب ( )6933همخوان می باشد ( .)6 ،3 ،8 ،9تئودوراکیس و
دیگران ( )3569مطالعه ای با عنوان پیش بینی رفتار آتی تماشاگران در فوتبال حرفه ای :نقش رضایت
و خدمات با کیفیت انجام دادند .جامعه آماری شامل  905نفر از تماشاگران بازی فوتبال حرفه ای در
یونان بودند .نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت و خدمات با کیفیت با رفتار آتی تماشاگران رابطه
معناداری وجود دارد ( .)31واتانابه و دیگران ( )3569پژوهشی با هدف بررسی رابطه بررسی متغیرهای
تأثیر گذار بر میل تماشاگران گلف انجام دادند .جامعه آماری شامل  6539نفر از تماشاگران گلف در
ژاپن بود .نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند تمایل به اقامت در محل رویداد ،عالقمندی بازی،
مهمان نوازی ،وفاداری و مدیریت خدمات بر روی میل تماشاگران به ماندن در محل رویداد تأثیر می
گذارد ( .)36البته با توجه به اینکه رضایت مشتری مقوله ای نسبی است ،تعمیم نتایج دشوار است؛ زیرا
حتی در جامعه آماری همگن نیز مالک ها و سطوح انتظارات مشتریان متفاوت است؛ بنابراین مدیران
باید به دنبال راهبردها و سیاست هایی باشند تا بتوانند این سطوح مختلف انتظارت را شناخته و برای
تأمین آن برنامه های عملیاتی داشته باشند .به طور کلی هواداران راضی اذعان داشته اند که حاضرند
مجدداً به استادیوم بازگردند و دیگران را هم تشویق به این کار کنند.
منابع
 -6حسینی ،س .م .)6933( .بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری تماشاگران به واسطه رضایت
آنها .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری.
 -3دوراندیش ،ع .م ،.الهی ،ع .ر ،.پورسلطان زرندی ،ح .)6930( .پیش بینی رضایتمندی و تمایل
مشتریان برای حضور دوباره توسط مؤلفه های کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی :مطالعه موردی
باشگاه های پرورش اندام ،دوفصلنامه پژوهش درمدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.95-93 ،1 ،
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خدمات استخرهای شنا با رضایتمندی و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان (مطالعه موردی
.66-35 ،3 ، دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش.)استان مازندران
. بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران.)6933( . م، صفرزاده-8
. دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیالن،پایان نامه کارشناسی ارشد
 تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه های.)6939( . م، ناصح،. م، عمادی-0
.36-19 ،0 ، دوفصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش.لیگ برتر فوتبال ایران
،  راهکارهای چـابکی در سازمانهای تولیدی.)6940( . س، خسروشاهی،. م، گلچین پـور،. م، فتحیان-1
.30-98 ،660 ، مجله تدبیر
. علم و حرکت: تهران، مدیریت بازاریابی ورزشی.)6933( . ف، تجاری،. ح، قاسمی،. س، کشگر-6
 ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار.)6938( . ن، بنار،. ح، مهر علی تبار،. ر. ح، گوهررستمی-4
-614 ،33 ، پژوهش نامه ورزشی و رفتار حرکتی،مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب
.603
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