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 ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجه

 
 5مهرداد صمصامی – 4محمدعلی صاحبکاران -  3محمد مصلی نژاد – 2مجتبی رجبی – 1هدی طالب پورم

. 2،4،3ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  علوم و بدنی تربیت . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة1

. 5مشهد، مشهد، ایران  فردوسی ورزشی، دانشگاه علوم و بدنی تربیت دانشکدة دکتری مدیریت ورزشی، دانشجوی
 مشهد، مشهد، ایران فردوسی ورزشی، دانشگاه علوم و بدنی تربیت دانشکدة ارشد مدیریت ورزشی، کارشناسی دانشجوی

 (1395/  03 / 23، تاریخ تصویب :   1394/ 09/  07)تاریخ دریافت :  

 

 1چکیده

اینن پنژوهش از ننو      .ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران براساس کیفیت کارکرد و نتیجه بود هدف پژوهش حاضر،

های چهار تیم لیگ برتر هنندبال اینران    کننده در بازی پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را تماشاگران شرکت _ های توصیفی پژوهش

عننوان نموننۀ    تماشناگر بنه   380، تعداد α=  05/0دادند. براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن خطای  تشکیل می 1393ن94در فصل 

و  نظنر  صناحب  نفنر از اسنتادان   10( بنود.  2012) ، پرسشنامه تئودوراکیس و همکارانها ادهدابزار گردآوری پژوهش در نظر گرفته شدند. 

شد  ارزیابیآن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  درونی را تأیید کردند و پایاییابزار روایی صوری و محتوایی  هندبال باسابقۀکارشناسان 

(91/0 =α)اداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطنی چندگاننه در سنطع معنناداری     ها از آزمون معن وتحلیل داده . برای تجزیه

05/0P≤ ( 232/0استفاده شد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که متغیرهای کیفیت نتیجه=β  ( و کیفینت کنارکردی )318/0=β )

رو مسئوالن و برگزارکنندگان مسابقات باید بنه   ازاینبینی کنند.  درصد از تغییرات متغیر نیات رفتاری تماشاگران را پیش 170/0توانند  می

ها ورزشی  متغیرهای کیفیت کارکردی و کیفیت نتیجه توجه بیشتری داشته باشند تا تماشاگران بیشتری برای تماشای مسابقات به سالن

 بیایند.

 

 

  های کلیدی واژه

  تماشاگران، کیفیت کارکردی، کیفیت نتیجه، نیات رفتاری، هندبال.

 

                                                                 

                                                                                             Email:mtalebpour@um.ac.ir 09128238302ول : تلفن : نویسنده مسئ -  

 است. 2/37204مقالۀ حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی مشهد به کد  .1
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 مقدمه

های جوامع مدرن صنعتی  ترین مقوله ورزش از مهم

است که شمار زیادی از جمعیت هر کشور به اشکال 

گوناگون با آن سروکار دارند. در این بین، تماشاگران 

ورزشی درصد زیادی از مخاطبان ورزشی را تشکیل 

درصد از  70ای در آمریکا بیش از  دهند. در مطالعه می

کم یک بار به تماشا، مطالعه یا  دستمردم آمریکا روزانه 

رو در سراسر  (. ازاین8پردازند ) بحث در مورد ورزش می

جهان، صنعت رویدادهای ورزشی در حال تبدیل به یک 

روند اجتماعی برای حضور مردم به عنوان تماشاگر در این 

رو گروه وسیعی از تماشاگران رویداد  رویدادهاست و ازاین

حال در این محیط رقابتی   ا این(. ب18اند ) در دسترس

طور  ای، به کنندگان خدمات ورزشی حرفه فزاینده، فراهم

ها  ای به تشویق مشتریان برای حضور در بازی فزاینده

ها و همچنین خرید  عنوان تماشاگر، عضویت در گروه به

(. تماشاگرانی که 25پردازند ) محصوالت و خدمات می

یابند  رزشگاه حضور میبرای تماشای مسابقات ورزشی در و

از اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی برخوردارند و از 

ای هستند. آنها  های هر باشگاه حرفه ترین سرمایه مهم

دهند، با  های ورزشی هویت می عالوه بر اینکه به لیگ

خرید بلیت مسابقات تأثیر زیادی در کسب درآمد برای 

ت اقتصادی های ورزشی دارند. به همین دلیل، موفقی لیگ

های ورزشی تحت تأثیر کیفیت خدمات قرار دارد؛  سازمان

ندرت شکایت خود را ابراز  چراکه مشتری ناراضی به

گیرد که محصوالت رقیب را  راحتی تصمیم می کند و به می

هایی که خدمات باکیفیت ارائه  خریداری کند. سازمان

یابند و  دهند، به خرید مجدد مشتریان خود دست می می

نهایت تصمیم خرید مجدد مشتریان موجب سوددهی  در

 شود.  سازمان می

اجماع  نبوددلیل  کیفیت خدمات مفهومی است که به

آن مناقشات  گیری اندازهدر مورد نحوة تعریف و روش 

فراوانی را برانگیخته است. تعاریف متعددی از کیفیت 

کاربرد خدمات بیان شده است. یکی از تعاریفی که 

 کردن، کیفیت خدمات را حدی از برآورده داردای  گسترده

نیازها و انتظارات مشتریان از طریق خدمات تعریف 

اختالف بین  توان می. بنابراین کیفیت خدمات را کند می

شده  انتظارات مشتریان از خدمات و خدمات دریافت

تواند سبب تمایز چشمگیری میان  ( که می1) تعریف کرد

رومندی برای ایجاد سودمندی ها شود و ابزار نی سازمان

(. بر این اساس توجه زیاد به کیفیت 20آنها باشد )

خدمات به این دلیل است که موجب افزایش رضایتمندی 

(. 9شود و در نتیجه عملکرد مالی بهتر را در پی دارد ) می

تدریج مشتریان وفاداری  در واقع مشتریان راضی به

خدمات اقدام شوند که دائماً به خرید محصوالت و  می

دهد که برداشت مثبت  (. تحقیقات نشان می7کنند ) می

شود  دربارة کیفیت خدمات، به رضایت مشتری منجر می

 .(15که خود، نیات رفتاری مثبت را در پی دارد )

های مختلف  نیات رفتاری ممکن است به شکل       

مثل گرایش به خرید یک محصول برای بار نخست یا تعهد 

دد یک محصول با نام تجاری خاص نمود پیدا به خرید مج

( ارائه 2012) 1کند. براساس مدلی که زیتهامل و بیتنر

دادند، نیات رفتاری از طریق اقداماتی همچون نیات خرید، 

ارتباطات دهان به دهان، وفاداری و حساسیت قیمت 

شود. کیفیت مطلوب خدمات، اغلب به نیات  مشخص می

که کیفیت ضعیف   ، درحالیشود رفتاری مطلوب منجر می

 2(. لیم26انجامد ) خدمات، به نیات رفتاری نامطلوب می

تواند از طریق نیات  ( معتقد است رفتار یک فرد می2006)

رفتاریش که مشترکاً تحت تأثیر نگرش، هنجارهای ذهنی 

و کنترل رفتار درک شده است توضیح داده شود. نگرش، 

ة تأثیر عملکرد یک به ارزیابی مثبت و منفی فرد دربار

                                                                 

1. Zeithaml & Bitner 
2. Lim 
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کند. هنجارهای ذهنی، به ادراک فرد  رفتار خاص اشاره می

از عقاید دیگران دربارة اینکه آیا او باید رفتاری خاص را 

انجام دهد یا نه، اشاره دارد؛ درحالی که کنترل رفتاری 

شده، به ادراک فرد از وجود یا نبود منابع یا  درک

رفتار اشاره دارد  های الزم برای انجام دادن یک فرصت

کنند که نیات  ( بیان می2012(. زیتهامل و بیتنر )22)

دهندة خدمات برای رسیدن  رفتاری مطلوب با توانایی ارائه

مشتریان به بیان چیزهای مثبت دربارة آنها، پیشنهاد آنها 

به سایر مشتریان، وفادار ماندن آنها )تمایل به حضور 

رداخت انعام ارتباط مجدد(، پرداخت بیشتر به شرکت و پ

 (.26دارد )

عنوان بخشی از مشتریان ورزش، با  تماشاگران به

ها، آثار اقتصادی و درآمدزایی فراوانی  حضور در استادیوم

تواند شامل  خواهند داشت که عالوه بر خرید بلیت می

پرداخت هزینۀ پارکینگ، غذا، نوشیدنی و یادگاری نیز 

د، اجارة منزل و اتاق ونقل، خری باشد و در کنار آن حمل

(. به همین دلیل 21شود ) در هتل را هم شامل می

اند. در همین  مند شده محققان به رفتار تماشاگران عالقه

( به بررسی 1391زمینه، علیدوست قهفرخی و احمدی )

رابطۀ بین کیفیت خدمات و رضایتمندی تماشاگران در 

و نتیجه  های میزبان لیگ قهرمانان آسیا پرداختند ورزشگاه

گرفتند که بین میزان دسترسی به خدمات، امنیت و 

طراحی و جذابیت فضای ورزشگاه با رضایتمندی 

تماشاگران؛ و نیز بین بهداشت، تمیزی فضای ورزشگاه و 

نحوة برخورد مدیریت و کارکنان اجرایی با رضایتمندی 

 چالش بزرگ حال، این (. با4تماشاگران رابطه وجود دارد )

 .ورزشی نگهداری این تماشاگران است ریابانبازا برای

 میان رقابت که گزارش کردند (2007) و همکاران 1مولین

 ثبات بی اقتصادی محیط دلیل به ای حرفه ورزشی های تیم

 چراکه ظهور تشدید شده است، کشورها از بسیاری در

                                                                 

1. Mullin  

 دیگر در رقابت مختلف، های ورزش از جدید های لیگ

 و جدید های فناوری ظهور فراغت، اوقات های فعالیت

 در .(23است ) یافته افزایش پخش حق فروش اهمیت

 و تر پیچیده ای، حرفه صنعت ورزش نتیجه،

 مجبور به ها را باشگاه بازاریابان ناپذیرتر شده و  بینی پیش

برای  انگیزه ایجاد منظور به مؤثر های استراتژی توسعۀ

 خرید و عضویت خرید ها، تماشاگران برای تماشای بازی

 گذاری (. سرمایه25) خدمات کرده است و تیم محصوالت

 منظور به توسعه حال و راهبردهای در خدمات کیفیت در

 اصلی اقدامات از جمله تماشاگران رضایت از اطمینان

 منظور تماشاگران به در انگیزه برای ایجاد ورزش بازاریابان

 ها مطرح شده است. در این بین تجربۀ بازی در حضور

 (بازی خود)اصلی  محصول توسط زیادی حد تا تماشاگر

 کیفیت های مدل بیشتر حال، این با (.15) شود می تعیین

 از ابعاد عمده طور به اند شده گزارش متون در که خدمات

ارتباط آن  و خدمات کیفیت ارزیابی مرتبط با فرایند برای

 دابعا این (.21،25) اند با رضایت تماشاگران استفاده کرده

 از حمایتی یا محیطی عناصر به بیشتر مرتبط با فرایند،

 که باوریم بر این ورزشی ارتباط دارند. ما محصوالت

 خدمات کیفیت مهم عناصر یکی از نتایج خدمات کیفیت

 در تازگی به ساختار این .است ورزش تماشای زمینۀ در

 ورزش تماشای زمینۀ در خدمات کیفیت های مدل

( 1993) 2گرونروس دوبُعدی دلم .است شده گنجانده

 چارچوب عنوان به( با نتیجۀ کیفیت /فنی و عملکردی)

 و مدل این. شده است استفاده خدمات کیفیت برای نظری

استفاده نشده بود  پیش از این رفتاری، نیات آن با رابطۀ

(16). 

گرفته در پیشینۀ تحقیق،  های انجام با توجه به بررسی

ت با دو بعد کیفیت نتیجه و در این پژوهش کیفیت خدما

 به کیفیت نتیجه، گیری شد. بعد کیفیت کارکرد اندازه

                                                                 

2. Gronroos 
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 است چیزی این دارد. کند اشاره می دریافت مشتری آنچه

. ماند باقی می مشتری تولید برای اتمام فرایند از پس که

(؛ 16استفاده کرد ) (1993گرونروس ) بار اولین را این بعد

 ورزش تماشاگران ادبیات در یزیاد حد تا بعد البته این

 (2011) همکاران و 1کلمز مطالعۀ. شده بود گرفته نادیده

 طبیعت نتیجه در از کیفیت از جمله مطالعاتی است که

 کرد که شامل استفاده ورزش تماشای زمینۀ در چندبعدی

کیفیت  بازیکنان، عملکرد مانند بازی های مربوط به ویژگی

(. همچنین 14بود ) ظرفیت تیم و ویژگی تیم بازی،

 کیفیت محیطی عنصر به مربوط عملکردی کیفیت

 محیط ورزشگاه،/ شامل امکانات که( 16) خدمات است

 و( امتیازها پارکینگ، مثال برای) پشتیبانی خدمات

 (.10)کارکنان است  و تماشاگر متقابل اثرهای

 حد از بیش تأکید که کرد استدالل توان می نتیجه در

 برای ورزش برای تماشاچیان خدمات کیفیت بر

 و تعاریف در محدود توجه و عملکرد کیفیت گیری اندازه

 .است بزرگ محدودیت یک نتیجۀ گیری کیفیت اندازه

 های ویژگی ( در برآورد2013و همکاران ) 2تئودوراکیس

ای براساس کیفیت  حرفه فوتبال در تماشاگران رفتاری

نتیجه و  خدمات و رضایتمندی، از دو مدل کلی کیفیت

 نتایج کردند و نشان دادند که کیفیت استفاده عملکرد

 تماشاگران به نسبت رضایتمندی سطوح بر تری قوی تأثیر

نشان داده شد که  نهایت، عملکرد دارد و در کیفیت

 خدمات کیفیت رابطۀ تا حدی واسطه میان مندی رضایت

 (.24رفتار تماشاگران است ) و

ماشاچیان و تأثیرات به هر حال اهمیت هواداران و ت

های ورزشی، سبب  این موضوع بر مسائل اقتصادی رشته

های زیادی به سوی این  شده است که مقاالت و پژوهش

دهد  موضوع گرایش یابند. مرور این موضوعات نشان می

که پژوهشگران، توجه بسیار کمی به اهمیت تماشاگران 
                                                                 

1. Clemes  

2. Theodorakis  

 اضرح مقالۀ اند. بنابراین هدف رشتۀ هندبال نشان داده

رزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران ا

 براساس کیفیت کارکرد و نتیجه است.

 

 روش تحقیق

شکل  پیمایشی و به -روش توصیفی  تحقیق حاضر به

میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ تماشاگران 

چهار تیم منتخب لیگ برتر هندبال ایران در  های بازی

الحجج  الحجج سبزوار، ثامن ، شامل ثامن1393ـ  94فصل 

مشهد، منیزیم فردوس و فوالد مبارکۀ سپاهان اصفهان 

های لیگ برتر هندبال ایران،  دادند. بیشتر تیم تشکیل می

هایی با گنجایش کم )کمتر از  های خود را در سالن بازی

دهندة تعداد درست  دهند که نشان نفر( انجام می 2000

ی مسابقات حساس لیگ هندبال نیست؛ تماشاگران در برخ

از طرفی برخی مسابقات نیز با تعداد معدودی تماشاگر یا 

رو به این نتیجه  گیرد؛ ازاین حتی بدون تماشاگر انجام می

های  منظور ممانعت از سوگیری یافته رسیدیم که به

های پرتماشاگری دارند  پژوهش، چهار تیم مذکور که بازی

گرفته با چهار  به مکاتبات صورتانتخاب شوند. با توجه 

نفر تخمین  40000باشگاه مذکور، حجم جامعۀ آماری 

زده شد که براساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن 

نفر  380، حجم نمونۀ مورد نیاز پژوهش α=  05/0خطای 

های  برآورد شد. با در نظر گرفتن اینکه در پرسشنامه

اد زیادی پرسشنامۀ بین تماشاگران همواره تعد شده توزیع

پرسشنامه بین تماشاگران مایل  500مخدوش وجود دارد، 

به پرکردن پرسشنامه توزیع شد و در نهایت از بین 

شده، برای  پرسشنامۀ کامل 380های برگشتی،  پرسشنامه

ابزار صورت تصادفی انتخاب شد.  وتحلیل نهایی به تجزیه

( شامل 2013ها، پرسشنامۀ تئودوراکیس ) داده آوری جمع

های  های ویژگی متغیرهای کیفیت کارکردی )مؤلفه

ملموس، پاسخگویی، دسترسی، قابلیت اطمینان، امنیت(، 
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های کیفیت بازی تیم، کیفیت  کیفیت نتیجه )مؤلفه

(. شایان 24عملکرد تیم( و نیات رفتاری تماشاگران بود )

ذکر است که تعدیالتی با توجه به نظر استادان مدیریت 

پرسشنامه صورت گرفت. میزان پایایی ورزشی در 

پرسشنامه براساس آزمون آلفای کرونباخ، در مطالعۀ 

 10دست آمد و روایی محتوایی آن توسط  به 91/0راهنما 

برای  استاد حوزة مدیریت ورزشی بررسی و تأیید شد.

های آمار  ها در این پژوهش از روش وتحلیل داده تجزیه

، میانگین، انحراف توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی

های آمار استنباطی )آزمون  استاندارد، دامنه( و روش

، آزمون معناداری 1ای نمونه اسمیرنوف تک -کولموگروف

( 3، رگرسیون خطی چندگانه2ضریب همبستگی پیرسون

افزار  ها با استفاده از نرم وتحلیل همۀ تجزیهاستفاده شد. 

SPSS20 .انجام گرفت 

 

 قیقهای تح نتایج و یافته

کننده  جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ تماشاگران شرکت

لیگ برتر  1393-94در مسابقات چهار تیم منتخب فصل 

الحجج مشهد،  الحجج سبزوار، ثامن هندبال ایران )ثامن

منیزیم فردوس و فوالد مبارکۀ سپاهان اصفهان( تشکیل 

پرسشنامۀ  500پرسشنامه از بین  380دادند.  می

وتحلیل  اعضای جامعه برای تجزیه شده در بین توزیع

وتحلیل  های تجزیه صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته به

هوادار تیم  163نشان داد که نمونۀ مورد بررسی از 

 71الحجج مشهد،  هوادار تیم ثامن 52الحجج سبزوار،  ثامن

هوادار تیم فوالد مبارکۀ  94هوادار تیم منیزیم فردوس و 

ده بود. میانگین سنی نمونۀ سپاهان اصفهان تشکیل ش

بود.  R=30و دامنۀ سنی آن  31/23 ± 860/6تحقیق 

                                                                 

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

2. Significance of Pearson Correlation Coefficient 

Test 

3. Multiple Linear Regression 

شناختی نمونۀ تحقیق را نشان  اطالعات جمعیت 1جدول 

 دهد. می

شود، تماشاگران  برداشت می 1که از جدول  گونه همان

آمـوز، دارای   حاضر در نمونۀ تحقیـق اغلـب مجـرد، دانـش    

تـا   12ی پایین )سطح تحصیالت دبیرستان و از طبقۀ سن

بازی تیم خود در  6تا  4سال( بودند و بیشترشان در  22

 حضور یافتند. 1393-94فصل 

هـای   های تمایل مرکـزی و شـاخص   شاخص 2جدول 

پراکندگی مربـوط بـه متغیرهـای پـژوهش شـامل نیـات       

های کیفیت عملکرد تـیم و   رفتاری، کیفیت نتیجه )مؤلفه

ــارکردی )  ــیم( و کیفیــت ک ــازی ت ــای  مؤلفــهکیفیــت ب ه

های ملموس، پاسخگویی مسـئوالن، دسترسـی بـه     ویژگی

 دهد. امکانات، قابلیت اطمینان و امنیت( را نشان می
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قیتحق ۀنمون یشناخت تیجمع اطالعات .1 جدول  

 درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر

های سنی گروه  

سال( 22تا  12پایین )  183 1/48  

سال( 33تا  23متوسط )  163 9/42  

سال( 44تا  34باال )  34 0/9  

 وضعیت تأهل
4/62 237 مجرد  

6/37 143 متأهل  

 سطع تحصیالت

3/14 54 راهنمایی  

1/24 91 دبیرستان  

5/16 62 دیپلم  

3/14 54 کاردانی  

8/21 83 کارشناسی  

ارشد کارشناسی  29 5/7  

5/1 7 دکتری  

 وضعیت اشتغال

3/8 32 نظامی  

8/12 49 دانشجو  

1/21 80 کارمند  

آموز دانش  108 6/28  

5/7 28 بیکار  

 6 23 کارگر

8/15 60 آزاد  

 تعداد حضور در مسابقات فصل

بازی 3تا  1  52 5/13  

بازی 6تا  4  74 5/19  

بازی 9تا  6  66 3/17  

بازی 9بیشتر از   188 6/49  

 

 آنها های مؤلفهف آماری متغیرهای پژوهش و توصی. 2 جدول

های متغیر مؤلفه متغیر  حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

239/4  نیات رفتاری  940/0  25/1  00/5  

970/3  کیفیت نتیجه  888/0  75/1  00/5  

908/3 کیفیت عملکرد تیم  067/1  25/1  00/5  

032/4 کیفیت بازی تیم  009/0  25/1  00/5  

یت کیف

 کارکردی
 483/3  770/0  20/1  00/5  

های ملموس ویژگی  494/3  992/0  00/1  00/5  

254/3 پاسخگویی مسئوالن  077/1  00/1  00/5  

477/3 دسترسی به امکانات  046/1  00/1  00/5  

314/3 قابلیت اطمینان  075/1  00/1  00/5  

876/3 امنیت  011/1  00/1  00/5  
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شـود، در بـین    ت مـی برداش 2که از جدول  گونه همان

های متغیر کیفیت نتیجه، بیشترین میانگین را مؤلفۀ  مؤلفه

هـای متغیـر کیفیـت     کیفیت بازی تـیم و در بـین مؤلفـه   

 کارکردی، بیشترین میانگین را مؤلفۀ امنیت داشت. 

وتحلیـل   منظور انتخـاب نـوع آزمـون بـرای تجزیـه      به

های پـژوهش الزم بـود کـه طبیعـی بـودن توزیـع        فرضیه

ها ارزیابی شود. برای این منظور از آزمون کولموگروف  هداد

ای و همچنین نمودار احتمال نرمال  نمونه ـ اسمیرنوف تک

دسـت آمـده    هـای بـه   بندی یافتـه  استفاده شد که از جمع

توان نتیجه گرفت توزیـع همـۀ متغیرهـای پـژوهش و      می

ــه ــن   مؤلف ــوده و ازای ــی ب ــا طبیع ــای آنه ــتفاده از  ه رو اس

منظور ارزیابی  پارامتریک بالمانع بود. بنابراین بههای  آزمون

ــا ســایر      ــین متغیـر نیــات رفتــاری تماشـاگران ب رابطـۀ ب

ها  متغیرهای پژوهش، با توجه به طبیعی بودن توزیع داده

از آزمون معناداری ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده     

ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  3شد. جدول 

 دهد. را نشان می

 

 

 های آنها . ماتریس همبستگی متغیر نیات رفتاری با سایر متغیرهای پژوهش و مؤلفه3 جدول

متغیرهای پژوهش 

 و

جه های آنها مؤلفه
تی
ت ن

فی
کی

 

یم
د ت
کر
مل
 ع
ت
فی
کی

 

یم
ی ت
از
ت ب

فی
کی

ی 
رد
رک
کا
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وی
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ن
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می
ط

 

ت
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نیات 

 رفتاری

ضریب 

 همبستگی
**342/0 

*201/0 
**436/0 

**364/0 
**243/0 

*213/0 
*222/0 

**224/0 
**452/0 

سطح 

 معناداری
001/0> 020/0 001/0> 001/0> 005/0 014/0 010/0 010/0 001/0> 

 معنادار است. 001/0** در سطح 

 معنادار است. 05/0* در سطح 

 

شود، ارتباط بین  برداشت می 3جدول که از  گونه همان

های  متغیر نیات رفتاری با دیگر متغیرهای پژوهش و مؤلفه

معنــادار اســت.   P<05/0و  P <001/0آنهـا در ســطح  

رو بـرای بررسـی نقـش دو متغیـر کیفیـت نتیجـه و        ازاین

کیفیت کارکردی بر نیات رفتاری تماشـاگران لیـگ برتـر    

 1چندگانه به شیوة پسروهندبال ایران، از تحلیل رگرسیون 

استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که در مدل نهایی 

برآورد نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران، هر 

دو متغیر کیفیت نتیجه و کیفیت کـارکردی تـأثیر دارنـد.    

 دهد. نتایج این تحلیل را نشان می 4جدول 

                                                                 

1. backward 

 

ــی   بــرای ــال خطاهــا کــه یک از بررســی توزیــع نرم

ف ولمـوگر واز آزمـون ک  اسـت  رگرسـیون  یها فرض شیپ

اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به اینکـه متغیرهـای    -

ترتیــب  کیفیــت نتیجــه و کــارکرد و نیــات رفتــاری بــه 

ــه 219/0و  431/0، 587/0 نتیجــه   ،آمدنــد  دســت  ب

و در نتیجـه   اسـت که توزیع متغیرهـا نرمـال    میریگ یم

 .است  رمالگفت توزیع خطاها نیز ن توان یم

متغیـر   دهـد  یمـ نشـان   4نتـایج جـدول    همچنین

درصـد   170/0کیفیت نتیجه و کیفیت کـارکردی تـیم،   

از تغییرات نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتـر هنـدبال   
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کیفیـت   ۀکـه مؤلفـ   یطـور  بـه  ؛کنـد  یمـ ایران را تبیین 

ــه ) ــت ( و β=232/0نتیجـ ــۀ کیفیـ ــارکردی  مؤلفـ کـ

(318/0=β ،)رفتاری تماشـاگران   نیات ةکنند ینیب شیپ

 .است لیگ برتر هندبال ایران

 

 مدل نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران. 4جدول 

 B های مدل مؤلفه
خطای 

 استاندارد
Beta T Sig 

 <001/0* 506/5 --- 401/0 209/2 ضریب ثابت

 017/0* 420/2 219/0 096/0 232/0 کیفیت نتیجه

 005/0* 876/2 260/0 111/0 318/0 کیفیت کارکردی

های برازش  شاخص

 مدل

 Fآمارة 
سطع 

 معناداری

واتسون -دوربین

(D-W) 

خطی  آمارة هم

(VIF) 

ضریب تعیین 

(R
2) 

273/13 001/0> 993/1 284/1 170/0 

 معنادار است 05/0*در سطح 

مدل رگرسـیونی بـرآورد نیـات رفتـاری تماشـاگران      

ــرایب      ــاس ضـ ــران، براسـ ــدبال ایـ ــر هنـ ــگ برتـ لیـ

 :است زیر صورت بهستانداردنشده، ا

 = نیات رفتاری 209/2+  318/0+ )کیفیت کارکردی( 232/0)کیفیت نتیجه(

 

 گیری بحث و نتیجه

جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ تماشاگران حاضر در 

الحجـج   الحجـج سـبزوار، ثـامن    مسابقات چهار تـیم ثـامن  

ن در مشهد، منیزیم فردوس و فوالد مبارکۀ سپاهان اصفها

دادند که با توجه به فرمـول   لیگ برتر هندبال تشکیل می

نفر به عنوان نمونۀ پژوهش در نظـر گرفتـه    380کوکران 

ای و در  گیری طبقـه  شدند. برای این منظور از روش نمونه

هـا در بـین    طوری که پرسشـنامه  دسترس استفاده شد به

الحجـج   الحجـج سـبزوار، ثـامن    تماشاگران چهار تیم ثـامن 

د، منیزیم فردوس و فوالد مبارکـه سـپاهان اصـفهان    مشه

 توزیع شد.

نتایج آزمون معنـاداری ضـریب همبسـتگی پیرسـون     

(، 342/0نشان داد که بین نیات رفتاری با کیفیت نتیجه )

(، نیـات  201/0نیات رفتاری بـا کیفیـت عملکـرد تـیم )    

(، نیـات رفتـاری بـا    436/0رفتاری با کیفیت بازی تـیم ) 

هـای   (، نیات رفتاری بـا ویژگـی  364/0) کیفیت کارکردی

(، نیات رفتاری با پاسـخگویی مسـئوالن   243/0ملموس )

(، 222/0(، نیات رفتاری با دسترسی به امکانات )213/0)

(، و نیات رفتاری 224/0نیات رفتاری با قابلیت اطمینان )

( ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 452/0با امنیت )

ج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد کـه  بر این نتای عالوه

( و کیفیت کارکردی β=232/0متغیرهای کیفیت نتیجه )

(318/0=βمی )  درصـد از تغییـرات متغیـر     170/0توانند

 بینی کند. نیات رفتاری تماشاگران را پیش

توان گفت که برای حضـور   ها می با توجه به این یافته

هـای ارائـۀ    فـه تماشاگران در مسابقات هندبال باید به مؤل

های ملموس، پاسـخگویی   خدمات مطلوب از قبیل ویژگی

ــان و   ــات، قابلیــت اطمین ــه امکان ــی ب مســئوالن، دسترس
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هـای ورزشـی توجـه جـدی شـود.       همچنین امنیت سـالن 

روزتـری دارنـد،    هایی که امکانات و تجهیـزات بـه   ورزشگاه

کنند. ایـن تحقیـق خـود     تماشاگران بیشتری را جذب می

هـای ملمـوس و ضـرورت     همیت مؤلفۀ ویژگیکنندة ا بیان

های برگزاری مسابقات است. در کنار  توجه به آن در محل

نظران عرصۀ خدمات  های ملموس، صاحب توجه به ویژگی

ــه ــد برنام ــی  معتقدن ــب م ــخگویی مناس ــای پاس ــد  ه توان

های عرضـۀ خـدمات،    پذیر بودن شیوه دهندة انعطاف نشان

یفیـت ارائـۀ خـدمات    محور بودن آنها و همچنین ک تشویق

ــه  ــط ارائ ــد )  توس ــدة آن باش ــه،  3دهن ــین زمین (. در هم

ــی ــاران )  عل ــدی و همک ــی روی 1392محم ( در پژوهش

های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران،  تماشاگران لیگ

نتیجه گرفتند که عامل تعامل کارکنان، تأثیر زیـادی بـر   

و  1(. همچنین چن5حضور تماشاگران در مسابقات دارد )

( بر تأثیر عامـل پاسـخگویی بـر حضـور     2011همکاران )

(. برای حضور تماشـاگران  13اند ) تماشاگران تأکید داشته

باید به ورود و خروج آسان و بدون اتالف وقت از ورزشگاه 

ها، خرید آسان بلیت بدون ایسـتادن در صـف    و پارکینگ

شـد   و نقل عمومی برای آمـد  و طوالنی، وجود سیستم حمل

به ورزشگاه و وجود پارکینگ کافی و مناسب توجـه  آسان 

های کیفیت کارکردی، قابلیت اطمینان  کرد. از دیگر مؤلفه

های دقیق و اصـولی در   ریزی است که در حقیقت به برنامه

پذیری در این  فرایند عرضۀ خدمات و همچنین مسئولیت

محمـدی و   زمینه اشاره دارد. این مؤلفه در تحقیقات علـی 

عنـوان   ( بـه 2007) 2( و کارو و گارسـیا 1392همکاران )

عامل مؤثر بر نیات رفتاری تماشاگران مطـرح شـده اسـت    

(. عرضۀ خدمات به همان شکلی که وعده داده شده 5،12)

پذیری در ارائۀ آن، اعالم برنامـۀ مسـابقات در    و مسئولیت

( و همچنین اعتمـاد  12ابتدای فصل و تغییر نکردن آن )

شده و شکایت نکردن از آنهـا   عرضه تماشاگران به خدمات
                                                                 

1. Chen  

2. Caro & Garcia 

( موجبات رضـایت تماشـاگران را فـراهم    11نزد دیگران )

شود.  کند و به حضور مستمر آنها در مسابقات منجر می می

( مشخص شد در 2007های کارو و گارسیا ) البته در یافته

شـوند و بـرای    مورد تماشاگرانی که طرفدار محسـوب مـی  

ریزی  آیند، عامل برنامه ه میحمایت از تیم خود به ورزشگا

رابطۀ معناداری با تمایل به حضور نـدارد و ایـن دسـته از    

تماشاچیان در هر زمان و مکانی که مسابقات برگزار شـود  

(. آخرین مؤلفۀ کیفیت کارکردی که 12یابند ) حضور می

در این پژوهش مطرح شده است، مؤلفۀ امنیت اسـت کـه   

شـاگران در طـول   شـده توسـط تما   احساس امنیـت ادراک 

سـنجد. در   های ورزشی را مـی  مسابقات و در محیط سالن

( نیز به ایـن مؤلفـه اشـاره    2010تحقیق لی و همکاران )

معنـای نداشـتن    طور کلی امنیـت بـه   به(. 21شده است )

دلهره و دغدغه، رهایی از آسیب، خطر، تهدید و هـراس و  

وجود اطمینان، آرامش و آسـایش اسـت. در حـال حاضـر     

های استانداردی برای تأمین امنیت اثربخش در حوزة  هشیو

ورزش و اماکن و رویدادهای ورزشی در ایران وجود نـدارد  

(. با 6که بیانگر نبود مدیریت صحیح در این حوزه است )

طور کلـی از   ها در این زمینه، امنیت را به حال پژوهش این

ــرده   ــی ک ــرد بررس ــرد    دو رویک ــرد اول، رویک ــد. رویک ان

زاری است که به استانداردسازی اماکن و فضـاهای  اف سخت

ورزشی توجه دارد. استانداردسازی اماکن ورزشی، نخسـت  

های ورزشی، بهبود عملکرد بازیکنان  به جلوگیری از آسیب

فروشی، و سـپس  ها از طریق بلیت و افزایش درآمد باشگاه

به جلوگیری از اغتشاشات و ایجاد آشوب توسط اوباشگران 

افزاری است که در  د. رویکرد دوم، رویکرد نرمکن کمک می

شـناختی و   این رویکرد موضوع امنیت از دو جنبـۀ جامعـه  

تـوان از نظــر   شــود. امنیـت را مـی   مـدیریتی بررسـی مـی   

اجتماعی و فرهنگی، وضعیتی آرام تلقی کـرد کـه انسـان    

نسبت به مال، ناموس، حیثیت، هویت، ارتباطات، تفکـرات  

ان حال و آینـده اطمینـان داشـته    های خود در زم و ارزش
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روز را با تحمل کمترین ریسک ممکن سپری  باشد و شبانه

شناسی ورزش معتقدنـد کـه    (. متخصصان جامعه3کند )

توانند به دالیـل گونـاگون    ورزش و رویدادهای ورزشی می

ــند )    ــا باش ــکالت و خطره ــأثر از مش ــم2مت ، 1(. تروریس

جمعیتـی را از  هـای   نظمـی  و بی 3، وندالیسم2هولیگانیسم

ــدادهای ورزشــی   مهــم ــرین خطرهــای تهدیدکننــدة روی ت

داننـد. جنبـۀ مـدیریتی امنیـت امـاکن و رویـدادهای        می

ورزشی به وظایف قانونی مراقبت از تماشاگران، بازیکنان و 

 (.17پردازد ) مسئوالن می

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بین کیفیت 

لیگ برتر هندبال ایـران  نتیجه و نیات رفتاری تماشاگران 

ارتباط مستقیم و معنـاداری وجـود دارد. در ایـن پـژوهش     

متغیر کیفیت نتیجه با استفاده از دو مؤلفۀ کیفیـت بـازی   

طوری که نتایج  شد، به تیم و کیفیت عملکرد تیم سنجیده 

هـای کیفیـت بـازی تـیم و کیفیـت       نشان داد بین مؤلفـه 

لیگ برتر هنـدبال   عملکرد تیم با نیات رفتاری تماشاگران

ــی   ــران رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. بررس ای

تحقیقات گذشته تمایز روشنی بین محصول اصلی )در این 

تحقیق کیفیت نتیجه( و خدمات جانبی )در ایـن تحقیـق   

کند. در واقع عوامل  کیفیت کارکردی( در ورزش ایجاد می

ــیم ماننــد    ــازی ت ــر درک تماشــاگران از کیفیـت ب  مـؤثر ب

مندی به تیم،  (، هیجان و عالقه19مندی به ورزش ) عالقه

منـدی بـه    (، عالقه به بازیکن، عالقه13کیفیت تکنیکی )

( و تالش بازیکنان و همچنین عوامل مؤثر بـر  19ورزش )

درک تماشاگران از کیفیت عملکرد تیم مانند موقعیت تیم 

( و 9در جدول، سطح رقابت تـیم و درصـد بردهـای آن )   

تواند تأثیر بیشتری بر رفتـار تماشـاگران    طلبی می پیروزی

توان بیان  (. پس می5عنوان جانبی داشته باشند ) نسبت به

کرد که انتخاب بازیکنـان و کـادر فنـی مجـرب در کنـار      

                                                                 

1. Terrorism 

2. Hooliganism 

3. Vandalism 

تواند تأثیر زیادی بر نیات رفتـاری   مدیریت صحیح تیم می

تماشاگران داشته باشد. البته نتایج این پژوهش نشان داد 

دو متغیـر کیفیــت نتیجـه و کیفیــت کــارکردی    کـه هــر 

های خوبی برای نیات رفتاری تماشـاگران   کننده بینی پیش

لیگ برتر هنـدبال ایـران هسـتند؛ در ایـن بـین کیفیـت       

( تأثیر بیشتری نسـبت بـه کیفیـت    β= 318/0کارکردی )

هـای   ( داشته اسـت. شـاید محرومیـت   β= 232/0نتیجه )

ت مناسـب دلیـل تفـاوت    هندبال و نبود امکانات و تجهیزا

شده با سایر تحقیقات باشد که باید به آن توجـه   مشاهده

 جدی شود.
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