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Abstract
Determination of the relationship between services
quality and behavioral intentions with the mediator role
of perceived value and trust the Iranian fans of Premier
League is the aim of this study. The statistical population
of this correlational research was the Iranian fans of
Football League. Regarding the fact that the size of the
research population was unlimited, random stratified
sampling was used through which 944 participants were
selected as sample. In relation to the research variables,
the survey was conducted. The data were analyzed by
structural equation modeling test. Analysis of the findings
showed: 1) the services quality, perceived value and trust
have a direct and positive effect on behavioral intentions;
2) the service quality has a direct and positive impact on
perceived trust and value; 3) perceived value has a direct
and positive effect on trust and 4) the effect of service
quality on the behavioral intentions of fans was direct and
positive due to the perceived value and trust. This study
assists to understand the relative effect of service quality
as well as perceived value, and trust on the behavioral
needs of fans. In addition, this study relates the perception
of previous scientific research to the mentioned variables.
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چکیده
هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش
.میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود
این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر
 با توجه به این که حجم جامعه آماری.فوتبال ایران تشکیل می دادند
نامحدود بود از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد و در مجموع
 در رابطه با متغیرهای تحقیق. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند944
 داده های حاصله توسط آزمون مدل سازی معادله ساختاری.نظرسنجی شد
)i(  تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 ارزش درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت،کیفیت خدمات
) کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزشii( ،رفتاری دارند
) ارزش درک شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتمادiii( ،درک شده دارد
) اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطهiv( دارد و در نهایت
 این مطالعه به درک بهتر تأثیر.ارزش درک شده و اعتماد مستقیم و مثبت بود
 ارزش درک شده و اعتماد بر نیات رفتاری تماشاگران،نسبی کیفیت خدمات
 این مطالعه بینش مربوط به تحقیقات علمی، عالوه براین.کمک می کند
.قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را بهم مرتبط می سازد
واژههای کلیدی
 لیگ برتر، ارزش درک شده، اعتماد، اهداف رفتاری،کیفیت خدمات
.فوتبال ایران
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مقدمه
امروزه ورزش به صنعت بینالمللی و درآمدزا تبدیل شده
است ()1؛ و باشگاههای حرفهای در سراسر جهان برای تأمین
منابع و هزینههای خود از روشهای مختلفی چون جذب
حمایت کنندگان مالی ،تبلیغ کاالهای تجاری ،فروش بازیکن،
فروش بلیت و محصوالت ورزشی و ارائه خدمات جانبی استفاده
میکنند ( .)2بر این اساس ،بازاریابی ورزشی اهمیت ویژهای
نسبت به گذشته پیدا کرده است چون نه تنها رقابت سختتر
شده است بلکه نیازهای مشتریان نیز به موازات این تغییرات
متنوعتر و بعضاً پیشرفتهتر شده است .به اعتقاد مازلو یک نیاز تا
زمانی نیاز است که برطرف نشده باشد و در صورتی که مرتفع
شود ،دیگر نباید به عنوان یک نیاز تلقی گردد .به نظر میرسد
در ورزش نیز نیازهای مصرفکنندگان از چنین رویکردی الگو
گرفته باشد به طوری که اگر در گذشته زیبایی بازی فوتبال
عامل حضور تماشاگران در استادیومها میشد ،امروزه با رفع
این نیاز دیگر نمیتوان تماشاگران را به استادیومها کشاند (.)3
بازاریابان اغلب برای ارزیابی تأمین نیازهای مشتری از اندازه-
گیری کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری استفاده میکنند
( .)4کیفیت خدمت قضاوت شرکتکننده یا تماشاچی در مورد
مزیت و برتری یک خدمت ورزشی و یا مؤلفه خدماتی آن
است؛ و هر چه درک مصرفکننده از مزیت آن بیشتر باشد،
ارزیابی او از کیفیت خدمت باالتر خواهد رفت ()5؛ بنابراین،
بازاریابان باید برای حفظ مشتریان (تماشاگران) و ارائه خدمات
بهتر ،بیشترین توجه خود را به نیازها ،نظرات و خواستههای
آن ها در ارتباط با خدمات داشته باشند و با بررسی مشکالت و
رسیدگی به نظرات و آگاهی از میزان رضایتمندی آنها و با
باال بردن کیفیت و سرعت خدمات ،به حفظ آنان کمک نمایند
( .)6به همین دلیل اکثر بازاریابان ورزشی اهمیت راضیکردن
مصرفکنندگان خود را دریافتهاند و سعی بر ارائه خدمات با
کیفیت مطلوبی برای آنها دارند (.)7
مطالعات انجام شده حاکی از این است که بین کیفیت خدمات
باال و نیات رفتاری مشتریان رابطه مثبت وجود دارد .به این
معنی که هر اندازه نمره کیفیت خدمات باال باشد میزان نمره
نیات رفتاری افراد نیز بیشتر است ( .)13- 8براساس گزارش-
های ارائه شده تبعات مثبت متعددی در ارتباط با همبستگی
کیفیت خدمات و نیاترفتاری مصرفکننده وجود دارد که شامل
شکایت های کمتر ،ابراز رضایت مثبت به صورت تبلیغ دهانبه-
دهان ،خرید محصوالت اضافی ،توجه کمتر به رقباء ،کاهش
هزینههای معامله و کاهش هزینههای بازاریابی میشود ()14؛
اما مسئله این است که تعداد تماشاگران رویدادهای ورزشی

حتی مسابقات مهم و پر اهمیت به زعم اتخاذ سیاستهای
مختلف روزبهروز کمتر میشود ( .)15این به معنای از دست
رفتن یکی از سرمایههای مهم ورزش حرفهای یعنی تماشاگر و
عواید ناشی از آن یعنی بلیت فروشی است .به نظر میرسد
چنین مسئلهای از ساختارهای اقتصادی جامعه ،مسائل مدیریتی
و بازاریابی تأثیر پذیرفته است .ممکن است این سئوال ایجاد
شود که چرا فوتبال اروپا علی رغم برخورداری از پخش
تلویزیونی ،تماشاگران استادیومی خود را از دست نداده و اتفاق ًا
هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود .پاسخ ساده است ،باشگاه-
های ورزشی معتبر اروپا و بعدها آمریکا و امروز ژاپن و کره
جنوبی ،طی سالها تالش برای صنعتی سازی فوتبال از طریق
عقالنی سازی فرایندهای تولید آن (باشگاه به مثابه کارخانه،
مسابقه به مثابه کاال و ورزشکار به مثابه عامل تولید) زمینه را
برای تبدیل استادیومها به سازههای بزرگ تولید لذت و
سرگرمی تبدیل کردند .لذتی که به هیچ عنوان با لذت تماشای
بازی پای تلویزیون برابری نمیکند ( .)16یکی از زمینههای
ایجاد چنین رخدادی در فوتبال مناطق مذکور تأکید و تمرکز بر
رفتار تماشاگران بوده است .تماشاگران در ورزش کلید اصلی
موفقیت یا عدم موفقیت یک تیم یا لیگ هستند .لذا درک رفتار
آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و الزم است در بررسی
رفتار آنها همواره به رخدادهای پیشآمده توجه شود ( .)3چرا
که رخدادهای بین محرک و پاسخ مداخله میکنند و توضیح
رفتار مستلزم تصریح فرایند آنهاست ( .)17به عبارتی دیگر این
احتمال وجود دارد که بخشی از اثر متغیر کیفیت خدمات بر
نیات رفتاری به واسطه متغیرهای میانجی انتقال داده شود ،به
این معنی که متغیر کیفیت خدمات از طریق اثرگذاری بر متغیر
میانجی سبب افزایش یا کاهش نیات رفتاری شده باشد .یکی از
دالیل چنین ا ستنباطی این است که میزان تبیین واریانس
مشترک بین دو متغیر در حد متوسط رو به پایینی است ،یعنی
اینکه به غیر از متغیر کیفت خدمات متغیرهای دیگری نیز وجود
دارند که در توضیح متغیر نیات رفتاری تماشاگران نقش دارند.
لذا بایستی در مطالعهای جدید نحوه اثرگذاری این متغیر و
میزان توضیح نقش آنها بررسی شود.
در همین راستا ،برخی از تحقیقات گزارش کردهاند که ادراک
مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت-
رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک
سازمان خاص هستند یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند
تنها در پرتو جلب اعتماد آنها به سازمان میسر خواهد بود
()21-18؛ بنابراین ،تغییر جهت بازاریابی و تکیه بر مشتری-
گرایی که مبتنی بر اعتماد باشد ،برای سازمانها (باشگاهها)
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یک الزام است تا یک فرصت اجباری ( .)22در واقع مستحکم-
ترین موقعیت در ذهن مشتری قابل اعتماد بودن است .به
همین دلیل به دست آوردن اعتماد مشتری همواره یکی از
اهداف اولیه در راه ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان است .در
دنیایی که میزان وفاداری مشتریان به محصوالت و خدمات روز
به روز کمتر میشود ،تنها راه حفاظت از موقعیت رقابتی ،داشتن
روابط مبتنی بر اعتماد با مشتریان است ( .)23عالوه براین،
عامل کلیدی و مهمی دیگری که میتواند در نیات رفتاری
مشتریان اثرگذار باشد .ارزش درک شده مشتری است .به اعتقاد
االرو و همکاران )24( 1تمایالت رفتاری مشتریان حاصل
دستاوردهای ارزش درک شده است و زمانی که مشتریان سطح
باالیی از ارزش را تجربه میکنند ،آنها خواهان بروز دادن
تمایالت رفتاری مثبت از خود هستند ()25؛ اما مرو مطالعات
انجام شده نشان میدهد در بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات
و نیات رفتاری تماشاگران کمتر به این متغیرها توجه شدهر
است .لذا در این مطالعه ابتدا تأثیر متغیرهای کیفیت خدمات،
اعتماد و ارزش درکشده بر نیات رفتاری و سپس نقش میانجی
اعتماد و ارزش درکشده در ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات-
رفتاری بررسی میشود.
روش تحقیق
روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش
شامل تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود .با توجه به این که
حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونهگیری تصادفی طبقه-
بندی استفاده شد .در مجموع  944نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .توزیع پرسشنامهها در ورزشگاه تختی جم ،ثامن مشهد،
سردار جنگل ،آزادی ،نصف جهان اصفهان و یادگار امام تبریز
انجام شد .در تمامی ورزشگاه به علت اینکه احتمال تلفات
پرسشنامه وجود داشت  %10بیشتر پرسشنامه توزیع شد .نرخ
بازگشت پرسشنامه  %97بود .ابزار پژوهش  5پرسشنامه
اطالعات جمعیتشناختی ،پرسشنامه کیفیت خدمات چینلیو
( )2008دارای پایایی  ،α=0/87پرسشنامه اعتماد مقیمی و
رمضان ( )1390دارای پایایی  ،α=0/92پرسشنامه ارزش درک
شده اگرت و اوالگا ( )2002دارای پایایی  α=0/81و پرسشنامه
نیات رفتاری غزال ( )28دارای پایایی  ،α=0/80بود .برای
تعیین روایی صوری پرسشنامهها نیز از نظر متخصصان استفاده
شد .تمامی سواالت پرسشنامهها از نوع پاسخ بسته و براساس
1
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مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزشگذاری شد به طوری که هر
پاسخ امتیازی از  1تا  5را به خود اختصاص میداد .برای تجزیه
و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی
معادالت ساختاری رویکرد واریانس محور) استفاده شد .عالوه
بر این فرضیههای تحقیق در سطح خطاء  %5و با استفاده از
نرم افزار  Smart PLSنسخه  3/2/6تجزیه و تحلیل گردید.
یافتههای تحقیق
تجزیه و تحلیل یافتهها در بخش توصیفی نشان داد که %72/5
از نمونههای بررسی شده در این پژوهش مجرد و  %27/5نیز
متأهل بودند %10/8 .از نمونههای این پژوهش کمتر از 18
سال 18 %21/5 ،تا  25سال 26 %31/5 ،تا  33سال%15/4 ،
 34تا  41سال 42 %11/6 ،تا  49سال و  %9/2نیز بیش از 50
سال سن داشتند %13/2 .از نمونههای پژوهش کمتر از 30
هزار تومان 30 %30 ،تا  40هزار تومان 41 %44/6 ،تا  50هزار
تومان و  %12/2نیز بیش از  50هزار تومان برای دیدن هر
مسابقه فوتبال هزینه میکردند.
جدول  .1توصیف متغیر کیفیت خدمات و مؤلفههای آن با
استفاده از شاخصهای توصیفی
شاخص
متغیر

کیفیت
خدمات
اعتماد
ارزش
درکشده
نیات رفتاری

میانگین

انحراف
معیار

کجی

کشیدگی

3/442

0/815

-0/434

-0/299

3/336
3/298

0/681
0/623

-0/165
0/037

-0/225
-0/237

3/220

0/708

0/087

-0/135

با توجه به مقادیر جدول باال؛  )1میانگین متغیرهای کیفیت
خدمات ،اعتماد ،ارزشدرک شده و نیات رفتاری در نمونه آماری
پژوهش باالتر از میانگین فرضی ( )3است به عبارت دیگر
نمونههای آماری این متغیر و مؤلفههای آن را باالتر از حد
متوسط ارزیابی کردهاند )2 .با توجه به مقدار شاخص انحراف
معیار پراکندگی داده ها از شاخص میانگین در حد معمول یا به
عبارتی متوسط برآورد میشود )3 .مقدار منفی شاخص کجی در
تمامی موارد بیانگر تمایل دادههای این متغیرها به سمت
مقادیر باالتر از میانگین است .مقدار منفی شاخص کشیدگی در
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ارتباط با متغیر نام برده و مؤلفههای آن نشان دهنده توزیع
نسبتاً مسطح دادههای این متغیر میباشد.
جدول  .2ارتباط بین کیفیت خدمات و اعتماد با نیاترفتاری
متغیر مالک :نیاترفتاری
متغیرهای پیشبین
ضریب تعیین
سطح معناداری
مقدار r
%24/60
0/001
** 0/496
کیفیت خدمات
**
%29/59
0/001
0/544
اعتماد
%23/04
0/001
** 0/480
ارزشدرک شده
** معناداری در سطح 0/01
* معناداری در سطح 0/05
می دهد که همبستگی مورد نظر ،ناشی از تصادف نبوده است.
با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،سطح معناداری بدست آمده
عالوه براین ،همبستگی مورد نظر به صورت مستقیم و در حد
ارتباط بین کیفیت خدمات ،اعتماد و ارزش درکشده با نیات-
متوسطی قرار داشت.
رفتاری کمتر از  0/01میباشد ،بنابراین با  %99اطمینان می-
توان گفت ،بین کیفیت خدمات ،اعتماد و ارزشدرک شده با
نیاترفتاری رابطه معنیداری وجود دارد .این نتیجه نشان

شکل  .1مدل ساختاری اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری از طریق ارزش درک شده و اعتماد در حالت معناداری
با استناد به مقادیر برآورد شده در شکل ( ،)1مدل ساختاری ارائه شده دارای اعتبار الزم میباشد براین اساس تفسیر ادامه نتایج بالمانع است.
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جدول  .3شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری
شاخص
1

متغیر
کیفیت
خدمات
اعتماد
ارزش
درک-
شده
نیات
رفتاری

CR

AVE

CVC

CVR

GOF

2

3

4

5

0/943

0/766

0/609

-

0/800

0/366

0/174

0/195

0/836

0/504

0/270

0/172

0/843

0/642

0/293

0/212

0/496

شاخصها ی ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به
دامنه مطلوب این شاخصها در مجموع بیانگر این است که
مدل مفروض تدوین شده توسط دادههای پژوهش حمایت می-
شوند ،به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقرار است و
همگی شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری
دارند.

شکل  .2مدل ساختاری اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری از
طریق ارزش درک شده و اعتماد در حالت استاندارد
جدول  .4مجموع اثرات کیفیت خدمات بر نیات رفتاری
نیات رفتاری
اعتماد
متغیر پنهان
اثرغیرمستقیم
اثرغیرمستقیم
0.142
ارزش درک شده
)Composite Reliability (CR
)Average Variance Extracted (AVE
)Cross Validated Communality (CVC
)Cross Validated Redundancy (CVR
)Goodness of fit (GOF

1
2
3
4
5

6.480
مقدار t
0.001
Sig
0.326
0.277
کیفیت خدمات
11.250
14.904
مقدار t
0.001
0.001
Sig
تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد ( )iکیفیت خدمات ،ارزش
درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری
دارند ) ii( ،کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و
ارزش درک شده دارد )iii( ،ارزش درک شده اثر مستقیم و
مثبتی بر روی اعتماد دارد و در نهایت ( )ivاثر کیفیت خدمات
بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطه ارزش درک شده و اعتماد
مستقیم و مثبت بود .براین اساس بخشی از تأثیر متغیر کیفیت
خدمات بر نیات رفتاری به واسطه متغیرهای اعتماد و ارزش
درک شده انتقال داده میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و
نیاترفتاری با نقش میانجی اعتماد و ارزش درک شده در
تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود .در این پژوهش مشاهده
شد بین کیفیت خدمات و نیاترفتاری رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .این یافتهها با یافتههای مطالعات (،18 ،12 ،9 ،8
 )27 ،26همخوان است .مدیریت کیفیت یک دیدگاه فلسفی-
مدیریتی است که هماکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در
جوامع باز میکند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان ،راههای
ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار میدهد.
ارائه الگوها و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و
خدمات ،شعار امروز سازمانها شده است .پیروزی چشمگیر
ژاپنیها در چند دهه گذشته و ظرفیتهای تحول اساسی
تولیدی و اقتصادی آنان ،همراه با ارائه کیفیت ممتاز فرآورده ها
و خدمات ،انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای
مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روشهایی بوده است
که مسائل پیچیده سازمانهای امروزی را پاسخگو است.
بسیاری به این نکته پیبردهاند که ارائه خدمات با کیفیت،
میتواند مزیترقابتی محکم و نیرومندی برای آنان به ارمغان
آورد .برای حصول به این هدف الزم است الزمات استقرار
مدیریت کیفیت خدمات در بخش مربوطه وجود داشته باشد.
عزم جدی در سطح مدیریت ارشد برای حمایت از کیفیت،
تدوین استانداردهای خدمات ،محاسبه هزینه قیمت تمام شده
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خدمات ،تعریف شیوه ردیابی خدمات در سازمان و انجام
اقدامات اصالحی و شناسایی خطاهای سازمانی مهمترین این
الزامات هستند .مادامی که مدیران ورزشگاههای فوتبال در
ایران چنین الزاماتی را در برنامههای عملیاتی خود لحاظ کنند،
میتوان شکلگیری نیاترفتاری مثبت را از جانب تماشاگران
پیشبینی کرد .براساس دیدگاه رفتارگرایی پاولف که کرایدل
( ) 2010به آن اشاره کرده است این حالت زمانی اتفاق میافتد
که مدیران پاسخهای مناسب را در موقعیتهای مناسب تقویت
کنند.
در ادامه مشخص شد که اثرغیرمستقیم متغیر کیفیت خدمات بر
نیاترفتاری از طریق اعتماد به لحاظ آماری معنادار است .بر
این اساس اعتماد در ارتباط بین کیفیت خدمات و نیاترفتاری
نقش متغیر واسطهای را دارد .لذا یکی از راههای افزایش نیات
رفتاری تماشاگران را میتوان برحسب این مسیر برنامهریزی
کرد .یافتههای مطالعات ( )18-20این یافته را تأیید میکنند.
اما یافتههای مطالعه ( )29ناهمخوان با یافتههای این مطالعه
است .علت این ناهمخوانی این است که این مطالعات نقش
متغیر اعتماد را در نیات رفتاری کم تلقی میکنند .ولی مطالعات
همخوان و یافتههای این مطالعه از ادعای مطالعات ناهمخوان
حمایت نمیکنند .البته تمامی مطالعاتی که در این بخش یافته-
های حاصل شده با آنها مقایسه شده اعتماد را به عنوان متغیر
میانجی بررسی نکرده و فقط اثر مستقیم کیفیت خدمات بر
اعتماد و نیات رفتاری را گزارش کرده بودند .بر طبق نظریه
هیسه ( )2002اعتماد اولین عامل تأثیرگذار بر کیفیت رابطه و
مهمترین عنصر در تشکیل و استمرار یک رابطه است و زمانی
شکل میگیرد که ارزشهای مشترک بین ارائه دهنده خدمت و
گیرنده خدمت افزایش پیدا کند .بنابراین ،دستاندرکاران ورزش
فوتبال ایران باید نحوه ادارک مصرفکنندگان از خدمات خود را
بشناسند و از طرفی به مطالعه و شناخت بازار و مشتریان خود
ادامه دهند .هر چه دستاندرکاران نامبرده دانش خود را پیرامون
ادارکات مصرف کنندگان خود افزایش دهند ،دستاورد بیشتری از
تکرار کسب و کار داشته و درآمدزایی بهتری خواهند داشت.
چرا که مشتری نسبت به خدمات ارائه شده اعتماد میکند و
خرید خود را تکرار میکند .این عامل سبب میشود مصرف-
کننده نسبت به قیمت ارائه شده برای خدمات حساسیت نداشته
باشد و آن را به سایر مکانها ترجیح دهد.
همچنین یافتهها نشان داد که اثرغیرمستقیم متغیر کیفیت
خدمات بر نیات رفتاری از طریق ارزش درک شده به لحاظ
آماری معنادار است .به این معنی که بخشی از تأثیر متغیر
کیفیت خدمات بر نیات رفتاری از طریق ارزش درک شده

انتقال داده میشود .این یافتهها با یافتههای مطالعات همخوان
است ( .)30- 32البته با این تفاوت که وو ( )30این اثرگذاری را
غیرمستقیم گزارش کرد اما مطالعات دیگر دریافتند که این
اثرگذاری مستقیم است .از موارد فوق چنین استنباط میشود که
کیفیت خدمات هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم اثرگذار بر
نیات رفتاری تماشاگران است .لذا نمیتوان مسیر اثرگذاری
متغیر کیفیت خدمات را بر نیات رفتاری تنها با نقش متغیر
میانجی بررسی کرد .با این حال بخشی از اثرگذاری متغیر
کیفیت خدمات هر چند ناقص از طریق ارزش درک شده بر
نیات رفتاری انتقال داده میشود .این قضیه از جانب نظریه
میانجی گاجنپین ( )33که همواره رویدادهائی بین مداخله و
پاسخ دخالت می کنند که توضیح رفتار مستلزم تصریح فرایند
آنهاست ،مورد تأیید واقع میشود .چنین میتوان گفت که
زمانی می توان اثرگذاری یک عامل را به عامل دیگر درست
منتسب کرد که نقش رویدادهای بین آنها را اندازهگیری کرده
باشیم .در تحقیقات علمی این امکان از طریق بررسی متغیر
میانجی به وجود میآید .با این حال ادراک مصرف کننده بیانگر
فرایند تفسیر احساسات و معنی دادن به محرّک میباشد .همه
محرّکها از طریق یک یا چند حس از حسهای پنجگانه
دریافت میشوند .بنابراین ادارک محرّک تحت تأثیر حالت
فیزیکی ،محیط فرد و حالت روانی او قراردارد .این عوامل،
تفاوت ادراک ارزش را در میان مصرفکنندگان تبیین میکنند.
ادارکات ارزش ممکن است که از یک مصرف کننده به مصرف
کننده دیگر متفاوت باشد زیرا مصرفکنندگان اغلب انتظارات
مختلفی دارند .صاحبنظران همچنین معتقدند که در حوزه
بازاریابی ،ادراکات مصرفکنندگان از ارزش در محیطهایی
بوقوع می پیوندد که محصوالت رقابتی عرضه میشوند .در این
شرایط مصرفکنندگان حقّ انتخاب داشته و میتوانند ارزش
خدمات خریداری شده را مقایسه ،انتخاب و از مصرف آنها
لذّت ببرند.
با توجه به موارد فوق ،واضح است که اعتماد و ارزش درک
شده در ارتباط بین کیفیت خدمات و نیاترفتاری تماشاگران
لیگبرتر فوتبال ایران نقش میانجی دارند .این یافته در راستای
فرضیه اصلی پژوهش و مدل معادله ساختاری آن را تأیید کرده
است .براساس موارد فوق چنین استنباط میشود که اعتماد و
ارزش درک شده در توسعه خدمات منبع مناسبی است .لذا
پیشنهاد می شود معیارهای مفهوم اعتماد و ارزش درک شده در
ورزشگاههای فوتبال از طریق قیمت مناسب خدمات ،ارائه
اطالعات باکیفیت به روز و معتبر ،استفاده از سامانههای نوین
مانند سامانه هواداری و ارائه خدمات ورزشی تقویت گردد.
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