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 های والیبــال بانوان ایــران:گران لیگطراحی مدل وفــاداری تماشا
 نقش کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط

 . نوشین بنار 2. مینا امامی  1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن1
 .  استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن2 

 
 مقدمه

 هاای ماادی و معناوی حاصال از آن    ورزشگاه به سبب ایجاد ارزش در 22حضور تماشاااگران رزشی،و بخش یک رویداد ترینمهم شکبی 
 22اسامیت  و (. امّاا، پاترساون  2، 3، 2(. برخی تحقیقات تأثیر کیفیت خدمات بر جاذب و وفااداری تماشااگران را تأییاد کردناد )     1است )

با مشتریان )تماشاگران( را در گرو بکارگیری فنون جدید و  مدتطوالنیارزشمند و  ( عالوه بر ارائه خدمات با کیفیت، حفظ روابط2221)
(. بر همین اساس، با توجه به کاهش حضاور و وفااداری تماشااگران در ورزش باه خصاوص در      5مؤثر ارتباطی در علم بازاریابی دانستند )

یفیت ارتباط با تماشااگران و در نتیجاه وفاادار نماودن     های بازاریابی ارتباطی در جهت غنی ساختن کتوان از تاکتیکمی|بخش بانوان، آیا
گساترش  |شد؟ باید خاطر نشان کرد که با افزایش هر چه بیشتر حضور و وفاداری تماشاگران در مسابقات بانوان، عاالوه بار  |مندها، بهرهآن

یابی به سکوهای قهرماانی جهاان در والیباال    ها و در نهایت راهبین بانوان جامعه، بستر ورود بیشتر حامیان مالی، رسانه|فرهنگ ورزش در
شود. لذا، بر اساس این ضرورت، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر همزمان کیفیات رویاداد، بازاریاابی ارتبااطی و کیفیات      بانوان فراهم می

 های والیبال بانوان ایران در قالب یک مدل است.ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ
 شناسیروش

سال سایزدهمین دوره لیاگ    12ی تماشاگران باالتر از ی آماری تحقیق شامل کلیهتوصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعهاین پژوهش  
نفار از تماشااگران    326ی آماری تحقیق نیز باه روش تصاادفی،   تشکیل دادند. نمونه 1393برتر و دسته یک والیبال بانوان ایران در سال 

، کیفیت ارتباط و وفااداری تماشااگران   ارتباطیهای کیفیت رویداد، بازاریابی گیری سازهند. ابزار اندازهحاضر در شهرهای میزبان لیگ بود
(، واناگ و  2222) 31( و اندوبیسای 2223) 32(، لین و همکاران2212) 29های ارائه شده توسط کو و همکارانورزشی به ترتیب، پرسشنامه

تان از اسااتید    2هاا توساط   با مقیاس پنج ارزشی لیکارت باود. روایای پرسشانامه     (،2222) 33(، و ماهونی و همکاران2226) 32همکاران
باه دسات    22/2و  25/2، 92/2، 26/2از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب  ها نیزدانشگاهی و متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن

 شد. استفاده AMOS 16معادله ساختاری از نرم افزار  ی مدلآمد. جهت ارائه
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                                   هایافته

 

 
*** p<0/001 

 گیرینتیجه
(. از طرفای، کااربرد   22/2دهد که کیفیت رویداد از طریق میانجی بازاریابی ارتباطی بر کیفیت ارتباط تاأثیر دارد ) نتایج تحقیق نشان می 

در وفااداری تماشااگران تاأثیر دارد.     52/2سات. در نهایات کیفیات ارتبااط     در افازایش کیفیات ارتبااط ماؤثر ا     55/2بازاریابی ارتباطی، 
های والیبال بانوان به منظور افزایش کنار برگزاری مطلوب و با کیفیت لیگ|موضوع، اهمایت استفاده از بازاریااابی ارتباااطی را در|این|لذا

ات کاربردی حاصل از این تحقیق، شامل توجه و رسیدگی به نیازهاا  دهد. از جمله پیشنهادمندی در تماشاگران نشان میاعتماد و رضایت
باشاد.  تماشااگران مای  |هاای ماادی باه   گذاری بیشتر به تماشاگران، کاربرد ابزارهای ارسال پیام و اطالعات و اهادای برخای ارزش  و ارزش
هاای بازاریاابی ارتبااطی و    اهمیات نقاش تاکتیاک    دار بین کیفیت رویداد با وفاداری تماشاگران نیز حاکی ازارتباط مستقیم و معنی|عدم

 ها است.مندی کلی در تماشاگران جهت حفظ حضور و وفاداری آنگیری اعتماد از برگزاری لیگ و ایجاد رضایتهمچنین شکل
 بانوان.، کیفیت ارتباط، لیگ والیبال ارتباطیوفاداری تماشاگران، کیفیت رویداد، بازاریابی  واژگان کلیدی:
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