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 چکیده

 انجام شد. ایران بانوان والیبال انسانی هایسرمایه ارتباط کیفیت مدل ارائه و بررسیتحقیق حاضر، با هدف هدف: 

ورزشـااران، مربیـان و  آماری تحقیق را کلیه پیمایشی بود. جامعههمبستگی و از نوع توصیفی ـ  ،پژوهش حاضرشناسی: روش

ابـاار نفـر بودنـد.  331آماری برابـر بـا جامعـه شـامل  تشایل دادند. نمونه 3131وران لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال دا

بـه منوـور ها توزیـ  شـد. ، بین نمونهو پایایی صوری و محتوایی د که پس از تأیید رواییهای استاندارد بودنتحقیق، پرسشنامه

( از نـرم خطی چندگانههم آزمونآمار توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و آمار استنباطی ) از ،شپژوه هایداده تحلیل و تجایه

مدل معادالت ساختاری ارائه  و ماردیا شاخص از ،چندمتغیره بودن نرمالبررسی  جهت و همچنین 11اس نسخه اسپیافاار اس

 شد. استفاده 12تحقیق از نرم افاار ایموس نسخه 

و نیـا ییرمسـتقیم )از طریـق منـاف  اجتمـا ی(  (β=12/0ایج تحقیق نشان داد که کیفیت رویداد به طور مستقیم )نت :هایافته

(55/0=βبر ا تماد تأثیر داشته است ) 13/0 که مجموع تأثیر آن بر ا تماد=β در افـاایش  18/0، کیفیت رویدادهمچنین  ؛است

 .استمؤثر  مندیرضایت

مندی و از طریق منـاف  اجتمـا ی بـر ا تمـاد تأثیر نسبتاً باالیی بر رضایت ،رویدادتحقیق کیفیت های یافته طبق گیری:نتیجه

منـاف  اجتمـا ی  ها ورویدادکیفیت  ناصر با تمرکا بر  کشور، در راستای اهداف کالن توسعه ورزش ،شودپیشنهاد می لذا ؛دارد

 .صورت پذیرد مربوطه نحداکثر تالش از سوی مسئوال انوانوالیبال بهای انسانی مندی و ا تماد در سرمایهرضایت جهت

 .بانوان ، والیبالمندیارتباط، ا تماد، رضایتکیفیت  رویداد، کیفیت های کلیدی:هواژ

 E - mail: m.emami1991@yahoo.com 03521975970 * نویسنده مسئول: تلفن: 

 

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.868
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 همقدم

 ، شناخت درک متقابل و ارتباطات به منوور دستیابی به اهداف، به  نوان یک اصل اساسـیدر  صر ارتباطات و جامعه اطال اتی

ورزش بر هـی  کـس پوشـیده  صنعت به  نوان یای از اباارهای مهم و ضروری در ،نقش ارتباط پذیرفته شده است.یت مدیردر 

نیـا و  هـای انسـانییـهسـرما اهداف و حفظ پویایی حیات خود، نیازمند تعامل بـا های ورزشی برای رسیدن بهت و سازماننیس

هـای ورزشـی، هـا و باشـگاههـای انسـانی فدراسـیوناز جملـه سـرمایه (.3130سازمان هستند )گودرزی و اسمعیلی،  مشتریان

و  هـاسـازمان هـایاولویـتهـا از نکـه لـاوم تعامـل و ایجـاد ارتبـاطی بـا کیفیـت بـا آ باشـندورزشااران، مربیان و داوران می

ترین تولیدکنندگان در میادین و رویدادهای اصلی به  نوان ،ورزشااران، مربیان و داوران .رودبه شمار میهای ورزشی فدراسیون

اب  با ایـن منـ بنابراین، چگونگی تعامل و کیفیت ارتباط مدیران؛ شوندمحسوب می هر جامعه ورزش های انسانیسرمایه، ورزشی

 .استبسیار حائا اهمیت 

 ترینمهم در زمره ،دهندمی انجام سازمان در که فعّالیتی از جلب ا تماد و رضایت کارکنانها، در سیستم ارتباطی نوین سازمان

 مشتریانبه  بهتر کیفیت با خدمات تا کندمی کمکها به آن انگیاه و این است کار انجام برای هاآن انگیاه افاایش  وامل مؤثر بر

از (. 3131شود )ناصـریان و هماـاران،  مشتری نیا مندیرضایت منجر به تواندمی ،خدمات کیفیتبدیهی است که کنند.   رضه

شـی آنهـا در ورزش بـه مراتـب ، افاایش کارایی و اثربخمربیان و داوران جلب ا تماد و رضایتمندی ورزشااران، این رو، در سایه

مربیـان و از منوری دیگر، ورزشااران،  د.شوها هموارتر میها و باشگاهنائل شدن به اهداف فدراسیونشود و در نتیجه، بیشتر می

تـوان در االـب هـا در ورزش مـیدر معرفـی آن توان به  نوان مصرف کنندگان یا مشتریان ورزشی نیا برشـمرد وداوران را می

منـدی ورزشـااران، در صـورت تـأمین رضـایترزشی استفاده کرد. کنندگان وهای انسانی و نیا مصرفیا سرمایهتولیدکنندگان 

، لـذا؛ شـودکنندگان یا مشتریان ورزش تأمین میورزش و هم رضایت بخشی از مصرف مربیان و داوران، هم رضایت تولیدکننده

ها تالش کننـد آن مندیدر جهت جلب ا تماد و رضایت هاآنباید با شناخت نیازها و انتوارات دیران و دست اندرکاران ورزش م

 ادراکی است و منعاس و رفتاری، احساسی دارای ابعاد که است مفهومی چند بعدی 3،ا تماد؛ (3130)رمضانی نژاد و همااران، 

 ماایایی ارتباطی ا تماد .شودمربوط می مقابل طرف نسبت به کسب اطمینان به آن که اابلیت طرف معامله است بر تایه کننده

 یـا برنـد بـه مشـتری وفـاداری یـا تعهد با داریمعنی طور به ،کنندهتأمین به مشتری ا تماد دارد. همراه به نندهکتأمین برای

 فراینـدهای تـداوم بـه تمایـل مشـتری یک که است این ،ا تماد از جمله پیامدهای ایجاد دارد. ارتباط کنندهتأمین محصوالت

 به ،باشند داشته فروشنده افراد یا و شرکت به نسبت ا تماد از باالیی درجه نمشتریا اگر داشت. خواهد کنندهبا تأمین ارتباطی

 نـو ی 1،منـدیرضـایت (.3130زاده و هماـاران، )ااضی داشت خواهند بیشتری مشارکت ارتباطی فرایندهای در زیاد احتمال

 آینده گیری انتواراتشال به و شودمی معامله مورد در کلی احساس به منجر که خرید یا دریافت خدمات است از پس ارزیابی

مشـتری  منـدیرضـایت است. تعریف تجاری ارتباط گونههر نیازپیش ،مندیرضایت(. 3111)صمدی و همااران، کندمی کمک

 مشتری خرید از پیش از مقایسه که است نتیجه یک ،مشتری مندیاست: رضایت گونهنای نوران،صاحب از بسیاری ابول مورد

 راضـی خریـد پـس از خریدار آید. ایناهمی دست به شده ینه پرداختاه ،شده ادراک وااعی  ملارد با انتوار وردم  ملارد از

 مقایسـه از پـس البتـه ،باشـد چگونـه آن محصول،  ملارد از وی انتوارات به توجه با که دارد بستگی امر این به خیر، یا شود

 تـوانمی رضایت، واژه از تعریفی چنین براساس است. بوده وی انتوار دآنچه مور با مقایسه در شده خریداری محصول  ملارد

 ناخشنود یا ناراضی مشتری ،باشد کمتر انتوار سطح از  ملارد اگر نامید. «انتوارات و تصور مورد  ملارد»از  تابعی را رضایت

                                                           
1. Trust 

2. Satisfaction 
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 مشـتری ،شود بیشتر انتوار سطح زا اگر  ملارد و شد خواهد راضی مشتری ،باشد وی انتوارات طبق  ملارد اگر شد. خواهد

 (.3131برد )فالحی و همااران، لذت می خود خرید از و دشومی راضی اندازه از بیش

 ادرت کلی ارزیابی معنی به 1،ارتباط کیفیتا تماد، رضایتمندی و تعهد را از ابعاد کیفیت ارتباط دانستند.  ،(3333) 3و کیم لی

 اسـت هـم بـه مرتبط اما ،ارتباط یک متفاوت هایجنبه از برگرفته بعدی یا چند ترکیبی ساختاری  نوان به ارتباط یک توان و

 زمـان از ارتبـاط کیفیـت زمینه در نوری و  ملی موضو ات به ،تحقیقات از توجهی اابل بخش (.1002و همااران،  1پالماتیر)

 درک بـرای را دلیـل پـنج ،(1033) 5ترایل و کیم اند.یافته مفهوم اختصاص اینمعرفی  جهت ،(3330هماارانش ) و2کروسبای

 توانـدمی ارتباط کیفیت -3" :کنندمی بیان اجرایی  وامل و نامحقق بوسیله مشتریان ورزشی رفتار برای ارتباط کیفیت ارزش

 لیمسـائ چنین حل برای بنابراین ،شود گرفته باار مشتریانش و سازمان بین ارتباطی مشاالت برای تشخیص ابااری  نوان به

 به  نوان تواندمی ارتباط کیفیت -1 ؛شود گرفته باار ارتباطی بازاریابی راابت اثربخشی ارزیابی برای تواندمی -1 ؛سودمند است

 یـک ابـاار اسـتفاده از بـا -2 ؛شـود گرفتـه باـار گوناگون ارتباطی ساختارهای نمودن هماهنگ برای مفهومی مشی خط یک

 فـر  بـا -5 و اـرار گیـرد استفاده مورد ناموفق و موفق ارتباطات دنکر متمایا برای تواندیم مطمئن و ابول اابل گیریاندازه

 ."شود گرفته باار سازمان مشتریان یک ارزش ارزیابی برای تواندمی ارتباط کیفیت روانشناسانه، گیریاندازهاباار 

کیفیت خدمات  موضوع ،)کیفیت ارتباط( ا تمادمندی و جهت افاایش رضایت در تحقیقات مختلف های شناخته شدهراه از یای

 دانـد.مـی یاـی مشـتری رضـایت با را کیفیت ،(8جام  کیفیت مدیریت نهضت پیشگامان )یای از 2دمینگویلیام ادواردز  .است

 هبـ را خـدمات کیفیت رود،می کار گسترده به طور به که تعاریفی از یای که است شده بیان خدمات کیفیت از متعددی تعاریف

 به توانمی را خدمات کیفیت بنابراین ؛کندمی خدمات تعریف کنندگاندریافت انتوارات و نیازها ساختن برآورده از میاانی  نوان

(. کیفیـت 3131زاده و هماـاران، کرد )خطیـب تعریف شده و خدمات دریافت خدمات از مشتریان انتوارات بین اختالف  نوان

 . از طرفیدجامعه از لحاظ ااتصادی، فرهنگی، پایه دانش و تقاضاهای اجتما ی پیشرفت کنکه  شودیم سببخدمات در ورزش 

 رویـدادهای یـااردوهـا در  ترین تولیدکنندگان صنعت ورزشبه  نوان اصلی ،، مربیان و داورانمندی ورزشاارانرضایتا تماد و 

(. 1002و هماـاران،  1دنـا )قیـت آن سـازمان اسـت ورزشی  امل بسیار مهمی در ماندگاری آنان، ثبات سازمان ورزشی و موف

رضـایتمندی و در جلـب ا تمـاد و بـه منجـر ورزشااران، مربیان و داوران  و ارزش ویژه نهادن به آگاهی از نیازهامدیریت مؤثر، 

در ندی رضـایتما تمـاد سـازی و شود. اگر چه شـناخت همـه ابعـاد می هادر آنآرامش روانی و اثربخشی  ،نتیجه، سبب تعادل

بـا کنـد را مجاب می نمسئوال های رفتاری و  ملاردی،جنبه برخی، به طور مستقیم و دایق، مشال است، اما آگاهی از ورزش

، 3و چـالدورای بردارنـد )ریمـر انی ورزشـهـای مهـم انسـسـرمایه، گامی اساسی در حفظ و ثبات روانـی ریای و مدیریتبرنامه

3331.) 

تمرکـا داشـتند و ایـن 30کیفیت رویـداد ورزشـی ،طور کلی کیفیت خدمات ارائه شده در رویداد و به بر ابعاد گوناگونیمطالعات 

بسیار کمی به بررسی تـأثیر کیفیـت  از این میان تعداد. دانستندمندی مؤثر رضایت کیفیت ارتباط یا همان ا تماد و را بر متغیر

(، در 3130) اخالاـی ورزشـااران، مربیـان و داوران پرداختنـد.منـدی از دیـدگاه رویداد )کیفیت خدمات( بر ا تمـاد و رضـایت

                                                           
1. Lee and Kim 

2. Relationship Quality 

3. Palmatair 

4. Crosby 

5. Kim and Trail 

6. William Edwards Deming 

7. Total Quality Management (TQM)  

8. De Knop 

9. Riemer and Chelladurai 

10. Sport event quality 

https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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 ،شـامل هـای اسـتان خوزسـتان در سـه حیطـهگیران )آزاد و فرنگـی( از باشـگاهمندی کشتیشناسایی و مقایسه میاان رضایت

هـر سـه مـورد خـدمات گیـران از نشان داد که کشـتی ،و نحوه  ملارد حوزه  مومی ، خدمات و اماانات ملارد حوزه مدیریت

 منـدیرضایت و خدمات کیفیت بین رابطه»در مطالعه خود با  نوان  ،(3133دوست اهفرخی و احمدی ) لی رضایت نداشتند.

 جذابیت و طراحی و امنیت خدمات، به دسترسی میاان بین. دنددا نشان «آسیا لیگ اهرمانان میابان هایورزشگاه در تماشاگران

 و ورزشگاه فضای تمیای و بودن بهداشتی بین همچنین ؛دارد وجود داریرابطه معنی تماشاگران مندیترضای با ورزشگاه فضای

اسـمعیلی و هماـاران شـد.  مشـاهده داریمعنـی رابطـه ،تماشـاگران منـدیرضایت با اجراییکارکنان  و مدیریت برخورد نحوه

 در مشـتریان آتی رفتار و شده ارزش ادراک مشتری، یترضا وفاداری، بر خدمات کیفیت طراحی مدل تأثیرگذاری»( در 3131)

 و شـده ادراک ارزش مشـتری، وفـاداری، رضایت متغیر چهار هر خدمات را بر کیفیت ، تأثیر«آبی های تفریحی ورزشیمجمو ه

 گاارش کردند. داریمعنی کنندهمصرف رفتار

 کیفیت عدبُ در اصلی چهار  نصرها ( اشاره کرد که آن0210) 3پاستور و توان به تحقیق کواز جمله تحقیقات خارجی مرتبط می

 نوـر از .معرفی کردنـد کیفیت محیط و نتایج کیفیت ،ارتباطات و کیفیت تعامالت ،هابرنامه کیفیت را ورزش صنعت خدمات در

 و ا تمـاد بـر اما ،دارد مندیرضایت بر داریمعنی و أثیر مستقیمت کیفیت خدمات روی ذاریگرمایهس ،(1003همااران ) و 1ین

را در ارتباط بین کیفیـت ارزش ادراک شده، تعهد و ا تماد ( در پژوهش خود اثرات سه میانجی 1030کیم ) ندارد. تأثیری تعهد

کیفیت رویداد در ایـن پـژوهش بـه  رویداد با اصد رفتاری تماشاگران در سطح باالیی گاارش کرد؛ از جمله ابعاد تشایل دهنده

های سرگرمی، تعامل کارکنان اجرایی مسابقات و همچنـین طراحـی تأسیسـات و لارد مهارتی بازیانان، جنبه م ،تیب شاملتر

. ای متغیر کیفیت رویداد در بین تماشاگران ورزشـی پرداختنـد(، به تحلیل  املی دو مرحله1033و همااران ) 1کو بودند. سالن

رسانی، سرگرمی، ماایا، تعامل کارکنان اجرایی مسابقات، مسابقات، اطالع  ملارد مهارتی بازیانان، زمان اجرای ،این ابعاد شامل

نتـایج  جملـهباشـند؛ از هـا مـیپذیری، ارزش ادراک شده، محیط فیایای، طراحی تأسیسات و  المتتعامل تماشاگران، جامعه

کیفیـت نقـش  یـت رویـداد اشـاره کـرد.( در ارتبـاط بـا کیف31/0های تعامل و پیامد )توان به بار  املی باالی مؤلفهتحقیق می

( نیـا 1031) 2و هماـاران (، تئـودوراکیس1030) 5(، یانـگ1001) 2های تحقیق لیومندی در بخشی از یافتهخدمات بر رضایت

 مشخص شده است.

جدیـد و  کـارگیری فنـون الوه بر ارائه خدمات با کیفیت، بـه ،رسدبا بررسی سایر تحقیقات موجود در زمینه حاضر، به نور می

و  8مندی و جلب ا تماد در دریافت کنندگان خدمات نقش دارند. محققـان بازاریـابی ارتبـاطیمؤثر ارتباطی جهت ایجاد رضایت

و  گیـریهای جدید در افاایش کیفیت ارتباط )رضایت، ا تمـاد( و در نتیجـه شـالابعاد آن را به  نوان یای از مؤثرترین روش

 3در مفهوم پیوندهای اجتما ی، هـان. است 1از جمله ابعاد بازاریابی ارتباطی، پیوندهای اجتما ی .وفاداری مؤثر دانستند افاایش

چه  هر حفظ برای فروشنده و خریدار بین تعامالت در طول که شخصی روابط از ایمجمو ه» :کندمیگونه توصیف ( این3333)

اجتمـا ی از ابعـاد مختلـف از جملـه آشـنایی، دوسـتی، رفتـار به طـور کلـی، پیونـدهای «. شودمی ایجاد هاآن روابط ترنادیک

 هایدادن کارت مشتری، نورات به احترام مشتری، با شایسته محترمانه، حمایت اجتما ی، حفظ تماس، خود افشاگری، برخورد

                                                           
1. Ko and Pastore 

2. Yen 

3. Ko  

4. Liu   

5. Yung 
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 بـه سـری  و صـریحپاسـ   دادن مشتریان، نور اظهار برای فرصت ویژه، در نور گرفتن هایمناسبت به توجه با هدایا یا تبریک

 .(1001)لین و همااران، فردی تشایل شده است مشتریان و یا هر تعامل میان

بـه ارتبـاط  ،نیـا (3131و هماـاران ) افچنگـی تأثیر بازاریابی ارتباطی بر کیفیـت ارتبـاط را تأییـد کردنـد. ،تحقیقات مختلفی

  و همااران پالماتیرزنان مشهد دست یافتند.  ایروبیک هاىاهمندی مشتریان باشگبازاریابی ارتباطی با رضایت ابعاد بین متوسطى

 بـا فروشـنده مشـتری ارتباط را بر کیفیت مندرابطه در بازاریابی مالی، اجتما ی و پیوندهای ساختاری مناف  ( نیا تأثیر1008)

مالی، پیوندهای اجتما ی  طی )مناف به تأثیر ابعاد بازایابی ارتبا ،( نیا1008( و شاموت )3131صمدی و همااران ) تأیید کردند.

حاکی از تأثیر بازاریابی ارتباطی  ،( نیا1032و همااران ) 3های ریاانو ساختاری( بر کیفیت ارتباط دست یافتند. بخشی از یافته

ما ی بـه متغیر پیوندهای اجتدر این تحقیق بنابراین،  ؛است 83/0و  11/0مندی و ا تماد مشتری به ترتیب با ضرائب بر رضایت

 .در نور گرفته شده استمندی میانجی در ارتباط بین کیفیت رویداد و ا تماد و رضایتمتغیر  نوان 

جهت ادامه مسیر رشد و تعالی این رشـته هـم  ،رودهای چند سال اخیر در رشته ورزشی والیبال، انتوار میبا توجه به پیشرفت

تـر های گوناگون مؤثر، بررسی و مورد حمایت ارار گیرند. همانطور که پـیشدر بخش آاایان و هم در بخش بانوان، ابعاد و جنبه

لـذا،  ؛شـوندانسـانی ورزش محسـوب مـی از ارکان اصلی ورزش به ویژه از منور سرمایه ،مربیان و داورانورزشااران، گفته شد، 

هـا و تـالش اسـت،ضـروری در ورزش ها، برای افاایش هر چه بیشـتر کـارایی و اثربخشـی جهت تأمین رضایت و ا تماد در آن

 تحقیق انجام  دمهمچنین بدلیل ؛ هایی از سوی مسئولین با تایه بر نتایج تحقیقات و مشاهدات  لمی صورت گیردریایبرنامه

 نوالیبـال بـانوابرتر لیگ  کلی مربیان و داوران از کیفیتورزشااران، مندی و ا تماد از میاان رضایتدر زمینه حاضر و اطال ات 

آیـا کیفیـت »سؤاالتی از ابیـل  پاس  به به منوورتحقیق حاضر  ،بنابراین ؛ایران، ضرورت انجام تحقیق حاضر شال گرفته است

بـر مربیان و داوران در لیگ والیبال بانوان تأثیرگـذار اسـتآ آیـا منـاف  اجتمـا ی ورزشااران، مندی رویداد بر ا تماد و رضایت

 ارائـه و بررسـی»و نیا هـدف کلـی  «مربیان و داوران در لیگ والیبال بانوان تأثیرگذار استآ، ورزشاارانمندی ا تماد و رضایت

  انجام شد.« ایران بانوان والیبال انسانی هایسرمایه ارتباط کیفیت مدل

 
 مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 شناسی روش

ورزشـااران، مربیـان و داوران  کلیـهقیـق را تحآمـاری  جامعـهپیمایشـی اسـت. و از نوع  همبستگیـ  توصیفی ،حاضر پژوهش

 نمونـه با توجه بـه محـدود بـودن جامعـه آمـاری، تشایل دادند. 3131والیبال بانوان ایران در سال سیادهمین دوره لیگ برتر 

 «کیفیـت ارتبـاط»و  «مناف  اجتما ی»، «کیفیت رویداد»گیری ابعاد نفر بودند. اباار اندازه 331 ،شاملبرابر با جامعه  آماری نیا

                                                           
1. Rizan 
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. نـد(، بود1002و هماـاران ) 1(، وانـگ1008) 1(، اندوبیسـی3310و هماـاران ) 3های ارائه شده توسط کوبه ترتیب، پرسشنامه

سن،  ،سؤال از ابیل 1با شناختی های جمعیتاول، سؤاالت مربوط به ویژگی بخشدر  ؛شد مجاا طراحیبخش پرسشنامه در دو 

سابقه اهرمانی، میـاان رضـایت از  ملاـرد رسـانه و حمایـت ، ، درآمد ماهیانهسمت در والیبال ،وضعیت تأهل، میاان تحصیالت

خـرده  1گویه مربوط به کیفیت رویداد بر مبنای  18) هاییشامل گویهنیا پرسشنامه دوم  مورد سنجش ارار گرفت. بخش مالی

اسـاس بـر کـه ( بـود منـدیرضایتگویه مربوط به  1نیا گویه مربوط به ا تماد و  5مناف  اجتما ی، گویه مربوط به  5مقیاس، 

 فارسـی،بـه  برگـردان از پـس هاپرسشنامه. شد و تنویم طراحی ،بسیار زیاد(اصالً تا گیری پنج ارزشی لیارت )از مقیاس اندازه

 بـا نیـا اباار پایایی ند.گرفت ارار صاحبنوران رشته والیبال و دانشگاهی اختیار استادان در محتوایی و صوری روایی تعیین جهت

، 12/0به ترتیـب « کیفیت ارتباط»و « مناف  اجتما ی»، «کیفیت رویداد»های برای پرسشنامه کرونباخ آلفای ضریب از استفاده

آمار توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و  از ،پژوهش هایداده تحلیل و به منوور تجایه نهایت در. ندبه دست آمد 82/0و  85/0

 چندمتغیره بودن نرمالو همچنین جهت بررسی  11اس نسخه اسپیخطی چندگانه( از نرم افاار استنباطی )آزمون همآمار اس

 شد. استفاده 12و ارائه مدل معادالت ساختاری تحقیق از نرم افاار ایموس نسخه  ماردیا شاخص از

 هایافته

، بیشـترین آمـده اسـت 3جـدول  در گونـه کـههمان دهد.را نشان می های تحقیقهای جمعیتی نمونهتوصیف ویژگی 3جدول 

سال بودند. از نور سطح  28تا  21درصد( بین  8/2ترین جمعیت )سال سن داشتند و کم 18تا  38درصد( بین  1/80جمعیت )

 302از مجمـوع  بودنـد. زیـر دیـملمدرصـد  5/8و  کارشناسـیدرصـد( دارای مـدرک تحصـیلی  1/28، بیشتر افراد )تحصیالت

)الزم به ذکر اسـت کـه بـا  درصد ورزشاار بودند. 1/81درصد داور و  1/35درصد مربی،  3/2در تحقیق،  اابل بررسی رسشنامهپ

 فـردی هایدهندگان، تعداد فراوانی کل در برخی از متغیرهای ویژگیهای پاس های گم شده در پرسشنامهتوجه به برخی داده

تـوان بـه میـاان مـی 3هـای جـدول همچنین از دیگر یافتـه باشند(.آماری تحقیق می هکمتر از تعداد کل نمون ،دهندگانپاس 

دهندگان از  ملارد رسانه و همچنین سیستم حمایت مالی فعال در والیبال بانوان ایران اشـاره کـرد. درصـد اابـل رضایت پاس 

درصـد( در  8/15مـالی ) یسـتم حمایـتدرصـد( و همچنـین س 2/30ای )دهندگان از  ملارد و پوشش رسـانهتوجهی از پاس 

 والیبال بانوان ناراضی بودند.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Ko et al. 

2. Ndubisi 

3. Wang 



 بنار و امامی 5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

7 

 دهندگانپاس  فردی هایویژگی توصیف -5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  متغیر

 1/80 85 38-18 سن

18-11 31 0/38 

28-11 1 5/8 

58-21 2 1/1 

28-51 3 3/0 

 2/15 13 مجرد وضعیت تأهل

 2/32 11 متأهل

 5/8 1 زیر دیملم طح تحصیالتس

 5/12 12 دیملم

 5/1 3 کاردانی

 1/28 50 کارشناسی

 1/31 31 ارشد و باالترکارشناسی

 1/22 21 کمتر از یک میلیون تومان درامد ماهیانه

 5/23 28 یک تا سه میلیون تومان

 1/2 2 بیشتر از سه میلیون تومان

 3/2 2 مربی سمت در والیبال

 1/35 35 داور

 1/81 81 ورزشاار

 3/25 25 ملی سابقه اهرمانی

 0/21 28 کشوری

 3/2 2 استانی

 2/3 30 بلی رضایت از  ملارد رسانه

 2/30 32 خیر

 1/32 35 بلی رضایت از سیستم حمایت مالی

 8/15 30 خیر

)بـه نقـل از  اسـتخطـی ها و نداشـتن هـمن دادهت ساختاری نرمال بودالمعاد مدلاستفاده از با توجه به ایناه دو پیش فر  

 چندمتغیره و تک متغیره هایلتحلیشد. بدین منوور از انجام  ی تحقیقهااین دو آزمون برای داده (،3130صادای و همااران، 

 ،هـاسـؤال یکجـ و مقادیر کشـیدگی که داد نشان متغیره تک تحلیل ارزیابی نتایج .استفاده شدها داده بودن نرمال یبررس برای

و تأییـد شـد  یبررسـ 1ماردیـا چنـدمتغیره دگیکشـی مقدار از فادهاست چندمتغیره با بودن نرمال نهایت نبودند. در ±3بیشتر از 

 (.21/3، مقدار بحرانی: 18/1)شاخص ماردیا:  

بطه خطی با همـدیگر این است که هی  یک از متغیرهای مستقل نباید را ت ساختاریالمعاد مدلانجام  هایاز دیگر پیش فر 

 امـل  و 1ضریب تحمـل از دو آماره بنابراین، ؛داشته باشند. در واا  بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود نداشته باشد

                                                           
1. Mardia’s multivariate kurtosis 

2. Tolerance 



 بنار و امامی 5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

1 

فر  همخطی رد  جهتمجاز  مقدار .شداستفاده  متغیرهای مستقلبین  چندگانه خطیبرای تشخیص میاان هم 3تورم واریانس

بـا  (.3130)صـادای و هماـاران،  اسـت 5/1حداکثر   امل تورم واریانسبرای و  2/0حداال  ،ریب تحملضآماره  برای چندگانه

خطی شدید ولی این هم ،دارد وجود ی مستقلخطی کمی بین متغیرهاهم ،است 331/3توجه به مقادیر  امل تورم واریانس که 

  . دم همخطی چندگانه محقق شده استدر نتیجه فر   ؛بدست آمد 3/0نیا  ضریب تحملمیاان همچنین  ؛نیست

 (کیفیت رویداد و مناف  اجتما ی)خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل بررسی هم -2جدول 

 مدل
 آماره هم خطی

  امل تورم واریانس ضریب تحمل

 331/3 3/0 مناف  اجتما ی

 331/3 3/0 کیفیت رویداد

بـا منـاف  اجتمـا ی  متغیـرداری ارتبـاط بـین بـه دلیـل  ـدم معنـی، ایمـوسافاار پس از اجرای مدل مفهومی تحقیق در نرم

 خطا متغیرهای برخی میان همبستگی افاار، به برارارینرم . از میان اصالحات پیشنهادیشتمدل به اصالح نیاز دا مندیرضایت

ی و همچنـین تـأثیر منـاف  در نتیجـه، دو گویـه از منـاف  اجتمـا  ؛داری بسـنده شـدمعنی فااد اثراتو  هابرخی گویه حذف و

با ورزشـااران، مربیـان  کیفیت ارتباطمدل معادله ساختاری  اصالح شده، 1شماره  شال مندی حذف شدند.اجتما ی بر رضایت

 افـاایش مـورد ابـول حـد های برازش مدل تـاشاخص ،اصالحات بانوان ایران است. پس از ا مال والیبالبرتر در لیگ  و داوران

 دارند. داللت تأیید مدل ها برشاخص دبرآینیافتند و 

به طـور همامـان  تحقیق متغیرهای تأثیرات بین که است شده ارائه پژوهش ساختاری معادله مدل از حاصل نتایج ،1جدول  در

بـه ترتیـب بـر  12/0و  18/0، کیفیت رویداد با وزن رگرسیونی اسـتاندارد 1طبق جدول  است. گرفته ارار بررسی مورد مدل در

هـای  ملاـرد فنـی بازیانـان، جنبـهدار است. کیفیـت رویـداد از شـش بعـد دارای تأثیر مثبت و معنی ،مندی و ا تمادیترضا

ها و تابلوهـای راهنمـا، اطـالع رسـانی و ریای،  المتسرگرمی، کیفیت تعامل  وامل اجرایی، تأسیسات و سالن مسابقات، برنامه

های رگرسـیونی به ترتیب با وزن گذاریارزشو نیا  ها و تابلوهای راهنما المتا هتشایل شده است که در بین آنگذاری ارزش

منـدی، بـه ترتیـب های ا تمـاد و رضـایت، بیشترین تأثیرگذاری را در مدل نهایی داشتند. در بین گویه21/0و  81/0استاندارد 

بـا « برگـااری لیـگ برتـر والیبـال بـانوان هرضایت کلی از نحـو»و « دهی مناسب هنگام مواجه شدن با مشالپاس »های گویه

های منـاف  اجتمـا ی همچنین، در بین گویه؛ تأثیر بیشتری در مدل نهایی داشتند 11/0و  10/0های رگرسیونی استاندارد وزن

یگـر ( داشـته اسـت. در د15/0بیشترین تأثیر را در مدل نهـایی )« دهندگان برای مسئولیناهمیت داشتن نیازهای پاس » گویه

بر ا تماد تأثیر داشت کـه  55/0و  12/0های تحقیق، کیفیت رویداد به طور مستقیم و ییرمستقیم به ترتیب با ضرایب اثر یافته

 بر کیفیت ارتباط تأثیر دارد. 13/0در مجموع، با ضریب اثر 

 

 

 

 

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 داوران در لیگ برتر والیبال بانوان ایرانکیفیت ارتباط با ورزشااران، مربیان و  ساختاری معادلهمدل  هاینتایج خروجی -9جدول 

 وزن رگرسیونی

 غیر استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

 سطح

 داریمعنی

 وزن رگرسیونی

 استاندارد
 متغیرهای تحقیق

001/3  353/0  133/2  003/0  881/0  رویداد کیفیت ---> اجتما ی مناف  

113/0  113/0  283/1  003/0  123/0  رویداد کیفیت ---> مندیرضایت 

130/0  312/0  220/3  003/0  152/0  رویداد کیفیت ---> ا تماد 

250/0  313/0  835/1  003/0  831/0  اجتما ی مناف  ---> ا تماد 

000/3     831/0  رویداد کیفیت ---> و تابلوها ها  المت 

858/0  338/0  258/2  003/0  213/0  رویداد کیفیت ---> گذاریارزش 

522/0  323/0  185/1  003/0  515/0  رویداد کیفیت ---> رسانی اطالع 

585/0  355/0  181/1  003/0  130/0  رویداد کیفیت ---> ریای برنامه 

388/0  352/0  121/2  003/0  283/0  رویداد کیفیت ---> تأسیسات و طراحی 

110/0  321/0  811/5  003/0  203/0  رویداد کیفیت ---> تعامالت برگاارکنندگان 

531/0  323/0  521/1  003/0  183/0  رویداد کیفیت ---> سرگرمی 

555/0  352/0  551/1  003/0  181/0  رویداد کیفیت ---> فنی  ملارد 

130/0  151/0  518/1  003/0  230/0  ا تماد ---> 1ا تماد  

121/3  132/0  518/2  003/0  582/0  ا تماد ---> 1ا تماد  

231/3  108/0  501/5  003/0  832/0  ا تماد ---> 2ا تماد  

000/3     521/0  ا تماد ---> 3ا تماد  

283/3  181/0  231/5  003/0  881/0  ا تماد ---> 5ا تماد  

000/3     235/0  مندیرضایت ---> 3مندی رضایت 

322/0  133/0  231/1  003/0  221/0  مندیرضایت ---> 1 مندیرضایت 

135/3  153/0  118/1  003/0  118/0  مندیرضایت ---> 1 مندیرضایت 

133/0  330/0  282/8  003/0  211/0  اجتما ی مناف  ---> 1 مناف  

000/3     128/0  اجتما ی مناف  ---> 3 مناف  

321/0  301/0  338/1  003/0  811/0  اجتما ی مناف  ---> 1 مناف  

 ،5 از تـرکوچـک آزادی درجـه بـه شـاخص نسـبت کـای دو مدل مربوطـه، برای ارائه شده هایشاخص ، مقادیر2 جدول طبق

است  01/0تر از کوچک ،نیا RMSEA2و در نهایت  3/0بارگتر از  GFI3 ،AGFI1 ،NFI1 ،IFI2 ،CFI5های برازش شاخص

 است و یافته دست برازش از سطح مطلوبی به مدل این نتیجه (. در1000، 8که ا تبار این مدل را تأیید کردند )تینسلی و بروون

 ارار داد. بررسی مورد بحث و را متغیرها میان موجود روابط توانمی مدل این اساس بر

 کیفیت ارتباط با ورزشااران، مربیان و داوران در لیگ برتر والیبال بانوان ایرانهای برازش مدل معادالت ساختاری شاخص ـ4جدول 

RMSEA CFI IFI NFI AGFI GFI CMIN/DF 

028/0 32/0  32/0 31/0 33/0 32/0 22/1 

 

                                                           
1. Goodness of fit index (GFI) 

2. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 

3. Normed fit index (NFI) 

4. Incremental fit index (IFI) 

5. Comparative fit index (CFI) 

6. Root mean square error of approximation (RMSEA) 

7. Tinsley and Brown 
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است که از طریـق متغیـر میـانجی منـاف  اجتمـا ی بـر ا تمـاد اثـر  قیق، کیفیت رویداد متغیر مستقلتح نهایی مدل اساس بر

 (.1مندی و ا تماد نیا تأثیرگذار است )شال گذارد. همچنین متغیر کیفیت رویداد به طور مستقیم بر رضایتمی

 

 
 در لیگ برتر والیبال بانوان ایران نمدل معادله ساختاری کیفیت ارتباط با ورزشااران، مربیان و داورا -2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

سـازی نتـایج مـدلانجـام شـد.  ایران بانوان والیبال انسانی هایسرمایه ارتباط کیفیت مدل ارائه و بررسیتحقیق حاضر با هدف 

از نوـر  اسـت. منـدی اثرگـذار( بـر رضـایت18/0( که کیفیت رویداد بـه طـور مسـتقیم )1معادالت ساختاری نشان داد )شال 

ها و تابلوهای راهنما )مناسـب و کـافی بـودن تابلوهـای راهنمـایی، جـذّابیت و خوانـا بـودن اسـاوربرد(،  المت دهندگان،پاس 

، مطلوب ارزیابی کردن پیامدهای رویداد حاضر، افاایش تعهـد حاصـل گذاری )احساس رضایت از میاان ارزش ادراک شدهارزش

ات و ســالن مســابقات )جــذّابیت ظــاهری، ایمنــی، جایگــاه و ورود و خــرول(، کیفیــت تعامــل تأسیســ(، از ارزش ادراک شــده

ی ریـابخش بودن رفتار و رسیدگی به مشاالت، داشتن دانش و آگاهی کافی از شـغل(، برنامـهبرگاارکنندگان مسابقات )رضایت

م مسابقات و ایجاد و ویدئو ابل و بعد از انجاهای سرگرمی )پخش موزیک )زمان برگااری لیگ در طول سال، هفته و روز(، جنبه

رسـانی ها و زیباشناختی اجرای بازیانـان( و اطـالعها(،  ملارد فنی بازیانان )کیفیت اجرای مهارتپخش آن هیجان حاصل از

هـای شـباههـای الاترونیاـی و رسـانه)دسترسی به اطال ات به روز رسانی شده و دریافت اخبار و اطال ات از طریق اینترنت و 

همااران  و شوند. تئودوراکیسهای والیبال بانوان ایران محسوب میکیفیت لیگ دهندهبه ترتیب از  ناصر مهم تشایلمجازی( 

 خـدمات، تحویـل فراینـد در ا تمـاد تأسیسـات، و زیبـایی طراحـی ،ماننـد خدمات کیفیت مختلف دریافتند که ابعاد ،(1003)

بـه طـور هستند.  هواداران رضایت برای خوبی کنندهبینیپیش از استادیوم راحت خرول و ودور و مناسب نقل و حمل پارکینگ،

منـدی ورزشـااران، مشـتریان و کلی تحقیقات متعدد و زیادی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات یـا رویـداد ورزشـی بـر رضـایت

 طراحی و امنیت خدمات، به دسترسی یاانم بین که ندددا نشان ،(3133دوست اهفرخی و احمدی )تماشاگران پرداختند.  لی

 فضای تمیای و بودن بهداشتی بین همچنین ؛دارد وجود داریرابطه معنی ،تماشاگران مندیرضایت با ورزشگاه فضای جذابیت و
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 3گرنـروسشـد.  مشـاهده داریمعنـی رابطـه ،تماشـاگران منـدیرضـایت با کارکنان اجرایی و مدیریت برخورد نحوه و ورزشگاه

. و تعهـد مشـتری مـؤثر دانسـت منـدیرضـایت خدمات، آن را بـر و با در نور گرفتن ابعاد گوناگونی از کیفیت کاالها .(0010)

 ارتبـاط ارتقـای بر مؤثر از  وامل یای ،خدمات کیفیت که کنندمی اشاره ناته این بر ،( نیا1008) 1( و کیلر1008) 1گولدواسر

 پژوهشـی ( در1001) 2. لیـو(3133دارد )نقل از ایادی،  مثبت تأثیر مشتری رضایت و بر حفظ و است سازمان و مشتریان بین

 مشـتری رضـایت بر که است  املی ترینمهم ،خدمات کیفیت که نشان داد ورزشی هایباشگاه در خدمات بررسی کیفیت برای

شـاید بتـوان از  اسـت.نـاهمخوان  ،(3112و با تحقیـق طیبـی )نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مذکور همخوان گذارد. می تأثیر

یا برگااری مورد انتوار و رضایت بخشـی ( را تفاوت جوام  تحقیق و 3112با تحقیق طیبی ) این تحقیق جمله دالئل ناهمخوانی

 نسبی در لیگ برتر والیبال بانوان در نور گرفت.

 ،توان گفت که کیفیـت رویـدادمی (18/0مندی )ایتو با نور به باال بودن میاان تأثیر کیفیت رویداد بر رض 1با توجه به جدول 

های والیبال بانوان بدیهی است که افاایش کیفیت هر چه بیشتر لیگ. استمندی بر رضایت ترین  واملو مؤثر ترینیای از اوی

 نیـا لیـگ ومحصـول ها بـه  نـوان بخشـی از تولیدکننـدگان این ،میاان خشنودی ورزشااران، مربیان و داوران را بیشتر کرده

هـای لیـگکارایی و اثربخشی های انسانی والیبال کشور در ابال احساس رضایت اکنون، در جهت افاایش هر چه بیشتر سرمایه

مسـئولین و برگاارکننـدگان لیـگ را در ایجـاد تالش خواهند کرد. این در حالیست که این موضوع توجه هـر چـه بیشـتر  آتی

 طلبد.های مرتبط با برگااری رویداد را مینیا بهبود سایر مسئولیت گذاری ومحیطی توأم با ارل و ارزش

همچنـین از بـین  ؛(1( اشـاره کـرد )جـدول 12/0دار بین کیفیت رویداد بر ا تماد )توان به تأثیر معنیاز دیگر نتایج تحقیق می

ا تماد ، هنگام مواجه شدن با مشال دهی مناسبپاس » هایی ا تماد در مدل معادالت ساختاری تحقیق، گویههای مؤلفهگویه

داشتن به  ملارد مدیریت برگاارکننده لیگ، اهمیت داشتن آسایش و رفاه ورزشااران، مربیان و داوران از سوی برگاارکنندگان 

بیشـترین تـأثیر را در به ترتیب « لیگ، صحیح  مل کردن مدیریت لیگ در همه جوانب، حداال  یب و نقص برگاار شدن لیگ

طراحی الگـوی »با  نوان  زیر چا () هماارانبنار و  های تحقیقیافته دهندگان دارد. نتایج تحقیق حاضر باش ا تماد پاس افاای

همخـوان  «های والیبـال بـانوان ایـرانتأثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط بر وفاداری تماشاگران لیگ

از جمله دالئل همسویی با تحقیق بنار و همااران )زیر چا (، احتماالً وجود  همخوان نیست. ،(1003) 5همااران و و با ین است

انـدرکاران مربوطـه در زیرا در هر دو تحقیق، فدراسـیون والیبـال و دسـتاست؛ تشابه و نادیای در جوام  آماری مورد تحقیق 

همسویی این دو تحقیق، موجـب پایـایی در . به  بارت دیگر باشندهای برتر والیبال بانوان میبخش بانوان مسئول برگااری لیگ

 . استنفعان رویدادهای والیبال بانوان کشور نتایج و  ملارد مورد انتوار برخی از ذی

اندرکاران و مسئولین لیگ و فدراسـیون دست برای ماایایی ،ا تمادتوان نتیجه گرفت که مرتبط، می تحقیقات بر اساس پیشینه

ای و اانونی و  اطفی آنهـا ات حرفهتعهد نقش بساایی بر میاان ،ورزشااران، مربیان و داوران ا تماد دارد. همراه به انوالیبال ایر

مسـئولین لیـگ دسـت  نسبت ا تماد از باالیی به میاان برای مثال اگر داوران .نسبت به فدراسیون، لیگ یا باشگاه مربوطه دارد

اجرای هر  در حداکثر همااری و کارایی احتمال ضریب در نتیجه ؛و ارزش خواهند کردموجب دلگرمی و احساس اهمیت  ،یابند

انـدکاران از مسئولین و دسـت ،بنابراین، بر اساس شواهد موجود در تحقیق؛ برگااری لیگ افاایش خواهد یافت چه بیشتر و بهتر

حداکثر تالش خود های انسانی خود سرمایه تماد در رود تا در جهت افاایش هر چه بیشتر ااصلی لیگ والیبال بانوان انتوار می

 باار گیرند.را 

                                                           
1. Gronroos  

2. Goldvaser   

3. Killer  

4. Lio  

5. Yen et al  
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بر ا تماد « مناف  اجتما ی»کیفیت رویداد از طریق متغیر میانجی همچنین نتایج مدل معادالت ساختاری تحقیق نشان داد که 

این در حالیسـت کـه تـأثیر  است؛یم به طور ییرمستق( 55/0در نتیجه، تأثیر کلی کیفیت رویداد بر ا تماد ) ؛(88/0تأثیر دارد )

به  بارتی دیگر، تأثیر کیفیت رویداد از طریـق منـاف   است. (12/0) نسبتاً کم مستقیم کیفیت رویداد به طور مستقیم بر ا تماد

های با رسد تا ضمن برگااری لیگبنابراین، ضروری به نور می ؛بیشتر از تأثیر این متغیر بطور مستقیم بر ا تماد است ،اجتما ی

اهمیت دادن به نیازهای ورزشااران، مربیـان و  ،نویرکیفیت، از طریق  وامل و ماایای اجتما ی به ورزشااران، مربیان و داوران 

جلـب و هـا، موجبـات ها و نیازهای شخصی و ارزش اائل شدن به نورات و پیشنهادات آنداوران، راهنمایی در انجام درخواست

کنـد کـه، ادبیـات تحقیـق بیـان مـیا به  نوان نیروهای انسانی فدراسیون و سازمان لیگ فراهم کرد. هآن افاایش ا تماد را در

های جدید در افاایش کیفیت ارتباط )رضـایت، ا تمـاد( توان به  نوان یای از مؤثرترین روشبازاریابی ارتباطی و ابعاد آن را می

بایست بـر ابعـاد ه و تمرکا باالی مسئولین و برگاارکنندگان لیگ می؛ بر این اساس، توج(1001)لین و همااران، در نور گرفت 

بازاریابی ارتباطی مانند مناف  اجتما ی باشد تا بتوان به  نوان  املی میانجی در تأثیرگذاری کیفیت رویداد بر ا تماد، موجبـات 

 افاایش ا تماد فراهم آید.

(، 3131(، افچنگـی و هماـاران )3133ایـادی )(، 3130ه و هماـاران )زادااضـیهای تحقیقات با یافته حاضر نتایج همراستایی

در تحقیقـی دیگـر، ، همچنـین ؛بـه اثبـات رسـید نیـا( 1032ریاان و همااران )(، 1008(، شاموت )3131صمدی و همااران )

ایـن  انـد. نتـایجداده راراـ بررسـی مـورد ،تعهد رضایت، ا تماد و بر ابعاد بازاریابی ارتباطی را ،(1001) 3و همااران تورا هنینگ

 ،( نیـا1008و همااران ) است. پالماتیر داشته کیفیت ارتباط داری برو معنی تأثیر مثبت ای،رابطه ماایای که داد نشان تحقیق

، پیشـنهاد از ایـن روتأییـد کردنـد.  بـا فروشـنده مشتری ارتباط کیفیترا بر  مالی، اجتما ی و پیوندهای ساختاری مناف  تأثیر

های لیگ و نیا جلب ا تماد و اطمینان در ورزشااران، مربیـان و داوران،  وامـل و برنامهبرای اثربخشی بیشتر فرایندها  ،شودمی

 ها در نور گرفته شود.و مناف  اجتما ی نیا نسبت به آن

ارد و کیفیت اجرای ، رشد مستمر  ملاست های اهرمانی در کشوررشد و توسعه ورزش ،رویارد اصلی دولتکه  با نور به این

از . استحائا اهمیت بسیار در این امر ورزش  تأثیرگذارترین اجاایبه  نوان  ،های گوناگون ورزشااران، مربیان و داورانمهارت

ها، رضایت و ا تماد ه و ترییب به تالش برای حداکثر نمایش  ملارد و مهارتاافاایش انگی ،جمله  وامل یاری کننده در زمینه

، کیفیت رویداد )کیفیت خدمات( و نیا ا طای مناف  و ماایای اجتما ی های تحقیق حاضر. بر اساس یافتهاستهای یهاین سرما

ها در آنگیری ا تماد رضایت و شال ، وامل شناخته شده جهت خشنودی ترینضروریاز  ،ورزشااران، مربیان و داورانبه 

توجه و تمرکا های والیبال بانوان، و برگاارکنندگان لیگ ن فدراسیونمسئوالکه  شودباشند. بر این اساس پیشنهاد میمی

موجب  ،های انسانی خود داشته باشند. جلب ا تماد و رضایتمندیمندی و ا تماد سرمایهبیشتری بر  وامل مؤثر بر رضایت

 د.شوپذیری در کار و اثربخشی میتقویت و بهبود کیفیت ارتباطات و در نتیجه افاایش مسئولیت

موجب  ،هاانسانی فدراسیون و باشگاه اصلی های مناب و اهمیت ویژه اائل شدن به نیازها و خواسته ل نهادنار ،از ابیل ناصری 

همچنین طبق  ؛نقش خواهد داشت در نتیجه در ینای کیفیت ارتباط و تعامل دوجانبه ،ها شدهافاایش ارزش ادراک در آن

تجهیاات از لحاظ ظاهری داخلی و خارجی و ایمنی و نیا متناسب و کافی بودن  الئم و  سالن مسابقاتهای تحقیق یافته

از دیگر  وامل مورد توجه افراد شرکت کننده در تحقیق به شمار  ،های ورزشیهای مورد نیاز مجمو هکننده در محلراهنمایی

. های انسانی خود را داردیت ارتباط با سرمایهاز سوی برگاارکنندگان در جهت افاایش کیفتوجه بیشتری روند که نیازمند می

مندی و ا تماد ورزشااران، مربیان و داوران هم به ارزیابی مطلوب کیفیت لیگ و هم به افاایش رضایت  وامل ذکر شده،تأثیر 

 ،رتباط یعنیتوان به وجود محیطی سالم و با کیفیت از نور روانی و  ملاردی از سوی طرفین ادر نتیجه می ؛کمک خواهد کرد

                                                           
1. Henning-Thurau  
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تحقق اهداف و مقاصد گوناگون در  ،رسداز این رو، به نور میمربوطه مطمئن بود. ورزشااران، مربیان، داوران و مسئولین 

 والیبال بانوان کشور با سر ت و کیفیت بیشتری صورت خواهد پذیرفت.

 منابع

هـای بدنسـازی بر آن از دیـدگاه مشـتریان باشـگاه(. بررسی میاان رضایتمندی و رتبه بندی  وامل مؤثر 3130) .اخالای، هدی

 دانشگاه شهید چمران اهواز. ،ارشدنامه کارشناسیشهر اهواز. پایان

 بـر خـدمات کیفیـت تأثیرگذاری مدل (. طراحی3131) .هنری، حبیب و  چیان، هاشمکوزه ؛احسانی، محمد ؛اسمعیلی، محسن

 مطالعـات .آبـی ورزشـی تفریحـی هـایمجمو ـه در مشـتریان تیآ رفتار و شده ارزش ادراک مشتری، رضایت وفاداری،

 .51-18، 12ورزشی،  مدیریت

توسـط  مشتریان مجدد حضور تمایل و مندى رضایت بینى (. پیش3131) .الهی،  لیرضا و هادوی، سیده فریده ؛افچنگی، سمیه

در  کـاربردى هـاىپـژوهش .مشهد زنان بیکایرو هاىباشگاه مطالعه ورزشى: هاىباشگاه در مندبازاریابى رابطه هاىمؤلفه

 .80-21 ، 2 ،ورزشى مدیریت

 رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.  .طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران(. 3133) .ایادی، بهااد

)زیر چا (. طراحی الگوی تأثیرگذاری کیفیت رویداد، بازاریابی ارتباطی و کیفیت ارتباط  .مالئی، مینا و ی، میناامام ؛بنار، نوشین

 دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. .های والیبال بانوان ایرانبر وفاداری تماشاگران لیگ

دیـدگاه  از ورزشـی گردشـگری خـدمات کیفیـت رب مؤثر (.  وامل3131) .هنرور، افشار و چیان، هاشمکوزه ؛زاده، مهدیخطیب

 .55-13، (3)2ورزشی،  مدیریت .پرسمولیس و استقالل شهرآورد در حاضر گردشگران

منـدی هـای رضـایت(. مقایسه اولویت جنبه3130) .محدث، فاطمه و  جر ه نوش، رضا ؛نژاد، مهر لیهمتی ؛نژاد، رحیمرمضانی

 .38-8، (1)33فصلنامه الممیک،  .ورزشااران

( بررسی تاثیر احساسات و ادراک از نام نشان تجـاری )برنـد(. 3130) .اائم مقام تبریای، خدیجه ؛لشاری، محمد ؛صادای، تورل

 .321-335، 33مجله مدیریت بازاریابی،  .در خرید  طرهای زنانه و مردانه

 خریـد در رفتـار بـر ارتبـاطی بازاریابی هایتاکتیک تأثیر (. بررسی3111) .زاده، حسینفارسی و نورانی، محمد ؛صمدی، منصور

 .111-101، 51 بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه .ساختاری معادالت مدل از استفاده با پوشاک هایفروشگاه

های کشتی اسـتان گلسـتان. (. بررسی میاان رضایتمندی کشتی گیران بارگسال استان گلستان از باشگاه3112) .طیبی، بهمن

 ارشد. دانشگاه تهران.اسینامه کارشنپایان

 هایباشگاه خدمات از مندیرضایت میاان بر خدمات کیفیت ابعاد (. تأثیر3131) .پورنقی، امین و احسانی، محمد ؛فالحی، احمد

 .312-303، 18ورزشی،  مدیریت مطالعات .تهران بدنسازی شهر

منـد بـر (. بررسـی تـأثیر بازریـابی رابطـه3130) .احسان  نبری، و پور، مهرنوش باس ؛نیا،  بدالرضابیگی ؛زاده، مصطفیااضی

دو  .( )مـورد مطالعـه: شـرکت بیمـه ملـت(ERMوفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند )

 .81-23 (،1)31پژوهشی دانشور رفتار/مدیریت و پیشرفت/دانشگاه شاهد،  -ماهنامه  لمی

 در بخـش تولیـدی AIDAبندی اباارهای روابط  مـومی بـر مبنـای مـدل رتبه .(3130) .، نرگساسمعیلی و گودرزی، محمود

.31-3، (3)3های مدیریت ورزشی و  لوم حرکتی، پژوهش .AHP صنعت ورزش با روش

http://database.irandoc.ac.ir/articles/626369
http://database.irandoc.ac.ir/articles/626369
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Abstract 

Objective: The purpose of the present research work was investigate and designed a 

relationship quality model for human capital in Iranian women's volleyball. 

Methodology: This study was descriptive survey. The statistical population of this research 

work consists of all the athletes, coaches, and referees in the super-league of Iranian women's 

volleyball in 2014. Also the statistical sample included 112 persons with an equal statistical 

population. The research tool used was a standard questionnaire, which was distributed 

among the individuals after their content, face validity, and stability were approved. To 

analyze the research data obtained, used descriptive statistics (frequency and percentage) and 

inferential statistics (multicollinearity test) by SPSS v.23 and to study multivariate normality 

by Mardya index and structural equation modeling by AMOS v.24. 

Results: Results of the structural equation model demonstrated that the event quality was 

influential, directly (  =β 0.26) and indirectly (by social bond) ( = β  0.55), on trust, the total 

influence on it being = β 0.81. Moreover, the event quality increased satisfaction by 87%.  

Conclusion: Based on the relatively high influence of the event quality on satisfaction 

through social bond, therefore suggested, in line with the sport's development general 

objective, focusing on the event quality and social bond dimensions to the trust and 

satisfaction of sport's human capital the maximum effort from the women's volleyball of the 

relevant authorities. 
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