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 بانوان بالیوال در تماشاگران حضور حفظ و جذب ابعاد ي توسعه حاضر، قیتحق از هدف
 لیتحل روش به پژوهش نیا .باشد می یفیک کردروی با و نظران صاحب دگاهید از

 و کارشناسان هیکل را قیتحق ي جامعه است. شده انجام هیما درون لیتحل و ساختار
 لیتشک نفر) 55( فعال) ي سابقه سال 15 از شیب (با بالوالی رشته در خانم نظران صاحب

 عنوان به یبرف گلوله کتکنی و مندهدف يرگی نمونه روش با نفر 25 که دادند یم
 نیمه فردي مصاحبه روش از ها داده تولید منظور به شدند. انتخاب قیتحق ي نمونه

 پژوهش، نیا یعلم دییتأ جهت ازین مورد اعتماد به یابیدست يبرا شد. استفاده ساختارمند
 جهت .شد استفاده کنندگان مشارکت توسط یاعتبارسنج و یخارج یبازرس ابزار دو از

 و SPSS 22 افزار نرم از نظران صاحب شناختی تیجمع هاي یژگیو بررسی
 نرم از یکیگراف هاي مدل ي ارائه زین و یاصل موضوعات و کدها نییتع يبرا نیهمچن
 درون 7 پژوهش نیا در شد. استفاده NVivo 8 عنوان با یفیک هاي داده لیتحل افزار

 و سالن غات،یتبل ،یجمع هاي رسانه گ،یل تی(جذّاب تماشاگران جذب يبرا یاصل هیما
گ ،یورزش زاتیتجه ــ عملکرد ،سازي فرهـن  هیما درون 12 و )يماد منافع و یفن
 کننده، سرگرم هاي نامهبر اعتماد، ،یارتباط ي(ابزارها تماشاگران حضور حفظ يبرا یاصل

 خدمات کارکنان، تعامل مسابقات، رسانی اطالع و غاتیتبل ،یمل هاي رسانه پوشش
 منافع ،یفن عملکرد ،یورزش زاتیتجه و سالن ،مندي تیرضا داد،یرو یجانب و یرفاه
 حضور ي ژهیو تیاهم به توجه با شد. استخراج )دادیرو يبرگزار تیریمد و يماد

 بالوالی اندرکاران دست و رانیمد ییشناسا و یآگاه ،یورزش يدادهایرو در تماشاگران
 به یابیدست جهت تماشاگران حضور حفظ و شتریب جذب بر مؤثر عوامل از رانیا زنان

 .درس یم نظر به يضرور نظر، مورد اهداف
 

 کلیدي گانواژ
 NVivo. بانوان، بالیوال تماشاگران حضور، حفظ جذب، ،یفیک مطالعه

The goal of this research is development Iranian spectators 
of attracting and retaining in women's volleyball from the 
perspective views of experts which is performed through 
qualitative approach. This research performed through 
framework and thematic analysis. Population research 
consisted of women's experts in volleyball (more than 15 
years active history) (55 person) that 25 experts selected 
through purposive sampling and snowball technique as 
research sample. Here the semi-structured interview was 
used for production of the data. In order to make this 
research more reliable, external inspection and validation 
tools were used by participants. It is used SPSS 22 software 
to investigate the demographic characteristics. For 
determining the codes and main topics and also presenting 
the graphic models, It is used qualitative data analysis 
software as NVivo 8. In this research we extracted 7 themes 
to attract the spectators (the attractiveness of the league, 
media, advertising, gym and sporting equipment, making 
culture, technical performance and material benefits) and 12 
themes to retain the spectators (communication tools, trust, 
entertainment programs, national media coverage, 
advertising and event information, interaction of  personnel, 
welfare and side service of event, satisfaction, gym and 
equipment of sport, technical performance, material benefits 
and management of the event). Due to the special 
importance of the presence of spectators in sport events, it 
seems that the awareness and identification of managers 
and practitioner of women's volleyball are important factors 
to attract and retain the spectators in sport events. 
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qualitative study, attraction, retaining of  spectators, women's 
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 همقدم
حضور  ورزشی، رویداد یک بخش ترین مهم شک بی

 حضور ).3 ،1387 (معصومی، است ورزشگاه در 1ماشاگرانت
 درآمد جریان ي دهنده نشان ورزشی رویدادهاي در تماشاگران

 ورزشی هاي فدراسیون و ها باشگاه ها، سالن براي توجهی قابل
 ).2009 ،2(هال ستفع اقتصادي براي شهرها و کشورهامنا با

 از معنوي و مادي حمایت به خود ي گستره حضور با تماشاگران
 را تیم هاي هزینه از بخشی بلیت، خرید با ها آن پردازند. می تیم

 معنوي ارزش ها آن حمایت با عالوه، به کنند. می تأمین
 گرفتن دست به براي ها شرکت و یابد می افزایش ها باشگاه
 براي را زیادي مادي منابع و کرده رقابت هم با تیم حامیان
 قهفرخی، (دهقان کنند می گذاري سرمایه تبلیغاتی ي استفاده
1389، 154.( 

اي، افزایش  ترین عوامل بقاي مالی ورزش حرفه یکی از مهم
 وم یا وفادارجذب و تداوم حضور تماشاگران است. تماشاگران مدا

خاصی  ورزشکار یا و ورزش، تیم به هستند که نسبت افرادي
کنند (احسانی و  می دنبال آن را به مربوط هستند و امور متعصب
 کسب سود بلند وفادار، تماشاگران وجود با )؛ لذا90، 1389جوانی، 

 3شد. مولین و همکاران تضمین خواهد ها باشگاه پایدار و مدت
 با کنند لیگی می بیان ورزشی خود بازاریابی کتاب ) در2000(

 که باشد مطمئن تواند می متعهد و وفادار داشتن تماشاگران
گیرد.  می و حامیان مالی قرار ها مورد توجه رسانه مسابقاتش
 که کنند می پیشنهاد ، محققان 80-20قانون  به با توجه همچنین

 در را درآمد از درصد 80 از تماشاگران مداوم و وفادار، درصد 20
). از این رو، 82، 1392کنند (سجادي و همکاران،  می تولید ورزش

ها و  هاي باشگاه ي سرمایه تداوم حضور تماشاگران به مثابه
ها، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر جذب و تداوم حضور  فدراسیون

 هاي آنان است. ها و همچنین برآوردن انگیزه آن
 هاي محرك و ها گیزهان بررسی به متعددي محققان

 این نقش و اند پرداخته ورزشی کنندگان مصرف و تماشاگران
 حیاتی ورزشی رویدادهاي به تماشاگران جذب در را موضوعات

 با )1387( معصومی داخلی، تحقیقات از یکی در دانستند.
 سال در سپاهان و پرسپولیس بازي تماشاگران بین در پژوهش

 به علم هیجان، تیم، به عالقه که رسید نتیجه این به 1368
 خدمات روزمرگی، از گریز پایاپاي، بازي نیابتی، پیروزي فوتبال،

 ترتیب به بازیکن، به مندي عالقه و سرگرمی تماشاگران، به
 خدمات و داشتند تماشاگران هاي انگیزه در را میانگین بیشترین

1. Spectators 
2. Hall  
3. Mullin et al. 

 مندي عالقه تیم، به مندي عالقه هیجان، تماشاگران، به رفاهی
 ترتیب به نیز پایاپاي بازي و فوتبال به علم بازیکنان، به

 (معصومی، داشتند ها آن حضور میزان بر را تأثیر بیشترین
1387، 85.( 

 نوع که دریافتند )1389( همکاران و فر ترك همچنین،
 مسابقات به ها آن جذب در تماشاگران درآمد میزان و شغل

 میزان زمینه، این در اثرگذار عامل تنها و باشد می تأثیر بی
 انجام نحوه و قوانین مورد در ها آن اطالعات و دانش آگاهی،

 بازاریابی، هاي فعالیت عامل همچنین باشد. می فوتبال بازي
 جذب در را اثرگذاري ترین کم فرهنگ، عامل و بیشترین

 و فر (ترك دارد ورزشی مسابقات دیدن سوي به تماشاگران
 همکاران و قهفرخی دهقان ).112-116 ،1389 همکاران،

 عالقه وطنی، تعصب ملی، تیم به عالقه کهداشتند بیان )1389(
 و گریز سرگرمی، شدن، اجتماعی هیجان، زیبایی، فوتبال، به

 بین در را اهمیت بیشترین ترتیب به بازیکن به عالقه
 عالقه بین همچنین باشند. می دارا تماشاگران حضور هاي انگیزه

 ي رابطه تماشاگران حضور میزان با زیبایی و فوتبال به
 همکاران، و قهفرخی (دهقان کردند گزارش را داري معنی
1389، 162-161.( 

 به را فوتبال و بسکتبال محبوبیت دلیل )2001( 4کوکاباس
 اظهار و است داده نسبت ها رشته این جذاب ورزشی تصاویر
 بیشتر جذب بر مؤثر عوامل جمله از ها رسانه که داشت

 و گارلند ).2001 (کوکاباس، آیند می شمار به مخاطبان
 عمومی، جو ورزشگاه، خود، بررسی در )2004( 5همکاران
 اجتماعی، مشارکت تماشاگران، دیگر رفتار ستاره، بازیکنان

 طرفداران جذب بر مؤثر عوامل جمله از را ترفیع و گذاري قیمت
 6مورمان ).9 ،2004 همکاران، و (گارلند کردند بیان راگبی

 خدمات ي ارائه و مندي رضایت ایجاد که داشت اذعان )2005(
 سوي به ها آن جذب بر مؤثر عوامل از تماشاگران براي مناسب
 و موهیو جین ).18-19 ،2005 (مورمان، است بوده فوتبال
 برانگیختگی انگیزش، بین ارتباط پژوهشی در )2008( 7نوریس

 این به و داده قرار بررسی مورد را تماشاگران زندگی کیفیت و
 وضعیت بازیکنان، به مندي عالقه بین که یافت دست نتیجه

 برانگیختگی میزان و نیازها اجتماعی، غرور اقتصادي،
 داري معنی رابطه ها ورزشگاه سوي به ها آن جذب با تماشاگران

 ).195 ،2008 نوریس، و موهیو (جین دارد وجود

4. Kocabas 
5. Garland et al. 
6. Moorman  
7. Jin moo Heo  
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 و ون زمینه، این در شده انجام تحقیقات دیگر در
 ي رشته 13 تماشاگران در را انگیزه هشت )2008( 8همکاران

 استرس سرگرمی، هاي انگیزه مجموع در کردند. بررسی ورزشی
 زیبایی، شدن)، (اجتماعی گروه به پیوستن (هیجان)، مثبت

 خانواده با بودن گریز، نفس، عزت بردن، لذت مسابقات، جذابیت
 بودند. ها انگیزه ترین رایج ترتیب به اقتصادي عوامل و

 جز به ها انگیزه ي کلیه در انفرادي و گروهی هاي ورزش
 ورزشی هاي رشته بودند. متفاوت گریز و اقتصادي هاي انگیزه
 و گلف (مانند رودررو غیر و فوتبال) و کشتی (مانند رودررو

 مثبت، استرس اقتصادي، زیبایی، هاي انگیزه در ژیمناستیک)
 و اقتصادي ي انگیزه بودند. متفاوت سرگرمی و گروه به پیوستن
 اجتماعی هاکی، در سرگرمی ي انگیزه بوکس، در مثبت استرس

 و کشتی در گریز بیسبال، در نفس عزت بسکتبال، در شدن
 داشتند را میانگین بیشترین رانی اتومبیل در خانواده با بودن
 )2009( 9همکاران و گالن ).15-17 ،2008 همکاران، و (ون

 قسمت دو به را دانشگاهی فوتبال تماشاگران حضور دالیل
 را تحقیق مدل و ها آن بین ارتباط و تقسیم عالیق و ها انگیزه
 نیابتی، پیروزي زیبایی، شامل حضور هاي انگیزه کردند. بررسی

 هاي مهارت فوتبال، به علم گریز، بازي، جذابیت و پایاپاي بازي
 مربی، تیم، بازیکن، به عالقه و شد می شدن اجتماعی و بدنی

 را تماشاگران عالیق ها، بازي سطح و نظر مورد ورزش دانشگاه،
 ).48-49 ،2009 همکاران، و (گالن دادند می تشکیل

 عوامل ي درباره خود هاي بررسی در محققان برخی
 ورزشی، مختلف مسابقات پیگیري و حضور تداوم بر تأثیرگذار

 عوامل به محققان از تعدادي کردند. بررسی را متعددي علل
، فرهنگی و جمعیتی اجتماعی اقتصادي، عوامل همچون بیرونی

 و شور سرگرمی، و جذّابیت چون فردي عوامل به دیگر، برخی و
 به دیگر اي دسته اند؛ نموده توجه فراغت اوقات گذران و هیجان
 سن، نژاد، همچون اجتماعی و فردي متغیرهاي تأثیر بررسی
 (نقل اند پرداخته ورزشی هاي تیم از طرفداري در غیره و جنس

 10اسلون و ویکفیلد ).91-92 ،1389 ترکان، و پارسامهر از
 مستقیم طور به را شده ارائه خدمات و ورزشگاه طراحی )1995(

 پیگیري همچنین و ورزشگاه در تماشاگران ماندن به تمایل بر
 ).360 ،1995 اسلون، و (ویکفیلد دانستند مؤثر مسابقات،

 عنوان تحت پژوهشی در )2001( 11همکاران و تئودوراکیس

8. Wann et al. 
9. Galen et al. 
10. Wakefield et al. 
11. Theodorakis 

 تماشاگران رضایت و خدمات کیفیت معیارهاي بین ي رابطه«
 عامل پنج بین که رسید نتیجه این به »اي حرفه هاي ورزش در

 و امنیت اعتماد، قابلیت گویی، پاسخ (ملموسات، خدمات کیفیت
 ي رابطه تماشاگران مندي رضایت با خدمات) بودن دسترس در

 ).346 ،2001 همکاران، و (تئودوراکیس دارد وجود مستقیم
 هواداري علل ي مطالعه در )2005( 12کرالی و باراجاس

 مؤثرترین تیم، بازي کیفیت که کرد بیان اسپانیایی تماشاگران
 ).2005 کرالی، و (باراجاس شود می تلقی هواداران حمایت عامل
 و مسابقات در تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل )،2005( 13باوئر

 آلمان فوتبال یک دسته لیگ در را ورزشی هواداران وفاداري
 نشان و وجهه که که داد نشان وي تحقیق نتایج کرد. بررسی
 در حضور به هواداران وفاداري در را نقش ترین مهم باشگاه

 14فانک و نیل ).19 ،2005 (باوئر، دارد عهده بر مسابقات
 را استرالیا فوتبال تماشاگران وفاداري هاي انگیزه )2006(

 پیروزي و سرگرمی شدن، اجتماعیکه   دریافتند و کردند مطالعه
 وبوده  مرتبط مجدد حضور جهت هواداران تمایل با نیابتی
 و جذب با معکوسی رابطه پایاپاي بازي و بازیکن به عالقه
 ،2006 فانک، و (نیل داشتند ها آن مجدد حضور براي تمایل
 عامل که کردند بیان )2007( 15استیو و کوریا ).315-314

 مورد بازیکن مانند زیرساختارهایی شامل که تیم به وابستگی
 و عاطفی وابستگی است، طلبی موفقیت و تیم از حمایت عالقه،
 افزایش موجب و داده افزایش فوتبال به را هواداران روانی
 و آمینودین ).243 ،2007 استیو، و (کوریا شود می ها آن حضور

 کیفیت و ورزشگاه تسهیالت که دریافتند )2008( 16سی
ت و در نهایت رضای براي قوي ي کننده بینی پیش تیم مسابقات

 هستند تماشاچیان حضور تکرار بر گذاررضایت از عوامل اثر
 در )2006( 17کیتامورا و وون ).136 ،2008 سی، و (آمینودین

 بیشتر جذب براي کره، و ژاپن لیگ دو ي مقایسه و بررسی
 زندگی روزمرگی از رهایی قوي ي انگیزه به توجه با تماشاچیان

 افزایش باید لیگ کنندگی سرگرم ي جنبه که کنند می پیشنهاد
 ).248 ،2006 کیتامورا، و (وون یابد

 از عواملی خود دکتري ي رساله در )2010( 18اماموویک
 وفاداري، نوع فراغتی، هاي محدودیت ورزشی، رویداد قبیل

12. Barajas and Crolley  
13. Bauer  
14. Neale and Funk  
15. Correia & estive  
16. Aminuddin et al. 
17. Won and Kitamura  
18. Imamovic 
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 تماشاگران بین در را مشارکت افزایش و پایدار مشارکت تعهد،
 ).280-285 ،2010 (اماموویک، کرد شناسایی تنیس مسابقات

 گرایش بر رویداد کیفیت تأثیر خود پژوهش در )2010( 19کیم
 زنان دانشگاهی بین بسکتبال مسابقات تماشاگران رفتاري
 این در رویداد کیفیت ابعاد جمله از دانست. دار معنی را آمریکا

 سرگرمی، هاي جنبه بازیکنان، مهارتی عملکرد شامل پژوهش
 و تأسیسات طراحی همچنین و مسابقات اجرایی کارکنان تعامل
 به نیز )2011( 20همکاران و کو ).2010 (کیم، بودند سالن

 پرداختند. ورزشی تماشاگران بین در رویداد کیفیت ابعاد بررسی
 اجراي زمان بازیکنان، مهارتی عملکرد شامل ابعاد این

 اجرایی کارکنان تعامل مزایا، سرگرمی، رسانی، اطالع مسابقات،
 شده، ادراك ارزش پذیري، جامعه تماشاگران، تعامل مسابقات،

 و (کو بودند ها عالمت و تأسیسات طراحی فیزیکی، محیط
 ).158 ،2011 همکاران،

 به توان می نیز زمینه این در داخلی تحقیقات جمله از
 الگوي ها آن که کرد اشاره )،1389( ترکان و پارسامهر پژوهش

 از هواداري با ارتباط در را جمعی ي رسانه از استفاده و نقش
 -اقتصادي پایگاه بین اما دانستند، دار معنی فوتبال هاي تیم

 داري معنی ي رابطه فوتبال هاي تیم از هواداري و اجتماعی
  ).98-99 ،1389 ترکان، و (پارسامهر نکردند گزارش

 در باید هاي ورزشی ها و فدراسیون باشگاه مدیران از بسیاري
هاي  هزینه افزایش و درآمدي منابع کاهش حال در که محیطی
 به افراد کنند. جذب طراحی را خود هاي برنامه قرار دارند، اجرایی

ها و  باشگاه از براي بسیاري مناسبی حل راه ها ورزشگاه
 از دیگر شدن متفاوت و درآمد افزایش منظور به ها فدراسیون

 که بیشترین عواملی حضور، شناخت افزایش منظور رقباست. به
 بسیاري اهمیت ورزشی بازاریابی براي گذارند، می افراد بر را تأثیر

 که راهبردهاي دهد می اجازه بازاریابان موضوع به دارد. این
 استفاده مورد تماشاگران قراردادن هدف براي را مؤثري بازاریابی

 به را مسابقات که دهد می اجازه مدیران به قرار دهند. همچنین
 و بخشند بهتري شکل کارشان را کنند؛ ریزي برنامه مؤثري شکل
کارگیرند  به درآمد و افزایش حضور براي را نوینی هاي شیوه

 ).248، 1388همکاران، (فالحی و 
 هاي لیگ در تماشاگران حضور آماري کاهش به توجه با
 مسابقات، در تماشاگران باالي اهمیت ضمن و 21بانوان والیبال

19. Kim   
20. Ko et al.  

ناظران لیگ والیبال زنـان از سـوي   هاي انجام شده با  بر اساس مصاحبه. 21
هاي مسابقات لیـگ   فدراسیون والیبال ایران، تعداد تماشاگران حاضر در سالن

 رو به کاهش است.

 تماشاگران مشکالت رفع و ها خواسته تأمین که رسد می نظر به
 قرار کشور والیبال کارانراند دست و مسئولین توجه مورد باید

 ورزشی هاي رشته از والیبال اینکه به نظر با طرفی، از گیرد.
 دوستان ورزش نزد اي ویژه جایگاه که است المپیکی پرطرفدار

 و جذب ابعاد توسعه و بررسی به تا است تالش در محقق دارد،
 هاي سرمایه از بیشتر سودمندي جهت تماشاگران حضور حفظ

 و نظران صاحب دیدگاه از (تماشاگران) کشور ورزش مستقل
 بپردازد. مربوطه متخصصان

 
 پژوهش شناسی روش

 تحلیل روش به که است 22کیفی مطالعات نوع از پژوهش این
 است. شده انجام 24مایه درون تحلیل و 23ساختار

 خانم نظران صاحب و کارشناسان کلیه را تحقیق ي جامعه
 55 تعداد به فعال) ي سابقه سال 15 از بیش (با والیبال رشته در
 گیري نمونه روش با نفر 25 تعداد که دادند می تشکیل نفر

 انتخاب تحقیق ي نمونه عنوان به برفی گلوله تکنیک و هدفمند
 نیمه فردي مصاحبه روش از ها داده تولید منظور به شدند.

 مناسب بودن، عمیق و پذیري انعطاف نظر از که 25ساختارمند
 داراي مصاحبه راهنماي شد. استفاده است، کیفی هاي پژوهش

 هاي کننده تعیین ي زمینه در تکمیلی سوال 2 و اصلی سؤال 4
 ).1 (جدول بود تماشاگران حضور حفظ و جذب ابعاد

 
 تحقیق ساختارمند  نیمه مصاحبه راهنماي سؤاالت. 1جدول

 سؤاالت تکمیلی سؤاالت اصلی

جذب تماشاگران لیگ عوامل 
 کشور کدامند؟والیبال بانوان 

ترین عوامل جذب تماشاگران  مهم
 کشور کدامند؟لیگ والیبال بانوان 

هاي والیبال  ابعاد کیفیت رویداد
 کشور کدامند؟بانوان 

- 

حفظ حضور تماشاگران عوامل 
کشور لیگ والیبال بانوان 

 کدامند؟

ترین عوامل حفظ حضور  مهم
تماشاگران لیگ والیبال بانوان 

 کشور کدامند؟
مندي تماشاگران  ابعاد رضایت

کشور لیگ والیبال بانوان 
 کدامند؟

- 

 
 یافت. ادامه 26ها داده نظري اشباع مرحله تا ها مصاحبه

 میانگین و 1393 اسفند تا آذر ها، داده آوري جمع زمانی ي فاصله

22. Qualitative study  
23. Framework analysis  
24. Thematic analysis  
25. Semi structured  
26. Data saturation 
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 ها، مصاحبه سازي پیاده از پس بود. دقیقه 42 ها مصاحبه زمانی
 و شده هدایت محتواي تحلیل روش از ها داده تحلیل منظور به

 پس که ترتیب بدین شد. استفاده ها داده آوري جمع با همزمان
 از شده استخراج کدهاي از نسخه یک ابتدا  مصاحبه هر انجام از

 تحلیل فرایند شد. تایید و ارسال شونده مصاحبه براي متن
 طی کیفی، مطالعات رویکرد در آن اهمیت به توجه با ها، داده
 صورت: به مرحله سه این پذیرفت. صورت کدگذاري مرحله سه
 کدگذاري -3 و 28محوري کدگذاري -2 ،27باز کدگذاري -1

 همکاران، و (محمدتقی پذیرفت انجام 29گزینشی یا انتخابی
1389، 91.( 

 این علمی تأیید نیاز جهت مورد اعتماد به دستیابی براي
 به راهنما استاد (توسط 30خارجی بازرسی ابزار دو از پژوهش،

 توسط پژوهش) و اعتبارسنجی مراحل تمام بر نظارت وسیله
 و ها مقوله مفاهیم، ارائه وسیله کنندگان (به مشارکت یا 31اعضا
ها توسط  و تأیید کلیات یافته کنندگان مشارکت به ها آن روابط

 نهایی نظرات مبناي بر جزئی اصالحات بعضاً و ها آن
هاي  است. جهت بررسی ویژگی شده کنندگان) استفاده مشارکت
استفاده شد.  SPSS 22افزار  نظران از نرم شناختی صاحب جمعیت

 افزار، نرم ها توسط داده بررسی اینکه دلیل در مطالعات کیفی، به
 از در حمایت افزارها شود. نرم می انجام بیشتر دقت با و تر کامل
 از استفاده اياند. از دیگر مزای کمک کننده ها داده صحت و اعتبار

 حجم مدیریت یا توانایی توان به اثربخشی بیشتر افزارها می نرم
 دقیق و انعطاف قابلیت جویی در وقت، صرفه اطالعات، از وسیعی

هاي  امکان انجام تحلیل اطالعات و با شیوه برخورد بودن
). بر این اساس، 20، 2006، 32تر اشاره کرد (مک لفرتی پیچیده

هاي  ي مدل براي تعیین کدها و موضوعات اصلی و نیز ارائه
 33NVivoهاي کیفی با عنوان  گرافیکی از نرم افزار تحلیل داده

استفاده شد. الزم به ذکر است که در این پژوهش، حفظ  8
محتواي  سازي در پیاده داري امانت و رعایت هویتی اطالعات
 گرفت. نظر قرار اخالقی مد وان مالحظاتعن به ها مصاحبه

 
 پژوهش هاي یافته
 دهد.  می نظران را نشان صاحب شناختی جمعیت هاي ویژگی 2 جدول

27. Open coding  
28. Axial coding  
29. Selective coding   
30. External audits  
31. Member validation  
32. McLafferty  
33. NUD*IST Vivo  

 نظران صاحب شناختی جمعیت مشخصات .2جدول

 فراوانی 
درصد 
 فراوانی

 رشته
تربیت بدنی و 
 علوم ورزشی

23 92 

 8 2 ها سایر رشته

 مقطع تحصیلی

 44 11 لیسانس

 48 12 فوق لیسانس

 8 2 دکتري

سمت در 
فدراسیون 

 والیبال

ناظر فدراسیون 
 در لیگ

4 16 

 32 8 داور لیگ برتر

 24 6 مربی لیگ برتر

 16 4 مدرس فدراسیون

 12 3 کارشناس والیبال

سابقه فعال در 
 والیبال (سال)

 انحراف استاندارد میانگین

96/28 51/8 

 
 رشته داراي نظران صاحب از درصد 92 ،2 جدول طبق
 تعداد بیشترین همچنین و ورزشی علوم و بدنی تربیت تحصیلی

 این در بودند. درصد) 48( لیسانس فوق مدرك داراي ها آن از
 برگزارکنندگان و اندرکاران دست ي کلیه از تا شده سعی تحقیق
 از لذا، آید؛ عمل به هایی مصاحبه بانوان والیبال لیگ اجرایی
 برتر،  لیگ مربیان برتر،  لیگ داوران لیگ، در فدراسیون ناظرین
 والیبال، کارشناسان از تن چند همچنین و فدراسیون مدرسان
 همچنین بودند. حاضر تحقیق در کننده شرکت نظران صاحب

 96/28 نیز والیبال در شوندگان مصاحبه فعال ي سابقه میانگین
 باشد. می سال

 این در بررسی مورد اعضاي از نفر 25 با مصاحبه اساس بر
 ادغام و متعدد بازبینی با گردید. استخراج اولیه کد 467 فرایند،
 زیر 11 نهایت در مرحله، چندین طی در تشابه اساس بر کدها
 تماشاگران جذب مفهوم براي اصلی مایه درون 7 و مایه درون

 اصلی مایه درون 12 و مایه درون زیر 10 و )1 (شکل ورزشی
 گردید استخراج ورزشی تماشاگران حضور حفظ مفهوم براي

 ).2 (شکل
 از نیز دیگري عوامل ها، مایه درون زیر این، رغم علی
 در که گردید استخراج تحقیق در شده انجام هاي مصاحبه

 .است آمده 3 جدول
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 ایران بانوان والیبال برتر لیگ تماشاگران جذب هاي مایه زیردرون و ها مایه درون.  1شکل

 

 
 ایران بانوان والیبال برتر لیگ تماشاگران حضور حفظ هاي مایه زیردرون و ها مایه درون .2شکل
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 تحقیق هاي مصاحبه از شده استخراج هاي مایه درون زیر و ها مایه درون .3جدول

 ها زیردرون مایه ها درون مایه

ب
جذ

 

بـه بـازي، دریافـت اسـترس مثبـت،      بخش، جذابیت بازي، سرعت بخشیدن  حضور افراد سرشناس، محیط لذّت لیگ برگزاري جذّابیت
 هاي مطرح و قوي، ظهور بازیکنان جدید و عالی، جذابیت پوشش ظاهري بازیکنان و داوران حضور تیم

هـاي   نقش تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجله، اینترنت، فعالیت سایت رسـمی فدراسـیون، پوشـش کـافی رسـانه      جمعی هاي رسانه
 هاي مربوط به والیبال بانوان اخبار و اجراي برنامهجمعی، مدت زمان مختص اعالم 

هـاي   خصوص تلویزیون)، تبلیغات درون شهري، تبلیغات دهان به دهان، تبلیغات در شبکه  اي (به تبلیغات رسانه تبلیغات
 مجازي

 ورزشی تجهیزات و سالن
درون و بیرون سالن مسابقات، استاندارد بودن سخت افزاري سالن و یا مجموعه ورزشی، زیبایی ظاهري نماي 

هاي گرمایشی، سرمایشی، تهویه، نور، مطلوب بودن صـندلی   دسترسی به سالن، امکانات رفاهی سالن (سیستم
 و جایگاه تماشاگران)، بهداشت سالن، خوانا بودن و جذّابیت اسکوربرد، پارکینگ کافی و مناسب

مطلوب تصویر والیبال بانوان به جامعه، اطالعات و معلومـات کـافی و   سازي مناسب در مدارس، اشاعه  فرهنگ سازي فرهنگ
 مناسب درباره والیبال به اقشار مختلف جامعه

کیفیت عملکردي و مهارتی بازیکنان، سرعت بخشیدن به روند اجراي مسابقات در عین توجه به اجراي زیبـاي   مسابقات فنی عملکرد
 هماهنگی تیم داوري مسابقات ها، کیفیت اجراي داوري مسابقات،  مهارت

اسپانسرهاي مسـابقات،    قرعه کشی در بین تماشاگران و اهداي جوایز، اهداي کارت خرید از شرکت و فروشگاه مادي منافع
 پذیرایی، سرویس ایاب و ذهاب رایگان

ور
ض

 ح
فظ

ح
 

 هاي هواداري رسمی  هاي اجتماعی مجازي، سایت پیامک، پست، پست الکترونیکی، شبکه ارتباطی ابزارهاي

نگرش مطلوب نسبت به مدیریت برگزاري لیگ، ایجاد اعتماد نسبت به صحیح عمل کردن برگزارکنندگان  لیگ اعتبار و اعتماد
 ي لیگ لیگ، اعتبار و وجهه

  کننده سرگرم  هاي برنامه

هاي  سایت رسمی فدراسیون، پوشش کافی رسانهنقش تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجله، اینترنت، فعالیت  ملی هاي رسانه پوشش
 هاي مربوط به والیبال بانوان جمعی، افزایش مدت زمان مختص اعالم اخبار و اجراي برنامه

رسانی دقیق و  خصوص تلویزیون)، تبلیغات درون شهري، تبلیغات دهان به دهان، اطالع  اي (به تبلیغات رسانه مسابقات رسانی اطالع و تبلیغات
 از تغییرات به وجودآمده سریع

ي تعامل کارکنان، حراست و برگزارکنندگان حاضر در سالن مسابقات، ارزش و احترام گذاشتن بیشتر به  نحوه کارکنان تعامل
 هاي تماشاگران از طرف برگزارکنندگان لیگ تماشاگران توسط برگزارکنندگان لیگ، توجه به نیازها و خواسته

 هاي مختلف هاي ورزشی و یا غیرورزشی، فروشگاه رستوران، نمازخانه، نمایشگاه رویداد جانبی و رفاهی خدمات

ي برگزاري مسابقات، رضایت از عملکرد فدراسیون (بخش بانوان)، رضایت از کیفیت خدمات،  رضایت از نحوه مندي رضایت
 رضایت از عملکرد فنی بازیکنان و داوران، رضایت کلی از لیگ

 ورزشی تجهیزات و سالن
استاندارد بودن سخت افزاري سالن و یا مجموعه ورزشی، زیبایی ظاهري نماي درون و بیرون سالن مسابقات، 

هاي گرمایشی، سرمایشی، تهویه، نور، مطلوب بودن  دسترسی به سالن، امکانات کافی رفاهی سالن (سیستم
 ابیت اسکوربرد، پارکینگ کافی و مناسبصندلی و جایگاه تماشاگران)، بهداشت سالن، خوانا بودن و جذّ

کیفیت عملکردي و مهارتی بازیکنان، سرعت بخشیدن به روند اجراي مسابقات در عین توجه به اجراي زیباي  مسابقات فنی عملکرد
 ها، کیفیت اجراي داوري مسابقات، هماهنگی تیم داوري مسابقات مهارت

اسپانسرهاي مسابقات،   اهداي جوایز، اهداي کارت خرید از شرکت و فروشگاهقرعه کشی در بین تماشاگران و  مادي منافع
 پذیرایی، سرویس ایاب و ذهاب رایگان

 رویداد برگزاري مدیریت
گویی  اجتماعی داشتن، پاسخ  ریزي و اجراي منظم و منسجم مسابقات، روابط عمومی قوي، مسئولیت برنامه

 تماشاگرانسریع و کارگشا به درخواست و نیازهاي 
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 مورد بررسی، داراي هاي شاخص از هر یک با رابطه در نظران صاحب دیدگاه ي جانبه همه و عمیق دقیق، تحلیل و بررسی این، وجود با
 همچنین حفظ حضور تماشاگرانمورد ابعاد جذب و  در شوندگان  مصاحبه که کلی ي نکته چند به مبحث، این ي ادامه بودند. در مهمی نکات
 شده است. اشاره اند، نموده اشاره

 
 بانوان ایران والیبال برتر لیگ تماشاگران جذب ابعاد

 از هایی نمونه باشد. می بانوان والیبال لیگ برگزاري جذّابیت ورزشی، تماشاگران جذب هاي مؤلفه از یکی :لیگ برگزاري جذّابیت -1
 در (هیجان) مثبت استرس تأمین مسابقات، جذابیت افزایش هاي راه از یکی" که است صورت بدین کنندگان مشارکت هاي قول نقل

 در شود. داده ها آن به هیجانات و احساسات بروز اجازه که حالیست در این است. ها بازي به بخشیدن سرعت طریق از تماشاگران
 داشت اظهار دیگري ي کننده مشارکت ).2 (م "یابد می افزایش لیگ جذابیت نتیجه در و مسابقات محیط از بردن لذّت میزان صورت این
 این حضور رسانی اطالع لذا،کند؛  می جلب خود به را مخاطبان توجه تماشاگران، جمع در هنري یا ورزشی سرشناس افراد حضور" که

  ).24 (م "باشد مؤثر تماشاگران جذب در تواند می لیگ، مسابقات هاي اطالعیه و تبلیغات کنار در افراد

 و ها ارزش بر جمعی يها رسانه که رسید نتیجه این به خود تحقیق در )2002( 34همکاران و بورن هانی جمعی: هاي رسانه -2
 طبق ).2002 همکاران، و بورن (هانی گیرد می بر در را جامعه افراد از بسیاري تعداد آن دامنه زیرا؛ دارند مستقیم اثر جامعه هنجارهاي

 بخش این در نظران صاحب ).1382 (غفوري، بودند ثرؤم ورزش به مردم گرایش در درصد 78 حدود ها رسانه ،محققین هاي بررسی
 تأکید بانوان والیبال مسابقات به تماشاگران جذب در ها روزنامه و اینترنت رادیو، تلویزیون، نقش بر اتفاق به و داشته یکسانی هاي دیدگاه
 و رسانی اطالع گروهی هاي رسانه هاي نقش ترین مهم جمله از" است: صورت بدین کنندگان مشارکت نظرات از هایی نمونه داشتند.

 از یکی که باشد می پایین بسیار کشور گروهی هاي رسانه توسط بانوان ورزش پوشش میزان متأسفانه اما، است. سازي فرهنگ همچنین
 کرد بیان دیگري نظر صاحب همچنین ).11 (م "است بانوان ورزشی هاي لیگ در فعال و قوي اسپانسرهاي وجود عدم بر مبنی آن علل

 پذیر امکان تلویزیون در مداوم طور به بانوان مسابقات غیرمستقیم یا مستقیم پخش ما، کشور اسالمی شئونات و فرهنگ طبق چند هر"
 ).23 (م "کند می کمک بانوان ورزش شناخت و گسترش به حدي تا رادیو طریق از بانوان مسابقات گویندگی پخش اما باشد، نمی

 و پوش ملی زنان ورزشی رویدادهاي و جریانات از را جامعه افراد تلویزیون، پرمخاطب اخبارهاي در بانوان ورزش پوشش افزایش"
 (م "آید می حساب به جهان برتر هاي مدال و سکوها به ها آن رسیدن و پیشرفت براي انگیزه نوعی نیز این و سازد می مطلع ورزشکار

16.( 

 بسیار عامل اي، رسانه تبلیغات یا و مسابقات میزبان شهرهاي سطح در تبلیغات عدم که بود این نظران صاحب اکثر دیدگاه تبلیغات: -3
 تا" کرد: اظهار چنین نظران صاحب از یکی راستا، این در باشد. می مسابقات هاي سالن در تماشاگران هاي جایگاه بودن خالی در مهمی
 هاي سالن در را ها آن مداوم حضور انتظار توان می چگونه باشند،  نداشته اطالع مسابقات دقیق بندي زمان هاي برنامه از افراد که زمانی

صر ارتباطات و فناوري قرار داریم؛ ع در ما اکنون" کرد: بیان مربوطه نظر صاحب ،4 ي مصاحبه در همچنین )13 (م "داشت؟! مسابقات
 در بسزایی نقش نوین) مجازي هاي شبکه ایجاد ایمیل، پیامک، (ارسال تبلیغات و اطالعات نشر جدید فنون و تبلیغات از استفاده لذا

 ).20 (م "شود می بانوان مسابقات به رفتن ي انگیزه افزایش موجب کننده، ترغیب و مؤثر تبلیغات" ).4 (م "دارد تماشاگران جذب

 سالن به آسان دسترسی ایمنی، زیبایی، بحث مسابقات، در تماشاگران جذب هاي کننده تعیین از یکی ورزشی: تجهیزات و سالن -4
 که ایران در" که کرد بیان نظران صاحب از یکی رابطه این در ست.ها سالن در مطلوب جانبی و رفاهی امکانات و مسابقات برگزاري

 عدم را امر این دالئل از یکی وي ).8 (م "دارند حضور )1393 (سال زنان والیبال برتر لیگ در تیم 6 تنها باشد، می استان 33 داراي
 و والیبال تبلیغ و ترویج زنان، برتر لیگ در ها تیم تعداد بودن کم ي نتیجه در احتماالً دانست. کشور در ورزشی تأسیسات و امکانات
 هاي زیرساخت از یکی بنابراین، شود. می کاسته زنان مسابقات در تماشاگران حضور ي انگیزه از و شود می کم نیز کشور در زنان ورزش

 از یکی باشد. می کشور سطح در بیشتر ورزشی هاي سالن و ها مجموعه احداث کشور، در زنان ورزش گسترش براي مدیریتی
 فراهم همچنین است. مؤثر تماشاگران جذب در مسابقات سالن خارجی و داخلی نماي جذابیت و زیبایی" کرد توصیه نیز نطران صاحب
 ).15 (م "است زمینه این در اثرگذار عوامل از یکی نیز سالن در مناسب رفاهی امکانات نمودن

34. Honeybourne 
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 به تماشاگران جذب نتیجه در و جامعه در زنان ورزش به مطلوب نگرش ایجاد در آن تأثیر و سازي فرهنگ موضوع سازي: فرهنگ -5
 صورت این به نظران صاحب نظر از هایی نمونه شد. تأکید آن بر نظران صاحب با مصاحبه در که بود مفاهیمی دیگر از مسابقات سالن
 به (ورود تماشاگران مطلوب رفتار موجب که است مباحثی جمله از بانوان ورزش ي درباره مناسب فرهنگ وجود" است: شده بیان

 ).1(م "دهد می رخ جامعه به بانوان ورزش از سازنده اطالعات و بخشی آگاهی ي سایه در نیز این شود. می بانوان) مسابقات هاي سالن
 ورزش از مطلوب فرهنگ ایجاد در بسزایی نقش جمعی هاي رسانه نیز و ها دانشگاه مدارس،" داشت: ابراز دیگري ي شونده مصاحبه

 ).19 (م "دارند بانوان

 جذب در را مسابقات داوران همچنین و بازیکنان عملکردي و فنی کیفیت نقش نظران صاحب تمامی تقریباً مسابقات: فنی عملکرد -6
 ورزش در چه بازیکنان عملکرد و فنی کیفیت بر مؤثر عوامل از یکی" که: نمود بیان نظران صاحب از یکی دانستند. مؤثر تماشاگران،

 ي شونده مصاحبه ).20 (م "دانست ها آن توسط مؤثر و صحیح هاي آموزش و خوب مربیان توان می را اي حرفه ورزش در چه و آماتور
 نقش مسابقات دیدن براي تماشاگران بیشتر جذب و ها بازي کیفیت افزایش در نیز بازیکنان هاي مهارت اجراي زیبایی" گفت: دیگري

 (م دانستند سهیم تماشاگران جذب در را مسابقات قضاوت در داوران عملکرد کیفیت نیز نظران صاحب از تن چند همچنین ).19 (م "دارد
7، 13، 15.( 

 است. مؤثر بسیار ها آن جذب در تماشاگران به مادي مزایاي از برخی اعطاي که داشتند اعتقاد نظران صاحب مادي: منافع -7
 احساس ایجاد بنابر و کنند می استقبال مادي مزایاي و هدیه دریافت از افراد" است: شرح این به شوندگان مصاحبه نظر از هایی نمونه

 بانوان لیگ در فعال اسپانسرهاي طریق از توانند می مسابقات برگزارکنندگان لذا،، سعی در تکرار آن فعالیت دارند؛ ها آن در رضایت
 نائل نیز تماشاگران جذب اهداف به اسپانسرها، براي تبلیغ بر عالوه تا کنند اجرا را تماشاگران به جوایز اهداي و کشی قرعه هاي برنامه
 ).1 (م "شوند.

 
 ایران بانوان والیبال برتر لیگ تماشاگران حضور حفظ ابعاد

پذیر  همانطور که بیان شد، در عصر ارتباطات و نشر سریع اطالعات، استفاده از ابزارهاي ارتباطی نوین و جامعهارتباطی:  ابزارهاي -1
 است: شده آورده زیر در موضوع این ي درباره نظران هاي صاحب قول نقل از هایی مونهاهمیت بسزایی دارد. ن

 جدید ارتباطی ابزارهاي و ها رسانه کارگیريه ب و تماشاگر با ارتباط مدیریت هاي تاکتیک از استفاده تماشاگران، حفظ هاي راه از یکی"
 توسعه و حفظ جهت هواداري هاي کارت صدور همچنین و شوند عضو آن در افراد که هواداري هاي سایت اندازي راه اساس، این بر است.
 سایر و الکترونیکی پست پست، پیامک، ارسال نیز دیگر شوندگان مصاحبه از برخی ).9 (م "رسد می نظر به ضروري ها آن با روابط

 ).25 ،17 ،9 ،3 ،1 (م کردند پیشنهاد را ارتباطی هاي راه

 اظهار نظران صاحب از یکی باره این در شد. عنوان لیگ اعتبار و اعتماد تماشاگران، حضور حفظ ابعاد از یکی لیگ: اعتبار و اعتماد -2
 به تماشاگران اذهان در مطلوبی و مثبت نگرش کنند، عمل خوبی به مسابقات برگزارکنندگان وبه طور کلی، هر چه مدیریت "داشت: 

 و اعتبار افزایش موجب زنان والیبال بخش در بیشتر و بهتر هاي موفقیت کسب" که: شد بیان ،13 ي مصاحبه در ).12 (م "ماند می جاي
 و اي حرفه جهت تالش" ).13 (م "دارد اهمیت تماشاگرانمهم نیز در پیگیري و حضور مداوم  این که شود می تماشاگران در اعتماد

 والیبالور، موجب جلب اعتماد و گسترش دادن کش مختلف هاي شهر در والیبال اختصاصی هاي سالن داشتن والیبال، کردن تخصصی
 رضایت نتیجه در و اعتماد بر مسابقات برگزاري مدیریت طرف از تماشاگران در توجه و اهمیت دریافت میزان" ).22 (م "شود می

 ).1 (م "افزاید می تماشاگران

 مجاز هاي زمان (در کننده سرگرم و مفرح محیطی ایجاد که داشتند اعتقاد نظران صاحب اکثریت کننده: سرگرم هاي برنامه -3
 است: صورت این به نظران صاحب هاي قول نقل از برخی دارد. تماشاگران حضور حفظ در بسزایی نقش مسابقات هاي سالن در مسابقات)

 کرد: بیان دیگري نظر صاحب همچنین ).14 (م "شود می مسابقات در هیجان افزایش موجب ورزشی هاي کلیپ و موزیک پخش"
 تماشاي به خود فراغت اوقات کردن پر براي تنها ها آن از برخی کنند. می پیدا حضور ها سالن در جامعه مختلف اقشار از تماشاگران"

 ي  انگیزه و رضایت موجب تماشاگران، ي کلیه همچنین و دسته این براي مهیج و شاد تجربیات کردن فراهم لذا،آیند؛  می مسابقات
  ).9 (م "شود می ها آن مجدد حضور
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 بیشتر پیگیري موجب بانوان والیبال مسابقات و لیگ به مربوط هاي برنامه و خبري پوشش افزایش ملی: هاي رسانه پوشش -4
 تصویري و صوتی هاي رسانه نقش نظران صاحب از بسیاري شود. می ها ورزشگاه در آن مداوم حضور نتیجه در و تماشاگران و مخاطبان

 با جمله از تلویزیون" است: صورت این به 10 ي مصاحبه متن از بخشی دانستند. مؤثر تماشاگران حضور حفظ و وفاداري در را جمعی
 مداوم حضور در تواند می مخاطبان، براي آن آسان دسترسی به توجه با همچنین است؛ جامعه افراد بین در جمعی هاي رسانه نفوذترین

  ).10 (م "باشد مؤثر بسیار دوستان والیبال و دوستان ورزش

 پیگیري در مسابقات مکانی و زمانی ي برنامه از تماشاگران به رساندن آگاهی و تبلیغات نقش مسابقات: رسانی اطالع و تبلیغات -5
 در تبلیغات زنان، والیبال مسابقات و ها لیگ در تماشاگران حضور حفظ ابعاد از یکی باشد. می مهم بسیار مسابقات در تماشاگران حضور و

 حضور تداوم و حضور افزایش در دهان به دهان تبلیغات نقش شوندگان مصاحبه از تن دو شود. می محسوب ها رسانه و ها شهر سطح
  ).14 ،1 (م دانستند مؤثر بسیار را تماشاگران

 میزان پوشش، ي نحوه کردن، صحبت ي نحوه آید. می شمار به اثرگذار ارتباطات جمله از فردي میان ارتباطات کارکنان: تعامل -6
 با ارتباطات کیفیت و مندي رضایت افزایش در مؤثر عوامل جمله از متقابل نهادن احترام و ارزش میزان طرفین، دانش و آگاهی

 باشد. می زیادي اهمیت داراي مسابقات و ها لیگ برگزارکنندگان و حراست کارکنان، تعامل چگونگی اساس، این بر باشد. می تماشاگران
 دریافت مسابقات سالن حراست یا و کارکنان طرف از خوبی برخورد تماشاگر که زمانی" داشت: اظهار نظران صاحب از یکی باره این در

 به توجه گذاري، ارزش و احترام" کرد: تأکید دیگري ي شونده مصاحبه ).22 (م "شود می کم مسابقات در وي حضور ي انگیزه از نکند،
 ).6 (م "گیرد قرار لیگ برگزارکنندگان اهداف اولویت در باید تماشاگران نیازهاي

 مهم عوامل از ورزشی هاي سالن و ها مجموعه در رفاهی جانبی خدمات و امکانات کردن فراهم رویداد: جانبی و رفاهی خدمات -7
 است: آمده زیر در نظران صاحب نظرات از هایی نمونه آید. می شمار به تماشاگران مجدد حضور و مندي رضایت
 تکرار را خود حضور کند، مشاهده مطلوبی حد در را خدمات ي ارائه کیفیت و یابد حضور مسابقات سالن در تماشاگر چنانچه"

 یا و ورزشی محصوالت هاي نمایشگاه برگزاري" ).25 (م "کاهد می مسابقات سالن به خود حضور دفعات از صورت  این غیر در کند؛ می
  ).11 (م "شود می مسابقات هاي سالن و ها ورزشگاه در بانوان حضور جهت انگیزه نوعی ایجاد به منجر ورزشی غیر

شود. از  ي برگزاري لیگ و مسابقات والیبال زنان موجب ایجاد نوعی تعهد در تماشاگران می رضایت کلی از نحوه مندي: رضایت -8
رسانی سریع در مواقع ضروري (تغییر  عدم اطالع"نظران معتقد بود که:  شود. یکی از صاحب طریق رضایت، تعهد و تکرار رفتار حاصل می

ي  شونده ). مصاحبه6(م  "د نارضایتی و در نتیجه کاهش تعهد و اعتماد در تماشاگران را موجب شودتوان اجباري زمان و مکان مسابقات) می
مندي تماشاگران را در نظر گرفته و  هاي رضایت مسئولین فدراسیون و برگزارکنندگان مسابقات والیبال زنان باید جنبه"دیگري تأکید کرد: 

مندي تماشاگران از کیفیت کلی لیگ والیبال  هاي به عمل آمده، رضایت اس بررسی مصاحبه)؛ زیرا بر اس18(م  "براي تحقق آن تالش کنند
 باشد. ها بسیار مهم می زنان، در حضور مداوم آن

متأسفانه میزان "نظران در رابطه با عامل تأسیسات و تجهیزات مسابقات اظهار کرد که:  یکی از صاحبورزشی:  تجهیزات و سالن -9
در شهرهاي بزرگ دسترسی "). 2(م  "کن و ابزارهاي ورزشی کشور به خصوص براي بانوان در حد مطلوبی قرار ندارندکمیت و کیفیت اما

استاندارد بودن، "). 12(م  "هاي ایاب و ذهاب براي کاهش این مسئله استفاده کرد توان از سرویس به سالن مسابقات مشکل است؛ لذا می
هاي بکار رفته شده در  جذابیت ظاهري سالن، زیبایی رنگ"). 18(م  "باشد ابقات داراي اهمیت میایمنی و امنیت فضاهاي مختلف سالن مس

 ) 11(م  "سطوح مختلف سالن، اسکوربرد خوانا و جذاب، تأثیر زیادي در حضور مجدد تماشاگران مسابقات بانوان دارد

هاي والیبال زنان، ارتقاء سطح کیفی  تماشاگران در لیگهاي حفظ حضور  ترین تعیین کننده یکی از مهم مسابقات: فنی عملکرد -10
شوندگان، کیفیت عملکرد بازیکنان و داوران مسابقات از ابعاد مهم تداوم حضور تماشاگران در  مسابقات است. به تأکید اکثر مصاحبه

لمللی براي بانوان کشورمان حاصل ا افزایش کیفیت فنی بازیکنان از طریق افزایش مسابقات تدارکاتی بین"هاي مسابقات است.  سالن
 ). 4(م  "شود زیبایی عملکرد تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان در زمین مسابقات با افزایش هیجان و رضایت تماشاگران می"). 25(م  "شود می

 ها آن حضور تداوم و رضایت تماشاگران، توسط گوناگون مادي منافع دریافت که بودند معتقد نظران صاحب اکثریت مادي: منافع -11
 در آید. می شمار به تماشاگران حضور حفظ و جذب هاي انگیزاننده از زا مشوق عوامل داشت. خواهد پی در را زنان والیبال مسابقات در

 حضور براي احتماالً صورت، این در باشد. انتظارش از بیشتر که کند دریافت چیزي لیگ از باید تماشاگر" است: آمده 20 ي مصاحبه متن
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 کارگیريه ب در سعی لذاباشد؛  می مادي منافع ارتباطی، بازاریابی در مؤثر فنون از یکی ).20 (م "کند می تالش مسابقات در خود مجدد
 2 ي مصاحبه در کند. یاري ها لیگ در ها آن مداوم حضور نتیجه در و تماشاگران بیشتر مندي رضایتدر  را برگزارکنندگان تواند می آن،

 و پذیرایی کشی، قرعه لیگ، در حاضر اسپانسرهاي از ورزشی محصوالت خرید هاي بن جوایز، اهداي" کرد: پیشنهاد مربوطه نظر صاحب
 ).2 (م "باشند  تماشاگران حضور تکرار بر مؤثر عوامل از توانند می همگی غیره،

 بود. حاضر تحقیق در شده شناخته مفاهیم دیگر از زنان والیبال هاي لیگ برگزاري مدیریت موضوع رویداد: برگزاري مدیریت -12
 تماشاگران مندي رضایت و اعتماد ایجاد در بسزایی نقش مسابقات منظم و منسجم برگزاري" که: داشت اذعان نظران صاحب از یکی
 والیبال بخش در ویژه به و فدراسیون در فعال بازاریابی و عمومی روابط واحدهاي ضرورت بر نیز نظران صاحب از تن چند ).25 (م "دارد
 فدراسیون سوي از پژوهشی -علمی ملی هاي همایش برگزاري" کرد: پیشنهاد نظران صاحب از یکی ).20 ،19 ،14 (م داشتند تأکید زنان

 ي ارائه و علمی اطالعات انتشار همچنین و کشور زنان والیبال توسعه و پیشرفت موانع کردن برطرف و واکاوي در تواند می والیبال
 مسئولیت داشتن همچنین و تماشاگران هاي خواسته و نیازها تأمین" ).23 (م "باشد ثمر مثمر ایران والیبال در نوین دستاوردهاي

  ).6 (م "باشد زنان لیگ ي برگزارکننده مدیریت اهداف اولویت در باید ها، آن برابر در اجتماعی
 

 گیري نتیجه و بحث
 کسب آن پی در و بیشتر تماشاگران جذب براي مختلف ورزشی هاي باشگاه و ها لیگ جهان، در ورزش صنعت چشمگیر پیشرفت با

 و ها لیگ که شود می موجب تماشاگران تعهد و حضور تداوم کنند. می توجه نیز ها آن وفاداري و حضور حفظ موضوع به بیشتر، درآمد
 طور به و غیرمادي و مادي هاي پتانسیل عنوان به دائمی تماشاگران زیرا شوند؛ مند بهره مختلفی هاي مزیت از ورزشی هاي باشگاه
 روز نیاز اساس، این بر ).89 ،1390 همکاران، و حسینی (سلطان باشند می مختلف هاي ورزش ترویج و تبلیغ براي مناسبی منبع معمول
 همینطور و تماشاگران حفظ و جذب خصوص در کاربردي و عملی راهکارهاي ایجاد منظور به کشور والیبال مسئوالن و مدیران افزون
 هاي لیگ تماشاگران حضور حفظ و جذب ابعاد شناسایی« به حاضر پژوهش تا شد موجب بیشتر، وري بهره و موفقیت به یابی دست

 محققان ي استفاده منظور به معتبر و عمیق هایی عامل و ها شاخص که بپردازد »کیفی مطالعه رویکرد از استفاده با ایران در زنان والیبال
 باشد. داشته نیز مسئوالن سایر و

 باشد که با تأثیر از می "جذابیت برگزاري لیگ"هاي والیبال بانوان  ، یکی از عوامل اثرگذار بر جذب تماشاگران لیگ3بر اساس جدول 
دریافت استرس مثبت، حضور بخش، جذابیت بازي، سرعت بخشیدن به بازي،  همچون حضور افراد سرشناس، محیط لذّت دیگر عوامل

نماید. نتایج تحقیق  هاي مطرح و قوي، ظهور بازیکنان جدید و عالی، جذابیت پوشش ظاهري بازیکنان و داوران نقش خود را ایفا می تیم
) 2009ان () و گالن و همکار2008)، ون و همکاران (2007)، کوریا و استیو (2004)، گارلند و همکاران (2005حاضر با مطالعات باوئر (

 برند، می لذّت در ورزشگاه اوقات گذران از که باشد. تماشاچیانی ) در این زمینه همسو نمی2006ي نیل و فونک ( باشد اما با مطالعه همسو می
خش و ب )؛ لذا، فراهم کردن محیط و شرایط رضایت360، 1995یابند (ویکفیلد و اسلون،  نیز حضور می مسابقات دیگر در بیشتري احتمال به

 باشد. ها ضروري می هاي تماشاگران جهت جذب بیشتر آن مطلوب مطابق با خواسته
 و شهري درون تبلیغات همچنین و جمعی هاي رسانه نقش بر نظران صاحب اکثریت شده، انجام هاي مصاحبه تحلیل و تجزیه طبق

 تلویزیون، نقش مانند هایی مایه درون زیر با نیز عوامل این اند. داشته تأکید بانوان والیبال لیگ تماشاگران پیگیري و جذب بر اي رسانه
 اخبار اعالم مختص زمان مدت افزایش جمعی، هاي رسانه کافی پوشش فدراسیون، رسمی سایت فعالیت اینترنت، مجله، و روزنامه رادیو،

 دهان تبلیغات شهري، درون تبلیغات تلویزیون)، خصوص  (به اي رسانه تبلیغات همچنین و بانوان والیبال به مربوط هاي برنامه اجراي و
 که )2001( کوکاباس تحقیق هاي یافته است. مؤثر تماشاگران حضور تداوم و جذب در نوین مجازي هاي شبکه در تبلیغات دهان، به

 ي عقیده به کردند. تأیید را حاضر ي مطالعه نتایج )،1389( ترکان و پارسامهر تحقیق همچنین و دانست مخاطبان جذب عامل را ها رسانه
 بودند ها رسانه میالدي، 1990 ي دهه در ورزش گسترش و  توسعه بر مؤثر عوامل ترین مهم از یکی )،2006( 35ژانگ و سینفرون
 و خبري پوشش اینکه به توجه با لذا،گیري باورها و عقاید جامعه دارند؛  شکل در مهمی نقش ها رسانه ).339 ،2006 ژانگ، و (سینفرون

 و ها برنامه مؤثر و متناسب ریزي برنامه و چینش مدیریت باشد، نمی بخش رضایت بانوان ورزش بخش در ملی هاي رسانه هاي برنامه

35. Cianfrone & Zhang  

 

                                                                                                                                                    



 1395 بهار ،4 شمارة چهارم، سال ورزشی، مدیریت در کاربردي هاي پژوهش 106

 کند.  ایفا مسابقات هاي سالن در تماشاگران حضور تداوم و جذب در بسزایی نقش تواند می بانوان، ورزش و والیبال از اي رسانه تبلیغات
شناسایی شد؛ در کنار  تماشاگران حضور حفظ همچنین و جذب ابعاد در که بود دیگري ي مایه درون ورزشی تجهیزات و سالن

 دسترسی مسابقات، سالن بیرون و درون نماي ظاهري زیبایی ورزشی، مجموعه یا و سالن افزاري سخت بودن استاندارد قبیل از عواملی
 بهداشت تماشاگران)، جایگاه و صندلی بودن مطلوب نور، تهویه، سرمایشی، گرمایشی، هاي (سیستم سالن رفاهی کافی امکانات سالن، به

 )،1995( همکاران و ویکفیلد )،2004( همکاران و گارلند مطالعات مناسب. و کافی پارکینگ اسکوربرد، جذّابیت و بودن خوانا سالن،
 و ها تیم نمودند. تأیید زمینه این در را حاضر پژوهش هاي یافته )2011( همکاران و کو و )2010( کیم )،2008( همکاران و آمینودین

 که هنگامی است. اهمیت حائز تماشاگران مندي رضایت در ورزشگاه فیزیکی محیط شوند. می شناخته خود هاي ورزشگاه با ها باشگاه
 .شوند مشغول می ورزشگاه داخل فضاي تماشاي به غیرآگاهانه) یا (آگاهانه ها ساعت شوند، می وارد ورزشگاه داخلی فضاي به تماشاگران
 پیش بازي بین در که هایی وقفه طول در تماشاگران کردن سرگرم و اطالعات نمایش ي ارائه با الکترونیکی تجهیزات و نمایشگرها

 باید که باشد تماشاگرانی براي مهمی بسیار موضوع تواند می نیز ها صندلی راحتی کنند. می تر بخش لذّت را انتظار هاي زمان د،آی می
 هاي سالن فضاي بودن ایمن و استاندارد بودن، مطلوب بنابراین کنند؛ سپري ورزشگاه در بازي ي مشاهده براي را ساعت چندین

 ها آن حضور تداوم نتیجه در و تماشاگران بیشتر مندي رضایت اسباب تواند می تسهیالت از مثبت ي تجربه و بانوان والیبال لیگ برگزاري
 سازد. فراهم را

 درباره مطلوب و قوي فرهنگ نقش نظران، صاحب از تعدادي باشد. می مطلوب سازي فرهنگ تماشاگران، جذب هاي عامل از یکی
 از یکی نشد. یافت خارجی و داخلی مطالعات زمینه، این در دانستند. مؤثر بانوان ورزشی هاي لیگ و میادین در را تماشاگران حضور
 افراد نگرش بهبود نظران، صاحب از برخی ي عقیده به لذا،باشد؛  می رفتار با متناسب فرهنگ همچنین و نگرش داشتن رفتار، بروز عوامل
 گیري شکل هاي زمینه کردن فراهم ملی، هاي رسانه همچنین و ها دانشگاه و مدارس در سازنده تبلیغات و آگاهی ایجاد طریق از جامعه،

  باشد. می ضروري بانوان ورزش و والیبال با رابطه در مطلوب فرهنگ
 کیفیت نقش نظران صاحب تمامی تقریباً شد. شمرده تماشاگران حضور حفظ و جذب هاي کننده تعیین دیگر از مسابقات فنی عملکرد

 زمینه این در تحقیق هاي یافته دیگر از همچنین دانستند. مؤثر آن، تداوم و تماشاگران حضور در را خوب بازي و ورزشکاران عملکرد
 مشابه آن هاي یافته که داشت وجود متعددي مطالعات زمینه این در کرد. اشاره مسابقات داوري تیم هماهنگی و عملکرد به توان می

 و آمینودین )،2005( باراجاس )،2009( همکاران و گالن )،2008( همکاران و ون )،1389( همکاران و قهفرخی دهقان بود. حاضر مطالعه
 و کیفیت اهمیت به توجه با بنابراین، نمودند. تأیید را حاضر ي مطالعه هاي یافته )2011( همکاران و کو و )2010( کیم )،2008( همکاران

 و ها برنامه کردن فراهم و تدوین والیبال، لیگ مسابقات از تماشاگران لذّت و هیجان افزایش در ورزشکاران هاي مهارت زیبایی
 نظران صاحب توسط شده ارائه پیشنهادات جمله از باشد. می مهم زمینه این در افزون روز پیشرفت و رشد جهت الزم هاي زیرساخت

 زن خارجی والیبال مربیان ورود ایران، سراسر در والیبال هاي آکادمی تأسیس بانوان، والیبال استعدادیابی راهبردي ي برنامه تقویت شامل
 تدارکاتی مسابقات تعداد افزایش بانوان، والیبال به تخصیصی ي بودجه افزایش داخلی، داوران و مربیان کیفی سطح ارتقاء کشور، به

 باشند. می کشور بانوان والیبال ملی هاي تیم براي المللی بین
 بانوان والیبال هاي لیگ تماشاگران حضور حفظ و جذب ابعاد جمله از کننده سرگرم هاي برنامه و مادي منافع ،3 جدول اساس بر

  زمان در کلیپ و موزیک پخش طریق از توانند می بانوان والیبال مسابقات برگزارکنندگان که بودند معتقد شوندگان مصاحبه باشند. می
 اهداي و تماشاگران بین در کشی قرعه همچنین و کننده سرگرم هاي برنامه اجراي مجاز، هاي زمان سایر یا و مسابقات فنی استراحت

 و جذب افزایش به رایگان، ذهاب و ایاب سرویساه اسپانسرهاي مسابقات، پذیرایی و فروشگ و شرکت از خرید کارت اهداي جوایز،
 فونک و نیل، )1389( همکاران و قهفرخی دهقان )،1387( معصومی کنند. کمک مسابقات هاي سالن در تماشاگران حضور تداوم

 و ون همچنین و ترفیع و گذاري قیمت )2004( همکاران و گارلند و سرگرمی هاي نبهج )2011( همکاران و کو و )2010( کیم )،2006(
 حاضر تحقیق هاي یافته ي کننده تأیید و دانستند مؤثر ورزشی مسابقات در تماشاگران حضور در را اقتصادي منافع )2008( همکاران

 و خوشایند تجارب ایجاد موجب تماشاگران به مادي منافع اعطاي و زا مشوق کننده، سرگرم هاي برنامه اجراي اساس، این بر بودند.
 باشند. می مؤثر بسیار مسابقات هاي سالن به ورود براي تماشاگران ي انگیزه افزایش جهت لذا،شود؛  می ها آن براي مهیج

 ابزارهاي کارگیريه ب بانوان، والیبال هاي لیگ در تماشاگران حضور حفظ بر مؤثر عوامل از یکی تحقیق، هاي یافته اساس بر
 مدیریت شود. می محسوب مشتریان حفظ جهت اثربخش و موفقیت هاي راه از یکی مشتري با ارتباط مدیریت امروزه، د.باش می ارتباطی

 منظور به و مشتریان با رابطه سطح ارتقاء هدف با که است فرایندها و ها فناوري ابزارها، از گسترده اي مجموعه مشتري، با ارتباط
 هواداري هاي سایت اندازي راه مجازي، اجتماعی هاي شبکه الکترونیکی، پست پیامک، ارسال گیرند. می قرار استفاده مورد فروش افزایش
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 از د.باش می آن رویدادهاي و لیگ تبلیغ و ترویج جهت مؤثر ارتباطی هاي راه جمله از بانوان والیبال لیگ برگزارکنندگان توسط رسمی
 داشت خواهند آن به نسبت بیشتري وفاداري و تعهد بانوان، والیبال لیگ از عضوي عنوان به خود گرفتن نظر در با تماشاگران طریق این

  کنند. می تالش مسابقات در خود حضور تداوم جهت نتیجه در و
ؤثر بر تداوم حضور م عوامل عنوان به توانند می شوندگان  مصاحبه نظرات اساس بر رویداد جانبی و رفاهی خدمات کردن فراهم

 شدت و افزایش به توجه با کرد. تأیید را حاضر ي مطالعه هاي یافته )،2001( همکاران و تئودوراکیس تحقیق هاي یافته د.تماشاگران باش
 دسترسی توانایی است. مشتریان رضایت در کننده تعیین عاملی مشتریان، نظر مورد هاي محل و مناسب مکان در خدمات ي ارائه رقابت،
 فراهم را تماشاگران مندي رضایت اسباب تواند می ها آن موقع به دریافت و آن ملحقات و ورزشی محصوالت به تماشاگران سریع و آسان
 بهداشتی هاي هاي مختلف، سرویس فروشگاه غیرورزشی، یا و ورزشی هاي نمایشگاه برگزاري رستوران، به آسان دسترسی بنابراین سازد؛

 کند. تشویق آتی مسابقات در حضور حفظ به را ها آن و شده تماشاگران مندي رضایت موجب تواند می دیگر رفاهی امکانات سایر و
 پژوهش نتایج باشد. می بانوان والیبال هاي لیگ برگزارکنندگان و کارکنان تعامل نطران، صاحب تأکید مورد ابعاد از دیگر یکی

 آن در که است افرادي مناسب انتخاب حاصل تشکیالتی، هر موفقیت بود. حاضر تحقیق هاي یافته ي کننده تأیید نیز )1390( احمدي
 اثربخشی تحقق که است حدي به امروزي ي پیشرفته هاي سازمان در انسانی منابع کلیدي اهمیت پردازند. می نقش ایفاي به سازمان

 سازمان نام به را خدمات دهندگان ارائه مشتریان، عالوه، به دهند. می نسبت انسانی عامل به نهایت، در را ها تاکتیک و ها تکنیک تمام
 برخورد و رفتار ي شیوه هستند، تماشاگران با مستقیم تعامل در خدماتی کارکنان که تماشاگردار هاي ورزش صنعت در شناسند. می

 نیروهاي کارگیري به در باید بانوان والیبال هاي لیگ و مسابقات برگزاري مدیریت بنابراین دارد؛ بسیاري اهمیت تماشاگران با کارکنان
 ورزش اصلی هاي سرمایه عنوان به را تماشاگرانشان حضور تداوم نتیجه در و مندي رضایت امکان بتوانند تا کنند دقت بیشتر خدماتی

 سازند. فراهم
 

 بر باشند. می تماشاگران حضور حفظ هاي کننده تعیین جمله از رویداد برگزاري مدیریت همچنین و اعتماد نظران، صاحب ي عقیده به
 ها آن در مثبت و قوي نگرش ایجاد موجب لیگ برگزاري مدیریت به نسبت تماشاگران اعتماد افزایش شوندگان، مصاحبه نظرات اساس

 بلندمدت رابطه تقویت و ساخت گیري، تصمیم در کننده تعیین و اساسی عنصر یک عنوان به اعتماد بازاریابی، مطالعات اکثر در شود. می
 محصول، مداوم کیفیت طریق از کننده عرضه به اعتماد ).411 ،1390 همکاران، و زاده (قاضی است شده شناخته فروشنده -خریدار

 طریق از تواند می بانوان والیبال لیگ برگزاري مدیریت لذا،)؛ 208، 1388شود (صمدي و همکاران،  می ایجاد خیرخواهی و شایستگی
 نگرش تقویت و ایجاد به تماشاگران نیازهاي و درخواست به مؤثر و سریع پاسخگویی مسابقات، منسجم و منظم اجراي و ریزي برنامه

 کند. کمک لیگ برگزاري مدیریت به نسبت مطلوب
 بانوان والیبال لیگ در تماشاگران حضور حفظ و تکرار بر اثرگذار و مهم عوامل جمله از نیز بانوان والیبال لیگ از کلی مندي رضایت

 حضور حفظ بر مؤثر عوامل ي کلیه تأثیر تحت که باشد می مهمی عوامل جمله از مندي رضایت نظران، صاحب ي عقیده بر شد. شناسایی
 هاي بازاریاب بیشتر امروزه، کردند. تأیید را حاضر تحقیق نتایج نیز )2008( همکاران و آمینودین و )2005( مورمان دارد. قرار تماشاگران

 مشتري هاي ویژگی جمله از دانند. می کیفیت با خدمات ي تجربه تأمین را در کنندگان شرکت و تماشاگران رضایت جلب اهمیت ورزشی
 داد هاي هزینه کاهش کنندگان، رقابت دیگر به کمتر توجه اضافی، محصوالت خرید زیاد، کالمی مثبت تبلیغ کمتر، هاي شکایت راضی،

 بخش (در فدراسیون عملکرد مسابقات، برگزاري ي نحوه از تماشاگران رضایت جلب لذا،باشد؛  می بازاریابی هاي هزینه کاهش و ستد و
 که شود می محسوب تماشاگران حضور تداوم مهم ابعاد از داوران و بازیکنان فنی عملکرد از رضایت خدمات، کیفیت از رضایت بانوان)،

 باشد. می ضروري بانوان والیبال لیگ کلی کیفی ارتقاي جهت در تماشاگران از  مداوم و اي دوره نظرسنجی
 جذب از ناشی مزایا و منفعت بیشترین کسب براي بانوان والیبال هاي لیگ ي برگزارکننده مسئولین و مدیران است الزم بنابراین،

 خدمات کیفیت بهبود تماشاگران، هاي خواسته و نیازها تأمین براي را خود تالش نهایت ها، ورزشگاه در تماشاگران حضور حفظ و بیشتر
 .گیرند کار به ها آن نیازهاي برآوردن و شده ارائه
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