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چکيده
هدف :هدف از انجام اين تحقيق طراحي مدل معادالت ساختاري نقش تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي در عشق به برنهد
هواداران باشگاه هاي ليگ برتر فوتسال ايران مي باشد ک ب صورت مطالع موردي در باشگاه فرهنگي ورزشي فرش آراي
خراسان انجام شد.
روش شناسي :پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي -پيمايشي با پيروي از مطالعات موردي مي باشد .جامع تحقيهق،
هواداران باشگاه ورزشي فرش آرا خراسان بودند ک از بين آنها  592نفر با توج ب قلمروي مکهاني و زمهاني به عنهوان
نمون  ،ب روش نمون گيري تصادفي ساده انتخاب شدند .بهراي جمه آوري داده هها از پرسشهنام ههاي تعهديل شهده
شخصيت برند هواداران ورزشي و بازاريابي ارتباطي استفاده شد .براي تجزي و تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميهانگين،
انحراف معيار و  ) ...و از آمار استنباطي ( مدل يابي معادالت ساختاري ،آزمون هاي همبستگي پيرسهون و اسه يرمن و در
نهايت رگرسيون چندگان ) در سطح معناداري  5/52استفاده گرديد.
يافتهها :با توج ب مقدار ضريب مسير بين بازاريابي ارتباطي و شخصيت برند برابر با  5/52ک مقداري مثبت ميباشد و
مقدار آمارهتي (  ) tمربوط ب آن برابر با  ،62/61بنابراين با اطمينان  92درصد ميتوان نتيج گرفهت که ايهن ضهريب
مسير در سطح خطاي  5/52معنادار است و وجود رابط معنادار و مستقيم (مثبت) بين بازاريابي ارتبهاطي و عشهق برنهد
تاييد ميشود و ميتوان گفت بازاريابي ارتباطي بر عشق برند باشگاه ليگ برتر فوتسال(فرش آرا) ايران تأثير گذار است.
بحث :ب طور کلي طراحي مدل معادالت ساختاري نقش بازاريابي ارتباطي بر عشق برنهد ههواداران ليهگ برتهر فوتسهال
ايران ،بيانگر آن است ک نياز ب ورود مفهومي جديد ب نام عشق در باشگاههاي ليگ برتر ايران نيازي جدي است و الزم
رسيدن ب اين مهم و بهرهگيري از نتايج مثبت اين ورود در فوتبال ايران ،توج بيشتر ب نيازهها و خواسهت ههاي ههوادار
است و اين مهم محقق نميشود مگر از طريق ارائ و ب کارگيري راهکارهايي کاربردي ک برخي از آنها در ايهن تحقيهق
اشاره شده است.
واژگان کليدي :بازاريابي ارتباطي ،عشق برند ،هواداران ،فرش آراي خراسان.
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