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مطالعات روانشناسی ورزشی

سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل
پیوستار روانی

1

بهزاد سهیلی ،1فرشاد تجاری ،2و علی زارعی
تاریخ دریافت1396/07/29 :

3

تاریخ پذیرش1396/12/12 :

چکیده
هدف این پژوهش ،سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران درقالب مدل پیوستار روانی
بود 842 .نفر از تماشاگران  10تیم لیگ ،بهصورت نمونهگیری طبقهای -تصادفی انتخاب شدند و مقیاس
ارزیابی ابعاد مشارکت ورزشی فانک ( )2008را داوطلبانه تکمیل کردند .براساس ابعاد مشارکت و درقالب
این مدل ،یافتهها نشان داد که پایینترین و باالترین سطوح مشارکت ،بهترتیب مربوط به سطوح آگاهی
( 2درصد) و دلبستگی ( 78درصد) است .یافتههای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل چندبعدی
مشارکت ابزار سودمندی برای بخشبندی تماشاگران براساس سطوح مشارکت آنها است .نتایج نشان داد
که بیشتر تماشاگران در سطح دلبستگی قرار دارند و باالترین سطح در این مدل وفاداری فرد است که
بهعنوان تعهد او نسبت به ورزش تعریف میشود؛ بنابراین ،مدیران رویدادها میتوانند با تقویت دلبستگی
به وفاداری تماشاگران دست یابند.
کلیدواژهها :تماشاگر ،فوتبال ،لیگ برتر ،مدل پیوستار روانی ،مشارکت.

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .2استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران (نویسندة مسئول)
Email: farshad.tojari@gmail.com
 .3دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
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مقدمه
درطول دهة گذشته ،اهمیت مشارکت ورزشی توجه
زیادی را در ادبیات پژوهش کسب کرده است (فانک،
ریدینگر و مورمن2002 1،؛ الف و کیم .)2004 2،الوریه
و آرنت )2000(3ساختار مشارکت ورزشی را بهکار بردند
و آن را بهعنوان عالقة شدید (اکتیو) ،مشارکت در 4،و
تعهد به یک رویداد ورزشی تعریف کردند که بهوسیلة
تماشاگر ورزشی نمایش داده میشود.
6
رایچیلد )1984(5مشارکت تماشاگر ورزشی را بهعنوان
حالت مشاهدهنشدنی انگیزش ،انگیختگی یا عالقه به
یک رویداد ورزشی یا محصوالت مرتبط تعریف کرد
که بهوسیلة یک محرك یا موقعیت ویژهای برانگیخته
میشود .مشارکت ورزشی ساختاری چندوجهی تصور
میشود که نشاندهندة درجهای است که شرکت در
فعالیتهای ورزشی ،جزء اصلی زندگی فرد میشود
و ارزشهای خوشی و نمادین را ارائه میدهد (بیتن،
فانک ،ریدینگر و جردن .)2011 ، 7مشارکت در
چهارچوب ورزش ،حالتی مشاهدهنشدنی از انگیزش
نسبت به یک فعالیت تعریف شده است که بهوسیلة
یک محرك یا موقعیتی ویژه برانگیخته میشود (بی
و هاویتز.)2010 8،
برای توصیف ارتباط تماشاگران و هواداران با یک
تیم یا ورزش ،اصطالحات گوناگونی ایجاد شدند؛
ازجمله ارتباط (گالدن ،میلنه و ساتن،)1998 9،
دلبستگی (فانک ،ماهونی ،ناکازاوا و هیراکاوا10،
 ،)2000مشارکت (کرستر و کویچ )199711،و وفاداری

1. Funk, Ridinger & Moorman
2. Lough & Kim
3. Laverie & Arnett
4. Engagement with
5. Rothschild
6. Sport Spectator Involvement
7. Beaton, Funk, Ridinger & Jordan
8. Bee & Havitz

(مورل و دیتز .)199212،هیچ تالشی نیز نشد که مرور
ادبیات ،فعالیتی برای حل تفاوتهای معنایی شود و
هیچ چهارچوبی نظری برای راهنمایی درك و فهم ما
از فرایند روانشناختی -اجتماعی وجود نداشت که با
انتقال فرد از آگاهی اولیه از ورزش یا تیم به وفاداری
ثانویه مرتبط باشد؛ بنابراین ،تالش دراینراستا به ارائة
مدل پیوستار روانی 13توسط فانک و جیمز)2001(14
منجر شد.
نیروهای خارجی ازجمله تأثیرات جامعهشناختی و
فعالیتهای بازاریابی بر انگیزش ،شخصیت ،ادراك،
آموزش و حافظه میگذارند و به بروندادهای
روانشناختی و رفتاری با هدف تصمیمگیری برای
شرکت در فعالیتهای ورزشی منجر میشوند.
بهعبارتدیگر ،میتوان گفت توالی تصمیمگیری،
محصول ارزیابی دروندادهای شخصی ،روانی و محیطی
است که رفتار و نگرش موردنظر را ایجاد میکند .مدل
پیوستار روانی مراحل ارزیابی را در چهارچوبی
سلسلهمراتبی برای توصیف چگونگی پیشرفت عمودی
فرد درطول چهار مرحلة آگاهی ،جذابیت ،دلبستگی و
وفاداری مشخص میکند .چهارچوب مدل پیوستار
روانی نشان میدهد که سه فرایند منحصربهفرد در
تصمیمگیری شامل آگاهی ،جذابیت و دلبستگی به
پیشرفت توسعهای کمک میکنند و بهعنوان سطح
پیشرفت در میزان مشارکت ،نوع پردازش سطح تعهد
روانی از حداقل به حداکثر و سطح تعهد رفتاری از ساده
به پیچیده افزایش مییابد .مدل پیوستار روانی از یک
چهارچوب عمودی برای توصیف ارتباطات روانی
9. Gladden, Milne & Sutton
& 10. Funk, Mahony, Nakazawa
Hirakawa
11. Kerstetter & Kovich
12. Murrell & Dietz
13. Psychological Continuum Model
)(PCM
14. Funk & James

سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر ...

گوناگون استفاده میکند تا به افراد نقش شکلگیری
نگرشی را که رفتار را درسراسر انواع فعالیتها هدایت

177

میکند ،توضیح دهد (شکل شمارة یک) (فانک.)2008 ،

شکل  .1مدل پیوستار روانشناختی (فانک)2008 ،

مدل پیوستار روانی چهارچوبی را برای حرکت فرد از
آگاهی اولیه از یک ورزش یا تیم تا وفاداری نهایی
فراهم میآورد .این مدل ،ارتباطات روانشناختی
مختلفی را توصیف میکند که تماشاگران و هواداران
ورزشی ممکن است با ورزشها و تیمهای خاصی شکل
دهند .اولین سطح؛ یعنی آگاهی ،زمانی را مشخص
میکند که فرد برای اولین بار آگاه میشود که ورزش
یا تیم خاصی وجود دارد؛ اما عالقة خاصی ندارد .دومین
سطح؛ یعنی جاذبه ،نشاندهندة زمانی است که درمورد
ورزش یا تیم موردعالقه براساس انگیزشهای
روانشناختی -اجتماعی و جمعیتشناختی دانش و
آگاهی کسب میکند .در سطح سوم؛ یعنی دلبستگی،
یک ارتباط روانشناختی متبلور میشود و درجات

مختلفی از وابستگی 1را بین فرد و هدف ورزشی(2برای
مثال ،تیم موردعالقه) بهوجود میآورد .دلبستگی
ارائهدهندة درجه و قدرت وابستگی براساس اهمیت
ادراكشدة مربوط به ویژگیهای فیزیکی و
روانشناختی مرتبط با یک تیم یا ورزش است .سطح
چهارم ،وفاداری است که فرد یک هوادار وفادار (یا
متعهد) به ورزش یا تیم شده است .وفاداری به
نگرشهای قدرتمند و بانفوذی منجر میشود که رفتار
باثبات و پایدار میشود (شکل شمارة دو) (فانک و جیمز،
 .)2001وفاداری باالترین مرحله از مدل پیوستار
روانشناختی است که قویترین و پایدارترین ارتباط
روانشناختی با هدف ورزشی است (دویل ،کانکل و
فانک.)2013 3،

1. Aassociation
2. Sport object
3. Doyel,Kunkel,Funk
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شکل .2چهارچوب مدل پیوستار روانشناختی (فانک و جیمز)2001 ،

مدل پیوستار روانی یک ساختار نیست؛ بلکه یک نظریه
است که حرکت مصرفکننده را در چهار مرحلة آگاهی،
جذابیت ،دلبستگی و وفاداری توضیح میدهد .مدل
پیوستار روانی بهطور مستقیم قابلاندازهگیری نیست؛
همانطورکه فانک ( )2008در کتاب رفتار مصرف
کننده در ورزش و رویداد :اقدام بازاریابی نشان داده
شده است ،ساختارهای مفیدی وجود دارند .ساختاری
که فانک ( )2008ارائه کرد ،این چهار مرحله را بهوسیلة
سه بعد لذت ،مرکزیت و نشان 1مشخص کرده است.
درواقع ،محاسبة سطوح مشارکت براساس امتیاز یا
نمراتی است که از مؤلفههای (یا ابعاد) لذت /سرگرمی،
مرکزیت و نشانه بهدست آمده است.

لذت ،عبارت است از خوشی بهدستآمده از فعالیت.
مرکزیت؛ یعنی اینکه فعالیت تاچهحدی بر شیوة
زندگی فرد تمرکز دارد .نشان؛ یعنی خودبیانگری،
ارزش یا سطح نمادگذاری فعالیت (فانک2008 ،؛ بیتن
و همکاران .)2011 ،سطح مشارکت فرد با یک هدف
ورزشی برای ایجاد یک نیمرخ مشارکت ،ازطریق
اندازهگیری هریک از سه جنبة مشارکت تعریف شده
است .شکل شمارة سه نشان میدهد که چگونه
جنبههای مشارکت برای قراردادن افراد در مراحل
آگاهی ،جاذبه ،دلبستگی و وفاداری مدل پیوستار
روانشناختی بهکار میروند (فانک.)2008 ،

1. Pleasure, Centrality and Sign
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شکل  .3جنبههای مشارکت در چهارچوب مدل پیوستار روانشناختی (فانک)2008 ،

بهطورکلی ،چنین فرض شده است که وفاداری
شرکتکنندگان ورزشی ممکن است بهعنوان پیامد
رفتار واقعی آنها تعریف شود که برخاسته از سطح
باالیی از ارتباط روانشناختی است؛ بنابراین،
پژوهشگران سعی کردهاند وفاداری مصرفکنندة
ورزشی را با سنجش مشارکت رفتاری آنها مشخص
کنند (ایواساکی و هاویتز2004 1،؛ کایله ،گریفه،
ماننیگ ،باکون.)2004 2،
با چهارچوبهای نظری مرتبط با تعهد و وفاداری،
ایواساکی و هاویتز ( )2004و هیره و دیکسون)2008(3
نشان دادند که ارتباط روانی تأثیر زیادی بر قصد
شرکتکنندگان برای ادامة مشارکت دارد .فانک
( )2008مدل پیوستار روانی را ارائه کرد که ابتدا در سال
 ،2001فانک و جیمز آن را شکل داده بودند .مدل
پیوستار روانی حرکت فرد از یک ارتباط روانی پایین تا
یک ارتباط روانی باال در ارتباط با یک فعالیت ورزشی
یا تیم ،ارزیابی میکند .فانک و جیمز ( )2006نشان
دادند که سطح آگاهی قبلی نقشی محوری در
مشارکت پیشروندة مصرفکنندة ورزشی ایفا میکند.

بیتن ،فانک و الکساندریس )2009( 4نتیجه گرفتند
که توسعة تدریجی مشارکت ورزشی را میتوان به
چهار مرحلة آگاهی ،جاذبه ،دلبستگی و وفاداری با
نتایج روانشناختی و رفتاری مجزا دستهبندی کرد.
بیتن و همکاران ( )2011نتیجه گرفتند دوندههایی که
ارتباطات روانشناختی قویتری با فعالیت دارند ،در
انواع بیشتری از رفتارهای مرتبط با دویدن درگیر
میشوند .آنها نخست استدالل کردند که مفهوم
مشارکت در فعالیت خطمشی مناسبی برای مطالعة
مشارکت ورزشی است .همچنین ،ماهیت چندبعدی
مشارکت در فعالیت میتواند برای طبقهبندی
شرکتکنندگان در مراحل نظری مختلفِ تعاملِ
فعالیت استفاده شود.
تقیزاده ،قربانی و بهنام )2015( 5پژوهشی با عنوان
«مدل پیوستار روانی :بررسی سطوح مشارکت
تماشاگران در فوتبال» انجام دادند که درحقیقت تالشی
برای بررسی دقیق سطوح مشارکت تماشاگران فوتبال
در تیمهای منتخب (یعنی ،پرسپولیس ،استقالل،
تراکتورسازی و سپاهان) بود .تجزیهوتحلیل دادههای

1. Iwasaki & Havitz
2. Kyle, Graefe, Manning & Bacon
3. Heere & Dickson

4. Beaton, Funk & Alexandris
5. Taghizadeh,Ghorbani &Behnam
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حاصل از  394پرسشنامة برگشتی از  430پرسشنامه
نشان داد که بیشتر تماشاگران در سطح وابستگی قرار
داشتند (آگاهی ،23/6 :جذابیت ،22/3 :وابستگی32/2 :
و وفاداری .)21/8 :عالوهبراین ،تحلیل عاملی تأییدی
دادهها نشان داد که مدل پیوستار روانی میتواند
بهدرستی برای طبقهبندی تماشاگران بهکار رود.
آنهایی که رویدادهای ورزشی را نگاه میکنند یا در
این رویدادها حضور مییابند ،مانند هم نیستند؛
مصرفکنندگان ورزشی در نیازها ،خواستهها ،نگرشها
و رفتارها متفاوت هستند (کویک .)2000 1،توانایی
بخشبندی جمعیت تماشاگر بزرگتر به گروههای
معنادار برای سازمانهای ورزشی تعیینکننده است؛
زیرا ،با درك بیشتر بازار مشتریان خود ،میتوانند در
جایگاه بهتری برای برآوردهکردن نیازهایشان قرار
گیرند (وو ،ترایل ،وون و اندرسون)2009 2،؛ بنابراین،
ابزارهای بخشبندی عملی که در چهارچوب نظری
خوب قرار گرفته باشند ،برای پژوهشگران و کسانی که
میخواهند دربارة مشتریان خود بیشتر بدانند ،ارزشمند
است (دویل و همکاران.)2013 ،
مدل پیوستار روانی چهارچوبی نظری است که ادبیات
روانشناسی ،بازاریابی و رفتار مصرفکننده را ادغام
میکند تا سطوح مختلف ارتباط روانشناختی را که فرد
ممکن است با هدف ورزشی داشته باشد ،توضیح دهد
(فیلو ،فانک و الکساندریس.)2008 3،
در ورزش ،هدف نهایی ساخت و حفظ ظرفیت برای
یک سازمان است و برای دستیابی به این هدف ،این
سازمانها اعم از فدراسیونها ،باشگاهها و تیمها باید
مشتریان خود را بشناسند .امروزه ،تماشاگران از
مهمترین مشتریان و مصرفکنندگان ورزشی هستند؛
بنابراین ،باشگاهها باید بتوانند به شیوههای جذب
مشتریان جدید ،کسبوکار بیشتر با مشتریان موجود،

1. Quick
2. Woo, Trail, Kwon & Anderson

حفظ آنها و کاهش میزان ازدستدادن آنها دست
یابند .مطالعة رفتار مصرفکنندة ورزشی و آگاهی از
فرایند وفاداری ،اطالعات و دانش الزم را برای ما فراهم
میکند .پژوهشهای محدودی درزمینة بررسی سطوح
مشارکت تماشاگران انجام شدهاند که اغلب بر انگیزش
و عوامل حضور تماشاگران متمرکز بودهاند؛ بنابراین ،با
توجه به کمبود مطالعات ،پژوهش حاضر با استفاده از
مدل پیوستار روانی در تالش است با بررسی سطوح
مشارکت تماشاگران فوتبال لیگ برتر شناخت بهتری
از مصرفکنندگان ورزشی کسب کند تا بتوان با
بهرهگیری از راهبردهای مدیریتی و اقدامات بازاریابی،
به حفظ ،نگهداری و افزایش تماشاگران ورزشی
پرداخت.

روششناسی پژوهش
شرکتکنندگان
تعداد  842تماشاگر مرد منتخب تیمهای لیگ برتر
فوتبال ایران شامل تیمهای پرسپولیس و استقالل از
استان تهران ،تراکتورسازی و گسترش فوالد از تبریز،
پدیده و سیاهجامگان از مشهد ،سپاهان و ذوبآهن از
اصفهان ،استقالل و فوالد خوزستان از استان خوزستان
در (هفتههای سوم تا دهم) فصل  1395-1396به
صورت تصادفی -طبقهای و با روش انتساب
متناسب ،ازبین تمام ورزشگاههای محل برگزاری
مسابقات انتخاب شدند و مقیاس ارزیابی ابعاد مشارکت
ورزشی فانک را ( )2008داوطلبانه تکمیل کردند.

ابزار
از الگوریتم مرحلهبندی برای محاسبة سطوح مشارکت
تماشاگران استفاده شد .بعد از اندازهگیری نگرش
تماشاگران به گویههای یک تا نُه مقیاس اندازهگیری

3. Filo, Funk & Alexandris
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فانک ( )2008شامل زیرمقیاس لذت برمبنای گویههای
یک ،شش و هشت ،زیرمقیاس مرکزیت برمبنای
گویههای دو ،چهار و نُه و زیرمقیاس نشان برمبنای

٧

گویههای سه ،پنج و هفت ،براساس مقیاس پاسخگویی
هفتارزشی لیکرت ،میزان سطوح مشارکت براساس
شکل شمارة چهار محاسبه شد.

ﺑﺎﻻ
)(H

ﻣﺘﻮﺳﺳ
)(M

ﭘﺎﻳﻴﻦ
)(L

۵.. ۵۵
ﻭ ﺑ ﺎﺎﺗﺮ

ﺑﻴﻦ
۴.. ۵ - ۵.. ۵۵

۴.. ۵
ﻭ ﮐﻤﺘﺮ

۶

۵

ﺎﻧ

ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ

۴
ﻟﺬﺕ

شکل  .4نحوة محاسبة میزان مشارکت بهوسیلة میانگین در سه بعد لذت ،مرکزیت و نشان (فانک )2008

پس از مشخصشدن میزان سطوح مشارکت
هواداران (کم ،متوسط و زیاد) در سه بعد لذت،
مرکزیت و نشان ،نمایههای مشارکتشان براساس
مدل پیوستار روانشناختی مطابق با جدول شمارة یک
تعیین شد .براساس جدول ،چنانچه هر سه بعد پایین یا
کم باشند ،فرد در مرحلة آگاهی قرار دارد .درصورت
پایینبودن بعد لذت ،فرد در مرحلة دلبستگی قرار دارد.
اگر هر دو بعد مرکزیت و نشانه ،پایین ارزیابی شوند،
فرد در مرحلة جذابیت قرار دارد .اگر یکی از دو بعد

مرکزیت و نشانه پایین باشند ،فرد در مرحلة دلبستگی
قرار دارد .درصورت باالبودن دو یا سه جنبه ،فرد در
مرحلة وفاداری قرار دارد .درنهایت ،در تمام موارد
باقیمانده ،فرد در مرحلة دلبستگی قرار دارد.

روشهای پردازش دادهها
ازروشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد
و فراوانی) و تحلیل عاملی تأییدی بهوسیلة نرمافزار
آموس  120استفاده شد.

1. AMOS20
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جدول  .1توزیع نمایههای مشارکت درسراسر مراحل مدل پیوستار روانشناختی (بیتن و همکاران)2009 ،
جذابیت

آگاهی

وفاداری

دلبستگی

لذت

مرکزیت

نشانه

لذت

مرکزیت

نشانه

لذت

مرکزیت

نشانه

لذت

مرکزیت

نشانه

کم

کم

کم

متوسط

کم

کم

کم

کم

متوسط

متوسط

باال

باال

متوسط

کم

کم

کم

کم

باال

باال

باال

متوسط

کم

متوسط

کم

باال

متوسط

باال

کم

متوسط

متوسط

باال

باال

باال

کم

متوسط

باال

کم

باال

کم

کم

باال

متوسط

کم

باال

باال

متوسط

کم

متوسط

متوسط

کم

باال

متوسط

متوسط

کم

متوسط

باال

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

باال

متوسط

باال

متوسط

باال

کم

متوسط

باال

متوسط

کم

باال

متوسط

متوسط

باال

کم

باال

باال

باال

کم

یافتهها
در بخش آمار توصیفی ،نتایج نشان داد که میانگین سن
تماشاگران فوتبال  25سال بود و حداقل و حداکثر سن
آنها بین  16تا  49سال بود .ازلحاظ اینکه تماشاگران
طرفداران کدام تیمها بودند ،نتایج نشان داد که 29/3
درصد طرفدار پرسپولیس 23/1 ،درصد طرفدار

استقالل 11 ،درصد طرفدار تراکتورسازی تبریز ،یک
درصد طرفدار گسترش فوالد 7/3 ،درصد طرفدار پدیدة
خراسان 4/6 ،درصد طرفدار سیاهجامگان 8/1 ،درصد
طرفدار سپاهان 3/8 ،درصد طرفدار ذوبآهن4/5 ،
درصد طرفدار استقالل خوزستان و  7/4درصد طرفدار
فوالد خوزستان بودند.

سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر ...

در تحلیلهای عاملی تأییدی که هدف پژوهشگر تأیید
ساختار عاملی ویژهای است ،دربارة تعداد عاملها بهطور
آشکار فرضیهای بیان میشود و برازش ساختار عاملی
موردنظر در فرضیه با ساختار کوواریانسهای
اندازهگیریشده آزمون میشود .نرمافزار آموس
یکسری شاخصها را برای برازش مدل ارائه میدهد.
در این پژوهش ،از هشت شاخص استفاده شده است.
در تحلیلهای عاملی تأییدی سه مدل بررسی شدند
(جدول شمارة دو) .مدل یک ،مدلی تکبعدی است که
تمامی نه گویه روی یک عامل بارگذاری شدند .در این
مدل ،اولین گویه با وزن رگرسیونی یک محدود شده
است .شاخصهای بهدستآمده برای این مدل
عبارتاند از :ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین1
که برابر است با  ،0/12شاخص نیکوئی برازش2که برابر
است با ،0/90شاخص نیکوئی برازش تعدیلیافته 3که
برابر است با  ،0/84شاخص برازش هنجارشده4که برابر
است با  0/83و شاخص برازش تطبیقی 5برابر است با
 .0/84همانطورکه مالحظه میشود ،مقادیر شاخصها
نشاندهندة نداشتن برازش مدل است .مدل دو ،مدل
اصلی و پیشنهادی بیتن و همکاران ( )2011است که
در آن ،روی هرکدام از سه جنبة لذت ،مرکزیت و نشان
سه گویه بارگذاری شدند .در این مدل ،نخستین گویه
برای هر جنبة مشارکت با وزن رگرسیونی یک محدود
شده بود .در مقادیر شاخصها ،این مدل نسبت به مدل
سه وضعیت بهتری دارد؛ ولی در مدل دو نیز شاخص
ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین برابر است با

1. Root Mean Square Error of
)Approximation (RMSEA
)2. Goodness of Fit Index (GFI
3. Adjusted Goodness of Fit Index
)(AGFI
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 0/09و شاخص نیکوئی برازش تعدیلیافته برابر است
با  0/90که نشاندهندة نداشتن برازش مدل هستند.
خروجیهای آموس نشان داد که با آزادکردن خطاها
�
مقدار 2

میتوان به مقدار زیادی شاخصها و بهویژه
را بهبود بخشید .بنتلر و چو )1987( 6بیان کردند که
ویژگیهای ناهمبستهبودن همة خطاها در یک مدل،
بهندرت با دادههای واقعی متناسب هستند .وجود چنین
خطاهایی در مدلهای عاملی تأییدی ،نهتنها به اعتبار
عاملی لطمهای نخواهد زد ،بلکه بازنمایی
واقعگرایانهتری را از دادههای مشاهدهشده فراهم
میکند؛ بنابراین ،تصمیم گرفته شد تا از این روش برای
برازشدادن بهتر مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شود .مدل سه ،مطابق با الگوی اصلی است که در آن
فقط پنج مورد از خطاها آزاد شدهاند .شاخصهای
بهدستآمده برای این مدل عبارتاند از :ریشه میانگین
مربعات خطاهای تخمین که برابر است با ،0/12
شاخص نیکوئی برازش که برابر است با ،0/90شاخص
نیکوئی برازش تعدیلیافته که برابر است با ،0/84
شاخص برازش هنجارشده که برابر است با  0/83و
شاخص برازش تطبیقی برابر است با .0/84
همانطورکه مالحظه میشود ،مقادیر شاخصها
نشاندهندة برازش مدل هستند؛ بنابراین ،با توجه به
شاخصهای بهدستآمده ،مدل سه بهعنوان مدل نهایی
پذیرفته شد (شکل شمارة پنج).

)4. Fit Index (NFI
)5. Comparative Fit Index (CFI
6. Bentler & Chou
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جدول  .2مقایسة مدلها براساس شاخصهای نیکویی برازش
شاخص
مدل

مدل 1
مدل 2
مدل 3

کایدو

370/10
195/50
106/45

درجه
آزادی

27
24
19

e1

نسبت کای

شاخص

دو به درجه

نیکوئی

آزادی

1

13/71
8/15
5/60

برازش

0/90
0/95
0/97

شاخص
نیکوئی
برازش
تعدیلیافته

0/84
0/90
0/93

شاخص

شاخص

ریشه میانگین

برازش

برازش

مربعات خطاهای

هنجارشده

تطبیقی

تخمین

0/83
0/91
0/95

0/84
0/92
0/96

0/12
0/09
0/07

q1

e6

q6

e8

q8

e2

q2

e4

q4

e9

q9

e3

q3

0/42
0/79

pleasure

0/66
0/56
0/66

0/13-

0/73

0/19
0/29
0/12-

0/73

centrality
0/77

0/85
0/22

0/60
e5

q5

0/61

sign

0/62

q7
e7

سوال  q= questionو خطا e= error
شکل  .5تحلیل عاملی تأییدی برای الگوی سه عاملی مشارکت (مدل )3

شکل شمارة پنج تحلیل عاملی تأییدی را برای الگوی
سهعاملی مشارکت نشان میدهد .ازبین سه مقیاس
فرعی برای متغیر لذت ،سؤال شش با توجه به مقادیر
رگرسیونی استانداردشده ( )0/79همبستگی بیشتری با
این متغیر دارد و درنتیجه ،وزن بیشتری در محاسبات
مربوط به این متغیر پنهان دارد .سؤالهای چهار و نُه
با توجه به دارابودن باالترین ضریب همبستگی با متغیر
پنهان مرکزیت ( ،)0/73بیشترین وزن را در تعریف این
متغیر پنهان دارند .در متغیر پنهان نشان ،سؤال هفت

دارای بیشترین ضریب همبستگی با این متغیر است
()0/62؛ بنابراین ،بیشترین وزن را در تعریف این متغیر
پنهان دارد .در مدل سه ،تمامی بارهای عاملی بین سه
بعد مشارکت با سؤالها در سطح  0/001معنادارند.
جدول شمارة سه همبستگی ،میانگین و انحراف
استاندارد را برای جنبههای مشارکت نشان میدهد.
همانطورکه نتایج نشان میدهد ،بین جنبههای
مشارکت همبستگی مثبت و باالیی وجود دارد
( .)P < 0/001عالوهبراین ،در جنبههای مشارکت ،بعد
1. �2
/df
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 ،9/45کمترین مقدار را بهخود اختصاص دادهاند.

لذت با میانگین  13/88بیشترین و بعد مرکزیت با
میانگین

جدول  .3همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد برای جنبههای مشارکت
لذت
1
**0/45
**0/50

متغیر
لذت
مرکزیت
نشان

مرکزیت

نشان

1
**0/65

1

همانطورکه نتایج جدول شمارة چهار نشان میدهد،
دو درصد از افراد در مرحلة آگاهی 11 ،درصد از افراد
در مرحلة جذابیت 78 ،درصد از افراد در مرحلة دلبستگی
(بیشترین) و نُه درصد از افراد در مرحله وفاداری هستند.
میانگین ابعاد لذت ،مرکزیت و نشان برای افرادی که

میانگین
13/88
9/45
10/86

انحراف معیار
3/48
3/75
3/57

در مرحلة دلبستگی قرار دارند ،بهترتیب 9/52 ،13/91
و  11/07است .در جدول شمارة چهار ،میانگین
جنبههای مشارکت برای سایر مراحل نیز گزارش شده
است.

جدول  .4جنبههای مشارکت با مراحل پیوستار روانشناختی
مراحل پیوستار روانشناختی
آگاهی
تعداد افراد

(17 )2%

جنبههای
مشارکت
*(6/06 )0/66
لذت
(4 )1/12
مرکزیت
(5/35 )1/50
نشان
* میانگین (انحراف استاندارد) و  %درصد افراد

جذابیت

دلبستگی

وفاداری

(90 )11%

(661 )78%

(72 )9%

(11/81 )2/77
(4/96 )1/43
(5/47 )1/27

(13/91 )3/15
(9/52 )2/96
(11/07 )2/56

(18/04 )1/80
(15/76 )2/99
(16/99 )2/06

بحث و نتیجهگیری
مطالعة مشارکت انسانها در اجتماع برای علوم
اجتماعی اساسی است و ساختار مشارکت در همه جا
حضور دارد (بیتن و همکاران .)2011 ،سهم ساختار
مشارکت در پژوهشهای اوقاتفراغت ،مشتریان و
سازمانها قابلتوجه است و این حوزهها بسیار مرتبط با
پژوهشهای مدیریت ورزشی هستند؛ برای مثال،
پیشنهاد میشود که شرکتکنندگان /مشتریان بسیار
درگیر و وفادار جزء مهمی از عوامل موفقیت سازمانی

ازقبیل بهحداکثررساندن درآمد و ایجاد شهرت خوب
باشند (ایواساکی و هاویتز)2004 ،؛ بنابراین ،مطالعة
ارتباط روانشناختی شرکتکنندگان ورزشی موجود
برای درك مشارکت ورزشی مستمر آنها ضروری
است .چهارچوب مدل پیوستار روانی ،ابزاری برای
بخشبندی مشارکت افراد در ورزش دراختیار میگذارد.
درواقع ،بخشبندی مشارکت وسیلهای برای تشخیص
بازارهای هدف جذاب و سودآور دراختیار بازاریابان
ورزشی قرار میدهد و آنها میتوانند از این راهبرد
بخشبندی برای توسعة فعالیتهای بازاریابی استفاده
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کنند و با مطالعه ،نیازها و منافع مختلف افراد را در
طبقات مناسب قرار دهند.
یافتههای تحلیل عاملی پژوهش نشان داد که ساختار
چندبعدی مشارکت برای طبقهبندی تماشاگران به
مراحل نظری مختلف و تعیین سطوح مشارکت آنها
مناسب است .تحلیل عاملی تأییدی از خاصیت مستقل
سه جنبه مشارکت تماشاگران حمایت میکند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرایند بخشبندی
سهمرحلهای مدل پیوستار روانی ،تماشاگران را در چهار
طبقة آگاهی ،جذابیت ،دلبستگی و وفاداری قرار
میدهد .این یافته با پژوهشهای فانک ،بیتن و
پریچارد ،)2011( 1بیتن و همکاران ( ،)2011بهنام،
خبیری ،حلبیان ،احمدی و بخشنده ( )2014و تقیزاده
و همکاران ( )2015همخوانی دارد.

براساس نمرات تماشاگران به سه عامل مدل پیوستار
روانی (لذت ،مرکزیت و نشان) ،الگوریتم مرحلهبندی
مدل پیوستار روانی ،درمجموع  842تماشاگر را در
طبقات آگاهی (تعداد= ،17دو درصد) ،جذابیت
(تعداد= 11 ،90درصد) ،دلبستگی (تعداد=78 ،661
درصد) و وفاداری (تعداد= ،72نُه درصد) دستهبندی
میکند .قبل از این پژوهش ،مطالعات دیگری نیز
چهارچوب مدل پیوستار روانی را در شرکتکنندگان
ورزشی بررسی کردهاند و سطوح ارتباط روانشناختی
آنها را شناسایی کردهاند (بیتن و همکاران،2009 ،
بیتن و همکاران ،2011 ،فانک و همکاران2011 ،؛
بهنام و همکاران .)2014 ،جدول شمارة پنج نتایج
بخشبندی هریک از این مطالعات را (بههمراه پژوهش
حاضر) نشان میدهد.

جدول  .5بخشبندی مطالعات پیشین مدل پیوستار روانی
بیتن و

بیتن و

فانک و

همکاران

همکاران

همکاران

()2009

()2011

()2011

تعداد ()%

تعداد ()%

تعداد ()%

دویل و همکاران ()2013
تعداد ()%

تعداد ()%

در لیگها

در تیمها

آگاهی
جذابیت

(- ) -
(8 )12/9

(- ) -
(213 )7

(373 )30/5
(261 )21/3

(178 )23/4
(289 )38

(157 )25/2
(213 )34/2

دلبستگی

(37 )59/7

(1447 )46

(467 )38/2

(201 )26/4

(156 )25

وفاداری
مجموع

(17 )27/4
62

(1457 )47
3117

(123 )10
1224

(93 )12/2
761

(97 )15/6
623

بهنام و

سهیلی ،تجاری

همکاران

و زارعی

()2014

()2018

تعداد ()%

تعداد ()%

(93 )23/6
(88 )22/3
()32/2
127
(86 )21/8
394

(17 )2
(90 )11
(661 )78
(72 )9
842

بهجز دو مورد از پژوهشها (بیتن و همکاران2011 ،؛
دویل و همکاران ،)2013 ،چهار مطالعة دیگر نشان
دادند که سطح دلبستگی بیشترین تعداد
شرکتکنندگان را داشتند .در مطالعة بیتن و همکاران
( ،)2011تعداد شرکتکنندگان در سطح دلبستگی و
وفاداری تقریباً برابر بودند .این موضوع میتواند چنین

توضیح داده شود که پاسخدهندگان در پژوهش بیتن و
همکاران ( )2011دوندههای فعال ماراتن بودند که در
یک رقابت بینالمللی ماراتن شرکت کرده بودند (ماراتن
میامی37در سال )2008؛ درحالیکه دادهها در مطالعات
دیگر از موقعیتهای غیررقابتی جمعآوری شدهاند.

1. Funk, Beaton & Pritchard

2. ING Miami Marathon

سنجش سطوح مشارکت تماشاگران لیگ برتر ...

با توجه به یافتههای جدول شمارة پنج نکتة قابلتوجه
دیگر این است که در مطالعات بیتن و همکاران (،2009
 )2011گروه آگاهی شناسایی نشده است .بیتن و فانک
( ،2008ص )62 .آگاهی را چنین تعریف میکنند:
سطحی که فرد از فرصت شرکت آگاه است؛ اما هنوز
شروع به مشارکت نکرده است .بیتن و همکاران
( ،2009ص )180 .بیان میکنند که آگاهی میتواند
بهسهولت ،از سطوح دیگر بهعلت ماهیت سادة
پیشرفت مرحله شناسایی شود :وقتیکه افراد برای اولین
بار شروع به مشارکت در یک فعالیت میکنند ،از مرحلة
آگاهی رد شدهاند .با درنظرگرفتن این تعریف از آگاهی،
درصورتیکه پژوهش ،شرکتکنندگان ورزشی فعلی را
بررسی کند ،ممکن است شناسایی گروه آگاهی مشکل
باشد؛ بنابراین ،مشخص نیست که آیا مطابق تعریف
ذکرشده از سطح آگاهی ،در پژوهشهایی که بیتن و
همکاران ( )2011 ،2009انجام دادهاند ،گروه آگاهی
شناسایی نشدهاند یا اینکه این دو پژوهش گروه آگاهی
را به تحلیل خود اضافه نکردهاند؟ تأمل در یافتههای
پژوهشها نشاندهندة وجود شکاف در مرحلة آگاهی
است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود پژوهشهای بیشتری
دراینزمینه انجام شوند.
نتایج این پژوهش نشان داد که دو درصد از تماشاگران
تیمهای منتخب لیگ برتر فوتبال ،در مرحلة آگاهی قرار
دارند .آگاهی ،آشنایی اولیه با ورزش و تیمهای ورزشی
را نشان میدهد و میتواند در مقاطع مختلف زندگی
روی دهد (فانک و جیمز .)2001 ،بسیاری از پژوهشها
عوامل مختلفی را ذکر میکنند که در سنین مختلف
زندگی بر آگاهی فرد از ورزش و تیمها اثر میگذارند.
از مهمترین این عوامل میتوان به عوامل اجتماعی
ازجمله خانواده و دوستان ،مدرسه و عوامل مرتبط با
آن ،جامعه و نهادهای مرتبط با آن مانند محیطهای کار
و همکاران ،مساجد ،رسانهها و تبلیغات اشاره کرد .با
توجه به پژوهشهای داخلی ،بهنظر میرسد که دو
موضوع قابلطرح باشد .اول اینکه ،درصد افرادی که در

187

مرحلة آگاهی قرار دارند (دو درصد در پژوهش حاضر و
 23/6درصد در پژوهش بهنام و همکاران )2014 ،نشان
میدهد عوامل ذکرشده که در خلق آگاهی مؤثرند،
خوب عمل میکنند .شاید علت این امر محبوبیت
روزافزون ورزش و ازجمله فوتبال است که از طرق
مختلف ازجمله رسانهها و سایر عوامل درحالگسترش
است .دوم اینکه ،تماشاگرانی که برای تماشای ورزش
در ورزشگاهها حضور یافتهاند ،از مرحلة آگاهی
گذشتهاند که این موضوع در پژوهش حاضر نسبت به
پژوهش بهنام و همکاران ( )2014که نمونة آماری آن
هوادارن هستند ،منطقیتر بهنظر میرسد.
در مرحلة جذب ،عوامل فردی (سن جنس ،نژاد و
موقعیت اجتماعی -اقتصادی) ،روانشناختی (مانند نیاز
مربوط به لذت) و محیطی در تعامل با خروجیهای
آگاهی به پاسخهای ارادی و احساسی منجر میشوند
(بیتن و همکاران .)2011 ،درحقیقت ،در این مرحله ،فرد
منافع و نیازها را بهعنوان جاذبة تحریکی برای مشارکت
در فعالیت ورزشی در سلسله تصمیمگیری خود لحاظ
میکند .پژوهشها بیان میکنند که این مرحله
پایینترین سطح ارتباط روانی شرکتکننده با هدف
ورزشی است .بیتن و همکاران ( )2011بیان میکنند
که برونداد فرایند جذب یک ارتباط روانشناختی نسبتاً
بیثبات براساس لذت مشتقشده از فعالیت است .برخی
از افراد ممکن است برای مدتی طوالنی در این مرحله
باقی بمانند و در جستوجوی فعالیتهای جایگزین
دیگری باشند که از آن لذت میبرند .بهعبارتدیگر،
شروع به کسب معانی بیشتری از فعالیت کنند که
نشاندهندة حرکت به مرحلة دلبستگی است .بهنام و
همکاران ( )2011در پژوهشی درمورد هواداران فوتبال
دریافتند که  23/3درصد از هواداران در سطح جاذبه
قرار داشتند .شاید یکی از دالیلی که در پژوهش آنها
شرکتکنندگان بیشتری نسبت به پژوهش حاضر در
سطح جاذبه بودند ( 23/3درصد به  11درصد) ،این است
که نمونة آماری در پژوهش آنها تنها از چهار تیم
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پرطرفدار لیگ برتر انتخاب شده بود؛ بنابراین ،منطقی
است که شرکتکنندگان بیشتری در سطح جاذبه قرار
گیرند .در مرحلة جذب ،ترکیبی از عوامل درونی و
بیرونی و نیز تجربة مشارکت ،بر ایجاد نگرشهای
مثبت نسبت به فعالیت تأثیر میگذارند (بیتن و
همکاران2009 ،؛ برندون -الی ،فانک و جردن 38،
.)2015
دلبستگی معرف مفهوم استمرار است (باچانان39،
 )1985و از عوامل ثبات ارتباط بین فرد و فعالیت است
(بیتن و همکاران .)2011 ،هنگامیکه مشارکت استمرار
مییابد و ارتباط روانشناختی تقویت و باثباتتر
میشود ،موانع مشارکت و عوامل محیطی که بر
مشارکت مؤثرند ،روبهکاهش مینهند (فانک و جیمز،
 .)2001در پژوهش حاضر مانند بیشتر پژوهشهای
انجامشده در این حوزه (جدول شمارة پنج) ،بیشترین
شرکتکنندگان در سطح دلبستگی قرار دارند .یافتة این
پژوهش با مطالعة داخلی بهنام و همکاران ()1391
همخوانی دارد .درواقع ،مرحلة دلبستگی توصیفکنندة
سطح ارتباط روانشناختی تماشاگران با فوتبال اشت
(مثالً فرد خود را فوتبالیست قلمداد میکند یا میگوید
من هوادار تیم  xهستم) .طبق پژوهش فانک و جیمز
( )2006میتوان گفت که شرکتکنندگان در این
مرحله ،معانی احساسی ،عملکردی و نمادین را به
فوتبال و تجارب مرتبط با آن نسبت میدهند.
پیشرفت به مرحلة وفاداری نشان میدهد که ارتباط
باثبات و پایداری با هدف ورزشی شکل گرفته است و
بهمحض رسیدن به مرحلة وفاداری 40،فرد وفاداری41را
در یک سطح باال نسبت به موضوع ورزشی مدنظر خود
نشان میدهد .در این پژوهش ،نه درصد از تماشاگران
در سطح وفاداری به تیمهای خود قرار دارند .نتایج
1. Brandon-Lai, Funk & Jordan
2. Buchanan
3. Allegiance
4. Loyalty

پژوهش فانک و همکاران ( )2011نشان داد که 10
درصد از افراد در مرحلة وفاداری قرار داشتند .نتایج
پژوهش دویل و همکاران ( )2013نشان داد که 12/2
درصد از افراد در سطح لیگ و  15/6درصد از افراد
بهعنوان تماشاگران تیم در مرحلة وفاداری قرار داشتند.
همانطورکه جدول شمارة پنج نشان میدهد ،در
پژوهشهای دیگر درصد بیشتری از افراد در مرحلة
وفاداری قرار داشتند .در پژوهش حاضر که با
پژوهشهای فانک و همکاران ( )2011و دویل و
همکاران ( )2013همخوان است ،شرکتکنندگان
پژوهش را تماشاگران تشکیل میدادند؛ درصورتیکه در
پژوهشهای دیگر (بیتن و همکاران )2011 ،2009 ،که
با پژوهشهای حاضر همخوانی ندارند ،افراد از
شرکتکنندگان در فعالیتهای ورزشی (دو ماراتن،
راگبی و اسکی) بودند؛ بنابراین ،این تفاوت میتواند
بهدلیل فعال یا غیرفعالبودن شرکتکنندگان حاضر در
پژوهشها باشد.
تماشاگران ،تیمها و لیگها را ازطریق فعالیتهای
مصرفی مستقیم و غیرمستقیم حمایت میکنند .این
فعالیتها شامل حضور در بازیها ،خرید کاالها و
افزایش جاذبه برای آگاهیدهندگان 42هستند
(مکدونالد ،کارگ و وسینو .)2013 43،همانطورکه
جیمز و همکاران )2002(44اشاره میکنند ،حفظ و
موفقیت سازمانهای ورزشی حرفهای تاحدزیادی
وابسته به جذب و حفظ تعداد کافی تماشاگران است؛
بنابراین ،سازمانهای ورزشی نیازمند درك بهتر عوامل
تسهیلکنندة جذب ،برگشت و گسترش حضور
تماشاگران هستند (جیمز و همکاران.)2002 ،
سازمانهای ورزشی باید بهطور مداوم ،نیازها و
انتظارات این مشتریان را ارزیابی کنند تا بتوانند با
5. Advertisers
6. McDonald, Karg & Vocino
7. James, Kolbe & Trail
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بهکارگیری راهبردها و اقدامات بازاریابی مناسب ،شمار
تماشاگران وفادار شرکتکننده در رویدادهای ورزشی
را حفظ کنند و افزایش دهند .افزونبراین ،مطالعات
نشان دادهاند که پدیدة وفاداری پیچیدهتر از آن است
که تنها بتواند ازطریق رفتار حضور اندازهگیری شود
(گالدن و فانک)2001 45،؛ بنابراین ،تعیین سطوح
مشارکت تماشاگران و بررسی میزان ارتباط
روانشناختی که افراد با باشگاهها و تیمهای ورزشی
برقرار میکنند ،تسهیلکننده است و به مدیران
باشگاهها در توسعة ابزار بازاریابی کمک میکند.
بازاریابی ورزشی فرصتی را فراهم میکند تا افراد
نیازهای خود را برآورده کنند و ازطریق روندی تبادلی
سود ببرند .فرایند اقدام بازاریابی نیز که شامل چهار
عمل استفاده از راهبردهای آمیختة بازاریابی ،انتخاب
بازارهای هدف اصلی ،مطالعه و ارزشیابی بازار و انتخاب
سیستم اطالعات است ،در این روند تعاملی مؤثر و مفید
است .آگاهی ،اولین گام در فرایند تصمیمگیری است
(بارنت.)200546،
آگاهی در مراحل مختلف زندگی و ازطریق عوامل
مختلفی روی میدهد .بهنظر میرسد که نقش عوامل
محیطی میتواند تعیینکننده باشد؛ برای مثال ،در
موضوع موردبحث ما که تماشاگران لیگ برتر فوتبال و
تیمهای لیگ برتری است ،آگاهی میتواند ازطریق
رسانهها ،خانوادهها ،همساالن و دیگر عوامل اجتماعی
صورت گیرد؛ بنابراین ،اقدام بازاریابان و مدیران
باشگاهها دراینزمینه میتواند تالش برای حفظ تیم در
سطح لیگ برتر و ممانعت از سقوط به لیگ دستة اول
باشد و ازطریق عوامل محیطی و اجتماعی ،همواره تیم
یا باشگاه ورزشی را به افراد معرفی کنند؛ بنابراین ،در
مرحلة آگاهی ،تالشها باید درجهت بهدستآوردن
هویت فعالیت ورزشی توسط افرد صورت گیرد.

پس از مرحلة آگاهی ،مدیران باشگاههای ورزشی و
بازاریابان آنها باید تالش کنند ازطریق راهبردهای
بازاریابی افراد بیشتری را جذب کنند .در مرحلة جذابیت،
فرد دراثر تعامل عوامل محیطی (مثل رسانهها)،
شخصی (مثل سن ،جنس ،نژاد و وضعیت اقتصادی-
اجتماعی) و روانشناختی (نیازهای لذتبخشی) با
دروندادهای آگاهی ،به یک ورزش یا رویداد ورزشی که
پیامدهای مطلوبی را برای وی در بردارد ،عالقهمند
میشود .بهعبارتدیگر ،آگاهی و دانش قبلی او همراه
با نیروهای بیرونی و درونی باعث میشوند که فرد به
فعالیتی عالقهمند شود که درجهت رفع نیازها و کسب
منافع وی است و درنتیجه ،به واکنش عاطفی و ارادی
او منجر میشود و با آن ارتباط روانی قویتری برقرار
،)199347
میکند .به گفتة جکسون ،کراوفورد و گادبی (
افرادی که در مرحلة جذابیت قرار دارند ،ممکن است
نگرش مطلوبی نسبت به فعالیت از خود نشان دهند؛ اما
بهاندازة کافی برانگیخته نیستند تا بر محدودیتهای
واقعی و دریافتشده غلبه کنند و ارتباط روانشناختی
خود را با فعالیت توسعه دهند .جذابیت میتواند سطح
پایینی از ارتیاط با ورزش یا تیم باشد که لزوماً باثبات و
بادوام نیست .وقتی عوامل موقعیتی تغییر میکنند یا
گزینههای سرگرمی دیگر دردسترس قرار میگیرند،
جذب فرد نیز ممکن است تغییر کند (فانک و جیمز،
)2001؛ برای مثال ،فرد ممکن است بهخاطراینکه
دوستش تیمی را دوست دارد ،جذب آن شده باشد؛
بنابراین ،در این مرحله ،فعالیت هنوز برای افراد معنای
شخصی ندارد ،در زندگی آنها جایگاه ثابتی پیدا نکرده
است و بازاریابان ورزشی در اقدامات تبلیغاتی خود برای
جذب افراد باید بر جنبههای لذتبخش و سرگرمکنندة
همراه با رویداد تأکید کنند.

1. Gladden & Funk
2. Barnett

3. Jackson, Crawford & Godbey
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زمانیکه فرد ارتباط روانشناختی قوی و باثباتی با
ورزش یا تیم برقرار کند ،به مرحلة دلبستگی رسیده
است (فانک .)2001 ،در این مرحله ،موضوع ورزشی
(مثالً رویداد ورزشی یا تیم) معانی عاطفی ،عملکردی
و نمادین را بهخود میگیرد و رفتار فراوانتر و گویاتر
میشود (فانک و جیمز2006 ،؛ فیلو ،فانک و اوبرین 48،
2009 ،2008؛ بیتن ،فانک و الکساندریس.)2009 ،
بیشترین درصد تماشاگران این پژوهش ( 78درصد) در
این سطح بودند؛ بنابراین ،مدیران رویدادها باید
شرایطی را فراهم آورند که آنها در این سطح بمانند و
سپس ،با تقویت دلبستگی ،حرکت در امتداد زنجیره
بهسمت وفاداری را آسان کنند تا بتوانند به وفاداری
تماشاگران دست یابند؛ برای مثال ،ایجاد فرصتهایی
برای رویارویی با بازیکنان ،مربیان ،مدیران و دیگر
اعضای مرتبط با تیم ورزشی میتواند ازجمله اقدامات
مؤثر دراینزمینه باشد.
در مدل پیوستار روانی ،باالترین سطح وفاداری است
که سرسپردگی و هواخواهی فرد نسبت به ورزش است.
وفاداری قویترین ارتباط روانی را نمایش میدهد و
باالترین سطح تعامل روانی و رفتاری را بهوجود
میآورد .تعامل روانی قدرت ساختار نگرش را منعکس
میکند که به پایداری ارتباط میانجامد .وفاداری تفاوت
سطح قدرت نگرش را از دلبستگی نمایان میکند (دیک
و باسو .)1994 49،در این سطح ،تماشاگران خود را
متعهد به فوتبال میدانند و احساس میکنند که فوتبال
جزئی از زندگی آنها است .مدیران باشگاهها میتوانند
به روشهای مختلف مانند نظرسنجی از تماشاگران یا
پژوهشهای علمی به شناسایی پیشفرضهای
گوناگون برای وفاداری به تیمها بپردازند و اقدامات
الزم و بایستهای انجام دهند .درمجموع ،میتوان نتیجه
گرفت که باشگاهها میتوانند در برآوردهکردن نیازها و
�1. Filo, Funk & O
Brien

خواستههای تماشاگران و شرکتکنندگان بالقوه بر
سطوح ارتباط روانشناختی که در مدل پیوستار روانی
توضیح داده شد ،تمرکز کنند و از آن به عنوان معیاری
تشخیصی و منطقی استفاده کنند .امروزه ،در دنیای
فوتبال رقابت تنها برای کسب قهرمانی و تصاحب جام
نیست؛ بلکه دامنة رقابت به مواردی مثل جذب
تماشاگران و میزان طرفداران کشیده شده است؛ زیرا،
درواقع ،باشگاهها محبوبیت خود را ازطریق تماشاگران
و طرفداران بهدست میآورند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود
باشگاهها در اقدام بازاریابی خود سیستمهای اطالعاتی
ایجاد کنند و بهطور مستمر میزان و سطح مشارکت
تماشاگران خود را بررسی و اندازهگیری کنند و با
بهکارگیری راهبردهای بازاریابی مناسب تالش کنند
شمار تماشاگران وفادار خود را افزایش دهند .مدیران
باشگاهها در این سطح میتوانند با بهکارگیری
راهبردهایی مانند انتخاب شعار ،انتخاب یک آهنگ به
عنوان سرود باشگاه ،اهدای کارت هواداری به
تماشاچیان ،دخیلکردن آنها در تصمیمات باشگاه و
فراهمکردن شرایطی برای مالقات با بازیکنان و
اعضای تیم ،به ارتقای سطح وفاداری تماشاچیان و
حفظ آنها در این سطح اقدام کنند.
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Abstract
The aim of this study was to measure spectators�involvement levels in Iranian
pro league of football within the framework of the psychological continuum
model. 842 spectators from ten teams of that league were selected through
stratified-random sampling, and they completed the assessment scale of
Funk�
s sports involvement dimensions (2008) voluntarily. According to the
involvement dimensions and within the framework of this model, the findings
indicated that the lowest and highest involvement levels are respectively
related to the levels of awareness (2%) and attachment (78%). The findings of
confirmatory factor analysis showed that involvement multi-dimensional
model is a useful tool for segmenting spectators based on their involvement
levels. The results showed that most spectators are situated at the level of
attachment, and the highest level in this model is one�
s loyalty, which is
defined as his commitment to sport. Therefore, the event managers can
achieve spectators�loyalty by reinforcing attachment.
Key words: Spectator, Football, Pro League, Psychological Continuum
Model, Involvement.
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