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چکیده
تحقيق حاضر از نظر روش ،توصيفی است که به شكل ميدانی اجرا شده است 760 .مرد  ۱۸تا 6۵
سال تماشاگر مسابقات فوتبال تيمهای پرسپوليس و استقالل در ليگ برتر به صورت تصادفی و
داوطلبانه مقياس اندازهگيری ميزان مشارکت ( Beaton, Funk, Alexandris, (2009را تكميل
نمودند .یافتهها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت ،مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پيوستار روانی،
نشان داد که در تيمهای فوتبال استقالل و پرسپوليس ،کمترین و بيشترین سطوح مشارکت به ترتيب
مربوط به سطوح وفاداری ( )%۱7/۲و جذابيت ( )%۳۲/۲میباشد .همچنين یافتههای تحليل عاملی
تایيدی نشان داد ،مدل چند بعدی مشارکت ،ابزاری سودمند برای بخشبندی تماشاگران در مراحل
نظری مختلف است .بنابراین مدیران رویدادها میتوانند با طراحی استراتژیهای بازاریابی مناسب،
نيازها و خواسته های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجيره به سمت وفاداری را
تسهيل نمایند .نتيجه کلی تحقيق نشان میدهد ،مدل پيوستار روانی میتواند به عنوان معياری برای
بخشبندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی
استراتژیهای بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گيرد.
کلید واژهها :بخشبندی ،فوتبال ،ليگ برتر ،مدل پيوستار روانی
.۱

استادیار مدیریت ورزشی ،پزوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران
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.۲

دکترای مدیریت ورزشی ،آموزش و پرورش منطقه  ۱۸تهران ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران ،ایران

.۳

استاد مدیریت ورزشی ،دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
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مقدمه
تماشای ورزش یكی از فعاليتهای مهم اوقات فراغت است ( & Alexandris, Funk

 )Theodorakis, 2017و عملی است که یک نقش برجسته در جامعه دارد (.)Barnett, 2005
مصرفکنندگان ورزشی در نيازها ،خواستهها ،نگرشها و رفتارهایشان از همدیگر متفاوت هستند
( .)Beaton, Funk & Alexandris, 2009گونهشناسی و شرح حال مصرفکننده به متخصصان
کمک میکند تا برنامهریزی بازاریابی و کار خود را بهينه سازند .اگرچه بازاریابی ورزشی گونهای
از بازاریابی است ،اما مصرفکنندههای ورزشی در جنبههای زیادی نسبت به مصرفکنندگان دیگر
بخشهای اقتصادی با یكدیگر متفاوت هستند ( .)Beato & et al, 2011; Bodet, 2012برای
مثال ،مصرفکنندههای ورزشی وفاداری و احساسات بيشتری را نسبت به محصوالت ورزشی در
مقابل دیگر مصرفکنندهها از خود نشان میدهند ( .)Beaton & et al, 2011با نگاهی به مصرف-
ال قابل
کننده های ورزشی ،برای مثال تماشاگران ورزشی ،موضوع پيچيدگی و تنوع جمعيت کام ٌ
مالحظه است .در مسير جهانی شدن ،ورزشها ،ورزشكاران ،ليگهای ورزشی و رویدادهای
ورزشی به طور گسترده خط و مرزهای سنتی و تاریخی را از هم گسستهاند ( Bouchet, Bodet,

 .)Bernache & Kada, 2011جمعيتهای ورزشی به طور فزاینده ناهماهنگ و ناهمگون شدهاند.
به منظور تطبيق خدمات با نيازها ،بنابر تقاضای مصرفکنندهها ،ضروری است که سر منشاء گرو-
های مختلف ،تاریخچه آنها ،شخصيتها ،نيازها و انتظارات مخصوص که برای آنها تظيم شده
است ،شناسایی شود .تماشاگران مختلف استراتژیهای مدیریتی متفاوتی را نياز دارند .متغيرهای
اقتصادی – اجتماعی مانند جنسيت ،درآمد ،شغل و سن (Buchanan, 1985; Dick, Basu,

) 1994; Funk, Doyle & Kunkel,2013و متغيرهای روانسنجی مانند انگيزش ،نگرش و نيازها
) (Filo, Funk & Brrien, 2009; Funk & James, 2011برای بخشبندی تماشاگران ورزشی
استفاده شده است .طبق گفته ) Bouchet & et al (2011متغيرهای اقتصادی-اجتماعی برای
توصيف تماشاگران ورزشی و اینكه به دنبال چه چيزی میباشند ،مناسب است اما در هر صورت
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الزم است بازاریابان ورزشی بيشتر در مورد رفتار هواداران ورزشی بر اساس متغيرهای روانشناختی
تحقيق کنند .بخشبندی یک روش تقسيم مشتریان به گروههای متفاوت با ویژگیهای یكسان و
بخشی از فرآیندهای بينش مصرفکننده میباشد .هدف از بخشبندی مصرفکنندگان ،کمک
کردن به متخصصان و افزایش اثر استراتژیهای آنها میباشد .بخشبندی بازار در قالب یک مفهوم
کليدی به عنوان تالش بازاریابان ورزشی جهت فهم نيازهای گروههای خاصی از مصرفکنندگان
و توسعه آميخته بازاریابی هدفمند در نظر گرفته شده است (Funk, Beaton & Preatchard,

) 2011مدلهای بخشبندی تماشاگران ورزشی به بازاریابان این اجازه را میدهند تا فعاليتهای
بازاری را تنظيم کنند و استراتژیهای قيمتگذاری و محصوالت ورزشی را اصالح کنند؛ همچنين
تجربههای ورزشی را برای هر بخش سفارشی کنند

& (Funk, Mahony, Nakazawa

) Hirakawa, 2000یكی از مدلهای معروف برای بخشبندی تماشاگران ورزشی مدل پيوستار
روانشناختی  (Gladdnn & Funk, 2001( Funk & Jamesاست .مدل پيوستار روانی چارچوبی
را برای حرکت فرد از آگاهی اوليه از یک ورزش یا تيم تا وفاداری نهایی فراهم میآورد .این مدل
ارتباطات روانشناختی مختلفی را که تماشاگران و هواداران ورزشی ممكن است با ورزشها و
تيمهای خاصی شكل دهند را توصيف میکند .اولين سطح ،آگاهی ،زمانی را مشخص میکند که
فرد برای اولين بار باخبر می شود که ورزش یا تيم خاصی وجود دارد ،اما عالقه خاصی ندارد.
دومين سطح ،جاذبه ،نشان دهنده زمانی است که در مورد ورزش یا تيم مورد عالقه بر اساس
انگيزشهای روانشناختی-اجتماعی و دموگرافيک دانش و آگاهی کسب میکند .در سطح سوم،
دلبستگی ،یک ارتباط روانشناختی متبلور میشود ،و درجات مختلفی از وابستگی یا ارتباط بين فرد
و هدف ورزشی (برای مثال ،تيم مورد عالقه) را به وجود میآورد .دلبستگی ارائه دهنده درجه و
قدرت وابستگی بر اساس اهميت ادراک شده مربوط به ویژگیهای فيزیكی و روانشناختی مرتبط با
یک تيم یا ورزش می باشد .سرانجام ،در سطح چهارم ،وفاداری ،که فرد یک هوادار وفادار (یا
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متعهد) به ورزش یا تيم شده است ،منجر به نگرشهای قدرتمند و با نفوذی میگردد که رفتار با
ثبات و پایدار میگردد (شكل.)Gladdnn & Funk, 2001( )۱

خصوصيات روانشناختی

سطح مشارکت

ثبات درونی
نگرش های قدرتمند و رفتار با ثبات
ن
ویژگی های درونی
 .3دلبستگی
وابستگی بین فرد و هدف ورزشی
ن
ویژگی های بیرونی /درونی
 .2جاذبه
تاثیرات گرایشی یا عالقه مندی
ن
ویژگی های بیرونی
 .1آگاهی
عوامل اجتماعی /رسانه ها
ن
شكل -۱مدل پيوستار روانی ()PCM
 .4وفاداری

اما مدل پيوستار روانی یک ساختار نيست ،بلكه یک تئوری است که حرکت مصرفکننده
را در چهار مرحله آگاهی ،جذابيت ،دلبستگی و وفاداری توضيح میدهد .این چهار مرحله با سه
درجه /بعد لذت ،مرکزیت و نشانه۱مشخص شده است .در واقع محاسبه سطوح مشارکت بر اساس
امتياز یا نمراتی است که از مؤلفههای لذت  ،مرکزیت و نشانه بدست آمده است ( & Gladdnn

 .)Funk, 2001لذت عبارت است از خوشی بهدست آمده از فعاليت؛ مرکزیت یعنی اینكه فعاليت
تا چه حدی بر شيوة زندگی فرد تمرکز دارد؛ نشان ارزشهای نمادین ورزشی را اندازهگيری می-
کند سطح مشارکت فرد به یک هدف ورزشی برای ایجاد یک نيمرخ مشارکت از طریق اندازه-
گيری هر یک از سه جنبة مشارکت تعریف شده است (.)Heere & Dickson, 2001

شكل ،۲نشان میدهد که چگونه جنبههای مشارکت برای قرار دادن افراد در مراحل
Sign

1.
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آگاهی ،جاذبه ،دلبستگی و وفاداری مدل پيوستار روانشناختی به کار میروند.
 -جنبه های مشارکت

وفاداری

 لذت و خوشی -مرکزیت

دلبستگی

 -نشان

جاذبه

کم -متوسط -زیاد

آگاهی

شكل  -۲جنبههای مشارکت در چارچوب مدل پيوستار روانشناختی

تحقيقات زیادی در ارتباط با بخشبندی تماشاگران ورزشی توسط محققان و صاحبنظران
این رشته انجام شده است ،از جمله Heere & Dickson (2008) :و )Iwasaki & Havitz (2008

نشاندادند که ارتباط روانی تاثير زیادی بر قصد شرکتکنندگان برای ادامه مشارکت دارد.
) Beaton, Funk & Eleksandris, (2009در تحقيقی با عنوان کاربردی ساختن تئوری شرکت
در فراغت فعال فيزیكی نشان دادند توسعه فزاینده مشارکت ورزشی میتواند به چهار مرحله
آگاهی ،جذابيت ،دلبستگی و وفاداری ،با پيامدهای رفتاری و روانشناختی مجزا طبقهبندی شود .و
حمایت از فرضيههای ارائه شده و پيشنهاداتی برای تحقيقات آینده ارائه گردید .ارزیابی چارچوب-
های تئوریكی برای مطالعه فراغت فيزیكی فعال ،عنوان پژوهشی است که Funk & Beaton

) (2011انجام دادند که ضمن آن به ارزیابی محدودیتها و مزایای چارچوبهای مختلف
پرداختند و پنج پيشنهاد برای وضوح توسعه تحقيقات آینده ارائه کردندDoyle, Kunkel & .

) Funk (2013در مطالعهای با عنوان بخشبندی تماشاگران ورزشی به بررسی تفاوت ارتباطات
روانی در تماشاگران ليگ و تيم پرداختند و به این نتيجه رسيدند که دو گروه از نظر مشارکت و
متغيرهای نگرشی و رفتاری به طور فزایندهای از مرحله آگاهی به سوی مرحله وفاداری توسعه می-
یابند Alexandris, Funk & Theodorakis (2017) .در تحقيقی با عنوان محدودیتهای فراغت
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و مدل پيوستار روانشناختی دریافتند که شدت محدودیتهای ادراک شده از پایينترین سطح
(جذابيت) تا باالترین سطح (وفاداری) مدل کاهش مییابد .با این حال ،تاثير سلسله مراتبی
محدودیتها به طور کامل تایيد نشد ،چرا که هر سه نوع محدودیتها در طبقهبندی مرحلهای از
اسكیبازان تفریحی مشارکت داشتند .در تحقيقی ) Baker, Du, Sato & Funk (2020با عنوان
بازنگری در بخشبندی مدل پيوستار روانشناختی با استفاده از تحليل بيزی به این نتيجه دست پيدا
کردند که تحقيق حاضر با استفاده از تجزیه و تحليل نمایه نهفته بيزی ( LPAبيزی)  ،یک روش
جایگزین برای تقسيم بندی  PCMارائه میدهد .نتایج نشان داد که  LPAبيزی یک رویكرد آماری
اميدوار کننده و جایگزین ارائه میدهد که از الگوریتم مرحله بندی  PCMمعمولی بهتر عمل می-
کند ،به دو روش( :الف) توانایی برای طبقهبندی افراد در بخشهای  PCMمربوطه با مرزهای
مشخصتر .و (ب) مجهز به قدرت آماری قویتر برای پيشبينی نتایج دیستال (دور دست) مرتبط با
مفهوم با اندازه اثر بيشتر است .تقسيمبندی شرکت کنندگان در اوقات فراغت فعال بدنی :بر اساس
مدل پيوستار روانشناختی عنوان تحقيقی است که توسط ) Eskiler & Ersin (2019انجام شد.
نتایج این تحقيق نشان داد که تفاوت در نگرش از آگاهی تا مراحل جذابيت ،دلبستگی و وفاداری،
در بين شرکت کنندگان در اوقات فراغت فعال بدنی تقویت میشود .بنابراین ،این اطالعات می-
تواند برای درک بهتر عادات مشارکت در فعاليتهای اوقات فراغت دانشجویان برای بازاریابان و
متخصصان استفاده شود.
در پژوهشی ) Yun (2019با عنوان مطالعه در مورد روند مشارکت سوارکاران کرهای بر اساس
بازنگری مدل پيوستار روانشناختی به نتایج ذیل دست یافت .اول ،مزیت داشتن اسب و عوامل
موفقيت بر همه عوامل درگيری بطور مثبت موثر بود ،رسانهها و ترویج عوامل دوستی به طور مثبت
بر خود بيانگری و عوامل مرکزی تأثير گذاشت .با این حال ،پيگيری فاکتور سالمت در تمام عوامل
درگيری تاثيری نداشته است .دوم ،عامل جذابيت در انتخاب ارادی تأثير مثبت داشت اما هيچ
تاثيری بر پيچيدگی اطالعاتی یا عوامل درگيری موقعيت مشاهده نشده است .عالوه بر این ،عامل
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مرکزیت بر همه عوامل سازنده تعهد تأثير نمیگذارد ،در حالی که فاکتور خود بيانگری بطور مثبت
بر همه عوامل تأثير دارد .سوم ،پيچيدگی اطالعاتی و عوامل انتخابی ارادی تأثير مثبتی بر عامل
مقاومت در برابر تغيير داشت با این حال ،درگيری موقعيت هيچ تاثيری در عامل مقاومت در برابر
تغيير نداشت .چهارم ،فاکتورمقاومت در برابر تغيير بر وفاداری تأثير مثبت گذاشت .آنهایی که
رویدادهای ورزشی را نگاه میکنند و یا در این رویدادها حضور مییابند مثل هم نيستند،
مصرفکنندگان ورزشی در نيازها ،خواستهها ،نگرشها و رفتارهایشان متفاوت هستند ( & Beaton

 .)et al, 2009توانایی بخشبندی جمعيت عظيم تماشاگران به گروههای معنادار برای سازمانهای
ورزشی تعيين کننده است ،زیرا با درک بيشتر بازار مشتریان خود ،میتوانند در جایگاه بهتری برای
برآوردهکردن نيازهایشان قرار گيرند ) .(James, Kolbe & Trail, 2002بنابراین بخشبندی
تماشاگران ورزشی با استفاده از مدل پيوستار روانی در تالش است تا با بررسی سطوح مشارکت
تماشاگران فوتبال تيمهای استقالل و پرسپوليس شناخت بهتری از مصرفکنندگان ورزشی کسب
کند تا بتوان با بهرهگيری از استراتژیهای مدیریتی و اقدامات بازاریابی به حفظ ،نگهداری و
افزایش تماشاگران ورزشی پرداخت.
روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر زمان ،حالنگر و از نظر روش تحقيق،
توصيفی است که به شكل ميدانی اجرا شده است .جامعه آماری تحقيق حاظر تماشاگران دو تيم
پرسپوليس و استقالل در ليگ برتر فوتبال که در ورزشگاه آزادی و در جریان شانزدهمين دوره
مسابقات ليگ برتر "جام خليج فارس" در تابستان سال  ۱۳9۵حضور داشتند ،میباشد که تعداد آنها
به طور دقيق مشخص نبود ،لذا از ميان این افراد  760تماشاگر مرد که مسابقات فوتبال تيمهای
استقالل و پرسپوليس را تماشا میکردند (ميانگين سنی  ۲۲/09سال) به صورت تصادفی بهعنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .این تعداد جهت اطمينان از صحت نتایج و بيشتر از تعداد پيشنهاد شده
جدول کرجسی و مورگان ( ۳۸4نفر) در نظر گرفته شد .پرسشنامهها به شكل حضوری و بين دو
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نيمه بازی ها در جریان سه بازی تيمها به شكل تصادفی توزیع شد .از آمار توصيفی برای خالصه
کردن و طبقهبندی دادههای خام و محاسبه ميانگين ،فراوانی ،انحراف معيار و رسم نمودارها و
جداول استفاده شد .از تحليل عاملی تأیيدی برای اعتباریابی ابزارها و از آزمون آلفای کرونباخ برای
محاسبه پایایی ابزارها استفاده شد .برای تحليل دادهها از نرم افزار اسپیاساس ویرایش  ۱6و ليزرل
 ۸/۵۱با سطح اطمينان  9۵درصد استفاده شد .جهت اندازهگيری ميزان مشارکت تماشاگران فوتبال،
از پرسشنامه مشارکت ) Beaton & et al (2011که از نه سوال تشكيل شده و در مقياس هفت
ارزشی ليكرت تنظيم شده و سه فاکتور لذت ،مرکزیت و نشانه را میسنجد ،استفاده شد .لذت
براساس گویههای  6 ،۱و  ،۸مرکزیت براساس گویههای  4 ،۲و  9و نشان براساس گویههای  ۵ ،۳و
 7سنجيده شده است .ميزان سطوح مشارکت بر اساس شكل  ۳محاسبه شد.
)(H

)(M

)(L

-

شكل  .۳نحوة محاسبة ميزان مشارکت بهوسيلة ميانگين در سه بعد لذت ،مرکزیت و نشان

یافتهها
توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

با توجه به نتایج به دست آمده از تحليل توصيفی دادهها بيشتر افراد شرکتکننده زیر  40سال
بودند و بيشترین شرکت کنندگان در تيم پرسپوليس و استقالل  ۲۵-۱۸سال بودند .در تيم
پرسپوليس افراد  6۵سال به باال حضور نداشتند و تماشاچيان استقالل در این سن تنها  ۳نفر بودند.
بيشترین تماشاچيان مربوط به تيم استقالل در رده سنی  ۲۵-۱۸سال با تعداد  ۱۱9نفر بودند .در تيم
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استقالل  ۵4/۵درصد افراد مجرد بودند و این شاخص در تيم پرسپوليس  47/۸درصد بود .افراد
متاهل در تيم پرسپوليس  ۵۲/۲درصد بودند و شرکتکنندگان متاهل در تيم استقالل  46/۵درصد
بودند .بيشتر شرکتکنندگان تحصيالت دیپلم داشتند و کمترین مشارکت مربوط به افراد مقطع
دکتری بود .افراد فوق ليسانس نيز در تيم پرسپوليس  ۱۳نفر بودند و در هوادران تيم استقالل این
تعداد  7نفر بود ۱9 .درصد از هواداران پرسپوليس سيكل داشتند و این وضعيت برای استقالل ۱7/۳
درصد بود .ب يشتر افراد در دو گروه شغل آزاد داشتند و کارمندان نيز در رتبه دوم قرار داشتند.
کمترین طبقه مربوط به نظامی ها بود و دانشجویان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند .در گروه
پرسپوليس  ۵۵دانشآموز حضور داشت و در گروه استقالل این طبقه  ۸/۸درصد را به خود
اختصاص داد .در هوادران پرسپوليس درآمد  ۵00تا یک ميليون تومان بيشترین فرآوانی را دارد اما
در تماشاچيان استقالل این وضعيت مربوط به طبقه یک تا یک و نيم ميليون تومان است .کمترین
تعداد در تماشاچيان تيم پرسپوليس مربوط به طبقه  ۵ميليون به باال است و این در هواداران استقالل
مربوط به طبقه  ۳تا  ۵ميليون است.
نتایج پیشفرضهای استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،شاخص کایزر ،ميير و الكين 0/90۲ ،به دست آمد.
بهاینترتيب دادههای مربوط به این متغير قابل تقليل به تعدادی عامل زیربنایی و بنيادی بود .بهعالوه
آزمون کرویت بارتلت ( )P<0/00۱ ،df=66 ،χ²=۵0۵9/۳70نشان میدهد که ماتریس همبستگی
بين گویهها ماتریس واحدی نيست؛ لذا بين گویههای داخل هر عامل همبستگی باالیی وجود دارد و
از طرف دیگر ،بين گویههای یک عامل با گویههای عامل دیگر ،هيچگونه همبستگی مشاهده نمی-
شود .این یافتهها نشان دهنده پيش فرضهای الزم برای استفاده از تحليل عاملی این مطالعه بود .قبل
از بررسی چگونگی برازش مدل ساختار عاملی تایيدی با دادهها ،پيشفرضهایی شامل )۱ :نرمال
بودن توزیع متغيرها )۲ ،وجود رابطه خطی ميان آنها )۳ ،متغيرهای مشاهده شده چندگانه (داشتن
حداقل  ۲متغير مشاهده شده برای هر متغير نهفته برونزا و درونزا) )4 ،مدلی بيش از حد مشخص
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شده )۵ ،عدم همخطی چندگانه بين متغيرها و  )7فاصلهای بودن مقياس اندازهگيری بررسی گردید
( .)Mehus, 2005در پژوهش حاضر ،نيز تمام آنها مورد بررسی و رعایت آنها مورد تأیيد قرار
گرفت .رعایت پيش فرض اول با توجه به نتایج آزمون تک متغيره و چند متغيره نرمال بودن در نرم
افزار ليزرل بررسی شد و با توجه به پذیرفته شدن فرضيه نرمال بودن ( )P<0/0۵در متغيرهها از
روش برآورد بيشينه احتمال ( )MLاستفاده شد.
بررسی معناداری ارتباط بين متغيرهای مشاهده شده (سؤاالت) و متغيرهای مكنون (عاملها) بر
اساس بزرگی یا کوچكی ضرایب به لحاظ آماری صحيح نيست ،بلكه باید از بار عاملی و ارزش تی
برای تعيين معناداری این ضرایب استفاده گردد .بار عاملی معرف همبستگی گویه با عامل مربوط
است .بر این اساس ،هرچه بار عاملی سؤال در یک عامل بزرگتر باشد ،در تفسير آن عامل باید
وزن بيشتری به آن شاخص داده شود .تأیيد یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه به ارزش تی
صورت میگيرد.

شكل .4نتایج بار عاملی در مدل اندازهگيری پرسشنامه PCM
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شكل .۵نتایج آزمون مقدار تی در مدل اندازهگيری پرسشنامه PCM

مشاهدة پارامترها و ارزش تی در مورد رابطة بين سؤاالت با خرده مقياسهای مربوط ،نشان
میدهد که مقادیر ارزش تی و بار عاملی رضایتبخش است .مقدار ارزش تی در همة سؤاالت
باالتر از  ۲است ،که حاکی از وجود رابطة معنادار بين سؤاالت و عاملهای مربوط است؛ بهگونهای
که همة متغيرهای مشاهده شده قادر به پيشگویی عاملهای خود هستند (شكل 4و .)۵جدول .۱
نتایج تحليل عاملی تأیيدی پرسشنامه  PCMرا در مدل اندازهگيری نشان میدهد.
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جدول -۱شاخصهای برازش تحليل عاملی تأیيدی
شاخصهای برازش مدل اندازگيری

مقادیر قابل قبول

مدل سه عاملی

کای اسكوئر )(χ²

وابسته به حجم نمونه

۳۳9/6۱

درجه آزادی

وابسته به حجم نمونه

۸۵

نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی )(χ²/df

نزدیک به ۳

۳ /9

سطح معنیداری

-

0/00۱

شاخص عير هنجار بنتلر بونت )(NNFI

باالتر از 0/90

0/96

شاخص برازندگی مقایسهای)(CFI

باالتر از 0/90

0/96

شاخص نيكویی برازش )(GFI

باالتر از 0/90

0/9۳

شاخص ریشة ميانگين مجذور برآورد تقریب )(RMSEA

کمتر از 0/0۸

0/0۸

شاخص ریشة ميانگين مجذور باقيمانده )(RMR

کمتر از 0/0۸

0/0۵۱

یافتههای جدول  ۱نشان داد شاخصهای  ،GFI ،CFIو  NNFIباالتر از  0/90و شاخص
 RMSEAکمتر از  0/0۸است ،که نشانگر قابل قبول بودن شاخصهای برازندگی و در نتيجه
برازش مناسب مدل تحليل عاملی تأیيدی با دادهها است .همچنين شاخص  RMRنشان میدهد که
خطای مدل بسيار ناچيز و برازش انجام شده قابل قبول است.
برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه  PCMاز روش آلفای کرونباخ استفاده شد .جدول  .۲نتایج
همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) را برای این پرسشنامه نشان میدهد.
جدول  .۲نتایج تحليل پایایی پرسشنامه PCM
نتایج پایایی

عامل
تعداد سوال

ضریب آلفا

لذت

۳

0/۸7

مرکزیت

۳

0/۸6

نشانه

۳

0/79
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یافتههای جدول  ۲نتيجة محاسبات انجام شده برای برآورد پایایی عاملهای پرسشنامه نشان داد
که مقدار ضریب آلفا برای خرده مقياس های این پرسشنامه از نقطه برش  0/7باالتر است .بنابراین
پایایی این پرسشنامه تایيد میشود.
توصیف نمرات پرسشنامه PCM

جدول  .۳نتایج آمار توصيفی را برای نمرات پرسشنامه  PCMنشان میدهد .این نتایج برای
تماشاچيان تيم پرسپوليس ،استقالل و مجموع این دو تيم نمایش داده شده است.
جدول  .۳نتایج آمار توصيفی خرده مقياسهای پرسشنامه
استقالل

متغير

PCM

پرسپوليس

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مجموع دو تيم
ميانگين

انحراف معيار

لذت

۱۵/0۸

۳ /۳

۱4/90

4 /۳

۱4/99

۳ /۸

مرکزیت

۱۳/07

4 /۳

۱4/۳0

4 /۱

۱۳/6۵

4 /۲

نشانه

۱۳/۵9

4 /۲

۱4/۲6

۳ /۸

۱4/0۱

4 /0

یافتههای جدول  ۳نشان داد که تقریبا ميانگين خرده مقياسها نزدیک به یكدیگر بود .در مجموع
ميانگين مرکزیت  ۱۳/6۵بود که کمترین ميانگين را به خود اختصاص داده بود .در تماشاجيان
پرسپوليس و استقالل لذت بيشترین ميانگين را داشت این درحالی است که نمره مرکزیت برای
تماشاچيان استقاللی کمترین ميانگين را دارد .کمترین ميانگين برای تماشاچيان پرسپوليس نمره
نشانه است.
طبقات مدل پیوستار روانشناختی

جدول . 4نتایج درصد و فراوانی قرار گرفتن افراد در طبقات را به تفكيک تيم و در مجموع
نشان میدهد .طبقات مدل پيوستار روانشناختی شامل طبقه آگاهی ،جذابيت ،دلبستگی و وفاداری
بود .یافتههای جدول 4نشان داد که در مجموع دو تيم  ۲9/4درصد افراد در طبقه آگاهی قرار دارند
و  ۳۲/۲درصد در طبقه جذابيت بودند .دلبستگی  ۲۱/۲درصد را به خود اختصاص داد و وفاداری
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داری کمترین درصد ( ۱7/۲درصد) بود .در تماشاچيان تيم پرسپوليس طبقه وفاداری با  ۱۱/7درصد
کمترین و طبقه جذابيت با  ۳۵/4درصد بيشترین تعداد را به خود اختصاص دادند .و در تيم استقالل
طبقه دلبستگی با  ۱9/7درصد کمترین و طبقه جذابيت با  ۲9/۱درصد بيشترین تعداد تماشاگران را
به خود اختصاص دادند.
جدول  .4طبقات مدل پيوستار روانشناختی
طبقه

پرسپوليس

مجموع

استقالل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

آگاهی

۱۱6

۳0/۲

۱۱0

۲۸/6

۲۲6

۲9/4

جذابيت

۱۳6

۳۵/4

۱۲۲

۲9/۱

۲۵۸

۳۲/۲

دلبستگی

۸۳

۲۲/7

۸6

۱9/7

۱69

۲۱/۲

وفاداری

4۵

۱۱/7

۵7

۲۲/6

۱0۳

۱7/۲

بحث و نتیجهگیری
سهم سهم ساختار مشارکت در تحقيقات اوقات فراغت ،مشتریان و سازمانها قابل توجه است
و این حوزهها بسيار مرتبط با تحقيقات مدیریت ورزشی میباشند .برای مثال ،پيشنهاد میشود
شرکتکنندگان /مشتریان بسيار درگير و وفادار جزء مهمی از عوامل موفقيت سازمانی از قبيل به
حداکثر رساندن درآمد و ایجاد شهرت خوب باشند ( .)Quick, 2001بنابراین مطالعه ارتباط
روانشناختی شرکتکنندگان ورزشی موجود برای درک مشارکت ورزشی مستمر آنها ضروری
است .چارچوب مدل پيوستار روانی ،ابزاری برای بخشبندی مشارکت افراد در ورزش در اختيار
میگذارد .در واقع بخشبندی مشارکت وسيلهای برای تشخيص بازارهای هدف جذاب و سودآور
در اختيار بازاریابان ورزشی قرار میدهد و آنها میتوانند از این استراتژی بخشبندی برای توسعه
فعاليتهای بازاریابی استفاده کرده و با مطالعه نيازها و منافع مختلف افراد را در طبقات مناسب قرار
دهند.
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خروجی تحليل عاملی تأیيدی نشان از وجود برازش مناسب مدل با عاملهای مربوطه داد ،و
همچنين نتيجة محاسبات انجام شده برای برآورد پایایی عاملهای پرسشنامه نشان داد که مقدار
ضریب آلفا کرونباخ برای خرده مقياس های این پرسشنامه از نقطه برش  0/7باالتر است .بنابراین
پایایی این پرسشنامه تایيد میشود.
بر اساس نمرات تماشاگران به سه عامل مدل پيوستار روانی (لذت ،مرکزیت و نشان)
الگوریتم مرحلهبندی مدل پيوستار روانی مجموع  760تماشاچی را در طبقات آگاهی (،%۲9/4
 ،)n=۲۲6جذابيت ( ،)n=۲۵۸ ،%۳۲/۲دلبستگی ( ،)n=۱69 ،%۲۱/۲و وفاداری ()n=۱0۳ ،%۱7/۲
دستهبندی میکند .قبل از این تحقيق ،مطالعات دیگری نيز چارچوب مدل پيوستار روانی را در
شرکتکنندگان ورزشی مورد بررسی قرار دادند و سطوح ارتباط روانشناختی آنها را مورد
شناسایی قرار دادند.
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان دریافت که نتایج تحقيق حاضر با یافتههای Doyl & et al

) (2013همسو بوده و با یافتههای ) Beaton & et al (2011غير همسو میباشد که علت غير همسو
بودن این نتایج به جامعه آماری پژوهش برمیگردد .نمونه آماری در تحقيقات بيتون و فانک
شرکت کنندگان فعال در ورزش بودند اما نمونه آماری تحقيق حاظر شرکتکنندگان غيرفعال
(تماشاگران) ورزشی بودند .همچنين این نتيجه با یافته Woo, Trail, Kwon & Anderson

) (2009همسو میباشد.
نتایج این تحقيق نشان داد که  ۲9/4درصد از تماشاگران تيمهای استقالل و پرسپوليس در
مرحله آگاهی قرار دارند .آگاهی ،آشنایی اوليه با ورزش و تيمهای ورزشی را نشان میدهد و
میتواند در مقاطع مختلف زندگی روی دهد ( .)Filo, Funk & Brrien, 2009بسياری از
تحقيقات عوامل مختلفی را ذکر میکنند که در سنين مختلف زندگی بر آگاهی فرد از ورزش و
تيمها اثر میگذارند .از مهمترین این عوامل میتوان به عوامل اجتماعی از جمله خانواده و دوستان،
مدرسه و عوامل مرتبط با آن ،جامعه و نهادهای مرتبط با آن مثل محيطهای کار و همكاران،
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مساجد ،و رسانه ها و تبليغات اشاره کرد .با توجه به نتایج تحقيق حاظر به نظر میرسد درصد
افرادی که در مرحله آگاهی قرار دارند ( ۲9/4درصد) ،نشان میدهد که عوامل ذکر شده که در
خلق آگاهی موثرند خوب عمل میکنند .شاید علت این امر محبوبيت روزافزون ورزش و از جمله
فوتبال است که از طرق مختلف از جمله رسانه ها و سایر عوامل در حال گسترش است .از طرف
دیگر ،اختصاص این تعداد از تماشاگران به طبقه اگاهی یک محدودیت محسوب میشود ،زیرا به
گفته محققين Beaton & et al (2011) ،وقتی که افراد برای اولين بار شروع به مشارکت در یک
فعاليت میکنند ،از مرحله آگاهی رد شدهاند Doyle, Kunkel & Funk (2013) .نيز در تحقيق
خود با این محدودیت مواجه بودند و پيشنهاد کردند که سازوکار مرحلهبندی برای تماشاگران
ورزشی (شرکتکنندگان غير فعال) بازنگری شود ،زیرا ابزار مرحلهبندی اوليه برای شرکت-
کنندگان فعال ،طراحی و استفاده شده است .بنابراین تعيين سطوح مشارکت تماشاگران و بررسی
ميزان ارتباط روانشناختی که افراد با باشگاهها و تيمهای ورزشی برقرار میکنند تسهيلکننده
میباشد و به مدیران باشگاهها در توسعه ابزار بازاریابی کمک میکند .آگاهی اولين گام در فرایند
تصميمگيری است ( .)Stewart & Smith, 2011آگاهی در مراحل مختلف زندگی و از طریق
عوامل مختلفی روی میدهد .به نظر میرسد نقش عوامل محيطی میتواند تعيين کننده باشد .برای
مثال ،در موضوع مورد بحث ما که تماشاگران فوتبال تيمهای استقالل و پرسپوليس است ،آگاهی
میتواند از طریق رسانهها ،خانوادهها ،همساالن و دیگر عوامل اجتماعی اتفاق بيافتد .لذا اقدام
بازاریابان و مدیران باشگاهها در این زمينه میتواند تالش جهت حفظ تيم در سطح ليگ برتر و
ممانعت از سقوط به ليگ دسته اول باشد ،و از طریق عوامل محيطی و اجتماعی همواره تيم یا
باشگاه ورزشی را به افراد معرفی کنند .بنابراین در مرحله آگاهی تالشها باید در جهت اهراز
هویت فعاليت ورزشی توسط افرد صورت گيرد .پس از مرحله آگاهی مدیران باشگاه های ورزشی
و بازاریابان آنها باید تالش کنند تا از طریق راهبرد های بازاریابی افراد بيشتری را جذب نمایند.
در مرحله جذابيت عوامل فردی (سن جنس ،نژاد و موقعيت اجتماعی -اقتصادی)،

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان 89  1399

روانشناختی (مثل نياز مربوط به لذت) و محيطی در تعامل با خروجیهای طبقه آگاهی منجر به
پاسخهای ارادی و احساسی می شود .در حقيقت در این مرحله فرد منافع و نيازها را به عنوان جاذبه
تحریكی برای مشارکت در فعاليت ورزشی در سلسله تصميمگيری خود منظور میکند .تحقيقات
بيان میکنند که این مرحله پایينترین سطح ارتباط روانی شرکتکننده با هدف ورزشی میباشد.
) Beaton & et al (2011بيان میکنند که برونداد فرایند جذب یک ارتباط روانشناختی نسبتا بی
ثبات بر اساس لذت حاصل شده از فعاليت میباشد .برخی از افراد ممكن است برای مدتی طوالنی
در این مرحله باقی بمانند و در جستجوی فعاليتهای جایگزین دیگری باشند که از آن لذت
می برند .به عبارت دیگر ،شروع به کسب معانی بيشتری از فعاليت کنند که نشان دهنده حرکت به
مرحله دلبستگی است .این نتيجه با یافتههای ) Doyl & et al (2013همسو و با یافتههای & Funk

) et al (2000و ) Beaton & et al (2009غير همسو میباشد .در مرحله جذابيب ترکيبی از
عوامل درونی و بيرونی ،و نيز تجربه مشارکت بر ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به فعاليت تاثير
میگذارد .در مرحله جذابيت فرد در اثر تعامل عوامل محيطی (مثل رسانهها) ،شخصی (مثل سن،
جنس ،نژاد ،وضعيت اقتصادی -اجتماعی) و روانشناختی (نيازهای لذتبخشی) با دروندادهای
آگاهی به یک ورزش یا رویداد ورزشی که پيامدهای مطلوبی را برای وی دربر دارد ،عالقهمند
می شود .به عبارتی دیگر ،آگاهی و دانش قبلی او همراه با نيروهای بيرونی و درونی باعث میشوند
که فرد به فعاليتی عالقهمند شود که در جهت رفع نيازها و کسب منافع برای وی میباشد و در
نتيجه به واکنشهای عاطفی و ارادی او منجر میشود و با آن ارتباط روانی قویتری برقرار میکند.
به گفته ) Jackson, Crawford & Godbey (1993با وجود اینكه افرادی که در مرحله جذابيت
قرار دارند ممكن است نگرش مطلوبی نسبت به فعاليت از خود نشان دهند ،اما به اندازه کافی
برانگيخته نيستند تا بر محدودیتهای واقعی و دریافت شده غلبه کنند و ارتباط روانشناختی خود را
با فعاليت توسعه دهند .جذابيت می تواند سطح پایينی از ارتياط با ورزش یا تيم باشد که لزوما با
ثبات و بادوام نيست .وقتی عوامل موقعيتی تغيير میکنند ،یا گزینههای سرگرمی دیگر در دسترس
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قرار میگيرند ،جذب فرد نيز ممكن است تغيير کند ) .(Gladdnn & Funk, 2001بطور مثال،
فرد ممكن است به خاطر اینكه دوستش تيمی را دوست دارد جذب آن شده باشد .بنابراین ،در این
مرحله فعاليت هنوز برای افراد معنی شخصی ندارد و در زندگی آنها جایگاه ثابتی پيدا نكرده است
و بازاریابان ورزشی در اقدامات تبليغاتی خود برای جذب افراد باید بر جنبههای لذتبخش و
سرگرم کننده همراه با رویداد تاکيد کنند .تجهيز ورزشگاه به امكانات و تسهيالت مناسب ،وسایل
ایاب ذهاب مناسب و در صورت امكان مجانی ،شرکت در تمرینات تيم و گرفتن عكس و مالقات
با بازیكنان تيم ،برگزاری برنامههای متنوع ،شاد و جذاب در فواصل بين دو نيمه و قبل شروع بازی
برای تماشاگران از جمله اقداماتی است که بازاریابان و صاحبان باشگاههای استقالل و پرسپوليس
میتوانند برای جذابيت مسابقات و رفع نيازها و خواستههای افراد طبقه جذابيت انجام دهند.
دلبستگی معرف مفهوم استمرار است و از عوامل ثبات ارتباط بين فرد و فعاليت است
( .)Tapp & Clowes, 2002وقتی مشارکت استمرار مییابد و ارتباط روانشناختی تقویت و با
ثباتتر می گردد ،موانع مشارکت و عوامل محيطی که بر مشارکت موثرند روبه کاهش مینهد
( .)Gladdnn & Funk, 2002در تحقيق حاضر مانند بيشتر تحقيقات انجام شده در این حوزه
تعداد زیادی ( )٪۲۱/۲از شرکتکنندگان در سطح دلبستگی قرار دارند .یافته این تحقيق با مطالعه
خارجی انجام شده توسط ) Doyl & et al (2013همخوانی دارد .در واقع مرحله دلبستگی
توصيف کننده سطح ارتباط روانشناختی تماشاگران با فوتبال میباشد (مثال فرد خود را فوتباليست
قلمداد می کند یا میگوید من هوادار تيم  xهستم) .بر طبق تحقيق )Funk & James (2001

میتوان گفت شرکتکنندگان در این مرحله ،معانی احساسی ،عملكردی و نمادین را به فوتبال و
تجارب مرتبط با آن نسبت میدهند .زمانی که فرد ارتباط روانشناختی قوی و با ثباتی را با ورزش یا
تيم برقرار کند به مرحله دلبستگی رسيده است ( .)Woo & et al, 2009در این مرحله موضوع
ورزشی (مثال رویداد ورزشی یا تيم) معانی عاطفی ،عملكردی و نمادین را به خود میگيرند و رفتار
فراوانتر و گویاتر میشود ( .)Kim & Trial, 2010بنابراین مدیران رویدادها باید شرایطی را
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فراهم کنند که آنها در این سطح بمانند و سپس با تقویت دلبستگی حرکت در امتداد زنجيره به
سمت وفاداری را تسهيل نمایند .مثال مدیران باشگاههای استقالل و پرسپوليس میتوانند با ایجاد
فرصتهایی برای رویارویی با بازیكنان ،مربيان ،مدیران و دیگر اعضای مرتبط با تيم ورزشی
می تواند از جمله اقدامات موثر در این زمينه باشد .باالترین سطح در مدل پيوستار روانی وفاداری
است که سرسپردگی و هواخواهی فرد نسبت به ورزش است.
وفاداری باالترین مرحله از مدل پيوستار روانشناختی است که قویترین و پایدارترین ارتباط
روانشناختی با هدف ورزشی است ( .)Mahony, Madrigal & Howard, 2000پيشرفت به
مرحله وفاداری نشان میدهد که ارتباط باثبات و پایداری با هدف ورزشی شكل گرفته است .و به
محض رسيدن به مرحله وفاداری ،۱فرد وفاداری را در یک سطح باال نسبت به موضوع ورزشی
مورد نظر از خود نشان میدهد .در این تحقيق  ۱7/۲درصد تماشاچيان در سطح وفاداری به تيمهای
خود قرار دارند .نتایج تحقيق ) Funk & et al (2000نشان داد که  ۱0درصد از افراد در مرحله
وفاداری قرار دارند .نتایج تحقيق ) Doyl & et al (2013نشان داد که  ۱۲/۲افراد در سطح ليگ و
 ۱۵/6درصد از افراد ب ه عنوان تماشاگران تيم در مرحله وفاداری قرار دارند .در تحقيق حاضر که با
تحقيقات ) Funk & et al (2006و ) Doyl & et al (2013همخوان است ،شرکتکنندگان
تحقيق را تماشاگران تشكيل میدادند؛ در صورتیکه در تحقيقات دیگر که با تحقيقات حاضر
همخوانی ندارند ) )Kim & Trail, 2010افراد از شرکتکنندگان حاضر در فعاليتهای ورزشی
(دو ماراتن ،راگبی و اسكی) بودند .بنابراین این تفاوت میتواند به خاطر غيرفعال بودن
شرکتکنندگان حاضر در تحقيقات باشد .وفاداری قویترین ارتباط روانی را نمایش داده و
باالترین سطح تعامل روانی و رفتاری را به وجود میآورد .تعامل روانی قدرت ساختار نگرش را
منعكس میکند که به پایداری ارتباط میانجامد .وفاداری تفاوت سطح قدرت نگرش را از
دلبستگی نمایان میسازد ( .)Woo & et al, 2009در این سطح تماشاچيان خود را متعهد به فوتبال
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میدانند ،و احساس میکنند که فوتبال جزئی از زندگی آنها است .مدیران باشگاه ها میتوانند به
روش های مختلف مثل نظرسنجی از تماشاچيان ،یا تحقيقات علمی به شناسایی پيش فرضهای
گوناگون برای وفاداری به تيمها بپردازند و اقدامات الزم و بایسته را انجام دهند.
تماشاگران ،تيمها و ليگها را از طریق فعاليتهای مصرفی مستقيم و غيرمستقيم حمایت
می کنند ،این فعاليتها شامل حضور در بازیها ،خرید کاالها و افزایش جاذبه برای آگهیدهندگان

۱

میباشد ( .)Quick, 2001چنانكه ) James & et al (2002اشاره میکنند حفظ و موفقيت
سازمانهای ورزشی حرفهای تا حد زیادی وابسته به جذب و حفظ تعداد کافی تماشاگران میباشد.
بنابراین سازمانهای ورزشی نيازمند درک بهتر عوامل تسهيلکننده جذب ،برگشت و گسترش
حضور تماشاگران هستند .سازمانهای ورزشی باید به طور مداوم ،نيازها و انتظارات این مشتریان را
مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند با بكارگيری استراتژیها و اقدامات بازاریابی مناسب ،شمار
تماشاگران وفادار شرکت کننده در رویدادهای ورزشی را حفظ و افزایش دهند .از طرفی مطالعات
نشان دادهاند که پدیده وفاداری پيچيده تر از آن است که تنها بتواند از طریق رفتار حضور مورد
اندازهگيری قرار گيرد (.)Redinger & Funk, 2006

در کل میتوان نتيجه گرفت که باشگاهها میتوانند در برآورده کردن نيازها و خواستههای
تماشاگران و شرکت کنندگان بالقوه بر سطوح ارتباط روانشناختی که در مدل پيوستار روانی
توضيح داده شد ،تمرکز کرده و از آن به عنوان معياری تشخيصی و منطقی استفاده کنند .امروزه در
دنيای فوتبال رقابت تنها برای کسب قهرمانی و تصاحب جام نيست ،بلكه دامنه رقابت به مواردی
مثل جذب تماشاگران و ميزان طرفداران کشيده شده است ،چراکه در واقع باشگاهها محبوبيت خود
را توسط تماشاگران و طرفداران بدست میآورند .بنابراین پيشنهاد میگردد باشگاهها به طور مستمر
ميزان و سطح مشارکت تماشاچيان خود را مورد بررسی و اندازهگيری قرار دهند و با بكارگيری
استراتژیهای بازاریابی مناسب تالش کنند تا شمار تماشاچيان وفادار خود را افزایش دهند.
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 مدل پيوستار:آنچه با انجام این پژوهش به موضوع مطالعه اضافه شد عبارت است از
روانشناختی به خوبی میتواند بازار مصرف ورزشی را بخشبندی نماید و با بخشبندی بازار
مصرف ورزشی بازاریابان میتوانند فعاليتهای بازاری را تنظيم کنند و استراتژیهای قيمتگذاری
.و محصوالت ورزشی را اصالح کنند همچنين تجربههای ورزشی را برای هر بخش سفارشی کنند
این مدل می تواند برای راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی جهت طراحی استراتژیهای هدفمند
.تبليغاتی مورد استفاده قرار گيرد
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