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   مقدمه
گيري است كه رفتارها را  چالش متخصصان و محققان بازاريابي ورزشي، شناسايي عناصر كليدي فرايند تصميم

ن نيازها و نيل به معناي گزينش ورزش براي برآورده كرد گيري به فرايند تصميم). 16(دهند  تحت تأثير قرار مي
گيري اثرگذار است و به افراد امكان  هاي بالقوة ورزشي، فرايند تصميم ها و كانال در گزينش روش. مزاياي آن است

. هاي ورزشي و رويدادهاي ورزشي درگير شوند و از اين حيث به نتايج مطلوبي دست يابند دهد كه در فعاليت مي
ها مهم هستند، زيرا مبناي الزم  ها و خروجي ها، فرايند ها، پردازش روديگيري ورزشي با توجه به و مراحل تصميم

اين فرايند ابزار اساسي مورد نياز . كنند هاي ورزشي را فراهم مي براي درك انتخاب و استمرار در اجراي فعاليت
اي ورزشي و ه صورت مستمر در فعاليت منظور بررسي علل مشاركت افراد به تر به براي كاربرد چارچوبي وسيع

 ). 18(كند  تر را با ورزش و مسابقات در مقايسه با ديگر افراد معرفي مي شناختي قوي ارتباطات روان

كنندة  روندة مصرف نشان دادند كه سطح آگاهي قبلي نقشي محوري در مشاركت پيش) 2006( 1فانك و جيمز
مشاهده از انگيزش نسبت به يك فعاليت مشاركت در چارچوب ورزش، حالتي غيرقابل  ).19(كند  ورزشي بازي مي

مشاركت ورزشي، ساختاري ). 11(شود  وسيلة يك محرك يا موقعيتي ويژه برانگيخته مي تعريف شده است كه به
هاي ورزشي، جزء اصلي زندگي فرد  اي است كه شركت در فعاليت دهندة درجه چندوجهي تصور شده كه نشان

 ). 10(دهد  ا ارائه ميشود و هر دو ارزش خوشي و نمادين ر مي

كند كه درك چگونگي توسعة مشاركت ورزشي، توانايي درك ارزش و اهميت  بيان مي) 2007( 2زيگلر
اصطالحات گوناگوني براي توصيف ارتباط تماشاگران و هواداران با يك  ).43(كند  اجتماعي ورزش را فراهم مي

، )1989هانسن و گوتير، (، جاذبه )1990، 3نسكومبوان و بر(تيم يا ورزش وجود دارد، از جمله تعيين هويت 
، مشاركت )2000، 5فانك، ماهوني، ناكازاوا و هيراكاوا(، دلبستگي )1998، 4گالدن، ميلن و ساتن(ارتباط 
و ) 2000، 8ماهوني، مادريگال و هاوارد(، تعهد )2000، 7فانك و پاستوره(، اعتبار و اهميت )1997، 6و كويچ
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براي توصيف ارتباط تماشاگران و  2شناختي در همين راستا مدل پيوستار روان). 1992، 1ورل و ديتزم(وفاداري 
مدل پيوستار . اند ارائه كرده 2006هواداران با يك تيم يا ورزش وجود دارد كه فانك و جيمز در سال 

مشاركت . رزش استكنندة نحوة تعامل عوامل اجتماعي و فردي در افزايش حضور در و شناختي توصيف روان
سمت توليد سطوح متفاوت مشاركت با اهداف ورزشي سوق  گيري را به  كنندة ورزشي، فرايند تصميم مصرف

شناختي  مدل پيوستار روان). ورزش، تيم، بازيكن، مسابقه و فعاليت(تواند به هر نوعي باشد  دهد و هدف مي مي
  .شوند ها موجب توسعة مستمر مي  ها و خروجي ها، پردازش دهد كه چگونه ورودي توضيح مي

  شناختي مدل پيوستار روان
مند به يك ورزش يا تيم از  شناختي، گام اول در پيشبرد فهم ما از تماشاگران و هواداران عالقه مدل پيوستار روان

اساس اين مدل بر). 20(رود  شمار مي شناختي فرد با ورزش يا تيم به طريق ارزيابي قدرت و ساختار ارتباط روان
است كه هم عوامل موقعيتي فردي و هم اجتماعي را در ارتباط با توسعة تعهد سازگار يا وفاداري در  مفهومي 
دهد  شناختي بين فرد و هدف ورزشي را ارائه مي هر مرحله افزايش ارتباط روان. گيرد كار مي كنندگان به مصرف

ع گوناگون دانشگاهي است كه به توضيح رفتار اين مدل چارچوبي براي سازماندهي ادبيات قبلي مناب). 17(
اين مدل از طريق تسهيل فرايندهاي پيشروي ). 19(پردازد  كنندة ورزشي اعم از ورزشكار يا تماشاچي مي مصرف

كنندگان ورزشي فعال و غيرفعال استفاده  توان براي شركت اي را مي اين چارچوب مرحله. دهد چارچوبي ارائه مي
چوب چهار مرحلة متوالي را براي حضور مستمر تماشاگران و ورزشكاران در ورزش بيان اين چار). 40(كرد 
اصالحاتي را در چارچوب مدل  2006فانك و جيمز در سال . 6و وفاداري 5، دلبستگي4، جاذبه3آگاهي: كند مي

ايندها و ها، فر ها، پردازش شناختي صورت دادند و در آن حركت بين چهار مرحله در ورودي پيوستار روان
شناختي، سازوكاري  در چارچوب هواداران ورزشي، مدل پيوستار روان). 20) (1شكل (ها آزمايش شد  خروجي

مدل ). 39(مناسب براي پيگيري حركت رو به باال و رو به پايين وفاداري هواداران ورزشي ذكر شده است 
دهد و  اران ورزشي وجود دارد، نشان ميشناختي مختلف را كه ميان تماشاگران و طرفد عمودي، ارتباطات روان
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شناختي در  اند كه مدل پيوستار روان محققان نشان داده. پردازد همچنين به تعيين حوزه و محدودة آنها مي
  ).3(با ورزش تشكيل دهد، استوار است شناختي كه فرد ممكن است  ورزش منحصر به فرد است، زيرا بر رابطة روان

  
 

 )2008فانك، ( شناختي وانرمدل پيوستار . 1شكل 
  

ترين مرحلة آگاهي را  شناختي، پايين پيوستار روان). 7(گيري است  آگاهي، اولين گام در چارچوب تصميم
كند  دنبال كردن آن تيم خاص ندارد، توصيف مي اي به داند يك تيم ورزشي وجود دارد، اما عالقه كه فرد مي زماني

مرحلة  ).18(كند كه در برگيرندة هدف ورزشي است  گرايي را خلق مي عمرحلة آگاهي پيامد دانش و واق). 19(
. گيري نگرش اوليه نسبت به تيم توسعه يافته است كند كه عالقة مجزا يا شكل دوم جاذبه را اين گونه توصيف مي

تانم را دوست دارم، زيرا پدرم، همسرم و دوس Xمن تيم (هاي اجتماعي  عالقه به يك تيم خاص براساس فاكتور
ها فرار از  كننده است، حضور در بازي سرگرم Xتماشاي تيم ( هاي مربوط به لذت  ، انگيزه)آن تيم را دوست دارند
). 19(است ) هاي قيمت، تازگي محل جديد تبليغات ويژه، تخفيف(يا عوامل موقعيتي ) كارهاي روزمره است
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هايي است كه براي رفع نيازها و  و يافتن فرصتدنبال جذب  كند كه به مرحلة جاذبه، پيامدهايي را ايجاد مي
كنندة شخصي مانند  عوامل تعيين). 18(كنندة ورزشي الزم است  كسب منافع و مشاركت در رفتار مصرف

توانند يك جاذبة تحريكي براي مشاركت در فعاليت ورزشي  جنسيت، سن، نژاد، وضعيت اجتماعي و اقتصادي مي
 ). 37(باشند 

اين نكتة مهمي است . دهد كه شخص به سطح جاذبه رسيده است مي  يم مورد عالقه نشانانتخاب ورزش يا ت
ها را مقايسه و ارزيابي كرده و  ها و تيم كه نتيجة رسيدن به سطح جاذبه، اين است كه شخص به ميل خود ورزش

كند كه در آن  ف ميدلبستگي امتيازي را توصي). 20(هاي محبوبش هستند  ها و تيم كند كه آنها ورزش تأييد مي
شود  شناختي معناداري تشكيل داده است كه از طريق خصوصيات نگرشي متفاوت حمايت مي فرد ارتباط روان

مرحلة . مرحلة دلبستگي ايجادكنندة معني حضور در جمع و گروه ورزشي يا هدف و تجربة ورزش است). 19(
آن بر پاية عوامل نمادين، عملياتي، هيجاني و شود كه مزاياي مسير ورزشي و هدف  دلبستگي هنگامي حادث مي

براي (شناختي و جسمي  هاي روان اي از ويژگي در تقابل با جاذبه، دلبستگي به درجه). 18(عاطفي ايجاد شود 
مثال، ويژگي و مزاياي همراه شدن با يك تيم مانند موفقيت، بازيكنان ستاره، استاديوم، شهرت و سربلندي 

 ). 24(شناختي دروني نزديك است  كه البته خود نيز به مفهوم روان كند اشاره مي) جامعه

شود توصيف  مرحلة نهايي وفاداري را زماني كه اين ارتباط مقاوم، پايدار، ادراك جانبدارانه و رفتار نفوذي مي
ارد يا ها، مو وفاداري سرسپردگي به برخي افراد، گروه. دهندة اوج پيوستار است وفاداري نشان). 19(كند  مي

دهندة سرسپردگي به يك تيم است، مهم است، چراكه مدل پيوستار  اين تصور كه وفاداري نشان. هاست شباهت
شناختي  بندي مدل پيوستار روان ابزار مرحله ).20(شناختي بر وفاداري فرد به يك تيم يا ورزش تمركز دارد  روان

كند  شناختي از اطالعاتي استفاده مي وستار روانكنندگان در يكي از چهار سطح پي براي تعيين جايگاه شركت
)8 .( 

شناختي و نمايندة سطوح  مشاركت يك ساختار روان). 38(مبتني است  1بندي بر مفهوم مشاركت ابزار مرحله
ساختار ). 23(هاي مرتبط مصرفي و ورزشي است  عالقه، خواسته و انگيزة شخصي براي درگير شدن در فعاليت

كانون توجه قرار ) 27(و همچنين تفريحات و اوقات فراغت ) 14(كننده  زاريابي و رفتار مصرفمشاركت در حوزة با
اين سه بعد عبارتند ). 33(هاي امروزي ايجاد شده است  بعدي مشاركت براساس پژوهش ديدگاه سه. گرفته است

                                                           
1. Involvement 
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مركزيت يعني اينكه  آمده از فعاليت؛ دست لذت عبارت است از خوشي به. 3و نشان 2، مركزيت1لذت/ از خوشي
. فعاليت تا چه حدي بر شيوة زندگي فرد تمركز دارد؛ نشان يعني خودبيانگري، ارزش يا سطح نمادگذاري فعاليت

گيري هر يك از سه  سطح مشاركت فرد به يك هدف ورزشي براي ايجاد يك نيمرخ مشاركت از طريق اندازه
هاي مشاركت براي قرار دادن افراد در  چگونه جنبهدهد كه  نشان مي 2شكل . جنبة مشاركت تعريف شده است

  ).18(روند  كار مي شناختي به مراحل آگاهي، جاذبه، دلبستگي و وفاداري مدل پيوستار روان

  
 )2008فانك، ( شناختي رواني مشاركت در چارچوب مدل پيوستار ها جنبه. 2شكل 

 
عنوان بخشي از  درصد طرفداران به 90فت كه در مطالعه روي طرفداران فوتبال انگليس دريا) 2000( 4جونز

پذيري و رفاقت داده  اند و نمايش جمعي آنها از دلبستگي به تيم، به آنها حس تعلق ها رفته گروه به تماشاي بازي
بيتن، فانك و ). 30(هايي دارد  نفسشان مزيت گيري اعتماد به  پذيري براي كمك به شكل اين حس تعلق. است

توان به چهار مرحلة آگاهي،  نتيجه گرفتند كه توسعة تدريجي مشاركت ورزشي را مي) 2009( 5الكساندريس
بيتن، فانك، ردينگر و ). 9(بندي كرد  شناختي و رفتاري مجزا دسته جاذبه، دلبستگي و وفاداري با نتايج روان

دارند، در انواع بيشتري تري به فعاليت  شناختي قوي هايي كه ارتباطات روان نتيجه گرفتند دونده) 2011( 6جردن
آنها نخست استدالل كردند كه مفهوم مشاركت در فعاليت . شوند از رفتارهاي مرتبط با دويدن درگير مي

تواند  همچنين ماهيت چندبعدي مشاركت در فعاليت مي. مشي مناسبي براي مطالعه مشاركت ورزشي است خط

                                                           
1. Pleasure 
2. Centrality  
3. Sign  
4. Jones 
5. Beaton, Funk & Alexandris 
6. Ridinger & Jordan 



  ...ت هواداران در تيم هاي منتخب ليگ برتر فوتبال ايران بر اساس مدل بررسي سطوح مشارك

 

141

فانك و جيمز ). 10(عاملِ فعاليت استفاده شود كنندگان در مراحل نظري مختلف ت بندي شركت براي طبقه
تر،  هاي احساسي قوي نتيجه گرفتند كه وفاداري نتيجة فرايندي است كه از طريق آن افراد واكنش) 2006(

دهند  هاي مرتبط با تيم ورزشي توسعه مي دانش عملكردي بيشتر و ارزش نمادين بيشتر را براي مزايا و ويژگي
نخستين عامل، خوشي ناميده شد كه . دو جنبه از مشاركت را آشكار كرد) 1997(كوئيچ نتايج كرستتر و ). 19(

هاي مربوط به ارزش  دومين عامل، فقط آيتم. شد هاي مربوط به اهميت، لذت و احتمال خطر را شامل مي آيتم
 ). 32(شد، بنابراين نشان نام گرفت  نشان را شامل مي

بندي عمومي رخ  دهد كه سوابق مشاركت در دو دسته نشان مي) 1998( 1پردازي ايواساكي و هاويتز نظريه
ها، انگيزه،  ها، ارزش هاي فردي شامل نگرش ويژگي. هاي فردي و عوامل موقعيتي اجتماعي ويژگي: دهند مي

دهندة حمايت  عوامل موقعيتي اجتماعي نشان. هاي رفتاري است گيري و اولويت اوليه و تجربه نيازها، شكل
هاي فردي و ساختاري  فرهنگي، محدوديتهاي موقعيتي، هنجارهاي اجتماعي و  براي شريك شدن، مشوقاجتماعي 

گيري  فردي و عوامل موقعيتي اجتماعي شكلهاي  آنها ثابت كردند كه ويژگي .بيني مزاياي اجتماعي است و پيش
  ).28(دهد  هاي تفريحي را تحت تأثير قرار مي     مشاركت فرد به سمت فعاليت

هاي ورزشي درك، حفظ و نگهداري هواداران ضروري است، همچنين حمايت از  براي رشد مستمر باشگاه
هاي ورزشي در  بسياري از مديران باشگاه. هواداران براي افزايش وفاداراي آنها به تيمشان را بايد توسعه داد

فاداري و چگونگي آگاهي، جاذبه و كشورمان آرزوي داشتن هواداران وفادار را دارند و بدون توجه به فرايند و
اين گونه . گيرند تا به مرحلة وفاداري هواداران برسند كار مي دلبستگي هواداران، اقدامات ابتدايي بازاريابي را به

كنندگان ورزشي و عوامل مؤثر بر اين  گيري مصرف اقدامات بازاريابي، بدون شناخت آگاهانه از فرايند تصميم
تحقيقات محدودي در خارج از . همراه نخواهد داشت و مستمر مورد نظر براي باشگاه را بهفرايند، نتايج مؤثر 

شناختي انجام گرفته و  كشور در زمينة بررسي سطوح مشاركت هواداران و ورزشكاران براساس مدل پيوستار روان
 . هاي حضور هواداران است گرفته بيشتر در مورد انگيزه در ايران نيز مطالعات صورت

ا توجه به نبود تحقيقات در زمينة بررسي سطوح مشاركت هواداران در ايران، محقق بر آن است تا سطوح ب
شناختي بررسي كند و در  هاي منتخب ليگ برتر فوتبال را براساس مدل پيوستار روان مشاركت هواداران در تيم

  .آنها در اين سطح ارائه دهدپايان راهكارهاي مديريتي براي رساندن هواداران به سطح وفاداري و حفظ 
                                                           

1. Iwasaki & Havitz 
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  تحقيق  روش
جامعة آماري پژوهش را . پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است

دهند  تشكيل مي) استقالل، پرسپوليس، تراكتورسازي و سپاهان(هواداران چهار تيم پرطرفدار ليگ برتر فوتبال 
، نمونة آماري براساس جدول مورگان بايد )جامعة آماري(ها  فداران اين تيمكه با توجه به ميليوني بودن طر

پرسشنامه توزيع شد كه در  420درصد ريزش  10نفر انتخاب شود كه در اين پژوهش با احتمال  384حداقل 
. اي استفاده شده است گيري طبقه در اين پژوهش از روش نمونه. پرسشنامة سالم عودت داده شد 394نهايت 

براي تعيين سطوح مشاركت هواداران و ) 2008(اي است كه توسط فانك  بزار گردآوري اطالعات پرسشنامها
. است) لذت، مركزيت و نشان(ورزشكاران در مقياس هفت ارزشي ليكرت تهيه شده و شامل سه بعد مشاركت 

 80/0 نشانو  93/0مركزيت ، 82/0 لذتمقدار پايايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي سؤاالت مربوط به 
 .محاسبه شد 3ميزان سطوح مشاركت بر اساس شكل . شد 92/0پايايي كل پرسشنامه  .دست آمد به

  

  
بيتن، فانك و (ميانگين در سه بعد لذت، مركزيت و نشان  ةوسيل هميزان مشاركت ب ةمحاسب ةنحو. 3شكل 

  )2009الكساندريس، 
 

در سه بعد لذت، مركزيت و ) كم، متوسط و زياد(هواداران پس از مشخص شدن ميزان سطوح مشاركت 
  .شود تعيين مي 1شناختي مطابق با جدول  شان براساس مدل پيوستار روان هاي مشاركت نشان، نمايه
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  )2009بيتن، فانك و الكساندريس، (شناختي  هاي مشاركت در سراسر مراحل مدل پيوستار روان  توزيع نمايه. 1جدول 

  
 

با توجه . آوري شدند جمع) 34و  33، 18، 17هاي  هفته(ليگ برتر فوتبال ايران  1390-91فصل  ها در داده
، فرض )پرسشنامه 394پژوهش حاضر (به حجم نمونة باال ) K.S(به حساس بودن آزمون كولموگروف اسميرنوف 

يان كردند كه اگر ب) 1390(پور و صفري  حبيب .ها با مقادير چولگي و كشيدگي بررسي شد نرمال بودن داده
شود  ها تأييد مي باشند، فرض نرمال بودن داده - 2و  2نسبت ضريب كشيدگي به خطاي استاندارد كشيدگي بين 

، )نسبت ضريب كشيدگي به خطاي استاندارد كشيدگي = 73/0(هاي لذت  مقياس براي خردهاين مقادير  ).1(
نسبت ضريب  = - 03/1(و نشان ) كشيدگينسبت ضريب كشيدگي به خطاي استاندارد  = - 18/1(مركزيت 

تا  2با توجه به اينكه تمام اين مقادير بين دامنة مناسب . دست آمد به )كشيدگي به خطاي استاندارد كشيدگي
هاي آماري توصيفي  ها از روش وتحليل داده در اين پژوهش براي تجزيه. ها نرمال است است،  توزيع داده -2
وتحليل خواص سازة  براي تجزيه(، همبستگي و تحليل عاملي تأييدي ...)، فراواني و ميانگين، انحراف استاندارد(

  .اجرا شد AMOS 20و  SPSS 18افزارهاي  نرم اين محاسبات از طريق. استفاده شد) مشاركت
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  هاي تحقيق  يافته
ي هواداران در اين ميانگين سن. شود وتحليل آماري چگونگي توزيع نمونة آماري بررسي مي در اين بخش از تجزيه

درصد  25درصد هوادار استقالل،  30درصد افراد هوادار پرسپوليس،  35در اين تحقيق . سال است 24پژوهش 
  .درصد هوادار سپاهان بودند 10هوادار تراكتورسازي و 

 ها اي است، دربارة تعداد عامل هاي عاملي تأييدي، كه هدف پژوهشگر تأييد ساختار عاملي ويژه در تحليل
هاي  اي بيان شده و برازش ساختار عاملي مورد نظر در فرضيه با ساختار كوواريانس طور آشكار فرضيه به

در اين . دهد ها براي برازش مدل ارائه مي  يك سري شاخص AMOSافزار  نرم). 2(شود  شده آزمون مي گيري اندازه
  .پژوهش از هشت شاخص استفاده شده است

بعدي است كه تمامي نه گويه  ، مدلي تك1مدل ). 2جدول(مدل بررسي شدند در تحليل عاملي تأييدي سه 
هاي  شاخص. در اين مدل اولين گويه با وزن رگرسيوني يك محدود شده است. روي يك عامل بارگذاري شدند

 ،GFI ،716/0= AGFI ،877/0= NFI ،886/0=CFI =829/0(آمده براي اين مدل عبارت است از  دست به
166/0= RMSEA .(دهندة نداشتن برازش مدل است  ها نشان شود، مقادير شاخص چنانكه مالحظه مي)5، 31  ،

است كه در آن روي هر كدام از سه ) 2011(، مدل اصلي و پيشنهادي بيتن، فانك، ردينگر و جردن 2مدل ). 4
ة مشاركت با وزن در اين مدل، نخستين گويه براي هر جنب. جنبة لذت، مركزيت و نشان سه گويه بارگذاري شد

وضعيت بهتري دارد، ولي در  3ها اين مدل نسبت به مدل  در مقادير شاخص. رگرسيوني يك محدود شده بود
، 31(دهندة نداشتن برازش اين مدل است  نشان AGFI =877/0و  RMSEA =098/0هاي   نيز شاخص 2مدل 

ويژه مقدار  ها و به به مقدار زيادي شاخص توان نشان داد كه با آزاد كردن خطاها مي AMOSهاي  خروجي). 4، 5
χ2 بيان كردند كه ويژگي ناهمبسته بودن كلية خطاها در ) 1990(و بنتلر ) 1987( 1بنتلر و چو. را بهبود بخشيد

هاي عاملي تأييدي، نه تنها به  الحاق چنين خطاهايي در مدل. هاي واقعي متناسب است ندرت با داده يك مدل به
، 13(كند  شده فراهم مي هاي مشاهده تري را از داده گرايانه اي نخواهد زد، بلكه بازنمايي واقع مهاعتبار عاملي لط

. بنابراين تصميم گرفته شد تا از اين روش براي برازش دادن بهتر مدل تحليل عاملي تأييدي استفاده شود). 12
براي آمده  دست هاي به  شاخص. اند د شده، مطابق با الگوي اصلي است كه در آن فقط سه مورد از خطاها آزا3مدل 

                                                           
1. Bentler & Chou 
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چنانكه ). 970/0GFI= ،935/0AGFI=،987/0NFI= ،986/0CFI=،066/0= RMSEA(اين مدل عبارت است از 
با توجه به  3بنابراين مدل ). 4،  5، 31(دهندة برازش مدل است  ها نشان شود، مقادير شاخص مالحظه مي

  ).4شكل (ايي پذيرفته شد عنوان مدل نه آمده به دست هاي به  شاخص
 

  هاي نيكويي برازش ها براساس شاخص    مقايسة مدل. 2جدول 
             

شاخص      
  مدل  

χ2  Df  χ2/df GFI  AGFI  NFI  CFI  RMSEA  

  166/0  886/0  877/0  716/0  829/0  863/11  27  313/320  1مدل 
  098/0  964/0  956/0  877/0  940/0  809/4  24  425/115  2مدل 
  066/0  987/0  978/0  935/0  970/0  697/2  21  645/56  3مدل 

  

 
 )3مدل (عاملي مشاركت  تحليل عاملي تأييدي براي الگوي سه. 4شكل 
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از بين سه مقياس فرعي براي . دهد عاملي مشاركت نشان مي تحليل عاملي تأييدي را براي الگوي سه 4شكل 
همبستگي بيشتري با اين ) λ=85/0(دير رگرسيوني استانداردشده با توجه به مقا 8و  6متغير لذت، سؤاالت 

با توجه به دارا  2سؤال . متغير داشته و در نتيجه وزن بيشتري در محاسبات مربوط به اين متغير پنهان دارند
، بيشترين وزن را در تعريف اين متغير پنهان )λ=93/0(بودن باالترين ضريب همبستگي با متغير پنهان مركزيت 

، بنابراين )λ=88/0(داراي بيشترين ضريب همبستگي با اين متغير است  3در متغير نشان نيز سؤال . داراست
بين سه بعد مشاركت ) λ(، تمامي بارهاي عاملي 3در مدل . بيشترين وزن را در تعريف اين متغير پنهان داراست

 .معنادارند 0.001با سؤاالت در سطح 

طوركه  همان. دهد هاي مشاركت نشان مي نحراف استاندارد را براي جنبههمبستگي، ميانگين و ا 3جدول 
عالوه بر اين، در ). >001/0P(هاي مشاركت همبستگي مثبت و بااليي وجود دارد  دهد، بين جنبه نتايج نشان مي

به  كمترين مقدار را 81/3بيشترين و بعد مركزيت با ميانگين  22/5هاي مشاركت، بعد لذت با ميانگين  جنبه
  .اند خود اختصاص داده

  ي مشاركتها  همبستگي، ميانگين و انحراف استاندارد براي جنبه. 3جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  نشان  مركزيت  لذت  
  48/1  22/5      1  لذت

  01/2  81/3    1  75/0  مركزيت
  65/1  25/4  1  84/0  76/0  نشان

 
درصد در مرحلة  3/22فراد در مرحلة آگاهي، درصد ا 6/23دهد،  نشان مي 4طوركه نتايج جدول  همان

ميانگين ابعاد . درصد در مرحلة وفاداري هستند 8/21و ) بيشترين(درصد در مرحلة دلبستگي  2/32جاذبه، 
. است 89/4و  31/4، 68/5ترتيب  لذت، مركزيت و نشان براي افرادي كه در مرحلة دلبستگي قرار دارند، به

  .گزارش شده است 4ي ساير مراحل نيز در جدول هاي مشاركت برا ميانگين جنبه
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  شناختي رواني مشاركت با مراحل پيوستار ها جنبه. 4جدول 
  شناختي روانمراحل پيوستار   

  وفاداري  دلبستگي جاذبه آگاهي
                n 

  هاي     جنبه
  مشاركت     

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

61/6) 48/0(68/5) 88/0(37/5)65/0(15/3)13/1(*  لذت
50/6) 64/0(31/4) 40/1(46/2)95/0(90/1)93/0(  مركزيت
28/6) 64/0(89/4) 83/0(21/3)85/0(49/2)99/0(  نشان

  .درصد افراد% تعداد افراد و  n، )انحراف استاندارد(ميانگين * 
 

  گيري بحث و نتيجه
دهد؛  عمومي فعاليت را كه ممكن است مشاركت در آنها اتفاق بيفتد، شرح مي شش زمينة) 1945( 1آلپورت

ها در چارچوب مديريت ورزشي  دو مورد از اين زمينه. شغلي، آموزشي، تفريحي، سياسي، مذهبي و خانوادگي
ت داشته كنندة فعال در ورزش مشارك عنوان تماشاگر يا شركت توانند به در زمينة تفريحي افراد مي. وجود دارند

همچنين مشاركت در ورزش در زمينة شغلي ممكن است براي هر كدام از كارمندان داوطلب يا رسمي . باشند
در نتيجه، به ابزاري براي متمايز كردن افراد براساس مشاركت قبلي آنها نياز . )6(هاي ورزشي رخ دهد  سازمان

بندي مشاركت افراد در ورزش در اختيار  اي براي بخش شناختي، وسيله چارچوب مدل پيوستار روان. است
منظور مطالعه و بررسي  شناختي روشي را براي تخصيص افراد در مراحل مناسب به مدل پيوستار روان. گذارد مي

  .دهد هاي بازاريابي ارائه مي نيازهاي مختلف و مزاياي مفيد در توسعة فعاليت
بندي  توان براي طبقه دل چندبعدي مشاركت ميطوركه نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد، از م همان

تحليل عاملي تأييدي از خاصيت مستقل سه جنبة مشاركت . هواداران در مراحل نظري مختلف استفاده كرد
بخش  در واقع ارزش لذت). 33(است ) 2005(اين يافته همسو با نتايج كيل و موون . كند هواداران حمايت مي

پردازي، ارزش خودبيانگري يا سطح نمادگري هواداران را  دهد؛ نشان را ارائه مي آمده از هواداران دست خوشي به
دهد كه تيم تا چه حدي بر شيوة زندگي فرد تمركز دارد يا وارد زندگي  كند و مركزيت نيز نشان مي منعكس مي

تواند براي  ينيز نشان دادند كه ماهيت چندبعدي مشاركت در فعاليت م) 2011(بيتن و همكاران . وي شده است
                                                           

1. Allport 
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توان استدالل كرد  مي). 10(كار گرفته شود  فعاليت به نظري مختلف تعاملِ كنندگان در مراحل بندي شركت طبقه
طور  به. دهد ها ارائه مي شناختي هواداران با تيم مشي مناسبي براي بررسي ارتباطات روان كه مفهوم مشاركت خط

كند كه با نتيجة پژوهش بيتن و  قياس ابعاد مشاركت حمايت ميعاملي م كلي نتايج اين پژوهش از ساختار سه
در بررسي روابط بين ابعاد مشاركت نتايج اين تحقيق نشان داد كه روابط ). 10(همخوان است ) 2011(همكاران 

 )2009و  2011(اين يافته با نتايج تحقيقات بيتن و همكاران . هاي مشاركت وجود دارد   مثبت و بااليي بين جنبه
هاي مشاركت،  توان نتيجه گرفت كه با توجه به روابط مورد انتظار در بين جنبه بنابراين مي). 9، 10(همسوست 

  .كند بندي مي شناختي دسته يافته، افراد را با موفقيت در مراحل مدل پيوستار روان الگوريتم توسعه
. بال در سطح آگاهي قرار دارندهاي منتخب ليگ برتر فوت درصد هواداران تيم 6/23نتايج نشان داد كه 

اند،  هايي كه تاكنون به عهده گرفته نشده اند كه آگاهي و نگرش افراد نسبت به فعاليت تحقيقات نشان داده
ها، خانواده، همساالن و محيط ساختگي  وسيلة تأثيرات خارجي مانند اعتقادات اجتماعي و فرهنگي، رسانه به

شايان . گيري و رفتار مصرفي ورزش را شكل دهد تواند تصميم ند آگاهي ميفراي). 10، 15، 35(اند  شكل گرفته
كننده، ابزار مهمي براي شرح چگونگي معرفي يك ورزش به فرد است  ذكر است كه فرايند اجتماعي شدن مصرف

) 29( كنند كننده و تماشاچي به ورزش معرفي مي عنوان شركت هاي اجتماعي، افراد را به تعدادي از سازمان). 18(
ها، مدارس، مساجد و عقايد اجتماعي و  خانواده، مربيان، رسانه: هاي اجتماعي عبارتند از ترين سازمان و رايج

هاي اجتماعي تأثيرات محيطي را در خلق مؤثر آگاهي از طريق يادگيري اجتماعي ايجاد   اين سازمان. فرهنگي
  . كنند مي

گيري نگرش اوليه نسبت به تيم  جاذبه، عالقة مجزا يا شكلبيان كردند كه در مرحلة ) 2006(فانك و جيمز 
هاي مربوط به لذت يا عوامل موقعيتي  ؛ عالقه به يك تيم بر اساس عوامل اجتماعي، انگيزه)19(توسعه يافته است 

هاي منتخب ليگ برتر فوتبال در سطح جاذبه   درصد هواداران تيم 3/22در اين پژوهش نتايج نشان داد كه . است
كنندة شخصي مانند جنسيت، سن، نژاد، وضعيت  كند كه عوامل تعيين بيان مي) 2004( 1ريكورس. ار داشتندقر

بيتن و همكاران ). 37(توانند جاذبة تحريكي براي مشاركت در فعاليت ورزشي باشند  اجتماعي و اقتصادي مي
كنندگان در سطح جاذبه  شركتدرصد  7در تحقيقي در مورد دوندگان ماراتن نيويورك دريافتند كه ) 2011(

كنندگان كمتري نسبت به پژوهش  ؛ شايد يكي از داليلي كه در تحقيق بيتن و همكاران، شركت)10(قرار دارند 
                                                           

1. Recours 
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در سطح ) دوندگان ماراتن(كنندگان  اين باشد كه شركت) درصد 3/22درصد به  7(حاضر در سطح جاذبه بودند 
شوند؛ بنابراين منطقي  ها جزو سطح غيرفعال محسوب مي اداران تيمكه در اين تحقيق، هو فعال بودند، درحالي

در تحقيقي ديگر، بيتن و همكاران . كنندگان بيشتري در سطح جاذبه قرار گيرند است كه در اين تحقيق شركت
درصد افراد در سطح جاذبه قرار  28كنندگان مركز اسكي در يونان گزارش كردند كه  در مورد استفاده) 2009(

  ).9(ند دار
در بررسي . مرحلة دلبستگي ايجادكنندة معناي حضور در جمع و گروه ورزشي يا هدف و تجربة ورزش است

در سطح دلبستگي ) درصد 2/32(شناختي نتايج نشان داد كه بيشتر هواداران  مرحلة سوم از مدل پيوستار روان
در ) دوندگان ماراتن(كنندگان  رصد شركتد 46نتيجه گرفتند كه ) 2011(بيتن و همكاران . به تيم قرار دارند

كنندگان مركز  در تحقيقي در مورد استفاده) 2009(همچنين، بيتن و همكاران ). 10(سطح دلبستگي قرار دارند 
كند  بيان مي) 2008(فانك ). 9(درصد افراد در سطح دلبستگي قرار دارند  38اسكي در يونان، گزارش كردند كه 

شود كه مزاياي مسير ورزشي و هدف آن بر پاية عوامل نمادين، عملياتي،  حادث مي  يكه مرحلة دلبستگي هنگام
كه با نتايج مطلوب از مرحلة جاذبه مشتركاً به هم  همچنين دلبستگي زماني). 18(هيجاني و عاطفي ايجاد شود 

نيز بيان ) 2006(فانك و جيمز . شود تري در مورد هدف ورزش پديدار مي پيوندند، ارتباط احساساتي قوي مي
كردند كه فرايند دلبستگي پيشرفت تكاملي مرحلة جاذبه را از طريق فرايندهاي فردي و ساختار اجتماعي براي 

در دلبستگي، عوامل ). 19(كند  تر با هدف ورزش توصيف مي شناختي دروني قوي ايجاد نوعي ارتباط روان
؛ براي مثال، عوامل )18(كنند  ايفا مي شناختي و فردي، نقش مؤثرتري نسبت به عوامل محيطي روان
شناختي مانند اجتماعي شدن، عملكرد، سرگرمي و اراده و عوامل فردي مانند جنسيت، سن، دانش، توانايي  روان

  .توان نام برد يادگيري، شخصيت و سبك زندگي را مي
درصد هواداران  8/21ه نتايج اين پژوهش نشان داد ك. شناختي است دهندة اوج پيوستار روان وفاداري نشان

درصد  47به اين نتيجه رسيدند كه ) 2011(بيتن و همكاران . در سطح وفاداري به تيم قرار دارند
نيز گزارش كردند ) 2009(بيتن و همكاران ). 10(در سطح وفاداري قرار دارند ) دوندگان ماراتن(كنندگان  شركت

به ) 2006(فانك و جيمز ). 9(در سطح وفاداري قرار دارند ) كنندگان از مركز اسكي استفاده(درصد افراد  34كه 
تر، دانش  هاي احساسي قوي اين نتيجه رسيدند كه وفاداري نتيجة فرايندي است كه از طريق آن افراد واكنش

). 19(بخشند  هاي مرتبط با تيم ورزشي بهبود مي عملكردي بيشتر و ارزش نمادين بيشتر را براي مزايا و ويژگي
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بيان كرد كه پيامدهاي دلبستگي و نيروهاي محيطي از عوامل مؤثر در افزايش وفاداري هواداران ) 2008(فانك 
نيروهاي . دهد شناختي و رفتاري را نشان مي ؛ پيامدهاي دلبستگي سطوح باالي تعامل روان)18(هستند 

هاي ورزشي را نشان  ازمانمحيطي، اطالعاتي و تجربي هستند و عوامل اجتماعي و اقدامات بازاريابي از سوي س
عنوان عوامل مؤثر محيطي عمل  همچنين مالحظاتي مانند كيفيت خدمات و خدمت به مشتري به. دهند مي
هاي ورزشي به آنها اهميت  توان گفت در مرحلة وفاداري، هواداران درخواهند يافت كه باشگاه مي. كنند مي
ها به هوادارانشان خدمت كرده و به نيازها و  باشگاه. نيستهاي ورزشي فقط پول درآوردن  دهند و هدف باشگاه مي

در اين مرحله با هواداران . دانند كنند و حل مشكالتشان را وظيفة خود مي طور جدي توجه مي احساساتشان به
شود كه اگر همچنان حفظ شود، به تغيير عادت هواداران به سمت وفاداري ختم  ارتباطي مستحكم برقرار مي

  .شود مي
ها  تواند به مديران باشگاه ها، مي شناختي هواداران با باشگاه رك بهتر عوامل مؤثر بر مشاركت و ارتباط رواند

منظور گسترش حضور  يافته ممكن است به عالوه بر اين، اين درك افزايش. در توسعة ابزار بازاريابي كمك كند
ها اجازه دهد تا حركت افراد از طريق مراحل  شگاههاي جانبي يك رويداد به مديران با هواداران بر اساس برنامه

كه فرد از فعاليتي مانند فوتبال آگاهي دارد، مشاركت  زماني. شناختي را مدنظر قرار دهند مدل پيوستار روان
هاي بازاريابي اغلب  در مرحلة آگاهي راهبرد. واقعي فرد براي ارتقاي سطح جذابيت به تالش مديران بستگي دارد

براي . ها و ديگر عوامل اجتماعي متمركز شوند بر عوامل محيطي مانند تأثير خانواده، همساالن، رسانه توانند مي
ها  توانند با تأسيس مدارس فوتبال براي سنين مختلف و استفاده از تبليغات در رسانه ها مي مثال مديران باشگاه

هاي مالي مانند  هاي مالي بر روي مشوق پيوند بيان كردند كه) 2001(فانك و جيمز . به معرفي تيم خود بپردازند
هاي  مشوق). 20(عنوان ابزاري براي حركت از سطح آگاهي به جاذبه عمل كنند  توانند به هاي پايين مي قيمت

چنين . كار روند ها به عنوان ترفندي براي خريد بليت بيشتر يا افزايش شركت در بازي مالي ممكن است به
كننده با قيمت  مندان به يك بستة سرگرم اد در رشد جاذبه مؤثرند؛ براي مثال عالقهاقداماتي به احتمال زي

هاي مربوط به  افراد در سطح جاذبه بيشتر به ارزش. مناسب ممكن است براي حضور در بازي برانگيخته شوند
نها تبديل نشده عنوان معناي شخصي يا كانون شيوة زندگي آ هنوز به) بازي فوتبال(مندند، فعاليت  لذت عالقه

ها، آگهي و تبليغات بايد بر  سايت بنابراين براي جذب افراد جديد به فوتبال ابزارهاي بازاريابي مثل وب. است
بيان كردند كه پيوند اجتماعي ) 2001(فانك و جيمز . هاي همبسته با رويداد متمركز شوند هواداران و لذت
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فردي  هاي اجتماعي و بين پيوند). 20(سمت دلبستگي باشد   تواند ابزاري براي ترويج حركت از جاذبه به مي
براي مثال وقتي اعضاي يك تيم . توانند از طريق تأييد هواداران ورزشي و تلقين مهم بودن به آنها توسعه يابند مي

ريق كه مردم از ط كنند يا زماني گيرند و با آنها صحبت مي افراد را ياد مي  اسامي) كاركنان عملياتي و بخش(
بيتن و . كنند شود و ارزش واالتري در ارتباط با تيم پيدا مي خدمات ويژه تأييد شدند، عزت نفس فرد تقويت مي

دست  كند و تجربة مثبتي به بيان كردند كه وقتي فرد براي بار اول در يك رويداد مشاركت مي) 2011(همكاران 
دلبستگي نسبت به مرحلة جاذبه با ). 10(كند آورد، ممكن است به مرحلة بعد كه دلبستگي است، حركت  مي

زمان بيشتري به فوتبال اختصاص داده . شود هاي نمادين شناخته مي تر مثل ارزش هاي باالتر و برجسته ويژگي
مديران با اقداماتي كه دقيقاً قبل از شروع . دهد شود و فوتبال براي افراد در اين مرحله معناي بيشتري مي مي

همچنين در . توانند نقطة آغازيني براي خدمت به هواداران در اين سطح ايجاد كنند دهند، مي يها انجام م بازي
دهندگان خدمات و  هايي براي تعامل با ديگر هواداران، بازيكنان و مربيان، ارائه اين سطح، مديران بايد فرصت

. د زنجيره را تحت تأثير قرار دهدتواند حركت در امتدا تقويت دلبستگي مي. كاالها براي هواداران فراهم كنند
مواردي همچون افزايش دسترسي به بازيكنان يا تيم براي عموم، ) 1997( 1ساتن، مك دونالد، ميلن و كيمپرمن

هاي مشاركت اجتماعي و تقويت تاريخچه و سنت تيم را براي تقويت دلبستگي پيشنهاد كردند  افزايش فعاليت
در اين مرحله فوتبال هويت افراد را تعريف . شناختي وفاداري است وانباالترين سطح مدل پيوستار ر). 41(

. برند و زندگي آنها پيرامون فوتبال سازماندهي شده است كند، آنها از بحث با ديگران در مورد فوتبال لذت مي مي
تن عكس گرفتوانند با مهيا كردن شرايطي براي  مديران مي. فوتبال براي افراد در اين سطح خيلي مهم است

براي ارتقاي  يادگاري هواداران با بازيكنان و تيم، تشكيل جلسات كانون هواداران و اهداي كارت هواداري به آنها
  .هواداران به سطح وفاداري و حفظ آنها در اين سطح اقدام كنند
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