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 چکیده

، همواره یکی از اهداف هااهداف مشارکت آنزشی و آگاهی از کنندگان وربندی شرکتبخش

بندی تماشاگران آزمون مدل مفهومی بخشهدف از پژوهش حاضر، بازاریابان ورزشی بوده است. 

تعداد . بود فراغت جدی شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهةمدل پیوستار روانرویکرد ورزشی با 

 ،، تصادفی و داوطلبانهصورت هدفمند، بهبرترسال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ  65تا  1۸مرد  6۷0

( و مقیاس 2009گیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال بیتون و همکاران )مقیاس اندازه

های یافته .را تکمیل کردند( 200۸گیری متغیر پیامدهای مشارکت اسلیم گولد و همکاران )اندازه

با استفاده از  ،بندی تماشاگران ورزشیبخشبر که مدل مفهومی مبنیمعادالت ساختاری نشان داد 

 (اسلیمفراغت جدی ) و مقیاس ارزیابی و سیاهة( ام.سی.پیشناختی )ترکیب دو مدل پیوستار روان

شناختی و توان نتیجه گرفت که ترکیب دو مدل پیوستار روانمی ،کلیطوره. بدارای برازش بود

بندی تماشاگران ورزشی و آگاهی از اهداف تواند برای بخشفراغت جدی می ارزیابی و سیاهة

 ها برای طراحی راهبردهایاشگاهاستفاده و راهنمایی بازاریابان و صاحبان ب ها، جهتمشارکت آن

  .کار برده شودبهوفاداری  سویو باهدف حفظ و ارتقای تماشاگران به بازاریابی هدفمند

 

 روانی، فراغت جدی، تماشاگران فوتبالکننده، مدل پیوستار رفتار مصرف واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
  :farshadtojari@gmail.comEmail                                                         نویسندۀ مسئول* 
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 قدمهم

های یکسان و بخشی از های متفاوت با ویژگیتقسیم مشتریان به گروه بری مبتنیروش، بندیبخش

بندی تماشاگران ورزشی به بازاریابان این اجازه های بخش. مدلکننده استیندهای بینش مصرفافر

رزشی را اصالح گذاری و محصوالت وکنند و راهبردهای قیمت زار را تنظیمهای باد تا فعالیتندهرا می

، 1نیکولسون بخش سفارشی کنند )استوارت، اشمیت وهای ورزشی را برای هر تجربه ،همچنین .کنند

شناختی مدل پیوستار روان ،بندی تماشاگران ورزشیهای معروف برای بخشیکی از مدل (.2۰۰3

برای حرکت فرد از آگاهی اولیه از یک ارچوبی ه( است. مدل پیوستار روانی چ2۰۰1) 2فانک و جیمز

کند که را مشخص میآگاهی، زمانی  سطح؛ یعنیاولین . آوردورزش یا تیم تا وفاداری نهایی فراهم می

دومین ی ندارد. خاص ، عالقةاما دارد؛ یا تیم خاصی وجودشود که ورزش می آگاهبار  فرد برای نخستین

اساس بر ،درمورد ورزش یا تیم موردعالقهفرد دهندۀ زمانی است که جاذبه، نشان سطح؛ یعنی

کند. در سطح هی کسب میو آگا دانش ،3شناختیجمعیتاجتماعی و  -شناختیهای روانانگیزش

 4یا ارتباط و درجات مختلفی از وابستگی شودشناختی متبلور میارتباط رواندلبستگی،  سوم؛ یعنی

درجه و  بیانگر آورد. دلبستگی،وجود میرا )برای مثال، تیم موردعالقه( به 5بین فرد و هدف ورزشی

مرتبط با  شناختیهای فیزیکی و روانمربوط به ویژگی شدۀقدرت وابستگی براساس اهمیت ادراک

)یا متعهد( به ورزش یا  فرد یک هوادار وفاداروفاداری،  است. در سطح چهارم؛ یعنییک تیم یا ورزش 

ثبات شود که رفتار باهای قدرتمند و بانفوذی میگیری نگرششکلتیم شده است. وفاداری منجر به 

 (:2۰۰1فانک و جیمز، ( )1شمارۀ  گردد )شکلو پایدار می
 

 
 (PCM6مدل پیوستار روانی ) - 1 شکل

                                                           
1. Stewart, Smith & Nicholson 

2. Funk& James 

3. Demographic 

4. Association 

5. Sport Object 

6. Psychological Continuum Model (PCM) 

ثبات درونی 
مهمترین تاثیرات درونی -

وفاداری. 4

ویزگی های  درونی
اهمیت و اعتبار و معانی فردی -

دلبستگی. 3

درونی  ویزگی های  بیرونی
تاثیرات گرایشی یا تمایلی -

جا به. 2

ویزگی های بیرونی
رسانه ها  عوامل اجتماعی  -

آگاهی. 1

سط  ارتبا   خصوصیات روانشناختی
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کننده را در چهار است که حرکت مصرف دل پیوستار روانی یک ساختار نیست؛ بلکه یک نظریهم

-، الکساندریس و مکطورکه فانکهماندهد. ستگی و وفاداری توضیح می، جذابیت، دلبآگاهی مرحلة

مدل است،  ( نشان داده2۰۰8کننده در ورزش و رویداد: اقدام بازاریابی )در کتاب رفتار مصرف 1دونالد

( 2۰۰8ساختارهای مفیدی وجود دارد. فانک ) اما گیری نیست؛اندازهطورمستقیم قابلهروانی ب پیوستار

، محاسبة واقعمشخص کرده است. در هسه درجه  بعد لذت، مرکزیت و نشان وسیلةاین چهار مرحله را به

)یا ابعاد( لذت  سرگرمی، مرکزیت و  یهااز مؤلفهاساس امتیاز یا نمراتی است که بر سطوح مشارکت

 خوشی از است عبارت . لذت(2۰۰8، دونالد، الکساندریس و مکفانک) دست آمده استهنشانه ب

 ؛نشان دارد و تمرکز فرد زندگی شیوۀ بر حدتاچه اینکه فعالیت یعنی ؛مرکزیت فعالیت، از آمدهدستبه

 (. سطح2۰۰8، دونالد، الکساندریس و مکفانکفعالیت ) نمادگذاری سطح یا ارزش خودبیانگری، یعنی

 سه جنبة از هریک گیریاندازه ازطریق مشارکت نیمرخ ایجاد برای هدف ورزش در فرد مشارکت

 قراردادن برای مشارکت هایجنبه چگونه که دهدمی نشان دوشمارۀ  است. شکل شده تعریف مشارکت

 .روندمی کاربه شناختیروان پیوستار مدل وفاداری و دلبستگی جاذبه، آگاهی، در مراحل افراد
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 شناختیروان پیوستار مدل ارچوبهچ در مشارکت هایجنبه -2شکل 

 

 خود و وفاداری اینکه افراد چه پیامدهایی را ازطریق مصرف، شرکت، وابستگی اطالع از براین،افزون

کننده چه انتظاری از یک محصول ، درمورداینکه مصرفزیرا ؛، برای بازاریابان مهم استکننددنبال می

                                                           
1. Funk, Alexandris, & McDonald 

 وفاداری

 دلبستگی

 جا به

 آگاهی

مشارکتجنبه های   

لذت و خوشی -  

مرکزیت -  

نشان-  

زیاد -متوسط -کم  



 1396، بهمن و اسفند 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      34

 

هنگام تبلیغ دهد که دهد. معانی ضمنی این اطالعات به بازاریابان اجازه مییا خدمت دارد، آگاهی می

کی از ابزارهایی (. ی2۰۰9، 1استفاده کنند )سیالدینی یرویکردهای متفاوت ازبرای مخاطبان متفاوت 

 شود، مقیاس ارزیابی و سیاهةهای فراغتی استفاده میدر فعالیت مشارکتهای اطالع از پیامد که برای

های اصلی روی مفهوم فراغت و پژوهش گذاری، تدویننام. ( است1982) 3استبینز 2فراغت جدی

سه نوع  (. وی1982، 1992 ،1997 ،2۰۰1کار استبینز استوار است ) انحصاری برپایةصورتجدی، به

در  (1992استبینز )ای است. فراغت جدی، معمولی و پروژهاست که شامل  فراغت را شناسایی کرده

غیر مند یک پیگیری نظام»صورت تعریف کرده است: اینبه فراغت جدی را 4مقایسه با فراغت معمولی

 کننده عالوهجذاب باشد و شرکتاساسی ضروری و طورهاز فعالیتی که ب 7یا داوطلب 6گرتفنن، 5ایحرفه

درمقابل، (. 13، 2۰15)استبینز،  «کند کسبرا آن فعالیت، یک حرفة همراه با مهارت و دانش  بر

ای و فوری است که لحظه که دارای لذت یمدتفعالیت کوتاه»فراغت معمولی عبارت است از: 

نیز  8ایفراغت پروژه (.13، 2۰15)استبینز، .«گونه آموزش و دانش قبلی نداردطورعمده، نیاز به هیچبه

تعهد  از باره یا گهگاه، اما نامکرر یا زمان فارغپیچیده، یکطورمنطقی مدت، بهکوتاه فعالیت عنوانبه

به مهارت یا دانش  ،و در بعضی مواقع به برنامه، تالش. این نوع فراغت یند، تعریف شده استناخوشا

( مشخص کرد که سه نوع 2۰۰1) همچنین استبینز(. 2۰15توجه نیاز دارد )استبینز، قابل

( 1992ستبینز )ا. ایو داوطلبان حرفه گرانتفنن، هاایغیر حرفهت جدی وجود دارد: فراغ کنندۀشرکت

برخی  و در گاهبیوهنیاز گا ،کرد. اولین کیفیت مشخصشش کیفیت را در ارتباط با فراغت جدی 

پشتکار  ،همچنینپیگیری جدی یک فعالیت است.  هنگام با مشقت رویارویی پشتکار در موارد، داشتن

توسعه و تحصیل دانش و  کارگیری تالش معنادار فرد برایهکه بشود می منجر به دومین کیفیت

است پیگیری وجود یک حرفه هنگام ای از سومین کیفیت، نشانهخاص مربوط به فعالیت است. مهارت 

که و نقاط عطف است. چهارمین کیفیت مربوط به منافع بادوام است که به شکل پیشرفت، دستیابی 

فرد یا بهفراغت جدی، وجود یک ویژگی منحصر پنجمین کیفیت شود.آور میموجب پیگیری تعهد

معیارها،  ،دهد که در آنیک دنیای اجتماعی مشخص نشان می فرهنگ است که خود را در توسعةخرده

کنندگان مشترک هستند. ششمین کیفیت فراغت های خاص برای شرکتها، باورها و سنتارزش

                                                           
1. Sialdini 

2. Serious leisure Inventory and Measure (SLIM) 

3. Stebbins 

4. Casual Leisure 

5. Amateur 

6. Hobbyist 

7. Volunteer 

8. Project Bace Leisure 
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که طورگرفته از مشارکت؛ همانی قوی ازطریق پیگیری نشأتهویتبه دهی جدی عبارت است از شکل

 شود.از پنج کیفیت قبلی ناشی می

مدل پیوستار روانی: بررسی سطوح مشارکت »با عنوان  پژوهشیدر ( 2۰15) ، قربانی و بهنامزادهتقی 

 :گاهیآ) تماشاچیان در سطح دلبستگی قرار داشتند دادند که بیشتر نشان «تماشاچیان در فوتبال

ها ییدی دادهاًتحلیل عاملی تبراین، عالوه(. 21 8، و وفاداری: 32 2، دلبستگی: 22 3، جذابیت: 23 6

 ازطریقکار رود. هبندی تماشاچیان بدرستی برای طبقههتواند بنشان داد که مدل پیوستار روانی می

( 2۰۰8و هیره و دیکسون )( 2۰۰4ایواساکی و هاویتز )نظری مرتبط با تعهد و وفاداری،  هایهارچوبچ

و  فانک .مشارکت دارد ای ادامةکنندگان بری بر قصد شرکتثیر زیاددادند که ارتباط روانی تأنشان

 آن را شکل داده( 2۰۰1فانک و جیمز )، ( مدل پیوستار روانی را ارائه کرد که ابتدا2۰۰8) همکاران

فعالیت  با رابطه ارتباط روانی باال دررا از ارتباط روانی پایین تا حرکت فرد  ،مدل پیوستار روانی. ندبود

نگاری فراغت جدی شامل مطالعات قوم زمینةصلی استبینز درا پژوهش. کندورزشی یا تیم ارزیابی می

بعدی به مواردی مانند شود. مطالعات می ایحرفهغیرهای ها و خوانندهدانشمندان، ورزشکاران، کمدین

و  2ولدگ .(2۰16، 1)شاپ و گاگن اندگیری، اسکیت روی یخ، موتورسواری و فوتبال پرداختهشنا، ماهی

بازان به تأیید مدل اسلیم و سوگیری روش گیری فراغت جدی در شطرنجاندازهبا ( 2۰11همکاران )

معکوس در بسکتبال با  یکپارچگی»ای با عنوان مطالعه( 2۰16) 3هایوش هاتزلر، باردا، مینتز و پرداختند.

شش فراغت جدی مطابق با همة از حمایت ، هاانجام دادند. براساس یافته« انداز فراغت جدیویلچر: چشم

 معیار فراغت جدی وجود داشت.

ام با اسلیم را پیشنهاد .سی.کننده و ازجمله پیهای رفتار مصرفبودن ترکیب مدلمفید پژوهشگران،

اسلیم پیامدهای مهمی  ، اخیراًزیرا (. توجه به این مطلب مهم است؛2۰1۰لد و همکاران، اند )گوکرده

به سطوح وابستگی مختلف کنندگان را شرکت ،اما است؛ادامة مشارکت مؤثر کند که بر را تعیین می

دی مانند مدل پیوستار بنترکیب مدل اسلیم با یک روش طبقه کند. با استفاده ازبندی نمیطبقه

 عواملتوانند بهتر درک کنند که چه عواملی برای افراد مهم هستند و آن ، بازاریابان میشناختیروان

 شوند.شدن استفاده میکنندۀ وفادارو مصرف شدنکنندۀ وفاداردر هدایت افراد برای شرکت چگونه

بخش و های لذتمانند انگیزه های ورزشی دارند؛های متفاوتی برای شرکت در فعالیتانگیزهمشتریان 

                                                           
1. Shupe & Gagone 

2. Gould  

3. Hutzler, Barda, Mintz & Hayosh 
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 )که از ابتدای اسامی التین 2های اسپید( و انگیزه8219، 1سودمندگرا )هول بروک و هارشمن

، 3فانک، فیلو، بیتون و پریچارد) تشکیل شده است( شدن، عملکرد، هیجان، افتخار و سرگرمیاجتماعی

های بازاریابی برنامه طراحیها برای و بازاریابان ورزشی از این انگیزه طورکلی، پژوهشگرانهب(. 2۰۰9

. در اندکارساز نبودهاز موارد  اند که در بسیاریقراردادن همة تماشاگران استفاده کردهجهت هدف

آگاهی از  تبیینسعی در  ،(2۰1۰گولد و همکاران )پیشنهاد بر مبنای نگارندگان  پژوهش حاضر،

بازاریابان برای راهنمایی  شناختی دارند تااهداف مشارکت تماشاگران هر طبقه در مدل پیوستار روان

بازاریابان ورزشی ناچار به استفاده  ،اینازپیش .باشد یابی هدفمندبازارهای برنامهطراحی  جهتشی ورز

 شتر موارد تعداد معدودیهدف بودند که در بی قراردادن جامعةپین عمومی بازاریابی به امید هدفاز کم

با آگاهی  در این پژوهش،(. 2۰13، 4دویل، کانکل و فانکداد )تأثیر قرار میاز جامعة موردنظر را تحت

پیوستار ترکیب دو مدل ین و پرکردن این شکاف، ازطریق سعی در ارائة کاری نو این موضوعاز 

ریابان ورزشی را در طراحی بازا ت تا مطالعة حاضراسشناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهة فراغت روان

 های خود یاری دهد.برنامه

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2010اساس پیشنهاد گولد و همکاران )ش برمفهومی پژوهمدل   -3شکل 

                                                           
1. Hold Broach & Harsh man 

2. SPEED 

3. Funk, Fillo, Beaton & Pritchard 

4. Doyle, Kunken & Funk 

 آگاهی

 جاذبه

 دلبستگی

 وفاداری

مقیاس 

ارزیابی و 

سیاهه 

فراغت 

 جدی

 خروجی

جذابیت + طبقه 

آگاهی از اهداف 

 مشارکت

ال
وتب

ن ف
گرا

شا
ما

ت
 

 ورودی

 مقیاس اسلیم

+  طبقه وفاداری

آگاهی از اهداف 

 مشارکت

طبقه دلبستگی + 

آگاهی از اهداف 

 مشارکت

  +  طبقه آگاهی

آگاهی از اهداف 

 مشارکت

 امسیمدل پی
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 شناسی پژوهشروش
کاربردی و  ،هاآوری دادهلحاظ هدف جمعاز ،پیمایشی -های توصیفیپژوهشاز نوع  مطالعة حاضر،

از نوع پژوهش  ، اینساختاری تدر بخش معادال است؛ اما نگرحال ،هاآوری دادهزمان جمع ازحیث

در  1395در تابستان سال که هستند فوتبال لیگ برتر تماشاگران نگر است. جامعة آماری آینده

. حضور داشتند «فارسجام خلیج»و در جریان شانزدهمین دورۀ مسابقات لیگ برتر  آزادی ورزشگاه

میانگین سنی کردند )فوتبال لیگ برتر را تماشا میتماشاگر مرد که مسابقات  67۰اد، از میان این افر

از حجم  نداشتنآگاهیسبب نمونة آماری انتخاب شدند. به عنوانبهصورت تصادفی بهسال(  22 ۰9

در مطالعات تحلیل هدف پژوهش انجام شد.  حسب نوعاقعی جامعه، انتخاب حجم نمونه بردقیق و و

پیشنهاد  آزمودنی 1۰بین پنج تا نیازحداقل نمونة مورد، نامهال( پرسشازای هر گویة )سؤبه، عاملی

نفر است که  12 64ازای هر گویه نمونة پژوهش حاضر به ،تیجهن(؛ در2۰13، 1است )کالین شده

برای  .، حجم نمونة مطالعة حاضر مناسب استیابی معادالت ساختاریمدل نظر کارشناسانبراساس 

 2فانک و الکساندریس ،تونمشارکت بی نامةگیری میزان مشارکت تماشاگران فوتبال، از پرسشاندازه

است و سه عامل ارزشی لیکرت تنظیم شده در مقیاس هفتو ( که متشکل از نه سؤال است 2۰۰9)

های مشارکت، از مدل مدگیری متغیر پیاد. برای اندازهسنجد، استفاده شلذت، مرکزیت و نشانه را می

آیتم است و در مقیاس  54متغیر و  18( که شامل 2۰۰8کوتاه مقیاس اسلیم )گولد و همکاران، 

-بندی دادهو طبقه کردنرای خالصهبآمار توصیفی . استفاده شد ،است ارزشی لیکرت تنظیم شدهپنج

تحلیل . کار برده شدنمودارها و جداول بهو رسم  استانداردهای خام و محاسبة میانگین، فراوانی، انحراف

 کار بردهکرونباخ برای محاسبة پایایی ابزارها به آزمون آلفایو عاملی تأییدی برای اعتباریابی ابزارها 

شده بین متغیرهای مشاهده بررسی معناداری ارتباط ،لحاظ آماریبه ،تحلیل عاملی در محاسبة .اندشده

باید  ،بلکه ؛ها( براساس بزرگی یا کوچکی ضرایب صحیح نیست)عامل پنهان( و متغیرهای های)سؤال

بستگی . بار عاملی معرف همشودمعناداری این ضرایب استفاده  برای تعیین از بار عاملی و ارزش تی

تر باشد، در تفسیر اساس، هرچه بار عاملی سؤال در یک عامل بزرگبراین ؛گویه با عامل مربوط است

با توجه به  های عاملیآن عامل باید وزن بیشتری به آن شاخص داده شود. تأیید یا رد معناداری بار

های مقیاسبا خرده هاؤالمورد رابطة بین سدر یت مشاهدۀ پارامترها و ارزش. شودنجام میاارزش تی 

مقدار ارزش  ها،در همة سؤال. هستند بخشقادیر ارزش تی و بار عاملی رضایتکه م دادنشان  مربوط

های مربوط است؛ و عامل هالاز وجود رابطة معنادار بین سؤاکه حاکی  است دواز  یشتربتی 
                                                           
1. Clayne 

2. Beaton, Funk & Alexandris 
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ز نمرات استاندارد ا .های خود هستندگویی عاملشده قادر به پیشهای مشاهدهکه همة متغیریاگونهبه

 Z  2وd و ضریب  کشیدگیهای کجی، های پرت و از شاخص، برای بررسی نبود داده1ماهاالنوییس

از رویکرد  پژوهش، برای آزمون فرضیة . همچنینشدها استفاده بودن دادهماردیا برای بررسی طبیعی

 نسخه 3و لیزرل 16 نسخة 2اس.اس.پی.افزار اسنرم از ،هابرای تحلیل داده .گردیدتحلیل مسیر استفاده 

  .شددرصد استفاده  95با سطح اطمینان  8 51

 

 نتایج
باتوجه به . متغیری بررسی شدمتغیری و چندهای تکهای روشفرضها، پیشتحلیل داده قبل از

های پرت و داده ، ابتدا مفروضة نبودشال پژوهها و سؤکارگرفته شده برای فرضیهآماری بههای روش

 کار گرفته شد.، بههای آماری استفرض تمام روشها که پیشبودن دادهطبیعی
 

 هاهای استاندارد دادهمطلق نمره(، در مواردی که قدر2۰13کالین ) اساس نظر: برمتغیرهتک -الف

 Zپرت محسوب کرد. با تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد  را دادۀ توان آنباشد، می سهبیشتر از 

ها از یک از دادهاساس، هیچنبود؛ براین سهتر از قدرمطلق بزرگکدام از نمرات مشخص شد که هیچ

 تحلیل حذف نشد؛

. اگر سطوح شد ماهاالنوبیس بررسی 2dهای پرت، شاخص دادهبرای بررسی نبود  چندمتغیره: -ب

این  توجه باشد،قابل ماهاالنوبیس از مورد بعدی 2dشاخص  و فاصلة ۰ ۰5کمتر از  دوو  یکمعناداری 

 (.1392بودن دادۀ فرد موردنظر است )قاسمی، مطلب حاکی از دورافتاده

متغیره نشان بودن چندماهاالنوبیس را برای بررسی طبیعی 2dشاخص شمارۀ یک های جدولیافته

 ز موارد برقرار نیست؛ بنابراین،یک اشود، شروط ذکرشده برای هیچمشاهده می طورکهدهد. همانمی

 پرت چندمتغیره وجود ندارد. ادۀها، دماهاالنوبیس، در توزیع داده 2dتوان گفت که براساس مالک می

 
 

 متغیرهبودن چندماهاالنوبیس برای بررسی طبیعی 2dشاخص  -1 جدول

 2سط  معناداری  1معناداری  سط  مقدار شاخص
2d۰ 351 ۰ ۰۰1 17 837 ماهاالنوبیس 

 

 

                                                           
1. Mahalanois 

2. SPSS 

3. LISREL 
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وضعیت توزیع متغیرهای  متغیره،بودن تکدر بررسی طبیعیمتغیره: بودن تکالف( طبیعی

های با استفاده از شاخص های متغیرهای اصلی پژوهشلفه، مؤیعنی شدۀ موجود در مدل؛مشاهده

 (، قدرمطلق مقدار کجی2۰11کالین )اساس نظر (. بردوشمارۀ  )جدول کجی و کشیدگی بررسی شد

ها ازنظر داده نداشتناشکال دهندۀ، نشان1۰تر از و قدر مطلق مقدار کشیدگی کوچک سهتر از کوچک

که انجام این تحلیل توان گفت (، می2۰11بنابراین، براساس نظر کالین ) متغیره است؛تک بودنطبیعی

 اشکالی ندارد. متغیرهتکبودن ازنظر طبیعی

دهد. مدل پژوهش را نشان میهای کجی و کشیدگی متغیرهای شاخص شمارۀ دو های جدولیافته

نیست.  سهتر از کدام از متغیرها، بزرگشود، مقدار قدرمطلق کجی برای هیچمشاهده میطورکه همان

توان بنابراین، می نیست؛ 1۰تر از کدام از متغیرها، بزرگمقدار قدر مطلق کشیدگی برای هیچ همچنین،

 اشکالی ندارد.انجام این تحلیل  متغیرهبودن تککه ازنظر طبیعیگفت 
 

 متغیرهبودن تکی کجی و کشیدگی برای بررسی طبیعیهاشاخص -2جدول 

 شاخص متغیرها

 کشیدگی کجی

یم
سل

س ا
قیا

م
 

 ۰ ۰۰3 ۰ 217 پشتکار

 ۰ ۰14 ۰ 125 تالش

 ۰ 167 -۰ 336 پیشرفت حرفه

 -۰ 111 -۰ 448 پیشامدهای حرفه

 -۰ 579 -۰ 562 سازی شخصیغنی

 ۰ ۰43 ۰ 2۰9 خودشکوفایی

 ۰ ۰12 ۰ 421 از خودرتوانایی اب

 ۰ 167 -۰ 336 خود ابرازی انفرادی

 -۰ 266 -۰ 399 خودانگاره

 -۰ ۰59 ۰ ۰1۰ رضایت از خود

 ۰ ۰18 ۰ ۰36 لذت از خودکامروایی

 ۰ 193 -۰ 2۰۰ تجدید قوا

 ۰ 172 -۰ 341 بازگشت سرمایه

 ۰ ۰۰3 -۰ 323 جذابیت گروه

 ۰ ۰14 -۰ ۰۰2 استانداردهای گروه
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 متغیرهبودن تکی کجی و کشیدگی برای بررسی طبیعیهاشاخص -2جدول ادامه 

 شاخص متغیرها

 کشیدگی کجی

س 
قیا

م

یم
سل

ا
 

 ۰ 167 -۰ ۰34 حفظ گروه

 -۰ ۰39 ۰ 314 خلقیات خاص

 ۰ ۰۰1 ۰ 166 هویت

ار 
ست

یو
ل پ

مد ان
رو

ی
خت

شنا
 

 ۰ 197 -۰ 345 دلبستگی

 ۰ 114 -۰ ۰26 جذابیت

 ۰ ۰55 -۰ ۰54 وفاداری

 -۰ ۰11 -۰ ۰99 آگاهی
 

از ضریب ماردیا و نسبت بحرانی  بودن چندمتغیرهبرای بررسی طبیعیبودن چندمتغیره: طبیعی -ب

، تخطی از فرض 2 58تر از (، مقادیر نسبت بحرانی بزرگ1392آن استفاده شد. براساس نظر قاسمی )

 شود. بودن چندمتغیره تلقی میطبیعی

بحرانی آن برای متغیرهای پژوهش ضریب ماردیا و نسبت  دهندۀنشانشمارۀ سه  های جدولیافته

 ن برابر باو نسبت بحرانی آ ۰ 1۰1 شود، مقدار ضریب ماردیا برابر بامشاهده می طورکههمان است.

توان نتیجه میاست،  2 58تر از کوچک که نسبت بحرانی ضریب ماردیا. با توجه به ایناست ۰ 132

 رعایت شده است. بودن چندمتغیرهگرفت که فرض طبیعی

 
 چندمتغیرهبودن ضریب ماردیا برای بررسی طبیعی -3 جدول

 

 
 

 

 مربو  به آزمون مدل پیشنهادی نتایج

پژوهش  براساس پیشینةفرضی  یمدل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش برای بررسی اثرهای

 چهارشمارۀ  شکل پژوهش، از رویکرد تحلیل مسیر استفاده شد. هایبرای آزمون فرضیه طراحی شد و

مشاهده می شود، در  طورکهدهد. همانپژوهش نشان می متغیرهای مدل مسیر را برای تعیین رابطة

  .اندرسم شده مکن در بین متغیرهای حاضر در مدلمسیرهای م این نمودار، همة
 

 

 نسبت بحرانی ضریب ماردیا عنوان

 ۰ 132 ۰ 1۰1 چندمتغیره
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 مدل ضرایب مسیر در مدل پژوهش -4شکل 

 شود که برخی از مسیرهای مستقیم،مشاهده می چهارشمارۀ  در شکل ،براساس مقادیر سطح معناداری

های مدل پیوستار روانی و لفهنتایج ارتباط مؤ چهارمعنادار و برخی معنادار نیستند. جدول شمارۀ 

  .دهدمقیاس اسلیم را در مدل نشان می

تنها ارتباط  ،آگاهی به عوامل اسلیم دهد که در مسیر طبقةشمارۀ چهار نشان می های جدولیافته

جذابیت  سازی شخصی معنادار هستند. در مسیر طبقةپشتکار، تالش، پیشرفت حرفه و غنی آگاهی به

ت از خودکامروایی، تنها مسیرهای جذابیت به پشتکار، خودانگاره، رضایت از خود، لذ ،به عوامل اسلیم

تنها  ،به عوامل اسلیمدلبستگی  دار هستند. در مسیر طبقةبازگشت سرمایه و جذابیت گروه معنا

 طبقة . در مسیرانداردهای گروه و خلقیات خاص معنادار نیستندمسیرهای دلبستگی به تجدید قوا، است

انداردهای گروه و خلقیات خاص معنادار تنها مسیرهای وفاداری به است ،وفاداری به عوامل اسلیم

 .نیستند
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 پیوستار روانی و مقیاس اسلیمهای مدل لفهایج تحلیل مسیر در مؤنت -4جدول 

 ها در نمودارهمراه نام اختصاری آنمسیرها به
بار 

 عاملی
 ها در نمودارهمراه نام اختصاری آنمسیرها به

بار 

 عاملی

 49 ۰** (aa1پشتکار ) --->( c1دلبستگی ) 25 ۰** (aa1پشتکار ) --->( a1آگاهی )

 75 ۰** (bb1تالش ) --->( c1دلبستگی ) ۰9 ۰* (bb1تالش ) --->( a1آگاهی )

 77 ۰** (cc1پیشرفت حرفه ) --->( c1دلبستگی ) ۰7 ۰ (cc1پیشرفت حرفه ) --->( a1آگاهی )

 7۰ ۰** (dd1پیشامد حرفه )  --->(c1دلبستگی ) 11 ۰* (dd1پیشامد حرفه ) --->( a1آگاهی )

 83 ۰** (ee1سازی شخصی )غنی --->( c1دلبستگی ) -14 ۰** (ee1سازی شخصی )غنی --->( a1آگاهی )

 86 ۰** (ff1خودشکوفایی ) --->( c1دلبستگی ) -۰9 ۰ (ff1خودشکوفایی ) --->( a1آگاهی )

 94 ۰** (gg1توانایی ابراز خود ) --->( c1دلبستگی ) -۰4 ۰ (gg1توانایی ابراز خود ) --->( a1آگاهی )

 89 ۰** (hh1خودابرازی انفرادی ) --->( c1دلبستگی ) -۰3 ۰ (hh1خودابرازی انفرادی ) --->( a1آگاهی )

 95 ۰** (ii1خودانگاره ) --->( c1دلبستگی ) ۰1 ۰ (ii1خودانگاره ) --->( a1آگاهی )

 5۰ ۰** (jj1رضایت از خود ) --->( c1دلبستگی ) 17 ۰** (jj1رضایت از خود ) --->( a1آگاهی )

 28 ۰** (kk1لذت از خودکامروایی ) --->( c1دلبستگی ) 27 ۰** (kk1لذت از خودکامروایی ) --->( a1آگاهی )

 5۰ ۰** (ll1تجدید قوا ) --->( c1دلبستگی ) -۰2 ۰ (ll1تجدید قوا ) --->( a1آگاهی )

 56 ۰** (mm1بازگشت سرمایه ) --->( c1دلبستگی ) -23 ۰** (mm1بازگشت سرمایه ) --->( a1آگاهی )

 65 ۰** (nn1جذابیت گروه ) --->( c1دلبستگی ) -۰8 ۰ (nn1جذابیت گروه ) --->( a1آگاهی )

 64 ۰** (oo1استانداردهای گروه ) --->( c1دلبستگی ) -۰3 ۰ (oo1استانداردهای گروه ) --->( a1آگاهی )

 58 ۰** (pp1حفظ گروه ) --->( c1دلبستگی ) 12 ۰** (pp1حفظ گروه ) --->( a1آگاهی )

 49 ۰** (ss1خلقیات خاص ) --->( c1دلبستگی ) 17 ۰** (ss1خلقیات خاص ) --->( a1آگاهی )

 63 ۰** (rr1هویت ) --->( c1دلبستگی ) -15 ۰** (rr1هویت ) --->( a1آگاهی )

 ۰9 ۰* (aa1پشتکار ) --->( d1وفاداری ) 22 ۰** (aa1پشتکار ) --->( b2جذابیت )

 14 ۰** (bb1تالش ) --->( d1وفاداری ) ۰6 ۰ (bb1تالش ) --->( b2جذابیت )

 13 ۰** (cc1پیشرفت حرفه ) --->( d1وفاداری ) -۰6 ۰ (cc1پیشرفت حرفه ) --->( b2جذابیت )

 37 ۰** (dd1پیشامد حرفه ) --->( d1وفاداری ) -۰7 ۰ (dd1پیشامد حرفه ) --->( b2جذابیت )

 -۰3 ۰ (ee1سازی شخصی )غنی --->( d1وفاداری ) 11 ۰** (ee1سازی شخصی )غنی --->( b2جذابیت )

 -۰2 ۰ (ff1خودشکوفایی ) --->( d1وفاداری ) ۰3 ۰ (ff1خودشکوفایی ) --->( b2جذابیت )

 -۰4 ۰ (gg1توانایی ابراز خود ) --->( d1وفاداری ) -۰8 ۰* (gg1توانایی ابراز خود ) --->( b2جذابیت )

 -۰2 ۰ (hh1خودابرازی انفرادی ) --->( d1وفاداری ) -۰6 ۰ (hh1خودابرازی انفرادی ) --->( b2جذابیت )

 ۰2 ۰ (ii1خودانگاره ) --->( d1وفاداری ) ۰6 ۰ (ii1خودانگاره ) --->( b2جذابیت )

 68 ۰** (jj1رضایت از خود ) --->( d1وفاداری ) -1۰ ۰* (jj1رضایت از خود ) --->( b2جذابیت )

 75 ۰** (kk1لذت از خودکامروایی ) --->( d1وفاداری ) -28 ۰** (kk1لذت از خودکامروایی ) --->( b2جذابیت )

 68 ۰** (ll1تجدید قوا ) --->( d1وفاداری ) -14 ۰** (ll1تجدید قوا ) --->( b2جذابیت )

 -۰1 ۰ (mm1بازگشت سرمایه ) --->( d1وفاداری ) 29 ۰** (mm1بازگشت سرمایه ) --->( b2جذابیت )

 48 ۰** (nn1جذابیت گروه ) --->( d1وفاداری ) 13 ۰** (nn1جذابیت گروه ) --->( b2جذابیت )

 47 ۰** (oo1استانداردهای گروه ) --->( d1وفاداری ) ۰3 ۰ (oo1استانداردهای گروه ) --->( b2جذابیت )

 49 ۰** (pp1حفظ گروه ) --->( d1وفاداری ) -14 ۰** (pp1حفظ گروه ) --->( b2جذابیت )

 55 ۰** (ss1خلقیات خاص ) --->( d1وفاداری ) -11 ۰** (ss1خلقیات خاص ) --->( b2جذابیت )

 23 ۰** (rr1هویت ) --->( d1وفاداری ) 24 ۰** (rr1هویت ) --->( b2جذابیت )

**≤ ۰/۰1     *≤ ۰/۰5  
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 های برازندگی غیرهنجارشدۀ بنتلر بونت، شاخص ،شودمشاهده می شمارۀ پنج که در جدولطورهمان

ریشة میانگین  شاخصاست و  ۰ 9۰ای و نیکویی برازش، بیشتر از برازش فزاینده، برازندگی مقایسه

 ،نتیجههای برازندگی و دردن شاخصبوقبولکه نشانگر قابل است ۰ ۰6 با برابرنیز مجذور برآورد تقریب 

دهد که نشان می مجذور خطای میانگین شاخص ،همچنین است. هاها با دادهمدل مطلوببرازش 

مسیر برازش بسیار عالی  ،بنابراین، مدلقبول است؛ شده قابلبسیار ناچیز و برازش انجام هاخطای مدل

 ش است.دهد که این نتیجه تأییدی بر فرضیة کلی پژوهتجربی نشان می هایو مطلوب را با داده
 

 مسیرهای برازش مدل شاخص -5 جدول
 

 

 

 

                                                           
1. Chi-Square (Χ²) 

2. Chi-Square Ratio to Degree of Freedom (Χ²/Df) 

3. Non-Normative Fitness Index of Bentler Bonnet (NNFI) 

4. Incremental Fit Index (IFI) 

5. Comparison of Fitness Index (CFI) 

6. Good Fit Index (GFI) 

7. Root Mean Squares Estimated Approximation (RMSEA) 
8. The Mean Error Square Index (RMR) 

 های برازششاخص
 مقادیر

 مدل قبولمقادیر قابل

 7392 24 وابسته به حجم نمونه )²χ( 1اسکوئرکای

 2۰۰4 وابسته به حجم نمونه آزادی درجة

 3 6 3کمتر از  )df)/²χ 2آزادی اسکوئر به درجةنسبت کای

 ۰ ۰۰1 -- داریسطح معنا

 ۰ 91 ۰ 9۰از  بیشتر (NNFI) 3بنتلر بونت شاخص برازندگی غیرهنجارشدۀ

 ۰ 93 ۰ 9۰از  بیشتر (IFI) 4برازش فزایندهشاخص 

 ۰ 93 ۰ 9۰از  بیشتر (CFI) 5ایشاخص برازندگی مقایسه

 ۰ 9۰ ۰ 9۰از  بیشتر (GFI) 6شاخص نیکویی برازش

 ۰ ۰6 ۰ ۰8کمتر از  (RMSEA) 7شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد تقریب

 ۰ ۰5 ۰ ۰8کمتر از  (RMR) 8ی میانگینشاخص مجذور خطا
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 گیریبحث و نتیجه
ها ن حوزهتوجه است و ایها قابلفراغت، مشتریان و سازمانهای اوقاتسهم ساختار مشارکت در پژوهش

شناختی ارتباط روان ، مطالعةبنابراین بسیار مرتبط با مطالعات مدیریت ورزشی هستند؛

هارچوب ها ضروری است. چمشارکت ورزشی مستمر آنکنندگان ورزشی موجود برای درک شرکت

 ،واقعگذارد. دربندی مشارکت افراد در ورزش دراختیار میابزاری برای بخش مدل پیوستار روانی،

اختیار بازاریابان ص بازارهای هدف جذاب و سودآور درای برای تشخیبندی مشارکت وسیلهبخش

های بازاریابی فعالیت بندی برای توسعةشبخ ن راهبردتوانند از ایها میدهد و آنورزشی قرار می

خروجی تحلیل افراد را در طبقات مناسب قرار دهند.  ،نیازها و منافع مختلف استفاده کنند و با مطالعة

نتیجة  ،و همچنین های مربوط استناسب مدل با عاملوجود برازش م دهندۀعاملی تأییدی نشان

کرونباخ  ینامه نشان داد که مقدار ضریب آلفاهای پرسشپایایی عامل شده برای برآوردمحاسبات انجام

نامه پایایی این پرسش ،بنابراین است؛ ۰ 7نامه بیشتر از نقطة برش های این پرسشمقیاسخردهبرای 

، بیتون فانک ،(2۰۰2) 1، ویلمینگ و هولدناکگیبسون هایاین نتایج با نتایج پژوهش شود.یید میتأ

با توجه  .( همسو است3139و همکاران )و بهنام ( 2۰13) 3، کانکل و فانکدویل (،2۰11) 2و پریچارد

ام و مقیاس اسلیم در .سی.آمده از تحلیل مسیر برای ارتباط بین مدل پیدستهای بهبه یافته

مسیر برازش  ،بنابراین، مدل گیرد؛برتر فوتبال، مدل کلی پژوهش موردحمایت قرار میتماشاگران لیگ 

را تأیید  کلی پژوهش دهد که این نتیجه فرضیةشان میهای تجربی نبسیار عالی و مطلوب را با داده

انتظار توانند برای آگاهی از پیامدهای موردتوان نتیجه گرفت که پژوهشگران میمیکند و می

این  مطالعات همسو و ناهمسو باام از مقیاس اسلیم استفاده کنند. .سی.تماشاگران در طبقات مدل پی

ر، تالش فردی، آگاهی به عوامل اسلیم، تنها ارتباط آگاهی با پشتکا بقةیافت نشد. در مسیر ط یافته

( از پیامدها به دو 2۰۰1بندی استبینز )تقسیمدار بودند. در سازی شخصی معناپیشرفت حرفه و غنی

عنوان یک ، بهپسشوند؛ شخصی محسوب میها جزو پیامدهای شخصی و گروهی، این مؤلفه دستة

داده نشده است؛  ، هنوز به پیامدهای گروهی اهمیتآگاهی ط کرد که در طبقةتوان استنبانتیجه می

افراد در فقط شناخت مختصری از ورزش مربوط دارند و  در این طبقه فرض بر این است که افرادزیرا، 

آگاهی  ، تماشاگران طبقةزیرا و پیامدهای آن فکر کنند؛ اند که به گروهای نرسیدههاین طبقه به مرحل

اهمیت است. این یافته ها کممدهای گروهی برای آن، پیانتیجهو در شناختی از همدیگر ندارند غلبا

آگاهی، پشتکار و  ( همسو است. پیامدهای شخصی در طبقة2۰11ک و همکاران )فان با نتایج پژوهش

                                                           
1. Gibson, Willming & Holdnak 

2. Funk, Beaton & Pritchard 

3. Doyle, Kunkel & Funk 
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نیاز به پیگیری و پشتکار برای تماشای مسابقات توسط افراد  دهندۀ، نشان راستا هستندتالش که هم

گاه بههای گاهه پیگیریک ریزی کردآن را طرحاستبینز  ی است کهاولین بعد ،این طبقه است. پشتکار

 ،نهایتد که درنکنیداری رفتاری ایجاد میکند. پشتکار، تمرکز و پاهای جدی متمایز میگیریرا از پی

، بلکه فداکاری تنها برای تکمیل نقشارکت نهکه مش فرد در موقعیت یا نقشی قرار گیردد نشوباعث می

دار شد، پیشرفت ی که در طبقة آگاهی معنامد دیگر(. پیا1997کند )استبینز، برای آن را احیا می

ته نظر گرفعنوان پیشرفت مراحل درسازی، حرفه بهشناختی و عملیاتیحرفه است. در تعاریف جامعه

، ایحرفهغیرمعمولی یا گذرای یک فرد  دورۀ صورت( حرفة فراغت را به2۰۰1شده است. استبینز )

نقش کاری منتقل را از یک نقش فراغتی و اجتماعی به یک  کند که فردیا داوطلب تعریف می گرتفنن

در مراحل فعالیت فراغتی است. پیامد  میزان پیشرفت دهندۀپیشرفت حرفه نشان ،واقعکند. درمی

فرایند افزایش منابع فکری یک فرد تعریف  صورتسازی شخصی است که به، غنیآگاهی دیگر در طبقة

ای را ارائه خواهد کرد فراغت جدی تجربه در فعالیت کنندهکه شرکتدهد نشان میاست و این شده 

درگیری  سببافراد به ،آگاهی مرحلة درتوان نتیجه گرفت که می ،کلیطورکه بسیار ارزشمند است. به

کنند و ی را انتخاب میترسطح پایینل( پیامدهای کمتر و با فعالیت فراغتی )تماشای فوتبا کم

عنوان پیامد یا هدف داشت گروه را بههاس اسلیم مانند خودشکوفایی یا نگمدهای سطح باالی مقیپیا

زاریابان ورزشی باید با توجه به پیامدهای ظاهرشده در باگیرند؛ بنابراین، خود از مشارکت درنظر نمی

های تماشاگران این طبقه استهنیازها و خو دنبال طراحی راهبردهایی برای برآوردن، بهآگاهی طبقة

گیری در این فعالیت فراغتی پیمدها و اهدافی که این افراد از شرکت خود گوی این پیاد که پاسخباشن

 کنند، باشند. می
جذابیت به عوامل اسلیم، تنها مسیرهای جذابیت به پشتکار، خودانگاره، رضایت از  در مسیر طبقة

آگاهی، در  ند. مانند طبقةدار شدبازگشت سرمایه و جذابیت گروه معناخود، لذت از خودکامروایی، 

ز بین این عامل وجه تمایدار شد. های اساسی مقیاس اسلیم است معناپشتکار که از پیامد این طبقه،

دار شد. خودانگاره فراغت جدی و معمولی است. خودانگاره پیامد دیگری بود که در این طبقه معنا

است که انگر آن بی نقش خود تعریف شده است. خودانگارۀ ارتقایافتهعنوان تصور فرد از خود یا از به

ه شده است. رضایت از خود فراغت جدی شناخت کنندۀنوع خاصی از شرکتیک فرد برای سایر افراد 

ل خوشنودکردن خود یا برآوردن عم صورتکی دیگر از پیامدهای این طبقه بود که بهنفس، ی یا ارضای

طورضمنی ، عمق این رضایت متفاوت است و بهخود فرد تعریف شده است. برای فراغت جدی خواستة

باره، عمیق و کامل است )استبینز، ت جدی یککنندگان فراغبه این معنی است که رضایت شرکت

 ند وبخش باشر زمانی بسیار سرگرم کننده و لذتهای فراغت جدی ممکن است د(. فعالیت2۰۰1
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کند، این دو مؤلفه را از هم متمایز میند. آنچه های فراغت معمولی نیز ممکن است چنین باشفعالیت

گاه. لذت از کامروایی بهگاه هاینه مورد برجسته در مشارکت ؛مربوط به عمق رضایت و خوشنودی است

رضایت و شادمانی است که از پیامدهای شخصی  اس غرور و خوشی از رسیدن به مرحلةمعنی احس به

بیانگر جذابیت،  عنوان یکی دیگر از پیامدهای طبقةبازگشت سرمایه بهشود. فراغت جدی محسوب می

فراغت جدی دریافت در مشارکت  سبببهپاداشی را برای محصوالت یا تخصص  فردن است که ای

د رابرای تعدادی از مو ،؛ امانیست شدنیاجراهای فراغت جدی برای تمام تالش این موردکند. می

بندی ساختار فراغت جدی بلبرای قا پاداش، اولیه هایپژوهششده در تالش و مصاحبه شدهمشاهده

در داخل و بین ریزی کرد، طرح زستبیناکه های شخصی شایان ذکر است پاداش .مشهود بود

های مختلفی به کنندگان فراغت جدی وزنیگر، شرکتدعبارت. بههستندهای خاص متفاوت فعالیت

 بازده مالیهمواره نشان داد که  (2۰۰1) زستبینامثال،  رایب ؛دهندمیهای مختلف شخصی پاداش

 دار در طبقةآخرین پیامد معنا بندی شده است.ترین پاداش در فراغت جدی طبقهیفعنوان ضعبه

های فراغت فعالیتو مشارکت در جهان اجتماعی  ارتباط باعنوان به است که اجتماعی ةجاذبجذابیت، 

داش حاصل از ارتباط با دیگر های اجتماعی مربوط به پا، جاذبهاساساً .جدی تعریف شده است

با توجه به  مورد انجام کارهای داوطلبانه است.در با مشتریانارتباط یا کنندگان فراغت جدی شرکت

توان نتیجه گرفت که تماشاگران جذابیت به عوامل اسلیم می در مسیر طبقةآمده دستهای بهیافته

از تماشای ها آنو هدف  های فوتبال هستنددنبال جاذبه، بهستا که از نامش پیداطوراین طبقه همان

عوامل سطح باالی مقیاس اسلیم  ،در این طبقه ،همچنین دن از این فعالیت فراغتی است.برفوتبال لذت

 سبب( معنادار نشد که به2۰۰1خودشکوفایی )استبینز، نفس و  ، ارضایشخصیسازی مانند غنی

 به فوتبال است. ها، وفاداری و تعهد کم آندرگیری کمتر این افراد و همچنین

تنها مسیرهای دلبستگی به تجدید قوا، دستاوردهای گروه  ،دلبستگی به عوامل اسلیم مسیر طبقة در

آمده برای طبقة دلبستگی تقریباً همة عوامل دستدار نبودند. با توجه به یافتة بهخاص معناو خلقیات 

و افراد  ام است.یس.دلبستگی از طبقات باالی مدل پی طبقةاند. ر شدهدااسلیم برای این طبقه معنا

نقش ورزش هدف در زندگی افراد این طبقه زیادی با ورزش هدف دارند و نیز این طبقه درگیری 

خود امل سطح باالی مقیاس اسلیم را بهبدیهی است که این طبقه عواساس، محوری دارد؛ براین

ماعی و گروهی شدن دو مورد از سه مورد پیامد اجتداره به معنابا توج ،اختصاص دهد. همچنین

و  شتراکات رفتاری زیادی با هم دارندا، عنوان یک گروهنتیجه گرفت که افراد این طبقه بهتوان می

نظر رفتاری شبیه به هم هستند و این برای بازاریابان این ستنباط کرد که افراد این گروه ازتوان امی

توانند برای این افراد میبهتر  مشابه، با داشتن افرادی با رفتار زیرا ؛شودمحسوب میمزیت ها تیم

با وفاداری دارند و با اندکی  تگی همان مشتریانی هستند که فاصلةدلبس ریزی کنند. افراد طبقةبرنامه
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از راحتی حمایت د که بهتبدیل کر یوفادار ها را به مشتریانتوان آنریزی تبلیغاتی مناسب میبرنامه

 شود.های مالی از باشگاه میاعث حمایتین در درازمدت بو ا کنندتیم محبوبشان را رها نمی

تاوردهای گروه و خلقیات خاص تنها مسیرهای وفاداری به دس ،وفاداری به عوامل اسلیم در مسیر طبقة

و افراد این طبقه شناختی است وفاداری باالترین مرحله در مدل پیوستار روان مرحلة دار نشدند.معنا

مندترین عوامل مقیاس باید بیشترین و ارزش؛ بنابراین، باالیی برخوردارند از تعهد نگرشی و رفتاری

های . این نتیجه با یافتهدر این بخش مؤید این موضوع استخود اختصاص دهند که نتایج ما اسلیم را به

هستند و نیز دارای پشتکار و تالش همسو است. افراد در طبقة وفاداری ( 2۰1۰گولد و همکاران )

ی، شکوفایسازی شخصی، ارضای نفس، خودا ارزشی چون غنیی مهم شخصی و اجتماعی بپیامدها

درراستای  اب و صاحبان باشگاه بایداند. تالش بازاریخود اختصاص دادهجذابیت گروه و حفظ گروه را به

توجه به  نبودصورت ، درزیرا ؛وفاداری باشد امدها برای حفظ این افراد در طبقةاین پی شدنبرآورده

 ممکن است از افراد این طبقه هاهای آننیازها و خواسته نشدنبرآوردهپیامدهای مطلوب این افراد و 

بندی بازاریابان ورزشی برای طبقهشود که می پیشنهاد آمدهدستکاسته شود. با توجه به نتایج به

نیازها و  ، برای برآوردنشناختی استفاده کنند و همچنینتماشاگران ورزشی از مدل پیوستار روان

مبنای پیامدها و اهداف افراد از مشارکت های هر طبقه باید راهبردهایی را طراحی کنند که برهخواست

از که شود پیشنهاد می پیامدها و اهداف افراد از مشارکتدر تماشای ورزش باشد. برای آگاهی از 

کنندگان اهداف مشارکت شرکت است نستهوبی تواخاین مقیاس به ،زیرا ؛مقیاس اسلیم استفاده شود

آورد که می تواند بار میرا شناسایی کند؛ بنابراین، کاربرد این دو مدل درکنار هم نتایج بسیار مهمی به

-شناخت مشتریان خود و تدوین برنامه ها برایها و بازاریابان آنراهنمای خوبی برای صاحبان باشگاه

روی تماشاگران که مدل مفهومی پژوهش شود پیشنهاد می ،ینهای بازاریابی هدفمند باشد. همچن

از به آزمون از تیمی گرفته تا انفرادی، آزمون و اعتباریابی شود. این پژوهش نی ،های ورزشی دیگررشته

روی  که این پژوهششود پیشنهاد می ،براینعالوهبخشی به نتایج دارد. و تکرارشدن برای اعتبار

تر و باالتر آماری مطلوب آزمون شود. برای دسترسی به جامعة های فراغتیفعالیتکنندگان شرکت

ن در ورزشگاه ها از حاضراآوری دادههمراه جمعبه 1های برخطآوری دادهکه از جمعشود پیشنهاد می

 استفاده شود.

مدل فانک و جیمز ، 2۰۰1در سال  آنچه تاکنون دربارۀ موضوع پژوهش گفته شد عبارت است از:

و بازاریابان ورزشی  تاکنون مورداستفادۀ بسیاری از پژوهشگران و شناختی را تدوین کردندوستار روانپی

                                                           
1. On-line 



 1396، بهمن و اسفند 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      4۸

 

د، کنندگان ورزشی را با توجه به ارتباط روانی که با ورزش هدف دارن، مصرفقرار گرفته است. این مدل

 طبقه اطالعاتی ارائه کند.راد هر بدون اینکه از اهداف مشارکت اف ؛کندبندی میبه چهار گروه طبقه

، وفاداری( سوی طبقات باالی پیوستار )طبقةزاریابان ورزشی برای حفظ و ارتقای افراد هر طبقه بهبا

کنندگان های مشارکت شرکتز اهداف و پیامدا ،زیرا ؛کردندتبلیغاتی عمومی استفاده می از راهبردهای

 آگاهی نداشتند.

این موضوع  با علم بر پژوهشگرعبارت است از: اضافه شد  ع مطالعهآنچه با انجام این پژوهش به موضو

 ،ها اهمیت فراوانی داردکنندگان ورزشی برای صاحبان و بازاریابان باشگاهکه اهداف مشارکت شرکت

اگاهی از اهداف  برای از مقیاس اسلیم ،(2۰1۰) ؛ یعنی گولدنظران این رشتهبه پیشنهاد یکی از صاحب

بندی شده بود، استفاده شناختی طبقهکنندگان هر طبقه که در مدل پیوستار روانمشارکت شرکت

بندی بازار مصرف، اهداف بر بخشن پژوهش مدلی معرفی شد که عالوهبا انجام ای ،دیگرعبارتکرد. به

 مشارکت هر بخش نیز ارائه شده است.
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Abstract  

Segmenting of the sport participants and awareness of their participation goals has 

always been one of the targets of sport marketers. The aim of the present study is 

to examining the conceptual model of sport spectator segmentation with PCM and 

SLIM approach. 670 male football spectator in the age range of 18 to 65 years 

who watched premier league randomly and voluntary were completed measuring 

scale of participation football fans (Beaton et al, 2009) and measuring scale 

variation of participation outcomes (Gould et al, 2008).The results of constructive 

equations indicate that the conceptual model based on integration of psychological 

continuum model and serious leisure inventory and measure has a great fitness. In 

conclusion, the integration of psychological continuum model and serious leisure 

inventory and measure can use to Segmenting of the sport participants and 

awareness of their participation goals to guide researchers and marketers to design 

targeted marketing strategy. 
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