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 چکیده

گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان تأثیر جهت پژوهش حاضر،از  هدف

باشگاهی های فوتبال که رقابت یدسترسدر از افرادنفر  400 منظور،بدین بود. های فوتبالتلویزیونی رقابت

 .آماری انتخاب شدند ۀنمونعنوان به کردند،می تماشااز تلویزیون  2015ـ2016را در فصل  کشورهای اروپایی

اس. پی. مقیاس  و (2002فانک و همکاران ) ورزشی ۀعالق ۀنامپرسشاز ها تماشای بازی ۀبرای سنجش انگیز

و  نیل ۀناماز پرسشوفاداری به تیم  سنجش منظورهبو استفاده گردید  (2012فانک و همکاران )ای. ای. دی 

سازی معادالت ساختاری استفاده شد. ها از مدلبرای تحلیل دادهبراین، عالوهشد.  بهره گرفته( 2006) فانک

 کنندگاننیازهای متفاوتی را در مصرف ،گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلیجهتکه  دهدمینتایج نشان 

، تأثیر انگیزشی خودمختاریگیری جهت که شودمشاهده میکنند. همچنین، ای ورزش برآورده میرسانه

 باشد؛نمیدار اانگیزشی کنترلی بر وفاداری به تیم معنگیری جهتتأثیر ، ؛ امادارد وفاداری به تیمبر  معناداری

 توجه قرار گیرد. ها موردانگیزشی آنگیری برای شناسایی طرفداران وفادار بهتر است جهتبنابراین، 

  

  وفاداری، کنندگان ورزشمصرفرسانه، فوتبال، بینندگان  انگیزش، :واژگان کلیدی
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  مقدمه
ها و یوماستاد در گرانتماشاحضور  یشافزای در ورزش یدادهایروبه  بخشیتنوعشدن و یجهان

 مانند یعموم یهادر مکان یکرپغول یهایشنماهصفح از های بازیتماشا، های سرپوشیدهسالن

 وجود ،حاضرحالدر .نقش دارند همراه یهاو تلفن یانهرا یزیون،در تلو و اهپارکو ی عموم یهاسالن

 یاباشگاه  یکاز  عواملیگر د یاو  یعملکرد یارهایبا توجه به مع کهورزش  ان و دوستدارانتماشاگر

بوچت، بودت، برناچ و ) باشدمیکنند، رایج ملیت آن حمایت میکشور و  گرفتننظرربدون دورزشکار 

طور به که بوده است یزیونتلو های اصلی دریکی از برنامهورزش  ،دهه ینچند یبرا .(2011، 1کادا

، 2گانتز، وانگ، پاول و پوتر) کرده استبزرگ جذب می یدادهایرو به را بسیاری مخاطبانمنظم 

ها و بازیکنان، انکار است. تیمجهانی معاصر غیرقابل ۀدر جامع 3ایواسطههای اهمیت ورزش .(2006

دالر  یلیاردهاها منآهمچنین،  .کنندجدا می همو یا از  نموده متحد یکدیگرها را با جوامع و ملت

و  یطرفداران وفادار خود احساس سرخوش یاندر مو  ایجاد نمودهرا  تجاریو فروش  یغاتیدرآمد تبل

  .(393، 2006، 4رینی) کنندیدی را تحریک میناام

در  حضور یبرارا انتخاب مردم  ،مختلف یهایزهو انگ ی برای مصرف ورزش دارندمختلف یلمردم دال

دهد می قرار یرثأتتحت یزیونتلو از یباز یتماشاو یم ت مربوط به یک هایکاال یدخر ی،باز یک

ها تعدادی از انگیزه ،کنندگان ورزشمصرف ۀحوز گرفته درصورتمطالعات در  .(2015، 5نامیانگ)

و  7ماهونی ،(2001) 6یمزو ج ترایل مثالعنوان؛ بهاست گرفتهبررسی قرار و مورد شده شناسایی

به  های خوددر پژوهش (2015) 9و کانت دو وی (2008) و همکاران 8وان ،(2002) همکاران

 جسمانی یهامهارت جسمانی، یها، خانواده، جاذبهگریزدرام،  ی،شناسیباییز یت،موفق هاییزهانگ

( و 1387) معصومی .انداشاره کرده مثبت استرس نفس وعزت ،یاجتماع لتعام ،یکنانباز

 فوتبال، به علم بازی، هیجان تیم، به مندیعالقههای انگیزه نیز از (1390) و همکاران چیانساعت

                                                 
1. Bouchet, Bodet, Bernache & Kada 

2. Gantz, Wang, Paul & Potter 

3. Mediated Sports 

4. Raney 

5. Young Nam 

6. Trail & James 

7. Mahony 

8. Wann 

9. Wiid & Cant 
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 1نکاف و نیل همچنین، .اندنام برده فوتبال زیباییو  فوتبال به عالقهسرگرمی،  پایاپای، بازی پیروزی،

 یمثبت ریثأت هواداران وفاداری بر هیجان و یابتین پیروزی ،تیم به عالقهکه نشان دادند ( 2006)

گیری انگیزشی کنترلی و خودمختاری جهتکه  نیز عنوان نمودند( 2201) 2و همکاران فانک د.دار

ها و خرید و حضور در استادیوم، استفاده از رسانه) ورزشی مشترک بر رفتارهای مصرفطور به

 در ارتباط با پژوهشی را( 2015) 3گنسربراین، عالوه( تأثیرگذار هستند. پوشیدن کاالهای تیم

 گرایی، درام،های دستاورد نیابتی، زیباییهکه بین انگیز و گزارش کرد تماشاگران فوتبال انجام داد

گریز، دستیابی به دانش، مهارت جسمانی ورزشکاران و تعامل اجتماعی در زنان و مردان تفاوت 

که بین  حاکی از آن بودنیز ( 1394) و همکاران عباسی پژوهش هاییافته وجود ندارد. یمعنادار

وجود داری امعن ۀرابطن با وفاداری تماشاگران آهای ها و مؤلفهتماشاگران از حضور در بازی ۀانگیز

 . دارد

و  یفرد یازهاین ، حاصلورزشگان کنندمصرف یهایزهانگ یم، تنظ"4خودتعیینی" ۀاساس نظریبر

، 5دسی و رایان) دهدرا نشان می فرد یزشیانگ یریگاست که جهت یمتن ـ یمالحظات اجتماع

. نمود یبندطبقه یو درون یرونیبدو نوع توان به یفرد را م یزشیانگ یریگجهت، کلیطوربه (.1985

 های، ارزشقیعالاساس بررفتار را  و بوده 6خودمختاری یریگجهت ۀدهندنشان یدرون یزشانگ

 انگیزشی خودمختاری یریگجهت یب،ترتبدین .کندیم میتنظ نفس یتو تقو أییدیتخود

عنوان بهی را مصرف ورزش یتکه فعال کندی را تنظیم میرفتارطور ذاتی به یورزش گانکنندمصرف

گی چگون بوده و 7یکنترل یریگجهت بیانگر یرونیب یزشانگدرمقابل،  .کندهدفی برای خود تلقی می

 یب،ترتدینب دهد.نشان می اجتماعیاساس احساس استرس، تنش و تعامل بر تنظیم رفتار فرد را

 کند کهتاری را تنظیم میرف طور ذاتیبه یورزش گانکنندمصرف یکنترل انگیزشی یریگجهت

اساس . بر(2012فانک و همکاران، ) نمایدتلقی می ای برای پایانوسیله را یمصرف ورزش یتفعال

 شناسایی شد کنندگان ورزشیبرای مصرف شش عامل انگیزشی پیشین، مطالعاتشده و رویکرد ذکر

  .تفریح و پیوند خانوادگی بود ی،اجتماعگرایی، هیجان، تعامل نیابتی، زیبایی پیروزی :که شامل

                                                 
1. Neale & Funk 

2. Funk 

3. Gencer 

4. Self-Determination 

5. Deci & Ryan 

6. Autonomy Orientation 

7. Control Orientation 



 1396، مرداد و شهریور 43زشی شمارهمطالعات مدیریت ور                                                                    128
 

 

 

، 1کویکمفهوم وفاداری است ) ،ورزشی ۀکنندترین متغیرها در درک مصرفیکی از مهم، براینعالوه

 ۀطی یک دوراساس عالقه به آن تیم یا حمایت بسیار زیاد از یک تیم خاص که بر . طرفداری(2000

، 2فیلد و اسلونویکشود )نظر گرفته میعنوان وفاداری تماشاگر در زمانی شکل گرفته است، به

احتمال دارد که در  ،زیرا؛ توانند برای یک تیم کامالً ارزشمند باشندتماشاگران وفادار می (.1995

ها را از طریق تلویزیون تماشا و بازی نمایندها حضور پیدا کنند، محصوالت تیم را خریداری بازی

  (.2005، 3یوسف و لیکنند )

و  یشناختروان یازهایندارای افراد رسانه، فرض بر این است که  ۀهای حوزنظریهاساس بر

 یمحتوااز طریق این نیازها  که ر دارندانتظا و باشندمی خود ۀروزمری در زندگ یشناختجامعه

و  یتجنس مختلف، ینسن برمبنای مختلف افراد در یازهان این تردید،بیبرآورده شوند.  هارسانه

هستند. روز و استرس متفاوت  وقت ،خوومانند خلق یتیبا توجه به عوامل موقع نیزو ی مراحل زندگ

 یبرارا  یورزش یهااز افراد برنامه یاریکه بس باشدآور تعجب یدنبا شده،با توجه به مطالب گفته

 (.340، 2006رینی، ) مختلف تجربه کنندیازهای به ن ییگوپاسخ

در ( 1981)بررسی شده است. گانتز  پژوهشگراناز های ورزشی توسط تعدادی تماشای برنامه ۀانگیز

آرامش روانی، همراهی خانواده  افراد از تماشای فوتبال از تلویزیون ۀنشان داد که انگیزپژوهش خود 

ده از شحاصل ۀکه تجرب یافتنددرنیز ( 1995) 4گانتز و ونرباشد. تعامل اجتماعی میو دوستان و 

های گزارش نمودنبا دنبال ی کهطرفداران .باشدمیمتفاوت  یزیونی در هوادارانتلو هایورزش دیدن

شوند، هنگام دیدن بازی شدت برانگیخته میبه کنند،مربوط به یک بازی خود را از قبل آماده می

 گزارش کردند( 1997) 5لندو  یستمنا همچنین، شوند.بازی می یردرگ یاز نظر احساس ولذت برده 

ماهونی و . هستند یدنبال تعامل اجتماعبهپردازند، ها به تماشای ورزش میکه در کافه افرادی

به  ،شناختی زیاد به تیمخود نشان دادند که طرفداران با تعهد روان پژوهشدر نیز ( 1999) 6مورمن

بازی از تلویزیون نگاه  ۀرا بدون توجه به نتیج خود های تیم محبوباحتمال بسیار زیاد بازی

های ای ورزش به انگیزههای مصرف رسانهدر بررسی انگیزه( 2006) رینیهمچنین، کنند. می

گرایی، رهایی، همراهی و نفس، گریز، یادگیری، زیبایی، عزتسرگرمی، استرس مثبت )هیجان(

                                                 
1. Quick 

2. Wakefield & Sloan 

3. Yusof & Lee 

4. Gantz & Wenner 

5. Eastman & Land 

6. Mahony & Moorman 
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نشان داد که نیز ( 2015) نام. یانگنموده استره مصاحبت، وابستگی به گروه، خانواده و اقتصاد اشا

زمانی که گرایی و دستاورد نیابتی بر تعداد و مدتپنج عامل دلبستگی، سرگرمی، اطالعات، زیبایی

 .باشدمیپردازند، تأثیرگذار ورزش از تلویزیون می تماشایافراد به 

یاد بینندگان که معموالً طیف تعداد زدلیل گستردگی پخش رویدادهای ورزشی از تلویزیون و به

ها، رویدادهای ورزشی برای مدیران تیمآگاهی از انگیزۀ تماشای بررسی و  ،شودشامل میوسیعی را 

همچنین، بررسی تأثیر انگیزۀ . استاهمیت کننده حائزهای پخشبازاریابان و مدیران رسانه

توجه قابل تواندمی خودۀ عالقموردهای به تیم هاای ورزش بر وفاداری آنکنندگان رسانهمصرف

در  رو،بخشد؛ ازاینرا شکل داده و جهت می ورزشی کنندگانرفتار مصرفحدود زیادی تا ،زیرا ؛باشد

پژوهش  آنچه بررسی قرار گیرد.با دیدی متفاوت این موضوع مورد است سعی شده پژوهشاین 

 ۀمدل انگیز ۀبرای توسع خودتعیینی ۀنظری سازد، استفاده ازمتمایز می مطالعاترا از سایر  حاضر

ای ورزش و تأثیر دو رویکرد حاصل از آن بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی مصرف رسانه

های اند، نقش انگیزهزمینه انجام شدهاینکه در مطالعاتی، بیشتر براینعالوههای فوتبال است. رقابت

 غیره عالقه وهای تیم موردبازی تماشای ،تعداد حضور، خرید کاالعواملی مانند تماشاگران را بر 

طور جداگانه بر گیری انگیزشی بهتأثیر دو جهت حاضر به بررسی پژوهشدر  ؛ لذا،اندبررسی کرده

 ؛شده است پرداخته ای ورزشکنندگان رسانهدر مصرف (شناختی استکه یک عامل روان)وفاداری 

یک از این دو هر ،(2012؛ فانک و همکاران، 1985دسی و رایان، ) پیشینمطالعات اساس بر ،زیرا

بر دارای تأثیرات متفاوتی  احتماالً لذا، ؛کندنیازهای مختلفی را برآورده می ،گیری انگیزشیجهت

شده و اهمیت با توجه به مطالب ذکربنابراین،  ؛کنندگان ورزشی خواهند بودنگرش و رفتار مصرف

گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری تأثیر جهت پژوهش حاضر بررسی از هدف ،موضوع

 (2015ـ2016)فصل  ییاروپا هی کشورهایباشگا های فوتبالبه تیم در بینندگان تلویزیونی رقابت

 بود.

 

 پژوهششناسی روش
جامعۀ  حجمنبودن با توجه به مشخص. باشدمیپیمایشی  ـتوصیفی حاضر از نوع مطالعات  پژوهش

دلیل احتمال به اما ؛برآورد شد نفر 385 معادلاساس فرمول کوکران برحجم نمونه  ،آماری

های که رقابتتهران  شهردسترس از افراد درنفر از  400 ،هانامهبودن تعدادی از پرسشمخدوش

آماری انتخاب  ۀعنوان نمونبه، ردندکمی تماشافوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی را از تلویزیون 
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های آیا بازی": که شدال مقدماتی پرسیده میؤاین س ،نامه به هر فردپرسش ارائۀاز  پیش. شدند

 بود، مثبت هاآن که پاسخصورتیدر و "کنید؟تماشا میرا  ییاروپا باشگاهی کشورهای فوتبال

گویه از  18ها دادهآوری . برای جمعنمایند تکمیلشد تا آن را ه میارائها نامه به آنپرسش

فانک و  3اس. پی. ای. ای .دی ( و مقیاس2002) و همکاران 2فانک "1ورزشی ۀعالق ۀنامپرسش"

و شد ، انتخاب کنندگیری میتماشاگران از حضور در مسابقات را اندازه ۀ( که انگیز2012همکاران )

 18استفاده قرار گرفت. این بینندگان تلویزیونی مورد ۀپس از انجام اصالحاتی برای سنجش انگیز

و پیوند گرایی، تعامل اجتماعی ، شور و هیجان، تفریح، زیبایینیابتی پیروزی عامل ششگویه 

 4نیل و فانک ۀنامپرسش توسطوفاداری به تیم  ،براینعالوه. دهدوردسنجش قرار میمرا  خانوادگی

من  ،ام ببرد یا ببازدعالقهتیم مورد انند)مسه گویه  بانامه این پرسش؛ گردیدگیری اندازه (2006)

موردسنجش قرار را  هاۀ آنعالقهای مورد( وفاداری افراد به تیمطرفدار وفادار این تیم خواهم بود

 =پنجکامالً مخالفم تا  =یک) یکرتل ارزشی پنج یاسدر مق هانامهپرسشذکر است که شایان. دهدمی

اساتید مدیریت توسط نیز  هانامهپرسشو محتوایی  روایی صوری. شدندگذاری نمرهکاماًل موافقم( 

بررسی مورد 5ییدیأروش تحلیل عاملی ت با استفاده از هانامهپرسش ۀروایی سازورزشی تأیید شد و 

ها که در قسمت یافته محاسبه شدکرونباخ  یبه روش آلفا هانامهپرسش پایاییهمچنین، . قرار گرفت

انحراف معیار  و نگینیام ۀمحاسب ،جهت برآورد فراوانی نیز توصیفی یآمارهای روش شده است. ارائه

 ۀدو به درجکای نسبت شاخص از بررسی برازش مدل منظورهببراین، عالوه .مورداستفاده قرار گرفت

، 9شده، شاخص نیکویی برازش تعدیل8ای، شاخص برازش مقایسه7نیکویی برازش شاخص ،6آزادی

در بخش آمار . بهره گرفته شد 11شدهشاخص برازش نورم و 10خطابرآورد  میانگین مجذور ۀریش

 هایافزاراز نرمها تحلیل داده برای مورداستفاده قرار گرفت وساختاری  ۀمدل معادلنیز استنباطی 

                                                 
1. Sport Interest Inventory (SII) 

2. Funk 

3. Speed 

4. Neale & Funk 

5. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

6. Χ2/df 

7. Goodness of Fit Index (GFI) 

8. Comparative Fit Index (CFI) 

9. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

10. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

11. Normed Fit Index (NFI) 
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  شد.استفاده ( P≥05/0) داریادر سطح معن 8/8 ۀنسخ 2لیزرل و 21 ۀنسخ 1اساس.پی.اس. یآمار

 

 نتایج
طور که مشاهده همان دهد.آماری را نشان می ۀشناختی نمونهای جمعیتویژگی شمارۀ یکجدول 

درصد از افراد مجرد بوده و  60زن و بقیه مرد هستند. همچنین،  نمونه افراد از صددر 31 ،شودمی

از افراد دارای  درصد 41سال قرار دارند؛  24تا  20ردۀ سنی باشند؛ بیشتر افراد در بقیه متأهل می

 باشند.تر میمدرک تحصیلی دیپلم و پایین

 
 (n=400آماری ) ۀشناختی نمونهای جمعیتویژگی ـ1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 جنسیت
 31 125 زن

 69 275 مرد

 هلأوضعیت ت
 60 242 مجرد

 40 158 هلأمت

 وضعیت سن

 15 61 سال 19تا  15

 32 129 سال 24تا  20

 24 94 سال 29تا  25

 15 61 سال 34تا  30

 9 35 سال 40تا  35

 5 20 سال به باال 40

 مدرک تحصیلی

 41 163 تردیپلم و پایین

 22 90 کاردانی

 30 121 کارشناسی

 7 26 ارشد و باالترکارشناسی

 
که نتایج  بررسی قرار گرفتمورد گیریابزارهای اندازه ۀروایی ساز ،ییدیأبا استفاده از تحلیل عاملی ت

تمام بارهای عاملی مربوط به  ،شودطور که مشاهده میارائه شده است. همان شمارۀ دوآن در جدول 

                                                 
1. SPSS 

2. LISREL 
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های مربوط به هر گویه ،دیگرعبارتبه ؛برخوردار هستند یمتغیرها مثبت بوده و از مقدار مناسب

مقدار مناسبی از آلفای کرونباخ تمامی متغیرها  ،براینعالوه. کندرا توصیف می آنخوبی به متغیر

 گیری است.ابزار اندازهقبول قابلپایایی  ۀدهنداین نشان کهو باالتر(  7/0) باشدبرخوردار می
 

 گیریهای ابزار اندازهها و بارهای عاملی گویهعاملآلفای کرونباخ  ـ2جدول 

 گراییزیبایی تفریح شور و هیجان نیابتی پیروزی

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

1 77/0 1 71/0 1 62/0 1 74/0 

2 65/0 2 61/0 2 76/0 2 72/0 

3 76/0 3 77/0 3 61/0 3 64/0 

77/0=α 74/0=α 70/0=α 74/0=α 

 به تیم وفاداری پیوند خانوادگی اجتماعی تعامل

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

1 60/0 1 63/0 1 63/0 

2 84/0 2 80/0 2 91/0 

3 54/0 3 63/0 3 54/0 

70/0=α 72/0=α 73/0=α 
 

 دهد. نشان میرا  پژوهشبستگی متغیرهای میانگین، انحراف معیار و ماتریس هم شمارۀ سهجدول 
 

  پژوهشبستگی متغیرهای میانگین، انحراف معیار و ماتریس هم ـ3جدول 
 

 متغیرها
پیروزی 

 نیابتی

شور و 

 هیجان
 تفریح

زیبایی 

 گرایی

تعامل 

 اجتماعی

پیوند 

 خانوادگی

وفاداری 

 به تیم
 میانگین

انحراف 

 معیار

 905/0 86/3       00/1 پیروزی نیابتی

 766/0 95/3      00/1 478/0** شور و هیجان

 983/0 11/3     00/1 368/0** 309/0** تفریح

 788/0 98/3    00/1 121/0* 129/0* 072/0 گراییزیبایی

 824/0 61/3   00/1 041/0 452/0** 405/0** 359/0** تعامل اجتماعی

 886/0 27/3  00/1 539/0** 035/0 439/0** 364/0** 348/0** پیوند خانوادگی

 827/0 94/3 00/1 263/0** 357/0** 112/0 172/0** 424/0** 513/0** وفاداری به تیم

 *05/0>P 

 **01/0>P  
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(، شور و r ،001/0=P=513/0شود، وفاداری به تیم با پیروزی نیابتی )طور که مشاهده میهمان

، r=357/0(، تعامل اجتماعی )r ،003/0=P=172/0(، تفریح )r ،001/0=P=424/0هیجان )

001/0=P( و پیوند خانوادگی )263/0=r ،001/0=P )وفاداری رابطۀ  امادارد؛  یدارارابطۀ مثبت و معن

 .باشدنمی دارامعن( r ،056/0=P=112/0گرایی )به تیم با زیبایی

 ۀآمار ( وβاز طریق ضرایب مسیر )و بررسی ارتباط متغیرها سازی ساختاری مدلذکر است که شایان

 دهد.را نشان می پژوهششده در این مدل بررسیشمارۀ یک . شکل گرفتانجام  تی

  

 
 گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیمثیر جهتأمدل ساختاری ت ـ1شکل 

 

خارج از  تیاگر  راستا،دراین .استفاده شد تی ۀبودن ضرایب مسیرها از آمارمنظور بررسی معناداربه

باشد، ضریب ( ±58/2ۀ )خارج از باز تیو اگر بوده ( 05/0) در سطحضریب مسیر باشد،  ±96/1 ۀباز

 ،شودمشاهده می شمارۀ یکطور که در شکل همان دار است.امعن( 01/0) در سطحمسیر 

دارد  یداراثیر مثبت و معنأت( 01/0) در سطح گیری انگیزشی خودمختاری بر وفاداری به تیمجهت

(93/0=β ،20/5=t)باشدمیدار ناوفاداری به تیم معنگیری انگیزشی کنترلی بر جهتتأثیر  اما ؛ 

(24/0- =β ،42/1- =tبررسی شاخص .) دهد که نشان می شمارۀ چهارهای برازش مدل در جدول

 از برازش خوبی برخوردار است.  پژوهشمدل مفهومی 
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 پژوهشهای برازش مدل مفهومی شاخص ـ4جدول 

 مقادیر مورد قبول مقادیر مدل نهایی های برازندگیشاخص

 ≤ 3 53/1 دو به درجۀ آزادیکای نسبت

 ≥ 9/0 92/0 نیکویی برازش شاخص

 ≥ 9/0 9/0 شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل

 > 9/0 93/0 شدهشاخص برازش نورم

 > 9/0 97/0 ایشاخص برازش مقایسه

 ≤ 08/0 043/0 میانگین برآورد خطا مجذور ریشۀ
 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
کنندگان تلویزیونی ورزش و تأثیر آن بر مصرف ۀانگیز ۀزمینمدلی در ۀتوسع پژوهش حاضر، هدف از

، کنندگان ورزشیمصرف ۀانگیز ۀزمیندر برای پیروی از یک چهارچوب نظریبود.  وفاداری به تیم

فانک و همکاران تر، پیش .قرار گرفت پژوهشمبنای این ( 1985خودتعیینی دسی و رایان ) ۀنظری

ارائه خودتعیینی  ۀنظریاساس بر کنندگان ورزشیمصرفو رفتار  هانگیز ۀزمیندرمدلی را ( 2012)

توسط  یورزش گانکنندمصرف یهایزهانگ د کهنمودناستدالل  هاآن ی،لحاظ مفهوماند. بهکرده

 که شودمصرف ورزشی تنظیم می یهایتدر فعالیرونی جهت شرکت و ب یدرون تعیینییزش خودانگ

که  یکنترل یریگو جهت خودمختاری گیری؛ جهتگیری داردجهتنوع دو  تنظیمین ا

 کند.را تقویت می یزشانگ هایمقیاسخرده

نیابتی،  پیروزیهای انگیزه ،گیری انگیزشی خودمختاریکه جهت حاکی از آن بودنتایج  براین،عالوه

 همسو (2012فانک و همکاران ) هاییافتهبا این امر  که کندگرایی را برآورده میهیجان و زیبایی

 یدر مصرف ورزشی ورزش یک رقابت یطشده یداحساسات تولهیجان و  بازی، جو دلیلبهافراد . بود

از زیبایی اجرای  نموده ورا تجربه  یابتین پیروزی، رقابت ۀیجبه نت با توجه و کنندمشارکت می

شناختی دلیل کیفیت زیباییبرخی از بینندگان به (.1992، 1دیتنبرند )ها لذت میحرکات و مهارت

 ،شودشناختی که در ورزش تجربه میکنند. حس زیباییمی تماشارا از تلویزیون  ورزش ،هارقابت

 یعامل بار پژوهشدر این ذکر است که شایان .(347، 2006رینی، ) همراه داردرا به یاغلب اثر مثبت

ی هارشته برخی ازنسبت به  فوتبال ناشی از آن است کهحتماالً ا که پایین بود بسیارگرایی زیبایی

                                                 
1. Deighton 
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وجود احتمال یا  و دارد یشناختی کمترعناصر زیبایی( غیرهژیمناستیک، شیرجه و  )مانند ورزشی

 ادراک شده باشد. بازی فوتبالکمتر توسط بینندگان  ،شناختیاین عناصر زیبایی که دارد

شناختی بیشتری عناصر زیبایی از هابرخی از ورزش که دارداظهار می( 2006رینی ) راستا،دراین

ها از سبک و زیبایی بازی ورزش تمامیطرفداران  اما ؛باشندبرخوردار میها نسبت به دیگر ورزش

 ،عملکرد خوبی داشته باشد کنندگان ورزشرفمص ۀعالق، اگر تیم موردبراینعالوهکنند. قدردانی می

 هاآن نفسبهو اعتمادنمایند می یشخص یتها احساس موفقآن ،زیرا ؛شودمی هاموجب جذب آن

که  یندگوی، مردم اغلب مشود برنده مردم ۀعالقمورد تیمکه یهنگامراستا، دراینیابد. افزایش می

  (.2002ماهونی و همکاران، ) "برنده شدیمما "

بر  یدارامثبت و معن شکلخودمختاری بهگیری انگیزشی نتایج نشان داد که جهت، براینعالوه

و عباسی و  (2006) فانک و نیل پژوهش هایبا یافتهاین نتیجه وفاداری به تیم تأثیرگذار است. 

 ،زیرا ؛گیری خودمختاری مربوط به انگیزش درونی استجهتباشد. میهمراستا  (1394همکاران )

مشارکت در  از آمدهدستبه رضایت و لذت وفعالیت  خود برای فعالیت یک انجام به درونی نگیزشا

دلیل منافع گیری، مسابقات را بهافراد دارای این نوع جهت ؛ لذا،(2000دسی و رایان، ) آن اشاره دارد

 ۀتجرب یتماه به وابسته بسیار ،مزایا ینا که کنندو مزایای برخواسته از خود فعالیت تماشا می

ی هامنطقی است که این افراد به تیم ،نتیجهدر؛ (2012فانک و همکاران، ) ی هستندمصرف ورزش

ور و نگرش افراد را مفهومی درونی است که با ،وفاداری به هر چیز ،زیرا ؛وفادار باشند خود ۀعالقمورد

 به یک مثبت نگرش داشتن برای هواداران تشویق که موجب واملیعذکر است بهالزم .دهدشکل می

 ؛(2011، 1کلینگان) باشندمیذهنی  بیشتر شوند،می خاص تیم به وفاداری ایجاد و ورزشی تیم

 لحاظبه هم و نگرشی لحاظبه هم، وفادار هوادارانکه  ندهست معتقد پژوهشگرانکه طوریبه

 .(2000، 2اردوماهونی، مادریگال و هو) باشندمیمتعهد  خود ۀعالقمورد تیم به حمایتی رفتارهای

 برخوردار هستند ورزش ۀطیح در تیمی وفاداریاز  یبکیتر دیدگاه یک از وفادار هواداران ،نیابرعالوه

و  ثابتنگرش دارای  ،باشندمی وفادار به یک تیمشدت بهافرادی که  .(2001گالدن و فانک، )

 مربوط به یکاالها. این افراد تأثیری نداردها عقاید و نظرات آن عملکرد تیم در تغییر و بودهاندگار م

به  یزیونتلوطریق های آن تیم نباشند، از یباز اگر قادر به حضور در و کنندخریداری میرا  یمت

  (.2001فانک و جیمز، دهند )رادیو به آن گوش میتوسط ا یو پردازند میها بازیتماشای 

تفریح، تعامل های گیری انگیزشی کنترلی، انگیزهکه جهت حاکی از آن بودنتایج  براین،عالوه

                                                 
1. Clingan 

2. Mahony, Madrigal & Howard 
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( 2012فانک و همکاران ) هایامر با یافتهاین  سازد کهاجتماعی و پیوند خانوادگی را برآورده می

دیگر با  یتعامل اجتماع یبرا یعنوان ابزارمصرف ورزش به یهایتفعالاز افراد . استراستا هم

 روزانه معمول یزندگکار و از  گریز ،ینکنندگان، دوستان و خانواده و همچنشرکت، تماشاگران

های روزمره برای رهایی از فشار فعالیت بسیاریافراد همچنین،  (.2006مادریگال، ) کننداستفاده می

و  بودهمانند این افراد نیز آورند. برخی از طرفداران ورزش های تلویزیون روی میبرنامه تماشایبه 

های ورزشی کاهش خستگی به دیدن برنامه ،برای گریز از استرس و مشکالت شخصی و همچنین

ای ورزش های مصرف رسانهعنوان یکی دیگر از انگیزهتعامل اجتماعی بهبراین، عالوهپردازند. می

در میان  هانسبت به سایر برنامه را رفتارهای ارتباطی بیشتری ،های ورزشی. برنامهباشدمطرح می

های مشترک را فراهم زمینهفرصت تعامل درو  (1998گانتز، وینر و د )نآوروجود میبهبینندگان 

برند. یکی های ورزشی لذت میطی برنامهکردن با دوستان هواداران از صحبت کهطوریسازند؛ بهمی

ورزش از تلویزیون، گذراندن وقت با اعضای خانواده است.  تماشایهای مرتبط با دیگر از انگیزه

هم دیدن را در خانواده فراهم  با ۀکه تجرب هستندهایی دود برنامهعمهای ورزشی یکی از برنامه

   (.350، 2006رینی، ) سازندمی

. با توجه نداردبر وفاداری به تیم تأثیری گیری انگیزشی کنترلی نشان داد که جهتنتایج ، براینعالوه

 یک در شدندرگیر به بیرونی و انگیزش بودهگیری کنترلی مربوط به انگیزش بیرونی که جهتبه این

(، این 2000دسی و رایان، کند )میاشاره  رساندن فعالیتپایانبه برای ایوسیله عنوانبه فعالیت

ای عنوان وسیلهمسابقات را به تماشایگیری، . افراد دارای این نوع جهتباشدمینتیجه دور از انتظار ن

استفاده ( موردسرگرمی تفریح و ،خانواده در کناربودن  برای دستیابی به سایر مزایا و منافع )مانند

وابسته ورزشی خدمات  یافرد محصول و بهمنحصر یتکمتر به ماه مزایا ینابنابراین،  ؛دهندقرار می

( غیرهو  ها، تئاتررستوران مانندورزش )تماشای از های مختلف و غیر راهتوانند از یمو  هستند

گیری انگیزشی کنترلی ممکن همچنین، افراد دارای جهت .(2012ران، فانک و همکا) ینددست آبه

بازی به دیدن و صرفاً  کنند تماشاها را تیم بیشتر بازی، کردن نیازهای خودآوردهرجهت باست 

 گیری کنترلی تأثیری بر وفاداری به تیم ندارد.نتیجه، جهتدر ؛نپردازندهای خاصی تیم

گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی با ارضای نشان داد که جهت پژوهشنتایج این  ،کلیطوربه 

از  پژوهشاز این  آمدهدستیج بهنتاهمراه دارد. ای را بهیک مزایا و منافع ویژهنیازهای مختلف، هر

ی ورزشای رسانه گانکنندرفتار مصرف چراییدرک بهتر  یبرا یینیتعخود ۀینظر مزایای کاربرد

فانک و د )نمایرفتار هوادارن عمل می ۀکنندعنوان هدایتوفاداری به تیم به ،زیرا ؛کندحمایت می

برخوردار توانایی توضیح دلیل تفاوت در وفاداری به تیم از ، این مدل براینعالوه(. 2006جیمز، 
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 دارد. اهمیت بازاریابان و مدیران برای تیم به باالی وفاداری سطحذکر است که بهالزم. باشدمی

های متفاوتی برای بینندگان تلویزیونی مسابقات ورزشی شامل طیف وسیعی هستند و از انگیزه

توجه قرار و باید مورد بودهمهم  از دیدگاه مدیریتیآنچه که  .ندباشمی ها برخورداررقابت تماشای

 یبرا راراهبردی  یینشب ،ای ورزشمصرف رسانهک ادرای در ورزش است. ابحث حامیان رسانه ،گیرد

پریچارد و ماید )نفراهم می یمال یانحام یتیحما یهافرصت یجترو منظوربه یورزش یهاسازمان

را قادر  یابانبازار ،مختلف طرفداران ورزش یهایزهانگ یقدرک عمهمچنین،  .(2006، 1فانک

برآورده  کاملطور بهرا  هاآن یازهایو نها را خطاب قرار دهند آن شیوه ینترمناسببا  تاسازد یم

 برایتواند می دارند، میت وفاداری به با یقو یارتباط هک ییهاانگیزه شناساییراستا، دراین .سازند

با توجه با . مفید باشدهواداران  برای وفادارساختنهایی استراتژی ۀتوسع جهت بازاریابان و مدیران

ورزشی توانایی رفتن به استادیوم کنندگان بسیاری از این مصرف شکبیماهیت چنین رویدادهایی، 

خود را  ۀعالقکاالی مربوط به تیم موردها آن ،یاداما به احتمال ز ؛ها را ندارندبازی این برای تماشای

 رونددلیل به ،همچنین. نمایندمشاهده میرا  یارسانه یغاتتبلو ترویج و  کنندخریداری می

این مشتریان تمرکز بیشتر بر  بایستمیهای ورزشی سازمان ،ای ورزشرسانه مصرف یشافزابهرو

 کنند. 

بندی بینندگان تواند برای بخشتمایز در این دو رویکرد انگیزشی میذکر این نکته ضرورت دارد که 

نیازهای دارای هر گروه از طرفداران  ؛ زیرا،استفاده قرار گیردتلویزیونی رویدادهای ورزشی مورد

 ها توسط خانواده واز آن رخیبراستا، دراینباشند. مند مینیاز ایتوجه ویژهبه و  بودهمتفاوتی 

پریچارد و فانک  در این ارتباط، شوند.توسط رویداد ورزشی برانگیخته می برخیتعامالت اجتماعی و 

د نتوانیم های آنمال یانو حام یورزش یهاسازمان که در پژوهش خود نشان دادند( 2006)

 های خاص طراحی کنند.اساس امیال انگیزشی گروهو بر ویژهطور بهرویجی خود را های تفعالیت

 مطالعاتاساس وجود داشت. بر نیز هاییمحدودیت پژوهشدر این درنهایت، باید عنوان نمود که 

جیمز و ) باشدمیوفاداری هوادارن دارای سطوح مختلفی  ،(2002، 2جیمز و ریدینگر) پیشین

در  ،بنابراین ؛لحاظ نشده است هاآن تفاوت بین میزان وفاداری پژوهشدر این  اما؛ (2002ردینگر، 

گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر سطوح مختلف وفاداری توان تأثیر جهتبعدی می مطالعات

رفتارهای مصرفی وفاداری به تیم بر  و تأثیر نقش پژوهش، در این براینعالوهرا بررسی نمود. 

بعدی نقش  مطالعاتبهتر است در  ؛ لذا،آزمون قرار نگرفته استها موردتلویزیونی رقابتبینندگان 

                                                 
1. Pritchard & Funk 

2. James & Ridinger 
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خرید کاالهای مربوط به تیم  ای بر رفتارهای فعال )مانندعنوان یک متغیر واسطهوفاداری به تیم به

 بررسی قرار گیرد. ای ورزش موردکنندگان رسانهحضور در استادیوم( مصرفو  عالقهمورد

ها و ر استادیومهای متفاوتی برای حضور دافراد از انگیزه که بودحاکی از آن  مطالعات پیشینتایج ن

گیری انگیزشی کنترلی و جهت . همچنین،ندهست تماشای مسابقات از تلویزیون برخوردار

 .دنگذارمی تأثیرکنندگان ورزشی رفتارهای فعال و غیرفعال مصرفبر  )هر دو( خودمختاری

تواند به دو میهای فوتبال های افراد از تماشای رقابتانگیزه که های پژوهش حاضر نشان دادیافته

بر روی دارای اثر متفاوتی  یکتقسیم شود که هر گیری انگیزشی کنترلی و خودمختاریجهتنوع 

 .باشندمیوفاداری به تیم( شناختی )های روانیکی از متغیر
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Abstract  
The aim of this study is to investigate the effect of autonomy and control 

motivation orientations on team loyalty in TV viewers of football competitions. 

400 available persons among TV viewers of European club football 

competitions in 2015-2016 were selected as samples of this study. Motivation of 

the viewers was measured by Sport Interest Inventory of Funk et al (2002), and 

SPEED scale of Funk et al (2012), and team loyalty was measured by 

questionnaire of Neale and Funk (2006). Structural Equation Modeling was used 

to analysis the data.  Results showed that autonomy and control motivation 

orientations has satisfy different needs of sport media consumers. Also,  results 

showed that autonomy motivation orientation significantly affected team loyalty 

. But, control motivation orientation no significant effect on team loyalty. Thus, 

to identify loyal fans, it would be better  considered their motivation orientation. 
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