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مطالعات مدیریت ورزشی

تأثیر جهت گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان
تلویزیونی رقابتهای فوتبال
2
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تأثیر جهت گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم در بینندگان
تلویزیونی رقابتهای فوتبال بود .بدینمنظور 400 ،نفر از افراد دردسترسی که رقابتهای فوتبال باشگاهی
کشورهای اروپایی را در فصل 2016ـ 2015از تلویزیون تماشا میکردند ،بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
برای سنجش انگیزۀ تماشای بازیها از پرسشنامۀ عالقۀ ورزشی فانک و همکاران ( )2002و مقیاس اس .پی.
ای .ای .دی فانک و همکاران ( )2012استفاده گردید و بهمنظور سنجش وفاداری به تیم از پرسشنامۀ نیل و
فانک ( )2006بهره گرفته شد .عالوهبراین ،برای تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج نشان میدهد که جهتگیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی ،نیازهای متفاوتی را در مصرفکنندگان
رسانهای ورزش برآورده میکنند .همچنین ،مشاهده میشود که جهتگیری انگیزشی خودمختاری ،تأثیر
معناداری بر وفاداری به تیم دارد؛ اما ،تأثیر جهتگیری انگیزشی کنترلی بر وفاداری به تیم معنادار نمیباشد؛
بنابراین ،برای شناسایی طرفداران وفادار بهتر است جهتگیری انگیزشی آنها موردتوجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :انگیزش ،بینندگان فوتبال ،رسانه ،مصرفکنندگان ورزش ،وفاداری

* نویسندۀ مسئول

Email: m.mazyari@yahoo.com
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مقدمه
جهانیشدن و تنوعبخشی به رویدادهای ورزشی در افزایش حضور تماشاگران در استادیومها و
سالنهای سرپوشیده ،تماشای بازیها از صفحهنمایشهای غولپیکر در مکانهای عمومی مانند
سالنهای عمومی و پارکها و در تلویزیون ،رایانه و تلفنهای همراه نقش دارند .درحالحاضر ،وجود
تماشاگران و دوستداران ورزش که با توجه به معیارهای عملکردی و یا دیگر عوامل از یک باشگاه یا
ورزشکار بدون درنظرگرفتن کشور و ملیت آن حمایت میکنند ،رایج میباشد (بوچت ،بودت ،برناچ و
کادا .)2011 ،1برای چندین دهه ،ورزش یکی از برنامههای اصلی در تلویزیون بوده است که بهطور
منظم مخاطبان بسیاری را به رویدادهای بزرگ جذب میکرده است (گانتز ،وانگ ،پاول و پوتر،2
 .)2006اهمیت ورزشهای واسطهای 3در جامعۀ جهانی معاصر غیرقابلانکار است .تیمها و بازیکنان،
جوامع و ملتها را با یکدیگر متحد نموده و یا از هم جدا میکنند .همچنین ،آنها میلیاردها دالر
درآمد تبلیغاتی و فروش تجاری را ایجاد نموده و در میان طرفداران وفادار خود احساس سرخوشی و
ناامیدی را تحریک میکنند (رینی.)339 ،2006 ،4
مردم دالیل مختلفی برای مصرف ورزش دارند و انگیزههای مختلف ،انتخاب مردم را برای حضور در
یک بازی ،خرید کاالهای مربوط به یک تیم و تماشای بازی از تلویزیون تحتتأثیر قرار میدهد
(یانگنام .)2015 ،5در مطالعات صورتگرفته در حوزۀ مصرفکنندگان ورزش ،تعدادی از انگیزهها
شناسایی شده و موردبررسی قرار گرفته است؛ بهعنوانمثال ترایل و جیمز ،)2001( 6ماهونی 7و
همکاران ( ،)2002وان 8و همکاران ( )2008و وید و کانت )2015( 9در پژوهشهای خود به
انگیزههای موفقیت ،زیباییشناسی ،درام ،گریز ،خانواده ،جاذبههای جسمانی ،مهارتهای جسمانی
بازیکنان ،تعامل اجتماعی ،عزتنفس و استرس مثبت اشاره کردهاند .معصومی ( )1387و
ساعتچیان و همکاران ( )1390نیز از انگیزههای عالقهمندی به تیم ،هیجان بازی ،علم به فوتبال،
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فانک1

پیروزی ،بازی پایاپای ،سرگرمی ،عالقه به فوتبال و زیبایی فوتبال نام بردهاند .همچنین ،نیل و
( )2006نشان دادند که عالقه به تیم ،پیروزی نیابتی و هیجان بر وفاداری هواداران تأثیر مثبتی
دارد .فانک و همکاران )2012( 2نیز عنوان نمودند که جهتگیری انگیزشی کنترلی و خودمختاری
بهطور مشترک بر رفتارهای مصرف ورزشی (حضور در استادیوم ،استفاده از رسانهها و خرید و
پوشیدن کاالهای تیم) تأثیرگذار هستند .عالوهبراین ،گنسر )2015( 3پژوهشی را در ارتباط با
تماشاگران فوتبال انجام داد و گزارش کرد که بین انگیزههای دستاورد نیابتی ،زیباییگرایی ،درام،
گریز ،دستیابی به دانش ،مهارت جسمانی ورزشکاران و تعامل اجتماعی در زنان و مردان تفاوت
معناداری وجود ندارد .یافتههای پژوهش عباسی و همکاران ( )1394نیز حاکی از آن بود که بین
انگیزۀ تماشاگران از حضور در بازیها و مؤلفههای آن با وفاداری تماشاگران رابطۀ معناداری وجود
دارد.
4
براساس نظریۀ "خودتعیینی " ،تنظیم انگیزههای مصرفکنندگان ورزش ،حاصل نیازهای فردی و
مالحظات اجتماعی ـ متنی است که جهتگیری انگیزشی فرد را نشان میدهد (دسی و رایان،5
 .)1985بهطورکلی ،جهتگیری انگیزشی فرد را میتوان به دو نوع بیرونی و درونی طبقهبندی نمود.
انگیزش درونی نشاندهندۀ جهتگیری خودمختاری 6بوده و رفتار را براساس عالیق ،ارزشهای
خودتأییدی و تقویت نفس تنظیم میکند .بدینترتیب ،جهتگیری انگیزشی خودمختاری
مصرفکنندگان ورزشی بهطور ذاتی رفتاری را تنظیم میکند که فعالیت مصرف ورزشی را بهعنوان
هدفی برای خود تلقی میکند .درمقابل ،انگیزش بیرونی بیانگر جهتگیری کنترلی 7بوده و چگونگی
تنظیم رفتار فرد را براساس احساس استرس ،تنش و تعامل اجتماعی نشان میدهد .بدینترتیب،
جهتگیری انگیزشی کنترلی مصرفکنندگان ورزشی بهطور ذاتی رفتاری را تنظیم میکند که
فعالیت مصرف ورزشی را وسیلهای برای پایان تلقی مینماید (فانک و همکاران .)2012 ،براساس
رویکرد ذکرشده و مطالعات پیشین ،شش عامل انگیزشی برای مصرفکنندگان ورزشی شناسایی شد
که شامل :پیروزی نیابتی ،زیباییگرایی ،هیجان ،تعامل اجتماعی ،تفریح و پیوند خانوادگی بود.

1. Neale & Funk
2. Funk
3. Gencer
4. Self-Determination
5. Deci & Ryan
6. Autonomy Orientation
7. Control Orientation
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عالوهبراین ،یکی از مهمترین متغیرها در درک مصرفکنندۀ ورزشی ،مفهوم وفاداری است (کویک،1
 .)2000طرفداری یا حمایت بسیار زیاد از یک تیم خاص که براساس عالقه به آن تیم طی یک دورۀ
زمانی شکل گرفته است ،بهعنوان وفاداری تماشاگر در نظر گرفته میشود (ویکفیلد و اسلون،2
 .)1995تماشاگران وفادار میتوانند برای یک تیم کامالً ارزشمند باشند؛ زیرا ،احتمال دارد که در
بازیها حضور پیدا کنند ،محصوالت تیم را خریداری نمایند و بازیها را از طریق تلویزیون تماشا
کنند (یوسف و لی.)2005 ،3
براساس نظریههای حوزۀ رسانه ،فرض بر این است که افراد دارای نیازهای روانشناختی و
جامعهشناختی در زندگی روزمرۀ خود میباشند و انتظار دارند که این نیازها از طریق محتوای
رسانهها برآورده شوند .بیتردید ،این نیازها در افراد مختلف برمبنای سنین مختلف ،جنسیت و
مراحل زندگی و نیز با توجه به عوامل موقعیتی مانند خلقوخو ،وقت روز و استرس متفاوت هستند.
با توجه به مطالب گفتهشده ،نباید تعجبآور باشد که بسیاری از افراد برنامههای ورزشی را برای
پاسخگویی به نیازهای مختلف تجربه کنند (رینی.)340 ،2006 ،
انگیزۀ تماشای برنامههای ورزشی توسط تعدادی از پژوهشگران بررسی شده است .گانتز ( )1981در
پژوهش خود نشان داد که انگیزۀ افراد از تماشای فوتبال از تلویزیون آرامش روانی ،همراهی خانواده
و دوستان و تعامل اجتماعی میباشد .گانتز و ونر )1995( 4نیز دریافتند که تجربۀ حاصلشده از
دیدن ورزشهای تلویزیونی در هواداران متفاوت میباشد .طرفدارانی که با دنبالنمودن گزارشهای
مربوط به یک بازی خود را از قبل آماده میکنند ،بهشدت برانگیخته میشوند ،هنگام دیدن بازی
لذت برده و از نظر احساسی درگیر بازی میشوند .همچنین ،ایستمن و لند )1997( 5گزارش کردند
افرادی که در کافهها به تماشای ورزش میپردازند ،بهدنبال تعامل اجتماعی هستند .ماهونی و
مورمن )1999( 6نیز در پژوهش خود نشان دادند که طرفداران با تعهد روانشناختی زیاد به تیم ،به
احتمال بسیار زیاد بازیهای تیم محبوب خود را بدون توجه به نتیجۀ بازی از تلویزیون نگاه
میکنند .همچنین ،رینی ( )2006در بررسی انگیزههای مصرف رسانهای ورزش به انگیزههای
سرگرمی ،استرس مثبت (هیجان) ،عزتنفس ،گریز ،یادگیری ،زیباییگرایی ،رهایی ،همراهی و
1. Quick
2. Wakefield & Sloan
3. Yusof & Lee
4. Gantz & Wenner
5. Eastman & Land
6. Mahony & Moorman
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مصاحبت ،وابستگی به گروه ،خانواده و اقتصاد اشاره نموده است .یانگنام ( )2015نیز نشان داد که
پنج عامل دلبستگی ،سرگرمی ،اطالعات ،زیباییگرایی و دستاورد نیابتی بر تعداد و مدتزمانی که
افراد به تماشای ورزش از تلویزیون میپردازند ،تأثیرگذار میباشد.
بهدلیل گستردگی پخش رویدادهای ورزشی از تلویزیون و تعداد زیاد بینندگان که معموالً طیف
وسیعی را شامل میشود ،بررسی و آگاهی از انگیزۀ تماشای رویدادهای ورزشی برای مدیران تیمها،
بازاریابان و مدیران رسانههای پخشکننده حائزاهمیت است .همچنین ،بررسی تأثیر انگیزۀ
مصرفکنندگان رسانهای ورزش بر وفاداری آنها به تیمهای موردعالقۀ خود میتواند قابلتوجه
باشد؛ زیرا ،تاحدود زیادی رفتار مصرفکنندگان ورزشی را شکل داده و جهت میبخشد؛ ازاینرو ،در
این پژوهش سعی شده است با دیدی متفاوت این موضوع موردبررسی قرار گیرد .آنچه پژوهش
حاضر را از سایر مطالعات متمایز میسازد ،استفاده از نظریۀ خودتعیینی برای توسعۀ مدل انگیزۀ
مصرف رسانه ای ورزش و تأثیر دو رویکرد حاصل از آن بر وفاداری به تیم در بینندگان تلویزیونی
رقابتهای فوتبال است .عالوهبراین ،بیشتر مطالعاتی که دراینزمینه انجام شدهاند ،نقش انگیزههای
تماشاگران را بر عواملی مانند تعداد حضور ،خرید کاال ،تماشای بازیهای تیم موردعالقه و غیره
بررسی کردهاند؛ لذا ،در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دو جهتگیری انگیزشی بهطور جداگانه بر
وفاداری (که یک عامل روانشناختی است) در مصرفکنندگان رسانهای ورزش پرداخته شده است؛
زیرا ،براساس مطالعات پیشین (دسی و رایان1985 ،؛ فانک و همکاران ،)2012 ،هریک از این دو
جهتگیری انگیزشی ،نیازهای مختلفی را برآورده میکند؛ لذا ،احتماالً دارای تأثیرات متفاوتی بر
نگرش و رفتار مصرفکنندگان ورزشی خواهند بود؛ بنابراین ،با توجه به مطالب ذکرشده و اهمیت
موضوع ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهتگیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری
به تیم در بینندگان تلویزیونی رقابتهای فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی (فصل 2016ـ)2015
بود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی ـ پیمایشی میباشد .با توجه به مشخصنبودن حجم جامعۀ
آماری ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل  385نفر برآورد شد؛ اما بهدلیل احتمال
مخدوشبودن تعدادی از پرسشنامهها 400 ،نفر از افراد دردسترس از شهر تهران که رقابتهای
فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی را از تلویزیون تماشا میکردند ،بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب
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شدند .پیش از ارائۀ پرسشنامه به هر فرد ،این سؤال مقدماتی پرسیده میشد که" :آیا بازیهای
فوتبال باشگاهی کشورهای اروپایی را تماشا میکنید؟" و درصورتیکه پاسخ آنها مثبت بود،
پرسشنامه به آنها ارائه میشد تا آن را تکمیل نمایند .برای جمعآوری دادهها  18گویه از
"پرسشنامۀ عالقۀ ورزشی "1فانک 2و همکاران ( )2002و مقیاس اس .پی .ای .ای .دی 3فانک و
همکاران ( )2012که انگیزۀ تماشاگران از حضور در مسابقات را اندازهگیری میکنند ،انتخاب شد و
پس از انجام اصالحاتی برای سنجش انگیزۀ بینندگان تلویزیونی مورداستفاده قرار گرفت .این 18
گویه شش عامل پیروزی نیابتی ،شور و هیجان ،تفریح ،زیباییگرایی ،تعامل اجتماعی و پیوند
خانوادگی را موردسنجش قرار میدهد .عالوهبراین ،وفاداری به تیم توسط پرسشنامۀ نیل و فانک4
( )2006اندازهگیری گردید؛ این پرسشنامه با سه گویه (مانند تیم موردعالقهام ببرد یا ببازد ،من
طرفدار وفادار این تیم خواهم بود) وفاداری افراد به تیمهای موردعالقۀ آنها را موردسنجش قرار
میدهد .شایانذکر است که پرسشنامهها در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (یک= کامالً مخالفم تا پنج=
ال موافقم) نمرهگذاری شدند .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها نیز توسط اساتید مدیریت
کام ً
5
ورزشی تأیید شد و روایی سازۀ پرسشنامهها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی
قرار گرفت .همچنین ،پایایی پرسشنامهها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در قسمت یافتهها
ارائه شده است .روشهای آماری توصیفی نیز جهت برآورد فراوانی ،محاسبۀ میانگین و انحراف معیار
مورداستفاده قرار گرفت .عالوهبراین ،بهمنظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت کایدو به درجۀ
آزادی ،6شاخص نیکویی برازش ،7شاخص برازش مقایسهای ،8شاخص نیکویی برازش تعدیلشده،9
ریشۀ مجذور میانگین برآورد خطا 10و شاخص برازش نورمشده 11بهره گرفته شد .در بخش آمار
استنباطی نیز مدل معادلۀ ساختاری مورداستفاده قرار گرفت و برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای

)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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آماری اس.پی.اس.اس 1نسخۀ  21و لیزرل 2نسخۀ  8/8در سطح معناداری ( )P≤0/05استفاده شد.
نتایج
جدول شمارۀ یک ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود 31 ،درصد از افراد نمونه زن و بقیه مرد هستند .همچنین 60 ،درصد از افراد مجرد بوده و
بقیه متأهل میباشند؛ بیشتر افراد در ردۀ سنی  20تا  24سال قرار دارند؛  41درصد از افراد دارای
مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر میباشند.
جدول 1ـ ویژگیهای جمعیتشناختی نمونۀ آماری ()n=400
متغیرها
جنسیت
وضعیت تأهل

وضعیت سن

مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

زن

125

31

مرد

275

69

مجرد

242

60

متأهل
 15تا  19سال
 20تا  24سال
 25تا  29سال
 30تا  34سال
 35تا  40سال
 40سال به باال

158
61
129
94
61
35
20

40
15
32
24
15
9
5

دیپلم و پایینتر

163

41

کاردانی

90

22

کارشناسی

121

30

کارشناسیارشد و باالتر

26

7

با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،روایی سازۀ ابزارهای اندازهگیری موردبررسی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول شمارۀ دو ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،تمام بارهای عاملی مربوط به
1. SPSS
2. LISREL
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متغیرها مثبت بوده و از مقدار مناسبی برخوردار هستند؛ بهعبارتدیگر ،گویههای مربوط به هر
متغیر بهخوبی آن را توصیف میکند .عالوهبراین ،آلفای کرونباخ تمامی متغیرها از مقدار مناسبی
برخوردار میباشد ( 0/7و باالتر) که این نشاندهندۀ پایایی قابلقبول ابزار اندازهگیری است.
جدول 2ـ آلفای کرونباخ عاملها و بارهای عاملی گویههای ابزار اندازهگیری
پیروزی نیابتی

تفریح

شور و هیجان

زیباییگرایی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

1
2
3

0/77

1

0/71

1

0/62

1

0/74

0/65

2

0/61

2

0/76

2

0/72

0/76

3

0/77

3

0/61

3

0/64

α=0/74

α=0/77

α=0/70

تعامل اجتماعی

α=0/74
وفاداری به تیم

پیوند خانوادگی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

1
2
3

0/60
0/84
0/54

1
2
3

0/63
0/80
0/63

1
2
3

0/63
0/91
0/54

α=0/70

α=0/73

α=0/72

جدول شمارۀ سه میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول 3ـ میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

پیروزی

شور و

نیابتی

هیجان

تفریح

زیبایی

تعامل

پیوند

گرایی اجتماعی خانوادگی به تیم

پیروزی نیابتی
شور و هیجان
تفریح
زیباییگرایی
تعامل اجتماعی
پیوند خانوادگی

1/00
**0/478
**0/309
0/072
**0/359
**0/348

1/00
*0/121
**0/452
**0/439

1/00
0/041
0/035

1/00
**0/539

وفاداری به تیم

**0/172** 0/424** 0/513

0/112

**0/263** 0/357

* P>0/05
** P>0/01

1/00
**0/368
*0/129
**0/405
**0/364

وفاداری

1/00
1/00

میانگین

انحراف
معیار

3/86
3/95
3/11
3/98
3/61
3/27

0/905
0/766
0/983
0/788
0/824
0/886

3/94

0/827
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همانطور که مشاهده میشود ،وفاداری به تیم با پیروزی نیابتی ( ،)P=0/001 ،r=0/513شور و
هیجان ( ،)P=0/001 ،r=0/424تفریح ( ،)P=0/003 ،r=0/172تعامل اجتماعی (،r=0/357
 )P=0/001و پیوند خانوادگی ( )P=0/001 ،r=0/263رابطۀ مثبت و معناداری دارد؛ اما رابطۀ وفاداری
به تیم با زیباییگرایی ( )P=0/056 ،r=0/112معنادار نمیباشد.
شایانذکر است که مدلسازی ساختاری و بررسی ارتباط متغیرها از طریق ضرایب مسیر ( )βو آمارۀ
تی انجام گرفت .شکل شمارۀ یک مدل بررسیشده در این پژوهش را نشان میدهد.

شکل 1ـ مدل ساختاری تأثیر جهت گیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر وفاداری به تیم

بهمنظور بررسی معناداربودن ضرایب مسیرها از آمارۀ تی استفاده شد .دراینراستا ،اگر تی خارج از
بازۀ  ±1/96باشد ،ضریب مسیر در سطح ( )0/05بوده و اگر تی خارج از بازۀ ( )2±/58باشد ،ضریب
مسیر در سطح ( )0/01معنادار است .همانطور که در شکل شمارۀ یک مشاهده میشود،
جهتگیری انگیزشی خودمختاری بر وفاداری به تیم در سطح ( )0/01تأثیر مثبت و معناداری دارد
()t=5/20 ،β=0/93؛ اما تأثیر جهتگیری انگیزشی کنترلی بر وفاداری به تیم معنادار نمیباشد
( .)t= -1/42 ،β= -0/24بررسی شاخصهای برازش مدل در جدول شمارۀ چهار نشان میدهد که
مدل مفهومی پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.
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جدول 4ـ شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
مقادیر مدل نهایی

مقادیر مورد قبول

شاخصهای برازندگی
نسبت کایدو به درجۀ آزادی

1/53

≥3

شاخص نیکویی برازش

0/92

≤ 0/9

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

0/9

≤ 0/9

شاخص برازش نورمشده

0/93

< 0/9

شاخص برازش مقایسهای

0/97

< 0/9

ریشۀ مجذور میانگین برآورد خطا

0/043

≥ 0/08

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،توسعۀ مدلی درزمینۀ انگیزۀ مصرفکنندگان تلویزیونی ورزش و تأثیر آن بر
وفاداری به تیم بود .برای پیروی از یک چهارچوب نظری درزمینۀ انگیزۀ مصرفکنندگان ورزشی،
نظریۀ خودتعیینی دسی و رایان ( )1985مبنای این پژوهش قرار گرفت .پیشتر ،فانک و همکاران
( )2012مدلی را درزمینۀ انگیزه و رفتار مصرفکنندگان ورزشی براساس نظریۀ خودتعیینی ارائه
کردهاند .بهلحاظ مفهومی ،آنها استدالل نمودند که انگیزههای مصرفکنندگان ورزشی توسط
انگیزش خودتعیینی درونی و بیرونی جهت شرکت در فعالیتهای مصرف ورزشی تنظیم میشود که
این تنظیم دو نوع جهتگیری دارد؛ جهتگیری خودمختاری و جهتگیری کنترلی که
خردهمقیاسهای انگیزش را تقویت میکند.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که جهتگیری انگیزشی خودمختاری ،انگیزههای پیروزی نیابتی،
هیجان و زیباییگرایی را برآورده میکند که این امر با یافتههای فانک و همکاران ( )2012همسو
بود .افراد بهدلیل جو بازی ،هیجان و احساسات تولیدشده طی یک رقابت ورزشی در مصرف ورزشی
مشارکت میکنند و با توجه به نتیجۀ رقابت ،پیروزی نیابتی را تجربه نموده و از زیبایی اجرای
حرکات و مهارتها لذت میبرند (دیتن .)1992 ،1برخی از بینندگان بهدلیل کیفیت زیباییشناختی
رقابتها ،ورزش را از تلویزیون تماشا میکنند .حس زیباییشناختی که در ورزش تجربه میشود،
اغلب اثر مثبتی را بههمراه دارد (رینی .)347 ،2006 ،شایانذکر است که در این پژوهش بار عاملی
زیباییگرایی بسیار پایین بود که احتماالً ناشی از آن است که فوتبال نسبت به برخی از رشتههای
1. Deighton
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ورزشی (مانند ژیمناستیک ،شیرجه و غیره) عناصر زیباییشناختی کمتری دارد و یا احتمال وجود
دارد که این عناصر زیباییشناختی ،کمتر توسط بینندگان بازی فوتبال ادراک شده باشد.
دراینراستا ،رینی ( )2006اظهار میدارد که برخی از ورزشها از عناصر زیباییشناختی بیشتری
نسبت به دیگر ورزشها برخوردار میباشند؛ اما طرفداران تمامی ورزشها از سبک و زیبایی بازی
قدردانی میکنند .عالوهبراین ،اگر تیم موردعالقۀ مصرفکنندگان ورزش عملکرد خوبی داشته باشد،
موجب جذب آنها میشود؛ زیرا ،آنها احساس موفقیت شخصی مینمایند و اعتمادبهنفس آنها
افزایش مییابد .دراینراستا ،هنگامیکه تیم موردعالقۀ مردم برنده شود ،مردم اغلب میگویند که
"ما برنده شدیم" (ماهونی و همکاران.)2002 ،
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که جهتگیری انگیزشی خودمختاری بهشکل مثبت و معناداری بر
وفاداری به تیم تأثیرگذار است .این نتیجه با یافتههای پژوهش نیل و فانک ( )2006و عباسی و
همکاران ( )1394همراستا میباشد .جهتگیری خودمختاری مربوط به انگیزش درونی است؛ زیرا،
انگیزش درونی به انجام یک فعالیت برای خود فعالیت و لذت و رضایت بهدستآمده از مشارکت در
آن اشاره دارد (دسی و رایان)2000 ،؛ لذا ،افراد دارای این نوع جهتگیری ،مسابقات را بهدلیل منافع
و مزایای برخواسته از خود فعالیت تماشا میکنند که این مزایا ،بسیار وابسته به ماهیت تجربۀ
مصرف ورزشی هستند (فانک و همکاران)2012 ،؛ درنتیجه ،منطقی است که این افراد به تیمهای
موردعالقۀ خود وفادار باشند؛ زیرا ،وفاداری به هر چیز ،مفهومی درونی است که باور و نگرش افراد را
شکل میدهد .الزمبهذکر است عواملی که موجب تشویق هواداران برای داشتن نگرش مثبت به یک
تیم ورزشی و ایجاد وفاداری به تیم خاص میشوند ،بیشتر ذهنی میباشند (کلینگان)2011 ،1؛
بهطوریکه پژوهشگران معتقد هستند که هواداران وفادار ،هم بهلحاظ نگرشی و هم بهلحاظ
رفتارهای حمایتی به تیم موردعالقۀ خود متعهد میباشند (ماهونی ،مادریگال و هووارد.)2000 ،2
عالوهبراین ،هواداران وفادار از یک دیدگاه ترکیبی از وفاداری تیمی در حیطۀ ورزش برخوردار هستند
(گالدن و فانک .)2001 ،افرادی که بهشدت به یک تیم وفادار میباشند ،دارای نگرش ثابت و
ماندگار بوده و عملکرد تیم در تغییر عقاید و نظرات آنها تأثیری ندارد .این افراد کاالهای مربوط به
تیم را خریداری میکنند و اگر قادر به حضور در بازیهای آن تیم نباشند ،از طریق تلویزیون به
تماشای بازیها میپردازند و یا توسط رادیو به آن گوش میدهند (فانک و جیمز.)2001 ،
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که جهتگیری انگیزشی کنترلی ،انگیزههای تفریح ،تعامل
1. Clingan
2. Mahony, Madrigal & Howard
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اجتماعی و پیوند خانوادگی را برآورده میسازد که این امر با یافتههای فانک و همکاران ()2012
همراستا است .افراد از فعالیتهای مصرف ورزش بهعنوان ابزاری برای تعامل اجتماعی با دیگر
تماشاگران ،شرکتکنندگان ،دوستان و خانواده و همچنین ،گریز از کار و زندگی معمول روزانه
استفاده میکنند (مادریگال .)2006 ،همچنین ،افراد بسیاری برای رهایی از فشار فعالیتهای روزمره
به تماشای برنامههای تلویزیون روی میآورند .برخی از طرفداران ورزش نیز مانند این افراد بوده و
برای گریز از استرس و مشکالت شخصی و همچنین ،کاهش خستگی به دیدن برنامههای ورزشی
میپردازند .عالوهبراین ،تعامل اجتماعی بهعنوان یکی دیگر از انگیزههای مصرف رسانهای ورزش
مطرح میباشد .برنامههای ورزشی ،رفتارهای ارتباطی بیشتری را نسبت به سایر برنامهها در میان
بینندگان بهوجود میآورند (وینر و گانتز )1998 ،و فرصت تعامل درزمینههای مشترک را فراهم
میسازند؛ بهطوریکه هواداران از صحبتکردن با دوستان طی برنامههای ورزشی لذت میبرند .یکی
دیگر از انگیزههای مرتبط با تماشای ورزش از تلویزیون ،گذراندن وقت با اعضای خانواده است.
برنامههای ورزشی یکی از معدود برنامههایی هستند که تجربۀ با هم دیدن را در خانواده فراهم
میسازند (رینی.)350 ،2006 ،
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که جهتگیری انگیزشی کنترلی تأثیری بر وفاداری به تیم ندارد .با توجه
به اینکه جهتگیری کنترلی مربوط به انگیزش بیرونی بوده و انگیزش بیرونی به درگیرشدن در یک
فعالیت بهعنوان وسیلهای برای بهپایانرساندن فعالیت اشاره میکند (دسی و رایان ،)2000 ،این
نتیجه دور از انتظار نمیباشد .افراد دارای این نوع جهتگیری ،تماشای مسابقات را بهعنوان وسیلهای
برای دستیابی به سایر مزایا و منافع (مانند بودن در کنار خانواده ،تفریح و سرگرمی) مورداستفاده
قرار میدهند؛ بنابراین ،این مزایا کمتر به ماهیت منحصربهفرد محصول و یا خدمات ورزشی وابسته
هستند و میتوانند از راههای مختلف و غیر از تماشای ورزش (مانند رستورانها ،تئاتر و غیره)
بهدست آیند (فانک و همکاران .)2012 ،همچنین ،افراد دارای جهتگیری انگیزشی کنترلی ممکن
است جهت برآوردهکردن نیازهای خود ،بازی بیشتر تیمها را تماشا کنند و صرفاً به دیدن بازی
تیمهای خاصی نپردازند؛ درنتیجه ،جهتگیری کنترلی تأثیری بر وفاداری به تیم ندارد.
بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که جهتگیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی با ارضای
نیازهای مختلف ،هریک مزایا و منافع ویژهای را بههمراه دارد .نتایج بهدستآمده از این پژوهش از
مزایای کاربرد نظریۀ خودتعیینی برای درک بهتر چرایی رفتار مصرفکنندگان رسانهای ورزشی
حمایت میکند؛ زیرا ،وفاداری به تیم بهعنوان هدایتکنندۀ رفتار هوادارن عمل مینماید (فانک و
جیمز .)2006 ،عالوهبراین ،این مدل از توانایی توضیح دلیل تفاوت در وفاداری به تیم برخوردار
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میباشد .الزمبهذکر است که سطح باالی وفاداری به تیم برای مدیران و بازاریابان اهمیت دارد.
بینندگان تلویزیونی مسابقات ورزشی شامل طیف وسیعی هستند و از انگیزههای متفاوتی برای
تماشای رقابتها برخوردار میباشند .آنچه که از دیدگاه مدیریتی مهم بوده و باید موردتوجه قرار
گیرد ،بحث حامیان رسانهای در ورزش است .ادراک مصرف رسانهای ورزش ،بینشی راهبردی را برای
سازمانهای ورزشی بهمنظور ترویج فرصتهای حمایتی حامیان مالی فراهم مینماید (پریچارد و
فانک .)2006 ،1همچنین ،درک عمیق انگیزههای مختلف طرفداران ورزش ،بازاریابان را قادر
میسازد تا با مناسبترین شیوه آنها را خطاب قرار دهند و نیازهای آنها را بهطور کامل برآورده
سازند .دراینراستا ،شناسایی انگیزههایی که ارتباطی قوی با وفاداری به تیم دارند ،میتواند برای
مدیران و بازاریابان جهت توسعۀ استراتژیهایی برای وفادارساختن هواداران مفید باشد .با توجه با
ماهیت چنین رویدادهایی ،بیشک بسیاری از این مصرفکنندگان ورزشی توانایی رفتن به استادیوم
برای تماشای این بازیها را ندارند؛ اما به احتمال زیاد ،آنها کاالی مربوط به تیم موردعالقۀ خود را
خریداری میکنند و ترویج و تبلیغات رسانهای را مشاهده مینمایند .همچنین ،بهدلیل روند
روبهافزایش مصرف رسانهای ورزش ،سازمانهای ورزشی میبایست بیشتر بر این مشتریان تمرکز
کنند.
ذکر این نکته ضرورت دارد که تمایز در این دو رویکرد انگیزشی میتواند برای بخشبندی بینندگان
تلویزیونی رویدادهای ورزشی مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا ،هر گروه از طرفداران دارای نیازهای
متفاوتی بوده و به توجه ویژهای نیازمند میباشند .دراینراستا ،برخی از آنها توسط خانواده و
تعامالت اجتماعی و برخی توسط رویداد ورزشی برانگیخته میشوند .در این ارتباط ،پریچارد و فانک
( )2006در پژوهش خود نشان دادند که سازمانهای ورزشی و حامیان مالی آنها میتوانند
فعالیتهای ترویجی خود را بهطور ویژه و براساس امیال انگیزشی گروههای خاص طراحی کنند.
درنهایت ،باید عنوان نمود که در این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشت .براساس مطالعات
پیشین (جیمز و ریدینگر ،)2002 ،2وفاداری هوادارن دارای سطوح مختلفی میباشد (جیمز و
ردینگر)2002 ،؛ اما در این پژوهش تفاوت بین میزان وفاداری آنها لحاظ نشده است؛ بنابراین ،در
مطالعات بعدی میتوان تأثیر جهتگیری انگیزشی خودمختاری و کنترلی بر سطوح مختلف وفاداری
را بررسی نمود .عالوهبراین ،در این پژوهش نقش و تأثیر وفاداری به تیم بر رفتارهای مصرفی
بینندگان تلویزیونی رقابتها موردآزمون قرار نگرفته است؛ لذا ،بهتر است در مطالعات بعدی نقش
1. Pritchard & Funk
2. James & Ridinger
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وفاداری به تیم بهعنوان یک متغیر واسطهای بر رفتارهای فعال (مانند خرید کاالهای مربوط به تیم
.موردعالقه و حضور در استادیوم) مصرفکنندگان رسانهای ورزش موردبررسی قرار گیرد
نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن بود که افراد از انگیزههای متفاوتی برای حضور در استادیومها و
 جهتگیری انگیزشی کنترلی و، همچنین.تماشای مسابقات از تلویزیون برخوردار هستند
.خودمختاری (هر دو) بر رفتارهای فعال و غیرفعال مصرفکنندگان ورزشی تأثیر میگذارند
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که انگیزههای افراد از تماشای رقابتهای فوتبال میتواند به دو
نوع جهتگیری انگیزشی کنترلی و خودمختاری تقسیم شود که هریک دارای اثر متفاوتی بر روی
.یکی از متغیرهای روانشناختی (وفاداری به تیم) میباشند
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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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