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چکيده
هدف از انجام این مطالعه ،طراحی و ساخت ابزار معتبر و پایا جهت سنجش عوامل مؤثر بر
حضور تماشاگران ورزشی ليگهاي برتر فوتبال ،بسکتبال و واليبال بود .نمونهي مورد مطالعه
در مراحل مختلف انجام پژوهش بهترتيب  31،11و  011نفر تماشاگر از هر ليگ بود که بهطور
تصادفی از ميان تماشاگران حاضر در ورزشگاه انتخاب شدند .این پژوهش ،یک مطالعهي
کاربردي است که بهصورت پيمایشی انجام شد .در بخش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر
حضور ،اعتبار صوري ،ظاهري ،سازه و مالکی (مالک همزمان) ،پایایی درونی و ضریب ثبات
ابزار طراحیشده مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تجزیه و تحليل آماري دادهها ،از آمار
توصيفی شامل شاخصهاي گرایش مرکزي و شاخصهاي پراکندگی و آمار استنباطی شامل
آزمون همبستگی پيرسون براي تعيين ضریب ثبات و اعتبار مالکی ابزار ،آزمون آلفاي
کرونباخ ،آزمون  KMOو کرویت بارتلت براي بررسی کفایت نمونه ،آزمون تحليل عامل
اکتشافی براي شناسایی عوامل بودند که با بهکارگيري نرمافزارهاي  SPSSو  AMOSاستفاده
شدند .نتایج نشان داد که ضریب ثبات پرسشنامهي مقدماتی  1/05و تجانس درونی آن 1/10
است .نتایج آزمون تحليل عامل اکتشافی  1عامل را که مجموعاً  07درصد از واریانس عوامل
مؤثر بر حضور تماشاگران را تبيين میکند ،نشان داد .این عوامل شامل تأسيسات ،اطالعات و
جذابيت ،عملکرد و قدمت تيمها ،زمانبندي و اطالعرسانی ،پيروزي نيابتی (هویت تيمی)،
تعامل و گریز و هيجان بودند .تجانس درونی پرسشنامهي نهایی  1/13بهدست آمد.
کليد واژگان :تماشاگران ،حضور ،فوتبال ،واليبال ،بسکتبال
*نویسنده مسئول

Email:h_alimohamady@yahoo.com
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مقدمه
ورزش یکي از مهمترین مقولههاي جوامع صنعتي 1است که بخش اعظمي از جمعيت هر کشور،
به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند ( .)1این صنعت بهطور قابل توجهي تحت تأثير تغييرات
سبک زندگي افراد قرار گرفته است ( )2و نيز بهعنوان یکي از مهمترین ،متنوعترین و
سودمندترین فعاليتها براي گذراندن اوقات فراغت 2مردم جامعه محسوب ميشود ( .)3از جمله
فعاليتهاي مرتبط با ورزش ميتوان به تماشاي مسابقات ورزشي 3اشاره کرد؛ جایي که هزاران
نفر از افراد مشتاق حضور ميیابند .حضور تماشاگران 4در رویدادهاي مسابقات رشتههاي
مختلف ورزشي و توجه به این مسأله که این تماشاگران ،اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد،
پير و جوان و نژادها و قوميتهاي مختلف هستند ،نشان از این مدعا است .امروزه تماشاگران
ورزشي درصد قابل توجهي از مصرفکنندگان ورزشي 5را تشکيل ميدهند ( .)1مطالعهاي در
آمریکا نتایج نشان داد که بيش از  07درصد از مردم آمریکا روزانه حداقل یک بار به تماشا،
مطالعه یا بحث در مورد ورزش ميپردازند ( .)1همچنين مطالعهي دیگري نشان داد  47درصد
از مردم آمریکا حداقل یک بار در هفته در یکي از مسابقات ورزشي شرکت ميکنند ( )4و نيز
آمارهاي آمریکا نشان ميدهد در سال  111 ،1111ميليون نفر در مسابقات ليگهاي مختلف،
بهعنوان تماشاگر حضور داشتهاند ( 10 .)5درصد از مردم تماشاگر ليگ فوتبال این کشور54 ،
درصد ليگ بسکتبال و  35درصد ليگ بسکتبال زنان در سال  2777بودهاند ( .)1بنابراین ،با
چنين رشدي ،بازاریابي بخش جدایيناپذیر صنعت ورزش شدهاست.
مطالعهي متون بازاریابي نشان ميدهد که درک چرایي و چگونگي رفتار مصرفکنندگان،
آغازگر یک بازاریابي موفق است ( .)0وجه مشترک شرکتهاي موفق کنوني این است که به
مشتري توجه زیادي ميکنند و خود را نسبت به او متعهد ميدانند .در بازاریابي نوین کوشش
مي شود که از طریق تعهد به افزایش ارزش مورد نظر مشتري ،مشتریان جدید ،جذب شوند و
نيز شرکتها 1ميکوشند از طریق تأمين رضایت مشتریان قدیمي ،آنها را حفظ کنند .بنابراین،
براي موفقيت هر سازمان اعم از کوچک و بزرگ ،انتفاعي و غيرانتفاعي ،بومي و جهاني ،بازاریابي
سالم نقشي حياتي ایفا ميکند ( .)8سازمانها و شرکتها باید همواره با شناسایي و مطالعهي
1. Economical Societies
2. Leisure Times
3. Sport Games
4 . Spectators
5. Sport Consumers
6. Competition
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رفتار مصرفکنندگان به کسب مزیت رقابتي بپردازند .به این ترتيب ،مطالعه و کشف نيازهاي
مصرفکنندگان و تجزیه و تحليل فرآیند رفتار مصرفکننده و اولویتبندي عوامل تأثيرگذار بر
این فرآیند از عمده وظایف بازاریابان است که در نتيجهي آن ،سليقهي بازار هدف 1که از لحاظ
پارامترهاي سن ،درآمد ،ذائقه ،سطح تحصيالت و  ...با یکدیگر متفاوتاند ،شناسایي و کاال یا
خدمت مناسب ،به آن بازار عرضه ميشود ( .)1وظيفهي پژوهش در بازار ،آمادهکردن مدیریت
براي تصميمگيري با در اختيار قراردادن اطالعات مربوط ،دقيق ،واقعي ،معتبر و بهروز است
(.)17
امروزه محيط پررقابت و هزینههاي زیادي که در اثر تصميمگيريهاي ضعيف بهوجود ميآید،
ایجاب ميکند که پژوهش در بازار ،اطالعات صحيح ،منطقي و بيعيب را فراهم آورد .مسألهاي
که بازاریابان 2با آن روبرو هستند ،این است که چگونه تأثير حمایت مالي خود را بر رفتار
مصرفي مصرفکنندگان ورزشي ارزیابي کنند و چگونه ارزش تجاري آن را تعيين کنند (.)11
تصميمگيريهاي منطقي نميتواند براساس احساسات ،الهام و حتي قضاوت شخصي انجام گيرد
و در صورت عدم دسترس به اطالعات درست ،تصميمگيري صحيح نيز دچار مشکل خواهدشد.
امروزه پژوهشگران در مسایل بازار ،روزبهروز درگيري بيشتري در زمينهي تصميمگيري پيدا
ميکنند و مدیران بازاریابي 3نيز بيشتر از گذشته درگير مسائل مربوط به پژوهش ميشوند
( .)17از جمله بازارهاي هدف و مخاطبان سازمانها اعم از فدراسيونها ،گروهها ،تيمها و
باشگاهها و تماشاگراناند که تشویق و ترغيب مخاطبان و مشتریان فعلي براي حضور بيشتر در
دفعات زیادتر از اهداف اساسي آنها محسوب ميشود ( .)12تماشاگران با توجه به نقشي که در
هيجان و جو 4رویدادهاي مختلف ورزشي دارند ،بهعنوان یکي از اجزاي مهم ليگها و مسابقات
مختلف ورزشي مورد توجه هستند ( .)13سازمانهاي ورزشي 5باید بهطور مداوم ،برآوردهکردن
یا ارضاي بهتر نيازها و انتظارات این مشتریان را ،بهمنظور حفظ و افزایش شمار تماشاگران و
تماشاگران وفادار 1شرکت کننده در رویدادهاي ورزشي ،مورد ارزیابي قرار دهند .بسياري از
پژوهشگران و بازاریابان خدمات ،پاسخهاي شناختي و عاطفي مصرفکنندگان را به نسبت
ادراک آنها از خدمات ارائهشده ،بهمنظور کسب سود از طریق فراهمکردن نيازهاي
1. Target Market
2. Marketers
3. Marketing Managers
4. Atmosphere
5. Sport Organisation
6. Loyal
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مصرفکنندگان یا رویکردي کارا و اثربخش ،شناختهاند .آنها رضایت مصرفکننده را بهعنوان
اساسيترین موضوع در حوزهي بازاریابي خدمات 1ميدانند؛ زیرا ميتواند نهایتاً موجب ایجاد
وفاداري و خرید مجدد محصول یا خدمت شود ( .)14تماشاگران ورزشي از یک سو نقش
مستقيمي در تعيين درآمدهاي یک رویداد ورزشي از طریق فروش بليط و از سوي دیگر ،نقش
غيرمستقيم از طریق فروش سایر محصوالت ایفا ميکنند .درک رفتار تماشاگران بهمنظور
افزایش دانش دربارهي اینکه چرا افراد در رویدادهاي ورزشي شرکت ميکنند ،ضروري است.
هنگامي که نيازهاي تماشاگران در رابطه با بازي برآورده شود ،شانس بيشتري وجود خواهد
داشت براي اینکه آنها در بازيها حضور پيدا کنند ( .)13بنابراین ،ميتوان این سؤال را مطرح
کرد که این سازمانها چگونه ميتوانند هدف فوق را دنبال کنند .در پاسخ به این سؤال باید
گفت که انجام پژوهش در حوزهي تماشاگران و بهدنبال آن ،دستیابي به اطالعات حاصل از
نتایج ميتواند راهگشا باشد .بنابراین ،پژوهشهایي که بتوانند اطالعات مربوط به حضور
تماشاگران را از جنبههاي مختلف مورد بررسي قرار دهند ،اهميت بهسزایي پيدا ميکنند .اما
موضوعي که مورد توافق همهي پژوهشگران و صاحبنظران است ،این مسأله است که چه
ابزاري و با چه ویژگيهایي ميتواند دستیابي پژوهشگران را به این هدف برآورده سازد .مسلماً
یک ابزار معتبر و پایا در یک پژوهش ،ميتواند پژوهشگر را در دستیابي به اطالعات دقيقتر
رهنمون باشد .هر ابزار اندازهگيري براي اندازهگيري یک متغير خاص طراحيشده که متغير
مزبور ،تحت عنوان سازهي هدف 2و گاهي اوقات ،متغير هدف 3مالحظه ميشود .به هر ميزان
که ابزار اندازهگيري بتواند سازه یا متغير هدف که براي آن طراحي شدهاست را اندازهگيري
کند ،از ميزان اعتبار باالتري برخوردار است ( .)15بنابراین ،پژوهشهایي که در حوزهي
تماشاگران انجام ميشود مستلزم رفع این نياز خواهدبود و باید با انجام پژوهشهایي که بتوانند
ابزاري با ویژگيهاي مورد نظر طراحي کنند ،این نياز را برطرف ساخت.
با توجه به پدیدهي حرفهايشدن ورزش در جهان و تأثيرات دو سویهي اقتصاد و ورزش،
فدراسيونهاي ورزشي بينالمللي 4گام به سوي تغيير قوانين و مقررات بازيها و برگزاري
جذابتر رقابتها گذاشتهاند و در این ميان نگاهها به افزایش تماشاگران در مسابقات مختلف
دوخته شدهاست .در ایران نيز از دیرباز ليگهاي رشتههاي مختلف ورزشي وجود داشتهاند که
در آنها تيمهاي مختلف از شهرهاي مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختهاند .در طي سالهاي
1. Services Marketing
2. Construct Variable
3 . Target Variable
4. International Sport Fedrations
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اخير بسياري از رشتههاي ورزشي و سازمانها و فدراسيونهاي متبوع آنها ،مسابقات خود را
بهصورت حرفهاي و با نام "ليگ برتر" برگزار ميکنند .از ميان این رشتهها و همگام با سایر ملل
جهان ،در ایران نيز عالقمندان زیادي مسابقات ليگ برتر فوتبال را دنبال ميکنند .بهغير از
فوتبال ،ليگهاي دیگري نيز در طي سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفتهاند که ميتوان ،به
ليگهاي برتر بسکتبال و واليبال اشاره کرد .به نظر ميرسد ارتقاي جایگاه ایران در این دو
رشتهي ورزشي در سطح آسيا و جهان ،عالقمندان این رشتهها را افزایش دادهاست .همچنين
نگاهي به برنامههاي ورزشي در رسانههاي ایران نشان ميدهد که پخش مسابقات ورزشي سه
رشتهي فوقالذکر بيشتر مد نظر بودهاست .بنابراین ،به نظر ميرسد زمينهي انجام پژوهشهاي
مختلف ورزشي در این سه رشته و بهویژه پژوهشهاي مرتبط با اقتصاد و بازاریابي فراهم
شدهاست.
عوامل متنوعي که ميتواند بر حضور تماشاگران در رقابتهاي مختلف ورزشي تأثير گذار باشد،
توسط وون و کيتامورا 1در سال  2771در شش حيطه تقسيمبندي شدهاست که هرکدام از این
حيطهها توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسي قرار گرفته:
 -1عوامل انگيزشي ()11-18
 -2عوامل اقتصادي ()10،11-21
 -3عوامل جذبکننده ()10 ،21 -23
 -4عوامل محيطي ()22،24
 -5عوامل دروني و بيروني ()18،25،21
 -1عوامل جمعيتشناختي ()20-21
ابزار به کار رفته در هریک از پژوهشهاي فوق از نظر بررسي اعتبار و پایایي نيز مورد مطالعه
قرار گرفتهاست؛ اما در ميان پژوهشهاي حوزهي تماشاگران بسياري از آنها بهصورت ویژه به
طراحي و ساخت ابزار معتبر و پایا در این حوزه پرداختهاند که از آن جمله ميتوان به مطالعهي
تئودوراکيس 2و همکاران ( )2717اشاره کرد .آنها در پژوهشي سعي کردند تا با بهکارگيري
روشهاي آماري و علمي موجود ،ابزار مورد نظر خود را در طي یک کار پژوهشي بر روي
تماشاگران پرتغالي ترجمه و اعتباریابي کنند .در این مطالعه 111 ،تماشاگر فوتبال که از یک
بازي در ليگ حرفهاي پرتغال انتخاب شدهبودند ،حضور داشتند که شامل  113مرد و  48زن
1. Jung-uk Won & Kaoru Kitamura
2. Nicholas D Theodorakis
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بودند .پرسشنامهي انگليسيزبان مورد مطالعه ،توسط دو نفر از متخصصين به پرتغالي ترجمه و
براي رفع اختالفات احتمالي با هم مقایسه شدند .در مرحلهي بعد ،دو نفر مترجم دیگر نسخهي
پرتغالي فوق را به انگليسي ترجمه و سپس چهار متخصص نسخهي انگليسي مرحلهي دوم را با
نسخه اصلي مقایسه کردند و نسخهي آزمایشي حاصل شد .در این مرحله ،از پژوهش  27نفر از
تماشاگران ،پرسشنامهي آزمایشي را تکميل و به چهار متخصص مرحلهي قبل دادهشد تا در
رابطه با اعتبار محتوایي آن نظرات خود را پيشنهاد کنند .در مرحلهي بعد 31 ،نفر دانشجو که
قدرت درک انگليسي آنها مورد ارزیابي قرار گرفتهبود ،به دو گروه تقسيم و از آنها خواسته شد تا
نيمي نسخهي انگليسي اصلي پرسشنامه و نيمي دیگر به نسخهي انگليسي دوم را تکميل
کنند .پس از یک ماه ،این آزمایش تکرار و جاي گروهها با هم عوض شد .پس از آن ،همبستگي
بين پاسخهاي هر دو گروه برآورد شد (اعتبار همزمان) .براي تعيين پایایي از آزمون آلفاي
کرونباخ ،پایایي ترکيبي ،1ميانگين واریانس استخراجشده 2و بازآزمایي استفاده شد .با استفاده از
دادههاي مرحلهي قبل و فاصلهي یک ماههي هر گروه ،محاسبهي ضریب همبستگي
درونگروهي 3روش بازآزمایي انجام گرفت .براي تعيين اعتبار سازه نيز آزمون تحيلي عاملي
تأیيدي بهکار رفت.
سانگ وو 4در سال  2773مطالعهاي را در خصوص "نگرشها ،عالیق و نيمرخ تماشاگران
ورزشي" بر روي تماشاگران هاکي انجام داد .از اهداف اصلي این مطالعه ،طراحي و ارزشيابي
پرسشنامهي متغيرهاي مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشي بود .نتایج نشان داد که حضور در
مسابقه تحت تأثير عوامل درآمد ،استفاده از وبسایتهاي مرتبط با هاکي ،تجربهي بازي
بيسبال ،شغل ،همراهي با همکاران ،زمينههاي اخالقي ،بهشمارآوردن تلویزیون تحت عنوان
بهترین رسانهي ترویجي و سوابق فردي است.
به منظور ارزیابيهاي روانسنجي در این مطالعه ،شش مرحله دنبال شد که عبارت بودند از:
 .1ایجاد ساختار پرسشنامه و گویهها؛
 .2بازبيني توسط متخصصين (تعيين اعتبار محتوایي و صوري)؛
 .3مطالعهي مقدماتي براي وضوح سؤاالت و رفع ابهامات روي یک گروه کوچک؛
 .4مطالعهي مقدماتي بر روي یک گروه بزرگ جهت تعيين ثبات دروني5؛
 .5مطالعه روي یک گروه بزرگ براي تعيين اعتبار همگرا و واگرا؛
1 - Composite Reliability
2 - Average Varinace Extracted
3 - Intra Class Coorelation Coefficinet
4 - Sang Woo Bae
5 -Internal Consistency
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 .1مطالعه براي اعتبار هم زمان در یک گروه بزرگ و انجام بازآزمایي براي تعيين ضریب ثبات
پرسشنامه.
1
در پژوهش دیگري در سال  2772توسط کاپال ساخت و اعتباریابي پرسشنامهي رفتار
تماشاگران با تأکيد بر ادبيات این حوزه مدنظر بود .بهمنظور تعيين پایایي دروني ابزار این
پژوهش از آزمون آلفاي کرونباخ با تعداد  103نفر و همچنين جهت تعيين اعتبار سازه آن از
مقایسهي گروهها و معنيداري آزمون  tو تحيلي عامل اکتشافي و تأیيدي استفاده شد (.)37
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي کاربردي است که بهمنظور جمعآوري دادهها و ساخت ابزار
اندازهگيري از روش تحقيق پيمایشي استفاده شدهاست .جامعهي آماري این پژوهش ،بهمنظور
ساخت و اعتباریابي ابزار پژوهش ،شامل کليهي تماشاگران مرد رقابتهاي ليگهاي برتر
فوتبال ،بسکتبال و واليبال فصل  1381-1317بودند که با حضور در ورزشگاه به تماشاي
رقابتهاي ليگ برتر بهطور زنده اقدام کردند.
الف 17 .نفر تماشاگر از هرگروه (فوتبال ،واليبال ،بسکتبال) جهت تدوین نسخهي اوليهي ابزار؛
ب 37 .نفر تماشاگر از هر گروه (فوتبال ،واليبال ،بسکتبال) جهت تدوین نسخهي مقدماتي ابزار؛
پ 577 .نفر تماشاگر از هرگروه (فوتبال ،واليبال ،بسکتبال) جهت تدوین نسخهي استاندارد
ابزار.
ابزار جمعآوري دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهي محققساخته بود که بهمنظور تدوین،
روانسنجي و اعتباربخشي آن مراحل زیر دنبال شد:
 .3تهيهي نسخهي اوليهي ابزار
در این مرحله ،گویههاي مربوط به عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران از ادبيات و پژوهشهاي
مربوط به این حوزه انتخاب شد .در مرحلهي اوليهي تدوین ابزار ،تعداد این عوامل (گویهها) 57
مورد بود .پرسشنامهي اوليهي این مرحله در اختيار  17نفر از هر گروه تماشاگران ليگهاي
برتر فوتبال ،واليبال و بسکتبال قرار گرفت .پس از جمعآوري دادهها با استفاده از آمار توصيفي
و شاخصهاي گرایش مرکزي (ميانگين و انحراف معيار) و هيستوگرام ،این نتایج در اختيار
هفت تن از متخصصان حوزهي تماشاگران ورزشي مربوط به هر سه رشته قرار گرفت .نحوهي
برقراري ارتباط با این متخصصان که از مربيان ليگ برتر ،حوزهي اجرایي ورزش کشور و
متخصصان دانشگاهي بودند ،بهصورت حضوري انجام گرفت .سپس تعيين چهار نوع اعتبار در
مورد آن بهعمل آمد ( )31که عبارتاند از:
1. Capella
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الف .اعتبارظاهري :1شامل ظاهر مناسب ،تایپ خوانا ،استفاده از فونت مناسب ،فاصلهي بين
خطوط و تعداد مناسب سؤاالت در هر صفحه بود (.)15
ب .اعتبارصوري :2بهمنظور تعيين روایي صوري پرسشنامه از نظرات متخصصين فوق استفاده
شد که در این مرحله ،نحوهي نگارش ،بهرهگيري از کلمات مناسب همراه با رعایت نکات
دستوري و نگارشي مورد توجه بود (.)15
پ .اعتبارمحتوایی :1این بخش از روایي شامل چهار مالک صحيح و متناسببودن ،صریح،
معنيدار و مفيدبودن ،معرف و دقيقبودن و کل است که با استفاده از نظرات متخصصان این
مالکهاي چهارگانه مدنظر قرار گرفت .توضيحات مربوط به هریک از مالکهاي فوق در ذیل
اشاره ميشود:
صحيح و متناسببودن :عبارتاست از ارتباط منطقي و تناسب واقعي با مؤلفهي مزبور و تأکيد
بر آن.
صریح ،معنيدار و مفيدبودن :عبارتاست از اینکه شاخص مزبور بهطور واضح و روشن توصيف و
مفهوم صریحي ارائه دهد و کابردي باشد.
معرف و دقيقبودن :عبارتاست از این که سؤال باید بتواند بهگونهاي جزئي و صریح ،حساس یا
دقيق و صحيح مؤلفهي مزبور را مورد بررسي قرار دهد.
کل :عبارتاست از اینکه سؤال مزبور بهطور کلي در توصيف مؤلفهي مزبور تا چه اندازه مناسب
است.
4

ت .اعتبارافزوده  :بهمنظور تعيين اعتبار افزودهي پرسشنامه ،از طریق مصاحبه با تماشاگران،
سایر عواملي که بر حضور آنها اثر گذار بود و در نسخهي اوليه لحاظ نشده بود ،در نظر گرفته
شد (.)15
در پایان این مرحله و با توجه به اهداف آن ،گویههایي از مرحلهي قبل حذف ،تعدادي از گویهها
اصالح وادغام و چند گویه نيز اضافه شد که در نهایت تعداد آنها به  33مورد رسيد.
 .2ساخت نسخهي مقدماتی ابزار
در این مرحله ،فرم اوليهي بهدستآمده از ابزار در اختيار  37نفر از هر گروه از تماشاگران قرار
دادهشد و پس از جمعآوري ،آزمون آلفاي کرونباخ جهت تعيين تجانس دروني سؤاالت بهکار
1. Apparent Validity
2. Face Validity
3. Content Validity
4. Incremental Validity
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رفت و از روش آزمون -آزمون مجدد 1جهت تعيين ضریب ثبات آن استفاده شد .بهمنظور
تعيين ضریب ثبات  37نفر از تماشاگران هر سه رشته انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار
گرفت و پس از دو هفته از آنها خواسته شد تا مجدداً به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند که
نتایج این بخش در جداول شمارهي یک و دو ارائه شدهاست:
جدول -3ضریب آلفاي کرونباخ مرتبط با پرسشنامهي مقدماتی
شاخص

ضریب آلفاي کرونباخ

عوامل مؤثر بر حضور

7/83

جدول - 2ضریب ثبات بازآزمایی مرتبط با پرسشنامهي مقدماتی
نوع همبستگي 

ميزان همبستگي 

جهت همبستگي 

سطح معنيداري 

پيرسون 

 7/58

مثبت 

 7/77

 .1ساخت نسخهي استاندارد ابزار
پس از تهيهي نسخه مقدماتي پرسشنامه ،از هر گروه از تماشاگران ليگهاي برتر فوتبال،
واليبال و بسکتبال  577نفر انتخاب و پس از پاسخگویي به سؤاالت پرسشنامه و جمعآوري
آنها ،آزمونهاي تحليل عاملي اکتشافي 2و پس از آن تحليل عاملي تأیيدي  3جهت تعيين اعتبار
سازهي پرسشنامه انجام گرفت (.)15
بهمنظور شناسایي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران با بهکارگيري دادههاي حاصل از این مرحله،
از آزمون تحليل عاملي اکتشافي و به روش دوران متعامد (چرخش واریماکس) 4استفاده شد و
سپس تحليل عامل تأیيدي نيز براي تأیيد عوامل مستخرج از تحليل عامل اکتشافي بهکار رفت.
 .0ساخت نسخهي نهایی 0ابزار
در مرحلهي آخر تهيهي ابزار ،نسخهي استاندارد مرحلهي قبل مورد تحليلهاي روانسنجي
قرار گرفت و با بازنگري انجامگرفته ،نسخهي نهایي از آن بهدست آمد ( .)15بهمنظور تعيين

1

1. Test-Retest
2. Explorative Factor Analysis
3 . Confirmatory Factor Analysis
4. Varimax Rotation
5. Final Edition
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اعتبار مالکي و با روش اعتبار همزمان ،2اعتبار مالکي نسخهي نهایي ابزار مورد بررسي قرار
گرفت .پرسشنامهي تيبيتي 3که در سال  2774در طي یک مطالعه و بهمنظور بررسي انگيزه-
هاي تماشاگران ورزشي اعتباریابي شدهبود ،با توجه به عوامل استخراجي از تحليل عامل
اکتشافي این پژوهش ،انتخاب شد ( .)32پرسشنامهي فوق توسط متخصصين به زبان فارسي
ترجمه شد و پس از ترجمهي مجدد به زبان انگليسي ،با نسخهي اوليه مقایسه شد و اصالحات
الزمه صورت گرفت و سپس نسخهي فارسي آن به همراه نسخهي نهایي ابزار این پژوهش در
اختيار  47نفر از تماشاگران هر سه رشته قرار گرفت و با بهکارگيري روش همبستگي پيرسون
بين بخشهاي مختلف هر دو پرسشنامه ،اعتبار مالکي ابزار پژوهش حاضر مورد بررسي قرار
گرفت.
نتايج
یافتهها نشان داد که تجانس دروني پرسشنامهي مقدماتي با آزمون آلفاي کرونباخ  7/83است.
ضریب ثبات پرسشنامهي مقدماتي در یک فاصلهي دو هفتهاي  7/58بهدست آمد که در سطح
آلفاي  7/75معنيدار است .بهمنظور استفاده از آزمون تحليل عامل اکتشافي ،پيشفرضهاي
این آزمون با بهکارگيري آزمونهاي  KMOو کرویت بارتلت مورد بررسي قرار گرفت .آمارهي
آزمون  7/83 KMOو آزمون کرویت بارتلت  1/51با معنيداري  7/77مناسببودن دادهها را
براي استفاده از آزمون تحليل عامل نشان داد .در ادامه ،نتایج آزمون تحليل عاملي اکتشافي 8
عامل مؤثر در حضور تماشاگران ليگ برتر فوتبال ،بسکتبال و واليبال را نشان داد که مجموعاً
 50/44درصد از واریانس این عوامل را با ضریب آلفاي  7/81تببين کرد (جدول  .)3هشت
عامل بهدستآمده از آزمون تحليل عامل عبارتاند از  .1 :تأسيسات؛  .2اطالعات و جذابيت؛ .3
عملکرد و قدمت تيمها؛  .4زمانبندي و اطالعرساني؛  .5پيروزي نيابتي؛  .1حضور و حمایت؛ .0
تعامل و گریز؛  .8هيجان .نتایج مربوط به آزمون همبستگي پيرسون در بررسي اعتبار مالکي
(مالک هم زمان) ابزار پژوهش نشان داد همبستگي بين عامل اطالعات و جذابيت و عامل
عملکرد و قدمت با عامل کيفيت بازي پرسشنامه مالک به ترتيب  7/11و  7/48است.
همبستگي بين عامل پيروزي نيابتي و عامل اجتماعي پرسشنامهي مالک  ،7/41همبستگي
بين عامل حضور و حمایت با عامل جو ورزشي پرسشنامهي مالک  7/47و همبستگي بين
عامل تعامل و گریز با عامل اجتماعي پرسشنامهي مالک  7/14است.

1. Psychometric Analysis
2. Cocurrent Validity
3.Yousof AL-Thibiti
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جدول  -1نتایج آزمون تحليل عاملی اکتشافی و آلفاي کرونباخ پرسشنامه
عوامل

درصد ورایانس

 -1تأسيسات

1/40

 -2اطالعات و
جذابيت

8/17

 -3عملکرد و
قدمت تيمها

0/82

 -4زمانبندي و
اطالعرساني

0/15

 -5پيروزي نيابتي

5/17

 -1حضور و حمایت

5/18

 -0تعامل و گریز

5/75

 -8هيجان

4/48

 -1سایر

4/74

کل

50/44

پرسشها

بارعاملي

جایگاه مناسب و راحت
دسترسي آسان به ورزشگاه
دسترسي آسان به پارکينگ
نظافت ورزشگاه و سرویسهاي بهداشتي
برخورد مسئولين و نيروي انتظامي
عالقه به رشته ورزشي
دیدن سطح باالي مهارت بازیکنان
زیبایي و جذابيت مسابقه
ترجيح دادن مسابقه پایاپاي
دانستن قوانين رشته
اطالعات زیاد در مورد رشته
جایگاه تيمهاي حاضر در جدول ليگ
نتایج بازيهاي قبلي دو تيم
حضور بازیکنان مطرح در تيمهاي حاضر
قدمت تيمهاي حاضر
نزدیکي رقابت دو تيم
زمان برگزاري
روز برگزاري
اطالع رساني
شرایط آب و هوایي
طول زمان مسابقه
احساس برنده شدن با بردن تيم مورد عالقه
احساس غرور بعد از پيروزي تيم مورد عالقه
اهميت بيشتر تيم در مقابل بازیکن
عضویت در کانون هواداران
جنبه هاي مثبت حضور در رقابتها
همراهي با دوستان و سایرین
لذت بخش بودن شرکت در مسابقات با دوستان
فرصت دوري از مشکالت و فشارهاي روزمره
لذت بردن از هيجان مسابقه
تخليه هيجانات
طرفداري از بازیکنان
تعامل با دیگران

7/81
7/00
7/05
7/04
7/48
7/17
7/42
7/52
7/15
7/10
7/51
7/14
7/15
7/10
7/50
7/17
7/12
7/02
7/50
7/57
7/58
7/82
7/87
7/51
7/11
7/50
7/00
7/07
7/40
7/18
7/14
7/41
7/18

-

-

آلفاي
کرونباخ

7/83

7/18

7/01

7/11

7/03

7/51

7/45

7/21
7/33
7/81
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بحث و نتيجهگيري
این مطالعه با هدف ساخت و اعتباریابي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشي
ليگ هاي برتر فوتبال ،بسکتبال و واليبال انجام گرفت .یافتهها نشان داد تجانس دروني
پرسشنامه مقدماتي با آزمون آلفاي کرونباخ  7/83است.
این یافته حاکي از آن است که در مرحلهي دوم ساخت ابزار ،ابزار طراحيشده از پایایي بسيار
خوبي برخوردار است .پایایي دروني گویههاي یک ابزار همواره در پژوهشهاي مختلف و متون
آمار و روش تحقيق بهعنوان یکي از شاخصهاي مهم طراحي ابزار محسوب ميشود .شریفي در
کتاب خود تحت عنوان اصول روانسنجي و روان آزمایي ،ميزان آلفاي کرونباخ دامنهي -7/81
 7/87را در سطح بسيار عالي طبقهبندي ميکند و ابزار طراحيشدهي این پژوهش در این طبقه
جاي ميگيرد (.)33
نتایج این مطالعه در خصوص تعيين ضریب ثبات پرسشنامهي مقدماتي نشان داد که این
ضریب در یک فاصلهي دو هفتهاي بين مسابقات ليگبرتر فوتبال ،بسکتبال و واليبال با آزمون
همبستگي پيرسون و در سطح آلفاي  7/75به ميزان  7/58است .اگرچه به نظر ميرسد این
ضریب ثبات در حد متوسط است ،اما با توجه به اینکه متغير تحت بررسي ،عوامل و انگيزههاي
تماشاگران است و ممکن است با توجه به تعدد عوامل اثرگذار و متغير بر روي آن در طي روزها
و مسابقات مختلف ،دچار تغييرات شود ،بنابراین ميتوان انتظار داشت این ضریب ثبات را بتوان
بهعنوان یک شاخص قابل قبول به حساب آورد؛ اگرچه انجام پژوهشهاي دیگر در این حوزه
بهمنظور مقایسهي نتایج آنها با نتایج این مطالعه در این خصوص پيشنهاد ميشود.
یافتههاي این مطالعه با بهکارگيري آزمون تحليل عامل نشان داد که  8عامل مؤثر در حضور
تماشاگران بهترتيب اولویت ،عبارتاند از:
 .1اطالعات و جذابيت؛  .2پيروزي نيابتي؛  .3زمانبندي و اطالعرساني؛  .4عملکرد و قدمت
تيمها؛  .5تعامل و گریز؛  .1حضور و حمایت؛  .0تأسيسات؛  .8هيجان.
بررسي نتایج مطالعهي حاضر در خصوص تعيين اعتبار مالکي ابزار طراحيشده در این پژوهش
که از نوع مالک همزمان است ،نشان داد که همبستگي مثبت و معنيداري بين عوامل مرتبط با
پرسشنامهي مالک (پرسشنامهي تيبيتي )2774،و پرسشنامهي طراحيشده وجود دارد .در
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حالي که همبستگي بين عامل اطالعات و جذابيت و عامل عملکرد و قدمت با عامل کيفيت
پرسشنامهي مالک بهترتيب  7/11و  7/48بهدست آمد .عامل کيفيت پرسشنامهي مالک شامل
دیدن سطح باالي مهارت بازیکنان ،زیبایي بازي ،عالقه به بازيها و احساس خوببودن در طول
مسابقه است .همچنين همبستگي بين عامل حضور و حمایت با عامل جو ورزشي پرسشنامهي
مالک  7/47و همبستگي عامل تعامل و گریز با عامل اجتماعي پرسشنامهي مالک 7/14
بهدست آمد .با توجه به نتایج فوقالذکر و همبستگيهاي مثبت و معنيداري در این خصوص،
بهنظر ميرسد ميتوان تا حد زیادي اعتبار مالکي پرسشنامهي طراحيشده را در این پژوهش
مورد تأیيد قرار داد .سایر عوامل پرسشنامهي مالک عبارتاند از :عامل گریز (جلوگيري از فشار
فعاليتهاي روزمره ،رهایي از استرس و فشار ،فراموشکردن مشکالت ،احساس خوببودن و
آرامش) عامل اجتماعي (تعامل با دیگران ،گذراندن اوقات خوب با دوستان و خانواده ،همراهي
با سایرین) عامل سرگرمي (سرگرمشدن ،داشتن اوقات خوب ،بهدستآوردن هيجان و انگيزه)
عامل جو ورزشي (رهایي از فعاليتهاي روزمره ،بودن در محيط دوستانهي بازيها) .همانطور
که گزارش شد ،همبستگي پایيني نيز بين عوامل غير مرتبط پرسشنامهي طراحيشده با عوامل
پرسشنامهي مالک بهدست آمد که از جمله عامل تأسيسات ،زمانبندي و اطالعرساني و
هيجان است .عوامل تأسيسات ،زمانبندي و اطالعرساني جزو فاکتورهاي بيروني اثرگذار بر
حضور تماشاگران است و انتظار داشتن همبستگي پایين منطقي به نظر ميرسد.
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