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 ده يچک

بر  مؤثرطراحی و ساخت ابزار معتبر و پایا جهت سنجش عوامل  ،هدف از انجام این مطالعه
ي مورد مطالعه  هاي برتر فوتبال، بسکتبال و واليبال بود. نمونهورزشی ليگحضور تماشاگران 
طور  نفر تماشاگر از هر ليگ بود که به 011 و 31،11ترتيب  انجام پژوهش به در مراحل مختلف

ي  یک مطالعه ،انتخاب شدند. این پژوهش ر در ورزشگاهتصادفی از ميان تماشاگران حاض
بر  مؤثرسنجش عوامل  مایشی انجام شد. در بخش طراحی ابزارصورت پي کاربردي است که به

ی درونی و ضریب ثبات (، پایایزمان مالک هم) عتبار صوري، ظاهري، سازه و مالکی، احضور
 از آمار ،هامنظور تجزیه و تحليل آماري داده شده مورد بررسی قرار گرفت.  به ابزار طراحی

هاي پراکندگی و آمار استنباطی شامل خصهاي گرایش مرکزي و شاتوصيفی شامل شاخص
همبستگی پيرسون براي تعيين ضریب ثبات و اعتبار مالکی ابزار، آزمون آلفاي  آزمون

و کرویت بارتلت براي بررسی کفایت نمونه، آزمون تحليل عامل  KMOکرونباخ، آزمون 
استفاده  AMOS و SPSSافزارهاي کارگيري نرم اي شناسایی عوامل بودند که با بهاکتشافی بر

 10/1و تجانس درونی آن  05/1مقدماتی  ي نامه ضریب ثبات پرسش که شدند. نتایج نشان داد
درصد از واریانس عوامل  07عامل را که مجموعاً  1اکتشافی است. نتایج آزمون تحليل عامل 

عات و کند، نشان داد. این عوامل شامل تأسيسات، اطالبر حضور تماشاگران را تبيين می مؤثر
، ()هویت تيمی رسانی، پيروزي نيابتیبندي و اطالعها، زمانجذابيت، عملکرد و قدمت تيم

 .دست آمد هب 13/1نهایی  ي نامه تعامل و گریز و هيجان بودند. تجانس درونی پرسش

   فوتبال، واليبال، بسکتبال تماشاگران، حضور، :کليد واژگان

 Email:h_alimohamady@yahoo.com                                                        نویسنده مسئول*
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 مقدمه

کشور،  است که بخش اعظمي از جمعيت هر 1هاي جوامع صنعتيترین مقولهورزش یکي از مهم

يرات طور قابل توجهي تحت تأثير تغي (. این صنعت به1) شکال گوناگون با آن سروکار دارندبه ا

ترین و ترین، متنوععنوان یکي از مهم ( و نيز به2) است  ر گرفتهسبک زندگي افراد قرا

(. از جمله 3) شودمردم جامعه محسوب مي 2ها براي گذراندن اوقات فراغتسودمندترین فعاليت

جایي که هزاران  ؛اشاره کرد 3توان به تماشاي مسابقات ورزشيهاي مرتبط با ورزش ميفعاليت

هاي در رویدادهاي مسابقات رشته 4یابند. حضور تماشاگراننفر از افراد مشتاق حضور مي

مختلف ورزشي و توجه به این مسأله که این تماشاگران، اقشار مختلف جامعه اعم از زن و مرد، 

است. امروزه تماشاگران  اهاي مختلف هستند، نشان از این مدعپير و جوان و نژادها و قوميت

اي در (. مطالعه1) دهندرا تشکيل مي 5دگان ورزشيکننورزشي درصد قابل توجهي از مصرف

درصد از مردم آمریکا روزانه حداقل یک بار به تماشا،  07که بيش از  آمریکا نتایج نشان داد

درصد  47ي دیگري نشان داد  چنين مطالعه(. هم1) پردازندمطالعه یا بحث در مورد ورزش مي

نيز  و (4) کنندي از مسابقات ورزشي شرکت ميبار در هفته در یکاز مردم آمریکا حداقل یک 

هاي مختلف، فر در مسابقات ليگميليون ن 111، 1111دهد در سال آمارهاي آمریکا نشان مي

 54تماشاگر ليگ فوتبال این کشور، درصد از مردم  10(. 5) اندعنوان تماشاگر حضور داشته به

 با ،(. بنابراین1) اندبوده 2777ال کتبال زنان در سدرصد ليگ بس 35درصد ليگ بسکتبال و 

 است.  ر صنعت ورزش شدهناپذی چنين رشدي، بازاریابي بخش جدایي

ن، کنندگادرک چرایي و چگونگي رفتار مصرف که دهدمتون بازاریابي نشان مي ي مطالعه

ت که به هاي موفق کنوني این اس(. وجه مشترک شرکت0) آغازگر یک بازاریابي موفق است

دانند. در بازاریابي نوین کوشش ند و خود را نسبت به او متعهد ميکنوجه زیادي ميمشتري ت

شود که از طریق تعهد به افزایش ارزش مورد نظر مشتري، مشتریان جدید، جذب شوند و مي

 ،ند. بنابراینمشتریان قدیمي، آنها را حفظ کن کوشند از طریق تأمين رضایتمي 1هانيز شرکت

ي سازمان اعم از کوچک و بزرگ، انتفاعي و غيرانتفاعي، بومي و جهاني، بازاریاب براي موفقيت هر

ي  همواره با شناسایي و مطالعه ها بایدها و شرکت(. سازمان8) کندسالم نقشي حياتي ایفا مي

                                                           
1. Economical Societies 
2. Leisure Times 
3. Sport Games 
4 . Spectators 
5. Sport Consumers 
6. Competition  



 370                                              ساخت، اعتباربخشی و پایاسازي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر...  

 

 

مطالعه و کشف نيازهاي  ،ن ترتيببه کسب مزیت رقابتي بپردازند. به ایکنندگان  رفتار مصرف

بندي عوامل تأثيرگذار بر کننده و اولویتتحليل فرآیند رفتار مصرف و تجزیه وکنندگان مصرف

که از لحاظ  1هدف بازار ي سليقه ،آن ي این فرآیند از عمده وظایف بازاریابان است که در نتيجه

ند، شناسایي و کاال یا ا پارامترهاي سن، درآمد، ذائقه، سطح تحصيالت و ... با یکدیگر متفاوت

کردن مدیریت  پژوهش در بازار، آماده ي (. وظيفه1) شودسب، به آن بازار عرضه ميمنا خدمت

 روز است مربوط، دقيق، واقعي، معتبر و به دادن اطالعات گيري با در اختيار قراربراي تصميم

(17.) 

آید، وجود مي ههاي ضعيف بگيريهاي زیادي که در اثر تصميمامروزه محيط پررقابت و هزینه

اي عيب را فراهم آورد. مسألهکند که پژوهش در بازار، اطالعات صحيح، منطقي و بيمي ایجاب

مالي خود را بر رفتار این است که چگونه تأثير حمایت  ،با آن روبرو هستند 2که بازاریابان

(. 11) ونه ارزش تجاري آن را تعيين کنندکنندگان ورزشي ارزیابي کنند و چگ مصرفي مصرف

 ام و حتي قضاوت شخصي انجام گيردتواند براساس احساسات، الهاي منطقي نميهگيريتصميم

شد.  گيري صحيح نيز دچار مشکل خواهدبه اطالعات درست، تصميم سترسو در صورت عدم د

گيري پيدا تصميم ي روز درگيري بيشتري در زمينه به امروزه پژوهشگران در مسایل بازار، روز

 شوندنيز بيشتر از گذشته درگير مسائل مربوط به پژوهش مي 3يکنند و مدیران بازاریابمي

ها و ها، تيمها، گروهها اعم از فدراسيون(. از جمله بازارهاي هدف و مخاطبان سازمان17)

که تشویق و ترغيب مخاطبان و مشتریان فعلي براي حضور بيشتر در  اند ها و تماشاگرانباشگاه

(. تماشاگران با توجه به نقشي که در 12) شودنها محسوب ميز اهداف اساسي آدفعات زیادتر ا

قات ها و مسابمهم ليگ عنوان یکي از اجزاي ي دارند، بهرویدادهاي مختلف ورزش 4هيجان و جو

کردن  طور مداوم، برآورده به باید 5هاي ورزشي(. سازمان13) مختلف ورزشي مورد توجه هستند

منظور حفظ و افزایش شمار تماشاگران و  ین مشتریان را، بها و انتظارات ایا ارضاي بهتر نيازه

کننده در رویدادهاي ورزشي، مورد ارزیابي قرار دهند. بسياري از  شرکت 1تماشاگران وفادار

نسبت به  کنندگان راهاي شناختي و عاطفي مصرفپژوهشگران و بازاریابان خدمات، پاسخ

کردن نيازهاي  سب سود از طریق فراهممنظور ک شده، به ادراک آنها از خدمات ارائه
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عنوان  کننده را بهنها رضایت مصرفاند. آکنندگان یا رویکردي کارا و اثربخش، شناخته مصرف

تواند نهایتاً موجب ایجاد زیرا مي دانند؛مي 1بازاریابي خدمات ي ترین موضوع در حوزهاساسي

گران ورزشي از یک سو نقش (.  تماشا14) ي و خرید مجدد محصول یا خدمت شودوفادار

مستقيمي در تعيين درآمدهاي یک رویداد ورزشي از طریق فروش بليط و از سوي دیگر، نقش 

منظور  کنند. درک رفتار تماشاگران بهغيرمستقيم از طریق فروش سایر محصوالت ایفا مي

ي است. ضرور ،کننداینکه چرا افراد در رویدادهاي ورزشي شرکت مي ي افزایش دانش درباره

شانس بيشتري وجود خواهد  ،هنگامي که نيازهاي تماشاگران در رابطه با بازي برآورده شود

ال را مطرح توان این سؤ، مي(. بنابراین13) ها حضور پيدا کنندداشت براي اینکه آنها در بازي

باید ال توانند هدف فوق را دنبال کنند. در پاسخ به این سؤميها چگونه کرد که این سازمان

یابي به اطالعات حاصل از دنبال آن، دست هتماشاگران و ب ي گفت که انجام پژوهش در حوزه

هایي که بتوانند اطالعات مربوط به حضور بنابراین، پژوهش واند راهگشا باشد.تنتایج مي

کنند. اما سزایي پيدا مي هاهميت ب ،هاي مختلف مورد بررسي قرار دهندتماشاگران را از جنبه

نظران است، این مسأله است که چه  پژوهشگران و صاحب ي وضوعي که مورد توافق همهم

مسلماً  گران را به این هدف برآورده سازد.یابي پژوهشتواند دستهایي ميابزاري و با چه ویژگي

تر بي به اطالعات دقيقیاتواند پژوهشگر را در دستیک ابزار معتبر و پایا در یک پژوهش، مي

شده که متغير  گيري یک متغير خاص طراحيبراي اندازه گيريباشد. هر ابزار اندازهرهنمون 

شود. به هر ميزان مالحظه مي 3و گاهي اوقات، متغير هدف 2هدف ي مزبور، تحت عنوان سازه

گيري اندازه را است غير هدف که براي آن طراحي شدهگيري بتواند سازه یا متکه ابزار اندازه

 ي هایي که در حوزهپژوهش ،(. بنابراین15) اعتبار باالتري برخوردار است زانکند، از مي

ند هایي که بتوانبا انجام پژوهش بایدبود و  نياز خواهد شود مستلزم رفع اینتماشاگران انجام مي

 طراحي کنند، این نياز را برطرف ساخت. هاي مورد نظرابزاري با ویژگي

اقتصاد و ورزش،  ي ورزش در جهان و تأثيرات دو سویهشدن  ايي حرفه با توجه به پدیده

ها و برگزاري گام به سوي تغيير قوانين و مقررات بازي 4الملليهاي ورزشي بينفدراسيون

گران در مسابقات مختلف ها به افزایش تماشااند و در این ميان نگاهها گذاشتهتر رقابتجذاب

اند که هاي مختلف ورزشي وجود داشتههاي رشتهيگاست. در ایران نيز از دیرباز ل دوخته شده

هاي اند. در طي سالهاي مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختههاي مختلف از شهردر آنها تيم
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ي متبوع آنها، مسابقات خود را هاها و فدراسيونهاي ورزشي و سازماناخير بسياري از رشته

گام با سایر ملل  ها و همکنند. از ميان این رشتهر ميبرگزا "ليگ برتر"اي و با نام صورت حرفه به

غير از  کنند. بهتبال را دنبال ميجهان، در ایران نيز عالقمندان زیادي مسابقات ليگ برتر فو

توان، به اند که ميهاي اخير مورد توجه قرار گرفتههاي دیگري نيز در طي سالفوتبال، ليگ

رسد ارتقاي جایگاه ایران در این دو اشاره کرد. به نظر ميهاي برتر بسکتبال و واليبال ليگ

چنين  است. هم ا را افزایش دادههورزشي در سطح آسيا و جهان، عالقمندان این رشته ي رشته

پخش مسابقات ورزشي سه  دهد کههاي ایران نشان ميدر رسانه هاي ورزشينگاهي به برنامه

هاي انجام پژوهش ي رسد زمينهبه نظر مي ،ت. بنابرایناس الذکر بيشتر مد نظر بودهي فوق رشته

ازاریابي فراهم هاي مرتبط با اقتصاد و بویژه پژوهش همختلف ورزشي در این سه رشته و ب

 است.  شده

 ،هاي مختلف ورزشي تأثير گذار باشدتواند بر حضور تماشاگران در رقابتعوامل متنوعي که مي

که هرکدام از این  ستابندي شده در شش حيطه تقسيم 2771در سال 1توسط وون و کيتامورا 

 : ران مختلف مورد بررسي قرار گرفتهها توسط پژوهشگحيطه

 (11-18انگيزشي )عوامل  -1

   (11،10-21)عوامل اقتصادي  -2

 (10، 21 -23کننده ) عوامل جذب -3

 (24،22عوامل محيطي ) -4

 (21،25،18عوامل دروني و بيروني ) -5

 (20-21شناختي ) ل جمعيتعوام -1

ز مورد مطالعه ين یيایاعتبار و پا يفوق از نظر بررس يهاک از پژوهشیابزار به کار رفته در هر
ژه به یصورت و از آنها به ياريتماشاگران بس ي حوزه يهاان پژوهشياما در م ؛است قرار گرفته

 ي توان به مطالعهاز آن جمله ميکه  اند ن حوزه پرداختهیا در ایو ساخت ابزار معتبر و پا يطراح
کارگيري  ي کردند تا با بهدر پژوهشي سع( اشاره کرد. آنها 2717) و همکاران 2تئودوراکيس

ابزار مورد نظر خود را در طي یک کار پژوهشي بر روي  ،هاي آماري و علمي موجودروش
اگر فوتبال که از یک تماش 111 ،تماشاگران پرتغالي ترجمه و اعتباریابي کنند. در این مطالعه

زن  48مرد و  113حضور داشتند که شامل  ،بودند اي پرتغال انتخاب شدهر ليگ حرفهبازي د
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به پرتغالي ترجمه و  ، توسط دو نفر از متخصصينزبان مورد مطالعه ي انگليسي نامه بودند. پرسش
 ي مترجم دیگر نسخهدو نفر  ،بعد ي براي رفع اختالفات احتمالي با هم مقایسه شدند. در مرحله

دوم را با  ي انگليسي مرحله ي پرتغالي فوق را به انگليسي ترجمه و سپس چهار متخصص نسخه
نفر از  27از پژوهش  ،آزمایشي حاصل شد. در این مرحله ي نسخه اصلي مقایسه کردند و نسخه

د تا در ش ي قبل داده به چهار متخصص مرحله ي آزمایشي را تکميل و نامه پرسش ،تماشاگران
نفر دانشجو که  31 ،بعد ي رابطه با اعتبار محتوایي آن نظرات خود را پيشنهاد کنند. در مرحله

به دو گروه تقسيم و از آنها خواسته شد تا  ،بود سي آنها مورد ارزیابي قرار گرفتهقدرت درک انگلي
ا تکميل انگليسي دوم ر ي نامه و نيمي دیگر به نسخه انگليسي اصلي پرسش ي نيمي نسخه

همبستگي  ،ها با هم عوض شد. پس از آناین آزمایش تکرار و جاي گروه ،کنند. پس از یک ماه
زمان(. براي تعيين پایایي از آزمون آلفاي  اعتبار هم) آورد شدهاي هر دو گروه بربين پاسخ

استفاده از  و بازآزمایي استفاده شد. با 2شده ، ميانگين واریانس استخراج1کرونباخ، پایایي ترکيبي
ي ضریب همبستگي  محاسبه ،هر گروه ي یک ماهه ي قبل و فاصله ي هاي مرحلهداده

نيز آزمون تحيلي عاملي روش بازآزمایي انجام گرفت. براي تعيين اعتبار سازه  3گروهي درون
 کار رفت.  تأیيدي به
اشاگران رخ تمها، عالیق و نيمنگرش"اي را در خصوص مطالعه 2773در سال  4سانگ وو

طراحي و ارزشيابي  ،بر روي تماشاگران هاکي انجام داد. از اهداف اصلي این مطالعه "ورزشي
حضور در  ران ورزشي بود. نتایج نشان داد کهحضور تماشاگ بر مؤثرمتغيرهاي  ي نامه پرسش

بازي  ي هاي مرتبط با هاکي، تجربهسایتمسابقه تحت تأثير عوامل درآمد، استفاده از وب
آوردن تلویزیون تحت عنوان  شمار هاي اخالقي، بها همکاران، زمينهبال، شغل، همراهي ببيس

 ترویجي و سوابق فردي است.  ي بهترین رسانه
 شش مرحله دنبال شد که عبارت بودند از: ،سنجي در این مطالعه هاي روانبه منظور ارزیابي

 ؛هانامه و گویه ایجاد ساختار پرسش .1
 ؛تعيين اعتبار محتوایي و صوري() متخصصين . بازبيني توسط2
 ؛االت و رفع ابهامات روي یک گروه کوچکي مقدماتي براي وضوح سؤ مطالعه .3
  ؛5مقدماتي بر روي یک گروه بزرگ جهت تعيين ثبات دروني ي مطالعه .4
 ؛گرا و واگرا مطالعه روي یک گروه بزرگ براي تعيين اعتبار هم .5

                                                           
1 - Composite Reliability 
2 - Average Varinace Extracted 
3 - Intra Class Coorelation Coefficinet 
4 - Sang Woo Bae 
5 -Internal Consistency 
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زمان در یک گروه بزرگ و انجام بازآزمایي براي تعيين ضریب ثبات  هممطالعه براي اعتبار  .1
 .نامه پرسش

رفتار  ي نامه ساخت و اعتباریابي پرسش 1توسط کاپال 2772در سال  دیگري در پژوهش
منظور تعيين پایایي دروني ابزار این  ر ادبيات این حوزه مدنظر بود. بهتماشاگران با تأکيد ب

نفر و همچنين جهت تعيين اعتبار سازه آن از  103کرونباخ با تعداد  پژوهش از آزمون آلفاي
 (.  37) و تحيلي عامل اکتشافي و تأیيدي استفاده شد tداري آزمون  معني ها وگروه ي مقایسه

 پژوهش   روش

ها و ساخت ابزار آوري دادهمنظور جمع هاي کاربردي است که بهنوع پژوهشپژوهش حاضر از 

منظور  ، بهآماري این پژوهش ي است. جامعه ز روش تحقيق پيمایشي استفاده شدهگيري ااندازه

هاي برتر هاي ليگتماشاگران مرد رقابت ي شامل کليه ،ساخت و اعتباریابي ابزار پژوهش

به تماشاي بودند که با حضور در ورزشگاه  1381-1317فوتبال، بسکتبال و واليبال فصل 

 نده اقدام کردند.طور ز هاي ليگ برتر بهرقابت

  ؛ابزار ي اوليه ي بسکتبال( جهت تدوین نسخه )فوتبال، واليبال، نفر تماشاگر از هرگروه 17 الف.

  ؛مقدماتي ابزار ي بسکتبال( جهت تدوین نسخه ،واليبال )فوتبال، نفر تماشاگر از هر گروه 37 ب.

استاندارد  ي ت تدوین نسخهبسکتبال( جه ،واليبال ،)فوتبال از هرگروهنفر تماشاگر  577پ. 

 .ابزار

منظور تدوین،  ساخته بود که به ي محقق نامه پرسش ،ها در این پژوهشآوري دادهابزار جمع

 سنجي و اعتباربخشي آن مراحل زیر دنبال شد: روان

 ابزار ي اوليه ي نسخه ي تهيه .3

هاي ادبيات و پژوهشبر حضور تماشاگران از  مؤثرهاي مربوط به عوامل گویه ،در این مرحله
 57( هاگویه) تدوین ابزار، تعداد این عوامل ي اوليه ي مربوط به این حوزه انتخاب شد. در مرحله

هاي نفر از هر گروه تماشاگران ليگ 17این مرحله در اختيار  ي اوليه ي نامه مورد بود. پرسش
ر توصيفي ها با استفاده از آماآوري داده و بسکتبال قرار گرفت. پس از جمع برتر فوتبال، واليبال

انحراف معيار( و هيستوگرام، این نتایج در اختيار  و )ميانگين هاي گرایش مرکزيو شاخص
 ي تماشاگران ورزشي مربوط به هر سه رشته قرار گرفت. نحوه ي هفت تن از متخصصان حوزه

ورزش کشور و  اجرایي ي برقراري ارتباط با این متخصصان که از مربيان ليگ برتر، حوزه
ن چهار نوع اعتبار در صورت حضوري انجام گرفت. سپس تعيي ، بهمتخصصان دانشگاهي بودند

 :اند از ( که عبارت31) عمل آمد مورد آن به

                                                           
1. Capella 
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ي بين  : شامل ظاهر مناسب، تایپ خوانا، استفاده از فونت مناسب، فاصله1ظاهرياعتبار الف.

 (.15) دخطوط و تعداد مناسب سؤاالت در هر صفحه بو

نامه از نظرات متخصصين فوق استفاده  منظور تعيين روایي صوري پرسش به :2اعتبارصوري ب.

ت گيري از کلمات مناسب همراه با رعایت نکانگارش، بهره ي نحوه ،شد که در این مرحله

 (. 15) دستوري و نگارشي مورد توجه بود

بودن، صریح،  صحيح و متناسب یي شامل چهار مالکاین بخش از روا :1محتواییاعتبار پ.

بودن و کل است که با استفاده از نظرات متخصصان این  بودن، معرف و دقيق دار و مفيدمعني

هاي فوق در ذیل گانه مدنظر قرار گرفت. توضيحات مربوط به هریک از مالکهاي چهارمالک

 شود:اشاره مي

مزبور و تأکيد  ي لفهسب واقعي با مؤارتباط منطقي و تناست از ا : عبارتبودن تناسبصحيح و م

 .بر آن

طور واضح و روشن توصيف و  است از اینکه شاخص مزبور به : عبارتبودن دار و مفيدصریح، معني

 مفهوم صریحي ارائه دهد و کابردي باشد. 

ي و صریح، حساس یا اي جزئگونه که سؤال باید بتواند به است از این : عبارتبودن معرف و دقيق

 مزبور را مورد بررسي قرار دهد.  ي لفهو صحيح مؤ دقيق

مزبور تا چه اندازه مناسب  ي لفهطور کلي در توصيف مؤ ؤال مزبور بهست از اینکه سا : عبارتکل

 است. 

نامه، از طریق مصاحبه با تماشاگران،  پرسش ي منظور تعيين اعتبار افزوده به :4اعتبارافزوده ت.

در نظر گرفته  ،اوليه لحاظ نشده بود ي اثر گذار بود و در نسخه سایر عواملي که بر حضور آنها

 (.15) شد

ها قبل حذف، تعدادي از گویه ي هایي از مرحلهدر پایان این مرحله و با توجه به اهداف آن، گویه

 مورد رسيد.   33اصالح وادغام و چند گویه نيز اضافه شد که در نهایت تعداد آنها به 

 مقدماتی ابزار ي ساخت نسخه .2

هر گروه از تماشاگران قرار  نفر از 37آمده از ابزار در اختيار  دست هب ي فرم اوليه ،در این مرحله

کار  کرونباخ جهت تعيين تجانس دروني سؤاالت بهآوري، آزمون آلفاي شد و پس از جمع داده

                                                           
1.  Apparent Validity  
2. Face Validity 
3. Content Validity 
4. Incremental Validity  
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منظور  به د.تعيين ضریب ثبات آن استفاده ش جهت 1آزمون مجدد -رفت و از روش آزمون

نامه در اختيار آنها قرار  نفر از تماشاگران هر سه رشته انتخاب و پرسش 37تعيين ضریب ثبات 

نامه پاسخ دهند که  االت پرسشز آنها خواسته شد تا مجدداً به سؤگرفت و پس از دو هفته ا

 است:  ارائه شده دوو  کی ي نتایج این بخش در جداول شماره
 

 مقدماتی ي نامه ضریب آلفاي کرونباخ مرتبط با پرسش  -3جدول
  

 

 مقدماتی ي نامه ضریب ثبات بازآزمایی مرتبط با پرسش - 2جدول

داري سطح معنيجهت همبستگيميزان همبستگينوع همبستگي

77/7مثبت58/7پيرسون

 

 استاندارد ابزار ي ساخت نسخه .1
هاي برتر فوتبال، نامه، از هر گروه از تماشاگران ليگ نسخه مقدماتي پرسش ي از تهيه پس

آوري  نامه و جمع االت پرسشگویي به سؤ نفر انتخاب و پس از پاسخ 577واليبال و بسکتبال 
جهت تعيين اعتبار  3 و پس از آن تحليل عاملي تأیيدي 2هاي تحليل عاملي اکتشافيآنها، آزمون

 (.15) نامه انجام گرفت رسشپ ي سازه
هاي حاصل از این مرحله، کارگيري داده بر حضور تماشاگران با به مؤثرمنظور شناسایي عوامل  به

استفاده شد و   4چرخش واریماکس() اکتشافي و به روش دوران متعامد از آزمون تحليل عاملي
 .کار رفت امل اکتشافي بهمستخرج از تحليل عسپس تحليل عامل تأیيدي نيز براي تأیيد عوامل 

 

 ابزار 0نهایی ي ساخت نسخه .0 

 1سنجي هاي روانقبل مورد تحليل ي استاندارد مرحله ي ابزار، نسخه ي آخر تهيه ي در مرحله
منظور تعيين  (. به15) دست آمد هنهایي از آن ب ي گرفته، نسخه قرار گرفت و با بازنگري انجام

                                                           
1. Test-Retest 
2. Explorative Factor Analysis 
3 . Confirmatory Factor Analysis  
4. Varimax Rotation 
5. Final Edition 

 باخآلفاي کرون ضریب شاخص

 83/7 بر حضور مؤثرعوامل 
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نهایي ابزار مورد بررسي قرار  ي ، اعتبار مالکي نسخه2زمان اعتبار مالکي و با روش اعتبار هم
-گيزهمنظور بررسي ان در طي یک مطالعه و به 2774ر سال که د 3تيبيتي ي نامه گرفت. پرسش

ل با توجه به عوامل استخراجي از تحليل عام ،بود هاي تماشاگران ورزشي اعتباریابي شده
متخصصين به زبان فارسي فوق توسط  ي نامه سش(. پر32) اکتشافي این پژوهش، انتخاب شد

اوليه مقایسه شد و اصالحات  ي با نسخه ،مجدد به زبان انگليسي ي د و پس از ترجمهترجمه ش
نهایي ابزار این پژوهش در  ي فارسي آن به همراه نسخه ي الزمه صورت گرفت و سپس نسخه

کارگيري روش همبستگي پيرسون  بهان هر سه رشته قرار گرفت و با نفر از تماشاگر 47اختيار 
اعتبار مالکي ابزار پژوهش حاضر مورد بررسي قرار  ،نامه هاي مختلف هر دو پرسشبين بخش

 .گرفت

 جينتا
 است. 83/7مقدماتي با آزمون آلفاي کرونباخ  ي نامه تجانس دروني پرسش که ها نشان داد افتهی

دست آمد که در سطح  هب 58/7اي هفتهدو  ي مقدماتي در یک فاصله ي نامه ضریب ثبات پرسش
 يها فرض شي، پيل عامل اکتشافيمنظور استفاده از آزمون تحل به دار است.معني 75/7آلفاي 

 ي قرار گرفت. آماره يت بارتلت مورد بررسیو کرو KMO يها آزمون يريکارگ ن آزمون با بهیا
ها را بودن داده مناسب 77/7داري با معني 51/1لت و آزمون کرویت بارت KMO 83/7آزمون 

 8نتایج آزمون تحليل عاملي اکتشافي  ،در ادامه براي استفاده از آزمون تحليل عامل نشان داد.
ال را نشان داد که مجموعاً در حضور تماشاگران ليگ برتر فوتبال، بسکتبال و واليب مؤثرعامل 

. هشت (3جدول ) ن کردتببي 81/7درصد از واریانس این عوامل را با ضریب آلفاي  44/50
 .3؛ اطالعات و جذابيت .2؛ تأسيسات .1اند از :  آمده از آزمون تحليل عامل عبارت دست هعامل ب

 .0؛ حضور و حمایت .1؛ پيروزي نيابتي .5؛ رساني بندي و اطالع. زمان4؛ هاعملکرد و قدمت تيم
 در بررسي اعتبار مالکيي پيرسون نتایج مربوط به آزمون همبستگ .هيجان .8؛ تعامل و گریز

زمان( ابزار پژوهش نشان داد همبستگي بين عامل اطالعات و جذابيت و عامل  مالک هم)
. است 48/7و  11/7الک به ترتيب نامه م عملکرد و قدمت با عامل کيفيت بازي پرسش

، همبستگي 41/7ي مالک  نامه همبستگي بين عامل پيروزي نيابتي و عامل اجتماعي پرسش
و همبستگي بين  47/7مالک  ي نامه مل حضور و حمایت با عامل جو ورزشي پرسشبين عا

 است.   14/7مالک  ي نامه عامل تعامل و گریز با عامل اجتماعي پرسش
 

 

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

 بارعاملي هاپرسش درصد ورایانس  عوامل
آلفاي 

 کرونباخ

 40/1 تأسيسات -1

 81/7 جایگاه مناسب و راحت

83/7 

 00/7 دسترسي آسان به ورزشگاه

 05/7 دسترسي آسان به پارکينگ

 04/7 هاي بهداشتينظافت ورزشگاه و سرویس

 48/7 برخورد مسئولين و نيروي انتظامي

اطالعات و  -2

 جذابيت
17/8 

 17/7 عالقه به رشته ورزشي

18/7 

 42/7 ح باالي مهارت بازیکنان دیدن سط

 52/7 زیبایي و جذابيت مسابقه

 15/7 ترجيح دادن مسابقه پایاپاي

 10/7 دانستن قوانين رشته

 51/7 اطالعات زیاد در مورد رشته

عملکرد و  -3

 هاقدمت تيم
82/0 

 14/7 هاي حاضر در جدول ليگجایگاه تيم

01/7 

 15/7 و تيمهاي قبلي دنتایج بازي

 10/7 هاي حاضرحضور بازیکنان مطرح در تيم

 50/7 هاي حاضرقدمت تيم

 17/7 نزدیکي رقابت دو تيم 

بندي و زمان -4

 رسانياطالع
15/0 

 12/7 زمان برگزاري

11/7 

 02/7 روز برگزاري

 50/7 اطالع رساني

 57/7 شرایط آب و هوایي

 58/7 طول زمان مسابقه

 17/5 پيروزي نيابتي -5
 82/7 احساس برنده شدن با بردن تيم مورد عالقه

03/7 
 87/7 احساس غرور بعد از پيروزي تيم مورد عالقه

 18/5 حضور و حمایت -1

 51/7 اهميت بيشتر تيم در مقابل بازیکن 

 11/7 عضویت در کانون هواداران 51/7

 50/7 هاجنبه هاي مثبت حضور در رقابت

 75/5 تعامل و گریز -0

 00/7 همراهي با دوستان و سایرین

 07/7 لذت بخش بودن شرکت در مسابقات با دوستان  45/7

 40/7 فرصت دوري از مشکالت و فشارهاي روزمره

 48/4 هيجان -8
 18/7 لذت بردن از هيجان مسابقه

21/7 
 14/7 تخليه هيجانات

 74/4 سایر -1
 41/7 از بازیکنان طرفداري

33/7 
 18/7 تعامل با دیگران

 81/7 - - 44/50 کل
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 گيريبحث و نتيجه

بر حضور تماشاگران ورزشي  مؤثراین مطالعه با هدف ساخت و اعتباریابي ابزار سنجش عوامل 

ها نشان داد تجانس دروني ليگ هاي برتر فوتبال، بسکتبال و واليبال انجام گرفت. یافته

 .است 83/7مه مقدماتي با آزمون آلفاي کرونباخ نا پرسش

شده از پایایي بسيار  دوم ساخت ابزار، ابزار طراحي ي در مرحله که این یافته حاکي از آن است

ختلف و متون هاي مهاي یک ابزار همواره در پژوهشخوبي برخوردار است. پایایي دروني گویه

شریفي در شود. مهم طراحي ابزار محسوب ميهاي عنوان یکي از شاخص آمار و روش تحقيق به

-81/7 ي سنجي و روان آزمایي، ميزان آلفاي کرونباخ دامنه اصول روانکتاب خود تحت عنوان 

ین پژوهش در این طبقه ا ي شده کند و ابزار طراحيبندي مي را در سطح بسيار عالي طبقه 87/7

 (.33) گيردجاي مي

این  که مقدماتي نشان داد ي نامه ریب ثبات پرسشنتایج این مطالعه در خصوص تعيين ض

برتر فوتبال، بسکتبال و واليبال با آزمون اي بين مسابقات ليگدو هفته ي ضریب در یک فاصله

رسد این . اگرچه به نظر مياست 58/7به ميزان  75/7آلفاي همبستگي پيرسون و در سطح 

هاي متغير تحت بررسي، عوامل و انگيزه که، اما با توجه به اینضریب ثبات در حد متوسط است

تماشاگران است و ممکن است با توجه به تعدد عوامل اثرگذار و متغير بر روي آن در طي روزها 

داشت این ضریب ثبات را بتوان  توان انتظاربنابراین مي ،و مسابقات مختلف، دچار تغييرات شود

هاي دیگر در این حوزه م پژوهشانجااگرچه  ؛عنوان یک شاخص قابل قبول به حساب آورد به

 شود. نتایج آنها با نتایج این مطالعه در این خصوص پيشنهاد مي ي منظور مقایسه به

در حضور  مؤثرعامل  8 که کارگيري آزمون تحليل عامل نشان داد هاي این مطالعه با بههیافت

 :اند از عبارت ،ترتيب اولویت تماشاگران به

عملکرد و قدمت  .4؛ رساني بندي و اطالع. زمان3؛ پيروزي نيابتي .2 ؛اطالعات و جذابيت .1

  .هيجان .8؛ تأسيسات. 0؛ حضور و حمایت .1؛ تعامل و گریز .5؛ هاتيم

شده در این پژوهش  تعيين اعتبار مالکي ابزار طراحي حاضر در خصوص ي بررسي نتایج مطالعه

داري بين عوامل مرتبط با گي مثبت و معنيهمبست که نشان داد ،زمان است که از نوع مالک هم

شده وجود دارد. در  طراحي ي نامه ( و پرسش2774تي،بيي تي نامه پرسش) ي مالک نامه پرسش
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همبستگي بين عامل اطالعات و جذابيت و عامل عملکرد و قدمت با عامل کيفيت  حالي که

مالک شامل  ي نامه فيت پرسشدست آمد. عامل کي هب 48/7و  11/7ترتيب  ي مالک به نامه پرسش

بودن در طول  ها و احساس خوبي، عالقه به بازيدیدن سطح باالي مهارت بازیکنان، زیبایي باز

 ي نامه مسابقه است. همچنين همبستگي بين عامل حضور و حمایت با عامل جو ورزشي پرسش

 14/7الک م ي نامه و گریز با عامل اجتماعي پرسش و همبستگي عامل تعامل 47/7مالک 

داري در این خصوص، هاي مثبت و معنيالذکر و همبستگيدست آمد. با توجه به نتایج فوق هب

شده را در این پژوهش  ي طراحي نامه توان تا حد زیادي اعتبار مالکي پرسشرسد مينظر مي به

ري از فشار جلوگياند از: عامل گریز ) مالک عبارت ي نامه مورد تأیيد قرار داد. سایر عوامل پرسش

بودن و  کردن مشکالت، احساس خوب ، رهایي از استرس و فشار، فراموشهاي روزمرهفعاليت

مراهي تعامل با دیگران، گذراندن اوقات خوب با دوستان و خانواده، ه) آرامش( عامل اجتماعي

ن هيجان و انگيزه( آورد دست هشدن، داشتن اوقات خوب، ب )سرگرم با سایرین( عامل سرگرمي

طور  ها(. همانبازي ي هاي روزمره، بودن در محيط دوستانهرهایي از فعاليت) امل جو ورزشيع

شده با عوامل  ي طراحي نامه همبستگي پایيني نيز بين عوامل غير مرتبط پرسش ،که گزارش شد

رساني و  بندي و اطالععامل تأسيسات، زماندست آمد که از جمله  همالک ب ي نامه پرسش

فاکتورهاي بيروني اثرگذار بر  رساني جزو بندي و اطالعوامل تأسيسات، زمانع هيجان است.
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