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چکیده
برای انجام هر تحقیقی ابزاری معتبر نیاز استت  .در حوزه تماشتتاارا و هوادارا ورزشتتی یکی از
پرکاربردترین ابزارها پرسشنامه اس  .این پرسشنامهها باید دارای اعتبار و پایایی الزم باشند تا بتوا
به نتایج برخا سته از آ ها اعتماد کرد .بنابراین هدف از پژوهش حا ضر اعتبار سنجی ن سخة فار سی
پرسشنامه تجارب هیجانی هوادارا ورزشی اس  .روششناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمای شی
هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشتتتد .برآورد حجم نمونه مبتنی بر توا با

بوده و بر استتتا

استتتتفاده از نرم افزار  SPSS Sample powerانجام پذیرف  .جه
مورد نظر از شتتتتاخ

ارزیابی روایی و پایایی ابزار

هایی همچو تحل یل عاملی تأی یدی مرت به اول و دوم ،حداکثر وار یانس

اشتراکاذاشتهشده (جه

تشخی

اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جه

اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جه
استتتفاده شتتد که نتایج تمامی شتتاخ

ها حکای

تشخی

برآورد همستتتانی درونی و پایایی ستتتازه)

از ارزیابی مطلوب ابزار موردنظر در بستتتر ورزش

دا ش  .بهبیانی دیگر دادههای تجربی از مدل نظری پژوهش حمای

کرد .همچنین در بخ شی دیگر

از این تحقیق به آزمو مدل ساختاری برآمده از ابزار اعتباریابیشده مذکور پرداخته شد و نتایج این
آزمو نیز مناسب برازش اردید .از اینرو ،پیشنهاد می شود محققا فعال در حوزهی علوم ورزشی
از نستخة فارستی پرستشتنامه مذکور به عنوا ابزاری مناستب برای مطالعه و ارزیابی تجارب هیجانی
هوادارا ورزشی استفاده نمایند.
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مقدمه
یکی از عوامل مهم در استراتژیهای بازاریابی درک صحیح از رفتار مصرفکننده اس

( Torabi,

 .)Rahiminik, Esmaeilpour & Vedadi, 2019رفتار مصرفکنندهای که در بستر ورزش شامل
ترکیبی از نگرشهای م صرفکننده ،انگیزهها و اعتقادات مربوط به مح صوالت و خدمات ورز شی
استتت

که هر یه به نوبهی خود با مفاهیم همچو هیجا و تجارب هیجانی مصتتترفکننداا در

ارتباط استتت  .مفهوم هیجا به عنوا یه عنصتتتر استتتاستتتی در رفتار افراد بشتتتمار رفته و تأثیرات
قدرتمندی بر تفکر ،تصمیم و عمل وی دارد و به عنوا یکی از موضوعات مورد عالقه در مطالعات
رفتار مصرفکننده قلمداد میشود ( .)Kwak, Kim & Hirt, 2011در حقیق هیجانات پدیدههای
چند وجهی هستند که شامل تغییر در تجارب ذهنی ،رفتاری و فیزیولوژیکی افراد می شوند همچنین
از نظر ) Bailen, Green & Thompson, (2019بهعنوا یه مولفه انگیزشتتتی و م ثر بر فعل و
انفعاالت ذهنی و رفتاری افراد درنظر ارفته میشود.
طبق تعریفی که از واژه هیجا ارائه شده ا س

از آ به عنوا حاالت عاطفی که با ق سم هایی

از اح سا سات شدید همراه با یه مرجع خاص (از قبیل یه فرد ،شی ،یا یه رویداد) و رفتارهای
واکنشتتی ویژه برانگیخته میشتتوند ،یاد شتتده استت

( .)Hosany & Prayag, 2013بهطور کلی،

هیجانات میتوانند منجر به ستتود داد و یا مهار رفتاری خاص شتتوند؛ این بدا معناستت

که افراد

تمایل دارند هیجانات عمومی را به شتتکلی در بستتترهای مختلف تجربه کنند که با عواطف مثب یا
منفی مرتبط بوده و این امر خود میتواند زمینه ساز ترغیب و ماندااری در بسترهای مرتبط با ورزش
شود (.)Trigueros, Aguilar-Parra, Cangas & Álvarez, 2019
از سه نظریه شناختی ،ساخ
شده اس

ارایانه و اساسی به عنوا پایه و بنیا نظریههای مرتبط با هیجا یاد

( .)Rahmani, Gnoth, & Mather, 2019به واقع هیجا نقشی مهم در تعیین تجارب و

تأثیراذاری بر واکنشهای مصرفکننده ایفا میکند ()Prayag, Hosany & Odeh, 2013؛ و در
عین تجربهای که خود به عنوا پدیدهای عینی از آ یاد شتتتده میتواند دربرایرندهی احستتتاستتتات
ذهنی باشد که به طور استرده (به شکل مشهود و نامشهود) در مواجهه با نحوهی درک محرکهای
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محیطی از سوی م صرفکننداا مورد توجه قرار ایرد ( .)Rahmani & et al, 2019از همینرو
استتتت

که بررستتتی مفهوم هی جا در طی ت جارب مصتتترف و یا به ع بارتی ت جارب هی جانی

مصتترفکننداا یکی از مستتائل کلیدی در ادبیات بازاریابی به شتتمار میرود ( Biscaia & et al,

)2012؛ و میتواند به عنوا شتتتکلی ستتتازاار از پردازش اطالعات تعریف شتتتود که باعث بهبود
بهزیستی و رفاه مصرفکننده اردد ( .)Brady, 2019برخی محققا بر این عقیده استوار هستند که
تجارب هیجانی م صرفکننداا ب سیار ا سترده و در عین حال نیازمند مطالعه در ب ستر و زمینههای
مختلف می باشتتتد ( .)Hosany & Gilbert, 2010در حقیق

آنچه مصتتترفکننداا به عنوا

تجربیات هیجانی درک میکنند ،انعکاستتتی از درک ذهنی آنها از هیجانات خواهد بود .تجارب
هیجانی به طور خاص در طول تجربه م صرف یا کاربرد یه مح صول ،ا ستنباط شده و به و سیله
طبقات متمایزی از تجارب یا عباراتی همچو لذت ،خشتتم ،تر
مانند لذت  -رنجش ،آرمیدای فعالی

و یا به وستتیله ابعاد ستتاختاری

و یا آرامش -توصتتتیف میشتتتود ( & Heidarzadeh

.)Javanbakht, 2015
در ادبیات بازاریابی و رفتار مصتترفکننده ،یه پشتتتوانهی غنی در بدنهی تحقیقات پیشتتین به نقش
هیجا و تجارب هیجانی مصرفکننداا پرداخته اس
از ستتتوی محق قا مختلف نیز در قا لب مق یا

( .)Hosany & Gilbert, 2010این مفهوم

های متنوع و او نااو و همچنین به فراخور در

پژوهشهای آنا مورد ستتنجش و استتتفاده قرار ارفته استت  .پنج مقیا

متداول برای اندازهایری

تجارب هیجانی مصرفکننده از سوی محققا مطرح اردیده اس  .در این راستا & Mehrabian

) Rasel (1974از ستتتته م لفته لتذت ،برانگیختگی و ستتتلطته بته عنوا ابعتاد تجتارب هیجتانی
مصتتترفکننداا یاد کردهاند .دیگر مقیا های مطرح شتتتده شتتتامل مقیا
(افتراقی) )Izard’s (1977؛ مقیا

هش

هیجا ا صلی )Plutchik’s (1980؛ مقیا

و منفی) Watson, Clark, & Tellegen’s (1988و مقیا
ارفته شتتده اس ت

هیجا متمایزکننده
اثرات مثب

) Richins (1997با  16بعد درنظر

( .)Cited in Hosany, & Gilbert, 2010همچنین در ستتایر پژوهشها نیز این

مفهوم (تجارب هیجانی) با مفاهیمی همچو تصتتتویر کلی ادراک شتتتده ،نیات رفتاری ،رضتتتای ،
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بینظمی هی جا  ،1درایری ذهنی ،و فاداری ،دلبستتتتگی مرتبط بوده استتتت

( Prayag, Hosany,

Muskat & Del Chiappa, 2017; Daros & et al, 2020; Kim, 2012; Cantallops,

)Cardona & Salvi, 2018; Prayag & et al. 2013
لذا بر ح سب اهمی مو ضوع (درک منا سب و تجربی از مفهوم تجارب هیجانی در ب ستر ورزش با
تأکید بر هوادارا ورزشتتتی) و نیز ارائهی ابزاری مناستتتب به پژوهشتتتگرا آتی در این خصتتتوص،
پژوهش حاضر شکل ارف  .چراکه داشتن ابزاری معتبر و پایا در هر پژوهش قاعدتاً جزء ملزومات
ا صلی بوده که محققا در پژوهشهای خود بای ستی بدا تکیه کرده و آ را در وهلة نخ س

مورد

توجه قرار دهند؛ از طرفی ،اطمینا از درجه اعتبار و نیز ثبات ابزار مورد نظر میتواند زمینهساز اعتبار
درونی و بیرونی ابزار مورد ا ستفاده اردیده و پژوه شگرانی که در سایر تحقیقات ق صد بکارایری
آ را داشتتته باشتتند ،بتوانند با اطمینا خاطر با بهرهایری از ابزاری استتتاندارد به حل مستتأله پژوهش
خود مبادرت ورزند و بر مبنای آ با دیدی بهتر ،عمیقتر و صحیح نسب به تفسیر نتایج اقدام نموده
و در نتیجه پیشتتنهاداتی کاربردی مناستتبتری را به متخصتتصتتا و دست اندرکارا آ حوزة خاص
ارائه دهند .به جه

اهمی موضوعی همچو تجارب هیجانی هوادارا و نقش بیبدیل آ در بستر

پدیدهای چند وجهی همچو ورزش که بدو شتته نقشتتی غیرقابل انکار در هر جامعهای داشتتته و
میتواند زمینهستتاز تحوالت مختلفی اجتماعی ،ستتیاستتی ،فرهنگی ،اقتصتتادی آ جامعه باشتتد ،طبعاً
واکاوی این مفهوم -تجارب هیجانی هواردارا  -در بستتتتر ورزش اهمی

دو چندا پیدا خواهد

کرد؛ بنابراین ،هدف محققا در این پژوهش اعتبار سنجی ن سخة فار سی پر س شنامهای ا س

که به

بررسی تجارب هیجانی هوادارا ورزشی پرداخته اس .
روش تحقیق
روش شنا سی پژوهش حا ضر تو صیفی – پیمای شی بوده و بر ا سا
میباش د .در این پژوهش برآورد حجم نمونه بر اسا

هدف از نوع مطالعات کاربردی

هدف تحقیق مبتنی بر توا آماری با استفاده

1. Emotion dysregulation
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از نرم افزار برآورد حجم نمونه1انجام شتتد؛ ازاینرو ،با درنظرارفتن پیش فرضهای لحاظ شتتده در
نرم افزار مبنی بر ستتتطح آلفای 0/01؛ توا آماری  0/80و اندازه اثر  0/03برای هر م لفه تجارب
هیجانی هوادارا  ،حجم نمونه مورد نظر  326نفر برآورد شتتتد (در تحلیل نهایی اطالعات مربوط به
 320هوادار باشگاه پر سپولیس که به صورت آنالین اقدام به پاسخگویی به پر س شنامه طراحی شده
کرده بودند ،مورد تحلیل و بررستتتی قرار ارف ) .شتتتایا ذکر استتت
پژوهش به صورت دردستر

روش نمونهایری نیز در این

و داوطلبانه بود.

اعتبار سنجی ابزار تحقیق
ابزار مورد استتتفاده در این پژوهش س ت االت پرستتشتتنامهی  19س ت الی بود که Perayag & et al

) (2013در پژوهش خود مورد استتتفاده قرار داده بودند .بدین منظور با استتتفاده از روش بازترجمه
صح

ترجمة پر س شنامه مذکور تو سط افراد متخ ص

مورد تأیید قرار ارف  .فرآیند انجام بدین

شتتکل بود که در ابتدا پرستتشتتنامه مورد نظر توستتط فردی مستتلط به موضتتوع ترجمه شتتده و ستتپس
براردا فارسی اویههای ترجمه شده در اختیار فردی متخص

و مسلط به زبا انگلیسی به جه

براردا اویهها از فارستتی به انگلیستتی قرار ارف ؛ در ادامه با مشتتورت و مشتتارک
جه

فردی دیگر

مقایستته هر دو متن و انجام اصتتالحات جزئی و احتمالی ،نستتخة جامع و نهایی از پرستتشتتنامه

مذکور تدوین اردید.
در پژوهش حاضتتر از روشهای آمار توصتتیفی و استتتنباطی به جه
بخش نخس ت

تحلیل یافته بهره ارفته شتتد.

با استتتفاده از آمار توصتتیفی ،وضتتعی جمعی شتتناختی ،شتتاخ

تو صیفی نمونه آماری مورد برر سی قرار ارف ؛ در بخش دوم نیز جه
از روش هایی همچو تحل یل عاملی تأی یدی مرت به اول و دوم و شتتتتاخ
واریانس اشتتتراکاذاشتتتهشتتده(2جه

تشتتخی

های پراکندای و

اعتبار سنجی ابزار پژوهش
هایی همچو حداکثر

اعتبار ممیز)3؛ متوستتط واریانس استتتخراج شتتده

4

1. SPSS Sample power
2. Maximum shared variance
3. Discriminant Validity
)4. Average Variance Extractad (AVE

  6اعتبارسنجی نسخة فارسی پرسشنامة تجارب هیجانی هواداران ورزشی

(جه

تشتتخی

اعتبار همگرا)1؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(2جه برآورد همستتانی درونی و

پایایی ستتازه) ،با استتتفاده از ماکرو طراحی شتتده توستتط جیمز کستتگین3بهرهارفته شتتد .شتتایا ذکر
اس

تحلیلهای آماری به وسیلة دو نرم افزار  SPSS 25و  AMOS 26صورت پذیرف .

روششناسی
در مطالعه حاضر ،به منظور پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق از روش پژوهش آمیخته کیفی -کمی
استفاده شد .پس از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق و همینطور بررسی وضعی

اسپانسرشیپ در

لیگ ایرا و سایر کشورها؛ فهرستی از اهداف و موانع تهیه شد .سپس سواالت مصاحبه طراحی و
آماده شد .سواالت مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته طراحی شد .برای پی برد به روایی مصاحبهها
از روش ارزیابی لینکلن و اوبا استفاده اردید .بدین منظور و بر پایه این روش ،چهار معیار موثق
بود و اعتبار(باورپذیری) ،انتقال پذیری ،اطمینا پذیری و تاییدپذیری جه
شده اس  .به منظور ثب

ارزیابی در نظر ارفته

اطالعات حاصل از مصاحبهها عالوه بر نکتهبرداری ،از دستگاه ضبط صدا

نیز استفاده شد .شایا ذکر اس

که به منظور رعای

مسائل اخالقی قبل از شروع مصاحبه جه

ضبط صدا از مصاحبه شونده اجازه ضبط ارفته میشد .مدت زما مصاحبهها بسته به فرآیند مصاحبه
متغیر بود .به صورت کلی میانگین زما مصاحبهها  35دقیقه بود .مکا انجام مصاحبهها نیز طبق
خواسته مصاحبه شونده تنظیم شد .جه

انجام مصاحبهها ،مدیرا شرک ها و سازما های حامی،

مدیرا بازاریابی باشگاه ها و همچنین فدراسیو فوتبال و خبراا در این زمینه به عنوا جامعه آماری
شناسایی شدند .در بخش کیفی ،نمونهایری به صورت هدفمند و به روش الوله برفی انجام شد که
پس از انجام حدود  30مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم و مصاحبهها متوقف شد .مصاحبه با مدیرا
بازاریابی فدراسیو فوتبال و باشگاههای لیگ برتر فوتبال و همچنین مدیرا عامل و بازاریابی و
اعضای هیات مدیره شرک ها و سازما هایی که از سال  90تا کنو حامی تیمهای استقالل و

1. Convergent validity
2. Composite Reliability
3. James Gaskin
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پرسپولیس بودهاند ،همچنین صاحب نظرا دانشگاهی و تجربی در زمینه فوتبال ،مارکتینگ و
اسپانسرشیپ صورت ارف  .در بخش کیفی بعد از انجام مصاحبهها و ویرایش مصاحبه ،نظرات
مختلف در اروههای مفهومی یکسا  ،طبقهبندی و کداذاری شد و سپس دادهها با استفاده از نرم-
افزار سوپر دسیژ تحلیل شدند .در بخش کمی نیز ،روش نمونهایری به صورت هدفمند انجام شد
که که پرسشنامه بین مشارک کننداا بخش کیفی توزیع شد و  15نفر از آ ها جواب دادند .تأیید
روایی صوری و محتوای پرسشنامهها توسط  8نفر از خبراا دانشگاهی مدیری
برای ساخ

ورزشی انجام شد.

پرسشنامه مقایسات زوجی از کدهایی که از بخش کیفی و مصاحبهها استخراج شد؛

استفاده اردید .شاخ

تأیید پایایی پرسشنامههای بخش کمی ،نرخ سازااری بود که با توجه به

پایینتر بود آ از  0/1برای تمام پرسشنامهها مورد تأیید قرار ارف .
یافتهها
در بخش مربوط به آمار توصیفی پس از بررسی س االت مندرج در فرم جمعی شناختی پژوهش
اطالعات نمونهی آماری بدین شرح بدس آمد .در رابطه با سن افراد بیشترین بازة سنی مربوط به 31
تا  40سال با  50/6درصد و کمترین بازه مخت

به افراد در بازهی سنی بین  18تا  25سال با حدود

 0/9درصد بود .بیشترین سطح تحصیالت افراد مربوط به سطح کارشناسی با درصدی بیش از 48
درصد و کمترین سطح مربوط به زیر دیپلم با  5درصد بود .همچنین حجم قابل توجهی از هوادار
را قشر دانشجو تشکیل داده بودند .این افراد  34/7درصد از حجم کل نمونهی آماری را به خود
اختصاص داده بودند .از سوی دیگر ،بیش از نیمی از حجم کل نمونهی مورد بررسی سابقه هواداری
بیش از  3سال را از تیم خود داشتند .همچنین بیش از  90درصد از هودارا پیگیر حداقل  10بازی از
تیم محبوب خود از طرد مختلف بودند.
ارزیابی توزیع طبیعی متغیرها

جه

1

2

بررسی طبیعی بود توزیع متغیرها از آزمو چولگی و کشیدای استفاده شد.
1. Skewness
2. Kurtosis
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جدول .1ارزیابی توزیع نرمال بودن متغیرها
مؤلفه

چولگی

خطای انحراف استاندارد

کشیدگی

خطای انحراف استاندارد

لذت

-0/824

0/136

1/873

0/272

مهرورزی

-1/482

0/136

1/516

0/272

شگفتی مثبت

-0/436

0/136

0/202

0/272

ناخشنودی

-0/805

0/136

0/385

0/272

بر اسا

یافتههای جدول فود و دامنة در نظر ارفتهشده از سوی صاحبنظرا در خصوص حد قابل

قبول برای تصمیمایری در خصوص توزیع طبیعی متغیرها ( ،)-+2میتوا بیا کرد.
جدول .2آیتمهای پرسشنامه و نتایج بارعاملی ،میانگین و واریانس تبیینشده
میانگین

بارعاملی

واریانس تبیینشده

آیتمها
J1

نسبت به هواداری از تیم پرسپولیس حس شادمانی دارم.

4/056

0/75

0/56

J2

نسبت به هواداری از تیم پرسپولیس حس لذتبخشی دارم.

4/234

0/91

0/82

J3

نسبت به هواداری از تیم پرسپولیس حس مسرت بخشی دارم.

4/431

0/86

0/73

J4

نسبت به هواداری از تیم پرسپولیس حس خشنودی دارم.

4/131

0/63

0/39

J5

نسبت به هواداری از تیم پرسپولیس حس شورانگیزی دارم.

4/116

0/77

0/59

L1

حس عالقمندی و تعلق نسبت به تیم پرسپولیس دارم.

3/647

0/76

0/57

L2

نسبت به تیم پرسپولیس عشق می ورزم.

3/713

0/82

0/67

L3

نسبت به تیم پرسپولیس حس عطوفت دارم.

3/688

0/84

0/70

L4

نسبت به تیم پرسپولیس حس دلگرمی دارم.

3/456

0/71

0/50

L5

نسبت به تیم پرسپولیس حس دلگرمی دارم.

4/075

0/74

0/54

PS1

نوعی احساس شیفتگی نسبت به تیم پرسپولیس دارم.

3/703

0/72

0/51

PS2

نوعی حس الهام بخشی نسبت به تیم پرسپولیس دارم.

3/666

0/74

0/54

PS3

حس شگف انگیزی نسبت به تیم پرسپولیس دارم.

3/644

0/84

0/70

PS4

نسبت به تیم پرسپولیس حس حیرت و شگفتی دارم.

3/506

0/88

0/77

PS5

نسبت به تیم پرسپولیس حس تحسین دارم.

3/316

0/83

0/68

UNP1

نسبت به هواداری تیم پرسپولیس احساس پشیمانی میکنم.

3/584

0/81

0/65

UNP2

نسبت به هواداری تیم پرسپولیس احساس ناخرسندی میکنم.

3/659

0/88

0/77

UNP3

نسبت به هواداری تیم پرسپولیس حس دلسردی و سرخوردگی دارم.

3/731

0/79

0/62

UNP4

نسبت به هواداری تیم پرسپولیس رنجور و ناخشنود هستم.

3/141

0/67

0/44

لذت ( ،)Jمهرورزی ( ،)Lشگفتگی مثبت ( ،)PSناخشنودی ()UNP

تمامی م لفه های عامل تجارب هیجانی هوادارا مورد بررسی در این پژوهش از توزیع طبیعی
برخوردار بوده و با اطمینا خاطر از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری کوواریانس محور که
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یکی از پیش فرضهای اصلی آ نرمال بود متغیرهاس  ،به جه بررسی فرضیات پژوهش استفاده
کرد.
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخ

های یه سازه با آ سازه محاسبه میشوند

که طبق افته ) Hair & et al (2016اار این مقدار برابر و یا بیشتر از ( 0/7حد ایدئال؛ و بیشتر از
 0/6حد مطلوب) برآورد شود م ید این مطلب اس

که واریانس بین سازه و شاخ

واریانس خطای اندازه ایری آ سازه بیشتر بوده و یکی از شاخ

های آ از

های اعتبار سازه در خصوص آ

مدل اندازه ایری مورد تأیید اس .
نتایج مربوط به بارهای عاملی اویههای پرسشنامه در جدول ذیل به صورت کامل ارائه شده اس
میتوا اظهار داش

تمامی اویهها در وضعی

و

مناسب قرار دارند .در کنار بارهای عاملی مربوط به

ته ته اویهها ،میانگین و مقدار واریانس تبیینشده مربوط به هر اویه نیز در جدول فود ()2
اشاره شده اس

و همانگونه که مشاهده میشود در بین س االت م لفه لذت ،پرسش « نسب

به

هواداری از تیم پرسپولیس حس مسرت بخشی دارم» در مقایسه با سایر س االت این م لفه از میانگین
بیشتری برخوردار بوده اس  .همچنین به ترتیب س االت « نسب
دارم» « ،نوعی احسا

شیفتگی نسب

به تیم پرسپولیس حس دلگرمی

به تیم پرسپولیس دارم» و « نسب

به هواداری تیم پرسپولیس

حس دلسردی و سرخوردای دارم» مربوط به م لفههای مهرورزی ،شگفتی مثب
منظر پاسخهای هوادارا دارای میانگین بیشتری بودند .شایا ذکر اس
ناخشنودی به صورت معکو

و ناخشنودی از

س االت مربوط به م لفهی

امتیازاذاری شدهاند .در بین س االت م لفهی لذت پرسش «نسب به

هواداری از تیم پرسپولیس حس لذتبخشی دارم» ،در بین س االت م لفهی مهرورزی پرسش « نسب
به تیم پرسپولیس حس عطوف

دارم» ،در بین س االت م لفهی شگفتی مثب

پرسش « نسب

به تیم

پرسپولیس حس حیرت و شگفتی دارم» و در بین س االت م لفهی ناخشنودی پرسش « نسب
هواداری تیم پرسپولیس احسا
بودند.

به

ناخرسندی میکنم» از درصد واریانس تبیینشده بیشتری برخوردار
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جدول زیر نتایج ارزیابی بیرونی به همراه ضرایب همبستگی بین م لفههای تجارب هیجانی هوادارا
را منعکس میکند .همانگونه که مشاهده می شود تمامی ضرایب بدس
درنظر ارفته شده از وضعی

آمده به استناد نقاط برش

مطلوبی برخوردارند.

جدول .3نتایج اعتبار همگرا ،واگرا ،پایایی و ضرایب همبستگی مؤلفهها
α

CR

AVE

MSV

)MaxR(H

1

 .1لذت

0/875

0/891

0/624

0/220

0/916

0/790

 .2مهرورزی

0/869

0/883

0/602

0/391

0/889

0/418

0/776

 .3شگفتی

0/890

0/901

0/647

0/391

0/911

0/469

0/626

2

4

3

0/804

مثبت
.4

0/864

0/869

0/627

0/325

0/886

0/352

0/570

0/518

0/792

ناخشنودی

عنوا متوسط واریانس استخراج شده و به جه

ارزیابی

بهعنوا نمونه یکی از این شاخ

ها تح

اعتبار همگرا در بین م لفهها در نظر ارفته شده اس  .نقطة برش مورد نظر برای این شاخ

حداقل

 0/50میباشد ) .(Henseler, Hubona & Ray, 2016شاخ
در سطح واارا شاخ
میشوند .بر اسا

دیگر به جه بررسی اعتبار این بار

 MSVمیباشند که با عنوا حداکثر واریانس به اشتراکاذاشتهشده شناخته

نظر جیمز اسکین جه ارزیابی و تفسیر نتایج حاصل از این شاخ

به نتیجه ( MSV < AVEو  )AVE < 0.50دق

ها الزم اس

شود .همچنین  MaxR(H) < 0.80نیز به عنوا

معیار دیگر ارزیابی اعتبار بیرونی شناخته میشود.
در خصوص ارزیابی قابلی

اعتماد پرسشنامه (یکی دیگر از الزامات تأیید مدل اندازهایری) از دو

روش آماری ضریب آلفای کرونباخ جه

ارزیابی همسانی درونی پرسشنامهها و روش پایایی

ترکیبی یا پایایی سازه پرسشنامه استفاده شد .دلیل استفاده از روش پایایی ترکیبی در کنار ضریب
آلفای کرونباخ این بود که ضریب آلفای کرونباخ وز تمام آیتمهای مربوط به یه متغیر را یکسا
در نظر میایرد؛ ازاینرو جه برآورد پایایی آیتمهای مربوط به متغیرهایی که با رویکرد مدلسازی
معادله ساختاری استفاده میشوند ،روش پایایی ترکیبی نیز پیشنهاد شده اس ).(Hair & et al, 2016
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آمده در جدول ( )3این دو شاخ

از آنجاکه مقادیر بدس

آمدهی آ ها

بیشتر از نقطه برش بیشتر از  0/7در نظر ارفته شده اس  ،مورد تأیید قرار ارف .
بر اسا

نتایج جدول فود تمامی م لفهها همجه و به صورت مثب با یکدیگر ارتباط داشته و این

ارتباط به صورت معنادار ازارش شده اس ؛ به اونهای که میتوا بیا داش

م لفهی مهرورزی با

شگفتی مثب در مقایسه با سایر م لفه دارای بیشترین ضریب هبستگی بودند ( .)0/626سایر اطالعات
به تفصیل در جدول ( )3ذکر شده اس .
پس از بررسی نتایج اعتبار بیرونی مدل الزم اس مدل مفروض در دو حال

تحلیل عاملی مرتبه اول

و دوم بررسی اردد .پیش از این بررسی ضروریس نقاط برش جه ارزیابی مدلها مشخ
در حقیق

شاخ

اردند.

هایی که برای برازش مدل در رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده

میشود را میتوا در سه دسته تقسیم کرد؛ برازش مطلق 1،شاخصی که نشا میدهند که تا چه میزا
مدل فرضی پیشنهادی شبیه به مدل مشاهدات اس ؛ از جمله شاخ
میانگین مجذور برآورد تقریبی؛ 2کای دو 3و شاخ

های این دسته میتوا به ریشة
5

نیکویی برازش 4اشاره کرد .برازش تطبیقی،

نشا دهندهی موقعی نسبی مدل بین بدترین برازش با بهترین برازش آ اس ؛ از جمله شاخ
این دسته شامل شاخ
شاخ

برازش هنجارشده 6یا به عبارتی شاخ

های

بنتلر و بون  7،توکر لویس 8و

برازش تطبیقی 9می باشد .دسته سوم با عنوا برازش مقتصد10شناختهشده و شامل

1. Absolute fit
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. χ2 goodness-of-fit statistic
4. Goodness-of-Fit Index
5. Comparative fit
6. Normed Fit Index
7. Bentler & Bonett
)8. Tucker & Lewis (TLI
9. Comparative Fit Index
1 . Parsimonious fit
0
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شاخ

هایی از قبیل کای اسکوئر هنجارشده 1و شاخ

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

2

میباشد.

شکل  .1تحلیل عاملی مرتبه اول

1. CMIN/DF
2. RMSEA
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شکل  .2تحلیل عاملی مرتبه دوم
جدول .4نتایج ارزیابی برازش کلیت مدل عاملی مرتبه اول و دوم
مقادیر
حد آستانه

CMIN/DF

RMR

GFI

CFI

PCFI

TLI

NFI

RMSEA

2/43

0/047

0/903

0/951

0/795

0/941

0/920

0/067

5

0/05

0/90

0/90

0/80

0/90

0/90

0/08

همانگونه که نتایج فود نشا میدهد مدل اندازهایری در حال های مرتبه اول و دوم به استناد
شاخ

های ارزیابی مدل اندازهایری از برازش مناسب برخوردار بوده اس .
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نتایج جدول ذیل ( )5در بین چهار م لفه درنظرارفته شده برای عامل تجارب

همچنین بر اسا

هیجانی به ترتیب م لفههای «مهرورزی»« ،شگفتی مثب »« ،ناخشنودی» و «لذت» بیشترین سهم را در
رابطه با مقدار سهم از واریانس تبیین شده به خود اختصاص دادند .از سوی دیگر ،با توجه به نتایج
بدس آمده میتوا از مورد تأیید قرار ارفتن تمامی ضرایب مسیر و معناداری هر یه از روابط نیز
یاد کرد.
جدول .5نتایج ارزیابی و معناداری تحلیل عاملی مرتبه دوم
متغیر

مؤلفهها

ضریب مسیر

لذت

0/550

0/402

مهرورزی

0/803

0/689

0/90

شگفتی مثبت

0/786

0/651

0/911

0/001

ناخشنودی

0/678

0/569

0/770

0/001

تجارب هیجانی

حد

حد

سطح

پایین

باال

معناداری

0/672

0/001
0/001

بررسی اعتبار پیش بین و قاعده مدار مدل مفروض

پس از اینکه مدل مفروض به لحاظ اعتبارسنجی (چه از منظر شاخ
کلی

های ارزیابی مدلبیرونی و چه

مدل) مورد تأیید قرار ارف  ،پژوهشگرا در این تحقیق در پی پیادهسازی رویکردی تح

عنوا بررسی اعتبار پیش بین و قاعده مدار مدل مفروض برآمدند تا نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل
مفروض بدس

آمده را به لحاظ تجربی در قالب مدل ساختاری با دو متغیر (رضای و نیات رفتاری

هوادارا ) مورد آزمو قرار دهند .نتایج حاصل از این بررسی در قالب شکل ( )3و جداول ( 6و )7
آورده شده اس .
جدول .6نتایج ارزیابی برازش کلیت مدل ساختاری
مقادیر
حد آستانه

CMIN/DF

RMR

GFI

CFI

PCFI

TLI

NFI

RMSEA

2/461

0/048

0/863

0/926

0/815

0/916

0/902

0/068

0/05

0/90

0/90

0/80

0/90

0/90

0/08

5
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شکل  .3خروجی مدل ساختاری
جدول .7نتایج ارزیابی و معناداری مدل ساختاری
ضریب مسیر

حد پایین

حد باال

سطح معناداری

لذت

>--

رضایت

0/128

0/011

0/260

0/029

مهرورزی

>--

رضایت

0/446

0/265

0/616

0/001

شگفتی مثبت

>--

رضایت

0/008

-0/136

0/175

0/908

ناخشنودی

>--

رضایت

-0/396

-0/545

-0/250

0/001

لذت

>--

نیات

-0/054

-0/170

0/086

0/405

مهرورزی

>--

شگفتی مثبت

>--

رفتاری
نیات

0/301

0/105

0/529

0/003

رفتاری
نیات
رفتاری

0/179

0/031

0/355

0/014
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ناخشنودی

>--

رضایت

>--

-0/342

نیات

-0/521

0/001

-0/169

رفتاری
0/598

نیات

0/390

0/001

0/826

رفتاری

بحث و نتیجهگیری
پرسشنامه آزمو شده در پژوهش حاضر چهار بعد لذت ،مهرورزی ،شگفتی مثب

و ناخشنودی را

در خصوص تجارب هیجانی هوادارا ورزشی به تصویر کشید .نتایج اعتبارسنجی اعم از اعتبار
اعتماد و برازش مدل در قالب مرتبه اول و دوم و همچنین مدل ساختاری با

همگرا ،واارا ،قابلی
مداخله دو متغیر رضای

و نیات رفتاری همگی حکای

دادههای

از تأیید مدل مفروض و حمای

تجربی از مدل نظری پژوهش داش .
به بیانی دیگر ،با توجه به نتایج بدس

آمده از مراحل مختلف اعتبارسنجی ابزار مورد نظر به

صورت کلی پس از بررسی ارزیابیهای مختلف (مدلهای درونی و بیرونی) میتوا بیا کرد که
ابزار طراحی شده در بستر ورزش با تأکید بر سنجش تجارب هیجانی هوادارا ورزشی سازاار بوده
و محققا آتی میتوانند از این ابزار در پژوهشهای خود استفاده نمایند.
م ید این ادعا حمای
شاخ

دادههای تجربی از مدل نظری پژوهش میباشد که با به دس

های برازش مطلوب میتوا بر این امر صحه اذاش ؛ این موضوع در قالب شاخ

برازش و اعتبارسنجی درونی و بیرونی مدل قابل مشاهده اس  .در این پژوهش شاخ
مربعات خطای برآورد که یکی از شاخ

آورد
های

ریشه میانگین

های مهم در ارزیابی مدلهای آزمو شده در رویکرد

مدلسازی معادالت ساختاری اس برابر با مقدار  0/067بدس آمد؛ مقداری که کمتر از حدآستانه
قابل قبول  0/08بود .از جمله شاخ
هنجارشده و شاخ

های دیگر جه ارزیابی مدل آزمو شده شاخ

توکر لویس بود؛ دو شاخصی که در کنار شاخ

برآورد (اشاره شده در باال) به عنوا شاخ

های مهم جه

های برازش

ریشه میانگین مربعات خطای

ازارش ارزیابی مدلها در رویکرد

مدلسازی معادالت ساختاری قلمداد میشوند؛ نتیجه ارزیابی این دو شاخ

(شاخ

های برازش
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هنجارشده و شاخ

توکر لویس) به ترتیب  0/920و  0/941بدس

آمده و از آنجا که حد آستانه

ها حداقل  0/90بیا شده اس

که این

برای مطلوب دانستن این شاخ
شاخ

ها نیز مناسب و مطلوب بدس

آمدند .سایر شاخ

میتوا اذعا داش

ها و اطالعات بدس

آمده در خصوص

ارزیابی مدل آزمو شده در جدول شماره  4به صورت تفصیلی آورده شده اس  .در مجموع با
بررسی مقادیر بدس

آمده از تجزیه و تحلیل نتایج و خروجی یافتهها میتوا اظهار داش

که

دادههای تجربی از مدل نظری پژوهش حمای کردند به بیانی دیگر چهار م لفهی در نظر ارفته شده
برای سنجش عامل تجارب هیجانی هوادارا ورزشی به خوبی توانس

در نمونه مورد بررسی

پیادهسازی اردد.
از سوی دیگر ،هما اونه که پیشتر بیا شد در این پژوهش تجارب هیجانی هوادارا ورزشی
در قالب چهار م لفه لذت ،مهرورزی ،شگفتی مثب و ناخشنودی معرفی اردید .هر یه از این چهار
م لفه به ترتیب توانستند سهمی در تبیین عامل تجارب هیجانی هوادارا ورزشی داشته باشند؛ سهم
هر عامل به اونهای بود که م لفه مهرورزی نسب به سایر م لفهها دارای بیشترین سهم و لذت نسب
به سایر م لفهها دارای کمترین سهم در تبیین تجارب هیجانی هوادارا ورزشی را به خود اختصاص
داد .در پژوهشهای انجام شده پیشین نیز ارتباط هریه از این م لفهها با عامل تجارب هیجانی و در
وهلهی بعد تجارب هیجانی با سایر م لفهها در بستر ورزش و یا صنایع دیگر خدماتی به ویژه حوزهی
اردشگری از سوی محققا مورد بررسی و تأیید قرار ارفته بود .در حقیق

علیرغم اهمی

مقوله

تجارب هیجانی و نقش آ بر رفتار مصرفکننداا آنچنا که باید و شاید از سوی محققا به این
مسأله پرداخته نشده اس  .هر چند هما اونه که پیش از این نیز بیا شد بررسی ادبیات حکای

از

مرتبط بود مفاهیمی همچو رضای  ،نیات رفتاری ،درایری ذهنی ،وفاداری ،دلبستگی با تجارب
هیجانی مصرفکننداا داشته اس

( Prayag & et al, 2017; Daros & et al, 2020; Kim,

)2012; Cantallops & et al, 2018; Prayag & et al, 2013
همچنین به استناد یافتههای به دس آمده از ارزیابی مدل ساختاری یا به تعبیری مدل آزمو شده
قاعدهمدار در پژوهش حاضر میتوا چنین اذعا داش

که نتایج حاصل از آزمو فرضیات
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اثراذاری م لفههای تجارب هیجانی بر رضای
و در یه جه

و نیات رفتاری در مجموع با برخی مطالعات همسو
تأثیر همخوانی نداشته اس  .به عنوا

بوده و با برخی دیگر به لحاظ شدت و جه

مثال ( Hosany & Gilbert (2010از لذت به عنوا عامل م ثر و تأثیراذار بر رضای

و نیات

رفتاری یاد کرده بودند که این نتیجه با یافتههای پژوهش حاضر در یه راستا بود .همچنین این
محققین در بخش دیگری از تحقیق خود به این نتیجه دس
رضای

و نیات رفتاری اثراذار نبوده اس ؛ این درحالی اس

که در بخشی از یافتههای پژوهش

دارای اثری مثب

بر

حاضر مهرورزی بر نیات رفتاری و رضای
رضای

یافتند که مهرورزی و شگفتی مثب

بر

و معنادار بوده اما شگفتی مثب

به لحاظ آماری اثرمعناداری نداشته اس  .در مطالعهای دیگر که توسط Prayag & et al,

) (2017انجام شده بود محققا به این نتیجه دس

یافته بودند که لذت و مهرورزی بر رضای
دارای اثری معنادار بوده اس ؛ جالب

اثراذار نبوده ولی در عین حال شگفتی مثب

بر رضای

اینجاس نتیجهای که در پژوهش حاضر بدس

آمد دقیقاً نقطهی مقابل نتایج تحقیق Prayag & et

) al, (2017بود به نحوی که در پژوهش حاضر از دید هوادارا شگفتی مثب بر رضای آنا بیتأثیر
و در عین حال لذت و مهرورزی بر رضای آنا اثراذار بوده اس  Prayag & et al, (2013) .در
پژوهشی دیگر به این نتیجه دس

یافته بودند که لذت بر نیات رفتاری و شگفتی مثب

بر رضای

تأثیری ندارد؛ نتایجی که در پژوهش حاضر نیز به تأیید رسیدند.
به عنوا جمعبندی حاصل از مقایسه نتایج پژوهشهای پیشین با یافتههای تحقیق حاضر شاید
بتوا از اصلیترین دالیل این عدم همخوانی در برخی م لفهها را بستر موضوعی پژوهش حاضر و یا
حتی نوع و نگرش مصرفکننداا به پدیده تجارب هیجانی دانس  .بنابراین پیشنهاد میشود سایر
محققا فعال در حوزه ی ورزش نیز به فراخور اقدام به بررسی تجارب هیجانی سایر هوادارا و یا
حتی در شکلی دیگر ،سایر مصرفکننداا ورزشی که میتواند طیف استردهای از محصوالت
خدماتی را در برایرد ،نمایند؛ و نتایج حاصل از تحقیق خود را با یافتههای مطالعه فعلی مورد مقایسه
قرار دهند.
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در مجموع میتوا خاطرنشا کرد از آنجا که هدف پژوهش حاضر اعتبارسنجی ابزار تجارب
آمده از این

که بر مبنای نتایج آماری بدس

هیجانی هوادارا ورزشی بود میتوا اظهار داش

تحقیق پژوهشگرا میتوانند در تحقیقات آتی خود در بستر ورزش به عنوا ابزاری معتبر استفاده
، همچنین محققا آتی میتوانند با درنظر ارفتن متغیرهای جمعی شناختی از قبیل سن.نمایند
 درآمد و جنسی به ارزیابی دقیقتر تجارب هیجانی هوادارا و اثراذاری هر یه،وضعی تحصیلی
.از این متغیرها در قالب متغیر تعدیلار اقدام نمایند
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