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 چکیده

نفر از هواداران  820منظور، هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی بود. بدین

ها را تکمیل ای انتخاب شدند و پرسشنامهگیری تصادفی ـ طبقهصورت نمونهورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران )لیگ پانزدهم( به

که ابتدا با استفاده از روش بازترجمه، روایی صوری و صحت ترجمة نسخة فارسی پرسشنامه کردند. روش اجرا بدین شکل بود 

تعیین روایی سازة پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری و برای تعیین تأیید شد. در ادامه برای 

نشان داد، تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول آلفاب کرونباخ استفاده شد. نتایج  همسانی درونی پرسشنامه از ضریب

(02/0SRMR =،04/0 RMSEA =،96/0GFI =،99/0CFI =( و دوم )045/0SRMR =،054/0 RMSEA =،94/0GFI =،1CFI =) 

ای پرسشنامة اصلی گویه 18عاملی  6( نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی، از ساختار α=93/0و نیز ضریب آلفای کرونباخ )

عنوان ابزاری برای توان از نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی بهکند. در نتیجه میکرده و روایی و پایایی آن را تأیید میحمایت 

 مطالعه و ارزیابی هویت تیمی هواداران ایرانی بهره برد.

 

 یدیکل یهاواژه

 بازاریابی، تحلیل عاملی، روایی سازه، نگرش، هواداران.

 

                                                           

- 09124489627 :نویسنده مسئول : تلفن Email: a.montazeri@neyshabur.ac.ir                                                                   
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 مقدمه

نگرش یک فرد، بیانگر شیوة تفکر، احساس و 

خود )برای  هایی است که نسبت به محیط اطرافواکنش

اش( دارد. نگرش ترکیبی از مثال، نسبت به تیم مورد عالقه

هایی است که شخص را پیشاپیش آماده باورها و هیجان

های مختلف به شیوة کند تا به دیگران، اشیا و گروهمی

مثبت یا منفی نگاه کند. همچنین، نگرش، حالت آمادگی 

یابد و ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه، سازمان می

های ها و موقعیتبر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع

گذارد. وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای می

صورت یک الگوی ها، اندیشیدن در مورد سازمان را بهنگرش

دهند که با کنند و به افراد اجازه میمنسجم تسهیل می

صحیح ها در مقابل آنها واکنش ارزشیابی تمامی محرک

ها را در وضعیت چارچوب نگرش، انسان (.1) نشان دهند

فکری برای دوست داشتن یا دوست نداشتن چیزها، برای 

دهد. نگرش حرکت به سمت آنها یا دوری از آنها قرار می

بینی یا هدایت کند و در نتیجه پیشها را خالصه میارزیابی

اریابان در گیرد. بازعهده میاعمال یا رفتارهای آینده را به

وجود آورند یا کنندگان تغییر بهاند، در رفتار مصرفتالش

های افراد را تغییر دهند. با استفاده تمایالت واکنشی و پاسخ

توان عواملی را که موجب می 1از نظریة هویت اجتماعی

تشویق هواداران ورزشی برای داشتن نگرش مثبت به یک 

ة هویت اجتماعی، دست آورد. نظریشود، بهتیم ورزشی می

از جنبة روانی ـ اجتماعی، به بررسی فرایندهای گروهی و 

پردازد. براساس این نظریه، خودپندارة گروهی میروابط بین

)آنچه فرد در مورد خود احساس  2افراد از دو هویت شخصی

شود. بر این اساس، کند( و هویت اجتماعی تشکیل میمی

به ساختار اصلی  3هویت اجتماعی با مفهوم هویت تیمی

کننده در ورزش، تبدیل شده است برای تبیین رفتار مصرف

                                                           

1. Social Identification 

2. Personal Identification 
3. Team Identification 

رو، یکی از مسائلی که در چند سال اخیر ینازا(. 3،2)

ای به آن نشان مدیران و پژوهشگران ورزشی توجه ویژه

 اند، موضوع هویت تیمی است. داده

و همکاران  5( و نیز ساتن1991) 4برنسکامب و ون

(، هویت تیمی را تعهد شخصی فرد و درگیری 1997)

احساسی و وابستگی عاطفی وی با یک سازمان یا تیم 

شناختی و های رواناند که هم جنبهورزشی توصیف کرده

(. افرادی که سطح 4،5آمیزد )یدرمهای رفتاری را هم جنبه

و هویت را دارند، زمان و پول بیشتری  از شناختباالیی 

کنند و حتی تمایل برای تیم مورد عالقة خود صرف می

های آن وفاداری نظر از عملکرد تیم و برد و باختدارند صرف

بنابراین، هویت تیمی مفهوم مهمی  (.6) خود را حفظ کنند

ها را بر حمایت تواند تأثیر برد و باختمی چراکهاست، 

 برای هویت هواداران سه سطح (.7) هواداران کاهش دهد

ترین سطح هواداران اجتماعی توان در نظر گرفت، پایینمی

است که برای سرگرمی در رویدادهای ورزشی حاضر 

شوند و نگران نتیجة بازی نیستند. هواداران متمرکز یا می

کنند، اما ی میهوادارمتعصب که از یک بازیکن یا تیم نیمه

تن کشد و با نتیجه نگرفاین هواداری زمان زیادی طول نمی

تیم یا بازیکن، هوادار دلبستگی خود را به آن از دست 

اند دهد. دستة سوم هواداران همیشگی یا بسیار متعصبمی

که برای مدت طوالنی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن 

تواند به یا تیم محبوب خود دارند. بررسی سطوح هویت می

جر شود. ها و حفظ رابطة آنها با هواداران منتر شدن تیمقوی

هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، 

 (.5) کندتنهایی و انزوا به سالمت روانی افراد کمک می

تنها از جهت حمایت بازیکنان در میدان، هویت هواداران نه

بلکه از جهت افزایش فروش بلیت و کاالهای دارای مجوز 

امل هویت رو، با توجه به اهمیت عینازا (.8) تیم، مهم است

4. Branscombe and Wann 

5. Sutton 



  11                                                  سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایرانهای روانبررسی ویژگی

 

 

تیمی در ورزش، پژوهشگران و بازاریابان ورزشی به بررسی 

اند. پیشامدها و پیامدهای این متغیر در ورزش، متمرکز شده

در همین زمینه، وجود ابزاری معتبر و پایا که بتواند هویت 

تیمی هواداران ورزشی را بسنجد، اهمیت فراوانی دارد 

گیری و اندازه(، برای 1993(. ون و برانسکامب )10،9)

سنجش میزان هویت افراد نسبت به تیم، ابزار هویت 

این ابزار، هویت را  (.11) را توسعه دادند 1تماشاگران ورزش

و همکاران  2سنجد. دیماکی میبعدتکعنوان یک سازة به

کنند، هویت تیمی دارای ساختاری (، بیان می2005)

همین  ی شامل عاطفی ـ شناختی و ارزشی است و بردوبعد

اند مبنا ابزاری را برای سنجش هویت تیمی، طراحی کرده

(، اعتقاد دارد، هویت اجتماعی 1978) 3تاجفل (.12)

ی شامل خودپندارة شخص، دانش و چندبعدساختاری 

آگاهی، ارزش عضویت در گروه و اهمیت عاطفی وابستگی 

عنوان بنابراین، هویت تیمی باید به (.13) به یک گروه است

رو، هییر و ینازای درنظر گرفته شود. چندبعدی اسازه

(، اقدام به ساخت و اعتباریابی ابزاری 2007) 4جیمز

ابزار  (؛14) ی برای سنجش هویت تیمی کردندچندبعد

( در قالب شش بُعد ـ 5دیگیری هویت تیمی )تیم آیاندازه

یوستگی پهمبه، 7، آگاهی شناختی6مشارکت رفتاری

و  10، ارزیابی شخصی9تقابل، حس وابستگی م8عاطفی

سنجد. در ادامه، هییر ـ هویت تیمی را می 11ارزیابی عمومی

(، ابزار هویت تیمی را بازنگری کردند، 2011و همکاران )

های بر تأیید شش عامل قبلی، تعداد گویهترتیب، عالوهبدین

 3که هر عامل با طوریگویه کاهش یافت، به 18ابزار به 

 (.15) شودگیری میزشی لیکرت اندازهار 7گویه در مقیاس 

در این میان، عامل ارزیابی خصوصی، به نگرش مثبت و یا 

                                                           

1. Sport Spectator Identification Scale (SSIS) 

2. Dimmock 
3. Tajfel 
4. Heere and James 
5. Team*ID scale 

6. Behavioral involvement  

منفی هواداران نسبت به تیم مورد عالقة خود اشاره دارد، 

ة درک هواداران دهندنشانکه عامل ارزیابی عمومی، یدرحال

از نگرش مثبت یا منفی افراد دیگر نسبت به تیم مورد عالقة 

ای اشاره . عامل حس وابستگی متقابل، به درجهآنان است

کند اعتقاد، باور و ایمان او دارد که هوادار احساس می

اش است. عامل وابسته به باور و اعتقاد تیم مورد عالقه

ای است که فرد احساس یوستگی عاطفی، درجهپهمبه

. عامل استاش بخشی از وجود وی کند، تیم مورد عالقهمی

ای است که هوادار در عمل هویت ری، درجهمشارکت رفتا

دهد. عامل اش نشان میخود را با تیم ورزشی مورد عالقه

ة آگاهی کلی و عمومی هواداران دهندنشانآگاهی شناختی، 

ای رو، این ابزار مجموعهینازااز تیم مورد عالقة خود است. 

شناختی را که در شناختی و روانگسترده از مفاهیم جامعه

های گذشته و ابزارهای قبلی استفاده شدهاند، در شپژوه

ای (، در مطالعه2014و همکاران ) 12الک (.16)گیرد یبرم

روایی ابزار هویت تیمی را از طریق تحلیل عاملی تأییدی 

در ورزش استرالیا بررسی کردند. نتایج تحلیل عاملی 

تأییدی کفایت برازش مدل کلی و ساختار عاملی ابزار را 

 (.16) تأیید کرد

نظر به اهمیت سازة هویت تیمی در تبیین رفتار 

، پژوهشگران ورزشی در داخل کشور نیز به هواداران ورزشی

بین و پیامدهای آن بررسی این سازه و متغیرهای پیش

)بخشنده و  هگرفتانجامهای اند. اما در پژوهشپرداخته

؛ بیرامی و همکاران، 2015؛ غفرانی، 2015همکاران، 

؛ سلطان حسینی و 2014؛ جابری و همکاران، 2014

(، 2012همکاران، ؛ احمدی یزدی و 2014همکاران، 

پژوهشگران تنها اقدام به تعیین روایی صوری، محتوایی و 

7. Cognitive awareness 

8. Interconnection of affect 

9. Sense of interdependence 

10. Private Evaluation 

11. Public Evaluation 

12. Lock 
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و تاکنون روایی سازة  (7، 21-17) اندپایایی ابزار کرده

ابزارهای مورد استفاده برای سنجش هویت تیمی بررسی 

های مذکور، هویت بر این، در پژوهشنشده است، عالوه

رفته شده است. ی در نظر گبعدتکعنوان یک سازة تیمی به

ای (، در مطالعه2015در این زمینه، فراهانی و همکاران )

که به بررسی ارزش ویژة برند مبتنی بر هوادار پرداختند، 

در قالب یک پرسشنامة پژوهشگرساخته که روایی سازة آن 

گیری شده بود، به بررسی هویت تیمی هواداران در اندازه

مطالعه نیز هویت تیمی گویه پرداختند، اما در این  12قالب 

 (. 22) ی درنظر گرفته شده بودبعدتکعنوان یک سازة به

(، در مطالعة خود 2012پور گیوی و همکاران )از طرفی، نقی

های ملی های هویت تیمی هواداران تیمکه به بررسی مؤلفه

عاملی فوتبال و کشتی ایران پرداختند، از پرسشنامة شش

ی لیکرت ارزشپنجمقیاس دی( در هویت تیمی )تیم آی

این در  (،23) برای سنجش هویت تیمی استفاده کردند

حالی است که در نسخة اصلی پرسشنامة مذکور، ابزار در 

ارزشی لیکرت طراحی و اعتباریابی شده است. از طیف هفت

یرهایی که هنگام استفاده سوءتعبطرفی، برای پیشگیری از 

شناختی رخ عهشناختی یا جامهای رواناز پرسشنامه

دهد، باید روایی و پایایی آنها کامالً روشن باشد، زیرا می

داشتن دانش کافی دربارة مفاهیم آماری و درک مفهوم 

گیری در خصوص نتایج ضروری روایی و پایایی در تصمیم

بنابراین، از آنجا که اساس و مبنای انجام هر (. 24) است

ی روا و پایاست و گیرپژوهشی استفاده از ابزارهای اندازه

شده گرفتهکارتوضیح و تفسیر نتایج پژوهش به روایی ابزار به

بستگی دارد، پژوهشگران باید از روایی پرسشنامه مطمئن 

های ترین بخش در تعیین روایی پرسشنامهباشند. مهم

دارای زمینة اجتماعی متفاوت، تعیین روایی سازة 

ترین ابزار در پرسشنامه است که تحلیل عاملی تأییدی به

با وجود این، بررسی روایی سازة  (.25) این مرحله است

ها معموالً نادیده گرفته شده است و پژوهشگران پرسشنامه

بدون در نظر گرفتن این مهم و تنها با تعیین پایایی و روایی 

کنند محتوایی یک پرسشنامه اقدام به استفاده از آن می

شنامة هویت تیمی روایی بنابراین اگرچه طراحان پرس (.24)

(، اما 15،14اند )و پایایی این پرسشنامه را بررسی کرده

روایی سازة نسخة فارسی این پرسشنامه که نسبت به دیگر 

ابزارهای سنجش هویت تیمی از جامعیت و کاربرد بیشتری 

برخوردار است، تاکنون در کشور بررسی نشده است. 

روایی عاملی و به روش بنابراین، تأیید روایی سازه از طریق 

تحلیل عاملی تأییدی، برای ارزیابی قابل استفاده بودن 

پرسشنامه در جامعة جدید )جامعة هواداران ورزشی ایران( 

ضروری است. از طرف دیگر، تعیین پایایی یکی دیگر از 

ی نوعبهسنجی است که های مهم روانفرضملزومات و پیش

های مختلف یط و زمانها در شرابا تکرارپذیر بودن پاسخ

ارتباط دارد و الزم است که با تغییر جامعه، بار دیگر پایایی 

ها آزموده شوند. در نتیجه، زمانی و ثبات درونی پرسشنامه

سنجی های روانپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

)روایی سازه و پایایی( نسخة فارسی پرسشنامة هویت تیمی 

(، انجام گرفت و در پی 2011دی( هییر و جیمز ))تیم آی

پاسخ به این پرسش برآمد که آیا ترجمة فارسی پرسشنامة 

مذکور در بین هواداران ایرانی از روایی و پایایی مناسبی 

 برخوردار است یا خیر؟ 

 

 شناسیروش

پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی آن که بررسی 

، از نوع استسنجی پرسشنامة هویت تیمی های روانویژگی

شیوة گردآوری  براساسهای کاربردی است و پژوهش

ها، توصیفی ـ پیمایشی است و از نظر روش انجام داده

های همبستگی قرار دارد. ها، در حیطة پژوهشتحلیل داده

یة هواداران باالی کلی پژوهش را آماربر این اساس، جامعة 

های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل سال تیم 18

سابقة  براساسیل دادند که تشک)لیگ پانزدهم(  94ـ  95
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ها، کسب قهرمانی، تعداد هوادار و حضور در لیگ برتر و تیم

های استقالل، پرسپولیس، سپاهان، لیگ آسیا هواداران تیم

جامعة آماری انتخاب شدند.  آهن از اینتراکتورسازی و ذوب

ای ـ تصادفی انجام یق به روش طبقهتحقی هانمونهانتخاب 

پرسشنامه در میان هواداران  960گرفت. بر این اساس تعداد 

های منتخب حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل تیم

صورت تصادفی توزیع شد که پس از حذف ، به94ـ95

، دورافتادههای ارای دادههای ناقص، مخدوش و دپرسشنامه

وتحلیل آماری شد. یهتجزپرسشنامه  820در نهایت 

(، 45/30 ± 57/8ی پژوهش، برابر با )هانمونهمیانگین سنی 

سال  25تا  18درصد از آنان در دامنة سنی بین  9/38بود و 

مجرد و  دهندگانپاسخدرصد  60/ 3قرار داشتند. همچنین 

درصد  2/42شناسی بودند. درصد آنان دارای مدرک کار 30

 3تا  1درصد افراد بین  7/39تماشاگران، دانشجو بودند و 

بار در طول فصل برای تماشای مسابقات به ورزشگاه 

 آمدند. یم

 ة هییر و همکارانپرسشنامبرای سنجش هویت تیمی از 

(، استفاده شد. این پرسشنامه از نوع مقیاس 2011)

)کامالً  1تاری از ارزشی لیکرت بود که در پیوسهفت

)کامالً موافقم( طراحی شده است. این  7مخالفم( تا 

، هویت تیمی هواداران را در شش بُعد مشارکت پرسشنامه

، حس 3یوستگی عاطفیپهمبه، 2، آگاهی شناختی1رفتاری

 6و ارزیابی عمومی 5، ارزیابی شخصی4وابستگی متقابل

ز شش ای هر یک اگویه 18ة پرسشنامسنجد. در این می

  (.1)پیوست  دشوگویه ارزیابی می 3بُعد هویت تیمی با 

ی بندطبقهسازمان دادن، خالصه کردن،  منظوربه

های نمونه از آمار توصیفی نمرات خام و توصیف ویژگی

)فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( 

                                                           

1. Behavioral involvement 

2. Cognitive awareness 

3. Interconnection of self (Affect) 

4. Sense of interdependence 

5. Private evaluation 

ی هادادهاستفاده شد. همچنین برای تعیین چگونگی توزیع 

های چولگی و کشیدگی و برای تعیین پژوهش از شاخص

از آلفای کرونباخ استفاده شد. در  هاپرسشنامهمیزان پایایی 

ادامه، از آنجا که مطابق نظر متخصصان معادالت ساختاری، 

که پژوهشگران یک مدل مفروض را در اختیار دارند، زمانی

عاملی  روش آماری مورد استفاده در مرحلة اول باید تحلیل

تأییدی باشد، از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل 

های مقیاسمعادالت ساختاری برای بررسی و تأیید خرده

عبارت دیگر تأیید روایی سازه )عاملی( پرسشنامه و به

 افزارنرمدر این زمینه از دو  (.26) پرسشنامه استفاده شد

گرفته  کمک 8/8نسخة  8لیزرلو  22نسخة  7اساسپیاس

 شد. 

 

 هایافته

از آنجا که اصل این پرسشنامه به زبان انگلیسی بود، با 

)بازترجمه(، توسط  9استفاده از روش ترجمه ـ ترجمة مجدد

متخصصان و با نظارت تیم پژوهش، به زبان فارسی ترجمه 

مطلوب بودن عبارات به  شد. روایی صوری پرسشنامه از نظر

کاربرد  و ای ساده و قابل فهم(هلحاظ وضوح )استفاده از واژه

های فنی و کارگیری واژهزبان مشترک )پرهیز از به

نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید  15( توسط تخصصی

شد. برای بررسی روایی محتوا، از روش کمّی و از ضریب 

استفاده شد. برای تعیین ضریب نسبی روایی  10نسبی محتوا

 براساسمحتوا از متخصصان درخواست شد تا هر آیتم را 

مفید است ولی »، «ضروری است»ی قسمتسهطیف 

بررسی کنند. سپس « ضرورتی ندارد»و « ضرورتی ندارد

( ne( محاسبه شد. در این رابطه )1مطابق رابطة ) هاپاسخ

پاسخ « ضروری»ینة تعداد متخصصانی است که به گز

6. Public evaluation 
7. SPSS v. 22.0 

8. LISREL v. 8.8 

9. Translation-back translation 

1 0. Content Validity Ratio (CVR) 
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( تعداد کل متخصصان است. اگر مقدار Nاند و )داده

از مقدار جدول مربوط به ضریب نسبی محتوا  شدهمحاسبه

شود باشد، اعتبار محتوای آن گویه پذیرفته می تربزرگ

بر این اساس و با توجه به تعداد خبرگان در تعیین  (.27)

گویة  18هر  نفر(، ضریب نسبی محتوای 15روایی محتوا )

بود، این نتیجه  تربزرگ( 49/0از عدد جدول ) پرسشنامه

های مربوط در این ابزار، حاکی از آن بود که وجود گویه

ترتیب، روایی محتوای ابزار ضروری و مهم بودند، بدین

 سنجش هویت تیمی، تأیید شد.

 

 : فرمول محاسبة ضریب نسبی محتوا1رابطة 

CVR =  
ne − (N/2)

(N/2)
 

 

تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، میزان پس از 

 پایایی پرسشنامة هویت تیمی در یک مطالعة راهنما

(50 n = و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ )

(93/0=α برآورد شد. همچنین ضرایب آلفا برای هر یک از )

ابعاد هویت تیمی نیز جداگانه محاسبه شد. پایایی هر یک 

متغیر بود که وجود ارتباط نسبتاً  95/0تا  87/0 از عوامل از

یک یچهداد. حذف های هر بُعد نشان میباال را در بین گویه

داد. از نظر تحلیلی، ها، پایایی این ابعاد را افزایش نمیاز گویه

نشان داده شده  1ضریب آلفای هر یک از عوامل در جدول 

را  7/0الی (، ضرایب با1994) 1اشتیناست. نانالی و برن

کنند عنوان سطح قابل قبول پیشنهاد میبرای ضریب آلفا به

رو، با توجه به ضرایب آلفای برآوردشده، ثبات ینازا؛ (28)

 درونی پرسشنامة هویت تیمی، تأیید شد.

 

 هویت تیمی پرسشنامة . میزان پایایی ابعاد1جدول 

 (αمیزان پایایی ) ابعاد پرسشنامة هویت تیمی

 87/0 مشارکت رفتاری

 87/0 آگاهی شناختی

 93/0 یوستگی عاطفیپهمبه

 95/0 حس وابستگی متقابل

 9/0 ارزیابی شخصی

 88/0 ارزیابی عمومی

 

سنجی پرسشنامة هویت های رواندر ادامه، ویژگی

 3شده، متوسط واریانس استخراج2تیمی شامل پایایی مرکب

برای شاخص  5/0و روایی سازه بررسی شد. مقادیر باالی 

 7/0متوسط واریانس استخراج شده و نیز، مقادیر باالتر از 

ها و ابزار برای شاخص پایایی مرکب نشان از پایا بودن گویه

                                                           

1. Nunnally and Bernstein 

2. Composite reliability (CR) 

3. Average Variance extracted (AVE) 

عالوه، با استفاده از تحلیل (. به29) پژوهش است

و  4 تأییدی به بررسی روایی سازه )روایی همگراعاملی 

که تمامی ضرایب اثر یدرصورت(، پرداخته شد. 5 روایی واگرا

ها( و )گویه شدهمشاهده( بین متغیرهای 6)ضریب المبدا

گانة هویت تیمی( در فاصلة متغیرهای مکنون )ابعاد شش

4. Convergent validity 

5. Discriminant validity 
6. Lambda coefficient 
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د معنادار باشند و همچنین مقادیر درص 95اطمینان 

باشد، روایی همگرا مورد  5/0آنها باالتر از  استانداردشده

(. روایی واگرا نیز از طریق بررسی 2تأیید است )جدول 

گانة هویت تیمی( در ها )ابعاد ششمیزان ارتباط بین سازه

تحلیل عاملی تأییدی، مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به 

که میزان ارتباط بین یدرصورت(، 2011) پیشنهاد کالین

باشد، روایی واگرا مورد تأیید است  85/0ها کمتر از سازه

 (.3)جدول 

 

 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول ابعاد پرسشنامة هویت تیمی2جدول 

 CR AVE ضریب تی ستانداردشدهاضریب المبدا  شدهمشاهدهمتغیر  متغیر مکنون

 مشارکت رفتاری

 83/0 3/28 (TId 1) 1گویة 

 9/0 95/31 (TId 7) 7گویة  72/0 8/0

 82/0 76/27 (TId 13) 13گویة 

 آگاهی شناختی

 87/0 98/30 (TId 2) 2گویة 

 94/0 85/34 (TId 8) 8گویة  81/0 87/0

 89/0 02/32 (TId 14) 14گویة 

یوستگی پهمبه

 عاطفی

 88/0 37/31 (TId 3) 3گویة 

 91/0 45/33 (TId 9) 9گویة  79/0 88/0

 89/0 04/32 (TId 15) 15گویة 

حس وابستگی 

 متقابل

 91/0 56/33 (TId 4) 4گویة 

 91/0 22/33 (TId 10) 10گویة  84/0 9/0

 93/0 46/34 (TId 16) 16گویة 

 ارزیابی شخصی

 89/0 99/31 (TId 5) 5گویة 

 91/0 82/32 (TId 11) 11گویة  8/0 89/0

 89/0 01/32 (TId 12) 17گویة 

 ارزیابی عمومی

 88/0 49/31 (TId 6) 6گویة 

 9/0 9/32 (TId 12) 12گویة  8/0 89/0

 91/0 4/33 (TId 18) 18گویة 

 

 . میزان ارتباط بین ابعاد پرسشنامة هویت تیمی در تحلیل عاملی تأییدی3جدول 
 

مشارکت 
 رفتاری

آگاهی 
 شناختی

یوستگی پهمبه
 عاطفی

حس 
وابستگی 

 متقابل

ارزیابی 
 شخصی

ارزیابی 
 عمومی

      1 مشارکت رفتاری

 آگاهی شناختی
62/0 

(03/0) 
1     

 یوستگی عاطفیپهمبه
62/0 

(02/0) 
57/0 

(03/0) 
1    

 حس وابستگی متقابل
58/0 

(03/0) 
52/0 

(03/0) 
66/0 

(02/0) 
1   

 ارزیابی شخصی
42/0 

(03/0) 
47/0 

(03/0) 
41/0 

(03/0) 
44/0 

(03/0) 
1  

 ارزیابی عمومی
52/0 

(03/0) 
56/0 

(03/0) 
5/0 

(03/0) 
48/0 

(03/0) 
54/0 

(03/0) 
1 
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همچنین، برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی در 

های برازش مدل بررسی مرتبة اول، با استفاده از شاخص

ی برازندگی در سه گروه یا هاشاخصشد. با توجه به اینکه 

ای( و مقتصد جای دارند و یسهمقاطبقة مطلق، تطبیقی )

ی هر طبقه اطالعات متفاوتی را در مورد برازندگی هاشاخص

شود یمکنند، پیشنهاد یمو مناسب بودن مدل فراهم 

حداقل یک شاخص از هر طبقه بررسی و گزارش شود. بر 

کند، شاخص (، پیشنهاد می2011این اساس، کالین )

های طبقة مطلق(، شاخص ریشة )از شاخص 1نیکویی برازش

های طبقة )از شاخص 2قریبمیانگین مجذور برآورد ت

های طبقة )از شاخص 3مقتصد( و شاخص برازندگی تطبیقی

ای( و همچنین شاخص ریشة میانگین مجذور مقایسه

)برای بررسی آماری ارتباط مقادیر  4ماندهباقی استانداردشده

مانده( برای بررسی برازش مدل گزارش شوند. همچنین باقی

(، سطح 2χدو )ارة خیکند، آم(، عنوان می2011کالین )

معناداری و درجة آزادی مدل نیز باید گزارش شوند. 

دو، به حجم نمونه ، از آنجا که شاخص خیعالوهبه

نفر( حساس است، متخصصان  200های بیشتر از )نمونه

( df/2χدو به درجة آزادی )کنند، شاخص خیپیشنهاد می

ان متخصص(. 30) نیز برای بررسی برازش مدل گزارش شود

متفاوتی را  5ی برشهامالکی برازندگی هاشاخصبرای 

. در شاخص برازندگی تطبیقی که دامنة اندکردهارائه 

 85/0تغییرات آن بین صفر و یک است، مقادیر باالتر از 

 9/0، مقادیر باالتر از (31) ة برازندگی نسبی مدلدهندنشان

باالتر ة برازندگی خوب و قابل قبول مدل و مقادیر دهندنشان

ة برازندگی خیلی خوب و عالی مدل دهندنشان 95/0از 

همچنین در شاخص نیکویی برازش مقادیر  (،32) هستند

ة برازندگی خوب و قابل قبول مدل دهندنشان 9/0باالتر از 

برای شاخص ریشة میانگین مجذور برآورد  (.33)  است

مانده، باقی استانداردشدهتقریب و ریشة میانگین مجذور 

ة قابل قبول و معقول بودن دهندنشان 08/0قادیر کمتر از م

ة یک مدل مناسب و خوب دهندنشان 06/0مدل و کمتر از 

دو به درجة آزادی، یخدر مورد شاخص  (.32) هستند

برخی از پژوهشگران مقادیر کمتر از سه را قابل قبول و 

ة دهندنشانو برخی دیگر مقادیر دو تا پنج را  (25) خوب

بر این اساس،  (.34) دانندیممعقول و مناسب بودن مدل 

یری گاندازهنتایج تحلیل عاملی مرتبة اول نشان داد که مدل 

ة سنجش هویت تیمی هواداران ورزشی مناسب و پرسشنام

 (. 4کلیة اعداد و پارامترهای مدل معنادار است )جدول 

 

  ة هویت تیمیپرسشنامتحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول  ی برازش الگویهاشاخص. 4جدول 

 شدهمشاهدهمقادیر  ی برازشهاشاخص

 6/332 (2χدو )یخ

 120 (dfدرجة آزادی )

 001/0 (pسطح معناداری )

 77/2 (df/2χدو به درجة آزادی )یخنسبت 

 99/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 96/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 04/0 (RMSEAمیانگین مجذور برآورد تقریب )شاخص ریشة 

 02/0 (SRMRمانده )باقی استانداردشدهشاخص ریشة میانگین مجذور 

                                                           

1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR) 

5. Cut of point 
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تر، یقدقیابی به ساختار عاملی دست منظوربهدر ادامه و 

از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم استفاده شد. هدف 

ست. در هادادهاین شیوه رسیدن به یک روش معنادارتر از 

، فرض بر آن است که خود متغیرهای هامدلگونه ینا

مکنون در واریانس مشترک ناشی از یک یا چند عامل مرتبه 

امل ی مرتبة دوم، عهاعاملعبارت دیگر، باالترند. به

روند. از این روش برای یم شماربهی مرتبة اول هاعامل

و تأیید وجود  پرسشنامهمطالعة مناسب بودن ساختار عاملی 

ی مربوط استفاده هاپژوهشی ادعایی سازنده یا هامؤلفه

شود. بر این اساس، برای تأیید روایی سازة ابزار و یم

بة اول با ییدشده در مرتتأبررسی ارتباط شش بُعد  منظوربه

عامل هویت تیمی هواداران، تحلیل عاملی تأییدی مرتبة 

گیری دوم اجرا شد. نتایج نشان داد که مدل دوم اندازه

پرسشنامة هویت تیمی مناسب و همة اعداد و پارامترهای 

ی برازندگی هاشاخص(. مقادیر 1مدل معنادار است )شکل 

همانند یری مرتبة دوم پرسشنامة هویت تیمی گاندازهمدل 

ی هاشاخصمرتبة اول قابل قبول و بیانگر مناسب بودن 

برازندگی )تناسب( و در نتیجه برازش و مطلوب بودن مدل 

یری است. همچنین مقادیر شاخص تی در مورد گاندازه

ها با عامل باالتر از خود همگی باالتر یاسمقرابطة بین خرده

ن آنهاست. است که حاکی از وجود رابطة معنادار بی 96/1از 

در مجموع، نتایج تحلیل عاملی مرتبة اول و دوم نشان داد، 

این پرسشنامه از روایی سازة قابل قبول و بسیار خوبی در 

 جامعة هواداران ایرانی برخوردار است.

 
 

(χ2 [129] = 434.48, p = .001; GFI = .94; CFI = 1.00; RMSEA = .054; SRMR = .045) 

 . تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم پرسشنامة هویت تیمی در حالت ضرایب استاندارد1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

بررسی هویت  منظوربهوجود پرسشنامة مطلوب و معتبر 

تیمی هواداران در ورزش که قابلیت اطمینان و اعتبار قابل 

ف از انجام این رو، هدینازا. استقبولی داشته باشد، مهم 

پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه هویت تیمی در 

هایی قابل ها و عاملبین هواداران ورزشی بود که شاخص
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اعتماد و معتبر داشته باشد. نتایج روایی سازة پرسشنامة 

سنجش هویت تیمی در پژوهش حاضر با مطالعات هییر و 

و همکاران ( و الک 2011(، هییر و همکاران )2007جیمز )

ترتیب، مدل تحلیلی مرتبة اول (، همراستاست. بدین2014)

و دوم پرسشنامة سنجش هویت تیمی در بین هواداران هر 

زبان حمایت و تأیید شده است. یفارسدو جامعة انگلیسی و 

ة مهم دیگر در مورد روایی سازة پرسشنامة سنجش مسئل

دربارة ها بینی و معناداری گویههویت تیمی، قدرت پیش

های مربوط به خود آنهاست. مقادیر تخمین پارامتر عامل

ها )بار عاملی استاندارد نشده( و نتایج آزمون تی تحلیل گویه

ة ارتباط معنادار دهندنشانعاملی مرتبة اول پرسشنامه 

های مربوط و در نتیجه تأیید روایی همگرا ها و عاملگویه

ها در ساختار ویهموجب تأیید گ آمدهدستبهبود. نتایج 

نظری پرسشنامة سنجش هویت تیمی شد. همچنین، 

بار عاملی و نتایج آزمون تحلیل عاملی  استانداردشدهمقادیر 

های بینی معنادار عاملمرتبة دوم نیز بیانگر پیش

مقیاس( مرتبة اول در ارتباط با عامل باالتر مرتبة )خرده

که طوریدوم، یعنی عامل هویت تیمی بود. به

یوستگی عاطفی پهمبههای مشارکت رفتاری و مقیاسخرده

بین در عامل هویت تیمی هستند. ترین متغیرهای پیشمهم

های فرهنگی افراد از (، بر تفاوت2009) 1شینک و هنراهان

های مادری در درک و تفسیر متفاوت جوامع و زبان

. در نتیجه، (35) اندشناختی تأکید کردههای روانسازه

های برازندگی در شاخص شدهمشاهدهاختالفات اندک 

عبارت بهتر روایی سازة نسخة فارسی پرسشنامة ها و بهمدل

توان های زبان انگلیسی را میسنجش هویت تیمی با نسخه

زبان و یفارسدهندگان به تفاسیر و ادراکات متفاوت پاسخ

د. نتایج حاصل زبان از عبارات پرسشنامه نسبت دایرفارسیغ

از همسانی درونی پرسشنامة سنجش هویت تیمی با 

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه برابر با 

های در عامل 87/0ها از مقیاسو در سایر خرده 93/0

در عامل حس  95/0مشارکت رفتاری و آگاهی شناختی تا 

ار قابل وابستگی متقابل متغیر بود، که تمامی مقادیر از مقد

ة مطلوب بودن همسانی دهندنشانقبول باالتر برخوردارند و 

 درونی عوامل پرسشنامه بود. 

طور کلی، نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که نتایج به

تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم، ضرایب آلفای 

کرونباخ پرسشنامة سنجش هویت تیمی از ساختار 

کنند و روایی عاملی و ای حمایت میگویه 18عاملی شش

کنند. در نتیجه همسانی درونی پرسشنامه را تأیید می

توان از نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی، می

عنوان ابزاری برای مطالعه و ارزیابی هویت تیمی هواداران به

همراه سایر ابزارها در ایرانی بهره برد. همچنین این ابزار، به

اریابی ورزشی، بستر مناسبی را های مدیریت و بازپژوهش

های پژوهشی و برای بازاریابان و مدیران ورزشی در فعالیت

بهبود عملکرد و تدوین  منظوربهکاربردی بیشتر، 

 کند. راهبردهای الزم در صنعت ورزش ایران فراهم می
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 پیوست

 : نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی1پیوست 

 
 هاگویه ردیف

 کنم.میهایی که از تیم محبوبم حمایت کند، شرکت من در فعالیت 1

 من در مورد تاریخچة باشگاه محبوبم، آگاهی و شناخت دارم. 2

 کنم.کند، آن را نوعی توهین شخصی به خود تلقی میوقتی فردی از تیم محبوبم انتقاد می 3

 دهد، اتفاقات زندگی شخصی من را تحت تأثیر قرار خواهد داد.آنچه در مورد تیم محبوبم رخ می 4

 این تیم هستم احساس خوبی دارم. از اینکه هوادار 5

 در مجموع، سایر افراد نیز دیدگاه مثبتی نسبت به تیم محبوب من دارند. 6

 ای دارم.هایی که در ارتباط با تیم محبوبم باشد، مشارکت فعاالنهمن در فعالیت 7

 من از مسائل داخلی و خارجی تیم محبوبم، اطالع دارم. 8

 دهد.بخش مهمی از تصویر من نسبت به خودم را شکل میطرفداری از این تیم،  9

 گذارد، بر زندگی شخصی من نیز تأثیرگذار خواهند بود.تغییراتی که بر تیم محبوبم تأثیر می 10

 از اینکه یکی از هواداران این تیم هستم، خوشحالم. 11

 طور کلی، دیگران برای تیم محبوب من احترام قائل هستند.به 12

 کنم.های باشگاه هواداران تیم محبوبم، شرکت میهمراه با سایر هواداران، در فعالیت من 13

 های تیم محبوبم، آگاهی و اطالع دارم.ها و شکستمن از موفقیت 14

 کند، انگار از شخص من تعریف کرده است.وقتی کسی از تیم محبوبم تعریف می 15

 زندگی من تأثیر خواهد گذاشت.دهد بر آنچه در تیم محبوبم رخ می 16

 کنم.از اینکه یکی از هواداران این تیم هستم، احساس غرور و افتخار می 17

 طور کلی، مردم دربارة تیم محبوب من نظر مساعدی دارند. به 18

 15ـ9ـ3های پیوستگی عاطفی: گویه همبه/  14ـ8ـ2های / آگاهی شناختی: گویه 13ـ7ـ1های مشارکت رفتاری: گویه

 18ـ12ـ6های / ارزیابی عمومی: گویه 17ـ11ـ5های / ارزیابی شخصی: گویه 16ـ10ـ4های حس وابستگی متقابل: گویه /
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the validity and reliability of The Persian 

version of the Team Identity Scale. For this purpose, The statistical sample of the 

study was (N=820) sports fans in Iran’s Football Premier League were chosen by 

stratified random sampling and completed the questionnaires. The method of the 

research was as follows: first, with the use of translation-back translation methods, 

face validity and translate accuracy of the Persian version of the questionnaires were 

confirmed. second, Confirmatory factor analysis based on structural equations was 

used for validation of the structure of the questionnaire, and Cronbach’s alpha 

coefficient was used for the internal consistency of the questionnaire. The results 

showed that first-order (GFI=.96; CFI=.99; RMSEA=.04; SRMR=.02) and second-

order confirmatory factor analysis (GFI=.94; CFI=1.00; RMSEA=.054; SRMR=.045), 

and Cronbach’s alpha coefficient (α=. 93) of the Persian version of Team*ID scale 

supported 6-factor and 18-items structure of the initial questionnaire, and confirm 

construct validity and internal consistency of the Team*ID scale. In conclusion, it can 

use the Persian version of the Team*ID scale as a tool for study and evaluation of 

team identification of sports fans in Iran. 
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