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ی لیگ  هامیتهدف از انجام این تحقیق سنجش وضعیت هویت و شخصیت  
بانوا  از دیدگاه بازیکنان آنبرتر فوتبال  ایران  ها بود. این تحقیق کاربردی  ن 

توصیفی روش  تیم  -به  بازیکنان  آماری  جامعه  شد.  انجام  های  همبستگی 
داشتند. حضور  برتر  لیگ  در  که  بود  بانوان  جمع  به   فوتبال  آوری    منظور 

ازداده ساخته  سؤال   52  هرسشنامپ   ها  محقق  شدی  شش    استفاده  دارای  که 
بود.   آمار    94عامل  از  گرفت.  قرار  آماری  بررسی  و  تحلیل  مورد  پرسشنامه 

آمار   از  و  استاندارد  انحراف  میانگین،  فراوانی،  توصیف  جهت  توصیفی، 
آزمون  بیضراسمیرنوف و شاپیرو ویلک،  -های کلموگروفاستنباطی جهت 

نمونهکرونباخ  یآلفا تک  تی  معادالت ،  مدل  و  متغیره  چند  رگرسیون  ای، 
استفا نرمساختاری  از  آماری  عملیات  جهت  شد.  اس.پی.اس.اس ده  افزار 

نسخه    26نسخه   پی.ال.اس  اسمارت  افزار  نرم  پایایی   3و  گردید.  استفاده 
برآورد شد. بر اساس نتایج    871/0پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل  

تبیین   مراقبت  و  تحسین  تعهد،  سرگرمی،  موفقیت،  استعداد،  ابعاد  تحقیق 
باشد که از مجموع  های لیگ برتر فوتبال بانوان میشخصیت تیمکننده مدل 

مقیاس خرده  خرده  مجموع  از  و  عملکرد  عامل  استعداد،  و  موفقیت  های 
شد.  مقیاس استخراج  منش  عامل  مراقبت،  و  تحسین    کلی   مدلهای 

بدست    563/0برازش    نیکویی  معیار  از  استفاده  با  پژوهش  ساختاری  معادالت
. با توجه به نتایج  شدتایید    تحقیق  کلی  مدل  مناسب  اربسی  آمد، که برازش

باشگاه مربیان  و  ورزشی  مدیران  پژوهش  این  از  میحاصل  با  ها  توانند 
عملکرد  به ارتقاء سطح  در  بعد،  هر  تبیین کننده  متغیرهای  و  ابعاد  کارگیری 

بازیکنان و همچنین بهبود تصویر هویت و شخصیت تیمی و باشگاه خود در  
 جذب حامی و هوادار گامی مؤثر بردارند.  جهت جلب و

 هاي کليدي واژه 
، بانوان، مدیریت ورزشی   فوتبال  ابعاد شخصیت تیم، هویت تیمی، لیگ برتر

 معادالت ساختاری 

 
The purpose of this study was to assess the identity and 

personality of the teams of the Iranian Women's Football 
Premier League from the perspective of their players. This 

applied research was conducted by descriptive-correlation 

method. The statistical population was the players of the 

women's soccer teams that participated in the Premier League. 

In order to collect data, a 52-item researcher-made 

questionnaire was used which had six factors. 94 questionnaires 
were statistically analyzed. Descriptive statistics were used to 

describe frequency, mean, standard deviation and inferential 

statistics were used for Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk 
tests, Cronbach's alpha coefficient, one-sample t-test, 

multivariate regression and structural equation model. For 

statistical operations, SPSS software version 26 and Smart PLS 
software version 3 were used. The reliability of the 

questionnaire based on Cronbach's alpha was estimated to be 

0.871. Based on the research results, the dimensions of talent, 
success, entertainment, commitment, admiration and care 

explain the personality model of the women's soccer premier 

league teams, which was derived from the sum of success and 
talent subscales, performance factor and from the sum of 

admiration and care subscales, character factor. . The general 

model of structural equations of the research was obtained 
using the goodness of fit criterion of 0.563, which confirmed a 

very good fit of the general model of the research. According to 

the results of this study, sports managers and coaches of clubs 
can take effective steps to improve the level of performance of 

players and also improve the image of identity and personality 

of their team and club in order to attract sponsors and fans by 
using the dimensions and variables that explain each dimension. 
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 مقدمه  
ویژگی  مجموعه  به  و  شخصیت  هیجانی  روانی،  فیزیکی،  های 

همتا و متفاوت شود که فرد را موجودی بیاجتماعی اطالق می 
می  افراد  دیگر  به از  این  سازد.  تأثیر  تحت  ما  رفتار  عام  طور 

تواناییویژگی و  برای  ها  و  داشته  قرار  و هیجانی  های شناختی 
طور دقیق مورد بررسی قرار  ها به بینی رفتار باید این ویژگی پیش

( اریکسون 39گیرند  نوجوانی،    1(.  و  بلوغ  از  قبل  تا  است  معتقد 
مراحل   گذراندن  با  و  ندارد  هماهنگی  و  وحدت  فرد  شخصیت 

رسد که انسان در  مختلف به ثبات نسبی و هماهنگی درونی می 
کشمکش این  وی  تمام  است.  خویش  هویت  کشف  پی  در  ها 
ان، مفهوم و معنی خویشتن خویش را بیابد،  میل دارد مقام و مک

از   ریزی کند.آن را بازسازی کند و یا دگرگون سازد و از نو پی 
توان شخصیت و هویت را یک مفهوم در نظر گرفت.  این رو می

آن شمرده  برند  به عنوان  باشگاه  یا  تیم  هر  نام  دیگر  از سوی 
می می خود  که  کشود  باشد  شخصیت  یا  هویت  دارای    هتواند 

تک اعضای آن بوده و برآیندی از شخصیت یا برند شخصی تک
می متجلی  نیز  تیم  یک  هواداران  از   ،برندشود.  در    یکی 

می   تریناصلی سازمان  یک  موفقیت  و  بازاریابی  و  عناصر  باشد 
کند. در  تصویری است که سازمان را با همه ابعادش معرفی می

نشانه  برند  رقب  یاواقع  از  را  سازمان  که  میاست  متمایز  کند، ا 
را   برند  آمریکا  بازاریابی  می  چنین انجمن  نام،  تعریف  کند: یک 

طرح  واژه نماد،  یک ،  خدمت  یا  کاال  که  دیگری  چیز  هر  یا 
سازمان  فروشنده فروشندگان    یا  از سایر  سازمان را  متمایز  ها  و 

)می اصلی    (.19کند  جوهر  تیم  هویت  باشگاهتعیین  آن    برند 
عامل  .است برند  درونهویت  ارتقای    ی  به  که  است  سازمانی 

می  منجر  برند  ویژه  )ارزش  افزایش    (.11شود  با  امروزه، 
حرفهسرمایه ورزش  در  ورزشی  گذاری  عملکرد  بهبود  ای، 

ورزشی  بیش  روانشناسان  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ازپیش 
روان متغیرهای  نقشی  معتقدند  ورزشکاران  در    مهمشناختی 
تیمی   و  نیز   را  کنند. متغیرهای گروهیایفاء میعملکرد فردی 

نمی  تیمی  موفقیت  و  عملکرد  در  در  زیرا  گرفت؛  نادیده  توان 
وضعیت    ،تیمی  ورزشی  هایرشته  از  تیمی  عملکرد  سطح 

می تأثیر  بازیکنان  روابط  و  نشان تعامالت  مطالعات  پذیرد. 
انسجام  می پیش  تیمیدهد  کنندهازجمله  در بینی  مهم  های 

تیم  میهاموفقیت  شمار  به  ورزشی  )ی  ورزشی    (.33آید  هویت 
درجه  و  قدرت  میزان  عنوان  نقش  به  با  را  خود  افراد  که  ای 

 
1. Erikson 

می  بودن  ارتباط  ورزشکار  همین  در  است.  شده  تعریف  شناسند 
( معتقدند ورزشکاران با هویت ورزشی  1993)  2برور و همکاران 

 شود خود را بهباال به مشارکت ورزشی متعهد شده و باعث می 
بدانند ورزشکار  محض  ازجمله   (. 10)  طور  محققان  بیشتر 

دانند؛  ( تصور از خود را شامل اجزایی متعدد می 1988)  3مالهوترا 
دارند توافق  آل  ایده  و خود  واقعی  جنبه خود  دو  بر  آنان    اغلب 

مجموعه 1997)  4آکر  .(26) را  برند  شخصیت  از  (  ای 
استخصیصه نموده  تعریف  آن  با  مرتبط  انسانی  . (3)  های 

گیرد. مفهوم شخصیت برند از مفهوم شخصیت انسان نشأت می 
با نسبت دادن خصیصه  ارتباطی  افراد  به برندها  های شخصیتی 

خود  سازند و از این طریق، خود ایده آل و  پایدار با آن برقرار می 
ابراز می واقعی را  تمام خودهای ممکن )هویت  کنند.شان  ها(  از 

جذب آن  به  نسبت  محققان  هویت  شده  که  از    ورزشکاران اند، 
شوا و  است  برخوردار  باالیی  بسیار  را  هاهمیت  مورد  این  د 

ورزشکاران   هویتتوان در حجم مطالعاتی مشاهده کرد که  می
برند را سمبلی    آکر  (.12اند )را به عنوان متغیر اصلی بکار گرفته 

خورده  می پیوند  ذهنی  تعهد  و  دارایی  زیادی  تعداد  با  که  داند 
می است   ارائه  محصوالت  تمایز  و  شناسایی  برای  )و  (.  2شود 

شکل در  مهم  عوامل  از  تیکی  و  ادراک  ان  هاذ  دریر  صوگیری 
در    آن  دبرنت  صیخش تصویری است که از    سازمان،کارکنان به  

می کارکنان    ذهن )نقش  به    .(23بندد  توجه  برند    مزیتی با  که 
سازمان برای  میسازی  ایجاد  به ها  موضوع  این  از  شکند  دت 

( است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بازاریابان،  نام   .(25سوی  هویت 
آورد، ارتقاء  تجاری )برند( مانند سرمایه برای سازمان ارزش می 

تبدیل   سازمان  استراتژی  به  موارد  بسیاری  در  تجاری  نام 
ی کیفیت با  پافرادی که با نام تجاری سروکار دارند در    گردد.می

آن که  هستند  خاصی  منحصربه   خصوصیات  یا  ویژه  فرد را 
)می و    هایتداعی ،  متمایز  برندخصیت  ش  .(20نماید  مطلوب 

در    به  منحصر کارکنانفرد  می  ذهن  و  خلق  احساس  و  کند 
برند    جذابیت نسبت به برند افزایش داده و به    ارکنان رااعتماد ک

توان از این استدالل برای تبیین این  . که می(16)شود منجر می
با که  در    موضوع  ورزشی،  تیم  یک  اعضای  شخصیت  تقویت 

می  ارتقاء  تیم  آن  شخصیت  کرد.نهایت  استفاده   انسجام   یابد 
و    ایواژه فردی  بین  جذابیت  احساس  توصیف  برای  است 

اعضاء در    احساس تعلق به گروه توسط اعضاء و همچنین ماندن

 
2. Brewer & et al 

3. Malhotra 
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اعضا  بر  که  است  نیروهایی  تمام  برآیند  گروهی  انسجام  گروه. 
  (.32شوند )ها در گروه میرند و موجب باقی ماندن آن گذااثر می

های مطلوبی باشد  اگر هویت برند یک تیم ورزشی دارای ویژگی
شده تعریف  نیازهای  بتواند  سازد،    اعضایش  که  برآورد   افرادرا 

ها برخوردار است  آن   پندارند که آن تیم از جذابیت الزم برای می
شود، هر  یم استنباط میطوری که از تعریف کلمه تهمان  (.22)

مجموعه  مهارتتیم،  با  افراد  از  و  هایای  مکمل   مختلف 
آگاهی،می با  مشترک  اهداف  تحقق  برای  که  هم   کنار  باشد 

اند و تمامی افراد نسبت به نتایج عملکرد اعضای تیم،  جمع شده
می نتمسئولیت  موفقیت  تالش  یجهپذیرند.  و    و  تیم  یک 

آن   ش ورزشکاران عملکرد  می ها  با  هویت    شود.مشخص  عبارت 
ی بوده و  صدر روانشناسی اجتماعی دارای کاربرد و تعاریف مشخ

اشاره می  در طی آن به چندین نقش    افرادکند که  به وضعیتی 
 . (27)کنند  یافته و در جامعه بسیار متمایز امروزی ایفا می دست

از چالشی این  ترین جنبه یکی  برندهای قدرتمند شخصیت  های 
برند شده  انجاممطالعات    برندهاست.  مورد  است    ،در  این  بیانگر 

بی ام دبلیو یک   که برندها دارای شخصیت هستند. برای مثال،
برند هیجان  ،برند کامل به عنوان یک  کوکاکوال و  انگیز  پپسی 

برند دل شده و  فریب  یک  شناخته  برای    (. 28اند )صمیمی  برند 
باشد،  قدرتمند  وفادا  اینکه  خود  هویت  به  برایباید  بماند.    ر 

ابعاد برند  عبارت   هویت  که  شده  گرفته  نظر  در  از:  مختلفی  اند 
قابلیت اعتماد، مهارت اعتبار برند    تمایز.،  جذابیت،  تشابه،  اعتبار

است،  شده  داده  وعده  که  چیزی  ارائه  برای  برند  تخصص    و 
باشگاه  یک برند هویت که زمانی برند، تشابه  شود.مربوط می

برای آن باشد،اعضایش  هویت   با مشابه و راستا در  باشگاه 

 واقع در برند، جذابیت  است. برخوردار باالیی جذابیت اعضا، از

 انتخاب را سازمان یک آن از  با استفاده افراد که است معیاری

 آن  با پایدار رابطة یک توجیه برای آن هایویژگی از و کرده

گروه سازمان می  برند تمایز  کنند.می استفاده یا   به توانرا 

گرفت،   در افراد جذب  هایروش  از یکی عنوان نظر 
دارای سازمان هاآن  نظر از که صورتبدین  موردنظر 

است دیگر سازمان با مقایسه در متفاوتی هایویژگی   (.22)  ها 
نیروی انسانی در ورزش بوده و تولیدکننده    ترینمهمورزشکار،  
یم ورزشی را  یک ت  هامروز  باشد. ی واقعی آن می کنندهو مصرف 

توان یک برند سازمانی قلمداد کرد. شخصیت و هویتی که  می
تیم اذهان  از  در  ورزشی  می  ورزشکارانهای  تا  نهادینه  شود 

ها نسبت های رفتاری و نگرشی آن واکنش  متأثر ازحدود زیادی  
فوتبال    هایتیم و  ها  است؛ بنابراین، توجه به باشگاهشان  به تیم

در حوزه ورزش و فوتبال و همچنین،    به عنوان برندهای جذاب
تیمی  برندهای  راستای مدیریت،  راهبردهای مناسب در  تدوین 

اهمیت ویژه  از  ویژگی را  برند  است. هر  برخوردار کرده  های  ای 
می  تداعی  خود  مخاطبان  ذهن  در  را  بازیکنان،  خاصی  کند. 

رویدادها کیفیت  ورزشی،  اماکن  ورزشی    ،مربیان،  تاریخچه 
بازیکنان  و  ها  ها و دیگر عناصر مرتبط با باشگاهقیتها، موفتیم
شخصیتمی ساختن  به  که  باشند  عواملی  از  هویت  توانند    و 

شوند. شخصیت  ها، منجر میآنبازیکنان  ها برای  خاصی از تیم
یک تیم ورزشی    بازیکنانها در ذهن  و هویت ایجاد شده از تیم

متبلور کردن رفتارها  می برای  را  زمینه  و عواطف مختلف تواند 
آن محبوب  تیم  به  کند.نسبت  فراهم  در   ها  که  مطالعاتی 

شده،  های شخصیتی برند انجام ی ویژگی های اخیر درزمینهسال
مجموعه  را  برند  ویژگیشخصیت  از  انسانی  ای  شخصیت  های 
می  تعریف  برند  با  ویژگیمرتبط  ساختار  شخصیتی کند.  های 

 1وسیله نورمنکه به انسان شامل پنج بعد عمده شخصیت است  
  خشونت   ،شایستگی، هیجان، کمال  است و شامل  شناسایی شده 

)بی و   است  برند    .(15ریایی  به  بخشی  شخصیت  مفهوم 
تیمباشگاه  و  ذهن  حرفه   هایها  که  است  امری  ورزشی  ای 
مالکان  مدیران راآن   و  است.    ها  کرده  ازبه خود مشغول    یکی 

 مفهوم شخصیت تیم   هنیزم  وظایف مدیران ورزشی در  ترینمهم
ورزشکاران   استفاده  چگونگی  ساختار  مکانیزم  درک  و  ورزشی، 

شخصیت   منظوراز نام تیم ورزشی و استفاده از آن به   هواداران
است. ورزشی  تیم  به  شخ  بخشی  ایجاد  برای  ی  تیصمدیران 

از   مستتیمطلوب  منابع  خود  ورزشی  و  قیم  در    غیرمستقیمم 
دارن مستقیم  د.اختیار  ازموعهمج  منابع  انسانی   ای   خصوصیات 

تیم  است از طریق هواداران همیشگی  کارکنان ،  ها، مدیرانکه 
تداعی  منابع می   و...  و  تصمیمات کلیهنیز  غیرمستقیم    شود  ی 

فیزیک و عملکرد تیم ،  ملموس  هایزمینه   گرفته شده در مورد
( شخصیت برند عاملی برای  2010)  2لین از دیدگاه    .(34)است  
است  وتحلیلتجزیه  برند  به  مشتری  طورکلی به   .(24)پاسخ 

ویژگی فعال زمانی که  اذهان مشتریان  برند در  های شخصیتی 
باشند، شخصیت برند بر رفتار خرید و گرایش آنان جهت خرید  

می  آن  مجدد تأثیر  )برند  به    .(37گذارد  توجه  با  برند  چنانچه 
بر  شخصیت مصرف  تأثیر شگرفی  کنندگان، خوب طراحی شود 

توسط مشتری خواهد داشت  آن    گیری و انتخابند تصمیمفرآی
مسابقات    .(21) در  پیروزی  کسب  برای  ورزش،  و  در  زمان 

می  صرف  زیادی  پیروزیهزینه  هر  با  باشگاه،    شود. 
مندان به آن تیم، غرق  گذاران، بازیکنان، مربیان و عالقهسرمایه

خوشدر   و  غرور  می  حالیشادی  و  برتری  احساس  شوند، 

 
1. Norman 

2. Lin 
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میکننمی تیمی  که  زمانی  و  قرار  د  جدول  انتهای  در  یا  بازد 
سرمایه می باشگاه،  بر  ناخوشایند  شرایطی  گذاران،  گیرد، 

  اینشود. با  مندان به آن تیم حاکم می بازیکنان، مربیان و عالقه 
تیم  شکست  و  پیروزی  در  که  عواملی  دارد  ها شرایط، ضرورت 

ش  تأثیر شناخته  قرار  دهگذارند،  بررسی  مورد  این    .گیرند  و  بر 
تیم  شخصیت  مفهوم  از  ورزشی  مدیران  استفاده  لزوم  اساس 

ای اثربخش  ورزشی به عنوان ابزاری قدرتمند برای ایجاد رابطه
گردد. پژوهش مورد  ازپیش نمایان می بیش   بازیکنان   و عاطفی با

منظور پرداختن به این امر مهم و اساسی درصدد است بررسی به 
ی لیگ برتر فوتبال بانوان از دیدگاه  هاشخصیت تیم  به بررسی 
  تا   است  تالش  در  تحقیق   این  رو  این  از  .ها بپردازدآن   بازیکنان

های  تیم   بازیکنان  هویت  با  ارتباط  در  ورزشی  هایتیم  شخصیت
های را در ارتباط با ویژگی  ایران  برتر لیگ فوتبال بانوان منتخب

منظ  این  از  تا  دهد  قرار  بررسی  و  موردبحث  ر  شخصیتی، 
گردد تیم  مشخص  فوتبالکه شخصیت  برتر  لیگ    بانوان   های 

 دارد؟  بازیکنانای با هویت تیمی چه رابطه 
 

 روش تحقیق
توصیفی   روش  به  حاضر  سطح    –پژوهش  دو  در  همبستگی 

شده است. هدف کلی آن، تبیین ابعاد هویت  کمی و کیفی انجام 
تیم  ازو شخصیت  ایران  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  منتخب    های 

آن  بازیکنان  از  دیدگاه  بعد  تحقیق  این  کیفی  بخش  در  بود.  ها 
متغیرهای  از  فهرستی  مرتبط،  ادبیات  و  نظری  منابع  مطالعه 

های ورزشی تهیه شد که با نظر  عوامل هویت و شخصیت تیم 
های تربیت بدنی و علوم ورزشی، آمار  اساتید و متخصصان رشته 

تأیید مورد  آن  روایی  شناسی  روان  و  سنجش  گرفت.    و  قرار 
تیم کلیه  شامل  حاضر  تحقیق  آماری  برتر جامعه  لیگ  های 

از   الزم  همکاری  و  تمایل  عدم  دلیل  به  که  بود  بانوان  فوتبال 
تیم  سایر  سپاهان  سوی  کردستان،  وچان  تیم  چهار  به  ها 

ذوب  دلیل اصفهان،  شد.  بسنده  بم  شهرداری  و  اصفهان  آهن 
تیم این  طانتخاب  در  مطلوب  نتایج  کسب  سالیان ها  ی 

حضورشان در لیگ برتر، کمبود بودجه، در دسترس نبودن سایر  
همکاری  تیم به  تمایل  عدم  و  مسابقات  فصل  آغاز  دلیل  به  ها 

آن  از  حدنصاب  برخی  رعایت  علت  به  که  بوده  پژوهش  در  ها 
ها بین کلیه اعضای تیم ازجمله نمونه ناچار به توزیع پرسشنامه 

ها شدیم. بر همین  در فنی تیمبازیکنان و همچنین مربیان و کا
نفر، تیم سپاهان اصفهان    24اساس تیم وچان کردستان شامل  

ذوب   25شامل   تیم  شامل  نفر،  اصفهان  تیم    24آهن  و  نفر 
نفر بود که دو پرسشنامه به دلیل نقص    23شهرداری بم شامل  

مجموع   در  و  حذف  تکمیل  نمونه    94در  عنوان  به  پرسشنامه 
تجزیه  آموارد  پرسشنامه  وتحلیل  شامل  تحقیق  ابزار  شدند.  اری 

ای بود که با بررسی منابع نظری و ادبیات مرتبط  محقق ساخته 
حاوی   که  پرسشنامه  این  شد.  معرفی    52تهیه  به  است  سؤال 

می  که  پرداخته  شخصیت  و  هویت  ابعاد  از  بعد  تواند  شش 
تیم این شش  شخصیت  کند.  ارزیابی  و  بررسی  را  ورزشی  های 

داد، موفقیت، سرگرمی، تعهد، تحسین و مراقبت  بعد شامل استع
،  1ارزشی لیکرت شامل کامأل موافق    5بوده که در یک طیف  

متوسط  2موافق   کامأل مخالف  4، مخالف  3،  ارزیابی    5،  مورد 
-28-26-25-24-18-6قرار گرفت که در این میان سؤاالت  

به   33-45-46 و  بوده  نمره غیرهمسو  معکوس  گذاری صورت 
ا  در  خرده  شدند.  بین  از  منش  و  عملکرد  عامل  دو  نتها 

ها به تفکیک  های مذکور استخراج شده و هر یک از تیممقیاس
روی  بر  بعد شخصیتی  دو  این  از  کرده  معدل کسب  اساس  بر 

شماره   )شکل  شده2نمودار  داده  نمایش  عملکرد (  عامل  اند. 
و عامل منش    حاصل جمع دو خرده مقیاس موفقیت و استعداد 

باشد. روایی  دو خرده مقیاس تحسین و مراقبت می حاصل جمع  
توسط   ابزار  این  متخصصان   16محتوایی  و  اساتید  از  نفر 

بدنی و علوم ورزشی، آمار و سنجش و روان شناسی مورد  تربیت 
کرونباخ   آلفای  اساس  بر  پرسشنامه  پایایی  گرفت.  قرار  تأیید 

آمد.    871/0معادل   دست  تحل  ه یتجزبه  ا  لیو    نیاطالعات 
. از آمار صورت گرفت  یو استنباط  یفیدر دو سطح توص  قیقتح

توص  یفیتوص م  ، یفراوان  فیجهت  انحراف    و  نیانگیدرصد، 
استنباط آمار  بخش  در  آزمون استاندارد  از  کلموگروفی  -های 

داده بودن  نرمال  تأیید  برای  در اسمیرنوف  موضوع  این  که  ها 
آزمون    ،کرونباخ  یآلفا  بیضر   از روشتأیید گردید،    05/0سطح  

نمونه  بررسی  تی تک  ای و آزمون رگرسیون چند متغیره جهت 
مؤلفه  میان  و  روابط  پژوهش  مورد  متغیرهای  و  نظر  مورد  های 

آماری   عملیات  جهت  شد.  استفاده  ساختاری  معادالت  از مدل 
اس.پی.اس.اس  افزار  افزار    26نسخه    1نرم  نرم  اسمارت  و 

 .دیاستفاده گرد 3نسخه  2اس.ال.پی
 

 
1. SPSS 

2. SMART-PLS    
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 ای تحقیق یافته ه
شماره   جدول  ارائه  1در  به  خصوص   یفیتوص  یهاافتهی،  در 

همان  قیتحق  یهانمونه  شده.  مشاهده پرداخته  قابل  که  طور 
ت  انیاست پاسخگو آهن درصد، ذوب  5/25سپاهان    میدر چهار 

  4/23بم    یدرصد و شهردار  5/25درصد، وچان کردستان    5/25
فراوان کل  از  داد  یدرصد  اختصاص  خود  به  همه هرا  که   اند 

رده  هامیت کمتر  یسن  یهادر  از  جدول  در  سال    17  نیمندرج 
ب  4/6معادل   تا  معادل    33  نیشتریدرصد  درصد    1/2سال 

باز  4/40هستند.   از  ت  کی   کنانیدرصد  در  که  است   میسال 
به مدت    تیسابقه عضو  نیتری دارند و طوالن  تیمربوطه عضو

 .است درصد را شامل شده 2/1سال بوده که فقط  18

 ق یتحق یهانمونه  یشناخت تیهای جمعویژگی .1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی  هاتیم  ویژگی شاخص

 تیم تیم 

 0/100 24 وچان کردستان

 0/100 24 سپاهان اصفهان

 0/100 24 آهن اصفهان ذوب

 0/100 22 شهرداری بم 

 سن

 سال   22تا   17

 3/58 14 وچان کردستان

 3/33 8 سپاهان اصفهان

 3/33 8 آهن اصفهان ذوب

 1/9 2 شهرداری بم 

 سال   28تا   23

 3/33 8 وچان کردستان

 3/58 14 سپاهان اصفهان

 7/41 10 آهن اصفهان ذوب

 5/54 12 شهرداری بم 

 سال   33تا   29

 4/8 2 وچان کردستان

 4/8 2 سپاهان اصفهان

 0/25 6 آهن اصفهان ذوب

 4/36 8 شهرداری بم 

 سابقه 

 6تا  1
 سال 

 7/91 22 وچان کردستان

 0/100 24 سپاهان اصفهان

 0/100 24 آهن اصفهان ذوب

 5/54 12 شهرداری بم 

 12تا  7
 سال 

   وچان کردستان

   سپاهان اصفهان

   آهن اصفهان ذوب

 5/45 10 شهرداری بم 

 سال   18تا   13

 3/8 2 وچان کردستان

   فهانسپاهان اص

   آهن اصفهان ذوب

   شهرداری بم 
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 پلم ید  ریمدرک ز  یدرصد دارا  4/6و    پلمید  یلیدر گروه دارندگان مدرک تحص  ان یدرصد از پاسخگو  7/44،   1بر اساس اطالعات نمودار  
 اند. را به خود اختصاص داده یفراوان نیو کمتر  نیشتریب ب یاند که به ترتگرفته یجا

 
 

 ها وضعیت تحصیلی اعضای تیم  . 1نمودار
 

وابسته در   ریبه عنوان متغ  هامیت التیتحص زانیکه م ییآنجا از
شده   گرفته  رگرس  یهاافته ینظر  رابطه  نشان   ی ونیمدل  دهنده 

)م  ریمتغ  نیب  داریمعن و  میت  یاعضا  التیتحص  زانیوابسته   )
)  ریمتغ مق  8مستقل  شخ  اسی خرده  شکل    یمیت  تیصکه   را 

تمامدهندیم در  جدول  باشدیم  هامیت  ی(  در  تفک  2.    کیبه 
ضر   هامیت ضر  نییتع  بیمقدار  که  اصالح  نییتع  بی ،   شده  

م  نشان توض  نییتب  زانیدهنده  متغ  راتییتغ  ح یو  وابسته   ریدر 

خود    یمیت  تیشخص  یعنی مقدار  که  خطا   جمالت  و  بوده 
م  نیب  یهمبستگ نشان  را  تع  ددهیجمالت  سطح   نییبا 
بم با   یشهردار  میت  ج،ی. بر اساس نتامیرا شاهد هست  یمعنادار

سپاهان با    میدقت و ت  نی باالتر  یدرصد دارا  70  نییتع  بیضر
دارا  29  نییتع  بیضر در    زانیم  نیترنییپا  یدرصد  دقت 

 اند. خود بوده  یمیت تیشخص  یهامؤلفه  ینیبشیپ

 یرهامتغ نیب یهمبستگ زانیم ن ییتع . 2جدول 

 جمالت خطا  خطای تخمین  شدهضریب تعیین اصالح  ضریب تعیین  ضریب همبستگی  تیم ها 

 00/3 83/0 45/0 59/0 77/0 وچان کردستان 

 72/1 02/1 04/0 29/0 54/0 سپاهان اصفهان 

 09/2 65/0 21/0 41/0 64/0 آهن اصفهانذوب

 82/2 81/0 58/0 70/0 84/0 شهرداری بم 

 

ها، ای توصیفی در رابطه با حجم نمونه ه، یافته3در جدول  
به  میانگین استاندارد  انحراف  خطای  و  استاندارد  انحراف  ها، 

ها نشان تفکیک برای چهار تیم نشان داده شده است. خروجی 
شده  می معرفی  بعد  هشت  از  میزان  چه  به  تیم  هر  که  دهند 

اند. تیم وچان کردستان در  برای شخصیت تیمی برخوردار بوده 
 90/1های  د مد نظر عملکرد و منش به ترتیب با میانگین دو بع

 باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است. 08/2و 

 در برخورداری از خرده مقیاس های هویت مندی هاتیم  نی انگیم سهیمقا  . 3جدول 

 خطای انحراف معیار  انحراف استاندارد میانگین  نمونه  ها  تیم ها عامل

 استعداد

 99/0 48/0 80/1 24 تانوچان کردس

 10/0 49/0 91/1 24 سپاهان اصفهان

 08/0 39/0 91/1 24 آهن اصفهان ذوب

 04/0 21/0 73/1 22 شهرداری بم
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 موفقیت

 09/0 48/0 00/2 24 وچان کردستان

 08/0 40/0 80/1 24 سپاهان اصفهان

 06/0 32/0 80/1 24 آهن اصفهان ذوب

 05/0 25/0 60/1 22 شهرداری بم

 سرگرمی

 07/0 37/0 01/1 24 وچان کردستان

 05/0 25/0 68/2 24 سپاهان اصفهان

 11/0 55/0 75/2 24 آهن اصفهان ذوب

 09/0 46/0 78/2 22 شهرداری بم

 تعهد 

 67/0 32/0 10/2 24 وچان کردستان

 09/0 47/0 09/2 24 سپاهان اصفهان

 10/0 52/0 06/2 24 آهن اصفهان ذوب

 04/0 23/0 63/1 22 اری بمشهرد

 تحسین

 80/0 39/0 00/2 24 وچان کردستان

 09/0 45/0 87/1 24 سپاهان اصفهان

 12/0 60/0 80/1 24 آهن اصفهان ذوب

 05/0 24/0 74/1 22 شهرداری بم

 مراقبت

 68/0 33/0 13/2 24 وچان کردستان

 10/0 52/0 06/2 24 سپاهان اصفهان

 08/0 39/0 02/2 24 آهن اصفهان ذوب

 08/0 41/0 86/1 22 شهرداری بم

 عملکرد 

 08/0 41/0 90/1 24 وچان کردستان

 08/0 43/0 86/1 24 سپاهان اصفهان

 06/0 30/0 85/1 24 آهن اصفهان ذوب

 04/0 21/0 67/1 22 شهرداری بم

 منش

 06/0 32/0 08/2 24 وچان کردستان

 09/0 44/0 99/1 24 سپاهان اصفهان

 08/0 40/0 94/1 24 آهن اصفهان ذوب

 06/0 30/0 81/1 22 شهرداری بم

طرفه تأیید    های تحلیل واریانس یک، خروجی داده4در جدول  
کند که در تیم کردستان و شهرداری بم به ترتیب با سطح  می

و    9/0معناداری   برای    2/0درصد  اف  درصد و همچنین مقدار 
اختالف معنادار بین متغیر   99/5و    22/4این دو تیم به ترتیب  

داشته   وجود  تیم  اعضای  تحصیالت  میزان  و  تیمی  شخصیت 
آهن و سپاهان به ترتیب با های ذوبها برای تیماست. اما یافته 

درصد، اختالف معنادار را  برای   35درصد و  11سطح معناداری 
نمی  تأیید  تیم  دو  از  این  باالتر  معناداری  سطح  دلیل  به  کند. 

می ن  05/0 تیمتیجه  این  در  که  شخصیت شود  متغیر  بین  ها 
تیمی و میزان تحصیالت اعضای تیم تفاوت معناداری مشاهده  

 نشده و دالیل کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد.  

 طرفهیک  انسیوار لیتحل جینتا . 1جدول 

  تیم ها 
مجموعه ضرایب  

 تعیین
 اداری معن F میانگین  درجه آزادی 

 009/0 22/4 97/2 6 85/17 سهم مدل  وچان کردستان 
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   70/0 17 97/11 ها ماندهیباقسهم 

    23 83/29 مجموع تغییرات

سپاهان  

 اصفهان 

 357/0 19/1 24/1 6 49/7 سهم مدل 

   04/1 17 83/17 ها ماندهیباقسهم 

    23 33/25 مجموع تغییرات

آهن ذوب

 اصفهان 

 117/0 03/2 87/0 6 22/5 سهم مدل 

   42/0 17 27/7 ها ماندهیباقسهم 

    23 500/12 مجموع تغییرات

 بم ی شهردار
 002/0 99/5 93/3 6 61/23 سهم مدل 

   65/0 15 84/9 ها ماندهیباقسهم 

    21 45/33 مجموع تغییرات

به   توجه  متغ5جدول    یهاافته یبا  و  ثابت  مقدار    ت یشخص  ری، 
تفک  یورزش  یهامیت مق  ک یبه  خرده  اساس    اسیهشت  بر  که 
تحص  ریمتغ  ییگوشیپ  زانیم برآورد   کنانیباز  الت«ی»سطح 

شده، قابل مشاهده است. منظور از مقدار ثابت، همان مقدار بتا   
ب  ایصفر   ستون  مجموع  و  است  مبدأ  از    مقدار   زین  یعرض 

تع  خطب یش ا  کندی م  نییرا  از  معادله    توانی م  قیطر  نیکه 
 ی بیاستخراج کرد. هر ضر  هامیاز ت  کیهر    یرا برا  یونیرگرس

دارا بزرگ   یکه  رگرس  یتربتا  مدل  در  اهم  ی ونیباشد،    تیاز 

م  یشتریب که  است  بررس  توانی برخوردار    5جدول شماره    یبا 
برا  جینتا را  شده  ت  کیهر    یحاصل  تفک  هامیاز  هشت    ک یبه 

 .ها مشاهده کردآن یبا احتساب سطح معنادار اسیخرده مق

 (x 15/1 + 42/4 = yوچان کردستان ) میت

 ( x 40/1 - 82/6 = yسپاهان اصفهان ) میت

 ( x 33/0 + 36/1 = yآهن اصفهان )ذوب میت

 ( x 92/1 + 41/0 = yبم ) یشهردار میت

 

 میت تیهای شخصخرده مقیاس ونیرگرس لیتحل .2جدول 

   ضرایب استاندارد  ضرایب واقعی  

 معناداری  تی بتا  خطای انحراف استاندارد B تیم ها  ها عامل

مقدار 

 ثابت

 375/0 91/0  85/4 42/4 وچان کردستان

 029/0 38/2  86/2 82/6 سپاهان اصفهان

 361/0 93/0  45/1 36/1 آهن اصفهان ذوب

 833/0 21/0  92/1 41/0 شهرداری بم

 استعداد

 043/0 18/2 56/0 60/0 31/1 وچان کردستان

 573/0 57/0 28/0 03/1 59/0 سپاهان اصفهان

 340/0 -98/0 -23/0 45/0 -44/0 آهن اصفهان ذوب

 001/0 -99/3 -39/1 00/2 -00/8 شهرداری بم

 موفقیت

 365/0 93/0 35/0 90/0 84/0 وچان کردستان

 961/0 -04/0 -02/0 17/1 -05/0 سپاهان اصفهان

 744/0 -33/0 -08/0 60/0 -19/0 آهن اصفهان ذوب

      شهرداری بم

 سرگرمی
 421/0 82/0 33/0 24/1 02/1 وچان کردستان

 786/0 -27/0 -06/0 92/0 -25/0 سپاهان اصفهان

 295/0 08/1 25/0 31/0 34/0 آهن اصفهان ذوب
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 274/0 13/1 21/0 50/0 57/0 شهرداری بم

 تعهد 

 014/0 -73/2 -62/0 79/0 -17/2 وچان کردستان

 244/0 -20/1 -39/0 72/0 -87/0 سپاهان اصفهان

 060/0 -01/2 -59/0 41/0 -83/0 آهن اصفهان ذوب

 005/0 30/3 78/0 28/1 25/4 شهرداری بم

 تحسین

 590/0 55/0 39/0 07/2 14/1 وچان کردستان

 574/0 -57/0 -23/0 94/0 -54/0 سپاهان اصفهان

 849/0 -19/0 -09/0 59/0 -11/0 آهن اصفهان ذوب

 757/0 -31/0 -10/0 70/1 -53/0 شهرداری بم

 منش

 169/0 -43/1 -92/0 29/2 -30/3 وچان کردستان

 716/0 -37/0 -21/0 34/1 -49/0 سپاهان اصفهان

 064/0 98/1 88/0 80/0 58/1 آهن اصفهان ذوب

 -855/0 -18/0 -04/0 91/0 -17/0 شهرداری بم

 015/0 75/2 01/1 10/2 80/5 شهرداری بم عملکرد 

 
شماره  یافته جدول  میانگین 6های  و  تی  آماره  مقدار  هر ،  های 

را نشان می  با مشاهده میانگین گروه  های حاصل شده دهد که 
توان میزان تفاوت میانگین هشت خرده مقیاس را با یکدیگر  می

مقایسه کرد و بر اساس سطح معناداری، معنادار بودن یا نبودن  
 با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. ها راآن

 
 یمیت تیشخص   اسیهشت خرده مق یها براگروه  یهاای و اختالف میانگین تک نمونه  یآزمون ت  . 3جدول 

 آماره تی تیم ها  ها عامل
درجه 

 آزادی 

سطح  

 معناداری 

تفاوت  

 میانگین 
 حد باالئی  حد پائینی 

 استعداد

 -99/0 -40/1 -20/1 001/0 23 -08/12 وچان کردستان

 -87/0 -29/1 -08/1 001/0 23 -64/10 سپاهان اصفهان

 -91/0 -24/1 -08/1 001/0 23 -50/13 آهن اصفهان ذوب

 -16/1 -36/1 -26/1 001/0 21 -01/27 شهرداری بم

 موفقیت

 -78/0 -19/1 -99/0 001/0 23 -00/10 وچان کردستان

 -02/1 -36/1 -19/1 001/0 23 -48/14 سپاهان اصفهان

 -06/1 -33/1 -20/1 001/0 23 -04/18 آهن اصفهان ذوب

 -27/1 -50/1 -39/1 001/0 21 -10/25 شهرداری بم

 یسرگرم 

 17/0 -14/0 01/0 856/0 23 18/0 وچان کردستان

 -21/0 -42/0 -31/0 001/0 23 -13/6 سپاهان اصفهان

 -01/0 -48/0 -25/0 037/0 23 -21/2 آهن اصفهان ذوب

 -00/0 -41/0 -21/0 045/0 21 -13/2 شهرداری بم

 تعهد 

 -76/0 -03/1 -90/0 001/0 23 -42/13 وچان کردستان

 -70/0 -10/1 -90/0 001/0 23 -45/9 سپاهان اصفهان

 -71/0 -15/1 -93/0 001/0 23 -65/8 آهن اصفهان ذوب

 -26/1 -46/1 -36/1 001/0 21 -56/27 شهرداری بم
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 تحسین

 -83/0 -16/1 -00/1 001/0 23 -46/12 وچان کردستان

 -93/0 -31/1 -12/1 001/0 23 -07/12 سپاهان اصفهان

 -93/0 -45/1 -19/1 001/0 23 -60/9 آهن اصفهان ذوب

 -14/1 -36/1 -25/1 001/0 21 -05/24 شهرداری بم

 مراقبت

 -72/0 -00/1 -86/0 001/0 23 -69/12 وچان کردستان

 -71/0 -15/1 -93/0 001/0 23 -76/8 سپاهان اصفهان

 -80/0 -14/1 -97/0 001/0 23 -99/11 آهن اصفهان ذوب

 -95/0 -31/1 -13/1 001/0 21 -99/12 شهرداری بم

 عملکرد 

 -91/0 -27/1 -09/1 001/0 23 -80/12 وچان کردستان

 -95/0 -32/1 -13/1 001/0 23 -75/12 سپاهان اصفهان

 -01/1 -26/1 -14/1 001/0 23 -47/18 آهن اصفهان ذوب

 -22/1 -42/1 -32/1 001/0 21 -33/28 شهرداری بم

 منش

 -78/0 -05/1 -91/0 001/0 23 -00/14 وچان کردستان

 -81/0 -19/1 -00/1 001/0 23 -01/11 سپاهان اصفهان

 -88/0 -23/1 -05/1 001/0 23 -65/12 آهن اصفهان ذوب

 -04/1 -31/1 -18/1 001/0 21 -29/18 هرداری بمش
 

 

 های مورد تحقیقای معدل عملکرد و منش در تیمنمودار مقایسه .2مودار ن

 
، معدل هر تیم در برخورداری از دو بعد شخصیت تیمی  2نمودار  

 دهد.شامل عملکرد و منش را نشان می 
عاملی  جهت ساختار  هویت  بررسی    از  شخصیت  و  پرسشنامه 

افزار    نرم  و   جزئی  مربعات  حداقل   ی به روشدییتأتحلیل عاملی  
پی در   استفاده  اس.ال.اسمارت  اندازه   هایمدل   برازش  شد. 

به همراه شاخص   بارهای  سنجش  از  گیری پایایی، عاملی   های 

شد  واگرا  روایی  و  همگرا  روایی طریق    از  نیز  پایایی.  استفاده 
  برای  مالک  بررسی شد. مقدار   ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای

 . است 4/0عاملی  بارهای ضرایب  بودن مناسب
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 استاندارد  ضرایب حالت در هویت و شخصیت تیمی .2شکل 

 

 داریمعنی ضرایب حالت در هویت و شخصیت تیمی .3شکل 
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 هر برای t-value مقدار نشانگر مسیرها روی بر موجود اعداد

الزم .  باشدیم مسیر مسیر  ضرایب  بودن  معنادار  بررسی  برای 
از    tاست تا مقدار   تحلیل  این شود. در  96/1هر مسیر  باالتر 

باالتر از    tمقدار آماره   بوده و     96/1برای کلیه بارهای عاملی 
  ند.باشمعنادار می % 95در نتیجه در سطح اطمینان 

، تمامی ضرایب بارهای عاملی  7با توجه به نتایج جدول شماره  

)معنی بوده  از  P<01/0دار  بزرگتر  و  نشان  می  5/0(  که  باشد 
گیری مربوط به هر یک از  های اندازهدهنده مناسب بودن مدل

هویت پرسشنامه  مدل   شخصیت   و  ابعاد  در  استفاده  مورد 
 . پژوهش است

 گیریهای اندازه ی مدلضرایب بارهای عامل  . 7جدول 

 سؤاالت  ابعاد
بار  

 عاملی
 tآماره 

سطح  

 ی داریمعن
 سؤاالت  ابعاد

بار  

 عاملی
 tآماره 

سطح  

 ی داریمعن

 استعداد

 01/0 048/7 630/0 1سؤال 

 تعهد 

 01/0 790/21 857/0 27سؤال 

 01/0 303/35 896/0 28سؤال  01/0 606/17 793/0 2سؤال 

 01/0 742/39 901/0 29سؤال  01/0 617/8 608/0 3سؤال 

 01/0 412/22 831/0 30سؤال  01/0 576/21 821/0 4سؤال 

 01/0 387/20 864/0 31سؤال  01/0 203/8 684/0 5سؤال 

 01/0 307/13 777/0 32سؤال  01/0 096/7 643/0 6سؤال 

 01/0 921/16 786/0 33سؤال  01/0 679/10 713/0 7سؤال 

 01/0 552/17 819/0 34سؤال  01/0 728/9 664/0 8سؤال 

 01/0 897/22 855/0 35سؤال  01/0 261/9 587/0 9سؤال 

 01/0 337/18 815/0 36سؤال  01/0 562/5 540/0 10سؤال 

 موفقیت

 01/0 165/8 657/0 11سؤال 

 تحسین

 01/0 638/43 880/0 37سؤال 

 01/0 339/6 592/0 38سؤال  01/0 717/16 772/0 12سؤال 

 01/0 819/11 771/0 39سؤال  01/0 707/10 701/0 13سؤال 

 01/0 997/5 687/0 40سؤال  01/0 465/16 748/0 14سؤال 

 01/0 744/20 866/0 41سؤال  01/0 664/11 704/0 15سؤال 

 01/0 686/15 773/0 42سؤال  01/0 908/9 684/0 16سؤال 

 01/0 882/8 647/0 17سؤال 

 قبتمرا

 01/0 248/24 836/0 43سؤال 

 01/0 072/15 795/0 44سؤال  01/0 949/8 648/0 18سؤال 

 01/0 039/7 601/0 45سؤال  01/0 151/4 464/0 19سؤال 

 01/0 370/9 763/0 46سؤال  01/0 383/7 625/0 20سؤال 

 سرگرمی

 01/0 995/7 715/0 47سؤال  01/0 093/18 782/0 21سؤال 

 01/0 162/9 758/0 48سؤال  01/0 510/10 694/0 22 سؤال

 01/0 271/8 739/0 49سؤال  01/0 590/7 612/0 23سؤال 

 01/0 163/6 599/0 50سؤال  01/0 677/11 771/0 24سؤال 

 01/0 283/13 739/0 51سؤال  01/0 691/22 839/0 25سؤال 

 01/0 735/10 699/0 52سؤال  01/0 613/40 874/0 26سؤال 
 

مقاد  ییایپا  بیضرا در     یاستخراج  انسیوار  نیانگی م  ریو 
شماره   ساختارها8جدول  همه  است.  شده  داده  نشان  مدل   ی، 

باال  ییایپا  یدارا مع  ییمرکب  از شاخص  و  که   6/0  اریهستند 
باگوز بزرگتر هستند )  ی ( معرف1988)   یی و    ی توسط  (.  6شده، 



 کنان یباز هدگایاز د رانیبرتر فوتبال بانوان ا گیمنتخب ل یهام یدر ت یم یت  تیو شخص تیهو 83

 

 

  قیتحق  یهاداده  یباال  یدرون  ییای مرکب نشان دهنده پا  ییایپا
همچن آلفا  نیاست.  از    یمقدار  باالتر  که    87/0کرونباخ  است 

 اریهمگرا با استفاده از مع  یی نشانگر پایایی قابل قبول است. روا
قرار گرفت. مقدار    یاستخراج شده مورد بررس  انسیوار  نیانگیم

م  یهمگرا  ییروا  5/0از    شتریب نشان  را  قبول  بر  دهدیقابل   .
نت آمد  جیااساس  برای    هبدست  استخراجی  واریانس  میانگین 

بوده که نشان دهنده روایی همگرای    5/0از    شتر یتمامی ابعاد ب
 مناسب مدل است. 

 های پایاییو میزان شاخص  میانگین واریانس استخراجیمقادیر  .8جدول 

 متغیر
  میانگین واریانس استخراجی

(5/0 ) 

ب  پایایی مرک

(6/0 ) 

  آلفای کرونباخ

(7/0 ) 

 864/0 891/0 545/0 استعداد

 858/0 895/0 590/0 تحسین

 954/0 960/0 707/0 تعهد 

 859/0 894/0 589/0 سرگرمی

 900/0 918/0 530/0 مراقبت

 863/0 889/0 549/0 موفقیت

 972/0 974/0 528/0 هویت و شخصیت 

 
 گیری اندازه   هایمدل  برازش  بررسی   معیار  سومین  واگرا،  روایی
شاخص  همبستگی  میزان  که  است   آن   با  سازه  یک  هایبین 
 دیگر   هایسازه  با  هاشاخص  آن  بین  همبستگی  مقابل  در  سازه

 جذر   ، مقدار9کند. با توجه به نتایج جدول شماره  را مقایسه می
  که   حاضر  در پژوهش  پنهان  متغیرهای  اشتراکی  مقادیر  میانگین

از  گرفته  قرار  ماتریس  اصلی  قطر  در   موجود  هایخانه  در اند، 
آن میان  همبستگی  کهمقدار   راست  و  زیرین  هایخانه  در  ها 

معناست شده  داده  ترتیب  اصلی  قطر بدان  این  است.  بیشتر    اند 

  با  هاسازه  دیگر  به  نسبت  تحقیق  مدل  در  سازه  هر  که
است  تعامل  در  خود  هایشاخص   روایی   موضوع،  این.  بیشتری 
 پژوهش   گیریهانداز  هایمدل  مناسب  برازش  و  مناسب  واگرای

 دهد.نشان می  را
  واگرا  روایی  و  همگرا  روایی  پایایی،  نتایج  به  توجه  با

مدلاندازه  هایمدل  که  شودمی  مشاهده   معادالت   گیری 
 گیریاندازه  توانایی  مطلوب،  نحوی  به  پژوهش  ساختاری
 . دارند پژوهش را پنهان متغیرهای

 اگرا و  روایی بررسی جهت  الرکر و  فورنل ماتریس  . 9جدول 

6 6 5 4 3 2 1  

 استعداد 738/0      

 تحسین 639/0 768/0     

 تعهد  658/0 514/0 841/0    

 سرگرمی 598/0 649/0 822/0 767/0   

 مراقبت 676/0 703/0 736/0 691/0 728/0  

 موفقیت 673/0 589/0 652/0 716/0 563/0 741/0 

 هویت و شخصیت  706/0 688/0 812/0 699/0 664/0 622/0 726/0
 

زا مربوط به متغیرهای درون   ، ضرایب  10در جدول شماره  
 تاثیر  نشان دهنده  که  است   معیاری   مدل ارائه شده است.  

،  19/0و سه مقدار    بوده  زادرون  متغیر  یک  بر  زابرون  متغیر  یک
عنوان  67/0و    33/0   ضعیف،  مقادیر  برای  مالک  مقدار   به 
درنظر  و  وسطمت )می  گرفته  قوی  نتایج 13شود  به  توجه  با   .)

مناسب  مقادیر  5جدول   آمده  برازش  بدست    مدل   بودن 
 دهد.را نشان می  پژوهش

 متغیرهای درون زا نتایج ضرایب   . 10جدول 

  متغیر
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 821/0 استعداد

 788/0 تحسین

 867/0 تعهد 

 809/0 سرگرمی

 746/0 مراقبت

 676/0 موفقیت

 
شماره   جدول  مقادیر  11در  درون  ،  مدل  متغیرهای  زای 

این .  سازدمی  مشخص  را  مدل  بینیپیش  قدرت  معیار  است. 
و    15/0،  02/0( هر یک از سه مقدار  2009)  1همکاران  و  هنسلر

به   35/0 را  معیار  این   بینیپیش   قدرت   بیانگر  ترتیب   برای 
اند  معرفی نموده  مربوطه  سازه  مورد  در  قوی  و  ضعیف، متوسط

نتایج جدول  17) به  توجه  با  تمامی    مقادیر    6(.  به  مربوط 
درون از  متغیرهای  قدرت    15/0زا،  از  نشان  که  است  بیشتر 

 .کندمی  تایید را مدل مناسب بینی قوی مدل دارد و برازش پیش
 نی مدلدر پیش بی نتایج معیار   . 11جدول 

  متغیر

 338/0 استعداد

 396/0 تحسین

 561/0 تعهد 

 433/0 سرگرمی

 348/0 مراقبت

 267/0 موفقیت

 
 ارزیابی برازش کلی مدل 

  ساختاری،  مدل  و  گیریاندازه  هایمدل   برازش  بررسی   از  پس
  نیکویی معیار از استفاده با ساختاری پژوهش  معادالت  کلی مدل

شد.    (GOF)برازش     مدل   دو  هر  شاخص  اینارزیابی 
  عنوان   به  و  دهدمی  قرار  مدنظر  را  ساختاری  و  گیریاندازه

 این  .رودمی  کار  به  مدل  کلی  عملکرد  سنجش  برای  معیاری
  و  اشتراکی  مقادیر  متوسط  هندسی   میانگین  با  برابر   شاخص
 . است زادرون  مکنون متغیرهای    تعیین ضریب متوسط

 
مقدار   عنوان   ترتیب  به   36/0و    25/0،  01/0سه  مقادیر   به 

 
1. Henseler & et al 

  با.  شودمی   گرفته   درنظر  GOFبرای    قوی  و   متوسط   ضعیف،
پژوهش    آمده  بدست   مقدار  اینکه   به  توجه مدل    563/0برای 

لذا آمد،   تایید   تحقیق  کلی  مدل  مناسب  بسیار  برازش  بدست 
 . شودمی

 گیری بحث و نتیجه

هویت ارزیابی  و  بررسی  جهت  ابعادی  حاضر  مقاله  و    در 
تیم  نتایج  شخصیت  شد.  معرفی  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  های 

ها نشان داد که شش عامل حاصل بر مبنای دیدگاه بازیکنان آن
ابعاد   مراقبت  و  تحسین  تعهد،  سرگرمی،  موفقیت،  استعداد، 

تیم شخصیت  ارزیابی  برای  در مناسبی  که  بودند  فوتبال  های 
معیارهای   از  منش  و  استخراج  انتها دو عامل عملکرد  برده  نام 

تیم  بر اساس آن شده و  البته مطلوب است  ها  ها مقایسه شدند. 
گیری تحقیقات بیشتری برای تأیید کاربرد این ابعاد برای اندازه 

 نیا جینتاهای ورزشی انجام شود. شخصیت تیمی در سایر رشته 
برا  هاییافتهبا    ق یتحق بعد  پنج  که  انسان    ت یشخص  ی آکر 
است هم   یتیقائل به ابعاد شخص  زیبرند ن  ینموده و برا  یمعرف
( در زمینه 1997)  برند آکر  تیابعاد شخص  نی. همچنئی نداردسو

را   یکامل  یشده همخوان  ارائه  یرورزشیمحصوالت و خدمات غ
نتا ن  قیتحق  نیا  جیبا  )می نشان  بس  .(3دهد  از    یاریهرچند 

  برند استفاده  تیگیری شخصاندازه   یآکر برا  اسیمحققان از مق
بنموده به  همکاران   نیآست  انیاند،  را    اسیمق  نیا(  2003)  2و 
  داد   میمحصوالت و خدمات تعم  ی ازتوان به سطوح متفاوتنمی

ورزش(5) خدمات  برند  سا  ، ی.  به  خدمات  رینسبت  و    ، برندها 
دارابوده    ترپیچیده بی  خصیصه  ی و  )های  است  در  9نظیر   .)

هویت ارتباط  بررسی  با هدف  که  دیگر  هویت    تحقیقی  با  برند 
ایران )فسنقری و  تیمی هواداران در تیم برتر فوتبال  های لیگ 

رسیدند1396همکاران،   نتیجه  این  به  است،  گرفته  صورت   )  
  هندابخو   ان یرا  لفوتبا  برتر  لیگ  هایباشگاه   ان مدیر  چنانچه
 باید   ،کنند  ابجذ  ننشااداراهو  ایبررا    دخو  هباشگا  برند  هویت

 باعث  که ملیاعوروی  بر برند هویت همتمایزکنند ملاعواز  پس
آن   هویت   نشد  معتبر   ، شودمی   ننشااداراهو  منظراز    هابرند 

کنند اتمرکز    همبستگی   ضریب  دنبو  یکدنز  به   توجه  با  لبته. 
  برند   هویت  دنکر  ابجذ  با  برند  هویت  تمایزو    رعتباا  بین

  انبتو  که  قیقید  زمر  ان،یرا  لفوتبا  برتر  لیگ  هایباشگاه 
از    همتمایزکنند   هایمؤلفه را  اعتباردهنده    دجوو  د،کر  ا جد  همو 
واندارد در  آن    ریبسیا  قع.   تمایز  سبب  که  ملیاعو  دسته از 

 
2. Austin & et al 
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منظر  هاباشگاه  برند  هویت   ممکن  نیز  شوندمی  ننشااداراهو  از 
  هباشگا  ینا  برند  هویت  دنکر  معتبر  موجب  مشابه  طوربه   ستا

اشوند  اداران هو  ایبر و   دهندگاناسخپ  ینظرها  به  توجه  با  ما. 
ا  حمطر  پیشینة   که   هاییمؤلفه   گفت  توانمی  تحقیق  ینشده 
 های باشگاه  برند   هویت  ر عتباا  یش افزا  سبب   توانندمی  بیشتر
ازعبارت  شوند   ننشااداراهو  ایبر  انیرا  لفوتبا  برتر  لیگ :  اند 

باشگاسنت   ه،باشگا  معتبر  پیشینةو    یخچهرتا  قابلیت  ه،های 
  ه، باشگا  انمدیرو    نیکنازباو    نمربیا  هایبه وعده  یپذیردعتماا
و   معتبر  هایشرکتآرم    با  تیم  سلبا  حتیو    معتبر  یسپانسرهاا

  اری، یدد  مختلفهای  رسانه   سایر  نمیادر    هباشگا  معتبر  هجایگا
وازیمجاو    رینوشتا در    موجب   توانندمی   ملاعو  ینا  همة  قع. 

  که  شوند  ننشااداراهو  نمیادر    تیم  یک  تشهرو    رعتباا  یشافزا
فراهم    هباشگا  برند  هویت  نشد  ابجذ  ایبررا    مینهز  دخو  ینا

نتایج این   که  شودها میکند و سبب افزایش هویت تیمی آنمی
یافته  با  )تحقیق  همسوست  حاضر  پژوهش  همچنین 14های   .)

واقع  یافته در  که  تیمی  شخصیت  مورد  در  تحقیق  این  های 
تحقیقات با  است  تیم  هویت  المید  همان  و  (،  2015)  1ا آموریم 

و همکاران  فوا 2015)  2مویر  و  با  2010)  3(  ارتباط  در  که  نیز   )
( دارد  گرفته همسویی  تیمی صورت    یتمام(.  31-29-4هویت 

توانند فوتبال می  یهاها و باشگاهموارد مربوط و منسوب به تیم
  یهواداران ورزش انیم در میخاص ت تیو هو تیشخص جادیبه ا

ابعاد مختلف  و همه  قیدق  توجه   ن، یمنجر شوند؛ بنابرا   جانبه به 
غ  یورزش  یعملکردها   ان، یمرب  کنان،یباز  ،هاتیم  یرورزشیو 

به  یمال  انیحام سخت   یتمام  ،یطورکلو  و  عوامل  افزاری 
تیم   یافزارنرم ورزشدرباره  می  یهای  تداع که    کننده ی توانند 

امراز تیم   یخاص  تیشخص   ی ها در ذهن مخاطبان خود شوند، 
مد  یاساس تیم  تیریدر  ورزشبرند  می   یهای    شود.محسوب 

تیم   تیشخص  جادیا از  ورزشمثبت  مخاطبان    یهای  اذهان  در 
فراهم   یهای ورزشجذب هواداران وفادارتر به تیم   یرا برا  نهیزم

به   یشتر یو تعصب ب  لیهواداران با تما  ب،یترت  نیکند و بدمی
  ق یرط  ن یو از ا  پردازندهای محبوب خود می مسائل تیم   یریگیپ

توجه هواداران در    قابل  یایقادرند از مزا  ی ورزش رانیها و مدتیم
شرا ببرند  یمال  طیبهبود  بهره   ورزشگاه،   یکیزیف  یفضا  .خود 

ارائه  تیفیک بازخدمات  ت  ان،یمرب  کنان، یشده،    ، یمیتاریخچه 
مجاز الکترون  یامکانات  اجتماع  ک،یو  تعامالت  و  و    یتجارب 

هستند    یازجمله موارد  یرزش های وو غیر فنی تیم  یفن  تیفیک

 
1. Amorim & Almeida 

2. Moyer & et al 

3. Phua 

 ت یو شخص  تیاز هو  یعیدهنده بخش وس   لیتوانند تشککه می
ورزشتیم )های  باشند  همکاران 18ی  و  وان  مطالعه  نتایج   .)4 

مورد  2004) تیم  با  هواداران  تجربیات  عمده  تأثیر  از  حاکی   )
تیم  جذابیت  و  وفاداری  حمایت،  بر  است.  عالقه  ورزشی  های 

برنامه راهریزبنابراین  راستای  در  وب ی  های سایتاندازی 
تیم برای  استادیومقدرتمند  از  استفاده  ورزشی،  های های 

شرکت از  استفاده  مجهز،  و  عنوان  اختصاصی  به  معتبر  های 
تیم مالی  در  حامیان  و جذاب  مفرح  فراهم کردن محیطی  و  ها 

تجربه استادیوم ایجاد  هدف  با  هواداران  ها  برای  مثبت  های 
ها و توسعه هویت ز عوامل مؤثر در بهبود جذابیت تیمتوانند امی

( باشند  تیمی  مثبت  شخصیت  تسوتسو38و  در 2012)  5(.   )
اندازه برای  مقیاس  یک  توسعه  عنوان  با  گیری تحقیقی 

تیم  تیم شخصیت  شخصیت  که  داد  نشان  ورزشی  های های 
و   اصالت  اخالق،  اعتبار،  رقابت،  بعد:  پنج  از  متشکل  ورزشی 

و است  تیم  صداقت  سنجش شخصیت  قابل  ابعاد  این  با  ها 
(. از آنجایی که بر روی موضوع شخصیت تیمی از 36باشد )می

دیدگاه بازیکنان تحقیقات چشمگیری صورت نگرفته و بیشتر از  
شده است و همچنین با وجود متغیرهای  منظر هواداران بررسی 

های ها مؤلفهمتعدد تأثیرگذار بر شخصیت تیم در عمده پژوهش
اند که  ای دیگر مورد مطالعه قرار داده شخصیت تیمی را از زاویه 

(،  2016)  6توان به تحقیقات بنسون و همکاران از آن جمله می 
( اشاره 2016)  8( و  پاول و همکاران2016)  7تکلیب و همکاران

( 2004(. این تحقیق با نتایج وان و همکاران )30-35-8کرد )
تحقیق خود بیان کرده بودند    ( که در2005)  9و بائر و همکاران 

باشگاه برند  هویت  کننده  متمایز  عوامل  میان  فوتبال  در  های 
ها در مقایسه با دیگر آلمان، مدیریت، استادیوم، صاحبان باشگاه

موفقیت  ویژگی سرمربی،  تیم،  شامل  باشگاه  برند  هویت  های 
های زیبای تیم، اهمیت بیشتری در  تیم، بازیکنان ستاره و بازی

ها و ایجاد هویت تیمی و وفاداری هواداران  یت برند باشگاه جذاب
( دارد  همسوئی  است  داشته  باشگاه  به  انتها 7-38نسبت  در   .)

ترین عوامل در  ترین و اساسی توان نتیجه گرفت که از مهممی
زیادی   میزان  به  ورزشی  تیم  یک  شخصیت  و  هویت  ارتقاء 

تک  شخصیت  به  می وابسته  تیم  اعضای  باتک  بردن  باشد.  ال 
سطح   ارتقاء  خود،  تیم  به  وفاداری  افزایش  بازیکنان،  روحیه 

 
4. Wann & et al 

5. Tsiotsou 

6. Benson & et al 

7. Tekleab & et al 

8. Paul & et al 

9. Bauer & et al 
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آن بازیکنان  عملکرد  در  تیم  به  نسبت  مثبت  حس  ایجاد  و  ها 
که این    هاستمنجر به ایجاد یک شخصیت مثبت برای تیم آن 

می  آورد  تحت  دست  نیز  را  تیم  یک  هواداران  و  حامیان  تواند 
ها  ب و وفادار کند. یافتهتأثیر قرار داده و نسبت به یک تیم جذ

به سرپرستان   پژوهش همچنین  این  در  شده  معرفی  مقیاس  و 
میتیم کمک  سایر ها  با  خود  باشگاه  و  تیم  مقایسه  با  تا  کند 
ها نقاط ضعف و قوت تیم خود را شناسایی کرده و به رفع یا تیم

 تقویت آن بپردازند 

 تشکر و قدردانی 
ایران،   فوتبال  فدراسیون  همکاری  بیژن  از  دکتر  آقای 

تیم اعضای  و  سپاهان ذوالفقارنسب  کردستان،  وچان  های 
ذوب این اصفهان،  انجام  در  بم  شهرداری  و  اصفهان  آهن 

 . نماییمپژوهش تقدیر و تشکر می 
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