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  مقدمه
المللي ورزشي در اواخر قرن  هاي بين از آغاز رقابت

ها بوده و  براي ملت نوزدهم، ورزش منبع ارزش و افتخار

عنوان عاملي براي ابراز هويت ملي عمل كرده  در نهايت به

المللي ورزشي از جمله  رويدادهاي بين). 11، 18(است 

هايي را براي جوامع  تنها فرصت هاي المپيك، نه بازي

المللي براي افزايش درك متقابل فراهم كرده، بلكه  بين

ستاوردهاي سازد تا د ها را قادر مي همچنين ملت

 ).20(ورزشكاران و رشد و توسعة خود را به اثبات برسانند 

نظر از ابعاد بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي،  صرف

سرگرمي و تفريحي ورزش و مسابقات ورزشي، اين پديده 

هاي  ها و گروه داراي نتايج سياسي است كه روابط دولت

دهد و با  الشعاع قرار مي اجتماعي را تحت -سياسي

يمي چون قدرت ملي، رقابت، همگرايي، واگرايي، مفاه

خورد  گرايي، اتحاد و وحدت ملي و نظاير آن پيوند مي ملي

ها نسبت به يكديگر  ها و ملت و بر نگرش و رفتار دولت

دليل اهميت فرهنگي و  ورزش به). 1(گذارد  تأثير مي

اقتصادي  - هاي سياسي محتوايي، پيوند وثيقي با نظام

امي كشورهاي ميزبان المپيك، از المپيك تم. جهاني دارد

در جهت پيشرفت كشور خود و توليد غرور ملي و اتحاد 

هاي ملي و هويتي استفاده  ملي از رهگذر برگزاري جشن

كشورهايي كه هويت ملي خود را ). 14(كنند  مي

تا  كوشند يمند، ا يا درصدد تقويت آن ننديب يمرفته  ازدست

هاي  از طريق مشاركت و كسب مدال در عرصة رقابت

المللي ورزشي، به احيا، بازسازي و تقويت هويت ملي  بين

عنوان يكي از  از ورزش به توان يمبنابراين . خود بپردازند

دهندة غرور ملي در جامعه و  ابزارهاي تقويت و ارائه

  ). 9(هواداران ورزشي ياد كرد 

 پول و زمان افراد چرا كهنيا ليدال ياريبس محققان

 هاي تيم از تيحما و يورزش يدادهايرو صرف را خود

بررسي تحقيقات مرتبط . اند كرده يبررس ،كنند مي يورزش

دهد كه عوامل گوناگوني بر ميزان و  با اين حوزه نشان مي

كيفيت حضور هواداران در رويدادهاي ورزشي تأثير 

به جذابيت بازي، عوامل  توان يمگذارند؛ در اين بين  مي

شناختي، ارزش ورزش در جامعه،  اقتصادي، عوامل جمعيت

 بر امروزه ،محققان شتربي). 4(و عوامل انگيزشي اشاره كرد 

 به دنيرس و ح،يتفر اق،ياشت و شور چون ييها زهيانگ يرو

 ارتباط يبررس به زين يقاتيتحق و اند شده متمركز يهمدل

 تيجنس مشاركت، چون ييرهايمتغ و هواداران ةزيانگ نيب

از ديگر عوامل انگيزشي ). 22،15( اند پرداخته نژاد و

به  توان يماثرگذار بر مشاركت هواداران ورزشي 

گرايي نوعي آگاهي جمعي  ملي. اشاره كرد 1گرايي ملي

آگاهي ملي  را آناست؛ يعني آگاهي به تعلق به ملت كه 

، شور و ة حس وفاداريدآورنديپدكه اغلب  خوانند يم

به ). 8(ة ملت است دهند ليتشكدلبستگي افراد به عناصر 

 در گرايي ملي رفتار نوع نيشتريب ،)1991( 2كلس اعتقاد

 قشر كه ييجا. شود مي دهيد ورزش در كشورها شتريب

 جانيه خود يمل هاي تيم از تيحما در مردم از يميعظ

 ورزش در گرايي ملي امروزه. كنند مي تجربه را ياديز

 يخوب به  يجهان هاي رقابت و كيالمپ هاي بازي در ويژه به

گرايي  بررسي ملي. )16( است مشاهده قابل و ملموس

اين  چراكهعنوان انگيزة هواداران امر بسيار مهمي است،  به

عنوان يكي از عوامل انگيزشي اثرگذار بر  به ندرت بهسازه 

 . حضور هواداران بررسي شده است

 عامل در رويدادهاي ورزشي دراز طرفي وجود اين 

 تحقيقات. سرتاسر جهان امري بديهي و انكارناپذير است

 يها زهيانگ به بردن پي براي كشور از خارج در زيادي

 جامعة شرايط و بنابر يك هر كه انجام گرفته هواداران

 نيز ايران در .اند كرده بررسي را متفاوتي يها زهيانگ تحقيق

 حضور يها زهيانگمورد  در گرفته انجام مطالعات اندك

 مورد در و بوده باشگاهي يها يباز زمينة در هواداران،

                                                           
1. Nationalism 
2. Kellas 
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) 1389(تحقيق قهفرخي و همكاران  جز به ملي يها يباز

 در اين خصوص). 5(است  نپذيرفته تحقيقي صورت

 16 تحقيق خود نشان داد كه از ابزار در) 2005( 1بوگدانف

 عنوان ابزاري معتبر براي به توان يم گرايي اي ملي گويه

 عنوان انگيزة هواداران استفاده به ي اين سازهريگ اندازه

 ة اين مقياس بينگان سهآلفاي ابعاد  همچنين ميزان. كرد

 دليلي ديگر بر مناسب بودن كهشد  گزارش 93/0تا  86/0

 عنوان انگيزة گرايي به ي مليريگ اندازه اين ابزار براي

 ).13(هواداران است 

 هواداران در را انگيزه هشت )2008(همكاران  و 2ون 

 مجموع در كه كردند بررسي ورزشي رشتة سيزده

 به پيوستن ،)هيجان( مثبت استرس سرگرمي، يها زهيانگ

 با بودن گريز، ،نفس عزت زيبايي، ،)شدن اجتماعي( گروه

 ها زهيانگ نيتر جيرا ترتيب به اقتصادي عوامل و خانواده

 كه) 1389(نتايج تحقيق دهقان و همكاران ). 21(بودند 

 هاي تيم ملي فوتبال را ي حضور هواداران بازيها زهيانگ

 بررسي كردند، حاكي از اين بود كه عالقه به تيم ملي،

 ترتيب بيشترين اهميت را گرايي و عالقه به فوتبال به ملي

 و غفوري). 5(ي هواداران داشتند ها زهيانگدر بين 

 مثابة به گرايي ملي بررسي به پژوهشي در )1390( همكاران

  . پرداختند ايران فوتبال ملي تيم هواداران انگيزة

 با گرايي ملي هاي مؤلفه بين كه بود آن از حاكي نتايج

 معناداري و مثبت ارتباط گروهي يها رسانه و يكديگر

 ترتيب به گرايي ملي هاي مؤلفه يبند رتبه در .وجود داشت

 يها رتبه ملي تعلق و هويت هموطنان، با ارتباط غرور ملي،

  ). 7(داشتند  را تا سوم اول

 در برگزارشدههاي مختلف ورزشي  با بررسي رقابت

 داخل كشور، شاهد اين واقعيت مهم هستيم كه حضور

 هاي ملي و باشگاهي هواداران و تماشاچيان در بازي

 يا مسئلهي فاحشي با هم دارند كه همواره ها تفاوت
                                                           
1. Bogdanov 
2. Wann  

 ها رقابتراي مسئوالن و برگزاركنندگان اين ب نشده حل

 ها رقابتهمچنين بررسي فلسفة برگزاري . رود يمشمار  به

 با ها رقابتو مسابقات ورزشي مؤيد اين نكته است كه اين 

 اهداف مختلفي از جمله توسعه و ترويج ورزش در بين

 دستيابي به اين. شود مختلف جامعه برگزار مي آحاد

 و جانبه همهجز با مشاركت  شده نييتعاهداف از پيش 

 در اين ميان. ستين ريپذ امكانفراگير تمام اقشار جامعه 

 شناسايي علل و عوامل اثرگذار بر ميزان مشاركت هواداران

 و تماشاچيان ورزشي امري است كه بايد از سوي محققان

 بررسي شود تا نتايج حاصل از اين تحقيقات بتواند

 ي وزير برنامهرا در فرايند  ناندركارا دستمسئوالن و 

 منظور به. دستيابي به اهداف كالن ورزش ياري كند

 شناسايي اين علل و عوامل از سوي محققان در درجة

 نخست به ابزاري معتبر در اين زمينه نياز است كه بتواند

 اطالعاتي دقيق در اختيار محققان قرار دهد تا با استناد به

 ور هواداران در سطوحنتايج  حاصل از آن زمينة حض

 يها زهيانگ از علل و  گرايي ملي. مختلف ورزش فراهم شود

 ماتيتنظ يبرا فقط نه جالب موضوع و يورزش مصارف

 در يا حرفه ورزش يها گيل يبرا بلكه المللي، بين

 گرايي ملي ايآ نكهيا يابيارز در گام نينخست. ستكشورها

  اي شود مي شناخته ورزش كنندگان مصرف ةزيانگ عنوان به

 سازه نيا يريگ اندازه يبرا ايپا و معتبر ابزار داشتن نه؛

 ييروا يبررس و مهم هدف نيا به حاضر قيتحق كه است

 در بين هواداران) 2005( بوگدانف گرايي ملي ابزار ةساز

 اگرچه روايي و پايايي. است پرداخته رشتة ورزشي واليبال

 توسطگرايي در ورزش  نسخة اصلي پرسشنامة ملي

 ، اعتبار و پايايي)13( شده دييتأسازندگان آن بررسي و 

 نسخة فارسي آن تاكنون در داخل كشور كه داراي

 ي متفاوتي ازشناخت جامعهي فرهنگي، اجتماعي و ها نهيزم

 جامعة اولية تحقيق كه اين ابزار در آن طراحي شده،

 بنابراين هنجاريابي اين ابزار و. بررسي نشده است
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 اطالعات تواند يمي متفاوت ا جامعههاي آن در  مؤلفه

 ي حضورها زهيانگمفيدي را در خصوص شناسايي علل و 

 هواداران در ورزش، و مقايسة اين عوامل با ساير جوامع در

همچنين براي قابل استفاده . اختيار محققان قرار دهد

دليل ترجمه  بودن يك ابزار در يك بافت فرهنگي جديد، به

هاي اصلي به زبان ديگر، احتمال تغيير لفظ  ردان واژهو برگ

از طرف ديگر، ممكن است برخي . وجود دارد

داراي اعتبار فرهنگي الزم در آن جامعه  ها اسيمق خرده

ي آن از روش روايي ها سازهبنابراين تأييد مجدد . نباشند

سازه، براي استفادة پرسشنامة مذكور در جامعة ايراني 

طرف ديگر، تعيين پايايي يكي ديگر از از . ضروري است

سنجي است كه  ي مهم روانها فرض شيپملزومات و 

ي ها زماندر شرايط و  ها پاسخبودن  ريتكرارپذي با نوع به

مختلف ارتباط دارد، ولي الزم است كه با تغيير جامعه بار 

آزمون شود  ها پرسشنامهديگر پايايي زماني و ثبات دروني 

ين مسئله، و با توجه به اين نكته كه با توجه به ا). 6(

در داخل كشور تحقيقي به بررسي و معرفي ابزار  تاكنون

عنوان يكي از علل  گرايي به جديد براي شناسايي ملي

هاي ورزشي نپرداخته است، اين  حضور هواداران در رقابت

ي ريگ اندازهتحقيق در پي معرفي ابزار جديدي براي 

خاصي از هواداران براي حضور و  عنوان انگيزة گرايي به ملي

به  تواند يمالمللي است كه  تماشاي مسابقات در عرصة بين

از طرف . صنعت ورزش كمك شاياني كند اندركاران دست

ابزار دقيقي براي  تواند يمديگر، نتايج اين تحقيق 

عنوان انگيزة مصرف ورزشي  گرايي به ي مليريگ اندازه

زد كه نقاط قوت معرفي كند و محققان را قادر سا

عنوان انگيزة حضور براي تماشاي مسابقات و  گرايي به ملي

ي اثرگذار ها سازههمچنين ميزان اهميت اين سازه با ساير 

    .بر مصرف ورزش را ارزيابي كنند

  

  

  روش تحقيق
همبستگي و مبتني بر  نوع از توصيفي حاضر پژوهش

 و يساز آماده فرايند. ي معادالت ساختاري استمدلساز

 وجود به ديگري فرهنگ در كه ييها پرسشنامه از استفاده

 كه است متعددي يها بازترجمه و ترجمه مستلزم ،آمده

 پرسشنامة مفاهيم بودن معادل از اطمينان كسب منظور به

 براي. رديگ يم صورت شده ترجمه پرسشنامة با اصلي

گرايي،  ملي پرسشنامة يساز آماده و ترجمه ، روايي بررسي

از  نفر بدين صورت كه سه. استفاده شد 1روش بازترجمهاز 

 اصلي پرسشنامة جداگانه طور به انگليسي زبان انمتخصص

سپس  كردند، ترجمه فارسي زبان به انگليسي زبان از را

برگردانده  انگليسي زبان به فارسي زبان از شده ترجمه متن

 با ترجمه ايندر مرحلة بعد . شد مقايسه يكديگر باشده و 

 نسخة بين چنداني تفاوت و شد مقايسه اصلي ترجمة

 پرسشنامة .نداشت وجود اصلي نسخة و بازترجمه

 خبرگان و تاداناس هاينظر اعمال از پس ،گرايي ملي

 جامعة .شد دييتأ يي صوريروا نظر از يورزش تيريمد

تماشاچيان حاضر در هفتة سوم  شامل ،تحقيق آماري

كه در   2016هاي ليگ جهاني واليبال در سال  رقابت

تعداد نمونة آماري در روش . ايران برگزار شد، است

 رهايمتغ تعداد به توجه بايابي معادالت ساختاري  مدل

 برابر 10 -20 نيب يدبا كه د،شو يم  نييتع) سؤاالت(

به اين  توجه با). 2،10( باشند پرسشنامه يها سؤال تعداد

هاي ابزار غرور ملي متشكل از  مسئله و اينكه تعداد گويه

پرسشنامه توزيع شد كه از اين تعداد  320گويه بود،  16

دليل مخدوش بودن از فرايند تحقيق  پرسشنامه به 27

 پژوهش، نيا در يريگ نمونه روش. كنار گذاشته شد

  .بود ي سادهتصادف

گرايي  يق، پرسشنامة مليابزار مورد استفاده در تحق

سؤال و سه  16اين ابزار داراي . بود) 2005(بوگدانف 

                                                           
1. Translation-back Translation 
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، تعلق ) 3تا  1 سؤال(گويه  3مؤلفة ارتباط با هموطنان با 

 9، و غرور ملي با )7تا  4سؤال (گويه  4يا هويت ملي با 

سؤاالت پرسشنامه از نوع .  است) 16تا  8سؤال (گويه 

 -7  تا مخالفم كامالً -1(ارزشي  7پاسخ و در طيف  بسته

  .  قرار داشت ،)موافقم كامالً

 سازة ييروا و يعامل ساختار يبررس منظور به

 با دي وييتأ يعامل ليتحل از ،گرايي ملي ةپرسشنام

  .استفاده شد  8/8ة نسخ ليزرل آماري  افزار نرم يريكارگ به

 يريگ اندازه مدل برازش زانيم يبررس براي

 ،يتجرب هاي داده با ديييتأ عامل ليدر تحل شده، نيتدو

 شاخص از ،)χ2/df( يآزاد ةدرج به دو يخ نسبت بر عالوه

 ،)GFI( ي برازندگ شاخص ،)CFI( يقيتطب تناسب

 برآورد جذر و ،)AGFI( يبرازندگ ةشد ليتعد شاخص

 حد. شد استفاده ،)RMSEA( بيتقر يخطا انسيوار

 90/0 از شتريب مقدار ،3 از كمتر) χ2/df( نسبت مطلوب

 يبرا 1/0 از كمتر و GFI، AGFI، CFI، NFI يبرا

RMSEA ي آمارها شاخصهمچنين از . )12 ،17( است 

 براي كرونباخ آلفاي آزمونها و  توصيفي براي توصيف داده

  .اس. پي. اس افزار نرمدر محيط  ابزار تحقيق پايايي تعيين

  .استفاده شد  21نسخة   اس

  

  ي تحقيقها افتهنتايج و ي
 كه بود آن از يحاك پژوهش يها داده يفيتوص ليتحل

در  )درصد 3/57( قيتحق يها يآزمودن درصد نيشتريب

 شتريب نيهمچن. سال قرار داشتند 21-30دامنة سني 

مدرك  . بودند) درصد 4/74( مجرد قيتحق يها يآزمودن

 5/26درصد از پاسخگويان ليسانس و  9/32تحصيلي 

قوميت بيشتر . درصد از آنها داراي مدرك ديپلم بودند

، )درصد 3/60(افراد حاضر در تحقيق مربوط به قوم فارس 

 آمده دست بهي ها آماره، و 1با توجه به نتايج جدول . بود

و سطح معناداري  كشيدگي براي ميزان چولگي،

 ةمفروض ها گويه توزيع كه گفت توان مي آمده، دست به

ي انجام ها فرض شيپكه يكي از  را چندگانه بودن نرمال

  .معادالت ساختاري است، دارد

  

  گرايي آزمون نرمال بودن چندمتغيري پرسشنامة ملي. 1جدول 
  كشيدگي  چولگي

  Z Pنمرة  Z Pنمرة 
63/0  525/0  88/1 -  513/0  

  

 گرايي ملي ابزار يها مؤلفه نيب يهمبستگ و ييايپا بيضرا استاندارد، انحراف ن،يانگيم. 2 جدول

  است دار امعن 01/0 سطح در**       
  

 يها مؤلفه نيب ،شود مي دهيد 2 جدول در طوركه همان

 نيا كه دارد، وجود يمعنادار ارتباط گرايي ملي پرسشنامة

 قابل دوم ةمرتب يعامل مدل كه است نيا از يحاك امر

همچنين وجود ارتباط بين عوامل و مقياس . ستاجرا

  4  3  2  1  ضريب آلفا  انحراف معيار  ميانگين  سؤاالتتعداد   ها مؤلفه
        1  80/0  91/0  14/6  3  ارتباط با هموطنان

      1  57/0**  78/0  83/0  96/5  4  تعلق ملي
    1  65/0**  48/0**  84/0  91/0  72/5  9  يمل غرور
  1  94/0**  83/0**  70/0**  88/0  78/0  86/5  16  گرايي ملي
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ة اين امر است كه هر سه عامل دهند نشانگرايي  ملي

گرايي  ملي پيشگوي خوبي براي پرسشنامة اند توانسته

عنوان انگيزة هواداران باشند و اين سه عامل در مجموع  به

  .ي اين متغير استفاده شوندريگ اندازهبراي   توانند يم

 ةساز ييروامنظور بررسي ساختار عاملي و  به

 دوم ةمرتب، از تحليل عاملي تأييدي گرايي ملي پرسشنامة

 ريغمت سه نيب دوم ةمرتب يعامل ليتحل انجام منظور به(

 4 جدول. شد استفاده) گرايي ملي ةبا ساز پنهان

 يعامل مدل به مربوطتوصيفي و بار عاملي  يها شاخص

 يها شاخص .دهد مي نشان راتحقيق  ابزار دوم ةمرتب

در تحليل  گرايي ملي پرسشنامة يبرا آمده دست به برازش

 كهعاملي مرتبة دوم از برازش مطلوبي برخوردار بودند 

است  استفاده يبرا گرايي ملي ابزار بودن مناسب از يحاك

 1و شكل  4با بررسي نتايج جدول  نيهمچن. )3جدول (

 كه دارند؛ قرار 87/0 تا 48/0 نيب ابزار يها هيگو يعامل بار

 شانيها عامل يريگ اندازه در ها شاخص ةهم دهد مي نشان

  .اند كرده عمل موفق

 وگرايي  ملي پرسشنامة ييايپا يبررس منظور به

 جينتا. شد استفاده كرونباخ يآلفا آزمون از آن، هاي مؤلفه

 وطنان،مه با ارتباط هاي مؤلفه يآلفا زانيم كه داد نشان

 84/0 ،78/0 ،80/0 بيترت به يمل غرور و ،يمل تعلق

 ثبات داراي گرايي ملي ةپرسشنام ؛ همچنينآمد دست به

 پرسشنامة يآلفا زانيم .است) 88/0( يقبول قابل يدرون

 ينانل اعتقاد به كه مبنا اريمع از آن هاي مؤلفه و گرايي ملي

 است باالتر ،باشد مي 70/0 با برابر) 1994(  نيبرنست و

 پرسشنامة قبول قابل ييايپا از يحاك امر نيا كه) 19(

  ).1جدول (است  گرايي ملي

  
  

  برازش نيكويي آزمون يها شاخص ةنتيج. 3جدول 
  برازش يها شاخص

 χ2/df CFI NFI GFI AGFI RMSEA P-Value  متغير

  0001/0  080/0  90/0  91/0  91/0  94/0  88/2  گرايي ملي
 دييتأ دييتأ دييتأ دييتأ دييتأ دييتأ  تأييد  نتيجه

 
  گويه هر عاملي بار و مؤلفه هر هاي گويه توصيفي يها يژگيو. 4جدول 

فه
مؤل

  
  

  ميانگين  گويه
انحراف 
  استاندارد

 tمقدار  بار عاملي  كشيدگي  كجي

ان
طن
مو
ا ه
ط ب

تبا
ار

  

 صحبت هموطنان با باليوال ميت مورد در كه يوقت
 .دهد مي دست يمل اتحاد حس من به كنم يم

28/6  06/1  77/1 -  02/1 -  75/0  36/10  

 با يوستگيپ حس من به يمل ميت مسابقات يتماشا
 .دهد مي را هموطنان

12/6  06/1  46/1 -  78/0  87/0  55/11  

 يدوست حس من به  يمل ميت مورد در كردن صحبت
 .دهد مي را هموطنان با

01/6  08/1  13/1 -  60/0  69/0  93/9  

لي
ق م

تعل
 

  

 ملت به را يمل تعلق حس باليوال يمل ميت يتماشا
 .دهد مي ارائه من

15/6  10/1  77/1 -  93/0 -  59/0  21/6  

 به خاطر تعلق احساس يمل ميت مورد در خواندن
 .دهد مي من به را كشورم

6  10/1  05/1 -  89/0 -  60/0  72/6  

 احساس گران،يد با يمل ميت مورد در كردن صحبت
 .كند يم القا من به را كشورم به تعلق

96/5  15/1  36/1 -  12/1  54/0  18/6  

 را من يمل تيهو مسابقات، يتماشا يبرا حضور
 .كند يم تيتقو

75/5  44/1  47/1 -  65/0  48/0  69/5  
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  گويه هر عاملي بار و مؤلفه هر هاي گويه توصيفي يها يژگيو. 4جدول ادامة 

فه
مؤل

  
  

  ميانگين  گويه
انحراف 
  استاندارد

 tمقدار  بار عاملي  كشيدگي  كجي

رور
غ

  يمل 
 برم يم لذت يمل ميت مورد در كردن صحبت از من  

 .كنم افتخار كشورم به من تا شود مي باعث چراكه

90/5  31/1  45/1 -  32/1  66/0  49/7  

 چراكه ،برم يم لذت يمل ميت مورد در مطالعه از من
 و غرور احساس كشورم به نسبت من شود مي سبب
 .باشم داشته افتخار

70/5  36/1  39/1 -  67/0 -  60/0  04/8  

 غرور احساس يمل ميت مورد در مردم با كردن صحبت
 .دهد مي     من به را كشورم به

80/5  20/1  27/1 -  31/1 -  69/0  95/8  

 ابراز يها راه از باليوال يمل ميت مورد در كردن صحبت
 .است يمل غرور

70/5  33/1  48/1 -  54/1  64/0  41/8  

 ،دهد مي يمل غرور حس من به باليوال يمل ميت يتماشا
 دست من به يگريد تيفعال در حس نيا كه ينحو به

 .دهد نمي

43/5  48/1  06/1 -  71/0 -  58/0  74/7  

 از تيحما باليوال يمل ميت عيوقا يريگيپ ياصل ليدل
 .است كشورم

67/5  54/1  39/1 -  47/0 -  58/0  76/7  

 غرور شينما شانس من به  باليوال مسابقات در حضور
 .دهد مي را يمل

54/5  38/1  18/1 -  95/0  63/0  37/8  

  67/7  57/0  51/0  - 58/1  48/1  73/5  .كنم يم تماشا را  مسابقات كشورم از تيحما يبرا  من   
 شهروند كي عنوان به كند، يم يباز يمل ميت  يوقت    

 .كنم يم افتخار احساس

6  26/1  85/1 -  88/0 -  56/0  46/7  

  

  
  1گرايي ملي ابزار استاندارد بيضرا و دوم ةمرتب يعامل مدل. 1 شكل

  

                                                           
1. Connection With Countryman (CWC), National Belonging (NB), National Pride (NP) 
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  يريگ جهينتبحث و 
 ابزارهاي از استفاده پژوهش هر اساس نكهيا به توجه با

 ابزار اعتبار به پژوهش نتايج تفسير پاياست و و معتبر

 اعتبار از بايد پژوهشگران دارد، بستگي شده گرفتهكار به

 هدف با بنابراين تحقيق حاضر). 3(باشند  مطمئن ابزارها

 و ساختار عاملي پرسشنامة سنجي ي روانها يژگيوبررسي 

 هواداراني از  ا نمونهدر بين ) 2005(گرايي  بوگدانف  ملي

  .حاضر در هفتة سوم ليگ جهاني واليبال صورت گرفت

  گرايي مقادير ملي خصوص روايي سازة پرسشنامة در

t-value   يخوب به نشان دادند كه سؤاالت ها رابطهو ميزان 

 ي خود باشندها عاملپيشگوي معناداري براي  اند توانسته

 بنابراين. دنو از اعتبار دروني و بيروني قابل قبولي برخوردار

 شده در هاي ارائه گفت كه تمامي گويه توان يمطور كلي  به

 اين يافته. كنند مدل ساختار نظري پرسشنامه را تأييد مي

  ). 13(همخواني دارد ) 2005(با نتايج تحقيق بوگدانف 

 عنوان گرايي به در آزمون خوبي برازش براي مدل ملي

 برازش آمده دست بهي برازش ها شاخصانگيزة هواداران، 

 ،=χ2/df ،94/0CFI =88/2(مدل را تأييد كردند 

91/0NFI= ،91/0=GFI ،088/0RMSEA= .(طور به 

 گفت كه مدل تحليل عاملي مرتبة دوم  ابزار توان يمكلي 

 ي برازش وضعيت مطلوبيها شاخصگرايي  از نظر  ملي

 ي مذكورها شاخصدارند و برازندگي مدل به لحاظ 

 ،سؤال 16و عامل 3 از حاضر نين پرسشنامةهمچ. ندمعتبر

 شايان بار عاملي از آن يها سؤال همة و است شده  اشباع

 .برخوردارند شده بودند، ينيب شيپ كه ييجا در يا مالحظه

 پرسشنامة ةگان سهعوامل  آمده دست به با توجه به نتايج

 هموطنان، تعلق شامل ارتباط با نمونة ايراني در گرايي ملي

 تحقيق بوگدانف در. است هويت ملي، و غرور ملييا 

 در بررسي. اند شده ها نيز تأييد اين ابعاد يا مؤلفه) 2005(

 تمامي عوامل گرايي ملي با پرسشنامة ها عاملارتباط 

 گرايي با ملي )، تعلق ملي و غرور مليهموطنانارتباط با (

 نتيجه گرفت كه توان يمبنابراين . ارتباط معناداري داشتند

 براي پرسشنامة پيشگوي خوبي اند توانستههر سه عامل 

 و در مجموع از عنوان انگيزة هواداران باشند گرايي به ملي

 متغير استفاده ي اينريگ اندازهبراي  توان يماين سه عامل 

 از تحليل همچنين همساني دروني مقياس، پس. كرد

 آلفاي مونعاملي تأييدي مرتبة دوم با استفاده از آز

 هاي مؤلفه براي آمده دست بهكرونباخ بررسي شد و ضريب 

 غرور ملي ،78/0، تعلق ملي 80/0ارتباط با هموطنان 

  .دست آمد به 88/0 و براي كل پرسشنامه 84/0

 هاي آن در گرايي و مؤلفه ميزان پايايي ابزار ملي

 گزارش شده 92/0تا  86/0بين ) 2005(تحقيق بوگدانف 

 در تحقيق حاضر با آمده دست بهضرايب  مقايسة. است

 شايان مالحظة چندان نهتحقيق بوگدانف حاكي از كاهش 

 دليل اين كاهش را شايد بتوان به. اين ضرايب است

 آن تفاوت در نگرش و ادراك تبع بهي فرهنگي و ها تفاوت

 با توجه به اين يافته. جوامع مورد بررسي نسبت داد

 دروني همساني گرايي داراي ملي گفت پرسشنامه توان يم

 دروني ثبات اين و سؤاالت است بين در قبولي قابل

 .كند كمك ابزار اين هرچه بيشتر اعتبار افزايش به تواند يم

 ابزار گرايي ملي پرسشنامة كه آن است بيانگر نتايج اين

 خواهد كمك ورزش حوزة پژوهشگران به كه است معتبري

 براساس .بياورند دست به را واقعينتايج  بتوانند تا كرد

 تأييدي، عاملي تحليل در )2005( 1ويليام و ديدگاه باربارا

 واقع در و شوند يم هم مقايسه با خاصي نظري الگوهاي

 مناسب ابزارهاي سودمندي براي بازنگري و مفيد روش

 نشان تحقيق اين نتايج .)12(است  تحقيقات انجام براي

 هواداران، عنوان انگيزة گرايي به ملي كه پرسشنامة دهد يم

 مديريت و پژوهشگران است ورزش زمينة در معتبري ابزار

 آن از ي هوادارانها زهيانگارزيابي  در توانند يم ورزشي

 آمده دست به سنجي طور كلي شواهد روان به .كنند استفاده

                                                           
1. Barbara &William 
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 تحقيق، از تحليل عامل تأييدي و بررسي پايايي ابزار

استفاده در  گرايي براي رسشنامة مليحاكي از كفايت پ

عوامل اثرگذار  منظور ارزيابي علل يا هاي ورزشي به محيط

عمده در  محدوديت. بر حضور هواداران ورزشي است

آماري  تفسير نتايج تحقيق حاضر، اين است كه جامعة

كه اين  تحقيق محدود به يك رشتة ورزشي خاص است؛

محدوديت  تحقيق را باامر خود ممكن است تعميم نتايج 

تحقيق در  شود كه اين بنابراين پيشنهاد مي. مواجه كند

گيرد تا اعتبار  ي ورزشي انجامها رشتهبين هواداران ساير 

ورزشي تأييد  هاي اين ابزار براي استفادة فراگير در محيط

  .شود
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