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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the social perceptions of Iranian spectators in 

the Volleyball Men's Nations League. In this applied and quantitative study, the 

statistical population was all Iranian spectators of Volleyball Men's Nations League 

in 2018. The sample size was 380 according to Morgan table, and 371 correct 

questionnaires were analyzed. Data were collected using 27-item questionnaire of 

Inoue & Havard  (2014) with three subscales of determinants, social perceptions and 

outcomes of social perceptions. Content validity of the questionnaire was verified by 

eight sports management professors, and its reliability was calculated by Cronbach's 

alpha coefficient (0.79). Analysis of data in AMOS 23 indicated that the measurement 

model had good fit index. The result showed that the effect of social responsibility of 

the event and social camaraderie on social perceptions was positive and significant, 

while sport participation and motivation had no significant effect on social 

perceptions. Moreover, social perceptions had a significant positive effect on both 

variables of event-related behavioral intentions and willingness to purchase sponsors’ 

products so that this effect was stronger on behavioral intentions. Overall, the social 

achievements of hosting this sporting events for our country can be well described, 

which can be considered in hosting other sporting events. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 

The Iranian Volleyball Team was one of the teams participating in the 2018 FIVB 

Volleyball Men's Nations League. Hosting and organizing such important events 

was a complex process, requiring huge efforts from various entities of the host 

country. An important event is one which has positive and negative long-term 

effects on the host country or city. Cities or countries hosting major sport events 

experience major developments in terms of media presence, facilities and 

infrastructures construction, presence of spectators, products and information. 

Important events can spread the identity of a city or country globally (Bull & 

Lovell, 2007). Knowing about the relationships of factors such as social pride, 

social attachment, emotions and social responsibility in hosting sport events can 

help us explain the prospective of managing social phenomena related to them. 

Accordingly, the purpose of this study was to analyze the social perceptions of 

Iranian spectators about 2018 FIVB Volleyball Men's Nations League hosted by 

Iran. 

 

Data and Methods 

According to the research onion model, this applied and quantitative study 

collected the field data based on structural equations through descriptive survey 

method. The statistical population of the current study included all spectators of 

the 2018 FIVB Volleyball Men's Nations League held in Azadi 12k 

indoor stadium. Given the fact that Iran hosted three matches and the stadium 

capacity was full during all matches, the statistical population was considered 

36,000 people. According to Morgan table, the sample size was set to 380 people. 

Four hundreds (400) questionnaires were randomly distributed in three matches 

of Iran national team. Out of 400 questionnaires, 371 acceptable questionnaires 

were obtained. The research instrument was a questionnaire about social 

perceptions in sport events with 27 items. This questionnaire developed by Inoue 

& Havard (2014), had three subscales namely: determinants, social perceptions 

and implications of social perceptions. For translating the questionnaire, the 

forward-backward process was used; in the first place, the questionnaire was 

translated from English into Persian and edited, then another professional 

translator translated the Farsi version of the questionnaire into English.  

Comparing the two versions (English and Farsi) of the questionnaire, a final 

questionnaire was developed. To ensure content validity, eight sport management 

experts reviewed the questionnaire and based on their feedback, all items of the 

questionnaire were confirmed. Reliability of the questionnaire was measured by 

analyzing initial thirty questionnaires. To do so, Cronbach's alpha coefficient of 

each item was calculated. For the whole questionnaire, this coefficient was 0.79, 
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which was acceptable. Software of SPSS 23.0 and AMOS 23.0 were used for 

analyzing the data. 

 

Findings 

Based on analyzing demographic variables, the mean age of the participants was 

29.54 years old.  Moreover, 57.14 and 42.86% of them were single and married, 

respectively as well as 63.61% of them participants came to the stadium for 

watching the matches of Iranian volleyball national team more than thrice a year. 

The analysis of the data in AMOS software indicated that the study's measurement 

model had a desirable fit and the structural model was good for exploring the 

relationships between variables (Chisq / df = 2.67, GFI = 0.862, AGFI = 0.817, 

RMSEA = 0.079, CFI = 0.909). 

 The findings showed that the effect of social responsibility on social perceptions 

was significant at 0.05 significance level (β = 0.447). The effects of social 

companionship on social perceptions (β = 0.539), social perceptions on behavioral 

intentions of even (β = 0.796) and social perceptions on fan's willingness to 

purchase products' sponsor (β = 0.508) were also significant at 0.001 significance 

level. However, sport involvement and motivation had no significant effect on 

social perceptions. Analyzing squared multiple correlations indicated that the 

determinants (sport involvement, motivation, social responsibility of the event 

and social companionship) can explain 78.9% of the variations observed in social 

perceptions of the event. Social perceptions of the event explained 63.3% and 

25.8% of the variations observed in behavioral intentions of the events and fans' 

willingness to purchase products' sponsors, respectively. 

 

Conclusion 
As previous study has suggested that there is a significant relationship between 

social companionship (the opportunity to build friendly relationship with others, 

increased attachment and companionship and friendship among countries) and 

social perceptions, indicating that the important events can shape and foster a 

positive view on the host city or country. It can also increase peace and friendship 

among countries around the globe and enhance participation in mutual sport 

events among the countries (Kim &Walker, 2012). Besides, Iranian spectators of 

this competition have benefited from these positive effects. Moreover, the 

significant relationship between social perceptions with behavioral intentions of 

the events (including talking to others, recommending the event to others, and re-

experience the event by coming to the stadium) and willingness to purchase 

products' sponsor (current and future use, and recommending the products to 

others) demonstrates that hosting these kinds of events not only has important 

social achievements but also can provide many economic benefits to the host 

society 
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  چکیده

اين تحقیق والیبال بود.  یهاملتايرانی لیگ  تماشاگراناجتماعی  ادراکاتهدف پژوهش حاضر مطالعه 

در مسابقات  2018های والیبال ان لیگ ملتتماشاگرکلیه  پژوهش آماری جامعهبا روش کمی اجرا شد. کاربردی 

سالم مورد  نامهپرسش 371 .نفر تعیین شد 380جدول مورگان  بر اساسحجم نمونه  .در ايران بود برگزارشده

 دی ادراکات اجتماعی رويدادهای ورزشی اينووی و هاوارسئوال 27 نامهپرسش پژوهشابزار تحلیل واقع شد. 

روايی . ( با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود2014)

آن با ضريب  پايايیگرفت و  قرار تأيیدمورد  نفر از اساتید مديريت ورزشی 8، توسط نامهپرسش محتوايی

نشان داد مدل  23آموس نسخه  افزارنرمدر  هاداده وتحلیليهتجز( محاسبه شد. 79/0)آلفای کرونباخ 

ق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رويداد و همراهی اجتماعی بر تحقی یریگاندازه

اثر معناداری بر ادراکات  هایزهانگمشارکت ورزشی و  کهدر حالی ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود 

د محصوالت حامیان ايل به خرياجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تم

دستاوردهای  توانیمی کل طور به. بود تریقومثبت معنادار داشت که اين اثر بر نیات رفتاری رويداد اثر 

در میزبانی رويدادهای  تواندیماجتماعی میزبانی اين رويداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که 

 قرار گیرد.    موردتوجهی ورزشی ديگر نیز هارشته
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 مقدمه
لیگ به  یابیراهیبال است. های حاضر در لیگ معتبر جهانی والاز تیمتیم ملی والیبال ایران یکی 

ای است که والیبال فرآیند پیچیده هایلیگ ملتو میزبانی و برگزاری رویدادی بزرگ نظیر  هایملت

های مختلف درگیر در برگزاری رویداد است. شواهد گوناگون مستلزم یک تالش هماهنگ از گروه

، وزارت ورزش، امور خارجههای مختلفی نظیر وزارت های مختلف در بخشمشارکت گروهدهنده نشان

، رویدادی بزرگ دادیرو .استهای مختلف اجتماعی ها، تماشاگران و گروهفدراسیون والیبال، رسانه

از لحاظ حضور  رویدادهابر میزبان دارد، جوامع در این  یو منفمثبت  بلندمدتاثرات  عمدتا  است که 

ساخت امکانات، حضور جریان عظیم مردم، کاالها و اطالعات شاهد تحوالت عظیمی هستند.  ها،رسانه

، 1بول و الول) توانند هویت یک شهر یا کشور را در مقیاس جهانی تبلیغ کنندهای بزرگ میرویداد

وری و یف) تواند باعث ایجاد الگوی گردشگری جدیدد بزرگ می(. همچنین برگزاری رویدا2007

و  (2014، و همکاران 3گیبسون)شود  ( و رشد اقتصادی و ساخت سرمایه اجتماعی2011، 2سانتانا

با در نظر رفتن این اثرات، بسیاری  (.2012، 4کاپالنیدو) گذارد تأثیربرکیفیت زندگی و رفاه ساکنان 

ای را برای به دست آوردن میزبانی انجام جوامع اولویت و سیاستگذاری ویژهاز کشورها، مناطق و 

دست آوردن میزبانی رویدادهای ههای انسانی، مالی مادی و فیزیکی زیادی را برای بو هزینهدهند می

برند  مانندی بلندمدتمزایای از . برگزار کنندگان رویدادهای بزرگ تمایل دارند کنندصرف میبزرگ 

، تقویت جایگاه جهانی شهر، تقویت ساختار اجتماعی شهر، بهبود انسجام اجتماعی شهر 5هویت شهر

(. 2012، و کاپالنیدو 7کاراداکیس؛ 1120، 6و بولنز سیبالدوک، ما) و بهبود هویت جامعه استفاده کنند

جدید تفریحی را فراهم های فرصت برای ساکنان منطقه به صورت فردی، رویدادهای بزرگ احتماال 

کنند، الهام بخش منافع در ورزش، بهبود دسترسی های جدید یادگیری را ایجاد میکنند، فرصتمی

این مزایای اجتماعی برگزاری یک رویداد بزرگ، تا  شوند.به امکانات تفریحی و ایجاد غرور مدنی می

(. عالوه بر این، 2012، 8هوانگ و ژانگ) تر از آن استحدودی، به اندازه مزایای اقتصادی یا حتی مهم

های خانوادگی خانواده منفی بر ارزش اتتأثیرتواند دارای ابعاد منفی نیز باشد. رویدادهای بزرگ می

ها، ایجاد فرهنگ تجاری و ایجاد اختالفات اجتماعی در اعضای جامعه میزبان و بازدیدکنندگان از 
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، تعاریف مختلف رفاه اقتصادی و سطوح مختلف توان و رویداد به دلیل استانداردهای مختلف زندگی

منفی  اتتأثیرقدرت خرید اعضای جامعه میزبان و اثرات منفی بر محیط فیزیکی و طبیعی از دیگر 

. همچنین تخریب منابع طبیعی، آلودگی و از بین رفتن منابع فرهنگی و تاریخی ممکن استرویدادها 

 (.2011، 1گورسوی، چی، آی و چن) رگ برای جوامع محلی باشداست از دیگر آثار منفی رویدادهای بز

چند  هرحال افزایش است. های بزرگ ورزشی درها برای توسعه میزبانی رویدادعالقه و گرایش کشور

و  یمفراه ؛2،2013چو) دباش تأثیراند دارای وتتوسعه اقتصادی جوامع میها در این رویداد سهم

بزرگ عالوه بر دستاوردهای اقتصادی ورزشی  هایمیزبانی رویدادجوامع از (. 2007، 3چیپروکوپو

از برگزاری یک و ( 2013، 4)پرایاگ، هوسانی، نانکو و آلدرس کنندیمهای بیشتری را دنبال هدف

پایدار اجتماعی حمایت  اتتأثیرایجاد مشارکت اجتماعی و تسهیل تقویت ورزشی با هدف رویداد 

. یک کشور برای به دست آوردن نتایج پایدار مورد (2012؛ کاپالنیدو، 2012نگ، ژاهوانگ و ) کنندمی

زیرا  رویداد به دست آورد.حمایت از باید حمایت جامعه و شهر میزبان را در ، اوال انتظار از یک رویداد 

 به این امر نیاز دارند. های خود،گذاریها باید هنگام ارزیابی پایداری سرمایهریزان و شرکتبرنامه

جنب و جوش برای جشن شهری پریک به  بزرگ دوم، تبدیل یک رویداد. (2001، 5ویلیامز و الوسون)

تصویری که از رویداد سوم،  .(1995، 6هیلر) به مشارکت جامعه دارد زیادی ها بستگیمیزبان و مهمان

برای مثال، دوستانه بودن و حسن نیت مردم محلی  به مردم محلی ارتباط دارد. شود مستقیما ایجاد می

. (2013، 7ژی و لی) مرتبط استرویداد گردشگران انجام شده  هایبه شدت به بازخورد مثبت و هزینه

 و مدت رویدادمدت و بلندبرای موفقیت کوتاهبزرگ ساکنین محلی در رویدادهای  حضور از آنجا که

 در دستیابی به اهداف اجتماعی این حوادث برای موفقیت تأثیرمیزبان حیاتی هستند، درک آنها از 

د که به نتواند به عنوان نیرویی باشاجتماعی می اتتأثیر. (2013و همکاران،  پرایاگ) تضروری اس

، یلیه ؛2011و بولنز،  سیبالدوک، ما) دنگذارمی تأثیرزندگی ساکنان محلی طور بالقوه بر کیفیت

 تر از مزایای اقتصادیمزایای اجتماعی رویدادهای ورزشی بسیار بیشتر و مهم(. 2005، 8لریو م ثیاسن

و  چی، پترچیپرانو  ،(2012) هوانگ و ژانگ(، 2007) چیو پروکوپو یهامفردر این راستا  است، آن
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 یاجتماعات ریاز تأث یادراکات محل( SET) 2( به کمک تئوری مبادله اجتماعی2012) 1چینیست

تئوری مبادله کلی، به طور. دهندیم حیتوضدر کشورهای در حال توسعه را  یورزش یدادهایرو

گیری برای ورود پاداش یک عنصر کلیدی در تصمیم به دست آوردن کند که هدففرض می اجتماعی

به  تئوری مبادله اجتماعیبا توجه به ارتباطات رویداد گردشگری و شباهت بین آنها،  است.به مبادله 

، دویکاپالن و سیکاراداک) استفاده قرارگرفتمورد  بزرگویدادهای رتدریج برای ارزیابی اثرات اجتماعی 

در زمینه رویدادهای  SETبر اساس تئوری ( 2009) 3و اپ ژائو (.2013و همکاران،  پرایاگ؛ 2012

دهندگان رویداد و د که ارتباط بین سازماننکنپیشنهاد می والیبال هایلیگ ملتگ همچون بزر

های مرتبط با میزبانی رویدادهای بزرگ مثبت یا منفی برآورد هزینهساکنان محلی با توجه به مزایا و 

مزایای ساکنان در رویداد مشارکت خواهند کرد  اعتقاد داشته باشند که احتماال  هاآناگر  .شودمی

    .دست خواهند آوردهرا از برگزار کردن رویداد ب بیشتری

ساختار ، نیز فرهنگ مصرف گراییها شده است، از طرفی ی در شهرتراییتغ موجب شدنجهانی

ای به وسیلهبر مصرف بیشتر،  ولیدات اقتصادی مبتنیت. قرارداده است تأثیرتحت را  هااقتصادی شهر

ه رویدادهای آورد شده است کبری ورزشی تبدیل شده است. هااز رویداد جذب بازدیدکنندگانبرای 

 وفقیتم(. 2014 ،4و ار یقزیج) دهدداخلی را در کشور ترکیه تشکیل می ناخالصتولید % از  3 ورزشی

اصلی توسعه شهری، های تواند منجر به درک بهتر راهبردمی توانددر برگزاری یک رویداد بزرگ می

-های جدید انباشت شده از طریق پروژهچگونگی به تحریک واداشتن رشد اقتصادی و افزایش سرمایه

از نقطه نظر فرهنگی، دو سوم جمعیت جهان  ترین شهرهای یک کشور شود.های بزرگ در مهم

ها به عنوان ابزار سیاسی اصطالحات، ورزشکند. در بعد های المپیک را در تلویزیون تماشا میازیب

درک این  .(2002، 5هنریگراتون و ) گیرندسیاستگذاری توسط کشورهای مادر مورد استفاده قرار می

 نام برده عصر جدید در ''6چهرهسازندگان '' نکته که امروزه از رویدادهای بزرگ جهانی با عنوان

ورزشی، تحت رویدادهای بزرگ  .(7،2012اسمیت) دارای اهمیت بسیار زیادی است شودمی

-المپیک، جامقهرمانی یوفا، مسابقات  ی همچونورزش خاصمسابقات به  "بزرگ رویدادهای"عنوان

و تالش  رویدادهااین  توسعهشود. سه دلیل عمده برای والیبال گفته می هایملتجهانی فوتبال و لیگ 

رسانه، به ویژه توسعه  آوریفندلیل اول، تحوالت جدید . وجود دارد کشورها برای میزبانی بیشتر آنها

                                                           
1. Pranić, Petrić, & Cetinić 
2. Social Exchange Theory 

3. Zhou & Ap 

4. Gezici  & Er 

5. Gratton & Henry 

6. Builders of Image 

7. Smith 
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خاطب م تکنولوژیکی ایجاد شده موجب ایجادرفت های تمام این پیش است. صدا و سیماو ها ماهواره

را ای است که ورزش حرفه ای سانهر-اتحادیه های ورزشیدلیل دوم است. شده ای در جهان سابقهبی

ت که دلیل سوم این اس سرانجام،در قرن بیست و یکم به منابع کسب درآمد تبدیل کرده است. 

های در بخش چشمگیرهای ای پیشرفتها بردولتبرای را هایی برگزاری یک رویداد جهانی فرصت

هورن و ؛ 2002، 1امیلی، مک دانل، اوتول و ونیبوود) کندخصوصی شهرهای کاندید شده ایجاد می

میزبانی رویدادهای بزرگ  از اجتماعی ناشی ادراکاتمطالعه  .(2012؛ اسمیت، 2006، 2تریمانزنا

آوردن حمایت از رویداد در سراسر جامعه ایجاد گردشگری ورزشی عوامل مهمی را برای به دست 

گیری هر اجتماعی به علت فقدان ابزار دقیق و معتبر برای اندازه کند. با این حال، مطالعات ادراکمی

با توجه به اهمیت میزبانی رویدادهای بزرگ  آورد.وجود میهب را منفی اتتأثیرمثبت و  اتتأثیردو بعد 

ها مورد مطالعه قرارگیرد تا بتواند اجتماعی مردم از این میزبانی ادراکاتورزشی درکشور ضروری است 

رغم اهمیت میزبانی دست دهد. علیهمردم به این رویدادها ب ای را برای شناخت بیشتر دیدگاهزمینه

ات اجتماعی تأثیرهای انجام شده، کمتر به بررسی ورزش کشور، پژوهشالمللی برای رویدادهای بین

هایی مؤلفهاند. شناخت وضعیت و روابط های اجتماعی رویدادهای ورزشی پرداخته مؤلفهو روابط میان 

میزبانی رویدادهای  ، درهای اجتماعیاجتماعی، دلبستگی اجتماعی، هیجانات و مسئولیتهمچون غرور

با  های اجتماعی مرتبط کمک کند.تواند به تبیین چشم انداز مدیریت پدیدهمی یالمللبزرگ بین

کنندگان در مسابقات اجتماعی شرکت ادراکات تحلیلوو تجزیه بررسیهدف از این مطالعه، رویکرد، این

و پاسخ به این  ابعاد بررسی این. است که به میزبانی کشورمان انجام شد، والیبال هایلیگ ملت

که به میزبانی  حاضر در رویدادهایی کنندگانتماشاگران و شرکتهای نگرش های اساسی کهپرسش

 .استترین اهداف پژوهش حاضر مهم، ، به چه ترتیب استگرددیمکشورمان انجام 
 

 پژوهشروش 
 راهبرد کمی، دارای پژوهش با روش کاربردی، هدف نظر ازتحقیق حاضر  3پژوهش پیاز مدل بر اساس

گردید.  انجام ساختاری بر معادالت مبتنی و میدانی بود هاداده یآورجمع نظر از و پیمایشی توصیفی

 2018سال والیبال  هایملتتماشاگران مسابقات تیم ایران در لیگ  کلیه شامل پژوهش آماری جامعه

سه مسابقه به میزبانی  با توجهآزادی برگزار شد. ی مجموعه ورزشی هزار نفر 12بود که در سالن 

 36000 توانمی جامعه آماری رامام ظرفیت سالن در هر مسابقه حجم توسط ایران و تکمیل شدن ت

                                                           
1. Bowdin, McDonnell, O’Toole, & William 

2. Horne & Manzenreiter 

3. Research Onion 
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گرفتن احتمال نظر  با در .نفر تعیین شد 380 به جدول مورگان با توجهنفر در نظر گرفت. حجم نمونه 

به شکل تصادفی در سه مسابقه مختلف تیم ملی ایران  نامهپرسش 400، هانامهپرسشریزش بخشی از 

تحلیل م و قابل سال نامهپرسش 371شده  آوریجمعی هانامهپرسشبا بررسی  شد. آوریجمعتوزیع و 

 1ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد یسئوال 27 نامهپرسش پژوهشبود. ابزار 

با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی ( 2014)

اجتماعی ادراک شده رویدادهای  اتتأثیرعوامل تعیین کننده و پیامدهای با عنوان  پژوهشبود که در 

–Forwardدر ترجمه از فرآیند  نامهپرسشبرای استفاده از است.  گرفتهقرار استفاده  مورد ورزشی

Backward از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد و  نامهپرسشبدین صورت که ابتدا  .فاده شداست

توسط مترجم تخصصی دیگری دوباره به  نامهپرسشسپس فرم فارسی  .مورد ویرایش قرار گرفت

 همچنین .نهایی تهیه گردید نامهپرسش ،از تطبیق دو نسخه مورد نظرانگلیسی بازگردانده شد. پس 

گردید. در ادامه برای اطمینان از روایی  اضافه نامهپرسش به ابتدای شناختی جمعیت سئوال 6

نظرات حاصل  بر اساسنفر از اساتید مدیریت ورزشی قرار گرفت و  8در اختیار  نامهپرسشمحتوایی، 

 نامهپرسش 30نیز با تحلیل  نامهپرسشقرار گرفت. پایایی  تأییدمورد  نامهپرسش هاییتمآهمه 

بدین صورت که ابتدا ضریب آلفای کرونباخ برای  .شده ابتدایی مورد ارزیابی قرار گرفت آوریجمع

 کهآمد  به دست 79/0نیز مقدار  نامهپرسشمورد محاسبه قرار گرفت و برای کل  تسئواال تکتک

استفاده  هاداده وتحلیلیهتجز برای 23و آموس نسخه  23نسخه  Spss یافزارهانرماز است.  قبولقابل

 . شد
 

 هایافته
 متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به هاییافتهاز  یاخالصهشده  آوریجمع هایداده وتحلیلیهتجزبا 

 آورده شده است.  1در جدول شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Inoue & Havard 
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  شناختی جمعیت متغیرهای توصیف -1 جدول
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 159 212 48 81 107 135 93 131 147 فراوانی
درصد  54/29

 فراوانی
62/39 31/35 07/25 39/36 85/28 83/21 93/12 14/57 86/42 

 
آموس  افزارنرمبا استفاده از روش معادالت ساختاری در  پژوهشمربوط به متغیرهای  هایدادهدر ادامه 

جداگانه با استفاده از تحلیل  طور به هایاسمقشد. در این مرحله ابتدا هر یک از خرده  وتحلیلیهتجز

سپس با استفاده از مدل ساختاری روابط بین متغیرها . قرار گرفتند وتحلیلتجزیه ی موردتأییدعاملی 

چندین عالوه بر بارهای عاملی، ی تأییدبرای ارزیابی مدل تحلیل عاملی ر گرفت. مورد ارزیابی قرا

 4/0گویه ها( باید )مقادیر بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شونده وجود دارد. نیز شاخص برازندگی 

 قبول قابلرا برای نسبت کای اسکوائر به درجه آزادی  5تا  1پژوهشگران مقادیر بین و باالتر باشد. 

مناسب  9/0( نیز مقادیر باالتر از TLIو  GFI ،AGFI ،NFI ،IFI ،CFI) یهاشاخصدانند، برای یم

 . شاخصاندکردهقبول بیان را نیز قابل 9/0تا  7/0البته در برخی منابع مقادیر  .شده استیف توص

RMSEA  08/0کمتر از مقادیر دهد که یمنیز که ریشه میانگین مربعات خطای برآورد را نشان 

مشخصی از طرف پژوهشگران مطرح  هنیز محدود PNFIو  PGFIهای . برای شاخصمناسب است

 یهاشاخص 2(. جدول شماره 2014ز، کشاور) اندرا مناسب دانسته 5/0زدیک به نشده است و مقادیر ن

، البته هر یک دهدمیی هر سه متغیر و مدل ساختاری نشان تأییدبرازش مدل را برای تحلیل عاملی 

  از مراحل فوق جداگانه صورت گرفته است و صرفا  گزارش در یک جدول تجمیع شده است.
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  پژوهشهای برازش متغیرهای شاخص -2جدول 

 شاخص نوع شاخص
ادراکات 

 اجتماعی

عوامل تعیین 

 کننده 
 پیامدها

مدل 

 ساختاری

 برازش مطلق هایشاخص

Chisq/df 92/2 12/2 39/10 67/2 

GFI 945/0 955/0 912/0 862/0 

AGFI 896/0 915/0 769/0 817/0 

RMSEA 084/0 064/0 186/0 079/0 

 های برازش نسبیشاخص

CFI 936/0 974/0 923/0 909/0 

NFI 908/0 952/0 916/0 864/0 

IFI 938/0 974/0 923/0 910/0 

TLI 901/0 960/0 855/0 891/0 

 PGFI 498/0 504/0 347/0 649/0 های برازش مقتصدشاخص

PNFI 585/0 614/0 488/0 719/0 
 

قابل قبول و  هایمحدودهبرازش در  هایشاخصبه مقادیر برازش مدل در جدول فوق بیشتر  با توجه

ی ادراکات اجتماعی و دو شاخص تأییددر تحلیل عاملی  RMSEAتنها شاخص  هستند.مطلوب 

Chisq/df  وRMSEA  ی پیامدها در محدوده مجاز نیستند. برای رفع موارد تأییددر تحلیل عاملی

 یسئوالجایی که همه بارهای عاملی مناسب بودند لذا فوق به بارهای عاملی گویه ها رجوع شد و از آن

 قابل قبول هستند.  هاشاخصالبته قابل ذکر است که در مدل ساختاری همه  .حذف نشد

 
 ی متغیر ادراکات اجتماعی رويدادتأيیدتحلیل عاملی  -1شکل 
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عاملی باالتر از مقدار برای خرده مقیاس ادراکات اجتماعی رویداد همه بارهای  1مطابق شکل شماره 

 حذف نگردید.  یسئواللذا هیچ  .هستند 4/0

 
 ی عوامل تعیین کننده ادراکات اجتماعی رويدادتأيیدتحلیل عاملی  -2شکل 

 

اول مشارکت ورزشی بار عاملی کمتر  سئوالاجتماعی  ادراکات عوامل تعیین کنندهبرای خرده مقیاس 

  واقع شد. تأیید مورد 10مربوطه،  سئوال 11حذف شد و از  سئواللذا این  .داشت 4/0از 

 
 ی پیامدهای ادراکات اجتماعی رويدادتأيیدتحلیل عاملی  -3شکل 
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برای خرده مقیاس پیامدهای ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی نیز کلیه بارهای عاملی باالتر از 

به مناسب بودن بارهای عاملی و  با توجه. در ادامه ندتأیید، لذا همه گویه ها مورد هستند 4/0

ول برازش آن در جد هایشاخصساختاری مورد تحلیل واقع شد که  صورتبهبرازش مدل  هایشاخص

که در آن روابط بین خرده  دهدمینیز مدل ساختاری را نشان  4شماره یک آمده است. شکل شماره 

مقادیر مختلف آزمون روابط بین متغیرها ارائه  3همچنین در جدول شماره نیز آمده است.  هایاسمق

 شده است. 

 
  پژوهشمدل ساختاری  -4شکل 
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    متغیرهاآزمون روابط بین  -3جدول 

 روابط 

وزن 

رگرسیونی 

استاندارد 

 نشده

بتای 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 269/0 105/1 107/0 306/0 118/0 مشارکت ورزشی * ادراکات اجتماعی

 513/0 645/0 213/0 207/0 139/0 * ادراکات اجتماعی هاانگیزه

 ** 550/2 105/0 447/0 267/0 اجتماعیمسئولیت اجتماعی * ادراکات 

 *** 261/4 070/0 539/0 300/0 همراهی اجتماعی * ادراکات اجتماعی

 *** 983/8 168/0 796/0 505/1 ادراکات اجتماعی * نیات رفتاری رویداد 

ادراکات اجتماعی * تمایل به محصوالت 

 حامیان
192/1 508/0 176/0 777/6 *** 

*** = P<0.001     ** = P<0.05       

 

مطابق جدول از شش رابطه مدنظر  .تحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش در جدول فوق آمده است

همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی، ادراکات اجتماعی بر نیات رفتاری رویداد و ادراکات  تأثیر

 تأثیر. استمعنادار  001/0اجتماعی بر تمایل به محصوالت حامیان مالی مثبت و در سطح خطای 

مشارکت  اتتأثیراما معنادار است،  05/0مسئولیت اجتماعی بر ادراکات اجتماعی نیز در سطح خطای 

 بر ادراکات اجتماعی معنادار نبود. هاانگیزهورزشی و 

است معادل ضریب تعیین  واقع درکه  1همچنین با بررسی توان دوم همبستگی متقابل چندگانه

 . دهدمیاین مقادیر را نشان  4به میزان واریانس تبیین شده متغیرها پی برد. جدول شماره  توانمی
 

 توان دوم همبستگی متقابل چندگانه  -4جدول 

 ضريب تعیین متغیر 

 789/0 ادراکات اجتماعی رویداد

 633/0 دادیرو یرفتار اتین

 258/0 مالی انتمایل به محصوالت حامی

  
ی اجتماع تیمسئول، هاانگیزهی، مشارکت ورزش)گفت عوامل تعیین کننده  توانمیمطابق جدول فوق 

ادراکات اجتماعی رویداد را  درصد از واریانس 9/78 اندمجموعا  توانسته رویداد و همراهی اجتماعی(

                                                           
1. Squared Multiple Correlations 
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درصد از واریانس نیات  8/25درصد و  3/63تبیین نمایند. ادراکات اجتماعی رویداد نیز به ترتیب 

 رفتاری رویداد و تمایل به محصوالت حامیان مالی را تبیین نموده است. 

 

  گیرییجهنتبحث و 
بود  والیبالهای لیگ ملت از میزبانی مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانیهدف این پژوهش، 

کنندگان در . از جهت سطح مشارکتبرگزار شد هزارنفری آزادی12ورزشگاه  ایران و در که به میزبانی

درصد  64درصد تماشاگران دارای مدرک کارشناسی و باالتر بودند. همچنین حدود  60پژوهش، حدود 

 آیند.میبار در سال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه  3تماشاگران اظهار کردند بیش از 

صالحیت  پژوهش از نظر قشربندی اجتماعی و هایدهد نمونهآمار فوق به خوبی نشان می

دست هند و نتایج باظهار نظر درباره موضوع و هدف پژوهش در وضعیت بسیار مناسبی قرار دار

 .سترا دارا برداری مناسبیقابلیت بهره آماده از پژوهش
داری متغیر همراهی امعنساختاری پژوهش، و بررسی مدل دست آمده از تحقیقهبا توجه به نتایج ب

فرصت ایجاد روابط دوستانه با دیگران، افزایش حس تعلق و ) هایی همچونمؤلفهاجتماعی که شامل 

کیم و  همسویی نتایج با پژوهشتوان بر ادراک اجتماعی می همراهی، حس رفاقت با دیگر کشورها(

را عامل ایجاد و تقویت دیدگاه مثبت نسبت  اشاره کرد که رویدادهای بزرگ ورزشی( 2012) 1والکر

المللی رویداد، افزایش صلح و دوستی میان کشورها و تقویت به جامعه میزبان در تماشاگران بین

-داند. رویدادهای ورزشی عامل جذب شرکتمتقابل میان کشورها می ورزشی مشارکت در رویدادهای

یی تماشاگران ا. گردهماستالمللی ر عرصه بینکنندگان وسیعی از کشور میزبان و کشورهای دیگر د

های بندیدر یک فضای خالی از طبقههای مختلف اجتماعی بندیها و قشرو هواداران با فرهنگ

، توانسته است ظرفیت بسیار و هواداراقتصادی و سیاسی در یک فضای ورزشی تحت عنوان تماشاگر

همبستگی متقابل میان اعضای یک جامعه و فرصتی ها، حس زیادی برای توسعه رفاقت بین کشور

بین المللی که به میزبانی کنندگان در یک رویداد شارکترای ایجاد فضای دوستانه در میان مب

ات تأثیرهر چند  (2007) گیبسون در همین رابطه بنا به نظر فراهم کند.کشورمان انجام شده را 

ات اجتماعی بیشتری داشته تأثیراقتصادی رویدادهای بزرگ مهم است، یک رویداد بزرگ ممکن است 

ات یک رویداد بزرگ بر تأثیربا بررسی  (2015) 2نگتونیو واد پرنترستد، ی، اسکنسنیستیکر. باشد

در سطح فردی رویداد موجب افزایش  دارددر نروژ بیان می اسکی پرش() ورزشییک رویداد داوطلبان 

های بیشتری همچون افتخار تعهد فردی و در سطح جمعی داوطلبان برای انجام فعالیت خود انگیزه

                                                           
1. Kim & Walker 

2. Kristiansen, Skirstad, Parent, & Waddington 
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وی همچنین ایجاد درک و ایجاد هویت جمعی، نگهداری و تقویت هویت  کنند.برای کشور را دنبال می

های این رویداد برای داوطلبان گر دستاوردگروهی محلی را از دیو همبستگی اجتماعی و سرمایه درون

های همراهی و همدلی در این پژوهش، شواهدی را از داری متغیرابا توجه به معن داند.نروژی می

 1و بودت کنیونتحقیقات خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار دادیم. در همین زمینه، 

چند  د که هرندارلندن بر تصویر این شهر، بیان می 2012میزبانی المپیک  تأثیر( در بررسی 2018)

سنجی بعد از برگزاری رویداد های المپیک منفی بود، اما نظرنظر بخشی از مردم شهر لندن به بازی

ای بازنمایی ها توانسته است تصویر اجتماعی و عاطفی شهر لندن را به نحو شایستهنشان داد، بازی

 المللی بزرگ در کشورمان، ضروریرسد با توجه به تجربه اندک میزبانی رویدادهای بیننظر میبه  کند.

بیشتری قرار گیرد. بدیهی است  تجزیه و تحلیلمطالعه و مورد ها، ات این رویدادتأثیراست ابعاد و 

المللی خواهد های بزرگ بینهای میزبانی رویدادشناخت ابعاد این موضوع، همزمان با توسعه قابلیت

 تر رویدادهای ورزشی بزرگ فراهم سازد.تر و هدفمندبرای برگزاری موفقرا توانست بستر های الزم 

به خوبی نشان دهنده دستاوردهای ، تبطخارجی مر هایپژوهشنتایج تحقیق حاضر با همخوانی 

این امر نام رشته والیبال در مسابقات ملی و بین المللی است. از کشورهای صاحب اجتماعی میزبانی

-المللی همچون بازیتر بینتواند زمینه ساز تبیین الگویی شایسته برای میزبانی رویدادهای بزرگمی

داری معناهمچنین  رویدادهای بزرگ در سطح جهانی باشد.های فوتبال آسیا و های آسیایی، جام ملت

صحبت با دیگران، توصیه رویداد به سایرین و حضور ) شامل رفتاری رویداد ادراکات اجتماعی بر نیات

استفاده فعلی، استفاده در آینده و ) و تمایل به محصوالت حامیان شامل مجدد برای تماشای رویداد(

تعهد به حمایت از رویداد، ) هایمؤلفهرویداد با  مسئولیت اجتماعی تأثیر داریمعناو  توصیه به سایرین(

 2مائو و هوانگ بسیار قابل توجه بود. بر اداراک اجتماعی نفع جامعه، برگشت مزایای حاصل از رویداد(

ات تأثیرنتایج و ادندو نشان د ندات یک رویداد در جامعه محلی چین پرداختتأثیر( به بررسی 2016)

مثبت اجتماعی رویداد نظیر توسعه صنعت ورزش، همبستگی جامعه، شناختن رویداد توسط مردم 

دارد بعد منفی محلی، به طور قابل توجهی با مشارکت در آن ارتباط دارد. وی همچنین عنوان می

. استمات رویداد مشکالت محیطی نظیر ترافیک، افزایش قیمت غیر معقول کاالها، امالک و خد

دهد ها نشان مییافته. های جمعیتی مختلف متفاوت استات اجتماعی یک رویداد در میان گروهتأثیر

بر روی دیگران مثبت  تأثیرحوزه حمایتی، نگرش، رفتار،  چهارتواند بر افزایش رویدادهای ورزشی می

پیشنهاد  .گذار باشدتأثیرجتماعی تواند در توسعه اگذار باشد. سرمایه اجتماعی میتأثیرای و رفتار حرفه

 (.2018، 3وکاپالنیدوژائو ) المللی ورزشی نیز مدنظر قرار گیردمراوادات بین شود این موضوع درمی
                                                           
1. Kenyon & Bodet 
2. Mao & Huang 

3. Zhou & Kaplanidou 
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جامعه میزبان است که از برگزاری یک رویداد،  مندی های زیادیهمه این نتایج به خوبی مبین بهره

های پیش گفته مؤلفهبدیهی است، شناخت وضعیت . گرددمند میالمللی از آن بهرهرویداد بزرگ بین

جامعه میزبان برنامه ریزی و  که گیردهای ناشی از آن، زمانی به خوبی صورت میمندیو تقویت بهره

ریزی خاصی از سوی رسد برنامهچند به نظر نمی هر .اقدامات الزم را در این زمینه انجام داده باشد

های پیشرو با میزبانی رویدادهای گوناگون ورزشی وجود داشته باشد. کشور ولین امر در این زمینهئمس

. در همین رابطه (2012اسمیت، ) اندیشندبه اهدافی فراتر از برگزاری صرف یک رویداد ورزشی می

رویدادهای  دارد کههای برگزاری رویدادها اشاره کرد و عنوان می( به هزینه2013)پرایاگ و همکاران 

ی هایهزینهیزبان و برعکس افزایش د منجر به افزایش درآمدهای مردم کشور متوانمیگ ورزشی بزر

ها شود. با توجه به این ابعاد منفی، مانند قیمت امالک و مستغالت، مالیات، تراکم ترافیک و مانند این

و مقامات دولتی شروع به پرداختن به مزایای اجتماعی ناشی از میزبانی همانند  رویدادهاریزان برنامه

-بخشاین امر با  کنند.جامعه می غرور مدنی، ایجاد تصویر مثبت از جامعه، تقویت و تحکیم سیاسی

رویدادهای ات میزبانی تأثیراین پژوهشگران . همخوانی دارد( 2018) 1موتزو یر ام هایهایی از یافته

میزان  تأثیرچند میزان و کیفیت غرور ملی را تحت  هر .کنندمی تأییدالمللی را بر غرور ملی بزرگ بین

است، نتایج  اگر چه این نتایج همواره قابل مشاهدهدانند. ها در جوامع میباز یا بسته بودن حکومت

بزرگ ورزش که جنبه میزبانی رویدادهای  تقاضا برای سطح باالی و همیشه وجود داردنیز منفی 

برای به دست آوردن حمایت از جامعه،  .در مقیاس بزرگ همچنان باقی است نیز دارند، گردشگری

پرایاگ ) دبه دست آورن اعی رویدادممثبت و منفی اجت اتتأثیردرک بهتری از باید  ریزان رویدادبرنامه

در میزبانی یک رویداد بین المللی ممکن است وجود رغم نکات منفی که علی(. 2013و همکاران، 

داشته باشد، مزایای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن در داشتن برنامه، آنقدر زیاد است که نمی 

فتن نقدهایی که ( با در نظر گر2014) هاوارداینووی و  پوشی کرد.توان از این منافع چشمگیر چشم

کند بسیج عمومی شهروندان وارد باشد، پیشنهاد میممکن است به میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی 

پژوهش به بررسی ادراکات اجتماعی  این .تواند در تحقق نتایج مثبت اجتماعی رویداد موثر باشدمی

پرداخت و عوامل تعیین کننده  های والیبال(لیگ ملت) میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزش

اجتماعی و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داد. ایران به عنوان کشوری مطرح در عرصه  ادراکات

شود مسئولین وزارت اهد بود. پیشنهاد میهای دیگری نیز خوورزش والیبال جهان میزبان رویداد

خصوص ورزش جهانی شده والیبال با هگیران ورزش و بورزش، فدراسیون والیبال و سایر تصمیم

خصوص در توسعه ابعاد سرمایه و ادراکات هریزی الزم جامعه را از حداکثر مزایای میزبانی ببرنامه

  اجتماعی بهره مند سازند.

                                                           
1. Meier & Mutz 
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