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 چکیده

سنجی پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی بود. روش های روانبررسی ویژگیهدف کلی پژوهش حاضر 

های استقالل و تحقیق حاضر  در حیطه تحقیق های کاربردی و ابزارسازی بود. جامعۀ آماری این تحقیق هواداران تیم

به منظور تعیین حجم در ورزشگاه آزادی حضور یافته بودند تشکیل داد.  89هفتۀ ابتدایی بیگ رد سال  2ر پرسپولیس که د

استفاده شد  1/3افزار جی پاور نسخۀ نمونه الزم و مطلوب برای تعیین تاثیر متغیرهای مستقل و میانجی بر متغیر وابسته از نرم

درت نشان داد که نمونۀ آماری این تحقیق با در نظر گرفتن ضریب تاثیر (. نتایج حاصل از تحلیل ق2448)فال و همکاران، 

به منظور رسیدن به سطح  85/4و توان 45/4( با اندازۀ کوچک و خطای آلفای 1884طبق قرارداد ضریب تاثیر کوهن ) 40/4

گیری تصادفی ساده انتخاب شد. نه. نمونۀ آماری با استفاده از روش نمونفر است 028، تعداد نمونۀ آماری الزم 85/4توان دقیق 

( استفاده شد. نتایج نشان 2415در این تحقیق از پرسشنامۀ تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی )کیم و همکاران، 

های برازش مدل از میزان مطلوبی برخوردار است و پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی داد که شاخص

 باشد. لوب میابزاری مط

  سنجی، پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده، رویدادهای ورزشیهای روانویژگی های كلیدی: واژه
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 مقدمه -1

هر سال رویدادهای ورزشی مختلفی در بخش های مختلف جهان در حال برگزاری است و به دلیل ماهیت جذاب 

رسانه ها، سیاست مداران، حامیان مالی، مدیران شهری و سایر  ورزش و عالقمندی مردم به تماشای این رویدادها، توجه

ذی نفعان ملی و بین المللی را به خود جذب کرده است. از طرفی، این رویدادها به عنوان ابزاری برای جلب توجه ملت 

ورزشی های مختلف جهان به موقعیت جغرافیایی خاص کشور یا شهر میزبان برای میزبانی احتمالی این رویدادهای 

 (. 1385تبدیل شده است )یوسفی و همکاران، 

تر از میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی وجود ندارد. میزبانی این شاید در حوزۀ دیپلماسی ورزشی، تصمیمی مهم

(. رویدادها در اشکال مختلف 2410و همکاران،  1ها صورت گیرد )باریوسرویدادها بایستی با بررسی تاثیرات بالقوۀ آن

دارند. هم چنین آنها ممکن است از لحاظ بزرگی، ارزش، تاثیرات بر جامعه میزبان و دالیل میزبانی متفاوت باشند  وجود

اما همواره یک وجه ثابت در مورد رویدادها وجود دارد و آن هم محدود بودن زمان آنها است، عالوه بر آن می توان 

ه عبارتی رویداد بزرگتر باشد )تعداد افراد بیشتری را چه بصورت گفت که هر چقدر دامنه یک رویداد وسیع تر باشد یا ب

(. رویدادهای 2447، 2شرکت کننده یا تماشاگر پوشش دهد( میزان تاثیرات بر جامعه میزبان بیشتر خواهد بود )اوتوانگر

ای، پرستیژ و بزرگ، به دلیل اندازه و برجسته بودنشان، باعث ایجاد استاندارهای عالی در گردشگری، پوشش رسانه

شود. بنابراین، این رویدادها، رویدادهای بزرگ و باپرستیژ و تاثیرات اقتصادی بر ساختار و سازماندهی کشور میزبان، می

جذاب جهت میزبانی برای کشورها هستند، تا از این طریق میزان جذابیت و درآمدهای حاصل از میزبانی نه تنها در 

(. رویدادهای ورزشی بزرگ 2410، 3انی میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد )ویتوهای زمکوتاه مدت بلکه در دوره

 های آسیایی، یونیورسیادهای دانشجویی، جهانی فوتبال، بازی های المپیک، جام المللی، به مسابقاتی مانند بازی بین

 کشورهای مختلف به رقابت باحرفه ای و نخبه ورزشی  المپیک نظامیان و ... اطالق می شود که در آن ورزشکاران

های اصلی رویدادهای بزرگ ورزشی توانایی آن برای جذب (. ویژگی2449و همکاران،  0یکدیگر می پردازند )دولس

تواند تصویر فرهنگ و مخاطبان در سراسر جهان و تاثیر بالقوه آن بر میزبان است. به عنوان یک نتیجه، کشور میزبان می

عالوه بر قدرت سیاسی و اقتصادی خود ارائه دهد. یک رقابت معمولی چنین ویژگی را تضمین سازمان اجتماعی خود را 

 (. 2410و همکاران،  5المللی است )سابویا کند و پیشنهاد میزبانی موفق نشان دهنده یک دهه تالش بین نمی

جام جهانی، بازی های قاره  از طرفی، به دلیل تعداد انگشت شمار رویدادهای بزرگ ورزشی )مانند بازی های المپیک،

ای و غیره( رقابت بسیار سختی بین کشورهای کاندید برای پیروزی و کسب میزبانی این رویدادها وجود دارد. عالوه بر 

این، میزبانی این رویدادها دیگر محدود به کشورهای توسعه یافت نیست و این رقابت در بین کشورهای در حال توسعه 

مثال، درخواست میزبانی آذربایجان و ترکیه برای میزبانی بازی های المپیک و گرفتن میزبانی جام نیز وجود دارد. برای 

رو، معیارهای این(. از1385ای از این موارد است )یوسفی و همکاران، توسط قطر، نمونه 2422جهانی فوتبال در سال 

ی، اقتصادی، رسانه، زیرساخت ها، امور فنی، اساسی برای یک درخواست میزبانی موفق را می توان شامل عوامل سیاس

فرهنگی اجتماعی، بازاریابی روابط، برند شایستۀ درخواست میزبانی، تعهد، تضمین ارزش های افزوده، میراث، تجربۀ 

و همکاران،  0درخواست میزبانی، ترکیب کمیتۀ درخواست دهنده، محیط تجارت و محیط رقابت بیان کرد )وستربیک

7دیایی ی که(. در حال2442
( اذعان داشتند که حمایت دولت، زیر ساخت های عمومی، سالن های 2411) و همکاران 
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مسابقات، دهکده بازی ها، وضعیت زیست محیطی، اسکان، حمل و نقل، کلیت پروژه، تجربۀ برگزاری رویداد، امنیت و 

 وضعیت مالی در درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی نقش دارند. 

گذارد، از طرف دیگر، برگزاری رویدادهای ورزشی به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم در جوامع میزبان اثر می

رویدادهای ورزشی موقتی هستند و می توانند انواع اثرات کوتاه مدت یا بلند مدت، مثبت یا منفی داشته باشند که در 

(. مزایای میزبانی رویدادهای مهم ورزشی به 2410، 1د )چالیپصورت پایدار بودن این نتایج، تبدیل به میراث می شون

طور فزاینده به موضوعی بحث برانگیز در ادبیات مدیریت رویدادهای ورزشی تبدیل شده است و بیشتر ادبیات به اثرات 

دگاه، بازدید (. در حقیقت، با توجه به این دی2445و همکاران،  2واقعی، به ویژه اثرات اقتصادی تمرکز دارند )گراتون

کنند. موضوع پیشنهاد میزبانی ها سفرهای متعددی می کنند و مبالغ قابل توجهی در طول اقامت خود صرف میکننده

(. 1380شهرها و کشورها تبدیل شده است )جاللی فراهانی،  رویدادهای بزرگ ورزشی به بخشی از راهبردهای توسعۀ

واست میزبانی برای برگزاری رویدادهای بزرگ، از این عامل به عنوان در این زمینه، شهرهای زیادی در جهان با درخ

گیرند. برای ابزاری برای حرکت به سمت توسعۀ شهری و دیگر ابعاد )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی( بهره می

سرمایه گذاری مثال، میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ مانند بازی های المپیک یا جام جهانی فوتبال عالوه بر جذب 

زایی، فرصت های کسب های مختلف مانند گردشگری، اشتغالداخلی و خارجی، اقتصاد شهر و کشور میزبان را از روش

و کار، توسعه و ترویج ورزش در بین مردم، هدایت تغییرات اجتماعی، احیای شهری و غیره شکوفا خواهد کرد 

بت میزبانی رویدادهای مهم ورزشی را شامل غرور ملی، افزایش ( آثار مث2415و همکاران ) 0(. نات2411، 3)راندری

وجهۀ کشور، توسعۀ ورزش، انسجام و وحدت و توسعۀ زیرساخت ها و آثار منفی آن را شامل افزایش ترافیک و شلوغی، 

ها ( مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت 2448) 5افزایش جرایم و آلودگی های صوتی گزارش کردند. یافته های گابریل

و تهدیدهای موثر در میزبانان رویدادهای بزرگ بین المللی را مشارکت و عالقه مندی افراد جامعه، وجود امکانات 

اقامتی و ورزشی مناسب، وجود منابع انسانی آموزش دیده، داشتن امکانات تفریحی و اوقات فراغت مناسب، حمل و نقل 

، اعتبار مناسب و وضعیت مالیاتی موجود در کشورها گزارش مناسب، وجود قوانین حقوقی، مدنی و شهروندی مناسب

کردند. از طرفی، درک اثرات اجتماعی ناشی از میزبانی رویداد های ورزشی در مقیاس وسیع، به عنوان یکی از عوامل 

شده   آید. با این حال، مطالعات تاثیرات اجتماعی درک مهم در کسب حمایت از رویداد اجتماعی در جامعه به شمار می

 (. 2415، 0گیری تاثیرات مثبت و منفی محدود شده است )کیم به دلیل فقدان ابزار دقیق و معتبر برای اندازه

با توج به موضوعات مطرح شده، همگام با پیشرفت های ورزشی در جهان، ایران هم رویدادهای مختلفی را در سطح 

تهران در کنار عملکرد  1870برگزاری بازی های آسیایی منطقه و جهان برگزار کرده است. در این بین، میزبانی و 

مدال(، مهم ترین تجربه بوده است پس از پیروزی  91خوب تیم های ورزشی کشورمان )کسب مقام دوم آسیایی با 

انقالب اسالمی و تحوالت سیاسی و اجتماعی در کشور تاکنون برگزاری رویداد ورزشی بزرگ در ایران با چالش های 

تواند پیامدهای مثبت مواجه بوده است. از سوی دیگر، کسب رویدادهای ورزشی بین المللی بزرگ می گوناگونی

های منفی در رابطه با چنین تغییر دیدگاهاجتماعی از لحاظ ورود گردشگران، از جنبۀ سیاسی باعث شناخت ایران و هم

ای ورزشکاران و ... را فراهم سازد. اما، یکی از رفهتواند فرهنگ داوطلبی، رفتارهای حایران شود و از جنبۀ فرهنگی می

های مهم و تاثیرگذار در ورزش ایران عدم وجود مفیاسی برای سنجش پیامدهای اجتماعی میزبانی رویدادهای خالء
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-ورزشی از دیدگاه شهروندان و مردم بوده است که با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

 سنجی پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی انجام شد. انهای رو

 

 روش تحقیق -2

های روش تحقیق حاضر  در حیطه تحقیق های کاربردی و ابزارسازی بود. جامعۀ آماری این تحقیق هواداران تیم

به یافته بودند تشکیل داد. در ورزشگاه آزادی حضور  89هفتۀ ابتدایی بیگ رد سال  2استقالل و پرسپولیس که در 

افزار جی منظور تعیین حجم نمونه الزم و مطلوب برای تعیین تاثیر متغیرهای مستقل و میانجی بر متغیر وابسته از نرم

(. نتایج حاصل از تحلیل قدرت نشان داد که نمونۀ آماری این 2448استفاده شد )فال و همکاران،  1/3پاور نسخۀ 

( با اندازۀ کوچک و خطای آلفای 1884طبق قرارداد ضریب تاثیر کوهن ) 40/4ضریب تاثیر  تحقیق با در نظر گرفتن

. نمونۀ آماری با نفر است 028، تعداد نمونۀ آماری الزم 85/4به منظور رسیدن به سطح توان دقیق  85/4و توان 45/4

مۀ تاثیرات اجتماعی درک شده گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنااستفاده از روش نمونه

های آمار توصیفی و ها از شاخص( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده2415رویدادهای ورزشی )کیم و همکاران، 

تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. در پژوهش حاضر ابتدا پرسشنامه با استفاده از تکنیک ترجمه باز ترجمه به زبان 

فرآیند توسط نفر از مترجمان متخصص انجام گرفت و سپس متن ترجمه شده در اختیار فارسی ترجمه شد که این 

مترجمان دیگر قرار گرفت و به زبان انگلیسی بازترجمه شده شد و پس از مقایسه و حصول اطمینان از صحت ترجمه به 

مدیریت ورزشی قرار گرفت. نفر از اساتید و متخصصان  14منظور بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه در اختیاز 

ای از اصالحات و کسب تاییدیه از اساتید به منطور بررسی پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای پس از انجام پاره

چنین، پایایی کرونباخ استفاده شد. عالوه بر این، به منظور بررسی روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و هم

اس و اسمارت اسپیها از نرم افزار اس ها نیز محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل دادهستخرج از دادهترکیبی و واریانس م

 اس نسخۀ دوم استفاده شد.الپی

 

 ها یافته-3

ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج جدول های پارامتریک و غیر پارامتریک نرمال بودن دادهبرای تعیین آزمون

باشد، لذا از های متغیرهای تحقیق میحاکی از نرمال بودن توزیع داده ±2چولگی و کشیدگی در بازۀ  ( مقادیر1)

 شود. ها استفاده میهای آماری پارامتریک برای بررسی فرضیهآزمون

 هاوضعیت چولگی و كشیدگی متغیرها برای توزیع نرمال داده. 1جدول 

 هاتوزیع داده کشیدگی چولگی شاخص

 نرمال 500/4 170/4 خت توسعه شهریزیر سا

 نرمال 227/4 841/4 مزایای اقتصادی  

 نرمال 042/4 171/4 تحکیم و تقویت جامعه

 نرمال 922/4 378/4 مبادالت فرهنگی اجتماعی

 نرمال 718/4 193/4 بهبود نگرش نسبت به جامعه

 نرمال 779/4 119/4 دانش و فرصت های تفریحی

 نرمال 725/4 025/4 هزینه های اقتصادی

 نرمال 904/4 409/4 مشکالت ترافیکی
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 نرمال 079/4 534/4 خطرات امنیتی

 نرمال 503/4 750/4 های زیست محیطینگرانی

 نرمال 300/4 008/4 تضادهای اجتماعی

 

 

 آزمون برازش مدل ساختاری

برازش مدل به منظور شناسایی  هایشود و شاخصها ابتدا مدل ساختاری تحقیق آزمون میبه منظور بررسی فرضیه

 شود. میزان کیفیت مدل ساختاری گزارش می

 
 مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد .1شکل 
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 مدل برآورد آمارۀ تی  .2شکل 

 

 دهد. های کلی کیفیت مدل را نشان می( شاخص2نتایج جدول )

به دست  AVEمیانگین واریانس استخراجی  با توجه به این که مقادیر :AVEمعیار میانگین واریانس استخراجی 

 باشد. باشد بنابراین، این شاخص قابل قبول میباالتر می 0/4آمده از 

مقادیر به دست آمده برای پایایی ترکیبی به دست آمده از  گلداشتاین(: –معیار پایایی تركیبی )ضریب دیلون 

 باشد. ها میباشند که حاکی از قابل قبول بودن آنباالتر می 7/4

بزرگتر بوده و حاکی مطلوب  7/4مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ به دست آمده از از  معیار آلفای كرونباخ:

 ها هست.   بودن آن

باشند و مقادیر مثبت این شاخص نشانگر بزرگتر می 4مقادیر اشتراکی به دست آمده از  معیار مقادیر اشتراكی:

 مدل اندازه می باشند و در حد قابل قبول هستند.   کیفیت مناسب و قابل قبول

، 18/4باشد که مالک پذیرش می 350/4میانگین مقدار شاخص ضریب تعیین به دست آمده  معیار ضریب تعیین:

شود این باشد. با توجه به ضرایب تعیین به دست آمده مشاهده میبه ترتیب ضعیف، متوسط و قوی می 07/4و  33/4

 ش متوسطی برخوردار هست. معیار از براز
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Qمعیار كیو دو )
میانگین مقدار به دست آمده برای شاخص قدرت پیش بینی مدل ساختاری )پیش بینی  (:2

باشد. با به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی می 35/4و  15/4، 42/4باشد که مالک پذیرش می 117/4متغیرهای برون زا( 

است و چون یک عدد مثبت است، نشانگر کیفیت مطلوب مدل  11/4رابر با توجه به میانگین مقدار اعتبار افزونگی ب

 است.

 معیارهای كلی كیفیت مدل .2جدول 

 متغیرها
میانگین واریانس 

 (AVEاستخراجی )

پایایی 

 ترکیبی

(CR) 

ضریب 

 تعیین

(R
2) 

آلفای 

 کرونباخ

 مقادیر اشتراکی

(Communality) 

 افزونگی

(Redundancy) 

  048/4 72/4 - 75/4 048/4 یزیر ساخت توسعه شهر

 125/4 008/4 74/4 020/4 74/4 008/4 مزایای اقتصادی  

 131/4 035/4 74/4 020/4 72/4 035/4 تحکیم و تقویت جامعه

 138/4 033/4 79/4 037/4 74/4 033/4 مبادالت فرهنگی اجتماعی

 100/4 038/4 70/4 020/4 75/4 038/4 بهبود نگرش نسبت به جامعه

 479/4 074/4 78/4 010/4 75/4 074/4 ش و فرصت های تفریحیدان

 489/4 050/4 72/4 358/4 70/4 050/4 هزینه های اقتصادی

 123/4 031/4 70/4 294/4 72/4 031/4 مشکالت ترافیکی

 492/4 072/4 75/4 235/4 75/4 072/4 خطرات امنیتی

 441/4 090/4 74/4 042/4 71/4 090/4 های زیست محیطینگرانی

 100/4 074/4 70/4 183/4 72/4 074/4 تضادهای اجتماعی

 

شود. برای بدست آوردن برازش مدل در ابتدا باید استفاده می GOFچنین برای بررسی برازش مدل از شاخص هم

را  ( را در نظر گرفت و سپس این مقادیر350/4( و سپس مقدار ضریب تعیین )301/4میانگین مقدار اشتراکی متغیرها )

 در فرمول زیر گذاشت.

GOF= 

GOF= 

GOF= 

GOF=0.357 

 

به عنوان  01/4، و 25/4، 41/4که این عدد با توجه به سه مقدار  357/4برابر است با  GOFدر نتیجه مقدار شاخص 

 د.  باش، حاکی از برازش کلی متوسط میGOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

 سوال اول 

 آیا روایی سازۀ مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی مطلوب است؟
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 نتایج تحلیل عاملی تاییدی مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی  .3 جدول

ردی

 ف

فه
ول

م
ها

 

 بار عاملی سواالت
نسبت 

 بحرانی

1 

ی
هر

 ش
عه

وس
ت ت

اخ
 س

یر
ز

 

 21/1 54/4 داشته است. زیبایی در منطقه افزایش 

 32/1 09/4 امکانات خرید افزایش یافته است.  2

 04/1 00/4 امکانات تفریحی افزایش یافته است.  3

 29/1 57/4 امکانات بهداشتی افزایش یافته است.  4

 37/1 00/4 تعداد تسهیالت اقامتی افزایش یافته است.  5

 22/1 00/4 ایش داشته است. زیر ساخت های جهانگردی به سرعت افز 6

7 

ی  
اد

ص
قت

ی ا
ایا

مز
 

 10/11 79/4 رونق اقتصادی برای مشاغل محلی افزایش یافته است

 10/0 58/4 فرصت های شغلی افزایش یافته است است.  8

 35/0 03/4 سرمایه گزاری در جامعه توسعه و افزایش یافته است.  9

 58/0 53/4 وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرده است 11

 00/4 14/4 سرعت رشد در توسعه جامعه افزایش یافته است.  11

12 

ت 
وی

تق
 و 

یم
حک

ت

عه
ام

ج
 

 05/1 29/4 غرور ساکنان محلی افزایش یافته است. 

 50/14 77/4 روح جامعه تقویت یافته است.  13

 75/12 78/4 وحدت اجتماعی در جامعه تقویت شده است.  14

 30/7 71/4 معه تقویت شده است. حس ارتباط در جا 15

16 

ی 
نگ

ره
ت ف

دال
با

م

ی
اع

تم
اج

 

 57/1 50/4 تعداد رویدادهای فرهنگی افزایش یافته است. 

17 
درک میزبان از فرهنگ بازدید کنندگان مهمان از جوامع دیگر افزایش 

 یافته است. 
00/4 75/1 

 57/1 57/4 ایجاد انگیزه برای حفظ فرهنگ محلی.  18

 74/1 04/4 اد فرصت جهت دیدار با افراد جدید. ایج 19

 05/1 09/4 عالقه به مسابقات بین المللی ورزشی افزایش یافته است.  21

21 

ه 
ت ب

سب
د ن

دی
ت 

وی
تق

عه
ام

ج
 

 90/9 71/4 فرصت برای اطالع رسانی به جامعه میزبان در جهان افزایش یافته است. 

 93/7 03/4 ن در ایران افزایش یافته است. فرصت برای اطالع رسانی به جامعه میزبا 22

 87/2 02/4 بیشتر دیده شدن در رسانه ها 23

 57/3 07/4 بهبود تصور از کشور ایران.  24

 25/0 51/4 افزایش شناخت بین المللی از جامعه میزبان 25

 30/2 03/4 افزایش شناخت جامعه میزبان در کشور 26
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 07/1 23/4 های رقابتیینه ورزشایجاد تصویر معتبر در زم 27

28 

ی
ح

ری
تف

ی 
ها

ت 
ص

فر
 و 

ش
دان

 

 19/8 72/4 فرصت لذت بردن از رقابت های رانندگی افزایش یافته است. 

 30/2 05/4 فرصت برای امور داوطلبانه زیاد شده است.  29

 34/2 02/4 فراهم کردن فرصت یادگیری برای یک ورزش جدید.  31

 73/12 79/4 فراهم کردن فرصت سرگرمی با کیفیت باال 31

 95/4 15/4 ایجاد هیجان برای جامعه میزبان.  32

33 

ی
اد

ص
قت

ی ا
ها

ه 
ین

هز
 

ایجاد هزینه های اضافه برای بوجود آوردن زیر ساخت های جدید در 

 زمینه رویداد مورد نظر
10/4 04/4 

 54/3 78/4 بین المللی.  ایجاد هزینه های اضافی برای تشکیل رویدادهای 34

 50/3 78/4 افزایش قیمت امالک و مستغالت.  35

 77/1 03/4 افزایش قیمت محصوالت 36

37 

ی
یک

راف
ت ت

ال
شک

م
 

 17/1 07/4 ایجاد ترافیک بر اثر ازدحام

 13/1 07/4 کمبود فضا برای پارک اتومبیل ها 38

 18/1 01/4 یافزایش مشکالت جهت استفاده از ئسایل نقلیه عموم 39

 11/1 02/4 افزایش ترافیک منجر به حوادث جاده ای 41

 15/1 00/4 افزایش تعطیلی / ایجاد اختالالت جاده ای 41

42 
ی

یت
من

ت ا
را

خط
 

 45/0 05/4 افزایش جرم و جنایت

 58/0 59/4 افزایش خطرات تروریسم 43

 79/5 04/4 جلب توجه منافع تروریست ها برای وقایع آینده 44

 35/3 07/4 افزایش خطرات حمالت سایبری 45

 15/0 50/4 افزایش مزاحمت بازدیدکنندگان 46

 70/0 59/4 افزایش اضطراب روانشناختی به دلیل نگرانی از خطرات امنیتی 47

48 

ی
یط

ح
ت م

س
زی

ی 
ران

نگ
 

 05/5 00/4 افزایش تولید زباله

 34/0 00/4 افزایش آلودگی هوا 49

 30/1 27/4 ن سر و صداافزایش میزا 51

 87/0 75/4 توسعه شهری در دراز مدت تحت اثرات منفی قرار خواهد گرفت 51

 89/3 50/4 افزایش آلودگی به دلیل ساخت تاسیسات جدید 52
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 07/5 00/4 ایجاد خسارت محیطی به جامعه میزبان 53

54 

ی
اع

تم
اج

ی 
ها

اد
ض

ت
 

 10/1 00/4 ار شده بود نبودندهدف اصلی ساکنان بومی  که رویداد در آن برگز

 24/1 00/4 رویداد موجب مختل کردن زندگی ساکنان می شود 55

 19/1 72/4 ایجاد درگیری بین بازدیدکنندگان و ساکنان محلی بوجود آمده بود 56

 20/1 59/4 ایجاد درگیر های اجتماعی بین طرفداران تیم ها افزایش یافته است. 57

 

های مربوط به مقیاس تاثیرات اجتماعی درک دهد که تمامی شاخص( نشان می3مندرج در جدول ) نتایج تحلیل عاملی

از باشند بنابراین می 0/4دارای بار عاملی باالتر از  54، 33، 32، 27، 12، 11شده رویدادهای ورزشی به جزء سواالت 

چنین، براساس بارهای عاملی شوند. همب میهای مناسبی محسومورد قبولی برخوردارند و شاخص tبارعاملی و مقادیر 

 دارند.  78/4با بار عاملی  35و  30، 10به دست آمده، بیشترین تاثیر را سواالت 

 سوال دوم 

 آیا روایی همگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی مطلوب است؟

 یدادهای ورزشینتایج روایی همگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رو .4جدول 

 متغیرها
میانگین واریانس 

 (AVEاستخراجی )

 پایایی تركیبی

(CR) 

 75/4 048/4 زیر ساخت توسعه شهری

 74/4 008/4 مزایای اقتصادی  

 72/4 035/4 تحکیم و تقویت جامعه

 74/4 033/4 مبادالت فرهنگی اجتماعی

 75/4 038/4 بهبود نگرش نسبت به جامعه

 75/4 074/4 ریحیدانش و فرصت های تف

 70/4 050/4 هزینه های اقتصادی

 72/4 031/4 مشکالت ترافیکی

 75/4 072/4 خطرات امنیتی

 71/4 090/4 های زیست محیطینگرانی

 72/4 074/4 تضادهای اجتماعی

 

و الرکر  دهد. فورنل( روایی همگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی را نشان می0نتایج جدول )

در  04/4( مالک را باالی 1880و مگنر و همکاران ) 54/4را   (AVE)( مالک واریانس مستخرج از سازه ها 1891)

دارای واریانس باالی های پرسشنامه تمام مولفهتوان مشاهده کرد که ( می0گیرند. براین اساس طبق جدول )نظر می

 74/4گلداشتاین( نیز از مالک  –ن پایایی ترکیبی )ضریب دیلون و از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. همچنی 04/4

پرسشنامه توان گفت که روایی همگرای باشد. بنابراین، میها میباشند که نشان دهندۀ قابل قبول بودن آنباالتر می

 باشد.   مورد تایید می
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 سوال سوم 

 رزشی مطلوب است؟آیا روایی واگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای و

 : نتایج روایی واگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی.5جدول 

 متغیرها
دانش و فرصت 

 های تفریحی

هزینه های 

 اقتصادی

مزایای 

 اقتصادی  

مبادالت 

فرهنگی 

 اجتماعی

خطرات 

 امنیتی

تحکیم و 

تقویت 

 جامعه

بهبود نگرش 

نسبت به 

 جامعه

تضادهای 

 اجتماعی

ت مشکال

 ترافیکی

زیر ساخت 

توسعه شهری 

 محیطی

های نگرانی

 زیست

دانش و فرصت 

 های تفریحی 
(63/1)           

هزینه های 

 اقتصادی 
54/4 (68/1)           

         (67/1) 00/4 52/4 مزایای اقتصادی  
مبادالت فرهنگی 

 اجتماعی
00/4 08/4 58/4 (65/1)        

       (68/1) 52/4 07/4 09/4 07/4 خطرات امنیتی 

تحکیم و تقویت 

 جامعه
53/4 00/4 55/4 59/4 01/4 (65/1)      

بهبود نگرش نسبت 

 به جامعه
59/4 00/4 05/4 04/4 55/4 00/4 (66/1)     

    (68/1) 30/4 00/4 05/4 33/4 35/4 00/4 39/4 تضادهای اجتماعی 

   (65/1) 52/4 52/4 01/4 04/4 53/4 51/4 58/4 58/4 مشکالت ترافیکی

زیر ساخت توسعه 

 شهری محیطی
53/4 01/4 03/4 09/4 58/4 55/4 05/4 00/4 04/4 (63/1)  

 (69/1) 55/4 03/4 50/4 07/4 03/4 59/4 03/4 07/4 53/4 50/4 های زیستنگرانی

 

( 5دهد. اعداد در قطر جدول )ان می( روایی واگرا مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی را نش5نتایج جدول )

جذر واریانس هر سازه  می باشد. اگر جذر واریانس مستخرج از هر سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه دیگر بیشتر باشد، 

شود که از تمامی های به دست آمده برای هر سازه مشاهده میروایی واگرای مدل مورد تایید است. با توجه به جذر واریانس

توان گفت که روایی واگرای مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای باشند و بنابراین میروابط موجود بزرگتر می

 باشد.  ورزشی مورد تایید می

 

 گیرینتیجه -4

های هنجاریابی پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی بود. یافتههدف کلی پژوهش حاضر 

مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی به جزء های مربوط به تمامی شاخصان داد که پژوهش حاضر نش

مورد قبولی  tاز بارعاملی و مقادیر باشند بنابراین می 0/4دارای بار عاملی باالتر از  54، 33، 32، 27، 12، 11سواالت 

باشد. این بدان مفهوم است یی سازۀ پرسشنامه مورد تایید میشوند. بنابراین، رواهای مناسبی محسوب میبرخوردارند و شاخص

ها های پرسشنامه رابطۀ معناداری دارند و بنابراین برای سنجش مولفههای طراحی شده برای ایت پرسشنامه با مولفهکه گویه

اعی درک شده رویدادهای تاثیرات اجتمهای انتخاب شده برای شوند. به عبارتی دیگر، مولفهتری محسوب میهای مناسبگوه

های موجود میزبانی رویدادهای ورزشی و پیامدهای مثبت و منفی آن همخوانی دارد و به همین دلیل اکثر ورزشی با واقعیت

را نشان دادند. از طرفی، تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای  0/4ها بارعاملی باالی گویه

های پژوهش حاضر، متیو والکر و همکاران عاملی این پرسشنامه را تایید کرد، در حالی که بر خالف یافه 11ورزشی مقیاس 

( در تحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی میزبانی رویدادهای گردشگری ورزشی به توسعه و آزمایش یک مقیاس 2415)

مورد  23گردشگری ورزشی پرداختند و به یک مدل شش عاملی با  چند بعدی برای ارزیابی تاثیر اجتماعی یک رویداد بزرگ
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( هزینه 0( توسعه اجتماعی 3( غرور اجتماعی2( مزایای اقتصادی 1برای ارزیابی اثرات اجتماعی مشاهده شده دست یافتند:

( 2415لکر و همکاران )های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق متیو وا( امنیت. بنابراین، یافته0( مشکالت ترافیکی5های اقتصادی 

توان به تفاوت فرهنگی و همچنین تفاوت تجربیات افراد شرکت کننده در ناهمسو است از دالیل احتمالی این ناهمسویی می

 رویدادهای ورزشی اشاره کرد. 

 و از وضعیت مطلوبی 04/4دارای واریانس باالی های پرسشنامه تمام مولفه نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که

باشند که نشان دهندۀ قابل باالتر می 74/4گلداشتاین( نیز از مالک  –برخوردار هستند. همچنین پایایی ترکیبی )ضریب دیلون 

باشد. این یافته بدان مفهوم است مورد تایید میپرسشنامه توان گفت که روایی همگرای باشد. بنابراین، میها میقبول بودن آن

گیری شود همبستگی بین گویه های آن  اندازه پنهان( براساس چند گویه )متغیر مشاهده پذیر(که هرگاه یک سازه )متغیر 

بوسیله روایی همگرا قابل بررسی است. اگر همبستگی بین بارهای عاملی گوبه ها باال باشد، پرسشنامه دارای روایی همگرا 

سنجد، ضروری است. براین اساس،  ید سنجیده شود میباشد. این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که با می

-تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی میهای انتخاب شده برای پرسشنامه توان چنین استدالل کرد که مولفهمی

و حتی تواند به انچه که از سنجش این موضوع در حین میزبانی رویدادهای ورزشی از دیدگاه هواداران و افراد شرکت کننده 

( در 2415های پژوهش حاضر، متیو والکر و همکاران )ساکنین آن شهر مورد نیاز است را به درستی بسنجد. در راستای یافته

تحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی میزبانی رویدادهای گردشگری ورزشی به توسعه و آزمایش یک مقیاس چند بعدی 

یداد بزرگ گردشگری ورزشی پرداختند و روایی همگرای پرسشنامه را از طریق شاخص برای ارزیابی تاثیر اجتماعی یک رو

و  0/4بُعدی این پرسشنامه را باالی  0های مقیاس ها و پایایی ترکیبی بررسی کردند و تمام واریانسواریانس مستخرج از داده

( همسو 2415ش حاضر با نتایج متیو والکر و همکاران )های پژوهگزارش کردند. بنابراین، یافته 74/4پایایی ترکیبی آن را باالی 

 باشد. می

شود که از تمامی روابط های به دست آمده برای هر سازه مشاهده میجذر واریانسنتایج دیگر مبین آن بود که 

ای ورزشی مورد توان گفت که روایی واگرای مقیاس تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهباشند و بنابراین میموجود بزرگتر می

روایی واگرا بر  .باشد.  روایی واگرا نشان می دهد چقدر سواالت یک عامل با سواالت سایر عوامل تفاوت دارندتایید می

بر این اساس روایی  .های یک متغیر پنهان با یک متغیر غیر مرتبط با آن )از نظر پژوهشگر( اشاره دارد همبستگی پایین سنجه

های خود دارد تا با  گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص مدل اندازهواگرای قابل قبول یک 

توان چنین براین اساس و با تایید روایی واگرا پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی می .های دیگر سازه

سوالی، هر مولفه با  50شده و یا به عبارتی دیگر در مقیاس  های این پرسشنامه در مدل آزموناذعان داشت که ابعاد و سازه

ها دارد که این امر حاکی از مطلوب بودن روایی واگرا پرسشنامه ها و گویههای خود تعامل بیشتری را نسبت به سایر مولفهگویه

ات اجتماعی میزبانی رویدادهای ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی تاثیر2415متیو والکر و همکاران )باشد. در این راستا، می

گردشگری ورزشی به توسعه و آزمایش یک مقیاس چند بعدی برای ارزیابی تاثیر اجتماعی یک رویداد بزرگ گردشگری ورزشی 

عاملی بررسی کردند و نشان دادند که  0های مقیاس پرداختند و روایی واگر پرسشنامه را از طریق بررسی همبستگی بین سازه

باشند، که این امر حاکی از تایید روایی واگر پرسشنامه تر میها پایینط معنادار و از مجذور واریانس مستخرج از دادهتمامی رواب

 باشد. های پژوهش حاضر همسو میاست و با یافته

شود مسئوالن با توجه به تایید روایی سازۀ پرسشنامه تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی پیشنهاد می

های ورزشی از این پرسشنامه به منظور سنجش تاثیرات اجتماعی درک شده رویدادهای ورزشی برای ورزش کشور و فدراسیون

های شود مسئوالن ورزش کشور و فدراسیونچنین، پبشنهاد میانتخاب شهرهای میزبان رویدادهای ورزشی استفاده کنند. هم

عالوه ها ابالغ کنند. دی جهت بهبود مزایای حاصل از میزبانی به تمام زیرمجموعهورزشی این پرسشنامه را به عنوان ابزاری کابر

به منظور افزایش مزایای حاصل از میزبانی رویدادهای ورزشی با افراد زیرمجموعه جهت شناسایی سایر تاثیرات بر این، 

 هایی تهیه کنند. اجتماعی چک لیست
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Abstract 
The overall purpose of the present study was to investigate the psychometric properties of the Perceived Social 

Impact Questionnaire of sporting events. The present research method was in the field of applied research and 

instrumentation. The statistical population of this study consisted of supporters of Independence and Persepolis 

teams who attended Azadi Stadium during the first two weeks of the Big Red 98. To determine the desired 

sample size and to determine the effect of independent and mediator variables on the dependent variable, version 

3.1 software was used (Fall et al., 2009). The results of the power analysis showed that the statistical sample of 

this research considering the impact factor of 0.06 according to Cohen's (1990) contract with small size and 

alpha error of 0.05 and power of 0.95 to reach the accuracy level of 95 / 0, the sample number required is 429. 

The statistical sample was selected by simple random sampling. The research used the Perceived Social Impact 

Questionnaire of Sporting Events (Kim et al., 2015). The results showed that the model fit indices are desirable 

and the Perceived Social Impact Questionnaire of sporting events is a desirable instrument. 
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