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Abstract 
Holding sports events can have positive and negative effects on the lives of the residents 

in the host city, both in the short term and in the long run. The purpose of this study was 

to investigate the residents' support for hosting the World Men's Volleyball League pre- 

and post-event with the mediating role of social capital. The statistical population of this 

study included the residents of the two host cities, Ardabil and Urmia.  1556 samples (pre-

event: 778 & post-event: 778) were randomly collected. The research instrument consisted 

of a questionnaire with 48 items involving the study’s main variables: perceived impacts, 

social capital and residents’ support. IBM SPSS (Statistics 23) was used for statistical 

descriptions, and Partial Least Square (Smart-PLS 3.2.8) path modeling to event analysis 

the hypothesized research model. The path coefficient from perceived impacts to social 

capital were significant (pre-event: R2 = 0.268 & Q2 = 0.130; post-event: R2 = 0.422 & 

Q2=0.263). We also found the mediating effect of social capital on the supports (pre-

event: R2 = 0.163 & Q2 = 0.128; post-event: R2 = 0.542 & Q2 =0.504). Therefore, social 

capital as a mediator offers an understanding of the relationship between the six categories 

of perceived impacts and residents’ support. Based on the research findings, before 

bidding for an important sporting event, it is better to plan to strengthen the positive 

perceived impacts mainly the socio-cultural impacts and weaken the negative perceived 

impacts, especially, economic impacts in order to gain residents’ support. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

Holding sports events can have positive and negative effects on the lives of the 

residents of the host city. If local community notice benefits of the sporting events, 

they will support the hosting endeavors. Conversely, if individuals perceive that 

the cost is more than the profit, it means that they have a short of a satisfaction; 

hence, their supportive behavioral acceptance towards anticipated events may be 

revised (Schew & Preuss, 2018, 284). Participatory sport events can generate 

considerable social value in the host city. Developing social capital is one of the 

most effective sport events. However, little is known about the development and 

outcomes of social capital in the context of supporting events (Mao & Huang, 

2016, 308). The purpose of this study was to investigate residents' support for 

hosting the World Men's Volleyball League before and after the event with the 

mediating role of social capital; So, three dimensions of perceived impacts 

(economics, social and environmental) have examined. 
 

Materials and Methods: 

The method of the study is descriptive survey with the practical purpose which is 

executed through field research. Residents changed before and after events as 

previous studies (Gibson et al., 2014). Data collection was done 3 months before 

the competition (April 2019) and 6 months after the competition in Urmia and 

Ardabil due to situational, social, and possible differences before and after major 

events.The statistical population of this survey includes the residents of the two 

host cities Ardabil and Urmia and 1556 samples were randomly collected before 

and after the event. The study sample consisted of all people whose age was more 

than 15 years old and were living in the city. Data were collected in public places 

and parks, crowded shopping malls, schools and universities, and so on. The 

instrument of the survey consisted of 3 rating scales in order to capture the 

research’s main variables: perceived impacts, social capital, and residents’ 

support. Respondents had to figure their level of agreement or disagreement (1: 

Strongly disagree and 5: Strongly agree). For perceived positive and negative 

impacts, with 26 statements, translated from Prayag et al. (2013); 26 statements 
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for social capital and 2 statements for support retrieved from Gibson (2014). 

Partial Least Square (PLS) path modelling was used to event analysis that was 

hypothesized by research model. 
 

Findings: 

Descriptive findings showed that most of the participants were male (pre-event 

analysis: 64.5% and post-event analysis: 52%) and most of them were 20-29 years 

old (pre-event analysis: 42.2% and post-event analysis: 34.5%); About 50% of the 

sample lived in their city for more than 30 years, and over 80% followed the 

events. Before testing the structural model, we measured reliability, convergent 

and discriminant validity of the study. Composite reliability (CR) and Cronbach's 

alpha for all scales was above the recommended threshold of 0.70 (range from 

0.79 to 0.98), showing the measures are reliable. 

 

Figure 1. The Influential Factors of Residents’ Support Pre-Post- the Event 
 

Findings confirmed the mediating effects of social capital on the relationship 

between perceived impacts and support for the games. The path coefficient from 

social capital to support towards the games were significant (pre-event analysis: 

β: 0.040, p ≤ 0.05; post-event analysis: β: 0.737, p ≤ 0.05). We also found support 

for perceived positive and negative socio-cultural impacts. Perceived positive 

socio-cultural impacts had a positive relationship with social capital (pre-event 

analysis: β: 0.389, p ≤ 0.05; post-event analysis: β: 0.650, p ≤ 0.05). Before the 

events, perceived negative socio-cultural impacts had a negative relationship with 

social capital significant (β: - 0.118, p ≤ 0.05); but after the event, any significant 
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relationship was not seen (β: -0.059, p ≤ 0.05). Moreover, before the event, the 

path loadings from negative environmental impacts (β: - 0.076, p ≤ 0.05) and 

positive environmental impacts (β: 0.159, p ≤ 0.05) to social capital were 

significant; however, the post-event analysis indicated that there is not a 

significant relationship between the environmental impacts and social capital 

(positive environmental impacts: β: 0.045, p ≤ 0.05; negative environmental 

impacts: β: 0.036, p ≤ 0.05). In pre-event analysis, we cannot find any relationship 

for economic impacts, although, after the events, there is only a relationship 

between negative impacts and social capital (β: -0.100, p ≤ 0.05). 
 

Conclusion: 

Therefore, social capital as a mediator offers an understanding of the relationship 

between the six categories of perceived impacts and residents’ support. On 

residents’ support, previous studies have entirely supposed that support is a direct 

significance of positive and negative impacts; While our study also proposes that 

such relationships are mediated by residents’ social capital. Modelling social 

capital as a mediator; hence, researchers should surpass of bivariate relationship 

between impacts and residents’ support. before bidding for an important sporting 

event, it is better to plan to strengthen the positive perceived impacts mainly the 

socio-cultural impacts and weaken the negative perceived impacts, especially, 

economic impacts in order to gain residents’ support. 
 

Keywords: World Men's Volleyball League, Perceived Impacts, Social Capital, 

Residents’ Support. 
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 مقالة پژوهشی 

ساکنان در قبل   تیمردان بر حما بالیوال یجهان گی ل  یادراک راتی نقش تأث

 1  یاجتماع یۀسرما یانجیبا اثر م دادی و بعد از رو
 

 *3یپور مرندفتاح  یمرتض ، 2کاشف دمحمدیس، 1یمحسن خسروشاه

 

 ، ایران علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه  ۀدانشکد دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،   .1

 علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران   ۀاستاد مدیریت ورزشی، دانشکد  .2

 )نویسندۀ مسئول(  ران یدانشگاه مراغه، ا  ،یعلوم انسان  ۀدانشکد  ،یگروه علوم ورزش  ،یورزش  تیری مد  ار یاستاد .3
 

 06/1400/ 07تاریخ پذیرش:                         12/1399/ 11تاریخ دریافت:  

 چکیده 

مدت و پایدار بر زندگی ساکنان شهر میزبان  صورت کوتاهتواند تأثیرات مثبت و منفی بهبرگزاری رویدادهای ورزشی می

ساکنان شهرهای میزبان با نقش میانجی سرمایۀ  داشته باشد. در این پژوهش به بررسی نقش تأثیرات ادراکی رویداد بر  

طور جداگانه بین ساکنان دو شهر  نامه قبل و بعد از برگزاری رویداد بهپرسش  778شده است. تعداد    اجتماعی پرداخته

سؤالی بود که شامل    48ای  نامهآوری شد. ابزار پژوهش پرسشصورت تصادفی توزیع و جمعمیزبان )اردبیل و ارومیه( به

)اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیطی(، سرمایۀ اجتماعی و حمایت   تأثیرات مثبت و منفی ادراکی ساکنان از رویداد 

حداقل مربعات  یابی معادالت ساختاری به روش  های پژوهش از مدلها و آزمون فرضیهشد. برای تحلیل دادهمی  ساکنان

بر  بینی تأثیرات ادراکی  شد. ضریب تعیین و قدرت پیشاس استفاده  الاس و اسمارت پیاسپیافزارهای اسدر نرم  جزئی

( و همچنین اثر متغیر میانجی  R  ،263/0=2 Q 2=  422/0؛ بعد از آن:  R  ،130/0  =2 Q 2=  268/0سرمایۀ اجتماعی )قبل از رویداد:  

 ( به دست آمد؛ بنابراینR    ،504/0=2 Q 2=    54/0؛ بعد از آن:  R  ،128/0 = 2Q 2=  163/0بر حمایت ساکنان )قبل از رویداد:  

تواند درک عمیقی از رابطۀ بین شش دسته تأثیرات ادراکی رویداد و حمایت ساکنان از آن ارائه دهد.  سرمایۀ اجتماعی می

بزرگ پیشنهاد میبه   برگزاری رویدادهای  بزرگ، به شودمسئوالن  افزایش  قبل از درخواست میزبانی رویدادهای  منظور 

به ساکنان  بر  رویداد  ادراکی  مثبت  تأثیرات  آنان،  حمایت  بیشترین  درنتیجه  و  ساکنان  اجتماعی  لحاظ  ویژه  سرمایۀ  از 

 اقتصادی رویداد تضعیف شود.ویژه مسائل منفی هاجتماعی تقویت شود و تأثیرات منفی ادراکی ب -فرهنگی
 

 ساکنان.   تیحما   ،یاجتماع یۀسرما   ،یادراک راتیمردان، تأث بالیوال ی جهان  گ یلکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
ورزشی  برگزاری   جام  المپیک  همچونرویدادهای  مسابقات  مییا  تأثیرات   تواند جهانی  و  تغییرات 

داشته باشد. امروزه میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ یکی  همراه    بهکشورهای میزبان    برایی  پایدار

توان گفت این وقایع  که میطوری شود؛ بههای اساسی در اقتصاد سیاسی جهانی را شامل میاز بخش

ابزاری به برای دولتعنوان  نظر گرفتهکارآمد  اهدافشان در  به  ایدۀ  گرهشوند.  می  ها در رسیدن  زدن 

سازی با ورزش از زمانی در آفریقای جنوبی آغاز شد که تالش کردند از غرور ملی ناشی از میزبانی  ملت

کنند )کرنلیسن، باب و  جهانی راگبی را برای دستیابی به اهداف آشتی ملی استفادهو پیروزی در جام

  عواقب دتوانمی  والیبال   ی مردانجهان   همچون لیگرویدادهای ورزشی    (. میزبانی 318،  2011،  1سوارت 

  صورت مدت، چه بهو کوتاه  اندکصورت  اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیطی چه به  مثبت و منفی

میزبان  برای ساکنان  مدتو طوالنیگسترده   کند  شهر  و کشور  ساکنان  نگاه   هرچه.  ایجاد   به   شهر 

  خواهد شد؛برخوردار    آنان  حمایت بیشتراز  مسابقات  ،  معطوف شودبرگزاری مسابقات ورزشی بیشتر  

خصومت،  باعث  تواند  می  نکردنزیرا حمایت  ؛جامعۀ میزبان امری ضروری است  از سویبنابراین حمایت  

 (.  384، 2018، 2و پروس اسچو)شود  ر برگزاری مسابقاتد اختالف نظر و وقفه

داده نشان  برمطالعات  میزبان  شهر  ساکنان  ادراکات  شناسایی  رویدادهای  اند  پایدار  توسعۀ  ای 

شود  (. تأثیرات ادراکی به رویکردی گفته می631،  2015،  3ورزشی و شهرها حیاتی است )ما و رترهام 

،  صنعت توریسم و مسافرت بر مکانیسم ارزشی فرد و اجتماعی، الگوهای رفتاریکه به بررسی تأثیر  

ساکنان   (.  درک67، 2019، 4دازد )هالپرساختارهای انفرادی و اجتماعی و سبک کیفیت زندگی می

از تأثیرات  از رویداد  صورت یک بار جمعرویدادهای ورزشی هم به  شهرهای میزبان  آوری داده قبل 

همکاران )همانند و  االمادی2020،  5پوکزتا  همکاران  ؛  رامکیسون 2017،  6و  و  نونکو  و2011،  7،   )  
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؛ گیبسون 2018  1بعد از رویداد )همانند چی، اویانگ و ژو آوری داده قبل و  همچنین با رویکرد جمع

دو دستۀ مثبت و منفی  در این مقاالت به    شدهاست. تأثیرات ادراک  ( انجام شده2014،  2و همکاران

حالیطبقه  در  است؛  شده  بهبندی  رویدادها  تأثیرات  اقتصادی،  که  حوزۀ  سه  به  معمول  طور 

شود. تأثیرات اقتصادی که شامل افزایش گردشگری است،  میبندی  محیطی و اجتماعی دستهزیست 

 (.  2658، 2017، 3)کیم و جئون  استقرار گرفته بیشتر به لحاظ علمی مدنظر 

( در پژوهشی به بررسی تأثیرات ادراکی مسابقات و میزان مشارکت 2018)  4چن، گرسوی و لو 

ها  دوی ماراتون در شهر هنگ پرداختند. آنمردم در مسابقات در قبل و حین و بعد از اجرای مسابقات  

 به این نتیجه رسیدند که تأثیرات ادراکی منفی در حین برگزاری رویداد از قبل و بعد از آن بیشتر

اوتبوا، دی باال و دبوردبوده   ( واقعیت و اهمیت تأثیر رویدادهای مشارکتی بر چهرۀ  2019)  5است. 

کردند و  سه عامل وجهۀ شهر، مشارکت  شهر، مشارکت ورزشی و مزایای روانی اجتماعی را بررسی  

مقدم  کردند. پروینی، شعبانیورزشی ساکنان و مزایای روانی اجتماعی را در مسابقات مارتون ژنو بررسی

المللی   ۀسومین جشنوار  ر( اث2015خزایی )و اشرف را بر جامعۀ شهر   بیستوندر  نوردی  سنگ  بین 

گونه تفسیر کردند که این رویدادها بر ابعاد اجتماعی، سیاسی و گردشگری تأثیرگذار بوده  میزبان این

 است.زیستی و اقتصادی تأثیر چشمگیر نداشته است، ولی بر ابعاد فرهنگی، محیط

،  6تا حد زیادی به تأثیرات اقتصادی آن بستگی دارد )کرومپتون   برگزاری رویدادهای مهم ورزشی

اقتصادی بحث121،  2000 از   برانگیزی داشته (. هر رویداد عظیم ممکن است تأثیرات  باشد. برخی 

اقتصادی بر جوامع میزبان را نشان می مطالعات دهند که شامل ایجاد فرصت شغلی  تأثیرات مثبت 

ونقل و امکانات ورزشی، درآمد مالیاتی برای دولت، جذب گردشگر،  لبرای ساکنان محلی، توسعۀ حم

(؛  308،  2016،  7شود )مائو و هوانگآهن میها و راهبازآفرینی و طراحی بافت شهری و بازسازی جاده

ایجاد ساختارهای منسجم،    توانایی  ،کشورداخل  در  بزرگ ورزشی   رخدادهای  با میزبانی،  عبارت دیگر  به
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برایهای  زیرساخت   گسترش مالی  أ ت  و  توسعۀ شهری  الزم  منابع  و  حاصل میمین  توسعۀ   درشود 

 (. 118، 2018فراهانی، مرادآبادی، سجادی و جاللی کند )همتینقش مهمی ایفا میشهری پایدار 

ه باشند که مردم را مجبور  توانند تأثیرات منفی مانند تورم نیز داشتاز طرفی رویدادهای بزرگ می

بیشتر برای  افراد جامعه میکاالها و امکانات شهری    به پرداخت پول  باید پول بیشتری برای کنند. 

استادیوم تجهیز  و  درصورتیساخت  بپردازند؛  مالیات  طریق  از  آن ها  است  ممکن  رویدادکه  را  ها  ها 

تلقیبه ملی  منابع  اتالف  از  برخی    کنند.عنوان  تأثیراتدیگر  ایجاد  با  اقتصادی چنین   مطالعات  کم 

(.  23،  2016،  2؛ گروتویس و روتوف 384،  2018،  1رویدادهایی موافق هستند )پریچ، ویتزیچ و مکینچ 

عنوان اثر مثبت و منفی ( در پژوهش خود ایجاد شغل و درآمد رابه2015پور )جاوید، الماسی و نقی

عبارت دیگر، مسابقات ورزشی هم باعث افزایش درآمد  کردند؛ به  رویدادهای ورزشی توریستی معرفی

ها باعث کاهش درآمد و شغل و ایجاد بیکاری مجدد  بودن آنو موقتی  خاطر فصلیو شغل و هم به

جامعه قبل از رخداد انتظار سود زیادی از برگزاری رخداد در شهرشان دارند؛    شوند. اعضایساکنان می

است و همچنین شده از مسابقات برای ایشان ناامیدکننده بوده  اد سود کسبکه پس از رخددرحالی

 شده است. تخمین واقعی و دقیق منافع اقتصادی برای رویدادهای بزرگ، دشوار و ناکافی تلقی 

شناختی ناشی از رویدادهای  اجتماعی و روان-مطالعات قبلی حاکی از آن است که تأثیرات فرهنگی

های  (. حمایت ساکنان از رویداد492، 2017،  3ایج اقتصادی است )ژو و کاپالنیدو تر از نتورزشی مهم

از جملۀ این تأثیرات   گیرد.اجتماعی قرار  -تأثیر موارد مثبت و منفی فرهنگیتواند تحتورزشی می

استفاده از  های مختلف،  ها و فرهنگآوردن جوامع، ایجاد فرصتی برای مالقات با ملت  توان گرد هممی

قدرترسانهپوشش گرفتن،  قرار  توجه  کانون  در  برای  ارزشای  و  اجتماعی  هویت  به  های  بخشیدن 

،  2017حس غرور ملی و  ایجاد وحدت و همبستگی را نام برد )االمادی و همکاران،  میهنی، افزایش  

افزایش  بزرگ شامل های اجتماعی رخداد-(. تأثیرات منفی فرهنگی 304، 2014، 4؛ اینو و هاوارد 682
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تاریخی  جرم، تن و  تخریب منابع فرهنگی  اجتماعی،  ازدحام جمعیت در کشور  فروشی، تعارضات  و 

 (.  630، 2015ما و رترهام، ؛ 142، 2017، 1ریز و همکارانشود )میزبان می

هایی  شده توسط ساکنان محلی یعنی آزار و اذیت( به دو تأثیر منفی اجتماعی درک2016)  2لیو 

می ایجاد  مردم  عادی  زندگی  در  محیطکه  آلودگی  و  کرده  شود  اشاره  امنیت  و  سایر   است.زیست 

گذارد، شامل مستی تماشاگران،  تخریب و دزدی که بر جامعۀ محلی تأثیر میهای رایجی  مزاحمت 

د و بعضی از  توانند پیامدهای متفاوتی را در جامعه ایجاد کننهای فرهنگی و اجتماعی میاست. زمینه 

زاده، کاشف و آقاپور پیامدهای مثبت را در نگاه ساکنان منفی نشان دهند. با توجه به پژوهش فرج

ها و های فرهنگی و اجتماعی، رسانهپذیری، شمول اجتماعی، ارزش(، عواملی همچون جامعه2015)

بسیار مهمی که بر    های پذیری شناخته شدند. ازجمله عاملهای فرهنگعنوان مؤلفهشدن بهجهانی

توانند بر باورها و ادراکات  های جمعی است که میمسائل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار است، رسانه 

باشند و تحول شگرفی در دیدگاه تأثیرگذار  از ساکنان یک جامعه  بسیاری  ایجاد کنند.  ایشان  های 

شان پیشنهاد میزبانی رویدادهای  ریها و استفاده از پوشش خبشهرها برای افزایش اعتبار خود در رسانه

 (.  16، 2014پور و همکاران، دهند )حسین بزرگ و داخلی را ارائه می

مدت  کوتاهصورت زیستی به منفی محیط  های بزرگ ورزشی دارای تأثیرات مثبت و همچنین رویداد

های  ساختمانمحیطی شامل بازسازی محیط فیزیکی، بازسازی  هستند. اثرات مثبت زیست و بلندمدت  

تاریخی، بازسازی مناظر طبیعی، ایجاد سیاست بازیافت و کنترل آلودگی شهر میزبان است )پریاگ و  

)636،  2013،  3همکاران  لی  و  گرسوی  کیم،  اشاره2006(.  خود  پژوهش  در  از  (  پس  که  کردند 

جنوبی دربارۀ حفاظت از طبیعت و بناهای تاریخی آگاهی بیشتری   ، مردم کرۀ2002جهانی فیفای  جام

ا رفتن مواد و منابع طبیعی، تخریب چشمپیدا کردند؛ با وجود این، ازدحام زیرساختی و ترافیکی، ازبین

محیطی ها، فرسایش خاک و غیره از تأثیرات منفی زیست ندازها، آلودگی هوا و صدا، تغییر اکوسیستم 

( تأثیر  2018(. در پژوهش دیگر، عزیزی و شکری )299،  2018)اسچو و پروس،    این حوادث است
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بررسی توریسم  از صنعت  بر حمایت ساکنان  را  زندگی  به محیط  آن  حس  نتیجه کردند.  این  به  ها 

 کند.  بینیتواند میزان حمایت ساکنان را پیشنمیرسیدند که متغیر سرمایۀ اجتماعی 

بخشی جمعی،  حلی برای برانگیختن هویتک سیاست اجتماعی، راهعنوان یسرمایۀ اجتماعی به

های مختلف  ها و سازمانها برای ملتپرستی، روحیۀ اجتماعی، اعتماد متقابل و پذیرش تفاوتمیهن

جامعهشده  شناخته   سرمایۀاست.  شبکه   شناسان  شامل  را  هم  اجتماعی  با  مرتبط   اجتماعی  های 

عات را میان افراد جوامع به اشتراک بگذارند و مشارکت و حس اعتماد به  توانند اطالدانند که میمی

لطفی،   و  هودشیر  )خسروی،  آورند  بیرون88،  2014وجود  ورزشی  نهادهای  در  تغییر  جامعه   (.  از 

های داخلی در آن  واکنش  ای کهها با محیط اجتماعیپذیر نیست؛ چراکه گسترش و توسعۀ آن انجام

بازتابصورت می بنابراین ورزش  است؛  ارتباط  در  است.  گیرد،  اجتماعی در جامعه  ارتباطات  دهندۀ 

ها با فرایندهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در ارتباط است  کنش انسانمثابۀ  موضوعیت ورزش به

 (.  142، 2015)اسالمی مرزن کالته و همکاران،  

مکانیسم کنترل اجتماعی هستند که برای   شناسان، رویدادهای بزرگ ورزشی نوعیاز نظر جامعه

نابرابری منحرف به  افراد  توجه  میکردن  استفاده  اجتماعی  ازهمینهای  اجتماعی  شوند؛  سرمایۀ  رو 

سادگی وضعیت موجود جامعه را تقویت کند )ژو و کاپالنیدو،  تواند بهگرفته توسط یک رویداد میشکل

پذیرد که سرمایۀ اجتماعی چیزی نیست که افراد در می  (1984)1(؛ با وجود این، بوردیو  493،  2017

داشته  خود  بلکه    اختیار  یکباشند؛  اعضای  با  ارتباط  به    در  به  دست میگروه  دیگر،  عبارت  آورند؛ 

های  های اجتماعی، تعامالت و تعهدات وابسته به شبکه شکل سرمایۀ اجتماعی همان پیوندترین  بزرگ

های ای برای توسعۀ پیوندعنوان وسیله منطق، اگر از سرمایۀ اجتماعی به  ن اجتماعی است. براساس ای

زدایی این افراد  شود، شاید این امر بتواند فرصتی برای محرومیت  اجتماعی در بین محرومان استفاده

 (. 116، 2014چه از نظرمادی و چه از نظر اجتماعی ایجاد کند )گیبسون و همکاران، 

ساکنان جامعه، نظریۀ  کردن تأثیر رویدادهای بزرگ بر ادراک  مهم برای روشنهای  یکی از نظریه

تعامل« تعریف های درحالصورت »... تبادل منابع بین افراد و گروهتبادل اجتماعی است. این نظریه به

میمی فرض  نظریه  این  اعضای  شود.  که  بهکند  برای  میزبان  منفعتیدستجامعۀ  در که    آوردن 
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که جامعۀ  هایی  هزینه کنند. اگر افراد جامعه تصور کنند  آید، تعامل میمیدست  های آتی به  تفعالی

هاست، رضایتشان از برگزاری مسابقات میزبان قرار است متحمل شود، بیشتر از عواید برگزاری رویداد

کند )فردلین و    رو تغییررو  ممکن است نظرشان دربارۀ حمایت از مسابقات پیشکم خواهد شد؛ ازاین

هایی همچون مطالعات پریاگ  (. با مبنا قرار دادن نظریۀ تبادل اجتماعی، پژوهش780،  2000،  1فاکنر 

هایی نقش میانجی دید عمومی مردم و مشارکت  (  با ارائۀ مدل2014)  2( و پاپاس 2013و همکاران )

بررسی کردند. با توجه به اهمیت رشتۀ اجتماعی را در رابطۀ بین  تأثیرات ادراکی و حمایت ساکنان  

های تیمی والیبال در دو شهر ارومیه و اردبیل و با توجه به مشکالت زیادی که اخذ میزبانی در رشته

ها وجود دارد و  محبوب و پرطرفدار ازجمله فوتبال، هندبال، فوتسال و والیبال در سطوح باالی رویداد

پژوهشگر  مان بررسی موضوع موفق به اخذ میزبانی شده  اینکه تنها رشتۀ والیبال بود که در ز بود، 

کند و مسائل اجتماعی این رویداد را    استفادهآمده  دستمطالعۀ حاضر را بر آن داشت تا از فرصت به

کند.  و    بررسی  رویدادها  از  ساکنان  حمایت  چگونگی  نحوۀ  زمینۀ  در  پژوهش  پیشینۀ  به  توجه  با 

مؤلگرفتهنادیده بررسی  بین  شدن  رابطۀ  در  آن  نقش  در  اجتماعی  سرمایۀ  تأثیرات فۀ  از  بعد  شش 

رویدادهای بزرگ ورزشی )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( و حمایت   شدۀ مثبت و منفیدرک

انجام از  هدف  رویداد،  از  پاسخساکنان  پژوهش  این  سرمایۀ   شدن  آیا  که  است  سؤال  این  به  گویی 

عنوان یک متغیر میانجی بر میزان تواند بهیک مسئلۀ اجتماعی مهم میمثابۀ  اجتماعی مردم ساکنان به

تأثیرات مثبت و منفی ایجادشده در میزبانی یک رویداد بر حمایت ساکنان شهر میزبان نقشی را ایفا  

عنوان نشدن تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر حمایت ساکنان بهکند یا خیر؟ با توجه به مبانی نظری و بررسی

 است. در این پژوهش پیشنهاد شده  های قبلی، مدل زیرهای مفهومی پژوهشنجی در مدلمتغیر میا
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 پژوهش مدل مفهومی -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model Research 

 پژوهش روش

  پیمایشی-صورت توصیفیها بهدادهآوری جمعبردی بود و از لحاظ نحوۀ راز نظر هدف کا پژوهش این 

است )گیبسون و شده  ها بحث  آوری دادهزمان جمعدربارۀ  مختلف    هایپژوهشاست. در  انجام شده  

و شرایط برگزاری مسابقات در دو  نامه  پرسشهای  لفه ؤبنابراین با توجه به م  ؛(117،  2014همکاران،  

( و شش ماه بعد از 1398ها سه ماه قبل از برگزاری )فروردین  دادهآوری  جمعشهر اردبیل و ارومیه،  

های  پژوهشهفته در دو شهر ارومیه و اردبیل انجام گرفت. در    مدت دوهرکدام به  ،رویداد  برگزاری 

و همکاران گیبسون  )همانند  به  45،  2018،  و همکاران  ؛ چی 117،  2014،  قبل  ( چون دسترسی 

ها را در قبل و بعد از  نامهکه پرسش  هاییکنندگان در قبل و بعد از مسابقات میسر نبود، آنشرکت

متفاوت بودند. جامعۀ آماری پژوهش همۀ   ، کردند  برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال مردان تکمیل

  ند در کشور ایران یعنی اردبیل و ارومیه بود  2019ساکنان دو شهر میزبان لیگ جهانی والیبال مردان  

شده،  آوری نامۀ جمعپرسش  1620  که با توجه به محدودیت دسترسی به تمام جامعۀ آماری از بین

از درک مثبت اقتصادی 
 (PEI)   رویداد

 

 اجتماعی درک مثبت
   داز رویدا یفرهنگ

(PSCI) 

 محیطیدرک مثبت 
  (PEnI) رویداد از 

 محیطی درک منفی
 (NEnI) رویداداز  

 

 -درک منفی اجتماعی
 (NSCI) فرهنگی از رویداد

 از اقتصادی درک منفی 
  (NEI) رویداد

 

حمایت ساکنان از 
 (Support) رویداد

  اجتماعی ةسرمای

 (Social 

Capital) 
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نامه  پرسش  810شد. گفتنی است  رویداد بررسی آماری  رویداد و بعد از  از  صحیح در قبل    نمونۀ  1556

د که از آوری شجمعتوزیع و    هابعد از برگزاری لیگ ملتنامه  پرسش  810قبل از برگزاری رویداد و  

به  و برای تجزیه و تحلیل  د  بو  کامل تکمیل شده  صورتو بعد بهدر قبل  نامه  پرسش  778این تعداد  

 کار رفت.  

ها در  هی شلوغ خرید، مدارس و دانشگاهاهای عمومی، مکاناماکن و پارکها در  دادهآوری  جمع 

، به  ها الؤ. قبل از پاسخ به سگرفتصورت تصادفی صورت  مناطق مختلف جغرافیایی دو شهر و غیره به

گردآوری برای    شد.  توضیحات الزم داده  ها ال ؤاهداف و نحوۀ پاسخگویی به س  بارۀدهندگان درپاسخ

 د که به چهار قسمت اصلی شارزشی لیکرت( استفاده  الی )طیف پنجؤس  48نامۀ  پرسش  از یکها  داده

اول   قسمت  س تقسیم شد:  دربردارندۀ    بود؛  شناختیهای جمعیتال ؤشامل  دوم    ۀنامپرسشقسمت 

( و همکاران  گیبسون  اجتماعی  به ؤس  20ا  ب(  2014سرمایۀ  مؤلفهال  شامل  فعالیتترتیب  های  های 

تفاوتجمه دست اجتماعی، تحمل  ارتباطات  امنیت،  اعتماد و  ارزش زندگیعی،  بود؛ قسمت سوم   ها، 

ترتیب ال شامل بهؤس  26( با  2013کی و حمایت از مسابقات پریاگ و همکاران ) انامۀ تأثیرات ادرپرسش

درک اجتماعیتأثیرات  مثبت  درک-شدۀ  تأثیرات  اجتماعیفرهنگی،  منفی  تأثیرات - شدۀ  فرهنگی، 

درکدرک تأثیرات  محیطی،  مثبت  درک شدۀ  تأثیرات  محیطی،  منفی  و شدۀ  اقتصادی  مثبت  شدۀ 

ال به حمایت از مسابقات  ؤدو سدر قسمت چهارم،    بود؛  فرهنگیو  شدۀ منفی اجتماعی  تأثیرات درک

 .  (635، 2014مربوط بود )پریاگ و همکاران، 
 

 نتایج 

شناختی همچون جنسیت، سن، سابقۀ  متغیرهای جمعیتهای توصیفی  یافته،  جدول شمارۀ یکدر  

نامه ارائه پرسشها را در قبل و بعد  نامهبه پرسش  گاندهندکردن رویداد توسط پاسخسکونت و دنبال

ارومیه و  آوریجمعنامۀ  پرسش  1556براساس این جدول،    . شده است شده توسط ساکنان دو شهر 

به مسابقات  از  بعد  و  قبل  در  شد  ورطاردبیل  کامل  بررسی    صحیح  آنان  اطالعات  بیشتر شدو   .

افراد نمونۀ بیشتر از از درصد  50حدود   .سال بود 29-20و بیشترین گروه سنی  دکنندگان مرشرکت

 کردند. ها را پیگیری میافراد رویداداز درصد  80 یشتر ازسال در شهرشان سکونت داشتند و ب 30
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 قبل و بعد از رویداد شناختی های جمعیتویژگی -1جدول 

Table 1- Demographic Characteristics Pre- and Post- Event 

 

شود: در مرحلۀ آغازین، مدل  در دو مرحله انجام می  1اسالپیافزار اسمارت  یابی از طریق نرممدل

شود و در مرحلۀ بعدی  های پایایی و روایی و تحلیل عامل تأییدی بررسی میبیرونی از طریق تحلیل 

های  های مؤلفهگویه  بارهای عاملی  شود. ضرایببی میها ارزیابرآورد مسیر بین متغیر  درونی از طریق

توان در جدول شمارۀ  سرمایۀ اجتماعی، حمایت و تأثیرات ادراکی ساکنان در قبل و بعد از رویداد را می

 
1. Smart PLS  

 (Post- Event)بعد از رویداد  (Pre- Event)قبل از رویداد   

 (n=778) تعداد پرسشنامه   (n=778) تعداد پرسشنامه

جنسی

ت  

(Gen

der) 

جنسیت  502 (64.5 %)  (Male) مرد
(Gender

) 

 405 (52.1 %)  (Male) مرد

 زن 276 (35.5%)  (Female)   زن

(Female)  

373 (47.9 %) 
 

  (Tournament follower)کنندۀ مسابقاتدنبال  (Tournament follower)کنندۀ مسابقاتدنبال

 642 (82.5 %)  (Yes) بله 636 (81.7 %)  (Yes) بله

 136 (17.4%) (No)خیر  142 (18.2) (No)خیر 

 سن 

(Age

) 

19-
15 

29

-

20 

39

-

30 

49

-

40 

59

-

50 

60

+ 

سن  
(Age

) 

19

-

15 

29

-

20 

39

-

30 

49

-

40 

59

-

50 

60+ 

تعداد  
(n) 

235 34

4 
11

4 
تعداد   19 19 47

(n) 

15

8 
26

9 
13

7 
12

2 
30 32 

درصد  

% 

30.

2% 
44.

2

% 

14.

6% 
6

% 
2.4

% 
2.4

% 
درصد  

% 

20.

3% 
34.

5% 
17.

6

% 

15.

6

% 

7.

7

% 

4.1

% 

 Years at current) تعداد سال سکونت 

residence) 

 Years at current) تعداد سال سکونت  

residence) 

Year

s 

>1   > 3 >5   >1

0 
>2

0 
<  

30 
Year

s 
>1   >3   >5   >1

0 
>2

0 
<  

30 
تعداد  
(n) 

44 54 60 51 18

6 
38

3 
تعداد  
(n) 

40 41 38 59 18

3 
416 

درصد  

% 

5.6

% 
6.9

% 
7.7

% 
6.

5

% 

23.

9

% 

49.

2% 
درصد  

% 

5.1

% 
5.2

% 
4.8

% 
7.5

% 
23

.5

% 

53.

4% 
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یک سؤاالت  همبستگی  مقدار  محاسبۀ  طریق  از  عاملی  بارهای  دید.  محدو  سازه  آن  با  اسبه متغیر 

توان گفت ابزار مورد  می  4/0از    (P  0.05 ≥)در سطح معناداری   شوند باتوجه به باال بودن این اعدادمی

 است )جدول شمارۀ دو(. استفادۀ مناسب بوده

 ضرایب بار عاملی قبل و بعد از رویداد  -2جدول  

Table 2- Factor Loadings Pre- and Post-Event 

متغیره

 ا
Varia

bles 

ها گویه
   

Sente

nces 

 بار

عاملی  

قبل از  

 رویداد 

Pre- 

Event 

Loadin

gs 

عاملی   بار

بعد از  

 رویداد 

Post- 

Event 

Loadin

gs 

 متغیرها

Variables 

هگویه

   ا

Sente

nces 

بار 

عاملی  

قبل  از  

رویداد 
Pre- 

Event 

Loadi

ngs 

بار عاملی  

بعد  از  

 رویداد 

Post- 

Event 

Loadin

gs 

ی
ماع

جت
ۀ ا

مای
سر

 (
S

o
ci

al
 C

ap
it

al
)

 

مثبت درک  0.84 0.77 1 گویۀ

 محیطی

Perceived 

Positive 

Environmental 

Impacts  (PEnI) 

 0.82 0.83 1 گویۀ

 0.89 0.90 2 گویۀ 0.83 0.72 2 گویۀ

 0.80 0.86 3 گویۀ 0.85 0.72 3 گویۀ

منفی  درک  0.87 0.75 4 گویۀ

 محیطی

Perceived 

Negative 

Environmental 

Impacts (NEnI) 

 0.84 0.82 1 گویۀ

 0.79 0.71 2 گویۀ 0.86 0.76 5 گویۀ

 0.80 0.77 3 گویۀ 0.85 0.65 6 گویۀ

 0.83 0.65 4 گویۀ 0.85 0.65 7 گویۀ

 0.80 0.84 5 گویۀ 0.87 0.74 8 گویۀ

 0.85 0.71 9 گویۀ

مثبت  درک

  اقتصادی

Perceived 

Positive 

Economic 

Impacts (PEI) 

 0.7 0.72 1 گویۀ

  گویۀ

10 
 0.81 0.78 2 گویۀ 0.88 0.76

  گویۀ
11 

 0.83 0.81 3 گویۀ 0.85 0.71

  گویۀ

12 
 0.82 0.79 4 گویۀ 0.82 0.72

  گویۀ
13 

 0.75 0.68 5 گویۀ 0.88 0.66
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از پژوهشگران    روایی محتوا )از طریق نظرسنجیها از  نامههمچنین برای تأییدکردن روایی پرسش

گیری دو معیار  تعیین پایایی ابزار اندازهخبره تأیید شد(، روایی واگرا و روایی همگرا استفاده شد. برای

کرونباخ    کار برده شد. با توجه به مقدار مناسب آلفایو ضریب پایایی ترکیبی به   کرونباخ  ضریب آلفای 

های ، پایایی ترکیبی ابزار پژوهش حاضر پذیرفتنی بود )جداول شماره7/0بیشتر از  و پایایی ترکیبی  

 سه، چهار و پنج(.  

 

 
 

  گویۀ
14 

 0.81 0.68 6 گویۀ 0.72 0.64

  گویۀ
15 

 0.79 0.66 7 گویۀ 0.73 0.67

  گویۀ
16 

0.66 0.73 
منفی  درک 

 اقتصادی

Perceived 
Negative 
Economic 

Impacts (NEI) 

 0.97 0.84 1 گویۀ

  گویۀ
17 

 0.98 0.94 2 گویۀ 0.76 0.75

  گویۀ
18 

0.70 0.76 

مثبت درک 

 اجتماعی -فرهنگی
erceived P

Positive Socio-

Cultural Impacts 

(PSCI) 

 0.91 0.81 1 گویۀ

  گویۀ

19 
 0.90 0.82 2 گویۀ 0.73 0.69

  گویۀ
20 

 0.93 0.81 3 گویۀ 0.73 0.66

داد
روی

از 
ن 

کنا
سا

ت 
مای

ح
 (

R
es

id
en

ts
 S
u

p
p

o
rt

)
 

 0.92 1 گویۀ
 

0.97 

 0.92 0.73 4 گویۀ

 0.91 0.75 5 گویۀ

 0.87 0.75 6 گویۀ

 0.97 0.88 2 گویۀ

- منفی فرهنگیدرک 

 اجتماعی 

Perceived 

Negative 

Sociocultural 

Impacts 

(NSCI) 

 0.83 0.91 1 گویۀ

 0.99 0.61 2 گویۀ

 0.98 0.83 3 گویۀ
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 ضرایب پایایی و روایی همگرا  -3جدول 

Table 3 - Convergent Validity and Reliability Pre- and Post-Event 

 

 

 

  متغیرها 

(Variables) 

 (Post-Event) رویدادبعد از  (Pre-Event)قبل از رویداد 

آلفای  

 کرونباخ
Cronbach's 

Alpha 

 روایی

 همگرا
(AVE) 

 ترکیبیپایایی 
(CR) 

آلفای  

 کرونباخ
Cronbach's 

Alpha 

روایی 

 همگرا
(AVE) 

 

 ترکیبیپایایی 
(CR) 

 سرمایۀ اجتماعی

(Social 

Capital) 
0.94 0.50 0.95 0.97 0.67 0.97 

 حمایت ساکنان 

(Resident’s 

Support) 
0.78 0.82 0.90 0.95 0.95 0.97 

مثبت  درک 

 محیطی 

(PEnI) 

0.83 0.75 0.90 0.79 0.70 0.87 

منفی  درک 

محیطی 

(NEnI) 

0.83 0.58 0.87 0.87 0.66 0.91 

مثبت  درک 

 (PEI)اقتصادی 
0.86 0.54 0.89 0.90 0.64 0.92 

منفی   درک

اقتصادی  
(NEI) 

0.76 0.80 0.88 0.96 0.96 0.98 

مثبت  درک 

-فرهنگی

   اجتماعی

(PSCI) 

0.87 0.61 0.90 0.95 0.82 0.96 

منفی   درک

-فرهنگی

 اجتماعی

(NSCI) 

0.76 0.63 0.83 0.95 0.88 0.96 



 173                                                       ...تیمردان بر حما بالیوال یجهان  گیل یادراک  راتینقش تأث: پورفتاح

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 روایی واگرایی قبل از رویداد  -4جدول 
Table 4- Divergent Validity Pre-Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pre-Event)رویداد ز قبل ا

Reside

nt’s 

Suppor

t 

Social 

Capita

l 
N

EI 
PE

I 

P

S

C

I 

N

S

C

I 

P

E

nI 

 

N

E

nI 
 Resident’s)حمایت ساکنان 

Support) 
0.90        

       0.40 0.71 (Social Capital) سرمایۀ اجتماعی 

 0.00 0.10 (NEI)منفی اقتصادیدرک 
0.

89 
     

 0.45 0.31 (PEI)مثبت اقتصادی  درک
0.

03 
0.7

3 
    

 0.52 0.44 (PSCI)   اجتماعی-مثبت فرهنگیدرک 
0.

00 
0.5

1 
0.

78 
   

 0.05 0.17- (NSCI) اجتماعی -منفی فرهنگیدرک 
0.

26 

-

0.0

2 

-

0.

06 

0.

79 
  

 0.26 0.34 (PEnI) مثبت محیطی  درک
0.

18 
0.4

6 
0.

33 
0.

22 
0.

86 
 

 0.06 0.12- (NEnI)منفی محیطی درک 
0.

27 
0.0

0 

-

0.

06 

0.

49 
0.

07 
0.

76 
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 روایی واگرایی بعد از رویداد  -5جدول 
Table 5- Divergent Validity Post-Event 

 

در جدول شمارۀ شش ضرایب مسیر )ضرایب پیشگویی تأثیر یا همان بتا(، میزان آمارۀ تی و سطح  

آمده از مسیر  دستاست؛ بنابراین در قبل از برگزاری مسابقات، نتایج بهمعناداری مدل پژوهش آمده  

بینی یت پیشها قابلمثبت و منفی اقتصادی دیگر مؤلفه غیر از درکگونه بود که به مدل پژوهش این

  و درکمنفی اقتصادی    در مدل را داشتند، اما در بعد از مسابقات نظرهای مردم تغییر پیدا کرد و درک

همانند  اجتماعی قابلیت تأثیرگذاری در سرمایۀ اجتماعی را داشت و در بعد از مسابقات  -مثبت فرهنگی 

  از مسابقات را داشت.بینی حمایت ساکنان قبل از آن، سرمایۀ اجتماعی توانایی پیش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Resident (Pre-Event)  رویدادز قبل ا

s Support 
Social 

Capital 
NE

I PEI PSC

I 
NSC

I PEn

I 
NEn

I 

        0.97 (Resident’s Support)حمایت ساکنان 

       0.73 0.81 (Social Capital)سرمایۀ اجتماعی 

      0.21 0.18 0.80 (NEI)منفی اقتصادی درک 

 0.02 -0.07- (PEI)مثبت اقتصادی درک 
-

0.06 
0.98     

    0.81 0.64 0.29 0.04 0.91 (PSCI)   اجتماعی-مثبت فرهنگیدرک 

   0.08 0.03 0.13 0.07 0.14 0.94 (NSCI) اجتماعی -منفی فرهنگی درک

 0.13 0.16 0.27 (PEnI) مثبت محیطی  درک
-

0.14 
0.17 0.01 0.84  

 0.11 0.12 0.43 0.11 0.20 0.31 0.13 0.81 (NEnI)منفی محیطی درک 
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 تی و سطح معناداری مدل پژوهش در قبل و بعد از رویداد نتایج ضرایب مسیر، معناداری  -6جدول 
Table 6 - Results of Path Coefficients, Significance Level Pre- and Post- Event 

*P ≤ 0.05 
 

 

( βآمارۀ ) (Path Analysis)مسیر مدل پژوهش   T آمارۀ P 

 
از 

ل 
قب

داد
روی

(P
re

- 

A
n

al
y

si
s)

 
 

 0.039 0.879 0.380 (PEI→Social Capital)   مثبت اقتصادی  بر سرمایۀ اجتماعی  درک

 0.024 0.722 0.471- (NEI→Social Capital)منفی اقتصادی بر سرمایۀ اجتماعی  درک

 *0.389 9.941 0.000 (PSCI→Social Capital) اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی -مثبت فرهنگی درک

 *0.118 3.313 0.001- (NSCI→Social Capital)اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی -منفی فرهنگی درک

 *0.159 4.148 0.000 (PEnI→Social Capital)مثبت محیطی بر سرمایۀ اجتماعی   درک

 *0.076 2.339 0.020- (PEnI→Social Capital)منفی محیطی بر سرمایۀ اجتماعی   درک

 *Social Capital → Residents’ Support) ) 0.405 11.831 0.000سرمایۀ اجتماعی بر حمایت ساکنان  

د 
دا

روی
از 

د 
بع

 (
P

o
st

- A
n

al
y

si
s)

 

 0.040 1.408 0.160 (PEI→Social Capital)مثبت اقتصادی  بر سرمایۀ اجتماعی  درک

 *0.100 - 3.006 0.003 (NEI→Social Capital)منفی اقتصادی بر سرمایۀ اجتماعی  درک

 *0.650 21.314 0.000  (PSCI→Social Capital) اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی -مثبت فرهنگی درک

 0.059 - 1.732 0.084    (NSCI→Social Capital)اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی -منفی فرهنگی درک

 0.045 1.696 0.091 (PEnI→Social Capital)مثبت محیطی بر سرمایۀ اجتماعی   درک

 0.036 1.130 0.259- (PEnI→Social Capital)منفی محیطی بر سرمایۀ اجتماعی   درک

 *Social Capital → Resident’ Support)) 0.737 32.385 0.000سرمایۀ اجتماعی بر حمایت ساکنان  
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 شدۀ پژوهش قبل از برگزاری رویداد مدل آزمون -2شکل 

Figure 2- The Influential Factors of Residents’ Support Pre-Event 
 

 
 از برگزاری رویداد شدۀ پژوهش بعد مدل آزمون -3شکل 

Figure 3- The Influential Factors of Residents’ Support Post-Event 
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شود که نشان  هایی همچون ضریب تعیین استفاد میاز شاخص برای بررسی برازش مدل ساختاری

و    33/0،  19/0سه مقدار   دارد.زا یا وابسته  زا یا مستقل بر یک متغیر درونمتغیر برون  از تأثیر یک

شود. همچنین معیار کیو  می  عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفتهبه  67/0

کند. اگر این مقدار دربارۀ یک متغیر وابستۀ بینی مدل را مشخص می( قدرت پیش 2Qبه توان دو )

خوبی تبیین سته به تر مساوی با صفر شود، روابط بین متغیرهای دیگر مدل و آن متغیر وابکوچک 

زا یا وابستۀ  که دربارۀ یکی از متغیرهای دروناست و مدل به اصالح احتیاج دارد، اما درصورتینشده  

بینی ضعیف، متوسط ترتیب نشان از قدرت پیشرا کسب کند، به 32/0و  15/0، 2/0مدل، سه مقدار 

 ( . 305، 2009، 1ر و همکاران زای مربوط به آن را دارد )هنسلو قوی متغیر یا متغیرهای برون

 

 گیریبحث و نتیجه 

های  مولفۀ اول تأثیرات ادراکی، تأثیرات مثبت اقتصادی رویداد بر ساکنان بود. برخالف بیشتر پژوهش

 داشتن درک مثبت از تأثیرات اقتصادی در قبل و بعد از رویدادها بر سرمایۀ اجتماعی و درنتیجه قبلی،  

یافتۀ ندارد.  تأثیر چشمگیری  پژوهش  بر حمایت ساکنان  نتایج  با  روتوف    هایپژوهش  و  گروتویس 

راستاست  و با نتایج  ( هم2014پور جهرمی )زاده و تقی( و اندام، مهدی2015(، ما و رترهام )2016)

و همکاران )پژوهش ستا  را( هم2013(، لی و همکاران )2018(، عزیزی و شکری )2018های چن 

که های قبلی بر این موضوع تأکید کردند که حمایت ساکنان به میزان منفعتی است  پژوهش  نیست.

همراه   و غیره برای ساکنان به  رویدادها از نظر ایجاد شغل، فروش محصوالت محلی، ترویج گردشگری

نداشته توجه زیادی به مسائل اقتصادی مسابقات    هایی که باعث شد ساکنانشاید یکی از علت  .دارند

مسابقات بسیار بزرگ همچون های قبلی، بیشتر میزبانی  بسیاری از پژوهش  باشند، این امر باشد که

بودند و مردم آن کشورها امید به افزایش درآمد و  کرده  بررسی  و المپیک را در کشورشان  جهانیجام

را داشتند، ولی در برگزاری رویدادهای جهانی والیبال در دو شهر از صنعت پردرآمد توریست    شغل

امید زیادی به بهبود مسائل اقتصادی توسط میزبانی مسابقات نبود و دولت نیز تبلیغات    ارومیه و اردبیل

بود؛ بنابراین مهم است که انتظارات ساکنان چنانی در این زمینه برای جذب توریست انجام نداده  آن 

 
1. Henseler  
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از )مانند  تأ   را  بلندمدت  اقتصادی  احتمالی  مزایای  از  باید  ساکنان  کرد.  مدیریت  اقتصادی  ثیرات 

بازیزیرساخت  از  قبل  جدید(  امکانات  و  ایجاد  ها  باعث  احتماالً  اقداماتی  چنین  شوند.  مطلع  ها 

مینگرش حمایت  افزایش  و  مثبت  همچنین  های  )شود.  هاوارد  و  نتیجه 306،  2014اینو  این  به   )

پذیری اجتماعی  که اگر میزبانی مسابقات تأثیرات ادراکی زیادی بر ساکنان بگذارد، مسئولیترسیدند 

توان نتایج اقتصادی زیادی را از صنعت توریسم در قبال آن به  کند و میمی  افراد نیز افزایش پیدا

زایی و گذاری روی اشتغال اقتصادی جامع و تبلیغات مناسب برای سرمایۀ    ۀدست آورد. نداشتن برنام

شود که تأثیرات  نبود حمایت کامل مسئوالن برگزاری مسابقات در جذب توریسم ورزشی باعث می

از طریق   اقتصادی میزبانی بر ساکنان در رویدادهای ورزشی باعث تقویت سرمایۀ اجتماعی  ادراکی 

 می نشود.ایجاد شغل و رفاه عمو

اقتصادی از مسابقات در قبل از برگزاری رویداد با میانجیگری سرمایۀ   مولفۀ دوم یعنی درک منفی

اجتماعی بر حمایت ساکنان تأثیرگذار نبود، ولی بعد از برگزاری رویدادها تأثیرگذار گزارش شد. نتایج  

(  2015(، جاوید و همکاران )2020هایی همچون مطالعات پوکزتا و همکاران )قبل از رویداد با پژوهش

(،  2018)  1های ام. سی. جیلیوری، دویگنان و میلکهمسوست. همچنین نتایج بعد از رویداد با پژوهش

توان در توجیه که میراستاست. یکی از مسائلی ( هم2013( و پریاگ و همکاران )2015ما و رترهام )

با میزان حمایت ساکنان در ق ارتباط مسائل مالی  از مسابقات مطرح کرد، شوق، هیجان و  نبود  بل 

شدن  باشند. بعد از انجام  ترتوجه   کماست ساکنان میزبان به مسائل اقتصادیغروری است که باعث شده  

کم و  بهمسابقات  روانی  عواید  پی  دستشدن  مسئله  این  به  ساکنان  مسابقات،  از  که بردهآمده  اند 

باید باعث ایجاد  است و می  است بیهودهزمینۀ برگزاری رویدادها انجام داده  دولت در  که  هایی  هزینه

های پرداختی باید در مسیر منافعشان مصرف شود شان شود و مالیاترونق اقتصادی در زندگی شهری

با توجه به اینکه یکی از مباحث اصلی در سرمایۀ اجتماعی مشارکت اجتماعی    و نه تفریحی زودگذر.

پذیری و درنتیجه حمایت ساکنان از  شود که مشارکتهای اقتصادی باعث میبه منفعت  است، توجه

 (.   2013رویدادها افزایش یابد )پریاگ و همکاران، 

 
1. McGillivray, Duignan & Mielke 
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مؤلف به  توجه  فرهنگی   هایهبا  درک  تأثیر  پژوهش،  چهارم  و  از  -سوم  منفی  و  مثبت  اجتماعی 

کامالً مشهود بود. همچنین   05/0ح معناداری  رویدادها بر سرمایۀ اجتماعی در قبل از رویدادها در سط

در مدل معنادار ارزیابی شد. نتایج پژوهش با   اجتماعی-در بعد از مسابقات، تأثیرات مثبت فرهنگی

(، گیبسون و  2015(، پروینی و همکاران )2016(، لیو )2017های االمادی و همکاران )نتایج پژوهش

پریچ و همکاران های  ( همسوست و با نتایج پژوهش2013( و  پریاگ و همکاران )2014همکاران )

پژوهش د. ( مطابقت ندار2017ریز و همکاران )( و  2018) با  پژوهش  های  ازجمله دالیل همسویی 

های مثبت و منفی فرهنگی برگزاری رویدادها دانست. با توجه به  توان در بررسی جنبهمذکور را می

بودن دو شهر ارومیه و اردبیل و نژاد آذری مردم این دو منطقه، عالیق اجتماعی مردم  موقعیت مرزی

و سنت خود به گردشگران و بینندگان تلویزیونی در سراسر برای دیدن افراد جدید و معرفی فرهنگ  

فرهنگی مثبت  عوامل  ازجمله  می-جهان،  باعث  که  هستند  سرمایاجتماعی  میزان  اجتماعی    ۀشود 

بر مسائل  دهد عالوهتأثیر قرار دهد. نتایج نشان میساکنان و  میزان حمایت ایشان از مسابقات را تحت

فروشی و  منفی اجتماعی یعنی افزایش سطح و جرم و جنایت، تن  اجتماعی، مسائل -مثبت فرهنگی

عنوان مواد مخدر و همچنین ازدحام و تخریب بناهای تاریخی در قبل از برگزاری مسابقات توانستند به

تواند میزان تأثیر این  اجتماعی مردم می  ۀعاملی بالقوه بر میزان حمایت ساکنان مؤثر باشند و سرمای

چنانی بگذارد. شدن مسابقات، این عامل نتوانست تأثیر آنیر قرار دهد، اما بعد از انجامتأثعامل را تحت

هایی که مسئوالن دربارۀ جلوگیری از تأثیرات منفی  توجه به عقاید مذهبی و دینی مردم و حساسیت

ردم اجتماعی در روند سرمایۀ اجتماعی م-شود تأثیرات منفی فرهنگیفرهنگی رویدا دارند، باعث می

بخشی از طرف مسئوالن دربارۀ جلوگیری از و درنتیجه بر میزان حمایت ایشان مؤثر باشد و اطمینان

افزایش اعتماد مردم به برگزاری اجتماعی رویداد، خود می-ایجاد مسائل منفی فرهنگی  باعث  تواند 

ۀ پژوهش، شرایط  اجتماعی جامع-توان به شرایط فرهنگیاز دالیل ناهمسویی نتایج می  مسابقات شود.

های جانبی مؤثر بر فعالیتۀ  های ورزشی و نحوبرگزاری رویداد  ۀزندگی، سطوح فرهنگی جامعه، نحو

کرد. هرچند   های میزبان اشارهاجتماعی در جهات مثبت و منفی ساکنان شهر -فرهنگی باالبردن درک 

های  ت در جهت تبادلکردن روابط خود با مردمی با فرهنگ متفاومردم یک جامعه درپی گسترده

اند و  توان گفت که در جهت افزایش سرمایۀ اجتماعی خود قدم برداشته اجتماعی باشند، می-فرهنگی
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های فرهنگی برای مردم دیگر کشورها ترغیب  ایجاد جذابیت  میزبانی این مسابقات، آن کشورها را به

اقتصادی  از سرمایۀ  اجتماعی خود غافل  کند. همچنین اگر کشوری صرفاً در جهت افزایش رشد  می

تواند حمایت ساکنان خود را از مسابقات در جهت رسیدن به اهداف میزبانی کسب  شود، در آخر نمی

  - بر تأثیرات مثبت و منفی فرهنگیبنابراین نتایج پژوهش حاضر نیاز توجه به تحقیقات مبتنی  کند؛  

  اجتماعی رویدادهای بزرگ، به-دهای نامطلوب فرهنگی پیامعبارتی  ؛ بهاجتماعی را برجسته می سازد

 شود. نگرش نامطلوب میزبانان منجر می

محیطی قبل از رویداد مدنظر  های زیستزیستی و ایجاد آلودگیاز طرفی توجه به مسائل محیط

 زیستی رویداد بر میزان حمایت است و رابطۀ مثبت بین درک تأثیرات مثبت محیطساکنان قرار گرفته  

شود. نتایج زیست و حمایت ساکنان مشاهده میساکنان و رابطۀ منفی بین درک تأثیرات منفی محیط 

راستاست. بعد  ( هم2015( و کیم و جئون )2019های پریچ و همکاران )آمده با نتایج پژوهشدستبه

ن را ندارد.  بینی حمایت ساکنازیستی دیگر توانایی پیشاز برگزاری رویدادها، توجه به مسائل محیط

راستاست. ( هم2011( و نونکو و رامکیسون )2015نتایج پژوهش با نتایج مطالعات پروینی و همکاران )

که  در شهر به وجود آمد و شلوغی و سر و صدایی  که  بعد از مسابقات، ترافیک زیادی  توان گفت  می

زیادی    شدن عدهبودند، باعث آزرده  های تیم ملی در شهر ایجاد کردهخاطر پیروزیمندان شهر بهعالقه

از بین رود. اگر    از مردم شد و این عامل باعث شد که حمایت عده از مسابقات  از ساکنان  بسیاری 

کردند، شاید این امر  میکردن در بیرون از شهر تعبیه گرفتن و شادیهایی برای جشن مسئوالن مکان

تأثیر  باعث می نتایج ضد و نقیض  از مسابقات مسائل محیطادراک  شد که  زیستی در مدل در بعد 

 مشاهده نشود. 

اجتماعی در  -پژوهش دیدیم، تأثیرات ادراکی منفی فرهنگی  ۀشدهای مطرحدر مدل طورکه  همان

در حین و بعد  که    بعد از رویداد بر حمایت ساکنان مشهود نبود. سر و صدا، شلوغی و ترافیک زیادی 

ای از افراد در شهر شد. از باعث ایجاد نارضایتی عدهشهر به وجود آمد،  شدن هر رویداد در  از انجام

ای از شهروندان به وجود آورد، باعث  که میزبانی مسابقات برای عده  طرفی هیجانات، غرور و عواطفی

ها دربارۀ  شد که آن افراد به تأثیرات منفی مسابقات حساسیت زیاد نشان ندهند. شاید تضاد دیدگاه
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اجتماعی باعث ایجادنشدن تأثیر این مولفۀ منفی بر سرمایۀ اجتماعی و حمایت -نفی فرهنگیمسائل م

 است.ساکنان شده 

پیشبه توانایی  اجتماعی  میانجی سرمایۀ  نقش  با  ادراکی ساکنان  تأثیرات  میزان طورکلی،  بینی 

را دارد. مدلی   از رویداد  از رویداد جمعکه دادهحمایت  است، دارای قدرت شده  آوری  های آن بعد 

دادهبینی قویپیش با  از آن است. در بین شش مؤلفآوریهای جمعتری در مقایسه    ۀ شده در قبل 

اجتماعی میزبانی رویداد  -مثبت و منفی ادراکی تأثیرگذار بر ساکنان، تأثیرات درک مثبت فرهنگی

تماعی و حمایت ساکنان از میزبانی  اجدنبال افزایش سرمایۀ  اگر مسئوالن به  مشهودتر است؛ بنابراین

هایی را در پیش بگیرند تا تأثیرات مثبت باید استراتژی رویدادهای جهانی در این دو شهر هستند، می

افزایش  -طور خاص، مسائل مثبت تأثیرگذار بر مسائل اجتماعیرویدادها بر ساکنان را )به فرهنگی( 

 کنند.  را خنثیدهند و تأثیرات منفی 

های  اندرکاران ورزش کشور به مؤلفهشود مسئوالن و دستبه نتایج پژوهش پیشنهاد می  با توجه

های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی در قبول  شده در پژوهش ازجمله ظرفیتبررسی

رشته  داشتهمیزبانی  ویژه  توجه  مختلف  به  های  پژوهش  این  در  دادهباشند.  گردآوری  از  منظور  ها 

پاسخ واقعی خودداری کرده باشند    ۀشد؛ درنتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائنامه استفاده  پرسش

گیری صورت مقطعی انجام شد که این امر نتیجه باشند. از طرفی، پژوهش بهو پاسخ غیرواقعی داده  

ر کشور و  کند. همچنین اجرای پژوهش به دو شهر میزبان دجانبه و بسیار جزئی را دشوار میهمه

های ایران باید با احتیاط بیشتری انجام شود؛  والیبال محدود بود و تعمیم نتایج به همۀ شهر  ۀرشت

های پیش روی  عالوه، یکی از سختیها انجام شود. بهرو الزم است پژوهش مشابه در سایر شهرازاین 

 های مشابه در این زمینه در کشور بود. نشدن پژوهشپژوهشگر، انجام
 

 تشکر و قدردانی 

وسیله سپاسگزار زحمات اساتید بزرگوار آقای دکتر سید محمد کاشف و آقای دکتر مرتضی فتاح  بدین

پور هستم. همچنین از تالش بی دریغ همسرم خانم دکتر رئیسیان که در گردآوری این مقاله به من  

 نمایم. یاری رساند صمیمانه تشکر می
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