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گر مشکالت جامعه میزبان با نقش تعدیل حمایت بر یورزش دادیروبرگزاری  بررسی آثار

 بالیوال یهاملت گیل: یمورد مطالعه  ترافیکی

 4اسدی، حسن 3، زاهد قادری2*پور، مهدی طالب1مجتبی رجبی

 40/49/2931: یرشپذ تاریخ                                                            21/21/2931: دریافت تاریخ          

 کیدهچ

ی والیبال بر حمایت جامعه میزبان با نقش تعدیل هاملتآثار لیگ هدف پژوهش حاضر، بررسی  :هدف

 گر مشکالت ترافیکی  بود.

تماشاگران لیگ . جامعه آماری پژوهش را بود یفی و از نوع همبستگیروش تحقیق توص :شناسیروش

نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. پرسش 054 که دادندیمتشکیل  31ی والیبال در سالهاملت

، استفاده شد. پس از تائید روایی آثار این رویداد و حمایت جامعه از پرسشنامه محقق ساختهبرای سنجش 

در یک مطالعه راهنما و با استفاده از متغیرهای پرسشنامه ها، میزان پایایی نامهمحتوایی پرسش صوری و

 . پی ال اس برای بررسی مدل تحقیق استفاده گردید افزارنرمبرآورد شدند. از  1/4باالتر از آلفای کرونباخ 

فرهنگی  رویداد تاثیر مثبت،  -ینتایج نشان داد آثار اقتصادی، درآمد روانی، سیاسی و اجتماع :هایافته

. همچنین باشدیمی بدون تأثیر بر حمایت جامعه میزبان طیمحستیزمشکالت ترافیکی منفی و مشکالت 

تعدیل گر فقط تأثیر منفی بر رابطه درآمد روانی رویداد بر حمایت جامعه میزبان  عنوانبهمشکالت ترافیکی 

 گذارد.یم

حضور خواهد داشت  هارقابتمستمر در این  صورتبهایران تا هفت سال  با توجه  به اینکه :گیرینتیجه

ی جامعه از این مندبهرهبر عوامل مثبت این رویداد، شرایط را برای  دیتأکبا کاهش آثار منفی و  توانیم

 .آثار مهیا نمود

 ترافیکی های والیبال، مشکالترویداد ورزشی، گردشگری، حمایت جامعه، لیگ ملت های کلیدی:واژه
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  مقدمه

. هستتند  گردشگری در مهم زهیانگ کی دادهایرو

 گردشتتگری" کتته استتت دهتته چنتتد تنهتتا امتتا

 ,Getz) استت  شتده  شناخته وایجاد  "یدادیرو

 یمداوم یهاتیفعال دادهایرو قتیحق در .(2008

 اتفتا   ستال  کیت  در بتار  کی باًیتقر" که هستند

 جاذبته  کیت  ای و غیتبل کی عنوان به و "افتندیم

 و شتوند یمت  استتفاده  گردشتگری  مقاصتد  یبترا 

 نیت ا در حضتور  و میمستتق  مشارکت به مهمانان

 ,Šušić & Đorđević)شوندیم قیتشو دادهایرو

 ،یگردشگر و ورزش از یبیترک عنوان به. (2011

 از یمهمت  بختش  عنتوان  بته  یورزشت  گردشگری

 رشتد   یدارا و شتود یم محسوب سمیتور صنعت

 Hinch)است بوده ریاخ سال چند در یریچشمگ

& Higham, 2011) .دادیتترو انیتتم نیتتا در 

 یورزش یگردشگر انواع نیترمهم از یکی یورزش

 یبترا  ،افتراد  از یادیت ز تعتداد  سالههمه که است

 ستتفر مختلتت  یهتتامکتتان بتته هتتاآن یتماشتتا

 بتتازار رونتتق در و (Weed, 2009)کننتتدیمتت

 ,Funk & Bruun)دندار یمهم نقش یگردشگر

 هتم  یورزشت  دادیت رو یمختلف انواع البته.(2007

 یورزشت  بتزر   یدادهایرو شامل که دارد وجود

 یورزشت  یدادهایت رو ک،یت المپ یهتا یبتاز  مانند

 و یملت  یقهرمتان  مسابقات مانند متوسط یاندازه

 ماننتد  تتر کوچتک  یهااندازه یورزش یدادهایرو

 یدادهایت رو و یروادهیت پ ،یمحل یسواردوچرخه

 .(Getz, 2008)باشدیم یجار

 یورزشت  مستابقات  که دهدیم نشان قاتیتحق

 توانتتتدیمتتت کوچتتتک چتتته و بتتتزر  چتتته

 به را گردشگران و تماشاگران ،کنندگانشرکت

 ,Chalip, Green, & Hill)کنتد  جلت   خود

 به یورزش یدادهایرو خاطر نیهم به. (2003

 زبتان یمو شهرهای  کشورها یبرا یابیبازار ابزار

 . (Nishio, 2013)اندشده لیتبد

در  کردنتد  انیب( 1424) باالگوبراون، باسر و   

 یهتا یبتاز  ماننتد  یورزشت  بتزر   یدادهایرو

 ،ورزشتکار  ،دکننتده یبازد یادیز تعداد ک،یالمپ

 ریت درگ دادهایت رو گونهنیا در رسانه و تماشاگر

 گردشتگر  یادیت ز تعتداد  ن،یهمچنت  ؛شتوند یم

 بتزر   یدادهایت رو در مشتارکت  و تماشا یبرا

 مستابقات  لیت دل نیهمت  بته  ،ابنتد ییمت  حضور

 دندار اقتصاد بر یتوجهقابل مثبت آثار یورزش

و باعتتتتتع توستتتتتعه جامعتتتتته میزبتتتتتان  

 ,Brown, Busser, & Baloglu)گردنتد یمت 

نیتتز رویتتدادهای   (1421) امبومبتتا  .(2010

ورزشی را عامل مهم توسعه گردشگری عنتوان  

و  تجتاری  یهتا فرصتت نموده که باعع ایجتاد  

منفعتتتتتت بتتتتترای ستتتتتاکنان محلتتتتتی   

، لتی  کرامپتون  .(Mboumba, 2017)شودیم

 یدادهایت رو یاقتصتاد  تتأثیر (1442)و شاستر 

 زبانیم شهر ساکنان درآمد در رییتغ را یورزش

 و دکننتدگان یبازد یهتا نته یهز یجته یدرنت که

 ،هتتارستتتوران ،هتتاهتتتل در کننتتدگانشتترکت

 صتترف رهیتتغ و یحتتیتفر امکانتتات و هتتامغتتازه

 & ,Crompton, Lee)کردند  یتعر ،کنندیم

Shuster, 2001) .دیشتا  ،یسطح نگاه کی در 

 کته  باشتد  دادهایرو یبرگزار یاقتصاد بعد نیا

 حتق  گرفتن یبرا را کشورها و هاسازمان افراد،

 مشتا  یورزش یدادهایرو و مسابقات یزبانیم

 ستاده  اریبست  نگترش  نتوع  نیا اما است؛ نموده

 منتتاف  . (Jones, 2001)استتت انگارانتته

 جذب و دیجد اشتغال جادیا لیدل به یاقتصاد

 شهر به دکنندگانیبازد و گذارانهیسرما شتریب

 جتاد یا یورزشت  دادیت رو برگزارکننتده  منطقه و

 ,Daniels, Norman, & Henry)شتود یمت 
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2004; Javid, naghipoor, & Almasi, 

 در استت  ممکتن  یاقتصتاد  ستهم  نیا (2015

 یولت  ابتد؛ ی شیافزا دادیرو یبرگزار مدت طول

 دستت  از مدتکوتاه دوره کی در را خود نقش

 & ,Malfas, Theodoraki) دهتتدیمتت

Houlihan, 2004) .دارد وجود یادیز شواهد 

 را ییهافرصت یورزش یدادهایرو در مشارکت

 گریکتد ی بتا  کته  آوردیمت  وجتود  به مردم یبرا

 ارتبتا   توستعه  بته  و ندینما حیتفر و معاشرت

 کندیم کمک یارتباط یهاشبکه و هایدوست

(Andam, Mahdizadeh, & Taghipor 

jahromi, 2014; Horch, Heydel, & 

Sierau, 2004; Preuss, 2007)   .  ریچتی 

 جامعه غرور رویداد به آثاردر خصوص (2310)

اشتاره کترد او ایتن     هاآن شو  و شور و یمحل

 ایت   خوب احساس فاکتور" عنوانبه را، موضوع

 & Burgan)  استت  داده شرح یروان درآمد

Mules, 1992)  .زیتتن  (1440) کرامپتتتون 

 "استت  نمتوده   یت تعر طورنیا را یروان درآمد

 یروانت  و یعتاطف  یایت مزا از افتراد  یمنتد بهره

 هتا آن اگر یحت آن، درک و یورزش یدادهایرو

 حضتور  یورزشت  مستابقات  در یجسم لحاظ از

 نداشته شرکت هم آن یسازمانده در و نداشته

 .(Gibson et al., 2014) "باشند

 آن از یحتتاک قتتاتیتحق از یاریبستت نیهمچنتت

 یدادهایتترو یبرگتتزار زمتتان در کتته ندهستتت

 آن مثبتت  آثار و ورزش به مردم توجه ،یورزش

 ,.Horch et al)استت  افتته ی فتراوان  شیافتزا 

2004). Sotiriadou, Shilbury, and 

Quick (2008)  ستتتتتتتاتیرادیو و

 جته ینت نیت ا بته  یقت یتحق در(1441)2همکاران

 مستتابقات و دادهایتترو یبرگتتزار کتته دندیرستت

                                                      
2  . Sotiriadou, Shilbury & Quick 

 نخبته،  ورزشتکاران  یفنت  توستعه  یبرا یورزش

 اتیخصوصت  و  یژگت یو شیافزا و ورزش جیترو

 نیبت  نیت ا در. هستتند  مهتم  رشته ورزشی آن

 در یمهمتت نقتتش هتتم یدولتتت یهتتااستتتیس

 و یزیت ربرنامته  از قبتل . کنندیم فایا دادهایرو

 نظتر  در را هتا استت یس دیت با دادهایرو یزبانیم

 یهتا استت یس مختلت ،  حوادث در رایز گرفت

 گرفتتتته نظتتتر در هتتتاآن یبتتترا یمختلفتتت

 .(Omoregie, 2012)شودیم

 درک بتته توجتته بتتا( 1424) بتتاب و ستتورات 

 ،یورزشتت مهتتم یدادهایتترو دمتتور در ستتاکنان

 یمحلت  ستاکنان  از یاریبست  کته  داشتند اظهار

 ییهتا ینتاراحت  دربتاره  را ختود  تا دارند لیتما

 مترور،  و عبور یسخت و تیجمع ازدحام، مانند

. (Bob & Swart, 2010)دهند نشان دلواپس

 نتتگیپارک مشتتکالت و کیتتتراف قتتت،یحق در

 ایت  قبل امکانات، ساخت هنگام در است ممکن

 کتته افتتتد،یب اتفتتا  دادیتترو نیتتا نیحتت در

 تتأثیر  متردم  یزنتدگ  تیت فیک بتر  یطورجدبه

 ,Ritchie, Shipway, & Cleeve) گذاردیم

 بته  منجتر  دادهایت رو یاجترا  واق  در.  (2009

 ریت غ و میمستتق  آثتار  از یمتفتاوت  انتواع  جادیا

 کتته شتتودیمتت یبرگتتزار محتتل بتتر میمستتتق

 مثبت  قسمت دو به را آثار نیا( 1441پروس)

 .(Preuss, 2007)کرد یبنددسته یمنف و

 یایت مزا را دادیرو آثار ( 1424)1هریتز و روس 

 یمنفت  تأثیرات و یاقتصاد ،یطیمح ،یاجتماع

کیم    .(Hritz & Ross, 2010)ندنمود عنوان

 یدادهایت رو یاجتماع آثار (1425) و همکاران

 منتاف   عامل شش را بزر  یورزش یگردشگر

 ،یاجتمتتاع توستعه  جامعته،  افتختار  ،یاقتصتاد 

                                                      
1 Hritz & Ross 
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 ی وکتتیتراف تمشتتکال ،یاقتصتتاد یهتتانتتهیهز

 ,W. Kim, Jun)نمودند عنوان یتیامن سکیر

Walker, & Drane, 2015) .   انجتتورو و

 یگردشتتگر یامطالعتته در(1421) همکتتاران

. دانستتند  یمنفت  و مثبت آثار یدارا را یورزش

 شتهر؛  و ستاخت  ریز توسعه را مثبت آثار هاآن

 تبتتادل جامعتته؛ تیتتتثب ؛یاقتصتتاد یایتتمزا

 شیافتتزا و یعمتتوم دیتتد ؛یفرهنگتت یاجتمتتاع

  را یمنفت  تتأثیرات  و یسترگرم  و دانش ر؛یتصو

 ؛یکتتیتراف شتتکالتم ؛یاقتصتتاد یهتتانتتهیهز

 و هتتتاینگرانتتت یطتتتیمح ؛یتتتتیامن خطتتترات

 عنتتتتتوان یاجتمتتتتتاع یهتتتتتایریتتتتتدرگ

 Njoroge, Atieno, & Vieira Do)نمودنتد 

Nascimento, 2017). را ایت مزا دیت با سمیتور 

: بته  مربتو   یمنفت  یهتا نته یهز و حتداکثر  به

 ؛یفرهنگت  راثیم ؛ یاجتماع ی،اقتصاد تأثیرات

 حتتتتتداقل بتتتتته را ستتتتتتیزطیمحتتتتت و

   (Andersson & Lundberg, 2013)برساند

 کته  ییدادهایرو با که مهم اریبس گروه کی ماا

 ساکنان دارند، یتنگاتنگ ارتبا  شودیم برگزار

 مهتم  اریبس ساکنان یهانگرش. هستند یمحل

 تتأثیر  ختود  خلتوت ا یت ح در هاآن رایز است،

 بتتا متترتبط یهتتاتیتتفعال یرو بتتر یمیمستتتق

 موردتوجه  لیدل نیهم به و گذارندیم سمیتور

 .(Weaver & Lawton, 2013)انتد قرارگرفته

عنوان نمودند ( 1420) استلیدیس و همکاران.

تصویر مثبتت از   یریگشکلبر  گردشگری آثار

 تتتأثیرگردشتتگری در ذهتتن جامعتته محلتتی،   

گذاشته و میزان حمایت ستاکنان را از توستعه   

 ,Stylidis, Biran, Sit)بردیمگردشگری باال 

& Szivas, 2014) .رشتتد بتته رو تیتتاهم 

 انتداز چشتم  از حاصتل  یموردمطالعته  تأثیرات

 از ستتاکنان تیتتحما احتمتتال مقصتتد، شتتهر

 و دهتتدیمتت شیافتتزا را یگردشتتگر یتوستتعه

 تیت فیک کته  ستازد یمت  قادر را گذاراناستیس

 ,Chen)دهنتتد ارتقتتا را جامعتته آن یزنتتدگ

 که داشت اظهار  ( 2335) مادریگال.  (2001

 تتأثیرات  به نسبت نیساکن نگرش و احساسات

 درک دیت با شتوند یمت  برگتزار  کته  ییدادهایرو

 تجربتته شیافتتزا باعتتع امتتر نیتتا رایتتز شتتود؛

 بته  کته  شتود یم کنندگانشرکت و تماشاگران

 مقصتتد کیتت عنتتوانبتته مکتتان یکلتت تیجتتذاب

 کمتتک مختلتت  یدادهایتترو در گردشتتگری

 همچنین شناخت .(Madrigal, 1995)کندیم

 یهتا دگاهید و هادرخواست ،هاواکنش درک و

 تفکرها طرز این بر مؤثر عوامل و محلی جامعۀ

 بترای  گتذاران  یمشت ختط و  ریزانبرنامه برای

 گردشتگری  توستعۀ  از ستاکنان  حمایت جل 

 ,Nunkoo & Gursoy)دارد یاریست ب اهمیت

 در شتده  انجتام  مطالعتات  نیبرا عالوه ؛(2012

 دهنتد یم نشان متفاوت یهاتیجمع با شهرها

  استت  بتوده  متفتاوت  درک شتده  تأثیرات که

(Chen, 2001; Karadakis, 2012; 

Lawton, 2005) مقاصد سهیمقا نیهمچن  و 

 کیت  بتا  یورزشت  یدادهایرو انواع از یاریبس و

 نگترش  و ادراکات نییتع یبرا استاندارد روش

 آنجتا  در یورزش یدادهایرو که یمحل نیساکن

 ,Gibson)باشتتدینمتتدرستتت  دهتتدیمتت رخ

 کنتون  تتا   نکته یا بته  توجته  بتا  حال  .(1998

که  بالیوال یهاملت گیل آثار یرو بر یقیتحق

، کته یتک   یالمللت نیبت جزء یکی از رویدادهای 

مقتتدماتی در کشتتور    یدورهن در آهفتتته از 

صتورت    شتود یمت ایران و شهر تهران برگتزار  

نپذیرفته است. بنابراین در این تحقیتق ستعی   

والیبال را بر حمایتت   یهاملتلیگ  آثارداریم 

بررستتی نمتوده و بته نقتتش   را جامعته میزبتان   
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گر مشکالت ترافیکی نیز بپتردازیم و بته   تعدیل

 وال پاسخ دهیم که کتدام یتک از ایتن   ئاین س

نقش بسزایی در حمایتت جامعته میزبتان     آثار

 ؟ کنندیمایفا 

 

 شناسی پژوهشروش
 بتود  یهمبستگ نوع از و یفیتوص پژوهش، روش

و از لحتاظ   صتورت پذیرفتته   یدانیم شکل به که

. ابتزار  باشتد یمت نتیجه جزء تحقیقات کتاربردی  

در این تحقیتق پرسشتنامه محقتق     مورداستفاده

وضتتعیت  ای بتتود کتته شتتامل دو بختتشستتاخته

اصلی تحقیتق بتود.    سئواالتجمعیت شناختی و 

والی که بر اساس تحقیقات پیشین بترای  ئس 13

 اریمع با قسمت اصلی این مطالعه طراحی گردید

 کتامالً :5 تتا  مختالفم  کامالً:2) کرتیل یارزش پنج

 آثتار و شتامل متغیرهتای    ندشد دهیسنج(موافقم

گویته(، مشتکالت زیستت محیطتتی     5اقتصتادی) 

گویتته(، سیاستتی   5درآمتتد روانتتی )  گویتته(،9)

گویه(،  ترافیکی 1فرهنگی ) -گویه(، اجتماعی1)

 گویته( بتود.  9گویه( و حمایت جامعه میزبتان) 0)

بته   روایی صوری و محتتوایی پرسشتنامه   ارزیابی

نفر از اساتید متدیریت ورزشتی متورد     24وسیله

و  2بررسی قترار گرفتت. از نستبت روایتی محتتوا     

استفاده  محتوا ی رواییبرا  1شاخص روایی محتوا

بتا    ستئواالت تمامی  نسبت روایی محتواشد که 

نفر( بایتد بتاالتر از   24توجه به تعداد متخصصان)

نیز باید باالتر  هاآن محتوا یشاخص روای و  41/4

-Hyrkäs, Appelqvist) 13/4از 

Schmidlechner, & Oksa, 2003)   باشد کته

 تائیدپس از بررسی روایی محتوا پرسشنامه مورد 

                                                      
1 Content Validity Ratio (CVR) 

1 CVI 

روایی صوری و محتوایی  تائیدقرار گرفت. پس از 

نامته در یتک   نامه، میزان پایتایی پرستش  پرسش

( و بتا استتفاده از ضتری     نفر 94مطالعه راهنما )

آمتد و بتا    بته دستت  همبستگی آلفای کرونبتاخ   

باالتر از  توجه به اینکه ضری  الفای همه متغیرها

قترار   تائیتد بود پایایی پرسشنامه نیتز متورد    1/4

گرفت. جامعه آماری ایتن تحقیتق را تماشتاگران    

کته در   دادنتد یمت حاضر در این رویداد تشتکیل  

 حجتم نفر بودنتد. بترای تعیتین     92944مجموع 

 حجتم  حتداقل  ،تأییتدی  عتاملی  تحلیل در نمونه

 از اگتر  و شتود یمت  تعیین هاعامل براساس نمونه

 شتود،  استتفاده  ستاختاری  معتادالت  یتابی  مدل

( پنهتان  متغیتر )عامتل  هر برای  نمونه 14 حدود

 قیتحق نیا درکه  (Jackson, 2003) است الزم

 حتداقل  از شتتر یب شده استفاده یهانمونه حجم

 از هتا داده قیت تحق نیا در، بود شدههیتوص مقدار

 کته  شتد  یآورجمت   دهنتده پاسخ 544 مجموع

  و بتودن  مختدوش  لیت دل به پرسشنامه 00 تعداد

 گذاشتته  کنتار   پترت  یهاداده داشتن نیهمچن

 054 یرو بتر  لیت تحل هیت تجز تیت نها در و شدند

 بته  یابیدست جهت به .رفتیپذ صورت پرسشنامه

 افتتتراد، نظتتترات از کامتتتل و قیتتتدق اطالعتتتات

 زمتان  در ستاده  یتصتادف  صتورت به هاپرسشنامه

 یبرگزار محل در بالیوال یهاملت گیل یبرگزار

 ی افراد نیب در( تهران یآزاد ورزشگاه) گیل نیا

ستال ستن و    21بتاالی   ساکن شهر تهتران و  که

 از پتس  و پختش  داشتتند  را یبتاز  یتماشا قصد

 از حاصل طالعات خاما. دیگرد یآورجم  لیتکم

 یهتا روش از استتفاده  با ،پرسشنامه هایسئوال

 درصتد فراوانتی،   و فراوانتی  ماننتد  توصیفی آمار

اس  افتزار نرمتوسط  استاندارد انحراف و میانگین
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شد و به منظور بررستی و   سنجیده 2پی اس اس

 یستاز متدل آزمون فرضیات پژوهش از رویکترد  

معادالت ساختاری استفاده شد. بته دلیتل عتدم    

، امکتان حتل   هتا هدادنیاز به نرمال بتودن توزیت    

هتتای کتتم تتتر، استتتفاده از ی بتتا گویتتههتتامتتدل

 یافزارهتا نترم کمتر نستبت بته ستایر     یهانمونه

  (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011) موجود

برای آزمون متدل   1نسخه 1پی ال اس افزارنرماز 

 .گردید استفاده

 ی پژوهشهاافتهی

نفر آزمودنی که در ایتن تحقیتق حضتور     054از 

زن بودنتتد. بیشتتتر    %15متترد و  %15 داشتتتند

( %94ستال) 15تتا  21سنی بتین   دهندگانپاسخ

(بودنتد و   %59مجرد)  هایآزمودنبیشتر  داشتند،

ت کارشناستی  ( سطح تحصیال%05)   هاآناکثر 

 افتزار نترم نمتودن متدل در   اجرا  داشتند. پس از

بررسی مدل پژوهش و آزمون فرضتیات   منظوربه

)بتتترازش متتتدل  یامرحلتتتهاز رویکتتترد ستتته 

، برازش مدل ساختاری و برازش مدل یریگاندازه

 .(Hair et al., 2011)کلی( استفاده شد

از  یریتتگانتتدازهدر بررستتی بتترازش متتدل   

  9یاعتبار اشتتراک پایایی و روایی و  یهاشاخص

استفاده شد. بترای ستنجش پایتایی متدل بته      

عاملی، الفتای   یبارها  یضرابررسی سه معیار 

پرداختته شتد. از    5و پایایی ترکیبتی  0کرونباخ

سوی  دیگر برای  روایی مدل بته  بررستی دو   

ایی واگرا پرداخته شتد.  معیار روایی همگرا و رو

متتالک بتترای مناستت  بتتودن بارهتتای عتتاملی، 

                                                      
2 spss 

1 pls 

9 CV Com 

0 α 

5  CR 

 & ,Henseler, Ringle)  استت  1/4حداقل 

Sinkovics, 2009) .کتتته در  طتتتورهمتتتان

ت دارای ستئواال مشخص است تمامی  2جدول

بنتتابراین  ،باشتتدیمتت 1/4ی بتتاالتر از بتتار عتتامل

 پرداخت. هاآزمونبه بررسی سایر  توانیم

 ضری  و ترکیبی پایایی نشان داد 2ولجد

 از باالتر متغیرها همه ردمو در خنباوکر یلفاآ

 ,Tenenhaus, Vinzi, Chatelin) ستا 1/4

& Lauro, 2005)   .توان گفت در نتیجه می

از پایایی قابل قبولی  یریگاندازهکه مدل 

روایی همگرا مدل برخوردار است. برای بررسی 

 5/4از شده  4استخراو انسیوار نیانگیمباید 

 CR>AVEو  (Chin, 2010)باشد تربزر 

(. نتایج نشان داد تمامی شرایط 2باشد)جدول

در نتیجه روایی  باشدیمروایی همگرا برقرار 

دارد.  ی وجودریگاندازههمگرا برای مدل 

                                                      
4 Average Variance Extracted 
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 یقتحق یریگاندازهنتایج  پایایی و روایی  و کیفیت مدل  .1جدول

 

م 

 دل
 λ α CR AVE گویه متغیر

CVC

OM 

A اقتصادی 

 14/4 .شود زبانیم جامعه به بالعوض هایکمک یدولت ینهادها وسطت

11/4 32/4 43/4 51/4 

 19/4 ابدی شیافزا زبانیم شهر یغاتیتبل درآمد

 10/4 ابدی شیافزا یمال انیحام قیطر از ونیفدراس درآمد زانیم

 12/4 .شود فراهم جهان در یرانیا محصوالت غاتیتبل یبرا یفرصت

 11/4 .شود جادیا کوچک وکارهایکس  رشد یبرا هاییفرصت

B 

مشکالت 

محزیست

 یطی

 13/4  .شود ادیز شهر سطح در زباله و آشغال دیتول

 39/4 .ابدی شیافزا صدا و سر 44/4 12/4 39/4 13/4

 11/4 .شود جادیا یمحل جامعه یبرا محیطیزیست  یآس

C 

درآمد 

 روانی

 

 

 11/4 .روحیه و نشا  مردم افزایش یابد 

10/4 13/4 41/4 09/4 

 14/4 .مردم افزایش یابد یپرستوطناحساس غرور ملی و  

 12/4 .فرصتی برای حضور در یک اتفا  جال  فراهم گردد

 14/4 .جذابی برای مردم ایجاد شود یهاش 

 11/4 .از تماشای بیشتر مسابقات والیبال لذت ببریم

D سیاسی 
 13/4 شود شتریب یاسیس و ییاجرا رانیمد با زبانیم شهر مردم نیب ارتبا 

11/4 11/4 11/4 92/4 
 11/4 شود کمک جهان سراسر در رانیا یاسیس نظام شناخت به

E 
اجتماعی 

 فرهنگی –

 34/4 گردد فراهم زبانیم شهر مردم یرمسرگ یبرا یفرصت

31/4 39/4 41/4 51/4 

 11/4 شود ادیز بالیوال رشته به عالقه

 14/4 رود باال همان،یم هایتیم جوام  و هافرهنگ ریسا از جامعه درک

 11/4 ابدی ارتقاء یمحل فرهنگ حفظ یبرا زهیانگ  

 10/4 شود فراهم زبانیم امعهج در دیجد افراد با دارید فرصت

 13/4 شود جادیا جهان و کشور در تهران شهر یمعرف یبرا یفرصت

 13/4 ابدی شیافزا کشور و شهر نیا به نسبت ایرسانه توجه 

F 
مشکالت 

 ترافیکی

 31/4 شود جادیا یادیز یکیتراف تراکم

11/4 31/4 15/4 51/4 
 13/4 .دیآ وجود به نیماش نگیپارک یجا کمبود  

 13/4 .ابدی شیافزا یعموم هینقل لیوسا از استفاده مشکالت

 15/4 ابدی کاهش نقل و حمل التیتسه و مسدود هاجاده  

G 

حمایت 

جامعه 

 میزبان

 11/4 تعداد گردشگران افزایش یابد.

 32/4 از توسعه گردشگری ورزشی حمایت کنم 01/4 10/4 13/4 11/4

 13/4 ورزشی حمایت کنم رویدادهایاز میزبانی   
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 استاندارد  یضرادر حالت تخمین  یریگاندازهمدل  .1شکل

فورنل و   از روش 2واگرا برای بررسی روایی

 ,Fornell & Larcker)استفاده شد الرکر

 تائیدن روایی واگرا در صورتی آطبق . (1981

که مجذور میانگین واریانس استخراو  شودمی

شده برای هر سازه بیش از همبستگی بین 

  .باشد هاسازه

 مشخص 1جدول ماتریس از که گونههمان

 روایی بودن قبولقابل از حاکی باشد، نتایج می

 است.  هاسازه واگرای

واگرا، روایی  در مجموع با تائید روایی همگرا و

گیتری نیتز متورد قبتول واقت       کلی مدل اندازه

 یریگاندازهگردید. برای سنجش کیفیت مدل 

به نام روایی متقاط   یاژهیوانعکاسی از آزمون 

کته   طورهماناستفاده شد،  1شاخص اشتراکی

                                                      
2Discriminant Validity  

1  Cross Validity Communality 

، کیفیتت متدل   شتود یمت مشاهده  2در جدول

در چهتتار متغیتتر دارای کیفیتتتی  یریتتگانتتدازه

.باشتتتتتتتدیمتتتتتتتی بستتتتتتتیار قتتتتتتتو 
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  یضراهمبستگی  .2جدول
 A B C D E F G 

A 19/4       

B 09/4- 34/4      

C 05/4 99/4- 11/4     

D 415/4 41/4- 44/4 11/4    

E 50/4 01/4- 01/4 43/4 11/4   

F 94/4- 99/4 24/4- 11/4- 99/4- 14/4  

G 52/4 13/4 01/4 12/4 52/4 04/4- 14/4 

 باشندیمبرای هر سازه  شدهاستخراوماتریس، مجذور میانگین واریانس توجه: عناصر قطر 

 

ر بررسی مدل ساختاری از معیارهای د

و برای کیفیت  2R، معیارtمعناداری مقادیر 

 شد. استفاده 2یاعتبار افزونگ مدل از شاخص

مشخص است  9که در جدول طورهمان

بقیه  1فرضیه شماره  رازیغبهگفت   توانیم

شدند.  تائید %33ات با سطح اطمینان فرضی

شده است که  05/4این تحقیق نیز  2Rمیزان 

از  05/4مستقل  یرهایمتغ دهدیمنشان 

که  کنندیم ینیبشیپمقدار متغیر وابسته را 

در حد متوسط است. در این  ینیبشیپاین 

متغیرهای  1تحقیق مقدار معیار اندازه اثر

آمد ، دریطیمحستیزاقتصادی، مشکالت 

فرهنگی و مشکالت  -روانی، سیاسی، اجتماعی

،  44/4،  445/4،  49/4ترافیکی به ترتی  

گزارش شد،که  40/4،  410/4،  41/4

مربو  به  متغیرهای درآمد  تأثیربیشترین 

روانی  بود هرچند همگی اثر ضعیفی بر جامعه 

میزبان دارند.برای بررسی کیفیت مدل 

                                                      
2 CV Red 

1 F2 

استفاده  9یگاعتبار افزونساختاری از شاخص 

گردید، که برای متغیر حمایت جامعه میزبان 

رفتار  ینیبشیپ  دهدیمشد که نشان  91/4

این متغیر توسط متغیر  مستقل  دارای 

قوی است. در بررسی برازش  نسبتاًکیفیتی 

 که توسط 0برازش یکل شاخصمدل کلی، از 

است، استفاده  شدهیمعرف  تننهاوس

به . مقدار (Tenenhaus et al., 2005)شد

که نشان   باشدیم 52/4برابر با  آمده دست

کیفیت مدل کلی تحقیق از حد قوی  دهدیم

 . باشدیمهم باالتر 

                                                      
9 CV Red 

0 Goodness of fit 
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 بررسی فرضیات پژوهش  .3جدول

شماره 

 فرضیه

ضریب  فرضیه

 مسیر

سطح  tاماره 

 معناداری

 نتیجه

 تائید %33 11/0 10/4 حمایت جامعه میزبان ⇠اقتصادی آثار 2

 رد %33 09/2 44/4 حمایت جامعه میزبان⇠ محیطیزیستت مشکال 1

 تائید %33 91/5 101/4 حمایت جامعه میزبان⇠درآمد روانی 9

 تائید %33 11/9 21/4 حمایت جامعه میزبان⇠سیاسی آثار 0

 تائید %33 55/9 11/4 حمایت جامعه میزبان⇠فرهنگی-اجتماعی آثار 5

 تائید %33 22/5 -12/4 حمایت جامعه میزبان⇠مشکالت ترافیکی 4

  

 
. 

 
 استاندارد با حضور متغیر تعدیلگر  یضرامدل تحقیق در حالت تخمین  .2شکل

مشکالت  یکنندگلیتعددر بررسی اثر 

 1و شکل 0که در جدول طورهمانترافیکی 

 تأثیرفقط مشکالت ترافیکی مشخص است 

والیبال بر حمایت  یهاملتدرآمد روانی لیگ 

که بر اساس  کندیمرا تعدیل  جامعه میزبان

ضری  مسیر این فرضیه مشکالت ترافیکی 

والیبال بر  یهاملتدرآمد روانی لیگ  تأثیر

 .دهدیمکاهش  حمایت جامعه میزبان را
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 تحقیق  کنندهلیتعدنتایج متغیر  .0جدول

شماره 

 فرضیه
 فرضیه

ضریب 

 مسیر
 tاماره 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

1 
والیبال  هایملتدرآمد روانی لیگ  یرتأثمشکالت ترافیکی 

 کندمیبر حمایت جامعه میزبان را تعدیل 
 تائید 35% 94/1 -155/4

1 

فرهنگی لیگ -اجتماعی آثار  تأثیرمشکالت ترافیکی 

والیبال بر حمایت جامعه میزبان را تعدیل  هایملت

 کندمی

 رد 33% 50/2 295/4

 

 گیریبحث و نتیجه
 

قتصادی، مشکالت ا آثاردر این پژوهش 

  -روانی،سیاسی، اجتماعی ، درآمدیطیمحستیز

فرهنگی و مشکالت ترافیکی بر حمایت جامعه 

که پس از  قرار گرفت یموردبررسمیزبان 

 مشخص گردید: لیوتحلهیتجز

والیبال بر حمایت  یهاملتاقتصادی لیگ  آثار

)ضتری  مستیر:   گذاردیمت  تأثیرجامعه میزبان 

 آثتتتتار(. در واقتتتت  11/0و معنتتتاداری:  10/4

اقتصادی به افزایش درامتد از طریتق حامیتان    

متتالی، تبلیغتتات محصتتوالت شتتهر میزبتتان،    

کس  و کار کوچک، جتذب منتاب     یهافرصت

مالی از نهادهای دولتی اشتاره دارد. در نتیجته   

جامعته از ایتن رویتداد حمایتت      شودیمباعع 

نموده و برگزاری این رویداد را به نفت  جامعته   

 Andam et) با نتایج  هاافتهید. این ننخود بدا

al., 2014; Brown et al., 2010; Hritz & 

Ross, 2010; Javid et al., 2015; 

Mboumba, 2017; Njoroge et al., 

2017; Stylidis et al., 2014)    که میزبانی

شغلی  یهافرصترا عاملی برای فراهم نمودن 

در یتتک راستتتا  دانستتتندیمتتو جتتذب درامتتد 

بترای رشتد    ییهافرصت". در این بینباشدیم

میزان "و  "کس  و کارهای کوچک ایجاد شود

درآمتتد فدراستتیون از طریتتق حامیتتان متتالی   

بتا بارهتای عتاملی بتاال جتزء بتا        "افزایش یابد

 گویه ها  بود.  نیترتیاهم

چکی کس  و کارهای کو ،برگزاری این رویداد

و  هامیتلباس  ،ازجمله فروش پرچم، بو 

مواد غذایی در زمان برگزاری رویداد به  فروش

برای جامعه سود  تواندیمکه  آوردیموجود 

با توجه به اینکه این  همچنینداشته باشد  

رویدادی خاص در ایران است مسابقات 

حامیان مالی درصدد حضور در این رویداد 

ان باعع افزایش هستند بنابراین این حامی

 در نتیجه که شوندیمدرآمد فدراسیون 

 یگذارهیسرماافزایش درآمد فدراسیون باعع 

 این فدراسیون برای جامعه خودش خواهد شد.

لیگ  یطیمحستیزنتایج نشان داد: مشکالت  

والیبال بتر حمایتت جامعته میزبتان      یهاملت

و 44/4)ضتتتری  مستتتیر: گذاردینمتتت تتتتأثیر

مشتتکالت  بتته افتتزایش  ( ایتتن09/2:یمعنتادار 

ستتی  آ و تولیتتد اشتتغال و زبالتته، ستتر و صتتدا

و  جامعه محلی اشاره دارد برای یطیمحستیز

 Hritz & Ross, 2010; W. Kim et)نتایج با

al., 2015; Njoroge et al., 2017)  
  (1444کیم، گورسوی و لتی) همخوانی ندارد. 
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مستابقات جتام جهتانی     تتأثیرات  اییدر شناس

کتتره جنتتوبی حفتتظ منتتاب   فوتبتتال در 1441

ایتن رویتداد    تأثیرات را جزء لودگیآطبیعی، و 

 & ,H. J. Kim, Gursoy)معرفتی نمودنتد  

Lee, 2006). زیست محیطتی   آثارارزیابی  در

رویدادهای ورزشی، دالیل متعدی از جمله نوع 

ورزش متتورد نظتتر و امکانتتات استتتفاده شتتده، 

بزرگتتتی و کتتتوچکی رویتتتداد، تعتتتداد افتتتراد 

 تواندیم)تماشاگر و ورزشکار( نیز کنندهشرکت

بته ختاطر    رستد یمت نظتر   باشد. بته  رگذاریتأث

کم برگزاری این رویداد و مکانی که  نزمامدت

چنتتین  شتتودیمتتن برگتتزار آایتتن رویتتداد در 

 رستد یمت است به نظتر   آمدهدستبهای نتیجه

نیستت کته    قتدر آن یطت یمحستت یزمشکالت 

خود قترا دهتد. و    تأثیرحمایت جامعه را تحت 

که جامعته میزبتان از میزبتانی     شودینمباعع 

 نکنند. این رویداد و توسعه گردشگری حمایت 

 یهاملتروانی لیگ  درآمد نتایج نشان داد:

 تأثیرحمایت جامعه میزبان  بر والیبال

و  10/4مسیر: )ضری گذاردیم

و نشا   به روحیه آثاراین  .(94/5معناداری:

، فرصت حضور یپرستوطنمردم، غرور ملی و 

در یک اتفا  جال ، لذت بردن از تماشای 

ذاب برای ج یهاش بیشتر مسابقات و ایجاد 

 ,.Gibson et al)و با نتایج  مردم اشاره دارد

2014; W. Kim et al., 2015)  همخوانی

 آثاربه بررسی (1421کیم و والکر)   دارد.

 یهایژگیوروانی رویداد ورزشی بر پایه 

 & W. Kim)ی پرداختندراقتصادیغ

Walker, 2012). ها، گویه از بین گویه

بیشترین  "روحیه و نشا  مردم افزایش یابد"،

را به خود اختصاص داد. به دلیل  یبار عامل

اینکه مردم ایران به خاطر شرایط بد اقتصادی 

برگزاری این  رسندینمچندان شاد به نظر 

مردم با حضور در این  شودیمرویداد باعع 

ورند آ به دستا  خود را رویداد روحیه و نش

جذاب این رویداد اعم از  یهابرنامههمچنین 

متفاوت در جریان  یهاقیتشوپخش موسیقی، 

 یهاش  شودیمباعع  ، رقص محلیهایباز

جذابی برای مردمی که در محل سالن حضور 

پخش این رویداد  ضمناًبه وجود آید. ، داشتند

ی کل زنده از تلویزیون برا صورتبهدر سه روز 

جامعه ش  جذابی را ایجاد نمود. ایجاد این 

مردم جامعه از این  شودیمدرامد روانی باعع 

رویداد حمایت کنند و به دنبال  توسعه 

گردشگری و میزبانی بیشتر این مسابقات 

 باشند. 

 یهتا ملتت سیاسی لیتگ   آثارنتایج نشان داد: 

 تتتأثیروالیبتتال بتتر حمایتتت جامعتته میزبتتان   

و  21/4مستتتتتتیر:)ضتتتتتتری  گذاردیمتتتتتت

 ,Karadakis)(  کته بتا نتتایج   34/1معناداری:

2012; Omoregie, 2012)      در یک راستتا

سیاسی به افزایش ارتبتا  بتین    آثار  .باشدیم

مردم شهر میزبان با مدیران سیاسی و اجرایتی  

شناخت نظتامی سیاستی ایتران در     و کمک به

بر حمایت مردم  تواندیمجهان  اشاره دارد که 

از میزبانی و توسعه گردشگری کمک نماید. هر 

کته   باشتد یمت چند ضری  مسیر آن بسیار کم 

شرایط اقتصادی و سیاستی   لیبه دلبه تواندیم

 آثتار که برای مردم ایران به وجود آمده استت  

شتتای مشتتکالت سیاستتی ایتتن رویتتداد را راهگ

به همتین ختاطر ایتن نتیجته      دانندینمبزر  

 بدست آمده است.

فرهنگی  لیتگ   -اجتماعی آثارنتایج نشان داد: 

والیبال بتر حمایتت جامعته میزبتان      یهاملت

و  11/4)ضتتتری  مستتتیر: گذاردیمتتت تتتتأثیر
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 ,.Andam et al)نتتایج  با (که44/9معناداری:

2014; Hritz & Ross, 2010; Karadakis, 

2012; Njoroge et al., 2017; 

Omoregie, 2012; Stylidis et al., 2014) 

همخوانی دارد که به فرصتتی بترای سترگرمی    

جامعه میزبان، افزایش عالقه به رشته والیبال، 

و جوام ، انگیزه  هافرهنگدرک جامعه از سایر 

دیتدار بتا   حفظ فرهنگ محلی، فرصتتی بترای   

افراد جدید و معرفی شتهر میزبتان و افتزایش    

 در کشور و جهتان، اشتاره دارد.    یارسانهتوجه 

 ادراک عنوان نمودنتد (1425کیم و همکاران)

 میزبتانی  از منتتج  اجتمتاعی  آثتار  میزبان از

 جهتت  مهم از عوامل گردشگری رویدادهای

محلی  جامعه وسی  مشارکت و حمایت کس 

 و قتوت  نقطته  عنتوان به تواندیم و باشدیم

 .W)گردد مطرح توسعه گردشگری در ضع 

Kim et al., 2015). 

یز در بررسی ن(1424یانگ، زنگ و جیو) 

نمایشگاه  تأثیراتادراکات ساکنین محلی از 

شانگهای عامل باال رفتن  1424 یالمللنیب

معرفی  یهافرصتوجهه شهر)افزایش 

 یالمللنیبشانگهای به جهان، بهبود تصویر 

عامل اول و  عنوانبهشانگهای در جهان( را 

عامل سوم معرفی  عنوانبهتبادل فرهنگی را 

 .(Yang, Zeng, & Gu, 2010)کرده بودند

استت بته    شدهوض که علیه ایران  ییهامیتحر

ه ایتتران در ستتطح جهتتانی آستتی  وارد جایگتتا

نموده است حمایت از برگزاری ایتن مستابقات   

فرصتی برای معرفی فرهنگ محلتی و   تواندیم

کشتتور ایتتران فتتراهم نمتتوده و آگتتاهی از ایتتن 

یک مقصتد توریستتی افتزایش     عنوانبهجامعه 

اجتمتاعی و    آثتار  زمینته، انتقتال   این یابد. در

 یتک  عنتوان به فرهنگی رویدادهای گردشگری

وجود  عمده نگرانی جامعه، یک فرهنگ به کل

  غالبتاً  رویتداد  کته  است دلیل این به این. دارد

 جامعتته بتته را هتتایختتارج یتتا بازدیدکننتتدگان

 از پتس  و کنتد یمت  جذب اجتماع به یا میزبان

 بتا توجته   جامعه که دارد وجود این امکان آن،

 گیرد قرار تأثیر تحت هاآن متفاوت فرهنگ به

(Cook, 2010) ین واقعیت وجتود دارد کته   . ا

 آثتار  تواننتد یمگردشگران رویدادهای ورزشی 

فرهنگی مثبت یا منفی بتر جامعته   اجتماعی و 

میزبان داشته باشند ولی  جامعته میزبتان نیتز    

 یهتا سنتو  هاارزشاز طریق تقویت  تواندیم

 بگذارد.  تأثیرخودش بر گردشگران 

به رشته والیبال  باعع  یمندعالقهافزایش 

دیگر از  یهارشتهاین رشته در بین  شودیم

ش افراد جایگاه مطلوبی برخوردار شود و گرای

افزایش  دیگر یهارشتهبه این رشته نسبت به 

در تحقیقی به بررسی اثر (1442چو). یابد

 ورزشی گردشگری توسعه بر تکواندو ورزش

جنوبی پرداخت و نشان داد  کره کشور

 منطقه یا کشور یک که سنت ییهاورزش

 باعع توانندیم بیشتر شوندیم محسوب

 ,Cho)باشند کشور آن به گردشگران گرایش

2001). 

نتتتایج نشتتان داد مشتتکالت ترافیکتتی  لیتتگ   

والیبال بتر حمایتت جامعته میزبتان      یهاملت

و  - 12/4)ضری  مستیر:  گذاردیممنفی  تأثیر

(  کتته بتته افتتزایش تتتراکم   22/5معنتتاداری: 

ترافیکی و کمبتود جتای پارکینتگ، مشتکالت     

ستتدود استتفاده از وستتایل نقلیتته عمتتومی، و م 

و کاهش تسهیالت حمل و نقتل   هاجادهشدن 

 ,Bob & Swart) اشتاره دارد. و بتا نتتایج    

2010; H. J. Kim et al., 2006; W. Kim 

et al., 2015; Njoroge et al., 2017) 
 همخوانی دارد. 



 69، پیاپی 9، شماره 9911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار                               . . .  یورزش دادیرو یآثار برگزار یبررس   692  

درواق ، مشکالت ترافیکی باتوجته بته ماهیتت    

 تواننتتدینمتت یستتادگبتتهردشتتان منحصتتربه ف

 .W)دررویدادهای ورزشتی، جلتوگیری شتوند   

Kim et al., 2015) .   وجتتود مشتتکالت

مشتکل   تواندیمفیکی برای ساکنین منطقه ترا

دسترستی   از متان   است ممکن ایجاد نموده و

منتازل ختود شتوند در     بته  ساکنین آن منطقه

تعامل با گردشتگران پرهیتز کننتد و     نتیجه از

 عنتوان بته تبلیغ خوبی هم برای جامعه میزبان 

 یک مقصد توریستی صورت نپذیرد. 

درآمد  یرتأثنتایج نشان داد مشکالت ترافیکی 

والیبال بر حمایت جامعه  یهاملتروانی لیگ 

 15/4)ضری  مسیر:  کندیممیزبان را تضعی  

(  در واق  مشکالت 94/1و معناداری:  -

روحیه نشا   شودیمترافیکی رویداد  باعع 

افراد تضعی  شود همچنین از جذابیت و لذت 

 از برگزاری جهیدرنتاین رویداد کاسته شود 

مایت کمتری هم نمایند.  این رویداد ح

عنوان نمودند (1444اوهمن،جونز و ویلکز)

مشکالت ترافیکی مسابقات ممکن است باعع 

 این از بگیرند شود  افراد جامعه تصمیم

 تصمیم است ممکن یا کنند، اجتناب هامکان

 مسابقات زمان مدت در را منطقه کل بگیرند

 ,Ohmann, Jones, & Wilkes)کنند ترک

مسئولین به جهت  گرددیم.  پیشنهاد (2006

جلوگیری از  چنین مشکلی، سیستم حمل و 

نقل عمومی )اتوبوس و مترو( را در زمان 

برگزاری این رویداد توسعه دهند تا ساکنین  

 دچار مشکل نشوند.

 آثتار   تتأثیر نتایج نشان داد مشکالت ترافیکی 

والیبتال بتر    یهتا ملتفرهنگی لیگ -اجتماعی

حمایتتتتت جامعتتتته میزبتتتتان را تعتتتتدیل    

( 50/2و معناداری: 29/4)ضری  مسیر:کندینم

 آثتتاربتتر  یریتتتأثدر واقتت  مشتتکالت ترافیکتتی 

فرهنگی رویداد نداشتته  در نتیجته    -اجتماعی

بر حمایتت جامعته میزبتان از رویتداد      آثاراین 

 مثبت دارد. تأثیر

رفتار حمایت جامعه میزبان  توسط  ینیبشیپ

، یطیمحستیزمتغیرهای  اقتصادی، مشکالت 

فرهنگی و  -درآمد روانی، سیاسی، اجتماعی

شده است که  05/4 مشکالت ترافیکی رویداد

نزدیک به متوسط و دارای   ینیبشیپاین 

کیفیتی نزدیک به قوی بوده است همچنین در 

جامعه  بر تأثیرمتغیر بیشترین  4بین این 

بنابراین  ؛درامد روانی است میزبان مربو  به

عالوه  شودیم به مدیران و مسئولین پیشنهاد

متنوع و جذابی  یهابرنامه بر تبلیغ این رویداد،

را هم در زمان برگزاری رویداد در نظر بگیرند 

جامعه  کل مد روانی درآمجموع در تا در

و ن سود ببرند آو همه جامعه از  افتهیگسترش

از برگزاری این رویداد حمایت  در نتیجه

 .نمایند

حال با توجه اینکه ایران طبق قوانین موجود 

تا هفت سال فدراسیون جهانی والیبال 

مستمر در این رویداد حضور خواهد  صورتبه

نیز در دو هفته  1423داشت و در سال 

میزبانی این رویداد را بر عهده خواهد داشت 

بخش گردشگری  برنامه ریزان و مسئوالن

منفی و  آثاربا کاهش  توانندیمورزشی کشور  

بر عوامل مثبت این رویداد شرایط را  دیتأک

به  آثارجامعه میزبان از این  یمندبهرهبرای 

از طرف  یاگستردهتا حمایت  آورندوجود 

جامعه برای برگزاری این رویداد صورت پذیرد.



    691    69پیاپی ، 9، شماره 9911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار پور . . .                                          طالب یمهد ،یرجب یمجتب 

 منابع
 Andam, r., Mahdizadeh, r., & 

Taghipor jahromi, f. (2014). 

Investigating the impacts of holding 

sport events on host community Case 

study: University of Birjand as the 

host of 11th sport –cultural Olympiad 

of University girl students in Iran. . 

Contemporary studies on sport 

management, 3(6), 73-85.  

 Andersson, T. D., & Lundberg, E. 

(2013). Commensurability and 

sustainability: Triple impact 

assessments of a tourism event. 

Tourism Management, 37, 99-109.  

 Bob, U., & Swart, K. (2010). Sport 

events and social legacies. 

Alternation, 17(2), 72-95.  

 Brown, C., Busser, J. A., & 

Baloglu, S. (2010). Sport tourists in a 

gaming destination: Predicting 

gaming and non-gaming 

expenditures. UNLV Gaming 

Research & Review Journal, 14(2), 5.  

 Burgan, B., & Mules, T. (1992). 

Economic impact of sporting events. 

Annals of tourism Research, 19(4), 

700-710.  

 Chalip, L., Green, B. C., & Hill, B. 

(2003). Effects of sport event media 

on destination image and intention to 

visit. Journal of Sport Management, 

17(3), 214-234.  

 Chen, J. S. (2001). Assessing and 

visualizing tourism impacts from 

urban residents’ perspectives. Journal 

of Hospitality & Tourism Research, 

25(3), 235-250.  

 Chin, W. W. (2010). How to write 

up and report PLS analyses. In 

Handbook of partial least squares 

(pp. 655-690): Springer. 

 Cho, K.-M. (2001). Developing 

Taekwondo as a Tourist Commodity. 

International Journal of Applied 

Sports Sciences, 13(2), 53-62.  

 Cook, R. A., Yale, L. J., Marqua, J. 

J. (2010). Tourism: the Business of 

Travel (4th ed ed.): Upper Saddle 

River, N.J. : Prentice Hall, c2010. 

 Crompton, J. L., Lee, S., & 

Shuster, T. J. (2001). A guide for 

undertaking economic impact studies: 

The Springfest example. Journal of 

Travel Research, 40(1), 79-87.  

 Daniels, M. J., Norman, W. C., & 

Henry, M. S. (2004). Estimating 

income effects of a sport tourism 

event. Annals of tourism Research, 

31(1), 180-199.  

 Fornell, C., & Larcker, D. F. 

(1981). Evaluating structural 

equation models with unobservable 

variables and measurement error. 

Journal of marketing research, 39-50.  

 Funk, D. C., & Bruun, T. J. (2007). 

The role of socio-psychological and 

culture-education motives in 

marketing international sport tourism: 

A cross-cultural perspective. Tourism 

Management, 28(3), 806-819.  

 Getz, D. (2008). Event tourism: 

Definition, evolution, and research. 

Tourism Management, 29(3), 403-

428.  

 Gibson, H. J. (1998). Sport 

tourism: a critical analysis of 

research. Sport Management Review, 

1(1), 45-76.  

 Gibson, H. J., Walker, M., Thapa, 

B., Kaplanidou, K., Geldenhuys, S., 

& Coetzee, W. (2014). Psychic 

income and social capital among host 

nation residents: A pre–post analysis 

of the 2010 FIFA World Cup in 

South Africa. Tourism Management, 

44, 113-122. 

doi:10.1016/j.tourman.2013.12.013 

 Hair, J. F., Ringle, C. M., & 

Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: 

Indeed a silver bullet. Journal of 



 69، پیاپی 9، شماره 9911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار                               . . .  یورزش دادیرو یآثار برگزار یبررس   660  

 

Marketing theory and Practice, 19, 

139-152.  

 Henseler, J., Ringle, C. M., & 

Sinkovics, R. R. (2009). The use of 

partial least squares path modeling in 

international marketing: Emerald 

Group Publishing Limited. 

 Hinch, T., & Higham, J. (2011). 

Sport tourism development: Channel 

view publications. 

 Horch, H., Heydel, J., & Sierau, A. 

(2004). Events im Sport±Marketing, 

Management, Finanzierung. In: Köln: 

Institut für Sportökonomie und 

Sportmanagement. 

 Hritz, N., & Ross, C. (2010). The 

perceived impacts of sport tourism: 

An urban host community 

perspective. Journal of Sport 

Management, 24(2), 119-138.  

 Hyrkäs, K., Appelqvist-

Schmidlechner, K., & Oksa, L. 

(2003). Validating an instrument for 

clinical supervision using an expert 

panel. International Journal of 

nursing studies, 40(6), 619-625.  

 Jackson, D. L. (2003). Revisiting 

sample size and number of parameter 

estimates: Some support for the N: q 

hypothesis. Structural equation 

modeling, 10(1), 128-141.  

 Javid, M., naghipoor, B., & 

Almasi, H. (2015). Sport Tourism 

and the Economic Impacts on Host 

Communities. Sport Management 

Studies, 7(32), 13-32.  

 Jones, C. (2001). Mega‐events and 

host‐region impacts: determining the 

true worth of the 1999 Rugby World 

Cup. International journal of tourism 

research, 3(3), 241-251.  

 Karadakis, K. (2012). The 

influence of small-scale sport event 

impacts on personal and community 

quality of life and support for sport 

event tourism: University of Florida. 

 Kim, H. J., Gursoy, D., & Lee, S.-

B. (2006). The impact of the 2002 

World Cup on South Korea: 

Comparisons of pre-and post-games. 

Tourism Management, 27, 86-96.  

 Kim, W., Jun, H. M., Walker, M., 

& Drane, D. (2015). Evaluating the 

perceived social impacts of hosting 

large-scale sport tourism events: 

Scale development and validation. 

Tourism Management, 48, 21-32.  

 Kim, W., & Walker, M. (2012). 

Measuring the social impacts 

associated with Super Bowl XLIII: 

Preliminary development of a 

psychic income scale. Sport 

Management Review, 15(1), 91-108.  

 Lawton, L. J. (2005). Resident 

perceptions of tourist attractions on 

the Gold Coast of Australia. Journal 

of Travel Research, 44(2), 188-200.  

 Madrigal, R. (1995). Residents' 

perceptions and the role of 

government. Annals of tourism 

Research, 22(1), 86-102.  

 Malfas, M., Theodoraki, E., & 

Houlihan, B. (2004). Impacts of the 

Olympic Games as mega-events. 

Proceedings of the Institution of Civil 

Engineers. Municipal engineer, 157, 

209-220.  

 Mboumba, G. N. (2017). The 

tourism impacts of the 2012 

Confederation of African Football 

(Caf) Nations Cup in Gabon. 

(Master). Cape Peninsula University 

of Technology,  

 Nishio, T. (2013). The impact of 

sports events on inbound tourism in 

New Zealand. Asia Pacific journal of 

tourism research, 18(8), 934-946.  

 Njoroge, M. J., Atieno, L., & 

Vieira Do Nascimento, D. (2017). 

Sports tourism and perceived socio-

economic impact in Kenya: the case 

of Machakos county. Tourism and 



    669    69پیاپی ، 9، شماره 9911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار                 . . .                          پور طالب یمهد ،یرجب یمجتب 

 

hospitality management, 23(2), 195-

217.  

 Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2012). 

Residents’ support for tourism: An 

identity perspective. Annals of 

tourism Research, 39(1), 243-268.  

 Ohmann, S., Jones, I., & Wilkes, 

K. (2006). The perceived social 

impacts of the 2006 Football World 

Cup on Munich residents. Journal of 

Sport Tourism Management, 11(2), 

129-152.  

 Omoregie, E. (2012). The impacts 

of event tourism on host 

communities: Case: the city of 

Pietarsaari. (Master Thsise ). 

UNIVERSITY OF APPLIED 

SCIENCES, Pietarsaari.  

 Preuss, H. (2007). The 

conceptualisation and measurement 

of mega sport event legacies. Journal 

of Sport & Tourism, 12(3-4), 207-

228.  

 Ritchie, B. W., Shipway, R., & 

Cleeve, B. (2009). Resident 

perceptions of mega-sporting events: 

A non-host city perspective of the 

2012 London Olympic Games. 

Journal of Sport & Tourism, 14(2-3), 

143-167.  

 Sotiriadou, K., Shilbury, D., & 

Quick, S. (2008). The attraction, 

retention/transition, and nurturing 

process of sport development: Some 

Australian evidence. Journal of Sport 

Management, 22(3), 247-272.  

 Stylidis, D., Biran, A., Sit, J., & 

Szivas, E. M. (2014). Residents' 

support for tourism development: 

The role of residents' place image and 

perceived tourism impacts. Tourism 

Management, 45, 260-274.  

 Šušić, V., & Đorđević, D. (2011). 

The place and role of events in the 

tourist development of the Southwest 

Serbia cluster. Facta Universitatis, 

Series: Economics and Organization, 

8(1), 69-81.  

 Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., 

Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). 

PLS path modeling. Computational 

statistics & data analysis, 48, 159-

205.  

 Weaver, D. B., & Lawton, L. J. 

(2013). Resident perceptions of a 

contentious tourism event. Tourism 

Management, 37, 165-175.  

 Weed, M. (2009). Progress in 

sports tourism research? A meta-

review and exploration of futures. 

Tourism Management, 30(5), 615-

628.  

 Yang, J., Zeng, X., & Gu, Y. 

(2010). Local Residents’ Perceptions 

of the Impact of 2010 EXPO. Journal 

of Convention & Event Tourism, 11, 

161-175. 

doi:10.1080/15470148.2010.502030

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quarterly Journal of 

Sport Development and Management 
Vol 9, Iss 1, Serial No. 21 

Investigating the Effect of a Sport Event on the Host Society’s Support 

with a Moderating Role of Traffic Problems (Case Study: National 

Volleyball Leagues) 

Rajabi Mojtaba1, Talebpour Mahdi2, Ghaderi Zahed 3, Assadi Hassan 4 

Received: March 9, 2019                                                     Accepted: May 25, 2019  

Abstract 
Objective: the present study aims at investigating the effect of national 

volleyball leagues on the host society’s support with the moderating role of 

traffic problems. 
Methodology: the study was carried out based on a descriptive research of 

correlation type. The study’s population included the spectators of the national 

volleyball leagues’ games during 2019.A total of, 456 questionnaires were 

collected and analyzed. To assess the effect of this event on the society’s 

support, a self-adminisrated questionnaire was utilized. After verifying the face 

and content validity of the questionnaires, the reliability of its variables was 

estimated in a pilot study using Cronbach’s alpha method and a coefficient equal 

to 0.7 was attained. PLS software was employed for investigating the study’s 

model. 

Results: the results indicated that the economic, psychic income, political and 

socio-cultural factors have positive impacts on the host society’s support; and, 

the traffic problems were found having negative effects on the host’s supports. 

However, no association was evidenced for bioenvironmental factors on the 

effects of the event on the host society’s support. Moreover, traffic problems, as 

moderators, have only negative effects on the relationship between psychic 

income of the event and the host society’s support. 
Conclusion: Since Iran will participate in these competitions continuously for 

up to seven years, it is possible to reduce the negative effects and emphasize the 

positive factors of this event, to provide the conditions for the community to 

benefit from these effects. 

Keywords: Sports event, Tourism, society support, Volleyball Nations League, 

Traffic Problems. 
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