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 چکیده
تماشاچیان  نفر از 385هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر رویدادهاي ورزشی بر نظام ارزشی تماشاچیان بود. بدین منظور، 

-دند. براي جمععنوان نمونه انتخاب شصورت تصادفی بهبهرویدادهاي ورزشی لیگ برتر فوتبال، والیبال، کشتی و تکواندو 
دند، نظران مربوط تأیید کربنفر از صاح 12ابزار را  یی صوري و محتويساخته که رواآوري اطالعات از پرسشنامۀ محقق

ها، از آزمون تحلیل عاملی با وتحلیل دادهبراي محاسبۀ پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ و براي تجزیه استفاده شد.
مرنگی با هخواهی، سنت، خیرچرخش متعامد استفاده شد. نتایج نشان داد تماشاي رویدادهاي ورزشی بر روي ده ارزش 

یرات مثبت و منفی تماشاچیان تأث شمولیجویی، خوداتکایی و جهاناجتماع، امنیت، قدرت، پیشرفت، برانگیختگی، لذت
احساس و  ) 2/78 ± 36/1ها عبارات ارزشی تجربۀ خشنودي و خوشحالی از بیشترین اهمیت (دارد و از دیدگاه آزمودنی

اد، تماشاي رویدادهاي ورزشی ها نشان دطور کلی یافتهبرخوردار است. به  )2/43 1±/52( جهانی امن از کمترین اهمیت
 کنندة مهمی بر روي نظام ارزشی تماشاچیان دارد. کننده و تقویتتأثیرات تعدیل

 
 يدیکل يهاواژه
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 مقدمه
کنند تا بدانند در هر موقعیتی چه رفتار و جامعه تعیین میاي براي افراد هاي ویژهها چارچوبارزش

ند که از نظر اکنندة رفتار در محیط کار و بیانگر باورهاي اصولیدهنده و تعیینپاسخی مناسب است؛ جهت

 ).1ها و انگیزش افراد هستند (فردي یا اجتماعی نوعی رفتار برتر شمرده شده و پایه و اساس نگرش

 شکل اجتماعی طبقات و سیاسی، علمی اقتصادي، عقیدتی، فرهنگی، مختلف عوامل یرتأث ها تحتارزش

مکان،  زمان، سن، خانواده، و تربیت، تعلیم نوع تاریخی، عوامل یادگیري، دیگري مانند عوامل گیرند. البتهمی

-امروزه به ورزش). 2نیست ( تأثیربی آنها گیريشکل در نیز انسان فردي هاينقش و رویدادهاي مختلف

 به یکی جامعه دارد و افراد زندگی تیفیدر کاجتماعی نقش تأثیرگذار و بسیار بااهمیتی  پدیدة یک عنوان

تواند تغییر شکل در نوع ). رویدادهاي ورزشی می3( است شده تبدیل جامعه اساسی افراد هايدغدغه از

ارتقاي کیفیت زندگی و فراهم شدن فرصت ارتباطات اجتماعی و بازار، تغییر و افزایش در اوقات فراغت، 

). سرگرمی و دلتنگی براي میهن، 4تعامل افراد با یکدیگر، احساس تعلق و انسجام اجتماعی را تقویت کند (

استراحت و تفریح، رهایی از روزمرگی، فرصت سرگرمی، یادگیري، مشاهده و مشارکت یا به اشتراك 

 1هاي مک). یافته5رویدادهاي ورزشی گزارش شده است (گذاشتن محیط جشن، از تجربیات تماشاچیان 

هاي سختکوشی و فداکاري ) نشان داد تماشاي رویدادهاي ورزشی موجب ارتقاي ارزش2007و همکاران (

). 6شود (و بهبود آمادگی و سالمتی، لذت از خطرجویی و احساس سربلندي و افتخار تماشاچیان می

دهاي ورزشی نشان داد، وقتی تیم محبوب تماشاچیان بازي را بررسی حالت عاطفی تماشاچیان رویدا

کند بازد، تجربۀ ناراحتی را براي تماشاچیان فراهم میتیمی می کهیهنگامبرد، تجربۀ غرور و تحسین و می

ی، ناراحتی، نگرانی (اضطراب)، ناکامی، غمگینی، دلواپسقراري، ). حاالت عاطفی ناخوشایند، بی7(

 استافسردگی، ناامیدي، رنجیدگی، آزردگی و دلخوري (عصبانیت)، از تجارب تماشاي رویدادهاي ورزشی 

) نشان داد، برانگیختگی، هیجان، شادي، خوشرویی، خوشحالی، 2011و همکاران ( 2). نتایج مطالعۀ لی8(

) 2012( 3). ویکتوریا9ة رویدادهاي ورزشی است (شدکسبن، از تجارب سرزندگی، اشتیاق و پرانرژي بود

بر این باور است، تجربۀ آزادي و استقالل، اجازه داشتن در نحوة گذراندن وقت و سهیم شدن در فعالیت 

 استبردن از زندگی، از نتایج تماشاي رویدادهاي ورزشی  دیگر مردم، فراهم شدن زمینۀ سرگرمی و لذت
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جو بهتر و بهتر دیدن را براي تماشاچیان وهاي جذاب و زیبا، شرایط جستاي ورزشی، نمایشو رویداده

) بیان کردند، رویدادهاي ورزشی بزرگ، فرصت ارزشمندي 2010و همکاران ( 1). بالگو10کند (فراهم می

فزایش هاي ورزشی، بازشناسی نام و امنظور بهبود سرگرمیرا براي جامعۀ میزبان و جوامع محلی به

هاي اجتماعی (اتحاد و همبستگی)، افزایش انگیزه، ). ترویج ارزش11آورد (نفس فراهم میاعتمادبه

نفس، فراهم کردن تعامالت اجتماعی، سرگرمی و لذت، فرصت ، احساس شایستگی، عزتنفساعتمادبه

ثر بر شکست در ها، یادگیري عوامل مؤتر شدن دوستیها، توسعۀ تجارب زندگی و عمیقیادگیري ورزش

). به گزارش 12دانند (هاي زندگی را از تأثیرات تماشاي ورزش میهاي مختلف، توسعۀ مهارتموقعیت

اي براي تمرین مسائل اخالقی مختلف مانند نظم و انضباط، کار تیمی، فضیلت )، ورزش عرصه2007( 2گایو

رجستۀ ورزش ممکن است از طریق هاي اخالقی بو برتري، تعهد و بازي جوانمردانه است و این ارزش

ی، همدلی و رفاقت، امنیت و سالمت، ابیدوست). پژوهشگران براین باورند که 13تماشاي آن آموخته شوند (

هاي ورزشی استقامت و خالقیت، الگوبرداري نوجوانان و جوانان از ویژگی و خصوصیات قهرمانان و ستاره

افتخار، همکاري و همگرایی بین اقشار مختلف، کسب غرور ي، بهبود روحیۀ جامعه و کسب برگزاردر حین 

دهد، در تماشاچیان ). شواهد نشان می14( استو افتخار از آثار رویدادهاي ورزشی بر تماشاچیان 

هاي ). یافته15هایی مثل شطرنج، کسب دانش و آگاهی یک ارزش درونی یا یک هدف نهایی است (ورزش

) نشان داد، عناصري مانند کاریزما، نیروي حرکت، اوج عملکرد و برتري در تماشاي 2005( 3ریچینز

و آنچه هستند  کند تا خودشان را بهتر درك کنندرویدادهاي ورزش فرصتی را براي تماشاچیان فراهم می

ی مثل احساس هایارزش. )16کند (را تأیید کنند که این امر زمینۀ خودشناسی را در تماشاچیان فراهم می

داري، عدالت، برابري و مساوات، احترام گذاشتن به اختیار قانونی و مشروع، صداقت و امانت، طرفیبی

قوانین، احترام گذاشتن به حقوق دیگران، همکاري و تعاون، رقابت و مسابقه، بازي جوانمردانه، اهمیت 

دوستی، بلندهمتی، فداکاري، ثبات وعموفقیت، تالش مجدانه، شجاعت و دالوري، خودکنترلی، اطمینان، ن

طور یکسان به تماشاچیان هاي ورزشی بههاي اخالقی از طریق تماشاي رویدادعنوان ارزشبه قدم و وفاداري

) نشان داد، افزایش غرور شهروندان، فرصتی براي 2010( 4هاي یائو). نتایج بررسی13قابل انتقال است (

ام و توأم با هیجان، افزایش سرمایۀ فرهنگی و برقراري رابطۀ دوستانه دیدن افراد مختلف، ایجاد فضاي آر
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) 1392). به گزارش اندام و همکاران (17المللی است (با جامعۀ جهانی از مزیت رویدادهاي ورزشی بین

ها و هاي مدیریتی، افزایش شور و نشاط، ارتقاي دوستیتجربۀ موفقیت نیابتی، فرصت براي پیشرفت

)، مالقات با افراد کار داوطلبانهسایرین، افزایش انسجام اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی ( ارتباطات با

هاي جدید، تقویت مبانی دینی، کسب شهرت و اعتبار، اشاعۀ فرهنگ ورزش، ارتقاي خاص، آموزش مهارت

تقسیم کار،  ۀ اجتماعی، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف، تبادل نظر در بین اقشار مختلف،وجه

پذیري، تقویت حس هویت، اتحاد و یکپارچگی، افزایش انگیزه براي موفقیت، پرورش تعهد و مسئولیت

). افراد ممکن 3( استتعلق و وابستگی اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی از تأثیرات رویدادهاي ورزشی 

تواند نتیجۀ یک بارش است پس از تماشاي ورزش احساسی پاك، روشن و واضحی داشته باشند که می

هاي فردي در حین معنوي از تماشاي شواهد جذاب، اجراهاي باورنکردنی، گذشتن ورزشکاران از قابلیت

تواند نشان دهد که با دنیاست و رقابت و مسابقه باشد. یک تماشاچی ورزشی با حضور در یک رویداد می

ماشاي رویداد ورزشی در حال برگزاري هاي ورزشی با دیگران اطالعات مد روز را در حین تدر صحبت

) بر این عقیده است، خیلی از تماشاچیان تمایل دارند در رویدادهایی 2008( 1). دوکزي18دریافت کند (

حاضر شوند که موجب ارتقاي وجهه و شهرت عمومی آنها شود (خریدن بلیت مسابقات مهم با قیمتی 

هاي ان. معناداري با میزان حضور تماشاچیان در بازي هاي پژوهشگران سنت ارتباطگزاف). براساس یافته

درصد بر روي حضور تماشاچیان تأثیرگذار است  15هاي هاکی بیش از دارد و سابقۀ گذشتۀ تیم 2بی. اي

سبب ). براساس برخی شواهد بیشتر تماشاچیان شنا، شیرجه، ژیمناستیک، پاتیناژ و کشتی چوخه به19(

). نیرومندي، قوت، 20پردازند (هاي ورزشی به تماشاي آن میتی این رشتههاي ذالذت بردن از زیبایی

شناختی در اندامی، ظرافت، هماهنگی، پیچیدگی، تمامیت انجام کار و ترکیب مجزا، عناصر زیباییخوش

دنبال آن هستند، ورزي عامل دیگري است که افراد به). طمع21شوند (اند که بینندگان جذب آن میورزش

). در 22دست بیاورند، زندگیشان بهتر خواهد شد (کنند اگر چیزي را که خود ندارند بها احساس میآنه

روي تماشاچیان  گرفته در زمینۀ تأثیرات اجتماعی برگزاري رویدادهاي ورزشی برمجموع، مطالعات انجام

تغییر و تعدیل نظام دهد که پژوهشگران بر این باورند که حضور در رویدادهاي ورزشی سبب نشان می

اند که توافق جامع در این شود و عامل و عوامل متعددي در این زمینه دخیلارزشی تماشاچیان می

هاي ورزشی نظران بر این باورند که چون محصول سازمانخصوص وجود ندارد. از سوي دیگر، برخی صاحب
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، مشارکت مشتري در تولید یا ارائۀ خدمات (محصوالت نامحسوس و غیرعینی، تولید و مصرف همزمان

کنندگان خدمات ورزشی (تماشاچیان) بخش مهمی از ارائۀ خدمات ضروري) است، مشتریان یا مصرف

ها باید منابع انسانی روند و براي کسب فواید ماندگارتر سازمانشمار میهاي ورزشی بهمنابع انسانی سازمان

رند و بکوشند تا رشد و پتانسیل آنها را ارتقا دهند که این عنوان سرمایۀ ماندگار سازمان در نظر بگیرا به

ها و آگاهی وجودآمده در ارزشوري سازمان کمک خواهد کرد. توجه به تغییرات بهخود به عملکرد و بهره

عنوان عهده دارند، به هاي ورزشی که وظیفۀ ارتقاي کیفیت زندگی افراد جامعه را برتماشاچیان در سازمان

اي به این وظیفه پاسخ دهند نحو شایستهت اجتماعی مطرح است و مدیران ورزشی باید بهیک مسئولی

شود و هویت ملی را یک حس مشترك ها در بین یک ملت سبب ایجاد هویت ملی میوحدت ارزش ).23(

هاي تربیتی ها همواره بخش مهمی از اهداف نظامرو، آموزش ارزش). ازاین24کنند (فرهنگی تعریف می

هاي مورد نظر را در جامعۀ هدف توان ارزشاست. اما مسئلۀ بااهمیت در این میان، این است که چگونه می

رو در این توانند این امر را تسهیل کنند؟ ازاینطور مشخص، آیا رویدادهاي ورزشی میدرونی کرد؟ و به

م ارزشی تماشاچیان از منظر مطالعه اثر تماشاي رویدادهاي ورزشی در محل برگزاري (استادیوم) بر نظا

 شود.خودشان بررسی می

 

 یشناسروش

هاي ورزشی فوتبال، والیبال، پژوهش از نوع توصیفی است و جامعۀ آماري آن تماشاچیان لیگ برتر رشته

هاي مورد نظر برگزاري منظم مسابقات لیگ، تماشاچیان آزاد و تکواندو بودند و مالك انتخاب لیگ کشتی

صورت تماشاگر به 385ها بود. براساس جدول مورگان وفادار، و دسترسی تیم تحقیق به آزمودنیپرشور و 

گیري پرسشنامۀ عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهنفر) به 77تصادفی (هر رشتۀ ورزشی 

فري مدل گایو و ج )، و2006)(3( 1هاي شوارتزیاب ارزشاي بود که براساس مقیاس زمینهساختهمحقق

دهد و پاسخ رفتاري (مثل تماشاي ورزش) را نشان می هاارزشیازها، نها، یزهانگ) که رابطۀ 2013)(15(

عبارت  57شد که با است، طراحی  شده استفادهمثابۀ چارچوب نظري ) و در این پژوهش از آن به1(شکل 

هدف پژوهش، مقیاس مورد  ها باسازي گویهمنظور متناسبسنجید. بهارزشی تجارب تماشاچیان را می

نظر قرار گرفت و از نظرهاي آنها در اصالح پرسشنامۀ نهایی نظر در اختیار دوازده نفر از استادان صاحب
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 379شده هاي توزیعاز کل پرسشنامه .تأیید شد کرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار استفاده شد. پایایی

ها از ضریب تغییرات استفاده شد. براي شناسایی اولویت گویهوتحلیل شد. آوري و تجزیهپرسشنامه جمع

یان در گزینۀ پاسخگوضریب تغییرات که حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین است، بیانگر میزان توافق 

براي ة توافق بیشتر نسبت به یک گزینه است. دهندنشانمورد نظر است و هرچه مقدار آن کمتر باشد، 

 روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ها ازتحلیل داده

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 و پاسخ رفتاري تماشاي ورزش  هاارزش، ازهاین، هازهیانگ. چارچوب نظري ارتباط 1شکل 
 )2013(گایو و جفري، 

 

 هایافته
 آمده است. 1اولکین و آزمون بارتلت در جدول  -میر -کیزر نتایج آزمون

 اولکین و آزمون بارتلت -میر -. نتایج آزمون کیزر1جدول 
 KMO 831/0آزمون 

X2 322/17165 آزمون کرویت بارتلت  
Sig 000/0  

 

 

 است 322/17165و بارتلت  831/0اولکین  -میر -دهد، مقدار آزمون کیزرنشان می 1نتایج جدول 

. براي استکه نتایج تأییدي بر استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی براي استفاده از پرسشنامۀ پژوهش 

هایی که بار تر، از چرخش عاملی به روش متعامد استفاده شد و گویهصورت روشنها بهجداسازي عامل

 ) بود، از فهرست گزارش حذف شدند.350/0ملی آنها کمتر از معیار مبنا (عا

استفاده از 
 هاموقعیت

هاانگیزه  

 نیازها

هاارزش  

پاسخ رفتاري 
(مثل تماشایی 

 ورزش)
 

نیازهاي 
اجتماعی و 
شخصیت 

 افراد
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عبارت که بار عاملی کمتر از معیار  4عبارت ارزشی تنها  57دهد، از مجموع نشان می 2نتایج جدول 

عامل  10مبانی نظري پژوهش در  براساسمبنا داشتند، از فهرست گزارش حذف شدند و مابقی عبارات 

، 8جویی، لذت7، برانگیختگی6، پیشرفت5، قدرت4، امنیت3، همرنگی با اجتماع2ت، سن1خیرخواهی

 جاي گرفتند. 10شمولیو جهان 9خوداتکایی
 

آمدهدستبه همراه با بار عاملی عامل هري هامؤلفهعوامل و . 2جدول   
 عاملی  بار مؤلفه (گویه ها) عوامل

ت
لذ

جو
ی

ی
 

 719/0 )آرزوهاو  هاخواستهتجربۀ خشنودي و خوشحالی (رسیدن به 
 692/0 گی)دگرگونی در امور منظم روزانه (خروج از روزمر به خاطرتجربۀ لذت، 

 641/0 ر)سرگرمی و انبساط خاطر (انجام کارهاي جدید یا روشن جدید انجام کا

ی
تگ

یخ
انگ

بر
 

 698/0 تجربۀ زندگی مهیج (تجربۀ برانگیختگی و هیجان)
 543/0 رنگارنگ (پر از چالش، تازگی و تغییر)تجربۀ زندگی متنوع و 
 453/0 وجوي ریسک و مخاطرهتقویت شهامت و جست

اي
تک

ودا
خ

 

 712/0 هستم) آنچهافزایش عزت نفس (اطمینان از خود و افتخار به 
 548/0 مندي به کاوش در هر چیزي)فرصت کنجکاوي (عالقه

 510/0 تجربۀ آزادانه فکر کردن و عمل کردن
 470/0 تجربۀ داشتن برنامه و انتخاب اهداف و مقاصد

 463/0 یی و خودکفایی)خوداتکاافزایش استقالل (
 453/0 د)هاي جدیي و ابتکار عمل در خلق ایدهفردمنحصربهتجربۀ خالقیت (

ت
رف

ش
پی

 

 715/0 تجربۀ رسیدن به اهداف و پیروزي
 663/0 ي دیگران و رویدادها بر روبودن  اثرگذاردرك 

 660/0 تجربۀ شایستگی (صالحیت، مؤثر بودن و کارایی)
 503/0 ی و داشتن آرزوي بزرگ)سختکوشتقویت بلندهمتی (

 527/0 یشیدناندتجربۀ هوشمندي و منطقی 

                                                           
1. Benevolence 
2. Tradition 
3. Conformity 
4. Security 
5. Power 
6. Achievement 
7. Stimulation 
8. Hedonism 
9. Self-Direction 
1 0. Universalism 
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 آمدهدستبه همراه با بار عاملی عامل هري هامؤلفهعوامل و . 2جدول ادامۀ 

عاملی  بار مؤلفه (گویه ها) عوامل  

ت
سن

 

 705/0 پذیرش نقش سرنوشت در زندگی (پذیرش شرایط و موقعیت)
 680/0 روي (اجتناب از افراط در احساس و عمل)یانهمتجربۀ 

 637/0 فرصت احترام گذاشتن به رسم و رسوم گذشته
 447/0 تقویت شکست نفسی (تعدیل خودمحوري)

اع
تم

اج
ی 

رنگ
هم

 

 702/0 نظر جمع) شناسی و پایبندي بهیفهوظفرمانبرداري (
 683/0 داري (خودمهاري در مقابل وسوسه و ...)یشتنخوتقویت 

 676/0 و ...) ترهابزرگنشان دادن احترام (به 
 643/0 ي با دیگران)رفتارخوشبودن (تواضع و  مؤدبتجربۀ 

 641/0 گوش دادن به افرادي که عقاید متفاوت و مخالف با ما دارند 
 543/0 گر ما نیست)که کسی نظاره(حتی زمانی پیروي از مقررات

 542/0 اجتناب از رنجاندن و مکدر کردن دیگران

ت
منی

ا
 

 717/0 ي مختلفهاگروهتجربۀ صلح و صفا (آشتی) میان 
 510/0 اجتماعی (ثبات و پایداري اجتماعی) انضباطتجربۀ نظم و 

 463/0 ي سالم به )مهرورزاحساس آرامش خانواده (
 452/0 تقویت امنیت ملی (محافظت ملت از دشمنان)

 445/0 خواهی)یادهزتجربۀ مساعدت دوطرفه (اجتناب از 
 430/0 تجربۀ سالمتی (نداشتن بیماري جسمی و روانی)

خ
ی

واه
رخ

ی
 

 710/0 پذیري (قابل اعتماد و قابل اتکا)تجربۀ مسئولیت
 660/0 ریایی)یبافزایش صداقت (روراستی و 

 663/0 کمک (کار کردن براي رفاه دیگران)حس 
 637/0 کمک به مدیریت بهتر زندگی (داشتن هدف در زندگی)

 548/0 افزایش وفاداري (وفاداري به تیم و دوستان)
 502/0 تقویت دوستی کامل (عواطف و صمیمت عمیق)

 527/0 احساس بخشندگی (میل به عفو و معذرت خواستن از دیگران)
 470/0 دوستی حقیقی (دوستی نزدیک و صمیمی)تقویت 

ان
جه

ی
مول

ش
 

 723/0 تجربۀ یک دنیا زیبا (زیباي طبیعی و هنري)
 683/0 فراهم شدن فرصت سازگاري با طبیعت (تناسب با طبیعت)

 643/0 عدالتی و کمک به ضعفا)یبفرصت تجربه عدالت اجتماعی (اصالح 
 604/0 تجربۀ برابري (فرصت مساوي براي همه)

 543/0 هاي متفاوت)یدهاتقویت روشنفکري ( داشتن عقاید و 
 426/0 فرصت کسب معرفت (درك کامل از زندگی)
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 آمدهدستبه همراه با بار عاملی عامل هري هامؤلفهعوامل و . 2جدول ادامۀ 

عاملی بار مؤلفه (گویه ها) عوامل  

ت
در

ق
 

 721/0 مطلوب) تجربۀ افزایش وجهۀ عمومی (حفاظت از تصویر

 679/0 کسب شناخت اجتماعی (تحسین شدن و احترام از سوي دیگران)

 643/0 کس)یچهاحساس دارایی (شرمنده نشدن براي 

 604/0 کسب قدرت اجتماعی (نفوذ و کنترل بر دیگران)

 543/0 تجربۀ رهبري (هدایت و فرمان دادن)

 
 که از فهرست گزارش حذف شد هاگویه نیترتیاهمکمبندي . اولویت3جدول 

بار 

 یعامل

ضریب 

 تغییرات

انحراف 

 معیار

 گویه ها میانگین

 تقویت احساس جهانی امن (عاري از تعارض و درگیري) 43/2 52/1 625/0 347/0

 احساس تعادل درونی (رهایی از تعارضات درونی) 62/2 59/1 610/0 343/0

 یرمادي و روحانیغتجربۀ یک زندگی  53/2 49/1 588/0 341/0

 پایبندي بیشتر به دینداري (سهم باورها و اعتقادات مذهبی) 54/2 47/1 578/0 336/0
 

» احساس جهانی امن و عاري از تعارض و درگیري«هاي ارزشی دهد، عبارتنشان می 3نتایج جدول 

از » یرمادي و روحانیغتجربۀ یک زندگی «شمولی، ناز عامل جها» تعادل درونی و رهایی از تعارضات«و 

ضریب تغییرات باالتر (توافق  علتبهاز عامل سنت » پایبندي بیشتر به دینداري«عامل خیرخواهی و 

 ، از فهرست گزارش حذف شدند.350/0ی کمتر از بار عاملجمعی کمتر) و همچنین داشتن 
 

 هاخواستهن به تجربۀ خشنودي و خوشحالی، رسید«هاي ارزشی دهد عبارتنشان می 4نتایج جدول 

افزایش عزت نفس، اطمینان و افتخار به «، »تجربۀ زندگی مهیج، تجربۀ برانگیختگی و هیجان«، »و آرزوها

یت بسیاري برخوردارند و توافق جمعی بیشتري بر اهمو ... از » تجربۀ رسیدن به اهداف و پیروزي«، »خود

 .ستروي آنها
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 هاترین گویههمم بندي. اولویت4جدول 
ضریب  اهمیت

 تغییرات
انحراف 

 معیار
 گویه ها میانگین

و  هاخواستهتجربۀ خشنودي و خوشحالی (رسیدن به  78/2 36/1 489/0 1
 )آرزوها

 تجربۀ زندگی مهیج (تجربۀ برانگیختگی و هیجان) 87/2 44/1 501/0 2
 آنچهافزایش عزت نفس (اطمینان از خود و افتخار به  86/2 44/1 503/0 3

 هستم)
 تجربۀ رسیدن به اهداف و پیروزي 87/2 45/1 505/0 4
 تجربۀ افزایش وجهۀ عمومی (حفاظت از تصویر مطلوب) 76/2 41/1 510/0 5
 شناسی و پایبندي به نظر جمع)یفهوظفرمانبرداري ( 85/2 46/1 512/0 6
 ي مختلفهاگروهتجربۀ صلح و صفا (آشتی) میان  62/2 35/1 515/0 7
 پذیري (قابل اعتماد و قابل اتکا)تجربۀ مسئولیت 88/2 49/1 517/0 8
 تجربۀ یک دنیا زیبا (زیبایی طبیعی و هنري) 65/2 39/1 530/0 9
پذیرش نقش سرنوشت در زندگی (پذیرش شرایط و  65/2 46/1 550/0 10

 موقعیت)
 

 گیريبحث و نتیجه

شود، تماشاي رویدادهاي ورزشی تجربه میترین ارزشی که با هاي پژوهش نشان داد، بااهمیتیافته

و همکاران  1بیسکایا هايپژوهش در تجربه که این است جوییاز عامل لذت» خشنودي و خوشحالی«

کنندة تماشاچیان رویدادهاي عوامل تحریک ترینمهم جزء ) نیز2012)(10) و ویکتوریا (2012)(8(

 سرزندگی، خوشحالی، حالت دارد فرصت تماشاچی یک ورزشی رویدادهاي ورزشی عنوان شده است. در

 تواندمی عاطفی کند که این حالت تجربه و در نهایت سرگرمی را پرخاشگري جايبه سرخوشی احساس

 از و یابند رهایی از کاهلی کند تا افراد تولید غفلت و حوصلگیبی اي،عالقهبی احساس براي پادزهري

خشنودي و خوشحالی،  رویدادهاي ورزشی، تماشاي با رودمی انتظار کلی طور). به20زندگی لذت ببرند (

براساس  .)13تجربه شود ( بردن از زندگی انبساط خاطر و در نهایت لذت و خروج از روزمرگی، سرگرمی

هاي پژوهش، ارزش دیگري که از نظر تماشاچیان رویدادهاي ورزشی از اولویت برخوردار است، یافته

)، اندام و 2010)(17هاي یائو (است که این تجربه در پژوهش» ز عامل برانگیختگیتجربۀ زندگی مهیج ا«

                                                           
1. Biscaia  
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) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش شده است. 1392)(3همکاران (

ناپذیري رویدادهاي ورزشی و بینیهاي ورزشی، پیشگرفتن در جو مسابقه، نمایش جلوه علت قراربه

شود شود که عواطف و احساسات تماشاچیان تحریک میها شرایطی فراهم میرقابت ئن بودن نتایجنامطم

هاي عدم قطعیت ). کشف موقعیت8شود (و زندگی رنگارنگ و پر از شور و نشاطی براي آنها فراهم می

براي  هاي ذهنی و تجربۀ زندگی پرچالش توأم با تغییر و تازگی رارویدادهاي ورزشی فرصت فعالیت

همراه دارد همراه دارد که این خود تقویت شهامت و جسارت برخورد با شرایط مخاطره را بهتماشاچیان به

تجربۀ زندگی متنوع و رنگارنگ، تجربۀ زندگی  رویدادهاي ورزشی، تماشاي با رودمی انتظار کلی طور). به7(

ارزش دیگري که از  .)15اهده شود (مش مهیج و تقویت قدرت شهامت و در نهایت برانگیختگی در زندگی

است که این تجربه » نفس از عامل خوداتکاییتجربۀ افزایش عزت «نظر تماشاچیان در اولویت قرار دارد، 

) 2010)(12و همکاران ( 2)، چن2010)(11و همکاران ( 1)، بالگو2012)(10هاي ویکتوریا (در پژوهش

 هویت تئوري نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش شده است. براساس

پندارة تواند خودو تماشاي ورزش می گذاردمی تأثیر افراد نفسعزت  بر گروه یک هویت اجتماعی،

ها، ها، نقشها، راهبرد). مهارت2(بخشی باشد کنندگان را افزایش دهد و منشأ خوبی از هویتمصرف

هاي کند، از ارزشسبب عملکردش دریافت میبه هایی که تیمرکوردها، و پاداشها، ها، تاکتیکتکنیک

هاي خالقیت، ذاتی (درونی) یک تیم است و براساس برخی شواهد این عناصر موجب تقویت ارزش

 تماشاي رود باطور کلی انتظار می). به13شود (روشنفکري تماشاچیان میو  کنجکاوي، هوشمندي

نفس، فرصت کنجکاوي، تجربۀ خوداتکاي، خالقیت، داشتن برنامه تجربۀ افزایش عزت  رویدادهاي ورزشی،

). 21کنند، حاصل شود (می در تماشاچیان فراخوانی ورزشی هايکه تیم احساساتی و خاطر عواطفبه

است که » تجربۀ رسیدن به اهداف و پیروزي از عامل پیشرفت«دیگر ارزش بااهمیت از نظر تماشاچیان، 

)، چن و همکاران 2005)(16)، ریچینز (1392)(3هاي اندام و همکاران (این تجربه در پژوهش

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش شده است. تجربۀ 2010)(12(

عنوان شود، بارها بهتماشاي عملکرد خوب ورزشکاران حاصل می موفقیت نیابتی تماشاچیان که در اثر

کنند، تأثیرات رویدادهاي گزارش شده است. براي مثال، وقتی ورزشکاران موفق از پتانسیل خود تخطی می

ها و والدین با ). احتماالً وقتی بچه13ممکن است تماشاچیان نیز تجربه ذهنی مشابه اي داشته باشند (

                                                           
1. Balogu  
2. Chen  
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هاي والدین این است که به فرزندانشان نشان دهند کنند، یکی از هدفورزش را تماشا می هايهم رقابت

داشتن آرزوهاي بزرگ و سختکوشی، پشتکار و غرور، اثرگذار بودن بر روي دیگران، منطقی اندیشیدن و 

بااهمیت  ). ارزش20هاي مهم انسانی است (گیري آنی، تجربۀ پیروزي و در نهایت پیشرفت، از ارزشتصمیم

حفاظت از تصویر مطلوب از عامل  تجربۀ افزایش وجهۀ عمومی یا«دیگر تماشاچیان رویدادهاي ورزشی، 

)، 2011)(18( 1)، بودت و برناچ اسوالنت2008)(19هاي دوکزي (است که این تجربه در پژوهش» قدرت

دهاي ورزشی گزارش شده ) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدا1392)(3اندام و همکاران (

رسمیت شناخته شوند،  است. ورزش جهان کوچکی از اجتماع است و چون ارزش مقام و موقعیت باید به

هاي ویژه و تجمالتی اي براي پیگیري اهداف و مقامشان باشد. جایگاهتواند وسیلهتماشاي ورزش می

تواند اي مثال فردي با توان مالی باال میاي از تقسیمات ما از موقعیت اقتصادي و اجتماعی است. برنمونه

دهندة قیمت در جایگاه ویژه براي یک رویداد خاص یا ورزش مهم را بخرد و این امر نشانیک بلیت گران

) بر این عقیده است، خیلی از تماشاچیان تمایل 2008). دوکزي (15جایگاه و موقعیت اجتماعی اوست (

خاطر شان ارتقا یابد؛ آنها پول خود را بهتا وجهه و شهرت عمومی نددارند در رویدادهاي حضور داشته باش

کردن خود به  دنبال وجودگرایی یا شناساندن و ثابتکه سودآور نیست و فقط به کنندچیزي خرج می

). تصدیق اجتماعی، بر ذهن دیگران تأثیر گذاشتن، احساس پذیرفته شدن، ادراك 19دیگران هستند (

هاي هستند که این افراد دست آوردن عزت و احترام و نفوذ اجتماعی، شاخصان، بهوسیلۀ دیگرشدن به

رود افرادي که به مقام و موقعیت طور کلی انتظار میکنند. بهدر تماشاي رویدادهاي ورزشی آن را دنبال می

تحسین شدن  اند، سطح باالیی از شناخته شدن اجتماعی، نفوذ و کنترل بر دیگران، احساس دارایی،وابسته

). ارزش دیگري 13از سوي دیگران و در نهایت توان را از طریق تماشاي رویدادهاي ورزشی تجربه کنند (

شناسی از عامل تجربۀ فرمانبرداري و وظیفه«هاي این پژوهش در اولویت قرار دارد، که از نظر آزمودنی

)، گایو 1392)(3ندام و همکاران (هاي ااست که این تجربه در پژوهش» همنوایی و همرنگی با اجتماع

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش شده است. ورزش 2007)(13(

داري و رفتاري با دیگران، خویشتناي براي تمرین مسائل اخالقی مختلف مانند تواضع و خوشعرصه

از رنجاندن و مکدر کردن دیگران است که در شناسی و پایبندي به نظر جمع، اجتناب خودمهاري، وظیفه

شود. مشارکت در ورزش نمایش کوچکی از زندگی بازي ظاهر شده و از طریق تماشاي ورزش آموخته می
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 شود و در رفتار آنهاهاي اخالقی و عاطفی به تماشاچیان و هواداران منتقل میاست و امیال و خواهش

تجربۀ صلح و صفا «دیگر تماشاچیان رویدادهاي مورد مطالعه، ). ارزش بااهمیت 15کند (نمود پیدا می

)، یائو 2010)(14( 1هاي زیاکساست که این تجربه در پژوهش» هاي مختلف از عامل امنیتمیان گروه

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش 2007)(13)، گایو (2010)(17(

منظور اي ورزشی محیط خوبی را براي اعضاي خانواده، دوستان و نزدیکان بهشده است. تماشاي رویداده

تجربۀ احساس آرامش خانوادگی و فرصت پیوستن به گروه وقتی اوقات فراغت خود را صرف تماشاي 

هاي مختلف فراهم سازد که از این طریق زمینۀ آشتی میان گروهکنند، فراهم میورزش با دیگران می

اي، پذیري را از طریق تعدیل رسم و رسوم سنتی خانوادهماشاي ورزش شانس جامعه). ت11شود (می

همراه رضایت فراهم اي را بهکند و محیط جدید و سرزندهنزدیکان، همسایگان و اقوام مختلف فراهم می

ت، ). نیاز به امنی12کند که گامی مثبت در جهت اتحاد و روحیۀ محافظت ملت از دشمنان خواهد بود (می

گرایی، سرافرازي همنوعان و والدین و ی، ملیمیت تیهوهاي مختلفی مانند هدفی کلی است که ارزش

تجربۀ «دهد. دیگر ارزش بااهمیت از نظر نمونۀ مورد بررسی، تحسین قهرمانان را تحت پوشش قرار می

)، 2010)(11ان (هاي بالگو و همکاراست که این تجربه در پژوهش» از عامل خیرخواهیپذیري مسئولیت

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي 1392)(3)، و اندام و همکاران (2010)(14زیاکس (

دهد و والدین، ورزشی گزارش شده است. زبان ورزش راه نزدیک کردن نماها و مناظر زندگی را نشان می

در ارتباطات و تدریسشان بعد از دیدن  هاي ورزشیالمثلمعلمان و نویسندگان نیز از استعاره و ضرب

هاي کنند و تمامی عناصر اخالقی و عاطفی موجود در رقابتنحو مطلوبی استفاده میرویدادهاي ورزشی به

رود ). بنابراین، انتظار می21آورند (دست میتواند هدف مطلوبی باشد که افراد با تماشاي آن بهورزشی می

خواهی و میل به عفو و معذرتپذیري، بخشندگی و اون و کمک، مسئولیتهاي وفاداري، صداقت، تعارزش

در نهایت مدیریت بهتر زندگی با تماشاي رویدادهاي ورزشی بهبود یابد. ارزش دیگري که از نظر 

-شمولی است که این تجربه در پژوهشاز عامل جهاندنیایی زیبا تجربۀ «تماشاچیان در اولویت قرار دارد، 

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در 2014)(21)، و دووایز (1392)(20همکاران ( هاي مهرابی و

هاي اوج برتري در ورزش و مراسم و رویدادهاي ورزشی گزارش شده است. تماشاي نمایش و صحنه

افراد کند. فراهم می تماشاچیان اي ماندگار و زیبا را برايتشریفات قبل، حین و بعد از بازي، فرصت تجربه
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تواند ممکن است پس از تماشاي رویدادهاي ورزشی احساس پاك، روشن و واضحی داشته باشند که می

هاي خود، برابري و رعایت نتیجۀ تماشاي شواهد جذاب، اجراهاي باورنکردنی، گذشتن ورزشکار از قابلیت

درت درونی، بصیرت و عدالت در نتایج رقابت باشد که به زیبایی معنوي اشاره دارد. آرامش درونی، ق

گرایی، را براي تماشاچیان روشنفکري، احساس انسان کامل، تجربۀ سعادت و خوشی در ورزش زمینۀ تجربه

سوي تجارب مادي عمل کند عنوان پلی براي درك آنتواند بهکند و رویدادهاي ورزشی میفراهم می

شناسی، اعی، سازگاري با طبیعت، زیباییاجتم هاي برابري و مساوات، عدالترود ارزش). انتظار می15(

). 13شمولی در تماشاچیان رویدادهاي ورزشی تجربه شود (روشنفکري، کسب معرفت و در نهایت جهان

از عامل پذیرش نقش سرنوشت در زندگی «ارزش بااهمیت دیگر تماشاچیان رویدادهاي مورد مطالعه، 

) 2011)(9)، لی و همکاران (2012)(22کاران (و هم 1هاي ملیسااست که این تجربه در پژوهش» سنت

) نیز از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان در رویدادهاي ورزشی گزارش شده 1392)(3و اندام و همکاران (

هایی وجود دارد که ورزشکاران با تمام تالش و شایستگی پیروزي، است. در رویدادهاي ورزشی موقعیت

هاي ورزشی تیم تواند نتیجۀ رقابتکشی میکنند یا برعکس قرعهیخورند و بازي را واگذار مشکست می

خاطر نحوي مطلوب رغم بزند که این امر نقش شانس و پذیرش شرایط و موقعیت را بهرا در یک فصل به

طور کلی ). به21دهد (ها نشان میرقابت ناپذیري رویدادهاي ورزشی و نامطمئن بودن نتایجبینیپیش

روي و با تماشاي ورزش فرصت احترام به رسم و رسوم، تقویت شکست نفس، تجربۀ میانه رودانتظار می

هاي پژوهش همچنین هاي بعد سنت است، تجربه شود. یافتهپذیرش نقش سرنوشت در زندگی که از ارزش

ي نشان داد، پاسخگویان بر روي تقویت احساس جهانی امن، تعادل و رهایی از تعارضات درونی توافق کمتر

داشتند و این عبارات ارزشی از گزارش تحلیل عاملی حذف شدند که به تأثیرات منفی رویدادها بر نظام 

سبب طبیعت تهاجمی ورزش، تماشاي آن را موجب فاسد شدن ارزشی تماشاچیان اشاره دارد. برخی به

ایدئولوژي مردانه عنوان تولد مجدد ، ممکن است به تماشاي ورزش به2دانند و یک فمنیستفکر و ذهن می

). این 15تواند ارزش منفی تماشاي ورزش را براي برخی افراد شکل دهد (نگاه کند که همۀ این افکار می

سبب رقابت و مسابقه، تعارض بردن و باختن، علت به هم خوردن افراد، ممکن است تماشاي ورزش را به

رسد علت تجربه نشدن ارزش جهانی امن ر مینظتعادل درونی بدانند و به این ارزش نمرة منفی بدهند. به

وجو کرد، چراکه در این مطالعه تنها رویدادهاي ورزشی داخل کشور را باید در جامعۀ مورد مطالعه جست
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بررسی شده و در این رویدادها ورزشکاران و تماشاچیان خارجی حضور نداشتند تا صلح جهانی احساس 

 شود. 

 شاهد گذار،حال  در ايجامعه عنوانبه ایران دهد،می نشان جامعه اخیر دهۀ چند تحوالتطور کلی به

 چالش قالب در مذهب و سیاست فرهنگ، اقتصاد، همچون هاي مختلفحوزه در نامتوازن تحوالت و تغییر

 در مدرنیته و سنت بین چالش تعبیري؛ به یا نامتوازن و تحوالت تغییر این و بوده مدرنیته و سنت بین

هاي این پژوهش، رویدادهاي براساس یافتهاست.  گذاشته تأثیر جامعه افراد رفتارهاي و ارزش نگرش،

کنندة مهمی بر روي نظام ارزشی تماشاچیان دارد که مدیران و کننده و تقویتورزشی تأثیرات تعدیل

ریزي مناسبی برگزارکنندگان رویدادهاي ورزشی باید از این مسئله آگاهی داشته باشند تا بتوانند برنامه

ها در هاي مثبت را فراهم سازند؛ چراکه وحدت ارزشگیري ارزشدر این زمینه انجام دهند و زمینۀ شکل

 شود.بین یک ملت موجب ایجاد هویت ملی می
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the effect of sport events on the value 

system of spectators. Therefore, 385 spectators of sport events of football, 

volleyball, wrestling and taekwondo premier leagues were randomly selected 

as the statistical sample. A researcher-made questionnaire was used to collect 

data. Face and content validity of this questionnaire was confirmed by 12 

experts in this field. Cronbach’s alpha coefficient was used to test the 

reliability of the questionnaire. Factor analysis test with a varimax rotation 

was used to analyze the data. The results showed that watching sport events 

had negative and positive effects on 10 values: benevolence, tradition, 

conformity, security, power, achievement, stimulation, hedonism, self-

direction and universalism. In subjects’ viewpoints, the most important value 

expressions were pleasure and happiness experience (2.78 ± 1.36) and a sense 

of safe world was the least important value expression (2.43 ± 1.52). In 

general, the findings indicated that watching sport events had important 

strengthening and moderating effects on the value system of spectators. 
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