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برگزاري همايشهاي ورزشي در سطوح باال دستاوردهاي زيادي براي جامعه ميزبان به همراه دارد .مهمترين ثمره براي
ميزبان مسائل اقتصادي است .هدف پژوهش حاضر ،تبيين مدل اثربخشي همايشهاي بزرگ ورزشي با نقش ميانجي-
گري توسعه اجتماعي ،فرهنگي بر توسعه اقتصادي جامعه ميزبان است .روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده
و جامعه آماري پژوهش را تمام دستاندرکاران برگزاري همايشهاي ورزشي منطقه آزاد ماکو تشکل دادهاند .بر اساس
روش نمونهگيري تصادفي ساده ،تعداد  011نفر بهعنوان نمونه آماري انتخاب شـدهاند .ابزار جـمعاوري اطالعات
پرسشنامه محقق ساختهاي بود که روايي صوري و محتوايي آن توسط گروهي از صاحبنظران مورد بررسي و تأييد
قرار گرفت .نتايج حاصل از آزمون فرضيهها را ميتوان توسط نرمافزار  SMART-PLSو با استفاده از آزمون  tو
ضرايب مسير ( )Bنشان داد .يافتههاي پژوهش نشان داد؛ از بين عوامل (توسعه ورزش جامعه ميزبان؛ توسعه
گردشگري؛ توسعه فرهنگي و اجتماعي) شناسايي شده ،عامل فرهنگي و اجتماعي با ضريب تأثير  1/61و گردشگري با
ضريب تأثير  ،1/01بهترتيب داراي بيشترين و کمترين تأثير بر توسعه اقتصادي شهر ميزبان هستند .بنابراين پيشنهاد
ميشود ،مديريت ورزش کالن کشور به امر گردشگري توجه وافري نمايد چرا که ،جامعه ميزبان با جذب گردشگر هم از
لحاظ اقتصادي سود ميکنند و هم در زمينههاي فرهنگي با ديگر کشورها ارتباطات گستردهاي پيدا ميکنند.
توسعه ورزش؛ توسعه گردشگري؛ توسعه فرهنگي و اجتماعي؛ توسعه اقتصادي؛ جامعه ميزبان
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همايشها 0بخش مهمي از فرهنگ و جامعه امروزي هستند و ساالنه بر تعداد آنها افزوده
ميشود (لي .)30 :0110 ،0همايشها ميتوانند نيازهاي اساسي بشر مانند نيازهاي جسمي،
رواني و فردي را برآورده نموده و نقشهاي متعدي از جمله ميراث فرهنگي ،آگاهيهاي
فرهنگي ،توسعه جامعه و گردشگري را برعهده دارد (داگالس 0و همکاران.)04 :0110 ،
همايشها براي افراد فرصتي را فراهم ميکند که با يکديگر تعامل داشته باشند و احساس
تعلق و انسجام اجتماعي را تقويت نمايند (گتز 4و همکاران .)01 :0330 ،بنابراين همايش به
نمايش سازمانيافته و فعاليتي آگاهانه گفته ميشود که از قبل براي هدف يا اهداف خاصي
برنامهريزي و هدايت شدهاند و همچنين ميتواند به يک بازاري تبديل شود که باعث جذب
بيشتر مشتريان ميگردد (همان منبع).
بدون شک امروزه در سراسر جهان ،ورزش پديدهاي است منحصر به فرد که بهواسطه
استفاده بهينه از آن در جامعه ،ميتوان در بسياري از مقوالت از جمله مقولههاي فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي به رشد چشمگيري دست يافت .ورزش ،يکي از ابزارهاي مفيد براي
انجام برخي از کارهاي فرهنگي است .همايشهاي ورزشي ،رويدادهاي بزرگي هستند که
المپيادها ،تورنمتها ،مسابقات جـهاني و منـطقهاي و ملي را شامل ميشود .همايشها را
ميتوان به سه دسته بزرگ (شامل فرهنگي  -ورزشي) ،متوسط (شامل اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي) و کوچک (همايشهاي طبيعي) طبقه بندي نمود (فراهاني و همکاران)11 :0031 ،
تقسيم نمود .فرلدين و همکاران ،03 :0110 ،6دوستي ،امنيت و سالمتي ،استقامت و خالقيت
ناشي از برگزاري همايشها و رويدادهاي ورزشي را همدلي و رفاقت مينامند.
ورزش در ابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفي بر جامعه ميگذارد که از مهمترين آنها
ميتوان به اثرات اقتصادي اشاره نمود .اثرات مستقيم اقتصادي ورزش ،اثراتي چون توليد
1- Conferences
2- Lee
3- Douglas
4- Getz
5- Freldin et al

کاالها و خدمات ورزشي ،صادرات و واردات ،هزينههاي خانوار ،ايجاد اماکن و تسهيالت،
تبليغات ،مشارکت در بازار بورس ،پوشش رسانهاي ،اشتغال ،جذب گردشگر و حاميان مالي را
شامل ميشود (ساندرسون 0و همکاران .)04 :0111 ،اثرات اجتماعي بهطرق گوناگون ميتوانند
شامل افزايش سالمت روح و جسم ،شور و هيجان ،انگيزش ،اميد ،شادابي و  ...حتي تزريق و
ارتقاء غرور ملي در افراد و متعاقباً در جامعه باشند (سزوس 0و همکاران.)0004 :0113 ،
امروزه گردشگري ورزشي نوان يک صنعت سفيد در بين کشورهاي توسعهيافته ،يکي از
استراتژي مهم جهت افزايش اشتغال ،درآمد ،توسعه زيرساختها ،بهبود وضعيت اقتصادي و
سياسي تلقي ميشود .بر اساس شواهد موجود ،ورود هر گردشگر خارجي به کشور ،درآمد
ارزي برابر با توليد  01بشکه نفت را بههمراه ميآورد (چاليپس 0و همکاران.)004 :0110 ،
همايشهاي ورزشي در حال رشد و تبديل به صنعتي بزرگ و مستقل بود که در راستاي
آن ،همه ساله تعداد زيادي از افراد براي تماشاي آنها به مکانهاي مختلف سفر ميکنند.
تحقيقات نشان ميدهد که همايشهاي ورزشي چه بزرگ چه کوچک ميتواند شرکت
کنندگان ،تماشاگران ،گردشگران را به خود جلب کند (چاليپ و همکاران .)001 :0110 ،اين
همايشها توانسته است هزاران و حتي ميليونها دالر درآمد براي اقتصاد محلي فراهم کنند
(سولبرگ 4و همکاران .)004 :0113 ،مسابقات المپيک و جام جهاني فوتبال يک نمونه
گوياي اين رويدادهاي مهم ورزشي هستند (زيتونلو .)1 :0031 ،از اين رو همه کشورها در
تالش هستند مقاصدي براي برگزاري همايشهاي مهم ورزشي و جذب گردشگران مهيا
سازند و بتوانند از اين طريق ،سهم وسيعي از اين فعاليت اقتصادي را از آن منطقه و کشور
خود سازند (کاميال 6و همکاران.)030 :0113 ،
پرداختن به ورزش و شرکت در همايشهاي بزرگ ورزشي ،اثرات مفيد و رواني براي
دانشجويان ،برگزارکنندگان به همراه داشته و همچنين ،توسعه امکانات ورزشي را در پي
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خواهد داشت (اميرتاش .)3 :0011 ،در کنار تأثيرات گردشگري ورزشي بر صنعت گردشگري
نکته ديگري که در اين ميان از اهميت ويژهاي برخوردار است ،تأثير برگزاري همايشهاي
ورزشي و گردشگري بر اقتصاد کشورهاست .برگزاري تورنمنتهاي ورزشي در سطح باالي
بين المللي آوردن تحوالت عظيم اقتصادي ،ورزشي ،فرهنگي و اجتماعي براي کشور ميزبان
به ارمغان ميآورد و اين موضوع به حدي براي دولتمردان کشورهاي توسعهيافته و مترقي
داراي اهميت است که براي دست آوردن ميزباني رقابتهاي بين المللي نظير المپيک ،جام
جهاني و ..به انواع راهها و روشها متوسل ميشوند.
منطقه آزاد ماکو به دليل برخورداري از شرايط ويژه جغرافيايي و اقليمي ،توانايي پذيرايي
از خيل عظيمي از ورزشکاران را در رشتههاي مختلف دارا است .اما در کشور ايران بهعلت
فقدان شناخت کافي اثرات همايشهاي ورزشي ،عدم مديريت هماهنگ و نبود برنامهريزي و
استراتژيهاي مدون و مشخص ،باعث غفلت از اين حوزه و از دست رفتن فرصتهاي
منحصر به فرد اقتصادي موجود در کشور شده است .چنانچه عنوان شد ،ورزش داراي نقشي
تاثيرگذار در توسعه شهرهاست و لذا پرداختن به مسئله اثربخشي همايشهاي بزرگ ورزشي
بر توسعه اقتصادي کشور ميزبان و نقش آن در شهرها ضروري بهنظر ميرسد .بنابراين
محققان در اين پژوهش به دنبال تبيين مدل اثربخشي همايشهاي بزرگ ورزشي با نقش
ميانجيگري توسعه اجتماعي و فرهنگي بر توسعه اقتصادي شهر ميزبان (مطالعه موردي:
منطقه آزاد ماکو) هستند تا دريابند ،برگزاري همايشهاي ورزشي تا چه حد بر توسعه ورزش
جامعه ميزبان؛ توسعه گردشگري منطقه؛ توسعه فرهنگي و اجتماعي و توسعه اقتصادي
جامعه ميزبان تأثير ميگذارد.

امروزه ورزش مفهوم وسيعي به خود گرفته است و به يکي از اثرگذارترين پديدههاي
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع مبدل شده است .توجه به ورزش و توسعه و تقويت آن
يکي از مؤلفههاي تعيينکننده در صنعت گردشگري گرديده است و نوع جديدي از
گردشگري را ايجاد نموده که بسيار مورد توجه و عالقه مردم دنيا واقع شده است (شجاعي و

همکاران .)034 :0031 ،تفسير مفهوم توسعه ورزش ،0اولين گام در طراحي سياست ورزش
هر کشوري است .البته اين مفهوم تا حدودي مجادلهآميز بوده و تعريفهاي مختلفي از آن
ارئه شده است (هرتيز و روس .)001 :0101 ،توسعه ورزش به سياستها و فرايندها و
اقداماتي گفته ميشود که با ترکيب آنها تالش ميشود فرصتها و تجارب ورزشي براي
همه افراد جامعه بهوجود آيد .اين تعريف با چند مفهوم ديگر مانند مفهوم ورزش همگاني،
مشارکت ورزشي ،ورزش قهرماني و حرفهاي و ورزش نخبه پيوند خورده است (رمضانينژاد
و همکاران .)01 :0034 ،وات ( )0331توسعه ورزش را فقط منحصر به گسترش يک رشته
ورزشي نميداند ،بلکه آن را رشد و ارتقاي همه افراد درون ورزش و توسعه سازمانهاي
ورزشي براي خدمت و سرويسدهي بهتر به ورزش ميداند که با هر توانايي در سطوح
مختلف ورزش شرکت ميکنند و نيازهاي خود را برآورد ميسازند (بوهلک و روبينسون،0
.)01 :0113
امروزه ،صنعت گردشگري در دنيا از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر بر تبادالت
فرهنگي بين کشورهاست و بهعنوان گستردهترين صنعت خدماتي جهان جايگاه ويژهاي دارد
از اين رو بسياري از کشورها در رقابتي نزديک و فشرده در پي افزايش پيش از پيش منافع و
عوايد خود از اين فـعاليت بينالملياند (کاظمي .)1 :0016 ،گـردشگري ورزشي يکي از
گونههاي روبه رشد گردشگري است که در آن مسابقات و رويدادهاي ورزشي تعداد زيادي از
گردشگران را به خود جلب مي کند .از اين رو بسياري از کشورها با سرمايهگذاري فراوان
اثرات و فوايد اين گونه گردشگري را بهخوبي جذب نموده و از آن بهعنوان منبعي مهم جهت
بهبود وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و سياسي افزايش اشتغال و درآمد ،توسعه زيرساختها و،
افزايش شهرت و برندسازي خود استفاده ميکنند (ون در زي .)00 :0100 ،0گردشگري
ورزشي سه نوع است و سه رفتار عمده را در برميگيرد-0 :شرکت کردن (گردشگري ورزشي
فـعال)؛  -0تماشا کـردن (گردشـگري ورزشي رويداد يا غـيرفعال)؛ 0ـ بازديـد کردن از
جذابيتهاي مشهور مربوط به ورزش مثل بازديد از شخصيتهاي ورزشي ،موزههاي
1- Sport Developement
2- Böhlke and Robinson
3- Van der Zee

ورزشي ،ورزشگاههاي مهم و غيره (محمودييکتا و همکاران .)043 ،عوامل زيادي بر توسعه
گردشگري ورزشي تأثيرگذارند که تعدادي از آنها عبارتند از :جذابيت رويداد ورزشي،
محدوديتهاي ايمني ،امنيتي و مالي ،سطح آگاهي و دانش افراد ،افزايش تعامالت مردمي،
آرامش بخشي ،جديد و جالب بودن رويداد ورزشي ،وضعيت اقتصادي گردشگران و ...
(باسالر .)01 :0113 ،اليمر و ويس )00 :0113( 0معتقدند که به کارگيري مؤثر ابزارهاي
بازاريابـي گردشگري براي يک کـشور و يا منطقه امري ضروري است؛ زيـرا با بازاريابي
ميتوان به گردشگران بالقوه اطالعاتي درباره آنچه که منطقه ميتواند ارائه دهد ،عرضه
نمود و آنها را نسبت به بازديد از آن ترغيب کرد.
اساساً فرهنگ تعيينکننده رفتار ،پندار و کردار انسان و روش درک او از جهاني است که
در آن زندگي ميکند و معرف جهانبيني ،ديدگاهها ،نگرشها و شيوه پنداشت و رفتار است.
(سيدجوادين و ناصرزاده .)1 :0014 ،يکي از مهمترين عناويني که ذيل مباحث فرهنگ و
توسعه در دهههاي  0311و  0331مطرح بوده ،توسعه اجتماعي است .توسعه و سرمايه
اجتماعي شامل هنجارها و ارزشهايي است که در ميان گروهي از مردم تسهيم شده و به
ارتقا ميزان همکاري و اعتماد در بين آنها ميانجامد؛ توسعه اجتماعي ،مانند سرمايه انساني و
فيزيکي بهعنوان منبع ثروت مطرح ميباشد .در مطالعات مختلف نقش توسعه اجتماعي بر
رشد اقتصادي نشان داده شده است و بنابر تعريف ارائه شده از توسعه اجتماعي بهطور قطع
توسعه فرهنگ نقش مؤثري در شکلگيري سرمايه اجتماعي دارد (پانتام.)1 :0330 ،
توسعه امري فراگير در جامعه است و نميتواند تنها در يک بخش از آن اتفاق
بيفتد«.توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي اعم از
ظرفيتهاي فيزيکي ،انساني و اجتماعي .در توسعه اقتصادي ،رشد کمي توليد حاصل خواهد
شد اما در کنار آن ،نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد ،نگرشها تغيير خواهد کرد،
توان بهرهبرداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآوري
جديدي انجام خواهد شد .به عالوه ميتوان گفت ترکيب توليد و سهم نسبي نهادهها نيز در
فرآيند توليد تغيير ميکند (بوهلک و روبينسون.)01 :0113 ،
1- Laimer & Weiss

تمرکز بر جنبههاي مختلف صنعت گردشگري ،همراه با برنامهريزيهاي مديريت محلي
و ملي هر جامـعهاي ،نقش بسيار با اهميتي در فراينـدهاي بينالمللي و ملي هر جامعهاي
ميتواند ايفا کند .گردشگري عالوه بر تأثيرات مثبتي که بر اقتصاد شهر ،معيشت شهروندان،
توسعه کسب و کارهاي خرد و بهبود وضعيت زيرساختهاي شهري دارد ،ميتواند بهعنوان
يکي از منابع درآمد مهم در اقتصاد شهر ميزبان ،نقش اساسي ايفا نمايد .از اين رو محققان
بسياري به بررسي عوامل تأثيرگذار بر توسـعه پايدار گردشگري پرداختند که از آن جمله
مـيتوان به تـحقيقات نيـکنام ( ،)41 :0033صيادي ( ،)01 :0036رمضاني (،)60 :0036
فيضالهي ( ،)31 :0034ديرو و جاکو ،)1 :0111( 0کوساسي ،)01 :0116( 0کزاک:0116( 0
 ،)04ياماشاگي ،)01 :0116( 4چو ،)10 :0114( 6و  ...اشاره کرد.
همايشهاي ورزشي بهلحاظ تأثير اقتصادي ،يکي از شاخصترين مقوله از گردشگري
ورزشي ميباشد .به اين خاطر توسعه توريسم ورزشي و برگزاري همايشهاي مهم ورزشي و
رشد آن عالقه تعداد زيادي از کشورها و مقامات را بر انگيخته است (سولبرگ و همکاران،
 .)0 :0113بهطور مثال کشور ترکيه با سرمايهگذاري بر رويداد ورزشي ،خصوصاً شهر آنتاليا
در سال  311 ،0110تيم ورزشي و در سال  0011 ،0113تيم ورزشي از سراسر دنيا حتي
ايران را جهت برگزاري همايشهاي ورزشي را به خود جلب کرده و در سال  0113مبلغي
برابر با  1ميليون دالر از اين طريق درآمد داشته و باعث اشتغال تعداد زيادي از جوانان
منطقه شده است (اسوز 1و همکاران.)30 :0101 ،
تحقيقات نشان داده اگر همايشهاي مهم ورزشي موفقيتآميز باشند ،پيامدهاي طوالني
مدت اجتماعي و اقتصادي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم زيادي بر منطقه ايجاد ميکنند
(کامبل و همکاران .)0111 ،اکثر مقاالت منتشر شده در مورد دورههاي بازي المپيک عمدتاً
بر مزيتهاي دائمي مناسب مثل توسعه تسهيالت و زير بناها ،بازسازي شهرها ،اعتبار و
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شهرت بينالمللي ،رشد و اشتغالزايي تمرکز کردهاند (کاپالنيدو 3 :0111 ،0و ماتوس،0
 .)01 :0111ريچي و اليون ،00 :0331 0در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که منافع
متعددي از جمله شناخت شهر ميزبان ،افزايش گردشگر ،منافع اقتصادي و افزايش امکانات
فرصتي را براي ديدار با افراد مختلف و ايجاد فضاي آرام توام با هيجان را در جامعه ميزبان
ذکر کردهاند .يائو ،001 :0101 4در تحقيق خود نشان داد ،بازيهاي المپيک صدها ميليون
تماشاگر را به خود جذب نموده و مزاياي براي کشور ميزبان از جمله افزايش سرمايه
فرهنگي ،فراهم کردن فرصتهاي شغلي ،جذب درآمد و برقراي تعامل با جامعه جهاني را به
دنبال دارد .سوتيرياديو 6و همکاران ،0111 ،در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که ،برگزاري
مسابقات و همايشهاي ورزشي براي توسعه فني ورزشکاران نخبه ،ترويج ورزش و افزايش
ويژگي و خصوصيات آن مهم هستند .پژوهشي که توسط اندام و همکاران در سال (:0030
 ،)16با موضوع بررسي اثرات برگزاري همايشهاي ورزشي بر جامعه ميزبان انجام شد ،نتايج
حاکي از اين بود از ميان شش عامل(توسعه زيرساخت و مديريت؛ اقتصادي؛ سرمايه اجتماعي؛
توسعه و ارتقاء؛ همدلي و رفاقت؛ توسعه فرهنگي) شناخته شده در برگزاري رويدادهاي
ورزشي ،عامل توسعه زيرساخت و مديريت با اهميتترين و عامل توسعه اقتصادي کم
اهميتترين عامل شناسايي شدند .در آخر شواهدي حاکي از آن است که ،برگزاري همايشهاي
بزرگ ورزشي باعث بهبود و تقويت زيرساختهاي عمومي و امکانات ورزشي کشور ميزبان
ميباشد(منزنرايتر 004 :0111 ،1؛ اسميت و همکاران 0040 :0113 ،3؛ پريوس 00 :0113 ،1؛
ريچي 00 :0314 ،3؛ هال 01 :0330 ،01؛ گتز 01 :0330 ،00؛ بسلر.)01 :0113 ،00
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پژوهش حاضر ،از نوع همبستگي و با توجه به هدف از نوع کاربردي ميباشد و جمعآوري
اطالعات به شکل ميداني انجام گرفته است .جامعهي آماري پژوهش را دستاندرکاران
برگزاري همايشهاي ورزشي منطقه آزاد ماکو در سال  36تشکيل دادهاند .بر اساس روش
نمونهگيري تصادفي ساده ،تعداد  011نفر بعنوان نمونه و جامعه آماري انتخاب شدهاند.
يک مدل معادالت ساختاري که از روش حداقل مربعات جزئي ( )PLSدر حل آن
استفاده شده است ،ميبايست در دو مرحله تحليل و تفسير قرار گيرد .منظور از بررسي مدل
اندازهگيري ،بررسي وزنها و بارهاي متغيرهاي مکنون (شکل )0و منظور از بررسي مدل
ساختاري بررسي ضرايب مسير بين متغيرهاي مکنون ميباشد (شکل .)0مدل معادالت
ساختاري رويکرد آماري جامعي براي آزمون فرضيههايي دربارة روابط بين متغيرهاي
مشاهده شده و متغيرهاي مکنون است .از طريق اين رويکرد ميتوان قابل قبول بودن
مدلهاي نظري را در جامعههاي خاص با استفاده از دادههاي همبستگي ،غيرآزمايشي و
آزمايشي آزمون کرد .بنابه نظر هومن ( ،)0014مدلسازي معادالت ساختاري يک تکنيک
تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري است و يک
رويکرد جامع براي آزمون فرضيههايي درباره روابط مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرها است.
با اين روش ميتوان قابل قبول بودن مدلهاي نظري را در جامعههاي مشخص آزمود .در
تحليل عاملي تأييدي حداقل حجم نمونه براساس عاملها تعيين ميشود نه متغيرها .ابزار
تحقيق شامل پرسشنامهاي محقق ساخته است که از دو بخش مربوط به اطالعات
دموگرافيک پاسخدهندگان و بخش دوم مربوط به پرسشنامه اثربخشي همايشهاي بزرگ
ورزشي بر کشور ميزبان که در قالب چهار سازه اصلي " توسعه ورزش"؛" توسعه
گردشگري"؛ "توسعه فرهنگي و اجتماعي"؛ "توسعه اقتصادي" طراحي و بر اساس مقياس
پنج ارزشي ليکرت امتيازدهي شد .روايي اين پرسشنامه توسط  6تن از اساتيد متخصص در
يک آزمون اوليه پرسشنامه را از لحاظ محتوي و شکل بررسي نموده و پيشنهادهايي در
خصوص شـفافسازي بهتر برخي سؤاالت مطرح نمودند و پس از جمعبـندي نظرات،
پرسشنامة نهايي در قالب پژوهش تنظيم شد.

دغدغه روايي و پايايي در همه شيوه هاي پژوهش مورد توجه بسياري از پژوهشگران
قرار دارد .براي بررسي همساني دروني و پايايي ،مقدار آلفا کرونباخ و همبستگي کلي همه
عوامل بررسي ميشود (جدول .)0طبق نظر کرونباخ ( )0360ضريب آلفاکرونباخ ،رايجترين
برآورد سازگاري داخلي است که اين مقدار بايد باالتر از  %31باشد .از طرفي مقدار آيتم
همبستگي کلي متغير مشاهده شده بزرگتر از  %0پذيرفته است .از اينرو سئوالهايي که
مقدار آيتم همبستگي کلي آنها کمتر از  %0بود يا سئوالهايي که مقدار آلفا کرونباخ
متغيرهاي پنهان با حذف آنها بهبود مييافت ،و حذف آنها توجيه داشت ،به صورت
مرحلهاي حذف گرديدند .نهايتأ پرسشنامه با  01سئوال اصلي ،مورد تاييد قرار گرفت .پايايي
پرسشنامههاي تحقيق با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با
 1930بود .براي تجزيهوتحليل دادهها از ضريب همبستگي و براي طراحي مدل از روش
مدلسازي معادالت ساختاري ( ،0)SEMاز نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
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1- structural equation model

شکل شماره  :1بارهاي عاملي مربوط به گويه هاي مدل پيشنهادي

اولين عاملي که در ارزيابي مدلهاي سنجش ،بايد مورد توجه قرار گيرد ،تک بعدي بودن
شاخصهاي مدل است .يعني هر شاخصي در مجموعه شاخصها ،بايد با يک مقدار بار
عاملي بزرگ ،تنها به يک بعد يا متغير نهفته ،بارگذاري گردد .بدين منظور بايد مقدار بار
عاملي بزرگتر از  %11باشد و مقدار بار عاملي کوچک تر از  %41کوچک محسوب شده و
بايد از مجموعه شاخصها حذف گردد .بنابراين گويههايي که داراي بار عاملي کم بودند،
حذف شدند (شکل.)0
مقدار ضريب قابليت اطمينان ساختاري 0عامل ديگري است که در ارزيابي قابليت
اطمينان سازگاري دروني مدلهاي سنجش قابل استفاده است .مقدار اين ضريب نيز ،از  1تا
 0متغير است که مقادير باالتر از  %31پذيرفته شده بوده و مقادير کمتر از  %11نامطلوب
)1- Composite Reliability (CR

ارزيابي ميگردد .اعتبار همگرايي ،همبستگي زياد شاخصهاي يک سازه را در مقايسه با
همبستگي شاخصهاي سازههاي ديگر نشان ميدهد که در مدلهاي سنجش بايد ارزيابي
شود .به منظور ارزيابي اعتبار همگرايي در نرمافزار اسمارت  PLSاز  0AVAاستفاده ميشود.
مقدار اين ضريب نيز ،از  1تا  0متغير است که مقادير باالتر از  %61پذيرفته شده است.
اعتبار تشخيصي ،بيانگر وجود اعتبار تشخيصي ،بيانگر وجود که در مدلهاي سنجش بايد
ارزيابي شود .معيار فرونل -الرکر اشاره به اين مسئله دارد که ريشه دوم مقادير واريانس
شرح داده شده ( )AVEهر سازه ،بزرگتر از مقادير همبستگي آن سازه با سازههاي ديگر
باشد .اعتبار اشتراک 0کيفيت مدل اندازهگيري سازهها را ميسنجد .اگر شاخص وارسي اعتبار
اشتراک مثبت باشد نشان دهنده کيفيت خوب مدل اندازه گيري است .لذا از ميزان واريانس
تبيين شده 0جهت آگاهي از درصد تغييرات پيشبيني شده توسط هرکدام از متغيرها استفاده
ميشود .بنابراين نتايج جدول( )0نشان ميدهد همه سازههاي مدل داراي اعتبار ترکيبي
قابلقبول هستند و اين نشاندهنده تحقق شرط پايايي مدل هست

پس از ارزيابي مدلهاي سنجش ،نوبت به ارزيابي مدل ساختاري ميرسد .در اين مرحله،
محقق ،بايد عالمت جبري ضريب ،اندازه و سطح معنيداري آن را بررسي نمايد .اندازه
ضريب مسير ،نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متغير نهفته است .برخي محققين بر
اين باور هستند که ضريب مسير بزرگ تر از  %011يک ميزان مشخصي از تأثير در مدل را
نشان ميدهد .نتايج به دست آمده براي ضرايب مسير و سطح معنيداري(آماره تي) آنها در
شکلهاي  0و  0نمايش داده شده است

1- Average variance extracted
2- Communality
3- R Square

t

در نرمافزار «پي.ال.اس» ،ارزش «تي ،»0معنيدار بودن اثر متغيرها را برهم نشان ميدهد.
اگر مقدار «تي» ،بيشتر از  0/31باشد يعني اثر مثبت وجود دارد و معنيدار است .اگر بين
 +0/31و  -0/31باشد ،اثر معنيداري وجود ندارد و اگر کوچک تر از  -0/31باشد يعني اثر
منفي دارد ولي معنيدار است .مقدار آماره تي در واقع مالک اصلي تاييد يا رد فرضيات است
اگر اين مقدار آمار به ترتيب از  0/31 ،0/14و  0/61بيشتر باشد نتيجه ميگيريم که آن
فرضيه در سطوح  36 ،31و  33درصد تأييد ميشود .همچنين ضرايب مسير اگر باالي 1/1
باشد بدين معني است که ارتباط قوي ميان دو متغير وجود دارد .اگر بين  1/0و  1/1باشد
ارتباط متوسط و اگر زير  1/0باشد ارتباط ضعيفي وجود دارد .همچنين اعداد باالتر از 0/31
در سطح  1/16و باالتر از  0/61در سطح  1/10معنيدار هستند (جدول  .)0همچنين بايد
گفت که اگر مقدار ضريب مسير بين متغير مکنون مستقل و متغير مکنون وابسته مثبت باشد
نتيجه ميگيريم که با افزايش متغير مستقل شاهد افزايش در متغير وابسته خواهيم بود و
بالعکس .اگر مقدار ضريب مسير بين متغير مکنون مستقل و متغير مکنون وابسته منفي باشد
نتيجه ميگيريم که با افزايش متغير مستقل شاهد کاهش در متغير وابسته خواهيم بود .مقدار
«آر.دو ،»0نشان دهنده توانايي مدل در توصيف سازه است در حقيقت مقدار« آر.دو » ،بيانگر
ميزان برازندگي مدل است و نشان ميدهند که چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط
متغيرهاي مستقل تبيين ميشود .اين مقدار هرچه قدر به يک نزديکتر باشد برازش بيشتري
را نشان ميدهد.
حال با توجه به معنادار بودن رابطه متغيرهاي فرضيههاي پژوهش ،ميتوان به مدل
نهايي پژوهش پرداخت .نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش بر مبناي مدلسازي معادالت
ساختاري ،مسيرهاي علّي بههمراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخصهاي جزئي مربوط در
شکل ( )4نشان دادهشده است .همانطورکه در اين شکل مالحظه ميشود ،اکثر فرضيههاي
پژوهش در سطح اطمينان  %33مورد تأييد و در سطح  1/10معنيدار هستند.
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کشورهاي توسعهيافته بر پاية پژوهشهاي علمي در بخش نيروهاي انساني سرمايهگذاريهاي
زيادي انجام دادهاند و در اين حوزه ،پيشرفتهاي چشمگيري داشتهاند .ورزش بهعنوان يکي
از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقـشار جمعيت شـهري نقش حياتي را در توسعه شهرها
ميتواند ايفا نمايد ،امروزه ورزش بهعنوان يک موضوع مهم فرهنگي که مبناي بسياري از
رفتارها و الگوهاي اجتماعي است ،نقش مهمي را در توسعه جامعه به خود اختصاص داده
است ،يا پيامدهاي اين پديده عالوهبر دستاوردهاي آشکار فرهنگي ،اجتماعي ،گردشگري،
اقتصادي و سياسي در بسياري از زواياي پنهان عرصههاي ملي و فراملي راهگشا بوده و
زمينههاي شکوفايي جامعه را فراهم ميسازد .بنابراين برگزاري همايشهاي ورزشي ميتواند
براي هر کشور ميزبان مفيد باشد .نتايج حاصله از مدل معادالت ساختاري نشان داد که،
مدل پژوهش در شرايط مناسبي قرار دارد و از بين چهار عامل (توسعه ورزش جامعه ميزبان؛
توسعه گردشگري؛ توسعه فرهنگي و اجتماعي و توسعه اقتصادي) شناسايي شده در برگزاري
همايشهاي ورزشي ،عامل فرهنگي و اجتماعي با ضريب تأثير  1/61و گردشگري با ضريب
تأثير  ،1/01بهترتيب داراي بيشترين و کمترين تأثير بر توسعه اقتصادي کشور ميزبان
داشتند .از طرفي نقش ميانجيگري توسعه فرهنگي ،اجتماعي در برگزاري همايشهاي
بزرگ ورزشي بر توسعه اقتصادي جامعه ميزبان تأييد شد .بر اساس اين حقايق ،نتايج حاصل
از آزمون فرضيههاي پژوهش که از مدل استخراجشده به شرح زير ميباشد؛
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ،توسعه ورزش بر توسعه اجتماعي ،فرهنگي کشور
ميزان برگزارکننده همايش ورزشي تأثير مثبت و معنيداري دارد .اين عامل به افزايش
منزلت اجتماعي و فرهنگي جامعه ميزبان از طريق نمايش منطقهاي ،پوشش رسانهاي و
جذب گردشگر اشاره دارد که براي کشور برگزارکننده همايش غرور و افتخار را به ارمغان
ميآورد .که با نتايج تحقيقات نتلوکو و اسوارت ()30 :0111؛ گتز()01 :0333؛ براون و
مسي( ،)04 :0110اندام و همکاران ( ،)16 :0030همسو ميباشد .با توجه بهاينکه منطقه
آزاد ماکو تجربه برگزاري رويداد بزرگي مثل همايش پيادهروي خانوادگي را دارد؛ از اين رو
مسئوالن اين فرصت را مغتنم شمرده تا افراد تجاربي در زمينه برگزاري همايشهاي بزرگ

ورزش در سطح بينالمللي کسب کنند و از طرفي سطح علمي اجرايي خودش را افزايش
دهند و از سوي ديگر مسئولين از امکانات ورزشي منطقه آگاه شوند و اقدامات و تدابيري
براي رفع کمبودها و مشکالت احتمالي براي برگزاري همايشهاي بينالمللي اتخاذ نمايند.
همان طوريکه گتز ()06 :0333؛ عنوان کرد ،برپايي امکانات جديد ورزشي در نتيجه
برگزاري همايشهاي ورزشي ميتواند ،هويت فرهنگي و اجتماعي کشور ميزبان را ارتقاء
بخشد ،جلب مشارکت و پيوستگي اجتماعي را توسعه دهد و موتور محرکهاي براي توسعه
اقتصادي کشور ميزبان باشد.
نتايج حاکي از اين بود ،توسعه گردشگري بر توسعه اجتماعي ،فرهنگي کشور برگزار
کننده همايش ورزشي ،تآثير مثبت و معنيداري دارد .که با نتايج تحقيقات شفيعي و
محمدي ()31 :0030؛ هورچ و همکاران()010 :0114؛ فردلين و همکاران ()03 :0110
همسو ميباشد .در عين حال با پيشرفت جوامع و ماشيني شدن زندگي در سالهاي اخير،
ورزش بهعنوان فعاليتي پويا نقش و جايگاه بارزي در زندگي مردم داشته و به يک پديده
اجتماعي و فرهنگي تبديل شده است چرا که ورزش با توليد ميلياردها دالر از طريق بليط
فروشي ،حق پخش و برگزاري همايشهاي ورزشي به يک پديده اقتصادي مهم در جهان
تبديل شده است.
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ،توسعه ورزش بر توسعه اقتصادي کشور ميزان
برگزارکننده همايش ورزشي تآثير مثبت و معنيداري دارد .اين عامل با نتايج مطالعات برخي
محققان که در شناسايي اثرات به عامل ورزش و توسعه اقتصاد اشاره داشتند ،همسو ميباشد
(گتز .)01 :0330 ،از طرفي نتايج تحقيق اندام و همکاران ( ،)16 :0030نشان داد ،برگزاري
همايشهاي ورزشي بر توسعه اقتصادي کشور ميزبان تأثير دارد .به نوعي با نتايج پژوهش
حاضر همخواني دارد .سرمايهگذاري که جامعه با بهکارگيري مالياتهاي عمومي در اين
زمينه انجام ميدهد و انتظار دارد که همايشهاي ورزشي توجه تماشاگران و گردشگران
ورزشي زيادي را به جامعه و اجتماع آنها جلب نموده و با ورود اين مالقاتکنندگان رونق
تجاري بيشتري در جامعه ايجاد گردد.

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ،گردشگري ورزشي بر توسعه اقتصادي برگزارکننده
همايش ورزشي کشور ميزبان تأثير مثبت و معنداري دارد که با نتايج پژوهشهاي گيبسون
و همکاران ()031 :0100؛ هريتز و روس ( )001 :0101؛ هندرسون ()003 :0113؛ کرميپور
()01 :0030؛ حسيني و همکاران ( ،)031 :0013همخواني دارد .با توجه به اينکه گردشگري
ورزشي بهعنوان ابزاري براي رشد پايدار اقتصادي بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته
است .بنابراين اهميت گردشگري ورزشي و تأثيرات اقتصادي آن بر جوامع بر کسي پوشيده
نيست .بديهي است که حضور جمعيت گردشگر در همايشهاي ورزشي مقتضاي ارائه
خدمات براي آنها را فراهم ميکند ،از اينرو افزايش سطح اشتغال و کاهش بيکاري به
علت وابستگي مستقيم بسياري از مشاغل به گردشگري ،که بهواسطه ارائه خدمات براي
آنها است موجه جلوه ميکند .بر اساس نظريه تبادل اجتماعي ،افراد و جامعه ميزبان تنها در
صورتي از يک برنامه يا کسب و کار حمايت خواهند کرد که درباره آن اطالع داشته و به
سود يا منافعي از آن برسد .از اينرو اطالع از عقايد ساکنان و صاحبان کسب و کارهاي
مرتبط درباره گردشگري ورزشي براي توسعه اين صنعت ضروري بوده و بيتوجهي به عقايد
ساکنان آن منطقه ميتواند عواقب اقتصادي نامطلوبي به دنبال داشته باشد.
نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اين بود که ،توسعه ورزش بهصورت مستقيم تأثير
بسزايي در توسعه اقتصادي کشور ميزبان دارد ولي بهنظر ميرسد از بين عوامل برگزارکننده
همايش ورزشي ،ورزش بهصورت غيرمستقيم با نقش ميانجيگري عوامل اجتماعي و
فرهنگي تاثير مثبت و معنيداري بر توسعه اقتصادي کشور ميزبان ،دارد .اين عامل ميتواند
به ساخت تسهيالت جديد ،رشد زيرساختهاي محلي ،حفظ آثار باستاني ،رشد و توسعهي
محيطهاي طبيعي ،رشد و توسعهي محيطهاي شهري ،ارتقاء و توسعه ورزش کشور ميزبان
کمک کند .باتوجه به اينکه ،تاکنون تحقيق خارجي و داخلي در اين زمينه و در خصوص
مؤلفهي ميانجيگري مورد بحث در اين پژوهش در حوزه ورزشي انجام نشده است؛ بنابراين
مقايسه با تحقيقات پيشين زياديامکانپذير نيست.
در آخر نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر اين بود که ،گردشگري بهصورت مستقيم
تأثير بسزايي در توسعه اقتصادي کشور ميزبان دارد ولي بهنظر ميرسد از بين عوامل

برگزارکننده همايش ورزشي ،توسعه گردشگري بهصورت غيرمستقيم با نقش ميانجيگري
عوامل اجتماعي و فرهنگي تاثير مثبت و معنيداري بر توسعه اقتصادي کشور ميزبان ،دارد.
در اين ميان گردشگري ورزشي ميتواند بعنوان شکلي با اهميت از فعاليتهاي انساني،
اثرات قابل توجهي داشته باشد .اين اثرات در منطقه مقصد جايي که گردشگران با محيط
محلي ،اقتصاد فرهنگ و جامعه تعامل دارند ،مشهود است .از اين رو ميتوان بطور مرسوم
اثرات گردشگري را تحت عنواين اثرات اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي مورد بررسي قرار داد.
باتوجه به اينکه ،تاکنون تحقيق خارجي و داخلي در اين زمينه و در خصوص مؤلفه
ميانجيگري مورد بحث در اين پژوهش در حوزه ورزشي انجام نشده است؛ بنابراين مقايسه
با تحقيقات پيشين زياديامکانپذير نيست.
با اين حال با توجه به نتايج دو فرضيه آخر ميتوان گفت ،نقش ميانجيگري عامل
اجتماعي ،فرهنگي ميتواند اثرات قابل توجهي در زمينههاي گوناگون مثل (تجديد حيات
نواحي فقر يا غيرصنعتي؛ نوزايي هنرها و فنون محلي و فعاليتهاي فرهنگي ،هنري؛ بهبود
زندگي اجتماعي ،فرهنگي کشور برگزارکننده همايش؛ نوسازي سنتهاي معماري محل؛
افزايش لزوم حفاظت از مناطق فوقالعاده و زيبايي که داراي ارزش زيبايي شناختي و
فرهنگي دارند) براي برگزارکننده همايش ورزشي کشور ميزبان داشته باشد.
با تبلور يافتن همايشهاي ورزشي بهعنوان يک نياز ،در بطن آن توسعه گردشگري
ورزشي و تبديل شدن آن بهعنوان بزرگترين صنعت خدماتي دنيا و تخصصيشدن
گردشگري ،اين فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدي جهت بهره جستن از منافع حاصل از
گردشگري اميدوار باشد .پتانسيلهاي گردشگري براي کشور ميزبان برگزارکننده همايش از
سرمايههاي منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار ميرود که شناسايي ،طبقهبندي و
برنامهريزي آن جهت توسعه اقتصادي کشور ميزبان حائز اهميت است .در اين راستا توسعه
اقتصادي نيازمند برنامهريزي جامع و کارآمد بوده و اين در حالي است که منطقه آزاد ماکو
با توجه به ويژگيها و توانهاي منحصربه فرد خود ،داراي قابليت بااليي در زمينه توسعه
اين صنعت ميباشد.

از طرفي با توجه بهاينکه توسعه فرهنگي ،اجتماعي عاملي زيربنايي در ساختار جامعه
است و بر هـمه عوامل روبنايي جامعه از جـمله هنر ،سياست ،اقـتصاد ،ورزش و  ...تأثير
ميگذارد بنابراين رابطه بين عامل فرهنگي ،اجتماعي و مولفههاي ديگر رابطهاي دو سويه
است .اما بهدليل زيربنايي بودن فرهنگ ،تاثيرگذاري آن نسبت به تأثيرپذيري از بقيه
موضوعات بيشتر است پس ضروري است متوليان برگزارکنندگان همايشهاي ورزشي به
اين نکته توجه کنند که توسعه فرهنگي ،اجتماعي در اين زمينه مهم است ،زيرا هرگونه رفتار
درست يا نادرستي از نظر فرهنگ ما ميتواند در سالمت يا عدم سالمت جامعه بخصوص
همايش ورزشي تاثيرگذار باشد.
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،
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