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 يبراثمره  ترينمهمبه همراه دارد.  ميزبانجامعه  يبرا يزياد يدر سطوح باال دستاوردها يشورز يهاشيهما يبرگزار
-يانجيبا نقش م يبزرگ ورزش يهاشيهما ين مدل اثربخشييتباست. هدف پژوهش حاضر،  يمسائل اقتصاد ميزبان

 بوده يو از نوع همبستگ يفي. روش پژوهش توصاستزبان يجامعه م يبر توسعه اقتصاد ي، فرهنگيتوسعه اجتماع يگر
اند. بر اساس منطقه آزاد ماکو تشکل داده يورزش يهاشيهما ياندرکاران برگزارتمام دست پژوهش را يو جامعه آمار
اطالعات  ياورمعـاند. ابزار جدهـانتخاب ش ين نمونه آمارعنواهنفر ب 011ساده، تعداد  يتصادف يريگروش نمونه

د ييو تأ ينظران مورد بررساز صاحب يآن توسط گروه ييو محتوا يصور ييبود که روا يانامه محقق ساختهپرسش
و  tو با استفاده از آزمون  SMART-PLSافزار توان توسط نرميها را مهيج حاصل از آزمون فرضينتا قرار گرفت.

؛ توسعه ميزبانتوسعه ورزش جامعه ) ن عوامليپژوهش نشان داد؛ از ب يهاافتهي( نشان داد. B) ريب مسيضرا
با  يو گردشگر 61/1ر يب تأثيبا ضر يو اجتماع يشده، عامل فرهنگ يي( شناسايعو اجتما يفرهنگ؛ توسعه يگردشگر

شنهاد ين پي. بنابراهستندزبان يشهر م يوسعه اقتصادر بر تين تأثيترن و کميشتريب يب دارايترت، به01/1ر يب تأثيضر
زبان با جذب گردشگر هم از يکه، جامعه م د چراينما يتوجه وافر يت ورزش کالن کشور به امر گردشگريريشود، مديم

 کنند. يدا ميپ يا گر کشورها ارتباطات گستردهيبا د يفرهنگ يها نهيکنند و هم در زم يسود م يلحاظ اقتصاد

 ميزبان؛ جامعه يتوسعه اقتصاد؛ ياجتماعو  يفرهنگتوسعه ؛ يتوسعه گردشگر توسعه ورزش؛ 
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ها افزوده هستند و ساالنه بر تعداد آن ياز فرهنگ و جامعه امروز يبخش مهم 0هاشيهما
، يجسم يازهايبشر مانند ن ياساس يازهايتوانند نيها مشي(. هما30: 0110، 0ي)ل شوديم

 يهاي، آگاهيراث فرهنگياز جمله م يمتعد يهارا برآورده نموده و نقش يو فرد يروان
(. 04: 0110و همکاران،  0)داگالسبرعهده دارد را  ي، توسعه جامعه و گردشگريفرهنگ

گر تعامل داشته باشند و احساس يکديکند که با يرا فراهم م يافراد فرصت يها براشيهما
ش به ين هماي(. بنابرا01: 0330و همکاران،  4)گتز نديت نمايرا تقو يتعلق و انسجام اجتماع

 يا اهداف خاصيهدف  يشود که از قبل برايآگاهانه گفته م يتيافته و فعاليش سازمانينما
ل شود که باعث جذب يتبد يک بازاريتواند به ين ميچناند و همت شدهيو هدا يزيربرنامه

 (.بعهمان من)گردد يمان يشتر مشتريب

واسطه اي است منحصر به فرد که بهبدون شک امروزه در سراسر جهان، ورزش پديده
فرهنگي،  يهاهمقولاز جمله  توان در بسياري از مقوالتاستفاده بهينه از آن در جامعه، مي

 يد برايمف يهااز ابزار يکياجتماعي و اقتصادي به رشد چشمگيري دست يافت. ورزش، 
هستند که  يبزرگ يدادهاي، رويورزش يهاشياست. هما يفرهنگ ياز کارها يانجام برخ

ها را شيشود. همايرا شامل م يو مل ياطقهـو من يهانـها، مسابقات جادها، تورنمتيالمپ
، ي، اجتماعي)شامل اقتصاد (، متوسطيورزش - ي)شامل فرهنگ توان به سه دسته بزرگيم
 (11: 0031و همکاران،  ي)فراهان نمود ي( طبقه بنديعيطب يهاشي)هما ( و کوچکياسيس

ت ي، استقامت و خالقيت و سالمتي، امني، دوست03: 0110، 6ن و همکاراني. فرلدم نموديتقس
 د.نناميمو رفاقت  يرا همدل يورزش يدادهايها و روشيهما ياز برگزار يناش

ها ترين آنگذارد که از مهمورزش در ابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفي بر جامعه مي
توان به اثرات اقتصادي اشاره نمود. اثرات مستقيم اقتصادي ورزش، اثراتي چون توليد مي

                                                           
1- Conferences  

2- Lee  

3- Douglas  

4- Getz  

5- Freldin et al 



 
 
 

  

 

  

هاي خانوار، ايجاد اماکن و تسهيالت، کاالها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات، هزينه
اي، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي را تبليغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانه

 توانندطرق گوناگون ميبه  ي(. اثرات اجتماع04: 0111و همکاران،  0)ساندرسون شودمل ميشا
تزريق و  شامل افزايش سالمت روح و جسم، شور و هيجان، انگيزش، اميد، شادابي و ... حتي

(. 0004: 0113و همکاران،  0)سزوس در جامعه باشند ارتقاء غرور ملي در افراد و متعاقباً
از  يکي ،افتهيتوسعه ين کشورهايد در بيک صنعت سفينوان  يورزش يشگرامروزه گرد

و  يت اقتصاديها، بهبود وضعرساختيش اشتغال، درآمد، توسعه زيمهم جهت افزا ياستراتژ
به کشور، درآمد  ي. بر اساس شواهد موجود، ورود هر گردشگر خارجشوديم يتلق ياسيس

 (.004: 0110، و همکاران 0پسي)چال دآوريهمراه مهببشکه نفت را  01 ديتول برابر با يارز

 يبود که در راستابزرگ و مستقل  يل به صنعتيدر حال رشد و تبد يورزش يهاشيهما
کنند. يمختلف سفر م يهاها به مکانآن يتماشا يبرااز افراد  ياديهمه ساله تعداد ز آن،
 تواند شرکتيوچک مچه بزرگ چه ک يورزش يهاشيدهد که هماينشان مقات يتحق

ن يا(. 001: 0110پ و همکاران، ي)چال کنندگان، تماشاگران، گردشگران را به خود جلب کند
 فراهم کنند ياقتصاد محل يها دالر درآمد براونيليم يتوانسته است هزاران و حت هاشيهما

 ک نمونهيفوتبال  يک و جام جهاني(. مسابقات المپ004: 0113و همکاران،  4)سولبرگ
ن رو همه کشورها در ي(. از ا1: 0031تونلو، ي)ز هستند يمهم ورزش يدادهاين رويا يايگو

ا يگردشگران مهو جذب  يمهم ورزش يهاشيهما يبرگزار يبرا يتالش هستند مقاصد
را از آن منطقه و کشور  يت اقتصادين فعالياز ا يعيسهم وسق، ين طرياز ابتوانند  وسازند 

 (. 030: 0113همکاران، و  6الي)کام خود سازند

 يبرا يد و روانياثرات مف ،يبزرگ ورزش يهاشيپرداختن به ورزش و شرکت در هما
 يرا در پ يتوسعه امکانات ورزش ن،يچنبه همراه داشته و همکنندگان ان، برگزاريدانشجو

                                                           
1- Sanderson 
2- Szucs 
3- Chalip 

4- Solberg  

5- Kamilla  



 
 
 
 

 

 يبر صنعت گردشگر يورزش يرات گردشگريثأ(. در کنار ت3: 0011رتاش، يخواهد داشت )ام
 يهاشيهما ير برگزاريثأبرخوردار است، ت ياژهيت ويان از اهمين ميکه در ا يگريد نکته
 يدر سطح باال يورزش يهاتورنمنت يبر اقتصاد کشورهاست. برگزار يو گردشگر يورزش

زبان يکشور م يبرا يو اجتماع ي، فرهنگي، ورزشيم اقتصاديآوردن تحوالت عظ ين الملليب
 يافته و مترقيتوسعه يمردان کشورهادولت يبرا يوضوع به حدن ميآورد و ايبه ارمغان م

ک ،جام ير المپينظ ين الملليب يهارقابت يزبانيدست آوردن م يت است که براياهم يدارا
 شوند.يها متوسل مها و روشو.. به انواع راه يجهان

وانايي پذيرايي ، تمنطقه آزاد ماکو به دليل برخورداري از شرايط ويژه جغرافيايي و اقليمي
علت ران بهيمختلف دارا است. اما در کشور ا يهااز خيل عظيمي از ورزشکاران را در رشته

و  يزيرت هماهنگ و نبود برنامهيريمد، عدم يورزش يهاشياثرات هما يفقدان شناخت کاف
 يهان حوزه و از دست رفتن فرصتيمدون و مشخص، باعث غفلت از ا يهاياستراتژ

 ينقش يچنانچه عنوان شد، ورزش دارا است.موجود در کشور شده  يفرد اقتصادمنحصر به 
 يبزرگ ورزش يهاشيهما يرگذار در توسعه شهرهاست و لذا پرداختن به مسئله اثربخشيتاث

ن يرسد. بنابراينظر مبه يزبان و نقش آن در شهرها ضروريکشور م يبر توسعه اقتصاد
با نقش  يبزرگ ورزش يهاشيهما ين مدل اثربخشييتبن پژوهش به دنبال يمحققان در ا

: ي)مطالعه موردزبان يشهر م يبر توسعه اقتصاد يو فرهنگ يتوسعه اجتماع يگريانجيم
تا چه حد بر توسعه ورزش  يورزش يهاشيهما يابند، برگزاريمنطقه آزاد ماکو( هستند تا در

 يو توسعه اقتصاد ياعو اجتم يمنطقه؛ توسعه فرهنگ يزبان؛ توسعه گردشگريجامعه م
 گذارد. ير ميزبان تأثيجامعه م

هاي دهين پدياز اثرگذارتر يکيبه خود گرفته است و به  يعيامروزه ورزش مفهوم وس
ت آن يجوامع مبدل شده است. توجه به ورزش و توسعه و تقو يو فرهنگ ي، اجتماعياسيس
دي از يده است و نوع جديگرد کننده در صنعت گردشگرينييهاي تعاز مؤلفه يکي

و  ي)شجاع ا واقع شده استيار مورد توجه و عالقه مردم دنيجاد نموده که بسيگردشگري را ا



 
 
 

  

 

  

است ورزش يس ين گام در طراحي، اول0ر مفهوم توسعه ورزشيس(. تف034: 0031همکاران، 
ن آاز  يلفمخت يهافيز بوده و تعريمآمجادله ين مفهوم تا حدودياست. البته ا يهر کشور

ندها و يها و فرااستي(. توسعه ورزش به س001: 0101ز و روس، ي)هرت ارئه شده است
 يبرا يها و تجارب ورزششود فرصتيب آنها تالش ميترک باشود که يگفته م ياقدامات

، يگر مانند مفهوم ورزش همگانيف با چند مفهوم دين تعريد. ايوجود آهمه افراد جامعه به
نژاد ي)رمضان وند خورده استيو ورزش نخبه پ ياو حرفه ي، ورزش قهرمانيمشارکت ورزش

ک رشته ي( توسعه ورزش را فقط منحصر به گسترش 0331(. وات )01: 0034و همکاران، 
 يهاهمه افراد درون ورزش و توسعه سازمان يداند، بلکه آن را رشد و ارتقاينم يورزش
در سطوح  ييداند که با هر توانايرزش مبهتر به و يدهسيخدمت و سرو يبرا يورزش

، 0نسونيسازند )بوهلک و روبيخود را برآورد م يازهايکنند و نيمختلف ورزش شرکت م
0113 :01.) 

ا از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر بر تبادالت يدر دن يامروزه، صنعت گردشگر
دارد   ياژهيگاه ويهان جاج ين صنعت خدماتيترعنوان گستردههن کشورهاست و بيب يفرهنگ

ش منافع و يش از پيش پيافزا يک و فشرده در پينزد ياز کشورها در رقابت يارين رو بسياز ا
از  يکي يردشگري ورزشـ(. گ1: 0016، ياند )کاظميالملنيت بيعالـن فيد خود از ايعوا

ادي از يد زتعدا يدادهاي ورزشيهاي روبه رشد گردشگري است که در آن مسابقات و روگونه
گذاري فراوان هياري از کشورها با سرماين رو بسيکند. از ا يگردشگران را به خود جلب م

 مهم جهت يعنوان منبعجذب نموده و از آن به يخوبن گونه گردشگري را بهيد اياثرات و فوا
ها و، رساختيش اشتغال و درآمد، توسعه زيافزا ياسيو س يت اقتصادي، اجتماعيبهبود وضع

(. گردشگري 00: 0100، 0زي در )ون کننديش شهرت و برندسازي خود استفاده ميفزاا
 يشرکت کردن )گردشگري ورزش-0رد: يگيسه نوع است و سه رفتار عمده را در برم يورزش

د کردن از ـيبازدـ 0رفعال(؛ يـا غيداد يرو يگري ورزشـردن )گردشـتماشا ک -0عال(؛ ـف
هاي ، موزهيهاي ورزشتيد از شخصيرزش مثل بازدهاي مشهور مربوط به وتيجذاب

                                                           
1- Sport Developement 
2- Böhlke and Robinson 
3- Van der Zee 



 
 
 
 

 

ادي بر توسعه ي(. عوامل ز043کتا و همکاران، يره )محمودييهاي مهم و غ، ورزشگاهيورزش
، يداد ورزشيت رويها عبارتند از: جذابرگذارند که تعدادي از آنيتأث يگردشگري ورزش

، يش تعامالت مردميراد، افزاو دانش اف ي، سطح آگاهيو مال يتي، امنيمنيهاي اتيمحدود
ت اقتصادي گردشگران و ... ي، وضعيداد ورزشيد و جالب بودن روي، جديآرامش بخش

ري مؤثر ابزارهاي ي( معتقدند که به کارگ00: 0113) 0سير و ومي(. ال01: 0113)باسالر، 
 يابيرا با بازارـيا منطقه امري ضروري است؛ زيشور و ـک کيگردشگري براي  يـابيبازار

تواند ارائه دهد، عرضه يدرباره آنچه که منطقه م يتوان به گردشگران بالقوه اطالعاتيم
 ب کرد.يد از آن ترغيها را نسبت به بازدنمود و آن

است که  يکننده رفتار، پندار و کردار انسان و روش درک او از جهاننييفرهنگ تع اًاساس
وه پنداشت و رفتار است. يها و شها، نگرشدگاهي، دينيبکند و معرف جهان يم يدر آن زندگ

ل مباحث فرهنگ و يکه ذ ينين عناويتراز مهم يکي(. 1: 0014ن و ناصرزاده، يدجوادي)س
ه ياست. توسعه و سرما يمطرح بوده، توسعه اجتماع 0331و  0311 يهاتوسعه در دهه

م شده و به يهاز مردم تس يان گروهياست که در م ييهاشامل هنجارها و ارزش ياجتماع
و  يه انساني، مانند سرمايانجامد؛ توسعه اجتماعين آنها ميو اعتماد در ب يزان همکاريارتقا م

بر  يباشد. در مطالعات مختلف نقش توسعه اجتماعيعنوان منبع ثروت مطرح مهب يکيزيف
طع طور قهب يف ارائه شده از توسعه اجتماعينشان داده شده است و بنابر تعر يرشد اقتصاد

 (.1: 0330)پانتام،  دارد يه اجتماعيسرما يريگدر شکل يثرؤش مقتوسعه فرهنگ ن

ک بخش از آن اتفاق يتواند تنها در  ير در جامعه است و نميفراگ يتوسعه امر
اعم از  يديتول يها تيش ظرفيعبارت است از رشد همراه با افزا« يتوسعه اقتصاد»فتد.يب

د حاصل خواهد يتول ي، رشد کمي. در توسعه اقتصادياعو اجتم ي، انسانيکيزيف يها تيظرف
ر خواهد کرد، ييها تغ ز متحول خواهند شد، نگرشين ياجتماع يشد اما در کنار آن، نهادها

 يافته و هر روز نوآوريش يا افزاياز منابع موجود به صورت مستمر و پو يبردار توان بهره
ز در يها ن نهاده يد و سهم نسبيب توليکتوان گفت تر يانجام خواهد شد. به عالوه م يديجد
 (.01: 0113نسون، يبوهلک و روب)کند  ير مييد تغيند توليفرآ

                                                           
1- Laimer & Weiss  



 
 
 

  

 

  

ت محلي يريمد يهايزير، همراه با برنامهيمختلف صنعت گردشگر يهاتمرکز بر جنبه
 ياالمللي و ملي هر جامعهنيب يدهاـنيتي در فرايار با اهمي، نقش بسياعهـو ملي هر جام

شت شهروندان، يرات مثبتي که بر اقتصاد شهر، معيعالوه بر تأث يفا کند. گردشگرياند اتومي
عنوان تواند بهدارد، مي يشهر يهارساختيت زيخرد و بهبود وضع يتوسعه کسب و کارها

ن رو محققان يد. از ايفا نمايزبان، نقش اساسي ايکي از منابع درآمد مهم در اقتصاد شهر مي
پرداختند که از آن جمله  يدار گردشگريعه پاـرگذار بر توسيعوامل تأث يبه بررس ياريبس
(، 60: 0036) ي(، رمضان01: 0036) يادي(، ص41: 0033کنام )ـيقات نيحقـتوان به تيـم
: 0116) 0(، کزاک01: 0116) 0ي(، کوساس1: 0111) 0وکو جا وري(، د31: 0034) يالهضيف

 (، و ... اشاره کرد.10: 0114) 6(، چو01: 0116) 4ياماشاگي(، 04

 يمقوله از گردشگرن يتراز شاخص يکي، ير اقتصاديثألحاظ تبه يورزش يهاشيهما
و  يمهم ورزش يهاشيهما يو برگزار يسم ورزشين خاطر توسعه توريباشد. به ايم يورزش

 )سولبرگ و همکاران، خته استياز کشورها و مقامات را بر انگ ياديرشد آن عالقه تعداد ز
ا يشهر آنتال ، خصوصاًيداد ورزشيبر رو يگذارهيه با سرمايطور مثال کشور ترک(. به0: 0113

 يا حتياز سراسر دن يم ورزشيت 0011، 0113و در سال  يم ورزشيت 311، 0110در سال 
 يمبلغ 0113را به خود جلب کرده و در سال  يورزش يهاشيهما يران را جهت برگزاريا

از جوانان  يادياشتغال تعداد زق درآمد داشته و باعث ين طريالر از اون ديليم 1برابر با 
 (. 30: 0101و همکاران،  1)اسوز منطقه شده است

 يطوالن يامدهايز باشند، پيآمتيموفق يمهم ورزش يهاشيقات نشان داده اگر همايتحق
 کننديجاد ميبر منطقه ا ياديم زيرمستقيا غيم يطور مستقبه يو اقتصاد يمدت اجتماع

ک عمدتاً يالمپ يباز يها(. اکثر مقاالت منتشر شده در مورد دوره0111)کامبل و همکاران، 
شهرها، اعتبار و  يناها،  بازسازر بيالت و زيمناسب مثل توسعه تسه يدائم يهاتيبر مز
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، 0و ماتوس 3: 0111، 0دويپالن)کا اندتمرکز کرده ييزاو اشتغال ، رشديالمللنيشهرت ب
دند که منافع يجه رسين نتيقات خود به اي، در تحق00: 0331 0ونيالو  يچي(. ر01 :0111
ش امکانات يو افزا يش گردشگر، منافع اقتصاديزبان، افزاياز جمله شناخت شهر م يمتعدد
زبان يجان را در جامعه ميآرام توام با ه يجاد فضايدار با افراد مختلف و ايد يرا برا يفرصت

ون يليک صدها ميالمپ يهايق خود نشان داد، بازي، در تحق001: 0101 4وائياند. ذکر کرده
ه يش سرمايزبان از جمله افزايکشور م يبرا يايتماشاگر را به خود جذب نموده و مزا

را به  يتعامل با جامعه جهان ي، جذب درآمد و برقرايشغل يها، فراهم کردن فرصتيفرهنگ
 يدند که، برگزاريجه رسين نتيق خود به اي، در تحق0111  ،و همکاران 6وياديريدنبال دارد. سوت
ش يج ورزش و افزايورزشکاران نخبه، ترو يتوسعه فن يبرا يورزش يهاشيمسابقات و هما

: 0030) که توسط اندام و همکاران در سال يات آن مهم هستند. پژوهشيو خصوص يژگيو
ج يزبان انجام شد، نتايجامعه م بر يورزش يهاشيهما ياثرات برگزار ي(، با موضوع بررس16
 ؛يه اجتماعي؛ سرمايت؛ اقتصاديريرساخت و مديان شش عامل)توسعه زين بود از مياز ا يحاک

 يدادهايرو ي( شناخته شده در برگزاريو رفاقت؛ توسعه فرهنگ يتوسعه و ارتقاء؛ همدل
 کم ين و عامل توسعه اقتصاديترتيت با اهميريرساخت و مدي، عامل توسعه زيورزش
 يهاشيهما ياز آن است که، برگزار يحاک يشدند. در آخر شواهد يين عامل شناسايترتياهم

زبان يکشور م يو امکانات ورزش يعموم يهارساختيت زيباعث بهبود و تقو يبزرگ ورزش
؛  00: 0113، 1وسي؛ پر 0040: 0113، 3ت و همکاراني؛ اسم 004: 0111، 1تريباشد)منزنرايم
 .(01: 0113، 00؛ بسلر 01: 0330، 00؛ گتز 01: 0330، 01؛ هال 00 :0314، 3يچير
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آوري باشد و جمعيپژوهش حاضر، از نوع همبستگي و با توجه به هدف از نوع کاربردي م
اندرکاران پژوهش را دست يآمار ياطالعات به شکل ميداني انجام گرفته است. جامعه

اند. بر اساس روش ل دادهيتشک 36ماکو در سال  منطقه آزاد يورزش يهاشيهما يبرگزار
 اند. انتخاب شده ينفر بعنوان نمونه و جامعه آمار 011ساده، تعداد  يتصادف يريگنمونه

در حل آن  (PLS) يکه از روش حداقل مربعات جزئ يک مدل معادالت ساختاري
مدل  ينظور از بررسرد. مير قرار گيل و تفسيست در دو مرحله تحليباياستفاده شده است، م

مدل  ي( و منظور از بررس0)شکل مکنون يرهايمتغ يها و بارهاوزن ي، بررسيريگاندازه
(. مدل معادالت 0)شکل باشديمکنون م يرهاين متغير بيب مسيضرا يبررس يساختار

هايي دربارة روابط بين متغيرهاي ساختاري رويکرد آماري جامعي براي آزمون فرضيه
توان قابل قبول بودن غيرهاي مکنون است. از طريق اين رويکرد ميمشاهده شده و مت

هاي همبستگي، غيرآزمايشي و هاي خاص با استفاده از دادههاي نظري را در جامعهمدل
سازي معادالت ساختاري يک تکنيک (، مدل0014به نظر هومن )آزمايشي آزمون کرد. بنا

انواده رگرسيون چند متغيري است و يک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خ
مستقيم بين متغيرها است. هايي درباره روابط مستقيم و غيررويکرد جامع براي آزمون فرضيه

هاي مشخص آزمود. در هاي نظري را در جامعهتوان قابل قبول بودن مدلبا اين روش مي
شود نه متغيرها. ابزار ها تعيين ميدي حداقل حجم نمونه براساس عامليتحليل عاملي تأي

محقق ساخته است که از دو بخش مربوط به اطالعات  ياق شامل پرسشنامهيتحق
بزرگ  يهاشيهما ينامه اثربخشدهندگان و بخش دوم مربوط به پرسشک پاسخيدموگراف

توسعه  "؛"توسعه ورزش " يزبان که در قالب چهار سازه اصليبر کشور م يورزش
اس يو بر اساس مق يطراح "يتوسعه اقتصاد"؛ "يو اجتماع يتوسعه فرهنگ"؛ "يگردشگر
د متخصص در يتن از اسات 6نامه توسط ن پرسشيا ييشد. روا يازدهيکرت امتيل يپنج ارزش

هايي در شنهادينامه را از لحاظ محتوي و شکل بررسي نموده و په پرسشييک آزمون اول
ندي نظرات، ـبپس از جمعسازي بهتر برخي سؤاالت مطرح نمودند و فافـخصوص ش

 نامة نهايي در قالب پژوهش تنظيم شد.پرسش



 
 
 
 

 

از پژوهشگران  ياريپژوهش مورد توجه بس يهاوه يدر همه ش ييايو پا ييدغدغه روا
قرار دارد. براي بررسي همساني دروني و پايايي، مقدار آلفا کرونباخ و همبستگي کلي همه 

ترين ب آلفاکرونباخ، رايجي( ضر0360) ونباخ(. طبق نظر کر0)جدول شودعوامل بررسي مي
% باشد. از طرفي مقدار آيتم 31د باالتر از ين مقدار بايبرآورد سازگاري داخلي است که ا

هايي که رو سئوالنيرفته است. از اي% پذ0همبستگي کلي متغير مشاهده شده بزرگتر از 
آلفا کرونباخ  يي که مقدارها% بود يا سئوال0ها کمتر از مقدار آيتم همبستگي کلي آن
ها توجيه داشت، به صورت يافت، و حذف آنها بهبود ميمتغيرهاي پنهان با حذف آن

سئوال اصلي، مورد تاييد قرار گرفت. پايايي  01نامه با اي حذف گرديدند. نهايتأ پرسشمرحله
امه برابر با نکل پرسش يهاي تحقيق با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برانامهپرسش

ها از ضريب همبستگي و براي طراحي مدل از روش وتحليل دادهبود. براي تجزيه 1930
 استفاده شد. Smart PLSافزار ، از نرم0(SEM) سازي معادالت ساختاريمدل

 

AVE
Composite 

Reliability 
R Square 

Cronbach's 

Alpha

و  يفرهنگ
 ياجتماع

31/1 31/1 11/1 33/1 36/1 34/1 30/1 31/1 

 31/1 30/1 31/1 0 10/1 30/1 13/1 11/1 ياقتصاد

 13/1 30/1 0  36/1  31/1 14/1 يورزش

 13/1 0   30/1  36/1 11/1 يگرگردش

(p<0/001) * 

                                                           
 

1- structural equation model 



 
 
 

  

 

  

 
 يشنهاديمدل پ يه هايمربوط به گو يعامل ي: بارها1شماره  شکل

رد، تک بعدي بودن يهاي سنجش، بايد مورد توجه قرار گن عاملي که در ارزيابي مدلياول
با يک مقدار بار ها، بايد هاي مدل است. يعني هر شاخصي در مجموعه شاخصشاخص

 بار ر نهفته، بارگذاري گردد. بدين منظور بايد مقداريعاملي بزرگ، تنها به يک بعد يا متغ

% کوچک محسوب شده و 41% باشد و مقدار بار عاملي کوچک تر از 11از  تربزرگ عاملي
 کم بودند، يبار عامل يکه دارا ييهاهين گويها حذف گردد. بنابرابايد از مجموعه شاخص

 (.0)شکل حذف شدند

ت يعامل ديگري است که در ارزيابي قابل 0نان ساختارييت اطميمقدار ضريب قابل
تا  1ز، از يهاي سنجش قابل استفاده است. مقدار اين ضريب ننان سازگاري دروني مدلياطم

% نامطلوب 11% پذيرفته شده بوده و مقادير کمتر از 31ر است که مقادير باالتر از يمتغ 0

                                                           
1- Composite Reliability (CR) 



 
 
 
 

 

هاي يک سازه را در مقايسه با گردد. اعتبار همگرايي، همبستگي زياد شاخصابي ميارزي
هاي سنجش بايد ارزيابي دهد که در مدلهاي ديگر نشان ميهاي سازههمبستگي شاخص

0از  PLSافزار اسمارت شود. به منظور ارزيابي اعتبار همگرايي در نرم
AVA شود. ياستفاده م

% پذيرفته شده است. 61ر است که مقادير باالتر از يمتغ 0تا  1ز ز، ايمقدار اين ضريب ن
هاي سنجش بايد انگر وجود که در مدليصي، بيانگر وجود اعتبار تشخيصي، بياعتبار تشخ

الرکر اشاره به اين مسئله دارد که ريشه دوم مقادير واريانس  -ار فرونليارزيابي شود. مع
هاي ديگر از مقادير همبستگي آن سازه با سازه تر( هر سازه، بزرگAVE) شرح داده شده

اعتبار  يسنجد. اگر شاخص وارسيها را مسازه يريگت مدل اندازهيفيک 0باشد. اعتبار اشتراک
انس يزان وارياست. لذا از م يريت خوب مدل اندازه گيفياشتراک مثبت باشد نشان دهنده ک

رها استفاده يده توسط هرکدام از متغش ينيبشيرات پيياز درصد تغ يجهت آگاه 0ن شدهييتب
 يبياعتبار ترک يمدل دارا يها دهد همه سازه ي( نشان م0ج جدول)ين نتايشود. بنابرايم

مدل هست ييايدهنده تحقق شرط پا ن نشانيقبول هستند و ا قابل

اين مرحله،  رسد. درهاي سنجش، نوبت به ارزيابي مدل ساختاري ميپس از ارزيابي مدل
داري آن را بررسي نمايد. اندازه محقق، بايد عالمت جبري ضريب، اندازه و سطح معني

ضريب مسير، نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متغير نهفته است. برخي محققين بر 
% يک ميزان مشخصي از تأثير در مدل را 011اين باور هستند که ضريب مسير بزرگ تر از 

ها در داري)آماره تي( آن. نتايج به دست آمده براي ضرايب مسير و سطح معنيدهدنشان مي
نمايش داده شده است 0و  0هاي شکل

                                                           
1- Average variance extracted 

2- Communality 

3- R Square 
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 دهد.يرها را برهم نشان ميدار بودن اثر متغي،  معن«0يت»، ارزش «.ال.اسيپ»افزار نرمدر 
ن يدار است. اگر بياثر مثبت وجود دارد و معن يعنيباشد  31/0شتر از ي،  ب«يت»اگر مقدار 

اثر  يعنيباشد  -31/0وجود ندارد و اگر کوچک تر از  يداريباشد، اثر معن -31/0+ و 31/0
ات است يا رد فرضيد ييتا يدر واقع مالک اصل يدار است. مقدار آماره تيمعن يدارد ول يمنف

م که آن يريگيجه ميشتر باشد نتيب 61/0و  31/0، 14/0ب از ين مقدار آمار به ترتياگر ا
 1/1 ير اگر بااليب مسين ضرايشود. همچنيد مييدرصد تأ 33و  36، 31ه در سطوح يفرض

باشد  1/1و  0/1 نير وجود دارد. اگر بيان دو متغيم ياست که ارتباط قو ين معنيباشد بد
 31/0ن اعداد باالتر از يوجود دارد. همچن يفيباشد ارتباط ضع 0/1ر يارتباط متوسط و اگر ز

د ين بايچن(. هم0 )جدول دار هستنديمعن 10/1در سطح  61/0و باالتر از  16/1در سطح 
ر مکنون وابسته مثبت باشد ير مکنون مستقل و متغين متغير بيب مسيگفت که اگر مقدار ضر

م بود و ير وابسته خواهيش در متغيتقل شاهد افزار مسيش متغيم که با افزايريگيجه مينت
باشد  ير مکنون وابسته منفير مکنون مستقل و متغين متغير بيب مسيبالعکس. اگر مقدار ضر

م بود. مقدار ير وابسته خواهير مستقل شاهد کاهش در متغيش متغيم که با افزايريگيجه مينت
انگر ي، ب«آر.دو » قت مقداريف سازه است در حقيمدل در توص يي، نشان دهنده توانا«0آر.دو»
ر وابسته توسط يرات متغييدهند که چند درصد از تغيمدل است و نشان م يزان برازندگيم

 يشتريتر باشد برازش بکيک نزدين مقدار هرچه قدر به يشود. اين مييمستقل تب يرهايمتغ
 دهد.يرا نشان م

توان به مدل يپژوهش، م يهاهيفرض يرهايمتغ حال با توجه به معنادار بودن رابطه
معادالت  يساز مدل يپژوهش بر مبنا يهاهيج آزمون فرضيپژوهش پرداخت. نتا يينها

هاي جزئي مربوط در همراه ضرايب رگرسيوني و مقادير شاخص، مسيرهاي علّي بهيساختار
 يهاهيشود، اکثر فرضين شکل مالحظه ميطورکه در اشده است. همان ان داده( نش4شکل )

 دار هستند.يمعن 10/1د و در سطح يي% مورد تأ33نان يپژوهش در سطح اطم
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 0 يواجتماع يتوسعه فرهنگ  يتوسعه ورزش 61/1 00/1 10/1 مثبت متوسط

 0 يواجتماع يتوسعه فرهنگ  يتوسعه گردشگر 41/1 10/6 10/1 مثبت متوسط

 0 يتوسعه اقتصاد  يرزشتوسعه و 00/1 30/0 10/1 مثبت فيضع

 4 يتوسعه اقتصاد  يتوسعه گردشگر 01/1 06/0 16/1 مثبت فيضع

 6 يتوسعه اقتصاد  يو اجتماع يتوسعه فرهنگ 61/1 10/1 10/1 مثبت متوسط

 يتوسعه اقتصاد  يتوسعه ورزش 00/1 30/0 10/1 مثبت فيضع

 يواجتماع ينگتوسعه فره   يتوسعه ورزش 61/1 00/1 16/1 مثبت متوسط 1

 يتوسعه اقتصاد  يو اجتماع يتوسعه فرهنگ 61/1 10/1 10/1 مثبت متوسط

 يتوسعه اقتصاد  يتوسعه گردشگر 01/1 06/0 16/1 مثبت فيضع

 يواجتماع يتوسعه فرهنگ   يتوسعه گردشگر 41/1 10/6 10/1 مثبت متوسط 3

 يتوسعه اقتصاد  يو اجتماع يتوسعه فرهنگ 61/1 10/1 10/1 مثبت متوسط



 
 
 
 

 

 هايذاريگهاي علمي در بخش نيروهاي انساني سرمايهيافته بر پاية پژوهشکشورهاي توسعه
 يکيعنوان ورزش به اند.هاي چشمگيري داشتهاند و در اين حوزه، پيشرفتزيادي انجام داده

را در توسعه شهرها  ياتينقش ح يهرـت شيشار جمعـرگذار بر اقيثأن عوامل تيتراز مهم
از  ياريبس يکه مبنا يک موضوع مهم فرهنگيعنوان د، امروزه ورزش بهيفا نمايتواند ايم

را در توسعه جامعه به خود اختصاص داده  ياست، نقش مهم ياجتماع يرها و الگوهارفتا
، ي، گردشگري، اجتماعيآشکار فرهنگ يبر دستاوردهاده عالوهين پديا يامدهايا پياست، 
راهگشا بوده و  يو فرامل يمل يهاپنهان عرصه ياياز زوا ياريدر بس ياسيو س ياقتصاد

تواند يم يورزش يهاشيهما ين برگزاريسازد. بنابرايفراهم م جامعه را ييشکوفا يهانهيزم
نشان داد که،  يج حاصله از مدل معادالت ساختاريد باشد. نتايزبان مفيهر کشور م يبرا

زبان؛ يتوسعه ورزش جامعه م) ن چهار عامليقرار دارد و از ب يط مناسبيمدل پژوهش در شرا
 يشده در برگزار يي( شناسايو توسعه اقتصاد يو اجتماع ي؛ توسعه فرهنگيتوسعه گردشگر

ب يبا ضر يو گردشگر 61/1ر يب تأثيبا ضر يو اجتماع ي، عامل فرهنگيورزش يهاشيهما
زبان يکشور م ير بر توسعه اقتصادين تأثيترن و کميشتريب يب دارايترت، به01/1ر يتأث

 يهاشيهما ياردر برگز ي، اجتماعيتوسعه فرهنگ يگريانجينقش م يداشتند. از طرف
ج حاصل يق، نتاين حقايد شد. بر اساس اييزبان تأيجامعه م يبر توسعه اقتصاد يبزرگ ورزش

 باشد؛ير ميشده به شرح ز پژوهش که از مدل استخراج يها هياز آزمون فرض

کشور  ي، فرهنگيتوسعه ورزش بر توسعه اجتماع ج حاصل از پژوهش نشان داد،ينتا
ش ين عامل به افزايادارد.  يدارير مثبت و معنيثأت يش ورزشيزان برگزارکننده همايم

و  يا، پوشش رسانهياش منطقهيق نمايزبان از طريجامعه م يو فرهنگ يمنزلت اجتماع
ش غرور و افتخار را به ارمغان يکشور برگزارکننده هما يجذب گردشگر اشاره دارد که برا

(؛ براون و 01: 0333(؛ گتز)30: 0111) قات نتلوکو و اسوارتيج تحقيآورد. که با نتايم
که منطقه نيابا توجه بهباشد. ي(، همسو م16: 0030) (، اندام و همکاران04: 0110)يمس

ن رو يرا دارد؛ از ا يخانوادگ يروادهيش پيمثل هما يداد بزرگيرو يآزاد ماکو تجربه برگزار
بزرگ  يهاشيهما ينه برگزاريدر زم ين فرصت را مغتنم شمرده تا افراد تجاربين امسئوال



 
 
 

  

 

  

ش يخودش را افزا يياجرا يسطح علم يکسب کنند و از طرف يالمللنيورزش در سطح ب
 يريمنطقه آگاه شوند و اقدامات و تداب ين از امکانات ورزشيگر مسئوليد يدهند و از سو

ند. ياتخاذ نما يالمللنيب يهاشيهما يبرگزار يبرا يرفع کمبودها و مشکالت احتمال يبرا
جه يدر نت يد ورزشيامکانات جد يي(؛ عنوان کرد، برپا06: 0333که گتز )يطورهمان 
زبان را ارتقاء يکشور م يو اجتماع يت فرهنگيتواند، هويم يورزش يهاشيهما يبرگزار

توسعه  يبرا يارا توسعه دهد و موتور محرکه ياجتماع يوستگيبخشد، جلب مشارکت و پ
 شد.زبان بايکشور م ياقتصاد

کشور برگزار  ي، فرهنگيبر توسعه اجتماع يتوسعه گردشگر ن بود،ياز ا يج حاکينتا
و  يعيقات شفيج تحقيدارد.  که با نتا يدارير مثبت و معني، تآثيش ورزشيکننده هما

( 03: 0110ن و همکاران )ي(؛ فردل010: 0114(؛ هورچ و همکاران)31: 0030) يمحمد
ر، ياخ يهادر سال يشدن زندگ ينيشرفت جوامع و ماشيپن حال با يباشد. در عيهمسو م
ده يک پديمردم داشته و به  يدر زندگ يگاه بارزيا نقش و جايپو يتيعنوان فعالهورزش ب
ط يق بلياردها دالر از طريليد ميل شده است چرا که ورزش با توليتبد يو فرهنگ ياجتماع
مهم در جهان  يده اقتصاديدک پيبه  يورزش يهاشيهما ي، حق پخش و برگزاريفروش

 ل شده است.يتبد

زان يکشور م يتوسعه ورزش بر توسعه اقتصاد ج حاصل از پژوهش نشان داد،ينتا
 يج مطالعات برخين عامل با نتايدارد. ا يدارير مثبت و معنيتآث يش ورزشيبرگزارکننده هما

باشد يشتند، همسو ماثرات به عامل ورزش و توسعه اقتصاد اشاره دا ييمحققان که در شناسا
 ي(، نشان داد، برگزار16: 0030) اندام و همکارانق يج تحقينتا ي(. از طرف01: 0330)گتز، 

ج پژوهش يبا نتا ير دارد. به نوعيثأزبان تيکشور م يبر توسعه اقتصاد يورزش يهاشيهما
ن يا در يعموم يها اتيمال يريکارگکه جامعه با به يگذار هيسرما دارد. يحاضر همخوان

توجه تماشاگران و گردشگران  يورزش يهاشيدهد و انتظار دارد که هما ينه انجام ميزم
کنندگان رونق  ن مالقاتيرا به جامعه و اجتماع آنها جلب نموده و با ورود ا ياديز يورزش
 جاد گردد.يدر جامعه ا يشتريب يتجار



 
 
 
 

 

برگزارکننده  يادبر توسعه اقتص يورزش يگردشگر ج حاصل از پژوهش نشان داد،ينتا
بسون يگ يهاج پژوهشيدارد که با نتا يدارر مثبت و معنيزبان تأثيکشور م يش ورزشيهما

پور ي(؛ کرم003: 0113( ؛ هندرسون )001: 0101) تز و روسي(؛ هر031: 0100و همکاران )
 ينکه گردشگريدارد. با توجه به ا ي(، همخوان031: 0013) و همکاران يني(؛ حس01: 0030)
مورد توجه قرار گرفته  طور گستردهبه يدار اقتصاديرشد پا يبرا يعنوان ابزاربه يرزشو

پوشيده  يآن بر جوامع بر کس يثيرات اقتصادأو ت يورزش ين اهميت گردشگرياست. بنابرا
ارائه  يمقتضا يورزش يهاشياست که حضور جمعيت گردشگر در هما يهينيست. بد
به  يش سطح  اشتغال و کاهش بيکاريرو افزانيکند، از ايها را فراهم مآن يخدمات برا

 يواسطه ارائه خدمات برا، که بهياز مشاغل به گردشگر يمستقيم بسيار يعلت  وابستگ
، افراد و جامعه ميزبان تنها در يه تبادل اجتماعيبر اساس نظر کند.يم ها است موجه جلوهآن

ند کرد که درباره آن اطالع داشته و به ت خواهيکار حما ا کسب ويک برنامه ياز  يصورت
 يد  ساکنان و صاحبان کسب و کارهايرو اطالع  از  عقانياز آن برسد. از ا يا منافعيسود 

د يبه عقا يتوجهيبوده و ب ين صنعت ضروريتوسعه ا يبرا يورزش يمرتبط درباره گردشگر
 اشته باشد.به دنبال د ينامطلوب يتواند عواقب اقتصاديساکنان آن منطقه م

ر يم تأثيصورت مستقورزش به ن بود که، توسعهيانگر اين پژوهش بيج حاصل از اينتا
ن عوامل برگزارکننده يرسد از بينظر مبه يزبان دارد وليکشور م يدر توسعه اقتصاد ييبسزا
و  يعوامل اجتماع يگريانجيم با نقش ميرمستقيصورت غ ، ورزش بهيش ورزشيهما

تواند ين عامل ميزبان، دارد. ايکشور م يبر توسعه اقتصاد يداريثبت و معنر ميتاث يفرهنگ
 ي، رشد و توسعهي، حفظ آثار باستانيمحل يهارساختيد، رشد زيالت جديبه ساخت تسه

زبان يورزش کشور م ، ارتقاء و توسعهيشهر يهاطيمح ي، رشد و توسعهيعيطب يهاطيمح
نه و در خصوص ين زميدر ا يو داخل يق خارجين تحقکه، تاکنونيباتوجه به اکمک کند. 

ن يانجام نشده است؛ بنابرا يورزش ن پژوهش در حوزهيمورد بحث در ا يگريانجيم يمؤلفه
 ست. ير نيپذامکانيادين زيشيقات پيسه با تحقيمقا

م يصورت مستقبه ين بود که، گردشگريانگر اين پژوهش بيج حاصل از ايدر آخر نتا
ن عوامل يرسد از بينظر مبه يزبان دارد وليکشور م يدر توسعه اقتصاد ييار بسزيتأث



 
 
 

  

 

  

 يگريانجيم با نقش ميرمستقيصورت غ به ي، توسعه گردشگريش ورزشيبرگزارکننده هما
زبان، دارد. يکشور م يبر توسعه اقتصاد يدارير مثبت و معنيتاث يو فرهنگ يعوامل اجتماع

، يانسان يهاتيت از فعاليبا اهم يتواند بعنوان شکليم يورزش يان گردشگرين ميدر ا
ط يکه گردشگران با مح يين اثرات در منطقه مقصد جايداشته باشد. ا ياثرات قابل توجه

توان بطور مرسوم ين رو مي، اقتصاد فرهنگ و جامعه تعامل دارند، مشهود است. از ايمحل
قرار داد.  يمورد بررس يو اقتصاد ي، فرهنگين اثرات اجتماعيرا تحت عنوا ياثرات گردشگر

 نه و در خصوص مؤلفهين زميدر ا يو داخل يق خارجيکه، تاکنون تحقنيباتوجه به ا
سه ين مقايانجام نشده است؛ بنابرا يورزش ن پژوهش در حوزهيمورد بحث در ا يگريانجيم

 ست. ير نيپذامکانيادين زيشيقات پيبا تحق

عامل  يگريانجيتوان گفت، نقش ميه آخر ميدو فرضج ين حال با توجه به نتايبا ا
ات يد حي)تجد گوناگون مثل يهانهيدر زم يتواند اثرات قابل توجهيم ي، فرهنگياجتماع

؛ بهبود ي، هنريفرهنگ يهاتيو فعال يهنرها و فنون محل يي؛ نوزايرصنعتيا غيفقر  ينواح
محل؛  يمعمار يهاسنت يزش؛ نوسايکشور برگزارکننده هما ي، فرهنگياجتماع يزندگ
و  يشناخت ييبايارزش ز يکه دارا ييبايالعاده و زش لزوم حفاظت از مناطق فوقيافزا

 زبان داشته باشد.يکشور م يش ورزشيبرگزارکننده هما يدارند( برا يفرهنگ

 ياز، در بطن آن توسعه گردشگريک نيعنوان به يورزش يهاشيافتن همايبا تبلور 
شدن يا و تخصصيدن ين صنعت خدماتيترعنوان بزرگن آن بهل شديو تبد يورزش

جهت بهره جستن از منافع حاصل از  ين فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدي، ايگردشگر
ش از يزبان برگزارکننده همايکشور م يبرا يگردشگر يهاليدوار باشد. پتانسيام يگردشگر

و  يبند، طبقهييرود که شناسايممنحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار  يهاهيسرما
ن راستا توسعه يت است. در ايزبان حائز اهميکشور م يآن جهت توسعه اقتصاد يزيربرنامه
است که منطقه آزاد ماکو  ين در حاليجامع و کارآمد بوده و ا يزيرازمند برنامهين ياقتصاد

نه توسعه يدر زم ييباالت يقابل يمنحصربه فرد خود، دارا يهاها و توانيژگيبا توجه به و
 باشد.ين صنعت ميا



 
 
 
 

 

در ساختار جامعه  ييربنايز يعامل ي، اجتماعينکه توسعه فرهنگيابا توجه به ياز طرف
ر يثأتصاد، ورزش و ... تـاست، اقيمله هنر، سـجامعه از ج ييمه عوامل روبناـاست و بر ه

ه يدو سو ياگر رابطهيد يهاو مولفه ي، اجتماعين عامل فرهنگين رابطه بيگذارد بنابرايم
ه ياز بق يريرپذيثأآن نسبت به ت يرگذاريبودن فرهنگ، تاث ييربنايل زيدلاست. اما به
به  يورزش يهاشيان برگزارکنندگان هماياست متول يشتر است پس ضروريموضوعات ب

فتار را هرگونه رينه مهم است، زين زميدر ا ي، اجتماعين نکته توجه کنند که توسعه فرهنگيا
ا عدم سالمت جامعه بخصوص يتواند در سالمت ياز نظر فرهنگ ما م يا نادرستيدرست 

 رگذار باشد.يتاث يش ورزشيهما
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