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 بررسی اثرات تور دوچرخه سواري بین المللی آذربایجان بر استان هاي شمال غرب کشور

  4جاوید مجید، 3جعفري افسردکتر ، 2گودرزي محموددکتر ، 1ترکمانی محمدي احسان

  چکیده

ورزشی تاثیر روز افزونی بر بخش هاي گوناگون زندگی انسان از جمله بخش هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و هاي فعالیت :مقدمه و هدف

  . آذربایجان از دیدگاه کارشناسان بود المللی بین سواري دوچرخه تور اثرات هدف از پژوهش حاضر بررسی .فرهنگی دارند

 و گردشگري ورزشی،کارشناسان  شامل مدیران و آماري پژوهش جامعه. روش تحقیق پیمایشی بوده و به شکل میدانی اجرا شد :شناسی روش

 .بدست آمد) α:85(ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی توسط اساتید متخصص، پایایی آن .بودند بدنی تربیت اساتید

اکتشافی و تاییدي  عاملی فریدمن، تحلیل و با استفاده از آزمون Amos V.21و  SPSS V.19پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزارهاي  120هاي  داده

   .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 آزمون کرد، نتایج شناسایی گردشگري را و محیطی روانی، فرهنگی، زیست معتبر اقتصادي، اجتماعی عاملی اکتشافی پنج عامل تحلیل :ها یافته

 بعديهاي رتبه محیطی در زیست و اقتصادي، گردشگريروانی،  اجتماعی عوامل و تور آذربایجان فرهنگی مهم ترین تاثیر عامل داد فریدمن نشان

 "مهم ترین اثر فرهنگی،  "ورزش  مثبت اثرات به نسبت مردم آگاهی افزایش "همچنین تحلیل عاملی تاییدي نیز نشان داد گویه  .دارند قرار

جذب گردشگران خارجی در "ترین اثر اقتصادي، مهم  "هزینه بودجه عمومی ورزشی منطقه "روانی،  -مهم ترین اثر اجتماعی  "سرگرمی و تفریح

  .مهم ترین اثر زیست محیطی این رویداد ورزشی می باشند "هوا و صوتی آلودگی "مهم ترین اثر گردشگري و  "هاسایر زمان

باشد، بنابراین  داشته بانمیز جامعه اقتصادي براي منافع است نتوانسته رویداد ورزشی هنوز داد این به طورکلی نتایج نشان: و نتیجه گیري بحث

گردشگري و بازاریابی می تواند منجر به کسب منافع اقتصادي از این  هاي کمیته ها و تشکیل رقابت تلویزیونی پخش نظیر در این موقعیت اقداماتی

 . رویداد ورزشی شود

  

  .سواري، آذربایجان دوچرخه ، اثرات، تور رویداد :کلید واژه
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  مقدمه

بطوري . ورزشی تاثیر روز افزونی بر بخش هاي گوناگون زندگی انسان از جمله بخش هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارندهاي فعالیت

هاي هاي دولتی و خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانهکه ورزش حتی تا عمق نهادهاي گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، موسسات و بخش

هاي ورزشی و تاملی در عبارت باال اهمیت ورزش و فعالیت). 1(هاي اجتماعی قرن بیستم شده استیکی از بزرگترین پدیدهبزرگ و همگانی 

ها بصورت سازمان گذارند، را نشان می دهد به ویژه زمانی که این فعالیتهاي مختلف زندگی انسان میها بر جنبههمچنین تاثیراتی که این فعالیت

هاي کامالً اختصاصی، با برنامه، از قبل آماده شده رویدادهاي ورزشی موقعیت. شونددر قالب مسابقات و رویدادهاي ورزشی برگزار مییافته و منظم و 

کنند و به باشند که شرکت کنندگان به منظور دستیابی به اهداف مشخص در آن شرکت و یا در برگزاري آن مشارکت میو از نظر زمانی محدود می

در  ...رویدادهاي ورزشی بزرگ مانند بازیهاي المپیک، مسابقات جام جهانی فوتبال و). 2(روداشاي آن تعداد زیادي تماشاگر نیز انتظار میمنظور تم

هاي اخیر ارزش و اهمیت بسیاري پیدا کرده اند، این ارزش و اهمیت را در رقابت شدید بین شهرها یا کشورهاي متقاضی میزبانی و همچنین سال

امروزه رویدادها در اشکال مختلف وجود دارند همچنین آنها ممکن ). 3(کنیمامه ریزیهاي وسیع و گسترده براي برگزاري موفق رویداد مشاهده میبرن

و آن هم  رداست از لحاظ بزرگی، ارزش، تاثیرات بر جامعه میزبان و دالیل میزبانی متفاوت باشند اما همواره یک وجه ثابت در مورد رویدادها وجود دا

تعداد افراد (توان گفت که هر چقدر دامنه یک رویداد وسیع تر باشد یا به عبارتی رویداد بزرگتر باشدمحدود بودن زمان آنها است، عالوه بر آن می

قات انجام شده در بیشتر تحقی). 5و4(میزان تاثیرات بر جامعه میزبان بیشتر خواهد بود) بیشتري را چه بصورت شرکت کننده یا تماشاگر پوشش دهد

بهبود  مورد تاثیرات بازیهاي المپیک بر فواید طوالنی مدت مثل بهبود زیرساخت ها، احیاي شهرها، افزایش اعتبار بین المللی، افزایش گردشگران،

 و سولبرگ نظر همچنین از). 6(شوند، تاکید دارندهاي شغلی بومی که به واسطه رویداد ایجاد میرفاه عمومی، افزایش اشتغال و فرصت

 بناهاي زیر در گذاري سرمایه مستلزم ورزشی،  تجهیزات و اماکن زمینه در زیاد گذاري سرمایه بر عالوه بزرگ ورزشی رویدادهاي) 2007(1پروس

. باشد شهر توسعه و رویداد موفقیت براي شهر مدت بلندهاي طرح با متناسب بایستها میگذاري سرمایه است، این نیز میزبان شهر ورزشی غیر

 بلند یا مدت کوتاه اي منطقه درآمد که کنندمی درخواست را بزرگ ورزشی رویدادهاي میزبانی دلیل این میزبانی، به کننده درخواستهاي شهر اغلب

در زمینه شناسایی تاثیرات رویدادهاي ورزشی و غیر ورزشی بر جوامع میزبان در خارج از کشور ). 7(آوردمی وجود بهها آن براي را توجهی قابل مدت

 :  تحقیقات زیادي انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد

ل به مطالعه موردي شهر سئول به فوتبا 2002در پژوهشی با عنوان ادارکات ساکنان از تاثیرات مسابقات جام جهانی ) 2005( 2کیم و پتریک    

گویه منفی را در سه  9گویه مثبت را در پنج بعد و  22عنوان میزبان مسابقات جام جهانی پرداختند، این محققان با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 

هاي زبان، منافع اقتصادي، عالقه به فرهنگابعاد مثبت به ترتیب شامل توسعه گردشگري و احیاي شهر، بهبود وجهه شهر می. بعد دسته بندي کردند

، تضاد و درگیري، مشکالت . . . )ها وافزایش قیمت(هاي منفی اقتصاديهاي گردشگري و عوامل منفی به ترتیب جنبهخارجی، توسعه زیرساخت

  ).8(ترافیکی و ازدحام بودند

هاي ساکنان نسبت پکن به شناسایی و بررسی برداشت 2008بازیهاي المپیک  در تحقیقی با عنوان ادارکات ساکنان از تاثیرات) 2009(3ژوو و آپ     

گویه مختلف در زمینه تاثیرات این رویداد را  در چهار عامل اجتماعی روانی، اثرات توسعه شهري،  20به یک رویداد بزرگ ورزشی پرداختند، محققان 

نین نتایج نشان داد که اکثریت پاسخ دهندگان درك مثبتی از اثرات این رویداد به همچ. توسعه اقتصادي و اثرات زندگی اجتماعی دسته بندي کردند

  ). 9(خصوص در مورد سه عامل اجتماعی روانی، توسعه شهري و توسعه اقتصادي داشتند

 ادارکات شانگهاي به بررسی 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از ساکنان محلی نیز در پژوهشی با عنوان ادراکات) 2010(4یانگ و همکاران     

شد و با استفاده از تحلیل  آوري جمع گویه ایی 42 پرسشنامه یک از استفاده با تحقیقهاي داده. این نمایشگاه پرداختند تاثیرات از شانگهاي ساکنان

 عامل سه و مثبت عامل پنج در تواننظر را می مورد گویه 42 مجموع در که دهدمی نشان عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج

 در و داشته نمایشگاه با نزدیکی ارتباط که کسانی ویژه به داشتند رویداد این اثرات از مثبتی درك دهندگان پاسخ اکثریت و نمود بندي دسته منفی

  ).10(کردندمی کار نمایشگاه به وابسته مشاغل

5لوردي و همکاران     
به مقایسه برداشت  6کریکت در باربادوس 2007ساکنان محلی از تاثیرات مسابقات جام جهانی در بررسی ادراکات ) 2011( 

ها پرداختند، محققان با استفاده از تحلیل عاملی هفت عامل تبادل فرهنگی، مشکالت اجتماعی، ساکنان از تاثیرات این رویداد قبل و بعد از بازي

هاي ساخت و ساز را شناسایی کردند، ها و هزینهیعی، آلودگی و مشکالت ترافیکی، افزایش قیمتمنافع اقتصادي، توسعه فرهنگی و حفظ منابع طب

رفت هزینه ها انتظار میبطوري که قبل از بازي. ها در همه ابعاد وجود داشتهمچنین تفاوت معنی داري بین ادراکات ساکنان قبل و بعد از بازي

  ). 11(ها شده استبعد از برگزاري برداشت ساکنان این بود که منافع این رویداد بیشتر از هزینهمیزبانی بیشتر از منافع باشد در حالی که 
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در آمریکا و توسعه مقیاس  2باول سوپرهاي چهل و سومین دوره رقابت با همراه اجتماعی اثرات گیري در تحقیقی به اندازه) 2012( 1کیم و والکر      

هاي استراتژي کلیدي در نقش شوندمی برگزار باال سطوح در که بزرگی ورزشی کنند که رویدادهايان اشاره میپرداختند، این محقق 3درآمد روانی

 و اند شده متمرکز اقتصادي عامل بر اند پرداخته رویدادها این بالقوه اثرات بررسی به که مطالعاتی دارند اما اکثر عهده به شهري و اي منطقه توسعه

 در بزرگ ورزشی رویدادهاي با مرتبط اقتصادي غیرهاي ویژگی بررسی مطالعه این از است، بنابراین هدف شده پرداخته کمتر اقتصادي غیر عوامل به

 خلیج ساکنان بر سوپرباول رقابتهاي روانی تاثیرات گیري اندازه براي 4گزارش خود مقیاس یک سنجی اعتبار و توسعه کیم و والکر به. است آمریکا

 22 توسط تواندمی بزرگ ورزشی رویداد یک تاثیرات روانی دهدمی نشان تاییدي و اکتشافی عاملی تحلیل پرداختند، نتایج آمریکا فلوریداي و 5تمپا

 براي تالش جهت در افتخار و جامعه، غرور رویداد، هیجان جامعه، هیجان به دلبستگی جامعه، افزایش غرور و عامل افتخار پنج در و) متغیر(گویه 

  .)12(گیرد قرار بررسی مورد جامعههاي زیرساخت بهبود

ساکنان  از دیدگاه بزرگ ورزشی محیطی رویدادهاي زیست و فرهنگی -اقتصادي، اجتماعی  براي شناسایی تاثیرات) 2012( 6و همکاران  هوانگ     

 منطقه در ساکن ساله 65 تا 18 ساکنان بین در نظر مورد در تایوان پرداختند، پژوهش 7کائوسیونگ 2009 جهانی بازیهاي موردي ساکنان به مطالعه

داد ازدیدگاه ساکنان عامل اقتصادي نظیر افزایش ورود گردشگران خارجی، توسعه مشاغل و ورود ارز در می نشان گرفت، نتایج انجام کائوسیونگ

  ).13(فرهنگی مثل تبادل فرهنگی در رتبه دوم و عامل زیست محیطی در آخر قرار داشت ـرتبه اول، عامل اجتماعی 

فوتبال پرداخت، نتایج نشان داد  2010در تحقیقی به شناسایی ادارکات مهاجران ساکن شهر کیپ تاون از تاثیرات مسابقات جام جهانی ) 2012( 8آچو

افریقاي جنوبی بودند اعتقاد دارند این رویداد مزایاي مثبت اقتصادي براي افریقاي جنوبی و  داد اکثر پاسخ دهندگان که مهاجرانی از سراسر افریقا در

حتی کل افریقا در پی خواهد داشت همچنین پاسخ دهندگان در رابطه با مواردي از قبیل افزایش جرم و جنایت، افزایش قیمت کاالها و خدمات 

  ).  14(اظهار نگرانی کرده بودند

ا هرچند به دالیل مختلف امکان برگزاري رویدادهاي بزرگی مثل بازیهاي المپیک، مسابقات جام جهانی فوتبال و مسابقات قهرمانی در کشور م     

هاي کوچکتر رویدادهاي ورزشی مهمی مثل مسابقات بین المللی دهه فجر، مسابقات قهرمانی والیبال آسیا، قاره اي وجود ندارد اما در مقیاس

شود که با استقبال برگزاري می. . . . ی والیبال جوانان آسیا، تورهاي دوچرخه سواري بین المللی مثل تور بین المللی آذربایجان ومسابقات قهرمان

تور دوچرخه سواري بین المللی آذربایجان به عنوان قدیمی ترین تور دوچرخه سواري قاره آسیا و . خوب شرکت کنندگان خارجی نیز همراه می باشند

 دوچرخه المللی بین فدراسیون نظر زیر اردبیل و غربی آذربایجان، شرقی آذربایجانی استان هاي شهرهاي از برخی بین خاورمیانه هر ساله در منطقه

 در تور این هفتم و بیست دوره در. )17و 16و15(است شده برگزار ساالنه بصورت آن دوره بیست و هفت تاکنون که شودمی برگزار 9سواري

  ).15(داشتند حضور داخلی پنج تیم و جهان قاره پنج از خارجی تیم چهارده از زنانی رکاب 1391 سال ماه اردیبهشت

 منافع کسب براي ورزشیهاي رویداد میزبانی فرصت از ورزش امر در پیشرو کشورهاي اکثر دیگري زمان هر از بیش که مساله این به عنایت با     

 براي فرصتی عنوان به ورزشی رویدادهاي و ورزش پدیده به نیز باید ما کشور در که رسدمی نظر به ضروري کنندمی استفاده مدت بلند و مدت کوتاه

میزبانی و برگزاري موفق رویدادها و  در زمینه را خود کنونی جایگاه باید ابتدا نقطه این به رسیدن براي. شود ها نگریسته زمینه همه در منافع کسب

 منافع از بهرمندي جهت مناسبی ریزي برنامهها زمینه پیش و شرایط همه به توجه با بتوانیم تا کنیم توانایی بهره مند شدن از تاثیرات آنها شناسایی

آذربایجان شناسایی تاثیرات تور دوچرخه  منطقه در ورزشی رویداد این برگزاري طوالنی سابقه به توجه با. باشیم داشته ورزشی رویدادهاي میزبانی

   . سواري بین المللی آذربایجان هدف این تحقیق بوده است

  

  روش شناسی تحقیق

د، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ادراکات کارشناسان از اثرات تور دوچرخه سواري بین المللی آذربایجان بر استان هاي شمال غرب کشور بو

 پژوهش این آماري جامعه. و از نظر جمع آوري اطالعات میدانی بود پیمایشی -  توصیفی تحقیق روش لحاظ کاربردي، از هدف لحاظ به تحقیق

 و شرقی، غربی آذربایجانهاي استان بدنی تربیت کارشناسان و مدیران منظور همین گردشگري بودند، به و ورزشی صاحب نظران و کارشناسان

 این گردشگري و فرهنگی میراث سازمان گردشگري هاي تبریز و ارومیه و کارشناساندانشگاه) ورزشی مدیریت گرایش(بدنی تربیت اساتید، اردبیل

پرسشنامه بین سه گروه مورد نظر و بصورت کارشناسان و مدیران ورزشی  150تعداد . شدند انتخاب شمار تمام صورت به و نمونه عنوان به استان سه

  . پرسشنامه قابل استفاده عودت داده شد 120نفر توزیع شد که در مجموع  30نفر و اساتید دانشگاه  30سان گردشگري نفر، کارشنا 90

 

1. Kim & Walker 
2. Super Bowl XLIII 
3. Psychic income scale 
4. Self-report scale 
5. Tampa Bay 
6. Huang & et al  
7. Kaohsiung 
8. Achu 
9. Union Cycliste Internationale 
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 براي شناسایی تاثیرات این رویداد ورزشی بر جامعه میزبان پس از مطالعه مبانی نظري، پیشینه پژوهش و بررسی پرسشنامه هاي متعدد در این     

تن از اساتید مدیریت ورزشی اصالح و تایید شد، پرسشنامه شامل دو بخش بود در بخش اول اطالعات  15طراحی و طبق نظر زمینه، پرسشنامه اي 

جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه مدیریتی، سابقه اجرایی در برگزاري تور دوچرخه سواري آذربایجان لحاظ شد؛ بخش دوم 

روانی، فرهنگی،  –در زمینه تاثیرات یک رویداد ورزشی بر جامعه میزبان بود که در پنج عامل اقتصادي، اجتماعی  شامل سی و چهار گویه مختلف

همچنین در پرسشنامه گویه هایی شناسایی شدند که داراي بار معنایی منفی بودند به عبارت دیگر همان . زیست محیطی و گردشگري قرار داشتند

براي بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفاي . شی را می سنجیدند نمره گذاري این گویه ها بصورت معکوس انجام گرفتتاثیرات منفی این رویداد ورز

براي ) فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار(بدست آمد، از آمار توصیفی  85/0نفري محاسبه گردید و عدد  30کرونباخ  با یک نمونه 

براي شناسایی عوامل و رتبه ) تحلیل عامل اکتشافی،آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدي( شاهدات و از آمار استنباطی تجزیه و تحلیل و توصیف م

  .بندي آنها مورد استفاده قرار گرفت

  

  نتایج و یافته هاي تحقیق 

 درصد3/13 و گردشگري کارشناسان را درصد2/14ورزشی،  کارشناسان و مدیران راها آزمودنی از درصد 5/72دهد که نشان می) 1(هاي جدول داده

 از بیشتري سهم هستند رویداد این برگزاري با مستقیم ارتباط در ورزشی کارشناسان و مدیران اینکه به توجه دادند، بامی تشکیل دانشگاه اساتید را

 استان درها آزمودنی از درصد 3/53 که باشندمی پراکنده استان سه در تحقیقهاي آزمودنی همچنین. اند داده اختصاص خود به را نمونه افراد

 کننده برگزار شرقی آذربایجان استان اینکه به توجه با باشندمی اردبیل در درصد 4/18و غربی آذربایجان استان در درصد 3/28شرقی،  آذربایجان

 استان این بهها آزمودنی از بیشتر سهم اختصاص دارد قرار استان این جوانان و ورزش کل اداره در کننده برگزار دبیرخانه و بوده رویداد اصلی این

  .است توجیه قابل

  توزیع آزمودنی ها بر حسب استان و گروه مربوطه) 1(جدول 

  گروه آزمودنی

  استان
  مدیران و کارشناسان ورزشی  اساتید دانشگاه

کارشناسان 

  گردشگري
  درصد فراوانی  جمع

  3/53  64  6  48  10  آذربایجان شرقی

  3/28  34  6  24  4  غربی آذربایجان

  3/18  22  5  15  2  اردبیل

  100  120  17  87  16  جمع

  . . . . . .  100  2/14  5/72  3/13  درصد فراوانی

 فوق مدرك داراي درصد 40لیسانس،  مدركها آزمودنی از درصد 5/42دیپلم،  مدرك دارايها آزمودنی از درصد 3/3دهد نشان می) 2(جدول 

 سواري دوچرخه تور برگزاري در اجرایی سابقه دارايها آزمودنی از درصد 8/70بودند، همچنین  دکتري مدرك داراي درصد 2/14 و لیسانس

  .بودند آذربایجان

  توزیع آزمودنی ها بر حسب تحصیالت و سابقه اجرایی در برگزاري تور دوچرخه سواري آذربایجان) 2(جدول 

متغیر جمعیت 

  شناختی
  سطوح

  

و کارشناسان  مدیران

  ورزشی

  

کارشناسان 

  گردشگري

  

اساتید 

  دانشگاه

  

  جمع

  

درصد 

  فراوانی

  

  تحصیالت

  3/3  4  0  0  4  دیپلم

  5/42  51  0  7  44  لیسانس

فوق 

  لیسانس
33  10  5  48  40  

  2/14  17  11  0  6  دکتري

  100  120  16  17  87  جمع

  سابقه اجرایی
  8/70  85  12  0  73  بله

  2/29  35  4  17  14  خیر
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  نتایج تحلیل عاملی

بدست آمد که براي تحلیل عاملی میزان مناسبی است، بنابراین از تحلیل عاملی  72/0هاي جمع آوري شده برابر با براي داده KMO شاخص

 8موع شود در مجآمده است، همانطور که مشاهده می) 3(در جدول شماره  عاملی تحلیل نتایج. اکتشافی با روش چرخش واریماکس استفاده شد

هاي ضعیف تشخیص داده شدند و از فرآیند تحلیل مورد، عامل 3ها از به علت کمتر بودن تعداد گویه 8و  7، 6هاي عامل شناسایی شد که عامل

و متغیر ) باال بودن بار عاملی روي چند عامل(به علت همبستگی با چند عامل  34و  26، 23، 16، 7، 5، 3) متغیرهاي(همچنین سواالت . خارج شدند

 34در نهایت از . ها حذف شدندها در عاملباشند و از دسته بندي گویهها فاقد اهمیت میبه دلیل نداشتن بار معنی دار روي هیچ کدام از عامل 10

این . ندي شدندروانی، زیست محیطی و گردشگري دسته ب -اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی) عامل(گویه در پنج بعد  26گویه ابتدایی وارد شده تعداد 

 .درصد از واریانس نمرات مربوط به تاثیرات این رویداد ورزشی را تبیین کنند 54/69پنج عامل در مجموع توانسته اند 

  

  تحلیل عاملی اکتشافی با روش چرخش واریماکس) 3(جدول 

 نام عامل گویه ها

 8 7 6 گردشگري زیست محیطی اجتماعی روانی فرهنگی اقتصادي

1Q 0,686        

2Q 0,729        

3Q     0,342 -  0,550   

4Q 0,324        

5Q   0,505  0,329    

6Q 0,658        

7Q    0,533  0,543 0,543  

8Q 0,343        

9Q 0,564        

10Q         

11Q  0,456       

12Q  0,798       

13Q  0,654       

14Q  0,680       

15Q  0,543       

16Q 0,485    0,554   0,326 

17Q   0,854      

18Q   0,954      

19Q   0,543      

20Q   0,543      

21Q   0,654      

22Q   0,543      

23Q  0,762   0,345    

24Q   0,738      

25Q   0,488      

26Q  0,448  0,398   0,435 -   

27Q    0,865     

28Q    0,404     

29Q    0,345     
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 نام عامل گویه ها

 8 7 6 گردشگري زیست محیطی اجتماعی روانی فرهنگی اقتصادي

30Q     0,543    

31Q     0,523    

32Q     0,891    

33Q     0,803    

34Q   0,445 -   0,314   0,543 

 در دو خی مقدار بودن معنادار به توجه آمده است، با)  4(نتایج رتبه بندي عوامل شناسایی شده با استفاده از آزمون فریدمن در جدول شماره      

به  محیطی زیست و روانی، اقتصادي، گردشگري اجتماعی عوامل و آذربایجان سواري دوچرخه تور تاثیرات اول رتبه در فرهنگی عامل 05/0 سطح

  . دارند قرار بعديهاي رتبه ترتیب در

  

  رتبه بندي عوامل شناسایی شده با استفاده از آزمون فریدمن) 4(جدول 

 *P≤0.05 

عاملی تاییدي استفاده شد، نتایج آزمون تحلیل در ادامه براي بررسی میزان اهمیت هر کدام از گویه هاي در عوامل شناسایی شده از تحلیلی      

با بار عاملی  "صرف و هزینه بودجه عمومی ورزشی منطقه "آمده است داده هاي جدول نشان می دهد که گویه) 5(عاملی تاییدي در جدول شماره 

گرایش  "یر در عامل اجتماعی روانی، گویه مهم ترین متغ 95/0با بار عاملی  "سرگرمی و تفریح"مهم ترین متغیر درعامل اقتصادي، گویه  72/0

مهم  46/0با بار عاملی  "آلودگی صوتی و هوا  "مهم ترین متغیر فرهنگی، گویه  81/0با بار عاملی  "مردم به ویژه جوانان به ورزش دوچرخه سواري

مهمترین متغیر گردشگري این رویداد ورزشی  89/0با بار عاملی  "جذب گردشگران خارجی در سایر زمان ها "ترین متغیر زیست محیطی و گویه 

  .می باشند

  بار عاملی متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي ) 5(جدول 

 بار عاملی گویه مورد بررسی کدگویه  نام عامل

 

 

 اقتصادي

Q2 72/0 صرف و هزینه بودجه عمومی ورزشی منطقه  

Q1  68/0 ایجاد اشتغال  

Q6   در زمینه ورزشافزایش سرمایه گذاري  65/0  

Q9  56/0 کسب درآمد از طریق حامیان مالی  

Q8  عمومی امکانات وها ساخت زیر زمینه در گذاري سرمایه افزایش  34/0  

Q4  32/0 ورود ارز به منطقه میزبان  

 اجتماعی  روانی

Q18 95/0 سرگرمی و تفریح  

Q17  85/0 ایجاد حس خوب در شهروندان  

Q24  73/0 افتخار و غرور  

Q21 65/0 افزایش عالقه مردم جهت مشارکت اجتماعی  

Q20  54/0 فرصتی براي دیدار با افراد جدید  

Q22  48/0 افزایش تعامل بین مردم و گردشگران خارجی  

Q25  هاي اجتماعیافزایش نابرابري  43/0  

Q19  30/0 اختالل در دسترسی ساکنان محلی به امکانات عمومی  

  Chi-square  Df  Sig  رتبه  رتبه هامیانگین   عوامل

  1  93/4  فرهنگی
  

  

442/454  

  

  

  

4  

  

  
*001/0  

  2  17/4  اجتماعی روانی

  3  33/3  اقتصادي

  4  68/2  گردشگري

  5  23/1  زیست محیطی
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 بار عاملی گویه مورد بررسی کدگویه  نام عامل

 فرهنگی

Q12 ورزش مثبت اثرات به نسبت مردم آگاهی افزایش  79/0  

Q14  منطقه بهها رسانه توجه افزایش  68/0  

Q13  المللی بین سطح در آذربایجان منطقه شدن شناخته  65/0  

Q15  خارجی کنندگان شرکت نزد آذربایجان از مثبت تصویر ایجاد  54/0  

Q11  منطقه مسئوالن و ریزان برنامه مهارتهاي توسعه  45/0  

 زیست محیطی

Q27 هوا و صوتی آلودگی  46/0  

Q28  ترافیکیهاي ساخت زیر بهبود طریق از محیطی زیست پایدار توسعه  40/0  

Q29  ازدحام علت به طبیعی مثالً مناطق به رساندن آسیب  34/0  

 گردشگري

Q32  ها زمان سایر در خارجی گردشگران جذب  89/0  

Q33  منطقه به داخلی گردشگران جذب  80/0  

Q30  رویداد برگزاري حین در خارجی تماشاگران جذب  54/0  

Q31  گردشگري مقصد عنوان به شدن انتخاب جهت منطقه این به نسبت آگاهی افزایش  52/0  

  

  بحث و نتیجه گیري

 بر محیطی زیست و فرهنگی -اجتماعی، اقتصادي مهم تاثیرات همواره رویداد ورزشی یک همچنانکه نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهند میزبانی

و محققان در شناسایی تاثیرات یک رویداد ورزشی یا غیر ورزشی بر جامعه میزبان بنا به هدف پژوهش خود عوامل اقتصادي، ) 18(دارد میزبان جامعه

، ژوو و )2006(ن به پژوهش کیم؛ گورسوي و لیاجتماعی، روانی، فرهنگی و زیست محیطی را مدنظر قرار می دهند از جمله این تحقیقات می توا

در این پژوهش نیز نتایج تحلیلی عاملی اکتشافی تعداد ). 19و13و10و9(اشاره کرد) 2012(و هوانگ و همکاران) 2010(، یانگ و همکاران)2009(آپ

گردشگري بنا به اهمیت روزافزون این بخش و  عامل را در زمینه اثرات تور دوچرخه سواري آذربایجان استخراج کرد همچنین در این تحقیق بعد 8

گویه ابتدایی وارد شده در پنج عامل اقتصادي، اجتماعی  34گویه از  26جهت بررسی جداگانه به عنوان یک عامل مستقل مورد بررسی قرار گرفت و 

  . روانی، فرهنگی، زیست محیطی و گردشگري دسته بندي شدند -

 تور تاثیرات اول رتبه در فرهنگی ه در آزمون تحلیل عاملی از آزمون فریدمن استفاده شد، نتیجه نشان داد عاملبراي رتبه بندي عوامل شناسایی شد

  .  دارند قرار بعديهاي رتبه در محیطی به ترتیب زیست و روانی، اقتصادي، گردشگري اجتماعی عوامل و آذربایجان سواري دوچرخه

: بعد فرهنگی در رتبه اول تاثیرات تور دوچرخه سواري آذربایجان قرار داشت، این یافته تحقیق با نتایج تحقیقات زیر همخوانی دارد :عامل فرهنگی

ایجاد تصویر مثبت از جامعه، (فوتبال بر کره جنوبی بعد تبادل فرهنگی 2002در بررسی تاثیرات مسابقات جام جهانی ) 2006(کیم، گورسوي و لی

 در) 2010(همکاران نیز و یانگ). 19(را به عنوان مهم ترین عامل شناسایی کرده بودند) هاي ورزشیبادل فرهنگی، تشویق مردم به فعالیتافزایش ت

هاي معرفی شانگهاي به افزایش فرصت(شهر وجهه شانگهاي عامل باالرفتن 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از محلی ساکنان ادارکات بررسی

همچنین ). 10(فرهنگی را به عنوان عامل سوم معرفی کرده بودند را به عنوان عامل اول و تبادل) هبود تصویر بین المللی شانگهاي در جهانجهان، ب

را به عنوان عامل دوم  فرهنگی - تایوان فاکتور اجتماعی در کائوسیونگ 2009 جهانی بازیهاي تاثیرات در شناسایی )2012(همکاران  و هوانگ

مهم ترین  81/0را  با بار عاملی  "ورزش  مثبت اثرات به نسبت مردم آگاهی افزایش "نتایج تحلیل عاملی تاییدي نیز متغیر ). 13(شناسایی کردند

 زشور که کرد اذعان توانمی آذربایجان سواري دوچرخه تور برگزاري طوالنی سابقه به توجه تاثیر فرهنگی این رویداد ورزشی شناسایی کرد، با

 به مختلف سطوح در مردم از وسیعی طیف که است تبریز شهر الخصوص علی منطقه این ساکنان عالقه مورد و پایههاي ورزش از سواري دوچرخه

 و گذارندمی ورزشی مختلفهاي رشته به جوانان و نوجوانان گرایش بر مثبتی اثرات بزرگ ورزشی رویدادهاي دانیممی که همانطور. پردازندمی آن

 در قهرمانان جایگاه به رسیدن براي و کرده برداري الگو عالقه مورد قهرمانان از ورزشی رویدادهاي برگزاري حین در نوجوانان از شماري بی تعداد

 کرده فراهم را مستعد جوانان استعدادهاي شناسایی زمینه متمادي سالیان طی در نیز ورزشی رویداد این موفق برگزاري). 2(کنندمی پیدا انگیزه آینده

 تیم همراه به ورزشی رویداد این در موفق حضور بر عالوه. . . و سهرابی کاظمی، مهدي میزبانی، احد قادر مثل موفقی ورزشکاران که بطوري است

 میزبان کشور یا شهر شهرت. دارند خود کارنامه در را آسیایی و اروپایی نام صاحب و مطرحهاي تیم در عضویت و همکاري سابقه تبریز پتروشیمی

 و جهان مختلف کشورهاي از ورزشکاران رویداد، حضور این موفق باشد، برگزاريمی رویدادها برگزاري فرهنگی اثرات دیگر از ورزشی رویدادهاي

  .)15(است شده قاره این سواري دوچرخه قطب عنوان به آسیا سواري دوچرخه کنفدراسیون طرف از تبریز شهر معرفی باعث مسابقات باالي سطح

 تحقیقات نتایج با یافته داشت، این قرار آذربایجان سواري دوچرخه تور از حاصل تاثیرات دوم رتبه در روانی اجتماعی بعد :عامل اجتماعی روانی

 عنوان به را اجتماعی مسائل بعد جنوبی کره بر فوتبال 2002 جهانی جام مسابقات تاثیرات بررسی در) 2006( لی و کیم، گورسوي: دارد همخوانی زیر
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 گرفته نظر در را اجتماعی مشکالت و جنایت و جرم افزایش نظیر متغیرهایی همکارانش و کیم کرد اشاره باید البته بودند کرده معرفی دوم عامل

 نکرده اي اشاره. . . و ملی غرور اجتماعی، افزایش مشارکت همبستگی، افزایش حس تقویت مثل روانی اجتماعی عامل مثبتهاي جنبه بر و بودند

 عنوان به را فرهنگی - اجتماعی فاکتور تایوان در کائوسیونگ 2009 جهانی بازیهاي تاثیرات شناسایی در نیز) 2012( همکاران و هوانگ. )19(اند

 به را روانی اجتماعی ملعا پکن 2008 المپیک بازیهاي تاثیرات از ساکنان ادارکات بررسی در) 2009( آپ و ژوو. )13(کردند شناسایی دوم عامل

 شانگهاي 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از محلی ساکنان ادارکات بررسی در نیز) 2010(همکاران و یانگ. )9(کردند اعالم اول عامل عنوان

 کرده معرفی اول عامل عنوان به را) افتخار و غرور افزایش و جامعه روح ساکنان، تقویت انسجام افزایشهاي گویه با(شهر وجهه باالرفتن عامل

را مهم ترین تاثیر اجتماعی روانی این رویداد ورزشی  95/0با بار عاملی  "سرگرمی و تفریح "همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدي متغیر .)10(بودند

 و مردم تفریح و سرگرمی باعث انآذربایج المللی بین سواري دوچرخه تور برگزاري که کرد عنوان توانمی فوق مطالب به توجه شناسایی کرد با

 بر است، عالوه مطلب این گویاي مسابقات مختلف مراحل گیري پی و مسابقات اختتامییه و افتتاحییه در مردم گسترده شود، حضورمی تماشاگران

 دوچرخه ویژه به ورزش به جامعه مختلف اقشار بیشتر چه هر گرایش باعث نزدیک از مسابقات تماشاي و جامعه، حضور افراد تفریح و سرگرمی

 این روانی اجتماعی اثرات مثبتهاي جنبه بر عالوه شد خواهد شهروندان عمومی سالمتی ارتقاي موجب خود نوبه به نیز امر این که شودمی سواري

 امکانات به ساکنان دسترسی در اختالل موجب برگزاري حین در ورزشی رویداد این که کردند اعالم دهندگان پاسخ از درصد 5/62 ورزشی رویداد

  .شودها  میجاده نظیر عمومی

: دارد همخوانی زیر تحقیقات نتایج با یافته این. داشت قرار آذربایجان سواري دوچرخه تور تاثیرات سوم رتبه در بعد اقتصادي :عامل اقتصادي

 سوم رتبه در را اقتصادي منافع عامل شانگهاي 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از محلی ساکنان ادارکات بررسی در) 2010( همکاران و یانگ

 سوم عامل عنوان به را اقتصادي توسعه پکن 2008 المپیک بازیهاي تاثیرات از ساکنان ادارکات بررسی در نیز) 2009( آپ و ژوو. )10(کردند معرفی

 فوتبال 2002 جهانی جام مسابقات از حاصل تاثیرات سوم جایگاه در اقتصادي منافع) 2006( لی و گورسوي کیم؛ نظر از همچنین. )9(کردند شناسایی

 بوده مختلف محققان مدنظر اقتصادي عامل بیشتر ورزشی رویدادهاي اثرات ارزیابی به مربوط تحقیقات اکثر در نمود اذعان باید البته. )19(دارد قرار

 شودمی انجام رویدادها اقتصادي منافع از بیشتر هرچه مندي بهره براي مدونیهاي ریزي برنامه جهان کشورهاي اکثر در اینکه به توجه با و است

: کرد اشاره زیر تحقیقات به توانمی نمونه طور به. دارد قرار رویداد یک تاثیرات اول رتبه در اقتصادي عامل دهدمی نشان تحقیقات بیشتر نتایج

 رویداد این اثرات اول جایگاه در را اقتصادي عامل تایوان در کائوسیونگ 2009 جهانی بازیهاي تاثیرات شناسایی در) 2012( همکاران و هوانگ

مهم ترین تاثیر  72/0را  با بار عاملی  "صرف و هزینه بودجه عمومی ورزشی منطقه "نتایج تحلیل عاملی تاییدي نیز گویه. )13(کردند معرفی

 افراد جزء که دهندگان پاسخ اکثر کنیم اذعان باید آذربایجان سواري دوچرخه تور اقتصادي اثرات مورد اقتصادي این رویداد ورزشی شناسایی کرد، در

 ایجاد در مناسبی جایگاه هنوز طوالنی سابقه رغم علی ورزشی رویداد این دارند اعتقاد بودند نیز رویدادها و ورزش زمینه در متخصص و نظر صاحب

 هزینه و صرف مستلزم ورزشی رویداد این برگزاري کردند اعالم دهندگان پاسخ از درصد 3/78 که بطوري. ندارد میزبان منطقه براي اقتصادي منافع

   .باشدمی منطقه ورزشی عمومی بودجه

این یافته با نتایج تحقیقات زیر . عامل گردشگري در اولویت چهارم اثرات منتج از تور دوچرخه سواري آذربایجان قرار داشت :عامل گردشگري

 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از محلی ساکنان ادارکات بررسی در) 2010(عامل گردشگري در تحقیق یانگ و همکاران. همخوانی زیادي دارد

 راگبی جهانی جام مثل بزرگی ورزشی رویداهاي مورد در مطالعه بررسی و نیز با) 2011(1اسپرونک و فوري). 10(اه دوم قرار داردشانگهاي در جایگ

اعالم کردند زمانی که افریقاي جنوبی  2009 هندي کریکت برتر و لیگ 2007 کریکت المللی بین ، مسابقات2003 کریکت جهانی ، جام1995

 و همچنین سولبرگ). 20(دهدمی نشان را معناداري افزایش شده وارد گردشگران تعداد دارد عهده به را بزرگی ورزشی میزبانی رویدادهاي

 تغییرات باعث مهم ورزشی رویدادهاي کردند اعالم بر گردشگري مدت بلند تاثیرات و مهم ورزشی رویدادهاي عنوان با تحقیقی در) 2007(پروس

 "هاجذب گردشگران خارجی در سایر زمان "نتایج تحلیل عاملی تاییدي نیز گویه .)7(شودمی میزبان شهر به گردشگري تقاضاي در مدت بلند مثبت

با عنایت به اینکه تور دوچرخه سواري بین المللی آذربایجان در محدوده . را مهم ترین تاثیر حاصل از این رویداد ورزشی بر گردشگري شناسایی کرد

هاي گردشگري جایگاه مناسبی دارند برگزاري این رویداد ورزشی نیز هاي مذکور از لحاظ جاذبهشود و استانشور برگزار میسه استان شمال غرب ک

تواند موجب شناساندن هر چه بیشتر این منطقه هم در داخل کشور و هم در خارج کشور شده و به نوبه خود موجب افزایش ورود گردشگران به می

د از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که این رویداد ورزشی باعث افزایش آگاهی نسبت به این منطقه جهت انتخاب شدن به درص 3/88. منطقه شود

درصد از پاسخ دهندگان هم اعالم کردند که این رویداد ورزشی باعث جذب گردشگران خارجی در سایر  7/71. شودعنوان مقصد گردشگري می

  .ها به منطقه خواهد شدزمان

 و یانگ: دارد همخوانی زیر تحقیقات نتایج با یافته داشت، این قرار ورزشی رویداد این اثرات پنجم جایگاه در عامل این :زیست محیطی عامل

 پنجم عامل عنوان به را زیست محیط حفظ شانگهاي 2010 المللی بین نمایشگاه تاثیرات از محلی ساکنان ادارکات بررسی در) 2010( همکاران

 جنوبی کره بر فوتبال 2002 جهانی جام مسابقات تاثیرات شناسایی در) 2006(لی و گورسوي کیم؛ همچنین. )10(کردند معرفی رویداد این اثرات
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 عامل نیز) 2012(همکاران و هوانگ تحقیق در. )19(دهدمی قرار رویداد این تاثیرات پنجم جایگاه در را آلودگی و چهارم عامل را طبیعی منابع حفظ

 مطرح فرهنگ و ورزش از بعد المپیزم رکن سومین عنوان به زیست محیط حاضر حال در).13(داشت قرار رویداد اثرات آخر رتبه در محیطی زیست

 ورزشی رویدادهاي کنندگان شد، برگزار شناخته سبزهاي بازي عنوان به که سیدنی 2000 المپیک موفق برگزاري از پس همچنین). 21(باشدمی

 توجه هم محیطی زیست تاثیرات به رویدادها فرهنگی اجتماعی و اقتصادي اهداف به توجه با همزمان تا کنندمی تالش دیگري زمان هر از بیش

 است کننده تعیینها رقابت براي نیاز مورد امکانات و نظر مورد ورزش نوع ورزشی مختلف رویدادهاي محیطی زیست اثرات ارزیابی در. نمایند

 کردند اعالمها آزمودنی از درصد 2/79. گیرد قرار توجه مورد باید نیز) ورزشکار و تماشاگر(کننده شرکت افراد رویداد، تعداد وسعت و بزرگی همچنین

 یافته این شودمی محسوب پاكهاي ورزش از سواري دوچرخه ورزش اینکه به توجه بشود، با صوتی آلودگی موجب تواند نمی ورزشی رویداد این که

 ورزش به مردم بیشتر هرچه گرایش باعث ورزشی رویداد این شد داده توضیح فرهنگی عامل در که همچنان آن بر عالوه نیست انتظار از دور

  . شد خواهد هوا و صوتی آلودگی از جلوگیري طریق از زیست محیط حفظ موجبات خود نوبه به نیز امر این شودمی سواري دوچرخه

جهت کسب منافع در همه زمینه ها توجه به چندین مقوله ضروري به نظر می رسد، نخست اینکه پخش تلویزیونی با توجه به نتایج پژوهش      

شود ها از اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین براي کسب درآمد از حامیان مالی پیشنهاد میرویدادهاي ورزشی در جذب حامیان مالی براي رقابت

هاي درگیر و حتی ها در سطح استانسواري آذربایجان از طریق هماهنگی با مراجع زیربط نسبت به پخش رقابت مدیران برگزار کننده تور دوچرخه

همچنین با توجه به رواج نهضت داوطلبی در کل دنیا و نقش غیر قابل انکار دواطلبان در برگزاري رویدادهاي ورزشی مهم . کل کشور اقدام نمایند

هاي حداکثر منافع اجتماعی روانی برنامه ویژه ایی براي جذب و به کارگیري داوطلبان از اقشار مختلف و در بخش شود براي رسیدن بهپیشنهاد می

شود عالوه گوناگون برگزاري این رویداد انجام شود با این کار روحیه همکاري بین اقشار مختلف افزایش یافته و حس همبستگی بین آنها تقویت می

ها و هاي منفی از قبیل بسته شدن جادهخود را همراه و همگام با برگزار کنندگان رویداد حس کنند میزان توجه به جنبهبر آن زمانی که ساکنان 

هاي فرهنگی جامعه میزبان به براي تبلیغ و شناساندن هرچه بیشتر منطقه میزبان به شرکت کنندگان و انتقال ارزش. کندها کاهش پیدا میخیابان

 است بدیهی شود دیده تدارك آذربایجان مختلف مناطق به گردشگري تورهاي مثل داخلی و خارجی کنندگان شرکت براي اي ویژههاي آنها برنامه

 این یابدمی افزایشها رقابت آتیهاي دوره در آنها دویاره شرکت احتمال باشند بازگشته خود کشور به خوش خاطرات با کننده شرکتهاي تیم هرچه

همچنین برنامه هایی نظیر مراسم . است تاثیرگذارها رقابت فنی سطح رفتن باال در که شد خواهد کننده شرکتهاي تیم تعداد افزایش موجب نیز امر

این اهدا امضاء به تماشاگران از طرف قهرمانان شرکت کننده و گرفتن عکس یادگاري، اهدا البسه و سایر لوازم ورزشی به تماشاگران انجام شود 

 حتی و داخلی تماشاگران جذب براي شودمی پیشنهاد. ا به نوبه خود در ایجاد انگیزه براي پرداختن به ورزش در جوانان و نوجوانان موثر استهبرنامه

 و ورزشی کارشناسان از متشکل تخصصی کمیته) کنندمی اعزامها رقابت به ورزشکار که کشورهایی مخصوصاً( کشورها سایر از ورزشی گردشگران

 گردشگريهاي آژانس همکاري با مذکور کمیته و شود تشکیل کننده برگزار دبیرخانه همکاري با رویداد برگزاري از قبل ماه چندین گردشگري

 .گیرند عهده بر ها از نزدیکرا براي تماشاي رقابت بومی غیر تماشاگران و گردشگران ساماندهی حتی و تبلیغات وظیفه
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