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 هایطرح در گذاریسرمایه بدون و است گذاریسرمایه نیازمند کشوری هر در گردشگری توسعه
 اکتشاف حاضر، پژوهش از هدف .داشت را گردشگری توسعه انتظار تواننمی روبنایی و زیربنایی

گذاری در مقاصد گردشگری مینه عوامل موثر بر سرمایهز در جامع الگوی ارائه و نظری سازه یک
که با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش  بود پژوهش حاضر کاربردیورزشی استان اردبیل است. 

 کیفی انجام رویکردی گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، باای جامع درباره سرمایهو نبود مطالعه
 و اقتصاد، مدیران اداره کل ورزشی، گردشگری مدیریت متخصصان این تحقیق را آماریشد. جامعه 

میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار 

                                                           
 وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. یراهبرد یمرکز مطالعات و پژوهش ها یعلم -یمال تیرساله با حما نیا -1

 ایران )نویسنده مسئول(  تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت هگرو ورزشی، مدیریت دکترای -2

E-mali: Javid.majid2020@gmail.com 
 دانشیار، مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران -3

 های آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، ایرانها و برنامهاستادیار، روش -4

 ورزشی، دانشگاه تهران، ایران علوم ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی واستاد -1

 دانشیار، پژوهشکده گردشگری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ایران  -6
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های دادند. برای انتخاب نمونههای گردشگری در استان اردبیل تشکیل میمجلس و مدیران آژانس
 بهره نظری و مالکی گیرینمونه بحرانی و موارد مهم، سیاسی افراد برفی، گلولهگیری تحقیق از نمونه

مصاحبه،  21پس از انجامهای کیفی استفاده گردید که مصاحبه از اطالعات آوریجمع شد. برای گرفته
 وشر از استفاده با و مندنظام صورت به هاداده تحلیل و تجزیه. ندکدها به حد اشباع نظری رسید

  صورت گرفت. Nvivo 12 Plus افزاررمدر محیط ن تماتیک تحلیل
 4د که با توجه به اهمیت در کد شناسایی گردی 41نهایت  در ،هاتجزیه و تحلیل دادهپس از 

اران و گذهای مناسبی در اختیار سیاستبندی شدند. نتایج این پژوهش راهکارطبقه اصلی دسته
ان سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری توها میریزان استان قرار می دهد و با اجرای آنبرنامه

 استان اردبیل را افزایش داد.
 

خارجی  یممستق گذاریای، سرمایهمقاصد گردشگری، توسعه اقتصادی، اقتصاد منطقهواژگان کلیدی: 
 گذاری.های سرمایهو مشوق
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  مقدمه
ترین اهداف و گذشته به یکی از مهمهای وضعیت نابسامان توسعه نیافتگی در سال دغدغه

ت برون رف سناریوهایهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. یکی از های جامعه در حوزهآرمان
را در پی  های داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعهاز این وضعیت که توان جذب سرمایه

 به گردشگری از کشورها از بسیاری، اخیر هایسال . در(1: 1311 جاوید،)دارد، گردشگری است 
 دماتخ بخش عملکرد افزایش و اقتصادی ترویج تنوع، اشتغال ایجاد، درآمدزایی برای ابزاری عنوان

باقری و همکاران، ) 21، مقابله با زندگی ماشینی قرن (241: 2211، 1تراکوماران و همکارانراوین)
رشد و توسعه اقتصادی  برای ، منبع(1: 2211، 2حاالق و همکارانال)کشور  تقویت ارز، (417: 2211

همچون میزان بیکاری، محدودیت منابع ارزی  تیمعضال مقابله با. (424: 2211، 3نونکو و همکاران)
: 2211ما و همکاران ؛ ) بهبود سطح معیارهای زندگی، (2 :1314 ی،)شربتو اقتصاد تک محصولی 

 ژهیاغلب کشورها به و کنند. با توجه به اهمیت و نقش گردشگری در توسعه، امروزهاستفاده می (2
و  یتوسعه مل هایبرنامه آن دراز  برخوردارند، تیمز نیاز ا یمکان تیموقع که به لحاظ ییکشورها

 یآباد)شاهبخشندمی خود را سرعت یلتوسعه م ندیفرآ قیطر نیاز ا بهره  می برند وخود  ایمنطقه
 انعنو به تواندمی مختلف شرایط در که گردشگری هایحوزه ترینمهم از یکی .(26: 1312 ،احیس و

 دو است که ورزشی گردشگری و به تبع آن توسعه را در پی داشته باشد، درآمد عظیم منبع یک
 زا کند؛ یکیمی متصل هم به را اقتصادی -اجتماعی توسعه بسیار با اهمیت اما جداگانه، حوزه
 در تاثیرگذارترین فعالیت از یکی و دیگری( گردشگری) جهان در اقتصادی هایبخش ترینبزرگ
مشارکت و  خاص طور به گردشگری از نوع ورزشی(. این هایفعالیت و رویدادها) جهان سطح
 رایب راهبرد عنوان به بزرگ رویدادهای سازماندهی دلیل به و کرده جلب خود به را المللیبین توجه
است گرفته  قرار توجه موردعمومی  دیپلماسی کانال یک عنوان به ورزش با تجاری برند ایجاد

 .(111: 2211، 4اووینها و همکاران)
 در ایپایه واحد عنوان به مقصد یک نتیجه در افتد.می اتفاق گردشگری مقاصد در گردشگری

 اشاره مکانی بهمقاصد گردشگری  .(312: 2211، 1شاپووال و همکاران)آید می حساب به تحلیل
 جغرافیایی واحد این .کنند سپری آن در خانه از در خارج را خود زمان دارند تمایل گردشگران که دارد
 یک شهر، یک یا روستا یک مستقل مانند تفرجگاه ساحلی یا یک پیست اسکی، مرکز تواند یکمی

مقاصد های بر توسعه مولفهموثر عوامل شناسایی  .(16 :1311 جاوید،)باشد  کشور یک یا همنطق
ن عوامل در ترییکی از مهم کند.گردشگری اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت ایفا می

های این صنعت گذار برای پیشبرد برنامهگذاری و توسعه مقاصد گردشگری، جذب سرمایهسیاست
 .است

دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق
کمبود سرمایه در . رو هستندگذاری روبهرشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه

 که ایگونه به ؛است شده مطرح نیافتگی توسعه ترین عواملاز مهم مباحث اقتصادی به عنوان یکی

                                                           

1. Ravinthirakumaran  et al. 

2. Al-Hallaq et al. 

3. Nunkoo et al. 

4. Uvinha  et al. 

5. Shapoval  et al. 
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 نتیجه در و اندازپس و درآمد را کمبود کشورها از بسیاری نیافتگیتوسعه دلیل متفکران بسیاری از

رکه رشد اقتصادی، الزمه نیل به گذاری به عنوان موتور محسرمایه. دانندمی گذاری ناکافیسرمایه
گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه

 شودافزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می
کنند می تالش ای معموالادی در سطح منطقههای اقتصسیاستاز این رو،  .(131: 1311 ،)دودانگی

 :1314کین، )مک گذاری فراهم نمایند، زمینه را برای سرمایهمناطقنسبی جذابیت ارتقای بهبود و تا با 
471). 

 به سرمایه تشکیل تمرکز و بر خود، فکری دیدگاه و مکتب به توجهبی اقتصاددانان، بیشتر تقریباً

: 1311 ،) دودانگیاندداشته زیادی تأکید اقتصادی توسعه رشد و کنندهتعیین ترین عاملمهم مثابه
عدالتی و فساد، با افزایش بی» عتقد است:م« سرمایه ملل»آدام اسمیت در کتاب  در این راستا .(132

یابد که این امر نشانه های در گردش از فعالیت باز مانده و به صورت گنجینه نمود میسرمایه
و همکاران،  )عینالی«کنداضمحالل اقتصاد و ضعف مدیریت بوده و اقتصاد کشور را دچار بحران می

کند که برای رهایی از دام فقر و دستیابی به تأکید می «دپروژه هزاره سازمان ملل متح. »(111: 1311
گذاری هستند. این گزارش در سرمایه حداکثریاهداف توسعه، کشورها نیازمند یک راهبرد فشار 

های کند برای آنکه همه کشورها بتوانند به اهداف توسعه هزاره برسند، باید اولویتاستدالل می
گردشگری به علت خاصیت  .(11: 2211، 1)ترکمانی، فوطروس گذاری را شناسایی کنندسرمایه

گذاری سرمایه .(12 :1311 ،)محنت فراست گذاری بازدهی زود هنگام آن، بستر مناسبی برای سرمایه
فاوزل ) می کندهای مختلف آن ایفا گسترش بخشنقش کلیدی در توسعه و در صنعت گردشگری 

توسعه زیرا  رود،به شمار میاین صنعت  اساسیاز نیازهای به نوعی  و (1243: 2217، 2وهمکاران
فریحی، ها، مراکز خرید، اماکن تها، رستورانمتل ها،ها، هتلمستلزم ساخت استراحتگاهاین صنعت 

گذاری نه سرمایه .(241 :2211 ، تراکوماران و همکاران راوین)باشد میها و تجهیزات مهمانخانه
گسترش ظرفیت مقاصد گردشگری ضروری است، بلکه امکان افزایش کیفیت و  تنها برای حفظ و

کننده ازدیدب تعدادو پایداری آن در آینده از نظر می کند وری بیشتر را نیز فراهم پذیری و بهرهرقابت
ندیوو، ) کندمی را تضمین های مختلف آننوآوری در بخشو رشد  و سودآوری طوالنی مدت و

  .(422: 2211، 3مانیارا
 اصلی عامل کالسیک پردازانعقیده نظریه بهدارد.  بستگی مختلفی عوامل به گذاریسرمایه

 در و سرمایه تمرکز میزان، باشد سود باالتر نرخ چه هر و است انگیزه سودجویی، هاگذاریسرمایه
( 1317. براساس دیدگاه سهیلی و همکاران )(132 :1311، دودانگی)بود  خواهد بیشتر سود نتیجه
عمومی  نهادهای و دولت حضور مناسب، کار و کسب فضای امنیت، بهره، نرخ درآمد، میزان

، یلی و همکاران)سهگذاری هستند ترین عوامل موثر بر سرمایهمهم حاکمیت و اقتصاد در غیردولتی
( عوامل مقررات بازار کار، مالیات، کارایی و فساد اداری، سیستم 2217) 4سانتوس .(126: 1317

گذاران ایهحقوقی و حمایت از حق مالکیت معنوی، مقررات مربوط به محصوالت و پذیرش سرم
. فاوزل و همکاران (14: 2217سانتوس، )داند گذاران تاثیرگذار میخارجی را در جذب سرمایه

 الیات،م صنعت، سازیخصوصی تجاری، محیط اقتصادی، توسعه سطح سیاسی، ثبات( نیز 2217)
                                                           

1. Torkamani & Fotros 

2. Fauzel  et al. 

3.  Ndivo & Manyara 
4. Santos 
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های خاص ویژگی ها وها، راهبردزیرساخت کیفیت و دسترسی قابلیت گذاری،سرمایه هایانگیزه
فاوزل و ) اندیان کردهگذاری بهای دیگر را از عوامل اثرگذار در سرمایهمیان شرکت در شرکت

 .(1243: 2217، همکاران
ها گذاران، طرحایران، دولت و قانون بیکاری در نرخ بودن باال و گذاریسرمایه اهمیت به توجه با

 . در ایناندگذاران داخلی و خارجی به تصویب رساندهو قوانین زیادی را با هدف حمایت از سرمایه
 بانکی اداری و حمایتی ضوابط تصویب و تهیه گذار دولت را بهتوسعه، قانون چهارم راستا در برنامه

گذاران گردشگری مکلف کرده بود. همچنین در این سرمایه جذب و غیردولتی بخش مؤسسات برای
 توسط پذیرایی و اقامتی های ارتباطی،زیرساخت توسعه برای الزم یهاارتباط، دولت باید زمینه

گردشگری را گذار را فراهم نماید. در برنامه ششم توسعه نیز قانون و خارجی داخلی گذارانسرمایه
برنامه توسعه برشمرده و دولت را مکلف کرده که عالوه بر اختصاص  محوری جزو موضوعات

 گذار بهسرمایهبا آن، سازکارهایی را به منظور جذب های مرتبط ها و پروژهبودجه ساالنه به طرح
 مستقیم هایمالیات قانون اصالحی 132ماده  اجرایی نامه آیین 4ماده  طبقبر آن، . عالوهاجرا درآورد

 خدماتی درآمدهای کشور، مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 31ماده  موضوع
 13تا  1به مدت  1311 سال ایابتد از غیردولتی حقوقی اشخاص گردشگری اقامتی مراکز و هاهتل

 امور ، وزارت22در این ارتباط در بند )ب( ماده شوند. سال بسته به نوع منطقه از مالیات معاف می
 رد اجتماعی ریسککاهش گذاری وسرمایه امنیت تضمین هدف با است موظف دارایی و اقتصادی

 و کسب فضای امنیت ت ارتقایالزاما های دیگر،همکاری برخی از سازمان با کار، و کسب محیط
 .برساند ملی امنیت عالی شورای تصویب به و تهیه را کار

 موقعیت دلیل به که است ایران در و گردشگری ورزشی گردشگری مقاصد جمله از اردبیل استان
های زیادی در گردشگری ورزشی و بخصوص ، پتانسیل و ظرفیتمساعد هوای و و آب کوهستانی

های مربوط به ای زمستانی و ماجراجویانه دارد و با توسعه زیرساختهدر گردشگری ورزش
های توسعه اقتصادی استان قلمداد کرد. توان آن را به عنوان یکی از اهرمهای این صنعت، میفعالیت

 هرچه و توسعه های بالفعل گردشگری ورزشیها و مواهب طبیعی به ظرفیتاما تبدیل این پتانسیل
 به یخصوص و بخش دولتی گذاریسرمایه هرگونه و مالی حمایت بدون ردشگریگ نوع این بیشتر
 یمقاصد گردشگر در گذاریباشد. سرمایهنمی پذیرامکان مناطق این بودن پرهزینه و حساس دلیل

 ،ماجراجویی تورهای، بهداشتی و درمانی و اقامتی ها و مراکزهتل نظیر هاییبخش تواندورزشی می
 هافرودگاه نوسازی ها موضوعی ورزشی،پارک و هاموزه ،های اسکیو پیست گردشگری زمستانی

 در که است اقتصادی رشد و توسعه گذاریسرمایه افزایش نتیجه و شود شامل را ها و...جاده و
حقیقات بررسی ت شود. جامعه آحاد اقتصادی رفاه افزایش به منجر تواندمی درآمد توزیع بهبود صورت

دهد که استان نجام شده و همین طور اظهارنظر متخصصان و گردشگران نشان میهای او پژوهش
های مناسب در زمینه گردشگری ورزشی همواره با مشکالتی ها و ظرفیتاردبیل با وجود پتانسیل

های ارتباطی، اقامتی، ورزشی و ... روبه روست و کلید حل بیشتر این مشکالت در زمینه زیرساخت
ی هاگذاریهای استان و وضعیت سرمایهذاری مناسب نهفته است. با نگاه به پتانسیلگنیز در سرمایه

شود که همخوانی زیادی بین این دو عامل میی اخیر در این زمینه مشخص هاانجام شده در سال
های متولی گردشگری و گردشگری ورزشی مانوجود ندارد. به عبارت دیگر، مدیریت مقاصد و ساز

گذار موفق عمل نمایند. عالوه بر آن، با نگاه به تحقیقات وانسته اند در جذب سرمایهاستان هنوز نت
 اریگذسرمایه بین قوی گذاری و همبستگیاهمیت سرمایه رغمعلیشود که انجام شده مشخص می
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 بررسی مورد موضوع این موازات به مطالعه چند تنها اقتصادی مناطق، توسعه و گردشگری با مرتبط
بنابراین تحقیق حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق به دنبال شناسایی عوامل . اندرفتهگ قرار

 باشد.در مقاصد گردشگری ورزشی استان می گذارسرمایه موثر بر جذب
 

 پژوهش روش شناسی
رفع نیازها و حل مشکالت خاص جامعه باتوجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش و نتایج آن 

 قرار های کاربردیپژوهش پژوهشی در زمره گیریپژوهش حاضر از لحاظ جهتین است، بنابرا
 جامع ایمطالعه این از پیش و بوده جدید ایحوزه در پژوهش همچنین با توجه به اینکه این .دارد

ست، ا نگرفته صورت برگیرد، در گذاری در مقاصد گردشگری ورزشی راسرمایه از کلی نمایی که
 روش بر مبتنی تحقیق این. است مسئله به پاسخگویی دنبال کیفی به رویکردی با پژوهش این

 است، شده ارائه بنیاد داده روش با پژوهش انجام برای متعددی الگوهای .است بنیادداده سیستماتیک
: دارند اشتراک اساسی هایجنبه در یکدیگر با ظریف هایتفاوت رغمعلی الگوها این همه اما

 گردآوری در نظری حساسیت نظری، گیرینمونه روش از استفاده ها،داده همزمان تحلیل و گردآوری
 هپیوست تطبیق منعطف، حال عین در و منظم کدگذاری فرایند یک از استفاده ها،داده تحلیل و

 سازگار و منطقی روابط ترسیم و هاداده تحلیل و گردآوری فرایند کل در هابرداشت و مشاهدات
 تحلیل روش تحلیل، و تجزیه روش تحقیق، اهداف به موضوع و توجه شده. با استخراج رعناص بین

 ت،اس تحلیلی مستقل روش یک خود اینکه ضمن تم یا مضمون باشد. روش تحلیل می مضمون
 ویابیالگ دنبال به اول درجه در تحلیل نوع رود. این به کار نیز دیگر تحلیلی هایروش در تواندمی

 به گیرد. صورت آن از موضوعی یا تمی حمایت باید آید دست به هاداده از الگویی هک زمانی است؛
ها در داده . کدگذاری(116: 2213رضایی و همکاران، )گیرند می سرچشمه هاداده از هاتم عبارتی،
که  بنیاد داده نظریه اصول به مضمون تحلیل اما باشد،بنیاد می داده مضمون مشابه نظریه تحلیل
 در (2226ک)کالر و براون عقیده به نیست. پایبند است، نظریه به رسیدن جهت تحلیل مستلزم
 اصول به ندارد نیازی برسد، کامل نظریه به نخواهد پژوهشگر که صورتی در مضمون، تحلیل
 باشد. پایبند بنیاد داده نظریه

تواند اطالعات چه کسی می.1شد:  دنبال هدف کلی دسته رسی و تعریف جامعه پژوهش، دودر بر
های متفاوتی وجود آیا زیر گروه. 2 دهد؟ما قرار  وسیع و مناسبی در مورد عنوان مطالعه در اختیار

با در نظر گرفتن این موضوع پژوهش ارائه دهند؟  درباره اندازهای متفاوتیدارند که بتوانند چشم
سواالت، در این مطالعه محقق به دنبال اشخاصی بود که در عین برخورداری از اطالعات زیادی 

پتانسیل استان و جو حاکم در ادارات و  های ودرباره موضوع پژوهش، شناختی نیز از ویژگی
شی، ورز مدیریت متخصصان این تحقیق شامل آماری های آن داشته باشند. بنابراین جامعهسازمان

میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران اداره کل ورزش و  و اقتصاد، مدیران اداره کل گردشگری
های گردشگری در لس و مدیران آژانسجوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مج

با توجه به اینکه  استفاده شد. 1گیری نظرینمونهگیری از چند روش برای نمونه .استان اردبیل بودند
ند، بودهای پژوهشی مرتبط با آنها اهداف و سوال ،گیریعقیده اساسی پشت سر راهبردهای نمونه

یب گیری از ترکا درنظر گرفتن راهبردهای نمونهبنابراین با توجه به اهداف و سواالت پژوهش و ب

                                                           

1. Theoretical Sampling 
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و  4گیری مالکی، نمونه3موارد بحرانی، 2، افراد سیاسی مهم1گیری مانند گلوله برفیچند نوع نمونه
نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و به  21با در نظر داشتن معیار اشباع نظری،  نظری بهره گرفته شد.

 ختصاص داده شد. شوندگان یک کد اهر یک از مصاحبه
 در گردید. استفاده میدانی ای وکتابخانه روش دو از اطالعات آوریجمع برای پژوهش در این

 مقاالت، و هاکتاب از گذشته تحقیقات پیشینه بررسی و نظری ادبیات بررسی جهت ایکتابخانه روش
 هب پاسخ برای محقق نیز میدانی روش در. شد استفاده اینترنتی اطالعاتی هایپورتال و هاسایت

 را نیاز مورد اطالعات مصاحبه از استفاده با و مراجعه تحقیق هاینمونه با مستقیماً خود سواالت
 فادهاست ساختار بدون و باز مصاحبه ابزار از اطالعات گردآوری برای پژوهش این در .کرد آوریجمع

ین ترمهمه موضوع تحقیق و ها از صاحبنظران خواسته شد به صورت کلی دربارشد. در مصاحبه
نظراتشان را ارائه نمایند. مقاصد گردشگری ورزشی استان  گذار درعوامل و راهکارهای جذب سرمایه

ماس تلفنی با ت مصاحبه هر اجرای از پیش محقق. شد داده ترتیب افراد کار دفتر در هامصاحبه بیشتر
 مصاحبه برای آگاهی راپیش بود، عموضو از مختصری شرح حاوی اطالعات و که ایمیل ارسال یا

در مواردی که مصاحبه شوندگان  -هاها، برخی مصاحبهداده به منظور ثبت. آوردمی فراهم شوندگان
در ردید. گتوسط پژوهشگر یادداشت برداری  و برخی دیگرشکل صوتی ضبط شد  به -دادند اجازه

حقق و در اختیار مکردند اداشت برداری ن مطالب مربوط به تحقیق را یادابرخی موارد نیز متخصص
 وارد Excelدر قالب فایل  وهای گردآوری شده مرتب هر مصاحبه، داده انجامقرار دادند. پس از 

 در شده آوری جمع هایداده گردید و برای انجام تحلیل کدگذاری شد. Nvivo 12 Plus افزارنرم
ورت فرایند شناسایی کدها به ص .گرفتند قرار رسیبر مورد مضمون تحلیل از استفاده با قسمت این

 پیرامون به این معنا که ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، مفاهیم اولیه و کلی ؛رفت و برگشتی بود
ها و مطرح شدن مقاصد گردشگری ورزشی استخراج شد. سپس با انجام مصاحبهگذاری در سرمایه

، هاهای مطرح شده در مصاحبهمراجعه شد تا معادل بحث تر، مجددا به ادبیاتمفاهیم جدید و جزئی
به روایی و پایایی این تحقیق عالوه بر استفاده از  دستیابیبرای د. گردوجو در ادبیات نیز جست

های حاصل در پذیری، یافتهو انتقال 7ینتعی، 6همسانی، 5مقبولیتهای تایید روایی کیفی مانند روش
 ها تایید شد. شوندگان قرار گرفت و با ارزیابی توسط آناختیار سه تن از مصاحبه

 

  های پژوهشیافته
 کدگذاری صورت گرفت 241 تعداد انجام شده، هایمصاحبه سازیپژوهش، بعد از پیاده این در

به تفصیل تعداد منبع، تعداد کدها و میزان ارجاع داده شده به ( که 8یا مراجع هامجموع تعداد گره)
 ارائه گردیده است:  1ا در جدول هریک از کده

 

                                                           

1. snowball or chain sampling 

2. Politically important cases sampling 

3. Critical case sampling 

4. Criterion sampling 

5. Credibility 

6. Dependability 

7. Confirmability 

8. References 
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 هاتعداد کدها و ارجاعات به دست آمده حاصل از مصاحبه .8جدول 

 
دبیات، ابه و از مصاحبه به حفرایند رفت و برگشت از ادبیات به مصا بعد از انجام کدگذاری و

ی گردید. گفتن شناسایی گذارمنحصر به فرد درباره عوامل موثر بر جذب سرمایهکد  41درنهایت 
ها برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بودند که در مصاحبه است که در متن

ی کدهای به بندو تقسیم 2با توجه به جدول همچنین  اند.افزار در قالب مراجع نشان داده شدهنرم
 جدولیا مضمون اصلی است. طبقه  4دست آمده، به جهت اهمیت و فراوانی این طبقات مشتمل بر 

 ثانویه کدهای همراه به مفاهیم از شده استخراج هایطبقه و هامصاحبه از استخراجی اولیه کدهای
  است: شده داده نشان 2جدول  در آنها

 

 ر مقاصد گردشگری ورزشیگذاری دعامل موثر بر سرمایه .5جدول 

فراوانی  تعداد رفرنس
 طبقه اصلی کدهای نهایی کد

 آزاد رقابت بر مبتنی اقتصاد 1 2

مل
عوا

 
ی

هاد
ن

 و 
سی

سیا
 

 گذاریسرمایه جهت سیاسی ثبات 3 6

 اقتصادی یهاشاخص ثبات 1 1

 گذاریسرمایه از دولت حمایت 3 4

 حاکمیت و دولت گذاریسرمایه 3 4

1 1 
 و تشنج از خالی و اجتماعی سیاسی، امن فضای و محیط وجود

 اضطراب

 (referenceتعداد ارجاع ) (Codeتعداد کدها) (sourceمنبع) ردیف
1 U01 11 24 
2 U02 7 1 
3 U03 6 1 
4 U04 6 6 
1 U05 7 12 
6 U06 6 7 
7 U07 1 12 
1 U08 1 1 
1 U09 1 1 
12 U10 1 1 
11 U11 6 1 
12 U12 1 12 
13 U13 16 21 
14 U14 6 7 
11 U15 1 14 
16 U16 11 31 
17 U17 6 12 
11 U18 1 11 
11 U19 12 11 
22 U20 6 7 
21 U21 12 11 

 241 176 متخصص 21 مجموع
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 گذارانسرمایه به پایین بهره با وام اختصاص 1 1

مل
عوا

 
نی

انو
ق

 و 
ت

اس
سی

 
ی

ذار
گ

 

 گذارانسرمایه به شده تضمین تسهیالت اعطای 1 1

 وام برای استراحت زمان و فرجه افزایش 1 2

 هامجوز صدور در تخفیف 2 2

 کار و کسب فضای بهبود جهت قوانین یبتصو 1 1

 گذارانسرمایه از حمایتی قوانین تصویب 11 16

 هاشهرستان اداره و استان کل اداره به مجوزها برخی اختیار تفویض 1 2

7 6 
 زمینه در پاگیر و دست قوانین اصالح و حذف و موانع رفع

 گذاریسرمایه

1 4 
 وسعهت مناطق به پایین بهره با وام اختصاص و مقاصد بندی سطح

 نیافته

 سرمایه اصل تضمین و گذاریسرمایه ریسک کاهش 1 6

6 4 
 گردشگری فعاالن و گذارانسرمایه برای مالیاتی یهامعافیت

 ورزشی

 گذارسرمایه به زمین قیمت ارزان یا رایگان واگذاری 1 1

 گذارسرمایه جذب برای مناسب گذاری سیاست و قوانین وجود 2 2

 گذارسرمایه جذب اساس بر مسئولین و مدیران عملکرد ارزشیابی 1 2

مل
عوا

 
تی

یری
مد

 و 
نی

زما
سا

 

 آنها یهامشوق و گذاریسرمایه یهازمینه درباره در رسانی اطالع 2 4

6 6 
 حداکثر با الکترونیک دولت شکل به گذاریسرمایه کارهای انجام

 شفافیت

 گذاریایهسرم واحد پنجره ایجاد 1 1

2 2 
 حل برای ذیربط یهاسازمانتمامی از متشکل کارگروه ایجاد

 ورزشی گردشگری در گذاریسرمایه مشکالت

 گذارانسرمایه برای شفاف رقابتی محیط ایجاد 4 4

 رسمی تقویم براساس رویدادها ساله همه برگزاری 2 2

 جذاب گذاریسرمایه بسته 1 4

 گردشگری گذاریسرمایه خدمات مرکز تاسیس 2 3

 گردشگری گذاریسرمایه راهبردی سند تدوین 1 1

 برداری بهره و ساخت پروانه صدور تسهیل 1 12

 گذاریسرمایه به مدیران نگاه تغییر 2 2

 هستند منطقه اصالت دارای که افرادی یابومی گذارسرمایه جذب 1 6

 همسایه کشورهای از گذارانسرمایه جذب 1 1

2 2 
 خارج مقیم ایرانی گذارانسرمایه و المللی بین گذارانسرمایه جذب

 کشور از

 دارند عالقه و عشق مقصد به که گذارانیسرمایه جذب 4 1

 مختلف یهامراسم در گذارانسرمایه از قدردانی و دعوت 4 1

 خصوصی بخش گذاریسرمایه 3 7

 گذارسرمایه جذب فراخوان 1 2

 گذارسرمایه از پشتیبانی و حمایت و زمینه کردن اهمفر 1 12

 گذارسرمایه جذب جهتها رسانه دید معرض در مقاصد دادن قرار 6 6

 اداری بروکراسی کاهش 4 1

 گذارانسرمایه به آنها یهاایده و متخصص افراد معرفی 1 1

 گذارسرمایه خود به کار 122 تا 2 واگذاری 2 2
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 گذارانسرمایه یهاانگیزه و عالیق ناساییش و بررسی 1 1

مل
عوا

 
 و

گی
رهن

ف
 

عی
ما

جت
ا

 

 گذارسرمایه به خاطر اطمینان و امنیت تامین 12 22

 استان معروف یهاشخصیت توسط گذارهاسرمایه از دعوت 4 4

1 1 
 کردن همراستا و محلی ساکنان سابق کار کسب به توجه لزوم

 گذاریسرمایه وبومی ساکنان کار و کسب

 هاگذاریسرمایه در مردم دادن مشارکت 2 1
 

 گیریبحث و نتیجه
 هایچرخه به بخشیدن رونق برای کشوری هر هایفعالیت ترینمهم از یکی سرمایه، جذب
 خود نیازمند هایزیرساخت توسعه برای گردشگری شود. مقاصدمی محسوب مختلف اقتصادی

گذار عوامل مختلفی تاثیرگذار است که در صورت عدم رمایهس جذب برای اما هستند، گذارسرمایه
 ها و ارائههدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص افتد.گذاری اتفاق نمیرعایت این عوامل سرمایه

حلیل تجزیه و ت مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل بود. گذاری درسرمایه زمینهالگوی جامع در 
که با توجه به اهمیت و فراوانی  کردشناسایی گذاری سرمایه زمینهر کد منحصر به فرد د 41 ،هاداده
 واملع گذاری،سیاست و قانونی عوامل سیاسی، و نهادی عوامل :بندی شدنداصلی دستهطبقه  4در 

 اجتماعی. فرهنگی و عوامل و سازمانی و مدیریتی
امل نهادی و سیاسی گذار به مقاصد گردشگری ورزشی، عویکی از عوامل موثر در جذب سرمایه

ر گذاری ددر سطح کالن و حاکمیت کشور بر سرمایه شد کهبود. این عامل متغیرهایی را شامل می
 بر بتنیم و اقتصادی کشور، اقتصاد سیاسی گذارند. عواملی مانند ثباتصنعت گردشگری تاثیر می

. در واقع ین عامل بودندترین متغیرهای اخود دولت و حاکمیت از مهم گذاریو سرمایهآزاد  رقابت
 یدر توسعه صنعت گردشگر یبخش دولت حاکمیت و در حال توسعه، نقش یکشورهااز  یاریبسدر 
 یقانون یهاچارچوبها و استیس نیعالوه بر تدوها . در این کشورها، دولتمهم است اریبس

 تیریو مد یگذارهیسرمازمینه فعال در  صورت به ی،گردشگر یملهای و توسعه طرح یگردشگر
 یبرا را گردشگریدر  دولتی یهاگذاریسرمایه (2216) حسن و 1گردشگری مشارکت دارند. ناواز

قالب  رزیادی د یاقتصاد جینتاتواند که می دانسته اندو سودمند  یضرور یبخش گردشگرتوسعه 
 بود ترازاشتغال و به ایجاد، یاقتصادو توسعه و رشد  یدرآمد مل شی، افزایارز یبهبود درآمدها

. اما به عقیده برخی از صاحبنظران، (113: 2216ناواز و حسن، )داشته باشد ها به همراه پرداخت
دولت در این زمینه گذاری گردشگری همیشه مفید نیست، زیرا مداخله دخالت دولت در سرمایه

شود های اقتصادی دولت میو کاهش کارایی و تضعیف سیاست به بزرگتر شدن اندازه دولتمنجر 
ترین آثار منفی مداخله گسترده یکی از مهم( 1311فر). در این راستا محنت(141: 1311 ،یری)مش

گذاری خارجی های بخش خصوصی و تضعیف سرمایهگذاریکاهش سرمایه رادولت در اقتصاد 
 مشارکتنیز به و متخصصان توسعه  کیاقتصاددانان کالس .(11 :1311 ،محنت فر) رشمرده استب

زیرا اگر  ،(113: 2216ناواز و حسن، ) دارند دیتاک گذاریسرمایه یهاتیدولت در فعالی حداقل
دولت و حاکمیت، در تولید کاال و خدماتی با بخش خصوصی رقابت کند، به دلیل عدم توان رقابت 
                                                           

1. Nawaz 
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شود. یگذاری بخش خصوصی کاسته مبخش خصوصی با دولت و نهادهای دولتی به مرور از سرمایه
اری دولت گذگذاری گردشگری رقیب بخش خصوصی شود و سرمایهبنابراین دولت نباید در سرمایه

ی های اساسگذاری در زیرساختباید محدود به حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی و سرمایه
ی خصوص گذاریسرمایه با مکمل رابطه یک که و غیره هافرودگاه ،های ارتباطیراه مانندگردشگری 

وری بازدهی و بهرهافزایش به طور کلی گذاری گونه سرمایهنتیجه این .، صورت گیردباشدمی
گذاری کند. پیرو سرمایهبیشتر تشویق میگذاری سرمایهاست و آنها را به گذاری خصوصی سرمایه
، گذاری( نیز معتقد است دولت عالوه بر تدوین چارچوبی برای جذب سرمایه2211) 1وایاس دولت،

ها، توسعه فناوری و توسعه مهارتها، های گردشگری روی زیرساختباید برای ارتقای فعالیت
 2«گردشگری یهاسازمان المللیبین اتحادیه» .(64: 2211وایاس، ) گذاری نمایدسرمایه بازاریابی

(IUTO) ،کرده است:  معرفی گذاریدولتی در سرمایه بخش هاینقش عنوان به را حوزه پنج
: 2211ندیوو، مانیارا، ) تحریک کننده و کارآفرین، مقررات و قانونگذاری، ریزیهماهنگی، برنامه

در  های گردشگری توسط دولت تاکید شده است.ایران نیز به توسعه زیرساختقوانین . در (421
 ند پس از تاسیسا های دولتی مکلفها و موسسات و شرکتها، سازماناین راستا کلیه وزارتخانه

گذاران و های مصوب به سرمایهبا شرایط و نرخ، خدمات خود را تا ورودی منطقه مراکز گردشگری
 نمایند.برداران ارائه بهره

گذاری در مقاصد گردشگری تواند بر سرمایههای تحقیق که در سطح کالن مییکی دیگر از یافته
 باشد، بیشتر سیاسی ثبات عدم هرچه و اقتصادی بود. سیاسی ثباتورزشی تاثیرگذار باشد، 

 خواهند داشت و این امر باعث تاثیر منفی روی تقاضا برای بیشتری ناامنی احساس گردشگران
گذاران نیز رغبتی برای دهد و به تبع آن سرمایهمی کاهش گردشگران را تعداد و شده گردشگری

 در را عرضه طرف بیشتر که است عواملی جمله از سیاسی ثباتیگذاری نخواهند داشت. بیسرمایه
. شودمی گردشگری اقتصاد توسعه مانع جهت این از و دهدمی قرار تاثیر تحت گردشگری اقتصاد

 و دنباش مشخص کشور یک در اقتصادی کالن یهاگیریجهت شودمی موجب سیاسی ثباتیبی
اره متخصصی درب .نکنند گذاریسرمایه به اقدام و شوندسردرگمی دچار اوضاع این در گذارانسرمایه

توسعه مقاصد  راهکار ترینمهم»اظهار داشت: ری گردشگری گذااهمیت ثبات سیاسی در سرمایه
است. جذب  خارجی گذارسرمایه عدم توسعه یافتگی، جذب بحران از خروج راه و تنها گردشگری

 در اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین گذار خارجی نیز در شرایط عدم ثبات سیاسی و اقتصادیسرمایه
 گذاررمایهس ما که شد خواهد باعث سیاسی ثبات این .برسیم سیاسی ثبات یک به باید سیاست
 طمحی یک تسهیل درها نقش اساسی به عقیده برخی از محققان، دولت (.U10) «کنیم جذب خارجی
 فقط»دارند: ( اظهار می2211ندیوو و مانیارا ) کنند.می ایفا گردشگری گذاریسرمایه برای مناسب
 دشگریگر نیاز مورد مالی و قانونی چارچوب و امنیت اسی،سی ثبات تأمین قدرت که هستند هادولت

 با مقایسه در بنابراین هرچند ایران کشوری است که .(426: 2211ندیوو، مانیارا، )« برعهده دارند را
ای ههمواره توسط رسانه است، اما سیاسی نسبی ثبات دارای منطقه، اقتصادهای از دیگر برخی
شود. بنابراین دولت و مایش داده میثبات و نا امن نهای جهانی به عنوان یک کشور بیقدرت

 حاکمیت برای تغییر نگرش این دید منفی نسبت به کشور، نقش و اهمیت زیادی دارند.

                                                           

1. Vyas 

2. The International Union of Tourism Organizations (IUTO) 
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 رقابت رب مبتنی گذاری در مقاصد گردشگری ورزشی، اقتصادیکی دیگر از عوامل موثر در سرمایه
ه در آن ک مطرح استتور رشد سیاست باز بودن اقتصاد به عنوان مواقتصاد بود.  بودن آزاد یا باز

تواند باعث رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه شود، گذاری مستقیم خارجی میافزایش سرمایه
بادالت م زیرا هرچه اقتصاد کشوری با اقتصاد سایر کشورها ارتباط بیشتری داشته باشد ضمن افزایش

 و با افزایش بازدهی موجبات گرددمی مند اقتصادی، از کسب فناوری و خالقیت سایر کشورها بهره
 .(111: 1317، یمعتمد و یرحمان)آید گذاری فراهم میافزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه

 این در مناسب ساختار اصالح با دولت باید و است اساسی و مهم بسیار زمینه این در دولت نقش
در  (1311همکاران ) و فرزین راستا این . دررا مهیا نماید گذاریسرمایه جذب هایزمینه خش،ب

بیان  خارجی گذاری مستقیمسرمایه میزان بر مؤثر عوامل جمله از را اقتصاد باز بودن درجه ایمطالعه
وان نتیجه گرفت که تبنابراین با توجه مطالب یاد شده، می. (13: 1311فرزین و همکاران، )اند کرده

اقتصادی با  -ارتقای سیاست گشودگی سیاسی باید در جهت گذاران بیشتربرای جذب سرمایه
 .و ...  گام برداریم از طریق تسهیل و لغو روادید ورزشی کشورهای بازار هدف گردشگری

 موا بمناس الگویدر این تحقیق چند متغیر شناسایی شده مربوط به نحوه اعطای تسهیالت و  
 مناطق گذارانسرمایه به پایین بهره با وام اختصاص و مقاصد بندیسطحگذاران بود. به سرمایهدهی 

 هب شده تضمین تسهیالت اعطایو  وام برای استراحت زمان و فرجه افزایش نیافته، توسعه
ایی شناس دیگر از عوامل مهم یکیعواملی بودند که تاکید زیادی روی آنها شده بود.  گذاران ازسرمایه

های مشوقورزشی بود.  گردشگری فعاالن و گذارانسرمایه برای مالیاتی هایشده، معافیت
در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته معافیت مالیاتی در صنعت گردشگری ایران و گذاری سرمایه

روانه پ تاسیسات گردشگری دارایهای مستقیم، تمامیقانون مالیات 132ماده  3. براساس تبصره است
هایی که درصد از مالیات مشمول معاف هستند. همچنین هتل 12برداری هر سال از پرداخت بهره

که این سقف زمانی بود خواهند برخوردار سال معافیت دائم  13تا  1شوند، از هم اکنون ساخته می
ا یافته قیق بنتایج این قسمت از تح شوند.ها در آنجا ساخته میبسته به مناطقی است که این هتل

 تسهیالت اعطای را عوامل توسعه صنعت گردشگری ترینمهم از ( که یکی2211و زاهدی )کریمی 
 .(111: 2211 ،کریمی و زاهدی) باشداند، همسو میگذاران دانستهسرمایه به دولت مالی هایکمک و

گذاری در مقاصد گردشگری ورزشی، تسریع فرآیند یکی دیگر از عوامل موثر در سرمایه
 خدمات مرکز شوندگان عواملی مانند تاسیس گذاری بود. در این تحقیق مصاحبهسرمایه
فافیت، ش حداکثر با الکترونیک دولت شکل به گذاریسرمایه کارهای گردشگری، انجام گذاریسرمایه
 اختس پروانه صدور و تسهیل هاشهرستان اداره و استان کل اداره به مجوزها برخی اختیار تفویض

 فویضت را تسریع نماید.گذاری توانند فرآیند سرمایهبرداری را جزو عواملی برشمردند که میبهره و
 آن در که مناسبی وضعیت ها و برقراریشهرستان اداره و استان کل اداره به مجوزها برخی اختیار

ریع شوند، با تس خارجی گذارانسرمایه با مذاکره وارد مستقیم صورتبه بتوانند داخلی هایشرکت
در این راستا معیادی و  د داشت.گذاری بیشتری را در پی خواهگذاری، جذب سرمایهفرآیند سرمایه

 بیشتر جذب و خارجی گذارانمشکالت سرمایه رفع برای کنندمی پیشنهاد (1312سعیدی )
 کردن کار، الکترونیکی و کسب شروع مراحل کلیه سازیهساد جمله: از گذاران باید اقداماتیسرمایه

 دفاتر ندازیاهرا ها،شرکت ثبت ندفرای در اداری دیوان ساالری رفع و قانونی اصالحات انجام امور،
 شفافیت معامالت، اموال، ثبت به مربوط یهاهزینه کاهش کار، اصالح قانون، خدمات الکترونیکی

 و زمان گمرکی، کاهش قوانین اصالح پرداخت مالیات، در تخفیف مالیات، پرداخت نظام اصالح
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 و سعیدی)صورت پذیرد ... و ورشکستگی قوانین در نظر تجدید حقوقی، دعاوی بررسی فرایند
 .(114: 1312میعادی، 

گذاری در گردشگری در ارتباط مستقیم با قوانین و مقررات تعدادی از عومل موثر بر سرمایه
، گذاریسرمایه زمینه در پاگیر و دست وانینق اصالح و حذف و موانع رفعگذاری بود. سرمایه

از جمله  گذاریسرمایه ریسک کاهشو اقدامات مربوط به  گذارسرمایه از حمایتی قوانین تصویب
 گذاریسیاست و قوانین ( در زمینه وجود2211تحقیق مورالس و همکاران ) نتایجاین عوامل بودند. 

 با همراه صحیح، هایسیاست اجرای و تدوین که دهدمی گذار نشانسرمایه جذب برای مناسب
مورالس، ریوس)خواهد داشت گذاران را در پیخصوصی و سرمایه بخش توسعه مشارکت مقررات،

 اصل تضمین و گذاریسرمایه ریسک . یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه، کاهش(271: 2211
 گذاریسرمایه نباشند، مطمئن خود گذاریسرمایه بازده دریافت به گذارانسرمایه بود. وقتی سرمایه

 یهسرما که ایجاد شود اطمینان این وی برای باید و دارد امنیت به احتیاج گذارسرمایهکرد.  نخواهند
 ودموج آمارها و قرائن و شواهد به توجه با باید شروع کار در. در این زمینه رفت نخواهد بین از اش

 یهاههزین که داده شود تضمین آنها به ایگونه به و کرد مطلع کافی سود دریافت از را گذارانسرمایه
 .شد خواهد جبران مشخص دوره یک طی آنها

که  شدرا شامل می بود و مواردی عوامل مدیریتی و سازمانییکی دیگر از عوامل شناسایی شده، 
های متولی گردشگری ورزشی و مدیریت مستقیم مقاصد گردشگری در ارتباط مستقیم با سازمان

های متولی گردشگری ورزشی با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت مقاصد و سازمان. بودورزشی 
گذاری، اطالع رسانی و ریزی و تدوین سند سرمایهگذار، وظایفی مانند برنامهب سرمایهبرای جذ

گذار، کاهش بروکراسی و تسریع در صدور مجوز، انجام کار با حداکثر شفافیت برای جذب سرمایه
گذار را برعهده جلب اعتماد و افزایش مشارکت حداکثری و در نهایت تشویق و قدردانی از سرمایه

ترین وظایف مدیریت در فرآیند توسعه مقاصد گردشگری، یکی از مهمگذار جذب سرمایه د.دارن
باشد. این عامل آنقدر مهم است که براساس دیدگاه برخی از صاحبنظران در صورت مقاصد می

گذار توسعه مقصد تقریبا قطعی خواهد بود. بنابر نظر متخصصان، مدیریت موفقیت در جذب سرمایه
گذارانی باشد که دارای اصالت بومی گذار باید بیشتر به دنبال سرمایهجذب سرمایه مقاصد برای

گذاران داخلی در گردشگری ترکیه نیز خود مند به مقصد  باشند. تعداد زیاد سرمایهمنطقه و عالقه
گذاری درصد از سرمایه 72دهد حدود گردشگری ترکیه نشان می صنعتمطالعه شاهد این مدعاست. 

 گذاران خارجیو سرمایه می شدهگردشگری این کشور توسط بخش خصوصی داخلی انجام بخش 
. سته اگردیدآن از سوی دولت تامین  بقیهو  درصد از سرمایه الزم این بخش را تامین کرده 11تنها 

های خارجی طی سه دهه گذشته، انتظار شده از کشور در رسانه در ایران با توجه به تصویر ارائه
 مدت، تصوری منطقی بهدر کوتاه و اردبیل گذاران خارجی به صنعت گردشگری ایرانسرمایه هجوم

اران گذمدت بر سرمایهگذاری در این بخش حداقل در کوتاهرسد و الزم است اتکای سرمایهنظر نمی
 یگذار داخلی و بومترین راه، جذب سرمایههرچند در شرایط کنونی بهترین و عقالنی .داخلی باشد

المللی گذاران بینگردشگری برای موفقیت و توسعه پایدار خود باید بتوانند سرمایه است، اما مقاصد
 منبع ترینمهم خارجی گذاریگذاران کشورهای همسایه را جذب نمایند. سرمایهبخصوص سرمایه

 بیشتر کسب سود دنبال به گذارانشدن، سرمایه جهانی فرآیند در. است گردشگری صنعت در پویایی
 رخن گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی،هستند. با اشباع سرمایه گذاریسرمایه برای امن مکانی و

از  جوییبهره صدد در گذارانسرمایه و نزول رفته به رو کشورها این در گذاریسرمایه بازده
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 و توسعهحال  در کشورهای در گذاریسرمایه امنیت چنانچه .هستند بیشتر بازده با هایفرصت
 و لالمللی میبین گذارانسرمایه شود، فراهم الزم قانونی و بستر تضمین گذار حال در اقتصادهای

رایط ش همچنین با توجه به اینکه در داشت. بازارها خواهند گونه این در حضور برای بیشتری رغبت
جذب  ،دهدنمی را نیاز مورد سرمایه تکاپوی که است ایگونه به داخلی اندازپس وضعیت که کنونی

. عالوه براین، همکاری و جذب داشته یاشد مالی تأمین بر مؤثری اثر تواندمی خارجی یهاسرمایه
 المللیبین هایشبکه در تا دهدمی میزبان کشورهای بهگذاران خارجی این امکان را سرمایه

 تربیش درآمد ایجاد و گردشگران جریان افزایش به منجر نهایت در شوند که خود ادغام گردشگری
و همکاران  شو. (1243: 2217فاوزل و همکاران، )گردد می گردشگری با مرتبط هایفعالیت از طریق

های خارجی ممکن است در شرکتشتند که های خارجی اظهار دا( در مورد اهمیت شرکت2211)
های کامال متفاوتی داشته و معموال دارای سطح فناوری باالتر، های داخلی ویژگیمقایسه با شرکت

پذیری و قدرت چانه زنی های مدیریتی بهتر، انعطافدارایی ملموس و ناملموس بیشتر، مهارت
گذاران و صاحبان برندهای معتبر جذب سرمایهاز طرفی  .(1: 2211، 1شو و همکاران)باشند باالتری 

 وسعهت تواند درو می است مهم نیز بسیار مقصد یک المللیبین تصویر در زمینه گردشگری برای
نقش  مسال رقابت و انشد انتقال طریق از جهانی استانداردهای به دستیابی برای محلی هایشرکت

 . نماید مهمی ایفا
گذار به مقاصد گردشگری ورزشی، کاهش بروکراسی یکی دیگر از عوامل موثر در جذب سرمایه

کسب و کار، یکی از اندازی بروکرسی زیاد و طوالنی مدت بودن فرآیند راهاداری بود. در واقع 
گذار و اشد که باعث دلسردی سرمایهبگذاری میهای پیش روی سرمایهبزرگترین موانع و چالش

های متولی باید همراه با تالش برای جذب شود. بنابراین مدیریت سازمانانصراف او از ادامه کار می
 به انجام برسانند. ممکن زمان کمترین گذار، فرآیند ارائه مجوز را تسریع نمایند و درسرمایه

گیری در فرآیند صدور مجوز و سختدر اظهار نظری مشابه،  U12و U10متخصصان کدهای 
گذاری در مقاصد بیان نموده و برای کاهش را از موانع مهم سرمایه بر بودن شروع کسب و کارزمان

گذاری را پیشنهاد کرده بودند؛ به این معنی که مرکزی بروکراسی پیچیده اداری، پنجره واحد سرمایه
کند  مطرح این مرکز در را خود درخواست ذارگسرمایهگذاری ایجاد شود تا تخصصی برای سرمایه

های متولی را تا مرحله کلیه فرآیندهای الزم برای کسب مجوز و هماهنگی با سایر سازمان و مرکز
 بروکراتیک و کاهش مراتب کاهش در نوین یهافناوری از شروع کسب و کار پیش ببرد. استفاده

ارد دیگری است که جهت تسریع در فرآیند مربوطه از مو امور شدن پورتابل و اداری روندهای
 تواند اثرگذار باشد.گذاری میسرمایه

گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، عوامل فرهنگی و آخرین دسته از عوامل موثر در سرمایه
ترین عاملی که تاکید زیادی روی آن شده بود، اجتماعی بود. در بین عوامل فرهنگی و اجتماعی، مهم

 مالی و جانی امنیت بخش این در امنیت از گذار بود. منظورسرمایه به خاطر میناناط تامین امنیت و
می  ارقر تاثیر تحت را گردشگری اقتصاد عرضه بخش جهت یک از امنیت. باشدمی گذارانسرمایه

 را...  و هوایی نقل و حمل هتلداری، نظیر گردشگری یهازیرساخت در گذاریسرمایه میزان و دهد
 اثر می گذارد. امنیت کشور به گردشگران ورود تقاضای بر میزان دیگر، طرف از و ازدسمی متاثر

 اقتصاد بر موثر عوامل ترینمهم از آنان یهاگذاریسرمایه و گذارانسرمایه مالی و اقتصادی
 گذاریسرمایه گیریشکل از مانع کشوری هر در اقتصادی امنیت وجود عدم. باشدمی گردشگری

                                                           

1. Xu et al. 
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 در گذاریسرمایهدر واقع  .داشت خواهد دنبال به را گردشگری صنعت در رکود امر نای و می شود

پیرو این موضوع متخصصی  .است کشور آن در مناسب نهادی محیط بودن فراهم مستلزم یکشور هر
 داخلی، بلکه یهاشاخص نه هم آن کندمی نگاه را امنیت خارجی گذارسرمایه»اظهار داشت: 

 های بین المللیهای امنیت توسط برخی نهادبندی شاخصرتبه. را موجود لیالملبین هایشاخص
 کشور 142 رفاهی یهامؤلفه بندیرتبه به ساله هر «لگاتوم مؤسسه»شود. به عنوان مثال، ارائه می

 یاهشاخص گرفتن در نظر با ایمنی است. ایران و امنیت ها،پردازد که یکی از این مولفهمی جهان
 امنیت رتبه گذارسرمایه دارد. آیا وقتی قرار جهان 121 رده در شخصی، ایمنی و ملی منیتا گانه 12
همکاران  و طبق گفته قبادی (.U15« )کند؟می فکر ایران در گذاریسرمایه به بیندمی جهان در را ما
 و عالئم که انداخت خواهند کار به کشوری در را خود هایسرمایه سرمایه، صاحبان( 1311)
 .(14: 1311قبادی و همکاران، ) باشد مشاهده قابل نآ در خوبی به اقتصادی امنیت هایشانهن

 شتریب یزمان یگذاران گردشگرسرمایه ( نیز اظهار داشتند که2217و همکاران ) سیآنتوناکاک
دهد.  را نشان سکیر ای تیحداقل عدم قطع ،انداز صنعتچشم ینیبشیکه پ کنندیم یگذارهیسرما

دت تواند به شی را از عواملی دانستند که میاسیس و ناآرامی سمیمانند ترور ییدادهایرو آنها همچنین
(. عالوه 166: 2217، 1و همکاران سیآنتوناکاکدر گردشگری را تحت تاثیر قرار دهد ) گذاریسرمایه

عدم  اینوسانات  جادیند انتخابات باعث امان حوادثی یحت ایها تنش ی،اسیسهای بر آن، حساسیت
دت م گردشگران،در ورود  یتوجهقابل ریتاث تواندیو م می شود یاسیس یهادر صحنه یهاتیقطع

عت گذاری در این صنگردشگری داشته باشد و به تبع آن سرمایه توسعه یهاشاخص گریو داقامت 
( 2211و همکاران ) 3بالکیالر در این راستا . (421: 2211، 2ر و گوائید)النورا تحت تاثیر قرار دهد 

و  آکادیری) است یگذارهیسرما ماتیتصم یاصل کنندهنییتع سیاسی سکیکه ر دنداریاظهار م
 .(273: 2222، 4همکاران

 اریگذسرمایه جذب که دهندمی نشان وضوح نتایج این مطالعه و بسیاری از مطالعات دیگر به
است.  هوابست زیادی عوامل به که است ایپیچیده فرآیند گردشگری و گردشگری ورزشی صنعت در

 را املیعو توانیممی بهتر شناسایی شدند و با در نظر گرفتن این موارددر این پژوهش عوامل زیادی 
 یشترب تحقیقات برای ایپایه مطالعه این .کنیم درک گذارند،می تاثیر آتی هایگذاریسرمایه بر که

مقاصد  در گذاریسرمایه عوامل موثر در جذب ترعمیق بررسی که دهدمی نشان و کرده ایجاد
 راهکارهای مورد در بیشتر تحقیقات لزوم به تحقیق این سرانجام، .است نیاز وردم و ممکن گردشگری

 عوامل موثر برمطالعه . کندمی در گردشگری ورزشی اشاره گذارانسرمایه حفظ و جذب
. شود هاگذاریسرمایه افزایش و بهتر مدیریت باعث تواندگذاری و اصول مدیریت پرتوان میسرمایه

 ممکن هک آنجایی تا گذاریموثر بر سرمایه عوامل مطالعه با مدیران و مسئوالن رودیم انتظار عالوه به
گذارن به و با جذب بیشتر سرمایه های موجود در این زمینه را برطرف کنندموانع و چالش است

  را فراهم آورند.توسعه اقتصادی این منطقه  زمینهمقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل 
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