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 چکیده

تبیین وشناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفر کننده به استان های غرب  حاضر هدف از پژوهش

. جامعه آماری شامل ربردی استمقایسه ای و از نظر هدف کا-. پژوهش حاضر از نوع علیبود کشور )ایالم ،کرمانشاه ، لرستان و همدان(

های ورزشی مورد عالقه خود در مسابقات برای تماشا و تشویق تیم 1390ماه پایانی سال  2کلیه گردشگران ورزشی غیر فعال که در 

نفر از  231محقق موفق شد دیدگاه  رسمی و دوستانه به استان های ایالم، همدان، کرمانشاه و لرستان سفر کرده اند، بود. در نهایت

پایایی  بود. سوالی 37ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته . آوری نمایدگردشگران غیر فعال را به شکل تصادفی جمع

من ویتنی برای U محاسبه شد. از آزمون فریدمن و α= 81/0برای عوامل بازدارنده و α= 77/0پرسشنامه مربوط به عوامل جذب کننده 

های پژوهش نشان داد که عالقه به یک رشته ورزشی خاص، حضور دوستان و رفقا و عالقه به ها استفاده شد. یافته تجزیه و تحلیل داده

تفریحی استاندارد، بی انضباطی تماشاچیان در  و مهم ترین عوامل جذب کننده و کمبود امکانات ورزشیاز تفریح و گردش بین شهری 

از نظر گردشگران  .بودندهای ورزشی از مهم ترین عوامل بازدارنده گردشگران ورزشی  ورزشگاه و سطح کیفی پایین مسابقات و تیم

باال بردن آمارگردشگران ورزشی غیر فعال سفر کننده به این استان ها بدون عوامل جذب کننده مهمتر از عوامل بازدارنده عنوان شدند. 

شگری و ایجاد بستری مناسب برای ورود گردشگران امکان پذیر تغییر نگرش در میان مسئولین و دست اندرکاران بخش ورزش و گرد

 .دباشبهینه سازی آنها می  باشد و تحقق این امر مستلزم شناسایی کلیه عوامل جذب کننده و بازدارنده این حوزه ونمی

 

 : کلیدی هایواژه

 .گردشگری، گردشگری ورزشی غیر فعال، عوامل جذب کننده، عوامل بازدارنده
 

                                                           

  - : 09169853672 نویسنده مسئول : تلفن Email:ali_garavand60@yahoo.com                                                                 
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 مقدمه

د مورد مطالعه علوم يهای جد کی از عرصهي1گردشگری

فرهنگی ، مختلف بوده و امروزه از جهات گوناگون اقتصادی

. گردشرگری در  قررار گرفتره ا ر     ی مورد توجهعو اجتما

  فرهنگری و  ير اری از کشورها به منزلره نمرادی از هو  يبس

ن صرنع  آنننران در   يکی از منابع کسب درآمد ا   و اي

  دارد کرره يرری کشررورها اهمعاجتمررا-تو ررعه اقتصررادی

ر يترث   (.5ده انرد   ير اقتصاددانان آن را صادرات نرامریی نام 

    ررطز زنرردگی مررردم،  يررفيگردشررگری در بهدررود ک 

هرای   جراد فرصر   يا ،2د ناخالص ملیيتول ی ارزی،يدرآمدزا

ر ير ر بخش ها نظيه ی  اعن بخشی و تو يشغلی، ا رات ب

ع ير بناهرا، توز  رير بهسازی و تو رعه ز  کشاورزی و صنع  ،

نه هرای تو رعه درمنراعق ع رب     يجاد زميمتعادل  روت، ا

ش  رطز آگراهی   يمانده و محروم، تعامالت فرهنگی، افرزا 

ن المللی، ملری و  يم روابط بيتوده ها، بر قراری صلز و تحک

دولر    در تمرامی کشرورها،   رقابل انکار ا ر . يی غ همنط 

اشتغال   ين عامل برای ت ويجهانگردی را به منزله مهمتر

رتر وکمر  بره حفر     ياقتصادی نواحی ف  ز برای ترقیيو ن

 (.2 ا  داشته  ر متعادل درنظريتعادل نواحی غ

 لتا  ای شگردجهانی گرن مازپيشبينی  اس  اابر

( WTO ن مشاغل جهااز صد در 43 ازبيش  2010

ل مثار که به عو؛ میباشدی شگردبه صنع  گرط مربو

که صنع  د کرره شاا 2005 تا 1997ل به  اان میتو

دی قتصای انتيجه فعالي هادر شی ی ورزشگردگر

را در خلی داشد ناخالص ر% 1/3ود پيشرفته حدت مساب ا

 کاهش ياف ل  اری در بيکااز % 1/9و يش افزل ا ا

شخاصی که در امخصوصا و مع اجودر ين مسئله ا (.23 

ع متنوی عريق فعاليتهااز نها ش آمعاار مراتامين ی تژا ترا

و    امفيد های غربی کشور ن تاامثل د اي  میشوحم

                                                           

1 - Tourism 

2 - Gross National Product (GNP)  

ار مرو اتو عه ای منابع محلی برده  تفاانجايی که از آ

کاهش و محلی بيشتر  هایي ند حمااتومیش معا

ت مددر درازين ابنابرآورد، بد  را بستگی به منابع ملی وا

 (.27و 26 دی دوام آوردقتصاانظر از ند امیتو

اد می يد ينع   فاز گردشگری به عنوان ص

لودگی کمتر و آگر از يع ديشود،صنعتی که در م ابل با صنا

 (. از منظر اقتصادی4شتری برخوردار ا    يبازده ب

ميليون نفر،  200جهانگردی موجدات اشتغال بيش  از

درصد کل شاغلين جهان را فراهم می آورد و  8حدود 

 9کارکنان اين بخش به  2011انتظار می رود تا  ال

ن صنع  عامل مؤ ری در تعامل يا(. 6صد افزايش يابد  در

الف   و م انسيتحک گفتگوی تمدنها و برقراری و فرهنگها،

  نی  ازمانيب شيس پای که برا يتا جا، ها   ن مل يب

% از 43ش از يب 2010تا  ال  (wto) جهانی گردشگری

. به (29 مشاغل جهان مربوط به گردشگری خواهد بود

 صنع عه تو  و  يت و لزوم به توجه اب و منظور نيهم

 در خود واقعی گاهيجا و اعتدار به ابیيد ت به گردشگری

 را صنع  نيا مختلف بخشهای ستیيبا المللی، نيب  طز

 ای ژهيو توجه تر  ياهم پر بخشهای به و کرد یيشنا ا

 که  ياهم پر و مهم بخشهای نيا از کی، يداش  مدذول

 را شگریدگر صنع  در یفرابخش امر به ليتدد  يقابل

 ورزشی گردشگری عنوان به آن از که ا   ورزش دارد،

ندی به نام يهمگام شدن ورزش با فرا. (8ميشود  نامدرده

  يل به يجهانی شدن، آن را از حد محلی خارج و تدد

ده جهانی کرده ا   که نمودهای آن را می توان در يپد

با  .ديد های جهانیي  و بازير المپيمساب ات جهانی نظ

ن گردشگری و ورزش نوع يوند بير، امروزه پين تفا يا

جاد نموده که يسم ورزشی( را ايسم  توريدی از توريجد

ا واقع شده ا  . يار مورد عالقه و ا تفاده مردم دنيبس

رفعال يسم ورزشی هم به شکل فعال و هم  به شکل غيتور

که به عور  د  های ورزشی می باشير در فعاليدرگ
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ا يا  ازماندهی داده شده برای اهداف ورزشی يو  تصادفی

ر تجاری از خانه و محل کارشان  فر يا غيل تجاری يدال

  يسم ورزشی شامل  فر به يدر کل تور (.22کنند ی م

  رشته يگر برای شرک  در ي  شهر ديا يکشور و 

می باشد و 1دادورزشیي  روياتماشای ي ورزشی خاص و

  رشته ورزشی  فر يدر  به گردشگرانی که برای شرک 

ی که برای يوآنها 2فعال می کنند گردشگران ورزشی

داد ورزشی  فرميکنند،گردشگران ي  رويتماشای 

بنابر نظر جردن  (.18ند يميگو3لرفعايورزشی غ

گردشگری ورزشی عدارت ا   از  فری نشاط آور که 

های فيزيکی، تماشای  افراد را با انگيزه شرک  در فعالي 

های ورزشی، تشويق به  يزيکی و يا لذت از جاذبهفعالي  ف

(. 10 فر و دوری موق  از محل  کون  خود می کند  

صنع  گردشگری  در کنارتا يرات گردشگری ورزشی بر

نکته ديگری که دراين ميان از اهمي  ويژه ای برخوردار 

 کشورها  . اقتصاد گردشگری بر ورزش و ا  ، تا ير

 اهمي  صنع  های پر توريسم ورزشی، يکی ازحوزه

بخش های  دنيا   که به مانند بسياری از گردشگری در

 هنوز بسياری از ايران م وله ای نوپا   و اين حوزه در

صنع  گردشگری بی اعالعند  جايگاه اين حوزه در از افراد

در عصر حاضر، گردشگری ورزشی مندعی  رشار از  (.9 

به رقابتی   ود و درآمد ا  ، به گونه ای که اين عامل

و يع و جدی ميان کشورهای مختلف، به منظور گرفتن 

امتياز ميزبانی رقاب  های بزرگ بين المللی مددل شده 

تخمين زده  ETB)هيئ  گردشگری انگلستان  ا  .

درصد از  فرهای گردشگران در اين  20ا   که بيش از 

کشور، با هدف اوليه مشارک  در فعالي  های ورزشی 

درصد از  50 . در حالی که بيش از صورت گرفته ا 

                                                           

1 - Sport Event 

3- Active Sport Tourism 

3 - Passive Sport Tourism 

تعطيالت در آن کشور، به فعالي  های ورزشی اختصاص 

 (.1يافته ا   

ل يعوامل مختلفی وجود دارد که بر قصد و م

داد ورزشی و انتخاب ي  رويگردشگران برای حضور در 

ر د ين حال به نظر ميبا ا .رگذار هستنديزبان تث يشهر م

ژگی و فرهنگ آنها، يو و م صد که با توجه به کشور مددأ و

داد ي  روير گذار بر حضور گردشگران در يعوامل تث 

 ر ؤ ات مرتدط با عوامل مي(. در اکثر تح 24متفاوت ا   

برحضور گردشگران توجه خاصی به عوامل جذب کننده و 

اند   ات نشان دادهياری از تح يبازدارنده شده ا   و بس

ز يبر  ر راه گردشگران و نکه بازدارنده ها و عوامل موجود 

ل آنها ي  ها، بر تمايچگونگی ادراک گردشگران از محدود

ر يداد تث ي  رويا شرک  آنها در يبه مسافرت و حضور 

 (. 25و  21و 28گذار ا   

( در تح ي ی يکی از 1387قيامی رادو محرم زاده  

مهمترين داليل موف ي  کشور ا تراليا در جلب 

يدادهای ورزشی برگزار شده در گردشگران ورزشی به رو

اين کشور را همکاری دقيق و برنامه ريزی شدۀ  ازمان 

های متولی گردشگری و  ازمان های متولی ورزش اين 

( در برر ی 1387(. محمودی يکتا  7کشور عنوان کردند 

عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی فعال 

ها، جاذبه های  حوزه زير اخ  5 فر کننده به ايران در 

عديعی و غيرعديعی، فرهنگ، مديري  و  يا   انجام 

داد به اين نتيجه ر يد که عوامل جذب کننده نسد  به 

عوامل بازدارنده تث ير گذارتر می باشند. در زمينه عوامل 

جذب کننده عامل مديري  و در عوامل بازدارنده عامل 

دشگران داد که گر باشند. نتايج نشان زير اخ  مهمتر می

کننده به مؤلفه زير  مجرد در رابطه با عوامل جذب

ها و در رابطه با عوامل بازدارنده به مؤلفه مديري  و   اخ 

گردشگران متثهل در رابطه با عوامل جذب کننده به مؤلفه 

مديري  و در رابطه با عوامل بازدارنده به مؤلفه زير  اخ  
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ادی فرد  ارش(. 10ها و مديري  اعت اد بيشتری دارند 

د که عامل يجه ر ينت عی تح ي ی به اين (1388

  بدنی يعامل ترب، عامل فرهنگی، عامل خدماتی ،کیيزيف

(. گيلدرت و 1 در تو عه گردشگری ورزشی ن ش دارند

( در تح ي ی جه  برر ی محدودي  2000هاد ون  

های تفريز و گردشگری، محدودي  های درون فردی، 

اقتصادی را از مهمترين  عوامل زمانی، خانوادگی و

( در تحليلی 2002(. براز  20محدوديتها ذکر کردند 

پيرامون عواملی مؤ ر بر حضور يا شرک  گردشگران در 

، فعالي  های ورزشی همگانی، هزينه مسافرت به م صد

هزينه ا تفاده از امکانات برای فعالي  بدنی و عوامل 

(. 14رد جغرافيايی را از عواملجذب گردشگران عنوان ک

داد ي  رويجذاب( نتيجه گرفتند 2003کيم و چاليپ  

تهای يتی و  المتی ومحدوديتهای امنيورزشی، محدود

ا عدم يل يبر تما ، انگيزه های درونی و تجربه قدلیمالی

(. 25 ن کنندهای داردييل شرک  کنندگان ا ر تعيتما

( عی پژوهش هايی درباره 2003گيدسون و همکاران  

م ياس اظهار نمودند شهر ميزبان برای  مساب ات کوچ 

افزايش فوايد گردشگری بايستی بيشتر به نيازهای 

هواداران تيم های مختلف توجه کند.  نيز بر لزوم همکاری 

بين دانشگاه ها و آژانس های گردشگری جه  گسترش 

گردشگری در مساب ات ورزشی دانشگاهی تثکيد 

 عه ورزش ( در برر ی ا ر تو2006  1(. چو19کردند 

تکواندو بر گردشگری، بيان کرد ورزش هايی که  ن  ي  

کشور محسوب می شوند می توانند جذب کننده گردشگر 

( در برر ی 2009يو ف و همکاران   (.17باشند 

گردشگری رويدادی ورزشی با م ياس کوچ  در مالزی 

بيان کردند که برگزاری رويدادهای ورزشی در مالزی باعث 

ورزشی و کسب درآمد اقتصادی زيادی جذب گردشگران 

ای از رويدادهای ورزشی های برجسته شود، مثال می

                                                           

1 - Cho،K.M 

های  اند از: مساب ات فرمول ي  گراند پريکس، بازیعدارت

های جنوب شرقی آ يا و  المللی، بازی عمومی بين

مساب ات نهايی بدمينتون جام توماس. فدرا يون جهانی 

اصل از برگزاری بسکتدال نيز گزارش کرد که درآمد ح

در ترکيه  2010مساب ات جام جهانی بسکتدال  ال 

عوری که  ی حدود دويس  ميليون يورو بوده ا  ، به

 (.30هزار گردشگر ورزشی در اين مساب ات حضور داشتند 

 رزمين ايران با انواع شرايط اقليمی و آب و هوايی و 

با برخورداری از پتانسيلهای عديعی جه  امور ورزشی 

ير: رودخانه های با شدت جريان باال، پتانسيلهای نظ

 وارکاری، پيس  چمنزارهای منا ب، کوه ها و ارتفاعات 

مختلف و پيس  ورزشهای زمستانی نظير ا کی، ميتواند 

به جايگاه مطلوبی در عرصه توريسم ورزشی د تيابد. با 

هزار نفر توريس   500اين وجود جايگاه ايران با جلب 

(؛ 3رتده بيس  و  وم جهان ا   ورزشی در  ال 

های تاريخی با تانی و ايران با توجه به جاذبههمننين 

های دهم و پنجم را ترتيب رتدههمننين منابع عديعی، به

 (.13دارا    

 ر در جذب ؤبا توجه به ناشناخته بودن عوامل م

ل ندود مطالعات يبه دل در ا تان های کشور وگردشگران 

ن برنامه يش رو در ايکی از مشکالت پي نه،ين زميژه در ايو

ابی برای جذب گردشگری به عور اعم و يزی و بازارير

 ر بر ؤی عوامل ميگردشگر ورزشی به عور اخص، شنا ا

نه يرغم هزيعل ن مشکل باعث می شوديحضور آنها  . ا

ته ملی ي  بدنی، کميهای هنگفتی که از  وی  ازمان ترب

دهای مرتدط با برگزاری گر نهايونها و دي ، فدرا يالمپ

اد يد زيتوان از فواندادهای ورزشی انجام می شود، يرو

به . دادها ا تفاده کردين رويتو عه گردشگری حاصل از ا

ا ا تان ين عوامل با توجه به شهر و ير د که ای نظر م

مددأ و م صد، نوع فرهنگ، نوع مساب ه و رشته ورزشی 

مربوعه، متفاوت   شناختيهواداران يژگيهای جمعيز ويون
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 های غرب کشور  نکه ا تانيباشد. لذا با توجه به ا

های فراوانی در جذب گردشگر بطور اعم و   يظرف

د ندادهای ورزشی بطور اخص داريگردشگران مرتدط با رو

 ر بر شرک  و حضور گردشگران ورزشی در ؤو عوامل م

ی يها مورد شنا ا ن ا تانيدادهای ورزشی تاکنون در ايرو

ی به يها افتن پا خي پی نگرفته ا  ، مح ق در قرار

 :ل ا  يپر شهای ذ

چه عوامل جذب کنندهای وجود دارد که می تواند  -1

ری ار فعال بر ا ر برگزيباعث تو عه گردشگری ورزشی غ

 دادهای ورزشی در ا تانهای غرب کشور شود؟يرو

ی وجود دارد که يتهايچه عوامل بازدارنده و محدود -2

دادهای ير فعال در رويور گردشگران ورزشی غمانع از حض

 شود؟ی ن ا تانهای کشور ميورزشی ا

آيا بين عوامل مختلف جذب کننده و بازدارنده  -3

داری وجود  گردشگران ورزشی غير فعال تفاوت معنی

 دارد؟

 

 روش تحقیق 

و از نوع « پيمايشی -فیيتوص»روش تح يق حاضر 

عالعات از م ايسه ای ا  .برای جمع آوری ا -علی

 ؤال  20 وال،  37پر شنامه مح ق  اخته شامل 

 ؤال مربوط به عوامل  17مربوط به عوامل جذب کننده و 

بازدارنده، ا تفاده شد. جامعه آماری شامل کليه 

گردشگران ورزشی غير فعال  تماشاچيان، تشويق 

ماه  2کنندگان و عرفداران تيم های ورزشی( که در 

های ورزشی  تماشا و تشويق تيمبرای  1390پايانی  ال 

مورد عالقه خود در مساب ات ر می و دو تانه به ا تان 

های ايالم، همدان، کرمانشاه و لر تان  فر کرده اند، 

بود.به دليل نامشخص بودن تعداد جامعه آماری جه  

ها، اقدام به گرفتن ت ويم ورزشی از  شنا ايی نمونه

از اين عريق زمان های مختلف شد و  ها و هيئ  فدرا يون

و مکان مساب ات مشخص گرديد. پس از پخش پر شنامه 

 231ها بين تماشاگران، در پايان مح ق موفق شد ديدگاه 

نفر از تماشاگرانی که به اين چهار ا تان  فر کرده بودند 

را جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. روايی 

ديري  متخصص م  6پر شنامه با ا تفاده از نظرات 

متخصص در زمينه گردشگری در رشته  5ورزشی، 

کارشناس  ازمان گردشگری و ميراث  10جغرافيا و 

فرهنگی تایيد شد. با بهره گيری از آزمون آلفای کرونداخ 

 α= 77/0پايايی پر شنامه مربوط به عوامل جذب کننده 

 محا ده شد.α= 81/0و برای عوامل بازدارنده 

 و بندی عد ه برای صيفیتو آمار از تح يق اين در

از آزمون  و...) د وميانگين،انحرافا تاندار( ها يافته توصيف

ها، کولموگروف ا ميرنف جه  عديعی بودن توزيع داده

آزمون فريدمن جه  تعيين ميزان  هم هر عامل و از 

کننده و  من ويتنی برای م ايسه عوامل جذب uآزمون 

 بازدارنده ا تفاده شد.

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های فردی گروه در اين بخش، ابتدا به برخی ويژگی

 .نمونه و  پس به يافته های ا تنداعی اشاره ميشود

 نتایج توصیفی

 دهنده اين مطلب ا   که : های تح يق نشانيافته

 02/16ها دارای مدرک ديپلم،  درصد آزمودنی36/36

درصد  33/4درصدکارشنا ی و  29/43درصد کاردانی، 

 نا ی ارشد و باالتر بودند.کارش

تعداد گردشگران گروه مجرد بيشتر از گردشگران 

درصد از  70/69ورزشی متثهل بود. به اين صورت که 

 در صد از آنها متثهل بودند. 30/30دهندگان مجرد و  پا خ

و ميانگين مسافتی  27/25ها  ميانگين  نی آزمودنی

 23/234را که برای ديدن مساب ات عی کرده بودند 
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روز در  01/3کيلومتر و مدت اقام  آنان به عور ميانگين 

 شهر ميزبان بود.

تعداد گردشگرانی که هميشه از اين مساب ات ديدن 

می کردند بيشتر از کسانی بود که اين مساب ات را دندال 

درصد از گروه نمونه  10/54کردند، به عوری که  نمی

 درصد پا خ منفی دادند. 90/45پا خ مثد  و 

 تایج استنباطین

داری  در زمينه عوامل بازدارنده در  طز معنی

05/0>P ،دارنده گردشگران ورزشی  بازمختلف ن عوامل يب

داری وجود  معنیر فعال ا تانهای غرب کشور تفاوتيغ

داش . به عوری که کمدود امکانات و تث يسات ورزشی با 

، بی انضداعی تماشاچيان در 2445ميانگين رتده ای

و  طز کيفی پايين مساب اتدا  2409با ميانگين ورزشگاه 

به ترتيب جايگاه اول تا  وم را به خود  2371ميانگين 

 اختصاص دادند.

 
 ای عوامل بازدارنده گردشگران ورزشی نتایج میانگین رتبه -1جدول 

 ای میانگین رتبه سؤاالت )متغیر ها(

 2445 کمبود امکانات ورزشی و تفریحی استاندارد

 2409 باطی تماشاچیان در ورزشگاهبی انض

 2371 سطح کیفی پایین مسابقات و تیم های ورزشی

 2311 ضعف در خدمات رسانی با توجه به نیاز و خواسته های گردشگر

 2260 ضعف در سیستم حمل ونقل هوایی ، زمینی و ریلی 

 2258 نبود سیستم رایانه ای برای  فروش و رزو بلیط

 2245 ت ، خرید سوغات وصنایع دستی هزینه های سفر، اقام

 2231 کمبود قوانین حمایتی از گردشگران

 2209 ارائه امکانات و خدمات رفاهی نامناسب )هتل و رستوران(

 2137 ضعف در تبلیغ رویدادهای ورزشی 

 2086 مشکالت امنیتی شهر میزبان

 2072 وضعیت نامناسب شهر میزبان از نظرنظافت و آراستگی

 1876 دست و پاگیر در استفاه گردشگران از جاذبه ها  قوانین

 1743 برخورد نامناسب مردم شهر میزبان

 1733 تبلیغات  سوء در مورد شهر میزبان

 1556 داشتن خاطرات ناگوار و بد از شهر میزبان

 1397 اختالفات مذهبی و اعتقادی 

Z 93/259 فریدمن 

 001/0 سطح معنی داری

 

ل مربوط به عوامل جذب کننده در در زمينه عوام

مختلف جذب ن عوامل يب، P<05/0 طز معنی داری 

ر فعال ا تانهای غرب کشور يگردشگران ورزشی غ کننده

داری وجود داش . عالقه به ي  رشته   معنی تفاوت

، حضور دو تان و رف ا با 08/4ورزشی خاص با ميانگين 

هری با و عالقه به تفريز و گردش بين ش 75/3ميانگين 

به ترتيب در اولوي  اول تا  وم قرار  66/3ميانگين 

گرفتند.
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 نتایج میانگین رتبه ای عوامل جذب کننده گردشگران ورزشی  -2جدول 
 میانگین رتبه ای سؤاالت )متغیر ها(

 3405 ن رشته ورزشییعالقه به ا

 3045 حضور دوستان و رفقا

 3006 ن شهرییح و گردش بیعالقه به تفر

 2906 م محبوبیر ورزشکاران و تحضو

 2839 ستانی اوجود مکانهای ب

 2640 برگزاری مسابقات در زمان مناسب

 2542 ن شهر  یقی و آداب و رسوم ایعالقه به فرهنگ،هنر، موس

 2531 داشتن وقت آزاد

 2510 د یوجود بازارهای بزرگ خر

 2508 ن شهر با محل زندگی یکی اینزد

 2252 گاهامکانات رفاهی ورزش

 2193 داد ورزشیین رویبرنامه های سنتیاو  جشنها،مراسم

 2170 ن و برخورد مناسب آنهایوضع ظاهر مسؤل

 2121 اتن مسابقیاری ازغات خوب برگیتبل

 2107 ن مسابقه ورزشیید و متفاوت بودن ایجد

 2093 وجود امکانات اقامتی و هتل های استاندارد 

 2042 لی یی وراینی،هویقل زمستم حمل و نیت مناسب سیوضع

 1987 ن شهریه کامل و متناسب با ذائقه من در ایوجود تغذ

 1856 ن مسابقاتیاستفاده از تکنولوژی روز در برگزاری ا

 1752 دادهای ورزشییم ساالنه از رویوجود تقو

Z 28/462 فریدمن 

 001/0 سطح معنی داری

 

 همانگونه که در جدول  ديده ميشود در  طز

بين عوامل مختلف جذب کننده و  ،P<05/0معناداری

بازدارنده گردشگران ورزشی غير فعال تفاوت معنی داری 

وجود دارد. از نظر گردشگران عوامل جذب کننده مهمتر 

 از عوامل بازدارنده می باشد.

 

 یومن ویتنی، مقایسه میانگین جذب کننده ها و بازدارنده ها zنتایج آزمون   -3جدول 
 ص های آماریشاخ

 عوامل

 

 میانگین

 

 انحراف استاندارد

 

 ها میانگین رتبه

 

U من ویتنی 

 

 داری سطح معنی

  4406 39/1 01/3 جذب کننده

49/5 

 

001/0 
 4118 40/1 92/2 بازدارنده
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 بحث و نتیجه گیری

در اين فصل نتايج حاصل از تح يق به گونه ای 

ادی که به نحوی مختصر و مفيد ارایه می شود تا همه افر

در امور ورزش حرفه ای و گردشگری ورزشی فعالي  

دارند، بتوانند از نتايج اين تح يق بر پاره ای از مسايل و 

مشکالت مربوط به م وله گردشگری ورزشی فایق آيند. 

امروزه برگزاری مساب ات ورزشی تو ط کشورها با اهداف 

آمد مختلفی انجام می شود اما آننه مسلم ا   کسب در

و همننين بهدود روابط با ديگر کشورها از اهداف مهم 

محسوب می شود. از اين رو آنها تالش می کنند تا با 

برگزاری هر چه بهتر مساب ات ورزشی بتوانند ميزبانی 

، نديگر مساب ات را نيز در آينده از آن خود کنند. بنابراي

رد بايد راه های جذب گردشگران و موارد بازدارنده آنها مو

شنا ايی قرار گيرد و با ي  برنامه ريزی صحيز به ت وي  

عوامل جذب کننده و برعرف نمودن عوامل بازدارنده 

 پرداخ .

بر ا اس نتايج ا تخراج شده از بخش اول پر شنامه 

 29/43 اعالعات شخصی( به اين نتيجه ر يديم که 

درصد از گروه نمونه دارای مدرک ليسانس و ب يه دارای 

از مجموع . يپلم، فوق ديپلم و فوق ليسانس بودندمدارک د

درصد  30/30درصد مجرد و  70/69، ونهنفر گروه نم 321

درصد اعالم نمودند که هميشه به  10/54. متثهل بودند

درصد ديگر  90/45ديدن اينگونه مساب ات می روند. اما 

اذعان داشتند که هميشه برای ديدن اين مساب ات به 

وند. بيشتر گردشگران ورزشی که به اين ورزشگاه ها نمی ر

چهار ا تان  فر کرده بودند بيشتر از قشر جوان جامعه و 

 ال بودند، و با توجه به محل  25در محدوده ی  نی 

اقام  گردشگران که در پر شنامه قيد شده بود، ميانگين 

مسافتی را که آنها برای تماشای اين مساب ات عی کرده 

ر بوده ا  .مدت اقام  اين کيلومت 234بودن حدود 

گردشگران  تماشا گران ورزشی( در شهر ميزبان به عور 

 روز بوده ا  . 3ميانگين 

بر ا اس يافته های تح يق در رابطه با عوامل 

بازدارنده از نظر گردشگران ورزشی غير فعال   تماشاگران( 

کمدود امکانات ورزشی و تفريحی ا تاندارد در شهر 

مهمترين عامل می تواند مانع شرک  ميزبان به عنوان 

تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در آن 

، عالقه به ي  . و در رابطه با عوامل جذب کنندهشهر شود

رشته ورزشی به عنوان مهمترين عامل می تواند باعث 

جذب تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در 

 ي  شهر شود.

نيز نشان می دهد که گردشگران يافته های تح يق 

ورزشی عوامل جذب کننده را قويتر از عوامل بازدارنده 

گزارش نموده اند و معت دند تمرکز بر عوامل جذب کننده 

می تواند بسياری از عوامل بازدارنده را کاهش دهد. 

بنابراين نياز ا   که د   اندرکاران ورزش و ميراث 

ر روی عوامل جذب ريزی ب فرهنکی و گردشگری  برنامه

کننده با دق  بيشتری انجام دهند زيرا ت وي  آنها موجب 

ضعيف شدن عوامل بازدارنده و تا حدودی از بين رفتن 

اين عوامل خواهد شد. قابل ذکر ا   که تمامی موارد که 

ا عوامل جذب کننده و بازدارنده در پر شنامه در رابطه ب

آمده بود به نحوی  بر دفع و جذب گردشگران ورزشی 

تث يرگذار بوده اند. امکان جذب گردشگران ورزشی غير 

فعال، برای بهدود وضعي  اقتصادی ورزشی کشور زمانی 

ميسر ا   که همه مؤلفه های ا ر گذار در اين زمينه 

گيرد.باال بردن آمار گردشگران مورد توجه و برر ی قرار 

ورزشی غير فعال  فر کننده به اين ا تان ها بدون تغيير 

نگرش در ميان مسئولين و د   اندرکاران بخش ورزش و 

گردشگری و ايجاد بستری منا ب برای ورود گردشگران 

امکان پذير نمی باشد و تح ق اين امر مستلزم شنا ايی 
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دشگران و کار بر روی عوامل جذب کننده و بازدارنده گر

 .آنها می باشد

بر ا اس يافته های تح يق بين عوامل مختلف 

بازدارنده تفاوت معنی داری وجود دارد.از نظر گردشگران 

ورزشی غير فعال  تماشاگران( کمدود امکانات ورزشی و 

تفريحی ا تاندارد در شهر ميزبان با ميانگين رتده 

اند مانع شرک  به عنوان مهمترين عامل می تو 2445ای

تماشاگران و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در آن 

شهر شود. ندود و يا کمدود امکانات ورزشی و تجيهزات 

ا تاندارد در ورزشگاه ها مثل ندود صندلی منا ب، کمدود 

جا برای تماشاگران و  رويس بهداشتی باعث می شود که 

ورزشگاه  تماشاگران برای بار دوم تمايلی به شرک  در اين

های حاصله در پژوهش حاضر با  را نداشته باشند. يافته

، (1992پ  (، چالي1383های پژوهش هنرور   يافته

( 2002( و کوزاک  2002(، براز  2001چاليپ و گرين  

 .(24و 14، 15،16، 11 همسو می باشد

( بيان کرد که ارایه خدمات و امکانات 1383هنرور  

ارد در کشور ميزبان از عوامل ورزشی و تفريحی غير ا تاند

 .(11 دفع کننده می باشد

( پيشنهاد کردند که ر توران 2001چاليپ و گرين  

ها، هتل ها، اماکن ورزشی، امکانات و و ايل ورزشی 

وتفريحی منا ب می تواند در قدل و بعد از برگزاری 

 .(16 رويدادهای ورزشی فوايد زيادی داشته باشد

، ه گردش در محيط عديع بيان کرد ک (2002براز  

دويدن، رانندگی، شنا، موج  واری، تنيس، گلف و فراهم 

کردن امکانات و تجهيزات الزم برای اين فعالي  ها به 

عنوان جذابي  های گردشگری برای گردشگران بازديد 

کننده از رويدادهای ورزشی همگانی به حساب می 

 .(14 آيند

ش با  اير با توجه به همسو بودن يافته های پژوه

پژوهش ها می توان اذعان نمود که کمدود ويا ندود 

امکانات و تجهيزات منا ب تمرينی و ورزشی ميتواند 

موجدات نارضايتی گردشگران ورزشی را فراهم نمايد در 

صورتی که با  اخته شدن اين امکانات عالوه بر زيدايی 

شهر به عنوان ي  جاذبه غير عديعی می توان در جذب 

ن ورزشی در  ال های آينده ن ش مهمی را ايفا گردشگرا

کرد و به دندال آن برگزاری مساب ات مهمتری را برای 

 کشورمان به ارمغان آورد. 

يافته های مربوط به عوامل بازدارنده نشان داد که بی 

انضداعی تماشاچيان در ورزشگاه ها  نيز می تواند عامل 

شن و ديگری در دفع گردشگر ورزشی باشد. رفتار خ

پرخاشگری تماشاچيان در ورزشگاه ها گاهی ممکن ا   

به خشون  و درگيری کشيده شود و همين موضوع 

ها هم برای  تواند احساس نا امنی  در ورزشگاه می

تماشاگران و هم برای ورزشکاران بوجود آورد ، اين موضوع 

در جريان مساب ات مهم گاهی ديده می شود، که حضور 

از اين ناامنی و  ها تا حدودی رزشگاهپليس های امنيتی و

 خشون  جلوگيری خواهند کرد.

يافته های مربوط به عوامل بازدارنده نشان داد که 

پايين بودن  طز کيفی مساب ات و تيم های ورزشی از 

نظر گردشگران ورزشی  تماشاچيان مساب ات( نيز می 

توان عامل ديگری در بازدارندگی آنها باشد. پايين بودن 

کيفی مساب ات و تيم های ورزشی موجب کاهش   طز

انگيزه گردشگران ورزشی برای حضور در ورزشگاه ها می 

ا شود زيرا آنها به عل  حرفه ای ندودن ورزش آن شهر و ي

،  طز مساب ات را پايين می پندارند و رغدتی برای کشور

شرک  در آنها از خود نشان نخواهند داد. بنابراين برای 

شتر گردشگران ورزشی برای تماشای جذب هر چه بي

، های مختلف ورزشی  نه ف ط فوتدال(مساب ات در رشته 

نياز ا   که ورزش کشور با ي  برنامه اصولی و هماهنگ 

 به  م  حرفه ای شدن  وق داده شود.
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ضعف در خدمات ر انی با توجه به نياز و خوا ته 

های گردشگران ورزشی از ديگر مواردی بوده که موجب 

زداری گردشگران ورزشی جه  شرک  در مساب ات می با

شود که مورد تثييد گردشگران نيز قرار گرفته ا  . عدم 

توجه به نيازهای گردشگران موجب می شود که آنها برای 

تثمين نيازهای خود اقداماتی را انجام دهند که موجب بر 

هم خوردن نظم شود. بنابراين در ارایه خدمات بايد به 

 خوا ته های گردشگران توجه ويژه ای شود.نيازها و 

و بليط از رندود  يستم رايانه ای برای فروش و رز

ديگر عوامل بازدارنده ای بود که مورد تثييد گردشگران 

ورزشی قرار گرف . ندود ي   يستم اينترنتی برای رزو 

بليط مساب ات عالوه بر اين که باعث می شود تماشاگران 

ورزشگاه ها برای تهيه بليط صرف زمان زيادی را پش  در 

کنند، باعث کاهش ميل و رغد  آنها جه  شرک  در 

مساب ات می شود. عالوه بر اين می توان از اين  يستم 

برای اعالع ر انی و تدليغ مساب ات در ابعاد و يع  

( در تح يق خود  عوامل مؤ ر 1383ا تفاده کرد. هنرور  

يجه ر يد که عدم بر تو عه گردشگری ورزشی( به اين نت

د تر ی به بليط می تواند مانعی برای حضور گردشگران 

 .(11 در مساب ات شود

باال بودن هزينه  فر و اقام  يکی ديگر از موارد 

بازدارنده گردشگران ورزشی می باشد که مورد مطالعه قرار 

گرف . باال بردن هزينه ها عالوه بر باال بودن مخارج شهر 

ز  ناشی از خريد کاال و رزرو هتل ، در آمدی نيزبانمي

تو ط گردشگران( برای شهر ميزبان به دندال نخواهد 

داش . اگر بتوان يافته های حاصله در پژوهش حاضر را با 

همسو دانس  می توان نتيجه ( 1383هنرور  يافته های 

گرف  که باال بودن هزينه  فر و اقام  می تواند عامل 

ورزشی نيز باشد. زيرا  مهمی در بازدارندگی گردشگران

آنان اين عامل را به عنوان ي  عامل بازدارنده گردشگران 

 ورزشی گزارش نمودند. 

بنابراين، باالبودن هزينه ها نه تنها برای شهر ميزبان 

درآمدی حاصل نمی کند بلکه موجب گريز گردشگران از 

 آن شهر خواهد شد.

های تح يق بين عوامل مختلف جذب  بر ا اس يافته

کننده تفاوت معنی داری وجود دارد. به نظر گردشگران 

ورزشی غير فعال  تماشاگران( عالقه به ي  رشته ورزشی 

به عنوان مهمترين عامل می تواند باعث جذب تماشاگران 

و تشويق کنندگان رويدادهای ورزشی در ي  شهر شود. 

( و تاپا 1992يافته های اين پژوهش با يافته های چاليپ  

( در 1992( همسو می باشد. چاليپ  2002ن  و ديگرا

تح يق خود درياف  که نوع ورزش می تواند بر عاليق و 

. تاپا و ديگران (28 تمايل افراد به مسافرت تث ير گذار باشد

( در تح يق خود به اين نتيجه ر يدند که ترجيز 2002 

دادن فعالي  های ديگر برای تفريز  عالقه به رشته های 

از نظر گردشگران، می تواند بر حضور آنها  ورزشی ديگر(

. با توجه به اين که (28 در ي  مساب ه تث ير گذار باشد

پر شنامه ها در مساب ات فوتدال بين تماشاگران پخش 

شده بود می توان به اين نتيجه ر يد که فوتدال به عنوان 

يکی از ورزش های پر عرفدار می تواند بيشتر از ديگر 

جذب گردشگر کند. بايد د   اندر  رشته های ورزشی

کاران ورزش با متداول کردن ورزش های پرعرفدار و 

گروهی  فوتدال، کشتی و ورزش های با تانی و...(در 

 شهرهای مختلف به جذب گردشگران بپردازند.

از موارد مورد مطالعه ديگر در ارتداط با عوامل جذب 

می  کننده گردشگران حضور دو تان و رف ا در ورزشگاه

باشد. به نظر گردشگران حضور دو تان و رف ا در اين 

مساب ات يکی از موارد مهمی بوده ا   که باعث شده آنها 

برای ديدن مساب ات به اين ا تان ها  فر کنند. با توجه 

به ن ش مهم دو تان و رف ا در جذب گردشگران مسؤلين 

ورزش می توانند با ايجاد موقعي  های منا ب در مدارس 

دانشگاه ها ، با برگزاری تورها و اردوهای ورزشی برای و 
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تماشای مساب ات باعث رونق گردشگری در کشور 

 شوند.زيرا  از اين عريق تعداد بيشتری جذب می شوند. 

عالقه به تفريز و گردش بين شهری يکی ديگر از 

عواملی بوده ا   که به نظر گردشگران در حضور آنها در 

داشته ا  .با توجه به اين که  اين مساب ات ن ش مهمی

اين مورد جزء خصوصيات فردی افراد ا   و بيشتر افراد 

، د   ن شهری دارندعالقه زيادی به مسافرت و گردش بي

اندر کاران ورزش و ميراث فرهنگی و گردشگری در شهرها 

بايد د   به د   هم داده و شرايط مطلوب را برای 

فراهم آورند و با  جذب هرچه بيشتر اين گونه گردشگران

زيدا  ازی فضای شهر خود باعث ايجاد انگيزه در آنها 

 شوند. 

ها نشان داد که حضور ورزشکاران و تيم های يافته

محدوب نيز می تواند باعث جذب گردشگران ورزشی 

بيشتری در شهرها باشد. بنابراين د   اندر کاران و 

مسؤلين ورزش در ا تانها می توانند با دعوت از 

رزشکاران محدوب و پيشکسوتان آن ورزش و حضور آنها و

در ورزشگاه ها باعث افزايش  طز گردشگری در کشور 

 شوند. 

از موارد ديگر در ارتداط با عوامل جذب کننده، وجود 

مکان های با تانی و تاريخی می باشد که گردشگران 

ورزشی آن را تاييد نموده و اظهار داشتند که اين عامل 

ر حضور آنها در اين ا تان ها داشته ا  . ن ش مهمی د

، نشان دهنده تاريخ گذشتگان های با تانیوجود مکان 

شهر يا کشور ميزبان می باشد و می تواند اعالعات 

تاريخی خوبی به گردشگران بدهد. يافته های پژوهش 

( همسو 1384و همکاران   هنرورحاضر با يافته های 

 باشد. می

در تح يق توصيفی تحليلی  (1384و همکاران   هنرور

های  خود از معماری و مکان های با تانی و مناظر و جاذبه

عديعی در شهر يا کشور ميزبان به عنوان عواملی که باعث 

 .(12 جذب گردشگران ورزشی می شوند ياد کردند

بنابراين با توجه به همسويی يافته های پژوهش با 

ی تاريخی و ها ديگر تح ي ات، نشان دادن و معرفی مکان

با تانی عالوه بر ترويج فرهنگ می تواند موجب پيوند 

فرهنگی بين ا تانها و حتی کشورها گردد ، که اين کار را 

می توان از عريق نمايش فيلم، پخش بروشور قدل از 

 مساب ات و نصب پو تر و تابلو در ورزشگاه ها انجام داد.

ران از ديگر موارد مورد مطالعه در زمينه جذب گردشگ

برگزاری مساب ات در زمان منا ب ا  . از نظر 

گردشگران ورزشی  فر کننده به اين ا تان ها بر گزاری 

مساب ات در زمان منا ب می تواند در جذب آنها بسيار 

مؤ ر باشد. با توجه به اينکه امروزه اغلب گردشگران 

ورزشی را  قشر جوانی تشکيل می دهد که در حال 

زاری مساب ات در فصل امتحانات باشند، برگ تحصيل می

تواند از انگيزه گردشگران برای حضور در  دانشگاهی می

مساب ات بکاهد. همننين برگزاری مساب اتی که در هوای 

شوند  مانند فوتدال( در هنگام  رمای زياد و  آزاد انجام می

يا گرمای شديد  فصول نامنا ب( می تواند از ورود 

لوگيری کند. يافته های اين تماشاچيان به ورزشگاه ها ج

( همسو می 1387محمودی يکتا  افته های پژوهش با ي

باشد. همسو بودن يافته های پژوهش حاضر با پژوهش 

های مذکور نشان دهنده اهمي  و ن ش زمان منا ب 

برای برگزاری مساب ات برای جذب گردشگران می باشد. 

گونه ای بنابراين مديران ورزشی کشور و ا تان ها بايد به 

برنامه ريزی کنند تا مساب ات را با توجه به تنوع آب و 

، در مناعق مختلف و در زمان منا ب ی در کشورهواي

 برگزار کنند.

عالقه به فرهنگ، هنر، مو ي ی و آداب ور وم از ديگر 

عواملی بود که در زمينه عوامل جذب کننده در اين 

د که اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرف . يافته نشان دا
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عامل در جذب گردشگران مفيد بوده ا  . بنابراين از نظر 

گردشگران ورزشی وجود ي  فرهنگ ريشه دار و غنی 

، جه  شرک  در شتر در آنهاموجب تمايل و انگيزه بي

مساب ات می شود.برگزاری جشن ها، مرا م و برنامه های 

، برای در هنگام برگزاری مساب اتمتنوع  نتی و فرهنگی 

ی و نشاط و  رگرمی تماشاگران و حتی ورزشکاران شاد

برای جذب آنها بسيار مفيد ا  .عالوه بر اين برگزاری 

مرا م  نتی موجب آشنايی بيشتر گردشگران با فرهنگ 

شهر ميزبان می شود. بنابراين برگزاری جشن ها و 

مو ي ی در حين مساب ه عالوه بر جذب گردشگران، 

ن خواهد شد. در را تای موجب ترويج فرهنگ شهر ميزبا

عامل فرهنگ ، برگزاری آ ار هنری و برگزاری کنسرت 

های مو ي ی  نتی و محلی نيز مورد تثييد گردشگران 

ها با  قرار گرفته و در جذب آنها مؤ ر بوده ا  . اين يافته

(، 1384و همکاران   هنرور(، 1383پژوهش های هنرور  

(، چو 2001(، چاليپ و گرين  1387محمودی يکتا  

(، 1384و همکاران   هنرور( نيز همسو بوده ا  . 2006 

عالقه به فرهنگ، هنر، مو ي ی و آداب ور وم ، وجود 

ها، مرا م و برنامه های  نتی، آشنايی با فرهنگ،  جشن

اعت ادات، آداب و ر وم و ويژگی های شهر ميزبان را از 

جمله مواردی که در جذب گردشگران ورزشی ن ش 

( در پژوهش 2002. کوزاک  (12 ند، عنوان کردمهمی دار

خود يکی از مهم ترين داليل گردشگران آلمانی برای 

انتخاب ترکيه برای  فر را فرهنگ، آداب ور وم و  نن  

. با توجه به همسو بودن يافته (24 مردم ترکيه بيان کرد

های پژوهش در اين زمنه با تح ي ات مذکور می توان 

فرهنگ و ارایه مرا م  نتی و هنری  بيان کرد که توجه به

در اين را تا، عالوه بر جذابي  و خوشايندی گردشگران ، 

موجب ترويج فرهنگ شهر ويا کشور ميزبان نيز می شود، 

به همين منظور نياز ا   در برگزاری مساب ات ورزشی به 

 آن توجه شود.  

يافته های تح يق نشان می دهد که گردشگران 

کننده را قويتر از عوامل بازدارنده ورزشی عوامل جذب 

گزارش نموده اند و معت دند تمرکز بر عوامل جذب کننده 

می تواند بسياری از عوامل بازدارنده را کاهش دهد. 

بنابراين نياز ا   که برنامه ريزی بر روی عوامل جذب 

کننده با دق  بيشتری انجام شود زيرا ت وي  آنها موجب 

ده و تا حدودی از بين رفتن ضعيف شدن عوامل بازدارن

در . يافته ها حاکی از آن ا   که اين عوامل خواهد شد

جذب کننده ها داشتن عالقه به ي  رشته ورزش خاص 

مهمترين عامل برای جذب گردشگران می باشد. و ندود 

امکانات و تث يسات ورزشيو تفريحی که مربوط زير  اخ  

برای دفع های ي  جامعه ا   می توان مهمترين عامل 

گردشگران ورزشی در آن منط ه باشد. قابل ذکر ا   که 

تمامی موارد که در رابطه با عوامل جذب کننده و 

بازدارنده در پر شنامه آمده بود به نحوی  بر دفع و جذب 

 گردشگران ورزشی تث يرگذار بوده اند. 

اد و های پژوهش حاضر با يافته های قيامی ر يافته

چاليپ و (، 1387محمودی يکتا  (، 1387محرم زاده  

( همخوانی 2003زاک  و( و ک2006(، چو  2001گرين  

( در يافته های خود 1387  و محرم زاده دارد. قيامی راد

به اهمي  بيشتر عوامل جذب کننده و  وق دهنده نسد  

. (7 به عوامل بازدارنده گردشگران اشاره نموده اند

امل جذب کننده ( عنوان کرد که عو1387محمودی يکتا  

برای جذب گردشگران مهمتر از عوامل دفع کننده ا   و 

د   اندرکاران ورزش و ميراث فرهنگی بايد بر روی اين 

عوامل تمرکز بيشتری داشته باشند تا بتوانند گردشگران 

 .(10 بيشتری را جذب کنند

برگزاری » با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -1

و همننين يافته های ديگر « مساب ات در زمان منا ب

پژوهش ها در همين را تا، به مديران ورزشی کشور 

توصيه می شود با ا تفاده از تنوع آب و هوايی کشور در 
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ختلف ودر زمان فصول مختلف مساب ات را در مناعق م

 . منا ب برگزار کنند

تث ير  با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -2

ا تاندارد در ورزشگاه ها بر امکانات و تث يسات ورزشی 

جذب گردشگران به مسئولين ورزشی پيشنهاد می شود 

ا تانداردهای جهانی  که برای  اخ  اماکن ورزشی از

 . ا تفاده شود

تث ير  با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -3

بازارهای بزرگ خريد بر جذب گردشگران ورزشی، به 

می شود که در  مسئولين ورزشی اين ا تان ها پيشنهاد

در  کنار ورزشگاه ها بازارچه های کوچکی تث يس کنند و

اين بازارچه ها به ارایه  وغات و صنايع د تی آن منط ه 

بپردازند تا بدين گونه عالوه بر جذب مجدد گردشگران ، 

 . يج فرهنگ آن منط ه را فراهم کنندموجدات ترو

ر ن ش حضو با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -4

ورزشکاران و تيم های محدوب بر جذب گردشگران 

ورزشی به مسئولين ورزشی ا تان ها پيشنهاد می شود 

که از تيم های بزرگ و رشناس و همننين افراد صاحب 

نام و پيشکسوت در رشته های مختلف ورزشی برای 

 حضور در ورزشگاه دعوت به عمل آيد. 

مکان  ن ش با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -5

های با تانی در شهرها برای جذب هر چه بيشتر 

گردشگران پيشنهاد می شود که ، با همکاری و هماهنگی 

بين اداره ی تربي  بدنی و ميراث فرهنگی در ا تان ها ، 

بروشورها و پو ترهای از اماکن با تانی و ديدنی ا تان 

تهيه و در ورزشگاه نصب و يا در بين گردشگران توزيع 

 گردد.

ن ش ورزش  با توجه به يافته های پژوهش مدنی بر -6

های پرعرفدار در جذب گردشگران ورزشی به د   اندر 

کاران ورزش پيشنهاد ی شود که با برگذاری مساب اتی 

 . مانند فوتدال و کشتی و... به جذب گردشگران بپردازند
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