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 3، بهنام نقی پور2، حسن الماسی1مجید جاوید

 *دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. 1

 پژوهشکده گردشگری راهبردی پژوهش گروه مدیر. 2

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی. 3
 

  80/80/32تاریخ پذیرش:                                                                                80/80/33تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

به یکی از  كشورها اقتصادي رشد در تأثير و درآمدزایی لحاظ به امروزه صنعت گردشگري

 ، بررسی نگرش مدیران وان تبدیل شده است. هدف این پژوهشجه در مهمترین صنایع

كارشناسان ورزش و گردشگري درباره اثرات اقتصادي گردشگري ورزشی بر جامعه ميزبان بود. 

جامعه آماري این پژوهش را مدیران و كارشناسان در دو حوزه ورزش و گردشگري تشکيل داده 

 و روایی تایيد از پس ( بود كه3848ي استاندارد هریتز و روس )بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه

افزارهاي پرسشنامه برگشتی توسط نرم 382هاي ( توزیع گردید. دادهα=02)یپایای

، تحليل عاملی كی.ام.اوو با استفاده از آزمون بارتلت، شاخص  34نسخه آموس و  اس.پی.اس.اس

و آزمون  كی.ام.اواكتشافی و تایيدي مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتایج یافته هاي شاخص 

-یيد میده هاي جمع آوري شده را جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی تاًبارتلت مناسب بودن دا

اثرات  "عنوان تحت عامل دو اكتشافی، عاملی تحليل آزمون از آمده بدست نتایج اساس كرد. بر

در بررسی مهم ترین عامل ها، با استفاده از  همچنين. شد استخراج "اثرات منفی" و "مثبت

 لفهموً در 08/8عاملی  بار با «افزایش سطح اشتغال و درآمد»خصتایيدي، شا عاملی تحليل آزمون

كاري پس از آن به ایجاد اشتغال كاذب در زمان رویداد گردشگري و بی» شاخص و اثرات مثبت

 ترین اثراتمهم اثرات منفی، ي مولفه در 08/8 عاملی بار با «دليل فصلی بودن گردشگري ورزشی

 ميزبان بودند.  در جامعه ورزشی اقتصادي گردشگري

 گردشگري ورزشی، رویدادهاي ورزشی، اثرات اقتصادي واژگان کلیدی:

                                                      Email: Javid.majid2020@gmail.com*نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
رشد  در تأثير و اقتصادی بویژه درآمدزایی و اجتماعی، فرهنگی مثبت تأثيرات دليل به گردشگری

کشورها، گردشگری  اغلب برای و جهان تبدیل شده کشورها، به بزرگترین صنعت در اقتصادی

 محسوب خارجی مبادالت و زایی درآمد، اشتغال تجاری، کسب های فعاليت برای مهمی منبع

ی آمار و ارقام های بين المللی نشان م (.33؛ 9331 ،یعقوبی، سيدنقوی، ابراهيم پور) شود می

های سازمان دهد که صنعت گردشگری همواره روند رو به رشدی را طی می کند، طبق آمار

ميليون نفر و درآمد  142تعداد گردشگران بين المللی به  2292، در سال 9جهانی گردشگری

ميليارد دالر آمریکا رسيده )سازمان جهانی گردشگری،  191حاصل از این صنعت بالغ بر 

وزه بسياری از کشورها درآمد اصلی خود را از این صنعت بدست می آورند ( از این رو امر2299

 در ها فعاليت پویاترین و مهمترین از یکی عنوان به گردشگری فعاليت(. 133؛ 2،2293)نيشيو

کشورها، به  ملی چرخه در فعاليت ها تریناقتصادی از . به طوری که یکیاست مطرح جهان

اسدی، پورنقی، ) آیدبه حساب می مختلف مناطق رونق و ارزآوری و اشتغال جهت از خصوص

از این رو توسعه گردشگری در مکان های مختلف زمينه های  .(43؛ 9331اصفهانی، زیتونلی، 

ایجاد اشتغال دائم، فصلی و نيمه وقت را برای نيروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم 

وه بر اشتغال های مستقيم در گردشگری می آورد و از نرخ بيکاری می کاهد. همچنين عال

زمينه اشتغال در فعاليت های دیگر در ارتباط با گردشگری همچون کارهای ساختمانی، 

تعميرات، کرایه دادن اتومبيل، دست فروشی و نظير اینها برای افراد بومی فراهم می گردد 

ندگی در سال های (. در عين حال، با پيشرفت جوامع و ماشينی شدن ز3؛ 9331)زیتونلی، 

 پدیده مردم داشته و به یک زندگی در و جایگاه بارزی پویا، نقش فعاليتی عنوان اخير، ورزش به

ورزش با توليد ميليارد ها دالر از طریق بليط فروشی، حمایت مالی و  .است شده تبدیل اجتماعی

لفيقی از حق پخش تلویزیونی، به یک پدیده اقتصادی مهم در جهان تبدیل گشته است. ت

 صنایع بزرگ و به عنوان یکی از"ورزش"به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان و "گردشگری"

به نام را  دنيای کنونی یکی ازشگفت انگيزترین صنایع خدماتی مدرن بااهميت در

)جاوید، اسدی، گودرزی، محمدی ترکمانی،  است وردهبه وجودآ"گردشگری ورزشی"صنعت

ده که این صنعت در سال های اخير بيشترین رشد را در صنعت بررسی ها نشان دا .(44؛ 9319

(. در بررسی 19؛ 2221، 4و تاو و  وال922؛2292، 3گردشگری داشته است ) هریتز و رس

                                                           
1. The World Tourism Organization (UNWTO) 

2. Nishio 

3. Hritz & Ross 
4. Tao & Wall 
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مطالعاتی که در زمينه برگزاری رویداد های ورزشی و گردشگری برخواسته از آن انجام گرفته، 

بهبود باال بردن کيفيت زندگی ساکنان، رای ب عاملیبه عنوان اکثر نویسندگان اغلب آن را 

و ویلتری، ميلر،  943؛ 2292، 9و افزایش غرور و روحيه در جامعه نام می برند )زیاکساقتصاد 

( طی تحقيقی بيان کردند 2222) 4(؛کيم و پاتریک2222) 3موسين .(922؛ 2221، 2هریز

فعال، تماشاگران، گردشگران برگزاری رویداد های ورزشی را عاملی برای جذب شرکت کنندگان 

و افزایش شرکت و توجه رسانه ها و بازتاب مثبتی برای ساکنان آن منطقه می دانند)کيم و 

( 2299) 2(. در مطالعه ای دیگر روز و اسپيگل332؛2222و موسين،  32؛ 2222پاتریک، 

مطالعاتی که  توریست ها را مهم ترین منبع درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی می دانند. اکثر

در مورد رویداد های ورزشی انجام گرفته عمدتا به فواید دائمی و بلند مدت مثل توسعه 

ها، بازسازی شهرها، اعتبار بين المللی، بهبود رفاه عمومی، رشد گردشگری و تسهيالت و زیر بنا

شهرها از  از این رو امروزه بسياری از .(12؛ 2299اشتغال زایی تاکيد داشتند )رز و اسپيگل، 

ميزبانی رویداد های ورزشی استفاده می کنند و گردشگران زیادی را تحریک می کنند )گراتون، 

(. مرور ادبيات تحقيق، خصوصاً تحقيقات انجام شده در خارج از 31؛ 2292، 1دابسون و شبلی

کشور نشان می دهد که در سال های اخير تحقيقات فراوانی در خصوص گردشگری ورزشی از 

گاه های مختلف و خصوصاً جهت شناخت استراتژی های توسعه و اثرات آن، انجام گرفته که دید

 می توان به اهميت توسعه این حوزه در کشورهای مختلف پی برد.

ه خصوص در شرایط نامطلوب اقتصاد جهانی، کشورها به این صنعت بيش در سال های اخير و ب

 ایران برایکنند. ینی برای درآمدهایشان نگاه میاز پيش اهميت داده و به آن به عنوان جایگز

باشد،  می اشتغال مشکل و نفتی های درآمد به حد از بيش اتکای مشکل از خروج فکر در که

 سال های در البته. باشد مطرح مناسب های گزینه از یکی عنوان به تواند می گردشگری صنعت

 فزاینده رشد با قياس در که گرفته صورت زمينه این در خوبی های فعاليت و ها تالش اخير

در عين حال با وجود . رسد نمی بنظر کافی عنوان هيچ به ها فعاليت این جهان در گردشگری

اثرات مثبت آن بر توسعه اقتصادی، متاسفانه مطالعات اندکی در این زمينه در ایران صورت 

 گرفته است.

                                                           
1. Ziakas 

2. Veltri, Miller, & Harris 
3. Mohsin 

4. Kim & Petrick 

5. Rose & Spiegel  
6. Gratton, Dobson, & Shibli 
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 مسابقات برگزاری با، دارد قرار دنيا سراسر در گردشگران توجه مورد بسيار ورزشی رویدادهای

 این که کنندمی سفر ميزبان کشور به مسابقات این در شرکت برای عالقمندانی دنيا در مختلف

 گردشگران رویدادها با برگزاری همچنين .شودمی شمرده کشور آن برای اقتصادی موفقيتی خود

 تبادل باعث موضوع این و شده آشنا ميزبان کشور گردشگری هایجاذبه و هاقابليت و فرهنگ با

سال اخير نشان می دهد  32شود. مطالعات انجام گرفته در می مختلف کشورهای ميان فرهنگی

که ميزبانی رویداد های ورزشی صرفه اقتصادی زیادی بر جامعه ميزبان دارد )والتری و همکاران، 

های مشابه در تمامی مطالعاتی (. یافته 913؛ 2299، 9و گيبسون، کاپالندو و کانگ 923؛ 2221

که در زمينه برگزاری رویداد های ورزشی انجام گرفته، این است که منافع اقتصادی حاصل از 

برگزاری رویدادها بيشتر از هزینه های آن است، و محققان دليل اصلی آن را در درجه اول 

ث می شود که افراد گردشگران می دانند و عنوان می کنند که برگزاری یک رویداد ورزشی باع

زیادی در یک محدوده زمانی برای تماشا و مشارکت در ورزش به جامعه ميزبان رفته و این امر 

باعث کسب درآمد برای هتل ها، رستوران ها و همچنين ایجاد کسب و کار جدید و رونق خرده 

دشگری گر سازمان که اخير تحقيقات (. در393؛ 2222، 2فروشی می شود )اُ.براین و چاليپ

 شهر در آمد در دالر ميليارد 3.3ميالدی  2292 المپيک برگزاری است داده انجام انگلستان

 که داده نشان دیگری دیگر تحقيقات سوی از. کند می حاصل انگلستان کشور برای لندن

 این اقتصاد که شود باعث می 2291 المپيک های بازی و 2294 جهانی برای جام برزیل ميزبانی

 دست برای به سنگين بسيار رقابتی که شده باعث کند. امروزه این عوامل صعود پله پنج کشور

ایجاد  کشورها بين المپيک و جهانی جام ورزشی ازجمله بين المللی بازیهای ميزبانی آوردن

(. رویدادهای ورزشی در هر سطحی می تواند شرکت کنندگان، تماشاگران 3؛ 9312شود)عزتی،

جلب کند و این امر می تواند فواید اقتصادی زیادی بر جامعه ميزبان  و توریست ها را به خود

( در پژوهشی تاثير ميزبانی  2222) 4( کسين391؛ 2223، 3داشته باشد.)فونک و براوون

رویدادهای ورزشی بزرگ برگردشگری را مورد بررسی قرار داده و توجهی ویژه ای به تأثير 

دارد که اغلب شهر های درخواست دهنده برای پذیرش اقتصادی طوالنی مدت دارد و اعالم می 

ميزبانی رویدادهای ورزشی، به این دليل این کار را می کنند که ميزبانی رویدادهای ورزشی 

؛ 9312به وجود می آورد )حيدری،  بزرگ درآمد منطقه ای کوتاه یا بلند مدت قابل توجهی را

اصلی رویداد های بزرگ ورزشی را بيشتر  ( در مطالعه خود هدف2299) 2(. زیاکاس و کاستا23

                                                           
1. Gibson, Kaplanidou, & Kang 
2. O’Brien & Chalip 

3. Funk & Bruun 

4. kesin 
5. Ziakas & Costa 
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های کوچک اند و عنوان می کنند که هدف اصلی رویدادهاقتصادی و توسعه گردشگری بيان کرد

بيشتر به دليل کمبود امکانات شهری و برای پرکردن اوقات فراغت ساکنان برگزار می شود. 

درآمدها این رویدادها به  همچنين اعالم می دارند که در جوامع محلی به خاطر سطح پایين

صورت رایگان به عموم سرگرمی هایی را فراهم می آورد که این هم برای ساکنان محلی مقرون 

به صرفه بوده و هم فضایی برای تعامل بيشتر ساکنان با یکدیگر را فراهم می سازد. در عين حال 

ف زمان زیاد با نقش عمده دیگر این رویدادها به وجود آوردن حس اجتماعی به خاطر صر

(. در پژوهشی گيبسون و 929؛2299همسایگان برای آشنایی بيشتر است )زیاکاس و کاستا، 

( به بررسی اثرات رویدادهای ورزشی کوچک در توسعه پایدار پرداختند، نتایج 2299همکاران )

این پژوهش نشان می دهد که برگزاری رویداد های ورزشی کوچک می تواند با توسعه زیر 

ت های فرهنگی و افزایش سرمایه گذاری افراد در این بخش به توسعه پایدار گردشگری ساخ

(. اشتغال زایی، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی، 913؛ 2299کمک کنند )گيبسون و همکاران،

کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیر بنایی اقتصادی، از جمله مهمترین آثار اقتصادی 

 رویداد های ورزشی است. دیگر برگزاری

های اخير، گردشگری ورزشی به عنوان ابزاری برای رشد پایدار اقتصادی به طور گسترده در سال

( و بدليل عالقه مندان بسيار و بازتاب 991؛ 2223، 9مورد توجه قرار گرفته است )ليم و پاترسون

صادی به مثابه راهبرد رشد و فراوان اقتصادی در جهت باال بردن مشاغل محلی و افزایش رفاه اقت

توسعه اقتصادی در دستور کار برنامه های توسعه منطقه ای در نقاط مختلف جهان قرار گرفته 

خصوصا در مناطقی که امکان توسعه دیگر بخش  (.123؛ 2229، 2است )بيگنه، سانچز و سانچز

و کوتاه مدت  های اقتصادی با محدودیت اساسی رو به رو است حتی با پذیرش واقعيت فصلی

بودن دوره آن در بعضی مناطق جهان بيش از نيمی از در آمد ساليانه جوامع محلی از این طریق 

 صنعت واقع در .(3؛ 9312تامين می شود )وثوقی، دادور خانی، مطيعی لنگرودی، راهنمایی، 

 های همؤلف و ابعاد با که است مفهوم اقتصادی یک« گردش» نام به کاالیی توليد با گردشگری

رستوران،  و هتلداری، پذیرایی و نقل، اقامت و ها، حمل جاذبه: یعنی خود گانه شش خاص

 گيرد دربرمی را ها از فعاليت بخش آن، گردشگری خدمات اختصاصی دستی و صنایع و سوغات

 قرار گردشگری پدیده عنوان به تریعام گسترش فرایند و ایجاد مسير در مستقيم بطور که

 بزرگ صنایع در ردیف گردشگری درآمد، صنعت توليد نظر از اقتصادی رویکردی راست. د گرفته

 چون کارکردهایی درآمدزایی بر نظر اجتماعی عالوه و از گرفته است قرار خودرو و نفت چون

                                                           
1. Lim & Patterson 
2. Bigne, Sanchez, & Sanche 
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؛ 9331سالمی،  دارد)ابراهيم بای پی در را پایداری و آفرینی گستری، فقرزدایی، اشتغال عدالت

1). 

 سازمان و( ICO) 9المپيک المللی بين کميته که است حدی به ورزشی اهميت گردشگری

 گردشگری به مربوط مسایل تحليل و تجزیه برای را المللیبين هایجهانگردی، کنفرانس جهانی

 سازمان دو بين مشترک نامهتفاهم اخذ جهت در و برگزار المپيک هایبازی خالل در ورزشی

 در ورزش و گردشگری به مربوط هایفعاليت جهان ورهایکش از بعضی در حتی. کنندمی تالش

 .کندمی اجرا و ریزیرا برنامه مربوطه امور 2توریسم ورزشی نام به ویژه وزارتخانه یک قالب

( مطالعات متعددی تاکنون در رابطه با اهميت اقتصادی گردشگری ورزشی 9؛9312)خدابنده، 

، می توان به مقاله شورای جهانی سفر و انجام شده است، ازجمله مهمترین این مطالعات

( اشاره کرد، در این مطالعه شورای جهانی سفر و گردشگری با تاکيد بر 2292) 3گردشگری

، اشتغال و جذب سرمایه 4تاثيرات اقتصادی فراوانی گردشگری، افزایش توليد ناخالص داخلی

صادی گردشگری عنوان می گذاری داخلی و خارجی بر جامعه ميزبان را از مهمترین اثرات اقت

 2(. در مطالعه دیگری اندریک و همکاران2؛ 2292کند )شورای جهانی سفر و گردشگری، 

 درآمد و شغل، اقتصادی با تاکيد بر اثرات مثبت گردشگری بر جامعه ميزبان، تنوع( 2222)

(. 2222، 1را از مهمترین اثرات گردشگری می دانند )اندریک، والنتين، ناف و ووت،  مالياتی

( در بررسی خود عنوان می کنند که گردشگری با جذب سرمایه 2299) 3بریدا و همکاران

گذاران دولتی و خصوصی عاملی برای اشتغال و درآمد بوده که این امر منجر به افزایش 

 (. 339؛ 2299استاندارد های زندگی و قدرت خرید مردم می شود )بریدا، اوستی و فچيولی، 
يت روز افزون گردشگری ورزشی و لزوم بررسی اثرات آن و با در نظر گرفتن با توجه به اهم

اینکه در ایران مطالعات اندکی در این زمينه صورت گرفته است، به همين دليل در پژوهش 

حاضر قصد داریم با بررسی تاثيرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جوامع ميزبان از دیدگاه 

گری به این سوال پاسخ دهيم: که گردشگری ورزشی چه مدیران و کارشناسان ورزش وگردش

 اثراتی بر اقتصاد شهر ميزبان دارد؟

 

                                                           
1. International Olympic Committee 

2. Sport Tourism 
3. World Travel and Tourism Council 
4. Gross Domestic Product 

5. Andereck et al. 

6. Andereck, Valentine, Knopf, & Vogt 
7. Brida, Osti, & Faccioli 
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 روش شناسی
 شده انجام ميدانی شکل به و بوده توصيفی ، کاربردی و از لحاظ روشحاضر از نظر هدف پژوهش

ان محققين بدنبال مطالعه و بررسی تاثيرات اقتصادی گردشگری ورزشی را از دیدگاه مدیر. است

 و کارشناسان ورزش و گردشگری در جامعه مورد مطالعه بررسی کند. 

را مدیران و متخصصان حوزه ورزش و گردشگری در سطح ملی  تحقيق این آماری جامعه

دادند علی رغم این که آمار دقيقی از جامعه آماری وجود نداشت، با در نظر گرفتن تشکيل می

تصادفی و  صورت به پژوهش این آماری حوزه، نمونهمدیر  و متخصصان در هر دو  122حداکثر 

نفر در  993نفر انتخاب شدند که  234احتمال خطا  22/2با استفاده از فرمول کوکران و با 

، سا، نواب رئيس، دبيران فدراسيون های ورزشی، کارشناسان آکادمیحوزه ورزش که شامل روً

نفر در حوزه گردشگری که  993ورزش و کارشناسان وزارت ، کميته ملی المپيک و پارا المپيک

شامل مدیران و کارشناسان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری می شد تعيين گردید. در 

پرسشنامه به دليل انصراف پاسخ دهندگان حين اجرا و ناقص بودن پرسشنامه  39مجموع تعداد 

ی و در تجزیه و تحليل پرسشنامه برگشتی قابل قبول ارزیاب 223ها کنار گذاشته شدند و تعداد 

 استفاده شدند.

 و نظری اطالعات زمينة در شد، اول اقدام اطالعات آوری جمع به بخش دو در تحقيق این

بخش  در ها نامه پایان و ای، اینترنت، مقاالت کتابخانه منابع از استفاده با تحقيق که پيشينة

 آوری جمع برای پرسشنامه دیگر، از بخش در و شد اقتصادی گردشگری ورزشی انجام اثرات

 . شد استفاده اطالعات

که  9( بود2292پرسشنامه استفاده شده برای این پژوهش، پرسشنامه استاندارد هریتز و رس )

 پرسشنامه مذکور از روایی تعين ی برای بومی سازی جهتئبعد از ترجمه و ایجاد تغييرات جز

 برآورد پایایی پذیرفت. برای صورت نظر مورد استفاده شد و اصالحات صاحبنظران اساتيد و نظر

نفر از آزمودنی توزیع و با  32تحقيق، پرسشنامه در طی یک مطالعه مقدماتی، بين  پرسشنامه

گزارش داده  α=33/2استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و ميزان آن 

 شد.

برای تعيين ميانگين، انحراف معيار،  آمار توصيفی از ابتدا تحقيق های برای تجزیه تحليل داده

فراونی و درصدها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور تشخيص مناسب بودن داده 

کی. ام. او و شاخص  2های جمع آوری شده جهت انجام تحليل عاملی اکتشافی از آزمون بارتلت

                                                           
 ( پرسشنامه دریافت گردید.University of North Carolinaطی مکاتبه و تعامل علمی با دکترهریتز از دانشگاه کارولينای شمالی ) - 9

2   . Bartlett's Test 
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 تحليل روش (، ازEFA)9استفاده شد. پس از شناسایی عوامل اصلی با تحليل عاملی اکتشافی

ترین شاخص ها  مهم تعيين عاملی عناصر،  برآورد اهميت، بار منظور به (CFA) 2تأیيدی عاملی

و  3 .اس.اسیاس.پ تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار .شد و تهيه مدل استفاده

 انجام گرفت. 29نسخه  4آموس

 نتایج

 یافته های توصیفی

برای بررسی اطالعات جمعيت شناختی پاسخ دهندگان استفاده  ار توصيفیآم در این قسمت از

خالصه ای از یافته های توصيفی آورده  گردد، در جدول یکنطور که مالحظه میمی شود. هما

 شده است.
 دهندگان پاسخ شناختي جمعيت اطالعات -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر  223شناختی افراد شرکت کننده نشان می داد که از مجموع  عوامل جمعيت بررسی

 92درصد پاسخ دهندگان بين  22( زن می باشند. %33نفر ) 32( مرد و %13نفر) 923آزمودنی 

نشان داد، فقط  شرکت کنندگان تحصيالت وضعيت بررسی سال سابقه کار داشتند. نتایج 22تا 

( دارای %42نفر ) 12( کارشناسی و %23نفر) 991 ( دارای مدرک تحصيلی دیپلم،%3نفر ) هفت

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 

2.Confirmatory Factor Analysis 

3.SPSS   
4. AMOS 

 درصد فراوانی اطالعات جمعيت شناختی

 جنسيت
 13 923 مرد
 33 32 زن

 تحصيالت
 3 3 دیپلم

 23 991 کارشناسی

 42 12 کارشناسی ارشد و دکتری

 سابقه
 32 14 سال 92کمتر از 

 22 922 سال22تا  92
 93 33 سال 29بيشتر از 

 محل اشتغال
 43 13 سازمان های مرتبط با ورزش

سازمان های مرتبط با 
 گردشگری

922 22 
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( %43نفر ) 13، 9ن با توجه به جدول مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و دکتری بودند. همچني

( در سازمان های مرتبط با گردشگری به %22نفر ) 922در سازمان های مرتبط با ورزش، 

 . فعاليت مشغول بودند

  یافته هاي استنباطی

تدا به دليل اینکه پرسشنامه اصلی با ایجاد تغييراتی برای این پژوهش استفاده در این قسمت اب

شد، برای برآورد دوباره مولفه های اصلی از تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس مدل 

استفاده شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت و در نهایت به بررسی مهم ترین عامل ها با 

 ایيدی پرداخته می شود.استفاده از تحليل عاملی ت

بدست آمد که برای تحليل  33/2برای داده های جمع آوری شده برابر با   ام. او کی. شاخص

 11عاملی ميزان مناسبی می باشد، همچنين معنی داری آزمون بارتلت در سطح اطمينان 

مناسب  درصد حاکی از همبستگی متغير های مورد نظر برای انجام تحليل عاملی بود با توجه به

بودن داده ها به منظور استخراج و دسته بندی عوامل، از تحليل عاملی اکتشافی با روش 

مشخص می شود که یکی از عامل ها  دوچرخش واریماکس استفاده گردید. با توجه به جدول 

متغير باقی مانده تحت  99عدد از حذف گردد و تعداد  سهبه علت پایين بودن تعداد متغير ها از 

 دسته بندی گردید. "اثرات منفی "و  "اثرات مثبت "مل دو عا
 

  نتيجه تحليل عاملی اکتشافی با روش چرخش واریماکس -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 نام عامل
 ها گویه

 اثرات مثبت اثرات منفی 3

  324/2 3سوال    

  313/2 99سوال    

  333/2 92سوال    

  329/2 3سوال    

  332/2 93سوال    

 343/2 3سوال     

 329/2 4سوال     

 333/2 2سوال     

 113/2 1سوال     

 199/2 2سوال     

 233/2 9سوال     

329/2 92سوال      

323/2 1سوال      
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بعد از گروه بندی متغير ها با تحليل عاملی اکتشافی، برای تعيين مهم ترین عوامل از تحليل عاملی 

یيدی در نرم ی مدل سنجش با استفاده از تحليل عاملی تاًیيدی استفاده شد. برای این کار ابتدا پایایتاً

افزار آموس مورد آزمون قرار گرفت. آزمون های متعددی برای ارزیابی اینکه مدل تا چه حد روابط 

بين متغير های قابل اندازه گيری را توصيف می نماید، به کار می روند. عمدتا پيشنهاد می شود که از 

 ،2اِی ، آر. ام، اس، ای.9سی. اف.آی رایج تفاده شود. مدل هایشاخص های مختلف برازش اس

X2(df)،  (. در رابطه با سه به عنوان معيار تشخيص مورد استفاده قرار گرفت )جدول 3جی. اف. آی

قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است که در سطح  12/2مقادیر بزرگتر از  سی. اف. آیشاخص 

مقادیر نسبی واریانس ها و کوواریانس ها را به گونه مشترک از  که جی. اف. آیبود شاخص  12/2

قابل قبول  12/2طریق مدل ارزیابی می کند و دامنه تغييرات آن بين صفر و یک می باشد در سطح 

 اِی آر. ام، اس، ای.بود که قابل قبول است. شاخص مطلق برازش دیگر  هشتبود. آزمون کای دو برابر 

را تعدیل می کند، برازش کامل مقادیر صفر را برای این شاخص نتيجه می  است که ساده بودن مدل

بوده  239/2مناسب تلقی می شود که در این مطالعه در سطح  23/2اما در عمل مقدار کمتر از دهد 

(. در مجموع سنجش برازش استفاده از مدل را سهو نشان دهنده قابل قبول بودن آن است. )جدول 

یيد وع تمام نمایه ها از سطح قابل قبول عبور کردند، این مسئله نشان دهنده تاًیيد کرد. در مجمتاً

استفاده از مدل از طریق سنجش برازش است. همه آزمون ها نشان دادند که مدل سنجش قابليت 

پایایی و سازگاری الزم را دارد. در این مرحله بعد وارد کردن داده ها، آزمون برازش یا درست نمایی 

 به مدل فرضی ساختارها انجام شد. داده ها
 برازش نمایه ها جهت سنجش و مدل ساختاری -3جدول

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis 

2 Root Mean Square Error of Approximation 
3 Goodness of Fit Indices 

 X2(df) GFI  CFI RMSEA شاخص مدل

 239/2 12/2 12/2 3 مدل سنجش
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 متغير های اثرات اقتصادی گيری اندازه خطاهای و عاملی بارهای -9شکل 

 

نتایج حاصل از تحليل عاملی تایيدی نشان می دهد که  یک و شکل چهاربا توجه به جدول 

ایجاد کسب و  "و  31/2با بار عاملی  "افزایش سطح اشتغال و در آمد "گردشگری ورزشی با 

مثبت اقتصادی مهم ترین در بين متغير های  32/2با بارعاملی  "کار و فرصت های شغلی جدید

اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی برجامعه بوده اند. همچنين دربين متغير های منفی اثرات 

ایجاد اشتغال کاذب در زمان رویداد گردشگری و بيکاری پس از آن به علت فصلی  "اقتصادی، 

توسعه دارای بيشترین بار عاملی و هزینه باالی  31/2با عاملی  "بودن گردشگری ورزشی

18/8  

22/8 

12/8  

11/8  

01/8  

24/8 

00/8  

88/8  

08/8  

81/8  

88/8  

80/8  

11/8  

00/8  

81/8  

10/8  

30/8  

80/8  

81/8  

11/8  

08/8  

جا به جایی نيروي كار از سایر بخش ها به 
 گردشگري و امکان ایجاد كمبود نيرو در آن ها

 هزینه ي باالي توسعه امکانات و زیر ساخت ها 
گردشگري ورزشیبراي   

ایجاد اشتغال كاذب در زمان رویداد گردشگري و 
 بيکاري پس از آن به دليل فصلی بودن گردشگري

 اثرات
 منفی

 

 اثرات
 مثبت

 

یجاد كسب و كار و فرصت هاي شغلی جدیدا         

  افزایش سطح اشتغال و درآمد       81/8

 

نان جامعهافزایش فرصت براي كارآفری  

 

 افزایش استاندارد هاي زندگی و قدرت خرید مردم     

 

 حمایت از برنامه هاي گردشگري ورزشی

 

 

 

 تورم و افزایش قيمت كاال و خدمات

 

یافزایش قيمت و اجاره بهاي مسکن و مراكز اقامت            

 
 

 

امکان وابستگی زیاد جوامع محلی به یک محصول 

 خاص

 

12/8 
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دارای کمترین اهميت در بين متغير های منفی  22/2امکانات برای گردشکری با بار عاملی 

 اقتصادی گردشگری ورزشی بر جامعه ميزبان بود.

 
 متغيرها بارعاملی و انحراف معيارميانگين،  -4ول جد 

 بار عاملی خطای اندازه گيری انحراف معيار ميانگين متغيرهای اقتصادی  

مث
ت 

ثرا
ا

ت
ب

 

ایجاد کسب و کار و فرصت های شغلی 
 جدید

92/4 344/2 13/2 32/2 

 31/2 34/2 332/2 33/4 افزایش سطح اشتغال و درآمد

 34/2 22/2 143/2 22/4 افزایش فرصت برای کارآفرینان جامعه
افزایش استاندارد های زندگی و قدرت 

 خرید مردم
23/4 312/2 42/2 13/2 

گردشگری حمایت از برنامه های 
 ورزشی

31/4 322/2 41/2 13/2 

ی
نف

ت م
ثرا

ا
 

امکان وابستگی زیاد جوامع محلی به 
 یک محصول خاص

24/4 142/2 33/2 23/2 

 11/2 43/2 112/2 24/4 تورم و افزایش قيمت کاال و خدمات
افزایش قيمت و اجاره بهای مسکن و 

 مراکز اقامتی
12/3 323/2 23/2 31/2 

ایجاد اشتغال کاذب در زمان رویداد 
گردشگری و بيکاری پس از آن به دليل 

 فصلی بودن گردشگری ورزشی
22/4 333/2 34/2 31/2 

هزینه ی باالی توسعه امکانات و زیر 
 ساخت ها برای گردشگری ورزشی

31/4 122/2 43/2 11/2 

جا به جایی نيروی کار از سایر بخش ها 
اد کمبود نيرو به گردشگری و امکان ایج

 در آن ها
21/4 341/2 39/2 21/2 
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 بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر اقتصاد شهر های ميزبان از 

دیدگاه صاحبنظران ورزش و گردشگری در سطح ملی بود. بسياری از مطالعات به اهميت آثار 

آن اشاره کرده اند از جمله این مطالعات می توان به مطالعه  اقتصادی گردشگری و لزوم بررسی

( اشاره کرد که در توسعه گردشگری، تاثيرات اقتصادی را ستون اصلی برای 2223) هندرسون

( 233؛ 2223توسعه این صنعت و عاملی برای رفاه مالی جامعه ميزبان می داند )هندرسون، 

( و ولتری و 2299(، گيبسون و همکاران )2292پژوهشگران دیگری از جمله هریتز و رس)

( در مطالعاتشان به اهميت آثار اقتصادی گردشگری پرداخته اند. یافته های 2221همکاران )

این مقاله نيز نشان از اثرات مثبت و منفی اقتصادی گردشگری ورزشی در جامعه ميزبان 

 حکایت دارد.

ه با توجه به نتایج بدست آمده از تحليل در برسی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی در این مقال

مشخص می شود که گردشگری ورزشی عالوه بر اثرات مثبت  سهعاملی اکتشافی در شکل 

 اقتصادی دارای اثرات منفی نيز می باشد.

( همخوانی دارد. هریتز 2223)9( و گالدینی2292این یافته با توجه به یافته های هریتز و رس)

ورزشی در جامعه  گردشگری شده مشاهده تحت عنوان تأثيرات (، در پژوهشی2222و رس )

در این زمينه انجام دادند و به اثرات مثبت و منفی گردشگری  2ميزبان که در ایندیاناپليس

( نيز در یافته خود عنوان 2223ورزشی بر جامعه ميزبان تاکيد کردند و همچنين، گالدینی )

دی، به نوبه خود آثار منفی اقتصادی را نيز در پی عالوه بر آثار مثبت اقتصاکرده؛ گردشگری 

جاره بها و شاخص قيمت ، اکه از جمله می توان به افزایش تقاضا قيمت زمين و مسکن، دارد

 .(923؛ 2223)گالدینی،  کاالها اشاره کرد

امروزه اهميت گردشگری ورزشی و تاثيرات اقتصادی آن بر جوامع بر کسی پوشيده نيست. با 

با بار عاملی  "افزایش سطح اشتغال و درآمد"و یافته های این پژوهش  چهارکل توجه به ش

نظران ورزش و گردشگری مهم ترین تاثير مثبت گردشگری ورزشی بر ( از دیدگاه صاحب31/2)

جامعه ميزبان می باشد. بدیهی است که حضور جمعيت گردشگر مقتضای ارائه خدمات برای 

رو افزایش سطح اشتغال و کاهش بيکاری به علت وابستگی  فراهم می کند، از اینرا آنها 

مستقيم بسياری از مشاغل به گردشگری، که به واسطه ارائه خدمات برای آنها است موجه جلوه 

 یافته در که( 2299) گيبسون و( 2223)هندرسون یافته های به می کند. این یافته با توجه

                                                           
1. Galdini 
2. Indianapolis 
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 فعال غير و فعال ورزشی گردشگران ورزشی، ایرویداده برگزاری با که کردند عنوان خود های

 ميزبان جامعه برای اقتصادی صرفه و شغل ایجاد باعث امر این که شوند می رویدادها این جذب

(، همچنين با توجه به 913؛ 2299و گيبسون و همکاران،  231؛ 2223باشد )هندرسون،  می

 هتل در کنندگان شرکت های ینه(، که عنوان کردند؛ هز2221یافته های ویلتری و همکاران )

می  تاثير ميزبان جامعه اقتصاد بر مستقيم صورت به خدمات و ها کاال دیگر و ها رستوران ها،

ایجاد کسب و کار و فرصت های "(. 921؛ 2221)ویلتری و همکاران،  گذارد، همخوانی دارد

ن بود. با توجه به این ( دومين متغير مهم از دیدگاه صاحبنظرا32/2با بارعاملی ) "شغلی جدید

یافته، پاسخ دهندگان اظهار داشتند که با حضور گردشگران ورزشی در یک منطقه، فرصت های 

شغلی زیادی از جمله، خرده فروشی، ساخت و ساز و حمل و نقل را برای ساکنان محلی ایجاد 

( که در یافته 2223( و اُ.براین و چاليپ )2292کند. این نتيجه با نتایج تحقيقات هریتز و رس )

های خود عنوان کرده بودند که برگزاری رویداد ورزشی باعث می شود که افراد زیادی در یک 

محدوده زمانی برای تماشا و مشارکت در ورزش به جامعه ميزبان مسافرت کنند و این امر باعث 

دید و رونق گرفتن و کسب در آمد برای هتل ها، رستوران ها و همچنين ایجاد کسب و کار ج

  رونق خرده فروشی بشود، همخوانی دارد.

سومين متغير مهم در بين  "افزایش و ایجاد فرصت برای کارآفرینان" چهار با توجه به جدول

متغرهای مثبت اقتصادی مورد بررسی بود. طبيعی است که کارآفرینان از هر زمينه و فرصتی 

ی را از دست نمی دهند و از بخصوص پتانسيل ها و ظرفيت های موجود در گردشگری ورزش

آنجایی که گردشگری یک صنعت با درآمد باال است، کارآفرینان برای ظرفيت های موجود در 

با بار  "حمایت از برنامه های گردشگری ورزشی"آن برنامه ریزی های الزم را انجام می دهند. 

جامعه ميزبان  (، یکی دیگر از متغير های مثبت اقتصادی گردشگری ورزشی بر13/2عاملی )

بود. این متغير در ميان عامل مثبت اقتصادی یکی از متغير های کم اهميت از دیدگاه 

صاحبنظران بود، شاید دليل اهميت کم این متغير را بتوان به دليل، کمبود اطالع رسانی و 

تبليغات درباره تاثيرات گردشگری ورزشی و اطالع کم مردم از مزیت های آن و کاهش 

وی مردم دانست. می توان با اطالع رسانی صحيح درباره مزیت های آن به مردم، از مشارکت ج

حمایت همگانی ساکنان محلی و تماشاگران در برگزاری رویداد به صورت شکل داوطلب بهرمند 

کمترین تاثير مثبت اقتصادی  "افزایش استاندار های زندگی و قدرت خرید مردم"شد. 

این یافته با توجه یافته های  حبنظران ورزش و گردشگری بود.گردشگری ورزشی از دیدگاه صا

(که برگزاری 2299( و بریدا و همکاران )2299) 9(، فوری و اسپروونک2292هریتز و رس)

                                                           
1.Fourie & Spronk 
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رویدادهای ورزشی و گردشگری ورزشی را عاملی برای بهبود ساخت و ساز شهری، بهبود 

ارتباط آن با زندگی بهتر دانسته، غير  استاندارد های سيستم حمل و نقل، افزایش فضای سبز و

( نيز گردشگری 2223(. در این رابطه گالدینی )14؛ 2299)فوری و سپرونک،  همسو می باشد

 و جدید کار و کسب های فرصت و برق و آب نقل، و حمل زیرساختهای عاملی برای بهبود را

 بهبود باعث ردشگریگ دانسته و عنوان می کند محلی اقتصاد سازی متنوع و درآمدی تنوع

 مالياتی درآمدهای جدید مشاغل شده و آنان آسایش و رفاه درجه رفتن باال و شهروندان منافع

 .(921؛ 2223دارند )گالدینی،  پی در را

اشتغال کاذب در زمان رویداد گردشگری و بيکاری پس از  "در بين مولفه اثرات منفی اقتصادی 

(، بيشترین تاثير منفی 31/2با بار عاملی ) "آن به علت فصلی بودن گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی از دید پاسخ دهندگان بود. این امر می تواند موجب بروز مشکالت در جوامع 

گردد. از جمله می توان به سر خوردگی ناشی از بيکاری ناشی از پایان رویداد اشاره کرد. 

موجود در این صنعت در سایر فصل ها پيشنهاد می شود با برنامه ریزی صحيح از پتانسيل های 

نيز با برگزاری جشنواره های مختلف ورزش های بومی محلی و رویداد های ورزشی مثل ورزش 

های زمستانی و رالی های کویر نوردی و... در زمان ها و مکان های مختلف بهره برده و باعث 

با  "مسکن و مراکز اقامتیافزایش قيمت و اجاره بهای "اشتغال پایدارتری در این صنعت شد. 

( دومين عامل تاثيرگذار منفی اقتصادی حاصل از گردشگری ورزشی بود. این 31/2بارعاملی )

( که یافته خود گردشگری را عاملی دانسته که به واسطه 2223) یافته بر اساس یافته گالدینی

اال ها و خدمات آن با افزایش و تقاضای قيمت زمين و مسکن، اجاره بها و شاخص های قيمت ک

تورم و افزایش قيمت کاال و "(. 921؛ 2223)گالدینی،  افزایش می یابد، همخوانی دارد

سومين اثر منفی گردشگری ورزشی از دیدگاه پاسخ دهندگان بود. این نتيجه با توجه  "خدمات

( در کتاب خود که عنوان کرده تورم و افزایش هزینه های زندگی و 9332) به نوشته معصومی

ازدحام بيش از حد فعاليت های گردشگری در یک منطقه ممکن است منجر به نابودی یا زوال 

سایر فعاليت های اقتصادی گردد و یک عدم تعادل اقتصادی ایجاد شود همخوانی دارد. 

پيشنهاد می شود برای جلوگيری از تورم و افزایش قيمت در مناطقی که گردشگری ورزشی در 

رل و نظارت بر قيمت ها مانع ایجاد تورم در آن منطقه شد. یک دیگر از آن رواج دارد، با کنت

هزینه باالی توسعه امکانات و زیر ساخت ها "اثرات منفی گردشگری از دیدگاه صاحبنظران 

بود. در یک بررسی کلی، هزینه توسعه امکانات برای ورزش و یا  "برای گردشگری ورزشی

ال هزینه احداث تله کابين و تله اسکی جهت ورزش گردشگری ورزشی باال است به عنوان مث

های زمستانی بسيار زیاد است، اما در مقایسه با درآمد بلند مدت آن شاید هزینه ی زیادی 
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جا به جایی نيروی کار از سایر  "و  "امکان وابستگی زیاد جامعه به یک محصول خاص"نباشد. 

از اثرات منفی اقتصادی دیگر  "آن هابخش ها به گردشگری و امکان ایجاد کمبود نيرو در 

گردشگری ورشی بر جامعه ميزبان بودند که کم ترین اثر را از دیدگاه پاسخ دهندگان بر جوامع 

 ميزبان داشتند.

در مجموع با توجه به ادبيات و یافته های تحقيق می توان نتيجه گرفت که جدابيت آثار مثبت 

ه گونه ای است که بسياری از کشور های جهان گردشگری ورزشی به ویژه در بعد اقتصادی ب

خصوصا کشور های در حال توسعه را به خود جلب نموده است. نتایج مطالعات انجام شده در 

این زمينه نشان می دهد که رابطه علی بين گردشگری و رشد اقتصادی یک رابطه علی و دو 

اقتصادی گردشگری مقدم بر طرفه است و بين این دو متغير یک تعادل بلند مدت است. آثار 

سایر ابعاد است. رشد گردشگری کمک عمده ای به افزایش فعاليت های اقتصادی متنوع در 

بسياری از کشورها بوده است. بخش گردشگری با تغييرات و روند های اقتصاد جهانی سازگار 

ش می بوده و تابع مد و سليقه مصرف کنندگان است. گردشگری فرصت های اشتغال را افزای

دهد، به خصوص در جامعه ای مثل ایران که اقتصاد تک محصوای دارد و وابسته به فعاليت 

های نفتی هستند تنوع شغلی ایجاد شده به وسيله فعاليت های گردشگری بسيار اثر گذار می 

باشد. رشد گردشگری عالوه بر اینکه فرصت های سرمایه گذاری عمده ای ایجاد می کند، باعث 

هبود زیر ساخت های اقتصادی نيز می شود. گردشگری اغلب باعث بهبود زیر ساخت توسعه و ب

های حمل و نقل، آب و برق و فرصت های کسب و کار های جدید و تنوع درآمدی و متنوع 

سازی اقتصاد محلی می شود. گردشگری باعث بهبود منافع شهروندان و باال رفتن درجه رفاه و 

به نوبه خود آثار منفی را نيز در پی دارد، به طوری که در اثر  آسایش آنان می شود. گردشگری

افزایش و تقاضای قيمت زمين و مسکن، اجاره بها و شاخص های قيمت کاال ها نيز افزایش می 

یابد. بنابراین می توان گفت گردشگری عامل مهمی در مسير توسعه اقتصادی است که مزیت 

جمله این مزیت ها کسب درآمد ارزی، افزایش توليد  های فراوانی برای یک مکان دارد که از

ناخالص ملی برای کشور، ایجاد اشتغال، به علت وابستگی مستقيم بسياری از صنایع به 

گردشگران ایجاد فرصت برای کار آفرینان جامعه  افزایش ارزش امالک برای مالکان اراضی و 

ی توان به امکان وابستگی زیاد جوامع امالک واقع در مناطق محروم در رابطه با اثرات منفی م

محلی به یک فعاليت خاص،کوتاه مدت و کم اهميت بودن برخی از مشاغل حاصل از 

گردشگری، افزایش تقاضای زیر ساخت های اقتصادی و تحمل بار اضافی بر سيستم حمل و 

ک نقل تورم و افزایش هزینه های زندگی، ازدحام بيش از حد فعاليت های گردشگری در ی
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منطقه ممکن است منجر به نابودی یا زوال سایر فعاليت های اقتصادی گردد و یک عدم تعادل 

 اقتصادی ایجاد شود.

 طور به اقتصادی پایدار توسعه و رشد برای ابزاری عنوان گردشگری ورزشی به صنعت امروزه

 در اقتصادی نفراوا بازتاب و بسيار مندان عالقه بدليل و است گرفته قرار توجه مورد گسترده

 اقتصادی توسعه و رشد راهبرد مثابه به اقتصادی رفاه افزایش و محلی مشاغل بردن باال جهت

 در خصوصا. است گرفته قرار جهان مختلف نقاط در ای منطقه توسعه های برنامه کار دستور در

 با حتی است رو به رو اساسی محدودیت با اقتصادی های بخش دیگر توسعه امکان که مناطقی

 در از نيمی از بيش جهان مناطق بعضی در آن دوره بودن مدت کوتاه و فصلی واقعيت پذیرش

کشورها در تالش شود، از این رو بيشتر  می تامين طریق این از محلی جوامع ساليانه آمد

رویدادهای مهم ورزشی و جذب گردشگران سهم وسيعی از این فعاليت برگزارری  با تاهستند 

. تاکنون مطالعات متعددی درباره اثرات برگزاری آن منطقه و کشور خود سازند اقتصادی را از

رویداد های ورزشی و اثرات گردشگری ورزشی انجام شده است. اما اکثر این مطالعات به صورت 

کلی به بررسی اثرات مختلف گردشگری ورزشی پرداخته اند. در این مقاله، برخالف مطالعات 

به صورت جزیی تر و دقيق تر به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری،  پيشين تالش شده بود تا

 اعم از اثرات مثبت یا منفی حاصل از آن پرداخته شود.

بر اساس نظریه تبادل اجتماعی، افراد و جامعه ميزبان تنها در صورتی از یک برنامه یا کسب و 

فعی از آن برسند. از این رو کار حمایت خواهند کرد که درباره آن اطالع داشته و به سود یا منا

 برای های مرتبط درباره گردشگری ورزشیعقاید ساکنان و صاحبان کسب و کار اطالع از 

واند عواقب ت آن منطقه میساکنان توجهی به عقاید  بیاین صنعت ضروری بوده و  توسعه

شگری به گرد تاخير در توسعه ،از جمله این عواقب .داشته باشد نامطلوبی به دنبالاقتصادی 

ی، عدم تمایل به کار در این مردمی، عدم حمایت از مسئوالن توسعه گردشگر اعتراضاتعلت 

به  .استو عدم هزینه کرد گردشگران در جامعه ميزبان گردشگری ميل و عالقه به نبود ، صنعت

همين دليل برای توسعه پایدار گردشگری ورزشی نيازمند مشارکت و حمایت مردم و مسئولين 

م بود. پيرو این موضوع، بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی در جامعه ميزبان، خواهي

اصالع رسانی  و آگاه سازی ساکنان منطقه و مسئولين درباره این اثرات، می تواند هم موجب 

های جامعه ميزبان را در پی برنامه ریزی بهتر و دقيق تر از طرف مسئولين شده و هم حمایت

ن امر نيز به نوبه خود باعث افزایش گردشگر ورزشی در جامعه ميزبان شده و داشته باشد که ای

 توسعه اقتصادی جامعه ميزبان را موجب شود.
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