
 
Economic Valuation of Intangible Cultural Heritage: with Chookheh Wrestling 

Sport Event 
 

 Shahram Abdi1 , Mahdi Talebpour2 , Zahrasadat Mirzazadeh3 , Mohammad 
Ghorbani4  

 
1. Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.  
    E-mail: shahramabdi67@um.ac.ir 
2. Corresponding Author, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 
    Mashhad, Iran. E-mail: mtalebpour@um.ac.ir 
3. Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 
    E-mail: z.mirzazadeh@um.ac.ir  
4. Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 
    E-mail: Ghorbani@um.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  
Received:  
             25 July 2020 
Received in revised form: 
             3 March 2021 
Accepted: 
             21 April 2021 
Published online: 
             16 November 2022 

 

 
Keywords:  
choice experiment,  
chokheh wrestling,  
intangible cultural heritage,  
valuation 

Introduction: Today, the valuation of sport events has become one of the most 
popular fields of research in the world and the purpose of this study was economic 
valuation of with Chookheh wrestling sport event. 
Methods: This study was applied in terms of objectives and a descriptive survey in 
terms of data collection which was conducted as a field study. The research 
population in choice experiment section consisted of all residents of the city of 
Esfarayen, directors, deputies and experts from the Sports and Youth General 
Directorates of Northern Khorasan Province, The Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism General Directorates of Northern Khorasan Province, Sports and 
Youth Offices in Northern Khorasan Province, Wrestling Committees of Northern 
Khorasan Province, Rural Sports and Local Native Games Committees in Northern 
Khorasan Province, totally 270 person were randomly selected as the sample. 
Descriptive statistics was used to analyze the demographic characteristics and 
conditional logit model was used to analyze the data and STATA15 software was 
used to analyze the data. 
Results: The results of the choice experiment showed that the highest willingness 
to pay for environmental problems (50726 Tomans), improving the image of the 
tourist destination (49889 Tomans), strengthening moral and spiritual values 
(48082 Tomans), social problems (34480 Tomans), Political-institutional linkage 
(10902 Tomans), growth and development of tourism (9804 Tomans) and 
economic growth and development and infrastructure (6259 Tomans). 
Conclusion: The findings showed that many attributes play different roles in 
determining the economic valuation of a with Chookheh wrestling sport event that 
the officials and organizers of this event need to pay special attention to these 
items. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Today, the valuation of sport events has become one of the 
most popular fields of research in the world. On the other 
hand, due to the lack of research in the field of sports events 
valuation, especially local and indigenous sport events, and 
that with Chookheh wrestling sport event is considered as an 
intangible cultural heritage and asset for the region, the 
necessity of valuation of it has been revealed and it should be 
valued by new and scientific methods. For this reason, the 
purpose of this study was economic valuation of with 
Chookheh wrestling sport event. It should be explained that 
with Chookheh wrestling is one of the most famous 
indigenous sports in Iran. This wrestling takes its name from 
the traditional dress and has a deep root in the life, temper 
and religious and national beliefs of the people in Khorasan 
province. The origin of this sport is North Khorasan. With 
Chookheh wrestling has an ancient history in great Khorasan, 
and this sport has been common in many local ceremonies, 
especially weddings. The word Chookheh is originally from 
Kurmanji Kurdish and it means a short cloak that wrestlers 
fasten with a white shawl. Since this sport has been popular 
among the Kurdish people of North Khorasan since ancient 
times, it has become known by this name (with-Chookheh 
wrestling). 
 
Methods 
This study was applied in terms of objectives and a 
descriptive survey in terms of data collection which was 
conducted as a field study. Obviously, the selection of the 
study population depends on the purpose of the study. 
According to this research, a sampling strategy was chosen.  
The research population in choice experiment section 
consisted of all residents of Esfarayen, directors, deputies and 
experts from the Sports and Youth General Directorates of 
Northern Khorasan Province, The Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism General Directorates of Northern 
Khorasan Province, Sports and Youth Offices in Northern 
Khorasan Province, Wrestling Committees of Northern 
Khorasan Province, Rural Sports and Local Native Games 
Committees in Northern Khorasan Province, totally 270 
person were randomly selected as the sample. A choice 
experiment questionnaire was used to collect information. 
The design of choice experiment is very important because it 
affects the amount of information that can be extracted. This 
design includes four steps: 1) identifying the attributes and 
level of attributes 2) test design, 3) test framework and 
questionnaire preparation and 4) selection of sample and 
sampling methods. These four steps should be viewed as a 
feedback process. Considering that the questionnaire acts as a 
data collection tool for the final analysis, the quality of the 
final results is largely determined by the quality of the 
questionnaire. Therefore, in design of the questionnaire, it is 
necessary to use short, precise, fluent, neutral and direct 
words and express the importance and necessity of the survey 
for the respondent in order to positively affect the response 

rate. Descriptive statistics was used to analyze the 
demographic characteristics and conditional logit model was 
used to analyze the data and STATA15 software was used to 
analyze the data. 
 

Results 
The results of the choice experiment showed that the highest 
willingness to pay for environmental problems (50726 
Tomans), improving the image of the tourist destination 
(49889 Tomans), strengthening moral and spiritual values 
(48082 Tomans), social problems (34480 Tomans), Political-
institutional linkage (10902 Tomans), growth and 
development of tourism (9804 Tomans) and economic 
growth and development and infrastructure (6259 Tomans) 
and the highest willingness to accept for protection of 
originality (55842 Tomans), sense of pride and belonging 
(46660 Tomans), self-fulfillment and perfection of 
generations (45589 Tomans), pleasure-seeking, leisure and 
happiness (26534 Tomans), interest in sports and 
consolidation of family ties (14996 Tomans), job creation 
(6375 Tomans) and development of social capital (2002 
Tomans). The results showed the high value of the with 
Chookheh wrestling for the city, the province and finally the 
country. 
 
Conclusion  
The findings showed that many attributes play different roles 
in determining the economic valuation of with Chookheh 
wrestling sport event that the officials and organizers of this 
event need to pay special attention to these items. By 
valuation of this event, it is possible to convert mental, 
intangible and qualitative criteria into numerical and 
quantitative values and thereby make a criterion to help 
managers, officials and event organizers to plan and make 
decisions about this sport event. Also, this provides a 
criterion for comparing events with each other and will help 
tourists and visitors to choose an appropriate tourist 
destination. 
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  ها:واژهکلید
 ،يگذارارزش

 ،آزمون انتخاب
 چوخه کشتی با

 

ه است و ر جهان تبدیل شدپژوهشی محبوب د يهاحوزهرویدادهاي ورزشی به یکی از  يگذارارزشامروزه  مقدمه:
 رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. يگذارارزشوهش هدف این پژ

 به شکل توصیفی است و-این پژوهش از نظر هدف، کاربردي، از نظر روش پژوهش پیمایشیروش پژوهش: 
 ةادارشناسان ان و کار، معاونساکنان شهر اسفراین، مدیران تمامیآماري در بخش آزمون انتخاب  ۀمیدانی اجرا شد. جامع
راسان خاستان  کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ادارةخراسان شمالی، ن استان کل ورزش و جوانا

یی رزش روستاو هیأت وخراسان شمالی  کشتی استان هیأتشمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، 
روش تصادفی انتخاب شدند.  نمونه و به عنوانبهنفر  270بومی محلی استان خراسان شمالی بودند که  يهايبازو 

از  یشناختتیجمع يهایژگیو لیوتحلهیتجز منظوربهآزمون انتخاب استفاده شد.  ۀپرسشنامبراي گردآوري اطالعات از 
 افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجزاز مدل الجیت شرطی و همچنین براي  هادادهآمار توصیفی و براي تحلیل 

15STATA .استفاده شد 
 50726( یطیمحستیزشکالت ترتیب براي مبهپرداخت نتایج آزمون انتخاب نشان داد که بیشترین تمایل به : اهافتهی

تومان)، معضالت  48082(اخالقی و معنوي  يهاارزشتومان)، تقویت  49889تومان)، بهبود تصویر مقصد گردشگري (
و رشد و  تومان) 9804( گردشگري توسعۀو  تومان)، رشد 10902هادي (ن-تومان)، پیوند سیاسی 34480اجتماعی (

 تومان) بود. 6259اقتصادي و زیرساختی ( توسعۀ
شی کشتی ادي رویداد ورززیادي در تعیین ارزش اقتص يهایژگیوکه  دهدیمپژوهش نشان  يهاافتهی: يریگجهینت

ه این موارد برا نسبت  ياژهیوجه ن، متولیان و برگزارکنندگان این رویداد توبا چوخه نقش دارند که الزم است مسئوال
 داشته باشند.

. چوخه با یکشت یورزش دادیناملموس: رو یفرهنگ اثریم ياقتصاد يگذارارزش. )1401( محمد، میرزازاده، زهراسادات و قربانی ؛مهدي، پورطالب ؛شهرام، عبدي: استناد
 .200-183، 14)3، (یورزش تیریمد هینشر

                  2021.316696.2644JSM./10.22059DOI:http//doi.org/  
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 مقدمه 
و مناظر  هاساختماناز  يامجموعه. میراث تنها شامل کندیمی است که شخصیت، هویت و تصویر شهر را ایجاد میراث از عناصر مهم

. میراث مربوط به تاریخ گذشته، حال و آینده کندیماست که شرایط اجتماعی و فکري زمان ما را نیز منعکس  يانهیآاصیل نیست، بلکه 
. میراث فرهنگی ملموس به آن بخش از میراثی اشاره استراي دو بعد ملموس و ناملموس ). میراث فرهنگی دا2007، 1ماست (گیلمور

در بازار را دارا بوده و به بیان دیگر داراي قیمت بازاري هستند. میراث  يگذارارزشو قابلیت د هستنمادي  يهاجنبهدارد که داراي 
و همچنین ابزارها، اشیا، مصنوعات و فضاهاي فرهنگی مرتبط با  هامهارت، عبارات، دانش، هاشینما، هاوهیش عنوانبهفرهنگی ناملموس 

 شوندیمبخشی یا حتی خود میراث فرهنگی شناخته  عنوانبهو در برخی موارد افراد  هاگروه، به این ترتیب جوامع، شودیمآن تعریف 
و عبارات  هاسنت: کندیم میتقسمختلف  ۀدستپنج  به ). کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس، این میراث را2003، 2(یونسکو

دانش و  ،هاجشنوارهو  هانییآ ،اجتماعی يهاوهیش، هنرهاي نمایشی ،حامل میراث فرهنگی ناملموس عنوانبهشفاهی، از جمله زبان 
فرهنگی ناملموس، یک دارایی  ). بنابراین، میراث2014، 3سنتی (سجودو يهاتخصصو  هامهارتمربوط به طبیعت و جهان و  يهاوهیش

و همکاران،  4(پان شودیمشفاهی و کارهاي استادانه را شامل  يهاسنتغیرفیزیکی مانند رسوم اجدادي (فولکلور)، مصنوعات، رقص، 
2007.( 

قلمداد شوند.  میراث فرهنگی ناملموس عنوانبه توانندیمو رویدادها  هاجشنوارهوسیع میراث فرهنگی ناملموس،  ةگستربا توجه به 
روز به اهمیت  . هرشوندمیاستفاده  ياطقهمن توسعۀبراي ترویج گردشگري و تقویت  يالهیوس عنوانبهمحلی  يهاجشنوارهرویدادها و 

که نسبت به شهرها داراي محدودیت منابع درآمدي بیشتري است  يامنطقهخصوص در مناطق محلی و به، شودیمرویدادها اضافه 
اجتماعی و  تأثیراتتنها داراي اهمیت اقتصادي، بلکه داراي نه هاجشنواره). مشخص شده که رویدادها و 2005همکاران، و  5(جکسون

استقبال نیز داراي کمرویدادها حتی در فصول ر بیشت). 2006، 6(جاگو و دوایرند هستفرهنگی زیادي براي شهرها و مناطق میزبان نیز 
ایجاد تصویري مثبت براي محل و ایجاد مزیت رقابتی  منظوربه توانندیم). رویدادها 2008، 7د (گتزهستن زیاديگردشگري  يهاجاذبه

عناصر بسیار  عنوانبه). آنها در بسیاري از مناطق 2002و همکاران،  8مشابه نقش مهمی را ایفا کنند (آلن يهامکانبازاریابی نسبت به 
بر عالوه). 2007، 9تاگارتمکو  مورلندمک( شوندیمگردشگري قلمداد  توسعۀجاد و ای براي ياوهیشمهمی از محصوالت گردشگري و 

ایجاد  ،شوندیمو مزایا نامیده  »موارد ناملموس«که  را ییهاارزش تواندیممسائلی که بیان شد برگزاري یک رویداد ورزشی همچنین 
اقتصادي دقیق و عینی نیستند. موارد ناملموس ممکن است شامل  ثیراتتأ ةاندازو مزایا به  هاارزشکند. با توجه به ماهیت آنها، این 

مثال ممکن است به مشارکت  برايجامعه به مسائل مربوط به موضوع رویداد باشد.  ۀعالقحاصل از رویداد مانند افزایش  يهاارزش
شود. یکی دیگر از موارد ناملموس افتخار و منجر بیشتر ساکنان، ایجاد مزایاي سالمتی عمومی و افزایش استفاده از تجهیزات ورزشی 

. سایر موارد ناملموس شامل گسترش شودیممیزبانی شهرشان از یک رویداد خاص حاصل  ۀنتیجاحساس غرور مردم محلی است که در 
ل بورس ورزشی تمرینی آموزشی و اهداف بشردوستانه/اجتماعی شام يهابرنامهورزشی جوانان،  يهاکینیکل مانندمحصوالت رویداد از 

). موارد ناملموس همچنین ممکن است شامل مواردي مانند 1998، 10(دلپی و لی شودیمجوانان، سالمندان، افراد فقیر و محروم و غیره 
، جرم و جنایت، بر هم زدن ياجادهاز جمله ترافیک، حوادث  ییهانمونهزندگی ساکنان در ارتباط با یک رویداد باشد.  ةشیواختالل در 

                                                 
1. Gilmour 
2. UNESCO 
3. Cejudo 
4. Pan et al 
5. Jackson et al 
6. Jago & Dwyer 
7. Getz 
8. Allen et al 
9. McMorland & Mactaggart 
1 0. Delpy & Li 



شتی با چوخه          گذاري اقتصادي میراث فرهنگی ناملموس: رورزشا  187                                                                                  یداد ورزشی ک

 

 

و خرابکاري شود  ینشانآتشو آلودگی، محافظت از سوي پلیس و  یطیمحستیز يهابیآسملکی،  يهابیآسم، سروصدا، ازدحام، نظ
 ).2005، 1(مولس و دوایر

رویداد  يگذارارزشو کارکردهاي این دست رویدادهاست. تأثیرات  يگذارارزشمهم در رویدادهاي ورزشی بحث  يهانهیزمیکی از 
در  تأثیراتوسیعی از اقدامات و رویکردها براي تعیین ارزش و  دامنۀبرآورد جامعی از یک رویداد و از طریق استفاده از  عنوانهب تواندیم

قابل  يگذارارزشکلی دو معنی از  طوربه). براي برخی مدیران و محققان، 2015و همکاران،  2مورد توافق انجام شود (براون ۀزمینیک 
بازخورد مفید  ۀارائبی سیستماتیک ارزش یا ارزشمند بودن برخی چیزها، و استفاده و برآورد سیستماتیک اطالعات براي برداشت است: ارزیا

خاص و اثبات علت و معلول  يهااستیسیا  هابرنامهسنجش  ۀزمینکه ارزیابی اغلب در ). درحالی2006، 3(تروچیم موارددر مورد برخی 
 يگذارارزش ةواژ، شودیمفش دست یافته است؟)، و یا نشان دادن چگونگی بهبود اثربخشی و کارایی مطرح مثال آیا برنامه به اهدا براي(
به چیزي، یا تعیین ارزش  یبخشارزشکه هدف  شودیماستفاده  يگذارارزش ةواژاز  یهنگامداشته باشد.  يترژهیومعنی  تواندیم

پولی است؛  يریگاندازهنیازمند  شکبیگرچه تعیین ارزش اقتصادي ابوده باشد.  رویدادها شدةدركاقتصادي (به لحاظ پولی) و ارزش 
و مزایا بیان کرد. اینکه آیا یک  هانهیهزکرده در ایدئولوژي یا درك عقاید ریشه ۀمثاببهآن را  توانیمارزش، بسیار ذهنی است و  ۀمسئل

است که هر کدام  نفعانيذقضاوت ساکنان، سیاستمداران و سایر  کنندةکسمنعرویداد یا گردشگري رویداد درخور و شایسته است، ناگزیر 
، برآورد ارزش یا يگذارارزش). معناي حقیقی 2016و همکاران،  4بالقوه نسبت به آن آگاه باشند (گریشن طوربهاز آنها ممکن است 

اطالعات و  يآورجمعفنی هاي فرایندعوض آنها، . در دهندینمرا انجام کار این  يگذارارزش يهاپروژهبهاست، اما بسیاري از 
براي ورودي  عنوانبه تواندیمرویداد  ةحوز. هر پژوهشی در دهندیمرا انجام  يریگمیتصمیا  يزیربرنامه فرایند لیوتحلهیتجز

مواقع جایگزین ر بیشتدر  فانهمتأساستفاده شود و  يگذارارزشجهت اهداف  تواندیماقتصادي  تأثیراتبرآورد  .شوداستفاده  يگذارارزش
را نادیده  هابخشو سایر  دهدیماقتصادي مورد توجه قرار  توسعۀ. این امر تعیین ارزش رویداد را تنها از منظر شودیم يگذارارزشتمام 

اقتصادي کافی  ۀنبجرویدادها صرفاً  يگذارارزشمنظور بهکه  انددادهمختلف نشان  يهاپژوهش). 2015(براون و همکاران،  ردیگیم
). 2005، 6؛ وود2005و همکاران،  5(شلنکرد کررا نیز بررسی  یطیمحستیزغیرملموس اجتماعی، فرهنگی و  تأثیراتنیست و باید 

، اجتماعی و فرهنگی براي برآورد تأثیرگذاري یطیمحستیزوسیعی از معیارهاي اقتصادي،  دامنۀضروري است که رویکردي جامع از 
؛ 2006(جاگو و دوایر، د گیررویداد انجام  کی راتیتأثمثبت و منفی  ۀجنبیکسانی بر هر دو  دیتأکباید  يگذارارزش رايباتخاذ شود. 

 ).2005شلنکر و همکاران، 

براي مقاصد گردشگري تبدیل شده است. ادبیات علمی که بر روي یک بعد از  یپژوهشی محبوب ۀحیطتأثیرات رویداد به  يگذارارزش
که باید تمامی وجوه مهم رویداد در بحث  اندکردهاخیر مورد انتقاد قرار گرفته و تأکید  يهادر پژوهشویداد متمرکز شده بودند، تأثیرات ر

و اقتصاد  شودیمپایدار هدایت  ۀتوسعجامع رویداد توسط اصول  يگذارارزش). در نتیجه، 2015وارد شود (براون و همکاران،  يگذارارزش
). توسعه و کاربرد تجربی چارچوب جامع 2009و همکاران،  7(کالینز ردیگیممحلی را نیز در نظر  ۀجامعت و محلی، محیط زیس

براي تعیین ارزش  تحقیقات) گزارش کردند که تنها تعداد کمی از 2015رویداد محدود باقی مانده است. براون و همکاران ( يگذارارزش
و  8نیاز به رویکردهاي جدید دارد. سد يگذارارزش يهاستمیس، گسترش پایدار توسعۀمل افزودن عوااست. با ه گرفترویدادها انجام 

و اطالعات باشد. همچنین  اندازچشمدارند که متناسب با  دیتأکرویداد  يگذارارزش) بر اهمیت وجود یک ابزار براي 2017همکاران (
و متغیرهاي  هاشاخص يریگاندازههیچ توافقی در مورد انتخاب و  ،نفعانيذمتفاوت و عالیق  تأثیراتدلیل وجود طیف وسیعی از به
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ارزش، موضوع پیچیده و دشوار در بخش  يریگاندازه). شناسایی، شرح و 2014، 1دلگادو و پالومک-رویداد وجود ندارد (تورس يگذارارزش
 ).2017، 2میراث است (جونز

عینی آن وجود ندارد. در نتیجه، اغلب  يریگاندازهاص وجود دارد که امکان فردي از یک رویداد خهو مزایاي منحصرب هاارزشهمیشه 
که اهمیت موارد ناملموس را تحقیق . در این شوندیمکامل نادیده گرفته  طوربهاین نوع تأثیرات در مطالعات تأثیرات اقتصادي رویداد 

علوم  يریگاندازهمورد بررسی خواهد بود. همیشه یک مشکل در  يهاطهیحموارد ناملموس نیز یکی دیگر از  يگذارارزش، کندیمتأیید 
. ردیگیمقرار  يریگاندازه فرایندتأثیر کرد و همه چیز تحت  يریگاندازهمگر اینکه بتوان آن را  ،پایه وجود دارد، در واقع چیزي وجود ندارد

که آنها وجود دارند یا خیر. به احتمال زیاد این اتفاق رخ  گفت نتواینم ،شود يریگاندازهکه تأثیرات رویدادها زمانیعبارت دیگر، تا به
اخیر  يهاسال). در 2016از ارزیابی عملکرد، مدیران باید پاسخگو باشند (گریشن و همکاران،  پسخواهد داد، به این دلیل که 

ناملموس  راتیتأثخود نشان داد که  ) در پژوهش2020( 3انجام شده است؛ براي مثال زاوادزکی يگذارارزشدر زمینه  ییهاپژوهش
میلیون زلوتی (واحد  8/8مثبت ارزیابی شد و ارزش تجمیعی سه رویداد ورزشی برگزارشده  5و سوپوت 4رویدادها توسط ساکنان گدانسک

ارزش پولی  نفر از دانشجویان کارشناسی نشان دادند که 372 هاينظر) با بررسی 2020و همکاران ( 6چا پول لهستان) تخمین زده شد.
جنوبی) در هر ترم بوده است.  ةکروون (واحد پول  116000ورزشی حدود  يهابرنامه ۀهزینتمایل به پرداخت دانشجویان براي پرداخت 

 یالمللنیبمیزبانی یک رویداد بزرگ  ۀهزینبراي پرداخت  شدهینیبشیپ) میزان تمایل به پرداخت واقعی و 2019و همکاران ( 7دبوئر
از رویداد افزایش  پسیورو  45/4از رویداد به  پیشیورو  58/3. نتایج نشان داد میانگین تمایل به پرداخت افراد از کردندرسی ورزشی بر

) 1399و همکاران ( فریمحسن  میلیون یورو افزایش پیدا کرد. 1/7میلیون یورو به  8/5از  چشمگیري طوربهساکنان  يگذارارزشیافت و 
تومان، قهرمانی در  13700لیگ برتر را  يهارقابتشهروندان براي قهرمانی تیم نساجی مازندران در  ۀساالنرداخت میانگین تمایل به پ

تومان تخمین زدند. کالشی و همکاران  23370لیگ قهرمانان آسیا را  يهارقابتتومان و قهرمانی در  11640جام حذفی را  يهارقابت
تومان در سال  802794تومان در ماه و  5/66899ورزش (تقاضا براي ورزش) را براي انجام ) میانگین تمایل پرداخت هر فرد 1398(

 برآورد کردند.

و  يریگاندازهبسیار متنوع و گسترده است و بدون شک برآورد،  ناملموس تأثیرات خصوصبهرویدادها،  تأثیراتبیان شد  طورکههمان
ناملموس در  تأثیراتفرض بر این است که  اغلب، این ). با وجود2008و همکاران،  8ی ساده نیست (والتونتأثیراتتعیین کمیت چنین 

امکان ارزیابی  هانهیهزعمومی مزایا و  ۀمحاسبکه در نظر گرفتن آنها در  معنا. بدانشوندمقایسه  توانندیمملموس  تأثیراتقیاس با 
. با توجه به کندیمه از وجوه عمومی براي اجرا و برگزاري آنها را فراهم میزبان و توجیه استفاد ۀمنطقیک رویداد در  تأثیراتاز  يترقیدق

 يهانهیزمو کارکردهاي رویدادهاي ورزشی یکی از  تأثیرات يگذارارزشویژه  طوربهاقتصادي در ورزش و  يگذارارزشاینکه امروزه 
به توسعه و بهبود  توانیمرویدادهاي ورزشی  اقتصادي يگذارارزش از طریقهمچنین  .پژوهشی محبوب در جهان تبدیل شده است

رویدادهاي ورزشی،  يگذارارزش ۀزمیندر  هاپژوهشکمبود  واسطۀبه. دکرمدیریتی رویدادهاي ورزشی کمک شایان توجهی  يهاستمیس
یی براي منطقه محسوب یک میراث و دارا عنوانبهو اینکه رویداد ورزشی کشتی با چوخه  يامنطقهرویدادهاي ورزشی ویژه و خصوص به
این  يگذارارزش. با دکرآن  يگذارارزشجدید و علمی اقدام به  يهاروشتوسط  دبایاست و ده شآن آشکار  يگذارارزشلزوم  ،شودیم

 کمک به منظوربهمعیارهاي ذهنی، ناملموس و کیفی را به مقادیر عددي و کمی تبدیل کرد و از آن طریق معیاري را  توانیمرویداد 
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. همچنین این امر معیاري را دکردر خصوص این رویداد  يریگمیتصمو  يزیربرنامهرویداد جهت  دهندگانسازمانمدیران، مسئوالن و 
 انتخاب مقصد گردشگري یاري خواهد رساند. منظوربهو به گردشگران  کندیمرویدادها با یکدیگر ارائه  ۀمقایس براي

 

  پژوهش یشناسروش
آماري در بخش آزمون انتخاب  ۀجامع. شودیمتوصیفی محسوب -لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش، از نوع پیمایشیپژوهش حاضر از 

فرهنگی، کل میراث  ةادارکل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی،  ةادارساکنان شهر اسفراین، مدیران، معاونان و کارشناسان  تمامیرا 
ت کشتی استان خراسان شمالی و أشمالی، ادارات ورزش و جوانان در استان خراسان شمالی، هی صنایع دستی و گردشگري استان خراسان

مشخصی کـه  رابطۀ بومی محلی استان خراسان شمالی تشکیل دادند. در مطالعات آزمون انتخاب، هیچ  يهايبازورزش روستایی و  هیأت
مورد نیاز براي مطالعاتی که بـا   ۀنمونکلی، حجم  طوربه). 2008اران، و همک 1سوهی-وجود ندارد (چراغی ،مشخص شود از آن اندازه نمونه

با مطالعات میدانی دیگر متفاوت است. در این مطالعات، انتخاب حجم نمونه به موضوع تحقیـق   ،ردیپذیماستفاده از آزمون انتخاب انجام 
). بنـت و  2001و همکاران،  2محقق ارتباط دارد (آلپیزار ۀودجببسیار زیاد به  ۀنمونو حجم  يریگنمونهانتخاب روش  بستگی دارد. همچنین

نفر ارائـه شـود.    30فرمول مناسب، باید هر پرسشنامه حداقل به  نبوددلیل ) بیان کردند که در مطالعات آزمون انتخاب، به2001( 3آداموویچ
. با توجه به این نکته پرسشنامه در استنمونه مورد نیاز  270در این پژوهش با توجه به وجود نُه نوع (بلوك) پرسشنامه به حداقل  روازاین

دریـافتی، در   يهاپرسشنامهبرخی افراد و مخدوش بودن برخی دیگر از  نبودن که در نهایت با توجه به پاسخگود شبین افراد نمونه توزیع 
 ش تصادفی ساده بود. در این بخ يریگنمونهآماري قرار گرفت. روش  لیوتحلهیتجزپرسشنامه مبناي  257نهایت 

 يهـا مؤلفـه  ياحصـا شناسـایی و   منظـور بـه تکنیک آزمون انتخاب در استخراج ترجیحات، در این پژوهش  ةگستردبا توجه به کاربرد 
ترجیحات بیـان   با رویکرد محوریژگیواثرگذار بر ارزش اقتصادي کشتی با چوخه از این رویکرد استفاده شد. آزمون انتخاب، یک پیمایش 

. هریـک از  شودیمتعریف  رویداد ورزشی با استفاده از چند مؤلفه ةحوزاست که طی آن یک کاال یا خدمت و یا سیاست همچنین در  شده
ا ارائـه  رمتفاوتی از یک کاال یـا خـدمت    يهانسخهبا یکدیگر،  هامؤلفه مذکور شامل سطوحی است که تلفیق هریک از سطوح يهامؤلفه

ویـداد ورزشـی، بـرآورد    ر ةحـوز ) در Attribute Based( محـور یژگـ یو شدةانیبمطالعه با رویکرد ترجیحات  . یکی از اهداف یکدهدیم
ـ   محوریژگیویک پیمایش  يهاپرسشپاسخ به رو ازاینو کارکردهاي رویداد ورزشی است.  تأثیراتاقتصادي  يهاارزش ن در خصـوص ای
ـ اولو صـوص خدر و مدیران اجرایـی   زانیربرنامهیاستگذاران، اطالعات مفیدي را براي س تواندیممتفاوت،  يهابسته عمـومی در   يهـا تی

 پذیرفت. ب در این پژوهش انجامانجام آزمون انتخا منظوربهمربوط فراهم آورد. مراحل زیر  يهااستیسرابطه با رویداد ورزشی و 

شـامل  صاحبه با افراد خبره (این مرحله از طریق م. در ) و سطوح آنها بودAttributesو کارکردها ( تأثیراتاول شامل شناسایی  ۀمرحل
دسـتی و  نگـی، صـنایع  میـراث فره  کـل  ادارةکل ورزش و جوانان استان خراسان رضـوي و شـمالی،   ة ادارمدیران، معاونان و کارشناسان 

ـ  خراسـان رضـوي و شـمالی،    يهـا استانهاي ورزش و جوانان در گردشگري استان خراسان رضوي و شمالی، اداره  ت کشـتی اسـتان  أهی
) وخـه ان کشتی با چبومی محلی استان خراسان رضوي و شمالی و پیشکسوت يهايبازخراسان رضوي و شمالی، هیئت ورزش روستایی و 

نشـان   1ل و سطوح هریـک در جـدو   تأثیرات. این شدچوخه شناسایی مهم رویداد ورزشی کشتی با  تأثیرات عنوانبهبود، و پانزده کارکرد 
 است. داده شده
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 هپرسشنامدر  مطالعهسطوحو  هایژگیو. 1 جدول
 سطح ویژگی

 کم، متوسط، زیاد ، فراغت و شادکامیییجولذت
 بیشتر درصد 55بیشتر،  درصد 40بیشتر، درصد  25 بهبود تصویر مقصد گردشگري

 کم، متوسط، زیاد هانسلخود شکوفایی و کمال 
 کم، متوسط، زیاد اجتماعی سرمایۀ توسعۀ
 بیشتر درصد 30بیشتر،  درصد 20بیشتر، درصد  10 گردشگري توسعۀرشد و 

 ضعیف، متوسط، قوي و تحکیم پیوندهاي خانوادگی يمندعالقه
 کم، متوسط، زیاد حس غرور و تعلق
 کم، متوسط، زیاد صیانت از اصالت

 کم، متوسط، زیاد اخالقی و معنوي يهاارزشتقویت 
 توسط، زیادکم، م نهادي-پیوند سیاسی
 بیشتردرصد   30بیشتر،  درصد 20بیشتر، درصد  10 ییزااشتغال

 کمتر درصد 70کمتر،  درصد 50کمتر، درصد  30 یطیمحستیزمشکالت 
 بیشتر درصد 45بیشتر،  درصد 30بیشتر، درصد  15 اقتصادي و زیرساختی توسعۀرشد و 

 کمتر درصد 60کمتر،  درصد 45کمتر، درصد  30 معضالت اجتماعی
 میلیون 100میلیون،  140میلیون،  160 برگزاري يهانهیهز

 

آلترناتیو براي انتخاب  ترکیب ممکن یا ، و سطوح آنها هایژگیوانتخاب است. با توجه به تعداد  يهامجموعهدوم شامل طراحی  ۀمرحل
 تـأثیرات و در آن  شـود یمـ اطـالق   1کتوریل کاملکه به آن طراحی فا استنوع طرح آزمون  نیترکاملوجود خواهد داشت. این نوع طرح 

ـ دلبـه ). امـا  2004و همکـاران،   2(کـالفر  شـود مـی آزمـون و بررسـی   متقابـل دوجانبـه یـا چندجانبـه      تـأثیرات و نیز  هایژگیو تکتک  لی
کتوریل کامل وجود نـدارد  موارد امکان اجراي طرح فار بیشتکه در کارهاي تحقیقاتی از لحاظ وقت و هزینه وجود دارد، در  ییهاتیمحدود

بهینه از میان کل  يهاانتخابو اینجاست که بحث د کرناچار باید به گزینش تعداد محدودي از این آلترناتیوها و ترکیبات ممکن اکتفا بهو 
طراحـی   کمتـري نسـبت بـه    يهـا شیآزمـا با انجام تعداد  3به کمک طراحی فاکتوریل کسري روازاین. شودیمموجود مطرح  يهاانتخاب

در طـرح   جادشـده یاآورد. در این نوع طراحـی، کسـري از ترکیبـات ممکـن      دستبه توانیمرا  موردنظرفاکتوریل کامل اطالعات مفید و 
 ،اخیر توسعه داده شـده اسـت   يهاسالو در  شودمیاستفاده اغلب بهینه روشی که  سؤاالت. براي انتخاب شودیمفاکتوریل کامل انتخاب 

ـ ترککـه  د سازمیاپتیمال این امکان را فراهم -روش دي ).2000و همکاران،  5است (لوویر 4لاپتیما-روش دي انتخـاب   يانـه یبه يهـا بی
). در این پـژوهش بـا   2003، 6(کارلسون و مارتینسون گذاردیمشوند که بیشترین اطالعات آماري را در خصوص ترجیحات افراد در اختیار 

آرایـش پیـدا    يانهیگزسهمجموعه انتخاب در قالب نُه بلوك  SAS 27آماري  افزارنرمدر  یسینوبرنامهاستفاده از معیار مذکور و به کمک 
 .دهدیمانتخاب در پرسشنامه را نشان  يهامجموعهیکی از  2کردند. جدول 

 
 اقتصادي کشتی با چوخه يگذارارزش ۀ. مثالی از یک مجموعه انتخاب در پرسشنام2جدول 

 (وضعیت فعلی) 3 ۀگزین 2 ۀگزین 1 ۀگزین هایژگیو
 متوسط زیاد ، فراغت و شادکامیییجولذت

را  2یا  1 يهانهیگزکدام از هیچ کهیدرصورت
 را انتخاب کنید. 3 ۀگزین، دیدهینمترجیح 

 بیشتر درصد 55 بیشتر درصد 25 بهبود تصویر مقصد گردشگري
 زیاد کم هانسلخودشکوفایی و کمال 

 کم متوسط تماعیاج ۀسرمای توسعۀ
 بیشتر درصد 10 بیشتر درصد 20 گردشگري توسعۀرشد و 

                                                 
1. Full factorial 
2. Schulpher  
3. Fractional factorial 
4. D-optimal 
5. Louviere  
6. Carlsson & Martinsson 
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 ضعیف متوسط و تحکیم پیوندهاي خانوادگی يمندعالقه
 متوسط زیاد حس غرور و تعلق
 متوسط زیاد صیانت از اصالت

 زیاد کم اخالقی و معنوي يهاارزش
 زیاد کم نهادي-پیوند سیاسی
 بیشتر درصد 20 یشترب درصد 10 ییزااشتغال

 کمتر درصد 70 کمتر درصد 50 یطیمحستیزمشکالت 
 بیشتر درصد 45 بیشتر درصد 30 اقتصادي و زیرساختی توسعۀرشد و 

 کمتر درصد 30 کمتر درصد 60 معضالت اجتماعی
 میلیون 160 میلیون 100 برگزاري يهانهیهز

    لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید
 

 95(حدود د ش يآورجمعپرسشنامه  257، شدهعیتوز ۀپرسشنام 270اطالعات است. از  يآورجمعو  پرسشنامهسوم شامل توزیع  ۀمرحل
ده مشـاه  2313، در مجمـوع  دهنـد یمـ پاسـخ   يانـه یگزسهانتخاب  ۀمجموعبه سه  دهندگانپاسخدرصد) که با توجه به اینکه هریک از 

ـ تحلشـد و   يبندطبقه 23SPSS افزارنرمدر  شدهيآورجمع يهادادهجام تحلیل آماري است. چهارم شامل ان ۀمرحلآمد.  دستبه  يهـا لی
 انجام پذیرفت. 15STATA افزارنرمآماري با استفاده از 

 
  پژوهش يهاافتهی

 ۀدامنـ ش کمـی در  نه در بخکه بیشترین افراد نمو دهدیمنشان آماري در بخش آزمون انتخاب  ۀنموناعضاي  یشناختتیجمعمشخصات 
 4/93مچنین بیشتر افراد مـرد ( درصد) قرار دارند؛ ه 9/1سال به باال ( 61سنی  ۀدامندرصد) و کمترین تعداد آنها در  7/37( 340-31سنی 
و افـراد داراي تحصـیالت    درصـد)  5/66) و افراد داراي تحصیالت کارشناسی، بیشترین تعـداد ( درصد 37/92( متأهلبیشتر افراد  ،)درصد

ـ درصد افراد حـداقل   2/1و بیشتر و  بار درصد افراد پنج 1/75درصد) را دارند؛  6/1دکتري کمترین تعداد ( بـه تماشـاي مسـابقات     بـار کی
 .اندرفتهکشتی با چوخه 

 د. درشـ گوي الجیت شـرطی اسـتفاده   رویداد ورزشی کشتی با چوخه در رهیافت آزمون انتخاب از ال يهایژگیو يگذارارزش منظوربه
 ده است.شو کارکردهاي رویداد ورزشی کشتی با چوخه ارائه  تأثیراتاین قسمت نتایج حاصل از مدل الجیت شرطی براي 

 رویداد ورزشی کشتی با چوخه تأثیرات. نتایج مدل الجیت شرطی براي الگوهاي 3 جدول
 احتمال Odds Ratio انحراف معیار مقدار ضریب متغیر

 093/0 172988/1 0950046/0 159554/0 ، فراغت و شادکامیییجولذت
 010/0 7408267/0 1158781/0 -2999885/0 بهبود تصویر مقصد گردشگري

 005/0 315385/1 0972655/0 2741294/0 هانسلال خود شکوفایی و کم
 916/0 012111/1 1144245/0 0120382/0 اجتماعی سرمایۀ توسعۀ
 485/0 9427494/0 0843717/0 -0589548/0 گردشگري توسعۀرشد و 

 327/0 094364/1 0919418/0 0901734/0 و تحکیم پیوندهاي خانوادگی يمندعالقه
 003/0 323881/1 0938077/0 2805677/0 حس غرور و تعلق
 000/0 399037/1 0939103/0 3357844/0 صیانت از اصالت

 005/0 7489202/0 1034879/0 -2891228/0 اخالقی و معنوي يهاارزشتقویت 
 510/0 9365455/0 0994681/0 -0655571/0 نهادي-پیوند سیاسی
 639/0 03908/1 0816873/0 0383357/0 ییزااشتغال

 001/0 7371075/0 0910191/0 -3050216/0 یطیمحستیزمشکالت 
 605/0 9630614/0 0726933/0 -0376382/0 اقتصادي توسعۀرشد و 

 044/0 8127499/0 1028635/0 -2073319/0 معضالت اجتماعی
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 000/0 0024467/0 5217531/0 -013019/6 هانهیهز
 2313 تعداد مشاهدات

000/0 

 -08037/423 یینمادرستلگاریتم 
LR chi2 (15) 90/847 
Pseudo R2 5005/0 

AIC 136/1 
BIC 492/4179- 

D (756) 161/846 
 

 يهـا یژگـ یو جـز بـه در اینجـا   بر احتمال انتخاب گزینه مدنظر است. هایژگیوو صفات تأثیر  دهندةنشانعالمت ضرایب  3در جدول 
ونـد  ونـدهاي خـانوادگی، پی  و تحکـیم پی  يمنـد عالقـه گردشگري،  توسعۀاجتماعی، رشد و  سرمایۀ توسعۀ، فراغت و شادکامی، ییجولذت

را بـر   هـا یژگـ یوو این امر تأثیر  اندشدهمعنادار  شدهتهگرفدر نظر  يهایژگیواقتصادي سایر  توسعۀزایی و رشد و نهادي، اشتغال-سیاسی
مایـل بـه   تایب و میـزان  در الگوي الجیت شرطی اغلب به تفسیر عالمت ضر این ؛ با وجوددهدیماحتمال مطلوبیت نهایی انتخاب نشان 

 توسـعۀ ، هـا نسلی و کمال ودشکوفای، فراغت و شادکامی، خییجولذتمانند  ییهایژگیو. عالمت مثبت ضرایب شودیمپرداخت، پرداخته 
 يهـا یژگـ یوبت زایی تأثیر مثلو تحکیم پیوندهاي خانوادگی، حس غرور و تعلق، صیانت از اصالت و اشتغا يمندعالقهاجتماعی،  سرمایۀ

 يهـا نـه یگزکه مفهوم است بدین هانهیهز. عالمت منفی ویژگی دهدیماقتصادي رویداد ورزشی کشتی با چوخه را نشان مذکور بر ارزش 
ـ    هـا نـه یگزو نسبت به سایر  شودمیمطلوبیت توسط تماشاگران  کاهش موجبداراي قیمت پیشنهادي باالتر،  ایینی از احتمـال انتخـاب پ

ـ  وعبارتی تماشاگران رویداد ورزشی کشتی با چوخه الگوهایی را که به افزایش هزینه رویداد بهبرخوردارند؛  ا چوخـه منجـر   رزشی کشـتی ب
منجـر  بیت رایط به کاهش مطلوش ۀبقیبا ثبات  هانهیهز. این موضوع با تئوري اقتصادي مطلوبیت، که افزایش دهندینمرا ترجیح  شودیم
الت اختصـاص دارد. حـس   ضریب به صیانت از اص نیتربزرگکه  شودیم). همچنین مشاهده 1391(هاشمی بناب،  ، مطابقت داردشودیم

و تحکیم پیونـدهاي   يمندعالقه، ، فراغت و شادکامیییجولذت، هانسلو خودشکوفایی و کمال  ردیگیم دوم قرارۀ مرتبغرور و تعلق در 
 .رندیگیمسوم تا هفتم جاي  يهامرتبهاجتماعی در  سرمایۀ توسعۀزایی و خانوادگی، اشتغال

). مقـادیر  1398اسـت (قربـانی و رادمهـر،     یا شانس برتري، بیانگر میزان برتري احتمال وقوع حادثه بر عـدم آن  1مقادیر نسبت برتري
را بـراي   دهندهپاسخو مقادیر کمتر از یک، شانس کمتر  دهدیمنشان  شدهانتخاب ۀگزینرا به نفع  دهندهپاسخبیشتر از یک، شانس بیشتر 

 .دهدیمانتخاب گزینه نشان 

جیـت شـرطی اسـت.    کل رگرسـیون ال  يدارینمع دهندةنشان) Prob>LR: 0.000) در سطح یک درصد (LRنسبت الگرانژ (ة آمار
بررسـی   الجیـت بـراي   يهـا مـدل ر ددرستی تصریح مدل برآورد شده است.  دهندهنشان یینمادرستهمچنین مقدار باالي آماره لگاریتم 

 ةاز آمـار  2R ةآمار ياجبهوضیح دهند، تتغییرات متغیر مستقل را  اندتوانستهتا چه اندازه متغیرهاي توضیحی  کهنیانیکویی برازش مدل و 
 طورکـه همـان ار مناسبی اسـت.  الجیت شرطی مقد يهامدلاست که براي  50/0زودو برابر  ةآمار. مقدار شودیماستفاده  2Rزودو یا شبه 
اسـاس شـاخص   کـه بر  اسـت  136/1شاخص آکائیک در الگوي فعلـی   و 161/846، شاخص دوینس در الگوي فعلی دهندیمنتایج نشان 
 هـا نـه یهز وکشتی با چوخـه   رویداد ورزشی يهایژگیو، نرخ نهایی جانشینی بین تريکاربردالگو مناسب است. براي استفاده دوینس این 

 .اندشدهرائه اکه در ادامه  دهندیم مذکور را نشان يهایژگیونهایی براي تغییر در  يهاپرداخت، تمایل به هانسبت. این شودیممحاسبه 

 

 

                                                 
1. Odds Ratio 
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 هارداختپتمایل به محاسبۀ 
ویژگـی پـولی    غیربـازاري و  يهایژگیودر این قبیل الگوها، نرخ نهایی جانشینی بین  هایژگیوعدم امکان تفسیر مستقیم ضرایب  لیدلبه

 يهامتیقا یبراي تغییر در هر ویژگی  متوسط تمایل به پرداخت نهایی يهانسبت عنوانبه توانیم. نتایج این محاسبه را شودیممحاسبه 
 . دکرنی هر ویژگی تفسیر ضم

 غیربازاري کشتی با چوخه يهایژگیونهایی)  يهاارزش. نرخ نهایی جانشینی (4 جدول
 )تومانتمایل به پرداخت (میلیون  هایژگیو

 -026534/0 ، فراغت و شادکامیییجولذت
 049889/0 بهبود تصویر مقصد گردشگري

 -045589/0 هانسلخودشکوفایی و کمال 
 -002002/0 اجتماعی رمایۀس توسعۀ
 009804/0 گردشگري توسعۀرشد و 

 -014996/0 و تحکیم پیوندهاي خانوادگی يمندعالقه
 -046660/0 حس غرور و تعلق
 -055842/0 صیانت از اصالت

 048082/0 اخالقی و معنوي يهاارزشتقویت 
 010902/0 نهادي-پیوند سیاسی
 -006375/0 زاییاشتغال

 050726/0 یطیمحتسیزمشکالت 
 006259/0 اقتصادي توسعۀرشد و 

 034480/0 معضالت اجتماعی
 )MWTP= Marginal Willingness to Payاعداد مثبت ( )،MWTA=Marginal Willingness to Acceptاعداد منفی (

 
یـت نزدیـک اسـت، پـس     بـه واقع  عبـارتی بـه که نتایج مدل الجیت شرطی با واقعیت سازگار بوده و  دهدیمنشان  4جدول  يهاداده

 يگذارارزشدر بخش  آمدهدستبهتوضیح است که ارقام  شایانالگوي برآوردشده را مبناي محاسبات تمایل به پرداخت قرار داد.  توانیم
است و با توجـه   بوده هاپرسشنامهو  هاداده يآورجمعغیربازاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه در زمان  يهایژگیومربوط به برآورد کلی 

 .ندشودستخوش تغییر  تواندیمطی سالیان آینده این مقادیر نیز  هایژگیوبه تغییر هریک از 

 

  يریگجهینتبحث و 

ـ ه و انجـام  از الگوي الجیت شرطی و میزان تمایل به پرداخـت محاسـب   يریگبهرهدر چارچوب آزمون انتخاب و  تحقیقاین  اسـت.   هگرفت
ومان)، بهبود تصویر مقصد ت 50726( یطیمحستیزترتیب براي مشکالت بهن داد که بیشترین تمایل به پرداخت نتایج آزمون انتخاب نشا

-ان)، پیونـد سیاسـی  تومـ  34480تومان)، معضالت اجتمـاعی (  48082اخالقی و معنوي ( يهاارزشتومان)، تقویت  49889گردشگري (
مان) بود. مقادیر حاصـل  تو 6259اقتصادي و زیرساختی ( توسعۀمان) و رشد و تو 9804گردشگري ( توسعۀتومان)، رشد و  10902نهادي (

 . دهدیممیزان تمایل به پرداخت هر فرد را نشان  ،WTPاز

 50726بـا مبلـغ    یطیمحستیزاشاره شد در بخش میزان تمایل به پرداخت، بیشترین مقدار مربوط به ویژگی مشکالت  طورکههمان
داشته است، به یکـی از   همراهبهبشر  پیامدهاي ناگواري که براي لیدلبهسبه شده است. تخریب محیط زیست تومان به ازاي هر فرد محا

کـه مشـکالت    کنـد یمـ ایـن مـدعا را تأییـد     یطـ یمحسـت یزدنیاي معاصر تبـدیل شـده اسـت. بررسـی ادبیـات       يهاچالش نیتربزرگ
اقتصـادي، اجتمـاعی و    توسـعۀ بعـد بـر    يهـا گامدي انسان دارند و در ، در گام نخست پیامدهاي زیانباري براي سالمت فریطیمحستیز
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در حال افزایش اسـت (حیـدري سـاربان،     یطیمحستیزعمومی درباره مخاطرات  يهاینگران. به همین دلیل، گذارندیمفرهنگی او تأثیر 
. اولویت میزان تمایل به پرداخت افراد بـراي  آلودگی و تخریب محیط زیست، ازدحام و ترافیک باشد شامل تواندیم). این مخاطرات 1398

که تماشاگران رویداد ورزشی کشتی با چوخه هم به اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست بـیش از   دهدیمنشان  یطیمحستیزویژگی 
که این رشته غالبـاً  ورزشی کشتی با چوخه و این ۀرشتماهیت  واسطۀبه شد،پیش نیز اشاره  يهابخشدر  طورکههمان. اندشدهپیش واقف 
، تماشـاگران و بازدیدکننـدگان   شودیماجرا و انجام  سازدستطبیعی و با وجود کمترین سازه و بناهاي مصنوعی و  يهاطیمحدر فضاها و 

حـیط  اصلی رویداد ورزشی کشتی با چوخه آشتی مردم با طبیعت و حفـظ م  يهارسالتکه یکی از  انددهیرسرویداد نیز به این باور و درك 
، یطـ یمحستیزو تخریب  هایآلودگکاهش  يازابهاین موهبت الهی است. نتایج نشان داد هریک از افراد حاضر است  داشتنگاهطبیعی و 

محیط  داشتنگاهاهمیت  دهندةنشانکه این امر د کنتومان را پرداخت  50726ترافیک و همچنین حفظ و نگهداري از محیط زیست مبلغ 
ـ زمیناست. در همین  یطیمحستیز يهاارچوبچزیست و توجه به  ـ  ۀه کمیت ـ نیب المپیـک یکـی از معیارهـاي انتخـاب در جریـان       یالملل

) که نشـان از اهمیـت   1393برشمرده است (عبدي،  یطیمحستیز يهاچارچوبالمپیک را توجه به اصول و  يهايبازدرخواست میزبانی 
این پژوهش نیز همخوان است. دومین ویژگـی در ایـن بخـش، بهبـود تصـویر مقصـد       این ویژگی در رویدادهاي ورزشی دارد که با نتایج 

ـ . بهبـود تصـویر شـهر و    استهر فرد  يازابهتومان  49889گردشگري است که میزان تمایل به پرداخت براي این ویژگی معادل   ۀمنطق
بازدیدکننـدگان و گردشـگران    ۀمراجع واسطۀبهو  شودمثبت آن منطقه ۀ وجه بهبودسبب  تواندیمبرگزاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه 

واسـطه افـراد حاضـرند مبلـغ     همـین   بـه انتظار داشت که شاهد بهبود وضعیت گردشگري در آن منطقه و شهر باشیم.  توانیمبه منطقه 
تا بتوانند در آینده از مزایـا  ند کنمنطقه در سطح کشور پرداخت  ةچهربیشتر و ارتقاي  يارسانهتومان را براي مطرح شدن، پوشش  49889

اخالقی و معنوي سـومین اولویـت در بخـش میـزان      يهاارزش. تقویت ندکنو منافع تصویر مقصد گردشگري شهر و منطقه خود استفاده 
ورزشـی و مـرتبط بـا ورزش بـه      يهـا عرصـه کلی ورزش و حضور در  طوربهتمایل به پرداخت براي رویداد ورزشی کشتی با چوخه است. 

 چون انضباط، تندرستی، رفتار جوانمردانه، رقابت سالم، تالش و کوشش، پشتکار و نیل بـه هـدف   ییهاارزش، توسعه و انتقال يریگلشک
. کنـد یمو تقویت  دهدمینمایش پیوسته را  هاارزشورزشی مملو از مصادیق و رخدادهایی است که این  يهاعرصه، چراکه شودیم منجر

. ورزش همچنـین فرصـتی را بـراي    داردیمـ نگـه اجتماعی دور  يهايبزهکارو  هابیآسراد جامعه را از انحرافات، از سوي دیگر ورزش، اف
(قربـانی و   کنـد یمـ دیگـر ایجـاد    يهـا ملتو  هافرهنگاخالقی و انسانی جامعه به سایر  يهاارزشانتقال و گسترش میراث فرهنگی و 

اخالقـی در جامعـه،    يهـا ارزشبه پرداخت افراد براي کاهش بزهکاري، تزریق معنویت و ). در این پژوهش میزان تمایل 1398همکاران، 
هـر فـرد بـود. کشـتی بـا چوخـه بـا خـوي و خصـلت           يازابهتومان  48082ترویج روح و فرهنگ پهلوانی و جوانمردي در جامعه معادل 

ـ ا مترادف با ذات و فطرت پهلـوانی  جوانمردي، فتوت و عیاري عجین شده است و مردم و بازدیدکنندگان این کشتی ر و تـالش   داننـد یم
که این فضایل اخالقـی در جامعـه گسـترش     کندیمورزشی کمک  ۀرشتراه و روش بزرگی و جوانمردي را در پیش گیرند و این  کنندیم

ـ . در همـین  ندکنتومان پرداخت  48082این خصایل نیکو  يسازادهیپیابد و افراد هم حاضرند براي  ) در 1398بـانی و همکـاران (  قره زمین
اخالقـی موجـود در    يهـا ارزشپژوهش خود آزادمنشی، جوانمردي، احترام به پیشکسوتان، شکیبایی و تحمل، صداقت و ایمان را از جمله 

 ورزش برشمردند. چهارمین ویژگی در بخش میزان تمایل به پرداخت، معضالت اجتماعی است. معضالت اجتماعی از آثار منفـی برگـزاري  
برگـزاري رویـدادهاي    ۀمنطقسبب بروز مشکالتی براي تماشاگران، بازدیدکنندگان و ساکنان شهر و  تواندیمرویدادهاي ورزشی است که 

ایجـاد تـنش و جنجـال بـین      ماننـد ورزشی شود. افراد حاضرند براي کاهش معضالت اجتماعی رویداد ورزشی کشتی با چوخه و عـواملی  
این اسـت   دهندةنشانتومان را بپردازند. این امر  34480اختالل در شیوه زندگی ساکنان شهر و منطقه مبلغ تماشاگران، آلودگی صوتی و 

اصلی بازدیدکنندگان و تماشاگران رویداد است و باید اقـدامات مناسـب و مقتضـی     يهادغدغهکه مسائل و مشکالت اجتماعی همواره از 
و از تماشـا و شـرکت در    وندشـ تماشاگران با آرامش خاطر در رویداد حاضر  تمامیتا جهت به حداقل رساندن این معضالت صورت پذیرد 

تومـان بـه ازاي هـر فـرد، دیگـر ویژگـی        10902نهادي با میزان تمایل به پرداخـت  -رویداد نهایت بهره و استفاده را ببرند. پیوند سیاسی
نزد مردم، ارتباط کم، محدود و سخت با مسـئوالن و مـدیران    سیاسی در يهادغدغهوجود  رسدیم نظربهشده در این بخش است. مطرح

 واسطهیبمهم در این بخش بدل کرده است. ارتباط مستقیم،  يهایژگیومنصب و وجود مشکالت متعدد، این ویژگی را به یکی از صاحب
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آنـان از جملـه اقـداماتی اسـت کـه       يهـا درخواستارتباطی مناسب و شنیدن و تطبیق اثر دادن به  يهاکانالو ساده با مسئوالن و ایجاد 
انجام داد. اهمیت این ویژگی و لزوم برقراري این ارتباط در حدي است کـه ایـن ویژگـی در بخـش میـزان تمایـل بـه پرداخـت          توانیم

تا این  باشندیمخود حتی حاضر به پرداخت وجهی نیز  يهادرخواستاین است که مردم براي ارتباط و بیان  ةدهندنشانشده و  يبنددسته
 توسـعۀ . ششمین ویژگی رشد و ندکنکانال ارتباطی شکل گرفته و افراد قادر باشند مشکالت و معضالت خود را از این طریق رفع و رجوع 

در ابعـاد مختلـف اقتصـادي،     تواندیمگردشگري  توسعۀتومان به ازاي هر فرد است. رشد و  9804گردشگري با میزان تمایل به پرداخت 
 توسـعۀ ) 1396. کیـانی سـلمی و بسـحاق (   دسـاز خود منتفع  شماریبمقصد گردشگري را از فواید  ،و ... یطیمحستیزی، کالبدي، اجتماع

تسهیالت و خدمات زیربنایی و عمرانی، افزایش خدمات عمومی، بهبود معیشت ساکنان و رشد خدمات فرهنگی را از  توسعۀشهري شامل 
گردشـگري   توسعۀاشاره شد افراد حاضرند در ازاي پرداخت وجه به بهبود و  کهگونههمانیان کردند. گردشگري ب توسعۀجمله نتایج مثبت 

ه زمینـ الزم و کـافی را ببرنـد. در همـین     ةاسـتفاد تا بتوانند از مزایاي حضور گردشگران  کنندمرتبط با آن کمک  يهارساختیزمنطقه و 
گردشـگري   توانیمبومی و محلی در سطح کشور  يهايباز توسعۀاحیا، ترویج و  از طریق) در پژوهش خود نشان داد که 1393غفوري (

اقتصادي و زیرساختی است. از دیدگاه اقتصادي، رویدادهاي  توسعۀرا در مقاصد گردشگري توسعه داد. آخرین ویژگی در این بخش رشد و 
وط به رویدادهاي ورزشی یکی از دالیلی هستند که تمایل اقتصادي و زیرساختی شوند. عوامل اقتصادي مرب توسعۀسبب  توانندیمورزشی 

مستقیم یا غیرمسـتقیم باشـند،    توانندیم. تأثیرات اقتصادي زانندیانگیبرمورزشی  يهارقابتمسئوالن شهرهاي مختلف را براي برگزاري 
غیرمستقیم سبب افـزایش درآمـد    طوربهو یا د نکنزایی ، اشتغالندکنشوند، گردشگران را جذب منجر  هارساختیزدرآمدزا باشند، به ایجاد 

 يهـا پژوهشنتایج از  طورکههمان). 1995، 1داشته باشند (کرامپتون دنبالبه ندهیدر آمالیاتی دولت شوند و بهبود وضعیت شهر و منطقه را 
 همـراه بهر و منطقه میزبان برگزاري رویدادهاي ورزشی منافع مناسبی را در بخش اقتصادي و زیرساختی براي شه ،مختلف مشخص است

که هر فرد براي بهبود  دهدیمرویداد ورزشی در بخش اقتصادي و زیرساختی، میزان تمایل به پرداخت افراد نشان  تأثیراتبر عالوهدارند. 
دازد تـا  تومـان را بپـر   6259جدید شهري حاضر اسـت مبلـغ    يوسازهاساختو  يامنطقهشهري و  يهارساختیزشرایط اقتصادي، بهبود 

 .دکنبتواند از منافع آتی آن استفاده 

 ترتیب صیانت از اصالتبهمقادیر تمایل به دریافت  خصوصمورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. در  WTAدر بخش دوم مقادیر 
ت و شـادکامی  ، فراغـ ییجـو لـذت تومـان)،   45589( هـا نسلتومان)، خود شکوفایی و کمال  46660تومان)، حس غرور و تعلق ( 55842(
 2002اجتماعی ( سرمایۀ توسعۀ تومان) و 6375زایی (تومان)، اشتغال 14996و تحکیم پیوندهاي خانوادگی ( يمندعالقهتومان)،  26534(

، هـا ونیفدراسـ ، ادارات، هازمانسااین است که حکومت، دولت،  دهندةنشان ،WTAتومان) داراي بیشترین مقادیر بودند. مقادیر حاصل از
مـرتبط بـا آن    يهـا یژگـ یوو  متولی و مرتبط با رویداد ورزشی کشتی با چوخه به چه میـزان بایـد از ایـن رویـداد     يهادستگاهو  هاأتهی

 عمل آورند.بهالزم را  يهاتیحما

ت مطلـوب  . حفاظت از اصالت میراث غایاستتومان)  55842اولین ویژگی در این بخش صیانت از اصالت با میزان تمایل به دریافت (
مختلـف   يهاگونهآگاهی از تهدید اصالت، شناسایی و تبیین مفهوم اصالت و ارزیابی آن در بستر  لیدلبه، همچنین استکارهاي حفاظتی 
یک میـراث فرهنگـی نـاملموس، لـزوم      عنوانبه). با توجه به ارزشمند بودن کشتی با چوخه 2008، 2(آرائوز رسدیمنظر بهمیراثی ضروري 

موسیقی، لباس، جوایز سنتی، احیاي هویت محلی بـیش از   ۀزمین، آداب و رسوم، پاسداشت الگوهاي فرهنگی در هاسنتاست از حفظ و حر
ـ که نهادها و متولیان مسـئول در   کندیماست. میزان تمایل به دریافت در زمینه صیانت از اصالت بیان ده شپیش بر همگان آشکار   ۀزمین

و بـا   کننداري و نگهداري از این میراث، زمینه را براي احیا، پیشرفت و گسترش این آیین و رویداد فراهم کشتی با چوخه باید ضمن پاسد
مناسب به معرفی هرچه بیشتر این کشتی در سطح کشور اهتمام ورزند. حس غرور و تعلـق دومـین ویژگـی بـا میـزان       يهايگذارهیسرما

نسـبت بـه کشـور     شانیملاحساس مثبتی که افراد در نتیجه هویت  عنوانبه توانیمتومان است. غرور ملی را  46660تمایل به دریافت 
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که حس غرور ملی و همچنـین تعلـق اجتمـاعی را در     کنندیمملی همواره تالش  يهادولت). 2001، 1(اسمیت و جارکو تعریف کرد ،دارند
رفتن و افزایش این دو عامل مهم حداقل در سـطح محلـی و   باال  موجب تواندیمخوبی که  يهاتیظرفمردم خود افزایش دهند. یکی از 

متولیـان برگـزاري ایـن رویـداد      عنوانبهکل ورزش و جوانان  ةاداراستانی شود کشتی با چوخه است. دولت، نهادهاي مسئول و همچنین 
سـومین ویژگـی    امعه کمک کننـد. و اختصاص اعتبارات مناسب به تحقق هرچه بیشتر این عوامل در ج يگذارهیسرمابا  توانندیمورزشی 

تومان است. ایجـاد انگیـزش در جوانـان، شـکوفایی      45589با میزان تمایل به دریافت  هانسلمهم در این بخش خود شکوفایی و کمال 
، کشـتی آزاد و فرنگـی، جـودو، کـوراش، آلـیش      مانندورزشی مشابه  يهارشتهاستعدادهاي ورزشی، الگوسازي براي جوانان و پیشرفت در 

کـل ورزش و جوانـان و    ةادارشـده در ایـن بخـش هسـتند. دولـت،      مطـرح نمایش توانمندي ورزشکاران روستایی و عشایر از جمله موارد 
الزم بـراي فعالیـت ورزشـی     يهـا رسـاخت یزمسئول باید توسط حمایت از این رویداد و با فـراهم کـردن    يهابخشو  هاهیأتهمچنین 

بـه ایـن رویـداد بـیش از      منـدان عالقـه به این امر را تسهیل و تسریع نمایند و کمک کنند تا گرایش  یابیدستنوجوانان و جوانان، زمینه 
ورزشی  يهارشتهاین رویداد بستر را براي شکوفایی استعدادهاي ورزشی در این رشته و سایر  يسوبهو با هدایت نسل جوان  ودشگذشته 

نصیب منطقه، استان و کشـور   بلندمدتآثار مثبت فراوانی را در  تواندیم هابخشو سایر در این بخش  يگذارهیسرما. ندسازمشابه فراهم 
تومان چهارمین ویژگی مهم در این بخش اسـت. شـادي و نشـاط     26534، فراغت و شادکامی با میزان تمایل به دریافت ییجولذت .کند
در  ياکننـده نیـی تعفطري و نیازهاي روانـی انسـان، نقـش     يهاهخواست نیتريضرورمثبت و یکی از  ياشهیریکی از احساسات  عنوانبه
ـ یبخـوش سالمت فرد و جامعه داشته و از آنجا که شادي همواره با خرسـندي،   نیتأم ـ ، امیـد و اعتمـاد همـراه اسـت،     ین نقـش   توانـد یم

 يهـا آرمـان پیشرفت کند و به  خواهدیم ياجامعهاگر ). 1398و همکاران،  زادهفیشرجامعه داشته باشد ( توسعۀ فراینددر  ياکنندهعیتسر
به کمال نشاط اجتماعی رسـید کـه تمـامی آحـاد      توانیمآن داشتن شهروندانی با نشاط و شاداب است و زمانی  ۀالزمانسانی خود برسد، 

تماعی و فرهنگـی دسـت   مختلف سیاسی، اج يهاحوزهبه اهداف مهم در  توانیمشاداب و بانشاط  ۀجامعمردم بانشاط و شاداب باشند. با 
سبب تزریق شادي  تواندیمکه  ییهانهیزم. یکی از ندکنفرصت بهینه استفاده  عنوانبهاز آن  توانندیمجامعه همواره  رانیگمیتصمیافت و 

کـه در   ياجشـنواره کلی  طوربهبرگزاري رویدادهاي ورزشی است. کشتی با چوخه، موسیقی و رقص محلی و  ،و نشاط به بطن جامعه شود
تبع آن براي یک استان و بهموجی از شادي، لذت و سرخوشی را براي مردم منطقه، و  تواندیم ،ردیگیمبرگزاري این رویداد انجام  ۀحاشی

منسـجم و از قبـل    يهـا برنامـه براي کشور به ارمغان آورد. دولت و نهادهاي مسئول با تقویت ایـن رویـداد و اجـراي     ترعیوسدر مقیاس 
 يمندعالقهپنجمین ویژگی مهم  .ببرندزیادي از این رویداد در جهت تقویت شادي و نشاط اجتماعی  ةبهر توانندیمه و خالقانه شدتدوین

ورزشـی   يهـا هیـأت کل ورزش و جوانـان،   ادارةتومان است. الزم است  14996و تحکیم پیوندهاي خانوادگی با میزان تمایل به دریافت 
فرهنـگ ورزش، تـرویج زنـدگی سـالم و افـزایش مشـارکت ورزشـی افـراد،          ۀاشـاع شتی بـا چوخـه جهـت    مسئول و متولیان برگزاري ک

مهـم خـود    يهـا رسالتتا به یکی از ند کناصولی تالش  يهايگذارهیسرمابستن اقدامات مناسب و  کاربهبازدیدکنندگان و تماشاگران با 
د کشتی با چوخـه بـراي تحکـیم هرچـه بیشـتر ارتباطـات، پیونـدهاي        و از ظرفیت موجو کنندیعنی ترویج فرهنگ ورزش در جامعه عمل 

 يشـمار یب يهايسودمند تواندیماستفاده کافی را ببرند. طبیعتاً اجراي این اقدامات از سوي حاکمیت  هاخانوادهخانوادگی و احیاي کانون 
ن) دولت مکلف است براي افرادي که در سن کـار  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا 28طبق قانون اساسی (اصل  .دکنرا نصیب جامعه 

برگـزاري   وقـت پـاره و  مـدت کوتـاه مقطعی،  صورتبه هرچندزایی، مناسب براي اشتغال يهاتیظرفاشتغال ایجاد کند. یکی از  ،قرار دارند
ـ   يهـا فرصتافزایش  موجب تواندیمرویدادهاي ورزشی است. برگزاري رویداد ورزشی کشتی با چوخه  زایش مشـتریان جدیـد،   شـغلی، اف

متـولی و   يهـا دستگاه. دولت و کندشهر و منطقه شده و عوایدي را نصیب مردم شهر و منطقه برگزاري این رویداد  يوکارهاکسبرونق 
مـردم  زایی اشتغال منظوربهاز پتانسیل موجود کشتی با چوخه  شدهیکارشناسمدون و  يهايزیربرنامهو  يگذارهیسرمابا  توانندیممجري 

در  وکـار کسباین رویداد مشاغل پایداري را ایجاد و به رونق  ۀپیوستشهر و منطقه برگزاري نهایت استفاده را ببرند و با توجه به برگزاري 
زایی رویداد ورزشی کشتی با چوخه، دولت باید به معناست که جهت اشتغالبدینتومان  6375. میزان تمایل به دریافت ندکنمنطقه کمک 

                                                 
1. Smith & Jarkko 
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)، دولـت  50000*6375=318750000هـزار نفـري (   50مثال براي یک رویداد  طوربه. دکن يگذارهیسرماتومان  6375هر نفر مبلغ  ازاي
اجتماعی بـا میـزان    سرمایۀ توسعۀآخرین ویژگی مهم این بخش،  .کند يگذارهیسرمااین رویداد  ییزااشتغالمیلیون براي  318حدود  باید

هاي توسـعه در جوامـع   فراینداجتماعی براي درك بهتر  سرمایۀ) آگاهی از 2001( 1مان است. به اعتقاد فوکویاماتو 2002تمایل به دریافت 
. تقابل در مبادالت دائمی کاال و خدمات بین رودیم شماربهحیاتی است. در یک نظام اجتماعی، تقابل میان کنشگران، پایه و اساس نظام 

و این، جامعـه را از یـک طـرف در تولیـد هنجارهـاي مشـترك، هویـت         شودیماز یک جامعه دیده  ياسادهدر هر تشکل  هاگروهافراد و 
. همگرایـی و همبسـتگی اجتمـاعی، انسـجام،     سـازد یممشترك، اعتماد و اطمینان و از طرف دیگر روابط اقتصادي قوي با یکدیگر متحد 

گوي بین قـومیتی  وات و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، تقویت گفتاتحاد و وحدت اجتماعی، همگرایی و همبستگی قومیتی، تقویت مراود
اجتمـاعی اسـت. نهادهـا و    زمینـۀ توسـعۀ سـرمایۀ    شـده در  مطـرح گوناگون اجتماعی از جمله مـوارد   يهانهیزمو کسب تجارب جدید در 

وخه باید از توان این رویداد جهـت  اجتماعی رویداد کشتی با چ سرمایۀ توسعۀدر بخش  يگذارهیسرمامجري و مسئول ضمن  يهادستگاه
 محل برگزاري استفاده کنند.  اجتماعی منطقه، شهر و استان سرمایۀ توسعۀبهبود و افزایش 

گان نسـبت بـه   تماشـاگران و بازدیدکننـد   يمنددغدغه. با توجه به شودیمپژوهش پیشنهادهایی ارائه  يهاافتهیدر پایان و با توجه به 
ت، بـه ارتقـاي   ن ضمن کاهش و برطرف کـردن ایـن مشـکال   که مسئوال شودیمضالت اجتماعی، پیشنهاد و مع یطیمحستیزمشکالت 

بـه دریافـت،    اصالت در بخش میـزان تمایـل   براي ویژگی صیانت از آمدهدستبه. با عنایت به مبلغ دکننارزش و اعتبار این رویداد کمک 
و اقدامات فنی  يزیرنامهبرجوانان و همچنین سازمان میراث فرهنگی توسط  کل ورزش و ادارةنهادهاي مسئول از جمله  شودیمپیشنهاد 

با توجه به اهمیت  شودیم. پیشنهاد نهایت توجه و التفات را داشته باشند بهاگران، نسبت به حفظ و حراست از این میراث شدهیکارشناسو 
ـ   يگـذار هیسـرما ن و برگزارکنندگان والحس غرور و تعلق در توسعه و پیشبرد اهداف منطقه، شهر و استان، مسئ راي اجـراي  مناسـبی را ب

 ریتـأث و  هانسلال شکوفایی و کمو تحقق این مهم و از طریق رویداد ورزشی کشتی با چوخه انجام دهند. با توجه به ویژگی خود هابرنامه
ـ  ورزشی مشابه از جمله کشتی، جـود  يهارشتهملی در  يهامیتمستقیم این عامل در تقویت   شـود یمـ  یش و ...، پیشـنهاد و، کـوراش و آل

ماشـاگران  تمی بازدیدکننـدگان و  ، فراغـت و شـادکا  ییجـو لـذت شایسته و درخور در این بعد صورت پذیرد. از آنجا که  يهايگذارهیسرما
ی و رقـص  زش، موسیقلفیق ورموجود این رویداد از جمله ت يهاتیظرفاز  شودیممترادف حس امید و سرزندگی در جامعه است، پیشنهاد 

خـانوادگی از سـوي    صـورت بهداد ورزشی تماشاي این روی واسطۀبه. ندکنیند در جامعه استفاده اتزریق حس مثبت و خوش منظوربهمحلی، 
و  بـه ورزش  يمنـد عالقهویداد جهت ردر این رویداد فراهم شده و از این  هاخانوادهحضور هرچه بیشتر  يهانهیزم شودیممردم، پیشنهاد 

 ل براي افراد جامعهیجاد اشتغااتحکیم هرچه بیشتر پیوندهاي خانوادگی استفاده شود. با توجه به اینکه دولت توسط قانون اساسی ملزم به 
، هـا رستوراندهی سنتی، سامان يهابازارچه ياندازراهزایی (این رویداد در بخش اشتغال شماریب يهاتیظرفاز  شودیمشده است، پیشنهاد 

رزشی بـومی و محلـی   ورویدادهاي  نیترمعروفیکی از  عنوانبه. از آنجا که کشتی با چوخه دکر، اماکن اقامتی و ...) استفاده هاخانهرهسف
و ثبـت جهـانی    یالمللنیبسطح  ن و متولیان به معرفی آن درمسئوال شودیممیراث ملی مطرح است، پیشنهاد  عنوانبهدر سطح کشور و 

 .ندکنقدام آن در یونسکو ا

 

 تشکرو  ریتقد
 هیـأت  وکشـتی   هیـأت ، کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري  ادارةکل ورزش و جوانان،  ادارةاز تمامی مدیران و کارشناسان 

 .شودیم کر و قدردانی، تشدندکربومی محلی استان خراسان شمالی و رضوي که در این پژوهش ما را یاري  يهايبازورزش روستایی و 
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