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جایگاه فضاهای ورزشی در توسعه گردشگری شهرستان نهاوند
مطالعه موردی :مجموعه ورزشی علیمرادیان
ناصر رضائی -1استادیار پووهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران

لیال علیمردان  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقا تهران ،ایران
دریافت مقاله139/06/12 :

پذیرش مقاله1398/11/12 :

چکیده
جاذبههای انسانساخت یکی از مهمترین جاذبههایی هستند که درنتیجه دخالت انسان در محـیط شـکلگرفتهاند.
این نوع جاذبهها طیف وسیعی از چشماندازهای جغرافیایی را به خـود اختصـاص میدهنـد کـه فضـاهای ورزشـی
نمونهای از آنها هستند .مجموعه فرهنگی  -ورزشی علیمرادیان با چشماندازی زیبا ،معماری مناسـب و امکانـا
ورزشی مجهز برابر با استانداردهای جهانی ،شرایط مطلوبی برای جذب گردشگر در شهرستان نهاوند فـراهم آورده
است .در این پووه ضمن معرفی پتانسیلهای گردشگری شهرستان نهاونـد ،بـه معرفـی مجموعـه فرهنگـی-
ورزشی علیمرادیان و ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری ورزشی ،اشتغالزایی و ارتقـاء سـطح اقتصـادی ،در
این شهرستان پرداختهشده است .روش کار تحقی حاضر کتابخانهای ،توصیفی و تحلیلی ،بازدید میدانی و تکمیل
پرسشنامه بوده است .جامعه آماری شامل  100نفر از ورزشکاران ،کارشناسان و گردشگران ورزشـی بـوده کـه بـا
توجه به مشخص نبودن تعداد دقی جامعه ،از جدول حجم نمونه مورگان به روش تصادفی ساده بـهعنوان نمونـه
انتخابشدهاند .متغیرها بهصور کیفی و کمی تجزیهوتحلیل و از نرمافزار  SPSSویرای  21بهره گرفتهشـده،
برای نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف  -اسـمیرنوف و جهـت بررسـی فرضـیههای تحقیـ از آزمـون T
استفادهشده است .یافتههای پووه نشان میدهد که پتانسیلهای ورزشی شهرستان بهدرستی شناسایی نشدهاند
و اینکه فضاهای ورزشی تأثیر فراوانی در ارتقاء گردشگری ورزشی داشته که در صـور توجـه و داشـتن برنامـه،
رون گردشگری ورزشی در این شهرستان سبب اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی جامعه خواهد شد.
واژههای کلیدی :گردشگری ورزشی ،مجموعه ورزشی علیمرادیان ،توسعه اقتصادی ،شهرستان نهاوند.

 .1نویسنده مسئول

Email: hiwa865@gmail.com
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مقدمه
مسافر و صنعت گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت خدما در دنیا است که تـأثیرا چشـمگیری بـر اقتصـاد،
فرهنگ و جامعه مناط گردشگر پذیر دارد .صنعت گردشگری که از دیر بـاز موردتوجـه بشـر قرارگرفتـه ،امـروزه نقـ
ویوهای در اقتصاد جهانی بر عهده دارد .بهعالوه این صنعت عامـل مـثثری در تعامـل فرهنگهـا ،گفتگـوی تمـدنها و
برقراری و تحکیم انس و الفت میان ملتها است (پارسیان و همکاران .)124 :1390،گردشگری ورزشی شاخه جدیـدی از
اکوتوریسم است که بسیار موردعالقه و استفاده مردم دنیا واق شده و به حرکتهای مختلف ورزشی بهصور فعـال و یـا
غیرفعال گفته میشود که با بهرهگیری از جاذبههای طبیعی به فعالیتهای ورزشی نظیر اسکی ،شـنا ،کوهنـوردی ،دامنـه
نوردی و  ...میپردازند (رمضانی و فروغی .)89 :1388،گردشگری ورزشی بهعنوان یکـی از شـاخههای مهـم و تأثیرگـذار
صنعت گردشگری است که در چند دهه اخیر نهتنها شرایط مناسبی برای کسب منـاب ارزی و اشـتغالزایی فـراهم آورده،
بلکه در توسعه فرهنگ و سالمت مناط مختلف نیز دخیل بوده است؛ لذا توسعه گردشـگری بـهطور عـام و گردشـگری
ورزشی بهطور خاص برای مناط دارای جاذبههای محیطی در سرلوحه کار برنامهریزان و سیاستگذاران جوامـ مختلـف
قرارگرفته است .دراینبین در سالهای اخیر عالوه بر کشورهای پیشرو ،مناط و کشورهای نوظهور در گردشگری نیز بـا
برنامهریزی در تمامی سطوح فردی ،سازمانی و ملی خـود را بـه عرصـه رقـابتی گردشـگری معرفـی نمـوده و بـا ایجـاد
جاذبههای گردشگری اقدام به جذب گردشگر کردهاند.
همزمان با پیشرفتهایی که در تمام شئون زندگی انسان رویداده ،ورزش و امور مربـوط بـه تقویـت جسـم کـه اثـر بـه
سزایی در سالمت روح دارد بسیار گسترشیافته است و افراد بسـیاری در سرتاسـر جهـان در آن اشتغال دارند ،از ســوی
دیگـر صـنعت مسـافر و گردشـگری بـهعنـوان بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا بهحساب میآیـد .بســیاری از
کشورها این صنعت پویـا را بـهعنـوان منبـ اصـلی درآمـد ،اشتغالزایی ،رشـد بخـ خصوصـی و توسـعه زیرساختها
میدانند (اصفهانی)75 :1387،؛ طب آمار منتشره در کشورهای مختلف حدود  20تـا  30درصــد گردشــگران ،ورزش را
دلیـل اصلی سفر خود عنوان نموده و بی از نیمی از سفرهای تعطیال را ،سفرهایی تشکیل میدهنــد کــه هــدف از
آنها ،ورزش هم هست (معینفرد .)36 :1387،در دنیای امروز ،گردشگری ورزشی یک منب سرشار از سود و درآمد اسـت
و هر کشوری که بتواند شرایط استفاده از این منب را فراهم کند ،از مواهب و مزایای آن بهرهمند خواهد شد .آمارها بیانگر
این است که بسیاری از کشورهایی که شرایط مناسبی در زمینه گردشگری ورزشی دارند ،بخ عظیمی از اقتصاد خود را
از طری اقتصاد گردشگری ورزشی اداره میکنند (محمودی یکتا .)25 :1387،شهرستان نهاوند ،با دارا بـودن تـاریخ چنـد
هزارساله (تپه تاریخی گیان ،تپه جمشیدی ،غار چند هزارساله گاماسیاب و ،)...بناهای تـاریخی کمیـاب (معبـد الئودیسـه،
حمام حاج آقا تراب ،مسجد جام  ،مقبره شیخ ابوالعباس نهاوندی ،مقبـره نعمـان بـن مقـرن و… ).و آبوهـوای مسـاعد،
جاذبههای مختلف و چشماندازهای طبیعی بسیار مانند سرابها (سراب گیان ،سراب گاماسـیاب ،سـراب فارسـبان ،سـراب
ملوسان ،سراب کنگاور کهنه و… ،).چشمهها ،رودها ،کوهها ،تپهها ،تاالبها ،باغها و بیشـهها و  ...دارای توانمنـدیهای
ویوهای جهت سرمایهگذاری و برنامهریزی در بخ گردشـگری میباشـد .یکـی از جاذبـههای انسانسـاخت شهرسـتان
مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان است که با بهرهگیری از استانداردهای روز دنیا ساختهشده است؛ این مجموعـه بـا
دارا بودن امکانا مناسب و مطلوب از توانمندی قابلتوجهی برای جذب گردشگران ورزشـی داخلـی و خـارجی و بـالطب
ایجاد زمینههای کسب درآمد و اشتغالزایی برای مردم منطقه برخوردار است .لذا توجه و برنامهریزی بـرای بهرهگیـری از
امکانا موجود میتواند زمینه توسعه گردشگری ورزشی را در این شهرستان فراهم آورد.
در شرایط موجود که توجه به گردشگری بهعنوان یک توان بالقوه در سطح کالن موردتوجه دولتمردان و دستاندرکاران و
سیاستگذاران کشور قرارگرفته است ،شایسته به نظر میرسد به توانهای موجود در شهرستان بـهعنوان مزیـت برتـر آن
توجه شده و با ارائه راهکارهای علمی و عملی زمینهساز بروز و ظهـور تواناییهـای منطقـه شـده و زمینـه اشـتغالزایی و
درآمدزایی بیشتر را (بهعنوان مهم ترین معضل موجود در سطح شهرستان) برای منطقه فراهم آورد .با این اوصاف هدف از
انجام این پووه با توجه به استعداد شهرستان نهاوند در جذب گردشگران ورزشی داخلی و خـارجی ،مهمتـرین اهـداف
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پووه حاضر عبار اند از :شناسایی و معرفی پتانسیلهای ورزشـی منطقـه بـا تأکیـد بـر مجموعـه علیمرادیـان ،ارائـه
راهکارهای استفاده بهینه از توانهای گردشگری منطقه ،ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی جهت بهبود جایگاه صنعت
( بخصوص در بخ گردشگری ورزشی) در منطقه و ارائه راهکارهای افزای اشـتغال و سـطح درآمـد مـردم منطقـه .در
همین راستا مهمترین سثاالتی که مطرح است عبار اند از :آیا شناسـایی و معرفـی پتانسـیلهای ورزشـی در شهرسـتان
نهاوند میتواند بر جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه منجر شـود آیـا فضـاهای ورزشـی ماننـد
مجموعه ورزشی علیمرادیان می تواند در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان مـثثر واقـ شـود آیـا رونـ
بخشی به گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی شهرستان مثثر خواهد شد کـه در
ادامه پووه حاضر در پی پاسخ به این پرس ها بر خواهد آمد.
در مورد پیشینه تحقی  ،پووه ها و تحقیقا مختلفی در قالب کتاب و مقاله در زمینه گردشگری ورزشی توسط محققین
به رشته تحریر درآمدهاست که بـهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در خصـوص گردشـگری شـهر نهاونـد بـهطور اخـص و
گردشگری ورزشی بهطور اعم (هم در سطح جهانی و هم داخلی شامل دیگر شهرهای ایران) پرداختهانـد؛ برخـی از ایـن
تحقیقا عبار اند از:
عسگری ( )1385در مقالهای با عنوان بررسی نق توانمندیهای استان تهران در گردشگری ورزشـی بـه بررسـی انـواع
گردشگری ورزشی اعم از بیابانگردی ،کوهنوردی ،ورزش کوهستانی -آبی ،اسکی و غیره پرداخته که یافتههای پـووه
نشان داد که بین انگیزهها با رضایتمندی گردشگران پیستهای اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و از بین ابعـاد
انگیزه گردشگران ،بعد مهار های حرفهای پی بین قویتری برای رضایتمندی گردشگران بـود .محمودییکتـا ()1387
عوامل جذبکننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناط
ساحلی دریای خزر) ورزشی بررسی مثلفههای اثرگذار ازجمله زیرساخت ،مدیریت ،فرهنگ ،جاذبههای طبیعی و غیرطبیعی
و سیاسی میپردازد .یافتههای پووه نشان داد که متغیرهای عوامل جذبکننـده درونـی و بیرونـی و عوامـل بازدارنـده
درونی و بیرونی با رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی ارتباط معنیداری دارند و با توجه به نتایج پووه به مسئولین
ورزشی و گردشگری پیشنهاد میشود؛ ضمن تقویت و توسـعه عوامـل جذبکننـده ،نسـبت بـه حـذف عوامـل بازدارنـده
گردشگری ساحلی در دریای خزر توجه بیشتری داشته باشند .قیامی راد و محرم زاده ( )1387بـه بررسـی تطبیقـی نقـ
عوامل مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مـدیران و دسـتاندرکاران ورزش ایـران و اسـترالیا پرداختنـد .هـدف
پووه حاضر .بررسی تطبیقی نق عوامل مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی در قالب سه دسـته عامـل کلـی «عوامـل
سوادهنده ،جلبکننده و بازدارنده» از دیدگاه مدیران و دستاندرکاران ورزش ایران و استرالیا است .نتایج تحقیـ حاضـر
نشان داد که بین دیدگاه مدیران و دستاندرکاران ورزش ایران با مدیران و دستاندرکاران اسـترالیا در خصـوص عوامـل
جلبکننده و بازدارنده تفاو معنـیداری وجـود دارد بهنحویکـه مـدیران و دسـتاندرکاران ورزش اسـترالیا بـه عوامـل
جلبکننده بیشتر از مدیران و دستاندرکاران ورزش ایران اهمیت میدهنـد درحالیکـه مـدیران و دسـتاندرکاران ورزش
ایران به اهمیت عوامل بازدارنده بیشتر از مدیران و دستاندرکاران استرالیا تأکید میکنند .اصـفهانی ( )1387در مقالـه بـا
عنوان تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی داخلی؛ به ایـن نتیجـه میرسـند کـه محورهـای تسـهیال و
خدما  ،امنیت و اسکان به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را در توسعه جهانگردی داخلی ورزشی به خود اختصـاص داده و
محورهای آموزش ،اقتصاد و جاذبههای توریستی بیشترین ارتباط را با سایر عوامل نشان دادند .توجه به تحلیـل مـاتریس
همبستگی عوامل میتواند برای اقداما توسعهای مثثر واق شود .سـاکی ( )1388در پووهشـی تحـت عنـوان «بررسـی
توانمندیهای فضایی شهرستان نهاوند در توسعه گردشگری» به معرفـی توانمنـدیهای گردشـگری شهرسـتان نهاونـد
بهطور عام میپردازند و نتیجه میگیرد که این شهرسـتان دارای پتانسـیلهای الزم بـرای توسـعه گردشـگری میباشـد.
رحمانی و جورابی ( )1390در آسیبشناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند به بررسی مشکال توسعه گردشـگری در
شهرستان نهاوند پرداخته است .نتیجه اینکه متأسفانه در زمینه گردشگری داخلی و خارجی پیشـرفتی نداشـته و در زمینـه
تبلیغا و شناساندن این شهر بهعنوان یکی از مراکز گردشگری منطقه اقداماتی در خور انجامنشده است .بنابراین نیاز بـه
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برنامهریزیهای مناسب و توجه بیشتر در زمینه توسعه گردشگری در این شهرستان ضروری مینماید .فالحی و همکاران
( )1392در بررسی جاذبههای طبیعی مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان ضمن معرفی اسـتان کردسـتان و
مناب طبیعی مستعد جذب گردشگران ورزشی به بررسی وضعیت استان برای توسعه گردشگری ورزشی میپردازند .نتـایج
نشان داد که از میان جاذبههای طبیعی /ورزشی استان کردستان برای توسعه گردشگری ،جاذبههای مرتبط با کوهنـوردی
و غارنوردی و جاذبههای مرتبط با ورزشهای زمستانی به ترتیب در اولویت اول و دوم و جاذبههای مربوط به تپه نـوردی
و طبیعتگردی در اولویت آخر قرار داشتند .بهطورکلی استان کردستان مناب طبیعی مستعد جذب گردشگران ورزشی دارد.
جلیلوند و جلیلوند ( )1392در مقاله بررسی نق گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهر چابهار؛ به بررسی راهکارها
و برنامههای ضروری در تبدیل سواحل چابهار به قطب ورزشهـای سـاحلی و آبـی ،بیابـانگردی ،تپـه نـوردی ،صـید و
ماهیگیری و طبیعت درمانی و تأثیر آن بر توسعه گردشگری ورزشـی و توریسـم شهرسـتان چابهـار میپردازنـد .عمرانـی
( )1393در پووهشی تحت عنوان امکانسنجی توانمندیهای گردشگری شهرستان نهاوند (با استفاده از مـدل )SWOT
به معرفی نقاط قو و ضعف گردشگری شهرستان نهاوند پرداخته و فقدان برنامه مدون برای توسعه گردشگری را عامـل
عقبافتادگی شهرستان در این حوزه میداند .قاجردی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان عوامل تأثیرگذار در توسعه
گردشگری ورزشی با استفاده از مدل  SWOTمطالعه موردی :زورخانههای شهر اصفهان به بررسی نق زورخانـهها در
توسعه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان میپردازد .وی معتقد است اصفهان بـا دارا بـودن منـاب و جاذبـههای متعـدد
طبیعی و انسانی ،یکی از شهرهای اثرگذار در زمینه توسعه گردشگری ورزشی میباشد .اما متأسفانه ،فقدان شناخت کافی،
عدم مدیریت و نبود استراتویهای مدون و مشخص باع غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصتهای منحصـربهفرد
موجود در این شهر ،شده است .نتایج پووه نشان داده عامل نبود افراد متخصص در حوزه گردشگری ورزشـی ،کمبـود
امکانا رفاهی و حملونقل مناسب برای گردشگران ورزشی ،تبلیغا بسیار کم در این زمینـه ،قـدیمی بـودن سـاختمان
زورخانهها و آشنایی نداشتن مردم با زورخانهها ،در ضعف توسعه گردشگری ورزشـی زورخانـههای شـهر اصـفهان ،نقـ
دارند .یوسف1و همکاران ( )2009در بررسی گردشگری رویدادهای ورزشی با مقیاس کوچک در مـالزی بیـان کردنـد کـه
برگزاری رویدادهای ورزشی در مالزی باع جذب گردشگران ورزشی و کسب درآمد اقتصادی زیـاد میشـود .یاماگوشـی2
( )2002در مقالهای تحت عنوان گردشگری ورزشی ،داوطلب ورزشی ورزش برای همه ،به این موضوع میپـردازد کـه در
حال حاضر بسیاری از کشورها در تالش برای تقویت صـنعت گردشـگری خـود هسـتند و بـا میزبـانی رویـدادهای مهـم
بینالمللی و ایجاد پایگاههای تفریحیورزشی ویـوه گردشـگران ورزشـی بـه جـذب بیشـتر گردشـگران اقـدام میکننـد.
وستربیک3و همکاران ( )2001در بازاریابی در میان فرهنگها ،در یک پووه میدانی به بررسی قابلیتها و ظرفیتهـای
گردشگری ورزشی بهعنوان عاملی مهم در توسعه صنعت گردشگری ورزشی میپردازند.
مبانی نظری
واژه توریسم یا گردشگری نخستین بار در سال  ،1811در مجلهای انگلیسی به نـام اسـپورتینگ مگـزین (مجلـه ورزش)
مطرح شد .در آن زمان این لغت به معنای مسافر بهمنظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعـی بـرای کسـب
لذ  ،به کار میرفت (محالتی .)3:1380،در سال  1963کنفرانس بینالمللی تجار و توسعه سازمان ملل در رم گردشـگر
یا بازدیدکننده موقت را کسی معرفی کرد که بهمنظور تفریح ،استراحت ،گذران تعطیال  ،بازدید از نقاط دیدنی ،انجام امور
پزشکی ،تحقی  ،درمان و معالجه ،تجار  ،ورزش ،زیار  ،دیدار از خانواده ،مأموریت و شرکت در کنفرانسها ،فعالیتهای
مذهبی و فعالیتهایی از این قبیل ،به کشوری غیر از کشور خود سفر میکند؛ مشروط به اینکه مد اقامت از  24ساعت
کمتر و از  3ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مدنظر نباشد (محالتی 7 :1380،؛  .)WTO,1999:31بـههرحال
1 . Yusof
2 . Yamaguchi
3 . Westerbeek
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هرچند تالشهای زیادی برای تعریف گردشگری و تقسیمبندی گردشـگران صـور گرفتـه ،ولـی بـهطورکلی میتـوان
گردشگری را شامل همه فعالیتها و اقداماتی دانست کـه در ارتبـاط بـا فـرد گردشـگر صـور میگیـرد و نیـز تمـامی
فعالیتهایی که یک گردشگر در هنگام مسافر به مکانی خارج از محل سکونت خود انجام میدهد.
گردشگری ورزشی

هر نوع مسافرتی که بهمنظور فعالیتهای ورزشی باشد ،گردشگری ورزشـی نامیـده میشـود ،ماننـد اسـکی ،کوهپیمـایی،
پیادهروی ،کوهنوردی ،دوچرخهسواری ،شنا ،قایقرانی ،شرکت در مسابقا ورزشی و تماشای مسابقا  ،گردشگری ورزشـی
نوستالویک و امثال آنها (رضوانی20 :1394،؛  )Ross,2001:3همچنین سـفرهایی بـرای شـرکت و یـا تماشـای یـک
مسابقه ورزشی است.
گردشگری رویدادهای ورزشی :شامل رویدادهای ورزشی بزرگ مثل بازیهای المپیک یا مسابقا جام جهانی فوتبال.
گردشگری ورزشی فعال :افرادی که برای انجام یـک ورزش و درواقـ شـرکت در یـک رویـداد ورزشـی سـفر میکننـد
گردشگران ورزشی فعال هستند .این رویدادهای مشارکتی طیف گستردهای از ورزشها و اشکال مختلفی از تورنمنتهـا و
رویدادها را شامل میشوند .گردشگری ورزشی نوستالویک و مشاهیر :به سفرهایی گفته میشود که بازدیـد از جاذبـههای
گردشگری ورزشی را در برمیگیرند .بهعنوان مثال تـاالر مشـاهیر ورزشـی در گوشـه و کنـار دنیـا یـا موزههـای ورزشـی
ورزشگاههای بزرگ و مشهور دنیا که تورهای بازدید برگزار میکنند .حتی مالقا با مشاهیر ورزشـی نیـز در ایـن دسـته
جای میگیرد ( .)Gibson,1998:156دستهبندیهای دیگری نیز برای ایـن شـاخه از گردشـگری وجـود دارد ،ماننـد:
گردشگری ورزشی سخت و گردشگری ورزشی نرم .گردشگری ورزشی سخت شامل تعداد افرادی است که در رویدادهای
رقابتی ورزشی شرکت میکنند و گردشگری ورزشی نرم زمانی است کـه مسـافر بـرای شـرکت در فعالیتهـای ورزشـی
تفریحی یا سرگرمیهای اینچنینی سفر میکند (.)Brent & Adair,2004:8
روش پژوهش
پووه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و دادههای آماری آن به روش پیمایشی جم آوریشده است .تجزیـهوتحلیل
دادهها بـا اسـتفاده از نرمافزار  SPSSجهت نرمـال بـودن دادههـا از آزمـون گلـوگمروف اسـمیرنوف و جهـت بررسـی
فرضیههای تحقی از آزمون  Tبهره گرفتهشده است .اطالعا موردنیاز از مناب متعدد کتابخانهای و نیز مطالعا میدانی
بهدستآمده است .در این تحقی  ،به دلیل شناور بودن حجم جامعه و نبود آمار دقی برای محاسبه حجم نمونه از طریـ
فرمول کوکران محاسبه شد .جامعه آماری شامل ورزشکاران ،کارشناسان ورزشـی و گردشـگران ورزشـی بودهانـد کـه در
نهایت به دلیل نامشخص بودن تعداد دقی جامعه ،از جدول حجم نمونه مورگان و با استفاده از روش تصادفی سـاده 100
نفر بهعنوان جامعه نمونه تحقی انتخاب شدند .پس از تهیه سثاال پرسشنامه از ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای بررسـی
پایایی پرسشنامه استفاده شد .آلفایکرونباخ در این پرسشنامه برابر با ( )α=0/70بهدستآمده است .جهت سـنج روایـی
گویهها نیز از اعتبار صوری استفادهشده است.
محدوده موردمطالعه
شهرستان نهاوند در منتهیالیه جنوب غربی استان همدان و در موقعیت جغرافیایی بین  34درجه و  8دقیقه تا  34درجـه و
 12دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  20دقیقه تا  48درجه و  24دقیقه طـول شـرقی واق شـده اسـت .اخـتالف سـاعت
نهاوند با تهران  13دقیقه و  28ثانیه است (شکل  .)1شهرستان نهاوند از سمت شمال به شهرستان تویسـرکان ،از سـمت
شرا به شهرستان مالیر ،از سمت غرب به استان کرمانشاه و از سمت جنوب به استان لرستان ختم میشود .ارتفاع نهاوند
از سطح دریا ،حدود  1740متر است و بلندترین نقطه این شهرستان کوه چهـل نابالغـان در قسـمت مشـرفبه سرچشـمه
گاماسیاب با ارتفاع  3487متر و پستترین نقطه این شهرستان ،با ارتفاع  1420متر در محل خروج رودخانه گاماسـیاب از
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استان همدان واق است ،که پستترین نقطه استان همدان نیز محسوب میگردد (جغرافیای استان همدان.)47 :1396 ،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان در شهر نهاوند

مجموعه فرهنگی -ورزشی مهندس علیمرادیان :احداث مجموعه فرهنگی ورزشی علیمرادیان در حاشیه شـرقی نهاونـد و
در کنار کمربندی شهر در زمینی به مساحت  136000مترمرب در سال  1371آغاز گردید .تکمیل بخ ها و قسـمتهای
مختلف این مجموعه در چند فاز انجام پـذیرفت (شـکل  ،)2مشـتمل بـر )1 :سـالن ورزشـی چنـدمنظوره سرپوشـیده)2 ،
زمینهای روباز تمرینی و مسابقهای )3 ،استخر سرپوشیده )4 ،سالن ورزشـی چنـدمنظوره سرپوشـیده (ایـن سـالن 8200
مترمرب مساحت دارد .در وسط این سالن یک سطح  1200مترمربعی بهصور یک طبقه بهعنوان محل اجرای مسابقا
به شکل بیضی طراحی و اجرا گردیده و مابقی آن به مساحت  3800مترمرب در اطراف این قسمت بهصـور دوطبقـه و
بهعنوان ضمایم و ملحقا سالن سرپوشیده احداثشده است) .مجموعه فرهنگی -ورزشـی علیمرادیـان کـه در مردادمـاه
سال  1378افتتاح گردید دارای پتانسیل باالیی در زمینـه ورزشـی در سـطح منطقـهای و ملـی میباشـد کـه عـالوه بـر
فعالیتهای روزمره و برگزاری کالسهایی در رشتههای مختلف ورزشی (مانند :بدمینتون ،پینگپنگ ،والیبـال ،بسـکتبال،
فوتسال ،تیروکمان ،فوتبال ،دومیدانی ،دو همگانی ،اسبسواری ،سنگنوردی (دیواره) و  )...برای بانوان و آقایان ،بر اساس
گزارشهای سالیانه دارای فعالیتهای دیگری نیز میباشد شـامل :فعالیتهـای ورزشـی ،شـامل -1 :برگـزاری اردوهـای
مختلف ورزشی (بینالمللی ،ملی و منطقهای)؛  -2برگزاری کالسهای مربیگری و داوری؛ -3برگـزاری مسـابقا  :الـف-
مسابقا استانی -منطقهای و کشوری ،ب -مسابقا شهرستانی و در سطح پایگاه.
در کنار فعالیتهای ورزشی فعالیتهای فرهنگی هم برگزار میشود که برخی از آنها عبار انـد از -1 :برگـزاری مراسـم
مختلف فرهنگی مانند جشنها و مناسبتهای ملی -مذهبی -2 ،اعزام مربیان و پرسنل مجموعه بـه اردوهـای زیـارتی-
سیاحتی -3 ،قدردانی از ورزشکاران قهرمـان در کسـب مقامهـا و موفقیتهـای ورزشـی و فرهنگـی (اطالعـا میـدانی
پووهشگر.)1396 ،
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بحث و یافتهها
قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصا جمعیت شناختی آزمودنیها است .افراد موردمطالعه در این تحقی را تعـدادی
از گردشگران و ساکنین شهر نهاوند تشکیل دادند .تعداد کل نمونه آماری  100نفر است .در این قسمت فراوانی و درصـد
فراوانی نمونه تحقی برحسب سن (جدول  ،)2جنسیت و تحصیال (جدول  )3گزارششده است.
جدول شماره  .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس جنس
درصد فراوانی
فراوانی
جنس
6
6
زن
94
94
مرد
100
100
جم
جدول شماره  .2توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن و سطح تحصیالت
شاخص
مقط سنی
 15تا  25سال
 26تا  35سال
 36تا  45سال
 46سال به باال
جم

فراوانی
46
35
16
3
100

درصد فراوانی
46
35
16
3
100

شاخص
سطح تحصیال
دیپلم و کمتر
فوادیپلم
لیسانس
فوالیسانس و باالتر
جم

فراوانی

درصد فراوانی
42
12
31
15
100

42
12
31
15
100

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در این تحقی بیشـتر از  0/7میباشـد
که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه بررسی پتانسیلهای گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند با تأکیـد بـر فضـاهای
ورزشی (مجموعه ورزشی علیمرادیان) است.
جدول شماره  .3ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) در پرسشنامههای تحقیق
پرسشنامه

تعداد

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سثال

بررسی پتانسیلهای گردشگری ورزشی شهرستان نهاونـد بـا تأکیـد بـر فضـاهای ورزشـی
(مجموعه ورزشی علیمرادیان)

100

0/872

18

در ادامه یافتههای مربوط به پرس های پووه موردبررسی قرار میگیرند .ابتدا هر سـثال بهصـور جداگانـه و سـپس
فراوانی و درصد یافتههای مربوط به آن ذکرشده است .برای ارزیابی شرایط منطقه بـهمنظور توسـعه گردشـگری در سـه
سطح و  18ماده از طری کار میدانی به پای گردشگری در منطقه پرداخته شد که نتایج آن در پی خواهد آمد .در پاسـخ
به سطح تواناییهای منطقه ،یعنی تأثیر پتانسیلهای ورزشی در شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش گردشگری
ورزشی در این منطقه شامل  9ماده (جدول  ،)4نتایج جدول  5بهدستآمده است
جدول  .4مادههای سطح تواناییهای منطقه (تأثیر پتانسیلهای ورزشی شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش
ماده
1
2
3
4
5

گردشگری ورزشی)
توصیف
برنامهریزی صحیح و دقی و علمی برای توسعه گردشگری در شهرستان نهاوند
عدم وجود سازمانهای موازی و مشخص بودن حدود وظایف بخ های مسئول در این حوزه
هماهنگی کافی بین ادارا مختلف دستاندرکار در گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند
وجود اطالعا کافی در مورد نیازها و خواستههای گردشگران ورزشی شهرستان نهاوند
وجود خدما بانکی مناسب جهت گردشگران ورزشی نهاوند
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وجود تأسیسا اقامتی مناسب جهت اقامت گردشگران ورزشی شهرستان نهاوند
وجود رستورانهای مناسب جهت پذیرایی از گردشگران ورزشی شهرستان نهاوند
دسترسی به سیستم حملونقل زمینی ،هوایی و ریلی در شهرستان نهاوند
قیمت ارائه خدما (هتل ،رستوران ،سوپرمارکتها و غیره) در شهرستان نهاوند

6
7
8
9

سثال /گزینه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول شماره  .5توزیع فراوانی و درصد فراوانی یافتههای مربوط مادههای  9گانه سطح تواناییهای منطقه
جم
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
فراوانی
فراوانی درصد
فراوانی درصد
فراوانی درصد فراوانی درصد
فراوانی درصد
31
31
33
33
30
30
4
4
2
2
28
28
44
44
26
26
1
1
1
1
31
31
38
38
29
29
1
1
1
1
27
27
23
23
46
46
3
3
1
1
100
12
12
14
14
24
24
40
40
10
10
18
18
23
23
37
37
22
22
0
0
12
12
16
16
18
18
52
52
2
2
17
17
13
13
59
59
9
9
2
2
6
6
9
9
34
34
37
37
14
14

درصد

100

در پاسخ به توانمندی های مجموعه ورزشی علیمرادیان (مطالعه موردی) یعنی توانایی فضـاهای ورزشـی ماننـد مجموعـه
ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان شامل  6ماده (جـدول  ،)6یافتـههای حاصـل از
تحلیل فراوانی سثالهای این سطح در جدول  7ارائه گردیده است.
جدول شماره .6ماده های سطح توانایی فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی
توصیف
ماده
استاندارد بودن امکانا ورزشی مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
10
وجود متخصصان و مربیان ورزشی آموزشدیده در مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
11
وجود پارکینگ مناسب جهت خودروها در مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
12
وجود خدما بهداشتی و درمانی مناسب در مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
13
اطالعرسانی و تبلیغا کافی در سطح منطقه و کشور برای مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
14
کنترل و نظار مناسب در مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان
15
جدول شماره  .7توزیع فراوانی و درصد فراوانی یافتههای مربوط مادههای  9گانه سطح تواناییهای منطقه
جم
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سثال /گزینه
درصد
فراوانی
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
فراوانی درصد
5
5
1
1
14
14
22
22
58
58
10
32
32
21
21
29
29
15
15
3
3
11
3
3
2
2
12
12
40
40
43
43
12
100
100
3
3
8
8
43
43
37
37
9
9
13
18
18
28
28
33
33
17
17
4
4
14
8
8
10
10
21
21
46
46
15
15
15

در نهایت و در پاسخ به سثال تأثیر رون گردشگری ورزشی در این شهرستان بـر اشـتغالزایی و ارتقـاء سـطح اقتصـادی
منطقه شامل  3ماده (جدول  )8نتایجی بهدستآمده که در جدول  9ارائهشده است.
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جدول شماره  .8مادههای سطح تأثیر رونق گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند بر اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی منطقه
توصیف
ماده
تأثیر گردشگری ورزشی جهت ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان نهاوند
16
تأثیر گردشگری ورزشی بر کسب درآمد در شهرستان نهاوند
17
تأثیر گردشگری ورزشی بر روی سایر بخ های اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدما ) در نهاوند
18
جدول شماره .9توزیع فراوانی و درصد فراوانی یافتههای مربوط مادههای  9گانه سطح تواناییهای منطقه
جم
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سثال /گزینه
درصد
فراوانی
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
فراوانی درصد
7
7
15
15
13
13
25
25
40
40
16
6
6
15
15
16
16
20
20
43
43
100
100
17
8
8
12
12
16
16
20
20
44
44
18

در جدول شماره  10میـانگین و انحـراف اسـتاندارد نمـره آزمودنیهـا واریـانس آنهـا را در متغیرهـای تـأثیر شناسـایی
پتانسیل های ورزشی در شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه ،تـأثیر فضـاهای
ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان و تأثیر رون گردشـگری
ورزشی در این شهرستان در اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی مربوط بهکل نمونه نشان دادهشده است.
جدول شماره  .10مقادیر میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمره واریانس
انحــــراف
حداقل نمره
میانگین
تعداد
متغیر
استاندارد
تأثیر شناسایی پتانسیلهای ورزشی در شهرستان نهاوند در جـذب گردشـگر و
17
3/59
24/64
100
گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه
تأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان در ارتقـاء صـنعت
6
3/76
20/33
100
گردشگری ورزشی در این شهرستان
تأثیر رون گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغالزایی و ارتقاء سـطح
3
3/76
11/35
100
اقتصادی

حداکثر نمره

واریانس

33

12/94

30

14/16

15

14/16

با توجه به جدول  11مقادیر  p-valueبرای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/05میباشد ،بنابراین توزی مقـادیر متغیرهـا از
توزی نرمال تبعیت میکنند.
جدول شماره  .11مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر  zو  p-valueآزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sبرای متغیرها
p-value(Kانحراف استاندارد
میانگین
متغیر
)Z(K-S
)S
تأثیر شناسایی پتانسیلهای ورزشـی در شهرسـتان نهاونـد در جـذب گردشـگر و
0/534
0/806
3/59
24/64
گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه
تأثیر فضـاهای ورزشـی ماننـد مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان در ارتقـاء صـنعت
0/075
1/251
3/76
20/33
گردشگری ورزشی در این شهرستان
تأثیر رون گردشگری ورزشی در این شهرسـتان در اشـتغالزایی و ارتقـاء سـطح
0/083
1/181
3/76
11/35
اقتصادی

جدول  12نتایج بررسیها در سـه سـطح توانمنـدیهای منطقـه ،توانمنـدیهای مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان و تـأثیر
پتانسیلهای گردشگری ورزشی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی را نشان میدهد .با توجه به جدول و نتایج تحلیل آزمون T
تک نمونهای در مورد شناسایی پتانسیلهای ورزشی شهرستان نهاوند و تأثیر آن در جذب گردشگر و گسترش گردشگری
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ورزشی در این منطقه ،نتایج تحلیل آزمون  Tتک نمونهای نشان میدهد کـه سـطح معنـاداری کمتـر از  0/05میباشـد؛
یعنی تفاو معنادار و معکوسی با میانگین فرض شده وجود دارد .این امر نشـاندهنده شناسـایی نامناسـب پتانسـیلهای
ورزشی در شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه است؛ لذا نیاز فوری به انجـام
تحقیقا علمی برای شناسایی و معرفی توانمندیهای گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند بـهمنظور بهرهگیـری از ایـن
امکانا در توسعه گردشگری ورزشی منطقه احساس میشود .نتایج تحلیل آزمون  Tتک نمونـهای بـا سـطح معنـاداری
کمتر از  /05و تفاو معنادار با میانگین فرض شده نشاندهنده تأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیـان
در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان است .نتایج تحلیل آزمون  Tتک نمونهای با سطح معنـاداری کمتـر
از  0/05و تفاو معنادار با میـانگین فـرض شـده نشـاندهنده تـأثیر رونـ گردشـگری ورزشـی در ایـن شهرسـتان در
اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی میباشد.
جدول شماره  12نتایج تحلیل آزمون  Tتک نمونهای مربوط به فرضیهها
شاخص آماری
سطح معناداری
درجه آزادی
تعداد
میانگین T

متغیر
تأثیر شناسایی پتانسیلهای ورزشـی در شهرسـتان نهاونـد در
جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه
تأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشـی علیمرادیـان در
ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان
تــأثیر رونــ گردشــگری ورزشــی در ایــن شهرســتان در
اشتغالزایی و ارتقاء سطح اقتصادی

میانگین فرض شده

100

24/64

-6/319

99

0/000

27

100

20/33

6/191

99

0/000

18

100

11/35

6/243

99

0/000

9

نتیجهگیری
هدف از پووه حاضر بررسی و تحلیل نق و جایگاه گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با تأکید
بر فضاهای ورزشی بوده است .در این بررسی ،سطح معناداری کمتـر از  /05و تفـاو معنـادار بـا میـانگین فـرض شـده
نشاندهنده تأثیر فضاه ای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشـگری ورزشـی در شهرسـتان
نهاوند است که تحقی وستربیک و همکاران ( )2001که در تحقیقا خود قابلیتها و ظرفیتهای گردشگری ورزشـی را
عاملی مهم در توسعه صنعت گردشگری ورزشی ذکر کردهاند ،این موضوع را تائید میکند .سطح معناداری کمتـر از 0/05
و تفاو معنادار با میانگین فرض شده نشاندهنده تأثیر رون گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغالزایی و ارتقاء
سطح اقتصادی میباشد که تحقی یوسف و همکاران ( )2009در بررسی گردشگری رویدادهای ورزشی با مقیاس کوچک
در مالزی و تأثیر ب رگزاری رویدادهای ورزشی در جذب گردشگران ورزشی و افزای درآمد اقتصادی ،این موضوع را تائیـد
میکند .با توجه یافتههای تحقی میتوان نتیجه گرفت که جذابیت آثار مثبت گردشگری ورزشی بهویوه در بعد اقتصـادی
بهگونهای است که بسیاری از کشورهای جهان خصوصاً کشورهای درحالتوسـعه را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت .نتـایج
مطالعا انجامشده در این زمینه نشان میدهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی یک رابطه علی و دوطرفـه
است و بین این دو متغیر یک تعادل بلندمد است .امروزه صنعت گردشگری ورزشی بهعنوان ابزاری برای رشد و توسـعه
پایدار اقتصادی بهطور گسترده موردتوجه قرارگرفته است و به دلیل عالقهمندان بسیار و بازتاب فراوان اقتصادی در جهت
باال بردن مشاغل محلی و افزای رفاه اقتصادی بهمثابه راهبرد رشد و توسعه اقتصادی ،در دستور کار برنامههای توسـعه
منطقهای در نقاط مختلف جهان قرارگرفته است .خصوصاً در مناطقی که امکـان توسـعه دیگـر بخ هـای اقتصـادی بـا
محدودیت اساسی روبهرو است .حتی با پذیرش واقعیت فصلی و کوتاهمد بودن دوره آن در بعضی مناط جهـان ،بـی
از نیمی از درآمد سالیانه جوام محلی از این طری تأمین میشود؛ ازاینرو بی تر کشورها در تالش هستند تا با برگزاری
رویدادهای مهم ورزشی و جذب گردشگران سهم وسیعی از این فعالیت اقتصـادی را از آن منطقـه و کشـور خـود سـازند.
تاکنون مطالعا متعددی درباره اثرا برگزاری رویدادهای ورزشی و اثرا گردشگری ورزشی انجامشده اسـت .امـا اکثـر
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این مطالعا بهصور کلی به بررسی و تحلیل نق و جایگاه گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری پرداخته شود.
درمجموع با توجه به مطالعا انجامگرفته در زمینه پتانسیلهای گردشگری شهرستان نهاوند و با توجه بـه پیشـینه غنـی
ورزش در این شهرستان وجود زیرساختهای ورزشی مناسب و مطاب با استانداردهای جهانی مانند مجموعـه فرهنگـی-
ورزشی علیمرادیان و پس از تجزیهوتحلیل اطالعا موجود و نتایج بهدستآمده ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 همکاری سازمانها وزارتخانههای دستاندرکار گردشگری ورزشـی و برگـزاری مسـابقا و رویـدادهای ورزشـی و
اردوهای آمادگی تیمهای ملی در شهرستان نهاوند،
 شناسایی ،جذب و بهکارگیری متخصصان و مربیان مجرب در مجموعه فرهنگی -ورزشی علیمرادیان،
 آموزش نیروی انسانی متخصص در بخ گردشگری ورزشی،
 تبلیغا گسترده و همهجانبه برای توسعه گردشگری ورزشی در کنار توجـه بـه چشـماندازهای متنـوع گردشـگری
منطقه،
 ایجاد زیرساختها و تأسیسا مناسب و مکفی برای جـذب گردشـگران ورزشـی داخلـی و خـارجی ،ماننـد احـداث
فرودگاه ،هتل و .....
منابع
)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

اصفهانی ،نوشین ( )1387تحلیل عوامل مثثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی داخلی و خارجی و ارائـه مـدل برنامـهریزی
استراتویک ،رساله دکتری ،رشته مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
پارسیان ،علی و اعرابی ،سید محمد ( )1390جهانگردی در چشماندازی جام  ،ترجمه ویـرای  .مثلـف :چـا گـی ،و ادواردو
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