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 چکیده
. اندگرفتهر محـیط شـکلدرنتیجه دخالت انسان دهایی هستند که رین جاذبهتساخت یکی از مهمهای انسانجاذبه

های ورزشـی دهنـد کـه فضـااندازهای جغرافیایی را به خـود اختصـاص میها طیف وسیعی از چشماین نوع جاذبه
کانـا  ام و اسـبمعماری من ،زیبا اندازیچشمشی علیمرادیان با ورز - . مجموعه فرهنگیندستها های از آننمونه

م آورده فـراه اوندن نهشهرستاشرایط مطلوبی برای جذب گردشگر در  ،ورزشی مجهز برابر با استانداردهای جهانی
 -ه فرهنگـیگردشگری شهرستان نهاونـد، بـه معرفـی مجموعـ هایپتانسیلضمن معرفی  پووه  ایندر  .است

صـادی، در زایی و ارتقـاء سـطح اقتشتغالا ،برای توسعه گردشگری ورزشی یورزشی علیمرادیان و ارائه راهکارهای
تکمیل  حلیلی، بازدید میدانی و، توصیفی و تایحاضر کتابخانهروش کار تحقی   شده است.این شهرستان پرداخته
کـه بـا  شـی بـودهورز ورزشکاران، کارشناسان و گردشگران ازنفر  100شامل جامعه آماری  پرسشنامه بوده است.

نمونـه  عنوانهبـبه روش تصادفی ساده دقی  جامعه، از جدول حجم نمونه مورگان  توجه به مشخص نبودن تعداد
، شـدهرفتهگبهره  21ویرای   SPSSافزار رمنو از  وتحلیلکیفی و کمی تجزیه صور به. متغیرها اندشدهانتخاب
 T آزمـونز تحقیـ  ا هایفرضـیهبررسـی جهـت  و اسـمیرنوف - وگروفکلماز آزمون  هادادهنرمال بودن برای 

اند نشدهشناسایی درستی بهتان ورزشی شهرس هایکه پتانسیل دهدهای پووه  نشان مییافتهشده است. استفاده
ه، داشـتن برنامـ وداشته که در صـور  توجـه در ارتقاء گردشگری ورزشی فراوانی فضاهای ورزشی تأثیر و اینکه 

 شد.واهد جامعه خو ارتقاء سطح اقتصادی  زاییاشتغالسبب رون  گردشگری ورزشی در این شهرستان 
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 مقدمه
را  چشـمگیری بـر اقتصـاد، تـأثی است که در دنیاخدما  صنعت  ترینمتنوعترین و ی بزرگشگرو صنعت گرد مسافر 

نقـ   تـه، امـروزهه از دیر بـاز موردتوجـه بشـر قرارگرفکارد. صنعت گردشگری د ردشگر پذیرفرهنگ و جامعه مناط  گ
و  هاتمـدن، گفتگـوی هـانگفرهعامـل مـثثری در تعامـل این صنعت  عالوهبهدر اقتصاد جهانی بر عهده دارد.  ایویوه

از  یدیـشاخه جد یرزشوی گردشگر (.124: 1390همکاران، و انی)پارس ستها املت انیانس و الفت م میبرقراری و تحک
 ایـفعـال و  صور به یمختلف ورزش هایحرکت بهشده و واق  ایمردم دن و استفادهموردعالقه  اریاست که بس سمیتوراکو

 امنـهد ،یشـنا، کوهنـورد ،یاسک رینظ یرزشو هایفعالیتبه  یعیطب هایجاذبهاز  گیریبهرهکه با  شودفته میگغیرفعال 
مهـم و تأثیرگـذار  هایاخهشـیکـی از  عنوانبهگردشگری ورزشی (. 89: 1388،یفروغ وی )رمضانپردازند میو ...  ینورد

زایی فـراهم آورده، تغالارزی و اشـشرایط مناسبی برای کسب منـاب  تنها صنعت گردشگری است که در چند دهه اخیر نه
 طور عـام و گردشـگریبـهتوسعه گردشـگری  ؛ لذانیز دخیل بوده استمناط  مختلف بلکه در توسعه فرهنگ و سالمت 

گذاران جوامـ  مختلـف ریزان و سیاستهای محیطی در سرلوحه کار برنامهطور خاص برای مناط  دارای جاذبهبهورزشی 
های اخیر عالوه بر کشورهای پیشرو، مناط  و کشورهای نوظهور در گردشگری نیز بـا بین در سالقرارگرفته است. دراین

د مـوده و بـا ایجـانخـود را بـه عرصـه رقـابتی گردشـگری معرفـی در تمامی سطوح فردی، سازمانی و ملی ی ریزبرنامه
 اند.های گردشگری اقدام به جذب گردشگر کردهجاذبه
ثـر بـه اکـه  جسـم ـتیداده، ورزش و امور مربـوط بـه تقوانسان روی یکه در تمام شئون زندگ هاییپیشرفتزمان با هم

از ســوی  د،اشتغال دارن ان در آندر سرتاسـر جهـ ارییو افراد بسـ یافته استگسترش اریروح دارد بس سزایی در سالمت
از  ارییبســآیـد. میحساب به ایصنعت در دن ترینمتنوع و ترینبزرگعنـوان بـه گردشـگری و مسـافر  صـنعت گـرید

 هاساختزیرو توسـعه  یبخـ  خصوصـ رشـد زایی،تغالاش ،درآمـد یمنبـ  اصـل عنـوانبـهرا  ـایصنعت پو نیا کشورها
گردشــگران، ورزش را  صــددر 30تـا  20 حدودآمار منتشره در کشورهای مختلف  طب (؛ 75: 1387اصفهانی،) دانندمی
 ف ازکــه هــد دهنــدمی لیتشک ییفرهارا، س ال یاز سفرهای تعط یمیاز ن  یسفر خود عنوان نموده و ب یاصل ـلیدل
اسـت یک منب  سرشار از سود و درآمد  امروز، گردشگری ورزشی اییدر دن (.36: 1387فرد،معین) هستورزش هم  ،هاآن

 انگریب هاخواهد شد. آمار مندبهرهاز مواهب و مزایای آن کند،  شرایط استفاده از این منب  را فراهمو هر کشوری که بتواند 
ود را ز اقتصاد خا مییگردشگری ورزشی دارند، بخ  عظر زمینه بی دشرایط مناسکه بسیاری از کشورهایی که  این است

، با دارا بـودن تـاریخ چنـد شهرستان نهاوند (.25: 1387محمودی یکتا،) کنندورزشی اداره می از طری  اقتصاد گردشگری
عبـد الئودیسـه، )م بکمیـا )تپه تاریخی گیان، تپه جمشیدی، غار چند هزارساله گاماسیاب و...(، بناهای تـاریخی هزارساله
وهـوای مسـاعد، و آب.( …آقا تراب، مسجد جام ، مقبره شیخ ابوالعباس نهاوندی، مقبـره نعمـان بـن مقـرن وحمام حاج

بان، سـراب )سراب گیان، سراب گاماسـیاب، سـراب فارسـ هاسرابد اندازهای طبیعی بسیار ماننهای مختلف و چشمجاذبه
های دارای توانمنـدی...  ها وها و بیشـهها، باغها، تاالبها، تپهها، رودها، کوهمه، چش.(…ملوسان، سراب کنگاور کهنه و

شهرسـتان  سـاختهای انسانباشـد. یکـی از جاذبـهریزی در بخ  گردشـگری میگذاری و برنامهای جهت سرمایهویوه
شده است؛ این مجموعـه بـا ا ساختهگیری از استانداردهای روز دنیاست که با بهرهورزشی علیمرادیان  -مجموعه فرهنگی

طب  بـالرزشـی داخلـی و خـارجی و جذب گردشگران وتوجهی برای توانمندی قابلاز دارا بودن امکانا  مناسب و مطلوب 
گیـری از ریزی بـرای بهرهلذا توجه و برنامه .ستابرخوردار مردم منطقه برای زایی اشتغالهای کسب درآمد و ایجاد زمینه

  تواند زمینه توسعه گردشگری ورزشی را در این شهرستان فراهم آورد.د میامکانا  موجو
اندرکاران و عنوان یک توان بالقوه در سطح کالن موردتوجه دولتمردان و دستدر شرایط موجود که توجه به گردشگری به

عنوان مزیـت برتـر آن ن بـههای موجود در شهرستارسد به توانگذاران کشور قرارگرفته است، شایسته به نظر میسیاست
زایی و هـای منطقـه شـده و زمینـه اشـتغالساز بروز و ظهـور تواناییتوجه شده و با ارائه راهکارهای علمی و عملی زمینه

ترین معضل موجود در سطح شهرستان( برای منطقه فراهم آورد. با این اوصاف هدف از عنوان مهمبه) درآمدزایی بیشتر را
تـرین اهـداف با توجه به استعداد شهرستان نهاوند در جذب گردشگران ورزشی داخلی و خـارجی، مهمانجام این پووه  
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های ورزشـی منطقـه بـا تأکیـد بـر مجموعـه علیمرادیـان، ارائـه اند از: شناسایی و معرفی پتانسیلپووه  حاضر عبار 
 پیشنهادهای اجرایی جهت بهبود جایگاه صنعتهای گردشگری منطقه، ارائه راهکارها و راهکارهای استفاده بهینه از توان

بخصوص در بخ  گردشگری ورزشی( در منطقه و ارائه راهکارهای افزای  اشـتغال و سـطح درآمـد مـردم منطقـه. در )
های ورزشـی در شهرسـتان اند از: آیا شناسـایی و معرفـی پتانسـیلترین سثاالتی که مطرح است عبار همین راستا مهم

بر جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه منجر شـود  آیـا فضـاهای ورزشـی ماننـد تواند نهاوند می
تواند در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان مـثثر واقـ  شـود  آیـا رونـ  مجموعه ورزشی علیمرادیان می

شهرستان مثثر خواهد شد  کـه در زایی و ارتقاء سطح اقتصادی بخشی به گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغال
 ها بر خواهد آمد.ادامه پووه  حاضر در پی پاسخ به این پرس 

سط محققین ها و تحقیقا  مختلفی در قالب کتاب و مقاله در زمینه گردشگری ورزشی تودر مورد پیشینه تحقی ، پووه 
طور اخـص و ری شـهر نهاونـد بـهقیم در خصـوص گردشـگطور مسـتقیم و غیرمسـتبه رشته تحریر درآمدهاست که بـه

انـد؛ برخـی از ایـن رداختههم در سطح جهانی و هم داخلی شامل دیگر شهرهای ایران( پ) طور اعمگردشگری ورزشی به
 اند از:تحقیقا  عبار 

های استان تهران در گردشگری ورزشـی بـه بررسـی انـواع ای با عنوان بررسی نق  توانمندی( در مقاله1385) عسگری
پـووه   هایپرداخته که یافته آبی، اسکی و غیره -گردی، کوهنوردی، ورزش کوهستانیگری ورزشی اعم از بیابانگردش

از بین ابعـاد  و اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد هایپیستبا رضایتمندی گردشگران  هاانگیزهنشان داد که بین 
( 1387) یکتـامحمودی .برای رضایتمندی گردشگران بـود تریقوی بینپی  ایحرفه هایمهار انگیزه گردشگران، بعد 

مطالعه موردی گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناط  ) کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلیعوامل جذب
غیرطبیعی های طبیعی و های اثرگذار ازجمله زیرساخت، مدیریت، فرهنگ، جاذبهساحلی دریای خزر( ورزشی بررسی مثلفه

کننـده درونـی و بیرونـی و عوامـل بازدارنـده های پووه  نشان داد که متغیرهای عوامل جذبیافتهپردازد. و سیاسی می
با توجه به نتایج پووه  به مسئولین و  دارند داریمعنیدرونی و بیرونی با رغبت گردشگران به گردشگری ساحلی ارتباط 

کننـده، نسـبت بـه حـذف عوامـل بازدارنـده ن تقویت و توسـعه عوامـل جذبشود؛ ضمورزشی و گردشگری پیشنهاد می
بررسـی تطبیقـی نقـ   ( بـه1387) قیامی راد و محرم زاده .گردشگری ساحلی در دریای خزر توجه بیشتری داشته باشند

هـدف  تنـد.اندرکاران ورزش ایـران و اسـترالیا پرداخعوامل مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مـدیران و دسـت
عوامـل »پووه  حاضر. بررسی تطبیقی نق  عوامل مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی در قالب سه دسـته عامـل کلـی 

اندرکاران ورزش ایران و استرالیا است. نتایج تحقیـ  حاضـر از دیدگاه مدیران و دست «کننده و بازدارندهجلب ،دهندهسوا
اندرکاران اسـترالیا در خصـوص عوامـل اران ورزش ایران با مدیران و دستاندرکنشان داد که بین دیدگاه مدیران و دست

اندرکاران ورزش اسـترالیا بـه عوامـل کـه مـدیران و دسـتنحویداری وجـود دارد بهکننده و بازدارنده تفاو  معنـیجلب
اندرکاران ورزش دسـت کـه مـدیران ودرحالی دهنـدمیاندرکاران ورزش ایران اهمیت کننده بیشتر از مدیران و دستجلب

( در مقالـه بـا 1387) اصـفهانی .کنندمیاندرکاران استرالیا تأکید ایران به اهمیت عوامل بازدارنده بیشتر از مدیران و دست
محورهـای تسـهیال  و رسـند کـه عنوان تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی داخلی؛ به ایـن نتیجـه می

و  هرتیب بیشترین درجه اهمیت را در توسعه جهانگردی داخلی ورزشی به خود اختصـاص دادخدما ، امنیت و اسکان به ت
توجه به تحلیـل مـاتریس  عوامل نشان دادند. توریستی بیشترین ارتباط را با سایر هایجاذبهمحورهای آموزش، اقتصاد و 

بررسـی » در پووهشـی تحـت عنـوان (1388) سـاکی .مثثر واق  شود ایتوسعهبرای اقداما   تواندمیهمبستگی عوامل 
های گردشـگری شهرسـتان نهاونـد به معرفـی توانمنـدی« های فضایی شهرستان نهاوند در توسعه گردشگریتوانمندی

 باشـد.های الزم بـرای توسـعه گردشـگری میگیرد که این شهرسـتان دارای پتانسـیلپردازند و نتیجه میطور عام میبه
شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند به بررسی مشکال  توسعه گردشـگری در سیب( در آ1390) رحمانی و جورابی

متأسفانه در زمینه گردشگری داخلی و خارجی پیشـرفتی نداشـته و در زمینـه نتیجه اینکه  شهرستان نهاوند پرداخته است.
نشده است. بنابراین نیاز بـه انجام یکی از مراکز گردشگری منطقه اقداماتی در خور عنوانبهتبلیغا  و شناساندن این شهر 
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 فالحی و همکاران نماید.میمناسب و توجه بیشتر در زمینه توسعه گردشگری در این شهرستان ضروری  هایریزیبرنامه
های طبیعی مثثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان ضمن معرفی اسـتان کردسـتان و ( در بررسی جاذبه1392)

نتـایج پردازند. جذب گردشگران ورزشی به بررسی وضعیت استان برای توسعه گردشگری ورزشی می مناب  طبیعی مستعد
مرتبط با کوهنـوردی  هایجاذبهطبیعی/ ورزشی استان کردستان برای توسعه گردشگری،  هایجاذبهنشان داد که از میان 

مربوط به تپه نـوردی  هایجاذبهاول و دوم و  زمستانی به ترتیب در اولویت هایورزشمرتبط با  هایجاذبهو غارنوردی و 
 طورکلی استان کردستان مناب  طبیعی مستعد جذب گردشگران ورزشی دارد.در اولویت آخر قرار داشتند. به گردیطبیعتو 

بررسی راهکارها  ؛ بهمقاله بررسی نق  گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهر چابهار( در 1392) و جلیلوند جلیلوند
د و یگردی، تپـه نـوردی، صـسـاحلی و آبـی، بیابـان هـایورزشضروری در تبدیل سواحل چابهار به قطب  هایبرنامهو 

 عمرانـی .پردازنـدمیدرمانی و تأثیر آن بر توسعه گردشگری ورزشـی و توریسـم شهرسـتان چابهـار ماهیگیری و طبیعت
( SWOTی شهرستان نهاوند )با استفاده از مـدل های گردشگرسنجی توانمندی( در پووهشی تحت عنوان امکان1393)

به معرفی نقاط قو  و ضعف گردشگری شهرستان نهاوند پرداخته و فقدان برنامه مدون برای توسعه گردشگری را عامـل 
ای با عنوان عوامل تأثیرگذار در توسعه ( در مقاله1393) قاجردی و همکاران داند.افتادگی شهرستان در این حوزه میعقب

ها در های شهر اصفهان به بررسی نق  زورخانـهمطالعه موردی: زورخانه SWOTردشگری ورزشی با استفاده از مدل گ
های متعـدد صفهان بـا دارا بـودن منـاب  و جاذبـهپردازد. وی معتقد است اتوسعه گردشگری ورزشی در شهر اصفهان می

. اما متأسفانه، فقدان شناخت کافی، باشدمیردشگری ورزشی طبیعی و انسانی، یکی از شهرهای اثرگذار در زمینه توسعه گ
فرد های منحصـربههای مدون و مشخص باع  غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصتعدم مدیریت و نبود استراتوی
نتایج پووه  نشان داده عامل نبود افراد متخصص در حوزه گردشگری ورزشـی، کمبـود  موجود در این شهر، شده است.

ونقل مناسب برای گردشگران ورزشی، تبلیغا  بسیار کم در این زمینـه، قـدیمی بـودن سـاختمان کانا  رفاهی و حملام
شـهر اصـفهان، نقـ   هایزورخانـهها، در ضعف توسعه گردشگری ورزشـی ها و آشنایی نداشتن مردم با زورخانهزورخانه
ای ورزشی با مقیاس کوچک در مـالزی بیـان کردنـد کـه در بررسی گردشگری رویداده( 2009)و همکاران  1یوسف .دارند

 2یاماگوشـی شـود.برگزاری رویدادهای ورزشی در مالزی باع  جذب گردشگران ورزشی و کسب درآمد اقتصادی زیـاد می
پـردازد کـه در ای تحت عنوان گردشگری ورزشی، داوطلب ورزشی ورزش برای همه، به این موضوع می( در مقاله2002)

بسیاری از کشورها در تالش برای تقویت صـنعت گردشـگری خـود هسـتند و بـا میزبـانی رویـدادهای مهـم حال حاضر 
 کننـد.ورزشی ویـوه گردشـگران ورزشـی بـه جـذب بیشـتر گردشـگران اقـدام میهای تفریحیالمللی و ایجاد پایگاهبین

هـای ها و ظرفیتیدانی به بررسی قابلیتها، در یک پووه  م( در بازاریابی در میان فرهنگ2001) و همکاران 3وستربیک
 پردازند.عنوان عاملی مهم در توسعه صنعت گردشگری ورزشی میگردشگری ورزشی به

 

 مبانی نظری
)مجلـه ورزش(  مگـزینانگلیسی به نـام اسـپورتینگ  ایمجله، در 1811واژه توریسم یا گردشگری نخستین بار در سال 

تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعـی بـرای کسـب  منظوربهنای مسافر  مطرح شد. در آن زمان این لغت به مع
تجار  و توسعه سازمان ملل در رم گردشـگر  المللیبینکنفرانس  1963سال  در. (3:1380)محالتی، رفتمیلذ ، به کار 

بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور  تفریح، استراحت، گذران تعطیال ، منظوربهکه  معرفی کردکسی را یا بازدیدکننده موقت 
 هایفعالیت، هاکنفرانسپزشکی، تحقی ، درمان و معالجه، تجار ، ورزش، زیار ، دیدار از خانواده، مأموریت و شرکت در 

ساعت  24که مد  اقامت از مشروط به این کند؛می به کشوری غیر از کشور خود سفر، از این قبیل هاییفعالیتمذهبی و 
هرحال بـه (. WTO,1999:31؛ 7: 1380محالتی،) نباشدو کسب شغل و پیشه هم مدنظر  هبیشتر نبود ماه 3از  کمتر و

                                                           
1 . Yusof 

2 . Yamaguchi 

3 . Westerbeek 
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 تـوانمیطورکلی گردشـگران صـور  گرفتـه، ولـی بـه بندیتقسیمزیادی برای تعریف گردشگری و  هایتالشهرچند 
و نیـز تمـامی  گیـردمید گردشـگر صـور  و اقداماتی دانست کـه در ارتبـاط بـا فـر هافعالیتگردشگری را شامل همه 

 .دهدمیکه یک گردشگر در هنگام مسافر  به مکانی خارج از محل سکونت خود انجام  هاییفعالیت
 

 گردشگری ورزشی

 ،ییمـایپکوه ،یاسـک ماننـد ،شـودمی دهیـامنی ورزشـی گردشگر باشد،ی ورزشهای منظور فعالیتبه کهی مسافرت نوع هر
 ، گردشگری ورزشـیمسابقا ی ماشات وی ورزش مسابقا  در شرکت ،یقرانیقا شنا، ،سواریدوچرخه ،دینورکوه ،رویپیاده

اشـای یـک تمبـرای شـرکت و یـا سـفرهایی همچنین  (Ross,2001:3 ؛20: 1394،یرضوان) هاآن امثال ونوستالویک 
 .ستورزشی ا مسابقه

 ل.های المپیک یا مسابقا  جام جهانی فوتباازیشامل رویدادهای ورزشی بزرگ مثل ب: ورزشی رویدادهای گردشگری

کننـد می افرادی که برای انجام یـک ورزش و درواقـ  شـرکت در یـک رویـداد ورزشـی سـفر: فعال ورزشی گردشگری
هـا و ها و اشکال مختلفی از تورنمنتای از ورزشگردشگران ورزشی فعال هستند. این رویدادهای مشارکتی طیف گسترده

های شود که بازدیـد از جاذبـهبه سفرهایی گفته می: مشاهیر و نوستالویک ورزشی گردشگری .شوندامل میرویدادها را ش
هـای ورزشـی مثال تـاالر مشـاهیر ورزشـی در گوشـه و کنـار دنیـا یـا موزهعنوانگیرند. بهگردشگری ورزشی را در برمی

ز در ایـن دسـته د. حتی مالقا  با مشاهیر ورزشـی نیـکننورهای بازدید برگزار میتهای بزرگ و مشهور دنیا که ورزشگاه
 ، ماننـد:وجـود دارد یردشـگرگدیگری نیز برای ایـن شـاخه از  هایبندیدسته .(Gibson,1998:156) گیردجای می

ویدادهای رورزشی سخت شامل تعداد افرادی است که در  گردشگری .گردشگری ورزشی سخت و گردشگری ورزشی نرم
هـای ورزشـی لیتگردشگری ورزشی نرم زمانی است کـه مسـافر بـرای شـرکت در فعاو  کنندمی رقابتی ورزشی شرکت
 .(Brent & Adair,2004:8) کندچنینی سفر میهای اینتفریحی یا سرگرمی

 

 روش پژوهش
 یلوتحلاست. تجزیـه شدهآوریپیمایشی جم  ی آماری آن به روشهادادهی بوده و تحلیل -پووه  حاضر از نوع توصیفی

جهـت بررسـی  و روف اسـمیرنوفاز آزمـون گلـوگم هـادادهجهت نرمـال بـودن  SPSS  افزارنرمبـا اسـتفاده از  هاداده
ای و نیز مطالعا  میدانی کتابخانه طالعا  موردنیاز از مناب  متعددا است.شده گرفته رههب Tتحقی  از آزمون  هایفرضیه

از طریـ   هی محاسبه حجم نمونبراشناور بودن حجم جامعه و نبود آمار دقی  لیل دبه آمده است. در این تحقی ، دستبه
در  انـد کـهودهبشامل ورزشکاران، کارشناسان ورزشـی و گردشـگران ورزشـی جامعه آماری فرمول کوکران محاسبه شد. 

 100اده سـتصادفی  وشربه دلیل نامشخص بودن تعداد دقی  جامعه، از جدول حجم نمونه مورگان و با استفاده از نهایت 
 بررسـی کرونبـاخ بـرای ایآلفـ ضریب از پرسشنامه سثاال  تهیه از پس نمونه تحقی  انتخاب شدند.جامعه  عنوانبهنفر 

آمده است. جهت سـنج  روایـی دست( بهα=70/0)در این پرسشنامه برابر با  کرونباخآلفای. شد استفاده پرسشنامه پایایی
  است. شدهاستفادهاز اعتبار صوری  ها نیزگویه

 

 محدوده موردمطالعه
 ودرجـه  34 تادقیقه  8 ودرجه  34یی بین ایجغراف تیموقع درو  همدان استان جنوب غربی الیهمنتهی در نهاوند شهرستان

اسـت. اخـتالف سـاعت  شـدهواق شـرقی  طـولدقیقه  24 ودرجه  48 تادقیقه  20 ودرجه  48 وشمالی  عرضدقیقه  12
 سـمت از سـرکان،یتو شهرستان به شمال سمت از نهاوند شهرستان(. 1ثانیه است )شکل  28دقیقه و  13ن نهاوند با تهرا

ارتفاع نهاوند شود. می ختم لرستان استان به جنوب سمت از و کرمانشاه استان به غرب سمت از ر،یمال شهرستان به شرا
به سرچشـمه کوه چهـل نابالغـان در قسـمت مشـرفو بلندترین نقطه این شهرستان متر است  1740د از سطح دریا، حدو
متر در محل خروج رودخانه گاماسـیاب از  1420نقطه این شهرستان، با ارتفاع  ترینمتر و پست 3487گاماسیاب با ارتفاع 
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 .(47: 1396جغرافیای استان همدان، ) گرددمینقطه استان همدان نیز محسوب  ترینپستاستان همدان واق  است، که 
 

 
 رزشی علیمرادیان در شهر نهاوندو -موقعیت جغرافیایی مجموعه فرهنگی .1 شماره لشک

 
ونـد و علیمرادیان: احداث مجموعه فرهنگی ورزشی علیمرادیان در حاشیه شـرقی نها ورزشی مهندس -مجموعه فرهنگی

های ها و قسـمتبخ  آغاز گردید. تکمیل 1371مترمرب  در سال  136000در کنار کمربندی شهر در زمینی به مساحت 
( 2رپوشـیده، ( سـالن ورزشـی چنـدمنظوره س1(، مشـتمل بـر: 2مختلف این مجموعه در چند فاز انجام پـذیرفت )شـکل 

 8200ایـن سـالن ) ( سالن ورزشـی چنـدمنظوره سرپوشـیده4( استخر سرپوشیده، 3ای، های روباز تمرینی و مسابقهزمین
عنوان محل اجرای مسابقا  صور  یک طبقه بهمترمربعی به 1200سطح  مترمرب  مساحت دارد. در وسط این سالن یک

صـور  دوطبقـه و مترمرب  در اطراف این قسمت به 3800به شکل بیضی طراحی و اجرا گردیده و مابقی آن به مساحت 
دادمـاه ادیـان کـه در مرورزشـی علیمر -مجموعه فرهنگی شده است(.ده احداثعنوان ضمایم و ملحقا  سالن سرپوشیبه

باشـد کـه عـالوه بـر ای و ملـی میافتتاح گردید دارای پتانسیل باالیی در زمینـه ورزشـی در سـطح منطقـه 1378سال 
پنگ، والیبـال، بسـکتبال، مانند: بدمینتون، پینگ) های مختلف ورزشیهایی در رشتهسهای روزمره و برگزاری کالفعالیت

س و آقایان، بر اسا برای بانوان (دیواره( و ...) نوردیسواری، سنگگانی، اسبفوتسال، تیروکمان، فوتبال، دومیدانی، دو هم
رگـزاری اردوهـای ب -1هـای ورزشـی، شـامل: فعالیت باشد شـامل:های دیگری نیز میهای سالیانه دارای فعالیتگزارش

 -رگـزاری مسـابقا : الـفب-3های مربیگری و داوری؛ سبرگزاری کال -2ای(؛ المللی، ملی و منطقهبین) مختلف ورزشی
 ستانی و در سطح پایگاه.مسابقا  شهر -ای و کشوری، بنطقهم -مسابقا  استانی
سـم برگـزاری مرا -1انـد از: ها عبار شود که برخی از آنهای فرهنگی هم برگزار میهای ورزشی فعالیتدر کنار فعالیت

 -و پرسنل مجموعه بـه اردوهـای زیـارتی عزام مربیانا -2مذهبی،  -های ملیها و مناسبتمختلف فرهنگی مانند جشن
اطالعـا  میـدانی ) هـای ورزشـی و فرهنگـیهـا و موفقیتدردانی از ورزشکاران قهرمـان در کسـب مقامق -3سیاحتی، 

 (.1396پووهشگر، 
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 هایافتهبحث و 
ا تعـدادی ر این تحقی  رها است. افراد موردمطالعه دقسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصا  جمعیت شناختی آزمودنی

قسمت فراوانی و درصـد  نفر است. در این 100از گردشگران و ساکنین شهر نهاوند تشکیل دادند. تعداد کل نمونه آماری 
 شده است.( گزارش3(، جنسیت و تحصیال  )جدول 2فراوانی نمونه تحقی  برحسب سن )جدول 

 
 کنندگان در پژوهش بر اساس جنستوزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت .1 جدول شماره

 
 
 
 

 وهش بر اساس سن و سطح تحصیالتکنندگان در پژتوزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکت .2جدول شماره 

 
باشـد می 7/0ن تحقی  بیشـتر از شود ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در ایمشاهده می 3طور که در جدول شماره همان

های گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند با تأکیـد بـر فضـاهای دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بررسی پتانسیلکه نشان
 است.( مجموعه ورزشی علیمرادیان)ورزشی 

 
 های تحقیقپایایی( در پرسشنامه) ضریب آلفای کرونباخ .3 جدول شماره

 تعداد سثال ای کرونباخضریب آلف تعداد پرسشنامه

 های گردشگری ورزشی شهرستان نهاونـد بـا تأکیـد بـر فضـاهای ورزشـیبررسی پتانسیل
 (مجموعه ورزشی علیمرادیان)

100 872/0 18 

 

صـور  جداگانـه و سـپس گیرند. ابتدا هر سـثال بههای پووه  موردبررسی قرار میهای مربوط به پرس در ادامه یافته
منظور توسـعه گردشـگری در سـه های مربوط به آن ذکرشده است. برای ارزیابی شرایط منطقه بـهافتهفراوانی و درصد ی

. در پاسـخ ی خواهد آمدماده از طری  کار میدانی به پای  گردشگری در منطقه پرداخته شد که نتایج آن در پ 18سطح و 
ذب گردشگر و گسترش گردشگری ان نهاوند در جهای ورزشی در شهرستتانسیلپهای منطقه، یعنی تأثیر به سطح توانایی

 آمده استدستبه 5(، نتایج جدول 4ماده )جدول  9ورزشی در این منطقه شامل 
 

های ورزشی شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش های منطقه )تأثیر پتانسیلهای سطح توانایی. ماده4جدول 

 گردشگری ورزشی(

 توصیف ماده

 ح و دقی  و علمی برای توسعه گردشگری در شهرستان نهاوندریزی صحیبرنامه 1
 های مسئول در این حوزهن حدود وظایف بخ های موازی و مشخص بودعدم وجود سازمان 2
 زشی شهرستان نهاونداندرکار در گردشگری ورهماهنگی کافی بین ادارا  مختلف دست 3
 گردشگران ورزشی شهرستان نهاوند هایوجود اطالعا  کافی در مورد نیازها و خواسته 4
 وجود خدما  بانکی مناسب جهت گردشگران ورزشی نهاوند 5

 جنس فراوانی درصد فراوانی

 زن 6 6

 مرد 94 94

 جم  100 100

 فراوانی درصد فراوانی
شاخص   

 سطح تحصیال 
 فراوانی درصد فراوانی

شاخص   

 مقط  سنی

 سال 25تا  15 46 46 دیپلم و کمتر 42 42

 سال 35تا  26 35 35 دیپلمفوا 12 12
 سال 45تا  36 16 16 لیسانس 31 31
 سال به باال 46 3 3 لیسانس و باالترفوا 15 15

 جم  100 100 جم  100 100
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 وجود تأسیسا  اقامتی مناسب جهت اقامت گردشگران ورزشی شهرستان نهاوند 6
 دشگران ورزشی شهرستان نهاوندهای مناسب جهت پذیرایی از گروجود رستوران 7
 ، هوایی و ریلی در شهرستان نهاوندونقل زمینیدسترسی به سیستم حمل 8
 اوندها و غیره( در شهرستان نههتل، رستوران، سوپرمارکت) قیمت ارائه خدما  9

 
 های منطقهواناییتگانه سطح  9های های مربوط مادهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی یافته. 5جدول شماره 

 سثال/ گزینه
 جم  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1 2 2 4 4 30 30 33 33 31 31 

100 100 

2 1 1 1 1 26 26 44 44 28 28 

3 1 1 1 1 29 29 38 38 31 31 

4 1 1 3 3 46 46 23 23 27 27 

5 10 10 40 40 24 24 14 14 12 12 

6 0 0 22 22 37 37 23 23 18 18 

7 2 2 52 52 18 18 16 16 12 12 

8 2 2 9 9 59 59 13 13 17 17 

9 14 14 37 37 34 34 9 9 6 6 

 

های مجموعه ورزشی علیمرادیان )مطالعه موردی( یعنی توانایی فضـاهای ورزشـی ماننـد مجموعـه در پاسخ به توانمندی
های حاصـل از (، یافتـه6ماده )جـدول  6ری ورزشی در این شهرستان شامل ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگ

 ائه گردیده است.ار 7های این سطح در جدول اوانی سثالتحلیل فر
 

 های سطح توانایی فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشیماده .6جدول شماره

 توصیف ماده

 رزشی علیمرادیانو -ودن امکانا  ورزشی مجموعه فرهنگیاستاندارد ب 10
 انورزشی علیمرادی -دیده در مجموعه فرهنگیوجود متخصصان و مربیان ورزشی آموزش 11
 رزشی علیمرادیانو -وجود پارکینگ مناسب جهت خودروها در مجموعه فرهنگی 12
 زشی علیمرادیانرو -وجود خدما  بهداشتی و درمانی مناسب در مجموعه فرهنگی 13
 رزشی علیمرادیانو -رسانی و تبلیغا  کافی در سطح منطقه و کشور برای مجموعه فرهنگیاطالع 14
 رزشی علیمرادیانو -کنترل و نظار  مناسب در مجموعه فرهنگی 15

 
 نطقههای مناییگانه سطح توا 9های های مربوط مادهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی یافته .7جدول شماره 

 سثال/ گزینه
 جم  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

10 58 58 22 22 14 14 1 1 5 5 

100 100 

11 3 3 15 15 29 29 21 21 32 32 

12 43 43 40 40 12 12 2 2 3 3 

13 9 9 37 37 43 43 8 8 3 3 

14 4 4 17 17 33 33 28 28 18 18 

15 15 15 46 46 21 21 10 10 8 8 

 

اقتصـادی  زایی و ارتقـاء سـطحدر نهایت و در پاسخ به سثال تأثیر رون  گردشگری ورزشی در این شهرستان بـر اشـتغال
 .شده استارائه 9آمده که در جدول دست( نتایجی به8ماده )جدول  3منطقه شامل 
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 زایی و ارتقاء سطح اقتصادی منطقههای سطح تأثیر رونق گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند بر اشتغالماده. 8جدول شماره 

 توصیف ماده

 های شغلی در شهرستان نهاوندتأثیر گردشگری ورزشی جهت ایجاد فرصت 16
 تأثیر گردشگری ورزشی بر کسب درآمد در شهرستان نهاوند 17
 کشاورزی، صنعت و خدما ( در نهاوند) های اقتصادیردشگری ورزشی بر روی سایر بخ تأثیر گ 18

 
 های منطقهواناییتگانه سطح  9های های مربوط مادهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی یافته .9جدول شماره

 سثال/ گزینه
 جم  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

16 40 40 25 25 13 13 15 15 7 7 

100 100 17 43 43 20 20 16 16 15 15 6 6 

18 44 44 20 20 16 16 12 12 8 8 

 
ی هـا را در متغیرهـای تـأثیر شناسـایهـا واریـانس آنمیـانگین و انحـراف اسـتاندارد نمـره آزمودنی 10در جدول شماره 

اهای های ورزشی در شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه، تـأثیر فضـپتانسیل
ردشـگری یر رون  گورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان و تأث

 شده است.کل نمونه نشان دادههبدی مربوط زایی و ارتقاء سطح اقتصاورزشی در این شهرستان در اشتغال
 

 مقادیر میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره واریانس .10 جدول شماره

 میانگین تعداد متغیر
انحــــراف 

 استاندارد
 واریانس حداکثر نمره حداقل نمره

 های ورزشی در شهرستان نهاوند در جـذب گردشـگر وتأثیر شناسایی پتانسیل
 رش گردشگری ورزشی در این منطقهگست

100 64/24 59/3 17 33 94/12 

نعت صـتأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان در ارتقـاء 
 گردشگری ورزشی در این شهرستان

100 33/20 76/3 6 30 16/14 

طح زایی و ارتقاء سـتأثیر رون  گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغال
 اقتصادی

100 35/11 76/3 3 15 16/14 

 
باشد، بنابراین توزی  مقـادیر متغیرهـا از می 05/0تر از برای تمامی متغیرها بزرگ p-value مقادیر 11با توجه به جدول 

 کنند.توزی  نرمال تبعیت می
 

 ها( برای متغیرK-S) اسمیرنوف -آزمون کولموگروف p-value و z مقادیر میانگین، انحراف معیار، مقادیر. 11جدول شماره 

 Z(K-S) انحراف استاندارد میانگین متغیر
p-value(K-

S) 

های ورزشـی در شهرسـتان نهاونـد در جـذب گردشـگر و تأثیر شناسایی پتانسیل
 گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه

64/24 59/3 806/0 534/0 

 عتتأثیر فضـاهای ورزشـی ماننـد مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان در ارتقـاء صـن
 گردشگری ورزشی در این شهرستان

33/20 76/3 251/1 075/0 

 زایی و ارتقـاء سـطحتأثیر رون  گردشگری ورزشی در این شهرسـتان در اشـتغال
 اقتصادی

35/11 76/3 181/1 083/0 

 
های مجموعـه ورزشـی علیمرادیـان و تـأثیر های منطقـه، توانمنـدیها در سـه سـطح توانمنـدینتایج بررسی 12جدول 

 Tدهد. با توجه به جدول و نتایج تحلیل آزمون های گردشگری ورزشی بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی را نشان مینسیلپتا
های ورزشی شهرستان نهاوند و تأثیر آن در جذب گردشگر و گسترش گردشگری ای در مورد شناسایی پتانسیلتک نمونه
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باشـد؛ می 05/0دهد کـه سـطح معنـاداری کمتـر از ای نشان میتک نمونه T آزموننتایج تحلیل ورزشی در این منطقه، 
های دهنده شناسـایی نامناسـب پتانسـیلیعنی تفاو  معنادار و معکوسی با میانگین فرض شده وجود دارد. این امر نشـان

ام ورزشی در شهرستان نهاوند در جذب گردشگر و گسترش گردشگری ورزشی در این منطقه است؛ لذا نیاز فوری به انجـ
گیـری از ایـن منظور بهرههای گردشگری ورزشی شهرستان نهاوند بـهتحقیقا  علمی برای شناسایی و معرفی توانمندی

ای بـا سـطح معنـاداری تک نمونـه Tشود. نتایج تحلیل آزمون امکانا  در توسعه گردشگری ورزشی منطقه احساس می
دهنده تأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیـان و تفاو  معنادار با میانگین فرض شده نشان /05کمتر از 

ای با سطح معنـاداری کمتـر تک نمونه Tآزمون نتایج تحلیل در ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان است. 
دهنده تـأثیر رونـ  گردشـگری ورزشـی در ایـن شهرسـتان در و تفاو  معنادار با میـانگین فـرض شـده نشـان 05/0از 
 باشد.زایی و ارتقاء سطح اقتصادی میتغالاش

 
 هاای مربوط به فرضیهتک نمونه Tتایج تحلیل آزمون ن 12جدول شماره 

شاخص آماری   
 متغیر

 میانگین فرض شده سطح معناداری درجه آزادی T میانگین تعداد

های ورزشـی در شهرسـتان نهاونـد در تأثیر شناسایی پتانسیل
 گری ورزشی در این منطقهجذب گردشگر و گسترش گردش

100 64/24 319/6- 99 000/0 27 

ر دتأثیر فضاهای ورزشی مانند مجموعه ورزشـی علیمرادیـان 
 ارتقاء صنعت گردشگری ورزشی در این شهرستان

100 33/20 191/6 99 000/0 18 

ــتان در  ــن شهرس ــی در ای ــگری ورزش ــ  گردش ــأثیر رون ت
 اقتصادی زایی و ارتقاء سطحاشتغال

100 35/11 243/6 99 000/0 9 

 

 گیرینتیجه
هدف از پووه  حاضر بررسی و تحلیل نق  و جایگاه گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با تأکید 

و تفـاو  معنـادار بـا میـانگین فـرض شـده  /05بر فضاهای ورزشی بوده است. در این بررسی، سطح معناداری کمتـر از 
ای ورزشی مانند مجموعه ورزشی علیمرادیان در ارتقاء صنعت گردشـگری ورزشـی در شهرسـتان دهنده تأثیر فضاهنشان

های گردشگری ورزشـی را ها و ظرفیتکه در تحقیقا  خود قابلیت (2001)نهاوند است که تحقی  وستربیک و همکاران 
 05/0ند. سطح معناداری کمتـر از کاند، این موضوع را تائید میعاملی مهم در توسعه صنعت گردشگری ورزشی ذکر کرده

زایی و ارتقاء دهنده تأثیر رون  گردشگری ورزشی در این شهرستان در اشتغالو تفاو  معنادار با میانگین فرض شده نشان
در بررسی گردشگری رویدادهای ورزشی با مقیاس کوچک  (2009)باشد که تحقی  یوسف و همکاران سطح اقتصادی می
رگزاری رویدادهای ورزشی در جذب گردشگران ورزشی و افزای  درآمد اقتصادی، این موضوع را تائیـد در مالزی و تأثیر ب

ویوه در بعد اقتصـادی ابیت آثار مثبت گردشگری ورزشی بهذتوان نتیجه گرفت که جهای تحقی  میبا توجه یافته کند.می
توسـعه را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت. نتـایج لکشورهای درحا ای است که بسیاری از کشورهای جهان خصوصاًگونهبه

دهد که رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی یک رابطه علی و دوطرفـه شده در این زمینه نشان میمطالعا  انجام
عنوان ابزاری برای رشد و توسـعه است و بین این دو متغیر یک تعادل بلندمد  است. امروزه صنعت گردشگری ورزشی به

مندان بسیار و بازتاب فراوان اقتصادی در جهت القهطور گسترده موردتوجه قرارگرفته است و به دلیل عتصادی بهپایدار اق
های توسـعه در دستور کار برنامه ،مثابه راهبرد رشد و توسعه اقتصادیبردن مشاغل محلی و افزای  رفاه اقتصادی به البا

هـای اقتصـادی بـا در مناطقی که امکـان توسـعه دیگـر بخ  صوصاًای در نقاط مختلف جهان قرارگرفته است. خمنطقه
بـی   ،مد  بودن دوره آن در بعضی مناط  جهـانحتی با پذیرش واقعیت فصلی و کوتاه .رو استمحدودیت اساسی روبه

ا با برگزاری ش هستند تتر کشورها در تالرو بی ازاین ؛شودمین میأاز نیمی از درآمد سالیانه جوام  محلی از این طری  ت
رویدادهای مهم ورزشی و جذب گردشگران سهم وسیعی از این فعالیت اقتصـادی را از آن منطقـه و کشـور خـود سـازند. 

شده اسـت. امـا اکثـر تاکنون مطالعا  متعددی درباره اثرا  برگزاری رویدادهای ورزشی و اثرا  گردشگری ورزشی انجام
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 یل نق  و جایگاه گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری پرداخته شود.و تحلصور  کلی به بررسی این مطالعا  به
های گردشگری شهرستان نهاوند و با توجه بـه پیشـینه غنـی گرفته در زمینه پتانسیلدرمجموع با توجه به مطالعا  انجام

 -نگـیعـه فرههای ورزشی مناسب و مطاب  با استانداردهای جهانی مانند مجموورزش در این شهرستان وجود زیرساخت
 گردد:آمده، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میدستوتحلیل اطالعا  موجود و نتایج بهورزشی علیمرادیان و پس از تجزیه

 اندرکار گردشگری ورزشـی و برگـزاری مسـابقا  و رویـدادهای ورزشـی و های دستها وزارتخانههمکاری سازمان
 هاوند،های ملی در شهرستان ناردوهای آمادگی تیم

 رزشی علیمرادیان،و -کارگیری متخصصان و مربیان مجرب در مجموعه فرهنگیشناسایی، جذب و به 

 ،آموزش نیروی انسانی متخصص در بخ  گردشگری ورزشی 

 اندازهای متنـوع گردشـگری جانبه برای توسعه گردشگری ورزشی در کنار توجـه بـه چشـمتبلیغا  گسترده و همه
 منطقه،

 اننـد احـداث و تأسیسا  مناسب و مکفی برای جـذب گردشـگران ورزشـی داخلـی و خـارجی، م هاایجاد زیرساخت
 فرودگاه، هتل و .....

 

 منابع
ریزی ه مـدل برنامـهتحلیل عوامل مثثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی داخلی و خارجی و ارائـ (1387اصفهانی، نوشین ) (1

 .بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهرانکده تربیتاستراتویک، رساله دکتری، رشته مدیریت ورزشی، دانش

اندازی جام ، ترجمه ویـرای . مثلـف: چـا  گـی، و ادواردو جهانگردی در چشم( 1390علی و اعرابی، سید محمد )پارسیان،  (2
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