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ه��دف كلي اي��ن پژوهش عبارت اس��ت از تعيين آثار اقتصادي اماكن ورزش��ي بر محيط ش��هري اصفهان. روش چكيده:
تحقيق توصيفي- پيمايشي است. جامعة آماري شامل تمامی ساكنان اطراف ورزشگاه هاي شهر اصفهان و مسئوالن 
ورزش��گاه ها بود. حجم نمونة برآورد ش��ده پس از انجام مطالعه ای مقدماتي دربارة س��اكنان اطراف ورزش��گاه ها، 
185 نفر محاس��به ش��د كه از طريق روش نمونه گيري ساده انتخاب ش��دند. حجم نمونة مسئوالن ورزشگاه ها برابر 
با جامعة آماري )29 نفر( بود. ابزار اندازه گيري پرسش��نامة محقق س��اخته بود كه 10 گويه در حيطة آثار اقتصادي 
داش��ت ك��ه پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 0/86 به دس��ت آمد. به منظور تجزي��ه و تحليل داده ها از روش هاي 
آماري t تك متغيره و آزمون t مس��تقل اس��تفاده شد. يافته ها نشان داد، بررسي س��طح معناداري با استفاده از آزمون 
t تك متغيره در س��طح 0/05= بر حس��ب ميانگين هاي حاصل كه بزرگ تر از سطح متوسط )3( بود، از نظر مردم 
اماكن ورزش��ي آثار اقتصادي بر محيط ش��هري داشت. t مشاهده ش��ده در سطح 0/05= تفاوت معناداري را بين 
نظرات مردم و مس��ئوالن ورزش��گاه ها در خصوص آثار اقتصادي اماكن ورزش��ي بر محيط شهري نشان داد. نتايج 
اين تحقيق نش��ان داد، اماكن ورزشي بر ايجاد اش��تغال در محدودة اطراف ورزشگاه، رونق كسب و كار، معامالت 
تجاري بيش��تر در منطقه، افزايش مغازه هاي تجاري، ايجاد ش��غل هاي متفرقه، افزايش درآمد اهالي، افزايش خريد و 
فروش منازل منطقه، افزايش خريد و فروش زمين هاي منطقه، افزايش قيمت زمين هاي مس��كوني، و افزايش قيمت 

تجاري منطقه تأثير معنادار دارد. 

واژگان كليدي: اماكن ورزشي، آثار اقتصادی، محيط شهري

بررسي آثار اقتصادي اماكن 
ورزشي بر محيط شهري

 دكتر محمد سلطان حسيني؛ استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان*
   دكتر حسين مجتهدي؛ استادياردانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان

   دكتر مسعود نادريان؛ استاديار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
    عابدين حجت؛ دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان
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مقدمه
نقش ورزش از نظر اجتماعي، رواني، فرهنگي، و 
جسماني در جهان امروز انكارناپذير است. از طرفي، 
رويدادها و فعاليت هاي ورزشی تأثير روزافزونی بر 

فعاليت های گوناگون انس��ان، از جمله فعاليت های 
سياس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی، و فرهنگ��ی دارند. 
ام��روزه، ورزش حت��ی تا عمق نهاده��ای اجتماعی 
گوناگ��ون اعم از خانواده، مدرس��ه، ش��هرداری، و 
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بررسي آثار اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري

مؤسس��ات و بخش های خصوصی رس��وخ كرده و 
با نفوذ در قلب رس��انه های بزرگ و همگانی، يكی 
از بزرگ ترين پديده های اجتماعی قرن بيس��تم شده 
اس��ت )1(. به ط��وري كه ملل مختلف ب��ا پرورش 
قهرمانان ورزش��ي، خود را به ديگر كشورها معرفي 
می كنن��د و ورزش يك نقطة عطف ش��ده اس��ت. 
ورزش در س��طح رقابت��ی با خارج ش��دن از حالت 
غيرحرف��ه ای، به صورت حرفه ای س��رگرمی آفرين 
تجلی می يابد كه تحت نفوذ و س��يطرة سياس��ت و 
اقتص��اد ق��رار دارد و پول و اعتب��ار مهم ترين وجوه 
ورزش برای ورزش��كاران، مربيان، نهادهای حاكم، 
صاحبان تأسيس��ات ورزش��ی و كش��ورهای ميزبان 

مسابقات ورزشی به شمار می روند )1(.
در اين رابطه، اماكن و تأسيس��ات ورزشی محلی 
دربارة ورزش نقش س��ه جانبه ای را ب��ر عهده دارند: 
1. تحقق بخش��يدن ب��ه راه ان��دازی و اس��تقرار امور 
ورزشی متناس��ب با احتياجات مردم، 2. زنده كردن 
بعضی فعاليت های ورزش��ی كه ضروری تش��خيص 
داده مي ش��وند، و 3. كم��ك مال��ی به ش��ركت های 
مستقر در منطقة خودشان. اين آخرين نقش، بيش از 
همه ش��ناخته شده اس��ت )3(. از جنبة ديگر، ورزش 
تجارتی بزرگ نيز محسوب مي شود و تأثير اقتصادي 
آن در سطح بين المللي از سال هاي 1980 به بعد رشد 
فزايندهايي داش��ته اس��ت. هدف اقتص��ادي ورزش، 
س��رمايه گذاري و رونق بخش��يدن به حيات اقتصادي 
در مناطق و شهرهاس��ت )2(. در مورد آثار اقتصادي 
اماك��ن و تجهيزات ورزش��ي بر ش��هر، ديدگاه هاي 
متفاوتي وج��ود دارد. دس��تة اول ديدگاه ها معتقدند 
اماكن ورزش��ي و رويدادهاي ورزش��ي باعث رونق 
و آباداني ش��هر مي ش��وند. تأثيرات اقتصادي ش��امل 

درآمدهاي مالياتي، مخارج مس��تقيم تيم ها و مالكان 
آن ه��ا در منطقه، ايجاد ش��غل هاي جدي��د و بهبود و 
توسعة زيرس��اخت هاي منطقه )استفاده از استاديوم ها 
براي كنس��رت ها و فس��تيوال ها(، جذب گردشگران 
ورزشي و جايگزيني صنايع سنگين با اماكن ورزشي 
است )7(. بس��ياري از محققان معتقدند استاديوم هاي 
ورزش��ي در تولي��د فعاليت ه��اي اقتص��ادي بس��يار 

تأثيرگذارند )8(.
)FSC(1در  اس��تاديوم ها  مديري��ت  انجم��ن 
گزارش ساليانة خود خاطر نشان مي كند كه ساخت 
مجموع��ه ای ورزش��ي در كاونتي انگلس��تان باعث 
توس��عة اقتصادي جامع��ه از قبيل ايجاد ش��غل هاي 
محل��ي براي افراد س��اكن ش��هر و افزاي��ش فضاي 
ورزش��ي در شهر شده اس��ت )9(. در گزارش آثار 
محيطي »پارك بال« در مركز ش��هر جانس��ون نيز به 
آثاری چ��ون بهبود و افزايش درآم��د اهالي منطقه 

اشاره شده است )10(.
ريك ه��ارو از درآمده��اي عموم��ي فضاهاي 
ورزش��ي ه��واداري مي كن��د. او معتق��د اس��ت كه 
س��رمايه گذاري ش��هرها بر اماكن ورزشي، سودهاي 
اقتصادي بلندمدت و ب��ارزي را نصيب آنان مي كند 
)11(. س��اخت اماكن ورزشي، اقتصاد محيط اطراف 
خود را بهبود می بخشد و توليد اشتغال مي كند )12(.

در تحقيقي با عنوان »آثار اقتصادي اس��تاديوم ها 
و اماكن ورزشي«، نوزده ناحية مركزي در شهرهايي 
كه طي س��ال هاي 1984 تا 2001 برای تيم های ليگ 
برتر فوتبال يا بيسبال استاديوم ورزشي داشتند بررسي 
شد و همبستگي مثبت بين سهم درآمد محلي و وجود 
اين تيم هاي ورزش��ي در هش��ت ناحية شهري از اين 
نوزده ناحيه به دس��ت آمد )13(. همچنين، در مطالعة 
1. Federation of Stadium Communities
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دكتر محمد سلطان حسيني، دكتر حسين مجتهدي، دكتر مسعود نادريان، عابدين حجت

امكان پذيري س��اخت استاديوم و مجتمع ورزشي در 
شهرس��تان جانس��ون ايالت كنزاس آمريكا و ساخت 
پرديس دانشگاه مينه سوتا، اولويت اساسي در ساخت 
استاديوم ها، يافتن بازار اقتصادي در منطقه و دستيابي 

به آثار اقتصادي ورزشگاه ها بود )14،15(. 
در ادامة مزيت هاي اقتص��ادي، ديدگاه ديگري 
از س��رمايه گذاري عمومي در استاديوم هاي ورزشي 
مطرح اس��ت. متيو پيترز تمرك��ز مطالعات خود را از 
تأثيرات فوري پروژه هاي س��رمايه گذاري ورزش��ي 
ك��م نمود و به جاي آن بر پذيرش اين ديدگاه تأكيد 
كرد كه بيشترين س��ود از طريق بهبود زيرساخت ها، 
بازسازي شهري و ساخت يك مكان براي وفق دادن 
نيازه��اي متفاوت يك ناحي��ه و همچنين تغيير مكان 
صنايع س��نگين به خارج ش��هر حاصل مي شود و اين 
تغيي��ر مكان صنايع س��نگين براي س��المتي و جذب 

گردشگر مفيد است )7(.
برخي صاحب نظران مديريت ورزش��ي معتقدند 
اماكن ورزشي موجب تصويرسازي زيبا از يك شهر 
يا منطق��ه مي گردد، به طوري كه جذب گردش��گر، 
مش��اغل گوناگون، و تماش��اگران بيش��تر به آن شهر 
را ب��ه دنب��ال دارد. ادوارد گانتز در بالتيمور س��ان در 
م��ورد تأثير اس��تاديوم جديد بيس��بال به ن��ام كمدن 
يارد1 نوش��ت: »استاديوم جديد بيس��بال، فراتر از هر 
تأثير فيزيكي و اقتصادي، تأثير مثبت رواني بر ش��هر 
گذاشت و چهره و تصوير منطقه اي شهر را دگرگون 
كرد.« )16(. دستة ديگری از اين ديدگاه ها، تأثيرات 
كم و ناچيز يا منفي اقتصادي اماكن ورزش��ي بر شهر 
را نش��ان مي دهند. روبرت بادي و ريچ��ارد داي در 
مطالعة نه ش��هر، فقط دو مورد رابطة مثبت و معنادار 
بين افزايش اس��تاديوم هاي ورزش��ي و درآمد منطقه 

به دس��ت آوردند و در هفت ش��هر ديگ��ر اين رابطه 
معنادار نبود )17(.

ان��درو زميباليس��ت از كال��ج اس��ميت در مقالة 
»آث��ار اقتصادي تيم هاي ورزش��ي بر ش��هرها« از اين 
ايده كه رويدادهاي ورزش��ي آثار اقتصادي معنادار 
دارند انتق��اد كرد و بيان نمود ك��ه دريافت كنندگان 
اصل��ي مزاياي اقتص��ادي، مال��كان و بازيكنان تيم ها 
و اماكن ورزش��ي اند و تقريباً مردم ش��هر از اين مزايا 

بي بهره اند)18(.
جان جي. زيگفريد، اس��تاد اقتصاد در دانش��گاه 
وندربيلت، مدعي اس��ت كه فق��ط حدود 100 نفر از 
مديران و بازيكنان شغل هايي با درآمد باال دارند و در 
ليگ برتر فوتبال اس��تخدام می شوند. بيشتر اين افراد 
هم در تنس��ي زندگي نمي كنن��د )19(. بادي و داي 
در مقالة »استاديوم هاي ورزشي و توسعة منطقه« بيان 
كردند مش��اغل جديدي ممكن اس��ت بر اثر ساخت 
اماكن ورزشي به وجود آيند كه داراي دستمزد پايين 
و فصلي باشند، از جمله، فروش بليت، كارگر كافه يا 

رستوران، و رانندة تاكسي )17(.
يكي از مواردي كه منتقدان اقتصاد ورزش��ي به 
آن پرداخته اند فرصت هزينه كردن در جهت توس��عة 
آثار اقتصادي ورزشگاه هاست. برای مثال، لسلي وين 
در نيوي��ورك تايمز گزارش داد كه بودجة توس��عة 
س��اني دي ش��انس بيش��تري براي توليد ش��غل ايجاد 
می كن��د تا س��اخت اس��تاديومی جدي��د در بالتيمور 
)20(. م��ارك روزنتراب تأكيد مي كند كه ورزش ها 
و اماكن ورزش��ي بخش كوچكي از اقتصاد ش��هرند 
و مبال��غ پولي زي��اد، بهتر اس��ت در پروژه هاي ديگر 

سرمايه گذاري شود )21(.

1. Camden Yard
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بررسي آثار اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري

با توجه به اينكه در كش��ورهاي پيشرفته اماكن 
ورزش��ي منبع اقتصادي مناسب و با دوامی تعريف 
ش��ده اند كه مي توانند در رونق اقتصادي و به وجود 
آوردن مشاغل ديگر، همچنين افزايش كسب وكار 
و درآمد افراد مؤثر باشند و تأثير مطلوب اقتصادي 
هم براي باشگاه داران و هم ديگر افراد داشته باشند، 
اين س��ؤال مطرح اس��ت كه آيا اماكن ورزشي در 
اصفهان نيز مي توانند موجبات رونق اقتصادي را در 
منطقه و موجبات كسب و كار و افزايش مشاغل را 
براي مردم منطقه به وجود آورند؟ بر همين اساس، 

پژوهش حاضر در صدد سنجش اين سؤال است.

روش شناسي
روش تحقيق: با توجه به اينكه آثار اقتصادي اماكن 
ورزش��ي برپاية نظرات ساكنان اطراف ورزشگاه ها و 
مسئوالن ورزشگاه ها سنجيده می شود، بنابراين روش 

تحقيق حاضر توصيفي– پيمايشي است.
جامع�ة آماري: جامعة آماري پژوهش ش��امل 
تمامی س��اكنان اط��راف ورزش��گاه ها و مس��ئوالن 
ورزش��گاه هاي تختي، مل��ت، كارگ��ران، پيروزي، 
انقالب، و پورياي ولي در شهر اصفهان بود. به منظور 
تعيين حجم نمونة ساكنان اطراف ورزشگاه ها، با توجه 
به نامش��خص بودن تعداد جامعة آم��اري، مطالعه ای 
مقدماتي بر روي س��اكنان اطراف ورزشگاه ها انجام 
شد كه بدين وسيله واريانس جامعه تعيين شد. سپس، 
(، حج��م نمونة 

2

22

D
s.tn = ب��ا اس��تفاده از فرمول )

برآورد شده براي س��اكنان اطراف ورزشگاه ها 185 
نفر به دست آمد. با توجه به اينكه يكي از جامعه هاي 
هدف، س��اكنان اطراف اماكن ورزش��ي بودند و در 

اط��راف اين اماك��ن تمركز داش��تند از طريق روش 
نمونه گي��ري هدف من��د و به طور تصادف��ي انتخاب 
ش��دند. همچنين، حج��م نمونة مس��ئوالن )مديران، 
معاونان، و كاركنان( ورزش��گاه ها ك��ه جمعاً 29 نفر 

بودند برابر با جامعه آماري انتخاب شد.
اب�زار و چگونگي جم�ع آوري داده ها: 
در اي��ن پژوه��ش از پرسش��نامة محق��ق س��اخته 
اس��تفاده ش��د. اين پرسش��نامه داراي 10 س��ؤال با 
طيف پرسش��نامة پنج گزينه اي )ب��ه صورت خيلي 
زياد تا خيلي كم( بود. روايي محتوايي پرسش��نامه 
را 8 اس��تاد و متخص��ص مديريت ورزش��ي و دو 
اس��تاد اقتصاد تأييد كردند. پاياي��ي آن نيز پس از 
مطالعه ای مقدماتي با آلفاي كرونباخ 0/86 به دست 
آمد. در حيطة آثار اقتصادي، عواملي چون، ايجاد 
اشتغال در محدودة اطراف ورزشگاه، رونق كسب 
و كار، معامالت تجاري بيش��تر در منطقه، افزايش 
مغازه هاي تجاري، ايجاد شغل هاي متفرقه، افزايش 
درآمد اهالي، افزايش خريد و فروش منازل منطقه، 
افزايش خريد و ف��روش زمين هاي منطقه، افزايش 
قيمت زمين هاي مسكوني، و افزايش قيمت تجاري 

منطقه بررسي شد. 
و  تجزي�ه  و  جم�ع آوري  روش ه�اي 
تحلي�ل اطالع�ات: ب��ه منظور تكميل پرسش��نامه 
ب��ه عل��ت پراكندگي جامع��ة آماري م��ردم اطراف 
ورزش��گاه ها،  محققان حدود يك م��اه با هماهنگي 
شهرداري محل با مراجعه به درب منازل و مغازه هاي 
س��اكنان اطراف اقدام به تكميل پرسشنامه ها نمودند. 
در خصوص مس��ئوالن، به علت در دس��ترس بودن 
ب��ا معرفي نامه از ط��رف ادارة تربيت بدني اس��تان و 
مراجعه به ورزش��گاه ها و هيئت هاي ورزشي مستقر 
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در ورزش��گاه ها پرسشنامه ها تكميل ش��دند و براي 
هر ورزش��گاه حدود دو روز وق��ت صرف گرديد. 
به منظ��ور تجزيه و تحليل داده ه��اي حاصل از ابزار 
اندازه گي��ري، از روش هاي آم��اري t تك متغيره و 

آزمون t مستقل استفاده شد. 

يافته ها
يافته ه��اي پژوهش در جدول های 1 تا 4 خالصه 

شده است.
در تحليل اس��تنباطي، به منظور بررس��ي س��طح 
معناداري از آزمون t تك متغيري در سطح 0/05= 
اس��تفاده شد. ميانگين هاي حاصل از آثار اقتصادي بر 
محيط ش��هري از نظر مردم بزرگ تر از سطح متوسط 
)3( ب��ود. بنابراين، مي توان اذع��ان كرد، از نظر مردم 

جدول	1.	مقايسة	ميانگين	نظرات	مردم	در	خصوص	ميزان	تأثير	اقتصادي	اماكن	ورزشي	بر	محيط	شهري	

سطح معناداريمقدارt انحراف معيارميانگينسطح متوسطآثار اماکن ورزشي

33/720/999/190/001اقتصادي

جدول	2.	مقايسة	ميانگين	نظرات	مسئوالن	ورزشگاه	ها	در	خصوص	ميزان	تأثير	اقتصادي	اماكن	ورزشي	بر	
محيط	شهري	

سطح معناداريمقدارt انحراف معيارميانگينسطح متوسطآثار اماکن ورزشي

32/791/060/330/74اقتصادي

شهر اصفهان اماكن ورزشي  آثاری اقتصادي دارند، 
از قبيل ايجاد اش��تغال در محدودة اطراف ورزشگاه، 
رونق كس��ب و كار، افزايش درآمد اهالي، و افزايش 
قيمت زمين هاي مس��كوني و تجاري منطقه بر محيط 

شهري خود. 
در تحليل اس��تنباطي، به منظور بررس��ي سطح 
معن��اداري، از آزم��ون t تك متغي��ري در س��طح 
0/05= استفاده ش��د. ميانگين هاي حاصل از آثار 
اقتص��ادي كوچك تر از س��طح متوس��ط )يعنی 3( 
است. بنابراين، مي توان اذعان كرد، از نظر مسئوالن 
ورزشگاه هاي شهر اصفهان، اماكن ورزشي از نظر 
اقتصاد ش��هري آثاری كمتر از حد متوسط )كم و 

بسيار كم( دارند. 
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جدول	3.	مقايسة	ميانگين	نظرات	پاسخگويان	دربارة	موارد	مربوط	به	ميزان	تأثير	اقتصادي	اماكن	ورزشي	بر	محيط	شهري	

سطح تأثير اقتصادي اماکن ورزشي
متوسط

سطح tانحراف معيارميانگين
معناداری

33/341/3511/180/001ايجاد اشتغال در محدودة اطراف ورزشگاه

33/311/3210/930/001رونق كسب و كار

33/431/1312/910/001معامالت تجاري بيشتر در منطقه

33/371/2811/880/001افزايش مغازه هاي تجاري

33/211/074/120/002ايجاد شغل هاي متفرقه

33/431/1512/990/001افزايش درآمد اهالي

33/411/2012/420/001افزايش خريد و فروش منازل منطقه

33/281/315/010/001افزايش خريد و فروش زمين هاي منطقه

33/331/145/830/001افزايش قيمت زمين هاي مسكوني

33/301/255/050/001افزايش قيمت تجاري منطقه

در تحليل استنباطي، به منظور بررسي سطح معناداري 
از آزمون t در س��طح 0/05= استفاده ش��د. با توجه به 
اينكه ميانگين هاي حاصل از تأثير اقتصادي اماكن ورزشي 
در تمامي موارد از س��طح متوس��ط )يعنی 3( بزرگ تر و 

t حاص��ل نيز از مق��دار بحراني جدول بزرگ تر اس��ت، 
مي توان نتيجه گرفت كه از نظر افراد گروه نمونه )مردم و 
مسئوالن(، تمامي موارد مربوط به عامل اقتصادي بر منطقه 

اثر دارد و موجب رونق اقتصادي منطقه می شود. 

جدول	4.	نتايج	آزمون	t	مستقل	در	مقايسة	ميانگين	نظرات	مردم	و	مسئوالن	ورزشگاه	ها	در	خصوص	آثار	اقتصادي	
اماكن	ورزشي	بر	محيط	شهري	

سطح معناداریdftانحراف معيارميانگينشاخص های آماری گروه

3/820/992123/540/001مردم 

2/791/06مسئوالن ورزشگاه ها
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طبق نتايج حاصل، t مشاهده شده در سطح 0/05=
 تف��اوت معناداری را بي��ن ميانگين نمرات ميانگين 
نظرات مردم و مس��ئوالن ورزش��گاه ها در خصوص 
آثار اقتصادي اماكن ورزش��ي بر محيط شهري نشان 
می دهد. بررس��ي ميانگين ها نش��ان مي ده��د ميانگين 
نظرات مردم بزرگ تر از گروه مس��ئوالن ورزش��گاه 
اس��ت. بنابراي��ن، مي ت��وان اذعان كرد كه س��اكنان 
اطراف ورزش��گاه بيش��تر از مس��ئوالن ورزش��گاه ها 
معتقدند ورزشگاه ها مي توانند آثار اقتصادي بر محيط 
شهري داشته باشند. اين امر ممكن است ناشي از اين 
باشد كه مسئوالن ورزشگاه ها به طور مرتب با مسائل 
ورزش��گاه درگيرن��د و به طور تخصصي ت��ر به آثار 
ورزش��گاه ها نگاه مي كنند، در حالي كه مردم منطقه 
چندان درگير با مسائل ورزشگاه نيستند و تنها برخي 
از آن ها كه به ورزش عالقه دارند در هنگام برگزاري 

مسابقات به اين ورزشگاه ها مراجعه مي كنند.

بحث و نتيجه گيري
امروزه نتايج و تبعات حاصل از ساخت و احداث 
اماكن ورزش��ي مورد توجه برنامه ريزان و مس��ئوالن 
شهري بيش از هر زمان ديگري قرار گرفته است. نتايج 
اين مطالعة تحقيقي نشان داد، ميانگين هاي حاصل از 
نظرات س��اكنان اط��راف مجموعه هاي ورزش��ي در 
خصوص آثار اقتصادي بر محيط شهري بزرگ تر از 
سطح متوسط )يعنی 3( است. بنابراين، مي توان اذعان 
كرد، از نظر س��اكنان اطراف مجموعه هاي ورزش��ي 
شهر اصفهان، اماكن ورزشي آثار اقتصادي بر محيط 
ش��هري دارند. اين در حالي اس��ت كه ميانگين هاي 
حاصل از نظرات مس��ئوالن ورزشگاه ها در خصوص 
آثار اقتصادي كوچك تر از س��طح متوسط )يعنی 3( 
اس��ت. بنابراين، مي توان اذعان كرد، از نظر مسئوالن 

ورزشگاه هاي ش��هر اصفهان اماكن ورزشي در زمينة 
اقتصادي بر محيط ش��هري اثري كمتر از حد متوسط 
)كم و بس��ياركم( دارند. مسئوالن ورزشگاه معتقدند 
ورزشگاه ها بر ايجاد اش��تغال، تغيير قيمت زمين هاي 
مسكوني محدودة ورزش��گاه، تغيير قيمت زمين هاي 
تجاري محدودة ورزش��گاه، تغيي��ر قيمت زمين هاي 
ورزش��ي و تغيير مش��اغل، و افزاي��ش درآمد اهالي 
منطق��ه تأثيري نداش��ته اند و به طور كل��ي موجبات 
تغيي��ر و تح��ول اقتص��ادي را فراه��م نكرده اند. اين 
يافته ها، نتاي��ج پژوهش هاي ب���ادي و داي )1998(، 
زيمباليست )1996(، زيگفريد )1996(، وين )1996( 
و روزنت��راب )1996( را در م��ورد س��اخت اماك��ن 
ورزش��ي تأيي��د می كنن��د )20،19،18،17،16(. اين 
در حالي اس��ت كه در پژوهش هاي انجمن مديريت 
استاديوم كاونتي انگلس��تان )2006(، هاگر )2006(، 
هرو )1996(، گ��ري )2005(، هافمن )2005(، گانتز 
)1992(، كاس��پار )1996(، واتسون )2002(، و سانتو 
)2005( نشان داد كه وجود اماكن ورزشي بر اقتصاد 
منطقه آثار مثبت��ي دارد و موجب رونق اقتصادي آن 
منطقه می ش��ود )12،21،11،15،14،13،10،9،8(، به 
طوري كه در پژوهش واتسون )2002( گزارش شده 
كه ورزش��گاه ساخته ش��ده در منطقه عالوه بر ايجاد 
درآمد 600 ميليون دالري براي منطقه، 6100 ش��غل 
تمام وق��ت و2600 ش��غل كاذب را ني��ز ايجاد كرده 
اس��ت )22(. بنابراي��ن، يافته ه��اي اي��ن پژوهش ها با 
يافته هاي پژوهش حاضر در خصوص آثار اقتصادي 
ورزش��گاه ها همس��و نيس��ت كه ممكن اس��ت ناشي 
از فعالي��ت گس��ترده و تمام وقت در ورزش��گاه هاي 
خارج��ي در طول هفته و برگزاري مس��ابقات متعدد 
در آن ها باش��د. بنابراين، افراد زي��ادي در طول هفته 
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ب��ه ورزش��گاه ها مراجع��ه مي كنن��د، در حال��ي كه 
ورزش��گاه هاي شهر اصفهان تقريباً يك روز در هفته 
و آن هم هنگام برگزاري مس��ابقات فعال اند، بنابراين 

بر كسب درآمد مردم منطقه اثرگذار نيستند. 
از طرف��ي، اكثر ورزش��گاه ها و اماكن ورزش��ي 
كش��ور تح��ت نظ��ارت دول��ت و داراي مالكي��ت 
دولتي ان��د. اين در حالي اس��ت كه اكث��ر تحقيقات 
داخل��ي و خارجي به منظ��ور افزايش كارآيي اماكن 
ورزشي، بحث خصوصي سازي و مالكيت خصوصي 
را مط��رح مي كنن��د. در همين راس��تا، گوساوس��ين 
و هم��كاران )1996( از دانش��گاه ايالت��ي وگري��ن و 
مك لين و دانيل از دانشگاه اينديانا در تحقيقات خود 
دربارة آث��ار اقتصادي زمين هاي گلف پيش و بعد از 
خصوصي سازي اش��اره كرده اند كه خصوصي سازي 
باع��ث افزايش و بهبود عرضة خدمات، حفظ ارتقاي 
ميزان توليد س��رمايه، و س��اير آثار مثب��ت اقتصادي 

شده اند )5(.
در مقايس��ة نظرات مردم و مسئوالن ورزشگاه ها 
در مورد آثار اماكن ورزش��ي بر محيط ش��هر و آثار 
اقتصادي اماكن ورزش��ي بر محيط ش��هري، ميانگين 
نظرات مردم از گروه مس��ئوالن ورزش��گاه بزرگ تر 
بوده اس��ت. به نظر مي رس��د تفاوت در ديدگاه هاي 
مردم و مس��ئوالن ورزش��ي در مورد آث��ار اقتصادي 
اماكن ورزش��ي بر محيط ش��هر به تخصصي برخورد 
كردن مس��ئوالن ب��ه پدي��دة ورزش و آث��ار اماكن 
ورزشي بر محيط اطراف خود، انتظارات و اطالعات 
آن ها در مورد آث��ار ورزش، و نبود مجاورت دائمي 
مسئوالن با ورزشگاه و مشاهدة آثار اماكن ورزشي از 
داخل توسط مس��ئوالن برمي گردد. شايد مسئوالن از 
تحوالت اقتصادي محيط اطراف ورزش��گاه ها اطالع 
چنداني نداش��ته اند كه به نظر مي رسد ادامة تحقيقات 

در اين زمينه ضروري به نظر می رسد.
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