
 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

 شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه

 1علی راجی

 علی راجی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی -1

 چکیده

توریسم ورزشی یکی از سریع ترین بخش های رشد در صنعت توریسم و نسبتا جدید است که بر روی برنامه ریزیی  

در بازسازی اقتصادی و اجتماعی هزر دو بخزش جوامزع شزوری و روسزتایی      مقصد در کشورهای در حال توسعه و عاملی 

شناسایی شده است و به عنوان یک مولفه اصلی از توریسم وابسته به ورزش در بسیاری از کشورهاست، که توجه فیاینده 

توانمندی ها و  ای در سال های اخیر به آن به عنوان یک بازار رشد داخلی شده است. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی

جاذبه های گردشگری ورزشی اسزتان کرمانشزاه وهمینزین بررسزی ارتبزا  بزین توسزعه صزنعت گردشزگری ورزشزی بزا            

اشتغال،درآمد و غنی سازی اوقات فراغت بود.مواد و روشوا:ابیار مورد استفاده در این پژوهش پرسشزنامه مققزس سزاخته    

تاییزد شزد. جامعزه آمزاری      218/0یی آن بزا رزریآ آلفزای کرونبزا      است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب، و پایزا 

نفرکارشناسزان گردشزگری و    11نفر توریسزت، 63نفر بودند) 36نمونه آماری این پژوهش پژوهش استان کرمانشاه است و

ون خزی  نفر کارشناس تربیت بدنی(.برای تجییه و تقلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی )آزمز 11آژانس مسافربری و 

بین توانمندی ها  -1انجام گردید.یافته های پژوهش نشان داد: spssدو( بوره گرفته شد.مقاسبات آماری توسط نرم افیار 

بین جاذبزه هزا و توسزعه     -8(.p<0.01وx2 =020/9و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتبا  معنی داری وجود دارد)

بزین اشزتغال و توسزعه صزنعت      -6. (p<0.01و x2 =53/9دارد)صنعت گردشگری ورزشزی ارتبزا  معنزی داری وجزود     

بین درآمد و توسعه صنعت گردشزگری   -1(. p<0.01وx2 =80/3گردشگری ورزشی ارتبا  معنی داری وجود دارد. )

بزین غنزی سزازی اوقزات فراغزت و توسزعه صزنعت         -3(. p<0.01وx2 =38/68ورزشی ارتبا  معنی داری وجزود دارد) 

(.یافتزه هزای ایزن پزژوهش نشزان داد      p<0.01و x2=81836823/81با  معنی داری وجود دارد. )گردشگری ورزشی ارت

که استان کرمانشاه توانایی توسعه پایدار گردشگری را دارد،همینین اسزتان کرمانشزاه یکزی از مقاصزد توانمنزد در زمینزه       

 برگیاری رویدادهای ورزشی کشور می باشد.

 گردشگری ورزشی: گردشگری،کرمانشاه، واژگان کلیدی

 مقدمه

صنعت گردشگری که از دیرباز مورد توجه بشر بوده،امروزه نقش ویژه ای در اقتصاد جوانی بر عوده دارد.عالوه بر 

(.همینین به نظر 1آن،این صنعت عامل موثری در تعامل فرهنگوا،گفتگوی تمدن ها، برقراری و تقکیم و انس بین ملتواست)

مقملی برای بوبود کیفیت زندگی ساکنین با جذب توریست ها و مشارکت در بوبود اقتصاد  می رسدتوریسم ورزشی به عنوان

(.آمارها نشان می دهد، بسیاری از کشورهایی که شرایط مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی دارند 8جوامع مقلی باشد )

ورزش به عنوان یک بخش اقتصادی،  (.بنابراین1بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریس گردشگری ورزشی اداره می کنند)

چه از بعد عملی و چه بصری، در تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی 

به شمار می  81دارد و هم اکنون یکی از موثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از درآمدزا ترین صنایع در قرن 

 (. 1رود)
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( نشان داد امکانات اقامتی،آب و هوا، سطح قیمتوا،مقل جغرافیایی مقصد و دسترسی به دریا 8003) 1ایج تققیس کیاکنت

( نیی 8009(.باتایک و اسمیاین )3موم ترین دالیلی بودند که گردشگران انگلیسی برای رفتن به مالت و ترکیه عنوان کردند)

ن یک منطقه معین موم است.به دلیل اینکه توریسم اشتغال،منابع درآمد بیشتر و در تققیقی نشان دادند که توریست برای ساکنی

( نیی در پژوهشی نشان دادند که توریسم برای ساکنین 8011بوبود موارت های تخصصی را فراهم می کند. باتایک و اسمایین)

بر توسعه گردشگری ورزشی توانسته یک منطقه معین موم است.کشور قطر نیی با برنامه رییی استراتژیک و سرمایه گذاری 

را از آن خود نماید تا کشور خود را مشوور و درآمد زیادی کسآ نماید. توجه به بخش  8088است مییبانی جام جوانی 

توریسم، خصوصاً توریسم ورزشی می تواند استان کرمانشاه را با داشتن منابع بالقوه مانند برخورداری از گونه های گیاهی و 

تنوع و مناظر چشم انداز کوهستانی، جنگلی،غارها،آبشارها،دریاچه ها،شکارگاه ها و آثار طبیعی ملی و سدها به جانوری م

عنوان مجموعه ای متنوع برای استفاده گردشگران با انگییه های مختلف مانند گذراندن اوقات فراغت با انگییه تفریح و 

گردشگران را به خود جذب کند.لذا جوت توسعه صنعت گردشگری  استراحت،بدل نموده است و می تواند تعداد کثیری از

ورزشی در ایران، پژوهش و شناسایی مناطقی که دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه در بخش گردشگری ورزشی هستند، 

 برای سرمایه گذاری و جذب گردشگران جوت توسعه این صنعت رروری به نظر می رسد.

 روش تحقیق

پیمایشی است.هدف از تققیس حارر بررسی دیدگاه کارشناسان گردشزگری و آژانزس    –، توصیفی  روش تققیس حارر

های مسافرتی،کارشناسان تربیت بدنی و گردشگران در مورد توانمندی هزا  جاذبزه هزای گردشزگری اسزتان کرمانشزاه جوزت        

 .سزوال بزود   63د.پرسشزنامه شزامل   توسعه صنعت گردشگری ورزشی بود.ابیار گردآوری اطالعات پرسشنامه مققس سزاخته بو 

تأییزد شزد.جامعه آمزاری     218/0روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب دانشگاهی و رریآ پایایی پرسشنامه با آلفای کرونبزا   

نفر، کارشناسزان گردشزگری و    63گروه توریست ها به تعداد  6تققیس استان کرمانشاه است و نمونه های آماری تققیس شامل 

نفر می باشند .در این پژوهش ، برای توصزیف آمزاری    11نفر و کارشناسان تربیت بدنی نیی به تعداد  11سافربری آژانس های م

آزمودنی ها از آماره هایی نظیر فراوانی و جوت تعیین آزمون فرریه های تققیس از آزمون خزی دو و همینزین بزرای مقاسزبه     

 استفاده شد. spssداده ها از نرم افیار 

 یافته هانتایج و 
سال کزه   63مرد است.میانگین سنی نمونه ها  59زن و % 81بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش از کل نمونه ها %

 .باالی دیپلم بودند  2/13دیپلم و زیر دیپلم و % 8/36متأهل بودند. از نظر سطح تقصیالت % 22آنوا مجرد و % %18

 نعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه را نشان می دهد.ارتبا  بین توانمندی ها و توسعه ص1جدول
 . میزان خی دو ارتباط بین توانمندی ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی1جدول

ارتبا  بین توانمندی ها و 

توسعه صنعت گردشگری 

 ورزشی 

 نتیجه سطح معنی داری مییان خی دو

020/9 011/0  =p رد فرریه صفر 

توانمندی ها نشان می دهد که فرض صفر رد می شود. در نتیجه فرریه تققیس مزورد قبزول    در مورد 8داده های جدول 

 و بین توانمندی ها و توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

                                                
1.Kozak 
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 ارتبا  بین جاذبه ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه را نشان می دهد. 8جدول
 خی دو ارتباط بین جاذبه ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی  . میزان2جدول

ارتبا  بین جاذبه ها و توسعه صنعت 

 گردشگری ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری مییان خی دو

530/9 01/0  =p رد فرریه صفر 

مزورد قبزول و   در مورد جاذبه ها نشان می دهد که فرض صفر رد می شود. در نتیجه فررزیه تققیزس    8داده های جدول 

 بین جاذبه ها و توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

 ارتبا  بین اشتغال و توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه را نشان می دهد. 6جدول
 .  میزان خی دو ارتباط بین اشتغال و توسعه صنعت گردشگری ورزشی3جدول

توسعه صنعت رابطه بین اشتغال و 

 گردشگری ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری مییان خی دو

80/3 031/0  =p 
رد فرریه 

 صفر

 

در مورد اشتغال نشان می دهد که فرض صفر رد می شود. در نتیجه فرریه تققیس مورد قبول و بزین   6داده های جدول 

 دارد.اشتغال و توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود 

 ارتبا  بین درآمد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه را نشان می دهد. 1جدول
 . میزان خی دو ارتباط بین درآمد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی4جدول

رابطه بین درآمد و توسعه صنعت 

 گردشگری ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری مییان خی دو

38/68 001/0  =p رد فرریه صفر 

 

در مورد درآمد نشان می دهد که فرض صفر رد می شود. در نتیجه فرریه تققیس مورد قبزول و بزین    1داده های جدول 

 درآمد و توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

 نشان می دهد. ارتبا  بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه را 3جدول 
 . میزان خی دو ارتباط بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه صنعت گردشگری ورزشی 5جدول 

رابطه بین غنی سازی اوقات فراغت و 

 توسعه صنعت گردشگری ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری مییان خی دو

823/81 001/0  =p 
رد فرریه 

 صفر

فراغت نشان می دهزد کزه  فزرض صزفر رد مزی شزود. در نتیجزه فررزیه         در مورد غنی سازی اوقات 3داده های جدول 

تققیس مورد قبول و بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رابطه معنزی داری وجزود   

 .دارد

 بحث و نتیجه گیری

بود.بررسزی دیزدگاه گزروه هزای      هدف از انجام این تققیس شناسایی توانمندی های گردشزگری ورزشزی اسزتان کرمانشزاه        

تققیس حارر نشان داد که رابطه معنی داری بین توانمندی ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کرمانشاه وجود دارد. 
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( در مورد آب و هوا، مقل جغرافیایی مقصد و دسترسزی کشزور مییبزان بزه دریزا و      8003این یافته ها با نتایج تققیقات کیاک)

(در مورد متداول بودن ورزشوای پرطرفدار مطابقت دارد.مشخص شده طبیعت زیبزا   8003رکیه(، هینچ و هیگام )ساحل)مانند ت

، آب و هوا،ورزش های سنتی و تیم های ورزشی مقبوب منطقه مییبان از توانمندی های جذب گردشگران و توسزعه صزنعت   

 گردشگری ورزشی است.

است که بین جاذبه ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتبزا  معنزی    همینین یافته های پژوهش حارر حاکی از این

داری وجود دارد. آزمودنی ها جاذبه های گردشگری )طبیعی،مذهبی و زیارتی،تجزاری و صزنعتی،تاریخی و ورزشزی( اسزتان     

( 8003تایج کیاک)کرمانشاه را برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی و جذب گردشگران توانمند دانسته اند.این یافته ها با ن

( مطابقت دارد.بنابراین با توجزه بزه ایزن یافتزه هزا      8011( و سولبرگ و پروس)8003( ، هینچ و هیگام )8003، چالیپ و کوستا)

جاذبه ها نقش مومی در جذب گردشگران به منطقه مییبان را دارند. نتایج بدست آمده از تققیس حارر نشان داد کزه کزه بزین    

گردشززگری ورزشززی ارتبززا  معنززی داری وجززود دارد. ایززن یافتززه هززا بززا نتززایج تققیقززات هیززنچ و    اشززتغال و توسززعه صززنعت 

( در زمینزه اشزتغال مطابقزت دارد. همینزین نتزایج      8011(،سولبرگ و پروس)8003(،کیم و پاتریک)803(،موسین)8003هیگام)

ارتبزا  معنزی داری وجزود دارد.    تققیس نشان می دهد که بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه صنعت گردشگری ورزشزی  

آزمودنی ها ، توسعه صنعت توریسم ورزشی را که باعث افیایش زیرساخت ها و مکان های تفریقی ورزشزی در دریاچزه هزا    

،کوهوا و مکان های مستعد دور افتاده استان کرمانشزاه مزی شزود، از مزوثرترین راهوزای غنزی سزازی اوقزات فراغزت مزردم و           

استان کرمانشاه در ایران از استانوای خوش آب و هوا و غنی از منابع و مناظر طبیعی می باشزد و از نظزر    گردشگران دانسته اند.

اقلیمی،رودخانه ای و کوه ها جیء استان های برتر کشور می باشد.با توجه به اهداف برنامه چوارم توسزعه در راسزتای افزیایش    

ی دارد و استفاده بوینه از منابع طبیعزی ورزشزی و عوامزل دیگزر     گردشگران خارجی، توجه به گردشگری ورزشی اهمیت زیاد

جوت توسعه گردشگری ورزشی استان کرمانشاه رروری به نظزر مزی رسزد.فعالیت هزای بزدنی همیزون برنامزه هزای طبیعزت          

 گردی، کوه نوردی،اسآ سواری، شکار در این استان، باهیینه خیلی پایینی قابل اجراست.

نقطه جیئی از برنامه ها مقسوب می شود و برنامه هایی موفس هسزتند کزه مشزکالت در آنوزا      رفع مشکالت موجود در هر

 شناسایی و برطرف شود. 
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