
 
 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 

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

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      218/0ایی آن بزا رزریآ آلفزای کرونبزا      است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب، و پایز 

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

مزون خزی   نفر کارشناس تربیت بدنی(.برای تجییه و تقلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی )آز11آژانس 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.
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