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   مقدمه
 مختلف از جهات كه تسهيالتي و ارتباطي وسايل بهبود و اخير، توسعه هايسال در صنعت سريع پيشرفت

. شود افزوده تعداد جهانگردان بر روز هر است شده موجب آمد، فراهم جهان اكناف در مسافرت براي

 به كس هر. است كرده راغب مسافرت به مردم را پيش از بيش شهرها، در جمعيت تراكم و ماشيني زندگي

 كه تعطيالت و فراغت اوقات از استفاده براي كند مي سعي سليقة خود و مالي، اجتماعي، ذوق وضع فراخور

مي سعي كشورها همة. بپردازد سياحت و سير به و دهد ترتيب است، مسافرتي شده زندگي ضروريات جزء

 و فرهنگ هنر، ييالق، آفتاب، استراحتگاه، دريا، ورزشي، تاريخي، طبيعي، مختلف، مناظر وسايل با كنند

 سمينارها، ها،ها، كنفرانسجشن آنها. بشناسانند جهان مردم به مختلف طرق به را خصوصيات، خود ساير

 و مسافران جذب با تا دهند مي ترتيب را ... و ها نمايشگاه ها، اردوگاه هنري، و هاي ورزشي مسابقه

 فرهنگ سطح ارتقاي بر عالوه و كنند فراهم يكديگر با را هاملت بيشتر هرچه نزديكي جهانگردان موجبات

  .شوند منتفع نيز آن اقتصادي جنبة از مردم، و اطالعات

 مدرن عصر به ورود با اما داشته، وجود انساني مختلف جوامع در ديرباز از كه است اي پديدهگردشگري 

 علوم فرهنگ، توسعة و رسوم و آداب تبادل جديد، هايسرزمين كشف. است درآمده صنعت يك صورت به

مجموعه سازمان جهاني جهانگردي، گردشگري را . است گردشگري فوايد از بخشي تنها تجارت، و توسعة

دهد و بيش از يك سال داند كه يك فرد در سفر و در مكاني خارج از زندگي خود انجام ميكارهايي مي

). 1(هاي از اين دست است كشد و هدف آن سرگرمي، تفريح، استراحت، ورزش و فعاليتطول نمي

- اي شاد و سرگرمتجربه عنوان به گردشگري و دارد سروكار و فعاليت رقابت با اي كهپديده عنوان به ورزش

 دو اين اعتبار و اهميت به توجه با. رابطة تنگاتنگي با يكديگر دارند كه اي هستندويژه سيستم دو كننده،

اهداف  به رسيدن براي يو گردشگر ورزش بخش مسئوالن و اندركاران ، دست)گردشگري و ورزش(مقوله 

 بنابراين براياند، متوسل شده ورزشي گردشگري به خود )سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي،(

به  توجه با كشورها برخي امروزه كه يطور به، )2(اند هاي ورزشي در تالشتصاحب ميزباني رقابت

كشورهاي  همانند اند،كرده ورزشي مراكز ايجاد اقدام به خود كشور در استعدادها و موجود هايقابليت

 و هاكي، اسكي مانند هاي ورزش مناسب، ميزبان اقليمي شرايط لحاظ به كه سوئيس و اتريش

 اسكي مسابقات برگزاري با ژاپن و كشور تكواندو خصوص به رزمي هايورزش در كره كوهنوردي، كشور

 ساله هر طريق اين از كنند و خود جلب منطقة به را ورزشي جهانگردان از كثيري اند تعدادتوانسته

 در توانسته معين راهبردهاي تدوين همچنين تركيه با). 12(نصيب كشور خود سازند  را بسياري درآمد
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 برابر مبلغي و كرده جلب خود به را ورزشي تيم 1200 ورزشي مقدماتي اردوهاي برگزاري با 2007سال 

  ).18(كند  كسب طريق اين از دالر ميليون 6 با

 ،گردشگري ورزشي و جذب گردشگران به اين واسطه دارد ةتمام اين امور نشان از اهميت توسع

 تحقيقاتبراساس نتايج  .همراه خواهد داشت زايي را بهفرهنگ و اشتغال ةچراكه رونق اقتصادي، اشاع

كنندگان، تماشاگران و گردشگران را به خود تواند شركتمسابقات ورزشي چه بزرگ و چه كوچك مي

مسابقات المپيك و جام . ها دالر درآمد براي اقتصاد محلي فراهم كند ميليونهزاران و حتي و  جلب كند

هاي جديد در زمينة نظريه). 10(اند  جهاني فوتبال خود نمونة گوياي اين رويدادهاي مهم ورزشي

هاي فرهنگي، هاي گردشگري بر پاية ورزش در مقايسه با ديگر جذابيتدهد جذابيتگردشگري نشان مي

  ). 13(قتصادي، اجتماعي و سياسي بيشتري دارد هاي امزيت

كشور جهان و در  200هاي المپيك بيش از ده هزار ورزشكار از بيش از در رويدادهايي چون بازي 

رسد تا افراد از نزديك به ميليون بليت به فروش مي 7پردازند و حدود رويداد ورزشي به رقابت مي 300

همواره از رويدادهاي ورزشي بزرگ براي بهبود شمايل و وجهة كشور  رو ها بنشينند، ازاينتماشاي بازي

برلين است كه در خدمت  1936هاي المپيك ترين مثال، بازيمعروف. ميزبان استفاده شده است

رويدادهاي ورزشي مردم را به يكديگر نزديك  از ديدگاه سياسي،. ناسيوناليسم هيتلري قرار داشت

شوند، ولي ممكن است نارضايتي و تظاهرات را نيز در پي داشته بستگي ميكنند و موجب افزايش هم مي

تأثيرات . توانند سبب توسعة اقتصادي شونداز ديدگاه اقتصادي، رويدادهاي بزرگ ورزشي مي. باشند

خوبي به اثبات رسيده است، ها نيز بهاقتصادي مثبت ميزباني رويدادهاي ورزشي بزرگ مانند المپيك

يرات تنها محدود به اين نيستند و در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز كامالً مشهودند ولي اين تأث

ها و محيطي، رويدادهاي ورزشي بزرگ سبب تغيير زيرساختاز ديدگاه توسعة شهري و زيست). 15(

هاي كنند كه زيرساخترويدادهاي بزرگ، فرصتي را فراهم مي. شوندزيست شهر ميزبان ميمحيط

براي مثال، . ، امنيت و بخش تأمين انرژي در شهر ميزبان توسعه يابدونقل حملها، اي چون فرودگاههعمد

عمومي تازه و نيز، سيستم تأمين آب جديدي  ونقل حمل، سيستم 1960هاي المپيك رم در در بازي

بزرگراه جديد ساخته شد و سيستم آب و  22، 1964هاي المپيك توكيو در بازي. براي شهر ايجاد شد

لندن سبب بازسازي و بهبود  2012هاي المپيك كامل نوسازي شد و ميزباني بازي طور بهفاضالب شهر 

  ). 20(شد ) هاي فقير لندناز محله(چهرة استانفورد 
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 تاريخي هاي جاذبه نظير، وجودافي بيتوپوگر وضعيت زيستي، و تنوع اقليمي بودن دارا دليل به ايران

 استان. داراست گردشگري ورزشي خصوص به و گردشگر جذب براي را هاي فراوانيتوانمندي فرهنگي، و

 و كشور غرب در فراوان هايو جاذبه زيبا طبيعت با كشور گردشگري هاياز قطب يكي عنوان به كرمانشاه

 محيطي هايپتانسيل شناخت با است كه برخوردار متنوعي توپوگرافي از زاگرس يها كوه رشته دامنة در

 در ورزشي گردشگري جمله از انواع گردشگري ارتقاي براي اساسي هايگام توانآنها مي ريزيبرنامه و

 ،راهبردي و جغرافيايي موقعيت طوالني، بسيارپيشينة تاريخي  با است ايمنطقه كرمانشاه. استان برداشت

 تقدس، ت؛نهاي در زيبا و اندازهايچشم فراوان، طبيعي منابع آب،رپ هايهرودخان و نهرها ا،هسراب وجود

 آيد پديد آن در ارزشمندي تاريخية مجموع كهن، روزگاران از تا شد سبب بيستون ديوارة عظمت و شكوه

بسيار نوردي  هايي چون كوهنوردي و سنگديوارة بيستون همچنين با مهيا ساختن شرايط ورزش). 7(

صورت  نوردي كه به با توجه به اينكه اين ديواره سه دوره ميزبان جشنوارة جهاني سنگ. مورد توجه است

شود، بوده است، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش سومين دورة اين جشنواره در دوساالنه برگزار مي

  .توسعة گردشگري كرمانشاه انجام گرفت

اي باز است كه در آن فرد با استفاده از طناب و ابزار فض در نوعي ورزش و تفريح  نوردي سنگ

نوردي ورزشي  سنگ). 5( پردازد هاي سالني مي هاي طبيعي يا ديواره مخصوص، به باال رفتن از صخره

گذاري  جايي كه اين رشته پايه(هاي آلپ در اروپا  ويژه كوه ها به صعود كوه. است به قدمت كوهنوردي

عنوان يك  نوردي به با اين حال سنگ. ها بوده است ها و سنگ رفتن از صخرههمواره نيازمند باال ) شد

 يلدل ها به ها و انگليسي آلماني. هاي آغازين قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت ورزش مجزا، تنها در سال

نوردي پرداختند و در  هاي آلپ در كشورهايشان، اولين كساني بودند كه مشخصاً به سنگ ارتفاع كم كوه

نوردي در مقايسه با  ها براي بسياري افراد، سنگ در آن سال. به بعد آغاز شد 1920آمريكا نيز از سال 

بود و بسياري از كوهنوردان تنها براي  يتاهم هاي بلند، بسيار كم ايستادن بر قله ناپذيرابهت و شكوه انكار

نوردي  بود كه سنگ 50 ةس از دهتنها پ. پرداختند هايشان در كوهنوردي به اين كار مي ارتقاي مهارت

  ).3( عنوان يك ورزش جايگاه خود را پيدا كند توانست در آمريكا به

 كشور تحقيقاتي از داخل و خارج در ميزبان جوامع بر ورزشي رويدادهاي تأثيرات شناسايي زمينة در

در پژوهشي ) 1392(محمدي تركماني و همكاران  :كرد اشاره زير موارد به توانمي كه است گرفته انجام

به » هاي شمال غرب كشوربر استان المللي آذربايجانسواري بينبررسي اثرات تور دوچرخه«با عنوان 

ير تور آذربايجان است و عوامل اجتماعي رواني، تأثترين اين نتيجه رسيدند كه عامل فرهنگي مهم
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نيز ) 1392(كاركن و همكاران  ).6(هاي بعدي قرار دارند بهمحيطي در رت اقتصادي، گردشگري و زيست

» گلستان استان ورزشي گردشگري توسعة بر يدوان اسب ورزشي رويداد تأثير«اي با عنوان در مطالعه

و جذب گردشگر، افزايش اشتغال، افزايش  يدوان اسب ورزشي رويداد برگزاري توانمندي دريافتند كه بين

گلستان رابطة معناداري  استان در ورزشي گردشگري توسعة ورزشي و -امكانات تفريحيدرآمد، افزايش 

 تأثيرات از تاون كيپ شهر ساكن مهاجرانادراكات  شناسايي به تحقيقي در) 2012(1آچو ).4(وجود دارد 

 از مهاجراني كه گاندهندپاسخ بيشتر داد نشان نتايج .پرداخت فوتبال 2010 جهاني جام مسابقات

 آفريقاي براي اقتصادي مثبت مزاياي رويداد اين دارند اعتقاد بودند، جنوبي در آفريقاي آفريقا سراسر

 مانند مواردي خصوص در دهندگان پاسخ همچنين .داشت خواهد پي در آفريقا كل و حتي جنوبي

و همكاران  2هوانگ). 8(بودند  كرده نگراني اظهار خدمات و كاالها قيمت افزايش جنايت، و جرم افزايش

 ورزشي رويدادهاي محيطي زيست و فرهنگي - اجتماعي اقتصادي، تأثيرات شناسايي براي) 2012(

 پرداختند، تايوان كائوسيونگ در 2009 جهاني هايبازي موردي مطالعة به ساكنان ديدگاه از بزرگ

 نشان نتايج .گرفت انجام منطقة كائوسيونگ در ساكن سالة 65 تا 18 ساكنان بين در نظر مورد پژوهش

 ارز ورود و مشاغل توسعة خارجي، گردشگران ورود افزايش مانند اقتصادي عامل ساكنان يدگاهاز د داد

 آخر در محيطي زيست عامل و دوم رتبة در فرهنگي تبادل مثل فرهنگي اجتماعي عامل اول، رتبة در

بر كرة  2002بيان داشتند يكي از تأثيرات مثبت جام جهاني ) 2006(و همكاران  3كيم ).16(داشت  قرار

  ).19(جنوبي، تبادالت مثبت فرهنگي و توسعة فرهنگي است 

 المپيك، هايبازي مثل بزرگي رويدادهاي برگزاري امكان مختلف داليل به هرچند ما كشور در

 رويدادهاي تر كوچك هايمقياس ندارد، در وجود ايقهرماني قاره مسابقات و فوتبال جهاني جام مسابقات

 قهرماني آسيا، مسابقات واليبال قهرماني مسابقات فجر، دهة المللي بين مسابقات مثل مهمي ورزشي

 شودمي برگزار... نوردي بيستون و المللي، جشنوارة سنگ بين سواري دوچرخه تورهاي آسيا، جوانان واليبال

هاي اخير نيز مقولة گردشگري ورزشي در سال. همراهند نيز خارجي كنندگان شركت استقبال خوب با كه

المللي در سطح اي به اين رويداد بينبا تأكيد بر ديوارة بيستون در استان كرمانشاه سبب شده نگاه ويژه

 و گردشگر جذب توسعة گردشگري، در ورزشي رويدادهاي اهميت به از طرفي توجه. استان شكل بگيرد

به بررسي نقش جشنوارة جهاني  محققان را بر آن داشت منطقه، مردم و درآمد اشتغال فزايشا
                                                           

1. Achu 
2. Huang 
3. Kim 
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نوردي بيستون در توسعة گردشگري كرمانشاه بپردازند تا به اين ترتيب گامي در جهت شناسايي و  سنگ

 هايي كهحيطه از يكي منظور توسعة گردشگري برداشته باشند، چراكه هاي استان بهشناساندن توانمندي

توسعة  و شناسايي، گسترش كرد، كمك كشور در گردشگري به گسترش آن از استفاده با توانمي

 گردشگر تعداد كثيري جلب سبب تواند يم بالقوه طور به كه است هر منطقه در شاخص ورزشي رويدادهاي

   .شود آن آثار اقتصادي از منديبهره و خارجي و داخلي

  
  يشناس روش

جامعة . صورت ميداني انجام گرفته است تحليلي است و به _نوع تحقيقات توصيفيپژوهش حاضر از 

در سطح ادارة كل (نوردي بيستون  آماري تحقيق برگزاركنندگان سومين دورة جشنواره جهاني سنگ

ورزش و جوانان كرمانشاه، شهرداري و فرمانداري شهرستان هرسين، شهرداري بخش بيستون، ادارة كل 

نفر بودند  86به تعداد ) كرمانشاه كوهنورديتهيأ ،گردشگري و صنايع دستي كرمانشاه وميراث فرهنگي

 گيرينمونه و) N=n(گرفته شد  در نظر جامعه برابر نمونه دقيق، و معتبر نتايج به دستيابي منظور كه به

 كه بود اي ساخته محققپرسشنامة  تحقيق، ابزار. عبارتي غيرتصادفي هدفمند انتخاب شد بود؛ به شماركل

 ورزشي، مديريت استادان از و نظرخواهي علمي متعدد مقاالت ها، نامه پايان هاي دانشگاهي،كتاب بررسي با

 نظرهاي چند از پرسشنامه روايي تعيين براي .ورزشي طراحي شد گردشگري و كارشناسان نظران صاحب

. شد ييدتأ پرسشنامه روايي اصالحات الزم، از انجام پس و شد خبرگان استفاده و متخصصان از تن

 از استفاده با گرفت و انجام نفري 30نمونة  روي مقدماتي اينيز مطالعه پرسشنامه تعيين پايايي منظور به

نهايي در دو بخش تنظيم  پرسشنامة). 89/0= آلفاي كرونباخ( آلفاي كرونباخ، پايايي بررسي شد آزمون

تحصيلي، محل و مدت سكونت و  مدرك جنس، سن، (فردي اطالعات زمينةسؤال در  6با  شد، بخش اول

ير جشنواره بر ابعاد تأثاي ليكرت در زمينة ميزان رتبه 5در قالب مقياس  سؤال16و بخش دوم با ...) 

 83پس از توزيع پرسشنامه بين همة افراد نمونه، . توسعة گردشگري جهت بررسي اهداف پژوهش

پرسشنامه قابل بررسي و پژوهش بود و در  74دت داده شد كه از اين تعداد پرسشنامه به محققان عو

 انحراف ميانگين،(توصيفي  از آمار پژوهش هايداده بررسي و توصيف براي. كار رفت هاي آماري بهتحليل

-تكT آزمون(آمار استنباطي  و ) فراواني درصد و فراواني و جدول نمودار درصد فراواني، و فراواني معيار،

  . انجام گرفت SPSS ver.21 افزار نرم توسط محاسبات آماري. شد گرفته بهره )اينمونه
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  هاي تحقيقنتايج و يافته
پرسشنامه پذيرفته شد كه  74شده،  ي عودتها پرسشنامهآورده شده، از ميان  1كه در جدول  گونه همان

  .آزمودني زن بودند 22آزمودني مرد و  52مربوط به 

  هاي توصيفي تحقيقهيافت. 1جدول 

شناختي هاي جمعيتويژگي  درصد فراواني مقياس 

 جنسيت
  3/70 52 مرد

  7/29 22 زن 

 سطح تحصيالت

  5/13 10 ديپلم

ديپلم فوق  11 9/14  

  6/44 33 ليسانس

ليسانس فوق  19 7/25  

  4/1 1 دكتري

 توزيع سني

سال 25-20  3 1/4  

سال 35-26  21 4/28  

سال 45-36  24 4/32  

سال به باال 45  26 1/35  

  

 يزندرصد  1/4درصد ساكن شهرستان هرسين و  1/4درصد از افراد نمونة ساكن شهر كرمانشاه،  91

سال  28 سكونتشانساير شهرهاي استان كرمانشاه بودند كه ميانگين مدت سكونت آنها در محل  ساكن

نفر از افراد مورد مطالعه  24سال بود و در نهايت،  18ها، همچنين ميانگين سابقة ورزشي آزمودني. بود

نفر در  29نفر در دو دوره و  21اند و مشاركت داشته) دور سوم(در برگزاري يك دوره از جشنواره 

  .اندبرگزاري هر سه دورة جشنواره مشاركت داشته

ردشگري، نتايج نوردي بيستون بر بعد اقتصادي توسعة گ ير جشنوارة جهاني سنگتأثدر خصوص 

 .آورده شده است 2تحليل آماري در جدول 
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  توسعة گردشگري اقتصادي نوردي بر بعد اي، بررسي تأثير جشنوارة سنگنمونه تك Tنتايج آزمون. 2جدول 

 سطح معناداري T انحراف معيار ميانگين گوية مورد بررسي

 افزايش ايجاد شغل

 افزايش قيمت اجناس 

 افزايش گردشگران ورزشي

 جذب اسپانسر براي جشنواره

هاي جذب منابع مالي از تيم
كنندهشركت  

18/2  

48/2  

82/3  

85/2  

98/3  

04/1  

19/1  

97/0  

11/1  

94/0  

69/6 -  

69/3 -  

30/7  

14/1 -  

99/8  

001/0  

001/0  

001/0  

257/0  

001/0  

06/3 جمع كل  61/0  94/0  346/0  

( P )05/0 ≤  

فرهنگي توسعة  - بر بعد اجتماعي نوردي بيستون ير جشنوارة جهاني سنگتأثدر خصوص 

 .آورده شده است 3گردشگري، نتايج تحليل آماري در جدول 

 

فرهنگي  –نوردي بر بعد اجتماعي  اي، بررسي تأثير جشنوارة سنگنمونه تك Tنتايج آزمون. 3جدول 
  توسعة گردشگري

 سطح معناداري T انحراف معيار ميانگين گوية مورد بررسي
هاي اجتماعي ارزش  

فرهنگي شهر ميزبان _افزايش اعتبار اجتماعي  
فرهنگي  _تبادالت اجتماعي  

 تغيير سبك زندگي اجتماعي جامعة ميزبان 
 فرهنگ گردشگري

 ارسال پيام دوستي به كشورهاي ديگر
 تبادل مسائل فني و تكنيكي

90/3  
13/4  
10/4  
44/3  
91/3  
14/4  
35/4  

08/1  
99/0  
88/0  
99/0  
93/0  
90/0  
86/0  

16/7  
78/9  
77/10  
85/3  
47/8  
95/10  
40/13  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
001/0  

00/4 جمع كل  72/0  83/11  001/0  
( P )05/0 ≤  

محيطي توسعة گردشگري، نوردي بيستون بر بعد زيست ير جشنوارة جهاني سنگتأثدر خصوص 

  .آورده شده است 4نتايج تحليل آماري در جدول 
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محيطي توسعة نوردي بر بعد زيست اي، بررسي تأثير جشنوارة سنگنمونه تك Tنتايج آزمون. 4جدول 
  گردشگري

 سطح معناداري T انحراف معيار ميانگين گوية مورد بررسي
 كاهش آلودگي محيط زيست

-ميزان هماهنگي جشنواره با محيط 

 زيست و حفظ آن
تأثير جشنواره بر حفاظت از محيط 

رويدادهازيست در مقايسه با ساير   

14/3  
67/3  
 
59/3  

18/1  
19/1  
 
13/1  

07/1  
86/4  
 
51/4  

286/0  
001/0  
 

001/0  

47/3 جمع كل  02/1  95/3  001/0  
( P )05/0 ≤  

نوردي بيستون بر بعد سياسي توسعة گردشگري، نتايج  ير جشنوارة جهاني سنگتأثدر خصوص 

  .آورده شده است 5تحليل آماري در جدول 

 
سياسي توسعة  بر بعدنوردي  ير جشنوارة سنگتأثبررسي  اي،نمونه تك Tنتايج آزمون. 5جدول 

  گردشگري
  سطح معناداري T انحراف معيار  ميانگين  گوية مورد بررسي

بهبود روابط سياسي كشورمان با ساير 
  كشورها

27/4  88/0  41/12  001/0  

  001/0  41/12  88/0  27/4  جمع كل
 

  گيريبحث و نتيجه

نوردي بيستون، بر جنبة اقتصادي  دهد كه سومين جشنوارة جهاني سنگنشان مي 2هاي جدول يافته

برخي محققان كه  توسعة صنعت گردشگري استان كرمانشاه اثربخش نبوده است كه با نتايج تحقيقات

دانستند، از هاي شغلي و جذب درآمد حاصل از گردشگر ميميزباني را عاملي براي فراهم كردن فرصت

 ).24،18،9(، مطابقت ندارد )2010(و ايچز و همكاران ) 2010( ٢يائو ،)2010( ١همكاران جمله بالگو و

با وجود  كه بيان داشتند) 2013( ٤نوچو دي ،)2007( ٣هاي هامفريس و پروكوپاويزولي با نتايج پژوهش

                                                           
1 . alogu, Brown, Busser 
2 . Yao 
3 . Humphreys and Prokopowicz 
4 . De Nooij 
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بر ايجاد شغل، ير شايان توجه برگزاري رويدادها تأث ير مثبت رويدادهاي ورزشي از جملهتأثتأكيد زياد بر 

ها ماهيت موقتي دارند و مربوط به فاز برگزاري رويداد هستند نشان داده شده است كه بيشتر اين شغل

يژه در و به(روند، تنها مشاغلي كه در مرحلة پس از رويداد ادامه يابند ين مياز ب خود خودبهو پس از آن، 

بار آورند، ثيرات اقتصادي چشمگيري بهتوانند تأ، مي)، گردشگري و اوقات فراغتوساز ساختبخش 

اما اين جشنواره هنوز نتوانسته است منافع اقتصادي چشمگيري براي جامعة ). 11،17(مطابقت دارد 

هاي ها و تشكيل كميتهي مانند پخش تلويزيوني رقابتهاي ميزبان داشته باشد، كه در اين موقعيت اقدام

هاي يافته. منافع اقتصادي در اين رويداد ورزشي منجر شودتواند به كسب گردشگري و بازاريابي مي

فرهنگي توسعة صنعت گردشگري  - نوردي بر جنبة اجتماعي دهد كه جشنوارة سنگنشان مي 3جدول 

هاي ايجادشده براي دهندة اين عامل به فرصتمتغيرهاي تشكيل. استان كرمانشاه اثربخش بوده است

هنگام برگزاري رويداد ورزشي اشاره  نشاط و شوردوستان و افزايش  برقراري ارتباط با ديگران، يافتن

ها و هاي جديد و توليد ايدهدارد و فرصت پيشرفت براي آيندة جامعة ميزبان از طريق توسعة مهارت

آورد و به افزايش منزلت اجتماعي و فرهنگي جامعة ميزبان از طريق هاي فرهنگي فراهم ميارزش

اي و جذب گردشگر اشاره دارد كه براي جامعة ميزبان غرور و افتخار را ش رسانهاي، پوشنمايش منطقه

، )2004( و همكاران ١، هورچ)2010(نتايج اين بعد با نتايج مطالعات بالگو و همكاران . آوردبه ارمغان مي

ر، كه اظهار داشتند بهبود روحية جامعه و كسب افتخا) 2010( ٣و زياكس) 2011( ٢اسالبرت و توماس

ها و كسب تجربه و مهارت جديد در نتيجة برگزاري ها، باورها و ارزشهاي فرهنگي، نگرشبهبود سنت

بيانگر اثربخش  4هاي جدول يافته). 25،22،14،9(شود، همسوست رويداد در جامعة ميزبان حاصل مي

 در .تاسمحيطي توسعة صنعت گردشگري استان  نوردي بيستون بر بعد زيست بودن جشنوارة سنگ

 براي نياز مورد امكانات و نظر مورد ورزش نوع ورزشي مختلف رويدادهاي محيطي زيست تأثيرات ارزيابي

 با .زيست شودمحيط  آلودگي موجب تواندنمي ورزشي البته اين جشنوارة. است كنندهتعيين هارقابت

 .نيست انتظار از يافته دور اين شود،مي محسوب پاك هايورزش از نوردي ورزش سنگ اينكه به توجه

كه به بررسي اثر ) 2012(و هوانگ و همكاران )  )2010(و همكاران  ٤هاي يانگاين نتايج با يافته

زيست دست محيطي رويدادهاي ورزشي پرداختند و به مؤثر بودن رويدادها در حفاظت از محيطزيست

                                                           
1 . Horch, Heydel , Sierau   
2 . Slabbert and Thomas   
3 . Ziakas 
4 . Yang 
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ير مسابقات تيراندازي با تأثكه با بررسي ) 2011(اما با تحقيق پورمند . ، مطابقت دارد)16،23(يافتند 

محيطي است بر بعد زيست كمان بر توسعة گردشگري به اين نتيجه رسيد كه اين مسابقات نتوانسته

توان به تطابق را مي، مطابقت ندارد كه علت اين عدم )21(ير معناداري داشته باشد تأثتوسعة گردشگري 

 .نوع رشتة ورزشي مورد مطالعه، تعداد گردشگران و تعداد روزهاي برگزاري رويداد مربوط نسبت داد

سياسي توسعة  نوردي بيستون بر جنبة دهد كه جشنوارة جهاني سنگنشان مي 5هاي جدول يافته

و ) 2011(مطالعات پورمند  اين نتيجه با نتايج .صنعت گردشگري استان كرمانشاه اثربخش بوده است

 در حال كشورهاي براي صنعت ترين يدبخشامكه  بيان داشتند گردشگري ورزشي ) 2011(اسالبرت 

سطح  المللي در بين روابط بهبود بهترين راه جهان، در آرامش و امنيت صلح، گسترش توسعه، متضمن

 دهدمي نشان يخوب به مختلف هايرده در ورزشي مسابقات برگزاري). 22،21( ستاست، همسو جهاني

 ميان تعامل و تفاهم به دوستي و نشاط شادي، از سرشار راهي از خشونت توسل به يجا به توانمي كه

 جهانگردي و ورزش. گشود شهرها بستر در جامعه افراد روي پيش را جديدي و افق يافت دست هاملت

 هم گرد شهري مختلف نقاط در را ملل گوناگون اقشار توانندمي كه هستند هايييافته، فعاليت سازمان

- ملت بين مثبت نگرش ايجاد. كنند ايجاد آنها بين محكمي روابط سياسي، مرزهاي بردن از بين با و آورند

بين  در روزمره زندگي فشار كاهش براي مختلف هاي يسرگرم ايجاد جوانان، در نشاط روح و دميدن ها

كلي سومين جشنوارة جهاني  طور به .ستشهرها در گردشگري و ورزش مشترك وجوه از مردم

هاي با امكانات و مهارت آشنا شدنهاي ميهمان و ميزبان در زمينة كنندهنوردي بيستون به شركت سنگ

جديد ورزشي كمك شاياني كرده و همچنين فرصتي براي مسئوالن ورزشي استان فراهم آورده است كه 

رود تأثيرات برگزاري اين رويداد ورزشي در بنابراين انتظار مي. ورزشي كنندتوجه بيشتري به اين رشتة 

گونه رويدادها انگيزة بيشتري  ينابرگزاري . درازمدت موجب اقبال عمومي افراد به سمت اين ورزش شود

آورد و مسئوالن را به پذيرش  منظور رفع مشكالت زيرساختي و مديريتي فراهم مي در شهر ميزبان به

تر كند، چراكه برگزاري هرچه مطلوبهاي بعد و برگزاري هرچه بهتر جشنواره تشويق مياني دورهميزب

هاي مناسب  يرساختزاين مسابقات فرصتي مناسب براي نشان دادن توانمندي برگزاركنندگان و ايجاد 

  .در استان كرمانشاه است
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