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Abstract

The aim of this research was to investigate
the role of the third world rock climbing
festival of Bisotun on tourism development in
Kermanshah province. This study is
descriptive analytical that has been done as
field research. The statistical population was
all officials of the third world rock climbing
festival of Bisotun and sample considered the
population(N=74). The instrument was a
researcher-made questionnaire which its
validity proved by university students and
experts and its reliability calculated by
chronbach alpha as 0.89. Inferential analysis
(one sample T test) was used for analysis. The
results showed that the third world rock
climbing festival of Bisotun had significant
impact on political, sociocultural an
environmental
dimensions
of
tourism
development by the mean equal to 4.27, 4 and
3.47 respectively. But this impact wasn’t
significant for economic impact by the mean of
3.06. Although the festival was effective on
political, sociocultural and environmental
dimensions of tourism development in
Kermanshah province, but it hadn’t a
remarkable economic profit for the host
society.

چکيده
 بررسی نقش سومین جشنواره جهانی،هدف این پژوهش
 پژوهش.سنگنوردی بیستون بر توسعه گردشگری استان کرمانشاه بود
 تحلیلی است که به صورت میدانی- حاضر از نوع تحقیقات توصیفی
 جامعه آماری تحقیق را برگزارکنندگان سومین دوره.انجام گرفت
جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون تشکیل میدادند و نمونه آماری
 پرسشنامه، ابزار اندازهگیری.)N=81( برابر با جامعه درنظر گرفته شد
محقق ساختهای بود که پس از تایید روایی توسط چند تن از
 پایایی،متخصصان و خبرگان مدیریت ورزشی وکارشناسان گردشگری
 برای تحلیل.بدست آمد0/73 آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ
 نتایج تحقیق نشان داد.داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد
که تاثیر سومین جشنواره جهانی سنگنوردی بیستون بر بعد سیاسی
– بعد اجتماعی،1/78 توسعه گردشگری با داشتن میانگینی برابر
، معنادار بوده9/18 و زیستمحیطی با میانگین1/0فرهنگی با میانگین
. معنادار نبوده است9/00 اما درخصوص بعد اقتصادی با میانگین
 فرهنگی و زیستمحیطی- اجتماعی،بااینکه جشنواره بر ابعاد سیاسی
 اما منافع اقتصادی قابل،توسعه صنعت گردشگری استان موثر بوده
.توجهی برای جامعه میزبان نداشته است
واژههاي کليدي
 توسعه گردشگری، بیستون، سنگنوردی،گردشگری
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مقدمه
پيشرفت سريع صنعت در سالهاي اخير ،توسعه و بهبود وسايل
ارتباطي و تسهيالتي كه از جهات مختلف براي مسافرت در
اكناف جهان فراهم آمد ،موجب گرديده است هر روز بر تعداد
جهانگردان افزوده شود .زندگي ماشيني و تراكم جمعيت در
شهرها بيش از پيش مردم را به مسافرت راغب كرده است .هر
كس به فراخور وضع مالي ،اجتماعي ،ذوق و سليقه خود سعي
مي كند براي استفاده از اوقات فراغت و تعطيالت كه جزء
ضروريات زندگي شده است؛ مسافرتي ترتيب داده و به سير و
سياحت بپردازد .همه كشورها سعي ميكنند با وسايل مختلف،
مناظر طبيعي ،تاريخي ،ورزشي ،استراحتگاه ،دريا ،آفتاب،
ييالق ،هنر ،فرهنگ و ساير خصوصيات ،خود را به طرق
مختلف به مردم جهان بشناسانند .آنها جشنها ،كنفرانسها،
سمينارها ،مسابقههاي ورزشي و هنري ،اردوگاه ها ،نمايشگاه ها
و  ...را ترتيب مي دهند تا با جذب مسافران و جهانگردان
موجبات نزديكي هر چه بيشتر ملتها را با يكديگر فراهم نموده
و عالوه بر ارتقاء سطح فرهنگ و اطالعات مردم از جنبه
اقتصادي آن نيز منتفع گردند.
گردشگري پديده اي است كه از دير باز در جوامع مختلف
انساني وجود داشته اما با ورود به عصر مدرن به صورت يك
صنعت درآمده است .كشف سرزمينهاي جديد ،تبادل آداب و
رسوم و فرهنگ ،توسعه علوم و توسعه تجارت تنها بخشي از
فوايد گردشگري است .سازمان جهاني جهانگردي ،گردشگري را
مجموعه كارهايي ميداند كه يك فرد در سفر و در مكاني خارج
از زندگي خود انجام ميدهد و بيش از يك سال طول نميكشد
و هدف آن سرگرمي ،تفريح ،استراحت ،ورزش و فعاليتهاي از
اين قبيل است (افتخاري و همكاران .)0931:4 ،گردشگري را
ميتوان به دستههاي مختلفي چون جهانگردي ورزشي،
فرهنگي ،سياسي ،تجاري ،تفريحي و علمي تقسيم نمود
(اصفهاني و همكاران .)193188 ،سايمون )3441( 3بيان ميدارد
كه درآمد حاصل از گردشگري در سال  3434حدود هزار
ميليارد دالر بوده و در سال  3434حدود دو هزار ميليارد دالر
پيش بيني مي شود كه يكي از سطوحي كه سريعترين رشد را
در بحث گردشگري به خود اختصاص ميدهد ،گردشگري
ورزشي است .ازطرفي در هيچ برههاي از تاريخ ،ورزش به اندازه
امروز با اقتصاد و فرهنگ كشورها پيوند نخورده و به عنوان يك
كاالي حياتي مورد توجه عمومي قرار نگرفته است
(عبدلي .)0:93188،ورزش به عنوان پديدهاي كه با رقابت و
1. Simon
2. Gibson

فعاليت سر وكار دارد و گردشگري به عنوان تجربهاي شاد و
سرگرمكننده ،دو سيستم ويژهاي هستند كه رابطهي تنگاتنگي با
يكديگر دارند .با توجه به اهميت و اعتبار اين دو مقوله
(گردشگري و ورزش) ،دست اندركاران و مسئولين بخش ورزش
وگردشگري براي رسيدن به اهداف (اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و سياسي) خود متوسل به گردشگري ورزشي شدهاند و
لذا براي تصاحب ميزباني رقابتهاي ورزشي در تالشاند (افصح
حسيني  .)34393181،به طوري كه امروزه برخي از كشورها با
توجه به پتانسيلهاي موجود و استعدادها در كشور خود اقدام به
ايجاد مراكز ورزشي نمودهاند ،همانند كشورهاي اتريش و سوئيس
كه به لحاظ شرايط اقليمي مناسب ،ميزبان ورزشهاي نظير
اسكي ،هاكي و كوهنوردي ،كشور كره در ورزشهاي رزمي
خصوصا تكواندو و كشور ژاپن با برگزاري مسابقات اسكي
توانستهاند تعداد كثيري از جهانگردان ورزشي را به منطقه خود
جلب و از اين طريق هر ساله درآمد بسياري را نصيب كشور خود
كنند (گيبسو ن .)3442، 3همچنين كشور تركيه با تدوين
استراتژيهاي معين توانسته در سال  3443با برگزاري اردوهاي
مقدماتي ورزشي  3344تيم ورزشي را به خود جلب كرده و مبلغي
برابر با  2ميليون دالر از اين طريق كسب نمايد (ايچز 1و
همكاران.)33293434 ،
افريقاي جنوبي و چين با برگزاري مسابقات المپيك هزاران
گردشگر را جذب كرده است .برزيل با برگزاري جشنهاي ورزشي
و فستيوالها هزاران گردشگر را جذب مي كند وهمچنين تا سال
 3430قصد در جذب گردشگر ورزشي دارد .تمام اين امور نشان
از اهميت توسعه گردشگري ورزشي و جذب گردشگران به اين
واسطه دارد چراكه رونق اقتصادي ،اشاعه فرهنگ و اشتغالزايي
را به همراه خواهد داشت .امروزه توسعه گردشگري در تمامي
عرصهها چه در سطح ملي و منطقه اي و چه درسطح بينالمللي
مورد توجه برنامهريزان دولتي و شركتهاي خصوصي قرار گرفته
است و براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به
خرج دهند و درصدد يافتن راههاي تازهاي برآيند (علي آبادي و
حسامي به نقل از لطفي.)393180 ،
در رويدادهايي چون بازيهاي المپيك بيش از ده هزار ورزشكار
از بيش از  344كشور جهان و در  144رويداد ورزشي به رقابت
ميپردازند و حدود  3ميليون بليت به فروش ميرسد تا افراد از
نزديك به تماشاي بازيها بنشينند ،از اين رو همواره از
رويدادهاي ورزشي بزرگ براي بهبود شمايل و وجهه كشور
ميزبان استفاده شده است .معروفترينِ مثال ،بازيهاي المپيك
3. Icoz
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 3:12برلين است كه در خدمت ناسيوناليسم هيتلري قرار داشت.
از ديدگاه سياسي ،رويدادهاي ورزشي مردم را به يكديگر نزديك
كرده و موجب افزايش همبستگي ميشوند ،ولي ممكن است
نارضايتي و تظاهرات را نيز بدنبال داشته باشند .از ديدگاه
اقتصادي ،رويدادهاي بزرگ ورزشي ميتوانند سبب توسعه
اقتصادي شوند .تأثيرات اقتصادي مثبت ميزباني رويدادهاي
ورزشي بزرگ از قبيل المپيكها نيز بهخوبي به اثبات رسيده
است ،ولي اين تأثيرات تنها محدود به اين نيستند و در ابعاد
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي نيز كامال مشهودند (هور ن 3و
همكاران .)193444،از ديدگاه توسعه شهري و زيستمحيطي،
رويدادهاي ورزشي بزرگ سبب تغيير زيرساختها و محيطزيست
شهر ميزبان ميشوند .رويدادهاي بزرگ ،فرصتي را فراهم مي-
نمايند كه زيرساختهاي عمدهاي چون فرودگاهها ،حمل ونقل،
امنيت و بخش تأمين انرژي در شهر ميزبان توسعه يابد .براي
مثال ،در بازيهاي المپيك رم در  ،3:24سيستم حمل ونقل
عمومي تازه و نيز ،سيستم تأمين آب جديدي براي شهر ايجاد
شد .در بازيهاي المپيك توكيو  33 ،3:20بزرگراه جديد ساخته
شد و سيستم آب و فاضالب شهر بطور كامل نوسازي گرديد و
ميزباني بازيهاي المپيك  3433لندن سبب بازسازي و بهبود
چهره استانفورد (از محلههاي فقير لندن) شد (ماتسون.)3442،3
در دهههاي اخير ،شهرهاي ميزبان تالش چشمگيري را بهمنظور
شكستن ركورد تعداد تماشاگران ،ساخت اماكن بزرگ و مجلل و
گردهماييهاي بزرگ و عظيم انجام دادهاند .با توجه به جمله لوال
داسيلوا رئيس جمهور سابق برزيل كه اظهار داشت« 9ميزباني
رويدادهاي بزرگي مانند بازيهاي المپيك ،نشانهاي از حضور در
ميان كشورهاي تراز اوّل جهان است» ،تالشهاي زيادي در بين
كشورهاي غيرصنعتي نيز براي ميزباني رويدادهاي بزرگ جهاني
صورت ميگيرد .با اين حال ،اگرچه همواره از منافع و نتايج
سودمند ميزباني اين رويدادها گفته شده ،ولي آنها ممكن است
آثار منفي عميقي نيز برجاي گذارند .براي مثال ،بازيهاي
المپيك  3:32مونترال كانادا موجب بدهي مالي عظيمي براي
اين شهر شد و هيچگونه دستاورد مطلوبي براي اين شهر بدنبال
نداشت ،حال آنكه المپيك  3::3بارسلونا نقطه جهش توسعه اين
شهر بود كه تاكنون ادامه يافته است .تحقيقات نشان داده است
مسابقات ورزشي چه بزرگ و چه كوچك ميتواند شركت-
كنندگان ،تماشاگران و گردشگران را به خود جلب كند و توانسته
است هزاران و حتي ميليونها دالر درآمد براي اقتصاد محلي
فراهم كند .مسابقات المپيك و جام جهاني فوتبال خود نمونه
1. Horne
2. Matheson

گوياي اين رويدادهاي مهم ورزشي هستند (چالي پ 1و
همكاران .)3393441،نظريههاي جديد در زمينه گردشگري نشان
ميدهد جذابيتهاي گردشگري بر پايه ورزش در مقايسه با ديگر
جذابيتهاي فرهنگي ،مزيتهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
بيشتري دارد (هينچ و هيگام.)293442،0
اثرات گردشگري چيست؟
صنعت گردشگري فراتر از مرزهاي سياسي است و نفوذ آن در
درجه اول در حوزههاي اقتصادي ،زيستمحيطي و
اجتماعيفرهنگي به چشم ميخورد.
 .3اثرات اقتصادي گردشگري و گردشگري ورزشي
صنعت گردشگري ،داراي آثار اقتصادي گستردهاي است .ايجاد
اشتغال و دستيابي به درآمد ارزي پايدار و مناسب (مكيان و
نادري بني ،)193441،افزايش اشتغال و تنوع فعاليتهاي
اقتصادي ،كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال براي مردم كم درآمد،
ارتقاي سطح زندگي مردم ،بهبود زيرساخت ها و امكانات موجود
(زاهدي )3442،از مهمترين تأثيرات مثبت اقتصادي توسعه
گردشگري به شمار ميروند .عوامل اقتصادي مربوط به
رويدادهاي ورزشي يكي از داليلي هستند كه تمايل مسئوالن
شهرهاي مختلف را براي برگزاري رقابتهاي ورزشي برمي-
انگيزند .تاثيرات اقتصادي ميتوانند مستقيم يا غيرمستقيم باشند،
درآمدزا باشند ،منجر به ايجاد زيرساختها شوند ،گردشگران را
جذب نمايند ،اشتغالزايي نمايند و يا به طور غير مستقيم سبب
افزايش درآمد مالياتي دولت شوند و بهبود وضعيت شهر و كشور
را در آينده به دنبال داشته باشند .با اين حال اشتباهات زيادي در
ارزيابيهاي پيش از ميزباني رويدادهاي ورزشي رخ داده است
(كرامپتون .)093::1،بسياري از مطالعات مربوط به تاثير
رويدادهاي ورزشي موارد زيادي را ناديده ميگيرند كه يكي از
رايجترين آنها هزينههاي مربوط به فرايند پيشنهاد ميزباني مي-
باشد (گيبسون .)193::8،ناديده گرفتن بسياري از هزينههاي
ديگر در خالل رويداد يا بالفاصله بعد از آن سبب شده تا
هماهنگي زيادي بين مطالعاتي كه پيش از رويداد انجام ميگيرد
و آنچه در واقع روي ميدهد وجود نداشته باشد
(ماتسون .)193442،در سالهاي اخير بحثهايي در خصوص
تاثيرات منفي احتمالي رويدادهاي بزرگ ورزشي در حال وقوع
است .بيشتر اين بحثها بر روي توسعه زيرساختها ،اماكن و
تجهيزات ورزشي تمركز ميكنند كه پس از پايان رويداد برجاي
ميماند .اين موضوع تا بدانجا اهميت دارد كه IOCبيان داشت
كه الزم است ميزبانهاي آتي رويدادهاي ورزشي ،هزينههاي
3. Chalip
4. Hinch & Higam
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مربوط به ساختوساز را كاهش دهند .افزون بر اين در جلسه
 IOCدر سال  ،3:::اعضاي  IOCخود را ملزم ساختند تا به
ارتقاي توسعه پايدار از طريق ورزش اقدام كنند IOC .خواستار
اين است كه ميزبانهاي آتي ،درسهايي را از تجارب ميزبانهاي
قبلي بياموزند.
 .3اثرات اجتماعي  -فرهنگي گردشگري و گردشگري ورزشي
كيفيت تجربههايي كه مسافر يا گردشگر به دست ميآورد ،در
گرو ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي مقصد يا مكاني است كه
مورد بازديد قرار ميدهد .از آنجا كه معموال رهآوردهاي صنعت
گردشگري بسيار پيچيده و به يكديگر وابسته است بنابراين اغلب
هر يك از اين اثرات در بيش از يك طبقه يا گروه قرار ميگيرد
به هنگام تفكيك اثرات فرهنگي واجتماعي اين صنعت نيز با
چنين مسالهاي روبرو هستيم.
 مقصود از اثرات اجتماعي ،تغييراتي است كه در
زندگي مردم جامعه ميزبان گردشگر رخ ميدهد و
اين تغيير بيشتر به سبب تماس مستقيم اهالي
وساكنان آن ديار و گردشگران صورت ميگيرد.
 مقصود از اثرات فرهنگي تغييراتي است كه در هنر و
آداب و رسوم و معماري مردم ساكن جامعه ميزبان
رخ ميدهد .اين تغييرات بلند مدت هستند و درنتيجه
باعث رشد و توسعه صنعت گردشگري ميشوند.
پيرامون اثرات گردشگري نبايد انتظار داشت كه ورود گردشگر
هميشه داراي تأثيرات مثبت است .زماني ميتوان انتظار اثرات
مثبت فرهنگي و اجتماعي داشت كه اين تماس بايد داوطلبانه
باشد نه اتفاقي؛ براي مدت زماني مستمر و ثابت باشد و مهمتر
اينكه بين انسانهاي همطراز از لحاظ سطح اجتماعي برقرار
گردد و نه خارج از آن .ذكر اين نكته ضروري است كه گردشگري
صرفاً فرصتي است مناسب براي تماس اجتماعي و نتيجه آن
بستگي به اجزا ويژه داخل چارچوبش دارد .از آنجا كه نتيجه يا
رهآورد صنعت گردشگري موجب تغييراتي در زندگي روزانه و
فرهنگ جامعه ميزبان مي شود اصطالح اثرات فرهنگي و
اجتماعي را به معني تغييراتي به كار ميبرند كه در تجربههاي
روزانه ارزشها ،شيوه زندگي و محصوالت هنري و فكري جامعه
ميزبان رخ ميدهد .گردشگري به خودي خود موجب بروز تعرض
بين ميهمان وميزبان نخواهد شد .از طريق برنامهريزي و دادن
اطالعات و اعمال مديريت عالي ،ميتوان گردشگري را به
صورت يك نيروي بالقوه مثبت در آورد؛ و در سايه آن در حفظ
فرهنگ و تجديد حيات آن كوشيد.
در فرايند گردشگري ورزشي نيز حضور گردشگران بر جامعه
1. De Nooij

ميزبان تاثير گذاشته و ميزبان هم تا حدي بر بازديدكنندگان تاثير
ميگذارد .تجارب گردشگري ورزشي و گاهي وجود فرهنگهاي
بسيار متفاوت هم اثرات مثبت بالقوه و هم اثرات منفي فرهنگي
اجتماعي دارد (عزيزي.)31:1،
 .1اثرات زيستمحيطي گردشگري و گردشگري ورزشي
به طور كلي اثرات زيست محيطي به تغيير فيزيكي ،شيميايي،
بيولوژيكي ،اجتماعي و اقتصادي محيط زيست بر اثر يك يا چند
فعاليت اطالق ميگردد و شناسايي اثرات زيست محيطي بخش
عمده و اصلي را در روند مطالعات زيستمحيطي تشكيل ميدهد.
طرح ها و پروژههاي گردشگري در مراحل آمادهسازي ،اجرا و
بهره برداري دربرگيرنده فعاليتهاي متعددي است كه محيط-
زيست را تحت تاثير قرارمي دهد .انواع آلودگيهاي زيست
محيطي مانند تخريب اراضي زراعي و باغي ،انباشت زباله و
افزايش ساخت و ساز بي رويه ،آلودگي آب ،ايجادآلودگي صوتي،
دست اندازي به حريم منابع طبيعي نظيرجنگل ،كوه ودريا در
منطقه مورد مطالعه از جمله اصلي ترين پيامدهاي منفي
گردشگري بوده است .ورزش نيز مانند بسياري فعاليتهاي ديگر
ممكن است آثار مفيد يا زيانبخشي براي محيط زيست داشته
باشد .عملكرد مديران ورزشي ،تيمها و سازندگان تجهيزات و
وسايل ورزشي ممكن است پيامدهايي داشته باشد كه تأثير آن
بر محيطزيست قابل بررسي است ،اگرچه سازمان هاي ورزشي
معموالً بعنوان سازمان هاي آلوده كننده محيط زيست قلمداد
نمي شوند .تصميم به فعاليت ورزشي در وهله اول تأثير چنداني
بر محيط زيست ندارد ،ولي هنگامي كه تعداد انبوهي از
ورزشكاران به تمرين ،رقابت ،سفر براي شركت در مسابقات يا
تأمين و خريد تجهيزات ورزشي مي پردازند ،تأثير آن ملموس تر
خواهد بود و ممكن است پيامدهاي زيادي از قبيل توليد دي
اكسيدكربن ،توليد زباله ،آلودگي هوا و ...را بدنبال داشته باشد
(دي نويچ 3و همكاران.)393433 ،
 .0اثرات سياسي گردشگري و گردشگري ورزشي
مسافران طي سفر يا در مقصد با افراد و اقوام گوناگون آشنا مي
شوند و اين آشنايي عالوه بر اين كه موجب تغيير نگرش در مورد
آن قوم و ملت ميگردد .شالوده و اساس دوستي بين مسافران و
افراد محلي را پايهريزي ميكند و منجر به همبستگيهاي قومي
ميشود.
گردشگر خارجي بهترين سفير حسن نيت مردم كشورش در كشور
و سرزمين ديگر است و به همين علت امروزه دول مختلف جهان
سعي در تقويت گردشگري در مقياس محلي ،ملي و بين المللي
دارند ،در واقع گردشگري بهترين راه گفتگوي تمدنها ،شناخت
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متقابل ملتها و پي بردن به كم و كيف جريانهاي سياسي در
كشورهاي گوناگون است .گردشگري عاملي مثبت در روابط ميان
جوامع تلقي ميشود و به همين جهت امروزه رهبران كشورها بر
اعمال «سياست مرزهاي باز» تاكيد دارند .نشان داده شده كه
ورزش در سطوح بينالملل ،نيروي مثبتي براي تغييرات سياسي
از طريق ديپلماسي ورزش ميباشد .ديپلماسي پينگ پنگ بين
چين و اياالت متحده در دهه  3:34و مسابقات بينالمللي
كريكت بين پاكستان و هند كه در آنها رقابتهاي سياسي
غيررسمي بين رهبران سياسي منجر به بهبود فضاي عمومي
سياسي شد (دستكم به طور موقت) نشاندهنده فرصتهايي
است كه ورزش ميتواند براي بهبود روابط بينالملل ايجاد كند.
شناخت كشورهاي تازه استقالل يافته يا كشورهاي كوچك در
سطح جهان از طريق موفقيتهاي ورزشي ميتواند نيروي پيش-
برنده مهمي براي به اثبات رساندن اين كشورها از روشهاي
صلحآميز باشد .هر چند ذكر اين نكته ضروري است كه ورزش
به طور كلي نبايد ابزاري براي سوء استفاده برخي كشورها باشد،
مثالهايي از سوءاستفاده سياسي دولتها از مديريت ورزش از
طريق تحريم رويدادهاي ورزشي (در خالل جنگ سرد) سبب
شده سواالتي در خصوص نقش مثبت ورزش در روابط بينالملل
ايجاد شود .در ميان مثالهاي منفي ،بازي اصطالحا جنگ فوتبال
( )Football Warبين السالوادور و هندوراس در  3:23و بازي
پربرخورد و خونين تيمهاي واترپلو شوروي و مجارستان در
المپيك  3:12ملبورن شاخصترين موارد در اين زمينه هستند.
مشكالت ديگري از قبيل نژادپرستي ،تبعيض ،دوپينگ و استثمار
بازيكنان جوان نمونههايي هستند كه نقش مثبت ورزش را به
چالش ميكشند در سطح كالن ،ورزش همواره به عنوان وسيله-
اي جهت برقراري صلح در جوامع مختلف مد نظر بوده و تاكيد
سازمان ملل متحد در بهكارگيري برنامه ورزش براي صلح نيز
ناظر به همين قضيه است .يونسكو نيز برنامه رويارويي دوستانه
بينالمللي« 9ورزش براي فرهنگ صلح» را سازماندهي كرد كه
بر اساس آن جوانان سراسر جهان را براي آموزش صلح از طريق
فعاليتهاي ورزشي گرد هم آورد (زيمباليست.)093434،3
از طرفي كشور ايران به دليل دارا بودن تنوع اقليمي و زيستي،
وضعيت توپوگرافيكي بينظير ،وجود جاذبههاي تاريخي و
فرهنگي ،توانمنديهاي فراواني را براي جذب گردشگر و
خصوصا گردشگري ورزشي داراست .استان كرمانشاه نيز به
عنوان يكي از قطبهاي گردشگري كشور با طبيعت زيبا و
جاذبههاي فراوان در غرب كشور و در دامنه رشته كوههاي
زاگرس از توپوگرافي متنوعي برخوردار است كه با شناخت
1. Zimbalist

پتانسيلهاي محيطي و برنامهريزي آنها ميتوان گامهاي
اساسي را براي ارتقاي انواع گردشگري از جمله گردشگري
ورزشي در استان برداشت .كرمانشاه منطقهاي است با پيشينه
تاريخي بسيار طوالني ،موقعيت جغرافيايي و استراتژيك ،وجود
سرابها ،نهرها و رودخانههاي پر آب ،منابع طبيعي فراوان،
چشماندازهاي زيبا و در نهايت؛ تقدس ،شكوه و عظمت ديواره
بيستون سبب شد تا از روزگاران كهن ،مجموعه تاريخي
ارزشمندي در آن پديد آيد (ملكي .)1931:3 ،ديواره بيستون
همچنين با مهيا ساختن شرايط ورزشهايي چون كوهنوردي و
سنگنوردي بسيار مورد توجه است .با توجه به اينكه اين ديواره
سه دوره ميزبان جشنواره جهاني سنگنوردي كه به صورت
دوساالنه برگزار ميشود ،بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف
بررسي تاثير سومين دوره اين جشنواره بر توسعه گردشگري
كرمانشاه انجام شد.
سنگنوردی ( )Rock Climbingنوعي ورزش و تفريح
فضاي باز است كه در آن فرد با استفاده از طناب و ابزار
مخصوص ،به باال رفتن از صخرههاي طبيعي يا ديوارههاي
سالني ميپردازد (مجدآرا .)319318:،سنگنوردي ورزشي است
به قدمت كوهنوردي .صعود كوهها به ويژه كوههاي آلپ در اروپا
(جايي كه اين رشته پايهگذاري شد) همواره نيازمند باال رفتن از
صخرهها و سنگها بوده است .با اين حال سنگنوردي به عنوان
يك ورزش مجزا ،تنها در سالهاي آغازين قرن بيستم مورد توجه
قرار گرفت .آلمانيها و انگليسيها به دليل ارتفاع كم كوههاي
آلپ در كشورهايشان ،اولين كساني بودند كه مشخصاً به
سنگنوردي پرداختند و در آمريكا نيز از سال  3:34به بعد آغاز
شد .در آن سالها براي بسياري افراد ،سنگنوردي در مقايسه با
ابهت و شكوه غيرقابل انكار ايستادن بر قلههاي بلند ،بسيار كم
اهميت بود و بسياري از كوهنوردان تنها براي ارتقاي
مهارتهايشان در كوهنوردي به اين كار ميپرداختند .تنها پس
از دهه  14بود كه سنگنوردي توانست در آمريكا به عنوان يك
ورزش جايگاه خود را پيدا كند (جودكي.)31:3،
در سالهاي اخير مقوله گردشگري ورزشي با تاكيد بر ديواره
بيستون در استان كرمانشاه سبب شده نگاه ويژهاي به اين رويداد
بينالمللي در سطح استان شكل بگيرد .از طرفي توجه به اهميت
رويدادهاي ورزشي در توسعه گردشگري ،جذب گردشگر و
افزايش اشتغال و درآمد مردم منطقه ،محققان را بر آن داشت به
بررسي تاثير جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون بر توسعه
گردشگري كرمانشاه بپردازند تا به اين ترتيب گامي در جهت
شناسايي و شناساندن توانمنديهاي استان در جهت توسعه
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گردشگري برداشته باشند .چون يكي از حيطههايي كه ميتوان
با استفاده از آن به گسترش گردشگري در كشور كمك نمود،
شناسايي ،گسترش و توسعه رويدادهاي ورزشي شاخص در هر
منطقه است كه به طور بالقوه مي تواند سبب جلب تعداد كثيري
گردشگر داخلي و خارجي و بهرهمندي از اثرات اقتصادي آن
گردد.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي_ تحليلي است و به
صورت ميداني انجام شده است .جامعه آماري تحقيق
برگزاركنندگان سومين دوره جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون
(در سطح اداره كل ورزش و جوانان كرمانشاه ،شهرداري و
فرمانداري شهرستان هرسين ،شهرداري بخش بيستون ،اداره كل
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي كرمانشاه و هيئت
كوهنوردي كرمانشاه) به تعداد  82نفر بودند كه به منظور دستيابي
به نتايج معتبر و دقيق ،نمونه برابر جامعه درنظر گرفته شد ()N=n
و نمونهگيري كلشمار بود و به عبارتي غيرتصادفي هدفمند
انتخاب گرديد.
ابزار تحقيق ،پرسشنامه محقق ساختهاي بود كه نظرخواهي از
اساتيد مديريت ورزشي ،صاحب نظران و كارشناسان گردشگري
ورزشي طراحي شد .براي تعيين روايي پرسشنامه از نظرات چند
تن از متخصصان و خبرگان استفاده شد و پس از انجام
اصالحات الزم ،روايي پرسشنامه تاييد گرديد .به منظور تعيين
پايايي پرسشنامه نيز مطالعهاي مقدماتي روي نمونه  14نفري
انجام و با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ ،پايايي مورد بررسي
قرار گرفت) .(Cronbach's Alpha=0.89پرسشنامه نهايي
در دو بخش تنظيم گرديد ،بخش اول با  2سوال مربوط به
اطالعات فردي (سن ،جنس ،مدرک تحصيلي ،محل و مدت
سكونت و  )...و بخش دوم با  32سوال در قالب مقياس  1رتبهاي
ليكرت مربوط به ميزان تاثير جشنواره بر ابعاد توسعه گردشگري

جهت بررسي اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .پس از
توزيع پرسشنامه بين همه افراد نمونه ،تعداد  81پرسشنامه به
محققين عودت داده شد كه از اين تعداد  30پرسشنامه قابل
بررسي و پژوهش بود و در تحليلهاي آماري به كار رفت .براي
توصيف و بررسي دادههاي اين پژوهش از آمار توصيفي
)ميانگين ،انحراف معيار ،فراواني و درصد فراواني ،نمودار
وجدول فراواني و درصد فراواني( و آمار استنباطي (آزمونT
تكنمونهاي) بهره گرفته شد .محاسبات آماري توسط نرم افزار
 SPSS ver.21انجام گرديد.
یافتههای تحقیق
يافتههاي توصيفي اين پژوهش نشان مي دهد كه كل نمونه
اين پژوهش  30نفر است و از اين تعداد  34/1درصد مرد و 3:/3
درصد زن هستند .سن  0/3درصد ( 1نفر) آزمودنيها بين -31
 34سال 38/0 ،درصد ( 33نفر) بين  32-11سال 13/0 ،درصد
( 30نفر) بين  12-01سال و  11/3درصد ( 32نفر) بين 02-21
سال بودند .سطح تحصيالت  31/1درصد آزمودنيها ديپلم،
 30/:درصد فوق ديپلم 00/2 ،درصد ليسانس 31/3 ،درصد فوق
ليسانس و  3/0درصد دكترا بود :3/8 .درصد ( 28نفر) آزمودنيها
ساكن شهرستان كرمانشاه 0/3 ،درصد ( 1نفر) ساكن شهر
هرسين و  3/3درصد ( 3نفر) ساكن شهرستان اسالم آبادغرب
بودند؛ و ميانگين مدت سكونت آنها در محل سكونتشان 38
سال بود .ميانگين سابقه ورزشي آزمودنيها 38 ،سال بود و در
نهايت  13/0درصد ( 30نفر) در يك دوره و  38/0درصد (33
نفر) در دو دوره و  1:/3درصد ( 3:نفر) در هر سه دوره جشنواره
جهاني سنگنوردي بيستون مشاركت داشتند.

جدول  .4نتايج آزمون  Tتك نمونهاي ،بررسي تاثير جشنواره سنگنوردي بر ابعاد توسعه گردشگري با سطح متوسط )m=1( 1

ابعاد توسعه گردشگري

تعداد

اقتصادي
اجتماعي -فرهنگي
زيستمحيطي
سياسي

30
30
30
30

سطح
متوسط
1
1
1
1

ميانگين
1/423
0/443:
1/0314
0/3341

انحراف معيار
4/23
4/33830
3/43:32
4/8840:

T

4/:0:
33/811
1/:11
33/034

درجه
آزادي
31
31
31
31

سطح معناداري
)(P≤0/05

4/102
4/444
4/444
4/444
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دادههاي جدول  3در مورد تاثير جشنواره سنگنوردي بر بعد
اقتصادي توسعه گردشگري نشان ميدهد كه آماره آزمون با
 T=4/:0:و  =1/423ميانگين داراي  P <4/41ميباشد كه
نشاندهنده موثر نبودن اين جشنواره بر بعد اقتصادي توسعه
گردشگري است؛ بنابراين فرضيه صفر كه حاكي از اين بود كه
سومين جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون بر بعد اقتصادي
توسعه گردشگري تاثير ندارد ،تاييد ميشود و با  :1درصد
اطمينان فرضيه اول تحقيق از نظر آزمودنيها مورد قبول واقع
نميشود.
دادههاي جدول  3در مورد تاثير جشنواره سنگنوردي بر بعد
اجتماعي -فرهنگي توسعه گردشگري نشان ميدهد كه آماره
آزمون با  T=33/811و  P >4/41داراي ميانگين ()0/443:
بزرگتر از سطح متوسط ( )1بوده و نشاندهنده موثر بودن اين
جشنواره بر بعد اجتماعي -فرهنگي توسعه گردشگري است؛
بنابراين فرضيه صفر كه حاكي از اين بود كه سومين جشنواره
جهاني سنگنوردي بيستون بر بعد اجتماعي -فرهنگي توسعه
گردشگري تاثير ندارد ،رد ميشود و با  :1درصد اطمينان فرضيه
دوم تحقيق از نظر آزمودنيها مورد قبول واقع ميشود.
دادههاي جدول  3در مورد تاثير جشنواره سنگنوردي بر بعد
زيستمحيطي توسعه گردشگري نشان ميدهد كه آماره آزمون
با  T=1/:11و  P >4/41داراي ميانگين ( )1/0314بزرگتر از
سطح متوسط ( )1بوده و نشاندهنده موثر بودن اين جشنواره بر
بعد زيستمحيطي توسعه گردشگري است؛ بنابراين فرضيه صفر
كه حاكي از اين بود كه سومين جشنواره جهاني سنگنوردي
بيستون بر بعد زيستمحيطي توسعه گردشگري تاثير ندارد ،رد
ميشود و با  :1درصد اطمينان فرضيه سوم تحقيق از نظر
آزمودنيها مورد قبول واقع ميشود.
دادههاي جدول  3در مورد تاثير جشنواره سنگنوردي بر بعد
سياسي توسعه گردشگري نشان ميدهد كه آماره آزمون با
 T=33/034و  P >4/41داراي ميانگين ( )0/3341بزرگتر از
سطح متوسط ( )1بوده و نشاندهنده موثر بودن اين جشنواره بر
بعد سياسي توسعه گردشگري است؛ بنابراين فرضيه صفر كه
حاكي از اين بود كه سومين جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون
بر بعد سياسي توسعه گردشگري تاثير ندارد ،رد ميشود و با :1
درصد اطمينان فرضيه چهارم تحقيق از نظر آزمودنيها مورد
قبول واقع ميشود .تمامي يافتههاي باال حاكي از اين حقيقت
هستند كه جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون از قابليتها و
ظرفيتهاي بالقوه استان كرمانشاه براي توسعه گردشگري اين
استان است.

بحث و نتیجهگیری
موفقيت توسعه گردشگري مستلزم شناسايي توانمنديها ،جاذبه-
ها و مزيتهاي رقابتي و استفاده بهينه از اين توانمنديها و
جاذبهها است .جاذبههاي فرهنگي ،طبيعي و ورزشي به عنوان
سه عنصر مهم و موتور توسعه پايدار گردشگري شناخته شدهاند
و تحليل و ارزيابي توانمنديها و جاذبههاي طبيعي ورزشي هر
منطقه اولين گام مهم در توسعه و مديريت مقاصد گردشگري
ورزشي محسوب ميشود (زيتونلي .):931:4،گردشگري امكان
استفاده بهينه از جاذبههاي طبيعي را براي جذب گردشگران
فراهم ميآورد .براي اين منظور اهميت دادن و سرمايهگذاري در
جاذبههايي كه از نظر كارشناسان اهميت بيشتري در جذب
گردشگران دارند ضروري است.
با توجه به يافتههاي جدول ( )3و اطالعات حاصله از تحليل
استنباطي آزمون  ،Tسومين جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون
بر سه بعد اجتماعي -فرهنگي ،سياسي و زيستمحيطي توسعه
گردشگري در سطح معناداري  P <4/41تاثير معنادار داشته است
در حالي كه بر بعد اقتصادي در سطح معناداري  P>4/41تاثير
معناداري نداشته است.
از مجموع يافتههاي اين تحقيق ،ميتوان نتيجه گرفت از ديدگاه
پاسخدهندگان بعد سياسي توسعه گردشگري با داشتن ميانگيني
برابر  0/33با اهميتترين عامل در ميان اثرات برگزاري اين
جشنواره ميباشد و ابعاد اجتماعي– فرهنگي با ميانگين  0/4و
زيستمحيطي با ميانگين  1/03در ردههاي بعدي قرار دارند و اما
جشنواره بر بعد اقتصادي موثر نبوده است .ميزباني رويدادهاي
بينالمللي ورزشي باعث ميشود شركتكنندگان در آن رويدادها
با فرهنگ ،آداب و سنن و رسوم ،جاذبههاي تاريخي و طبيعي و
امكانات آن كشور آشنا شوند و اين مهم وقتي اتفاق خواهد افتاد
كه مسئولين برگزاري مسابقات براي گردشگران برنامهريزي
مدون و دقيقي را تنظيم نمايند و در صورت خوشايند بودن سفر
براي آنها سفيران خوبي جهت تبليغ آن كشور براي همميهنان
خود خواهند بود و اين باعث خواهد شد كه ساير افراد آن منطقه
نيز به كشور ميزبان در مدت زمان ديگر سفر كنند .برگزاري
مسابقات ورزشي در سطح بينالمللي نشانگر وجود امنيت پايدار
و رفاه اجتماعي است و آثار بسيار سازندهاي در تعامل و مبادالت
فرهنگي ميان ملتها دارند و بسياري از تيمهاي شركتكننده در
اين رويداد نيز كه قبل از ورود به ايران نگاه ديگري به كشور ما
داشتند نگرش مثبتي به ايران پيدا كردند .اين جشنواره ورزشي
به شركتكنندههاي ميهمان و ميزبان در جهت آشناشدن با
امكانات و مهارتهاي جديد ورزشي كمك شاياني كرده است و
همچنين فرصتي براي مسئوالن ورزشي استان فراهم آورد كه

:1

:0

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره دوم ،شماره  ،5بهار 4931

توجه بيشتري به اين رشته ورزشي نمايند؛ بنابراين انتظار ميرود
اثرات برگزاري اين رويداد ورزشي در درازمدت باعث اقبال
عمومي افراد به سمت اين ورزش شود .برگزاري اين گونه
رويدادها انگيزه بيشتري در شهر ميزبان جهت رفع مشكالت
زيرساختي و مديريتي فراهم ميآورد و مسئوالن را تشويق به
پذيرش ميزباني دورههاي بعد و برگزاري هر چه بهتر جشنواره
ميكند چرا كه برگزاري هر چه مطلوبتر اين مسابقات فرصتي
مناسب براي نشان دادن توانمندي برگزاركنندگان و ايجاد زير
ساختهاي مناسب در استان كرمانشاه است؛ اما با نگاهي به بعد
اقتصادي ميتوان گفت اين رويداد ورزشي هنوز نتوانسته است
منافع اقتصادي قابل توجهي براي جامعه ميزبان داشته باشد كه
در اين موقعيت اقداماتي نظير پخش تلويزيوني رقابتها و تشكيل
كميتههاي گردشگري و بازاريابي ميتواند منجر به كسب منافع
اقتصادي در اين رويداد ورزشي شود .با اينكه مزاياي اقتصادي
براي ميزباني همه رويدادهاي ورزشي مورد ترديد است ،داليل
ناملموسي وجود دارد كه نشان ميدهد چرا كشورها با وجود
مشكالت خواهان ميزباني اين رويدادها هستند .يكي از داليل،
به مزيت مربوط به موقعيت ادراک شده شهر مربوط است كه
باعث ميشود آن شهر بتواند در سلسله مراتب شهرهاي جهان
صعود كند .اين امر با توجه به فرايند جهاني شدن ميتواند به
صنعت گردشگري آن منطقه كمك كند .مشخص است كه يكي
از اهداف پكن براي ميزباني المپيك  ،3448قرار گرفتن در 34

شهر برتر جهان و سبقت گرفتن از رقيبان آسيايي خود يعني
توكيو ،سنگاپور و هنگكنگ بود .به عالوه مزاياي ديگري نظير
اعتمادبنفس ،غرور ملي و پويايي نيز ذكر شدهاند ،درنتيجه
برگزاري رويدادهاي بزرگ براي منطقه شخصيت و هويت مي-
آورد .براي چينيها ،بازيهاي المپيك  3448از نظر ورزشي
اهميت كمي داشت و بيشتر از آن به عنوان صحنهاي براي
نمايش رشد اقتصادي و سياسي چين استفاده شد .در واقع مسئول
برگزاري اين بازيها اعالم كرد كه المپيك فرصتي براي چين
است تا نشان دهد كه چقدر آزاد ،دموكراتيك ،متمدن ،دوستانه و
منظم است .به هر حال ميراث رويدادهاي ورزشي ،چه فرهنگي،
چه اجتماعي ،محيطي ،سياسي ،اقتصادي يا ورزشي باشد ،يكي
از بزرگترين جذابيتهاي آن محسوب ميشود ،در عين حال به
نظر ميرسد كه پيشبيني مزايا تقريباً هميشه اشتباه است
(هورن .)293440،از المپيك مونترال در  3:32به بعد ،يك دغدغه
عمومي و آكادميك در مالحظات مربوط به مسابقات ورزشي
سطح باال به وجود آمده است و آن هم خأل و شكافي است كه
بين پيشبيني و تأثير واقعي ميزباني در اقتصاد ،فرهنگ و جامعه
وجود دارد .درحاليكه توافق كلي آكادميك درخصوص تأثيرات
رويدادهاي بزرگ ورزشي اين است كه هم نتايج مثبت و هم
منفي وجود دارد.
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