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 خالصه 

و  مسابقات آن در که است گردشگری رشد روبه های گونه از يكي ورزشي گردشگری مقدمه:

 هش حاضرپژو استار اين در. کند مي جلب خود به را گردشگران از زيادی تعداد ورزشي رويدادهای

 . دهد مي ارائه را استان خراسان رضوی در ورزشي گردشگری تدوين مدل

 اتمطالع از نیاز مورد اطالعات گردآوری جهت و بوده تحلیلي-توصیفي روش تحقیق روش کار:

 آوردن بدست برای. ستا شده استفاده -پرسشنامه و منظم و مستقیم مشاهده شامل - میداني ای و کتابخانه

 پايايي هندهد نشان (0،81آمده) بدست ضريب که شد استفاده کرونباخ آلفای ضريب از پرسشنامه ياييپا

اساتید  از فرن 50توسط پرسشنامه و محتوی ظاهر پرسشنامه، روايي سنجش جهت. باشد مي پرسشنامه مطلوب

 های گروه. شد يیدتا پرسشنامه امر تدوين در گردشگری خبره و رشته مديريت ورزشي دانشجويان و رهنما

 مديريت ایدکتر التحصیالن فارغ و دانشجويان ها، دانشگاه علمي هیات اعضای تحقیق اين در درگیر

 با پرسشنامه زا حاصل های بدني مي باشند. داده تربیت ارشد و مسئوالن ها دانشگاه جهانگردی و ورزشي

 دند.ش تحلیل و تجزيه SWOTو مدل  SPSSآماری  افزار نرم از استفاده

 های جاذبه ینب در غارنوردی مانند هوايي های ورزش که دهد مي نشان مدل و تحقیق های يافته نتایج:

توسعه  فرايند بر متعددی عوامل همچنین. دارند قرار اول رتبه در ورزشي استان خراسان رضوی گردشگری

 املگروه عو دو قالب در عوامل اين تحقیق اين در که باشند مي موثر استان ورزشي گردشگری

 ترين مهم ساسا بر اين. شدند ارزيابي( تهديدها و ها فرصت)بیروني عوامل و( ها قوت و ها ضعف)دروني

 در ضورح هزينه بودن پايین به ترتیب استان خراسان رضوی در ورزشي گردشگری توسعه ضعف و قوت

 و باشد مي ریگردشگ و ورزش متقابل توسعه در زمینه موجود تجارب از استفاده وعدم ورزشي رويدادهای

 یفیتک و خارجي ورزشكاران و گردشگران حضور امكان به ترتیب تهديد و فرصت ترين مهم همچنین

 . است های گردشگری آژانس خدمات پايین

 به تدافعي بردهایسوات، راه مدل نمودار روی بر بیروني و دروني عوامل تلفیق با نهايت در نتیجه گیری:

 .شدند شناخته بهینه راهبردهای عنوان

 رضوی خراسان استان ، SWOT ورزشي، گردشگری گردشگری، توسعهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 تررر پیشرررفته جهررت در ترردريجي رشررد معنرري برره توسررعه امررروزه

. اسررت  شرردن تررر بررزر  حترري  و شرردن قدرتمنرردتر شرردن،

 مررورد عناصررر مهمترررين از اگررر گردشررگری صررنعت توسررعه

 حاضرررر قررررن در کشرررورمان هرررای یسیاسرررتگ ار در توجررره

 ايررن. آنهاسررت ترررين اهمیررت پررر از يكرري شرر  برري نباشررد،

 ايجراد  و رشرد  بررای  مناسرب  محیطري  شردن  مهیرا  مستلزم توسعه

 فرهنرر  ايجرراد گرررو در مناسررب محرریط ايررن ايجرراد. اسررت

 ايرررن ايجررراد الزمرره  امرررا. باشرررد مرري  آن انررروا  و گردشررگری 

 (.1394 سوادی،)است اجتماعي ارتباطات ايجاد فرهن ،

 برره و اسررت گرفترره خررود برره وسرریعي مفهرروم ورزش امررروزه

 و اجتمررراعي سیاسررري، هرررای پديرررده اثرگررر ارترين از يكررري

 راسررتا ايررن در مهررم نكترره. اسررت شررده مبرردل جوامرر  فرهنگرري

. اسررت ورزشرري رويرردادهای برره ورزشرري صرررفاً نگرررش تغییررر

 هررای مؤلفرره از يكرري آن تقويررت و توسررعه و ورزش برره توجرره

 نررو  و اسررت گرديررده گردشررگری صررنعت در کننررده تعیررین

 مرررورد بسررریار کررره نمررروده ايجررراد را گردشرررگری از جديررردی

 و شرررجاعي) اسرررت شرررده واقررر  دنیرررا مرررردم عالقررره و توجررره

 از يكررري ورزشررري گردشرررگری اکنرررون (.1390 همكررراران،

 آن در کررره اسرررت گردشرررگری رشرررد بررره رو هرررای گونررره

 از زيرررررادی تعرررررداد ورزشررررري رويررررردادهای و مسرررررابقات

 از (.2005 ، هیقررام و هیررن ) کنررد مرري جلررب را نگردشررگرا

 اثرررات فررراوان گرر اری سرررمايه بررا کشررورها از بسرریاری رو ايررن

 و نمرروده جرر ب خرروبي برره را گردشررگری گونرره ايررن فوايررد و

 اقتصررادی، وضررعیت بهبررود جهررت مهررم منبعرري عنرروان برره آن از

 و اشررررتغال افررررزايش ،( 2010 ، امری)سیاسرررري و اجتمرررراعي

 و شررررهرت افررررزايش و هررررا سرررراختزير توسررررعه درآمررررد،

 در (.2011 ، زی در ون) کننررد مرري اسررتفاده خررود برندسررازی

 و ورزشررري ريرررزان برنامررره و مسرررئولین توجررره راسرررتا ايرررن

 آن سررازی بررومي و هررا رشررته کررردن تخصصرري برره گردشررگری

 برره باشررند  مرري نسرربي مزيررت ايجرراد صرردد در و شررده معطررو 

 پتانسررل و اسررتعدادها برره توجرره بررا کشررورها برخرري کرره نحرروی

 ورزشرري مراکررز ايجرراد برره اقرردام خررود کشررور در موجررود هررای

 عنرروان بره  انررد  نمروده  خررا  رشرته  چنررد يرا  يرر  محوريرت  برا 

 خصوصررا رزمرري هررای ورزش در جنرروبي کررره کشررور مثررال

 لحرررا  بررره سررروئیس و اترررريش ماننرررد کشرررورهايي تكوانررردو،

 نظیررر زمسررتاني هررای ورزش میزبرران مناسررب اقلیمرري شرررايط

 جهررانگردان از کثیررری تعررداد انررد توانسررته هرراکي، و اسرركي

 هررر طريررق ايررن از و کننررد جلررب خررود منطقرره برره را ورزشرري

 خررود کشررور ، زمینرره ايررن در نصرریب را سرشرراری درآمررد سرراله

سرریر و سرریاحت بررويژه برره منظررور    (.2006 ، گیبسررون) نماينررد.

گ رانرردن اوقررات فراغررت يكرري از نیازهررای اصررلي بشررر تلقرري   

ن پديررده بررا تخصرریه يرر  دهررم   شررده برره گونرره ای کرره ايرر  

جمعیررت جهرران بزرگترررين جابجررايي صررلی آمیررز ترراري  بشررر    

شرررود. پیشررررفت فنررراوری حمرررل و نقرررل و   محسررروب مررري

ارتباطررات توسررعه تولیرردات صررنعتي و افررزايش در آمررد جهرراني  

شرردن و ابعرراد مرررتبط بررا آن افررزايش اوقررات فراغررت بررا بهبررود   

تغییرررات خرردمات بازنشسررتگي ارتقررا سررالمت  جوامرر  و ديگررر  

چشرررمگیری را در کشرررور هرررای صرررنعتي و بررره خصرررو  در  

شررهرها ايجرراد نمرروده اسررت و توانسررته اسررت جهرران گررردی      

)صررنعت بررودن دود(را در هررزاره سرروم مرریالدی برره عنرروان يكرري 

از مهمترررين نیرررو هررای محرکرره توسررعه اقتصررادی و يكرري از      

سرره صررنعت در آمررد زای مهررم جهرران در کنررار صررنعت نفررت و  

رح نمايرد. ايرن صرنعت پریش از هرر صررنعت      خرودرو سرازی مطر   

ديگرررر حرکرررت سررررمايه و انتقرررال پرررول و ارز را در مقیررراس   

محلي منطقره ای ملري و برین المللري را سربب گرديرده اسرت بره         

طرروری کرره هزينرره هررای جهرران گررردی برره مراتررب بیشررتر از      

تولیرردات نررا خرراله ملرري و صررادرات جهرراني اسررت. امررروزه     

کرره بسرریار مررورد عالقرره و يكرري از انرروا  توريسررم وگردشررگری 

اسرررتفاده مرررردم دنیرررا وا قررر  شرررده توريسرررم ورزشررري اسرررت.  

برگررزاری انرروا  مسررابقات جهرراني ،ملرري و منطقرره ای انگیررزه     

ای قرروی برررای حضررور و شرررکت مررردم در محررل برگررزاری     

 از يكرري عنرروان برره مسررافرت و مسررابقات اسررت. گردشررگری  

 دمیآيررر شرررمار بررره جهررران در صرررناي  بزرگتررررين و متنررروعترين

 از بسررریاری در پويرررا صرررنعت ايرررن(.  1385 فیروزجررراه، ادبررري)
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 و اشررتغال زايرري  درآمررد، منبرر  مهمترررين عنرروان برره کشررورها

 در خصوصررري بخرررش توسرررعه در خصوصررري بخرررش رشرررد

 همكرراران،  و  دانیلررز ) میداننررد زيربنررايي  سرراختارهای  توسررعه

 توسررعه و تقويررت لررزوم برره توجرره بررا و راسررتا همررین در(.  2004

 را صررنعت مختلررف ايررن  بخشررهای بايررد ری،گردشررگ صررنعت

 مبر ول  ويژهرای  توجره  پراهمیتترر  بخشرهای  بره  و کررد  شناسايي

 در صررنعت ايررن واقعرري اعتبررار و جايگرراه برره بترروان تررا داشررت

 (.  1390 گرروکالني، گلرردی) يافررت دسررت بررین المللرري سررطی

 تبررديل قابلیررت کرره پراهمیررت و مهررم بخشررهای ايررن از يكرري

 دارد را گردشررگری صررنعت رد فرابخشرري يرر  امررر برره شرردن

 "ورزشرري گردشررگری" عنرروان برره آن از کرره اسررت "ورزش"

 ورزش(.  2012 همكرررراران، و  داربالی)میشررررود برررررده نررررام

 و اسررررت گردشررررگری حررررین در مهررررم فعالیتهررررای از يكرررري

 همررراه ورزش مختلررف انرروا  بررا نیررز مسررافرت و گردشررگری

 يررر  بررره عنررروان  ورزش (.2012 همكررراران، و  هیتر)اسرررت

 خررردمات و کاالهرررا مصرررر  و تولیرررد در تصرررادی،اق بخرررش

 اساسرري مختلررف نقررش  جوامرر  اقتصررادی توسررعه و ورزشرري

 در اثرگررر ار عوامرررل مرررؤثرترين از يكررري هرررم اکنرررون و دارد

 در قرررن صررناي  درآمرردزاترين از يكرري و ملرري اقتصرراد رشررد

 بخشررهايي از يكرري ورزشرري توريسررم.  مرري رود شررمار برره 21

و  داشررته را رشررد ينبیشررتر گردشررگری صررنعت در کرره اسررت

 مهارتهررای بهبرود  و درآمرد  منراب   اشرتغال،  منطقره  سراکنین  بررای 

 دلیرررل مهمتررررين (. 2012میكنرررد)کاو،  فرررراهم را تخصصررري

 اسرررتفاده کشرررورها دراغلرررب ورزشررري گردشرررگری توسرررعه

 برپررررايي جرررام نمونرررره عنررروان ، بررره اسرررت اقتصرررادی ازمنررراف 

 را ار،هررواد و گردشررگر میلیررون هررا  آلمرران، در 2006 جهرراني

يررورو   میلیرارد  68 2.  حردود  سرودی  ترا  کررد  کشرور  ايرن  راهي

(. افرادبرره سرربب 2013، 1کنررد)چان کشررور ايررن مررردم نصرریب را

ماهیرررت اخالقررري و ويژگیهرررای شخصررریتي همینطورتوانرررايي    

هررای برردني،تمايل برره اسررتفاده وبهررره گیررری ازرشررته هررای        

مختلف ورزشري دارنرد برراين اسراس ممكرن اسرت گروهري بره         

هررای آبي،دسررته ای برره ورزش هررای زمسررتاني وبخشرري   ورزش 

                                                           
1 Chan 

برره ورزش هررای هرروايي وصرردها نررو  رشررته ورزش ديگرعالقرره 

داشررته باشررند. نكترره مهررم دراينجررا شررناخت سررايرافراد و دسررته   

بنررردی هرررای رشرررته هرررای مختلرررف سرررنجیده شرررود و سررر س  

متناسرب برا ايرن درخواسرت هررا برنامره ريرزی گردد.البتره توجرره        

های موجررود در هرکشرروری ازنكررات   برره امكانررات وزيرسرراخت  

مهررم وکلیرردی اسررت کرره هرگزنبايررد موردغفلررت واقرر  شررود     

 بررسررري بررره تحقیقررري در 2(. ويرررد63، 1389)محررررم زاده ،

 برره توجرره بررا ورزشرري گردشررگران مسررافرت بررر مررؤثر عوامررل

 داد نشرران وی نتررايت تحقیررق . پرداخررت آنهررا مقصررد و ملیررت

 حرررلم قیمرررت هرررا،  سرررطی آب وهررروا، اقرررامتي، امكانرررات

 سررراحل مهمترررين  و دريررا برره دسترسرري و مقصررد، جغرافیررايي

 مالررت برره رفررتن برررای انگلیسرري گردشررگران کرره بودنررد داليلرري

را  توريسررم اثررر (. روسررلي2006)ويررد،  کردنررد عنرروان ترکیرره و

 مرررالزی جزيرررره چهرررار در را کوچررر  کسرررب وکارهرررای بررر 

 ورود کره  داد نشران  او يافتره هرای   نترايت . قررارداد  بررسري  مورد

 بیشررتری محصرروالت فررروش برره قررادر را آنهررا تنهررا وريسررم نررهت

 تررثثیر  تحررت  نیرز  را آنهرا  غیرمرالي  و مرالي  عملكررد  بلكه کرده

(. دراسرررتان خراسررران رضررروی ، 2011، 3قرررررار میدهد)روسرررلي

نیزدرکنررارهزاران نررو  جاذبرره توريسررتي ،ترراريخي وطبیعرري کرره  

وجرروددارد، ازلحررا  پتانسرریل هررای الزم جهررت راه انرردازی      

فعالیررت هررای مختلررف و ورزش نیررز در سررطی بسرریارمطلوبي      

قرررارداريم. برره نحرروی کرره متررثثر از شرررايط متنررو  اقلیمرري        

،توانررايي راه انرردازی و ايجرراد سررايت هررای بسرریارعظیم و مجهررز 

ورزش در اسرررررتان در نقرررررا  مختلرررررف آن وجرررررود دارد.    

ضرررورت واهمیررت ايررن تحقیررق ،شناسررايي توانهررای توريسررتي   

مناسررب زمرراني جهررت جرر ب گردشررگر     و تعیررین محرردوده  

ورزشررري در اسرررتان خراسررران رضررروی مررري باشرررد و بررسررري  

ارتبررا  عناصررر اقلیمرري بررا فعالیتهررای ورزشرري  نظیررر ورزشررهای  

هوايي،کوهنرروردی، غررار نرروردی، چتررر بررازی و همچنررین پیرراده  

روی درکررروير ،شرررنا وورزشرررهای آبررري وغیرررره مررري باشرررد و  

در  چررره  میتررروان نشررران دادکررره دراسرررتان خراسررران رضررروی  

ماههررايي ازسررال شرررايط مناسررب اقلرریم آسررايش انسرراني برررای    

                                                           
2 Weed 
3 Rosli 
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فعالیتهررای ورزشرري مهیررا اسررت. بنررابرای تحقیررق حاضررر برردنبال   

پاسرخگويي بره ايرن سروال اسرت کره تردوين مردل گردشررگری         

 ورزشي استان خراسان رضوی چگونه  است؟ 

 

 روش کار 

به توسعه ای  تحقیق حاضر از لحا  هد ، جزء پژوهش های

ب مي آيد و از نظر نو  روش تحقیق، توصیفي، از نو  حسا

پیمايشي است. روش تجزيه و تحلیل نیز، توصیفي و تحلیلي مي 

آوری ای و جم باشد. در اين تحقیق پس از تفحه کتابخانه

آمار و اطالعات مورد نیاز پیرامون موضو  و سؤال تحقیق، 

روش دستیابي به نظرات خبرگان به عنوان  برای روش دلفي

مطلوب گزيده و بكار گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش دلفي 

، رتبه شناسايي   استان خراسان رضویعوامل داخلي و خارجي 

س س  بندی و ضريب اهمیت هر ي  تعیین گرديده،

 ماتريس هایتهیه شده و با  IFEو  EFEهای ماتريس

SOWT  وIE  استراتژی های مناسب تدوين و در نهايت با

اولويت بندی مي شوند. ،استراتژی ها  QSPMیم ماتريس ترس

های متداول در تعیین های تجزيه و تحلیل م کور از روشروش

مورد بررسي قرار  دومباشند و در بخش و تدوين استراتژی مي

در اين تحقیق، با توجه به عدم وجود اطالعات کافي  گیرند.مي

، از روش نمونه از جامعه کل آماری برای تعیین جامعه نمونه

در ابتدا افراد خبره ای .  استفاده شده است 1گیری گلوله  برفي

که محقق در زمینه داشتن دانش و يا تجربه عملیاتي الزم جهت 

و استان خراسان رضوی اظهار نظر در زمینه مقصد گردشگری 

نیز مدرک دانشگاهي مرتبط اطمینان کافي داشته است، شناسايي 

شده است تا افراد خبره ديگر را معرفي و از آن ها خواسته 

نفر( به  50نمايند. در نهايت مجمو  اين افراد خبره )به تعداد 

عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده اند. برای انتخاب افراد 

به  ورزشي پانل تخصصي، تخصه آنها در حوزه گردشگری

مورد توجه استان خراسان رضوی  خصو  مقصد گردشگری

است. در عین حال صاحبنظران رشته هتلداری،  قرار گرفته

وبرنامه تاري ، جغرافیا، باستان شناسي ، محیط زيست ، عمران 

                                                           
1 Snowball 

در اين میان  ،اندنیز در اين پانل مشارکت داشته ريزی شهری

سعي شده است افرادی را در پانل مشارکت داشته باشند که 

نیز  ای و اجراييعالوه بر تخصه دانشگاهي از سوابق مشاوره

اعضای هیات علمي  نمونه تحقیق حاضر شامل برخوردار باشند.

 دکترایدانشجويان و فارغ التحصیالن    نفر( 15دانشگاه ها )

 مسئوالن   نفر(20) هاجهانگردی دانشگاه  ورزشي و مديريت

مي باشد.  ابزار گردآوری داده ها  نفر( 15) بدني تربیت ارشد

مطالعه طرح  ،و در اينترنتجستج ،ایمطالعات کتابخانهشامل  

پرسشنامه استان خراسان رضوی  همچنین از جام  گردشگری 

. برای رسشنامه مجزا(  و پانل خبرگان استفاده گرديده استپ4)

  .انجام شدای در ي  چارچوب سه مرحلهتدوين استراتژی 

، در مرحله مقايسه برای  EFE، IFE ترسیم  ورودیمرحله 

 SWOT،EIامكان  ير از ماتريس  ایراهبردهشناسايي انوا  

گیری با استفاده از شود. س س در مرحله تصمیماستفاده مي

، ا راهبردهج ابیت نسبي هر ي  از و تعیین   QSPMماتريس  

. عالوه بر تحقیقدر تحلیل اطالعات اولويت آنها مشخه شد. 

بندی و توصیف نظرات اعضای پانل از روش اين به منظور جم 

شد و اطالعات حاصل از  استفاده و استنباطي توصیفيآمار های 

پرسشنامه ها با استفاده از رايانه و از طريق نرم افزار آماری 

SPSS(21) .مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت 

 ی تحقیقهاافتهی

درصد شرکت  54يافته های توصیفي تحقیق حاضر نشان داد که 

 .درصد زن مي باشند 46کنندگان در تحقیق مرد و 

درصد دارای  45درصد دارای مدرک کارشناسي ،  25همچنین 

درصد دارای مدرک دکتری  30مدرک کارشناسي ارشد و 

 بودند.
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 پانل یاعضا تیجنس یفراوان عیتوز  -1جدول

 درصد فراواني جنسیت

 54 27 مرد

 46 23 زن

 100 50 کل

 

 چارچوب تحلیلي برای تدوين استراتژی ها 

 یلي تدوين استراتژیچهارچوب تحل -2جدول 

 مرحله اول : مرحله ی ورودی 

 ( IFEماتريس ارزيابي عوامل داخلي ) ( EFEماتريس ارزيابي عوامل خارجي )

 مرحله دوم :مرحله ی مقايسه

                   ماتريس فرصت ها تهديدات، نقا  ضعف وقوت            

                         (SWOT ) 

 و خارجي  ماتريس داخلي

(IE ) 

 مرحله سوم : مرحله ی تصمیم گیری

 ( QSPMماتريس برنامه ريزی استراتژي  کمي  )

 

 استان خراسان رضوی در يورزش گردشگری توسعه بر مؤثر يرونیب عوامل يابيارز سيماتر  2شماره  جدول

 رتبه
امتیاز 

 وزني
 امتیاز

ضريب 

 اهمیت
 عوامل بیرونی

 O1 جغرافیايي شرايط 0.941 2.66 2.78 4

 فرصت ها

 O2 مقصد نسبي موقعیت 0.832 2.86 2.81 3

 O3 گردشگری های جاذبه ساير وجود 0.922 3.11 3.21 2

 O4 باال امنیت 0.865 2.49 2.23 8

 O5 اقامتي خدمات کیفیت 0.957 2.33 2.65 7

 O6 ورزشي گردشگری توسعه موفق الگوهای وجود 0.755 2.25 2.49 5

 O7 گردشگری زمینه در متخصه نیروهای وجود 0.864 3.11 2.04 6

 O8 خارجي ورزشكاران و گردشگران حضور امكان 0.953 3.33 3.15 1

 O9 دادهايرو ای رسانه و خبری پوشش و پخش 0.914 2.13 2.33 9

  T1 عمومي اقامتي اماکن پايین کیفیت 0.813 1.95 2.05 13

  T2 گردشگری های آژانس خدمات يینپا کیفیت 0.825 1.98 2.12 14

  T3 ( و... همراه تلفن ها، ارتباطي)جاده خدمات پايین کیفیت 0.736 1.65 1.85 19

  T4 زمیني( و ريلي نقل)هوايي، و حمل خدمات پايین کیفیت 0.796 1.86 1.99 12
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  T5 تجاری خدمات پايین کیفیت 0.899 1.63 1.83 11

 تهدیدها T6 سرگرمي و تفريحي خدمات پايین کیفیت 0.865 1.25 1.74 15

  T7 ورزشي های سايت عمومي خدمات پايین کیفیت 0.787 1.33 1.81 16

  T8 الكترونی  گردشكری خدمات کیفیت 0.943 1.21 1.70 17

 T9 ورزش حوزه در آموزشي خدمات پايین کیفیت 0.916 1.15 1.38 18
 

 T10 ورزشي گردشگری زمینه در جدی رقبای وجود 0.701 1.12 1.63 10

  T11 گردشگران و گردشگری مقوله از دولت جدی حمايت عدم 0.737 1.11 1.55 21

  T12 گردشگران و گردشگری مقوله از دولت جدی حمايت عدم 0.871 1.09 1.33 22

  T13 يمحل و رسوم آداب و فرهن  رفتن نیب از 0.798 1.07 1.25 23

  T14 نیزم متیق شيو افزا گ اران هيسرما هجوم به خاطر يدالل و یباز ورسب رشد 0.811 1.08 1.21 24

 مجموع 1.71

 

 (    IFEماتريس ارزيابي عوامل داخلي ) 

دست آمده ببرگان در اين ماتريس عوامل محیط داخلي توسعه گردشگری استان خراسان رضوی که در دور اول و دوم دلفي طبق نظر خ

نمره  ،ريب اهمیت تبه و ضضريب اهمیت هر ي  ، برگرفته از نتايت دور سوم ،  نوشته  مي شود. با حاصلضرب راست، لیست شده و رتبه و 

 هر مولفه بدست آمده و در نهايت میانگین نمرات مولفه ها ، نمره نهايي ماتريس را نشان مي دهد.

 استان خراسان رضوی در يورزش گردشگری توسعه بر مؤثر يداخل عوامل يابيارز سيماتر. 3شماره  جدول

 رتبه
امتیاز 

 وزني
 امتیاز
ضريب 

 اهمیت
 عوامل

 S1 ورزشكاران حوادث بیمه 0.923 2.66 2.70 6

 قوت ها

 S2 يورزش های تیفعال يمنيا سطی 0.911 2.86 2.93 5

 S3 مسابقات و ها جشنواره منظم برگزاری 0.836 2.91 2.97 4

 S4 ورزشي دادهایروي هیجان و ج ابیت 0.866 3.49 3.23 1

 S5 ورزشي حوزه ي  در شهرت کسب 0.864 2.33 2.65 7

 S6 ورزشي حوزه در شدن تخصصي 0.719 2.25 2.49 8

 S7 المللي بین و ملي ورزشي های سايت وجود 0.931 3.11 3.04 3

 S8 ورزشي رويدادهای در حضور هزينه بودن پايین 0.953 3.33 3.15 2

 S9 ورزشي گردشگران مالي تمكن 0.914 2.13 2.33 9

 S10 ورزشي گردشگری توسعه زمینه در محلي مردم مشارکت 0.813 1.95 2.05 11

 S11 ديدني و تاريخي های مكان و محلي سنتي فرهن  رسوم، و آداب وجود 0.825 1.98 2.12 10
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13 1.85 1.65 0.736 
 و البو بسكت بالیوال مانند کشور  یل در سوپر مطرح يورزش یها میت وجود

 کشتي با چوخه مانند يسنت یها ورزش رواج
S12 

12 1.99 1.86 0.796 
 و ها گلغارها، جن ها، خچالي آبشارها، مثل يدنيد و يعیطب یها جاذبه وجود

 ها تاالب و اچهيسد ودر ، پرآب یرودها
S14 

 S15 يورزش یدشگرگر توسعه لهیوس به ييزا اشتغال به مسئوالن اعتقاد 0.899 1.63 1.83 14

  W1 يبهداشت و يرفاه ، ياقامت زاتیو تجه امكانات بودن نامناسب 0.865 1.25 1.74 16

  W2 ورزشي رويدادهای نامناسب بندی زمان 0.787 1.33 1.81 15

  W3 ورزشي رويدادهای و ها جاذبه مورد در کم تبلیغات 0.943 1.21 1.70 17

  W4 رويدادها وقو  زمان و نحوه مورد در نامطلوب رساني اطال  0.916 1.15 1.38 21

  W5 ورزشي رويدادهای برگزارکنندگان از معنوی و مادی حمايت عدم 0.701 1.12 1.63 18

  W6 مالي اس انسرهای وجود عدم 0.737 1.11 1.59 19

 ضعف ها W7 ریگو گردش ورزش متقابل توسعه زمینه در موجود تجارب از استفاده عدم 0.805 1.09 1.42 20

  W8 ورزشي گردشگری توسعه زمینه در محلي مديران مشارکت عدم 0.711 1.07 1.24 23

  W9 گردشگری رويدادهای مجريان با دولتي ها سازمان هماهنگي عدم 0.739 1.08 1.32 22

 مجموع 2.31

مرحله ورودی مدل فرد.آر.ديويد پاسخگوی سواالت فرعي 

ف ، اين مرحله نقا  قوت ، نقا  ضعتحقیق حاضر مي باشد. در 

فرصت ها وتهديد های توسعه گردشگری استان خراسان رضوی 

 نشان داده شده است.

 مرحله دوم : مرحله مقايسه

در اين مرحله راهبردهای توسعه گردشگری ورزشي استان 

 ي وخراسان رضوی با تاکید بر بهره برداری از قوت های داخل

فرصت های خارجي ، همچنین ازبین بردن ضعف های داخلي و 

و  پرهیز از تهديدهای خارجي ، با استفاده از ماتريس سوات

 ماتريس داخلي و خارجي، شناسايي مي شود.

 و IFE جداول نيتدو از بعد: مناسب یهايتراتژاس انتخاب

EFE و نمرات قوتها و ضعف نقا  نمرات شدن مشخه و 

 اساس بر نخست ها،ياستراتژ ارائه یبرا دها،يتهد و فرصتها

. گرددیم مناسب یهاياستراتژ انتخاب به اقدام Space سيماتر

 گروه چهار از يكي در مناسب یهاياستراتژ که است ذکر به الزم

 محافظه) تنو  و ي، تدافعيتهاجم ،یبازنگر یهاياستراتژ از

 و قوت نقا  نمرات مجمو  به توجه با. رندیگیم قرار (کارانه

 31/2 بیترت به که دهايو تهد فرصتها نمرات مجمو  و ضعف

 دست به 1 شكل صورت به Space سيماتر .باشدي م 71/1و

 توسعه مناسب یهايآن استراتژ اساس بر که است آمده

 یهاياستراتژ گروه در خراسان رضوی استان ورزشي یگردشگر

 .رندیگي م قرار يتدافع
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 ضویخراسان ر استان يورزش یگردشگر در توسعه يرونیب و يدرون مؤثر عوامل یبند تياولو -4جدول              
نقات 

 (Strengthsقوت)

 نقا  اولويت

  (Weakness)ضعف

فرصت  اولويت

 (Opportunities)ها

 

 (Threats)دهايتهد اولويت

 

 اولويت

S1جانیه و تیج اب 

يورزش دادهایيرو

  

1 W1بودن نامناسب 

 زاتیو تجه امكانات

 يبهداشت و يرفاه ، ياقامت

1 O1 حضور امكان 

 ورزشكاران و گردشگران

 يخارج

1 T1اماکن پايین کیفیت 

 عمومي اقامتي

1 

S2هزينه بودن پايین 

 رويدادهای در حضور

 ورزشي

2 W2نامناسب بندی مانز 

 ورزشي رويدادهای

2 O2 جاذبه ساير وجود 

 گردشگری های

2 T2پايین کیفیت 

 های آژانس خدمات

 گردشگری

2 

S3های سايت وجود 

 بین و ملي ورزشي

 المللي

3 W3در کم تبلیغات 

 و ها جاذبه مورد

 ورزشي رويدادهای

3 O3 3 مقصد ينسب تیموقع T3پايین کیفیت 

 ارتباطي)جاده خدمات

 ( و... همراه تلفن ا،ه

3 

S4منظم برگزاری 

 مسابقات و ها جشنواره

4 W4 رساني اطال 

 نحوه مورد در نامطلوب

 رويدادها وقو  زمان و

4 O44 باال امنیت T4پايین کیفیت 

 و حمل خدمات

 و ريلي نقل)هوايي،

 زمیني(

4 

S5تیفعال يمنيا سطی 

 يورزش های

5 W5مادی حمايت عدم 

 از معنوی و

 ندگانبرگزارکن

 ورزشي رويدادهای

5 O55 اقامتي خدمات کیفیت T5پايین کیفیت 

 تجاری خدمات

5 
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S6حوادث بیمه 

 ورزشكاران

6 W6وجود عدم 

 مالي اس انسرهای

6 O6موفق الگوهای وجود 

 ورزشي گردشگری توسعه

6 T6پايین کیفیت 

 و تفريحي خدمات

 سرگرمي

6 

S7در شهرت کسب 

 ورزشي حوزه ي 

7 W7زا استفاده عدم 

 زمینه در موجود تجارب

و  ورزش متقابل توسعه

 گردشگری

7 O7نیروهای وجود 

 زمینه در متخصه

 گردشگری

7 T7پايین کیفیت 

 سايت عمومي خدمات

 ورزشي های

7 

S8در شدن تخصصي 

 ورزشي حوزه

8 W8مشارکت عدم 

 زمینه در محلي مديران

 گردشگری توسعه

 ورزشي

8 O8 8 ييایجغراف طيشرا T8خدمات کیفیت 

 الكترونی  گردشكری

8 

S9مالي تمكن 

 ورزشي گردشگران

9 W9هماهنگي عدم 

 با دولتي ها سازمان

 رويدادهای مجريان

 گردشگری

9 O9خبری پوشش و پخش 

 دادهايرو ای رسانه و

9 T9پايین کیفیت 

 در آموزشي خدمات

 ورزش حوزه

9 

S10و آداب وجود 

محلي  فرهن  رسوم،

 های مكان و سنتي

 ديدني و تاريخي

10     T10جدی رقبای وجود 

 گردشگری زمینه در

 ورزشي

10 

S11مردم مشارکت 

 توسعه زمینه در محلي

 ورزشي گردشگری

11     T11حمايت عدم 

 مقوله از دولت جدی

 و گردشگری

 گردشگران

11 

S12یها جاذبه وجود 

 مثل يدنيد و يعیطب

 ها، خچالي آبشارها،

 و ها غارها، جنگل

سد  ، پرآب یرودها

 ها تاالب و چهايودر

12     T12حمايت عدم 

 مقوله از دولت جدی

 و گردشگری

 گردشگران

12 

S13یها میت وجود 

 در سوپر مطرح يورزش

 مانند کشور  یل

 و البو بسكت بالیوال

 یها ورزش رواج

کشتي با  مانند يسنت

 چوخه

13     T13رفتن نیب از 

 و رسوم آداب و فرهن 

 يمحل

13 

S14به مسئوالن اعتقاد 

 لهیوس به ييزا شتغالا

 یگردشگر توسعه

 يورزش

14     T14و یباز بورس رشد 

 هجوم به خاطر يدالل

و  گ اران هيسرما

 نیزم متیق شيافزا

14 
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 با توجه به جم  نمره هر راهبرد ، اولويت بندی راهبردها به صورت زير مي باشد: 

 خراسان رضوی ستانا در يورزش یگردشگر توسعه یفرارو یها چالش و تنگناها -5جدول 

 ها چالش و تنگناها فيرد

 يورزش یتوسعه گردشگر یبرا  ياستراتژ یزير برنامه و جام  نظام فقدان 1

 يورزش و يحيامكانات تفر و ياقامت و يرفاه مناسب یها رساختيز فقدان 2

 يابيو بازار غاتیتبل جهت مناسب اطالعات ستمیس و یفناور فقدان 3

 يورزش یگردشگر رانيمد نییتع در یرساال ستهيشا فقدان 4

 يورزش یگردشگر بخش نبودن مستقل و يوابستگ 5

 گردشگران ورود با یبزهكار و ياجتماع تخلفات شيافزا 6

 يصوت و آب هوا، يآلودگ شيافزا و (مرات  و جنگلي)اهیگ پوشش و ياراض بيتخر 7

 گردشگران ج ب یبرا ها رقابت گرفتن شدت و يالملل نیب بانیرق تعداد شيافزا 8

 يورزش یگردشگر یها مكان زیتجه و ساخت یگ ار هيسرما سطی بودن باال 9

 ورزش و یگردشگر سازمان در يورزش یگردشگر يحقوق گاهيجا 10

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینتی؛ بندجمع

برنامه ريزی گردشگری با نگاهي به آينده سعي دارد ضمن 

و گردشگران، درباره جاذبه ها و  انتفا  مردم بومي ، دولت محلي

خدمات مقصد گردشگری تصمیم گیری نمايد بطوريكه 

پايداری گردشگری را به همراه داشته باشد. برنامه ريزی 

گردشگری فرايندی منسجم است که بايد با بازارهای در حال 

تغییر، محیط رقابتي سازگار باشد. از اينرو برای موفقیت برنامه 

د، ضمن شناخت سیستم و نظام ريزی گردشگری مقص

گردشگری ، شناسايي معیارهای  توسعه مقصد درجهت پايداری 

و کاهش اثرات منفي ضرورت دارد. برنامه ريزی گردشگری در 

سطوح مختلف سیستم گردشگری ،از سطی ي  سايت گرفته تا 

 به توجه با کلي طور بهسطی بین الملل در نظر گرفته مي شود.  

  ،گرديد مشخه اينكه به عنايت وبا شده نجاما ی ها بندی پهنه

 جنوب سمت  به شمال از خراسان رضوی  استان دمایکه 

 رطوبت ، بارندگي جمله ازنیز  پارامترها ساير و  يابد مي افزايش

 مي  کاهش جنوباستان به سمت  شمال سمتاز نیز يخبندان و

استان .  با توجه به توضیحات داده شده و طبقه بندی اقلیمي يابد

به روشهای مختلف نظیر )آمبرژه ،کوپن ،دومارتن ،ايوانف 

ودکتر کريمي ( به طور کلي مي توان نتیجه گرفت که استان 

خراسان رضوی دارای اقلیم خش  ونیمه خش  است. انجام 

ورزشهايي که در مناطق کوهستاني انجام مي گیرد مانند : کوه 

انجام ورزشهای پیمايي،غارنوردی ، صخره نوردی ،کوهنوردی و

هوايي با توجه به روش کي ووم لوو همچنین روش بیكر که در 

فصل چهارم توضیی داده شد در قسمت شمالي استان خراسان 

رضوی  )ارتفاعات هزار مسجد( به علت سردتر بودن هوا نسبت 

به قسمتها وارتفاعات جنوب استان ،اين ورزشها از اواسط 

تدای مهرماه ادامه دارد . اما در ارديبهشت ماه آغاز میگردد وتا اب

قسمتها و ارتفاعات جنوبي ومیاني استان به علت گرمتر بودن 

نسبت به مناطق وارتفاعات شمالي استان انجام اين ورزشها از 

اواخر فروردين ماه آغاز گشته وتا اواخر مهرماه ادامه دارد. 

يا تغییرات دما باعث تغییر زمان انجام ورزشها مي گردد و زمان 

فصل انجام ورزشهارا کم يا زياد مي کند.  انجام ورزشهای 

کوهستاني مانند : اسكي روی بر  وهمچنین ي  نوردی فقط در 

ارتفاعات شمالي استان )ارتفاعات کوههای هزار مسجد (، در 

صورت انجام بارندگي به صورت بر  وبرودت وسرد شدن هوا 

رتفاعات استان قابل انجام وبرگزاری است ودرديگر مناطق و ا

قابل اجرا نیست. زيرا قسمتهای جنوبي استان گرمتر از مناطق 

شمالي آن است . تغییرات دما و نو  بارش باعث تغییر در نو  
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انجام ورزش مي شود . موارد ذکر شده  باعث عدم انجام بعضي 

از ورزشها در نقا  متفاوت مي شود.  نتايت بررسي مدل کي و 

ي دهد که با توجه به شرايط اقلیمي مناسب وم لو و بیكر  نشان م

در ماه های مشترک در استان خراسان رضوی ، زمان مناسب از 

لحا  آسايش اقلیمي بیوکلیمای انساني و انجام  فعالیتهای 

ورزشي حداقل چهار ماه در سال )ماه های خرداد ، تیر، مرداد و 

، ماه  شهريور( وجود دارد . با توجه به نتايت مدل کي و وم لو

خرداد، مناسب جهت ورزش های شنا ، کوه پیمايي و ورزش 

های هوايي است  و ماه های تیر ، مرداد و شهريور دارای اقلیم 

مناسب جهت ورزش های شنا و کوه پیمايي است .  با توجه به 

استان خراسان رضوی در مناطق بیاباني وکويری قرار  %60اينكه 

ديهای انجام گرفته در فصول گرفته است و با توجه به پهنه بن

گ شته ونظربه اينكه بیابانهای استان بیشتر در مناطق جنوبي قرار 

گرفته است وگرمای زياد وبیش از حد اين مناطق در فصل 

تابستان باعث عدم برگزاری ورزشهای مربو  به اين مناطق مانند 

:پیاده روی در کوير ،اتومبیل راني وموتور سواری در کوير، شتر 

اری در مناطق کويری مي شود .از اين رو انجام اين ورزشها سو

در فصل سرد سال قابل اجرا مي باشد. بهترين زمان برای 

برگزاری اين ورزشها فصول سرد سال )فصل پايیز وزمستان (و 

فروردين ماه درفصل بهار  مي باشد. در ماههای سرد سال که در 

ا به علت بارندگي قسمتهای شمالي استان انجام بعضي  از ورزشه

وبرودت هوا قابل اجرا نیست بهترين فرصت، انجام ورزشهای 

مناطق کويری است  و مي توان گردشگران ورزشي  زيادی را به 

اين مناطق سوق داد وبالعكس در  فصل گرم سال که امكان 

برگزاری  ورزشهای کويری در اين مناطق  نیست در مناطق و  

ی    مي توان ورزشهايي مانند ارتفاعات  شمال  خراسان رضو

:کوه یمايي و ورزشهای هوايي را انجام داد . همچنین  در فصل 

گرم  سال  ورزشهای  آبي  طرفداران بسیار زيادی دارد.که اين 

ورزشها را مي توان در سدهای استان و همچنین درياچه بزنگان 

ورودخانه های دائمي استان با رعايت نكات ايمني انجام داد. 

ياچه بزنگان تنها دريا چه مهم استان خراسان رضوی است . در

کیلومتری سرخس و در جنوب  80کیلومتری مشهد  130که در 

 80رشته کوههای هزار مسجد واق  شده است . وسعت آن 

متر است . اين درياچه به علت  12هكتار وعمیق ترين نقطه آن 

 وسعت زياد و همچنین عمق زيادش محل بسیار خوبي برای

انجام ورزشهای آبي بويژه ورزشهايي نظیر : اسكي روی آب، 

غواصي ،قايق راني وقايق سواری موتوری ، همچنین موج 

سواری وموج سواری با کم  کايت مي باشد .   رودخانه های 

استان خراسان رضوی به دلیل کمي آب در آنها ، انجام  تمامي 

انه ها ، ورزشهای آبي مقدور نمي باشد و فقط در اين رودخ

ورزشهايي نظیر : ماهیگیری وشنا قابل اجرا مي باشد. آبشار و 

کیلومتری چناران واق  شده  12ديواره صخره ای اخلمد که در 

است ، وهمچنین آبشار قره سو وديواره صخره ای آن  که در 

شهرستان کالت نادری واق  شده ، مكانهای بسیار ج اب 

ني مانند صخره نوردی و وزيبايي برا ی انجام ورزشها کوهستا

نانچه امروزه تالش مسووالن  وبرنامه ريزان دره نوردی است . 

ورزشي دنیا بر تخصصي تر کردن رشته ها و بومي سازی 

نیزبه دلیل داشتن ورزش های  استان خراسان رضوی ،نهاستآ

با  لف بومي و سابقه متمادی در اين ورزش ها مي تواندتمخ

رود به الم ی  زمینه توسعه توريسم معرفي اين ورزش ها برای و

ورزشي خود را فراهم آورد. همانطور که بسیاری از مسابقاتي 

که در الم ی   به عنوان  رشته ورزشي مطرح مي شود، بازی 

همچنین معرفي های بومي و محلي کشورهای مختلف است، 

دقیق بازيهای بومي ومحلي با توجه به متنو  بودن ونیز مهیت 

ج ب خیل عظیمي از گردشگران به استان خراسان بودن ،باعث 

 رضوی مي شود .

 اعثب استفاده از فوايد و میزباني رويداد های بزر  ورزشي  *

ج ب ورزشكاران ورزشي و همچنین تماشاچیان وگردشگران 

همچنین اين امر  ورزشي در استان خراسان رضوی مي گردد.

ن بااز داوطل ايجاد فرصت برای استخدام و آموزش بسیاری باعث

ن مي ستااو ايجاد اشتغال زايي و باال بردن راندمان اقتصادی در 

 شود.

در  راهكارهااایی باارای  جااذس توریساات ورزشاای   

 استان خراسان رضوی:

در کنارجاذبه های گردشگری وتاريخي،  استان خراسان رضوی

پتانسیل های الزم برای راه اندازی مكان های مختلف و ايجاد 
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ورزشي را در سطی مناسبي داراست که بايد با سايت های مجهز 

، استانايجاد و فراهم نمودن زير ساخت ها در نواحي مختلف 

 مجتم  های گردشگری ورزشي و اردوهای مناسب ساخته شود. 

در اين حوزه تبلیغات و  استانيكي ديگر از راهكارهای پیشرفت 

معرفي ايران به ورزشكاران کشورهای خارجي از طريق 

المللي  اران ايراني است که برای حضور در مسابقات بینورزشك

به کشورهای ديگر سفر مي کنند. دراين میان از نقش های 

آژانس های مسافرتي نیز نبايد غافل شد چراکه آژرانس های 

مسافرتي  مي توانند با برگزاری تورهای گردشگری ورزشي، 

 گردشگران بسیاری را به کشور ج ب و به رونق اين حوزه

 کم  کنند. 

 منابع فارسی

 کارشناسي پاياننامه رزشي،و طبیعي های جاذبه بر تثکید با کشور ورزشي گردشگری توسعه بر مؤثر عوامل بررسي(  1385)  جواد فیروزجاه، ادبي-
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 Abstract 

Introduction: Sports tourism is one of the growing types of 
tourism in which sports competitions and events attract a 
large number of tourists. In this regard, the present study 
presents the development of a model of sports tourism in 
Khorasan Razavi province. 
Methods: The research method is descriptive-analytical and library 

and field studies - including direct and regular observation and 

questionnaires - have been used to collect the required information. 

Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the reliability of the 

questionnaire. The coefficient obtained (0.81) indicates the optimal 

reliability of the questionnaire. In order to assess the validity of the 

questionnaire, the appearance and content of the questionnaire were 

approved by 50 guides and students of sports management and 

tourism experts in compiling the questionnaire. The groups involved 

in this research are university faculty members, students and 

graduates of universities in sports management and tourism, and 

senior officials of physical education. The data obtained from the 

questionnaire were analyzed using SPSS statistical software and 

SWOT model. 

Results: The findings of the study and the model show that aerial 

sports such as caving are among the top sports tourism attractions in 

Khorasan Razavi province. Also, several factors affect the 

development process of sports tourism in the province. In this study, 

these factors were evaluated in the form of two groups of internal 

factors (weaknesses and strengths) and external factors (opportunities 

and threats). 

Conclusion: Finally, by combining internal and external factors on 

the SWOT model diagram, defensive strategies were identified as 

optimal strategies. 

Key words: Acceptance and Commitment Therapy, Quality of Life, 

Internet Hours, Internet Dependency 

 


