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 خالصه 

و  مسابقات آن در که است گردشگری رشد رو به های گونه از یكي ورزشي گردشگری: مقدمه

 پژوهش حاضر راستا این در. کند مي جلب خود به را گردشگران از زیادی تعداد ورزشي رویدادهای

  .دهد مي ارائه را استان خراسان رضوی در ورزشي گردشگریتوسعه   مدل نقش انگیزش بر 
 مطالعات از نیاز مورد اطالعات گردآوری جهت و بوده تحلیلي-توصیفي روش تحقیق روش کار:

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

 پایایي دهنده نشان (0،81آمده) بدست ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایي

 از نفر 50توسط پرسشنامه و محتوای ظاهر پرسشنامه، روایي سنجش جهت. باشد مي پرسشنامه مطلوب

. شد تایید پرسشنامه امر تدوین در گردشگری خبره و رشته مدیریت ورزشي دانشجویان و اساتید راهنما

 دکترای التحصیالن فارغ و دانشجویان ها، دانشگاه علمي هیات اعضای تحقیق این در درگیر های گروه

 از حاصل های بدني مي باشند. داده تربیت ارشد و مسئوالن ها دانشگاه جهانگردی و ورزشي مدیریت

 شدند تحلیل و تجزیه SWOTو مدل  SPSSآماری  افزار نرم از استفاده با پرسشنامه

 های جاذبه بین در غارنوردی مانند هایي ورزش که دهد مي نشان مدل و تحقیق های یافته نتایج:

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

 گروه عوامل دو قالب در عوامل این تحقیق این در که باشند مي موثر استان ورزشي توسعه گردشگری

 اساس بر این           . شدند ارزیابي( تهدیدها و ها فرصت)بیروني عوامل و( ها قوت و ها ضعف)دروني

 بودن پایین به ترتیب استان خراسان رضوی در ورزشي گردشگری توسعه ضعف و قوت ترین نقاط مهم

 و ورزش متقابل توسعه در زمینه موجود تجارب از استفاده وعدم ورزشي رویدادهای در حضور هزینه

 و گردشگران حضور امكان به ترتیب تهدید و فرصت ترین مهم همچنین و باشد گردشگری مي

  .است های گردشگری آژانس خدمات پایین کیفیت و خارجي ورزشكاران
 ، راهبردهای رقابتيswot مدل نمودار روی بر بیروني و دروني عوامل تلفیق با نهایت درنتیجه گیری: 

 .شدند شناخته بهینه راهبردهای عنوان به

  رضوی خراسان استان انگیزش، ورزشي،  گردشگری توسعه کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 رشد به رو های گونه از یكي ورزشي گردشگری اکنون

 تعداد ورزشي رویدادهای و مسابقات آن در که است گردشگری

 از (.2005 ، هیقام و هینچ) کند مي جلب را گردشگران از زیادی

 فواید و اثرات فراوان گذاری سرمایه با کشورها از بسیاری رو این

 عنوان به آن از و نموده جذب خوبي به را گردشگری گونه این

 و اجتماعي اقتصادی، وضعیت بهبود جهت مهم منبعي

 توسعه درآمد، و اشتغال افزایش ،( 2010 ، امری)سیاسي

 کنند مي استفاده خود برندسازی و شهرت افزایش و ها زیرساخت

 ریزان برنامه و مسئولین توجه راستا این در (.2011 ، زی در ون)

 سازی بومي و ها رشته کردن تخصصي به گردشگری و ورزشي

 نحوی به باشند؛ مي نسبي مزیت ایجاد صدد در و شده معطوف آن

 در موجود های پتانسل و استعدادها به توجه با کشورها برخي که

 چند یا یک محوریت با ورزشي مراکز ایجاد به اقدام خود کشور

 ورزش در جنوبي کره کشور مثال عنوان به اند؛ نموده خاص رشته

 سوئیس و اتریش مانند کشورهایي تكواندو، خصوصا رزمي های

 نظیر زمستاني های ورزش میزبان مناسب اقلیمي شرایط لحاظ به

 را ورزشي جهانگردان از کثیری تعداد اند توانسته هاکي، و اسكي

 سرشاری درآمد ساله هر طریق این از و کنند جلب خود منطقه به

 نمایند خود کشور ، با ترکیه کشور زمینه این در نصیب را

امروزه یكي از انواع توریسم وگردشگری که  (.2006 ، گیبسون)

استفاده مردم دنیا وا قع شده توریسم ورزشي بسیار مورد عالقه و 

است. برگزاری انواع مسابقات جهاني ،ملي و منطقه ای انگیزه ای 

قوی برای حضور و شرکت مردم در محل برگزاری مسابقات 

 و ترین متنوع از یكي عنوان به مسافرت و گردشگری است.

(. 1385 فیروزجاه، ادبي) میآید شمار به جهان در صنایع بزرگترین

 منبع مهمترین عنوان به کشورها از بسیاری در پویا صنعت این

 بخش توسعه در خصوصي بخش رشد و اشتغال زایي درآمد،

 و  دانیلز) میدانند زیربنایي ساختارهای توسعه در خصوصي

 و تقویت لزوم به توجه با و راستا همین در(.  2004 همكاران،

 را صنعت مختلفاین بخشهای باید گردشگری، صنعت توسعه

                                                           
1 Chan 

 داشت مبذول ویژهای توجه پراهمیتتر بخشهای به و کرد شناسایي

 بین المللي سطح در صنعت این واقعي اعتبار و جایگاه به بتوان تا

 مهم بخشهای این از یكي(.  1390 گوکالني، گلدی) یافت دست

 صنعت در فرابخشي یكامر به شدن تبدیل قابلیت که پراهمیت و

 عنوان به آن از که است "ورزش" دارد را گردشگری

 همكاران، و  داربالی)میشود برده نام "ورزشي گردشگری"

 است گردشگری حین در مهم فعالیتهای از یكي ورزش(.  2012

 همراه ورزش مختلف انواع با نیز مسافرت و گردشگری و

 گردشگری توسعه دلیل مهمترین  (.2012 همكاران، و  هیتر)است

 عنوان ، به است اقتصادی ازمنافع استفاده کشورها دراغلب ورزشي

 و گردشگر میلیون ها آلمان، در 2006 جهاني برپـایي جام نمونـه

 میلیارد 68 2.  حدود سودی تا کرد کشور این راهي را هوادار،

(. افراد به سبب 2013، 1کند)چان کشور این مردم نصیب یـورو را

همینطورتوانایي های ماهیت اخالقي و ویژگیهای شخصیتي 

بدني،تمایل به استفاده وبهره گیری ازرشته های مختلف ورزشي 

دارند براین اساس ممكن است گروهي به ورزش های آبي،دسته 

ای به ورزش های زمستاني وبخشي به ورزش های هوایي وصدها 

نوع رشته ورزش دیگرعالقه داشته باشند. نكته مهم دراینجا 

ه بندی های رشته های مختلف سنجیده شناخت سایرافراد و دست

شود و سپس متناسب با این درخواست ها برنامه ریزی گردد.البته 

توجه به امكانات وزیرساختهای موجود در هرکشوری ازنكات 

مهم وکلیدی است که هرگزنباید موردغفلت واقع شود)محرم 

 ،(.1389زاده ،

توریستي دراستان خراسان رضوی ، نیزدرکنارهزاران نوع جاذبه 

،تاریخي وطبیعي که وجوددارد، ازلحاظ پتانسیل های الزم جهت 

راه اندازی فعالیت های مختلف و ورزش نیز در سطح 

بسیارمطلوبي قرارداریم. به نحوی که متأثر از شرایط متنوع اقلیمي 

،توانایي راه اندازی و ایجاد سایت های بسیارعظیم و مجهز ورزش 

وجود دارد.  به طورقطع  در استان در نقاط مختلف آن

درعصرارتباطات استان خراسان رضوی دارای فرهنگ و پتانسیل 
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های قوی برای جذب توریست، باید به دنبال راه های مناسبي برای 

معرفي خود به جهانیان باشد که باتوجه به حضور ورزشكاران ملي 

در مسابقه های بین المللي و همچنین میزباني برخي از رقابتهای 

نیان ما میتوانیم از گردشگری ورزشي به عنوان ابزاری کلیدی جها

از  برای این ارتباط بیشترین و بهترین بهره وری را داشته باشیم.

 سوی دیگر 

،شناسایي توانهای توریستي و تعیین محدوده  حاضر جهت تحقیق

مناسب زماني جهت جذب گردشگر ورزشي در استان خراسان 

رضوی مي باشد و بررسي ارتباط عناصر اقلیمي با فعالیتهای 

ورزشي  نظیر ورزشهای هوایي،کوهنوردی، غار نوردی، چتر 

بازی و همچنین پیاده روی درکویر ،شنا وورزشهای آبي وغیره 

میتوان نشان دادکه دراستان با انجام تحقیق حاضر د و مي باش

خراسان رضوی در  چه ماههایي ازسال شرایط مناسب اقلیم 

آسایش انساني برای فعالیتهای ورزشي مهیا است.  به امیدتوجه و 

اهتمام همه مسئولین ومردم به لزوم ورزش همگاني به درسطح 

ان خراسان که جامعه وبه تبع آن  گسترش توریسم ورزشي دراست

 .به انتفاع ملي همه ایرانیان خواهد انجامید

 

 روش کار

به توسعه ای  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش های

حساب مي آید و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفي، از نوع 

پیمایشي است. روش تجزیه و تحلیل نیز، توصیفي و تحلیلي مي 

آوری آمار ای و جمعکتابخانهباشد. در این تحقیق پس از تفحص 

 و اطالعات مورد نیاز پیرامون موضوع و سؤال تحقیق، روش دلفي

دستیابي به نظرات خبرگان به عنوان روش مطلوب گزیده و  برای

بكار گرفته شد. ابتدا با استفاده از روش دلفي عوامل داخلي و 

، رتبه بندی و ضریب شناسایي   استان خراسان رضویخارجي 

 IFEو  EFEهای سپس ماتریس هر یک تعیین گردیده، اهمیت

استراتژی های مناسب  IEو  SOWT ماتریس هایتهیه شده و با 

،استراتژی ها  QSPMتدوین و در نهایت با ترسیم ماتریس 

های تجزیه و تحلیل مذکور از اولویت بندی مي شوند. روش

تعداد  باشندهای متداول در تعیین و تدوین استراتژی ميروش

در مورد تعداد اعضای گروه دلفي، متفاوت است.  نمونه تحقیق

نفر  12تا  8در برخي مطالعات تعداد اعضای گروه دلفي را بین 

 اند.نفر را مناسب دانسته 50دانند و برخي دیگر تعداد مناسب مي

دانشجویان ،  نفر( 15اعضای هیات علمي دانشگاه ها )نمونه تحقیق شام

 هاجهانگردی دانشگاه  ورزشي و مدیریت دکترایالن و فارغ التحصی

ابزار تحقیق  مي باشد. نفر( 15) بدني تربیت ارشد ،مسئوالن نفر(20)

مطالعه ،  جستجو در اینترنتای: مطالعات کتابخانهحاضر شامل 

روش میداني ،  استان خراسان رضویطرح جامع گردشگری 

خبرگان ، در پایان پرسشنامه : به منظور اخذ نظرات متخصصین و 

رسشنامه مجزا(  و پانل خبرگان پ4نامه حاضر، از ابزار پرسشنامه )

ای از سؤاالت مكتوب استفاده گردیده است . پرسشنامه مجموعه

آوری است که با هدف کسب اطالعات تهیه، توزیع و جمع

شود. پرسشنامه از نظر نوع به سه دسته پرسشنامه با سؤاالت مي

شود. در این تحقیق از هر سه بندی ميفیقي تقسیمبسته، باز و تل

نوع پرسشنامه در مراحل مختلف استفاده شده است . در مرحله 

اول با توجه به اینكه امكان مصاحبه با خبرگان حوزه تخصصي 

ای با سؤاالت باز ای در قالب پرسشنامهوجود نداشت، پرسشنامه

به استفاده از روش  برای تعدادی از خبرگان ارسال گردید. با توجه

به منظور تعیین عوامل داخلي  ودوم های دور اولدلفي ،پرسشنامه

وم دلفي به منظور رتبه بندی سو خارجي، پرسشنامه بسته و دور 

 از نوع پرسشنامه تلفیقي بودند. ،وتعیین  ضریب اهمیت آن عوامل

تدوین استراتژی در این تحقیق را  در یک در بخش دوم تحقیق 

 ورودی. مرحله مورد مالحظه قرار گرفتای سه مرحلهچارچوب 

، در مرحله مقایسه برای شناسایي انواع  EFE، IFE ترسیم 

شود. استفاده مي SWOT، EIامكانپذیر از ماتریس  راهبردهای

و   QSPMگیری با استفاده از ماتریس  سپس در مرحله تصمیم

ها مشخص ، اولویت آنا راهبردهجذابیت نسبي هر یک از تعیین 

 شد.

 نتایج

 برای :خارجي عوامل و داخلي عوامل ارزیابي ماتریس تهیه

 کدام بیروني و یا دروني عوامل مجموعه از اینكه شدن مشخص
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 عامل کدام و میگیرد قرار فرصتها یا و قوت نقاط زمره در عامل

 آمده دست به های تهدیدها، میانگین یا و ضعف نقاط زمره در

 صورت این به گرفت؛ قرار عمل مالک عوامل از کدام هر برای

 طبقه بندی داخلي عوامل در گروه عاملي که صورتي در که

 به ) 3یعني( متوسط حد از بیشتر آن میانگین اگر باشد شده

 متوسط حد از کمتر اگر و نقطه قوت عنوان به مي آمد دست

 عوامل گروه در .میشد داده تشخیص ضعف نقطه عنوان به باشد

 در صورت این به گردید عمل همین صورت به نیز بیروني

 گروه در باشد متوسط حد از کمتر عاملي میانگین که صورتي

قرار  فرصتها گروه در باشد متوسط حد بیشتر از اگر و تهدیدها

 گرفت.

 

 (  EFEماتریس ارزیابي عوامل خارجي )

در این ماتریس عوامل محیط خارجي توسعه گردشگری 

ورزشي استان خراسان رضوی که در دور اول و دوم دلفي طبق 

نظر خبرگان بدست آمده است، لیست شده و رتبه و ضریب 

اهمیت هر یک ، برگرفته از نتایج دور سوم ،  نوشته  مي شود. با 

ده و حاصلضرب رتبه و ضریب اهمیت ، نمره هر مولفه بدست آم

در نهایت میانگین نمرات مولفه ها ، نمره نهایي ماتریس را نشان 

 دارای عامل 17 دروني، عامل 23 از ، نتایج اساس برمي دهد. 

بوده  3میانگین بیشتر از  دارای نیز عامل 6 و 3 از کمتر میانگین

 از کمتر نیانگیم یدارا عامل 19 ،يرونیب عامل 23 از نیهمچن اند.

 ( بوده اند.3از حد متوسط) شتریب نیانگیم یدارا زین عامل 4 و 3

 ها رتبه EFE و IFE جداول محاسبات در که است ذکر به الزم

 نظر مورد عامل که يتیاهم بر اساس و يکارشناس نظر اساس بر

 باشد داشته يبررس مورد موضوع در تواندیم

 و IFE یمحاسبات جداول در عوامل به یده رتبه وهیش 1 جدول
EFE 

 داخلي خارجي رتبه

 عالي قوت استثنایي فرصت 4

 معمولي قوت معمولي فرصت 3

 معمولي ضعف معمولي تهدید 2

 بحراني ضعف جدی تهدید 1

 
 هر یبرا آمده دست به یها نیانگیم به توجه به اساس نیا بر

خراسان  استان گردشگری مناطق سطح در که عوامل از کدام

 ینهادها یاعضا و گردشگران مسوالن، دگاهید از رضوی

وه یش به توجه با زین و شدند واقع سنجش مورد يمحل يردولتیغ

 يابیارز و   ( IFE) يداخل عوامل يابیارز عوامل، به يده رتبه

 .باشدي م 4 و 5 جداول صورت به( EFE) يخارج عوامل

 

 مقایسه مرحله

در این مرحله راهبردهای توسعه گردشگری ورزشي استان 

خراسان رضوی با تاکید بربهره برداری از قوت های داخلي و 

فرصت های خارجي ، همچنین ازبین بردن ضعف های داخلي و 

و  swotپرهیز از تهدیدهای خارجي ، با استفاده از ماتریس 

 ماتریس داخلي و خارجي، شناسایي مي شود. 

 و IFE جداول نیتدو از بعد :مناسب یهایاستراتژ انتخاب

EFE و نمرات قوتها و ضعف نقاط نمرات شدن مشخص و 

 اساس بر نخست ها،یاستراتژ ارائه یبرا دها،یتهد و فرصتها

. گرددیم مناسب یهایاستراتژ انتخاب به اقدام Space سیماتر

 گروه چهار از يكی در مناسب یهایاستراتژ که است ذکر به الزم

 تنوع و يتدافع رقابتي ، ،يتهاجم :یبازنگر یهایاستراتژ از

 نقاط نمرات مجموع به توجه با. رندیگیم قرار (کارانه محافظه)

 بیترت به که دهایو تهد فرصتها نمرات مجموع و ضعف و قوت

 دست به 1 شكل صورت به Space سیماتر .باشدي م3/2و 75/2

 یگردشگر توسعه مناسب یهایآن استراتژ اساس بر که است آمده

ر قرا رقابتي یهایاستراتژ گروه در خراسان رضوی استان ورزشي

 .رندیگي م
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 یهایاستراتژ نیتدو بعد :های استراتژ یبند تیاولو

که ي آنجائ از ،گردشگری مناطق در یگردشگر توسعه مناسب

 از یا مجموعه همزمان صورت به توانینم و بوده محدود منابع

 از يبرخ آن بر عالوه و آورد در اجرا مرحله به را هایاستراتژ

 ادی آنها از بسترساز یهای استراتژ عنوان به معموالً های استراتژ

 یهای راتژتشدن اس مشخص جهت است الزم نیبنابرا شودي م

از روش کي و  .شوند یگذار تیاولو های استراتژ نیا بسترساز،

برای سنجش ماه های مطلوب و  (  vampelw & kayمپلو )

مناسب ورزشي استفاده شد. این روش به بررسي ارتباط عناصر 

اقلیمي با فعالیتهای ورزشي نظیر شنا ، ورزشهای هوایي ، کوه 

پیمایي ، پاراگالیدر و پیاده روی  پرداخته است جهت مقایسه 

دقت این روش ، نتایج داده های این روش با روش بیكر ، که نشان 

ده قدرت سردکنندگي هوای محیط مي باشد نیز مقایسه شده دهن

است و برای مطالعات بیشتر با دیگر روش های سنجش اقلیمي 

( ، گیوني ، اوانز ، و دمای مؤثر ، فریتاس )  1973نظیر الگي ) 

( و ... نیز مورد مقایسه قرار مي  2000( و پیری )   1985،  1979

الگوی قدیمي با اقلیم نواحي گیرد .  با توجه به همخواني این 

مختلف استان خراسان رضوی ، فقط چند نمونه از ورزشهایي که 

در فصل دوم به تفصیل توضیح داده شده است آورده شده است 

این  چند نوع از ورزشهای شامل شنا ، ورزش های هوایي ، 

کوهپیمایي ،پاراگالیدر و پیاده روی ، انتخاب و مورد بررسي و 

 یل و تحلیل در این تحقیق قرار گرفته اند. تجزیه و تحل

بر اساس فرمول زیر به تهیه نقشه  1972روش بیكر که در سال 

تحریكات بیوکلیمایي کشور آلمان پرداخته است که از اعتبار 

 زیادی در سطح بین المللي برخورار است .      

Cp = (0.26 + 0.34) (36.5 – T) 

دگي محیط با توجه به در این فرمول  میزان قدرت سردکنن

تفاوت بین دمای بدن و دمای هوا مشخص گردیده است . بر 

حسب میكرو  کالری  در ثانیه  بر  سانتي متر مربع است که  

( مي باشد ،  2شاخص  تشخیص  آن  براساس  جدول شماره  )

سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه و  معدل دمای روزانه بر حسب 

 درجه سلسیوس مي باشد . 

ارزیابي موضوعي تأثیر پارامترهای آب و هوایي بر یک طبقه از  -3جدول 

                     ورزشها با روش کي و ومپلو

م

 ه

ب

 ارش

با

 د

دم

 ا

فشاره

 وا
 ورزش

 شنا  1 5 2 1 1

4 1 5 5 1 
ورزشهای 

 هوایي

4 5 3 4 2 
کوهپیما

 یي

4 4 3 3 2 
پاراگالید

 ر

 پیاده روی 2 3 5 4 4

مهم        -4قابل مالحظه       -3کم      -2خفیف     -1میزان تأثیر عنصر اقلیمي :  

 زیاد  -5

درجات قدرت سردکنندگي محیط و آستانه تحریک   -5جدول 

   بیوکلیمایي بر حسب بررسي بیكر

قدرت 

 سردکنندگي
 وضعیت هوا

نوع تحریک 

 بیوکلیمایي

CP = 0 – 4 
داغ ، گرم ، 

 شرجي و نامطبوع
 فشار

CP = 5 – 9 
گرم و قابل 

 تحمل
 آسایش
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CP = 10 – 
 آسایش مالیم و مطبوع 19

CP = 20 – 
 تحریک مالیم خنک 29

CP = 30 – 
 تحریک متوسط سرد 39

CP = 40 – 
 خیلي سرد 49

به طور متوسط 

 فشاردهنده

CP = 50 – 
 سرد نامطبوع 59

شدیداً 

 فشاردهنده

CP = 60 – 
70 

سرمای زیاد غیر 

 تحملقابل 
 غیر قابل تحمل

( 5نتایج بررسي مدل کي و ومپلو و بیكر در جدول شماره )

نشان مي دهد که با توجه به شرایط اقلیمي مناسب در ماه های 

مشترک در استان خراسان رضوی ، زمان مناسب از لحاظ آسایش 

اقلیمي بیوکلیمای انساني و انجام فعالیتهای ورزشي حداقل چهار 

، مرداد و شهریور وجود دارد ماه در سال برای ماه های خرداد ، تیر

.  با توجه به نتایج مدل کي و ومپلو ، ماه خرداد مناسب جهت 

ورزش های شنا ، کوه پیمایي ، ورزش های هوایي ،ماه های تیر ، 

مرداد و شهریور دارای اقلیم مناسب جهت ورزش های شنا و کوه 

 پیمایي است . 

صصان و حاصل از نظر متخنتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر 

مهم ترین راهبردهای انگیزشي توسعه مدل نشان داد که خبرگان 

 توسعه گردشگری تحقیق حاضر تحقیق عبارتند از

در فصول  شده انجام ی ها بندی پهنه به توجه با کلي طور به

که به طور مفصل در فصل  مختلف روشهای از استفاده باگذشته 

 دمایکه   ،گردید مشخص اینكه به عنایت وباسوم توضیح داده شد 

 و  یابد مي افزایش جنوب سمت  به شمال از خراسان رضوی  استان

 سمتاز نیز یخبندان و رطوبت ، بارندگي جمله ازنیز  پارامترها سایر

.  با توجه به توضیحات یابد مي  کاهش جنوباستان به سمت  شمال

داده شده درفصول قبلي وهمچنین طبقه بندی اقلیمي استان به 

روشهای مختلف نظیر )آمبرژه ،کوپن ،دومارتن ،ایوانف ودکتر 

کریمي ( به طور کلي مي توان نتیجه گرفت که استان خراسان 

رضوی دارای اقلیم خشک ونیمه خشک است. انجام ورزشهایي که 

ي انجام مي گیرد مانند : کوه پیمایي،غارنوردی در مناطق کوهستان

، صخره نوردی ،کوهنوردی وانجام ورزشهای هوایي با توجه به 

روش کي وومپلوو همچنین روش بیكر که در فصل چهارم توضیح 

داده شد در قسمت شمالي استان خراسان رضوی  )ارتفاعات هزار 

اعات جنوب مسجد( به علت سردتر بودن هوا نسبت به قسمتها وارتف

استان ،این ورزشها از اواسط اردیبهشت ماه آغاز میگردد وتا ابتدای 

مهرماه ادامه دارد . اما در قسمتها و ارتفاعات جنوبي ومیاني استان به 

علت گرمتر بودن نسبت به مناطق وارتفاعات شمالي استان انجام این 

ادامه ورزشها از اواخر فروردین ماه آغاز گشته وتا اواخر مهرماه 

دارد. تغییرات دما باعث تغییر زمان انجام ورزشها مي گردد و زمان 

یا فصل انجام ورزشهارا کم یا زیاد مي کند. انجام ورزشهای 

کوهستاني مانند : اسكي روی برف وهمچنین یخ نوردی فقط در 

ارتفاعات شمالي استان )ارتفاعات کوههای هزار مسجد (، در 

ت برف وبرودت وسرد شدن هوا صورت انجام بارندگي به صور

قابل انجام وبرگزاری است ودردیگر مناطق و ارتفاعات استان قابل 

اجرا نیست. زیرا قسمتهای جنوبي استان گرمتر از مناطق شمالي آن 

است . تغییرات دما و نوع بارش باعث تغییر در نوع انجام ورزش مي 

ا در نقاط شود . موارد ذکر شده  باعث عدم انجام بعضي از ورزشه

متفاوت مي شود.  نتایج بررسي مدل کي و ومپلو و بیكر  نشان مي 

دهد که با توجه به شرایط اقلیمي مناسب در ماه های مشترک در 

استان خراسان رضوی ، زمان مناسب از لحاظ آسایش اقلیمي 

بیوکلیمای انساني و انجام  فعالیتهای ورزشي حداقل چهار ماه در 

، تیر، مرداد و شهریور( وجود دارد . با توجه  سال )ماه های خرداد

به نتایج مدل کي و ومپلو ، ماه خرداد، مناسب جهت ورزش های 

شنا ، کوه پیمایي و ورزش های هوایي است  و ماه های تیر ، مرداد 

و شهریور دارای اقلیم مناسب جهت ورزش های شنا و کوه پیمایي 

ان رضوی در مناطق بیاباني استان خراس %60است .  با توجه به اینكه 

وکویری قرار گرفته است و با توجه به پهنه بندیهای انجام گرفته در 

فصول گذشته ونظربه اینكه بیابانهای استان بیشتر در مناطق جنوبي 

قرار گرفته است وگرمای زیاد وبیش از حد این مناطق در فصل 

مانند تابستان باعث عدم برگزاری ورزشهای مربوط به این مناطق 

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

سواری در مناطق کویری مي شود .از این رو انجام این ورزشها در 

فصل سرد سال قابل اجرا مي باشد. بهترین زمان برای برگزاری این 
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ورزشها فصول سرد سال )فصل پاییز وزمستان (و فروردین ماه 

د.در ماههای سرد سال که در قسمتهای شمالي درفصل بهار  مي باش

استان انجام بعضي  از ورزشها به علت بارندگي وبرودت هوا قابل 

اجرا نیست بهترین فرصت، انجام ورزشهای مناطق کویری است  و 

مي توان گردشگران ورزشي  زیادی را به این مناطق سوق داد 

ای وبالعكس در  فصل گرم سال که امكان برگزاری  ورزشه

کویری در این مناطق  نیست در مناطق و  ارتفاعات  شمال  خراسان 

رضوی    مي توان ورزشهایي مانند :کوهپیمایي و ورزشهای هوایي 

را انجام داد . همچنین  در فصل گرم  سال  ورزشهای  آبي  

طرفداران بسیار زیادی دارد.که این ورزشها را مي توان در سدهای 

بزنگان ورودخانه های دائمي استان با  استان و همچنین دریاچه

رعایت نكات ایمني انجام داد. دریاچه بزنگان تنها دریا چه مهم 

 80کیلومتری مشهد  130استان خراسان رضوی است . که در 

کیلومتری سرخس و در جنوب رشته کوههای هزار مسجد واقع 

متر است  12هكتار وعمیق ترین نقطه آن  80شده است . وسعت آن 

این دریاچه به علت وسعت زیاد و همچنین عمق زیادش محل بسیار . 

خوبي برای انجام ورزشهای آبي بویژه ورزشهایي نظیر : اسكي روی 

آب، غواصي ،قایق راني وقایق سواری موتوری ، همچنین موج 

 سواری وموج سواری با کمک کایت مي باشد.   

در  * رودخانه های استان خراسان رضوی به دلیل کمي آب

آنها ، انجام  تمامي ورزشهای آبي مقدور نمي باشد و فقط در این 

 رودخانه ها ، ورزشهایي نظیر : ماهیگیری وشنا قابل اجرا مي باشد.

کیلومتری  12* آبشار و دیواره صخره ای اخلمد که در 

چناران واقع شده است ، وهمچنین آبشار قره سو ودیواره صخره 

نادری واقع شده ، مكانهای بسیار  ای آن  که در شهرستان کالت

جذاب وزیبایي برا ی انجام ورزشها کوهستاني مانند صخره 

چنانچه امروزه تالش مسووالن  نوردی و دره نوردی است . 

وبرنامه ریزان ورزشي دنیا بر تخصصي تر کردن رشته ها و بومي 

نیزبه دلیل داشتن ورزش  استان خراسان رضوی ،نهاستآسازی 

با  بومي و سابقه متمادی در این ورزش ها مي تواندلف تهای مخ

معرفي این ورزش ها برای ورود به المپیک زمینه توسعه توریسم 

ورزشي خود را فراهم آورد. همانطور که بسیاری از مسابقاتي که 

در المپیک  به عنوان  رشته ورزشي مطرح مي شود، بازی های 

رفي دقیق همچنین معبومي و محلي کشورهای مختلف است، 

بازیهای بومي ومحلي با توجه به متنوع بودن ونیز مهیج بودن 

،باعث جذب خیل عظیمي از گردشگران به استان خراسان رضوی 

 استفاده از فواید و میزباني رویداد های بزرگ ورزشي مي شود . 

باعث جذب ورزشكاران ورزشي و همچنین تماشاچیان 

 ی مي گردد.وگردشگران ورزشي در استان خراسان رضو

ایجاد فرصت برای استخدام و آموزش  همچنین این امر باعث

و ایجاد اشتغال زایي و باال بردن راندمان بسیاری از داوطلبان 

راهكارهایي برای  جذب توریست اقتصادی در استان مي شود. 

در  استان خراسان رضوی در استان خراسان رضوی: ورزشي

تانسیل های الزم برای راه کنارجاذبه های گردشگری وتاریخي، پ

اندازی مكان های مختلف و ایجاد سایت های مجهز ورزشي را 

در سطح مناسبي داراست که باید با ایجاد و فراهم نمودن زیر 

، مجتمع های گردشگری استانساخت ها در نواحي مختلف 

یكي دیگر از راهكارهای  ورزشي و اردوهای مناسب ساخته شود. 

ن حوزه تبلیغات و معرفي ایران به ورزشكاران در ای استانپیشرفت 

کشورهای خارجي از طریق ورزشكاران ایراني است که برای 

المللي به کشورهای دیگر سفر مي کنند.  حضور در مسابقات بین

دراین میان از نقش های آژانس های مسافرتي نیز نباید غافل شد 

رهای چراکه آژرانس های مسافرتي  مي توانند با برگزاری تو

گردشگری ورزشي، گردشگران بسیاری را به کشور جذب و به 

 رونق این حوزه کمک کنند. 

 تشکر و قدردانی

در دانشگاه آزاد  مهدی پرتومقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری  

از مسئولین  دانشگاه  مي باشد، بدینوسیلهفیروزکوه اسالمي واحد 

انجام این تحقیق و تمامي کساني که در آزاد واحد فیروزکوه 

 آید.همكاری نمودند، نهایت تشكر و قدرداني بعمل می
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 Abstract 
Introduction: Sport tourism is one of the growing species of tourism in which 

competitions and sporting events attract a large number of tourists. In this 

regard, the present study presents strategies for sports tourism development 

in Khorasan Razavi province. 

Methods: The research method is descriptive-analytic and library and field 

studies including direct and regular observation and questionnaire are used to 

collect information. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the 

reliability of the questionnaire. The obtained coefficient (0.81) indicates the 

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

questionnaire, the appearance and content of the questionnaire was confirmed 

by 50 lecturers and students of sport management and tourism experts in 

formulating the questionnaire. The groups involved in this research are faculty 

members of universities, students and graduates of the Ph.D. in Sport & 

Tourism Management of Universities and senior officials in physical 

education. The data were analyzed using SPSS software and SWOT model  
Results: The results of the research and the model show that aerobics, such 

as caving, are among the sport tourism attractions of Khorasan Razavi 

province. Also, several factors affect the process of development of sport 

tourism in the province. In this study, these factors were assessed in terms of 

internal factors (weaknesses and strengths) and external factors (opportunities 

and threats). Accordingly, the most important strength and weakness of sport 

tourism development in Khorasan Razavi province is the low cost of attending 

sports events and the lack of use of existing experiences in the field of cross-

development of sport and tourism, as well as the most important opportunity 

and threat in terms of the possible presence of tourists And foreign athletes 

and the low quality of the services of the tourism agencies 

 Conclusion: Finally, by combining internal and external factors on the Swat 

model, defensive strategies were identified as optimal strategies. 

Key words: tourism development, sport tourism, SWOT, Khorasan Razavi 

province 
 

 

 

 

 

 

 

 


