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  )12/11/1392تاريخ پذيرش:           30/7/1392(تاريخ دريافت: 
  
  چكيده

بود كـه بـه روش    يليتحل -يفيبود. نوع پژوهش توص SWOT يلدر شهر مشهد بر اساس تحل يورزش يردشگرگ يتوضع يهدف پژوهش حاضر، بررس
 يتورهـا  يو راهنماهـا  يكارشناسـان گردشـگر   بـدني،  يـت دانشگاه، كارشناسـان ترب  يدنفر از اسات 105شامل  يقتحق ي. جامعه آماريدانجام گرد يمايشيپ

 يبر گردشگر يرگذارمحقق ساخته بود كه عوامل تأث يسؤال 49پرسشنامه  يري،نه انتخاب شدند. ابزار اندازه گكه همه افراد به عنوان نمو وددب يگردشگر
و خدمات را كـه بـه كمـك     يورزش يدادهايو رو يزاتتجه ي،گردشگر يها جاذبه ي،و فرهنگ ياجتماع يابي،بازار  و  يشاخص اقتصاد 5را در  يورزش
هـا و   ضعف، فرصـت  قوت، نقاط مؤلفه نقاط 4شد، در قالب  ييشناسا ي،و ورزش و با استفاده از روش دلف يدشگرحوزه گر يندانشگاه و متخصص تيداسا
ه يبدست آمد. جهت تجز 89/0كرونباخ  يآلفا يبضر يقآن از طر ياييو پا 83/0كندال  يبپرسشنامه براساس ضر ييمورد مطالعه قرار داد. روا يدهاتهد

و  يـدمن آزمـون فر  يره،متغ تك tشامل آزمون  يو آمار استنباط يارمع و انحراف يانگيندرصد، م ي،شامل فراوان يفيآمار توص يها ها از روش داده يلو تحل
نقطه قـوت، عـدم    ترين مها مه اسكان در هتل يفيتافراد مورد مطالعه، ك يدگاهپژوهش نشان داد از د يجاستفاده شد. نتا يرهچند متغ يانسوار يلآزمون تحل
 يمـال  يـان فرصـت و عـدم وجـود حام    يندر مشهد مهمتـر  يعنقطه ضعف، وجود دادوستد و بازار وس ينتر مختلف مهم يها اد متخصص در پستوجود افر

، نقـاط ضـعف   74/1نقـاط قـوت    بـراي  p≥05/0در سـطح   Fآزمـون   يج. نتاباشد يدر شهر مشهد م يورزش يگردشگر ينهدر زم يدتهد ينتر مهم يورزش
قـوت،   مختلـف كارشناسـان در خصـوص نقـاط     يها گروه يدگاهد ينب يتفاوت معنادار يانگركه ب يدمشاهده گرد 76/1 يدهاو تهد 23/0، فرصت ها 82/0

 يـابي و بازار يهـا، شـاخص اقتصـاد    شـاخص  بنـدي  يـت در اولو ينباشد؛ همچن يدر شهر مشهد نم يورزش يگردشگر يدهايها و تهد ضعف، فرصت نقاط
   در شهر مشهد شناخته شد. يورزش يگردشگر ينهها در زم شاخص يرمؤثرتر از سا

  
 واژگان كليدي

.SWOT  يلشهر مشهد، تحل ي،ورزش يگردشگر ي،گردشگر

                                                      
  مسئول) يسنده(نو يدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خراسان شمال ي،و علوم ورزش يبدن يتارشد ترب يدانشجو كارشناس. 1

Email: mehdizadeh69@gmail.com   
  مشهد يدانشگاه فردوس ياردانش. 2
  مشهد يدانشگاه فردوس ياراستاد. 3
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  مقدمه
ــاز مــورد توجــه بشــر بــوده،   صــنعت گردشــگري از ديرب
امروزه نقش ويژه اي در اقتصاد جهاني به عهده دارد. عالوه 

مــؤثري در تعامــل فرهنــگ هــا،  بــر آن، ايــن صــنعت عامــل
گفتگوي تمدن هـا، برقـراري و تحكـيم انـس و الفـت بـين       

). گردشگري و اقتصاد  1382ملتهاست (پارسائيان و اعرابي، 
گردشگري در حال تبديل شـدن بـه يكـي از اركـان اصـلي      
اقتصاد تجاري جهان است. افزون بـر ايـن بسـياري از برنامـه     

از صـنعت گردشـگري بـه    ريزان و سياستگذاران توسعه نيـز  
عنوان ركن اصلي توسعه پايدار ياد مي كننـد (ركـن الـدين    

 ).1384افتخاري و مهدوي، 

در تفكر اسـالمي، بـراي جهـانگردي كـاركردي خـاص      
مورد توجه قرار گرفته است، به گونه اي كه مسير در زمـين  
براي رسيدن به دركي بـاال جهـت سـتايش قـدرت مطلـق و      

داونـدگار بـاري تعـالي از سـفارش     تأمل در نظام آفرينش خ
هاي مؤكد قرآني است. دين مبين اسالم هم در قرآن و هـم  
در سنت به كرات به بعد تبادل فرهنگي و تعامل صلح آميـز  
ناشي از سفر اشاره فرموده است. در يك بررسي اجمالي در 
قرآن مي توان آياتي را در اين رابطه مشـاهده كـرد. در آيـه    

فرمايد: اي رسول بگو به مردم كه در سوره عنكبوت مي  20
زمين سير كنيد كه خدا چگونه خلق را ايجاد كرده كه خـدا  

 بر هر چيز تواناست (قرآن كريم).

صنعت گردشگري يكي از بخشهاي پـر رونـق اقتصـادي    
دنيا مي باشد و كشورهايي كه توانسته اند با تجهيـز خـود از   

شـد اقتصـادي   اين صنعت بهره برند به همـان ميـزان نيـز از ر   
برخوردار شده اند. گردشگري فعاليتي گسترده و فرابخشـي  
است كه به اشكال گونـاگون در سـطوح منطقـه اي، ملـي و     
بين المللي صورت مي گيـرد. برآوردهـاي سـازمان جهـاني     

دهد ميانگين نـرخ رشـد گردشـگري    نشان مي 1گردشگري

                                                      
1. World Tourism Organization (WTO) 

 درصد مي باشد 4/1حدود  1990-2010جهاني براي دوره 

  ).1386(پروخليلي و استادي، 
با توجه به لزوم تقويت و توسعه صنعت گردشگري براي 

المللـي،   دستيابي به اعتبار و جايگاه واقعي خود در سطح بين
بايستي بخشهاي مختلف اين صنعت را شناسـايي كـرد و بـه    
بخشهاي پر اهميت تر توجه ويژه اي مبذول داشت. يكـي از  

تبـديل بـه امـر فرابخشـي در     اين بخشهاي مهـم كـه قابليـت    
صنعت گردشگري را دارد، ورزش است كه از آن به عنوان 

(محرم زاده و قيـامي   نام برده مي شود 2گردشگري ورزشي
  ).1387راد، 

گردشگري به عنوان بزرگ ترين صنعت جهان و ورزش 
به عنوان يكي از صنايع بزرگ و با اهميت در دنياي كنـوني  

كي از شگفت انگيـز تـرين صـنايع    هستند كه از تلفيق آنها ي
خدماتي مدرن به نام صنعت گردشگري ورزشـي بـه وجـود    

  ).1389آمده است (معين فرد، 
)، در تحقيقــي تحــت عنــوان 1392فالحــي و همكــاران (

بررســي جاذبــه هــاي طبيعــي مــؤثر بــر توســعه گردشــگري «
نشان داد كه بـه طـور كلـي اسـتان      »ورزشي استان كردستان

ابع طبيعــي مســتعد جــذب گردشــگران كردســتان داراي منــ
ورزشي است. بنابراين بايد در جهت توسـعه و فعـال كـردن    

اســـتان، از طريـــق ايجـــاد و احـــداث  3توريســـم زمســـتاني
اسكي  هاي پيست مانند رشته اين نياز مورد هاي زيرساخت

هاي حمـل و نقـل مـرتبط بـا آن، تـالش هـايي        و زيرساخت
طي اسـتان، بـه ويـژه    صورت گيرد. به اين منظور شبكه ارتبـا 

مسيرهاي منتهي به جاذبه هاي مهم گردشگري، بايد توسـعه  
نـوردي و تپـه    داده و بهسازي شود. توسعه گردشـگري كـوه  

نوردي به عنوان يكي از قابليت هاي ممتاز اسـتان، از طريـق   
تجهيز ارتفاعات مهم استان به پناهگاه و راه، ارائـه امكانـات   

امت گردشگران ورزشي و و خدمات رفاهي مناسب براي اق

                                                      
2. Sport Tourism 
3. Winter Tourism 
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تأسيس كمپ ها و اردوگاه هاي ورزشي در منـاطق خـوش   
آب و هواي استان، براي جذب تيم هـاي ورزشـي مختلـف    
كه در دوره هـاي آمـاده سـازي هسـتند، پيشـنهاد مـي شـود        

  ).1392(فالحي و همكاران، 
)، در پژوهشي تحـت عنـوان   2009اصفهاني و همكاران (

ــر  « توســعه گردشــگري ورزشــي تحليــل عوامــل اثرگــذار ب
و ارائـه مـدل اسـتراتژيك، بـه ايـن      » داخلي و خارجي ايران

نتيجــه رســيدند: در گردشــگري ورزشــي داخلــي مهمتــرين 
هـاي   شاخص ها به ترتيب شـامل خـدمات، امنيـت و جاذبـه    

باشــد و در گردشــگري ورزشــي خــارجي  گردشــگري مــي
ترين عوامل به ترتيب امنيـت، تجهيـزات و تسـهيالت و     مهم
باشد. همچنين گردشـگري ورزشـي    ويدادهاي ورزشي مير

 هـا و نقـاط ضـعف نمـودار      در ايـران در محـدوده فرصـت   

SWOT ،2009قرار دارد (اصفهاني و همكاران.(  
)، پژوهشي با عنوان تبيين مدل ميزان 2009( 1جان شانك

رضايت منـدي از ادراك كيفيـت خـدمات بـر گردشـگران      
ئه شده به ايـن نتيجـه رسـيد    ورزشي را انجام داد. در مدل ارا

كه دسترسي نسبت به ديگر عوامل تأثير كمتري در رضايت 
مندي گردشگران ورزشـي از كيفيـت خـدمات ارائـه شـده      

  ).2009دارد (شانك، 
مشــهد بــه دليــل داشــتن آثــار و ابنبــه مــذهبي، تــاريخي و 
فرهنگي و برخـورداري از فرهنـگ و سـنن اصـيل و جاذبـه      

مورد توجه گردشگران داخلي و  هاي گردشگري از دير باز
خارجي بوده است و امروزه نيز بـه عنـوان پايتخـت مـذهبي     
جهان تشيع يـاد مـي شـود. ايـن شـهر بـا شـهرهاي الهـور و         
كراچي پاكستان، اورومچي در چين و كربال و نجف عـراق  
داراي پيوند خواهر خوانـدگي اسـت و ايـن خـود، گويـاي      

مـي باشـد. از سـوي    اهميت شهر مشهد از منظر بـين المللـي   
ديگر با توجـه بـه پيشـرفت ورزش مشـهد در سـطح ملـي و       

اي و وجود تشكيالت نسبتاً مناسـب ورزشـي در شـهر     منطقه
مشهد به نظر مي رسد اين شهر، پتانسيل تبديل شدن به يكي 

                                                      
1. Shonk 

از قطب هاي گردشگري ورزشي (حداقل در سـطح ملـي و   
 منطقه اي) را دارا مي باشد.

هـاي انجـام شـده صـنعت      در ارزيابي اما متأسفانه محققان
هـا   اي از نقايص و كاستي گردشگري در مشهد را دچار پاره

) در رابطـه بـا   1388اند، چنانكه سـقايي و همكـاران (   دانسته
ــان      ــهد بي ــهر مش ــگري در كالنش ــديريت گردش ــي م بررس

كنند: در واقع ما بـا نقـاط ضـعف و تهديـدهاي بسـياري       مي
كارآمدي مديريت گردشـگري  رو هستيم كه نشان از نا روبه

دهنده اين وضعيت اسـت   در اين كالنشهر است. آنچه شكل
هاي متفـاوت اسـت    اي از مديريت پراكنده با استراتژي گونه

هـاي بسـياري شـده اسـت (سـقايي و       كاري  كه سبب موازي
) عنـوان  1390نيا و همكـاران (  )؛ همچنين رحيم1388مافي، 

 هـاي توانمنـدي  از وزهنـ  هـا زمينـه  از در بسـياري  كننـد  مـي 

 و اسـت  نشده استفاده شايسته ايبه گونه استان گردشگري
 بايد مي كه شودمي ديده هايي عمدهضعف موارد برخي در

كـرد (رحـيم نيـا و همكـاران،      ريـزي  برنامـه  آنهـا  رفـع  براي
1390.(  

رغم حضور تـيم هـاي   در زمينه گردشگري ورزشي، علي
هـاي   تورنمنت ها و ليگورزشي و ورزشكاران مشهدي در 

رسـد  مختلف كشوري، آسيايي و حتي جهـاني بـه نظـر مـي    
رو بـوده اسـت؛    مشهد با كاستي ها و مشكالت فراواني روبه

تــرين ايــن مشــكالت كمبــود فضــاها و  كــه يكــي از عمــده
باشد. طبق اظهارات مدير كل  امكانات ورزشي استاندارد مي

ورزشـي   تربيت بدني استان خراسـان رضـوي سـرانه فضـاي    
مترمربـع   13/0متعلق به تربيت بدني استان خراسـان رضـوي   

متــر مربــع رسـيده اســت. از ابتــداي   3/0بـود كــه اكنــون بـه   
 13/0تنهـا   1385تا سـال   1350تأسيس تربيت بدني در سال 

نـه    مترمربع فضاي ورزشي ساخته شده بود كـه توسـعه سـرا    
رشد برابر مدت گذشته  5/2فضاي ورزشي در اين پنج سال 

نه نسبت بـه   ولي با اين اظهارات باز هم اين سرا  .داشته است
نه استاندارد پايين بـوده و جوابگـوي ورزشـكاران نمـي      سرا 

     ).03/05/1392باشد (خبرگزاري مهر، 
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  شناسي پژوهش روش
اسـت كـه بـه     يلـي تحل -يفيتوصـ  يپژوهش حاضـر پژوهشـ  

اهـداف و   كه ينانجام شده است. با توجه به ا يمايشيروش پ
پژوهش و بـه دنبـال آن سـؤاالت مطـرح شـده در       يرهايمتغ

از  يباسـت  يمـ  يانبودند، پاسخگو يپرسشنامه كامالً تخصص
شدند  ينسبتاً جامع انتخاب م يبا اطالعات حرفه ا يجامعه ا

 ينـــهكارشناســـان و صـــاحبنظران در زم يـــهكل لكـــه شـــام
شد و عبـارت بودنـد    يدر شهر مشهد م يورزش يگردشگر

 يو علوم ورزش يبدن يترشته ترب يددانشگاه (اسات يداسات از:
 يـت بودنـد)، كارشناسـان ترب   يعلمـ  يـأت عضو ه يكه همگ

و  ياداره كل ورزش و جوانـان اسـتان خراسـان رضـو     يبدن
جوانـــان شهرســـتان مشـــهد،  وورزش  يبـــدن يـــتاداره ترب

 ي،فرهنگــ يــراثســازمان م يكارشناســان حــوزه گردشــگر
ــنا ــت يعص ــگر يدس ــو  يو گردش ــان رض ــتان خراس و  ي،اس
 1391در مشهد در سال  يگردشگر يفعال تورها يانراهنما

دارند، كه تعداد كل آنها  يورزش يتورها يتكه سابقه هدا
 انتخـاب موجود در  يها يتنفر بود. با توجه به محدود 105

بـه عنـوان نمونـه انتخـاب      يكل جامعه آمـار  ي،جامعه آمار
پـژوهش پرسشـنامه محقـق     يندر ا يريشدند. ابزار اندازه گ

بـــر  يرگـــذارشـــاخص تأث 5بـــود كـــه  يســـؤال 49ســـاخته 
شاخص  يابي،و بازار ي(شاخص اقتصاد يورزش يگردشگر
ــه هــا ي،و فرهنگــ ياجتمــاع  ي،گردشــگر يشــاخص جاذب

ــزاتشــاخص تجه ــدادهايو رو يالتو تســه ي ــ ي و  يورزش
 يدشاخص خدمات و حمـل و نقـل) را كـه بـه كمـك اسـات      

ــ  ــگاه و متخصص ــگر  يندانش ــوزه گردش ــا  يح و ورزش و ب
تـز، و   يسـه مرحلـه (تـز، آنتـ     يو طـ  ياستفاده از روش دلف

شـد، در قالـب نقـاط قـوت، نقـاط ضـعف،        ييسنتز)، شناسا
از  نامهپرسش يايينمود. پا يرياندازه گ يدهافرصت ها و تهد

كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كـه   يآلفا يبضر يقطر
حاضـر، از شـاخص    به دست آمد. در پژوهش 89/0 يبضر
ــا ــار توصــ يه ــ يفيآم ــانگيندرصــد، م ي،شــامل فراوان و  ي

داده  ياسـتنباط  يـل استفاده شد. به منظور تحل يار،انحراف مع
آمـار   ياز روش ها يري،گ به دست آمده از ابزار اندازه يها

و  يـدمن آزمـون فر  يـره، تـك متغ   tشـامل آزمـون    ياستنباط
 (مانوا) استفاده شد. يرهچند متغ يانسوار يلآزمون تحل

  هاي پژوهش يافته
 يسطح معنـادار  يبه منظور بررس ياستنباط يلدر تحل

موجود در  يدهاينقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهد
در » t«از آزمـون   يورزشـ  يگردشـگر  ينـه شهر مشهد در زم

 هـاي  يانگينم كه يناستفاده شد، با توجه به ا α=  05/0سطح 
 t) بـوده و  3زرگتر از حـد متوسـط (  موارد ب يشترحاصله در ب

 ينجـدول بزرگتـر بـود، بنـابرا     ياز مقـدار بحرانـ   نيزحاصله 
مطرح شـده در قالـب    يها يهگو يشترگرفت ب يجهنت توان يم

 ييـد مـورد تأ  يـدها ها و تهد نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
 باشد. يكارشناسان م

  

 موارد مربوط به نقاط قوت شهر مشهد  يانگينم يسهمقا يره،تك متغ tآزمون  يجنتا. 1جدول 

 )3با سطح متوسط ( يورزش يگردشگر ينهدر زم

 سطح معناداري t انحراف معيار ميانگين سطح متوسط نقاط قوت گردشگري ورزشي در شهر مشهد

 001/0 940/6 015/1 79/3 3 مواد غذايي و آشاميدني... وجود .1

 001/0 727/4 993/0 52/3 3 امكانات بهداشتي و پزشكي وجود .2

 001/0 601/8 936/0 9/3 3 يفيت اسكان در هتل هاك .3

 001/0 989/6 024/1 8/3 3 يت اجتماعي جهت برگزاري...امن .4

 001/0 992/6 927/0 72/3 3 و هواي متنوع در فصول سال... آب .5
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 001/0 528/5 951/0 59/3 3 يه تاريخي و آثار باستانيابن .6

 001/0 428/4 884/0 44/3 3 در سنت ها و صنايع دستي تنوع .7

 288/0 069/1 941/0 11/3 3 ارتباط كاركنان با گردشگران .8

 213/0 256/1 069/1 15/3 3 برگزاري رقابت هاي مختلف ورزشي... .9

 002/0 -161/3 097/1 61/2 3 اعتقاد مسئولين به اشتغال زايي از... .10

 048/0 013/2 166/1 26/3 3 اقتصاد بومي جهت سرمايه... توانمندي .11

 001/0 -393/3 087/1 59/2 3 سطح آگاهي مردم در خصوص... .12

 
 
 

 موارد مربوط به نقاط ضعف شهر مشهد  يانگينم يسهمقا يره،تك متغ tآزمون  يجنتا. 2جدول 

 )3( با سطح متوسط يورزش يگردشگر ينهدر زم

 سطح معناداري t انحراف معيار ميانگين سطح متوسط شهر مشهدنقاط ضعف گردشگري ورزشي در

 071/0 828/1 040/1 21/3 3 . باال بودن سطح قيمت محصوالت و هزينه...13

 001/0 386/3 387/1 52/3 3 . عدم وجود سيستم كارت هاي اعتباري...14

 026/0 265/2 987/0 25/3 3 . عدم انعكاس رويدادهاي ورزشي در...15

 001/0 764/6 107/1 84/3 3 عدم همكاري و هماهنگي الزم بين... .16

 001/0 417/8 049/1 99/3 3 . عدم وجود افراد متخصص در پست هاي...17

 012/0 574/2 086/1 31/3 3 . كيفيت وسايل نقليه عمومي درون شهري...18

 001/0 117/7 990/0 79/3 3 . عدم اختصاص اردوگاه هاي ويژه به...19

 001/0 014/4 030/1 46/3 3 تفريحي مناسب در...-. عدم امكان ورزشي20

 001/0 444/6 058/1 76/3 3 . عدم وجود استانداردهاي بين المللي در...21

 001/0 874/6 122/1 86/3 3 . عدم استفاده از تكنولوژي روز دنيا در...22

 001/0 070/7 981/0 78/3 3 . عدم اجراي همايش يا مراسم ويژه در...23

 001/0 630/8 049/1 01/4 3 . عدم مشاركت بخش خصوصي در...24

 001/0 358/7 896/0 74/3 3 . عدم وجود وب سايت هاي مختلف در...25

 001/0 777/5 084/1 70/3 3 . عدم بهره گيري از نمايش هاي زنده يا...26

 001/0 350/8 991/0 92/3 3 . عدم ارائه تبليغات گردشگري ورزشي...27

 001/0 427/7 129/1 94/3 3 . عدم انجام بازاريابي علمي با كمك...28

 001/0 335/6 130/1 80/3 3 . عدم برگزاري سمينارهاي علمي...29

 001/0 025/6 058/1 71/3 3 . عدم انتشار اطالعات مربوط به...30

            
 موجود در شهر مشهد يموارد مربوط به فرصت ها يانگينم يسهمقا يره،تك متغ tآزمون  يجنتا. 3جدول 

 )3با سطح متوسط ( يورزش يگردشگر ينهدر زم 

 سطح معناداري t انحراف معيار ميانگين متوسطسطح فرصت هاي گردشگري ورزشي در شهر مشهد

 001/0 011/6 079/1 72/3 3 . قرار گرفتن مشهد از لحاظ جغرافيايي در...31

 001/0 684/4 955/0 50/3 3 . موقعيت مشهد در عرصه ورزش كشور32

 001/0 389/6 963/0 69/3 3 . دسترسي آسان به راه هاي شوسه33
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 001/0 474/5 899/0 55/3 3 مردم از.... افزايش استقبال عمومي 34

 001/0 967/3 043/1 46/3 3 . برگزاري دوره هاي مربيگري وداوري...35

 211/0 261/1 152/1 16/3 3 . افزايش توجه دولت به سرمايه گذاري...36

 001/0 460/9 851/0 90/3 3 . وجود داد و ستد و بازار وسيع در مشهد37

 001/0 908/3 030/1 45/3 3 ها با حضور.... ترويج فرهنگ و سنت 38

 001/0 409/5 827/0 50/3 3 . برپايي نمايشگاه هاي متنوع در زمينه...39
 

 موجود در شهر مشهد  يها يدموارد مربوط به تهد يانگينم يسهمقا يره،تك متغ tآزمون  يجنتا. 4جدول 

 )3با سطح متوسط ( يورزش يگردشگر ينهدر زم

 سطح معناداري t انحراف معيار ميانگين سطح متوسط تهديدهاي گردشگري ورزشي در شهر مشهد

 001/0 178/12 900/0 22/4 3 . عدم جذب سرمايه هاي خارجي در ...40

 001/0 143/16 748/0 35/4 3 . عدم وجود حاميان مالي ...41

 001/0 775/4 054/1 56/3 3 و .... افزايش انواع آلودگي ها (هوا،صوتي 42

 001/0 119/9 981/0 4 3 ... -. وجود برخي تعصبات مذهبي43

 001/0 992/5 026/1 69/3 3 . وجود تبليغات منفي در خارج از كشور44

 001/0 075/11 868/0 08/4 3 . عدم وضوح در سياست گذاري و ...45

 003/0 031/3 107/1 38/3 3 . ضعف در ناوگان حمل و نقل هوايي46

 057/0 929/1 043/1 22/3 3 . ضعف در ناوگان حمل ونقل ريلي ...47

 001/0 022/5 980/0 55/3 3 . عدم وجود تسهيالت ويژه براي ...48

 001/0 512/10 936/0 10/4 3 . نوسان پول رايج كشور در مقابل ...49

 
 يـدمن ها از آزمون فر يهگو يبند يتبه منظور اولو ينهمچن

 يگردشـگر  ينـه استفاده شد. نقاط قـوت شـهر مشـهد در زم   
اسـكان در هتـل هـا،     يفيتشامل ك يتاهم يببه ترت يورزش

وجود  ي،ورزش يرقابت ها يجهت برگزار ياجتماع يتامن
مختلـف   يهـا  يقهمتناسـب بـا سـل    يدنيو آشـام  ييمواد غـذا 

ــوا ــوع در فصــول ســال جهــت   يگردشــگران، آب و ه متن
و آثـار   يخيتار يهابن ي،مختلف ورزش يدادهايرو يبرگزار

تنوع در سـنت   ي،و پزشك يوجود امكانات بهداشت ي،باستان
 يهجهـت سـرما   ياقتصـاد بـوم   يتوانمنـد  ي،دست يعها و صنا
مختلــف  يرقابــت هــا يبرگــزار ي،در گردشــگر يگــذار
كاركنـان   رتبـاط متفاوت، ا يها يگدر چارچوب ل يورزش

 يــقاز طر يــيزا بــه اشــتغال ينبــا گردشــگران، اعتقــاد مســئول
  باشد. يمردم م يو سطح آگاه يصنعت گردشگر

 
 در شهر مشهد يورزش يگردشگر ينهمربوط به نقاط قوت در زم يها يهگو يبند يتاولو يدمن،آزمون فر يجنتا. 5جدول 

 سطح معناداري آزمون فريدمن df ميانگين رتبه اي ورزشي در شهر مشهدنقاط قوت گردشگري رتبه

 51/8 كيفيت اسكان در هتل ها اول

 23/8 امنيت اجتماعي جهت برگزاري... دوم 001/0 885/199 11

 04/8 وجود مواد غذايي و آشاميدني... سوم
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 در شهر مشهد يورزش يگردشگر ينهمربوط به نقاط قوت در زم يها يهگو يبند يتاولو يدمن،آزمون فر يجنتا. 5جدول ادامه 

 يسطح معنادار يدمنآزمون فر df يرتبه ايانگينم در شهر مشهديورزشينقاط قوت گردشگر رتبه

 54/7 آب و هواي متنوع در فصول سال... چهارم

11 885/199 001/0 

 06/7 ابنيه تاريخي و آثار باستاني پنجم

 95/6 امكانات بهداشتي و پزشكيوجود  ششم

 52/6 تنوع در سنت ها و صنايع دستي هفتم

 00/6 توانمندي اقتصاد بومي جهت سرمايه... هشتم

 67/5 برگزاري رقابت هاي مختلف ورزشي... نهم

 57/5 ارتباط كاركنان با گردشگران دهم

 99/3 اعتقاد مسئولين به اشتغال زايي از... يازدهم

 92/3 سطح آگاهي مردم در خصوص... دوازدهم

 
 
 
 

 
 مشهد شهر در يورزش يگردشگر نهيزم در قوت نقاط به مربوط يها هيگو يبند تياولو .1 نمودار

 
 يورزش يگردشگر ينهنقاط ضعف شهر مشهد در زم

شامل عدم وجود افراد متخصص در پسـت   يتاهم يببه ترت
 ينـه در زم يمختلـف، عـدم مشـاركت بخـش خصوصـ      يها

بـا كمـك    يعلمـ  يابيعدم انجام بازار ي،ورزش يگردشگر
 ي،ورزشـ  يگردشگر ينهروز در زم يو تكنولوژ ينمتخصص

ها، عدم  رسانه توسط يورزش يگردشگر يغاتعدم ارائه تبل

مســابقات   ياردر برگــز  يــاروز دن ياســتفاده از تكنولــوژ 
هـا و   سـازمان  ينالزم بـ  يو همـاهنگ  يعدم همكار ي،ورزش

ــا ــف در زم ينهاده ــهمختل ــگر ين ــ يگردش ــدم  ي،ورزش ع
 يگردشگر ينهدر زم يتخصص -يعلم ينارهايسم يبرگزار
مختلـف در خصـوص    يها يتعدم وجود وب سا ي،ورزش

 يعـدم اختصـاص اردوگـاه هـا     ي،ورزشـ  -نگـي مسائل فره

8/51 8/23 8/04 7/54 7/06 6/95 6/52 6 5/67 5/57
3/99 3/92

0
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10 ميانگين رتبه اي
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 ينبـ  يعدم وجود اسـتانداردها  ي،به گردشگران ورزش يژهو
 يعـدم اجـرا   ي،ورزشـ  يدر ورزشگاه ها و سالن هـا  يالملل
 ي،ورزشـ  يـدادهاي رو يدر برگـزار  يـژه مراسم و يا يشهما

 يقيموسـ  ياجـرا  يـا زنـده   يهـا  يشاز نمـا  يريعدم بهره گ
انتشار اطالعات مربوط به  عدمرقابت ها،  يدر برگزار يسنت
 يآن قبـل از برگـزار   يو مراسـم جـانب   يرزشـ و يدادهايرو

 ياعتبار يها كارت يستمعدم وجود س ي،ورزش يدادهايرو
در خودپردازهــا و مراكــز فــروش، عــدم امكــان      يجهــان
 يــهنقل يلوســا يفيــتمناســب در شــهر، ك يحــيتفر-يورزشــ
و  تمحصـوال  يمـت باال بودن سطح ق ي،درون شهر يعموم
در  يورزشـ  يـدادهاي ارائه خدمات، عدم انعكـاس رو  ينههز

 باشد. يرسانه ها م
 
 

 در شهر مشهد يورزش يگردشگر ينهمربوط به نقاط ضعف در زم يها يهگو يبند يتاولو يدمن،آزمون فر يجنتا. 6جدول

  سطح معناداري  آزمون فريدمن  df  ايميانگين رتبه نقاط ضعف گردشگري ورزشي در شهر مشهد  رتبه
  28/11  ...پست در متخصص افراد وجود عدم  اول

17  129/109  001/0  

  17/11  ...در يخصوص بخش مشاركت عدم  دوم
  80/10  ...كمك با يعلم يابيبازار انجام عدم  سوم
  70/10  ي...گردشگر غاتيتبل ارائه عدم  چهارم
  47/10  ...ايدن روز يتكنولوژ از استفاده عدم  پنجم
  22/10  ...نيب الزم يهماهنگ و يهمكار عدم  ششم
  04/10  ...يعلم ينارهايسم يبرگزار عدم  هفتم
  76/9  ...مختلف يها تيسا وب وجود عدم  هشتم
  69/9  ...به ژهيو يها اردوگاه اختصاص عدم  نهم
  69/9  ي...الملل نيب ياستانداردها وجود عدم  دهم
  54/9  ...ژهيو مراسم اي شيهما ياجرا عدم  يازدهم
  53/9  ...زنده يها شينما از يريگ بهره عدم  دوازدهم
  38/9  ...به مربوط اطالعات انتشار عدم  سيزدهم
  11/9  ي...ها كارت ستميس وجود عدم  چهاردهم
  01/8  ...مناسب يحيتفر-يورزش امكان عدم  پانزدهم
  58/7  ...درون يعموم هينقل ليوسا تيفيك  شانزدهم
  09/7  ...و محصوالت متيق سطح بودن باال  هفدهم
  96/6  ...در يورزش يدادهايرو انعكاس عدم  هجدهم
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 يهـا  شـگاه يما
 بـا  هـا  سـنت  و
 يگـر يمرب يها

 يگـذار  هيرما 

  شهر مشهد

   معناداري

00/0  

 مشهد شهر
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در زمينه گردشگر
آزمون فريد  

 234/41

بهار، 4، شمارة 2
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 مشهد شهر در يورزش يگردشگر نهيزم در موجود يدهايتهد به مربوط يها هيگو يبند تياولو .4 نمودار
 

در خصوص شاخص هاي مطرح شـده بـه ترتيـب اهميـت،     
شاخص اقتصادي و يازاريابي، شاخص اجتماعي و فرهنگي، 
ــزات،      ــاخص تجهي ــل، ش ــل و نق ــدمات و حم ــاخص خ ش

ــه   ــدادهاي ورزشــي و شــاخص جاذب ــاي  تســهيالت و روي ه
ري بر گردشگري ورزشي در شهر مشهد تأثيرگذار گردشگ

  مي باشد.
 . نتايج آزمون فريدمن، اولويت بندي پنج شاخص تأثيرگذار بر گردشگري ورزشي در شهر مشهد9جدول 

  سطح معناداري  آماره فريدمن  df  ايميانگين رتبه اولويت بندي
  55/4  اقتصادي و يازاريابي

4  27/283  001/0  
  37/4  اجتماعي و فرهنگي
  75/2  خدمات و حمل و نقل

  33/2  تجهيزات، تسهيالت و رويدادهاي ورزشي
  1  جاذبه هاي گردشگري
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 93       2932، تابستان 2، شمارة 2ة های کاربردی در مدیریت ورزشی، دور پژوهش 

 

 

های مورد مطالعهه    بندی مؤلفه بق نتایج حاصل در اولویتط
در خصههوع اوامههل بی ونههر ذاری رههرار بهه  ر د هه  ی     

ههای   ورز ر در  ه  مشهد  ذهدیهدهای مووهود از ص صهت   
مووههود در اولویهههت بهههارذ ی نههه ار دارنهههد  ه  نهههی  در  
خصوع اوامل درونر ذاری ررار به  ر د ه  ی ورز هر    

د از نقاط نوت مووود در در  ه  مشهد  نقاط ضعف مووو
  SWOTاولویت بهارذ ی نه ار دارنهد  بنهاب ای  در ن هودار      

وای اه ر د   ی ورز ر  ه  مشهد به س ت ذهدیهدها و  
 نقاط ضعف ذ ایل پیدا مر کند 

 . نتایج آزمون فریدمن، اولویت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها01جدول 

 سطح معناداری آزمون فریدمن df یا میانگین رتبه اولویت بندی

 19/3 نقاط ضعف

3 993/979 009/0 
 65/2 نقاط نوت

 22/2 ذهدیدها

 21/9 ص صت ها
 

 
 

 نتیجه گیریبحث و 
مورد مطالعه   یهناح رمووود در اوامل درون یها یتاز مز

ها در خصوع نقهاط   یاصته ود   رم یادبه انوان نقاط نوت 
 یهدراه از د رورز ه  یر د ه    ینهه زم نوت  ه  مشهد در

اسهاان در هتهل هها      یفیهت اص اد مهورد مطالعهه نشهان داد  ک   
و  رورز هه یرنابههت ههها یوهههت ب رههزار راوت ههاا یههتامن

 یههها یقهمتناسههب بهها سهه  یدنرو آ ههام رایرووههود مههواد  هه
نقهاط نهوت  هه      ی مهه  ذه    یبمخت ف ر د   ان به ذ ذ

 ی به  ه ه   با هند   رمه  رورز ه  یر د ه    ینهه مشهد در زم
خهود در   روانعه  ی هاه بهه وا  یدنرسه  یاساس  ه  مشهد ب ا

 یو خواسهته هها   یازهاو ب آوردن ن رورز  یر د    ینهزم
بهالقوه خهود بهه     اماانات راز ذ ام یدبا ر ر د   ان ورز 

ذوانهد بها    ر ه  مشهد م ی ه  ن ید نحو مط وب استفاده ن ا
وان ب انه  یح صهح  ی یتو مهد  یهزی از ب نامهه ر  ی یبه ه ر
 رال   ه  ی در سطح به  رورز  یر د    یها از نطب یار

 مط ح  ود 
 ینهه حاصل در خصوع نقاط ضعف  ه  مشهد در زم نتایج

 فرصت ها

تهدید
 ها

نقاط 
 قوت

نقاط 
 ضعف

 ضعف ها. تمایل گردشگری ورزشی در شهر مشهد به تهدیدها و 6نمودار 
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مورد مطالعه نشان  يگروه ها يدگاهاز د يورزش يگردشگر
مختلف، عـدم   يداد عدم وجود افراد متخصص در پست ها

و  يورزشـ  يگردشـگر  ينهدر زم يصمشاركت بخش خصو
و  ينبــا كمــك متخصصــ   يعلمــ يــابيعــدم انجــام بازار 

مهـم   يببه ترت يورزش يگردشگر ينهروز در زم يتكنولوژ
 يورزشـ  يگردشـگر  ينهنقاط ضعف شهر مشهد در زم ينتر
 ينـه باشند. همان گونه كه مشاهده شد شـهر مشـهد در زم   يم

روبه رو سـت بـه    ياديبا نقاط ضعف ز يورزش يگردشگر
نقاط ضـعف در   ي،عوامل درون يبند يتكه در اولو يطور
 راينســبت بـه نقــاط قــوت قـرار دارنــد. بــ   يبــاالتر يـت اولو

و  يحصـح  يـزي نقـاط ضـعف، برنامـه ر    يـن برطرف كـردن ا 
مختلــف  يهمــه جانبــه ســازمان هــا  يمشــاركت و همكــار

  باشد. يم يو الزام يضرور
و بـه منظــور  امكـان حركــت رو بـه جلـ    يشـه هـا هم  فرصـت 

 ينكنـد. بـه همـ    يآل هـا را فـراهم مـ    يـده شدن به ا يكنزد
موجـود   يرونيب ياز فرصت ها يستبا يمنظور شهر مشهد م

استفاده نموده و با استفاده از آن هـا در جـذب گردشـگران    
در مشـهد   يعاقدام كند. وجود داد و ستد و بازار وس يورزش

 يل شـرق در شـما  يـايي مشـهد از لحـاظ جغراف   فتنو قرار گر
 ينـه شهر مشهد در زم يفرصت ها ينمهم تر يبكشور به ترت
توجــه دولــت و  يشباشــند. افــزا يمــ يورزشــ يگردشــگر

 يرنفتيغ يبر كسب درآمدها يدو تأك يمجلس به گردشگر
بــه  يورزشــ يــدادهايمــردم از رو ياقبــال عمــوم يشو افــزا
در  يگـذار  يهسـرما  رهايبسـت  ي،اجتمـاع  يدهپد يكعنوان 

امر  يانآورد. لذا متول يرا فراهم م يورزش يگردشگر ينهزم
 يــزيو برنامــه ر يگــذار ياســتو ورزش در س يگردشــگر

تواننـد بـا در نظـر     يكوتاه مدت و بلند مـدت خـود مـ    يها
در  يورزشـ  يگردشـگر  يشـرفت فرصت ها بـه پ  ينگرفتن ا

  .يندنما يانيكالن شهر مشهد كمك شا
 يـه ناح نـي يرواز عوامل ب يناش يها و تنگناها يتمحدود از

هـا در   يافتـه شـود.   يمـ  يـاد  يدهامورد مطالعه، به عنوان تهد
ــوص تهد ــدهايخص ــهد در زم   ي ــهر مش ــود در ش ــهموج  ين

مـورد   ينشان داد كه از نظـر گـروه هـا    يورزش يگردشگر
 ينـه در زم يخـارج  يها يهعدم جذب سرما يبمطالعه به ترت
 يورزشــ يمــال يــانعــدم وجــود حام ي،ورزشــ يگردشــگر

و...)  يهـا (هوا،صـوت   يانـواع آلـودگ   يش(اسپانسرها) و افزا
 يگردشــگر ينــهشــهر مشــهد در زم يــدهايتهد ينمهــم تــر
 يـان و حام يباشند. امروزه نقش مسـائل اقتصـاد   يم يورزش
 يورزش يدر توسعه ورزش و بالطبع گردشگر يورزش يمال
شـود. وجـود اسپانسـرها     يمـ  يفتوصـ  يـاتي مهـم و ح  ياربس

در ورزش شـده و بــه دنبــال آن   يابع مــالمنـ  يــقموجـب تزر 
 يشترورزش حاصل خواهد شد كه موجب استقبال ب يشرفتپ

 يخواهد شد، به طور يورزش يدادهايمردم از ورزش و ور
دولـت هـا    ي،صـنعت  يمـه ن يو حتـ  يصـنعت  يكه در كشورها

از  يمـال  يـت حما يرفتناز ورزش، در قبال پـذ  يتحكا يبرا
و  يقيتشــو يبســته هــا ي،ورزشــ يــدادهايباشــگاه هــا و رو

و  يكارخانجات صـنعت  يرا برا يمتنوع ياتيمال يها يتمعاف
داشـتن   ين،. همچنـ يرنـد گ يدر نظـر مـ   يخـدمات  يبنگاه هـا 

و  يمـن ا يـايي در يو حتـ  يلـي ر يي،ناوگان حمل و نقل هـوا 
 يگـري منظم، همراه بـا ارائـه خـدمات مناسـب از الزامـات د     

ــر  ــورد ن يورزشــ يتوســعه گردشــگر اياســت كــه ب ــازم  ي
  باشد. يكشورها و شهرها م

شـاخص هـا و    يـت اهم ينـه كه مشاهده شـد در زم  همانگونه
و  يشــاخص اقتصــاد يــب،آن هــا بــه ترت ياثرگــذار يــزانم

 يشاخص جاذبه ها ي،و فرهنگ يشاخص اجتماع يازاريابي،
 يــدادهايو رو يالتتســه يــزات،شــاخص تجه ي،گردشــگر

 يو شاخص خدمات و حمـل و نقـل بـر گردشـگر     يورزش
باشـد. دو شـاخص    يمـ  يرگـذار در شـهر مشـهد تأث   يرزشو

 ينــه در زم يو فرهنگــ  يو اجتمــاع  يازاريــابي و  ياقتصــاد
 يبــاالتر يــتدر شــهر مشــهد در اولو يورزشــ يگردشــگر
 يموضـوع مـ   يـن شاخص ها قرار گرفته انـد. ا  يرنسبت به سا
 يمطلــب باشــد كــه در توســعه گردشــگر يــنا يــدتوانــد مؤ

شاخص هـا   ينبه ا يشتريتوجه ب يددر شهر مشهد با يورزش
  .يردگ تصور
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 یرابی بر  عر د  ب بار ب   یش مبنپژوه یها یافتهتوجه به  با
و  ینبور، به مسروول  یو تکنولوژ ینبا کمک متخصص یعلم
شو   یم یشنها و وبرش  ب مشهد پ ی م  گ  شگ   یانمتول

 ین ر متخصصر  یر ی و با بهر ه گ  یش فتهپ یبا  ستفا ه  ر فناوب
 ب شرره   یوبرشرر یبرره توسرر ه  ررن ک گ  شررک  یررابیبار ب

 یهرا و سرالن هرا    یوم  سرتا  یر  مشهد کمک کننرد و برا ت ه  
 ینو همچنرر یررا ن یوبرشرر هرای  یفنرراوب ینبرره ر رر  یوبرشر 

بره   یوبرشر  یشر فته بره  مکانرات پ   یوبرشر  یها یأته ی ت ه

و بره  نبراآ رن توسر ه     یوبرشر  یبقابرک هرا   یفیرک بهبو  ک
 ب شره  مشرهد کمرک کننرد       یوبرشر  ی ن ک گ  شگ 

 یوبرشر  یگ  شرگ   وسر ه ت یشو  ب   یم یشنها پ ینهمچن
بره   یشرت ی توجره ب  یغرات، و تبل یرابی بار ب یندد  ب ف   ب مشه

م طرروگ گرر    و  ب   یگ  شررگ  یشررا ج جاهبرره هررا  
 یرد ب  بره بار   یشرت ی رمران ب  ی،وبرشر  ید  هایبو یب گ  ب

مشررهد  یگ  شررگ  ی ر جاهبرره هررا  یگ  شررگ  ن وبرشرر 
     تصاص  هند 
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Abstract 

The aim of the present survey was The study of sport tourism Status in the city of Mashhad based on 
SWOT Analysis. it was analytical- descriptive and performed in surveying method. Тhе investigation 
statistic population was all the experts in the field of sport tourism in Mashhad city included professors, 
physical education experts, tourism experts and tourism tour leaders, that of this between, 105 selected as 
the sample in this investigation. Тhе measurement tool was a 49-question, researcher-made questionnaire 
which studied the factors affecting the sport tourism in five indexes economic and marketing, social and 
cultural, tourism attractions, equipment and facilities and sport events and services, in four components 
strengths, weaknesses opportunities, and threats. Тhе validity factor of the questionnaire was 0.83 through 
the kronbach’s coefficient. In order to analyse the data, the descriptive statistics methods including 
abundance, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics methods including single-
variable t, the Freedman test, and multi- variate analysis of variance test were used. The results showed 
that from the view point of the individuals being studied, the quality of accommodations in Hotels as the 
most important strength, Lack of qualified personnel in different positions as the most important 
weakness, Despite of traded and vast market in Mashhad as the most important opportunity, and weakness 
in railway transportation as the most important threat, were in the field of sport tourism in Mashhad city. 
The results of F-test in the level of P≤0.05  for the strengths of 1.74, Weaknesses of 0.82 ,opportunities 
0.23 and Threats 1.76 was observed, which indicate there isn’t  significant differences among the views of 
different groups of experts about the the strength, weaknesses, opportunities and threats of sports tourism 
in Mashhad. In prioritization of indexes the tourism attractions were more effective than the other indexes. 
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