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مقدمه :صنعت گردشگری از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و امروزه نقش ویژه ای دراقتصاد جهانی به عهده دارد( .)1باتوجه به
لزوم تقویت وتوسعه صنعت گردشگری برای دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود درسطح بین المللی بایستی بخش های مختلف
این صنعت راشناسایی کرد و به بخش های مهمترتوجه ویژه ای کرد .یكی از بخش های مهم که قابلیت تبدیل به امر فرابخشی
درصنعت گردشگری را دارد ،ورزش است که ازآن به عنوان گردشگری ورزشی نامبرده می شود ( .)2اصفهانی و همكاران ()2002
که در پژوهشی به تحلیل عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی داخلی و خارجی ایران و ارائه مدل استراتژیك ،پرداخته
بودند ،دریافتند که در گردشگری ورزشی داخلی مهمترین شاخص های اثرگذار به ترتیب خدمات ،امنیت وجاذبه های گردشگری
می باشد و درگردشگری خارجی مهمترین عوامل اثرگذار ،امنیت ،تجهیزات وتسهیالت و رویدادهای ورزشی است .همچنین
گردشگری ورزشی در ایران درمحدوده فرصت ها و نقاط ضعف نمودار SWOTقراردارد (.)3
روششناسی :پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است که بر روی کارشناسان و صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی در شهر
نیشابور به تعداد  101نفر انجام شد .ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه محقق ساخته  92سؤالی بود که  1شاخص تأثیر گذار بر
گردشكری ورزشی با استفاده از تكنیك دلفی و طی سه مرحله (تز،آنتی تز ،و سنتز) ،در قالب نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و
تهدیدها را اندازه گیری می کرد .پایایی ابزار  0/92بدست آمد .برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب آزمون
های  tتك متغیره ،آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج :طبق نتایج حاصل از اولویت بندی مؤلفه های مورد مطالعه ،در خصوص عوامل بیرونی تأثیر گذار بر گردشگری ورزشی
شهر نیشابور ،تهدیدهای موجود از فرصت های موجود در اولویت باالتری قرار داشتند .همچنین در خصوص عوامل درونی
تأثیرگذار ،نقاط ضعف موجود از نقاط قوت در اولویت باالتری قرار دارند .بنابراین در نمودار  ،SWOTجایگاه گردشگری ورزشی
شهرنیشابور به سمت تهدیدها و نقاط ضعف تمایل پیدا می کند.
بحث و نتیجهگیری :همان گونه که اشاره شد شهر نیشابور در زمینه گردشگری ورزشی با نقاط ضعف زیادی روبرو است به
طوری که در اولوی ت بندی عوامل درونی ،نقاط ضعف در اولویت باالتری نسبت به نقاط قوت قرار دارند .برای برطرف کردن این
نقاط ضعف ،برنامه ریزی صحیح و مشارکت و همكاری همه جانبه سازمان های مختلف ضروری و الزامی می باشد.
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