فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی
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توانمندیهای گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس
مدل SWOT
تاریخ دریافت مقاله20/20/02 :

تاریخ پذیرش مقاله29/20/20 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی توانمندی های گردشگری ورزشی در منطقه آزاد ارس بر اساس مدل سوات بود .نوع
پژوهش حاضر ،توصیفی–تحلیلی بود که به روش میدانی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش  02نفر بود که  05نفر از
اساتید ،مدیران ،کارشناسان امور ورزشی و گردشگری منطقه آزاد ارس به عنوان نمونه آماری پاسخگوی سواالت
پرسشنامه بودند .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه 52سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که در قالب  4مولفه نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید مورد مطالعه قرار گرفت .روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید صاحب نظر در حیطه
گردشگری و گردشگری ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه هم با استفاده از آلفای کرونباخ بهدست آمد
( .) α=2/07جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل آزمون  tتک متغیره و آزمون فرایدمن برای رتبه بندی
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 -کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر .
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 -عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز .
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 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز. -استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر.
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 -مدیر برنامه ریزی و بودجه منطقه آزاد ارس.

E-Mail : mgolzadeh64@yahoo.com
E-Mail : amirghiami@yahoo.com

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 10:31 IRDT on Thursday June 21st 2018

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

سال چهاردهم ،شمارهی 48

نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استفاده گردید .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که برخوداری از سواحل رود ارس و
مناسب بودن هزینه اسکان و تغذیه در مدت اقامت به عنوان با اهمیتترین و کم اهمیتترین نقطه قوت و عدم آگاهی

اهمیتترین و کم اهمیتترین نقطه ضعف محسوب میشود .توسعه سواحل رود ارس به عنوان یکی از راهبردهای
توسعه گردشگری ورزشی در منطقه و عدم وجود منابع و چشم اندازهای طبیعی و فرهنگی در مناطق آزاد رقیب به
عنوان با اهمیتترین و کم اهمیت ترین نقطه فرصت و عدم وجود حامیان مالی از برگزاری رویدادهای ورزشی در
منطقه و دیدگاه منفی و تلقی نادرست نسبت به گردشگران خارجی در استان به عنوان با اهمیتترین و کم اهمیتترین
مورد که صنعت گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس را مورد تهدید قرار میدهد انتخاب گردید.
کلیدواژهها :گردشگری ورزشی ،توانمندی ،منطقه آزاد ارس ،مدل .SWOT
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عمومی از گردشگری ورزشی و منافع و مزایای آن و کمبود تجربه برگزاری رویدادهای بینالمللی در منطقه به عنوان با

