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  چكيده

ريزي براي آن و تاسيسات ، عدم برنامههاي آبي مثل قايقراني در شهر مراغهيكي از مشكالت موجود در امر توسعه ورزش    

واسطه هاي آبي در منطقه بهباشد. چراكه منابع و پهنههاي نامناسب ميقرار گيري اين تاسيسات در مكانجانبي آن، و از سوي 

 پژوهشلذا باشد. ريزي دقيق ميباشد، استفاده بهينه از اين محدوديتها نيازمند برنامههاي اخير با كمبود رو به رو ميخشكسالي

تحليل  اساس بر مراغه شهر در كانوپولو)اي (قايقرانيهاي رودخانهشورز گردشگريسنجي توسعهامكان حاضر، درصدد

SWOT نفر  50شامل تحقيق آماريجامعه. گرديد انجام پيمايشيروش  به كه بوده تحليلي -توصيفي پژوهش نوع باشد.مي

 انتخاب نمونه عنوانبه افراد همه شرقي بودند كهورزشي شهرستان و استان آذربايجانمديريت و گردشگرياز متخصصين

 توريستي و باستاني و فرهنگي در بين عوامل داخلي، جذابيتمطالعه،  مورد افراد ديدگاه از داد نشان پژوهش شدند. نتايج

نبود هتل و رستوران و  قوت نقاط ترينمهم عنوان به0,37وزني امتياز با شهر اين ديرينه قدمت به توجه با مراغهشهرستان

ورزشي شهر ترين نقطه ضعف درتوسعه گردشگريعنوان مهمبه 0,37ز وزنيبراي جذب گردشگران با امتيا مطلوب و كافي

 0,45بزرگ جمعيتي در منطقه مانند تبريز و... با امتياز وزني خارجي، همجواري با قطبمراغه شناخته شد. در بين عوامل

 هماهنگي و انسجام و نبود خصوصيبخش براي الزم هيالتتس گردشگري و نبودروي توسعهترين فرصت پيشعنوان مهمبه

ورزشي شهر مراغه مورد ارزيابي ترين تهديدهاي توسعه گردشگريعنوان مهم، به0,45ز وزنيمختلف با امتيا هايسازمان ميان

  است. شده  مطرح ورزشي گردشگري توسعه براي قرار گرفتند. در انتهاي مقاله راهكارهايي

  

  .   SWOT مراغه، مدل استراتژيك كانوپولو ، شهرورزشي، قايقرانيتوريسم سنجي،امكان كليدي:گان واژه
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  مقدمه و طرح مسأله 

 باشد، داشته نقش آن اجتماعي پويايي در حتي يا و شهر يك اقتصادي موفقيت به تواندمي كه است گردشگري پديدهاي    

 ,Baditaدارد ( وجود دنيا شهرهاي از بسياري در فعال گردشگري صنعت ارتقاء و رشد روبه روند اخير سالهاي در كهطوريبه

آيد مي حساببه گردشگري اشكال ترينمهم از يكي شكبدون شهريگردشگري جهان، سراسر ). در34 :2013

)Rogerson, 2011: 316همايشي، بازاري، مذهبي، تفريحي، درماني،گردشگري: جمله از مختلفي انواع ). گردشگري شامل 

هاي مهم و پراهميت يكي از بخش). در اين 136: 1389همكاران،  است (وارثي و 2ورزشيگردشگري و ،1گرديالكترونيك، بوم

ورزشي نام برده عنوان گردشگريكه قابليت تبديل به امر فرابخشي در صنعت گردشگري را دارد، ورزش است كه از آن به

 شود،مي محسوب از گردشگري جديد شكلي اخير هايدهه در ورزشيگردشگري). 1387راد و همكاران، شود (قياميمي

 و گردشگري ميان پيوند. )Mester et al, 2008(اند همديگر شده مكمل و وابسته هم به ورزش و گردشگري كهطوريبه

 با همراه تفريح و فراغت اوقات كردن پر براي جامع و جديد كه ساختاري كرده ايجاد را گردشگري از جديدي نوع ورزش

 را ورزشي)، گردشگري1998(3. گيبسون ) ,2006Chalip L, Costa(است كرده ايجاد هاجسمي انسان و روحي نشاط

ورزشي  فعاليت رقابتي،-ورزشي فعاليتي در شركت منظوربه نظر مورد مكان به اقامت محل مسافرت از«كند: مي تعريف چنين

-توريسم ).Gibson et al, 2003(» ورزشيهايجذابيت در شركت يا ورزشي هايفعاليت ديدن فراغت،اوقات كردنپر براي

 مختلف هايبه حركت و شده واقع دنيا مردم استفاده و عالقه بسيار مورد كه است اكوتوريسم از جديدي شاخه ورزشي

 به طبيعي هايجاذبه از گيريبهره ). كه با87: 1388فروغي،  و گويند (رمضانيمي يا غيرفعال و فعال صورتبه ورزشي

 از تمام درصد 10 تا 5 بين ورزشيگردشگري. پردازندمي ... و نورديدامنه كوهنوردي، شنا، اسكي، نظير هاي ورزشيفعاليت

است (اصفهاني و همكاران، شده شناخته جهانگردي هايبخش ترينسريع از عنوان يكيبه و دهدمي اختصاص خود به را سفرها

1388 :160  .(  

 استعدادها و موجود هايبه پتانسيل توجه با توريسم ي اين نوعباال زاييبه دليل درآمد مختلف در همين راستا كشورهاي   

مناسب،  اقليمي شرايط لحاظ به كه سوئيس و كشورهاي اتريش همانند اند،نموده ورزشي مراكز ايجاد اقدام به خود كشور در

 برگزاري با ژاپن و كشور تكواندو خصوصا رزميهايورزش در كره كوهنوردي، كشور و كيها ،اسكي نظير هايورزش ميزبان

 بسياري درآمد ساله هر طريق اين از و خود جلب منطقه به را ورزشيجهانگردان از كثيريتعداداند. توانسته اسكي مسابقات

 توپوگرافيكي وضعيت زيستي، و اقليميتنوع بودن دارا دليل به ايران ). كشور2006(گيبسون، كنند  خود نصيب كشور را

 را ورزشيگردشگري خصوصا و گردشگرجذب براي را هاي فراوانيتوانمندي فرهنگي، و تاريخي هايجاذبه نظير، وجودبي

 قايقراني ويژهبه ورزشي گردشگري ديدگاه از كه باشدمي شرقينآذربايجا استان هايشهرستان از يكي مراغه شهر .داراست

 گيرد،مي سرچشمه سهندكوهستان از عموماٌ كه شهرستان اين در پرآب هايرودخانه وجود. گيردمي بر در را بااليي هايپتانسيل

 ترينو پرآب ترينمهم چايصوفي و مردق رودخانه. استكرده فراهم قايقراني جمله از مفرح هايورزش توسعه براي را زمينه
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 از حاكي شهرستان اين در قايقراني ورزش زمينه در الزم هايزمينه و مكانات وجود اين با. باشدمي مراغهشهرستان رودخانه

 براي مناسبي بسيار اخيرامكانات هايسال در. است آسيايي و الملليبين هايمسابقه برگزاري براي الزم هايزيرساخت وجود

. استشده ايجاد شهرستان اين در مراغه شهرداري و جوانان و ورزش اداره همت به كانوپولوقايقراني جمله از آبي هايورزش

 گرايش با همگاني سالمت ترويج و استعدادها شكوفايي در ورزشي،هايعرصه در بسترسازي و امكانات ايجاد به ويژه توجه

 موفق آسيا سطح در اخير سال چند در كانوپولو بانوان و جوانان بزرگساالن، ملي هايتيم. است موثر ورزش سوي به مناسب

 در كه زيادي توانمنديهاي بنابرين. دارد رشته اين فراوان استعدادهاي وجود از نشان امر اين و شده اول هايمقام كسب به

 آنها، پايداري و توانمندي اين توسعه و هامقام كسب حفظ جهت همچنين دارد، وجود قايقراني توسعه براي مراغه نقاط ساير

 دارد، وجود مراغه شهرستان قايقراني توسعه براي كه تهديدهايي و هافرصت همچنين و قوت و ضعف نقاط كه دارد ضرورت

 و ارائه باشند، كارگشا شهرستان قايقراني توسعه جهت در توانندمي كه راهكارهايي و راهبردها نتيجه در و گشته بررسي

    .شودمي ورزيده مبادرت مهم اين به راهبردي ريزيبرنامه طريق از پژوهش اين در. گردد بررسي

  

  مباني نظري

  ورزشي توريسم مفهوم و ماهيت

 توجه مورد ورزشي اخيراً هايجذابيت تئوري هايپايه اما نيست؛ جديدي چيز گردشگري جذابيت يك عنوانبه ورزش ايده   

 را ورزش دهندگان،از پاسخ درصد 26 كه داد نشان انگليس كشور در گردشگري زمينه در پيمايش يك. استگرفته قرار

 غيرتجاري داليل به مسافرت يعني؛ ورزشي ). گردشگريYamaguchi, 2006كردند ( بيان مسافرتشان اصلي هدف عنوانبه

 ورزشي ). توريسمHinch,2003 &  Higham باشد ( زندگي محل از دور كه ورزشي هايدرفعاليت شركت يا براي مشاهده

 از و يافتهسازمان يا اتفاقي بصورت تجاري، غير و تجاري با داليل كه ورزشي هايفعاليت با مرتبط هايمسافرت تمامي شامل

 قابل تمايز 5توريستي ورزش و 4ورزشي توريسم بين بايستي اينكه توجه قابل نكته. شودگيرد، ميمي صورت كار محل يا خانه

 ثانويه انگيزه و اوليه توريسم انگيزه توريستي ورزش در كهحاليدر است ورزشي مسافرت اوليه هدف ورزشي در توريسم. شد

 .است آمده عمل به مختلفي هايبنديدسته نيز ورزشي توريسم از). Dubais and Roussel, 2006: 34(است  ورزش

-گردشگري(كردن  شركت) 1: گيردبرمي در را عمده رفتار و سه است نوع سه ورزشيگردشگري )،2005(6از ديدگاه گيبسون

 به مربوط مشهور هايجذابيت از كردن بازديد )3). غيرفعال يا ورزشي رويدادگردشگري(كردن تماشا )2). فعال ورزشي

. )ورزشي خاطراتگردشگري(غيره و مهم هايورزشگاه ورزشي، هايورزشي، موزه هايشخصيت از بازديد: مثل ورزش

  داند: مي دسته سه شامل را ورزشي)، توريسم1990ديكنوپ (

  ي؛اسك خاطر به مسافرت نظير ورزشي، صرفاً تعطيالت به رفتن . 1
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  د؛باشنمي ورزشي سفر اوليه هدف چه اگر مقصد، در موجود ورزش امكانات از بردن بهره . 2

 در حليسا واليبال يافته نظيرسازمان غير ورزشي هايفعاليت به هاتوريست آن در كه خصوصي ورزشي تعطيالت . 3

  ). Gidson, 1998: 470(پردازند مي دريا كنار

  دهد:مي تميز هم از را ورزشي توريسم با مرتبط رفتار )، نوع1992( 7هال

  ورزشي)؛ رويدادهاي از بازديد( ورزشيمسابقات ديدن قصد به خانه از سفر . 1

 اوقات انگذر يا غير تجاري رفتار نوعي را ورزشيتوريسم او حال هر به. ورزش در مشاركت قصد به خانه از سفر . 2

 .)Ibid, 48داند (مي فراغت

 

 اثرات توريسم ورزشي در توسعه اجتماعي، اقتصادي و كالبدي شهرها  

 مطرح شهري ريزيو برنامه شهري شناسيجامعه نظريات در اساسي هايپايه از يكي عنوانبه امروزه ورزش و گردشگري   

اي از موفقيت اقتصادي شهرها و پويايي اجتماعي آنها هاي گذشته سهم عمده). اين صنعت در دهه75: 1382نيا، است (سعيد

اند است و به همين دليل، بسياري از شهرها در جهان به سمت ترقي و بهبود وضعيت اين صنعت گام برداشتهرا سبب شده 

)Auruskeviciene et al, 2010 .(كه اين صنعت پرارزش عالوه بر بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي چرا

). Higham & Hinch, 2006(ها براي شهرها به همراه داشته باشدتواند باعث افزايش اشتغال، درآمد، توسعه زيرساختمي

توريسم،  به مربوط تخصصيادبيات در. هستند هاآن پيراموني نواحي و شهرها توريسم، پديده و ورزش پديده تالقي نقطه

و  شهرنشيني و شهر ميان ارتباط. اندآورده شمار به گردشگري تحول و پيدايش در مؤثر عوامل از يكي را شهرنشيني توسعه

  .شودمي محسوب گردشگرپذير و هم فرست گردشگر عنوانبه هم فرآيند يك طي در كه است تاريخي واقعيت يك توريسم

 تأسيسات وجود و متنوع و طبيعي اندازهاي چشم ميان در هاآن مناسب موقعيت علتبه امروزه ورزشي گردشگري شهرهاي

 هايجاذبه ). اهميت114: 1384شود (فريد، مي محسوب گردشگران اوليه مقصد عنوانبه مناسب نقل و حمل باال، و تجهيزات

 اينكه عليرغم و شودمي تعبير ورزشيتوريسم به توريسمصنعت از مهمي قسمت كه شده گيرهمه و فراگير چنان ورزشي

 براي فراواني شهرت و زايياشتغال اقتصادي، بازده طلبد،مي كه زيادي هايو سرمايه امكانات و فضا و گسترده تأسيسات

 تماشاي مسابقات براي كه است هاييسياحت و سير ورزشيتوريسم در توجهقابل مسئله. نمايدمي شهرها عايد و ميزبان

 به. شودمي تبديل گردشگري يك جاذبه به خود بازديد مورد فضاي و مكان كه. گيردمي صورت جمعي دسته طوربه ورزشي

 متفاوت منطقه و شهر هر در صورت خاصيبه محلي و مسابقات ورزش و كلي صورتبه ورزشيمسابقات و ورزش اينكه ويژه

نژاد، نمايد (قرهمي جذب خود به را گردشگران و گيردمي شكل فرهنگي اقليمي، شرايط طبيعي، به توجه با و است متعدد و

 نام گردشگران نزد شهر چهره بهبود عوامل از يكي عنوانبه ورزشي تأسيسات ايجاد )، از2001( 8هنري و گراتون .)54: 1374

 آثار و فرهنگ هوا، و آب مثل عواملي بلكه است؛ دهندهگرايش عامل عنوانبه كه نيست ورزش تنها وجود اين با. برندمي
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 اين در نيز غيره و آزادي ميزان تفريحات، نوع اندازها، چشم و مناظر ها،قيمت ونقل، حمل اقامت، و وضعيت اسكان باستاني،

  ). Kim & Chalip, 2003دارد ( اهميت زمينه

  

  پيشينه تحقيق

 جهاني يهاي باز ميزبان ، كه»شفيلد انگلستان شهر در راهبردي ريزيبرنامه بررسي «به  خود مقاله )، در1997(9برامول       

 براي آن ميزباني فرصت كه بزرگ رويدادهاي ورزشي: كرد استدالل چنين اين او. پرداخت بود، 1991 سال در دانشجويان

 آن به مدت دراز راهبرد يك طي اينكه مگر چنداني ندارد؛ تأثير ميزبان كشور گردشگري صنعت در شود،مي فراهم بار يك

. كندمي زيبا را شهر چهره الملليبين ورزشي رويدادهاي برگزاري براي شدهساخته تاسيسات كرد عنوان برامول. شود توجه

جديد  ورزشي تاسيسات كه بودند مطلب اين با موافق كامالً يا موافق آن رويداد از بازديدكنندگان از صد در 6/73كه طوريبه

)، 1999( 10همكاران و جكسون است.كرده تبديل بازديد براي ترجذاب مكاني به را رويداد شهر اين براي شفيلد شهر التاسيس

)، 2001( 11آن بسيار مهم دانسته است. چو توسعه و ريزيبرنامه جهت در ورزشي گردشگري ضعف قوت و نقاط شناسايي به

 هايانگيزه بررسي )، در2006برون ( و فانك». پرداخت گردشگري بر ورزش تكواندو توسعه اثر بررسي«اي به در مطالعه

 ورزش به پرداختن ميزان كه دريافتند بودند، كرده مسافرت استراليا به ماراتن دو مسابقة بزرگ يك براي كه ورزشي گردشگران

 مقصد به مسافرت را براي بالقوه گردشگر تواندمي شده سازماندهي ورزشيرويدادهاي از خاص نوعي به بودن مندو عالقه

 ميزان بيشترين كه باشد بازارهايي گذاريهدف در جهت بايد بازاريابي هايتالش بنابراين برانگيزد؛ رويداد آن كنندة برگزار

- و محدوديت ،هاانگيزه داليل، بررسي به پژوهشي )، در2005( 12گوشي را دارند. ياما رويداد در شركت و ورزش به پرداختن

 و ريزيبرنامه به مطالعه مربوط هر در كه گرفت نتيجه وي. گردشگران ورزشي پرداخت قالب در كنندگانمسافرت هاي

 )، پژوهشي2009(13شانك  شوند. جان ورزشي شناسايي گردشگران مورد در موانع و هاداليل، فرصت بايد گردشگريتوسعه

 اين به شده ارائه مدل در. داد انجام را گردشگران ورزشي بر خدماتكيفيت ادراك از منديميزان رضايت مدل تبيين عنوان با

شده  ارائه خدمات كيفيت از ورزشي گردشگران رضايتمندي در تأثير كمتري عوامل ديگر به نسبت دسترسي رسيد كه نتيجه

  ). 1393، زاده و همكارانمهديدارند (

كند مي كشور بيان ورزشيتوريسم در تهران استان هايتوانمندينقش  بررسي عنوان با خود تحقيق )، در1385عسگري (   

 گردي، كوهنوردي،بيابان از ورزشي اعمتوريسم انواع توسعه امكان كهاست ايگونهتهران بهاستان طبيعيجغرافيايي موقعيت كه

سنجي توسعه امكاننامه خود به )، در پايان1388دارد. معتمديان ( وجود آن در غيره و اسكي آبي،_كوهستانيهايورزش

در يازده  ،اينگونه نتيجه به دست آمد كههاي تحقيق از يافتهپرداخته و  گردشگري قايقراني(رفتينگ) در رودخانه سيروان

راني وجود نداشت باشد به علت نبود جاده امكان برگذاري قايقكيلومتر اول كه ما بين روستاي پالنگان تا روستاي ديوزناو مي

                                           
9  . Bramwell 

10 Jackson et al 

11  . Cho 

12  . Yamaguchi 

13 Shonk 



  خاكپور و همكاران                     

188 

 

هاي كانو و كاياك(يك نفره ،دو نفره)شش و هشت نفره رفتينگ در درجات راني با قايقكيلو متر باقي مانده امكان قايق 32 و

 تاكيد با ورزشيمكاني گردشگري -فضايي بهينه گزيني)، به مكان1390زاده و همكاران(ت. ابراهيم) وجود داش4تا  1مختلف(

 كرمانشاه مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيدند كه عامل بيستون -پرآو هايهوك خورشيد رو در تابش از براستفاده

 براي مناسب كندمي دريافت را تابش كه جهتي جز به شيب هايهمه جهت تابستان در مختلف فصول براي شيب جهت

رسد. شجاعي و همكاران مي محدوده مساحت درصد 90 از بيش به براي كوهنوردي مناسبپهنه مساحت و است كوهنوردي

، انجام دادند. نتايج نشان »SWOTمازندران با مدل  استان ورزشيتوريسم راهبردي ريزيبرنامه«اي با عنوان )، در مقاله1391(

 و قوت نقطه تريناهميت كم و تريناهميت با عنوانبه ترتيب به نقل و حمل سيستم و هوايي و آب داد كه، شرايط مساعد

 با عنوانبه ورزشي گردشگران امنيت و استان در مطلوب كيفيت با ورزشيالمللي بين هايتورنمنت و مسابقات برگزاريعدم

 توسعة در مؤثر )، به بررسي عوامل1392غفوري و همكاران (شوند. مي محسوب ضعف نقطه تريناهميت كم و تريناهميت

 در عامل ترينبازاريابي، مهم و تبليغات داد نشان پرداخته و نتايج مازندران ساحلي شهرهاي در آبي هايورزش گردشگري

 )، به بررسي1393زاده و همكاران (است. مهدي مازندران ساحلي شهرهاي در آبي هايورزش گردشگر و جذب توسعه

 در اسكان ، پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه كيفيتSWOTتحليل  اساس بر مشهد شهر ورزشي در گردشگري وضعيت

 بازار و دادوستد وجود ضعف، نقطه ترينمهم مختلف هايپست در متخصص افراد عدم وجود قوت، نقطه ترينمهم هاهتل

 شهر در ورزشي گردشگري زمينه در تهديد ترينمهم مالي ورزشي حاميان وجود عدم و فرصت ينترمهم مشهد در وسيع

بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماكن اولويتاي با عنوان در مقاله)، 1395باشد. تنهايي و مستحفظيان (مي مشهد

هاي آبي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي با توجه به معيارهاي پراكنش جمعيت، كاربري اراضي، ميزان دسترسي ورزش

 د. باشو توزيع عادالنه مي

  

  محدوده مورد مطالعه

  عرض دقيقه 23 و درجه 37 در ايران غربيشمال  در شهر  اين. است  بايجانآذر و ايران شهرهاي  ترينقديم از مراغه شهر     

 ياچه در به غرب از آن محدوده. استگرديده واقع سهند جنوبي هايدامنه بر و شرقيطول دقيقه 16 و درجه 46 در و شمالي

  فصــول در و معتدل آن هواي و آب. شــودمي منتهي مياندوآب جلگه به جنوب از و هشــترود دشــت به شــرق از و اروميه

 در بارندگي متوسط  ميزان و بوده متغير صفر  باالي گراد سانتي  درجه 35 تا صفر  زير گرادسانتي  درجه 20 بين سال  مختلف

.  باشــدمي كيلومتر 607 تهران تا آهن راه طريق از و كيلومتر 130 حدود تبريز از آن فاصــله. اســت ســال در مترميلي 300 آن

    است. قرار بر تهران و مراغه بين ما اخير هايسال در نيز هوايي ارتباط
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  موقعيت شهرستان مراغه و استان آذربايجان شرقي نقشه -1شكل 

  
  سير قايقراني در شهر مراغه   م -1عكس 

  
                        اي درمراغهچرودخانه صوفي -2عكس     

  
  سير مسابقات كاناپولوي رودخانه صوفي چايم -3عكس 

  
  سابقات كاناپولوي در رودخانه صوفي چاي شهر مراغه م -4عكس 

  

  روش انجام تحقيق

). 1381كند (برايسون،مي تأييد و پشتيباني راهبردي را مديريت فرآيند كه سيستماتيك است روشي راهبردي ريزيبرنامه   

 تشكيل ارزيابي و كنترل و اجراي راهبردها راهبردها، تدوين محيطي، بررسي شامل اساسي عنصر چهار از راهبردي ريزيبرنامه
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 SWOTتحليلي  از مدل هاآن همگي تقريباً اما است متعدد راهبردي ريزيبرنامه هايمدل ).Hussey, 2001(است شده

) نقاط فرصت و O16) نقاط ضعف، (W15) نقاط قوت، (S14دروني ( شرايط هايانگليسي: شاخص كلمه چهار اول (حروف

)T17 (1998(گيرند مي تهديد است) الهامMintzberg, .(  تكنيكSWOTگيري است كه ، يك ابزار حمايتي براي تصميم

شود. با تعريف نقاط قوت و نقاط عموماٌ براي تحليل سيستماتيك محيط داخلي و محيط خارجي سازمان يا شهر استفاده مي

هايي را براي تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ستراتژيتواند اها سازمان يا شهر ميها و تهديدضعف و نيز فرصت

 داراي تحليل اين). Yusksel et al, 2007: 365(ها براي مقابله با تهديدات اتخاذ كند ضعف و همچنين استفاده از فرصت

  :است زير شرح به اصلي ايمؤلفه دو

  شوند.مي توصيف موجود وضعيت در ضعف و قوت نقاط توسط ) كهIFASدروني ( شرايط هايشاخص) الف

  شوند.  ناشناخته توصيف مي هايفرصت و موجود تهديد طريق از ) كهEFASبيروني ( هايشاخص) ب

  

  هاو نحوه تعيين استراتژي SWOTماتريس   -1جدول 

  
  ).Horn, 2001منبع: (

  هاي تحقيقيافته

  SWOTارزيابي نتايج مدل 

ورد نقاط مبدني و گردشگري در گرفته با روش دلفي، نظرات كارشناسان امر تربيتها و پيمايش صورت پس از بررسي   

هاي گردشگري ورزشي و قايقراني در آبهاي خروشان منطقه مراغه، ضريب (ميزان اهميت قوت، ضعف، تهديدها و فرصت

تبه (ميزان شهرستان) و ر ها در سطح منطقه و فراتر ازاين عوامل در شرايط كنوني گردشگري ورزشي و قايقراني در آب

ر نهايت آوري شده و دهاي شهر مراغه) آنها جمعاهميت اين عوامل در شرايط آتي گردشگري ورزشي و قايقراني در آب

) استخراج 3دول) و عوامل خارجي (ج2مجموع امتياز نهايي آنها محاسبه شد. در نهايت ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (جدول

  گرديد.

  

                                           
1 4
 Strengths  

1 5
 . Weakness  

1 6
 . Opportunity 

1 7
 . Threats 
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  IFAS(18هاي آبي با تاكيد بر كاناپولو) در منطقه مراغه (ماتريس ارزيابي عوامل داخلي حاكم بر گردشگري ورزشي(ورزش: 2لجدو

 امتياز نهايي

امتياز 

 عامل

 عنوان وزن

نام 

 عوامل

 S1 هاهاي مختلف آبي جهت درمان انواع بيماريوجود چشمه 0,060 4  0.24

 S2 تفريحاتي و تسهيالتي با قيمت مناسب –خدمات رفاهي 0,045 3  0.13

 S3 هاي ملي و بين الملليپتانسيل برگزاري مسابقات و تورنمنت 0,045 3  0.13

 S4 سازي ورودي شهرها و فضاهاي اطراف رودخانهزيبا 0,060 4  0.24

 S5 فراهم بودن نيروهاي داوطلب و انساني 0,060 4  0.24

 S6 باستاني و توريستي شهرستان مراغه با توجه به قدمت ديرينه اين شهرجذابيت فرهنگي و  0,075 5  0.37

 S7  سيستم ارتباطي و حمل و نقل مناسب 0,045 3  0.13

 S8 ظرفيت تماشاگر اماكن ورزشي به منظور برگزاري رويدادهاي كشوري 0,060 4  0.24

 w1 نبود هتل و رستوران مطلوب و كافي براي جذب گردشگران 0,075 5  0.37

 w2 گذاري در اين بخشعدم رغبت بخش خصوصي  به جهت سرمايه 0,060 4  0.24

 w3 هاي جمعي و مطبوعات به توسعه اين صنعتضعف كمك رسانه 0,060 4  0.24

 w4 هاي تحقيقاتي مجهز جهت برنامه ريزي استراتژيكنبود پايگاه 0,060 4  0.24

 w5 ن مراغه  الزم از حيث مديريت ورزشي در شهرستاهاي نبود اسپانسر مالي و حمايت 0,060 4  0.24

 w6 عدم برگزاري تورهاي ورزشي مختلف و با كيفيت 0,045 3  0.13

 w7 اختصاصي براي اين رشتهنبود اعتبار و بودجه  0,060 4  0.24

0.24  4 0,060 

ها و تالوگكاها، پوسترها،بيلبوردها، بروشورها، ها و وب سايت ورزشي در وبالگ تبليغ توريسم عدم

 هانشريه
w8 

 W9  عدم آشنايي كافي جامعه بومي با قايقراني 0,060 4  0.24

  جمع 1 66  3.9

  1397منبع: مطالعات ميداني نگارندگان،

   

فرهنگي و باستاني و توريستي ورزشي، جذابيت، ازنظرمتخصصين گردشگري و مديريت2با توجه به جدول شماره     

گردشگري ترين نقاط قوت پيش روي توسعهعنوان مهمبه0,37به قدمت ديرينه اين شهر با امتياز وزني شهرستان مراغه با توجه

سازي ورودي شهرها ها، زيباهاي مختلف آبي جهت درمان انواع بيماريورزشي در شهر مراغه شناخته شد. وجود چشمه

دراولويت دوم و در نهايت سيستم ارتباطي و حمل و  يكسان 0,24وفضاهاي اطراف رودخانه وغيره به ترتيب با امتياز وزني 

دراولويت بعدي قراردارد. نبود هتل و رستوران مطلوب و كافي براي جذب گردشگران با امتيا 0,13نقل مناسب با امتياز وزني

مجهز جهت هاي تحقيقاتي ترين نقطه ضعف درتوسعه گردشگري شهر مراغه شناخته شد. نبود پايگاهبه عنوان مهم0,37زوزني

در  0,24گذاري در اين بخش و ... هر دو با امتياز وزني به جهت سرمايهريزي استراتژيك، عدم رغبت بخش خصوصي برنامه

                                           
1 8
 Internal factor analysis summary  
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در اولويت آخر قرار  0,13ورزشي مختلف و با كيفيت با امتياز وزني اولويت دوم و در نهايت اينكه عدم برگزاري تورهاي

  دارند.
  EFAS(19( هاي آبي با تاكيد بر كاناپولو) منطقه مراغهعوامل خارجي حاكم بر گردشگري ورزشي(ورزش: ماتريس ارزيابي 3جدول

 عامل وزن امتياز امتياز نهايي

نام 

 عوامل 

 O1 الملليهاي مختلف و مسابقات مهم در سطح استاني و ملي و بينبرگزاري جشنواره وجود زمينه 0,072 4  0.29

 O2 هاي خدمات و نيروي انسانيهزينهپايين بودن  0,072 4  0.29

 O3 هاي ورزشي با توجه به داشتن آب وهواي پاك و مطبوعگسترش انواع فعاليت 0,072 4  0.29

 O4 همجواري با قطب بزرگ جمعيتي در منطقه مانند تبريز و... 0,090 5  0.45

0.29  4 0,072 

،اسكي،  فعاليتهاي مختلف ورزشي مانندكوهنورديهمجواري باارتفاعات سهندو سد دوش، علويان و...  جهت 

 قايقراني و....
O5 

 T1 نبود تسهيالت الزم براي بخش خصوصي   0,090 5  0.45

 T2 هاي مختلفنبود انسجام و هماهنگي ميان سازمان 0,090 5  0.45

 T3 وري از اين صنعتعدم احساس اعتماد در مسئولين نسبت به توسعه و بهره 0,072 4  0.29

 T4 محدود بودن فصول تمرين قايقراني با توجه به شرايط اقليمي منطقه 0,072 4  0.29

 T5 هاي منطقه براي عالقه مندان اين رشته در سراسر كشورها و استعدادناشناخته بودن پتانسيل 0,072 4  0.29

 T6 نبود اعمال نظارت موثر بر روند توسعه توريسم ورزشي 0,072 4  0.29

 T7 امكانات و تاسيسات الزم جهت ارائه سرويس و خدمات شايسته به گردشگران و قايقرانان كمبود 0,072 4  0.29

  T9  هاي كالن و استراتژيك در كشور و استاننبود سياست 0,072 4  0.29

  جمع 1 55  4.25

  1397منبع: مطالعات ميداني نگارندگان،

  

بزرگ جمعيتي در منطقه ورزشي، همجواري با قطب، ازنظرمتخصصين گردشگري و مديريت3با توجه به جدول شماره     

گردشگري ورزشي در شهر مراغه شناخته شد. روي توسعهترين فرصت پيشعنوان مهمبه 0,45مانند تبريز و... با امتياز وزني 

 خدمات هايهزينه بودن المللي،پايينبين و ملي و استاني سطح در مهم مسابقات و مختلف هايجشنواره برگزاري زمينه وجود

سهند با ارتفاعات مطبوع و همجواري و پاك و هواي آب داشتن به توجه با ورزشي هايفعاليت انواع گسترشانساني،  نيروي و

به ترتيب با امتياز وزني   ....و قايقراني مانندكوهنوردي،اسكي، ورزشي مختلف هايفعاليت جهت... و علويان دوش، سد و

 هايسازمان ميان هماهنگي و انسجام و نبود خصوصي بخش براي الزم تسهيالت نبوديكسان دراولويت بعدي قراردارد.  0,29

 احساس ورزشي شهر مراغه شناخته شد. عدمترين تهديدهاي توسعه گردشگريعنوان مهمبه، 0,45ز وزنيمختلف با امتيا

 اقليمي شرايط به توجه با قايقراني تمرين فصول بودن صنعت، محدود اين از وريبهره و توسعه به نسبت مسئولين در ماداعت

 موثر نظارت اعمال كشور، نبود سراسر در رشته اين مندانعالقه براي منطقه هاياستعداد و هاپتانسيل بودن منطقه، ناشناخته

                                           
1 9
 . External factor analysis summary 
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 و گردشگران به شايسته خدمات و سرويس ارائه جهت الزم تاسيسات و امكانات ورزشي،كمبود توريسم توسعه روند بر

در اولويت بعدي به عنوان تهديدهاي  0,29استان با امتياز وزني  و كشور در استراتژيك و كالن هايسياست قايقرانان و نبود

  باشد.توسعه گردشگري ورزشي شهر مراغه مي
   SWOTدل مبندي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي توسعه توريسم ورزشي شهر مراغه براساس الويت -4جدول 

  بندي عوامل درونيالويت

  الويت  الويت بندي نقاط ضعف  الويت  الويت بندي نقاط قوت

ا جذابيت فرهنگي و باستاني و توريستي شهرستان مراغه ب

 توجه به قدمت ديرينه اين شهر

  1 رستوران مطلوب و كافي براي جذب گردشگراننبود هتل و   1

  2  يكريزي استراتژهاي تحقيقاتي مجهز جهت برنامهنبود پايگاه  2 هاهاي مختلف آبي جهت درمان انواع بيماريوجود چشمه

  3 سازي ورودي شهرها و فضاهاي اطراف رودخانهزيبا
گذاري در اين عدم رغبت بخش خصوصي  به جهت سرمايه

 بخش

3  

  4 فراهم بودن نيروهاي داوطلب و انساني 
هاي الزم از حيث مديريت نبود اسپانسر مالي و حمايت

 ن مراغهورزشي در شهرستا

4  

  5 تفريحاتي و تسهيالتي با قيمت مناسب –خدمات رفاهي
ها، ها و وب سايتورزشي در وبالگتبليغ توريسمعدم

 هانشريهها و كاتالوگ – بروشورها -يلبوردهاب -پوسترها

5  

هاي ملي و بين پتانسيل برگزاري مسابقات و تورنمنت

 المللي

  6  عدم آشنايي كافي جامعه بومي با قايقراني  6

  7 عدم برگزاري تورهاي ورزشي مختلف و با كيفيت  7  سيستم ارتباطي و حمل و نقل مناسب

  بندي عوامل بيرونيالويت

  الويت  تهديدهاالويت بندي    الويت  هاالويت بندي  فرصت

  1 نبود تسهيالت الزم براي بخش خصوصي  1  بزرگ جمعيتي در منطقه مانند تبريزهمجواري با قطب

 مسابقات و مختلف هايجشنواره برگزاري زمينه وجود

  الملليبين و ملي و استاني سطح در مهم
  2 هاي مختلفنبود انسجام و هماهنگي ميان سازمان  2

  3  انساني نيروي و خدمات هايهزينه بودن پايين
 وريبهره و توسعه به نسبت مسئولين در اعتماد احساس عدم

  صنعت اين از
3  

 و آب داشتن به توجه با ورزشي هايفعاليت انواع گسترش

  مطبوع و پاك هواي
4  

 مياقلي شرايط به توجه با قايقراني تمرين فصول بودن محدود

  منطقه
4  

دوش، علويان و...  همجواري باارتفاعات سهندو سد 

جهت فعاليتهاي مختلف ورزشي مانندكوهنوردي،اسكي، 

 قايقراني و....

5  
- قهعال براي منطقه هاياستعداد و هاپتانسيل بودن ناشناخته

  كشور سراسر در رشته اين مندان
5  

  6  ورزشي توريسم توسعه روند بر موثر نظارت اعمال نبود    

    
امكانات و تاسيسات الزم جهت ارائه سرويس و  كمبود

 خدمات شايسته به گردشگران و قايقرانان

7  

  8  هاي كالن و استراتژيك در كشور و استاننبود سياست    

  1397منبع: مطالعات ميداني نگارندگان،
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  مراغه شهر گردشگري توسعه براي راهبردهايي ارائه -5جدول 

  SWOTتحليل 

  

  

  

  

  

  

  ها:فرصت

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7  
  

  تهديدها:

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7  
  

  نقاط قوت:

S1 

S2 

S3 

S4 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10  
  

  )SO(تهاجمي راهبردهاي

 ايهبخش براي تسهيالت ايجاد-1

 در گذاري سرمايه جهت در خصوصي

 گردشگري هايزمينه

 و بآ و طبيعي هايويژگي معرفي-2

 و گردشگر جذب منظور به مراغه هوايي

 شهر فرهنگي _تاريخي آثار

مندي از نيروي كيفي انساني براي بهره -3

 توسعه و شكوفايي گردشگري ورزشي

 استفاده از پتانسيل هاي منطقه براي -4

برگزاري انواع مسابقات و جشنواره ها در 

  سطح منطقه و ملي

  )ST(تنوع راهبردهاي

جمله  از ارتباطي هايشبكه سازي استاندارد-1

كيفيت  بهبود و هشترود -مراغه ارتباطي محور

 آن هايزيرساخت و شهري درون نقل و حمل

هاي  فعاليت در وينن هايفناوري از استفاده-2

 معرفي و رساني اطالع و گردشگري بازاريابي

 آنها

كاهش  براي آموزشي هايبرنامه تدوين-3

 گردشگري هايفعاليت محيطيزيست مشكالت

با  ناسازگار هايكاربري تعديل يا حذف-4

 مناطق در گردشگري هايكاربري

  گردشگرپذيري شهر

  نقاط ضعف:

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

W7 

W8  
  

  

  (WO)بازنگري راهبردهاي

 يگردشگري ورزشجامعطرح تهيه-1

- برنامه آن تبع به و مراغه شهرستان براي

 گردشگري توسعه و جذب براي ريزي

 پايدار

ا و چشم انداز حمايت رسانه هتدوين  -2

 بخش خصوصي از انواع توريسم ورزشي

ي اختصاص دادن بودجه و حمايت مال -3

براي تبليغات و مسابقات گردشگري 

 ورزشي در شهر مراغه

ي اختصاص بودجه كافي براي برگزار -4

انواع تورهاي ورزشي و جشنواره ها براي 

  اگاهي مردم از گردشگري ورزشي

صوصي و سرمايه خترغيب بخش  -5

گذاران براي توسعه و بهبود زيرساخت ها 

و پايگاه هاي تحقيقاتي با توجه به 

  پتانسيل هاي خوب منطقه

  (WT)تدافعي راهبردهاي

 خصوصم روزنامه يا نشريه تأسيس -1

طبيعي   هايجاذبه معرفي براي گردشگري

 ورزشي شهر

 استفاده بهينه از پتانسيل چشمه هاي ابي -2

اري مسابقات ورزشي در سطح براي برگز

منطقه، ملي و بين المللي با توجه به محدود 

 بودن فصول ورزش هاي آبي

 رد كه فعال، خصوصي بخش از حمايت-3

 ارائه خدمات گردشگران به گردشگري فضاهاي

 دهند.مي

 در گذارأثيرت عناصر بين هماهنگي ايجاد -4

 به توجه و شهر گردشگري ريزيبرنامه سيستم

 اين گردشگري ريزيبرنامه در يكپارچه مديريت

  .شهر

  1397منبع: مطالعات ميداني نگارندگان،
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  هر مراغهشراهبرد توريسم ورزشي  -1نمودار

  

  

   
  ورزشي  توريسم ريزيبرنامه هاياولويت ماتريس -2نمودار 

  

 شهري حوزه در شدههاي مطرحاولويت از بايستيمي شهرها در ورزشي توريسم ريزيبرنامه دستگاه -2 نمودار به توجه با     

 ها،هجاد ها،بزرگراه مانند نظر مورد هايساخت نظير زير( شهري نيازهاي شامل هااولويت اين. باشد داشته دقيق شناختي

 در اجتماعي و سياسي امنيت برقرار زمينه اين در مساله ترينمهم( و سياسي اجتماعي احتياجات ،...) و هارستوران ها،هتل

 قدرتمند)، نيازهاي اسپانسرهاي همان يا حاميان طريق از ماليمنابع تامين( مديريتي و مالي )، احتياجات است منطقه سطح

 طبيعي، هايجاذبه آوردن توريستي (فراهمنيازهاي و)  استاندارد و مدرن هايورزشگاه هبويژ ورزشي امكانات عمدتاً( ورزشي

 .شودمي) الملليبين سطح در هايجاذبه چنين شناسايي و همچنين تبليغ و تاريخي هايجاذبه سازيزيبا و تقويت و فرهنگي
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 ابتكارها پذيرش براي ظرفيت اجتماعي بهبود و آسيب پذير هايهگرو سازيتوانمند در ورزش كه است معتقد20 ورت كلينك

 دهدمي افزايش را محليجامعه به تعلق احساس و ساير شهروندان به تعلقحسن اجتماعي، انسجام. باشدمي مؤثر هاينوآور و

 و ).Killing worth, 2004(آورد مي فراهم شهريزيستمحيط بهبود براي گروهياقدامات در را مثبتي بسيار تاثيرات و

 آوردمي فراهم جمعي اهداف تنظيم اجتماعي، هايمهارتيادگيري شهروندان، مثبت اجتماعي تعامالت براي را فرصتي

)Coakley. J, 2001 .(  

  

  نتيجه گيري

 منطقه شرفتو پي توسعه در ايعمده سهم اقتصاد، هايپايه از عنوان يكيبه شهري گردشگري ويژهبه گردشگري امروزه   

و  نشينيشهر هايخاستگاه ترينكهن از و است كشور منسجم در تاريخي بافت داراي شهر ده جزء مراغه دارد. شهرستان

 غناي براي يپتانسيل باالي آن، گسترده و غني بسيار طبيعي و فرهنگي -تاريخي ميراث كه شودمي محسوب كشور در مدنيت

 هايفردي است بررسيهاي طبيعي منحصر بهشهرستان مراغه داراي جاذبه .شهري داردگردشگري گسترش و فرهنگي

يانگر اين است كه بگذاري در اين منطقه، شناختي قابل سرمايههاي بومسنجي هر كدام از جاذبهطبيعي و نيز امكانجغرافياي

وجود در مدر گردشگري يك منبع اقتصادي كم نظير، خاص، و البته رها شده به حال خود است. از طرفي يكي از مشكالت 

ز سوي قرار گيري اانبي آن، و ريزي براي آن و تاسيسات ج، عدم برنامههاي آبي مثل قايقراني در شهر مراغهامر توسعه ورزش

اخير با كمبود  هايواسطه خشكساليهاي آبي در منطقه بهباشد. چراكه منابع و پهنههاي نامناسب مياين تاسيسات در مكان

گري هاي گردشجه به شاخصهباشد. از طرفي با توريزي دقيق ميباشد، استفاده بهينه از اين محدوديتها نيازمند برنامهرو به رو مي

يح و ورزش اين ريزي جهت تفرباشد؛ لزوم برنامههاي فعال رو به رو ميدر اين شهرستان كه با ازدياد جمعيت جوان و گروه

  كند. گروه از جوانان بيش از پيش ضرورت داشته و اين مسئله ضرورت توجه به گردشگري ورزشي را آشكار مي

 شهر دشگريگر فضاهاي در خصوص نگارندگان عيني هايمشاهده و هاپژوهش نيز و تعيين شده هاي راهبرد به توجه با لذا

  ت:اس شده پيشنهاد شهر اين گردشگري توسعه منظور ذيل به راهكارهاي مراغه،

 تدوين ريزي،برنامه اصلي خطوط تهيه شامل و شهر شهرستان ورزشيگردشگري مطالعات جامعطرح تهيه −

   هاسياست

 در دقيق و جامع اطالعاتي بانك طبيعت و تهية با سازگار هايورزش انجام براي مناسب يابيمكان و مسيريابي −

 توريسم ورزشي شهرستان مراغه  مربوط مسائل مورد

  ها هتل ها،جاده ورزشي تأسيسات و تجهيزات مانند هازيرساخت و زيربناها توسعه و گسترش و ايجاد −

 بخش گردشگري در خصوصي بخش سرمايه هدايت و جذب مشاركت براي خصوصي بخش به تسهيالت ارائه −

  مراغه 

                                           
2 0
 Killing worth 
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 ورزشي هاي سالن ايجاد با همراه توريستي هايقطب و محورها در هنري و فرهنگي_ورزشي هايمجموعه ايجاد −

  شهر مراغه  فرهنگي و ورزشي هايبا قابليت هماهنگ

  اكوتوريسم مناطق در ويژه به ورزشي توريست ديده دوره و مطلع راهنمايان تربيت −

 محلي شيورز مسابقات ترتيب و مردانه و زنانه تابستانه، و زمستانه ورزش گسترده تأسيسات و امكانات ايجاد −

  توريستي هايحوزه در واقع شهرهاي در الملليبين ملي و و

  زمستاني و تابستاني بخش دو در صنعت اين بازار وسعت ارزيابي −

  ورزشي هايبازي در دستي صنايع و ورزشي توريسم نمايشگاه ايجاد −

  ورزشي توريست هايجاذبه ويژه شهرستان مراغه به هايجاذبه معرفي جهت در تبليغات گسترش −

  منابع

مكاني آن با تاكيد  -گزيني بهينه فضايي)، گردشگري ورزشي و مكان1390زاده، عيسي، رحيمي، دانا و زهرايي، اكبر (ابراهيم .١

ريزي شهري، سال دوم، بيستون كرمانشاه، مجله پژوهش و برنامه -هاي پرآوهموردي كوبر استفاده از تابش خورشيد مطالعه

  .111-126شماره هفتم، زمستان، صص 

، تحليل عوامل مؤثر بر )1388(، سجادي، سيدنصراله و استيفن، اسميت اصفهاني، نوشين، گودرزي، محمود، اسدي، حسن .٢

 . 159-175، صص 1ورزشي، شماره تتوسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران، مديري

هاي آبي با استفاده از بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماكن ورزشاولويت)، 1395تنهايي، اميد و مستحفظيان، مينا ( .٣

دانشگاه ، اولين همايش ملي تحوالت علوم ورزشي در حوزه سالمت، پيشگيري و قهرماني)، GISي (سيستم اطالعات جغرافياي

 قزوين.)، بين المللي امام خميني (ره

ورزشي در نوار ساحلي انزلي، فصلنامه جغرافيا و ، شناخت پتانسيل اقليمي توريسم)1388( رمضاني، بهمن، فروغي، پريسا .٤

  .91-87مطالعات محيطي گروه جغرافيا، سال اول، شماره دو، صص 

هاي حي، سازمان شهرداريورزشي و تفري_ها: فضاهاي فرهنگيي، كتاب سبز راهنماي شهردار)1382(سعيدنيا، احمد  .٥

  كشور.تهران.

ريزي راهبردي توريسم ورزشي برنامه)، 1391سري، بهاره و دوستي، مرتضي (شجاعي، وحيد، تجاري، فرشاد، سليماني تپه .٦

  .173-194، صص 39، شماره 12، مجله فضاي جغرافيايي، دوره استان مازندران

، رشته ارشدنامه كارشناسيورزشي كشور، پايانستان تهران در توريسمهاي ا، بررسي نقش توانمندي)1385(عسگري، رسول  .٧

  ريزي توريسم، دانشگاه علوم و تحقيقات،تهران. جغرافيا وبرنامه

 شهرهاي ساحلي در آبيهايورزش گردشگري توسعة در مؤثر )، عوامل1392پور، رقيه (غفوري، فرزاد، هنرور، افشار و نعمت .٨

  . 30-19، صص 2زمستان، شماره  و پاييز ورزش، توسعة و مديريت مازندران،  دو فصلنامه

  )، شهرهاي جهان، ترجمه پير بلك دور افوره، دانشگاه آزاد اسالمي. 1384فريد، يداهللا ( .٩

  .53گذاري توريست، انتشارات ماني، اصفهان، ص )، اقتصاد و سياست1374نژاد، حسن (قره .١٠

گردشگري كشور و عوامل  )، رابطه ديدگاه مديران ورزشي و مديران1387پور، باقر (حسينزاده، مهرداد، راد، امير، محرمقيامي .١١

  . 2گردشگري در ايران، فصلنامه المپيك، سال شانزدهم، شماره 
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كارشناسي ، پايان نامه رفتينگ در رودخانه سيروان سنجي توسعه گردشگري ورزش قايقرانيامكان)، 1388معتمديان، آزاد ( .١٢

 دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس،تهران. ارشد
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