
    مجله علوم و فنون دريايي

34 

 

شهرستان بابلسر یو ساحل یآب های ورزش ی توسعهدر جهت  ها آناز  گیری بهرهو  ها فرصت ییشناسا  

 

، فاطمه نصراهلل زاده، مرتضي دوستي*سعید تابش محدثه رحماني گرجي،  

 

 گروه مديريت ورزشي، دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران 

 

 22/52/6431تاريخ پذيرش:    61/50/6431تاريخ دريافت: 
10.22113/jmst.2019.143614.2188 : (DOI) شناسه ديجیتال 

 

 دهیچک

 یها انجام ورزش یعموم مردم برا یبلکه برا یا ورزشکاران حرفه یتنها برا  و ساحلي نه يآب یها امروزه ورزش

 ها آناز  گیری بهرهو  ها فرصت يي، شناساپژوهش اين هدف از رو  ازاين. شده است  بزرگ زهیانگ به يک ليتبد يحيتفر

 يو کم يفیدر دو مرحله ک ختهیآم قیروش تحق د.بو بلسرشهرستان با يو ساحل يآب های ورزش ی توسعهدر جهت 

در مرحله  شد. نيوتد ای  پرسشنامهو  ييشناسا ها  فرصتنفر  65 بامصاحبه از طريق  يفیدر مرحله ک ،شدانجام 

 جامعه دلفي کالسیک تعديل شده پرداخته شد. به استخراج عوامل نهايي و رتبه بندی آنها از طريق روش يکم

اداره  کارکنان اد،اقتص دیاسات ،یگردشگر دیاسات ،يو علوم ورزش بدني  تربیت دیشامل، متخصصان و اسات یآمار

نمونه از بین اين جامعه بود  20و تعداد  بوده است يو ساحل يآب های رشته يو قهرمانان مل مربیان ،ورزش و جوانان

 های فرصتابعاد و  بندی رتبه یو برا spss افزار نرماز  ها داده لیتحل هيتجز یبرا که در سه مرحله دلفي شرکت کردند.

 عنوان به زيرساختيو  یگردشگر-ييایاز آن است که بعد جغراف يحاک ها يافته .شداستفاده  دمنيهر بعد از آزمون فر

 ،شد ييبعد شناسا اين در ها فرصت ترين مهم عنوان  بهو ساحل  ايو وجود رودخانه و وجود دربعد  ترين پراهمیت

 – يو فرهنگ يارتباط - يتيريمد ،يانسان یروین ،ی، بعد اقتصادصورت به تیاهم بیابعاد به ترت ريساهمچنین 

 شنهادیکشور و استان مازندران پ ي و مسئولینورزش رانيه مدب ها يافتهبا توجه به  بنابراين ؛شد بندی رتبه اجتماعي

مشابه  قاتیو تحق قیتحق نيدر ا ها رتبهابعاد بر اساس  بندی  اولويتو  شده شناسايي های فرصتبا توجه به  گردد مي

شاهد رشد  تيتا درنها نديشهرستان بابلسر نما يو ساحل يآب های ورزشدر جهت توسعه  ها آناز  گیری بهرهاقدام به 

 باشند. نهیزم نيدر ا ریچشمگ شرفتیپ و
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 مقدمه. 1

 جهان اجتماعي رويدادهای ترين اصلي از ورزشامروزه 

 اجتماعي، توسعۀ آن سبب در افراد مشارکت و است

 ,cohen et al)شود مي اندام تناسب و رواني و شناختي

است  ای  گونه بهافزون ورزش،  روز گسترش .(2014

نفر انسان در سراسر جهان از  ها  میلیونکه 

گرفته  ها  باشگاه، مربیان، داوران و مديران ورزشکاران

مطبوعات  اندرکاران  دستتا عکاسان، خبرنگاران، 

گروهي همه و همه در  های  رسانهورزشي و ديگر 

. همچنین هستند ورزشي مشغول به کار های  فعالیت

، صاحبان صنايع، مداران سیاستورزش، کانون توجه 

گوناگون  های رشتهبازرگانان، متخصصان و محققان 

ورزش تنها يک تجارت  .(Kargar et al, 2016) است

. اين صنعت يکي از ستین یدالر اردیلیبزرگ چند م

در حال رشد در جهان است و با  سرعت  بهمنابع 

است. صنعت  ختهیدرآم یمختلف اقتصاد های  جنبه

ورزش شامل تمام محصوالت، کاالها، خدمات، 

عرضه  یاست که به مشتر هايي طرح، مردم و ها مکان

 .(Doosti et al,2016) دشو مي

توانايي توسعه ساختار ، رويدادهای ورزشيبرگزاری 

، ايجاد شغل، ها زيرساختزمینه های شهری در 

تفريحي و گسترش خدمات  های مکانگسترش 

مناظر زمیني، دريايي و همچنین  را دارند. نقل و حمل

منبع توسعه ورزش  توانند ميهوايي خاص همگي 

وجود استعداد در مناطق مختلف کشور بدون باشند. 

 تیآن فعال ریدرگ شتریآن مناطق را ب نیساکن ديترد

مرتفع و  های کوهمثال، وجود  یبرا کند ميخاص 

مردم آن  بیعامل ترغاز کشور  ای منطقهدر  گیر برف

 کيو وجود سواحل در  شود مي یمنطقه به کوهنورد

 های ورزشآن مناطق را به  نیساکن گريد ای منطقه

 ,Hemmati nejad et al) کند مي بیترغ شتریب يآب

2015.) 

موجب  هامروز ينیماش يزندگ نکهيبا توجه به ا

درون انسان شده  ريختگي  هم  بهروح و  شيفرسا

  برون یبرا يمختلف های شیوهجهت  نی، به هماست

به آرامش روان  يابیو دست يروح يخستگ نياز ا رفت

 نيز اا يکيوجود دارد.  یشهر يزندگ فیو تلط

 های ورزشبا سواحل و استفاده از  جواری هم ها شیوه

 ای ماسهسواحل  خصوص به ،يمناطق ساحل .است يآب

 يآب و خشک از يانبوه نیحدفاصل ب نکهيا لیبه دل

 نياهمچنین . باشند مي ای ويژه تیاهم یاست، دارا

 باشد يجذاب م ها انسان یبرا يذات طور به هیناح

(Ramzanzadeh & Sharif nia, 2011).  مناطق

 يکيمنابع اکولوژ پوياترينو  نياز پربارتر يکي يساحل

در  يو اجتماع یاقتصاد میعظ های فعالیتو بستر 

به ورزش و  تیاهم ي. از طرفرود ميجهان به شمار 

صنعت به خود گرفته  نيدر ا ای ويژه گاهيجا يسالمت

 رأسسواحل را در  دارياست. کشورهايي که توسعه پا

رشد  اند توانسته، اند دادهخود قرار  های سیاست

بااليي را در اين مناطق و در کل کشور  یاقتصاد

 ترين مهميکي از  يتجربه کنند. اقتصاد مناطق ساحل

روند  يو بررس سهيکه امکان مقا ستاابزارهايي 

 .(Madani, 2012) سازد ميتوسعه را ممکن 

خاص خود را دارند و  های ورزش زیو ساحل ن ايدر

 ت.گسترده اس اریاماکن بس نيدر ا ها رشتهتنوع 

 تنها نهبه يک وسوسه کننده بزرگ  يساحل های ورزش

 یعموم مردم برا یبلکه برا ای حرفهورزشکاران  یبرا

 درواقعاست و  شده تبديل يحيتفر های ورزشانجام 

 طور بهجذاب گذراندن اوقات فراغت  های راهيکي از 

 باشد ميو سواحل  ايفعال، انجام ورزش در کنار در

(Belka et al, 2015).  ورزش، امروزه در تمامي جوامع

در کشور ما ايران، گسترش فراواني يافته و  ازجملهو 

رقابتي )قهرماني(  صورت بهبر تعداد افرادی که  هرروز

تفريحي )گذراندن اوقات فراغت( به انواع  صورت بهيا 

 ,Kargar et al)  شود مي، افزوده پردازند مي ها ورزش

2016). 

باشد  مؤثر يورزش تیبر موفق تواند ميکه  يعوامل

است. برخورداری از  زيست  محیط و اییجغراف طيشرا

 سال، يدر ط نيمناسب جهت تداوم تمر هوای و  آب

و  يآموزش استخرهایبه آب فراوان جهت  يدسترس

مناسب برای انجام ورزش  های  رودخانهوجود نهرها و 

 مساعدتآرام و خروشان،  های  آبدر  يقرانيقا
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چمن  های زمینگسترده به  يدر دسترس زيست محیط

 بر زيست محیط تأثیرگذارداللت بر نقش  يورزش

ورزش  توسعه Shafi'i, 2012))ست. ا يورزش تموفقی

 های بخشيکي از  عنوان بهکشور و استان مازندران 

و  يفرهنگ ،ياسیس ،یاقتصاد های  حوزهدر  تأثیرگذار

دارد  ازین يو خارج يداخل گذاری سرمايهبه  ياجتماع

. ستین مستثنااز اين قاعده  زین يساحل های ورزشو 

استان  يساحل های ورزشموفق در  گذاری سرمايه

 های  حوزهخواهد شد که همه  سریم يمازندران زمان

منسجم و واحد در نظر  ای  مجموعه صورت بهاثرگذار 

بستر مناسب  زین نیمسئول يگرفته شوند و از طرف

را  یو سودآور تیامن نیو تضم هيورود سرما یبرا

 .آورند وجود به گذار سرمايه یبرا

جهان، از  اچهيدر ترين بزرگ هیبابلسر در حاش سواحل

 ،یاقتصاد های مقولهدر انواع  يفراوان های قابلیت

برخوردار است.  يو ورزش يحيتفر یگردشگر ،یتجار

 يکياز کوه و نزد یدور ،ييایجغراف تیموقع نیهمچن

 های  جاذبهاز  یمعتدل، برخوردار هوای و  آب، ايبه در

منطقه  کيبه  ليتبدرا  آن، يطیو مح يفرهنگ

کرده  يو ورزش يحيبر مقاصد تفر تأکیدبا  يستيتور

در  گسترش قابل يو ساحل يآب های ورزش انواع. است

هندبال  ،ي، فوتبال ساحليساحل بالیبابلسر: وال

آب، جت  یرو ياسک ،راني قايق ،يشنا، غواص ،يساحل

و با  باشد ميپاراسل، شاتل و...  ،سواری موج ،ياسک

 مانندمختلف  يورزش یورهامسابقات و ت یبرگزار

و  بالیوال ريايي،مسابقات جت اسکي، مسابقات رالي د

اسکي روی آب،  ،یباد سواری موج ،يفوتبال ساحل

امکان آموزش و يادگیری  جاديو حتي ا رهیو غ گانه سه

شهرستان اين را در  ها جذابیت زانیم توان مي، ها آن

 .داد شيافزا

در  یاریو موانع بس ها چالش یبابلسر دارا شهرستان 

و  يآب های ورزش ی توسعهابعاد مختلف در جهت 

 تیموقعبا توجه به  وجود باايناما  باشد مي يساحل

 جاذبهاز  برخورداریمعتدل،  وهوای آب ،ييایجغراف

يي باال های  ظرفیتاز  ،و غیره يطیو مح يفرهنگ های 

 یبرا يمناسب اریبستر بس تواند ميبرخوردار است که 

های آبي و ساحلي  ها در زمینه ورزش فعالیتانجام 

های موجود و   وجود با توجه به ظرفیت  اين با باشد.

توان در اين شهرستان شناسايي  هايي که مي فرصت

برداری نشده است و   کرد که تاکنون از آن بهره

فصل   صورت فصلي هست و فقط در يک  معموالً به

و با توجه به اينکه  گیرد استفاده قرار مي خاصي مورد

هنوز هم تعداد بیکاران در اين منطقه زياد است اين 

زايي   نتوانسته است از اين طريق اشتغال شهرستان

های آبي  زمینه ورزش شهرستان بابلسر هنوز در کند و

 و ساحلي جايگاهي که بايد داشته باشد را ندارد. از

لحاظ نظری به تحقیقات مختلفي در اين زمینه 

شده، به هیچ  های انجام اند، اما با بررسي تهپرداخ

تحقیق مشابهي در شهرهای ساحلي مازندران با 

های  بندی ابعاد و فرصت موضوع شناسايي و رتبه

با اند. همچنین  های آبي و ساحلي نپرداخته ورزش

 یبرا توان ميرا  ييورزش، راهکارها تیتوجه به اهم

وجه مردم تارتقای سالمت، پر کردن اوقات فراغت و 

 خصوص  به ح،يتفر اي تیفعال کي عنوان بهبه ورزش 

و  دادهايرو یو برگزار يو ساحل يآب های ورزش

خوب  تیآن با توجه به موقع جيمسابقات و ترو

و همچنین راهکارهايي برای ايجاد فضای شهرستان 

مناسب برای استفاده از محیط طبیعي و خدادادی 

گرفت که با فراهم توان در نظر  سواحل بابلسر مي

توان به  های مناسب مي کردن امکانات و زيرساخت

سمت توسعه پیش رفت. نتايج حاصل از تحقیق که 

ها در اين زمینه  بندی ابعاد و فرصت شناسايي و رتبه

اندرکاران، مديران   تواند برای دست است مي

بدني و علوم ورزشي، مسئولین شهری و افراد  تربیت

های آبي و ساحلي راه گشا باشد  ورزش خبره درزمینه

های آبي  ها برای توسعه ورزش  تا بتوانند از اين فرصت

بنابراين محقق در پژوهش  و ساحلي استفاده کنند؛

 های  فرصتکه است مسئله  نيبه دنبال ا حاضر

و  يآب های ورزش ی درزمینهموجود در ابعاد مختلف 

 بعد تنهاي دردر شهرستان بابلسر کدام اند؟ و  يساحل

ابعاد و  بندی  رتبه، ابتدا به ها  فرصت نيا ييشناسا از
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مربوط به هر ابعاد  های  فرصت بندی  رتبهسپس به 

 .بپردازد

Mohseni far et al, (2018)  به شناسايي فرصت های

اقتصادی ورزش های ساحلي، مطالعه موردی: باشگاه 

های فوتبال ساحلي مازندران پرداختند، نتايج پژوهش 

استان، موثرترين و هم  نشان داد که ساحلي بودن

جواری با پايتخت، کم اثرترين فرصت اقتصادی 

 .وتبال ساحلي مازندران شناخته شدباشگاه های ف

Szymanski & Zimbalist,(2016) که  يدر پژوهش

ند بیان کردند رابطه ورزش و اقتصاد پرداخت يبه بررس

 تیدر جذاب ييبسزا ریتأث یاقتصاد یها تيکه محدود

بهبود رقابت در ورزش  یبرا ديبا نيورزش دارد؛ بنابرا

 ,Nazari et al را رفع کرد. ها تيمحدود نيا

تنگناها و  ييکه به شناسا يدر پژوهش زین(2014)

با استفاده از  رانيا يساحل بالیوال یرو شیموانع پ

و  زاتیسوات پرداختند کمبود امکانات و تجه لیتحل

جمله  را از يمال یها تیکمبود بودجه و فعال

 .عنوان کردند يساحل بالیموانع رشد وال نيمهمتر

Doosti et al, (2016) در پژوهش خود نشان دادند که

 یالزم برا یاقتصاد یها ضعف در استفاده از مشوق

و توسعه  جاديبه مشارکت در ا يبخش خصوص بیترغ

مانع  نيتر عنوان مهم به يساحل یها ورزش

 شنهادیدر پژوهششان پ نیشده است، همچن شناخته

 نيدر ا را یشتریب يبانک التیتسه نیدادند که مسئول

 Hamidi et al,(2016) .رندیخصوص در نظر بگ

آبي( در  یها ورزشي )ورزش یگردشگر یها ضعف

 یمراغه را عدم وجود عالقه بخش خصوصي برا

 تيو عدم وجود منابع مالي و حما یگذار هيسرما

 مديريتي، برشمردند.

نشان داد، تبلیغات  Kim et al, (2007) نتايج تحقیق

ها در  رقابت تیمیزان حساس شيو افزا یا رسانه

عوامل  نيتر گروهي از مهم یها جامعه از طريق رسانه

 Nogawa etمؤثر بر حضور مردم در مسابقات است. 

al,(1996) عشق به »در پژوهش خود متوجه شدندکه

  عامل سوق ود «يو تندرست يسالمت»و « ورزش

  .شوند يفعال محسوب م يگردشگران ورزش ۀدهند

Monkersi et al,(2015). در پژوهش خود که با عنوان

در رشته  رانيا يانچالش های ورزش قهرم ييشناسا

ها نشان داد  افتهيپرداختند  يکیهای پر مدال المپ

و استعداد پروری، رسانه ها، اقتصاد،  يابيکه، استعداد 

 چالش ها هستند. نيو امکانات، مهمتر زاتیتجه

Ghafuri et al,(2013) جهینت نيدر پژوهش خود به ا 

عوامل در  نيتر مهم تيريو مد غاتیکه تبل دندیرس

در سواحل  يآب یها توسعه و جذب گردشگر ورزش

 مازندران هستند.

Ahmadzadeh et al, (2014)  در پژوهشي به

ورزش  يفرهنگ یها ها و چالش فرصت ييشناسا

کمرنگ پرداختند که نتايج نشان داد  استان مازندران

 رانيمد ان،یورزشکاران از نظر مرب نیب تيشدن معنو

و  يشاداببه عنوان مهم ترين چالش،  و داوران

 ران،ياز نظر مد یروزیمردم در کسب پ يسرخوش

مهم ترين فرصت فرهنگي ورزش  داوران و کارشناسان

 استان مازندران مي باشد.

Adabi firuzjah et al, (2009)  در پژوهش خود نشان

مربوط به دامنه نوردی و  يعیطب های جاذبهدادند که 

 ،يو تابستان يآب ،يساحل های ورزش، گردی طبیعت

مربوط به  های جاذبهنوردی و  ريو کو گردی بیابان

 یگردشگر ۀرا در توسع تیاهم نيشتریب دیشکار و ص

در  Jones & Navarro (2018) دارند. رانيا يورزش

که توسعه  دندیرس جهینت نيخود به ا قیتحق

 يمناسب نهيگز يقرانيو قا يحي، تفرييايدر یدادهايرو

. باشد ميمالت  رهيجز یگردشگر یبرا

(2017)Reineman & Ardoin,   در پژوهش خود در

در  يساحل تيريو مد داريپا یرابطه با گردشگر

 ايپو رغم يعلکه  افتندياطراف ساحل در یها مکان

 یها مکان، یسوار موجنقاط  ،يانوسیاق یها مکانبودن 

منابع محرکه  عنوان بهو  سواران موج مهمي برای

 .باشد يم يساحل یو گردشگر حيتفر

Lee & Oh (2018)  که هدف آن خود  پژوهشدر

با  يرفتار ساکنان ساحل یگسترش سازگار

فراهم مکان با  تيهو تیاهم بر ،بود زيست یطمح

 يو ساحل يحي، تفري، اجتماعیاقتصاد یايمزا کردن
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که  يکردن ساکنان ریدرگ ،ني. عالوه بر اکردند یدتأک

 یتوسعه گردشگر يمثبت و منف یراتتأثتحت 

باعث  یگردشگر داريتوسعه پا نديدر فرآ اند قرارگرفته

 .شود يم یمؤثرتر داريپا ی توسعه یراهبردها جاديا

 يورزش یگردشگر يدر بررس (2005)و اندوزا  راندایم

 با يعیطب های جاذبهکه  افتنديدر ایدر کشور اسپان

عامل در جذب گردشگران  ترين مهمدرصد  4/11

که  افتنديدر نیاست، همچن ایبه کشور اسپان يورزش

 روی پیادهدرصد و گردش و  13/41با  يآب های ورزش

 تیاهم يرزشدرصد در جذب گردشگران و 01/46با 

نتايج پژوهش  .(Doosti et al 2016) ددارن یشتریب

Mogoei et al, (2017) یکه در رابطه با گردشگر 

شهرستان نوشهر صورت گرفت نشان داد که  يساحل

به  يکينزد يعنيشهرستان  نيا ييایجغراف تیماه

 يکيمثبت و نزد ازیامت نيباالتر عنوان بهو جنگل  ايدر

 نیدوم عنوان به تختيشهرستان به پا نيا ينیراه زم

شهر از  نيشهرستان بود که سبب شد ا نيا ازیامت

 جذب گردشگران برخوردار باشد. یبرا ييباال ظرفیت

 Mokhtari & Fatollahi Parvaneh, (2012)  در

گردشگری  ۀتوسعتحقیقي به بررسي عوامل مهم در 

 های جاذبه برورزشي در آذربايجان غربي با تأکید 

طبیعي ورزشي پرداختند و نتیجه گرفتند که 

آبزيان ساحلي و ورزش و جاذبه نسبت به  های جاذبه

جنگل و کوير، به ترتیب بیشترين و کمترين مقدار 

 نیز مشخص شد Eraqi,(2007) یها يافته در .است

 یبهبود بازاريابي و حفظ موقعیت گردشگر یکه برا

 های زيرساختکیفیت  دبر بهبودر مصر بايد 

تحقیق  در Weed, (2005) رد.تمرکز ک یگردشگر

خود از ديدگاه جغرافیايي، موقعیت، مکان و محیط 

 توسعهاصلي  های پايهو  ها توانمندیمناسب را از 

 درKozak, (2002)  .داند ميگردشگری ورزشي 

بر مسافرت گردشگران  مؤثرعوامل  يبه بررس يقیتحق

به اين نتیجه  ها آنورزشي با توجه به ملیت و مقصد 

 ترين مهمکه دسترسي به دريا و ساحل از  يافت دست

داليل سفر گردشگران انگلیسي به مالت و ترکیه 

 است.

  Needham & Szuste, (2010)تحقیقي با عنوان  در

ساحلي  یل گردشگرمؤثر در ارزيابي اصو فرآيندهای

در هاوايي به اين مديريت راهبردی  و تفريحي و

 مديريت یراهبردها پذيرشکه  رسیدندنتیجه 

 ازجملهبستگي به عوامل موقعیتي  حيو تفر یگردشگر

در  .داردو امکانات  زاتیعوامل اجتماعي، منابع، تجه

شد،  مشخص  Esfahani et al, (2009)  یيافته ها

خدمات و اسکان بیشترين اهمیت را در توسعه 

 ورزشي داخلي به خود اختصاص داده است یگردشگر

. Sanaie, (2017) نشان  يافته های پژوهش خود در

و  اماکن، تيريمد ،يابيو بازار غاتیتبل :که داد

 تأثیرگذاراز عوامل  بیبه ترت ها زيرساختو  تأسیسات

 یبر صنعت گردشگر يو ساحل يآب های ورزشدر 

 زيرساختي ریعامل در متغ ترين مهم و اند بودهنوشهر 

گزارش  11/5 يبا بار عامل يرا مربوط به امکانات اقامت

 ت. کرده اس

Hemmati nejad et al, (2015)  در پژوهش خود به

با  يبخش ورزش رانيکه مد دندیرس جهینت نيا

 گذاری سرمايهمربوطه  های بخش ريسا یهمکار

 يساحل های ورزش لیاز قب هايي جاذبه یبرا یشتریب

  انجام دهند. گردی طبیعتو 

 Kesenne, (2005)مقاله خود تأثیر میزباني  رد

ورزشي بزرگ بر گردشگری را تحلیل  یدادهايرو

ويژه  توجهي مدت طوالني اقتصادیو به تأثیر  کند مي

 ای مقاله در Gibson & Kaplanidou, (2012) .دارد

 داديدر شش رو يگردشگری ورزش داديرو يبه بررس

اقتصادی پرداختند و  ریماه، در مورد متغ 61در زمان 

که حضور تماشاگران در محل  دندیرس جينتا نيبه ا

 قيشغل و تزر جاديافراد و ا 6ي، باعث رفاه مالبرگزاری

به  Andam et al, (2013) .شود ميپول در آن جامعه 

 جامعهبر  يورزش یدادهايرو یاثرات برگزار يبررس

نشان داد عامل توسعه و  جيپرداختندکه نتا زبانیم

عامل و عامل  ترين اهمیت با تيريو مد رساختيز

 عامل مشخص شد. ترين اهمیت کم یتوسعه اقتصاد

                                                           
6
 Financial convenience 
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نشان داد،   Hall et al, (2010)پژوهش  های يافته

هفتمین عامل  عنوان بهورزشگاه  هیالتتأسیسات و تس

 درنتیجه. شود ميرزشي محسوب در جذب تماشاگر و

در میزان جذب  یتأسیسات و تسهیالت عامل مؤثر

 ,Moein fard et al       د.تماشاگران خواهد بو

 يورزش یتوسعه گردشگر های ضعفکي از ي  (2014)

 کارگیری بهايران را عدم جذب، پرورش و  يحيتفر

 درزمینهمديريتي  متخصص و يانسان یروین

در  Amaize, (2011) .برشمرد يورزش یگردشگر

در جهت  ريزی برنامه تیخود به اهم قیتحق جينتا

باال جهت  التیمتخصص با تحص یروهایپرورش ن

مرتبط با ورزش و گردشگری  های سازمان تيريمد

  .کند مياشاره 

Karlis, (2006) عنوان کرد که در پژوهش خود

و جوان رو  کرده تحصیل ييکانادا نیپرورش متخصص

موثر در کانادا  يگردشگری ورزش ندهيآدر  ،به رشد

 مؤثرعوامل  يبررسبه  Nobakht et al, (2012) .است

 و ارائه لیاستان اردب يورزش یدر توسعه گردشگر

عوامل ي پرداختند نتايج نشان داد اجرائ یراهکارها

 با بار يحيتفر های فعالیتو  ها سرگرميمرتبط با 

 ،01/11 بدني تربیتعوامل مربوط به  ،13/11 عاملي

، 12/10 گردشگری عوامل ،6/11 ورزشيخدمات 

عوامل  ،62/10 ها زيرساختو  عوامل مرتبط با امکانات

عوامل مرتبط با  ،51/10 طبیعيمنابع  همرتبط ب

 تأسیسات ،01/15ارتباطات  و رساني اطالعخدمات 

 نقل و  حملو عوامل مرتبط با خدمات  51/10ي رفاه

هستند که به ترتیب در توسعه عواملي  10/01

 & Honarvar .مؤثرنداستان  يورزش یگردشگر

Ghafuri, (2012)  امکانات و ها قابلیتتناسب ،

گردشگری  توسعهتسهیالت را عامل مؤثری برای 

ساحلي جنوب  های استانآبي در  های ورزش

 .اند دانسته

رويدادهای  میزباني Preuss,(2007)& Solberg ازنظر

، ايجاد تجهیزات ها زيرساخت توسعه، موجب 6ورزشي

                                                           
2
 Sports events 

میزبان و جذب گردشگران  منطقهجديد، پیشرفت 

در پژوهش  Eydi & yusofi, (2016) .شود ميبیشتر 

بزرگ  یدادهايرو يزبانیسوات م لیتحلخود به 

 يبرخ که نتايج نشان داد پرداختند رانيدر ا يورزش

 ،يزبانیمردم به م ۀو عالق تيحما شامل:نقاط قوت 

 ،ييایجغراف تیموقع ،یگردشگر یجاذبه ها ت،یامن

 يو برخ رانيا يرساختيو ز یاقتصاد ۀبالقو ييتوانا

 يفیو ک يکم یشامل بخش ها زینقاط ضعف ن

ل و نقل، اسکان، سالن ها و حم یها رساختيز

 ميتحر ،يتيريو مد يانانس یرویها، ضعف ن ومياستاد

 نیدولت و عدم نفوذ ب تيعدم حما ،یو ضعف اقتصاد

 ۀرندیبرگ در زین يزبانیم ی. فرصت هابودند يالملل

 شيافزا ،یها، صنعت گردشگر رساختيز ۀتوسع

 داتيو تهد بودند يو بهبود روابط اجتماع رانيا ۀوجه

 بیرق یمانند وجود کشورها یمواردشامل  زین

 ۀنيهز لیخطر تحم هماهنگ،نا  تيريقدرتمند، مد

 بودند.دولت  تيکردن حما و رها داديرو يمال
 

 . مواد و روش ها2

تحلیلي است -توصیفي پژوهشحاضر يک پژوهش  

، روش آمیخته و ها دادهکه برحسب نحوه گردآوری 

. به علت شود ميهدف، کاربردی محسوب  ازلحاظ

 ها فرصتتخصصي بودن موضوع، محقق برای شناخت 

نیاز به استفاده از نظرات افراد آگاه و متخصص داشت، 

 اول از طريق مصاحبه ی مرحلهروش در  ترين مناسب

 شامل که جامعه آماری با افراد بود ساختاريافتهنیمه 

، و علوم ورزشي بدني تربیتحوزه  اساتید گروه: 0

اساتید گردشگری و میراث فرهنگي، اساتید اقتصاد، 

مدير و کارمندان اداره ورزش و جوانان استان 

مازندران و شهرستان بابلسر، قهرمانان و مربیان ملي 

با  ها آنکه از بین  آبي و ساحلي بودند های رشته

 65در دسترس به تعداد  گیری نمونهاستفاده از روش 

دند که مالک انتخاب اين نفر برای مصاحبه انتخاب ش

به اشباع نظری در مصاحبه دهمین نفر  رسیدنتعداد 

 وشناسايي  ها فرصت متوقف شد.بود که مصاحبه 

تدوين  مبني بر نظرات افراد ای پرسشنامهسپس 
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با روش دلفي کالسیک  ،در مرحله کميگرديد و 

برای  .انجام شد دورهطي سه  ها نمونهبین  شده تعديل

تن از اساتید مديريت  1پرسشنامه با  تعیین روايي

 ها پیشنهادورزشي مشورت شد و بعد از اعمال کلیه 

 مورداستفادهاصالحي و تغییرات ضروری، پرسشنامه 

قرار گرفت؛ همچنین پايايي پرسشنامه از طريق آلفای 

آماری در جامعه . (α- 0/74) دش کرونباخ بررسي

نفری  65گروه از افراد بود  0همان شامل مرحله دوم 

 ی مرحله 4مصاحبه انجام شد در  ها آنهم که با 

پرسشنامه اول دلفي  ی مرحلهدر دلفي شرکت کردند. 

 20در بین  بلي و خیر صورت به سؤال 26با تعداد 

نفر از  60و  شونده مصاحبهنفر  65.)نمونه توزيع شد

 ها نامهپرسشو پس از پايان مرحله اول افراد جديد( 

درصد  15 بیش از ، متغیرهايي کهشد آوری جمع

 به آن جواب مثبت دادند در پرسشنامه دهندگان پاسخ

 دهندگان پاسخکه توسط  متغیر 65باقي ماندند و 

در  به پرسشنامه اضافه گرديد و داده شدپیشنهاد 

بلي و خیر در  صورت بهدوباره  سؤاالت مرحله دوم

 آوری جمعاز  پس قرار گرفت. دهندگان پاسخاختیار 

نفر ريزش  2رحله به تعداد در اين م ها پرسشنامه

اضافه نشد  دهندگان پاسخاز طرف  پیشنهادی ،داشتند

به آن جواب منفي  دهندگان پاسخمتغیر که اکثر  2و 

 های فرصت. در مرحله سوم داده بودند حذف شد

ارزشي  0 صورت به سؤال 20در قالب  شده شناسايي

، تا حدودی، زياد، خیلي زياد( ،مخیلي کم، ک) لیکرت

 65يي، گردشگری و زيرساختي )بعد جغرافیا 0در 

، (سؤال 0)نیروی انساني  ،(سؤال 4، اقتصادی )(سؤال

فرهنگي و اجتماعي  و (سؤال 2مديريتي و ارتباطي )

قرار  دهندگان پاسخنفر از  24( در اختیار سؤال 0)

و  شد آوری جمعپرسشنامه  26 درنهايتگرفت که 

ثبت و با  SPSS افزار نرمدر  شده آوری جمع های داده

شدند  بندی رتبهاستفاده از آزمون فريدمن ابتدا ابعاد 

و  بندی رتبهمربوط به هر بعد  های فرصتو سپس 

 شدند. معرفي
 

 . نتایج3

پژوهش  ی( شامل جامعه آمار6) شمارهجدول 

 های ويژگيجدول  نيکه در ا باشد مي شده انجام

 يکه در مراحل مختلف دلف یافراد يشناخت تیجمع

در سه گروه  ها نمونهحضور داشتند آورده شده است. 

اداره کل  یکادر ادار -2 ن،یو متخصص دیاسات -6

 -4ورزش و جوانان مازندران و شهرستان بابلسر، 

قهرمانان و ورزشکاران قرار داده شدند.  ان،یمرب

که از  دهد ميوهش نشان پژ نيا يفیتوص های يافته

را  ی( جامعه آمارنفر 61) 14۷نفر نمونه،  26تعداد 

 ی( دارانفر 65) 31۷( را زنان، نفر 0)24۷مردان و 

 يمدرک کارشناس ی( دارانفر 1) ۷44مدرک دکترا، 

 يمدرک کارشناس ی( دارانفر 3) 63۷ارشد، 

 45 تا 25 يسن نیانگیافراد با م نی. همچنباشند مي

سال  35تا  46 يسن نیانگیو م نفر( 3) 63۷ سال

 0)24۷سال  05تا  36 يسن نیانگیو م نفر( 3)32۷

نفر(  4) 63۷سال  05باالتر از  يسن نیانگیو م نفر(

 .باشد مي

و علوم  بدني تربیت های رشته دیگروه اول شامل اسات

و اقتصاد  شناسي باستانو  یگردشگر ،يورزش

 نيشتری( ب41۷) ونمونه  1که با تعداد  باشند مي

( 63۷نفر ) 3تعداد  نیتعداد نمونه را داشتند. همچن

 .باشند مي يورزش تيريمد دیجزو اسات ها نمونه نياز ا

اداره ورزش و جوانان  یدوم شامل کادر ادار گروه

شهر  یاز عضو شورا ندهينما کياستان و شهرستان و 

 ينمونه و فراوان 1 یشهرستان بابلسر بوده که دارا

و  انیسوم شامل مرب گروه .باشد مي 44/44۷

 يو ساحل يآب های ورزشورزشکاران و قهرمانان 

 0/21۷ ينمونه و فراوان 1شهرستان بوده که با تعداد 

 .باشد ميتعداد نمونه را دارا  ترين پايین
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 قیتحق های نمونهو  ها گروه: 6جدول 

 سابقه کار میزان تحصیالت جنسیت اعضا ها گروه

گروه اساتید و 

 متخصصین

 22 دکترا مرد مديريت ورزشي

 60 دکترا مرد مديريت ورزشي

 60 دکترا مرد مديريت ورزشي

 65 دکترا زن مديريت ورزشي

 1 دکترا مرد جغرافیا و گردشگری

 0 دکترا زن جغرافیا و گردشگری

 0 دکترا مرد شناسي باستان

 1 دکترا مرد اقتصاد

 41۷درصد فراواني:  1فراواني: 

 20 کارشناسي ارشد مرد همگاني های ورزشانجمن رئیس  گروه اداری

 62 کارشناسي ارشد مرد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان

 1 دکترا مرد همگاني اداره کل استان های ورزشکارشناس 

 20 کارشناسي ارشد مرد استانکارمند اداره کل ورزش و جوانان 

 45 کارشناسي ارشد مرد کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان

 25 کارشناسي مرد کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان

 40 کارشناسي مرد عضو شورای شهر شهرستان بابلسر

 44/44۷درصد فراواني:  1فراواني: 

  

مربیان و ورزشکاران 

 آبي و ساحلي های ورزش

 22 کارشناسي ارشد مرد سواری موج يمل میت يسرمرب

 25 کارشناسي مرد شهرستان بالیوال ئتیه سیو رئ يمرب

 62 کارشناسي ارشد مرد يساحل بالیوال يمرب

 1 کارشناسي ارشد زن ای( آسنگیروئ) قايقرانيقهرمان 

 1 کارشناسي زن ایپلو آسوقهرمان کان

 1 دکترا زن يهندبال ساحل يورزشکار و مرب

 0/21۷ درصد فراواني: 1 فراواني:

 

ابعاد  ای رتبه نیانگیو م نیانگی(، م2جدول شماره )

را نشان  يو ساحل يآب های ورزشدر توسعه  مؤثر

 های پاسخبعد با توجه به  0در  ها شاخص. دهد مي

اسبه در پرسشنامه مح سؤال 20 به تعداد ها آزمودني

 يهر آزمودن ازآنجاکه ،ها عبارتشدند. بر اساس اين 

 سؤالدر هر  يشنظر و نگرش خو انیب یبرا

 يلیخ) کند اریرا اخت 0تا  6از  یازیامت توانست مي

 نیانگی، مرو ازاين ((نمره 6کم ) يلی( تا خنمره 0) زياد

 رو ازاينخواهد بود.  X ≥ 6≤0 صورت به ای بازهدر  زین

 موردمطالعه های آزمودنيو به نظر  فيیبه لحاظ توص

 -ييای( بعد جغراف6: بیدر اين پژوهش، به ترت

( بعد 4 ،یبعد اقتصاد (2 ،یو گردشگر يرساختيز

( بعد 0 ،يو ارتباط يتيري( بعد مد3 ،يانسان یروین

در توسعه  مؤثرابعاد  عنوان به، يو اجتماع يفرهنگ

 شدند. يو معرف بندی رتبه ،يو ساحل يآب های ورزش
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 دمنيبا آزمون فر آبي و ساحلي های ورزشدر توسعه  مؤثرابعاد رتبه  يفیتوص لیتحل بندی رتبه (2)جدول 

 

ای رتبهمیانگین  رتبه  ابعاد تعداد میانگین انحراف معیار 

6 

 

41/4  12/5  30/4 و  گردشگری جغرافیايي، 26 

 زيرساختي

2 61/4  33/5  12/4  اقتصادی 26 

4 

 

62/4  13/5  36/4  26 
 

 نیروی انساني

3 14/2  11/5  14/4  مديريتي و ارتباطي 26 

0 05/2  02/5  12/4  فرهنگي و اجتماعي 26 

 

( آورده شده 4) شمارهدر جدول  قیتحق نيا های يافته

 ديگرد بندی رتبهکه  ياست. ابتدا ابعاد مختلف

هر بعد در  های فرصتاست. سپس  شده مشخص

 يقاتیبه تحق یبخش مربوطه آورده شد. در ستون بعد

. حاضر همسوست اشاره شد قیبا تحق نتايجشانکه 

به  ها آنبا  مصاحبهکه در  یدر ستون مصاحبه، افراد

 کدبندی کي اساس بر اند داشتهاشاره  شده گفتهموارد 

 person هکلم یاز عالئم اختصار p يعني ؛آورده شد

ها  pاز  کيبه هر  شده دادهکه اعداد  باشد مي

 طور همانمورد مصاحبه است. فرد  شماره دهنده نشان

مرحله  يگفته شد در دلف قیکه در قسمت روش تحق

 ها نمونهاز  سؤاالتبه  ریو خ يبر پاسخ بل عالوهاول 

از مرحله اول  شده اضافهانجام شد. نظرات  نظرخواهي

از  کمترکه  يو نظرات ديبا عالمت )*( مشخص گرد

داده شد و در دو مرحله  مثبت پاسخ ها آنبه  15۷

 .ديمشخص گرد)×( با عالمت  اند شده حذف

پاک  ی. هوا6مانند  هايي فرصتجدول  نيبا توجه به ا

مناسب  اریبس بی. ش2 ياز مراکز صنعت یو دور

 یبرا یاز جاذبه گردشگر ی. برخوردار4 ساحل بابلسر

 های شهرک. وجود 3 ها استان ريسا انیتماشاچ

 نیارتباط ب جادي. ا0 يساحل های اسکلهو  یگردشگر

. 1 مجرب دانشگاه دیبا اسات انیورزشکاران و مرب

. 1 ورزش جيترو و رساني اطالع یبرا ها رسانهوجود 

بر توسعه  يکشور و مراجع مذهب يعال نیمسئول تأکید

 الگوپذيری. 3 مردم به ورزش لي. عالقه و تما1 ورزش

از ورزشکاران  يو فن ياخالق ازنظرنونهاالن و نوجوانان 

 ازجمله ،يدر سطوح مل يو ساحل يآب های رشته

به  نظرسنجي يو ط يکه در مرحله اول دلف اند عواملي

 هايي فرصت نیهمچن و ؛دياضافه گرد متغیرهار يسا

آسان به  يو دسترس ي. وجود مراکز درمان6 مانند:

 وسیله بهمدون  ريزی برنامه. وجود 2 ها اورژانس

 ازجمله ،يو ساحل يمسابقات آب یبرگزار یبرا رانيمد

به علت اينکه کمتر  يکه در مرحله اول دلف اند عواملي

. در اند شده حذف به آن پاسخ مثبت دادند 15۷ از

 يعال نیمسئول تأکید ر،یمتغ زین يمرحله دوم دلف

 ازجملهبر توسعه ورزش  يکشور و مراجع مذهب

 نیاز ب مثبتپاسخ  15۷از کمتر است که با  يعوامل

 .است شده حذف گريد متغیرهای

بر اساس  ها فرصت يدر مرحله سوم دلف درنهايت 

شده و با  گذاری ارزش کرتیل يارزش 0 اسیمق

. در بعد ديگرد بندی رتبه دمنياز آزمون فر تفادهاس

 عنوان بهکه  یو گردشگر ييایجغراف-يرساختيز

بوده است،  قیتحق نيدر ا شده شناختهبعد  ترين مهم

وجود : تیاهم بیبه ترت شده شناسايي های فرصت

، 1/1 ای رتبه نیانگیرودخانه در شهرستان بابلسر با م

 ،3/1 ای رتبه نیانگیو ساحل با م ايبه در يکينزد

 نیانگیگردشگران در شهرستان بابلسر با م اديز حضور

با  ياز مراکز صنعت یپاک و دور ی، هوا1/0 ای رتبه

مناسب ساحل  اریبس شیب ،1/0 ای رتبه نیانگیم

از جاذبه  یبرخوردار ،0/0 ای رتبه نیانگیبابلسر با م

 نیانگیبا م ها استان ريسا انیتماشاچ یبرا یگردشگر

شهرستان بابلسر  یجو تیوضع تیبمطلو ،2/0 ای رتبه
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 یگردشگر های شهرک وجود ،1/3 ای رتبه نیانگیبا م

 ،1/3 ای رتبه نیانگیهم با م يساحل های اسکلهو 

شهرستان بابلسر با  یو گردشگر يخيتار قدمت

با  تختيبا پا جواری همو  4/3 ای رتبه نیانگیم

 نیمشده است. در دو بندی رتبه 1/4 ای رتبه نیانگیم

به  شده شناسايي های فرصتاست  یبعد که اقتصاد

 یبرا ديو خر یوجود مراکز تجار ت،یاهم بیترت

 نیانگیجذب گردشگران، تماشاگران و ورزشکاران با م

 های متلو  ها هتلاز  برخورداری ،21/2 ای رتبه

 ای رتبه نیانگیبا م ها تورنمنت یمناسب جهت برگزار

و  ها بانک، يخصوص های بخشوجود  و 51/2

 بندی رتبه 11/6 ای رتبه نیانگیبا م يمال مؤسسات

 یرویشده بعد ن بندی رتبهبعد  نیشده است. سوم

بعد، وجود  نيدر ا ها فرصت بیاست که ترت يانسان

و آموزش  ييشناسا یو متخصص برا يمل انیمرب

 نیانگیبا م يو ساحل يآب های ورزش یاستعدادها

جهت  قيغر انیامداد گران و ناج وجود ،12/4 ای رتبه

 حضور ،41/4 ای رتبه نیانگیبا م تیامن شيافزا

و  يآب های ورزش يو ورزشکاران نام يقهرمانان مل

 حضور ،46/4 ای رتبه نیانگیدر بابلسر با م يساحل

و  13/2 ای رتبه نیانگیبا م باتجربهو  شکسوتیافراد پ

از  گیری بهرهو  يعلوم ورزش آموختگان دانشوجود 

است. بعد چهارم  51/2 ای رتبه نیانگیبا م ها آندانش 

 های فرصتاست که  يارتباط - يتيريبعد مد

ورزشکاران  نیارتباط ب جاديبعد ا نيدر ا شده شناسايي

 ای رتبه نیانگیمجرب دانشگاه با م دیبا اسات انیو مرب

 جيو ترو رساني اطالع یبرا ها رسانهو وجود  12/6

بعد  ني. آخرتاس 41/6 ای رتبه نیانگیورزش با م

 ،است اجتماعي – يبعد فرهنگکه شده  بندی رتبه

وجود : شامل تیاهم بیبعد به ترت نيدر ا ها فرصت

و  عالقه ،35/4 ای رتبه نیانگیدانشگاه مازندران با م

 ،4/4 ای رتبه نیانگیمردم به ورزش با م ليتما

از  يو فن ياخالق ازنظرو نوجوانان  هاالننون الگوپذيری

با  يدر سطوح مل يو ساحل يآب های رشتهورزشکاران 

بودن و  مند عالقه ،زهیانگ داشتن ،4 ای رتبه نیانگیم

و باسواد  35/2 ای رتبه نیانگیحضور فعال بانوان با م

 انيو دانشجو دیبودن اکثر مردم، به علت حضور اسات

 41/2 ای رتبه نیانگیبا م سردر بابل غیربوميو  يبوم

 .باشد مي

 
-ارتباطي، فرهنگي -جغرافیايي، اقتصادی، نیروی انساني، مديريتيگردشگری و  -زيرساختيابعاد  های فرصت وتحلیل تجزيه( 4جدول )

 اجتماعي

 

 ابعاد
 

 ها فرصت

 

 تحقیقات

 

 مصاحبه

دلفي 

 اول

(24 

 نفر(

دلفي 

 دوم

 (نفر 26)

دلفي سوم 

 بندی رتبه)

 فريدمن(

 

 

 

 

 

 -زيرساختي

و جغرافیايي 

 گردشگری

رودخانه در شهرستان  وجود .6

 بابلسر

Doosti et al, (2016) P1,p2,p4,p10 - - 1/1 

Honarvar et al, (2551) به دريا و ساحل نزديکي .2  

Doosti et al, (2016) 

Kozak, (2002) 

Mohsenifar et al,(2018) 

P1,p2,p3,p4,p7,p10 - - 3/1 

زياد گردشگران در  حضور .4

 شهرستان بابلسر

Ghafuri et al, (2013) 

Hemmati nejad et 

al,(2015) 
 

P1,p4,p6,p9 - - 1/0 

پاک و دوری از مراکز  هوای .3

 .صنعتي

- - * - 1/0 

 0/0 - * - -شیب بسیار مناسب ساحل  .0
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 بابلسر

برخورداری از جاذبه  .1

گردشگری برای تماشاچیان ساير 

 ها استان

Hemmati nejad et al, 

(2015) 

Eydi & Yosufi, (2013) 

 

- 

        

* 

 

- 

2/0 

مطلوبیت وضعیت جوی  .1

 شهرستان بابلسر

- P6,p8,p9 - - 1/3 

گردشگری و  های شهرک وجود .1

 ساحلي های اسکله

Sanaie (2561) - * - 1/3 

قدمت تاريخي و گردشگری  .3

 شهرستان بابلسر

 

- 
P9,p10 - - 4/3 

 Mohsenufar et al,(2018) P4,p7 - - 1/4 با پايتخت جواری هم. 65

مراکز درماني و  وجود .66

 ها اورژانسدسترسي آسان به 

 

- 

P3 × -  

 

 اقتصادی

مراکز تجاری و خريد  وجود .6

برای جذب گردشگران، 

 تماشاگران و ورزشکاران

Sanaie (2561) 

Honarvar et al (2551) 

 
P1,p2,p6,p10 

 

- 

 

- 

 

21/2 

و  ها هتلبرخورداری از  .2

مناسب جهت برگزاری  های متل

 ها تورنمنت

Honarvar et al (2551) 

Farahani et al (2561) 

P1,p2,p4,p6,p7,p10  

- 

 

- 

51/2 

خصوصي،  های بخشوجود  .4

 مالي مؤسساتو  ها بانک

Ghafuri et al (2564) 

Hamidi et al (2561) 

Hemmati nejad et 

al(2560) 

P5,p7,p8  

- 

 

- 

11/6 

 

 

نیروی 

 انساني

وجود مربیان ملي و متخصص  .6

برای شناسايي و آموزش 

آبي و  های ورزشاستعدادهای 

 ساحلي

 

Amaize (2011) 

 

 
P1,p2,p3,p4,p6,p10 

 

- 

 

- 

 

12/4 

وجود امداد گران و ناجیان  .2

 غريق جهت افزايش امنیت

 P2,p3,p10 - - 41/4 

حضور قهرمانان ملي و  .4

آبي و  های ورزشورزشکاران نامي 

 بابلسر ساحلي در

- P1,p2,p3,p6,p10 
 

 

- 

 

- 

 

46/4 

افراد پیشکسوت و  حضور .3

 باتجربه

- P5,p6,p8,p9 - - 13/2 

علوم  آموختگان دانشوجود  .0

از دانش  گیری بهرهورزشي و 

 ها آن

Karlis (2006) 

Amaize (2011) 
P1,p2,p3,p4,p6 - - 51/2 

 -مديريتي

 ارتباطي

ارتباط بین ورزشکاران و  ايجاد .6

 مربیان با اساتید مجرب دانشگاه

-  

- 

 

* 

 

- 

12/6 

برای  ها رسانه. وجود 2

 و ترويج ورزش رساني اطالع

Honarvar et al (2007) 

Sanaie (2017) 

Kim et al (2007) 

 

- 

 

* 

 
- 

41/6 

     مسئولین عالي کشور و  تأکید .4
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 × * - - مراجع مذهبي بر توسعه ورزش

مدون  ريزی برنامه وجود .3

مديران برای برگزاری  وسیله به

 مسابقات آبي و ساحلي

 
- 

 
P5,p6,p7 

 

× 

 
- 

 

 

 

 

 -فرهنگي

 اجتماعي

 Doosti et al, (2016) P1,p2,p4,p5,p6 - - 35/4 وجود دانشگاه مازندران .6

 Weed (2005) عالقه و تمايل مردم به ورزش .2

Nogawa (1996) 
- * - 44/4 

نونهاالن و نوجوانان  الگوپذيری .4

اخالقي و فني از ورزشکاران  ازنظر

آبي و ساحلي در  های رشته

 سطوح ملي

 

- 

 

- 

 

* 

 
- 

4 
 

 

بودن  مند عالقه داشتن انگیزه، .3

 و حضور فعال بانوان

Eydi & Yosufi, (2564)  P2,p3,p4,p8 - - 35/2 

باسواد بودن اکثر مردم، به  .0

علت حضور اساتید و دانشجويان 

 در بابلسر غیربوميبومي و 

- P7,p9,p10 - - 41/2 

 

 گیری نتیجهبحث و . 4

 جهت در یتکنولوژ شرفتیبا پ یامروز یایدر دن

از تحرک  روز  به روز ،يراحت شيکاهش تحرک و افزا

 شتریب ها ورزشبه انواع  ازیکاسته شده و ن يبدن

 ها آنمختلف و تنوع  های ورزش. شود مياحساس 

 های  فعالیتپرداختن به  یبرا ای انگیزه توانند مي

و همه  قيهمه سال یکه برا ييباشد تا جا يورزش

مناسب  يورزش ،مختلف نیجامعه در سن قشرهای

  جاذبهسواحل دريا با دارا بودن . است شده  طراحي

خاص طبیعي و همچنین نقطه تالقي دو محیط  های

 مورد ديربازخشکي و آب، از  ناهمسانجغرافیايي 

 Sanaieگردشگران بوده است ) ويژه به ها انسان توجه

et al, 2017 .)جوان  يانسان یروین شيبا توجه به افزا

با و  حي( و تفريو روان ي)جسمان سالمتي بهآنان  ازیو ن

 ازجملهورزش در ابعاد مختلف  عيتوجه به رشد سر

، مردم نیآن در ب تیو اهم يو ساحل يآب های ورزش

مناسب  يرساختيو ز گردشگری ،ييایجغراف طيشرا

و  يتيري، مدیاقتصاد طيشهرستان بابلسر، شرا

منابع  حضور نیو همچن يو اجتماع ي، فرهنگيارتباط

و  يآب های ورزش ی درزمینه صمتخص افراد انساني و

را  قیضرورت انجام تحق ،شهرستان اين در يساحل

ابعاد مشخص شد که  يدر بررس .سازد ميآشکار  کامالً

 ،یو گردشگر زيرساختي ،ييای( بعد جغراف6 :بیبه ترت

( بعد 3 ،يانسان یروی( بعد ن4 ،ی( بعد اقتصاد2

 به ،يو اجتماع ي( بعد فرهنگ0و  يو ارتباط يتيريمد

 يو ساحل يآب های ورزشدر توسعه  مؤثرابعاد  عنوان 

 .باشند مي

بعد  شده شناساييبعد  نیاول بندی رتبه اساس بر 

است که نشان  یو گردشگر يرساختي، زييایجغراف

 های فرصتبعد از  نيشهرستان بابلسر در ا دهد مي

 های فرصت نیبرخوردار است که در ب يخوب اریبس

 اياول و وجود در ی رتبهوجود رودخانه  ،شده شناسايي

 بیبه ترت ها فرصت گريو ساحل رتبه دوم را دارد و د

 قیتحق نيا های يافته اند. قرارگرفته یبعد های رتبهدر 

 ,Kozak 2002 ,Weed 2005 ) ،تقایتحق جيبا نتا
,Eraqi 2007 ,Needham & Szuste 2010 

,Mokhtari & Parvaneh 2012 ,Hall et al 2010 
Eydi &        (Yosufi 2016 و با نتايج  همسو

 Nazari et alو  Mohseni far et al 2018 تحقیقات)

از اهمیت بعد اين  که ازآنجايي .همسوستنا   (2014

 های فرصتاز  گیری بهرهبرخوردار است برای بااليي 

 تيتقوکه به  گردد ميموجود در اين بعد پیشنهاد 

و فراهم کردن ايجاد مراکز درماني  ،ها زيرساخت
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بهبود امکانات و ، آسان به آنشرايط دسترسي 

 یاحداث اماکن و فضاهاتسهیالت اقامتي، خدماتي، 

 یدر سواحل براو توسعه تجهیزات استاندارد  يورزش

 زيباو به  ،مسابقات یاستفاده عموم مردم و برگزار

 يآب های ورزش طیمح یو بازساز سازی  سالم، سازی

  ي بپردازند.و ساحل

بعد  ،بندی رتبهبر اساس  شده شناساييبعد  نیدوم 

 فرصت یاست که شهرستان بابلسر دارا یاقتصاد

 ی، برخوردارديو خر یوجود مراکز تجار :مانند هايي 

 های بخشمناسب و وجود  های متلو  ها هتلاز 

است که دارا بودن  يمال مؤسساتو  ها بانک، يخصوص

 نظر ازدور  های  گذشته زمتعدد ا های متلو  ها هتل

 تیجذب گردشگران از موقع زمینه درو  یاقتصاد

فرصت با  اين .برخوردار بوده است ای ويژهممتاز و 

 ,Sanaie و Esfahani et al, 2009نتايج تحقیق )

در شهرستان  ديو خر یمراکز تجار همسوست. (2017

 جذب گردشگران، ورزشکاران و... ، موجببابلسر

از منابع عمده درآمد  يکي یاقتصاد نظر از و شود مي

 های  فرصتاز  گريد يکي. دهد مي لیشهر را تشک

و  ها بانک ،يخصوص های بخشموجود، وجود 

 ياست که با داشتن برنامه مدون دولت يمال مؤسسات

 های ورزشدر جهت توسعه  التیپرداخت تسه یبرا

پژوهش  نيا های يافته ،شود مي سریم يو ساحل يآب

 (Kesenne 2005, تحقیقات جيبعد با نتا نيدر ا
,Gibson & Kaplanidou 2012 ,Hemmati nejad 

et al 2015  Doosti et al 2016 و( Hamidi et al 

 Nazari et al 2014و با نتايج تحقیقات ) همسو 2016

با توجه به  .ستناهمسو (Monkersi et al 2015و 

اهمیت بعد اقتصادی برای توسعه و برگزاری 

 تيتقوکه به  شود ميورزشي پیشنهاد  رويدادهای

 يحيتفر های بخشدر  گذاران سرمايه یو اقتصاد يمال

و جذب حامیان و شرکای مالي  سواحل يو ورزش

کافي بودن اقامتگاه ها و هتل ها و کیفیت بپردازند.

خدمات ارائه شده در اين مکان ها و سهولت تردد و 

 آبي وی توسعه ورزشي هابه آنها در دسترسي آسان 

 مؤثر خواهد بود. يساحل

در پژوهش حاضر در رتبه سوم  يانسان یرویبعد ن 

 نيدر ا شده شناسايي های فرصتاست که  قرارگرفته

و متخصص، وجود امداد  يمل انیجود مربوبعد شامل: 

و  يحضور قهرمانان مل ،قيغر انیگران و ناج

 حضور ،يو ساحل يآب های ورزش يورزشکاران نام

 آموختگان دانشو وجود  باتجربهو  شکسوتیافراد پ

بعد  نيحاضر در ا پژوهش جينتا. باشد مي يعلوم ورزش

 Moein Fard et)و  Amaize 2011 )قاتیتحق جيبا نتا

al 2018 ( همسو و با نتايج تحقیقEydi & Yosufi 

روز  يبا استفاده از علوم ورزش .ناهمسوست  (2016

 ران،يمد های مهارتارتقا دانش و  نهیزم ديبا ایدن

افزايش يابد و با قوانین روز دنیا و ورزشکاران  انیمرب

و آشنا شوند  يو ساحل يآب های ورزش زمینه در

مراکز  تأسیسکه به  شود ميهمچنین پیشنهاد 

کشف  جهت يابياستعداد یالگو نيو تدو يابياستعداد

با استعداد در اين زمینه در  ورزشکاران ييشناسا و

 در شهرستان بابلسر بپردازند. رده های سني مختلف

در رتبه  ،بندی رتبه اساس بر يو ارتباط يتيريبعد مد 

 شده شناسايي های فرصت که است قرارگرفتهچهارم 

ورزشکاران و  نیارتباط ب جاديبعد شامل: ا نيدر ا

 یبرا ها رسانه، وجود مجرب دانشگاه دیبا اسات انیمرب

. شهرستان بابلسر به ورزش است جيو ترو رساني اطالع

موسسه  ترين بزرگ ن کهدانشگاه مازندرا دعلت وجو

در جهت  ای ويژه ازیاز امت است، استان مازندران يعال

و افراد  دیاسات اتیاز علم و دانش و تجرب گیری بهره

 ،ي، ورزشيتيريمختلف مد یها زمینه درمتخصص 

و ... برخوردار است و جوانان  یگردشگر ،یاقتصاد

و  دیبا اسات طارتبا جاديبا ا توانند مي انیورزشکار و مرب

 یو برگزار ها ورزش ی توسعهافراد متخصص در جهت 

 ها آنو دانش  اتیاز تجرب رويدادهامسابقات و 

 Ghafuri et al قیتحق جيکه با نتاشوند. مند بهره

2013 ,Kim et al 2007 )و (Sanaie 2017 و با  همسو

غیر  (Monkersi et al 2015)نتايج تحقیق 

آبي و  های ورزشبرای توسعه و رشد  .همسوست

در که  گردد ميساحلي در شهرستان بابلسر پیشنهاد 

 به آن بیشتر توجه شود، ها دانشگاهآموزش پرورش و 
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توسط  ي راو مسابقاتهمکاری کنند مرتبط  نهادهایبا 

ارتباطي  زمینه در، همچنین کنندبرگزار  نهادها

 یبرا مؤثر غاتیو تبل يمعرفکه به  شود ميپیشنهاد 

 سواحل بابلسر يعیطب های توانمندی ييشناسا

 کارگیری به جيو ترو تيحماپرداخته شود و به 

 ی توسعهو  يتخصص های مجله ،يارتباط یابزارها

 بپردازند. ای رسانهپوشش 

 يپژوهش حاضر بعد فرهنگ بندی رتبهبعد در  نيآخر 

وجود  مانند هايي فرصتاست که شامل  ياجتماع

 ،مردم به ورزش لي، عالقه و تمادانشگاه مازندران

از  يو فن ياخالق ازنظرنونهاالن و نوجوانان  الگوپذيری

 ،يدر سطوح مل يو ساحل يآب های رشتهورزشکاران 

بودن و حضور فعال بانوان و  مند عالقه، زهیانگ داشتن

و  دیباسواد بودن اکثر مردم، به علت حضور اسات

 جيدر بابلسر که با نتا غیربوميو  يبوم انيدانشجو

 Eydi)وKarlis 2006 ,Nogawa et al, 1996  (قیتحق

& Yosufi 2016  و با نتايج تحقیق  همسو

(Ahmadzadeh 2014) با توجه  .غیر همسو مي باشد

به اهمیت منابع انساني برای برگزاری رويدادهای 

ورزشي بهتر است منابع انساني و نیروی متخصص 

با  که شود ميکارآمد افزايش يابد، همچنین پیشنهاد 

و مربیان نخبه و  قهرمانان ،ورزشکاران دعوت از

 جاديابه برگزاری برنامه های آموزشي و نمايشي، 

مردم و آموزش به  نیدر ب تیو محبوب تیجذاب

از اوقات  نهیشهروندان در حوزه ورزش و استفاده به

و همچنین جلب حمايت و خدمات داوطلبانه  فراغت

آبي و ساحلي  های ورزشدر برگزاری رويدادهای 

 بپردازند.

و  بندی جمعپژوهش حاضر و  جيبه نتا تيبا عنا 

گرفت  جهینت توان مي، شده انجام های پژوهش يبررس

 هیدر حاش شدن  واقعبه علت  بابلسر يساحلشهر که 

متر  0355از  یجهان، با برخوردار اچهيدر ترين بزرگ

 یاز شهرها ،و داشتن موقعیت مناسب ينوار ساحل

. ستا نهیزم نيبالقوه و بالفعل در ا یتوانمند یدارا

 يعیطب طیو مح ييایجغراف تیاز موقع نهیاستفاده به

مناسب شهرستان بابلسر، استفاده  یگردشگر طيو شرا

استفاده  ،در سواحل استفاده قابل یو فضاها ها زمیناز 

امکانات و  بیني پیش، و ساحل ايدر، از رودخانه

و  يالزم، اختصاص دادن بودجه کاف زاتیتجه

کارآمد، گسترش  يانسان یروین تأمینو  دهي سازمان

 بیو ترغ قيو تشو زهیانگ جاديدانش و فرهنگ و ا

 نهیزم نيدر ا ياساس یازهاین ازجملهمردم به ورزش 

جامعه  ندهيحال و آ ازهاییمتناسب با ن ديبا که است

نگرش افراد جامعه باشد و به  و و با توجه به عالقه

 و ساخته شود که برنامه های ورزش يگونه ای طراح

پوشش  ريرا ز يهای قهرمان و ورزش يحيهای تفر

برگزاری رويدادهای ورزشي همچنین  .خود قرار دهد

، ها زيرساختتوسعه  باعثدر رويدادها،  میزبانيو 

ايجاد تجهیزات جديد و پیشرفت منطقه میزبان و 

که مستلزم  شود ميجذب گردشگران 

پرهزينه در تجهیزات ورزشي و  های گذاری سرمايه

 ها گذاری سرمايهشهر است. اين  غیرورزشي یزيربناها

بر موفقیت  يشهر مبن بلندمدتبا طرح  يبايست

 Thomas. Hinch) اين رويداد متناسب باشد یاقتصاد

 يافته های اينبا توجه به و در نهايت  .( 2006

 که با شودي م شنهادیامر پ نی، به مسئولپژوهش

 ريپژوهش سا جيبر نتا هیو با تکحاضر پژوهش  مطالعه

در ابعاد  ارائه شده یها تيبا توجه به اولو ،نیمحقق

شناسايي شده در هر يک از  یفرصت ها مختلف و

بهره گیری الزم در جهت توسعه و  یزيبرنامه ر ابعاد،

 نديها نما فرصت نياز ا ی ورزش های آبي و ساحلي

 شتریهر چه ب شرفتیو پ يياشاهد شکوف تينها تا در

 .میدر استان مازندران باش آن
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Abstract 

Nowadays, the marine and beach sports have become to a great temptation not only for 

professional athletes, but also for whole of the people in order to do recreational sports. 

Therefore, the goal of this study is identifying opportunities and utilizing them due to 

developing Babolsar township marine and beach sports. The research method was mixed in 

two qualitative and quantitative stages. At the qualitative stage, interviewing with 10 people 

were identified and a questionnaire was developed. In the quantitative stage, extraction of 

final factors and their ranking was done through a modified Delphi method.The statistical 

population included experts and educators in physical education and sports science, tourism 

professors, economics professors, staff at the Sports and Youth Department, coaches and 

national champions in water and coastal areas. Friedman Test has been used In order to 

analyze data from SPSS software and rank the dimensions and variables. The findings shows 

that the geographical-tourism and infrastructure dimension is the most important dimension 

in this study which the existence of river and sea and beach has been determined as the most 

important opportunities in this dimension. The opportunities of Babolsar Township marine 

and beach sports have been determined in order of importance in geographical-tourism and 

infrastructure dimension, economical, human resources, management-communicative and 

cultural-social. Therefore, considering the findings, it is recommended that sport managers 

and authorities of Mazandaran province and the country, based on the identified opportunities 

and prioritization of dimensions based on the rankings in this research and similar studies, 

use them to develop sports Blue and coastal areas of Babolsar, in the long run, will witness 

significant growth in this area. 
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