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چابهارهیات علمی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی عضو1
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور2

ریانوردي و علوم دریایی چابهارهیات علمی دانشگاه دعضو3

چکیده
روش .مورد بررسی قرار گیرد)چابهار:مطالعه موردي(ایجاد دهکده ورزش هاي آبی و ساحلی در سواحل مکرانراهکارهايو موانع در پژوهش حاضر سعی شده است 

اي تحصیالت تکمیلی،کارشناسان ورزشی و گردشگري ، مدیران و افرادي دار(نفر321و میدانی بوده و جامعه آماري پژوهش را) اسنادي(تحقیق کتابخانه اي
داده هاي میدانی از طریق پیمایش میدانی و داده اي آماري از طریق مطالعه اسناد و مدارك سازمانها و منابع کتابخانه ها جمع آوري شده .تشکیل می دهند)گردشگران

مدل آمار توصیفی و تحلیل و تجزیه نتایج به کمک.درصد محاسبه شده است79با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید شده و.است
ایجاد فضایی مناسب براي استفاده از محیط طبیعی و خداداي سواحل چابهار براي اشتغال زایی، گردشگري . مورد سنجش قرار گرفته است(SWOT)تحلیلی استراتژیک

سواحل مکران را در محدوده شهر چابهار با امکانات طبیعی از پاسخگویان 98,8که از اهداف تحقیق استپر کردن اوقات فراغت جامعه شهري امروزي ورزشی، تندرستی و
تبلیغات توانمندیهاي همچنین این تحقیق نشان داد معرفی و.می دانندبراي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی متناسبحاضر پتانسیل ها و محدودیت هاي موجود 

.خواهد بوددر سواحل مکران)ورزشهاي آبی و ساحلی (درصد باعث تولد قطب جدیدي در حوزه گردشگري ورزشی 95,03سواحل مکران با 

.اوقات فراغت، ورزشیگردشگريسواحل مکران،شهر چابهار،:يکلیدواژگان 

مقدمه 
وزارتخانه ها ادارات .عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروههاي زیادي با اشکال مختلف با آن سرو کار دارندامروزه یکی از اموري است که به ورزش 

بخشهاي قابل توجهی از برنامه هاي رسانه اي مانند رادیو .تاسیسات و زیر ساختهاي آن می گرددورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادي صرف ورزش،
این . ورزش تنها یک تجارت بزرگ چند میلیارد دالري نیست).12:1391سجادي،(یر رسانه ها به این صنعت عظیم وابسته است مجالت وساتلویزیون،

کاالها،محصوالت،صنعت ورزش شامل تمام. با جنبه هاي مختلف اقتصادي درآمیخته استصنعت یکی از منابع به سرعت در حال رشد در جهان است و
ورزش در بسیاري از موارد خدمات بزرگی به سیاست داخلی و ).53:1386حسینی،(هایی است که به مشتري عرضه می شودوطرحمردممکانها،خدمات،

بدین منظور دولتها براي توسعه سالمت و .همچنین عامل ترویج فرهنگ پایبندي به قوانین و مقررات اجتماعی می باشد. بین المللی کشورها کرده است
این حمایتها با این باورانجام می شود که شرکت در ورزش آمادگی جسمانی را افزایش می دهد و .ردم در ورزش دخالت می کنندآمادگی جسمانی م

و حرکات فعالیتهاورزش هاي تفریحی است که به آندسته از ،یکی از جنبه هاي ورزش).152:1389عبدلی (دهدتندرستی هزینه هاي درمانی را کاهش می
دلخواه انتخاب کرده و به انجام آن ه اوقات فراغت و ساعتهاي آزاد زندگی خود بشود که گروهها و افراد به منظور پر کردنش اطالق میجسمانی و ورز

زیرا .گردشگري ورزشی تجربه جدید اجتماعی است که طرفداران بسیاري در دنیا داشته و درآمدهاي هنگفتی را نصیب میزبان می کند.مشغول می شوند
از طرفی هم ).156همان منبع،(نوع ورزش براي تمام اقشار جامعه در هر سن و جنس و با سطوح جسمانی و مالی متفاوت می تواند ممکن و جالب باشداین

ورزش هم  گردشگري یک جریان جهانی است که برخاسته از عامل فراغت می باشدکه خود عامل فراغت معلول پدیده افزایش جمعیت، شهر نشین شدن 
سال بیکارو 25سال عمر کند در شرایط زندگی امروزي 75دهد براي یک انسان که یک محاسبه عددي نشان می.جمعیت و در کل تمدن صنعتی است

ت میزم صوربیدار است از آنجاییکه برنامه ریزي و سرمایه گذاري براي کار بسیار باال ست همچنین براي خواب و مسکن سرمایه گذاري و برنامه ریزي ال
جزوه ي درسی رهنمایی،(شود اما یک سوم عمر انسان امروزي به عنوان اوقات فراغت به فراموشی سپرده شده و حلقه گمشده زندگی ما محسوب می.گیرد

.اي بیاندیشیمچارهباید براي یک سوم وقت گمشده عمر خود ).  مقطع دکتري
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)نگارندگان: منبع(مدل وضعیت زندگی اجتماعی امروز
تواند بستر مناسبی براي بسیاري از ورزشهاي می، در محدوده شهرستان و شهر چابهار با امکانات طبیعی به ظاهر مناسبمکراندر همین راستا سواحل 

از محیط ایجاد فضایی مناسب براي استفاده تحقیق حاضر بدنبال از اینرو.ساحلی و آبی دیده شود که هر دو جنبه ورزشی و گردشگري را پوشش دهد
ارتقاي سالمت و پر کردن اوقات ،ورزشترویج فواید و مزایاي اشتغالزایی پایدار گروههاي مختلف مهارتی و کارگري،برايطبیعی و خدادادي سواحل مکران

.باشدفراغت جامعه شهري و جذب توریسم و گردشگر  می 

تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهشروش 
و افرادي داراي تحصیالت تکمیلی وجامعه آماري پژوهش را مدیران، کارشناسان ورزشی و گردشگري . نوع پیمایشی استازروش تحقیق حاضر توصیفی و

نفر کارشناسی ارشد،67نفر لیسانس،118نفر فوق دیپلم،76نفر تحصیالت دیپلم،47(نفر 321بومی شهر چابهار تشکیل می دهند که مجموع کل آنها 
شیوه نمونه گیري پژوهش به صورت سهمیه ایست و براي صرفه جویی در زمان و هزینه ه و روش گردآوري اطالعات میدانی بود.ندمی باش)نفر دکتري17

نیاز هاي میدانی و اسنادي موردداده.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است.انتخاب نمونه بصورت تصادفی ساده انجام گرفته است
به دست و منابع کتابخانه اي کتابهاي دانشگاهی، پایانامه ها، مقاالت علمی اسناد، مجالت وکه ساخته محقق طریق پرکردن پرسشنامه ترتیب از پژوهش به
تشکیل شده پرسشنامه از دوبخش .  تنظیم شد)5=تا خیلی زیاد 1=  خیلی کم (ارزشی لیکرت با دامنه 5سوالی با مقیاس 30پرسشنامه نهایی . آمده است

ي ایجاد ااطالعات مربوط به موانع و راهکاره،پرسش25و بخش اصلی با )مدرك تحصیلی، تاهل سن،شغل،جنس،( سوال اطالعات فردي5بود بخش اول 
گروهی از شده است روایی صوري و محتوایی آن توسط جمع آوري و شهرستان چابهاردهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران محدوده شهر

نتایجتجزیه و تحلیل براي .شده استتایید )=0,86a(استادان صاحبنظر تایید شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ 
. شده استاستفاده(SWOT)مدل تحلیلی استراتژیک وSPSSنرم افزار آماري از هاه از آمار توصیفی و همچنین براي محاسبه داداین پژهش،

یافته هاي پژوهش
مرتبط با موضوع تهیه شده که توسط استادان متغیرهامدیران و صاحبنظران فهرستی از مهمترین ،نظر خواهی از استادان ورزشی و گردشگريپس از

ضعفساختها،زیرفقدانفرهنگی،مشکالتکارآمد،ومتخصصنیرويکمبود(موانع–1این متغیرها به دو بخش کلی .صاحبنظر دانشگاهی تایید شد
عدمورزش،حوزهدرگذاريسرمایهبهخصوصیبخشتمایلعدمساحلی،وآبیورزشهايمزایايوفوایدباشهروندانآشناییعدماقتصادي،ومالیمنابع

درشهروندانآموزشکارآمد،ومتخصصنیرويافزایش(راهکارها–2) گذاري در بخشهاي گردشگري ورزشی و تفریحی سرمایهمتقاضیانازکافیحمایت
ایجادتفریحی،وورزشیگردشگريبخشهايدرگذارانسرمایهاقتصاديومالیتقویتساختها،زیرتقویتفراغت،اوقاتازبهینهاستفادهوورزشحوزه

. تقسیم شد)دیهاي طبیعی سواحل مکران نتوانممعرفی و تبلیغات موثر براي شناسایی جذب توریسم و گردشگر،برايویژهتسهیالت
سفراوانی پاسخگویان برحسب جنت: 1جدول شماره

)1391مطالعات میدانی، (

درصد جنسیت 63از تعداد کل پاسخگویان حدود . دهدتوزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب وضعیت جنسیت در شهر چابهار نشان می1شمارهجدول

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیمتغیر 
20463,5563,5563,55مرد
11736,4536,45100,0زن
---321100,0100,0کل
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.انددرصد جنسیت زن داشته36مرد و 
سنتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب : 2جدول شماره

صد تجمعیدر درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
30-2028,02 28,02 28,02 9

70,7 42,67 42,67 137 40-30
90,01 19,31 19,31 62 50_40

96,24 6,22 6,22 20 60-50
100 3,76 3,76 12 60+

______ 100,0 100,0 221 کل
)1391مطالعات میدانی، (

درصد 70,7شود، از تعداد کل پاسخگویان همانطوري که مشاهده می.دهدنشان میسنتوزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب 2جدول شماره 
.سالسن داشته اند60درصدباالي3,76درصدو25,54سال  60تا40ازدرصد 9,99و سال40تا20از

انی پاسخگویان برحسب میزان تحصیالتتوزیع فراو3جدول شماره
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

14,46 14,46 14,46 47 دیپلم
37,84 23,38 23,38 76 فوق دیپلم
74,14 36,3 36,3 118 لیسانس
94,7 20,61 20,61 67 فوق لیسانس

100 4,04 4,04 13 دکترا
________ 100 100 321 کل

)1391دانی، مطالعات می(
درصد 23,38درصد تحصیالت دیپلم، 14,46کل پاسخگویان از . دهدتوزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب میزان تحصیالت آنها نشان می3جدول شماره

.انددرصد دکترا داشته4,04درصد فوق لیسانس ،20,61درصد لیسانس،36,3فوق دیپلم،

رحسب وضعیت شغلتوزیع فراوانی پاسخگویان ب: 4جدول شماره
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

10,0 10,0 10,0 32 بیکار
39,3 29,3 29,3 94 شاغل دولتی
52,3 13,1 13,1 42 شاغل خصوصی
82,6 20,2 20,2 97 شاغل آزاد

100 17,4 17,4 56 دانشجو
_____ 100,0 100,0 321 کل

)1391مطالعات میدانی، (
29,3درصد و شاغلین دولتی با 30,2شاغلین آزاد با حدود . دهدتوزیع فراوانی پاسخگویان را برحسب نوع شغل در شهر چابهار نشان می4ه جدول شمار

.دهنددرصد بیشترین تعداد پاسخگویان را تشکیل می
ارهاي طبیعی سواحل چابهتوانمنديتوزیع فراوانی پاسخگویان در مورد آشنایی با: 5جدول شماره

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیمتغیر 
31798,898,898,8بلی
41,21,2100,0خیر
-----321100,0100,0کل
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)1391مطالعات میدانی، (
درصد 98,8. دهدتوانمندیهاي سواحل چابهار نشان میآشنایی باپاسخگویان در مورد توانمندیهاي سواحل چابهارتوزیع فراوانی : 5شکل شماره

.انددرصد اظهار بی اطالعی نموده1,2پاسخگویان با این مفهوم آشنا و 
در سواحل چابهاری و ساحلیدهکده ورزشهاي آبایجادتوزیع فراوانی پاسخگویان در مورد آشنایی با مزایا و فواید: 6جدول شماره

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیمتغیر
29792,592,592,5بلی
247,57,5100,0خیر
---- 321100,0100,0کل

1391مطالعات میدانی، (
نشان و ساحلی در سواحل چابهارتوزیع فراوانی پاسخگویان در مورد آشنایی با مزایا و فوایدایجاد دهکده ورزشهاي آبی : 6جدول شماره

.انددرصد آنها در این زمینه اطالع و شناختی نداشته7,5درصد پاسخگویان با این مفهوم آشنا و 92,5میدهد
فراوانی پاسخگویان در مورد تأثیرات ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل چابهار در ابعاد و حوزهاي مختلف: 7جدول شماره

)1391مطالعات میدانی، (
فراوانی پاسخگویان در مورد تأثیرات ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل چابهار در ابعاد و حوزهاي مختلف نشان: 7جدول شماره

درصد پاسخگویان 33,95. تدهنده توزیع فراوانی پاسخگویان در مورد تأثیرات ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در ابعاد و حوزه هاي مختلف اس
بعد از گویه . آیدبراین عقیده بودند که بیشترین تأثیرات ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در بعد و حوزه گردشگري و اوقات فراغت به وجود می

درصد 1,2و گویه اکولوژیکی با 18,38عی با ، اجتما19,62گویه فرهنگی با . درصد در رتبه دوم قرار دارد23,05گردشگري و اوقات فراغت ، گویه اقتصادي با 
.در مراتب بعدي قرار دارند

موانع ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی
چابهار ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی برايخگویان در مورد کمبود نیروهاي متخصص و کارآمد مانعیفراوانی پاس: 8جدول شماره

درصد تجمعی درصد معتبر درصد نیفراوا متغیر
2,5 2,5 2,5 8 خیلی کم
8,7 6,2 6,2 20 کم

28,7 19,9 19,9 64 متوسط
62,6 34,0 34,0 109 زیاد
100,0 37,4 37,4 120 خیلی زیاد

_____ 100,0 100,0 321 کل
)1391مطالعات میدانی، (

براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی چابهار و منطقه رافراوانی پاسخگویان در مورد کمبود نیروهاي متخصص و کارآمد مانعی: 8شمارهجدول

درصد تجمعیدرصد معتبردرصداوانیفرمتغیر
7423,0523,0523,05اقتصادي
5918,3818,3841,43اجتماعی
6319,6219,6261,05فرهنگی

10933,9533,9595,0گردشگري و اوقات فراغت
41,21,296,3اکولوژیکی

123,73,7100,0غیره
--321100,0100,0کل
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1166:کدمقاله)سواحل چابهار: مطالعه موردي(موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران

کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

براي که کمبود نیروهاي متخصص براي درصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند91,3شود همچنان که مشاهده می. دهدنشان می
.کندبه عنوان مانع عمل میایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی چابهار 

براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلیفراوانی پاسخگویان در مورد مشکالت فرهنگی و خرده فرهنگی مانعی : 9شمارهجدول
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

8,72 8,72 8,72 28 خیلی کم
38,0 29,28 29,28 94 کم

74,76 36,76 36,76 118 متوسط
96,87 22,11 22,11 71 زیاد

100,0 3,13 3,13 10 خیلی زیاد
_____ 100 100 321 کل

)1391مطالعات میدانی، (
و منطقهچابهاردهکده ورزشهاي آبی و ساحلیایجادتوزیع فراوانی پاسخگویان را در مورد مشکالت فرهنگی و خرده فرهنگی مانعی براي9شماره جدول 

براي ایجاد دهکده ورزشهاي که مشکالت فرهنگی و خرده فرهنگی ط و باالتر براین عقیده بودنددرصد پاسخگویان در حد متوس61,98. دهدنشان می
باشدشهر و منطقه چابهار به عنوان یک مانع مطرح میآبی و ساحلی 

شهاي آبی و ساحلی چابهارمانعی براي ایجاد دهکده ورزفراوانی پاسخگویان در مورد فقدان زیرساخت ها و محدودیت هاي نرم افزاري10جدول شماره
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

1,86 1,86 1,86 6 خیلی کم
10,27 8,46 8,46 27 کم
20,23 9,96 9,96 32 متوسط
56,99 36,76 36,76 118 زیاد

100,0 43,1 43,1 148 خیلی زیاد
_____ 100 100 321 کل

)1391مطالعات میدانی، (
براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و هاي نرم افزاري مانعی توزیع فراوانی پاسخگویان را در مورد فقدان زیرساخت ها و محدودیت: 10جدول شماره 

ان زیرساخت ها که فقددرصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند91,3شود همان طور که مشاهده می. دهدنشان میساحلی و منطقه
.باشدو محدودیت هاي نرم افزاري براي شهر و منطقه چابهار به عنوان یک مانع مطرح می

براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی چابهارواقتصاديفراوانی پاسخگویان در مورد ضعف منابع مالی11جدول شماره
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

0,31 0,31 0,31 1 خیلی کم
2,49 2,81 2,81 7 کم

10,27 70,78 70,78 25 متوسط
48,89 38,62 38,62 124 زیاد

100,0 51,11 51,11 164 خیلی زیاد
______ 100,0 100,0 321 کل

)1391مطالعات میدانی، (
. دهدنشان میورزشهاي آبی و ساحلی شهر و منطقه چابهارضعف منابع مالی واقتصادي براي ایجاد دهکدهدر مورد رافراوانی پاسخگویان: 11شمارهجدول 

که ضعف منابع مالی براي جهانی شدن شهر و منطقه درصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند97,51شود همان طور که مشاهده می
.به عنوان یک مانع مطرح استچابهار 

شهر چابهار ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی فراوانی پاسخگویان در مورد افزایش جرایم و ناهنجاري هاي اجتماعی مانعی براي 12جدول شماره
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1166:کدمقاله)سواحل چابهار: مطالعه موردي(موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران

کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
0,62 0,62 0,62 2 خیلی کم
1,24 0,62 0,62 2 کم
7,15 5,91 5,91 19 متوسط

45,44 38,31 38,31 123 ادزی
100 .54,54 .54,54 175 خیلی زیاد

____ 100 100 321 کل
)1391مطالعات میدانی، (

فراوانی پاسخگویان را در مورد افزایش جرایم و ناهنجاري هاي اجتماعی مانعی براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی شهر چابهار و 12جدول شماره
که افزایش جرایم و ناهنجاري هاي اجتماعی  براي ایجاد دهکده ر حد متوسط و باالتر براین عقیده بودنددرصد پاسخگویان د99,76. دهدمنطقه نشان می

.   ورزشهاي آبی و ساحلی شهر و منطقه چابهار به عنوان یک مانع مطرح است

ورزشهاي آبی و ساحلیفراوانی پاسخگویان در مورد عدم آشنایی شهروندان با ): 13(جدول شماره

تجمعیدرصد درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
0,93 0,93 0,93 3 خیلی کم
2,17 1,24 1,24 4 کم

33,01 30,84 30,84 99 متوسط
97,58 34,57 34,57 111 زیاد

100,0 32,42 32,42 104 خیلی زیاد
______ 100,0 100,0 321 کل

1391مطالعات میدانی، ()
نشان ه دمانعی براي جهانی شدن شهر چابهار و منطقبا ورزشهاي آبی و ساحلی ویان در مورد عدم آشنایی شهروندان سخگفراوانی پا): 13(شمارهجدول

.  به عنوان یک مانع مطرح استورزشهاي آبی و ساحلیبا که عدم آشناییو باالتر براین عقیده بودندزیاددرصد پاسخگویان در حد 66,99. دهدمی
بخش گردشگري ورزشیعدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاري دروانی پاسخگویان در مورد فرا): 14(جدول شماره

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
9,65 9,65 9,65 31 خیلی کم
19,61 9,96 9,96 32 کم
35,8 16,19 16,19 52 متوسط
61,69 26,6 26,6 84 زیاد
100,0 38,31 38,31 124 خیلی زیاد

_____ 100,0 100,0 321 کل
)1391مطالعات میدانی،(

درصد 80,66دهدنشان میکافی از سرمایه گذاران در بخش گردشگري ورزشی عدم حمایت فراوانی پاسخگویان را در مورد ) 14(جدول شماره 
شهر و منطقه چابهار به در بخش گردشگري ورزشیعدم حمایت کافی از سرمایه گذاران که پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند

. باشدمطرح میمانععنوان یک

ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی درسواحل مکران در محدوده شهر چابهارراهکارهاي
هاي آبی ایجاد دهکده ورزشراهکاري براي نیروهاي متخصص و کارآمد افزایشسخگویان در موردفراوانی پا): 15(جدول شماره

و ساحلی درسواحل مکران در محدوده شهر چابهار
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1166:کدمقاله)سواحل چابهار: مطالعه موردي(موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران

کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

3,42 3,42 3,42 11 خیلی کم
80,4 4,98 4,98 16 کم

20,23 11,83 11,83 38 متوسط
61,97 41,74 41,74 134 زیاد

100,0 38,3 38,3 124 خیلی زیاد
_____ 100,0 100,0 321 کل

)1391مطالعات میدانی، (
درصد پاسخگویان در 91,6. دهدشهر و منطقه چابهار نشان میافزایش نیروهاي متخصص و کارآمد فراوانی پاسخگویان را در مورد ) 16(جدول شماره 

لی درسواحل مکران در ورزشهاي آبی و ساحایجاد دهکدهبراي افزایش نیروهاي متخصص و کارآمد که حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند
. باشدمطرح میبه عنوان یک راهکار و منطقهمحدوده شهر چابهار

فراوانی پاسخگویان در مورد آموزش شهروندان براي انجام ورزش بخصوص ورزشهاي آبی و ساحلی) 17(جدول شماره 
درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

4,98 4,98 4,98 16 خیلی کم
15,57 10,59 10,59 34 کم
44,58 29,28 29,28 94 متوسط
84,72 39,87 39,87 128 زیاد
84,72 15,28 15,28 51 خیلی زیاد

100,0 100,0 100,0 321 کل
)1391مطالعات میدانی، (

در  شهر و منطقه چابهار نشان فراوانی پاسخگویان در مورد آموزش شهروندان براي انجام ورزش بخصوص ورزشهاي آبی و ساحلی را ) 17(جدول شماره 
که آموزش شهروندان  براي انجام ورزش بخصوص ورزشهاي آبی و ساحلی به درصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند87,5. دهدمی

.باشدعنوان یک راهکار مطرح می
زاري و نرم افزاريفراوانی پاسخگویان در مورد تقویت زیرساخت هاي سخت اف): 18(جدول شماره

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
0,31 0,31 0,31 1 خیلی کم
1,55 10,24 10,24 4 کم

18,56 16,51 16,51 53 متوسط
46,6 28,34 28,34 91 زیاد
100,0 53,6 53,6 172 خیلی زیاد

____ 100,0 100,0 321 کل
)1391مطالعات میدانی، (

ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی درسواحل برايهاي سخت افزاري و نرم افزاري فراوانی پاسخگویان را در مورد تقویت زیرساخت) 18(دول شماره ج
هاي سخت افزاري که تقویت زیرساختدرصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند98,45. دهدنشان میمکران در محدوده شهر چابهار 

.  باشدافزاري براي شهر و منطقه چابهار به عنوان یک راهکار اساسی مطرح میو نرم
ل مکران در محدوده شهر چابهاررفی و تبلیغات توانمندیها سواحعمفراوانی پاسخگویان در مورد ): 19(جدول شماره

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
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1166:کدمقاله)سواحل چابهار: مطالعه موردي(موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران

کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

0,62 0,62 0,62 2 خیلی کم
11,21 10,59 10,59 34 کم
29,9 18,69 18,69 60 متوسط

70,08 40,18 40,18 109 زیاد
100,0 29,92 29,92 116 خیلی زیاد

____ 100,0 100,0 321 کل
)1391مطالعات میدانی، (

اهکاري براي ایجاد دهکده معرفی و تبلیغات توانمندیها سواحل مکران در محدوده شهر چابهار رفراوانی پاسخگویان را در مورد : ) 19(جدول شماره 
معرفی و تبلیغات که درصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده بودند89,06. دهدشهر و منطقه چابهار نشان میورزشهاي آبی و ساحلی

.  شهر و منطقه چابهار به عنوان یک راهکار مطرح استتوانمندیها سواحل مکران 
تسهیالت ویژه براي جذب گردشگر و توریسمگویان در مورد تقویتفراوانی پاسخ): 20(جدول شماره

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

2,49 2,49 2,49 8 خیلی کم
6,22 3,73 3,73 12 کم
23,5 16,83 16,83 54 متوسط

56,52 23,2 23,2 106 زیاد
100. 43,48 43,48 141 خیلی زیاد

____ 100,0 100,0 321 لک

)1391مطالعات میدانی، (
فراوانی پاسخگویان را در مورد فراوانی پاسخگویان در مورد تقویت تسهیالت ویژه براي جذب گردشگر و توریسم  راهکاري براي ایجاد ) : 20(جدول شماره 

گویان در حد متوسط و باالتر براین عقیده درصد پاسخ93,78. دهددهکده ورزشهاي آبی و ساحلی درسواحل مکران در محدوده شهر چابهار  را نشان می
.  تقویت تسهیالت ویژه براي جذب گردشگر و توریسم به عنوان یک راهکار مطرح استبودند

اي استفاده بهینه از اوقات فراغت براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی رفراوانی پاسخگویان در مورد آموزش شهروندان ب): 21(جدول شماره
ل مکران در محدوده شهر چابهاردرسواح

)1391ی، مطالعات میدان(
اي استفاده بهینه از اوقات فراغت براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی رفراوانی پاسخگویان در مورد آموزش شهروندان ب): 20(جدول شماره

براین درصد پاسخگویان در حد متوسط و باالتر83,57شود همان طوري که مالحظه می. را نشان می دهد درسواحل مکران در محدوده شهر چابهار 
.شهر و منطقه چابهار به عنوان یک راهکار مطرح استآموزش شهروندان بزاي استفاده بهینه از اوقات فراغتکه عقیده بودند

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر
7,78 7,78 7,78 25 خیلی کم
16,5 8,72 8,72 28 کم

28,02 10,59 10,59 34 متوسط
61,66 33,64 33,64 106 زیاد
100,0 39,34 39,34 128 خیلی زیاد

____ 100,0 100,0 321 کل
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1166:کدمقاله)سواحل چابهار: مطالعه موردي(موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران

کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

تحلیل ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی درسواحل مکران  محدوده شهر و منطقه چابهار در ابعاد مختلف با استفاده از مدل21جدول شماره 
(swot)

وضوعاتم

تحلیل و 
توسعه

شهر و منطقه چابهارشهر و منطقه چابهار

عوامل 
داخلی

نقاط 
قوت

استفاده از دانش و مهارتها در سطوح مختلف براي توسعه -
منطقه

تقویت سود دو جانبه به دلیل ایجاد همیاري در منطقه  -
افزایش کارآیی-
افزایش رشد اقتصادي در منطقه-
ها در منطقهکاريرشد هم-
ها در منطقهافزایش هماهنگی-
تسهیل ارتباطات و تعامالت در منطقه-
هاي تاریخی جهت جذب گردشگرانوجود جاذبه-
همجواري با دریاي عمان و اتصال به اقیانوس هند -
همجواري با چند کشور از طریق مرزهاي زمینی و دریایی و -

ارتباطاتامکان برجسته در 

وامل ع
خارجی

فرصتها

چابهار چهارراه تجارت جهانی-
گیري از صنایع دستی محلی بهره-
بهره گیري از منطقه آزاد تجاري-
استعدادهاي ذاتی و موقعیت برجسته شهر و -

منطقه
افزایش انگیزه در سرمایه گذاران براي -

گذاري در منطقهسرمایه
هاي هاي متعدد و اجراي پروژهارائه طرح-

متعدد
هاي اقامتی با استاندارد الزماحداث مکان-
گیري از دریارونق حمل و نقل دریایی و بهره-
تفریحات دریایی و ساحلی نقطۀ عطفی براي -

توریسم
طرح توسعه محور شرق-
ارتقاء تحقیقات دریایی-

نقاط 
ضعف

افزایش فاصله تکنولوژیکی-
یم عادالنه هاي نابرابر تقسایجاد فرصت-
افزایش نابرابریها و تضادها در منطقه-
کمبود آب تصفیه شده و آشامیدنی براي منطقه -
تغییر مالکیت ها در منطقه-
کمبود شدید نیروهاي متخصص و کارامد-
کمبود مکانهاي ذخیره وانبارداري-

تهدید
ها

محرومیت منطقه در ابعاد مختلف-
نطقه و وجود اشرار و عدم امنیت پایدار در م-

فتنه جویان
هاي حمل و نقلباال بودن هزینه-
عدم صرفه جویی در مصرف سوخت-
افزایش انواع قاچاق مانند قاچاق کاال و مواد -

مخدر 
هاي اقامتی براي گردشگران کمبود مکان-
هاي سخت افزاري و نرم فقدان زیرساخت-

افزاري
ضعف منابع مالی-

نتیجه گیري
سانی اختصاص دادن بودجه کافی، زمینها و فضاهاي مناسب در شهر و اطراف آن، پیش بینی امکانات و تجهیزات الزم و سازماندهی و تامین نیروي ان
و با کارآمد، از جمله نیازهاي اساسی و اولیه عمومی کردن ورزش است ساخت اماکن و تاسیسات ورزشی باید متناسب با نیازهاي حال و آینده جامعه

شش خود توجه به عالقه م نگرش افراد جامعه باشد و به گونه اي طراحی و ساخته شود که برنامه هاي ورزشهاي تفریحی و ورزشهاي قهرمانی را زیر پو
مینه مسافرت افراد در اماکن و جاهاي زیبا و جذاب با تدارك تسهیالت و امکانات پیشرفته و نیروهاي مجرب و کاردان زورزشی -قرار دهد مراکز تفریحی 

مشکالت عالقمند و مسافران را براي گذران اوقات فراغت در روزهاي تعطیل وآخر هفته فراهم میکندبا توجه رشد سریع شهرنشینی و افزایش معظالت و 
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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار،

تفریحی و گردشگري در مقیاس اجتماعی و اکولوژیکی و روانی شهروندان نیاز براي برنامه ریزي جهت گذراندن اوقات فراغت و توسعه و تجهیز فضاهاي 
امروزه . مکان توانمد به عنوان عامل مهم در توسعه گردشگري ورزشی و جذب گردشگردرون شهري و برون شهري به ضرورتی اجتماعی بدل شده است 

، حمایت )ها و زیر ساختها فرصت(حمایت مادي و امکاناتی . مردم سه شرط اصلی  براي پرداختن به ورزش و شرکت در رقابتهاي ورزشی الزم دارند 
.)اطالعات سلیس و روان و مدیریت شفاف ( و مدیریت حرفه اي ) طرح ریزي و برنامه ریزي (سازمانی 

اقتصادي، تجاري، گردشگري تفریحی و ورزشی است موقعیت سواحل مکران در محدوده شهر و شهرستان چابهار از قابلیتهاي فراوانی در انواع مقوله هاي 
مورد جاذبه 74برخوداري از جاذبه هاي فرهنگی و محیطی که تاکنون ) سردترین بندر کشور در تابستان ( ی، آب و هواي منحصر به فر د جغرافیای
وتفریحیمقاصدباتوریستیايمنطقهبهشدنتبدیلبرايمناسبزمینهساختانسانجاذبه110وفرهنگی–مورد جاذبه تاریخی 44طبیعی، 

دیهاي سواحل مکران با توسعه صنعت گردشگري ورزشی رابطه معنی دار وجود دارد نیافته هاي پژوهش نشان داد بین توانمایده ال دارد سطحدرورزشی
(سواحل مکران براي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی درصد از آزمودنیها مربوط به آشنایی با توانمندیهاي طبیعی 98,8،بر اساس داده هاي تحقیق

این سواحل را مناسب دانسته دانسته اند همچنین با ایجاد دهکده ورزشهاي .....) هندبال و والیبال و فوتسال ساحلی و قایقرانی، شنا و شیرجه و غواصی 
23,5ادي با درصد،اقتص33,95آبی ساحلی در محدوده شهر و شهرستان چابهار بیشترین تاثیرات در ابعاد و حوزه هاي گردشگري و اوقات فراغت با 

ایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در همچنین موانع درصد،خواهد بود 1,2درصد، اکولوژیکی 18,38درصد،اجتماعی با 19,62درصد،فرهنگی با 
مد، فقدان زیر ضعف منابع مالی و اقتصادي کمبود نیروي متخصص و کارآسواحل مکران به ترتیب عبارتند از افزایش جرائم و ناهنجاریها ي اجتماعی،

اي آبی ساختها، عدم حمایت کافی از متقاضیان سرمایه گذاري در بخشهاي گردشگري ورزشی و تفریحی، عدم آشنایی شهروندان با فواید و مزایاي ورزشه
ایجاد تسهیالت ، ختهاتقویت زیر ساایجاد دهکده ورزشهاي آبی و ساحلی در سواحل مکران به ترتیب عبارتند ي راهکارها. و ساحلی، مشکالت فرهنگی

آموزش دیهاي طبیعی سواحل مکران،نویژه براي جذب توریسم و گردشگر، افزایش نیروي متخصص و کارآمد، معرفی و تبلیغات موثر براي شناسایی توانم
با توجه به .ورزشی و تفریحیشهروندان در حوزه ورزش و استفاده بهینه از اوقات فراغت، تقویت مالی و اقتصادي سرمایه گذاران در بخشهاي گردشگري

اکثر یافته هاي پژوهش سواحل مکران در محدوده شهر و شهرستان چابهار براي جذب گردشگران و توریسم با مقاصد ورزشی و تفریحی و توان بخشی در 
مطالعه و شناسایی .ساحلی مناسب استع ورزشهاي آبی وایام سال مناسب و توانمند است بررسیها و تحقیقات نشان دادکه این سواحل براي گسترش انوا

باشد عالقه و اقبال فراوان عمومی در مناطق توانها و محدودیتهاي پدیده ها و عوامل موثر بر توریسم ورزشی یکی از مهمترین راههاي توسعه کشورها می
ن با اتکا اطرح این موضوع مد نظر قرار گرفته کمک به مدیرکمتر توسعه یافته براي ایجاد زیر ساختهاي توسعه و پیشرفت امري انکار ناپذیر است آنچه از 

سواحل مکران در ...)اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،زیست محیطی،و( سجم در جهت تصمیم گیریهاي صحیح در فرآیند توسعه به پژوهش عملیاتی و من
.محدوده شهر و شهرستان چابهار است
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