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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی در استان مازندران بود .روش پژوهش،
آمیخته بود .جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران ،فرمانداریها ،ادارههای ورزش و جوانان و همچنین
مسئولین نجاتغریق شهرهای ساحلی و روش نمونهگیری هدفمند و دردسترس بود .در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته با نمونه آماری ( 11نفر) موانع شناسایی و پس از اشباع نظری مصاحبهها متوقف شد .در بخش کمی
یافتههای حاصل از مصاحبهها در قالب پرسشنامه بین  913نفر از افراد جامعه تحقیق توزیع و جمعآوری شد .روایی و
پایایی بخش کیفی به روشهای بازکدگزاری و بازبینی اعضا مورد بررسی قرار گرفت؛ روایی صوری پرسشنامه بهوسیله
متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت ()KMO:8/18؛ پایایی پرسشنامه نیز از
طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت ()α=8/19؛ برای تحلیل مصاحبهها از نظریه برخاسته از دادهها و با استفاده
از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ،استفاده شد .در بخش کمی برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و
استنباطی (آزمون فریدمن) استفاده شد .یافتهها نشان داد نبود قوانین مناسب در حمایت از گردشگری ورزشهای
ساحلی ،ضعف در ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ذیربط ،روشن نبودن وظایف مسئوالن بخشهای مختلف
تصمیمگیرنده و ضعف برنامههای راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستاندرکاران در زمینه توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی بهعنوان مهمترین موانع از دیدگاه پاسخدهندگان بوده است .به نظر میرسد تدوین قوانین مناسب،
ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط ،شفاف کردن وظایف هریک از افراد و طرحریزی برنامه راهبردی در حوزه دریا و
ساحل میتواند راهگشای توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی در استان مازندران باشد.
واژگان کلیدی :ورزشهای ساحلی ،گردشگری ،موانع ،سیاسی ،تحقیق آمیخته
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ورزشهایی میتوانند جذبکننده گردشگر باشند که
سنت یک کشور محسوب میشوند ،بهعنوان مثال پختن
«کیم چی( »1یک نوع غذا) و شرکت در تکواندو در صدر
لیست فعالیتهایی است که گردشگران خارجی تمایل
دارند در کره جنوبی تجربه کنند .کشور چین نیز بخاطر
ورزش سنتی خود یعنی کونگفو تعداد زیادی گردشگر
جذب میکند .عالوه بر این Miranda and Andvza
( )2005در بررسی گردشگری ورزشی در کشور اسپانیا
دریافتند که جاذبههای طبیعی با  81/9درصد مهمترین
عامل در جذب گردشگران ورزشی به کشور اسپانیا است.
آنها همچنین دریافتند که ورزشهای آبی با 99/13
درصد و گردش و پیادهروی با  91/11درصد در جذب
گردشگران ورزشی اهمیت بیشتری دارند .همچنین در
گزارش سال  2819تخمین زده شده است که ارزش
مالی صنعت ورزش در آمریکا دو برابر صنعت اتومبیل و
هفت برابر صنعت سینمای آن و در حال حاضر 388
بیلیون دالر برآورد شده است ).)Park et al, 2015
 )2003( Madhoushi and Naserpourدریافتند که
موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان شامل
نبود یک طرح جامع گردشگری ،ناهماهنگی و تداخل
بین وظایف سازمانهای مختلف ،ضعف بازاریابی و ضعف
امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری میباشدet al .
 )2012( Mehrabiبرخی از موانع توسعه صنعت
گردشگری ایران را روشن نبودن اهداف و سیاستها،
اقدامات سلیقهای ،مدیریت غیرتخصصی و ضعف
تبلیغات میدانند )2016( Nemati et al .نتیجه گرفتند
که برخی از موانع توسعه گردشگری پزشکی در استان
اردبیل شامل فقدان خطمشی گذاری و برنامهریزی
توسعه گردشگری ،عدم وجود نهاد بین بخشی متولی،
سیاستگذار ،سازماندهیدهنده و ناظر ،عدم هماهنگی
بین نهادهای مرتبط میباشدKarami Dehkordi et al .
( )2012دریافتند که برخی از موانع گردشگری روستایی

 .1مقدمه
گردشگری ورزشی پدیدهای چند بعدی است که موفقیت
در بهرهبرداری از آن مستلزم شناسایی مقاصد توانمند
گردشگری و استفاده بهینه از این توانمندیها و جاذبهها
است .جاذبههای فرهنگی ،طبیعی و ورزشی به عنوان سه
عنصر مهم و موتور توسعه پایدار گردشگری شناخته
شدهاند و تحلیل و ارزیابی توانمندیها و جاذبههای
طبیعی ورزشی هر منطقه اولین گام مهم در توسعه و
مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی محسوب میشود.
گردشگری ورزشی امکان استفاده بهینه از جاذبههای
طبیعی ورزشی را برای جذب گردشگران ورزشی را فراهم
میآورد ( .(Zeytonly et al, 2011گردشگری ورزشی از
هر نوعی که باشد ،یک صنعت خدماتی است و اغلب به
وسیلهی کیفیت خدماتی که ارائه میشود ،تحت تاثیر
قرار میگیرد ( .(Khatibzadeh et al, 2011بازاریابان
ورزشی میتوانند از طریق ایجاد پیوند بین فعالیتها و
رویدادهای ورزشی ،جذابیت رویدادهای ورزشی برای
بخشهای بازار را افزایش شوند (.(Garcia, 2001
میزبانی رویداد های ورزشی میتواند باعث انسجام و
پیوند بین اقتصاد ،ورزش و توریسم و همچنین توسعه
اهداف فرهنگی و تقویت همافزایی بین رویدادهای
ورزشی و فرهنگی شود .رویدادهای ورزشی بهطور
گسترده بهعنوان یک ابزار در استراتژیهای توسعه
اقتصادی شهرها و مناطق استفاده میشوند )2011
 .)Ziakas Costa,گردشگری در حال حاضر روند رو به
رشدی را در مباحث اقتصادی و اجتماعی در کشورهای
مختلف دارد و میتواند تاثیر بهسزایی بر کشورها داشته
باشند؛ از سوی دیگر گردشگری یکی از راههای ترویج
رفاه برای عموم مردم و کمک به بهبود کیفیت زندگی
آنان میباشد ) (Mascarenhas et al, 2015و توجه به
آن امری ضروری است.
تحقیقات مختلفی در حوزه گردشگری ورزشی صورت
گرفته است )2001( Cho .در پژوهش خود نشان داد،
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برخی از این تحقیقات به نقش جاذبههای طبیعی در
جذب گردشگر پرداختند؛ نتایج پژوهشی که روی
مسابقات قایقرانی اژدها در ماکائو و چین صورت گرفته
نشان داد که مسابقات قایقرانی معروف به مسابقات
قایقرانی اژدها به واسطه ریشه فرهنگی آن جذابیت
بیشماری را برای مردم چین و ماکائو دارد و همه ساله
گردشگران زیادی را در هنگام برگزاری این بازیها به
خود جلب میکند ).) McCartney and Osti, 2007
پژوهش  )2008( Ahmed, Moodley & Sookrajhنیز
در این دسته قرار میگیرد .دوربان 1نام سومین شهر
بزرگ آفریقای جنوبی است .شهر بندری دوربان،
مهمترین شهر بندری قاره آفریقا محسوب میشود و
همچنین به خاطر آب و هوای استوایی و سواحل گرم،
به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری آفریقای جنوبی
شناخته میشود .در این شهر چندین رویداد ورزشی
ساحلی برگزار شد .یکی از این رویدادها به نام آقای
پرایس پرو 2میباشد که در سطح بینالملل به عنوان
رویداد موجسواری شناخته میشود .این مسابقات
موجسواری در مدت جشنواره ساالنه ساحل در ماههای
تیر و مرداد در فصل تابستان برگزار میشود .بررسیهای
 )2008( Ahmed et alنشان میدهد مسابقات
موجسواری پرایس پرو در افریقای جنوبی امکان جذب
بیشتر گردشگر را دارد.گردشگری ورزشی در دنیا
حوزهای است که هنوز به جنبههای مختلف آن پرداخته
نشده است و انجام تحقیقات جدید بر روی ابعاد جدید
این حوزه نشان از این موضوع دارد )Cho et , 2015
al؛Kim et al 2015,؛owes & Awde 2015؛ Ltaks et
al 2015؛ .)Weed 2015
تحقیاتی نیز در حوزه گردشگری ورزشی در استان
مازندران انجام گرفته است که در این قسمت به
نمونههای از آن اشاره میشود :نتایج پژوهشی نشان داد

استان چهارمحال و بختیاری در حوزه امنیت را عدم
حضور فعال نیروهای انتظامی در گردشگاههای طبیعی و
عدم آموزش پرسنل این نیرو در نحوه برخورد با
گردشگران ،عدم پوشش کامل جاذبههای استان توسط
نیروهای امنیتی ،سرقت اموال گردشگران و بروز
درگیری بین گردشگران و افراد بومی میباشد.
 )2016( Mirzazade and Abdolmalekiبه این نتیجه
رسیدند که تعدادی از موانع فراروی توسعه گردشگری
ورزشی مشهد شامل عدم وجود برنامهریزی استراتژیک،
تداخل وظایف و ناهماهنگی بین سازمانهای مربوطه و
نبود قوانین حمایتی از گردشگری ورزشی میباشد.
نتایج پژوهش  )2007( Honarvar et alنیز نشان داد که
ایجاد ساختار مدیریتی هماهنگ میان آژانسهای
گردشگری و نیز همکاری و هماهنگی میان مؤسسات
ورزشی و آژانسهای گردشگری یکی از راهکارهای مهم
در جهت توسعه گردشگری ورزشی بشمار میرود.
مشکالت سازمانی و تشکیالتی ،وجود سازمانهای موازی
در صنعت گردشگری کشور ،عدم هماهنگی بین
سازمانهای دستاندرکار در صنعت گردشگری،
مشکالت سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،ضعف در نظام
حمل و نقل کشور ،تغییر کاربری هتلها و واحدهای
اقامتی ،از جمله مواردی هستند که با وضع قوانین
مناسب میتوان آنها را برطرف نمودShahbazi et al .
( )2013نتیجه گرفتند که برخی از موانع توسعه ورزش
همگانی ایران را کمبود حمایت توسط مسئوالن و
دستاندرکاران ،نبود راهبرد و برنامه مشخص میباشد؛
آنها همچنین راهکارهایی را برای توسعه ورزش
همگانی ارائه کردند که برخی شامل وضع قوانین و
مقررات در حوزههای مختلف و تغییر نگرش رهبران
دینی و مدیران ارشد کشور درباره ورزش میباشدet al .
 )2015( Andamنیز یکی از موانع توسعه ورزشهای
بومی و محلی را عدم حمایت مسئولین از این ورزشها
میدانند.
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را در خود جای داده است .ترکیبی آرمانی از ساحل
دریا ،کوهستان و جنگل در این منطقه موجب شده
است اصلیترین قطبهای سیاحتی ایران در این منطقه
شکل گیرد .ساحل دریای خزر 838 ،کیلومتر است که
حدود  991کیلومتر به استان مازندران تعلق دارد که از
بهترین بخشهای ساحلی آن است و میتواند استفاده
گردشگری مطلوبی داشته باشد (.(Ghafuri et , 2013
alبا توجه به موقعیت جغرافیایی استان مازندران و وجود
دریای خزر و دسترسی نسبتاً آسان به آب ،گردشگری
ورزشهای آبی میتواند ،اولین گزینه برای سفر به استان
مازندران و شهرهای ساحلی محسوب شود .با توجه به
اهمیت ارائه خدمات و امکانات مناسب برای توسعه
گردشگری ورزشهای آبی در مکانهای گردشگری
ورزشی ،توسعه امکانات و خدمات گردشگری ورزشهای
آبی در استان مازندران پیشنهاد میشود .یکی از
مهمترین عوامل برای جذب هر چه بیشتر گردشگر در
مکانهای ارائه خدمات آبی وجود امکانات و خدمات
مناسب برای گردشگران است (.(Ghafuri et al , 2013
گردشگری ورزشی جزء بخشهای اصلی گردشگری در
جهان است و بیشترین رشد گردشگری جهان در این
حوزه میباشد اما هنوز در کشور ما رشد چندانی نداشته
است .ایران از لحاظ میراث ثبت شده در جهان از خیلی
از کشورها باالتر است یا حتی از لحاظ وضعیت آب و هوا
در حد کشورهای اروپایی است ،ولی به خاطر اینکه دارای
قوانینی خاص برای گردشگران خارجی است احتماالً با
تبلیغات سویی که در مورد کشور ایران وجود دارد
گردشگران زیاد وارد این کشور نمیشوند (, 2013

صنعت توریسم ورزشی استان مازندران در ایجاد اشتغال
و درآمدزایی منطقه میزبان در صورت توسعه صنعت
توریسم ورزشی و ایجاد زیرساختهای مناسب تاثیر دارد.
بهبود و افزایش زیرساختهای طبیعی و مصنوعی برای
جذب بهتر و رضایت توریستهای ورزشی ،سرمایهگذاری
در بخش تبلیغات و شناساندن استان مازندران به عنوان
یک منطقه منحصر به فرد از لحاظ منابع گردشگری
ورزشی در توسعه گردشگری ورزشی در استان مازندران
تاثیر دارد (.(Honary, 2011
تجارت ورزش و گردشگری صنعتی ترکیبی است و به
اندازهای درآمد دارد که تمام کشورها ،مناطق ،دفاتر
مسافرتی ،سازمانهای متولی ورزش و خود رشتههای
ورزشی نیز از آن سود میبرند؛ در این زمینه ،ورزشهای
آبی-ساحلی نقش حیاتی بازی میکنند؛ دریا یکی منبع
کلیدی است ،آفتاب ،شن و ماسه ،مقصد گردشگری را
به یک محل برگزاری ورزشهای مختلف قدرتمند
تبدیل میکند ) .(Ramallal, 2010گردشگری به طور
عام و گردشگری ورزشی به طور خاص با دارا بودن
ویژگی صنعت پاک ،یکی از منابع درآمدزایی برخی از
کشورها قلمداد میگردد .بدیهی است که به منظور
بهرهبرداری از این حوزه از صنعت ورزش ،مدیران و
دستاندرکاران نیازمند برنامهریزی دقیقی در سطح
استراتژیک و عملیاتی هستند ،موضوعی که در استان
مازندران به ندرت به آن پرداخته شده است (, 2012
.(Shojaei et alدو نوار شمالی و جنوبی ایران ،دارای دو
هزار کیلومتر مرز ساحلی است .دریای خزر از نظر حجم
و وسعت بزرگترین حوضه محصور بر روی کره زمین
میباشد ()salgi et al, 2013؛ در واقع این دریاچه
بزرگترین توده آبی لبشور محصور در خشکی در
سطح زمین محسوب میشود (Mohammadi , 2013
 .)Golnagash et alباریکهی ساحلی ایران در این
منطقه مابین دامنههای شمالی البرز و ساحل جنوبی
خزر مجموعهای از زیباترین چشماندازهای طبیعی ایران

.(Ghafuri et al

ورزشهای ساحلی به یک وسوسه کننده بزرگ نه تنها
برای ورزشکاران حرفهای بلکه برای عموم مردم برای
انجام ورزشهای تفریحی تبدیل شده است و در واقع
یکی از راههای جذاب گذراندن اوقات فراغت بطور فعال،
انجام ورزش در کنار دریا و سواحل میباشد )2010
 .(Belka,سواحل مازندران با امکانات طبیعی به ظاهر
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مناسبترین روش برای شناخت این موانع از طریق
مصاحبه با افراد بود و همچنین برای وزن دادن و قابل
درک کردن مولفههای شناسایی شده ،استفاده از
پرسشنامه مدنظر قرار گرفت؛ با توجه به موارد ذکر شده
به نظر میرسد روش آمیخته برای انجام این پژوهش
مناسب میباشد .در این پژوهش روش تحقیق ترکیبی از
نوع اکتشافی متوالی 1میباشد که ابتدا روش کیفی و
سپس روش کمّی بکار گرفته شد .جامعه آماری شامل
کلیه روسا ،معاونین و مدیران استانداری مازندران،
فرمانداریهای شهرستانهای نکا ،ساری ،جویبار و
بابلسر ،اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و
ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای مورد مطالعه و
اعضای نجات غریق و گردشگران و مسافران سواحل در
سه ماه نخست سال  1999و روش نمونه گیری در هر
دو مرحله هدفمند و در دسترس ،میباشد .در مرحله
کیفی با  11نفر از جامعه آماری مصاحبه انجام و پس از
اشباع نظری مصاحبهها متوقف شد .در مرحله کمی بر
اساس جامعه نامحدود و نامشخص ،تعداد نمونه آماری
 913نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها در بخش
کیفی ،مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی
پرسشنامه محققساخته حاصل از مصاحبهها بوده است.
با توجه به بررسی سواالت و اهداف تحقیق ،پرسشنامه
در دوبخش شامل سواالت جمعیت شناختی ( 9سوال) و
سواالت اصلی تحقیق ( 1سوال) در طیف پنج گزینهای
لیکرت بود .برای تعیین صحیح و درست بودن دادهها
(که همانند مباحث روایی و پایایی در روش کمی است)
از روش باز کدگذاری 2توسط یک پژوهشگر دیگر،
استفاده شد 11 .درصد از کلیه صفحات کدگذاری شده
در اختیار در اختیار یک پژوهشگر دیگر قرار داده شد و
ضریب اسکات که میزان توافق در کدگذاری را نشان
میدهد برای مولفهها 8/13 ،درصد است که مطلوبیت

مناسب ،میتواند بستر مناسبی برای بسیاری از
ورزشهای ساحلی و آبی دیده شود که هر دو جنبه
ورزشی و گردشگری را پوشش دهد .از زوایای مختلف
میتوان به بررسی وضعیت ورزشهای ساحلی در استان
مازندران پرداخت .بعضی از تحقیقات به جنبههای
اقتصادی توجه بیشتری نمودند همانند پژوهش
)2011( Honary؛ تحقیقاتی نیز به جنبههای برنامه-
ریزی و زیرساختی پرداختند برای مثال پژوهش et al
 )2012( Shojaeiو پژوهش )2013( Ghafuri et al؛
برخی دیگر از تحقیقات به جنبههای فرهنگی و
اجتماعی پرداختند که از جمله میتوان به پژوهش et al
 )2013( Razaviاشاره نمودAdabi Firoozjah et al .
( )2009در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
جاذبههای مربوط به ورزشهای ساحلی ،آبی و تابستانی،
اولویت دوم را در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارد؛
پژوهشی درباره جنبههای سیاسی دخیل در توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی استان مازندران صورت
نگرفته است .توجه به ابعاد سیاسی به همراه توجه به
ابعاد دیگر میتواند مسیر موثرتری را در توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی نشان دهد .نگاه تحقیقات
مختلف بیشتر نگاه غیر سیاسی بود .با عنایت به موارد
مطرحشده ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این
سوال است که موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش-
های ساحلی در بخش مرکزی استان مازندران کدامند؟
 .2مواد و روش ها
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن
آمیخته است .روش تحقیق آمیخته در واقع ترکیب
روش تحقیق کیفی و روش تحقیق کمی است .از آنجا
که در مورد موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزشهای
ساحلی اطالعاتی در دسترس پژوهشگر قرار نداشت و
همچنین تخصصی بودن موضوع ،محقق برای شناخت
آنها نیاز به استفاده از نظرات افراد آگاه داشت ،بنابراین

1

.Sequential Exploratory
. Re-coding

1
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کدگذاری انتخابی .3در اجرای تحقیق ،جمعآوری و
تحلیل دادهها در بخش کیفی به طور همزمان انجام شد.
در بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی
1
اکتشافی و فریدمن) از طریق نرمافزار اس پی اس اس
نسخه  28استفاده شد.

کدگذاری را نشان میدهد .برای بررسی تاییدپذیری از
روش بازبینی اعضا 1استفاده شد؛ کدگذاری انجام گرفته
در اختیار سه نفر از مصاحبهشوندگان قرار داده شد و
پس از اعمال نظرهای آنها ،مولفههای نهایی استخراج
شد .در بخش کمی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه،
با نظر کارشناسان و متخصصان انجام و اصالحات الزم
انجام گرفت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی مورد تایید قرار گرفت؛ مقدار آماره ،KMO
برابر با  8/18بدست آمده است که چون از  8/1بیشتر
است ،در سطح قابل قبولی است و نشان میدهد که
داده ها از قابلیت الزم برای تحلیل عاملی شدن
برخوردار میباشند .از طرفی سطح معناداری نیز 8/881
=  Sigمحاسبه شده است که نشان از توانایی عاملی
بودن داده ها از سوی آماره بارتلت می باشد .بدین
ترتیب سوال های مطرح شده در پرسشنامه ،می توانند
متغیرهایی باشند که عوامل مورد نظر (موانع سیاسی
توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی) را به خوبی
سنجیده و آن را شناسایی نمایند (جدول  .)1برای
تعیین پایایی پرسشنامه ،تعداد  98پرسشنامه در اختیار
جمعی از اعضای نجات غریق منطقه نور و محمودآباد
قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامهها ،پایایی از
طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ( .)α=8/19در
مرحله کیفی براساس نظریه برخاسته از دادهها ،دادهها
تجزیه و تحلیل و در قالب مولفههایی دستهبندی شدند.
هدف عمده روش برخاسته از دادهها تبیین یک پدیده از
طریق مشخص کردن عناصر کلیدی (مفاهیم ،مقولهها و
قضیهها) آن پدیده و سپس طبقهبندی روابط این عناصر
درون بستر و فرآیند آن پدیده است (.(Amiri , 2013
 and Nourozi Seyyed Hosseiniسه فرآیند همپوش
در فرآیند تحلیل نظریه برخاسته از دادهها وجود دارد
که عبارتاند از :کدگذاری باز ،2کدگذاری محوری 9و

جدول  .1آزمون KMO and Bartlett's
شاخص های آزمون

مقادیر محاسبه شده

مقدار آماره کیزر ،مایر و آلکین ()KMO

8/18

91311/12

خیدو
آزمون بارتلت

1811
8/881

درجه آزادی
سطح معناداری ()Sig

جدول  .2ماتریس عوامل دوران (چرخش) یافته
سوال ها

اجزا (عامل)

سوال 3
سوال 1
سوال 1
سوال 9
سوال 2
سوال 9
سوال 8
سوال 1

8/191
8/191
8/119
8/119
8/118
8/198
8/199
8/181

 .3نتایج
در این بخش یافتهها در دو بخش توصیفی و استنباطی
ارائه شده است.
نمونهای از کدگذاری به شرح جدول  3ارائه شده است؛
در این جدول فرآیند کدگذاری باز ،محوری و گزینشی
مربوط به مصاحبه و چگونگی استخراج موانع توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی ،آورده شده است.

2

. Member checking
. Open coding
3
. Axial Coding

3

1

. Selective Coding
. SPSS
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جدول  .9جدول توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیر

مقیاسها

فراوانی

درصد
فراوانی

جنسیت (مرحله کیفی)

مرد
زن
98 - 38
38 - 18
لیسانس
فوقلیسانس

19
2
11
8
19
1
11
923

19
11
91
99
82
21
188
13

زن

98

19

913

188

سن(مرحله کیفی)
سطح تحصیالت(مرحله کیفی)
مجموع
جنسیت (مرحله کمی)
مجموع

مرد

شفاف و روشن نبودن وظایف مسئوالن و دست اندکاران
بخشهای مختلف تصمیمگیرنده در توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی و  )3ضعف برنامههای راهبردی و
اعمال سلیقه فردی برخی دستاندرکاران در زمینه
توسعه و گسترش گردشگری ورزشهای ساحلی ،به
عنوان مهمترین موانع سیاسی موثر در توسعه
ورزشهای ساحلی  ،معرفی شدند .با توجه به جدول 9
( ،)Sig=8/881 ، α=8/81میتوان ادعا نمود ترتیب
اثرگذاری موانع سیاسی موثر در توسعه ورزشهای
ساحلی متفاوت است.
جدول  .9آزمون فریدمن جهت رتبهبندی موانع سیاسی موثر در
توسعه ورزشهای ساحلی

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود با توجه به
میانگین رتبهای به دست آمده از آزمون فریدمن به
ترتیب؛  )1ضعف در درخواست از نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی با وضع قوانین )2 ،ضعف
در تالش جدی از سوی مسئوالن و دستاندرکاران در
جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ذیربط)9 ،

شاخصهای آماری

مقادیر آزمون فریدمن

تعداد
محاسباتی χ2
درجه آزادی
سطح معناداری

913
22/99
8
8/881

جدول  .1تحلیل توصیفی موانع سیاسی موثر در توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی با استفاده از آزمون فریدمن
موانع سیاسی
ضعف در درخواست از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی با وضع قوانین
ضعف در تالش جدی از سوی مسئوالن و دستاندرکاران در جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف
ذیربط
شفاف و روشن نبودن وظایف مسئوالن و دست اندکاران بخشهای مختلف تصمیمگیرنده در توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی
ضعف برنامههای راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستاندرکاران در زمینه توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی
ضعف در برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه جهت انجام رویدادها و مسابقات ورزشی
در سواحل منطقه
نبود ارگان مشخص جهت تامین امنیت گردشگران ورزشی
ضعف در برخورد جدی با عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و زد و خورد ،دزدی ،قتل ،هتک ناموس در
منطقه
ضعف در تدوین برنامهریزی جامع جهت طراحی ،ساخت و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی در استان مازندران

01

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
رتبهای

رتبه

3/88

8/92

3/93

1

3/81

8/93

3/19

2

3/81

8/99

3/11

9

3/82

8/91

3/18

3

3/82

8/93

3/39

1

3/88

8/93

3/38

9

9/91

8/93

3/32

8

9/99

8/99

3/99
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جدول  .3نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مصاحبههای انجامگرفته
خالصه متن
مصاحبه

کدگذاری باز

یکی از راههایی که مسئوالن میتوانند گردشگری ورزشهای ساحلی استان را توسعه دهند از طریق درخواست
و توجیه کردن نمایندگان شهرها در مجلس شورای اسالمی برای مطرح کردن آن در مجلس و تالش برای
تصویب قوانین و مقرراتی برای توجه به این ورزشها میباشد و در این مورد به نظر میرسد که مسئوالن
مربوطه و نمایندگان مجلس قصور کرده اند .مسئوالن باید نمایندگان مجلس را مجاب کنند که توسعه
گردشگری این ورزشها باعث پیشرفت شهر از جهات مختلف میشود.
یکی از مشکالتی که گریبان گیر ورزشهای ساحلی است ،مشخص نبودن شرح وظایف هریک از آنهاست و در
نتیجه این نامشخص بودن هرگونه قصور در توسعه گردشگری این ورزشها مشخص نیست که مربوط به کدام
فرد یا ارگان میباشد و به همین دلیل ارزیابی کار این افراد مشکل به نظر میرسد .در چند موردی که به
شخصه به دنبال حل یک سری از مشکالت ورزشهای ساحلی و راهاندازی چند مورد از آنها بودم ،در نهایت
نتوانستم به این مورد برسم که هر بخش وظیفه چه کسی است و هیچ یک از افراد پاسخگو نبودند؛ بنابراین
مدیران باالدستی باید وظایف هریک از افراد و ارگانها را به طور کامل روشن کنند.

در ورزشهای ساحلی وجود سلیقه شخصی افراد زیاد است و
برخی بدون توجه به خواستههای ورزشکاران و مردم ،برنامه-
ریزیها را انجام میدهند .نبود برنامههای راهبردی برای توسعه
و پیشرفت گردشگری ورزشهای ساحلی و عدم توجه به آن نیز
باعث شده که فعالیتهایی که انجام میشود ،بیهدف باشد و به
نتایج مورد نظر نیانجامد و در واقع هر کس با نظر خود به دنبال
هدف مدنظر خود باشد .برخی از مسئولین و دستاندرکاران فکر
میکنند با هرکار و برنامهای میتوانند گردشگری ورزشهای
ساحلی را توسعه دهند و توجهی به مشکالت و صحتهای ما
ندارند .برنامه راهبردی برای توسعه در گردشگری هر ورزشی
نیاز هست و در واقع نقشه راه یک سازمان میباشد.

 مسئولین باید از طریق نمایندگان مردم در مجلس به دنبال وضع قوانین حمایتی برای گردشگری ورزش-
های ساحلی باشند.

 نبود اهداف راهبردی و استفاده از نظر شخصی و سلیقهای
هر فرد در سازمانهای متولی ورزشهای ساحلی باعث عدم
پیشرفت و توسعه آن شده است.

 روشن و مشخص بودن وظایف هریک از افراد مرتبط با گردشگری ورزشهای ساحلی ،باعث کمک به
توسعه این ورزشها میشود.


کدگذاری
محوری

کدگذاری
گزینشی



عدم درخواست از نمایندگان برای تالش در راستای وضع قوانین حمایتی برای توسعه گردشگری ورزش-
های ساحلی
روشن و شفاف بودن وظایف مسوالن و افراد مرتبط با گردشگری و ورزشهای ساحلی

 نبود اهداف راهبردی و استفاده از نظر شخصی و سلیقهای برخی از افراد در سازمانهای متولی گردشگری
ورزشهای ساحلی
 ضعف در درخواست از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی با وضع قوانین
 شفاف و روشن نبودن وظایف مسئوالن و دست اندکاران بخشهای مختلف تصمیمگیرنده در گردشگری
توسعه ورزشهای ساحلی
 ضعف برنامههای راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستاندرکاران در زمینه توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی
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برقراری شرایط و زمینههای الزم برای تعامل بین عناصر
مدیریت استانی که شامل شهروندان ،نهادهای اداره
کننده استانی و بخش خصوصی است ،نیازمند قرار
گرفتن برمدار قانونمداری است .قانونمداری مبتنی بر
تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف
دوسویه شهروندان و مدیریت استانی را روشن مینماید و
هدف آن سامان بخشی به فعالیتهای زندگی مردم و
ایجاد فرصتهای مناسب جهت پیشرفت میباشد.
مسئوالن ورزشهای ساحلی استان برای توسعه
گردشگری این ورزشها باید بتوانند با برقراری ارتباط
مستمر و درخواست از نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی برای تالش در راستای تصویب قوانینی
در جهت حمایت از این ورزشها ،یکی از موانع توسعه
گردشگری در این ورزشها را در این استان از میان
بردارند؛ این مسئوالن میتوانند از طریق روشن کردن
پیامدهای توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی بر
شهرهای استان و وضعیت مردم منطقه آنها را برای
حمایت مجاب کنند .در این راستا ساماندهی حوزه
ساحل و توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی میتواند
نقش عمدهای در گسترش گردشگر داشته باشد .این
یافته با نتایج تحقیق Mirzazade and Abdolmaleki
( )2016و  )2015( Andam et alهمسوست؛ همچنین et
 )2014( Hosseinpur alدر مطالعهی خود به این
نتیجه دست یافتند که عدم حمایت مسئولین
شهرستانی و استانی یکی از موانع گرایش گردشگران
ورزشی کشتی با چوخه به جاذبههای طبیعی ورزشی و
گردشگری شهرستان اسفراین میباشدShokati et al .
 )2016( Amqaniنیز نتیجه گرفتند یکی از موانع
توسعه گردشگری نبود یا عدم اجرای قوانین و مقررات
مدون در خصوص توسعه گردشگری در شهرستان اسکو
و روستای ساحلی آقگنبد استShahbazi et al .
( )2013نیز یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی را

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به رشد سریع گردشگری ورزشی در ابعاد
مختلف ،وجود جوانان و عالقهمندان به ورزش و
گردشگری ورزشی در مازندران و نقش گردشگری
ورزشی در ایجاد اشتغال دائم ،فصلی و درآمدهای ارزی
که از این راه بدست میآید ،ضرورت انجام تحقیق در
زمینۀ گردشگری ورزشی کامالً آشکار میگردد.
در بررسی دادهها مشخص شد که به ترتیب؛  )1ضعف
در درخواست از نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمی در جهت حمایت از توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی با وضع قوانین )2 ،ضعف در تالش
جدی از سوی مسئوالن و دستاندرکاران در جهت
ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ذیربط )9 ،شفاف
و روشن نبودن وظایف مسئوالن و دست اندکاران
بخشهای مختلف تصمیمگیرنده در توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی )3 ،ضعف برنامههای راهبردی و
اعمال سلیقه فردی برخی دستاندرکاران در زمینه
توسعه و گسترش گردشگری ورزشهای ساحلی)1 ،
ضعف در برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای
همسایه جهت انجام رویدادها و مسابقات ورزشی در
سواحل منطقه )9 ،نبود ارگان مشخص جهت تامین
امنیت گردشگران ورزشی )8 ،ضعف در برخورد جدی
با عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و زد و خورد،
دزدی ،قتل ،هتک ناموس در منطقه و  )1ضعف در
تدوین برنامهریزی جامع جهت طراحی ،ساخت و
نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی در استان مازندران،
موانع سیاسی موثر در توسعه ورزشهای ساحلی
میباشند.
بررسی نتایج حاضر پژوهش نشان داد ،مهمترین مانع
سیاسی در توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی استان
مازندران ،ضعف در درخواست از نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی با وضع قوانین است.
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مختلف تصمیمگیرنده در ورزشهای ساحلی استان
مازندران بود .در هر سازمانی نبود وظایف شفاف و
روشن باعث بوجود آوردن سردرگمی در ارزیابی افراد و
در نتیجه ارزیابی سازمان میشود؛ سازمانهای دخیل در
ورزشهای ساحلی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و
با توجه به نتیجه این تحقیق در زمینه شفاف و مشخص
بودن وظایف ،آنها دارای مشکل هستند .شرح وظایف،
نمایانگر یک ارزیابی جامع از هدف شغل ،کمک آن به
تحقق اهداف سازمان ،تناسب آن با ساختار کلی
سازمان ،وظایف اصلی ،مسئولیتها و اصول گزارشدهی
است .شرح وظایفی که به خوبی نوشته شده باشد ،به
دارنده آن شغل و مدیر مستقیم وی ،بینشی شفاف از
شغل مورد نظر میدهد؛ بنابراین مدیران و دست-
اندرکاران ورزشهای ساحلی برای کمک به توسعه
گردشگری این ورزشها باید به دنبال رفع این مانع و
شفاف و روشن کردن اهداف باشند .این یافته با نتایج
مطالعات Nemati et al ،)2012( Mehrabi et al
( )2016همسو میباشد؛ همچنین Mosaei et al
( )2012نتیجه گرفته است که یکی از موانع توسعه
پایدار گردشگری در ایران ،مشخص نبودن هدفها و
سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی در قالب یک
برنامه اجرایی میباشد )2014( Nazari et al .نتیجه
گرفتند که یکی از تنگناها و موانع والیبال ساحلی
کشور ،ساختار سازمانی نامناسب والیبال ساحلی می-
باشد.
ضعف برنامههای راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی
دستاندرکاران در زمینه توسعه و گسترش ورزشهای
ساحلی ،چهارمین مانع شناساییشده در برابر توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی استان مازندران بود.
برنامههای راهبردی نقشه راه سازمانهای متولی ورزش-
های ساحلی است و نبود آن میتواند مشکالت زیادی
که منجر به شکست در رسیدن به اهداف میشود،
بوجود آورد؛ این سازمانها همواره باید برنامههای

وضع قوانین و مقررات و یکی از موانع توسعه آن را
کمبود حمایت مسئوالن و دستاندرکاران میدانند.
دومین مانع پیشروی توسعه گردشگری ورزشهای
ساحلی استان مازندران ،ضعف در تالش جدی از سوی
مسئوالن و دستاندرکاران در جهت ایجاد هماهنگی
بین نهادهای مختلف ذیربط بود .سازمانهای مختلفی
در اداره ،برقراری و توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی
نقش دارند و میتوانند در تصمیمگیریهای مربوط به
آن درگیر باشند؛ اما این سازمانها در این زمینه برنامه
مشترکی ندارند و هرکدام به تنهایی به دنبال اجرای
برنامههای خود و رسیدن به اهداف مدنظرشان هستند و
این امر باعث بوجود آمدن ناهماهنگیهای فراوان بین
آنها میشود و این ناهماهنگی باعث میشود دوباره
کاری بودجود آید و وقت و هزینه خود را هدر دهند؛
بنابراین مسئولین باید از طریق یک برنامهریزی مشترک
و مشخص کردن اهداف یگانه برای توسعه گردشگری
این ورزشها تالش کنند .این نتیجه با یافتههای
پژوهش et al ،)2003( Madhoushi and Naserpour
 )2007( Honarvar et al ،)2016( Nematiو
 )2016( Mirzazade and Abdolmalekiهمسو بود.
همچنین  )2014( Hosseinpur et alبه این نتیجه
دست یافتند که فقدان هماهنگی بین سازمانهای
برنامهریز و اجرایی یکی از موانع گرایش گردشگران
ورزشی کشتی با چوخه به جاذبههای طبیعی ورزشی و
گردشگری شهرستان اسفراین میباشدImani et al .
( )2015نیز ناهماهنگی بین بخشهای مختلف مدیریتی
را یکی از موانع توسعه گردشگری مینودشت میداند.
 )2014( Andam et alنیز نتیجه گرفتند که یکی از
راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان همدان را
ایجاد هماهنگی بین سازمانها و ادارات متولی ،میباشد.
سومین مانع شناساییشده در مقابل توسعه گردشگری
ورزشهای ساحلی استان مازندران ،شفاف و روشن
نبودن وظایف مسئوالن و دست اندکاران بخشهای
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راهبردی سازمان خود را برای توسعه گردشگری ورزش-
های ساحلی طرحریزی کنند .در محیط پویا و متغیر
امروز ،این سازمانها برای قرار گرفتن در مسیر درست،
به وجود برنامه راهبردی نیازمند هستند .سازمانهای
درگیر در ورزشهای ساحلی باتوجه به تغییرات محیطی
ناگزیرند به منظور بقا ،ادامه حیات و پویایی همیشگی،
برنامه راهبردی داشته باشند و البته با توجه به همین
تغییرات باید برنامههای خود را پایش و نظارت کنند تا
بتوانند در زمان مناسب و کمترین زمان به این تغییرات
پاسخ داده و با آن سازگار شوند .تصمیمات سلیقهای و
عدم توجه به شرایط و ذینفعان دیگر نیز مانع توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی استان مازندران بوده است
که باید این مورد را رفع و تصمیمات بر مبنای اهداف
سازمان و این ورزشها گرفته شود تا بتوانند همه جوانب
را در نظر بگیرند .بدیهی است که بهمنظور بهرهبرداری از
این حوزه از صنعت ورزش ،مدیران و دستاندرکاران
نیازمند برنامهریزی دقیقی در سطح استراتژیک و
عملیاتی هستند ،موضوعی که در استان مازندران به
ندرت به آن پرداخته شده است .در مقوله گردشگری
ورزشی ،دستیابی به توسعه و گسترش ،بدست آوردن
منافع مختلف و دستیابی به وضعیت مطلوب در عرصه
جهانی بدون ایجاد مدیریت و برنامهریزی صحیح میسر
نمیباشد و مدیریت و برنامهریزی راهبردی و ادراک
نگرش و احساس سیاستگذاران در پیشبرد و توسعه
گردشگری ورزشی و توسعه خطمشیهای گردشگری
اهمیت دارد .این یافته با نتایج مطالعات Mirzazade
Shahbazi et al ،)2016( and Abdolmaleki
( )2012( Mehrabi et al ،)2013و Nemati et al
( )2016همسو میباشد .همچنین Hosseinpur et al
( )2014در مطالعهی خود به این نتیجه دست یافتند که
عدم وجود برنامهای جامع و هماهنگ برای توسعه

گردشگری شهرستان یکی از موانع گرایش گردشگران
ورزشی کشتی با چوخه به جاذبههای طبیعی ورزشی و
گردشگری شهرستان اسفراین میباشدMosaei et al .
( )2012نیز نتیجه گرفتند که فقدان یک برنامه جامع و
استراتژیک ،یکی از موانع توسعه پایدار گردشگری در
ایران میباشد )2013( Yaghoobi .در پژوهش خود
نتیجه گرفت که فقدان برنامهریزی مناسب توسط
نهادهای دولتی مسئول از موانع توسعه گردشگری در
منطقه سلطانیه است )2014( Dousti .در پژوهش خود
به این نتیجه دست یافت که یکی از موانع توسعه
باشگاههای فوتبال استان مازندران ،نبود برنامهریزی
بلندمدت در باشگاهها میباشد؛ بنابراین وجود برنامه-
ریزی راهبردی و جلوگیری از اعمال سلیقه افراد در
تصمیمات میتواند در توسعه گردشگری ورزشهای
ساحلی استان مازندران مفید باشد.
با عنایت به نتایج پژوهش حاضر و جمعبندی و بررسی
پژوهشهای انجام شده ،میتوان نتیجه گرفت که در
حال حاضر ،رفع موانع سیاسی موجود بر سر راه توسعه
گردشگری ورزشهای ساحلی نیازمند درخواست از
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت
وضع قوانین برای حمایت از ورزشهای ساحلی ،تالش
جدی مسئوالن و دستاندرکاران در جهت ایجاد
هماهنگی بین نهادهای مختلف ذیربط و شفاف نمودن
وظایف و مسئولیتهای هر یک از بخشها و ارگانهای
مختلف تصمیمگیرنده و حذف اعمال سلیقه فردی
برخی از دستاندرکاران است .همچنین ایجاد هماهنگی
بین دستگاههای مرتبط در حوزه دریا و ساحل میتواند
راهگشای توسعه گردشگری ورزشهای ساحلی در
استان مازندران باشد.
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Political obstacles of the development of sports tourism coastal Mazandaran
province
Abolfazl Darvishi*1, Morteza Dousti1, Behzad Bagherian 1
1. Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Mazandaran University

Abstract
The aim of this study was to investigate the political obstacles to the development of sports
tourism coastal in the mazandaran province. This research method was mixed. The statistical
population consisted of officials of the province governor, gubernatorial, department of sport and
youth as well as officials in the coastal lifeguards and the sampling method was purposive
available sampling. In the qualitative section, obstacles were identified by using semi-structured
interviews with a sample (n = 18) and interviews stopped after the theoretical saturation. In the
quantitative section the findings from the interviews the form of a questionnaire survey were
distributed and collected among 384 individuals. The validity and reliability of qualitative section
examined by member’s review and re-coding ways. Face validity and content validity of the
questionnaire was conducted by experts and factor analysis (KMO=0.8). The reliability of the
questionnaire was assessed by Cronbach's alpha (α=0.83). To analyze the interviews was used of
Grounded Theory and using the open coding, axial coding and selective coding. In the
quantitative section data analysis was used descriptive and inferential statistics (Friedman test).
The Findings revealed that lack of appropriate legislation to protect coastal sports tourism, lack of
coordination between the various entities concerned, official duties unclear in different parts of
the decision-maker and lack of strategic plans and acts of individual taste some of those involved
in the development of sports tourism coastal was as the most important obstacles from the
perspective of the respondents. It seems appropriate legislation and creating coordination between
related organizations, clarify the duties of any people and sketching of strategic plan in the area
of the sea and the coastal zone can be a guide for the development of coastal sports in
Mazandaran province.
Keywords: coastal sports, tourism, obstacles, political, mixed research.
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