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Abstract
Introduction
In recent years, awareness of sustainable tourism has increased around the
world. Many tourism industries combine sport to attract more customers to
facilitate economic development and promote local culture (Yang et al.,
2020). Sports tourism is becoming a huge and independent industry in the
world. Beaches and sea-related areas with various purposes such as
swimming, boating, diving, and other water activities and recreation are the
main attractions in many parts. These attractions can attract both groups of
tourists with a general tendency to look for rest and recreation and special
tourists looking for activities such as fishing, diving, and jet skiing (Sanaei,
2017: 80). However, research has shown that the mere presence of strong
attractions (attractive factors) to participate in an event does not guarantee
attendance at that event; deterrents can affect the presence of the event more
strongly (Hematinezhad, 2017: 85). Therefore, the researcher decided to study
the obstacles and barriers to the development of water-beach sports tourism.
Materials and Methods
The method of the present study is mixed (qualitative-quantitative) and in the
form of exploratory-consecutive mixed design. The statistical population of
the research, in the qualitative field of professors in the field of sports science
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and tourism, experts in the field of tourism and cultural heritage, active
tourism institutions and agencies, sports experts of the federation and water
sports delegations and in the quantitative field of customers of Mazandaran
coasts, Gilan, Hormozgan and Kish Island in the summer of 1396. the
researcher-made questionnaire was designed based on the five-point Likert
scale to collect information. The questionnaire was developed from two parts
of demographic characteristics that included 8 questions, and the main part
contained 31 questions and 4 variables. After that, to confirm the validity, the
questionnaire was given to tourism and sports sciences professors. After
confirming the validity, the questionnaire was distributed among beach
customers. The number of samples according to the Morgan table in the
statistical population was 384 people. (Hormozgan province and Kish island)
was selected from the southern coast of the country. Questionnaires were
randomly distributed among customers. Finally, 600 questionnaires were
analyzed. A questionnaire was given to 10 professors of sports science and
tourism professors who had at least one published article in sports tourism and
related to the research topic and were experts in this field to assess the face
and content validity of the research. For determining the internal reliability of
the questions, Cronbach's alpha reliability technique was used. First, 50
questionnaires were distributed with Cronbach's alpha coefficient of 0.89,
based on which the questions had acceptable reliability to test the collected
information. The normality of the data was checked to analyze the information
for each of the factors affecting the tourism of water-beach sports using
skewness and elongation. After ensuring this, the identification of indicators
related to each element was an exploratory factor analysis method. The
structural equation method was used through SPSS and Amos software To
estimate the research model.
Discussion and Results
The model fitting is suitable for extracting relationships between variables.
All paths were statistically significant and had coefficients higher than 0.5.
The factor burden of the components related to deterrents is the importance of
the infrastructure dimension (1.07), socio-cultural dimension (1.00),
economic dimension (1.00), and legal-political dimension (0.95),
respectively. It can also be seen in Table (3) that all routes had a positive effect
on inhibitory factors.
Conclusions
In examining the effect of items related to the deterrent factor in the
development of water sports tourism, the results of the structural equation
model showed that 4 variables with 31 items including 1) socio-cultural (6
items); 2) infrastructure (5 items); 3) Legislative and political (10 items); 4)
Economical (6 items) that had an acceptable operating load, and items 7B, 8B,
9B, 13B, 15B in the Exploratory analysis agents with an operating load of less
than 0.5 were eliminated. Among the variables of deterrents, the infrastructure
dimension (1.07), socio-cultural dimension (1.00), economic dimension
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(1.00), and legal-political dimension (0.95) were more important,
respectively.
Socio-cultural barriers include destructive environmental effects for
coastal areas, lack of attention to the passage of tourists' personal vehicles in
the coastal zone, noise pollution due to the presence of tourists, lack of system
Sewage from beachfront beaches, the lack of special places for women to
enjoy water recreation, the lack of special family swimming areas and the
creation of cultural problems caused by mixed swimming between men and
women were mentioned. According to the research results, it is suggested that
special places be considered for women to use water sports recreation. Also,
serious violations should be dealt with the violators of the construction in the
shores area, and monitoring should be done on the discharge of the sewage of
the buildings around the sea to prevent the pollution of the seawater. For the
well-being of tourists, special places should be considered for renting
recreational and beach activities such as motorcycling, car riding, horse riding,
cycling, etc. Findings of the study regarding the effect of the infrastructure
component of deterrents in water sports tourism with the conclusions from
Garavand et al. (2013) Lack of standard sports and recreational facilities, the
most important obstacles of sports tourists. Veicy and Mehmandoost (2015)
studies stated that underlying factors significantly affect the lack of tourism
development in Iran. Mirzazadeh and Abdolmaleki (2016) stated that
obstacles and problems of infrastructure and places have a significant role in
developing sports tourism in Mashhad. Sanaei (2017) concluded that
infrastructural barriers are one of the most important obstacles to the
development of water sports. Therefore, the dimension of infrastructure as one
of the main elements of obstacles with the highest factor load (1.07) in water
sports tourism has been studied in the present study.
Among the issues raised in the legal-political factor is the lack of a law on
dealing with offenders in swimming areas, the lack of transparency of the
main custodian of the seashores in the law, the mistreatment of police officers
by tourists, the mistreatment of lifeguards With tourists, mistreatment of local
communities with tourists, problems such as traffic, inflation, and
environmental pollution caused by overcrowding, lack of security and
tranquility of tourists on the beaches, lack of motivation and inability of
officials to attract He pointed out the effectiveness of beach tourism, the
seasonality of tourism in some coastal areas of the country, the lack of support
from officials for investors and sports tourism projects. Given that security,
tranquility, and tourism are directly related, tourists are looking for a place to
enjoy and relax and get away from the worries of everyday life. Therefore, it
requires the relevant bodies to have the necessary coordination on tourism and
security. It is recommended that beaches be privatized for a long period of at
least 5 years or more.
Among the issues raised in the economic factor can be the lack of
sustainable employment in all seasons in coastal areas, high prices and false
price increases due to the presence of tourists, high prices compared to the
quality of services provided to tourists, high costs of some Beach recreation
such as diving, fishing, etc., lack of funding for advertising, media, and virtual
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advertising to introduce the country's beach recreational attractions
worldwide, lack of funding for local information to present water sports
facilities in coastal areas Cited. It is suggested that by providing facilities such
as tax incentives, low-interest loans, and land privatization for the construction
of hotels and restaurants, water parks and shopping malls, and other service
industries, a step towards job creation. , Economic prosperity, and control over
inflation levels of host communities be removed. Also, the financial benefits
of hosting sports competitions and festivals should be directed to the use of
the host communities. Provide the ground for cooperation and entry of natives
to invest in this field. Because when the mutual benefit of indigenous peoples
and tourists is considered, and indigenous peoples consider themselves
beneficiaries, they are expected to make more efforts in its sustainable
development. Budgets should be considered for advertising and introducing
water-beach sports attractions.

Keywords: Economic Factors, Cultural Factors, Inhibiting Factors,
Infrastructure Factors, Political Factors.

دوره  ،16شماره  ،54تابستان 207-234 ،1400
tms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/TMS.2021.12792



محبوبه عابدي

عضو هیات علمی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه جهرم ،ایران

فرزام فرزان

دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران  ،بابلسر  ،ایران

مرتضی دوستی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران  ،بابلسر  ،ایران

افشار هنرور

استادیار گروه تربیت بدنی ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران

چكیده
ايران از پتانسيل الزم برای جذب گردشگر ورزشهای آبي وووو ساحلي برخوردار است ،ولي دارای جايگاه
مناسبي نيست .پژوهش حاضر بهدنبال شناسايي موانع توسعة گردشگری ورزشهای آبي وو و ساحلي در ايران
است .جامعة پاسخگويان پژوهش در مرحله کيفي شامل استادان ،کارشناسان علوم ورزشي و گردشگری
بودها ست .برای اين منظور ،از م صاحبة نيمه ساختاريافته و همچنين پر س شنامة محقق ساخته ا ستفاده شد .در
مرحله کمّي ،تعداد ۶00پرسشنامه بين گردشگران سواحل به صورت تصادفي خوشهای ،در مناطق کيش و
هرمزگان و همچنين مازندران و گيالن ،توزيع شود .يافتههای معادالت سواختاری نشوان داد که از ميان موانع
توسعة گردشگری بُعد زيرساخت از بيشترين اهميت برخوردار است .با حذف موانعي مانند ساختو ساز بي
رويه در حريم دريا ،عدم تفکيک محل استراحت و قايقراني و شنا و همچنين تجهيزات ناکافي ناجيان زمينة
توسوعة گردشوگری ورزشهای آبي فراهم ميشوود؛ همچنين برگزاری جشونوارهها و مسوابقات ورزشهای
آبي و ساحلي راهکارهای جديدی در جهت توسعة گردشگری هستند.
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مقدمه
گردشگری در سراسر جهان پديدۀ اجتماعي و اقتصادی ناشي از نياز بشر برای اوقات
فرا غت ،ت ماس با طبي عت و م يل به د يدار م کان های جد يد و فره نگ هاسووووت
(  .)Hematinezhad, 2013:85گرد شگری ورز شي يکي از ابعاد گرد شگری ا ست
که اخيرا رشد چشمگيری داشته است ( .)2020 ،Jiménez-García et alتأثير رويداد

ورزشوي نسوبت به محيط و جوامع بسويار زياد اسوت ( .) 53:2020 ، Chiu et alبايد
توجه داشووت که گردشووگران ورزشووي واقعا چه کسوواني هسووتند و چرا آنها با طرفداران

ورزش صميمي ه ستند .نه تنها هر سال تعداد گرد شگران ورز شي بهطور پيو سته افزايش
مي يابد بلکه تبديل به يکي از بزرگترين داليل سفر و تعطيالت شدهاند .در گرد شگری
ورز شي ،گرد شگران از يک منطقه ،ک شور ،ايا لت و غيره به سوی ديگر سفر ميکنند تا
م سابقات ورز شي يا رقبا را ببينن د .گرد شگری ورز شي به تجارب سفر ا شاره دارد که در
آن افراد ميتوانند در فعاليت های مربوط به ورزش مشوووارکت کنند يا آنها را مشووواهده
کنند (.)۶9 :2018، Kumar
بسياری از کشورها گردشگری را بهعنوان منبع اصلي درآمد ،اشتیالزايي ،رشد بخش
خصوصي و توسعة زيرساختها مورد توجه قرار دادهاند ( .)Savadi, 2019,197درصد
عمدهای از اين فعاليتهای توريستي را گردشگری متکي بر طبيعت تشکيل ميدهد و در
حال حاضر ،بخش عمدهای از اين فعاليت در سطح جهان در نواحي ساحلي متمرکز شده
ا ست .گرد شگری ساحلي بهعنوان يکي از سريعترين نواحي در حال ر شد گرد شگری
بهشوومار ميآيد ( .)Gharakhlo et al, 2009,3ورزشهای سوواحلي به يک انگيزۀ
قوی ،نه تنها برای ورزشوکاران حرفهای بلکه برای عموم مردم بهعنوان انجام ورزشهای
تفريحي تبديل شوودهاسووت و درواقع يکي از راههای جذاب گذراندن اوقات فراغت
بهطور فعال ،انجام ورزش در کنار دريا و سواحل ا ست ( .)1۶۵،201۵, Belka et alاز
طرفي پژوهشها حاکي از اين اسوووتکه با فشوووردهسوووازی زمان اوقات فراغت ،فعاليتهای
گردشووگرانه در مکانهای بازديدشووده بيشتر مربوط به فعاليتهای اوقاتفراغت سوواکنين
اسووت ( .)2018،۴۷، Mayer and Niezgodaاز سوووی ديگر ،بهخاطر بهبود سوويسووتم
حملونقل و سووهولت سووفر اين امکان ايجاد شوود که حتي سوواکنين دور از سووواحل دريايي
بتواننوود در تعطيالت ميووانموودت ،خودشووووان را بووه سوووواحوول دريووايي برسوووواننوود
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( .)Rahnamaei,2013,129گرد شگری ورز شي در حال تبديل شدن به يک صنعت
عظيم و مسووتقل در جهان اسووت .سووواحل و نواحي وابسووته به دريا با اهداف مختلفي از قبيل
شنا ،قايقراني ،غوا صي و ساير فعاليتهای آبي و تفريحي جاذبههای ا صلي در ب سياری از
نقاط جهان هسوووتند .اين جاذبهها ميتوانند هر دو گروهِ هم گردشوووگری با گرايش عام که
بهدنبال اسووتراحت و تفريح هسووتند و هم گردشووگران خاص که بهدنبال فعاليتهايي از قبيل
ماهيگيری ،غواصوووي ،جتاسوووکي هسوووتند را جذبکنند ( .)Sanaie, 2017,80اما در
پژوهشها آمدها ست که وجود صرف جاذبههای قوی (عوامل جاذب) برای شرکت در
يک رويداد ،ح ضور در آن رويداد را ت ضمين نميکند ،زيرا عوامل بازدارنده ميتوانند
با شوودت بيشتری حضووور در رويداد را تحت تأثير قراردهند ( Hematinezhad et
 .)al, 2013, 85بنابراين پژوهشگران بر آن شدند تا بازدارندهها و موانع توسعة گردشگری
ورزشهای آبي و ساحلي را مورد بررسي قرار دهند.
در زمينة اهميت موضوووع ،فراغت و اسووتراحت بعد از توليد مثل و بقا ،اسووکان ،کار،
آموزش و پرورش ،رفتوآمد ،و تامين نيازهای شووخصووي بهعنوان يکي از شوواخصهای
هفتگانة حياتي انسان مطرش شده است ( .)Rahnamaei, 2013:96پژوهشي در همين
را ستا بيان ميکن د که حقوق مرتبط با گرد شگری بايد تو سط دولت ميزبان ت ضمين شود؛
همچنين حق گردشگری بايد در پرتو حقوق اساسي بشر تعريف شود ،که مهمترين موارد
آن [يعني] حق اسوووترا حت و تفريح و فرا غت در ک نار مرخصوووي با حقوق آ مده ا ند
(  .)Maghami and derugar, 2018:165در ميان صووونايع خدماتي ،صووونعت
گردشگری يکي از بخشهای پيشتاز و در حال رشد بينالمللي است ( Fourie and
 .)Santana,2011:1364گردشگری يکي از نيازهای انسان مدرن است و در ميان
بخشهای مختلف اقتصادی ،از بيشترين رشد و درآمدزايي برخوردار بودهاست .رونق
يا ک سادی گرد شگری در ک شورها به عوامل مختلفي ب ستگي دارد .ايران بهعنوان يکي از
کشورهای دارای جاذبههای فراوان تاريخي وو و فرهنگي و طبيعي دارای جايگاه مناسبي از
نظر جذب گردشگر بينالمللي نيست ( .)Vacy and Mehmandoost, 2013:135
گردشووگری بيش از هر چيز نوعي مصوورف محيطزيسووت تلقي ميشووود .با توجه به اينکه
بخش قابل توجهي از اين م صرف تو سط گرد شگران صورت ميگيرد ميتوان گفت که
گردشگران نقش مهمي در توسعة گردشگری پايدار يا نابودی آن ايفا ميکنند ( Salehi
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 .)et al, 2016,107در پژوهشوووي بيان شوووده اسوووت که مزايای متقابل بين رويدادها و
سوووازمان های گردشوووگری هنگامي ر ميدهد که هم شوووريک های مالي و هم رويداد
همکاری داشته باشند (.)2018 ،Kelly and Fairly
گردشوووگری ورزشوووي اکنون يک ف عال يت گردشوووگری محبوب در بخش صووون عت
گردشوگری اسوت .تأثير اقتصوادی و اجتماعي ناشوي از توسوعة اين فعاليت برای رفاه جامعة
اطراف و همچنين توسووعة گردشووگری ورزشوي بسويار زياد اسووت ( Widyaningsih et
 .)al., 2020گرد شگری ورزشهای آبي با ايجاد ف ضايي منا سب زمينة ا ستفاده از محيط
طبيعي سوووواحل را فراهم مي آورد و ترويج فوايد و مزايای ورزش ،ارتقای سوووالمت و پر
کردن اوقات فراغت جامعة شهری و جذب گردشگری را بههمراه دارد .بايد با فراهم کردن
امکانات و زيرساختهای مناسب به سمت توسعة اين نوع گردشگری پيش رفت اما بهدليل
تازگي موضووووع ورزش های آبي ،موانع و مشوووکالت متعددی از جمله موانع اقتصوووادی،
اجتماعي ،فرهنگي ،سووياسووي و مذهبي پيش روی اين مسووير اسووت ،که موانع زيرسوواختي و
مديريتي از مهمترين موانع توسعة ورزشهای آبي هستند (.)Sanaie, 2017:80
محيطهای ساحلي يکي از ح ساسترين سي ستمهای محيطي به شمار ميروند؛ مناطق
سووواحلي به دليل دارا بودن اکوسووويسوووتم های حسووواس و مولد از اهميت و ارزش بااليي
برخوردارند .بنابراين اطالع از رفتار خط سوواحلي به مديريت بهتر سووواحل کمک فراواني
ميکند (.)Razmi et al, 2018:6از طرف ديگر ،اسووتراتژیهای مديريتي برای بهبود
کيفيت منظره و قضاوت مشتريان در مورد ويژگيهای ساحل بايد مورد توجه قرارگيرند؛
اگرچه م شتريان از سواحل چه با کيفيت کم و چه زياد ،به دليل عادت و نزديکي آنها به
ساحل ،استقبال ميکنند ( .)Rodella and corbau, 2020: 183
بازدارندهها 1و موانع موجود بر سوور راه گردشووگران و همچنين چگونگي ادراک
گردشگران از محدوديتها روی تمايل آنها به مسافرت و حضورشان در يک رويداد
تأثير ميگذارد ) .(Hematinezhad et al, 2013,85موانع به شرايطي گفته ميشود
که در اختيار سووازمان ها نيسووت و عاملي اسووت که سووبب جلوگيری در دسووتيابي و اجرای
راهبردها ميشود (.)pouring et al,2020,243

1- Deterrents
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عوامل موثر در گردشگری
يکي از عوامل موثر در گردشووگری مربوط به بعد فرهنگي ووووو اجتماعي اسووت .فرهنگ
يکي از سه عامل کليدی در جذب گرد شگران ا ست و پيشبيني مي شود سفرهای با
اهداف فرهنگي بخش مهمي از رشوود گردشووگری و مسووافرتهای آينده را بهخود
اختصوووواص دهوود ( .) Ghafori, 2015,157از عواموول فرهنگي مرتبط بووا حفظ
محيطزيسووت مي توان به آموزش عمومي و اطالعرسوواني اشوواره کرد ( Ghezeseflo
 .) ,2017يکي ديگر از عوامل موثر در گردشوووگری مربوط به بعد زيرسووواختي اسوووت.
سوواختار صوونعت گردشووگری شووامل مجموعه ای از امکانات ،تسووهيالت و قوانين ،عناصوور
خدماتي (اقامتي ،پذيرايي ،آژانس های مسووافرتي ،فروش و  ،)...حمل ونقل ،شوورکتها ،و
سوووازمان های گردشوووگری اسوووت ،که بههمراه جاذبه های طبيعي و توجه به ارزش های
زي ستمحيطي به عنوان عامل عر ضه سي ستم گرد شگری يک مکان را ت شکيل ميدهند و
نيازهای گردشووگران در يک مکان را برآورده ميکنند ( .)Mahbubfar, 2012,115
عامل ديگر در گردشگری مربوط به بعد قانوني و سياسي است .تدوين قوانين و مقرراتي
در جهت حمايت از گردشووگران و ايجاد امنيت برای آنها ضووروری اسووت .ورود
گردشووگر به هر کشووور در کنار دارا بودن جاذبههای گردشووگری ) چه طبيعي و چه
انساني ( نيازمند پيش شرطهايي است که يکي از مهمترين آنها در نظر گرفتن حقوق
گرد شگران ا ست .امنيت و آزادیْ ا صولي ه ستند که در کنار شرايط جاذب ک شورها
نقش اصلي را در اين حيطه دارند ( .)Afzali et al,2010,125
صنعت گرد شگری به شدت تحت تاثير سيا ست ک شورها قرار دارد .ازاينرو ،فعاليت
بخش ديپلماتيک ک شور در اين صنعت عالوه بر مزايای سيا سي به گ سترش فعاليتهای
بازاريابي و تبليیات و در نتيجه ،توسووعة صوونعت گردشووگری کشووور منجر خواهد شوود
(  .) Zorba et al, 2004, 326عامل موثر ديگر درگرد شگری مربوط به بعد اقت صادی
اسوووت؛ تحقيقات روند روبه رشووود در کشوووورهايي که صووونعت گردشوووگری ،و بهويژه
گردشووگری ورزشووي ،جزو ده صوونعت اول و تاثيرگذار در حوزۀ اقتصوواد اين کشووورها
محسوب مي شود بيانگر آن است که گردشگری نهتنها بهعنوان مهمترين منبع درآمدزايي
اين جوامع پيکرۀ ا صلي اقت صادی اين ک شورها را ت شکيل مي دهد ،بلکه مولد اقت صاد در
ساير بخشها و ايجادکنندۀ فرصتهای شیلي بسياری است (.)Shojae,2012: 182
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گردشگری ورزشي به عنوان منبع توانمند و جديدی برای ايجاد اشتیال ،کسب درآمد،
دريافت های مالياتي بيشوووتر ،جذب ارز ،خروج از تکيه بر محصووووالتنفتي ( Hoseini
 ،) and Esfahani, 2015:38برندسوووازی و توسوووعة زيرسووواختهای اجتماعي ،که
موجب ر شد و تو سعة ب سياری از صنايع خدماتي را فراهم ميکندHematinezhad ( ،
 )et al 2013, 23نقش ايفا ميکند.
اگرچه در خصوص گردشگری ورزشي مطالعات زيادی در طول دهة گذشته صورت
گرفته ا ست اما در خ صوص گرد شگری ورزشهای آبي پژوهشهای اخير محدودند؛ از
جمله پژوهش قزل سفلو و همکارانش( )1399که چالشهای ريالي و ارزی نا شي از عدم
تخ صيص بودجة منا سب از طرف دولت ،عدم هماهنگي بين سازمانهای متولي بخش
گردشگری ورزشي و عدم ورود بخش خصوصي وسختگيری نهادهای قانونگذار در
حمايت از سرمايهگذار شخ صي را از مهمترين م شکالت پيش روی تو سعة گرد شگری
ورزشي دانستند .ميرزازاده و عبدالملکي ( )139۵نقش مشکالت مديريتي و منابع انساني،
موانع حمايتهای قانوني ،موانع بازاريابي ،موانع و مشووکالت زيرسوواختها و اماکن،
ضعف تحقيق و پژوهش ،موانع فرهنگي و آموز شي را در تو سعة گرد شگری ورز شي
مشهد ذکر کردند .عابدی سماکوش و همکاران ( )139۷در پژوهش خود بيانکردند که
بهمنظور افزايش ح ضور گرد شگران ساحلي باي ستي موانع به خوبي شنا سايي شوند،
هزينه ها به حداقل ممکن برسووو ند و با ارتقای امنيت و ايمني و در نظر گرفتن مکان هايي
مناسب برای کساني که معلوليت دارند امکان حضور برای همه افراد فراهم شود .دو ستي
و همکاران ( ) 139۵در پژوهشوووي رفع موانع اقتصوووادی موجود بر سووور راه توسوووعة
ورزشهای سوواحلي را در گرو توجه به اسووتفاده از مشوووقهای اقتصووادی الزم برای
ترغيب بخش خصوصي و جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي بيان کردند.
ويسووي و مهماندوسووت ( )139۴بيان کردند که عوامل سووياسووي داخلي و خارجي،
نهادی و سازماني ،زيربنايي و اقتصادی تأثير معناداری بر عدم توسعة گردشگری در ايران
دارند و عوامل فرهنگي و ديني ،امنيتي و جاذبه های گردشوووگری تأثير معناداری بهعنوان
موانع توسووعة صوونعت گردشووگری در ايران ندارند .بيات و همکاران ( )1392کافينبودن
زمان برای برنامهريزی سفر بهدليل عدم تبليیات بهموقع از سوی شهر ميزبان ،مشکالت
فرهنگي ،فقدان تلقي مثبت نسبت به گردشگری در ميان مردم و مسئولين و نامشخص
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بودن راهبرد گردشووگری ،مشووکالت سووازماني و مشووکالت کارگزاری را از عوامل
بازدارندۀ توسوووعة گردشوووگری ناشوووي از برگزاری رويداد ورزشوووي عنوان کردند.
ميرزاييکوواالر و همکوواران ( )1392مهمترين عواموول بووازدارنووده برای عوودمحضوووور
گردشگران در رويدادهای ورزشي را از ديدگاه گردشگران شرکتکننده در مسابقات
فوتبال ،مشوووکالت مالي و شوووخصوووي عنوان کردند .در پژوهشوووي ،حميدی و همکاران
( )201۶موانع گردشوووگری ورزشهوای آبي را در مراغوه ،عودم حموايوت موديريتي و
سووورمايه گذاری بخش خصووووصوووي و عدم وجود منابع مالي ذکر کردند .درويشوووي و
هم کارانش( ) 1398در پژوهشوووي ،نبود قوانين م ناسووووب در ح ما يت از گردشوووگری
ورزش های سووواحلي را مهمترين عامل در زمينة موانع سوووياسوووي توسوووعه گردشوووگری
ورزشهای ساحلي عنوان کردند .گراوند و همکاران ( ) 1392کمبود امکانات ورز شي و
تفريحي ا ستاندارد ،بي ان ضباطي تما شاچيان در ورز شگاه و سطح کيفي پايين م سابقات و
تيمهای ورزشي را از مهمترين عوامل بازدارندۀ گردشگران ورزشي دانستند .خليلزاده و
همکاران ( )1389در پژوهش خود ،تعصوووبات مذهبي و نژادی ،محدوديتهای زنان در
سووفر به ايران ،کافي نبودن وقت برای اوقات فراغت ،کافينبودن زمان برای برنامهريزی
سفر به دليل عدم تبليغ بهموقع از سوی کشور ميزبان ،بدی آبوهوا ،و عدم دسترسي به
بليط را جزو عامل بازدارنده (محدوديت های گردشگران برای مسافرت) بيان کردند.
در پژوهش های خارجي نيز :ليو و تانگ ) 2020( 1بيان کردند که با توسوووعة سوووريع
اقت صاد چين ،صنعت ورز شي نيز به سرعت تو سعه يافتها ست؛ مکان گنان در چين دارای
جیرافيای برتر اسوووت و از نظر محيط اجتماعي و فرهنگي ،منابع ورزشو وي ملي و منابع بي
نظير گردشووگری برای گشووتوگذار و تفريحْ ترکيبي از منابع گردشووگری و ورزش مي
تواند به طور مؤثر توسعة هر دو اين منابع را ارتقا ببخشد .بنابراين بايد ايدههای خالقانه را
تو سعه داد تا بهطور مداوم ،مفهوم گرد شگری نيز گ سترش يابد و عميقا و عملي تو سعه
را به دنبال دا شته با شد .در مقالة يانگ 2و همکاران ( ،) 2020بيان شده ا ست که در سال
های اخير ،آگاهي از گرد شگری پايدار در سرا سر جهان افزايش يافته ا ست .ب سياری از
صنايع گردشگری ورزش را برای جذب مشتری بيشتر به منظور تسهيل در توسعة اقتصاد
1- Liu & Tang
2- Yang
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و ترويج فرهنووگمحلي ترکيووب ميکننوود .همچنين در آينووده ،فراهمکردن محيطهووای
ورز شي بي شتر برای عموم يک ا ستراتژی تو سعهای ا ست ،که ترکيبي از تو سعة شهری و
گردشگری ورزشي ا ست .درنهايت پي شنهاد ميدهد ورزشي که نمايانگر فرهنگ ک شور
ميزبان [چين] ا ست نيز در صنعت گرد شگری گنجانده شدها ست .آلوس 1و همکارانش
( )201۷بيان کردند که مردم ترجيح ميدهند برای گردشوووگری سووواحلي بيشتر به
ساحلي که مجاور به يک شهر و منطقة پرجمعيت و دارای مولفههای اجتماعي قوی
باشد بروند .باتوجه به اينکه هزينههای استراتژی مديريت بسيار پايينتر از ارزش افزودۀ
حا صل از ح ضور گرد شگران ا ست سرمايهگذاری انجام شده تو سط مديران ساحلي
محلي توجيه اقت صادی دارد .ديری و جاگو )200۶( 2به مديريت گرد شگری ورز شي
در اسوووتراليا اشووواره کردند که اغلب هر يک از حوزه های ورزش و گردشوووگری را
بخشهای جداگانهای از دولت مديريت ميکنند .اين بدان معني اسووت که يک منبع
مشخص مسئوليت کلي گردشگری ورزشي را بر عهده ندارد و در نتيجه ،پيشرفت اين
مهم با مشووکل مواجه خواهد شوود .کيم و چاليپ ) 200۴( 3در پژوهش خود بيان کردند
که هزينههای مالي و احتمال خطر جاني و امنيتي از بازدارندههای مهم مسافرت هستند.
براز )2002(۴در تحليل خود با عنوان «توريسم ورزش» هزينة مسافرت به مقصد و هزينة
اسوووتفاده از امکانات برای فعاليت بدني را از عوامل موثر بر حضوووور يا شووورکت
گردشگران در رويدادهای ورزشي بر شمرد .مطالعات زيادی در زمينة عوامل بازدارنده و
موانع توسووعة گردشووگری و گردشووگری ورزشووي صووورت گرفتهاسووت اما کمتر به نقش
ورزشهای آبي در تو سعة گرد شگری ورز شي توجه شده ا ست (حداقل اطالعات کافي
در اين زمينه در دسووترس نيسووت) .اين حيطه در کشووور ما جديد اسووت و ضووروری بهنظر
مي رسد که کشور ايران نيز از ظرفيتهايي که دارد جهت توسعة گردشگری ورزشهای
آبي استفاده کند.
از طرفي کشووور ايران بهدليل برخورداری از شوورايط متنوع آب و هوايي ،آثار و
بناهای تاريخي و مناظر زيبا ،تاريخ و تمدن کهن و ساير امکانات فرهنگي و تاريخي
1 - Alves
2- Deery & Jago
3-Kim & Chalip
4- Braz
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و موقعيت خاص جیرافيايي در منطقه ،از نظر جاذبههای گردشووگری جزو ده کشووور
اول جهان قرار دارد ( .)Sabbagh Kermani,2000:57اما آنطور که شوووايسوووته اسوووت
نتوانسته گردشگران را به سوی خود جذب کند و سبب ايجاد ارزش افزوده برای کشور و
شهرها شود .اين امر علل و عوامل مختلفي داشته که بعضي شناخته شده و بعضي ناشناخته
است .از طرف ديگر ،با توجه به بررسيهای صورتگرفته ،دريا و ساير جذابيتهای آنْ
اولويت اول را در بخشهای مختلف گردشگریورزشي داشتهاند ( Honarvar,2013:
 .)23همچنين کشور ايران با داشتن دريا و سواحل در شمال و جنوب ،از پتانسيل مناسبي
برای جذب گردشگر ورزشهای آبي و ميزباني برگزاری فستيوالها و رويدادهای ملي و
بينالمللي ورزشهای آبي برخوردار ا ست ولي آن طور که شاي سته ا ست نتوان سته سبب
جذب گردشوووگر ورزشوووي به صوووورت پايدار شوووود و از ويژگي ها و فوايد حاصووول از
گردشگری ورزشي بهطور عام و ورزشهای آبي بهطور خاص بهره ببرد .بنابراين پژوهش
حاضر با شناسايي موانع توسعة گردشگری ورزشهای آبي وو و ساحلي بر مهم ترين خأل و
چالش های موجود در اين بخش با تکيه بر نقاط قوت پژوهش آميخته برای تدوين مدل
موانع واقعي موجود در توسووعة گردشووگری ورزشهای آبي ووووو سوواحلي تاکيد ميکند و
[زمينة] تبديل اين حوزه به قطب برتر گرد شگری ک شور برای د ست اندرکاران و سيا ست
گذاران حوزۀ گردشگری ورزشي را فراهم ميکند.

روششناسي پژوهش
2

روش پژوهش حاضر آميخته( 1کيفي و کمي) و در قالب طرش آميختة اکتشافي و متوالي
انجام شده ا ست .جامعة آماری پژوهش در حوزۀ کيفي بدين شرش ا ست :ا ستادان حوزۀ

علوم ورزشي و گردشگری ،کارشناسان بخش گردشگری و ميراث فرهنگي ،موسسات و
آژانس های گردشووگری فعال ،کارشووناسووان ورزشووي فدراسوويون و هيئتهای ورزشهای
آبي؛ و در حوزۀ کمّي :مشتريان سواحل استان های مازندران ،گيالن و هرمزگان و جزيرۀ
کيش در تابسوووتان 139۶بوده اسوووت .برای گردآوری اطالعات ،ابتدا عوا مل بازدار ندۀ
گرد شگران ورز شي با مطالعات کتابخانهای و مراجعه به مقاالت م شابه در زمينة پژوهش
شووامل پژوهشهای ميرزازاده و عبدالملکي ()139۵؛ بيات و همکاران ()1392؛ پورنگ و
1-Mix method
2-Sequential-Exploratory Mixed Method Design
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همکاران ()139۷؛ گراوند و همکاران ()1392؛ ويسووي و مهماندوسووت ()139۴؛ سوونايي
() 139۶؛ قزلسووفلو و همکاران () 1399؛ عابدی سووماکوش و همکاران ()139۷؛ حميدی و
همکاران()201۶؛ کيم و چاليپ ()200۴؛ دوستي و همکارن ( )139۵يک نوشتة راهنمايي
برای مصاحبه نيمه ساختاريافته با خبرگان تهيه شد ،که در حين مصاحبه نيز سواالتي از آن
حذف يا به آن اضافه شد (جدول . )1در ابتدای شروع مصاحبه ،معنا و مفهوم و برچسب به
اطالعات بدسوووتآمده با کد گذاری باز انجام شووود و برای تفکيک و تجزية اطالعات
معنادار م شابه ،اطالعات م شابه و تکراری حا صل از هر م صاحبه شونده به طور م شخص،
زير هم نوشوووته شووودند؛ سوووپس به تفکيک برای عواملي که ارتباط مفهومي نزديکتری
بايکديگر داشووتند به چند گروه تقسوويم شوودند .در مرحلة بعد ،اطالعات مشووابه و تکراری
مربوط به هر گروه در کاغذی جداگانه جمع آوری شد و هر کدام از زير عوامل به عوامل
فرهنگي و اجتماعي ،زيرساخت ،قانوني و سياسي ،و اقتصادی نامگذاری شدند .در پايان،
مواردی که مهمتر بودند شناسايي شدند .همچنين پس از مطالعه و شناسايي اين عوامل با
برر سي الگوها و فرايندهای پي شنهاد شده در تحقيقات موانع تو سعة گرد شگری ،الگوی
ارائه شوووده توسوووط ميرزازاده و عبدالملکي( )139۵به عنوان يک الگوی مطلوبْ زيربنای
تحقيق حاضر را شکل داد (شکل.)1
شكل( :)1مدل موانع توسعة گردشگري ورزشي

منبعMirzazadeh and Abdolmaleki,2016:29 :
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پس از جمعآوری و تجزيهو تحليل اطالعات حاصووول از مصووواحبه ،اقدامات مرتبط با
تهية پرسشنامه حاصل از مصاحبهها و شناسايي شاخص های مرتبط با سواالت انجام شد.
سووپس پرسووشنامة محققسوواخته بر اسوواس مقياس پنج ارزشووي ليکرت طراحي شوود ،که
نحوۀ امتيازگذاری آن برای گزينة کامال مخالفم عدد يک و به همين ترتيب برای
گزينة کامال موافقم عدد پنج بود؛ پرسشنامه با استفاده از دو بخش مشخصات فردی،
که شامل  8سوال بود ،و بخش اصلي ،که حاوی سواالت شامل  31سوال و  ۴متیير بود،
طراحي شد .پس از آن ،جهت تاييد روايي ،پر سشنامه در اختيار ا ستادان گرد شگری و
علوم ورزشي قرار گرفت .پس از تاييد روايي ،پرسش نامه در بين مشتريان سواحل توزيع
شوود .با توجه به تعداد حجم زياد مشووتريان سووواحل ،برای انتخاب نمونة آماری از جدول
مورگان اسوووتفاده شووود  .تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان در جامعة آماری 38۴ ،نفر
تعيين گرديد؛ توزيع پر سشنامه به صورت خو شهای و سهميهای با ن سبت م ساوی در دو
منطقة (اسووتان مازندران و اسووتان گيالن) از سووواحل شوومالي کشووور و دو منطقه (اسووتان
هرمزگان و جزيره کيش) از سووواحل جنوبي کشووور انتخاب شوود .پرسووشنامهها در بين
مشووتريان بهصووورت تصووادفي ،که درمجموع به تعداد  ۷00پرسووشنامه ميرسوويد ،توزيع
گرديد .محققان بعد از جمعآوری پرسشنامههای تکميلشده ،پرسشنامههای مخدوش و
بياعتبار را کنار گذاشتند و از اين تعداد  ۶00پرسشنامه مورد تجز يه و تحليل نهايي قرار
گرفتند .برای سنجش روايي صوری و محتوايي پژوهش ،پرسشنامه در اختيار  10نفر از
ا ستادان علوم ورز شي و ا ستادان گرد شگری ،که حداقل يک مقالة چاپ شده در زمينة
گردشگری ورزشي و مرتبط با موضوع پژوهش داشتند و در اين زمينه صاحبنظر بودند،
قرار گرفت .به منظور تعيين پايايي دروني سوووواالت از تکنيک سووونجش پايايي ضوووريب
آلفای کرونبا اسوووتفاده گرديد .ابتدا  ۵0پرسوووش نامه توزيع شووود ،که مقدار ضوووريب
آلفایکرونبا  0/89بود ،بر اين ا ساس ،سواالت برای آزمودن اطالعات جمعآوری شده
از پايايي قابلقبول برخوردار بودند .جهت تجزيهو تحليل اطالعات برای هر يک از عوامل
موثر بر گردشگری ورزشهای آبي و ساحلي با استفاده چولگي و کشيدگي ،و نرمالبودن
داده ها برر سي شد و پس از اطمينان از اين مهم ،شنا سايي شاخصهای مرتبط با هر عامل
از روش تحليل عاملي اکتشوافي اسوتفاده شود و همچنين به من ظور برآورد مدل پژوهش از
روش معادالت ساختاری نرمافزارهای  spssو  Amosبه کار گرفته شدند.
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جدول( :)1منبع دهي مربوط به ابعاد و گويههاي پرسشنامه
متیير
اصلي

ابعاد

شماره
سواالت

اجتماعي و فرهنگي

1-۶

زير ساختها

 1۵و ۷

اقتصادی

عوامل بازدارنده

قانوني-سياسي

 2۵و 1۶

 31و 2۶

گويه ها
اثرات مخرب زيستمحيطي برای مناطق ساحلي ،عدم
رسيدگي به عبور و مرور وسايل نقلية شخصي گردشگران
در حريم سواحل ،آلودگي صوتي (سرو صدا) ناشي از
حضور گردشگران ،عدم وجود سيستم فاضالب پالژهای
نزديک سواحل ،عدم وجود مکانهای ويژه برای استفاده
از تفريحات آبي بانوان ،عدم وجود مناطق ويژۀ خانوادگي
شنا و ايجاد مشکالت فرهنگي ناشي از شنای مختلط زن و
مرد
به آلودگي آب دريا بهدليل عدم رعايت حريم قانوني
ساختمانها با دريا و تخليه فاضالب به دريا ،عدم وجود
سيستم روشنايي مناسب و کافي در شبهای ساحل ،عدم
تفکيک سواحل به مکانهای مجزا برای استراحت و
آرامش و قايقراني و شنا و آفتابگيری و عدم وجود
تجهيزات کافي ناجيان غريق از قبيل جليقة نجات ،بويه و
قايق موتوری نجات و...
عدموجود قانون برخورد با متخلفين در مناطق ممنوعه شنا،
نامشخص بودن متولي اصلي سواحل دريا در قوانين بهطور
شفاف ،برخورد نادرست ماموران انتظامي با گردشگران،
برخورد نادرست ناجيان غريق با گردشگران ،برخورد
نادرست ساکنين محلي با گردشگران ،وجود مشکالتي از
قبيل ترافيک ،تورم و آلودگي زيستمحيطي حاصل از
ازدحام جمعيت گردشگران ،عدم احساس امنيت و
آرامش گردشگران در سواحل ،بيانگيزه بودن و عدم-
تالش مسئولين در جذب موثر گردشگر ساحلي،
فصلي بودن گردشگری در برخي از مناطق ساحلي کشور،
عدم حمايت مسئوالن از سرمايهگذاران و طرش های
گردشگری ورزشي
عدم وجود اشتیال پايدار در تمام فصول سال در مناطق
ساحلي ،ايجاد گراني و افزايش کاذب قيمت بهخاطر
حضور گردشگران ،باالبودن قيمت نسبت به کيفيت -
خدمات ارائهشده به گردشگران ،گراني برخي از
تفريحات ساحلي مثل غواصي ،ماهيگيری و  ، ...عدم
اختصاص بودجه برای بخش تبليیاترسانهای و مجازی
جهت معرفي جاذبههای تفريحي ساحلي کشور در سطح
جهان ،عدم اختصاص بودجه جهت اطالعرساني محلي
برای معرفي امکانات ورزشي آبي مناطق ساحلي

منبع

ميرزازاده و عبدالملکي
()139۵؛ بيات و همکاران
()1392؛ سنايي ()139۶

ميرزازاده و عبدالملکي
()139۵؛ گراوند و همکاران
()1392؛ ويسي و
مهماندوست ()139۴؛ سنايي
139۶

قزلسفلو و همکاران ()1399؛
عابدی سماکوش و همکاران
()139۷؛ ميرزازاده و
عبدالملکي ()139۵؛ ويسي و
مهماندوست ()139۴؛ بيات و
همکاران ()1393؛ حميدی و
همکاران()201۶؛ کيم و
چاليپ ()200۴

عابدی سماکوش و همکاران
()139۷؛ ويسي و
مهماندوست ()139۴؛ بيات و
همکاران ()1393؛ حميدی و
همکاران()201۶؛ ميرزايي-
کاالر و همکاران ()1392؛
دوستي و همکارن ((139۵
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جدول( :)2سواالت ،چولگي ،کشیدگي ،انحراف استاندارد ومیانگین و آلفاي کرونباخ و منبع
مولفههاي پرسشنامه
متغیر اصلی

ابعاد

در پرسشنامه

شمارة سواالت

جمع سواالت

عوامل بازدارنده

چولگی

کشیدگی

اقتصادی

26-31

انحراف استاندارد

قانونی و سیاسی

16-25

میانگین

زیر ساختها

7-15

31

0/287

-0/906

0/88

4/04

-0/121

-0/722

0/81

3/92

1/179

-1/183

0/86

4/19

آلفای کرونباخ

اجتماعی و فرهنگی

1-6

0/124

-0/876

0/85

4/09
0/962

يافتههاي پژوهش
به منظور تحليل اکت شافي موانع تو سعة گرد شگری ورزشهای آبي ،ابتدا با توجه به سوابق
نظری و تجربي مرتبط و همچنين مصاحبة نيمه ساختار يافته با خبرگان و متخصصان حاضر
در جامعة آماری و انجام مطالعات اکتشووافي و مقدماتي تعداد  31گويه (سوووال) در چهار
متیير عوامل فرهنگي و و اجتماعي ( ۶گويه) ،زيرساختها ( 9گويه) ،قانوني و و سياسي (10
گويه) ،اقتصادی ( ۶گويه) بهعنوان شاخصهای اولية توسعة گردشگری ورزشهای آبي
اسووتخراج شوودند .همچنين مقادير کشوويدگي و چولگي هيچيک از متیيرها خارج از
محددودۀ  ±2نيست .جهت سنجش پايايي از روش آلفای کر ونبا استفاده شد ،براساس
ضووريب آلفای کرونبا با اسووتفاده از  spssبرای مولفههای مختلف به شوورش جدول ()1
ميتوان گفت که پرسش نامه فوق از پايايي کافي برخوردار است.
جدول( :) 3آزمون ضريب کفايت نمونه و بارتلت
0/832

KMO

58453/662

Bartlett

2775

df

0/000

Sig
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تحليل عاملي تکنيکي اسوووت که کاهش تعداد زيادی از متیيرهای وابسوووته بههم را
به صوووورت تعداد کوچک تری از ابعاد پنهان يا مکنون (عامل ها) امکان پذير ميسوووازد،
بهطوری که در آن کمترين ميزان گم شوودن اطالعات وجود داشووته باشوود .بنابراين ارزش
تحليل عاملي اين ا ست که طرش سازماني مفيدی بهد ست ميدهد که ميتوان آن را برای
تفسوووير انبوهي از رفتارها با بيشترين صووورفهجويي در سوووازههای تبيينکننده بهکار برد.
جهت انجام تحليل عاملي ابتدا آزمون کفايت نمونهبرداری اطمينان از کفايت حجم
نمونه محا سبه شد .سپس ازآنجاکه همب ستگي بين پر سشهای آزمون زيربنای تحليل
عوامل اسووت برای اينکه مشووخص شووود همبسووتگي بين متیيرها برابر صووفر نيسووت از
آزمون کرويت بارتلت اسووتفاده شوود ،که نتايج جدول( )3آن را نشووان ميدهد ،حجم
نمونه جمعآوری شوووده جهت تحليل عاملي کفايت مي کند و تحليل عاملي برای دادههای
جمعآوریشده کامال مناسب و سودمند است.
جهت بررسووي سوواختار عاملي موانع توسووعة گردشووگری ورزشهای آبي از تحليل
عاملي تأييدی استفاده شده است.
در اين را ستا ،مدل و ساختار عاملي اوليهای که از تحليل عاملي اکت شافي بهد ست
آمدهاسوت با اسوتفاده از نرم افزار  Amosمورد آزمون قرار گرفت .هدف اوليه از به
کارگيری مدلسووازی معادلة سوواختاری يافتن يک مدل نظری اسووت که هم به لحا
آماری و هم از نظر کاربردی دارای معنا و مفهوم باشد .نيکويي برازش نسبي و مطلق
هر دو شاخصهايي توصيفياند .چنانچه اين شاخصها بزرگتر يا مساوی  0/0۵باشند
منا سب مدل ه ستند .در اين پژوهش ،اثر م ستقيم و اثر کلي موانع تو سعة گرد شگری
ورزشهای آبي از روش تحليل م سير برر سي شد .در اين مدل ،متیير عوامل فرهنگي و
اجتماعي ،زيرساخت ،قانوني وووو سياسي ،و اقتصادی بهعنوان متیيرهای برونزا و فاکتور
موانع توسووعة گردشووگری ورزشهای آبي بهعنوان متیير درونزا مدنظر قرار گرفتند .با
توجه به عدم توافق عمومي و کلي در بين متخ ص صان مدليابي معادالت ساختاری بر
روی بهترين شاخصهای برازندگي برآورد ترکيبي از شاخصهای ( RMSEA,NFI,
 )CFI, χ2 /dfرا برای گزارش پيشووونهاد کردند (هومن)138۴ ،؛ در نتيجه ،از بين

شاخصهای برازندگي مطلق ،شاخصهای ن سبت خيدو به درجة آزادی )  (χ2 /dfو
شووواخص ريشوووة ميانگين مجذور برآورد تقريب ) (RMSEو از بين شووواخصهای
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برازندگي تطبيقي ،شاخص برازش هنجار شده ) (NFIو همچنين شاخص برازندگي
تطبيقي ) (CFIبهکار گرفته شدند.
جدول( :)4اثرات عوامل مؤثر بر متغیر بازدارنده
متغییرها

اثر متغیرها

عوامل فرهنگی-اجتماعی >---عوامل بازدارنده

0/88

عوامل زیر ساختی >---عوامل بازدارنده

0/88

عوامل قانونی-سیاسی >---عوامل بازدارنده

0/84

عوامل اقتصادی  >---عوامل بازدارنده

0/86

شكل( :)2شاخص هاي برازندگي مدل مربوط به عوامل بازدارنده

CFI
0/99

NFI
0/99

CMIN /df
2/86

RMSEA
0/056

P value
0/05

همانطور که در شووکل ( )2قابل مشوواهده اسووت،اين شووکل بيانگر برخورداری از
برازش مناسب مدل جهت استخراج روابط بين متیيرهاست .کلية مسيرها از نظر آماری
مع نادار و دارای ضووورا يب باالتر از  0/۵بود ند .بار عاملي مول فه های مربوط به عوا مل
بازدارنده به ترتيب اهميت بعد زيرساخت ( ،)1/0۷بعد فرهنگي وووو اجتماعي ( ،)1/00بعد
اقت صادی ( )1/00و بعد قانوني ووو و سيا سي ( ) 0/9۵ا ست .همچنين در جدول( )3مالحظه
ميشود که کلية مسيرها تأثير مثبتي بر عوامل بازدارنده داشتند.
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بحث و نتیجهگیري
در بررسي تاثير گويه های مرتبط با عامل بازدارنده در توسعة گردشگری ورزشهای آبي،
نتايج مدل معادالت سووواختاری نشوووان داد که  ۴متیير با  31گويه شوووامل  )1فرهنگي و
اجتماعي ( ۶گويه)؛  )2زيرسوواختها ( ۵گويه) )3 ،قانوني ووووو سووياسووي ( 10گويه)؛ و )۴
اقتصوووادی ( ۶گويه) ،که از بار عاملي قابل قبول برخوردار بودند ،باقي ماندند و گويه های
 B1۵، B13 ، B9، B8 ، B۷در تحليل عاملي اکتشوووافي که بار عاملي کمتر از 0/۵
داشوووتند حذف شووودند .از ميان متیيرهای عوامل بازدارنده ،بعد زيرسووواخت ( ،)1/0۷بعد
اجتماعي ووو و فرهنگي ( ،)1/00بعد اقت صادی ( )1/00و بعد قانوني ووو و سيا سي ( )0/9۵به
ترتيب از اهميت بيشتری برخوردار بودند.
از موارد مطروحه در مورد موانع اجتماعی -فرهنگی مي توان به اثرات مخرب زيسووت
محيطي برای مناطق سووواحلي ،عدم رسووويدگي به عبور و مرور وسوووايلنقلية شوووخصوووي
گردشگران در حريم سواحل ،آلودگي صوتي (سر و صدا) ناشي از حضور گردشگران،
عدم وجود سوويسووتم فاضووالب پالژهای نزديک سووواحل ،عدم وجود مکانهای ويژه برای
ا ستفاده از تفريحات آبي بانوان ،عدم وجود مناطق ويژه خانوادگي شنا و ايجاد م شکالت
فرهنگي ناشي از شنای مختلط زن و مرد اشاره کرد .يافتههای پژوهش در رابطه با تاثير
موانع اجتماعي ووووو فرهنگي در گرد شگری ورزشهای آبي با يافتههای سنايي ()139۶
همسو است ،که بيان کرد برای جذب گردشگری بايد امکانات و زيرساختهای مناسب
را فراهم کرد و به سوومت توسووعه پيش رفت اما به دليل تازگي موضوووع ورزشهای آبي،
موانع فرهنگي بر سووور راه توسووو عة ورزش های آبي قرار دار ند؛ همچنين پژوهش های
ميرزازاده و عبدالملکي ( )139۵که بيان کردند موانع فرهنگي و آموز شي نقش معناداری
در توسووعة گردشووگری ورزشووي مشووهد دارند؛ بيات و همکاران ( )1392که بيانکردند
عوامل بازدارنده از قبيل مشوووکالت فرهنگي بر توسوووعة گردشوووگری ورزشوووي تاثير
ميگذارند و ميتوانند اثر منفي در توسووعة گردشووگری داشووته باشووند؛ و با خليلزاده و
همکاران ( )1389تعصووبات مذهبي و نژادی ،و محدوديت های زنان در سووفر به ايران را
جزو عامل بازدارنده (محدوديت های گردشووگران برای مسووافرت) بيان کردند همخواني
دارد .اما با پژوهش وي سي و مهماندو ست ( )139۴که بيان کردند عوامل فرهنگي و ديني
تأثير معناداری به عنوان موانع توسعه صنعت گردشگری در ايران ندارند همخواني ندارد.
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با توجه به نتايج پژوهش پيشووونهاد مي شوووود مکان های ويژه ای برای اسوووتفادۀ بانوان از
تفريحات ورزشهای آبي در نظر گرفته شود؛ همچنين با متخلفين در ساختوساز بيرويه
در حريم سواحل برخود جدی صورت گيرد و در جهت جلوگيری از آلودگي آب دريا
نظارتي رويي تخلية فاضالبهای ساختمانهای اطراف دريا صورت گيرد .برای رفاه حال
گردشوووگران ،مکانهايي ويژه بهمنظور کراية تفريحات سووواحلي از قبيل موتورسوووواری،
ماشينسواری ،دوچرخهسواری و اسبسواری و  ...در نظر گرفتهشود.
از موارد مطروحه در مورد عامل زیرسییاخت مي توان به آلودگي آب دريا بهدليل
عدم رعايت حريم قانوني ساختمانها با دريا و تخلية فاضالب به دريا ،عدم وجود سيستم
روشوونايي مناسووب و کافي در شووبهای سوواحل ،عدم تفکيک سووواحل به مکانهای مجزا
برای اسووتراحت و آرامش و قايقراني و شوونا و آفتابگيری و عدم وجود تجهيزات کافي
ناجيان غريق از قبيل جليقة نجات ،بويه و قايق موتوری نجات و ...اشووواره کرد .با توجه به
اينکه اهداف گردشووگران از گردشووگری در مناطق سوواحلي متفاوت اسووت برخي برای
کسوووب آرامش به دور از هياهو و مشووویله های زندگي روزمره به دنبال مکاني آرام برای
لذت بردن از تماشای طبيعي دريا هستند و برخي به دنبال شنا و نشستن در شنهای ساحلي
يا آفتابگرفتن؛ برخي ديگر بهدنبال ورزش های آبي ووووو و سووواحلي هيجانانگيز از قبيل
جتا سکي ،شاتل و  ...ه ستند .بنابراين برای جلب ر ضايت گرد شگران با اهداف متفاوت
پيشنهاد مي شود که سواحل به مکانهای مجزايي برای پرداختن به تفريحات آبي ساحلي،
قايقراني ،شوونا ،آفتاب گيری ،نشووسووتن خانوادگي و ...تفکيک شوووند .همچنين روشوونايي
منا سب برای رفاه حال گرد شگران در شب در نظر گرفته شود .زيرا ميتوان زيباييهای
دريا را در شوووب از طريق نورپردازی در آب دوچندان کرد ،که اين بهخودیخود سوووبب
جذب بيشتر گردشووگر خواهد شوود .همچنين برای جلوگيری از ترافيک ،تورم ،آلوگي
زيسوووت محيطي ناشوووي از ازدحام جمعيت پيشووونهاد ميشوووود که موج راديويي دريا برای
اطالعر س اني از و ضعيت ترافيک جادهها و هدايت م سافران به راههای ارتباطي و سواحل
خلوتتر اختصوواص داده شووود؛ همچنين بر قيمت مکان های اقامتي ،وسووايل تفريحيآبي
و ...ن ظارت صوووورتگيرد و تعرفة قيمتي مشوووخصوووي به امکا نات تفريحي و اقامتي با
کيفيت های مختلف در تمام مناطق سوواحلي تخصوويص داده شووود .يافتههای پژوهش در
رابطه با تاثير مولفة زيرسوواخت عوامل بازدارنده در گردشووگری ورزشهای آبي با يافته
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های گراوند و همکاران ( )1392که کمبود امکانات ورزشووي و تفريحي اسووتاندارد ،مهم
ترين عوامل بازدارندۀ گردشگران ورزشي دانستند و پژوهشهای ويسي و مهماندوست
( )139۴که بيان کردند عوامل زيربنايي تأثير معناداری بر عدم توسعه گردشگری در ايران
دارند و ميرزازاده و عبدالملکي ( )139۵که بيانکردند موانع و مشکالت زيرساختها و
اماکن نقش معنيداری در تو سعه گرد شگری ورز شي م شهد دارد و سنايي ( )139۶بيان
کرد که موانع زير سوواختي از مهمترين موانع بر سوور راه توسووعه ورزشهای آبي اسووت
همخواني دارد  .بنابراين بعد زير ساخت به عنوان يکي از عنا صر ا صلي عوامل بازدارنده با
بيشترين بار عاملي ( )1/0۷در گردشوووگری ورزش های آبي در پژوهش حاضووور مورد
مطالعه و بررسي قرارگرفته است.
از موارد مطروحه در مورد عامل قانونی ووووو سیییاسییی ميتوان به عدم وجود قانون
برخورد با متخلفين در مناطق ممنوعة شنا ،نام شخص بودن متولي ا صلي سواحل دريا در
قوانين به طور شفاف ،برخورد نادر ست ماموران انتظامي با گرد شگران ،برخورد نادر ست
ناجيان غريق با گردشوووگران ،برخورد نادرسوووت سووواکنين محلي با گردشوووگران ،وجود
مشوووکالتي از قبيل ترافيک و تورم و آلودگي زيسوووت محيطي حاصووول از ازدحامجمعيت
گردشووگران ،عدم احسوواس امنيت و آرامش گردشووگران در سووواحل ،بيانگيزه بودن و
عدم تالش مسئولين در جذب موثر گردشگر ساحلي ،فصليبودن گردشگری در برخي از
مناطق ساحلي کشور ،و عدم حمايت مسئوالن از سرمايه گذاران و طرش های گردشگری
ورزشي اشاره کرد .طرز برخورد مسئولين و ساکنين محلي در تجربة خاطرهای خوش در
ذهن گردشگران و قصد حضور مجدد تاثيرگذار است و گردشگران نيز ميتوانند بهترين
سفيران تبليیاتي باشند؛ درحاليکه مثبت و يا منفي بودن اين تبليیات به رفتار جامعه ميزبان
بستگي دارد .بنابراين پيشنهاد مي شود برای جذب هرچه بيشتر گردشگران ،طرز برخورد
مسوووئولين و سووواکنين محلي با گردشوووگران مورد نظارت قرار گيرد و آموزشهای الزم
برخورد با گردشگران داده شود .همچنين مسئوالن از سرمايهگذاران طرشهای گردشگری
در مواردی از قب يل اع طای وام های کمبهره و دراز مدت و وا گذاری زمين به بخش
خ صوص جهت ساختو ساز پارک های آبي و هتل و ر ستوران و ساير صنايع خدماتي
حمايت کنند .با توجه به فصووليبودن گردشووگری ورزشهای آبي ووووو سوواحلي پيشوونهاد
ميشووود که مشوووقهايي برای زمان هايي که مسووافر کم اسووت ،مانند ارائة تخفيفات ويژۀ
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فصل ،در نظر گرفته شود .همچنين با توجه به اينکه امنيت و آرامش و گردشگری رابطه
مسووتقيم باهم دارند گردشووگران به دنبال مکاني برای کسووب لذت و رسوويدن به آرامش و
دور شدن از نگراني های زندگي روزمره ه ستند .بنابراين مي طلبد که ارگانهای مربوطه
هماهنگي الزم را در مورد گردشووگری و امنيت داشووته باشووند ،زيرا يکي از موانع در
گردشگری مسئلة امنيت منطقة سفر است.
يافتههای پژوهش در رابطه با تاثير مولفة قانونی یییی سیییاسییی عوامل بازدارنده در
گردشوووگری ورزشهای آبي با يافتههای پژوهشهای قزلسوووفلو و همکاران ( )1399که
عدم هماهنگي بين سازمانهای متولي بخش گردشگری ورزشي را از مهمترين مشکالت
تو سعه گرد شگری ورز شي دان ستند و تحقيق عابدی سماکوش و همکاران ( )139۷که
بيان کردند بهمنظور افزايش حضور گردشگران در گردشگری ساحلي ،موانع بهخوبي
شناسايي شود و با ارتقای امنيت و ايمني و در نظر گرفتن مکانهايي مناسب برای کساني
که معلول يت دار ند ام کان حضوووور برای ه مه افراد فراهم شوووود و همچنين ميرزازاده و
عبدالملکي ( )139۵که بيان کردند موانع حمايتهای قانوني نقش معنيداری در تو سعة
گردشووگری ورزشووي مشووهد دارد همسووو اسووت؛ عالوه بر اين ،با يافتههای پژوهشهای
وي سي و مهماندو ست ( )139۴که بيان کردند عوامل سيا سي داخلي و خارجي ،نهادی و
سوووازماني تأثير معناداری بر عدم توسوووعة گردشوووگری در ايران دارند؛ بيات و همکاران
( )1393که نتيجه گرفتند فقدان تلقي مثبت نسوووبت به گردشوووگری در ميان مردم و
مسئولين و نامشخص بودن راهبرد گردشگری ،مشکالت سازمان (فقدان متولي واحد) و
مشووکالت کارگزاری (فقدان بخش خصوووصووي کارآمد ،و عدم بهکارگيری نيروهای
متخ صص) از عوامل بازدارندۀ تو سعة گرد شگری نا شي از برگزاری رويداد ورز شي
است؛ حميدی و همکاران ( ) 201۶که موانع گردشگری ورزشهای آبي در مراغه را عدم
1
حمايت مديريتي و سرمايهگذاری بخش خصوصي ذکر کردند؛ و در بيان کيم و چاليپ
( )200۴مسووائل امنيتي را از عوامل بازدارنده برای شوورکت در رويدادورزشووي ذکر
کردند؛ و ديری و جاگو )200۶( 2که يک منبع مشووخص مسووئوليت کلي گردشووگری

1- Kim & Chalip
2 -Deery & jago
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ورزشوي را بر عهده ندارد و در نتيجه پيشورفت اين مهم با مشوکل مواجه خواهد شود
همخواني دارد.
اگرچه هدف گردشگری تفريح و کسب لذت و آرامش در اوقاتفراغت است و بايد
مسئولين حداکثر تالش خود را در جهت رفاه حال مسافران از نظر تجربة خاطرهخوش در
ذهن شان بهکار گيرند اما با توجه به ح ساس بودن جان ان سان و شرايط جوّی متفاوت دريا
در آزاد گذاشتن افراد برای شنا در هر مکان پيشنهاد ميشود که قوانين برخورد با متخلفين
در مناطق ممنوعة شنا در دستور کار قرار گيرد .همچنين باتوجه به نامشخص بودن متوليان
اصوولي سووواحل و مشووکالتي برای اجاره دادن موقتي سووواحل برای دورۀ کوتاه به بخش
خصوصي نمي توان شاهد گامي مثبت در جهت افزايش کيفيت خدمات و توسعة سواحل
بود ،زيرا در اين صورت هرکدام به دنبال حداکثر سود در دورۀ کوتاهمدت هستند و بخش
خ صو صي در اين دورۀ کوتاه تمايلي به ح ضور در پروژههای زير ساختي ندارد .بنابراين
پي شنهاد مي شود سواحل برای دوره بلندمدت ،حداقل  ۵سال به باال ،به بخش خ صو صي
سپرده شوند.
از موارد مطروحه در مورد عامل اقت صادی مي توان به عدم وجود اشووتیال پايدار در
تمام ف صول سال در مناطق ساحلي ،ايجاد گراني و افزايش کاذب قيمت بهخاطر ح ضور
گردشووگران ،باالبودن قيمت نسووبت به کيفيتخدمات ارائه شووده به گردشووگران ،گراني
برخي از تفريحات سوواحلي مثل غواصووي ،ماهيگيری و  ، ...عدم اختصوواص بودجه برای
بخش تبليیات رسوووانه ای و مجازی جهت معرفي جاذبه های تفريحي سووواحلي کشوووور در
سطح جهان ،و عدم اختصاص بودجه به اطالع رساني محلي برای معرفي امکانات ورزشي
آبي مناطق سووواحلي اشووواره کرد .با توجه به اينکه گراني و افزايش کاذب قيمت از نتايج
پژوهش حاضر است پيشنهاد مي شود که با اعطای تسهيالتي از قبيل مشوقهای مالياتي،
دادن وام با بهرۀ کم و واگذاری زمين به بخش خصوصي جهت ساخت هتل و رستوران،
پارکهای آبي و مراکز خريد و ساير صنايع خدماتيْ گامي در جهت ا شتیالزايي ،رونق
اقتصووادی و کنترل سووطح تورم جوامع ميزبان برداشووته شووود .همچنين منافع مالي ناشوي از
ميزباني مسوووابقات و جشووونواره های ورزشوووي به نفع جوامع ميزبان هدايت شوووود؛ زمينة
همکاری و ورود بوميان جهت سرمايهگذاری در اين حوزه يز نفراهم شود ،زيرا زمانيکه
نفع دوجانبة افراد بومي و گردشوووگران در نظر گرفته شوووود و افراد بومي خود را ذینفع
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تلقيکنند انتظار ميرود در توسووعة پايدار آن نيز تالش بيشتری داشووته باشووند .بودجهای
هم برای تبليیات و معرفي جاذبههای ورزشهایآبي وووو ساحلي درنظر گرفته شود ،زيرا
تبليیات هزينه نيسووت و در واقع نوعي سوورمايهگذاری اسووت که اگر بهخوبي تهيه و اجرا
شود دستاوردهای ارزشمندی بههمراه خواهد داشت .يافتههای پژوهش در رابطه با تاثير
مولفة اقتصوووادی عوامل بازدارنده در گردشوووگری ورزشهای آبي با يافتههای پژوهش
ميرزازاده و ع بدالملکي ( )139۵که ب يان کرد ند بازار يابي نقش مع ناداری در توسووو عة
گردشووگری ورزشووي مشووهد دارد و پژوهشهای ويسووي و مهماندوسووت ( )139۴که بيان
کردند عوامل اقتصادی تأثير معناداری بر عدم توسعة گردشگری در ايران دارند و عابدی
سماکوش و همکاران ( )139۷که پيشنهاد کردند بهمنظور افزايش حضور گردشگران به
گرد شگری ساحليْ موانع بهخوبي شنا سايي شوند و هزينهها به حداقل ممکن بر سند و
بيات و همکاران ( )1393که کافينبودن زمان برای برنامهريزی سوووفر بهدليل عدم
تبليیات بهموقع از سوی شهر ميزبان ،پايينبودن کيفيت و ا ستاندارد نبودن ب سياری از
اماکن توري ستي و ورز شي ک شوررا از عوامل بازدارندۀ تو سعه گرد شگری نا شي از
برگزاری رويداد ورز شي ذکرکردند و حميدی و همکاران ( )201۶که عدم وجود منابع
مال ي را موانع گرد شگری ورزش های آبي دان ستند و همچنين ميرزايي کاالر و همکاران
( )1392که مشوووکالت مالي را جزو مهمترين عوامل بازدارنده برای عدم حضوووور
گرد شگران در رويدادهای ورز شي از ديدگاه گرد شگران شرکتکننده در م سابقات
فوتبال دانسووتند و خليلزاده و همکاران ( )1389که کافي نبودن زمان برای برنامهريزی
سفر بهدليل عدم تبليیات بهموقع از سوی کشور ميزبان ،دسترسي نداشتن به بليط را جزو
موانع عامل بازدارنده (محدوديت های گردشووگران برای مسووافرت) بيانکردند و کيم و
چاليپ ( )200۴که مسوائل مالي از عوامل بازدارنده برای شورکت در رويداد ورزشوي
ذکر کردند و براز ( )2002که هزينه مسافرت به مقصد ،هزينة استفاده از امکانات برای
فعاليت بدني را از عوامل موثر بر حضور يا شرکت گردشگران در رويدادهای ورزشي
دانستند و با تحقيق دوستي و همکاران ( )139۵همخواني دارد.
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