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موانع اقتصادی توسعه ورزشهای ساحلی مطالعه موردی:
(بخش مرکزی استان مازندران)
مرتضي دوستي ،7ابوالفضل درويشي ،2بهزاد باقريان
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چکیده
هدف از اين تحقیق بررسي موانع اقتصادی توسعه ورزشهای ساحلي در استان مازندران بود .روش پژوهش ،آمیخته بود.
جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران ،فرمانداریها ،ادارههای ورزش و جوانان و همچنین مسئولین
نجاتغريق شهرهای ساحلي بود .روش نمونهگیری هدفمند و دردسترس بود .در بخش کیفي با استفاده از مصاحبه نیمه-
ساختاريافته با نمونه آماری ( 71نفر) موانع شناسايي و پس از اشباع نظری مصاحبهها متوقف شد .در بخش کمي يافتههای
حاصل از مصاحبهها در قالب پرسشنامه بین  313نفر از افراد جامعه تحقیق توزيع و جمعآوری شد .روايي و پايايي بخش
کیفي به روشهای بازکدگزاری و بازبیني اعضا مورد بررسي قرار گرفت؛ روايي صوری پرسشنامه بهوسیله متخصصان بررسي و
روايي محتوايي آن با استفاده از تحلیل عاملي انجام گرفت ()KMO:8/18؛ پايايي پرسشنامه نیز از طريق آلفای کرونباخ مورد
بررسي قرار گرفت ()α=8/71؛ برای تحلیل مصاحبهها از نظريه برخاسته از دادهها و با استفاده از کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابي استفاده شد .در بخش کمي برای تحلیل دادهها از آمار توصیفي و استنباطي (آزمون فريدمن)
استفاده شد .يافتههای نشان داد ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي به مشارکت در
ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي به عنوان مهمترين مانع شاخته شده است .بر اين اساس پیشنهاد ميشود مسئولین
تسهیالت بانکي بیشتری را در اين خصوص در نظر بگیرند.
واژگان کلیدی :ورزشهای ساحلی ،دریا ،موانع ،توسعه.

تاريخ دريافت مقاله59/80/83 :
تاريخ پذيرش مقاله59/77/77 :
 - 7استاديار مديريت ورزشي دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)m_dostipasha@yahoo.com :
 - 2دانشجوی دکتری مديريت ورزشي دانشگاه مازندران
 - 3دانشجوی کارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه مازندران
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ورزش ،امروزه يکي از اموری است که به عناوين مختلف در جهان مطرح شده و گروههای زيادی با اشکال مختلف با آن
سروکار دارند .وزارتخانهها و ادارات ورزشي فراواني تاسیس شده و مخارج زيادی صرف ورزش ،تاسیسات و زيرساختهای آن
ميگردد .بخشهای قابل توجهي از برنامههای رسانهای مانند راديو ،تلويزيون ،مجالت و ساير رسانهها به اين صنعت عظیم
وابسته است ( سجادی. ) 7357 ،
ورزش تنها يک تجارت بزرگ چند میلیارد دالری نیست .اين صنعت يکي از منابع به سرعت در حال رشد در جهان است و
با جنبههای مختلف اقتصادی درآمیخته است .صنعت ورزش شامل تمام محصوالت ،کاالها ،خدمات ،مکانها ،مردم و
طرحهايي است که به مشتری عرضه ميشود (حسیني .)7310 ،تخمین زده شده است که ارزش مالي صنعت ورزش در
آمريکا دو برابر صنعت اتومبیل و هفت برابر صنعت سینمای آن و در حال حاضر  378بیلیون دالر برآورد شده است (پارک و
همکاران.)2879 ،7
يکي از جنبههای ورزش ،ورزشهای تفريحي است که به آن دسته از فعالیتها و حرکات جسماني و ورزش اطالق ميشود
که گروهها و افراد به منظور پر کردن اوقات فراغت و ساعتهای آزاد زندگي خود به دلخواه انتخاب کرده و به انجام آن
مشغول ميشوند .گردشگری ورزشي تجربه جديد اجتماعي است که طرفداران بسیاری در دنیا داشته و درآمدهای هنگفتي را
نصیب میزبان ميکند؛ زيرا اين نوع ورزش برای تمام اقشار جامعه در هر سن و جنس و با سطوح جسماني و مالي متفاوت
ميتواند ممکن و جالب باشد (جهان تیغ.)7315 ،
از طرفي هم ورزش هم گردشگری يک جريان جهاني است که برخاسته از عامل فراغت ميباشد که خود عامل فراغت معلول
پديده افزايش جمعیت ،شهر نشین شدن جمعیت و در کل تمدن صنعتي است .يک محاسبه عددی نشان ميدهد برای يک
انسان که  79سال عمر کند در شرايط زندگي امروزی  29سال بیکار و بیدار است .از آنجايي که برنامهريزی و سرمايهگذاری
برای کار بسیار باالست همچنین برای خواب و مسکن سرمايهگذاری و برنامهريزی الزم صورت ميگیرد؛ اما يک سوم عمر
انسان امروزی به عنوان اوقات فراغت به فراموشي سپرده شده و حلقه گمشده زندگي ما محسوب ميشود (شیباني امین،
 .)7315گردشگری در حال حاضر روند رو به رشدی را در مباحث اقتصادی و اجتماعي در کشورهای مختلف دارد؛ از سوی
ديگر گردشگری يکي از راه های ترويج رفاه برای عموم مردم و کمک به بهبود کیفیت زندگي آنان ميباشد (ماسکارنهاس و
همکاران )2879 ،2و توجه به آن امری ضروری است.
گردشگری يکي از صنايع بزرگ در جهان است امروزه ،گردشگری ورزشي فراتر از يک صنعت ،به پديدهای اجتماعي-
اقتصادی در سطح جهاني تبديل شده است (زيتونلي و همکاران .)7358 ،در حال حاضر در بین انواع گردشگری ،مهمترين
نوع آن گردشگری ورزشي مي باشد که نه تنها جنبه سرگرمي آن بلکه از نظر ارتقاء فیزيک بدن افراد نیز ميتواند مفید باشد
(ژانگ و کین .)2870 ،3اين صنعت سفید بیش از هر زمان ديگر جايگاه خود را به عنوان پديدهای چند بعدی در جوامع
بشری باز کرده است و بسیاری از کشورها ،با سرمايهگذاری فراوان ،فوايد و اثرات اين صنعت را خوب درک کرده و به عنوان
منبعي مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي است (زيتونلي و همکاران.)7358 ،
تمبي ( ،)2885در تحقیقي با عنوان ادراک بازديدکنندگان از جرم و تاثیر آن در بازیهای جام جهاني  2878آفريقای جنوبي
عنوان کرد که  35درصد از جهانگردان قبل از ديدار از آفريقای جنوبي در مورد امنیت عمومي ابراز نگراني کردهاند 33 ،درصد
از اين گردشگران نظر "بيطرف"در اين مورد داشتند و  71درصد از اين گردشگران قبل از ديدار از آفريقای جنوبي عنوان

1- Park, Mahony, Kim, & Do Kim
2- Mascarenhas, Silva, & Pereira
3- Zhang & Qin
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کردند که نگراني در مورد مسئله امنیت در آفريقای جنوبي ندارند .کولزسکي و هالپنیبه ،)2885( 7به بررسي رفتارهای
گردشگران فعال در برابر گردشگران غیرفعال پرداختند .نتايج اين تحقیق مديران را در شناخت بهتر گردشگران برای تماشای
رويدادهای ورزشي کم اهمیت کمک کرد و نیز مسؤالن اجرايي ورزشي را در شناخت بیشتر افرادی که به منظور شرکت يا
تماشای رويدادهای ورزشي مسافرت ميکنند ياری رساند .اتوانگر ،)2887( 2در پژوهشي با عنوان عوامل موثر بر انگیزش
شرکتکنندگان به حضور در رويدادی تنیس ويمبلدون به اين نتیجه دست بافتند که به ترتیب اولويت عاملهای ،انگیزه،
سرگرمي ،میزباني مقصد ،مسائل روحي و شخصي ،تجربه اجتماعي ،مسائل سیاسي ،امنیت و مسائل بهداشتي را به عنوان
عوامل بازدارنده انگیزش شرکتکنندگان در يک رويداد ورزشي ذکر نمودند.
میراندا و اندوزا ،)2889( 3در بررسي گردشگری ورزشي در کشور اسپانیا دريافتند که جاذبههای طبیعي با  71/3درصد
مهمترين عامل در جذب گردشگران ورزشي به کشور اسپانیا است .آنها همچنین دريافتند که ورزشهای آبي با 30/13
درصد و گردش و پیادهروی با  37/91درصد در جذب گردشگران ورزشي اهمیت بیشتری دارند.
چو ،)2887( 3در پژوهش خود نشان داد ،ورزشهايي جذبکننده گردشگر ميتوانند باشند که سنت يک کشور محسوب
ميشوند ،بهعنوان مثال پختن «کیم چي» (يک نوع غذا) و شرکت در تکواندو در صدر لیست فعالیتهايي است که
گردشگران خارجي تمايل دارند در کره جنوبي تجربه کنند کشور چین نیز بخاطر ورزش سنتي خود يعني کونگفو تعداد
زيادی گردشگر جذب ميکند .حمیدی و همکاران ،)2870( 9ضعفهای گردشگری ورزشي (ورزشهای آبي) در مراغه را عدم
وجود عالقه بخش خصوصي برای سرمايهگذاری و عدم وجود منابع مالي و حمايت مديريتي ،برشمردند .حسین)2873( 0
نتیجه گرفت که يکي از نقاط ضعف گردشگری ورزشي مصر عدم سرمايهگذاری بخش دولتي و خصوصي ميباشد .امیری و
همکاران ( )7352نتیجه گرفتند که موانع اقتصادی خصوصيسازی و مشارکت بخش خصوصي توسعه ورزش شامل فقدان
ثبات اقتصادی کشور ،فقدان مشوقهای مالي و مالیاتي به منظور تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاری در ورزش ،عدم
برخورداری بخش خصوصي از تسهیالت دولتي و سطح باالی سرمايهگذاری مورد نیاز برای ساخت و خريد اماکن ورزشي مي-
باشد .خسروی زاده و همکاران ( )7353دريافتند که از موانع سرمايهگذاری بخش خصوصي در ورزش استان مرکزی ،نبود
نظام انگیزشي مناسب برای سرمايهگذاری ،نبود مشوقها و حمايتهای مالیاتي مناسب و عدم تخصیص تسهیالت مناسب به
بخش خصوصي ،ميباشد؛ همچنین شعباني بهار و پارساجو ( ،)7357ضعفهای ورزش استان همدان را کمبود امکانات و
فضاهای ورزشي ،ضعف در جذب اسپانسر و کمبود مربیان در ورزش استان برشمردند.
ورزشهای ساحلي به يک وسوسهکننده بزرگ نه تنها برای ورزشکاران حرفهای بلکه برای عموم مردم برای انجام ورزشهای
تفريحي تبديل شده است و در واقع يکي از راههای جذاب گذراندن اوقات فراغت بطور فعال ،انجام ورزش در کنار دريا و
سواحل ميباشد (بلکا و همکاران .)2879 ،7استان مازندران با امکانات گسترده اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي ،به
ويژه مواهب بديع و تا حد منحصر به فرد طبیعي ،ميتواند بزرگترين قطب توريسم ايران محسوب شود .از خصوصیات مهم
اين استان از نظر گردشگری ورزشي ،تجمع جلوههای زيبای خلقت در يک مکان ميباشد ،مانند دريای خزر و سواحل نزديک
به کوههای البرز ،جلگهها و دشتهای هموار ،مناطق نیمه بیاباني وسیع ،رودخانهها ،درياچهها ،تاالبها و سدهای پر آب و
هزاران جاذبه ديگر که قابلیت گسترش هر نوع ورزشي را امکانپذير ساخته و موجب شده در هر زمان از فصول سال در
1- Kulzsky and Halpnibh
2- Ottevanger
3- Miranda, & Andueza
4- Cho
5- Hamidi, Chekaniazar, Parvinzad, Sobhani, Sedghi
6- Hussein, Mostafa Mahmoud
7- Bělka, Hůlka, Šafář, Weisser, & Chadimova
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گوشههای مختلف آن به ورزشهای متنوع و گوناگوني پرداخته شود .سواحل مازندران با امکانات طبیعي به ظاهر مناسب،
ميتواند بستر مناسبي برای بسیاری از ورزشهای ساحلي و آبي ديده شود که هر دو جنبه ورزشي و گردشگری را پوشش
دهد؛ از طرف ديگر در استان مازندران با داشتن مراکز متعدد دانشگاهي بهويژه دانشگاه علوم دريايي که با قدمت نزديک به
چهار دهه فعالیت در عرصه علوم دريايي ميتواند نقش موثری در توسعه ورزشهای ساحلي داشته باشد که کمتر مورد توجه
قرار گرفته است و هماهنگي و همکاری سازمانها يي که کارکردی در حوزه دريا دارند باعث هم افزايي در توسعه فعالیت های
حوزه سواحل و دريا خواهند شد .بنابراين تحقیق حاضر به دنبال راهکاری برای ايجاد فضايي مناسب برای استفاده از محیط
طبیعي و خدادادی سواحل مازندران و ترويج فوايد و مزايای ورزش ،ارتقای سالمت و پر کردن اوقات فراغت جامعه شهری و
جذب توريسم و گردشگر ميباشد که بايد با فراهم کردن امکانات و زيرساختهای مناسب به سمت توسعه پیش رفت اما به
دلیل تازگي موضوع موانع و مشکالت متعددی وجود دارد که از آن جمله ميتوان موانع اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي
و مذهبي نام برد؛ از طرفي موانع اقتصادی يکي از مهمترين موانعي است که بر سر راه توسعه ورزشهای ساحلي وجود دارد.
با عنايت به موارد مطرح شده ،پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سوال است که موانع اقتصادی توسعه ورزشهای
ساحلي در بخش مرکزی استان مازندران کدامند؟
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن آمیخته است .روش تحقیق آمیخته در واقع ترکیب روش تحقیق
کیفي و روش تحقیق کمي است .از آنجا که در مورد موانع اقتصادی توسعه ورزشهای ساحلي اطالعاتي در دسترس
پژو هشگر قرار نداشت و همچنین تخصصي بودن موضوع ،محقق برای شناخت آنها نیاز به استفاده از نظرات افراد آگاه
داشت ،بنابراين مناسب ترين روش برای شناخت اين موانع از طريق مصاحبه با افراد بود و همچنین برای وزن دادن و قابل
درک کردن مولفههای شناسايي شده ،استفاده از پرس شنامه مدنظر قرار گرفت؛ با توجه به موارد ذکر شده به نظر ميرسد
روش آمیخته برای انجام اين پژوهش مناسب ميباشد .در اين پژوهش روش تحقیق ترکیبي از نوع اکتشافي متوالي 7ميباشد
که ابتدا روش کیفي و سپس روش کمّي بکار گرفته شد .جامعه آماری شامل کلیه روسا ،معاونین و مديران استانداری
مازندران ،فرمانداریهای شهرستانها ی نکا ،ساری ،جويبار و بابلسر ،اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ادارات ورزش
و جوانان شهرستانها ی مورد مطالعه و اعضای نجات غريق و گردشگران و مسافران سواحل در سه ماه نخست سال  7353و
روش نمونه گیری در هر دو مرحله هدفمند و در دسترس ،ميباشد .در مرحله کیفي با  71نفر از جامعه آماری مصاحبه انجام
و پس از اشباع نظری مصاحبهها متوقف شد .در مرحله کمي بر اساس جامعه نامحدود و نامشخص ،تعداد نمونه آماری 313
نفر تعیین شد .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفي ،مصاحبه نیمهساختاريافته و در بخش کمي پرسشنامه محققساخته
حاصل از مصاحبه ها بوده است .با توجه به بررسي سواالت و اهداف تحقیق ،پرسشنامه در دوبخش شامل سواالت جمعیت
شناختي ( 3سوال) و سواالت اصلي تحقیق ( 5سوال) در طیف پنج گزينهای لیکرت بود .برای تعیین صحیح و درست بودن
داده ها (که همانند مباحث روايي و پايايي در روش کمي است) از روش باز کدگذاری 2توسط يک پژوهشگر ديگر ،استفاده
شد 79 .درصد از کلیه صفحات کدگذاری شده در اختیار در اختیار يک پژوهشگر ديگر قرار داده شد و ضريب اسکات که
میزان توافق در کدگذاری را نشان ميدهد برای مولفهها 8/13 ،درصد است که مطلوبیت کدگذاری را نشان ميدهد .برای
بررسي تايیدپذيری از روش بازبیني اعضا 3استفاده شد؛ کدگذاری انجام گرفته در اختیار سه نفر از مصاحبهشوندگان قرار داده
شد و پس از اعمال نظرهای آنها ،مولفههای نهايي استخراج شد .در بخش کمي روايي صوری و محتوايي پرسشنامه ،با نظر
1- Sequential Exploratory
2- re-coding
3- member checking

28

زمستان  ،59شماره 7

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

کارشناسان و متخصصان انجام و اصالحات الزم انجام گرفت و روايي سازه آن با استفاده از تحلیل عاملي مورد تايید قرار
گرفت .برای تعیین پايايي پرسشنامه ،تعداد  38پرسشنامه در اختیار جمعي از اعضای نجات غريق منطقه نور و محمودآباد
قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامهها ،پايايي از طريق ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد ( .)α=8/13در مرحله کیفي
براساس نظريه برخاسته از دادهها ،دادهها تجزيه و تحلیل و در قالب مولفههايي دستهبندی شدند.؛ هدف عمده روش برخاسته
از دادهها تبیین يک پديده از طريق مشخص کردن عناصر کلیدی (مفاهیم ،مقولهها و قضیهها) آن پديده و سپس طبقهبندی
روابط اين عناصر درون بستر و فرآيند آن پديده است (امیری و نوروزی حسیني .)7353 ،سه فرآيند همپوش در فرآيند
تحلیل نظريه برخاسته از دادهها وجود دارد که عبارتاند از :کدگذاری باز ،7کدگذاری محوری 2و کدگذاری انتخابي .3در
اجرای تحقیق ،جمعآوری و تحلیل دادهها در بخش کیفي به طور همزمان انجام شد .در بخش کمي جهت تجزيه و تحلیل
دادهها از روشهای آمار توصیفي و آمار استنباطي (تحلیل عاملي اکتشافي و فريدمن) از طريق برنامه نرمافزاری SPSS 20
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول  7ويژگيهای جمعیت شناختي مصاحبهشوندگان در مرحله کیفي (مصاحبه) آورده شده است که  70نفر مرد و 2
نفر زن بودند و افراد دارای سنین  38-38سال دارای فراواني  77و سنین  38-98سال دارای فراواني  7نفر بودند؛ همچنین
افراد دارای تحصیالت لیسانس  73نفر و فوقلیسانس  9نفر بودند.
جدول ( )1جدول توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی در مرحله نخست

متغیر
جنسیت
سن
سطح تحصیالت

مقیاسها

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

70

15

زن

2

77

38 - 38

77

07

38 - 98

7

35

لیسانس

73

72

فوقلیسانس

9

21

71

788

مجموع

نمونهای از کدگذاری به شرح جدول  2ارائه شده است؛ در اين جدول فرآيند کدگذاری باز ،محوری و گزينشي مربوط به
مصاحبه و چگونگي استخراج موانع توسعه ورزشهای ساحلي ،آورده شده است.
جدول ( )2نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی مصاحبههای انجامگرفته

خالصه متن مصاحبه

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری گزینشی

ورود بخش خصوصي به  بخش خصوصي ميتواند  حضور کم رنگ بخش  سرمايهگذاری اندک بخش
سرمايهگذاری در همه ورزشها نقش مهمي در پیشرفت و خصوصي در ورزشهای ساحلي خصوصي برای توسعه و
گسترش ورزشهای ساحلي
برای پیشرفت آنها مورد نیاز توسعه ورزشهای ساحلي استان
1- Open coding
2- Axial Coding
3- Selective Coding
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است و ورزشهای ساحلي نیز
از اين امر مستثني نیستند و
شايد دلیل رغبت کم بخش
خصوصي برای سرمايهگذاری
در ورزشهای ساحلي ترس از
درآمد و جبران هزينههای آن-
هاست و دولت و سازمانها
برای اين امر بايد تدابیری
بیانديشند که بخش خصوصي
را ترغیب کند و يکي از اين
موارد ميتواند استفاده از
مشوقهای مالي مانند معافیت-
های مالیاتي باشد.
يکي ديگر از موارد که برای
توسعه ورزش به طور عام و
ورزشهای ساحلي بهطور خاص
مورد نیاز هست تجهیزات و
امکانات موردنیاز برای اين
ورزش است که در برخي موارد
هزينه آن بسیار زياد است و
تهیه آنها مشکل است؛ يکي از
موارد هزينه بر ساخت اماکن يا
تکمیل آن با توجه به شرايط
اقتصادی کشور هست.
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استان داشته باشد.
 عدم بازگشت سرمايه  ضعف در استفاده از
مشوقهای اقتصادی الزم برای
 ترس بخش خصوصي از بخش خصوصي
بازگشت سرمايهگذاری خود  نبود حمايت دولت از ترغیب بخش خصوصي به
ميتواند مانع از سرمايهگذاری بخش خصوصي از طريق مشارکت در ايجاد و توسعه
ورزشهای ساحلي
آنها شود.
مشوقها
 وجود مشوقها از طرف  نبود و عدم تکمیل اماکن  پر هزينه بودن احداث يا
دولت برای بخش خصوصي مورد نیاز به دلیل هزينه بر تکمیل اماکن مورد نیاز
ورزشهای ساحلي
مانند معافیتهای مالیاتي ،وام -بودن آن در استان
های کمبهره و غیره ميتواند
بخش خصوصي را ترغیب کند.
 تجهیزات و امکانات
موردنیاز ورزشهای ساحلي در
توسعه آن مورد نیاز است.

 وجود اماکن موردنیاز
ورزشهای ساحلي ميتواند
باعث توسعه روزافزون آن شود
ولي هزينه بر بودن آن دلیلي
بر کمبود و عدم تکمیل آن-
هاست.

عدم تامین منابع مالي و  کم بودن سرانه مورد نیاز
دولت و سازمانهای متصدی  توسعه ورزشهای ساحلي 
ورزش توجه زيادی به ورزش -به توجه دولت و سازمانهای سرانه کافي برای ورزشهای برای توسعه ورزش های ساحلي
ساحلي استان
های ساحلي ندارند و بودجه و ورزشي نیازمند است.
 مشخص نبودن منابع مالي
عدم استفاده از منابع و نیروی انساني متخصص در
سرانه کافي به اين ورزشها  تامین بودجه و منابع مالي 
اختصاص نميدهند و اين امر کافي و اختصاص سرانه مورد انساني متخصص و شايسته در فرآيند پیادهسازی و توسعه
ورزشهای ساحلي
يکي از عوامل عقبماندگي اين نیاز ورزشهای ساحلي ميتواند ورزشهای ساحلي استان
ورزشها ميباشد و از طرفي در توسعه اين ورزشها بسیار
ديگر مسئولین و افرادی که در مفید باشد.
اين ورزشها حضور دارند  يکي از موارد مهم در
تخصص کافي در اين زمینه توسعه ورزشهای ساحلي،
ندارند و متاسفانه بحث رابطه شايسته ساالری و استفاده از
در برخي موارد موجب ورود افراد متخصص در ورزشهای
افراد غیرمتخصص در ورزش -ساحلي و جلوگیری از ورود
های ساحلي شده است و اگر افراد غیرمتخصص ميباشد.
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فدراسیونها و سازمانها به
دنبال پیشرفت اين ورزشها
هستند بايد شايستهساالری را
پیاده کنند.

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی در مرحله کمی (پرسشنامه)
همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود در بین پاسخدهندگان به پرسشنامه 323 ،نفر مرد و  08نفر زن بودهاند.
جدول ( )3جدول توزیع فراوانی متغیّر جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

08

70

مرد

323

13

313

788

جمع کل

همانطور که در جدول  3مشاهده ميشود در بین پاسخدهندگان به پرسشنامه ،بیشترين تعداد دارای دامنه سني  37تا 38
سال و کمترين تعداد دارای دامنه سني  97سال و بیشتر ميباشند.
جدول ( )4جدول توزیع فراوانی متغیّر سن

سن

فراوانی

درصد فراوانی

 38سال و کمتر

778

27

 37الي  38سال

287

93

 37الي  98سال

91

79

 97سال و بیشتر

5

2

جمع کل

313

788

کمترين 23 :سال .بیشترين 90 :سال .میانگین33/31 ± 7/82 :

همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود در بین پاسخدهندگان به پرسشنامه ،بیشترين تعداد دارای تحصیالت لیسانس و
کمترين آنها دارای فوقديپلم بودند.
جدول ( )5جدول توزیع فراوانی متغیّر سطح تحصیالت

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

ديپلم

37

78

23
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فوقديپلم

23

0

لیسانس

718

37

فوقلیسانس

733

37

جمع کل

313

788

تحلیل عاملی
در اين بخش جهت تعیین روايي سازه پرسشنامه و شناسايي موانع اقتصادی توسعه ورزشهای ساحلي که در پرسشنامه
مطرح شد ،از تحلیل عاملي استفاده شد.
جدول ( )6آزمون KMO and Bartlett's

مقادیر

شاخص
مقدار آماره کیزر ،ماير و آلکین ()KMO

8/18

مقدار آماره بارتلت

31317/12

درجه آزادی

7777

سطح معناداری ()Sig

8/887

چنانکه جدول  0نشان ميدهد ،اندازه نمونه برای عاملي شدن کفايت ميکند .مقدار آماره  ،KMOبرابر با  8/18بدست آمده
است که چون از  8/9بیشتر است ،در سطح قابل قبولي است و نشان ميدهد که دادهها از قابلیت الزم برای تحلیل عاملي
شدن برخوردار ميباشند .از طرفي سطح معناداری نیز  .Sig = 8/888محاسبهشده است که نشان از توانايي عاملي بودن
دادهها از سوی آماره بارتلت ميباشد .بدين ترتیب سوال های مطرح شده در پرسشنامه ،ميتوانند متغیرهايي باشند که عوامل
مورد نظر (موانع توسعه ورزشهای ساحلي) را به خوبي سنجیده و آن را شناسايي نمايند .لذا استفاده از تحلیل عاملي برای
شناسايي ساختار مجاز است.
جدول ( )7ماتریس عوامل دوران (چرخش) یافته

سوال ها

اجزا (عامل)

ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي به مشارکت
در ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي.

8/531

ضعف در توجه به سیستم حمل و نقل در نقاط ساحلي.
سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای ساحلي.

23
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پر هزينه بودن احداث يا تکمیل اماکن مورد نیاز ورزشهای ساحلي.

8/539

ضعف در جذب سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و توسعه ورزشهای
ساحلي.

8/532

مشخص نبودن منابع مالي و نیروی انساني متخصص در فرآيند پیادهسازی و توسعه
ورزشهای ساحلي.

8/538

ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي جهت تامین اعتبار ايجاد و توسعه ورزشهای
ساحلي.

8/597

هزينه باالی بروز نمودن ابزارها و وسايل موردنیاز ورزشهای ساحلي با توجه به
پیشرفتهای سريع تکنولوژی.

8/533

کم بودن سرانه مورد نیاز برای توسعه ورزشهای ساحلي.

8/530

جدول ( )8رتبه بندی تحلیل توصیفی رتبه رموانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلی با آزمون فریدمن

انحراف

میانگین

تعداد

میانگین

موانع اقتصادی

معیار

رتبهای

ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش
خصوصي به مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي

313

8/51

سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای
ساحلي

313

ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي جهت تامین اعتبار ايجاد و
توسعه ورزشهای ساحلي

313

3/83

3/83

3/82

9/28

8/57

9/75

8/51

9/79

رتبه

7

2
3

ضعف در جذب سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و توسعه
ورزشهای ساحلي

313

3/82

8/55

9/79

3

کم بودن سرانه موردنیاز برای توسعه ورزشهای ساحلي

313

3/87

8/55

9/79

9

مشخص نبودن منابع مالي و نیروی انساني متخصص در فرآيند
پیادهسازی و توسعه ورزشهای ساحلي

313

3/87

7/88

9/73

0

پر هزينه بودن احداث يا تکمیل اماکن مورد نیاز ورزشهای ساحلي
313

3/51

7/88

9/82

7

هزينه باالی بروز نمودن ابزارها و وسايل مورد نیاز ورزشهای ساحلي با
توجه به پیشرفتهای سريع تکنولوژی

313

3/50

8/51

3/59

1

ضعف در توجه به سیستم حمل و نقل در نقاط ساحلي

313

3/17

8/73

3/89

5
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جدول  ،1میانگین و میانگین رتبهای موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلي را نشان ميدهند .اين شاخصها با
توجه به پاسخهای آزمودنيها به تعداد  5سئوال در پرسشنامه محاسبه شدند .بر اساس اين عبارتها ،میانگین رتبهای در
بازهای بصورت ،7 ≥ K ≥ 5 ،قرار ميگیرد و از آنجا که هر آزمودني برای بیان نظر و نگرش خويش در هر سوال ميتوانست
امتیازی از  7تا  9را اختیار کند (خیلي زياد ( 9نمره) تا خیلي کم ( 7نمره)) ،از اين رو ،میانگین نیز در بازهای بصورت≥ 9 ،
 ،7 ≥ Xخواهد بود .از اين رو ،به لحاظ توصیفي و به نظر آزمودنيهای مورد مطالعه در اين پژوهش ،به ترتیب؛  )7ضعف در
استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي به مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي)2 ،
سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای ساحلي )3 ،ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي
جهت تامین اعتبار ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي و  )3ضعف در جذب سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و
توسعه ورزشهای ساحلي ،به عنوان مهمترين موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلي ،معرفي شدند.
جدول ( )9آزمون فریدمن جهت رتبهبندی موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلی

شاخصهای آماری

تعداد

محاسباتیχ2

درجه آزادی

سطح معناداری

مقادير آزمون فريدمن

313

253/33

1

8/888

جدول  ،5نشان ميدهد ( ،)Sig=8/887 ،α=8/87بنابراين با اطمینان  55درصد ( ،)α=8/87ميتوان ادعا نمود ترتیب
اثرگذاری موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلي متفاوت است؛ بنابراين ،موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای
ساحلي را به شرح ذيل ميتوان رتبهبندی نمود:
 )7ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي به مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای
ساحلي (میانگین رتبهای.)9/28 :
 )2سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای.)9/75 :
 )3ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي جهت تامین اعتبار ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای.)9/79 :
 )3ضعف در جذب سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای.)9/79 :
 )9کم بودن سرانه موردنیاز برای توسعه ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای.)9/79 :
 )0مشخص نبودن منابع مالي و نیروی انساني متخصص در فرآيند پیادهسازی و توسعه ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای:
.)9/73
 )7پر هزينه بودن احداث يا تکمیل اماکن مورد نیاز ورزشهای ساحلي (میانگین رتبهای.)9/82 :
 )1هزينه باالی بروز نمودن ابزارها و وسايل مورد نیاز ورزشهای ساحلي با توجه به پیشرفتهای سريع تکنولوژی (میانگین
رتبهای.)3/59 :
 )5ضعف در توجه به سیستم حمل و نقل در نقاط ساحلي (میانگین رتبهای.)3/89 :
بحث و نتیجهگیری
با توجه به رشد سريع گردشگری ورزشي در ابعاد مختلف ،وجود جوانان و عالقهمندان به ورزش و گردشگری ورزشي در
مازندران ،نقش گردشگری ورزشي در ايجاد اشتغال دائم ،فصلي و درآمدهای ارزی که از اين راه بدست ميآيد ،تأثیر منابع
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طبیعي بر رشد و توسعه گردشگری ورزشي و اينکه بر حسب موقعیت جغرافیايي مناطق مختلف هر کدام از جاذبههای
طبیعي اولويت متفاوتي دارند ،ضرورت انجام تحقیق در زمینۀ گردشگری ورزشي کامالً آشکار ميگردد.
در بررسي دادهها مشخص شد که به ترتیب؛  )7ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي
به مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي )2 ،سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای
ساحلي )3 ،ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي جهت تامین اعتبار ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي )3 ،ضعف در جذب
سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي )9 ،کم بودن سرانه مورد نیاز برای توسعه
ورزشهای ساحلي )0 ،مشخص نبودن منابع مالي و نیروی انساني متخصص در فرآيند پیادهسازی و توسعه ورزشهای
ساحلي )7 ،پر هزينه بودن احداث يا تکمیل اماکن مورد نیاز ورزشهای ساحلي )1 ،هزينه باالی بروز نمودن ابزارها و وسايل
مورد نیاز ورزشهای ساحلي با توجه به پیشرفتهای سريع تکنولوژی و  )5ضعف در توجه به سیستم حمل و نقل در نقاط
ساحلي ،موانع اقتصادی موثر در توسعه ورزشهای ساحلي ميباشند.
اولین مانع شناساييشده در اين پژوهش ضعف در استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب بخش خصوصي به
مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي بود که با نتايج امیری و همکاران ( )7352و خسرویزاده و همکاران
همسوست .مانزنرايتر و هورن )2889( 7عنوان کردند که مشارکت عمومي مانند اعطای مشوقهای مالیاتي ،دادن وام با بهره-
ی کم و واگذاری زمین به بخش خصوصي بايد از حمايتهای زيرساختي در ورزش باشد .فراهم کردن شرايط و چارچوب
منسجمي از انگیزهها و مشوقهای اقتصادی جهت تقويت و ترغیب بخش خصوصي برای سرمايهگذاری در ورزش به طور عام
و ورزشهای ساحلي به طور خاص يکي از مسائل مهمي است که ميتواند به توسعه اين ورزشها کمک کند .با تدوين و
اجرای سیاستها و راهکارهای حمايتي و تشويقي مناسب ميتوان انگیزههای بیشتری به منظور سرمايهگذاری بخش
خصوصي در ورزشهای ساحلي استان بوجود آورد.
سرمايهگذاری اندک بخش خصوصي برای توسعه و گسترش ورزشهای ساحلي ،دومین مانع شناساييشده در اين پژوهش
بود که با نتايج حمیدی و همکاران ( )2870و حسین ( )2873همسوست .امروزه در کشورهای مختلف منابع مالي برای ارائه
خدمات ورزشي از منابعي مانند بخش خصوصي تامین مي شود .صاحبان سرمايه با توجه به اهدافي از جمله سودآوری ،کسب
شهرت و  ...تمايل به سرمايهگذاری در بخش ورزش دارند و در سالهای اخیر نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش
بودجه در بخش دولتي ،حضور بخش خصوصي و سرمايهگذاری آن در ورزش امری ضروری است؛ بنابراين مسئولین بايد
زمینههای الزم برای حضور اين بخش در ورزش را فراهم کنند
ضعف همکاری بانکها و موسسات مالي جهت تامین اعتبار ايجاد و توسعه ورزشهای ساحلي بر اساس رتبهبندی انجامگرفته،
سومین مانع اقتصادی ميباشد و چهارمین مانع ،ضعف در جذب سرمايهگذار داخلي و حتي خارجي جهت ايجاد و توسعه
ورزشهای ساحلي ميباشد که با نتايج شعباني بهار و پارساجو ( )7357همسوست .توسعه ورزش کشور و استان مازندران به
عنوان يکي از بخشهای تاثیرگذار در حوزههای اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي به سرمايهگذاری داخلي و خارجي نیاز
دارد و ورزشهای ساحلي نیز از اين قاعده مستثني نیست .سرمايهگذاری موفق در ورزشهای ساحلي استان مازندران زماني
میسر خواهد شد که همه حوزههای اثرگذار به صورت مجموعهای منسجم و واحد در نظر گرفته شوند و از طرفي مسئولین
نیز بايد بستر مناسب برای ورود سرمايه و تضمین امنیت و سودآوری را برای سرمايهگذار بوجود آورند و از آنجا که بودجه و
اعتبارات دولتي کفاف نیازهای اين ورزشها را در استان نميدهد ،دست اندرکاران بايد تالش خود را برای جذب سرمايهگذار
افزايش دهند و شرايط را برای آنها محیا سازند.

1- Manzenreiter & Horne
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کم بودن سرانه مورد نیاز برای توسعه ورزشهای ساحلي نیز پنجمین مانع اقتصادی پیش روی توسعه ورزشهای ساحلي
بخش مرکزی استان مازندران بود .وجود سرانه مناسب ورزشهای ساحلي يکي از ارکان توسعه آنهاست که در حال حاضر
استان مازندران از در اين مورد دچار کمبود ميباشد و مسئولین استان و کارشناسان بايد از طرق مختلف کمبود سرانه را
جبران کنند؛ يکي از راههای افزايش سرانه ورزشهای ساحلي ميتوان از طريق جلب نظر و جذب سرمايهگذاران در اين
ورزشها صورت گیرد که از طريق ساخت و توسعه اماکن مورد نیاز اين نیاز را برطرف کنند.
مشخص نبودن منابع مالي و نیروی انساني متخصص در فرآيند پیادهسازی و توسعه ورزشهای ساحلي ،ششمین يکي ديگر از
موانع شناساييشده ميباشد .دو مورد از منابع بسیار مهم در توسعه ورزش که کافي بودن آن بسیار الزم است ،منابع مالي و
منابع انساني ميباشد .معینفرد و همکاران ( )7353يکي از ضعفهای توسعه گردشگری ورزشي تفريحي ايران را عدم جذب،
پرورش و بکارگیری نیروی انساني متخصص و مديريتي در زمینه گردشگری ورزشي برشمرد .طهماسبي و رضايي مقدم
( )7311نیز دو مورد از ضعف های توريسم روستايي استان خوزستان را کمبود پرسنل مورد نیاز و حمايتهای مالي
برشمردند.
پر هزينه بودن احداث يا تکمیل اماکن مورد نیاز ورزشهای ساحلي ديگر مانع شناساييشده ميباشد .اين يافته با نتايج
امیری و همکاران ( )7352همسوست .مهديان بروجني و احمدوند ( )7353يکي از موانع توسعه گردشگری روستايي در
منطقه دنا را کمبود اعتبارات برای ساخت و ساز عنوان کرد همچنین شعبانيبهار و پارساجو ( )7357نیز يکي از ضعفهای
ورزش استان همدان را کمبود فضا و امکانات ورزشي برشمردند.
هزينه باالی بروز نمودن ابزارها و وسايل مورد نیاز ورزشهای ساحلي با توجه به پیشرفتهای سريع تکنولوژی و ضعف در
توجه به سیستم حمل و نقل در نقاط ساحلي دو مانع ديگر پیش روی توسعه ورزشهای ساحلي ميباشد .همچنین ،در
پژوهشي هم سو وارثي و همکاران ( )7358نشان دادند که توسعه شبکه حمل و نقل عمومي از زير بناهای اساسي توسعه
گردشگری محسوب ميگردد .همچنین آبیا و همکاران )2879( 7يکي از ضعفهای گردشگری شهر گلوگاه را حملونقل
عمومي و وضعیت جادهای ضعیف در اين شهر ميداند؛ همچنین در پژوهشي هم سو کولینز و همکاران ( )2885نشان دادند
که هزينه مسافرت به مقصد ،هزينه استفاده از امکانات برای فعالیت بدني و عوامل جغرافیايي ،به عنوان عواملي است که در
صورت مطلوب بودن باعث جذب گردشگران به حضور يا شرکت در فعالیتهای ورزش ميشود.
با عنايت به نتايج پژوهش حاضر و جمعبندی و بررسي پژوهشهای انجامشده ،ميتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر ،رفع
موانع اقتصادی موجود بر سر راه توسعه ورزشهای ساحلي در گرو توجه به استفاده از مشوقهای اقتصادی الزم برای ترغیب
بخش خصوصي ،بانکها ،موسسات مالي و جذب سرمايهگذار داخلي و خارجي جهت مشارکت در ايجاد و توسعه ورزشهای
ساحلي است .توسعه و رونق ورزشهای ساحلي باعث توسعه گردشگری ورزشي در استان مازندران ميشود .عالوه بر اين،
توجه به امر آموزش و نقش آن در توسعه را نیز نبايد ناديده گرفت .توسعه فرآيند تحول همهجانبه و حرکت از يک مرحله به
مرحلهای جديد به منظور خلق ظرفیتهای جديد و ارتقاء قابلیتها و تواناييهای انساني ،اجتماعي ،اقتصادی و  ...است.
آموزش محور توسعه ميباشد .با ترويج و آموزش ميتوان شاهد رشد اقتصادی حوزه سواحل و دريا و بخصوص ورزشهای
ساحلي بود.
منابع
امیری ،مجتبي؛ نوروزی سیدحسیني ،رسول ( .) 7353درآمدی بر روش تحقیق کیفي در ورزش .تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،ص
.233-239
1- Abya, Khalili, Ebrahimi, & Movahed
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