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تأثیر آموزش ورزشهای آبی -ساحلی برصنعت گردشگری شهرستان نوشهر
محمد سنايي

0

چکیده
هدف اين تحقيق بررسي تاثيرورزشهای آبي -ساحلي بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر است .اهداف فرعي آن
بررسي عواملي مانند :مديريت ،تبليغات و بازاريابي ،امکانات و تأسيسات ،زيرساختها در توسعه و جذب گردشگر
ورزشهای آبي -ساحلي از ديدگاه کارشناسان و گردشگران ميباشد .اين تحقيق از نوع توصيفي است .جامعه آماری آنرا
کارشناسان و گردشگران آبي– ساحلي درشهرستان نوشهر وحومه تشکيل داده که حدود0011نفر ،ميباشند .نمونه
آماری شامل 01 :نفر کارشناس و  001نفر گردشگرآبي-ساحلي ميباشد .ابزار اندازهگيری :پرسشنامه محقق ساخته که
پايايي آن برابر  %60محاسبه شد .جهت تجزيه و تحليل آماری :دادهها با استفاده از روش تحليلي عاملي تأييدی تجزيه
و تحليل شدند .نتايج :تبليغات و بازاريابي با ضريب کوواريانس  %79درصد مهمترين عامل تأثير در توسعه و جذب
گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي در شهرستان نوشهر است .مديريت با ضريب کوواريانس  %70درصد ،امکانات و
تأسيسات با ضريب کوواريانس  %80درصد و زيرساختها با ضريب کوواريانس  %06درصد در اولويتهای بعدی نقش
عوامل تاثيرگذار در ورزشهای آبي -ساحلي بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر قرار دارد.
واژگان کلیدی :امکانات و تأسیسات ،تبلیغات ،گردشگری ،مدیریت ،ورزشهای آبی -ساحلی.

تاريخ دريافت مقاله69/10/10 :
تاريخ پذيرش مقاله69/19/16 :

 -0استاديار مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس sanaie_ms@yahoo.com
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مقدمه

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.)0961 ،
امروزه صنعت گردشگری يکي از منابع مهم کسب درآمد و با انتقال قوی خريد مناطق شهری و صنعتي به نقاطي که
توسعه چنداني ندارد ،بين اين مناطق تعادل ايجاد ميکند و چهره تجارت محلي و منطقهای را با توجه به ميزان آن
دگرگون ميکند (مالمير.)0970 ،
از طرفي در هيچ برههای از تاريخ ،ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پيوند نخورده و بهعنوان يک
کاالی حياتي موردتوجه عمومي قرار نگرفته است (عبدولي.)0970 ،
با توجه به اهميت و اعتبار اين دو مقوله (گردشگری و ورزش) ،دستاندرکاران و مسئولين بخش ورزش و گردشگری
برای رسيدن به اهداف (اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي) خود متوسل به گردشگری ورزشي شدهاند .ورزش
بهعنوان پديده ای که با رقابت و فعاليت سر و کار دارد و گردشگری بهعنوان تجربهای شاد و سرگرمکننده ،دو سيستم
ويژهای هستند که رابطهای تنگاتنگي با يکديگر دارند (افصح حسيني.)0970 ،
گردشگری را ميتوان به زيرمجموعههايي مانند گردشگری تفريحي ،گردشگری درماني ،گردشگری فرهنگي،
گردشگری اجتماعي ،گردشگری ورزشي ،گردشگری م ذهبي و گردشگری تجاری و سياسي تقسيم کرد (اصفهاني و
همکاران .)0118 ،گردشگر ورزشي ،بازديدکنندهای موقتي است که حداقل  00ساعت در محل رويداد اقامت ميکند و
هدف اصلي او شرکت در يک رويداد ورزشي است و در عين حال ،جذابيتهای ثانويهای نيز ممکن است برای او وجود
داشته باشد (هنرور و غفوری .)0979 ،از طرفي ،سواحل دريا با دارا بودن جاذبههای خاص طبيعي و همچنين نقطه
تالقي دو محيط جغرافيايي ناهمسان خشکي و آب ،از ديرباز مورد توجه انسانها به ويژه گردشگران بوده است (سنايي،
.)0978
قطنيان و نجفيزاده ( ) 0961در تحقيقي با عنوان بررسي عوامل مؤثر در توسعه پايدار گردشگری استان تهران با تأکيد
بر جاذبههای طبيعي -ورزشي به اين نتيجه رسيدند که بين جاذبههای گردشگری ورزشي استان و موانع مؤثر بر آن
تفاوت معناداری وجود دارد ،همچنين بين عوامل مؤثر به ترتيب اولويت جاذبههای مربوط به کوهنوردی و غارنوردی،
مربوط به جنگل و دشت و شکار و صيد و بين موانع مؤثر بر توسعه گردشگری استان تهران ،مشکالت مربوط به
مديريت ،زيرساختها و اطالعرساني قرار گرفتند.
هنرور و غفوری ( )0976در تحقيقي با عنوان وضعيت ورزشهای آبي در استانهای جنوبي حاشيه خليج فارس و
دريای عمان ،راهکارهايي برای توسعه گردشگری ورزشي آبي به اين نتيجه رسيدند که به جزء استان بوشهر که از نظر
تعداد ورزشکار فعال در زمينه قايقراني و ورزشهای آبي با توجه به جمعيت استان از همه استانهای کشور بهتر بود،
اين چهار استان با توجه به قابليتهايي که دارند در مقايسه با ساير استانها از شاخص مطلوبي برخوردار نيستند .به
عبارت بهتر ،قابليتهای اين استانها از داشتههای آنها بسيار باالتر است .البته الزم به ذکر است که فعاليتهای
مناسبي در ورزشهای غيررسمي آبي مانند جت اسکي ،غواصي،
موج سواری بادی و پاراسيل در جزيره کيش و تا حدودی در قشم انجام ميگردد که در مقايسه با ساير استانها از
وضعيت مطلوب تری برخوردارند اما با توجه به معيارها و اهداف در نظر گرفته شده برای اين جزاير با وضعيت مطلوب
فاصله زيادی دارند.
حميدی و همکاران ( ،)0109ضعفهای گردشگری ورزشي)ورزشهای آبي) در مراغه را عدم وجود عالقه بخش
خصوصي برای سرمايهگذاری و عدم وجود منابع مالي و حمايت مديريتي ،برشمردند.
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ورزشهای ساحلي به يک وسوسه کننده بزرگ نه تنها برای ورزشکاران حرفه ای 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 مي باشد ) بلکا و همکاران .)0100 ،0
ندهام ،دابليو سزاستر ) 0101( 0در تحقيقي با عنوان فرآيندهای مؤثر در ارزيابي اصول گردشگری ساحلي و تفريحي و
استراتژی مديريت در هاوايي به اين نتيجه رسيدند که پذيرش راهبردهای مديريت گردشگری و تفريح بستگي به
عوامل موقعيتي از جمله عوامل اجتماعي ،منابع ،تجهيزات و امکانات دارد .اگر منطقه دارای امکانات کافي ،کم تراکم ،و
حداقل اثرات زيست محيطي ،اصالح مديريت موجود اشتباه است .اگر منطقه آسيب ديده است و شلوغ ،چنين اقداماتي
محدودکننده قابل قبول است .نظرسنجي از  0966گردشگران و شهروندان در بخشهای ساحلي در هاوايي انجام شد.
استان مازندران با امکانات گسترده اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ،به ويژه مواهب بديع و تا حد منحصر به فرد
طبيعي ،ميتواند بزرگ ترين قطب توريسم ايران محسوب شود .از خصوصيات مهم اين استان از نظر گردشگری ورزشي،
تجمع جلوه های زيبای خلقت در يک مکان ميباشد ،مانند دريای خزر و سواحل نزديک به کوههای البرز ،جلگه ها و
دشت های هموار ،مناطق نيمه بياباني وسيع ،رودخانه ها ،درياچه ها ،تاالب ها و سدهای پر آب و هزاران جاذبه ديگر
که قابليت گسترش هر نوع ورزشي را امکان پذير ساخته و موجب شده در هر زمان از فصول سال در گوشه های
مختلف آن به ورزشهای متنوع و گوناگوني پرداخته شود .سواحل مازندران با امکانات طبيعي به ظاهر مناسب ،ميتواند
بستر مناسبي برای بسياری از ورزش های 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 به ويژه دانشگاه علوم دريايي نوشهرکه با قدمت
نزديک به چهار دهه فعاليت در عرصه علوم دريايي ميتواند نقش موثری در توسعه ورزش های ساحلي داشته باشد که
کمتر مورد توجه قرار گرفته است و هماهنگي و همکاری سازمان هايي که کارکردی در حوزه دريا دارند باعث هم
افزايي در توسعه فعاليت های حوزه سواحل و دريا خواهند شد.
گردشگری ورزشي در حال تبديل شدن به يک صنعت عظيم و مستقل در جهان ميباشد .سواحل و نواحي وابسته به
دريا برای شنا ،قايقراني ،جت و غواصي به همراه وسايل مورد نياز در آب و ورزش ماهيگيری ،فوتبال ساحلي ،واليبال
ساحلي ،هندبال ساحلي و ساير فعاليتهای آبي و تفريحي ،جاذبههای اصلي در بسياری از نقاط جهان هستند .اين
جاذبهها مي توانند هر دو گروه ،هم جهانگردی با گرايش عام که استراحت و تفريح را جستجو ميکنند و هم
جهانگردهايي با گرايش خاص که در فعاليتهايي مانند جت اسکي و ماهيگيری شرکت ميکنند را جذب کنند و با
توجه به نقشها و يافتههای ارزشمند مرتبط با صنعت گردشگری ورزشي در اکثر عرصههای ورزشي ،اقتصادی،
فرهنگي ،اجتماعي و سياسي ،هدف محقق اين است که با بررسي تأثير ورزشهای آبي -ساحلي بر صنعت گردشگری
شهرستان نوشهر ،در اين حوزه از ديدگاه کارشناسان گردشگری ورزشي استفاده نموده و راهکارهای پيشنهادی آنان را
برای افزايش سطح گردشگری ورزشي منطقه و کاستن از مشکالت موجود در بخش گردشگری ورزشي جويا شود و به
اميد آنکه بتوان با استفاده از نتايج اين تحقيق برای رفع مشکالت و توسعه گردشگری ورزشي شهرستان نوشهر تالشها
و گامهای مؤثری برداشته شود.
بنابراين تحقيق حاضر به دنبال راهکاری برای ايجاد فضايي مناسب جهت استفاده از محيط طبيعي و خدادادی سواحل
مازندران و ترويج فوايد و مزايای ورزش ،ارتقای سالمت و پر کردن اوقات فراغت جامعه شهری و جذب توريسم و
گردشگر مي باشد که بايد با فراهم کردن امکانات و زيرساخت های مناسب به سمت توسعه پيش رفت اما به دليل
تازگي موضوع موانع و مشکالت متعددی وجود دارد که از آن جمله مي توان موانع اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي،
1- Bělka, Hůlka, Šafář, Weisser, & Chadimova
2- Needham Mark, D., Szuste, Brian, W
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سياسي و مذهبي نام برد؛ از طرفي موانع زيرساختي و مديريتي يکي از مهم ترين موانعي است که بر سر راه توسعه
ورزشهای ساحلي وجود دارد.
با توجه به آن چه در ادبيات نظری و بررسي سابقه انجام تحقيقات مشابه بيان شد ،فرضيه های پژوهش را
مي توان به شرح زير بيان نمود:
 بين عامل مديريت و ميزان جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي رابطه وجود دارد. بين عامل تبليغات و بازاريابي ورزشي و ميزان جذب گردشگر ورزشهای آبي-ساحلي رابطه وجود دارد. بين عامل زيرساختها و ميزان جذب گردشگر رابطه وجود دارد. بين عامل تأسيسات و امکانات ورزشهای آبي -ساحلي و ميزان جذب گردشگر رابطه وجود دارد.روش تحقیق
روش تحقيق حاضر ،از لحاظ زماني حالنگر است ،که با روش آماری توصيفي و تحليل عاملي تأييدی به بررسي رابطه
بين متغيرها پرداخته شده است .اين پژوهش از نظر هدف توصيفي و برحسب نحوه گردآوری دادهها از نوع ميداني و از
طريق ابزار پرسشنامه است.
در اين پژوهش جامعه آماری از دو گروه تشکيل شده است :که گروه اول که شامل کارشناسان و مديران ميباشد که
عبارتند از -0 :رئيس و نائب رئيس و هيأت مديره  -0کارشناسان و مربيان ورزشهای آبي -ساحلي ،همگاني -9
مديران آژانسهای مسافرتي و تورهای گردشگری ميباشد .گروه دوم شامل گردشگران مختص ورزش های آبي-
ساحلي است که در اماکن ورزشهای آبي -ساحلي در شهرستان نوشهر و حومه حضور دارند به عنوان جامعه آماری در
نظر گرفته شده است.
 01نفر از رئيس و نائب رئيس و هيات مديره و کارشناسان و مربيان ورزشهای ساحلي -همگاني و مديران آژانسهای
مسافرتي و تورهای گردشگری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .گروه گردشگران نيز با توجه به متغير بودن
مراجعات و زمان اقامت گردشگران تعداد  001نفر از ميان گردشگران ورزشهای آبي -ساحلي مناطق ساحلي به عنوان
نمونه انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات از طريق پر سشنامه محقق ساخته بوده است .هدف اين پرسشنامه ،بررسي تأثير ورزشهای
آبي -ساحلي بر صنعت گردشگری شهرستان نوشهر است .پرسشنامه پس از تأييد روايي بانظراستاد راهنما و اساتيد
ورزشي و پايايي آن از طريق روش آلفا کرونباخ ( )1/60محاسبه شده است .همچنين روايي سازه نيز با استفاده از
تحليل عاملي تاييدی ،محاسبه و مورد تأييد قرار گرفت.
در بخش آمار توصيفي برای بررسي اطالعات جمعيت شناختي از نرمافزار  spss16استفاده شد و برای آزمون فرضيهها
برای بررسي عوامل مؤثر بر جذب گردشگر ورزشهای آبي  -ساحلي از تحليل عاملي تأييدی و با استفاده از
نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
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یافته های تحقیق
جدول ( )1توزیع فراوانی براساس شرکت در ورزشهای آبی -ساحلی گردشگران

نوع فعالیت

تعداد

درصد

ماهيگيری

06

00/7

جت اسکي

00

0/9

شنا

90

07/7

غواصي

0

1/0

فوتبال ساحلي

0

1/7

هندبال ساحلي

0

1/0

قايقراني در دريا

07

7

پدالو

00

9/9

واليبال ساحلي

00

0/7

بيش از يک فعاليت

97

91/0

بدون پاسخ

9

0/9

مجموع

000

011

همانگونه که در جدول ( )0مشاهده ميشود ،شنا و ماهيگيری به ترتيب با  07/7و  00/7بيشترين حضور گردشگران را
در ميان ورزش های آبي به خود اختصاص داده و کمترين ميزان فعاليت مربوط به هندبال ساحلي و غواصي است که هر
کدام  1/0و  1/0درصد را شامل ميشود و  91/0درصد از گردشگران در بيش از يک فعاليت ورزشي شرکت کردهاند.
جدول ( )2توزیع فراوانی نحوه ورود گردشگران به شهر ساحلی نوشهر

درصد

نحوه ورود

تعداد

اتومبيل شخصي

079

70/9

اتوبوس

01

7/7

خطوط هوايي

00

9/0

ساير موارد

9

0/9

بدون پاسخ

0

1/7

مجموع

000

011

همانگونه که در جدول ( )0مشاهده ميشود 70/9 ،درصد گردشگران با اتومبيل شخصي و  7/7با اتوبوس به شهرهای
ساحلي نوشهر وارد و خطوط هوايي با  9/0کمترين ميزان را به خود اختصاص داده و تنها  0/9گردشگران گزينه ساير
موارد را انتخاب کردند که نحوه ورود آنها به شهر ساحلي در گزينههای قبلي وجود نداشته و متفاوت است.
جهت آزمون فرضيههای پژوهش و با توجه به چند متغيره بودن دادهها از روش تحليلي عاملي تأييدی بهرهگيری مي
گردد که نتايج آن در شکل ) (0آورده شده است .معنيدار بودن اين ضرايب نيز با مقادير  tتوسط نرمافزار محاسبه
گرديده است.
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1.00

Infrastructure

0.69
0.78
0.74
0.54

0.61

0.57

Facility

1.00

0.53

0.63
0.74
0.74
0.69
0.73
0.61

1.00
0.073
0.59

Q2

0.39

Q3

0.49

Q4

0.70

Q5

0.60

Q6

0.46

Q7
Q8

0.76
Marketing

Q1

0.53

0.44
0.59
0.78
0.78
0.70

0.46

Q9

0.52
0.42

Q10

0.62

Q11
Q12

0.6
1
0.85

Q13

0.35

Q14

0.39

0.88
0.71

Q15
0.86

1.00

Management

0.85

1.00

Tourism

0.75
0.70
0.47
0.72
0.76

0.86
0.74
0.74

0.50

Q16

0.44

Q17

0.58

Q18

0.78

Q19

0.46

Q20

0.43

Q21

0.28

Q22

0.45

Q23

0.45

Ch1-Square= 471.88, df=220, P-Value=0.00000, RMSEA= 0.065

شکل ( )1تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای اصلی پژوهش به همراه ضریب کوواریانس میان آنها (ضرایب استانداردشده)
جدول ( )3نتایج آزمون همبستگی میان عامل زیرساخت و جذب گردشگر ورزشهای آبی -ساحلی

متغیر

ضریب کوواریانس

مقدار t

حد معنیداری t

زيرساخت

1/06

01/07

0/69

همان گونه که در جدول ( )9مشاهده ميشود ،ضريب کوواريانس ميان جذب گردشگر ورزشهای آبي و ساحلي و
متغير زير ساخت  1/06و مقدار معنيداری  tبين دو متغير  01/07ميباشد ،که بزرگتر از  0/69و معنيدار است.
بنابراين فرض صفر رد ميگردد و به عبارت ديگر بين عامل زيرساخت و ميزان جذب رابطه معنيداری وجود دارد.
در مورد ميزان جذب گردشگر در ورزشهای آبي -ساحلي ،مهمترين عامل در متغير زيرساخت مربوط به تعداد اماکن
اقامتي مناسب با بار عاملي  1/87ميباشد.
جدول ( )4نتایج آزمون همبستگی میان عامل تأسیسات و امکانات و جذب گردشگر ورزشهای آبی -ساحلی

متغیر

ضریب کوواریانس

مقدار t

حد معنیداری t

تأسيسات و امکانات

1/80

00/79

0/69

همان گونه که در جدول( )0مشاهده ميشود ،ضريب کوواريانس ميان جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي و متغير
تأسيسات و امکانات  1/80و مقدار حد معنيداری  tبين دو متغير 00/79 ،ميباشد ،که بزرگتر از  +0/69و معنيدار
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است .بنابراين فرض صفر رد مي گردد و به عبارت ديگر بين عامل تأسيسات و امکانات ميزان جذب رابطه معنيداری
وجود دارد.
در مورد ميزان جذب گردشگر در ورزشهای آبي -ساحلي ،مهمترين عامل در متغير تأسيسات و امکانات مربوط به
جت اسکي و قايقراني مناسب با بار عاملي  1/80ميباشند.
بحث و نتیجه گیری
بررسی تأثیر عامل زیرساخت بر میزان جذب گردشگر ورزشهای آبی -ساحلی در شهرستان نوشهر
تجزيه و تحليل حاصل از تحليل عاملي تأييدی نشان داد که ضريب کوواريانس ميان عامل زيرساخت و عامل جذب
گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي معني دار است و فرض صفر رد گرديد .عامل زيرساخت با بار عاملي  1/06در اولويت
چهارم ،عوامل مؤثر بر جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي قرار دارد.
زيرساختها شامل کليه خدمات اقامتي ،حمل و نقل و خدماتي است ،که توسعه گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي به
طور مستقيم با اين عوامل مرتبط است .برای توسعه موفقيتآميز گردشگری ،زيرساختهای مناسب ،الزم و ضروری
است .به نسبت ساير فعاليتها ،گردشگری و توريسم به دامنه گستردهتری از خدمات زيربنايي مانند ،فرودگاهها ،جاده،
راهآهن ،بندر ،همچنين خدمات پايه و زيربنايي مورد نياز هتلها ،رستورانها ،مغازهها و امکانات تفريحي (ارتباطات،
تأسيسات و رفاهي) وابسته است زيرساختهای بنيادی يک منطقه که در خدمت نيازهای کل جامعه و ضرورتهای
توسعه اقتصادی است ،اغلب با اندکي گسترش ميتواند در خدمت گردشگری قرار گيرد و به نوبه خود زيرساختهايي
که برای گردشگری ساخته شده يا توسعه داده شدهاند ميتواند برای تأمين نيازهای جامعه نيز بکار گرفته شوند.
زيرساخت ها عاملي هستند در جهت توسعه گردشگری ،دسترسي آسان به شهرهای ساحلي و رضايت گردشگران از
زيرساختهای موردنياز ،در توسعه گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان نوشهرمؤثر است .بهبود در امکانات و
تسهيالت اقامتي ،خدماتي ،بهداشتي و حمل و نقل به طور حتم در ميزان جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي مؤثر
خواهد بود .کافي بودن اقامتگاهها و هتلها و کيفيت خدمات ارائه شده در اين مکانها و سهولت تردد و دسترسي آسان
شهرستان نوشهر در توسعه گردشگری ورزشي مؤثر خواهد بود.
نتايج اين بخش با نتايج تحقيق حميدی وهمکاران (،)0109عراقي ( ،)0118اصفهاني و همکاران ( ،)0977کيم و
همکاران ( ،)0118هنری و همکاران ( )0101همخواني دارد.
توسعه صنعت گردشگری ورزشي به طور مستقيم با توسعه زيرساختهای مربوط به آن در ارتباط است (هنری و
همکاران.)0101 ،
در يافتههای اصفهاني و همکاران ( ) 0977مشخص شد ،خدمات و اسکان بيشترين اهميت را در توسعه گردشگری
ورزشي داخلي به خود اختصاص داده است .خدمات و اسکان به عنوان زيرمتغيرهای بخش زيرساخت در تحقيق حاضر
مورد بررسي قرار گرفته و در اولويت چهارم عوامل مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری ورزشي قرار دارد .که
نتايج تحقيق اصفهاني با نتايج اين بخش از تحقيق همخواني دارد.
در يافتههای عراقي ( ) 0118نيز مشخص شد ،که برای بهبود بازاريابي و حفظ موقعيت گردشگری در مصر بايد بر
بهبود کيفيت زيرساختها گردشگری تمرکز کرد نتايج اين بخش از يافتههای عراقي با نتيجه بخش زيرساختها در اين
پژوهش همخواني دارد.
نوبخت ( ) 0987نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت که ،عوامل ناشي از امکانات و زيرساختها با بار عاملي
 1/09در توسعه گردشگری ورزشي در استان اردبيل نقش مؤثری دارد نتايج حاصل از اين تحقيق با حاصل از پژوهش
حاضر همخواني دارد.
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تأثیر عامل امکانات و تأسیسات بر میزان جذب گردشگر ورزشهای آبی -ساحلی در شهرستان نوشهر
تجزيه و تحليل حاصل از تحليل عاملي تأييدی نشان داد که ضريب کوواريانس ميان عامل امکانات و تأسيسات و عامل
جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي معني دار است و فرض صفر رد گرديد .عامل امکانات و تأسيسات با بار عاملي
 1/80در اولويت سوم ،عوامل مؤثر بر جذب گردشگر ورزشهايآبي -ساحلي قرار دارد.
وجود امکانات و تأسيسات مناسب ورزشهای آبي -ساحلي در مناطق مستعد شهرستان برای توسعه و جذب گردشگر
ورزشهای آبي -ساحلي ضروری است .علت عمده ناکافي بودن امکانات و تأسيسات مناسب ورزشي عدم سرمايهگذاری
در بخش گردشگری است .اين امر به دليل عدم شناخت بخش خصوصي از مزايای سرمايهگذاری در بخش گردشگری
به خصوص گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان نوشهر است .بخش ديگری نيز به دليل قوانين
محدودکننده ای در زمينه استفاده از امکانات و فضاهای ورزشهای آبي -ساحلي در سواحل نوشهر است که مانعي برای
سرمايهگذاری توسط سرمايهگذاران بخش خصوصي است .اين نتايج با تحقيق اصفهاني و همکاران ( ،)0977هنرور،
غفوری (،)0976بلکا وهمکاران( ،)0100سکليوکين ،النگوين ( )0116همخواني دارد.
در يافتههای اصفهاني و همکاران ( ) 0977مشخص شد ،تسهيالت و خدمات اولين عامل در توسعه گردشگری ورزشي
داخلي است .امکانات و تأسيسات در تحقيق حاضر در اولويت سوم جذب و توسعه گردشگری ورزشهای آبي قرار دارد.
يافتههای هنرور و غفوری ( ) 0976نشان داد که به جز استان بوشهر که از نظر تعداد ورزشکار فعال در زمينه قايقراني و
ورزشهای آبي با توجه به جمعيت استان از همه استانهای کشور بهتر بود ،اين چهار استان با توجه به قابليتهای که
دارند ،در مقايسه با ساير استان ها از شاخص مطلوبي برخوردار نيستند .به عبارت بهتر ،قابليتهای اين استانها از
داشتههای آنها بسيار باالتر است .البته الزم به ذکر است که فعاليتهای مناسبي در ورزشهای غيررسمي آبي مانند
جت اسکي ،غواصي ،موجسواری بادی و پاراسيل در جزيره کيش و تا حدودی قشم انجام ميگردد که در مقايسه با ساير
استانها از وضعيت مطلوب تری برخوردارند .اما با توجه به معيارها و اهداف در نظر گرفته شده برای اين جزاير با
وضعيت مطلوب فاصله زيادی دارند .تناسب قابليت ها و امکانات و تسهيالت عامل مؤثری برای توسعه گردشگری
ورزشهای آبي در استان های ساحلي جنوب خواهد شد .نتايج اين تحقيق با نتيجه تأثير عامل امکانات و تأسيسات بر
توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان نوشهر همخواني دارد.
يافتههای پژوهش هال و همکاران ( ) 0101نشان داد ،تأسيسات و تسهيالت ورزشگاه به عنوان هفتمين عامل در جذب
تماشاگر ورزشي محسوب مي شود .در نتيجه تأسيسات و تسهيالت عامل مؤثری در ميزان جذب خواهد بود که با نتايج
اين تحقيق که امکانات و تأسيسات را سومين عامل در ميزان جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي محسوب ميشود،
همخواني دارد.
يافتههای تحقيق سکليوکين ،النگوين ( )0116نشان داد ،که سه اصل مهم برای جلب رضايت و تأمين نيازمندیهای
گردشگران وجود دارد )0 .تمرکز روی مشتری ،ارائه خدمات با کيفيت مورد نظر مشتری  )0بهبود مستمر خدمات ،که
ه ر دو بخش بهبود خدمات محسوس و غيرمحسوس را در برميگيرد  )9کار گروهي با هدف بهبود محصول آب گرم.
اين اهداف که در نهايت به اهميت و امکانات و تأسيسات در جلب رضايت و تأمين نيازمندیهای گردشگران اشاره دارد
با اهميت امکانات و تأسيسات که در اين تحقيق از نظر گردشگران به آن اشاره شد ،همخواني دارد.
در جمع بندی نتايج اين پژوهش مي توان گفت که :برنامهريزی صحيح ،دقيق و علمي در بخش توسعه گردشگری
ورزشهای آبي -ساحلي و در نتيجه ايجاد بستری مناسب و امن برای سرمايهگذاری بخش خصوصي موجب رونق
گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي خواهد شد.
شناسايي پتانسيل های موجود در شهر ساحلي نوشهر ،جهت توسعه گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي جذب
گردشگر ،هماهنگي ميان سازمانهای متولي گردشگری ،برنامهريزی و اجرای کامل برنامهها و نظارت بر اماکن
ارائهدهنده خدمات ورزشهای آبي -ساحلي را مهمترين عوامل در بخش مديريتي گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي
است.
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اداره های تربيت بدني و آژانسهای گردشگری واقع در شهر ساحلي  ،ارگانهايي هستند که در زمينه ارائه اطالعات
موردنياز گردشگران و شناسايي ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان تأثيرگذار خواهند بود .شهرستان نوشهر با داشتن
بيشترين قابليت برای گسترش ورزشهای آبي و امکان ايجاد ورزشهای متنوع آبي در اين استان به دليل اطالعرساني
و سرمايهگذاری محدود در اين بخش با شرايط ايدهآل فاصله زيادی دارد.
با دعوت از کارشناسان بازاريابي و بازاريابي ورزشي ،اين امکان فراهم ميشود که تواناييها ،قابليتها و جاذبههای
گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان مشخص و از طرفي تمايالت و خواستههای گردشگران شناسايي و بر
مبنای آن طرح جامعي از بازاريابي ورزشهای آبي -ساحلي تهيه و توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبي -ساحلي
براساس آن طرح انجام گيرد .معرفي قابليتهای گردشگری ورزشهای آبي -ساحلي شهرستان با استفاده از کتابهای
راهنمای گردشگری ،بروشورها ،بيلبوردهای تبليغاتي و ارائه اطالعات در سايتهای گردشگری از مؤثرترين روشهای
بازاريابي و تبليغات محسوب ميشوند.
در پايان مي توان گفت :تبليغات و بازاريابي با بار عاملي  1/79در اولويت اول مديريت با بار عاملي  ،1/70امکانات و
تأسيسات با بار عاملي  1/80و زيرساخت با بار عاملي  1/06در اولويتهای بعدی عوامل مؤثر در جذب گردشگر
ورزشهای آبي -ساحلي قرار دارند.
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