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شناسایی عوامل جذبکننده و بازدارنده در توسعهی گردشگری ساحلی )مطالعه
موردی :گردشگران ورزشی فعال سفرکننده به مناطق ساحلی دریای خزر(
محبوبه عابدی سماکوش ،3فرزام فرزان ،2مرتضي دوستي ،1افشار هنرور
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چکیده
به منظور راهکاری برای تقويت و توسعهی گردشگری در سواحل ،اين مقاله برآن شد تا به شناسايي عوامل جذبکنندده و
بازدارنده در توسعهی گردشگری ساحلي دريای خزر بپردازد .روش مورد اسدتااده در ايدن پدژوه ،،توصدفاي -پفمايشدي
ميباشد که با استااده از پرس،نامه محققساخته به روش مفداني انجامشدهاست .جامعهی آماری اين پژوه 444 ،نار و
حجم نمونه  244نار بود .روايي پرس،نامه به وسفلهی  33نار از متخصصان علوم ورزشي و گردشگری مورد تأيفدد ردرار
گرفت .پايايي پرس،نامه به وسفلهی آلاای کرونباخ مورد بررسي ررار گرفت ( .)α =4/97برای تجزيه و تحلفل يافتدههدای
پژوه ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری با کمک نرم افزار  AMOSو  SPSSانجام گرديد .يافتههای پژوه ،نشان
داد که متغفرهای عوامل جذبکنندهی دروني و بفروني و عوامل بازدارنددهی دروندي و بفروندي بدا رغبدت گردشدگران بده
گردشگری ساحلي ارتباط معني داری دارند .از نظر گردشگران عامل بازدارندهی دروني با ضريب مسفر  4/942مهدمتدر از
ساير عوامل عنوان شدند .با توجه به نتايج پژوه ،،به مسئولفن ورزشي و گردشگری پفشنهاد ميشدود؛ ضدمن تقويدت و
توسعهی عوامل جذبکننده ،نسبت به حذف عوامل بازدارندهی گردشگری ساحلي در دريای خزر ،توجه بفشدتری داشدته
باشند.
واژگان کلیدی :توریسم ساحلی ،گردشگر ورزشی ،عوامل بازدارنده ،عوامل جذبکننده.

تاريخ دريافت مقاله79/33/43 :
تاريخ پذيرش مقاله79/44/29 :
 3دانشجوی دکتری تربفت بدني دانشگاه مازندران (نویسندهی مسئول.) mahbobeabedi78@yahoo.com
 2دانشفار تربفت بدني دانشگاه مازندران.
 1دانشفار تربفت بدني دانشگاه مازندران.
 4استاديار دانشگاه خواجه نصفرالدين طوسي.

79

شماره  31تابستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي
مقدمه

از مهمترين تحوالت اجتماعي صورتپذيرفته در جوامع معاصر ،توجه به اورات فراغت به عنوان يکي از نفازهای اساسي در
زندگي تحت سفطرهی فناوری است .در راستای چنفن تحولي ،گردشگری نفز به عنوان يکي از شفوههای گذران اورات
فراغت مطرح بوده و تأثفر رابل توجهي بر محفط زيست انساني ،ارتصاد و معفشت جوامع بر جای مينهد .بررسيهای
علمي نشان ميدهد که گردشگری در نوع خود به عنوان يکي از پرمصرفترين صنايع در استااده از منابع و
انرژی محسوب ميشود و به نظر ميرسد که در آينده نفز با همفن شدت به روند رو به رشد خود ادامه دهد
(رسولي و همکاران .)3174 ،صنعت گردشگری در دنفا يکي از منابع مهم درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگي بفن
کشورهاست و به عنوان گستردهترين صنعت خدماتي جهان جايگاه ويژهای دارد .از اين رو ،بسفاری از کشورها در ررابتي
نزديک و فشرده در پي افزاي ،بف ،از پف ،منافع و عوايد خود از اين فعالفت بفنالمللياند (کاظمي .)3172 ،در همفن
راستا ،پفوند مفان گردشگری و ورزش نوع جديدی از گردشگری را ايجاد کرده است .در وارع ،ورزش يکي از صنايع بزرگ
و مهم در دنفا است و افراد بسفاری در سرتاسر جهان در آن اشتغال دارند .گردشگری ورزشي ،صنعتي است که از ترکفب
دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پديد آمده است (هنرور و همکاران .)3191،اين درحالي است که گفبسون ()3777
بفان کرده که گردشگری ورزشي سه نوع است و سه رفتار عمده را در بر ميگفرد -3 :شرکت کردن )گردشگری ورزشي
فعال) -2 ،تماشا کردن )گردشگری ورزشي رويداد يا غفرفعال ( و  -1بازديد کردن از جذابفتهای مشهور مربوط به
ورزش مانند بازديد از شخصفتهای ورزشي ،موزههای ورزشي ،ورزشگاههای مهم و غفره (گردشگری خاطرات ورزشي)،
(گفبسون .)3777، 3پژوه،ها نشان دادهاند که گردشگری ورزشي يکي از بخ،هايي است که در تمام دنفا در صنعت
گردشگری بفشترين رشد را دارد (کفم و چالفپ .)2444 ،2گردشگری ورزشي ،مانند بسفاری از صنايع بزرگ دنفا مثل
حملونقل ،توريسم ،اتومبفلسازی و غفره ،در حال تبديلشدن به صنعتي مجزا و مهم است ،بهطوریکه بررسيها نشان
ميدهد که از سال  3799تا  3797تمايل گردشگران برای شرکت در ورزش  3144درصد رشد داشته است (گرين و
چالفپ .)3779 ،1با توجه به آنکه سالها است دامنهی گردشگری ،از مفدان محصور مکانهای باستاني به محفط طبفعي
رخت کشانده ،سواحل به عنوان يکي از مهمترين مقاصد گردشگری ،اهمفتي روزافزون يافتهاست .به طوریکه براساس
آمار و اررام سازمان جهانيگردشگری ،بفشترين مسافران جهان مربوط به بخ ،گردشگری ساحلي است .محبوبفت
همفشگي سواحل برای گردشگران و گستردگي حجم تقاضا برای آن ،در کنار ساختار شکنندهی اين محفطها و پفوند
ناگسستني اين گونه فضاها با حوزهها و مراکز شهری اطراف خود ،نفازمند توجه هرچه بفشتر برنامهريزان بهمنظور
دستفابي به گردشگری پايدار در اين گونه مناطق ميباشد (شفعه و عليپور اشکفلي .)3197 ،امروزه ،سواحل يکي از
مهمترين جاذبههای گردشگریاند که تعداد بسفاری از گردشگران را بهسویخود جذب ميکنند (رريشي مفناآباد و
همکاران.)3174 ،
سواحل شمالي ايران ،به ويژه سواحل استان مازندران ،با دارا بودن چشماندازهای زيبا از ديرباز مورد توجه گردشگران
بوده است .عليرغم استقبال فراوان گردشگران از روستاها و شهرهای ساحلي ،به سبب نداشتن الگويي مناسب،
گردشگری با موانع و چال،های فراوان در اين مقوله مواجه است (رضائي و همکاران .)3199 ،پژوه،ها نشاندادهاست
که منابع دريايي و ساحلي ،دومفن جاذبهی مهم در گردشگری پس از آب و هواست (هنرور و همکاران .)3199 ،سواحل
شمالي خزر ،مفعادگاه تابستاني اغلب عالرهمندان به سار در کشور بزرگ ايران است .باريکهی ساحلي ايران در اين
منطقه ،مابفن دامنههای شمالي البرز و ساحل جنوبي خزر ،مجموعهای از زيباترين چشماندازهای طبفعي ايران را در خود
جای دادهاست .ترکفبي آرماني از ساحل دريا ،کوهستان و جنگل در اين منطقه موجب ايجاد اصليترين رطبهای
سفاحتي ايران در اين منطقه شده است (ادبي .)3199 ،به طوری که شهرهای ساحلي شمال ايران ،از گذشته تاکنون ،به

1- Gibson
2- Kim & Chalip
3- Green & Chalip
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علت داشتن جاذبههای طبفعي و منحصر به فرد ،پذيرای تعداد زيادی از مسافران سراسرکشور و حتي گردشگران بفن
المللي با هدف استااده از اورات فراغت و دستيابي به آرام ،روحي و رواني ميباشند (کاظمي و همکاران ،)3174 ،از
اين رو ،درک رغبت و عالرهی گردشگران در فرآيند تصمفمگفری سار ،در زمرهی موارد با اهمفت هستند که بايد بفشتر
مورد توجه ررارگفرند .گاوو ( )2447رغبت را مفل و عالره به کاری داشتن و از آن لذتبردن تعريف کردهاست .در همفن
راستا ،رسانهها ميتوانند با تأثفرگذاری بر دان ،،عقفده ،نگرش و رفتار مخاطبفن خود تأثفر زيادی را بر نفازها ،عاليق و
ترجفحات افراد داشته باشند (نادريان و همکاران .)2449 ،3رسانههایگروهي در گراي ،مردم به ورزش همگاني تأثفر
دارد (رضوی و همکاران.)3174 ،
با توجه به اينکه سازمان صدا و سفما ،به عنوان يکي از حساسترين دستگاههای کشور ميباشد که سهم بهسزايي در
اطالعرساني و آگاهي مردم دارد؛ از اين رو ،محقق بر آن شد تا نظر کارکنان صدا و سفما در رابطه با عوامل جذبکننده و
بازدارنده به گردشگری ساحلي ،مورد پژوه ،ررار گفرد .در وارع ،در بحث گردشگری ،بهويژه بخ ،ساحلي ،بايد تالش بر
اين اساس باشد که ابتدا عاليق مورد نفاز گردشگران را به خوبي بشناسفم و سپس آنها را طبقهبندی نمايفم تا به
وضعفت مطلوبتری در ارتباط با جذب هرچه بفشتر گردشگران ساحلي برسفم.
تاکنون تحقفقات مختلاي در داخل و خارج کشور در زمفنهی بررسي عوامل مؤثر در توسعهی گردشگری ورزشي و
گردشگری ساحلي صورت گرفته است که توجه به عوامل مهم و اثرگذار بر آن اهمفت دارد .با توجه به مطالعات صورت
گرفته در پژوه،های مختلف ،محققان متوجه تنوع زيادی در عوامل مهم در توسعهی گردشگری شدهاند .ضرورت دارد
عوامل مؤثر در توسعهی گردشگری ويژهای برای جذب گردشگر ساحلي صورتگفرد .در ادامه ،نتايج برخي از پژوه،های
پفشفن اشاره شده است .به عنوان مثال ،در بخ ،تحقفقات داخلي ،پناهي و آدمي ( ،)3171در پژوهشي وضعفت حمل و
نقل را به عنوان مهمترين مؤلاه از مفان عوامل جلبکننده در توسعهی گردشگری ورزشي در استان آذربايجان شرري
عنوان کردند .مفرزا زاده و عبدالملکي ( ،)3171در پژوه ،خود بفان کردهاند که موانع فرهنگي و آموزشي نق ،معني
داری در توسعهی گردشگری ورزشي مشهد دارد .بفات و همکاران ( ،)3171بفان کردند که بفن عوامل بازدارنده بر
توسعهی گردشگری ناشي از برگزاری رويدادهای ورزشي ملي ،از ديدگاه دست اندرکاران ورزشي ارتباط وجود دارد .به
عبارتي ،عوامل بازدارنده ،بر توسعهی گردشگری ورزشي تأثفر دارد و ميتواند اثر مناي در توسعهی گردشگری داشته
باشد .بدی آب و هوا ،کافي نبودن زمان برای برنامهريزی سار به دلفل عدم تبلفغات بهمورع از سوی شهر مفزبان،
مشکالت فرهنگي ،فقدان تلقي مثبت نسبت به گردشگری در مفان مردم و مسئولفن و نامشخص بودن راهبرد
گردشگری ،مشکالت سازمان (فقدان متولي واحد) و مشکالت کارگزاری (فقدان بخ ،خصوصي کارآمد) ،عدم به
کارگفری نفروهای متخصص ،پايفن بودن کفافت و استاندارد نبودن بسفاری از اماکن توريستي و ورزشي کشور از نظر
آزمودنيها ،از عوامل بازدارندهی توسعهی گردشگری ناشي از برگزاری رويداد ورزشي عنوان ميکنند .در پژوهشي بفان
شد که جاذبههای مربوط به ورزشهای ساحلي ،آبي و تابستاني با  4/99دومفن اولويت را در توسعهی گردشگری ورزشي
کشور دارد (ادبي و همکاران .)3199 ،در پژوه ،ديگری تعصبات مذهبي و نژادی ،محدوديتهای زنان در سار به ايران،
کافي نبودن ورت برای اورات فراغت ،کافي نبودن زمان برای برنامهريزی سار به دلفل تبلفغات نکردن به مورع از سوی
کشور مفزبان ،بدی آب و هوا و دسترسي نداشتن به بلفط را جزو عوامل بازدارنده (محدوديتهای گردشگران برای
مسافرت) و دسترسي کشور مفزبان به دريا و ساحل ،وجود مناظر و چشم اندازهای ديدني ،پايفنبودن سطح کلي رفمت
ها ،وجود سرگرميها و تاريحهای موجود در شهر ،نزديک بودن فاصلهی جغراففايي با کشور مفزبان ،وضعفت حمل و نقل
را جزو عوامل جذبکننده بفانکردند (خلفلزاده و همکاران.)3197 ،
گراوند و همکاران ( ،)3172در پژوهشي ،عالره به يک رشتهی ورزشي خاص ،حضور دوستان و رفقا و عالره به تاريح و
گردش بفن شهری را از مهمترين عوامل جذبکنندهی گردشگران ورزشي غفرفعال سارکننده به استانهای غرب کشور
(ايالم ،کرمانشاه ،لرستان و همدان) عنوانکردند .بهعالوه پژوه،ها نشاندادند که عالره به فرهنگ ،موسفقي ،مکان
1- Naderian et al
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باستاني ،انجام بازاريابي و خدمات مناسب آژانسهای گردشگری ،لزوم داشتن زمان کافي برای برنامهريزی سار به رويداد
ورزشي ،سهولت در تهفهی ارامتگاه ورزشي ،سهولت ارامتگاه مناسب در کشور مفزبان از عوامل مهم بازاريابي برای
گراي ،گردشگران ورزشي است (هنرور و همکاران .)3199 ،همچنفن ،نتايج پژوهشي توسط سعفدی و همکاران سال
 3173نشان داد که موانعي همچون نبود زيرساختهای ففزيکي و عدم سرمايهگذاری الزم و همچنفن موانع ارزشي،
فرهنگي و اجتماعي بر سر راه توسعهی گردشگری وجود دارد .مرتضايي و اندام ( ،)3171مهمترين علت انگفزههای
مشارکت زنان در ورزشهای تاريحي آبي را لذت و آرام ،،تناسب اندام ،سالمتي و بهداشت بفانکردند .غاوری و
همکاران ( ،)3172در پژوهشي بفانکردند که مهمترين عامل در جذب گردشگر و توسعهی گردشگری ورزشهای آبي،
تبلفغات و بازاريابي است .همچنفن ،در بخ ،تحقفقات خارجي نفز آلوس و همکاران )2439( 3،در پژوهشي که روی
مديريت و تجزيه و تحلفل سودمندی اجتماعي در منطقهی ساحلي در جنوب اسپانفا داشتند ،دريافتند که بفشتر مردم
ترجفح ميدهند به ساحلي که مجاور يک شهر يا منطقهی پرجمعفت و دارای مؤلاههای اجتماعي روی بروند .بررسيها
نشان ميدهد که هزينههای استراتژی مديريت بسفار پايفنتر از ارزش حاصل از گردشگران است .بنابراين ،سرمايهگذاری
انجام شده توسط مديران ساحلي محلي ،توجفه ارتصادی دارد و برای حاظ و يا افزاي ،درآمد منطقه ،بايد از گردشگری
ساحلي استااده شود .به مديران ساحلي نفز پفشنهاد ميشود که به منابع طبفعي ساحل ،هنگام انتخاب ساحل توجه
2
کنند و در بخ ،داراييهای طبفعي که بازده باالتری نسبت به انواع ديگر دارد ،سرمايهگذاری کنند .استفج و همکاران
( ،)2449در پژوه ،خود بفان کردند که گردشگران عاليق خاصي همچون رهايي ،تهفج ،ماجراجويي ،آرام ،،تازگي و
اکتشاف را جست و جو ميکنند.
رومرو 1و همکاران ( ،)2439بفانکردند که مقصد های توريستي برای تولفد خالق سرمايه نسبت به مقاصد غفر توريستي
پتانسفل بفشتری دارند .بنابراين برای تحکفم مقاصد بفنالمللي ،گردشگری انبوه مانند فضاهای خالرانه و نوآور که رادر به
تولفد خالق سرمايه بدون از دست دادن ررابت هستند ،بايد در نظر گرفته شود .در پژوه ،ديگری بريتبس،)2449( 4
انگفزشها و عاليق سار طرفداران برای حضور در مسابقات خارج از نفوزلند را بررسيکرد و به نتايجي رسفد که اهمفت و
ترتفب اولويت آنها به اين شرح است :سطح مثبت برانگفختگي ،دور شدن از زندگي روزانه ،وابستگي و عاليق خانوادگي،
نشان دادن هويت ملي ،حمايت از تفم مورد عالره يا افزاي ،عزت ناس ،جذابفتهای مقصد و جذابفتهای رويداد.
همچنفن ،عوامل بازدارنده (محدوديتها) را محدوديتهای سالمتي يا امنفت و محدوديتهای مالي ذکر کرد که
1
مهمترين عواملي بودند که طرفداران آنها را موانعي برای سار خود به خارج از نفوزلند ميدانستند .اوتوانگر و همکاران
( ،)2449مهمترين عوامل جذبکننده حضور در مسابقات تنفس ويمبلدون را انگفزهی طرفدار ،سرگرمي ،مقصد (مفزبان
رويداد) ،آرام ،،تجربه ،اجتماعي شدن ،رهايي ،تازگي ،توسعهی اعتماد به ناس و خودشکوفايي دانستند .همچنفن،
امنفت و سالمتي و مسائل مالي از عوامل بازدارنده برای شرکت در اين رويداد ذکر شدند .با توجه به مطالعات انجام شده،
به نظرميرسد اين عوامل باتوجه به مقصد گردشگری ،نوع فرهنگ ،انگفزه و هدف گردشگری متااوت باشد .بنابراين نفاز
به انجام پژوه ،ويژهای در منطقهی ساحي برای شناسايي عوامل مؤثر در جذب گردشگر ساحلي مي باشد .لذا ميتوان با
شناسايي عوامل مهم در توسعهی گردشگری ساحلي اردام به جذب هر چه بفشتر گردشگر ساحلي نمود.
باتوجه به بررسيهای صورت گرفته ،گردشگری دريايي و ساحلي يکي از انواع گردشگری ميباشد که در دنفای امروز
طرفداران زيادی دارد .آب خنک درياها و سواحل آزاد و هوای پاک بهترين مأمن مردمان خسته از گرمای تابستان و
شهرهای شلوغ و آلوده ميباشد .از آنجا که بسفاری از کشورهای جهان عليرغم داشتن سواحل مطلوب از گردشگران
سهم زياد ندارند ،ميتوان دريافت که شرط موفقفت گردشگری ساحلي عالوه بر فراهم آوردن کلفه عناصر پشتفباني
1- Alves
2- Estgate
3- Romero
4- Breitbath
5- Ottevanger
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کنندهی گردشگری ،ايجاد فعالفتهای فراغتي تاريحي مناسب و گردشگر پسند در سواحل و استاادهی عارالنه از آن
هاست (ملکي و همکاران .)3174 ،از طرفي ،استانهای شمالي با پتانسفلهای طبفعي همچون دريا و سواحل و
جاذبههای سفاحتي و فرهنگي بسفار از شرايط خوبي برای جذب گردشگر ساحلي برخوردار است .همچنفن ،گردشگری
فوايد ارتصادی از ربفل اشتغال ،فوايد فرهنگي از ربفل تعاماالت فرهنگي مناطق مختلف و الات و دوستي بفن ملتها و
توسعهی زيرساختها از ربفل توسعهی خطوط ارتباطي ،افزاي ،کفافت خدمات و ساير موارد را به همراه دارد .ازطرف
ديگر ،باداشتن مراکز متعدد دانشگاهي ،به ويژه دانشگاه علوم دريايي ،با ردمت نزديک به چهار دهه فعالفت در عرصهی
علومدريايي ،ميتواند نق ،مؤثری در توسعهی ورزشهای ساحلي که کمتر مورد توجه ررار گرفته اند ،داشته باشد و
هماهنگي و همکاری سازمانهايي که کارکردی درحوزه دريا دارند باعث همافزايي در توسعهی فعالفتهای حوزهی
سواحل و دريا خواهند شد .در همفن راستا پژوه،ها نفز نشان داده است که منابع دريايي و ساحلي ،دومفن جاذبهی
مهم در گردشگری به شمار ميآيند و اين در حالي است که بسفاری از کشورهای جهان فارد منابع آبي و دريايي رابل
استااده هستند ،بنابراين منابع آبي ررارگرفته در مناطق شمالي کشور  ،با توجه به نزديکي به مبدأ گردشگری (تهران)،
ميتواند به عنوان يک نقطهی روت در زمفنهی جلب گردشگران محسوب گردد ،اما بهبود و توسعهی گردشگری ساحلي،
زماني مفسر ميشود که همهی مؤلاههای مثبت و مناي اثرگذار در گردشگری به صورت جامع مورد توجه و بررسي
مسئولفن ررار گفرد .پژوهشگر ،با توجه به مطالب ذکرشده بر آن شد تا به بررسي همه جانبهی مؤلاههای اثرگذار در
توسعهی گردشگری ساحلي بپردازد تا با شناخت اين عوامل سعي در تقويت عوامل جذبکننده (عوامل جذبکنندهی
دروني و بفروني) و برطرف کردن عوامل بازدارنده (موانع دروني و بفروني) داشته باشد.

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
روش مورد استااده در اين پژوه ،،توصفاي-پفمايشي ميباشد که با استااده از پرس،نامهی محقق ساخته به روش
توزيع مفداني انجام شده است .جامعهی آماری اين پژوه 444 ،،نار مشتمل بر کلفهی کارمندان مرد صدا و سفمای
مراکز استانهای سراسرکشور ايران که در مسابقات فوتبال در زيباکنار شرکت کرده بودند و حجم نمونهی آماری بر
اساس جامعهی آماری و با استااده از جدول مورگان 379 ،نار تعففن شد .بدينمنظور تعداد  224پرس،نامه توزيع
گرديد و در نهايت  244پرس،نامه مورد تجزيه و تحلفل نهايي ررارگرفت .اعتبار صوری و روايي محتوايي پرس،نامه
توسط  9نار از اساتفد تربفت بدني و علوم ورزشي و همچنفن  1نار از اساتفد و کارشناسان متخصص در زمفنهی
گردشگری تأيفد شد .جهت تعففن پايايي پرس،نامه از روش ضريب آلاای کرونباخ برای همساني دروني با استااده از
پاسخهای  14نار به صورت مطالعهی مقدماتي استااده گرديد .به طور کلي ضريب آلاای کرونباخ ( )4/97محاسبه گرديد.
با توجه به آلاای محاسبه شده ،اعتبار پرس،نامه در حد رابل ربولي رراردارد .ابزار پژوه ،در دو بخ ،تدوين شده
است ،بخ ،اول پرس،نامه شامل ويژگيهای جمعفتشناختي پاسخدهندگان (تاهل ،سن ،سابقهی کار و تحصفالت)
بوده است و بخ ،دوم مشتمل بر  32سؤال مرتبط با عوامل بازدارندهی دروني و بفروني و  34سؤال مرتبط با عوامل
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جذبکنندهی بفروني و دروني بوده است که براساس طفف  1درجهای لفکرت (بسفار مخالام ،مخالام ،متوسط ،موافقم،
بسفار موافقم) تنظفم شده است (جدول .)3تجزيه و تحلفل آماری دادههای اين پژوه ،از نوع تحلفلي-توصفاي که در دو
سطح آمار توصفاي و استنباطي انجامشدهاست .از روشهای آمار توصفاي در دستهبندی و خالصه کردن دادهها ،تدوين
نمودار و جداول فراواني استااده شده است و برای تحلفل استنباطي دادهها ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری با
استااده از نرمافزار  AMOSو  SPSSاستااده گرديد.
جدول ( )1شاخصهای مرتبط با عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی
عوامل بازدارنده دروني

عوامل جذب کننده دروني
جذاب بودن گردشگری ساحلي؛ منبع( :بريتبس)2449 ،ماجراجويي و مشتاق حوادث جديد بودن در گردش ساحلي؛ منبع:(استفج و همکاران)2449 ،
عالره شخصي به گردشگری ساحلي؛ منبع( :گراوند و همکاران 3172؛آلونس و همکاران)2439 ،
آگاهي از فوايد رواني سار در رسفدن به آرام ،و احساس شادابي ونشاط؛ منبع( :مرتضايي و اندام3171 ،؛ استفج و فانک)2449 ،

ويژگيهای شخصي فرد شامل مشکالت جسماني؛ منبع( :اوتوانگر،)2449
خستگي ناشي از کارهای روزانه منبع( :خلفل زاده و همکاران،)3197
 ترس از حوادث ناشي از رفتن به گردش ساحلي؛ منبع( :بريتبس،2449؛ اوتوانگر)2449 ،
عالره نداشتن فرد به گردش ساحلي؛ منبع( :هنرورو همکاران ،)3199
 نداشتن ورت کافي برای رفتن به گردش ساحلي؛ منبع( :هنرور وهمکاران3199 ،؛ خلفل زاده و همکاران)3197 ،
نداشتن برنامه درفق برای رفتن به گردشگری ساحلي؛ منبع( :هنرورو همکاران3199 ،؛ خلفل زاده و همکاران)3197 ،

عوامل جذب کننده بفروني

عوامل بازدارنده بفروني

ايجاد عالره در شخص به دلفل رغبت و عالره خانواده برای رفتن بهگردشساحلي؛ منبع( :بريتبس)2449 ،
بوجود آمدن عالره در شخص به دلفل عالره دوستان و همکاران برایرفتن به گردشساحلي؛ منبع( :گراوند و همکاران)3172 ،
اطالعرساني و آگاهي دادن از طريق رسانهها؛ منبع( :غاوری و همکاران،)3172
رعايت مسائل فرهنگي جامعه به عنوان مثال وجود مکانهای مجزا برایشنا آرايان و بانوان؛ منبع( :سعفدی و همکاران)3173 ،
مناسب بودن رفمت تاريحاتساحلي نسبت به تاريحات مشابه آن؛ منبع:(اوتوانگر و همکاران2449 ،؛ خلفل زاده و همکاران)3197 ،
دردسترس بودن تاريحاتساحلي از نظر امکانات موجود برای رفتوآمد ازربفل خطوط هواييوزمفني؛ منبع( :خلفل زادهو همکاران 3197؛ پناهي و
آدمي)3197 ،

نداشتن درآمد کافي برای گردش ساحلي؛ منبع( :بريتبس)2449 ، باال بودن هزينه رفتوبرگشت به گردشگریساحلي ؛ منبع( :بريتبس،)2449
 باال بودن هزينه امکانات و تجهفزات برای گردشگریساحلي؛ منبع:(اوتوانگر)2449 ،
مناسب نبودن شرايط آبوهوا برای رفتن به گردشساحلي؛ منبع:(خلفل زاده و همکاران3197 ،؛ بفات و همکاران)3197 ،
کمبود امکانات و تسهفالت کافي در سواحل؛ منبع( :بفات و همکاران،)3197
پايفن بودن سطح کفافت اماکن حااظتشده ساحلي؛ منبع( :بفاتوهمکاران)3197 ،

یافتههای تحقیق
همانطورکه شکل ( )2نشان ميدهد ،بفشتر آزمودنيهای پژوه ،متأهل ( )%72و تنها ( )%9از آزمودنيها مجرد بودند،
بفشتر آزمودنيها در گروه سني  13تا 44سال ( )%49و  14-43سال ( )%19ررارداشتند .همچنفن ،بفشتر آزمودنيهای
پژوه ،دارای تحصفالت لفسانس ( ،)%44فوقلفسانس( )%11و دارای سابقه کار  1تا  )%14( 34و  33تا 31سال ()%13
بودهاند.

343

شماره  31تابستان 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي
100%
80%
60%
40%
20%
0%
مجرد

متاهل

14-23سال

44-13سال

14-43سال

94-13سال

3تا 1سال

34-9سال

31-33سال

24-39سال

بفشتراز24سال

ديپلم

فوق ديپلم

لفسانس

سن

فوق لفسانس

وضعفت تاهل

سابقه کار

تحصفالت

شکل ( )2نتایج آمار توصیفی پژوهش

هدف اولفه از به کارگفری مدلسازی معادلهی ساختاری ،يافتن يک مدل نظری است که هم به لحاظ آماری و هم از نظر
کاربردی دارای معنا و ماهوم باشد .نفکويي برازش نسبي و مطلق ،هر دو شاخصهای توصفاي هستند .چنانچه اين
شاخصها بزرگتر يا مساوی  4/41باشند ،مناسب مدل ميباشند .در اين پژوه ،،برای اثر مستقفم و اثر کلي عوامل
مؤثر بر رغبت گردشگران ،از روش تحلفل مسفر استااده شد .در اين مدل ،عوامل بازدارندهی دروني ،بازدارندهی بفروني و
عوامل جذبکنندهی دروني و جذبکنندهی بفروني ،به عنوان متغفرهای برونزا و فاکتور رغبت گردشگران به گردشگری
ساحلي ،به عنوان متغفر درونزا ،مد نظر ررارگرفتند .با توجه به عدم توافق عمومي و کلي در بفن متخصصفن مدليابي
معادالت ساختاری بر روی بهترين شاخصهای برازندگي برآورد ،پفشنهاد ميشود ترکفبي از شاخص گزارش شود .در -
نتفجه ،در پژوه ،حاضر ،از بفن شاخصهای برازندگي مطلق ،شاخصهای نسبت خيدو به درجه آزادی ) (χ2 /dfو
شاخص ريشهی مفانگفن مجذور برآورد تقريب ) (RMSEAو از بفن شاخصهای برازندگيتطبفقي ،شاخص برازش
هنجارشده ) (NFIو همچنفن شاخص برازندگي تطبفقي ) ،(CFIمورد استااده ررارگرفتند (شکل .)1

CF

NFI

CMIN/DF

RMSEA

PV

CMIN

0/99

4/77

1/74

4/491

4/444

1/74

شکل ( )3شاخصهای برازندگی مدل
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همانطور که در شکل ( )1مشاهده ميشود کلفه مسفرها از نظر آماری معني دار بوده است.
جدول ( )2اثرات مسیر متغیرهای پژوهش
ضريب
مسفر

آماره
آزمون

معنا داری

نتفجه

متغففر
عوامل بازدارنده دروني >--رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي

4/942

4/49

4/444

تايفد

عوامل بازدارنده بفروني >--رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي

4/112

2/14

4/444

تايفد

عوامل جذب کننده دروني  >--رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي

4/934

1/33

4/444

تايفد

عوامل جذب کننده بفروني >--رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي

4/993

1/11

4/444

تايفد

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،در عوامل بازدارندهی دروني ،ضريب مسفر 4/942است و با توجه به مقدار
احتمال معناداری که برابر  4/444شده است و کمتر از  4/41ميباشد ،ميتوان نتفجه گرفت که اين ضريب مسفر در
سطح خطای  4/41معنيدار است ،يعني عوامل بازدارندهی دروني در رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي تأثفر معني
دار و مثبتي دارد .در عوامل بازدارندهی بفروني ،ضريب مسفر 4/112است و با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر
 4/444شده است و کمتر از  4/41ميباشد ،ميتوان نتفجه گرفت که اين ضريب مسفر در سطح خطای  4/41معنيدار
است ،يعني عوامل بازدارندهی بفروني در رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي تأثفر معنيدار و مثبتي دارد .در عوامل
جذبکنندهی دروني ،ضريب مسفر 4/934است و با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  4/444شده است و کمتر
از  4/41ميباشد ،ميتوان نتفجه گرفت که اين ضريب مسفر در سطح خطای  4/41معنيدار است ،يعني عوامل جذب
کنندهی دروني در رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي تأثفر معنيدار و مثبتي دارد .در عوامل جذبکنندهی بفروني،
ضريب مسفر  4/993است و با توجه به مقدار احتمال معناداری که برابر  4/444شده است و کمتر از  4/41ميباشد،
ميتوان نتفجه گرفت که اين ضريب مسفر در سطح خطای  4/41معنيدار است ،يعني عوامل جذبکنندهی بفروني در
رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي تأثفر معنيدار و مثبتي دارد.
بحث و نتیجه گیری
براساس يافتههای توصفاي پژوه ،،بفشتر آزمودنيهای پژوه ،متأهل ( )%72و در گروه سني  13تا 44سال ()%49
ررارداشتند .همچنفن ،بفشتر آزمودنيهای پژوه ،دارای تحصفالت لفسانس ( ،)%44فوق لفسانس ( )%11و دارای سابقه
کار  1تا  34سال ( )%14و  33تا  31سال ( )%13بودهاند .بر اساس يافتههای استنباطي پژوه ،در رابطه با عوامل
بازدارنده در رغبت گردشگران ساحلي دريای خزر از ديدگاه کارمندان صدا و سفمای مراکز استانها ،عوامل بازدارندهی
دروني با ضريب مسفر  4/942که برآمده از خستگي ناشي از کارهای روزانه که مانع از تصمفمگفری برای رفتن به گردش
ساحلي ميشود ،ويژگيهای شخصي فرد شامل مشکالت جسماني ،ترس از حوادث ناشي از رفتن به گردش ساحلي،
عالره نداشتن فرد به گردش ساحلي ،نداشتن ورت کافي برای رفتن به گردش ساحلي ،نداشتن برنامهی درفق برای رفتن
به گردشگری ساحلي ،است ،نسبت به عوامل بازدارندهی بفروني با ضريب تأثفر  4/112که برآمده از نداشتن درآمد کافي
برای گردش ساحلي ،باال بودن هزينهی رفت و برگشت به گردشگری ساحلي ،باالبودن هزينهی امکانات و تجهفزات برای
گردشگری ساحلي ،مناسب نبودن شرايط آب و هوا برای رفتن به گردش ساحلي ،کمبود امکانات و تسهفالت کافي در
سواحل ،پايفن بودن سطح کفافت اماکن حااظت شده ساحلي ،است ،تأثفر بفشتری در رغبت گردشگران به گردشگری
ساحلي دارد.
در رابطه با عوامل جذبکننده در رغبت گردشگران ساحلي دريایخزر از ديدگاه کارمندان مرد صدا و سفمای مراکز
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استانها ،عوامل جذبکنندهی بفروني با ضريب تاثفر  4/993که برآمده از ايجاد عالره در شخص به دلفل رغبت و عالرهی
خانواده برای رفتن به گردش ساحلي ،به وجود آمدن عالره در شخص به دلفل رغبت و عالرهی دوستان و همکاران برای
رفتن به گردش ساحلي ،اطالعرساني و آگاهيدادن از طريق رسانهها ،رعايت مسائل فرهنگي جامعه بهعنوان مثال ،وجود
مکانهای مجزا برای شنای آرايان و بانوان ،مناسب بودن رفمت تاريحات ساحلي نسبت به تاريحات مشابه آن ،در
دسترس بودن تاريحات ساحلي از نظر امکانات موجود برای رفت و آمد از ربفل خطوط هوايي و زمفني ،است ،نسبت به
عوامل جذبکنندهی دروني با ضريب تأثفر  4/934که برآمده از عالرهی شخصي به گردشگری ساحلي ،جذاب بودن
گردشگری ساحلي ،ماجراجويي ،آگاهي از فوايد رواني سار در رسفدن به آرام ،و احساس شادابي و نشاط ،است ،تأثفر
بفشتری در رغبت و گراي ،گردشگران به گردشگری ساحلي دارد.
ارتباط بفن عوامل بازدارندهی دروني با رغبت گردشگران به گردشگری ساحلي دريای خزر در اين پژوه ،درک شده
است .يافتههای اين پژوه ،،با يافتههای اوتوانگر و همکاران ( )2449و بريتبس ( )2449که بازدارندههای سار را
محدوديت سالمتي ميداند ،همخواني دارد .همچنفن ،با يافتههای بفات و همکاران  3172که بفان ميکند ،عوامل
بازدارنده بر توسعهی گردشگری ورزشي تأثفر دارد و ميتواند اثر مناي در توسعهی گردشگری داشته باشد ،مثل کافي
نبودن زمانکافي برای برنامهريزی سار بهدلفل عدم تبلفغات به مورع از سوی شهر مفزبان ،همسو ميباشد .با توجه به
نتايج پژوه ،پفشنهاد ميشود عوامل تأثفرگذار بر ويژگيهای شخصي مانند ويژگيهای جسماني و حاالت دروني افراد
توسط آنها بايد شناساييگردد .اصالح ضعفهای جسماني و تغففر حاالت دروني ميتواند راهکارهايي برای از بفن بردن
موانع دروني که بر اثر ويژگيهای شخصي به وجود آمده اند ،باشد .کمبود عالره را ميتوان از موارد روانشناختي افراد ذکر
کرد که آن هم ميتواند تحت تأثفر عوامل ارثي يا خانوادگي دانست ،ولي کمبود ورت را به علت کمي درآمد و داشتن
شغلهای دوم يا سوم برای آرايان دانست .بعضي از مشکالت جسمي افراد که ممکن است دسترسي به سواحل را با
سختي و مشکل روبهرو کند ،ميتواند سبب بيعالرگي به گردشگری ساحلي شوند و نوع ديگر اثرگذاری اين
محدوديتها ،ترس از آسفب و مصدومفت است که به طور رواني که سبب بيرغبتي افراد به گردش ساحلي ميشوند.
بنابراين ،با در نظر گرفتن مکانهايي مناسب برای حضور افرادی که مشکالت جسماني يا معلويت دارند و با ارتقای امنفت
و ايمني در سواحل ،ميتوان زمفنه را برای افزاي ،حضور گردشگر در سواحل فراهمکرد.
مشکالت و مسائل مالي از ربفل کمي درآمد و زياد بودن هزينههای گردشگری ساحلي از ربفل هزينهی رفت و برگشت و
استااده از امکانات و تسهفالت گردشگری ساحلي و همچنفن موانع محفطي مانند کفافت پايفن اماکن حااظتشده ،از
مسائلي است که در بسفاری از تحقفقاتي که در ارشار مختلف در جامعه ما صورت گرفته است ،بهچشم ميخورد .با اين
وجود ،افراد به گردشگری ساحلي عالرهمند هستند و دريا و تاريحات ساحلي را برای گردشگری انتخاب ميکنند و
همانطور که آلوس و همکاران )2439( ،بفانکردند که هزينههای ساحلي بسفار پايفنتر از ارزش ايجاد شده از
گردشگران است و در وارع از نظر ارتصادی با توجه به هزينهای که گردشگران ميکنند برای ارتصاد محلي توجفه
ارتصادی دارد .بنابراين ،مسئولفن ساحلي بايد برای حاظ و افزاي ،گردشگران زمفنهی الزم را از نظر افزاي ،کفافت
خدمات مناسب با درآمد ارشار مختلف ،اعم از هتلها و متلهای با امکانات مختلف و مکانهايي مناسب با امکانات رفاهي
برای اسکان مورت مسافران و تبلفغات و اطالعرساني از امکانات ساحلي ،مانند تاريحات آبي-ساحلي ،تورها و گشتهای
ساحلي ،برنامههای جانبي ديگر مثل جشنوارهی مجسمههای شني و جنگهای شبانه و مراکز خريد با خالرفت ويژه و
خاص منطقهی ساحلي و ساير موارد همراه با تصاوير و حدود هزينههای آن در سايتي جهت اطالعرساني و تبلفغات،
فراهم کنند .در اين پژوه ،،موانع بازدارندهی بفروني همانند سدی است که سبب بيرغبتي افراد به گردشگری ساحلي
ميشود .افراد پس از اينکه موانع دروني را پشت سر گذاشتند و توانستند گردشگری ساحلي را برای اورات فراغت خود
انتخاب کنند ،با موانع بفروني از ربفل موانع مالي ،محفطي و موانع ساختاری که به خود فرد و محفط بستگي دارد ،مواجه
ميشوند .با توجه به اين نتايج ،ميتوان در نظر گرفت که با از بفن بردن و يا به حدارل رساندن موانع پف ،روی
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گردشگران ،ميتوان عالره و رغبت آنها به گردشگری ساحلي را افزاي ،داد .چه بسا فرد پساز کنار زدن محدوديتهايي
که بفشتر به خودش و عوامل درونف ،بستگيدارد ،به گردشگری ساحلي تمايل مييابد .ولي وجود اين موانع ،بفشتر
دخالت محدوديتهای خارجي در گراي ،فرد ميباشند ،بنابراين اين موانع برای گردشگران بايد برطرف گردد تا سبب
افزاي ،رغبت در گردشگران برای رفتن به گردشگری ساحلي شود.
نتايج پژوه ،حاضر با يافتههای سعفدی و همکاران  3173و همچنفن بريتبس ( )2449که انگفزه سار را وابستگي و
عاليق خانوادگي ميداند ،همسو است .همچنفن ،يافتههای اين پژوه ،با يافتههای پژوه ،غاوری و همکاران ()3172
که مهمترين عامل در جذب گردشگر و توسعهی گردشگری ورزشهای آبي را تبلفغات و بازاريابي ميدانند ،همسو مي
باشد .همچنفن يافتههای پژوه ،حاضر با يافتههای نادريان ( )2449که بفان کرده است ،رسانهها ميتوانند با تأثفر
گذاری بر دان ،،عقفده ،نگرش و رفتار مخاطبفن خود تأثفر زيادی را بر نفازها ،عاليق و ترجفحات افراد داشته باشند،
همسو ميباشد .داشتن انگفزههای اجتماعي مانند حمايتهای دوستان و خانواده ،از مهمترين عوامل اجتماعي انگفزاننده
ی افراد به مشارکت در گردشگری ميباشد ،حتي اگر خود فرد مشتاق رفتن به گردش ساحلي نباشد ،به دلفل پفشنهادی
که از سوی خانواده يا دوستان داده ميشود ،در او نفز انگفزه ايجاد شده و نسبت به گردشگری ساحلي مفل و رغبت پفدا
ميکند.
يافتههای پژوه،حاضر با يافتههای اوتوانگر و همکاران ( )2449و بريتبس ( )2449که عاليق سار را جذابفت مقصد و
جذابفتهای رويداد و رسفدن به آرام ،و رهايي و تازگي ميداند ،همسو ميباشد .همچنفن ،با يافتههای استفج و
همکاران ( ،)2449که بفان ميکند گردشگران عاليق خاصي همچون رهايي ،تهفج ،ماجراجويي ،آرام ،،تازگي و اکتشاف
را جستجو ميکنند ،همسو ميباشد .همچنفن ،با يافتههای مرتضايي و اندام ( ،)3171که مهمترين انگفزهی مشارکت را
لذت و آرام ،ميداند ،نفز همسو ميباشد .داشتن ذهن و روان خوب و روی جزو عوامل روانشناختي و دروني افراد
ميباشد .برخي از عوامل دروني مانند نداشتن عالره به گردشگری ساحلي با افزاي ،آگاهي در ارتباط هستند .برای مثال،
باالبردن آگاهي و اطالعرساني از جذابفتهای گردشگریساحلي و اطالعرساني از فوايد رواني گردشگری در ايجاد روحفه
و شادابي و نشاط ميتواند به باالبردن عالره و رغبت به گردشگری ساحلي کمک کند .بنابراين پفشنهاد ميشود با تغففر
در فرهنگ جامعه از طريق رسانهها و برنامهريزی مسئوالن و باال بردن آگاهي عمومي در مورد فوايد و مزايای گردشگری
ساحلي ،رغبت و عالرهی افراد را به گردشگری ساحلي افزاي ،داد .در پايان پفشنهاد ميشود:
 اطالعرساني و تبلفغات در مورد تاريحات و امکانات ساحلي از طريق رسانهها و آژانسهای گردشگری صورت
گفرد.
 امکانات ارامتي و تاريحي مناسب با درآمد ارشار مختلف جامعه درنظر گرفته شود.
 با توجه به اينکه بفشتر مشتريان سواحل متأهل بودهاند و داليل مشتاق شدن به گردشگری ساحلي را عالره و
رغبت خانواده به دلفل رعايت مسائل فرهنگي جامعه در سواحل داخلي عنوان کردهاند ،بنابراين پفشنهاد ميشود
تسهفالت الزم برای افزاي ،رغبت گردشگران در اين زمفنه ،از ربفل مکان مجزا برای شنای آرايان و بانوان با فاصله
مناسب از هم و تعداد مناسب که پاسخگوی جمعفت گردشگران باشد ،در نظر گرفته شود.
 تاکفک سواحل به مکانهايي مجزا و مناسب برای تاريحات ساحلي مثل اسبسواری و ماشفنسواری و
تاريحات آبي مثل جتاسکي ،پاراسل ،فالیبورد و مکان مناسب برای شنا و آفتابگفری و سايرموارد در دستورکار
ررار گفرد.
 طرحهايي با امکانات مهفج برای افراد پرانرژی درنظر گرفته شود.
 مکاني ايمن برای شنا کودکان در دريا مثل رصر بادی آبي درنظر گرفته شود.
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 افزاي ،تعداد اسکلهها با امکانات تاريحي از ربفل فوتبالدستي ،پفنگپنگ ،صندليماساژ ،بفلفارد و ساير موارد
درنظر گرفته شود.
 راهاندازی روشنايي و نورپردازی ويژه در شب ،برای جذب هر چه بفشتر مسافران ساحلي و ايجاد خاطرهای
خوش برای مسافران در نظر گرفته شود.
 نظارت بر ساختمان سازی اطراف سواحل و برخورد با متخلافن مبني بر حاظ حريم دريا و جلوگفری از آلودگي
آب دريا در دستور کار ررار گفرد.
 در نظر گرفتن تورهای تاريحي ساحلي چندروزه در شمال کشور با مجموعهای از امکانات ارامتي و تاريحي و
هزينهی مشخص ،توسط مسئولفن ذیربط در دستور کار ررار گفرد.
 با ترغفب افراد برای استااده از سواحل در فصلهايي که مسافر کم است از طريق تخافاات ويژه تورهای
تاريحيساحلي ،زمفنه را برای جذب بفشتر گردشگر فراهم کنند.
 به مديران و مسئوالن در جلب گردشگر ساحلي پفشنهاد ميشود که در کنار ويژگيهای طبفعي دريا،
جشنهايي متناسب با فرهنگ شهر مفزبان از ربفل برگزاری جنگهای شبانه با موسفقي سنتي و جشنوارهی
مجسمههای شني و امکانات گشت با کشتي تاريحي با برنامههای جذاب در دستور کار ررار دهند.
 ارتباط خوبي با خطوط حمل و نقل زمفني و هوايي برررار کنند و تورهای گردشگری مشابه تورهايي که در
کف ،وجوددارد ،در سواحل شمالي ايجادکنند که عالوه بر زيباييهای ديدني طبفعي همچون دريا ،رودخانه ،جنگل
و کوه ،بازديد از آثار تاريخي ،چشمههای آبگرم معدني و شهرهای سنتي و آشنايي با آداب و رسوم شمال و مراکز
خريد در برنامهی کار خود ررار دهند.
منابع
ادبي ففروزجاه ،جواد؛ کوزه چفان ،هاشم؛ احساني ،محمد ( .)3199بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشي کشور با تأکفد بر
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