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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی مدل توسعه ورزشهای دریایی در جذب گردشگران استان ماندران است .روش پژوهش کیفی
است و از نظریه داده بنیاد استفاده شد .جامعه آماری پژوهش؛ اساتید مدیریت ورزشی ،مدیران ادارات کل ورزش و جوانان،
مدیران اجرایی گردشگری و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان مازندران بودند؛ روش
نمونهگیری بهصورت هدفمند و گلوله برفی بود که  15نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جمعآوری دادهها نیز از طریق روش
مصاحبهی نیمه ساختاریافته انجام شد .براساس نتایج پژوهش 96 ،مفهوم اولیه تعیین شد که با دستهبندی این مفاهیم 65
مقوله فرعی شکل گرفت .در بخش علی  4مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مولفه مشوقهای مالی ،سازوکار جذب گردشگر،
آموزش مدیران و ارائه خدمات مناسب است .در بخش زمینهای نیز  3مفهوم اصلی و  12مقوله شناسایی شد؛ همچنین در بخش
مداخلهگر نیز  3مفهوم اصلی و  11مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها  4مفهوم اصلی که عبارتند از سرمایهگذاری
غیردولتی ،جذب گردشگر ورزشی ،ایجاد ظرفیتها و شاخص های اقتصادی و بازاریابی و در نهایت در بخش پیامدها 3 ،مقوله
اصلی شناسایی شد که عبارتند از :عمومی کردن ورزش دریایی ،تعامالت فرهنگی و جذب گردشگر .براساس نتایج پژوهش،
می توان با بکارگیری راهبردهای مناسب ارائه شده در بخش راهبردها و اقدامات ،بر شرایط مداخلهگر غلبه و به نحو مطلوب از
شرایط زمینهای استفاده کرد تا به پیامدهای یاد شده توسط متخصصان دست پیدا کرد.
واژگان کلیدی :توسعه ،ورزشهای دریایی ،جذب گردشگران ،استان مازندران ،نظریه داده بنیاد
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مقدمه

آب برای حفظ زندگی بیولوژیکی و همچنین روابط اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است (لینتون .)2010 ،1انسانها و حیوانات،
در سیارهای ساکن هستند که بخش بزرگی از آن را آب تشکیل می دهد (استاینبرگ .)2014 ،2انسانها برای لذت و تفریح به
سفرهای دریایی میروند و در این سفرها با شنا کردن در آب و یا با استفاده از انواع وسایلی که میشود در آب غوطهور بود از آن
لذت میبرند ار اینرو دریاها همیشه عنصر مهمی در گردشگری میباشند (ساکسنا .)2018 ،3از زمانهای گذشته سواحل دارای
ارزش و اهمیت خاصی بوده و محل رشد و شکوفایی تمدنها میباشند (شکوهی و همکاران .)2014 ،امروزه نیز دریا ،به منزلهی
یکی از منابع غنی طبیعی ،در سراسر جهان مورد توجه فعاالن اقتصادی اعم از فعاالن بخش گردشگری میباشد (قادری ،باقری
و کاظمیان .)1397 ،نقش و اهمیت سواحل و موقعیت استراتژیک آن به لحاظ مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاحتی و  ...آشکار
است .همچنین سواحل رودخانهها از جمله فضاهای شهری مهم و با ارزش به حساب میآیند (شکوهی و همکاران.)2014 ،
خطوط ساحلی جهان ،با امتداد بیش از 5440کیلومتر ،یکی از پویاترین محیطهای طبیعی و از مهمترین زمینههای فعالیت
انسان و فرایندهای جغرافیایی است (قنواتی  .)1392،در این نواحی ،بسته به پتانسیل موجود در هر منطقه ،کاربریهای گوناگونی
اعم از کشتیرانی و حمل ونقل ،استخراج انرژی ،شیالت ،ایجاد تأسیسات نظامی و انتظامی ،اسکان مردم بومی ،کشاورزی و ایجاد
تأسیسات تفریحی و فعالیتهای گردشگری از ساحل صورت میگیرد (کوالیی و شایسته.)1393 ،
از طرفی ،گردشگری در سراسر جهان پدیده ای اجتماعی و اقتصادی ناشی از نیاز بشر برای اوقات فراغت ،تماس با طبیعت و میل
به دیدار مکانهای جدید فرهنگها است (میرزایی .)1392 ،گردشگری اقسام گوناگونی دارد که گردشگری ورزشی یکی از
آنهاست و در میان بخشهای مختلف؛ بیشترین رشد را داشته است (احسانی و همکاران .)1389 ،گردشگری ورزشی همانند
گردشگری عام دارای تعاریف مختلفی از دیدگاه صاحبنظران مختلف میباشد که این تعاریف شباهتها و تفاوتهای زیادی دارند
که در رسیدن به یک مفهوم خاص مشکل ایجاد میکنند (هنرور و همکاران .)2013 ،بر اساس تعریف جامعی که گیبسون و
همکاران 4ارائه کردهاند :گردشگری ورزشی سه نوع است و سه رفتار عمده را در برمیگیرد .1 :شرکت کردن در فعالیتهای
ورزشی (گردشگری ورزشی فعال) .2،تماشا کردن فعالیتهای ورزشی (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال) و  .3بازدید کردن
از جذابیتهای مشهور مربوط به ورزش مثل :بازدید از شخصیتهای ورزشی ،موزههای ورزشی ،ورزشگاههای مهم (گردشگری
خاطرات ورزشی) که در تحقیقات جدید خود معتقدند که این دستهها ممکن است کامال جدا از هم نباشد و همزمان انگیزههای
هر سه گروه را مورد بررسی قرار میدهد (گیبسون ،ویلمینگ و هولدناک .)2005 ،گردشگران از سرعت آب ،آبشارها و یخچالهای
طبیعی لذت میبرند .شنا و غواصی ،کشتیهای بادبانی ،اسکی روی آب ،کانوپولو و  ...که همه این ورزشها برای جذب گردشگران
مهم هستند (اندرسون و پیترز.)2014 ،5
همچنین ،محیطهای ساحلی یکی از حساسترین سیستمهای محیطی به شمار میروند ،مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن
اکوسیستمهای حساس و مولد از اهمیت و ارزش باالی برخوردارند .بنابراین داشتن اطالع از رفتار خط ساحلی به مدیریت بهتر
سواحل کمک فراوانی میکند .در میان انوا ع بهرهبرداریها از سواحل ،گردشگری دریایی یکی از مهمترین و قدیمیترین
شکلهای گذران اوقات فراغت مردم و ورزشکاران بهشمار میرود و ساالنه ،با توسعهی امکانات و خدمات ،به تعداد گردشگران
دریایی افزوده میشود .رشد چشمگیر گردشگری دریایی از یک سو و وجود دیگر فعالیتهای اقتصادی بهرهمند از اراضی و منابع
ساحلی ازسوی دیگر ،به کارگیری رویکردی همه جانبه را در مدیریت گردشگری ساحلی ضروری مینماید (قادری و همکاران،
 .)1397گردشگری دریایی بهطور فزاینده موجب رشد وتوسعه اقتصادی منطقه میگردد (جیالیو و همکاران.)2020 ،6

1 Linton
2 Steinberg
3 Saxena
4 Gibson & et Al.
5 Andersson & Piters
6 Jia Liua & et Al.
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همانطور که اشاره شد ،یکی از کاربری های بسیار مهم دریا و مناطق ساحلی در اغلب مناطق ساحلی جهان ،استفاده از آن به
عنوان نوعی جاذبه برای جذب گردشگران و توسعة صنعت گردشگری است .سواحل ،به منزلة فضایی مطلوب برای گردشگری،
از سدههای پیش مورد توجه گردشگران بوده و گردشگری ساحلی و دریایی یکی از بخشهای صنعت جهانی گردشگری به شمار
میرود که به سرعت رو به گسترش است(هونی و کرانتس .)2007 ،1بررسیهای کمیسیون اروپا در سال  1989نشان میدهد
که امروزه حدود  64درصد اروپاییان ترجیح میدهند تعطیالت را در سواحل بگذرانند و مطابق آمار ارائه شده ،ماحصل حدود
 435میلیون نفر گردشگر ساحلی و دریایی (دیدارکنندگان محلی و غیرمحلی) در قارهی اروپا در سال  2013ایجاد بیش از دو
میلیون و  500هزار شغل و حدود  9میلیارد یورو ارزش ناخالص اقتصادی بوده است .درحقیقت ،رشد و توسعهی زیرساختها
(هتلها ،بندرگاهها ،تفرجگاههای ساحلی و )...و فعالیتها و ورزشهای آبی (مانند ماهیگیری تفریحی ،قایق سواری ،غواصی و)...
موجب توجه بیشتر و اقامت و گذران اوقات فراغت تعداد زیادی از دیدارکنندگان در این مناطق شده است (سانچز.)2015 ،2
ورزشهایی همچون اسنوبرد ،اسکیت و اسکی ،قایق تفریحی ورزشی ،بادبانی بر روی دریاها ،شنا و غواصی همه و همه از
ورزشهای دریایی هستند که در جذب گردشگران تاثیر دارند (پریک ،ویتزیک و دورکین .)2019 ،3منظور از ورزش دریایی
ورزشهایی همچون قایق سواری ،شنا ،کایاک سواری ،موج سواری میباشد اما ورزشهای آبی کلیه ورزشهایی که چه در استخر
و چه دریا انجام میگیرد و ورزشهای ساحلی مثل والیبال ساحلی میباشد .گردشگری ورزشی ،به عنوان یک نوع خاصی از
گردشگری ،گردشگران فعال یا غیرفعال (با اشاره به مشارکت منفعل به عنوان یک تماشاگر) را جذب میکند (مصلح ،نصرت
آبادی و بهرامی .)2017 ،همانطور که در باال نیز ذکر شد ،بسیاری از ورزشهای دریایی ،که برای گردشگری و تفریح مورد توجه
گردشگران قرار می گیرند به امکانات و تجهیزات بسیاری نیازمند میباشند .تحقیقات فراوانی نشان دهنده تاثیرات مثبت اقتصادی
صنعت گردشگری بر منطقه گردشگرپذیر میباشد .مارین ( )2019در تحقیق خود نشان داد که قایقرانی در دریا بخش عمدهای
از صنعت گردشگری به ارزش 6میلیارد یورو در سال بوده است و موجب ایجاد  62200شغل جدید و رشد  65درصدی نسبت
به سال  2013شده است .عابدی و همکاران ( )1398در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی
فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر به این نتیجه رسید که جذابیت جاذبههای طبیعی مهمترین عامل جذب کننده درونی و
اطالع رسانی ،رسانهها و تبلیغات مهمترین عوامل جذب کننده بیرونی گردشگران به گردشگری ساحلی محسوب میشود.
همچنین عوامل جذب کننده بیرونی مهمتر از عوامل جذب کننده درونی عنوان شدند .قادری و همکاران ( )1397پیرامون مفهوم
مدیریت یکپارچهی گردشگری ساحلی بیان میدارند که مطلوبیت و محبوبیت ،نیازمند عملیاتی کردن معیارهایی چون ایجاد
بستر قانونی و صراحت و شفافیت مقررات ،حمایت مالی ،وضوح کافی تعیین مسئولیتها ،تمرکز زدایی و توزیع قدرت منصفانه،
فرهنگ سازی ،تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش و منطق پایداری در میان سازمانهای درگیر و در ارتباط با گردشگری
است .سنایی  1396تبلیغات و بازاریابی را مهمترین عامل تأثیر در توسعه و جذب گردشگر ورزشهای آبی -ساحلی معرفی
میکند و مدیریت امکانات و تأسیسات و زیرساختها در اولویتهای بعدی عوامل تاثیرگذار در ورزشهای آبی -ساحلی بر صنعت
گردشگری قرار دارند .همچنین در پژوهشی با عنوان ارائه برنامهی راهبردی گردشگری ساحلی که به صورت موردی بر روی
شهرستان نوشهر انجام شده بود ،با استفاده از تجزیه وتحلیل سوات؛ بازنگری قوانین گردشگری ،توسعهی زیرساختهای مرتبط
با امور گردشگری ،صادر نکردن مجوز ساخت و ساز در حریم ساحل و نظارت دقیق و جدی بر آن ،توسعهی همزمان گردشگری
پایدار ساحلی و دریایی ،اعطای تسهیالت به بخش خصوصی و حمایت از این بخش برای احداث و باالبردن کیفیت مجتمعهای
گردشگری ،مدیریت پسماندها در مناطق ساحلی ،اختصاص بودجهی کافی برای حمایت از صنعت گردشگری و برنامههای
منسجم حفاظت از جنگلها به عنوان مهمترین عوامل اولویتبندی شدند .رمضاننژاد و همکاران ( )1398معتقد است که سواحل
استان گیالن به سبب نداشتن الگویی مناسب در مقولهی گردشگری ،با موانع و مشکالت بسیاری مواجه است .رودن و کریستو
( )2020در بررسی تاثیر ورزشهای آبی (قایقرانی) بر صنعت گردشگری نشان دادند که وجود امکانات ،خواص خود آب ،تنوع
1 Honey & Krantz
2 Sánchez
3 Perić & et Al
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قایقها ،مدیریت ،جذابیت و حس ماجراجویی در ورزشهای دریایی (قایقرانی) در جذب گردشگر موثر است .نتایج تحقیق پریک
( )2019نشان میدهد که گردشگران رویدادهای ورزشی فعال در فضای باز با توجه به انگیزهها در ایجاد کسب و کارهای مرتبط
با ورزشهای آبی موثرند و ورزشهای آبی رابطه مستقیمی با اقتصاد و کسب کار دارد .حمیدی ضعفهای گردشگری ورزشی
(ورزشهای آبی) را عدم وجود عالقه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و عدم وجود منابع مالی و حمایت مدیریتی ،برشمرد.
با توجه به مطالب ذکر شده پیشینه موجود و همچنین شرایط ویژه استان مازندران از لحاظ دسترسی به دریا و ساحل؛ در این
پژوهش تالش شد با استفاده از نظریه داده بنیاد به طراحی مدل طراحی مدل توسعه ورزش دریایی در جذب گردشگران استان
مازندران پرداخته شود تا در آن ،ضمن تحلیل محیط گردشگری ورزشی استان مازندران ،راهبردهای مدون به منظور توسعهی
گردشگری استان ،احصا شود .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی مناسب توسعه ورزش دریایی
در استان مازندران چیست؟
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،کیفی است .با توجه به این مسئله که
پژوهشگر در نظر داشت از تجارب ،دانش ،آگاهی و دیدگاههای افراد درگیر را با هدف مشخص کردن و صورت بندی یک نظریه
بررسی کند ،از روش نظریه برخواسته از دادهها به روش ،نظاممند که به استراوس و کوربین ( )1990نسبت داده شده ،استفاده
شد .جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی ،مدیران اجرایی گردشگری و کارشناسان اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران بودند؛ روش نمونهگیری بهصورت هدفمند و گلوله برفی بود و پس از اشباع نظری
تعداد مشارکت کنندگان به  15رسید که در جدول شماره  1مشخص شدهاند .برای جمع آوری دادهها نیز از روش مصاحبة
نیمه ساختاریافته استفاده شده است .معیار انتخاب مصاحبه شوندگان ،برخورداری از اطالعاتی درحوزه گردشگری و ورزشهای
دریایی و با توجه به اینکه اطالعات کاملی از فهرست این افراد موجود نبود ،از مصاحبه شوندگان درخواست شد ،چنانچه فرد
دیگری را براساس معیار مطرح شده میشناسند ،معرفی کنند تا در مصاحبه شرکت داده شوند.
جدول ( )1توصیف ویژگیهای دموگرافیک مصاحبه شوندگان
تعداد مصاحبه شوندگان

متغیر

15

جنسیت

15

سن

15

تحصیالت

15

حوزه فعالیت

زن

فراوانی

درصد فراوانی

3

20

مرد

12

80

20تا 25سال

5

33/3

 26تا  30سال

4

26/6

باالتر از  31سال

6

40/1

لیسانس

2

13/3

کارشناس ارشد

4

26/6

دکترا

9

60/1

مدیریت ورزشی

8

53/3

گردشگری

4

26/6

مدیران اجرایی

3

20/1

با توجه به استفاده از روش داده بنیاد ابزار پژوهش حاضر ،مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود .سؤالت مصاحبهها از نوع باز پاسخ
بود و بر اساس ابعاد نظریه داده بنیاد ،موجبات علی ،شرایط محیطی ،ویژگیهای زمینهای ،راهبردها و پیامدها را مورد بررسی
قرار داد تا از زبان مصاحبه شوندگان ،موضوع روشن شود .تمامی مصاحبهها ضبط شده و پس از انجام هر مصاحبه ،با توجه به
ادبیات نظری پژوهشهای کیفی ،همزمان با انجام مصاحبهها ،تحلیل و کدگذاری آنها نیز انجام پذیرفت .روایی مصاحبه برای
ساختار و محتوای سؤاالت توسط صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی ،غالب مطالعات،
الگوی کُدگذاری پارادایمی را برای تحلیل دادههای حاصل از نظریه داده بنیاد معرفی می کنند که در قالب یک فرآیند کُدگذاری
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سیستماتیک شامل سه مرحله باز ،محوری و انتخابی منجر به ایجاد این الگو می شود در پایان با انجام کدگذاری گزینشی ،نظریه
پژوهش درباره مدل توسعه ورزش دریایی در جذب گردشگران روایت شده است.
مراحل تجزیه و تحلیل دادههای کیفی در قالب سه مرحله کدگذاری ارائه میشود:
کدگذاری انتخابی
کدگذاری محوری
کدگذاری باز
یافتههای تحقیق
کدگذاری ،رویهای نظاممند است که توسط استراوس و کوزبین ( )1990برای کشف مفاهیم ،مقولهها و ابعاد دادهها توسعه داده
شده است .در این تحقیق ،بر اساس رویه یاد شده کد گذاری دادهها به شرح ادامه انجام شد.
گام اول کدگذاری باز :گام اول شامل سه مرحله استخراج دادهها از متن مصاحبهها ،کدگذاری و کشف مقولهها است که عبارت
از روند خرد کردن ،مقایسه ،مفهوم پردازی و مقولهبندی کردن دادهها است ،با محوریت مفهومسازی شکل گرفته است و بر
اساس نتایج در مجموع  96کد باز از تجزیه و تحلیل  15مصاحبه بهدست آمد.
گام دوم کدگذاری محوری :کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه پردازی بنیادی است .هدف از این مرحله
برقراری رابطه بین مقولههای استخراج شده (در مرحله کدگذاری باز) است .این کار بر اساس مدل پارادایمی انجام میشود و به
نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند تئوری را به سهولت انجام دهد .بر اساس فرایند ارتباطدهی در کدگذاری محوری ،تعداد 72
مفهوم و  17مقوله شناسایی شد .نمونهای از کدگذاری محوری در جدول  2آورده شده است.
جدول( )2کدگذاری محوری
متن مصاحبه

کدگذاری باز اولیه

کدگذاری باز ثانویه

در سه رشته ورزشی دریایی تبلیغات خوب انجام شده است.

رشتههای منتخب

جذابیت رشته ورزش دریایی

ایجاد سیستمهای اطالعاتی جهت شناسایی ورزشهای دریایی
وجذب سرمایه گذاران ورزشی

سیستم اطالعاتی

کیفیت اطالعات ورزش
دریایی

وجود مربیان تراز اول ،بین المللی و خارجی در ورزش
دریایی

سازمان گردشگری و مدیریت
ورزشی دستندرکاران ورزشی

بین المللی شدن ورزشهای
دریایی

ارائه خدمات بیشتر به گردشگران با هدف جلب رضایت
آنها

حمایت از گردشگران دریایی

رضایت گردشگران دریایی

وجود گردشگران دریایی زیاد باعث سرمایه گذاری می شود و
بازگشت مستقیم و غیر مستقیم سرمایه را به دنبال خواهد داشت

گردشگران بیشتر
گردشگران ورزشهای دریایی

جذب گردشگر

نبود امکانات ورزش در یایی در کشور ،باعث شده گردشگران
رغبتی برای انتخاب ورزشهای دریایی نداشته باشد

امکانات ورزش دریایی

کیفیت امکانات

عالقه ی شخصی گردشگران به ورزش دریایی

نگرش گردشگران

عالقه به ورزش دریایی

حضورشخصیتها ورزشکاران ،هنرمندان معروف در ورزش
دریایی

جذابیت ورزشهای دریایی

حضور ستارهها

ارگانهایی که درگیر گردشگری دریایی هستند مانند شهرداری
واستانداریها تاثیرگذارند.

سازمانهای تاثیر گذار

همکاری سازمانی

پررنگ شدن ورزش دریایی در سازمانها گردشگری باعث جذب
گردشگران میشود.

تمایل به ورزش سازمانی

همه گرایی ورزشی

بسیج تمامی شهریا استان برای تبلیغات ورزشهای دریایی و
تشویق سرمایه گذاران

گردشگر بیشتر

ورزشهای دریایی با کیفیت

در ورزشهای دریایی سرمایه گذاری خوبی شده و معافیت
مالیاتی برای سرمایه گذاریها میتواند فرصت خوبی باشد.

سرمایه گذاری ورزشی

سرمایه گذاری ورزشهای
دریایی

کوچک و غیر مهم بودن ورزشهای دریایی در ایران با جذابیت
کم ،باعث شده گردشگران کمی جذب شوند.

جذابیت گردشگری ورزشی

ارتباط ورزشدریایی و جذب
گردشگر ورزشی

به دلیل وارد شدن گردشگران در عرصه ورزشهای دریایی
افزایش توان مالی مردم منطقه ،افزایش سرمایه گذاری میشود.

جذابیت گردشگری ورزشی

تعداد ورزشهای دریایی

جذابیت ورزشهای دریایی باعث جذب گردشگران میشود.

کیفیت ورزشهای دریایی

کیفیت ورزشهای دریایی
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مدیریت دولتی

سرمایهگذاری
دولتی
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ایجاد امکانات و وارد کردن بخش خصوصی ،گرفتن اسپانسر های
خارجی

امکانات ورزشهای دریایی

سرمایه گذاران خارجی

آمادگی زیرساختها در بحث گردشگری باید موجود باشد.

وجود زیرساختهای گردشگری
ورزشی

زیرساخت

طراحی و دیزاین سواحل برای ورزشهای دریایی

تجهیزات ورزشهای دریایی

زیبا سازی ساحل

محدودیت در ورزشهای دریایی بانوان در حوزه گردشگری وجود
دارد و علت آن عوامل دینی و فرهنگی است.

قوانین فرهنگی و دینی

حضور بیشتر گردشگران زن

عوامل دینی و فرهنگی میتواند بحث گردشگری ورزشهای
دریایی و اسپانسری را محدود کند.

حمایت مسئوالن دینی و
فرهنگی

فرهنگ سازی

باید فرهنگسازی شود ،ولی برای رشتههای دیگرورزشی می-
تواند پتانسیل گردشگری را ایجاد کند.

فرهنگسازی بین رشتهای

فرهنگ سازی تخصصی

تاثیر شرایط اقتصادی بر مردم ساکن در سواحل و استان

شرایط اقتصادی منطقه

شرایط اقتصادی منطقه

نگاه سازمان های گردشگری در ورزش دریایی چندان مثبت
نیست.

جذب گردشگر

نگرش جذب گردشگری

نگاه سازمانهای گردشگری :توسعه بازار هدف ،دیده شدن ،رونق
کسب و کار و کمک اقتصاد منطقه است.

نگرش گردشگری ورزشی

جذب گردشگر

حمایتهای مالیاتی

حضور بیشتر اسپانسرها

اسپانسرها و حامیان و معافیت های مالیاتی در گردشگری
ورزشهای دریایی
گردشگری دریایی در هر حوزه نیازمند وجود رعایت برخی
فاکتورهای فرهنگی اقتصادی می باشد که در هر صورت (عدم
وجود و رعایت آن ) گردشگر رغبتی برای حضور در ورزشهای
دریایی از خود نشان نمیدهد.

ابعاد حمایتی گردشگری

ایجاد شاخصهای جذب
گردشگر

انتظار جذب گردشگران حاصل از تبلیغات و حمایت از ورزش
دریایی

جذب گردشگر

حمایت ورزشی

استفاده نکردن از ظرفیت های موجود گردشگری

ظرفیتهای بالقوه

ایجاد ظرفیت

مسائل و مشکالت اکثریت خارج از سازمان ورزشی و گردشگری
است و اثرگذار بر امرگردشگری ورزشی است.

محیط بیرون

کنترل بیرونی سازمان

عدم ثبات در امر گردشگری ورزشی وسازوکار مشخصی برای
حمایت از گردشگری ورزشی در حوزه ورزش دریایی نداریم.

ثبات در گردشگری ورزشی

ایجاد سازوکار گردشگری
مشخص

آموزش مدیران جذب گردشگر

اطالع رسانی به مدیران
بخش گردشگری

امکان سنجی و توجیهپذیریهای اقتصادی در گردشگری
ورزشی درحوزه ورزش دریایی

توجیه اقتصادی گردشگری
ورزشی

آموزش مدیران گردشگری

از نظر جذب گردشگری ورزشی ورشکسته هستیم ،در نتیجه
گردشگران داخلی و خارجی به سختی به سمت کشور می آیند
و بستگی به شرایط فرهنگی و دینی کشور دارد.

عدم ورود گردشگر دریایی

برنامه ریزی

سعی شده در برنامههای استراتژیک ورزشی بخش گردشگری
سرمایه گذاری کند.

تدوین برنامههای گردشگری

تدوین استراتژیک

توجه ویژه سازمانهای ورزشی و گردشگری به ورزشهای
دریایی و هزینه در این زمینه

حمایت دولتی

سیاستهای کالن

آموزش نحوه جذب ورزشکاران دریایی و گردشگران
مدیران ورزشی و گردشگری

به

اسپانسر

و

بخش

عمومی کردن ورزش
دریایی

تامین زیر ساخت-های
اجرایی

و
ثبات
گردشگری

قدرت

سازوکارجذب گردشگر

مدیریت دولتی

گردشگری ورزشی دریایی نخواهیم داشت اگر فقط توجه سازمان
گردشگری و مدیران ورزشی به دولت وابسته باشند.

جذب
خصوصی

در مورد گردشگری ورزشهای آبی آینده خوبی ترسیم نمی شود

ورزشهای دریایی با کیفیت

تصمیمات برای آینده

حمایت کالن

آیین نامهها و شرایط باید ایجاد شود.

تدوین آیین نامه های حمایتی

تدوین قوانین

نبود زیرساخت به دلیل رقابت بخش خصوصی با دولت است

نبود زیر ساختها

ارائه زیر ساختها

نگاه جذب گردشگری به امر ورزش دریایی در بین مدیران کشور

نگرش مدیران

مدیران شایسته

پیش بینی جذب حامیان مالی و رشد اقتصادی در گردشگری
ورزش دریایی

تصمیمات اقتصادی

جذب سرمایه گذار

نگرشها و هنجارهای ذهنی مدیر ورزشی یا سازمان گردشگری

کیفیت مدیران ورزشی

مدیران ورزشی
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تدوین و اجرای قانون
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عدم حمایت دولت باعث شده رغبتی برای سرمایهگذاری در
بخش گردشگری ورزشی نباشد.

پاییز  ،99شماره 22
حمایت دولتی

دخالتهای دولت

توجه ویژه دولت و مجلس به گردشگری ورزشی

توجه سیاستگذاران ملی

حمایت کالن

تدوین قوانین متناسب با فرهنگ و دین مبین اسالم در مورد
ورزشهای دریایی و گردشگران

تدوین قوانین حمایتی

ارائه قوانین

تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و حذف بوروکراسی
اداری درسازمانهای گردشگری

تدوین قوانین تسهیل کننده

اجرای قوانین

نظام حقوقی هم وجود ندارد.

تدوین نظام حقوقی حمایتی

ساختار حقوقی نظام-مند

پوشش رسانهای تاثیرگذار است.

حمایت رسانه

موضوعات مرتبط رسانهای

در سطح ملی رسانهها پخش میکنند.

حمایت رسانه

دیده شدن گردشگر ورزشی

دیده شدن در رسانهها فقط در بعضی از رویدادها و کلی نیست.

ضعف رسانه

دیده شدن در گردشگران

اسپانسرها و حامیان و معافیتهای مالیاتی مشوق هستند.

حمایت مالیاتی

ارائه خدمات گردشگری

تسهیل اخذ روادید برای گردشگران خارجی و ایجاد امنیت
برای آنها

گردشگری ورزشی بین المللی

جذب گردشگری بین المللی

سرمایهگذاری در بخش گردشگری ورزشی بیشتر در حوزه
رویدادهای ورزشی برحسب ارتباط و نفوذ سیاسی که دارند اتفاق
میافتد.

وجود دخالتهای سیاسی

فضای سیاسی

برنامهریزی راهبردی در زمینه گردشگری ورزشی

برنامهریزی

حمایت از گردشگری ورزشی

چه پتانسیل ها و چه مشوق هایی برای گردشگری ورزشی وجود
دارد.

عوامل تسهیل کننده

تسهیل کننده

دادن تسهیالت به بخش گردشگری خصوصی و معافیت مالیاتی
وامهای بدون بهره به بخش خصوصی

حمایت مالی از
گردشگری خصوصی

ریسک سرمایه گذاری در ورزشهای دریایی باالست

ریسک باالی سرمایه گذاری

امنیت سرمایه گذاری

ایجاد ساختار رقابتی در گردشگری ورزش

ساختار گردشگری ورزشی

ساختار حمایتی

سرمایهگذاری در حوزه ورزشهای آبی نیازمند وجود رعایت
برخی فاکتورهای اقتصادی میباشد که به دلیل عدم وجود سود
رغبتی وجود ندارد.

ریسک سرمایه گذاری

فاکتورهای خارج از حوزه ورزشهای دریایی :وضعیت اقتصادی
کشور ،نرخ ریسک پذیری ،سرمایه گذار ،ثبات سیاسی ،قوانین و
مقررات

عوامل بیرونی

به خاطر فساد اداری سرمایه گذار خصوصی وارد نمیشود ،به
خاطر آسیب به برندهای آنها وشرایط نابسامان اقتصادی که
کشور دارد.

ساختار اداری

ساختار اداری منظم

فضای ریسک پذیر در کشور وجود دارد ،به دلیل بی ثباتی شرایط
اقتصادی .پیش بینیها بستگی به شرایط آتی خواهد داشت و
نبود ارکان مهم درشرایط اقتصادی

ریسک سرمایه گذاری

فضای محیطی حمایتی

دیدن شاخصههای اقتصادی در گردشگری ورزشی با ضریب
خطای بسیار باال و بُعد پیش بینی آینده

وجود شاخصهای موجود

آمار شاخصهای مرتبط

استفاده از اسپانسرهای داخلی و محصوالت منحصر به فرد در
ایران و نیاز کشورهای دیگر به آن

استفاده از اسپانسر داخلی

افزایش خدمات

علت فقدان سرمایه گذاری ناشناخته بودن مزایای ورزشهای
دریایی در صنعت گردشگری ورزشی است

افزایش اطالعات مزایای ورزش
دریایی

افزایش اطالعات

با نوسازی زیرساختها سرمایه چند برابری از گردشگری ورزش-
های آبی بهدست میآورید.

زیرساخت هاس مناسب ورزش
دریایی

توسعه امکانات

توسعه گردشگری و تجهیزات ورزشی

توسعهی زیرساخت

توسعهی زیرساخت

سرمایه گذاری هدفمند در گردشگری ورزش آبی باعث شغل به
صورت مستقیم و غیرمستقیم میشود.

افزایش مشاغل

اجرای هدفمند

ایجاد نظام شایسته ساالری در فدراسیون ورزشهای آبی

مدیریت قوی

مدیران شایسته

تدوین قوانین بهرهمندی از جذب گردشگر

افزایش گردشگر

جذب گردشگر

بخش

محیط سیاسی قانونی

رسانههای فعال

محیط سیاسی قانونی
بین المللی

تامین زیرساختهای
اجرایی

ارائه تسهیالت
امنیت سرمایه گذاری

ریسک پذیری
ظرفیتها و
ایجاد
شاخصهای اقتصاد
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تعامالت فرهنگی و
اشاعه نگرش سرمایه
گذاری

مشوق های
(مالیاتی و )..

اصول مدیریتی
بازاریابی

مالی
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انحصار عرضه محصوالت ورزشهای آبی یا حامی برای
گردشگران ورزش

حمایت از سرمایه گذار

بازارگرمی

پیشبرد ورزش در جهت درست باعث سرمایه گذاری و کسب
درآمد میشود.

افزایش کیفیت ورزش دریایی

بازارسازی

گام سوم کدگذاری انتخابی (مرحله نظریه پردازی) :پس از اینکه تمامی دادهها کدگذاری باز و محوری شدند ،نوبت به
گروهبندی آنها میباشد .کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری ،مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این
ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارایه کرده و
طبقههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصالح میکند (دانایی فر و همکاران .)1383 ،درگروه بندی کدها ،کدهای
محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندی شده و سپس گروههای ایجاد شده با یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و ابعاد
هر یک شناسایی و استخراج گردد .البته در این مرحله مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک زیادی به هرچه دقیقتر شدن
گروه بندیها کرد .در این پژوهش سعی شده بر اساس فهم پژوهشگران از متن پدیده مورد مطالعه یعنی عوامل توسعهی
ورزشهای دریایی برای جذب گردشگری ورزش ،چارچوب مدل پارادایم به صورت روایتی به شکل ترسیمی نشان داده شود.
جدول( )3کدگذاری انتخابی
موضوع

ابعاد

مولفه ها

عوامل جذب گردشگر ورزشهای دریایی

عوامل وابسته به گردشگری ورزشهای دریایی

کیفیت انواع رشته-
های ورزش دریایی

مقوله های فرعی
جذابیت رشته ورزش آبی.
انواع رشتههای ورزش دریایی با توجه به شرایط موجود ورزشهای دریایی.
افزایش توجه به رشته خاصی از ورزش دریایی در یک منطقه و جذب گردشگر.
در دسترس بودن امکانات ورزشهای دریایی با توجه به شرایط گردشگران.
کیفیت باالی تجهیزات و جذب بسیاری از گردشگران.
اجرای با کیفیت ورزشهای دریایی از طرف دستندرکاران حضوزه گردشگری ورزشی.
حضور و حمایت ستارهها از ورزش درایی و حمایت رسانهها از ورزش دریایی.

سازمانهای
گردشگری

سیاسی قانونی

ورزشهای دریایی

ارائه خدمات بیشتر به گردشگران با هدف جلب رضایت آنها.
حمایت از گردشگران دریایی.
حضور حداکثری سازمانها ،شرکتها گردشگری داخلی در جذب گردشگر ورزشهای
دریایی.
جذابیت ورزشهای دریایی.
عالقهی شخصی گردشگران به ورزش دریایی.

مدیریت دولتی

استفاده نکردن ارگانهای دولتی از ورزش دریایی بهعنوان یک ابزار سیاسی.
واگذاری سازمانهای گردشگری دولتی به بخش خصوصی.
هماهنگی بین سازمان گردشگری و سازمانهای ورزشی.

قوانین دینی و
فرهنگی

تدوین قوانین حمایتی از گردشگران ورزشی خارجی.
تدوین قوانین فرهنگی دینی متناسب با جامعه در جذب گردشگران ورزشهای دریایی.
تدوین آیین نامههای حمایتی.

سیاسی
محیط
قانونی بین المللی

ایجاد روابط سیاسی قانونی داخلی وبرون سازمانهای گردشگری ورزشی.
انتخاب افراد شایسته به دور از مالحظات سیاسی.
انسجام سازمانی مرتبط با گردشگری ورزشهای دریایی.

سرمایه
غیردولتی

گذاری

اقتصادی
جذب
ورزشی

گردشگر

عامل

نرخ سود پایین تسهیالت طوالنی مدت.
ارتباط ورزش دریایی و جذب گردشگر ورزشی.
افزایش حضور اسپانسرها در بخش گردشگری ورزشهای دریایی.
افزایش سود در بخش گردشگری ورزشهای دریایی.
فراهم کردن بیشترین خدمات برای بخش خصوصی گردشگری ورزشهای دریایی.
زیرساخت
زیباسازی ساحل
تجهیزات ورزشهای دریایی
برنامهریزی
تدوین استراتژیک
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ایجاد ظرفیتها و
شاخصهای
اقتصادی

اراهبردها ی حقوق سازمانهای گردشگری و ورزشی.
ایجاد بازارهای محلی برای جذب گردشگر.
ایجاد سرمایه گذاری در بخش تبلیغات ورزشهای دریایی در بخش گردشگری بین المللی.

بازاریابی

تبلیغات در بخش ورزشهای دریایی.
حمایت از سرمایه گذاربخش گردشگری ورزشی.
بازاریابی بین المللی ورزشهای دریایی.

ثبات و
گردشگری

قدرت

کردن
عمومی
ورزش دریایی

فرهنگی -اجتماعی

تعامالت فرهنگی و
نگرش
اشاعه
سرمایه گذاری

استفاده از ظرفیتهای موجود گردشگری.
کاهش مسائل و مشکالت سازمان ورزشی و گردشگری و اثرگذار بر امرگردشگری ورزشی.
ثبات در امر گردشگری ورزشی وسازوکار مشخصی برای حمایت از گردشگری ورزشی در
حوزه ورزش دریایی.
حذف محدودیت در ورزشهای دریایی بانوان در حوزه گردشگری با رعایت اصول دینی و
فرهنگی.
حمایت مسئوالن دینی و فرهنگی بحث گردشگری ورزشهای دریایی و اسپانسر.
فرهنگ سازی برای رشتههای ورزشی دریایی ایجاد پتانسیل گردشگری ورزشی.
مبارزه با فساد اداری سرمایه گذار خصوصی ایجاد شرایط سامان یافته در گردشگری
ورزشهای دریایی.
اشاعه ی فرهنگ سرمایه گذاری در حیطهی گردشگری ورزشی و اثرات مثبت آن.
تغییر نگرش گردشگران به خاطر آسیبهای وارده برای گردشگری ورزشی.

پیامدها

مدیریتی -اجرایی

رسانههای فعال

پوشش رسانهای تاثیرگذار
تبلیغات ورزشهای دریایی در رسانه های ملی
دیده شدن سازمانهای گردشگری ورزشی

اصول مدیریتی

سرمایه گذاری هدفمند در گردشگری ورزش آبی باعث شغل بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم.
تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح در بخش گردشگری ورزشهای دریایی.
سازماندهی مناسب.
هدایت صحیح گردشگران ورزشی.
کنترل و نظارت دقیق بخش گردشگری.

تامین زیرساخت-
های اجرایی

ایجاد مکانیسم های اطالع رسانی در جذب گردشگری ورزشی.
ابزار و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری دقیق.
تامین امکانات سازمانهای گردشگری ورزشهای دریایی.
سرمایه گذار در بحث ورزشهای دریایی.
تامین تجهیزات و امکانات ورزشهای دریایی.
تدوین آیین نامه های مالکیت سرمایه گذاران در صورت داوطلب بودن.

مشوق وابسته به گردشگری ورزش های دریایی

مشوقهای مالی

سازوکار
گردشگر

جذب

آموزش مدیران
ارائه
مناسب

خدمات

اسپانسرها و حامیان و معافیت های مالیاتی در گردشگری ورزشهای دریایی.
رعایت برخی فاکتورهای فرهنگی اقتصادی.
ارائه خدمات رفاهی برای گردشگران ورزشی.
ارائه تسهیالت بانکی برای اسپانسرهای ورزشهای دریایی.
آموزش نحوه جذب ورزشکاران و گردشگران به مدیران ورزشی و گردشگری.
امکان سنجی و توجیهپذیریهای اقتصادی در گردشگری ورزشی درحوزه ورزش دریایی
حمایت سیاست گذاران ملی.
وجود مربیان تراز اول ،بین المللی و خارجی در ورزش دریایی.
آموزش مدیران گردشگری و ورزشی در جذب گردشگر.
ارائه امکانت ورزشهای دریایی به بخش گردشگری.
افزایش کیفیت امکانات ورزشهای دریایی.
ارائه خدمات بیشتر به گردشگران با هدف جلب رضایت آنها.
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ویژگیهای زمینهای
کیفیت انواع رشتههای
ورزش دریایی
سازمانهای گردشگری
ورزشهای دریایی

پیامدها
عمومی کردن ورزش
دریایی
تعامالت فرهنگی و جذب
گردشگر
افزایش گردشگران ورزشی

راهبردها

شرایط علی

سرمایهگذاری غیردولتی
جذب گردشگر ورزشی
ایجاد ظرفیتها و شاخص-
های اقتصادی
بازاریابی
ثبات و قدرت گردشگری

مدل توسعه ورزشهای
دریایی در جذب گردشگر
در استان مازندران

مشوقهای مالی
سازوکار جذب گردشگر
آموزش مدیران
ارائه خدمات مناسب

شرایط مداخلهگر
اصول مدیریت
رسانههای فعال
تامین زیرساختهای
اجرایی

شکل ( )1مدل پارادایمی توسعهی ورزشهای دریایی (برگرفته از یافتههای پژوهش)

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،به ارائه مدل توسعه ورزشهای دریایی در جذب گردشگران پرداخته است .دریاچه مازندران (خزر) از دریاچه
های بزرگ در جهان می باشد که با نام دریای خزر میشناسند .دریای خزر با داشتن سواحل ماسهای و صخرهای از مکانهای
پر بازدید برای گردشگران میباشد .در مورد جذب گردشگر در حوزه ورزشهای دریایی میتوان گفت این منطقه با وجود همه
ویژگی های جغرافیایی و آب و هوایی از نظر امکانات کمترین توجه به آن شده است .مدیران استان باید توجه ویژه به این مسائل
داشته باشند و هر چه بیشتر در تهیه و ایجاد امکانات ورزشی در حوزه ورزشهای دریایی را ایجاد نمایند .بدین منظور از نظریه
داده بنیاد است فاده گردیده و مدل ارائه شده ،از فرآیندهای کدگذاری ناشی از مصاحبه با نخبگان به دست آمده است .بر اساس
نتایج تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبه ،ارائه مدل طراحی ورزشهای دریایی برای جذب گردشگران شامل ،شرایط علی
( 4مقوله) ،راهبرد ( 5مقوله) ،ویژگیهای زمینهای ( 3مقوله) ،شرایط مداخلهگر ( 3مقوله) و پیامد ( 3مقوله) و توسعه ورزشهای
دریایی به عنوان پدیدهی اصلی بوده است .بر این اساس نتایج به دست آمده مشوقهای مالی (مالیاتی) ساز و کار جذب گردشگر،
آموزش مدیران ،ارائه خدمات مناسب (شرایط علی) ،کیفیت انواع رشتههای ورزش دریایی ،دستاندرکاران ورزشهای دریایی،
ورزشهای دریایی (شرایط زمینهای) ،سرمایهگذاری غیردولتی ،جذب گردشگر ورزشی ،ایجاد ظرفیتها و شاخصهای اقتصادی،
بازاریابی ،ثبات و قدرت گردشگری (راهبرد) ،عمومی کردن ورزشهای دریایی ،تعامالت فرهنگی و جذب گردشگر ،افزایش
گردشگر ورزشی (پیامدها) ،اصول مدیریت ،رسانههای فعال ،تامین زیرساختها اجرایی (شرایط مداخله گر) شناسایی شدهاند که
همسو با نتایج تحقیق عبدی سماکوش و همکاران ( )1398عوامل جذب کننده اطالع رسانی ،رسانهها و تبلیغات ،قادری و
همکاران ( )1397عوامل جذب گردشگران ،ایجاد بستر قانونی و صراحت و شفافیت مقررات ،حمایت مالی ،وضوح کافی تعیین
مسئولیتها ،تمرکزدایی و توزیع قدرت منصفانه ،فرهنگسازی ،تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش و منطق پایداری در
میان سازمانهای درگیر و در ارتباط با گردشگری ،سنایی ( )1396مدیریت ،امکانات و تأسیسات و زیرساختها به عنوان عوامل
تاثیرگذار بر صنعت گردشگری ،موگوئی و همکاران ( )1396بازنگری قوانین گردشگری ،توسعة زیرساختهای مرتبط با امور
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گردشگری ،صادر نکردن مجوز ساخت و ساز در حریم ساحل و نظارت دقیق و جدی بر آن ،توسعهی همزمان گردشگری پایدار
ساحلی و دریایی ،اعطای تسهیالت به بخش خصوصی و حمایت از این بخش برای احداث و باالبردن کیفیت مجتمعهای
گردشگری ،مدیریت پسماندها و پسابها در مناطق ساحلی ،اختصاص بودجة کافی برای حمایت از صنعت گردشگری و برنامههای
منسجم حفاظت از جنگلها.
عوامل وابسته به گردشگری ورزشهای دریایی .نتایج تحقیق نشان داد عواملی همچون کیفیت انواع رشتههای ورزش آبی
(جذابیت رشته ورزش آبی ،انواع رشتههای ورزش دریایی با توجه به شرایط موجود ورزشهای دریایی ،افزایش توجه به رشته
خاصی از ورزش دریایی در یک منطقه و جذب گردشگر ،در دسترس بودن امکانات ورزشهای دریایی با توجه به شرایط
گردشگران) ،سازمانهای گردشگری (کیفیت باالی تجهیزات و جذب بسیاری از گردشگران ،اجرای با کیفیت ورزشهای دریایی
از طرف دستاندرکاران حوزه گردشگری ورزشی ،حضور و حمایت ستارهها از ورزش دریایی و حمایت رسانهها ،ورزشهای
دریایی (ارائه خدمات بیشتر به گردشگران با هدف جلب رضایت آنها ،حمایت از گردشگران دریایی ،حضور حداکثری سازمانها،
شرکتهای گردشگری داخلی در جذب گردشگر ورزشهای دریایی ،جذابیت ورزشهای دریایی ،عالقهی شخصی گردشگران به
ورزش دریایی) از عوامل وابسته به گردشگری ورزشهای دریایی میباشند این نتایج همسو با نتایج قادری و همکاران (،)1397
جیا لیوو همکاران ( ، )2020پریک و همکاران ( )2019میباشد.
مولفههای بعد سیاسی قانونی .از عوامل مهمی که در مصاحبههای انجام گرفته شناسایی گردید عامل سیاسی قانونی میباشد
مدیریت دولتی ،قوانین دینی و فرهنگی (تدوین قوانین حمایتی از گردشگران ورزشی خارجی ،تدوین قوانین فرهنگی دینی
متناسب با جامعه در جذب گردشگران ورزشهای دریایی ،تدوین آیین نامههای حمایتی) ،محیط سیاسی قانونی بینالمللی ،که
با نتایج تحقیق رمضان نژاد و همکاران ( ،)1398قادری و همکاران ( )1397همسو میباشد.
مولفههای بعد اقتصادی .ابعاد استخراج شده از مصاحبهها در بعد اقتصادی شامل سرمایه گذاری غیر دولتی ،ایجاد ظرفیتها
و شاخصهای اقتصادی که با نتایج تحقیق موگوئی و همکاران ( ،)1396رودن و کریستو ( ،)2020همسو میباشد.
مولفههای بعد فرهنگی -اجتماعی .مولفه فرهنگی اجتماعی از جمله مولفههای مهم شناسایی شده در تدوین مدل توسعه
ورزشهای دریایی در جذب گردشگران میباشد که شامل مولفههای بازاریابی ،ثبات و قدرت گردشگری ،عمومی کردن ورزش
دریایی ،تعامالت فرهنگی و اشاعه نگرش سرمایهگذاری ،رسانههای فعال ،که با نتایج تحقیق پریک و همکاران ( ،)2019جیالیو
و همکاران ( ،)2020رمضان نژاد و همکاران ( ،)1398همسو میباشد.
مولفههای بعد مدیریتی -اجرایی .اصول مدیریتی در جذب گردشگر ورزشی از عوامل مهم میباشد که شامل سرمایهگذاری
هدفمند در گردشگری ورزش آبی باعث ایجاد شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،تصمیمگیری و برنامهریزی صحیح در
بخش گردشگری ورزشهای دریایی ،سازماندهی مناسب ،هدایت صحیح گردشگران ورزشی ،کنترل و نظارت دقیق بخش
گردشگری است .تامین زیرساختهای اجرایی همچون ایجاد مکانیسمهای اطالع رسانی در جذب گردشگری ورزشی ،ابزار و
تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری دقیق ،تامین امکانات سازمانهای گردشگری ورزشهای دریایی ،سرمایه گذار در بحث
ورزشهای دریایی ،تامین تجهیزات و امکانات ورزشهای دریایی ،تدوین آیین نامههای مالکیت سرمایهگذاران در صورت داوطلب
بودن که با نتایج قادری و همکاران ( ،)1397موگوئی و همکاران( )1396توسعة زیرساختهای مرتبط با امور گردشگری ،رمضان-
نژاد ( )1395توسعة زیرساختهای مرتبط با امور گردشگری ،رودن و کریستو ( )2020وجود امکانات ،هیلی ( )2020برنامهریزی
درست ،همسو میباشد.
مولفههای بعد مشوق وابسته به گردشگری ورزشهای دریایی .مشوقهای مالی (مالیاتی و )...عواملی چون اسپانسرها و
حامیان و معافیتهای مالیاتی در گردشگری ورزشهای دریایی میتواند جزء مشوقها در جذب گردشگران دریایی باشد .ساز و
کار جذب گردشگر ،آموزش مدیران ،ارائه خدمات مناسب از عوامل مهم در تشویق گردشگران به ورزشهای دریایی است که
تحقیقی همسو یافت نگردید .امروزه برخی کارشناسان بر این باورند که با تداوم سیاستهای تنش زدایی در روابط خارجی و
کاهش حساسیتهای بین المللی نسبت به سیاستهای خارجی ایران ،میتوان به ایجاد زمینه مساعد برای جلب گردشگران
کمک کرد .در این رابطه ضرورت دارد که جاذبههای گردشگری ایران در حوزههای گردشگری دریایی در خارج از مرزها به نحو
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مطلوب تبلیغ گردد و زمینه های الزم برای سهولت رفت و آمد گردشگران خارجی فراهم آید .بیشتر گردشگران خارجی بر این
باور هستند که مناطق دریایی از امنیت کافی برای گردشگران برخوردار نیست که این موضوع را میتوان با تبلیغات و انجام
کارهای اجرایی در حوزه امنیت سواحل این اطمینان خاطر را به گردشگران داد که سواحل و دریا از امنیت کافی برخوردار است.
ولی مشکل اصلی در حوزه جذب گردشگر دریایی ،عدم وجود امکانات رفاهی کافی و تبلیغات ضعیف و  ...میباشد .اولین قدم در
راستای جذب گردشگری دریایی ،وجود برنامهای مناسب و دقیق و پیگیری و تالش در جهت اجرای آن از ضروریات اولیه است.
هر چقدرمناطق دریایی به سمت کالس جهانی نزدیکتر می شوند ،حرکت به سمت تعالی ،مستلزم تالش مضاعف و دقیقتر در
پیاده سازی تجارب برتر و الگوهای موفق مدیریتی در تمام زمینههای گردشگری خواهد بود .در مناطق دریایی ،عمدتا به دنبال
بهینه کردن پارامترهایی نظیر کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری و بهبود رفاه و جذب توریست میباشند که بهبود این شاخصها
تاثیر عمده و بسز ایی در افزایش بازگشت سرمایه در مناطق خواهد داشت .در نتیجه ،حرکت در راستای پیادهسازی راهبردهای
صحیح مدیریت گردشگری ،بازگشت سرمایه قابل توجهی را برای مناطق در پیخواهد داشت.
به طور کلی ،نتایج پژوهش حاضر نشانگر این است که مدل توسعه ورزشهای دریایی در استان مازندرارن برای جذب گردشگر
از عوامل علی ،شرایط مداخلهگر ،ویژگیهای زمینهای ،راهبردها و پیامدها تشکیل شده است .عوامل علی شامل مشوقهای مالی،
سازوکار جذب گردشگر ،آموزش مدیران و ارائه خدمات مناسب هستند که به طور مستقیم بر پدیده اصلی اثر میگذارند .توسعه
ورزش های دریایی در جذب گردشگران به عنوان پدیده اصلی در این مدل معرفی شده است .راهبردهای مورد استفاده شامل
سرمایهگذاری غیردولتی ،جذب گردشگر ورزشی ،ایجاد ظرفیتها و شاخصهای اقتصادی ،بازاریابی و ثبات و قدرت گردشگری
هستند که با بهرهگیری مناسب از آنها و توجه به نقش سایر عناصر ،پیامدهای افزایش گردشگران ورزشهای دریایی در استان
مازندران را به دنبال خواهد داشت مدل حاضر به مدیران ورزش ،مدیران گردشگری و مسئوالن ذیربط کمک میکند تا با الهام
گرفتن از مدل ارائه شده ،عوامل علی ،شرایط مداخلهگر ،ویژگیهای زمینهای و راهبردهای مناسب ورزشهای دریایی را در استان
توسعه دهند.
سپاسگزاری.
پژوهشگران بر خود الزم مىدانند از همه کسانى که در انجام این پژوهش همکارى کردهاند ،تشکر و قدردانى نمایند.
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