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تاریخ پذیرش0022/9/02 :

تاریخ دریافت0022/6/02 :

چکیده:
گردشگری دریایی در سالهای اخیر یکی از شاخههای پرطرفددار گردشدگری در سد بی ی المللدی حسودب
حیشبد که خش زیادی از اقتصاد گردشگری را ه خبد اختصاص داده است .حبضبع اصلی اید تسقید نگدر
جاحعة حسلی نوبت ه تبسعة گردشگری دریایی در استان حازندران است .در ای تسقید دا تبجده ده ف دای
حفهبحی گردشگری دریایی نگر جاحعة حیز ان از سه عد اقتصادی اجتماعی و حسیط زیوتی نوبت ه تبسدعة
گردشگری دریایی حبرد تبجه قرار گرفت .ه لساظ رو شناسی تسقی در زحره تسقیقات پیمایشی است کده دا
استفاده از ا زار پرسشناحه اقدام ه جمع آوری دادهها شده است .جاحعه آحاری کلیه سداکنان شدهرهای سدا لی
استان حازندران که  793نفر از آنان هعنبان نمبنه آحاری تعیی و ا استفاده از رو نمبنهگیری تصادفی سداده
حبرد ح العه قرار گرفتند .اعتبار ا زار اعتبار صبری و پایایی نیز ا استفاده از ضدری آلفدای کرونبدا (ظرفیدت
تسمل  )0/357حبرد تأیید واقع شده است .یافتهها نشان داد حیانگی نگر جاحعده حسلدی نودبت ده تبسدعه
گردشگری دریایی(از نمره  )5در عد اقتصادی  7/73در عد اجتماعی  7/73و نهایتا در عد حسدیط زیودتی ده
حیزان  7/11بده است .نتایج اصل از آزحبن فرضیات نیز نشان داد که ه طبر کلی نگر جاحعة حسلی نوبت ده
تبسعه گردشگری در د پایی حی اشد .ا تبجه ه ای که مایت اجتماعی جاحعة حسلدی از تبسدعه گردشدگری
دریایی الزحه تبسعه و حبفقیت طری های تبسعه ای حی اشد پیشنهاد حی شبد که سیاستگذران و رناحهریدزان
حسلی قبل از اقدام تبسعهای و اجرای رناحههای تبسعة گردشگری نوبت ه جل تبجه حدردم حسلدی و ایدداد
نگر نوبت ه تبسعه گردشگری دریایی اقدام نمایند.

واژگان کلیدی:

گردشگری جاحعه حسبر نگر

جاحعه حسلی پذیر

اجتماعی گردشگری دریایی شدهرهای

سا لی استان حازندران
 .1دانشیار جامعهشناسی محیط زیست ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

* s.salehi@umz.ac.ir
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 .1حقدحه

گردشگری دریایی یکی از جذابترین و پرطرفدارترین شاخههای گردشگری است که در دهههههای
اخیر رونق بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصها داده اسهت.
در این میان کشور ایران با وجود برخورداری از مرزهای ساحلی وسیع در شهاا و جنهوب تهاکنون
نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری دریهایی و سهاحلی بهه گردشهگران ارا هه ناایهد
(آراسته و هاکهاران )1931 ،و در عهین حها  ،توسهعه آن در منهاطق سهاحلی از جالهه در اسهتان
مازندران با چالشهای مختلفی مواجه است .صرفنظر از اهایت بینالاللهی گردشهگری دریهایی ،از
حیث داخلی نیز گردشگری دریایی اهایت فراوانی دارد  .بهطوریکه در سطح ملی «شورای راهبری
گردشگری دریایی و آبی» تشکیل شده است و مطابق اسناد باالدستی در استان مازندران نیز ،یکهی
از سه حوزة اصلی فعالیت مهم میباشد .بدین ترتیب ،یکی از راهههای کهاهش وابسهتگی کشهور بهه
درآمدهای نفتی ،توجه و توسعه صنعت گردشگری ،بهویژه گردشگری دریایی است و در این راسهتا،
استان مازندران بهعنوان یکی از استانهای حاشیه جنوبی دریای خزر ،منطقهای مناسب بهرای ایهن
منظور به شاار میرود.
موقعیت جغرافیهایی اسهتان مازنهدران بهگونههای اسهت کهه از  22شهرسهتان ایهن اسهتان1۱ ،
شهرستان در خط ساحلی واقع هستند که  99۳کیلومتراز سهاحل دریهای خهزر را در بهر گرفتهانهد.
درحالیکه سا های گذشهته ،کاتهرین بههرهبهرداری از گردشهگری دریهایی صهورت میپهذیرفت و
گردشگری در این مناطق تقریبا بهه شهنا در دریها خ صهه میشهد ،طهی سها های اخیهر ،توسهعه
فعالیتههای گردشههگری بهه صههورت جههدی دنبها شههد و در نهایههت  ،اداره کهل میههرا فرهنگههی،
گردشگری و صنایع دستی استان مازندران با هاکاری اعضهای مهدیریت یکرارچهه سهواحل اسهتان،
توانست از حدود  100کیلومتر نوار ساحلی مازندران 191 ،نقطه را برای اجرای اسکلههای تفریحات
دریایی شناسایی نااید(فرزانه ،مانا .)193۳ ،بررسی های تحقیق حاضر نشان داد که تا کنون تعهداد
مجوزهای صادر شده برای اینحدا این اسکلهها به  ۵۱فقره رسید 1۱ .پرونده دیگهر ههم در حها
بررسی است که با به سرانجام رسیدن آنها عا  ۳0اسکله از  191نقطه جاناایی شده برای اجرای
اسکلههای تفریحات دریایی به سرانجام خواهند رسید(صهالحی .)1100 ،امها ایهن اقهدام توسهعهای،
هاانند هاة اقدامات توسعهای دیگر ،نیازمند پذیرش و آمادگی آن از سوی جامعه محلی اسهت .بهه
هاین دلیل ،تحقیق حاضر در صدد تعیین این امر است که تها چهه انهدازه مهردم ،بههعنوان جامعهه
میزبان ،از توسعه گردشگری دریایی حاایت خواهند کرد؟ به نظر می رسد میزان پذیرش و حاایت
جامعه محلی از طرح های توسعه گردشگری می تواند نقش مهثرری در موفقیهت یها عهدم موفقیهت
طرح توسعه گردشگری دریایی داشته باشد.
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 .7حبانی نظری

مفهوم گردشگری دریایی طیف کاملی از گردشگری ،اوقات فراغهت و فعالیهتههای تفریحهی کهه در
منطقة ساحلی و آبهای ساحلی انجام میشود را در برمیگیرد .اساسهاً ،گردشهگری دریهایی شهامل
سواحل ،دریاها و جاذبههای زیر دریا است .گردشگری دریایی هاچنهین شهامل توسهعه گردشهگری
ساحلی (شامل اقامتگاه ،رستوران ،صنایع غذایی و خانههای دوم) و زیرساختهای مربوط به حاایت
از توسعه سواحل در قالب مشاغل خرده فروشی ،ماریناها و تأمینکنندگان مختلف فعالیتهای آبهی
است .این موارد میتواند شامل قایق تفریحی ،اکوتوریسم ساحلی و دریایی ،سفرهای دریهایی ،شهنا،
ماهیگیری تفریحی و ماهیگیری در دریای عایق ،سفر با قایق تفریحی ،گردشهگری کهروز ،غواصهی،
موج سواری و ورزشهای ماجراجویانه گردد (اردوغان .)201۵ ،1اصط ح "گردشگری دریهایی" ،بهه
شکل خاصی از گردشگری اشاره دارد و به معنهی جسهتجوی یه تاها مسهتقیمتهر و دا اهیتهر
گردشگر با اقیانو است .این اصط ح ،هر نوع فعالیت گردشگری مربوط به دریا و سواحل را شهامل
میشهود .صههرف نظهر از کههاربرد ایههن اصهط ح در تجهیههزات تفریحههی و سهفرهای دریههایی ،شههامل
فعالیتهای مختلفی مانند اسکی روی آب ،موج سواری روی زمین ،ماهیگیری در زیر آب ،غواصهی،
شنا و تورهای تفریحی به پارکهای دریایی میشهود .بهه نظهر هها  ،)2001( 2گردشهگری دریهایی
ارتباط تنگاتنگی با گردشگری ساحلی دارد و در عین حا  ،شامل هر فعالیهت گردشهگری ناشهی از
دریا مانند ماهیگیری در دریا و سهفرهای دریهایی در اعاها دریها اسهت .اورامه آن را بهه عنهوان
اصط حی تعریف میکند که شامل آن دسته از فعالیتهای اوقات فراغت است که بر محیط دریایی
متارکز بوده و مصرف یا استفاده آنها نیازمند آن است که آن مصهرف کننهده یها مشهتری ،از محهل
زندگی خود مسافرت کند و دور شود " این تعریف بسیار حا ز اهایت است ،زیرا جدا از ویژگیههای
اساسی که مصرف کننده و فعالیتهای او را تعیین میکنهد ،بهر ایهن واقعیهت تأکیهد مهی ورزد کهه
گردشگری دریایی شامل فعالیتهای ساحلی مانند ناایش پستانداران دریایی (نهنگهها ،دلفهینهها،
مهرها) ،پیاده روی در کنار دریا ،استفاده از کشتیهای تفریحهی و فعالیهتههای قهایقرانی تفریحهی
است .دریا دارای ی معیار متاایز از این شکل خا گردشگری و همزمان دارای تفاوت در رابطه با
شکل غالب تعطی ت سازمان یافته یا گردشگری انبوه و هاچنین سهایر اشهکا خها گردشهگری
است .از نظر دیاکومیهالی ،)2001(9تعریف محدود از این اصط ح ،به جستجوی تاا مستقیمتر و
طوالنی مدتتر گردشگر با دریا میانجامد.

1. Erdogan
2. Hall
3. Diakomihali

 / 10۵صادق صالحی و شهربانو میرزاخانی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی )6

سهم زیرساختها و ابزارهای حال و نقل در تحقق این رابطه ،سرنوشتسهاز بهوده و شهامل از یه
طرف بنادر ،دریاها و پناهگاههای شناور در امتداد مسیرهای دریایی و از طرف دیگر ،خود کشتیهها
است .بخش دوم ی سیستم یکرارچه است که به طور کامل در فعالیتهای سفر دریهایی ،حاهل و
نقل ساحلی و تفریح گنجانیده شده است .با دخالت حال و نقل ،گردشگری دریایی محتوای واقعهی
خود را به دست میآورد ،زیرا گردشگر را قادر میسازد تا محیط زیست دریایی را به صهورت واقعهی
تجربه کند .در صورت عدم وجود حال و نقل ،رویکرد گردشگر به ساحل از طریق سایر سیستمهای
حال و نقل (از طریق زمینی یا ههوایی) و اقامهت وی در تأسیسهات سهاحلی (هتهلهها و  ،)...باعهث
میشود تا تعامل وی با دریا تضعیف شود و از این رو ،مفهوم گردشهگری دریهایی تحریهف میشهود.
براین اسا  ،لزوم تعریف و توضیح دو مفهوم ظرفیت تحال و مهدیریت یکرارچهه منهاطق سهاحلی
آشکار میگردد.
 .7تبسعة گردشگری دریایی و جاحعة حسلی

در طو سه دهه گذشته ،طرحههای گردشهگری اجتاهاع -محهور از محبوبیهت بهاالیی برخهوردار
گشتند .این روش نسبتا جدید توسعه ،مبتنی بر رویکرد مشارکت جویانه می باشهند کهه در نتیجهه
شکست رویکردهای « از باال به پایین» نسبت به حفاظت از ی طرف و توسعه از طرف دیر ،ایجهاد
شد .اگر چه این نوع طرحهای اجتااع-محور بر حسهب روشهها متفهاوت مهی باشهند ولهی تهدیهد
مشترکی که نسبت به هاه آنها وجود دارد عبارت است از پیوند میهان حفاظهت از محهیط زیسهت،
توسعه اجتااعی-اقتصادی بههویژه در منهاطق تحهت توسهعه و پیرامهون آن(گهودوین 1و سهنتیلی،2
.)3 :2003
تعاریف بسیار متفاوت و گوناگونی از گردشگری اجتااع-محور ارا ه شده است .به عبارت دیگر ،این
مفهوم دارای تعریف متغیر می باشد .بهعنوان مثا  ،مثسسه کوهستان ،9گردشگری اجتااع-محور را
در ی مقهوم بسیار کلی ،این طور تعریف می کند :این نوع گردشگری ،مجاوعهای از فعالیتهاست
که در جهت توسعه اقصادی و اجتااعی و محیط زیستی حاایت میکند و به تشویق آنها میپردازد.
در ناونه ای دیگر از تعریف گردشگری اجتااع -محور ،مثسسه گردشگری اجتاهاع-محهور تایلنهد،1
گردشگری اجتااع-محور را این گونه تعریف می کند :نوعی از گردشگری است که مسهاله پایهداری
محیط زیستی ،اجتااعی و فرهنگی را مطاح نظر قرار می دهد .گردشهگری اجتاهاع-محهور تحهت
1. Goodwin
2. Santilli
3. The Mountain Institute
4. The Thailand Community Based Tourism Institute
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مالکیت و مدیریت جامعه محلی است و هدف آن افزایش آگاهی گردشگران و نیز یادگیری در مهورد
زندگی اجتااع محلی است (موسسه گردشگری اجتاهاع محهور تایلنهد .)2000 ،در تعریفهی دیگهر،
بنیاد حیات وحش ،)2001( 1گردشگری اجتااع-محور را نوعی از گردشهگری تعریهف میکنهد کهه
جامعة محلی دارای کنتر اساسی بر فعالیهت ههای داشهته ،در مهدریت و توسهعه مشهارکت دارد و
بخش عادهای از سود حاصل از اجرای طرح توسعه در خدمت جامعه محلی قرار میگیرد (سنتیلی،
.)2 :200۳
گوودوین و سنتیلی ( ،)2003مفهوم گردشهگری اجتاهاع -محهور را بهرای توصهیف طهرحهها و
پروژههایی به کار میبرد که دارای یکی از ویژگیهای ذیل باشند:
 منفعت رسانی به افراد یا خانوارها در جامعه محلی؛
 منافع جاعی -ایجاد داراییهایی که توسط جامعه محلی به عنوان ی مجاوعه مور استفاده
قرار می گیرد؛
 ایجاد منافع برای جامعه محلی به گونه ای که توزیع منافع برای هاهه خانوارهها در اجتاهاع
محلی صورت میپذیرد؛
 اقدامات حفاظتی با هاکاری جامعه محلی و منافع جاعی؛
 فعالیتهای مشترک با جامعه محلی و به هاهراه منهافع جاعهی و نیهز انتقها مهدیریت در
آینده؛
 مثسساتی که مالکیت و مدیریت آنها با جامعه محلی است؛
 مثسسات بخش خصوصی به هاراه منافع برای جامعه محلی؛
 مثسسات جامعه محلی در چارچوب ی هاکاری گستردهتر؛
 توسعه بخش خصوصی در چارچوب شرکتهای اجتااع -محور(گودوین و سهنتیلی:2003 ،
.)۱
وقتی سخن از مشارکت جامعه محلی در طرحهای توسعه گردشگری به میهان مهیآیهد ،جامعهه
محلی به انحاء مختلف می تواند در این طرح های توسعه مشارکت نااید .به عنوان مثا  ،هیتچهین2
و هایستید ،)200۱(9در تحقیق خود ،انواع مشارکت جامعه محلی ذکر ناودند که عبارتند از:
 مطالعات امکان سنجی؛ شرکت در کارگاهها؛ تعیین سایتها و مکانهای گردشگری؛1. World Wildlife Fund
2. Hitchin
3. Highstead
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 مشارکت در هاه جنبه های برنامه ریزی و توسعه اقتصادی؛ تامین نیروی کار برای فعالیت های ساخت و ساز؛ انجام کارهای داوطلبانه؛ مزارع مزرعه خصوصی برای تفریحات؛ معرفی نااینده برای مذاکره با ذی نفعان؛ انجام تحقیق در داخل و بیرون از جامعه محلی ()91 :2003امروزه توسعه گردشگری دریایی در جهان مهورد توجهه فزاینهده قهرار دارد .طهرحههای توسهعه
گردشگری دریایی ،هاانند سایر انواع جدید طرحهای توسعه گردشگری ،بر پایه توجه به اجتااعهات
محلی شکل گرفته و لذا نظر جامعه محلهی در مهورد اقهدامات توسهعه از اهایهت و جایگهاه مهاهی
برخوردار است.
حدل حفهبحی

بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که در بحث از گردشگری جامعه محلی ،نگرش جامعهه محلهی
نسبت به سه بعد توسعة پایدار یعنی بعد اقتصادی ،بعد اجتاهاعی و بعهد محهیط زیسهتی برجسهته
میباشد .بر این اسا  ،مد مفهومی زیر برای نشان دادن ابعهاد نگهرش جامعهه محلهی نسهبت بهه
توسعه گردشگری(دریایی) قابل ارا ه میباشد.

شکل  -1مد مفهومی نگرش جامعة محلی به توسعة گردشگری دریایی

بدین ترتیب ،سه مفهوم اقتصادی ،اجتااعی و محیط زیسهتی کهه در قالهب توسهعه پایهدار نیهز
مطرح میشوند ،در ارتباط با جامعه محلی و توسعه گردشگری دریایی قابل تصور میباشد.
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فرضیات تسقی

الف .به نظر می رسد بین نگرش جامعهة محلهی و توسهعة گردشهگری دریهایی و سهاحلی در اسهتان
مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
ب .به نظر می رسد بین بعد اجتااعی نگرش جامعة محلی و توسعة گردشگری دریایی و سهاحلی در
استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
ج .به نظر می رسد بین بعد اقتصادی نگرش جامعه محلی و توسعه گردشگری دریهایی و سهاحلی در
استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
ه .به نظر می رسد بین بعد محیط زیستی نگرش جامعه محلی و توسعه گردشگری دریایی و ساحلی
در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.
و .به نظر می رسد نگرش جامعه محلی نسبت بهه توسهعه گردشهگری دریهایی و سهاحلی در اسهتان
مازندران بر حسب برخی متغیرهای زمینهای (سهن ،جنسهیت ،تحصهی ت و )...رابطهه و یها تفهاوت
معناداری وجود دارد.
 .3پیشینه تسقی

هاان طور که پیشتر مطرح شد ،محققان مختلف بهه جنبههههای گونهاگون گردشهگری سهاحلی و
دریایی پرداختند بهطور مثا  ،اندام و هاکهاران ( )1933در تحقیهق خهود بها عنهوان "شناسهایی و
اولویت بندی انگیزههای مشارکت زنان در ورزشهای تفریحی آبی" به موضوع ورزشههای تفریحهی
پرداختند .توجه اصلی ورزشهای آبی بر ارزشهای اجتااعی هاچون بهبود کیفیت زندگی ،اهایت
س مت جساانی و روانی ،ارضای نیازهای شخصی ،سرگرمی و انگیهزه اسهت .تحقیهق حاضهر قصهد
داشت انگیزههای مشارکت زنان در ورزشهای تفریحی آبی را شناسایی و اولویتبنهدی ناایهد تها از
این طریق بتواند با تشویق و ترغیب زنان جامعه برای مشهارکت بیشهتر در ایهنگونهه ورزشهها ،بهه
س مت جساانی ،روانی و عاطفی آنان کا کند .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان اسهتان
خراسان رضوی بود که در ورزشهای تفریحی آبی مشارکت داشتند .در این تحقیق تعداد  2۳9نفهر
از زنان استان خراسان رضوی از بین حدود  1000نفر به روش خوشهای تصادفی بهه عنهوان ناونهه
آماری انتخاب شدند .یافتههای پژوهش نشان داد ،مهمترین انگیزههای مشارکت زنان در ورزشهای
تفریحی آبی شامل :کسب لذت و آرامش ،تناسب اندام ،س متی و بهداشت ،جنبهههای و  ...بهود .در
یکی دیگر از جدیدترین تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت توسعه گردشگری سهاحلی ،صهادی
طاری و هاکاران ( ،)1933در مطالعه خود با عنوان "مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردشگری در
منههاطق سههاحلی بهها اسههتفاده از مههد  SWOTو مههاتری ( QSPMمنطقههه مههورد مطالعههه :اسههتان
مازندران)" پرداختهاند .این پژوهش در سه مرحله صورت پذیرفته است .یافتهههای تحقیهق مهذکور
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نشان داد که در ماتری ارزیابی عوامل داخلی ،بیشترین امتیاز وزندار به انجام پروژهههای شهناخت
وضعیت منطقه و در ماتری ارزیابی عوامل خارجی به مجهاورت و نزدیکهی بهه که ن شههر تههران
اختصا یافته است .بر اسا نتایج این تحقیق 2۱ ،راهبهرد از تجزیهه و تحلیهل عوامهل داخلهی و
خارجی مدیریت راهبردی مناطق گردشگری ساحلی استان مازندران به دست آمده است .قهادری و
هاکاران ( )193۳در تحقیق خود تحت عنهوان "ارزیهابی اهایهت -عالکهرد ابعهاد و شهاخا ههای
مدیریت یکرارچه گردشگری در سواحل استان مازندران" ،به مسأله مهدیریت یکرارچهه گردشهگری
پرداختند .در این تحقیق ،محققان توانستند  19بعد و  1۳سثا برای مدیریت یکرارچه گردشهگری
ساحلی تعیین کنند .در این تحقیق که اط عات آن از طریق چهار گروه ذی نفع مردمی ،خصوصی،
دولتی و عاومی تکایل شد ،تحلیل دادهها طی سه مرحله انجام شد و نتهایج آن نشهان داد کهه بها
وجود اهایت باالی هاه ابعاد و شاخا های بررسی شده ،شکاف اهایت-عالکرد در هاه آنها دیده
شده است .هاچنین ،دربان آراسته و هاکاران ( )1931پژوهشی را تحت عنوان "شناسایی مطلهوب
ترین نقاط جهت احدا سایت گردشگری دریایی مطالعه موردی :شهرستان تنکابن" ،انجهام دادنهد.
این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوبتهرین نقهاط بهه منظهور احهدا
سایت گردشگری دریایی انجام شده است .اط عهات مهورد نیهاز بهه روش کتابخانههای جاهع آوری
گردید و جههت وزن دههی بهه معیارههای مهورد بررسهی از طریهق نظرخهواهی از  92کارشهنا و
متخصا و از روش  AHPاستفاده شده است .په از تعهین وزن ههر یه از معیارهها ،الیههههای
اط عاتی هر ی از معیارها در محیط  GISایجاد گردیده و در نهایت با روی ههمگهذاری الیههههای
اط عاتی ،مناسبترین مکانها جهت ایجاد سایت گردشگری دریهایی معرفهی شهده اسهت .بهر ایهن
اسا چهار محدوده در شهرستان تنکابن به منظور جاناایی سایت گردشهگری دریهایی نسهبت بهه
سایر نقاط ،مطلوب تشخیا داده شد .در خاتاه این تحقیق ،محققهان نتیجهه گرفتنهد کهه برنامهه
ریزی مناسب برای ایجاد سایتهای گردشهگری دریهایی در مکهانههای پیشهنهاد شهده بهه ترتیهب
اولویت ،توسعه پایدار گردشگری و متقاب ً توسعه اقتصادی منطقه را به هاراه خواهد داشت.
بررسی ادبیات موضوع در خارج از کشور نیز نشان میدهد که گردشگری دریهایی سهابقه نسهبتاً
طوالنی در برخهی از کشهورهای اروپهایی داشهته و بهه دلیهل اهایهت موضهوع ،تحقیقهات وسهیع و
گسترده ای در خصو گردشگری دریایی در خارج از کشور انجام شهده اسهت .حتهی فراتهر از یه
کشور خا  ،بررسیها و مطالعات مشترک نیز صورت گرفته که از جالهه آن مهیتهوان بهه مطالعهه
مربوط به اتحادیه اروپا و کایسیونهای آن اشاره کرد .بررسیهای کایسیون اروپها نشهان میدههد
که امروزه حدود  ۵1درصد اروپاییان ترجیح میدهند تعطی ت را در سواحل بگذرانند و مطابق آمار
ارا ه شده در گزارشی با عنوان "مطالعهای در حاایت از اقدامات و سیاستهای گردشگری ساحلی و
دریایی در اروپا" ،که از طرف مثسسه تحقیق و مشاورهی ایکوری صورت گرفت .رشهد و توسهعهی
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زیرساختها ،هتلها ،بندرگاهها ،خانههای دوم ،تفرجگاههای ساحلی ،فعالیهتهها و ورزشههای آبهی
مانند ماهیگیری تفریحی ،قایق سواری ،غواصی و ، ..موجب توجه بیشهتر و اقامهت و گهذران اوقهات
فراغههت تعهههداد زیههادی از دیدارکننهههدگان در ایهههن منههاطق شهههده اسهههت (Commission
) . European,2014ع وه بر این گزارش ها و مطالعات کلی ،تحقیقات انفرادی نیز توسط محققهان
و پژوهشگران صورت گرفته است .دکاسترو مافدن 1و هاکاران ( )2021در تحقیهق خهود بها عنهوان
"قرار گرفتن در معرض آفتاب در حین ورزشههای آبهی :آیها ورزشهکاران از پوسهت خهود در برابهر
سرطان پوست به اندازه کافی محافظت میکنند؟ " بهه موضهوع ورزشههای آبهی پرداختنهد .قهرار
گرفتن در معرض آفتاب بیش از حد دلیل اصلی جلوگیری از سرطان پوست است .ورزش در فضهای
باز که بدون حفاظت نوری کافی انجام نشود ،از اقدامات خطرناک است .این مطالعه بررسی میکنهد
که آیا ورزشکاران نخبه در ورزشهای آبی اقدامات محافظتی برای محافظت از پوست خود از طریق
فعالیتهای مختلف و یا تفاوتهای آنها در رابطه با جنسیت ،نظم و انضباط ورزشی انجام میدهنهد.
این مطالعه س مت مبتنهی بهر پرسشهنامه سه مت اسهت .رقبهای مسهابقات قهرمهانی جههان یه
پرسشنامه خودگردان در مورد عادتهای محافظت در برابر آفتاب و قرار گرفتن در معرض آفتهاب و
هاچنین آفتابسوختگی در آخرین فصل ورزشی را تکایل کردند .در کل 21۵ ،شرکت کننهده ،بها
دامنه سنی  90-1۵سا  ،پرسشنامه را تکایل کردنهد .ههیچ تفهاوت قابهل تهوجهی در عهادتههای
محافظت در برابر آفتاب بین ورزشکاران زن و مرد وجود ندارد .میزان آفتاب سهوختگی بسهیار زیهاد
بود ( 1۵/1درصد) .ورزشکاران نخبه در ورزشهای آبهی در معهرض خطهر ضهایعات پوسهتی از قهرار
گرفتن بیش از حد در معرض آفتاب قرار دارند ،که با اقدامات محافظت نادرست در برابر نهور هاهراه
است .کارینهایی برای افهزایش آگهاهی و تهرویج تشهخیا زودهنگهام سهرطان پوسهت بایهد ایهن
گروههای خطر را هدف قرار دهد .میلتون )2020( 2در تحقیق خود بها عنهوان «مشهک ت و چشهم
اندازهای مختلف گردشگری ورزشی» به موضوع گردشگری ورزشی پرداخهت .گردشهگری ورزشهی
بخشی از صنعت توریسم است که به سرعت در حا پیشرفت است .تامیل نادو کشهوری اسهت کهه
رتبه او را در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد ،ارتباط خوبی با سایر کشورها دارد .هاچنین
زیرساختهای الزم برای انجهام انهواع ورزشهها و بهازیهها را دارد .چنهدین ورزش و بهازی ملهی و
بینالاللی در چنای و مناطقی از تامیل نادو وجود دارد .ع قهمندان دوست دارند کهه در مسهابقات
ورزشی شرکت کنند و از تااشای ورزش لذت ببرند .بیشهتر گردشهگران ورزشهی بهرای شهرکت در
ورزش و هاچنین تااشای این ایالت ،از تامیل نادو دیدن میکننهد .اگرچهه گردشهگری ورزشهی در
حا رشد است ،اما مشک ت و چشمانداز کای در تامیل نادو وجود دارد .مشک ت عبارتند از :زبان،
1. De Castro-Maquedan
2. Milton
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امکانات زیرساختی ورزشی کاتر بهرای برخهی از بهازیهها ،امکانهات کاتهری بهرای حاایهت مهالی،
دسترسی کم به وسایل ورزشی و زمینها و پشتیبانی کاتری از دولت ایالتی و بخشههای عاهومی.
این احتاا وجود دارد که مسهابقات بیشهتری در آینهده در تامیهل نهادو برگهزار شهود زیهرا در آن
طرفداران ورزش ،ورزشکاران ،مربیان و سایر امکانات الزم وجود دارد .در این مقاله تحقیقاتی ،محقق
در حد توان خود سعی کرده است مشک ت موجود در تامیل نادو در جهانگردی ورزشهی را بررسهی
کند و راههای چشم انداز و پیشنهادات را بررسی کند .میهاان نوازی گرم تامیلها ،محیط دوسهتانه
گردشگران ،نظم و قانون بیادعا ،اداره خوب دولت ،برگزارکنندگان ورزش را قادر ساخته است تا این
رویداد ورزشی را اغلب انجام دهند .اگر حامیان مالی ،دولت ایالتی ،بخشهای عاومی و مردم سهعی
در ایجاد انگیزه و تشویق در مسابقات مختلف ورزشی و بازیها ت ش داشته باشهند ،ایهن ایالهت بهه
عنوان پایتخت ورزشی هند شناخته خواهد شد .در مطالعه دیگری ،سهیلویرا 1و هاکهاران (،)2020
در ی تحقیق تجربی با عنوان " گردشگری دریایی در آت نتای شاالی :توسعه قایقههای تفریحهی
در جزایر آزور ایرلند" ،به مسأله گردشگری دریهایی پرداختنهد .آزرو بهه عنهوان یه منطقهه
کوچ  ،تنها در اواخر بیستم بود که گردشگری را به عنهوان یکهی از محهرکهها و عوامهل پیشهران
توسعه انتخاب ناود .اگر چه ویژگی اصلی این منطقه ،گردشگری طبیعهت اسهت ،ولهی سهایر انهواع
گردشگری نیز د ر این منطقه مورد توجه قرار گرفته است کهه یکهی از آنهها اسهتفاده از قهایقههای
تفریحی به عنوان نوعی از گردشگری آبی است .در این منطقه ،توسعه گردشهگری دریهایی ،تارکهز
خود را بر روی گسترش و ایجاد اسکلههای قایقهای آبهی قهرار داد .بهه گونههای کهه از نههه جزیهره
موجود ،هفت جزیره آن دارای حداقل ی اسکله قایق تفریحی میباشد .نتایج این تحقیق نشان داد
که ایجاد اسکلههای آبی باعث کاهش تعداد قایقهای تفریحی نشد .در واقع ،بر تعداد این قایقها در
هاه اسکلههای قایق افزوده شد .اکثر قایق رانها اروپایی بوده و به طور متوسط چههار نفهر در یه
قایق ،اقدام به بازدید از آزرو طی ماههای آوریل و اکتبر میناایند.
 .5حسدودة ح العاتی

استان مازندران یکی از سه استان ساحلی شاا ایران است کهه در محهدوده بهین  9۱درجهه و 11
دقیقه تا  9۳درجه و  ۱دقیقه عرض شاالی و  ۱0درجه و  91دقیقه تا  ۱۵درجه و  11دقیقه طهو
شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است .این استان از شر به اسهتان گلسهتان و از غهرب بهه
استان گی ن و از جنوب به سلسله جبا البرز پوشهیده از درختهان و درختچهههای جنگلهی خهزان
کننده پهن برگ هیرکانی محدود است که به شکل دیوار محکای این منطقه را از استانهای تهران
و سانان جدا می سازد (سازمان بنادر و دریانوردی .)193۳ ،در استان مازنهدران حهدود  30درصهد
1. Silvira
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جاعیت تا ارتفاع 200متر از سطح دریا زندگی میکنند .مساحت پوشش دهنهده اسهتان تها ارتفهاع
 200متر  29/23درصد است ،این ارقام نشان میدهد که اکثریت جاعیهت اسهتان در کاتهر از 1/1
مساحت استان که هاان مناطق ساحلی میباشند ،ساکن هسهتند .بنهابراین ،منطقهه مهذکور دارای
تراکم جاعیت باالیی میباشد (مهندسین مشاور سبز انهدیش پهایش .)19۳۱ ،بههطور کلهی ،جلگهه
مازندران دارای آب و هوای معتد و مرطوب است که معروف به آب و هوای معتد خهزری اسهت.
در سواحل و مناطق جلگهای متوسط دما به بهیش از  1۵سهانتیگراد افهزایش مهییابهد .تفهاوت کهم
میانگین سالیانه حداقل و حداکثر دما در ایستگاههای سهاحلی و جلگههای نشهان از اعتهدا ههوا در
طو سا دارد .در این استان میزان بارندگی از غرب به شهر کهاهش مهییابهد و از حهدود 1200
میلیاتر در منطقه رامسر تا کاتر از  100میلیاتر در شر کاهش مییابهد ،بیشهترین بارنهدگی در
فصل پاییز و تا بیش از  11درصد بارندگی سالیانه در ایستگاههای سهاحلی اتفها مهیافتهد .دریهای
مازندران در شاا استان تهران ،سانان ،در جنوب و استانهای گی ن و گلستان به ترتیب در غرب
و شر آن قرارگرفته است .مازندران به خهاطر جغرافیهای سراسهر متنهوع آن کهه شهامل جلگههها،
علفزارها ،بیشهها و جنگلهای هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان اسهت و آب و
هواهههای گونههاگون از سههواحل شههنی بهها پسههتتههرین نقطههه ،تهها کوهسههتانهای نههاهاوار و بههرف
پوشیده البرز با داشتن کوه دماوند ،شناخته شدهاست .موقعیت جغرافیایی استان مازندران بهگونهای
است که از  22شهرستان این استان 1۱ ،شهرستان در خط ساحلی واقع هستند که  99۳کیلومتراز
ساحل دریای خزر را در بر گرفتهاند.

تصویر شااره  -1نقشه استان مازندران

در حالی که سا های گذشته ،کاترین بههرهبهرداری از گردشهگری دریهایی صهورت مهیپهذیرفت و
گردشگری در این مناطق تقریباً به شنا در دریها خ صهه مهیشهد ،طهی سها ههای اخیهر ،توسهعه
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فعالیتهای گردشگری بهصورت جدی دنبا شد و در نهایتاً ،با بررسیهای کارشناسهی و بها حضهور
اعضای مدیریت یکرارچه سواحل استان ،از حدود  100کیلومتر نوار سهاحلی مازنهدران 191 ،نقطهه
برای اجرای اسکلههای تفریحات دریایی شناسایی شده است (حسنی .)1100 ،این نقهاط صهرفا بهر
اسا جاع بندی گروه متشکل از اعضای سازمانهای مرتبط بها فعالیهت ههای دریهایی در اسهتان
مازندران اع م شده و هیچ گونه طرح توجیهی برای تعیین میزان اشهتغا افهراد در ایهن سهایتها،
میزان گردشگر ،میزان درآمد زایی و  ...ارایه نشده است .از جاله ،هیچ گونهه ای اط عهی از میهزان
استقبا  /عدم استقبا مردم از این طرح ها وجود ندارد و تحقیق حاضر نیز در صدد پاسه بهه ایهن
سوا اخیر است.
 .7رو

تسقی

روش تحقیق پهژوهش حاضر از نهوع توصهیفی -هابسهتگی بههوده و بههرای جاهعآوری دادهههها از
روش پیاهایش با استفاده از ابهزار پرسشهنامه محقق ساخته بسته پاس استفاده شده است .جامعهه
آماری تحقیق را مجاوعه ساکنان آن دسته از شهرهای ساحلی استان مازندران تشهکیل دادنهد کهه
برای ایجاد اسکله تفریحی هدف قرار گرفتند .اداره کل میرا فرهنگی ،صنایع دستی و گردشهگری
استان مازندران ،جهت توسعه گردشگری دریایی 12 ،شهر را مطاح نظر قرار داده تا در ههر یه از
این شهرهای ساحلی 9 ،تا  2۵نقطه به احدا اسکله اختصا یابد .انتظهار مهیرود کهه بها احهدا
اسکله های تفریحی در سواحل شهرهای مازندران ،برخی از انواع فعالیتههای گردشهگری دریهایی
توسعه یابد .اسامی شهرها و تعداد اسکلههای پیش بینی شده در جدو زیر منعک شده است.
جدو  -1جامعه آماری تحقیق و مناطق تخصیصی اسکله دریایی
نام منطقه

تعداد اسکله پیش بینی شده

نام منطقه

رامسر
نوشهر
تنکابن
عبا آباد
چالو
نور

11
21
1
11
10
2۵

محاودآباد
فریدون کنار
جویبار
ساری
میاندرود
بهشهر

منبع :اداره کل میرا فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی مازندران1933 ،

تعداد اسکله پیش
بینی شده
12
۱
1
10
1
9
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11۱

با توجه به گستردگی محدوده مورد مطالعه و نیز تعداد نسبتاً زیاد اعضای جامعه آماری (کثهرت
جاعیت میزبان) ،از روش ناونه گیری تصادفی ساده برای تعیین ناونههها اسهتفاده شهده اسهت .در
مطالعه حاضر ،جامعه آماری که هاان افراد ساکن در هر ی از شهرهای  12گانه بودهانهد ،بهه سهه
گروه به صورت زیر تقسیم شده است:
الف .محدوه غرب شامل شهرهای رامسر ،نوشهر ،تنکابن ،عبا آباد و چالو ؛
ب .محدوده مرکزی شامل شهرهای نور ،محاودآباد و فریدون کنار؛
ج .محدوده شر شامل شهرهای جویبار ،ساری ،میاندرود و بهشهر.
پ از تعیین تعد اد ناونه ،سهیاه هر شهر بر اسا ناونه گیهری سههایه ای تعیهین شهد .بهه
عبارت دیگر ،تعداد ناونه در هر ی شهرهای تعیین شده ،به نسبت کل تعیین گردید .حجم ناونهه
با استفاده از فرمو منطقی کوکران( 1رفیع پور )9۳9 :191۱ ،و به شرح زیر تعیین شده است.
) t 2 ( pq
d2
n
)1 t 2 ( pq
( 1
) 1
N d2
در ناونه گیری براسا فرمو منطقی کوکران حد مطلوب اطاینان در ایهن پهژوهش  0/3۱در
نظر گرفته شده و در نتیجه سطح احتاا مورد نظر ( )dبرابهر بها  0/0۱و انهدازة متغیّهر در توزیهع
طبیعی یا ضریب اطاینان ( )tبرابر با  1/3۵است .بها جایگهذاری اعهداد در داخهل فرمهو کهوکران،
حجم ناونه کل تعیین و سر  ،این تعداد ناونه بهصورت نسبی بین دوازده شههر تقسهیم شهد .در
جدو ذیل تعداد ناونهها در هر شهر نشان داده شده است.
جدو  -2تعداد ناونه های تحقیق بر حسب افراد ساکن در شهرهای ساحلی
درصد تجاعی
درصد خالا
درصد
فراوانی
شهر
۳/۳
۳/۳
۳/۳
9۱
محاود آباد
1۵/۵
1/۳
1/۳
91
نور
2۱/2
۳/۵
۳/۵
91
چالو
99/۱
۳/9
۳/9
99
جویبار
11/۳
۳/9
۳/9
99
بهشهر
۱0/1
۳/9
۳/9
99
تنکابن
۱1/3
1/۳
1/۳
91
فریدون کنار
۵۵/۱
۳/۵
۳/۵
91
ساری
1. Cochran
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9۵
91
91
92
931

3/1
1/۳
۳/۵
۳/1
100/0

3/1
1/۳
۳/۵
۳/1
100/0

1۱/۵
۳9/1
31/3
100/0

حتغیرهای اصلی تسقی

در تحقیق حاضر دو دسته متغیرهای زمینهای و متغیر وابسهته مطهرحانهد کهه در ایهن جها معرفهی
میشوند.
الف -حتغیرهای زحیندهای .ایهن متغیرهها بهه ویژگیههای فهردی و اجتاهاعی پاسهخگویان یها هاهان
ویژگیهای جاعیت شناختی پاسخگویان میباشند که عبارتند از :جنسیت ،سهن ،وضهعیت تأههل،
وضعیت اشتغا و....
 .نگر جاحعة حسلی نوبت ه تبسعة گردشگری دریایی .در این تحقیق ،نگرش جامعه محلی نسهبت
به توسعه گردشگری دریایی در سه بعد اقتصادی ،اجتااعی و محیط زیستی مطاح نظر قرار گرفت.
در این جا ،گویه هایی که برای سنجش نگرش جامعه محلی نسبت بهه ابعهاد سهه گانهه فهو مهورد
استفاده قرار گرفته است ،معرفی شدند.
 .1عد اقتصادی
جدو  -9معرفهای سنجش نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری دریایی از بعد اقتصادی
توسعه گردشگری دریایی در این شهر می تواند باعث افزایش جاعیت کارگری شود.
توسعه گردشگری دریایی می تواند برای ساکنین غیر بومی شغل ایجاد نااید.
توسعه گردشگری دریایی در این شهر ماکن است باعث شود تا میزان اجاره ها افزایش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی در این شهر می تواند باعث شود تا قیات مسکن بیشتر شود.
توسعه گردشگری دریایی در این شهر می تواند زیرساخت های این شهر نظیر جاده و  ...را خراب کند.
توسعه گردشگری دریایی در این شهر ماکن است قیات زمین را افزایش دهد.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا ساخت و سازها افزایش یابد.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا قیات ها در این شهر افزایش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا هزینه تفریحات ساحلی(قایق سواری و  )...افزایش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا درآمد ماهیگیران کاهش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث زیاد شدن شغل واسطه گری شود.
توسعه گردشگری دریایی می تواند موجب درآمد ناعادالنه برای مردم شود.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث ایجاد مشاغل کاذب برای مردم محلی شود.
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برای سنجش عالیاتی متغیر فو  ،در مقابل هر ی از گویهها ی طیف پهنج قسهاتی لیکهرت
(اص نایتوان تحال کرد ،نایتوان تحال کرد ،فرقی ندارد ،تاحدودی میتوان تحال کهرد ،کهام
قابل تحال است) قرار داده شد تا پاسخگویان نظر خود را نسبت به آن اع م دارند .بدین ترتیهب ،از
بعد اقتصادی ،هر پاسخگو ،نارهای بین  19تا  ۵۱کسب ناود و شاخا نگرش اقتصادی ایجاد شد.
 .7عد اجتماعی
جدو  -1معرفهای سنجش نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری دریایی از بعد اجتااعی
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث کاهش میزان مشارکت ساکنین محلی در توسعه شهری شود.
توسعه گردشگری دریایی در این شهر باعث میشود دسترسی مردم به امکانات تفریحی کم شود.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا فرهنگ و آداب و رسوم منطقه آسیب ببیند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا سب

زندگی ساکنین تغییر کند.

توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا آرامش مردم را به هم بزند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا تراکم جاعیت گردشگران افزایش یابد.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا استفاده از امکانات و خدمات شهری نظیر نهانوایی و غیهره
سخت شود.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا ظرفیت پارکینگ منطقه کاهش یابد.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا ظرفیت ساحل جهت شنا کاهش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا فعالیت های تفریحی ساکنین کاهش پیدا کند.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا درگیری و نزاع بین گردشگران و مردم محلی افزایش یابد.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا با کابود آب مواجه شویم.
توسعه گردشگری دریایی می تواند باعث شود تا افت فشار گاز به وجود بیاید.

برای سنجش عالیاتی متغیر فو نیز ،در مقابل هر ی از گویهه هها یه طیهف پهنج قسهاتی
لیکرت (اص نای توان تحال کرد ،نای توان تحال کرد ،فرقی ندارد ،تاحدودی می تهوان تحاهل
کرد ،کام قابل تحال است)قرار داده شد تا پاسخگویان نظر خود را نسبت به آن اع م دارند .بدین
ترتیب ،از بعد اقتصادی ،هر پاسخگو ،ناره ای بین  19تا  ۵۱کسب ناود و شاخا نگرش اقتصهادی
ایجاد شد.

 / 11۳صادق صالحی و شهربانو میرزاخانی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی )6

 .7عد حسیط زیوتی
جدو  -۱معرفهای سنجش نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری دریایی از بعد محیط زیستی
آلودگی صوتی
آلودگی در ساحل
آلودگی دریا
آلودگی هوای منطقه
تخریب چشم انداز های طبیعی
افزایش زباله ها
تغییر کاربری اراضی
ساخت و سازهای مختلف
آلودگی آب آشامیدنی
کاهش ذخایر ماهیان
کاهش فعالیت های صید و صیادی
افزایش رها شدگی نخاله های ساختاانی اطراف شهر
تخرب زیستگاههای ساحلی
کاهش کیفیت آب ساحلی
به هم خوردن ظرفیت برد زیست محیطی

برای سنجش عالیاتی متغیر فو نیز هاان سنجش دو متغیر فو عال شد و در مقابل هر ی
از گویهها ی طیف پنج قساتی لیکرت(اص نایتوان تحال کرد ،نایتهوان تحاهل کهرد ،فرقهی
ندارد ،تاحدودی می توان تحال کرد ،کام قابل تحال است) قرار داده شد تا پاسخگویان نظر خهود
را نسبت به آن اع م دارند .بدین ترتیب ،از بعد اقتصهادی ،ههر پاسهخگو ،ناهره ای بهین  1۱تها 1۱
کسب ناود و شاخا نگرش اقتصادی ایجاد شد.
هاچنین در این پژوهش از اعتبار صوری در مورد ابزار اندازهگیهری (پرسشهنامه) اسهتفاده شهد
بدین صورت که پرسشنامه تحقیق بهوسیلة نظرات گروهی مشترک متشکل از نااینهدگان سهازمان
میرا فرهنگی ،گردشگری و صنایع دسهتی مازنهدران و صهاحبنظران ( 10نفهر از اعضهای هیهات
علای رشته ها گردشگری) مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اسا این ارزیابی ،برخی از سثاالت حهذف
و برخی دیگر هم به لحاظ شکلی بر اسا نظرات داوران تغییر کردند .در نهایهت ،و په از اجهرای
پیش آزمون و رفع نواقا ،پرسشنامه نهایی ،توسط پاسخگویان تکایل گردید .برای سنجش میهزان
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد تا از میزان یکسان بودن برداشت پاسخگویان از
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سثاالت اطاینان حاصل شود .بهدین ترتیهب مقهادیر آلفهای کرونبهاخ بعهد اقتصهادی ( ،)0/11بعهد
اجتااعی ( )0/11و بعد محیط زیستی ( )0/1۱به دست آمده است.
 .3یافتههای تبصیفی

از میان  931ناونهه مهورد بررسهی 1۱۱ ،نفهر ( 93/0درصهد) مهرد و  212نفهر ( ۵1/0درصهد) زن
می باشند که در این میان ،نیای از پاسخگویان سطح تحصی ت خود را کارشناسی اع م ناودهانهد.
هاچنین میانگین سنی پاسخگویان نیز  91/0سا محاسبه شده است .ع وه بهر ایهن۱2/1( 20۳ ،
درصد) از پاسخگویان مجرد و  1۳3نفر ( 11/۵درصد) متأهل میباشند .بیش از نیای از پاسخگویان
( ۵۵/۱درصد) وضعیت اشتغا خود را شاغل اع م ناودهانهد کهه در ایهن میهان ،در مجاهوع(11/۳
درصد) از آنها شغل خود را مرتبط و کای مرتبط با گردشگری اعه م ناهودهانهد .در نهایهت۵1/0( ،
درصد) از پاسخگویان نیز طبقه اجتااعی-اقتصهادی خهود را متوسهط اظههار ناهودهانهد .هاچنهین
میانگین متغیرهای تحقیق کهه از ( )۱محاسهبه شهدهانهد ،عبارتنهد از :بعهد اقتصهادی ( ،)2/۵1بعهد
اجتااعی( )2/91و بعد محیط زیستی ( )2/11به دست آمده است.
 .8یافتههای استنباطی
جدو  -۵نتایج آزمون تفاوت میانگینها
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

تفاوت
میانگین ها

حد پایین

حد باال

مقدار آزمون

سطح
معناداری

میانگین
فرضی

اقتصادی

2/11۳

0/۵۵۱

0/09100

-0/۵1۳0

-0/1۳19

-1۵/203

0/000

9

اجتااعی

2/120

0/۵۳2

0/09۱1۵

-0/۵130

-0/۱101

-1۵/131

0/000

9

محیط
زیستی

2/23۵

0/322

0/011۱0

-0/13۵۱

-0/۵031

-11/۳01

0/000

9

آماره تی ابعاد اقتصادی ،اجتااعی و محیط زیستی نشهان میدههد کهه وضهعیت ایهن سهازههها
مطلوب نایباشد ،در حالی که میانگین نظری و به تعبیر بهتر ،میانگین فرضی برابر بها  9بهود ،لکهن
پ از آزمون  tت ناونهای نتایج به گونه ای دیگر رقم خورد .به طوریکه میانگینهها بها توجهه بهه
نظرات ارا ه شده از سوی پاسخگویان به ترتیب برابر با ( 2/120 ،2/11۳و  )2/23۵به دست آمد کهه
از میانگین فرضی و حد میانی  9پایینتر است .از آنجایی سطح معنهاداری ( )sigبرابهر بها  0/000و
کوچکتر از  ۱صدم است ،در نتیجه در سطح اطاینان  3۱درصد فهرض صهفر رد میشهود و ادعهای
محقق مبنی بر تفاوت نظر پاسخگویان نسبت به توسعه گردشگری دریایی پذیرفته میشود .بنابراین
می توان گفت که نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری دریایی در حد پایین قرار دارد.

 / 120صادق صالحی و شهربانو میرزاخانی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی )6

جدو  -1آزمون ضریب هابستگی متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معناداری

سن

بعد اقتصادی

پیرسون

0/112

0/001

بعد اجتااعی

پیرسون

0/۱10

0/000

بعد محیط زیستی

پیرسون

0/911

0/000

بعد اقتصادی

اسریرمن

-0/019

0/10۵

بعد اجتااعی

اسریرمن

-0/11۱

0/00۱

بعد محیط زیستی

اسریرمن

-0/22۳

0/000

بعد اقتصادی

اسریرمن

-0/09۳

0/1۱9

بعد اجتااعی

اسریرمن

0/021

0/۵1۱

بعد محیط زیستی

اسریرمن

0/01۱

0/11۳

سطح تحصی ت

طبقه اجتااعی

جهت آزمون بررسی رابطه بین دو متغیر سهن و درآمهد ماهیانهه بها نگهرش نسهبت بهه توسهعه
گردشگری دریایی ،با توجه به نوع دادههای مورد بررسی که در دو مقیها فاصهلهای انهدازه گیهری
شده اند از آزمهون ضهریب هابسهتگی پیرسهون و هاچنهین جههت بررسهی رابطهه بهین دو متغیهر
تحصی ت و طبقه اجتاهاعی بها نگهرش نسهبت بهه توسهعه گردشهگری دریهایی از آزمهون ضهریب
هابستگی اسریرمن استفاده شد .هاانطور که م حظه میگردد بین دو متغیر سن و ابعاد اقتصهادی
( ،)0/0001اجتااعی ( )0/0000و محیط زیستی ( )0/0000رابطه مثبت و معنهاداری وجهود دارد.
به طوری که این رابطه در سطح  3۱درصد اطاینان مورد تأیید واقع میشود .در بخش دوم جدو ،
رابطه معکو و معناداری بین تحصی ت و بعد اجتااعی و محیط زیستی با مقادیر آزمهون (0/00۱
و  )0/000به چشم می خورد که نشان از این واقعیت دارد که با افهزایش سهطح سهواد و تحصهی ت
افراد ،نگرش مثبت افراد نسبت به ابعد اجتااعی و محیط زیستی توسعه گردشگری دریایی کهاهش
مییابد.
جدو  -۳مقایسه میانگینهای متغیرهای تحقیق

بعد اقتصادی

بعد اجتااعی

منبع تغییرات

مجاوع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار
آزمون

سطح
معناداری

بین گروهی

1/21۱

1

1/۳01

1/20۳

0/002

درون گروهی

1۵1/۵20

911

0/123

کل

1۵۳/۳9۱

9۳1

بین گروهی

۵/11۵

1

1/۵۳۵

درون گروهی

1۵۳/۱23

911

0/1۱1

کل

11۱/21۱

91۱

9/112

0/00۵
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بعد محیط
زیستی

بین گروهی

19/101

1

9/9۱2

درون گروهی

90۵/931

911

0/۳2۵

کل

913/۳01

91۱

1/0۱۳

121

0/009

برای بررسی ادعای وجود تفاوت میان دو یا چند جامعه (یعنی تأریر ی متغیهر مسهتقل گهروه
بندی بر ی متغیر کای وابسته) از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه ( )ANOVAاستفاده شهد.
هاانطور که م حظه می گردد سطح معناداری آزمون برای ابعاد سه گانه نگرش نسهبت بهه توسهعه
گردشگری دریایی بر حسب وضعیت اشتغا حاکی از آن است که تفاوتهای موجود از لحاظ آماری
معنادار هستند .بدین ترتیب فرض تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد .به عبارت دیگر وضعیت اشتغا
(شاغل ،بیکار ،بازنشسته ،دانش آموز و دانشجو) توانست باعث ایجاد تفاوت در نگرش افهراد نسهبت
به توسعه گردشگری دریایی در پاسخگویان گردد.
جدو  -3نتایج آزمون تفاوت میانگینها
تست لون برای
برابری واریان

برابری
واریان

مقدار
اف

سطح
معناداری

مقدار
تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری
(دو
دامنه)

اخت ف
میانگینها

خطای
انحراف
استاندارد

پایین ترین
حد

باالترین
حد

0/113

0/۵12

2/۳۵۱

9۳1

0/001

0/131۱0

0/0۵۳39

0/0۵131

0/99902

2/۳91

903/۵۱0

0/00۱

0/131۱0

0/0۵3۵9

0/0۵013

0/991۱0

1/1۵1

91۱

0/21۵

0/0۳9۱3

0/0113۳

-0/0۱131

0/22۱12

1/122

211/۵1۳

0/2۵9

0/0۳9۱3

0/011۱0

-0/0۵90۵

0/29021

2/۱11

91۱

0/012

0/21۱11

0/031۵9

0/0۱920

0/1911۱

2/993

292/121

0/020

0/21۱11

0/101۳1

0/09۳۵3

0/1۱1۵۵

نابرابری
واریان
برابری
واریان

10/11۵

0/002

نابرابری
واریان
برابری
واریان
نابرابری
واریان

تست برای برابری میانگین ها

22/191

0/000

هاانطور که م حظه میگردد جدو فو حاوی نتایج آزمون بهوده و شهامل دو قسهات اسهت:
قسات او به تساوی واریان دو جامعه میپردازد و قسات دوم نتایج آزمون تسهاوی میهانگین دو
جامعه را برای هر دو حالت تساوی و تساوی نداشتن ارا ه میکند .بر ایهن اسها سهطح معنهاداری

 / 122صادق صالحی و شهربانو میرزاخانی

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره سوم ،پاییز ( ،0011پیاپی )6

مربوط به آزمون لون به ترتیب برای ابعاد اقتصادی ( ،)0/۵12اجتااعی ( )0/002و محهیط زیسهتی
( )0/000و بزرگتر از سطح معناداری  0/0۱به دست آمده است ،در نتیجه فرض برابری واریهان هها
تأیید میگردد .بنابراین اط عات سطر او را برای نتیجهگیری در مورد میانگین مورد بررسهی قهرار
می دهیم .از آنجایی که سطح معناداری آزمون تساوی میانگین با فرض تساوی واریهان بهرای بعهد
اقتصادی ( )0/001و بعد محیط زیستی ( )0/012کاتر از  0/0۱اسهت ،و مقهدار آزمهون ( )2/۳۵۱و
( )2/۱11بیشتر از حد سطح زیر منحنی میباشد ،لذا فرض صهفر تأییهد ناهیگهردد و ادعهای عهدم
تساوی میانگین نگرش افراد نسبت به توسعه گردشگری دریایی در دو گروه مهرد و زن مهورد تأییهد
واقع میشود .بنابراین ،با استنباط به مباحث پیشین میتوان اذعان ناود که نگرش افراد نسهبت بهه
توسع ه گردشگری دریایی در دو گروه مرد و زن در سطوح متفاوت و به لحاظ آماری معنادار است.
جدو  -10نتایج آزمون تفاوت میانگینها
تست لون برای
برابری واریان

برابری
واریان

مقدار
اف

سطح
معناداری

مقدار
تی

درجه
آزادی

سطح
معناداری
(دو
دامنه)

اخت ف
میانگینها

خطای
انحراف
استاندارد

پایینترین
حد

باالترین
حد

1/311

0/1۵1

-1/231

9۳1

0/000

-0/2۱۱۳1

0/0۵۵۱1

-0/11۵19

-0/1۱13۵

-1/2۵9

9۱۳/21۵

0/000

-0/2۱۱۳1

0/0۵10۵

-0/11111

-0/1۱931

1/109

91۱

0/0۳3

0/113۵۵

0/0102۵

-0/01۳۱0

0/2۱1۳1

1/۵۵۳

90۵/1۱۳

0/03۵

0/113۵۵

0/01112

-0/0211۳

0/2۵013

0/۵29

91۱

0/۱99

0/0۱3۱1

0/03۱1۱

-0/12۳1۳

0/21113

0/۵13

9۱2/1۵2

0/۱9۵

0/0۱3۱1

0/03۵03

-0/12311

0/21۳1۳

نابرابری
واریان
برابری
واریان

12/۵31

0/000

نابرابری
واریان
برابری
واریان
نابرابری
واریان

تست برای برابری میانگین ها

1/1۳9

0/1۳9

هاانطور که م حظه میگردد جدو فو حاوی نتایج آزمون بهوده و شهامل دو قسهات اسهت:
قسات او به تساوی واریان دو جامعه میپردازد و قسات دوم نتایج آزمون تسهاوی میهانگین دو
جامعه را برای هر دو حالت تساوی و تساوی نداشتن ارا ه میکند .بر ایهن اسها سهطح معنهاداری
مربوط به آزمون لون به ترتیهب بهرای ابعهاد اقتصهادی ( )0/1۵1بزرگتهر از سهطح معنهاداری 0/0۱
بهدست آمده است ،در نتیجه فرض برابری واریان ها تأیید میگردد .بنابراین ،اط عات سطر او را
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برای نتیجه گیری در مورد میانگین مورد بررسی قرار میدهیم .از آنجایی که سطح معناداری آزمون
تساوی میانگین با فرض تساوی واریان برای بعد اقتصادی ( )0/000و کاتر از  0/0۱است ،و مقدار
آزمون ( )-1/231بیشتر از حد سطح زیر منحنی میباشد ،لذا فرض صفر تأیید نایگهردد و ادعهای
عدم تساوی میانگین نگرش نسبت به توسعه گردشگری دریایی در دو گروه مجهرد و متأههل مهورد
تأیید واقع میشود .بنابراین ،با استنباط به مباحث پیشین میتوان اذعهان ناهود کهه نگهرش مهردم
محلی نسبت به توسعه اقتصادی گردشگری دریایی در دو گروه مجرد و متأهل در سطوح متفهاوت و
به لحاظ آماری معنادار است.
 .9سث و نتیدهگیری

گردشگری دریایی عبارت است از کلیة خدماتی که بهه گردشهگران در دریها ارا هه میشهود ،شهامل:
پذیرایی ،اقامت ،گشت دریایی ،ورزشهای آبی ،غرفه پذیرایی ،محصوالت فرهنگی ،سالنهای جشهن
و عروسههی ،برگههزاری هاایشههها و ...گردشههگری دریههایی میگوینههد (اسههحاقی .)1933 ،معاونههت
گردشگری وزارت میهرا فرهنگهی در سها  1933گردشهگری سهاحلی و دریهایی را شهامل کلیهه
فعالیت های گردشگری ،تفریحی و ورزشی تعریف ناوده است کهه در منطقهه سهاحلی و دریهایی بها
بهرهبرداری پایدار از جاذبههای دریایی ،منظر و تنوع زیستی ،رعایهت اصهو ایانهی انجهام و طیهف
گستردهای از فعالیتها مانند واحدهای اقامتی دریایی ،دهکده گردشگری ساحلی ،شناگاه تفریحهی،
مبلاان ساحلی ،غواصی ،موج سواری ،ماهیگیری ،مشاهده پسهتانداران ،آبزیهان و پرنهدگان دریهایی،
کشتی تفریحی ،قایقرانی ،اسکی روی آب ،جت اسکی سواری ،پاراسیلینگ ،اسهتورکیلینگ ،اسهکوبا،
باد موج سواری ،بازدید از روستاهای ماهیگیری و فهانو ههای دریهایی ،مهوزه دریهایی ،رویهدادهای
دریایی ،ورزشهای دریایی و موارد مشابه را شامل میشود .بایهد توجهه داشهت کهه از نظهر ادبیهات
مفهومی و نیز تجارب جهانی ،تعریف واحد و یکسانی از مقوله گردشگری دریایی وجهود نهدارد و بهه
نظر می رسد پژوهشگران و یا سیاستگذاران بر حسب رایط منطقهای خا خود ،تعریف مهورد نیهاز
خود از گردشگری دریایی را برگزیدند .ههدف از انجهام تحقیهق ،بررسهی نگهرش پهذیرش جامعهه
میزبان(مردم محلی) نسبت به توسعه گردشگری دریایی بوده است .به عبارت دیگر ،تها چهه انهدازه
جامعه محلی ،توسعه گردشگری دریایی را قابل تحال می دانند .براسا یافتههای تحقیق ،نگهرش
جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری دریایی در سه بعد اقتصادی ( ،)2/۵1اجتاهاعی ( )2/91و
محیط زیستی ( ) 2/11گزارش شده است .ع وه بر این ،نتایج حاصل از آزمون فرضهیات نیهز نشهان
داد که نگرش پاسخگویان نسبت به توسعة گردشگری دریایی در حد پهایین و نهامطلوبی قهرار دارد.
هاچنین با افزایش سن پاسخگویان ،نگرش مثبت نسهبت بهه توسهعة گردشهگری دریهایی افهزایش
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می یابد .این در حالتی است که با افزایش سطح سواد و تحصی ت پاسخگویان ،نگرش آنهها در ابعهاد
اجتااعی و محیط زیستی کاهش مییابهد .عه وه بهر ایهن ،نگهرش پاسهخگویان نسهبت بهه توسهعه
گردشگری دریایی بر حسب وضعیت اشتغا  ،جنسیت و تأهل متفاوت و معنادار اسهت .بهطوریکهه
محصلین ،زنان و متأهلین نگرش مثبتتری نسبت به توسعة گردشگری دریایی نشان داده اند.
در این میان توجه به این نکته بسیار حا ز اهایت است که هااننهد سهایر حهوزههها ،در صهنعت
گردشگری دریایی و ساحلی ،توجه صرف اقتصادی به پتانسیلههای گردشهگری دریهایی و سهاحلی
بسیار آسیبزا و در آینده نه چندان دور مشکلآفرین خواهد بود .فا ق آمدن بر این قبیل موضوعات
و جلوگیری از بهوجود آمدن مسا ل احتاالی از طریق شناخت دقیق وضعیت موجود برای دسهتیابی
به وضعیت مطلوب است .بدین ترتیب ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای پیشین انهدام و
هاکاران ( )1933مطابقت دارد .در پژوهش مذکور ارهرات مثبهت ورزشههای سهاحلی بهر سه مت
روانی ،جساانی ،عاطفی و اجتااعی افراد تأیید شده است .بر این اسها در مطالعهه حاضهر نیهز بهر
اررات اج تااعی توسعه گردشگری دریایی توجه ناوده است .هاچنین ،در پژوهش صادی طهاری و
هاکاران ( ) 1933نیز بر لزوم شناخت دقیق و کامل از وضعیت موجود تأکید شده است؛ در مطالعهه
حاضر نیز برای جلوگیری از آسیبهای احتاالی توسعه گردشگری دریایی در جامعه میزبان صهورت
پذیرفته است .قادری و هاکاران ( )193۳نیز در پژوهش خود به ایهن نتیجهه دسهت یافتههانهد کهه
شکاف بین اهایت موضوع گردشگری دریایی و عالکرد ذی نفعان وجود دارد .مطابق بها یافتههههای
مطالعه حاضر ،جامعه میزبان نگاه مثبتی به توسعه گردشگری دریایی نداشهتهانهد .دربهان آراسهته و
هاکاران ( )1931نیز بر برنامهریزی درسهت و مناسهب در سهایتههای گردشهگری دریهایی تأکیهد
ناودهاند .ع وه براین ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش دکاسترمافدن ( )2021هاسو و منطبهق
میباشد .بهطوریکه در هر دو مطالعه بر جنبههای مثبت اجتااعی و اقتصهادی گردشهگری دریهایی
اشاره شده است .و در نهایت ،در پژوهشهای میلتهون ( ،)2020اسهتری زاک و هاکهاران (،)2020
سیلویرا و هاکاران ( )2020نیز بر لزوم توجه و برنامهریزی درسهت و کارشناسهی شهده اسهتفاده از
پتاسیلهای حوزه صنعت گردشگری دریایی اشاره شده است.
در ارزیابی نهایی ،بررسی حاضر نشان میدهد که بهاوجود سیاسهتهای که ن کشهور و اسهتان
مازندران بر توسعه گردشگری دریایی ،جامعه محلی استقبا چندانی از این نوع طرح ههای توسهعه
گردشگری دریایی از خود نشان نای دهد .از آنجا که موفقیت طرحهای توسعه گردشگری از جالهه
گردشگری دریایی ،نیازمند حاایت و استقبا جامعه محلی است ،الزم اسهت سیاسهتگذاران محلهی
نسبت به تغییر نگرش جامعه محلی در جهت حاایت از توسعه گردشهگری دریهایی برنامههریهزی و
اقدامات الزم را انجام دهند.
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 .10تقدیر و تشکر

مقالة حاضر مستخرج از ی پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسهی چهالشههای گردشهگری در اسهتان
مازندران» میباشد که توسط نویسنده مسئو بهعنوان عضو هیئت علاهی دانشهگاه مازنهدران و بهه
کارفرمایی اداره کل میرا فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان مازندران انجام شده است.
حنا ع
اداره کل میرا فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران ( .)1933گزارش وضعیت احهدا اسهکلههها،
ساری :معاونت گردشگری.
اسحاقی ،روح ا .)1933( ...توسعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی :ساری ،استانداری مازندران.
اندام ،رضا؛ مرتضایی ،لی و ناظای ،مهدی ( .)1933شناسایی و اولویت بندی انگیزههای مشهارکت زنهان در
ورزشهههههای تفریحههههی آبههههی ،پههههژوهش مههههدیریت ورزشههههی و رفتههههار حرکتههههی:)1۵(91 ،
doi:10.22080/JSMB.2020.5630.1802

پوراحاد ،احاد؛ فردوسی ،سجاد و شاه محادی ،حایدرضا ( .)193۱بررسی شاخاهای گردشگری دریایی
در استانهای ساحلی ایران ،فصلنامه علوم و فناوری دریا.۱۱-۵1 :1۳ ،
حسینی اصل ،سیده نهرگ ؛ اکرمهی ،حایدرضها ( .)1931آسهیب شناسهی گردشهگری دریهایی در ایهران و
راهکارهای توسعه در افق چشم انداز  ،1101کنفران بین الاللی توسعه با محوریت کشهاورزی ،محهیط

زیست و گردشگری.
زاهدی ،شا السادات ( .)19۳۱مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار بها تأکیهد بهر محهیط زیسهت ،انتشهارات
دانشگاه ع مه طباطبایی.
دربان آستانه ،علیرضا؛ فردوسی ،سجاد و شاه محادی ،حایدرضا ( .)1931شناسایی مطلوبترین نقاط جهت
احدا سایت گردشگری دریایی-مطالعه موردی :شهرستان تنکابن ،اط عات جغرافیایی:)10۵( 21 ،
.223-293
سازمان بنادر و دریانوردی ( .)193۳اجرای موفق طهرح گردشهگری دریهای مازنهدران بها تارکهز بهر ایانهی
گردشگران ،کد خبر 113و 1۵فروردین https://www.pmo.ir/fa/news193۳
شی  ،آرمان؛ جعفری ،علی؛ یارعلی ،نبی اله و ستوده ،احد ( .)1932ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه
حفاظت شده قیصری در استان چهارمحا و بختیاری ،بوم شناسی کاربردی ،سا دوم ،شااره پنجم،
.۱1-۵9
صادی طاری ،زهرا؛ نوری ،جعفر و رضا ارجاندی ( .)1933مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردشهگردی در
مناطق ساحلی با استفاده از مد  SWOTو ماتری ( QSPMمنطقه مورد مطالعه :اسهتان مازنهدران)،
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،شااره.221-21۱ :1
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