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 چکیده

در استان مازندران بود. روش پژوهش،  ی ساحلیها ورزشگردشگری  سعهسیاسی تو هدف از این تحقیق بررسی موانع

ی ورزش و جوانان و همچنین ها اداره، ها یفرماندارآمیخته بود. جامعه آماری شامل مسئولین استانداری استان مازندران، 

استفاده از مصاحبه گیری هدفمند و دردسترس بود. در بخش کیفی با ی ساحلی و روش نمونهشهرها قیغر نجاتمسئولین 

ها متوقف شد. در بخش کمی نفر( موانع شناسایی و پس از اشباع نظری مصاحبه 11ساختاریافته با نمونه آماری )نیمه

روایی و ی شد. آور جمعنفر از افراد جامعه تحقیق توزیع و  913در قالب پرسشنامه بین  ها مصاحبهی حاصل از ها افتهی

 لهیوس بهروایی صوری پرسشنامه بازکدگزاری و بازبینی اعضا مورد بررسی قرار گرفت؛  هایپایایی بخش کیفی به روش

(؛ پایایی پرسشنامه نیز از :18/8KMOمتخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت )

و با استفاده ها نظریه برخاسته از داده ها از(؛ برای تحلیل مصاحبهα=19/8طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت )

ها از آمار توصیفی و در بخش کمی برای تحلیل دادهکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد.  ،کدگذاری بازاز 

های ورزشگردشگری د قوانین مناسب در حمایت از نبو نشان داد ها افتهیاستفاده شد. استنباطی )آزمون فریدمن( 

های مختلف بخش مسئوالنروشن نبودن وظایف ، ربط یذعف در ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ، ضساحلی

گردشگری اندرکاران در زمینه توسعه  راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستهای و ضعف برنامه گیرندهتصمیم

تدوین قوانین مناسب،  رسد یمنظر به  بوده است. دهندگان پاسخانع از دیدگاه وم ینتر مهم عنوان بهساحلی  یها ورزش

در حوزه دریا و  ریزی برنامه راهبردیو طرح شفاف کردن وظایف هریک از افراد، های مرتبطد هماهنگی بین دستگاهایجا

 ساحلی در استان مازندران باشد. یها ورزشگردشگری راهگشای توسعه  تواند یم ساحل

 تحقیق آمیخته سیاسی،وانع، ، مگردشگری ،ساحلی یها ورزش کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

 موفقیت که است بعدی چند ای پدیده ورزشی گردشگری

توانمند  مقاصد شناسایی مستلزم آن از برداری بهره در

 ها جاذبه و ها توانمندی این از بهینه استفاده و گردشگری

 سه عنوان به ورزشی و طبیعی فرهنگی، های جاذبهاست. 

 شناخته گردشگری پایدار توسعه ورموت و عنصر مهم

 های جاذبه و ها توانمندی ارزیابی و تحلیل و اند شده

 و توسعه در مهم گام منطقه اولین هر ورزشی طبیعی

. شود می محسوب ورزشی گردشگری مقاصد مدیریت

 های جاذبهاز  بهینه استفاده امکان ورزشی گردشگری

 فراهم را ورزشی گردشگران جذب برای را ورزشی طبیعی

گردشگری ورزشی از  Zeytonly et al)., 2011) آورد می

هر نوعی که باشد، یک صنعت خدماتی است و اغلب به 

شود، تحت تاثیر ی کیفیت خدماتی که ارائه میوسیله

بازاریابان  Khatibzadeh et al)., 2011) گیردقرار می

ها و بین فعالیتپیوند ایجاد توانند از طریق میورزشی 

، جذابیت رویدادهای ورزشی برای دادهای ورزشیروی

 Garcia)., 2001) را افزایش شوندهای بازار بخش

باعث انسجام و  تواند میمیزبانی رویداد های ورزشی 

پیوند بین اقتصاد، ورزش و توریسم و همچنین توسعه 

بین رویدادهای  افزایی هماهداف فرهنگی و تقویت 

 طور بهورزشی  ورزشی و فرهنگی شود. رویدادهای

توسعه  های استراتژییک ابزار در  عنوان بهگسترده 

 (2011 شوند میاقتصادی شهرها و مناطق استفاده 

,Ziakas Costa).  گردشگری در حال حاضر روند رو به

رشدی را در مباحث اقتصادی و اجتماعی در کشورهای 

سزایی بر کشورها داشته تواند تاثیر بهو می مختلف دارد

های ترویج ؛ از سوی دیگر گردشگری یکی از راهباشند

رفاه برای عموم مردم و کمک به بهبود کیفیت زندگی 

و توجه به Mascarenhas et al) , (2015باشد آنان می

  آن امری ضروری است.

مختلفی در حوزه گردشگری ورزشی صورت  تحقیقات

 در پژوهش خود نشان داد، Cho (2001)گرفته است. 

باشند که گردشگر  کننده جذب توانندمی اییهورزش

مثال پختن  عنوان به، وندشسنت یک کشور محسوب می

)یک نوع غذا( و شرکت در تکواندو در صدر « 1چی کیم»

است که گردشگران خارجی تمایل  ییها تیفعاللیست 

 بخاطر نیز چین کشور. کنند تجربه جنوبی کره در دارند

 گردشگر د زیادیتعدا فو کونگ یعنی خود سنتی ورزش

 Miranda and Andvzaعالوه بر این  .کند یم جذب

در بررسی گردشگری ورزشی در کشور اسپانیا  (2005)

 نیتر مهمدرصد  9/81 طبیعی با یها جاذبهدریافتند که 

ورزشی به کشور اسپانیا است.  گردشگران جذب در عامل

 13/99با آبی  یها ورزشهمچنین دریافتند که  ها آن

درصد در جذب  11/91با  یرو ادهیپ و گردش درصد و

در همچنین  .گردشگران ورزشی اهمیت بیشتری دارند

ه ارزش تخمین زده شده است ک 2819گزارش سال 

دو برابر صنعت اتومبیل و مالی صنعت ورزش در آمریکا 

 388هفت برابر صنعت سینمای آن و در حال حاضر 

 .(Park et al, (2015بیلیون دالر برآورد شده است 

Madhoushi and Naserpour (2003)  دریافتند که

موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان شامل 

نبود یک طرح جامع گردشگری، ناهماهنگی و تداخل 

های مختلف، ضعف بازاریابی و ضعف بین وظایف سازمان

  et alباشد.امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری می

Mehrabi (2012برخی )  از موانع توسعه صنعت

ها، گردشگری ایران را روشن نبودن اهداف و سیاست

ای، مدیریت غیرتخصصی و ضعف اقدامات سلیقه

( نتیجه گرفتند 2016) et al  Nematiدانند.تبلیغات می

که برخی از موانع توسعه گردشگری پزشکی در استان 

ریزی مشی گذاری و برنامهاردبیل شامل فقدان خط

بخشی متولی،  ردشگری، عدم وجود نهاد بینتوسعه گ

دهنده و ناظر، عدم هماهنگی دهیگذار، سازمانسیاست

 et al  Karami Dehkordiباشد.بین نهادهای مرتبط می

برخی از موانع گردشگری روستایی دریافتند که ( 2012)

                                                           
1 .Kim Chee 
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استان چهارمحال و بختیاری در حوزه امنیت را عدم 

های طبیعی و ی در گردشگاهحضور فعال نیروهای انتظام

عدم آموزش پرسنل این نیرو در نحوه برخورد با 

های استان توسط گردشگران، عدم پوشش کامل جاذبه

نیروهای امنیتی، سرقت اموال گردشگران و بروز 

 باشد.می درگیری بین گردشگران و افراد بومی

Mirzazade and Abdolmaleki (2016 به این نتیجه )

موانع فراروی توسعه گردشگری دادی از تعرسیدند که 

ریزی استراتژیک، ورزشی مشهد شامل عدم وجود برنامه

 و های مربوطهتداخل وظایف و ناهماهنگی بین سازمان

 باشد.نبود قوانین حمایتی از گردشگری ورزشی می

( نیز نشان داد که 2007) et al  Honarvarنتایج پژوهش

 های ان آژانسمی هماهنگ مدیریتی ساختار ایجاد

 مؤسسات هماهنگی میان و همکاری نیز و گردشگری

گردشگری یکی از راهکارهای مهم  های آژانس و ورزشی

رود.  در جهت توسعه گردشگری ورزشی بشمار می

 موازی های وجود سازمان تشکیالتی، و سازمانی مشکالت

بین  هماهنگی کشور، عدم گردشگری صنعت در

 گردشگری، صنعت در اندرکار دست های سازمان

 نظام در ضعف خارجی، و گذاری داخلی سرمایه مشکالت

 واحدهای و ها هتل کاربری کشور، تغییر نقل و حمل

اقامتی، از جمله مواردی هستند که با وضع قوانین 

 et al  Shahbaziها را برطرف نمود. توان آن مناسب می

 موانع توسعه ورزش( نتیجه گرفتند که برخی از 2013)

انی ایران را کمبود حمایت توسط مسئوالن و همگ

باشد؛ می اندرکاران، نبود راهبرد و برنامه مشخصدست

ها همچنین راهکارهایی را برای توسعه ورزش آن

همگانی ارائه کردند که برخی شامل وضع قوانین و 

های مختلف و تغییر نگرش رهبران مقررات در حوزه

  et alباشد.زش میدینی و مدیران ارشد کشور درباره ور

Andam (2015نیز یکی از موانع توسعه ورزش ) های

ها بومی و محلی را عدم حمایت مسئولین از این ورزش

 دانند.می

های طبیعی در به نقش جاذبه تحقیقاتبرخی از این 

ی که روی پژوهشنتایج شگر پرداختند؛ دجذب گر

ه مسابقات قایقرانی اژدها در ماکائو و چین صورت گرفت

نشان داد که مسابقات قایقرانی معروف به مسابقات 

قایقرانی اژدها به واسطه ریشه فرهنگی آن جذابیت 

را برای مردم چین و ماکائو دارد و همه ساله  شماری بی

به  ها بازیگردشگران زیادی را در هنگام برگزاری این 

 .(McCartney and Osti , (2007 کند میخود جلب 

نیز Ahmed, Moodley & Sookrajh (2008 ) پژوهش

نام سومین شهر  1. دوربانگیرد میدر این دسته قرار 

است. شهر بندری دوربان،  آفریقای جنوبیبزرگ 

شود و  محسوب می قاره آفریقاترین شهر بندری  همم

و سواحل گرم،  آب و هوای استواییهمچنین به خاطر 

 آفریقای جنوبیهای گردشگری  به عنوان یکی از جاذبه

شود. در این شهر چندین رویداد ورزشی  شناخته می

ساحلی برگزار شد. یکی از این رویدادها به نام آقای 

به عنوان  الملل بینباشد که در سطح می 2پرایس پرو

شود. این مسابقات شناخته می سواری موجرویداد 

 های ماهدر  جشنواره ساالنه ساحلدر مدت  سواری موج

های . بررسیشود میبستان برگزار صل تاتیر و مرداد در ف

Ahmed et al (2008 نشان )مسابقات  دهد می

امکان جذب پرایس پرو در افریقای جنوبی  سواری موج

در دنیا ورزشی  گردشگریبیشتر گردشگر را دارد.

های مختلف آن پرداخته است که هنوز به جنبه ای حوزه

 جدید بر روی ابعاد جدید تحقیقاتنشده است و انجام 

 Cho et, (2015  این حوزه نشان از این موضوع دارد

al2015؛, Kim et al؛owes & Awde  2015؛ Ltaks et 

al 2015 ؛Weed 2015 .) 

در حوزه گردشگری ورزشی در استان نیز تحقیاتی 

که در این قسمت به  مازندران انجام گرفته است

نشان داد ی پژوهششود: نتایج از آن اشاره می های نمونه

                                                           
1. Durban 
2. Mr Price Pro 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C


 1991 بهار، 1، شماره 11دوره    مجله علوم و فنون دریایی

01 
 

 اشتغال ایجاد دراستان مازندران  ورزشی توریسم نعتص

صنعت  توسعه صورت در میزبان منطقه درآمدزایی و

 .دارد تاثیر مناسب های زیرساخت ایجاد و ورزشی توریسم

 برای مصنوعی و طبیعی هایزیرساخت افزایش و بهبود

 گذاریسرمایه ورزشی، های توریست رضایت و بهتر جذب

 عنوان به مازندران استان ناساندنش و تبلیغات بخش در

 گردشگری منابع لحاظ از فرد به منحصر منطقه یک

ورزشی در توسعه گردشگری ورزشی در استان مازندران 

 Honary). , 2011) تاثیر دارد

تجارت ورزش و گردشگری صنعتی ترکیبی است و به 

ای درآمد دارد که تمام کشورها، مناطق، دفاتر اندازه

های های متولی ورزش و خود رشتهمانمسافرتی، ساز

های برند؛ در این زمینه، ورزشنیز از آن سود میورزشی 

دریا یکی منبع  ؛کنندساحلی نقش حیاتی بازی می-آبی

، مقصد گردشگری را تاب، شن و ماسهی است، آفکلید

های مختلف قدرتمند به یک محل برگزاری ورزش

به طور  ریگردشگ .)Ramallal, (2010 کندتبدیل می

ورزشی به طور خاص با دارا بودن  گردشگریعام و 

ویژگی صنعت پاک، یکی از منابع درآمدزایی برخی از 

گردد. بدیهی است که به منظور  کشورها قلمداد می

برداری از این حوزه از صنعت ورزش، مدیران و  بهره

ریزی دقیقی در سطح  نیازمند برنامه اندرکاران دست

اتی هستند، موضوعی که در استان استراتژیک و عملی

  , 2012) مازندران به ندرت به آن پرداخته شده است

.(Shojaei et al دو نوار شمالی و جنوبی ایران، دارای دو

دریای خزر از نظر حجم هزار کیلومتر مرز ساحلی است. 

ترین حوضه محصور بر روی کره زمین بزرگو وسعت 

واقع این دریاچه  ؛ در(salgi et al, 2013باشد )می

شور محصور در خشکی در ترین توده آبی لببزرگ

 Mohammadi, 2013)شود سطح زمین محسوب می

Golnagash et al  .)ساحلی ایران در این  یباریکه

های شمالی البرز و ساحل جنوبی منطقه مابین دامنه

اندازهای طبیعی ایران ای از زیباترین چشمخزر مجموعه

داده است. ترکیبی آرمانی از ساحل  را در خود جای

دریا، کوهستان و جنگل در این منطقه موجب شده 

های سیاحتی ایران در این منطقه ترین قطباست اصلی

کیلومتر است که  838شکل گیرد. ساحل دریای خزر، 

کیلومتر به استان مازندران تعلق دارد که از  991حدود 

ند استفاده تواهای ساحلی آن است و میبهترین بخش

 Ghafuri et). , 2013) گردشگری مطلوبی داشته باشد

alوجود و مازندران استان جغرافیایی به موقعیت توجه با 

گردشگری  آب، به آسان نسبتاً دسترسی و خزر دریای

 استان به سفر برای گزینه اولین تواند،می آبی هایورزش

 به توجه با .محسوب شود ساحلی شهرهای و مازندران

 توسعه برای مناسب امکانات و خدمات ارائه همیتا

 گردشگری های مکاندر  آبی های ورزش گردشگری

 های ورزش گردشگری خدمات و امکانات توسعه ورزشی،

 از یکی .شود می استان مازندران پیشنهاد در آبی

 در گردشگر بیشتر چه هر جذب برای عوامل ترین مهم

 خدمات و ناتامکا وجود آبی خدمات ارائه های مکان

 Ghafuri et al). , 2013) است گردشگران برای مناسب

در  گردشگری اصلی های بخش جزء ورزشیگردشگری 

 این در جهان گردشگری رشد بیشترین و است جهان

 نداشته چندانی رشد ما کشور در هنوز اما باشد می حوزه

 خیلی از جهان در شده ثبت میراث لحاظ از است. ایران

 هوا و آب وضعیت لحاظ از حتی یا است االترکشورها ب از

 دارای اینکه خاطر به ولی است، اروپایی کشورهای حد در

 با احتماالً است خارجی گردشگران برای قوانینی خاص

 دارد وجود ایران کشور مورد در که سویی تبلیغات

 , 2013) شوند نمی کشور این زیاد وارد گردشگران

.(Ghafuri et al 
بزرگ نه تنها  وسوسه کنندهحلی به یک های ساورزش

ای بلکه برای عموم مردم برای برای ورزشکاران حرفه

های تفریحی تبدیل شده است و در واقع انجام ورزش

های جذاب گذراندن اوقات فراغت بطور فعال، یکی از راه

 (2010باشد انجام ورزش در کنار دریا و سواحل می

,Belka(. ظاهر به طبیعی اناتامک با سواحل مازندران 
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 از بسیاری برای مناسبی بستر تواند یم مناسب،

 جنبه دو هر که شود دیده آبی و ساحلی یها ورزش

از زوایای مختلف  دهد. پوشش را گردشگری و ورزشی

ساحلی در استان  هایرزشو توان به بررسی وضعیتمی

 یها جنبهبه  تحقیقاتمازندران پرداخت. بعضی از 

 پژوهشهمانند بیشتری نمودند اقتصادی توجه 

Honary (2011 ؛)های برنامهی نیز به جنبهتحقیقات-

  et alپژوهشبرای مثال  ریزی و زیرساختی پرداختند

Shojaei (2012 و )پژوهشet al  Ghafuri (2013) ؛

های فرهنگی و به جنبه تحقیقاتبرخی دیگر از 

  et alپژوهشتوان به پرداختند که از جمله می اجتماعی

Razavi (2013اشاره نمود ).et al  Adabi Firoozjah 

( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 2009)

های ساحلی، آبی و تابستانی، های مربوط به ورزشجاذبه

اولویت دوم را در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارد؛ 

سیاسی دخیل در توسعه  یها جنبهی درباره پژوهش

حلی استان مازندران صورت های ساورزشگردشگری 

به همراه توجه به  نگرفته است. توجه به ابعاد سیاسی

د مسیر موثرتری را در توسعه توانابعاد دیگر می

 تحقیقاتنگاه  های ساحلی نشان دهد.ورزشگردشگری 

با عنایت به موارد  مختلف بیشتر نگاه غیر سیاسی بود.

 ، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به اینشده مطرح

-ورزشگردشگری توسعه سیاسی سوال است که موانع 

 کدامند؟ های ساحلی در بخش مرکزی استان مازندران

 

 . مواد و روش ها2

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن 

روش تحقیق آمیخته در واقع ترکیب آمیخته است. 

از آنجا کیفی و روش تحقیق کمی است.  تحقیقروش 

های ورزشگردشگری توسعه  سیاسینع که در مورد موا

ساحلی اطالعاتی در دسترس پژوهشگر قرار نداشت و 

همچنین تخصصی بودن موضوع، محقق برای شناخت 

ها نیاز به استفاده از نظرات افراد آگاه داشت، بنابراین آن

ترین روش برای شناخت این موانع از طریق مناسب

دادن و قابل  مصاحبه با افراد بود و همچنین برای وزن

های شناسایی شده، استفاده از درک کردن مولفه

پرسشنامه مدنظر قرار گرفت؛ با توجه به موارد ذکر شده 

رسد روش آمیخته برای انجام این پژوهش به نظر می

از  ترکیبیدر این پژوهش روش تحقیق باشد. مناسب می

باشد که ابتدا روش کیفی و  می 1نوع اکتشافی متوالی

جامعه آماری شامل  .بکار گرفته شدش کمّی سپس رو

روسا، معاونین و مدیران استانداری مازندران، کلیه 

ی نکا، ساری، جویبار و ها شهرستانی ها یفرماندار

بابلسر، اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و 

ی مورد مطالعه و ها شهرستانادارات ورزش و جوانان 

مسافران سواحل در  اعضای نجات غریق و گردشگران و

و روش نمونه گیری در هر  1999سه ماه نخست سال 

. در مرحله باشد یمدو مرحله هدفمند و در دسترس، 

نفر از جامعه آماری مصاحبه انجام و پس از  11کیفی با 

ها متوقف شد. در مرحله کمی بر اشباع نظری مصاحبه

اساس جامعه نامحدود و نامشخص، تعداد نمونه آماری 

ها در بخش آوری دادهنفر تعیین شد. ابزار جمع 913

ساختاریافته و در بخش کمی کیفی، مصاحبه نیمه

ها بوده است. ساخته حاصل از مصاحبهپرسشنامه محقق

با توجه به بررسی سواالت و اهداف تحقیق، پرسشنامه 

سوال( و  9در دوبخش شامل سواالت جمعیت شناختی )

ای در طیف پنج گزینهسوال(  1سواالت اصلی تحقیق )

ها لیکرت بود. برای تعیین صحیح و درست بودن داده

)که همانند مباحث روایی و پایایی در روش کمی است( 

توسط یک پژوهشگر دیگر،  2از روش باز کدگذاری

درصد از کلیه صفحات کدگذاری شده  11 استفاده شد.

در اختیار در اختیار یک پژوهشگر دیگر قرار داده شد و 

یب اسکات که میزان توافق در کدگذاری را نشان ضر

درصد است که مطلوبیت  13/8ها، دهد برای مولفهمی

                                                           
1 .Sequential Exploratory 
1. Re-coding 
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دهد. برای بررسی تاییدپذیری از کدگذاری را نشان می

استفاده شد؛ کدگذاری انجام گرفته  1روش بازبینی اعضا

شوندگان قرار داده شد و در اختیار سه نفر از مصاحبه

های نهایی استخراج ها، مولفهی آنپس از اعمال نظرها

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، شد. در بخش کمی 

 اصالحات الزم انجام و متخصصان و کارشناسان با نظر

روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی  انجام گرفت و

، KMOمقدار آماره  ؛مورد تایید قرار گرفتاکتشافی 

بیشتر  1/8ه چون از بدست آمده است ک 18/8برابر با 

دهد که است، در سطح قابل قبولی است و نشان می

داده ها از قابلیت الزم برای تحلیل عاملی شدن 

 881/8باشند. از طرفی سطح معناداری نیز برخوردار می

 =Sig  محاسبه شده است که نشان از توانایی عاملی

بدین  .بودن داده ها از سوی آماره بارتلت می باشد

، می توانند در پرسشنامه سوال های مطرح شده ترتیب

سیاسی موانع ) امل مورد نظروعمتغیرهایی باشند که 

را به خوبی  (های ساحلیورزشگردشگری توسعه 

برای  .(1)جدول  سنجیده و آن را شناسایی نمایند

در اختیار پرسشنامه  98تعداد  ،تعیین پایایی پرسشنامه

ور و محمودآباد جمعی از اعضای نجات غریق منطقه ن

از ، پایایی ها پرسشنامهکه پس از تکمیل  قرار گرفت

. در (α=19/8طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد )

ها ها، دادهمرحله کیفی براساس نظریه برخاسته از داده

 .بندی شدندهایی دستهتجزیه و تحلیل و در قالب مولفه

یده از ها تبیین یک پدهدف عمده روش برخاسته از داده

ها و طریق مشخص کردن عناصر کلیدی )مفاهیم، مقوله

بندی روابط این عناصر ها( آن پدیده و سپس طبقهقضیه

 Amiri). , 2013)درون بستر و فرآیند آن پدیده است 

and Nourozi Seyyed Hosseini پوش سه فرآیند هم

ها وجود دارد در فرآیند تحلیل نظریه برخاسته از داده

و  9، کدگذاری محوری2اند از: کدگذاری بازکه عبارت

                                                           
2 . Member checking 

3. Open coding 
3 . Axial Coding 

آوری و اجرای تحقیق، جمع در. 3کدگذاری انتخابی

زمان انجام شد. ها در بخش کیفی به طور همتحلیل داده

ها از  تجزیه و تحلیل داده جهتدر بخش کمی 

)تحلیل عاملی  آمار توصیفی و آمار استنباطی یها روش

 1اس پی اس اس فزارا از طریق نرم اکتشافی و فریدمن(

 شد.استفاده  28نسخه 
 

 KMO and Bartlett'sآزمون  .1جدول 

 شاخص های آزمون مقادیر محاسبه شده

 (KMO) نیمقدار آماره کیزر، مایر و آلک 18/8

12/91311  دوخی 

 درجه آزادی 1811 آزمون بارتلت

881/8  (Sigمعناداری )سطح  

 

 ( یافته)چرخش ماتریس عوامل دوران .2جدول 

 سوال ها
 

 

 )عامل( اجزا

 191/8 3سوال 

 191/8 1سوال 

 119/8 1سوال 

 119/8 9سوال 

 118/8 2سوال 

 198/8 9سوال 

 199/8 8سوال 

 181/8 1سوال 

 

 . نتایج3

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی در این بخش یافته

 ارائه شده است.

شده است؛ ارائه  3ای از کدگذاری به شرح جدول نمونه

در این جدول فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی 

مربوط به مصاحبه و چگونگی استخراج موانع توسعه 

 های ساحلی، آورده شده است.گردشگری ورزش

 

 

                                                           
1 . Selective Coding 
2 . SPSS 
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 ی جمعیت شناختی ها یژگیو جدول توزیع فراوانی .9جدول 

 فراوانی ها اسیمق متغیر
درصد 

 فراوانی

 19 19 مرد )مرحله کیفی( جنسیت

 11 2 زن 

 91 11 98 - 38 )مرحله کیفی(سن

 18 - 38 8 99 

 82 19 لیسانس )مرحله کیفی(سطح تحصیالت

 21 1 سانسیل فوق 

 188 11 مجموع

 13 923 مرد جنسیت )مرحله کمی(

 19 98 زن 

 188 913 مجموع

شود با توجه به مشاهده می 1همانطور که در جدول 

به  ده از آزمون فریدمنای به دست آممیانگین رتبه

درخواست از نمایندگان مردم در در  ( ضعف1 ؛ترتیب

 مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه

 ( ضعف2ساحلی با وضع قوانین،  یها ورزشگردشگری 

اندرکاران در  تالش جدی از سوی مسئوالن و دستدر 

( 9، ربط یجهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف ذ

دست اندکاران  مسئوالن و وظایف نبودن نو روش شفاف

گردشگری در توسعه  گیرنده یممختلف تصم یها بخش

راهبردی و  یها ضعف برنامه (3و  ساحلی یها ورزش

اندرکاران در زمینه  اعمال سلیقه فردی برخی دست

به ، ساحلی یها ورزشگردشگری توسعه و گسترش 

موثر در توسعه  موانع سیاسی ینتر عنوان مهم

 9با توجه به جدول  معرفی شدند.،  ساحلی یها شورز

(81/8=α  ،881/8=Sig) ،ادعا نمود ترتیب  توان یم

های  در توسعه ورزشموثر  موانع سیاسیاثرگذاری 

 .متفاوت است ساحلی
در موثر  موانع سیاسی بندی رتبهآزمون فریدمن جهت  .9جدول 

 های ساحلی توسعه ورزش

 آماری یها شاخص مقادیر آزمون فریدمن

 تعداد 913

 2χ یمحاسبات 99/22

 درجه آزادی 8

 سطح معناداری 881/8

 

 های ساحلی با استفاده از آزمون فریدمن در توسعه گردشگری ورزشموثر  موانع سیاسی تحلیل توصیفی .1جدول 

 میانگین موانع سیاسی
انحراف 

 معیار

میانگین 

ای رتبه  
 رتبه

گردشگری  دم در مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعهدرخواست از نمایندگان مردر  ضعف

 ساحلی با وضع قوانین یها ورزش
88/3  92/8  93/3  1 

اندرکاران در جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف  تالش جدی از سوی مسئوالن و دستدر  ضعف

 ربط یذ
81/3  93/8  19/3  2 

در توسعه  گیرنده یممختلف تصم یها ان بخشمسئوالن و دست اندکار وظایف نبودن و روشن شفاف

 ساحلی یها ورزشگردشگری 
81/3  99/8  11/3  9 

گردشگری اندرکاران در زمینه توسعه  های راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستضعف برنامه

 ساحلی یها ورزش
82/3  91/8  18/3  3 

نجام رویدادها و مسابقات ورزشی برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای همسایه جهت ادر ضعف 

 در سواحل منطقه
82/3  93/8  39/3  1 

88/3 نبود ارگان مشخص جهت تامین امنیت گردشگران ورزشی  93/8  38/3  9 

در  ناموس هتک قتل، دزدی، خورد، و زد و خشونت نظیر امنیت مخل عواملبرخورد جدی با  ضعف در

 منطقه
91/9  93/8  32/3  8 

99/9 جامع جهت طراحی، ساخت و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی در استان مازندران یزیر تدوین برنامه ضعف در  99/8  99/3  1 
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 گرفته های انجامای از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مصاحبهنمونه .3جدول 

های ساحلی وجود سلیقه شخصی افراد زیاد است و در ورزش

-ن و مردم، برنامههای ورزشکارابرخی بدون توجه به خواسته

های راهبردی برای توسعه دهند. نبود برنامهها را انجام میریزی

های ساحلی و عدم توجه به آن نیز و پیشرفت گردشگری ورزش

هدف باشد و به شود، بیهایی که انجام میباعث شده که فعالیت

نتایج مورد نظر نیانجامد و در واقع هر کس با نظر خود به دنبال 

اندرکاران فکر ظر خود باشد. برخی از مسئولین و دستهدف مدن

های توانند گردشگری ورزشای میکنند با هرکار و برنامهمی

های ما ساحلی را توسعه دهند و توجهی به مشکالت و صحت

ندارند. برنامه راهبردی برای توسعه در گردشگری هر ورزشی 

 باشد.نیاز هست و در واقع نقشه راه یک سازمان می

های ساحلی استان را توسعه دهند از طریق درخواست توانند گردشگری ورزشهایی که مسئوالن مییکی از راه

و توجیه کردن نمایندگان شهرها در مجلس شورای اسالمی برای مطرح کردن آن در مجلس و تالش برای 

رسد که مسئوالن ه نظر میباشد و در این مورد بها میتصویب قوانین و مقرراتی برای توجه به این ورزش

اند. مسئوالن باید نمایندگان مجلس را مجاب کنند که توسعه مربوطه و نمایندگان مجلس قصور کرده

 شود.ها باعث پیشرفت شهر از جهات مختلف میگردشگری این ورزش

و در  هاستهای ساحلی است، مشخص نبودن شرح وظایف هریک از آنیکی از مشکالتی که گریبان گیر ورزش

ها مشخص نیست که مربوط به کدام نتیجه این نامشخص بودن هرگونه قصور در توسعه گردشگری این ورزش

رسد. در چند موردی که به باشد و به همین دلیل ارزیابی کار این افراد مشکل به نظر میفرد یا ارگان می

ها بودم، در نهایت ند مورد از آناندازی چهای ساحلی و راهشخصه به دنبال حل یک سری از مشکالت ورزش

نتوانستم به این مورد برسم که هر بخش وظیفه چه کسی است و هیچ یک از افراد پاسخگو نبودند؛ بنابراین 

 ها را به طور کامل روشن کنند.مدیران باالدستی باید وظایف هریک از افراد و ارگان

خالصه متن 

 مصاحبه

 ای ظر شخصی و سلیقهنبود اهداف راهبردی و استفاده از ن

های ساحلی باعث عدم های متولی ورزشهر فرد در سازمان

 پیشرفت و توسعه آن شده است.

 مسئولین باید از طریق نمایندگان مردم در مجلس به دنبال وضع قوانین حمایتی برای گردشگری ورزش-

 های ساحلی باشند.

 های ساحلی، باعث کمک به ورزش روشن و مشخص بودن وظایف هریک از افراد مرتبط با گردشگری

 شود.ها میتوسعه این ورزش

 کدگذاری باز

  عدم درخواست از نمایندگان برای تالش در راستای وضع قوانین حمایتی برای توسعه گردشگری ورزش-

 های ساحلی

 های ساحلیروشن و شفاف بودن وظایف مسوالن و افراد مرتبط با گردشگری و ورزش 

 های متولی گردشگری ای برخی از افراد در سازمانو استفاده از نظر شخصی و سلیقه نبود اهداف راهبردی

 های ساحلیورزش

کدگذاری 

 محوری

  گردشگری درخواست از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از توسعه در  ضعف

 ساحلی با وضع قوانین یها ورزش

 گردشگری در  گیرنده یممختلف تصم یها مسئوالن و دست اندکاران بخش وظایف نبودن و روشن شفاف

 ساحلی یها توسعه ورزش

 گردشگری اندرکاران در زمینه توسعه  های راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی دستضعف برنامه

 ساحلی یها ورزش

کدگذاری 

 گزینشی
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 گیری یجهنتبحث و . 4

 بعادا در ورزشی گردشگری سریع رشد به توجه با

 و به ورزش مندان عالقه و جوانان وجود مختلف،

 گردشگری نقش ران ومازند در ورزشی گردشگری

 ارزی درآمدهای فصلی و دائم، اشتغال ایجاد در ورزشی

 در تحقیق انجام ضرورت آید،می بدست راه این از که

 .گردد می آشکار کامالً ورزشی گردشگری زمینۀ

 ( ضعف1به ترتیب؛ مشخص شد که  ها دادهدر بررسی  

درخواست از نمایندگان مردم در مجلس شورای در 

گردشگری  اسالمی در جهت حمایت از توسعه

تالش در  ( ضعف2، ساحلی با وضع قوانین یها ورزش

در جهت  اندرکاران دستو  مسئوالنجدی از سوی 

 شفاف( 9، ربط یذایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف 

و دست اندکاران  نمسئوال وظایف نبودن و روشن

گردشگری در توسعه  گیرنده یمتصممختلف  یها بخش

راهبردی و  یها برنامهضعف ( 3، ساحلی یها ورزش

در زمینه  اندرکاران دستاعمال سلیقه فردی برخی 

( 1، ساحلی یها ورزشگردشگری توسعه و گسترش 

برقراری ارتباط مستمر با شهرها و کشورهای در ضعف 

رویدادها و مسابقات ورزشی در همسایه جهت انجام 

نبود ارگان مشخص جهت تامین ( 9، سواحل منطقه

برخورد جدی  ( ضعف در8، امنیت گردشگران ورزشی

 خورد، و زد و خشونت نظیر امنیت مخل عواملبا 

 ( ضعف در1و  در منطقه ناموس هتک قتل، دزدی،

جامع جهت طراحی، ساخت و  یزیر برنامهتدوین 

، استان مازندران ضاهای ورزشی درنگهداری اماکن و ف

ساحلی  های ورزشدر توسعه موثر  سیاسیموانع 

 . باشند یم

مانع  ترین مهم داد، نشان پژوهشحاضر  نتایج بررسی

ساحلی استان  های ورزشگردشگری  توسعه در سیاسی

درخواست از نمایندگان مردم در در  ضعف ،مازندران

 سعهمجلس شورای اسالمی در جهت حمایت از تو

 است. ساحلی با وضع قوانین یها ورزشگردشگری 

 عناصر بین تعامل برای الزم های زمینه و شرایط برقراری

اداره  نهادهای شهروندان، شامل که استانی مدیریت

 قرار نیازمند ،است خصوصی بخش و کننده استانی

 بر مبتنی مداری قانون است. مداری قانون برمدار گرفتن

 تکالیف و وظایف که است راتیمقر و قوانین تدوین

 و نماید میروشن  را استانی مدیریت و شهروندان دوسویه

زندگی مردم و  های فعالیت به بخشی سامان آن هدف

. باشد میمناسب جهت پیشرفت  های فرصتایجاد 

های ساحلی استان برای توسعه مسئوالن ورزش

ها باید بتوانند با برقراری ارتباط این ورزشگردشگری 

نمایندگان مردم در مجلس از ستمر و درخواست م

شورای اسالمی برای تالش در راستای تصویب قوانینی 

، یکی از موانع توسعه هادر جهت حمایت از این ورزش

ها را در این استان از میان این ورزشگردشگری در 

توانند از طریق روشن کردن بردارند؛ این مسئوالن می

های ساحلی بر رزشوگردشگری پیامدهای توسعه 

ها را برای شهرهای استان و وضعیت مردم منطقه آن

در این راستا ساماندهی حوزه  حمایت مجاب کنند.

 تواند میساحلی  های ورزشگردشگری ساحل و توسعه 

این در گسترش گردشگر داشته باشد.  ای عمدهنقش 

 Mirzazade and Abdolmalekiیافته با نتایج تحقیق 

 etهمسوست؛ همچنین et al  Andam (2015)و (2016)

al  Hosseinpur (2014در مطالعه ) ی خود به این

که عدم حمایت مسئولین  ندنتیجه دست یافت

شهرستانی و استانی یکی از موانع گرایش گردشگران 

های طبیعی ورزشی و ورزشی کشتی با چوخه به جاذبه

 et al  Shokatiباشد.گردشگری شهرستان اسفراین می

Amqani (2016 نیز نتیجه گرفتند یکی از موانع )

توسعه گردشگری نبود یا عدم اجرای قوانین و مقررات 

مدون در خصوص توسعه گردشگری در شهرستان اسکو 

 et al  Shahbaziگنبد است.و روستای ساحلی آق

( نیز یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی را 2013)
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انع توسعه آن را وضع قوانین و مقررات و یکی از مو

 دانند.اندرکاران میکمبود حمایت مسئوالن و دست

های ورزشگردشگری روی توسعه دومین مانع پیش

تالش جدی از سوی در  ضعفاستان مازندران، ساحلی 

اندرکاران در جهت ایجاد هماهنگی  مسئوالن و دست

های مختلفی ربط بود. سازمان یبین نهادهای مختلف ذ

های ساحلی ورزشگردشگری اری و توسعه در اداره، برقر

های مربوط به گیریتوانند در تصمیمنقش دارند و می

ها در این زمینه برنامه آن درگیر باشند؛ اما این سازمان

مشترکی ندارند و هرکدام به تنهایی به دنبال اجرای 

های خود و رسیدن به اهداف مدنظرشان هستند و برنامه

های فراوان بین دن ناهماهنگیاین امر باعث بوجود آم

شود دوباره شود و این ناهماهنگی باعث میها میآن

کاری بودجود آید و وقت و هزینه خود را هدر دهند؛ 

ریزی مشترک بنابراین مسئولین باید از طریق یک برنامه

گردشگری و مشخص کردن اهداف یگانه برای توسعه 

های تهاین نتیجه با یاف ها تالش کنند.این ورزش

  Madhoushi and Naserpour (2003،)et alپژوهش 

Nemati (2016)،et al  Honarvar (2007 ) و

Mirzazade and Abdolmaleki (2016 .همسو بود )

نتیجه  ( به این2014) et al  Hosseinpurهمچنین 

های دست یافتند که فقدان هماهنگی بین سازمان

ایش گردشگران ریز و اجرایی یکی از موانع گربرنامه

های طبیعی ورزشی و ورزشی کشتی با چوخه به جاذبه

 et al  Imaniباشد.گردشگری شهرستان اسفراین می

های مختلف مدیریتی ( نیز ناهماهنگی بین بخش2015)

داند. را یکی از موانع توسعه گردشگری مینودشت می

Andam et al (2014 نیز نتیجه گرفتند که یکی از )

سعه توریسم ورزشی در استان همدان را راهکارهای تو

 باشد.ها و ادارات متولی، میایجاد هماهنگی بین سازمان

گردشگری مقابل توسعه  شده درسومین مانع شناسایی

 و روشن شفافهای ساحلی استان مازندران، ورزش

 یها مسئوالن و دست اندکاران بخش وظایف نبودن

استان  ساحلی یها در ورزش گیرنده یممختلف تصم

بود. در هر سازمانی نبود وظایف شفاف و  مازندران

وردن سردرگمی در ارزیابی افراد و روشن باعث بوجود آ

های دخیل در شود؛ سازماندر نتیجه ارزیابی سازمان می

های ساحلی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ورزش

با توجه به نتیجه این تحقیق در زمینه شفاف و مشخص 

، شرح وظایفها دارای مشکل هستند. ایف، آنبودن وظ

نمایانگر یک ارزیابی جامع از هدف شغل، کمک آن به 

تحقق اهداف سازمان، تناسب آن با ساختار کلی 

دهی  ها و اصول گزارش سازمان، وظایف اصلی، مسئولیت

شرح وظایفی که به خوبی نوشته شده باشد، به . است

بینشی شفاف از  ،آن شغل و مدیر مستقیم وی  دارنده

-؛ بنابراین مدیران و دستدهدشغل مورد نظر می

های ساحلی برای کمک به توسعه اندرکاران ورزش

ها باید به دنبال رفع این مانع و این ورزشگردشگری 

شفاف و روشن کردن اهداف باشند. این یافته با نتایج 

 et al  Mehrabi (2012،)et al  Nematiمطالعات

 et al  Mosaeiباشد؛ همچنینی( همسو م2016)

( نتیجه گرفته است که یکی از موانع توسعه 2012)

ها و پایدار گردشگری در ایران، مشخص نبودن هدف

گردی در قالب یک گردی و جهانهای ایرانسیاست

( نتیجه 2014) et al  Nazariباشد.برنامه اجرایی می

ی گرفتند که یکی از تنگناها و موانع والیبال ساحل

-کشور، ساختار سازمانی نامناسب والیبال ساحلی می

 باشد.

راهبردی و اعمال سلیقه فردی برخی  یها ضعف برنامه

 یها اندرکاران در زمینه توسعه و گسترش ورزش دست

شده در برابر توسعه ، چهارمین مانع شناساییساحلی

 های ساحلی استان مازندران بود.ورزشگردشگری 

-های متولی ورزشنقشه راه سازمانهای راهبردی برنامه

تواند مشکالت زیادی های ساحلی است و نبود آن می

شود، که منجر به شکست در رسیدن به اهداف می

های ها همواره باید برنامهبوجود آورد؛ این سازمان
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-ورزشگردشگری راهبردی سازمان خود را برای توسعه 

غیر ریزی کنند. در محیط پویا و متهای ساحلی طرح

ها برای قرار گرفتن در مسیر درست، امروز، این سازمان

های به وجود برنامه راهبردی نیازمند هستند. سازمان

های ساحلی باتوجه به تغییرات محیطی درگیر در ورزش

ناگزیرند به منظور بقا، ادامه حیات و پویایی همیشگی، 

برنامه راهبردی داشته باشند و البته با توجه به همین 

های خود را پایش و نظارت کنند تا ییرات باید برنامهتغ

بتوانند در زمان مناسب و کمترین زمان به این تغییرات 

ای و تصمیمات سلیقه پاسخ داده و با آن سازگار شوند.

ینفعان دیگر نیز مانع توسعه ذعدم توجه به شرایط و 

های ساحلی استان مازندران بوده است ورزشگردشگری 

ن مورد را رفع و تصمیمات بر مبنای اهداف که باید ای

ها گرفته شود تا بتوانند همه جوانب سازمان و این ورزش

 از برداری بهره منظور به که است بدیهیرا در نظر بگیرند. 

 اندرکاران و دست مدیران ورزش، صنعت از حوزه این

 و استراتژیک سطح در دقیقی ریزی برنامه نیازمند

به  مازندران استان در که عیموضو هستند، عملیاتی

در مقوله گردشگری  .است شده پرداخته آن به ندرت

ورزشی، دستیابی به توسعه و گسترش، بدست آوردن 

یابی به وضعیت مطلوب در عرصه منافع مختلف و دست

ریزی صحیح میسر  جهانی بدون ایجاد مدیریت و برنامه

ک ریزی راهبردی و ادراباشد و مدیریت و برنامهنمی

گذاران در پیشبرد و توسعه نگرش و احساس سیاست

های گردشگری مشیگردشگری ورزشی و توسعه خط

 Mirzazadeاین یافته با نتایج مطالعات اهمیت دارد. 

and Abdolmaleki (2016)،et al  Shahbazi 

(2013)،et al  Mehrabi (2012) وet al  Nemati 

 et al  Hosseinpurهمچنینباشد. همسو می (2016)

ی خود به این نتیجه دست یافتند که ( در مطالعه2014)

ای جامع و هماهنگ برای توسعه عدم وجود برنامه

گردشگری شهرستان یکی از موانع گرایش گردشگران 

های طبیعی ورزشی و ورزشی کشتی با چوخه به جاذبه

 et al  Mosaeiباشد.گردشگری شهرستان اسفراین می

رفتند که فقدان یک برنامه جامع و ( نیز نتیجه گ2012)

استراتژیک، یکی از موانع توسعه پایدار گردشگری در 

( در پژوهش خود 2013) Yaghoobi باشد.ایران می

ریزی مناسب توسط نتیجه گرفت که فقدان برنامه

نهادهای دولتی مسئول از موانع توسعه گردشگری در 

ود ( در پژوهش خ2014) Dousti منطقه سلطانیه است.

به این نتیجه دست یافت که یکی از موانع توسعه 

ریزی های فوتبال استان مازندران، نبود برنامهباشگاه

-باشد؛ بنابراین وجود برنامهها میبلندمدت در باشگاه

افراد در  ریزی راهبردی و جلوگیری از اعمال سلیقه

های تواند در توسعه گردشگری ورزشتصمیمات می

 دران مفید باشد.ساحلی استان مازن

و بررسی  بندی جمعبا عنایت به نتایج پژوهش حاضر و 

نتیجه گرفت که در  توان میانجام شده،  های پژوهش

حال حاضر، رفع موانع سیاسی موجود بر سر راه توسعه 

درخواست از ساحلی نیازمند  های ورزشگردشگری 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در جهت 

تالش ، ساحلی یها ورزشحمایت از ای بر وضع قوانین

در جهت ایجاد  اندرکاران دستو  مسئوالنجدی 

نمودن  شفافو  ربط یذهماهنگی بین نهادهای مختلف 

 یها ارگانو  ها بخش هر یک از های یتمسئولوظایف و 

اعمال سلیقه فردی  و حذف گیرنده یمتصممختلف 

ی ایجاد هماهنگهمچنین  است. اندرکاران دستاز برخی 

تواند مرتبط در حوزه دریا و ساحل می یها دستگاهبین 

ساحلی در  یها ورزشگردشگری راهگشای توسعه 

 استان مازندران باشد.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the political obstacles to the development of sports 

tourism coastal in the mazandaran province. This research method was mixed. The statistical 

population consisted of officials of the province governor, gubernatorial, department of sport and 

youth as well as officials in the coastal lifeguards and the sampling method was purposive 

available sampling. In the qualitative section, obstacles were identified by using semi-structured 

interviews with a sample (n = 18) and interviews stopped after the theoretical saturation. In the 

quantitative section the findings from the interviews the form of a questionnaire survey were 

distributed and collected among 384 individuals. The validity and reliability of qualitative section 

examined by member’s review and re-coding ways. Face validity and content validity of the 

questionnaire was conducted by experts and factor analysis (KMO=0.8). The reliability of the 

questionnaire was assessed by Cronbach's alpha ( =α 0.83). To analyze the interviews was used of 

Grounded Theory and using the open coding, axial coding and selective coding. In the 

quantitative section data analysis was used descriptive and inferential statistics (Friedman test). 

The Findings revealed that lack of appropriate legislation to protect coastal sports tourism, lack of 

coordination between the various entities concerned, official duties unclear in different parts of 

the decision-maker and lack of strategic plans and acts of individual taste some of those involved 

in the development of sports tourism coastal was as the most important obstacles from the 

perspective of the respondents. It seems appropriate legislation and creating coordination between 

related organizations, clarify the duties of any people and sketching of strategic plan in the area 

of the sea and the coastal zone can be a guide for the development of coastal sports in 

Mazandaran province. 
 

Keywords: coastal sports, tourism, obstacles, political, mixed research. 
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