
 8331پايیز ، 3، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

18 

 

 بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر 

 

 2، افشار هنرور8، مرتضي دوستي*8،  فرزام فرزان8عابدی سماکوشمحبوبه 

 

 بابلسر. مازندران، دانشگاه  ،بدنيدانشکده تربیت، گروه مديريت ورزشي. 8

 تهران.، الدين طوسينصیرصنعتي خواجه دانشگاه، های عموميآموزشمرکز بدني، گروه تربیت. 2

 

 20/53/8331تاريخ پذيرش:    23/50/8331تاريخ دريافت: 
10.22113/jmst.2018.95448.2044  : (DOI) شناسه ديجیتال 

 

 چکیده

 زمینۀ در ورزشي فعال گردشگران کننده جذب عوامل در سواحل، اين پژوهش، با هدف تقويت و توسعه گردشگری

 میداني صورت و به است پیمايشي -توصیفي حاضر، خزر را مورد بررسي قرار داد. پژوهش دريای گردشگری ساحلي

های  مراکز استان صداوسیماکارمندان مرد  کلیه بر مشتمل نفر 055 پژوهش اين آماری جامعه .است گرفته انجام

 .شد تعیین نفر 831 مورگان، جدول از استفاده با و آماری جامعه براساس آماری نمونه حجم و سراسر کشور  بودند

 پرسشنامه مورد تجرزيه و تحلیل نهايي قرار گرفت. 255پرسشنامه توزيع گرديد و در نهايت  225بدين منظور تعداد

کرونباخ  ن از طريق ضريب آلفایشد که پايايي دروني آساخته استفاده  ها از پرسشنامه محقق جهت گردآوری داده

اسمیرنف،  آزمون کالموگراف از استفاده با پژوهش های محاسبه و تايید گرديد. تجزيه و تحلیل يافته 13/5میزان  به

که  داد نشان پژوهش های شد. يافته انجامspss 83افزار والیس با کمک نرم ويتني و کروسکال آزمون فريدمن، يومن

ها و  رساني، رسانه کننده دروني و اطالع جذب ترين عوامل مهم 83/7ای های طبیعي با میانگین رتبه جذابیت جاذبه

 محسوب کننده بیروني گردشگران به گردشگری ساحلي ترين عوامل جذب مهم 82/7ای تبلیغات با میانگین رتبه

توجه به نتیجه   شدند. با کننده دروني عنوان جذب عوامل از تر مهم کننده بیروني جذب همچنین عوامل .شود مي

های طبیعي دريا،  ويژگي کنار رشود که د مي پیشنهاد به مديران و مسئوالن در جذب گردشگر ساحلي ،پژوهش حاضر

از  در مورد تفريحات و امکانات ساحلي رساني و تبلیغات اطالعبرگزار کنند.  میزبان شهر فرهنگ با متناسب هايي جشن

هايي که مسافر کم است از طريق تخفیفات  همچنین در فصل. گیرد های گردشگری صورت و آژانس ها رسانه طريق

 .کنند زمینه را برای جذب بیشتر گردشگر فراهمويژه تورهای تفريحي ساحلي، 
 

 .ساحلي، توسعه گردشگری، دريای خزر کننده، جذب گردشگر، گردشگر عوامل جذب: کلیدی واژگان
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 مقدمه. 1

يکي از  در میان صنايع خدماتي، صنعت گردشگری

المللي   حال رشد در سطح  بین های پیشتاز و در  بخش

و طبق  (Fourie & Santana-Galllego, 2011 ) است

گرفته تقاضا برای گردشگری  های صورت بیني پیش

میلیارد نفر در سال  1/8به  2525بین المللي تا سال 

(.  Coshall  & Charlesworth, 2011خواهد رسید )

 توجه مختلف مورد کشورهای در گردشگری امروزه

اين  .است گرفته قرار ريزانبرنامه و ها دولت جدی

 اجتماعي، تاريخي، های پتانسیل بر تکیه با صنعت

 و رشد مختلف مناطق تجاری و فرهنگي، طبیعي

 صنعت اين به جهان نواحي از و بسیاری يافته گسترش

 Hajinezhad vaوابسته هستند ) اقتصادی نظر از

Ahmadi, 2010)اين کشورها از بسیاری که طوری .  به 

 زايي، درآمد، اشتغال اصلي منبع عنوان به را اپوي صنعت

 شناسندها ميساختزير توسعه و خصوصي بخش رشد

( MoharamZadeh, 2005.)  نعت ص به همین دلیل

در  صنعت ترين متنوع و بزرگترين عنوان به گردشگری

افزايش درآمد  برایکه  کشورهايي آيد.مي شمار دنیا به

اند؛  خدمات افتاده گسترش بازارفکر  ناخالص ملي به

ترين بازار با گردش  عنوان مهم بازار گردشگری را به

زايي مولد وحاشیه سود باال  گیر، اشتغال مالي چشم

به  نیز کشور ما (.Rabie & zangane, 2012يافتند )

تواند از رهگذر  يــراوان مــف های  ظرفیتدلیل داشتن 

اينکه  با توجه به ؛ زيراهای فراوان ببرد اين امر بهره

 حاصل از درآمدهای به شديدی اتکای ايران داقتصا

 با آن اقتصادی کالن متغیرهای و دارد نفت صادرات

 دچار طول زمان در نفت جهاني قیمت از پیروی

 متغیرهايي بر حاکم روند .شوند مي شديدی نوسانات

 ناخالص، گذاری ملي، سرمايه ناخالص تولید مانند

 ايران اقتصاد اخیر دهه سه در غیره و سرانه درآمد

 اين باشد. بر مي موضوع اين دهنده نشان روشني به

 توجه و گردشگری بخش در گذاری سرمايه اساس،

 Sabagh) يابد مي ضرورت صنعت اين بیشتر به

kermani & Amirian, 2000).  کشور ايران با دارا

نگي ويژه  و بودن شرايط جغرافیايي، تاريخي و فره

های طبیعي الزم از جمله  همچنین داشتن قابلیت

ترين کشورهای دنیاست و توان جذب گردشگران  غني

بسیاری را دارد و از نظر آب و هوايي نیز نسبت به 

تمامي کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهای جهان 

رد. متاسفانه تاکنون در زمینه جلب هايي دا مزيت

طور خاص  طور عام و گردشگر ورزشي به گردشگر به

توفیق چنداني نداشته است. چراکه سهم کشور ما از 

صنت گردشگری جهان بسیار ناچیز است و به تبع آن 

سهم گردشگری ايران از تولید ناخالص ملي کشور 

 & Ghiyamirad) درصد است 8/5برابر

Moharamzade, 2008.)  

دارد که گردشگری ورزشي گردشگری اقسام گوناگوني 

های مختلف  هاست و در میان بخش نيکي از آ

 Ehsani et) ترين رشد را داشته است گردشگری بیش

al, 2013).   گردشگری ورزشي همانند گردشگری عام

نظران مختلف  دارای تعاريف مختلفي از ديدگاه صاحب

های زيادی دارند   ها و تفاوت اين تعاريف شباهت است.

در رسیدن به يک مفهوم خاص مشکل ايجاد که 

ترين  يکي از جامع .(Honarvar et al, 2013) کنند مي

گیبسون  را تعاريف را در زمینه گردشگری ورزشي

 و سه است نوع سه ورزشي گردشگری: ارائه داده است

در  کردن شرکت -8 گیرد: برمي در را عمده رفتار

-2فعال(  ورزشي گردشگری( های ورزشي فعالیت

ورزشي  گردشگری( های ورزشي فعالیت کردن تماشا

 های جذابیت از کردن بازديد-3 ) غیرفعال يا رويداد

 یها شخصیت از بازديد: مثل ورزش به مربوط مشهور

غیره  و مهم یها ورزشگاه ورزشي، یها ورزشي، موزه

اما  . (Gibson,1999) ورزشي(، خاطرات )گردشگری

( در تحقیقات جديد 2553گیبسون و همکارانش )

ها ممکن است  اين دسته خود پیشنهاد کردند که

سه های هر  زمان انگیزه نباشد و هم هم  از جدا "کامال

 .Gibson et al, 2003)) گروه را مورد بررسي قرار دهد

گردشگری ورزشي صنعتي است که از ترکیب دو 

گردشگری و ورزش پديد آمده است. صنعت 
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های مهم ديگر ورزش يکي از فعالیت عبارت به

گردشگران در حین گردشگری است و گردشگری و 

مسافرت نیز با انواع مختلف ورزش همراه است. 

(Hinch & Higham, 2003 .)عنوان  ورزش به امروزه

عاملي موثر در توسعه اجتماعي و اقتصادی، با اثرهای 

غیر مستقیم، نقش مهمي در اقتصاد مستقیم و 

 همچنین .Moharam Zadeh, 2006)) کشورها دارد

ترين عوامل ايجاد انگیزه برای  ورزش يکي از متداول

 دامنۀ است ها گردشگران است و با توجه به آنکه سال

 به باستاني یها مکان محصور میدان از گردشگری،

 از يکي عنوان کشانده، سواحل به رخت طبیعي محیط

 يافته روزافزون اهمیتي گردشگری، مقاصد ترين مهم

همیشگي سواحل برای  محبوبیتکه  طوری به .است

 کنار در آن، برای تقاضا حجم گستردگي و گردشگران

ناگسستني  و پیوند ها محیط اين شکننده ساختار

خود،  اطراف شهری مراکز و ها حوزه با اينگونه فضاها

 منظور ريزان بهبرنامهنیازمند توجه هر چه بیشتر 

پايدار در مناطق ساحلي  گردشگری به دستیابي

های گذشته  از زمان(. Noronha, 2003) باشد مي

ها دارای ارزش و اهمیت خاصي بوده  سواحل رودخانه

ها بوده است. امروزه نیز  و محل رشد و شکوفايي تمدن

ژيک تی رودها و موقعیت استرا نقش و اهمیت کناره

مسائل اجتماعي، اقتصادی، سیاحتي و...  لحاظ آن به

ها از جمله  آشکار است. همچنین سواحل رودخانه

حساب  هفضاهای شهری مهم و با ارزش شهرها ب

فعالیت  تمام میان در .(Shokohi et al, 2014) آيد مي

 سواحل صورت نزديکي و ساحلي نوار در که هايي

 ساحلي تفريح و گردشگری از بیش هیچکدام گیرد، مي

 Alizadeنیست ) افزايش درحال و تنوع حجم نظر از

firozjae, 2012 .)از يکي های ساحلي  محیط

روند،  شمار مي های محیطي به ترين سیستم حساس

های  دلیل دارا بودن اکوسیستم مناطق ساحلي به

. حساس و مولد از اهمیت و ارزش بااليي برخوردارند

ساحلي به مديريت داشتن اطالع از رفتار خط  بنابراين

 ,Razmi et alد)کن بهتر سواحل کمک فراواني مي

ساحلي سکونتگاه پرجاذبه است و  ناطقم (.2017

برآورد شده که نیمي از جمعیت جهان در محدوده 

اند  ها سکني گزيدهها و درياکیلومتری اقیانوس 855

(Ardakani et al, 2006.) و گردشگری های فعالیت 

 هایمحیط در متداول هایفعالیت جمله از تفريحي

 از بیش هاوايي ساالنه در نمونه طور به باشد. مي ساحلي

 و تفريحي فعالیت های بهگردشگران  درصد 15

اند  شده جذب ساحلي های محیط در گردشگری

(Needham & Szustar,2011در .) عوامل  با ارتباط

کننده در گردشگری و گردشگری ساحلي  جذب

های مختلفي در داخل و خارج کشور صورت پژوهش

 .که در ادامه به آن اشاره شده استگرفته است 

(khany et al, 2014) کردند که  در پژوهش خود بیان

گردشگردی طبیعي در رتبه نخست قرار دارد و 

امکانات ارتباطي و سهولت دسترسي، تبلیغات و 

رساني مطلوب، تسهیالت زيربنايي خدماتي و  اطالع

يحي عوامل موثر بر توسعه و شکوفايي گردشگری تفر

است که در مطالعه مورد نظر در سطح پايیني قرار 

 در پژوهش خود، عالقه (Gravand et al, 2012) .دارد

 و رفقا و دوستان حضور خاص، ورزشي رشته يک به

 عوامل ترينمهم از شهری بین گردش و به تفريح عالقه

 (Romero et al, 2016کننده دانستند. ) جذب

های توريستي برای تولید  کردند که مقصدپیشنهاد 

توريستي پتانسیل خالق سرمايه نسبت به مقاصد غیر

المللي  بیشتری دارند. بنابراين برای تحکیم مقاصد بین

گردشگری انبوه مانند فضاهای خالقانه و نوآور که 

دادن رقابت  دست قادر به تولید خالق سرمايه بدون از

( Ardakani et al, 2006) .نظر گرفته شود رهستند، د

کردند که توان توسعه صنعت  در پژوهش خود بیان

شدت به قابلیت دسترسي و شرايط  توريسم ساحلي به

کافي تفريحي و تسهیالت و پشتیباني تکیه دارد. 

عالوه توسعه بخش خدمات، امکانات همگاني،  به

تسهیالت تفريحي مانند تاسیسات زيربنايي جزء 

 ,  .تهای مرتبط با پیشرفت توريسم اس مکمل فعالیت

2009) Ebrahimzadeh & Agassi در پژوهشي )
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وجود  ساحلي چابهار، جهت توسعه گردشگری منطقه

آثار تاريخي و برخورداری از سواحل شني را جزو 

های طبیعي در  ها دانستند و جذابیت ترين فرصت مهم

جاذب  کنار تقويت تبلیغات را جزو نقاط قوت و

، در پژوهشي ( et al Ghafouri (2014 ,کردند.  عنوان

ترين عامل در توسعه و تبلیغات و بازاريابي را مهم

های آبي در شهرهای ساحلي جذب گردشگری ورزش

( در et al , 2014)   Zarabyکردند. مازندران عنوان

چه میزان تبلیغات پژوهش خود بیان کردند که هر

اندازه، میزان گردشگران ورودی همان  افزايش يابد به

يابد. هرچه میزان خدمات و تسهیالت افزايش مي

رضايت  همان اندازه مکان گردشگری بیشتر باشد به

( در (Kozak, 2002يابد. گردشگران افزايش مي

 بر مسافرت گردشگران مؤثر عوامل بررسي پژوهشي به

 نتیجه اين به هاآن مقصد و ملیت به توجه با ورزشي

 ترينمهم از ساحل و دريا دسترسي به که يافت دست

 .است ترکیه و مالت به انگلیسي گردشگران سفر داليل

Honarvar et al , 2007) اهمیت دنکن ( بیان مي 

 های برنامه ديگر و سنتي های برنامه مراسم، ها، جشن

گردشگر بسیار  جلب در ورزشي رويدادهای جانبي

 SHie،2011 )در پژوهش ديگری توسط . اهمیت دارد

& Alipor eshkili)  ساحلي نواحيعنوان شد که 

 مورد ديرباز از گردشگری فضاهای عنوان به شهرها

 Adaby Fyruzjah et))است.  بوده گردشگران توجه

al, 2009 ترين جاذبهمهم بررسي عنوان با پژوهشي در 

 ورزشي گردشگری توسعه بر مؤثر ورزشي طبیعي های

 به مربوط های که جاذبه رسیدند نتیجه اين به کشور

 71/5 عاملي بار با تابستاني، و آبي ساحلي، های ورزش

 کشور قرار ورزشي توسعه گردشگری در را دوم اولويت

نبود در پژوهشي،  (Darvishi et al, 2017) دارد.

های  قوانین مناسب در حمايت از گردشگری ورزش

در زمینه توسعه گردشگری  ترين عاملرا مهم ساحلي

 Ottevangar et)  اند.عنوان کردههای ساحلي  ورزش

al, 2007) در کننده حضور عوامل جذب ترينمهم 

 طرفداران، انگیزهرا  ويمبلدون تنیس مسابقات

 تجربه، آرامش، )میزبان رويداد( ، مقصد سرگرمي،

و  نفس به اعتماد توسعۀ تازگي، رهايي، شدن، اجتماعي

 (Ghermandi et al ،2011 )کردند. خودشکوفايي ذکر 

 ،يحيتفر خدمات بررسيبا عنوان  پژوهشيدر 

ي به اين ساحل اکوسیستم های از ييبايز و يفرهنگ

 شده ارائه یماد غیر یها ارزشيافتند که نتیجه دست

 ،يحيتفر خدمات شامل يساحل یها  ستمیاکوس در

موارد با اهمیت از  جزء يشناخت ييبايز و يفرهنگ

با اند.  ديدگاه کاربران اينگونه فضاها شناخته شده

به  مسافرت دلیل ترين توجه به اين موضوع که عمده

 باشد. بامي دريا آب از کشور، استفاده مناطق ساحلي

 خدمات ارائۀ کیفیت نیز و موجود وضعیت ارزيابي

سبب  به که شودمي مشاهده سواحل، در گردشگری

 جانبه همه و کامل برداری  ه بهر متعدد، مشکالت وجود

 کمبود .پذيردنمي  صورت گردشگری منابع از

 که گردشگری اوج ايام در خصوصبه تأسیسات اقامتي

 شدت به است تابستان و نوروز تعطیالت با مصادف

 شود.  مي احساس

 عقیده، دانش، گذاری بر تاثیر با توانند مي هارسانه

 نیازها، بر را زيادی تاثیر خود مخاطبین رفتار و نگرش

 ,Naderian)داشته باشند  افراد و ترجیحات عاليق

 ورزش به مردم گرايش در گروهي (. رسانه های2007

 اين(. Razavy et al, 2015) دارد تأثیر همگاني

 موضوعي چه (ای رسانه موضوعات طريق از تاثیرگذاری

 )افراد چه عمومي موضوعات مي شود(، داده پوشش

  نظم و )قوانین سیاسي موضوعات و دارند( افکاری

سازمان  (.Regar, 2002)باشد مي ها (  دهنده

 دستگاه های حساسترين از يکي عنوان به صداوسیما

رساني و  در اطالع سزاييبه سهم که مي باشد کشور

شد تا نظر آنرو محقق بر . از اينآگاهي مردم دارد

کننده به  در رابطه با عوامل جذب صداوسیماکارکنان 

 مورد پژوهش قرار دهد. را گردشگری ساحلي

های گردشگری ايران جزو ده کشور اول جهان  جاذبه

در  که (Sabagh kermani & Amirian, 2000) است

، گردشگری ورزشي آنهای مختلف  میان بخش
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. (Ehsani et al, 2013ترين رشد را داشته است ) بیش

هنرور و گرفته توسط  های صورت با توجه به بررسي

های آن اولويت اول را ، دريا و ساير جذابیتهمکاران

ورزشي داشته است در بخش های مختلف گردشگری 

(Honarvar et al, 2013.) و  آمار اساس همچنین بر

 مسافران بیشترين گردشگری، جهاني سازمان ارقام

است  حليگردشگری سا بخش به مربوط جهان

(Noronha, 2003 .)کنون بیان  با توجه به آنچه تا

ساحلي  گردشگری امروزهتوان دريافت که گرديد مي

 آب متنوع شرايط برخورداری از ايران بدلیل در شمال

 خاص و موقعیت امتیازات ساير و زيبا مناظر و هوايي،

 از را مشتاق گردشگران تواند مي منطقه در جغرافیايي

نمايد.  خود جذب سوی به و حتي جهان ايران سراسر

 ترينمهم از يکي گردشگری ساحليواقع  در 

 شمار به گردشگری حوزه در کشورها های فعالیت

-نوبهساحلي به     توسعه گردشگری کهطوریبه، آيد مي

 مستقیمغیر و مستقیم مزايای کنندهتامین خود

 برای فراواني طبیعي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی،

 ,Monfared & Steelaji) بود خواهدمیزبان  جوامع

تمام  ديدگاه از است کهحالياين در .(2013

سرعت ساحلي به نواحي در گردشگرینظران،  صاحب

-فعالیت تمام میان درباشد و حال رشد و توسعه ميدر

اندازه  به هیچکدام ساحلي، نوار درانجام قابل های

 افزايش حال در تنوع و حجم نظر از ساحلي  تفريحات

همین   . در(Khalilvand & Esmaeili, 2015) ندنیست

 بودخواهند  موفق گردشگری لحاظ از راستا سواحلي 

-که کلیه عوامل موثر در جذب گردشگر را در دستور

توانند مي ساحلي های دهند. در واقع ظرفیتکار قرار

-Rukn alروند )  شماربه گردشگری چرخه ساززمینه

Din Eftekhari et al, 2017). طرفي در ايران به   از

داليل گوناگون از جمله شرايط اقلیمي مناسب، وجود 

های طبیعي و محیطي و همچنین فاصله برخي جاذبه

نسبي کمتر به مراکز جمعیتي بزرگ و تراکم باالی 

جمعیت در جلگه شمالي کشور، توجه گردشگران به 

برآورد شده  سواحل شمالي بیش از سواحل جنوبي

رغم ، ولي علي(Rezaei & Rahmani, 2008) است

-استقبال فراوان گردشگران از شهرهای ساحلي استان

های شمالي، به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب در 

های گوناگون، گردشگری ساحلي در اين مناطق زمینه

 Saghaei et با چالش ها و موانع فراواني مواجه است 

al 2016)) .به بنابراين اجرای پژوهش حاضر ضروری-

 همکاری و با هماهنگي ديگر طرف رسد. ازمي نظر

توان دارند مي دريا حوزه در کارکردی که هاييسازمان

 و سواحل های حوزهفعالیت توسعه در افزاييهم شاهد

 دانشگاهي متعدد وجود مراکزتوجه به شد که با دريا

 موثری نقش تواند مي کهدريايي  علوم دانشگاه ويژه به

 مورد تر کم باشد، داشته گردشگری ساحلي توسعه در

بنابراين با توجه به اهمیت و است.  گرفته توجه قرار

ريزی در ، برنامهگردشگری ساحليسهم روز افزون 

و  گردشگری ساحليهای ساختجهت تقويت زير

خدمات و امکانات ساحلي برای ارتقای کیفیت

نظر مي رسد.  گردشگران، بیش از پیش ضروری به

دنبال  منظور محققان در پژوهش حاضر به همین به

پاسخ اين سوال هستند که چه عواملي در جذب 

دريای خزر  گردشگری ساحليگردشگران ورزشي به 

 موثر است؟

 

  هامواد و روش. 2

 -يتوصیف پژوهش، اين در استفاده مورد روش

-محقق پرسشنامه از استفاده با که باشد مي پیمايشي

 جامعه .استانجام شده  میداني روش توزيعبه ساخته

کارمندان  کلیه بر مشتمل نفر 055 پژوهش اين آماری

 های سراسر کشور ايران مراکز استان صداوسیمامرد 

 حجم و ودندکرده ب که در مسابقات فوتبال شرکت

 از استفاده با و آماری جامعه براساس آماری نمونه

بدين منظور  .شد تعیین نفر 831 مورگان، جدول

 255نهايت پرسشنامه توزيع گرديد و در 225تعداد

 گرفت. پرسشنامه مورد تجرزيه و تحلیل نهايي قرار

 بخش دو در که ساختهپژوهش، پرسشنامه محقق ابزار

های ويژگي شامل اول پرسشنامه بخش شد، تدوين
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)تاهل، سن،  دهندگانشناختي پاسخجمعیت

دوم مشتمل  بخش و بوده است کار، تحصیالت( سابقه

کننده  عوامل جذب با مرتبط پاسخبسته هایبر سوال

گويه 0دروني از  کننده گويه و عوامل جذب 1بیروني از 

ای لیکرت )  درجه 0 طیف اساس بر که است بوده

 موافقم ( بسیارمتوسط، موافقم، فم، مخال مخالفم، بسیار

 محتوايي روايي و است. اعتبار صوری شده تنظیم

 علوم و بدني تربیت اساتید از نفر 1 توسط پرسشنامه

 اساتید و کارشناسان از نفر 0همچنین  و ورزشي

 شد. ساحلي تأيید-گردشگری آبي زمینه در متخصص

 ضريب روش از پرسشنامه پايايي تعیین جهت

 از استفاده با دروني برای همساني کرونباخ ی آلفا

گرديد.  استفاده مقدماتي صورت به نفر 35های پاسخ

 ( محاسبه13/5) کرونباخ آلفای طورکلي ضريب به

 شده، اعتبار محاسبه آلفای به توجه گرديد. با

 تحلیل و تجزيه دارد.قرار  قبوليقابل حد در پرسشنامه

 توصیفي-تحلیلي نوع از پژوهش اين هایداده آماری

انجام  استنباطي و توصیفي آمار سطح دو در که بوده

 و بندیدسته در توصیفي آمار های ش رو ست. ازشده ا

 و فراواني نمودار و جداول تدوين ها،داده کردن خالصه

از  است. در آمار استنباطي ابتدااستفاده شده  درصد

 يا نرمال تعیین برای اسمیرنفکالموگروف آزمون روش

 ایآزمون رتبه از و هاداده توزيعبودن  نرمال غیر

ويتني و عوامل، از آزمون يومن بندیرتبه برای فريدمن

ها والیس برای بررسي تفاوت متغیر در گروهکروسکال

افزار که با کمک نرم ≥50/5p معناداردر سطح 

spss19 .انجام شد 

 .  نتایج 3

%( و تنها 32های پژوهش متاهل )تر آزمودني بیش

ها در تر آزمودني ها مجرد بودند، بیشآزمودني%( از 1)

%( 31سال ) 05-08%(،01سال ) 05تا35گروه سني 

های پژوهش تر آزمودني قرار داشتند. همچنین بیش

%( 33%(، فوق لیسانس )05دارای تحصیالت لیسانس )

سال 80تا88%(، 30سال)85تا0کار دارای سابقه و

 اند.%( بوده38)

 گردشگری ساحلي دروني گردشگران به کننده جذب عوامل ای رتبه میانگین (: نتايج8) جدول

 ای همیانگین رتب سواالت )متغیرها(

 83/7 های طبیعي جذابیت جاذبه

 17/1 هیجان بودن، تجربه و مشتاق ماجراجويي

 13/0 آگاهي از فوايد رواني گردشگری

 30/3 شخصيعاليق 

شود، در ( مشاهده مي8طور که در جدول ) همان

 معنادارکننده دروني در سطح  زمینه عوامل جذب

50/5>p دروني کننده ، بین عوامل مختلف جذب

خزر تفاوت  ساحلي دريای گردشگریگردشگران به 

های ترتیب جذابیت جاذبهداشت. به وجود معنادار

، ماجراجويي، تجربه و  83/7ایبا میانگین رتبه طبیعي

، آگاهي 17/1ای  با میانگین رتبه هیجان بودنمشتاق 

، 13/0ایاز فوايد رواني گردشگری با میانگین رتبه

ترين  بیش 30/3ای عاليق شخصي با میانگین رتبه

 اند.خود اختصاص دادهسهم را به
 گردشگری ساحلي دريای خزر بیروني گردشگران به کننده جذب عوامل ای رتبه میانگین نتايج(: 2) جدول

 میانگین رتبه ای سواالت )متغیرها(

 82/7  رساني، رسانه و تبلیغات اطالع

 58/7  عالقه خانواده

  33/1  سهولت دسترسي

 81/0  فرهنگ جامعه

 53/0  عالقه و پیشنهاد دوستان و همکاران

 28/0  ها بودن هزينه مناسب
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شود، در زمینه ( مشاهده مي2که در جدول )طور همان

ــي در ســطح  مــل جــذبعوا  یمعنــادارکننــده بیرون

50/5>pبیرونــي  کننــده ، بــین عوامــل مختلــف جــذب

خـزر تفـاوت    ساحلي دريـای  گردشگران به گردشگری

، رسـاني اطـالع کـه  طـوری داشـت. بـه   ی وجودمعنادار

و  ، عالقـه  82/7ایها و تبلیغات با میانگین رتبـه رسانه

، ســهولت 58/7ای  حضــور خــانواده بــا میــانگین رتبــه

ـ  33/1ای دسترسي با میانگین رتبه ه ترتیـب جايگـاه   ب

 خود اختصاص دادند. اول تا سوم را به

 گردشگری ساحلي گردشگران به  دروني و بیرونيکننده  جذب عوامل بندی اولويت جهت فريدمن آزمون (: نتايج3جدول)

 میانگین رتبه ها متغیرها اولويت بندی

 01/2 کننده بیروني عوامل جذب 8

 85/2 کننده دروني عوامل جذب 2

 شود، از( مشاهده مي3طور که در جدول ) همان

 ديدگاه اساس گرديد. بر استفاده فريدمن آزمون

 اختالف ها، مراکز استان صداوسیماندان مرد کارم

دروني و بیروني کننده جذب عوامل بین یمعنادار

مشاهده  خزر ساحلي دريای گردشگران به گردشگری

تر از عوامل بیروني مهمکننده  شد. عوامل جذب

گردشگری دروني در جذب گردشگران به  کننده جذب

 باشد. مي دريای خزر ساحلي
 (: بررسي معني داری متغیر های تاهل، تحصیالت، درآمد0جدول)

 Sig اسمیرنف -کالموگراف میانگین تعداد متغیر

 555/5 300/0 51/8 255 وضعیت تاهل

 555/5 180/2 35/2 255 تحصیالت

 555/5 313/3 32/2 255 درآمد

شود، سطح ( مشاهده مي0)طور که در جدول  همان

تر از سطح آلفا )يعني کمتر  ها کمهمه متغیر معنادار

های های متغیر( است. بنابراين توزيع داده50/5از 

برای اين فرضیات پژوهش از  نرمال است وفوق غیر

 شود.های ناپارامتريک استفاده مي آزمون

 در افرد متاهل ومجرد گردشگری ساحليکننده گردشگران به  اوت عوامل جذب( :تف0جدول)

 z sig میانگین رتبه ای تعداد گروه متغیر

کننده گردشگران به گردشگری  عوامل جذب

 ساحلي

88/02 832 متاهل  385/8-  501/5  

 32 1 مجرد

 آزمون شود، از مشاهده مي( 0که در جدول )طور همان

اينکه سطح  با توجه به گرديد. استفاده ويتني يومن

است. بنابراين  50/5تر از   شده کم مشاهده معنادار

ل بین عوام معنادارتوان بیان کرد که تفاوت  مي

در افرد  گردشگری ساحليکننده گردشگران به  جذب

متاهل و مجرد وجود دارد. همچنین با مشاهده 

توان نتیجه گرفت. عوامل  ها ميرتبهمیانگین 

کننده به گردشگری، گردشگران متاهل از مجرد  جذب

 که اين تفاوت به لحاظ آماری معناداربیشتر است 

 است.
 در افرد با تحصیالت مختلف گردشگری ساحليکننده گردشگران به  (:تفاوت عوامل جذب1جدول)

 df sig ای میانگین رتبه تعداد گروه متغیر

کننده گردشگران  عوامل جذب

 به گردشگری ساحلي

131/5 3 03 30 ديپلم  

 50/07 33 فوق ديپلم

 50/07 75 لیسانس

 31/00 13 ارشد
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شود، سطح ( مشاهده مي1که در جدول )طور همان

است. بنابراين  50/5تر از  شده بیش مشاهده معنادار

بین عوامل  معنادارتوان بیان کرد که تفاوت  مي

ساحلي در افرد  کننده گردشگران به گردشگری جذب

با تحصیالت مختلف وجود ندارد. همچنین با مشاهده 

توان نتیجه گرفت، در مجموع  ها ميمیانگین رتبه

کننده گردشگران به گردشگری، در گروه  عوامل جذب

های تحصیلي ديگر  تر از گروه الت ارشد بیشبا تحصی

 است.

 در افرد با درآمد مختلف گردشگری ساحليکننده گردشگران به  (:تفاوت عوامل جذب7جدول)

ای میانگین رتبه تعداد گروه متغیر  df sig 

کننده گردشگران  عوامل جذب

 به گردشگری ساحلي

 553/5 2 81 21 زير يک میلیون

 72/08 851 يک تا دو میلیون

تر از دو میلیون بیش  11 21/00 

شود، سطح ( مشاهده مي7که در جدول )ر  طور همان

است. بنابراين  50/5از  تر کممشاهده شده  معنادار

بین عوامل  معنادارتوان بیان کرد که تفاوت  مي

در افرد  گردشگری ساحليکننده گردشگران به  جذب

با درآمد مختلف وجود دارد. همچنین با مشاهده 

عوامل توان نتیجه گرفت،  ها ميمیانگین رتبه

کننده گردشگران به گردشگری، در گروه  جذب

تر از گروه های  تر از دو میلیون بیش درآمدی بیش

درآمدی ديگر است که اين تفاوت به لحاظ آماری 

 است. معنادار

 عوامل با رابطه پژوهش در هایيافته اساس بر

دريای  گردشگری ساحليبه  کننده گردشگران جذب

-مراکز استان زر از ديدگاه کارمندان مرد صداوسیماخ

 ساحلي عواملگردشگران که دهدمي ها، نشان

کننده  جذب عوامل از ترمهم را کننده بیروني جذب

 مديران است که نیاز بنابراين. اندنموده دروني گزارش

 میراث فرهنگي، کاران گردشگری و و دست اندر

 با را بیروني  کننده جذب عوامل روی بر ريزی برنامه

 حدودی ها تا تقويت آن زيرا دهند انجام تریبیش دقت

. شود کننده دروني نیز مي جذب عوامل موجب تقويت

تفريحي در مناطق  وجود امکانات و تسهیالت مناسب

تر  چه بیش منظور توسعه و جذب هر مستعد ساحلي به

رسد، اما علت ساحلي ضروری به نظر ميگردشگران

عمده ناکافي بودن امکانات و تسهیالت مناسب 

گذاری  کشور، عدم سرمايه تفريحي در مناطق ساحلي

دلیل  تر به باشد که اين مسئله بیشدر اين بخش مي

گیران از مزايای ران و تصمیمشناخت ناکافي مدي

-ويژه فراهمگذاری در بخش گردشگری و بهسرمايه

سازی امکانات و تسهیالت مناسب تفريحي در 

گیرد. همچنین بخش ديگر شهرهای ساحلي نشات مي

کننده در برخي قوانین محدود نیز به دلیل وجود

زمینه استفاده از امکانات و تسهیالت تفريحي در 

باشد که مانعي بر سر راه زندران ميسواحل دريای ما

 آيدشمار ميگذاری در اين بخش بهسرمايه

(Ghafouri et al,2014 .)  

های پژوهش بین عوامل مختلف بر اساس يافته

وجود دارد.  معنادارکننده بیروني تفاوت  جذب

ها و تبلیغات با میانگین  رسانهدهندگان،  پاسخ

در جذب  ترين عاملرا جزو مهم 82/7ای رتبه

احلي عنوان کردند. اين س گردشگران به گردشگری

 ,Ebrahimzade & Agassi) های ها با يافتهيافته

2009) , (Ghafouri et al, 2014) ( ،Zarabi et al, 

2014)  ,(Khany et al, 2014همسو مي ) .باشد

های های اين پژوهش با يافتههمچنین يافته

Naderian,2007) ) هااست، رسانهکردهکه بیان 

 رفتار و نگرش عقیده، دانش، بر گذاریتاثیر با توانند مي

و  عاليق نیازها، بر را زيادی تاثیر خود مخاطبین

 باشد. داشته باشند، همسو مي افراد ترجیحات

(Ebrahimzade & Agassi, 2009)  در پژوهش خود

-ها تقويت تبلیغات به ترين فرصتکردند که مهمبیان
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 Ghafouri etگردشگری منطقه است ) منظور توسعه

al, 2014) کردند که تبلیغات و در پژوهش خود بیان

ترين عامل در توسعه و جذب گردشگری بازاريابي مهم

 ,Zarabi et alدر شهرهای ساحلي مازندران است 

کردند که با تبلیغات در پژوهش خود بیان ((2014

يابد. تر، تعداد گردشگران ورودی نیز افزايش مي بیش

 ( در پژوهش خود،Khany et al, 2014)ن همچنی

رساني مطلوب را جزو عوامل موثر در تبلیغات و اطالع

توسعه و شکوفايي گردشگری عنوان کردند. از موارد 

ديگر مورد مطالعه در پژوهش عالقه و رغبت خانواده 

-بوده است. به نظر پاسخ گردشگری ساحليبه 

ساحلي از جمله ددشگريدهندگان عالقه خانواده به گر

عوامل مهمي بوده است که باعث رغبت و عالقه 

مي شود. اما آنچه  گردشگری ساحليگردشگران به 

است که يک که بايد مورد توجه قرار گیرد اين 

گردشگر با بررسي کامل و شناخت مناسب از وضعیت 

و نیاز خود و خانواده و منابع موجود اقدام به گردش 

نظر خود دقت الزم را  ب مکان موردکند و در انتخامي

اش را  مختلف از جمله رفع نیاز خانواده دارد و عوامل

دهد و از گردشي که منجر به  مورد توجه قرار مي

لي که مورد پسند و رفتن انرژی، وقت و منابع ما هدر

کند. بنابراين  نظر مياش نباشد، صرف رضايت خانواده

گردشگران مسئولین توجه به نقش خانواده در جذب با

های مناسب برای گردش توانند با ايجاد موقعیت مي

ها باعث رونق خانوادگي و ارائه تسهیالت به خانواده

گردشگری شوند. سهولت دسترسي يکي ديگر از 

دهندگان در حضور  نظر پاسخ وده است که بهعواملي ب

نقش مهمي داشته  گردشگری ساحليگردشگران به 

 Kozakهای وهش حاضر با يافتههای پژاست. يافته

(2002 ،)Ardakani et al , 2006) ،)Khany et al , 

بیان کرده  ((Kosak , 2002خواني دارد. (هم(2014

ترين دلیل سفر است، دسترسي به دريا و سواحل مهم

( در (Ardakani et al , 2006گردشگران بوده است. 

پژوهش خود بیان کردند که توان توسعه صنعت 

يسم ساحلي به شدت به قابلیت دسترسي و شرايط تور

کافي تفريحي و تسهیالت و پشتیباني تکیه دارد. 

در پژوهش خود بیان  ((Khany et al , 2014 همچنین

کردند امکانات ارتباطي و سهولت دسترسي عوامل 

 موارد موثر بر توسعه و شکوفايي گردشگری است. از

بیروني، فرهنگ  کننده جذب عوامل ارتباط با در ديگر

دهندگان مسائل فرهنگي  نظر پاسخ جامعه است. به

 گردشگری ساحليجامعه در جذب گردشگران به 

موثر است. اگر در گردشگری به مسئله فرهنگ توجه 

های توسعه فرهنگي  تواند يکي از راه مي شود، اين امر

های بومي و  سازی جوامع در خصوص ارزش و آگاه

کننده  واقع يکي از عوامل جذبآيد. در شمارمحلي به

-، گردشگریگردشگری ساحليبیروني گردشگران به 

آورد که هايي را بوجود ميفرهنگي است که فرصت

های گوناگون بتوانند يکديگر را افراد متعلق به فرهنگ

 Vay ببرند  کنند و به غنای فرهنگ يکديگر پي درک

Gi , 2003) .)  شنا عنوان مثال مجزا بودن مناطق  به

دلیل مسائل ديني و طرفي به برای آقايان و بانوان از

فرهنگي جامعه ايراني حتي در صورت کیفیت بهتر 

سواحل در ساير نقاط جهان، ايرانیان اين مناطق را 

ديگر شايد  طرف کنند و ازبرای گردشگری انتخاب مي

برای افرادی که با اين فرهنگ آشنا نیستند جالب 

شود با هدف حفظ فرهنگ اد ميباشد. بنابراين پیشنه

های آن در مناطق ساحلي، اين مناطق و جاذبه

های ملي و قومي،  خوبي معرفي شود. برگزاری جشن به

کارهايي های بین المللي و... همگي جزو راه نمايشگاه

تواند به اعتبار بخشیدن  آيند که ميشمار مي به

نمايد. نتايج اين پژوهش با فرهنگ جامعه کمک 

که بیان . ( (Honarvar et al , 2007های پژوهش يافته

 و سنتي های برنامه مراسم، جشن ها، اهمیت کندمي

 جلب در ورزشي رويدادهای جانبي هایبرنامه ديگر

همچنین خواني دارد. ، همگردشگر بسیار اهمیت دارد

 گردشگران، کننده بیروني جذب عوامل با ارتباط در

دهندگان نظر پاسخ  از باشد.ها ميمناسب بودن هزينه

ساحلي در مقايسه با  مناسب بودن قیمت تفريحات

-سبب مي تفريحات مشابه، از عواملي بوده است که
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کنند.  را انتخاب گردشگری ساحليشود گردشگران، 

بودن خدمات و تسهیالت در سواحل بنابراين مناسب

نسبت به موارد مشابه جزو يکي از راهکارهای توسعه 

است. شايد اين خدمات از  گردشگری ساحليصنعت 

وجود اين   کیفي در سطح پايین باشد؛ اما با لحاظ

توان افراد با سلیقه و درآمد های متفاوت  خدمات، مي

یفي را را برای سفر تشويق کرد. البته نبايد مسائل ک

خصوص افرادی که  در جذب و رضايت گردشگر به

هیالت با تجربه گردش در سواحل با امکانات و تس

 موارد سطح کیفیت باال دارند نیز ناديده گرفته شود. از

-کننده جذب عوامل با ارتباط در ديگر مطالعه مورد

گردشگران، عالقه و پیشنهاد دوستان و  بیروني

-باشد. از نظر پاسخمي گردشگری ساحليهمکاران به 

دهندگان عالقه و پپیشنهاد دوستان و همکاران به 

 باعث است کهمواردی بوده از ييک گردشگری ساحلي

های متفاوت گردش، گردشگران از بین مکانشود مي

 ایه ه انگیز کنند. داشتن را انتخاب گردشگری ساحلي

 از همکاران، و دوستان های حمايت مانند اجتماعي

 مشارکت به انگیزاننده افراد اجتماعي عوامل ترينمهم

مشتاق باشد، حتي اگر خود فرد در گردشگری مي

دلیل پیشنهادی که  ساحلي نباشد به رفتن به گردش

شود در او نیز از سوی همکاران يا دوستان داده مي

میل  گردشگری ساحليانگیزه ايجاد شده و نسبت به 

های های پژوهش با يافتهکند. يافتهو رغبت پیدا مي

Gravand et a1 , 2012)خواني دارد. ( هم 

های پژوهش بین عوامل مختلف بر اساس يافته

ی وجود دارد. از نظر معنادارکننده دروني تفاوت  جذب

های طبیعي با میانگین  جذابیت جاذبهپاسخ دهندگان 

تواند در جذب  ترين عامل مي مهم 83/7ای رتبه

ها با باشد. اين يافته گردشگری ساحليگردشگران به 

  ((Ebrahimzade & Agassi , 2009 هایيافته

(Adaby Fyruzjah et al,  2009) باشد.  همسو مي 

Ebrahimzade & Agassi , 2009))  در پژوهش خود

ها برخورداری از ترين فرصتبیان کردند که مهم

سواحل شني و جذابیت طبیعي جز نقاط قوت و 

 باشد. ازمنظور توسعه گردشگری منطقه ميجاذب به

دروني، کننده  جذب عوامل ارتباط با در ديگر موارد

ماجراجويي، تجربه و مشتاق هیجان بودن است. از 

دهندگان ماجراجويي، تجربه و مشتاق نظر پاسخ

گردشگری بودن در جذب گردشگران به هیجان

-های پژوهش حاضر با يافتهموثر است. يافته ساحلي

 خواني دارد.( هم(Ottevangar et a1 , 2007های 

را  ری ساحليگردشگدنبال ماجراجويي، که بهکساني

گزينند، بیش از هر چیز به امنیت در کنار  برمي

انديشند و امکانات لوکس را در  های طبیعي مي جاذبه

دهند. تیم گردشگری ساحلي  اولويت دوم خود قرار مي

با فراهم کردن تفريحاتي مثل ماهیگیری و غواصي و 

کننده افراد برای انتخاب مکان  تواند جذب ... مي

 عوامل ارتباط با در ديگر موارد از گردشگری باشد.

ي، فرهنگ جامعه است. از نظر کننده درون جذب

دهندگان آگاهي از فوايد رواني گردشگری در  پاسخ

جذب گردشگران به گردشگری ساحلي موثر است. 

ورود گردشگر باعث بروز حس دوستي و برقراری 

شود. اين اثر  ل با مردم و فرهنگ شهر میزبان ميتعام

تواند از لحاظ روحي و رواني بخاطر دوری از  خود مي

تي تنش و مشغله کاری و يکنواختي زندگي اثرات مثب

های پژوهش حاضر با  بر روحیه افراد بگذارد. يافته

ترين ( که مهم (Ottevangar et a1 , 2007هایيافته

کننده را رهايي و تازگي و رسیدن به  عوامل جذب

 در ديگر موارد از خواني دارد.داند، همآرامش مي

کننده دروني، عاليق شخصي  جذب عوامل ارتباط با

دهندگان عاليق شخصي در جذب است. از نظر پاسخ

 توجه موثر است. با گردشگری ساحليگردشگران به 

 و است افراد فردی خصوصیات جزء مورد که اين اين به

ساحلي گردش و مسافرت به زيادی افراد عالقه تر بیش

 بايد فرهنگي میراث و کاران گردشگریاندردست دارند،

 برای جذب را مطلوب شرايط و داده دست به دست هم

با  و آورند فراهم گردشگران گونهاين تر بیش هرچه

کیفیت مناسب ارائه تسهیالت و خدمات باو  سازیزيبا

های يافته  ها شوند آن در انگیزه ايجاد در سواحل باعث
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( (Gravand et a1 , 2012 هایپژوهش حاضر با يافته

افراد  بین که ندا داده نشان هايافته .خواني داردهم

عوامل  درآمد مختلف بامجرد و متاهل، افراد با 

تفاوت  گردشگری ساحليکننده گردشگران به  جذب

کننده گردشگران  گرديد. عوامل جذب مشاهده معنادار

به گردشگری، در افراد متاهل بیشتر از مجرد و 

تر از دو میلیون  ن در گروه درآمدی بیشهمچنی

تر از گروه های درآمدی ديگر است. افراد متاهل  بیش

نسبت به افراد مجرد عالوه بر عاليق شخصي برای 

ساحلي بیشتر تحت تاثیر خانواده قرار دارند و  گردش

برای انتخاب مکان مناسب گردشگری رضايت همه 

مسائل  افراد خانواده و مناسب بودن هزينه گردش،

فرهنگي جامعه به عنوان مثال مجزا بودن مکان شنای 

هند د وان، سهولت دسترسي و... اهمیت ميآقايان و بان

های گردشگری افرادی که  و با توجه به باالبودن هزينه

تر از دو میلیون داشتند نسبت به افرادی  درآمد بیش

تری داشتند، بیشتر تحت تاثیر عوامل  که درآمد کم

 که اند داده نشان هاگیرند. يافتهقرار مي کننده جذب

 کنندهعوامل جذب افراد با تحصیالت مختلف با بین

 معنادارتفاوت  گردشگری ساحليگردشگران به 

ها با نشده است. اين عدم تفاوت در گروه مشاهده

 درک بودن همانند از تواند نشان تحصیالت متفاوت مي

-به گردشگریکننده گردشگران  جذب عوامل از افراد

رسد در پژوهش حاضر افراد ساحلي باشد. به نظر مي

گردشگری در  يکسانيتجربیات با تحصیالت متفاوت 

سطح جربیات و اساس تبر بنابراين .اند داشته ساحلي

مشابه باعث ايجاد درک يکساني از عوامل توقعات 

 کننده در افراد شده است.جذب

 نتیجه گیری  -4

عوامل موثر بر توسعه  درباره متعددی مطالعات کنونتا

 مطالعـات  ايـن  امـا اکثـر   .است شده انجام گردشگری

جـذب   مختلـف در  اثـرات  بررسـي  بـه  کلـي  صـورت  به

 مقاله، اين اند. در پرداخته گردشگری گردشگر و توسعه

-دقیق صورت به تا شد تالش مطالعات پیشین برخالف

کننده بـه   عوامل جذب های مختلفبررسي متغیر به تر

کننده دروني و  عوامل جذب ، اعم ازگردشگری ساحلي

خـزر يکـي از    حاشـیه دريـای   .شـود  پرداختـه  بیروني

تـوان تعامـل    مناطقي است که با مديريتي درست، مي

ــي و گ  ــراث فرهنگ ــین می ــي را در ب ــگری فرهنگ ردش

ي معرفـي  فرهنگـ عوامـل  سازی و توسـعه   راستای آگاه

ريـزی و مـديريت توسـعه     نامـه نمود. بـدين ترتیـب بر  

ويـژه توسـعه    گردشگری بـرای جـذب گردشـگران بـه    

المللـي   دشگری ساحلي تبـديل آن بـه قطـب بـین    گر

پیشــنهاد  در همـین راســتا گردشـگری ضــرورت دارد.  

 سـازمان  جوانـان،  و ورزش وزارت همکـاری  با شود مي

ــراث ــي می ــگری، فرهنگ ــتانداری و گردش ــا، اس  ه

 طبیعـي  منابع ادارات و گردشگری ادارات ها، شهرداری

 و سـاحلي  و تفريحي های جذابیت و توسعۀ شناخت به

 ايـن  گسـترش  و بپردازنـد  الزم هایارتقای زيرساخت

 .کنند آغاز آن ای و منطقه بخشي مديريت با را صنعت
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Abstract 
This study aimed to evaluate the Strengthening and developing tourism, and active Sports 

Tourists Factors with the theme of Caspian Sea coastal tourism. The present study is 

descriptive-survey and carried out on the field-by-field basis. The statistical population was 

400 people including all the male staff of TV stations in the provinces of the country and the 

sample size was determined 196 people based on the statistical population using the Morgan 

table. For this purpose, 220 questionnaires were distributed and finally, 200 questionnaires 

were analyzed. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its internal 

reliability was calculated and approved by Cronbach's Alpha coefficient of 0.89. The one-

sample Kolmogorov–Smirnov test was used to determine the normal distribution of data. 

Each treatment was analyzed by Friedman, U Man Whitney, and Kruskal-Wallis test and with 

the help of spss19 software. The findings showed that the natural attractions with the average 

of 7.13 are the most important intrinsic absorption and informative factors, media and 

advertisements with an average of 7.12, which are the most important external tourists 

‘attraction factors. Also, external absorption factors were more important than internal 

absorption factors. According to the results, it is suggested to the managers and authorities to 

hold celebrations appropriate to the culture of the city to attract the coastal tourists; besides, 

the natural features of the sea. Informing and advertising about recreation and coastal 

facilities through media and travel agencies. Also, in the season that the passenger low 

provides the ground for more tourists’ attraction through the special discounts on beach 

resorts. 
 
Keywords: Attracting factors, Tourism attraction, Coastal tourist, Tourism development, Caspian Sea. 
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