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ورزشی در نوار  –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 
 ساحلی دریاي مازندران

 3ستاقیعادله عظیمی دالر ،  2سیدمحمدحسین رضوي، 1 اختر اصغري

 چکیده
 ساخت ریزي در جهت تقویت زیر افزون گردشگري ساحلی در اوقات فراغت افراد جامعه، برنامه با توجه به سهم روز

نماید.  پیش ضروري می از ورزشی در اینگونه فضاها بیش -هاي گردشگري ساحلی و ارتقاي کیفیت خدمات تفریحی
 -ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی رضایتمندي گردشگراندر همین راستا هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان 

زمینه روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع  ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران می باشد.
آوري اطالعات آن از روش میدانی استفاده شد. جامعه آماري مورد نظر را کلیه گردشگران بود که در نحوه جمع یابی
دادند که تعداد نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه  دوده ساحلی دریاي خزر در استان مازندران تشکیل میمح

تصادفی  -گیري خوشه اي تعیین گردید که این تعداد با استفاده از نموته )=384nحداقل (مورگان و همکاران 
استفاده شد که پایایی درونی آن از طریق ضریب ساخته  ها از پرسشنامه محقق انتخاب شدند. جهت گردآوري داده

هاي تحقیق  محاسبه و تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه 84/0آلفاي کرونباخ به میزان 
استفاده  ≥05/0pاي در سطح معناداري  تک نمونه و آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله t پارامتریک از آزمون نیز

کیفیت خدمات )، =t-52/9تک نمونه براي متغیرهاي کیفیت خدمات رفاهی ( t زمون پارامتریکنتایج آ شد.
و نتایج  ≥05/0pداري  ) همگی در سطح معنی=t-83/10درمانی(-کیفیت خدمات بهداشتی) و =t-36/8تفریحی(

امنیتی و کیفیت اي براي متغیرهاي کیفیت خدمات ورزشی، کیفیت خدمات  آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله
دهد که گردشگران  نشان می ≥05/0pداري  در سطح معنی دیده همگی خدمات نیروهاي انسانی متخصص و آموزش

تر از متوسط  هاي مذکور را در سطح پایین نوار ساحلی دریاي مازندران، کیفیت خدمات ارائه شده در تمامی مولفه
رسانی به گردشگران  کمبود در کمیت و کیفیت خدمات د.ان داشتهارزیابی نموده و از وضعیت موجود اظهار نارضایتی 

بنابراین ایجاد امکانات و تسهیالت متنوع گردشگران به اینگونه فضاها خواهد شد.  ساحلی، موجب کاهش مراجعات
ساخت هاي شهري، بهبود تصویر ذهنی  تواند منجر به بهبود زیر در سواحل با هدف بهبود کیفیت خدمات می

 ان ساحلی و در نهایت سبب ارتقاء سطح رضایتمندي گردشگران گردد.گردشگر
 

 .کیفیت خدمات، رضایتمندي، نوار ساحلی، گردشگرواژگان کلیدي: 
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مقدمه  -1  

و  کشورهاست بین فرهنگی تبادالت در موثر عوامل از و درآمدي مهم منابع از یکی دنیا در گردشگري صنعت
اخیر، صنعت  به طوریکه در چند دهه ).1( دارد ویژه اي جایگاه جهان، خدماتی صنعت گسترده ترین به عنوان

المللی، توسعه  توسعه ارتباطات، مبادالت فرهنگی و تجاري و بسط روابط بینگردشگري در سراسر جهان پا به پاي 
طی یک سال  چشمگیري یافته است، تا جاییکه بر اساس آمار موجود، حجم درآمدي که از طریق گردشگران دنیا

این میان در  از محل فروش نفت می باشد. 1برابر درآمد ساالنه کشورهاي عضو اپک 5/2جا به جا می شود، حدود 
سایر امکانات  برخی از کشورهاي فعال در حوزه گردشگري به دلیل برخورداري از تسهیالت بیشتر رفاهی، اقامتی و
). در 2( آورند و خدمات مختلف توانسته اند از طریق توسعه صنعت گردشگري درآمد ارزي قابل توجهی را به دست

 رخت طبیعی محیط هاي به باستانی هاي مکان حصورم میدان از گردشگري دامنه که است ها این میان سال
 روز افزون اهمیتی گردشگري، مقاصد مهمترین از یکی عنوان به سواحل نقش و این در حالی است که کشانده

 به مربوط جهان مسافران بیشترین گردشگري، جهانی سازمان و ارقام آمار اساس بر نحویکه به است، یافته
 خشکی قرار دارند، ). مناطق ساحلی به دلیل آنکه حد فاصل بین انبوهی از آب و3( هستند ساحلی گردشگري بخش

 اجتماع گردشگران طور ذاتی براي افراد جذاب بوده و از پتانسیل باالیی جهت باشند و بهاي میداراي اهمیت ویژه
 لیج همیشه فارس در جنوب). در همین زمینه کشور ایران نیز به دلیل وجود دریاي عمان و خ4( برخوردار  هستند

 ساحل و دریا برخوردار هاي گردشگري مبتنی برو دریاي خزر در شمال از پتانسیل بسیار مناسبی جهت توسعه فعالیت
 برخورداري از اقلیم دلیلکیلومتر دارد، به  300طول بیش از در این بین استان مازندران که نوار ساحلی به  .است

 گردشگران هاي قطب عنوان یکی از اصلی ترین به جنگل و دریا، کوهستان ساحل از آرمانی مناسب و ترکیبی
 منحصر و طبیعی جاذبه هاي داشتن علت کشور به شمال ساحلی )، به طوریکه شهرهاي5( در کشور مطرح است

 دستیابیالمللی با هدف  بین گردشگران حتی و داخلی مسافران از زیادي تعداد پذیراي کنونتا گذشته از فرد به
 تصمیم فرآیند در خدمات، از شده ادراك کیفیت نقش درك این رو، از بوده است. روانی و روحی آرامش به

 کمیت در زیرا کمبود )،6(  گیرند قرار توجه مورد بیشتر باید که است اهمیتی با موارد زمره در گردشگر گیري
 شد و این در حالی خواهد مراجعات میزان شدن محدود موجب گردشگران ساحلی به رسانی کیفیت خدمات و

 براي گردش، که خدماتی است تسهیالت و چگونگی ارائه گردشگر، رضایت جلب اصلی عوامل از یکی است که
 می رسد که گردشگري در استان در چنین شرایطی به نظر ).7( در نظر گرفته می شود گردشگران تفریح و بازدید

 شده و پیشرفت نماید، به نحوي که طور مناسب مدیریت طبیعت آن است، نتوانسته بهمازندران که عمدتا متکی بر 
 عدم ساماندهیمیان مشکالتی همچون  ). در این5( هاي مختلفی در منطقه مذکور مواجه استاین صنعت با چالش

 سواحل به سرمایه قانونی و نامتعارف غیر واگذاري ،سواحل جهت ایجاد و توسعه خدمات و امکانات جذاب توریستی
 دسترسی براي استفاده مناسب مردم از ، عدم وجود مسیرهايگذاران خصوصی جهت احداث پروژه هاي تفریحی

 کمبود ،سازي اجراي طرح سالم مجاز و عدم شنا در اماکن غیر ه دلیلافزایش آمار غرق شده ها ب سواحل،
 شکل در راستايسازمان گردشگري  ام کارشناسی از منظرفقدان نگاه و اقد ،امکانات بهداشتی و هاي ساحلیاقامتگاه
 زباله در وسعتی گسترده تر و تولید  افزایش ،سواحلهمراه با امکانات تفریحی و ورزشی در جدید فضاي گیري 

 ر،خاطر فقدان گشت هاي مستمه ب امن شدن پالژهاي دولتی و سواحل حاشیه این پالژها نا، نازیباتر شدن سواحل
 مدیران اجرایی براي استمرار اجراي عدم اهتمام، از سواحل تحت مانور بی بند و بارها هاگریزانی روزافزون خانواده 

 

1.  OPEC 



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 نارضایتی مراجعه کنندگان و گردشگران و سایر موارد موجبات سازي و ساماندهی سواحل پالژهاي دولتی مصوبه آزاد
 شک گردشگري، بدون مقصد از مثبت ذهنی است که تصویر) و این در حالی 8( این نواحی را فراهم آورده است

 ). در همین6( دهند می قرار توجه مورد مقصد یک انتخاب هنگام در گردشگران از بسیاري که است عاملی
 و برداران بهره نظر ارزیابی ناحیه، یک در تسهیالت موجود و خدمات کارایی سنجش روش هاي از راستا یکی

 ویژه در بخش ساحلی، تالش باید بر واقع در بحث گردشگري به ). در9( است خدمات این از کنندگان استفاده
 اینگونه فضاها را به خوبی بشناسیم و این اساس باشد که ابتدا خدمات مورد نیاز گردشگران و استفاده کنندگان از

 ارتباط با کیفیت خدماتتري در  سپس فرایندهاي مربوط به خدمات را طبقه بندي نماییم تا به وضعیت مطلوب
 سطح در حداقل گردشگري براي مناسب ساحل ). در چنین وضعیتی یک10( گردشگري ساحلی برسیم

 ظرفیت با ساحل به نزدیک شنا، پارکینگ براي امن و مناسب قبیل محلی از امکاناتی به نیاز استانداردها
 هتل مانند هایی اقامتگاه یق، کمپینگ،نظیر (آالچ ساعته و چند کوتاه مدت اقامت نمودن متناسب، فراهم

 فروشی و اغذیه و آشغال، بوفه سطل عمومی، مناسب، تلفن بهداشتی ساحلی)، سرویس سوئیت هاي و آپارتمان
 ویژهه همه ساله و ب که -مازندران دریاي ). اما آنچه به نظر می رسد آن است که نوار ساحلی11( سایر موارد دارد

 برخورداري از امکانات تفریحی و از حیث -ها مسافر و گردشگر استتابستان، پذیراي میلیونهاي بهار و در فصل
 این در حالی است که سواحل به ورزشی و شرایط برقراري رضایتمندي گردشگران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و

 و پیوند شکننده ساختار کنار در تقاضا براي آن حجم گستردگی و همیشگی در میان گردشگران دلیل محبوبیت
 ریزان به برنامه هر چه بیشتر  خود، نیازمند توجه اطراف شهري مراکز و ها حوزه با ناگسستنی اینگونه فضاها

 فراهم نمودن جاي به شهري ). اما مدیریت12( پایدار در اینگونه مناطق می باشد گردشگري به دستیابی منظور
 هاي دریا و ساحل با نوشتنجذابیت هاي آبی و تفریحی با در نظر گرفتنجهت بهره برداري از ورزش الزم امکانات

 به "توسط خود شخص رخ می دهد غیر منتظره که است اي واقعه شدن غرق"برخی جمالت هشدار دهنده مانند 
 شهري تامین امنیت و امکانات براي نوعی از خود سلب مسئولیت می کند، در حالیکه یکی از وظایف نهادهاي

 آنکه سواحل دریاي مازندران همواره ). در هر حال با در نظر گرفتن11( از سواحل است استفاده مناسب گردشگران
 است، مسئولین امر باید با انجام ارزیابی پذیراي تعداد زیادي از افراد در ایام مختلف براي گذران اوقات فراغت بوده

 اینگونه فضاها بپردازند، زیرا کیفیت مات ارائه شده درهاي مختلف به بررسی عملکرد خود در مورد کیفیت خد
 ). در همین راستا الزم به13( دارد خدمات ارائه شده در یک محیط، نقش مهمی را در رضایتمندي افراد بر عهده

 را دارد، ذهنیتی براي خود متصور ذکر است که مشتري در خصوص کیفیت کاال و یا خدمتی که قصد دریافت آن
 می کند، اگر تفاوتی بین آن ها وجود س از دریافت کاال یا خدمت، ادراك خود را با ذهنیات قبلی مقایسهاست. وي پ

 را پوشش دهند، عدم رضایتمندي نداشته باشد، حداقل رضایتمندي برآورده می شود و اگر ادراکات نتوانند ذهنیات
 تسهیالت مناسب عالوه و شرایط ایجاد بنابراین). 14( و در حالت عکس، رضایتمندي فراتر از حد انتظار خواهد بود

 از نیز گردد. از سوي دیگر آگاهی گردشگران ذهنی تصویر شهري می تواند موجب بهبود زیرساخت هاي بر بهبود
 توان می طریق این از و شده منجر کیفیت با ارائه خدمات به آن بهبود براي تالش و خدمات مفهوم کیفیت

 نمونه از گرفتن الگو و جهانی تجربیات به ). در این میان توجه15( بود گردشگران رضایتمندي افزایش شاهد
 براي مناسب برنامه یک تدوین براي موثري رهیافت تواند ساحلی می گردشگري عرصه در موفق هاي

 که تسهیالتی و امکانات ایجاد موجود در سواحل و هاي جاذبه باشد، در همین راستا آمایش ساحلی شهرهاي



   98و رفتار حرکتی/ سال پانزدهم/ شماره بیست و نهم / بهار و تابستان  نامۀ مدیریت ورزشیپژوهش 

 لبه ها، رستوران ها، هتل در زندگی شرایط بودن بهداشتی سازد، فراهم پیش از بیش را ها جاذبه به دسترسی
 این براي است. ساحلی شهرهاي گردشگري در توسعه براي الزم شرایط دیگر از عمومی معابر و سواحل
 لحاظ کیفی توجه کافی چه بهارائه امکانات و تسهیالت در سواحل چه به لحاظ کمی و  به تا است الزم منظور

 ). 16( مبذول گردد
 با توجه به اهمیت رضایتمندي گردشگران در تجربه مجدد آن ها از مقاصد گردشگري، تحقیقات فراوانی در

 )، در مقاله اي با1396دهه اخیر در این زمینه انجام شده است. در همین راستا رکن الدین افتخاري و همکاران (
 ، به این نتیجه"گیالن استان روستایی مناطق ساحلی گردشگري مقاصد از گردشگران رضایت سنجش"عنوان

 دست یافتند که باالترین میزان رضایت گردشگران از ابعاد سنجیده شده، مربوط به خدمات امنیتی و کمترین آن
 ین بدست آمدهمربوط به اطالع رسانی در مقاصد گردشگري ساحلی بوده است. سایر شاخص ها نیز بر اساس میانگ

 به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت بودند از: تعامالت، مساحت ساحل، حمل و نقل و دسترسی، امکانات تفریحی،
 پذیرایی و مدیریت. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که میزان رضایتمندي گردشگران از مقاصد -امکانات رفاهی

 برنامه ارایه")، در پژوهشی با عنوان 1396ین موگوئی و همکاران (). همچن17( گردشگري ساحلی پایین می باشد
 ، به این نتیجه دست یافتند که مهمترین راهبرد،"نوشهر) شهرستان موردي: (مطالعه ساحلی گردشگري راهبردي

 بازنگري قوانین گردشگري است و عوامل اثرگذار در گردشگري پایدار در قالب تجزیه و تحلیل مولفه هاي اصلی
 شامل توسعه مردم محور بهداشت، کیفیت خدمات ساحلی و توسعه دولت محور سامانه هاي حمل و نقل می باشد

 بررسی رضایت آقایان از کیفیت خدمات")، در تحقیقی با عنوان 1393همینطور عابدي سماکوش و همکاران (  ).18(
 به این نتیجه دست یافتند که ")ازندرانگردشگران ساحلی استان م مطالعه موردي:( مراکز طرح سالم سازي دریا

 شته اند، بنابراین الزممراکز طرح سالم سازي دریا رضایت ندا ارائه شده در گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات
 رفاه نسبی براي گردشگران نمودنبا برنامه ریزي در جهت زیباسازي سواحل و ایجاد محیطی ایمن و فراهم است تا 

 در مقاله اي به )،1392(). از سوي دیگر غفوري و همکاران 19( ي ساحلی اقدام نموددر جهت رونق گردشگر
 پرداختند. نتایج این "عوامل موثر در توسعه گردشگري ورزش هاي آبی در شهرهاي ساحلی مازندران"بررسی

 در شهرهاي جذب گردشگر ورزش هاي آبی تحقیق نشان داد که تبلیغات و بازاریابی مهم ترین عامل در توسعه و 
 ساحلی مازندران به شمار می آیند و پس از آن به ترتیب مولفه هاي مدیریت، امکانات و تاسیسات و زیر ساخت ها

 )، در1392نعیمایی و همکاران ( .)20( در اولویت هاي بعدي توسعه و جذب گردشگر ورزش هاي آبی قرار داشتند
 از کیفیت خدمات ارائه شده در سواحل دریا (مطالعه موردي شهر بررسی میزان رضایتمندي افراد"با عنوان  مقاله اي
 براي بررسی کیفیت خدمات از متغیرهایی همچون (زیرساخت ها، وضعیت امنیتی، جاده هاي منتهی به ،"تنکابن)

 ساحل، عملکرد نیروي انتظامی و غریق نجات) استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که افراد از وضعیت امنیتی
 ی کمی داشته و از عملکرد نیروي انتظامی و غریق نجات نیزلسواحل و جاده هاي منتهی به ساحل رضایت خی

 رضایت متوسط رو به باال داشته اند. همچنین رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده در سواحل با رضایتمندي افراد
 باشد، میزان رضایتمندي افراد نیز افزایش خواهد. هر چه میزان کیفیت خدمات ارائه شده باالتر معنی دار بوده است

 پیامدهاي محیط زیستی گردشگران بر"به بررسی پژوهشی )، در 1392شبیري و همکاران ( . همچنین)13( یافت
 ویژگی افراد از اکثر داد کهپرداختند. نتایج پژوهش نشان  "نواحی ساحلی دریاي مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین

 درصد 76ولی از امکانات و تسهیالت رفاهی و بهداشتی رضایت چندانی ندارند.  سواحل رضایت دارند،هاي طبیعی 



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 درصد افراد، سواحل را از لحاظ 23 حدود دانند ومتوسط و خوب می سواحل را از لحاظ مطلوبیت، دهندگان، پاسخ
 ران ها و مراکز تفریحی در ایجادها، رستوهمچنین اکثر گردشگران معتقدند هتل دانند.مینمطلوبیت مناسب 

 . همینطور خانلرتبار و شیرمحمدي)21( سواحل نقش مهم و تاثیرگذاري دارند پیامدهاي محیط زیستی منفی در
 به این نتیجه دست یافتند که "بررسی جایگاه گردشگري ساحلی شهر بابلسر")، در تحقیقی با عنوان 1392عربی (
 به نحویکه با وضعیت باشد می کنونی وضعیت از فراتر و تر وسیع بسیار بابلسر ساحلی شهر گردشگري پتانسیل

 مطلوب گردشگري ساحلی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در زمینه ایجاد جاذبه هاي جدید و پرداختن به
 وزآبادي و). از سوي دیگر خاتمی فیر22( امکانات تفریحی، ورزشی، فرهنگی و رفاهی فاصله فراوانی وجود دارد

 ،"AHPرتبه بندي سواحل گردشگري جنوب ایران با استفاده از روش ")، در مقاله اي با عنوان 1392همکاران (
 (چشم (آلودگی هوا، مطلوبیت رطوبت، مطلوبیت دما)، پس کرانه با در نظر گرفتن شاخص هایی همچون آب و هوا

 (امکانات اقامتی و استراحتی، امکانات غذایی کرانه اي اندازه صخره ها و تپه ها، چشم انداز پوشش گیاهی)، پهنه
 (پاکیزگی و رستوران ها، تنوع و گستردگی مراکز خرید، امکانات رفاهی و پالژها، امکانات بهداشتی و درمانی)، ساحل

 (جذابیت هاي امواج دریا، امکانات ساحل، امکانات ورزش هاي ساحلی، کیفیت شن هاي ساحل) و آب هاي ساحلی
 (چابهار، بندرعباس، کیش، قشم، بوشهر و ریحات دریایی، آلودگی آب دریا) شش ساحل گردشگري جنوب ایرانتف

 الگوي اهواز) را از نظر مطلوبیت ساحلی و وجود جذابیت ها و امکانات گردشگري مقایسه و رتبه بندي کردند. در
 گردشگري ساحل بهترین کیش و تعیین مختلف معیارهاي در گردشگري از سواحل یک هر رتبه آمده، بدست
 گرفتند قرار بعد هاي رتبه در ترتیب به نیز اهواز و بوشهر بندرعباس، قشم، چابهار، شد. شناخته ایران جنوب

 فرصت ها و چالش هاي گردشگري در مناطق ساحلی ")، در مقاله اي با عنوان 1391( همکاران ). نعیمایی و23(
 به این نتیجه رسیدند که نقاط ضعف موجود در مدیریت سواحل شامل مواردي ")تنکابنشهرستان  (مطالعه موردي

 بودن امکانات و تجهیزات بهداشتی، ضعف سرمایه گذاري و برنامه ریزي دولت، ضعف در درك همچون (نامناسب
 ب گردشگر،مفهوم گردشگري پایدار و اطالع رسانی در اکثر نهادها به ویژه سازمان محیط زیست به منظور جذ

 کمبود نیروي انسانی متخصص و آموزش دیده، وجود ساخت و ساز بی رویه در بخش ساحلی، نامناسب بودن
 تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی، عدم امکان جمع آوري زباله و مواد زاید و ضعف تابلوها و عالئم راهنماي

 با پژوهشیدر  ،)1389( عه و علی پور اشلیکیشی). همچنین 24( گردشگران و فقدان دید کامل ساحل) می باشد
 تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگري ساحلی با توجه به معیارهاي گردشگري پایدار (مطالعه موردي"عنوان 

 محیط گردشگري ساحلی ارتباط معنی داري میان عوامل کیفی به این نتیجه رسیدند که "سواحل شهر رامسر)
 مناسبدسترسی  فضاي تفریحی براي خانواده، امکانات گردشگري، امنیت اجتماعی،، کیفیت منظر پاکیزگی،شامل (

 احتمال بازگشت مجدد به مقصد با متغیرهاي میزان رضایت از محیط گردشگري و )مهمان نوازي خدمات رفاهی وو 
 مؤثر عوامل تحلیل")، در تحقیقی با عنوان 1388زاده ( آقاسی و زاده . همینطور ابراهیم)3( دارد گردشگري وجود

 که گرفتند ، نتیجه"SWOTراهبردي مدل از استفاده با چابهار ساحلی بر ناحیه گردشگري گسترش بر
د کمبو و بهداشت سطح بودن فرصت، پایین نقطه یک منطقه درمانی پزشکی مرکز به شدن تبدیل قابلیت

 و ورزشی هاي جاذبه سال، سرد فصل در مطبوع هواي و تهدید، آب نقطه یک تخصصی بهداشتی امکانات
همه  براي مناسب پذیرایی و اقامتی هاي مکان نبود و قوت نقاط از برخی جغرافیایی اندازهاي متنوع چشم تفریحی،



   98و رفتار حرکتی/ سال پانزدهم/ شماره بیست و نهم / بهار و تابستان  نامۀ مدیریت ورزشیپژوهش 

 ورزشی و تفریحی جهیزاتت و تاسیسات بودن نامناسب همچنین و درمانی و خدماتی بهداشتی، تسهیالت کمبود اقشار،
 ).25( موثرند چابهار ساحلی در ناحیه گردشگري گسترش بر که است ضعفی نقاط جمله از

 سواحل تیفیک")، در مقاله اي با عنوان 2017( 2و هولتمن آهومادا 1همچنین در بخش تحقیقات خارجی گنزالز
 ، به این نتیجه دست یافتند که اگر چه توسعه"ستمیاکوس تیریمد يبرا روش نیاول: یلیش شمال يگردشگر

 گردشگري در مراکز شهري سواحل شمال شیلی افزایش یافته است، اما همچنان اکثرزیرساخت ها و خدمات 
 ی در شاخص هاي حفاظتی، تفریحی و کیفیت خدمات داراي ضعف هایی هستند کهلیش شمال يگردشگر سواحل

 ايی در شاخص هلیش شمال يگردشگر باید مورد توجه قرار گیرند. به طور کلی محققان دریافتند که اکثر سواحل
 فوق در سطح متوسطی قرار دارند، به طوریکه وضعیت شاخص هاي مذکور وجود ضعف در زمینه زیرساخت هاي

 )، در2016( 3). همینطور پاپاگئورگیو26( گردشگري ساحلی و امنیت را از دیدگاه کاربران مورد تایید قرار می دهد
 ، به این"ییایدر ییفضا يزیر برنامه در زیبرانگ چالش یعامل: ییایدر و یساحل يگردشگر"پژوهشی با عنوان 

 نتیجه رسید که برنامه ریزي فضایی دریایی می تواند به عنوان یک روش امیدوار کننده در مقابله با مسائل مربوط
 یطیمح طیشرابه مدیریت و توسعه فعالیت هاي گردشگري ساحلی و دریایی از طریق اقداماتی همچون (ایجاد 

 مهم منابع ریسا و یساحل مناظر و اهایدر تیفیکان ساحلی و دریایی به لحاظ رفاهی، ارتقاي گردشگر يبرا مناسب
 صیتخصیی در مناطق ساحلی و دریایی، هوا و آب راتییتغ با يسازگارایجاد  ي ساحلی و دریایی،گردشگر مرتبط با
 ی وبخش انیم يهمکار جادیا و ها يریدرگ از يریجلوگ منظور به ی و دریاییساحل مناطق در یانسان منابع عاقالنه
 )نگردد غرقي گردشگر يها تیفعال و امکانات توسط ییایدر و یساحل يفضاها کهیطور به ییفضا مقرراتتدوین 

 يبرا یشاخص یطراح")، در تحقیقی با عنوان 2015و همکاران ( 4از سوي دیگر بترو ).27( مورد توجه قرار گیرد
 ، به این نتیجه دست یافتند که هرگاه سواحل"جامع کردیرو کی با يگردشگر سواحل یطیمح تیفیک بر نظارت

 یم دست از یحیتفر محلیک  عنوانه ب را خود يها تیقابل گردشگري سالمت کاربران خود را به خطر بیاندازد،
 سواحل یبهداشت و یطیمح طیشرا کنترل تواندب که منظم و معتبر ستمیس کی فقدان ایکلمب در. در همین راستا  دهد

 به وجود آورده است. بنابراین محققان تحقیق مذکور یمحل مقامات يبرا را ییها چالش را مورد توجه قرار دهد،
 نمودند و از این طریق يآور جمع وچایر و کاراگانا سانتامارتا، يشهرها در يگردشگر ساحل شش از را ییها داده

 بعد سه شامل که ) اقدام نمودندنظارت يها ستمیس یطراح يها دستورالعملکنترلی ( دیجد طرح کبه ارائه ی
 يگردشگر سواحل یطیمح تیفیکی) می باشد. نتایج این تحقیق نشان داده است که حیتفر و محیطی ،یبهداشت(

 و 5). آنفسو28( سواحل و رضایتمندي کاربران اثر می گذارد عملکرد ی به شمار می رود که برانسان يازهاینیکی از 
 یک قیطر از "اکوب غرب در يگردشگر تیریمد و یساحل مناظر یابیارز")، در مقاله اي با عنوان 2014( همکاران

 ریغو یا  مطلوب طیشرامنابع انسانی به بررسی  با مرتبط پارامتر 8 و مرتبط با محیط پارامتر 18 حاوي ستیل چک
 طبقه بندي نمودند. این طبقه بندي در سه سطح مکان ساحلی در غرب کوبا پرداخته و آن ها را 43محیط  مطلوب

 طبیعی به عنوان -انجام گرفت که سطح اول شامل مکان هاي ساحلی با درجه باالیی از خدمات و مناظر محیطی

 

1.  González 
2 . Holtmann-Ahumada 
3.  Papageorgiou 
4.  Botero 
5.  Anfuso 



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 مکان هایی بسیار جذاب، سطح دوم شامل مکان هاي ساحلی با درجه باالیی از خدمات ارائه شده توسط منابع
 طبیعی بودند. -مکان هاي ساحلی با درجه بسیار ضعیف از خدمات و مناظر محیطیانسانی و سطح سوم شامل 

 ارتقاء امکان که -ی انسان يپارامترها کاهش يجا به توانند یم یساحل رانیمدنتیجه این تحقیق نشان داد که 
 2و کورمالی 1). همچنین کینترمان29( طبیعی بپردازند -به ارتقاي خدمات و مناظر محیطی  -دارد وجودنیز  آن

 یحفاظت يها ستمیس در یتیریمد و یحیتفر راتیتاث از نفعانیذ ادراكبررسی ")، در پژوهشی با عنوان 2013(
 ی در مناطق ساحلی مرتبطحیتفر تیریمددر شیوه هاي  تفاوت زانیم به بررسی "ییاروپا کشور سه سهیمقا: یساحل

 نفعانیذ از افتهی ارساخت مهین يها مصاحبه از طریق آلمان و اسکاتلند رلند،یا یعنی اروپا هیاتحاد عضو کشور سهبا 
 ی هر یک از کشورهايساحل یحفاظت يها ستمیس در یتیریمد و یحیتفر راتیتاث به مربوط اظهارات پرداختند.

 آلمان مناطق ساحلی در )یدسترس تیمحدود( یحیتفر تیریمدمورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که  مذکور
 در وضعیت مناسب تري قرار )یحیتفر تیریمد عدم( رلندیا و )ی ضعیف ترحیتفر تیریمد( اسکاتلند با سهیمقا در

 و حیتفر به یدسترس، محدودیت هاي فراوانی در زمینه رلندیا و اسکاتلنددارد. به عبارت دیگر در مناطق ساحلی 
 خدماتبررسی ")، در مقاله اي با عنوان 2011و همکاران ( 3و نهایتا قرمندي )30( وجود دارد امکانات نیمات

 ارائه يماد غیر يها ارزشبه این نتیجه دست یافتند که  "یساحل اکوسیستم هاي از ییبایز و یفرهنگ ،یحیتفر
 موارد با اهمیت از دیدگاه جزء یشناخت ییبایز و یفرهنگ ،یحیتفر خدمات شامل یساحل يها ستمیاکوس در شده

 ).31( اینگونه فضاها شناخته شده اندکاربران 
 فعالیت مهمترین از یکی ساحلی گردشگري امروزهبا توجه به آنچه تا کنون بیان گردید می توان دریافت که 

 نوبه ساحلی به توسعه گردشگري طوریکه به، آید می شمار به گردشگري حوزه در جهانکشورهاي  هاي
 جوامع براي فراوانی طبیعی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مستقیم غیر و مستقیم مزایاي کننده تامیندخو

سرعت  ساحلی به نواحی در گردشگري تمام صاحب نظران، دیدگاه از . این در حالی است که)32(بود خواهدمیزبان 
فریحات  به اندازه هیچکدام ساحلی، نوار درقابل انجام  هاي فعالیت تمام میان دردر حال رشد و توسعه می باشد و 

 موفق گردشگري لحاظ از . در همین راستا سواحلی)33(ندنیست افزایش حال در تنوع و حجم نظر از ساحلی
منظمی را  طبیعی، رفاهی، تفریحی و ورزشی و سایر موارد برنامه هاي هاي جاذبه که در زمینه توسعه خواهند بود

 اما روند، شمار به گردشگري چرخه ساز توانند زمینهمی  ساحلی هاي در دستور کار قرار دهند. در واقع ظرفیت
به دالیل  در ایران .)17((گردشگر) است مشتري رضایت سازد، می پایدار اقتصادي و را ها ظرفیت این آنچه

کمتر به  گوناگون از جمله شرایط اقلیمی مناسب، وجود برخی جاذبه هاي طبیعی و محیطی و همچنین فاصله نسبی
بیش از  بزرگ و تراکم باالي جمعیت در جلگه شمالی کشور، توجه گردشگران به سواحل شمالیمراکز جمعیتی 

به  سواحل جنوبی برآورد شده است، ولی علیرغم استقبال فراوان گردشگران از شهرهاي ساحلی استان مازندران،
فراوانی  ا چالش ها و موانعدلیل عدم ارائه خدمات مناسب در زمینه هاي گوناگون، گردشگري ساحلی در این مناطق ب

 براي او قصد و گردشگر کلی رضایت دهد که می نشان گردشگري ). از سوي دیگر ادبیات34( مواجه است
 ریزان باز می گردد، بنابراین برنامه مقصد مختلف هاي از ویژگی اش ارزیابی به حد زیادي تا بازگشت

 از یکی مرتفع سازند. در نتیجه سواحل نزدیکی در را هاي گردشگران نیازمندي کنند تا می تالش گردشگري
 

1. Kindermann 
2. Gormally 
3. Ghermandi  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712001536#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712001536#!
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 نیاز مورد خدمات و تسهیالت وجود مناطق ساحلی، در گردشگران تعداد افزایش در اساسی و مهم عوامل
 بنابراین با توجه به اهمیت و سهم روز افزون گردشگري ساحلی، برنامه ریزي در جهت .)17(است گردشگران

 ساحلی و ارتقاي کیفیت خدمات و امکانات ساحلی براي گردشگران، بیش ازتقویت زیر ساخت هاي گردشگري 
 پیش ضروري به نظر می رسد. به همین منظور محققان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این سوال هستند که تا

 یتورزشی ارائه شده در نوار ساحلی دریاي مازندران رضا- چه میزان گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 
 دارند؟

 
 روش شناسی تحقیق

 می باشد که به لحاظ ویژگی 1روش پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي
 بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. در این 2در نحوه جمع آوري اطالعات، توصیفی و از نوع زمینه یابی

 اطالعات اقدام شده است. در مرحله اول در زمینه جمع آوري اطالعات تئوریکتحقیق در دو بخش به جمع آوري 
 و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه اي، اینترنت، مقاالت و پایان نامه هاي مرتبط با موضوع و در مرحله بعد از پرسش

 48این تحقیق حاوي  نامه محقق ساخته، جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده در
 شاخص شامل: کیفیت خدمات رفاهی، کیفیت خدمات ورزشی، کیفیت خدمات تفریحی، 6(گویه) در قالب  سوال

 آموزش درمانی، کیفیت خدمات امنیتی و کیفیت خدمات نیروهاي انسانی متخصص و- کیفیت خدمات بهداشتی
 گیريظري، مقاالت متعدد علمی، جمع بندي و نتیجهدیده بوده که جهت طراحی آن ابتدا بر اساس مطالعات مبانی ن

 آن ها، فهرستی از مهم ترین شاخص هاي مرتبط با موضوع تحقیق که به لحاظ مستندات علمی معتبر بودند،
 :1شناسایی و لیست شده و سپس براي تعیین ارتباط هر یک از شاخص ها، سواالتی با طیف پنج ارزشی لیکرت (

 : بسیار زیاد) طراحی گردید که پس از بازبینی و تایید روایی صوري و5: زیاد، 4توسط، : م3: کم، 2بسیار کم، 
 محتوایی آن توسط اساتید فعال در حوزه گردشگري ورزشی و تعیین پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ به

 ن پژوهش را کلیه مراجعهجامعه آماري مورد مطالعه در ای ) پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.α =84/0میزان (
 کنندگان و استفاده کنندگان (گردشگران ساحلی) از محدوده ساحلی دریاي خزر در استان مازندران تشکیل می دادند
 که روش نمونه گیري مورد استفاده براي انتخاب شهرها به صورت خوشه اي هدفدار بوده که به منظور جمع آوري

 ، شهرهاي ساحلی و آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. براياطالعات مورد نیاز در داخل هر خوشه
 تعیین حجم نمونه آماري نیز از جدول مورگان و همکاران استفاده شده است که با توجه به نامشخص بودن تعداد

 تعیین گردید. الزم به ذکر است شهرهاي ساحلی (محمود  n=384دقیق گردشگران ساحلی، نمونه آماري پژوهش 
 آباد، بابلسر، فریدونکنار، نوشهر و چالوس) با توجه به توزیع جغرافیایی مرکز، غرب و شرق استان مازندران، به عنوان

 بینپرسشنامه در  400هاي توزیعی، تعداد هاي اصلی انتخاب شدند. به منظور اطمینان از بازگشت پرسشنامهخوشه
 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده شد و نتایج تحقیق بر اساس این تعداد 387افراد تعیین شده، توزیع گردید که 

دو  از spssپرسشنامه تهیه و تنظیم گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده به کمک نرم افزار 
 شد. در بخش آمار توصیفی از روش هایی نظیر میانگین، دسته روش هاي آماري توصیفی و استنباطی بهره گرفته

 

1. Applied serch 
2.  Field survey 
 



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 همچنین حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف استاندارد براي توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده شد.
 در سطح آمار استنباطی نیز ابتدا از طریق تکنیک آماري کالموگراف اسمیرنفآزمون فرضیه هاي پژوهش  جهت

)ks(کیفیت خدمات رفاهی، کیفیت خدمات تفریحی و کیفیت خدمات بودن توزیع داده ها در مولفه هاي ) نرمال 
 تک نمونه استفاده t درمانی) تایید و سپس جهت آزمون فرضیات مولفه هاي مذکور از آزمون پارامتریک-بهداشتی

 مات امنیتی و کیفیت خدماتگردید. در مقابل توزیع داده ها در مولفه هاي (کیفیت خدمات ورزشی، کیفیت خد
نیروهاي انسانی متخصص و آموزش دیده) غیر طبیعی تشخیص داده شد، بنابراین جهت آزمون فرضیات مولفه 

 هاي مذکور از آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله اي استفاده گردید. 
 

 یافته هاي تحقیق
 شگران داراي سنیاز گرد  %0/45گردشگران مرد، از   %7/53) مالحظه می شود، 1همانطور که در جدول شماره (

 %9/34تاهل، ماز گردشگران   %7/51از گردشگران داراي مدرك تحصیلی لیسانس،   %0/32سال،  30تا  21بین 
 .اند از گردشگران فاقد درآمد ماهیانه بوده  %6/34از گردشگران داراي شغل آزاد و 

 
 ودنی هاشاخص هاي توصیفی جمعیت شناختی آزم .1جدول 

 متغیر زیر متغیر تعداد درصد
 زن 179 3/46 جنسیت مرد 208 7/53
 سال 20تا  18 59 2/15

 سن
 سال 30تا  21 174 0/45
 سال 40تا  31 105 1/27
 سال 50تا  41 31 0/8
 سال 50بیش از  18 7/4
 بی سواد 9 3/2

 تحصیالت

 کمتر از دیپلم 45 6/11
 دیپلم 87 5/22
 فوق دیپلم 90 3/23
 لیسانس 124 0/32
 فوق لیسانس 27 0/7
 دکتري 5 3/1
 متاهل 200 7/51 تاهل مجرد 187 3/48
 خانه دار 54 0/14

 شغل

 شغل دولتی 65 8/16
 شغل آزاد 135 9/34
 دانش آموز 15 9/3
 دانشجو 72 6/18
 بازنشسته 10 6/2
 سایر 36 3/9
 هزار تومان 300کمتر از  29 5/7

 درآمد ماهیانه
 هزار تومان 400تا  300 42 9/10
 هزار تومان 700تا  400 90 3/23
 هزار تومان 700بیش از  92 8/23
 بدون درآمد 134 6/34



   98و رفتار حرکتی/ سال پانزدهم/ شماره بیست و نهم / بهار و تابستان  نامۀ مدیریت ورزشیپژوهش 

باالترین و مولفه  )=99/2M)، مولفه کیفیت خدمات امنیتی (2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره (
هاي رضایتمندي از کیفیت  رین میانگین را در خصوص مولفهت) پایین =64/2Mدرمانی (-بهداشتیکیفیت خدمات 
گران به خود اختصاص داده اند. ورزشی ارائه شده در سواحل دریاي مازندران از دیدگاه گردش -خدمات تفریحی

ت خدمات ي (کیفیها اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده ها در مولفه -همچنین نتایج آزمون کولموگروف
) طبیعی و =28/0sigرمانید-و کیفیت خدمات بهداشتی =42/0sig، کیفیت خدمات تفریحی=06/0sigرفاهی

ه استفاده گردید و در تک نمون t نرمال بوده، بنابراین جهت آزمون فرضیات مولفه هاي مذکور از آزمون پارامتریک
و کیفیت  =00/0sig، کیفیت خدمات امنیتی=00/0sigیمقابل توزیع داده ها در مولفه هاي (کیفیت خدمات ورزش

براین جهت آزمون ) غیر طبیعی و غیر نرمال بوده، بنا=00/0sigخدمات نیروهاي انسانی متخصص و آموزش دیده 
 هاي مذکور از آزمون ناپارامتریک توزیع دو جمله اي استفاده شد. فرضیات مولفه

 
ده در نوار شورزشی ارائه -یت خدمات تفریحیشاخص هاي توصیفی رضایتمندي از کیف .2جدول

 ساحلی دریاي مازندران 

 اولویت حداکثر حداقل M ±SD مؤلفه

آزمون 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

Z Sig 
 06/0 32/1 2 88/4 00/1 65/0 98/2 کیفیت خدمات رفاهی
 00/0 *76/1 3 77/4 08/1 66/0 93/2 کیفیت خدمات ورزشی
 42/0 87/0 5 63/4 00/1 70/0 70/2 کیفیت خدمات تفریحی

 28/0 98/0 6 00/5 00/1 64/0 64/2 رمانید-کیفیت خدمات بهداشتی
 00/0 *73/1 1 00/5 20/1 62/0 99/2 کیفیت خدمات امنیتی

کیفیت خدمات نیروهاي انسانی 
 00/0 *97/1 4 75/4 00/1 88/0 74/2 متخصص و آموزش دیده

 
دهد، مونه نشان میتک ن  t  کیآزمون پارامتر)، همانطور که نتایج حاصل از 3هاي جدول شماره (طبق یافته

دنی ها، کیفیت خدمات بدست آمده و سطح معناداري می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه آزمو tبا توجه به مقادیر 
 ازندران رضایتبخش نمی باشد.) در نوار ساحلی دریاي مهیدرمانی و رفا -بهداشتیدر مولفه هاي (تفریحی، 

 
  



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

ت تک نمونه در بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدما tنتایج آزمون  .3جدول
 زشی در نوار ساحلی دریاي مازندرانور-تفریحی

 متغیر
میانگین 

 واقعی
میانگین مورد 

 آزمون
  t مقدار 

درجه 
 آزادي

 سطح 
 داري معنی

 00/0 386 -36/8 3 70/2 کیفیت خدمات تفریحی 
 00/0 386 -83/10 3 64/2 رمانی د-کیفیت خدمات بهداشتی

 00/0 386 -52/9 3 98/2 کیفیت خدمات رفاهی 
 معنی دار است 05/0*  در سطح 

 

توزیع دو جمله اي  کیپارامترناآزمون )، همانطور که نتایج حاصل از 4هاي جدول شماره (همچنین طبق یافته
نتیجه  دهد، با توجه به میزان نسبت هاي مشاهده شده به نسبت مورد آزمون و سطح معناداري می تواننشان می

 نسانی متخصص وآموزشامنیتی و نیروهاي ا ،ورزشیگرفت که از دیدگاه آزمودنی ها، کیفیت خدمات در مولفه هاي (

 بخش نمی باشد.دیده) در نوار ساحلی دریاي مازندران رضایت
 

ت نتایج آزمون توزیع دو جمله اي در بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفی .4جدول
 رزشی در نوار ساحلی دریاي مازندرانو-خدمات تفریحی

 تعداد گروه متغیر
 نسبت 

 مشاهده شده
 نسبت 

 آزمون مورد
 سطح 

 داري معنی

 کیفیت خدمات ورزشی
 25/0 95 رضایتمند

5/0 00/0 
 75/0 292 نارضایتمند

 کیفیت خدمات امنیتی
 20/0 76 رضایتمند

5/0 00/0 
 80/0 311 نارضایتمند

کیفیت خدمات نیروهاي انسانی 
 متخصص و آموزش دیده

 30/0 116 رضایتمند
5/0 00/0 

 70/0 271 نارضایتمند
 معنی دار است 05/0*  در سطح 

 
 گیري بحث و نتیجه

ساحلی در طی دهه اخیر با نرخ رشدي فزاینده گسترش یافته و منبع درآمد قابل مالحظه اي  صنعت گردشگري
براي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است، اما کشور ما با وجود قابلیت هاي باالي خود، سهم ناچیزي از این 

بررسی میزان رضایتمندي  وي بهکسب و کار جهانی را به خود اختصاص داده است. در همین راستا و در مقاله پیش ر
پرداخته شد و در نهایت  ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

کیفیت خدمات  نشان داد که از دیدگاه آزمودنی ها، )≥05/0pتک نمونه در سطح معناداري (  tنتایج حاصل از آزمون
هاي رکن الدین افتخاري و  این نتایج با یافته .ندران رضایتبخش نمی باشدتفریحی در نوار ساحلی دریاي ماز

 شیعه و علی پور اشلیکی )،1391( )، نعیمایی و همکاران1392( عربی  )، لرتبار و شیرمحمدي1396( همکاران
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 )، کینترمان2015( و همکاران )، بترو2017( )، گنزالز و هولتمن آهومادا1388( زاده آقاسی و زاده ، ابراهیم)1389(
 . ) هم سو می باشد2011( ) و قرمندي و همکاران2013( و کورمالی
 شده ي سببگردشگر ریزان حوزه برنامه توجه عدم تفریحی در مناطق ساحلی و خدمات و امکانات فقدان

 این ه خدمات درگردشگران رضایت چندانی از نحوه ارائ ساحل و دریا، به نسبتا مناسب دسترسی علیرغم است،
 اي طبیعی نیست،هبخش نداشته باشند. این در حالی است که امروزه تنها دلیل سفر به شهرهاي ساحلی، جاذبه 

 ازارهاي گوناگونبگردشگري و محیطی، برپایی برنامه هاي تفریحی متنوع، وجود  بلکه وجود جاذبه هاي مصنوعی
 (شامل منطقه هر فرهنگی بهره گیري از منابع اعم از سنتی و غیر سنتی، وجود مجتمع ها و پالژهاي تفریحی و

 آثار احیاء وجبم تنها هاي فرهنگی و هنري) نه فعالیت سایر رقص و نمایشی، هنرهاي موسیقی، هنرهاي دستی،
 و تلفمخ هاي فرهنگ شناخت ملل، بین فرهنگی تبادل باستانی، رسوم و دستی، آداب هنرهاي فرهنگی،

 از وفقی رام گردشگري هاي جاذبه تواند می بلکه شود، می دیگر ملل به خود ارزش هاي و شناساندن فرهنگ
 کسب درآمد بیشتر آورد و نهایتا نقش مهمی در جذب گردشگران ساحلی و در نتیجه به دست فرهنگی منابع ترکیب

 ادي شهرهار توسعه اقتص). بنابراین با توجه به آنکه در دنیاي امروز گردشگري ساحلی نقش مهمی د35( داشته باشد
 در شهرهاي ساحلی از مزایاي دارد، برنامه ریزان این حوزه در تالش اند تا با بوجود آوردن امکانات تفریحی، به ویژه

 فریحی در مناطقاقتصادي این صنعت بهره مند شوند. این در حالی است که وجود امکانات و تسهیالت مناسب ت
 ما علت عمدهاتر گردشگران ساحلی ضروري به نظر می رسد، مستعد ساحلی به منظور توسعه و جذب هر چه بیش

 ر این بخش میدناکافی بودن امکانات و تسهیالت مناسب تفریحی در مناطق ساحلی کشور، عدم سرمایه گذاري 
 ه گذاري در بخشباشد که این مسئله بیشتر به دلیل شناخت ناکافی مدیران و تصمیم گیران از مزایاي سرمای

 ی گیرد.مویژه فراهم سازي امکانات و تسهیالت مناسب تفریحی در شهرهاي ساحلی نشات گردشگري و به 
 نات و تسهیالت تفریحیهمچنین بخش دیگر نیز به دلیل وجود برخی قوانین محدود کننده در زمینه استفاده از امکا
 ). 20می آید ( شمار در سواحل دریاي مازندران می باشد که مانعی بر سر راه سرمایه گذاري در این بخش به

 یدگاه آزمودنی ها،نشان داد که از د )≥05/0pنتایج حاصل از آزمون توزیع دو جمله اي در سطح معناداري (
 هاي خانلرتبار و فتهکیفیت خدمات ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران رضایتبخش نمی باشد. این نتایج با یا

 م سو می باشد.ه) 1388( زاده آقاسی و زاده ) و ابراهیم1391( همکاران)، نعیمایی و 1392( شیرمحمدي عربی
 هاي توانمندي و هر سرزمین هاي داشته و ها قابلیت اساس بر دنیا سراسر در مختلف هاي ورزش تنوع

 دارا می را خود خاص هاي ورزش در همین راستا مناطق ساحلی و دریایی نیز شود. می پایه ریزي خطه آن مردم
 هاي ورزشی رشته المللی بین مسابقات بوده تا جایی که گسترده بسیار فضاها اینگونه در رشته ها تنوع و باشند

 سواحل در که ساحلی آبی ورزشی هاي شود. رشته می برگزار المپیکی و جهانی صورت به وابسته به ساحل و دریا
 شنا، ساحلی، ساحلی، هندبال فوتبال ساحلی، والیبال از: دنیا مورد استقبال عموم قرار گرفته اند عبارتند مختلف

 ساحلی پالژهاي در را آن ها توان می راحتی به سواري که موج و اسکی جت آب، روي اسکی قایقرانی، غواصی،
 ). از سوي دیگر محققان حوزه گردشگري ورزشی نیز تاکید دارند که یکی از مهمترین جاذبه36اندازي کرد ( راه

 ورزشی و از عوامل موثر بر مسافرت گردشگران ورزشی، دسترسی به ساحل گردشگري توسعه بر رموث طبیعی هاي
 هاي شهرهاي به ویژگی توجه ). بنابراین با37آبی می باشد ( ساحلی و هاي ورزش به مربوط هاي و دریا و جاذبه

 مناطق به این توسعه عوامل مهمترین از توانند ساحلی دریاي مازندران، ورزش هاي وابسته به ساحل و دریا می



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 شمار روند. به همین منظور مدیران و دست اندکاران مدیریت مناطق ساحلی شمال کشور می بایست با ایجاد
 شهر امکانات الزم و مناسب و سرمایه گذاري در بخش توسعه ورزش هاي ساحلی و دریایی این مناطق را به

 است که اگر چه ارائه طرحی جامع در راستاي توسعه گردشگريتبدیل نمایند. این در حالی  ورزشی هاي فستیوال
 ورزشی در مناطق ساحلی از جمله فعالیت هاي مهم در زمینه مذکور به شمار می رود، اما گردشگري ورزشی زمانی
 پیشرفت می کند که تدوین برنامه هاي آن با هماهنگی کارشناسان هر سه حوزه (کارشناسان ورزشی، سازمان

 کارشناسان آژانس هاي گردشگري) صورت گیرد، در این صورت برنامه هاي مورد نظر از کارایی الزم گردشگري و
 در ما منابع از جمله همگی دیدنی هاي مکان مناسب و دماي دریا، ). بنابراین ساحل،38برخوردار خواهند بود (

 توان و فراوانی گردد گردشگران جذب باعث تواند که می ساحلی و آبی هستند هاي ورزش توسعه جهت
 دهد، از این رو برنامه ریزي صحیح، دقیق و علمی در بخش توسعه گردشگري ورزش افزایش را منطقه اقتصادي

 هاي آبی و ساحلی و در نتیجه آن ایجاد بستري مناسب و امن براي سرمایه گذاري بخش خصوصی موجب رونق
 ).36گردشگري ورزش هاي آبی و ساحلی خواهد شد (

آزمودنی ها، کیفیت  نشان داد که از دیدگاه )≥05/0pتک نمونه در سطح معناداري (  t حاصل از آزمون نتایج
هاي خاتمی ار ساحلی دریاي مازندران رضایتبخش نمی باشد. این نتایج با یافتهدرمانی در نو-خدمات بهداشتی

 و همکاران ) و بترو1388( زاده آقاسی و زاده )، ابراهیم1391( )، نعیمایی و همکاران1392( فیروزآبادي و همکاران
 ) هم سو می باشد. 2015(

 در هاى بهداشتی شاخص با توجه به ارزیابی دیدگاه هاي گردشگران ساحلی مشاهده می شود که وضعیت
 و امکانات شمالی کشور در موقعیت مناسبی قرار ندارد، به طوریکه متاسفانه این مناطق داراي کمبود سواحل
 درب دار سطل هاى شهرى، آب گرم و سرد هاى بهداشتى، دوش سرویس هاي جمله از بهداشتى تتسهیال

 فروش مواد غذایى و توزیع تهیه، مراکز پساب، و فاضالب بهداشتى دفع سالم، و بهداشتى آب برداشت شیر زباله،
 که به دلیل تعداد زیاد افرادمی باشند. در این میان ریختن زباله در مناطق ساحلی، مشکلی همیشگی است  بهداشتى

 استفاده کننده از اینگونه مناطق و انواع مختلف فعالیت ها به وجود می آیند و بدین ترتیب سبب تجمع جانوران
 ). عالوه بر این شهرهاي39موذي، انتشار انواع بیماري ها و ایجاد مناظر ناخوشایند در لبه هاي ساحلی می گردند (

 ه دفع و تصفیه فاضالب مدرن نبوده و سامانه هاي دفع زباله نیز بسیار ابتدایی و فرسودهساحلی معموال داراي شبک
کز پخش و دفع زباله تبدیل ها و سواحل به مرا می باشند، همین امر سبب شده است که کنار جاده ها، رودخانه

 ان گاهی حتی کفافدرمانی در شهرهاي ساحلی دریاي مازندر-این در حالی است که امکانات بهداشتی شوند.
 ). حال اگر حضور گردشگران ساحلی بدون مدیریت صحیح و وجود امکانات3نیازهاي مردم بومی را نمی دهد (

 اي در ارتباط با سالمت مراجعه کنندگان مناسب و کافی بهداشتی باشد، می تواند سبب بروز مشکالت جدي و عدیده
بهبود  به نسبت مناطق ساحلی بهداشتی و درمانی خدمات با مرتبط هاي سازمان گردد، بنابراین الزم است تا

 خدمات بهینه سازي کیفیت خصوص در یا دهند و انجام الزم را اصالحی هاي اقدام منطقه در بهداشتی وضعیت
 شود، چرا که اینگونه اقدام انجام الزم نظارت ها و فعالیت هاي دوره گردان نوشیدنی و غذاها کیفیت ها، رستوران

 باشند. بنابراین می گردشگري ساحلی در شهرهاي ساحلی دریاي مازندران حائز اهمیت وضعیت ارتقاء منظور به ها
 دستورالعمل آخرین مطابق با مناسب بهداشتى تسهیالت و امکانات به مجهز مکان هاى مذکور ضروري است



   98و رفتار حرکتی/ سال پانزدهم/ شماره بیست و نهم / بهار و تابستان  نامۀ مدیریت ورزشیپژوهش 

 به از و پیشگیرى شده آن زا ناشى ثانوى مخاطرات و بیشتر از آلودگی هاي تا شوند بهداشت جهانى سازمان
  ).39گردد ( گردشگران جلوگیرى و شناگران افراد، سالمتى افتادن خطر

 یدگاه آزمودنی ها،نشان داد که از د )≥05/0pنتایج حاصل از آزمون توزیع دو جمله اي در سطح معناداري (
 هاي رکن الدین فتهنتایج با یاکیفیت خدمات امنیتی در نوار ساحلی دریاي مازندران رضایتبخش نمی باشد. این 

 گنزالز و هولتمن و )1389( )، شیعه و علی پور اشلیکی1392نعیمایی و همکاران ( )،1396افتخاري و همکاران (
 ) هم سو می باشد. 2017( آهومادا

 ر کشور می باشد، بهسواحل شمالی دریاي مازندران در ایام تعطیالت، میزبان بیشترین تعداد مسافر از سراس
 ستان به سه برابرطوریکه بر اساس اعالم مقامات ارشد گردشگري استان، گاهی تعداد گردشگران مقیم در این ا

 توسعه دررا که ساکنانش می رسد، در چنین شرایطی حفظ امنیت سواحل از اهمیتی دو چندان برخوردار است، چ
 از متمادي هاي سال گذشت به توجه با هلی است ک. این در حاگیرد که امنیت وجود داشته باشدجایی صورت می

 منظور هب سواحل و دریا ساماندهی خصوص در جدي و برنامه ریزي مدون تاکنون دریاي مازندران، حیات
 صنعت در که یمهم بسیار است. مسئله نگرفته صورت آن از استفاده به مندان عالقه و آسایش امنیت افزایش

 جرم نوانع تحت که است و وقایعی حوادث از ترس احساس دارد، وجود گردشگري و به ویژه گردشگري ساحلی
 اصلی علت شد.با داشته گردشگران براي را بسیار باالیی روانی بار و افتد اتفاق گردشگر علیه است ممکن

 مکان آن رد گذشته هاي اتفاق و حوادث دلیل به است ممکن نزد گردشگران در امنیت نداشتن و ترس احساس
 و نا امنی ها تفاقا سالی چه در و مکان این در ماند که خواهد باقی گردشگر ذهن در همیشه این مسئله باشد که

 و آرامش حساسا ایجاد موجب امنیت از ). در همین راستا برخورداري40است ( افتاده اتفاق گردشگران علیه
 می کافی امنیت نداشت با افراد می گردد و خطر از احتمال ناشی استرس هاي از کاستن و روانی و روحی تعادل
 درب هاي باشد، یت فراهماستفاده نمایند. از سوي دیگر زمانی که امن احسن به نحو موجود امکانات تمام از توانند
 فرهنگی تماعی،اج توسعه باعث که این امر خود می گردد خارجی باز و داخلی توریست هاي تمام روي به کشور

 مین منظور الزم است). به ه41می گردد ( جامعه پیشرفت باعث اطالعات تبادل با و می شود جامعه در اقتصادي و
 ا بر سر گردشگرانرتا گشت هاي پلیس تا زمانی که مسافران در مناطق مورد نظر حضور دارند، چتر امنیتی خود 

 زمند تشکیل مدیریتیاپهن کنند تا آن ها با آرامش خیال از حضورشان در چنین فضاهایی لذت ببرند که این امر ن
 هاي ازمانبین س هماهنگی و همکاري در مؤثري نقش تواند می مدیریت واحد گردشگري می باشد، زیرا این

 و ها رسانه ،استانداري گردشگري، شهرداري، و فرهنگی میراث سازمان انتظامی، نیروي مانند: شهري مختلف
 را اجتماعی و وانیر امنیت توان می که است این طریق از باشد و داشته مربوطه هاي سازمان و ها دستگاه سایر
 ).40آورد ( گردشگران فراهم و مردم براي

 زمودنی ها، کیفیتآنشان داد که از دیدگاه  )≥05/0pتک نمونه در سطح معناداري (  tنتایج حاصل از آزمون
 ي رکن الدین افتخاريها یافتهخدمات رفاهی در نوار ساحلی دریاي مازندران رضایتبخش نمی باشد. این نتایج با 

 شیعه و علی )،1392)، خاتمی فیروزآبادي و همکاران (1392( )، خانلرتبار و شیرمحمدي عربی1396و همکاران (
 ) هم سو می باشد. 2016( و پاپاگئورگیو )1389( پور اشلیکی

 متعدد، امکان بهرهبا ارزیابی دیدگاه هاي گردشگران ساحلی مشاهده می شود که به سبب وجود مشکالت 
 برداري کامل و همه جانبه از منابع گردشگري شهرهاي ساحلی دریاي مازندران وجود ندارد. کمبود تاسیسات اقامتی



      ورزشی در نوار ساحلی دریاي مازندران –بررسی میزان رضایتمندي گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی 

 به ویژه در ایام اوج گردشگري که مصادف با تعطیالت نوروز و تابستان است به شدت احساس می شود و مسافران
 از سوي دیگر افزایشل شخصی مردم با قیمت هاي گزاف روي بیاورند. ناگزیر هستند که به اجاره ویالها و مناز

 به اسکان ،شود تا گردشگرانی که از توان مالی چندانی برخوردار نیستندنرخ اجاره اماکن اقامتی و ویالها سبب می
 هاي بدون ها اقدام کنند و بدین ترتیب سراسر خیابان هاي شهري و حواشی جاده هاي ساحلی را به اتراقدر چادر

 ). این در حالی42امکانات تبدیل نمایند که این امر خود عوارض و پیامدهاي ناگواري را به همراه خواهد داشت (
 است که بر اساس گزارشات مقامات ارشد گردشگري استان مازندران، ظرفیت اسکان رسمی و غیر رسمی گردشگران

 هزار نفر در شب در هتل ها، هتل آپارتمان ها، پالژهاي 650ان ، تنها به میز1392این استان در تعطیالت نوروز سال 
 سواحل، اماکن استیجاري و مدارس پیش بینی شده بود، اما با توجه به نارضایتی گردشگران ساحلی از وضعیت
 امکانات و خدمات رفاهی و با در نظر گرفتن حجم باالي مسافران مشخص است که این میزان هتل ها، متل ها،

 ي استیجاري و پالژهاي ساحلی جوابگوي سیل عظیم گردشگران ساحلی شمال کشور نخواهد بود. در اینویالها
 میان حدود هفت سال پیش بود که اجرایی شدن طرح شناسنامه دار کردن خانه ها و ویالهاي اجاره اي به اداره کل

 اکنون با گذشت این مدت طوالنی، طرحاستان مازندران ابالغ شد تا به صورت آزمایشی این کار انجام گردد، اما 
 هزار خانه ویالیی عملیاتی شده است، این در حالی است که در استان مازندران به تنهایی 20مورد نظر فقط براي 

 برابر این تعداد خانه و ویالي اجاره اي وجود دارد که هیچ متولی مشخصی براي آن در نظر گرفته نشده است. با 6
 هاي ساحلی استان مازندران همواره با مشکل اسکان گردشگران خود روبرو بوده اند، در حالیهمه این موارد شهر

 که چند سالی است که در مناطق گردشگرپذیري چون کیش مراکز اقامتی در شان مسافرانی که به این مناطق می
 ار اسکان و ارائه خدمات رفاهیآیند، در نظر گرفته می شود. این مراکز داراي نیروهاي امنیتی و خدماتی هستند که ک

 ). 43را براي گردشگران بر عهده دارند، تجربه اي که هیچگاه در مازندران به درستی اجرایی نشده است (
 یدگاه آزمودنی ها،نشان داد که از د )≥05/0pنتایج حاصل از آزمون توزیع دو جمله اي در سطح معناداري (

 خش نمی باشد.آموزش دیده در نوار ساحلی دریاي مازندران رضایتبکیفیت خدمات نیروهاي انسانی متخصص و 
 می باشد. ) هم سو2014( انو همکار ) و آنفسو2016( )، پاپاگئورگیو1391( هاي نعیمایی و همکاران این نتایج با یافته

 جهان در جاده اي حوادث از بعد مرگ به منجر علت دومین و اصلی مشکالت از یکی شدن در دریا غرق
 سواحل دریاي گردشگران از ساله هر که است حوادث تلخی جمله از شدن غرق نیز ایران شود. در می محسوب

 به سال طول ساحلی نیز در شهرهاي شهروندان گیرد و می بزرگسال قربانی و جوان نوجوان، خزر اعم از کودك،
 فصل در خطر باالترین میزان مطالعات، از می شوند. برخی مواجه دلخراشی صحنه هاي چنین با مداوم طور

 دریا و رودخانه آب هاي در ورزش شنا صحیح اصول از اطالع بدون که می دانند نوجوانانی به مربوط را تابستان
 حداقل نبود استان، سواحل در مناسب امکانات نبود همچون ). مواردي44می کنند ( شنا به اقدام مراقبت، بدون و

 در نبودن پاسخگو نیروهاي غریق ورزیده، کیفیت پایین فعالیت نیروهاي هالل احمر والزم، کمبود  استانداردهاي
 قرار تاکید مورد را آن جانبه همه بررسی ضرورت آن، حوادث قربانیان و دریا از استفاده کننده شهروندان برابر
 حل جدي براي عزمی نیازمند عرصه، این مشکالت و تنگناها شناسایی لزوم ملی و کالن نگاه یک دهد. در می
 نوار ساحلی از کیلومتر 340  طول در دریا سازي سالم طرح 82 ). تحقیقات نشان می دهند که تعداد45است ( آن

 سازي سالم طرح 11جوابگوي   تنها امدادي نیروهاي امکانات اما است، آمده در اجرا به 1385 سال در مازندران
 سواحل براي ایمن سازي را امکانات این کارشناسان بوده است که شده تعیین هاي ماموریت انجام به منظور دریا
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 نیروهاي انسانی فعال در سواحل اعم از کارشناسان ساماندهی رو این برشمردند. از ابتدایی بسیار حد در و ناچیز
 باید سواحل از برداري بهره زمینه در که است اي عمده محورهاي جمله از آگاه، ناجیان غریق و نیروهاي امدادي

 سازي، طرح سالم از خارج مناطق در برخی افراد شدن غرق به توجه با ضمن، ). در46گیرد ( اهتمام قرار مورد
 افزایش و خطرناك مناطق مسافران از آگاهی افزایش لزوم ممنوعه، مناطق در امدادي نیروهاي استقرار ضرورت

 در مادي منافع به رسد. بنابراین توجه می به نظر ضروري بسیار امن سواحل در امدادي امکانات و ناجیان تعداد
 هاي نارسایی بروز موجب است ممکن خورده و گره آرامش مردم و زندگی با که موضوعی در خدمات ارائه

 توجه تا کند می ایجاب امر این بنابراین شود، دریا از استفاده در ایمنی شهروندان و بهداشتی فرهنگی، مختلف
 رفع کمبودهاي نیروهاي انسانی متخصص و آموزش دیده در سواحل دریاي مازندران مبذول براي ملی و جدي
 ).45شود (

 ند که توانایی جذبمحدوده هاي ساحلی با تلفیقی زیبا از دریا و ساحل، محیطی آرام بخش به وجود آورده ا
 ازندران با برخورداري ازساحلی استان مگردشگران را از نقاط دور و نزدیک دارند. این در حالی است که کرانه هاي 

 دل انگیز، می وجاذبه هاي متعدد طبیعی گردشگري و همچنین برخورداري از سواحل شنی و مناظر طبیعی زیبا 
 نات و تسهیالت متنوعتواند یکی از بزرگترین کانون هاي گردشگري ساحلی کشور باشد. در همین راستا ایجاد امکا

 فیت خدمات ارائه شده،و ورزشی در سواحل استان مازندران می تواند منجر به ارتقاي کی به ویژه امکانات تفریحی
 در انتخاب شهرهاي بهبود تصویر ذهنی گردشگران و افزایش رضایتمندي گردشگران ساحلی شود که این امر نهایتا

 چنین هدفی بی بهساحلی به عنوان مقصد گردشگري از سوي گردشگران تاثیرگذار می باشد. به منظور دستیا
 شهرهاي ی دردر زمینه گردشگري ساحل پیشنهاد می گردد از طریق راهکارهاي زیر به برطرف ساختن مشکالت

 قدام شود.ا ساحلی استان مازندران اهتمام ورزیده شود تا نسبت به جذب هر چه بیشتر گردشگران ساحلی
 و متفاوت هاي یقهسل با متناسب و جهانی استانداردهاي سطح در و غذاخوري اقامتی هاي زیرساخت بهبود -
 اف مرتبط بابا تاکید بر نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط اصن اجتماعی مختلف هاي طبقه

 دشگري ساحلی. گردشگري شامل هتل ها، رستوران ها، کافه هاي سنتی، فروشگاه هاي مواد غذایی و مراگز گر
 گردشگران در محدوده مناطق ساحلی. الچیق هاي ساحلی با امکانات کامل رفاهی برايایجاد پالژها و آ -
 اتومبیل از تجمع جلوگیري منظور به نقلیه وسایل توقف براي کافی ظرفیت با مناسب هاي ایجاد پارکینگ -
 ساحلی. مناطق محدوده ها در
 شمال کشور از طریق تجهیز این شی به عنوان یکی از قابلیت هاي ممتاز سواحلتوسعه گردشگري ورز -

 ، قایقرانی، شنا،مناطق به امکانات و تسهیالت ورزشی مدرن و به روز در رشته هاي ورزشی همچون (ماهی گیري
 ل ساحلی و سایراسکی روي آب، غواصی، موج سواري، پیاده روي هاي ساحلی، دوچرخه سواري، والیبال و فوتبا

 موارد). 
 له جشناز جم تعطیالت و گردشگري فصول در خصوص به سال طول در لفمخت هاي جشنواره برپایی -

 ع دستی و پخشهاي ملی و بازي هاي بومی و محلی همراه با برپایی بازارهاي سنتی، عرضه محصوالت و صنای
 موسیقی هاي اصیل و سنتی ایرانی در محدوده مناطق ساحلی.

 زباله درب دار و دسترسی به آب آشامیدنی سالم ویفیت، وجود سطل هاي ایجاد سرویس هاي بهداشتی با ک -
 ناطق ساحلی.مبهداشتی با توجه به تعداد گردشگران همراه با نصب تابلوهاي آموزشی بهداشتی در محدوده 
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 ده مناطق ساحلی.مجرب در محدو پزشکان از بکارگیري با مدرن و تخصصی درمانی خدمات مراکز وجود -
ت امنی ه با برقراريروزي همرا شبانه صورت به امنیتی) (نیروهاي ظامیانت و پلیسی هاي حفاظت وجود -
 ساحلی. مناطق محدوده به منتهی هاي جاده

 احلیسکارگیري نیروهاي انسانی متخصص و آموزش دیده در زمینه فعالیت هاي مرتبط با بخش گردشگري ب -
 ق نجات و هالل احمر درافزایش تعدا ماموران غریبه منظور ارائه خدمات کارآمد به گردشگران ساحلی با تاکید بر 

 محدوده مناطق ساحلی.
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Abstract  
A growing rate of coastal tourism in leisure time necessitates to program on 
strengthening the coastal tourism infrastructures as well as leveraging the coastal 
recreation-sport service quality more than ever. In line with this, the purpose of 
present research was to measure coastal tourist satisfaction level using recreation-
sport service quality parameters in the Caspian Sea shoreline. It is a descriptive 
survey done as a field study. The research population included the tourists in the 
coastal zone of Mazandaran province. The sample was estimated about 384 tourists 
based on Morgan table. The sampling was cluster random one. The instrument was 
a structured questionnaire and internal reliability was 0.84 calculated by Cronbach's 
α coefficient. To analyze data and test the hypotheses, the one sample t-test and 
binominal test were used at the significance level of under 0/05. The results of one 
sample t-test showed that the welfare service quality (t= -9/52), the recreation service 
quality (t= -8/36), and hygiene service quality (t = - 10/83) were evaluated lower 
than moderate level and the tourists were not satisfied with them. Moreover, the 
results of binominal test showed that the sport service quality, safety service quality, 
and human force quality service were lower than moderate level. The shortage in 
quantity and quality of service quality towards coastal tourists leads to decrease the 
number of tourists. Therefore, building the various coastal facilities to leverage the 
service quality can cause to promote the civil infrastructures, the coastal tourist 
mental image, and finally the coastal tourist satisfaction. 
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