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چکیده
امروزه ﮔرایﺶ اﻓراد به ﻓعاﻟیتﻫاي ﺗفرﺟی رو به اﻓﺰایﺶ اﺳت و ﻋﻼوه بر ایﻦ رشﺪ ﻋﻈیمی در ﺧﺼﻮص ﮔردشﮕري مبﺘنی بر طبیعت وﺟﻮد دارد .یکی
از ﺟنبهﻫاي مهم که شاااایﺪ بﺘﻮان رن را مهمﺗریﻦ ﻋامل در شاااکلﮔیري و مﻮﻓقیت یا ﻋﺪممﻮﻓقیت ﮔردشاااﮕري در ﻫر من قهاي دانسااات ،ﺗﻮﺟه به
ﺧ ﺼﻮ صیات ،ویژﮔیﻫا و ﺗقا ضاي ﮔرد شﮕران و نیازﻫاي ﺗفریحی و ﺗفرﺟی مناطق ا ﺳت .ﻫﺪف ایﻦ ﺗحقیق ،ارزیابی ﻋﻮامل ﺗأثیرﮔذار بر ر ضایﺘمنﺪي
ﮔرد شﮕران من قۀ ﺟادهچاﻟﻮس ا ﺳت  .در ایﻦ را ﺳﺘا از م اﻟعات اﺟﺘماﻋی و ق ضاوتﻫاي ارز شی ﺟهت برر ﺳی ویژﮔیﻫاي ﻓردي ﮔرد شﮕران و ﻋﻮامل
ﺗأثیرﮔذار در رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران اﺳﺘفاده شﺪ .پایایی پرﺳشنامه از طریق ضریب رﻟفاي کرونباخ در نرماﻓﺰار  spssمحاﺳبه ﮔردیﺪ که میﺰان ایﻦ
ضاریب براي ﺟامعۀ ﮔردشاﮕران ﻋمﻮمی 0/79 ،و ﺟامعۀ ﮔردشاﮕران مناطق ﮔردشاﮕري  0/73بررورد ﮔردیﺪ .ﺳاس میﺰان ﻫمبساﺘﮕی ﻋﻮامل مﻮرد
بررﺳاای با رضااایﺘمنﺪي ﮔردشااﮕران از طریق محاﺳاابۀ ضااریب ﻫمبسااﺘﮕی اﺳااسیرمﻦ در  spssمﻮرد ﺗجﺰیهوﺗحلیل قرار ﮔرﻓت .نﺘایج حاصاال از
ﺗجﺰیهوﺗحلیل رزمﻮن ﻓرضیهﻫا نشان میدﻫنﺪ که بیﻦ  4ﻋامل کیفیت ﺧﺪمات ،کیفیت رﻓﺘار میﺰبان ،کیفیت محی ی و کیفیت مﺪیریت و برنامهریﺰي
با میﺰان رضایﺘمنﺪي در ﺳ ح اطمینان  99درصﺪ راب ه مثبت و معنی داري وﺟﻮد دارد اما براي ﮔردشﮕران ﻋمﻮمی ﺟادهچاﻟﻮس ﻋﺪم راب ۀ معنیدار
در ﺳ ح اطمینان  95درصﺪ بیﻦ ارﺗقاء کیفیت مﺪیریت و برنامهریﺰي با رضایﺘمنﺪي مشاﻫﺪه ﮔردیﺪ.

کلید واژگان:

ﺟادۀچاﻟﻮس ،ﺟاذبۀﮔردشﮕري ،رضایﺘمنﺪي ،قضاوتﻫاي ارزشی ،م اﻟعات اﺟﺘماﻋی

* نﻮیسنﺪه مسئﻮل :شماره ﺗماس+989127524877 :

Email: ajahani@ut.ac.ir

66

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،1بهار 1396

 .1مقدمه
ﮔسﺘرش صنعت ﮔردشﮕري میﺗﻮانﺪ باﻋث اﻓﺰایﺶ رﻓاه
اﺟﺘماﻋی من قه ﮔردد و ایﻦ امر زمانی می سر میﮔردد که
ﮔردشاااﮕري با ﺗﻮﺟه به اﻫﺪاف و ویژﮔی ﻫاي من قه مﻮرد
نﻈر برنامهریﺰي شاااﺪه باشاااﺪ ˒(Meliou & Maroudas

) .2010برنامهریﺰي براي ﺗﻮﺳاااعۀ ﮔردشاااﮕري ،مساااﺘلﺰم
ﺗﻮﺳااعه و ﺗﻮﺟه به نیازﻫا ،ویژﮔیﻫا و ﺧﻮاﺳااﺘهﻫاي بازار به
ﻋنﻮان ﻋﻮامل ﺗقاضاي ﮔردشﮕري اﺳت .در ایﻦ راﺳﺘا ﺗﻮﺟه
به دیﺪﮔاهﻫا و انﮕیﺰهﻫاي ﮔردشاااﮕران براي ﺳااافر به ی
مقﺼاااﺪ ،به ﻋنﻮان ی ضااارورت بازاریابی و برنامهریﺰي
ﺗﻮﺳااا عۀ ﮔردشاااﮕري و ﻫمننیﻦ مب نایی براي طراحی
زیرﺳاااﺧتﻫاي مرﺗبط با ﮔردشااﮕري ،از اﻫمیت ﺧاصاای
برﺧﻮردار اﺳت ( .)Kazemi, 2008با ﺗﻮﺟه به ﺗأثیر شﮕرف
ﮔردشااﮕري در زمینهﻫاي اقﺘﺼااادي ،اﺟﺘماﻋی و ﻓرﻫنﮕی
در ﺟﻮامع امروز با یﺪ با بل نﺪنﻈري و مﺪیریﺘی ﻋاﻟ ما نه،
رﮔاﻫانه و با برنامهریﺰي درﺳااات ،در ﺟهت ﮔساااﺘرش رن
ﺗﻼش کرده و رثار منفی رن را به حﺪاکثر ر ﺳانیﺪ .بنابرایﻦ
یکی از روشﻫاي ﺳااانجﺶ کارایی ﺧﺪمات و ﺗساااهیﻼت
مﻮﺟﻮد در ی ا ناااحیااه ،ارزیااابی نﻈر بهره برداران و
ا ﺳﺘفادهکننﺪﮔان از ایﻦ ﺧﺪمات ا ﺳت .در واقع با ﺗﻮﺟه به
ارﺗباط مساااﺘقیم رنﻫا با ﺧﺪمات ایجاد شاااﺪه و نیازﻫاي
ﮔﻮناﮔﻮن مردم به ﺧﺪمات و امکانات مﻮﺟﻮد در شاااهرﻫا و
نﻮاحی میﺗﻮان نﺪ نقﺶ مؤثري را در ﺳااانجﺶ کارایی یا
ک م بﻮدﻫاااي ﺧااﺪمااات مﻮ ﺟﻮد داشااااﺘااه باااشاااانااﺪ
(  .)Hajinezhad & ahmadi, 2010اح ساس ر ضایﺘمنﺪي
از محیط ﮔردشاااﮕري نﺘیجۀ اقﺪامات من قی ،ﻫماﻫنگ و
برنامه-محﻮر ا ﺳت ( .)Chen, 2011بنابرایﻦ ضروري ا ﺳت
ﻫن ﮕام ارز یابی ن قاط قﻮت و ضاااعر در من قه میﺰان
رضاااایﺘمنﺪي ﮔردشاااﮕران نیﺰ در برنامهریﺰي ﻫا در نﻈر
ﮔرﻓﺘه شااﻮد ﺗا من قه به ﻟحاج ﺟذگ ﮔردشااﮕر پیشاارﻓت
نمااایااﺪ ( .)Tsiotsou & Vasioti, 2006در راﺳااااﺘاااي
ﮔرد شﮕري م اﻟعات مﺘعﺪدي در ایران و ﺳایر ک شﻮرﻫا به
انجام رﺳیﺪه ،که از ﺟمله  Soleimaniو ﻫمکاران (،)2012

در ﺗحقیق ﺧﻮد نشاااان میدﻫنﺪ که چهار ﻋامل کیفیت
ﺧﺪمات ،کیفیت محی ی ،کیفیت رﻓﺘار ﺟامعه میﺰبان و
ﻫﺰینه ﺧﺪمات میﺗﻮانﺪ بیﺶ از  54درصاااﺪ واریان کل
مﺘغیر ﻫاي مﻮرد بررﺳااای را ﺗبییﻦ ن مای نﺪ Marin .و
 ،)2007( Tabernerدر ﺗحقیقااات ﺧﻮد دریاااﻓﺘنااﺪ کااه
ﺗجربیات نار ضایﺘی باﻋث کاﻫﺶ ر ضایﺘمنﺪي کلی شﺪه و
اح سا ﺳات منفی نا شی از ﺗجاري شﺪن ،شلﻮغ شﺪن و
ﺗخریب محی ی به طﻮر چشااامﮔیري باﻋث کاﻫﺶ ﺗمایل
ﮔردشااﮕران در بازﮔشاات به مقﺼااﺪ میشااﻮدMehrani .
( ،)1995در پژوﻫش ﺧﻮد باه ایاﻦ نﺘاایج دﺳات یاﻓت کاه
ب اا برنام اهری اﺰي اﺟراي دقیق مﺪیریت بازاریابیم ایﺗ اﻮان
ﺗا اا حا اﺪود زیا اادي دررما اﺪ ارزي ﺗﻮریا اسم را اﻓﺰایﺶ،
دررمﺪﻫاي ﺧارﺟی را مﺘنﻮع و کشﻮر را از رﺳیبپااااذیري
ناشاااای از نﻮﺳااااانات قیمت نفت حفﻆ کرد .با ﺗﻮﺟه به
ﺗقسیمبنﺪي ﺟاذبهﻫاي ﮔردشﮕري محﻮر کرج -چاﻟﻮس به
دو بخﺶ ﺟاذبۀ ﻋمﻮمی ﺟاده و ﺟاذبه ﻫاي طبیعی دور از
محﻮر اصاالی ،ایﻦ پژوﻫﺶ به شااناﺳااایی ﻋﻮامل مؤثر بر
رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران در ایﻦ دو بخﺶ میپردازد.

 .2مواد و روشها
 .1.2محدودۀ مورد مطالعه
ﺟااادۀ ﮔردشاااﮕريطبیعی کرج-چاااﻟﻮس در من قاۀ
ح فا ظت شاااﺪۀ اﻟبرز ﺟنﻮبی به طﻮل  160کیلﻮمﺘر قرار
ﮔرﻓﺘه که ق سمت زیادي از رن در ا ﺳﺘان اﻟبرز واقع شﺪه
ا ﺳت .د ﺳﺘهاي از ﮔرد شﮕران در ایﻦ من قه به ا ﺳﺘفاده از
ﺟاذبهﻫاي طبیعی در حاشااایۀ ﺟاده میپردازنﺪ .بخشااای
دیﮕر به ﺟهت دﺳااﺘرﺳاای به ﺟاذبهﻫاي طبیعی دورﺗر از
ﺟاده ﺧارج شاااﺪه و در مناطق ویژهاي به ﮔردشاااﮕري
میپردازنﺪ که ایﻦ مناطق ﻋبارﺗنﺪ از :ﺳسهساالر ،پلﺧﻮاگ،
ريزمیﻦ ،مﻮرود ،شهر ﺳﺘان  ،پﻮرکان و ﻟیل سﺘان .ﺗحقیق
حاضاار به م اﻟعۀ ﻫر دو دﺳااﺘه از ﮔردشااﮕران ﻋمﻮمی و
مناطق ﮔردشﮕري میپردازد.
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شکل  .1محدودۀ مورد مطالعه ))Akhoondi et al., 2015

 .2.2روش کار
بررﺳی مسائل ﺗفرﺟﮕاهﻫا در کشﻮر بیشﺘر با اﺳﺘفاده از
روش ارزشااایابی اقﺘﺼاااادي و اﺟﺘماﻋی کﻼوﺳاااﻮن انجام
پذیرﻓﺘه ا ﺳت که در ایﻦ را ﺳﺘا چﮕﻮنﮕی ﺗقا ضاي ﺗفرﺟی
ﺗفرﺟﮕاهﻫا با اﺳااﺘفاده از روش مﺼاااحبه و پرﺳااشاانامه
کﻼو ﺳﻮن بررورد شﺪه ا ﺳت .ﮔروه ﺳنی ،ﺗﻮزیع بر ا ﺳاس
مبﺪأ ،نحﻮۀ دﺳاااﺘرﺳااای ،ﺗعﺪاد دﻓعات و روزﻫاي مراﺟعه،
اﻟﮕﻮي اﺟﺘماﻋی مراﺟعه ،شغل ،ﺗحﺼیﻼت ،انﮕیﺰه مراﺟعه،
مﺪت اقامت ،راه ﻫاي دﺳاااﺘرﺳااای ،ﺗفریحات مﻮرد ﻋﻼقه،
پﻮ شﺶ ﮔیاﻫی منﺘخب ،اقامت شبانه ،ﻫﺰینۀ د ﺳﺘر ﺳی،
درر مﺪ مراﺟ عهکن نﺪ ﮔان ،چﮕﻮنﮕی طراحی و ﺟان مایی
ﺗ سهیﻼت ﺗفرﺟی و پرداﺧت ورودي از ﻋﻮامل مﻮرد نیاز در
بررورد میﺰان ﺗقاضاي ﺗفرﺟی در ﺗفرﺟﮕاهﻫاﺳت .ﺳه ﻋامل
زمان ،ﻫﺰینه و مسااااﻓت اصااالیﺗریﻦ ﻋﻮامل ﺗأثیرﮔذار بر
میﺰان ﺗقاضاي ﺗفرﺟی اﺳت.
در ایاااﻦ م اﻟعاااه ،ﺗعاااﺪاد  110پرﺳشااانامهاي کاااه
ﺳااﻮاالت کیفاای در رن براﺳاااس طیاار ﻟیکاارت طراحاای

شااﺪه بااﻮد و داراي  26ﺳااﻮال بااﻮد ،بااه طااﻮر ﺗﺼااادﻓی در
باایﻦ ﮔردشااﮕرانی کااه بااﺪون در نﻈاار داشااﺘﻦ من قااۀ
ﺧاص براي ﮔردشاﮕري باه من قاۀ ماﻮرد م اﻟعاه رماﺪه-
بﻮدناااﺪ و ﻫمننااایﻦ  210پرﺳشااانامه کاااه داراي 28
ﺳااﻮال بااﻮد در  7ﺟاذبااۀ منﺘخااب کااه داراي بیشااﺘریﻦ
میااﺰان بازدیااﺪ و ﺗااردد از طاارف ﮔردشااﮕران بااﻮده اﺳاات
ﺗﻮزیع ﮔردیﺪ .باه منﻈاﻮر ﺗهیاۀ یا پرﺳشانامه مناﺳاب
بایااﺪ روایاای و پایااایی رن مااﻮرد بررﺳاای قاارار ﮔیاارد.
اﻋﺘماد یاا پایاایی ،مسائلهاي کمای باﻮده و بیشاﺘر نااظر
به ایﻦ ﺳؤال اﺳت کاه اباﺰار اناﺪازهﮔیري باا چاه دقات و
صااحﺘی ،ﻓاااکﺘﻮر مااﻮرد نﻈاار را انااﺪازهﮔیري میکنااﺪ.
بااراي محاﺳاابۀ ایااﻦ ضااریب روشﻫاااي مخﺘلفاای وﺟااﻮد
دارد کااه در ایااﻦ م اﻟعااه از رﻟفاااي کرونباااخ ﺗﻮﺳااط ناارم
اﻓﺰار  spssاﺳاﺘفاده شاﺪه اﺳات .اﮔار مقاﺪار ایاﻦ ضاریب
از  70( 0/7درصااﺪ) بیشااﺘر باشااﺪ ،بااه ایااﻦ معناای اﺳاات
کاااه پایاااایی اباااﺰار در اناااﺪازهﮔیري قابااالقبﻮل ﺗلقااای
میشااﻮد .در واقااع چنااانچااه در شاارایط مشااابه دیﮕااري
بااهکار ﮔرﻓﺘااه شااﻮد ،نﺘیجااه ثاباات ﺧﻮاﻫااﺪ بااﻮد .در ایااﻦ
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م اﻟعااه ،ضااریب رﻟفاااي کرونباااخ بااراي ﮔردشااﮕران
ﻋمااﻮمی ﺟااادهچاااﻟﻮس میااﺰان  0/79و بااراي ﮔردشااﮕران
مناااطق ﮔردشااﮕري در  7ﺟاذبااه منﺘخااب میااﺰان 0/73
بااررورد ﮔردیااﺪ .روایاای پرﺳااﺶﻫااا بااا اﺳااﺘفاده از روایاای
محﺘااﻮي و براﺳاااس نﻈاار ﺧبرﮔااان ﻋلماای و مﺘخﺼاا
در ایااﻦ زمینااه بررﺳاای ﮔردیااﺪ .انجااام ایااﻦ ﺗحلیاال
نخست با مراﺟعاه باه پرﺳاﺶﻫااي مﻮﺟاﻮد و مارﺗبط باا
مﻮضااﻮع مااﻮرد بررﺳاای و ﺳااس بااا طاار ﺳااﻮاالت و
مشاااﻮرت باااا ﺧبرﮔاااان ﻋلمااای و مﺘخﺼااا صاااﻮرت
پااذیرﻓت .در پرﺳشاانامه ﺳااﻮاالﺗی در مااﻮرد وضااعیت
ﺟامعااه شااناﺧﺘی ﺟمعیاات ﮔردشااﮕران مااﻮرد بررﺳاای،
میااﺰان رضااایﺘمنﺪي و انﺘﻈااارات ﮔردشااﮕران از ﺧااﺪمات
ارائااه شااﺪه ،میااﺰان رضااایﺘمنﺪي ﮔردشااﮕران از ﺟاذبااه
ﻫاااي ﺗفرﺟاای من قااه ،ﻋﻮاماال مهاام ﺟااذگ ﮔردشااﮕر در
من قاااه و ﺳاااﻮاالﺗی از ایاااﻦ قبیااال طااار ﮔردیاااﺪ .در
مرحل اۀ بعااﺪ ،ﺳااﻮاالت م اار شااﺪه در پرﺳش انامهﻫاااي
ﺗﻮزیااع شااﺪه در کاال من قااۀ مااﻮرد م اﻟعااه ،بااه چهااار
دﺳﺘه کیفیات ﺧاﺪمات ،کیفیات رﻓﺘاار میﺰباان ،کیفیات
محی اای و ارﺗقاااء کیفیاات مااﺪیریت و برنامااهریاااﺰي
ﺗقساایم ﮔردیااﺪ و میااﺰان و شااﺪت ﻫمبسااﺘﮕی باایﻦ ایااﻦ
ﻋﻮاماال بااا رضااایﺘمنﺪي ﮔردشااﮕران از طریااق رزمااﻮن
ﻫمبسااﺘﮕی اﺳااسیرمﻦ در ناارماﻓااﺰار  spssمااﻮرد ﺳاانجﺶ
قرار ﮔرﻓت.

 .3نتایج
 7ﺟاذ بۀ منﺘ خب در من قۀ مﻮرد م اﻟ عه که داراي
ﺟاذبه ﻫاي طبیعی ،ﺗاریخی و ﻓرﻫنﮕی بﻮده و به اﺧﺘﺼاااار
در ﺟﺪول شااا مارۀ  1رورده شاااﺪها نﺪ .و ﺗجﺰ یهوﺗحل یل
پر ﺳ شنامهﻫا و رﻓﺘار و ویژﮔیﻫاي مخﺘلر و ﺗنﻮع ﺗقا ضا و
ﺳ ح انﺘﻈارات ﮔرد شﮕران از ﺧﺪمات ﮔرد شﮕري در ایﻦ
محﺪوده به صااﻮرت مقایسااهاي در شااکلﻫاي  2ﺗا  23به
درصااﺪ رورده شااﺪه اﺳاات .م ابق ایﻦ بررﺳاای بیشااﺘریﻦ
درصااﺪ پرﺳااﺶشااﻮنﺪﮔان را در ﮔردشااﮕران ﻋمﻮمی ﺟاده
چاﻟﻮس مردان و در ﮔردشااﮕران مناطق ﮔردشااﮕري ،زنان
ﺗشاااک یل میدﻫ نﺪ (شااا کل  .)2بیشاااﺘریﻦ درصااااﺪ
مراﺟعهکننﺪﮔان در ﻫر دو ﺟامعه بیﻦ  20ﺗا  30ﺳاااال و
کمﺘریﻦ رن در ﮔروه ﺳاانی بیشااﺘر از  50ﺳااال قرار دارنﺪ
( شکل  .)3بی شﺘر بازدیﺪکننﺪﮔان در ﻫر دو ﺟامعۀ رماري
از اﺳااﺘانﻫاي ﺗهران و اﻟبرز به من قه مراﺟعه نمﻮده بﻮدنﺪ
(شااکل  .)4م ابق شااکل  ،5ﺗحﺼاایﻼت ابلب مﺼاااحبه
شﻮنﺪﮔان در ﻫر دو ﺟامعه دیسلم بﻮده و با ﺗﻮﺟه به شکل
 ،6بیشااﺘر ﮔردشااﮕران در بیﻦ ﮔردشااﮕران ﻋمﻮمی ﺟادۀ
چاﻟﻮس درر مﺪي در حﺪود  0ﺗا  400ﻫﺰار ﺗﻮ مان دار نﺪ.
بیشاااﺘریﻦ ﮔروه بازد یﺪکن نﺪه در ﮔردشاااﮕران م ناطق
ﮔردشﮕري ﺟادۀ چاﻟﻮس را دانشجﻮیان و اﻓراد داراي شغل
رزاد ﺗشکیل دادهانﺪ (شکل .)7

جدول  .1هفت منطقۀ مورد بررسی در پژوهش
نام من قه

مﻮقعیت من قه

ﺟاذبهﻫاي من قه

ﺳسهساالر

 45کیلﻮمﺘري من قه

بقعۀ مﺘبرکۀ امامﺰادهابراﻫیم (ع) و ربشار ﺳسهساالر

پلﺧﻮاگ

 35کیلﻮمﺘري من قه

بقعۀ مﺘبرکۀ امامﺰادﮔان ابراﻫیم و محمﺪﺗقی (ع) و من قه ﺳنﮕنﻮردي

ريزمیﻦ

 36کیلﻮمﺘري من قه

بار ريزمیﻦ ،قلعه ريزمیﻦ و بار ﺳیراچال

مﻮرود

 35کیلﻮمﺘري من قه

ربشار مﻮرود ،چشمه مﻮرود و قلهﻫاي کﻮﻫنﻮردي

شهرﺳﺘان

 55کیلﻮمﺘري من قه

چشمه ﮔلﮔیله ،درﺧتارس ،کاخ ناصراﻟﺪیﻦشاه و قلعهدﺧﺘر

پﻮرکان

 8کیلﻮمﺘري من قه

ربشار کلنا

ﻟیلسﺘان

 42کیلﻮمﺘري من قه

بقعۀ مﺘبرکۀ امامﺰادﮔان ﻫارون و ﻫاشم (ع)
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شکل  .2مقایسۀ درصد جنسیت گردشگران مورد بررسی

شکل  .3مقایسۀ درصد سن گردشگران مورد بررسی

منطقۀ جادۀ چالوس

منطقۀ جادۀ چالوس

شکل  .4مقایسۀ درصد مبداء حرکت گردشگران

شکل  .5مقایسۀ درصد مبداء تحصیالت گردشگران

مورد بررسی منطقۀ جادۀ چالوس

مورد بررسی منطقۀ جادۀ چالوس

شکل  .6درصد میزان درآمد گردشگران عمومی جادۀ چالوس

شکل  .7درصد شغل گردشگران اماکن گردشگری جادۀ چالوس

 .1.3توزیع مراجعهکنندگان بر اساس مدتزمان،

نحوۀ سفر و تعداد همراهان و علت بازدید از منطقه
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ﺟامعۀ رماري مﻮرد پرﺳﺶ در ﻫر دو ﺟامعۀ رماري نشان
داد که از بیﻦ روشﻫاي دﺳااﺘرﺳاای به من قه ،اﺳااﺘفاده از
ﺧﻮدروي شخﺼی رایجﺗریﻦ شیﻮۀ دﺳﺘرﺳی به من قه براي
ﺗفرج اﺳاات (شااکل  .)8بر اﺳاااس ایﻦ نﻈرﺳاانجی بیشااﺘر
بازدیﺪکننﺪﮔان در ﻫر دو ﺟامعۀ رماري با ﺗعﺪادي بیﺶ از 3
نفر به من قه مراﺟعه نمﻮدهانﺪ (شااکل  )9و م ابق شااکل

ﺟامعۀ رماري روزﻫاي ﺗع یل بﻮده اﺳت و بیشﺘر ﮔردشﮕران
ﻋمﻮمی ﺟادۀ چاﻟﻮس براي اﺳاااﺘفاده از طبیعت من قه به
ﺟادۀ چاﻟﻮس مراﺟعه کردهانﺪ ( شکل  )11و ابلب ﻫر ﺳال
ی بار براي بازدیﺪ به من قه مراﺟعه مینماینﺪ و زمانی بیﻦ
 2ﺗا  3ﺳاااﻋت را براي رﺳاایﺪن به من قه صاارف مینماینﺪ
(شکل  12و .)13

 10روزﻫاي ﺗرﺟیح داده شﺪه براي طبیعت ﮔردي در ﻫر دو

شکل  .8مقایسۀ درصد وسیله نقلیه مورد بررسی گردشگران

شکل  .9مقایسۀ درصد تعداد گردشگران جهت گردشگری

مورد بررسی جادۀ چالوس

در منطقۀ جادۀ چالوس

شکل  .10مقایسۀ درصد روزهای ترجیح داده شده جهت گردشگری

شکل  .11درصد علت اصلی مراجعه گردشگران به

در منطقۀ جادۀ چالوس

منطقۀ جادۀ چالوس
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شکل  .12مقایسۀ درصد تعداد دفعات مراجعه گردشگران

شکل  .13مقایسۀ درصد مدت زمان الزم جهت رسیدن

به منطقۀ جادۀچالوس

به منطقۀ جادۀ چالوس

 .2.3میزان شناخت و رضایتمندی گردشگران منطقه
ﻫمانطﻮر که در شکل  14مشخ شﺪه اﺳت ،میﺰان
شناﺧت ﮔرد شﮕران از من قه در حﺪ مﺘﻮ ﺳط و زیاد بﻮده
اﺳااات و ابلب بازدیﺪکننﺪﮔان در ﻫر دو ﺟامعۀ رماري از

طریق دوﺳااﺘان و رشاانایان ﺧﻮد با من قه رشاانا شااﺪهانﺪ
(شکل  .)15میﺰان رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران از ﺧﺪمات ارائه
شﺪه در من قه در بیﻦ ﮔرد شﮕران ﻋمﻮمی مﺘﻮ ﺳط و در
بیﻦ ﮔرد شﮕران مناطق ﮔرد شﮕري در حﺪ مﺘﻮ ﺳط و زیاد
اﺳت (شکل  16و .)17

شکل  .14درصد میزان شناخت جاذبههای گردشگری

شکل  .15مقایسۀ درصد منبع شناخت جاذبههای گردشگری

منطقه توسط گردشگران مورد بررسی

منطقۀ جادۀ چالوس

بسیار زیاد

زیاد
مﺘﻮﺳط
کم
ﺧیلی کم
بﺪون ﺟﻮاگ

دﺳﺘرﺳی به
نحﻮه
دﺳﺘرﺳی به
پمپ بنﺰیﻦ مﺪیریت و پلی راه و
اﺟراي پروژه کﻼنﺘري

وضعیت
بهﺪاشﺘی
اقامﺘﮕاه

ﺗعﺪاد
اقامﺘﮕاه

درصﺪ

100
80
60
40
20
0
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شکل  .16مقایسۀ درصد میزان رضایتمندی گردشگران عمومی جادۀچالوس
بسیار زیاد

مﺘﻮﺳط
کم
ﺧیلی کم
بﺪون ﺟﻮاگ

درصﺪ

زیاد

100
80
60
40
20
0

شکل  .17مقایسۀ درصد میزان رضایتمندی گردشگران مناطق گردشگری جادۀچالوس

 .3.3آرا و ع قا ید گردشگگگگران در خ گگگو
گردشگری در منطقه
ابلب ﮔردشﮕرانی که مﻮرد پرﺳﺶ واقع شﺪنﺪ ،ﺗناﺳب
بیﻦ ظرﻓیت محیط با ﺗراکم ﮔردشاااﮕران در من قه را در
حﺪ مﺘﻮﺳااط بیان نمﻮدنﺪ (شااکل  )18ﻫمننیﻦ بیشااﺘر
بازدیﺪکننﺪﮔان ﻓﺼااال ﺗابساااﺘان را بهﺘریﻦ زمان براي
ﮔرد شﮕري در من قه بر شمرده و وﺟﻮد رگ را ﻋلت ا صلی
مراﺟعه ﺧﻮد به من قه ﻋنﻮان نمﻮدهانﺪ (شااکل  19و .)20
ابلب ﮔردشااﮕران اﻋﺘقاد داشااﺘنﺪ که مساائﻮﻟیت اصاالی
حفاظت از محیط زی ست من قه بر ﻋهﺪۀ ﺧﻮد ﮔرد شﮕران
ا ﺳت ( شکل  .)21ابلب ﮔرد شﮕران ﻋمﻮمی ﺟادۀ چاﻟﻮس

ﺗأثیر ﺗبﺪیل باﻓت روﺳااﺘایی به شااهري و نقﺶ ﺗبلیغات را
در رینﺪه ﮔرد شﮕري من قه زیاد دان سﺘهانﺪ ( شکل  )22و
ﮔردشااﮕران ﻋقیﺪه داشااﺘنﺪ که میﺰان ﺗﻮﺟه ﮔردشااﮕران و
مساائﻮالن در حفﻆ پﻮیایی مناطق در حﺪ مﺘﻮﺳااط بﻮده و
در مقابل نقﺶ ﮔردشاااﮕران در حفاظت از محیطزیسااات
من قه را بسایار زیاد دانساﺘهانﺪ (شاکل  .)22ﮔردشاﮕران
مناطق ﮔردشﮕري ﺟادۀچاﻟﻮس از ایجاد راهﻫاي دﺳﺘرﺳی
رﺳااان و ایجاد ﺗﻮﺳااعه در مناطق اﺳااﺘقبال بساایار زیادي
دا شﺘهانﺪ ( شکل  )23و بی شﺘر ﮔرد شﮕران ﺗأثیر ﺗﻮری سم و
برﮔﺰاري ﺗﻮرﻫاي ﮔردشﮕري در رینﺪۀ ﮔردشﮕري مناطق را
بساایار زیاد دانسااﺘهانﺪ (شااکل  )23و از پرداﺧت ورودي
اﺳﺘقبال کمی داشﺘهانﺪ (شکل .)23

شکل  .18مقایسۀ درصد تناسب بین ظرفیت محیط

شکل  .19مقایسۀ درصد فصل مناسب گردشگری

با تراکم گردشگران منطقۀ جادۀ چالوس

در منطقۀ جادۀ چالوس
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شکل  .20مقایسۀ درصد جاذبه منتخب منطقۀ مورد بررسی

شکل  .21درصد مسئول اصلی حفاظت از منطقه از نظر

توسط گردشگران

گردشگران منطقۀ جادۀ چالوس

100

بسیار زیاد

مﺘﻮﺳط

60

کم

40

ﺧیلی کم

درصﺪ

زیاد

80

20

بﺪون ﺟﻮاگ

0
میﺰان ﺗﻮﺟه نقﺶ ﺗبلیغات ﺗاثیر ﺗبﺪیل
نقﺶ
باﻓت روﺳﺘایی
ﮔردشﮕران در مسئﻮالن و
به شهري
حفاظت از ﮔردشﮕران به
من قه
محیط
شکل  .22مقایسۀ درصد آراء گردشگران عمومی جادۀ چالوس

بسیار زیاد
زیاد
مﺘﻮﺳط
کم
ﺧیلی کم
بﺪون ﺟﻮاگ

100
80
40
20
0
ﺗاثیر برﮔﺰاري اﺳﺘقبال از ﺗاثیر ﺗﻮریسم اﺳﺘقبال از
پرداﺧت
ﺗﻮرﻫاي ایجاد راه ﻫاي بر مناطق
ورودي
رﺳان
ﮔردشﮕري

اﺳﺘقبال از
ایجاد ﺗﻮﺳعه
در مناطق

شکل  .23مقایسۀ درصد آراء گردشگران مناطق گردشگری جادۀ چالوس

درصﺪ

60
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بﻮده اﺳااات (ﺟﺪول  2و  .)4بیشاااﺘریﻦ ﻫمبساااﺘﮕی بیﻦ

 .4.3بررسی رابطه بین رضایتمندی گردشگران و

کیفیت رﻓﺘار میﺰبان و کیفیت ﺧﺪمات با رضاااایﺘمنﺪي
ﮔردشااﮕران مناطق ﮔردشااﮕري دیﺪه میشااﻮد .ﻫمننیﻦ
بی شﺘریﻦ ﻫمب سﺘﮕی بیﻦ کیفیت ﺧﺪمات با ر ضایﺘمنﺪي

عوامل بررسی شده
ﺳاااﻮاالت پرﺳاااشااانامه طبق طیر ﻟیکرت براﺳااااس
بسااایارزیاد  ،1زیاد  ،2مﺘﻮﺳاااط  ،3کم  ،4ﺧیلیکم 5
طراحی ﮔردیﺪه اﺳت .طبق نﺘایج به دﺳت رمﺪه از بررﺳی

ﮔردشاااﮕران ﻋمﻮمی محﻮر کرج -چاﻟﻮس به دﺳااات رمﺪ.
(ﺟﺪول  3و .)5

پر ﺳﺶنامهﻫا ،ر ضایﺘمنﺪي ﮔرد شﮕران در حﺪ مﺘﻮ ﺳط و
ز یاد بﻮده (کمﺘر از )3و بیشاااﺘریﻦ م یانﮕیﻦ مربﻮط به
کیفیت ﺧﺪمات و کیفیت محیط بﻮده و کمﺘریﻦ میانﮕیﻦ
مربﻮط به ارﺗقاء کیفیت مﺪیریت و برنامهریﺰي در من قه

جدول  .2آمار توصیفی مربوط به گردشگران عمومی جادۀچالوس
شاﺧ

مﺘغیر
رضایت

میانﮕیﻦ

انحراف معیار

ﺗعﺪاد مشاﻫﺪه

انﺪازهﮔیري

کیفیت ﺧﺪمات

3/07

0/98

110

ارﺗقاء کیفیتمحی ی و نحﻮه
مﺪیریت و برنامهریﺰي

2/69

1/27

110

جدول  .3نتایج آزمون فرضیهها با ضریب همبستگی اسپیرمن گردشگران عمومی جادۀچالوس
کیفیت ﺧﺪمات
کیفیت ﺧﺪمات

ارﺗقاء کیفیت محی ی و
مﺪیریت و برنامهریﺰي

رضایﺘمنﺪي

1

ارﺗقاء کیفیت محی ی و مﺪیریت و برنامهریﺰي

0/103#
**

رضایﺘمنﺪي

0/984

1
#

1

0/086
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جدول  .4آمار توصیفی مربوط به گردشگران مناطق گردشگری جادۀچالوس
مﺘغیر

رضایﺘمنﺪي

میانﮕیﻦ

انحراف معیار

ﺗعﺪاد مشاﻫﺪه

شاﺧ

انﺪازهﮔیري

کیفیت ﺧﺪمات

2/82

1/12

210

کیفیت رﻓﺘار میﺰبان

2/27

0/96

210

کیفیت محی ی

2/91

1/10

210

ارﺗقاء کیفیت مﺪیریت و برنامهریﺰي

2/20

1/16

210
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جدول  .5نتایج آزمون فرضیهها با ضریب همبستگی اسپیرمن گردشگران مناطق گردشگری جادۀچالوس
کیفیت
ﺧﺪمات
کیفیت ﺧﺪمات
کیفیت رﻓﺘار میﺰبان

کیفیت رﻓﺘار
میﺰبان

کیفیت
محی ی

کیفیت مﺪیریت و
برنامهریﺰي

رضایﺘمنﺪي

1
**0/405

کیفیت محی ی

**

ارﺗقاءکیفیت مﺪیریتو برنامهریﺰي

*

رضایﺘمنﺪي

**

0/415

0/206
0/618

1
**

0/368

**

0/239

**

0/626

1
*

0/198

**

0/548

1
**

0/461

1

**ﺳ ح معنیداري  99درصﺪ اطمینان* ،ﺳ ح معنیداري  95درصﺪ اطمینان

 .4بحث و نتیجهگیری
ﺳاااازمان ﺟهانی ﮔردشاااﮕري یا )1994( 1UNWTO
ﺗأکیﺪ میکنﺪ که ﮔردشﮕري ابﺘﺪا بایﺪ در ﺳ ﻮ من قهاي
و ملی برنامهریﺰي شﻮد و ایﻦ ﺳ ﻮ ﺳیا ﺳتﻫاي ﺗﻮ ﺳعۀ
ﮔردشﮕري ،طر ﻫاي ﺳاﺧﺘاري ،اﺳﺘانﺪاردﻫاي ﺗسهیﻼت،
ﻋﻮامل ﺳاازمانی ،نیروي انساانی و ﺳاایر ﻋناصار مﻮرد نیاز
براي ﺗﻮ ﺳعه و مﺪیریت ﮔرد شﮕري ﺗهیه و ﺗﺪویﻦ شﻮنﺪ و
ﺳاااس در چارچﻮگ ایﻦ ﮔﻮنه برنامهﻫاي من قهاي و ملی
میﺗﻮان طر ﻫاي ﺗفﺼااایلی بیشاااﺘري براي ﺟاذ به ﻫاي
ﮔردشااﮕري ،ﺗفریحﮕاهﻫا ،چشاام انﺪازﻫاي طبیعی و بیره
ﺗهیه نمﻮد.
طبق نﺘایج حاصااال از رزمﻮن ﻓرضااایه ﻫا با ضاااریب
ﻫمبسااﺘﮕی اﺳااسیرمﻦ بیﻦ کیفیت ﺧﺪمات ،کیفیت رﻓﺘار
میﺰ بان ،کیف یت محی ی و ارﺗ قاء کیف یت مﺪیر یت و
برنامه ریﺰي در من قه با میﺰان ر ضایﺘمنﺪي راب ه مثبت و
معنیداري وﺟﻮد دارد Soleimani .و ﻫم کاران (،)2012
در م اﻟعات ﺧﻮد نیﺰ به نﺘایجی مشااابه دﺳاات یاﻓﺘهانﺪ به
طﻮري که رنﻫا نیﺰ بیان نمﻮدهانﺪ که بیﻦ کیفیت ﺧﺪمات،
کیف یت محی ی ،کیف یت رﻓ ﺘار میﺰ بان و ﻫﺰی نه ﻫاي
ﺧﺪمات با میﺰان رضاااایﺘمنﺪي ﮔردشاااﮕران ﻫمبساااﺘﮕی
مع ناداري وﺟﻮد دارد .ﻟذا ﺗمرکﺰ مﺪیر یت من قه براي
ارﺗقاء کیفیت ﺧﺪمات با بررﺳاای دﺳااﺘرﺳاای به پارکینگ،
دﺳﺘرﺳی به ﺧﺪمات اورژان و پﺰشکی ،ﺧﺪمات ارﺗباطی،

دﺳااﺘرﺳاای به پلی راه و کﻼنﺘري ،راه ﻫاي مﻮاصااﻼﺗی و
مﻮاردي از ایﻦ قبیل باﻋث اﻓﺰایﺶ رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران
ﮔردیﺪه و زمینه بازﮔشاات مجﺪد ﮔردشااﮕران به من قه را
ﻓراﻫم مینمایﺪ چرا که م ابق با نﺘایج (شاااکل  16و )17
کیفیت ﺧﺪمات مﺰبﻮر در من قه در ﺳ ح مﺘﻮﺳط ارزیابی
شﺪه و امکان ارﺗقاي کیفی رن ﻓراﻫم اﺳت .نﺘایج ﺗحقیقات
نشااان میدﻫﺪ که میﺰان رضااایﺘمنﺪي ﮔردشااﮕران مﻮرد
بررﺳااای در ایﻦ پژوﻫﺶ از ﻋﻮا مل ﻋنﻮان شاااﺪه در حﺪ
مﺘﻮﺳط رو به زیاد میباشﺪ (ﺟﺪول  )2و مقایسه دو ﺟامعۀ
مﻮرد بررﺳاای در ایﻦ پژوﻫﺶ یعنی ﮔردشااﮕران ﻋمﻮمی و
ﮔردشاااﮕران مناطق ﮔردشاااﮕري ﺟادۀچاﻟﻮس ﮔﻮیاي ایﻦ
مﻮضﻮع میباشﺪ که میﺰان رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران مناطق
ﮔردشﮕري من قۀ مﻮرد م اﻟعه بیﺶ از ﮔردشﮕران ﻋمﻮمی
من قه ا ﺳت .بنابرایﻦ براي ﺟلب ر ضایﺘمنﺪي ﮔرد شﮕران
در من قه میﺗﻮان با ﺗﻮﺟه به اینکه ب سیاري از ﮔرد شﮕران
بر نا مه ریﺰي م ناﺳااابی را در من قه نمیبین نﺪ با ﺗعییﻦ
ﺳااایاﺳاااتﻫا و اﻫﺪاف کلی ﺗﻮﺳاااعۀ ﮔردشاااﮕري ،ﺗبییﻦ
روش ﻫاي دﺳاااﺘ یابی به ایﻦ ا ﻫﺪاف و مرﺗبط ﺳااااﺧﺘﻦ
ﺟاذبه ﻫا ،ﻓعاﻟیتﻫا ،ﺗساااهیﻼت و ﺧﺪمات ﮔردشاااﮕري با
بخﺶﻫاي ﮔﻮناﮔﻮن و ﻓﺰاینﺪه بازارﻫاي مخﺘلر ﮔرد شﮕري
به ارﺗقاء ﺳ ح ر ضایﺘمنﺪي ﮔرد شﮕران در من قه د ﺳت
یاﻓت .در ایﻦ ارﺗباط  Aminbidokhtiو ،)2009( Nazari
نیﺰ در پژوﻫﺶ ﺧﻮد به ایﻦ نﺘیجه رﺳااایﺪهانﺪ که  5ﻋامل

1396  بهار،1  شماره،70  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی

 کیفیت محی ی و، کیفیت رﻓﺘار میﺰبان،کیفیت ﺧﺪمات
ارﺗقاااء کیفیاات مااﺪیریاات و برنااامااهریﺰي در اوﻟﻮیاات
ﺳاایاﺳاات ﮔذاري در زمینۀ مﺪیریت مناطق ﮔردشااﮕري
.طبیعی قرار ﮔیرد
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 ﺗﻮﺳاااعۀ،ﺗعﺪیل ﺳااایاﺳااات ﮔذاريﻫاي کﻼن کشاااﻮري
، ﺗﻮﺟه به ﺟاذبهﻫاي ﮔردشاااﮕري،ﺳااااﺧﺘارﻫاي زیربنایی
ﻓعاﻟیت ﻫاي ﺗبلیغاﺗی و ﺗنﻈیم راﻫبردﻫا براﺳااااس ﺗﻮزیع
 براﺳاس.ﺟاذبهﻫا در ﺗﻮﺳعۀ صنعت ﮔردشﮕري مؤثر اﺳت
رننه مﻮرد بحث قرار ﮔرﻓت پیشااانهاد می شاااﻮد ﺟهت
 برنامهریﺰي در زمینهﻫاي،اﻓﺰایﺶ رضایﺘمنﺪي ﮔردشﮕران
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