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 چکیده
د دارد. یکی جوومبتنی بر طبیعت ي شگردگرص خصودر شد عظیمی رین ابر وه عالو ست ایش افزابه رو تفرجی ي هاتبه فعالیاد فرایش اگروزه مرا

اي دانسااات، توجه به موفقیت گردشاااگري در هر من قهگیري و موفقیت یا عدمترین عامل در شاااکلهاي مهم که شااااید بتوان رن را مهماز جنبه

صیات، ویژگی صو شگران و نیازخ ضاي گرد ستهاي تفریحی و تفرجی مناطق ها و تقا ضایتمنثیرگذار أتتحقیق، ارزیابی عوامل این هدف  .ا دي بر ر

ستچالوس جاده ۀمن قگردشگران  ستا از م العات اجتماعی و ا ضاوت. در این را سی ویژگی هاي ارزشیق هاي فردي گردشگران و عوامل جهت برر

محاسبه گردید که میزان این  spssافزار نرم در رضایتمندي گردشگران استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب رلفاي کرونباخ درثیرگذار أت

بررورد گردید. ساس  میزان همبساتگی عوامل مورد  73/0گردشاگري  مناطقگردشاگران  ۀجامعو  79/0گردشاگران عمومی،  ۀجامعضاریب براي 

وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصاال از مورد تجزیه spssضااریب همبسااتگی اسااسیرمن در  ۀمحاسااببررساای با رضااایتمندي گردشااگران از طریق 
یزي رکیفیت محی ی و کیفیت مدیریت و برنامه ،انکیفیت رفتار میزب ،عامل کیفیت خدمات 4دهند که بین ها نشان میوتحلیل رزمون فرضیهتجزیه

دار معنی ۀراب چالوس عدم داري وجود دارد اما براي گردشگران عمومی جادهدرصد راب ه مثبت و معنی 99با میزان رضایتمندي در س ح اطمینان 
 . ردیدریزي با رضایتمندي مشاهده گدرصد بین ارتقاء کیفیت مدیریت و برنامه 95در س ح اطمینان 
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 مقدمه .1
تواند باعث افزایش رفاه گسترش صنعت گردشگري می

سر میگردد اجتماعی من قه   کهگردد و این امر زمانی می

هاي من قه مورد با توجه به اهداف و ویژگی گردشاااگري

 ˒Meliou & Maroudas)ریزي شاااده باشاااد نظر برنامه

مساااتلزم  ،گردشاااگري ۀتوساااعریزي براي برنامه .(2010

هاي بازار به ها و خواسااتهویژگی ،توسااعه و توجه به نیازها

عنوان عوامل تقاضاي گردشگري است. در این راستا توجه 

هاي گردشاااگران براي سااافر به ی  ها و انگیزهبه دیدگاه

ریزي به عنوان ی  ضااارورت بازاریابی و برنامه ،مقصاااد

ع نایی براي طراحی  ۀتوسااا گردشاااگري و همننین مب

از اهمیت خاصاای  ،هاي مرتبط با گردشااگريزیرساااخت

شگرف ثیر أتبا توجه به (. Kazemi, 2008) استبرخوردار 

اجتماعی و فرهنگی  ،هاي اقتصاااديگردشااگري در زمینه

با  ید  با ندنظريدر جوامع امروز  نه بل ما عال مدیریتی   ،و 

در جهت گساااترش رن  ،ریزي درساااترگاهانه و با برنامه

سانید. بنابراین  تالش کرده و رثار منفی رن را به حداکثر ر

سااانجش کارایی خدمات و تساااهیالت  هايیکی از روش

هره ،موجود در یاا  ناااحیااه ب ظر  ن بی   برداران و ارزیااا

ستفاده ست. در واقع با توجه به ا کنندگان از این خدمات ا

ها با خدمات ایجاد شاااده و نیازهاي ارتباط مساااتقیم رن

گوناگون مردم به خدمات و امکانات موجود در شاااهرها و 

ند نقش نواحی می یا ثري ؤمتوان کارایی  را در سااانجش 

جود داشااااتااه باااشاااانااد  مو بودهاااي خاادمااات  م  ک

(Hajinezhad & ahmadi, 2010 ) . ضایتمندي احساس ر

هماهنگ و  ،اقدامات من قی ۀنتیجاز محیط گردشاااگري 

ستمحور -برنامه ست  (.Chen, 2011) ا ضروري ا بنابراین 

قه میزان  قاط قوت و ضاااعر در من  یابی ن گام ارز هن

ها در نظر ریزيگردشاااگران نیز در برنامهرضاااایتمندي 

گرفته شااود تا من قه به لحاج جذگ گردشااگر پیشاارفت 

در راسااااتاااي  (.Tsiotsou & Vasioti, 2006)نمااایااد 

شورها به  سایر ک شگري م العات متعددي در ایران و  گرد

(، 2012و همکاران ) Soleimaniانجام رسیده، که از جمله 

چهار عامل کیفیت  دهند کهدر تحقیق خود نشاااان می

خدمات، کیفیت محی ی، کیفیت رفتار جامعه میزبان و 

درصاااد واریان  کل  54تواند بیش از هزینه خدمات می

ند. متغیر مای  و   Marinهاي مورد بررسااای را تبیین ن

Taberner (2007) در تحقیقااات خود دریااافتنااد کااه ،

شده و  ضایتمندي کلی  ضایتی باعث کاهش ر تجربیات نار

شدن و  شلوغ  شدن،  شی از تجاري  سات منفی نا سا اح

 لگیري باعث کاهش تمایتخریب محی ی به طور چشااام

 Mehrani .شااودگردشااگران در بازگشاات به مقصااد می

ه  اک تت یافاسدایج ان نتایاه ابخود  شهوپژدر ، (1995)

ان واتاییابیمزاربامدیریت قیق اي دجري ازایرهاا برناماب

 ،یشازفرا اسم ااایرتوارزي د ااامدرردي اااایود زداااحا ااات

ي ذیرااااسیبپر از را رکشو و عمتنو راجی رخا يمدهادرر

 به با توجه د.قیمت نفت حفظ کرت انااااانوس از یااااناش

ه ب چالوس -محور کرجهاي گردشگري بندي جاذبهتقسیم

هاي طبیعی دور از جاذبهجاده و  عمومیجاذبۀ  بخشدو 

بر ثر ؤمعوامل  شااناسااایی بهاین پژوهش محور اصاالی، 

 پردازد.در این دو بخش می رضایتمندي گردشگران

 

 هامواد و روش. 2

 مورد مطالعه ۀمحدود. 2.1

 ۀمن قااچااالوس در -کرج طبیعیگردشاااگري ۀجاااد

ظت  به طول  ۀشااادحفا کیلومتر قرار  160البرز جنوبی 

سمت  شده از ر زیاديگرفته که ق ستان البرز واقع  ن در ا

ست.  ستها ستفاده از اي از د شگران در این من قه به ا گرد

پردازند. بخشااای جاده میحاشااایۀ هاي طبیعی در جاذبه

هاي طبیعی دورتر از دیگر به جهت دسااترساای به جاذبه

ناطق ویژه به گردشاااگري جاده خارج شاااده و در م اي 

، خواگپلر، سسهساال پردازند که این مناطق عبارتند از:می

ستان ، مورود، زمینري ستانو  پورکان، شهر ق تحقی .لیل

هر دو دسااته از گردشااگران عمومی و م العۀ حاضاار به 

 پردازد.مناطق گردشگري می
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 (et al., 2015)  Akhoondiمورد مطالعه  ۀمحدود. 1شکل 

 

 روش کار. 2.2

فاده از با است بیشترها در کشور بررسی مسائل تفرجگاه

روش ارزشااایابی اقتصاااادي و اجتماعی کالوساااون انجام 

ضاي تفرجی  ستا چگونگی تقا ست که در این را پذیرفته ا

ها با اسااتفاده از روش مصاااحبه و پرسااشاانامه تفرجگاه

ساس  سنی، توزیع بر ا ست. گروه  شده ا سون بررورد  کالو

دساااترسااای، تعداد دفعات و روزهاي مراجعه،  ۀنحومبدأ، 

الگوي اجتماعی مراجعه، شغل، تحصیالت، انگیزه مراجعه، 

هاي دساااترسااای، تفریحات مورد عالقه، مدت اقامت، راه

شبانه،  شش گیاهی منتخب، اقامت  سی،  ۀهزینپو ستر د

عه مد مراج مایی درر جان گان، چگونگی طراحی و  ند کن

سهیالت تفرجی و پرداخت ورودي از عوامل مورد نیاز در  ت

هاست. سه عامل بررورد میزان تقاضاي تفرجی در تفرجگاه

ترین عوامل تأثیرگذار بر زمان، هزینه و مساااافت اصااالی

 .میزان تقاضاي تفرجی است

اي کاااه پرسشااانامه 110در ایااان م العاااه، تعاااداد 

سااواالت کیفاای در رن براساااس طیاار لیکاارت طراحاای 

طااور تصااادفی در  بااه ،سااوال بااود 26 شااده بااود و داراي

 ۀمن قاابااین گردشااگرانی کااه باادون در نظاار داشااتن 

-رمادهماورد م العاه  ۀمن قاخاص براي گردشاگري باه 

 28پرسشااانامه کاااه داراي  210بودناااد و همنناااین 

منتخااب کااه داراي بیشااترین  ۀجاذباا 7سااوال بااود در 

میاازان بازدیااد و تااردد از طاارف گردشااگران بااوده اساات 

  پرسشانامه مناساب یا ۀتهیامنظاور باه  توزیع گردید.

بایااد روایاای و پایااایی رن مااورد بررساای قاارار گیاارد. 

اي کمای باوده و بیشاتر نااظر اعتماد یاا پایاایی، مسائله

گیري باا چاه دقات و به این سؤال است کاه ابازار انادازه

کنااد. گیري میصااحتی، فاااکتور مااورد نظاار را اناادازه

هاااي مختلفاای وجااود ایاان ضااریب روش ۀمحاسااببااراي 

ایاان م العااه از رلفاااي کرونباااخ توسااط ناارم  دارد کااه در

شاده اسات. اگار مقادار ایان ضاریب اساتفاده  spss افزار

( بیشااتر باشااد، بااه ایاان معناای اساات درصااد 70) 7/0از 

قبول تلقااای گیري قابااالکاااه پایاااایی ابااازار در انااادازه

چااه در شاارایط مشااابه دیگااري شااود. در واقااع چنااانمی

بااود. در ایاان  کار گرفتااه شااود، نتیجااه ثاباات خواهاادبااه
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م العااه، ضااریب رلفاااي کرونباااخ بااراي گردشااگران 

و بااراي گردشااگران  79/0چااالوس میاازان عمااومی جاااده

 73/0جاذبااه منتخااب میاازان  7گردشااگري در  طقامناا

هااا بااا اسااتفاده از روایاای بااررورد گردیااد. روایاای پرسااش

محتااوي و براساااس نظاار خبرگااان علماای و متخصاا  

ام ایاان تحلیاال در ایاان زمینااه بررساای گردیااد. انجاا

هااي موجاود و مارتبط باا نخست با مراجعاه باه پرساش

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، 

 خاادمات گردشااگران ازو انتظااارات میاازان رضااایتمندي 

ارائااه شااده، میاازان رضااایتمندي گردشااگران از جاذبااه

، عواماال مهاام جااذگ گردشااگر در هاااي تفرجاای من قااه

و ساااواالتی از ایااان قبیااال طااار  گردیاااد. در من قاااه 

هاااي نامهبعااد، سااواالت م اار  شااده در پرسشاا ۀمرحلاا

بااه چهااار  ،مااورد م العااه ۀمن قااتوزیااع شااده در کاال 

دسته کیفیات خادمات، کیفیات رفتاار میزباان، کیفیات 

ریااازي محی اای و ارتقاااء کیفیاات ماادیریت و برنامااه

تقساایم گردیااد و میاازان و شاادت همبسااتگی بااین ایاان 

عواماال بااا رضااایتمندي گردشااگران از طریااق رزمااون 

مااورد ساانجش  spssافاازار همبسااتگی اسااسیرمن در ناارم

 قرار گرفت.

 نتایج .3
ب 7 خب در  ۀجاذ که داراي  ۀمن قمنت عه  مورد م ال

هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی بوده و به اختصاااار جاذبه

جدول  ماردر  ند.رورده شاااده 1 ۀشااا یه ا یل و تجز وتحل

ضا و رفتار و ویژگیها و پرسشنامه هاي مختلر و تنوع تقا

شگري در این  شگران از خدمات گرد س ح انتظارات گرد

به  23تا  2هاي در شااکلاي محدوده به صااورت مقایسااه

درصااد رورده شااده اساات. م ابق این بررساای بیشااترین 

شااوندگان را در گردشااگران عمومی جاده درصااد پرسااش

گردشااگري، زنان  طقامنچالوس مردان و در گردشااگران 

یل می کل تشاااک ند )شااا (. بیشاااترین درصااااد 2ده

ساااال و  30تا  20کنندگان در هر دو جامعه بین مراجعه

سااال قرار دارند  50وه ساانی بیشااتر از کمترین رن در گر

شکل  شتر بازدیدکنندگان در هر دو 3) رماري  ۀجامع(. بی

هاي تهران و البرز به من قه مراجعه نموده بودند از اسااتان

، تحصاایالت ابلب مصاااحبه 5(. م ابق شااکل 4)شااکل 

شکل  شوندگان در هر دو جامعه دیسلم بوده و با توجه به 

 ۀجادگردشااگران عمومی  ، بیشااتر گردشااگران در بین6

حدود  مدي در  ند.  400تا  0چالوس درر مان دار هزار تو

نده در گردشاااگران  یدکن بازد ناطقبیشاااترین گروه   م

چالوس را دانشجویان و افراد داراي شغل  ۀجادگردشگري 

 .(7اند )شکل رزاد تشکیل داده

 در پژوهشمورد بررسی  ۀمنطقهفت  .1جدول 

 هاي من قهجاذبه موقعیت من قه نام من قه

 ابراهیم )ع( و ربشار سسهساالرامامزاده ۀمتبرک ۀبقع من قهکیلومتري  45 سسهساالر

 امامزادگان ابراهیم و محمدتقی )ع( و من قه سنگنوردي ۀمتبرک ۀبقع من قهکیلومتري  35 خواگپل

 زمین و بار سیراچالقلعه ريزمین، بار ري من قهکیلومتري  36 زمینري

 هاي کوهنورديربشار مورود، چشمه مورود و قله من قهکیلومتري  35 مورود

 دخترشاه و قلعهارس، کاخ ناصرالدینگیله، درختچشمه گل من قهکیلومتري  55 شهرستان 

 ربشار کلنا من قهکیلومتري  8 پورکان

 امامزادگان هارون و هاشم )ع( ۀمتبرک ۀبقع من قهکیلومتري  42 لیلستان
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 چالوس ۀجاد ۀمورد بررسی منطق

 

 چالوس ۀ. درصد شغل گردشگران اماکن گردشگری جاد7شکل  چالوس ۀ. درصد میزان درآمد گردشگران عمومی جاد6شکل 

 سفر و تعداد همراهان و علت بازدید از منطقه ۀنحوزمان، کنندگان بر اساس مدتتوزیع مراجعه .3.1
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رماري نشان  ۀجامعرماري مورد پرسش در هر دو  ۀجامع

هاي دسااترساای به من قه، اسااتفاده از داد که از بین روش

راي بدسترسی به من قه  ۀشیوترین خودروي شخصی رایج

(. بر اساااس این نظرساانجی بیشااتر 8تفرج اساات )شااکل 

 3رماري با تعدادي بیش از  ۀجامعبازدیدکنندگان در هر دو 

( و م ابق شااکل 9اند )شااکل نمودهنفر به من قه مراجعه 

روزهاي ترجیح داده شده براي طبیعت گردي در هر دو  10

بیشتر گردشگران  ورماري روزهاي تع یل بوده است  ۀجامع

چالوس براي اساااتفاده از طبیعت من قه به  ۀجادومی عم

شکل چالوس مراجعه کرده ۀجاد سال 11اند ) ( و ابلب هر 

 نمایند و زمانی بینبار براي بازدید به من قه مراجعه میی 

نمایند ساااعت را براي رساایدن به من قه صاارف می 3تا  2

 (.13و  12)شکل 

 

 درصد وسیله نقلیه مورد بررسی گردشگران  ۀمقایس. 8شکل 

 چالوس ۀجادمورد بررسی 
 درصد تعداد گردشگران جهت گردشگری  ۀمقایس. 9شکل 

 چالوس ۀجاد ۀمنطقدر 

 
درصد روزهای ترجیح داده شده جهت گردشگری  ۀ. مقایس10شکل 

 چالوس ۀجاد ۀدر منطق

 . درصد علت اصلی مراجعه گردشگران به 11شکل 

 چالوس ۀجاد ۀمنطق
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 درصد تعداد دفعات مراجعه گردشگران  ۀ. مقایس12شکل 

 چالوسۀجاد ۀبه منطق

 درصد مدت زمان الزم جهت رسیدن  ۀ. مقایس13شکل 

 چالوس ۀجاد ۀبه منطق

 

 رضایتمندی گردشگران منطقهمیزان شناخت و  .3.2
شده است، میزان  مشخ  14طور که در شکل همان

سط و زیاد بوده  شگران از من قه در حد متو شناخت گرد

رماري از  ۀجامعاسااات و ابلب بازدیدکنندگان در هر دو 

اند طریق دوسااتان و رشاانایان خود با من قه رشاانا شااده

میزان رضایتمندي گردشگران از خدمات ارائه (. 15)شکل 

سط و در  شگران عمومی متو شده در من قه در بین گرد

سط و زیاد  شگري در حد متو شگران مناطق گرد بین گرد

 (.17و  16)شکل است 

 

 های گردشگری جاذبه. درصد میزان شناخت 14شکل 

 منطقه توسط گردشگران مورد بررسی 

 های گردشگری جاذبهدرصد منبع شناخت  ۀمقایس. 15شکل 

 چالوس ۀجاد ۀمنطق
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 چالوسۀدرصد میزان رضایتمندی گردشگران عمومی جاد ۀ. مقایس16شکل 

 
 چالوسۀگردشگری جاد مناطقدرصد میزان رضایتمندی گردشگران  ۀمقایس  .17شکل 

 

ید گردشگگگگران در خ گگگو   .3.3 قا آرا و ع

 گردشگری در منطقه

ابلب گردشگرانی که مورد پرسش واقع شدند، تناسب 

بین ظرفیت محیط با تراکم گردشاااگران در من قه را در 

( همننین بیشااتر 18حد متوسااط بیان نمودند )شااکل 

بازدیدکنندگان فصااال تابساااتان را بهترین زمان براي 

صلی  شمرده و وجود رگ را علت ا شگري در من قه بر گرد

(. 20و  19اند )شااکل مودهنمراجعه خود به من قه عنوان 

ابلب گردشااگران اعتقاد داشااتند که مساائولیت اصاالی 

ست من قه بر  شگران  ۀعهدحفاظت از محیط زی خود گرد

ست شکل  ا شگران عمومی 21) چالوس  ۀجاد(. ابلب گرد

تبدیل بافت روسااتایی به شااهري و نقش تبلیغات را ثیر أت

سته شگري من قه زیاد دان شکل در رینده گرد و  (22اند )

گردشااگران عقیده داشااتند که میزان توجه گردشااگران و 

مساائوالن در حفظ پویایی مناطق در حد متوسااط بوده و 

زیسااات در مقابل نقش گردشاااگران در حفاظت از محیط

(. گردشاگران 22اند )شاکل من قه را بسایار زیاد دانساته

هاي دسترسی از ایجاد راهچالوس ۀجادگردشگري  مناطق

توسااعه در مناطق اسااتقبال بساایار زیادي رسااان و ایجاد 

شته سمثیر أت( و بیشتر گردشگران 23اند )شکل دا و  توری

گردشگري مناطق را  ۀریندبرگزاري تورهاي گردشگري در 

( و از پرداخت ورودي 23اند )شااکل بساایار زیاد دانسااته

 (.23اند )شکل استقبال کمی داشته

 

 تناسب بین ظرفیت محیط درصد مقایسۀ . 18شکل 

 چالوسجادۀ  ۀمنطقبا تراکم گردشگران 

 درصد فصل مناسب گردشگری مقایسۀ . 19شکل 

 چالوسمنطقۀ جادۀ در 
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 مورد بررسی  ۀدرصد جاذبه منتخب منطق ۀ. مقایس20شکل 

 توسط گردشگران

از نظر اصلی حفاظت از منطقه   . درصد مسئول21شکل 

 گردشگران منطقۀ جادۀ چالوس

 
 چالوس ۀدرصد آراء گردشگران عمومی جاد ۀمقایس. 22شکل 

 
 مقایسۀ درصد آراء گردشگران مناطق گردشگری جادۀ چالوس. 23شکل 
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بررسی رابطه بین رضایتمندی گردشگران و  .3.4

 عوامل بررسی شده
ت براسااااس طیر لیکر ساااواالت پرساااشااانامه طبق

  5کم ، خیلی4، کم 3متوساااط ، 2، زیاد 1بسااایارزیاد 

طراحی گردیده است. طبق نتایج به دست رمده از بررسی 

سش سط و نامهپر شگران در حد متو ضایتمندي گرد ها، ر

یاد بوده )کمتر از به 3ز یانگین مربوط  ( و بیشاااترین م

کیفیت خدمات و کیفیت محیط بوده و کمترین میانگین 

ه ریزي در من قمربوط به ارتقاء کیفیت مدیریت و برنامه

بین  همبساااتگیبیشاااترین (. 4و  2اسااات )جدول  بوده

 با رضاااایتمنديکیفیت رفتار میزبان و کیفیت خدمات 

همننین  شااود.دیده می گردشااگري مناطقگردشااگران 

شترین  ستگیبی ضایتخدمات  کیفیت بین همب  منديبا ر

به دسااات رمد.  چالوس-کرجعمومی محور گردشاااگران 

 (.5و  3)جدول 

 

 

 چالوسۀآمار توصیفی مربوط به گردشگران عمومی جاد .2جدول 

 تعداد مشاهده انحراف معیار میانگین گیريشاخ  اندازه متغیر

 رضایت

 110 98/0 07/3 کیفیت خدمات

محی ی و نحوه ارتقاء کیفیت

 ریزيبرنامهمدیریت و 
69/2 27/1 110 

 

 

 چالوسۀجادها با ضریب همبستگی اسپیرمن گردشگران عمومی . نتایج آزمون فرضیه3جدول 

 
 کیفیت خدمات

ارتقاء کیفیت محی ی و 

 ریزيمدیریت و برنامه
 رضایتمندي

   1 کیفیت خدمات

  1 103/0# ریزيارتقاء کیفیت محی ی و مدیریت و برنامه

 1 086/0# 984/0** رضایتمندي

 درصد اطمینان 95دار در س ح معنیعدم راب ه  #درصد اطمینان،  95داري معنیدرصد اطمینان، *س ح  99داري معنی**س ح 
 

 

 چالوسۀجادگردشگری  مناطقآمار توصیفی مربوط به گردشگران  .4جدول 

 تعداد مشاهده انحراف معیار میانگین گیريشاخ  اندازه متغیر

 رضایتمندي

 210 12/1 82/2 کیفیت خدمات

 210 96/0 27/2 کیفیت رفتار میزبان

 210 10/1 91/2 کیفیت محی ی

 210 16/1 20/2 ریزيمدیریت و برنامه ارتقاء کیفیت
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 چالوسۀجادگردشگری  مناطقها با ضریب همبستگی اسپیرمن گردشگران نتایج آزمون فرضیه .5جدول 

 
کیفیت 
 خدمات

کیفیت رفتار 
 میزبان

کیفیت 
 محی ی

کیفیت مدیریت و 
 ریزيبرنامه

 رضایتمندي

     1 کیفیت خدمات

    1 405/0** کیفیت رفتار میزبان

   1 368/0** 415/0** کیفیت محی ی

  1 198/0* 239/0** 206/0* زيریبرنامه ومدیریت ارتقاءکیفیت

 1 461/0** 548/0** 626/0** 618/0** رضایتمندي

 درصد اطمینان 95داري معنیدرصد اطمینان، *س ح  99داري معنی**س ح 
 

 گیریبحث و نتیجه .4
UNWTO 1 (1994 )ساااازمان جهانی گردشاااگري یا

اي کند که گردشگري ابتدا باید در س و  من قهمیکید أت

سیاستو ملی برنامه شود و این س و    ۀتوسعهاي ریزي 

ستانداردهاي تسهیالت، گردشگري، طر  هاي ساختاري، ا

عوامل ساازمانی، نیروي انساانی و ساایر عناصار مورد نیاز 

شوند و  شگري تهیه و تدوین  سعه و مدیریت گرد براي تو

اي و ملی هاي من قهساااس  در چارچوگ این گونه برنامه

بهتوان طر می جاذ هاي هاي تفصااایلی بیشاااتري براي 

اندازهاي طبیعی و بیره ها، چشااماهگردشااگري، تفریحگ

 تهیه نمود.

ها با ضاااریب طبق نتایج حاصااال از رزمون فرضااایه

همبسااتگی اسااسیرمن بین کیفیت خدمات، کیفیت رفتار 

یت  قاء کیف یت محی ی و ارت بان، کیف یت و میز مدیر

ضایتمندي راب ه مثبت و برنامه ریزي در من قه با میزان ر

کاران ) Soleimani داري وجود دارد.معنی (، 2012و هم

ه اند بدر م العات خود نیز به نتایجی مشااابه دساات یافته

اند که بین کیفیت خدمات، ها نیز بیان نمودهطوري که رن

نه بان و هزی تار میز یت رف یت محی ی، کیف هاي کیف

خدمات با میزان رضاااایتمندي گردشاااگران همبساااتگی 

ناداري وجود دارد. قه براي  مع یت من  مدیر لذا تمرکز 

با بررساای دسااترساای به پارکینگ، کیفیت خدمات ارتقاء 

دسترسی به خدمات اورژان  و پزشکی، خدمات ارتباطی، 

هاي مواصااالتی و راه و کالنتري، راهدسااترساای به پلی 

مواردي از این قبیل باعث افزایش رضایتمندي گردشگران 

ان به من قه را گردیده و زمینه بازگشاات مجدد گردشااگر

( 17 و 16چرا که م ابق با نتایج )شاااکل  نمایدفراهم می

کیفیت خدمات مزبور در من قه در س ح متوسط ارزیابی 

شده و امکان ارتقاي کیفی رن فراهم است. نتایج تحقیقات 

دهد که میزان رضااایتمندي گردشااگران مورد نشااان می

مل عنوان شاااده در حد  بررسااای در این پژوهش از عوا

 ۀجامع( و مقایسه دو 2باشد )جدول توسط رو به زیاد میم

مورد بررساای در این پژوهش یعنی گردشااگران عمومی و 

گویاي این چالوس ۀجادگردشاااگري  مناطقگردشاااگران 

 قمناطباشد که میزان رضایتمندي گردشگران موضوع می

مورد م العه بیش از گردشگران عمومی  ۀمن قگردشگري 

ستمن قه  شگران  . بنابراینا ضایتمندي گرد براي جلب ر

شگران در من قه می سیاري از گرد توان با توجه به اینکه ب

مه نا ناسااابی را در من قه نمیبر با تعیین ریزي م ند  بین

گردشاااگري، تبیین  ۀتوساااعها و اهداف کلی سااایاسااات

هداف و مرتبط سااااختن روش به این ا یابی  هاي دسااات

دشاااگري با ها، تساااهیالت و خدمات گرها، فعالیتجاذبه

شگري بخش هاي گوناگون و فزاینده بازارهاي مختلر گرد

ست  ءبه ارتقا شگران در من قه د ضایتمندي گرد س ح ر

Nazari (2009 ،)و  Aminbidokhtiدر این ارتباط  .یافت

عامل  5اند که نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسااایده
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 ۀتوساااعهاي کالن کشاااوري، گذاريتعدیل سااایاسااات

هاي گردشاااگري، زیربنایی، توجه به جاذبهسااااختارهاي 

هاي تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براسااااس توزیع فعالیت

. براساس استثر ؤمصنعت گردشگري  ۀتوسعها در جاذبه

شاااود جهت رننه مورد بحث قرار گرفت پیشااانهاد می

اي هریزي در زمینهافزایش رضایتمندي گردشگران، برنامه

 یزبان، کیفیت محی ی وکیفیت خدمات، کیفیت رفتار م

لویاات وریزي در اارتقاااء کیفیاات ماادیریاات و برنااامااه

مدیریت مناطق گردشااگري  ۀزمینگذاري در ساایاساات

 طبیعی قرار گیرد.
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