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چكيده
رشد و توسعه روز افزون گردشگری ،مطالعات زیادی را توسط اندیشمندان حوزه های مختلف و در اقصی نقاط جهان به خود معطوف کرده
است و بسیاری از برنامهریزان و دست اندرکاران توسعه ،از صنعت گردشگری بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یااد میکنناد ایا
صنعت در صورتی میتواند پایدار بماند که با مدیریت همه سو نگر پایهریزی و مدیریت شود
یکی از جنبههای مهم که شاید بتوان آن را مهمتری عامل در شکل گیری و موفقیت یا عدم موفقیت گردشگری در هر منطقه ای دانست،
توجه به خصوصیات ،ویژگیها و تقاضای گردشگران و نیازهای تفریحای و تفرجای ایشاان مای باشاد باهعبارتی آگااهی از تقاضاا و رفتاار
گردشگران در هر منطقه و هم سوسازی عرضه و تقاضا ضم در نظر گارفت پتانسایلها و محادودیتهای منااق  ،متضام ارایاه خادمات
مناسب و نقطه عطفی در پایداری گردشگری به شمار می رود از ای رو مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش ،مطالعات میدانی و تکمیل
 041پرسشنامه شامل  44سؤال ،به شناسایی و تحلیل رفتار و خصوصیات گردشگران و نظرسنجی نیازهای تفرجی آناان در محاور کار -
چالوس پرداخته است تجزیه و تحلیلها نشان داد که اکثر گردشگران در گروه سنی  42تا  53سال قارار دارناد و ترکیاب جنسای را االباا
مردان تشکیل میدهند و عموما در گروه های خانوادگی برای تفر به ای منطقه سفر مینمایند گردشگران از نظر ساط درآماد از قشار
متوسط جامعه میباشند و چشماندازهای قبیعی بیشتری نقش را در انتخاب محل توسط آنها ایفا میکناد گردشاگران االاب نسابت باه
فاکتور اقالع رسانی ناراضی بودند و مشکالت جادهای ،عدم رسیدگی به محلهای گردشگری ،هزینهها ،عدم امنیت کافی ،آلودگی و پراکنش
زباله را از موانع گردشگری در منطقه مطرح کردند تقریبا همه گردشگران مشتاق حفظ سیمای قبیعی محیط زیست منطقه بودند
کلمات کليدی :رفتار گردشگران ،گردشگری پایدار ،تقاضای تفرجی ،جاده کر  -چالوس
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران(مسئول مکاتبات)
 -4استادیار ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -5دانشیار ،پردیس دانشکده منابع قبیعی ،دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
 -4دانشیار ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ،کر  ،ایران
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آخوندی و همكاران

مقدمه
گردشگری در جهان صنعتی امروز به سارعت در حاال

ارایه خادمات گردشاگری و پاذیرایی در ساط ماورد

رشد است و منبع درآمد مهمی برای بسایاری از کشاورهای در

انتظار و درخواست گردشگران یکی از فاکتورهای تأثیرگاذار بار

حال توسعه محسوب میشود صانعت گردشاگری آناناان در

رضایت و همانی انتخاب مقصد گردشگری توسط گردشاگران

توسعه اقتصادی ،اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان

محسااوب ماایشااود از ای ا رو درک خصوصاایات و مشخصااات

آن را صادرات نامرئی نامیده اند( )0بر اساس بارآورد ساازمان

گردشگران و آگاهی از سلیقه هاا ،نیازهاا و تقاضاای ایشاان در

جهانی جهانگردی ،ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت

تصمیمگیری و مدیریت گردشگری جایگاه خاصی دارد()9

در دهههای آتی با سرعتی افزونتر از تجارت جهانی به سطحی

مرحله اول به منظور پاسخ دادن به نیازهاا و انتظاارات

باالتر از اقالم صادراتی در دیگر بخشهای اقتصادی خواهد رسید

گردشگران ،ارزیابی رفتار ،خواستهها و ویژگیهاای گردشاگران و

( )4اهمیت گردشگری در پیشرفت اقتصاادی باه جلاب توجاه

سط رضایتمندی آنها از کیفیت خدمات گردشگری است ،تا در

بسیاری از برنامه ریزان در کشورهای مختلف منجر شاده اسات

مرحله بعد با استفاده از اقالعات حاصل از ای بررسیها به ارایاه

( )5دالیل تمایل گسترده به توسعه گردشگری ،نه فقط وابساته

راهکارهااا و پیشاانهادهای مناسااب در راسااتای بهبااود کیفیاات

به چرخه عظیم مالی ای صانعت ،بلکاه برخواساته از تاأثیرات

خدمات گردشگری پرداخته و با یک رویکرد مشتری محور و اثر

مثبت آن بر روابط بای المللای ،اساتحکام دوساتی فرهنگهاا و

بخشی بیشتر ،تادوی قاوانی  ،اساتانداردها و سیاسات گاذاری

گسترش صل و امنیت جهانی است( )4آمارها حاکی از افزایش

توسعه گردشگری انجام گردد()01

روزافزون تعداد گردشگران در جهان و اهمیت روز افزون صنعت
گردشگری به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد()3

در راستای رفتارشناسی گردشگران مطالعات متعاددی
در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده ،از جمله گروه مشاوران

به موازات توسعه گردشاگری و افازایش تعاداد مقاصاد

 HLAو  ARAباااه بررسااای وضاااعیت جمعیااات شاااناختی

گردشگری ،ظهور انواع جدید گردشگری ،تغییر ساریع نیازهاا و

قبیعتگران آمریکای شمالی پرداختند گردشگران مورد بررسای

انتظارات گردشاگران ،حساسایت نسابت باه مساائل محیطای،

در ای مطالعه االب در گروه سنی  53تا  43سال قرار داشاتند

جهانی شدن و

فشار بسیاری بر مدیران و برناماه ریازان ایا

که نیمی از آنان زن و نیمی دیگر مرد بودند اگر چه ای مطالعه

صنعت مبنی بر دنبال کردن شیوههایی بهتر برای رقابت در بازار

تفاوتهایی را بر اساس نوع فعالیت نشان داده است ولای باا ایا

گردشگری وارد میآید در محیط جهانی رقابتی و به سرعت در

وجود مهمتری بخشهای سفر را دیدار از یاک محایط قبیعای،

حال تغییر امروزی ،درک ویژگیها و مشخصات گردشاگران ،باه

تماشای حیات وحش و پیاده روی یا راهپیمایی کر میکند()5

منظور اتخاا تصامیمهای مناساب مادیریت بازاریاابی و ارایاه

اکرشااتی و لمااون در تحقیقاای بااه بررساای رفتااار

خدمات مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد ،به عبارتی

گردشگران در برخورد با محیطهای قبیعی پرداختند نتایج ای

گردشگران یکی از عوامل مهم در حوزه گردشگری قلمداد شاده

بررسی نشان داد که اکثر گردشگران ،مشاتاق حفاظات محایط

و در سامانه برنامهریزی گردشگری ،جذب جهانگرد یا گردشگر،

زیست هستند و از انجام تحقیقات زیست محیطی حتی بیش از

ارایه خدمات به وی ،ایجاد احساس رضایت و تجربه سفر خاوش

خرید کاالهای سبز استقبال میکنند()5

از هدفهای مهم محسوب میشاود( 2و  )7و آگااهی از تقاضاای

عباسی و همکاران در پژوهشای باه شناساایی رفتاار و

گردشگری و هدف از سفر ،گاامی اساسای در جلاب رضاایت و

ویژگیهای گردشگران در جزایر خلایج فاارس (مطالعاه جزیاره

جذب گردشگران بیشتر و در نهایت رون گردشگری باه شامار

کایش) پرداختناد مطالعاات ایشااان نشاان داد کاه  22درصااد

میرود از سویی انتظارات و عادات رفتاری ،یکای از متغیرهاای

گردشگران با اهداف تفریحی وارد جزیره کیش شدند موقعیت و

اساسی و مؤثر بر تقاضای گردشگری است()8

دسترسی مناسب به تأسیسات و تسهیالت گردشگری بیشاتری

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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نقش را در انتخاب واحدهای گردشگری میان گردشگران ورودی

تقاضااای گردشااگری در برنامااه ریاازی و سیاساات گااذاریهای

به ای جزیره داشته است گردشگران ورودی به ای منطقاه باه

گردشگری جاده کر  -چالوس کمک نماید

قور متوسط از لحاظ مدت اقامت باه نسابت بااالیی برخاوردار

مبانی نظری

بودند و سط درآمد آنها نیز باال بوده است()01

داشت رویکرد سیستمی ،پایه و اساس قراحی خدمات

لیلی و همکاران پژوهشی در یک پارک ملی تاالبی در

و محصول گردشگری و برنامه ریزی توسعه ای صنعت محسوب

چی در خصوص رفتارهای گردشگران باا اهاداف مادیریتی باه

می شود چرا که صنعت گردشگری همانند هر سیستم دیگری از

انجام رساندند انتظاارات ،تجربیاات و رضاایت گردشاگران ساه

اجزایی تشکیل شده است که برای تحق هدفی معی با یکدیگر

فاکتور اصلی در موفقیت برنامه ریزی و مدیریت ای پارک ملای

در ارتباط و کنش متقابل اند ،به عبارتی گردشاگری ،موضاوعی

عنوان شد(.)00

چند بعدی است که با عوامل متعددی ارتباط دارد ،از ای رو در

اسدالهی و همکاران به گوناه شناسای بازدیدکننادگان

صورتی میتواند به رشد مطلوب برسد که باا نگارش سیساتمی

تاالب چغاخور به منظور توساعه گردشاگری پایادار پرداختناد

توسعه یابد و به همه ابعاد ای صنعت و ارتباقاتی کاه باا دیگار

نتایج نشان داد که گروههای خانوادگی ( 75درصد) عمده تری

عوامل محیطی دارد ،توجه شود( )2به ای ترتیاب مایتاوان از

بازدیدکنندگان تاالب چغاخور بودناد موقعیات برتار قبیعای و

منافع بیشامار گردشاگری پایادار از جملاهی ایجااد فرصاتهای

چشاام انااداز عمااومی تاااالب از دیااد گردشااگران ،بااارزتری

آموزشی ،ارتقای دانش ،توجه و احتارام باه مناابع بیولاوژیکی و

جذابیتهای ای منطقه بودند بیشتری میزان رضایت از راههای

اکوسیسااتمهای قبیعاای ،حفااظ دانااش بااومی و ابتکااارات و

دسترسی و امنیت منطقه و کمتری میزان رضایت از فعالیتهای

فعالیت های مشارکتی که منجر به بهاره بارداری پایادار از تناوع

اقالع رسانی عنوان شد()04

زیستی میشود ،بهره جست( )04قرحهای توساعه گردشاگری

میگااااونی و همکاااااران آرا و نیازهااااای تفرجاااای

معموال وابسته به سه مقوله اصلی شامل  -0ساکنان محلای-4 ،

بازدیدکنندگان پارک جنگلی سی سانگان را باا هادف مطالعاه

گردشگران و بازدیدکنندگان و  -5تأثیرات گردشگران می باشاد

نحوه نگرش آنها نسبت به ای تفرجگاه و افکارسانجی نیازهاای

()03

آنها مورد بررسی قرار دادند نتایج مطالعه نشان داد که مردها و

بنا به نظر اریک به عنوان یکای از صااحب نظاران ایا

متأهلی بیشتری بازدیدکنندگان پارک می باشند و بیشتر آنها

حوزه ،توجه به نیاز و تقاضای گردشاگران کاه از منطقاهای باه

مایل هستند که اوقات فراات خود را در مناق جنگلی یا کناار

منطقه دیگر و همانی در قول زمان در حال تغییر اسات مای

دریا بگذرانند حفظ حالت قبیعی پارک ،مورد تأیید االب افراد

تواند به جلب رضایت آنان بیانجامد که ای خود نوعی بازاریاابی

بازدیدکننده بوده است()05

مؤثر برای منطقاه هادف گردشاگری باه شامار مای رود و باه

در ای مطالعه به بررسای و تحلیال ویژگیهاا ،رفتاار و تقاضاای

بازدیدهای مجدد و اقامتهای قاوالنی مادت تار منجار شاده و

گردشگران در تفرجگاههای جاده کر  -چالوس پرداختاه مای

افزایش منافع اقتصادی را به دنبال خواهد داشت در نتیجه بایاد

شود تحلیلها ی انجام گرفته بر پایه اقالعات جمع آوری شده بر

گردشگران ،انتظارات و تقاضای آنها ،به عنوان یکی از ورودیهای

اساس مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشانامههاای گردشاگری

مهم در سیستم گردشگری مد نظر قرار بگیرند( )02و توساعه و

میباشد کر ای نکته ضروری است که دسترسی به آمار قابال

تولید کاالها ،خدمات و محصوالت صنعت گردشگری بر مبناای

استناد در رابطه با ویژگیها و رفتار گردشگران ای منطقه وجاود

در نظر گرفت شرایط حاکم بار محایط از یاک قارف و رفتاار

نداشته و امید است ای مطالعه و مطالعاتی از ای قبیال بتواناد

گردشگران از قرف دیگر و تطبی ای دو با یکدیگر انجام گردد

به مدیران گردشگری منطقاه در ایجااد انطبااق بای عرضاه و

(01و  )03در ای راستا پژوهش در رفتار گردشگران به عناوان

پایداری ،توسعه و محيط زیست ،شماره  ،4بهار 44

06

آخوندی و همكاران

مصرف کننادگان اصالی در صانعت گردشاگری ،مای تواناد در

ویژگیهای گردشگران جاده کر  -چاالوس بارای برناماه ریازی

تجزیه و تحلیل و شناخت صحی باازار گردشاگری ماؤثر واقاع

مدیریت گردشگری پایدار منطقه بپردازد

شود و به شاکل گیاری برناماه نظاام مناد و هدفادار بازاریاابی

روش بررسی

بیانجامد( )03در تمایل بازدیدکنندگان بارای اساتفاده از یاک

محدوده مورد مطالعه :در ای مطالعاه شااخه اصالی

تفرجگاه و علت ترجیحی آنان عوامل زیادی مؤثر اسات و بارای

رودخانه کر  ،حد فاصل آبگیر بیلقاان و ساه راهای دیازی در

حفظ تقاضا باید ای عوامل مد نظر قرار گیرد در واقاع یکای از

محدودهای به عرض  4کیلومتر و قول  73کیلومتر مورد بررسی

جنبه های مدیریت گردشگری را می توان مدیریت رفتار ماردم

قرار گرفت مساحت ای محدوده  40312هکتاار معاادل 58/9

عنوان کرد ()05

درصد حوزه آبخیز رودخانه میباشد آب و هوای ای منطقاه از

امروزه بر خالف گذشته ،توجه باه نیااز باازار ،تقاضاای

انواع خشک سرد ،نیمه خنک ،مدیترانه ای ،مرقوب و مرقاوب

مشتری و تطبی آن با قابلیتها و توانمندیهای ای صنعت ،بسیار

سرد تشکیل شده است و بارش در ای منطقه بیشتر به صاورت

مد نظر قرار گرفته است ،ای فرآیند مرحله نخسات در تطبیا

برف میباشد بیشاتری و کمتاری باارش متوساط سااالنه باه

عرضه و تقاضای گردشگری می باشد تا در گام بعدی با استفاده

ترتیب معادل  295و  511میلیمتر در ایساتگاههای گرمابادر و

از اقالعات حاصل از ای بررسیها ،به ارایه راهکارهاای مناساب

بیلقان است ماههای دی و مرداد به ترتیاب ساردتری و گارم-

جهت ارتقای وضعیت گردشگری ،به ویژه در مناق باا اهمیات

تری ماههای سال در ای منطقه میباشند رودخانههای والیت

زیستی پرداخته شود و باا رویکارد مشاتری محاور باه تادوی

رود ،وارنگه رود ،جااجرود ،مناابع آبای ایا محادوده هساتند

استانداردها و قوانی توسعه گردشگری پایدار اقدام گردد

وضعیت اکولوژیک و سایماهای منحصار باه فارد محاور کار -

توانهای عظیم تاریخی و قبیعی در ایران ،ای کشاور را

چالوس شرایط کم نظیری را برای زنادگی گوناههاای مختلاف

به یکی از جذابتری مناق گردشگری دنیا بدل کرده است کاه

حیات وحش فراهم نموده و سبب گردیده است تا تنوع گوناهای

بهره برداری پایدار از آنها مستلزم فراهم کردن شرایط مختلفای

باالیی در ای منطقه از کشور بهوجود آید بهقوری که تعداد 47

است که در کال بساتگی باه ثباات در بخاش گردشاگری دارد

گونه پستاندار ،حداقل  035گونه پرنده و گونه های کم نظیاری

( .)07بنابرای از آن جا که یکی از ارکان ایجاد ثبات و پایاداری

از خزندگان و ماهیها از جمله ماهی قزل آالی رنگای کماان در

در ای صنعت ،توجه به گردشگران ،نیاز و تقاضای ایشان اسات،

ای منطقه زیست مینمایند( )08شکل 0محدوده مورد مطالعه

ای مطالعه تالش داشاته باا تکیاه بار پیمایشاهای میادانی باه

را نشان میدهد.

بررسی تقاضاای گردشاگری ،تحلیال نیازمنادیها و انتظاارات و

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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شكل  -6محدوده مورد مطالعه
روش شناسی ای مطالعاه در چاارچوب اهاداف و نتاایج ماورد

رابطه6

=N

انتظار بر اساس پیمایش میدانی در گردشگاهها و نواحی تفرجی
منطقه مورد مطالعه میباشد به ایا صاورت کاه باا مطالعاه و
بررسی پژوهش های مشابه داخل و خاار کشاور و نظارات تایم
مطالعااه ،پرسشاانامه ای تهیااه شااد و دیاادگاهها و تقاضااای
بازدیدکنندگان در خصوص گردشگری و تفر در محاور کار -
چالوس به همراه دیگر اقالعات جمعیت شناختی مورد پرساش
قرار گرفت در مرحله بعد با استفاده از فرمول کوکران (رابطه )0
و محاسبه حجم نمونه مورد نیاز ،حجم نمونه مورد نیااز (تعاداد
پرسشنامه) به صورت زیر محاسبه شدی

Nی حجم نمونه مورد نیاز
 tی مقدار tاستیودنت با درجه آزادی  n-1برابر با 4
cvی ضریب تغییرات
= s( cvی انحراف معیار ،ی میانگی )
dی اشتباه مطل مطلوب () 1/13
به ای ترتیب حجم نمونه مورد نیاز  041پرسشانامه باه دسات
آمد سپس از خرداد تا پایان تابستان پرسشنامه هاا باه صاورت
کامال تصاادفی بای گردشاگران و باا روش انجاام مصااحبه در
گردشااگاههای مساایر ،حواشاای رودخانااه و روسااتاهای هاادف
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گردشگری تکمیل شد به منظور تهیه یک پرسشانامه مناساب

آخوندی و همكاران

یافته ها

باید روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گیرد اعتماد یا پایاایی

تجزیه و تحلیل  041پرسشنامه تکمیل شده در مصاحبه

مسئله ای کمّی و تکنیکی بوده و بیشتر ناظر به ای سؤال است

با گردشگران ورودی به محور گردشگری کر  -چالوس ،رفتار و

که ابزار اندازهگیری با چه دقت و صاحتی فااکتور ماورد نظار را

ویژگیهااای مختلااف ایشااان و تنااوع تقاضااا و سااط انتظااارات

اندازهگیری میکند( )09برای محاسابه ایا ضاریب روشاهای

گردشگران را از خدمات گردشگری در ای محل نشان می دهد

مختلفی وجود دارد که در ای مطالعه از آلفای کرونباخ استفاده

جدول  0ویژگیهای جامعه شاناختی گردشاگران را نشاان مای

شد اگر مقدار ای ضریب از  )71( 1/71بیشاتر باشاد باه ایا

دهد همان گونه که مشاهده می شود اکثار گردشاگران (49/5

معنی است که پایایی ابزار در اندازه گیری قابل قبول تلقی مای

درصد) در گروه سنی  42تا  53سال قرار دارند و ترکیب جنسی

شود در واقع چناناه در شرایط مشابه دیگاری باه کاار گرفتاه

االب را ( 23درصد) مردان به خود اختصاص می دهناد هماان

شود ،نتیجه ثابت خواهد باود در ایا تحقیا  ،ضاریب آلفاای

قور که از ای جدول بر می آیاد ،بیشاتر گردشاگران تحصایل

کرونباخ برای متغیر میزان رضایت از وضعیت خدمات رفاهی در

کرده و بایش از  93درصاد آناان دیاپلم و بااالتر مای باشاند و

مکانهای تفرجی که شامل  05سؤال بود محاسبه شاد و میازان

دارندگان مدرک لیسانس حدود  59درصد از پرسش شاوندگان

آن  1/89بر آورد گردید که میازان قابال قباولی اسات قابلیات

را به خود اختصاص دادند آمار به دست آمده از پرسشانامه هاا

اعتبار یا روایی پرسشنامهها ،مورد دیگری است که هنگام تهیاه

حاکی از آن است که االاب گردشاگران ورودی باه ایا محاور

پرسشنامه ها مورد توجه قرار می گیرد مفهاوم اعتباار باه ایا

گردشگری دارای مشاال آزاد می باشاند ( 49درصاد) و درصاد

سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد شاخص مورد

قابل توجهی از آنان ( 54/3درصد) نیز کارمند هستند در میاان

نظر را میسانجد بارای سانجش اعتباار روایای نیاز روشاهای

پاسخهای ارایه شده به سؤاالت مربوط به مشاال دانشجو ،خاناه

مختلفی وجود دارد که در ایا مطالعاه از روش اعتباار محتاوا

دار و بازنشسته هم دیده می شود (جدول شماره )0

استفاده شد اعتبار محتوایی بساتگی باه قضااوت و نظار افاراد

 20درصد گردشگران از شهر کر و  48درصاد آناان از

متخصص در موضوع مورد مطالعه دارد بناابرای جهات تعیای

تهران برای تفر به ای منطقه آمده بودند درصد قابل تاوجهی

اعتبار و انجام اصالحات الزم ،پرسشنامه در اختیاار متخصصاان

از بازدیدکنندگان ( 84درصد) به قصد تفار در منااق زیباای

مربوط قرار گرفت و پس از جمع بندی نظرات ایشان پرسشنامه

قبیعی و گردشگاههای همی مسیر به ای منطقه مراجعه کرده

نهایی تنظیم شد

بودند و تنها  04درصد آنان مسافر عبوری بودند توجه باه آماار

در پرسشنامه تهیه شده ،با قرح سؤاالت مختلاف ساعی

به دست آمده نشان میدهد ،گردشگران االاب ( 22درصاد) باا

شد تا به بررسی ویژگیهای جامعه شاناختی گردشاگران ،هادف

خانواده به ای منطقه آمده اند و بعد از آن مراجعه باا دوساتان

آنها از سفر ،ویژگیهای اقتصاادی گردشاگران ،شاناخت آنهاا از

بیشتری سهم را با نسبت  47درصد به خود اختصاص می دهد

جا بااههااای تفرجاای منطقااه ،تقاضااا و الویتهااای تفرجاای

تورهای تفریحی در ای منطقه نقش قابل توجهی ندارند و تنهاا

بازدیدکنندگان ،میزان رضایت آنها از مکانهای تفرجای ،نظارات

 3درصد مراجعات را شامل میشود

ایشان در خصوص وضاعیت تفار در ایا منطقاه و در نهایات

نمودار  0عوامل مؤثر در انتخاب محل توسط گردشگران را نشان

پیشنهادهای آنها پرداخته شاود پاس از تکمیال و جماع آوری

میدهد همان گونه که از ای نمودار بر میآید چشم انادازهای

تمام پرسشنامه ها ،فرآیند تجزیه و تحلیل اقالعاات باه دسات

قبیعی و جذابیت محیط بیشاتری ساهم را در انتخااب محال

آمده با استفاده از نرم افازار  SPSSنساخه  09انجاام شاد و از

توسط گردشگران به خود اختصاص می دهند امکان دسترسای

نتایج به دست آماده در تحلیال و تبیای تقاضاای گردشاگران

به رودخانه ،آسانی دسترسی به محال ،ایمنای مسایر و امنیات

استفاده گردید()41

محلهای گردشگری و تأسیسات مناسب در محلهای تفرجای باه

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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ترتیب در ردههای بعادی اهمیات قارار مای گیرناد نماودار 4

مناسب میدانند همانی گردشگران بیشاتر در روزهاای پانج

ترجیحات گردشگران در انتخاب فصل مراجعه به ای منطقاه را

شنبه و جمعه به جاده کر  -چالوس مراجعاه مای نمایناد (52

نشان می دهد بر قب آن بیشتر گردشگران ( 54درصد) ،فصل

درصد)

تابستان را برای تفر در ای منطقه انتخاب می کنناد و درصاد
قابل توجهی نیز ( 09درصاد) هار دو فصال بهاار و تابساتان را
جدول  -6ویژگيهای جامعه شناختی گردشگران محور کرج -چالوس
جنسيت()%
زن

مرد

53

23
سن()%

02 -43

42 -53

52 -43

42 -33

32 -23

42/4

49/5

02/4

2

0

تحصيالت()%
راهنمایی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

5/2

50

04

59

05

0/4

کارمند

آزاد

دانشجو

خانه دار

بازنشسته

بیکار

54/3

49

04

3

1/7

1/7

شغل()%

شهر محل سكونت()%
کر

تهران

هشتگرد

شهریار

سایر

20

48

4

4

3

همراهان سفر()%
خانواده

دوستان

تورهای تفریحی

آموزشی

22

47

3

4

همی محل

مسافر عبوری

محل دیگری در مسیر

85

04

3

مقصد نهایی()%

شكل  -6عوامل مؤثر در انتخاب محل توسط گردشگران
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درصد فراوانی

شكل  -6ترجيحات فصلی گردشگران در انتخاب فصل مراجعه گردشگران
مصاحبههای انجام شده و بازدید و بررسایهای میادانی

دالیل نا آشنایی مردم با جذابیتهای تفرجی جاده کر  -چالوس،

صورت گرفته از مکانهای تفرجی ،حاکی از ایا باود کاه االاب

عدم اقالع رسانی مناسب میباشد به قوری که مردم االاب بار

گردشگران با جا بههای تفرجی جااده کار  -چاالوس آشانایی

اساس تجارب قبلی خود و یاا باه توصایه آشانایان ،منااققی را

ندارند ،به منظور سنجش میزان آشانایی گردشاگران باا جا باه

انتخاب میکنند و از ای رو االب هنگام مراجعه به دلیال عادم

های ای مسیر ،بخشی از پرسشانامه باه پرساش در ایا بااره

شناخت نسبت به جا بههای منطقه صرفا به نشست در مکاانی

اختصاص یافت که نتایج آن در نماودار  5آماده اسات یکای از

سایهدار کنار رودخانه اکتفا می کنند

درصد فراوانی

شكل  -4ميزان آشنایی گردشگران با از برخی جاذبه های جاده کرج -چالوس

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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گردشگران االب از شرایط زیست محیطی در ای منطقه

 87درصد در صدر معضالت گردشاگری از دیادگاه گردشاگران

ابراز نارضایتی مای کنناد ،باه قاوری کاه  35درصاد پرساش

منطقه بوده و آلودگی رودخانه ،آسیب به گیاهان و سار و صادا

شوندگان وضعیت حفاظت محیط زیسات را نامناساب و بسایار

نیز از دیگر مشکالت مطرح شده مای باشاند نتاایج همانای

نامناسب 52 ،درصد متوسط و  08درصد آن را مناسب ارزیاابی

نشان دهنده آن است که از نظر  43درصد گردشاگران مشاکل

کردند مشکالت ناشی از حضور گردشاگران در منطقاه ،از دیاد

خاصی در منطقه مشاهده نمیشود

خود ایشان به شرح نمودار  4می باشد پخش زبالاه باا فراوانای

شكل  -8مشكالت ناشی از حضور گردشگران از دید ایشان
بااا توجااه بااه نمااودار  3بیشااتر گردشااگران در سااطوح

پر کردن اوقات فراات ایشان و همانی امکان اساتفاده آنهاا از

درآمدی متوسط قرار دارند و افراد با درآمدهای بسیار باال درصد

قبیعت و آب و هوای مطباوع منطقاه مای باشاد کاه نکتاه باا

کمتری از گردشگران حاضر در گردشگاهها را به خود اختصاص

اهمیتی در برنامه ریزی گردشگری محل می باشد

میدهند که ایا موضاوع نشاان دهناده قابلیات جااده کار -
چالوس در جذب گروههایی از اقشار جامعه با درآمد متوساط و

شكل  -0ميزان درآمد گردشگران (به تومان)
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نمودار  2میزان تمایل گردشگران به پرداخات هزیناه

 3111تومان را برای ایا امار مناساب دانساته اناد 3 ،درصاد

برای انجام فعالیت های تفرجی و مبلغ قابل قباول از نظار آنهاا را

گردشگران حاضر به پرداخت هزینه های باالتر از  31111تومان

نشان می دهد همان گونه که از نتاایج ایا نماودار برمایآیاد

می باشند مقاادیری معاادل  41111 ،03111و  31111هازار

همگاای پرسااش شااوندگان حاضاار بااه پرداخاات هزینااه باارای

تومان نیز ،هر یک با فراوانی  00درصد در پاسخهای گردشگران

فعالیتهااای تفرجاای مااورد عالقااه خااود هسااتند و  57درصااد

دیده می شود

گردشگران ،هزینه ای معادل  01111توماان و  43درصاد آنهاا

شكل  -7تمایل گردشگران برای پرداخت هزینه فعاليتهای تفرجی (به تومان)
نمودار ،7نتایج مصاحبه هاای انجاام شاده و پرسشانامه

و شرایط بهداشتی مناسب نیز میباشند از نظر آنهاا مهمتاری

های تکمیل شده را در خصاوص شارایط ایجااد یاک تفرجگااه

فاکتورها برای ایجاد یک تفرجگاه مطلوب وجاود آب آشاامیدنی

مطلوب نشان میدهد همان گونه که از ای نماودار برمای آیاد

سالم و زیبایی منظر میباشد که  92درصاد گردشاگران آنهاا را

گردشگران عالوه بر توجه به حفاظ سایمای قبیعای محایط و
احترام به اجزای قبیعی محیط زیست خواستار امکانات رفااهی

مهم دانسته اند و وجود محل باازی بارای کودکاان نیاز باا 50
درصد آرا در رتبه آخر اهمیت قرار دارد

شكل -5آرای گردشگران در مورد شرایط تفرجگاه مطلوب

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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موانع تفرجی در ای منطقه از دید گردشگران و درصاد



فراوانی هر یک به شرح نمودار  8می باشد همان گونه که از ای
نمودار برمی آید و پیشتر نیز به آن اشاره شد ،عدم اقالع رسانی

فرهنااس سااازی و اقااالع رسااانی مناسااب از سااوی
سازمانهای مسئول



یکی از مهمتری موانع توسعه فعالیتهای تفرجی باه شامار مای

خدمات دهی بهتر رستورانها و بااهای خانوادگی (باه
خصوص وضعیت بهداشتی ای محلها)

رود



سرویس عمومی مناسب

یکی از مهمتری بخشها در بررسای دیادگاههای گردشاگران و



احداث پارکینس مناسب

تقاضای تفرجی ایشان ،دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها بارای



ایجاد تسهیالت مناسب گردشگریی در مصاحبه های

ارتقای وضعیت گردشاگری اسات کاه در ایا پ ژوهش باه آن

صورت گرفته پیرامون ای پیشانهاد ،گردشاگران باه

پرداخته شد برخی از مهمتری پیشنهادهای گردشاگران بارای

ماااواردی از جملاااهی احاااداث پارکیناااس ،احیاااای

بهبود وضعیت گردشگری در منطقه به شرح زیر استی

گردشگاههای منطقاه ،دسترسای باه آب آشاامیدنی



افزایش ایمنی مسیر (جاده ،سد ،رودخانه)

سالم ،رسیدگی باه وضاعیت بهداشاتی گردشاگاهها،



جمااع آوری زبالااه (حاشاایه جاااده ،رودخانااه ،سااد و

احداث زمی مناسب برای تفری و بازی ،احداث نماز

قبیعت منطقه)

خاناه ،فاراهم آمادن امکاناات اقامات شابانه ،ایجااد



کمتر شدن هزینه ها

تفرجگاه مدرن و ارتقای امکانات تفریحات زمساتانی



بیشتر شدن امنیت اجتماعی ،به خصوص برای بانوان

نیز اشاره کردند



حفظ سیمای قبیعی منطقه

4/8
6/8

شكل  -4موانع تفرجی از دید گردشگران
بحث و نتيجه گيری
شکوفایی صنعت گردشگری نیازمند توجه به دو موضاوع

کسب آگاهی از خصوصیات و رفتار گردشاگران بایاد عاواملی از

عرضه و تقاضا در ای صنعت و حس ارتبااط میاان آنهاا اسات

جمله تعداد افراد ،الگوی بازدید ،زماان بازدیاد ،بعاد مساافت و

( )01و افاازایش اسااتفاده از تفرجگاههااا و اسااتمرار تقاضااا در

سط بازدیدکننادگان معلاوم و حاداقل اقالعاات الزم در ایا

صورتی جریان می یابد که سط تفرجگاه و امکانات و تسهیالت

زمینه کسب شود ( )05جمع آوری ای گونه اقالعات به منظور

آن نیز به موازات افزایش بازدیدکننادگان و همساو باا نیازهاا و

ارای ه برنامه مدیریت گردشگری برای دستیابی به توساعه پایادار

نظرات ایشان گسترش و بهبود یاباد باه ایا منظاور و جهات

گردشگری اهمیت دارد در ای راساتا نتاایج ایا مطالعاه کاه

05
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حاصل جمع بنادی آرا و نظارات گردشاگران ورودی باه جااده

با جذابیتهای منطقه اعام از قبیعای و تااریخی دارناد ،ایا در

کر  -چالوس می باشد ،نشان داد گردشگاهها و مناابع تفرجای

حالی است که ای محور با داشت جلوه های قبیعی منحصر به

حاشیه رودخانه چاالوس در محاور مواصاالتی کار  -چاالوس،

فرد و متنوع اعم از اکوسیساتمهای آبای ،کوهساتانی ،روساتا و

بیشااتر توسااط آقایااان و از گااروه متااأهلی و جااوان بااا سااط

بااها ،بناهای تاریخی ،زیارتگاهها ،آداب و سن و فرهنس باومی

تحصیالت باال مورد استفاده قرار میگیرد گردشگران ای محور

میتواند مجموعه بسیار متنوعی از انواع فرصتهای تفرجی را باه

االب به صورت خانوادگی با سط درآماد متوساط بارای تفار

گروههای مختلف گردشگران عرضه نماید؛ که نیازمناد مطالعاه

مراجعه میکنند ،از ای رو امکاناات و تساهیالت تفرجای ،بایاد

ای همااه جانبااه و شااناخت و معرفاای فرصااتهای تفرجاای بااه

قادر به برآورد نیازمندیهای آنها باشد و امنیت و آراماش الزم را

گردشگران و فراهم نمودن زیرساختهای مناسب مای باشاد در

برای ای گروه فراهم آورد االاب بازدیدکننادگان مکارر بارای

حقیقت ضعف اقالع رسانی از مهمتری موانع توسعه فعالیتهای

تفر به ای منطقه مراجعه می کنند و در مصاحبه های صورت

تفرجی در ای محدوده است و گردشگران به دلیل ناآشنا باودن

گرفته همگی عالقه مند به مراجعاه هاای متعادد و باه دفعاات

با جذابیتها و پتانسیلهای کم نظیر منطقه ،معموال به نشست در

بیشتر نیز بودند ،که ای خود نشانه ای از پتانسیل باالی منطقه

مناققی کنار رودخانه و زیر سایه درختان بسنده می نمایند و از

برای جذب گردشگر و پر کردن اوقات فرااات ،باه خصاوص در

فرصتهای کم نظیری که برای انواع فعالیتهاای قبیعات گاردی

میان جوانان با مبدأ شهرستان کر است

کوهستانی و آبی ،تماشای حیات وحش ،گردشاگری روساتایی،

نتایج ای بررسی نشان داد که چشم اندازهای قبیعی

ورزشی و ایره در ای منطقه وجود دارد محروم می گردناد بار

باالتری جایگاه را برای انتخاب محل نزد گردشاگران دارا مای-

ای اساس و به منظور رشد پایدار و بلناد مادت گردشاگری در

باشد در نتیجه حفظ سیمای قبیعی منطقه میتواند در تاداوم

ای منطقه باید در کناار مادیریت کیفیات مقصاد گردشاگری،

حضور گردشگران به ای محور توریستی نقاش ماؤثری داشاته

اقاادامات الزم جهاات شناساااندن جا بااه هااا و پتانساایلهای

باشد مناظر قبیعی و جا بههای متنوع آن در کنار آب و هاوای

گردشگری منطقه به گردشاگران انجاام و باه تصامیم گیاری و

رود -دره ای ،جاده کر  -چالوس را به یکی از نقاط مورد عالقه

برنامه ریزی هر چه بهتر و استفاده بهیناه آنهاا از قبیعات کام

گردشگران تبدیل کرده و هر گونه دست اندازی و تغییر ،تخریب

نظیر ای منطقاه کماک شاود از دیگار مواناع تفرجای از نظار

مظاهر و منابع قبیعی و ایجاد آلودگی ناه تنهاا سابب کااهش

گردشگران ،نبود تأسیسات و تساهیالت مناساب گردشاگری در

ارزشهای زیستی منطقه می شود ،بلکه در جاذب گردشاگر نیاز

منطقه ،امنیت کم و عادم رسایدگی باه وضاعیت گردشاگاهها،

بازخورد منفی خواهد داشت نتایج ای مطالعه همانای نشاان

هزینه ها ،سختی دسترسی به منطقه ،حادثه خیز باودن محاور

دهنده نارضایتی گردشگران از آلاودگی محایط زیسات در ایا

مواصالتی کر  -چالوس ،ایمنی کم رود خانه و سد کر مطارح

منطقه به خصوص تجمع زباله و آلودگی رودخانه و توجه ایشان

شااده اساات کااه باارای حاال ای ا معضااالت و حفااظ تقاضااای

به مقوله حفاظت از محیط زیست می باشد کاه اهمیات برناماه

گردشگری و همانی ارتقای کیفیت گردشگری در منطقه مای

ریزی زیست محیطی به منظور حفظ سیمای قبیعای منطقاه و

بایست سط قابل قبولی از توساعه کمای و کیفای تساهیالت و

جلوگیری از انتشار آلودگی را دو چندان می نماید

خدمات گردشگری بادون آسایب رسااندن باه محایط زیسات

بررسیها همانی نشاان دهناده آن اسات کاه هادف
مسافران از مراجعه به ای منطقه عموماا گذرانادن سااعاتی باا

قبیعی محل انجام پذیرد
مقایسه یافته های ای بررسی با نتایج مطالعاتی از ای

خانواده در قبیعت ،صرف اذا و کسب آراماش و فعالیتهاایی از

دسات از جملاه پژوهشااهای میگاونی و همکااران ،اسااداللهی و

قبیل پیاده روی ،دیدن مناظر و حیات وحاش ،دامناه ناوردی و

همکاااران ،عباساای و همکاااران کااه در من ااق قبیعاای نقاااط

کوه پیمایی است از سوی دیگر گردشگران االب آشنایی کمای

مختلفی از کشور (پارک جنگلی سی سنگان ،تااالب چغااخور و

بررسی ویژگی و دیدگاههای گردشگران ....
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جزیره کیش) به انجام رسیده اند ،نشان داد االب گردشگران در

گردشااگری ،برگاازاری همایشااها و نمایشااگاههای رشااتههااای

مناق مورد اشاره مرد ،متأهل ،جوان و از قشار تحصایل کارده

مختلف قبیعت گردی و معرفی ای رشته ها به مردم

می باشند که در گروههای خانوادگی به ای منااق مراجعاه و



عموما از عدم وجود تأسیسات و تسهیالت مناسب گردشاگری و

منطقه

همانی عدم اقالع رسانی مناسب ابراز نارضاایتی داشاته اناد



بررسی نتایج ای گونه مطالعات به خاوبی نقااط قاوت و ضاعف

رودخانه و سد کر به منظاور جلاوگیری از هار گوناه دسات

سیستم مادیریت گردشاگری درکشاور و همانای ویژگیهاای

اندازی و تخریب منابع قبیعی و انتشار آلودگی

گردشگران را پیش روی برنامه ریزان ای صنعت قرار مای دهاد



که چناناه در تهیه برنامه های تفرجی منااق باه آنهاا توجاه

پخش زباله در حاشیه جااده ،ساد و رودخاناه کار و نظاارت

شود ،به نقطه عطفی در فرایند گردشگری پایدار تبدیل خواهاد

مستمر بر آن

شد نکته بسیار مهم در همه پژوهش هاایی کاه در ایا گفتاار



مطالعه و مقایسه شد ،توجه و خواست گردشگران به حفاظت از

در مناق تجمع گردشگران به منظور رعایت نظافات و جلاب

محیط زیست می باشد که خود نشان دهنده انگیازه قاوی آنهاا

همکاری گردشگران

جهت مشارکت در قرحهای حفاظت محیط زیست مناق است



و می توان آنها را به عنوان بازوی مهمی در توسعه گردشگری به

ای منطقه با هدف باال بردن ایمنی و امنیت در منطقه

صورت پایدار به شمار آورد



کنترل و رسیدگی به وضعیت بهداشاتی گردشاگاههای

پایش زیست محیطی مستمر در منطقه و گردشاگاهها،

جمع آوری به موقع زبالاه هاا و جلاوگیری از تجماع و

تعبیه سطل های زباله و ایجاد امکانات جماع آوری زبالاه

همکاری و هماهنگی بی بخشی دساتگاههای فعاال در

با توجه به ای کاه قبا آماار باه دسات آماده فصال

در پایان بار اسااس نتاایج ایا بررسای در خصاوص

تابسااتان و روزهااای تعطیاال او حضااور گردشااگر در منطقااه

ویژگیها ،تقاضا و نیاز گردشگران جاده کر  -چالوس ،برخی از

میباشد ،الزم است ای نکته در قارح ریازی و برناماه ریازی

مهمتری اقدامات ضروری که نقش بسزایی در حفظ تقاضاای

های گردشگری ،ترافیکی و زیست محیطی مد نظر قرار گیرد

گردشگری و رون ای صانعت و توساعه پویاا و پایادار آن در
منطقه دارد ،به شرح زیر پیشنهاد می شودی


توجه خاص در برنامه ریزی گردشگری منطقه به نیازها

و ویژگیهای گروههای سنی02 -53و باا تحصایالت دیاپلم تاا
لیسانس


0

تأمی امکانات و تسهیالت تفرجی در جهت برآورد نیااز

خانواده ها با سط درآمدی متوسط
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