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درها واكاوي ويژگي  گردشگري شهريو الگوي فراغت

) تهران: مورديةمطالع(

 چكيده
و به تبع آن جذب منا نيروي داراي گردشگري شهري از. استهاي شغليو فرصتع ماليف باال در جذب گردشگران بسياري از شهرهاي ايران

ا جمله تهران،  هنـوز جايگـاه مناسـب سفانهأمتكهند داراشهريگردشگري جذبدررا بااليي نيروي قليمي متنوع، به دليل بهرمندي از شرايط
و مؤثرترين ميان يكي از مهم اين كه در وجود دارد داليل مختلفي براي اين نقصان.اند مقوله نيافته اين خود را در  ازيلدالترين ، عدم شناخت
ت.ستآنهاو الگوي فراغت مند به طبيعت گردشگران عالقه هاي ويژگي  آنهـا هاي عيين ويژگياين مقاله با بررسي تعداد بااليي از گردشگران، به

 آمـاري ايـنةجامعـ.آورد فراهم گردشگري شهريريزيو برنامه گيري پرداخته تا مبناي مناسبي را براي تصميمآنها الگوي فراغت همچنينو
و رود دره هاي شهري، پارك پاركةتحقيق شامل تمامي گردشگران در سه حوز  بـه نـسبت آنها، كه از ميان استهاي شهر تهران هاي جنگلي

و در مراحـل تحقيـق از 3000ها، تعداد حجم گردشگران در هر يك از حوزه قالـب ايـشان در آراي گردشگر به صورت كامالً تصادفي انتخاب
نتايج در سـه بخـش. بررسي داشته كه از آنها استفاده شده است ارزش فرم، 2679تعداد پرسشنامه 3000پرسشنامه استفاده در نهايت از ميان 

و حرفه ويژگي و الگوي فراغت هاي فردي و مكاني گردشگري از نظـر. اسـت مورد تجزيه تحليـل قرارگرفتـه در گردشگرياي، وضعيت زماني
زمي سني، جنسيها بند گروه و مدت بهره، فاصله مكان زندگي تا مكان مورد استفاده، دوره  تفاوت آشكاري ميان متقاضيان استفاده از جويي اني

و جنگلي وجود دارد كه لزوم ها با پارك رود دره مي برنامه هاي شهري ايـن بنـابر.دكن ريزي متفاوتي را نسبت به ساير فضاهاي گردشگري طلب
ب ميئاراشهري گردشگريةمديريت بهينويريز برنامهدر راستاي هايي پيشنهاددست آمده،همقاله با توجه به نتايج .دشوه

 كليد واژه
جن، گردشگران، پاركگردشگري شهري ها هاي شهري، روددره لي، پاركگهاي

 سرآغاز
از بزرگ گردشگريامروزه صنعت و پردرآمـدترين به يكي تـرين

 گردشـگري شـهري.جهان تبديل شـده اسـت هاي اقتصادي بخش
هـاي جاذبـه منـد بـههندان عالق نوعي از گردشگري است كه شهرو

و طبيعي هاي جاذبهمختلف همانند  ضمن فرهنگي، تاريخي، مذهبي
در ايـن امـاكنيبخـش والنهئگردش مس  از اوقـات فراغـت خـود را

.Higham and Lueck, 2002)(گذرانند مي
و گسترش حساب شـدةبراي توسع  نيـاز بـه گردشـگرية پايا

از برنامهاين. ريزي فرايندي است برنامه بر شناخت عميـق ريزي بايد
و خواسته ريـزي برنامـهةسـابق. گردشگران متكي باشد هايانتظارها

 سـومةآغـاز برنامـ(1341گردشگري در كشور ما بـه حـدود سـال 
مي) عمراني كشور مت. گرددبر ازأاما  سـال40سفانه با گذشت بيش
ا ــاز آن، ــاز آغ ــه ي ــود را نيافت ــاه خ ــوز جايگ ــت هن ــتن فعالي  اس

.(Masoumi, 2006) از مهم ترين داليل اين جايگـاه پـايين، يكي
و آشـنا نبـودن بـا  از وضـعيت موجـود  هـاي ويژگـي شناخت انـدك

ــراي توســع درك ويژگــي.گردشــگران اســت ةهــاي گردشــگران ب
و شناسايي فرصت هاي جديد اين حـوزه ضـروري اسـت گردشگري

)McIntosh, 2004 وPettersson, 2002.(ــ ازدر واق ــي ع برخ
در گام نخست و انگيزه ويژگي،پژوهشگران معتقدند كه بايد هـاي ها

گردشگران بايد مورد بررسي قرار گيرد تا در ادامـه بتـوان بـه ابعـاد 
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 Holden and Sparrowhawk ( تـر داشـت ديگر نگـاهي عميـق

2002; Meric and Hunt, 1998; Wight, 1996; Weaver 

and Lawton, 2002, TIES, 2008 .( 
ــه ــزي برنام ــگري ري ــدنيازگردش ــاره من ــافي درب ــات ك  اطالع

، عوامـل اقتـصادي، گردشگرانهاي، ويژگي گردشگريهاي جذابيت
و فرهنگي، محيط زيستي، مديريتي است  سياسي، خدماتي، اجتماعي

)Zahedi, 2006(.ت مقالهدر همين راستا، اين بر گردشـگريأبا كيد
پ شهر تهران طبيعي در  اسخگويي به سئواالت اساسي زيـر به دنبال

:طراحي شده است
بر اساس ويژگي-1 و حرفه توزيع گردشگران اي چگونـه هاي فردي

در توسع و آيا تةاست  ثيري دارد يا خير؟أ صنعت گردشگري
از يـك مـدل-2 و مكـاني گردشـگران و پراكنش زمـاني  آيا توزيع

د؟كن كاربردي تبعيت مي
م-3 در الگوي گذرؤ عوامل  ان اوقات فراغت گردشگران چيست؟ثر
در هـر يـك از مراكـز-4 و عاليق گردشگران و مدل تمايالت الگو

 گردشگري چگونه است؟
و روش ها مواد

 كاربردي است زيرا نتايج آن براي،تحقيق حاضر از لحاظ هدف
و مـديران حــوز گيـران، برنامــه تـصميم وةريـزان  مـديريت شــهري

چنين اين تحقيق از نظر گردآوريهم. استگردشگري قابل استفاده
درج داده و وةها، ميزان نظارت  تعميم از نـوع توانايي كنترل متغيرها

بـا توجـه بـه خـصلت تحقيقـات در حـوزه. تحقيقات توصيفي است
و مـديريت حـوزه  بـ انساني و نيـز وههـاي شـهري واسـطه وسـعت

و لـزو  از طريـقمگستردگي جمعيت مـورد مطالعـه  تحديـد جامعـه
و همچنــينهنمونــ از پرســشنامهگيــري  جمــع آوري بــراي اســتفاده

از نوع پيمايشي اطالعات الزم، .دشانتخاب روش اصلي تحقيق
اسـت كـه بـه بـوده پرسشنامهدر اين تحقيق گيري ابزار اندازه

ها مورد استفاده قرار روشي مستقيم براي گردآوري اطالعات پيمايش 
ايةكلي. گيرد مي در و بـا متغيرهاي تحقيق ن ابزار سـازماندهي شـده

و ثبت اطالعات پرسشنامه اقـدام تكنيك مصاحبه نسبت به دريافت
.شده است
و پايايي پرسـشنامه، براي از روائي از مطالعـه حصول اطمينان
و با تكميل پرسشنام1راهنما از جامعـةاستفاده شد  مـوردة محدودي
از گردشـگران50(مطالعه پ) نفـر رسـشنامه پـيش از نهـايي كـردن

و  و مورد آزمون قرار گرفتند تا نواقص احتمالي در پرسشنامه انتخاب
شد75/0ضريب آلفاء كرانباخ معادل.دشوسئواالت مرتفع  . محاسبه

از يا اعتبار ابزار اندازه،روايي و گيري نيـز بـا روش اعتبـار محتـوايي
و متخصصان شامل شش نفر از اعضاي هيـ  تأطريق گروه خبرگان

د از ايجاد علمي و پس و متخصصان مورد بررسي قرار گرفت انشگاه
.هاي نهايي طراحي شدند هاي الزم، پرسش تعديل

در سه حوزه تماميماري اين تحقيق شاملآةجامع  گردشگران
دره هاي شهري، پارك پارك و رود  كه بـا توجـه استها هاي جنگلي

و براي افزايش دقت در پاسخآبه تعداد زياد اخن و عمق هاي ذ شده
گيري تحديد جامعه آماري مد نظـر محققـان بخشيدن به ابزار اندازه

از ميان جامع   آماري به نسبت حجم گردشگرانةبوده، به ترتيبي كه
هر يك از حـوزه  گردشـگر بـه صـورت كـامالً 3000هـا، تعـداد در

ــق از ــل تحقي در مراح و ــاب ــصادفي انتخ ــب آرايت در قال ــشان  اي
 پرسـشنامه 3000در نهايـت از ميـان.شده است پرسشنامه استفاده

. كه از آنها استفاده شده استبود بررسي قابل فرم،2679تعداد
 نتايج

و حرفه ويژگي  اي پاسخگويان هاي فردي

به تفكيك فضاهاي مورد تحقيق گردشـگري كـه:وضعيت سني
 اين مطلب است كه مبين است نشان داده شده)1(شمارةدر جدول 
رود) درصــد62(درصــد گردشــگران جــوان بيــشترين ــه  مربــوط ب

از آن در پاركستها دره در درصـد)57حدود( هاي شهريو پس و
هاي بعدي را به خـود اختـصاص رتبه) درصد48(هاي جنگلي پارك

.داده است
بررسي جنسيت پاسخگويان نيز بـه تفكيـك فـضاهاي: جنسيت

آنكنميريزان روشن گردشگري مطالبي را براي برنامه  د كـه نتـايج
. استذكرشده)1(ةدر جدول شمار
در هـر مبيناين نتايج  اين مطلب است كه درصد گردشگران مرد
از زنانةسه منطق  است گردشگري مورد بررسي بيشتر

)chi-square =93.154, p < 0.05(

كه به تفكيـك گروههـاي سـني همين مسئله جنسيت هنگامي
 يـا،بـين اقبـال بـاالي مـردان مـسنمگيـرد مورد بررسي قرار مـي 

در مقايسه با زنان سالخورده 67كه حـدود به نحوي است سالخورده
و در زمــر32فقــط درصــد از مــردان ســالخورده ــان از زن ة درصــد

.پاسخگويان قرار داشتند
دو دسـته متـاهال بـراي:وضعيت تأهـل و بررسـي تمايـل ن

از اماكن يـاد شـده، پـراكنشامجرد درن در استفاده دو دسـته  ايـن
. مورد نظر قرار گرفته است)3(ةجدول شمار
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنسيت):1(ةجدول شمار

 به تفكيك مناطق گردشگري

هازير گروه متغيرها

هاي پارك
 شهري

)777: تعداد(
 درصد

هاي پارك
 جنگلي

)894:تعداد(
 درصد

ها رود دره
: تعداد(

1008(
 درصد

 سن

 سال30زير
50 تا 30
الس
50باالي
 سال

3/57
3/33
1/9

48 
2/40
9/11

7/62
6/29
4/7

 زن جنسيت
 مرد

1/38
6/61

1/42
8/57

2/41
5/58

 تحصيالت

 بيسواد
 تا ديپلم
تحصيالت
 دانشگاهي

5/1
2/46
6/51

5/1
2/43
5/54

6/1
4/45
5/52

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):2(ةجدول شمار

 هاي سني به تفكيك گروهجنسيت
 درصد فراواني جنسيت گروههاي سني

7/42 643 زن
2/57 861 مرد  جوان

21/0 بدون پاسخ
6/39 363 زن
2/60 551 مرد  ميانسال

22/0 بدون پاسخ
811/32 زن
1/67 169 مرد )سالخورده( مسن

28/0 بدون پاسخ

پاسخگويان بر اساس توزيع فراواني):3(ةجدول شمار

 وضعيت تاهل

ت  درصد معتبر درصد فراوانيهلأوضعيت

9/521/53 1416هلأمت

6/469/46 1249 مجرد

 5/0100 14 بدون پاسخ

 --- 100 2679 جمع

در جدول فوق، بيشتر گردشگران متأهل با توجه به آمار موجود
chi-square =10.465, p(اند بوده < ا.)0.05 ين تمايل بـه بررسي

و تفـاوت كـر تفكيك مناطق گردشگري نيز نتايج باال را تكـرار  هـاد

از مناطق مورد بررسي متفاوت بود كه مي  هر يك در اندكي در توان
و ارشـاد.دكر مالحظه)4(ة جدول شمار  در پژوهش وزارت فرهنـگ

در سال   انجام شده است، نتيجه گرفتـه شـد كـه 1381اسالمي كه
و پارك متأهالمجردين بيش از مين به مراكز تفريحي روند، هـر ها

. چند كه اين اختالف چندان زياد نبوده است

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):4(ةجدول شمار

 وضعيت تاهل به تفكيك مناطق گردشگري
فضاهاي

 گردشگري
ت  درصد فراوانيهلأوضعيت

5/35 416هلأمت
9/45 357 مجرد  هاي شهري پارك

45/0 بدون پاسخ
0/55 492هلأمت

3/44 396 مجرد  هاي جنگلي پارك
67/0 بدون پاسخ

4/50 508هلأمت
2/49 496 مجرد ها رود دره

44/0 بدون پاسخ

و حرفـه يكي ديگر از ويژگي:وضعيت اشتغال اي هـاي فـردي
 دهد، از ايـن طريـق پاسخگويان را وضعيت اشتغال ايشان ترتيب مي

توان به تمايالت گروههاي مختلف شغلي بيشتر آگاهي پيدا كـرد مي
و ريـزي هـاي بيـشتر در ايـن زمينـه، برنامـهو با بررسي  هـاي بهتـر

تري را براي جذب مردم به هر يك از اماكن تفريحي به انجـام جامع
در جدول شمار رسانيد، اين بررسي   نشان داده شده است،)5(ةها كه

كهشامل ميدر زير نكاتي است :دشو به آنها اشاره
 بيشترين درصد پاسخگويان به ترتيب مربوط به كارمندان-الف

و مـشاغل آزاد بـا1/27 درصد، محصالن بـا5/27با 2/20 درصـد
.استدرصد
با-ب  كمترين درصد پاسخگويان به ترتيب مربوط به كارگران

با4/3 با4/4 درصد، بيكاران و بازنشستگان ، استرصدد4/6 درصد
از ميل پايين اين مشاغل بـه بهـره از امكانـات كه خود نشان منـدي

در اين دسته  تواند تاحدود زيادي مربوط بـهو البته مي استتفريحي
در ادامه تحقيق بـه بررسـي  توان پايين مالي اين دسته نيز باشد كه

. بيشتر اين موضوع نيز خواهيم پرداخت
 279، وجود است قابل توجه ديگري كه در اين زمينهة نكت-ج
. هستنددار زنان خانهكه) درصد4/10(پاسخگو،

در جدول شمار:تحصيالت  مورد توجه قرار داده)6(ة اين نتايج كه
و اقبال شده  افراد بـا چشمگيراست به اقبال بسيار پايين افراد بيسواد
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 chi-square(تحصيالت دانشگاهي در هـر سـه گـروه منجـر شـد

=1403.038, p < بر.)0.05 در هاي ديگر نيز موردسير اين نتيجه
  Ministry of Culture & Islamic(ييـد قـرار گرفتـه اسـتأت

Maygooni, et al., 2009) Guidance, 2002,(.

توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):5(ةجدول شمار

 وضعيت اشتغال

 درصد معتبر درصد فراوانيلوضعيت اشتغا

2/203/20 541 آزاد

5/277/27 738 كارمند

4/35/3 92 كارگر

1/272/27 726 محصل

4/64/6 171 بازنشسته

4/105/10 279 دار خانه

4/44/4 118 بيكار

5/0 14 بدون پاسخ

--- 2679 100 --- 

 توزيع فراواني پاسخگويان):6(ةجدول شمار

 اساس وضعيت تحصيلي به تفكيك مناطق گردشگريبر

 درصد فراواني حصيليتوضعيت مناطق گردشگري

125/1 بيسواد
و زير ديپلم 3592/46 ديپلم
6/51 401 تحصيالت عالي

 هاي شهري پارك

56/0 بدون پاسخ
135/1 بيسواد

و زير ديپلم 3862/43 ديپلم
5/54 487 تحصيالت عالي

 هاي جنگلي پارك

89/0 بدون پاسخ
166/1 بيسواد

و زير ديپلم 4584/45 ديپلم
5/52 529 تحصيالت عالي

ها رود دره

55/0 بدون پاسخ

توانـد نقـش بررسي اين متغيـر كـه مـي براي:درآمد ماهانه
در بهره  از امكانات رفاهي شهري مهمي را شهروندان داشته با مندي

از يك  اطالعات مربـوط. است اي استفاده شده گزينه5لوائس باشد،
در جدول شمار . استذكر شده)7(ةبه اين متغير

 chi-square(انـد بيشتر گردشگران جزء گروه كم درآمد بـوده

=2583.433, p < تـوانبر اساس اطالعات جدول فوق مي.)0.05
از پاسخگويان اطالعـات20د كه حدودكربه اين نكته اشاره   درصد

 حـساسيت ايـن مبـين مربوط به درآمد ماهانه خود را پاسخ نداده كه
.ستآنهاموضوع براي

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس درآمد ماهانه):7(ةجدول شمار

 درصد معتبر درصد فراواني درآمد ماهانه

2/43 34.6 928 هزار تومان300كمتر از
6/31 25.3 679 هزار تومان500 تا 300
5/15 12.4 333 هزار تومان700 تا 500
5/5 4.4 119 هزار تومان900 تا 700

2/4 903.4 هزار تومان900بيشتر از

 --- 19.8 530 بدون پاسخ

 100 100 2679 جمع

در) درصـد8/74(بر اساس اين اطالعات بيشتر پاسـخگويان
. هزار تومان در ماه درآمد دارند500محدودة كمتر از

و مكاني گردشگريو  ضعيت زماني
و ويژگـي هـاي مكـانيدر اين بخش سعي شده است متغيرهـا

و اولويت مكاني مربوط بـه  مربوط به گردشگري، مانند محل اقامت
و همچنين ويژگي   نظيـر،هاي زماني گردشـگري گذراندن تعطيالت

هاي گردشـگري، پـراكنش مدت زمان الزم براي دسترسي به مكان
بنــدي فــصولو اولويــتفــضاها، بررســي ايــناز زمــاني اســتفاده

و  . قرار گيردبررسيمورد ...گردشگري
بندي بررسي محل اقامت پاسخگويان، گروه براي:محل اقامت

در سه گزينه  اي مد نظر قرار گرفت، بـه ترتيبـي كـه محـل اقامـت
و شهرستان شهرستان شهرستان تهران، ساير  هاي هاي استان تهران

. مورد توجه قرار گرفتها ساير استان
از آن داشت كه بيشترين مراجعان به پارك بررسي هاي ها نشان

رود شهري، پارك  و هاي اطـراف تهـران شـهروندان دره هاي جنگلي
كه هست تهراني  از طرف ديگـر محـل.بيني است قابل پيش كامالًند
از پاســخگويان245اقامــت ــر و) درصــد1/9(، نف ــه شــهرها ــز ب  ني

هـاي كه با توجه بـه ويژگـي داردها تعلقي ساير استانها شهرستان
و  از نظر امكانات آموزشي، درماني بيني قابل پيش نيز ... شهر تهران

).8ةجدول شمار( است
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):8(ةجدول شمار

 محل اقامت

 درصد فراواني محل اقامت
درصد

 معتبر
 82.9 82.4 2207 تهران

 7.9 7.8 210 هاي تهران شهرستانساير
 9.2 9.1 245ها هاي ساير استان شهرستان

 --- 0.6 17 بدون پاسخ

 100 100 2679 جمع

 بـراي: مدت بندي فضاهاي گردشگري در تعطيالت كوتاه اولويت
در ايام تعطـيالت كوتـاه و بررسي رفتار گردشگري شهروندان مـدت

، ســعي شــده اســت رفتــار بنــدي بيــشترين تمايــل ايــشان اولويــت
در اولويت از تهران، رفتن به روددره گردشگري ها هاي سفر به خارج

و جنگلـي،و مناطق كوهستاني اطراف تهران، پـارك هـاي شـهري
و(هاي فرهنگي رفتن به مكان  )سينما، تئاتر، موزه و بازديـد ... ، ديد
مي همان.دشوو ساير بررسي بـا د، پاسـخگويانشو طور كه مالحظه

را،ل گردشگري خوداوة انتخاب به عنوان گزين 904 سفر به تهـران
هــاي بعــدي، رتبــهكوتــاه مــدت تعيــين كردنــددر ايــام تعطــيالت 

در انتخاب گزين  به انتخاب828 اولةپاسخگويان رفتن بـه"مربوط
و منـاطق كوهـستاني اطـراف تهـران روددره و انتخـاب 577"ها  بـا

ج رفتن به پارك" و .استلاوة با به عنوان گزين"نگليهاي شهري
 ايـن مطلـب اسـت كـه دهنـدةاننـش هاي جـدول فـوق ساير يافته
و مناطق كوهـستاني اطـراف رفتن به روددره842باپاسخگويان ها

را  دوم تهران انتخاب به عنوان بهتـرين مكـان گردشـگري اولويـت
آنكرانتخاب  از و پس و رفتن به پارك انتخاب690ده  هاي شهري

از ارجحيــت بــاالتري نــسبت بــه ســاير رفتارهــاي جنگلــي بــا نيــز
. استگردشگري برخوردار 

در جدول فـوق قابـل دسـتيابي ساير اولويت  اسـت هاي انتخابي نيز
.)9شمارة جدول(

از مـوارد: زماني محل اقامت تا فضاهاي مورد استفادهةفاصل يكي
در جلب گردشگر امكان دسترسي باالي مر  اكز موصـوف قابل توجه

از سنجش شاخص دسـترس براي، است پـذيري مراكـز گردشـگري
و مراكـزةمتغير فاصل  الـذكر اسـتفاده سـابق زماني ميان محل اقامت

در جـدول شـمار شده است كه نتايج آن را مي   مالحظـه)10(ةتوان
.دكر

و اولويت):9(ةجدول شمار بندي رفتار گردشگري بررسي

 شهروندان

ي اولويتفراوان
ها گزينه

 ساير سوم دوم اول

17 275 257 904 سفر به خارج از تهران

و مناطق رفتن به روددره ها

 كوهستاني اطراف تهران
828 842 270 9

هاي شـهري رفتن به پارك

و جنگلي
577 690 683 16

و بازديد 29 231 263 148 ديد

( رفتن به امـاكن فرهنگـي

و )سينما، تئاتر، موزه ... 
94 236 450 19

232553 ساير موارد

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):10(ةجدول شمار

 فاصله زماني محل اقامت تا مراكز گردشگري

 درصد معتبر درصد فراواني فاصله زماني
از نيم ساعت  35.5 94635.3 كمتر

 38.4 38.2 1024 ساعت1تا5/0بين
 16.2 43116.1 ساعت5/1تا1بين

 4.0 4.0 107 ساعت2تا5/1بين

 6.0 6.0 160 ساعت2بيشتر از

 --- 0.4 11 بدون پاسخ

100 100 2679 جمع

از يافته هاي جدول فوق نشان از آن دارد كه بيشتر پاسخگويان
 بسيار كمي با محل اقامت ايشانةند كه فاصلكن مراكزي استفاده مي 

از درص74حدود كه دارد، به ترتيبي ساعت با اين مراكز1د آنها كمتر
و اگر فاصله د كـر توان مالحظـه يم مي كن بيشتر دامنه را اندكي دارند
.فاصله دارند با مراكز ساعت5/1كمتر از پاسخگويان درصد90كه

براي:هاي گردشگري در طول ايام هفته پراكنش استفاده از مكان
در خـصوص ريزي دقيـق گردشـگري نيازمنـد داشتن برنامه  آمـاري

و زمان بيشترين مكان   دستيابي به براييم، هستهاي مورد استفاده ها
از پاسخگويان سئوال شده است كه معمـوالً و اطالعاتي، چنين آمار

از ايام هفته به چنين مكان  آينـد؟ بررسـي هـاي مـيدر كدام قسمت
در جدول شمار پاسخ  ايـن مطلـب مبين است، قيد شده)11(ةها كه
او است ل در روزهـاي مربـوط بـه كه بيشترين ترجيح براي اولويت
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از روزهـاي 1609پايان هفته با فراواني و در ايام تعطيـل فـارغ  نفر
.است نفر انتخاب 802هفته با

 پراكنش پاسخگويان در استفاده از مراكز):11(ةجدول شمار

 گردشگري در طول ايام هفته

 فراواني اولويت
ها گزينه

 چهارم سوممدو اول

 4334871158 در اوايل هفته

53 1041 128 187 در اواسط هفته

926 594 1609 در پايان هفته

8765 890 802 در تعطيالت

:هاي گردشگري در طول فصول سال اكنش استفاده از مكانپر

 براي ريزي برنامه براي دقيق اطالعات يافتن خصوصدرها بررسي

 مورد نيز فصولو نبوده هفته بررسي ايامبه فقط منحصر گردشگري

)12(شمارة جدول در آن نتايج كه گرفتند قرار بنديو اولويت بررسي
.است نشان داده شده

از):12(ةجدول شمار  پراكنش پاسخگويان در استفاده

 مراكز گردشگري در طول فصول سال
 فراواني اولويت

ها گزينه
چهارم سوم دوملاو 

9735 1412 482 بهار
5228 415 2095 تابستان
 383 1176 36130 پاييز
 1210 1970373 زمستان

مي طور همان از جدول فوق ل د، اولويـت اوكرتوان برداشت كه
با گردشگري خانواده تا2095ها ستانبـ انتخـاب مربـوط بـه فـصل

و هـوا نـسبتاً مطلـوب مي از نظـر آب هـاو خـانواده اسـت شود كـه
آاً مخصوص از اوقـات به نهايي كه فرزندان در حـال تحـصيل دارنـد،

و مطلوب  از طرف ديگر به دليل واقـع. تري برخوردارند فراغت بيشتر
و همچنـين پيـشين  در فـصل بهـار ةشدن تعطـيالت ابتـداي سـال
در ايام ابتداي سـال كـه در فصل بهار خصوصاً فرهنگي گردشگري

و دانـشگاهها را نيـز بـه   همـراه دارد، تعـدادي از تعطيالت مـدارس
و فصل بهار را به عنوان اولويت او) نفر482(هموطنان ل گردشگري

بـه عنـوان اولويـت دوم گردشـگري) نفر 1412(تعداد بيشتري هم
.انددهكرانتخاب 

از موارد مهم ديگري كه:هاي مورد بررسي ساعات توقف درمكان
م تواند سازمان مي و و مـديرؤهـا يت شـهري را سـسات گردشـگري

د، ميـزان كنـ اوقات فراغت شهروندان يارية مديريت بهين منظور به
زماني است كه شـهروندان در هـر يـك از مراكـز موصـوف صـرف 

در اين اماكنكن مي نتـايج ايـن كه ند، به عبارت ديگر كميت حضور
در جدول شمار بررسي . استذكر شده)13(ةهاي

 گويان بر اساس توزيع فراواني پاسخ):13(ةجدول شمار

 ساعات حضور

 درصد معتبر درصد فراواني دامنه حضور
درصد
 تجمعي

7/309/309/30 822 ساعت3تا1
9/543/553/86 1470 ساعت6تا3
2/73/76/93 193 ساعت12تا6

3/44/49/79 116 ساعت24

8/08/98 0.8 22 ساعت48

0008/98 ساعت72

 2/10/100 1.2 33ت ساع72بيشتر از

 --- --- 0.9 23 بدون پاسخ

 --- 100 100 2679 جمع

از آن دارد كه اكثر پاسـخگويان يافته ) درصـد3/55(ها حكايت
و بـراي6تا3از در امـاكن مـورد بررسـي اقامـت دارنـد  سـاعت را

روز زمان  بـه. وجـود نـداردي يا بيشتر اقبال چنـدان،هاي معادل يك
روز هست درصد از پاسخگويان4/6 فقطعبارت ديگر  يـا،ند كه يـك

در اين اماكن توقف دارند در اين زمينه نـشان ساير بررسي.بيشتر ها
در زمـان حـضور داد كه نـوع مكـان مـورد بررسـي نيـز مـي  توانـد

در پـارك.شهروندان مؤثر باشد  هـا شـهري بيـشترين به ترتيبي كه
در حالياست ساعت3تا1فراواني  ب، و هـاي جنگلـ راي پـارك كه ي

)14ةجدول شمار(است ساعت6تا3ها بيشترين فراوانيدره رود
 بيشترين ساعات حضور در مراكر گردشگري):14(ةجدول شمار

 به تفكيك نوع فضا

 فضاي گردشگري
نما يا بيشترين

 فراواني
 درصد

53 ساعت3تا1 هاي شهري پارك
1/41 ساعت6تا3 هاي جنگلي پارك

2/76 ساعت6تا3ها رود دره

 گردشگري شهريالگوي گذران اوقات فراغت در
و ويژگـي مقالهدر اين بخش از هـاي سعي شده است متغيرهـا

از اماكن گردشـگري  و استفاده مرتبط با الگوي گذران اوقات فراغت
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از متغيرهــايي ماننــد بعــد در ايــن بــين مــورد بررســي قــرار گيــرد،
و نقگردشگري، همراهان .ه استفاده شده استلي وسيله

در تعيين الگوي اوقات فراغـت:همراهان يكي از مواردي كه
تواند مورد بررسي قرار گيرد، اين مطلب است كه هـر شهروندان مي 

ده اسـت، بـه عبـارت كـر گردشگري مراجعه فرد با چه كساني براي 
از افراد  در ايـ نـد بهتر اولويت افراد براي گردشگري كـدام دسـته ن؟

و نظير خانواده، تحقيق گروههايي  مورد غيره دوستان، خانواده همسر
. استقيد شده)15(ةجدول شمار آن در كه نتايج بررسي قرار گرفتند

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):15(ةجدول شمار

 وضعيت همراهان

 درصد معتبر درصد فراواني نسبت همراهان
2/545/54 1451 خانواده

بهدوست 3/93/9 248 صورت خانوادگي ان
2/294/29 782 صورت مجردي دوستان به

0/3 3.0 80 خانواده همسر

9/3 3.8 103 بتنهايي

 --- 0.6 15 بدون پاسخ

 100 100 2679 جمع

) درصد5/54(د اكثر پاسخگويانيكن مي مالحظه كه طور همان
از آن پـسو انددهركمراجعه گردشگري به فضاهاي خانواده همراه به

و دوستان همراه به افراد حاضـر اين فـضاها در صورت مجردي به خود
را نيـز همـسر خانوادهو خانواده همراه به دوستان درصد اگر البته.بودند

از67حـدود كـهدشـو مـي يم مالحظـه كنـ به خانواده اضافه   درصـد
و دوستا خانوادهاردر كن كه اند داده ترجيح پاسخگويان به اين خودنها

و شـادي ديگـرانو شادي خودو لذتدهكر مراجعه مراكز در لذت را
بهتر آن است كه پاسخگويان تر اين رفتار دقيق بررسي براي.دانند مي

ودر كنارراهر فرد همراهان  داد وضعيت تأهـل ايـشان قـرار جنسيت
).16جدول شمارة(

بر اساس وضعيت توزيع فراواني پاسخگويان):16(ةجدول شمار

 همراهان به تفكيك جنسيت

 مردان زنان
 وضعيت همراهان

 درصد فراواني درصد فراواني

9/62 5/72990 786گي خانواد

صورت با دوستان به

 مجردي
278 7/25501 8/31

198/1843/5 بتنهايي

 100 1575 100 1083 جمع

در جـدول فـوقن هما ن تـوا مـي)16(شـمارة جـدول طور كه
از مردان متمايل به گردشگري خـانوادكرمالحظه گـيد زنان بيشتر

از طرف ديگر تمايل  و  يا بـه، نسبت به گردشگري بتنهايي آنها بوده
از مـردان اسـت بـا تعيـين.همراه دوستان به صورت مجردي كمتر

و وضعيتCضريب توافق   مشخص شد كه همبستگي بين جنسيت
دار درصـد معنـي95مينـانطا بـا گردشگري شهري همراهان براي

).17شمارة جدول(است 

و وضعيتC ضريب توافق):17(شمارة جدول  بين جنسيت

 گردشگري شهريهمراهان در
سطح

 داري معني
 ميزان همبستگي

000/0129/0
Contingency 
Coefficient 
N=2658 
در ادامه همين بحث وضعيت همراهان را به تفكيـك وضـعيت

بهتأهل مورد بر و نتايج زير : دست آمد رسي قرار داده
ن درصـد از متـاهال85با وجود گردشـگري خـانوادگي حـدود

مي)18(شمارة جدول و، به نظر رسـد بـاال بـردن امنيـت اجتمـاعي
گرو افزايش خانواده  از فرهنگي مراكز گردشگري در گرايي اين گروه

و به احتمال قـوي ايـن كـار بـه ميـزان بـا  از گردشگران باشد اليي
در ها نيز خواهد كاست كه مـي هاي موجود ميان خانواده چالش توانـد

از اهميت بسزايي در توسع   پايـدار گردشـگري برخـوردارةجاي خود
.باشد

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):18(شمارة جدول

 وضعيت همراهان به تفكيك وضعيت تأهل

نامجردنمتاهال
 وضعيت همراهان

 درصد فراواني رصدد فراواني

46 1/85571 1198گي خانواد

صورت با دوستان به

 مجردي
166 8/11612 3/49

441/3597/4 بتنهايي

 100 1242 100 1408 جمع

نن تا حدود زيادي متفـاوت از متـاهالارفتار گردشگري مجرد
بوده به ترتيبي كه اكثريت ايـشان تمايـل بـه گردشـگري بـا گـروه



55مجله محيط شناسي شماره 32

و به جهت مـديريت صـحيح ايـن همساالن را و بدين ترتيب داشته
و همچنين رشد استقالل  و جوانـان بـه نظـر اماكن طلبي نوجوانـان

مي ريزي رسد برنامه مي سازي اين گـروه آگاهمنظوربهدباي هاي بعدي
در زمينـه  و كنتـرل احـساسات بـراياز گردشگران هـاي فرهنگـي
در فضاهاي موج برقراري امنيت خانواده .ود هدايت شودها
مي با توجه به اين رسد رفتار گردشگري مجردين تـا كه به نظر

در كنـار سـن  حدود زيادي مرتبط با سن ايشان باشد، اين مـسئله را
. دهيم گردشگران مجرد نيز مورد بررسي قرار مي

ميCضريب توافق  كه همبستگي بين وضـعيت دهد نشان
و وضعيت همراهان براي ا ري شهري گردشگتأهل افراد 95مينانط با

).19شمارة جدول(درصد معني دار است
كه همان مي پيشطور  بـا افـزايش سـن گردشـگران شود بيني

مجرد از تمايل به گردشگري با دوستان به صورت مجـردي كاسـته
در گروه  و  به خانواده چشمگيريافزايش) مسن( سال50تا30شده
در د، اما با افزاشو دوباره پديدار مي يش سن رفتار گردشـگران مجـرد

و به سمت تنهـايي سـوق پيـدا  گروه سالخوردگان اندكي تغيير كرده
د كـه شـو، بـدين ترتيـب مالحظـه مـي)20( جدول شـمارةدكن مي

در خـصوص آن توضـيح داده شـد اقدامات آگاهي دهنده كـه قـبالً
.است سال30بيشتر متناسب گروه سني جوان يعني زير 

وC ضريب توافق):19(شمارة جدول  بين وضعيت تأهل

 وضعيت همراهان در اكوتوريسم
سطح معني

 داري

ميـــــزان

 همبستگي

000/0405/0Contingency coefficient 

N = 2650 

 توزيع فراواني مجردين بر اساس):20(شمارة جدول

 بندي سني وضعيت همراهان به تفكيك دسته
از( جوان كمتر
) سال 30

30از( مسن
) سال50تا

بيش(سالخورده
) سال50از  وضعيت

 همراهان
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

3/45677/5283/36 434 خانوادگي
6/50512/4099/40 552 دوستان
441/491/757/22 به تنهايي
 22100 100 127 100 1030 جمع

و افزايش اميـداز طرف ديگر براي جلب گردشگران سالخورد ه
و حفظ شادابي دوران  تـدابيردبايـ هـاي قبـل زنـدگي مـي به زندگي

در سايه آن تعـادلي ميـان گوشـه ويژه و حـس اي انديشيد تا گيـري
و آرامش( تنهايي  و شـادابي آنهـا) ميل به سكون و حفـظ تحـرك
.دشوبرقرار

بر اسـاس بررسي در خصوص رفتار گردشگري پاسخگويان ها
كهدهندة نشاندشگري مناطق گر : اين مطلب است
الً در هر سه منطقه رفتار غالب گردشگري مربوط به گرايش او

و به سمت گردشگري خانوادگي است كه بـا عنايـت بـه شخـصيت
ن گرايي اكثريت انسان روحيه جمع از ذهن دور ؛يستها

ثانياً بيشترين درصد رفتار گردشگري مجردي مربوط به مناطق
صـورت مجـردي بـه كـه بـه، به عبارت بهتر كـسانيستاه رود دره 

و ها را نسبت به پـارك پردازند، رود دره گردشگري مي  هـاي شـهري
.اند تري براي خود يافته جنگلي محيط مناسب

نشان داد كه با احتمال)p=006/0(آزمون كروسكال واليس
 نـوع فـضاي گردشـگري بـا وضـعيت همراهـان ارتبـاط، درصد 95

.ري دارددا معني
در تعيين الگوي اوقـات فراغـت عـالوه بـر همـراه:بعد گردشگري

گزيني، به تعداد همراهان نيز توجه شده است تا بدين ترتيـب تعـداد
و گردشگري  هاي ريزي برنامهبراينسبي مراجعان به مراكز تفريحي

).22و21شمارة جدول(آتي معين گردد

ويان بر اساس توزيع فراواني پاسخگ):21( شمارةجدول

 وضعيت همراهان به تفكيك مناطق گردشگري

 مناطق گردشگري
وضعيت
 همراهان

 درصد فراواني

 65.1 506 خانوادگي
 28.1 218 مجردي
 5.9 46 بتنهايي

 هاي شهري پارك

 70.9 بدون پاسخ
 72.7 650 خانوادگي
 23.9 214 مجردي
 2.8 25 بتنهايي

 هاي جنگلي پارك

 50.6خبدون پاس
 61.8 623 خانوادگي
 34.7 350 مجردي
 3.2 32 بتنهايي

ها رود دره

 30.3 بدون پاسخ
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):22(ةجدول شمار

 بعد گردشگري

 درصد معتبر درصد فراواني بعد گردشگري

0113 2/43/4
1408 2/154/15

0/548/54 1446 نفر4تا2
2/154/15 408 نفر7تا5

9/91/10 266 نفر7بيش از
 ---384/1 بدون پاسخ
 100 100 2679 جمع

در جدول فوق منعكس شده است،ينتايج بين اين مطلبم كه
 نفر ديگـر4تا2 درصد از پاسخگويان به همراه55است كه نزديك 

در خـصدهكـر به مراكز مورد بررسي مراجعه وص انـد، بنـابراين اگـر
ريزي فضاها يا سكوهايي باشد، بهتر اسكان گردشگران نياز به برنامه 
د، همچنينشو نفري طراحي5تا3است بيشتر آنها براي گروههاي 

و يا چيدمان مبلمان اين اماكن اين مسئله مي  تواند در طراحي، اندازه
.استمورد توجه قرار گيرد كه فعالً كمتر مورد توجه 

در جـدول ريـزي براي چنين برنامـه ساير اطالعات الزم هـايي
اين اطالعات به تفكيـك منـاطق گردشـگري نيـز استفوق موجود 

در روند برنامه  هر سـه گـروه تغييري ،ريزي نداشته به ترتيبي كه در
 نفـري4 تـا2ها مربوط به گروههـاي بيشترين فراواني تكرار گزينه

).23شمارة جدول( است

 فراواني پاسخگويان بر اساس بيشترين):23(ةجدول شمار

 بعد گردشگري به تفكيك مناطق گردشگري

نما يا بيشترين فضاي گردشگري
 درصد فراواني

7/55 نفر4تا2 هاي شهري پارك
7/52 نفر4تا2 هاي جنگلي پارك

9/55 نفر4تا2ها رود دره

در طراحـي: مورد استفادهة نقليةوسيل  از مسائل مهـم ديگـر
و فضاها و همچنين فضاهاي شهري، فضاي پاركينگ ي گردشگري

ريـزي دقيـق در ايـن كـه برنامـه استخطوط ارتباطي با اين مراكز
و فراوانـي هـر  در خصوص نوع وسايل نقليه زمينه نيازمند اطالعاتي

).24ةجدول شمار( است يك 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):24(ةجدول شمار

 نوع وسيله نقليه

 درصد معتبر درصد فراواني بعد گردشگري

9/500/51 1363 اتومبيل شخصي
5/135/13 362 تاكسي

4/214/21 573 وسايل نقليه عمومي
5/125/12 335 پياده
405/15/1 ساير

 ---62/0 بدون پاسخ
 100 100 2679 جمع

در خصوص وسيل بررسي ازةها نآ نقليه مـورد اسـتفاده حـاكي
در) درصــد51(د كـه بيـشتر پاســخگويان از اتومبيـل شخـصي بـو

ــ ــايل نقلي ــا وس ــسه ب ــوميةمقاي ــد4/21( عم ــسي) درص و تاك
 انـددهكـر اسـتفاده يادشـده براي دسترسي بـه مراكـز) درصد5/13(
تر بـراي ريزي مناسب كه خود نشانة نياز به برنامه)25شمارة جدول(

صرف كـاهش مـ برايي دسترسي بيشتر مردم به وسايل نقليه عموم
و افزايش ايمني جاده . هاست سوخت

نمايـد اولـين نكتـه البته اين مورد نكاتي ديگر را نيز روشن مي
در شـهرهاي  و رواني آن است كـه و عوارض روحي مشكل ترافيك
پر جمعيتي نظير تهران با وجود وسايل نقليه شخصي بيشتر  و بزرگ

و مسئل به آن دامن زده مي   مشكل توقف وسايل نقليه دوم نيزةشود
پر هزينه امالك تهران است نـسبت بـه ديگر حضورةنكت.در شرايط

در اين مراكز اسـت كـه بـه نظـر   افـزايش بـراي مطلوب افراد پياده
و رواني جامعه مي سـازيدر اين جهت فرهنـگدباي سالمت جسمي

از ها براي تحليـل دقيـق بررسيةدر ادام. صورت پذيرد  تـر اسـتفاده
و نـوعةئط نقليه، جدول فوق كه رابطـ وسا  ميـان زمـان مانـدگاري
از منـاطق گردشـگريةوسيل  نقليـه مـورد اسـتفاده را در هـر يـك
.دهد، مورد استفاده قرار گرفتمي نشان

آن يافته از ر الگوي استفاده پاسخگويانيست كه با تغيا ها حاكي
در نهايت بـه رود هاي شهري به پاركاز پارك و هـا دره هاي جنگلي

در منـاطق گردشـگري افـزوده  هر قدر بر ميزان ماندن گردشـگران
از وسايل نقليه عمومي اضـافهشو مي د، تمايل گردشگران به استفاده

در منـاطق رود   نفـر گردشـگري كـه40دره هـر شده به ترتيبي كه
در منطقه توقف داشته12بيشتر از از وسايل نقليه عمومي ساعت اند
در همان شـرايط، ايـن ميـزان بـراي پـاركاندهكراستفاده  و هـايد

و پارك   نفـر54و%)50( نفـر1هاي جنگلي به ترتيب برابـر شهري
. استدهشمحاسبه%)9/41(
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس):25(ةجدول شمار

و مناطق نوع وسيله نقليه به تفكيك زمان ماندن در تفرجگاه

 گردشگري

مناطق
 گردشگري

ن زما
 ماندن

نوع وسايل
 نقليه

 درصد فراواني

0/52 392 شخصي
2/29 220 عمومي

6كمتر از
 ساعت

3/18 138 ساير
23/13 شخصي
30/20 عمومي

12تا6
 ساعت

107/66 ساير
10/50 عمومي

هاي پارك
 شهري

بيشتر از
10/50 ساير ساعت12

7/64 387 شخصي
4/27 164 عمومي

6كمتر از
 ساعت

467/7 ساير
774/48 شخصي
797/49 عمومي

12تا6
 ساعت

39/1 ساير
751/58 شخصي

هاي پارك
 جنگلي

بيشتر از
549/41 عمومي ساعت12

7/43 411 شخصي
1/38 358 عمومي

6كمتر از
 ساعت

2/18 171 ساير
25/10 شخصي
134/68 عمومي

12تا6
 ساعت

41/21 ساير

ها رود دره

بيشتر از
 ساعت12

 40100 عمومي

كــه طــول مــدت مانــدن در منــاطقدر همــين ارتبــاط زمــاني
و به زير  مي6گردشگري كوتاه از وسايل ساعت كاهش يابد استفاده

در پارك  %)7/64(هاي جنگلي نقليه شخصي به بيشترين مقدار خود
رود)%52(هاي شهري، پارك .رسدمي%)7/43(ها درهو در

دره همين يافته در خصوص رود كه است بين اين مسئلهمها ها
يابـد، ميـزانهر قدر ميزان ماندگاري در ايـن منـاطق افـزايش مـي

از وسايل نقليه عمومي نيز افزايش مي  يابـد بـه ترتيبـي كـه استفاده
از1/38 از گردشگران با نـرخ مانـدن كمتـر 4/68، سـاعت6 درصد

از گردشگران با نـرخ مانـدن و12 تـا6درصد  درصـد100 سـاعت
از وسايل نقليه عمومي12گردشگران با نرخ ماندن بيشتر از  ساعت

. اند گرفته جايي بهرههبراي جاب

و نتيجه  گيري بحث
گروه- بندي سـني تفـاوت آشـكاري ميـان متقاضـياناز نظر

از رود دره  شه ها با پارك استفاده و جنگلي وجود دارد هاي ري
ريـزي متفـاوتي را نـسبت بـه سـاير فـضاهاي كه لزوم برنامه 

د، شـايد يكـي از داليـل ايـن تفـاوتكن گردشگري طلب مي 
و فضاها باشـد  . مسئله قواي جسمي مورد نياز براي اين اماكن

از اين مسئله زماني در هر يـك كه درصد گردشگران مسن را
د، زيـرا شـوتر مـشخص مـي نمائيم بيش اين فضاها بررسي مي 

دره7حدود  در رود از گردشگران حاضر در اين دسته درصد ها
و لي اين رقم براي پارك  و پارك قرار داشته هاي هاي شهري

و به . است درصد12و9ترتيب برابر جنگلي اندكي بيشتر
هر سـه منطقـه گردشـگري مـورد در درصد گردشگران مرد

از زنان  وو اين مطلب نشانه استبررسي بيشتر از انگيـزه اي
در اسـتفاده از فـضاهاي  عالقه بيشتر مردان نسبت بـه زنـان

.استگردشگري 
ــه- ــرايدر برنام ــاني ب ــالخورده زم ــردان س ــه م ــاي روزان ه

و نسبت به زنان نيز از اهميت باالتري شده گردشگري لحاظ 
باشد كه اين مسئله خـود لـزوم توجـه جـدي بـه برخوردار مي
ــ ــسائل س ــرايطم و در ش ــاصالخوردگان ــابعي خ ــود من  كمب

در مقايــسه بــا زنــان ســالخورده نــشان ســالخوردگان مــرد را
.دهد مي
ــانة درصــد از پاســخگويان در زمــر5/10حــدود وجــود-  زن

هر چـه لزوم توجه ويژه به برنامه،دار خانه ريزي براي استفاده
از ايــن امكانــات  و مفيــدتر دار گوشــزد زنــان خانــهرا بيــشتر

.ندكن مي
و اقبال قابـل توجـه افـراد بـا- اقبال بسيار پايين افراد بيسواد

در هر سه گروه منجر شد كه اوالً لزوم  تحصيالت دانشگاهي
و جلب آنهـا  هر چه بيشتر به رفع مشكالت افراد بيسواد توجه

و ثانياً برنامه  دن كـر ريـزي بـراي فـراهم به مراكز گردشگري
ت دانـشگاهي را مطالبــه وسـايل رضـايت گـروه بـا تحـصيال 

.دكن مي
از) درصد8/74(بيشتر پاسخگويان- 500در محـدودة كمتـر

در ماه درآمد دارند، كه با توجه به درآمد پايين آنها هزار تومان
و  از ايشان در خصوص گردشـگري و اطالعات به دست آمده

هاي موجود دنيـا همچـون هاي مربوط چندان با تئوري هزينه
. نيازهاي مازلو همخواني نداردسلسله مراتب
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را- از فـضاي تهـران پاسخگويان ابتدا تمايل به خارج شـدن
و سپس روددر  و پاركهداشته و جنگلـي را بـه ها هاي شهري

مي عنوان گزينه .ندكن هاي جايگزين انتخاب
 زماني محل اقامت تا فضاهاي مـورد اسـتفادهةاز نظر فاصل-

در شرايط پر ترافيك شهر تهر و شهرهاي اطراف نسبتاً كه  ان
.استمناسب

و گردشگري داشتن اوقـات- يكي مسائل كليدي براي تفريح
و تعطيل  و استفراغت در پايـان هفتـه در تهران معموالً  كه

بروز مي و فشرده كه لزوم برنامهندك ايام تعطيل ريزي صحيح
از.دشـون اتخاذ از سوي مسئوالدباي براي اوج گردشگري مي 

كه تمايل به گردشگري در روزهايگر با توجه به اين طرف دي
 نفـري در اولويـت چهـارم قـرار 1158ابتداي هفته با فراواني 

توان نتيجه گرفت كه تمايـل چنـداني بـراي دارد، بنابراين مي
و ايـن مراكـز  در روزهاي ابتداي هفته وجود ندارد گردشگري

در اوايل هفته سـپري مـي  لـزوم نـد كـهكن روزهاي خلوتي را
 بـراي.اسـت آشـكار ريزي براي اين شرايط نيز كـامالً برنامه

ريزي براي استفاده از تورهاي گردشگري مدارس، مثال برنامه
و  و يـا برنامـه ... كاركنان ريـزي بـراي هـدايتدر ايـن ايـام

و  .گردشگران به استفاده از اين ايام براي گردشگري ... 
توجه به تجهيز ناوگـان لزوم با توجه به نتايج به دست آمده-

فرهنگي كشور براي استفاده از مواهب گردشگري طي فصول 
و بهار كامالً  از طرف ديگر با عنايـت.دشو آشكار مي تابستان

از سـبزي بـه  از قديم تا كنون به اسـتفاده به فرهنگ ايرانيان
و رفع دلتنگي  رسـد ها، به نظر مـي عنوان تمثيلي از سرزندگي

و زمستان در اولويت كامالً منطقي باش  هـايد كه فصول پاييز
در ايران باشند .پايين گردشگري

دور داشت، تغيير ذائق البته نكته از ذهن  تفريحيةاي كه نبايد
و گردشگري ايرانيان است كه مستلزم توجه بيشتر به تـرويج

و تصويب قوانين خـاص و تدوين بـراي مثـال( اين فرهنگ
در بهانه تا است) تعطيالت زمستاني  اي باشد براي اسـتراحت

و هم  اي اي بـراي توزيـع منطقـه وسيله چنينميان فصل كار
ــاهش بهــره در جهــت ك ــصول ــي ف ــدي از مواهــب طبيع من
و بـه تنش هاي روزمرگي مرتبط با زندگي در شهرهاي بزرگ

از طبيعت .دور
هاي مـورد با توجه به نتايج مربوط به ساعات توقف درمكان-

مي ريزيي برنامه گير جهتبررسي،  هاي به سمت توقفدباي ها

از  در اين زمان كوتاه استفاده كوتاه معطوف باشد تا شهروندان
در ساير بررسي. اماكن بتوانند بيشترين بهره را داشته باشند  ها

در اين زمينه نشان داد كه نوع مكان مورد بررسي نيز مي  تواند
در پارك زمان حضور شهروندان مؤثر باشد به ترتيبي  يها كه

در اسـت سـاعت3 تـا1شهري بيشترين فراواني مربوط به ،
رود كه براي پارك حالي و ها بيشترين فراوانـيدره هاي جنگلي

. است ساعت6تا3مربوط به 
ها مـورد توجـه بيـشتري، فضاهاي مربوط به رود دره بنابراين

در ايـن مكـان  و استفاده كنندگان زمـان بيـشتري را هـا بوده
 بـه طبيعـي بـودن فـضاها، اقامت دارند، دليل اين امر احتماالً 

و هاي بكر موجود، دوري بيشتر از آلودگي زيبايي هاي صـوتي
و  و فرهنگي ايرانيـان محيطي شهرهاي بزرگ، ذائقه تفريحي

و محيطـي ايـن همچنين وجود ممنوعيت  هاي كمتر اجتماعي
و جنگلـي مراكز در مقايسه بـا پـارك   كـهددارهـاي شـهري

در برنامــه مــي از تــوان ريــزي بــراي جلــب گردشــگر بيــشتر
از اين عنصر نيز بهره پارك و جنگلي .دشمند هاي شهري

در- شـد مالحظـه گردشگريدر الگوي گذران اوقات فراغت
از مردان متمايل به گردشگري خانواد كه گي بوده زنان بيشتر

به نسبت به گردشگري بتنهايي آنهاو از طرف ديگر تمايل   يا
از مـردان اسـت  بـه.همراه دوستان به صورت مجردي كمتـر

و يـا بـه تعبيـر عبارت ديگر زنان خانواده گراتر از مردان بـوده
ديگر رفتارهاي اجتماعي بيشتري نـسبت بـه مـردان در ايـن 

از خود بروز مي  و زمينه دهند كه با توجه بـه سـابقه فرهنگـي
ن  ــن از ذه دور ــان ــاريخي ايراني ــستت ــديني در، ب ــب  ترتي

رسـد ريزي براي الگوبندي اوقات فراغت بـه نظـر مـي برنامه
و از اهميـت توجه به نقش جنسيت مـي  توانـد راهگـشا بـوده

.بااليي برخوردار باشد
و قدرداني  تشكر

از يافته هاي يـك پـروژه مطالعـاتي انجـام اين پژوهش بخشي
نويـسندگان مراتـب. اسـت يافته با حمايت مالي شـهرداري تهـران 

و سـتاد  و تبـديل مـواد از سازمان بازيافـت و قدرداني خود را سپاس
و توسع ميةمحيط زيست .دارند پايدار شهرداري تهران اعالم

 يادداشت

1-Pilot Study 



55مجله محيط شناسي شماره 36

 مورد استفادهمنابع
Goshtasb Maygooni,H., B.,Shams and B.,Cheshme Khavar. 2009.  A survey on ideas and recreational 
requirements of Sysangan forest park. Environmental sciences. 6(2): 43-54. 

 
Higham,J. and M.,Lueck. 2002. Urban ecotourism: a contradiction in terms? Journal of ecotourism.1: 36-
51 
 
Holden,A., and J.,Sparrowhawk. 2002. Understanding the Motivations of Ecotourists: The Case of 
Trekkers in Annapurna, Nepal., International Journal of Tourism Research, 4:435-46. 
 
Masoumi,M. 2006. The Nature of Tourism.  Tehran: Peike Kousar Press. pp.1-128. 
 
McIntosh,A.J. 2004. Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand. Tourism. Management, 
25(1): 1–15. 
 
Meric,H.J. and J.,Hunt. 1998. Ecotourists’ Motivational and Demographic Characteristics: A Case of 
North Carolina Travelers., Journal of Travel Research, 36 (4): 57-61. 
 
Ministry of Culture & Islamic Guidance. 2002. Consumption of Cultural product in Tehran: Iranian 
Cultural Behaviors. Tehran: Ministry of Culture & Islamic Guidance Press. 
 
Pettersson,R. 2002. Sami tourism in northern Sweden: Measuring tourists’ opinions using stated 
preference methodology. Tourism and Hospitality Research, 3(4): 357–369. 
 
The International Ecotourism Society (TIES). 2008. What do we mean by ecotourism? Available at : 
www.ecotourism.org. 
 
Weaver,D.B., and L.J.,Lawton. 2002. Overnight Ecotourist Market Segmentation in the Gold Coast 
Hinterland of Australia., Journal of Travel Research, 40 (3): 270-81. 
 
Wight,P. 1996. North American Ecotourists: Market Profile and Trip Characteristics. Journal of Travel 
Research, 34 (4): 2-11. 
 
Zahedi,Sh. 2006. Sustainable tourism and Ecotourism, Environmental perspective. Tehran: Allame 
Tabatabai university press. 

 


