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  فصلنامه گردشگري و توسعه

  ارائه الگوي مناسب توسعه گردشگري در كالردشت
  2، علي دلشاد1دكتر حميد ضرغام بروجني

  چكيده 
عدم وجود ي دهنده نشان كشور مناطق و مقصدهاي گردشگري بررسي روند توسعه
اين امر، موجب توسعه گردشگري، بدون توجه به . مدار است -توسعه مطلوب و الگو

سيسات گردشگري ايجاد ها و تأ نحوي كه زيرساخت به ؛ه استمباحث عرضه و تقاضا شد
دليل  مناطق و مقصدها مازاد بر تقاضا است و در ديگر مناطق و مقصدها به برخي شده در

اين موضوع باعث . نيست پاسخگوي نيازهاي گردشگران فزوني تقاضا، عرضه گردشگري
از جمله (فشار بسياري بر عوامل زيرساختي و محيطي مناطق و مقصدهاي گردشگرپذير 

  .دهد ها را به سوي افول سوق مي شده، آن) كالردشت
عالوه  ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي، بههاي تأ مؤلفهشناخت الگوها و معرفي 

منظور معرفي الگوي مناسب توسعه   هاي گردشگري كالردشت، به تعيين ويژگي
ثيرگذار بر توسعه هاي تأ مؤلفهبراي شناسايي . گردشگري آن، هدف اين تحقيق است

آماري فريدمن و   ها از اسلوب بندي آن فرجگاهي از شيوه دلفي، براي رتبهمقصدهاي ت
) كيفيكمي و (براي ارزيابي و انتخاب الگوي مناسب توسعه، از روش ارزيابي ماتريسي 

  .استفاده شده است
  

، عرضه و تقاضاي 5، كالردشت4، الگوي توسعه3مقصد تفرجگاهي :واژگان كليدي
  .8، روش ارزيابي ماتريسي7، روش دلفي6گردشگري

  
  
  
  
  

   

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي -  1

 كاربردي -علميمدرس دانشگاه جامع  -  2

٣- Resort Destination 
٤- Development Model 
٥- Kelardasht 
٦- Tourism Supply & Demand 
٧- Delphi Technique 
٨- Evaluation  Matrix Method 
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  مقدمه

هاي تشريح كننده فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي  بررسي روند تكاملي الگوها و مدل     
بيني  هاي بسياري در زمينه پيش سال گذشته، پژوهش 60از دهد كه در طي بيش  نشان مي

ها به طور عمده  اين پژوهش. فرآيند و مسير توسعه مقصدهاي گردشگري صورت گرفته است
بيني فرآيند توسعه مقصدهاي  ريزان صنعت گردشگري به ابزارهاي پيش ناشي از نياز برنامه

شگري و در نتيجه افزايش ميزان گردشگري بوده است كه براي شناخت اثرات توسعه گرد
از اين روي، طي . توسعه از نقشي اساسي برخوردار هستند  هاي اثربخشي و كارآيي برنامه

بيني فرآيند توسعه مقصدهاي  هاي گوناگوني در زمينه پيش هاي گذشته، الگوها و مدل دهه
  .گردشگري مطرح شده است

توان  ند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي را مياولين مطالعات صورت گرفته براي تشريح فرآي     
 1939هاي گيلبرت در زمينه تعيين سير تكاملي مقصدهاي تفرجگاهي در سال  به تالش

شناسي مقصدهاي تفرجگاهي  نيز مطالعاتي در زمينه ريخت) 1958(بارت . ميالدي نسبت داد
، 2004وكس، دپري(ه ارائه الگوي توسعه خاصي نگرديدساحلي به انجام رسانيد كه منجر ب

اي در حد يك پاراگراف، براي اولين بار به مفهوم چرخه  در مقاله) 1964(والتر كريستالر). 225
با مدنظر قرار دادن ) 1972(كوهن). 29، 2001بري، (يات مقصدهاي تفرجگاهي اشاره نمودح

ر اهي دشناسي از گردشگران ورودي به مقصد تفرجگ شناختي، به ارائه يك گونه مباحث روان
  ).29، 2001بري، (مراحل مختلف توسعه پرداخت

هاي مسافران و گردشگران ورودي به مقصدهاي  با مطالعه شخصيت) 1972(پالگ     
). 34، 2001بري، (مراحل مختلف توسعه را ارائه نمودشناسي گردشگران در  تفرجگاهي، گونه

مراحل مختلف بر اساس نظر پالگ اكثر گردشگران ورودي به مقصدهاي تفرجگاهي در 
توسعه را، به ترتيب گردشگران ماجراجو، گردشگران نزديك به ماجراجو و ميانه رو و 

). 259، 1998سواربروك، (دهند كار و محافظه كار تشكيل مي گردشگران نزديك به محافظه
شاخصي از مراحل درجه خشنودي يا ناخشنودي ساكنان مقصد گردشگري را ) 1975(داكسي

مراحل (چگونگي تغيير نگرش مردم محلي نسبت به مراحل رشد گردشگري به منظور تشريح 
  ). 58، 1382 ،اردكاني(ارائه نموده است) چرخه حيات مقصد گردشگري

راتـب توسـعه مقصـد    م  ثير تغييـر تكـاملي بـر سلسـله    أسـازي تـ   به مدل) 1976(ميوزك     
ــت  ــاهي پرداخ ــدوكس، (تفرجگ ــفيلد). 225، 1998پري ــه  ) 1978، 1972(استنس ــا مطالع ب

مقصدهاي تفرجگاهي شمال شرقي اياالت متحده الگوي تغييراتي را شناسايي نمود كه تحت 
 : 2001بـاتلر،  (مطـرح گرديـد  عنوان چرخه مقصد تفرجگاهي در ادبيـات نـوين گردشـگري    

هـا و مطالعـات صـورت گرفتـه در زمينـه       باتلر بر مبنـاي پـژوهش   1980در دهه ). 287
را ارائه ) TALC(گاهي، الگوي چرخه حيات پهنه گردشگري الگوهاي توسعه مقصد تفرج

داد كه مناسـب صـنعت گردشـگري     اي تغيير باتلر چرخه حيات محصول را به گونه. نمود
مرحله توسعه و تكامل مقصد گردشـگري   6اين مدل ). 4-3: 2005آلوارز و لورنكو، (باشد
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

لوغ، ركود، نزول و يا احياء ا بگيرد، شامل؛ اكتشاف، مشاركت، توسعه، تثبيت ي مي را در بر
  ).113 :2005هال،  مور و وايت(مجدد

ديـدگاهي نـوين بـه     -طيف توسعه تفرجگاه«اي تحت عنوان  مقاله) 1998(پريدوكس     
در مجله مـديريت گردشـگري    2000ارائه نمود كه در سال » مدل سازي توسعه تفرجگاه

مطالعـه  : طيف توسعه تفرجگـاه "در مقاله ديگري تحت عنوان ) 2004(وي. به چاپ رسيد
به چاپ  Tourism Geographiesكه در مجله معتبر  "موردي ساحل طال در استراليا

هاي ظاهري با  اين مدل، عليرغم شباهت. رسيده است، به تكميل مدل ارائه شده پرداخت
به اين مفهوم است كه توسـعه   صدد دستيابي مدل چرخه حيات پهنه گردشگري باتلر، در

 مقصد تفرجگاهي از نگاه اقتصادي بر تغييرات در بازار مقصد تفرجگاهي بنيان نهاده شـده 
  ). 49-48، 1387دلشاد، (است
ويژه عدم موفقيت  به(با توجه به وضعيت موجود توسعه مقصدهاي تفرجگاهي كشور      

خگويي به تقاضاي فزاينده داخلي و در بالفعل نمودن توان بالقوه اين مقصدها براي پاس
ريزي و توسعه مقصدهاي  شناخت مفاهيم و الگوهاي برنامه) جذب گردشگران خارجي

هاي  اين منظور الگوها و مدل به. تفرجگاهي و تعيين الگوي مناسب، يك ضرورت است
بيني فرآيند توسعه مقصدهاي گردشگري، مورد بررسي قرار گرفت تا با توجه  اصلي پيش

هاي مقصد كالردشت، الگوي مناسب توسعه آن شناسايي شده و مدل مناسب  ويژگيبه 
  .توسعه گردشگري اين مقصد تعيين گردد

 

  روش تحقيق -1
ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي از هاي تأ ؤلفهدر اين تحقيق براي شناسايي م     

آماري فريدمن و براي ارزيابي و انتخاب الگوي   ها از اسلوب بندي آن شيوه دلفي، براي رتبه
استفاده ) كمي و كيفي(مناسب توسعه، از ميان الگوهاي موجود، از روش ارزيابي ماتريسي 

اي و پرسشنامه و  كتابخانه -اطالعات اين تحقيق به دو روش مطالعه اسنادي. شده است
  . ، گردآوري شده است)ميداني(مشاهده 

زپاسخ خبرگان براي پرسشنامه با: براي به كارگيري روش دلفي، سه پرسشنامه، شامل    
ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي، پرسشنامه ثانويه أهاي ت لفهفهرست نمودن مؤ

هاي تعيين شده از الگوهاي نظري توسعه  لفهؤبا تلفيق م(ثيرگذارأهاي ت لفهؤبراي انتخاب م
و پرسشنامه نهايي جهت تعيين ) هاي پيشنهادي خبرگان لفهؤمقصدهاي تفرجگاهي و م

مبتني بر مقياس (ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي أهاي ت لفهؤوزن هر يك از م
  . استفاده شده است) اي ليكرت سنجش پنج گزينه
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  مراحل انجام تحقيق -2
  :گيري شده است شرح زير پي براي دستيابي به اهداف مورد انتظار تحقيق، چهار مرحله به    

 ؛بررسي الگوهاي اصلي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي - 1
 ؛ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهيأهاي ت لفهؤتعيين م - 2
فرهنگي، زيست  - جغرافيايي، كالبدي، اقتصادي، اجتماعي(هاي شناخت ويژگي - 3

 ؛الردشتك.) .. محيطي و
  .تعيين الگوي مناسب براي توسعه گردشگري مقصد كالردشت - 4

  الگوهاي اصلي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي -2-1
  

كننده فرآيند توسعه مقصدهاي هاي تشريح ه مقاله، كلياتي از الگوها و مدلدر مقدم    
از ميان الگوهاي توسعه مقصد ) 2001(بر طبق نظربري. رديدـردشگري ارائه گـگ

تفرجگاهي تا قبل از الگوي باتلر، الگوهاي كوهن، پالگ و داكسي از اهميت و جامعيت 
ريزي الگوهاي بعدي توسعه  عنوان مباني نظري طرح  بيشتري برخوردار بوده و به

الگوي ). 31: 2001بري، (استويژه الگوي باتلر قرار گرفته  مقصدهاي تفرجگاهي، به
ميزان كاربرد در زمينه تبيين و تحليل توسعه چرخه حيات باتلر نيز از بيشترين 

مقصدهاي تفرجگاهي برخوردار بوده و توسط بسياري از محققان به بوته آزمون كشيده 
مبنا قرار گرفتن : الگوي پريدوكس با رويكردي نوين، از جمله ،همچنين. شده است

ازاريابي و كيد بر مفاهيم بأكاركرد عملي بازار در تبيين توسعه مقصد تفرجگاهي و ت
توسعه پايدار در الگوسازي توسعه مقصد تفرجگاهي به تشريح فرآيند توسعه مقصدهاي 

) كوهن، پالگ، داكسي، باتلر و پريدوكس(اين الگوها ، در نتيجه. تفرجگاهي پرداخته است
. اند ي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي انتخاب گرديده ه شدهعنوان الگوهاي اصلي و شناخت به

  .اند الگوهاي اصلي ذكر شده به اجمال بررسي شده در اين بخش،
  

  شناسي كوهن گونه -2-1-1
شناسي از  شناختي، به ارائه يك گونه با مدنظر قرار دادن مباحث روان) 1972(1كوهن     

او گردشگران . گردشگران ورودي به مقصد تفرجگاهي در مراحل مختلف توسعه پرداخت
، 2مختلف توسعه را در چهار نوع افراد سرگردانورودي به مقصد تفرجگاهي در مراحل 

به صورت (ردشگران انبوهـو گ 4)به صورت انفرادي(ردشگران انبوهـ، گ3كاوشگران
در ابتداي توسعه يك مقصد ). 29: 2001بري، (كند بندي مي طبقه 5)سازماندهي شده

رود اين و. گردند تفرجگاهي، افراد سرگردان به صورت اتفاقي وارد مقصد تفرجگاهي مي
                                                 

١- Cohen 
٢- Drifter 
٣ - Explorer 
٤- Individual Mass Tourists 
٥- Organized Mass Tourists 
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. سيسات خاصي نخواهد بودأمين امكانات و تأافراد بدون واسطه صورت گرفته و نيازمند ت
مقصد تفرجگاهي در مرحله بعد پذيراي گردشگران انبوه خواهد بود كه به صورت انفرادي 

اين گردشگران نيازمند امكانات اقامتي، تسهيالت و خدمات مناسب و . پردازند به سفر مي
در ادامه گردشگران انبوه به صورت سازماندهي شده به . نقل ايمن هستند وسايل حمل و

اين گردشگران . مقصد وارد خواهند شد كه اين روند در مراحل بعدي ادامه خواهد داشت
امكانات اقامتي، پذيرايي، بازديد، حمل : خرند كه شاملاي را ميهاي مسافرتي آماده بسته

هاي گردشگران فراهم شده است  سازمان يافته براي گروهبوده و به صورتي .. . و نقل و
هاي بعدي مرتبط  اهميت الگوي كوهن در اين است كه نظريه). 258: 1998سواربروك، (

با فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي آن را به رسميت شناخته و بر مبناي نتايج 
نوع گردشگر ) 1980(باتلر: براي مثال. اند ريزي نموده هاي خود را طرح مطالعات او نظريه

ورودي به مقصد تفرجگاهي كه توسط كوهن ارائه شده است را در الگوي خود با هر فاز 
  ).33: 2001بري، (خه حيات مقصد تفرجگاهي تطبيق دادچر
  شناسي پالگ گونه - 2-1-2

زير از اهميت حياتي اي را ارائه نمود كه به دو دليل  مقاله 1973در سال  1پالگ       
  ):287: 2001باتلر، (برخوردار بود

  تبيين پويا بودن سمت تقاضاي گردشگري كه بنياني براي ايجاد ارتباط بين
فراهم ) تقاضا(با تغييرات در بازديدكنندگان ) عرضه(تغييرات در مقصدها 

 .آورد مي
   اين مطالعه بر مبناي يك كار تجربي و تحليل آماري بنيان نهاده شده بود كه

  .در زمان خود مطالعه نادري در زمينه پژوهش گردشگري به شمار مي رفت
شگران ورودي به مقصدهاي هاي مسافران و گرد با مطالعه شخصيت) 1972(پالگ

شناسي  گونه) دهنده خپاس 1600هاي شخصيتي  از طريق بررسي تلفني ويژگي(تفرجگاهي
او به مانند كوهن، نوع مسافران را به . گردشگران در مراحل مختلف توسعه را ارائه نمود

بر ). 34: 2001بري، (عه مقصد تفرجگاهي مدنظر قرار دادعنوان وجه مشخصه هر فاز توس
اساس نظر پالگ اكثر گردشگران ورودي به مقصدهاي تفرجگاهي اي كه در مرحله اول 

و دست نخورده  ها بكر گردشگراني كه به دنبال مكان(2اند را گردشگران ماجراجوتوسعه
در ادامه . دهند تشكيل مي) نمايند هاي گردشگري پرخطر استقبال مي هستند و از فعاليت

به مقصد تفرجگاهي  3تر شدن مقصد، گردشگران نزديك به ماجراجو و ميانه رو با شناخته
 5گردشگران نزديك به محافظه كار و محافظه كار 4و ركود در مرحله بلوغ. كنند سفر مي

كنند و به  گردشگراني كه تنها به مقصدها و مناطق گردشگري شناخته شده سفر مي(

                                                 
١- Plog 
٢- Allocentric 
٣- Mid-centric 
٤- Stagnation 
٥- Psycocentric 
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هاي داراي  ها و اقامتگاه ريزي شده فراغتي و تفريحي و اقامت در هتل هاي برنامه فعاليت
مقصد، گردشگران ميانه  1سازيو در صورت نو) مند هستند امكانات رفاهي مناسب عالقه

  ).259: 1998سواربروك، (نمايند رو به مقصد تفرجگاهي سفر مي
تعريف و تجسمي از چرخه عمر گردشگري به شرح زير ارائه ) 1974(همچنين پالگ

  :نموده است
پذيرد، تدريجي يا به  حركت يك مقصد گردشگري بر روي يك طيف صورت مي" 

اي به سمت مرگ  رحمانه غالب اوقات به طور بيآهستگي، اما مقصدهاي گردشگري 
هايي كه در  كنند و با خود بذرهاي بالقوه نابودي را به همراه دارند و كيفيت حركت مي

الگوي ). 57: 1382 ،اردكاني(".دهند ابتدا موجب جذب گردشگران است را از دست مي
بازارهاي هدف شكل پالگ در نتيجه عالقه او به مباحث بازاريابي و نياز به شناسايي 

  ).34: 2001بري، (رفته استگ
  شاخص داكسي -2-1-3

شاخصي از مراحل درجه خشنودي يا ناخشنودي ساكنان مقصدهاي ) 1975(2داكسي
گردشگري را به منظور تشريح چگونگي تغيير نگرش مردم محلي نسبت به مراحل رشد 

اين مراحل عبارتند  .ارائه نموده است -)مراحل چرخه حيات مقصد گردشگري(گردشگري 
تفاوتي، مرحله آزردگي و رنجش، مرحله خصومت و  مرحله خشنودي، مرحله بي: از

اين مدل كه با مفاهيم ). 58: 1382 ،اردكاني(گيري و تسليم مخالفت و مرحله كناره
هاي داكسي در باربادوس و مايوركا بنيان نهاده  توسعه پايدار مرتبط است بر پايه يافته

هاي او، اثرات متقابلي بين گردشگران و ساكنان وجود دارد كه  پايه يافته بر .شده است
او پيشنهاد ). 34: 2001بري، (گيري نمود توان آن را با شاخص ميزان ناخشنودي اندازه مي
كند كه با توسعه گردشگري در مقصدهاي گردشگري، نگرش مردم محلي به  مي

مفهوم وجود رابطه  ).258: 1998سواربروك، (شود يابد و بدتر مي گردشگران نيز تغيير مي
) 1980(متغير بين گردشگران و ساكنان كه توسط داكسي ارائه شده است، توسط باتلر 

تفرجگاهي مورد استفاده به عنوان يكي از معيارهاي تعيين مرحله چرخه حيات مقصد 
  ).       34: 2001بري، (قرار گرفت

سعه مقصد، بازديدكنندگان مورد استقبال بر اساس مدل داكسي در مراحل اوليه تو
چرا كه آنها از نوع گردشگران كاشف بوده و اشتغال و درآمد را . گيرند ساكنان قرار مي

ها و سبك زندگي مردم محلي احترام  آورند و به سنت براي ساكنان به ارمغان مي
تر و  رسمي با افزايش تعداد گردشگران تماس بين ساكنان محلي و گردشگران. گذارند مي

كنند و مردم  گردد و بازديدكنندگان ارائه تسهيالت بيشتري را طلب مي تاجرمĤبانه مي
با ادامه توسعه گردشگري، افزايش تراكم، . گردند تفاوت مي محلي نسبت به گردشگران بي

ها و تهديد سبك زندگي سنتي مردم محلي، مخالفت با توسعه مشاهده  باال رفتن قيمت

                                                 
١- Rejuvenation 
٢- Doxy 
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

ها در حال تغيير است و  كنند كه جامعه آن ين مرحله مردم احساس ميدر ا. گردد مي
، رنجش و آزردگي از بنابراين. گيرد هاي توسعه گردشگري بر منافع آن پيشي مي هزينه

رشد بيشتر گردشگري در مقصد موجب بروز خصومت . شود نمايان مي توسعه گردشگري
چرا كه مردم، . ت گردشگري استسيساأو مخالفت ساكنان با گردشگران و تسهيالت و ت

در نهايت نيز . پندارند گردشگران را به عنوان عامل مشكالت اجتماعي و اقتصادي خود مي
برابر آثار توسعه گردشگري اي جز كنار آمدن و تسليم در  يابند كه چاره مردم در مي

  ).  59-58: 1382 ،اردكاني(ندارند
  

  چرخه حيات پهنه گردشگري باتلر - 2-1-4
داد كه مناسب  اي تغيير چرخه حيات محصول را به گونه 1ميالدي باتلر 80دهه  در

او مدل چرخه حيات پهنه ). 4-3: 2005آلوارز و لورنكو، (صنعت گردشگري باشد
 بر مرحله توسعه و تكامل مقصد گردشگري را در 6اين مدل . گردشگري را ارائه نمود

مور و (ركود، نزول و يا نوسازي يت يا بلوغ،اكتشاف، مشاركت، توسعه، تثب: گيرد، شامل مي
 به نمايش در 1چرخه حيات پهنه گردشگري باتلر در شكل  ).113: 2005وايت هال، 
           ).6: 2004گرينر و ديگران، (آمده است 

چرخه حيات مقصد گردشگري): 1 (شماره  شكل  

  
  
  
  
  
  
   

  

  
  ) 2005و مور و وايت هال،  1980: اقتباس از باتلر( 6: 2004گرينر و ديگران، : منبع

  
ميالدي  60ستگاه مدل باتلر به رساله دكتراي او در دانشگاه گالسگو در اواسط دهه يا

ردد كه به بررسي گردشگري در مناطق كوهستاني و جزاير اسكاتلند پرداخته ـگ باز مي
مدل خود را به طور نسبي ساده و شامل بحث ي هدف از ارائه 2001باتلر در سال . است

نظر گرفته شده و  داند كه به عنوان يك محصول در در زمينه مقصدهاي گردشگري مي
چرخه حياتي خواهند داشت كه از  در اين صورت مقصدهاي گردشگري. تحليل شوند

                                                 
١- Butler 

 اكتشاف

 مشاركت

 توسعه

 تثبيت

 ركود

 ادامه ركود

 نزول

 احيا

  تعداد گردشگران 
 

 زمان
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به طور منطقي اين چرخه حيات در بعضي نقاط به پايان . رود طريق مراحلي به پيش مي
مگر آنكه اقدامات خاصي جهت جلوگيري از اين اتفاق و گسترش چرخه  ،خواهد رسيد
بافت ها و نفوذ را با  اي رشد، تغيير، محدوديت طلبانه اين مدل به صورت جاه. صورت گيرد

اي به يكديگر  نمايد و سمت تقاضا و عرضه گردشگري را در معادله گردشگري عجين مي
عناصر مدل چرخه حيات پهنه گردشگري باتلر ). 289، 2001باتلر، (سازد مرتبط مي

  ):292-289: 2001باتلر، (شامل موارد زير هستند
 رود و  تغيير به عنوان عنصر كليدي صنعت گردشگري به شمار مي :يا تغيير 1پويايي

رابطه بين تغييرات در عرضه و . در هر دو سمت تقاضا و عرضه گردشگري وجود دارد
رود و ممكن  تغييرات در تقاضا، جنبه كليدي توسعه مقصد تفرجگاهي به شمار مي

هاي تفرجگاهي بسياري از مقصد. است در طول حيات مقصد تفرجگاهي تغيير كند
رساني به بازاري ايجاد شده كه فقط در  اوليه عرضه محور بوده و تنها براي خدمات

همچنانكه گردشگري به سرعت . آغاز حيات مقصد تفرجگاهي وجود داشته است
يابند كه از  يابد، بسياري از مقصدهاي تفرجگاهي قديمي تر در مي تغيير و توسعه مي

اي كه اين مقصدهاي تفرجگاهي براي  شيوه. اند عقب افتادهتغييرات در تقاضا يا بازار 
كننده موفقيت مستمر يا شكست  گزينند، تعيين مي پاسخگويي به اين تغييرات بر

 .ها خواهد بود آن
 وسعه ويژه و مشترك براي ـكند كه يك فرآيند ت مدل پيشنهاد مي: 2فرآيند

بسياري . و الگوسازي نمودتوان آن را تشريح  مقصدهاي گردشگري وجود دارد كه مي
هاي ويژه  اند كه در موقعيت از پژوهشگران و منتقدان پيشنهاد نموده و نشان داده

ولي اصل وجود فرآيند توسعه در مسير حيات  ،تغييراتي در فرآيند وجود دارد
 .اند مقصدهاي تفرجگاهي را به طور كلي پذيرفته

 مدل چرخه حيات پهنه " :دارد باتلر اظهار مي: هاي رشد يا محدوديت 3ظرفيت
هاي گوناگون از  گردشگري بر اين مبنا قرار دارد كه اگر تقاضا و بازديد به شيوه

هاي مقصد تخطي نمايد، كيفيت تجربه بازديدكننده همراه  ظرفيت تحمل يا حريم
در نزول پس آيند در تعداد با سيماي كالبدي مقصد نزول خواهد نمود كه اين خود 

 .گردد ن منعكس ميكنندگابازديد
 گردند ها عواملي هستند كه موجب ايجاد تغيير در مقصد مي محرك :4ها محرك .

اي به مرحله ديگر از اهميت و ارتباط  ها در چهارچوب احياء و انتقال از مرحله محرك
حمل و نقل، : هايي نظير ها در حوزه نوآوري: ها شامل اين محرك. اي برخوردارند ويژه

المللي  اي، ملي و بين ابتكار عمل در سطح محلي و سپس سطوح منطقهبازاريابي و 
 .دهندگان هستند توسط توسعه

                                                 
١- Dynamism 
٢- Process 
٣- Capacity 
٤- Triggers 
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

 باتلر براين عقيده است كه اگر عنصري وجود داشته باشد كه در مباحث و : مديريت
باتلر . كاربرد مدل توسط پژوهشگران ناديده انگاشته شده باشد، عنصر مديريت است

 "مفاهيم ضمني مديريت منابع"كند كه شامل عبارت  اره ميبه عنوان مقاله اصلي اش
در تركيب مقاله بحث كاملي در مورد آن صورت نگرفته است و  ،ولي ؛بوده است

موجب ايجاد انتقاداتي در زمينه مطرح شدن گريزناپذيري نزول در چرخه حيات 
ت در حقيقت، در مدل اين ديدگاه ذاتي مطرح شده اس. مقصد گردشگري شده است

 .ناپذير باشد كه اگر مداخله و مديريت صورت نگيرد، تغيير و نزول شايد اجتناب
 هاي استفاده مفرط و ايجاد  پيش فرض مدل، اجتناب از دام :1ديدگاه بلندمدت

وضعيت ظهور مرحله نزول است كه از آغاز انتظار چيزي داشتن را از اهميت حياتي 
 .نمايد برخوردار مي

 رفت  بتدا به عنوان عنصر اصلي نسخه اوليه مدل به شمار ميكه در ا: 2عنصر فضايي
موضوع عنصر فضايي . ولي در نسخه چاپ شده مدل از اهميت كمتري برخوردار بود

از اين قرار است كه همراه با راكد شدن توسعه در يك مقصد خاص، يك انتقال 
اين  تغيير در موقعيت به. فضايي توسعه به يك مقصد جديد وجود خواهد داشت

: گردد كه تعداد تغييرات در مقصد يا پهنه مقصد اصلي، شامل دليل فرض مي
نيروي كار و زمين و نزول در كيفيت زيست : هاي فزاينده براي اقالمي نظير هزينه

 .محيطي را منعكس نمايد
 باتلر مدل چرخه حيات پهنه گردشگري را با اين : 3قابليت كاربرد در سطح جهان

او اظهار . بود كه مدلي عمومي براي فرآيند توسعه گردشگري باشدمنظور ارائه كرده 
دارد كه هر مدلي بايد فراتر از يك وضعيت خاص قابل كاربرد باشد و همچنين  مي

ميالدي بر اين موضوع اشاره  70شواهد و ادبيات تحقيق در دسترس محدود در دهه 
ها  فاوتي از موقعيتداشت كه فرآيند و الگوي توسعه مقصد گردشگري در گستره مت

  .ها از شباهت زيادي برخوردار بوده است و مقياس
  طيف توسعه تفرجگاه -2-1-5

ديدگاهي نوين به مدل  - طيف توسعه تفرجگاه«اي تحت عنوان  مقاله) 1998(وكسپريد
هاي ظاهري اين مدل با مدل چرخه حيات  عليرغم شباهت. ارائه نمود» سازي توسعه تفرجگاه

. اتلر، اين مدل بر تغييرات در بازار مقصد تفرجگاهي بنيان نهاده شده استپهنه گردشگري ب
مدل طيف توسعه مقصد تفرجگاهي به ارائه مسير رشد مقصدهاي تفرجگاهي در فرآيند 

پيوندد،  ر كه در نقاط خاصي به وقوع ميتوسعه بر مبناي تعادل نسبي عرضه و تقاضاي بازا
گيرد كه با مقصدهاي تفرجگاهي محلي توسعه  اين مسير رشد بر طيفي قرار مي. پردازد مي

المللي بزرگ  نيافته و كوچك مقياس آغاز شده و به پيدايش مقصدهاي تفرجگاهي بين

                                                 
١- Long-term Viewpoint 
٢- Spatial Componant 
٣- Universal Applicability 
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فرآيند رشد مقصد تفرجگاهي در اين مدل داراي چهار فاز يا مرحله، شامل . انجامد مي
ي، گردشگري ملي يا بين استاني و گردشگري ا گردشگري محلي، گردشگري منطقه

عنوان فرض   المللي است و فاز يا مرحله محتمل پنجمي، شامل نزول يا ركود يا احياء را به بين
  .دهد فازهاي توسعه يك مقصد تفرجگاهي را نشان مي 2شكل . گيرد بديهي در نظر مي

 12برآورده ساختن  نرخ رشد بين مراحل توسعه گردشگري به توان مقصد تفرجگاهي در
هاي عمده گردشگري، مرجع بازاريابي اثربخش و فراگير  جاذبه: معيار كليدي توسعه شامل

هاي جديد  هاي توزيع مناسب، توسعه مناطق جديد گردشگرفرست و بخش همراه با كانال
  گردشگري از طريق بازاريابي، پشتيباني مسئوالن و ساكنان محلي از توسعه گردشگري، 

  براي (اص جهت گسترش ظرفيت سمت عرضه خوده يك مقصد تفرجگاهي خزماني ك
كند، ظرفيت تحمل مقصد و ميزان پايداري توسعه، توان جذب  صرف مي) ها هتل: مثال

هاي  گذاري، سطح پشتيباني دولت دهنده آن سرمايه گذاري جديد و عناصر تشكيل سرمايه
صدهاي تفرجگاهي، تغييرات در طول زمان اي، ايالتي يا استاني و ملي، رقابت ساير مق منطقه

هاي نوين حمل و  گذاري در زيرساخت هاي توليد، سرمايه المللي و نظام در اقتصاد ملي و بين
نقل و فاصله بين مقصد تفرجگاهي و مناطق عمده گردشگر فرست به آن بسيار وابسته خواهد 

هايي را براي رشد  دوديتدهند كه مح اين عوامل با يكديگر چك ليستي را تشكيل مي. بود
عنوان عوامل تعيين كننده شكل مسير رشد و ظرفيت مطلوب يك مقصد   كنند و به تعيين مي

تفرجگاهي، بيانگر توان دستيابي مقصد به پايداري اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي بلند مدت 
اين احتمال  اگر در فرآيند توسعه مقصد تفرجگاهي يك معيار و يا بيشتر نقض گردد،. هستند

داري  هاي معني وجود دارد كه رشد در آن نقطه بازايستد يا نيازمند به كارگيري سياست
  ). 37: 2004پريدوكس، (توسط مسئوالن خواهد بود 

  

  طيف توسعه تفرجگاه): 2 (شماره  شكل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    ) 29 :2004پريدوكس، : منبع(
  

  بازار هاي بخش
  اءياح

  ركود
  نزول

 يگردشگر
  يالملل نيب

  ملي يگردشگر
  اي منطقه يگردشگر

فاز پنجم           فاز چهارم                     فاز سوم                      فاز دوم  
  فاز اول

  يگردشگر                  يگردشگر                   يگردشگر/           نزول 

انتقال منطقه

 زمان/تيظرف
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

  ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهيهاي تأ لفهؤم -2-2
هاي تاثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي، حسب نظر  مؤلفهبراي شناسايي 

از اين . مشخص شد مؤلفه 26) بر اساس روش دلفي، طي سه مرحله(خبرگان موضوع 
گانه توسعه مقصدهاي  پنجهاي تشكيل دهنده الگوهاي  مؤلفهبا  مؤلفه 23تعداد، 

انطباق دارد و سه  1شرح جدول  هب) كوهن، پالگ، داكسي، باتلر و پريدوكس(تفرجگاهي
اجاره ويال، : مانند(قتصادي مرتبط با گردشگري در مقصدهاي غالب ا فعاليت: متغير

، زيبايي و ارزش بصري محدوده مقصد و امنيت مقصد توسط ..). پذيرايي، كشاورزي و
ها توسط خبرگان، جدول  دهي اين مؤلفه با وزن. هيات خبرگان تحقيق پيشنهاد شده است

  .دست آمده است  به 2
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هاي  لفهؤمقايسه الگوهاي اصلي توسعه مقصد تفرجگاهي از نظر م): 1(شماره  جدول
ثيرگذار بر توسعهأت  

يف
رد

  

  لفهؤم
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  *  *      هاتوسعه زيرساخت  1
  *  *      توسعه تسهيالت و خدمات  2
  *        هاي گردشگريفردي منابع و جاذبهه ب منحصر  3
  *  *      )زمين، آب(هاي كالبدي محدوديت  4
  *        گذاري جذب سرمايه  5
    *      نيروي انساني  6
  *         رقابت  7
    *      خالقيت و نوآوري توسعه دهندگان  8
  *  *      مشاركت مردم محلي  9
  *  *  *    نگرش مردم محلي 10
    *  *    تعداد گردشگران بالقوه 11
نوع و ميزان هزينه كرد در(الگوي هزينه كرد گردشگران 12

  *          )مقصد

افراد ماجراجو يا سرگردان، انبوه يا(نوع گردشگر 13
      *  *  * )شدهسازماندهي 

محلي، استاني،(نوع بازار هدف گردشگري بر اساس مبدا 14
  *         )المللي ملي، بين

  *        قيمت خدمات و محصوالت 15
  *  *      هاي بازاريابي فعاليت 16
  *    *    پايداري توسعه 17
  *  *      ظرفيت تحمل 18
  *  *      كيفيت زيست محيطي منابع 19

20 
هاي عمدهمنظر نزديكي به كانوناز(موقعيت نسبي

المللي سفر  گردشگر فرست و محورهاي اصلي ملي و بين
 )و گردشگري

        *  

  *  *      وضعيت اقليمي مقصد 21
  *        هاي دولتي سياست 22
  *  *      مديريت مقصد گردشگري 23

  هاي تحقيق يافته: منبع
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

156 

 

  فصلنامه گردشگري و توسعه

  ) كالردشت(ثيرگذار بر توسعه مقصدهاي تفرجگاهي أهاي ت لفهؤم): 2(شماره  جدول
  بر حسب وزن

يف
رد

  

 لفهؤم
وزن بر 
اساس 
ميانگين

0433/0  ..). ها، سوخت، بهداشت وآب، برق، ارتباطات، دسترسي(هاتوسعه زيرساخت  1
سفر ها، پذيرايي، تفريحي، ورزشي، ارزي، بانكي، خدمات ويزا و اقامتگاه(توسعه تسهيالت و خدمات  2

 041/0  ...) و
0387/0 هاي گردشگريفردي منابع و جاذبهه ب منحصر  3
0364/0 )زمين، آب(هاي كالبدي محدوديت  4
0396/0 نيروي انساني متخصص و آموزش ديده  5
0322/0  ..). اجاره ويال، پذيرايي، كشاورزي و:مانند(هاي غالب اقتصادي مرتبط با گردشگري در مقصد فعاليت  6
0391/0 گذاري جذب سرمايه  7
0359/0  رقابت  8
0391/0 خالقيت و نوآوري توسعه دهندگان  9
0396/0 مشاركت مردم محلي 10
0401/0 نگرش مردم محلي 11
0331/0 تعداد گردشگران بالقوه 12
0359/0 )نوع و ميزان هزينه كرد در  مقصد(الگوي هزينه كرد گردشگران 13
0313/0 )افراد ماجراجو يا سرگردان، انبوه يا سازماندهي شده(نوع گردشگر  14
0364/0  )الملليمحلي، استاني، ملي، بين(نوع بازار هدف گردشگري بر اساس مبدا 15
0327/0 قيمت خدمات و محصوالت 16
 041/0 هاي بازاريابي فعاليت 17
0401/0 پايداري توسعه 18
0391/0  ..).فرهنگي، اقتصادي، ادراكي و-كالبدي، اجتماعيزيست محيطي،(ظرفيت تحمل  19
0419/0 هاي گردشگريكيفيت زيست محيطي منابع و جاذبه 20
0373/0 زيبايي و ارزش بصري محدوده مقصد 21
هاي عمده گردشگر فرست و محورهاي اصلي ملي و از منظر نزديكي به كانون(موقعيت نسبي 22

0373/0 )گردشگريالمللي سفر و بين
0359/0 وضعيت اقليمي مقصد 23
0437/0 هاي دولتي سياست 24
0447/0 مديريت مقصد گردشگري 25
  0447/0  امنيت مقصد 26

0000/1 جمع كل
  هاي تحقيق يافته: منبع

  

  هاي توسعه گردشگري مقصد كالردشت شناسايي ويژگي -2-3
شهرستان چالوس در نزديكي محور عمده مقصد كالردشت در استان مازندران و در 

ترين محورهاي مسافرتي و گردشگري  چالوس به عنوان يكي از پرتراكم -گردشگري تهران
ترين  كه اصلي هاي گردشگري متنوعي است اي جاذبهكالردشت دار. كشور واقع شده است

گراني با از اين رو مقصد مذكور توانسته است گردش. هاي طبيعي استوارند آنها بر بنيان
هاي دوم و گذران تعطيالت را به خود جلب  انگيزه طبيعت گردي، تفريح، اقامت در خانه
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ترين مزيت رقابتي گردشگري مقصد كالردشت  آب و هواي كوهستاني اصلي. كند
گراد است  درجه سانتي 8/9ميانگين درجه حرارت ساالنه مقصد مذكور . شود محسوب مي

هاي طبيعي منحصر به  عالوه بر ويژگي). 7 :1376ن، مهندسين مشاور پژوهش و عمرا(
آثار و اشياء كشف شده از محل . فرد، مقصد كالردشت داراي پيشينه تاريخي كهن است

اين ويژگي به اضافه استقرار برخي . نشان از قدمت چند هزار ساله اين مقصد دارد
وامل جذب در جهت توانند به عنوان عساختمانهاي قديمي مربوط به عهد پهلوي نيز مي

قدمي، (دشت مورد بهره برداري قرار گيرندگسترش بازارهاي گردشگري مقصد كالر
هايي با  متر، يخچال 4000قله با ارتفاع بيش از  45همچنين وجود بيش از ). 19، 1386

هاي كوهنوردي و اسكي  ميليون سال، پتانسيل مهمي در جهت ورزش 60قدمت بيش از 
  ). 110 :1386دسين مشاور شرق آيند، مهن(فراهم نموده اند 

 گيري جريانات گردشگري در مقصد كالردشت به دوره حكومت پهلوي اول بر شكل
اي و افزايش ميزان  ، شبكه جادهويژهه بها  در دوره مذكور توسعه زيرساخت. گردد مي

امنيت در سراسر مملكت، باعث تسهيل امر سفر و گشت و گذار در كشور، بويژه سفر به 
به طور كلي توسعه گردشگري در كالردشت در قالب دو . مناطق ساحلي درياي خزر شد

 24گردشگران با اقامت حداقل (گران خانه دوم و گردشگران اقامتيگونه اصلي گردش
با بررسي وضعيت موجود . صورت گرفته است) ساعت و فاقد امكانات اقامتي شخصي

ل تميز است كه مقصد كالردشت بنا بر توسعه گردشگري مقصد كالردشت، اين نكته قاب
ها و تسهيالت و خدمات  زيرساخت(ظرفيت محدود عرضه گردشگري: ي چونداليل

هاي گردشگري در حال  و از دست دادن كيفيت زيست محيطي منابع و جاذبه) گردشگري
گردشگري در حوزه كالردشت . هاي گردشگري است ورود به مرحله ركود فعاليت

، فرهنگي و اقتصادي و محيطي متعددي را در پي داشته است، به پيامدهاي اجتماعي
هاي اقتصادي و  ثير مثبت گردشگري بر روي برخي از شاخصأت با وجوداي كه  گونه

تر شدن وضعيت  اجتماعي و فرهنگي در حوزه، توسعه ناپايدار گردشگري موجب وخيم
محيطي شده است هاي اجتماعي، فرهنگي و  ويژه شاخصه ها، ب بسياري از شاخص

  ).44 -18-7 :1386 قدمي،(
هاي توسعه گردشگري مقصد كالردشت به شرح زير فهرست  به طور كلي ويژگي

  ): 139-138: 1387دلشاد، (اند شده
 منحصر به و ) چالوس -دسترسي از طريق جاده كرج( ها توسعه زيرساخت

زيبا،  انداز آب و هواي فرح بخش، چشم( هاي گردشگري فردي منابع و جاذبه
  ..) . قلل مرتفع، پوشش گياهي غني، رودخانه زيبا و حفاظت شده سردآبرود و

  .روند شمار مي  عنوان محرك توسعه مقصد كالردشت به  به
 ؛مناسب و نزديكي به بازار پرقدرت گردشگر فرست تهران موقعيت نسبي  
 با روند و ) المللي، اقامتي، خانه دوم داخلي، بين( وجود بازارهاي هدف مختلف

  ؛الگوي توسعه متفاوت
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 عنوان بهشت گمشده در روند   در تبليغ مقصد به هاي دولتي سياستثيرگذاري أت
  ؛توسعه مقصد

 در  گذار جذب سرمايه و سرمايهخير مقصد كالردشت در زمينه أناتواني يا ت
گيري  كه باعث شكل) گردشگريويژه تسهيالت و خدمات   به(بخش گردشگري 

و توسعه مقصدهاي رقيب جديد، چون نمك آبرود، نور، كجور و رامسر شده 
  .است

  مقصد و وجود محدوديت در  اصول پايداري در توسعهعدم توجه به رعايت
موجب كند  ها و تسهيالت و خدمات گردشگري توسعه زيرساختزمينه 

و نزديك شدن به آستانه اشباع هاي اخير از يك سو  شدن روند توسعه در سال
هاي محلي با توسعه گردشگري مقصد از سويي  ظرفيت تحمل و بروز مخالفت

  .ديگر شده است
 ها و منابع  ويژه در حريم جاذبه  عدم توجه به حفظ محيط زيست مقصد، به

ها موجب بروز  آن كيفيت زيست محيطيطبيعي گردشگري و كاهش 
 .نده به مقصد كالردشت شده استنارضايتي در گردشگران مراجعه كن

 
  تعيين الگوي مناسب توسعه گردشگري مقصد كالردشت  -2-4

براي تعيين الگوي مناسب توسعه گردشگري مقصد كالردشت از ماتريس ارزيابي      
  . كمي و كيفي به شرح زير استفاده شده است

  
ماتريس ارزيابي الگوهاي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي با استفاده از  - 1- 4- 2

  ارزيابي كمي
  :براي استفاده از ماتريس ارزيابي كمي سه مرحله به شرح زير طراحي شده است     

 ها  با توجه به وزن(ها لفهؤتعيين وزن الگوها با استفاده از ماتريس ارزيابي وزن م
، 2دهنده، كه در جدول نهايي حاصل از روش دلفي، جدول  هاي تشكيل لفهؤم

   .)تعيين شده است
 با توجه به رتبه (ها  لفهؤتعيين رتبه الگوها با استفاده از ماتريس ارزيابي رتبه م

  .)تعيين شده است 1هاي تشكيل دهنده كه بر اساس جدول شماره  لفهؤم
 ؛تهيه ماتريس نهايي ارزيابي الگوها با توجه به وزن و رتبه الگوها 

ها با اقتباس از ماتريس ارزيابي عوامل  الزم به اشاره است كه طراحي اين ماتريس     
  . و انطباق آن با موضوع تحقيق انجام شده است) 1999(ديويد 

 
 ها لفهؤتعيين وزن الگوها با استفاده از ماتريس ارزيابي وزن م  

آمده براي هر  وزن به دست. استفاده شده است 3براي تعيين وزن الگوها، از جدول 
دهد الگوي موردنظر تا  دهنده ميزان كارآيي آنست و نشان مي الگو در اين ماتريس نشان
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چه اندازه در زمينه تشريح فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي از بازده مناسبي برخوردار 
هاي ماتريس قرار  ها در سطرها و الگوهاي پنج گانه در ستون لفهؤدر اين جدول، م. است
هر ستون الگو، داراي سه ستون در زير مجموعه خود است كه به ترتيب . اند هگرفت
ها و ضريب  ها و در نهايت حاصل ضرب وزن لفهؤ، ضريب م)2جدول (ها  لفهؤهاي م وزن

هاي  لفهؤهايي كه در زمره م لفهؤدر اين ماتريس تنها م. گردد ها وارد مي ها در آن لفهؤم
 ها در هر لفهؤضريب م. اند اند داراي وزن رفته شمار مي  هب) 1جدول (دهنده الگوها  تشكيل

اين ضريب براي (هاي هر الگو به دست آمده است  لفهؤبر تعداد م 1يك از الگوها از كسر 

1الگوي پالگ و كوهن 
1

1
25.0، الگوي داكسي

4

1
 077.0، الگوي باتلر

13

1
  و

053.0الگوي پريدوكس 
19

1
 لفه ؤاستفاده از اين ضريب، اثر تعداد بيشتر م). بوده است

ها  در نهايت از حاصل ضرب وزن. برد بت به الگوهاي ديگر را از بين ميدر يك الگو نس
عنوان وزن هر الگو در نظر   اين ميانگين به ها و ضرايب، ميانگين گرفته شده است و  لفهؤم

ضرب گرديده  10.000كارگيري در عدد   ها براي سهولت در به اين وزن. گرفته شده است
، الگوي باتلر با 3-2با توجه به نتايج حاصل از جدول . و تا دو رقم اعشار گرد شده است

داراي بيشترين وزن و در نتيجه بيشترين  14/15و الگوي پريدوكس با وزن  15/15وزن 
بوده و ) كالردشت(بيني فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي  كارآيي در تشريح و پيش

به ترتيب در  04/12ها  ، الگوهاي كوهن و پالگ با وزن90/13الگوي داكسي با وزن 
  . هاي بعدي قرار دارند رده

  

 ها لفهؤتعيين رتبه الگوها با استفاده از ماتريس ارزيابي رتبه م  
اين ماتريس جهت آزمون . شده استاستفاده  4براي تعيين رتبه الگوها، از جدول 

دست آمده   در حقيقت رتبه به. مورد استفاده قرار گرفته است الگوهاي توسعه جامعيت
نظر تا چه  دهد الگوي مورد دهنده ميزان جامعيت آنست و نشان مي براي هر الگو نشان

يل ثيرگذار بيشتري را در فرآيند توسعه مقصدهاي تفرجگاهي دخهاي تأ ؤلفهميزان، م
هاي ماتريس قرار  گانه در ستون ها در سطرها و الگوهاي پنج لفهؤدر اين جدول م. داند مي

  .اند گرفته
ها با توجه به تعداد الگوهايي كه  لفهؤرتبه م. گردد وارد مي تونها در هر س لفهؤرتبه م
توسعه لفه اول يا ؤبراي مثال م(دست آمده است اند، به لفه اشاره نمودهؤبه م 1در جدول 

به  دهنده اشاره دو الگوي باتلر و پريدوكس است كه نشان 2ختارها داراي رتبه زيرسا
  .اند داراي رتبه) 1جدول (دهنده الگوها  هاي تشكيل در اين ماتريس تنها مؤلفه). آنست

عنوان  اين ميانگين به . هاي هر الگو ميانگين گرفته شده است لفهؤهاي م در نهايت از رتبه
ضرب شده و تا  100ها براي سهولت استفاده، در عدد  اين رتبه. لگو تعيين شده استرتبه هر ا

  . اند دو رقم اعشار گرد شده
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و الگوي باتلر با  08/123الگوي پريدوكس با رتبه  4با توجه به نتايج حاصل از جدول 
گ ، الگوهاي كوهن و پال46/38داراي بيشترين رتبه و الگوي داكسي با رتبه  30/92رتبه 

  .هاي بعدي قرار دارند به ترتيب در رده54/11با رتبه 
  

 تهيه ماتريس نهايي ارزيابي كمي الگوها با توجه به وزن و رتبه الگوها 

استفاده شده  5براي شناسايي الگوي مناسب توسعه مقصدهاي تفرجگاهي از جدول 
ها وارد  در ستونگانه  در اين ماتريس وزن و رتبه الگوها در سطرها و الگوهاي پنج. است
كننده الگوي مناسب توسعه  در نهايت امتياز نهايي هر الگو كه بيشترين آن تعيين. اند شده

ضرب وزن و رتبه هر الگو در سطر آخر تعيين شده  مقصدهاي تفرجگاهي است، از حاصل
  . است

واجد بيشترين امتياز بوده  43/1863، الگوي پريدوكس با امتياز 5بر طبق جدول 
در  94/138كوهن و پالگ با امتياز ، 6/534، داكسي با 34/1398الگوهاي باتلر با . است
  .هاي بعدي قرار دارند رتبه
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

ماتريس ارزيابي كمي الگوهاي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي با توجه ): 4(شماره  جدول
  هاي تشكيل دهنده لفهؤبه رتبه م

 رتبه لفهؤم
  الگو

 پريدوكس باتلر داكسيپالگكوهن

 2 0002  1 2 مؤلفه
 2 2 2 0002 مؤلفه
 000 1 3 1 0 مؤلفه
 4 2 0002 2 مؤلفه
 5 1 0001 0 مؤلفه
 0 6 0 0000 مؤلفه
 1 0000 7 1 مؤلفه
 1 0000 8 1 مؤلفه
 0001 0 9 1 مؤلفه
 10 2 0002 2 مؤلفه
 3 0033 11 3 مؤلفه
 0022 0 12 3 مؤلفه
 1 13 1 0000 مؤلفه
 0 3330 14 3 مؤلفه
 1 0000 15 1 مؤلفه
 1 0000 16 1 مؤلفه
 0002 2 17 2 مؤلفه
 0020 2 18 2 مؤلفه
 0002 2 19 2 مؤلفه
 3 20 3 0003 مؤلفه
 0 21 0 0000 مؤلفه
 1 22 1 0000 مؤلفه
 2 23 2 0000 مؤلفه
 1 24 1 0000 مؤلفه
 25 2 0002 2 مؤلفه
 26 0 0000 0 مؤلفه

923076923/0230769231/1 115384615/0115384615/0384615385/0 ميانگين
 54/1154/1146/38 30/92 08/123  100* ميانگين 

  هاي تحقيق يافته: منبع
 

  
  
  
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 163 

 

 

  ماتريس نهايي ارزيابي كمي الگوها با توجه به وزن و رتبه الگوها): 5(شماره  جدول
  

 الگو  
پريدوكس باتلرداكسي پالگ كوهن

 04/1204/1290/1315/15 14/15ميانگين وزن با ضريب

 54/1154/1146/3830/92 08/123 ميانگين رتبه

 94/13894/1386/53434/139843/1863 امتياز نهايي

 هاي تحقيق يافته: منبع
 

ارزيابي الگوهاي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي با استفاده از ماتريس  - 3- 4- 2
  ارزيابي كيفي

براي حصول اطمينان از قابليت تعميم نتايج حاصل از ماتريس ارزيابي كمي الگوها به 
در اين جدول، الگوهاي توسعه مقصدهاي . طراحي شده است 6مقصد كالردشت، جدول 

ثيرگذار بر توسعه مقصد مورد ارزيابي كيفي قرار أهاي ت لفهؤتفرجگاهي با استفاده از م
الگوها در  اثربخشيقيقت، هدف از طراحي ماتريس ارزيابي كيفي، بررسي در ح. اند گرفته

اين معني كه كدام الگو با توجه به   به. تشريح فرآيند توسعه مقصد كالردشت بوده است
هاي مقصد كالردشت، از بيشترين اثربخشي در  دهنده آن و نيز ويژگي هاي تشكيل لفهؤم

ثيرگذار بر أهاي ت لفهؤم ،در اين جدول. استتشريح فرآيند توسعه آن مقصد برخوردار 
ها اشاره شده در سطرها و الگوهاي  به آن 3-2توسعه مقصدهاي تفرجگاهي كه در بند 

در صورت مدنظر قرار . اند ها فهرست شده گانه توسعه مقصدهاي تفرجگاهي در ستون پنج
توسعه مقصد هاي  گرفتن هر ويژگي توسعه توسط الگوها، محل تالقي الگوها و ويژگي

  . كالردشت با عالمت ستاره مشخص شده است
هاي  لفهؤدهد كه الگوهاي كوهن و پالگ به هيچ يك از م نشان مي 6بررسي جدول 

الگوي داكسي به پايداري توسعه و . اند ثيرگذار بر توسعه مقصد كالردشت اشاره ننمودهأت
ها، توسعه تسهيالت و خدمات و كيفيت زيست  الگوي باتلر نيز به توسعه زيرساخت

ثيرگذار أهاي ت لفهؤدر صورتي كه الگوي پريدوكس همه م. اند نموده اشارهمحيطي منابع 
شده است ها اشاره  اين مقصد به آن هاي توسعه  بر توسعه مقصد كالردشت كه در ويژگي

  .گيرد مي بر را در
الگوي با توجه به نتايج حاصل از ماتريس ارزيابي كمي و كيفي الگوها، در نهايت 

عنوان الگوي مناسب توسعه گردشگري مقصد كالردشت   بهطيف توسعه تفرجگاه 
  .تعيين شده است
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

تفرجگاهي با ماتريس ارزيابي كيفي الگوهاي توسعه مقصدهاي ): 6(شماره  جدول      
  ثيرگذار بر توسعه مقصد كالردشتأهاي ت لفهؤاستفاده از م

  

  متغير
  الگو

كوهن
)1972(  

پالگ
)1974(  

داكسي 
)1975(  

   باتلر
)1980-2006(  

پريدوكس 
)1998-2004(  

  *  *       ها توسعه زيرساخت 1
  *  *       توسعه تسهيالت و خدمات 2

منحصربه فردي منابع و  3
  *         هاي گردشگري جاذبه

  *         گذاري جذب سرمايه 4
  *         وجود بازارهاي هدف مختلف 5
  *   *     پايداري توسعه 6
  *  *       كيفيت زيست محيطي منابع 7
  *         موقعيت نسبي 8
  *         هاي دولتي سياست 9

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

  مدل سازي توسعه گردشگري مقصد كالردشت -گيري نتيجه
با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي كمي و كيفي الگوهاي توسعه مقصدهاي      

عنوان الگوي مناسب توسعه   تفرجگاهي، الگوي طيف توسعه تفرجگاه پريدوكس به
  . گردشگري مقصد كالردشت انتخاب شده است

رغم جامعيت، كارآيي و اثربخشي  دهد كه علي نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي    
الگوي طيف توسعه تفرجگاه در مدل سازي و تشريح فرآيند توسعه گردشگري مقصد 

  :هايي به شرح زير روبرو است كالردشت، اين الگو با محدوديت
 هاي بازار كه در  هاي بازار عالوه بر بخش وجود فرآيند رشد متفاوت ساير بخش

  .اند بندي شده الگوي طيف توسعه تفرجگاه بر اساس مبناي گردشگرفرستي بخش
 المللي در شاخص  ها در مرحله گردشگري ملي و بين عدم تشريح وضعيت جاذبه

ها در الگوي  ها و تشريح وضعيت تسهيالت و خدمات در شاخص زيرساخت جاذبه
ستناد ي عوامل عرضه گردشگري از اشناس طيف توسعه تفرجگاه كه بر اساس روش

  .علمي برخوردار نيست
  در الگوي طيف توسعه تفرجگاه به دوازده معيار كليدي توسعه اشاره شده است كه

يك، موجب ورود مقصد تفرجگاهي به مرحله ركود يا نزول در هر يك از  نقض هر
در . گردد مي) المللي اي، ملي و بين محلي، منطقه(مراحل توسعه مقصد تفرجگاهي 
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حالي كه ممكن است معيارهاي كليدي توسعه متفاوتي در مقصدهاي تفرجگاهي 
  .مختلف وجود داشته باشند

هاي  با استفاده از نتايج به دست آمده از تحقيق، اصالحاتي در زمينه رفع محدوديت    
  :الگوي طيف توسعه تفرجگاه به شرح زير صورت گرفته است

بازار بر اساس  هاي عالوه بر مبنا قرار گرفتن بخشدر زمينه رفع محدوديت اول،  -1
در تشريح فرآيند توسعه، ) المللي محلي، استاني، ملي و بين(مبدا گردشگرفرستي

كه با ) بازار گردشگران خانه دوم و اقامتي(هاي بازار بر اساس نوع اقامت  بخش
هاي توسعه گردشگري مقصد كالردشت، الگوي  توجه به نتايج بررسي ويژگي

 .اند دهند، مدنظر واقع شده متفاوتي از رشد را نشان مي

در اين جدول، . ارائه گرديده است 7در زمينه محدوديت دوم، جدول  -2
هاي اصلي بازار، منابع و  بخش: شامل هاي عمده توسعه مقصد تفرجگاهي خصشا

ها، تسهيالت و خدمات گردشگري و  هاي گردشگري، زيرساخت جاذبه
: ها در الگوي ارائه شده توسط پريدوكس شامل اين شاخص(ي هاي بازارياب فعاليت

ها، حمل  ها، زيرساخت بازارهاي عمده يا انواع گردشگر، اقامتگاه، بازاريابي، جاذبه
هاي چهار گانه  سطر و مرحلهدر ) گذاري هستند و نقل، خرده فروشي و سياست

تون جدول المللي در س اي، ملي و بين گردشگري محلي، منطقه: شامل توسعه
هاي توسعه گردشگري مقصد  اين جدول با توجه به ويژگي. اند قرار گرفته

كالردشت طراحي شده است و ممكن است در مقصدهاي تفرجگاهي مختلف، با 
هايي وجود  ها تفاوت هاي توسعه در وضعيت و نوع بعضي شاخص توجه به ويژگي

 .داشته باشد

روش دلفي و روند توسعه گردشگري در زمينه محدوديت سوم، با توجه به نتايج  -3
عنوان يكي از   توان معيار وجود امنيت در مقصد را نيز به مقصد كالردشت مي

گانه  معيارهاي كليدي توسعه مقصدهاي تفرجگاهي به معيارهاي كليدي دوازده
. ها اشاره شده است، اضافه نمود توسعه كه در الگوي طيف توسعه تفرجگاه به آن

لفه امنيت را همراه ؤيانگر اين است كه خبرگان گردشگري منتايج روش دلفي ب
با ميانگين (اند  لفه مديريت مقصد داراي بيشترين ميزان رتبه در نظر گرفتهؤبا م
، بررسي روند توسعه 1386بر اساس مطالعات قدمي در سال  ،همچنين). 62/4

 وقوع 1380تا اواخر دهه  1375دهد كه از سال  مقصد كالردشت نشان مي
توسط افراد (برخي مسائل از جمله كالهبرداري متعدد از خريداران و سازندگان 

، افزايش نزاع و درگيري ميان خريداران و فروشندگان، رشد )بومي و غيربومي
، سبب ... كاذب قيمت زمين و ويال، عدم احساس امنيت در خريد زمين و ويال و

وم به يكباره دچار ركود شد تا روند صعودي گذشته در بخش گردشگران خانه د
تا حدي بر ميزان ورود گردشگران اقامتي نيز تأثير   و بحران شود و اين مسئله

به دليل  1383تا پايان سال  1383همچنين در مقطع زماني خرداد . گذارد
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

هاي گردشگري در كالردشت در ركود  وقوع زلزله خرداد همان سال، فعاليت
ز حوادث به وجود آمدن احساس ناامني ناشي ااين ركود ناشي از . كامل فرو رفت

 ).6-5: 1386قدمي، (طبيعي در منطقه بوده است

گاه، در اين بخش از بر اساس اصالحات صورت گرفته در الگوي طيف توسعه تفرج
سازي و تشريح فرآيند توسعه گردشگري مقصد تفرجگاهي بر مبناي  تحقيق به مدل

هاي تحقيق و نتايج مطالعات قدمي در  ، يافتهمراحل توسعه الگوي طيف توسعه تفرجگاه
  ):150-145: 1387دلشاد، (به شرح زير پرداخته شده است 1386سال 
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  فصلنامه گردشگري و توسعه

هاي  مقصد كالردشت با توجه به ويژگي :1318تا  -گردشگري محلي: 1مرحله 
عنوان منطقه ييالقي مناطق ساحلي استان  توپوگرافي و اقليمي خاص، از گذشته به

جنگلي استان  -اين ويژگي براي اغلب مناطق كوهستاني. رفته است مازندران به شمار مي
ويژه در  مقصد كالردشت به. نيز مصداق دارد.. . آالشت، فيلبند، جواهرده و: مازندران، مانند

عنوان يك منطقه ييالقي مفرح  شود بهتابستان كه شرجي مناطق ساحلي تحمل ناپذير مي
اندازهاي زيبا براي ساكنان محلي شهرهاي ساحلي  با آب و هواي خنك كوهستاني و چشم

مسير دسترسي اين گردشگران، محلي و به . رفته است نزديك نظير چالوس به شمار مي
هاي روستايي و بومي  ها و خانه ها در كلبه مده خاكي و شني بوده است و اقامت آنطور ع

اين مرحله از توسعه گردشگري در مقصد كالردشت   در زمينه. گرفته است صورت مي
هاي معتبري در دست نيست و اطالعات ذكر شده فوق تنها بر اساس  اطالعات و داده

  .به دست آمده است وجود الگوهاي مشابه در استان مازندران
  

د كالردشت با توجه به در مقص ):درون استاني(اي  گردشگري منطقه: 2مرحله 
وضعيت معيشتي ساير مناطق استان، وجود مقصدهاي رقيب در ساير نقاط  عواملي چون

استان، نزديكي كالردشت به مقصد پرقدرت گردشگرفرست استان تهران، ايجاد محور 
ن مرحله از توسعه در مقصد كالردشت به وقوع نپيوسته چالوس، اي -گردشگري تهران

دادن يك مرحله انتقال طوالني از  است و در حقيقت مقصد كالردشت با مدنظر قرار
  .مرحله گردشگري محلي وارد مرحله گردشگري ملي شده است

  

توان  در حقيقت مي :1375-1318 -)ها ديگر استان(گردشگري ملي : 3مرحله 
اين . عنوان يك مقصد گردشگري را از اين مرحله در نظر گرفت  شت بهآغاز توسعه كالرد

  :مرحله خود به هفت بخش زير قابل تقسيم است
  

 1310را دهه  توان زمان شروع آن هاي آغازين اين مرحله كه مي در سال -بخش اول
هاي طبيعي  در نظر گرفت، جاذبه) 1318احداث كاخ ييالقي پهلوي اول در سال (

با تركيبي از فضاهاي بكر كوهستان، جنگل، دشت، رودخانه و آب و هواي كالردشت 
در اين مرحله تعداد گردشگران بسيار اندك . دوستان شناخته شد ييالقي از طرف طبيعت

بود و از طبقات مرفه و اطرافيان شاه و البته تعداد معدود محقق و دانشمند و كوهنورد 
طي اين مرحله تسهيالت خاص گردشگري در  .شد تشكيل مي) گردشگر ماجراجو(خارجي 

  . منطقه شكل نگرفت
، تعداد معدودي خانه دوم توسط 1318با ساخت كاخ سلطنتي رضاشاه در سال 

كيف و اطراف آن احداث شد  اطرافيان شاه و افراد رده باالي مملكتي در محله حسن
ان با گردشگران همزم ،بنابراين). 25: 1346مهندسين مشاور اميرشريفي و همكاران، (

در . هاي دوم، نوع گردشگران خانه دوم نيز در كالردشت مطرح شدند اقامتي با احداث خانه
دوره حكومت پهلوي دوم گردشگران به تدريج بيشتر شده و برخي تسهيالت گردشگري 

هاي ارزان قيمت جوانان  پس، مجتمع هتل ساخت هتل گرك. شوند توسط دولت ايجاد مي www.SID.ir
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كه البته با وقوع انقالب اسالمي (شود پذيرايي در اين دوره آغاز ميقامتي و و چندين واحد ا
نفر  2000، ساالنه حدود 1340در دهه ). اند تمام باقي مانده ها تاكنون نيمه اين پروژه

و ساز خانه دوم در  طي اين دوره ساخت . كردند به مقصد كالردشت سفر مي) خانوار 400(
مهندسين مشاور اميرشريفي و همكاران، (ادامه پيدا كرد دشت با روندي كندمقصد كالر

1346 :28.(  
  

، روند صعودي رشد جريانات 1357با وقوع انقالب اسالمي در سال  -بخش دوم
سازهاي خانه دوم كه بويژه از دورة محمدرضاشاه شروع شده بود به  و  گردشگري و ساخت

  .افتادامه ي 1360يكباره دچار ركود شده و تا اواسط دهة 
  

در اين زمان، . شود آغاز مي 60اين مرحله به تدريج از دهة اواسط دهه  -بخش سوم
وقوع جنگ تحميلي و حمالت هوايي به تهران كه باعث مهاجرت موقت برخي از ساكنان 

ساز آشنايي شمار زيادي از مردم تهران با  تهران به نواحي شمالي كشور شده بود، زمينه
ها و كيفيت نسبي ارتباطات  ر كنار توسعه و بهبود زيرساختكالردشت شد و اين امر د

اي و افزايش نسبت جمعيت شهرنشين كشور، ارتقاء سطح رفاه نسبي مردم و افزايش  جاده
ايران، افزايش مشكالت زندگي در شهرهاي بزرگ   سهم طبقات متوسط در كل جامعه

به تدريج باعث رونق .. . رساني عمومي و چون تهران، افزايش سطح پوشش و كيفيت اطالع
در اين مرحله . به بعد در مقصد كالردشت شد 1370جريانات گردشگري بومي از دهه 

در كالن شهر تهران و ) حتي از سوي مسئولين رده باالي سياسي كشور(تبليغات گسترده 
شود و عمالً كالردشت وارد بازار  چه بيشتر كالردشت مي سراسر ايران، باعث معرفي هر

طي اين مرحله با توجه به . گردد هاي گردشگري شمال كشور مي تي با ساير حوزهرقاب
فقدان واحدهاي اقامتي كافي در سطح حوزه، به تدريج اجاره ويالي شخصي ساكنان بومي 

در اين . گردد شود و به يكي از منابع درآمدي مردم محلي تبديل مي به گردشگران رايج مي
د به سوي خدمات گردشگري و در راستاي آن توسعه هاي خدماتي مقص مرحله فعاليت

از اوايل دهة هفتاد، تعداد . شود هاي عمده در سطح شهر تبديل مي يابند و به فعاليت مي
 70اين روند تا اواسط دهه  گردشگران مقصد كالردشت با روندي تصاعدي افزايش يافته كه

  .يابد ادامه مي
  

 1375وم به دليل اشباع تقاضا از سال در اين بخش گردشگري خانه د -بخش چهارم
در اين زمان گردشگري اقامتي روند . در بحران و ركود نسبي به سر برد 1378تا سال 

  .رشدي به نسبت كندتر از از بخش قبل داشت ولي اين روند جاري و بدون بحران بود
  

از سال . به طول انجاميد 1383تا خرداد  1378اين بخش از سال  -بخش پنجم
بازي زمين و ويال با روندي  و ساز خانه دوم و بورس به بعد، مجدداً روند ساخت  1378

در اين . سابقه به خود گرفت شتابي بي 1383تا خرداد  1379تدريجي آغاز شد و در سال 
گذاري در بخش زمين و مسكن نسبت به  دوره تورم نسبي باال در كشور و امنيت سرمايه
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اواخر دهه (ا، جلوگيري از فروش تراكم ساختماني در تهران ه گذاري در ساير بخش سرمايه
  ، جدي شدن اجراي پروژه آزاد راه تهران ـ شمال، افزايش درآمدهاي نفتي كشور )70
هاي سرگردان به چرخة خريد و فروش زمين و  ، از جمله داليل اصلي جذب سرمايه... و

ويژه در بخش ه گردشگري ب سابقه ساخت و ساز ويال در كالردشت بوده است كه رشد بي
. گردشگران خانه دوم و سوداگري زمين و ويال در منطقه مذكور را به دنبال داشت

  .ها روندي فزاينده داشت همچنين روند ورود گردشگران اقامتي در اين سال
  

تا پايان همان سال به دليل وقوع زلزله در  1383از خرداد سال  -بخش ششم
  .گري در ركود كامل فرو رفتهاي گردش كالردشت، فعاليت

  

آغاز شد، با اصالح و بازسازي جاده  1384در اين بخش كه از سال  -بخش هفتم
، 1384چالوس و برقراري آرامش نسبي پس از زلزله در مقصد، از سال  -ارتباطي كرج

رخ داده بود، رو  84تا  83روند راكد شدة ورود گردشگران اقامتي و خانه دوم كه در سال 
دهد كه روند رشد گردشگري خانه دوم  ها نشان مي همچنين بررسي. رشد گذارده استبه 

ولي گردشگري اقامتي با روند صعودي و رونق نسبي روبرو بوده  ،به نسبت كند و آرام بوده
  .است

هاي  با توجه به ويژگي :به بعد 1375 -المللي گردشگري بين :4مرحله 
كوه و تخت سليمان با  ويژه وجود قلل مرتفع علمه ژئومورفولوژيكي مقصد كالردشت ب

هاي طبيعي، از دوره پهلوي اول و پس از آن، همواره  هاي منحصر به فرد و جاذبه ويژگي
اين مقصد   كوهنوردان و محققاني را از ساير نقاط دنيا بويژه آلمان، فرانسه و اتريش به

نفر  100بوده و در سال كمتر از تعداد اين دسته از گردشگران بسيار اندك . اند جذب شده
به بعد از  1375دسته ديگري از گردشگران اقامتي خارجي كه به تدريج از سال  ،اما ؛است

فارس و  اند، گردشگراني از كشورهاي عربي حوزه جنوبي خليج مقصد كالردشت ديدن كرده
ل افزايش تاكنون، همواره در حا 1375تعداد اين گردشگران از سال . درياي عمان هستند

 50به بعد، ساالنه بيش از  1379شود كه از حوزة مذكور از سال  بوده است و برآورد مي
 60، 1379عنوان نمونه در سال   به. كنند هزار نفر گردشگر به مقصد كالردشت سفر مي

اين مرحله از مراحل توسعه . اند هزار گردشگر از حوزه مذكور به كالردشت سفر كرده
  .مطابق الگوي طيف توسعه تفرجگاه اكنون در منطقه انتقال قرار داردمقصد كالردشت 

   
عه تفرجگاه، الگوي طيف توس ):Post-Mass(گردشگري پسا انبوه  :5مرحله 

اي، ملي،  محلي، منطقه(شامل نزول، ركود يا احيا براي هر بخش بازاري  مرحله پنجمي
بيني  گيرد را پيش مات صورت ميها ارائه خد كه در مقصد تفرجگاهي به آن) المللي بين
اين مرحله در الگوي باتلر براي تمام گردشگران يا بازار تقاضا در نظر گرفته شده . نمايد مي

 ءالگوي طيف توسعه بر اين فرض بنيان نهاده شده است كه نزول، ركود يا احيا ،ولي ؛است
مرحله سوم در بخش هفتم از  ،براي مثال. ممكن است در يكي از بازارها رخ دهد
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، گردشگري خانه دوم با روندي )1386-1384(توسعه مقصد كالردشت ) گردشگري ملي(
به نسبت كند و آرام روبرو بوده در حالي كه گردشگري اقامتي داراي روند رشد صعودي 

اين يك واقعيت مهم و انكار ناپذير براي . بوده و از رونق نسبي برخوردار بوده است
رود و ماهيت ناهمگون  ريزان توسعه گردشگري به شمار مي مهاندركاران و برنا دست

  . دهد شد را نشان مي مقصدهاي تفرجگاهي كه اغلب در گذشته ناديده انگاشته مي
توان به شناسايي بازارها و محصوالت نوين در بلند مدت  با استفاده از اين ويژگي، مي

فرجگاهي و جلوگيري از بروز مقصدهاي ت يپرداخت و سناريوهاي راهبردي آتي براي احيا
بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه  ،همچنين. ركود و نزول در مقصد را تدوين نمود

 ؛تغييرات در تعداد گردشگران نبايد مالك ورود مقصد تفرجگاهي به مرحله نزول باشد
ناشي از رقابت ساير (ممكن است اين تغييرات در كوتاه مدت و به صورت موقتي  ،زيرا

. صورت گرفته باشد..) . هاي سياسي و مقصدها، عوامل خارجي، نظير حوادث طبيعي، روند
توان به بروز ركود كامل در زمينه روند توسعه مقصد كالردشت در سال  مي ،براي مثال

در اين . به بعد اشاره نمود 1384ه رشد و توسعه از سال ناشي از وقوع زلزله و ادام 1383
مرحله، براي احيا مجدد و يا جلوگيري از بروز ركود و يا ورود مقصد تفرجگاهي به مرحله 

مند نمودن و نزول، ضمن توجه به معيارهاي كليدي توسعه در راستاي كنترل، ضابطه
گردشگري نوين كه متضمن توان انواع محصوالت  هدايت توسعه گردشگري انبوه، مي

دستيابي مقصد تفرجگاهي به پايداري اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي بلند مدت باشد را 
هاي مقصد  سناريويي كه در اين مرحله براي مقصدهاي تفرجگاهي با ويژگي. توسعه داد

توان پيشنهاد داد، توسعه محصوالت گردشگري خاص، نظير اكوتوريسم،  كالردشت مي
  ماجراجويانه، گردشگري روستايي، گردشگري كشاورزي، گردشگري فرهنگي  گردشگري

در ايجاد يا توسعه . هاي پسامدرني و پسافورديستي برخوردارند است كه از ويژگي.. . و
هاي بازار متقاضي اين محصوالت، عالوه  تسهيالت و خدمات موردنياز بخش ،ها زيرساخت

ها و  ويژگي ،هاي گردشگري وع منابع و جاذبههاي تقاضا، ن بر مرجع قرار دادن ويژگي
  . وضعيت زيست محيطي منطقه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد

ها، تسهيالت و خدمات گردشگري مورد نياز گردشگري  توسعه زيرساخت ،همچنين
ع محصوالت گردشگري كه به طور عمده با ارائه انوا از اين نوع ي انبوه، پايدار نمودن توسعه

گردشگري تفريحي، خانه دوم در مقصد كالردشت همراه است و  ع گردشگري نظيراين نو
نظير گردشگري  ي ساير محصوالت گردشگري انبوهايجاد تنوع در محصوالت، با ارائه

MICE1 )نزديكي به پايتخت، نزديكي  كالردشت با توجه به موقعيت نسبي شامل مقصد
 -به مسير دسترسي اصلي به غرب مازندران، مجاورت با آزاد راه در دست ساخت تهران

اين   از قابليت بااليي در زمينه توسعه.. . شمال، آب و هواي مفرح و وضعيت اقليمي و
  . در اين مرحله بايد مدنظر قرار گيرد) محصول گردشگري برخوردار است
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