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  چكيده

باشد ودر اين حوزه،  عنوان صنعتي جذاب و رو به رشد مورد توجه ميامروزه گردشگري به
     گردشگري سالمت نيز كه با روح و جسم گردشگران در ارتباط است، نوعي از گردشگري است كه 

شود. با توجه به افزايش  منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسمي و ذهني فرد انجام ميبه
اي در انواع ديگر گردشگري پيدا  فشارهاي روزمره فردي و اجتماعي اين نوع گردشگري جايگاه ويژه

هاي طبيعي در گرمها و آب كرده است. استان مازندران با وجود طبيعت بكر، آب و هواي مطبوع و چشمه
ن تحقيق شناسايي عوامل انگيزشي موثر در كند. هدف از اي سزايي را ايفا ميگردشگري سالمت نقش به
     گرم استان مازندران است. در تحقيق حاضر نمونه آماري،شامل هاي آب جذب گردشگر به چشمه

نفر از  294گرم رامسر و  نفر از گردشگران آب 352گرم است كه  هاي آب نفر از گردشگران چشمه 646
نامه  مصاحبه و پرسش يفي پيمايشي، و از ابزارهايوصباشند. روش تحقيق ت گرم الويج مي گردشگران آب

در اين تحقيق، عوامل انگيزشي از دو بعد رانشي و كششي  آوري اطالعات استفاده شده است. براي جمع
هاي  بندي آنها مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق تفاوت و اولويت بررسي شده و در فرضيه

) است. همچنين با 97/2) و كششي (16/3ري ميان ميانگين عوامل رانشي (تحقيق بيانگر تفاوت معنادا
هاي  بندي عوامل رانشي و تعيين نقش عوامل كششي در جذب گردشگران به چشمه توجه به اولويت

گرم رامسر و  هاي آب گرم، پيشنهاداتي در رابطه با افزايش تطبيق عوامل رانشي و كششي در چشمه آب
  . الويج ارايه شده است

  ، مازندران.  گرم گردشگري سالمت، انگيزه، عوامل رانشي و كششي، آب كليدي: گانواژ

                                           
 (alizadehsani@umz.ac.ir)دانشگاه مازندران  ،گروه مديريت بازرگاني نويسنده مسئول: استاديار *
 موسسه آموزش عالي مازيار ،استاديار گروه گردشگري **
 موسسه آموزش عالي مازيار ،ي كارشناسي ارشد مديريت جهانگرديدانشجو ***
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  مقدمه
ويژه  باشد، به عنوان صنعتي جذاب و رو به رشد مورد توجه ميامروزه گردشگري به

گردشگري سالمت نوعي از گردشگري سالمت كه با روح و جسم گردشگران در ارتباط است. 
بهبود و حصول مجدد سالمت جسمي و ذهني فرد انجام  ظور حفظ،منگردشگري است كه به

شود. با توجه به افزايش فشارهاي روزمره فردي و اجتماعي اين نوع گردشگري جايگاه  مي
جايي كه گردشگران  ).از آن1،2008اي در انواع ديگر گردشگري پيدا كرده است (نهرستد ويژه
كارهاي روزمره هستند، در اين ميان، انتخاب  دنبال تخليه استرس و تمدد اعصاب خود ازبه

  گرم  هاي آب باشد. در پي انتخاب چشمه ها مي هاي آن گرم نيز يكي از اولويت هاي آب چشمه
شناخت عواملي كه باعث جذب گردشگران به اين نوع   عنوان مقصد گردشگران سالمت، به

ذاران در اين عرصه است. استان گ شود، مورد توجه بسياري از محققان و سرمايه گردشگري مي
هاي طبيعي متمايز  با توجه به موقعيت خاص اقليمي و جغرافيايي خود و با شاخصمازندران نيز 

هاي كشور از جمله آب و هواي بسيار مطبوع در فصل بهار و تابستان و داشتن  در ميان استان
ظر فرهنگي و اجتماعي هاي معدني گرم و سرد و طبيعت بكر و جذاب و محيطي آرام از ن آب
  شدن را دارد.هاي ويژه در گردشگري سالمت قابليت مطرح  عنوان يكي از استانبه

 از جملههاي بزرگ استان مازندران  چشمهتوان به سالمت مي گردشگري در حوزه

خوني،  خوني، چشمه كسرو، ميان خال، واسكي سر، هفت هاي سعدين، چانوسر، غلغله چشمه
كتي چشمه،  خوني، هلي اگ، هفتخواجه، ترخون، عاليو دشت، ينچه ركن رود، چشم، شمس فك

  .، اشاره كردسرچشمه آو، چشمه شهرك، رودگ، آسپه چشمه، چشمه كتي، شهربند، قلعهزوغآ
هاي مركزي سلسله جبال البرز و قله آتشفشان  هاي طبيعي فوق، در دامنه عالوه بر چشمه

گرم  هاي آب كند، تعداد قابل توجهي چشمهي ميخاموش دماوند كه مرحله گوگردزدايي را ط
جوشند.  هاي مختلف آن مي وجود دارند كه در كانونهاي آب گرم رامسر و الويج)  (مانند چشمه

هاي مذكور كه حاصل فعل و انفعال دروني سلسله جبال مركزي البرز هستند، داراي  چشمه
نقش موثر  ،صلي، استخواني و پوستياند كه در رفع برخي از بيماري هاي مف صيواتركيبات و خ
برداري از اين  ). با توجه به پتانسيل موجود، بهره1390(عبدلي و همكاران، درماني دارند

ريزي براساس عوامل انگيزشي گردشگران اين حوزه  ها نيازمند شناسايي و برنامه ظرفيت
هاي رانشي) و  يزههاي شخصي (انگ باشد. در اين راستا تحقيق حاضر با شناسايي انگيزه مي

بندي و ميزان  هاي كششي)، شناسايي، اولويت هاي مقصد گردشگري (انگيزه ديدگاه ويژگي
  گرم رامسر و الويج مورد بررسي قرار داده است.  هاي آب ها را در چشمه تطابق ميان اين انگيزه

  
  

                                           
1 Nahrstedt 



  35................................گرم استان مازندرانهاي آبعوامل انگيزشي گردشگري سالمت در چشمه
 

 
 

  ادبيات موضوع
  گردشگري سالمت

ها از سفر، حفظ يا  نگيزه اوليه آنگردشگري سالمت در رابطه با گردشگراني است كه ا
طور خاص براي افزايش تندرستي و سالم ماندن بوده و حداقل يك شب در تسهيالتي كه به

بودن اجتماعيِ مردم طراحي شده است،  يا سالم تقويت و توانا كردن جسم، روحيه، معنويت و/
احساس كلي  ). سالمتي حالتي از تندرستي است كه تركيبي از2008 ،1بمانند (ويجت

باشد و شخص را متشكل از جسم، فكر، و روح مي بيند. گردشگري تندرستي نه  بودن مي سالم
گيرد و اين  تنها شامل مشكالت فيزيكي است بلكه مشكالت روحي و روانشناسانه را نيز در برمي

  تر ديده شود. تر و همگرازماني است كه تعاريف تندرستي و سالمت، پيچيده
هاي مختلف معاني متفاوتي دارند. تحقيق  و فرهنگ و تندرستي در كشورها مفهوم سالمت

) درمالزي نشان داد كه مردم، سالم بودن و سبك زندگي شخصي، كاهش استرس 2007(2چان
اوقات فراغت براي گردشگرانِ خارجي را با  هاي گردشگري/ و ايجاد شكل جديدي از فعاليت

هاي جسمي براي سالم ماندن  گرم و درمان چشمه آب اندكه شاملزده تندرستي و سالمت گره
باشد. در اروپاي شرقي و مركزي، اصطالح شخصي (كاهش استرس) و جراحي زيبايي نيز مي

هاي پزشكي  گرم و آب هاي آب تندرستي بيشتر مربوط به درمان پزشكي و فيزيكي است. چشمه
غربي با مفهوم گردشگريِ چشمه  مشغله اصلي مردم در اين ناحيه است. بسياري از اروپاييان

آبگرم و دريا درماني (درمان براساس عناصر دريا) آشنا هستند. در اروپاي جنوبي روي سالمت 
منظور افزايش سالم بودن مورد ساحلي، جايي كه درخشش خورشيد، هوا و دريادرماني به

رام و استراحت كردن معمول جا شيوه زندگي آ عالوه در آن گيرد، تاكيد دارند. بهمي  استفاده قرار
ها در دنيا شناخته شده است.  ترين برنامه عنوان يكي از سالمو برنامه غذايي مديترانه به

هاي اسپانيا هاي تركي در تركيه مورد استفاده؛ و تسهيالت مشابه در بعضي از قسمت حمام
روي تفريحاتي مانند هاي اسكانديناوي، شود. در كوهكار گرفته مي) به3(براي مثال آندلسيا

ويژه در  به كشوري، شنا در درياچه حتي در زمستان تاكيد بسياري است. اسكي بين روي،پياده
عنوان شان يا نزديكي آن سونا دارند طوري كه اين پديده به همه مردم در خانه فنالند تقريباً

يزيكي نيز بسيار شود. در آلمان، اتريش و سوئيس تناسب فقسمتي از سالمت روزانه ديده مي
مهم است اما با ديگر اصول سالمت بهينه شامل سالم خوردن، استراحت و تمدد اعصاب و 

اي  جا تغيير فزاينده بعضي انواع فعاليت روحي مانند يوگا و مديتيشن، تركيب يافته است. در اين
و » ودرسيدگي به خ«مسئوليتي و ديدگاه متعادل نسبت به زندگي وجود دارد. - به سمت خود

شان  پذيري در مورد سبك زندگي متضمن اين نكته هستند كه مردم در حال مسئوليت» تفكر«
                                           

1 Viogt 

2 Chan 
3 Andalucia 
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شناسي و احساسي مرتبط هستند. در كشورهاي آسيايي،  و ايجاد تغييرات اجتماعي، روان
هاي روحي مانند يوگا، مديتيشن و ماساژ درماني نسبت به كشورهاي غربي  بسياري از فعاليت

انه بيشتر گره خورده است. در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي جايي كه به زندگي روز
كند. در انگلستان، اياالت متحده مذهب مركز اصلي زندگي است، معنويت نقش مهمي ايفا مي

جا تاكيد  هاي آبگرم روزانه گسترش يافته است. در آنآمريكا، كانادا و استراليا، استفاده از چشمه
هاي پزشكي (اسميت و  پروري است تا درمان هاي زيبايي، تمدد اعصاب و تنعم نبيشتر بر درما

هاي  اي از انگيزه ). بنابراين امروزه گردشگري سالمت شامل دامنه گسترده2009، 1پازكو
كنند:  ) شش نوع گردشگري سالمت را عنوان مي2009( 2باشد. شلدن و بوشلگردشگران مي

اندام، ماجراجويانه، سالم بودن و دگرگوني. مفهوم سالمت  پزشكي، تندرستي، ورزشي و تناسب
شامل عناصر سبك زندگي، فيزيكي، روحي و سالم بودن معنوي و رابطه شخص با خود، ديگران 

  و محيط است. 
  

  هاي آبگرمسالمتي و چشمه
گيرد: پزشكي و تندرستي.  گردشگري سالمت از دو ديدگاه مختلف مورد بررسي قرار مي

اش  هاي گردشگري سالمت است كه جايگاه گرم يكي از زير مجموعه هاي آب شمهگردشگري چ
تواند بين  گرم مي هاي آب با توجه به اهداف و نوع درمان دريافتي در زمان بازديد از چشمه

) حضور در 2005( 3نيل و ريجينز گردشگري پزشكي و تندرستي باشد. طبق تحقيقات مك
هايي  در دهه گذشته شاهد بوده است كه اين امر چالش گرم رشد چشمگيري را هاي آب چشمه

  گرم به همراه داشته است: هاي آب تر از صنعت چشمه  برداري مناسب را براي بهره
هاي  ) در نظر گرفتن نيازهاي مشتريان با درنظر گرفتن تغيير در پارادايم مفهوم چشمه1

  از بيماري به تندرستي. گرم آب
  هاي مرتبط. افزايي در ارايه خدمات و فعاليت ركيب و همتري از ت ) درك قابل فهم2
گرم براي  هاي آب هاي تكنولوژي در ارايه اطالعات چشمه ) به روز و همزمان بودن با پيشرفت3

  پشتيباني كردن از مشتريان.
  اي بودن كاركنان سالمت. )حرفه4

فت نوع مختلف گرم را به ه ) حوزه چشمه آب4گرم (ايسپا المللي چشمه آب سازمان بين
گرم  ، چشمه آب6گرم كشتي تفريحي ، چشمه آب5گرم باشگاه بندي كرده است: چشمه آب طبقه

                                           
1 Smith & Puczkó 
2 Sheldon & Bushell 
3 McNeil and Ragins 
4 International Spa Association (ISPA) 
5 Club SPA 
6 Cruise Ship SPA 
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هاي  گرم سرچشمه ، چشمه آب3گرم پزشكي ، چشمه آب2گرم مقصد ، چشمه آب1روزانه
. گرچه تفاوت خدمات در اين ناحيه به ما اجازه 5اقامتگاه گرم هتل/ و چشمه آب 4معدني آب

دهد: فلسفه خدمت متغيرهاي ضروري در مفهوم سازي اين نوع خدمت را ميتشخيص ديگر 
، 8گرم روحاني هاي آب ، چشمه7گرم ذن هاي آب ، چشمه6گرم كل نگر هاي آب (چشمه
)، يا نوع درماني كه در آن 10گرم تجملي هاي آب ، چشمه9ماه عسل گرم رمانتيك/ هاي آب چشمه

هايي بر اساس معالجه با  نسان، آب دريا) درمانمعدني شفابخش براي مصرف ا (آب عالوه بر
شستشو، شكالت درماني، جلبك درماني، سرما درماني، رايحه درماني و نيز خدمات مرتبط به 

گرم گلف، را  هاي آب گرم اسكي، چشمه هاي آب گرم كوه، چشمه هاي آب هم مانند چشمه
اند. با توجه به و كمي رشد كردهطور كيفي توان ذكر كرد. بنابراين، دامنه اين خدمات به مي

رشد چشمگير اين صنعت و تاكيد بر مشتريان، ضرورت درك صحيح نيازهاي گردشگران اين 
در  باشد.هاي گردشگران اين صنعت مي شود كه مستلزم شناخت دقيق انگيزهصنعت مطرح مي

گران هاي مختلف اين گردش تحقيق حاضر نيز با درك اين ضرورت، در بخش بعدي انگيزه
  شود.بندي ميشناسايي و اولويت

  
  انگيزه گردشگر
شناسي از جهات مختلف مانند ديدگاه  ها است كه موضوع اصلي مطالعه روان انگيزه سال

). يكي از اهداف 11،2004شناسي و ديدگاه فلسفي است (پتري و گاورن فيزيولوژي، ديدگاه روان
گردشگري عالوه بر اينكه مفهوم انگيزه در  باشد. دراصلي مطالعه انگيزه درك رفتار انسان مي

  ها مورد استفاده قرار ميگيرد بلكه  گيري آن درك رفتارهاي گردشگران و علت اصلي تصميم
اي براي جذب گردشگران و برآورده كردن نيازهاي  عنوان وسيلهتواند براي دست اندركاران بهمي
در گردشگري) آن دسته از عواملي است انگيزه («ها در طول سفر در يك مقصد خاص باشد.  آن

(سواربروك و  »شود گردشگران محصول يا خدمت خاصي را خريداري كنندكه باعث مي
  ).413: 2007، 12هورنر

                                           
1 Day SPA 

2 Destination SPA 

3 Medical SPA 

4 Mineral Springs SPA 

5 Resort/Hotel SPA 

6 Holistic SPAs, , Luxury SPAs 

7 Zen SPAs 

8 Spirituality SPAs 

9 Romantic/Honeymoon SPAs 

10 Luxury SPAs 

11 Petri and Govern 

12 Swarbrooke & Horner
 



  1393 مستاندهم، زيازي  ، سال سوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي ......... مجله.........38
  

 1رانشي - هاي انگيزشي گردشگر، مفهوم عوامل كششيترين نظريهيكي از شناخته شده
دارند ) بيان مي2006( 5و كانلپيج  است. )4،1982اهوال - ؛ ايزو1979 ،3؛ كرامپتون2،1997(دن
هستند كه  انگيزانند و عوامل كششي نيز آنهاييبراي مسافرت را بر مي عوامل رانشي تصميم كه

وجود آورده و در عملي شدن اين تصميم تاثير  جذابيت اوليه به براي مقصد انتخاب شده،
كشف   فرار از محيط، ب)  ) هفت انگيزه رانشي روانشناسي شامل؛ الف)1979گذارند. كرامپتون (
افزايش روابط   بازيابي، ح)  پرستيژ (قدر و منزلت)، ج) تمدد اعصاب، ث)  و ارزيابي خود، ت)

 د)فرهنگي؛ و دو انگيزه كششي شامل؛  سازي روابط اجتماعي و چند راحت  خويشاوندي، خ)
ردشگري پذيرفته طور گسترده در ادبيات گتحصيالت را تشخيص داد. اين مفهوم به  تازگي و ذ)

و  9؛ كيم2006، 8؛ جانگ و وو2005، 7؛ يون و اويسال6،2007شده است (براي مثال،چان و بائوم
كند كه اين مفهوم ) و اين مطلب در واقع اظهار مي10،2006؛ اسوانسن و هاريج2003همكاران، 

تار هاي موجود در رفرانشي يك ديدگاه كاربردي براي سنجش انگيزه -يعني انگيزه كششي
رانشي تجزيه انتخاب مقصد گردشگر به دو  - گردشگر و بازديد كننده است. ايده مدل كششي
هاي عنوان انگيزه). عوامل رانشي به2004، 11عامل كششي و رانشي است (بانسل و ايسلت

كنند، شوند كه زمينه را براي مسافرت شخص فراهم ميروانشناسي در نظر گرفته مي- اجتماعي
دسته از عواملي هستند كه به محض تصميم شخص براي  امل كششي آندر حالي كه عو

). اين مفهوم انگيزه هم شامل عوامل 2002، 12كشانند (كيم و لي مسافرت، او را به آن مقصد مي
شود و هم شامل عوامل انگيزشي كششي انگيزشي رانشي است كه مربوط به آرزوي گردشگر مي

؛ كيمو 2002مورد نظر است (كيم و لي،  هاي مقصد است كه همراه ويژگي انتخاب
هاي رانشي  ) عنوان كردند كه انگيزه2005). يون و يوسال (2006؛ جانگ و وو ،2003همكاران،

هاي كششي مربوط به  شود در حالي كه انگيزههاي احساسي دروني ميبيشتر مربوط به جنبه
وامل رانشي آرزوهاي ذاتي، عبارت ديگر، عهاي بيروني، موقعيتي، يا تشخيصي است. به جنبه

اصلي يا غير محسوس مسافران مانند آرزوي فرار، استراحت و تمدد اعصاب، سالمتي و تناسب 
اندام، ماجراجويي، پرستيژ و تبادالت اجتماعي هستند در حالي كه عوامل كششي در نتيجه 

نابع كند كه شامل م شود، ظهور پيدا مي كشش به مقصدي كه توسط شخص مسافر درك مي

                                           
1 Push-pull Factors 
2  Dann 

3 Crompton 

4 Iso-Ahola 

5 Page and Connell 

6 Chan and Baum 

7 Yoon and Uysal 

8 Jang  and Wu 

9 Kim 

10 Swanson and Horridge 

11 Bansaland Eiselt 

12 Kim and Lee 
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قابل لمس مانند سواحل، منابع تاريخي، رفاهي، تفريحي به عالوه درك و توقع مسافر مانند 
گي، توقع سود و تصوير بازاريابي از مقصد است. پژوهشگران گردشگري بر اهميت دليل سفر  تازه

كنند و عواملي كه در انتخاب مقصد نقش اساسي دارند گردشگران كه چه مقصدي انتخاب مي
ببرند  كنند. آنها بسيار عالقمندند كه به مفهوم ادبيات عوامل كششي و رانشي پي مي تأكيد

؛ 3،1981؛ كوكورت1990، 2؛ يوام و كراپتون1989؛ چان، 1987، 1(ديويس و استرنگوئيست
) در ذيل برخي از تحقيقات انجام شده در اين حوزه ارايه 5،1980؛ مك مونكور1986 ،4شيه

  شده است.
هاي سفر سالمندان  ) با در نظر گرفتن دو بعد كششي و رانشي انگيزه2006جانگ و وو (

خودافزايي، اعتماد به نفس،  هاي رانشي شامل تايواني را به شرح زير نشان دادند: انگيزه
 هاي كششي شاملشدن بوده در حالي كه انگيزه اجتماعي جستجوي دانش، تمدد اعصاب و

  مي باشد. هاي تاريخي و طبيعي يمت و سايترخداد و ق امنيت و  نظافت، تسهيالت،
) در مطالعه خوددريافتند كه عوامل انگيزشيِ مربوط به فعاليت 2010و همكاران ( 6كونو

 هاي گردشگري سالمت داشتند.فيزيكي و تندرستي بيشترين تاثير رابر تعيين سفر به مقصد
هاي فيزيكي،  متي و فعاليتآنها نيز هفت عامل انگيزشي را شناسايي كردند: خودافزايي، سال

 ارتباط و فرار از زندگي روزمره، تنهايي و احساس غربت، طبيعت، خودمختاري و انگيزه،
گرم را مطالعه  هاي آبهاي بازديد از چشمه) انگيزه2009و همكاران ( 7مك موقعيت اجتماعي.

گرم هنگ و كنگ  هاي آبآنها پنج عامل انگيزشي رانشي را در ميان عازمان چشمه كرده اند.
نشان دادند. اين پنج عامل شامل ايجاد رابطه دوستي، زيبايي و سالمتي، خود افزايي، تمدد 

) هفت عامل رانشيِ انگيزه براي تعيين انتخاب 2009و همكاران ( 8هسو اعصاب و فرار است.
يابي مقصد گردشگران سالمت در تايوان را نشان دادند كه شامل فرار از روزمرگي،كشف و ارز

ها، تمدد اعصاب، پرستيژ و احياء، افزايش روابط حسنه و تسهيل ارتباطات اجتماعي  اقامتگاه
رهايي از غم و اندوه و دو  انگيزه رانشي يعني فرار، تنعم، و) سه 2010و همكاران ( 9است. آزمن

  انگيزه كششي شامل منابع ملموس و تصوير خريد را شناسايي كردند.
هاي بازاريابي،  ويژه در تعيين استراتژي به ه گردشگر يك عامل بسيار مهم،بنابراين فهم انگيز

براي حوزه مطالعات گردشگري است زيرا انتخاب مقصدي كه گردشگر به آن بيشتر تمايل دارد، 
به  گيري و شامل عوامل زيادي است. مفهوم بسته خدمات معموالًيك فرايند پيچيده در تصميم

                                           
1 Davis and Sternquist  

2 Um and Crompton 

3 Kucukkurt 

4  Shih 

5 Mak & Moncur 

6 Konu 

7 Mak 

8 Hsu 

9 Azman 
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گردد و اين حاكي از آن  ها بر مي هاي كششي و رانشي انگيزه ن آيتماهميت دريافتي رابطه بي
گيري و دستيابي در است كه داليل معيني براي سفر ممكن است با منافع معيني كه قابل اندازه

دهندگان مقصد درگردشگري بايد  سايت مقصد باشد، مطابقت كند. بنابراين، بازاريابان و توسعه
ها در بخش بازار ارايه تر، آنهايي هستند كه بيشترين نيازمات موفقدر نظر داشته باشند كه خد

هاي زيادي براي تطبيق ويژگيهاي اصلي  باشند، و بايد تالش شده در يك بسته را پاسخگو مي
 ،هاي ذاتي و خارجي مقصد و نيازهاي مختلف روانشناسي گردشگران انجام دهند. بر طبق انگيزه

با توجه  ت مورد نظرهاي خدما تواند از ويژگي و اين ادراكات ميسازد  گردشگر درك خود را مي
 ؛1993 ،1كند، متفاوت باشد (گارتنربه اينكه يك فرد چگونه اطالعات را دريافت و پردازش مي

هاي شخصي  تواند اين باشد كه انگيزه گيري كلي مي). يك نتيجه1997 ،2بالوگلو و برينبرگ
هاي كششي) ادراكات را  هاي مقصد گردشگري (انگيزه ژگيهاي رانشي) و ديدگاه وي (انگيزه

). بنابراين، با توجه 3،2000ها در تعامل با مفهوم و پويا هستند (كوريا اين انگيزه كنند. تعيين مي
هاي اصلي مقصد (عوامل كششي) و نيازهاي روانشناختي گردشگران  به اهميت تطبيق ويژگي

گرم  هاي آبق در راستاي بررسي وضعيت چشمهاين تحقي 1(عوامل رانشي) فرضيه شماره
  گردد: رامسر و الويج مطرح مي

هاي  داري بين ميانگين عوامل كششي و رانشي گردشگران چشمه : تفاوت معني1فرضيه 
  گرم وجود دارد. آب

(عوامل رانشي)  بندي نيازهاي روانشناختي گردشگران همچنين جهت شناسايي و اولويت
  ديد:مطرح گر 2فرضيه شماره 

گرم  هاي آب داري بين ميانگين عوامل رانشي گردشگران چشمه : تفاوت معني2فرضيه 
  وجود دارد.

هاي اصلي مقصد و همچنين شناسايي نقاط ضعف موجود در جذب براي شناسايي ويژگي
  مطرح گرديد: 3گردشگران، فرضيه شماره 

گرم  هاي آب شمهداري بين ميانگين عوامل كششي گردشگران چ : تفاوت معني3فرضيه 
  وجود دارد.

  
  شناسي تحقيقروش

كننده به  عوامل انگيزشي گردشگران مراجعه بنديشناسايي و اولويت هدف تحقيق حاضر،
باشد، بنابراين تحقيق حاضر از نظر نوع هدف، كاربردي و بر اساس مي گرم هاي آب چشمه

باشد. در پيمايشي مي - فيهاي مورد نياز، توصيدست آوردن داده ماهيت، روش و چگونگي به

                                           
1 Gartner 

2 Brinberg 

3 Correia 
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هاي مورد نياز و تدوين ادبيات مربوط به موضوع تحقيق آوري دادهمنظور جمعتحقيق حاضر به
اي و ميداني استفاده شده است. جهت و بررسي سوابق تحقيق از هر دو روش كتابخانه

تحليل  سطح نامه استفاده شد. هاي مصاحبه و پرسش هاي تحقيق نيز از روشآوري داده جمع
  باشد.هاي آبگرم) ميتحقيق حاضر، سطح فرد (گردشگران چشمه

گرم)، با انجام پژوهش  آوري اطالعات از محيط پژوهش (چشمه آبدر راستاي جمع
آوري اطالعات (به ويژه ) به جمع297: 1390(دانايي فرد و همكاران، 1اي غيرساختارمند مشاهده

پرداخته شده گرم رامسر و الويج  هاي آب چشمه طور مستقيم دردر زمينه عوامل كششي) به
نفر از  20هاي غير ساختارمندي با  نامه، مصاحبه است. همچنين قبل از تدوين ابزار پرسش

گرم انجام شد. عوامل نهايي  گردشگران چشمه آبگرم در زمينه علل سفر آنها به چشمه آب
  دند:دست آممراحل زير به نامه پژوهش حاضر، طي درج در پرسشمن
نامه آزمن و  سش. عوامل شناسايي شده توسط ساير محققان در ادبيات تحقيق كه بر مبناي پر1

 باشد.) مي2010و همكاران (2بشار عارف ) و2010همكاران (

آوري شده از مشاهده محيط و مصاحبه اكتشافي با تعدادي از گردشگران.  . اطالعات جمع2
 خوان و تكرار عوامل ذكر شده در مطالعات آزمن و مها در بخش عوامل رانشي ه نتايج مصاحبه

كه  با توجه به اين )، اما1) بود (جدول شماره2010ن (بشار عارف و همكارا ) و2010همكاران (
ها به محققان ياري  باشند لذا نتايج مصاحبه هاي مقصد مي عوامل كششي تحت تاثير ويژگي

ا منطقه مورد نظر تنظيم كنند (جدول نامه تحقيق را متناسب ب رساند تا بتوانند پرسش
 ). 1شماره

گرم الويج  گرم شهر رامسر و چشمه آب جامعه آماري تحقيق حاضر گردشگران چشمه آب
در فضايي سرسبز واقع شده است از  خزررامسر كه در منطقه جنگل و ساحل درياي  باشد.مي

هاي معدني، مشهور  چشمه رامسر به داشتن رود.شمار ميشهرهاي قديمي استان مازندران به
اند. آب سرد معدني در دوازده كيلومتري جنوب رامسر در  است كه به استثناي يكي بقيه گرم

هاي  اي كنار رودخانه صفار رود واقع است و به آبمعدني نيدشت شهرت دارد. يكي از چشمه دره
در تمام فصول و هاي گرم معدني و درماني  آب گرم در كنار هتل بزرگ رامسر قرار دارد. آب
گرم  آب گرم معدني سونا، آب گيرد كه عبارتند از: هاي سال مورد استقبال گردشگران قرار مي ماه

گرم معدني رمك.الويج  آب گرم معدني سادات محله، آب گرم معدني سنگ بنه، آب معدني نمره،
اي قرار گرفته كه اي از آن در دشت و چند پارچه از آن كنار رودخانه اي است كه پاره نام دهكده

گردد. اين مجموعه روستا  گيرد و در ايزده به دريا سرازير مي از گزناسرا و رودبارك سرچشمه مي

                                           
1 Unstructured observational studies 

2 Bashar Aref 
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رسد و وجود چهار  هاي اسالمي مياز نه روستا تشكيل شده است. قدمت روستا به اوايل قرن
 امامزاده در روستاهاي الويج، مويد اين نكته است.

بر مبناي جدول  براي تعيين حجم نمونه ،باشد مي نامشخصمعه باتوجه به اينكه حجم جا
براي ( نفر مورد قبول خواهد بود 384حجم نمونه تعداد ) حداقل 1970(1كرجسي و مورگان

ها، تعداد  نامه لذا با توجه به احتمال عدم برگشت برخي پرسش .)عضو 100000جامعه باالي 
نامه قابل تحليل دريافت  پرسش 646يد كه توزيع گرد 1392نامه در پاييز سال  پرسش 700

گرم  نامه از چشمه آب پرسش 352گرم الويج و  نامه از چشمه آب پرسش 294گرديد كه شامل 
محاسبه شد كه با  92/0نامه  همچنين آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي پرسش رامسر بود.

و ابزار نامه  هاي پرسش لعتبار باالي سواباشد، بيانگر امي 7/0توجه به اينكه بيشتر از 
  گيري پايا است. اندازه

  : عوامل رانشي و كششي1جدول 

  
  
  
  

                                           
1 Krejcie & andMorgan 

  عوامل رانشي
برآوردنِ نياز 

  پرستيژ
  باال بردن جايگاه اجتماعي  -  جا رفته اند  بازديد از مكاني كه قبال دوستانم به آن -
  .دهد بازديد از مكاني كه احتماال دوستان و خانواده را تحت تاثير قرار مي -

افزايش 
  ارتباطات

  هاتبادل رسوم و سنت - افزايش ارتباط با مردم محلي           -
  تحسين طبيعت -     هاي جديد         انجام فعاليت -

  شور و هيجان يافتن -استراحت جسمي           -از محيط خانه دور بودن      -  به دنبال آرامش

افزايش چرخه
  اجتماعي

  مالقات مردم جديد -    خوب در سفر         داشتن اوقات -

ديدن مناظر 
  گوناگون

  تمدد اعصاب  - ها    شناخت ساير فرهنگ -بازديد از نقاط گردشگري    -
  گرفتن مشاوره زندگي- التيام شكست هاي روحي     -     فرار از كارهاي روزمره   -
  زياددرمان استرس  -هاي قديمي    از بين بردن ترس و عادت -
  كه در جاي ديگري باشم برآوردنِ نياز اين -      به ياد آوردن نقاط كور زندگي      -
 بازديد از مكاني كه قبال نديده ام -

  هاي گوناگون بومي  ياد گرفتن مهارت -تجربه سبك هاي جديد زندگي        - كسب دانش
  فرهنگهاي مختلف چگونگي زندگي ميكنند  ديدن اينكه مردم با -
 در پي گياهان دارويي-

  درمان بيماريها -  درمان بيماريها
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  : عوامل رانشي و كششي1جدول ادامه 

  هاي تحقيق حاضر، يافته2010، بشار عارف و همكاران 2010منبع: آزمن و همكاران 
  

 هاي تحقيقيافته
هاي جمعيت شناختي نمونه آماري تحقيق حاضر را از  اي از ويژگي خالصه 2جدول شماره 

يث متغيرهايي چون جنسيت، وضعيت تاهل، محل زندگي، سن، شغل و ميزان تحصيالت ح
  كند.ارايه مي

  

  هاي جمعيت شناختي نمونه آماري: ويژگي2جدول 

  عوامل كششي
  الويج  رامسر  

رخدادها و 
  فعاليتها

  فعاليتي براي كل خانواده-
  تفريح -جشنواره ها     -
  پارك هاي سرگرمي  -خريد            -
 جاي دعوت مهمانها به چشمه هاي آبگرم به -

  تماشاي تلويزيون
  تله كابين رامسر -

  فعاليتي براي كل خانواده -
  تفريح -ها    جشنواره -
  هاي سرگرميپارك -خريد              -
گرم  هاي آبدعوت مهمانها به چشمه -
  جاي تماشاي تلويزيون به
  

دسترسي آسان
  و راحت

 قابليت دسترسي آسان -

  مقصد امن -
 قابليت دسترسي آسان -

  مقصد امن -
  هتل قديم رامسر -كاخهاي تاريخي   -  فرهنگتاريخ و 

  فرهنگ وهنر هاي سنتي رامسر -
  منظره چشمگير رامسر -
  موزه تماشاگه راز خزر -

  فرهنگ و هنرهاي سنتي الويج -
  منظره چشمگيرالويج -

در جستجوي 
  تنوع

  هاي تفريحي فعاليت –غذاي سنتي رامسر-
  ماندن در ويالهاي كنار ساحل -
  تجربه زندگي در منازل كوهستاني -

  غذاي سنتي الويج -
  فعاليتهاي تفريحي -
  تجربه زندگي در منازل كوهستاني -

  آب و هوا -زندگي ساده محلي   -  ماجراجويي
  برف بازي  -پياده روي               -
  كوه پيمايي -اسكي                    -
 استفاده از منابع طبيعي -

  استفاده از چشمه آبگرم -

  آب و هوا -زندگي ساده محلي      -
  برف بازي  -يمايي              كوه پ -
  پياده روي -
  استفاده از منابع طبيعي -
  استفاده از چشمه آبگرم -

 درصد فراواني بعد متغير

  

  درصد  فراواني  بعد  متغير

  3/87  564  مرد  جنسيت

  شغل

  8/23  154  دولتي
  5/50  326  آزاد 9/11 77 زن

وضعيت
  تاهل

  1/3  20  بيكار 1/66 427 متاهل
  1/12  78  دانشجو 32 207 مجرد

محل 
  زندگي

  9/3  25  دانش آموز 7/90 586 شهر
  5  32  خانه دار 7/7 50 روستا
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  هاي جمعيت شناختي نمونه آماري: ويژگي2جدول ادامه 

  حقيق حاضرت منبع:محاسبات
  

جهت ، در نامه پس از شناسايي عوامل انگيزشي و ابعاد آن از ادبيات تحقيق و تدوين پرسش
بررسي تفاوت ميانگين عوامل رانشي و كششي در جامعه آماري و  هاي پژوهش و آزمون فرضيه

بندي گرم، از آزمون مقايسه ميانگين استفاده شد. همچنين براي رتبه هاي آب هر يك از چشمه
  از آزمون فريدمن استفاده شد.ها امعه آماري و هر يك از چشمهعوامل رانشي و كششي در ج

  ها:الف)آزمون مقايسه ميانگين
  ) در سطح كل جامعه آماري1

هاي  داري بين ميانگين عوامل كششي و رانشي گردشگران چشمه: تفاوت معني1.1فرضيه
  گرم وجود دارد. آب

جفتي در جامعه آماري، در مقايسه ميانگين دو متغير  هاي، آمار نمونه4و3طبق جدول 
است،  (صفر) 00/0به اينكه سطح معناداري  رانشي و كششي در كل گردشگران با توجه

  ) وجود دارد. 97/2) و كششي (16/3بنابراين تفاوت معناداري ميان ميانگين عوامل رانشي (
  

  هاي جفتي در جامعه آماري: آمارهاي نمونه3جدول 

  تحقيق حاضر محاسبات منبع:
  
  

  درصد  فراواني  بعد  متغير

  

  درصد  فراواني  بعد  متغير

  سن

 25تا  15
  3/29  189 سال

  تحصيالت

  5/13  87  سيكل و پايين تر

 35تا  26
  9/29  193  ديپلم  6/44  288  سال

 45تا  36
  7/18  121  فوق ديپلم  4/18  119  سال

 55تا  46
  1/27  175  ليسانس  4/5  35  سال

 65تا  56
فوق ليسانس و   2/1  8 سال

  1/10  65  باالتر

سال به  66
        2/0  1  باال

  خطاي ميانگين  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  لعوام
 رانشي
  كششي

1570/3  
9667/2  

646  
646  

72574/0  
80619/0  

02855/0  
03172/0  
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  هاي جفتي در جامعه آماري: آزمون نمونه4جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
  
  )رامسر2

داري بين ميانگين عوامل كششي و رانشي در گردشگران چشمه : تفاوت معني2.1فرضيه 
  گرم رامسر وجود دارد. آب

گرم رامسر، در مقايسه  هاي جفتي در گردشگران چشمه آب، آمار نمونه6و 5طبق جدول 
گرم رامسر با توجه به اينكه سطح  ميانگين دو متغير رانشي و كششي در گردشگران چشمه آب

) و 11/3(تفاوت معناداري ميان ميانگين عوامل رانشي  است، بنابراين (صفر)00/0معناداري 
  عناداري ميان متغير كششي و رانشي وجود دارد. تفاوت م ) وجود دارد.89/2كششي (

  
  گرم رامسر هاي جفتي در گردشگران چشمه آب: آمارهاي نمونه5جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
  

  گرم رامسر هاي جفتي در گردشگران چشمه آبن نمونه: آزمو6جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
  
  

  عوامل
  تفاوتهاي جفتي

t d
f

ري 
ادا
معن

انحراف   ميانگين  
  معيار

خطاي 
  ميانگين

  فاصله اطمينان درصد95
  باالتر  ترپايين

19  كششي-رانشي
02

8
/0  

67
90

7
/0  

02
67

2
/0  

13
78

2
/0  

24
27

5
/0  

12
2

/7  

64
5

  

00
0

/0  

  خطاي ميانگين  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  عوامل
  رانشي
  كششي

1081/3  
8879/2  

352  
352  

76823/0  
79318/0  

04095/0  
04228/0  

  عوامل
  تفاوتهاي جفتي

t  d
f

ري 
ادا
معن

انحراف   ميانگين  
  معيار

خطاي 
  ميانگين

  % فاصله اطمينان95
  باالتر  ترپايين

00  29238/0  14809/0  03668/0  68821/0  22023/0  كششي-رانشي
4

/6  

35
1

  

00
0

/0  
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  ) الويج3
داري بين ميانگين عوامل كششي و رانشي در گردشگران چشمه : تفاوت معني3.1فرضيه 

  وجود دارد.گرم الويج  آب
گرم الويج، در مقايسه  هاي جفتي در گردشگران چشمه آب آمارهاي نمونه 8و7طبق جدول 

كه سطح  اين گرم الويج با توجه به ميانگين دو متغير رانشي و كششي در گردشگران چشمه آب
) و 16/3است، بنابراين تفاوت معناداري ميان ميانگين عوامل رانشي ( 02/0معناداري 

  ) وجود دارد.  97/2كششي(
  

  گرم الويج هاي جفتي در گردشگران چشمه آب: آمارهاي نمونه7جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
  

  گرم الويج هاي جفتي در گردشگران چشمه آب: آزمون نمونه8جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
  

  ب)رتبه بندي عوامل: 
  هاي ابعاد عامل رانشي وجود دارد.:تفاوت معناداري ميان ميانگين2فرضيه 
  هاي ابعاد عامل كششي وجود دارد.:تفاوت معناداري ميان ميانگين3فرضيه 

گرم رامسر و هاي آبمل رانشي و كششي در چشمه،رتبه بندي عوا9طبق جدول شماره 
هاي ابعاد عامل رانشي و همچنين الويج، با توجه به نتايج آزمون تفاوت معناداري ميان ميانگين

  كششي وجود دارد كه ترتيب آنها در جدول مشخص شده است.
  
  

  خطاي ميانگين  انحراف معيار  تعداد  ميانگين  عوامل
  رانشي
  كششي

2154/3  
1335/3  

294  
294  

66796/0  
78206/0  

03896/0  
04561/0  

  عوامل
  تفاوتهاي جفتي

t d
f

ري 
ادا
معن

انحراف   ميانگين  
  معيار

خطاي 
  ميانگين

  درصدفاصله اطمينان95
  باالتر  ترپايين

30  15194/0  01201/0  03555/0  60953/0  08198/0  كششي-رانشي
6

/2  

29
3

  

02
2

/0  
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  بندي عوامل رانشي و كششي در جامعه آماري: رتبه9جدول 

  تحقيق حاضر منبع:محاسبات
 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
و همكاران  3)، كوه2000( 2وميكر)، ش1991( 1با توجه به تحقيقات قبلي همانطور كه ريان

عنوان شاخص مهم در عوامل رانشي شناسايي كردند، در اين تحقيق ) تمدد اعصاب را به2010(
باشد كه بودن داراي اولويت اول در بين عوامل رانشي مي» دنبال آرامشبه«نيز عامل رانشي 

ود به اين مهم توجه كنند. هاي خريزيكارگزاران و متوليان حوزه گردشگري سالمت در برنامه
هاي مستند  صورت فيلمدر اين راستا، نشان دادن طبيعت بكر و آرامش موجود در منطقه به

ها  باعث جذب قابل توجهي از گردشگران خواهد شد. در تحقيقات اشاره شده خريد و جشنواره

                                           
1 Ryan 

2 Shoemaker 

3 Koh 

  الويج  ررامس  كل جامعه آماري  
  عوامل رانشي:

  به دنبال آرامش
  افزايش چرخه اجتماعي

  ها درمان بيماري
  افزايش ارتباطات

  ديدن مناظر گوناگون
  برآورد نياز پرستيژ

  كسب دانش

  ميانگين رتبه:
04/5  
99/4  
00/4  
76/3  
52/3  
44/3  
25/3  

  ميانگين رتبه:
93/4  
05/5  
00/4  
82/3  
54/3  
35/3  
31/3  

  ميانگين رتبه:
17/5  
92/4  
01/4  
68/3  
59/3  
51/3  
13/3  

  نتايج آزمون فريدمن

  646تعداد:            
  099/457كاي اسكوئر: 

  00/0معني داري:       

  352تعداد:            
  163/250كاي اسكوئر: 

    00/0معني داري:       

  294تعداد:            
  840/224كاي اسكوئر: 

    00/0معني داري:      

        
  شي:عوامل كش
  ماجراجويي

  تاريخ و فرهنگ
  دسترسي آسان و راحت

  در جستجوي تنوع
  ها رخدادها و فعاليت

  ميانگين رتبه:
30/3  
28/3  
00/3  
86/2  
56/2  

  ميانگين رتبه:
14/3  
19/3  
07/3  
86/2  
74/2  

  ميانگين رتبه:
48/3  
39/3  
91/2  
87/2  
35/2  

  نتايج آزمون فريدمن
  646تعداد:            

  897/102كاي اسكوئر: 
   00/0معني داري:       

  352تعداد:            
  953/21كاي اسكوئر: 

   00/0معني داري:       

  294تعداد:            
  956/104كاي اسكوئر: 

   00/0معني داري:       
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يز در عنوان عوامل مهم كششي ياد شده است، جالب توجه است كه در تحقيق حاضر، نبه

     گرم رامسر  عنوان اولين عامل كششي و در چشمه آبها بهگرم الويج جشنواره چشمه آب
گرم الويج  ضعيف، شناسايي شد. عامل خريد نيز در چشمه آب عنوان سومين عامل كششيبه
عنوان چهارمين عامل ضعيف نشان داده شد. گرم رامسر به عنوان دومين عامل و در چشمه آببه

ريزي روي آنها صورت نگرفته، با ارايه غذاهاي سنتي محلي  امل كه تا به حال برنامهاين عو
تواند ها در مناطق مذكور به راحتي قابل حل بوده و ميتوسط خود مردم تحت عنوان جشنواره

همچنين به يكي از رويدادهاي مهم استان در آينده تبديل شود كه از يك طرف باعث 
هاي احتمالي و ايجاد عالقه و همكاري شان با گردشگران و رفع تنش اشتغالزايي مردم بومي و

هاي پخت غذاي سالم دست ساز و هيجان از طرف ديگر باعث آشنايي گردشگران با انواع روش
  ناشي از آن شود. 

هاي اند (انگيزهدهد كه اكثر مطالعات بر عوامل رانشي تمركز داشتهبررسي ادبيات نشان مي
). تحقيق حاضر هر 1996هميت عوامل كششي غفلت شده است (بالوگلو و يوسال، دروني) و از ا

هايي براي  دو عامل را بررسي كرده است. عامل رانشي گردشگر را مجبور به جستجو فعاليت
تواند براي مثال عنوان انگيزه هاي دروني تعيين مي شود كه ميارضاي نيازهايش كرده و به
يا استراحت و تمدد اعصاب باشد. عوامل كششي نيروهاي ناشي از  آرزوي فرار، تبادل اجتماعي

مقصد مانند تسهيالت تفريحي، سواحل و جذابيت هاي فرهنگي كه گردشگران را به انتخاب 
ها نشان داده كند، است كه در تحقيق حاضر همانطور كه در بخش يافتهمقصد خاصي جذب مي

باشد كه بيانگر اين است كه رانشي كمتر مي شد ميانگين عوامل كششي در مقايسه با عوامل
بازاريابي و جذب  كارهاي و ها و سازگذاران بيشتر بايد به اين عوامل توجه داشته و برنامهسرمايه

توان اين طور بيان كرد كه گردشگران خود را روي اين عوامل بيشتر سوق دهند. در واقع، مي
ها داشته ولي اطالعات  گيزي را نسبت به چشمهخودي خود ديد مثبت و هيجان انگردشگران به

هاي  هاي مهيج، اقامتگاه مناسبي از مقصد براي تعريف عامل رانشي ندارند. نشان دادن سايت
هاي دوستي با جنگل، درمان با گياهان منطقه، برنامه تنش زدايي  سنتي ولي شيك، انواع برنامه

معدني كه در هر دو  هاي آب بشارها و چشمهو تفكر در طبيعت بكر و آرام، شفايابي از طريق آ
تواند از موارد قابل تامل باشد. اگر عوامل كششي افزايش داده نشود، ساير منطقه وجود دارد، مي

ويژه اينكه در اين تحقيق  هاي خارجي قابليت جذب اين گردشگران را دارند، بهمقاصد جايگزين
است و بيشترين جمعيت را آقايان تشكيل  بوده 35تا  26سن بيشترين مراجعه كنندگان بين 

سازي و تناسب اندام در  توان خدمات ويژه اي مانند آموزش تمرينات بدندهند كه ميمي
 هاي زندگي خاص آقايان، آموزش روزهاي خاص از هفته به منظور كسب سالمت، مشاوره

ا براي جذب يا بازگشت هاي تغذيه سالم با توجه به ويژگيهاي ژنتيكي و هورموني آقايان ردوره
هاي كسب مجدد اين نوع از مشتريان، عالوه بر خدمات معمول باال، ارايه كرد.تركيب برنامه
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تواند جايي كه شناخت بسيار محدودي از اين مكانها است، مي آرامش و زيارت امامزادگان، از آن
هاي روحي برپايي مراسم پكيج بسيار زيبايي براي فرار از فشارهاي روزمره و تمدد اعصاب باشد.

تواند از جمله هاي نذري ميمعنوي مانند گالب پاشي اماكن مقدس و گل آرايي، ارايه پكيج
  راهكارهاي مناسب براي ايجاد شناخت بهتر گردشگران ورودي باشد. 

) پيشنهاد كردند هر نوع گردشگري تفريحي كه منجر 2004و همكاران ( 1همانطور كه بنر
هاي  عالوه زير مجموعهتواند جزء گردشگري سالمت باشد. بهشود مي به تمدد اعصاب

هاي  زمان در دهه هاي گردشگري سالمت و تندرستي هم گرم مانند زير مجموعه هاي آب چشمه
عنوان يكي از مقاصد پيشنهادي گردشگري مخصوصا در بخش هتل به سرعت در گذشته به

ل تبديل شدن به يك استراتژي تجاري و اقتصادي اي در حاطور فزايندهحال افزايش است و به
هاي ها و مقصدهاي گردشگري براي جذب بازديدكننده ها و سايت بسيار مهم براي صاحبان هتل

هايي از عوامل  باشد. بنابراين، ارايه محصوالت گردشگري با توجه به زيرمجموعهگردشگر مي
هاي صورت پكيجهمه موارد ذكر شده بهرانشي و كششي كه هنوز كار نشده است و نوعاً تركيب 

  آماده، قابل مالحظه است.
دنبال افزايش چرخه با توجه به اينكه اولويت در زمينه عوامل رانشي در رامسر به ترتيب به

دنبال آرامش، افزايش چرخه اجتماعي ها و در الويج به دنبال آرامش، درمان بيمارياجتماعي، به
  شود: ها پيشنهاد ميارد ذيل براي هر كدام از اين آيتمها است، مو و درمان بيماري

 هاي جنگلي و كمپ هاي موقت اقامتي در فضاي آرام جنگل ايجاد كلبه -

 هاي لجن درماني حوضچه -

  هاي محليهاي به نامگذاري با مسما حوضچه نام -
گ، كه اولويت در زمينه عوامل كششي در رامسر به ترتيب تاريخ و فرهن با توجه به اين

ماجراجويي، دسترسي آسان و در الويج ماجراجويي، تاريخ و فرهنگ و دسترسي آسان است، 
  شود:موارد ذيل براي هر كدام از اين آيتم ها پيشنهاد مي

 ، حركات نمايشي سنتي). ها (جشنواره غذا، معماري سنتيبرگزاري انواع جشنواره -

 انان و ديگر سنين احداث شهر بازي مصنوعي يا جنگلي براي كودكان، نوجو -

  راه اندازي تورهاي اسب سواري، دوچرخه سواري، موتورسواري  -
  جنگل نوردي  -

 و  يليتحقيقات تكمهاي ارايه شده مستلزم پيشنهادبررسي امكان سنجي و اجراي 
هاي فرهنگي، ن زيرساختهاي علمي مختلف در زمينه مباحثي همچوتري در رشتهتفصيلي
هاي فرهنگي در همچنين با توجه به تفاوت باشد.ت محيطي مي، حمل و نقل و زيساقتصادي

                                           
1 Benner 
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بندي بخش جهتمطالعات بازار گذاري بر اين امور نيازمند جوامع و كشورهاي مختلف، سرمايه
  باشد.گرم مي هاي آب اين چشمهتقاضاها و جامعه هدف 
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