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  ها ین یافتهتر مهم
  

هاي تکمیل شده توسط گردشگران در سه تفرجگاه مورد نامههاي آماري پرسشآمده از بررسی دستنتایج به
  : مطالعه نشان داد

 هاي تفرجی ناهارخوران، النگدره و هزارپیچ از بسیاري جهات، فاقد امکانات و تسهیالت الزم براي جلب مکان
 .باشندرضایت گردشگران می

 همچنین .  سه مکان تفرجی نسبت به حضور افراد مزاحم و اوباش و سارق متوسط تا کم ارزیابی شدامنیت هر
 .ها با احساس رضایت متوسطی همراه بودها و کودکان در این محیطتردد خانم

 ها متوسط تا خوب گویان رضایت خود را از فضاي سالم تفرجگاهدست آمده درصد بیشتر پاسخ طبق نتایج به
 .اندی کردهارزیاب

  انددرصد افراد از حضور نیروي انتظامی رضایت داشته 80بررسی میزان احساس امنیت نشان داد که بیش از . 

  تعیین محدوده تفرجگاه یا محدوده امنیتی مکان تفرجی از لحاظ فیزیکی و فرهنگی اقدامی ضروري است تا
  .گردشگران با امنیت خاطر و آسودگی خیال به تفرج بپردازند

 ها، شهر گرگان مندي گردشگران، تفرجگاه احساس امنیت، رضایت :هاي کلیدي واژه

  90- 296- 20 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 حامد میرکریمی، مریم رسولی، مرضیه ریحانی سیدمحمود عقیلی،سید ):گان(نویسنده

  هاي شهر گرگان نندگان از میزان امنیت موجود در تفرجگاهک مندي مراجعه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت: عنوان

  90-296-20 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

     هاي کوتاه علمی یافته   
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

  
  .نمودار جریانی مراحل انجام پژوهش

  اهمیت موضوع
هاي شمالی کشور   یکی از استانستان گلستان که در ااًخصوصهاي تفرجگاهاي طبیعی م شناخت خدمات و نیازمندي

تواند کمک کند تا  ساخت فراوانی براي گذران اوقات فراغت برخوردار است، می هاي طبیعی و انسان است و از تفرجگاه
ها و براي این منظور ابتدا باید به بررسی دیدگاه .مند شوند ها بهره گردشگران با احساس امنیت بیشتري از تفرجگاه

صالح  اساس آن، نتایج را براي مدیریت بهتر در اختیار مراجع ذينندگان به این مناطق پرداخت و برک عههاي مراجخواسته
با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر گرگان، این تحقیق در سطح سه تفرجگاه این شهر براي بررسی سطح . قرار داد
  .ریزي شده است  مناطق پایهنگدره و هزارپیچ ناهارخوران، المندي و حس امنیت موجود در سه منطقه مطالعاتی رضایت

  

  )شرح مساله (مقدمه
کنندگان  ها و مناطق تفرجکاهی، تسهیالت ارائه شده توسط این مناطق گاهی نارضایتی استفاده رغم اهمیت پارك علی

یک مکان ترجگاهی سرزمینی است براي تفرج و گذران اوقات فراغت اما گاهی مردم و جامعه و عوامل ناش . را در بر دارد
این مطالعه در نظر گرفتن احساس امنیت و حس رضامندي . شود ا امنی این مناطق میهاي آنها سبب ن اط فعالیت

  . کند تا نعدادي راهنما و پیشنهاد در جهت مدیریت بهتر مناطق تفرجی داشته باشد کنندگان تالش می استفاده


