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 تفرج، پرسشنامه، رضايتمندي، بازديدكنندگان، پارک جنگلي النگدره  هاي کليدي:واژه

 16-601-16  طرح تحقیقاتي شماره شناسه منبع یافته:

 مرجان محمدزاده، سارا ديوبند نویسنده)گان(:

 

 گلستان استان گرگان، النگدره يجنگل پارکامکانات و تسهیالت  از دكنندگانيبازد يتمنديرضا زانیم يبررس عنوان:

 16-601-16 شماره:

 8/8/6611   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی



 

 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی: 

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 

 اهميت موضوع

 متفاوت آن اهداف و تیموقع با متناسب منطقه هر در كه شونديم ارائه يالتیتسه و امکانات قيطر از هاتفرجگاه خدمات

 شيافزا. است الزم يتفرج امکانات و تیظرف گسترش و توسعه به ازین هاتفرجگاه از دكنندگانيبازد شيافزا موازات به. است

 تيرضا و افتهي شيافزا زین آن التیتسه و امکانات ها،تفرجگاه سطح كه ابدييم ادامه يصورت در هاجگاهتفر از استفاده

 از هاآن يهاخواسته يبرا يزيربرنامه و دكنندگانيبازد يتمنديرضا زانیم به توجه تیاهم. دينما نیتام را دكنندگانيبازد

 ناپذير است.امري اجتناب ريزي براي تامین نیازهاي آيندهتعیین برنامهتوجه به اين موضوع در  .است برخوردار ياديز تیاهم

 در تقاضا حفظ و عرضه كیفي سطح ارتقاي در تفرجگاهي امکانات و هاتفرجگاه از كنندگاندبازدي نگرش و آراءتوجه به 

  رود.مي شماربه هاتفرجگاه مديريت اصلي ابزارهاي از يکي نموده و كمك مطلوب سطحي

 مقدمه )شرح مساله(

شرمار منجرر بره افرزايش هراي آن ارزشخصرو  شهرنشرینان بره طتیعرت و اسرتفاده از یت، نیاز مرردم و برهافزايش جمع با

 ارزيرابي سرازد.آشرکار مري را دكننردگانيبازد يتمنديرضا ، نیاز به ارزيابيشيافزا نيا است. شدهبازديدكنندگان از مناطق طتیعي 

امرروزه  .ضرروري اسرتهرا آن يتفرجر تیرفیك شيافزا ي وتفرج اناتامک و تیظرف يتوسعه منظوربهدكنندگان يبازد يتمنديرضا

 ياصرل يابزارهرا از يکري هرا،آن ازیرن برا متناسرب امکانات عرضههمچنین  و هاتفرجگاه از دكنندگانيبازد تيرضا و نگرش مطالعه

با هردف  النگدره يجنگل پارک دكنندگانيبازد يتمنديرضا زانیم يبررسدر اين پژوهش  .روديم شماربه هاتفرجگاهموفق  تيريمد

 يزيربرنامه به تواند. نتايج مياست انجام شده آن در موجود التیتسه و امکانات و تفرجگاه نيا به نستت افراد تيرضا زانیم مطالعه

   .نمايد كمك دارد دنتالبه اين تفرجگاه كه افزايش رضايت بازديدكنندگان و كیفیت تفرجي آنها را ترموفق تيريمد و بهتر

 

 هاترین یافتهمهم

 6/91 درصد 96با  صورت خانوادگيبهبیشتر نها آو مراجعه درصد را افراد مجرد  7/00دهندگان را متاهلین و درصد از پاسخ 

 بوده است. 

 ( نزديکي به محل سکونت و  22دلیل انتخاب بیشتر افراد )بوده است. توصیه خويشاونداندرصد  20درصد  

 ( محیط آرام تفرجگاه را ايد 22بیشتر افراد )نيشرتریب دانسرتند.آل مريدرصد امکانات رفاهي پارک را ايرده 6و تنها آل هدرصد 

 زانیرم نيتركمو  (درصد 7/72) راهنما يتابلوها وجوددرصد( و  7/71) گردشگران نیب آلدهيا يفاصله به نستت تيرضا سطح

 بوده است. (درصد 0/00) پارک يدنیآشام آب تیوضع و( درصد 1/02) يعموم نقل و حمل تیوضع به نستت تيرضا

  نداردداري وجود ارتتاط معني هاآن يتمنديرضا زانیم اب دكنندهيبازد مختلف يهاگروه و جنس سن، يهامؤلفهبین. 

 است تعیین شده درصد 1/91ي، تمنديرضا شاخص از اين پارک با استفاده از دكنندگانيبازد كل تيرضا زانیم. 
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 ها، جداول و سایر مستندا (ر شم عا  تمميل  )متتم   اطال

در  النگردرهكننده از پارک جنگلري میزان رضايتمندي افراد بازديدنشان داد ( 6)جدولها حاصل از بررسي پرسشنامهنتايج 

و بلوهراي راهنمرا وجود تا، آل بین گردشگرانفاصله ايدهمانند از موارد برخي نستت به اين در حالي است كه حد متوسط است. 

میرزان  يدنیآشرام آب تیوضرع ي ونقل عمروم و حمل تیوضعاما در مورد ، میزان رضايت باال امکانات موجود براي بزرگساالن

و گردشگري  بهتود وضعیت پارک رضايتمندي بازديدكنندگان،براي افزايش بنابراين  رد.رضايت گردشگران در حد پايین قرار دا

 .امکانات و شرايط موجود استبا توجه به سطح رضايت آنها از ريزي و مديريت هدفمند، برنامهنیاز به پايدار 

 

 .موجود پارک جنگلی النگدره شرايطو ميزان رضايتمندي بازديدكنندگان نسبت به امکانات  -6جدول 

 شاخص رضايتمندي )درصد( موجود شرايطامکانات و 

 7/71 آل بین گردشگرانفاصله ايده

 7/72 اي راهنماوجود تابلوه

 2/11 امکانات موجود براي بزرگساالن

 1/16 نظافت پارک

 6/16 امکانات موجود براي كودكان

 0/10 يبهداشت يهاسيسرو تیوضع

 6/91 پارک به يدسترس ریمس

 6/91 پارک ييروشنا

 6/91 هانگیپارك تیوضع

 6/99 در پارک موجود يسکوها و هاقیآالچ

 9/90 رکپا در موجود فروشگاه

 1/02 ينقل عموم و حمل تیوضع

 0/00 يدنیآشام آب تیوضع

 


