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 اهميت موضوع

 در موارد که است نوعی به بخش این توسط خدمات ارائه شیوه دارد، سبز یفضاها و هاپارک که زیادی اهمیت رغمعلی

و  رضایتمندی میزان تفرجی، فضاهای مطلوبیت ارزیابی هایشاخص از یکی کهحالی در دارد. دنبال به را افراد زیادی، نارضایتی

 ارزیابی میزان رضایتمندی بازدیدکنندگانبه همین منظور،  .است هامحیط گونه این از استفاده زمان در بردارانبهره آسودگی

کنندگان از این مناطق ها و در نتیجه افزایش رضایتمندی استفادههای موفق تفرجی تفرجگاهکمک شایانی در اجرای طرح

 و آراءتوجه به  ست.ناپذیر اامری اجتناب ریزی برای تامین نیازهای آینده. توجه به این موضوع در تعیین برنامهداشتخواهد 

 کمک مطلوب سطحی در تقاضا حفظ و عرضه کیفی سطح ارتقای در تفرجگاهی امکانات و هاتفرجگاه از کنندگاندبازدی نگرش

  رود.می شماربه هاتفرجگاه مدیریت اصلی ابزارهای از یکی نموده و

 مقدمه )شرح مساله(

شهمار منجهر بهه افهزایش ههای آن ارزشده از خصهو  شهرنیهینان بهه طبیعهت و اسهتفاافزایش جمعیت، نیاز مردم و بهه با

 ارزیهابی سهازد.آشهکار مهی را دکننهدگانیبازد یتمندیرضا ، نیاز به ارزیابیشیافزا نیا است. شدهبازدیدکنندگان از مناطق طبیعی 

مهروزه ا .ضهروری اسهتهها آن یتفرجه تیهفیک شیافزا ی وتفرج امکانات و تیظرف یتوسعه منظوربهدکنندگان یبازد یتمندیرضا

 تیریمهد یاصهل یابزارهها از یکی ها،آن ازین با متناسب امکانات عرضههمچنین  و هاتفرجگاه از دکنندگانیبازد تیرضا و نگرش مطالعه

 زانیهم مطالعههبا ههد   قرق یجنگل پارک دکنندگانیبازد یتمندیرضا زانیم یبررسدر این پژوهش  .رودیم شماربه هاتفرجگاهموفق 

 تیریمهد و بهتهر یزیربرنامه به تواند. نتایج میاست انجام شده آن در موجود التیتسه و امکانات و تفرجگاه نیا به بتنس افراد تیرضا

 .کمک کند دارد دنبالبه این تفرجگاه که افزایش رضایت بازدیدکنندگان و کیفیت تفرجی آنها را ترموفق

 

 هاترین یافتهمهم

 1/55 انتخهاب کهرده و بییهترین مراجعهه افهراد  پارک جنگلی قرقرا برای مراجعه به  و روز جمعه افراد فصل بهارصد در

 .صورت خانوادگی بوده استبه

 و بدون سر و صدا، وجود مناظر طبیعهی زیبها و آرام  یاز عوامل اصلی انتخاب پارک جنگلی قرق برای تفرج داشتن محیط

 ه است.آسان به این منطقه بود یدسترس

  ه بهدرصهد تمهایلی  9/43تومهان و  1111درصد تمایل به پرداخت ورودیه با مبله  کمتهر از  3/31، دهندگانپاسخاز کل

 پرداخت ورودیه نداشتند.

  شبکه ارتباطی مناسب در این ناحیه جهت  وجودپاسخ دهندگان نسبت به  موجود در منطقهو تسهیالت امکانات  میاندر

 درصد رضایت بییتری داشتند. 4/31و  2/34ترتیب با ها بهو سکوچه هاآالچیق تعداد و 5/34با دسترسی آسان 

 درصد( نسبت به این پارک متوسط بوده است. 1/51دهندگان )طور کلی میزان رضایت تفرجی بییتر پاسخبه 

 

 

 



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

 65553181، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

کننده از پارک جنگلی قرق در حهد متوسهط اسهت. میزان رضایتمندی افراد بازدیدنیان داد ها از بررسی پرسینامهحاصل نتایج 

و  ههاتعهداد آالچیهق ،در مورد برخی امکانات مانند شبکه ارتباطی مناسب در این ناحیه جهت دسترسی آسهاناین در حالی است که 

 رد.های بهداشتی میزان رضایت گردشهگران در حهد پهایین قهرار داد و نظافت سرویساما در مورد تعدا، ، میزان رضایت باالهاسکوچه

نیهاز بهه و گردشهگری پایهدار  بهبود وضهعیت پهارک رضایتمندی بازدیدکنندگان،دهد برای افزایش نیان می 1جدول طور که همان

 .رایط موجود استارزیابی کیفیت و ایجاد تغییراتی در امکانات و شریزی و مدیریت هدفمند، برنامه

 

 .ميزان رضايتمندي بازديدكنندگان نسبت به امکانات تفرجی -1جدول 

 پارک جنگلی قرقمکانات تفرجی شرایط و ا
 درصد

 کمخیلی کم متوسط زیاد زیادخیلی

1/4 روی و کوهنوردیتسهیالت جهت انجام پیاده  3/2  5/51  1/49  1/4  

1/5 امنیت پارک  9/2  4/11  4/11  1/9  

1/3 برخورد جامعه میزبان بویژه مردم بومینحوه   4/15  5/35  1/3  1 

1/3 نحوه برخورد مدیریت و کارکنان پارک  3/11  34 9/11  5/1  

1/5 آسان گردشگران به این پارک شبکه ارتباطی مناسب در این ناحیه جهت دسترسی  2/34  4/39  1/1  9 

1/3 9 مهمانپذیرها  51 3/44  3/2  

1/5 هاپارکینگ  9/45  34 3/3  1/3  

5/1 های بهداشتیتعداد سرویس  1/5  4/39  2/39  3/3  

5/94 9 9 های بهداشتینظافت سرویس  2/31  5/95  

1/9 تعداد سطل زباله  9/4  1/55  3/44  5/1  

1/4 جایگاه سطل زباله  3/4  51 9/45  1/4  

1/9 آالچیق  5/34  4/31  1/3  5/1  

5/9 فروشگاه مواد غذایی  1/1  1/59  1/92  3/4  

1/3 نهنمازخا  9/2  2/14  4/15  5/9  

1/3 9 زمین بازی کودکان  4/13  94 1/4  

3/2 9 عالئم و تابلوها  2/31  3/11  1/3  

1/3 سکوچه  4/31  3/35  1/1  9 

1/9 میز  4/13  3/12  1/3  1/4  

1/4 نیمکت  4/13  2/12  1/4  1/4  

1/4 پاکیزگی و نظافت پارک  1/1  1/55  3/49  1/9  

1/9 ات پارکهای استفاده شده برای تجهیزرنگ  3/4  1/51  1/92  1/4  

1/5 کیفیت و نوع مصالح استفاده شده در تجهیز پارک  1/1  9/52  5/91  1/4  

 

 


