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  ها ترین یافته مهم
 نظیر وضعیت امکانات، امنیت، عیارهاییدر خصوص مبازدیدکنندگان پارك جنگلی دلند  ا و نظراترآگاهی از آ ◄

  .تاسیسات و تسهیالت پارك

  .برآورد ظرفیت برد روانی پارك جنگلی دلند ◄

  ها الگوي بررسی موارد اثرگذار در برآورد ظرفیت برد روانی پاركارائه الگوي بررسی  ◄

  . ارائه راهکارهایی براي مدیریت بهینه پارك◄
 

 هاي جنگلی، توریسم، ظرفیت برد روانی، پارك جنگلی دلند پارك : کلیديهاي واژه

  91-306-66   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 حامد میرکریمی، مرجان محمدزاده، سمیه گلدويیدس ):گان(نویسنده

 

   ارزیابی ظرفیت برد روانی پارك جنگلی دلند :عنوان

  91-306-66 :شماره

 24/6/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
به موازات افزایش جمعیت بشر و فشار زندگی شهري، مردم براي جستجوي خلوت و کسب آرامش به 

هاي جنگلی طبیعی است که به خوبی  یکی از مناطق طبیعی مورد توجه مردم، پارك. آورند طبیعت روي می
یک سیستم تفرجی براي آن که بتواند پاسخگوي نیازهاي . نیازهاي تفرجی انسان هستندکننده  تامین

کنندگان آن باشد، باید بر مبناي ظرفیت برد روانی محیط و براساس   روحی و روانی مراجعه- اجتماعی
در مطالعه حاضر، . کنندگان ساخته شود هاي استفاده  روانی و موقعیت گروه- نیازهاي مختلف اجتماعی

سازي شرایط آن و همچنین الگوي  دلند ارزیابی و راهکارهایی براي بهینهظرفیت برد روانی پارك جنگلی 
  . ها ارائه گردید بررسی مسائل مربوط به ظرفیت برد روانی پارك

  )شرح مساله(ه مقدم
هاي طبیعی  در محیط  خدمات حفاظتی، آموزشی و پژوهشی پاسخگويهاي جنگلی طبیعی ركپا

وجود  ه بتفرجهاي بسیار مناسبی را براي گذراندن اوقات فراغت مردم و  توانند فرصت میهمچنین، . هستند
عصاب تفریح و تفرج از جمله نیازهاي روحی و روانی هر شخص است که باعث رفع خستگی، آرامش ا. آورند

 جامعه سالم و سازنده براي تداوم پیشرفت و توسعه داشتن یکعالوه  به. شود و شکوفایی استعدادها می
مناطق جا که  نآاز .  داردطبیعیها و مناطق توریستی  اقتصادي نیاز به ایجاد، توسعه و نگهداري تفرجگاه

گیري  توان تصمیم رات آنان نمی آراء و نظبررسیبنابراین بدون شوند،   براي مردم ساخته مییتفرجگاه
ظرفیت برد روانی پارك جنگلی دلند حاضر مطالعه  در .ها انجام داد درستی در مورد وضعیت بهینه آن

همچنین، الگویی براي بررسی مسائل اثرگذار . شدارائه سازي شرایط آن  و راهکارهایی جهت بهینهبرآورد 
   .یدها ارائه گرد در برآورد ظرفیت برد روانی پارك
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  )ول و سایر مستنداتداها، ج مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
ها نشان داد که اغلب بازدیدکنندگان پارك با هدف کسب آرامش روحی به  نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه

همچنین، اغلب افراد تمایل دارند امنیت پارك با همکاري توام مامورین نیروي انتظامی و . آیند این منطقه می
اد که این پارك در شرایط مطلوبی از نظر ظرفیت برد روانی قرار نتایج مطالعه نشان د. نگهبانان پارك تامین شود

 رفاهی و ایمنی جهت رسیدن به - ندارد و نیاز به ایجاد برخی تغییرات نظیر افزایش امکانات بهداشتی، خدماتی
 . وضعیت مطلوب پارك و تامین رضایت بازدیدکنندگان وجود دارد

هـا بدسـت آمـد کـه      العه و برآورد ظرفیـت بـرد روانـی پـارك       در خالل انجام این پژوهش الگویی کلی جهت مط        
 1شـکل  . عنوان یک الگـو مـورد اسـتفاده قـرار داد     ها و مناطق به توان جهت بررسی ظرفیت برد روانی سایر پارك      می

  .دهد نمایی از آن را نشان می
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  .ها  برآورد ظرفیت برد روانی پاركبررسی موارد اثرگذار درالگوي  - 1شکل 

 

 ابعاد ظرفیت برد روانی

 ماعیاجت ایمنی

   ایمنی وسایل بازي کودکان-
   ایمنی مسیرهاي پیاده پارك-
 دسترسی به امکانات پارك     -

  ها نظیر آالچیق
 .و نظایر آن

شـلوغی قابـل    ( ازدحام جمعیت    -
  )قبول محیط

  ها  فاصله قابل قبول از سایر گروه-
قوم  هم( هاي مجاور    قومیت گروه  -

  ).قوم بودن یا غیرهم
 .و نظایر آن

 امنیتی

   حضور نگهبانان پارك-
 حضور مامورین نیروي انتظامی -

  در محیط
  ها  حضور سایر خانواده-

 .و نظایر آن


