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 چکیده

کنندگان روحی و روانی مراجعه -شود که آن محیط بتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعیاستفاده مطلوب از یک فضای تفرجی هنگامی انجام می
های روهروانی و موقعیت گ -ها باشد. به عبارت دیگر، مناطق تفرجی باید بر مبنای نیازهای مختلف اجتماعیبر تامین سایر نیازهای آن عالوه

 -هایویژگیدر پارک جنگلی دلند واقع در شرق گرگان در ایران بررسی شد. در مطالعه حاضر،  ،طراحی شوند. این موضوع هکننداستفاده
روانی  -تماعیجیط پارک بر مبنای نیازهای اسازی شرااجتماعی روانی بازدیدکنندگان پارک جنگلی دلند بررسی شد و راهکارهایی برای بهینه

روایی شد.  انجام در پارک جنگلی دلند 1331در فصول تابستان و پاییز سال پرسشنامه  101با تکمیل  ،. این مطالعهشده یبازدیدکنندگان ارا
نندگان با هدف ازدیدکب بیشتر. نتایج نشان داد شدتایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه  متخصصانپرسشنامه توسط دو تن از 

افراد تمایل دارند امنیت پارک با همکاری توام مامورین نیروی انتظامی و  بیشترآیند. همچنین، کسب آرامش روحی و تفرج به این منطقه می
رخی با بر جهت بررسی ارتباط بین جنسیت افراد یدرصد افراد(. در بخش آمار تحلیلی، آزمون کای اسکو 02نگهبانان پارک تامین شود )حدود 

تواند می هکبازدیدکنندگان از مدیریت پارک باشد  ز وضعیت موجود در پارک و انتظاربازتابی ا ،تواندپارامترها استفاده شدند. نتایج این مطالعه می
 جهت مدیریت بهینه پارک و تامین رضایت بازدیدکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.
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 سرآغاز

 هایمشغله افزایش جمعیت، رشد اقتصادی، هایفعالیت توسعه

 افزایش سبب زندگی استانداردهای سطح رفتن باال و زندگی

 شده گردشگری به نیاز و طبیعی هایمحیط برای تقاضا چشمگیر

در سراسر جهان رو  ،این موضوع (.1313است )حیاتی و همکاران، 
 ه طوربکنندگان از این مناطق به گسترش بوده و شمار استفاده

وحی له نیازهای رپیوسته رو به افزایش است. تفریح و تفرج از جم
رفع خستگی، آرامش اعصاب و  سببو روانی هر شخص است که 

(. 1337ثانی و همکاران، شود )احمدیشکوفایی استعدادها می
همچنین، رشد عظیمی در خصوص گردشگری مبتنی بر طبیعت 

های جنگلی طبیعی (. پارک1313وجود دارد )پرورش و همکاران، 
عضی در بگیرند و بیعی را در برمیهای معرفی از مناطق طکه نمونه

الوه ز اهمیت هستند، عیزیستی حابرای تضمین پایداری تنوع موارد
توانند ه خدمات حفاظتی، آموزشی و پژوهشی، مییبر ارا
های بسیار مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت مردم و فرصت

وجود آورند )گشتاسب میگویی و ه ها بمامنی برای خلوت آن
های اصلی ها یکی از کانون(. از طرفی این پارک1310ران، همکا

 است ایپدیده گردشگریشوند. ترویج گردشگری نیز محسوب می

 هاینیاز برحسب و بوده انسانی جوامع توجه مورد دور گذشته از که

 توجه با و داده ادامه خود پویایی به اقتصادی و اجتماعی متفاوت

 گردشگران تعداد چشمگیر افزایش و ارتباطات روزافزون توسعه به

 اشتغال مانند بسیاری نتایج آن از حاصل ارزی ریالی ایهدرآمد و

به (. 1311)قربانی و همکاران،  است داشته دنبال به جوامع برای را
 فضای و تفریحی امکانات تسهیالت، صحیح مدیریتاین ترتیب، 

 این گذارد.می آن اقتصاد در چشمگیری تأثیر منطقه سبز یک

 هایطرح ریزیزمینه برنامه در گیریتصمیم ، اهمیتمساله

 است ساخته روشن پیش از را بیشبرای این مناطق  ایتوسعه

 (. 1337نژاد و همکاران، )هاشم

در صنعت گردشگری بعد روانی و لذتی که افراد هنگام سفر به 
قابل محاسبه کامل در چارچوب عدد و رقم نیست  ،آورنددست می

دهد که در روح و جان تری را به خود اختصاص میو ابعاد گسترده
شود. لذت و حظی که به انسان هنگام مکاشفه انسان منعکس می

قابل کلیشه  ،دهدها دست میدر دل طبیعت و به دور از روزمرگی
به این حال دست  که برای آن افرادبندی نیست. شاید و چارچوب

گلدوز حاضر به پرداخت هزینه گزافی نیز باشند )صنایع ،دنپیدا کن
های ارزیابی مطلوبیت فضاهای (. یکی از شاخص1311و مخدوم، 

ده ابرداران در زمان استفتفرجی، میزان رضایتمندی و آسودگی بهره
های تفرجی زمانی به معنای ست. فعالیتهااز این گونه محیط

 های عصبی ناشی از شرایط نامساعدگیرد که تنشل میواقعی شک
محیط موجب ایجاد اختالل در درک زیبایی و نشاط محیط نشده 

ها ها و تفرجگاهجا که پارک (. از آن1310باشد )کافی و همکاران، 
در شرایط کنونی یکی از نیازهای زندگی بشر هستند )گشتاسب 

ند، بنابراین شوداث می( و برای مردم اح1310میگونی و همکاران، 
ی در گیری درستتوان تصمیمو نظرات آنان می بدون آشنایی با آرا

ها انجام داد. استفاده از پرسشنامه، یکی از مورد وضعیت بهینه آن
ها و نیازهای بازدیدکنندگان است که در های آگاهی از خواستهراه

 این پژوهش از آن استفاده شده است. 
ه انجام شد محققانسط سایر واین زمینه ت مطالعات بسیاری در

(، ظرفیت برد 1311 ،گلدوز و مخدومصنایع)است. از جمله 
های مقدس و پر انرژی را روانی گردشگری در مکان –اجتماعی 

 1311ها در منطقه تخت سلیمان در سال برآورد نمودند. مطالعه آن
 ،ی منطقهروان -ها برای برآورد ظرفیت برد اجتماعیانجام شد. آن

پرسشنامه را تکمیل نمودند. نتایج مطالعه پس از تجزیه  117تعداد 
که  روانی -ها، عدد ظرفیت برد اجتماعیسشنامهو تحلیل آماری پر
 ،اختسبینی شده و عدد رویارویی را مشخص میمیزان ترکم پیش

نفر در  117در روزهای هدف گردشگران انرژی، تعداد حداکثر 
 ،انشایسته و همکار) ان( برآورد شد. همچنیندید )تابستفصل باز

ریزی جهت مدیریت بهینه تفرجی را به عنوان ابزاری ( برنامه1337
جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی 

ها بیان نمودند افزایش میزان مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. آن
ها و آن زیستیاستفاده تفرجی از مناظق طبیعی هم بر منابع محیط

ها پس گذارد. آنه حضور در طبیعت تاثیر میهم بر کیفیت تجرب
های مختلفی که در زمینه ه مفهوم ظرفیت برد و مقایسه مدلیاز ارا

اند، رویکرد جدید برنامه مدیریت ه شدهیظرفیت برد تفرجی ارا
بهینه تفرجی و اجزای آن را به عنوان چارچوبی کلی جهت استفاده 

به ،  (Reigner et al., 2012)شود. در نواحی تفرجی معرفی می
جی تفرمطالعه نقش شبکه حمل و نقل در مدیریت ظرفیت برد 

ها بیان نمودند حمل و نقل و تفرج به طور ذاتی با هم پرداختند. آن
انجام  (1)میتها مطالعه خود را در پارک ملی یوسمرتبط هستند. آن

 لهای ترانزیتی و شبکه حمل و نقدادند و بیان نمودند که وجود راه
در این پارک است.  در این پارک از دالیل اصلی حضور مردم

برای کنترل حضور مردم در پارک بررسی مسیرهای حمل  ،بنابراین
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 هایویژگیدر مطالعه حاضر  ،بر این اساسو نقل پارک موثر است. 
قرار  ند مورد بررسیروانی بازدیدکنندان پارک جنگلی دل -اجتماعی

 یو پیشنهادهایها تعیین روانی آن -های اجتماعیگرفت تا نیاز
تواند . نتایج مطالعه میشوده یجهت تامین این نیازها در منطقه ارا

 جهت مدیریت بهینه پارک مفید باشد.
 

 
 

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی 
در این پژوهش، پارک جنگلی دلند به عنوان محدوده مطالعاتی 

طول شرقی و  11˚ 71 ′ 11″انتخاب شد. این پارک در فاصله 
کیلومتری غرب آزادشهر و  11و در  عرض شمالی 30˚ ′73 ″13

مشهد و در  -در شمال غربی محور اصلی شاهراه آسیایی تهران
جغرافیایی پارک  موقعیت (1)شرق شهر دلند واقع شده است. شکل 

 دهد.جنگلی دلند را نشان می

                            
 

 
 موقعیت جغرافیایی پارک جنگلی دلند (:1)شکل 

 

 توصیف منطقه مطالعاتی 
 1311 هکتار مساحت است و در سال 111این منطقه دارای 
 17. ارتفاع از سطح دریا بین (1311کار، )برزه تاسیس شده است

 -1/7متر و شیب عمومی پارک بسیار کم و یکنواخت بین  127 –
متر میلی 077 – 177درصد است. میزان بارندگی ساالنه  1الی 

تیپ گیاهی آن بلوط، آزاد،  بارد.تر آن در بهار میاست که بیش
ت فرا و اوجا در آن یافو به ندرت سپیدار، ا ممرزستان و انجیلی بوده

، زمین بازی، ، روشناییخوریامکانات پارک شامل آب شود.می

و  نیک، میزهای بهداشتی، کمپینیگ، پیکنمازخانه، سرویس
نیمکت، پارکینگ، مسیرهای آسفالته، ساختمان نگهبانی، فروشگاه، 

 .باشدمیهای چوبی و مهمانسرا پناهگاه

  پژوهشروش 
با استفاده از کار میدانی و پیمایشی و تهیه و تکمیل  ،این پژوهش

 هایویژگی. در این مطالعه، عالوه بر برسی شدپرسشنامه انجام 
روانی بازدیدکنندگان پارک، شرایط بهینه استفاده از  -اجتماعی

سازی منطقه با توجه به به نیازهای پارک و راهکارهایی برای بهینه
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جامعه آماری این پژوهش را  .شده ین اراروانی آ -اجتماعی
تشکیل  1331در سال کنندگان به پارک جنگلی دلند مراجعه

دهند. با توجه به این که تعداد افراد بازدیدکننده از پارک جنگلی می
، حجم نمونه با باشدمینفر  3377دلند به طور متوسط روزانه 

نفر  107درصد،  31درصد و ضریب اطمینان  1احتمال خطای 
د تر، تعداتعیین شده است. در این پژوهش جهت اطمینان بیش

وج در ساعات ا بیشترها . پرسشنامهشدپرسشنامه تکمیل  101
بعد از ظهر( در دو فصل تابستان  10تا  17استفاده از پارک )ساعات 

 ه است. شدل تکمی1331و پاییز سال 
ای از جمله؛ جنسیت، سن، میزان در پرسشنامه ابتدا سؤاالت زمینه

تحصیالت و غیره مورد پرسش قرار گرفته و سپس به طرح 
های استفاده از تفرجگاه، انگیزه مراجعه سؤاالتی در خصوص زمان

به تفرجگاه، سابقه استفاده از تفرجگاه، دیدگاه افراد در مورد امنیت، 
 هاپرسشمکانات پارک و طبیعت پرداخته خواهد شد. تجهیزات، ا

با مطالعه و بررسی در خصوص موضوع مورد بحث توسط 
جا که در این مطالعه ظرفیت برد روانی  نگارندگان تهیه شد. از آن

ای هبه گون هاپرسشمورد بررسی قرار گرفته است، سعی شده تا 
راد را در بر روانی و اجتماعی اف -طراحی شوند که نیازهای روحی

ر در انگیزه افراد از حضو مانند هاییپرسشگیرند. به این ترتیب، 
پارک، میزان شلوغی قابل قبول پارک، بهترین راه تامین امنیت 

ر گرایی افراد دها و قومیتپارک، فاصله قابل قبول از سایر گروه
گری قرار گرفت. در ها مورد پرسشهای مجاور آنخصوص گروه

برای ارزیابی ظرفیت برد روانی پارک جنگلی  هاپرسش نهایت، این
 دلند استفاده شدند. 

د قرار مورد تایی متخصصانابتدا روایی پرسشنامه توسط دو تن از 
گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

دست آمد که هب 0210/7. ضریب آلفای کرونباخ حدود شدمحاسبه 
تکمیل  پس ازپرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.  دادنشان 

آوری شده با ها از سوی پاسخگویان، اطالعات جمعپرسشنامه
 در آمار توصیفی تحلیل قرار گرفت. تجزیه و مورد SPSSافزار نرم

زمون آآمارتحلیلی از  رد میانگین و و درصد فراوانیقبیل از  مواردی
ت ه راهکارهایی جهییج حاصل به ارانتا .شداستفاده  ریکای اسکو

آتی  هایسازی شرایط پارک جهت حفظ منطقه برای استفادهبهینه
و دراز مدت و افزایش رضایتمندی مردم از حضور در پارک کمک 

 نماید.می

 

 ها یافته
و  هاتفرجگاه برای استفاده از مردم روزافزون تقاضای به توجه با

 ظرن از نقطه مساله این مورد در تحلیل و تجزیه تفریحی، مراکز
 بینیپیش و مردم هایخواسته بررسی و اجتماعی و اقتصادی

با  که است کاری آینده در فراغت اوقات و نیازهای تفرجگاهی
در این مطالعه . است الزامی امر، ضرورت علت به دشواری، وجود

 پارک جنگلی دلندبازدیدکنندگان روانی  -اجتماعی هایویژگی
 101تعداد  ،مطالعه قرار گرفت. برای انجام این کارمورد 

نفر  171بازدیدکننده مورد پرسشگری قرار گرفتند. از این تعداد 
فراوانی  ،(1)ها را تکمیل نمودند. جدول نفر زن پرسشنامه 00مرد و 

 د.دهها را نشان میکننده پرسشنامهافراد تکمیل هایویژگیو 
 

 افراد  هایویژگیفراوانی و  (:1)جدول 

 )ماخذ: نویسندگان( هاکننده پرسشنامهتکمیل
 درصد فراوانی تعداد تاهل جنسیت

 مرد
 11/0 11 مجرد

 0/13 37 متاهل

 زن
 31/1 17 مجرد

 31 10 متاهل

 177 101 - جمع کل
 

 

ها درصد پرسشنامه 07حدود  ،دهدنشان می (1)همانطور که جدول 
ها تکمیل شده که از درصد توسط خانم 17توسط آقایان و حدود 

ها توسط افراد مجرد و مابقی درصد پرسشنامه 12این میزان حدود 
 اکثر (،1) جدول اساس بر همچنین است. شده تکمیل متاهلین توسط

 (. 0/13 )حدود دهندمی تشکیل متاهل آقایان را پارک بازدیدکنندگان
 

 نتایج آمار توصیفی 
ها اطالعات و نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ،به طور خالصه

 عبارتند از:
درصد از  01حدود  ،هااطالعات حاصل از پرسشنامهبر اساس  -

 ،باشند. افراد غیرشاغلدرصد غیر شاغل می 21افراد شاغل و 
 دار و دانشجویان بودند.خانه هایخانمشامل  بیشتر

ه بدرصد بازدیدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت  11حدود  -
درصد  30حدود  و آیندبا خانواده به پارک میطور معمول 

 ه، تمایل دارند کبازدیدکنندگان برای گذراندن اوقات فراغت خود
 . مراجعه نمایندهای طبیعی و جنگلی و کنار دریا به پارک
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درصد  3/11وحی، درصد با هدف ایجاد آرامش ر 33/11حدود  -
درصد از بازدیدکنندگان به صورت گذری  20/10با هدف تفرج، 

را به عنوان  باالدر این مکان حضور داشتند و مابقی همه موارد 
اند. در این میان، حدود انگیزه حضور خود در پارک معرفی نموده

 بازدیدکنندگان از درصد 03 حدود و مرد بازدیدکنندگان از درصد 01

آیند. هدف کسب آرامش روحی و تفرج به این پارک میزن با 
درصد از بازدیدکنندگان با  21/07در واقع، به طور کلی حدود 

 آیند.هدف کسب آرامش روحی و تفرج به این پارک می
درصد از بازدیدکنندگان معتقدند که این منطقه نیاز به  31حدود  -

 نظر را دارند. درصد افراد خالف این 0توسعه امکانات دارد و تنها 

 3/12درصد بازدیدکنندگان مرد و حدود  12حدود  ،همچنین -
درصد از بازدیدکنندگان زن معتقدند که برقراری امنیت در پارک 

درصد  37از درجه اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین، حدود 
درصد از بازدیدکنندگان زن  21بازدیدکنندگان مرد و حدود 
عی پارک از درجه اهمیت باال معتقدند که حفظ حالت طبی

امنیت » ویژگیدهد که برخوردار است. این موضوع نشان می
درصد از بازدیدکنندگان باالترین اولویت را  10برای « محیط

درصد افراد حفظ حالت طبیعی پارک از اهمیت  20دارد و برای 
 باالیی برخوردار است. 

شان ول برقراری امنیت در منطقه، نتایج نئدر خصوص مس -
ها درصد از زن 0درصد از مردها و حدود  10دهد که حدود می

در  .تمایل دارند که نیروی انتظامی امنیت پارک را تامین نماید
ها درصد از زن 3درصد از مردها و حدود  11حدود  ،که حالی

تمایل دارند تا تنها نگهبانان پارک برقراری نظم و امنیت پارک 
 0/00درصد از مردها و  3/01ن حال، دار باشند. در عیرا عهده

ها تمایل دارند که نیروی انتظامی و نگهبانان پارک درصد از زن
به کمک هم در برقراری نظم و امنیت پارک بکوشند. به عبارت 

درصد از بازدیدکنندگان تمایل دارند که  1/12دیگر، در کل 
 1/17 ،که. در حالی نیروی انتظامی امنیت پارک را تامین نماید

 برقراری پارک نگهبانان تنها تا دارند تمایل بازدیدکنندگان از درصد

درصد  1/02دار باشند. در عین حال، نظم و امنیت پارک را عهده
از بازدیدکنندگان تمایل دارند که نیروی انتظامی و نگهبانان 

 پارک به کمک هم در برقراری نظم و امنیت پارک بکوشند.

 1/21ها، حدود حاصل از پرسشنامه اطالعاتبر اساس  ،همچنین -
درصد از بازدیدکنندگان تمایل دارند که هنگام استراحت در 

ها باشند زبان آنقوم و همهای مجاورشان افراد همپارک گروه
درصد از بازدیدکنندگان تمایل دارند که هنگام  1و حدود 

قوم باشند. های مجاورشان افراد غیر هماستراحت در پارک گروه
ین تفاوتی نسبت به ادرصد از بازدیدکنندگان اظهار بی 11ود حد

درصد از بازدیدکنندگان تمایل داشتند  0موضوع نمودند و حدود 
 که در محیط تنها باشند.

نظرات بازدیدکنندگان را در مورد برخی معیارهای  (2)جدول 
مطلوبیت محیط نظیر امکانات و تاسیسات، امنیت، نور، وضعیت 

دهنده، وضعیت بهداشت، وضعیت یجی و آگاهیامکانات ترو
 هد.دامکانات خدماتی و رفاهی و گشت نیروی انتظامی نشان می

 

 نظرات بازدیدکنندگان در مورد برخی (:2)جدول 

 )ماخذ: نویسندگان( معیارهای مطلوبیت محیط

 معیارها شماره
 نظرات بازدیدکنندگان )درصد(

 عالی خوب متوسط کم خیلی کم

 7 3 31 20 31 امکانات و تاسیسات 1

 3 31 12 1 3 امنیت 2

 13 23 30 12 1 نور 3

 11 10 20 23 23 گشت نیروی انتظامی 1

 1/1 3/11 21 0/20 3/23 وضعیت بهداشت 1

 3/2 13 1/20 3/33 21 وضعیت امکانات خدماتی و رفاهی 0

 1/1 0/17 1/21 1/21 3/30 دهندهآگاهیوضعیت امکانات ترویجی و  0
 

بازدیدکنندگان پارک معتقدند که  بیشتر، (2)جدول بر اساس 
درصد  31امکانات پارک در حد خیلی کم تا متوسط است )حدو 

بازدیدکنندگان(. معیار امنیت پارک و معیار نور پارک به ترتیب با 

درصد آرا افراد در سطح متوسط تا خوب قرار دارد.  00و  00کسب 
وضعیت بهداشتی پارک و وضعیت  مانندبا این حال، برخی معیارها 

 ا وبیت خیلی کم تـی پارک در سطح مطلـرفاه -یـامکانات خدمات
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 باشند.درصد آرا بازدیدکنندگان می 17متوسط با کسب بیش از 
 

 نتایج آمار تحلیلی 
جهت بررسی برخی پارامترها   X²کای اسکوار آزمونخش در این ب
 .ودشه مییارا زیردر  . نتایج حاصل از انجام این آزمونشد استفاده

 

 ر ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو
ر جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه برخی یآزمون کای اسکو

از معیارها با جنسیت بازدیدکنندگان استفاده شد. این معیارها شامل 
انگیزه افراد از حضور در پارک، میزان شلوغی قابل قبول پارک، 

ها و قابل قبول از سایر گروه بهترین راه تامین امنیت پارک، فاصله
قوم( است. در قوم یا غیرهمهای مجاور )همقومیت گروه ویژگی

ر فرض صفر عبارتنداز: دو متغیر از یکدیگر یآزمون کای اسکو
آن عدم استقالل دو متغیر از هم است.  1مستقل هستند و فرض 

دهنده وجود رابطه بین دو متغیر رد فرض صفر نشان ،بنابراین
ا و ب زیرر در یاسکو باشد. نتایج حاصل از انجام آزمون کایمی

 :شودتوصیف می (0تا  3)استفاده از جداول 
 

 ر در ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو (:3)جدول 

 بررسی رابطه بین جنسیت و انگیزه حضور 

 )ماخذ: نویسندگان( در پارک

 value df منبع تغییرات
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square a 020/3 3 233/7 

Likelihood Ratio 112/3 3 212/7 

N of Valid Cases 101  
 

ر یشود، مقدار کای اسکومالحظه می (1)طور که در جدول همان
 111/7داری آن برابر با و سطح معنی 071/2به دست آمده برابر با 

است، فرض صفر  71/7داری بیش از است. از آنجا که سطح معنی
رابطه بین جنسیت افراد و میزان شود. این موضوع وجود رد می

 نماید. همچنین، رابطه بینشلوغی قابل قبول پارک را تایید می
جنسیت افراد و بهترین راه تامین امنیت پارک نیز با استفاده از این 

 دهد.می نشان را آزمون این نتایج (1) جدول است. شده بررسی آزمون
ر به دست یدهد، مقدار کای اسکونشان می (3)طور که جدول همان

است. از  233/7داری آن برابر با و سطح معنی 020/3آمده برابر با 
است، فرض صفر رد  71/7داری بیش از آنجا که سطح معنی

شود و ارتباط بین جنسیت و انگیزه حضور در پارک تایید می
در  اه. بدین معنی که جنسیت افراد در انگیزه حضور آنشودمی

پارک تاثیرگذار است. همچنین، رابطه بین جنسیت افراد و میزان 

شلوغی قابل قبول پارک نیز با استفاده از این آزمون بررسی شده 
 دهد.نتایج این آزمون را نشان می ،(1)است. جدول 

 

ر در ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو (:4)جدول 

 ارکپبررسی رابطه بین جنسیت و شلوغی قابل قبول 

 )ماخذ: نویسندگان(

 value df منبع تغییرات
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square a 071/2 3 110/7 

Likelihood Ratio 013/2 3 131/7 

N of Valid Cases 101  
 

ر در بررسی ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو (:5)جدول 

 رابطه بین جنسیت و بهترین راه تامین 

 )ماخذ: نویسندگان( امنیت پارک
 .value df Asymp. Sig منبع تغییرات

 (2-sided) 
Pearson Chi-Square  a 721/0 3 117/7 
Likelihood Ratio 001/0 3 717/7 
N of Valid Cases 101  

 

ر به دست یدهد، مقدار کای اسکونشان می (1)طور که جدول همان
است. از  117/7برابر با داری آن و سطح معنی 721/0آمده برابر با 

است، فرض صفر رد و  71/7داری بیش از آنجا که سطح معنی
ی که . بدین معنشودارتباط بین متغیرهای مورد بررسی تایید می

بین جنسیت افراد و بهترین راه تامین امنیت پارک ارتباط وجود 
سایر  قابل قبول از دارد. همچنین، رابطه بین جنسیت افراد و فاصله

 ،(0)ها نیز با استفاده از این آزمون بررسی شده است. جدول وهگر
 دهد.نتایج این آزمون را نشان می

 

ر در بررسی ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو (:6)جدول 

 هاقابل قبول از سایر گروه رابطه بین جنسیت و فاصله
 )ماخذ: نویسندگان(

 value df منبع تغییرات
Asymp. Sig. 

 (2-sided) 

Pearson Chi-Square a 103/1 1 703/7 

Likelihood Ratio 037/1 1 701/7 

N of Valid Cases 101  
 

ر به دست آمده برابر با ی، مقدار کای اسکو(0)با توجه به جدول 
است. بنابراین، فرض  703/7داری آن برابر با و سطح معنی 103/1

. بدین شودمی صفر رد و ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی تایید
ها معنی که بین جنسیت افراد و فاصله مورد قبول افراد از سایر گروه

ارتباط وجود دارد. همچنین، رابطه بین جنسیت بازدیدکنندگان و 
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قوم( نیز با قوم یا غیرهمهای مجاور )همخصوصیت قومیت گروه
نتایج  ،(0)ر بررسی شده است. جدول یاستفاده از آزمون کای اسکو

 دهد.آزمون را نشان میاین 
 

 ر در ینتایج حاصل از آزمون کای اسکو (:7)جدول 

 بررسی رابطه بین جنسیت و قومیت 

 )ماخذ: نویسندگان( های مجاورگروه

 value df منبع تغییرات
Asymp. Sig. 

 (2-sided) 

Pearson Chi-Square a 237/1 3 231/7 

Likelihood Ratio 210/1 3 232/7 

N of Valid Cases 101  
 

ر به دست یدهد، مقدار کای اسکونشان می ،(0)همانطور که جدول 
است.  231/7داری آن برابر با و سطح معنی 237/1آمده برابر با 

بنابراین، فرض صفر رد و ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی تایید 
. بدین معنی که بین جنسیت افراد و تمایل به وجود افراد شودمی
ها در پارک قوم در مجاور محل استراحت آنیا غیر هم قومهم

 ارتباط وجود دارد.
 

 گیریو نتیجه بحث
رویه و نامالیمات حاصل از زندگی شهرنشینی بی ،در عصر حاضر

تا ساکنان شهرها برای کسب آرامش  است شهری موجب شده
ها روی آورند. در این میان ها و تفرجگاهروحی و روانی به پارک

 های روحی و روانیا ویژگیشناخت صحیح عواملی که متناسب ب
(. 1337نسب، ست، اهمیت فراوانی دارد )محمدی و رخشانیهاآن

 های اصلی قوت و ترویجهای جنگلی طبیعی یکی از کانونپارک
روند که از نظر کمی و کیفی به موازات گردشگری به شمار می

باشند. به موازات افزایش رشد خود در حال تحول می
بازدیدکنندگان در منطقه باید ظرفیت و امکانات تفرجی نیز 

 روانی -اجتماعی هایویژگی ،گسترش یابند. در مطالعه حاضر
حاصل  ه به نتایجپارک جنگلی دلند مورد مطالعه قرار گرفت. با توج

درصد از  30ها مشخص شد که حدود از بررسی پرسشنامه
بازدیدکنندگان تمایل به گذراندن اوقات فراغت خود در مناطق 

دهنده عالقمندی افراد به طبیعی دارند. این موضوع نشان
درصد  07های تفرجگاهی طبیعی است. همچنین، بیش از محیط

آیند، رج به مناطق تفرجی میافراد با هدف کسب آرامش روحی و تف
درصد افراد به صورت خانوادگی در این  11که حدود  ضمن این

ریزی شوند، بنابراین مدیریت و برنامهها وارد میگونه محیط
گونه نیازهای های تفرجگاهی جهت تامین اینصحیح محیط

 ،رسد. در راستای رسیدن به این هدفها ضروری به نظر میخانواده
نیت و آسایش بازدیدکنندگان نقش مهمی در جذب افراد تامین ام

محمدی و )به مناطق تفرجی دارد. این موضوع توسط 
ها در مطالعه خود ایجاد ست. آنا( قابل تایید 1337 ،نسبرخشانی

مهم در جذب بازدیدکنندگان  عواملایمنی، امنیت و آسایش را از 
 (Reigner & etطور که اند. هماندر مناطق تفرجی بیان نموده

(al., 2012 شبکه حمل و نقل در میزان حضور افراد  ،بیان نمودند
ه در ک در منطقه موثر است. پارک جنگلی دلند نیز به دلیل این

تهران قرار دارد، عالوه بر  -مسیر جاده آسیایی مشهد
بازدیدکنندگان بومی بسیاری از افراد غیر بومی نیز در تمام طول 

 ام رضارین حرم مطهر امیزا ویژهنمایند. به سال به آن مراجعه می
 ن،بنابراینمایند. )ع( در مسیر حرکت خود به این مکان مراجعه می

هترین بجهت جذب بیشتر افراد ضروری است که وضعیت پارک به 
تا بازدیدکنندگان بتوانند از حضور در  شودنحو اصالح و بازسازی 

 محیط آن لذت برده و با آسایش خیال در آن حضور داشته باشند. 
جهت بررسی ارتباط بین   X²ریکای اسکواز آزمون  ،در این مطالعه

 انگیزه حضور در پارک و مانندجنسیت افراد با برخی پارامترها 
 دهندهاننش حاصل نتایج شد. استفاده پارک امنیت تامین راه بهترین

 رهایپارامت خصوص در افراد تمایالت و افراد جنسیت بین ارتباط وجود

ن همبستگی اسپیرمیومان ویتنی، ذکر شده بود. همچنین آزمون 
 ارامترهایپ و افراد جنسیت بین ارتباط بررسی برای نیز تاث کندال و

 پارامترها اینذکر شده استفاده شدند. نتایج نشان داد که تنها بین 
دارد. نتایج این نوجود  71/7دار در سطح و جنسیت ارتباط معنی

تواند بازتابی از وضعیت موجود در پارک و انتظارات مطالعه می
 جهت واندتمی نتایج همچنین، باشد. پارک مدیریت از بازدیدکنندگان

 رک و تامین رضایت بازدیدکنندگان مفید باشد.مدیریت بهینه پا
های جنگلی یکی از منابع طبیعی مهم در تامین نیازهای پارک

تفرجی انسان هستند که مردم برای کسب آرامش روحی و روانی 
آورند. این موضوع ضرورت ها روی میها و تفرجگاهبه این پارک

د در این بررسی عوامل موثر بر کسب آرامش روحی و روانی افرا
 -روانی هایویژگیدهد. در مطالعه حاضر، مناطق را نشان می

هایی و راهکار بررسیپارک جنگلی دلند  بازدیدکنندگان اجتماعی
عداد ت ،. برای این منظورشده یارا پارکسازی شرایط برای بهینه

. شدتکمیل  1331در فصول تابستان و پاییز سال پرسشنامه  101
کلی رضایت به طورها نشان داد که نتایج حاصل از بررسی آن

نسبی در خصوص معیار امنیت، نور و امکان تردد در مسیرهای 
پیاده پارک وجود دارد )سطح مطلوبیت متوسط تا خوب(. با این 
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، ارککانات پحال، این پارک از نظر برخی پارامترها نظیر وضعیت ام
نات خدماتی رفاهی در وضعیت بهداشتی پارک و وضعیت امکا

 تواند رضایت افراد را تامین نمایدوضعیت مطلوبی قرار ندارد و نمی
به  بنابراین، برای رسیدن)سطح مطلوبیت خیلی کم تا متوسط(. 

رفاهی و ایمنی  -این هدف افزایش امکانات بهداشتی، خدماتی
روانی افراد و  -تواند نقش موثر در تامین نیازهای اجتماعیمی
ج مطالعه نتای ش رضایت بازدیدکنندگان پارک را داشته باشد. افزای

تواند با انعکاس نظرات و انتظارات بازدیدکنندگان نقش حاضر می
های آینده منطقه و بهبود وضعیت آن داشته مهمی را در خط مشی

ین گیران جهت تامتواند به مدیران و تصمیممی ،باشد. این مطالعه
، با همچنینکنندگان کمک نماید. بیش از پیش رضایت بازدید

ریزی بهتر است در طرحپرسشنامه های ارایه شده در توجه به پاسخ
 هم در نظر گرفته شود:فضاهای تفرجگاهی پارک موارد زیر 

اصالح و بهبود امکانات بهداشتی، رفاهی و خدماتی در کنار  -
 ن ا و تامیـی در حفظ تقاضـط که عامل مهمـن امنیت محیـتامی

 رضایت بازدیدکنندگان است.

بهبود درک بازدیدکنندگان از اهمیت و کارکردهای اکوسیستم  -
تواند نقش موثری در حفظ منطقه در خالل بازدید از منطقه می

 داشته باشد.

از آنجا که استفاده از مناطق تفرجی  ،الزم به ذکر استو در آخر  -
 Lime) ها استحفظ کیفیت تفرجگاه عامل موثری در راستای

& Stankey, 1903) بنابراین ارزیابی ظرفیت برد مناطق ،
عنوان راهی موثر جهت تعیین تعداد مجاز تفرجگاهی به

بازدیدکنندگان در زمان مشخص و راهی برای حفاظت از کیفیت 
ریزی هنگام طرح ها، امری ضروری است و بهتر استتفرجگاه

 به ظرفیت برد منطقه توجه شود.
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