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 چکيده
در نتيجه و گردشگران  نيازهاي بينيپيش به تواندعوامل تاثيرگذار بر تقاضاي تفرجي ميشناسايي و تحليل 

هاي بسياري شهرستان قم از پتانسيلمديريت موفق پارك ها و مناطق تفرجي كمك نمايد. بوستان علوي در 
ه الزم در جذب گردشگر برخوردار است ولي در زمينه احداث و تجهيز متناسب با نياز گردشگران توسع

از طريق بوستان علوي شهر قم عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري در در اين تحقيق، . صورت نگرفته است
كه فصل، سن، وضعيت تأهل،  بررسي شد. نتايج نشان دادبين بازديدكنندگان پارك پرسشنامه توزيع 

تحصيالت، درآمد و انگيزه استفاده با تقاضاي گردشگري فردي ارتباط معني دار دارند اما جنسيت، شغل و 
-15نحوه دسترسي بر آن تأثير معني داري ندارند. بيشتر بازديدكنندگان اين پارك متاهلين و در رده سني 

فاده از پارك ترجيح مي دهند كه با توجه به ساختار فصل بهار را براي است تشكيل مي دهند وسال  30
مراجعه به پارك پر كردن اوقات انگيزه هاي  جمعيتي قم و شرايط اقليمي آن مورد انتظار است. مهمترين

با نوع و ميزان امكانات باشد كه ها ميفراغت، استراحت و آرامش، پيك نيك، سرگرمي و بازي بچه
  موجود در پارك رابطه دارد.
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 مقدمه
برخورداري از اوقات فراغت و تفريح جزئي از زندگي روزمره جوامع پيشرفته و يك 

گر شده است. با درك اهميت اين موضوع،  ضرورت در تمدن هاي شهري امروزي جلوه
فضاي سالمي براي برآورد اين نياز فراهم الزم است با ايجاد تفرجگاه ها و مراكز تفريحي، 

نمود. توجه دولت به اين موضوع در سال هاي اخير باعث شده است كه طرح هاي زيادي 
شهري به مرحله اجرا در  در زمينه توسعه فضاي سبز و ايجاد مراكز تفريحي مثل پارك هاي

بايد بتوانند  ،ي شوندك ها و تفرجگاه ها به دليل آنكه از بودجه هاي ملي احداث مآيد. پار
جوابگوي نيازهاي تفرجگاهي افراد جامعه باشند. بنابراين در اجراي اين گونه طرح ها  بايد 
تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي و بررسي خواسته هاي بازديدكنندگان مورد توجه قرار 

 گيرد. 
فق تفرجي وممديريت شناسايي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر تقاضاي تفرجي در اجراي 

تفرجگاه ها و در نتيجه آن رضايت مندي استفاده كنندگان از اين مناطق نقش مهمي دارد. 
هر تفرجگاه با توجه به موقعيت جغرافيايي، جاذبه هاي طبيعي، نزديكي به مراكز جمعيتي، 
تسهيالت خدماتي و تفرجي درون و مجاور آن، مراجعه كنندگان و گردشگران خاصي 

 -به طبع آن نيازهاي تفرجي خاصي نيز دارند كه ممكن است با استفاده خواهد داشت كه
به همين دليل الزم است تا در مناطق  .كنندگان ساير مناطق تفرجي تفاوت داشته باشد

 تفرجي مختلف عوامل مؤثر بر تقاضاي تفرجي مشخص و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. 
 آن كنندگانمراجعه واقعي نيازهاي پاسخگوي بتواند كه آن تفرجي براي سيستم يك

 و اقتصاديو اجتماعي مختلف اساس نيازهاي بر و محيط ظرفيت مبناي بر بايد باشد
 احداث مردم براي هاتفرجگاه كه آنجا شود. از ساخته كنندگانهاي استفادهگروه موقعيت

 بهينه طراحي مورد در درستي به تواننمي آنان نظرات و آراء با آشنايي شوند، بدونمي
 شود، به همينمي تلقي مردم مديريت نوعي به گردشگري زيرا. كرد گيري تصميم آنها

 نياز و مسافت بازديد، بعد زمان بازديد، الگوي افراد، تركيب تعداد و علت، بايستي
از  اطالعات اين گردد. كسب زمينه اين در الزم اطالعات و شده شخصم بازديدكنندگان

 ضروري است.  گردشگري نيز پايداري جهت
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 اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به تقاضاي روز افزوني كه نسبت به تفرجگاه ها و مسئله تفريح و تفرج احساس 

شود، تجزيه و تحليل پارك ها و منابع نفرجگاهي از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي و  مي
علت ضرورت بايد انجام گيرد. احداث توجه به خواسته هاي مردم، با وجود دشواري، به 

تفرجگاهها با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيگانگي شهروندان نسبت به محيط كاهش 
دهد. شهروند هاي شهري را افزايش ميدار بودن در محيطو حس هويت مردم و ريشه

اشد، امروزي اگر قادر به ايجاد و تقويت رابطه حسي و بصري با محيط زيست خويش نب
هاي اجتماعي، فقدان تفاوتيحس تعامل و تعاون او رو به افول رفته، دچار انفعال و بي

گردد. بنابراين، طراحي بر اساس ديدگاه نظارت بر محيط و حفظ و حراست از آن مي
-به هر منطقه سرزندگي بخشيده، به بهره )1388همكاران، (خلدبرين و شهروند محوري 

هاي جاذب ها كمك كرده و آن را تبديل به مكانبرداري مطلوب و حفاظت مناسب مكان
كند. هنگامي كه طراحي متناسب با ترجيحات و نيازهاي مردمي يو جايي براي زندگي م

هر منطقه يا محله باشد، فرهنگ و درايت محلي، پايداري را باال برده و بنابراين شهروندان 
 دهند . ها، كوشش و حساسيت بيشتري به خرج ميگونه مكان در حفظ و اعتالي اين

هاي بسياري در جلب پتانسيل گيري در اقليم گرم و خشكشهر قم با وجود قرار
هاي آن برداري مناسب و توسعه الزم در زمينه پاركگردشگران دارد. ولي متأسفانه بهره

هاي شهر صورت نگرفته است. مطالعات صورت گرفته در زمينه تقاضاي تفرجي در پارك
در گيري پايداري شهر  به دليل قرارقم كه مي توانند نقش مهمي در سالمت شهروندان و 

رسد. باشد. لذا مطالعه در اين خصوص ضروري به نظر ميبسيار ناچيز مي بياباني زيست بوم
هاي مبادالتي كشور، ساالنه پذيراي عالوه بر اين شهر قم به دليل قرارگيري در مسير شاهراه

شوند. بنابراين توسعه گردشگران متعددي است كه به داليل مختلف به اين شهر وارد مي
تواند عالوه بر ساكنان شهر مورد استفاده گردشگراني كه و فضاي سبز شهري مي هاپارك

  آيند نيز قرار گيرد.از ساير شهرها به قم مي
 
 پيشينه تحقيق  

خصوصيات فيزيكي شامل اندازه پارك، تعداد و نوع مطبوعيت ها، خصوصيات فيزيكي و 
 Cohen et(مؤثر هستند  تراكم جمعيت ساكن در اطراف پارك روي استفاده از پارك

al., 2010( فاكتورهاي اجتماعي موثر بر تقاضاي تفرجي شامل تعداد و نوع رويدادها و .
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پارك و پيرامون ويژگي هاي جمعيت شناسي منطقه  برنامه هاي ارائه شده در پارك،
سطح تحصيالت و ، يت افرادجنس و  ، سناز پارك مديريت پارك مي باشد. فاصله

. )Minkler et al., 2003(فضاي سبز  مؤثر است پارك ها و ضعيت تأهل در استفاده از و
ب در مورد پارك ها پارك، اطالع رساني مناسمنيت مطالعات نشان داده است كه افزايش ا

هزينه هاي مرتبط، و مناطق مسكوني، كاهش زمان به و برنامه هاي آنها، نزديكي پارك 
در هاي انساني توسعه حمل و نقل عمومي، توجه به طبيعت دست نخورده و كاهش توسعه 

 & Scott(مي گردد  ردم از پارك ها و تفرجگاههام افزايش استفادهپارك ها باعث 
Jackson, 1996, Klenosky et al., 2007(. و  دسترسي آسانيت و كيفيت كم

 افزايش رضايت و تمايل به بازديد مجدد اعثبدر پارك امكانات و تسهيالت موجود 
 .)Um & Crompton 1992, Colwell et al., 2002( ي گرددمگردشگران از پارك 

مكاني استفاده كنندگان از دفعات بازديد، مدت زمان اقامت و هزينه تفريح روي توزيع 
پارك هاي شهري مؤثر است و دفعات بازديد با كاهش فاصله محل سكونت به پارك و 

 ,.Poudyal et al., 2009; Colwell et al(كاهش هزينه دسترسي افزايش مي يابد 
2002( . 

در ايران مطالعات متعددي پيرامون ارزيابي تقاضاي گردشگري و بررسي مسايل 
به تعيين عوامل مؤثر بر تقاضاي گردشگري داخلي جمشيدي شده است.  مها انجا تفرجگاه

محل  داد كه عوامل مختلفي مانند خصوصيات فردي و در استان همدان پرداخت و نشان
 )1384(حبيبي و عباسي نژاد. )1382،جمشيدي(اثر داردتقاضاي گردشگري اقامت بر 

عوامل  -2زا عوامل برون -1كننده تقاضاي گردشگري را به سه دسته عوامل تعيين
عوامل اقتصادي تقسيم  و نشان داد كه بيشترين تأثير بر  -3شناختي و روان -اجتماعي

ي بررسي نظرات و خواسته ها تقاضاي گردشگري را متغيرهاي درآمد سرانه و هزينه دارند.
، ارزيابي تقاضاي تفرجي )1382(برزه كار و حسيني،گردشگران در پارك جنگلي نور 

كار  (محمودي و دانههاي جنگلي شوراب و مخملكوه در شهرستان خرم آباد پارك
(محمودي لردگان  شهرستان هايجنگل در منج تفرجي در منطقه تقاضاي ، ارزيابي)1386
(ميگوني سنگان و بررسي آراء و نيازهاي تفرجي بازديدكنندگان پارك جنگلي سي )1386

-مي تشكيل را بازديدكننده افراد بيشترين و متأهلين نشان داد كه مردها )1387و همكاران 
 وضعيت مالي نظر از كه باشندمي جامعه كرده تحصيل قشر بازديدكنندگان از اكثر دهند.

 و قرار دارند سال 40تا  20سني  كالس در بيشتر بازديدكنندگان. دارند تا خوبي متوسط
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 به غالبا كنندگانكنند. استفادهها مراجعه مي به پارك تابستان و بهار در فصول هاآن اغلب
 و تأسيسات وجود پارك، عدم طبيعي حالت و حفظ آيندمي پارك به گروهي صورت

 افراد اغلب تأييد مورد در پارك موجود امكانات بودن ناكافي و مناسب تسهيالت
 است. بوده بازديدكننده

 
 اهداف و فرضيات تحقيق 

هدف از اين تحقيق ارزيابي وضعيت و امكانات موجود در بوستان علوي و تجزيه و تحليل 
تواند در گونه اطالعات مياين. عوامل مؤثر بر استفاده گردشگران از اين پارك مي باشد

هاي شهري قم مورد استفاده جهت ارتقاي كيفيت گردشگري بوستان علوي و ساير پارك
 هاي مرتبط قرار گيرد.ازمانس

 باشند:فرضيه هاي مورد بررسي در اين تحقيق به شرح زير مي
هاي فردي نظير جنس، سن، وضعيت تأهل، تحصيالت با ميزان تقاضاي بين ويژگي -1

 داري وجود دارد.تفرجي فردي رابطه معني
به پارك،  اجتماعي نظير شغل، ميزان درآمد، وسيله رفتنو هاي اقتصاديبين ويژگي -2

داري وجود الگوي اجتماعي مراجعه به پارك با ميزان تقاضاي تفرجي فردي رابطه معني
 دارد.

 
 تحقيق محدوده

واقع  مترمربع، 490000در اين مطالعه بوستان علوي، بزرگترين پارك شهر قم با مساحت 
). اين پارك در سال 1در منطقه چهارم شهر قم انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت (شكل

احداث گرديده و در مسير جاده قديم اصفهان به تهران قرار دارد. اين بوستان به  1378
لحاظ موقعيت و وسعت همواره مورد استقبال و استفاده شهروندان قم و زائران حرم 

 حضرت معصومه بوده است.
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) تصوير ۲( و دهدرا در بين مناطق مسکوني نشان ميموقعيت بوستان علوي قم که شهر نقشه ) ۱(شکل 

 ماهواره اي بوستان علوي (اقتباس از سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر قم)

 
 متغيرهاي تحقيق

 به طور كلي، متغيرهاي به كار گرفته شده در اين تحقيق به لحاظ نوع متغير، عبارتند از
تحصيالت، فصل  متغيرهاي مستقل و وابسته. متغيرهائي مانند جنس، سن، وضعيت تأهل،

 متغيرهاي مستقل در بخش عوامل فردي هستند.و ... انگيزه مراجعه  ، ترجيحي
اجتماعي مؤثر بر تقاضاي تفرجي شغل، ميزان درآمد، وسيله -از بين عوامل اقتصادي

پارك، و سهم توصيه دوستان در انتخاب  رفتن به پارك، الگوي اجتماعي مراجعه به
 پارك، به عنوان متغير مستقل در اين بخش در نظر گرفته شد.

ها در پارك در طول سال و مدت اقامت آن ضرب تعداد دفعات مراجعه افراد به حاصل
پارك كه نشان دهنده ميزان استفاده افراد از پارك است، تحت عنوان تقاضاي تفرجي 

 به عنوان متغير وابسته اين تحقيق در نظر گرفته شد.فردي ناميده شد و 
در اين تحقيق، پس از شناسائي فاكتورهاي مورد نياز در بررسي تقاضاي تفرجي از 

هائي مطالعات صورت گرفته و با الهام از روش پرسشنامه كالوسون، پرسشنامهمرور طريق 
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العات فردي، اقتصادي و پرسشنامه مورد استفاده، شامل اطاز نوع خود ايفا تهيه شد. 
، و نيز مشخصات جنس، شغل، درآمد، انگيزه مراجعه اجتماعي بازديدكنندگان مانند سن،

مانند نوع و ميزان امكانات و خدمات پارك، طراحي پارك، سطح مربوط به خود پارك 
 بود. امنيت و بهداشت در پارك و ميزان اطالع رساني و تبليغات پارك

 و هاپرسشنامه پرسشنامه، به بررسي محتوايي روايي افزايش وربه منظ مطالعه اين در
سپس به منظور  .اند، پرداخته شدگرفته قرار استفاده مورد مشابه تحقيقات در كه هاييسؤال

گرديد. به اين  كرونباخ استفاده آلفاي گيرياندازه روش محاسبه پايائي پرسشنامه، از
از سئواالت به صورت طيف ليكرت تبديل صورت كه در پرسشنامه طراحي شده، برخي 

هاي، خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد، به شدند. و به اين ترتيب براي گزينه
در نظر گرفته شد. سپس يك مطالعه مقدماتي صورت  5و  4، 3، 2، 1ترتيب، ضرايب 
و در  پرسشنامه به صورت تصادفي در پارك مورد مطالعه توزيع شد. 30پذيرفت و تعداد 

به دست آمد كه نشان دهنده قابل قبول بودن پايائي  85/0نهايت ضريب آلفاي كرونباخ 
 پرسشنامه است.

جهت برآورد حجم نمونه براي توزيع پرسشنامه، از فرمول كوكران اصالح شده، 
-استفاده شد. در اين پژوهش مردم قم، جمعيت مورد نظر يا جامعه آماري را تشكيل مي

ها، جمعيت مورد مطالعه (جمعيت پژوهشي) را وجود در هر يك از پاركدهند و جمعيت م
گيرد. ولي از آنجا كه تعداد جمعيت گيري روي آن صورت ميدهد كه نمونهتشكيل مي

باشد و از طرفي اين افراد، عمدتاً مردمي هستند كه در موجود در هر پارك مشخص نمي
قم كه پارك  4كنند، لذا جمعيت ناحيه ياي كه پارك از آن انتخاب شده، زندگي ممنطقه

ن قرار دارد به عنوان جمعيت مورد مطالعه در نظر گرفته شد. جهت برآورد حجم آدر 
 اي انتخاب و از فرمول كوكران اصالح شده، استفاده شد. نمونه روش نمونه گيري طبقه

۱-  
 : حجم نمونه

 : حجم جامعه آماري (جمعيت شهر قم)
 گيري: خطاي نمونه

 :احتمال داشتن صفت مورد نظر
 : احتمال نداشتن صفت مورد نظر
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-مي 96/1برابر  %= 5نفر در سطح  120: تي استيودنت كه براي جامعه باالتر از 
 باشد.

(يعني نيمي از جمعيت  5/0جمعيتي  بر اساس اين فرمول و با در نظر گرفتن شكاف
گيري و پذيرش خطاي نمونه =5/0p=qحائز صفتي معين باشند و نيمي ديگر فاقد آن) 

 ، تعدادنمونه تعيين شد05/0
پرسشنامه بدست آمد. به اين ترتيب جمع  150با استفاده از فرمول مذكور حجم نمونه  

 -بين مراجعهپرسشنامه در  150ي پژوهش حاضر از طريق توزيع آوري اطالعات الزمه
 145كه از اين تعداد  بوستان علوي و به صورت اتفاقي صورت پذيرفتكنندگان به 

 پرسشنامه تكميل و جمع آوري شد. 
ها توسط تفرجگران، جهت ترسيم جداول توزيع فراواني و نمودار از تكميل پرسشنامه

جهت آزمون ارتباط بين اده شد. استف Excelو  SPSSاي متغيرها، از نرم افزارهاي ميله
در مورد متغيرهاي  b-متغيرها و ميزان تقاضاي گردشگري از آزمون همبستگي كندال تائو

  استفاده شد.اسمي و از ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون رابطه بين متغيرهاي رتبه اي 
ضريب همبستگي پيرسون براي مشخص نمودن همبستگي و بررسي رابطه خطي 

شود و مقدار آن نشان داده مي rشود كه با عالمت اي يا نسبي استفاده ميهاي فاصلهمتغير
+ در نوسان است. مقدار مثبت اين ضريب بيانگر وجود رابطه مستقيم و 1تا  -1همواره بين 

باشد. ضريب همبستگي اسپيرمن از لحاظ مقدار منفي آن نمايانگر وجود رابطه معكوس مي
-مي -1+ و 1دهند و همواره بين نشان مي Pو آن را با عالمت  سطح سنجش ترتيبي است
اي و نسبي باشند و فرض هاي مورد استفاده به صورت فاصلهباشد. در صورتي كه داده

ها را به رتبه تبديل كرد و ها و خطي بودن رابطه برقرار نباشد مي توان آننرمال بودن آن
 همبستگي استفاده كرد.سپس از ضريب همبستگي اسپيرمن براي آزمون 

 
 يافته هاي تحقيق

 نتايج توصيفي
ي آن با ساير در اين مقاله ابتدا هر متغير به طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه

متغيرها جهت ارائه يك تصوير كلي از جامعه، مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از 
 بررسي متغيرهاي مورد مطالعه پرداخته شد.اي، به جداول توزيع فراواني و نمودار ميله
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 گروه سني و ترکيب جنسي
مد آدرصد) به دست  3/50درصد) و مرد ( 7/49در اين مطالعه، تعداد بازديدكنندگان زن (

توسط دو جنس زن و مرد مشاهده كه تفاوت آشكاري ميان فراواني استفاده از اين بوستان 
%)، به گروه 51ساله تحت مطالعه، بيشترين فراواني ( 65تا  15. همچنين از بين افراد نشد

سال اختصاص دارد. بنابراين  45%)، به افراد باالي 6سال و كمترين فراواني ( 30تا  15سني 
كه با  يابدمي كاهش پارك براي تقاضا سن، با افزايش كهگفت  توانمي نتايج مبناي بر

 يت و وجود نيروي جواني و اشتياقعتوجه به باال بودن نسبت جوان در ساختار سني جم
 تفرجگاهي بازديد از پارك ها و مناطق تفريحي و گردشگري، مورد انتظار است. مناطق

 در افراد تا باشند داشته گردشگري برنامه كننده،مختلف مراجعه ها و سنينجنس براي بايد
 تحقق براي البته كه داشته باشند. مؤثري استفاده آن از بتوانند سني و جنسي هايگروه همه
 محيطي پتانسيل و توان همراه به افراد اين ساليق و گردشگري الزم است، نياز امر اين

 روي)1384(گيرد. در بررسي ايراني بهبهاني و رازي مفتخر  قرار مدنظر گردشگري منطقه
 زن ها گزارش داده شد. درپارك جنگلي شيخ تپه اروميه، تعداد مردها سه برابر تعداد 

 % از60سنگان، روي پارك جنگلي سي )1387( ي ميگوني و همكارانمطالعه
دادند. بنابراين در مناطق سال تشكيل مي 40تا  20هاي سني بين بازديدكنندگان را گروه

از لحاظ عملكرد متناسب با كاركرد و  بايستتسهيالت مختلف ميگردشگري گوناگون، 
ن بوده و هر كدام با توجه به اصول صحيص و با كنندگاگروه سني و تركيب جنسي استفاده

طبق آمار سرشماري نفوس و مسكن، در شهر قم از نظر تركيب   مواد مناسب احداث شود.
شده كه از درصد از جمعيت استان را شامل مي 44سال حدود  34 - 15گروه سني  سني،

ستان بوده و در درصد از جمعيت ا 82/12سال در برگيرنده  20 - 24اين ميان گروه سني
هاي سني بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. با توجه به جوان بودن بين گروه

جمعيت و نيازهاي گردشگري اين قشر از جامعه برنامه ريزي و ارتقاي امكانات گردشگري 
 را مي طلبد. 

 
 وضعيت تأهل

كنندگان به پارك بررسي وضعيت تأهل بازديدكنندگان نشان داد كه بيشتر مراجعه
دهند %) از مراجعين را تشكيل مي6/18%) متأهل هستند و افراد مجرد درصد كمي (4/81(

الف). كه يكي از داليل آن ممكن است مناسب نبودن امكانات پارك براي افراد -2(شكل
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مجرد و عدم برآورده كردن انتظارات اين افراد در پارك مورد مطالعه باشد. اين امر بايد 
ها ريزان قرار گيرد و با ساخت تسهيالت مناسب براي اين گروه، به نياز آنتوجه برنامه مورد

-روي پارك جنگلي سي)1387(ي ميگوني و همكاران پاسخ مناسبي داده شود. در مطالعه
 % از آن ها مجرد هستند.43% از بازديدكنندگان متأهل و 53سنگان، مشخص شد كه 

 
 ح تحصيالتسط

بايست مورد توجه قرار گيرد، املي كه در بررسي تقاضاي گردشگري مييكي ديگر از عو
نتخاب نوع باشد. چرا كه تحصيالت نقش مهمي در اسطح تحصيالت مراجعه كنندگان مي

فاوتي ميان فراواني افرادي كه برخوردار از تحصيالت تاين مطالعه، پارك و تفريح دارد. در
-شود. اما افراد بيير ديپلم دارند مشاهده نميدانشگاهي هستند با افرادي كه تحصيالت ز

هاي ب). استان قم يكي از پايگاه-2% از مراجعان را تشكيل مي دهند (شكل7/0سواد تنها 
علمي و مذهبي بسيار قديمي در ايران بوده و جمعيت آن از نسبت باسوادي بااليي 

ش ساله به از جمعيت ش 1390برخوردار است، بطوري كه طبق آمار سرشماري سال 
ها و الگوي به واكاوي ويژگي )1389( و همكاران باشد. لياقتيدرصد، باسواد مي 2/87باال

هاي % از مراجعان به پارك6/51فراغت در گردشگري شهري پرداختند و نتيجه گرفتند كه 
% از آن ها داراي تحصيالت زير 2/46شهري از تحصيالت دانشگاهي برخوردار بوده و 

 سواد هستند.% از بازديدكنندگان بي5/1و تنها  ديپلم هستند.
 

 وضعيت شغلي
 مناطق به افراد مراجعه در كنندهتعيين فاكتوري كسب درآمد آن طبع به و وضعيت شغلي

 داررا عمدتاً افراد خانه كنندگان به پاركدر اين تحقيق بيشتر مراجعه .است گردشگري
دادند كه اين امر لزوم توجه ويژه به تشكيل مي، %)25( و كارمند%)22(، مشاغل آزاد %)30(

-ها را نشان ميريزي براي استفاده هر چه بيشتر و مفيدتر از امكانات توسط اين گروهبرنامه
نشان دادند كه بيشتر مراجعين به  1387دهد. ميگوني و همكاران در بررسي خود در سال 

دهند و %) تشكيل مي40(%) و كارمند 41سنگان را مشاغل آزاد (پارك جنگلي سي
 دار است.كمترين فراواني مربوط به افراد كارگر و خانه
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 سطح درآمد
هاي درآمدي بازديدكنندگان نشان داد كه افراد با گروه به مربوط هايداده نتايج بررسي

 -2%) برخوردار هستند (شكل2/55هزار تومان از بيشترين فراواني ( 250درآمد كمتر از 
 به باالتر درآمد با يابد، چرا كه افرادمي كاهش پارك براي تقاضا درآمد، افزايشج). و با 

هاي پارك را و ممكن است جايگزين باشندمي ترآلايده مطلوبتر و خدماتي مراكز دنبال
هاي شهري و نيز افزايش انتخاب كنند، در نتيجه با افزايش امكانات و خدمات پارك

رات اين قشر از جامعه را نيز برآورده نمود. البته هنگام افزايش توان انتظاها ميكيفيت آن
هاي مختلف افراد، به اصول طراحي نيز بايست عالوه بر در نظر گرفتن سليقهامكانات مي

عنوان مثال بايد در ساخت تسهيالت با توجه به شرايط اقليمي منطقه از توجه نمود. به 
در  در اثر استفاده مكرر به سرعت مستهلك نگردند. مصالح مقاوم و با دوام استفاده شود تا

هاي % از پاسخگويان به گروه75مشخص شد كه حدود ) 1389(بررسي لياقتي و همكاران 
 هزار تومان تعلق دارند. 500درآمدي كمتر از 

 
 محل سکونت

 وضعيت در دهدمي نشان علوي بوستان به گردشگران مراجعه محل سكونت و مبدا بررسي
 4و  2وي افرادي است كه در مناطق تفرج در اين بوستان از س براي تقاضا بيشترين كنوني

 2توان عدم وجود پارك مناسب در منطقه د). كه علت آن را مي -2سكونت دارند (شكل
 بر شود كه عالوهدانست. بنابراين توصيه مي 4بوستان علوي در منطقه  قرارگيريو نيز 

هاي موجود سكونت افراد، نسبت به تجهيز بهتر پاركاحداث پارك در نزديكي محل 
اقدام شود. همچنين به دليل قرارگيري اين بوستان در حاشيه شهر و فاصله نسبتاً زياد آن تا 

كه اين بوستان به ناوگان حمل و نقل عمومي متصل شود تا  شودمركز شهر پيشنهاد مي
 زمينه براي استفاده افراد بيشتري فراهم گردد.
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: بررسي وضعيت تأهل (الف)، تحصيالت (ب)، درآمد (ج)، محل سکونت (د)، فصل مراجعه ٢شکل

(ه)، الگوي زماني (و)، الگوي اجتماعي مراجعه (ز) و تمايل به پرداخت وروديه (ح) بازديدکنندگان از 
 بوستان علوي

 
 انگيزه مراجعه

و رابطه  از پارك ها استهاي استفاده به عنوان يكي از مهمترين محركمراجعه انگيزه 
مستقيمي با نوع و ميزان امكانات موجود در پارك دارد. در واقع امكانات موجود در هر 

ريزي و جانمايي تسهيالت بنابراين طرح دهد.پارك است كه به انگيزه مراجعه شكل مي
اله، كنندگان باشد. در اين مقبايست متناسب براي رفع نياز و انگيزه مراجعهگردشگري مي

در نظر گرفته شد و  5تا  1اي بين به منظور كمي كردن مقادير كيفي براي هر انگيزه نمره
مهمترين سپس نمره ميانگين (ميانگين وزني) آن محاسبه گرديد. نتايج حاصل نشان داد كه 

عامل انگيزشي، استفاده از پارك به منظور استراحت و آرامش و نيز پركردن اوقات فراغت 
مهمترين انگيزه مراجعان به ها به ترتيب پيك نيك، سرگرمي و بازي بچه از آن،است. بعد 
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ها بيانگر هدفمند بودن بازديدكنندگان و نياز و . اين انگيزهدهندپارك را تشكيل مي
باشد، لذا الزم است تقاضاي باال و قابل توجه افراد براي امكانات رفاهي و گردشگري مي

همچنين ضروري است عالوه بر افزايش كيفيت قرار گيرند.  در هنگام طراحي مورد توجه
ها، امكانات الزم جهت افزايش و يا شكل دادن به گونه انگيزهامكانات الزم براي اين

به ارزيابي گردشگري پارك كوهستاني ) 1389(آقابابائي  هاي ديگر نيز ايجاد گردد.انگيزه
% از افراد به منظور آرامش 60حدود صفه در استان اصفهان پرداخت و نتيجه گرفت كه 

% از بازديدكنندگان با انگيزه پركردن اوقات فراغت به پارك مراجعه 14روحي و حدود 
مشخص كرد كه دومين علت ترجيحي  )1384(ايراني بهبهاني و رازي مفتخر . مي كنند

-ستمهاي گردشگري سيارزيابي پتانسيلبراي رفتن به پارك در بين زنان پيك نيك است. 
قايسه با ساير در مپيك نيك اولويت اول نيز نشان داد كه  هاي اگروفارستري در كركس

 .)1387است (محمدي،هاي گردشگري فعاليت
 

 فصل مراجعه
با توجه به نتايج به دست آمده، بيشتر بازديدكنندگان، فصول بهار را براي مراجعه به پارك 

گردشگري كافي و مناسب اين فصول در پارك امكانات دهند. لذا الزم است ترجيح مي
ه). اين فصول با توجه به وضعيت آب و هوايي شهر قم و گرماي  -2فراهم گردد (شكل 

هاي افرادي كه فصول شديد تابستان و سرماي زمستان مورد انتظار است. البته نبايد خواسته
-ريزيتا نيز بايد برنامهدهند دور از نظر داشت و در اين راسديگر را براي تفرج ترجيح مي

ريزي براي هدايت گردشگران به استفاده از هاي مقتضي صورت گيرد. همچنين برنامه
فصول ديگر براي گردشگري بايد مورد توجه قرار گيرد. در بررسي ميگوني و همكاران 

سنگان % از بازديدكنندگان فصل تابستان را براي رفتن به پارك جنگلي سي62، )1387(
 مي دادند.ترجيح 

 
 الگوي زماني مراجعه

 نفر تعداد برآورد در تفرجگاهي مناطق به افراد مراجعه دفعات و روزهاي تعداد از اطالع
اهميت زيادي  حائز گردشگري تخصيص منابع و ريزيبرنامه در مراجعه ساعت يا روز

-برنامهكنندگان در منطقه گردشگري، در است. همچنين برآورد ميزان مدت اقامت مراجعه
ريزان ريزي زماني ارائه خدمات گردشگري نقش مهمي دارد كه بايد مورد توجه برنامه
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گردد بيشتر افراد بخش (و) مالحظه مي 2طور كه در شكل شماره  قرار گيرد. همان
%)، 6/38ساعت ( 4-2كنند و مدت زماني بين %)، در ماه يكبار به پارك مراجعه مي1/33(

%) را براي رفتن به پارك 6/78ين افراد بيشتر روزهاي تعطيل (در پارك حضور دارند. ا
 دهند.اختصاص مي

يكي از مسائل كليدي براي تفريح و گردشگري داشتن اوقات فراغت و تعطيلي است 
ريزي صحيح كند كه لزوم برنامهكه در شهرها معموالً در اواخر هفته و ايام تعطيل بروز مي

بايست از سوي مسئوالن اتخاذ گردد، از طرف ديگر با و فشرده براي اوج گردشگري مي
توجه به اينكه تمايل به گردشگري در روزهاي داخل هفته و ايام غير تعطيل كمتر است اين 

ريزي براي اين شرايط كنند كه لزوم برنامهمراكز روزهاي خلوتي را در اين ايام سپري مي
زي جهت استفاده از تورهاي گردشگري رينيز كامالً آشكار است. به عنوان مثال برنامه

 مدارس، كاركنان و... بايد در دستور كار قرار گيرد.
اي دوبار %) هفته30مشخص شد كه بيشتر بازديدكنندگان () 1386( در مطالعه محمودي

كنند. اكثر افراد لردگان مراجعه مي شهرستان هايجنگل در منج گردشگري به منطقه
% از بازديدكنندگان روزهاي جمعه و 53رك حضور دارند. %)، تمام روز را در پا39(

 دهند. تعطيل را براي رفتن به پارك اختصاص مي
 

 الگوي اجتماعي مراجعه
به صورت چند در استفاده از پارك الگوي اجتماعي غالب نتايج نشان داد كه 

و تعداد كمي از افراد  بوده%) 4/32%) و پس از آن به صورت تك خانواده (9/55خانواده(
 تسهيالت و ز). امكانات-2اند (شكله پارك مراجعه كردهب%)، 7/11به همراه دوستان (

باشد. با  الگوهاي اجتماعي مختلف نيازهاي برآورد جهت در بايد پارك در گردشگري
توجه به اينكه در اين تحقيق بيشتر مراجعان به صورت چند خانواده و تك خانواده به 

بايست اين امر ريزي فضاهاي گوناگون گردشگري ميكنند در طرحراجعه ميپارك م
ريزان قرار گيرد. همچنين توجه به افزايش امكانات الزم جهت مورد توجه طراحان و برنامه

 .مراجعه افراد به صورت دوستانه نيز ضروري است
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 نحوه دسترسي 
فضاي پاركينگ و خطوط ارتباطي ريزي فضاهاي گردشگري، يكي از مسائل مهم در طرح

ريزي دقيق در اين زمينه به اطالعاتي در خصوص نوع با اين مراكز است كه جهت برنامه
 گردشگران نحوه دسترسي از ها نياز است. به اين ترتيب آگاهيوسايل نقليه و فراواني آن

 و تتسهيال سازماندهي براي گردشگري ريزيبرنامه در مهمي نقش گردشگري مناطق به
كنندگان از خودروي شخصي، % از مراجعه9/75دارد. در اين تحقيق،  گردشگري خدمات

% از بازديدكنندگان از وسايل نقليه عمومي براي 5/14درصد، از موتور سيكلت و  7/9
 لزوم شخصي، خودروي از استفاده با افراد دسترسي نحوه مراجعه به پارك استفاده كردند.

يابي پاركينگ در محلي مناسب مناسب درون پارك و همچنين مكان مسيرهاي ريزيطرح
البته افزايش دسترسي مردم به  .دهدمي نشان را و افزايش ظرفيت آن به ميزان مورد نياز

تر وسايل نقليه عمومي جهت كاهش مصرف سوخت و كاهش ترافيك راهكار مناسب
ي ايراني بهبهاني و رازي در مطالعه ريزان قرار گيرد.ديگري است كه بايد مورد توجه برنامه

-% از افراد بوسيله اتومبيل شخصي به پارك مي70مشخص شد كه حدود ) 1384(مفتخر 
 روند.

 
 وروديهتمايل به پرداخت 

%)، تمايل به پرداخت وروديه 8/62كنندگان (طبق بررسي صورت گرفته، بيشتر مراجعه
هاي ساخت و نگهداري پارك را وظيفه از طرفي، تأمين هزينه زيراح). -2ندارند (شكل

-شهرداري دانسته و از طرف ديگر، استفاده از پارك و فضاي سبز را حق مسلم خود مي
دانند. اين در حالي است كه پرداخت هزينه ورودي زمينه مديريت مشاركتي افراد را فراهم 

پرداخت  .دهدها را در قبال حفظ و نگهداري از پارك افزايش ميكرده و مسئوليت آن
هاي مناطق گردشگري كنندگان را نسبت به سالمت سازهوروديه همچنين حساسيت استفاده

يا پاكيزه و بهداشتي بودن تسهيالت پيش بيني شده افزايش داده و آنان را نسبت به عملكرد 
-هاي گردشگري، نگهداري درختان، پراكندهنامناسب ديگران مانند صدمه زدن به سازه

 دهد. هدر رفتن آب شرب و مواردي از اين دست افزايش ميكردن زباله، 
 پارکو امکانات بررسي وضعيت 

نشان  پارك به مراجعان نظر ازدر پارك  ارزيابي مطلوبيت امكانات و تسهيالت موجود
تبليغات و بعد از آن خدمات موجود در پارك از ديد مراجعان، كم تا متوسط داد كه ميزان 
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باشد. بهداشت پارك در حد متوسط بوده و اقدامات كنترلي و نظافتي، طراحي پارك، مي
الزم است در جهت بنابراين . استمطلوبيت متوسط پارك در حد امنيت و پوشش گياهي 

 افزايش كميت و كيفيت كليه امكانات موجود اقدام گردد.
 

 يافته هاي تحليلي
جنسيت، تأهل و فصل از ضريب همبستگي جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي اسمي شامل 

). نتايج نشان داد ميان جنسيت با تقاضاي گردشگري 1استفاده شد (جدول bكندال تائو 
-وضعيت تأهل با تقاضاي گردشگري فردي رابطه معني  .دار وجود نداردفردي رابطه معني

حاصل  و افراد متاهل تقاضاي گردشگري باالتري دارند. بر اساس نتايج شتهدار دا
و اغلب بازديدكنندگان  دار بودههمبستگي بين فصل و تقاضاي گردشگري فردي معني
 . )1(جدول  فصول بهار را براي استفاده از اين پارك ترجيح مي دهند

در مورد متغير سن به منظور آزمون فرض فوق به دليل برقرار نبودن پيش فرض نرمال 
بندي و سپس از سون، ابتدا متغير سن، گروهها در آزمون همبستگي پيربودن توزيع داده

رابطه نظر ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد ميان متغيرهاي مورد 
ضريب  با افزايش سن تقاضاي گردشگري كاهش مي يابد. يعني دار منفي وجود داردمعني

تقاضاي گردشگري همبستگي اسپيرمن حاكي از وجود رابطه مثبت بين ميزان تحصيالت و 
فردي است. يعني با افزايش سطح تحصيالت، ميزان تقاضاي گردشگري فردي در استفاده 

 .)1(جدول  افزايش مي يابد از پارك
ها از به منظور بررسي رابطه ميان شغل افراد با ميزان تقاضاي گردشگري فردي آن

ه شغل افراد بر ميزان دهد كضريب همبستگي كندال تائو استفاده گرديد. نتايج نشان مي
براي آزمون سطح درآمد با  .داري نداشته استها تأثير معنيتقاضاي گردشگري فردي آن

داد بين تقاضاي گردشگري اين فرض از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد. نتايج نشان 
دار منفي رابطه معني سطح درآمد افراد با تقاضاي گردشگري فردي در استفاده از پارك
يابد. رابطه ميان نحوه وجود دارد و با افزايش درآمد، تقاضاي گردشگري فردي كاهش مي

نشان ضريب همبستگي كندال تائو با استفاده از دسترسي به پارك با تقاضاي گردشگري 
داري بين نحوه دسترسي به پارك با ميزان تقاضاي گردشگري فردي رابطه معنيداد كه 

 وجود ندارد.
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اي برخوردار بود از ضريب همبستگي نكه انگيزه مراجعه از مقياس رتبهبا توجه به اي
اسپيرمن استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه ميان انگيزه مراجعه استراحت و آرامش، 
پركردن اوقات فراغت، پيك نيك، بازي و سرگرمي و بازي بچه ها با ميزان تقاضاي 

). انگيزه 1ي دار وجود دارد (جدول رابطه معن گردشگري فردي در استفاده از پارك
ورزش، مشاركت گروهي، پياده روي و مطالعه با تقاضاي گردشگري رابطه معني داري را 

 ).1نشان نداد (جدول
 

 : رابطه ميان متغيرهاي اسمي  و رتبه اي با ميزان تقاضاي گردشگري فردي.١جدول

Sig. (2-tailed) ضريب همبستگي کندال تائو-b متغير 
٤/٠ ns۰۱۵/۰ جنسيت 
 وضعيت تأهل -٠٨٩/٠* ٠٤/٠
 فصل مراجعه *٠٩١/٠ ٠٢١/٠
٦٥٧/٠ nsشغل -٠١٨/٠ 
٦/٠ ns نحوه دسترسي -٠١٣/٠ 

 الگوي اجتماعي مراجعه -٠٩٣/٠* ٠٢١/٠
 سن -١١٥/٠* ٠٢٤/٠
 سطح تحصيالت ١١٧/٠* ٠٢٢/٠
 سطح درآمد -١١٧/٠* ٠٢١/٠
 استراحت و آرامش ٢٦٤/٠** ٠٠٠/٠
 پرکردن اوقات فراغت ٢٠١/٠** ٠٠٢/٠
 بازي بچه (ها) ٣٢/٠** ٠٠٠/٠
 نيکپيک ١٧١/٠ * ٠٢٤/٠
 بازي و سرگرمي ١٥٦/٠** ٠٠٤/٠
١٤/٠ ns مشارکت گروهي ٠٦٢/٠ 
٦٧٣/٠ ns ورزش -٠٢٧/٠ 
٤٢١/٠ ns رويپياده ٠٤٢/٠ 
٣٠٤/٠ ns مطالعه ٠٤٨/٠ 

ns 1داري در سطح معني **%؛ 5داري در سطح معني*داري؛  عدم معني% 
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 هاي تحقيقمحدوديت
كنندگان در بوستان علوي صورت گرفته ين تحقيق نمونه برداري از بازديدراي انجام اب

هايي مواجه است كه در زير به آنها اشاره لذا تفسير نتايج حاصل با محدوديت است  و 
 شود.  مي

محدوده تحقيق بوستان علوي شهر قم مي باشد و براي قابل استناد نبودن و كاربرد  -1
نتايج در برنامه ريزي مديريت شهري الزم است در برخي ديگر از پارك هاي 

 شهر قم نيز مطالعات مشابه انجام شود. 
مي باشد. گرچه سعي براين بوده  1390بازه زماني انجام اين مطالعه بهار سال  -2

روزهاي مختلف هفته،  ايام تعطيل و غير تعطيل و ساعات مختلف روز است كه 
شود  جهت مراجعه به پارك و تكميل پرسشنامه در نظر گرفته شود. اما پيشنهاد مي

 در فصول ديگر سال نيز نظرسنجي و تحليل آراء گردشگران انجام شود.
گردشگران اقتصادي و ... بر ميزان گردشگري و تمايل  ،عوامل متعدد اجتماعي -3

در استفاده از پاركها تاثيرگذارند كه مطالعه همه فاكتورها در يك مطالعه امكان 
گذار نترل و بررسي همه متغيرهاي تاثيرپذير نيست. لذا عدم توانايي محقق در ك

 بر گردشگري از ديگر محدوديت هاي تحقيق است.
 گذار بوده است. يراثنيز بر نتايج تطالعات كامل توسط بازديدكنندگان عدم ارائه ا -4
افراد تكميل كننده پرسشنامه به عنوان نماينده جامعه مورد بررسي در نظر گرفته  -5

شده اما نتايج حاصل بدليل در نظر نگرفتن ديدگاه ساير افراد جامعه كه به پارك 
 مورد نظر مراجعه نداشته اند، داراي محدوديت است. 

 
 گيري  نتيجه

موثربر  هايعامل تحليل و تجزيه عمومي، هايتفرجگاه براي روزافزون تقاضاي به توجه با
اجراي مديريت موفق  و در نتيجهي تفرج نيازهاي بينيپيش به تواندمي مردم هايخواسته

 كنندگان از اين مناطق گردد.مندي استفادهها كمك نمايد و باعث رضايتتفرجگاه
بازديدكنندگان بوستان علوي را افراد بيشتر داد نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه ها نشان 

سال تشكيل مي دهند. ميان فراواني دو جنس زن و مرد، تفاوت آشكاري مشاهده  30تا  15
شود، اغلب مراجعان به پارك متأهل هستند و از نظر سطح تحصيالت تعداد افراد نمي

نندگان زنان داراي تحصيالت دانشگاهي با پاسخگويان زيرديپلم برابر است. اكثر بازديدك
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مهمترين عامل انگيزشي براي  هزار تومان هستند. 250دار با سطح درآمد كمتر از  خانه
مراجعه به پارك بعد از استراحت و آرامش و پركردن اوقات فراغت، به ترتيب، پيك 

ها رابطه نيك، بازي و سرگرمي و بازي بچه ها است. انگيزه مراجعه و استفاده مكرر پارك
ريزي و جانمايي نوع و ميزان امكانات موجود در پارك دارد. بنابراين طرحمستقيمي با 

كنندگان باشد. بايست متناسب براي رفع نياز و انگيزه مراجعهتسهيالت گردشگري مي
ها، گونه انگيزههمچنين ضروري است عالوه بر افزايش كيفيت امكانات الزم براي اين

هاي ديگر مانند ايجاد امكانات دن به انگيزهامكانات الزم جهت افزايش و يا شكل دا
ها در  آموزشي جهت آموزش و يادگيري و همچنين توسعه امكانات مورد نياز بچه

 ريزي مديريت پارك قرار گيرد.  برنامه
دهد كه مطلوبيت پارك به طور كلي در حد بررسي شرايط حاكم بر پارك نشان مي

شود. بنابراين الزم است ر گوناگون مشاهده ميباشد، ولي تفاوت هائي بين عناصمتوسط مي
در جهت افزايش كميت و كيفيت كليه امكانات موجود به ميزان مورد نياز و با توجه به 
اصول طراحي و توسعه پايدار اقدام گردد تا زمينه براي افزايش تقاضاي گردشگري و 

 رضايت بازديدكنندگان مهيا گردد. 
-مراجعه واقعي نيازهاي پاسخگوي بتواند كه آن گردشگري براي سيستم اساساً يك

 اجتماعي مختلف اساس نيازهاي بر و محيط ظرفيت مبناي بر بايد باشد آن كنندگان
 براي هاتفرجگاه كه آنجا شود. از ساخته كنندگان هاي استفادهگروه موقعيت و اقتصاديو

 گيريتوان تصميمنمي آنان نظرات و آراء با آشنايي بدون شوند، بنابراينمي احداث مردم
 تلقي مردم مديريت نوعي به گردشگري زيرا نمود. هاآن بهينه طراحي مورد در درستي

 بازديد، بعد زمان بازديد، الگوي افراد، تركيب تعداد و شود، به همين علت، بايستيمي
 زمينه اين در الزم حداقل اطالعات و شده بازديدكنندگان و... معلوم سطح و مسافت
  گردد. كسب

، فردي مورد بررسي سن، وضعيت تأهل نشان داد كه از بين ويژگي هاياين تحقيق 
تحصيالت و در آمد با تقاضاي گردشگري فردي ارتباط معني دار دارند اما جنسيت و شغل 
بر ميزان تقاضاي گردشگري تأثير معني داري ندارد. نتايج اين تحقيق ضرورت توجه به 

مردم و تأمين يا افزايش تسهيالت و امكانات مورد نياز در اين پارك  نيازهاي اقشار مختلف
 برنامه كننده،مختلف مراجعه ها و سنينجنس براي بايد تفرجگاهي را نشان مي دهد. مناطق

  استفاده آن از بتوانند سني و جنسي هايگروه همه در افراد تا باشند داشته گردشگري
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 افراد اين ساليق و گردشگري الزم است، نياز امر اين تحقق براي البته داشته باشند. مؤثري
 به و گيرد. وضعيت شغلي قرار مدنظر گردشگري منطقه محيطي پتانسيل و توان همراه به

است. با  گردشگري مناطق به افراد مراجعه در كنندهتعيين فاكتوري كسب درآمد آن طبع
 دنبال به باالتر درآمد با افراد زيرايابد، مي كاهش پارك براي تقاضا درآمد، افزايش

 هاي پارك را انتخاباست جايگزين و ممكن باشندمي ترآلايده مطلوبتر و خدماتي مراكز
ها هاي شهري و نيز افزايش كيفيت آنكنند، در نتيجه با افزايش امكانات و خدمات پارك

-ه هنگام افزايش امكانات ميتوان انتظارات اين قشر از جامعه را نيز برآورده نمود. البتمي
هاي مختلف افراد، به اصول طراحي نيز توجه نمود. به بايست عالوه بر در نظر گرفتن سليقه

 توجه نمود. عنوان مثال بايد در ساخت تسهيالت با توجه به شرايط اقليمي منطقه 
 
 

 منابع
پروژه  ،اصفهانارزيابي تفرجي پارك كوهستاني صفه در استان  ،)1389( يناقابابائي، مآ

 كارشناسي، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان.
طراحي پايدار توسعه پارك جنگلي  ،)1384( رمينو رازي مفتخر، ن ماايراني بهبهاني، ه

 .89-104، صص 37، شماره محيط شناسي ،شيخ تپه اروميه
هاي  بررسي نظرات و خواسته ،)1379(حمدم يدحسيني، س و درت اهللاكار، ق برزه

هاي مجموعه مقاالت همايش ملي مديريت جنگل ،گردشگران در پارك جنگلي نور
 1379رامسر  -سازمان جنگل ها و مراتع كشور ،شمال و توسعه پايدار

تعيين عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان  ،)1382( حمدجمشيدي، م
ارشد، دانشكده كشاورزي، گروه توسعه اسينامه تحصيلي كارشن ، پايانهمدان

 .روستايي، دانشگاه صنعتي اصفهان
طراحي فضاي سبز از ديدگاه شهروند  ،)1388( لي، عجعفري و قيلع ،عليا ؛ليخلدبرين، ع

  .44-40.، صص 84، شمارهجنگل و مرتعمحوري، 
آورد تابع تقاضاي گردشگري ايران تصريح و بر، )1384(سينح عباسي نژاد، و اتحف ،حبيبي

، صص 70شماره  مجله تحقيقات اقتصاديمقطعي،  -با استفاده از داده هاي سري زماني 
115-91 



  93 … يشهر يدر پارك ها يعوامل موثر بر گردشگر يلتحل

واكاوي ويژگي ها و الگوي فراغت در گردشگري « ،)1389(و ديگران ومانلياقتي، ه
 .25-36، صص 55، شماره محيط شناسي، »شهري (مطالعه موردي: تهران)

ارزيابي كيفي نقش فضاهاي سبز شهري و بهينه سازي « ،)1386( و ديگران الممحمدي، ج
  .95-104، صص 44، شماره محيط شناسي، »استفاده شهروندان از آن در شهركرد

هاي اگروفارستري مناطق ارزيابي پتانسيل هاي تفرجي سيستم )،1387( محمدي، شيرين
، دانشكده بيابان زدائي ارشد، پايان نامه كارشناسي مطالعه موردي كركس -خشك

 منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان.
 پارك جنگلي تفرجي تقاضاي ارزيابي ،)1386(فشينا ،كار دانه و يت اهللاب محمودي،
 .46 ، شمارهدهاتي ماهنامهآباد،  خرم شهرستان كوه مخمل

 دشگري منطقه گردشگري منج درارزيابي تقاضاي گر«، )1386(يت اهللامحمودي، ب
ريزي و مديريت  ، اولين كنفرانس مهندسي برنامه»هاي شهرستان لردگانجنگل

 .1386 ،دانشگاه تهران ،هاي محيط زيست سيستم
بررسي آراء و نيازهاي « ،)1387(بهاره چشمه خاور،و  همنشمس، ب ؛ميدميگوني، ح

، سال ششم، علوم محيطي، »گردشگري بازديدكنندگان پارك جنگلي سي سنگان
 .43-54صص ، 2شماره 

Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K.P., Martines, H., 
Setodji, C., & McKenzie, T.L. (2010). Parks and physical activity: 
Why are some parks used more than others?. Preventive Medicine, 
V. 50, pp. 9-12. 

Colwell, P. F., Dehring, C. A., & Turnbull, G. K. (2002). Recreation 
demand and residential location. Journal of Urban Economics, V. 
51, pp. 418-428. 

Klenosky, D. B., LeBlanc, C. L., Vogt, C. A., & Schroeder, H. W. 
(2007). Factors that attract and repel visitation to urban recreation 
sites: a Framework for research, Proceedings of the Northeastern 
Recreation Research Symposium 

Minkler, M., Blackwell, A. G., Thompson, M., & Tamir, H. (2003). 
Community- based participatory research: Implications for public 
health funding. American Journal of Public Health, 93, 1210-1213. 

Poudyal, N.C., Hodges, D.G., & Merrett, C.D. (2009). A hedonic 
analysis of the demand for and benefits of urban recreation parks. 
Land Use Policy, V. 26, pp. 975-983. 

Scott, D., & Jackson, E. L. (1996). Factors that limit and strategies 
that might encourage people' s use of public parks. Journal of Park 
and Recreation Administration, 14(1), 1-17 



  1393 زمستان - 28 مارهش -همن سال -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  94

Um, S., & Crompton, J. (1992). The role of perceived inhibitors and 
facilitators in pleasure travel destination decisions. Journal of 
Travel Research, 30, 18- 25. 

 
 
 


	رضا صالح زاده
	فردين شورج 
	علي صفري 
	دلاور
	چکیده
	گردشگری الکترونیکی ایران
	علی دلاور (
	اسماعیل قادری ((

	جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی 
	صفحات 1 تا 16
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393

	نصرالهی
	چکیده
	صفحات 17 تا 37
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393
	ردهبندی استانهای کشور بر حسب جاذبههای گردشگری
	زهرا نصراللهی (
	ندا جهانبازی ((


	فنی
	چکیده
	(مورد مطالعه: جزیره قشم)
	زهره فنی(
	((محمد علیزاده طولی

	تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از نظر ساکنان
	صفحات 39 تا 72
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393

	ملکیان
	چکیده
	تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در پارک های شهری: مورد مطالعه بوستان علوی قم
	منصوره ملكيان(
	سمانه پوريزدي((

	صفحات 73 تا 94
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393

	شورج
	چکيده
	بررسي رابطه ميان مديريت دانش، کارآفريني و عملکرد در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
	علي صفري (
	فردين شورج ((

	صفحات 95 تا 113
	فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393

	حسینی
	چکیده
	ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران
	با رویکرد ارایه الگوی آموزشی در سطح دانشگاهی
	سید صادق حسینی (

	صفحات 115 تا 144
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال نهم ـ شماره 28 ـ زمستان 1393


