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چکیده

امــروزه منابــع طبیعــی هــر کشــور ،از مهمتريــن شــاخصهاي جــذب گردشــگر به شــمار میآینــد؛ بنابرایــن ،جنگل

و پارکهــای جنگلــی بــه عنــوان مقصــد ســفر بســیاری از گردشــگران طبیعــت ،از مهمتریــن و جذابتریــن منابــع
گردشــکری محســوب میشــوند .پــارک جنگلــی چغاســبز ،واقــع در حاشــیة جنــوب شــرقی شــهر ایــام ،بــه عنوان

یکــی از فضاهــای مناســب ،زیبــا و دلنشــین ،شــرایط طبیعــی مناســبی را جهــت گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان،
فراهــم کــرده اســت .کیفیــت مدیریــت ،نگهــداری و ارائــة خدمــات ،در پارکهــای جنگلــی ،نقــش مهمــی در

تبدیــل آنهــا بــه محیطــی مناســب بــرای جــذب گردشــگر ،ایفــا میکنند .ایــن تحقیــق با هــدف تبیین شــاخصهای

مذکــور و آزمــون ابعــاد مختلــف فیزیکــی ،تضمیــن ،اطمینــان ،پاســخگویی و همدلــی ،در قالــب روش ســروکوال
انجــام شــده و بــه بررســی عوامــل مؤثــر در جلــب رضایــت بازدیدکننــدگان ایــن پــارک ،پرداختــه اســت؛ بدیــن

منظــور ،پرس ـشنامهای حــاوی  29ســؤال ،مبتنــی بــر پنــج بعــد روش ســروکوال ،طراحــی و بیــن تعــداد  168نفــر
نمونــة تصادفــی انتخــاب شــده از بیــن بازدیدکننــدگان پــارک ،توزیــع و اطالعــات مــورد نظــر جمـعآوری شــده

اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا بــه کارگیــری نرمافــزار  ،SPSSابتــدا بــا اســتفاده از آزمــون کلموگــروف
 -اســمیرنوف ،نرمــال بــودن متغییرهــا بررســی گردیــد؛ ســپس دادهها بــا اســتفاده از آزمونهــای  Tو پیرســون ،مورد

تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .نتیجــة بــه دســت آمــده ،نشــان داد کــه رضایــت بازدیدکننــدگان ،رابطــة معنــاداری
بــا امکانــات رفاهــی ،امنیتــی و حمــل و نقــل پــارک ،دارد .بــا اســتفاده از آزمــون دوجمل ـهای ،اثبــات شــد کــه

پــارک جنگلی چغاســبز نتوانســته اســت رضایــت بازدیدکننــدگان را در پنج بعــد ســروکوال فراهم آورد و شــکاف
میــان انتظــارات بازدیدکننــدگان و شــرایط واقعــی پــارک جنگلــی ،معنــادار اســت .بایــد در طرحریــزي فضاهــاي

تفرجگاهــی پــارك ،دقــت الزم بــه عمــل آیــد کــه بتوانــد در افزایــش بهــرهوری پارکهــای جنگلــی مثل چغاســبز

مثمــر ثمر باشــد.
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مقدمه

«پارکهــای جنگلــی موجــود در ســطح کشــور و در جوار شــهرهای پر جمعیت ،نقش بســزایی در غنیســازی
اوقــات فراغــت شهرنشــینان و گردشــگران دارنــد» (گشتاســب ميگونــي و همــكاران« .)44 :1387 ،بیــش از 400
پــارک جنگلــی موجــود در کشــور در حــال خدماتدهــی بــه گردشــگران و شــهروندان میباشــند» (شــرکت
مهندســین مشــاور آمایــش منطق ـهای فــات .)2 :1385 ،در اکثــر مــوارد ،پارکهــای مــورد نظــر بــه عنــوان
مقصــد و جاذبـهای طبیعــی  -انسانســاخت ،هــر ســاله ،پذیــرای هــزاران نفــر از گردشــگران و اهالــی ســاکن در
شــهرهای همجــوار پــارک میباشــند و بــا انــدک تأسیســات خدماتــی و رفاهــی خــود در حــال خدماترســانی
بــه گردشــگران هســتند .ايــن مناطــق بــه لحــاظ كيفيــت ،كام ـ ً
ا طبيعــي و تقریب ـاً دس ـتنخورد ه و از نظــر
تفرجگاهــي ،ارزش زيــادي دارنــد .يكــي از عوامــل اصلــي تقاضــاي گردشــگري در ايــن گونــه مناطــق ،وجود
طبيعــت بــارز و غالــب ،برجســتگي خصوصيــات فيزيكــي و جنبههــاي زيبایــي طبيعــي آنهاســت .پارکهــای
ش تفریحــی ،زیباشــناختی و تاریخــی بــه جذابیــت شــهر میافزاینــد و موجــب افزایــش
جنگلــی بــه علــت ارز 
آمــار جــذب گردشــگر و در نتیجــه ایجــاد اشــتغال ،درآمدزایی و تبــادالت فرهنگی ،آشــنایی با آداب و رســوم
محلــی و  ...میشــوند (بــاباهلل حیاتــی و همــکاران.)3 :1389 ،
«برنامهریــزی توســعه گردشــگری در گســترة ایــن پارکهــا ،مســتلزم اتخــاذ رویکــردی منطقـهای و مبتنــی
تهــا ،مســائل و مشــکالت یــا چالشهای
بــر توســعة پایــدار اســت تــا بــا اتــکا بــر آن بتــوان ضمن شــناخت قابلی 
اساســی ،امــکان جلــب رضایــت بازدیدکننــدگان و پایــان دادن بــه وضــع موجــود و نیــل بــه آینــدهای بهتــر را
فراهــم نمــود .وقتــی رضایــت بازدیدکننــدگان در حفــظ ارزشهــای طبیعــی ایــن پارکهــا باشــد ،امــکان
پایــداری پــارک و حفــظ محیــط زیســت آن بــرای زمــان بیشــتری تضمیــن خواهــد شــد» (شــرکت مهندســین
مشــاور آمایــش منطقــهای فــات .)2 :1385 ،ســوق یافتــن پارکهــای جنگلــی طبیعــی بــه ســمت ابنیــه و
تأسیســات غیرطبیعــی ،میتوانــد ایــن محیطهــای طبیعــی را هرچــه ســریعتر در معرض تخریــب و دور شــدن از
امــکان ارائــه ارزشهــای واقعــی خــود ،ســوق دهــد .در چنیــن شــرایطی ،وظیفــة متولیــان ،ایجاد تأمیــن رضایت
بازدیدکننــدگان بــا حفــظ شــرایط طبیعــی خواهــد بــود .پارکهــای جنگلــی در واقــع پارکهایــی هســتند کــه
در نواحــی جنگلهــای طبیعــی بــا هدفهــای زیســت محیطــی ،تفریحــی ،اکولوژيــک ،علمــی ،تحقیقاتــی،
آموزشــی و رفاهــی ،تأســیس و تجهیــز میگردنــد .عملکــرد پارکهــای جنگلــی در بازدهــی اجتماعــی و
اکولوژیــک آنهــا خالصــه میشــود و مســتقیماً نقــش مؤثــری در اشــتغال بــا ســرمایهگذاری انــدک ایفــا
مینماینــد؛ ضمــن اینکــه بــا صــرف هزینــه توســط بازدیدکننــدگان تفرجــی ،درآمــد قابلتوجهــی بــرای مــردم
بومــی فراهــم میشــود .پارکهــای جنگلــی ،بــه دلیــل فوایــد اقتصــادی ناشــی از جــذب بازدیدکننــده ،نیازمنــد
توجــه و برنامهریزیهــای مــدون و دقیقــی اســت کــه بتوانــد عــاوه بــر تأمیــن نیــاز بازدیدکننــدگان و جلــب
رضایــت آنــان ،وفــاداری و بازدیــد دوبــاره از منطقــه را تضمیــن کنــد .وفــاداری بازدیدکننــده؛ شــامل احســاس
رضایــت بازدیدکننــده و تمایــل او بــرای بازدیدهــای مجدد و داد ِن پیشــنهاد به دوســتان و آشــنایان بــرای بازدید
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394
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از منطقــه اســت (حیاتــی و همــکاران .)3 :1389 ،ایــن تحقیــق بــا هدف بررســی عوامــل مؤثر در جلــب رضایت
بازدیدکننــدگان پــارک جنگلــی چغاســبز ،واقــع در حاشــیة جنــوب شــرقی شــهر ایــام ،انجــام شــده اســت تــا
بتــوان عــاوه بــر شــناخت مشــکالت و نیازهــای ایــن پــارک ،عوامــل مؤثــر در رضایــت بازدیدکننــدگان آن را
بررســی کــرد.

پیشینة تحقیق

موســس ماکونجیــو اوکلــو و ســارا ایریــان ( )605 :2009بــه «بررســی رضایــت گردشــگری در رابطه بــا جاذبهها
و مفاهیــم ،بــرای حفاظــت از محیــط زیســت در مناطــق حفاظــت شــده از مــدار شــمالی ،تانزانیــا» پرداختنــد.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آســایش گردشــگری ،محیــط زیســت ،محیــط آشــنا و ارزشهــاي زیسـتمحیطی
ســازگار ،برخــی از مســائلی هســتند کــه رضایــت عاطفــی را بــاال ميبرنــد.
هریســتوس دوکولیاگــوس و جــان هــال ( )2 :2010بــه انجــام تحقیقــی تحــت عنــوان «رضایتمنــدی
و محدودیتهــاي بازدیدکننــدة پــارک ،فراتــر از تجزیــه و تحلیــل» ،پرداختنــد و بــر طبــق مطالعــات ،ده
محدودیــت کلیــدی را در بازدیــد از پــارک ،شناســایی کردنــد کــه عبارتنــد از :زمــان ،بهداشــت ،حمــل و نقل،
هزینــه ،تــرس ،دانــش ،عالقــه ،امکانــات ،شــریک و محل .در ســازمان پــارک ظرفیتهایــی وجــود دارد و قادر
بــه توســعة استراتژیهایســت کــه ميتوانــد بــر ایــن محدودیتهــا غلبــه کنــد.
باقرزادهخواجــه و باقــرزاده ( )31 :1388بــه تحقیقــی تحــت عنــوان «بررســی کیفیــت خدمــات مراکــز
آمــوزش عالــی تبریــز بــا اســتفاده از مــدل ســروکوال و رتبهبنــدی مراکــز بــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســله
مراتبــی» پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه مراکــز آموزش عالــی تبریز ،نتوانســتهاند انتظارات دانشــجویان خــود را
بــرآورده کننــد .کمتریــن شــکاف ،مربــوط بــه بعــد تضمیــن و بیشــترین میزان شــکاف ،مربــوط به بعــد همدلی
بــوده اســت.
حمیــد شــایان و همــکاران ( )15 :1391بــه «بررســی ســطح کیفی خدمات گردشــگری و تأثیــر آن در جذب
گردشــگر در مناطــق روســتایی» پرداختنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه معیارهایی چــون :روابــط متقابل جامعة
میزبــان و میهمــان ،کیفیــت مــواد غذایــی و آشــامیدنی ،ویژگیهــاي طبیعــی و کیفیــت حمــل و نقــل ،بیشــترین
تأثیــر را بــر میــزان جــذب گردشــگر در روســتاهاي هدف داشــته اســت.
رفعــت و موســوی ( )157 :1391بــه «بــرآورد ارزش تفریحــی پــارک هشــت بهشــت در اصفهــان با اســتفاده
از روش ارزشگــذاری مشــروط» پرداختنــد و نتايــج پژوهــش آنهــا نشــان داد كــه متغيرهــاي درآمــد فــرد،
درآمدخانــواده ،تحصيــات ،كيفيــت پــارك ،ارزشــمندي محيــط زيســت و نــوع منــزل مســكوني بــر تمايــل
پرداخــت بازديدكننــدگان بــراي اســتفاده از دلپذيــري محيــط زيســت ،اثــر مثبــت داشــته اســت؛ همچنيــن،
متغيرهــاي ســن افــراد و مســافت خانــه از پــارك ،رابطــة منفــي بــا ميــزان تمايــل پرداخــت افــراد ،داشــته اســت.
در تحقیقــات داخلــی و خارجــی مذکــور بــه بررســی تأثیــر مــواردی از قبیــل مدیریــت ،نگهــداری محیط
و امنیــت پــارک ،پرســنل ،فضــای ســبز و تفریحــی و نقــش حمــل و نقــل مناســب بــر میــزان جــذب گرشــگر و
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بازدیدکننــده بــا اســتفاده از روش ســروکوال ،بــرای ســنجش میــزان رضایتمنــدی ،پرداخته شــده اســت .نتایج به
دســت آمــده ،نشــان میدهــد کــه ایــن روش ،ابــزاری مناســب بــرای ســنجش میــزان رضایــت مراجعهکنندگان
ميباشــد؛ بــا ایــن حــال ،تحقیقــی کــه از ایــن ابــزار بــرای ســنجش میــزان رضایــت بازدیدکننــدگان پارکهاي
جنگلــی اســتفاده کــرده باشــد ،یافــت نشــد؛ همچنیــن ،در تحقیقــات فــوق از معیارهــای رضایتمنــدی
بازدیدکننــدگان بــه چنــد مــورد محــدود ،پرداختــه شــده اســت .ایــن مقاله ،پژوهشــی نو اســت کــه با اســتفاده از
پنــج بعــد روش ســروکوال بــرای شناســایی عوامــل مؤثــر در رضایــت بازدیدکننــدگان پارک جنگلی چغاســبز
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن پارکهــای جنگلــی نزدیــک شــهر ایــام ،بــه بررســی تأثیــر مــواردی ماننــد
امکانــات رفاهــی ،امنیتــی و حمــل و نقــل بــر میــزان جلــب رضایــت بازدیدکننــدگان میپــردازد.

روش تحقیق

بــا اســتفاده از پرسـشنامهای حــاوی  29ســؤال و پنــج بعــد مــدل ســروکوال (فیزیکــی ،تضمیــن ،پاســخگویی،
اطمینــان ،همدلــی) کــه اعتبــار و روایــی آن بررســی و ثابــت شــده اســت ،اطالعــات مــورد نیــاز تحقیــق از بیــن
تعــداد  168نمونــه از بازدیدکننــدگان پــارک جنگلــی چغاســبز ایــام ،بــه عنــوان جامعــة تحقیــق ،گــردآوری
شــد .انتخــاب نمونههــا بــا حضــور در پــارک جنگلــی و مراجعــة تصادفــی بــه خانوارهــای مســتقر بر ســکوهای
تعبیــه شــده در آنجــا ،صــورت گرفــت و بــه تکمیــل پرسـشنامهها اقــدام شــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا
بــا بــه کارگیــری نرمافــزار  ،spssابتــدا بــا اســتفاده از آزمــون کلموگــروف  -اســمیرنوف ،نرمــال بــودن متغیرها
بررســی گردیــد؛ ســپس با اســتفاده از آزمون پیرســون ،آزمــون دو جملـهای  Binomialو آزمــون  Tدادههای
تحقیــق ،تجزیــه و تحلیل شــدند.

مبانی نظری
مدلهای شکلگیری رضایت مشتری

«فرایندهــای مختلــف شــکلگیری رضایتمنــدی مشــتری را ميتــوان در مدلهــاي مختلفــی طبقهبنــدی
کــرد .ایــن مدلهــا ارتبــاط رضایتمنــدی مشــتری و محرکهــای آن را ترســیم ميکننــد .معتبرتریــن مــدل
شــکلگیری رضایتمنــدی مشــتری بــر اســاس یکــی از نظریههــاي مشــهور؛ یعنــی نظریة «عــدم تأیید انتظــارات»
بنــا شــده اســت» (دیوانــدری و دلخــواه.)۱۸۹ :۱۳۸۴ ،

مدل رضایتمندی مشتری سوئدی

ایــن مــدل در ســال  ۱۹۹۲بــه عنــوان اولیــن مــدل شــاخص رضایتمنــدی تولیــدات و خدمات در ســطح ملــی ،در
کشــور ســوئد معرفــی شــد .ایــن مدل اولیــه ،شــامل دو محــرک اولیــة رضایتمندی اســت:
 ارزش درکشده انتظارات مشتری«بــه طــور دقیقتــر ارزش درکشــده ،برابــر اســت بــا ســطح دریافــت شــده از کیفیــت ،نســبت بــه قیمــت
پرداخــت شــده .کیفیــت ،نســبت بــه پــول پرداختــی یکــی از شــاخصهایی اســت کــه مشــتری توســط آن،
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محصــوالت و خدمــات مختلــف را بــا هــم مقایســه میکنــد» (آیدیــن ،و همــکاران.)487 :2005 ،

مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا

ایــن مــدل در ســال  ۱۹۹۴بــا همکاری مشــترک انجمن کیفیت آمریکا و دانشــکدة تجارت دانشــگاه میشــیگان،
ارائــه شــد .ایــن مــدل بــر گرفته از مدل کشــور ســوئد اســت.
مــدل شــاخص رضایــت مشــتری در آمریــکا ،مدلــی ســاختیافته و در برگیرنــده تعــدادی از متغیرهــا و
روابــط علّــی بیــن آنهاســت .شــاخص رضایــت مشــتری در وســط ایــن زنجیــره ،قــرار گرفتــه اســت .انتظــارات،
ارزش و کیفیــت درکشــده بــه عنــوان عوامــل مؤثــر بــر رضایــت مشــتری ،معرفــی شــد ه و از ســوی دیگــر،
وفــاداری و شــکایت مشــتری بــه عنــوان خروجیهــای مــدل ،عنــوان گردیدهانــد.
یــک پرسـشنامه  ۱۵ســؤالی ،جهــت اســتخراج شــش قســمت این مــدل اســتفاده میشــود .اختــاف اصلی
ایــن مــدل بــا مــدل ســوئد ،اضافــه شــدن کیفیــت ادراک شــده بــه صــورت مجزاســت (جانســون و همــکاران،
.)8 :2000

مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا

تجــارب همــراه بــا موفقیــت کشــورهای آمریــکا و ســوئد در طراحــی مــدل شــاخص رضایــت مشــتری ،ســبب
شــد تــا ســازمانهای اروپایــی؛ همچــون مؤسســة کیفیــت اروپــا و ســازمان مدیریــت کیفیــت اروپــا ،تحــت
حمایــت اتحادیــه اروپایــی ،اقــدام بــه ایجــاد شــاخص رضایــت مشــتری در اروپــا نماینــد.
مــدل اروپایــی ،شــاخص رضایــت مشــتری را نشــان میدهــد و رضایــت مشــتری را همــراه بــا وفــاداری
بررســی میکنــد .محرکهــای رضایــت مشــتری در ایــن مــدل عبارتنــد از :تصویــر درکشــده از شــرکت،
انتظــارات مشــتری ،کیفیــت و ارزش درکشــده (آیدیــن و همــکاران ).)489 :2005 :کیفیــت درکشــده
را میتــوان در دو بخــش بررســی کــرد )1 :کیفیــت درکشــده از ســختافزار ،بــه معنــای بخشــی از کیفیــت
کــه مربــوط بــه ویژگــی محصــول و یــا خدمــت میباشــد؛  )2کیفیــت درکشــده از نرمافــزار کــه منظــور
از آن ،بخشــی از کیفیــت اســت کــه نمایانگــر عناصــر تعاملــی در خدمــت ارائــه شــده اســت؛ مثــل پرســنل یــا
ویژگیهــای محیــط ارائــة خدمــت .در ایــن مــدل هفــت متغیــر ،وجــود دارد کــه هــر یــک از آنهــا توســط دو تا
شــش متغیــر دیگــری کــه از طریــق ممیــزی و پرســش از مشــتریان اندازهگیــری میشــود ،توصیــف میگــردد
(جانســون و دیگــران.)11 :2000 ،
«ســروکوال از قویتریــن و پرکاربردتریــن مدلهــا جهــت ارزیابــی کیفیــت خدمــات بــه شــمار میآیــد
کــه توســط پاراســورمان و زیــت هامــل در اواســط دهــة  1980ارائــه شــده اســت» )کاتلــر(. 517 :1384 ،ایــن
ت خدمــات بــه عنــوان یک
ت خدمــات را در محیطهایــی اندازهگیــری کنــد کــه کیفیـ 
مــدل ســعی دارد کیفیـ 
ضــرورت بــرای درک مشــتری ،احســاس شــود .مــدل پاراســورمان دارای ویژگیهایــی اســت کــه بــرای طیــف
گســتردهای از محیطهــای خدماتــی میتوانــد کاربــرد داشــته باشــد .در کیفیــتخدمــات مقدماتــی ،چنــد
شــکاف وجــود دارد کــه عبارتنــد از:
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شکاف  .1تفاوت بین ادراک مدیریت از آنچه مشتریان انتظار دارند و انتظارات واقعی مشتریان.
شکاف .2تفاوت بین ادراک مدیریت و مشخصات کیفیتخدمات (استانداردهای کیفیتخدمات).
شــکاف  .3تفــاوت بیــن مشــخصات کیفیــتخدمــات و ارائــة خدمــت واقعــی؛ آیــا اســتانداردها بــه طــور
مــداوم رعایــت شــدهاند؟
شــکاف  .4تفــاوت بیــن ارائــة خدمــت و آنچــه کــه در خــارج از ســازمان ،مــورد نظر اســت؛ آیا بــه تعهدات
بــه صــورت مــداوم ،عمل شــده اســت؟
شــکاف  .5تفــاوت بیــن آنچــه کــه مشــتریان از یــک خدمــت ،انتظــار دارنــد و آنچــه را کــه عم ـ ً
ا
دریافــت میکننــد.

عوامل مؤثر در انتخاب پارکهای جنگلی
معیار جاذبههاي طبیعی

منظــره ،ترکیبــی از عناصــر اصلــی تشــکیلدهنده؛ مثــل :شــکل زمیــن ،پوشــش گیاهــی ،آب و هــر چیــز قابل
رؤیــت اســت .منظــرة یــک منطقــه ،شــامل رســتنیها ،آب و شــکل زمینیســت کــه بــه چشــم دیــده میشــود
و از نقطـهای بــه نقطــة دیگــر ،فــرق میکنــد .بــه آن قســمت از منظــره کــه بــه چشــم دیــده میشــود ،بــه آن
نمــا نیــز ميگوینــد .انتظــار گردشــگر از یــک پــارک جنگلــی ،عــاوه بــر طبیعــی بــودن ،وجــود وضعیــت
اســتثنا نســبت بــه جنگلهــاي همجــوار اســت؛ مخصوص ـاً وجــود گیاهــان و جانــوران منحصــر بــه فــرد و
جــذاب؛ همچنیــن ،وجــود آب کــه حتــی تماشــای آن بــرای آنهــا لذتبخــش اســت (شــرکت مهندســین
مشــاور آمایــش منطقـهای فــات.)1385 ،

مزیت نسبی دسترسی به پارک

در این مزیت به سه معیار اصلی ،به ترتیب اولویت ،توجه میشود:
 فاصله دسترسی به خدمات عمومی -نوع جاده

مزیت نسبی وجود تجهیزات پارکی

اغلــب ســفرهای طبیعتگــردی در ایــران بــه صــورت خانوادگــي برگــزار میشــود .در صــورت اقامــت شــبانه،
حفــظ امنیــت گردشــگران در پــارک ،مســتلزم تأسیســات و تجهیــزات ویــژه ،هــم بــرای تفــرج متمرکــز و هــم
بــرای تفــرج اکوتوریســتی اســت .دسترســی بــه آب بــرای شستشــوی ظــروف ،وجــود ســایهبان در پارکهــای
مناطــق گــرم ،وجــود پارکینــگ و محــل مناســب بــرای ورزش و تفرج کــودکان و بزرگســاالن ،جذابیت ســفر
و حضــور گردشــگران بــا فرهنــگ طبیعتگــردی  -نــه اکوتوریســم  -را افزایــش ميدهــد؛ هرچنــد کــه در
طراحــی پــارک بایــد زونهــاي کمتــر دسـتخورده بــرای حضــور اکوتوریسـتها نیــز فراهــم شــود؛ بــا ایــن
حــال ،بــه دلیــل اینکــه در حــال حاضــر تعــداد طبیعتگــردان از اکوتوریسـتهاي داخلــی بیشــتر اســت ،مزیت
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394
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نســبی تجهیــزات پارکــی ،کمــاکان جایــگاه ویــژهاي در انتخاب پـ ِ
ـارک مناســب دارد.

مزیت نسبی امنیت اجتماعی و طبیعی

حفاظــت و امنیــت گردشــگر در امــور تهدیــدات اجتماعــی و حتــی تهدیــدات طبیعــی ،موجــب اســتمرار و
پایــداری گردشــگری در یــک پــارک جنگلــی خواهــد شــد .خیلــی از پارکهــاي جنگلــی در مســیرهاي
دور افتــاده بــه علــت عــدم امنیــت جانــی و عــدم وجــود پاســگاه انتظامــی ،کمتــر مــورد بهرهبــرداری
گردشــگران قــرار میگیرنــد .تهدیــدات طبیعــی نظیــر حیوانــات آزاردهنــده ،صاعقــه و آتشســوزیهاي
عمــدی نیــز بایــد در پارکهــا مــد نظــر قــرار گیرنــد .در برخــی پارکهــا خصوصـاً جلگــة شــمال کشــور،
وجــود پشــه و حشــرات ،مانعــی بــرای اقامت شــبانة گردشــگران اســت (شــرکت مهندســین مشــاور آمایش
منطقـهای فــات.)1385 ،

پارک جنگلی چغاسبز

پــارک جنگلــی چغاســبز بــا مســاحتی در حــدود  2057هکتــار ،در محــدودة جنگلهــای بلــوط زاگــرس و در
حاشــیة جنــوب شــرقی شــهر ایالم ،واقع اســت (شــکل  .)1ایــن پــارک در ســال  1374در محــدودة جنگلهای
طبیعــی ،احــداث گردیــد؛ ولــی از همــان ســال کــه بــه عنــوان پــارک مشــخص گردیــد؛ عــاوه بــر گونههــای
درختــی طبیعــی ،گونههــای دســت کاشــت نیــز بــه آن اضافــه شــد .ایــن پــارک بــا توجــه بــه مزیتهای نســبی؛
ماننــد :جاذبههــای طبیعــی ،وجــود آب آشــامیدنی ،مــدت نســبتاً طوالنــی ایــام مســاعد در طــول ســال ،امــکان
دسترســی راحــت ،وجــود تجهیــزات پارکــی ،برخــورداری از امنیــت اجتماعــی و طبیعــی؛ همچنیــن ،وجــود
نمایشــگا ه و شــهربازی بــا تأسیســات مربوطــه در مجــاورت آن ،از فضاهــای مناســب ،زیبــا و دلنشــین بــا شــرایط
طبیعــی مناســب جهــت گــذران اوقــات فراغــت مــردم بــه شــمار مـیرود.
«جــادة آســفالت شــدة ورودی پــارک جنگلــی چغاســبز ،از داخــل شــهر و میــدان امــام حســین(ع) شــروع و
از ضلــع جنوبــی میــدان مذکــور ،وارد محــدودة پــارک میشــود .بــه دلیــل همجــواری پــارک بــا شــهر ایــام،
امــکان دسترســی بــه آن بســیار آســان و بــا هزینــة بســیار ناچیــز ،میســر ميباشــد .غالــب مراجعهکننــدگان بومــی
در ایــام تعطیــل بــه وســیلة خودروهــای شــخصی یــا کرایــه ،بــه راحتــی ميتواننــد از پــارک اســتفاده نماینــد.
قابــل ذکــر اســت کــه «در صــورت طراحــی جامــع و صحیــح و ایجــاد امکانــات رفاهــی بیشــتر بــا توجــه بــه
طبیعــی بــودن محیــط ایــن پارک جنگلی ،شــهر ایــام ميتواند پذیرای گردشــگران بیشــتری از سراســر کشــور
باشــد؛ البتــه بــا توجــه بــه احــداث بزرگــراه راه کربــا کــه از محــدودة پــارک میگــذرد ،دسترســی بــه آن برای
مســافران راحتتــر خواهــد گردیــد» (شــرکت مهندســین مهابگســتر زاگــرس.)15 :1386 ،
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بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان...

شکل شمارة ( :)1نقشه موقعيت پارك جنگلي چغاسبز در مقیاس  1/50000شيت ايالم ،شماره  ،57/52برگ  ،2شهرستان ،استان و
كشور(نقشهتوپوگرافي)

بحث و بررسی
الف) بعد فیزیکی

دیــدگاه پاســخگویان نســبت بــه عوامل ملمــوس و فیزیکــی (فضای تمیز و نگهداری شــده ،سیســتم روشــنایی،
عالئــم و نشــانههای کافــی در پــارک ،رعایــت اصــول بهداشــتی ،پارکینــگ خودروهــا ،جادههــای مناســب،
مســیرهای پیادهروی ،دسترســی به امکانات و تأسیســات فوری مانند آتشنشــانی و حفاظت از محیط زیســت)
در پــارک نشــان میدهــد کــه در گــروه مخالــف ،بیشــترین درصــد( )54/2بــه ســؤال دسترســی بــه امکانــات و
کمتریــن درصــد( )9/5به ســؤال مســیرهای پیــادهروی امــن و در گــروه موافق ،بیشــترین درصد( )34/5به ســؤال
فضــای کافــی پارکینــگ و کمتریــن درصــد( )4/8بــه ســؤال دسترســی بــه امکانــات ،مربوط میشــود .شــکاف
ســروکوال ،مربــوط بــه انتظــارات بازدیدکننــدگان از شــرایط فیزیکــی بــا شــرایط فیزیکــی موجــود پــارک بــا
اســتفاده از آزمــون دو جملـهای(  ) Binomialدر جــدول شــمارة ( )1نشــان داده میشــود؛ در نتیجــه میتــوان
گفــت :میــان انتظــارات بازدیدکننــدگان و شــرایط فیزیکی پارک ،شــکاف زیــادی وجــود دارد.
جدول شمارة ( :)1آزمون دو جملهای بعد فیزیکی

بعد فیزیکی

دسته

تعداد

نتیجه

آزمون

سطح معناداری

گروه1

˂=3

165

98.

50.

000.

گروه 2

˃3

3

02.

168

1.00

جمع کل

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

بعد قابلیت اطمینان
عوامل قابلیت اطمینان (توجه مسئوالن ،امنیتت اجتمتاعی ،اطالعتات پرستنل و
دیدگاه بازدیدکنندگان نسبت به
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محیط مناسب براي گذران اوقات فراغت) در پارک نشان میدهد که بیشترین درصتد( )47/6در گویتة مختالف

مربوط به سؤال اطالعات پرسنل و کمترین درصد( )9/5مربوط به سؤال محیط و منظتر زیبتا استت و در گتروه

بعد فیزیکی

گروه1

˂=3

165

98.

گروه 2

˃3

3

02.

000.

50.

زاده ،یارمحمد قاسمی
انجام ،جعفر حسین
نسیبه ره
1.00
168

جمع کل
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منبع :محاسبات تحقیق حاضر

اطمیناناطمینان
قابلیتقابلیت
بعد بعد

دیــدگاه بازدیدکننــدگان نســبت بــه عوامــل قابلیــت اطمینــان (توجــه مســئوالن ،امنیــت اجتماعــی ،اطالعــات

پرستنل و
اطالعتات
اجتمتاعی،
عوامل
نسبتـ به
بازدیدکنندگان
ـد()47/6
ـترین درصـ
امنیتتــد که بیشـ
مسئوالنشـن،ـان میده
(توجهپارک
اطمینانـت) در
قابلیتـات فراغـ
ـذران اوقـ
ـرای گـ
مناســب ب
دیدگاهــنل و محیــط
پرس
مختالف
گویت
درصتد(به/6سـ)47
بیشترین
کمترین که
نشان میدهد
ـاتپارک
اطالعـدر
فراغت)
گذران
براي
ـطةو منظر
ـؤالدرمحیـ
ـد( )9/5مربوط
درصـ
پرســنل و
اوقاتــؤال
ـوط بــه س
ـف مربـ
مناسبمخالـ
محیطگویــة
در

گتروه
درصـو در
استت
مربوط
درصد(/5
کمترین
اطالعات
مربوط
ـد()3/6
زیبتاــن
منظترکمتری
محیطـروزیبــا و
سؤالو مناظـ
ـؤالبهمحیــط
ـد(9)42/9ب)ــه سـ
درصـ
پرسنلبیشوــترین
موافــق،
سؤالدر گــروه
زیباسـبهـت و

مستئوالن،
ستؤال
نتایـ/6
درصتد(
کمترین
ـاسزیباجـو
مناظر
محیط
درصد(42/9
بیشترین
توجتهـروکوال
ـکاف سـ
بتهـون شـ
ـج)3آزمـ
ـمارة ()2
ـدول شـ
ـود .بوــر اسـ
سؤالیشـ
ـئوالن)،مرببهــوط م
توجــه مسـ
موافق،ســؤال
بــه
ـیکته
دهتـد
ـارکمی
ـان،پـنشان
اطمینان
سروکوال
شکاف
آزمون
ـه2ش)ـ نتایج
شمارةـ (
اساس
شود .بر
مربوط
جنگل
بعد اطمینـ
برايبعــد
ـدگان در
بازدیدکننـ
ـارات
ـکاف انتظـ
جدولدهــد ک
نشــان می
اطمینــان،
ـرایمیبعــد
بـ
بازدیدکنندگان در بعد اطمینان پارک جنگلی چغاسبز نیز وجود دارد.
شکاف
انتظاراتوجــود دارد.
چغاســبز نیز
جدول شمارة ( :)2آزمون دو جملهای بعد اطمینان
دسته

تعداد

نتیجه

آزمون

گروه 1

˂=3

163

97.

50.

گروه 2

˃3

5

03.

168

1.00

سطح
معناداری

بعد قابلیت اطمینان

جمع کل

000.

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

تضمینتضمین
بعد بعد

در خصــوص دیــدگاه پاســخگویان نســبت بــه عوامــل بعــد تضمیــن (در دســترس بــودن پرســنل ،بررسـیهای
مفیــد پرســنل و عالقهمنــد و کوشــا بــودن پرســنل) میتــوان گفــت کــه بیشــترین درصــد( )75/1در گویــة
و عالقمند و کوشا بودن پرسنل) میتوان گفت که بیشترین درصد( )75/1در گویة مخالف ،به سؤال پیگیري
مخالــف ،بــه ســؤال پیگیــری پرســنل و کمترین درصــد( )50/6به ســؤال دسترســی به پرســنل و در گویــة موافق
پرسنل و کمترین درصد( )50/6به سؤال دسترسی به پرسنل و در گویة موافق نیز ،بیشترین درصد( ) 7/1به
نیــز ،بیشــترین درصــد( ) 7/1بــه ســؤال پیگیــری پرســنل و کمتریــن درصــد( )1/2بــه ســؤال عالقــة پرســنل برای
شکاف
جدول که
توان گفت
این اساس
براي بر
دهد که
نشان می
سروکوال را
نتایج آزمون
شمارة
میشود.
مربوط ،می
کمک،
پرسنل
تضمین،عالقة
بعد به سؤال
براي)1/2
درصد(
شکاف و کمترین
پیگیري پرسنل
( )3سؤال
کمــک ،مربــوط میشــود .جــدول شــمارة ( )3نتایــج آزمــون شــکاف ســروکوال را بــرای بعــد تضمیــن ،نشــان
در بعد تضمین ،زیاد است.
میدهــد کــه بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت کــه شــکاف در بعــد تضمیــن ،زیــاد اســت.
در خصوص دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بعد تضمین (در دسترس بودن پرسنل ،بررسیهاي مفید پرسنل
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جدول شمارة ( :)3آزمون دو جملهای بعد تضمین

بعد تضمین

دسته

تعداد

نتیجه

آزمون

سطح معناداری

گروه1

˂=3

159

95.

50.

000.

گروه2

˃3

9

05.

168

1.00

جمع کل

منبع :محاسبات تحقیق حاضر
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394

بعد پاسخگویی

168

جمع کل

1.00
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پاسخگوییدر ارتباط با عوامل بعد پاسخگویی (رفتار مؤدبانة پرسنل ،امکانات خدماتی و رفاهی
دیدگاه پاسخگویان
بررسی بعد

بیشترینخدماتی
کهامکانــات
پرسـدـنل،
مؤدبانة
ـخگویی (رفت
بعد پاسـ
ـاط بـوـا عوامــل
برايدر ارتبـ
ـخگویان
ـدگاه پاسـ
وجودـی دیـ
پارک ،بررسـ
درصتدو()29/8
میده
پارک)ــارنشان
پذیرش
ظرفیت و
کودکان
تفریحی
وسایل
دهدوکهدربیشـ
ستؤالنشــان می
بتهپارک)
پذیرش
کمترینو ظرفیـ
ـرایوکــودکان
تفریحــی بـ
ـود وسـ
ـارک ،وجـ
در گویةرفاهــی پـ
ـترین موافتق
گویته
ظرفیتت
ـت1و)10/
درصد(
پرسنل
رفتارـایلمودبانة
سؤال
مخالف ،به
ظرفیت و
ـد( )10/1بــه سـ
کمتریــن
کمترینــة پرسـ
کودکانرفتوــار مودبان
تفریحــه ســؤال
مخالــف ،ب
گویــة
بیشتریندرصـ
میشتود.
ـؤالمربوط
رفاهی،
درصـخدمات
سؤال
ـنل7و )7/به
درصد(
سؤال
در به
ـد()40)29/8
درصد(/5
در گویــه موافــق بیشــترین درصــد( )40/5بــه ســؤال تفریــح کــودکان و کمتریــن درصــد( )7/7بــه ســؤال خدمات
جدول شمارة ( )4نتایج آزمون شکاف سروکوال را براي بعد پاسخگویی ،نشان میدهد؛ بتر استاس آن ،متیتتوان
رفاهــی ،مربــوط میشــود .جــدول شــمارة ( )4نتایــج آزمــون شــکاف ســروکوال را بــرای بعد پاســخگویی ،نشــان
گفت که شکاف در بعد پاسخگویی هم زیاد است.
میدهــد؛ بــر اســاس آن ،میتــوان گفــت کــه شــکاف در بعــد پاســخگویی هــم زیــاد اســت.
جدول شمارة ( :)4آزمون دو جملهای بعد پاسخگویی
نتیجه

آزمون

دسته

تعداد

گروه 1

˂=3

115

09.

50.

گروه2

˃3

17

10

168

1.00

سطح
معناداری

بعد پاسخگویی

جمع کل

000.
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بعد همدلیبعد همدلی

در خصوص عوامل بعد همدلی (اطالعات الزم مانند نقشه ،قطع درختان ،تمایل براي بازدید دوبتاره از پتارک و

در خصــوص عوامــل بعــد همدلــی (اطالعــات الزم ماننــد نقشــه ،قطــع درختــان ،تمایــل بــرای بازدید دوبــاره از
پــارک و رضایــت کلــی از پــارک) نتایــج نشــان میدهــد کــه در گویــة مخالــف ،بیشــترین درصــد( )43/5بــه
کمترین درصد( )13/1به سؤال تمایل به بازدیدِ دوباره و در گویة موافق ِ ،بیشترین درصد( )28مربوط بته ستؤال
ســؤال اطالعــات و کمتریــن درصــد( )13/1بــه ســؤال تمایــل بــه بازدیـد دوبــاره و در گویــة موافــق ،بیشــترین
پارک)5(،
ـاتشتمارة
جتدول
شتود
درص،ـ مربوط
اطالعاتـنپارک
سؤال
درصدـ(ـه11/3
دوباره
درصبهـ بازدی
تمایل
ـؤال .اطالعـ
متیسـ
ـد( )11/3بــه
11و کمتریـ
ـاره
بازدی)ـ ِدبهدوبـ
کمترینتمایــل ب
ـوط بـوـه ســؤال
ـد()28دِمربـ
شکافدهـدرـد؛ایتن
گفت
اساس
ـکافدهسدـ؛ بر این
نشان می
ـمارةبراي
سروکوالـ را
شکاف
نتایج
کهــان می
ـی نش
توانهمدلـ
میــد
ـرای بع
ـروکوال را بـ
همدلیـون شـ
بعدــج آزمـ
( )5نتای
ـود .جــدول ش
آزمونمیشـ
مربــوط
است.میتــوان گفــت کــه شــکاف در ایــن بعــد هــم زیــاد اســت.
زیاداســاس
بعدبــرهمایــن

رضایت کلی از پارک) نتایج نشان میدهد که در گویة مخالف ،بیشتترین درصتد( )43/5بته ستؤال اطالعتات و
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بعد همدلی

دسته

تعداد

نتیجه

آزمون

سطح معناداری

گروه 1

˂=3

115

09.

50.

000.

گروه2

˃3

17

10

168

1.00

جمع کل
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فرضیه

با میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان
مقدار

سطح

آماره

معناداریsig

نتیجه

بعد همدلی

گروه 1

˂=3

115

09.

گروه2

˃3

17

10

جمع کل

000.

50.

نسیبه ره 168
1.00زاده ،یارمحمد قاسمی
انجام ،جعفر حسین
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جدول شمارة ( :)6نتایج آزمون پیرسون در بررسی رابطه بین امکانات رفاهی ،امنیتی و حمل و نقل
با میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان
فرضیه
بین امکانات رفاهی و میزان رضایتمندي
بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد.
بین امکانات امنیتی و میزان رضایتمندي
بازدیدکنندگان رابطه وجود دارد.
میان امکانات حمل و نقل و میزان رضایت
مندي رابطه اي وجود دارد.

نتیجه

مقدار

سطح

آماره

معناداریsig

0/689

./000

رابطه معنادار

0/656

./000

رابطه معنادار

0/386

./000

رابطه معنادار
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جــدول شــمارة ( )6رابطــه بیــن امکانات رفاهی ،امنیتــی و حمل و نقل با میزان رضایتمنــدی بازدیدکنندگان
ـوارد ،رابطــة آمــاری
رضتایتـه مـ
ـود ،در همـ
بتامیشـ
نقلــده
حملکوــه دی
هماونطــور
دهــد.
امکاناتـان می
بینــبز را نشـ
رابطهچغاس
جنگلــی
جدولپــارک
در
بازدیدکننتدگان در
منتدي
میتزان
امنیتی
رفاهی،
شمارة ()6
آمتاريـود دارد و
ـدگان وجـ
بازدیدکننـ
طور وکهنقل با
همانحمل
امنیت.ــی و
جنگلیبیــن
معنــاداری
معنتادارياینبتین
رابطة
رضایتمندی موارد،
ـزانشود ،در همه
دیدهمیـمی
رفاهی،دهد
ـاتنشان می
امکانـرا
چغاسبز
پارک
رابطــه از نــوع مســتقیم (مثبت) میباشــد.

نتیجهگیری

12

یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه پــارک جنگلــی چغاســبز بــا وجــود تعــداد بازدیدکننــدگان مناســب و
شــرایط مســتعد بــرای توســعه نتوانســته اســت انتظــارات بازدیدکننــدگان خــود را بــرآورده نمایــد و در پنــج بعد
فیزیکــی ،اطمینــان ،تضمیــن ،پاســخگویی و همدلــی کــه بیانکننــدة شــرایط تفرجــی و توجه مســئوالن بــه نیاز
بازدیدکننــدگان اســت ،دارای شــکاف بیــن انتظــارات بازدیدکننــدگان بــا خدمــات ارائه شــده از ســوی متولیان
پــارک میباشــد و بعــد فیزیکــی ایــن شــکاف ،بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ایــن نتیجه با
یافتههـ ِ
ـای رنجبــر عزتآبــادی و همــکاران ( )1389مطابقــت دارد.
بســیاری از منافــع پارکهــا و ســایر منابــع طبیعــی در بازارهای متــداول ،قابل داد و ســتد نیســتند؛ از ایــن رو،
 ،بــرآورد ارزش آنهــا بــه طــور ســاده و مســتقیم امکانپذیــر نیســت و نمیتــوان میــزان تقاضــا بــرای پارکهــای
عمومــی را از روابــط بــازاری ،اســتخراج کــرد .ایــن موضــوع ،باعــث میشــود در برنامهریــزی بــرای ایجــاد
پارکهــا بــه مشــکل برخــورد شــود؛ زیــرا در عیــن حــال کــه برنامهریــزان در جهــت حداکثرســازی رفــاه
اجتماعــی ،تــاش میکننــد ،بایــد قــادر بــه تعییــن ســطحی باشــند کــه در آن ،منافــع حاصــل از ایجــاد پارکها
بیشــترین چربــش را بــر هزینههــا ،داشــته باشــد .ادارة امــور بیشــتر پارکهــا؛ همچنیــن ،پارک جنگلی چغاســبز،
بــه عهــدة ادارات دولتــی اســت و هزینــة ورودی از بازدیدکننــدگان دریافــت نمیشــود؛ ولــی اگــر ادارة پــارک
بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود و در جهــت محافظــت از پــارک و ارتقــای کیفیــت خدماتــی کــه ارائــه
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394
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میدهــد ،ورودی گرفتــه شــود ،هزینـهای کــه در جهــت جلــب رضایــت بازدیدکننــدگان ،صــرف میشــود،
بیشــتر خواهــد بــود؛ همچنیــن ،در پنــج بعــد ســروکوال کــه کیفیــت خدمــات ســنجیده میشــود ،میتــوان
شــاهد شــکاف کمتــری بــود؛ زیــرا بــا تطمیــع و تشــویق کارکنــان پــارک ،میتــوان انگیــزه و شــور و شــوق
بیشــتری بــرای انجــام امــور بــا کیفیــت باالتــر ،ایجــاد کــرد و هزینــة عایــد شــده از قســمت ورودی پــارک را
صــرف ایجــاد تســهیالت و خدمــات رفاهــی در پــارک نمــود.
بــر اســاس نتایــج تحقیــق ،میــان امکانــات رفاهــی ،حمــل و نقــل و امکانــات امنیتــی بــا رضایتمنــدی
بازدیدکننــدگان ،رابطــة معنــادار مثبتــی وجــود دارد؛ بدیــن معنــا کــه هــر چــه میــزان امکانــات رفاهــی ،امنیــت
موجــود در پــارک ،وجــود وســایل حمــل و نقــل در دســترس ،بیشــتر باشــد بــه همــان میــزان ،رضایــت
بازدیدکننــدگان از پــارک جنگلــی چغاســبز نیــز بیشــتر خواهــد بــود .دونــا فلتچیــر و هــاوارد فاتچــر ( )2003در
تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه  34درصد از دامنــة تغییرات رضایــت بازدیدکننــدگان ،صرفاً بــرای دو
دســته از مؤلفههــا (نگهــداری و کارکنــان) قابــل تفســیر اســت کــه بــا نتایــج به دســت آمــده از تحقیــق حاضر تا
حــدودی مغایــرت دارد؛ اگرچــه نگهــداری از فضــای ســبز و محیــط زیســت پــارک نیــز میتوانــد از امکانــات
رفاهــی در پــارک جنگلــی محســوب گــردد؛ شــاید دلیــل ایــن موضــوع بــه انــدک بــودن یــا حتــی فقــدان هــر
نــوع پرســنل متصــدی خدمــات در ایــن پــارک ،مربــوط باشــد .نورالیزاواتی محمــد و نوریــه عثمــان ( )2008در
خصــوص رابطــة امکانــات امنیتــی بــا رضایتمنــدی بازدیدکننــدگان ،بــه نتیجـهای مشــاب ِه نتیجــة تحقیــق حاضــر
رســیدند کــه نشــان مـیداد محیــط ناامنــی کــه بــه خوبــی نگهــداری نشــده باشــد ،بــر رضایــت بازدیدکنندگان
تأثیــر منفــی دارد.
بــا توجــه بــه نزدیکــی پارک جنگلی چغاســبز به شــهر ایــام ،حمل و نقــل بازدیدکننــدگان با وســایل نقلیة
شــهری صــورت میگیــرد کــه ایــن امــر بــا توجه بــه مناســب بــودن جادههــا و جلوگیــری از ایجــاد ترافیــک در
روزهــای پــر بازدیــد پــارک؛ ماننــد ســیزده بــدر ،بســیار حائــز اهمیت اســت؛ همچنیــن ،وجــود راههاي مناســب
فرعــی جهــت دســتیابی بــه مکانهــاي دور از جــادة اصلــی و کاهــش ازدحــام جــاده را بایــد در نظــر داشــت؛
زیــرا حمــل و نقــل ســاده و راحــت بــه پــارک جنگلــی ،همانطــور کــه در فرضیــة ســوم اثبات شــد بــر رضایت
بازدیدکننــدگان مؤثر اســت.
شــایان و تقیلــو ( )1391نیــز در تحقیــق خــود بــا عنــوان «بررســی کیفــی خدمــات گردشــگری و تأثیــر
آن در جــذب گردشــگر در مناطــق روســتایی» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه امکانــات و تســهیالت جــادهای کــه
بخــش حمــل و نقــل و راههــاي ارتباطــی بــه مقصــد گردشــگری را در بــر ميگیــرد ،از ارکان مهم شــکلگیری
جریــان گردشــگری در مناطــق روســتایی ،محســوب میشــود.

پیشنهادها

بــا توجــه بــه پاس ـخهاي داده شــده بــه ســؤاالت پرس ـشنامه و نتایــج بــه دســت آمــده؛ بایــد در طرحریــزي
فضاهــاي تفرجگاهــی پــارك بــه مــوارد زیــر توجــه شــود ،برخــی از پیشــنهادهای زیــر میتوانــد در افزایــش
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بهــرهوری پــارک جنگلــی چغاســبز مثمــر ثمــر باشــد:
 .1توجه و تخصیص مکانهاي سرگرمی ،فرهنگی و اجتماعی به زنان و کودکان در پارکهای جنگلی.
 .2در نظرگرفتــن شــرايط گروههــاي اجتماعــي مختلــف بــا ســاختار متفــاوت ســني و تحصیلــی آنهــا در
پاركهــا؛ بــه عنــوان مثــال ایجــاد کتابخانــه و دسترســی بــه اینترنــت در فضــای پــارک ،ميتواند عامــل مهمی در
جــذب بازدیدکننــدگان بــا مــدارک تحصیلــی باالتــر باشــد.
 .3بــا توجــه بــه زمــان اوج بازدیــد (فصــول تابســتان و بهــار) بایــد ظرفیــت بــرد کانونهــاي تفرجگاهــی ،بتوانــد
ایــن زمانهــا را تحمــل کنــد و در طرحریزيهــا ،ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 .4بــا توجــه بــه عوامــل اصلــی جــذب مــردم بــه ایــن منطقــه؛ ماننــد محیــط زیســت زیبــا و پاکیــزه ،بایــد نواحــی
تفرجگاهــی پــارك بــه گونـهاي طــرح ریــزي شــوند کــه بــه ایــن عوامــل ،آســیب وارد نشــود.
 .5بــا توجــه بــه عــدم پراکنــش یکنواخــت مراجعیــن درفصــول مختلــف ،امکانــات کنتــرل ،نظــارت ،نیــاز بــه
ســرویسهاي خدماتــی و بهداشــتی بایــد از نظــر کمیــت بــه گون ـهاي بــرآورده شــوند کــه نیازهــاي آتــی
بازدیدکننــدگان را در ایــن فصــول خــاص ،تأمیــن کننــد.
 .6طراحــي مســيرهاي پيــادهروی بازدیدکننــدگان بــا هــدف حفاظــت از بافــت طبيعــي و رونــق بخشــيدن بــه
صنعــت گردشــگري ،بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 .7در ایــن تحقیــق ابعــاد پنجگانــة کیفیــت خدمــات بــه ترتیــب از بیشــترین تــا کمتریــن اولویــت بــه صورتــی
کــه بیشــترین شــکاف ،مربــوط بــه بعــد اطمینــان باشــد ،تعییــن گردیــد .ایــن اولویتبنــدی ،ميتوانــد بــه عنــوان
مبنایــی بــرای تعییــن تقــدم و تأخــر برنامههــاي ارتقای کیفیــت خدمــات ارائه شــده در پارک جنگلی چغاســبز،
مــورد نظــر باشــد و برنامهریــزان بــا تأکیــد بــر ابعــادی کــه دارای اولویــت باالتــری هســتند ،از منابــع ســازمان بــه
صــورت اثربخشتــری اســتفاده کننــد.

پیشنهادهایی برای پژوهشهاي آتی

 .1پژوهشــی در ارتبــاط بــا میــزان تخریــب خــاک و پوشــش گیاهــی پــارک جنگلــی در اثــر تــداوم بهرهگیری
و ازدحــام بازدیدکنندگان ؛
 .2پژوهشــی در ارتبــاط بــا کیفیــت ادوات تهیــه شــده در شــهربازی و پــارک جنگلــی و میــزان رضایــت
بازدیدکننــدگان ؛
 .3پژوهشی در ارتباط با تأثیر حضور ،عملکرد و رفتار پرنسل بر میزان رضایت بازدیدکنندگان؛
 .4پژوهشــی در ارتبــاط بــا برگــزاری نمایشــگاه دورهاي و صنایــع دســتی ،در جهــت جذب بازدیدکننــده و تأثیر
آن بر میــزان رضایــت بازدیدکنندگان.
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بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان...
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