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 15/02/1397: مقاله رشیپذ                18/10/1396: مقاله افتیدر

 

 دهیچک
 رایز ؛است مهم اریبس ،یگردشگر مقاصد خدمات تیفیک از گردشگران یتمندیرضا سنجش

. شودیم شهرها یاقتصاد رونق ومقصد  به گردشگران بیشتر توجه سبب تیفیک ایندر  زیتما

گردشگران از تفرجگاه  یتمندیرضا زانیبر م مؤثرحاضر به سنجش عوامل  پژوهش در

 نظر از و یلیتحل-یفیتوصاست. روش پژوهش  شده سنندج پرداخته دریآب پارک یراشهریپ

 یبودند که تفرجگاه گردشگر یگردشگران نیزمورد مطالعه  یآمار ةجامع. است یکاربرد هدف

 یریگنمونه و شد محاسبه نفر 384 نمونه حجم .کردند انتخاب خود یگردشگر مقصدرا  دریآب

حاصل از  جینتا و شد لیتحل spss افزارنرمبا استفاده از  هاداده. است بودهساده  یتصادف زین

مقصد،  ریتصو ت،یجذاب ،ی)دسترس دریبآخدمات تفرجگاه  تیفیک دادنشان  رسونیپ آزمون

 ؛دارد یمثبت یهمبستگ و است معنادار یمارآ نظر ازگردشگران  یتمندی( با رضاالتیتسه

 تیرضا زانیبا م التیو تسه یذهن ریتصو ،یدسترس ت،یجذاب نیب یهمبستگ کهیطوربه

عوامل  نیا دهدیمکه نشان  است 691/0و  762/0، 831/0، 845/0 بیترتگردشگران به

 از حاصل جینتا نیهمچن ،است داشتهگردشگران  یتمندیرا با عامل رضا یهمبستگ نیشتریب

خدمات تفرجگاه  تیفیک یرهایمتغ نیب یدارمعنامثبت و  ةرابط بیانگر رهیمتغچند ونیرگرس مدل

 .استگردشگران  یتمندیبا رضا دریآب

 

 .خدمات تیفیک ،یتمندیرضا در،یآب پارک ،یراشهریپ تفرجگاه: یدیکل هایهواژ

  

                                                                                                                                                                                   
 Email: ghadermarzi61@yahoo.com مسئول:  سندهینو* 

mailto:ghadermarzi61@yahoo.comنویسنده
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 مقدمه

 ؛را دارد دخاص خو یهایدگیچیپ یو اجتماع یجهان یایپو ةدیپد ةمثاببه واست  صنعت کیفراتر از  یگردشگرامروزه، 

درصد  10از  شیتا آنجا که ب رودیمشمار قرن حاضر به یبزرگ اقتصاد یهامحرکهاز  یکی یگردشگر گر،یبه عبارت د

در سال  ایدن یدرآمد گردشگر شودیم ینیبشیپ. دهدیم لیتشککشورها در سطح جهان را  یاز درآمد ناخالص داخل

 زدهشتاب ینیشهرنش بااین بین باید توجه داشت که  در (.2: 1393 ،همکارانو  یاریز) برسددالر  اردیلیم 2000به  2020

 وجودبه شهرها یرامونیپ طیمح در عتیطب-روستا-شهر ییارویرو از یسکونت اشکال نینو یهادهیپد ت،یجمع شیافزا و

 و دشویم شناخته 1راشهریپ عنوانبه اغلب ،است تأثیرپذیر یشهر یهاتیفعال از شدتبه که ییهاطیمح نیچن .دیآیم

 ،هاتیفعال نیب دخالت مکان، عنوانبه یشهر ةلب و کناره ،نیا براساس ،دارد کاربرد ندیفرا و مفهوم مکان، یمعنا به راشهریپ

 2ینیراشهرنشیپ ندیفرا عنوانبه یشهر به ییروستا ینواح از گذار زین و مفهوم عنوانبه ییروستا و یشهر مناظر و هاسازمان

 (. 6: 1395 ،همکارانو  پوردانش) شودمی اشاره

 سبب آنچهدر این بین،  .شودیم محسوب آن یگردشگر یتقاضا ةیپا شهر کی یگردشگر یهاجاذبهاست  گفتنی

 زمانهم اما ،هستند هاجاذبه دهایبازد یاصل ةهست .است آن یگردشگر منابع شودمی یشهر مقصد سمت به مردمتمایل 

 در دارد وجود مقصد در اقامت زمان در او از ییرایپذ یبرا و گردشگر ةقیسل مطابق که را یگرید التیتسه و خدمات

 یهاتفرجگاه ،گذاشته ریتأث گذشته یهادهه در یگردشگر یروندها بر که یمقاصد نیترمهم از یکی .ردیگیبرم

 بدون شهرها تصور امروزه .است کرده لیتبد یگردشگر مراکز نیتریاصل از یکی به ها راآن کردنسفر که است یراشهریپ

 معضالت یهایدگیچیپ و یشهر ةتوسع یامدهایپ و در این بین، ستین ممکن آن گوناگون اشکال در هاتفرجگاه وجود

 ،همکارانو  هیزند) است کرده ریناپذاجتناب را آن گسترش و یتفرجگاه منابع از یفیط تیموجود هاآن یطیمحستیز

 یشهر زکمرا گذاشته ریتأث گذشته یهادهه در جهان یگردشگر یروندها بر هک ییمقصدها نیترمهم از یکی (.18: 1394

 و کرده لیتبد یگردشگر زکمرا نیتریاصل از یکی به را مقصدها نیا مدتکوتاه یسفرها رشد که داشت توجه باید. است

و  ینیالدفیس) است داده نشان ایدن یمقصدها شتریب به گردشگران سفر نیانگیم اهشک در را خود نقش  دهیپد نیا

 (. 68: 1389 ،همکاران

 در یگردشگر افتنیتیاهم و رفتهیپذ یمحسوس راتییتغ ،یاجتماع تحوالت رامونیپ و پسامدرن عصر در یگردشگر ساختار

 راستا نیا در .دارد قرار یزمان -ییفضا ابعاد و یاجتماع طبقات ریمتغ دو با رابطه در شتریب هک است یراتییتغ از یکی خرد، اسیمق

 ساعت 24 مدت برای گردشگر آن در هک ستهاآن اقامت مدت یشناسگونه بر اقامت مدت طول بر گردشگران تعداد برآورد انیبن

 طبقات نیب شتریب یگردشگر گونهنیا. ندیگزیم اقامت یگردشگر انکم کی در «شبهکی و روزه کی یگردشگر» آن از مترک ای

 هفته آخر در ویژهبه را یراشهریپ یهاتفرجگاه به سفر هک است گسترش حال در ،وتاهک ییفضا و یزمان بعد در و متوسط

 یهاتفرجگاه است، آزاد یهوا در حیتفر شتریب خرد اسیمق در گردشگر یاصل ةزیانگ هکآن دلیلبه راستا نیا در .کندمی ریپذامکان

 رامونیپ ییروستا ینواح در شتریب هک هاتفرجگاه نیا .است افتهی یادیز تیاهم یگردشگر گونهنیا مقصد ةمنزلبه یراشهریپ

 دهیپد نیا .شوندیم دهیبرگز خرد اسیمق در یگردشگر مقصد عنوانبه یعیطب یهاتیقابل داشتن علتبه ،ردیگیم لکش شهرها

 کند:می یضرور بعد دو در را خرد اسیمق در یگردشگر به توجه

 نشکپرا یبندسطح و فراغت اوقات گذران امر به توجه و شهرها یعنی یگردشگر مبدأ به است مربوط اول بعد. 1

 .مربوط یرهایمتغ با رابطه در امر نیا ییفضا

 نهیزم نیا در .شودیم محسوب خرد اسیمق در یگردشگر مقصد هک است مربوط یراشهریپ یهاتفرجگاه به دوم بعد. 2

                                                                                                                                                                                   
1  . peri-Urban 

2  . peri-Urbanisation 
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 و افراخته) است مهم یگردشگر ةدیپد رامونیپ یداریپا و درآمد اشتغال، به توجه ،طلبدیم را یامنطقه نگرش هک

 (.70: 1390،یخدائ

 زیرا ؛دهندیم سر را عتیطب به بازگشت یندا ،ینیماش و مدرن یزندگ از خسته شهرها نانکسا یطیشرا نیچن در

 و جذاب یهامکان به در این بین، .کندیم جلب خود یسوبه را بزرگ یشهرها نانکسا رامون،یپ یعیطب طیمح یهاجاذبه

 یازهاین ةکنندنیتأم هک ییهامکان است؛ نیاز شهرهاکالن در شهروندان فراغت اوقات گذراندن یبرا یعیطب نخوردهدست

  (.54: 1391 ،همکارانو  موحد) است یزندگ و ارک از هاآن یخستگ رفع ای ارک ةادام یبرا شهروندان یروح

 به یردکعمل نقش با توانندیم شهر ةتوسع رکتف یارتقا برای ییهامکان عنوانبه یگردشگر یهاتفرجگاهتوجه داشت  باید

 در هک نهدیم یجا بر یمختلف اثرات ییایجغراف یفضاها به ردکیرو در یگردشگر امروزه، رایز شوند؛ مطرح شهرها و شهرهاکالن

 (.111: 1385 ،ییسقا و وریکد) شودیم پردازش یگردشگر مقاصد در یمنف و مثبت آثار نهادنیجابر رامونیپ

 
 یراشهریپ یهاتفرجگاهمرتبط با سفر به  یهاتیفعالو  زهیانگ .1 شکل

 (105: 1394 ،همکارانو  ییسقا)

 

 تیوتق برای یزیربرنامه ،یشهر نیدر اقتصاد نو یراشهریپ یهاتفرجگاه گیرچشمو سهم  تیتوجه به اهم با

گردشگران  تیرضا رایز دارد؛ زیادی تیاهمخدمات و امکانات گردشگران  تیفیک یو ارتقا یگردشگر یهارساختیز

موجب  بیترت نیبه ا ؛شودیم هامکان نیاز ا داریبه د گرانید قیو تشو بیترغ و ،مقصد به مسافرت تداوم سبب

 . شودمیپایدار  یاقتصاد رونق و یگردشگر

 ،هاعمارتاستان و داشتن  تیمرکز واسطهبه ،است رانیا یمیقد یاز شهرها یکی که سنندجآنچه بیان شد،  براساس

 یبرا را جهان گاهیو  رانیاز اقصا نقاط ا یادیگردشگران ز هرساله ساختانسان یعیطب یهاجاذبه و یخیتار یبناها

 یوسعت باکه  شهر است نیا یمکان گردشگر نیترمهمسنندج  دریآب یراشهریپ تفرجگاه. کندیم جذب خودبه  حیتفر

 امیا یتمام یادیز گردشگران آن خاص طیبا توجه به شرا که شهر قرار دارد یهکتار در غرب و جنوب غرب 1555 حدود

 یکهرکه  است رگذاریتأثگردشگران  یتمندیبر رضا یشماریب یهامؤلفهعوامل و  ،نیب نیا در. کنندیم دیسال از آن بازد

 ضرورت رسدیم نظربه ،یشهر یاقتصاد رونق در یگردشگر صنعت تیاهم به توجه با. دسهم خاص خود را دار

سنجش  حاضر پژوهش ةمسئل ،نیبنابرا است؛ مبرم  یازین صنعت نیا کردنایو پو یگردشگر یهاجاذبهاز  یریگبهره

 پژوهش هایپرسش براساس گردشگران است. یتمندیرضا زانیبر م دریآبتفرجگاه  یخدمات گردشگر تیفیک

 :شودیممطرح  ریبه شرح ز ییهاهیفرض

تفریح در هوای آزاد

ورزش و تفریح

استراحت و آرامش

دیدن منظر طبیعی
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 دارد؛ وجود یمعنادار رابطةگردشگران  تیمقصد و رضا التیتسه نیب رسدیم نظربه .1

 ؛باشد حاکم معنادار ایگردشگران رابطه تیو رضا یدسترس نیب است ممکن .2

 ؛آورد وجودبه یمعنادار ةرابط گردشگران تیرضا و مقصد از یذهن ریتصو نیب توانمی .3

 .وجود دارد یمعنادار ةرابط گردشگران تیرضا و تیجذاب نیب رسدیم نظربه .4

 .شودیم بیان استگردشگران پرداخته  یتمندیرضا یاز منابع مکتوب که به بررس یبرخمختصر  طوربه ،ادامه در

 مجموعه یخارج و یداخل گردشگران یتمندیرضا بر مؤثر عوامل یابیارز به یپژوهش در( 1396) همکارانو  یاحمد

 یمندتیرضا رب مؤثر ةمؤلف شش که دریافتند (یعامل لیتحل )روش یاستنباط آمار براساس و پرداخته تونسیب یگردشگر

 و تیامن تیفیک خدمات، ةنیهز تیفیک زبان،یم ةجامع رفتار تیفیک خدمات، تیفیک ،یطیمح تیفیک شامل گردشگران

 خدمات تیفیک و یطیمح تیفیک خدمات، ةنیهز تیفیک که گرفتند نتیجه نیهمچن ،است ونقلحمل خدمات تیفیک

 .است یخارج و یداخل گردشگران یتمندیرضا در مؤثر املوع نیترمهم ونقلحمل

: ی)مورد پژوه یاز مقاصد گردشگر یمندتیرضابر  رگذاریتأث یهامؤلفهل یتحل  اب( 1394) همکارانو  ییآقا

 ةقرار دارد. نمر در سطح متوسط رو به باال یالت گردشگریت خدمات و تسهیفیکه ک دریافتندگردشگران شهرستان قروه( 

ن سطح یمتوسط است. باالتر ازحدشیباما  ،ستینالت مطلوب یت خدمات و تسهیفیک دهدیمنشان  22/3با مقدار  T کل

ن یب دهدمیرسون نشان یآزمون پ ةن محاسبیهمچن ،استمربوط  24/4ن یانگیزبان با میم ةت رفتار جامعیفیبه شاخص ک

 ،دارد وجود هاشاخص یدر تمام یو معنادار مثبت یگردشگران همبستگ یتمندیالت با رضایت خدمات و تسهیفیک

 سیتأسبر این،  افزون. است همحاسبه شد 753/0ب یو جذب گردشگران با ضر یمندتیرضا ةرابط نیز تیدرنها

 .استو جذب گردشگران به شهرستان قروه  یمندتیرضا برای یعاملاستراحت گردشگران  منظوربهمناسب  یهاگاهاقامت

پژوهش  نیا در. کردند بررسی هیسلطان گنبد گردشگران تیرضا بر راخدمات  تیفیک ریتأث( 1394) همکارانو  یپناه

 یرهایمتغ که یابیمدرمی ،است شده یورآگرد یآمار یهاداده ةپرسشنام براساس و گرفته شکل هیفرض چهار بر که

 گردشگران داشته است. تیرا در رضا ریتأث نیشتریب بیترتبه ،از مقصد یذهن ریو تصو یدسترس الت،یتسه

: بوستان یمورد ة)مطالع یراشهریپ یهادر تفرجگاه یگردشگر یبندپهنهبه  ی( در پژوهش1394) همکارانو  ییسقا

بر  یمبتن یهاهیال یانبا استفاده از همپوش یفیتوص -یلیمقاله در چارچوب روش تحل نی. در ااندپرداخته مشهد( دیخورش

 ةیته منظوربهاست.  شده توجهمشهد  یراشهریتفرجگاه پ کی عنوانبه دیپارک خورش یبندپهنهبه  ،روش مخدوم

 .است شده بیو با هم ترک هیته هانقشه GIS در موجود یلیتحل توابع از استفاده با یبندپهنهدر  ازیمورد ن یهانقشه

 نیزم یکاربر تیریتوان و مد یابیارز یکاربر یواحدها عنوانبهبدون تکرار  یطیمحستیز واحد 629نیز   تیدرنها

 یهاپهنه یهایکاربراز  کیهر یزیربرنامهاحداث و  یمناسب برا یمکان تیموقع شده است. یبندپهنهو  کیتفک

 سمیاکوتور یهاپهنهنامناسب تفرج گسترده،  طیشرا یهاپهنهطبقه دو،  یو صنعت ییروستا ،یشهر ةتوسع یکاربر

 طیحفاظت مح یهاپهنه ک،ی ةتفرج متمرکز طبق یهاپهنه ک،یطبقه  ةگسترد سمیاکوتور یهاپهنهطبقه دو،  ةگسترد

 یکاردرخت یهاپهنه و یدرختریغ یدیتول ایسبز  یفضا ةتوسع یهاپهنه ر،یآبگ یکیاکولوژ یهاپهنه ست،یز

 .آمده است دستبه نظر مورد ة( در منطقیکارجنگل)

 یشهر یگردشگر یتمندیالزامات رضا یبندتیاولوو  ییبه شناسا ی( در پژوهش1392) همکارانو  زادهمیابراه

، 56/0 یتمندیرضا بیگردشگران با ضر تیامن دهدیمپژوهش نشان  نیا جی. نتاپرداختند یبیترک یهاروش با بروجرد

 یزشیالزام انگ نیترمهم 82/0 تمندییرضابا  یارتباط یهاستمیسو  80/0 تمندییرضاو تدارک غذا با  هارستوران

 گردشگران است.

 عامل چهار که دریافتند گرگان شهر گردشگران یمندتیرضا زانیم سنجش با ،یپژوهش در( 1391) همکارانو  یفن
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 مورد یرهایمتغ کل انسیوار درصد 55 از شیب خدمات ةنیهز و زبانیم ةجامع رفتار تیفیک ،یطیمح تیفیک خدمات، تیفیک

 انیپا در .دارد وجود یمعنادار یهمبستگ گردشگران تیرضا زانیم و مذکور عوامل نیب نیهمچن ،کندمی نییتب را یبررس

 .است شده ارائه گرگان شهر یگردشگر ةتوسع و گردشگران تیرضا زانیم شیافزا منظوربه ییراهکارها

 و زدی شهر یدرمان گردشگران یتمندیرضا زانیم یبررس به یپژوهش در( 1391) همکارانو  ینیرفخرالدیم

 ،ییپاسخگو بعد 3 در خدمات تیفیک افکشو دریافتند که  پرداخته یفاز TOPSIS روش با آن بر مؤثر عوامل یبندتیاولو

 شدهارائه خدمات تیفیک از هاآن همراهان و مارانیب انتظارات و اتکادرا نیب گرید عبارت به ؛است معنادار یهمدل و نیتضم

 دهدمی نشان یدرمان گردشگران تیرضا زانیم بر مؤثر عوامل یبندرتبه جینتا حال نیا با ،دارد وجود یدارمعنا تفاوت

 .دارد یبهتر تیوضع عوامل ریسا با مقایسه در درمان، تیفیک و مناسب زاتیتجه داشتن

 یخدمات هتلدار تیفیاز ک یگردشگران داخل یتمندیرضا زانیسنجش م اب یپژوهش در( 1391) همکارانو  رهنما

 ةژیبا مقدار و هاجاذبهمناسب از هتل به  ونقلحملبه  یمربوط به دسترس یتمندیرضا عامل اولینکه  دریافتندشهر مشهد 

 انیم زین اتیفرض آزمون بین ،نیبنابرا ؛است 4/2 ژةیوبا مقدار  هیتغذ تیفیک یرهایمتغعامل مربوط به  نیو دوم 07/3

 .دارد وجود یمعنادار رابطةخدمات  تیفیاز ک تیرضا زانیبا م یانهیزم یرهایمتغ

 یتمندیبر رضا یمقاصد گردشگر یریگاندازه ومفهوم  ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش2017) همکارانو  هانگ

)عوامل  یمقاصد گردشگر ،فردمنحصربه یهایژگیو ییپژوهش ضمن شناسا نی. در ااندپرداخته امیتنو ازگردشگران 

که  دریافتند و ندکرد یبررس یو کم یفیبه روش ک تنامیو یدلتا شهر در راو امکانات(  یرساختیز ،یانسان ،یعیطب

 بسیار مهم است. گردشگران تیبر رضا یمقصد گردشگر زیمتما یهاشاخص

 کهگرفتند  نتیجه ،یتمندیرضا زانیگردشگران بر م شدهادراکو ارزش  یاثر همکار یبررس اب (2017) نگاوایج و ناین

که مشارکت  دریافتند همچنین دارد، زیادی بسیار تیاهم هاارزشدرک  یبرا یشناختروان یتسلط گردشگر و همکار

 .دهدیم شیرا افزا یتمندیرضا زانیم هاآن یبرا تجربهگردشگران و 

 

 ینظر یمبان

 د،شو افزون ثروتش و آزاد شیازپشیب انسان وقت که است شده موجب فناوری شرفتیپ و گسترش کمی و ستیب قرن در

. نامید یگردشگر صنعت عصر دیبا را ستمیب قرن رواین از ؛کند خود فراغت اوقات صرف را یشتریب زمان همچنین

 ،یانسان ستیز طیمح کردنآلوده بدون ،یدیتول عیصنا اغلب برخالف رایز ؛میدنا «دیسف صنعت» توانیم را یگردشگر

 امروزه موجود، یآمارها براساس. آورد ارمغان به مردم یبرا را صفا و صلح و هاستملت نیب تفاهم و یدوست سازنهیزم

 کشورهاست نیا ییفقرزدا و درآمد شیافزا یبرا یراهبرد و توسعه،درحال یکشورها درآمد منبع نیدوم یگردشگر صنعت

 صنعت گسترششده است، افزون بر این،  یگردشگر ةمقول به بیشتر توجه سبب که این امر (26: 1391 ،همکارانو  ی)فن

 تعامل در خدمات و ستیز طیمح فرهنگ، ،یکشاورز اقتصاد، مانند یمختلف یهاحوزه با که یصنعت عنوانبه یگردشگر

  .شد خواهد منطقه آن یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و رشد سبب منطقه هر در آن ةتوسع که دارد زیادی تیاهم است،

و مقصد  مبدأ انیاست که م هیو سرما هاانساناز  یانیدر عصر حاضر تبلور جر یگردشگرذکر است که  شایان

 هایمکان تمام آن یکارکرد اسیمق که است یجهان یندیفرا امروزه یگردشگر انی. جرردیگیمشکل  یگردشگر

 یبازار گردشگر یجذب تقاضا یتنگاتنگ در تالش برا یدر رقابت هامکان نیسطح جهان را پوشش داده و ا یگردشگر

 یشهرها یاقتصاد رشد در یاصل عوامل از یکی یشهر یگردشگر (.21: 1394 ،همکارانو  یموسو) هستند یجهان

 جادیا چون یمهم ازاتیامت شامل همچنین ،کندیم دایپ شیافزا روز هر آن یبرا یرونیب و یدرون یتقاضاها و است ییاروپا

 یبرا یزندگ یاستانداردها یقطع بهبود و درآمد شیافزا د،یجد یهایگذارهیسرما انکام اشتغال، یبرا دیجد یهافرصت
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 یفرهنگ و یخیتار یهاجاذبه داشتن دلیلبه یشهر ینواح (.134: 1393 باباخانزاده، و یفیلط) است رهیغ و یمحل جوامع

 ادبود،ی یبناها ،هاموزه مانند یبزرگ و متنوع یهاجاذبه با معموالً شهرها .آیندمی شماربه یمهم یگردشگر مقاصد ی،اریبس

 به مربوط ییهامکان و یخیتار یمعمار با یمناطق د،یخر زکمرا ،یشهرباز ،هاپارک ،یورزش یهاومیاستاد تئاتر، یهاسالن

 در یگردشگر یهاجاذبه هک یصورت در یحت نیا برعالوه .شودمی یاریبس گردشگران جذب سبب که هستند مهم حوادث

 همچنین شوند،می مرتبط یگردشگر با دهندیم خدمات خود رامونیپ به شهرها هک آنجا از ،دباش واقع یرشهریغ مناطق

 ارتباطات، ،غذا سرو ونت،کس محل گرید عبارت به ؛شودیم زکمتمر شهرها در یگردشگر اناتکام از یادیز حجم

 هاآن از شهر خود و یراشهریپ مناطق از دکنندگانیبازد هک است شده واقع شهرها در یگردشگر خدمات ریسا و ونقلحمل

 نیفراتر از ا کردنو عمل کنندهمصرف یهاخواستهانتظارات و  نیتأم(. 20: 1390 ،همکارانو  موحد) کنندیم استفاده

 مؤثر یعاملبلکه  ،انجامدیممناسب به گردشگران  یاهبا وجه یمقصد گردشگر یبه معرف تنهانه ،هاخواستهانتظارات و 

 ییدر شناسا یگردشگر مقصدکه  یاست در صورت یهی. بدآیدمی شماربه یمقصد گردشگر یبرا یرساناطالعو  غیدر تبل

 زیموضوع ن نیعکس ا ،نباشد کنندگانمصرف یهاخواستهو  ازهاین پاسخگوی خوبیبه و نکندعمل  یدرستبهبازار هدف 

 (.102: 1393 ،یصفرآباد و یوارث) دهد رخاست  ممکن

و  یرشد گردشگر ،یامنطقه یاقتصاد تنوع سبب یمقصد گردشگر یهایژگیو ییشناسا یبرا یزیربرنامه است گفتنی

 مورد یمفهوم ،خدمات تیفیک ،درواقع. (Yang and Fik, 2014: 144) شودیمدر هر منطقه  یاقتصاد یاتیح یهامحرکعامل 

بیشتر موارد  در در این بین، .ندارد وجود ینظر اتفاق آن یریگاندازه و فیتعر در متعدد، یهامشکل وجود دلیلبه و است توجه

 اما ،شودیم منجر یتمندیرضا به خدمات تیفیک یگروه اعتقاد به ؛دانندیم مرتبط هم با را خدمات تیفیک و یمشتر تیرضا

 از ان،یمشتر یهاحیترج و انتظارها ،هاادراک ن،یبنابرا ؛دانندیم خدمات تیفیک شیافزا یبرا یامقدمه را یتمندیرضا گرید یگروه

 از یمشتر ادراک و انتظارها نیب تفاوت از یتینارضا ای تیرضا ،دیگر عبارت به ؛دیآیم شماربه یمشتر تیرضا کنندةنییتع عوامل

 یکراسب. دارد شدهارائه خدمات تیفیک یابیارز با یکینزد ارتباط یمشتر تیرضا نةیزم در قیتحق ن،یبنابرا ؛ردیگیم شکل تیواقع

 یهماهنگ عنوانبه دیبا تیفیک .باشد هماهنگ انیمشتر یازهاین و هاخواسته با که است تیفیک با یزمان محصول کی است معتقد

 به کنندهمصرف نشکوا توانیم را یتمندیضار (.773: 1393 ،همکارانو  هآستان دربان) شود فیتعر یمشتر ازین با محصول

. شودیم کدر محصول آن مصرف از پس هک ردک فیتعر محصول یفعل ردکعمل و یقبل انتظارات نیب کادرا اختالف از یابیارز

 خدمات و محصوالت مصرف مقصد، انتخاب بر رایز ؛دارد یمهم نقش مقصد موفق یابیبازار در گردشگر یتمندیرضا است گفتنی

 و یرقابت عوامل نیترمهم از یکی نگردشگرا یتمندیرضا (.190: 1393 ،یزهران و یهمت) دارد ریتأث مجدد دیبازد رایب میتصم و

 است کار تیفیک سنجش یبرا مهم یاریمع گردشگران تیرضا زانیم و ،یآت یسودها رشد نیتضم یبرا شاخص نیبهتر

 یگردشگر قصد و یگردشگر یکل تیرضا که است مشخص یخوببه یگردشگر اتیادب در(. 184: 1391 ،یدیو جمش ینیجم)

 زانیم ره به نیبنابرا(؛ Alegre and Garau, 2010: 52) است مقصد مختلف یهایژگیو از خود یابیارز واسطهبه بازگشت، یبرا

 ةتوسع و گردشگر جاذب و شتریب ندهیآ در آن تکرار لاحتما ،شود نیتأم آنان هنجارمند انتظارات و اتتوقع و گردشگر تیرضا هک

 ابعاد قیطر از که است یرفتار یادهیپد گردشگر، تیرضا (.135: 1391 ،یو نجف یبیهزارجر) شودیم محقق یگردشگر

 ،تیرضا زانیم صیتشخ. شودیم جادیا مقصد متعدد اشکال و عناصر یابیارز و یگردشگر یهاتیفعال یشناخت و یاحساس

 آنان تیرضا بر یمبن هاییپرسش به گردشگران پاسخ براساس و کندیم فراهم یگردشگر توسعة یبرا را مندیارزش اطالعات

 از پیش هاآن انتظارات است: بعد دو از یناش گردشگران تیرضا(. 65: 1395 ،یو خان ی)وثوق شودمی یابیارز مختلف عوامل از

 و ،دو بعد نیا نیب ةسیمقا از یاشنگردشگران  تیرضا ،درواقع. سفر طول در هشدارائه خدمات مورددر هاآنقضاوت  ومسافرت 

: 1393 ،همکارانو  یخانلر) استعملکرد محصوالت و خدمات مقصد  یابیارز برای یو شاخص اساس یاز نظر فعاالن گردشگر

76.) 
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که  است رملموسیغعناصر ملموس و  شامل یابسته ،یگردشگر صنعتاز  تیرضااند بر این عقیده نیز پژوهشگران

 :دارد یاصل مؤلفه 5

 ؛(شودیم جادیگردشگر، منظر و عالئم ا نیاست که ب یتجرب ةجاذبه رابط درواقع) مقصد یهاجاذبهو  طیمح .1

 ؛(گردشگر سیپل و زاتیتجه ةاجار ،یاطالعات خدمات)شامل  مقصد التیو تسه خدمات .2

 ؛(زاتیو تجه هارساختیز شامل) مقصد یدسترس .3

 (؛شودیم یابیباز گردشگر حافظةدر  ماندهیباق یکه با وابستگ گونههمانمکان،  کی ةدربار)ادراک  مقصد ریتصو .4

 سفر گردشگر به مقصد است(. یهانهیهز) یگردشگر یهانهیهز .5

 :وجود دارد پذیرتأمل کردیدو رو یگردشگران از مقاصد گردشگر یتمندیعوامل مؤثر بر رضا ةنیدر زم یطورکلبه

 یهاجاذبه هرچقدر یعنی ؛دنپردازیم گردشگران یتمندیرضا و جذب از یکل تیرضا به اغلب زانیربرنامه .1

 . ابدییم شیافزا زین مقصد از یتمندیرضاکه  است یعیطب ،باشد ترجذاب یگردشگر

 رینظ یگردشگر یهارساختیز مانند خاص یهابخش و عوامل از گردشگران یتمندیرضا به کردیرواین  در .2

 یگردشگر یهاجاذبه بر عالوه که دارند باور کردیرو نیا به عتقدانم. شودمی دیتأک...  و هارستوران ،هاکافه هتل،

 .شود بیشتر هاآن یتمندیرضا زانیم تا باشد داشته وجود گردشگران شأن و توجه درخور امکانات و خدمات باید

 (.102: 1394 ،همکاران و ییآقا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گردشگران یتمندیرضا یاصل یهامؤلفه .2 شکل

 پژوهش روش

 و شده استفاده یدانیم و یاکتابخانه ةویش دو از آن در که است یکاربرد هدف نظر از و یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا

 یپژوهش گردشگران نیمورد مطالعه در ا یآمار ةجامعاست.  گرفته انجام یشیمایصورت پانجام پژوهش به ةقسمت عمد

 با نامحدود ةجامع به توجه با نمونه حجمانتخاب کردند.  یمقصد گردشگر عنوانبهرا  دریآب یگردشگر تفرجگاهبودند که 

 نیباالتر و درصد 95 نانیاطم سطح و درصد 5 یریگنمونه یخطا درنظرگرفتن با و( 1 ةمعادل) کوکران فرمول از استفاده

 :است هرفتیپذ صورت( q= 5/0و  p=  5/0) ممکن انسیوار

n=
𝑡2pq

d2
 

 رضایت گردشگران

نگ،یپارک ها،رساختیز  
ونقلحمل نقشه،   

 دسترسی

 ،یفرهنگ ،یعیطب یهاجاذبه
ساختانسان ،یاجتماع ت 

ابی
جذ

 

 یواحدها ،یاقامت یواحدها
 یسوغات تور، یراهنما ،ییرایپذ

ت
ال

هی
س

 ت

 
 عنصر ،یکردار عنصر ،یشناخت عنصر
دیبازد از بعد و قبل ریتصو ،یرفتار  

ذهنی تصویر  
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 تیجمع از ینسبت q ن،یمع صفت یدارا تیجمع از ینسبت p (،t=96/1) پذیرفته نانیاطم سطح t نمونه، حجم n آن در که

 محاسبه نفر 384 نمونه حجم ب،یترت نیبد. است( d=05/0) نانیاطم ةفاصل ای مطلوب یاحتمال دقت d و نیمع صفت بدون

 .است هشد

 1ییمحتوا ییپرسشنامه از روش روا ییروا یبررس یبرا پژوهش نیا در. استساده  یتصادف زین یریگنمونه ةنحو

 ،اصالح شدهطرحنظر آنان، اشکاالت  بر بنا وهای الزم با کارشناسان از مشورت پس منظور این برای ؛است استفاده شده

شامل  هیاول ةنمون ،ییایپا سنجش منظوربه. دارد راالزم  ییرواحاصل شد که پرسشنامه  نانیمجدد اطم یدر نظرسنج و

 ی. برااستاعتماد پرسشنامه  تیقابل بیانگر که گردیدمحاسبه  80/0آلفاکرونباخ  بیضر زانیم و شد دهپرسشنامه آزمو 30

 .شد استفاده SPSS  افزارنرم از نیز هاداده لیوتحلهیتجز

 

 مورد مطالعه ةمحدود

 35 و یشرق طول حداکثر قهیدق 4 و درجه 47 تا حداقل قهیدق 57 و درجه 46 در یاضیر تیموقع نظر از سنندج شهر

 در کردستان استان شهر نیتربزرگ و مرکز سنندج. دارد قرار یشرق عرض قهیدق 22 و درجه 35 تا قهیدق 15 و درجه

 یشهرها جمله از سنندج شهر. باشدیم نفر 444.069 آن تیجمع 1395 یسرشمار اساس بر و است رانیا غرب

 تیوضع. است بوده یعیطب یهایناهموار عوارض ریتاث تحت شدت به آن یکالبد رشد که است رانیا یکوهستان

 شهر که اند، کرده انینما «ییفضا جام» کی به هیشب را یانداز چشم آن اطراف یهاکوه و سنندج شهر یهایناهموار

 (.101: 1388 ،ی)قادرمز دارد قرار دریآب کوه دامنه در و جام نیا درون

شهر سنندج  یرامونیارتفاع پ نیو مهمتر  غرب  سمت در باشد یم زاگرس جبال سلسله انشعابات از که دریآب کوه 

 46،  55̀،  24" ییایجغراف یطول ها نیهکتار مساحت دارد و ب 1555باشد که  یم دریاز کوه آب یبخش دریاست. پارک آب

 شرق و شمال از منطقه نیا. است شده واقع یشمال عرض 35، 19̀، 24"و 35. 15 ̀، 52 "و یشرق طول 46، 59̀، 12"تا

 ارتفاع. شود یم محدود دریآب کوه قله ارتفاعات به غرب از و آباد حسن یروستا و ارتفاعات به جنوب از سنندج، شهر به

 شفا، یکان از اند عبارت آن یگردشگر مشهور و مهم یها مکان از یبرخ. استیدر سطح از متر 2073 دریآب پارک متوسط

 کوچک یکان قرآن،)سنگ(  کوچکه شالنه، بان اب،یآس هفت ه،یریام دار، تاقه(، رزنهی)خ زنده خضر ر،یکو زهیگو ماماتکه،

 نیب ریمس در نیکاب تله ساخت حاضر حال در و است شده ساخته آنجا در کوهنوردان یبرا هم یپناهگاه که دریآب قله و

 از یکی. دارد وجود دریآب یکوهستان پارک در یعیطب چشمه و باغ نیچند. است احداث دست در کوه قله و کودک پارک

 نیپارک قرار دارد. ا نیدر ا زیرو باز کشور ن ینمایس نیتربزرگ و است هیریام باغ مجموعه، نیا یها باغ نیتر بزرگ

 کهیطور به باشد یم مردم انیم یخاص تیمحبوب یدارا دریآب کوه و بوده سنندجمردم  حیمحل تفر ربازیمجموعه از د

 .(3 شکل) ،(125: 1394 ،همکارانو  خواههی)تک است کردستان شاعران اشعار و یادب متون از یاریبس موضوع دریآب

                                                                                                                                                                                   
1.  Content Validity 
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  دریو پارک آب سنندجشهر  ییایجغراف تیموقع .3 شکل

 

 گردشگران یرفتار یهامؤلفه ییشناسا

مجموعه  نیبه ا روزشبانه یهاساعت یکه در تمام هستند یمختلف یسن یهاگروه ،دریآباز تفرجگاه  کنندگاناستفاده

پارک  نیدر ا یعیطب ةباغ و چشم نیچند و دارد ییبایز اریبس اندازچشمپارک  نیهر سنندج از فراز اش. کنندمیمراجعه 

)تابستانه( کشور در  روباز ینمایس نیتربزرگکه  است هیریمجموعه باغ ام نیا یهاباغ نیتربزرگاز  یکی. است موجود

 یهالمیف ی. صداآیدمی شماربه رانیاروباز  ینمایس نیتربزرگ متر 25× 12در ابعاد  یاپردهبا  نمایساین  دارد، یجا آن

آن قرار  یروبهروهزار نفر  10شده که  هیتعب یاگونهبهآن  ةو پرد شودمی افتیدر یپارک جنگل در هر مکان از نمایس نیا

مسابقات مهم از  نیهمچن ،کندیاکران م نمایس نیرا در ا لمیف کیهر شب  21کردستان ساعت  یهنر ةحوز. رندیگمی

استراحت و  ح،یتفر یبرا یقرارگاه رفتار نیترمهم که نمایس نیاز ا 2010 یجام جهان نالیو ف یینهامهینجمله 

مردم سنندج  حگاهیاز گذشته تفر دریآب یحیپارک تفر همجموع .است هپخش شد یشهروندان سنندج یبراوگوست گفت

 سنندج، به آن یکینزد پارک، و کوه نیا تیمحبوب لیدال از. است داشته یخاص تیمحبوب دریآبکوه به همراه  کهبوده 

این  داخل در .است آن فراوان ینیرزمیز یهاچشمه وجود ،ترمهم همه از و اطراف یهاتپه با مقایسه در آن بیشتر ارتفاع

 یرفتارها ةکنندیتداعشده که  تعبیهگردشگران  ةاستفاد برایمسجد  و رستوران، کافه، بوفه مانند هاییمکانمجموعه، 

 .(5 شکل) است کرده لیرا تسه نگردشگرا حضور و است یعموم یدر فضاها یاجتماع
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 دریآبتفرجگاه  یعیطب یهاجاذبه .5 شکل

 

 هایافته و بحث

( زن درصد 25) نفر 96درصد( مرد و  75) نفر 288 است شده پرسش هاآن ازکه  یگردشگران میان از پژوهش نیا در

درصد(  2/24نفر ) 93درصد( زیردیپلم؛  2/18نفر ) 70سواد؛ درصد( بی 6/3نفر) 14 ز،ین التینوع تحص برحسب. اندبوده

  مدرکبه سوالت پژوهش دارای   انیدرصد( پاسخگو 8/11) نفر 45 ؛ سانسیو ل پلمیدفوق درصد(  2/42نفر ) 162دیپلم؛ 

درصد همراه  8/4درصد همراه دوستان،  15همراه خانواده،  انیدرصد پاسخگو 75 همچنین، .شتنددافوق لیسانس و دکترا 

 انیمیان پاسخگو از دهدیمنشان  هاهافتیکرده بودند.  انتخاب دیبازدرا برای  دریآب تفرجگاه ،ییتنهابه زیدرصد ن 2/4تور 

 نیدر ا حیتفر یبرا مناسب زمان را زمستان زین درصد 9 و زییپا درصد 11 تابستان، درصد 22 بهار، فصل درصد 58

 .دانندیمتفرجگاه 

 

 پژوهش یرهایمتغ یدوبهدو رسونیپ یهمبستگ آزمون

استفاده شده است  رسونیپ ی( از آزمون همبستگیتمندیرضا) پژوهش یاصل یرهایمتغ نیب یسنجش همبستگ منظوربه

و  رگذاریتأث یاصل یرهایمتغ عنوانبهپژوهش  چهارگانه یرهایمتغ انیدر م یهمبستگ ،1 جدول به توجه با(. 1)جدول 

 ،یدسترس ت،یجذاب نیب یهمبستگ کهیطوربه ؛و مثبت است معنادار یوابسته همگ ریمتغ عنوانبهگردشگران  یتمندیرضا

 نیشتریب دهندةنشان و 691/0و  762/0، 831/0، 845/0 بیترتگردشگران به تیرضا زانیبا م التیو تسه یذهن ریتصو

 .استگردشگران  یتمندیعامل رضا با یهمبستگ

 

 گردشگران یتمندیخدمات تفرجگاه بر رضا یفیتک تأثیر

رگرسیون  منظور سنجش تأثیر متغیرهای کیفیت خدمات تفرجگاه پیراشهری بر رضایتمندی گردشگران، از مدلبه

متغیرهای کیفیت  حداکثر همبستگی متغیرهای مستقل با وابسته است. دادنچندگانه استفاده شده و هدف اصلی نشان
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گام نیز در بهخدمات تفرجگاه متغیر مستقل و رضایتمندی گردشگران متغیر وابسته است. نتایج تحلیل رگرسیون گام

 داریمعناآمده است. متغیرهای کیفیت خدمات تفرجگاه پیراشهری آبیدر با رضایتمندی گردشگران، همبستگی  2جدول 

 درصد از واریانس متغیر وابسته، یعنی رضایت 71شده نیز توانسته به مقدار . ضریب اصالح(R=0.923, Sig<0.5دارد )

توان نتیجه می، در سطحی کمتر از پنج درصد است (F) گردشگران را تبیین کند. با توجه به اینکه معناداری مقدار آزمون

توان مدل خوبی است و با مجموع متغیرهای مستقل می مستقل و یک متغیر وابسته،گرفت مدل رگرسیون چهار متغیر 

(، تصویر ذهنی از مقصد 397/0(، دسترسی )581/0مقدار بتای جذابیت مقصد ) تغییرات رضایت گردشگران را تبیین کرد.

فرجگاه پیراشهری آبیدر دهد یک تغییر در انحراف استاندارد کیفیت خدمات ت( نشان می534/0( و تسهیالت )416/0)

نیز اهمیت نسبی حضور  tهای سنندج، سبب تغییر در انحراف استاندار در متغیر رضایتمندی گردشگری خواهد شد. آماره

 داری مقدار بتاست.دهندة تأیید معناو نشان معنادار (Sig=0.5دهد که این مقدار )متغیرهای مستقل مدل را نشان می

 
 گردشگران تیخدمات با رضا تیفیک یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا .1 جدول

 زانیم

 تیرضا

 یذهن ریتصو

 مقصد از
 هاعامل  التیتسه یدسترس تیجذاب

**691/0 **652/0 **495/0 **539/0 1 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed)  000/0 0/ 000 000/0 000/0 التیتسه

384 384 384 384 384 N 
**318/0 **674/0 **574/0 1 **539/0 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 یدسترس

384 384 384 384 384 N 
**845/0 **683/0 1 **574/0 **495/0 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 تیجذاب

384 384 384 384 384 N 
**762/0 1 **683/0 **674/0 **652/0 Pearson Correlation 

 از یذهن ریتصو
 مقصد

000.  000. 000. 000. Sig. (2-tailed) 

384 384 384 384 384 N 

1 **762/0 **845/0 **831/0 **691/0 Pearson Correlation 

 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  تیرضا زانیم

384 384 384 384 384 N 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 گردشگران یتمندیخدمات تفرجگاه بر رضا تیفیک ریتأثسنجش  .2 جدول

Std.Error of 

the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

214/1 789/0 865/0 923/0  
Sig F 

ANOVA 000. 168/73 

 یدارمعنا t  آزمون / βاستاندارد  بیضر رهایمتغ گام

 چهارم

 .003 156/34 534/0 التیتسه

 .002 962/26 397/0 یدسترس

 .001 624/28 416/0 مقصد از یذهن ریتصو

 .000 325/38 581/0 تیجذاب
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 یریگجهینت

 یبرا یشهررایپ یهاتفرجگاهبر  یمبتن یگردشگر ةاز توسع ینوع یحیتفر ین اشکال گردشگریترجیاز را یکی

ن نوع یاست. ا نهیهزکمو  اتکادف کرد که نسبتًا خویتعر یگردشگر یمقصدرا  هاآنتوان یم که گردشگران است

 تیفیک ئةارا ،نیبنابرا ؛دنریگمیقرار  مدنظر یگردشگر یاز مقاصد اصل یکی عنوانبه معموالً یشهررایپ یهاتفرجگاه

 ریتصو ،یدسترس الت،یتسهمنطقه شامل شناخت  کیدر  یگردشگر خدمات تیفیک. باشد تیدر اولو دیخدمات مناسب با

مردم و  سوی ازخودجوش  صورتبه ربازیاز د معموالً یشهر رامونیپ یهاتفرجگاهاست  گفتنی  است. تیجذاب و مقصد

و سهم  تیتوجه به اهم با .است هبودگذران فراغت  یبرا یمکانو دولت  زانیربرنامه یاز سو یرسم تیخارج از هدا

 یو ارتقا یگردشگر یهارساختیز تیوقت برای یزیربرنامه ،یشهر نیدر اقتصاد نو یراشهریپ یهاتفرجگاه چشمگیر

 بیترغ ومسافرت به مقصد  تداوم سببگردشگران  تیرضا رایز دارد؛ زیادی تیاهمخدمات و امکانات گردشگران  تیفیک

. شودیم شهر یو رونق اقتصاد یگردشگر یداریتداوم و پا موجب همچنین ،هامکان نیاز ا داریبه د گرانید قیو تشو

 یوسعت باکه  شهر است نیا یگردشگر یهامکان نیتریمیقدو  نیترمهماز  یکیسنندج  دریآب یراشهریتفرجگاه پ

 یو حت رانینقاط ا یاز اقص گردشگران یشماریبتعداد  ساالنه. شهر قرار دارد یهکتار در غرب و جنوب غرب 1555 یبیتقر

عوامل و  ،نیب نیا در. کنندیم دیسال از آن بازد امیا یآن به شهر در تمام یکیبا توجه به وسعت و نزد یگردشگران خارج

 تیاهم به توجه با. ددار را خود خاص سهم یکهرکه  است رگذاریتأثگردشگران  یتمندیبر رضا یشماریب یهامؤلفه

صنعت مبرم به  نیا کردنایو پو یگردشگر یهاجاذبهاز  یریگبهره ضرورت ،یشهر یاقتصاد رونق در یگردشگر صنعت

 یتمندیرضا زانیبر م دریآبتفرجگاه  یخدمات گردشگر تیفیسنجش ک حاضر پژوهش ةمسئل ،نیبنابرا ؛رسدیمنظر 

 گردشگران است.

 یپژوهش گردشگران نیمورد مطالعه در ا یآمار ةجامع. است یکاربرد هدف نظر از و یلیتحل -یفیتوص پژوهش روش

 یریگنمونه و هشد محاسبه نفر 384 نمونه حجم .انتخاب کردند یمقصد گردشگر عنوانبهرا  دریآب یبودند که تفرجگاه گردشگر

 است این بیانگر رسونیپ آزمونحاصل از  جینتاو  هدش لیتحل spss افزارنرمبا استفاده از  هادادههمچنین  است، بوده یتصادف زین

 معنادار یآمار نظر ازگردشگران  یتمندی( با رضاالتیمقصد، تسه ریتصو ت،یجذاب ،ی)دسترس دریبآخدمات تفرجگاه  تیفیک که

 تیرضا زانیبا م ،التیو تسه یذهن ریتصو ،یدسترس ت،یجذاب نیب یهمبستگ کهیطوربه ؛دارد یمثبت یو همبستگ است

را با عامل  یهمبستگ نیشتریعوامل ب نیا دهدیمنشان  که است 691/0و  762/0، 831/0، 845/0 بیترتگردشگران به

 نیب معنادارمثبت و  ةرابط ةدهندنشان رهیمتغچند ونیرگرس مدل از حاصل جینتااین،  برعالوه. دارندگردشگران  یتمندیرضا

 زیتجه مانندمناسب  یزیربرنامهبا  شودیم شنهادیپ .استگردشگران  یتمندیبا رضا دریبآخدمات تفرجگاه  تیفیک یرهایمتغ

 یپارک آب ،یپارک ورزش زمستان ،یسن یهاگروه تمام ازیمورد ن لیمدرن با وسا یشهرباز ن،یکاببه تله دریآب یشهررایتفرجگاه پ

و  یسنت یغذاها ژهیوبه ییرایپذ یهامجتمعو  رستوران گردشگران، اقامت و استراحت مکان و هتل ،مربوط یهاورزشو 

 پایان در. شود افزودهمجموعه  نیا تیبه جذاب ینوردصخره و یکوهنورد ،یسوارتیکا ،یسواراسبساخت مجموعه  ،یمحل

 سنندج یراشهریپ یو اصالت تحرک و جهش خاص به گردشگر تیتفرجگاه با هو نیا یهاتیقابل رساندنتیفعلبا به گفت باید

 .دیخواهد بخش رینظکمرونق خاص و  یبه اقتصاد شهر قطعاً

 

 منابع

با  یشهر یگردشگر یتمندیالزامات رضا یبندتیاولوو  ییشناسا (1392) اسمنی یاری ؛ریمن ،یاری ؛یسیع زاده،میابراه (1

 زییپا، 9 شمارة ،3 سال فضا، ییایجغراف شیآما فصلنامة ،: گردشگران شهر بروجردیمورد مطالعة ،استفاده از مدل کانو

 .127 -150 .صص ،1392



  81  یراشهریپ یهاتفرجگاهخدمات  تیفیگردشگران از ک تیرضا سنجش

 یخارج و یداخل گردشگران یتمندیرضا بر مؤثر عوامل یابیارز (1396) یمهد یچراغ ؛ارسطو ،یراللهیخ ؛ژهیمن ،یاحمد (2

 .191 -216 .صص، 9 شمارة ،5 سال ،یگردشگر یاجتماع مطالعات فصلنامة دو ستون،یب یگردشگر مجموعه

 تحمل تیظرف با هماهنگ یراشهریپ یهاتفرجگاه در یگردشگر یسامانده (1390) یعلبهرام یخدائحسن و  افراخته، (3

 .69 -88 .صص ،1390 بهار ،20 شمارة ،17 سال ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق ةینشر ،یطیمح

بر  رگذاریتأث یهامؤلفهل یتحل (1394) مصطفی ،خرایی ؛مجید ،رادسعیدی ؛محمدتقی ،رضویان ؛زیپرو ،ییآقا  (4

 ،یگردشگر یفضا ییایجغراف ةفصلنام  ،ن قروه: گردشگران شهرستایمورد پژوه ،یاز مقاصد گردشگر یمندتیرضا

 .97 -113 .، صص14، شمارة 14دورة 

 ،گردشگران تیخدمات بر رضا تیفیک ریتأث یبررس (1394) علی ،ذوالقدر ؛حمید ،ذوالقدر ؛داوود ،بهبودی ؛نیحس ،یپناه (5

 .101 -116  .صص، 15 شمارة ،5 دورة ،یامنطقه یشهر شیآما و ایجغراف فصلنامة ،هیسلطان گنبد: یموردشناس

 و SWOT لیتحل براساس یگردعتیطب توسعة یاستراتژ نیتدو (1394) آزاد ،یاصغر ؛اکبر ،ینجف ؛جاهده خواه،کهیت (6

  ،2 شمارة ،2 دورة ،یشهر یگردشگر فصلنامة ،سنندج دریآب یجنگل : پارکیمورد مطالعة ،ANP یاشبکه لیتحل ندیفرا

 .121 -136 .صص

 ،گردشگران تیرضا سطح بر مؤثر یهامؤلفه یبندتیاولو و ییشناسا (1391) رضایعل ،یدیجمشو  داوود ،ینیجم (7

 -200صص  ،2 شمارة ،1 دورة ،یگردشگر مطالعات فصلنامة دو جوانرود، شهرستان یمرز بازارچة :یمورد ةمطالع

181. 

 یابیبازار ختةیآماز عناصر  دکنندگانیبازد یتمندیرضا یبررس (1393) ناصر ،یعبد ؛فاطمه ،یباقر ؛ریام ،یخانلر (8

 .62 -78 .صص، 4 شمارة ،6 سال ،یانسان ییایجغراف در نو یهانگرش فصلنامة الد،یبرج م یگردشگر

در  تهران یشهرکالن هالة در ینیراشهرنشیپ تحوالت (1392) تکتم ،ییآشنا ؛مظفر ،یصراف ؛یدعبدالهادیس پور،دانش (9

 ،یشهرساز و یمعمار فصلنامة دو پراکنده؟، یگسترش ای سازنده یاتوسعه یسوبه یدیخورش 1385 -1375 یهاسال

 .6-32 .صص ،16 شمارة ،8 دورة

 از یمحل رانیمد یتمندیرضا لیتحل و یابیارز (1393محدثه ) ،خانقا یصحرائ ؛محمد ،یقنبر ؛رضایعل آستانه، دربانه (10

 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش چرداول، و روانیش شهرستان یروستاها: یمورد مطالعة ،یمحل یهاسازمان خدمات

 .771 -789 .صص ،4 شمارة ،46 دورة

از  یگردشگران داخل یتمندیرضا زانیسنجش م (1391) ؛ حسینی غفاری، طاهره سادات؛ اشنوی، امیرمیمحمدرح رهنما، (11

 -89 .صص ،2 شمارة ،1 دورة ،یگردشگر مطالعات فصلنامة دو ،: شهر مشهدیمورد مطالعة ،یهتلدارخدمات  تیفیک

68. 

 ارتقای و گردشگر جذب در روانسر سراب نقش (1394) ضرابی، محمد مهدی؛ الیاسی، ابراهیم؛ ویسی، ندا ؛یمهد ه،یزند (12

 .17 -26 .صص ،3 شمارة ،2 سال شهر، منظر یهاپژوهش فصلنامة دو ،یشهر اقتصاد

 یهتلدار خدمات تیفیک از گردشگران تیرضا سنجش (1393) محمد ،یچیقل ییموال ؛ریام ،یاشنو ؛اهللکرامت ،یاریز (13

. صص، 1 شمارة ،1 دورة ،یشهر یگردشگر فصلنامة راز،یش شهرکالن: یمورد مطالعة ،CSM شاخص از استفاده با

15-1. 

 ،یراشهریپ یهادر تفرجگاه یگردشگر یبندپهنه( 1394) یمجتب ،اینیثابت کوشک ؛حجت نژاد،یحاتم ؛یمهد ،ییسقا (14

 .101 -124 .صص ،18 ة، شمار5 ةدور ،یگردشگر یفصلنامة فضا ،مشهد دی: بوستان خورشیمورد ةمطالع

 تیو ظرف تیفیک سنجش (1389) مصطفي ،رشيدي ؛علي ،حسيني ؛محمد ،شعباني فرد ؛فرانک ،ینیالدفیس (15

 یهاپژوهش ،: شهر اصفهانیمورد نمونة زبان،یم ةگردشگران و جامع یرفتار یالگو براساس یشهر یگردشگر

 .67 -87 .صص ،71 شمارة ،42 دورة ،یانسان یایجغراف

 شهر گردشگران یمندتیرضا زانیم سنجش (1391)؛ برغمدی، مجتبی؛ اسکندرپور، مجید؛ سلیمانی، منصور زهره ،یفن (16

 .31 -48 .صص، 20 شمارة ،7 سال ،یگردشگر تیریمد مطالعات یپژوهش-یعلم فصلنامة گرگان،
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 شهر یفضا گسترش ندیفرا در سنندج شهر میحر یروستاها یکارکرد– یساختار تحوالت (1388) حامد ،یقادرمز (17

 یزیربرنامه و ایجغراف رشته یتخصص یدکتر دوره رساله ،1355 - 1387شهر ییفضا گسترش ندیدرفرا سنندج

 .تهران یبهشت دیشه دانشگاه ن،یزم علوم دانشکده ،ییروستا

 درة :یمورد مطالعة ،یشهر رامونیپ یهاتفرجگاه در یگردشگر یسامانده (1385) یمهد ییسقا و اصغریعل ور،یکد (18

 .110 -134 .صص ،4 شمارة ،21 دورة ییایجغراف قاتیتحق فصلنامة اخلمد،

 شهر :یمورد مطالعة ،شهر ساکنان بر یشهر داریپا یگردشگر اثر یبررس (1393) سیادر ،باباخانزاده و قهیصد ،یلطف (19

 .131 -151 .صص ،9 شمارة ،3 سال ،یگردشگر توسعة و یزیربرنامه مجلة کرمانشاه، جوانرود

 ،یفرهنگ راثیم سازمان: کارفرما کردستان، استان یگردشگر جامع طرح (1385) شهر ریتدب مشاور مهندسان (20

 .سنندج کردستان، استان یگردشگر و یدستعیصنا

 از استفاده با شهرهاکالن رامونیپ یگردشگر یهاتفرجگاه یابیارز (1391) رضا ،یزارع ؛دیپور، سعامان ؛یعل موحد، (21

 و یشهر یهاپژوهش و مطالعات ،ژآقا مال یگردشگر تفرجگاه :یمورد مطالعة ، AHPو SWOTمدل  قیتلف

 .53 -74 .صص ،15 شمارة چهارم، سال ،یامنطقه

 لیتحل ندیفرا مدل با یابیبرند براساس یشهر یگردشگر یابیبازار( 1390) کاوه ،ینادر ؛دیپور، سعامان ؛یعل موحد، (22

 .17 -36. صص، 3 شمارة اول، سال ،ییفضا یزیربرنامه مجلة کرمانشاه، :یمطالعة مورد ،یمراتبسلسله

و  هاتوان یبندتیاولوو  یبررس (1394ویسیان، محمد؛ محمدی حمیدی، سمیه؛ اکبری، مهناز ) ؛رنجفیم ،یموسو (23

 ،استان کردستان( یهاشهرستان)مورد مطالعه:  ارهیمعچند یریگمیتصم یهاروشبا  یگردشگر ةتوسع یهارساختیز

 .17 -31. صص ،1 شمارة ،2 دورة ،یشهر یگردشگر فصلنامة

 گردشگران یتمندیرضا زانیم (1391)  یمهد دیس یصدر بافق ؛الساداتفائزه ،ینیرفخرالدیم ؛دریدحیس ،ینیرفخرالدیم (24

 دیشه یپزشک علوم دانشگاه مجلة ،یفازTOPSIS  روش با آن بر مؤثر عوامل یبندتیاولو و زدی شهر یدرمان

 .668 -678 .صص، 5 شمارة ،20 دورة زد،ی یصدوق

 کردیبا رو رانیدر ا یگردشگر ةبر توسع مؤثرعوامل  یشناختجامعه یبررس (1391)محمد ملک،جعفر و  ،یبیهزارجر (25

 .146 -133 .صص ،3 شمارة ،23 سال ،یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف فصلنامة ،یجذب گردشگران خارج

 مثابةبه اصفهان به یخارج گردشگران یوفادار و یرضایتمند بر مؤثر عوامل یبررس (1393) داود ،یزهرانرضا و  ،یهمت (26

 .182 -204 .صص ،10 شمارة ،3 سال ،یگردشگر توسعة و یزیربرنامه مجلة ،یگردشگر برند

: یمورد مطالعة ،یشهر یگردشگر توسعة در یگردشگر یاجتماع عواملنقش  (1393) اعظم ،یصفرآبادو  دیحم ،یوارث (27

 .101 -128 .صص ،12 شمارة ،4سال  ،یشهر یشناختمطالعات جامعه ،اصفهان شهر

: تهران اول، چاپ ،یگردشگر ةتوسع یزیربرنامه یهامدلو  کردهایبر رو یمرور (1395) لهیفض ،یخانو  الیل ،یوثوق (28
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