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 چکیده
ترين اشکال عرضه در صنعت فراغت و تفريح، بيشترين حجم درآمددزايي را   عنوان يکي از بنيادی به گردشگری امکانات و خدمات

 ی افتده ي بررسدي تجدارم مقاصدد توسدعه    . آورد ونقل و جابجدايي گردشدگران بده وجدود مدي      برای جوامع ميزبان پس از صنعت حمل

  اند كه در نظام عرضه محصوالت گردشگری خود، ه درخشيدهدهد كه مقاصدی در اين عرص گردشگری داخلي و خارجي نشان مي

. اقدامتي هسدتند  تجداری و   سدات يدر زمينده تسس  ژهيد و يافته و توانا در بعد تسهيالت و خدمات گردشدگری بده   سامان مجهز به سيستمي

 در اطالعدات  یگدردآور  یهدا  روش. باشد يتحليلي م -توصيفي لحاظ ماهيت و روش از پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردی و

اقامتي اميد شدهر مشدهد در    -با توجه به سيال بودن جمعيت بازديد كننده از مركز تجاری. باشد يمی و ميداني ا كتابخانهپژوهش  اين

تعدين حجدم نمونده خاصدي بهدره گيدری نشدده و بده          یها فرمولاين پژوهش امکان محاسبه جامعه آماری وجود ندارد، از اين رو از 

ی از ريد گ بهدره در اين راستا با . پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه پخش و جمع آوری گرديده است 022صورت پيش فرض تعداد 

، آزمون T.testی ها ليتحلو  spss 81افزار  نرمنيز از  ها داده ليوتحل هيتجزجهت . شده است ها دادهپرسشنامه اقدام به جمع آوردی 

و  تيقابلی ها شاخصبين  آن است كه پژوهش نشانگر نتايج حاصل از. ی شده استريگ بهرههمبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون 

درصد رابطه و همبستگي وجود دارد كه اين امر + 21480به ميزان  آن یشهر مشهد و گردشگر ديام ياقامت-یتجار یفضاها تيجذاب

در ايدن همبسدتگي    هدا  شداخص از  هركدام راتيتسثدر ادامه با استفاده از تحليل رگرسيون به . بين دو متغير است بيانگر رابطه مستقيم

و سداير   ريتدسث بيشدترين ضدري     210.8يي بدا امتيداز   و فضدا  یكالبدد نتايج حاصل از اين آزمون نشدان داد كده شداخص    . پرداخته شد

ي، بتدای  طيمح ستيز شاخص برای 831/2، بتای تيو فعال یكاربربرای شاخص  .2108 یبتای پژوهش به ترتي  با ميزان ها شاخص

-تسثيرگدذار مدي   موردمطالعده ي در محددوده  و شناخت يادراكبرای شاخص  820/2 ي و بتایو اجتماع يفرهنگ برای شاخص 881/2

 .باشند
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 مقدمه

 عنيوان  بيه امروزه گردشگري در دنيا، یکی از منابع درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگيی بييک وشورهاسيت و    

، در (9WTO)گردشيگري  آمار سازمان جهيانی   بنا بر. ي استا ژهیوصنعت خدماتی جهان حائز اهميت  کیتر گسترده

ميليون نفر بوده و از ایک جریان گردشگري، مبلغی حيدود   129 بر بالغ، تعداد گردشگران در سراسر جهان 2222سال 

، براي گردشگران بيه  2221ایک ارقام در سال . اقتصادي جهان شده است چرخهمستقيم وارد  طور بهميليون دالر  515

ي هير وشيور  (. 922:9911فنی و محميدنژاد، )ميليارد دالر رسيده است  155ميليون نفر و درآمد حاصل از آن به  122

جذب گردشيگر   بالقوهاولی داشتک عوامل : براي جذب و وسب درآمد از ایک راه باید دو خصوصيت مهم داشته باشد

تأسيسات اقامتی، یکی از اروان صنعت گردشگري . خدمات و توليد محصوالت گردشگري است ارائهو دیگري توان 

قيامتی بيشيتریک تيأثير اقتصيادي را در صينعت      تأسيسات ا(. 9: 9911ختایی،) دهد یمهست وه خدمات فراوانی ارائه 

. (Low,1996:109) شيود  یمي هتيل   نيه یهزي گردشگر صرف ها نهیهزدرصد  12بيش از  وه يطور به. گردشگري دارد

ي دارند وه ایک تنوع تا حدودي بيه محييم مقصيد و    ا گستردهخود طيف بسيار  شهري گردشگري امکانات و خدمات

 امکانيات  و بنابرایک تعياملی مييان مقصيد و خيدمات    . گردد یبازمي گردشگران ها خواستي مالی و ها يتوانمندالبته 

، مک 9115هالووي  ازجمله)بسياري از نویسندگان (. 9911:915رنجبریان، )است  دوجانبهگردشگري وجود دارد وه 

 شهري گردشگري امکانات و وه خدمات اند وردهبر ایک موضوع تأويد  .(9111استبلر ، سينکلر و 9112گلدنر اینتاشو 

هياي   و جيذابيت  هيا  تيقابلتوجه به توان،  گرید عبارت به. ي ایک صنعت استها بخشو پویاتریک  کیتر دهيچيپیکی از 

اهمييت موضيوع   . باشيد  یمي ایک صينعت   توسعههاي  تریک بخش مکانی جهت توسعه صنعت گردشگري یکی از مهم

در  نظيران  صياحب هياي   دیيدگاه  ارائهو  توجه جلبباعث  ها سازمان و ها پروژه، ها برنامهجذابيت در تمام محصوالت، 

و تلقيی   "جيذابيت "، سرشيت پيچييده مفهيوم    حيال  کیبياا  .گردیيده اسيت   ها حوزهي مختلف مربوط به ایک ها عرصه

ایيک  . شيده، گردیيده اسيت    گوناگون افراد از آن باعث بيروز نيوعی پراونيدگی و عيدم انيسجام در نقطه نظرات ارائه

تبيع آن، زمينييه    نظيران و بيه   وه زمينه فهم مشترک در مييان صاحب يا گونه به را، "جذابيت"عبارت  تعریفامر، لزوم 

 .دینما یميؤثرتر از آراء و تجارب آنان را فراهم آورد، مطرح م يبردار بهره

 وارد ادبييات  آشورث هاي نظریه با 12 دهه اوایل از وه است گردشگري مطالعات در جدید اي شاخه شهري گردشگري

 از را گردشيگري  نيوع  ایيک  زیيادي  پژوهشيگران  تياونون  زمان آن از .(Shoval, 2011: 1599) استشده  گردشگري

 گردشيگري  نيوع  ایيک  .اسيت  گردشگري عناصر فضایی توزیع ارزیابی جمله، آن از .اند ورده بررسی مختلف هاي جنبه

 و هيي اول بخش دو به شهري گردشگري عناصر. است شده مطرح اخير سال چند در وه است جدیدي هاي بحث از یکی

 عناصير  اميا  وننيد  می جلب خود به را گردشگران وه هستند شهري يها جاذبه همان هياول عناصر .شود می تقسيم ثانویه

 ،هيا  مسافرخانه ها، هتل مانند وند یم فراهم را گردشگران رفاه وه شود می شامل را امکانات و خدمات از دسته آن ثانویه

ها و سایر عوامل اقتصادي و فرهنگيی باعيث    ها، ارزش تغيير نگرش(. 9919:929موحد، و شکویی) غيره و ها رستوران

بخيش هيم    هاي لذت وه جنبه وننده سرگرمشده است تا فرآیند خرید گردشگران به یک فعاليت اجتماعی و یک اقدام 
                                                                                                                                                               
1. World Tourism Organisation 
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امروزه خریيد  . مشتریان بيشتر به مراوز خرید نویک گرایش پيدا ونند ایک عوامل باعث شده است تا. دارد، تبدیل شود

. اسيت  شيده  لیتبيد ها و مراوز خرید به یک فعاليت اجتماعی و نيز بخشی از سرگرمی جامعه ایرانيی   فروشی از خرده

(. 9919:1حييدرزاده و عبقيري،   )اسيت  همچنيک بعد عاطفی و هيجانی خرید نسبت به گذشته بسييار پررنيش شيده    

و شرایم متفاوت هر یک از ایک مراوز  ها یژگیو، يتجاراز سالیق و دالیل بازدید گردشگران از ایک مراوز  نظر صرف

اميري ويه بيا    . ي متفاوتی از ایک مراوز را در معرض انتخاب گردشگران انتخاب قرار دهدها گونه تواند یمتجاري نيز 

مقاصيد گردشيگري از سيوي     عنيوان  بيه در اوثير شيهرهایی ويه     سيم يمدرن پستتوجه به مرحله گذار از مدرنيسم به 

بررسی امکانيات و تسيهيالت   (. 9915:951فاضل ترشيزي، ) گردد یممشخص  وضوح به اند دهیگردگردشگران تعييک 

دهد وه عواميل بسييار مهميی در ایجياد جيذابيت مراويز        نشان می ها آنایک مراوز و ارتباط آن با استقبال مشتریان از 

تواند در ایجاد جيذابيت از منظير    مراوز خرید می و اعمالشان در ها آنهستند وه شناسایی و بررسی  رگذاريتأثتجاري 

 یاقيامت  -يتجيار  يفضاها تيجذاب جهيدرنت. مندي مشتریان شود مشتریان نقش بسزایی داشته باشد و موجب رضایت

پيژوهش  . دارد مهميی  نقيش  گردشگري اقتصاد و گردشگران ماندن زمان مدّت در شهري، فضاي در گردشگري عناصر

شيهر   ديام یاقامت -يتجار يفضاها تيو جذاب تيتوان، قابل ليتحلاقدام به  الذور فوقحاضر در راستاي تحقق اهداف 

 از متيأثر  بيشيتر  ويه  هایی ن مکا و گردشگران حروتی فضاي نموده است تا يشهر يمشهد در توسعه صنعت گردشگر

 انجيام  الزم هياي  ریيزي  برناميه  ،هيا  مکان ایک در گردشگران، رفاه افزایش براي تا شود مشخص است، گردشگران رفتار

 .شود

 پیشینه

در زمينه جذابيت و نيز جذابيت از بعد معماري مراوز خرید جهت توسعه صنعت گردشيگري   هایی وه تعداد پژوهش

 :شود اشاره می گرفته انجامي ها پژوهشصورت گرفته محدود است وه به برخی از  یاقامت -يتجار يفضاهادر 

 ويه بيا   محيم مراوز خرید بر رفتيار مشيتریان   يرتأثميالدي ميچون و همکاران در پژوهشی با عنوان . م 2225در سال 

عنيوان   انجام یافته به ایک نتيجه رسيدند وه رایحه محيطيی بيه  ( SEM)ي چند گروهه مدل معادالت ساختاراستفاده از 

از  هيا  آنبسياري بر عواطيف، درک مشيتریان از مرويز خریيد و حتيی درک       يرتأثیکی از عوامل مهم در جو محيطی 

ر ها و تراوم ميردم د  از متغيرهاي مهم، ميزان تروم فروشگاه ويفيت محصوالت دارد و البته در ایک پژوهش یکی دیگر

رایحه موجود در جو محيطی مروز خرید در سطح تيراوم   يرتأثباشد؛ به عبارتی در ایک پژوهش  فضاي مروز خرید می

 (.Michon et al 2005 ,)است شده  فروشی ارزیابی خرده

مرويز خریيد بيه     توسم جيک وبات و همکارانش با عنوان انتقيال تصيویر دیيد از بياال از     2221در سال ی در پژوهش

شيده مشيتریان از    ها انجام شد مشخص شد وه تصویر اجتماعی دید از باالي مروز خریيد بير ويفييت ادراک    فروشگاه

هيا و   نوع و انيدازه فروشيگاه   در ایک پژوهش متغيرهاي مستقلی مانند. دارد ريتأثهاي موجود در مروز خرید  فروشگاه

متغيرهياي وابسيته   . ی قرار گرفتموردبررس، ونند یماقتصادي مشتریانی وه به مروز خرید مراجعه -موقعيت اجتماعی

و تناسيب تصيویر   ( شامل دو نمياي اصيلی فروشيگاه و خيدمات فروشيگاه     )در ایک پژوهش شامل تصویر فروشگاه 

پژوهشگران در ایک پژوهش به ایک نتيجه رسيدند وه تصویر مروز خرید بر تصور مشيتریان  . باشد مشتریان از خود می
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ها نييز   مشتریان از ایک فروشگاه شده ادراکدارد و در هميک راستا ويفيت  يرتأثدر مروز خرید هاي موجود  از فروشگاه

 .(Chebat, J.et al., 2006) افتافزایش خواهد ی

هياي تجياري در    توسم وریستف تلر در دانشگاه استرلينش اسکاتلند با عنيوان خيابيان   2221در پژوهشی وه در سال 

شد، به بررسی عوامل ایجاد جذابيت در مراوز خرید از نگاه مشتریان پرداختيه شيد و بيه    مقایسه با مراوز خرید انجام 

دهنده جو محيطی و تروييب تنيوع    تریک عوامل در ایجاد جذابيت مراوز خرید، عناصر تشکيل ایک نتيجه رسيد وه مهم

بيه بررسيی    پاسخ گيو  151 فروشی است در ایک پژوهش از طریق پرسشنامه گرنت با استفاده از ایميل از طریق خرده

 (.Teller, C., 2008)ایک موضوع پرداخته شده است 

هياي   توسيم وریسيتف تلير و جاناتيان الميز بيا عنيوان ميدیریت جيذابيت مجتميع           2292در پژوهشی ويه در سيال   

د فروشی مؤثرند پرداختيه شيد و ابعيا    هاي خرده هایی وه بر جذابيت مجتمع فروشی انجام شد، به بررسی ویژگی خرده

با استفاده در ایک پژوهش پژوهشگران . دارند در نظر گرفته شد يرتأثبيشتري از متغيرهایی وه بر جذابيت مراوز خرید 

 دیمروز خر کیمروز نوار و  کیمروز شهر، )تراوم  الگويمصرف ونندگان از سه  9222از  شياز ب ینظرسنج کیاز 

فروشی، جو محيطيی،   به ایک نتيجه رسيدند وه عواملی مانند سهولت دسترسی، پاروينش، ترويب تنوع خرده (يا منطقه

بر حمایيت   ها آنسهولت گردش و تسهيالت زیرساختی بر رضایت، تمایل مشتریان بر ماندن در مروز خرید و تمایل 

ارزش واالیی، دامنه )فروشی  مرتبم با خرده البته در ایک پژوهش مشخص گردید وه عوامل. دارند يرتأثاز مروز خرید 

تري نسبت به سایر متغيرها در ایجاد جذابيت  بسزا و مهم يرتأثو نيز عامل جو محيطی ( ها محصول و پرسنل فروشگاه

 (.Teller & Elms, 2010)مراوز خرید دارند 

شهد در راستاي توسيعه صينعت   اقامتی اميد شهر م -پژوهش حاضر با بررسی توان، قابليت و جذابيت فضاي تجاري

 :باشد یمگردشگري شهري در پی اهداف زیر 

 يشهر يتوسعه صنعت گردشگر يزیر برنامه 

 سازنده آن يها و مؤلفه "، قابليتتيجذاب"فهم و تبييک مفهوم  جهتچوب نظري منسجم رارائه چا. 

  در توسعه گردشگري شهري اقامتی -ي تجاريها مجموعهاز  شده استخراجي ها شاخصسنجش ميزان همبستگی بيک 

 وشر

 تحليليی  - و توصييفی ويفی  سنخ از و موردي ي مطالعه از منظر هدف واربردي و از منظر ماهيت یک حاضر پژوهش

اقيامتی امييد    -فضياي تجياري   گردشگران دیدگاه پژوهش تحقق اهداف جهت تحقيق ایک در. باشد یم بستگی هم و

 هياي  گویيه  طراحی با هاي جذابيت شاخص داشتک نظر در با وار ایک براي. شود یم سنجيده ذهنی بعد شهر مشهد از

 بيه  اقدام سپس( 9جدول )است  شده پرداخته مطالعه مورد محدوده در موضوع بررسی به پرسشنامه طریق از مناسب

 بيه  هيا  پرسشينامه  آوري جميع  بيا  و ورده اقامتی اميد شهر مشهد -فضاي تجاري گردشگران بيک در پرسشنامه توزیع

اقامتی امييد شيهر    -با توجه به سيال بودن جمعيت بازدید وننده از مروز تجاري. شده پرداخته ها داده تحليل و تجزیه

تعيک حجيم نونيه از    يها فرمولمشهد امکان محاسبه جامعه آماري وجود ندارد از ایک رو متعاقيا امکان بهره گيري از 

به صورت  پرسشنامه 222قبيل وووران امکان پذیر نيست به هميک دليل در ایک پژوهش به صورت پيش فرض تعداد 

 هياي  ييل تحلو  spss 91افيزار  از نيرم   اسيتفاده  بيا  راستا ایک در. تصادفی ساده در محدوده مورد مطالعه پخش گردید
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t.test.بيه  نتایج شدن مشخص از بعد نهایت در. گرسيون بهره گيري شده است، آزمون همبستگی پيرسون و آزمون ر 

 .است شده پرداخته موجود وضعيت بهبود جهت پيشنهاداتی ارائه
 (نگارندگان: منبع) پرسشنامه پژوهش سؤاالتها و تعداد  شاخص:   جدول

 سؤاالتطيف  سؤاالتتعداد  شاخص

 ليکرت 1 ییو فضا يوالبد

 ليکرت 9 زیست محيطی

 ليکرت 5 فرهنگی و اجتماعی

 ليکرت 1 اداراوی و شناختی

 ليکرت 5 واربري و فعاليت

 25 سؤاالتمجموع 

 نظریمبانی 

 جذابیت

. اسيت، مشيق شيده اسيت     "اسيم "وه  "جاذبية" از واژه عربيی 9واژه یشناس شهیبيه لحياظ ر "جذابيت"واژه فارسی 

در فرهنش فارسيی   ،شود یظياهر م "اسيم"ازنظر دستوري در زبان فارسی صرفاً در نقيش  "جذابيت"واژه  وه یدرحال

را  2دیکشينري آوسيفورد جيذابيت   . دلربيایی، زیبيایی  .( مص جيع .[ )ع( ]جَ يَّ) :در تعریف جذابيت آمده است معيک

 "رسيد  یمچيزي وه جالب و جذاب است ظاهر و مفهوم خوشایندي دارد و مطلوب به نظر ": وند تعریف می گونه کیا

(2014،Oxford Dictionary)9
باعيث گردیيده    ويه  شود یمدشوار  چندپهلودرک و تعریف وامل آن به جهت مفهوم  .

بدیهی و معمول آن است، تبدیل  يعنابه مفهوم نسبی ويه واجيد معنيایی فراتر و متفاوت بام"مفهوم ويفيت"است وه 

و ارزیابی جهت وياربرد توسيم هميه افيراد، نييه       يريگ دشيواري ایيک امير، یعنيی تيدویک ابيزاري براي اندازه. شود

است؛  امورواسطه سرشت نظري و ذهنی برخی  همچنيک به ها دهیپدو  صيرفاً بيه خياطر تفياوت خيصوصيات اشيياء

و اشيياء   جيذابيت طور آگاهانه یا ناخودآگاهانه بيراي ارزیيابی    ارزشی متفاوتی را به يها نظام ا وه چراوه افيراد انگاره

چنانچه عموماً تعبيير یکسيانی    .و عموماً تعبير یکسانی از عبارت جذابيت پروژه وجود ندارد رنديگ یبه وار م ها دهیپد

همچنييک هييت تعریيف اسيتانداردي از     (. Ahadzie & et al., 2008; 677)از عبارت موفقييت پيروژه وجيود نيدارد     

تعيداد   ويه در دهيه اخيير    آميده  دسيت  بيه شواهدي . براي سنجش جذابيت پروژه وجود ندارد شده رفتهیپذمتدولوژي 

مفهوم جذابيت، معيانی متفياوتی را بيراي افيراد     . جذابيت رو به افزایش است خصوص تعييک معيارهاي تحقيقات در

-Al)رد، تيم پيروژه و یيا هير صينعتی تعریيف منحصير خيودش را از ایيک مفهيوم دارد          هر ف. مختلف به همراه دارد

Tmeemy & et al., 2011; 338) . بير ایيک اصيل     و ونيد  استفاده می رویکرد ولی از یک( 9115)در ایک راستا، وربی

توانيد   ر مختلف میتفاسي برحسب مختلف هاي از دیدگاه وند وه مشاهدات افراد از یک رویداد مشابه می ديتأواساسی 

 (.952ص  ،همان)متفاوت باشد 

 
                                                                                                                                                               
1 - etymology 

2 - attractiveness, appeal, attraction 
 
 :با کلمات زیر مترادف است و رود یمبه کار ، "صفت"در نقش  اغلبایـن واژه در زبان انگلیسی  - 

appealing,agreeable pleasing, inviting, tempting, interesting 
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 واژه جذابیت  وجودی یها حالت بررسی

گفتيه   ويه  یهنگيام  گرید عبارت آن اسيت؛ به ، ميسأله حاليت وجيودي"جذابيت"اساسی در بحث  يها یکی از پرسش

به ایيک مفهيوم اسيت ويه ایيک خيود        ایآ ،(جذابنظير یک خيابان )خاصی است  جذابيتشيئی معينی داراي  شود یم

و یييا در شييئی    2وننده ادراک در ذهيک ي جذابيتها یعنی اینکيه آیيا مؤلفه شيئی است وه مالک ويفيت مزبور است؟

"ژهو اُبي  سيوژه " مييشهور  5در قاليب دوگيانگی توان یجود دارد را مو 9شده ادراک
5

شييئی  "و  "ییفاعيل شناسيا  " یيا  

یيک شييئی از دو منبيع یيا دو عرصيه سرچشيمه        جيذابيت  شود یگفته م رو کیازا. نميود يبند صورت "شده ییشناسا

 :دريگ یم

 .فرد "یذهن"عرصه  -9

 .شيئی "عينی"عرصه  -2

درک و ( درون ذهنييی )هنري، عملی و صنعتی بيه شيکل شييهودي   يها است وه در تمامی رشته يا واژه "جذابيت"

مختلفيی چيون ادبييات،     يهيا  حوزهو در  شود یواربرده م مزبور به يها حوزهصورت مستمر در چارچوب گفتمان   به

تابع هر حوزه براي مخاطبان شناخت بيشيتري   يها مؤلفهقابل بررسی است تا با تعاریف و ... اجتماع، هنر، تجارت و 

 (.2جدول )حاصل گردد 
 ی مختلفها حوزهی آن در ها مؤلفهتعاريف جذابیت و  :2جدول 

 ها يا نمودها مؤلفه تعريف حوزه تخصصی

فيردي اسيت ويه     هياي ویيژه و ممتياز و منحصيربه     در لغت به معنی جذابيت غيرعادي و دارا بودن صيفت  1افَرَهْمَندي یا واریزم اجتماعی و ادبیات سیاسی

 :9911ويوئک، ) دارد( جمعی)وه اثري اجتماعی ( فردي)اي انفرادي  جاذبه. هاست موردپسند و ستایش تعداد زیادي از دیگر انسان

291.) 

 نفيوذ  ي،رگيذار يأثت ،محبوبييت ، جيذب  توانایی

 .جتماعیا قدرتي، فرد

 علم روانشناسی

 رفتاری

عياطفی انسيان نسيبت     يها شیوه واژه جذابيت را براي بيان گراي در حوزه روانشناختی رفتاري است پرداز هینظر 1ویکتور وروم

 (.922: 9911قربانی، )دهيد پيامد وقتی جاذبه مثبت دارد وه فرد داشتک آن را به نداشتک تيرجيح . وند یعنوان م به پياميدها

 ،ارتبياطی  يهيا  مهيارت  ،ظياهر  یآراستگ زیبایی،

 .ي بودنچندبعد

 و ITحوزه 

 تجارت الکترونیکی

علم تجارت الکترونيکی، جذابيت عبارت است از باال بودن زميان مانيدگاري وياربران، بياال بيودن انگييزش بيراي وياوش و          در

 (.99:9915حسک زاده، )براي واربران است ( تارنما) تیسا وبجستجوگري و باال بودن قابليت استفاده 

 سييازمان،وييارورد، محتييوا، شييکل، تعامييل و    

 .ییآرا صفحهرنش، سبک خوانایی و  ،کيگراف

 

 

 حوزه

 داستانیادبیات 

 

ي روایيت داسيتانی، نزدیيک شيدن مخاطيب بيه دنيياي روایيت و         ساز صحنهفضاسازي و  ريتأثجذابيت عبارت است از نحوه و 

و فضياي داسيتان،    هيا  تيشخصي تحریک عواطف و هيجان در خواننده است تا فضاي روایت در ذهک مخاطب مجسم شود و با 

گيودرزي و  )ي داشته باشيد  رگذاريتأث، بر احساس خواننده، اثر وند و براي مخاطب گيرایی و جهيدرنتارتباط بهتري برقرار وند و 

 (.9919باباپور، 

 تکنييييک درنيييش توصييييفی، تعلييييق آفرینيييی،

و  حيتوضيي فضاسييازي، بييرانگيختک احساسييات،

تفسير اماوک، اشيا و اشخاص، بخشييدن بعيد و   

ایجاد فضاي حسی داستان از نور، سيایه، صيدا،   

 .و مزه بو ،حرارت حروت،

 

 صنعت توريسم

 و گردشگری

 

شيامل   توانيد  یمي یی براي افراد است ایيک توانيایی   ها تیمزجذابيت در صنعت توریسم، به توانایی مکان گردشگري جهت خلق 

جذابيت مکان گردشگري افراد را به بازدید و گذراندن زميان در  . ي مکان گردشگري مثل چيدمان و آرایش مکانی باشدها یژگیو

، به نقيل  Ferrario ،9111) باشد یمي آن بر گردشگر اثرگذارارزش عمده جذابيت مکان گردشگري،  درواقع. وند یمآن تشویق 

 (.19: 9919از افراخته و همکاران،

تيياریخی،  بسييتر ي،اثرگييذار ،چيييدمان مکييانی 

، قيميت ، محصول یا خيدمات ي طبيعی، ها جاذبه

 .يریپذ رقابتارتقا امکانات،  امکانات، توزیع و

 

 حوزه طراحی شهری

ها ادغيام   واربري ها آنهاي شهري به مفهوم افزایش تحرک و پویایی و سرزندگی فضاهاي شهري است وه در  جذابيت در محيم

هاي متفاوت و براي اهداف گوناگون بيه   آید و افراد مختلف را در زمان به وجودها  ها و تخصص شود و طيف متنوعی از فعاليت

 (.55:9915تيبالدز،)سازد  خود بخواند و امکان نظارت غيررسمی بر عرصه عمومی را نيز فراهم می

  ایجيياد ارتبيياط فيزیکييی و بصييري، نييورپردازي 

 تيي امن ،تنيوع واروردهيا   ي،بصر تناوب اس،يقم

 يبناهيا ، هيا  تنوع فعاليت ،منظر یطراح ی،طيمح

 .یو سرزندگ یشاداب، شاخص

 هاي پژوهش یافته: منبع

 

                                                                                                                                                               
1 - existence of mode 
2 - mind‘s perceiver 
3- object perceived 
4 - duality 
5 - object -subject 
یونانیبه  - 6 : χάρισμα  خاریسما»یا»  

7 - Vroom Victor 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 نگارندگان: مأخذی مختلف ها حوزهدر  ی جذابیت برگرفته از ادبیات موضوعها مؤلفه -3جدول 

 ها مؤلفه ها شاخص

 ي فرديها مؤلفه
توجيه بيودن، ويارورد،     جيذب، قابيل   ییتوانيا  ی،قيدرت اجتمياع   ي،نفوذ فيرد  يرگذاري،تأث يت،جذب، محبوب ییتوانا

 .ایجاد ارتباط فيزیکی و بصري ی،ارتباط يها ظاهر، مهارت یاحساس، آراستگ يختکبرانگ

 .يبصر ياس، تناوبمق  نورپردازي یی، نورپردازي،بایز یی،خوانا ،رنش ،کياندازه، شکل و گراف ،تناسب ي شکلیها مؤلفه

 .ها منظر، تنوع فعاليت یطراح يطی،مح يتامن ي،تعامل، فضاساز يت،امن ي،آور سطح رقابت فک ي،تطابق و سازگار ي محيطیها مؤلفه

 .شاخص يبناهای، و سرزندگ یشاداب ی،خیبستر تار ،تیهو جادیا ،و معنا یشناس نشانه ی،نیآفر قيتعل محتوا، ي فرهنگیها مؤلفه

 .حس زمان و مکان جادیا ی،حس يغنا جادیا ،بودن يچندبعد ،احساس ختکيبرانگ ی،حس يغنا جادیا یادراوي ها مؤلفه

 هاي پژوهش یافته: منبع

جيذابيت یيک مفهيوم دینامييک و      ويه  کیي او با در نظر گرفتک ( 2و  9جداول ) ذورشدهي مطالب بند جمعبنابرایک با 

یا پدیده، امري ويفی است  یکشی جذابيت " :گفت توان یم تعریف جامع و ولی از جذابيت در رو کیازاپيچيده است 

و توجه بيه   گردد یآن شيئی درک و محسوب م يها یژگیعنوان مجموعه و توسيم انسان از طریق ذهنی و عينی بهوه 

نيوع آن و متغيرهياي   در هر موضوع، بسيته بيه   ها  مؤلفهو  باشد یمخواست و نيازهاي مخاطب در آن بسيار شاخص 

 ."وند یممحيطی تغيير 

 گردشگری و خريد

ي سفر، مسافرت به مقصد، اقاميت، بازگشيت   زیر برنامهنظير  ها تيفعالي از ا مجموعهبا توجه به مفهوم گردشگري وه 

محليی   تنها نهمراوز خرید . ي در ایک فرآیند گردشگري ایفا نمایندا عمدهنقش  توانند یم، مراوز خرید شود یمرا شامل 

و بيا رشيد    انيد  شيده  لیتبدي اجتماعی و تفریحی ها تيفعالبراي خرید هستند، بلکه به یک مروز اجتماعی براي انواع 

بيوده و   تير  جيذاب بيه مراويزي ويه     ادیز احتمال بهو  اردارندياختي انتخابی بيشتري در ها نهیگزگردشگران  ها آنتعداد 

ليذا  . نيد ینما یمي ، مراجعيه  شيود  یماست در آن عرضه  ها آنو واالیی وه مطابق سليقه  ها فروشگاهي از ا گستردهطيف 

، 2229وانش و همکياران،  )براي مدیران بازار ضروري است تا نسبت به جذابيت مروز براي خریداران مطمئک گردند 

 (.952: 9915به نقل از فاضل ترشيزي،

، پيونيد ناگسسيتنی بيا جریيان وليی      شيوند  یمي رید محسيوب  مراوز خرید عالوه بر آنکه جاذبه اصلی گردشگري خ 

ويه   یک انگيزه ثانویه مطيرح بيوده   عنوان بهي گردشگري شهري، خرید ها گونهدر بيشتر . گردشگري در شهرها دارند

نشان از انگيزه و ميل گردشگران در صرف زمانی از تجربه گردشگري خود به خریيد از مراويز تجياري شيهر ميورد      

لذا جهت بيان اهميت و نقش ایک مراوز و همچنيک اختصياص فضياهاي ویيژه بيراي آن، الزم اسيت تيا       . بازدید دارد

زمينيه الزم جهيت    و خصوصيات مراوز خریيد موجيود را داشيته باشيند و     ها یژگیومدیران شهري شناخت وافی از 

فاضييل )ردد نيييز فييراهم گيي موردنظرشييانانتخيياب و خریييد ويياالي  منظييور بييهفييراهم سيياختک آسييایش گردشييگران 

 (.952: 9915ترشيزي،

 در گردشگری و خريد مؤثرعوامل 

ويه عواميل گونياگونی     گردد یمبا مرور تحقيقات صورت گرفته در بخش تقاضاي گردشگري مراوز خرید، مشخص 

 ي فروشيگاه هيا  یژگي یو ،(Park, 2006)رفتار خرید آنی مدگرا  ،Hu, 2004 &(Jasper) یتيجنسي ها تفاوتهمچون 

(Hong& Hong, 2002)،  گيري ميتصمسبک (Wesley, 2006 )    و بسياري از ابعاد دیگر، دالیيل و ترجيحيات خریيد

و  هيا  محيرک برخيی   هرچنيد . بنابرایک تجربه گردشگران از مراوز خرید متفاوت است؛ گردشگران را شکل داده است
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ی ميزان و درجه شيدت و ضيعف   مشترک باشد ول جا همهي رفتاري خریداران از مراوز خرید ممکک است در ها جنبه

 (.959: 9915فاضل ترشيزي،) در آن جوامع مختلف ممکک است متفاوت باشد

ي ويردن تنيوع زیيادي از    ا خوشه -9: دینما یمهاي مناطق خرید را در هفت عامل اصلی بيان  جانسک وربک جذابيت 

دسترسيی خيوب و پاروينيش     -2هيا   جاذبهو  ها تيفعال، محل گذراندن اوقات فراغت و سایر ها يغذاخورفروشگاه، 

طراحيی جيذاب    -5 دیي خرایجاد تصيویري مثبيت از    -5 هينقلبر استفاده از وسایل  رو ادهيپدادن  اولویت -9مناسب 

ي هيا  تيي فعالایجاد نشياط و سيرزندگی هميراه انجيام      -1در دسترس بودن طول اوقات فراغت  -1( یشناخت ییبایز)

 هيا  آن، ابزار اوليه وشش و گيرایی مکان گردشگري هستند ها تيجذاب(. 991: 9919 مشکينی و همکاران،) آور یشگفت

وليد انگيزشی براي بازدیدونندگان یک مکان گردشگري و دالیل اساسی براي انتخاب بازدیدوننيدگان از یيک منطقيه    

و بيازآفرینی   دادهایي رووه در پنج گروه عوامل فرهنگی، طبيعی، تبليغيات،   شوند یممحسوب  ها مکاننسبت به دیگر 

 (.19: 9919، به نقل از افراخته و همکاران، Ritchie and Crouch ،9111) شوند یمي بند طبقه

 ی پژوهشها افتهي

 صورت مطالعات از پس .شود یمي مربوطه پرداخته ها مؤلفهارزیابی  و ها شاخصشناسایی  به پژوهش از بخش ایک در

ی و شيناختی،  ادراوی، فرهنگی و اجتماعی، طيمح ستیزشاخص والبدي و فضایی،  5حاوي  تحقيق، ادبيات گرفته در

 .است شده دادهنشان ( 5) باشند وه در جدول می تحقيق موضوع مورد در سؤال 25 در قالب واربري و فعاليت
 نگارنده: مأخذ ی،اقامت-یتجار یفضاها تیو جذاب تیقابل بر مؤثر های ها و مؤلفه شاخص: 4 جدول

 مؤلفه ها شاخص مؤلفه ها شاخص

 کالبدی و فضايی

 طراحی مناسب جداره شهري يرتأث

 تناسبات بصري، اندازه و رنش يرتأث

 نوع فرم و هندسه والبد بناي يرتأث

موقعيييت قرارگيييري و دسترسييی بييه   يرتييأث

 ي اصلیها انیشر

 محوطه آرایی و طراحی منظر يرتأث

 قابليت دسترسی و دید بصري يرتأث

 حس تعلق مکانی يرتأث ی و شناختیادراک

 ایجاد غناي حسی از طریق اصوات خوشایند

 ي محيطیها حهیراوجود  يرتأث

 ها مغازهنظم در چيدمان  يرتأث

 در محيم آرامش يرتأث

 سرزنده بودن فضاي داخلی يرتأث

 یطیمح ستيز

 نظافت و پاويزگی يرتأث

 پوشش گياهی و فضاي سبز يرتأث

در مقابيل تغيييرات    هيا  ادهيپحفاظت از  يرتأث

 جوي

 ي مختلفها تيفعالتنوع عملکردي و بروز  يرتأث کاربری و فعالیت

 ي شبانگاهیها تيفعالوجود 

 (ونندگان استفاده)واربران تنوع  يرتأث

 ي متفاوت از فضاها استفادهقابليت  يرتأث

امکييان بييارگيري و تخليييه بييار واحييدهاي  يرتييأث

 تجاري

 فرهنگی، اجتماعی
فضياي   يرتيأث  -و بناهياي شياخص   ها نشانهاستفاده از -توجه به هویت و فرهنش بومی-یاجتماع بسترهاي فرهنگی،وجود 

 سرگرمی و تفریحی

 هاي پژوهش یافته: منبع

پرسشنامه ميورد   52ابتدا . شده است در ایک پژوهش براي سنجش پایایی وار پيمایش از ضریب آلفاي ورونباخ استفاده

بيه   يآلفيا . ورونباخ مورد آزمون قرار گرفيت  يآلفا قیها از طر هیگو کیا یقرارگرفته و سپس پایایی درون آزمون شيپ

 .قبول است قابل ییایدهنده پا وه نشان باشد یم 19/2دست آمد 

، افراد پاسخگو بيه  (ذهنيت)هاي پژوهش به ایک نتيجه رسيدیم وه از دیدگاه  آمد از پرسشنامه به دستبا بررسی نتایج 

از حد متوسم طيف  9551ی با امتياز و شناخت یادراودر ایک ميان شاخص . ی وجود نداردتوجه قابلپرسشنامه تفاوت 
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ومتيریک امتيياز را در بييک     2512ک یی بيا مييانگي  و فضيا  يوالبدشاخص . ليکرت باالتریک امتياز را وسب نموده است

 .است قرارگرفته مورداشاره( 5) به ترتيب در جدول ها شاخصسایر . ي پژوهش به دست آورده استها شاخص
 ی پژوهشها شاخصامتیازات : 5جدول 

 واربري و فعاليت ی و شناختیادراو یو اجتماع یفرهنگ یطيمح ستیز ییو فضا يوالبد 

 9552 9551 9552 9529 2512 ميانگيک

 هاي پژوهش یافته: منبع

 ديي ام یاقيامت -يتجار يفضاها تيو جذاب تيتوان، قابل کيب یهمبستگ)پژوهش ي ها شاخصجهت بررسی روابم بيک 

ضيریب همبسيتگی یکيی از معيارهياي     . است شده استفادهاز ضریب همبستگی پيرسون ( آن يمشهد و گردشگرشهر 

مسيتقيم یيا   )ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنيک نوع رابطه . باشد یمدر تعييک همبستگی دو متغير  مورداستفاده

است و در صورت عدم وجود رابطيه بييک دو متغيير برابير صيفر       -9تا  9ایک ضریب بيک . دهد یمرا نشان ( معکوس

به هميک دليل  باشد یم =25222Sig .دهد یمرا نشان  ها دادهو تعداد  sig، جدول زیر ضریب همبستگی پيرسون. است

رابطيه  گردشيگري آن   و مشيهد  ديي ام یاقيامت -يتجيار  يفضياها  تيو جيذاب  تيي توان، قابلبيک  درصد 15با اطمينان 

و  تيي تيوان، قابل گفت شدت همبستگی بييک دو متغيير    توان یم( 1) جدول بر اساسهمچنيک  .وجود دارد يدار یمعن

وه ایک امر بيانگر رابطه مسيتقيم   باشد یمدرصد + 25591آن  يمشهد و گردشگر ديام یاقامت-يتجار يفضاها تيجذاب

 .استبيک دو متغير 
 گردشگری آن و دیام یاقامت -یتجار یفضاها تیو جذاب تیقابل بین همبستگی ضريب :6جدول 

 اخصش

 تيو جييذاب تيييتييوان، قابل 

 یاقامت-يتجار يفضاها

 يگردشگر

 يشهر

 تيو جييذاب تيييتييوان، قابل

 یاقامت-يتجار يفضاها

 *25591 9 ضریب پيرسون

 25222 25222 سطح معناداري

 222 222 تعداد

 گردشگري

 شهري

 9 *25591 ضریب پيرسون

  25222 سطح معناداري

 222 222 تعداد

 هاي پژوهش یافته: منبع

در رگرسيون ساده نيز فيرض  . شود یمیک متغير روي متغير وابسته از رگرسيون ساده استفاده  يرتأثی نيب شيپ منظور به 

تعریيف   Y=a+bxمعادله رگرسيونی ساده با یک متغير وابسته به شکل . باشد یمخطی بودن رابطه بيک متغيرها برقرار 

 .شود یم
 گردشگری آن و مشهد دیام یاقامت -یتجار یفضاها تیو جذاب تیقابلخالصه ضريب همبستگی بین : 7جدول 

 خطاي معيار ميانگيک شده لیتعدضریب  تعييکضریب  ضریب همبستگی مدل

9 25591a 25929 25259 2559592 

 هاي پژوهش یافته: منبع

a :ی و شناختی، واربري و فعاليتادراوی، و اجتماع یفرهنگ ی،طيمح ستیزیی، و فضا يوالبد: ی ونندهنيب شيپ. 

متغيرهاي ( 591/2) آمده دست بهنماید، با توجه به مقدار ضریب همبستگی مشاهده می( 1) ي وه در جدولطور همان 

ایيک همبسيتگی مييان     ؛ ويه باشيد می( گردشگري شهري)ی وننده مناسبی براي متغير مالک یا وابسته نيب شيپپژوهش 

هياي  متغيير  هواسط بهتوان آن از روي مدل رگرسيون است و می شده ینيب شيپمتغير مالک و مقدار  شده مشاهدهمقدار 
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-ميی ( 259/2) شيده  لیتعدبا توجه به مقدار مجذور ضریب همبستگی . ی وردنيب شيپی، مقدار متغير مالک را نيب شيپ

را شيامل  ( گردشيگري شيهري  )ميالک  درصد واریانس متغير  25، تقریباً شده انتخابتوان چنيک قضاوت ورد وه مدل 

 .شودمی
 یاقامت -یمجموعه تجاری کننده پژوهش بر گردشگری شهری در نیب شیپخالصه تحلیل واريانس : 8جدول 

 سطح معناداري نسبت F مجذورات ميانگيک درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

 25222a 995991 95995 929 295911 رگرسيون 

   25959 959 195129 مانده یباق 

    215 155111 ول 

 هاي پژوهش یافته: منبع

 a :ی و شناختی، واربري و فعاليتادراوی، و اجتماع یفرهنگ ی،طيمح ستیزیی، و فضا يوالبد ی ونندهنيب شيپ. 

 b :گردشگري شهري: متغير وابسته. 

؛ (P>0/05)دار اسيت  درصيد معنيی   15در سيطح اطمينيان   ( 991/99) شيده  محاسيبه  Fنسبت ( 1) با توجه به جدول 

 ،یو اجتمياع  یفرهنگي  ،یطي يمح سيت یز ،ییو فضا يوننده والبد ینيب شيپتوان چنيک قضاوت ورد وه بيک بنابرایک می

لذا فرض خطی بودن ميدل نييز   . وجود دارد داري رابطه معنیشهر يگردشگرو  تيو فعال يواربر ،یو شناخت یادراو

 .گرددتأیيد می
 -یمجموعه تجار یشهر یگردشگربر  تیو فعال یکاربر ،یو شناخت یادراک ،یو اجتماع یفرهنگ ،یطیمح ستيز ،يیو فضا یکالبدهای ضرايب رگرسیون تأثیر شاخص: 9جدول 

 شهر مشهد دیام یاقامت

 مدل
 استانداردشدهضریب  ضریب استاندارد نشده

T سطح معناداري 
B بتا خطاي معيار 

 25222 91552  25991 25959 عدد ثابت

 25222 55595 25211 25252 25219 ییو فضا يوالبد

 25222 95195 25219 .259 25995 یطيمح ستیز

 .921 .591 25922 2591 25991 یو اجتماع یفرهنگ

 .211 .122 25211 2552 25921 یو شناخت یادراو

 25222 5591 25951 2591 25291 تيو فعال يواربر

 هاي پژوهش یافته: منبع

b :شهر مشهد ديام یاقامت -يمجموعه تجاردر  يشهر يگردشگر: متغير وابسته. 

تيوان،  جهيت تحلييل    موردمطالعيه هياي  آید، از ميان شاخصبرمی( 1) در جدول شده ارائههاي  وه از داده گونه همان 

بيشيتریک   25219یی بيا امتيياز   و فضيا  يوالبيد اميد شهر مشيهد، شياخص    یاقامت-يتجار يفضاها تيو جذاب تيقابل

ي هيا  شياخص سيایر  . ي مورد هدف پژوهش بيه خيود اختصياص داده اسيت    ها شاخصرا در بيک تمام  يرتأثضریب 

ی، طي يمح سيت یز شياخص  براي 995/2، بتاي تيو فعال يواربربراي شاخص  25291 يبتاپژوهش به ترتيب با ميزان 

ی در محيدوده  و شيناخت  یادراوي بيراي شياخص    921/2 ی و بتياي و اجتمياع  یفرهنگي  بيراي شياخص   991/2بتاي 

 تيو جيذاب  تيي تيوان، قابل گفيت ويه    تيوان  یمي بنابرایک در پاسخ به اهداف پژوهش ؛ باشندر میتأثيرگذا موردمطالعه

ارتباط و همبستگی خيوبی   شهر والني ایک شهر يتوسعه صنعت گردشگر باشهر مشهد  ديام یاقامت-يتجار يفضاها

ی در و اجتمياع  یفرهنگي ی و و شيناخت  یادراوي شاخص  راتيتأثي وه باید به آن توجه ورد پایيک بودن ا نکتهاما ؛ دارد

از مراوز به عوامل فيوق   گونه کیادر ساخت و احداث  گردد یمو توصيه  باشد یمی اقامت-يتجارگردشگري ایک مکان 

 .توجه ویژه گردد
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 یریگ جهینت

اقامتی امييد شيهر مشيهد در راسيتاي توسيعه      -پژوهش حاضر در پی تحليل توان، قابليت و جذابيت فضاهاي تجاري

 تيو جيذاب  تيي قابلي ها شاخصنشان داد وه بيک  ها دادهنتایج حاصل از تحليل . صنعت گردشگري شهري بوده است

درصد رابطه و همبستگی وجود دارد ويه ایيک امير بييانگر     + 25591به ميزان  آن يو گردشگر یاقامت-يتجار يفضاها

در ایيک   هيا  شياخص از  هرويدام  راتيتيأث در ادامه با استفاده از تحليل رگرسيون به . رابطه مستقيم بيک دو متغير است

بيشيتریک   25219یی بيا امتيياز   و فضا يوالبدنتایج حاصل از ایک آزمون نشان داد وه شاخص . همبستگی پرداخته شد

ي هيا  شياخص سيایر  . ي مورد هدف پژوهش بيه خيود اختصياص داده اسيت    ها شاخصرا در بيک تمام  يرتأثریب ض

ی، طي يمح سيت یز شياخص  براي 995/2، بتاي تيو فعال يواربربراي شاخص  25291 پژوهش به ترتيب با ميزان بتاي

ی در محيدوده  تو شيناخ  یادراوي بيراي شياخص    921/2 ی و بتياي و اجتمياع  یفرهنگي  بيراي شياخص   991/2بتاي 

هستند وه بخشی از ایيک عواميل    رگذاريتأثباشند و نمایانگر عوامل متعدد در ایجاد جذابيت تأثيرگذار می موردمطالعه

 و ادراويی توجه به عوامل وه لزوم  گردد یموالبدي و فضایی هستند و بخشی مربوط به ادراوات و ترجيحات بصري 

فضياهاي   عنيوان  توجه و رغبت بازدیدونندگان و ارتقاي جایگاه ایک مراوز به جلبروانی، در طراحی مراوز تجاري در 

یيابی ایيک    آنچه در ایک ميان حائز اهميت است شناخت و ریشيه  .شود یممؤثر واقع  معماري با بازدیدونندگان فراوان،

بلييت بيشيتري بيراي    بدیهی است ويه هير چيه محييم قا    . نيازها در انتظارات واربران از ساختار والبدي محيم است

ميزان سيازگاري فضيا یيا    . پاسخگویی به ایک نيازها را داشته باشد، رضایت به وجود آمده بيک افراد بيشتر خواهد بود

محيم بر روي گردشيگري   راتيمعيار مهمی در سنجش ميزان تأث گردشگرانها و رفتارهاي  با فعاليتو عملکرد والبد 

ر راسيتاي طراحيی معمياري بيا ویژگيی جيذابيت فضيایی، در ونيار رعایيت          بنيابرایک الزم اسيت د   ؛باشد می شهري

 .بهره گرفت حتماًوالبدي فضایی از علوم روانشناسی محيطی نيز  هاي یژگیو

 تشکر

واربرد مطالعات مهندسيی ارزش در فياز طراحيی مفهيومی و تفصييلی      "عنوان ایک مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با 

 9915اسالمی واحد ایلخچی در  در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد است وه "هاي ساختمانی پروژه

خاتمه یافته و بدیک وسيله از حسک توجه ریاست دانشگاه و نيز رئييس باشيگاه پژوهشيگران واحيد ایلخچيی وميال       
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