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چکیده
خدمات و امکانات گردشگری بهعنوان يکي از بنيادی ترين اشکال عرضه در صنعت فراغت و تفريح ،بيشترين حجم درآمددزايي را
برای جوامع ميزبان پس از صنعت حملونقل و جابجدايي گردشدگران بده وجدود مديآورد .بررسدي تجدارم مقاصدد توسدعهيافتدهی
گردشگری داخلي و خارجي نشان ميدهد كه مقاصدی در اين عرصه درخشيدهاند كه در نظام عرضه محصوالت گردشگری خود،
مجهز به سيستمي سامان يافته و توانا در بعد تسهيالت و خدمات گردشدگری بدهويدژه در زمينده تسسيسدات تجداری و اقدامتي هسدتند.
پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي -تحليلي ميباشد .روشهدای گدردآوری اطالعدات در
اين پژوهش كتابخانهای و ميداني ميباشد .با توجه به سيال بودن جمعيت بازديد كننده از مركز تجاری -اقامتي اميد شدهر مشدهد در
اين پژوهش امکان محاسبه جامعه آماری وجود ندارد ،از اين رو از فرمولهای تعدين حجدم نمونده خاصدي بهدره گيدری نشدده و بده
صورت پيش فرض تعداد  022پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه پخش و جمع آوری گرديده است .در اين راستا با بهدرهگيدری از
پرسشنامه اقدام به جمع آوردی دادهها شده است .جهت تجزيهوتحليل دادهها نيز از نرمافزار  spss 81و تحليلهای  ،T.testآزمون
همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون بهرهگيری شده است .نتايج حاصل از پژوهش نشانگر آن است كه بين شاخصهای قابليت و
جذابيت فضاهای تجاری-اقامتي اميد شهر مشهد و گردشگری آن به ميزان  +21480درصد رابطه و همبستگي وجود دارد كه اين امر
بيانگر رابطه مستقيم بين دو متغير است .در ادامه با استفاده از تحليل رگرسيون به تسثيرات هركدام از شداخصهدا در ايدن همبسدتگي
پرداخته شد .نتايج حاصل از اين آزمون نشدان داد كده شداخص كالبددی و فضدايي بدا امتيداز  210.8بيشدترين ضدري
شاخصهای پژوهش به ترتي

تدسثير و سداير

با ميزان بتای  2108.برای شاخص كاربری و فعاليت ،بتای  2/831برای شاخص زيستمحيطي ،بتدای

 2/881برای شاخص فرهنگي و اجتماعي و بتای  2/820برای شاخص ادراكي و شناختي در محددوده موردمطالعده تسثيرگدذار مدي-
باشند.
واژگان كليدی :جذابيت ،راهبردهای طراحي ،فضای كالبدی ،مجموعه تجاری -فرهنگي ،تبريز
( -8نويسنده مسئول) bagheri.vahideh@gmail.com
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مقدمه
امروزه گردشگري در دنيا ،یکی از منابع درآمد و از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگيی بييک وشورهاسيت و بيهعنيوان
گستردهتریک صنعت خدماتی جهان حائز اهميت ویژهاي است .بنا بر آمار سازمان جهيانی گردشيگري ( ،)WTO9در
سال  ،2222تعداد گردشگران در سراسر جهان بالغبر  129ميليون نفر بوده و از ایک جریان گردشگري ،مبلغی حيدود
 515ميليون دالر بهطور مستقيم وارد چرخه اقتصادي جهان شده است .ایک ارقام در سال  ،2221براي گردشگران بيه
 122ميليون نفر و درآمد حاصل از آن به  155ميليارد دالر رسيده است (فنی و محميدنژاد .)922:9911،هير وشيوري
براي جذب و وسب درآمد از ایک راه باید دو خصوصيت مهم داشته باشد :اولی داشتک عوامل بالقوه جذب گردشيگر
و دیگري توان ارائه خدمات و توليد محصوالت گردشگري است .تأسيسات اقامتی ،یکی از اروان صنعت گردشگري
هست وه خدمات فراوانی ارائه میدهد (ختایی .)9 :9911،تأسيسات اقيامتی بيشيتریک تيأثير اقتصيادي را در صينعت
گردشگري دارد .بهطوريوه بيش از  12درصد هزینههاي گردشگر صرف هزینيه هتيل ميیشيود ).(Low,1996:109
خدمات و امکانات گردشگري شهري خود طيف بسيار گستردهاي دارند وه ایک تنوع تا حدودي بيه محييم مقصيد و
البته توانمنديهاي مالی و خواستهاي گردشگران بازمیگردد .بنابرایک تعياملی مييان مقصيد و خيدمات و امکانيات
گردشگري وجود دارد وه دوجانبه است (رنجبریان .)915:9911 ،بسياري از نویسندگان (ازجمله هالووي  ،9115مک
اینتاشو گلدنر  ،9112سينکلر و استبلر  .)9111بر ایک موضوع تأويد وردهاند وه خدمات و امکانات گردشگري شهري
یکی از پيچيدهتریک و پویاتریک بخشهاي ایک صنعت است .بهعبارتدیگر توجه به توان ،قابليتهيا و جيذابيتهياي
مکانی جهت توسعه صنعت گردشگري یکی از مهمتریک بخشهاي توسعه ایک صينعت ميیباشيد .اهمييت موضيوع
جذابيت در تمام محصوالت ،برنامهها ،پروژهها و سازمانها باعث جلبتوجه و ارائه دیيدگاههياي صياحبنظيران در
عرصههاي مختلف مربوط به ایک حوزهها گردیيده اسيت .بياایکحيال ،سرشيت پيچييده مفهيوم "جيذابيت" و تلقيی
گوناگون افراد از آن باعث بيروز نيوعی پراونيدگی و عيدم انيسجام در نقطه نظرات ارائهشيده ،گردیيده اسيت .ایيک
امر ،لزوم تعریف عبارت "جذابيت" را ،بهگونهاي وه زمينه فهم مشترک در مييان صاحبنظيران و بيهتبيع آن ،زمينييه
بهرهبرداري ميؤثرتر از آراء و تجارب آنان را فراهم آورد ،مطرح مینماید.
گردشگري شهري شاخهاي جدید در مطالعات گردشگري است وه از اوایل دهه  12با نظریههاي آشورث وارد ادبييات
گردشگري شده است (. )Shoval, 2011: 1599از آن زمان تياونون پژوهشيگران زیيادي ایيک نيوع گردشيگري را از
جنبههاي مختلف بررسی وردهاند .از آن جمله ،ارزیابی توزیع فضایی عناصر گردشگري اسيت .ایيک نيوع گردشيگري
یکی از بحثهاي جدیدي است وه در چند سال اخير مطرحشده است .عناصر گردشگري شهري به دو بخش اولييه و
ثانویه تقسيم میشود .عناصر اوليه همان جاذبههاي شهري هستند وه گردشگران را به خود جلب میوننيد اميا عناصير
ثانویه آن دسته از خدمات و امکانات را شامل میشود وه رفاه گردشگران را فراهم میوند مانند هتلها ،مسافرخانههيا،
رستورانها و غيره (شکویی و موحد .)929:9919،تغيير نگرشها ،ارزشها و سایر عوامل اقتصادي و فرهنگيی باعيث
شده است تا فرآیند خرید گردشگران به یک فعاليت اجتماعی و یک اقدام سرگرموننده وه جنبههاي لذتبخيش هيم
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دارد ،تبدیل شود .ایک عوامل باعث شده است تا مشتریان بيشتر به مراوز خرید نویک گرایش پيدا ونند .امروزه خریيد
از خردهفروشی ها و مراوز خرید به یک فعاليت اجتماعی و نيز بخشی از سرگرمی جامعه ایرانيی تبيدیلشيده اسيت.
همچنيک بعد عاطفی و هيجانی خرید نسبت به گذشته بسييار پررنيش شيده اسيت (حييدرزاده و عبقيري.)1:9919 ،
صرفنظر از سالیق و دالیل بازدید گردشگران از ایک مراوز تجاري ،ویژگیها و شرایم متفاوت هر یک از ایک مراوز
تجاري نيز میتواند گونههاي متفاوتی از ایک مراوز را در معرض انتخاب گردشگران انتخاب قرار دهد .اميري ويه بيا
توجه به مرحله گذار از مدرنيسم به پستمدرنيسيم در اوثير شيهرهایی ويه بيهعنيوان مقاصيد گردشيگري از سيوي
گردشگران تعييک گردیدهاند بهوضوح مشخص میگردد (فاضل ترشيزي .)951:9915 ،بررسی امکانيات و تسيهيالت
ایک مراوز و ارتباط آن با استقبال مشتریان از آنها نشان میدهد وه عواميل بسييار مهميی در ایجياد جيذابيت مراويز
تجاري تأثيرگذار هستند وه شناسایی و بررسی آنها و اعمالشان در مراوز خرید میتواند در ایجاد جيذابيت از منظير
مشتریان نقش بسزایی داشته باشد و موجب رضایتمندي مشتریان شود .درنتيجه جذابيت فضاهاي تجياري -اقيامتی
عناصر گردشگري در فضاي شهري ،در مدّت زمان ماندن گردشگران و اقتصاد گردشگري نقيش مهميی دارد .پيژوهش
حاضر در راستاي تحقق اهداف فوقالذور اقدام به تحليل توان ،قابليت و جذابيت فضاهاي تجاري -اقامتی اميد شيهر
مشهد در توسعه صنعت گردشگري شهري نموده است تا فضاي حروتی گردشگران و مکانهایی ويه بيشيتر متيأثر از
رفتار گردشگران است ،مشخص شود تا براي افزایش رفاه گردشگران ،در ایک مکانهيا ،برناميهریيزيهياي الزم انجيام
شود.

پیشینه
تعداد پژوهشهایی وه در زمينه جذابيت و نيز جذابيت از بعد معماري مراوز خرید جهت توسعه صنعت گردشيگري
در فضاهاي تجاري -اقامتی صورت گرفته محدود است وه به برخی از پژوهشهاي انجامگرفته اشاره میشود:
در سال  2225م .ميالدي ميچون و همکاران در پژوهشی با عنوان تأثير محيم مراوز خرید بر رفتيار مشيتریان ويه بيا
استفاده از مدل معادالت ساختاري چند گروهه ( )SEMانجام یافته به ایک نتيجه رسيدند وه رایحه محيطيی بيهعنيوان
یکی از عوامل مهم در جو محيطی تأثير بسياري بر عواطيف ،درک مشيتریان از مرويز خریيد و حتيی درک آنهيا از
ويفيت محصوالت دارد و البته در ایک پژوهش یکی دیگر از متغيرهاي مهم ،ميزان تروم فروشگاهها و تراوم ميردم در
فضاي مروز خرید میباشد؛ به عبارتی در ایک پژوهش تأثير رایحه موجود در جو محيطی مروز خرید در سطح تيراوم
خردهفروشی ارزیابیشده است (.)Michon et al , 2005
در پژوهشی در سال  2221توسم جيک وبات و همکارانش با عنوان انتقيال تصيویر دیيد از بياال از مرويز خریيد بيه
فروشگاه ها انجام شد مشخص شد وه تصویر اجتماعی دید از باالي مروز خریيد بير ويفييت ادراکشيده مشيتریان از
فروشگاههاي موجود در مروز خرید تأثير دارد .در ایک پژوهش متغيرهاي مستقلی مانند نوع و انيدازه فروشيگاههيا و
موقعيت اجتماعی-اقتصادي مشتریانی وه به مروز خرید مراجعه میونند ،موردبررسی قرار گرفت .متغيرهياي وابسيته
در ایک پژوهش شامل تصویر فروشگاه (شامل دو نمياي اصيلی فروشيگاه و خيدمات فروشيگاه) و تناسيب تصيویر
مشتریان از خود میباشد .پژوهشگران در ایک پژوهش به ایک نتيجه رسيدند وه تصویر مروز خرید بر تصور مشيتریان
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از فروشگاههاي موجود در مروز خرید تأثير دارد و در هميک راستا ويفيت ادراکشده مشتریان از ایک فروشگاهها نييز
افزایش خواهد یافت (.)Chebat, J.et al., 2006
در پژوهشی وه در سال  2221توسم وریستف تلر در دانشگاه استرلينش اسکاتلند با عنيوان خيابيانهياي تجياري در
مقایسه با مراوز خرید انجام شد ،به بررسی عوامل ایجاد جذابيت در مراوز خرید از نگاه مشتریان پرداختيه شيد و بيه
ایک نتيجه رسيد وه مهمتریک عوامل در ایجاد جذابيت مراوز خرید ،عناصر تشکيلدهنده جو محيطی و تروييب تنيوع
خرده فروشی است در ایک پژوهش از طریق پرسشنامه گرنت با استفاده از ایميل از طریق  151پاسخ گيو بيه بررسيی
ایک موضوع پرداخته شده است (.)Teller, C., 2008
در پژوهشی ويه در سيال  2292توسيم وریسيتف تلير و جاناتيان الميز بيا عنيوان ميدیریت جيذابيت مجتميعهياي
خردهفروشی انجام شد ،به بررسی ویژگیهایی وه بر جذابيت مجتمعهاي خردهفروشی مؤثرند پرداختيه شيد و ابعياد
بيشتري از متغيرهایی وه بر جذابيت مراوز خرید تأثير دارند در نظر گرفته شد .در ایک پژوهش پژوهشگران با استفاده
از یک نظرسنجی از بيش از  9222مصرف ونندگان از سه الگوي تراوم (مروز شهر ،یک مروز نوار و یک مروز خرید
منطقهاي) به ایک نتيجه رسيدند وه عواملی مانند سهولت دسترسی ،پاروينش ،ترويب تنوع خردهفروشی ،جو محيطيی،
سهولت گردش و تسهيالت زیرساختی بر رضایت ،تمایل مشتریان بر ماندن در مروز خرید و تمایل آنها بر حمایيت
از مروز خرید تأثير دارند .البته در ایک پژوهش مشخص گردید وه عوامل مرتبم با خردهفروشی (ارزش واالیی ،دامنه
محصول و پرسنل فروشگاهها) و نيز عامل جو محيطی تأثير بسزا و مهمتري نسبت به سایر متغيرها در ایجاد جذابيت
مراوز خرید دارند (.)Teller & Elms, 2010
پژوهش حاضر با بررسی توان ،قابليت و جذابيت فضاي تجاري -اقامتی اميد شهر مشهد در راستاي توسيعه صينعت
گردشگري شهري در پی اهداف زیر میباشد:
 برنامهریزي توسعه صنعت گردشگري شهري
 ارائه چارچوب نظري منسجم جهت فهم و تبييک مفهوم "جذابيت ،قابليت" و مؤلفههاي سازنده آن.

 سنجش ميزان همبستگی بيک شاخصهاي استخراجشده از مجموعههاي تجاري -اقامتی در توسعه گردشگري شهري

روش
پژوهش حاضر از منظر هدف واربردي و از منظر ماهيت یک مطالعهي موردي و از سنخ ويفی و توصييفی  -تحليليی
و هم بستگی می باشد .در ایک تحقيق جهت تحقق اهداف پژوهش دیدگاه گردشگران فضياي تجياري -اقيامتی امييد
شهر مشهد از بعد ذهنی سنجيده می شود .براي ایک وار با در نظر داشتک شاخص هاي جذابيت با طراحی گویيه هياي
مناسب از طریق پرسشنامه به بررسی موضوع در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است (جدول  )9سپس اقدام بيه
توزیع پرسشنامه در بيک گردشگران فضاي تجاري -اقامتی اميد شهر مشهد ورده و بيا جميع آوري پرسشينامه هيا بيه
تجزیه و تحليل دادهها پرداخته شده .با توجه به سيال بودن جمعيت بازدید وننده از مروز تجاري -اقامتی امييد شيهر
مشهد امکان محاسبه جامعه آماري وجود ندارد از ایک رو متعاقيا امکان بهره گيري از فرمولهاي تعيک حجيم نونيه از
قبيل وووران امکان پذیر نيست به هميک دليل در ایک پژوهش به صورت پيش فرض تعداد  222پرسشنامه به صورت
تصادفی ساده در محدوده مورد مطالعه پخش گردید .در ایک راستا بيا اسيتفاده از نيرم افيزار  spss 91و تحلييلهياي
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 ،t.test.آزمون همبستگی پيرسون و آزمون رگرسيون بهره گيري شده است .در نهایت بعد از مشخص شدن نتایج بيه
ارائه پيشنهاداتی جهت بهبود وضعيت موجود پرداخته شده است.
جدول  :شاخصها و تعداد سؤاالت پرسشنامه پژوهش (منبع :نگارندگان)
شاخص

تعداد سؤاالت

طيف سؤاالت

والبدي و فضایی

1

ليکرت

زیست محيطی

9

ليکرت

فرهنگی و اجتماعی

5

ليکرت

اداراوی و شناختی

1

ليکرت

واربري و فعاليت

5

مجموع سؤاالت

25

ليکرت

مبانی نظری
جذابیت
واژه فارسی "جذابيت" بيه لحياظ ریشهشناسی واژه 9از واژه عربيی "جاذبية" وه "اسيم" اسيت ،مشيق شيده اسيت.
درحالیوه واژه "جذابيت" ازنظر دستوري در زبان فارسی صرفاً در نقيش "اسيم" ظياهر میشود ،در فرهنش فارسيی
معيک در تعریف جذابيت آمده است( :جَ يَّ) [ع( ].مص جيع ).دلربيایی ،زیبيایی .دیکشينري آوسيفورد جيذابيت 2را
ایکگونه تعریف میوند" :چيزي وه جالب و جذاب است ظاهر و مفهوم خوشایندي دارد و مطلوب به نظر میرسيد"
( .9)Oxford Dictionary،2014درک و تعریف وامل آن به جهت مفهوم چندپهلو دشوار میشود ويه باعيث گردیيده
است وه "مفهوم ويفيت"به مفهوم نسبی ويه واجيد معنيایی فراتر و متفاوت بامعناي بدیهی و معمول آن است ،تبدیل
شود .دشيواري ایيک امير ،یعنيی تيدویک ابيزاري براي اندازهگيري و ارزیابی جهت وياربرد توسيم هميه افيراد ،نييه
صيرفاً بيه خياطر تفياوت خيصوصيات اشيياء و پدیدهها همچنيک به واسطه سرشت نظري و ذهنی برخی امور است؛
چراوه افيراد انگارهها و نظامهاي ارزشی متفاوتی را بهطور آگاهانه یا ناخودآگاهانه بيراي ارزیيابی جيذابيت اشيياء و
پدیدهها به وار میگيرند و عموماً تعبير یکسانی از عبارت جذابيت پروژه وجود ندارد .چنانچه عموماً تعبيير یکسيانی
از عبارت موفقييت پيروژه وجيود نيدارد ( .)Ahadzie & et al., 2008; 677همچنييک هييت تعریيف اسيتانداردي از
متدولوژي پذیرفتهشده براي سنجش جذابيت پروژه وجود ندارد .شواهدي بيهدسيتآميده ويه در دهيه اخيير تعيداد
تحقيقات در خصوص تعييک معيارهاي جذابيت رو به افزایش است .مفهوم جذابيت ،معيانی متفياوتی را بيراي افيراد
مختلف به همراه دارد .هر ف رد ،تيم پيروژه و یيا هير صينعتی تعریيف منحصير خيودش را از ایيک مفهيوم دارد (Al-

) .Tmeemy & et al., 2011; 338در ایک راستا ،وربی ( )9115از یک رویکرد ولی استفاده میونيد و بير ایيک اصيل
اساسی تأويد میوند وه مشاهدات افراد از یک رویداد مشابه از دیدگاههاي مختلف برحسب تفاسير مختلف میتوانيد
متفاوت باشد (همان ،ص .)952

1 - etymology
2 - attractiveness, appeal, attraction
 ایـن واژه در زبان انگلیسی اغلب در نقش "صفت" ،به کار میرود و با کلمات زیر مترادف است:appealing,agreeable pleasing, inviting, tempting, interesting
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بررسی حالتهای وجودی واژه جذابیت
یکی از پرسشهاي اساسی در بحث "جذابيت" ،ميسأله حاليت وجيودي آن اسيت؛ بهعبارتدیگر هنگيامیويه گفتيه
میشود شيئی معينی داراي جذابيت خاصی است (نظير یک خيابان جذاب) ،آیا به ایيک مفهيوم اسيت ويه ایيک خيود
شيئی است وه مالک ويفيت مزبور است؟ یعنی اینکيه آیيا مؤلفههاي جذابيت در ذهيک ادراکوننده 2و یييا در شييئی
ادراکشده 9وجود دارد را میتوان در قاليب دوگيانگی 5مييشهور "سيوژه و اُبيژه" 5یيا "فاعيل شناسيایی" و "شييئی
شناساییشده" صورتبندي نميود .ازایکرو گفته میشود جيذابيت یيک شييئی از دو منبيع یيا دو عرصيه سرچشيمه
میگيرد:
 -9عرصه "ذهنی" فرد.
 -2عرصه "عينی" شيئی.

"جذابيت" واژهاي است وه در تمامی رشتههاي هنري ،عملی و صنعتی بيه شيکل شييهودي (درون ذهنييی) درک و
به صورت مستمر در چارچوب گفتمان حوزههاي مزبور بهواربرده میشود و در حوزههياي مختلفيی چيون ادبييات،
اجتماع ،هنر ،تجارت و  ...قابل بررسی است تا با تعاریف و مؤلفههاي تابع هر حوزه براي مخاطبان شناخت بيشيتري
حاصل گردد (جدول .)2
جدول  :2تعاريف جذابیت و مؤلفههای آن در حوزههای مختلف
مؤلفهها يا نمودها

تعريف

حوزه تخصصی

توانایی جيذب ،محبوبييت ،تأثيرگيذاري ،نفيوذ

فَرَهْمَندي یا واریزما 1در لغت به معنی جذابيت غيرعادي و دارا بودن صيفت هياي ویيژه و ممتياز و منحصيربهفيردي اسيت ويه

ادبیات سیاسی و اجتماعی

فردي ،قدرت اجتماعی.

موردپسند و ستایش تعداد زیادي از دیگر انسانهاست .جاذبهاي انفرادي (فردي) وه اثري اجتماعی (جمعی) دارد (ويوئک:9911،
.)291
ویکتور وروم 1نظریهپردازي در حوزه روانشناختی رفتاري است وه واژه جذابيت را براي بيان گرایشهاي عياطفی انسيان نسيبت

علم روانشناسی

چندبعدي بودن.

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

رفتاری

وييارورد ،محتييوا ،شييکل ،تعامييل و سييازمان،

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

حوزه  ITو

زیبایی ،آراستگی ظياهر ،مهيارتهياي ارتبياطی،

گرافيک ،رنش ،سبک خوانایی و صفحهآرایی.

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

تکنييييک درنيييش توصييييفی ،تعلييييق آفرینيييی،

جذابيت عبارت است از نحوه و تأثير فضاسازي و صحنهساز ي روایيت داسيتانی ،نزدیيک شيدن مخاطيب بيه دنيياي روایيت و

تجارت الکترونیکی

بييرانگيختک احساسييات ،فضاسييازي ،توض ييح و

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

تفسير اماوک ،اشيا و اشخاص ،بخشييدن بعيد و

ارتباط بهتري برقرار وند و درنتيجه ،بر احساس خواننده ،اثر وند و براي مخاطب گيرایی و تأثيرگذاري داشته باشيد (گيودرزي و

حوزه

ایجاد فضاي حسی داستان از نور ،سيایه ،صيدا،

باباپور.)9919 ،

ادبیات داستانی

حروت ،حرارت ،بو و مزه.
چيييدمان مکييانی ،اثرگييذاري ،بسييتر تيياریخی،

جذابيت در صنعت توریسم ،به توانایی مکان گردشگري جهت خلق مزیتهایی براي افراد است ایيک توانيایی ميیتوانيد شيامل

جاذبههاي طبيعی ،محصول یا خيدمات ،قيميت،

ویژگیهاي مکان گردشگري مثل چيدمان و آرایش مکانی باشد .جذابيت مکان گردشگري افراد را به بازدید و گذراندن زميان در

صنعت توريسم

توزیع و امکانات ،ارتقا امکانات ،رقابتپذیري.

آن تشویق میوند .درواقع ارزش عمده جذابيت مکان گردشگري ،اثرگذاري آن بر گردشگر میباشد ( ،9111 ،Ferrarioبه نقيل

و گردشگری

از افراخته و همکاران.)19 :9919،
ایجيياد ارتبيياط فيزیکييی و بصييري ،نييورپردازي

جذابيت در محيم هاي شهري به مفهوم افزایش تحرک و پویایی و سرزندگی فضاهاي شهري است وه در آنها واربريها ادغيام

مقياس ،تناوب بصري ،تنيوع واروردهيا ،امنييت

شود و طيف متنوعی از فعاليتها و تخصصها به وجود آید و افراد مختلف را در زمانهاي متفاوت و براي اهداف گوناگون بيه

محيطی ،طراحی منظر ،تنوع فعاليت هيا ،بناهياي

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

حوزه طراحی شهری

شاخص ،شادابی و سرزندگی.

منبع :یافتههاي پژوهش

1

- existence of mode
- mind‘s perceiver
3
- object perceived
4
- duality
5
- object -subject
6
یا «خاریسما»  -: χάρισμαبه یونانی
2

7 - Vroom Victor

تحلیل توان ،قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی603 ...
جدول  -3مؤلفههای جذابیت برگرفته از ادبیات موضوع در حوزههای مختلف مأخذ :نگارندگان
شاخصها
مؤلفههاي فردي
مؤلفههاي شکلی

مؤلفهها
توانایی جذب ،محبوبيت ،تأثيرگذاري ،نفوذ فيردي ،قيدرت اجتمياعی ،توانيایی جيذب ،قابيلتوجيه بيودن ،ويارورد،
برانگيختک احساس ،آراستگی ظاهر ،مهارتهاي ارتباطی ،ایجاد ارتباط فيزیکی و بصري.
تناسب ،اندازه ،شکل و گرافيک ،رنش ،خوانایی ،زیبایی ،نورپردازي ،نورپردازي مقياس ،تناوب بصري.

مؤلفههاي محيطی

تطابق و سازگاري ،سطح رقابت فکآوري ،امنيت ،تعامل ،فضاسازي ،امنيت محيطی ،طراحی منظر ،تنوع فعاليتها.

مؤلفههاي فرهنگی

محتوا ،تعليق آفرینی ،نشانهشناسی و معنا ،ایجاد هویت ،بستر تاریخی ،شادابی و سرزندگی ،بناهاي شاخص.

مؤلفههاي ادراوی

ایجاد غناي حسی ،برانگيختک احساس ،چندبعدي بودن ،ایجاد غناي حسی ،ایجاد حس زمان و مکان.
منبع :یافتههاي پژوهش

بنابرایک با جمعبندي مطالب ذورشده (جداول  9و  )2و با در نظر گرفتک ایيکويه جيذابيت یيک مفهيوم دینامييک و
پيچيده است ازایکرو در تعریف جامع و ولی از جذابيت میتوان گفت " :جذابيت یکشی یا پدیده ،امري ويفی است
وه توسيم انسان از طریق ذهنی و عينی بهعنوان مجموعه ویژگیهاي آن شيئی درک و محسوب میگردد و توجه بيه
خواست و نيازهاي مخاطب در آن بسيار شاخص میباشد و مؤلفهها در هر موضوع ،بسيته بيه نيوع آن و متغيرهياي
محيطی تغيير میوند".
گردشگری و خريد
با توجه به مفهوم گردشگري وه مجموعهاي از فعاليتها نظير برنامهریزي سفر ،مسافرت به مقصد ،اقاميت ،بازگشيت
را شامل میشود ،مراوز خرید میتوانند نقش عمدهاي در ایک فرآیند گردشگري ایفا نمایند .مراوز خرید نهتنها محليی
براي خرید هستند ،بلکه به یک مروز اجتماعی براي انواع فعاليتهاي اجتماعی و تفریحی تبدیلشيدهانيد و بيا رشيد
تعداد آنها گردشگران گزینههاي انتخابی بيشتري در اختياردارند و بهاحتمالزیاد بيه مراويزي ويه جيذابتير بيوده و
طيف گستردهاي از فروشگاهها و واالیی وه مطابق سليقه آنها است در آن عرضه میشيود ،مراجعيه ميینماینيد .ليذا
براي مدیران بازار ضروري است تا نسبت به جذابيت مروز براي خریداران مطمئک گردند (وانش و همکياران،2229 ،
به نقل از فاضل ترشيزي.)952 :9915،
مراوز خرید عالوه بر آنکه جاذبه اصلی گردشگري خرید محسيوب ميیشيوند ،پيونيد ناگسسيتنی بيا جریيان وليی
گردشگري در شهرها دارند .در بيشتر گونههاي گردشگري شهري ،خرید بهعنوان یک انگيزه ثانویه مطيرح بيوده ويه
نشان از انگيزه و ميل گردشگران در صرف زمانی از تجربه گردشگري خود به خریيد از مراويز تجياري شيهر ميورد
بازدید دارد .لذا جهت بيان اهميت و نقش ایک مراوز و همچنيک اختصياص فضياهاي ویيژه بيراي آن ،الزم اسيت تيا
مدیران شهري شناخت وافی از ویژگیها و خصوصيات مراوز خریيد موجيود را داشيته باشيند و زمينيه الزم جهيت
فييراهم سيياختک آسييایش گردشييگران بييهمنظييور انتخيياب و خریييد ويياالي موردنظرشييان نيييز فييراهم گيردد (فاضييل
ترشيزي.)952 :9915،
عوامل مؤثر در گردشگری و خريد
با مرور تحقيقات صورت گرفته در بخش تقاضاي گردشگري مراوز خرید ،مشخص میگردد ويه عواميل گونياگونی
همچون تفاوتهاي جنسيتی ( ،(Jasper& Hu, 2004رفتار خرید آنی مدگرا ) ،(Park, 2006ویژگيیهياي فروشيگاه
() ،Hong& Hong, 2002سبک تصميمگيري ( )Wesley, 2006و بسياري از ابعاد دیگر ،دالیيل و ترجيحيات خریيد
گردشگران را شکل داده است؛ بنابرایک تجربه گردشگران از مراوز خرید متفاوت است .هرچنيد برخيی محيرکهيا و
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جنبههاي رفتاري خریداران از مراوز خرید ممکک است در همهجا مشترک باشد ولی ميزان و درجه شيدت و ضيعف
در آن جوامع مختلف ممکک است متفاوت باشد (فاضل ترشيزي.)959 :9915،
جانسک وربک جذابيتهاي مناطق خرید را در هفت عامل اصلی بيان مینماید -9 :خوشهاي ويردن تنيوع زیيادي از
فروشگاه ،غذاخوريها ،محل گذراندن اوقات فراغت و سایر فعاليتها و جاذبههيا  -2دسترسيی خيوب و پاروينيش
مناسب  -9اولویت دادن پيادهرو بر استفاده از وسایل نقليه  -5ایجاد تصيویري مثبيت از خریيد  -5طراحيی جيذاب
(زیباییشناختی)  -1در دسترس بودن طول اوقات فراغت  -1ایجاد نشياط و سيرزندگی هميراه انجيام فعالييتهياي
شگفتیآور (مشکينی و همکاران .)991 :9919 ،جذابيتها ،ابزار اوليه وشش و گيرایی مکان گردشگري هستند آنهيا
وليد انگيزشی براي بازدیدونندگان یک مکان گردشگري و دالیل اساسی براي انتخاب بازدیدوننيدگان از یيک منطقيه
نسبت به دیگر مکانها محسوب میشوند وه در پنج گروه عوامل فرهنگی ،طبيعی ،تبليغيات ،رویيدادها و بيازآفرینی
طبقهبندي میشوند ( ،9111 ،Ritchie and Crouchبه نقل از افراخته و همکاران.)19 :9919 ،
يافتههای پژوهش
در ایک بخش از پژوهش به شناسایی شاخصها و ارزیابی مؤلفههاي مربوطه پرداخته میشود .پس از مطالعات صورت
گرفته در ادبيات تحقيق ،حاوي  5شاخص والبدي و فضایی ،زیستمحيطی ،فرهنگی و اجتماعی ،ادراوی و شيناختی،
واربري و فعاليت در قالب  25سؤال در مورد موضوع تحقيق میباشند وه در جدول ( )5نشان دادهشده است.
جدول  :4شاخصها و مؤلفههای مؤثر بر قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی ،مأخذ :نگارنده
شاخصها

مؤلفه
تأثير طراحی مناسب جداره شهري

شاخصها

مؤلفه

ادراکی و شناختی

تأثير حس تعلق مکانی

تأثير تناسبات بصري ،اندازه و رنش
کالبدی و فضايی

ایجاد غناي حسی از طریق اصوات خوشایند

تأثير نوع فرم و هندسه والبد بناي

تأثير وجود رایحههاي محيطی

تييأثير موقعيييت قرارگيييري و دسترسييی بييه

تأثير نظم در چيدمان مغازهها

شریانهاي اصلی

تأثير آرامش در محيم
تأثير سرزنده بودن فضاي داخلی

تأثير محوطه آرایی و طراحی منظر
تأثير قابليت دسترسی و دید بصري
تأثير نظافت و پاويزگی

زيستمحیطی

کاربری و فعالیت

تأثير تنوع عملکردي و بروز فعاليتهاي مختلف

تأثير پوشش گياهی و فضاي سبز

وجود فعاليتهاي شبانگاهی

تأثير حفاظت از پياده هيا در مقابيل تغيييرات

تأثير تنوع واربران (استفادهونندگان)

جوي

تأثير قابليت استفادههاي متفاوت از فضا
تييأثير امکييان بييارگيري و تخليييه بييار واحييدهاي
تجاري

فرهنگی ،اجتماعی

وجود بسترهاي فرهنگی ،اجتماعی-توجه به هویت و فرهنش بومی-استفاده از نشانهها و بناهياي شياخص -تيأثير فضياي
سرگرمی و تفریحی
منبع :یافتههاي پژوهش

در ایک پژوهش براي سنجش پایایی وار پيمایش از ضریب آلفاي ورونباخ استفادهشده است .ابتدا  52پرسشنامه ميورد
پيشآزمون قرارگرفته و سپس پایایی درونی ایک گویه ها از طریق آلفاي ورونباخ مورد آزمون قرار گرفيت .آلفياي بيه
دست آمد  2/19میباشد وه نشاندهنده پایایی قابلقبول است.
با بررسی نتایج به دست آمد از پرسشنامههاي پژوهش به ایک نتيجه رسيدیم وه از دیدگاه (ذهنيت) ،افراد پاسخگو بيه
پرسشنامه تفاوت قابلتوجهی وجود ندارد .در ایک ميان شاخص ادراوی و شناختی با امتياز  9551از حد متوسم طيف

تحلیل توان ،قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی666 ...

ليکرت باالتریک امتياز را وسب نموده است .شاخص والبدي و فضيایی بيا مييانگيک  2512ومتيریک امتيياز را در بييک
شاخصهاي پژوهش به دست آورده است .سایر شاخصها به ترتيب در جدول ( )5مورداشاره قرارگرفته است.
جدول  :5امتیازات شاخصهای پژوهش
واربري و فعاليت

ادراوی و شناختی

فرهنگی و اجتماعی

زیستمحيطی

والبدي و فضایی

9552

9551

9552

9529

2512

ميانگيک

منبع :یافتههاي پژوهش

جهت بررسی روابم بيک شاخصهاي پژوهش (همبستگی بيک توان ،قابليت و جذابيت فضاهاي تجاري-اقيامتی امييد
شهر مشهد و گردشگري آن) از ضریب همبستگی پيرسون استفادهشده است .ضيریب همبسيتگی یکيی از معيارهياي
مورداستفاده در تعييک همبستگی دو متغير میباشد .ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنيک نوع رابطه (مسيتقيم یيا
معکوس) را نشان میدهد .ایک ضریب بيک  9تا  -9است و در صورت عدم وجود رابطيه بييک دو متغيير برابير صيفر
است .جدول زیر ضریب همبستگی پيرسون sig ،و تعداد دادهها را نشان میدهد Sig=25222 .میباشد به هميک دليل
با اطمينان  15درصد بيک توان ،قابلييت و جيذابيت فضياهاي تجياري-اقيامتی امييد مشيهد و گردشيگري آن رابطيه
معنیداري وجود دارد .همچنيک بر اساس جدول ( )1میتوان گفت شدت همبستگی بييک دو متغيير تيوان ،قابلييت و
جذابيت فضاهاي تجاري-اقامتی اميد مشهد و گردشگري آن  +25591درصد میباشد وه ایک امر بيانگر رابطه مسيتقيم
بيک دو متغير است.
جدول  :6ضريب همبستگی بین قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری -اقامتی امید و گردشگری آن
شاخص

تييوان ،قابليييت و جييذابيت
فضاهاي تجاري-اقامتی
گردشگري
شهري

تييوان ،قابلي يت و جييذابيت

گردشگري

فضاهاي تجاري-اقامتی

شهري

ضریب پيرسون

9

*25591

سطح معناداري

25222

25222

تعداد

222

222

ضریب پيرسون

*25591

9

سطح معناداري

25222

تعداد

222

222

منبع :یافتههاي پژوهش

بهمنظور پيشبينی تأثير یک متغير روي متغير وابسته از رگرسيون ساده استفاده میشود .در رگرسيون ساده نيز فيرض
خطی بودن رابطه بيک متغيرها برقرار میباشد .معادله رگرسيونی ساده با یک متغير وابسته به شکل  Y=a+bxتعریيف
میشود.
جدول  :7خالصه ضريب همبستگی بین قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری -اقامتی امید مشهد و گردشگری آن
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعييک

ضریب تعدیلشده

خطاي معيار ميانگيک

9

a25591

25929

25259

2559592

منبع :یافتههاي پژوهش

 :aپيشبينی وننده :والبدي و فضایی ،زیستمحيطی ،فرهنگی و اجتماعی ،ادراوی و شناختی ،واربري و فعاليت.
همانطوري وه در جدول ( )1مشاهده مینماید ،با توجه به مقدار ضریب همبستگی بهدستآمده ( )2/591متغيرهاي
پژوهش پيشبينی وننده مناسبی براي متغير مالک یا وابسته (گردشگري شهري) میباشيد؛ ويه ایيک همبسيتگی مييان
مقدار مشاهدهشده متغير مالک و مقدار پيشبينیشده آن از روي مدل رگرسيون است و میتوان بهواسطه متغييرهياي

 661فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره چهارم ،پاییز 6931

پيشبينی ،مقدار متغير مالک را پيشبينی ورد .با توجه به مقدار مجذور ضریب همبستگی تعدیلشيده ( )2/259ميی-
توان چنيک قضاوت ورد وه مدل انتخابشده ،تقریباً  25درصد واریانس متغير ميالک (گردشيگري شيهري) را شيامل
میشود.
جدول  :8خالصه تحلیل واريانس پیشبینی کننده پژوهش بر گردشگری شهری در مجموعه تجاری -اقامتی
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگيک مجذورات

 Fنسبت

سطح معناداري

رگرسيون

295911

929

95995

995991

a25222

باقیمانده

195129

959

25959

ول

155111

215

مدل

منبع :یافتههاي پژوهش

 :aپيشبينی وننده والبدي و فضایی ،زیستمحيطی ،فرهنگی و اجتماعی ،ادراوی و شناختی ،واربري و فعاليت.
 :bمتغير وابسته :گردشگري شهري.
با توجه به جدول ( )1نسبت  Fمحاسيبهشيده ( )99/991در سيطح اطمينيان  15درصيد معنيیدار اسيت ()P>0/05؛
بنابرایک میتوان چنيک قضاوت ورد وه بيک پيشبينی وننده والبدي و فضایی ،زیسيتمحيطيی ،فرهنگيی و اجتمياعی،
ادراوی و شناختی ،واربري و فعاليت و گردشگري شهري رابطه معنیدار وجود دارد .لذا فرض خطی بودن ميدل نييز
تأیيد میگردد.
جدول  :9ضرايب رگرسیون تأثیر شاخصهای کالبدی و فضايی ،زيستمحیطی ،فرهنگی و اجتماعی ،ادراکی و شناختی ،کاربری و فعالیت بر گردشگری شهری مجموعه تجاری-
اقامتی امید شهر مشهد
ضریب استانداردشده

ضریب استاندارد نشده

مدل

B

خطاي معيار

عدد ثابت

25959

25991

والبدي و فضایی

25219

25252

25211

زیستمحيطی

25995

.259

25219

فرهنگی و اجتماعی

25991

2591

25922

.591

ادراوی و شناختی

25921

2552

25211

.122

واربري و فعاليت

25291

2591

25951

5591

بتا

T

سطح معناداري

91552

25222

55595

25222

95195

25222
.921
.211
25222

منبع :یافتههاي پژوهش

 :bمتغير وابسته :گردشگري شهري در مجموعه تجاري -اقامتی اميد شهر مشهد.
همانگونه وه از دادههاي ارائهشده در جدول ( )1برمیآید ،از ميان شاخصهياي موردمطالعيه جهيت تحلييل تيوان،
قابليت و جذابيت فضاهاي تجاري-اقامتی اميد شهر مشيهد ،شياخص والبيدي و فضيایی بيا امتيياز  25219بيشيتریک
ضریب تأثير را در بيک تمام شاخصهاي مورد هدف پژوهش بيه خيود اختصياص داده اسيت .سيایر شياخصهياي
پژوهش به ترتيب با ميزان بتاي  25291براي شاخص واربري و فعاليت ،بتاي  2/995براي شياخص زیسيتمحيطيی،
بتاي  2/991بيراي شياخص فرهنگيی و اجتمياعی و بتياي  2/921بيراي شياخص ادراويی و شيناختی در محيدوده
موردمطالعه تأثيرگذار میباشند؛ بنابرایک در پاسخ به اهداف پژوهش ميیتيوان گفيت ويه تيوان ،قابلييت و جيذابيت
فضاهاي تجاري-اقامتی اميد شهر مشهد با توسعه صنعت گردشگري شهري ایک والنشهر ارتباط و همبستگی خيوبی
دارد؛ اما نکتهاي وه باید به آن توجه ورد پایيک بودن تأثيرات شاخص ادراويی و شيناختی و فرهنگيی و اجتمياعی در
گردشگري ایک مکان تجاري-اقامتی میباشد و توصيه میگردد در ساخت و احداث ایکگونه از مراوز به عوامل فيوق
توجه ویژه گردد.

تحلیل توان ،قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی669 ...

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در پی تحليل توان ،قابليت و جذابيت فضاهاي تجاري-اقامتی امييد شيهر مشيهد در راسيتاي توسيعه
صنعت گردشگري شهري بوده است .نتایج حاصل از تحليل دادهها نشان داد وه بيک شاخصهاي قابلييت و جيذابيت
فضاهاي تجاري-اقامتی و گردشگري آن به ميزان  +25591درصد رابطه و همبستگی وجود دارد ويه ایيک امير بييانگر
رابطه مستقيم بيک دو متغير است .در ادامه با استفاده از تحليل رگرسيون به تيأثيرات هرويدام از شياخصهيا در ایيک
همبستگی پرداخته شد .نتایج حاصل از ایک آزمون نشان داد وه شاخص والبدي و فضایی بيا امتيياز  25219بيشيتریک
ضریب تأثير را در بيک تمام شاخصهاي مورد هدف پژوهش بيه خيود اختصياص داده اسيت .سيایر شياخصهياي
پژوهش به ترتيب با ميزان بتاي  25291براي شاخص واربري و فعاليت ،بتاي  2/995براي شياخص زیسيتمحيطيی،
بتاي  2/991بيراي شياخص فرهنگيی و اجتمياعی و بتياي  2/921بيراي شياخص ادراويی و شيناختی در محيدوده
موردمطالعه تأثيرگذار میباشند و نمایانگر عوامل متعدد در ایجاد جذابيت تأثيرگذار هستند وه بخشی از ایيک عواميل
والبدي و فضایی هستند و بخشی مربوط به ادراوات و ترجيحات بصري میگردد وه لزوم توجه به عوامل ادراويی و
روانی ،در طراحی مراوز تجاري در جلبتوجه و رغبت بازدیدونندگان و ارتقاي جایگاه ایک مراوز بهعنيوان فضياهاي
معماري با بازدیدونندگان فراوان ،مؤثر واقع میشود .آنچه در ایک ميان حائز اهميت است شناخت و ریشيهیيابی ایيک
نيازها در انتظارات واربران از ساختار والبدي محيم است .بدیهی است ويه هير چيه محييم قابلييت بيشيتري بيراي
پاسخگویی به ایک نيازها را داشته باشد ،رضایت به وجود آمده بيک افراد بيشتر خواهد بود .ميزان سيازگاري فضيا یيا
والبد و عملکرد با فعاليتها و رفتارهاي گردشگران معيار مهمی در سنجش ميزان تأثيرات محيم بر روي گردشيگري
شهري میباشد؛ بنيابرایک الزم اسيت د ر راسيتاي طراحيی معمياري بيا ویژگيی جيذابيت فضيایی ،در ونيار رعایيت
ویژگیهاي والبدي فضایی از علوم روانشناسی محيطی نيز حتماً بهره گرفت.
تشکر
ایک مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "واربرد مطالعات مهندسيی ارزش در فياز طراحيی مفهيومی و تفصييلی
پروژههاي ساختمانی" است وه در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی در 9915
خاتمه یافته و بدیک وسيله از حسک توجه ریاست دانشگاه و نيز رئييس باشيگاه پژوهشيگران واحيد ایلخچيی وميال
تقدیر و تشکر را ابراز مینمایم.
منابع
افراخته ،حسک و همکاران ( .)9919سنجش جذابيت و رقابتپذیري مکان گردشگري با استفاده از مدل  ،TDCAفصلنامه مطالعات شهري ،ش
 ،9صص.51-11:
تيبالدز ،فرانسيس ( .)9915شهرسازي شهروندگرا :ارتقاء عرصههاي همگانی و محيمهاي شهري ترجمه محمد احميدينيژاد ،اصيفهان :خياک،
چاپ اول.
حسک زاده ،شبنم ( .)9915تأثير بعد محتوایی وب سایت و اعتماد الکترونيکی بر اثربخشی بازاریابی الکترونيکی ،پایيان ناميه وارشناسيی ارشيد
دانشکدهمدیریت -گروهمدیریت بازرگانی ،دانشگاهآزاداسالمی واحدتهرانمروزي.
حيدرزاده ،وامبيز؛ و عبقري ،مریم ( .)9919بررسی تأثير تنوع فروشگاهی و شرایم محيم درونی و بيرونی بر رضایت مشتریان از مراويز خریيد،
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول ،ش  ،99صص.1-95:

6931  پاییز، شماره چهارم، سال هفتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای664
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