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چکیده
مسیریابی فعالیتی آ گاهانه است که با ب ه کارگیری ابزارها و عالئم انجام میشود .گردشگران با توجه به میزان آشنایی متفاوت
با محیط از ابزارها و عالئم راهنمای مختلف در انتخاب مسیر استفاده میکنند .شناخت متفاوت از محیط باعث تفاوت
در شکلگیری نقشههای شناختی در ذهن گردشگران میشود .آشنایی با محیط و داشتن تجربه در فضاهای شهری در
مسیریابی بسیار قابل توجه است .بنابراین توجه به مسیریابی گردشگران از جمله کلیدیترین موضوعات در فضاها و
نقاط تصمیمگیری است .هدف از این پژوهش تحلیل فرآیند مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت است .روش
مورداستفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت پیمایشی است .در این راستا ب ه منظور گردآوری
دادهها از مشاهدات میدانی ،پرسشنامه و بازدید از سایت استفاد ه شده است .روش نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران
با توجه به جمعیت محدوده 359نفر محاسب ه شده است .تحلیل دادهها و ارزیابی ابزارهای گردشگران در فرآیند مسیریابی
با استفاده از تحلیلهای آماری شامل تحلیل واریانس یکسویه (آنوا) ،آزمون تی وابسته و آزمون  K2برای اولویتبندی
متغیرها و سطح معناداری شاخصها با استفاده از آزمون دانکن تحلیل گردیده است .نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که
میزان آشنایی با محیط بر انتخاب نوع استراتژی در مسیریابی مؤثر است .گردشگرانی که به دلیل شناخت بیشتر ،درک و
تحلیل ذهنی عمیقتر از محیط آشنایی بیشتری دارند ،از استراتژی پیمایشی با استفاده از بازنمایی جهت و فاصله تعیین
مسیر میکنند .این در حالی است که گردشگران با میزان آشنایی کمتر از استراتژی نشانه از طریق بازشناسی نوع نشانهها و
تشخیص موقعیت قرارگیری آنها مسیر خود را پیدا میکنند .اولویت گردشگران برای استفاده از ابزارهای بصری در مسیریابی
به ترتیب شامل جاذبههای گردشگری ،جدارهها ،عالئم و الگوی شبکه معابر هستند.

واژ گان کلیدی :آشنایی با محیط ،راهبرد پیمایشی ،راهبرد نشانه ،مسیریابی ،مشهد.
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این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان « شناسایی عوامل مؤثر بر مسیریابی موفق گردشگران با میزان آشنایی متفاوت از محیط در راستای تحقق مشهد پایتخت معنوی

جهان اسالم « استخراج و با تصویب و حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد انجام شده است.
 2نویسنده مسئول مقالهT.hanaee@mshdiau.ac.ir :

 .1مقدمه
گردشگری دارای تأثیرات مثبت در افزایش کیفیت و رفاه زندگی
است ( .)Agovino,2017مسیریابی فرآیند انتخاب مسیر میان دو
نقطه مبدأ و مقصد است و فعالیتی هدفمند و برنامهریزی شده
و دارای انگیزه مشخص است .یکی از انواع فرآیندهای مسیریابی
شامل مسیریابی پیمایشی است .در این نوع الگو ،مسیریابی با
استفاده از نشانهها در دو مرحله انجام میشود .مرحله نخست
شامل شناسایی ویژگی نشانههایی است که در فرآیند مسیریابی
مورداستفاده قرار میگیرند و مرحله دوم ترکیب ویژگیهای نشانه
اســت .همچنین فرآیند مسیریابی پیچیده اســت که بــرای افــراد
با توجه به هدف از سفر و ادرا ک آنها از محیط بیرونی متفاوت
اسـ ــت( .)Makri,2015میزان آشنایی متفاوت از محیط منجر به
استفاده از ابزارهای متفاوت مسیریابی میشود.
فرآیند مسیریابی با کمک گرفتن از ابــزارهــای مختلف در محیط
انجام میشود و انتخاب نوع ابــزار در تعیین مسیر با ویژگیهای
ی که گردشگران در
فرد استفاده کننده در ارتباط است .در صورت 
محیط برای پیدا کردن نقاط مقصد دچار سردرگمی شوند ،انگیزه
آنها بــرای حضور در محیط کاهش مییابد .در فرآیند مسیریابی
گردشگران به دلیل نداشتن و یا حداقل میزان آشنایی با محیط و
همچنین محدودیت زمانی توجه به ابزارهای راهنما برای این که
بتوانند در زمان کوتا ه مسیر صحیح را شناسایی کنند ،از اهمیت
دوچندان برخوردار است .گردشگران هر اندازه راحتتر در محیط
مقاصد مورد هدف خود را شناسایی کنند ،جذابیت و انگیزه آنها
ش ــم ــاره سـیوشــش برای حضور در محیط افزایش خواهد یافت.
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399در این پژوهش با مرور ادبیات نظری به تدوین چارچوب نظری
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه و بــررســی مؤلفهها پــرداخــتــه شــده اس ــت .سپس در بخش دوم
علمی-پژوهشی
ل شده به وسیله گردشگران مورد تحلیل قرار
پرسشنامههای تکمی 
گرفته است .در بخش سوم پژوهش با استفاده از تحلیل وضعیت
نحوه استفاده گردشگران از ابزارهای متعدد در مسیریابی در محله
پایین خیابان مشهد ،به تقسیمبندی ابزارها با توجه به ویژگیهای
نشانهها پرداخته و در ادامه به ارائه راهکارهای طراحی به منظور
شناخت ابزارهای مسیریابی گردشگران پرداخته میشود.
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 .2مبانی نظری
 .2.1مسیریابی و آشنایی با محیط
مسیریابی توانایی پیدا کردن مسیر در رسیدن به مکان مشخص
است که با روشی صحیح و توجه به هدف از سفر انجام میشود.
در این فرآیند فرد ناظر نیازمند دانستن مکان قرارگیری خود یعنی
نقطه مبدأ ،دانستن مکان مقصد و چگونگی تعیین مسیر میان
ایــن دونقطه در محیطهاست .در هنگام تعیین مسیر افــراد از
عالئم و ابزارهایی استفاده میکنند که ب ه عنوان راهنمای مسیر
ً
هستند .مسیریابی اساسا فرآیند یادگیری است و ماهیت آن با
توجه به تجربیات شخصی شکل میگیرد و فعالیتی هدفمند بوده
و باانگیزه انجام میشود .برنامه سفر نتیجه استفاده از یک رویکرد
و استراتژی خاص انتخاب سفر اســت .در طی فرآیند مسیریابی
رمــزگــذاری ،پ ــردازش و تصمیمگیری بــرای انتخاب مسیر انجام

میشود ( .)Golledge,1999; Passini,1984مسیریابی فعالیتی
ذهنی و جسمی در محدودههای آشنا و ناآشناست و دارای روابط
پویا مابین فضا و محیط است و فعالیتی است که نیازمند دخالت
کامل در محیط است()Helvacıoğlu,2007; Makri,2015
ســاخــتــار مسیریابی بــر مبنای ک ــارک ــردی اس ــت کــه بــه ش ــدت بر
شناخت تکیه دارد و جنبههای شناختی یافتن مسیر را نمیتوان
از حرکات فیزیکی در فضا و تجربه واقعی فضا جدا کرد(Darken and
 .)Peterson,2002; Montello and Sas,2006محیطهای ساخته
شده اطالعات مرتبط مسیریابی مانند دسترسی به شبکه خیابانی،
روشنایی ،عالئم و چیدمان مطلوب استفادهکنندگان و محیط
پیرامون تأثیرگذار بر رفتارهایی مانند پیادهروی هستند(Estupiñán
;and Rodríguez2008; Giles-Corti,2006; Phillips et al,2013
 .)Ward Thompson,2013مــردم از اسـتــراتــژیهــای مختلف در
رفتار مسیریابی استفاده م ـیکــنــنــد(Passini,1984; Rovine and
 .)Weisman,1989; Lawton,1994شرایط مسیریابی در محیطهای
ناآشنا در میان افراد متفاوت است(;Kozlowski and Bryant,1977
 .)Hirtle and Hutson,1991; Montello and Pick,1993التون
( )1994دو نوع استراتژی مسیریابی ،یعنی استراتژی مبتنی بر مسیر
و استراتژی مبتنی بر نشانه را شناسایی میکند که در بسیاری از
موقعیتهای مسیریابی ،عملکردی مشابه دارنــد .مطالعه هاند
و میناریک ( ،)2006اســتــراتــژیهــای مسیریابی را بــه نشانهها و
توصیفگرهای اصلی تقسیم میکند کــه ایــن تقسیمبندی در
تحقیقات قبلی مورداستفاده قــرار گ ــرف ــت(;Lawton,1994,1996
 .)Pazzaglia and DeBeni,2001; Jansen-Osmann,2002یکی
دیگر از استراتژیهای مسیریابی مبتنی بر دانش پیمایشی است که
با ادرا کی از چیدمان فضایی بزرگتر مانند محالت ،راهها ،نشانهها
و مکانهای مورد عالقه خاص را به یکدیگر ارتباط میدهند .دانش
ی شده
پیمایشی ب ه عنوان جانشین نقشههای شناختی طراح 
است(.)Kirasic,2000; Golledge et al.1995
 .2.2مسیریابی و آشنایی گردشگران با محیط
مسیریابی و راهــبــری گــردشــگــری ،مــوضــوع مهمی در مطالعات
رفتار گردشگری اســت( .)Walmsley &Jenkins,1991درک و فهم
حرکتها در یک مقصد ،پایهای برای درک و فهم رفتار گردشگر است
که بهنوبه خود ،بهطور مستقیم برای کل مجموعه فعالیتهای
مــدیــریــت مقصد و بــرنــام ـهریــزی ،کــاربــرد دارد(& McKercher
 .)Lau,2008آشنایی با محیط و یا یادگیری راهها یکی از مهمترین
بخشهای انتخاب مسیر است و آشنایی با محیط با تکرار تجارب
گذشته ارتــبــاط دارد .الگوی حرکتی مــردم و رفتار مسیریابی در
مسیرهای متفاوت وابسته به میزان آشنایی آنها با محیط است.
بــا افــزایــش آشــنــایــی بــا محیط ،تمایل بــه اســتــفــاده از حافظه و
تجربیات فردی در محیط برای انتخاب مسیر افزایش مییابد .در
ش یافته و در
محیطهای آشنا ،تمایل به استفاده از نقشه کاه 
مقابل استفاده از تجربیات فضایی و نقشههای شناختی افزایش
مییابد .همچنین آشنایی با محیط بر انتخاب استراتژی مسیر
تأثیر میگذارد و سبب افزایش عملکرد و کارایی و بهبود مسیریابی

 .2.3.2معابر
راهها اصطالح عمومی هستند که به مسیرهایی شامل پیادهروها،
معابر ،بزرگراهها و آزادراهها اشاره دارند .لینچ ( )۱۹۶۰ابتدا پنج عنصر
در یک شهر را شناسایی کرد که این عناصر تصویر فیزیکی محیط را
تشکیل میدهند .مطالعات پاسینی طی سالهای  ۱۹۸۴و ۱۹۹۶
بیان میکند که این عوامل میتوانند برای محیطهای ساختهشده
دارای اهمیت باشند .مسیرها ،کانالهای حرکتی هستند که فرد
ناظر را از یک نقطهبهنقطه دیگر هدایت میکنند;(Darken,1996
) .Lynch,1960عناصری مانند مسیرها ،پیادهروها ،خیابانها و
راهآهن را میتوان عناصر یکبعدی نامید که تنها یک بعد دارند.
همچنین مسیرهای افقی ،راهروها ،پیادهروها و مسیرهای عمودی
شامل پلهها ،پلهبرقی و آسانسورها هستند).(Darken,1996
 .2.3.3نشانهها و عالئم
ل تمایز در محیط و یا عناصر فرهنگی
نشانهها عوامل شاخص و قاب 
ل تمایز هستند
هستند که در محیط در مقایسه با محیط اطراف قاب 
و بهعنوان راهنما برای پیدا کردن موقعیت جغرافیایی استفاده
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فضایی میشود .درك كردن و آ گاهی از محیط حس امنیت برای
افراد را ایجاد میکند(.)Allen,1999; Eslami Afrooz,2012
مقصد شــامــل ویــژگـیهــایــی اســت کــه در مــراحــل مختلف توجه
ن مثال ،یک تصویر
گردشگران را به خود جلب میکند .به عنوا 
مطلوب از یک مقصد که با ترکیبی از ویژگیهای مقصد ایجاد
شده ،چشمانداز زیبا ،فرصتهای خرید برای گردشگران ،تبادل
فرهنگی و ایمنی است .این ویژگیها بر اهمیت گزینههای مقصد
مطلوب بــرای گردشگران تأثیر میگذارد ( .)Li,2018:126میزان
آشنایی با محیط ب ه عنوان دانش در مورد مکانها ،از جمله دانش
سفر و منابع اطالعاتی است و تأثیرات زیادی در ویژگیهای مقصد
مطلوب برای گردشگران دارد (.)Tan and Chang,2016
آشنایی با محیط از طریق افزایش حضور در محدوده ایجاد میشود
و شناخت محیط نقش مؤثری در مسیریابی و یادگیری پیدرپی
مسیرها به منظور انتخاب مسیر بــازی میکند و همچنین منجر
به سهولت مسیریابی میشود(Garling, et al., 1983; Montello,
 .)1998; Moeser,1988آشنایی با محیط یکی از عوامل ضروری در
توانایی مسیریابی است و عناصر معماری و گرافیکهای محیطی
در مسیریابی مناسب مــورداســتــفــاده قــرار میگیرند .مسیریابی
فضایی در رفتار فرد ناظر تأثیرگذار است .افراد آشنا اطالعات را بیشتر
در حافظه بلندمدت ذخیره میکنند و فرد ناآشنا استفاده عوامل
محیطی و ابزارهایی مانند نقشهها و عالئم را بیشتر مورداستفاده
قرار میدهند( .)Helvacıoğlu, 2007نقشههای کاغذی ممکن
است روش مطلوب بــرای یادگیری مسیرها و کمک به مسافران
پیاده در محیطهای جدید باشند.
امنیت گردشگران مسئلهای مهم است و میزان امنیت در میان افراد
ً
مختلف متفاوت است .گردشگرانی كه عمدتا با مقصد گردشگری
ً
آشنا هستند ،قبل از انجام سفر ،نقشه شناختی نسبتا جامع از
محیط دارند .این گردشگران با بسیاری از عناصر مقصد توریست
آشنا هستند .از آنجا که این گردشگران نسبت به مقصد گردشگری
ً
ً
نسبتا آشنا هستند ،معموال به دنبال کوتاهترین یا سریعترین مسیر
میان مبدأ و مقصد هستند .هنگامیکه گردشگر بهطور گسترده
آشنا به مقصد است ،نقشه شناختی آن با واقعیت سازگار خواهد
بود .این نقشه شناختی در نقشههای کوچکتر که در حال تغییر
ل کنترلتر است .دو نوع گردشگری وجود دارند
است ،دقیقتر و قاب 
ً
که تا حدودی با مقصد سفر آشنایی دارند .نوع نخست قبال از مقصد
بازدید کرده ولی تعداد سفر کمی داشته و تجربه باالیی ندارند .نوع
دوم مقصد را ندیده اما قبل از سفر اطالعات کافی به دست میآورند
و بــدون حضور در مکان شناخت محدودی نسبت به آن دارنــد.
در نوع نخست به دلیل این که گردشگران نقشههای شناختی
کاملی ندارند باید با نقشههای شناختی در حال تغییر ذهن آنها
انطباق پیدا کند و در نتیجه استفاده از ابزارهایی مانند نقشهها
و یا راهنمایی شفاهی از دیگران بسیار اهمیت دارد .عامل زمان
میزان سرگردانی گردشگران را مشخص میکند و مقیاس فضایی
هم به عناصر جذاب تأ کید دارند .نشانهها در دو نوع گردشگران در
حالت نخست بهصورت آشنا با محیط و در نوع دوم حتی بهصورت
اتفاقی مورداستفاده قرار میگیرند(.)Xia et al., 2008

 .2.3ابزارهای مسیریابی
 .2.3.1نقشه
یکی از قدیمیترین و جامعترین ابــزارهــای راهنما در مسیریابی
نقشهها هستند؛ و بــه طــور معمول بــا اســتــفــاده از نقشههای
توپوگرافی مورداستفاده قرار میگیرند .نقشههای کاغذی ممکن
است روش مطلوب بــرای یادگیری مسیرها و کمک به مسافران
پیاده در محیطهای جدید باشند .نقش ه دارای اطالعاتی است
ش از حــد بــزرگ اســت و به
کــه امــکــان تصور کــردن فضایی کــه بی 
ل مشاهده نیست را فراهم میکند .اطالعاتی
طــور مستقیم قاب 
که در هنگام مسیریابی از محیط به دست میآید با اطالعات به
ت آمــده از نقشهها تفاوت دارنــد .نقشهها اطالعات دقیق را
دس 
به فرد ناظر منتقل میکنند و فرد را به درستی به سمت مقصد
هدایت میکنند (Thorndyke and Hayes-Roth,1982; Denis et
; .)al.,1999نقشهها ابزاری قدرتمند در مسیریابی هستند و عالئم
در افزایش بهرهوری از محیط در فرآیند مسیریابی نقش اساسی
دارنـ ـ ــد( .)Helvacıoğlu, 2007زمانی که بــرای نخستین بــار وارد
ً
یک محیط میشویم ،بدون کمک گرفتن از نقشه ذهنی که قبال
ت آمده ،مسیر خود را مشخص میکنیم و در شرایط ناآشنا
بهدس 
بودن با محیط از اطالعات خارجی استفاده میکنیم .دانشی که
افــراد ناآشنا از محیط دریافت میکنند ،از طریق نشانهها ،عالئم
راهنما و نشانههای معماری منتقل میشود .در بسیاری از موارد
مسیریابی در محیطهای ناآشنا بسیار دشــوار است زیــرا در این
حالت اطالعات محیطی وجــود نــدارد و یا این که بسیار محدود
اســت .از مهمترین مشکالت تعیین مسیر در محیطهای ناآشنا
برای سهولت مسیریابی ،کمبود سرنخ برای دنبال کردن است.
در هنگام مسیریابی در محیط ناآشنا مردم نمیتوانند از بازنمایی
عناصر ذهنی استفاده کنند و باید برای برآورد نیازهای اطالعاتی
مسیریابی از سایر اطالعات در محیط استفاده کنند(.)Gluck, 1991

م ـیشــونــد( .)De Marchi,2015نشانهها ممکن اســت دارای
ویژگیهای خاص بصری و یا هدف منحصر بهفرد معنایی باشند،
یا ممکن است در نقطهای مرکزی یا محل خاصی باشند که از آنها
ب ه عنوان نشانههای مؤثر در مسیریابی استفاده شود .نشانهها به
عنوان نقطه عطفی در تعیین مسیر هستند و نشانههای گرافیکی
بهترین راهنمای مورداستفاده افراد در محیطهای ناآشنا هستند.
همچنین تکرار عناصر شاخص و نشانهها بهعنوان نقطه عطف در
اهمیت نقش نشانهها کمک میکنند( .)Makri,2015نشانهها
دارای انواع مختلف جهانی و محلی هستند و نشانههای محلی
میتوانند بهعنوان ابــزارهــای مسیریابی بــرای استفادهکنندگان
امکان حرکت و گــردش در مسیرهای مناسب را فراهم نموده و
مــردم از نشانهها بهعنوان عامل مبنا در تعیین مسیر استفاده
میکنند .نشانهها میتوانند هم بهعنوان هدف در مسیریابی و
هم بهعنوان عامل سازماندهی فضایی شهر کاربرد داشته باشند.
سیگل و وایــت در سال  1975بیان میکنند ،شناخت نشانهها
مهمترین و نخستین مرحله در دریافت اطالعات محیط هستند
و بعد از آنها راهها و مسیرها رابط میان نشانهها بوده و آنها را به
هم متصل میکنند( .)Siegel and White,1975نشانهها بیشترین
ل مشاهده هستند که در ذهن فرد به وسیله شبکهای
عناصر قاب 
از راهها به هم متصل میشوند و در کنار راهها نقاطی را در ذهن
یــادآور مـیشــونــد(;Klippel and Winter,2005; Golledge,1999
 .)Montello,2005اهمیت نقش نشانهها در فرآیند مسیریابی به
وسیله تحقیقات بسیاری از مطالعات مورد تأیید قرار گرفته است.
ش ــم ــاره سـیوشــش شکل ظاهری نشانهها میتوانند براساس تفاوتهای شکلی و یا
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399ویژگیهایی مانند رنگ ،بافت ،صدا  ،بو و  ...متفاوت و متنوع
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه باشند .نشانهها شامل تابلوهای خیابان ،عالئم پارکینگ ،عالئم
علمی-پژوهشی
راهنما و دوچرخه و سایر وسایل یا نشانههای مقصد محلی در
نقاط تصمیمگیری هستند .نشانههای گردشگری و عالئم برای
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هدایت بازدیدکنندگان برای پیدا کردن جاذبهها مورداستفاده
هستند .سه نوع مختلف دانش وجود دارد که عبارتند از :نخست
یادگیری مسیر شامل رمزگذاری منظم هندسه مسیر به خودی
خود ،دوم دریافت دانش شناخت مسیر یا درک مکان مسیر در
یک مرجع بزرگتر و سوم اطالعات شناختی یا پیکربندی که اجازه
میدهد تا مسیر را از یک ساختار عمومی دانش محیطی فرا گیرتر
انتخاب کنید( . )Golledge,1999در ادامه چارچوب نظری تحقیق
در تصویر شماره 1ارائه گردیده است.
 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق
پیمایشی اســت .جمعآوری دادههــا مبتنی بر مــرور منابع معتبر
در ارتباط با موضوع پژوهش انجا م شده و شاخصها براساس
دیــدگــاههــای صاحبنظران استخراج شــده و در نمونه مــوردی
آزمون انجامشده است .جامعه آماری با استفاده از روش کوکران
محاسبهشده است .در ابتدا  50پرسشنامه بهصورت آزمون اولیه
و تصادفی در میان گردشگران تکمیل شد .با در نظر گرفتن دقت
95درصد و سطح اطمینان  0.05تعداد افراد نمونه  359مشخص
شدند .روش نمونهگیری ب ه صورت تصادفی در میان گردشگران
ع شده است .پرسشنامه در دو بخش و براساس
در محدوده توزی 
طیف لیکرت پنج امتیازی تنظیمشده است .با توجه به ساختار
چارچوب نظری تحقیق ،از دو بخش سئوال در پرسشنامه که
نخستین بخش پرسشنامه بهصورت سئواالت بسته با تعداد 18
سئوال و طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیمشده و دومین بخش
پرسشنامه  15سئوال شامل سئواالت نیمه بسته و از نوع اسمی
بوده است .از تحلیلهای آماری شامل تحلیل واریانس یکسویه
(آنوا) ،آزمون تی وابسته و آزمون  K2برای اولویتبندی متغیرها و
سطح معناداری شاخصها با استفاده از آزمون دانکن استفاده

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

تصویر شماره :1چارچوب نظری تحقیق

شــده اس ــت .پرسشنامه در مــیــان گــردشــگــران در محله پایین
خیابان مشهد تنظیم شده اســت .محله پایین خیابان دارای
مجموعههای اقامتی ،ابنیه تاریخی ارزشمند ،مجموعههای
تجاری و جاذبههای گردشگری است .همچنین محله «پایین
خیابان» بین دو محله «عیدگاه» و «نوغان» قرار دارد .متغیرهای
چارچوب نظری تحقیق در پرسشنامه مــورد آزمــون قــرار گرفته
است .همچنین بهمنظور سنجش روایی و بررسی پایایی از آلفای
ن دهنده
کرونباخ استفادهشده و ضریب آلفای کرونباخ  0.871نشا 
ضریب مطلوبی برای پایایی پرسشنامه و روایــی محتوایی مورد
تأیید قرار گرفت.
 .4بحث و یافتهها
در ادامه با بررسی دادههای جمعآوریشده به تحلیل دادههای
پژوهش و ارتباط میان متغیرهای موجود در بخش چارچوب
نــظــری شــامــل ج ــدارهه ــا ،عــائــم ،الــگــوی مــعــابــر ،نما و مصالح،
جــاذبـههــای گــردشــگــری ،نشانهها و عناصر شــاخــص پرداخته
میشود .در این قسمت پس از جمعآوری دادههای تحقیق ،به
ت آمده خواهیم پرداخت .برای
تجزیهوتحلیل دادههــای به دس 
تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی
ً
توأما استفاد ه شده است ؛ابتدا آمار توصیفی مربوط به آزمودنیها
و متغیرهای اصلی تحقیق و سپس آمــار استنباطی مربوط به
فرضیههای تحقیق ارائــه خواهد شد .در این راستا فرضیههای
تحقیق با آزمونهای تی تک نمونهای و آنالیز واریانس تحلیل
میشوند.

 .4.1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در ایــن قسمت تفکیک فــراوانــی متغیرها و ویــژگـیهــای فــردی
پاسخدهندگان مورد بررسی قرار گرفته که جمعبندی آن در جدول
ص شده است.
شماره  1مشخ 
بــا بــررس ـیهــای ص ــورت گرفته در ج ــدول شــمــاره ،1گــردشـگــران
مــورد پرسش ،با سن بین  15تا  25سال بیشترین حجم نمونه
(61درصـ ــد) را بــه خــود اختصاص دادهانـ ــد .مــیــزان آشنایی آنها
در خیابان در حــدود  56درصــد متوسط و زیــاد اســت .در نمونه
موردبررسی زنان  53.2درصد و مردان  46.8درصد هستند .تعداد
دفعات حضور حدود  70درصد گردشگران ،مراجعه بین یک تا
پنج بار به محدوده بوده است .پرسشنامهها در هتلها در محله
ل شده و به دلیل جاذبههای زیارتی
پایین خیابان مشهد تکمی 
ً
و گردشگری ،پاسخدهندگان غالبا بین یک تا پنج بار به مشهد
سفر کردهاند .در حدود  54درصد پاسخدهندگان دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و کمتر هستند و حدود  70درصد با هدف عبور یا
زیارت به محدوده مراجعه کردهاند.
 .4.2آمار استنباطی متغیرهای پژوهش
در این پژوهش به تحلیل ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان
آشنایی متفاوت از محیط در فرآیند مسیریابی پرداخت ه شده
است.
 .4.2.1بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه
در این بخش به بررسی ضریب آلفای کرونباخ برای تحلیل پایایی
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شماره سیوشش
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

جدول شماره :1ویژ گیهای فردی پاسخدهندگان
متغیرها

سن

میزان آشنایی با خیابان

تعداد دفعات حضور

مدرک تحصیلی

هدف از حضور در محدوده

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

جنسیت

عنوان
زن
مرد
بین  15تا  25سال
بین  26تا  35سال
بین  36تا  45سال
باالتر از  45سال
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
یک بار
یک تا پنج بار
10تا  15بار
بیش از  15بار
کمتر از دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و دکترا
عبور
خرید
زیارت
کار

تعداد فراوانی
191
168
114
105
62
78
94
99
102
64
108
138
68
45
97
97
69
96
126
87
121
25

درصد فراوانی
53.2
46.8
31.8
29.2
17.3
21.7
26.2
27.6
28.4
17.8
30.1
38.4
18.9
12.5
27.0
27.0
19.2
26.7
35.1
20.4
33.7
7.0

ی که مقدار ضریب آلفای
پرسشنامه پرداختهشده است .از آنجای 
كرونباخ شاخصها باالی  0.6و کل پرسشنامهها باالی  0.7است و
ً
در سطح کامال مناسبی قرار دارد ،بنابراین قابلیت اعتماد و پایایی
این پرسشنامه قابلقبول بوده که در جدول شماره 2ارائه گردیده
است.
جدول شماره :2آماره پایایی شاخصها انتخاب مسیریابی
متغیرها

آلفای کرونباخ

آشنایی با محیط

0.690

جدارهها

0.650

عالئم مسیریابی

0.653

نماها و مصالح

0.650

نشانه و عناصر شاخص

0.525

کل

0.856

جدول شماره :4آمارهای توصیفی از عالئم مسیریابی
متغیرها
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الگو معابر

359

3.43

0.703

آشنایی با محیط

359

2.69

0.918

55.75

جاذبههای گردشگری 359

3.23

1.12

55.75

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

متغیرها

359

3.02

0.938

جــدول شماره :5نتایج آزمــون مقایسه میانگین با عدد ثابت در رابطه با
رضایت از عالئم مسیریابی
فاصله اطمینان
نام متغیر

اختالف

آماره

سطح

میانگین آزمون  tمعناداری

(درصد)

رضایت از عالئم

80

مسیریابی

آشنایی با محیط

359

4.20

جدارهها مسیریابی

359

4.15

0.934

78.75

عالئم مسیریابی

359

4.11

.0.873

77.75

نماها و مصالح

359

4.19

0.718

79.75

عناصر شاخص

359

4.01

0.857

75.25

جاذبههای گردشگری 359

3.99

1.34

74.75

اف ــرادی کــه آشنایی مناسبی بــا محیط دارن ــد از الــگــوی شبکه
معابر و جاذبههای گردشگری در فرآیند تعیین مسیر استفاده
میکنند .آنها در طول مسیر به تفاوت در الگوی معابر توجه دارند.
جاذبههای گردشگری از جمله بناهای تاریخی دارای اهمیت
است که در جدول شماره4ارائه گردیده است.

95درصد
کران
پایین

شاخص

0.715

50.5

 .4.2.3رضایت از عالئم مسیریابی
با توجه به بررسیهای صــورت گرفته از رضایت اف ــراد از عالئم
مسیریابی در سطح فضاهای شهری محله پایین خیابان با
استفاده از آزمون مقایسه میانگین وضعیت رضایت گردشگری با
مقدار ثابت فرضیهها مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین چون سطح
معناداری این آزمون  0.001شده و از  0.05کمتر است ،در نتیجه
فرض صفر در سطح خطای  0.05رد میشود؛ یعنی میانگین این
متغیر در جامعه کمتر مساوی با عدد  3بوده است .بین کرانهای
پایین و باالی فاصله اطمینان 95درصــد برای اختالف میانگین
با عدد  3هر دو مثبت است .بنابراین با توجه به تعریف و نحوه
تشکیل ایــن متغیر نتیجه مـیشــود کــه متغیر رضــایــت از عالئم
مسیریابی مطلوب است و افراد از عالئم مسیریابی موجود در جهت
مسیریابی رضایت دارند .در ادامه نتایج آزمون مقایسه میانگین با
عدد ثابت در رابطه با رضایت از عالئم مسیریابی در جدول شماره5
ارائه گردیده است.

جدول شماره :3رضایت از عالئم مسیریابی و آشنایی با محیط
تعداد میانگین انحراف معیار

تعداد میانگین انحراف معیار

(درصد)
58.5

عالئم

 .4.2.2استفاده از عالئم مسیریابی
میتوان از ابزارهای مورداستفاده در فرآیند مسیریابی به جدارهها
که شامل گرافیک محیطی ،عناصر معماری ،نــام خیابانها و
تابلوهای راهنما هستند ،اشاره کرد .همچنین عناصر شاخص در
محله پایین خیابان به لحاظ عملکردی و فرمی متفاوت و منحصر
ب ه فرد از سایر ابنیه هستند و دارای عملکردهای گونا گون به لحاظ
مذهبی ،تاریخی و یا تجاری هستند و گاهی نمای متفاوتی دارند.
در حدود  80درصد افراد با محیط آشنایی دارند و افراد آشنا در
ً
محیط غالبا براساس جدارهها و عالئم راهنما تعیین مسیر میکنند.
ش ــم ــاره سـیوشــش غالب گردشگران یا بار نخست است که در محدوده حضور دارند
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399و یا این که بین یک تا پنجمین بار است که در محدوده حضور
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی دارنــد .افــرادی که آشنایی کمتری دارنــد ،بیشتر از عالئم مانند
تابلوها و شماره خیابانها در تعیین مسیر استفاده میکنند ولی
افرادی که میزان آشنایی بیشتری دارند ،آنها از جدارهها و عناصر
شاخص یا نمای متمایز از محیط استفاده میکنند که در ادامه در
جدول شماره  3ارائه گردیده است.

شاخص

1.11

31.03

0.001

1.04

کران باال

1.18

چون سطح معناداری این آزمونها به ترتیب  0.001شده و از 0.05
کمتر است ،در نتیجه فرض صفر در سطح خطای  0.05رد میشود؛
یعنی میانگین این متغیر در جامعه کمتر مساوی با عدد  3بوده
اســت .بین کرانهای پایین و بــاالی فاصله اطمینان 95درصــد
برای اختالف میانگین با عدد  3هر دو مثبت است .بنابراین با
توجه به تعریف و نحوه تشکیل این متغیر نتیجه میشود ،متغیر
آشنایی با محیط با استفاده از جدارهها ،عالئم ،نماها و عناصر
شاخص و جاذبههای گردشگری ارتباط معناداری دارد که این
ارتباط در جدول شماره 6ارائه گردیده است.

جدول شماره :6آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت در رابطه با رضایت از
عالئم مسیریابی
نام متغیر

اختالف

آماره

فاصله اطمینان

سطح

میانگین آزمون  tمعناداری

95درصد
کران پایین

کران باال

1.20

31.70

0.001

1.12

1.27

جدارهها

1.15

23.44

0.001

1.06

1.25

عالئم

1.11

24.08

0.001

1.02

1.20

1.19

31.52

0.001

1.12

1.27

1.01

22.41

0.001

0.928

1.10

0.991

13.96

0.001

0.851

1.13

آشنایی با
محیط

نماها و
مصالح
عناصر
شاخص
جاذبههای
گردشگری

بوده و کمتر از ضریب خطای مورد نظر ( )0.05است ،فرضیه
مبنی بر یکسان بودن گروههای مختلف تعداد دفعات حضور در
ت آمده
انتخاب ابزار مسیریابی مؤثر است .سطح معناداری بهدس 
برای متغیر با مقدار  0.05مقایسه شده با توجه به این که این مقدار
برای متغیر  0.001بوده و کمتر از ضریب خطای مورد نظر ()0.05
مبنی بر یکسان گروههای مختلف هدف
است ،فرضیه
از حضور در انتخاب مسیریابی مؤثر است.
 .4.2.5اولویتبندی رتبهها
در ادامه با توجه به انجام آزمون تی به خالصه آزمون با استفاده
از آمار کای دو در جهت ترتیب اولویت شاخصها در انتخاب ابزار
مسیریابی در جدول شماره 8پرداختهشده است.
جدول شماره :8خالصه آزمون
تعداد

آمارهی کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

359

41/517

5

0.001

 .4.2.4عوامل فردی در انتخاب ابزار مسیریابی
در این قسمت از پژوهش با توجه به این که در قسمت سئواالت
عمومی متغیرهای مستقل از هم وجــود دارن ــد ،از آزمــون آنالیز
واریــانــس استفاد ه شــده که معناداری تأثیر گــذاری سـ�ن ،میزان
آشنایی بــا خیابان ،تــعــداد دفــعــات حضور در خیابان و میزان
تحصیالت در انتخاب اب ــزار مسیریابی بــه منظورانجام فرآیند
مسیریابی موفق سنجیده شــود .بنابراین بــرای تحلیل عوامل
فــردی مؤثر بر انتخاب اب ــزار مسیریابی از آزم ــون آنالیز واریانس
استفاده گردیده است .آزمــون آنالیز واریانس ب ه منظور مقایسه
میانگین مربوط به یک متغیر در بیش از دو گروه مستقل طراحی
شده که در جدول شماره 7ارائه گردیده است.

متغیرها

میانگین رتبهها

جاذبههای گردشگری

3.83

جدارهها /آشنایی با محیط

3.78

اولویت دوم

عالئم /الگوی معابر

3.46

اولویت سوم

جدول شماره :7آزمون آنالیز واریانس عوامل فردی در انتخاب ابزار مسیریابی

نماها و مصالح

3.44

عناصر شاخص

3.09

سن

ابزار مسیریابی

12.273

0.001

میزان آشنایی با خیابان ابزار مسیریابی

5.726

0.001

ابزار مسیریابی

8.155

0.001

تحصیالت

ابزار مسیریابی

27.215

0.001

هدف از حضور

ابزار مسیریابی

13.390

0.001

تعداد دفعات حضور

ت آمده برای متغیر با مقدار  0.05مقایسه
سطح معناداری بهدس 
شده با توجه به این که این مقدار برای متغیر  0.032بوده و کمتر از
ضریب خطای مورد نظر ( )0.05است ،فرضیه مبنی بر یکسان
بودن گروههای مختلف سن انتخاب ابزار مسیریابی مؤثر است.
ت آمده برای متغیر با مقدار  0.05مقایسه
سطح معناداری بهدس 
شده با توجه به این که این مقدار برای متغیر  0.001بوده و کمتر از
ضریب خطای مورد نظر ( )0.05است ،فرضیه مبنی بر یکسان
بودن گروههای مختلف میزان آشنایی با خیابان در انتخاب ابزار
ت آمده برای متغیر با مقدار
مسیریابی مؤثر است .معناداری بهدس 
 0.05مقایسه شده با توجه به این که این مقدار برای متغیر 0.032

جدول شماره  :9اولویت رتبهبندی
اولویت
اولویت

شماره سیوشش

9

نخست

پـ ــای ـ ـیـ ــز 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

اولویت
چهارم
اولویت پنجم

جــاذب ـههــای گــردش ـگــری اول ــوی ــت نخست در ان ـتــخــاب مقصد
گردشگری هستند .آشنایی با محیط در اولویت دوم است و با
استفاده از جدارهها در یک اولویت قرار دارد .استفاده از الگوی
معابر و عالئم مسیریابی در اولویت سوم است .تفاوت در میزان
آشنایی افراد با محیط باعث تفاوت در استفاده از ابزارهای مختلف
مسیریابی میشود.
 .5نتیجهگیری
میزان آشنایی با محیط بــرای گردشگران بسیار دارای اهمیت
اســت و هــرانــدازه تعداد دفعات حضور افــراد در محدوده بیشتر
باشد به دلیل شناخت بیشتری که از محیط دارنــد ،مسیریابی
راحتتری خواهند داشت .راهبردهای مسیریابی گردشگران در
فرآیند مسیریابی با میزان آشنایی متفاوت تفاوت دارد .افراد ناآشنا
باید اطمینان حاصل کنند که راهنماهای مسیریابی برای آنها
کافی و واضح است و با دنبال کردن راهنما و بدون گمگشتگی به

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

عوامل فردی

نام متغیر

آماره آزمون Fسطح معناداری

با توجه به این که سطح معناداری کمتر از  0.05اســت ،اولویت
متغیرها یکسان نیست و امکان رتبهبندی وجود دارد .اولویتها
در پنج دسته مطابق جدول شماره  9تقسیمبندی شدهاند.

مقصد میرسند .استفاده از ابزارهای مختلف راهنما در مسیریابی
بازدیدکنندگان امکان ادرا ک چیدمان فضایی کلی از محیط و
ارتباط میان آنها با یکدیگر را فراهم میکند .گردشگرانی که آشنایی
بیشتری با محدوده داشتند ،با راهبرد پیمایشی و با استفاده از
بازنمایی فاصله و جهت به تعیین مسیر میپردازند ،این در حالی
است که گردشگرانی که آشنایی کمتری با محیط دارند با راهبرد
نشانه و از طریق بازشناسی عناصر و تشخیص موقعیت بهصورت
نقطهای مسیریابی میکنند .گردشگران با آشنایی بیشتر به
صورت ذهنی و از طریق مختصات در یک موقعیت کلیتر شرایط
خود را شناسایی میکنند ،در مقابل گردشگران با آشنایی کمتر در
محدودههایی کوچکتر و از طریق نقاط نشانهای و اتصال میان
نشانهها موقعیت را شناسایی و نقاط را به سمت مقصد دنبال
میکنند.
تفاوت فرآیند مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت در
تصویر شماره3ارائه گردیده است .گردشگران برای مسیریابی به
راهنماهای بصری توجه دارند و آنها را در ذهن تحلیل ،یادگیری،
رمــزگــذاری و پــردازش میکنند و سپس به انتخاب مسیر بهینه
میپردازند .میزان آشنایی در انتخاب نوع استراتژی مسیریابی و
استفاده از انواع راهنماهای تعیین مسیر مؤثر هستند.
گردشگران در اولویت نخست به جاذبههای گردشگری در انتخاب
مقصد سفر توجه دارنــد و در اولویت دوم جدارهها و آشنایی با
محیط دارای اهمیت است و درنهایت عالئم و الگوی معابر در
انتخاب مسیر گردشگران تأثیرگذار است .برای گردشگران عالئم
ش ــم ــاره سـیوشــش به دلیل داشتن درجــات آشنایی تفاوت با محیط بسیار دارای
پـ ــای ـ ـیـ ــز  1399اهمیت است .تعداد عالئم ،مکان گزینی ،فواصل ،طرح ،فونت و
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه زمینه ،اندازه و ارتفاع در میزان خوانایی آنها اهمیت دارد .عالئم
علمی-پژوهشی
راهنما و عالئم متمایز یا نشانههای بصری در نقاط تصمیمگیری
در امتداد مسیرها میتوانند به بهبود مسیریابی کمک کنند .با
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تحلیل نظریات گــردشـگــران در خصوص مسیریابی بــا درجــات
متفاوت آشنایی با محیط ،پیشنهادهای زیر میتواند در فرآیند
برنامهریزی و طراحی محیط شهری باعث افزایش خوانایی و
سهولت دسترسی شوند:
استفاده از راهنماهای مسیر در بخشهای مختلف به دلیلاطمینان از درستی پیمودن مسیر برای دسترسی به جاذبه.
افزایش خوانایی و نمایانی جاذبههای گردشگری از فواصل دوربــرای استفادهکنندگان و امکان دسترسی بــدون سردرگمی از
طریق کدگذاری ذهنی.
استفاده بیشتر از نشانهها بهمنظور تقویت حافظه مکانی افراددر طول مسیر برای جلوگیری از سردرگمی و کاهش خطاهای
ادرا کی گردشگران.
استفاده متنوع از ابزارهای بصری مانند عالئم ،رنگ ،جدارههاو ...بهمنظور افزایش توانایی نقشه پردازی شناختی ذهنی و
افزایش دانش محیطی از عناصر بصری در ذهن گردشگران.
تقویت مسیریابی موفق بــراســاس استراتژی نشانه و امکانشناسایی آسان نشانهها با توجه به ویژگیهای نمای خارجی،
شکل ،رنگ ،مصالح و قابلیت رؤیت عناصر جاذب گردشگری.
تــوجــه بــه اهمیت الــگــوی معابر ،تــعــداد تقاطعها ،تــرا کــم درتقاطعها ،اندازه بلوکها و نحوه اتصاالت در فرآیند مسیریابی.
ایجاد ساختاری مشخص در دسترسی آسان به معابر شهری درجذب گردشگران.
جانمایی ابزارهای راهنمای بصری (نشانهها ،معابر و )...درساختار و استخوانبندی فضایی منسجم بهمنظور افزایش
خوانایی در ذهن گردشگران.

ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط

تصویر شماره :3تفاوت فرآیند مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت
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