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چکیده
گاهانه است که با به  کارگیری ابزارها و عالئم انجام می شود. گردشگران با توجه به میزان آشنايی متفاوت  مسیریابی فعالیتی آ
با محیط از ابزارها و عالئم راهنمای مختلف در انتخاب مسیر استفاده می کنند. شناخت متفاوت از محیط باعث تفاوت 
گردشگران می شود. آشنايی با محیط و داشتن تجربه در فضاهای شهری در  در شکل گیری نقشه های شناختی در ذهن 
کلیدی ترين موضوعات در فضاها و  از جمله  گردشگران  بنابراين توجه به مسیریابی  مسیریابی بسیار قابل  توجه است. 
گردشگران با میزان آشنايی متفاوت است. روش  نقاط تصمیم گیری است. هدف از اين پژوهش تحلیل فرآیند مسیریابی 
کاربردی و به لحاظ ماهیت پیمایشی است. در اين راستا به  منظور گردآوری  مورداستفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف 
داده ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده  شده است. روش نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 
گردشگران در فرآیند مسیریابی  با توجه به جمعیت محدوده  359نفر محاسبه  شده است. تحلیل داده ها و ارزیابی ابزارهای 
با استفاده از تحلیل های آماری شامل تحلیل واریانس یک سویه )آنوا(، آزمون تی وابسته و آزمون K2 برای اولویت بندی 
که  گردیده است. نتايج پژوهش حکایت از آن دارد  متغیرها و سطح معناداری شاخص ها با استفاده از آزمون دانکن تحلیل 
که به دلیل شناخت بیشتر، درک و  گردشگرانی  میزان آشنايی با محیط بر انتخاب نوع استراتژی در مسیریابی مؤثر است. 
تحلیل ذهنی عمیق تر از محیط آشنايی بیشتری دارند، از استراتژی پیمایشی با استفاده از بازنمايی جهت و فاصله تعیین 
کمتر از استراتژی نشانه از طريق بازشناسی نوع نشانه ها و  گردشگران با میزان آشنايی  که  مسیر می کنند. اين در حالی است 
تشخیص موقعیت قرارگیری آنها مسیر خود را پیدا می کنند. اولویت گردشگران برای استفاده از ابزارهای بصری در مسیریابی 

گردشگری، جداره ها، عالئم و الگوی شبکه معابر هستند.   به ترتیب شامل جاذبه های 

گان کلیدی: آشنايی با محیط، راهبرد پیمایشی، راهبرد نشانه، مسیریابی، مشهد. واژ
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1. مقدمه
زندگی  رفاه  و  کیفیت  افزایش  در  مثبت  تأثیرات  دارای  گردشگری 
است )Agovino,2017(. مسیریابی فرآیند انتخاب مسیر میان دو 
نقطه مبدأ و مقصد است و فعالیتی هدفمند و برنامه ريزی  شده 
و دارای انگیزه مشخص است. یکی از انواع فرآیندهای مسیریابی 
با  مسیریابی  الگو،  نوع  اين  در  است.  پیمایشی  مسیریابی  شامل 
انجام می شود. مرحله نخست  نشانه ها در دو مرحله  از  استفاده 
که در فرآیند مسیریابی  شامل شناسايی ويژگی نشانه هايی است 
مورداستفاده قرار می گیرند و مرحله دوم ترکیب ويژگی های نشانه 
افــراد  بــرای  که  اســت  پیچیده  مسیریابی  فرآیند  همچنین  اســت. 
متفاوت  بیرونی  محیط  از  آنها  ک  ادرا و  سفر  از  هدف  به  توجه  با 
به  منجر  محیط  از  متفاوت  آشنايی  میزان   .)Makri,2015(اســــت

استفاده از ابزارهای متفاوت مسیریابی می شود. 
محیط  در  مختلف  ابــزارهــای  از  گرفتن  کمک  با  مسیریابی  فرآیند 
ويژگی های  با  مسیر  تعیین  در  ابــزار  نوع  انتخاب  و  می شود  انجام 
گردشگران در  که  ارتباط است. در صورتی   استفاده  کننده در  فرد 
کردن نقاط مقصد دچار سردرگمی شوند، انگیزه  محیط برای پیدا 
مسیریابی  فرآیند  در  می یابد.  کاهش  محیط  در  حضور  بــرای  آنها 
گردشگران به دلیل نداشتن و یا حداقل میزان آشنايی با محیط و 
که  همچنین محدودیت زمانی توجه به ابزارهای راهنما برای اين 
کنند، از اهمیت  کوتاه  مسیر صحیح را شناسايی  بتوانند در زمان 
گردشگران هر اندازه راحت تر در محیط  دوچندان برخوردار است. 
کنند، جذابیت و انگیزه آنها  مقاصد مورد هدف خود را شناسايی 

برای حضور در محیط افزایش خواهد یافت.
به تدوين چارچوب نظری  ادبیات نظری  با مرور  اين پژوهش  در 
دوم  بخش  در  سپس  اســـت.  پــرداخــتــه  شــده  مؤلفه ها  بــررســی  و 
گردشگران مورد تحلیل قرار  پرسشنامه های تکمیل  شده به وسیله 
گرفته است. در بخش سوم پژوهش با استفاده از تحلیل وضعیت 
گردشگران از ابزارهای متعدد در مسیریابی در محله  نحوه استفاده 
پايین خیابان مشهد، به تقسیم بندی ابزارها با توجه به ويژگی های 
نشانه ها پرداخته و در ادامه به ارائه راهکارهای طراحی به منظور 

شناخت ابزارهای مسیریابی گردشگران پرداخته می شود.

2. مبانی نظری
2.1. مسیریابی و آشنایی با محیط

کردن مسیر در رسیدن به مکان مشخص  مسیریابی توانايی پیدا 
که با روشی صحیح و توجه به هدف از سفر انجام می شود.  است 
در اين فرآیند فرد ناظر نیازمند دانستن مکان قرارگیری خود یعنی 
تعیین مسیر میان  نقطه مبدأ، دانستن مکان مقصد و چگونگی 
از  افــراد  مسیر  تعیین  هنگام  در  محیط هاست.  در  دونقطه  ايــن 
مسیر  راهنمای  عنوان  به   که  می کنند  استفاده  ابزارهايی  و  عالئم 
با  آن  ماهیت  و  است  یادگیری  فرآیند  اساسًا  مسیریابی  هستند. 
توجه به تجربیات شخصی شکل می گیرد و فعالیتی هدفمند بوده 
و باانگیزه انجام می شود. برنامه سفر نتیجه استفاده از یک رویکرد 
مسیریابی  فرآیند  طی  در  اســت.  سفر  انتخاب  خاص  استراتژی  و 
انجام  مسیر  انتخاب  ــرای  ب تصمیم گیری  و  ــردازش  پـ ــذاری،  ــزگ رم

فعالیتی  مسیریابی   .)Golledge,1999; Passini,1984( می شود 
ذهنی و جسمی در محدوده های آشنا و ناآشناست و دارای روابط 
که نیازمند دخالت  پویا مابین فضا و محیط است و فعالیتی است 

)Helvacıoğlu,2007; Makri,2015(کامل در محیط است
بر  بــه  شـــدت  کــه  اســـت  کـــارکـــردی  مبنای  بــر  ســاخــتــار مسیریابی 
شناخت تکیه دارد و جنبه های شناختی یافتن مسیر را نمی توان 
 Darken and(کرد از حرکات فیزیکی در فضا و تجربه واقعی فضا جدا 
ساخته  محیط های   .)Peterson,2002; Montello and Sas,2006
 شده اطالعات مرتبط مسیریابی مانند دسترسی به شبکه خیابانی، 
محیط  و  استفاده کنندگان  مطلوب  چیدمان  و  عالئم  روشنايی، 
 Estupiñán(پیرامون تأثیرگذار بر رفتارهايی مانند پیاده روی هستند
 and Rodríguez2008; Giles-Corti,2006; Phillips et al,2013;
در  مختلف  اســتــراتــژی هــای  از  ــردم  Ward Thompson,2013(. م
 Passini,1984; Rovine and(مــی کــنــنــد استفاده  مسیریابی  رفتار 
Weisman,1989; Lawton,1994(. شرایط مسیریابی در محیط های 
 Kozlowski and Bryant,1977;(ناآشنا در میان افراد متفاوت است
Hirtle and Hutson,1991; Montello and Pick,1993(. التون 
)1994( دو نوع استراتژی مسیریابی، یعنی استراتژی مبتنی بر مسیر 
از  که در بسیاری  و استراتژی مبتنی بر نشانه را شناسايی می کند 
هاند  مطالعه  دارنــد.  مشابه  عملکردی  مسیریابی،  موقعیت های 
و  نشانه ها  بــه  را  مسیریابی  اســتــراتــژی هــای   ،)2006( میناریک  و 
در  تقسیم بندی  ايــن  کــه  می کند  تقسیم  اصلی  توصیف گرهای 
 Lawton,1994,1996;(ــرفـــت گـ قــرار  مورداستفاده  قبلی  تحقیقات 
یکی   .)Pazzaglia and DeBeni,2001; Jansen-Osmann,2002
دیگر از استراتژی های مسیریابی مبتنی بر دانش پیمایشی است که  
کی از چیدمان فضايی بزرگ تر مانند محالت، راه ها، نشانه ها  با ادرا
و مکان های مورد عالقه خاص را به یکدیگر ارتباط می دهند. دانش 
شده  طراحی   شناختی  نقشه های  جانشین  عنوان  به   پیمایشی 

.)Kirasic,2000; Golledge et al.1995(است

2.2. مسیریابی و آشنایی گردشگران با محیط
مطالعات  در  مهمی  مــوضــوع  گــردشــگــری،  راهــبــری  و  مسیریابی 
گردشگری اســت)Walmsley &Jenkins,1991(. درک و فهم  رفتار 
حرکت ها در یک مقصد، پایه ای برای درک و فهم رفتار گردشگر است 
کل مجموعه فعالیت های  که به  نوبه خود، به  طور مستقیم برای 
 McKercher &(دارد ــرد  ــارب ک ــامــه ريــزی،  ــرن ب و  مقصد  مــديــریــت 
Lau,2008(. آشنايی با محیط و یا یادگیری راه ها یکی از مهم ترين 
بخش های انتخاب مسیر است و آشنايی با محیط با تکرار تجارب 
در  مسیریابی  رفتار  و  مــردم  حرکتی  الگوی  دارد.  ارتــبــاط  گذشته 
مسیرهای متفاوت وابسته به میزان آشنايی آنها با محیط است. 
و  حافظه  از  اســتــفــاده  بــه  تمايل  محیط،  بــا  آشــنــايــی  افــزایــش  بــا 
تجربیات فردی در محیط برای انتخاب مسیر افزایش می یابد. در 
در  و  یافته  کاهش   نقشه  از  استفاده  به  تمايل  آشنا،  محیط های 
مقابل استفاده از تجربیات فضايی و نقشه های شناختی افزایش 
مسیر  استراتژی  انتخاب  بر  محیط  با  آشنايی  همچنین  می یابد. 
کارايی و بهبود مسیریابی  تأثیر می گذارد و سبب افزایش عملکرد و 
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گاهی از محیط حس امنیت برای  کردن و آ فضايی می شود. درك 
.)Allen,1999; Eslami Afrooz,2012(افراد را ایجاد می کند

توجه  مــراحــل مختلف  در  کــه  اســت  ويــژگــی هــايــی  مقصد شــامــل 
تصوير  یک  مثال،  به  عنوان   می کند.  جلب  خود  به  را  گردشگران 
ایجاد  مقصد  ويژگی های  از  ترکیبی  با  که  مقصد  یک  از  مطلوب 
گردشگران، تبادل  شده، چشم انداز زيبا، فرصت های خرید برای 
گزینه های مقصد  فرهنگی و ایمنی است. اين ويژگی ها بر اهمیت 
میزان   .)Li,2018:126( می گذارد  تأثیر  گردشگران  بــرای  مطلوب 
آشنايی با محیط به  عنوان دانش در مورد مکان ها، از جمله دانش 
سفر و منابع اطالعاتی است و تأثیرات زیادی در ويژگی های مقصد 

.)Tan and Chang,2016( گردشگران دارد مطلوب برای 
 آشنايی با محیط از طريق افزایش حضور در محدوده ایجاد می شود 
و شناخت محیط نقش مؤثری در مسیریابی و یادگیری پی درپی 
منجر  همچنین  و  می کند  بــازی  مسیر  انتخاب  به  منظور  مسیرها 
 Garling, et al., 1983; Montello,(به سهولت مسیریابی می شود
Moeser,1988 ;1998(. آشنايی با محیط یکی از عوامل ضروری در 
گرافیک های محیطی  توانايی مسیریابی است و عناصر معماری و 
مسیریابی  می گیرند.  ــرار  ق مــورداســتــفــاده  مناسب  مسیریابی  در 
فضايی در رفتار فرد ناظر تأثیرگذار است. افراد آشنا اطالعات را بیشتر 
در حافظه بلندمدت ذخیره می کنند و فرد ناآشنا استفاده عوامل 
محیطی و ابزارهايی مانند نقشه ها و عالئم را بیشتر مورداستفاده 
ممکن  کاغذی  نقشه های   .)Helvacıoğlu, 2007(می دهند قرار 
مسافران  به  کمک  و  مسیرها  یادگیری  بــرای  مطلوب  روش  است 

پیاده در محیط های جدید باشند.
امنیت گردشگران مسئله ای مهم است و میزان امنیت در میان افراد 
گردشگری  که عمدتًا با مقصد  گردشگرانی  مختلف متفاوت است. 
از  جامع  نسبتًا  شناختی  نقشه  سفر،  انجام  از  قبل  هستند،  آشنا 
گردشگران با بسیاری از عناصر مقصد توریست  محیط دارند. اين 
گردشگری  گردشگران نسبت به مقصد  که اين  آشنا هستند. از آنجا 
کوتاه ترين یا سريع ترين مسیر  نسبتًا آشنا هستند، معمواًل به دنبال 
گسترده  گردشگر به  طور  میان مبدأ و مقصد هستند. هنگامی  که 
آشنا به مقصد است، نقشه شناختی آن با واقعیت سازگار خواهد 
که در حال تغییر  کوچکتر  بود. اين نقشه شناختی در نقشه های 
گردشگری وجود دارند  کنترل تر است. دو نوع  است، دقیق تر و قابل  
که تا حدودی با مقصد سفر آشنايی دارند. نوع نخست قباًل از مقصد 
کمی داشته و تجربه بااليی ندارند. نوع  کرده ولی تعداد سفر  بازدید 
دوم مقصد را ندیده اما قبل از سفر اطالعات کافی به دست می آورند 
بــدون حضور در مکان شناخت محدودی نسبت به آن دارنــد.  و 
شناختی  نقشه های  گردشگران  که  اين  دلیل  به  نخست  نوع  در 
آنها  با نقشه های شناختی در حال تغییر ذهن  باید  کاملی ندارند 
ابزارهايی مانند نقشه ها  از  کند و در نتیجه استفاده  انطباق پیدا 
زمان  دارد. عامل  اهمیت  بسیار  از دیگران  راهنمايی شفاهی  یا  و 
را مشخص می کند و مقیاس فضايی  گردشگران  میزان سرگردانی 
گردشگران در  کید دارند. نشانه ها در دو نوع  هم به عناصر جذاب تأ
حالت نخست به  صورت آشنا با محیط و در نوع دوم حتی به  صورت 

.)Xia et al., 2008(اتفاقی مورداستفاده قرار می گیرند

2.3. ابزارهای مسیریابی
2.3.1. نقشه

مسیریابی  در  راهنما  ابــزارهــای  جامع ترين  و  قدیمی ترين  از  یکی 
نقشه های  از  اســتــفــاده  بــا  معمول  بــه  طــور  و  هستند؛  نقشه ها 
ممکن  کاغذی  نقشه های  می گیرند.  قرار  مورداستفاده  توپوگرافی 
مسافران  به  کمک  و  مسیرها  یادگیری  بــرای  مطلوب  روش  است 
است  اطالعاتی  دارای  نقشه   باشند.  جدید  محیط های  در  پیاده 
ــزرگ اســت و به  کــه بیش  از حــد ب ــردن فضايی  ک کــه امــکــان تصور 
اطالعاتی  می کند.  فراهم  را  نیست  مشاهده  قابل   مستقیم   طــور 
به  با اطالعات  به دست می آید  از محیط  که در هنگام مسیریابی 
را  دقیق  اطالعات  نقشه ها  ــد.  دارن تفاوت  نقشه ها  از  آمــده   دست  
مقصد  سمت  به  به  درستی  را  فرد  و  می کنند  منتقل  ناظر  فرد  به 
 Thorndyke and Hayes-Roth,1982; Denis et( می کنند  هدایت 
;al.,1999(. نقشه ها ابزاری قدرتمند در مسیریابی هستند و عالئم 
اساسی  نقش  مسیریابی  فرآیند  در  محیط  از  بهره وری  افزایش  در 
وارد  بــار  نخستین  بــرای  که  زمانی   .)Helvacıoğlu, 2007(دارنــــــد
که قباًل  گرفتن از نقشه ذهنی  کمک  یک محیط می شویم، بدون 
به  دست  آمده، مسیر خود را مشخص می کنیم و در شرایط ناآشنا 
که  بودن با محیط از اطالعات خارجی استفاده می کنیم. دانشی 
نشانه ها، عالئم  از طريق  دریافت می کنند،  از محیط  ناآشنا  افــراد 
راهنما و نشانه های معماری منتقل می شود. در بسیاری از موارد 
اين  در  زيــرا  است  دشــوار  بسیار  ناآشنا  محیط های  در  مسیریابی 
بسیار محدود  که  اين  یا  و  نــدارد  اطالعات محیطی وجــود  حالت 
ناآشنا  محیط های  در  مسیر  تعیین  مشکالت  مهم ترين  از  اســت. 
است.  کردن  دنبال  برای  سرنخ  کمبود  مسیریابی،  سهولت  برای 
در هنگام مسیریابی در محیط ناآشنا مردم نمی توانند از بازنمايی 
نیازهای اطالعاتی  برآورد  برای  باید  کنند و  عناصر ذهنی استفاده 
.)Gluck, 1991(مسیریابی از ساير اطالعات در محیط استفاده کنند

2.3.2. معابر
که به مسیرهايی شامل پیاده روها،  راه ها اصطالح عمومی هستند 
معابر، بزرگراه ها و آزادراه ها اشاره دارند.  لینچ )1960( ابتدا پنج عنصر 
که اين عناصر تصوير فیزیکی محیط را  کرد  در یک شهر را شناسايی 
تشکیل می دهند. مطالعات پاسینی طی سال های 1984 و 1996 
بیان می کند که اين عوامل می توانند برای محیط های ساخته  شده 
که فرد  کانال های حرکتی هستند  دارای اهمیت باشند. مسیرها، 
  )Darken,1996;ناظر را از یک نقطه  به  نقطه دیگر هدایت می کنند
و  خیابان ها  پیاده روها،  مسیرها،  مانند  عناصری   .Lynch,1960(
که تنها یک بعد دارند.  راه آهن را می توان عناصر یک بعدی نامید 
همچنین مسیرهای افقی، راهروها، پیاده روها و مسیرهای عمودی 

.)Darken,1996(شامل پله ها، پله برقی و آسانسورها هستند

2.3.3. نشانه ها و عالئم
نشانه ها عوامل شاخص و قابل  تمايز در محیط و یا عناصر فرهنگی 
هستند که در محیط در مقایسه با محیط اطراف قابل  تمايز هستند 
استفاده  جغرافیايی  موقعیت  کردن  پیدا  برای  راهنما  به عنوان  و 
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شـــمـــاره ســی وشــش

دارای  اســت  ممکن  نشانه ها   .)De Marchi,2015(مــی شــونــد
ويژگی های خاص بصری و یا هدف منحصر به  فرد معنايی باشند، 
که از آنها  یا ممکن است در نقطه ای مرکزی یا محل خاصی باشند 
به  عنوان نشانه های مؤثر در مسیریابی استفاده شود. نشانه ها به  
گرافیکی  عنوان نقطه عطفی در تعیین مسیر هستند و نشانه های 
بهترين راهنمای مورداستفاده افراد در محیط های ناآشنا هستند. 
همچنین تکرار عناصر شاخص و نشانه ها به عنوان نقطه عطف در 
نشانه ها   .)Makri,2015(می کنند کمک  نشانه ها  نقش  اهمیت 
دارای انواع مختلف جهانی و محلی هستند و نشانه های محلی 
استفاده کنندگان  بــرای  مسیریابی  ابــزارهــای  به عنوان  می توانند 
و  نموده  فراهم  را  مناسب  مسیرهای  در  گــردش  و  حرکت  امکان 
استفاده  مسیر  تعیین  در  مبنا  عامل  به عنوان  نشانه ها  از  مــردم 
و  مسیریابی  در  هدف  به عنوان  هم  می توانند  نشانه ها  می کنند. 
هم به عنوان عامل سازمان دهی فضايی شهر کاربرد داشته باشند. 
نشانه ها  شناخت  می کنند،  بیان   1975 سال  در  وایــت  و  سیگل 
مهم ترين و نخستین مرحله در دریافت اطالعات محیط هستند 
و بعد از آنها راه ها و مسیرها رابط میان نشانه ها بوده و آنها را به 
هم متصل می کنند)Siegel and White,1975(. نشانه ها بیشترين 
که در ذهن فرد به وسیله شبکه ای  عناصر قابل  مشاهده هستند 
کنار راه ها نقاطی را در ذهن  از راه ها به هم متصل می شوند و در 
 Klippel and Winter,2005; Golledge,1999;(مــی شــونــد ــادآور  ی
Montello,2005(. اهمیت نقش نشانه ها در فرآیند مسیریابی به 
گرفته است.  وسیله تحقیقات بسیاری از مطالعات مورد تأيید قرار 
شکل ظاهری نشانه ها می توانند براساس تفاوت های شکلی و یا 
بو و ... متفاوت و متنوع   ، بافت، صدا  ويژگی هايی مانند رنگ، 
باشند. نشانه ها شامل تابلوهای خیابان، عالئم پارکینگ، عالئم 
نشانه های مقصد محلی در  یا  و ساير وسايل  و دوچرخه  راهنما 
گردشگری و عالئم برای  نقاط تصمیم گیری هستند. نشانه های 

مورداستفاده  جاذبه ها  کردن  پیدا  برای  بازدیدکنندگان  هدایت 
که عبارتند از: نخست  هستند. سه نوع مختلف دانش وجود دارد 
به  خودی   رمزگذاری منظم هندسه مسیر  یادگیری مسیر شامل 
یا درک مکان مسیر در  خود، دوم دریافت دانش شناخت مسیر 
که اجازه  یک مرجع بزرگتر و سوم اطالعات شناختی یا پیکربندی 
گیرتر  می دهد تا مسیر را از یک ساختار عمومی دانش محیطی فرا
انتخاب کنید)Golledge,1999( . در ادامه چارچوب نظری تحقیق 

گردیده است. در تصوير شماره1 ارائه 

3. روش پژوهش
تحقیق  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش 
منابع معتبر  مــرور  بر  اســت. جمع آوری داده هــا مبتنی  پیمایشی 
براساس  شاخص ها  و  شده  انجام   پژوهش  موضوع  با  ارتباط  در 
مــوردی  نمونه  در  و  استخراج  شــده  صاحب نظران  دیــدگــاه هــای 
کوکران  آزمون انجام  شده است. جامعه آماری با استفاده از روش 
محاسبه  شده است. در ابتدا 50 پرسشنامه به  صورت آزمون اولیه 
گرفتن دقت  گردشگران تکمیل شد. با در نظر  و تصادفی در میان 
95درصد و سطح اطمینان 0.05 تعداد افراد نمونه 359 مشخص 
گردشگران  شدند. روش نمونه گیری به  صورت تصادفی در میان 
در محدوده توزيع  شده است. پرسشنامه در دو بخش و براساس 
طیف لیکرت پنج امتیازی تنظیم  شده است. با توجه به ساختار 
که  پرسشنامه  در  سئوال  بخش  دو  از  تحقیق،  نظری  چارچوب 
نخستین بخش پرسشنامه به  صورت سئواالت بسته با تعداد 18 
گزینه ای لیکرت تنظیم  شده و دومین بخش  سئوال و طیف پنج 
پرسشنامه 15 سئوال شامل سئواالت نیمه بسته و از نوع اسمی 
بوده است. از تحلیل های آماری شامل تحلیل واریانس یک سویه 
)آنوا(، آزمون تی وابسته و آزمون K2 برای اولویت بندی متغیرها و 
استفاده  آزمون دانکن  از  استفاده  با  سطح معناداری شاخص ها 

تصویر شماره1: چارچوب نظری تحقیق 
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شماره سی وشش

پايین  محله  در  گــردشــگــران  مــیــان  در  پرسشنامه  اســـت.   شــده 
دارای  خیابان  پايین  محله  اســت.  تنظیم  شده  مشهد  خیابان 
مجموعه های  ارزشمند،  تاریخی  ابنیه  اقامتی،  مجموعه های 
»پايین  محله  همچنین  است.  گردشگری  جاذبه های  و  تجاری 
خیابان« بین دو محله »عیدگاه« و »نوغان« قرار دارد. متغیرهای 
گرفته  قــرار  ــون  آزم مــورد  پرسشنامه  در  تحقیق  نظری  چارچوب 
است. همچنین به  منظور سنجش روايی و بررسی پایايی از آلفای  
کرونباخ 0.871 نشان  دهنده  کرونباخ استفاده  شده و ضریب آلفای 
روايــی محتوايی مورد  و  پرسشنامه  پایايی  برای  ضریب مطلوبی 

گرفت. تأيید قرار 

4. بحث و یافته ها
در ادامه با بررسی داده های جمع آوری  شده به تحلیل داده های 
چارچوب  بخش  در  موجود  متغیرهای  میان  ارتباط  و  پژوهش 
الــگــوی مــعــابــر، نما و مصالح،  نــظــری شــامــل جـــداره هـــا، عــالئــم، 
پرداخته  شــاخــص  عناصر  و  نشانه ها  گــردشــگــری،  جــاذبــه هــای 
می شود. در اين قسمت پس از جمع آوری داده های تحقیق، به 
تجزیه وتحلیل داده هــای به  دست  آمده خواهیم پرداخت. برای 
تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی 
توأمًا استفاده  شده است ؛ابتدا آمار توصیفی مربوط به آزمودنی ها 
و متغیرهای اصلی تحقیق و سپس آمــار استنباطی مربوط به 
ارائــه خواهد شد. در اين راستا فرضیه های  فرضیه های تحقیق 
تحقیق با آزمون های تی تک نمونه ای و آنالیز واریانس تحلیل 

می شوند.

4.1. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
فــردی  ويــژگــی هــای  و  متغیرها  فــراوانــی  تفکیک  در ايــن قسمت  
پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفته که جمع بندی آن در جدول 

شماره 1 مشخص  شده است.
گــردشــگــران  گرفته در جـــدول شــمــاره1،  بــا بــررســی هــای صـــورت 
نمونه  حجم  بیشترين  سال  تا 25  بین 15  سن  با  پرسش،  مــورد 
آنها  آشنايی  مــیــزان  ــد.  ــ داده ان اختصاص  بــه خــود  را  ــد(  ــ )61درص
در خیابان در حــدود 56 درصــد متوسط و زیــاد اســت. در نمونه 
موردبررسی زنان 53.2 درصد و مردان 46.8 درصد هستند. تعداد 
تا  یک  بین  مراجعه  گردشگران،  درصد   70 حدود  حضور  دفعات 
پنج بار به محدوده بوده است. پرسشنامه ها در هتل ها در محله 
پايین خیابان مشهد تکمیل  شده و به دلیل جاذبه های زیارتی 
به مشهد  بار  پنج  تا  بین یک  غالبًا  پاسخ دهندگان  گردشگری،  و 
مدرک  دارای  پاسخ دهندگان  درصد   54 حدود  در  کرده اند.  سفر 
کمتر هستند و حدود 70 درصد با هدف عبور یا  تحصیلی ديپلم و 

کرده اند. زیارت به محدوده مراجعه 

4.2. آمار استنباطی متغیرهای پژوهش
گردشگران با میزان  در اين پژوهش به تحلیل ابزارهای مسیریابی 
شده  پرداخته   مسیریابی  فرآیند  در  محیط  از  متفاوت  آشنايی 

است.

4.2.1. بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه
کرونباخ برای تحلیل پایايی  در اين بخش به بررسی ضریب آلفای 

گی های فردی پاسخ دهندگان جدول شماره1: ویژ

درصد فراوانی تعداد فراوانی عنوان متغیرها
53.2 191 زن

جنسیت
46.8 168 مرد
31.8 114 بین 15 تا 25 سال

سن
29.2 105 بین 26 تا 35 سال
17.3 62 بین 36 تا 45 سال
21.7 78 باالتر از 45 سال
26.2 94 کم

میزان آشنایی با خیابان
27.6 99 متوسط
28.4 102 زیاد
17.8 64 خیلی زیاد
30.1 108 یک بار

تعداد دفعات حضور
38.4 138 یک تا پنج  بار
18.9 68  10تا 15 بار
12.5 45 بیش از 15 بار
27.0 97 کمتر از ديپلم

مدرک تحصیلی
27.0 97 ديپلم
19.2 69 لیسانس
26.7 96 فوق لیسانس و دکترا
35.1 126 عبور

هدف از حضور در محدوده
20.4 87 خرید

33.7 121 زیارت
7.0 25 کار
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که مقدار ضریب آلفای  پرسشنامه پرداخته  شده است. از آنجايی  
کرونباخ شاخص ها باالی 0.6 و کل پرسشنامه ها باالی 0.7 است و 
کاماًل مناسبی قرار دارد، بنابراين قابلیت اعتماد و پایايی  در سطح 
اين پرسشنامه قابل  قبول بوده که در جدول  شماره2 ارائه گردیده 

است.

جدول شماره2: آماره پایایی شاخص ها انتخاب مسیریابی

آلفای کرونباخ متغیرها
0.690 آشنایی با محیط
0.650 جداره ها 
0.653 عالئم مسیریابی
0.650 نماها و مصالح
0.525 نشانه و عناصر شاخص
0.856 کل

4.2.2. استفاده از عالئم مسیریابی
می توان از ابزارهای مورداستفاده در فرآیند مسیریابی به جداره ها 
و  خیابان ها  نــام  معماری،  عناصر  محیطی،  گرافیک  شامل  که 
کرد. همچنین عناصر شاخص در  تابلوهای راهنما هستند، اشاره 
محله پايین خیابان به لحاظ عملکردی و فرمی متفاوت و منحصر 
گون به لحاظ  به  فرد از ساير ابنیه هستند و دارای عملکردهای گونا
گاهی نمای متفاوتی دارند.  مذهبی، تاریخی و یا تجاری هستند و 
افراد آشنا در  و  با محیط آشنايی دارند  افراد  در حدود 80 درصد 
محیط غالبًا براساس جداره ها و عالئم راهنما تعیین مسیر می کنند. 
که در محدوده حضور دارند  گردشگران یا بار نخست است  غالب 
که در محدوده حضور  که بین یک تا پنجمین بار است  و یا اين 
از عالئم مانند  بیشتر  ــد،  کمتری دارن آشنايی  که  افــرادی  ــد.  دارن
تابلوها و شماره خیابان ها در تعیین مسیر استفاده می کنند ولی 
که میزان آشنايی بیشتری دارند، آنها از جداره ها و عناصر  افرادی 
که در ادامه در  شاخص یا نمای متمايز از محیط استفاده می کنند 

گردیده است. جدول شماره 3 ارائه 

جدول شماره3: رضایت از عالئم مسیریابی و آشنایی با محیط

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها
شاخص 
)درصد(

3594.200.71580آشنایی با محیط
3594.150.93478.75جداره ها مسیریابی

3594.11.0.87377.75عالئم مسیریابی
3594.190.71879.75نماها و مصالح
3594.010.85775.25عناصر شاخص

3593.991.3474.75جاذبه های گردشگری

شبکه  الــگــوی  از  ــد  دارنـ محیط  بــا  مناسبی  آشنايی  کــه  افـــرادی 
استفاده  مسیر  تعیین  فرآیند  در  گردشگری  جاذبه های  و  معابر 
می کنند. آنها در طول مسیر به تفاوت در الگوی معابر توجه دارند. 
اهمیت  دارای  تاریخی  بناهای  جمله  از  گردشگری  جاذبه های 

گردیده است. که در جدول شماره4ارائه  است 

جدول شماره4: آمارهای توصیفی از عالئم مسیریابی

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیرها
شاخص 
)درصد(

3593.430.70358.5الگو معابر

3592.690.91855.75آشنایی با محیط

3593.231.1255.75جاذبه های گردشگری

3593.020.93850.5عالئم

4.2.3. رضایت از عالئم مسیریابی
عالئم  از  افـــراد  رضایت  از  گرفته  صــورت  بررسی های  به  توجه  با 
با  خیابان  پايین  محله  شهری  فضاهای  سطح  در  مسیریابی 
گردشگری با  استفاده از آزمون مقایسه میانگین وضعیت رضایت 
گرفت. بنابراين چون سطح  مقدار ثابت فرضیه ها مورد بررسی قرار 
نتیجه  کمتر است، در  از 0.05  و  آزمون 0.001 شده  اين  معناداری 
فرض صفر در سطح خطای 0.05 رد می شود؛ یعنی میانگین اين 
کران های  کمتر مساوی با عدد 3 بوده است. بین  متغیر در جامعه 
پايین و باالی فاصله اطمینان 95درصــد برای اختالف میانگین 
با عدد 3 هر دو مثبت است. بنابراين با توجه به تعریف و نحوه 
عالئم  از  رضــایــت  متغیر  کــه  مــی شــود  نتیجه  متغیر  ايــن  تشکیل 
مسیریابی مطلوب است و افراد از عالئم مسیریابی موجود در جهت 
مسیریابی رضایت دارند. در ادامه نتايج آزمون مقایسه میانگین با 
عدد ثابت در رابطه با رضایت از عالئم مسیریابی در جدول شماره5 

گردیده است. ارائه 

با  رابطه  در  ثابت  عدد  با  میانگین  مقایسه  آزمــون  نتایج  شماره5:  جــدول 
رضایت از عالئم مسیریابی

نام متغیر
اختالف 
میانگین

آماره 
t آزمون

سطح 
معناداری

فاصله اطمینان 
95درصد

کران 
پایین

کران باال

رضایت از عالئم 
مسیریابی

1.1131.030.0011.041.18

چون سطح معناداری اين آزمون ها به ترتیب 0.001 شده و از 0.05 
کمتر است، در نتیجه  فرض صفر در سطح خطای 0.05 رد می شود؛ 
کمتر مساوی با عدد 3 بوده  یعنی میانگین اين متغیر در جامعه 
اطمینان 95درصــد  فاصله  بــاالی  و  پايین  کران های  بین  اســت. 
با  بنابراين  با عدد 3 هر دو مثبت است.  میانگین  اختالف  برای 
توجه به تعریف و نحوه تشکیل اين متغیر نتیجه می شود، متغیر 
عناصر  و  نماها  عالئم،  جداره ها،  از  استفاده  با  محیط  با  آشنايی 
اين  که  دارد  معناداری  ارتباط  گردشگری  جاذبه های  و  شاخص 

گردیده است. ارتباط در جدول شماره6 ارائه 
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شماره سی وشش

جدول شماره6: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت در رابطه با رضایت از 
عالئم مسیریابی

نام متغیر
اختالف 
میانگین

آماره 
t آزمون

سطح 
معناداری

فاصله اطمینان 
95درصد

کران باالکران پایین

آشنایی با 
محیط

1.2031.700.0011.121.27

1.1523.440.0011.061.25جداره ها 

1.1124.080.0011.021.20عالئم 

نماها و 
مصالح

1.1931.520.0011.121.27

عناصر 
شاخص

1.0122.410.0010.9281.10

جاذبه های 
گردشگری

0.99113.960.0010.8511.13

4.2.4. عوامل فردی در انتخاب ابزار مسیریابی
که در قسمت سئواالت  در اين قسمت از پژوهش با توجه به اين 
از آزمــون آنالیز  عمومی متغیرهای مستقل از هم وجــود دارنـــد،  
میزان  ــذاری ســن،  شــده که معناداری تأثیر گ واریــانــس استفاده  
میزان  و  حضور در خیابان  تــعــداد دفــعــات  خیابان،  آشنايی بــا 
فرآیند  منظورانجام  بــه  مسیریابی  ابـــزار  تحصیالت در انتخاب 
عوامل  تحلیل  بــرای  بنابراين  موفق سنجیده شــود.  مسیریابی 
واریانس  آنالیز  آزمـــون  از  مسیریابی  ابـــزار  انتخاب  بر  مؤثر  فــردی 
مقایسه  منظور  به   واریانس  آنالیز  آزمــون  است.  گردیده  استفاده 
گروه مستقل طراحی   میانگین مربوط به یک متغیر در بیش از دو 

گردیده است. که در جدول شماره7 ارائه  شده 

جدول شماره7: آزمون آنالیز واریانس عوامل فردی در انتخاب ابزار مسیریابی

سطح معناداریآماره آزمونF نام متغیرعوامل فردی

12.2730.001ابزار مسیریابیسن

5.7260.001ابزار مسیریابیمیزان آشنایی با خیابان

8.1550.001ابزار مسیریابیتعداد دفعات حضور

27.2150.001ابزار مسیریابیتحصیالت

13.3900.001ابزار مسیریابیهدف از حضور

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

کمتر از ضریب خطای مورد نظر )0.05( است، فرضیه  بوده و 
گروه های مختلف تعداد دفعات حضور در  مبنی بر یکسان بودن 
انتخاب ابزار مسیریابی مؤثر است. سطح معناداری به  دست  آمده 
برای متغیر با مقدار 0.05 مقایسه شده با توجه به اين که اين مقدار 
 )0.05( نظر  مورد  از ضریب خطای  کمتر  و  بوده  متغیر 0.001  برای 
گروه های مختلف  هدف  است، فرضیه  مبنی بر یکسان 

از حضور در انتخاب مسیریابی مؤثر است.

4.2.5. اولویت بندی رتبه ها
در ادامه با توجه به انجام آزمون تی به خالصه آزمون با استفاده 
کای دو در جهت ترتیب اولویت شاخص ها در انتخاب ابزار  از آمار 

مسیریابی در جدول شماره8 پرداخته  شده است.

جدول شماره8: خالصه آزمون

کای دوتعداد سطح معناداریدرجه آزادیآماره ی 

35941/51750.001

اولویت  اســت،  از 0.05  کمتر  معناداری  سطح  که  اين  به  توجه  با 
متغیرها یکسان نیست و امکان رتبه بندی وجود دارد. اولویت ها 

در پنج دسته مطابق جدول شماره 9 تقسیم بندی شده اند.

جدول شماره 9: اولویت رتبه بندی

اولویتمیانگین رتبه هامتغیرها

3.83جاذبه های گردشگری
اولویت 
نخست

اولویت دوم3.78جداره ها /آشنایی با محیط

اولویت سوم3.46عالئم/ الگوی معابر

3.44نماها و مصالح
اولویت 
چهارم

اولویت پنجم3.09عناصر شاخص

مقصد  انــتــخــاب  در  نخست  اولـــویـــت  گــردشــگــری  ــای  ــه ه ــاذب ج
با  و  است  دوم  اولویت  در  محیط  با  آشنايی  هستند.  گردشگری 
الگوی  از  استفاده  دارد.  قرار  اولویت  یک  در  جداره ها  از  استفاده 
تفاوت در میزان  اولویت سوم است.  معابر و عالئم مسیریابی در 
آشنايی افراد با محیط باعث تفاوت در استفاده از ابزارهای مختلف 

مسیریابی می شود.

5. نتیجه گیری
اهمیت  دارای  بسیار  گردشگران  بــرای  محیط  با  آشنايی  میزان 
بیشتر  محدوده  در  افــراد  حضور  دفعات  تعداد  هــرانــدازه  و  اســت 
دارنــد، مسیریابی  از محیط  که  بیشتری  به دلیل شناخت  باشد 
گردشگران در  راهبردهای مسیریابی  راحت تری خواهند داشت. 
فرآیند مسیریابی با میزان آشنايی متفاوت تفاوت دارد. افراد ناآشنا 
آنها  برای  مسیریابی  راهنماهای  که  کنند  حاصل  اطمینان  باید 
گم گشتگی به  کردن راهنما و بدون  کافی و واضح است و با دنبال 
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مقصد می رسند. استفاده از ابزارهای مختلف راهنما در مسیریابی 
و  محیط  از  کلی  فضايی  چیدمان  ک  ادرا امکان  بازدیدکنندگان 
ارتباط میان آنها با یکدیگر را فراهم می کند. گردشگرانی که آشنايی 
از  بیشتری با محدوده داشتند، با راهبرد پیمایشی و با استفاده 
بازنمايی فاصله و جهت به تعیین مسیر می پردازند، اين در حالی 
کمتری با محیط دارند با راهبرد  که آشنايی  گردشگرانی  که  است 
نشانه و از طريق بازشناسی عناصر و تشخیص موقعیت به صورت 
به  بیشتر  آشنايی  با  گردشگران  می کنند.  مسیریابی  نقطه ای 
کلی تر شرایط   صورت ذهنی و از طريق مختصات در یک موقعیت 
کمتر در  گردشگران با آشنايی  خود را شناسايی می کنند، در مقابل 
کوچک تر و از طريق نقاط نشانه ای و اتصال میان  محدوده هايی 
را به سمت مقصد دنبال  را شناسايی و نقاط  نشانه ها موقعیت 

می کنند. 
گردشگران با میزان آشنايی متفاوت  در  تفاوت فرآیند مسیریابی 
برای مسیریابی به  گردیده است .گردشگران  تصوير شماره3ارائه 
راهنماهای بصری توجه دارند و آنها را در ذهن تحلیل، یادگیری، 
بهینه  مسیر  انتخاب  به  سپس  و  می کنند  پــردازش  و  رمــزگــذاری 
می پردازند. میزان آشنايی در انتخاب نوع استراتژی مسیریابی و 

استفاده از انواع راهنماهای تعیین مسیر مؤثر هستند.
گردشگری در انتخاب  گردشگران در اولویت نخست به جاذبه های 
با  آشنايی  و  جداره ها  دوم  اولویت  در  و  دارنــد  توجه  سفر  مقصد 
در  معابر  الگوی  و  عالئم  درنهایت  و  است  اهمیت  دارای  محیط 
گردشگران عالئم  تأثیرگذار است. برای  گردشگران  انتخاب مسیر 
دارای  بسیار  محیط  با  تفاوت  آشنايی  درجــات  داشتن  دلیل  به 
گزینی، فواصل، طرح، فونت و  اهمیت است. تعداد عالئم، مکان 
زمینه، اندازه و ارتفاع در میزان خوانايی آ نها اهمیت دارد. عالئم 
راهنما و عالئم متمايز یا نشانه های بصری در نقاط تصمیم گیری 
با  کنند.  کمک  در امتداد مسیرها می توانند به بهبود مسیریابی 

درجــات  بــا  مسیریابی  خصوص  در  گــردشــگــران  نظریات  تحلیل 
با محیط، پیشنهاد های زير می تواند در فرآیند  متفاوت آشنايی 
و  خوانايی  افزایش  باعث  شهری  محیط  طراحی  و  برنامه ريزی 

سهولت دسترسی شوند:
دلیل 	  به  مختلف  بخش های  در  مسیر  راهنماهای  از  استفاده 

اطمینان از درستی پیمودن مسیر برای دسترسی به جاذبه. 
گردشگری از فواصل دور 	  افزایش خوانايی و نمایانی جاذبه های 

از  سردرگمی  بــدون  دسترسی  امکان  و  استفاده کنندگان  بــرای 
طريق کدگذاری ذهنی. 

استفاده بیشتر از نشانه ها به منظور تقویت حافظه مکانی افراد 	 
کاهش خطاهای  در طول مسیر برای جلوگیری از سردرگمی و 

کی گردشگران.  ادرا
استفاده متنوع از ابزارهای بصری مانند عالئم، رنگ، جداره ها 	 

و... به منظور افزایش توانايی نقشه پردازی شناختی ذهنی و 
گردشگران.  افزایش دانش محیطی از عناصر بصری در ذهن 

امکان 	  و  نشانه  استراتژی  بــراســاس  موفق  مسیریابی  تقویت 
شناسايی آسان نشانه ها با توجه به ويژگی های نمای خارجی، 
گردشگری.  شکل، رنگ، مصالح و قابلیت رؤیت عناصر جاذب 

در 	  کــم  تــرا تقاطع ها،  تــعــداد  الــگــوی  معابر،  اهمیت  بــه  تــوجــه 
تقاطع ها، اندازه بلوک ها و نحوه اتصاالت در فرآیند مسیریابی.

ایجاد ساختاری مشخص در دسترسی آسان به معابر شهری در 	 
جذب گردشگران.

در 	  و...(  معابر  )نشانه ها،  بصری  راهنمای  ابزارهای  جانمايی 
افزایش  به منظور  منسجم  فضايی  استخوان بندی  و  ساختار 

گردشگران. خوانايی در ذهن 

تصویر شماره3: تفاوت فرآیند مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت
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