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Abstract 
Today, the tourism industry has become one of the largest industries in the world 
economically, and one of the important issues in this industry is to pay attention 
to the topic of choosing the route of tourists in urban spaces. The purpose of this 
study is to investigate the status of tourists' satisfaction in urban spaces from the 
wayfinding process. The research method is applied in terms of purpose and in 
terms of survey and is based on quantitative method in the data analysis. To 
collect data, field observation, questionnaires and site visits have been used. The 
sampling method has been calculated using the Cochran's formula according to 
the population of the area and a questionnaire has been completed among 357 
tourists. In data analysis to evaluate tourists' satisfaction with the wayfinding 
process after data collection, the information obtained by statistical methods of 
one-way analysis of variance (ANOVA), dependent t-test, Kolmogorov-Smirnov 
hypothesis test and indexing and significance level of indicators using Duncan 
test has been analyzed. Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability, 
which shows a coefficient of 0.804. The results indicate that the attractiveness of 
the wayfinding in the first priority, the feeling of people in the route in the second 
priority and routing tools in the third priority are important on the level of tourist 
satisfaction. 

Keywords: 
Familiarity with the 
environment, Attractions, 
Tourist satisfaction, 
Encoding, Wayfinding, 
Mashhad. 

 
*Corresponding Author: Toktam Hanaee   

Address:  Department of Urbanism, Mashhad 
Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran 

Email: t.hanaee@mshdiau.ac.ir  
Tel: 09151032873 

 

mailto:t.hanaee@mshdiau.ac.ir


 

58 

Volume 8. Issue 27. Summer 2021. Pages 57 to 81. 

 

Toktam Hanaee, Sanaz Saeedi Mofrad, Ehsan Ormoz, Shima Abedi. [Title] 

Urban Structure and Function Studies (USFS) 

Extended Abstract 
1. Introduction 
People identify landmarks in the wayfinding 
process and use them as a guide in urban 
spaces (Xia et al., 2008). 

Knowledge of the environment is 
important to find the path in the 
environment and wayfinding the process 
of reaching the destination in familiar and 
unfamiliar environments. Wayfinding 
involves spatial knowledge that includes 
the person's current position, destination, 
and the spatial relationships between 
them (Helvacıoğlu, 2007). The World 
Tourism Organization shows that tourism 
is effective in three dimensions: ecological, 
socio-cultural and economic. The World 
Tourism Organization believed that 

sustainable tourism should have a high 
level of tourist satisfaction and ensure a 
good tourist experience (Rey-Moreno, 
2014). Individuals in the strategies used in 
the wayfinding process are different in the 
environment, using the environment with 
respect to the  environmental cues to use 
maps with the spatial layout of the 
environment (Hund et al., 2012). Tourism 
Satisfaction is the real experience of 
tourists after experiencing events arises 
from the psychological feelings created by 
the individual experience at the travel 
destination. Also, tourism satisfaction is an 
important feature for successful 
destination selection (Jang et al., 2009; 
Chen, 2010). 

2. Research Methodology 
The research method in this study is applica
ble in this study as it seeks to improve the 
satisfaction of tourists from the process 
selection 
in urban space and its results can be 
for planners, 
and decision makers in increasing the city o
f Mashhad as a guide tourism destination. 

    In terms of the research, it is of a survey 
type. The purpose of this study is to increase 
the level of tourist satisfaction in the 
wayfinding process. In order to collect 
information, library methods, observation 
and filling out a questionnaire based on the 

criteria of the theoretical framework of the 
research have been used. The validity of the 
questionnaire was based on the views of 
experts and Cronbach's alpha was used to 
evaluate the reliability, whose coefficient 
with the number 0.804 indicates reliability. 
According to the statistical population of 
5038 people, the sample size was calculated 
using Cochran's formula of 357 people with a 
sampling error of 0.05. For the data analysis, 
one-way analysis of variance (ANOVA), 
dependent t-test, Kolmogorov-Smirnov 
hypothesis test and prioritization of indices 
and significant level of indices were analyzed 
using the Duncan's test 

3. Research Findings 
Tourists' satisfaction with wayfinding has 
been analyzed with the identified successful 
wayfinding variables. 

    The selection of appropriate tools for 
successful wayfinding in the study area 
indicates that the use of wayfinding variables 
has been positive on the success rate of 
navigating people in urban spaces. 

Therefore, the results show that in the 
tourist wayfinding selection variables, the 
attractiveness of the routes has the highest 
average (3.19) among the relevant variables. 
Among the factors that have made the route 
more attractive in wayfinding, we can 
mention the special lighting style of the 
route, the existence of security in the route, 
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different flooring from other passages, 
which has encouraged more and more 
people in routing. In addition to the above, 
the pattern of passages and distinctive views 
of buildings and the use of a variety of colors 
in the decision of the person in choosing the 
path is effective in making the roads 
attractive. In total, four variables of tourism 
satisfaction from the process of wayfinding 
index elements have the highest average 
(4.45) among other cases. People who use 
index elements for routing are guided in 
determining the return path of these 
elements. During the movement of tourists 
in the neighborhood, all the key elements 
experience not only the route, but also 
activities such as commercial activities, the 
presence of people on the street, sounds, 

smells and lighting and other factors in the 
neighborhood. Index elements are in two 
categories of fixed and moving elements, 
which are a better guide for people 
unfamiliar with the environment of fixed 
elements. The key elements in this 
neighborhood are distinguished from the 
surrounding environment through color, 
structure or contrast, and from the tourists' 
point of view, these elements are a more 
desirable guide when they are at 
intersections. The results show that the 
attractiveness of the wayfinding is at the 
highest level and then the feeling, 
wayfinding tools, index elements, security, 
signs and wayfinding elements and the 
pattern of the passages are in the next 
priorities, respectively. 

4. Conclusion 
In the process of tourist wayfinding in the 
first priority, the attractiveness of the route 
is very important, tourists along the route by 
encoding and processing the route to 
choose the optimal route. 

    In the second priority, the sense of 
wayfinding is important, and when the 
guiding elements and signs are not clear, 
tourists feel mysterious and sometimes lost 
in some situations. By reducing the number 
of errors when wayfinding, a more favorable 
feeling is created in the environment. In a 
cognitive process, tourists who have a good 
sense of wayfinding are able to imagine 
spatial relationships beyond their immediate 
position in the environment. The findings 
show that the sense of wayfinding is an 
effective component of the wayfinding 
process. Tourists have the ability to 
remember the routes and understand their 
surroundings from the feeling of wayfinding 

and behave and move accordingly in the 
environment. Also, having a good feeling in 
wayfinding is related to the ability to 
recognize the route. 

In the third priority, tools and signs are 
important for the success of tourist 
wayfinding. The quantity and quality of 
wayfinding tools such as billboards usually 
decrease with distance from commercial 
areas and historic buildings in the 
neighborhood. In the discussion of boards 
and signs, readability and consistency are 
very important, and readability is related to 
readability and visibility, and consistency is 
about the continuity of colors, signs, and the 
structure of signs. In the neighborhood, if 
the wayfinding tools are a set of signs, they 
can guide them properly to the destination 
according to the various information needs 
that tourist expect. 
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 چکیده
های بزرگ جهان از لحاظ اقتصادی تبدیل شده است و امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنعت

توجه به موضوع انتخاب مسیر گردشگران در فضاهای شهری  یکی از موضوعات مهم در این صنعت  
است، همچنین نزدیکی میان گردشگری و مسیریابی وجود دارد که در صورت عدم توجه به این  

شود. مسئله سبب سردرگمی، احساس نامطلوب و اجتناب از حضور گردشگران در فضای شهری می 
گردشگر  مندی  رضایت  وضعیت  بررسی  پژوهش  این  از  فرآیند هدف  از  شهری  فضاهای  در  ان 

باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی و مبتنی بر روش  مسیریابی می
به  راستا  این  در  است.  ها  داده  تحلیل  در  داده کمی  گردآوری  میدانی، منظور  مشاهدات  از  ها 

استفاده از فرمول کوکران با    گیری با پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده شده است. روش نمونه 
نفر از گردشگران    ۳۵۷شده است و تکمیل پرسشنامه درمیان  توجه به جمعیت محدوده محاسبه  
ها برای ارزیابی رضایتمندی گردشگران از فرآیند مسیریابی پس  صورت گرفته است. در تحلیل داده

سویه (آنوا)، آزمون تی   یانس یک های آماری تحلیل وار ها، اطالعات حاصل با روشآوری داده از جمع
ها ها و سطح معنادرای شاخص اسمیرنف و الویت بندی شاخص -وابسته، آزمون فرضیات کلموگروف 

با استفاده از آزمون دانکن تحلیل گردیده است. به منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده  
ضریب   که  است  پ  ۰٫۸۰۴شده  نتایج  است.  پایایی  دهنده  که  نشان  دارد  آن  از  حکایت  ژوهش 

جذابیت مسیر در اولویت اول، احساس افراد در مسیر در اولویت دوم و ابزار مسیریابی در اولویت  
سوم در میزان رضایتمندی گردشگران دارای اهمیت می باشند. این عوامل منجر به حضور طوالنی 

نی گردشگران در محدوده با  تر و تجربه اندوزی گردشگران در محیط می شود، همچنین آسایش روا
از   نظارت اجتماعی، حضور مردم، وجود تسهیالت و خدمات و نفوذپذیری بصری ایجاد می شود. 

 سویی دیگر، الگوی شبکه معابر کمترین تاثیر را بر میزان رضایتمندی گردشگران دارد. 

 کلیدواژه ها: 
ها،  آشنایی با محیط، جاذبه 

رضایتمندی گردشگران، رمز  
و پردازش مسیر، مسیر گذاری 

 یابی، مشهد 

 
  تکتم حنایی :نویسنده مسئول * 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده هنر و معماری،  آدرس:
 مشهد، مشهد، ایران

 +  t.hanaee@mshdiau.ac.ir ایمیل:
 09151032873  تلفن:

 

mailto:t.hanaee@mshdiau.ac.ir


 
 

62 

 . ۸۱تا  ۵۷  صفحات .۱۴۰۰  تابستان  .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی  (مطالعه موردی: محله پایین  . تکتم حنایی، ساناز سعیدی مفرد، احسان ارمز، شیما عابدی 
 خیابان مشهد) 

 

 مقدمه ١
و  است  حیاتی  مسئله  یک  گردشگری  مدیریت 

تنوع  چالش گردشگری  با  رابطه  در  عمده  های 
به   نیاز  و  محیط  در  آنها  متفاوت  رفتارهای  کاربران، 

 تعادل از جمله اهداف گردشگری است. 

مدیریت   به  دستیابی  جهت  در  اصلی  کلید 
صحیح گردشگری، درک رفتار گردشگری است. مردم  
می   تشخیص  را  شاخص  نقاط  مسیریابی  درفرآیند 
آنها به عنوان راهنما در فضاهای شهری   از  دهند و 

می ( استفاده  از  xia et ;al.,2008نمایند  آگاهی   .(
محیط اطراف برای پیدا کردن مسیر در محیط دارای  
اهمیت است و مسیریابی روند رسیدن به مقصد در  

فعالیتی    های محیط همچنین  است.  ناآشنا  و  آشنا 
و  است  محیط  در  کامل  دخالت  نیازمند  که  است 
حرکت در محیط ناآشنا، در مقیاس بزرگ و چیدمان  
دانش   مستلزم  مسیریابی  است.  دشوار  پیچیده 
شخص،   کنونی  موقعیت  شامل  که  است  فضایی 

رواب و  است  مقصد  آنها  میان  فضایی  ط 
)Helvacıoğlu,2007  .(  گردشگری جهانی  سازمان 

دهد که گردشگری در سه بعد اکولوژیک، نشان می
می  -اجتماعی گذار  تأثیر  اقتصادی  و  باشد.  فرهنگی 

سازمان جهانی گردشگری اظهار دارد که گردشگری  
را   گردشگران  رضایت  از  باالیی  سطح  باید  پایدار 

جربه مطلوب گردشگران اطمینان  داشته باشد و از ت

). پژوهش حاضر  Rey-Moreno,2014(  حاصل شود
گردشگران  رضایتمندی  به دنبال بررسی روابط میان  

باشد. بدین ترتیب در ساختار  و فرآیند مسیریابی می
مقاله در مرحله اول مفاهیم اصلی مرتبط با موضوع  
گرفته   قرار  بررسی  مورد  نظران  صاحب  دیدگاه  از 

در روابط    است.  نظری  چارچوب  در  ادامه 
در  شاخص گردشگران  رضایتمندی  بر  مؤثر  های 

ها در  فرآیند مسیریابی مشخص شده است. شاخص
مورد   گردشگران  میان  در  مطالعه  هدف  محدوده 
بررسی قرار گرفته است. در پژوهش مورد مطالعه  
ابتدا به معرفی و شناخت محله پایین خیابان مشهد  

قس در  سپس  و  از  پرداخته  استفاده  با  دوم  مت 
نامه به  پرسش  های تکمیل شده توسط گردشگران 

داده اساس  بر  آماری  آمده  تحلیل  دست  به  های 
می با پرداخته  پژوهش  سوم  قسمت  در  شود. 

وضعیت   تحلیل  و  بررسی  از  رضایتمندی  استفاده 
تعیین   و  محله  در  یابی  مسیر  فرآیند  از  گردشگران 

ر سطح محله، به های موجود در این فرآیند دچالش
فرآیند   بهبود  جهت  در  طراحی  راهکارهای  ارائه 
گردیده   پرداخته  محله  در  گردشگران  مسیریابی 
است. در نهایت راهکارهایی به منظور بهبود فرآیند  
مسیریابی گردشگران و افزایش رضایتمندی آنها ارائه  

 شده است. 

 

 مبانی نظری  ۲
این   با در  مرتبط  نظری  ادبیات  مرور  به  بخش 

ر رضایتمندی  مسیریابی، گردشگری و عوامل موثر ب
 شود. گردشگران پرداخته می

در ادامه با توجه به دیدگاه صاحب نظران مدل  
 نظری تحقیق تدوین خواهد شد. 

 

 مسیریابی ٢٫١
مسیریابی فرآیندی ذهنی در تعیین مسیر و حرکت  
 میان دو نقطه که در یک امتداد نیستند، می باشد.  

نیازمند دخالت کامل  از طرفی فعالیتی است که  
ای از  در محیط است. مسیریابی در ارتباط با شبکه

خیابانراه شبکه  مانند  به  ها  همچنین  و  شهر  های 
دنبا مهارتی طبیعی در فرآیند  ل کردن مسیر  عنوان 

میان نقاط مبدأ و مقصد سفر است. تعیین مسیر  
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تعامالت   شامل  رفتار  با  مرتبط  و  پیچیده  فرآیندی 
میان مسافر و محیط است. عالوه بر این، مسیریابی  
یکی از ابعاد دانش شناختی افراد است که شامل به  
دست آوردن اطالعات، رمز گذاری و پردازش محیط  

 xia et al. ,2008; Afrooz et; al.,2012است(
Helvacıoğlu, 2007; Golledge,1999  .(  همان از 

حتی   مسیریابی هستیم،  حال  در  ما  ابتدایی  سنین 
کودکان محیط اطرافشان را بازشناسی می کنند و از  
یادآوری اشیاء خاص، تشخیص موقعیت خودشان و 
می لذت  دیگر  مکان  به  مکانی  از  رفتن  راه   یا 

مسیریابی، ).  Nardini et al.,2006برند(  هدف 
انتخاب مسیر صحیح در محیط و رسیدن به نقطه  

می ناظر مقصد  فرد  مسیریابی  فرآیند  در  باشد. 
و  می است  گرفته  قرار  کجا  کند  مشخص  بایست 

اینکه مکان مورد نظر او چه جایی است و همچنین  
چگونگی از مکان قرار گیری فعلی به نقطه مقصد  

از محیط و جهت در مسیریابی تجربه فر رود.  می د 
گیری و انتخاب مسیر اهمیت دارد. برای مسیریابی  
صحیح نیاز به پردازش اطالعات و تصمیم گیری در  
دو بخش   تعیین مسیر شامل  فرآیند  است.  محیط 

حرکت می و  گیری  تصمیم  اول  بخش  که  باشد 
شود. بخش دوم تصمیم سازی  فیزیکی را شامل می

م طول  در  فیزیکی  حرکت  چگونگی  یابی  برای  سیر 
فرآیند  می در  گیری  تصمیم  اول  بخش  در  باشد. 

ها اشاره دارند. از نظر  تعیین مسیر مردم به نشانه
ها باعث متمایز شدن محیط می شوند و افراد نشانه

ها به تابلوهای راهنما و عناصر شاخص  از میان نشانه
استراتژی در  افراد  دارند.  اشاره  عالئم  مورد  و  های 

فرآی در  متفاوت استفاده  محیط  در  مسیریابی  ند 
های محیطی به  هستند و از طریق توجه به نشانه

چیدمان   با  نقشه  از  استفاده  برای  گذاری  نشانه 
 ) Hund et al, ,2012پردازند. (فضایی از محیط می

 

   گردشگری ۲٫۲
ترین نوع جابه جایی است  سفر و گردشگری محبوب

 های اقتصادی جهان است. گترین بخشو یکی از بزر 

است  بزرگترین صنایع جهان  از  یکی  گردشگری 
درصد از کل درآمد ناخالص جهان را تشکیل    ۱۱که  
رشد  می مهم  منابع  از  یکی  به  صنعت  این  دهد. 

های صنعت برای  ترین بخشاقتصادی و یکی از مهم
از  و  است  شده  تبدیل  منطقه  کشورها  از  برخی 
سویی مهم ترین بخش کلیدی در اقتصاد به شمار  

اقتصاد در کشورهای رودمی نیروی قدرتمند تغییر   .
یافته   توسعه  کمتر  کشورهای  در  و  یافته  توسعه 
مزایای   داشتن  واسطه  به  صنعت  این  است. 
تبدیل   اقتصادی  فراغتی  فعالیت  یک  به  اقتصادی 

 Athula Gnanapala,2015; Truong شده است.(
and King,2009; Zabkar et al.,2010; 

Hasegawa,2010 گردشگ در  ).  مهمی  نقش  ری 
می ایفا  سال  اقتصاد  در  و    ۲۰۱۲کند،  سفر  صنعت 

گردشگری، در اقتصاد جهانی بیش از پیش پیشرفت  
کرده است و سریعتر از تولید، خرده فروشی، خدمات  

می رشد  ارتباطات  و  گردشگری  مالی  صنعت  کند. 
نقش بسیار مهمی در ارتقاء توسعه اقتصادی ملی و  

 ;Al-Ababneh,2013(  محلی در سراسر جهان دارد
Alegre and Garau,2010  گردشگری یک صنعت .(

عوامل   از  بسیاری  به  بستگی  و  است  شکننده 
تشویقی یا دلسرد کننده دارد. از میان عوامل مؤثر  

می ثبات گردشگری  اقتصادی،  شرایط  به  توان 
امنیت   و  ایمنی  تضمین  همه  از  مهمتر  و  سیاسی 

ستند زیرا آنها اشاره کرد. گردشگران آسیب پذیر ه
به طور موقت به جوامعی که با آن ناآشنا هستند،  

کنند. مسئله ایمنی و امنیت  برای بازدید مراجعه می
دارای   موضوعی  گردشگری  در  کیفیت  ارتقاء  برای 
جمله   از  گردشگران  امنیت  و  ایمنی  است.  اهمیت 

ترین عوامل مؤثر بر مقصد گردشگری به شمار  مهم
 ). Yu, and Goulden,2006( رودمی

عامل جاذبه و  قدرت  یک  عنوان  به  گردشگری  های 
می گردشگران  جذب  برای  قدرت کشش  باشد. 

کشش نه تنها به منافع شخصی گردشگران بلکه به  
این  با  دارد.  بستگی  محیط  از  گردشگران  ترجیحات 
برای   گردشگران  معتقدند  محققان  از  برخی  حال 

جاذبه از  نمیبازدید  جذب  آها  بلکه  با  شوند،  نها 
میانگیزه هدایت  مقصد خاص  به  خود  شوند.  های 
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میجاذبه را  توریستی  جاذبههای  به  های  توان 
جاذبه ف طبیعی،  جاذبههای  و  ویژه  رهنگی  های 

 ) Mei-Ling Tang,2014(  تقسیم کرد.

 

 رضایتمندی گردشگر  ٢٫٣
رضایت مشتری به عنوان نتیجه در رشته گردشگری  
تجربه   شامل  رضایتمندی  است،  مهم  موضوعی 
انتظارات   با  مقایسه  در  مقصد  یک  در  گردشگری 

 باشد. گردشگر در مورد آن مکان می

طبق گفته سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل      
یک  UNWTO  )۱۹۸۵متحد   مشتری  رضایت   ،(

شامل احساس لذت  مفهوم روانشناختی است که  
مورد  در  فرد  انتظارات  و  تجربیاتی  رفاه،  از  انگیز 
مقصد سفر می باشد. همچنین شامل مقایسه فرد 
با عملکرد واقعی درک شده است. رضایت شامل دو  
بعد معامله خاص و کلی است. اولی به ارزیابی انجام  
شده در طول فعالیت خرید و یا بازدید اشاره دارد،  

هایی که پس از مصرف  بر ارزیابی  در حالی که دومی
 ;Mei-Ling Tang,2014(شود تمرکز داردانجام می

Al-Ababneh,2013;Chen and wu,2009  .(  در
مطالعات گردشگری، رضایت مشتری پس از تجربه  
به   و  است  کننده  بازدید  احساسات  حالت  سفر، 

عنوان یک هدف مهم اقتصادی مد نظر قرار گرفته  
یتمندی شامل ارزیابی، پاسخ  است. به طور کلی رضا

عاطفی یا احساسی است و رضایت از زندگی تحت  
تأثیر چهار اصل از اجزای اصلی زندگی شامل اوقات  
فراغت، سالمت، خانواده و کارمی باشد. رضایت از  
از   رضایت  کار،  و  خانواده  سالمت،  فراغت،  اوقات 

کند و رضایت از زندگی به طور  زندگی را تعیین می
شود. رضایت از  نجر به سالمت فردی میمستقیم م 

گردشگری یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی  
 Nguyenیک فرد از طریق رضایت از زندگی است( 

Anh,2007; Canny,2013; Lee and Kim,2011  .(
های اصلی رضایت گردشگران شامل  شاخصاز جمله  

های رفتاری بازدید کنندگان  تجارب از دیدار و نگرش
جاذبه  نسبت میبه  گردشگری  ها  تجربه  باشد. 

منحصر به فرد است و در طی سفر و مخصوصاً در  
طول تورهای گشت و گذار در ذهن افراد شکل می  
گیرد. گردشگران تمایل به تجربیاتی دارند که دلپذیر  

باشند( جذاب   ;Athula Gnanapala,2015و 
Nowacki,2011  واقعی تجربه  گردشگری  رضایت   .(

پ  از  گردشگران  که  است  رویدادها  تجربه  از  س 
در   فردی  تجربه  از  شده  ایجاد  روانی  احساسات 

می ناشی  سفر  رضایتمندی  مقصد  همچنین  شود، 
گردشگری عاملی مهم برای انتخاب مقصد موفقیت  

 ).Jang et al.,2009; Chen,2010آمیز است( 

 

 

 ) Al-Ababneh,2013گردشگران(   ی تمند ی . عوامل موثر بر رضا ١  شکل 

رضایت گردشگران تأثیر مثبتی بر ماندگاری آنها  
سطح   مقصد،  عمومی  رضایت  دارد.  محیط  در 

ویژگی نظر  از  متوسط  و  رضایتمندی  مقصد  های 

معیارهای   آنها  شده  برآورده  انتظارات  میزان 
با   مقصد  وفاداری  هستند.  گردشگران  رضایتمندی 

جمعیتی گردشگران    -توجه به خصوصیات اجتماعی
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است.   انگیزه  متفاوت  با  ارتباط  در  مقصد  وفاداری 
اهداف مختلف س  با  و  است  متفاوت  های سفر  فر 

همچنین  Oom do Valle et al.,2008(است    .(
تصمیم   انگیزه،  انتظار،  شخصیت،  مانند  عواملی 

فعالیت و  اقامت  محل  گردشگر  گیری،  رفتار  بر  ها 
می تعیین  تأثیر  را  رضایتمندی  سطح  و  گذارند 

دشگری شامل کاالهای فیزیکی،  کنند. محصول گر می
مکان افراد،  حوادث،  تجارب،  امالک،  خدمات،  ها، 

ایدهسازمان و  اطالعات  مسافران  ها،  رضایت  به  ها 
می  ). McKercher and Lau,2008کنند(کمک 

رضایت از گردشگری به عنوان یک مفهوم اصلی در  
انتخاب   بر  و  شود  می  گرفته  نظر  در  گردشگری 

محصوالت   مصرف  به  مقصد،  تصمیم  و  خدمات  و 
می تأثیر  از  بازگشت  مهم  شاخص  یک  این  گذارد. 

بازخورد  فعالیت که  است  گردشگری  بخش  های 
ارائه  خدمات  ارائه  چگونگی  مورد  در  را  مهم  بسیار 

گردشگران  می گردشگری،  مقصد  مورد  در  دهد. 
های خود را  ای از لذت بردن از نیازها و خواستهدرجه

گسترده طیف  خددر  از  یک  ای  در  شده  ارائه  مات 
سنجند، بنابراین رضایت بستگی  مقصد ارزشمند می

خدمات  این  از  استفاده  با  آنها  تجربه    به 
سطح   ).Barbara Puh,2014دارد( سن،  مبدأ، 

های فرهنگی و یا  تحصیالت، شرایط اجتماعی، ارزش
های فردی، همه بر مقصدهای گردشگری  دیگر ویژگی

گر  انگیزه  و  درک  انتظارات،  انتخاب  و  در  دشگران 
می تأثیر  مختلف   Romão et(.گذاردمقصدهای 

al.,2015 ( 

در ارتباط با بررسی تجارب به مطالعه تجربیات  
سایر کشورها در خصوص راهکارهایی برای افزایش  

پرداخته گردشگران  مسیریابی  است. سهولت  شده 
کولورادو  مسیریابی  تفصیلی  طرح  بررسی  در 

)grand lake) ا)،  ۲۰۱۴)  وضع در  شناخت  به  بتدا 
موجود و بعدازآن به تدوین اهدافی برای مسیریابی  

شده است. ازجمله اهداف  موفق گردشگران پرداخته
توان به حرکت ایمن و کارآمد، توجه به  این طرح می

شهر   تمام  در  عناصر  یکپارچگی   . تابلوها  و  عالئم 
اشاره کرد. در ادامه به مکان قرارگیری عالئم همچنین  

شده در آن و لزوم توجه به مقررات استفادهمصالح  
اشاره مسیریابی  عالئم  طراحی  است. فدرال  شده 

محیط   و  اهداف  میان  متناظر  ارتباط  ایجاد  برای 
و   افزایش خوانایی  شهری برای سهولت مسیریابی، 
عدم ایجاد سردرگمی گردشگران به استفاده از عالئم،  

  در طرح   .تابلوها و رنگ مشخص تأکید شده است
) تورنتو  شهر  مسیریابی  به    ) ۲۰۱۵استراتژی  ابتدا 

پرداخته موجود شهر  است. شناخت وضعیت  شده 
ادامه به فرصت های  های مسیریابی در محدوده در 

موردمطالعه پرداخته شد و به مواردی مانند سهولت  
های مشخص، نام خیابان و  مسیریابی، مرزها و لبه

اشارهساختمان مؤثر ها  عوامل  است.  بر    شده 
خاطره افزایش  و  مسیریابی  و  سهولت  انگیزی 
ها، محیط  خوانایی در این شهر شامل توجه به دروازه

های اصلی، استفاده های خوانا، نشانهو زمینه، نقشه
های دیجیتالی و تابلوهای  از عالئم، استفاده از نقشه

گزارش استراتژی مسیریابی سیدنی  ترافیکی است.  
) ب)  ۲۰۱۲خوانا  ابتدا  تدوین  در  برای  معیارهایی  ه 

معیارهایی   به  است.  پرداخته  مسیریابی  استراتژی 
ویژگی تقاطعشامل  ورودی،  نقاط  مسیر،  ها،  های 
شده و طبیعی، دید به عالئم، توجه به  محیط ساخته

های مبلمان شهری  زاویه و جهات دید و زیرساخت
توجه شده است. در ادامه به بررسی معیارهای در 

شده  در داخل محدوده طرح پرداخته  شدهنظر گرفته
این محدوده به مسیریابی موفق   است. در طراحی 
ارتقا خوانایی، توجه به   گردشگران و عابران باهدف 

ایمنی، افزایش  انسانی،  و خاطره  مقیاس  انگیزی 
است.   شده  توجه  مردمی  طرح  مشارکت  در 
به    )٢٠١٧مسیریابی گردشگری شهر پتربورگ کانادا ( 

شده است، در مرحله  مسیریابی گردشگران پرداخته
وتحلیل، تحلیل گرافیکی، توجه به  اول طرح به تجزیه

شده   تأکید  مسیریابی  در  عالئم  انواع  از  استفاده 
های  است. در این طرح به استفاده از انواع استراتژی

به قابلیت مسیریابی  گردشگران،  راهنمای  عنوان 
آن مناسب  همدسترسی  و  از ها  استفاده  چنین 

خوانایی   به  همچنین  و  است  شده  تأکید  تابلوها 
ها در  ها و وجود نشانهها ساختمانمسیرها، ویژگی

و اشاره  مسیریابی  بررسی  به  ابتدا  است.  شده 
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برای   ابزارهایی  از  استفاده  سپس  و  شهر  شناخت 
ها، سهولت مسیریابی مانند عناصر شاخص، ورودی

معابر نقشهشبکه  راهن،  کیوسکها،  و  های  ماها 
گردشگران   برای سهولت مسیریابی  تأکید  اطالعاتی 

ریزی و در مرحله  شده است. در مرحله دوم برنامه
انجام اجرا  است.  سوم  تفصیلی  شده  طرح  در 
ابتدا به شناخت کلی   )٢٠١٦-٢٠٢١مسیریابی کانادا (

شهر و سپس معیارهایی برای مسیریابی موفق نظیر  

مراتب عالئم شهری، سلهوجود ضوابط دسترسی، سل 
عالئم راهنمایی و رانندگی وسایل نقلیه، مسیریابی  

سیاست و  عالئم  از  استفاده  با  پیاده  های  عابر 
پرداخته اولویتمسیریابی  است. سپس  بندی  شده 

هرکدام از معیارها برای سهولت دسترسی گردشگران  
شکل  انجام در  ادامه  در  است.  چارچوب   ۲شده 

جمع از  نظریهدیدگاهبندی  نظری  و های  پردازان 
 شده است.تجارب عملی در خصوص موضوع تدوین

 
 پژوهش   ی چارچوب نظر .  ٢  شکل 

 ماخذ: نگارندگان 

 

 روش تحقیق ٣
روش پژوهش در این مطالعه از حیث هدف کاربردی  
است زیرا به دنبال ارتقاء رضایتمندی گردشگران از  

می شهری  فضای  در  مسیر  انتخاب  و فرآیند  باشد 
تواند برای برنامه ریزان، تصمیم گیران و نتایج آن می

مشهد   شهر  انتخاب  افزایش  در  سازان  تصمیم 
 عنوان مقصد گردشگری راهنما باشد.  به

ازنظر ماهیت پژوهش از نوع پیمایشی است. با  
در   گردشگران  تعداد  بودن  نامشخص  به  توجه 

گیری تصادفی  محدوده مرکزی شهر مشهد از نمونه
هکتار   ۳۶۰محدوده ثامن حدود شده است. استفاده

در   (ع)  رضا  حضرت  مطهر  حرم  پیرامون  اراضی  از 
با پهنه محدوده  این  است.  مشهد  شهر  مرکزی  ی 

است. مجموعه  مرکزیت قطاع  چهار  شامل  حرم  ی 
حوزه موردمطالعه پژوهش محله پاییم خیابان است  

مساحت   دارای  است.  ۱۰۵۹۳۸۴که   مترمربع 
حدفاصل حرم مطهر، خیابان طبرسی، چهارراه مقدم  

طبرسی، بولوار وحدت، میدان پنج راه، خیابان نواب  
در سال   آن  شامل    ۱۳۹۰صفوی است که جمعیت 

 اشد. نفر می ب ۵۰۳۸

هدف از این پژوهش افزایش سطح رضایتمندی  
گردشگران در فرآیند مسیریابی است. برای دستیابی  
رضایتمندی   بر  موثر  های  مولفه  هدف  این  به 
جاذبه  امنیت،  محیط،  با  آشنایی  شامل  گردشگران 
های گردشگری و عناصر شاخص شناسایی شدند. از  

ین  سویی دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به ا
سوال است که چگونه عوامل مختلف بر رضایتمندی  
گردشگران در فرآیند مسیریابی موثراست و چگونه  
مسیریابی   بر  موثر  عوامل  سنجش  به  توان  می 

 گردشگران پرداخت.

های اسنادی، به منظور گردآوری اطالعات از روش
ای میدانی، مشاهده و پر کردن پرسشنامه  کتابخانه

شاخص اساس  چار بر  پژوهش های  نظری  چوب 
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پرسشنامه   سؤاالت  روایی  است.  شده  استفاده 
اصالحات   با  خبرگان  و  متخصصان  دیدگاه  براساس 
نهایی انجام شده است و به منظور بررسی پایایی از  
آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آن با 

سؤاالت    ۰٫۸۰۴عدد   است.  پایایی  دهنده  نشان 
ر اساس طیف پنج  پرسشنامه با توجه به هر گویه ب

ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم شده  درجه
است. سؤاالت پرسش نامه در دو بخش که بخش  
اول شامل سؤاالت فردی و عمومی پاسخ گویان و در  
سنجی   نظر  مورد  در  سؤاالت  شامل  دوم  بخش 

گردشگران تدوین گردیده است.    پیرامون رضایتمندی
پرسش نامه    ٥٠داد  در مرحله اولیه پیش آزمون تع

در  مشهد  شهر  مرکزی  حوزه  در  گردشگران  میان 
توزیع شده است. با توجه مشهد    محله پایین خیابان

نفر براساس بلوک    ۵۰۳۸به حجم جامعه آماری که  
با   نمونه  اندازه  است،  شده  محاسبه  آماری  های 

نفر با خطای نمونه    ٣٥٧استفاده از فرمول کوکران  
 هاداده برای تحلیل  .ستمحاسبه شده ا  ٠٫٠٥گیری  

سویه(آنوا)،   آماری تحلیل واریانس یک هایروش از
کلموگروف فرضیات  آزمون  وابسته،  تی  - آزمون 

ها و سطح معنادرای  اسمیرنف و الویت بندی شاخص
ها با استفاده از آزمون دانکن تحلیل گردیده شاخص

مبانی  است در  گرفته  صورت  مطالعات  براساس   .
وهشگران پیرامون متغیرهای اصلی  نظری و دیدگاه پژ 

فرآیند   و  گردشگری  رضایتمندی  بر  گذاری  تأثیر  و 
بیان    ۳مسیریابی فرضیات پژوهش در شکل شماره  

 شده است: 

 
 پژوهش   ی مدل مفهوم .  ٣  شکل 

 ماخذ: نگارندگان 

بررسی با  پژوهش  این  در  در  گرفته  های صورت 
باشد  فرآیند مسیریابی که متغیر اصلی پژوهش می

بیانگر این است که مسیریابی موفق گردشگران به  
عواملی همچون نوع الگوی معابر و جذاب بودن معابر  
و مسیرها در تصمیم گیری گردشگران در مسیریابی  

هندس  شکل  با  و  دارد  بستگی  شهری  فضای  ی  در 
عناصر شاخص   وجود  دارد. همچنین  ارتباط  خیابان 
مسیریابی   با  نیز  هستند  نشانه  صورت  به  که 

می که  دارد  رابطه  ویژگیگردشگری  به  های  توان 
نشانه هنگام  مختلف  در  افراد  مسیریابی  در  ها 

انتخاب مسیر اشاره نمود. از جمله نکات ضروری در  
احساس   و  امنیت  گردشگری  و  مسیریابی  فرایند 

وانی فرد مسیریاب است. از میان عوامل کارآمد در ر 
توان  های شهری میمسیریابی موفق افراد در محیط

نقشه همانند  مسیریابی  عالئم  و  ابزارها  های  به 
دیجیتالی و تابلوهای راهنمایی نیز اشاره کرد. با توجه 

توان به  به مدل نظری و چارچوب نظری پژوهش می
تمندی گردشگری از  متغیر وابسته پژوهش که رضای

های صورت باشد اشاره نمود که با بررسیمحیط می
گرفته، آشنایی با محیط که با تعداد دفعات حضور 

شود، از جمله عوامل تأثیر  مکرر در محیط فراهم می
محیط در  که  گردشگری  رضایتمندی  بر  های  گذار 

توان به احساس امنیت  شهری است. همچنین می
الوه بر موارد ذکر شده وجود  در محیط اشاره نمود. ع

تابلوهای راهنمای منتهی به عناصر شاخص در جهت 
مسیریابی آسان گردشگران، عناصر شاخص و نحوه  
بر   توجهی  قابل  میزان  به  نیز  ها  آن  به  دسترسی 
رضایتمندی گردشگر از فرآیند مسیریابی تأثیر دارد. 
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ها  از آنجایی که مقدار ضریب آلفای کرونباخ شاخص
باشد و در می  ٠٫٧ها باالی  و کل پرسشنامه  ٠٫٦باالی  

قابلیت   بنابراین  دارد،  قرار  مناسبی  کامالً  سطح 
و   تأیید  مورد  کامالً  پرسشنامه  این  (پایایی)  اعتماد 

می قبول  شمارهقابل  جدول  در  ادامه  در   ١باشد. 
شده   بررسی  های  گویه  تعداد  و  متغیرها 

 درپرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است:

 
 گردشگران   ی تمند ی و احساس رضا   ی اب ی ر ی سنجش مس   اس ی و مق   رها ی متغ   . ١  جدول 

 منبع 
مقیاس  
 سنجش 

تعداد  
 گویه 

 متغیر 

Hund,2012; xia et al.,2008; Afrooz et 
al.,2012;Helvacıoğlu,2007;Golledge,1999 

  ٥طیف 
ای  گزینه

 لیکرت 
 مسیریابی  ٧

McKercher and Lau,2008; Romão et 
al.,2015; Barbara Puh,2014; Oom do 

Valle et al.,2008; Al-Ababneh,2013 

  ٥طیف 
ای  گزینه

 لیکرت 
رضایتمندی   ٤

 گردشگری 

 

پایایی  سنجش  برای  کرونباخ  آلفای  نتایج 
ارائه شده   ٢های مورد سنجش در جدول شماره  سازه

است. با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی الزم 
باشد، ضریب آلفای کرونباخ  می  ٠٫٧برای پرسشنامه  

ها و متغیرها باالتر بوده  محاسبه شده برای تمام سازه
برا سپس  است.  پایایی  دهنده  نشان  تحلیل  و  ی 

متغیرها  داده واریانس  آزمون  آماری  روش  از  ها 
 استفاده شده است. 

 
 کرنباخ   ی آلفا   ج ی نتا .  ٢  جدول 

آلفای  
 ها شاخص کرونباخ

تعداد  
 گویه 

های مورد سازه
 سنجش 

٠٫٨٧١ 

الگو معابر، عناصر شاخص، جذابیت  
عناصر  مسیر، امنیت، احساس، عالئم و 

 مسیریابی، ابزار و مصالح مسیریابی 
 

 مسیریابی  ٧

٠٫٩٠١ 
های گردشگری، آشنایی با محیط، جاذبه

 عناصر شاخص، امنیت گردشگران 
رضایتمندی   ٤

 گردشگری 
 

رضایتمندی   شامل  تحقیق  وابسته  متغیر 
متغیرهای مستقل   تأثیر  که تحت  است  گردشگری 
است. برای تحلیل اطالعات با استفاده از روش های  

– کلموگروف    ، آزمون فرضیاتtتحلیل آماری آزمون  

آزمون  اسمیرنف، آزمون میانگین با عدد ثابت، 
2χ  و

استفاده   ١١٫٥نسخه    spssزار  آزمون دانکن در نرم اف
 است.  شده
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 محدوده پژوهش   ی معرف .  ٤  شکل 

 

 ها و بحثیافته ٤
از جمع این قسمت پس  دادهدر  های تحقیق،  آوری 

های به دست آمده خواهیم  به تجزیه و تحلیل داده
 پرداخت. 

داده تحلیل  و  تجزیه  روشبرای  از  آمار  ها  های 
توصیفی و آمار استنباطی توأماً استفاده شده است 

ها و متغیرهای  ابتدا آمار توصیفی مربوط به آزمودنی
به   مربوط  استنباطی  آمار  سپس  و  تحقیق  اصلی 

راستا  فرضیه این  در  شد،  خواهد  ارائه  تحقیق  های 
آزمونفرضیه با  ای و  ک نمونههای تی تهای تحقیق 

 شوند. آنالیز واریانس تحلیل می

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  ٤٫١
در این قسمت برای شناخت بیشتر متغیرهای مورد 

داده و  جمعبررسی  یافتههای  شده،  های  آوری 
از بررسی در قالب جداول فراوانی   توصیفی حاصل 

 متغیرها تحلیل شده است. 

 

 

 گردشگران در پژوهش   ی فرد   ی ها ی ژگ ی و .  ٣  جدول 

درصد 
 متغیر  عنوان  تعداد فراوانی  فراوانی 

 زن ١٧٥ ٤٩
 جنسیت 

 مرد ١٨٢ ٥١
 سال ٢٥تا  ١٥بین  ٩٧ ٢٧٫٢

 سن
 سال ٣٥تا  ٢٦بین  ١١٢ ٣١٫٤
 سال ٤٥تا  ٣٦بین  ٧٠ ١٩٫٦
 سال  ٤٥از  باالتر ٧٨ ٢١٫٨
 کم  ٦٨ ١٩٫٠

 میزان آشنایی با خیابان 
 متوسط  ١٣٧ ٣٨٫٤
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درصد 
 متغیر  عنوان  تعداد فراوانی  فراوانی 

 زیاد ٦٦ ١٨٫٥
 خیلی زیاد ٨٦ ٢٤٫١
 بار ١ ١٣٥ ٣٧٫٨

 تعداد دفعات حضور 
 بار  ٥الی  ٢ ١١٦ ٣٢٫٥
 بار  ١٥ الی ١٠ ٥٠ ١٤٫٠
 بار ١٥ از بیش ٥٦ ١٥٫٧
 دیپلم  از کمتر ١٤٢ ٣٩٫٨

 مدرک تحصیلی 
 دیپلم ١٠٣ ٢٨٫٩
 لیسانس  ٧٢ ٢٠٫٢

 و  لیسانس فوق ٤٠ ١١٫٢
 دکترا 

 عبور ١٩ ٥٫٣
هدف از حضور در 

 محدوده 
 خرید  ٧٣ ٢٠٫٤
 زیارت  ١٨٤ ٥١٫٥
 کار  ٨١ ٢٢٫٧

 
سال بیشترین حجم    ۳۵تا    ۲۶افراد با سن بین  

داده   ۳۱٫۴نمونه( اختصاص  خود  به  را  اند.  درصد) 
بیشترین   متوسط  آشنایی  میزان  با  افراد  همچنین 

نمونه(  اختصاص   ۳۸٫۴حجم  خود  به  را  درصد) 
پاسخ  داده افراد  جنسیت  بررسی  به  توجه  با  اند. 

د  درص  ۵۱٫۰درصد و مردان با    ۴۹٫۰دهندگان، زنان با  
داده تشکیل  را  حجم  نمونه  بیشترین  مردان  و  اند 

داده اختصاص  خود  به  را  دفعات  نمونه  تعداد  اند. 

درصد) را به    ۳۷٫۸بار بیشترین حجم نمونه(  ۱حضور  
داده اختصاص  با خود  افراد  اند. مطابق جدول فوق 

تحصیالت کمتر از دیپلم بیشترین حجم نمونه را به  
داده اختصاص  توجهخود  با  بررسی    اند.  به 

بیشتر  تحلیل دهندگان  پاسخ  از  گرفته  های صورت 
درصد) با هدف زیارت مراجعه    ۵۰گردشگران(حدود  

 کرده اند. 

 

 آمار استنباطی متغیرهای پژوهش ۴٫۲
 ها فرضیه  و  مفهومی مدل تحلیل و تجزیه ٤٫٢٫١

 آزمون از متغیرها بودن نرمال بررسی  ایبر 
 است. شده استفاده اسمیرنوف کلموگروف

 هاداده بودن نرمال صفر فرضیه آزمون این در
 باشد، ۰٫۰۵ از  کمتر  داری معنی  سطح اگر است،

 در که دهدمی نشان شود، نتایجمی رد صفر فرضیه
 باشد. می نرمال هاداده توزیع متغیرها  همه

 

 
 رنف ی اسم - آزمون کلموگروف   ج ی نتا .  ٤  جدول 
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 نتیجه آزمون  سطح معناداری  آماره آزمون  تعداد  نام متغیر 
 تأیید نرمال بودن ٠٫٠٩٧ ١٫٣٩ ٣٥٧ رضایتمندی گردشگران 

 تأیید نرمال بودن ٠٫٠٥٦ ١٫٩١ ٣٥٧ مسیریابی موفق

 تأیید نرمال بودن ٠٫٠٨٥ ١٫١٢ ٣٥٧ عالئم مسیریابی 
 

 

 شوند:های مورد بررسی به صورت زیر تعریف میاسمیرنف فرضیه-آزمون کلموگروفدر 

�
𝐻𝐻0  مشاهدات  از  توزیع  نرمال  پیروی  می  کنند
𝐻𝐻1 ∶ مشاهدات  از  توزیع  نرمال  پیروی  نمیکنند  

 

 

بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون  
از   بیشتر  متغیرها  تمام  فرضی می  ٠٫٠٥در  ه  باشد 

شود. در  نرمال بودن مشاهدات (فرض صفر) رد نمی

آزمون از  بررسی  نتیجه  منظور  به  پارامتریک  های 
 شود. فرضیات استفاده می

 

 بررسی رضایتمندی گردشگران  ۴٫۲٫۲
رضایتمندی   تحلیل  منظور  به  پژوهش  این  در 

شاخص از  مسیریابی،  فرآیند  از  های  گردشگران 
اس شامل  موفق  معابر،  مسیریابی  الگو  از  تفاده 

استفاده از عناصر شاخص که به صورت نشانه عمل  
ها در مسیریابی و استفاده از  نمایند، جذابیت راهمی

عالئم راهنما در کنار رضایتمندی گردشگران که شامل  
جاذبه معرفی  محیط،  با  گردشگری  آشنایی  های 

از  رضایت  همچنین  و  گردشگری  راهنمایان  توسط 
مطلوب   بهدسترسی  رفاهی    گردشگران  امکانات 
 استفاده شده است.

رضایتمندی   وضعیت  تحلیل  جهت  ادامه  در 
آزمون   از  موفق  مسیریابی  از  استفاده    tگردشگران 

میانگین    شده است. به منظور مقایسه  آزمون  این 
است شده  طراحی  ثابت،  مقداری  با  متغیر    .یک 

آزمون   این  معناداری  از   ٠٫٠٠١سطح  و  است  شده 
خطای    ٠٫٠٥ سطح  در  صفر  فرض  لذا  است  کمتر 
شود؛ یعنی میانگین این متغیر در جامعه  رد می  ٠٫٠٥

های پایین و  نیست. بین کران  ٣کمتر مساوی با عدد  
اطمینان  باالی   اختالف    ٩٥فاصله  برای  درصد 

هر دو مثبت است. لذا با توجه به    ٣میانگین با عدد  
شود که  تعریف و نحوه تشکیل این متغیر نتیجه می

گردشگری رضایت  شاخص  وضعیت    متغیر  در 
های مورد بررسی در آن به  فرضیه  باشد.مطلوب می

 باشند: صورت زیر می

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی  (مطالعه موردی: محله پایین  . تکتم حنایی، ساناز سعیدی مفرد، احسان ارمز، شیما عابدی 
 خیابان مشهد) 

 گردشگران   ی تمند ی با عدد ثابت رضا   ن ی انگ ی م   سه ی آزمون مقا .  ٥  جدول 

 سطح معنادراری  tآماره آزمون  اختالف میانگین نام متغیر 
 ٪ ٩٥فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

 ١٫٣١ ١٫١٨ ٠٫٠٠١ ٣٨٫٠٦ ١٫٢٤ گردشگری 
 

تأثیر گذار بر رضایت بررسی شاخصنتایج   های 
می ذیل  صورت  به  سطح  گردشگری  چون  باشد 

  ۰٫۰۵شده و از    ۰٫۰۰۱ها به ترتیب  معناداری این آزمون
رد   ۰٫۰۵کمتر است لذا فرض صفر در سطح خطای  

درمی متغیر  این  میانگین  یعنی  کمتر    شود؛  جامعه 
های پایین و باالی  نیست. بین کران  ٣مساوی با عدد  

اطمینان   با    ٩٥فاصله  میانگین  اختالف  برای  درصد 
هر دو مثبت است. لذا با توجه به تعریف و   ٣عدد  

شود که متغیرهای  نحوه تشکیل این متغیر نتیجه می
های  آشنایی با محیط، رضایتمندی گردشگری، جاذبه

گردشگری و امنیت گردشگری بر رضایت گردشگری  
می موار ٥باشد(جدولمؤثر  بر  عالوه  شده  ).  ذکر  د 

در   چندانی  اختالف  بررسی  مورد  متغیرهای 

آزمون  میانگین از  استفاده  با  آمده  به دست   tهای 
با   معناداری  ارتباط  گردشگری  رضایتمندی  و  ندارند 
با محیط   از جمله آشنایی  سایر متغیرهای پژوهش 

های گردشگری و امنیت مطلوب گردشگران در  جاذبه
اف انتخاب مناسب  لذا  دارد.  ارتباط معنا  محله  و  راد 

به   مردم  دسترسی  مطلوب  وضعیت  نشانگر  دار 
می تفریحی  رفاهی،  موارد امکانات  جمله  از  باشد. 

قابل ذکر پیرامون شاخص رضایتمندی گردشگری نیز  
به  می محله  در  موجود  باالی  امنیت  وجود  به  توان 

نورپردازی   پلیس،  های  کیوسک  وجود  واسطه 
کاربری وجود  همچنین  و  شبانه  ها مناسب  فعال  ی 

ها و مسیرهای منتهی به هتل  روزی در راسته خیابان
 ها و مهمانپذیرها اشاره نمود. 

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 

 
 گردشگران   ی تمند ی با عدد ثابت رضا   ن ی انگ ی م   سه ی آزمون مقا .  ٦  جدول 

 سطح معنادراری  tآماره آزمون  اختالف میانگین نام متغیر 
 ٪ ٩٥فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

 ١٫٣٣ ١٫١٩ ٠٫٠٠١ ٣٦٫٧٢ ١٫٢٦ محیط  با آشنایی 

 ١٫٥٤ ١٫٣٧ ٠٫٠٠١ ٣٢٫٨٨ ١٫٤٥ گردشکری  رضایتمندی

 ١٫١٧ ١٫٠٠ ٠٫٠٠١ ٢٦٫٤٢ ١٫٠٩ گردشگری  هایجاذبه

 ١٫٣٠ ١٫٠٥ ٠٫٠٠١ ١٨٫٤٩ ١٫١٨ گردشگری  امنیت
 

 الف. رضایت از عالئم مسیریابی 

های صورت گرفته در نتایج آزمون میانگین  با بررسی
با عدد ثابت از رضایتمندی از عالئم مسیریابی چون  

آزمون   این  معناداری  از   ٠٫٠٠١سطح  و  است  شده 
خطای    ٠٫٠٥ سطح  در  صفر  فرض  لذا  است  کمتر 

جامعه  در  شود؛ یعنی میانگین این متغیر  رد می  ٠٫٠٥
 نیست. ٣کمتر مساوی با عدد 

  ٩٥های پایین و باالی فاصله اطمینان  بین کران
هر دو مثبت    ٣درصد برای اختالف میانگین با عدد  
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی  (مطالعه موردی: محله پایین  . عابدی  شیما ارمز، احسان مفرد، سعیدی  ساناز حنایی،   تکتم
 خیابان مشهد) 

این   تشکیل  نحوه  و  تعریف  به  توجه  با  لذا  است. 
می نتیجه  عالئم  متغیر  از  رضایت  متغیر  که  شود 

می مطلوب  عالئم  ٦باشد(جدولمسیریابی  از   .(
محله  مسیریا در  موجود  فضاهای  در  موجود  بی 

توان به مواردی همچون ساختمانهای شاخص به  می

لحاظ دارا بودن نقش تاریخی، کالبد و عملکرد متمایز  
و همچنین عالئم مناسب جهت راهنمایی مسافر به  
مقاصد مختلف ساختمان های تاریخی، مراکز خرید  
جهت دسترسی و استفاده مطلوب گردشگران مکان  

 اند.  و نصب شده یابی

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 

 

 
 ی اب ی ر ی از عالئم مس   ت ی با عدد ثابت رضا   ن ی انگ ی م   سه ی آزمون مقا   ج ی نتا .  ٧  جدول 

اختالف   نام متغیر 
 میانگین 

آماره 
 tآزمون 

سطح  
 معنادراری 

فاصله اطمینان  
٩٥٪ 

کران  
 پایین 

 کران باال 

رضایت 
عالئم  

 مسیریابی 
١٫٣٥ ١٫٢١ ٠٫٠٠١ ٣٨٫٥٢ ١٫٢٨ 

 

با توجه به اینکه هر کدام از عناصر در مسیریابی  
تأثیر به سزایی دارند لذا ویژگی هریک از عناصر نظیر  
رنگ، مصالح، نوع تابلوها نصب شده، امنیت موجود 
در  که  مسیریابی  راهنمای  نقشه  و  محله  در 

گردد، نقش به  های راهنمای مسیر تهیه میایستگاه
دارد. لذا بدین    سزایی در مسیریابی موفق گردشگران

استفاده  ثابت  عدد  با  میانگین  آزمون  از  واسطه 
سطح   چون  آزمون  به  توجه  با  حال  است.  گردیده 

آزمون این  ترتیب  معناداری  به  از    ۰٫۰۰۱ها  و  شده 
خطای    ۰٫۰۵ سطح  در  صفر  فرض  لذا  است  کمتر 
شود؛ یعنی میانگین این متغیر در جامعه  رد می  ۰٫۰۵

های پایین و  . بین کراننیست  ۳کمتر مساوی با عدد  
اطمینان   فاصله  اختالف    ۹۵باالی  برای  درصد 

هر دو مثبت است. لذا با توجه به    ۳میانگین با عدد  
شود که  تعریف و نحوه تشکیل این متغیر نتیجه می
امنیت، تابلو،  مصالح،  رنگ،  عناصر    متغیرهای 

شاخص و نقشه راهنما بر رضایت عالئم مسیریابی  
). حال با توجه به متغیرهای  ٧باشد(جدول  میمؤثر  

ویژگی با  رابطه  در  میموجود  محله  به  های  توان 
های مختلف در نمای ابنیه، مصالح  استفاده از رنگ

متفاوت و همچنین وجود تابلوهای مختلف راهنمای  
 گردشگران اشاره کرد.

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
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سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی  (مطالعه موردی: محله پایین  . تکتم حنایی، ساناز سعیدی مفرد، احسان ارمز، شیما عابدی 
 خیابان مشهد) 

 ی اب ی ر ی از عالئم مس   ت ی رضا   ی برا   ی برا   ی آزمون ت   ج ی نتا .  ٨  جدول 

اختالف   نام متغیر 
 میانگین 

آماره 
 tآزمون 

سطح  
 معنادراری 

فاصله اطمینان  
٩٥٪ 

کران  
 کران باال  پایین 

 ١٫٢٢ ١٫٠١ ٠٫٠٠١ ٢٠٫٢٣ ١٫١٢ رنگ

 ١٫٣٧ ١٫١٩ ٠٫٠٠١ ٢٧٫٨٣ ١٫٢٨ مصالح 

 ١٫٤٤ ١٫٢٦ ٠٫٠٠١ ٢٩٫٨٨ ١٫٣٥ تابلو

 ١٫٣٤ ١٫١٨ ٠٫٠٠١ ٣١٫٣٠ ١٫٢٦ امنیت 

 ١٫٤١ ١٫٢١ ٠٫٠٠١ ٢٦٫١٦ ١٫٣١ عناصرشاخص 

 ١٫٤٤ ١٫٢٩ ٠٫٠٠١ ٣٦٫٠٢ ١٫٣٧ راهنما  نقشه
 

 ب. انتخاب راهنمای مسیریابی 

با    این آزمون به منظور مقایسه میانگین یک متغیر
 مقداری ثابت، طراحی شده است.

آزمون این  معناداری  سطح  ترتیب  چون  به  ها 
کمتر است لذا فرض صفر در    ٠٫٠٥شده و از    ٠٫٠٠١

خطای   می  ٠٫٠٥سطح  این  رد  میانگین  یعنی  شود؛ 
نیست. بین   ٣متغیر در جامعه کمتر مساوی با عدد  

اطمینان  کران فاصله  باالی  و  پایین  درصد    ٩٥های 
هر دو مثبت است.    ٣ف میانگین با عدد  برای اختال

متغیر   این  تشکیل  نحوه  و  تعریف  به  توجه  با  لذا 
می تابلو، نتیجه  مصالح،  رنگ،  متغیرهای  که  شود 

رضایت  بر  راهنما  نقشه  و  شاخص  عناصر  امنیت، 
 ). ٨باشد(جدولعالئم مسیریابی مؤثر می

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 

 ی اب ی ر ی مس   ی انتخاب راهنما   ی برا   ی آزمون ت   جه ی نت .  ٩  جدول 

اختالف   نام متغیر 
 میانگین 

آماره 
 tآزمون 

سطح  
 معنادراری 

فاصله اطمینان  
٩٥٪ 

کران  
 پایین 

 کران باال 

راهنمای  
 مسیریابی 

١٫١٧ ١٫٠٢ ٠٫٠٠١ ٢٩٫٧٣ ١٫٠٩ 

 

شاخص از  هریک  از  استفاده  با  رابطه  های  در 
مقدار   با  متغیر  هر  میانگین  مقایسه  و  مسیریابی 

استفاده شده است. با توجه   tمتوسط، نیز از آزمون  
نتیجه   توان  می  شده  گزارش  معناداری  سطوح  به 
میانگینی   «امنیت»  و  شاخص»  «عناصر  که  گرفت 

ب برابر متوسط داشته اند( سطح معنی داری به ترتی

از    ٠٫٠٦٧و    ٠٫٢٧ بزرگتر  این    ٠٫٠٥که  لذا  و  است) 
و  «عالئم  و  معابر»  «الگوی  نیستند.  موثر  متغیرها 
دارند   متوسط  مخالف  میانگینی  مسیریابی»  عناصر 

است)    ٠٫٠٥که کوچکتر از    ٠٫٠٠١(سطح معنی داری  
های فاصله اطمینان  اما با توجه به منفی بودن کران
ین این متغیرها کمتر  می توان نتیجه گرفت که میانگ
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شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 
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موثر   متغیرها  این  عمال  و  است  بوده  متوسط  از 
 نیستند.  

باشند   می  موثر  جدول  در  موجود  متغیرهای  سایر 
از   کوچکتر  داری  معنی  بودن    ٠٫٠٥(سطح  مثبت  و 

 کران های فاصله اطمینان).  

�𝐻𝐻0: 𝜇𝜇 ≤ 3
𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≻ 3 

 
 گردشگران   ی اب ی ر ی ها در مس انتخاب شاخص   ی برا   ی آزمون ت   ج ی نتا .  ١٠  جدول 

اختالف   نام متغیر 
 میانگین 

 tآماره آزمون 
سطح  

 معنادراری 
 ٪ ٩٥فاصله اطمینان 

 کران باال  کران پایین 

 -٠٫٥١٣ - ٠٫٧٠٠ ٠٫٠٠١ -١٢٫٧٨ -٠٫٦٠٧ معابر  الگو
 ٠٫١١٤ - ٠٫٠٣٢ ٠٫٢٧٠ ١٫١٠ ٠٫٠٤١ شاخص  عناصر 

 ٠٫٧٧٧ ٠٫٦٠٦ ٠٫٠٠١ ١٥٫٩٨ ٠٫٦٩١ مسیرها  بودن جذاب

 ٠٫٠٠٥ - ٠٫١٤٩ ٠٫٠٦٧ -١٫٨٣ - ٠٫٠٧٢ امنیت 

 ٠٫٦١٨ ٠٫٤٦١ ٠٫٠٠١ ١٣٫٥٤ ٠٫٥٤٠ احساس

 مسیر عناصر  و عالئم
 یابی 

٠٫١٨٠ - ٠٫٣٨٤ ٠٫٠٠١ -٥٫٤٥ - ٠٫٢٨٢ - 

ابزار و مصالح  
 مسیریابی 

٠٫٣٩٦ ٠٫٢٣٣ ٠٫٠٠١ ٧٫٦١ ٠٫٣١٥ 

 

رضایتمندی گردشگران از مسیریابی با متغیرهای  
  ۱۱مسیریابی موفق مشخص شده در جدول شماره  

مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب ابزار مناسب  
در مسیریابی موفق در محله مورد مطالعه بیانگر آن  
است که استفاده از متغیرهای مسیریابی بر میزان  

شهری مثبت  موفقیت در راه یابی افراد در فضاهای  
نشان می دهد در متغیرهای    ٧جدول  بوده است. لذا  

انتخاب مسیریابی گردشگران جذابیت مسیرها دارای  
میانگین( مربوطه  ٣٫١٩باالترین  متغیرهای  بین  در   (

هرچه  می تأثیر  سبب  که  عواملی  جمله  از  باشد. 
بیشتر جذاب بودن مسیرها در مسیریابی شده است 

نورپردازی  می سبک  به  وجود توان  مسیر،  خاص 
امنیت در مسیر، کف سازی متفاوت با سایر معابر  
اشاره نمود که سبب ترغیب هرچه بیشتر افراد در  
مسیریابی شده است. همچنین عالوه بر موارد فوق  
الگوی معابر و نمای متمایز ساختمان ها و استفاده 
انتخاب   در  فرد  گیری  تصمیم  در  ها  رنگ  تنوع  از 

 ها تاثیرگذار است.راهمسیر در جذاب نمودن 

 

 الف. متغیرهای مسیریابی موفق گردشگران 

مجموع   ارزیابی    ۷در  برای  مسیریابی  در  شاخص 
شگران در محله در نظر قرار  وضعیت مسیریابی گرد

 گرفت. 

شاخص مسیریابی  این  فرآیند  ارزیابی  برای  ها 
و   محله  سطح  در  فرآیند  گردشگران  چگونگی 

باشد که به بررسی ابزارها و عوامل  مسیریابی آن می
 تأثیر گذاربر مسیریابی آنان پرداخته است.
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 موفق گردشگران   ی اب ی ر ی مس   ی رها ی متغ .  ١١  جدول 

 

 

 رضایتمندی گردشگری ب. متغیرهای  

متغیر رضایتمندی گردشگری از فرآیند    ٤در مجموع  
باالترین   دارای  شاخص  عناصر  مسیریابی 

 ) در میان سایر موارد می باشد. ٤٫٤٥میانگین(

شاخص  عناصر  از  مسیریابی  برای  که  افرادی 
عناصر   این  بازگشت  مسیر  برای  کنند  می  استفاده 

مسیر است. در طول حرکت راهنمای فرد در تعیین  
تنها  نه  شاخص  عناصر  همه  محله  در  گردشگران 
های   فعالیت  مانند  هایی  فعالیت  از  بلکه  مسیر، 
و   بوها  صداها،  خیابان،  در  مردم  حضور  تجاری، 
می   تجربه  محله  در  دیگر  عوامل  سایر  و  روشنایی 

و  ثابت  عناصر  دسته  دو  در  شاخص  عناصر  کنند. 
ناآشنا با محیط عناصر    متحرک هستند که برای افراد

عناصر   هستند.  بهتری  راهنمای  ثابت  شاخص 
یا   ساختار  رنگ،  طریق  از  محله  این  در  شاخص 
از   و  اند  شده  متمایز  پیرامون  محیط  از  کنتراست 
دیدگاه گردشگران این عناصر زمانی که در تقاطع ها 

 قرار دارند راهنمای مطلوب تری هستند.  
 

 

 

 ی گردشگر   ی تمند ی رضا .  ١٢  جدول 

 شاخص (درصد) انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها 
 ٨١٫٥ ٠٫٦٥٠ ٤٫٢٦ ٣٥٧ محیط  با آشنایی 

 ٨٦٫٢٥ ٠٫٨٣٧ ٤٫٤٥ ٣٥٧ عناصر شاخص 

 ٧٧٫٢٥ ٠٫٧٧٩ ٤٫٠٩ ٣٥٧ گردشگری  هایجاذبه

 ٧٩٫٥ ١٫٢٠ ٤٫١٨ ٣٥٧ گردشگران  امنیت
 

 مسیریابی ج. عالئم  

، نقشه و عالئم راهنما با  ١٤با توجه به نتایج جدول  
میانگین( متغیرها  ٤٫٣٧باالترین  سایر  بین  در   (

 باشد. می

گردشگران با استفاده از تابلوهای راهنمای نصب 
شده در نقاط مختلف مسیرها و همچنین استفاده 

نقشه از  بیشتر  چه  از هر  شده  تهیه  راهنمای  های 

 شاخص (درصد) انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها 
 ۲۲٫۵ ۰٫۸۹۷ ۱٫۸۹ ۳۵۷ معابر  الگو
 ۳۸٫۵ ۰٫۷۰۶ ۲٫۵۴ ۳۵۷ شاخص  عناصر 

 ۵۴٫۷۵ ۰٫۸۱۷ ۳٫۱۹ ۳۵۷ مسیرها  بودن جذاب
 ۳۵٫۵ ۰٫۷۴۳ ۲٫۴۲ ۳۵۷ امنیت 

 ۵۱ ۰٫۷۵۳ ۳٫۰۴ ۳۵۷ احساس
 ۳۰٫۲۵ ۰٫۹۷۸ ۲٫۲۱ ۳۵۷ یابی  مسیر عناصر  و عالئم

 ۴۵٫۲۵ ۰٫۷۸۲ ۲٫۸۱ ۳۵۷ ابزار و مصالح مسیریابی 
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های   نقشه  و  محله  سطح  در  زائر  راهنمای  مراکز 
یا دیجیتالی و سیستم های مسیریابی جی.   کاغذی 

 بر روی موبایل مسیریابی می کنند. پی. اس

 
 ی اب ی ر ی عالئم مس .  ١٣  جدول 

 شاخص (درصد) انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها 
 ٧٨ ١٫٠٤ ٤٫١٢ ٣٥٧ رنگ

 ٨٢ ٠٫٨٧٠ ٤٫٢٨ ٣٥٧ مصالح 
 ٨٣٫٧٥ ٠٫٨٥٨ ٤٫٣٥ ٣٥٧ تابلو

 ٨١٫٥ ٠٫٧٦٣ ٤٫٢٦ ٣٥٧ امنیت 
 ٨٢٫٧٥ ٠٫٩٥٠ ٤٫٣١ ٣٥٧ عناصرشاخص 

 ٨٤٫٢٥ ٠٫٧١٨ ٤٫٣٧ ٣٥٧ و عالئم راهنما  نقشه
 

 الویت بندی متغیرهای مسیریابی ٤٫٢٫٣
از   کمتر  معناداری  سطح  اینکه  به  توجه    ٠٫٠٥با 

امکان  می و  نیست  یکسان  متغیرها  اولویت  باشد، 
 های عبارتند از: رتبه بندی وجود دارد. ترتیب اولویت

 

 

 

 ی اب ی ر ی مس   ی رها ی متغ   ی بند   ت ی الو .  ١٤  جدول 

 الویت هامیانگین رتبه متغیرها 
 اولویت اول ٥٫٥٤ مسیرها  بودن جذاب

 اولویت دوم ٥٫٣٤ احساس
 اولویت سوم  ٤٫٧٠  مسیریابی ابزار

 اولویت چهارم ٣٫٩٥ شاخص  عناصر
 اولویت پنجم  ٣٫٣٢ امنیت 

 اولویت ششم ٣٫٠٢ یابی  مسیر عالئم
 اولویت هفتم  ٢٫١٤ معابر  الگو

 

دهد که جذاب بودن مسیرها در نتایج نشان می
باالترین میزان و بعد از آن احساس، ابزار مسیریابی،  
عناصر شاخص، امنیت، عالئم و عناصر مسیریابی و  

های بعدی قرار دارند.  الگو معابر به ترتیب در اولویت
رتبه   بودن مسیرها در  اینکه جذاب  به  توجه  با  لذا 

مسیریا فرآیند  در سطح  میاول  وجود بی  لذا  باشد 
عرض  متفاوت،  پوش  کف  جمله  از  مختلفی  عوامل 
انتخاب   سبب  مسیر  متفاوت  نورپردازی  معبر، 
مسیریابی   در  اول  الویت  عنوان  به  گردشگران 

گردد. در ادامه احساس فرد در هنگام  محسوب می
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بر   گذار  تأثیر  عوامل  جمله  از  نیز  مسیریابی 
 باشد. مسیریابی موفق می

 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
که  است  سالمتی  برای  مهم  رفتاری  روی  پیاده 

د  آن  جذابیت  کمتر  متأسفانه  اخیر  سالهای  طول  ر 
 شده است. 

کاهش   این  علت  که  بسیاری  عوامل  میان  از 
های   محیط  به  توان  می  هستند  محبوبیت 
خودرومحور اشاره نمود که مانع پیاده روی می شوند.  
دارای   بسیار  مسیریابی  اهداف  گردشگران  برای 
اهمیت است و نوع هدف در فرآیند انتخاب مسیر  
تاثیر گذار است. مسیریابی روزانه، با هدف رسیدن  

تجاری و یا بازدید از مراکز تاریخی با شرایط    به مراکز
متفاوتی می تواند انجام شود. در فرآیند مسیریابی  
بسیار   مسیر  جذابیت  اول،  اولویت  در  گردشگران 
دارای اهمیت است، گردشگران در طول مسیر با رمز  
گذاری و پردازش مسیر به انتخاب مسیر بهینه می  

ابی اهمیت پردازند. در اولویت دوم احساس مسیری
واضح   عالئم  و  راهنما  عناصر  که  زمانی  در  و  دارد 

در   بعضا  و  آمیزی  راز  احساس  گردشگران  نیستند، 
تعداد   کاهش  با  دارند.  گشتگی  گم  حس  شرایطی 
تری   مطلوب  احساس  مسیریابی  هنگام  در  خطاها 
شناختی   فرایند  یک  در  شود.  می  ایجاد  محیط  در 

یریابی  گردشگرانی که دارای احساس مطلوب از مس 
از   فراتر  فضایی  روابط  تصور  توانایی  هستند، 
موقعیت آنی خود در محیط پیرامون را دارند. یافته  
ها نشان می دهد، احساس مسیریابی یک جزء موثر  
از فرآیند مسیریابی است. گردشگران توانایی به یاد 
آوردن مسیرها و درک محیط اطرافشان از احساس 

آ و براساس  دارند  را  و  مسیریابی  ن در محیط رفتار 
داشتن احساس مطلوب   کنند همچنین  حرکت می 
ارتباط  در  مسیر  تشخیص  توانایی  با  مسیریابی  در 
است. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر مسیریابی  

شماره   شکل  در  گردشگران  شده    ٥موفق  پرداخته 
 است.

                                             
 موفق گردشگران   ی اب ی ر ی عوامل موثر بر مس .  ٥  ل شک 

 

مسیریابی   در  موفقیت  برای  سوم  اولویت  در 
هستند.   اهمیت  دارای  عالئم  و  ابزارها  گردشگران 
تابلوها  مانند  مسیریابی  ابزارهای  کیفیت  و  کمیت 
معموالً با فاصله گرفتن از مناطق تجاری و ساختمان  

بحث  ها در  شوند.  می  کمتر  محله  در  تاریخی  ی 
دارای   بسیار  پیوستگی  و  خوانایی  عالئم  و  تابلوها 
و  خواندن  قابلیت  به  خوانایی  و  هستند  اهمیت 

رویت پذیری ارتباط دارد و پیوستگی در مورد تداوم 
رنگ ها، عالئم و ساختار عالئم است. در محله اگر  

عالئم   از  ای  مجموعه  مسیریابی،  یا  ابزارهای  و 
مجموعه ای از نشانه ها باشند، می توانند با توجه  
به نیازهای اطالعاتی گوناگونی که گردشگران انتظار  

 دارند، آنها را به درستی به مقصد هدایت کنند.  
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هلوواچولوو دیدگاه  محیط  ۲۰۰۸(  ١از  از  آگاهی   ،(
در   مسیر  کردن  پیدا  برای  مهم  موضوع  یک  اطراف 
محیط است و به عوامل محیطی و ابزارهای راهنمای  
مسیر تأکید کرده است. در این پژوهش نیز عالوه بر  
تصویرسازی   گردشگران،  احساس  به  فوق  موارد 
محیط   بازخوانی  و  تداعی  امکان  و  محیط  ذهنی 

ای سهولت انتخاب مسیر تأکید  عنوان راهنمایی بر به
مارتیمی دی  در  ۲۰۱۵(  ٢شود.  تأکید  بیشترین   ،(

سازمان  از  فضایی  ادراک  به  را  مسیریابی  فرآیند 
راهنمای   ابزارهای  سایر  کنار  در  محیطی  فضایی 
مسیریابی دارد، در این پژوهش نیز توجه توأمان به  
احساس افراد، ابزارهای مسیریابی و جذابیت مسیر  

مو  موردتوجه  برای  گردشگران  مسیریابی  در  فقیت 
برمن نظریه  و ۲۰۱۰(  ٣است.  ابزارها  وجود  به   ،(

کند و سایر به سایر  راهنماهای مسیریابی تأکید می
ویژگی مانند  در  ابعاد  افراد  احساسی  و  ادراکی  های 

کند، در مقابل در این پژوهش مسیریابی توجه نمی
عوامل    برای مسیریابی موفق گردشگران باید هم به

ویژگی و  و  فردی  عوامل  همچنین  و  محیطی  های 
احساس افراد در فرآیند انتخاب مسیر توجه داشت.  

ژئو۲۰۱۵(  ٤ماکری و  نشانه۲۰۱۲(  ٥)  به  نیز  و  )  ها 
در   موفقیت  برای  مسیر  راهنمای  شاخص  عناصر 

ترین مسیر تأکیددارند، مسیریابی و انتخاب مناسب
نظریه عاین  به  تنها  نیز  و پردازان  محیطی  وامل 

در   مقابل  در  و  تأکیددارند  مسیر  راهنمای  کالبدی 
چگونگی   و  ذهنی  عوامل  به  توجه  حاضر  پژوهش 

بازیابی اطالعات در   ادراک و احساس گردشگران در
و  محیطی  عوامل  سایر  درکنار  مسیریابی  فرآیند 

 کالبدی راهنمای مسیر می باشد. 

وثر  با توجه به موارد مطرح شده و شناسایی عوامل م 
بر مسیریابی گردشگران در ادامه به ارائه پیشنهادات 
برای ارتقا رضایتمندی گردشگران از فرایند مسیریابی  

 پرداخته شده است:

o نشانه به  به  اهمیت  توجه  با  مسیر  در  ها 
 طراحی متمایز 

o نشانه از  ساختماناستفاده  مانند  های  ها 
های جذاب های متمایز، مکانتاریخی، سازه

س فعال،  کاربریاختمانو  یا  های  ها 
 غیرمعمول 

o   تداعی برای  محیطی  عوامل  از  استفاده 
 معانی و بازیابی ذهنی گردشگران 

o   طول در  جذاب  عناصر  گرفتن  نظر  در 
حضور  افزایش  برای  مختلف  مسیرهای 

 گردشگران 

o  شبکه توسعه  و  امنیت  موضوع  به  توجه 
مکانراه با  مرتبط  اضطراري  امن های  های 

 گران براي استقرار گردش

o  طراحی فرآیند مسیریابی با امکان استفاده
راهنمای   مسیریابی  ابزارهای  انواع  از 

 گردشگران 

o  و احساس  بر  موثر  عوامل  گرفتن  نظر  در 
ادراک در کنار توجه به ویژگی های کالبدی  

 و محیطی 

o و  ها خیابان ورودی در هاییالمان  طراحی 
 هاچهارراه 
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