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چکیده
گردشگری خرید در انتخاب مقصد و تجربه و انگیزة گردشگران بسیار مؤثر است .بازار چهارراه رسولی زاهدان ،با
داشتن بیش از نیم قرن سابقه و چند هزار شاغل ،هنوز با ناکارآمدی چشمگیری مواجه است .هدف از این
پژوهش تبیین عوامل ناکارآمدی و تحلیل عوامل مخل رضایتمندی گردشگران خرید از دیدگاه شاغالن بازار و
گردشگران خرید است .این پژوهش از نوع توسعهای ـ کاربردی ،توصیفی ـ تحلیلی ،پیمایشی و با نمونهبرداری
تصادفی 305واحدی (در یک روز عادی) است .واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل بازار چهارراه رسولی زاهدان
است .پژوهش دو فرضیه دارد :یک فرضیه معطوف به مشکالت خاص شاغالن و یک فرضیه ناظر بر مشکالت
گردشگران خرید .یافتهها نشان میدهد که از نظر شاغالن چهارراه رسولی ،انگیزة  75درصد از گردشگران ،خرید
از چهارراه رسولی و انگیزة  73درصد از آنها تنوع و ارزانی کاالهای خارجی و مارکدار (دستدوم خارجی) است.
مدلهای تحلیل عبارتاند از کولموگروف ـ اسمیرنوف ،شاپیرو ـ ویلک ،کایدو ،تی تکنمونه ،آزمون لون و تی
دوگروهی مستقل .یافتهها نشانگر مشکالت حاد عملکردی بازار فوق است .رضایت گردشگران و شاغالن از
زیرساختها و خدمات ،در سطح معنیداری  ،0/000پایین است .یافتهها نشان میدهد که  84درصد گردشگران
خرید از نبودن فضایی برای نشستن و اتراق لحظهای ناراضیاند .همچنین  52درصد کل گردشگران و  70درصد
گردشگران زن از وضعیت خدمات سرویس بهداشتی بسیار ناراضیاند .حدود  83درصد کل گردشگران و
 92درصد گردشگران زن از نبود محل سرگرمی برای کودکان ناراضیاند .نتایج پژوهش در سطح 0/000
معنیدار است .نوآوری تحقیق در این است که تاکنون پژوهشی با رویکرد آسیبشناختی به چالشهای عملکردی
بازار منطقهای در این محدوده نپرداخته است .یافتهها و پیشنهادها راهبردهای روشنی برای مدیران شهری
درجهت ارتقای عملکرد بازار چهارراه رسولی ارائه میدهد.
واژههایکلیدی :گردشگری خرید ،چهارراه رسولی ،زاهدان ،چالش عملکردی ،بازار فرامنطقهای


 .1نویسنده مسئول :استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان ()amir_sh@gep.usb.ac.ir؛
 .2کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
 .3کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان؛
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مقدمه
ضرورتواهمیتپژوهش
در پنج یا شش دهة گذشته ،بازار چهارراه رسولی زاهدان رشدی شتابان اما بدون اندیشه داشته است .اهمیت
پژوهش معطوف به غفلت از ظرفیت عظیم گردشگری خرید و موانع زیرساختی و رفاهی مؤثر بر عملکرد چهارراه
رسولی ،بهویژه گسترش کالبدی برنامهریزینشده و غلبة تمایالت عمدتاً ناموجه و آسیبزای افراد ذینفع و ذینفوذ
است .براساس آمار سازمان جهانی گردشگری ،تعداد گردشگران سال  2018به حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون
نفر رسیده است ( .)World Tourism Organization, 2018و در ژانویة  2019رشد  4درصدی داشته است
( .)World Tourism Barometr, 2019شهرها ،بهعلت وجود امکانات و جاذبههای تاریخی ،زمینة توسعة پایدار و
یکپارچة شهری را فراهم میآورند (رهنمایی .)52 :1390،شهرها ،بهمنزلة مبدأ و مقصد ،سبب ایجاد منابع
گردشگری (موحد )4 :1386 ،و ایجاد شغلهای اصلی ،وابسته و استقرار افراد میشوند .تحقیقات جدی درزمینة
اقتصاد گردشگری از اواسط دهة  1960شروع شده و بهمنزلة یک رستة مستقل رشد بسیاری داشته است (ایمانی
1
خوشخو و علیزاده .)950 :1392 ،گردشگری خرید ،بهمنزلة زیرشاخهای از گردشگری شهری ( Carlisle et al.,
 ،)2016: 81بهمثابة عاملی بنیادی ( )Yolanda, 2014و پدیدهای فضایی ـ مکانی دارای رشدی شتابان است
( )Boavida-Portugal et al., 2016: 82و برپایِة تمامی برآوردها روندی روبهرشد دارد (.)Lapko, 2014, 207
گردشگری بازار 2،اگرچه پیشینهای تاریخی دارد ،اما در دهههای اخیر بهسرعت بهمنزلة گونهای گردشگری منطبق
بر سبک زندگی جدید (جامعهای با مختصات رفاهطلبی ،لذتجویی ،توانمندی مالی ،آزادی نسبی از کار توانفرسا در
تمام سال ،فردگرایی ،نیازمند بازسازی روحی ،ضرورت رهائی از فشار و استرس زندگی مدرن) رخنمون یافته است.
خرید سوغات جزئی جداییناپذیر از تجربة مسافرت و بخش مهمی از هزینههای کل سفر است .ازاینرو بررسی
رابطة میان انگیزة سفر ،خرید سوغات و تجربة سفر بسیار اهمیت دارد ( .)Kong & Chang, 2016گردشگری
خرید اساساً در انتخاب مقصد ،تجربة سفر ،خرید و انگیزة سفر مؤثر است ( .)Refaei, 2014صرفنظر از چالش
3
تعریف مقبول جهانی گردشگری خردهفروشی ،در سالهای اخیر ،روبهرشدترین بخش گردشگری بوده ( & Ernst
 )Young, 2015و از عاملی مکمل به عاملی کلیدی تبدیل شده است ()Mirones, 2014؛ تأثیر متقابل
گردشگری تجاری و تاریخی در فضای بازار تبلور یافته (احمدی ،)6 :1387 ،ازاینرو نیازمند برنامهریزی برای
کاربری اراضی است (پورمحمدی.)23: 1382 ،
سؤاالتپژوهش
این پژوهش معطوف به سؤاالت بیپاسخی است که ریشه در روند حدوداً پنجاه شصتسالة شکلگیری و
گسترش بازاری با مختصات ویژه دارد .مشکالت زیرساختی ،رفاهی و مدیریتی ناشی از تبدیل فزایندة کاربری
مسکونی و گسترش شتابان بافت تجاری ،آنهم بدون برنامة مدون و مصوب ،که عمدتاً مبتنی بر رویکرد
گروههای ذینفع و ذینفوذ است ،سبب نارضایتی گردشگران خرید و شاغالن و فعاالن اقتصادی شده است.
سؤاالت بیجواب یا مغفولمانده عبارتاند از:
 .1آیا خدمات رفاهی و مدیریتی برای شاغالن و فعاالن چهارراه رسولی در راستای ایفای نقش اصلی آنها
1. Shopping Tourism
2. Market Tourism
3. Retail Tourism
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تأمین شده است؟
 .2آیا دسترسی گردشگران خرید به خدمات زیربنایی و رفاهی در چهارراه رسولی در حد رفع نیاز اصلی و
ضروری تأمین شده است؟
هدفپژوهش
پاسخدهی به سؤاالت پژوهش در قالب دو هدف دنبال شده است.
هدفاولاین است که ارزیابی و تحلیل دقیقی از وضعیت خدمات چهارراه رسولی در راستای ایفای نقش و
عملکردی که بهعهده دارد ارائه شود .این هدف از طریق پرسشنامهای حاوی  27گویه شامل سؤاالت زمینهای،
نگرشی ـ قضاوتی و رفتاری که ویزة شاغالن و فعاالن تهیه ،تکمیل و پردازش گردیده دنبال شده است.
هدف دوم از طریق پرسشنامهای مشتمل بر  29گویه اعم از سؤاالت زمینهای ،نگرشی ـ قضاوتی و
رفتاری ،که ویژة گردشگران خرید و مبتنی بر اقتضائات و نیازهای خود و خانوادهشان تهیه شده ،تکمیل و
پردازش گردیده است؛ زیرا همانگونه که توضیح داده خواهد شد ،ضرورتهای اساسی گردشگران لزوماً برای
شاغالن و فعاالن یکسان نیست.

فرضیههایپژوهش
این تحقیق ،با عنایت به مباحث قبلی ،دارای دو فرضیة اصلی و یک فرضیة فرعی به شرح زیر است:
فرضیۀاول :فعاالن و شاغالن در بازار چهارراه رسولی از وضعیت خدمات زیربنایی و خدمات رفاهی موجود
و عملکرد ادارات مربوطه ناراضیاند.
فرضیۀ دوم :گردشگران خرید چهارراه رسولی از خدمات زیربنایی ،رفاهی و عملکردی این بازار ناراضی و
با مشکالت زیادی مواجهاند.
در تشریح علت انتخاب فرضیة دوم ،باید توضیح داد که جامعة آماری این پژوهش از دو گروه مجزا تشکیل
شده و با وجود برخی اشتراکات و نیازهای عام ،نیازهای ویژه و ضرورتها و اقتضائات خاص خودشان را نیز
دارند .علت ارائة فرضیة دوم این است:
الف) منحصراً برای گردشگران خرید بسیار مهم است که پس از ساعات زیاد گشتوگذار و خرید ،در میان
هزار مغازة موجود در این بازار ،حداقل مکانی برای نشستن لحظهای و اتراق کوتاهمدت وجود داشته باشد .وگرنه
با وجود داشتن انگیزة بسیار زیاد برای دیدن و ارزیابی و گشتن در بازار موردنظر ،واقعاً فرسوده و خسته میشوند.
ب) ازآنجاکه تعدادی از گردشگران کودکان خود را به همراه دارند ،ضروری است این کودکان لحظاتی هرچند
کوتاه از فضای مناسب و طراحیشده بهرهمند شوند ،وگرنه ادراک روحی و جسمی نامطلوبی خواهند داشت.

مروریبرادبیاتتحقیق
تعاریفومفاهیم
مؤسسة سفر آسیا پاسیفیک ( ،)2018گردشگران خرید را سه دسته میداند:
 .1خریدار سوغات :برای خاطره ،یادگار و هدیه (از اقالم محلی مقصد سفر)
1

1. Pacific Asia Association
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 .2سفر به قصد خرید :اساساً فعالیت اصلی گردشگران خرید است.

 .3خریدار لیستی :برای خود ،خانواده و دوستان طبق لیست خرید میکنند.
گردشگری تجاری بخش محدود و خاصی از گردشگری است که افراد دور از محل کار و سکونتشان خرید
1
میکنند ( .)Garrod, 2012اصوالً سفر برای اهداف لذتجویانه و عرفی (سکوالر) مفهومی نسبتاً جدید است.
بهعبارتی ،علیرغم قدمت سفرهای مذهبی ،سفر تجاری قدیمیترین شکل سفر است (.)Wikivoyage, 2018

مبانینظری
در قرون وسطی ،مصرف برای رفع نیاز و بقای روزمره بود؛ اما در جامعة مدرن ،مصرفِ انبوه عمدتاً تابع امیال
است (تیموتی  .)19 :1388در سالهای اخیر ،در حوزة نظری و عملی مدیریت ،روابط چندگانهای بین گردشگری
و خرید (بهویژه لوکس و مد) شناخته شده ( )Rovai, 2016و گردشگری خرید ،اوقات فراغت و خردهفروشی
اهمیت یافته است ( .)Timothy, 2005گردشگران ،برای کاهش اضطراب و افزایش اعتمادبهنفس خود ،تمایل
به خرید محصوالت گرانقیمت از مکان یا مقصدی مشهور دارند ( .)Choi et al., 2016مفهومی بسیار مهم در
رویکرد مبتنی بر بازار 2،توسط شرکتهای لوکس ،ظهور فضایی جدید است که در اصطالح صنعت اغلب «قارة
ششم» عنوان میشود ( .)Economist, 2014بااینکه آغاز گردشگری را دوران یونان و روم باستان میدانند ،اما
گردشگری کنونی پدیدهای جدید است و همراه رفاه ایجاد شده است (پاپلی یزدی .)1386 ،رضوانی و جمشیدی
( )1397پارامترهای اصلی اثرگذار بر سلیقة فراغتی افراد را اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و فردی دانستهاند.
اونگر و همکاران ( )2016درخصوص تجربیات مسافران کسبوکار 3،کاوش کردند و چهار مرحلة زمانی
(آمادهسازی سفر ،تجربة سفر ،تجربیات مقصد و بازگشت به خانه) را با مصاحبة عمیق 4،تحلیل نمودند.
دیدگاه لیپر :لیپر ( )1990; 2004متکی به نگرش سیستمی یا نظاممند به پدیدة گردشگری بود؛ به این معنی
که سه مؤلفة اصلی را مدنظر قرار داد :الف) گردشگران ،ب) عوامل جغرافیایی (در قلمرو گردشگرفرست ،در قلمرو
گردشگرپذیر و در مناطق واسطه و میانی) و ج) صنعت گردشگری که دربرگیرندة انواع تجارت و مؤسسات مرتبط
با ارائة محصول گردشگری است (قاسمی.)1390 ،
دیدگاه کاسپار :رویکرد کاسپار به پدیدة گردشگری نگرشی نظاممند از نوع سیستم باز است .این سیستم
دارای ارتباطات سلسلهمراتبی با سطوح اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی و کالبدی پایینتر و باالتر است و
با عناصر و اجزای سیستم خود تعامل دارد (همان).
دیدگاه گان :گان سیستم گردشگری را مبتنی بر دو بخش عرضه و تقاضا میداند (فاخر و حسینی گلافشانی،
 )1396که در تعامل با یکدیگر سیستم گردشگری را تشکیل میدهند ) .(Gunn & Var, 2002: 38مدلی که
از طرف گان ارائه شده از گونة تئوری سیستمها است .در ارتباط میان گردشگری و توسعة پایدار ،ساکنان محلی
را ذینفعان کلیدی در روند دستیابی به توسعة پایدار گردشگری میدانند ).(Lundberg, 2017: 46


1. Secular
2. Market-Driven Approach
3. The Business Travel Experience
4. depth interviews
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پیشینۀتحقیق
بوذری و همکاران ( )1392توانائیهای بازار بزرگ تهران را تحلیل کردند و ارتباط معنیدار آن با جذب گردشگر
داخلی و خارجی را اثبات نمودند .یغفوری و همکاران ( )1394نقش مراکز تجاری بر گردشگری پیرانشهر را ارزیابی
کردند و نتایج تحقیقشان این ارتباط را در سطح معنیداری تأیید کرد .یافتههای پایاننامة احمدی ( )1387تأثیر
توریسم تجاری بر توسعة کالبدی ـ فضایی بانه را بازکاوی و معنیداری این ارتباط را تأیید کرد .رسالة دشتیزاده
( )1390رابطة بین گردشگری تجاری و توسعة اجتماعی در شهر گناوه را تحلیل و معنیداری کامل و مستقیم
ارتباط آنها را اثبات کرد .تقوایی و صفرابادی ( )1390به بررسی مدیریت گردشگری شهری پرداختند .یافتههای
آنان نشان میدهد که امکانات و خدمات زیربنایی مؤثرترین عوامل مرتبطاند (اکبریان و اسدی  .)48 :1390نقش
بازار بزرگ تهران را در توسعة گردشگری شهری بازکاوی و رابطة مثبت آنها را تأیید کردند.
1
در نوامبر  2018در مادرید ،سازمان جهانی گردشگری ( )UNWTOو شهرداری لئون (گووانجواتو ،مکزیک)
توافقنامهای را برای اجرای «نخستین کشور توسعهدهندة گردشگری خرید» با پشتیبانی وزارت گردشگری ایالت
گووانجواتو امضا کردند .ویلیس و همکاران ( )2017دادههای کیفی تجربی بهدستآمده از گردشگران تجاری
انگلیس را بازکاوی کردند .یافتهها اهمیت نقش فناوری دیجیتال را در زندگی خانوادگی گردشگران تأیید کرد...
ویچایاکاوین ( )2019انتظارات گردشگران ژاپنی از خرید در تایلند را تبیین کرده و یافتههای وی نشانگر اهمیت
متغیرهای قیمت ،کیفیت و صمیمیت فروشندگان است .فرجیراد و سیدنصیری ( ،)1389در تحقیقی نظری ،به
شناسایی عناصر گردشگری شهری پرداختند و راهبردهایی برای توسعة پایدار آن ارائه کردند .زورتاک ()2009
رابطة رشد اقتصادی با توسعة سریع گردشگری در ترکیه را تحلیل کرده و این ارتباط را تأیید نموده است.
رویکرد بازارمحور اخیراً یکی از عوامل مهم در صنعت لوکس و مد بوده است ( Kapferer & Bastien,
 .)2012مطالعة موردی توسکانی (ایتالیا) نشان داد که علیرغم جایگاه شناختهشدة میراث تاریخی آن در سطح
بینالمللی ،براساس ارزیابی موج جدید گردشگران جوان و تحصیلکردة چینی ،گرایش به سمت مدرنیته و لوکس
و مد است ( .)Bellini et al., 2014در فلورانس ،شرکتهای لوکس و مد بهطور فزایندهای راهبرد خاصی را در
مقصد دنبال میکنند ،ازجمله تقویت رابطة مد با شهری خاص بهمثابة برند و میراث شهر ،خرید از سایتهای
مشخص و مکانهایی که خالقانه برای فرصتهای متنوع خرید طراحی شدهاند ( Bellini & Pasquinelli,
 .)2016تحلیل دادههای حاصل از مصاحبة عمیق دربارة تجربیات گردشگران چینی از خرید سوغات در کرة
شمالی نشان داد که انگیزة مهم برای آنها خرید سوغات برای هدیهدادن خصوصاً سوغات محبوب افراد مسن،
طب چینی ،است ( .)Li & Ryan, 2018موضوع خرید سوغات و شناسایی ترجیحات گردشگران در فنالند
ازطریق بررسی اضافهبار پرداختی نشان میدهد که همة گردشگران از انتخاب خاص و گزینههای متنوع خود
راضی بودهاند (.)Sthapit, 2018
درخصوص گردشگری خرید ،سرگرمیهای شهری دبی ،الگوهای خرید لوکس ،فراوانی و دفعات خرید (خرید
فراوان ،خرید گهگاه ،خرید محدود) پژوهشهایی صورت گرفته و یافتهها نشان میدهد که اصوالً نوع ادراک
گروههای مختلف گردشگر یکسان نیست ( .), 2015Zaidanآریگو ( )2010بازارهای فرارقابتی و شرکتهای
بازارمحور در بخش مد ( )Gap, H&M, Zaraرا تحلیل کرد و نتیجه گرفت که درک دقیق بازار ،مدیریت
مستقیم فروشگاهها و توان مدیریت نوآوری عامل اصلی موفقیت بوده است .مانالو و نوبس ( )2013در پژوهشی
1. Guanajuato
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فرهنگ خرید لوکس و تکامل شرکتهای لوکس و مد را تحلیل کردند و بر راهبردهای برندسازی ،عملکرد خرده
فروشی و نقش فروشگاههای پرچمدار مد و لوکس تأکید نمودند .چویی و همکاران ( )2018در پژوهشی (به
روش شوارتز ،)1گونهشناسی گردشگران خرید در چین را تحلیل کردند و راهکارهای مناسب برای سازمانهای
بازاریابی مقصد ،بهمنظور ایجاد راهبردهای تدارک زمینه و خدمات بهتر خرید و جلب رضایت گردشگران ارائه
کردند .جو و همکاران ( )2018نگرش ساکنان به گردشگران داخلی را تحلیل کردند و نشان دادند که فراوانی
تعامل میان گردشگران داخلی ساکنان بر افزایش همبستگی عاطفی و کاهش فاصلة اجتماعی مؤثر است .بیات و
همکاران ( )1396نگرش ساکنان را دستاوردهای حضور گردشگران تحلیل کردند و دریافتند که طبق نظریة
مبادلة اجتماعی ،سه دیدگاه با تفاوت معنیدار میان ادراکات مردم از تأثیرات گردشگری وجود دارد .هانگ و
همکاران ( )2018به جایگاه دبی در گردشگری خرید ،ترجیحات گردشگران در انتخاب مقصد ،اهمیت یک محل
خرید لوکس و همچنین توسعة آن پرداختند .چویی و همکاران( )141 :2015بر تاثیر استراتژی های خالقانه
مقصد ،محیط خرید و خدمات روی سطح رضایت گردشگران تاکید نمودند .یافتهها نشان میدهد که تجربة لذت
بخش و خاطرهای بهیادماندنی به وفاداری گردشگر به مقصد منجر خواهد شد (رضوانی.)198-195 :1392 ،
شکل:1مدلمفهومی؛برگرفتهازمبانینظری،مطالعاتاکتشافی


مدلمفهومیتحقیق
پژوهش پیش رو مبتنی بر دیدگاه «گاسپار» است (رویکرد سیستمی با ارتباطات افقی و عمودی) و اجزایی هم
پیوند دارد که ضمن تعامل با یکدیگر ،با سیستمهای باالتر و پایینتر از خود ارتباط متقابل دارند .چهارراه رسولی،
بهمنزلة یک سیستم ،دارای خردهسیستمهایی است که هرکدام ظرفیت انجام یک پایاننامه یا رساله را دارند؛
مثالً خردهسیستمهای اقتصادی ،اجتماعی ـ امنیتی ،کالبدی ـ فضائی .چارچوب نظری این تحقیق گردشگری
خرید و چالشهای عملکردی بازارهای فرامنطقهای معطوف به گردشگری خرید است و سه مؤلفة کالن دارد:
1. Schwartz

118

گردشگری خرید و چالشهای عملکردی بازارها

امیرحمزه شهبازی و همکاران

ادراک فضایی تاریخی گردشگران ،رضایت گردشگر از امکان خرید کاال طبق اولویت و سلیقه ،رضایت گردشگر
از امکانات و خدمات رفاهی .اطالعات دربارة هریک از مؤلفهها با تعدادی متغیر یا شاخص و گویه جمعآوری شده
و هر مؤلفه تجزیهوتحلیل و آزمون شده است.
روششناسیتحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و به لحاظ روش گردآوری دادهها
پیمایشی قلمداد میشود .جامعة هدف پژوهش دو گروه مجزا هستند .گروه اول شاغالن چهارراه رسولی زاهدان (هزار
مغازه) و گروه دوم گردشگرانخرید پانزدهساله و بیشتر (حدود پانصد نفر بدون احتساب افراد پانزدهساله و کمتر و بدون
افراد مقیم حاضر در این بازار) .حجم نمونه طبق مدل کوکران محاسبه شده ( Nمعادل 1500نفر p ،معادل z ،0/5
معادل  D ،1/96معادل  5درصد) و معادل  305واحد بهدست آمده است ( 203نمونه از شاغالن و  102نمونه از
گردشگران خرید) .برای پوشش آماری بهتر ،روش نمونهگیری تصادفی نظاممند انتخاب شده است ( 1500تقسیم بر
300؛ پس k=5؛ یعنی از هر پنج نفر ،یک نفر یا از هر پنج مغازه ،یک مغازه) .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة بستة
محققساخته بوده که روایی آن با تأیید استادان متخصص و کارشناسان ارشد معاونت گردشگری سازمان میراث
فرهنگی استان تأیید شده و پایایی با آلفای کرونباخ  0/793بهدست آمده است .مدلهای تحلیل عبارتاند از آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف و آزمون شاپیرو ـ ویلک و مدلکایدو ،مدل استنباط آماری ،استفاده از مدلهای ناپارامتریک
2
«نشانه» و «کروسکال والیس» ،همچنین تی تکنمونهای ،تی دوگروهی مستقل ،آزمون لون 1و کراس تب.
قلمرومکانیپژوهش
محدودة موردپژوهش بازار چهارراه رسولی زاهدان است .شالودة این شهر به علت ضرورت ایجاد یک شهر
مرکزی در میانة استان و بهویژه به علت منتهیشدن خط ریلی هند ـ زاهدان شکل گرفت .بعدها ،در پی وقوع
جنگ تحمیلی ،مزیت نسبی دیگری نیز به این دو مزیت تاریخی اضافه شد :اهمیتیافتن بندر چابهار ،بهعنوان
بندری اقیانوسی و دورتر از صحنة جنگ ،و در پی آن قرارگیری در مسیر کریدور مواصالتی شمالی ـ جنوبی
یعنی محور چابهار ـ زاهدان ـ زابل ـ افغانستان و همچنین شمال شرق کشور .البته این نقش و جایگاه در
سالهای پس از انقالب اسالمی و در جریان جنگ تحمیلی و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و ظهور
کشورهای تازه استقاللیافتة آسیای میانه تعمیق و گسترش یافت .طی نیم قرن اخیر ،جایگاه تجاری و بازرگانی
شهر زاهدان نسبتبه نقش سنتی و تاریخیاش بهمنزلة شهری تجاری و بازرگانی گسترش بیشتری یافت،
بهگونهای که بیشترین رشد جمعیت را در شصت سال اخیر در ایران داشته است .به این اعتبار که شهر زاهدان
طی سرشماری سال  1335تا سرشماری  1395از حدود 12هزار و  500نفر به حدود 587هزار نفر رسیده؛ لذا رشد
جمعیت آن حدوداً  47برابر شده است( .مرکز آمار ایران 1335 ،تا  .)1395بازار چهارراه رسولی اصوالً بر مبنای
عرضة اجناسی بنا شده است که ازطریق کشورهای پاکستان و بعدها دریای عمان وارد می شوند.
با وجود سابقة طوالنی واردات فراوان کاالهای اروپایی ،ژاپنی و تایوانی پیش از انقالب اسالمی ،در چهل
سال اخیر و پس از انقالب اسالمی ،کاالهای بازار مشترک (آسیای جنوب شرقی) به شکل روزافزونی به این بازار
راه یافتند ،اما در یکی دو دهة اخیر عمدتاً کاالها و محصوالت چینی بازار را در دست گرفتهاند .این درحالی است
1. Levene's Test
2. Cross Tab
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که در دهة اخیر و در پی تشدید تحریمها و نیز باالرفتن ارزش برابری دالر ،محصوالت دستدوم مارکدار و
بعضاً غیر مارکدار به میزان زیادی بازار فوق را عرصة جوالن قرار دادهاند.

شکل:2محدودۀمطالعاتی(محله،شهر،شهرستان،استانوکشور)

افتههایتحقیق
ی 
الف)یافتههایتوصیفیدیدگاهشاغالنوفعاالنچهارراهرسولی

 50درصد نمونهها ( 101نفر از شاغالن) در گروه سنی 20تا  40سال 34 ،درصد در گروه سنی  40تا  60سال و
 10درصد در گروه سنی 10تا  20سال قرار دارند 94 .درصد شاغالن و فعاالن مرد و  6درصد زن بودهاند.
همچنین  32درصد از شاغالن بیسواد 46 ،درصد ابتدایی و راهنمایی 16 ،درصد دیپلمه و  4درصد هم مدرک
کارشناسی داشتهاند .شاخصهای اشتغال فعاالن و شاغالن نشان میدهد که  53درصد از نمونهها مالک مغازه،
 24درصد شریک مغازه و  16درصد نیز شاگرد مغازه بودهاند .همچنین  32درصد مغازهها مربوط به پوشاک،
 16درصد مواد خوراکی 15 ،درصد کیف و کفش 9 ،درصد لوازم صوتی و تصویری و  8درصد لوازم آشپزخانه
(درمجموع ،حدود 80درصد) بوده است .البته سایر صنوف نیز در این بازار اشتغال دارند.
ارزیابی شاغالن از ظرفیتهای گردشگری چهارراه رسولی :حدود  80درصد شاغالن بر این نظرند که انگیزه
و عامل جذب گردشگران خرید وجود چهارراه رسولی است .همچنین  62درصد شاغالن افزایش مجتمعهای
تجاری و ساختوسازها را ناشی از وجود گردشگری خرید میدانند .تنوع کاالهای خارجی از دید  73درصد
شاغالن چهارراه رسولی عامل اصلی جذب گردشگران است و ارزانی کاالهای این بازار از نظر  47درصد شاغالن
نیز عامل جذب گردشگران خرید است .شاغالن نمونه بر این نظرند که  63درصد گردشگران عید و بهار
و 30درصد در تابستان سفر میکنند .همچنین حدود  66درصد شاغالن بر این نظرند که تعاملشان با گردشگران
خرید خوب تا خیلی خوب است .عالوهبراین حدود  81درصد شاغالن برنامهریزی بهتر و کاملتر را باعث جذب
بیشتر گردشگر خرید میدانند .میزان رضایت شاغالن از عملکرد دستگاهها و ادارات نامناسب است .زیرا
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 76درصد شاغالن از عملکرد شهرداری رضایت ندارند ( 24درصد خیلی کم و  52درصد کم) .همچنین حدود
 53درصد گفتهاند از عملکرد نیروی انتظامی رضایت ندارند ( 17درصد خیلی کم و  37درصد کم).
افتههایتوصیفیدیدگاههایگردشگرانخرید
ب)ی 

حدود  52درصد از گردشگران خرید برای اولینبار و  37درصد نیز ساالنه یک یا چند بار به زاهدان سفر کردهاند.
درمجموع حدود  78درصد از گردشگران به میزان زیاد ( 44درصد) و خیلی زیاد ( 34درصد) عالقه دارند دوباره
به زاهدان سفر کنند که این میزان عالقة گردشگران به سفر دوباره به زاهدان را نشان میدهد 83 .درصد از
گردشگران گفتهاند به میزان زیاد ( 53درصد) و خیلی زیاد ( 30درصد) سفر به زاهدان را به دیگران توصیه
میکنند  .قضاوت گردشگران خرید دربارة وضعیت چهارراه رسولی نشانگر آن است که رضایت گردشگران از
تنوع و کیفیت کاالها در بازار چهارراه رسولی حدود  70درصد است .فقط  6درصد از وضع تنوع کاالها ناراضی
بوده اند .همچنین حدود  74درصد گردشگران از ارزانی کاالها رضایت داشتهاند 52 .درصد نیز اهمیت خرید
اجناس و کاالهای مارکدار وارداتی دستدوم را زیاد یا خیلی زیاد میدانند.
آزمونفرضیههایپژوهش
این پژوهش دو فرضیة اصلی دارد.
فرضیۀ اول :فعاالن و شاغالن در بازار چهاراه رسولی از وضعیت خدمات زیربنایی و خدمات رفاهی
یاند.
موجودوعملکرداداراتمربوطهناراض 

برای آزمون این فرضیه ،در آغاز نرمالبودن دادهها با آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنف و شاپیرو ـ ویلک
تأیید شده است (جدول .)1
آزمونهایکولموگروف ـ اسمیرنوفوشاپیرو ـ ویلک

دادههابا
نرمالبودن 

جدول:1نتایجآزمون
دادهها
آزموننرمالیتیتوزیع 

خدمات سرویس بهداشتی
جارو و جمعآوری زباله
رضایت از عملکرد شهرداری
رضایت از عملکرد انتظامی

شاپیرو ـ ویلک

کولموگروف ـ اسمیرنف
آماره

درجۀآزادی

سطحمعنیداری

آماره

0/295
0/246
0/307
0/217

196
196
196
196

0/000
0/000
0/000
0/000

0/737
0/815
0/832
0/894

یداری
درجۀآزادی سطحمعن 

196
196
196
196

0/000
0/000
0/000
0/000

یداریلیلیفورسa. Lilliefors Significance Correction-
تصحیحسطحمعن 
برگرفته از نتایج این پژوهش پیمایشی

برای استفاده از مدلهای استنباط آماری ناپارامتری ،باید ابتدا دادههای متعیرها تبدیل و نرمال شود .ازاینرو،
با دستور کامپیوت (تلفیق) در نرمافزار اسپیاساس و استفاده از روش لگاریتم ( ،)log 10که برای رفع چولگی
شدید مثبت و منفی یا تخطی اساسی از توزیع نرمال استفاده میشود ،دادههای متغیرهای موردنظر نرمال شده
است .سپس از مدلهای استنباط آماری ناپارمتری وضعیت متغیرها تحلیل شده است .یافتههای جدول  2نشان
میدهد که شاغالن و فعاالن چهارراه رسولی در سطح معنیداری  0/000از خدمات سرویس بهداشتی ،خدمات
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تمیزی و جارو و جمعآوری و حمل زباله و عملکرد شهرداری ناراضیاند.
جدول  :2نتایج آزمون تی تکگروهی برای آزمون معنیداری توزیع میانگین متغیرها
Test Value = 3
One-Sample Test

تی

درجۀ

یداری
معن 

آزادی

دوطرفه

اختالفمیانگین

سطحاطمینان %95فاصلهاطمینان
پایینتر

باالتر

عملکرد خدمات انتظامی

-8/044

196

0/000

-0/55330

-0/6890

-0/4176

خدمات سرویس بهداشتی

-24/812

197

0/000

-1/36364

-1/4720

-1/2553

خدمات جارو و حمل زباله

-19/332

197

0/000

-1/16162

0/2801

-1/0431

عملکرد خدمات شهرداری

-14/521

197

0/000

-0/90404

-1/0268

-0/7813

منبع :یافتههای پژوهش


فرضیۀ دوم :گردشگران خرید چهارراه رسولی از خدمات زیربنایی ،رفاهی و عملکردی این بازار
مواجهاند.

ناراضیاندوبامشکالتزیادی


همانطور که گفته شد ،گردشگران خرید ،پس از ساعات طوالنی گشتن و خریدکردن ،باید مکانهایی با
مبلمان شهری مناسب برای اتراق لحظهای داشته باشند .همچنین برای بازی و استراحت کودکان ،در لحظاتی
هرچند کوتاه ،باید فضای مناسبی وجود داشته باشد .فقدان این خدمات سبب خستگی و آزردگی گردشگران می
شود .نتایج تحلیل دادهها و آزمونهای استنباط آماری (جدول  )3بدین شرح است :چهار متغیر فضای استراحت
لحظهای خانوادهها و بازی کودکان ،خدمات سرویس بهداشتی ،خدمات جارو و جمعآوری زباله و خدمات
پارکینگ با مدل استنباط آماری تی تکگروهی آزموده شده است .نتایج آزمون نشانگر تأیید معنیداری وضعیت
متغیرها در سه مورد خدمات سرویس بهداشتی ،خدمات جارو و حمل زباله ،فضای استراحت لحظهای افراد و
بازی کودکان است .وضعیت متغیر پارکینگها در سطحی معنیدار نیست (.)0/742
یداریمشکالتگردشگرانخرید
جدول:3نتایجمدلتیتکگروهی،آزمونمعن 
*Levene's Test
یداری اختالف
معن 
وضعیت4نوع
Std. Error
درجۀآزادی
تی
Difference
میانگین
دوطرفه
خدمات
.Sig
F
0/036.1
0/14631
0/000
98
4/062
0/000
29/789
سرویس
**
0/04233
0/14631
0/001
43/835
3/456
بهداشتی ***
0/03936
0/15306
0/000
96
3/888
0/000
15/806
**
جارو -زباله
0/04567
0/15306
0/002
43/667
3/351
***
0/04484
0/03171
0/481
98
3/707
0/742
0/109
**
پارکینگ
04465
0/03171
0/480
64/506
0/710
***
04162
0/036
98
2/127
0/003
9/470
0/0853.
استراحت و **
0/0853.
0/024
78/549
2/302
0/03846.
بازی کودک ***
* Test for Equality of Variances **Equal variances assumed *** Equal variances not assumed

منبع :یافتههای پژوهش
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در ادامه به آزمون فرضیة فرعی ،یعنی آزمون رابطة نوع قضاوت گردشگران خرید دربارة وضعیت خدمات
چهارراه رسولی برحسب جنسیت آنها پرداخته میشود .بر مبنای فرهنگ ایرانی ،اصوالً زنان خانواده عنصر اصلی
فرایند خریدند .عالوهبراین ،حدود یکسوم نمونههای تحقیق زن بودهاند .همچنین ،در سراسر جهان ،فضاهای
مناسب جمعیت زنان و تناسب فضاهای مربوط با جنسیت افراد مدنظر قرار میگیرد.

فرضیۀ فرعی :در بازار چهارراه رسولی ،خدمات رفاهی برای زنانگردشگرخرید نامناسب و موجب
نارضایتیاست».

ارتباط چهار متغیر با عامل جنسیت گردشگران با جدول متقاطع و مدل کایدو تجزیهوتحلیل شده که نتایج آن
بدین شرح است :الف) میزان نارضایتی از نبود محلی برای نشستن و اتراق لحظهای :بنابر نتایج تحلیل ،حدود
 84درصد گردشگرانخرید از نبودن فضاهای مناسب برای نشستن و اتراق لحظهای ناراضیاند .آزمون کایدو
نشان میدهد که ارتباط جنسیت گردشگران و این نارضایتی در سطح  0/05معنیدار است .گو اینکه نارضایتی
مردان گردشگر به علت خستگی ناشی از حمل کاالهای خریداریشده در طی ساعات بسیار طوالنی خرید است.
ب) میزان نارضایتی از نامناسببودن خدمات سرویس بهداشتی :حدود  52درصد از گردشگران این خدمات را
خیلی کم تا کم میدانند .این نسبت برای گردشگران زن به حدود  70درصد میرسد .این ارتباط در سطخ 0/000
معنیدار است .ج) میزان نارضایتی از مشکالت تمیزی ،جارو و حمل زباله در کل  38درصد است ،ولی حدود
 57درصد از زنان (در سطح معنیداری  )0/005نارضایتی خود را بیان نمودهاند .د) میزان نارضایتی از نبود مکانی
برای بازی کودکان گردشگر حدود  83درصد است 92 .درصد از گردشگران زن و  75درصد از گردشگران مرد از
نبود مکانی مناسب برای سرگرمی یا بازی کودکان ناراضیاند .این نارضایتی از سوی هر دو جنس با شدت ابراز
شده است ،بنابراین رابطة معنیداری با جنسیت ( )0/1دیده نمیشود.
جدول:4نتایجتحلیلدرصدنارضایتیگردشگرانخریدازخدماتبرحسبجنسیت
کایدو–آزمون
رابطۀجنسیتو
نارضایتی

درصد جمعیت مرد
درصد جمعیت زن
درصد میانگین
نارضایتی جمع
سطح معنیداری*

نیمکتوجاییبرای
نشستن

خدماتسرویس
بهداشتی

تمیزیوجارو-
جمعآوریزباله


محلبازیکودک

خیلیکم

کم

خیلیکم

کم

خیلیکم

کم

خیلیکم

کم

76
60

13
16

6
45

39
24

5
35

24
22

53
77

21
15

84

52

38

83

0/05

0/000

0/005

0/01

*آزمون سطح معنیداری ارتباط متغیر جنسیت گردشگران و میزان نارضایتی آنها از خدمات در چهارراه رسولی با مدل کایدو
محاسبه شده است

منبع :یافتههای پژوهش (تلفیق نتایج کراس تب و نتایج حاصل از آزمون کایدو

جهگیری
بحثونتی 
اهمیت این پژوهش معطوف به غفلت از ظرفیت عظیم گردشگری خرید و همچنین تأثیر موانع زیرساختی و
رفاهی بر عملکرد بازار چهارراه رسولی ،بهویژه گسترش کالبدی برنامهریزینشده و غلبة تمایالت فردی افراد
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ذینفع و ذینفوذ است که عمدتاً ناموجه و آسیبزا است .سؤاالت تحقیق معطوف به مشکالت و مسائل مربوط
به نارساییها و کاستیهای خدماتی در چهارراه رسولی است که یرای شاغالن و فعاالن این بازار بهصورتی
معنیدار محدودیت و مشکل ایجاد میکند .همچنین برای گردشگران خرید موجب مشکالت ،محدودیت و
آزردگی خاطر یا دشواری عملکرد شده است .این پژوهش دو فرضیه دارد که در راستای سؤاالت تحقیق ،اهداف
آن و چارچوب نظری تحقیق (رویکردی عمدتاً نظامگرا) تنظیم شده است .فرضیة اول تحقیق ناظر بر وجود
مشکالت و محدودیتهایی برای شاغالن و فعاالن چهارراه رسولی است .برای آزمون این فرضیه ،ابتدا
نرمالبودن دادهها با آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنف و شاپیرو ـ ویلک ارزیابی شده است .نتایج نشان میدهد
که توزیع دادهها نرمال نیست .بنابراین دو راه باقی میماند :نخست استفاده از مدلهای ناپارامتریک «نشانه» و
«کروسکال والیس» ،دوم تبدیل دادهها و نرمالکردن آنها .در این پژوهش از هر دو روش استفاده شده است.
گزارشدادن دادههای اصلی راحتتر است ،اما نتایج آزمون یعنی معنیداری نتایج در هر دو روش مشابهت دارد.
بدینترتیب دادهها نرمال شده و از مدلهای کایدو ،تی تکگروهی ،آزمون لون و جدول متقاطع استفاده شده
است .یافتهها نشان میدهد که شهروندان شاغل و فعال در بازار مدنظر در سطح معنیداری  0/000از وضعیت
خدمات ناراضیاند ،ازجمله در زمینههای پاکیزگی و جارو و جمعآوری زباله ،خدمات سرویس بهداشتی ،عملکرد
خدماتی شهرداری و تا حدودی عملکرد نیروی انتظامی .فرضیة دوم تحقیق ناظر بر مشکالت و نارضایتی
گردشگران خرید از خدمات زیربنایی ،رفاهی و عملکردی این بازار است .اهمیت فرضیة دوم این است که
گردشگران بعضاً ساعات طوالنی و گاهی صبح و عصر و در مواردی چند روز در پی خرید اجناس و کاالهای
موردنظرشان هستند .این وضعیت نیازها و الزامات و ضرورتهای خاصی را میطلبد و نوع قضاوت گردشگران
نیز متأثر از رویکرد فرهنگی و شرایط مسافرت است .یافتهها نشان میدهد که بهگونة چشمگیری بازار چهارراه
رسولی با نواقص و کاستی در عملکرد مواجه است .یافتههای حاصل از آزمون با مدل کایدو حاکی از این است
که حدود  85درصد گردشگران از اینکه نیمکت یا فضائی برای نشستن موقت و اتراق لحظهای وجود ندارد
ناراضیاند .همچنین  83درصد از آنها محل بازی و نشستن برای کودکان همراهشان را خیلی کم تا کم ارزیابی
میکنند 52 .درصد از گردشگران ،بهویژه  70درصد از زنان ،وضعیت خدمات سرویس بهداشتی را خیلی بد تا بد
میدانند .این یافتهها در سطح معنیداری  0/000تأیید شده است .مرور یافتهها نشان میدهد که بازار چهارراه
رسولی بهلحاظ خدمات رفاهی و عملکردی در وضعیت بسیار ضعیف و آسیبزایی قرار دارد که از حد تصور و
برآورد و پیشبینی اولیة تحقیق بیشتر است.
عالوهبراین ،حدود  73درصد از شاغالن تأکید کردهاند که تنوع کاالهای خارجی (ازجمله کاالیهای
دستدوم مارکدار یا استفادهنشده موسوم به سمپل از دالیل جذب گردشگران به چهارراه رسولی است.
 71درصد گردشگران از تنوع کاالها و  74درصد گردشگران از ارزانی قیمتها زیاد تا خیلی زیاد رضایت
داشتهاند 88 .درصد گردشگران عالقهمند به سفر دوباره به زاهدان و  83درصد نیز تمایل دارند که سفر به
زاهدان را به دوستان و خویشاوندانشان توصیه کنند .با توجه به نتایج آزمون فرضیهها ،آشکار است که وجود بازار
چهارراه رسولی بیش از دوسوم فعالیتش را مدیون حضور گردشگران خرید یا بازارمحور است .فعالیت در چهارراه
رسولی قطعاً به اشتغال ،تولید درآمد ،کاهش نرخ بیکاری و همگرایی ملی منجر میشود و این موضوع خود
توسعة پایدار در چارچوب نظریة توسعة سیستمی را در پی دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج برخی تحقیقات
پیشین سازگاری یا همراستایی دارد که اجماالً بیان میشود:
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دیدگاه شاغالن مبنی بر اینکه انگیزة دوسوم گردشگران مشخصاً خرید از بازار چهارراه رسولی است با نظریة
تأثیر گردشگری خرید ،بر انگیزة سفر ،انتخاب مقصد ،تجربة سفر ( ،)Refaei, 2014همچنین با نظریة خرید
سوغات بهمثابة جزء جداییناپذیر از تجربة مسافرت و بخش مهمی از هزینههای سفر ( Kong & Chang,
 )2016و پژوهش رضوانی و جمشیدی ( )1397سازگار است .گسترش شتابان چهارراه رسولی در پنج دهة گذشته
با نظریة گردشگری خردهفروشی بهمثابة بخشی رشدیابنده ( )Ernst & Young, 2015همخوانی دارد .یافته
های تحقیق مبنی بر اینکه  52درصد گردشگران اهمیت خرید کاالهای مارکدار وارداتی و دستدوم را زیاد تا
خیلی زیاد میدانند با رویکرد بازارمحور به صنعت لوکس ( ،)Unger et al., 2016برندشدن و معروفیت یک
شهر به یک کاال و مد ( ،)Bellini & Pasquinelli, 2016همچنین توجه به خواستهها و حساسیت گردشگران
( ) et al., 2018Choiسازگاری دارد و آن را تأیید میکند .عالوهبراین ،این یافته که  88درصد گردشگران به
سفر دوباره عالقهمندند و  83درصد نیز تمایل دارند سفر را به دیگران توصیه کنند تأییدی است بر نظریة
وفاداری به برند و مکانهایی که خالقانه فرصتهای متنوع خرید میآفرینند (ایمانیخوشخو.)1389 ،
مشکالت اجرای پژوهش عبارت است از دشواری همکاری و جلب مشارکت شاغالن چهارراه رسولی که
عمدتاً ناشی از ماهیت و سازوکارهای تجارت نیمهرسمی و دور از چشم قانون است .ولی در مرحلة نمونهبرداری،
با استفاده از نیروهای محلی و توجیه پاسخگویان مشکل کمتر شده است.
پیشنهادهایپژوهش
با عنایت به پنج دهه سابقة عملکرد تجاری و بازرگانی چهارراه رسولی زاهدان ،بهمثابة برند تجاری ـ مکانی
شناختهشده ،در مقیاس فرامنطقهای ،بر پیشنهادهای ذیل تأکید میشود:
 .1طراحی فضاهای مناسب برای نشستن و اتراق کوتاهمدت و لحظهای گردشگران خرید که مشجر و دارای
مبلمان شهری مناسب باشد.
 .2طراحی فضاهای مناسب برای نشستن و سرگرمی و بازی کودکان.
 .3ایجاد و تجهیز فضاهای خدمات سرویس بهداشتی با مشخصات اصولی و آبرومندانه برای گردشگران که
بعضاً دارای تراز فرهنگی و مقتضیات باالتری هستند .بهویژه برای گردشگران زن .برخالف بیشتر بازارهای
کشور ،ازآنجاکه  90درصد شاغالن چهارراه رسولی مردند ،همچنین  32درصد شاغالن بیسواد 46 ،درصد در
سطح ابتدایی و راهنمایی 16 ،درصد دیپلمه و فقط  4درصد کارشناس هستند ،به این مهم توجه نشده است.
 .4تأکید بر تجهیز بافت تجاری فوق به مبلمان شهری مناسب که بسیار مورد تأکید و نیاز گردشگران است؛
چون خرید و انتخاب اجناس ،به علت فقدان سایزبندی ،رنگبندی و مدلبندی رایج ،بسیار زمانبر و فرساینده
است ،بهویژه اجناس دستدوم که تک و موردیاند.
 .5تهیة طرح شهرسازی خاص در مقیاس محلی و توقف روند نوسعة کنونی که تقریباً بدون طرح خاصی و
صرفاً در قالب طرح جامع شهر دیده شده است.
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