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  دهیچک

 با زاهدان، یرسول چهارراهمؤثر است. بازار  بسیار انگردشگر یزةو تجربه و انگ در انتخاب مقصد یدخر یگردشگر
 ینا ازمواجه است. هدف  یریچشمگ یقرن سابقه و چند هزار شاغل، هنوز با ناکارآمد یماز ن یشب داشتن

شاغالن بازار و  یدگاهاز د خرید  انگردشگر یتمندیمخل رضا املعو یلو تحل یعوامل ناکارآمد یینپژوهش تب
 یبردار با نمونه و یمایشیپ یلی،تحل ـ  یفیتوص ی،کاربرد ـ ایتوسعه نوعپژوهش از  یناست. ا یدخر  گردشگران

 زاهدان یرسول چهارراهر بازا یلفرد و سطح تحل یل. واحد تحلاست( یروز عاد یک)در  یواحد 305 یتصادف
مشکالت  رناظر ب یهفرض یکو  نشاغال خاصمعطوف به مشکالت  یهفرض یک: دارد فرضیه دو پژوهش. است

 خریدگردشگران،  از درصد 75 یزةانگ ی،رسول از نظر شاغالن چهارراه  که دهدمینشان  ها یافته. یدخر  گردشگران
( است. یدوم خارج )دست دار و مارک یخارج یکاالها یا تنوع و ارزانه از آن درصد 73 یزةو انگ یرسول از چهارراه 

 یلون و ت  آزمون ،نمونه تک یت دو، یکا یلک،و ـ یروشاپ یرنوف،اسم ـ ند از کولموگروفا عبارت یلتحل یها مدل
ن از گردشگران و شاغال یتبازار فوق است. رضا یعملکرد حادنشانگر مشکالت  ها یافته. مستقل دوگروهی

گردشگران  درصد 84که  دهد ینشان م ها یافته. است  یینپا ،000/0 داری یدر سطح معن ،و خدمات ها یرساختز
 درصد 70کل گردشگران و  درصد 52 ین. همچناند یناراض یا لحظه نشستن و اتراق  یبرا ییاز نبودن فضا یدخر 

 وکل گردشگران  درصد 83. حدود دان یناراض بسیار یبهداشت یسسرو خدمات یتگردشگران زن از وضع
 000/0 سطح در پژوهش نتایج. اند یکودکان ناراض برای یسرگرم حلگردشگران زن از نبود م درصد 92

 عملکردی های چالش به شناختیآسیب رویکرد با پژوهشی تاکنون که است این در تحقیق نوآوری. است دار معنی
 شهری  یرانمد یبرا یروشن یراهبردها یشنهادهاو پ هایافته. است نپرداخته محدوده این در ایمنطقه بازار

 . دهد یم ارائه یرسول چهارراه  بازارعملکرد  یجهت ارتقادر
 

 ای فرامنطقه بازار عملکردی، چالش زاهدان، رسولی، چهارراه ید،خر یگردشگر :یدیکلیهاواژه


                                                           

  ؛(amir_sh@gep.usb.ac.ir) بلوچستان و سیستان دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار: مسئول نویسنده. 1

 بلوچستان؛ و سیستان دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی. 2

 بلوچستان؛ و سیستان دانشگاه گردشگری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی. 3
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مقدمه

پژوهشاهمیتوضرورت
 اهمیتداشته است.  یشهشتابان اما بدون اند یزاهدان رشد یچهارراه رسول گذشته، بازار ةشش ده یاپنج  در

 چهارراه عملکرد بر مؤثر رفاهی و زیرساختی موانع و خرید یگردشگر یمعظ یتپژوهش معطوف به غفلت از ظرف
 نفوذ ذی و نفع یذ افراد زایآسیب و ناموجه عمدتاً تمایالت غلبة و نشده ریزیبرنامه یکالبد گسترش ویژه به رسولی،

 میلیون چهارصد و میلیارد یک حدود به 2018 سال گردشگران تعداد گردشگری، جهانی سازمان آمار براساس. است
 است داشته درصدی 4 رشد 2019 ژانویة در و(. World Tourism Organization, 2018) است رسیده نفر

(World Tourism Barometr, 2019 .)،و پایدار توسعة زمینة یخی،تار هایجاذبه و کاناتام وجود علت به شهرها 
منابع  یجادا سبب مقصد، و مبدأ منزلة به شهرها،(. 52: 1390رهنمایی،) آورندمی فراهم را شهری پارچة یک

 ة. تحقیقات جدی درزمینشوندمی افراد استقرار و وابسته اصلی، های شغل ایجاد( و 4: 1386 موحد،) یگردشگر
یمانی)ا است داشته بسیاریمستقل رشد  ةرست یک منزلة بهو  شدهشروع  1960 ةری از اواسط دهاقتصاد گردشگ

 ,.Carlisle et al) شهری گردشگری از اییرشاخهز ةمنزل به 1خرید، گردشگری(. 950: 1392 زاده،علی و خوشخو

 است شتابان رشدی دارای نیمکا   ـ فضایی یایده( و پدYolanda, 2014) بنیادی عاملی مثابة به(، 81 :2016
(Boavida-Portugal et al., 2016: 82 )دارد رشد روبه روندی برآوردها تمامی برپایِة و (Lapko, 2014, 207.) 

منطبق  یگردشگر ایگونه منزلة به سرعت به اخیر هایدهه در اما دارد، تاریخی ایپیشینهاگرچه  2بازار، یگردشگر
فرسا در  از کار توان نسبی یآزاد ی،مال توانمندی جویی،لذت ی،طلب رفاه مختصات با ای)جامعه جدید زندگیبر سبک 

است.  یافتهمدرن( رخنمون  یاز فشار و استرس زندگ یضرورت رهائ ی،روح یبازساز یازمندن یی،تمام سال، فردگرا
 بررسی رو ازاین. است سفر کل هایهزینه از مهمی بخش و مسافرت تجربة از ناپذیرجدایی جزئی سوغات خرید
 گردشگری(. Kong & Chang, 2016) دارد اهمیت بسیار سفر تجربة و سوغات خرید سفر، انگیزة میان رابطة

نظر از چالش  (. صرفRefaei, 2014سفر مؤثر است ) یزةو انگ یدسفر، خر ةاساساً در انتخاب مقصد، تجرب یدخر
 & Ernst) بوده یبخش گردشگر رشدترین بهرو، اخیر  های سالدر  3فروشی،خرده یگردشگر یمقبول جهان یفتعر

Young, 2015 )است شده تبدیل کلیدی عاملی به مکمل عاملی از و (Mirones, 2014 ؛)متقابل تأثیر 
 برای ریزیبرنامه نیازمند رو ازاین ،(6: 1387 احمدی،) یافته تبلور بازار فضای در تاریخی و تجاری گردشگری

  .(23: 1382 محمدی،پوراست ) اراضی یکاربر
 

پژوهشسؤاالت
 و گیریشکل سالة شصت پنجاه حدوداً روند در ریشه که است پاسخی بی سؤاالت به معطوف پژوهش این

 کاربری یندةفزا یلاز تبد یناش یریتیو مد رفاهی یرساختی،دارد. مشکالت ز یژهبا مختصات و یگسترش بازار
 یکردبر رو یمصوب، که عمدتاً مبتن و مدون  ةهم بدون برنام آن تجاری،ان بافت و گسترش شتاب یمسکون

. است شده اقتصادیو شاغالن و فعاالن  یدخر گردشگران یتیاست، سبب نارضا نفوذ یو ذ نفع یذ یها گروه
 :از اند عبارت مانده مغفول یا جواببی سؤاالت

 ها آن یاصل نقش یفایا یراستا در یرسول چهارراه فعاالن و شاغالن یبرا یتیریمد و یرفاه خدمات ایآ. 1
                                                           

1  . Shopping Tourism 

2. Market Tourism 

3. Retail Tourism 
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 است؟ شده نیتأم

 و یاصل ازین رفع حد در یرسول چهارراه در یرفاه و ییربنایز خدمات به دیخر گردشگران یدسترس ایآ. 2
 است؟ شده نیتأم یضرور
 

پژوهشهدف
 به سؤاالت پژوهش در قالب دو هدف دنبال شده است.  دهیپاسخ

 و نقش یفایا یراستا در یرسول چهارراه خدمات تیوضع از یقیدق لیتحل و یابیارز که است نیااولهدف

 ،یانهیزم سؤاالت شامل هیگو 27 یحاو یا نامه پرسش قیطر از هدف نیا. شود ارائه دارد عهده به که یعملکرد
 دنبال شده است.  دهیو پردازش گرد لیتکم ه،یشاغالن و فعاالن ته ةزیکه و یو رفتار یقضاوت ـ ینگرش

هدف و  یقضاوت ـ ینگرش ،یانهیزم سؤاالت از اعم هیگو 29 بر مشتمل یا نامه پرسش قیطر ازدوم

و  لیشده، تکم هیشان ته خود و خانواده یازهایبر اقتضائات و ن یو مبتن دیگردشگران خر ةژیکه و ،یرفتار
 یگردشگران لزوماً برا یاساس یها شد، ضرورت داده خواهد حیگونه که توض همان رایاست؛ ز دهیپردازش گرد

 . ستین کسانیشاغالن و فعاالن 



پژوهشیهاهیفرض
 :است زیر شرح به فرعی فرضیة یک و اصلی فرضیة دو دارای قبلی، مباحث به عنایت با تحقیق، این

موجود  یت رفاهو خدما ییربنایخدمات ز تیاز وضع یفعاالن و شاغالن در بازار چهارراه رسول :اولیۀفرض

 .  اند یو عملکرد ادارات مربوطه ناراض

 و یناراض بازار نیا یعملکرد و یرفاه ،ییربنایز خدمات از یرسول چهارراه دیخر گردشگران :دومیۀفرض

 .اند مواجه یادیز مشکالت با
 لیا تشکپژوهش از دو گروه مجز نیا یآمار ةداد که جامع حیتوض دیدوم، با یةعلت انتخاب فرض حیتشر در

 زیخاص خودشان را ن اقتضائات و ها ضرورت و ژهیو یازهاین عام، یازهایاشتراکات و ن یشده و با وجود برخ
 است:  نیدوم ا یةفرض ةدارند. علت ارائ

 انیم در د،یخر و وگذار گشت ادیز ساعات از پس که است مهم اریبس دیخرگردشگران  ی( منحصراً براالف
مدت وجود داشته باشد. وگرنه  کوتاه اتراق و یالحظه نشستن یبرا یمکان حداقل بازار، نیا در موجود ةمغاز هزار

. شوندیو گشتن در بازار موردنظر، واقعاً فرسوده و خسته م یابیو ارز دنید یبرا ادیز اریبس ةزیبا وجود داشتن انگ
 هرچند یلحظات کودکان نیا است یضرور دارند، همراه به را خود کودکان گردشگران از یتعداد ازآنجاکه( ب

 خواهند داشت.  ینامطلوب یو جسم یشوند، وگرنه ادراک روح مندبهره شده یطراح و مناسب یفضا از کوتاه



قیتحقاتیادببریمرور

  مفاهیموتعاریف

  :داندمی دستهسه  را یدخر گران(، گردش2018) 1پاسیفیک آسیا سفر مؤسسة
 مقصد سفر(  ی)از اقالم محل هیهدو  ادگاری طره،خا یسوغات: برا داری. خر1

                                                           
1. Pacific Asia Association 
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 .است دیگردشگران خر یاصل تیفعال اساساً: دیخر قصد به سفر. 2

 .کنند یم دیخر ستیخانواده و دوستان طبق ل ،خود ی: برایستیل داری. خر3

 دیخر سکونتشان و کار محل از دور افراد که است یگردشگر از یخاص و محدود بخش یتجار یگردشگر
 .است دیجد نسبتاً ی)سکوالر( مفهوم 1یعرف و انهیجولذت اهداف یبرا سفر اصوالً(.Garrod, 2012) کنندیم

(.Wikivoyage, 2018) استشکل سفر  نیتریمیقد یتجار سفر  ،یمذهب یسفرها قدمت رغم یعل ،یعبارت به


ینظریمبان
 یالام تابع عمدتاً انبوه مدرن، مصرفِ ةاما در جامع ؛روزمره بود یو بقا یازرفع ن ایمصرف بر ی،وسط در قرون 

 یگردشگر ینب ایروابط چندگانه یریت،مد عملیو  نظری حوزة در یر،اخ یهادر سال (.19: 1388 تیموتی) است
 یفروش اوقات فراغت و خرده ید،خر ی( و گردشگرRovai, 2016شده ) شناختهلوکس و مد(  ویژه به) یدو خر

 یلتما خود،نفس بهاعتماد یشکاهش اضطراب و افزا یبرا ،(. گردشگرانTimothy, 2005)است  یافته یتاهم
 درمهم  یاربس مفهومی(. Choi et al., 2016مشهور دارند ) یمقصد یا مکان از یمتقمحصوالت گران یدبه خر

 ةقار»غلب است که در اصطالح صنعت ا یدجد ییظهور فضا ،لوکس یهاشرکت توسط 2،بر بازار یمبتن یکردرو
 اما دانند،یو روم باستان م یونانرا دوران  یآغاز گردشگر ینکه(. بااEconomist, 2014) شودمی عنوان «ششم

 یدیو جمش ی(. رضوان1386 یزدی، ی)پاپل است شده ایجاد رفاه همراه و است جدید ای پدیده کنونی گردشگری
. انددانسته یو فرد یفرهنگ ـ یاجتماع ی،اقتصاد رااد افر یفراغت یقةاثرگذار بر سل یاصل یپارامترها( 1397)

 یزمان ةکاوش کردند و چهار مرحل 3وکار، کسب مسافران تجربیات درخصوص( 2016) همکاران و اونگر
 نمودند. یلتحل 4یق،عم ةمقصد و بازگشت به خانه( را با مصاحب یاتسفر، تجرب ةسفر، تجرب یساز )آماده

 یمعن نیبود؛ به ا یگردشگر ةدیبه پد مندنظام ای یستمیس نگرش به یمتک( 2004 ;1990) پریل: پریل دگاهید
)در قلمرو گردشگرفرست، در قلمرو  ییایرا مدنظر قرار داد: الف( گردشگران، ب( عوامل جغراف یاصل ةکه سه مؤلف
سسات مرتبط ؤمانواع تجارت و  ةرندیکه دربرگ ی( و ج( صنعت گردشگریانیو در مناطق واسطه و م ریگردشگرپذ

 (. 1390 ،یاست )قاسم یمحصول گردشگر ةبا ارائ
 ستمیس نیباز است. ا ستمیاز نوع س مند نظام ینگرش یگردشگر ةدیبه پد کاسپار کردیکاسپار: رو دگاهید

و  استتر و باالتر نییپا یکالبد و یطیمحستیو ز یو اجتماع یبا سطوح اقتصاد یمراتبارتباطات سلسله یدارا
 خود تعامل دارد )همان(.  ستمیس یر و اجزابا عناص

 ،یافشان گل ینیحس وداند )فاخر یبر دو بخش عرضه و تقاضا م یمبتن را یگردشگر ستمی: گان سگان دگاهید
که  ی. مدل(Gunn & Var, 2002: 38)دهند یم لیتشک را یگردشگر ستمیس گریکدی بادر تعامل  که( 1396

 یساکنان محل دار،یپا ةو توسع یگردشگر انیارتباط م درها است. ستمیس  یئورت ةناز طرف گان ارائه شده از گو
   (Lundberg, 2017: 46).دانندیم یگردشگر داریپا ةتوسع به یابیدست روند در یدینفعان کلیرا ذ





                                                           
1. Secular 

2. Market-Driven Approach 
3. The Business Travel Experience 

4. depth interviews 
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قیتحقۀنیشیپ
 گردشگر جذب با آن دارنیمع ارتباط و کردند تحلیل را تهران بزرگ بازار هایتوانائی( 1392) همکاران و بوذری
 ارزیابی را پیرانشهر گردشگری بر تجاری مراکز نقش( 1394) همکاران و یغفوری. نمودند اثبات را خارجی و داخلی
 تأثیر( 1387) احمدی نامةپایان هاییافته. کرد تأیید داریمعنی سطح در را ارتباط این تحقیقشان نتایج و کردند

 زادهدشتی ةکرد. رسال ییدارتباط را تأ ینا داری یو معن یبانه را بازکاو فضایی ـ یلبدکا ةبر توسع یتجار توریسم
 یمکامل و مستق یداریو معن یلشهر گناوه را تحل در یاجتماع ةو توسع یتجار یگردشگر ینب ة( رابط1390)

 هاییافتهپرداختند.  یهرش گردشگری مدیریت بررسی به( 1390) صفرابادیو  ییرا اثبات کرد. تقوا ها آنارتباط 
(. نقش 48: 1390 یو اسد یاناند )اکبر عوامل مرتبط ینمؤثرتر یربناییکه امکانات و خدمات ز دهد یم نشان آنان

 .کردند تأیید را هامثبت آن ةو رابط یبازکاو یشهر یگردشگر ةبازار بزرگ تهران را در توسع
( کیمکز 1لئون )گووانجواتو،  یو شهردار (UNWTO) یرگردشگ یجهان سازمان د،یمادر در 2018نوامبر  در
 التیا یوزارت گردشگر یبانیبا پشت «دیخر یگردشگر ةدهندتوسعه کشور نینخست» یاجرا یرا برا یانامهتوافق

 یتجار گردشگران از آمده دست به یتجرب یفیک یها داده( 2017و همکاران ) سیلیگووانجواتو امضا کردند. و
... کرد دییتأ گردشگران یخانوادگ یرا در زندگ تالیجید ینقش فناور تیاهم هاافتهی. کردند یزکاوبا را سیانگل

 تیاهم نشانگر یو یها افتهی و کرده نییتب را لندیتا در دیخر از یژاپن گردشگران انتظارات( 2019) نیاکاویچایو
 به ،ینظر یقیتحق در(، 1389) یریدنصیس و رادیفروشندگان است. فرج تیمیو صم تیفیک مت،یق یرهایمتغ

( 2009) زورتاک .کردند ارائه آن داریپا ةتوسع یبرا ییراهبردها و پرداختند یشهر یگردشگر عناصر ییشناسا
 .است نموده دییتأ را ارتباط نیا و کرده لیتحل را هیترک در یگردشگر عیسر ةتوسع با یاقتصاد رشد ةرابط

 ,Kapferer & Bastien) است بوده مد و لوکس صنعت در مهم واملع از یکی راًیاخ بازارمحور کردیرو

 سطح در آن یخیتار راثیم ةشد شناخته گاهیجا رغم یعل که داد( نشان ایتالی)ا یتوسکان یمورد ةمطالع(. 2012
 لوکس و تهیمدرن سمت به شیگرا ،ینیچ ةکرد لیگردشگران جوان و تحص دیموج جد یابیبراساس ارز ،یالمللنیب

در  را یخاص راهبرد یاندهیطور فزالوکس و مد به یهاشرکت ،(. در فلورانسBellini et al., 2014) استد و م
 یهاتیاز سا دیشهر، خر راثیبرند و م ةمثاب خاص به یمد با شهر ةرابط تی، ازجمله تقوکنند یمقصد دنبال م

 ,Bellini & Pasquinelli) اند هشد یطراح دیخر متنوع یهافرصت یبرا خالقانه که ییها مکان و مشخص

 ةخرید سوغات در کر از ینیگردشگران چ اتیتجرب ةدربار قیعم ةحاصل از مصاحب یهاداده لیتحل(. 2016
 مسن، افراد محبوب سوغات خصوصاً دادن هیهد یبرا سوغات دیخر ها آن یبرا مهم ةزیانگ که داد نشان یشمال
 فنالند در گردشگران حاتیترج ییشناسا و سوغات دیخر موضوع(. Li & Ryan, 2018) است ،ینیچ طب
 خود متنوع یها نهیگز و خاص انتخاب از گردشگران ةهم که دهدیم نشان یپرداخت بار اضافه یبررس قیازطر
 (. Sthapit, 2018) اند بوده یراض

 دی)خر دیخر دفعات و یفراوان لوکس، دیخر یالگوها ،یدب یشهر یهایسرگرم د،یخر یگردشگر درخصوص
 ادراک نوع اصوالً که دهد یم نشان هاافتهی و گرفته صورت ییها پژوهش( محدود دیخر گاه، گه دیخر فراوان،

 یها شرکت و یفرارقابت یبازارها( 2010) گویآر(. Zaidan, 2015) ستین کسانی گردشگر مختلف یهاگروه
 تیریمد بازار، قیدق درک که گرفت جهینت و کرد لیتحل را( Gap, H&M, Zara) مد بخش در محوربازار

 ی( در پژوهش2013) نوبس و مانالو. است بوده تیموفق یاصل عامل ینوآور تیریو توان مد هافروشگاه میمستق

                                                           

1  . Guanajuato 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Zaidan%2C+Esmat+A


 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



118

خرده عملکرد ،یسازبرند یراهبردها بر و کردند لیتحل را مد و لوکس یهاشرکت تکامل و لوکس دیخر فرهنگ
)به  یپژوهش در( 2018) همکاران و ییچو. نمودند دیتأک لوکس و مد دار پرچم یهافروشگاه نقش و یفروش
 یها سازمان یبرا ناسبم یراهکارها و کردند لیتحل را نیچ در دیخرگردشگران  یشناسگونه(، 1شوارتز روش
گردشگران ارائه  تیو جلب رضا دیو خدمات بهتر خر نهیزم تدارک یراهبردها جادیا منظور به مقصد، یابیبازار

 یفراوان که دادند نشان و کردند لیتحل را ی( نگرش ساکنان به گردشگران داخل2018) همکاران و کردند. جو
 و اتیب. است مؤثر یاجتماع ةفاصل کاهش و یعاطف یبستگ هم شیافزا بر ساکنان یداخل گردشگران انیم تعامل

 یةنظر طبق که افتندیدر و کردند لیتحل گردشگران حضور یدستاوردها را ساکنان نگرش( 1396) همکاران
 و هانگ. دارد وجود یگردشگر راتیتأث از مردم ادراکات انیم داریمعن تفاوت با دگاهید سه ،یاجتماع ةمبادل

محل  کی تیگردشگران در انتخاب مقصد، اهم حاتیترج د،یخر یدر گردشگر یدب گاهی( به جا2018) همکاران
خالقانه  یها یاستراتژ ری( بر تاث141: 2015و همکاران) یی. چوپرداختند آن ةتوسع نیلوکس و همچن دیخر

لذت ةکه تجرب دده ینشان م ها افتهینمودند.  دیگردشگران تاک تیسطح رضا یو خدمات رو دیخر طیمقصد، مح
 (.198-195: 1392 ،ییادماندنی به وفاداری گردشگر به مقصد منجر خواهد شد )رضوانای بهبخش و خاطره

 
یاکتشافمطالعات،ینظریمبانازبرگرفته؛یمفهوممدل:1شکل

 



مدلمفهومیتحقیق
هم ییاجزا و( یعمود و یافق ارتباطات با یستمیس کردیرو) است «گاسپار» دگاهید بر یمبتن رو شیپ پژوهش

 ،یرسول چهارراه. دارند متقابل ارتباط خود از ترنییپا و باالتر یها ستمیس با گر،یکدی با تعامل ضمن که دارد وندیپ
 دارند؛ را رساله ای نامه انیپا کی انجام تیظرف هرکدام که است ییهاستمیس خرده یدارا ستم،یس کی ةمنزل به

 یگردشگر قیتحق نیا ینظر چارچوب. یفضائ ـ یکالبد ،یتیامن ـ یاجتماع ،یاقتصاد یها ستمیسخرده مثالً
: دارد کالن ةمؤلف سه و است دیخر یگردشگر به معطوف یافرامنطقه یبازارها یعملکرد یها چالش و دیخر

                                                           
1. Schwartz 
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 گردشگر تیرضا قه،یسل و تیاولو طبق کاال دیخر امکان از گردشگر تیرضا گردشگران، یخیتار ییفضا ادراک
 شده یآور جمع هیگو و شاخص ای ریمتغ یتعداد با ها مؤلفه از کیهر ةدربار اطالعات. یرفاه خدمات و امکانات از
 .است شده آزمون و لیوتحل هیتجز مؤلفه هر و
 

قیتحقیشناسروش
 هاداده گردآوری روش لحاظ به و تحلیلی ـ توصیفی تحقیق روش منظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این

)هزار  زاهدان رسولیگروه مجزا هستند. گروه اول شاغالن چهارراه  دو پژوهش هدف جامعة. شودمی قلمداد پیمایشی
 بدون و کمتر و ساله پانزده افراد احتساب بدون نفر پانصد)حدود  بیشتر و ساله پانزده خریدگردشگران دوم گروه و( مغازه
 z، 5/0معادل  pنفر،  1500معادل N) شده محاسبه کوکران مدل طبق نمونه حجم(. بازار این در حاضر مقیم افراد

 از نمونه 102 و شاغالن از نمونه 203) است آمده دست به واحد 305( و معادل درصد 5معادل  D، 96/1معادل 
بر  یمتقس 1500مند انتخاب شده است ) نظام تصادفی گیری نمونهبهتر، روش  یپوشش آمار ی(. برایدخر گردشگران

 بستة نامة پرسش هاداده آوریجمع ابزار(. مغازه یک مغازه، پنج هر از یا نفر یک نفر، پنج هر از یعنی ؛k=5؛ پس 300
 میراث سازمان گردشگری معاونت ارشد کارشناسان و متخصص استادان تأیید با آن روایی که بوده ساخته محقق

 آزمون از اند عبارت تحلیل های مدل. است آمده دست به 793/0 کرونباخ آلفای با پایایی و شده تأیید استان فرهنگی
 ناپارامتریک های مدل از استفاده آماری،مدل استنباط  دو، یکاو مدل ویلک ـ شاپیرو آزمون و اسمیرنوف ـ کولموگروف

   2اس تب.و کر 1لون آزمون مستقل، دوگروهی  تی ای، نمونه تک تی همچنین ،«والیس کروسکال» و «نشانه»
 

 پژوهشیمکانقلمرو

 شهر یک ایجاد ضرورت علت به شهر این شالودة. است زاهدان رسولی چهارراه بازار موردپژوهش محدودة
 وقوع پی در بعدها،. گرفت شکل زاهدان ـ هند ریلی خط شدن منتهی علت به ویژه به و استان میانة در مرکزی

 عنوان به چابهار، بندر یافتن اهمیت: شد اضافه تاریخی مزیت دو این به نیز دیگری نسبی مزیت تحمیلی، جنگ
 جنوبی ـ شمالی مواصالتی کریدور مسیر در قرارگیری آن پی در و جنگ، صحنة از دورتر و اقیانوسی بندری
 در جایگاه و نقش این البته. کشور شرق شمال همچنین و افغانستان ـ زابل ـ زاهدان ـ چابهار محور یعنی
 ظهور و شوروی جماهیر اتحاد سقوط از پس و تحمیلی جنگ جریان در و اسالمی انقالب از پس های سال

 بازرگانی و تجاری جایگاه اخیر، قرن نیم طی. یافت گسترش و تعمیق میانه آسیای یافتة استقالل تازه کشورهای
 یافت، بیشتری شگستر بازرگانی و تجاری شهری منزلة به اشتاریخی و سنتی نقش به نسبت زاهدان شهر

 زاهدان شهر که اعتبار این به. است داشته ایران در اخیر سال شصت در را جمعیت رشد بیشترین که ای گونه به
 رشد لذا رسیده؛ نفرهزار 587 حدود به نفر 500 وهزار 12 حدود از 1395 سرشماری تا 1335 سال سرشماری طی

 مبنای بر اصوالً رسولی چهارراه بازار(. 1395 تا 1335 یران،ا آمار. )مرکز است شده برابر 47 حدوداً آن جمعیت
 شوند.  یعمان وارد م دریای بعدها و پاکستان کشورهای ازطریق که است شده بنا اجناسی عرضة
در چهل  ی،از انقالب اسالم یشپ یوانیو تا یژاپن یی،اروپا یواردات فراوان کاالها یطوالن ةوجود سابق با

بازار  ینبه ا ی( به شکل روزافزونیجنوب شرق یایبازار مشترک )آس یکاالها ی،نقالب اسالمو پس از ا یرسال اخ
است  یدرحال یناند. ا بازار را در دست گرفته ینیعمدتاً کاالها و محصوالت چ یراخ ةدو ده یکیاما در  یافتند،راه 

                                                           
1. Levene's Test 

2. Cross Tab 
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دار و  دوم مارک ر، محصوالت دستدال یباالرفتن ارزش برابر یزو ن ها یمتحر یدتشد یو در پ یراخ ةکه در ده
 اند.  جوالن قرار داده ةبازار فوق را عرص یادیز یزاندار به م مارک یربعضاً غ

 

 
(کشورواستانشهرستان،شهر،محله،)یمطالعاتۀمحدود:2شکل

 

قیتحقیهاافتهی
یرسولچهارراهفعاالنوشاغالندگاهیدیفیتوصیهاافتهی(الف

 و سال 60 تا 40 سنی گروه در درصد 34 سال، 40 تا 20سنی گروه در( شاغالن از نفر 101) ها هنمون درصد 50
. اند بوده زن درصد 6 و مرد فعاالن و شاغالن درصد 94. دارند قرار سال 20 تا 10سنی گروه در درصد 10

 مدرک هم درصد  4 و دیپلمه درصد 16 راهنمایی، و ابتدایی درصد 46 سواد، بی شاغالن از درصد 32 همچنین
 مغازه، مالک ها نمونه از درصد 53 که دهد می نشان شاغالن و فعاالن اشتغال هایشاخص. اند داشته کارشناسی

 پوشاک، به مربوط ها مغازه درصد 32 همچنین. اند بوده مغازه شاگرد نیز درصد 16 و مغازه شریک درصد 24
 آشپزخانه لوازم درصد 8 و تصویری و صوتی لوازم صددر 9 کفش، و کیف درصد 15 خوراکی، مواد درصد 16

 بازار اشتغال دارند.  یندر ا یزصنوف ن یراست. البته سا  ( بودهدرصد 80حدود)درمجموع، 
 زهینظرند که انگ نیشاغالن بر ا درصد 80 حدود: یرسول چهارراه یگردشگر یها تیظرف از شاغالن یابیارز

 یها مجتمع شیافزا شاغالن درصد 62 نیهمچن. است یرسولرراه وجود چها دیو عامل جذب گردشگران خر
 درصد 73 دید از یخارج یکاالها تنوع. دانندیم دیخر یگردشگر وجود از یناش را وسازها ساخت و یتجار

 شاغالن درصد 47 نظر از بازار نیا یکاالها یارزان و است گردشگرانجذب  یعامل اصل یشاغالن چهارراه رسول
 بهار و دیع گردشگران درصد 63 که نظرند نیا بر نمونه شاغالن. است دیخر گردشگران ذبج عامل زین
 گردشگران با تعاملشان که نظرند نیا بر شاغالن درصد 66 حدود نیهمچن. کنند یم سفر تابستان در درصد 30و

 جذب باعث را تر لکام و بهتر یزیر برنامه شاغالن درصد 81 حدود نیبرا عالوه. است خوب یلیخ تا خوب دیخر
 رایز. است نامناسب ادارات و ها دستگاه عملکرد از شاغالن تیرضا زانیم. دانند یم دیخر گردشگر شتریب



 بازارها عملکردی های چالش و خرید گردشگری انهمکار و شهبازی امیرحمزه

 

121 

 حدود نیهمچن(. کم درصد 52 و کم یلیخ درصد 24) ندارند تیرضا یشهردار عملکرد از شاغالن درصد 76
 (.کم درصد 37 و کم یلیخ درصد 17) ندارند تیرضا یانتظام یروین عملکرد از اند گفته درصد 53

 
دیخرگردشگرانیهادگاهیدیفیتوصیهاافتهی(ب

. اند کرده سفر زاهدان به بار چند یا یک ساالنه نیز درصد 37 و بار اولین برای خرید گردشگران از درصد 52 حدود
 دوباره دارند عالقه( رصدد 34) زیاد خیلی و( درصد 44) زیاد میزان به گردشگران از درصد 78 حدود درمجموع

 از درصد 83. دهد می نشان را زاهدان به دوباره سفر به گردشگران عالقة میزان این که کنند سفر زاهدان به
 توصیه دیگران به را زاهدان به سفر( درصد 30) زیاد خیلی و( درصد 53) زیاد میزان به اند گفته گردشگران

 از گردشگران رضایت که است آن نشانگر رسولی چهارراه وضعیت دربارة خرید گردشگران قضاوت.  کنند می
 ناراضی کاالها تنوع وضع از درصد 6 فقط. است درصد 70 حدود رسولی چهارراه بازار در کاالها کیفیت و تنوع
 خرید اهمیت نیز درصد 52. اندداشته رضایت کاالها ارزانی از گردشگران درصد 74 حدود همچنین. اند بوده

 .دانندمی زیاد خیلی یا زیاد را دومدست وارداتی دار مارک کاالهای و اجناس
 

پژوهشیهاهیفرضآزمون
 .دارد اصلی فرضیة دو پژوهش این
یرفاهخدماتوییربنایزخدماتتیوضعازیرسولچهاراهبازاردرشاغالنوفعاالن :اولیۀفرض

   .اندیناراضمربوطهاداراتعملکردوموجود
 لکیو ـ رویشاپ و رنفیاسم ـ کولموگروف یها آزمون با هاداده بودن نرمال آغاز در ه،یفرض نیا مونآز یبرا

 (.1)جدول  است شده دییتأ
 

 لکیو ـ رویشاپورنوفیاسم ـ کولموگروفیهاآزمونباهادادهبودننرمالآزمونجینتا:1جدول

 هادادهعیتوزیتینرمالآزمون
 لکیو ـ رویپشا رنفیاسم ـ کولموگروف

 یداریمعنسطح یآزادۀدرج آماره یداریمعنسطح یآزادۀدرج آماره

 000/0 196 737/0 000/0 196 295/0 یبهداشت سیسرو خدمات

 000/0 196 815/0 000/0 196 246/0 زباله یآور جمع و جارو

 000/0 196 832/0 000/0 196 307/0 یشهردار عملکرد از تیرضا

 000/0 196 894/0 000/0 196 217/0 یانتظام دعملکر از تیرضا

a. Lilliefors Significance Correction -فورسیلیلیداریسطحمعنحیتصح  

 یشیمایپ پژوهش نیا جینتا از برگرفته

 
 رو،ایناز. شود نرمال و تبدیل متعیرها هایداده ابتدا باید ناپارامتری، آماری استنباط های مدل از استفاده برای

 یرفع چولگ ی(، که براlog 10) لگاریتم روش از استفاده و اس اس پی اس افزار نرم در( یق)تلف کامپیوت دستور با
 شده نرمال موردنظر متغیرهای هایداده شود،می استفاده نرمال توزیع از اساسی تخطی یا منفی و مثبت شدید
 نشان 2 جدول هاییافته. است شده تحلیل یرهامتغ یتعوض یناپارمتر یاستنباط آمار هایمدل از سپس. است
 خدمات بهداشتی، یساز خدمات سرو 000/0 داریمعنی سطح در رسولیکه شاغالن و فعاالن چهارراه  دهدمی
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 . اندناراضی شهرداری عملکرد و زبالهو حمل  آوریجمع و جارو و تمیزی
 

متغیرها میانگین توزیع داری عنیم آزمون برای گروهی تک تی آزمون نتایج :2 جدول

One-Sample Test 

Test Value = 3 

 یت
ۀدرج

 یآزاد

یداریمعن

 دوطرفه
 نیانگیماختالف

 نانیفاصلهاطم %95نانیاطمسطح

 باالتر ترنییپا

 -4176/0 -6890/0 -55330/0 000/0 196 -044/8 یعملکرد خدمات انتظام

 -2553/1 -4720/1 -36364/1 000/0 197 -812/24 یبهداشت سیسرو خدمات

 -0431/1 2801/0 -16162/1 000/0 197 -332/19 جارو و حمل زباله خدمات

 -7813/0 -0268/1 -90404/0 000/0 197 -521/14 یعملکرد خدمات شهردار

 پژوهش یها افتهی: منبع 


بازاراینعملکردیورفاهیزیربنایی،خدماتازرسولیچهارراهخریدگردشگران :دومفرضیۀ

 .اندمواجهزیادیمشکالتباواندناراضی
 با ییها مکان دیبا دکردن،یخر و گشتن یطوالن ساعات از پس د،یخر گردشگران شد، گفته که طور همان

 یلحظات در کودکان، استراحت و یباز یبرا نیهمچن. باشند داشته یالحظه اتراق یبرا مناسب یشهر مبلمان
یم گردشگران یآزردگ و یخستگ سبب خدمات نیا فقدان. باشد داشته وجود یمناسب یفضا دیبا ،کوتاه هرچند

 استراحت یفضا ریمتغ چهار: است شرح نیبد( 3)جدول  یآمار استنباط یها آزمون و هاداده لیتحل جینتا. شود
 خدمات و زباله یرآوجمع و جارو خدمات ،یبهداشت سیسرو خدمات کودکان، یو باز هاخانواده یالحظه

 تیوضع یداریمعن دییتأ نشانگر آزمون جینتا. است شده آزموده یگروه تک یت یآمار استنباط مدل با نگیپارک
 و افراد یااستراحت لحظه یزباله، فضا حمل و جارو خدمات ،یبهداشت سیسرو خدمات مورد سه در رهایمتغ
 (.742/0) ستین داریمعن یسطح در هانگیپارک ریمتغ تیوضع. است کودکان یباز
 

 دیخرگردشگرانمشکالتیداریآزمونمعن،یگروهتکیتمدلجینتا:3جدول

نوع4تیوضع
خدمات

Levene's Test*
 یآزادۀدرج یت

یداریمعن
 دوطرفه

اختالف
 نیانگیم

Std. Error 

Difference FSig. 

 سیسرو
 یبهداشت

** 789/29 000/0 062/4 98 000/0 14631/0 036.1/0 

***   456/3 835/43 001/0 14631/0 04233/0 

 زباله -جارو
** 806/15 000/0 888/3 96 000/0 15306/0 03936/0 

***   351/3 667/43 002/0 15306/0 04567/0 

 نگیپارک
** 109/0 742/0 707/3 98 481/0 03171/0 04484/0 

***   710/0 506/64 480/0 03171/0 04465 

 و استراحت
 کودک یباز

** 470/9 003/0 127/2 98 036/0 .0853/0 04162 

***   302/2 549/78 024/0 .0853/0 .03846/0 

* Test for Equality of Variances   **Equal variances assumed   *** Equal variances not assumed 

 پژوهش یها افتهی: منبع 
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خدمات  تیوضع ةدربار دیخر گردشگران قضاوت نوع ةرابط آزمون یعنی ،یفرع یةفرض آزمون به ادامه در
 یاصوالً زنان خانواده عنصر اصل ،یرانیفرهنگ ا ی. بر مبناشود یها پرداخته م آن تیبرحسب جنس یچهارراه رسول

 یفضاها هان،ج سراسر در ن،یهمچن. اندبوده زن قیتحق یهانمونه سومکیحدود  ن،یبرا . عالوهدندیخر ندیفرا
.ردیگ یم قرار مدنظر افراد تیجنس با مربوط یفضاها تناسب و زنان تیجمع مناسب



موجبونامناسبدیخرزنانگردشگریبرایرفاهخدمات،یرسولچهارراهبازاردر :یفرعیۀفرض

 . «استیتینارضا

آن  جیشده که نتا لیوتحل هیتجز دویکا مدل و متقاطع جدول با گردشگران تیجنس عامل با ریمتغ چهار ارتباط
 حدود ل،یتحل جینتا بنابر: یالحظهنشستن و اتراق  یبرا یاز نبود محل یتینارضا زانیشرح است: الف( م نیبد

 دو یکا آزمون. اند یناراض یالحظه اتراق و نشستن یبرا مناسب یفضاها نبودن از دیخرگردشگران درصد 84
 یتینارضا نکهیا گو. است داریمعن 05/0 سطح در یتینارضا نیا و گردشگران تیجنس ارتباط که دهد یم نشان
. است دیخر یطوالن اریبس ساعات یط در شده یداریخر یکاالها حمل از یناش یخستگ علت به گردشگر مردان

 را خدمات نیا گردشگران از درصد 52 حدود: یبهداشت سیسرو خدمات بودن نامناسب از یتینارضا زانیم( ب
 000/0 سطخ در ارتباط نیا. رسد یم درصد 70 حدود به زن گردشگران یبرا نسبت نیا. دانند یم کم تا کم یلیخ

 حدود یول است، درصد 38 کل در زباله حمل و جارو ،یزیتم مشکالت از یتینارضا زانیم( ج. است دار یمعن
 یمکان نبود از یتینارضا زانیم( د. اندهنمود انیب را خود یتینارضا( 005/0 یداریمعن سطح)در  زنان از درصد 57
 از مرد گردشگران از درصد 75 و زن گردشگران از درصد 92. است درصد 83 حدود گردشگر کودکان یباز یبرا

 ابراز شدت با جنس دو هر یسو از یتینارضا نیا. اند یناراض کودکان یباز ای یسرگرم یبرا مناسب یمکان نبود
 .شودینم دهید( 1/0) تیجنس با یداریمعن ةرابط نیبنابرا است، شده

 
جنسیتبرحسبخدماتازخریدگردشگراننارضایتیدرصدتحلیلنتایج:4جدول

کودکیبازمحل
-جاروویزیتم

زبالهیآورجمع
سیسروخدمات

یبهداشت
یبراییجاومکتین

نشستن
آزمون–دویکا

وتیجنسۀرابط
کمیتینارضا کمیلیخ کم مکیلیخ کم کمیلیخ کم کمیلیخ

 مرد تیجمع درصد 76 13 6 39 5 24 53 21

 زن تیجمع درصد 60 16 45 24 35 22 77 15

83 38 52 84 
 نیانگیم درصد
 جمع یتینارضا

 *یداریمعن سطح 05/0 000/0 005/0 01/0
 دو یکا مدل با یرسول چهارراه در دماتخ از ها آن یتینارضا زانیم و گردشگران تیجنس ریمتغ ارتباط یدار یمعن سطح آزمون*

 است شده محاسبه

 دوکای آزمون از حاصل نتایج و تب کراس نتایج تلفیق) پژوهش هاییافته: منبع



یریگجهینتوبحث
 و زیرساختی موانع تأثیر همچنین و خرید یگردشگر یمعظ یتپژوهش معطوف به غفلت از ظرف ینا اهمیت
افراد  یفرد یالتتما ةو غلب نشده ریزیبرنامه یکالبد گسترش ویژه به رسولی، هارراهچ بازار عملکرد بر رفاهی



 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



124

معطوف به مشکالت و مسائل مربوط  یقاست. سؤاالت تحق زا یباست که عمدتاً ناموجه و آس نفوذ یو ذ نفع یذ
 یصورت بازار به ینشاغالن و فعاالن ا یرایاست که  یدر چهارراه رسول یخدمات های یو کاست ها ییبه نارسا

و  یتموجب مشکالت، محدود خریدگردشگران  یبرا ین. همچنکند یم یجادو مشکل ا یتمحدود دار یمعن
اهداف  یق،سؤاالت تحق یدارد که در راستا یهدو فرض پژوهش ینعملکرد شده است. ا یدشوار یاخاطر  یآزردگ

 وجود بر ناظر تحقیق اول فرضیة. است دهش تنظیم( گراعمدتاً نظام یکردی)رو تحقیق نظریآن و چارچوب 
 ابتدا فرضیه، این آزمون برای. است رسولی چهارراه فعاالن و شاغالن برای هایی محدودیت و مشکالت

 دهد می نشان نتایج. است شده ارزیابی ویلک ـ شاپیرو و اسمیرنف ـ کولموگروف های آزمون با ها داده بودن نرمال
 و «نشانه» ناپارامتریک های مدل از استفاده نخست: ماند می باقی راه دو بنابراین. تنیس نرمال ها داده توزیع که
. است شده استفاده روش دو هر از پژوهش این در. ها آن کردن نرمال و ها داده تبدیل دوم ،«والیس کروسکال»

. دارد مشابهت روش دو ره در نتایج داری معنی یعنی آزمون نتایج اما است، ترراحت اصلی های داده دادن گزارش
 شده استفاده متقاطع جدول و لون آزمون گروهی، تک تی دو، کای هایمدل از و شده نرمال هاداده ترتیب بدین
 وضعیت از 000/0 داری معنی سطح در مدنظر بازار در فعال و شاغل شهروندان که دهد می نشان ها یافته. است

 عملکرد بهداشتی، سرویس خدمات زباله، آوری جمع و جارو و پاکیزگی های زمینه در ازجمله اند، ناراضی خدمات
 نارضایتی و مشکالت بر ناظر تحقیق دوم فرضیة. انتظامی نیروی عملکرد حدودی تا و شهرداری خدماتی

 که است این دوم فرضیة اهمیت. است بازار این عملکردی و رفاهی زیربنایی، خدمات از خرید گردشگران
 کاالهای و اجناس خرید پی در روز چند مواردی در و عصر و صبح گاهی و طوالنی ساعات بعضاً گردشگران

 گردشگران قضاوت نوع و طلبد می را خاصی های ضرورت و الزامات و نیازها وضعیت این. هستند موردنظرشان
 چهارراه بازار ریچشمگی گونة به که دهد می نشان ها یافته. است مسافرت شرایط و فرهنگی رویکرد از متأثر نیز

 است این از حاکی دو کای مدل با آزمون از حاصل های یافته. است مواجه عملکرد در کاستی و نواقص با رسولی
 ندارد وجود ای لحظه اتراق و موقت نشستن برای فضائی یا نیمکت اینکه از گردشگران درصد 85 حدود که

 ارزیابی کم تا کم خیلی را همراهشان کودکان برای ستننش و بازی محل ها آن از درصد 83 همچنین. اند ناراضی
 بد تا بد خیلی را بهداشتی سرویس خدمات وضعیت زنان، از درصد 70 ویژه به گردشگران، از درصد 52. کنند می
که بازار چهارراه  دهد ینشان م ها یافتهشده است. مرور  ییدتأ 000/0 داری یدر سطح معن هایافته این. دانند می

قرار دارد که از حد تصور و  زایی یبو آس یفضع یاربس یتدر وضع یو عملکرد یلحاظ خدمات رفاه به یرسول
 است.  یشترب یقتحق یةاول بینی یشبرآورد و پ
 یها یکاال)ازجمله  یخارج یکاالها تنوع که اند کرده دیتأک شاغالن از درصد 73 حدود ن،یبرا عالوه

. است یرسول چهارراه به گردشگران جذب لیدال از سمپل به موسوم نشده استفاده ای دار مارک دوم دست
 تیرضا ادیز یلیخ تا ادیز ها متیق یارزان از گردشگران درصد 74 و کاالها تنوع از گردشگران درصد 71

 به سفر که دارند لیتما زین درصد  83 و زاهدان به دوباره سفر به مند عالقه گردشگران درصد 88. اند داشته
 بازار وجود که است آشکار ها، هیفرض آزمون جینتا به توجه با. کنند هیتوص شاوندانشانیخو و دوستان به را زاهدان
 چهارراه در تیفعال. است بازارمحور ای دیخر گردشگران حضور ونیمد را تشیفعال دوسوم از شیب یرسول چهارراه

 خود موضوع نیا و شود یم منجر یمل ییراگ هم و یکاریب نرخ کاهش درآمد، دیتول اشتغال، به قطعاً یرسول
 قاتیتحق یبرخ جینتا با پژوهش نیا یهاافتهی. دارد یپ در را یستمیس ةتوسع یةنظر چارچوب در داریپا ةتوسع

 :شود یم انیب اجماالً که دارد ییراستا هم ای یسازگار نیشیپ
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 یةنظر با است یرسول چهارراه بازار زا دیخر مشخصاً گردشگران دوسوم ةزیانگ نکهیا بر یمبن شاغالن دگاهید
 دیخر یةبا نظر نی(، همچنRefaei, 2014) سفر ةتجرب مقصد، انتخاب سفر، ةزیانگ بر د،یخر یگردشگر ریتأث

 ,Kong & Changسفر ) یهانهیاز هز یبخش مهم ومسافرت  ةتجرب از ریناپذییجزء جدا ةمثاب بهسوغات 

گذشته  ةدر پنج ده ی( سازگار است. گسترش شتابان چهارراه رسول1397) یدیو جمش ی( و پژوهش رضوان2016
افتهی. دارد یهمخوان( Ernst & Young, 2015) ابندهیرشد یشبخ ةمثاب به یفروشخرده یگردشگر یةبا نظر

 تا ادیز را دومدست و یواردات دارمارک یکاالها دیخر تیاهم گردشگران درصد 52 نکهیا بر یمبن قیتحق یها
 کی تیمعروف و برندشدن(، Unger et al., 2016به صنعت لوکس ) بازارمحور کردیبا رو دانندیم ادیز یلیخ

 گردشگران تیها و حساس توجه به خواسته نی(، همچنBellini & Pasquinelli, 2016) مد و کاال کی به شهر
(Choi et al., 2018سازگار )به گردشگران درصد 88 که افتهی  نیا ن،یبرا . عالوهکند یم دییدارد و آن را تأ ی 

 یةنظر بر است یدییتأ کنند هیتوص گرانید به را سفر دارند لیتما زین درصد  83 و مندند عالقه دوباره سفر
 (. 1389 خوشخو،یمانی)ا نندیآفریم دیخر متنوع یهافرصت خالقانه که ییها مکان و برند به یوفادار

که  یو جلب مشارکت شاغالن چهارراه رسول یهمکار یاست از دشوار  عبارت پژوهشیاجرامشکالت
 ،یبردارنمونه ةدر مرحل یو دور از چشم قانون است. ول یرسم مهیتجارت ن یو سازوکارها تیاز ماه یعمدتاً ناش

 .است شده کمتر مشکل انیگو پاسخ هیتوج و یمحل یروهاین از استفاده با
 

پژوهشیشنهادهایپ
 مکانی ـ تجاری برند مثابة به زاهدان، رسولی چهارراه بازرگانی و تجاری عملکرد سابقة دهه پنج به عنایت با

 :شود می تأکید ذیل پیشنهادهای بر ای،منطقهفرا مقیاس در شده، شناخته
 یکه مشجر و دارا دیگردشگران خر یالحظهمدت و  نشستن و اتراق کوتاه یبرا مناسب یفضاها ی. طراح1

 مناسب باشد.  یمبلمان شهر
 کودکان.  یو باز ینشستن و سرگرم یبرا مناسب یفضاها ی. طراح2
گردشگران که  یو آبرومندانه برا یبا مشخصات اصول یبهداشت سیسرو خدمات یفضاها زیو تجه جادی. ا3

 یبازارها شتریگردشگران زن. برخالف ب یبرا ژهیو هستند. به یاالترب اتیو مقتض یتراز فرهنگ یبعضاً دارا
 در درصد 46 سواد،یب شاغالن درصد 32 نیهمچن مردند، یرسول چهارراه شاغالن درصد 90کشور، ازآنجاکه 

 .است نشده توجه مهم نیا به هستند، کارشناس درصد 4 فقط و پلمهید درصد 16 ،ییراهنما و ییابتدا سطح
 است؛ گردشگران ازین و دیتأک مورد اریبس که مناسب یشهر مبلمان به فوق یتجار بافت زیتجه بر دیتأک. 4
 ندهیفرسا و برزمان اریبس ج،یرا یبندمدل و یبندرنگ ،یبندزیسا فقدان علت به اجناس، انتخاب و دیخر چون
 . اندیمورد و تک که دوم دست اجناس ژهیوبه است،
و  یبدون طرح خاص باًیکه تقر یکنون ةو توقف روند نوسع یمحل اسیص در مقخا یطرح شهرساز یة. ته5

 شده است.  دهیصرفاً در قالب طرح جامع شهر د


  

https://www.tandfonline.com/author/Choi%2C+Miju
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 ،یگردشگر ارشد یکارشناس  ةنام انیپا. بانه شهر ییفضا یکالبد ةتوسع بر یتجار سمیتور راتیتأث ،(1387) یعل ،یاحمد
  .و بلوچستان ستانیس دانشگاه د،نژا یحاج یعل دکتر راهنما استاد

 ص ،یشهر یگردشگر اقتصاد ةنام ژهیو. «یگردشگر ةنقش بازار تهران در توسع(. »1390سارا ) ،یو اسد دیسع ان،یاکبر
46-52.) 

 یا منطقه شیهما. «یشهر یفضا ةبر توسع ینقش صنعت گردشگر نییو تب یبررس(. »1386) نایو نساج، م رایآ ،یانور
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تحقیق در خارج و  ةاقتصاد گردشگری )مروری بر پیشین»(. 1392) اهللیول زاده، یعل و نیمحمدحس خوشخو،یمانیا
 .114-95 ص، 1 ةشمار، 1 ةدور. یگردشگر ةنام فصل. «داخل(

گردشگری شهری  ةتوسع در تهران بزرگ بازار شنق نییتب»(. 1392) یمجتب نژاد، یبابک و میابراه فه،یخل ما،یس ،یبوذر
 .63-80 ص، 38، ة، سال دهم، شمارنیسرزم ییایجغراف ةنام فصل. «تهران

ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری تحلیل مقایسه»(. 1396) محمدرضا ،یرضوان و یدعلیس ،یبدر ناصر، ات،یب
 ،های روستاییپژوهش. «کُالن شهرستان مالیر( ةبریز رودخانآ ةدر نواحی روستایی )مورد مطالعه: روستاهای حوض

 .495-478، ص 3 ة، شمار9 ةدور

 .دوم چاپ سمت، انتشارات: تهران(. میمفاه و تیماه) یگردشگر(. 1386) نیمحمدحس ،یزدی یپاپل

 تهران: انتشارت سمت، چاپ اول . .یشهر یاراض یکاربر یزیر برنامه(. 1382محمدرضا ) ،یپورمحمد

جاذب  یشهر یفضاها یزیر بر برنامه دیبا تأک یشهر یگردشگر تیریمد(. »1390اعظم ) ،یمسعود و صفرآباد ،ییتقوا
 ص، 3 ةشمار، 3 ةدور ،یاجتماع ةتوسع و رفاه یزیر برنامه ةنام فصل«. شهر کرمانشاه یمورد ةمطالع ،یگردشگر

183-208. 

: تهران. یآبادنیحس یمهد و یدیسع اصغر یعل ةترجم. (دیخر یگردشگر) مصرف یشناس جامعه(. 1388) دالن ،یموتیت
 .شناسان جامعه نشر

 ارشد یکارشناس ةرسال. نمونه: شهر گناوه ،یامنطقه ةبر توسع یتجار ینقش گردشگر یبررس(. 1390) دهیحم زاده، یدشت
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 .77-90ص
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 .«یشهر یگردشگر یداریپا ةتوسع در یلیتحل یکردهایرو»(. 1389) ژاله دهیس ،یریدنصیس و الرضاعبد راد،یفرج
 .40-29 ص، 25 ةشمار، 7 ةدور نهم، سال ،نیسرزم ییایجغراف ةنام فصل
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