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مطالعه حاضر با روش شناسی توصیفی  -تحلیلی در راستای بررسی عوامل فضایی موثر در تقاضای جاذبه های
گردشگری شهر ایالم به انجام رسیده .روش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی
انجام میشود .شیوه جمع آوری اطالعات و داده ها ،پیمایشی – کتابخانهای میباشد .نتایج تجزیه و تحلیل
دادهها با ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری در شهر
ایالم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک راهه سطح معنا داری آزمون
) (Sigبرای شاخصفضایی در شهر ایالم برابر  0/630میباشد .در نتیجه اختالف معناداری بین میانگین
شاخصهای فضایی در شهر ایالم از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد و بیانگر توافق معنادار پاسخ
گویان در این رابطه است .همچنین میزان مجذور  Rتصحیح شده نشان داد که شاخصهای وارد شده به
مدل  70درصد تغییرات در تقاضای گردشگری شهری ،شهر ایالم را تبیین میکنند .نتایج بدست آمده نشان
دهنده این امر است که انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس تجربه سفرهای قبلی ،تبلیغات ،تشویق
دیگران شکل میگیرد .کیفیت خدمات ،کیفیت تسهیالت ،و ارزشهای دریافت شده و ادراک شده تأثیر
مستقیمی بر کیفیت سفر ،تجربه گردشگری و سطح تقاضای آنها در آینده دارد .وجود احساس رضایت در
بین گردشگران در تمایل مجدد آنها برای سفر و در نهایت ،توسعه گردشگری بسیار مفید است.
کلید واژهها :عوامل فضایی ،تقاضا ،جاذبه های گردشگری ،شهر ایالم

مقدمه
گردشگری در چهارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند .یکی از این الگوهای فضایی گردشگری شهری
است .نواحی شهری به دلیل آنکه جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی
محسوب میشوند .شهرها معموال جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزه ها ،مناطف با معماری تاریخی و مکانهایی
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مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب میکند (تیموتاوس،1
 :1995ص  .)63به گفته الو؛ شهرت و جاذبههای یک شهر ،تصمیم یک گردشگر را برای بازدید از آنجا تحت تأثیر
قرار میدهد (نصراللهی و همکاران :1393 ،ص  .)18هم زمان با افزایش تقاضای گردشگری و رشد این صنعت،
مطالعه راجع به فرآیند انتخاب مقصد افزایش یافته است (جیانگ و دیگران :2000 ،2ص  .)964هر مقصد محصوالت
و خدمات مختلفی برای جذب گردشگران به آنان عرضه میکند و هر گردشگر فرصت انتخاب از میان یک مجموعه
مقاصد را دارد .با افزایش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد گردشگری ،انتخابهای جدیدی برای آنها میسر می-
شود و فرصتهای تازهای برای کسب تجارب منحصر به فرد به دست میآورند (موشین :2005 ،3ص  .)723اهمیت
صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که امروزه به عنوان بزرگترین صنعت درآمده و ساالنه میلیون ها
نفر توریست در سرتاسر جهان با انگیزه های گوناگون در حال جابه جایی و سفر می باشند .اصوأل ارزیابی ادراکات
گردشگران و آگاهی از نیازها و انگیزههای آنان به تقویت و تثبیت موقعیت بازارها و عرضه اثر بخشتر کاالها و
خدمات کمک مؤثری میکند(جفری و زی :1995 ،4ص .)858جاذبههای گردشگری یک شهر پایه تقاضای
گردشگری آن محسوب میشود .آنچه که برای مردم به سمت یک مقصد شهری کشش ایجاد میکند ،منابع
گردشگری است .هسته اصلی بازدیدها ،جاذبهها هستند؛ اما همزمان خدمات و تسهیالت دیگری که مطابق سلیقه
گردشگر و برای پذیرایی از او در زمان اقامت در مقصد وجود دارد را نیز در بر میگیرد .یکی از مهمترین مقاصدی
که روندهای گردشگری را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده است ،مراکز شهری است .سفرها این مقاصد را
به یکی از اصلیترین مراکز گردشگری تبدیل نموده است (فغفوریان و صداقتی .)2:1390،شهر ایالم از مناطقی است
که دارای جاذبههای متنوع گردشگری در سطح ملی و منطقهای است که میتواند بعنوان یکی از قطبهای
گردشگری مطرح گردد .این شهر بخاطر قدمت و آثار بجا مانده از دوران گذشته و وجود مناظر زیبای شهری
توانایی جذب گردشگران بسیاری را دارد (صیدایی و رستمی :1391 ،ص.)97

پیشینه پژوهش
علیرغم کاستیهایی که در تحقیقات مربوط به توریسم وجود دارد میتوان از محققانی که در زمینههای اصلی
توریسم بطور اصولی کار کردهاند ،به کسانی مانند :پیرس ،5هال و لیو ،6اسمیت و میچل ،7میچل و مورفی 8اشاره کرد.
مکاتب جغرافیایی نقش قابل مالحضهای در توسعه تحقیقات مربوط به توریسم داشته است .بطوریکه در بررسی
مکاتب مسلط جغرافیا چون :مکتب فضایی ،مکتب رفتاری ،مکتب انسانگرا ،جغرافیای کاربردی و مکتب رادیکالی،
بیشترین تاثیر را در پژوهشهای مربوط به توریسم قابل مشاهده است .در مکتب فضایی ،مطالعات ساختار فضایی،
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تحلیل فضایی ،جریانهای توریستی ،و مدلهای جاذبه و تحلیل منطقهای توسط محققینی چون لیپر ،1اسمیت ،2وال،3
ویلیامز ،4زلینسکی ،5پیرس ،6مورفی 7و  ...را نام برد که تحقیقات ناب و قابل توجهی را انجام دادهاند .از کارهای
مرتبط با تحقیق حاضر میتوان به به کار آشورث ،1992 ،1989 8الو 1996 ،1993 ،19929هنچ 1996 10و مورفی در
سال  1997اشاره کرد که در زمینه توریسم شهری انجام دادهاند .در این زمینه کوپر
گردشگران را در جزیره چانل

12

11

( )1981رفتار فضایی

مورد بررسی قرار داده است .او تفاوتهایی را در الگوی فضایی گردشگران را بر

اساس دو متغیر( )1چرخه زندگی؛ ( )2موقعیت و پایگاه اجتماعی ،اقتصادی مطالعه کرد و دریافت که گردشگران با
درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبههای اصلی گردشگری شهر تمایل دارند ،در حالی که گردشگران با درآمد باال از
جاذبههایی که کمتر مورد بازدید قرار گرفته است ،بازدید میکنند ( . (Cooper, 1981: p367ارین و تابنر،)2007( 13
در پژوهشی با عنوان رضایتمندی و نارضایتی از ویژگیهای مقاصد گردشگری ،تأثیر آن در رضایتمندی کلی و
تمایل به بازگشت دوباره ،با نظر سنجی از  2423گردشگر ساحلی به این نتیجه دست یافتهاند که تجربیات نارضایتی
باعث کاهش رضایتمندی کلی شده و احساسات منفی ناشی از تجاری شدن ،شلوغ شدن و تخریب محیطی به طور
چشمگیری باعث کاهش تمایل گردشگران در بازگشت به مقصد میشود .پرابنسن و کالج 14طی پژوهشی با عنوان
رضایتمندی گردشگران از مقصد گردشگری :زمینهها و پیامدها ،به این نتایج دست یافتند که رضایت گردشگران
نتیجهی انگیزهی آنان ،اهداف و ادراک آنان از خدمات گردشگری است و در این میان جنبهی ساماندهی خدمات
مسافرتی به تنهایی  50درصد واریانس رضایتمندی کلی گردشگر را توضیح میدهد .فرجیراد و سیدنصیری
( ،)1389در پژوهشی با عنوان رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری ،به بررسی و شناسایی جایگاه
و اهمیت گردشگری شهری ،بررسی مفاهیم و روند تکاملی آن ،و فرآیندهای مربوط به راهبردهای توسعه پایدار
گردشگری شهری و ارزیابی ارتباط بین توسعه شهری و گردشگری و همچنین پیامدها و آثار مثبت و منفی این نوع
گردشگری پرداخته است .کروبی ( ،)1390در پژوهشی با عنوان رسانههای ارتباط جمعی و انتخاب مقصد
گردشگری ،رابطه بین منابع اطالعاتی گردشگران و انتخاب مقصد را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بدست آمده از
تحلیلهای رگرسیونی حاکی از تاثیر مثبت رسانهها و منابع اطالعاتی در انتخاب مقصد گردشگری است .صدر
موسوی و دخیلی کهنوئی ( ،)1382در پژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت تسهیالت گردشگری استان اذربایجان
شرقی از دید گردشگران ،به ویژه کندوان ،قلعه بابک و شرفخانه به بررسی و ارزیابی چگونگی توزیع زیرساختهای
1

Lypr
Smith
3
Wall
4
Williams
5
Zlynsky
6
Pierce
7
Murphy
8
Ashworth
9
Lowe
10
Hnch
11
Cooper
12
Chanl
13
Maureen and Tabnr
14
Prabnsn and colleges
2

24

بررسی عوامل فضایی مؤثر در تقاضای جاذبههای گردشگری شهری

گردشگری در مناطق فوقالذکر پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که توزیع زیرساختهای گردشگری در سطح
منطقه ،به طور مناسب انجام نگرفته است .رنجبران و همکاران ( ،)1390در پژوهشی با عنوان تأثیر شفاهی جذب
گردشگران خارجی (مالعه موردی :شهر اصفهان) ،به بررسی میزان استفاده گردشگران از تبلیغات شفاهی پرداختهاند.
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که توجه به تبلیغات شفاهی و عوامل تأثیرگذار آن ،میتواند مزایای
رقابتی قابل مالحضهای برای مدیران مقصد گردشگری به ارمغان آورد و منجر به جذب هر چه بیشتر گردشگران
بالقوه گردد .لیاقتی و همکاران( ،)1389کیاکجوری و صرافی ( ،)1390در پژوهشی با عنوان تمایل گردشگران صنعت
جهانگردی مبتنی بر عوامل محصول و جمعیت شناختی ،تبیین رابطه بین عوامل محصول (جاذبهها ،تسهیالت و
زیرساختارها) و متغییرهای جمعیت شناختی (میزان سواد ،چگونگی انتخاب مقصد ،مدت اقامت ،شغل و جنسیت)
با تمایل گردشگران صنعت جهانگردی میباشد را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد ،تمامی عوامل
(عوامل محصول و جمعیت شناختی) که در این پژوهش مطرح شدهاند در تمایل گردشگران به دو شهر نوشهر و
چالوس مؤثرند.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با روش شناسی توصیفی  -تحلیلی و ماهیت نظری – کاربردی انجام شده است .جامعه آماری این
پژوهش شامل گردشگران (اعم از داخل استان و خارج استان) است که به دیدن آثار شهر ایالم مراجعه نمودهاند.
تعیین حجم نمونه آماری با روش کوکران 1بوده که روش نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری سهمیهای انجام
میشود .شیوه جمع آوری اطالعات و داده ها ،پیمایشی – کتابخانهای میباشد .در این پژوهش منظور از گردشگری
شهری تقاضای شهروندان شهر ایالم و سایر گردشگرانی است که از سایر نقاط کشور به شهر ایالم مراجعه دارند.
سنجش پایایی گویه ها با توجه به ضریب آلفایی کرونباخ  ./854نشان دهنده همبستگی باالی درونی گویهها میباشد.
در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با به کارگیری نرمافزار  spssو در راستای آن از آزمونهای
همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه ) ANOVA (One – Wayو آزمون های تعقیبی دانکن و شفه و مدل
برازش رگرسیونی استفاده شده است .شاخصها و متغیرهای مورد نظر این پژوهش بر مبنای مجموعه مطالعات
انجام شده و همچنین بر مبنای پیشینه موضوع و مبانی نظری و در راستای فرضیههای تحقیق استخراج شدهاند.
مجموع شاخص های مؤثر این پژوهش شامل ،زیرساخت ،دسترسی و جاذبهها که در بعد توزیع فضایی تدوین
شدهاند.

cochran
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زیرساخت

دسترسی

شاخصهای منتخب
گردشگری شهری

جذابیت

در بعد فضایی

شکل :1شاخصها و متغیرهای پژوهش
منبع( :رزمگیر :1393 ،ص.)6

ادبیات تحقیق
گردشگر :کسی گردشگر است که در حوزه سرمایه گذارهای صنعت گردشگری حرکت میکند؛ یعنی با تور
سفر کند ،در هتل اقامت میکند ،در رستوران غذا میخورد ،از مراکز دیدنی با تهیه بلیت دیدن میکند و سوغاتی
میخرد (افضلی و همکاران :1389،ص .)123در واقع گردشگری ،رفتار مشترک گروههای انسانی است که از ابعاد
جغرافیایی و فضایی برخوردار بوده و بازتابهای این رفتار نیز فضا و ویژگیهای محیط جغرافیایی را متأثر مینماید.
این رفتار جمعی و مشترک انسانها ،امروزه در قالبها و ساختارهای سیاسی و اداری شکل میگیرد و هدایت و
کنترل میگردد و حکومتها در آن نقش اصلی را به عهده دارند (رخشانیمقدم .)14:1390،بر اساس دیدگاه سازمان
میراث فرهنگ ،صنایع دستی و گردشگری ،کسی گردشگر است که در حوزه سرمایه گذارهای صنعت گردشگری
حرکت میکند؛ یعنی با تور سفر کند ،در هتل اقامت میکند ،در رستوران غذا میخورد ،از مراکز دیدنی با تهیه بلیت
دیدن میکند و سوغاتی میخرد (افضلی و همکاران :1389 ،ص .)123
زیرساختها :مقوله فضا و تحلیل نواحی گردشگری به عنوان چارچوب و زیربنایی برای کنشهای مربوط به
گردشگری بسیار مهم است .فضای مناسب گردشگری در تولید و بازتولید منطقهای و ناحیهای و کنشهای آن بر
اقتصاد و توسعه فرهنگی تأثیرگذار است .برای درک بهتر فضا ،فرآیندهای سازنده آن از بعد فیزیکی شامل
زیرساختها و خدمات توریست (شامل هتلها ،رستورانها ،فروشگاهها و  ،)...مکانهای مورد بازدید (آثار تاریخی،
تفریحی ،سینما ،تئاتر ،موزهها ،مکانهای مذهبی و  )...و بعد اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی و رفتاری منطقه بسیار
اهمیت دارد .زیر ساختهای گردشگری عواملی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع توسعه خدمات به
گردشگران و مسافران یا مهمانان طبق ضوابط ارائه میشود(شماعی و موسویوند :1390 ،ص.)28
جاذبهها :جاذبهها مکانهایی هستند که احساسات گردشگران را بر میانگیزند (حسنیمهر و تبری:1390،
ص .)121حضور جاذبههای گردشگری یکی از مهمترین دالیل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است .جاذبههای
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گردشگری به عنوان عامل کشش ،1با توجه به ویژگیهای خاص و جذابیتهای که دارند ،میتوانند گردشگران را از
نقاط و سرزمینهای دور به سمت خود جذب کند (رهنمایی و همکاران :1390،ص .)87معموأل گردشگران بر اساس
عالئق و سلیقه شخصی یا شهرت جاذبهها ،برای بازدید در سطح شهر میپردازند (حیدری و همکاران :1392،ص.)2
عوامل جانب عرضه و عوامل جانب تقاضا :استابلر ( )1988عواملی را که بر شکلگیری استنباط توریستها
نسبت به یک محل توریستی تأثیر دارند را به دو دسته عوامل جانب عرضه2وعوامل جانب تقاضا 3تقسیم نموده
است .عوامل تأثیرگذار مربوط به تقاضا بیشتر به خود گردشگر و توریست وابسته و مربوط میباشند .در واقع
عواملی همچون تحصیالت ،انگیزه ،ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی همچون درآمد ،سن ،شغل و ...از خصوصیات
شخصی گردشگران میباشند که بطور مثال با توجه به سطح تحصیل یا سن گردشگر نحوه و نوع استنباط و برداشت
از مقصد گردشگری متفاوت خواهد بود .اما عوامل مربوط به عرضه برعکس عوامل تقاضا توسط مقصد گردشگری
و سازمانهای گردشگری آن مقصد ارائه میشوند .از عوامل عرضه میتوان به بازاریابی ،تبلیغات ،رسانهها ،آوازه و
شهرت مقصد اشاره کرد که این عوامل توسط مقصدهای گردشگری با هدف جلب و جذب گردشگر بیشتر از طریق
ایجاد تصویری مثبت و مطلوب از خود به بازارهای هدف ارائه میگردند (رنجبریان و قنبری.)4:1384 ،
فضای شهری و گردشگری :فضای شهری در واقع نوعی از فضای جغرافیایی است .فضای کالبدی با ویژگیهای
عوامل طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی است .فضای جغرافیایی بازتابی از آگاهیهای اساسی انسان از جهان ،تجربیات
او از زندگی و وابستگیهای ارادی او با محیط خود میباشد (زنگیآبادی و همکاران :1391 ،ص  .)81فضای
گردشگری شهری ،فضایی است که منابع گردشگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری گردشگران تابعی از منابع
گردشگری آن مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات میباشد (جیمز :2009 ،4ص  .)160بنابراین فضای
گردشگری شهری محصول پراکندگی زیرساختها و جاذبههای گردشگری در داخل شهر است و پراکندگی عناصر
شهری محصول تصمیمگیریهای انسانی است و همچنین کارکردهای انسانی نیز متأثر از اندیشهها ،نهادها ،ساختار
جامعه و نیاز آنها است (شکویی و همکاران :1385 ،ص  .)26ساختار فضایی گردشگری جدای از ساختار فضایی
شهر نیست اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است .ساختار فضایی گردشگری محصول
فرآیندهای فضایی است که در آن فضا به وسیله فرآیندهای یاد شده خود اشکال گوناگون گردشگری را نیز به وجود
میآورند مانند :گردشگری اجتماعی و قومی ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و . ...ساختار فضایی گردشگری را با توجه
به سازماندهی مکانی فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی گردشگری در مناطق شهری میتوان تعریف کرد ،با این هدف
که قائدهمندیهایی را که در تطابق مردم با فضای گردشگری شهری وجود دارد ،تبیین ،توضیح ،و سرانجام پیشبینی
میکنند.
ساختار و کارکرد گردشگری :ساختار گردشگری مجموعهای از امکانات ،تسهیالت و قوانین ،عناصر خدماتی
(اقامتی ،پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،فروش و ،)...حمل و نقل ،شرکتها و سازمانهای گردشگری و ...است
Pull factor
supply side
3
Dimand side
4
Jeyms
1
2
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که به همراه جاذبهها به عنوان عوامل عرضه ،سیستم گردشگری یک مکان را تشکیل داده و نیازهای گردشگران را در
مقصد برآورده میسازند .البته ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان به نوبۀ خود از یک طرف متأثر از اهمیت،
اعتبارف ماهیت ،تنوع ،نقش و کارکرد (تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،تفریحی ،تجاری و)...جاذبههای مکانی خود و از
طرف دیگر متأثر از ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی(باورهای اعتقادی) و اقتصادی ساکنین محلی و گردشگران نیز
است .همچنین کارکرد گردشگری یک شهر یا منطقه گردشگری ،نسبت و سهمی است که در بخش عرضه
(مقصد)سیستم گردشگری در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و...دریافت میکند که باید
هزینه-فایده آن برای دستیابی به توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد (محبوبفر و همکاران :1390،ص.)124
دسته بندی انواع جاذبهها -1 :جاذبههای طبیعی :جاذبههای طبیعی موجود در مقصد ،غالبأ اولین موضوعی
است که توجه گردشگر را جلب میکند که اصوأل ترکیب متنوعی از منابع طبیعی را میتوان به منظور ایجاد محیطی
جذاب برای توسعه گردشگری به کار گرفت -2 .جاذبههای فرهنگی :در صنعت گردشگری ،فرهنگ به عنوان عامل
جذب عمل میکند .برای گردشگرانی که سفر میکنند ،فعالیتها ،رویدادها و محصوالت فرهنگی ،همچون نیرویی
الهام بخش و جذاب بر آنان اثر میگذارد .جاذبههای فرهنگی شامل تمام تجلیها و تبلورهای بیرونی و رسمی
فرهنگ هر کشور است که میتوان آنها را دید ،نمایش داد یا به نوعی عرضه کرد -3 .جاذبههای انسان ساخت :به
کلیه عناصر و پدیدههای مصنوع دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت ،جاذبه انسان ساخت گفته میشود
(قالیباف و شعبانیفرد :1390،ص.)152
عناصر گردشگری شهری :جانسن-وربرک )1986( 1با در نظر گرفتن محیط شهری به عنوان یک محصول
تفریحی ،عناصر گردشگری شهری را در سه گروه عناصر اصلی ،ثانویه و عناصر جانبی طبقهبندی کرده است:
 .1عناصر اصلی :انگیزهی اصلی گردشگران از بازدید از یک شهر هستند که خود به دو گرده«مکانهای فعالیت»
و «زمینههای سرگرمی» تقسیم میشوند« .مکانهای فعالیت» ،خدمات و تسهیالتی هستند که برای تفریح و سرگرمی
ایجاد شدهاند ،در حالی که هدف اصلی شکلگیری «زمینههای سرگرمی» ،تفریح و سرگرمی نبوده است ،ولی امروزه
به عنوان بخشی از جاذبههای گردشگری تجربه میشوند.
الف :مکانهای فعالیت  -1:خدمات و تسهیالت فرهنگی :کنسرت ،سینما ،تئاتر... ،؛  -2خدمات و تسهیالت
ورزشی :استادیومها و باشگاههای ورزشی ،مسابقات ورزشی بینالمللی ،منطقهای ،ملی و محلی ،و  -3 ...خدمات و
تسهیالت سرگرمی :جشنوارها ،کلوبهای شبانه ،رویدادها و ...؛
ب :عناصر ثانویه :امکانات و خدماتی هستند که ممکن است گردشگران در طول بازدید خود به آنها نیاز داشته
باشند و باعث بهبود کبفیت بازدید آنها شود ،ولی هدف اصلی آنها از سفر به شمار نمیروند ،مانند هتلها،
رستورانها و مراکز خرید.
ج :عناصر جانبی :این عناصر زیرساختهای موجود در یک شهر هستند که بر تجربهی گردشگر مؤثرند ،مثل
راههای دسترسی ،پارکینگ ،مراکز اطالعرسانی ،تابلوها و نقشههای راهنما(ضیایی و عباسپور.)80:1390،

Jansen-Verbeke

1
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نظریه رفتارگرایی :از دیدگاه این مکتب ،برداشت فرد از فضا از یک سو با طبقۀ اجتماعی -اقتصادی و از سوی
دیگر با موقعیت فرد در رابطه است .در علل تکوین جغرافیای رفتار فضایی ،طرفداران این مکتب عقیده دارند که در
مطالعات جغرافیایی ،بهرهگیری از ابعاد فضایی روانشناسانه و نظریههای مربوط به تصمیمگیری و رفتار ،منطق تبیین
پدیدههای جغرافیایی را اعتبار بیشتری میبخشد .همچنین به کارگیری الگوهای علوم رفتاری ،ما را در رسیدن به
اهداف خود در برنامهریزی ،روانشناسی محیطی ،معماری و طراحی ،بازاریابی ،حمل و نقل ،گذران اوقات فراغت و
غیره کمک خواهد کرد (شکویی و همکاران :1385 ،ص .)11در نظریۀ رفتارگرایی بر روی احساسات ،اولویتها و
عوامل مؤثر در تصمیمگیریهای افراد تأکید میشود .همچنین در این نظریه ویژگیهای مکان که به رضایت یا عدم
رضایت افراد و تصمیمگیری آنها منجر میشود مورد توجه قرار میگیرد (.)Ronald Van Kempten, 1998: p 630
از دیدگاه رفتارگرایی ،انتخاب و تصمیمگیری به طور مستقیم با موقعیتها و چرخۀ زندگی افراد بستگی دارد.
ویژگیهای شخصیتی افراد به عنوان مهمترین معیار تصمیمگیری محسوب میشود .گروههای مختلف خواستهها و
سلیقههای متمایزی از یک مکان دارند ( .)Clark & Dieleman, 1996: p85تصورات ذهنی افراد درواقع کلید و پایه
رفتار فضایی و تصمیمگیری افراد محسوب میگردد .اطالع ازاین امر به بهبود وضعیت و طراحی بهتر مکانها کمک
خواهد نمود .اطالع از عوامل مؤثر در تصمیمگیریهای افراد و انتخاب فضاهای جغرافیایی امری الزم در برنامه-
ریزیهای فضاهای جغرافیایی محسوب میشود (.)Kitchin,2002: p5
نظریه سلسله مراتبی مزلو :تاکنون تئوریهای زیادی برای توجیه انگیزه سفر و الگوهای رفتاری ارائه شده است.
نخستین این تالشها را میتوان کارهای استنلی پالگ دانست که کوشید الگوهای رفتاری و انگیزی افراد را در قالب
طیفی از افراد درونگرا تا برونگرا تفسیر کند .پس از او سایر محققان نیز تالشهایی در این زمینه صورت دادند و
سیستمهایی مبتنی بر ارزشها و نگرشها و یا سلسله مراتب انگیزه سفر بر اساس مراتب نیازهای مزلو بنیان نهادند
(قربانی و ابراهیمپور لنبران :1389 ،ص.)55دستهبندی مزلو به شرح زیر است :الف؛ نیازهای جسمانی ،ب؛ نیازهای
ایمنی ،ج؛ نیازهای اجتماعی ،د؛ نیاز به احترام ،ه؛ نیاز به خودیابی یا عزت نفس .بر اساس نظریه مزلو انسان موجود
نیازمند است که درجه کامروایی او تابعی از نیازهاست بنابراین رضایتمندی توریستی نیز تابعی از تأمین نیازهای
انسان در بعد توریست است و نوع نگرش توریست نیز تابعی از رضایتمندی توریستی است (هزارجریبی و نجفی،
 :1391ص .)138این تفاوتها و تأثیر آن در رفتار و روابط گردشگران با محیطهای فیزیکی ،فرهنگی و افراد در طی
سفر و در مقصد ،باعث شده است که دستهبندیها از این نظر مفید باشند که با ارائه طبقهبندی ساده از پدیدههای
پیچیده ،امکان درک آنها را فراهم میآورند .بخش اعظم این کار در طول دهه  1970و اوایل دهه  1980انجام گرفت.
آنها به ویژه در مورد فعالیت سازمان گالوپ که در سال  1989نماینده شرکت خدمات مسافرتی آمریکن اکسپرس
بود ،به تحقیق پرداختند .مطابق این پژوهش ،گردشگرانی که بدون در نظر گرفتن خاستگاه و مقصد به شیوههای
مختلفی به مسافرت رفته بودند ،به پنج گروه تقسیمبندی شدند که عبارتند از -1 :ماجراجویان؛ افرادی مستقل و
بیپروا که سعی دارند به فعالیتهای جدیدی روی آورند ،مردم جدیدی را ببینند و با فرهنگهای گوناگون آشنا
شوند .برای این افراد سفر و گردشی ،نقشی اصلی و اساسی در زندگی دارد -2 .پریشان حاالن؛ این افراد هنگام سفر
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به نگرانی و دلواپسیهای زیادی دچار میشوند .در تصمیمگیریهای مربوطه به سفر اعتماد به نفس ندارند و عمومأ
از پرواز میترسند .در مجموع این افراد نسبت به سایرین از میزان فرهیختگی و رفاه کمتری بهرهمند هستند.
نظریه بخشبندی بازار گردشگری :تقسیم بازار به گروههای خاصی از خریداران که ممکن است به کاالها یا
ترکیب عناصر متفاوتی نیازمند باشند .به عبارت دیگر فرآیند تقسیم مشتریان به گروههایی با نیازها ،خصوصیات یا
رفتارهای مشابه را بخشبندی بازار گویند (فیلیپ و گری .)910:1389 ،1توسعه گردشگری نیازمند به شناخت بازار
و بازاریابی (هماهنگ کردن محصول با نیازها ،خواستهها و تقاضای بازار) است .باید دید که گردشگران چه کسانی
هستند ،خصوصیات (طبقه اجتماعی ،سن ،جنس ،وضعیت ازدواج) خواستهها و انگیزۀ آنها از گردشگری چیست؟
بازار گردشگری از مجموع تقاضاهای گروههای مختلف با خصوصیات ،مشخصات ،نیازها ،سلیقهها و قدرت خرید
متفاوت تشکیل میشود که هر بخش خواستار محصول خاص با ویژگیهای معین است .با شناخت و تجزیه و
تحلیل تقاضاهای بازار گردشگری و بخشبندی آن ،میتوان محصولی مناسب را برای گروههای مختلف گردشگر
ارائه کرد؛ محصولی که جوابگوی نیاز گروههای مختلف باشد (داس ویل :1379 ،2ص .)53تقسیمبندی ،یک روش
کامأل خالقانه است و با ارضای نیاز مشتری ،مزیت رقابتی برای شرکت به دست میآید .این تعریف بر نیاز مشتری،
نه شرکت ،تأکید میکند .تقسیمبندی ایجاد قالب و زیربنایی برای برنامه بازاریابی مؤثر است و باید به جای
محصولگرا بودن ،مشتریگرا (یا بازارگرا ( باشد .اصوأل ارزیابی ادراکات گردشگران و آگاهی از نیازها و انگیزههای
آنان به تقویت و تثبیت موقعیت بازارها و عرضۀ اثربخشتر کاالها و خدمات کمک مؤثری میکند؛ بنابراین برای
کسانی که درگیر مدیریت و برنامهریزی هستند ،آگاهی از این عوامل برای ایجاد پیوند میان محصول گردشگری و
گردشگران امری ضروری است (موسوی گیالنی و همکاران :1391،ص.)111

محدوده مورد مطالعه
شهر ایالم ،مرکز استان ایالم از نظر موقع جغرافیایی در  46درجه و  26دقیقه طول شرقی و  33درجه و  38دقیقه
عرض شمالی ،در غرب و جنوب غربی کشور قرار دارد .شهر ایالم از شمال ،شرق و جنوب شرقی به شهرستانهای
ایوان و شیروان چرداول و دره شهر ،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان مهران و از غرب به استان دیاله عراق
محدود است .این شهر در درهای کوهستانی و در شمال شرقی دشتی به مساحت تقریبی  25کیلومتر مربع در دامنه
جنوبی کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است .مطابق آمارهای موجود دارای جمعیتی 17213می باشد.

Philip & Gray
Will Das

1
2
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شکل :2موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

بحث و تحلیل یافتهها
فرضیه اول :به نظر میرسد میان عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری در شهر ایالم رابطه معناداری وجود
دارد.
در این بخش برای ارزیابی میزان همبستگی (رابطه) میان مؤلفههای توزیع فضایی پژوهش و تقاضای گردشگری
محدوده مورد مطالعه با توجه به اینکه مقیاس متغیرها از نوع فاصلهای میباشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده است .نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح معناداری ( )Sigکوچکتر ( )./.5می باشد پس در نتیجه فرض
( )H0رد می شود و فرض ( )H1مبنی بر اینکه بین میزان عوامل فضایی و میزان تقاضای گردشگری رابطهای
معناداری وجود دارد تایید می شود .از میزان ضریب پیرسون ( )0/667می توان دریافت که یک رابطه مثبت بین
عوامل فضایی و تقاضای گردشگری وجود دارد بنابراین با افزایش و بهبود عوامل فضایی وضعیت تقاضای
گردشگری در محدوده مورد مطالعه نیز بهبود مییابد.
جدول  :1همبستگی پیرسون فرضیه اول
عوامل فضایی
شاخص

ضریب همبستگی

معنی داری

تعداد

تقاضا

0.667

0.000

200

منبع :محاسبات نگارنده

فرضیه دوم :به نظر می رسد اختالف معناداری بین میانگین شاخصهای فضایی(دسترسی ،جاذبه ،زیرساخت)
در شهر ایالم از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد.
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برای تجزیه و تحلیل این فرضیه از تحلیل واریانس یک راهه ) (One - Way ANOVAبه بررسی معناداری
اختالف میانگینها و با استفاده از آزمون Tبه بررسی تفاوت این میانگینها پرداخته شده است.
جدول :2تحلیل واریانس یک راهه مولفهها در شهر ایالم
معنی داری

F

.630

.800

مجذور میانگین

درجه آزادی

مجموع مجذورات

5

617.410

397

323670.744

402

61886.581

123.482
154.330

فضایی

منبع :محاسبات نگارنده

همان طور که در جدول  2قابل مشاهده است .سطح معنا داری آزمون ) (Sigبرای شاخصهای فضایی در شهر
ایالم برابر با  0/630می باشد  H0تایید می شود و فرض  H1رد میشود در نتیجه اختالف معناداری بین میانگین
شاخصهای فضایی در شهر ایالم از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد.
بررسی میانگین شاخصهای عامل فضایی با آزمون T

به منظور بررسی و ارزیابی نقش عوامل فضایی در افزایش تقاضای گردشگری ،از دیدگاه ساکنان محدوده مورد
مطالعه و گردشگران ،از آزمون  Tاستفاده شده است .همانطور که در جدول  3مشاهده می شود ،تمام مؤلفههای
عامل فضایی باالتر از میانگین بوده اند و با میزان اختالف از میانگین و میزان  tبه دست آمده باال ،بیانگر نقش این
مولفهها در تقاضای گردشگری درون شهری محدوده مورد مطالعه میباشد .سطح معناداری محاسبه شده برای این
مؤلفهها نیز برابر با صفر میباشد ،بنابراین از آنجایی که این مقدار کمتر از  0/05محاسبه شده است بیانگر توافق
معنادار پاسخ گویان در این رابطه است.
جدول :3تحلیل آماره آزمون  Tتک نمونهای برای مؤلفههای عامل فضایی پژوهش
مقدار میانگین 2/5 :
مؤلفهها

با سطح اطمینان %95
t

درجه آزادی

اختالف از میانگین

کمترین

بیشترین

معنی داری

زیرساخت

77.437

402

13.336

12.975

13.696

0.000

دسترسی

82.123

402

20.110

19.646

20574

0.000

جذابیت

86.111

402

36.021

35.021

36.843

0.000

منبع :محاسبات نگارنده
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مدل برازش رگرسیونی :در ادامه با استفاده از مدل برازش رگرسیونی در محیط نرمافزار ( SPSSبریس و
همکاران ،)1388 :352 ،میزان تأثیر هر یک از مولفههای شاخص فضایی برای مشخص شدن درجه تأثیر و رابطه این
شاخصها بر تقاضای گردشگری شهری ،در شهر ایالم به عنوان متغییر مستقل و شاخصهای تلفیقی برای چهار
منطقه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .در آزمون صورت گرفته ( R2واریانس تبیین شده) در سطح
 0/826بوده است که نشان دهنده تأثیر  82درصدی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بوده است .واریانس تبیین نشده
(تفاضل واریانس تبیین شده با یک) برابر  ./18درصد بوده است که نشان دهنده تأثیر  18درصدی سایر متغیرهای
محاسبه نشده بر متغیر مستقل میباشد .معناداری آزمون صورت گرفته از روی جدول آنوا در سطح  95درصد
میباشد ( .)SIG=0/000ضریب تأثیرگذاری متغیرهای مستقل نیز از جدول ضریب تأثیرات قابل استخراج است .به
گونهای که بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مولفه جاذبهها ( .)B=.541پس از آن مولفه دسترسی با؛ ا( ،)B=.381و
پس از آن مولفه زیرساخت ها با بتا ( .)B=.336بر روی متغیر وابسته تاثیر گذارند.
جدول :4آمارههای تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص فضایی
مجذور Rتصحیح

انحراف معیار

شده
0/826

610/7

ضریب تبیین

ضریب همبستگی

0/827

چندگانه
0/852

ماخذ :محاسبات نگارنده
جدول :5آماره ضرایب رگرسیونی شاخص فضایی
نام متغیر

ضرایب غیر استاندارد شده

ضرایب استاندارد شده
t

سطح معنیداری

عرض از مبدا

13/780

3/038

-

4/304

0/000

مولفه دسترسی

-0/381

0/037

-0/016

-0/427

0/633

مولفه جاذب ها

0/541

0/017

0/871

26/398

0/000

مولفه زیرساخت

-0/336

0/035

0/056

-1/859

0/064

B

خطای

B

β

ماخذ :محاسبات نگارنده

نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا با طرح مسئله به ضروریات و الزامات تاثیر عوامل فضایی موثر در تقاضای گردشگری
شهری ایالم پرداخته شد .سپس با طرح سؤاالت و متعاقب آن فرضیاتی در راستای سنجش هدف ،مولفههای
(دسترسی ،زیرساخت و جاذبها) مشخص شد و برای هر یک از مولف های مورد نظر در همین راستا پرسشنامهای
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طراحی شد .نتایج بدست آمده از تحلیل اطالعات و آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده این امر است که
بین عوامل فضایی و تقاضای گردشگری شهری با ضریب  0/667رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این رابطه در
سطح اطمینان  0/95تأیید شد .به منظور مقایسه و ارزیابی نقش عوامل فضایی در افزایش تقاضای گردشگری ،از
دیدگاه ساکنان محدوده مورد مطالعه و گردشگران ،از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده نتایج نشان دهنده امتیاز
باالتر این معیارها از میانگین میباشد و تأثیر عامل را در افزایش تقاضای گردشگری شهری نشان میدهد .نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد سطح معنا داری آزمون ) (Sigبرای شاخص
فضایی در شهر ایالم برابر  0/630میباشد .در نتیجه اختالف معناداری بین میانگین شاخصهای فضایی در شهر ایالم
از نظر شهروندان و گردشگران وجود ندارد .همچنین برای بررسی میزان تاثیر هر کدام از مولفههای شاخص فضایی
بر تقاضای گردشگری از رگرسیون خطی استفاده شد .میزان مجذور  Rتصحیح شده نشان داد که شاخصهای وارد
شده به مدل  82درصد تغییرات در تقاضای گردشگری شهری شهر ایالم را تبیین میکنند .یافتههای این تحقیق
میتواند مدیران را در شناخت عواملی که بر کیفیت تجربۀ تفریحی بازدیدکنندگان اثر میگذارد ،یاری دهد؛ و آنها
میتوانند از این نتایج در ارزیابی تصمیمات مدیریتی کمک بگیرند .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت
روشهای تبلیغاتی و بازاریابی مؤثر برای جذب گردشگر متنوع است ،برای افزایش تقاضای مقاصد خاص توجه به
تبلیغات و دیگر ابزارهای ترویجی و بهره بردن هر چه بیشتر از این عامل میتواند بسیار راهگشا باشد .امروزه در
صنعت گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهای استفاده کرد .همچنین برنامهریزان
گردشگری باید تالش کنند تا محصوالت ملموس مناسبی را به گردشگران ارائه دهند و خاطرهای خوب برای آنان به
جای بگذارند .این تجربۀ خوب به مثابه یک تبلیغ مثبت و ایجاد تصویر مناسب در ذهن گردشگران عمل خواهد
کرد .در این راستا توجه به دیدگاهها و انگیزههای گردشگران برای سفر به یک مقصد ،به عنوان یک ضرورت برای
برنامهریزی و توسعه گردشگری و همچنین مبنایی برای طراحی زیرساختهای مرتبط با گردشگری ،از اهمیت
خاصی برخوردار است .در صنعت گردشگری زیرساخت های شهری ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند ،که بدون
پرداختن به مسائل و مشکالت این زیرساختها نمیتوان آیندهای بهتر از آنچه وجود دارد را برای این صنعت و
رشد آن در شهر ایالم تصور کرد .با بهبود این زیرساختها می توان شرایط مناسبی برای جذب و توسعه گردشگری
شهری فراهم آورد .با توجه به نکاتی که گفته شد میتوان گفت که تمامی معیارهای بکار رفته در پژوهش از دیدگاه
گردشگران تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای گردشگری در این شهر را دارند .انتظارات گردشگران از منطقه بر اساس
تجربه سفرهای قبلی ،تبلیغات ،تشویق دیگران شکل میگیرد .وجود احساس رضایت در بین گردشگران در تمایل
مجدد آنها برای سفر و در نهایت ،توسعه گردشگری بسیار مفید است .از این رو برای برقراری رضایت گردشگران
نیاز به پیش شرطهایی در حوزههای مختلف است که پیشنهاد می شوند:
 به دلیل حجم باالی مراجعات و قرارگیری جاذبههای اصلی شهر در مسیر ترددهای درون شهری با حساسیتبیشتری استانداردهای ایمنی تردد و اصالح مسیرها پیگیری شود.
 تبدیل خانههای قدیمی و با ارزش معماری در داخل بافت به اماکن پذیرایی و سنتی در شهر ایالم. -تربیت راهنمایان مخصوص برای گردشگران مستقر در مکان های تفریحی شهر ایالم.
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-

معیارهای الزم االجرا برای جلوگیری از تخریب مناطق گردشگری تهیه و تدوین گردد.

-

بازاریابی توسعه یابد و بخش خصوصی در زمینه توسعه پایدار گردشگری پیش قدم شود.

 نظارت هر چه بیشتر مسئوالن شهری در امر گردشگری به امنیت ،بهداشت و فضای سبز شهری به خصوصدر مکان های گردشگری
 شناسایی دقیق وضعیت گردشگران مانند مدت اقامت ،فاصله دسترسی و مانند آن. تقویت زیر ساختهای مورد نیاز گردشگری به منظور افزایش رضایتمندی گردشگران و نیز دسترسی راحتترو سریع تر به مناطق گردشگری
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