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تصویرذهنــی ،مقصــد ،نگاشــت
شــناخت معنایــی ،زیباییشناســی،
گردشــگری شــهری

چکیده
گردشــگری شــهری فعالیتــی پیچیــده ،چندبخشــی و پراکنــده اســت کــه محصــول
آن فــروش تجــارب گردشــگران از جاذبــه ،تســهیالت و خدمــات شــهر اســت .توجــه و
ســازماندهی عوامــل طبیعــی ،انســانی و بصــری مؤثــر در زیبایــی محیــط مؤثرتریــن راه بـرای
افزایــش کیفیــت تجربــۀ ســفر اســت .بــا توجــه بــه ضــرورت انکارناپذیــر تصویــر ذهنــی در
جــذب گردشــگران شــهری و نقــش ایــن نــوع از گردشــگری در اقتصــاد ،در ایــن پژوهــش
تــاش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش نگاشــت شــناختی معنایــی ،مدلــی کیفــی از عوامل
مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی بــا هــدف رونــق گردشــگری شــهری ارائــه شــود .بدیــن منظــور،
ابتــدا پــس از بیــان موضــوع ،مبانــی نظــری و بررســی پیشــینۀ پژوهــش ،بــا اســتفاده از طــرح
پژوهــش کیفــی ،ســی مصاحب ـ ه تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری انجــام شــده اســت .جامعــۀ
ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ گردشــگران شــهری و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری بــوده اســت.
بــا رویکــرد نگاشــت شــناختی معنایــی ،مــدل مفهومــی از ابعــاد و مؤلفههــای تصویــر ذهنــی
اســتخراج و ترســیم شــده اســت .نگاشــت شــناختی معنایــی بهدســتآمده دارای شــش
مقولــۀ اصلــی و ســی گــزارۀ نظــری اســت کــه در سیاســتگذاری و درک بهتــر و عمیقتــر
ایــن مفهــوم بــه سیاســتگذاران یــاری خواهــد رســاند.

مقدمه
گردشــگری شــهری صنعتــی رو بــه رشــد اســت کــه مزایــای
اقتصادی ـ اجتماعــی بســیاری را در پــی دارد .ازایــنرو امــروزه
ت میکننــد و از
شــهرها بــرای جــذب گردشــگر بــا یکدیگــر رقابــ 
گردشــگری بهمنزلــۀ ابـزاری بـرای حمایــت و پشــتیبانی از امکانــات
رفاهــی و خدمــات شــهری و تأمیــن منابــع مالــی ب ـرای حفــظ آثــار
تاریخــی ،جاذبههــا ،بهبــود و ارتقــای زیرســاختها بهــرهمیبرنــد.
شــهرها ،از نظــر قدمــت و اســتقرار نمادهــای باســتانی و تاریخــی و
فرهنگــی ،ارزشهــای ملــی هــر کشــور بهشــمار میآینــد و مناظــر
شــهری ،مکانهــای جــذاب و دیدنــی بــرای گردشــگران اســت
( .)Chaghajerdi & Fotoohi, 2014در واقــع تصویر گردشــگری
شــهری حاصــل تنــوع ویژگیهــای شــهری و تجربیــات گردشــگران
از بازدیــد اماکــن و خدمــات دریافتــی اســت .ایــن تصویــر بهطــور
مشــترک توســط جاذبههــای شــهر و کلیــۀ فضاهــای در دســترس
شــهری ازجملــه هتلهــا ،رســتورانها ،تســهیالت و خدمــات
عمومــی شــکل میگیــرد ( .)Ashworth & Page, 2011ایــن
تصویــر برداشــتی هنــری از مقصــد اســت کــه ویژگیهــای فرهنــگ

محلــی ،تاریــخ ،فلســفه ،زبــان و اندیشــۀ ســاکنان را بازتــاب
میدهــد.
تصاویــر مقصــد ،بهعنــوان یــک سیســتم نمادیــن کلــی،
آمیختــهای اســت از آثــار تاریخــی ،معمــاری ،فرهنگــی ،ادیــان و
آدابورســوم مقصــد کــه تصویــری کلــی از مقصــد را بــه گردشــگر
ارائــه میدهــد ( .)Zhao & Fu, 2019گردشــگر امــروزی فقــط در
پــی بازدیــد صــرف از مکانهــا نیســت و ســعی در شــناخت ابعــاد
گوناگــون شــهر و کشــف روح جــاری در کالبــد آن دارد .بنابرایــن،
ب ـرای بهبــود تجربــۀ ســفر گردشــگران و ایجــاد حــس وفــاداری در
آنهــا الزم اســت بــه ابعــاد انســانی ،طبیعــی و مصنــوع شــهر ب ـرای
آمادهســازی و بهســازی فضاهــای شــهری توجــه کاملــی شــود
(طیبــی و ذکاوت.)1397 ،
مقصدهــا چشــمگیرترین تصاویــر را بــرای جــذب
گردشــگر و حفــظ موقعیــت خــود در جهــان ارائــه میکننــد
( .)Vinyals-Mirabent, 2019پدیــدۀ عینــی و ذهنــی منظــر
شــهری باعــث میشــود کــه شــهرها بــرای جــذب گردشــگر
راهبردهــای گردشــگری را بــرای بهبــود وضعیــت شــهر
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اتخــاذ کننــد ( .)Uysal, 2013بنابــه یافتههــای مطالعــات
تجربــی ،برنامهریـزان شــهری بایــد از منابــع زیباییشناســی موجــود
در برنامهریــزی راهبــردی مقصــد اســتفاده کننــد؛ زیــرا ارزیابــی
زیبایــی مقصــد فراتــر از جنبههــای بصــری اســت و همــۀ حــواس
را درگیــر میکنــد ( .)Kirillova et al., 2014زیباییشناســی
در گردشــگری ممکــن اســت بــر ویژگیهــای رفتــاری و رفتــار
طوالنیمــدت گردشــگران ،ایجــاد تصویــر ذهنــی مناســب و حــس
تعلــق مکانــی و وفــاداری تأثیــر بگــذارد و حتــی محرکــی بــرای
آغــاز ســفر و بهرهمنــدی از احســاس زیباییشناســی جــاری در
محیطهــای شــهری و طبیعــی باشــد .زیباییشناســی در درک
کیفیــت کلــی تجربــۀ مقصــد تأثیــر میگــذارد کــه بــه نوبــۀ خــود بــه
احســاس تعلــق مکانــی و وفــاداری کمــک میکنــد.
زیباییشناســی یکــی از عوامــل اصلــی تأثیرگــذار در تصمیــم
گردشــگران برای بازدید از مقصــد اســت ()Agapito et al., 2017
و تــاش بــرای کشــف جنبههــای احساســی مرتبــط بــا مقصــد،
بــه رونــد تســهیل تجربیــات گردشــگری مثبــت و بهیادماندنــی و
تولیــد نتایــج مثبتــی ماننــد وفــاداری گردشــگران منجــر میشــود.
از ســوی دیگــر ،گردشــگری تأثیـرات منفــی نیــز بــر شــهر و فضــای
شــهری حتــی فرهنــگ جامعــه خواهــد گــذارد و شــکل و ســاختار
زندگــی مــردم را تغییــر خواهــد داد .بنابرایــن هــدف اصلــی از انجــام
ایــن پژوهــش ،طراحــی مدلــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر تصویــر
ذهنــی گردشــگران شــهری در راســتای رونــق ایــن صنعــت اســت.
بهمنظــور دســتیابی بــه هــدف مطرحشــده ،ســؤاالت پژوهشــی
مطــرح میشــوند :عوامــل مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران
شــهری کدامانــد؟ و چــه راهکارهایــی را میتــوان بهمنظــور بهبــود
تصویــر ذهنــی گردشــگران شــهری در راســتای رونــق ایــن صنعــت
ارائــه کــرد؟ در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا نگاشــت
شــناختی معنایــی از عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری تصویــر ذهنــی
در گردشــگران شــهری بــه همــراه پیامدهــا و محدودیتهــای آن
ارائــه شــود.
مروری بر ادبیات موضوع
امــروزه انگیزههــای متفاوتــی بــرای ســفر وجــود دارد کــه
ســبب بهوجودآمــدن گونههــای مختلــف گردشــگری و بازارهــای
متفــاوت شــده اســت .بــا افزایــش درآمــد س ـرانه و اوقــات فراغــت
میــل بــه ســفر و گردشــگری افزایــش یافتــه اســت .البتــه میتــوان
گردشــگری را از منظــر فنــی ،روانشــناختی و کلنگــر نیــز بررســی
کــرد (.)Hosseini et al., 2014
یکــی از انــواع نهچنــدان قدیمــی گردشــگری ،گردشــگری
شــهری اســت .از دهــۀ  ۱۹۸۰تقاضــا بــرای مقاصــد گردشــگری
شــهری بهســرعت درحــال افزایــش اســت و شــهرها بــه مکانهــای
ً
توریســتی تبدیــل شــدهاند تــا بهجــای صرفــا «دروازهای» بــرای
گردشــگران داخلــی و خارجــی ،خــود مقصد گردشــگری باشــند .در
ً
گردشــگری شــهری ،ایــن پدیــدۀ نســبتا جدیــد ،شــهر مقصــد اصلی

گردشــگری اســت .اگرچــه از دیربــاز مــردم بــه شــهرهای کوچــک و
بــزرگ ســفر میکردنــد ،بــه علــت اختــاط ســاکنان و گردشــگران
در حیــن بازدیــد از فضاهــای گردشــگری و اماکــن و جاذبههــای
دیدنــی شــهرها ،بررســی گردشــگری شــهری و تعییــن مرزهــای
آن بــا دشــواریهایی همــراه بــوده اســت (.)Adamietz, 2012
گردشــگری شــهری بیشــتر بهعنــوان موضوعــی تحقیقــی مــورد
مطالعــه قـرار گرفتــه کــه بعــد اقتصــادی آن در اولویــت بــوده اســت،
ً
نــه لزومــا بهعنــوان یــک دانــش .در میــان مطالعــات ســایر اشــکال
گردشــگری یــا مبحــث پایــداری و بررســی رفتــار گردشــگران،
میتــوان بهنــدرت گــذاری از ایــن نــوع پژوهــش را مشــاهده
کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،تحقیقــات مربــوط بــه گردشــگری شــهری
ســاختار منظمــی ندارنــد ( .)Ye et al., 2019در هــر صــورت
میتــوان گردشــگری شــهری را مجموع ـهای از گونههــای مختلــف
گردشــگری اعــم از گردشــگری فرهنگــی ،تاریخــی ،اجتماعــی،
تجــارت و غیــره درنظــر گرفــت.
شــهرها بــا جاذبههــا و ویژگیهــای متنــوع زمینــه را بــرای
فعالیــت و رقابــت در ایــن عرصــه بــرای مدیــران فراهــم کردهانــد؛
جاذبههــای بالقــوهای کــه بــا تبلیغــات و معرفــی مناســب بالفعــل
میشــوند و در راســتای جــذب گردشــگر و ســودآوری از آن مــورد
بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه نبایــد
اهمیــت مدیریــت کارآمــد شــهری را ب ـرای بهرهبــرداری درســت و
پایــدار از منابــع و جاذبههــا فرامــوش کــرد (کوشــشتبار.)1387 ،
در ســالهای اخیــر ،تحقیــق و بررســی تأثیــرات توســعۀ
گردشــگری بــه یکــی از دغدغههــای اصلــی محققــان تبدیــل شــده
اســت .توســعۀ گردشــگری در شــهرها ،عالوهبــر ایجــاد احســاس
مباهــات و افتخــار در مــردم ،تأثیــرات بلندمدتــی بــر اقتصــاد
محلــی ،زیرســاختها ،و تمامــی جنبههــای فرهنگــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و زیس ـتمحیطی هــر منطقــه خواهــد داشــت .ازای ـنرو،
از آن بهعنــوان عاملــی ب ـرای توســعه و بهبــود زیرســاختها ،بهبــود
وضعیــت معیشــتی مــردم هــر منطقــه از طریــق افزایــش درآمــد،
اشــتغا لزایی و ارزآوری یــاد میشــود.
افــراد بــا روشهــای گوناگونــی بــا مکانهــای گردشــگری
آشــنا میشــوند کــه مهمتریــن و معمولتریــن آنهــا تجربــۀ
مســتقیم اســت .محبوبیــت مســافرت تفریحــی تــا حــدی بــه
کنجــکاوی ذاتــی انســان دربــارۀ مکانهــای دیگــر نســبت داده
میشــود .بااینحــال ،تجربــۀ مســتقیم یــک مــکان بهنــدرت
بــدون پیشفــرض اتفــاق میافتــد .در مقابــل ،از طریــق تصاویــر
و انتظــارات از پیــش تعیینشــده فیلتــر میشــود .چنیــن تصاویــری
1
ممکــن اســت بــا تجربیــات واقعــی مطابقــت داشــته باشــد .چــون
( )1990در بررســی  23مقالــۀ اســتنادی بــه تصویــر مقصــد ،تأثیــر
تصاویــر در رونــد انتخــاب گردشــگران را بررســی و اهمیــت فـراوان
آن را اثبــات کــرد؛ طبــق پژوهــش وی ،نامشــهود بــودن خدمــات
گردشــگری اهمیــت تصاویــر را بــرای فراینــد انتخــاب مقصــد
افزایــش میدهــد.
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نام محقق

خالصۀ تحقیق

Baker & Crompton
)(2000

افزایش وفاداری در گردشگران راضی و در نتیجه بازگشت مجدد
به مقصد و توصیه و تشویق دیگران به بازدید از مکان

Chen & Tsai
)(2007

اهمیت ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ارزیابی سفر و مقصد و
نقش آن در ایجاد خاطرۀ خوب از سفر و برانگیختن وفاداری
در گردشگر

Tung & Ritchie
)(2011

مطالعۀ تأثیر خاطرات گردشگری در ترجیحات و انتظارات
جدید و تأثیرگذاری در تصمیم سفر و سنجش میزان وفاداری

Nam, Ekinci & Whyatt
)(2011

بررسی ارتباط بین میزان وفاداری به مقصد و افزایش احتمال
جذب گردشگر ،بازدید مجدد از مقصد و تمایل به بازگشت

Prayag & Ryan
)(2012

سنجش اعتبار وفاداری با میزان رضایتمندی از طریق بررسی
رفتار گردشگر (بازگشت مجدد به مقصد ،خرید و مصرف کاال
و خدمات گردشگری ،توصیه و تشویق دوستان و آشنایان به
بازید از مقصد) و کشف بهرهمندی جامعۀ محلی و دولت از
مزایای گردشگری

Seyed Jaafar & Islami
)(2014

اهمیت بررسی تصاویر مقصد از نظر تأثیر بر رفتار گردشگران
بالقوه و میزان رضایتمندی حاصل از تجربۀ سفر

Kirillova et al.
)(2014

کشف جنبههای احساسی مرتبط با مقصد برای تسهیل تجربیات
گردشگری و تولید نتایج مثبت همچون وفاداری

Tapachai & Waryszak
)(2016

کشف و بررسی تأثیر مثبت تصویر ذهنی از مقصد در انتخاب
مقصد تعطیالت گردشگران بالقوآ کشورهای تایلند و ایاالت متحده

Martens & Reiser
)(2017

سنجش تفاوت تصویر ذهنی گردشگران شهرهای ابوظبی و دبی
و تأثیر آن بر وفاداری و حس تعلق به مکان

Agapito et al.
)(2017

بررسی تجربیات مقاصد بهیادماندنی گردشگران از منظرتنوع
احساسی و کشف ارتباط بین حافظۀ بلندمدت و برداشتهای
احساسی گردشگران از مقصد و ایجاد وفاداری در آنها

حیدرزادهو همکاران
()1396

بررسی تجربۀ مثبت گردشگر از خدمات،کاالها و سایر منابع
ارائهشده در مقصد و تأثیر آن در میزان بازگشت مجدد و تبلیغات
شفاهی مثبت به دوستان و وابستگان

Vinyals-Mirabent
)(2019

بررسی دوازده مقصد مشهور اروپایی برای مطالعۀ عملکرد
عوامل مؤثر شیوههای ارتباطی برای شناسایی شباهتها و
ویژگیهای موجود با تمرکز بر تصویر ذهنی جوانان از مقصد
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تعاریــف مختلفــی از تصویــر ذهنــی مقصــد بیــان شــده
اســت .برخــاف توافــق دربــارۀ اهمیــت تصویــر ذهنــی مقصــد،
دانشــمندان در تجزیــه و تحلیــل آن اختــاف نظــر دارنــد کــه
پیچیدگــی و مبهمبــودن درک آن را نشــان میدهــد .نخســتینبار
هانــت )1975( 1تعریفــی دقیــق از تصویــر ذهنــی مقصــد ارائــه
داد کــه شــامل دو مؤلفــه بــود :خصوصیــات شــخص (بازدیدکننــده
بالقــوه) و تصویــر .کرامپتــون 2و انکمــا )1993( 3عامــل مــکان ،و
فریــدن )1987( 4عوامــل شــیء ،شــخص و رویــداد را بــه لیســت
مؤلفههــا اضافــه کردنــد ( .)Martens & Reiser, 2017بــرای
جلوگیــری از ســردرگمی ،پیــرس )2005( 5پیشــنهاد کــرد کــه از یــک
عنصــر جغرافیایــی ســاده در تعریــف اســتفاده شــود .از آن زمــان بــود
کــه واژۀ مقصــد در کنــار تصویــر مقصــد یــا در لفافــه بـهکار رفــت .در
نتیجــه ،تصویــر مقصــد همیشــه بــه ســمت مــکان هدایــت میشــود
کــه بهطــور جداگانــه توســط بازدیدکننــدۀ بالقــوه درک میشــود.
تاســکی 6و کــزاک )2006( 7بیــان کردنــد کــه تصویــر محصــول
خالصهشــدهای از همــۀ برداشــتهای مشــاهدهکننده اســت .از
روی برداشــتی کــه یــک گردشــگر بالفعــل یــا بالقــوه از ویژگیهــای
گوناگــون مقصــد دارد ،تصویــری کلــی از مقصــد در ذهــن گردشــگر
ایجــاد میشــود .ایــن تعریــف همـراه و همســو بــا تعریفــی اســت کــه
کرامپتــون بیــان کــرده اســت :تصویرمقصــد «مجموعـهای از عقایــد،
ایدههــا و برداشــتها» اســت .اچنــر 8و ریچــی )1993( 9بیــان
کردنــد کــه تصویر مقصــد مجموعـهای از ادراکات شــخص گردشــگر
از مقصــد اســت .بالوغلــو 10و مــک کلــری ،)1999( 11فاکیــه 12و
کرامپتــون ( )1991و پیکــه )2008( 13در مطالعاتشــان بیــان کردنــد
کــه تصویــر بهنوعــی ســاختاری ذهنــی یــا چیــزی اســت کــه در ذهــن
فــرد ایجــاد میشــود .بــا درنظرگرفتــن نــکات مطرحشــده ،میتــوان
بــه چنیــن تعریــف خالصــهای از تصویــر ذهنــی مقصــد دســت
یافــت :تصویــر مقصــد محصــول ادراک و تصــورات (مجموعـهای از
عقایــد ،ایدههــا و برداش ـتهای شــخصی) بازدیدکننــدگان از مقصــد
اســت (.)Martens & Reiser, 2017
الپیــج 14وکورمیــر )1977( 15اهمیــت نقــش تصویــر در
انتخــاب مقصــد گردشــگری را بیــان کردهانــد .از نظــر آنــان،
اطالعاتــی کــه پیــش از بازدیــد از یــک منطقۀ گردشــگری در دســترس
ً
گردشــگران قــرار میگیــرد ،معمــوال توســط ذهــن آنهــا تکمیــل

میشــود .بهطــور حتــم ،ایــن تصویــر بیشــتر از اطالعــات واقعــی
اســت کــه ســبب تصمیمگیــری گردشــگران دربــارۀ مقصــد میشــود
(.)Tapachai & Waryszak, 2016
در طــی چهــار دهــۀ گذشــته ،بــا توجــه بــه کارایــی تصاویــر
ذهنــی در انتخــاب مقصــد تعطیــات ،مطالعــۀ ایــن موضــوع در ادبیات
جهانگــردی گســترش یافتــه اســت .بیشــتر محققــان بــر ایــن نظرنــد که
بیــن ایجــاد تصویــر ذهنــی مؤثــر و برانگیختگــی احســاس رضایــت
و وفــاداری در گردشــگران رابطــهای مســتقیم وجــود دارد کــه ســبب
بازگشــت گردشــگر و تبلیــغ و اشــاعۀ تصویــر زیبــا از مقصــد بــرای
وابســتگان و دوســتانش میشــود (.)Hosany & Martin, 2012در
جــدول  1خالصــهای از ایــن پژوهشهــا ذکــر شــده اســت.
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روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی اســت ،زیــرا در
پژوهــش کاربــردی از دانــش موجــود بــرای رفــع معضــات و
مشــکالت موجــود اســتفاده میشــود .در ضمــن ،از لحــاظ نحــوۀ
گــردآوری دادههــا پژوهشــی توصیفــی بهشــمار مــیرود ،زیــرا
عوامــل و ابعــاد تصویــر ذهنــی گردشــگران بــا تمرکــز بــر گردشــگری
شــهری توصیــف و تشــریح شــده اســت.
اطالعــات الزم بـرای پژوهــش از طریــق مشــاهده ،مصاحبــه
و مطالعــۀ اســناد و مــدارک موجــود بهدســت آمــده اســت .بــرای
جمـعآوری اطالعــات از طریــق مصاحبــه ،از روش جلســات خبرگی
اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف دســتیابی
بــه اشــباع نظــری بــوده اســت ،تعــداد مصاحبههــا در ابتــدای کار
مشــخص نبــوده اســت .در مرحلــۀ نخســت ،پــس از مطالعــۀ ادبیات
موضــوع و مســتندات ،فهرســتی از عوامــل مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی
گردشــگران شــهری بهدســت آمــد .ســپس بــرای تکمیــل مــدل
مفهومــی و شــفافکردن نقــاط مبهــم یــا پنهــان در مؤلفههــا ،از
مصاحبــه اســتفاده شــده اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ تمامــی گردشــگران
شــهری بــود کــه در یــک ســال گذشــته دسـتکم دو بــار از یکــی از

مکانهــای گردشــگری اســتان یــزد بازدیــد کــرده بودنــد .ســن بــاالی
 18ســال و تمایــل بــه مشــارکت در مصاحبــه مــاک دیگــر درنظــر
گرفتــه شــد و در نهایــت تعــداد بیســت گردشــگر شــهری شــامل
یــازده زن و نــه مــرد بــا میانگیــن ســنی  33ســال در مرحلــۀ اول ایــن
پژوهــش شــرکت کردنــد .ایــن مصاحبههــا بهصــورت انفــرادی و
نیمهســاختاریافته انجــام شــد .در ایــن مصاحبههــا ،پژوهشــگر در
نقــش تفســیرگر بــوده و مصاحبــه بهصــورت رفــت و برگشــتی انجــام
شــده اســت .بهمنظــور اطمینــان از نتایــج بهدسـتآمده ،از انطبــاق نظــر
مصاحبهشــوندگان بــا اطالعــات بهدس ـتآمده اســتفاده شــده اســت.
در مرحلــۀ دوم ،پــس از مشخصشــدن عوامــل و مؤلفههــای
تصویــر ذهنــی ،از مصاحبههــای تکمیلــی بــا خبــرگان ایــن حــوزه
اســتفاده شــد .ایــن خبــرگان ســه نفــر از اعضــای هیئــت علمــی
رشــتۀ گردشــگری دانشــگاه علــم و هنــر ،چهــار نفــر از کارشناســان
برنامهریــزی شــهری و کارشناســان کارگــروه گردشــگری و ســه نفــر
از بخــش خصوصــی ایــن صنعــت شــامل راهنمایــان تــور بــا ســابقۀ
بیــش از پنــج ســال بودنــد.
بــا توجــه بــه رویکــرد کیفــی ایــن پژوهــش ،بــرای تأمیــن
اعتمادپذیــری آن از راهبردهــای منــدرج در جــدول  2اســتفاده شــده
اســت.

جدول  :2روشهای تأمین اعتمادپذیری

معیار

زیرمعیار

روایی ورودیهای

روایی دادههای

پژوهش

ورودی پژوهش

روایی تحلیلهای
انجام شده

راهبرد
نمونهگیری گلولهبرفی
نمونهگیری برمبنای اعتبار

اقدام
معرفی مصاحبهشوندگان بعدی از سوی
مصاحبهشوندگان قبلی
انتخاب مصاحبهشوندگان بر اساس
توصیۀ متخصصان
ارائۀ بازخورد توصیفی مصاحبه به

روایی توصیفی

بازخورد مشارکت کننده

اصالحی
استفاده از روش

انتقالپذیری

مصاحبهشونده و دریافت نظرات

نمونهگیری بر مبنای
اعتبار

نگاشــت شــناختی ،بهعنــوان رویکــرد کیفــی ایــن پژوهــش،
مداخــات پژوهشــگر را در تفســیر ســازهها و مؤلفههــای
شناساییشــده در نظــرات مشــارکتکنندگان بــه حداقــل
میرســاند .ایــن رویکــرد قابلیــت چشــمگیری در مدیریــت حجــم
وســیعی از دادههــا ،اســتخراج ســاختار و محتــوای ذهنــی افــراد
داشــته و تکنیــک مناســبی ب ـرای بهبــود شــناخت و ارائــۀ اطالعــات
تصویــری قابــلدرک اســت ..نگاشــت شــناختی ،دانــش ضمنــی
متخصصــان و خبــرگان حــوزۀ موردبررســی را دربــارۀ یــک پدیــده یــا

انتخاب مصاحبهشوندگان از بین افراد
معتبر در پژوهش

مســئله توصیــف میکنــد.
نگاشــت شــناختی تکنیــک مدلســازی بصــری اســت کــه
بــا قواعــدی خــاص توســعه مییابــد و هــدف آن درک چگونگــی
معناســازی انســانها از دنیــای پیرامونشــان اســت .بنابرایــن،
نگاشــت شــناختی بهمنزلــۀ ابــزاری مناســب بــرای مدلســازی
هــر سیســتم بــا هــر ســطح از پیچیدگــی ب ـهکار م ـیرود )توالیــی و
محمــدزاده .)1396 ،یکــی از روشهــای رســم نگاشــت شــناختی،
نگاشــت شــناختی معنایــی اســت .نگاشــت شــناختی معنایــی کــه

نگاشـت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

یافتهها
بـرای شناســایی و حــل معضــات و مشــکالت در تحقیقــات
اجتماعــی ،تســلط بــر روششناســیهای علمــی در مســیر تحقیــق
ضــروری اســت .دامنــۀ مســائل اجتماعــی آنچنــان گســترده و
پیچیــده اســت کــه بـرای حــل آنهــا بایــد ریشـههای ظریــف ،عمیــق و

مؤلفههای موردتحقیق

نام محقق

جاذبههای مقصد :امکانات اقامتی ،معماری و میراث ،اقلیم ،جاذبههای فرهنگی ،غذا و نوشیدنی،
زیرساخت و حملونقل ،چشمانداز و منابع طبیعی ،جاذبههای تفریحی ،فرهنگ و تاریخ محلی ،سبک
زندگی محلی ،عوامل سیاسی و اقتصادی ،امنیت ،خرید ،محصوالت و بستههای مسافرتی و سالمت

)Donboli et al. (2019
)VinyalsMirabent (2019
)Papadimitriou et al. (2018
)Agapito et al. (2017
)Martens & Reiser (2017
)Tapachai & Waryszak (2016
)Adamietz (2012
حیدرزادهو همکاران)1396( ،
کاظمی و همکاران ()1390

جاذبههای مقصد :امکانات فرهنگی ،تفریحی ،توریستی ،اقامتی؛ ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی،
فرهنگی؛ زیرساختها؛ اقلیم

)Vinyals-Mirabent (2019
)Papadimitriou et al. (2018
)Tapachai & Waryszak (2016
)Seyed Jaafar & Islami (2014
)Adamietz (2012
کاظمی و همکاران ()1390

تصویر ذهنی اثربخش :عملکردی (خرید ارزان ،غذاهای عجیبوغریب ،خرید جذاب،
پارکهای موضوعی ،مکانهای تاریخی مشهور ،مکانهای گرمسیری ،شهرهای بزرگ و مناظر زیبا
و مناظر حیاطخلوت نشده) ،اجتماعی (مناسب برای همۀ افراد ،حس آرامش ،سرگرمکننده ،پویا و
مدرن) ،معرفتی (تجربۀ فرهنگی ،تجربۀ آبوهوا ،تجربۀ جدید ،فعالیتهای متنوع) ،شرطی (نزدیکی،
مسافرت ارزان و دسترسی بدون موانع زبانی ،حملونقل خوب و ارزان ،ویژۀ سایر مسابقات ورزشی)

)Donboli et al. (2019
)VinyalsMirabent (2019
)Martens & Reiser (2017
)Tapachai & Waryszak (2016

عوامــل تصویــر ذهنــی :مقصــد تعطیــات ،خریــد ،فرهنــگ ،تعطیــات ســاحلی ،معمــاری
ویــژه ،صحرانــوردی ،ورزشهــای آبــی ،رابطــۀ قیمــت و ســود ،ســبک زندگــی یــا تعطیــات لوکــس،
جاذبههــای طبیعــی ،چشــمانداز ویــژه ،پایــداری و آگاهــی محیطزیســت

)Martens & Reiser (2017
)Tapachai & Waryszak (2016
)Seyed Jaafar & Islami (2014
کاظمی و همکاران ()1390

عملکــردی (امکانــات ،اطالعــات ،حملونقــل ،اســکان ،قیمــت ،ارزش ،هزینــه،
اقلیــم) ،روانشناســی (آرامــش ،ایمنــی ،تعامــات اجتماعــی ،کیفیــت خدمــات اجتماعــی،
محیطزیســت ،زیرســاخت)

)Vinyals-Mirabent (2019
)Seyed Jaafar & Islami (2014
)Adamietz (2012
طیبی ،ذکاوت ()1397

تصویــر شــناختی :خدمــات ،تجربــه و جـ ّـو (ســبک زندگــی ،فضــای بینظیــر شــهر،
ســرگرمی و اقامتــگاه ،غــذا و نوشــیدنی ،ســرگرمی ،تفریحــات مناســب خانــواده و کــودکان)
جاذبههــای منحصربهفــرد (تاریخــی ،مذهبــی ،طبیعــی ،معمــاری) ،فعالیتهــا و رویدادهــا
(فعالیتهــا و رویدادهــای فرهنگــی ،تجــاری ،ورزشــی و تفریحــی) ،تصویــر عاطفــی:
(احساســات خوشــایند یــا ناخوشــایند نظیــر دلبســتگی یــا دلزدگــی)

)Vinyals-Mirabent (2019
Papadimitriou et al.
)(2018
)Martens & Reiser (2017
)Agapito et al. (2017

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جدول  :3بررسی مؤلفهها در پژوهشهای انجامشده

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــه آن نگاشــت فکــری نیــز گفتــه میشــود ،بــرای کشــف ایــده یــا
فکــر بــدون محدودیــت بــهکار بــرده میشــود (.)Buzan, 1993
ب ـرای ســاختن یــک نگاشــت معنایــی ،ابتــدا ایــدۀ اصلــی در
مرکــز قــرار داده میشــود و بهصــورت ســازمانیافته بــه ســمت
بــاال و در جهتهــای مختلــف از طریــق ایجــاد واژگان کلیــدی
ادامــه مییابــد .اط ـراف واژۀ مرکــزی حــدود پنــج تــا ده تفکــر (ایــدۀ
خــرد) درنظــر گرفتــه میشــود .ســپس هریــک از ایــن وازههــای خــرد
بهعنــوان واژۀ مرکــزی بـرای مرحلــۀ بعــدی ترســیم نگاشــت انتخــاب
میشــود (توالیــی و صباغــی.)1394 ،

درهمپیچیــدۀ آنهــا در ژرفــای مســائل بهخوبی شناســایی و تحلیل شــود.
در ایــن مطالعــه ،ابتــدا مؤلفههــای تصویــر ذهنــی بیانشــده
در مقــاالت متعــدد اســتخراج شــده اســت .ســپس برخــی از عوامــل و
مؤلفههــا از درون متــن تحلیــل ،تفســیر و اســتنباط شــدند .ایــن نــوع
تحلیــل موجــب هدایــت محقــق بــه تفســیر معنــای اصطالحــات یــا
محتــوای ویــژه از لغــات میشــود .ایدههــای خــرد فراســوی واژههــا و
محتــوای عینــی متــون تعییــن و اصالــت و حقیقــت مؤلفههــا بــه گونــۀ
ً
ذهنــی ولــی کامــا علمــی تفســیر شــده اســت .ســپس بــا بررســی
دوبــاره و تحلیــل مقــاالت ،معانــی بنیادیــن در جوانــب ایدههــای
خــرد تعییــن و تفســیر شــدند .تمامــی مقــاالت بررسیشــده در ایــن
پژوهــش از پایــگاه الزویــر ( )Elsevierاســتخراج شــدهاند کــه بــر
اعتبــار و اطمینــان ایــن پژوهــش و نتایــج بهدســتآمده میافزایــد.
مؤلفههــای استخراجشــده از مقــاالت موردمطالعــه در جــدول
 3ارائــه شــده اســت .گفتنــی اســت برخــی از مقــاالت بــه علــت
مشــابهت در مؤلفههــا در ایــن جــدول ذکــر نشــدهاند.
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نام محقق

مؤلفههای موردتحقیق
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مؤلفههــای طبیعــی هویــت شــهری :جایــگاه کلــی طبیعــی (طــول و عــرض
جغرافیایــی شــهر و شــاخصهای وابســته) ،مؤلفههــای ســاختاری جغرافیایــی ،مؤلفههــای
ســاختاری طبیعــی (رودهــا و درههــا) ،مؤلفههــای حــوزهای و ســاختار طبیعــی (تنــوع پوشــش
گیاهــی) ،مؤلفههــای نقط ـهای خطــی (مســیر آب و ،)...مناظــر عمومــی :کلیــت فــرم شــهر
یــا دیــد پرنــده.
مؤلفههــای مصنــوع هویــت شــهری :عناصــر خطی-ســاختاری شــاخص:
خیابانهــای اصلــی ســاخت ،شــاخصهای کانونــی و نقطــهای شــهری :میدانهــا و
دروازههــا ،شــاخصهای خطی۰نقط ـهای تاریخــی و کالبــدی :کاخهــا و بازارهــا ،تکبناهــای
شــاخص شــهری ،تودههــا ،حوزههــا و فضاهــای شــاخص شــهری :محــات قدیمــی شــهر
قدیــم ،مجموعــه ســاختمانهای مســکونی و...
مؤلفههــای انســانی هویــت شــهری :تبــار و نیــاکان ،اوضــاع دینــی و مذهبــی،
آدابورســوم ،زبــان

Donboli et al.
)(2019
)Tapachai & Waryszak, (2016
کاظمی و همکاران ()1390

تأثیــر میزبــان :ســرزندگی (حضــور مــردم ،هنرهــای محلــی) ،تأکیــدات میزبــان
در فضــا (توجــه بــه میــراث فرهنگــی ،اســتقالل گردشــگر ،جذابیــت مقصــد بــرای ســفر
خانوادگــی) ،خودمعرفــی میزبــان (راهنمــای ســفر ،تبلیغــات) ،احســاس گردشــگر دربــارۀ
میزبــان (مهماننــوازی ،خاطــرۀ میزبــان) ،غــذا (کیفیــت غــذا و هویــت فضــا)

)Vinyals-Mirabent (2019
)Papadimitriou et al. (2018
کاظمی و همکاران ()1390

تأثیــر ادراکات :زیباســازی شــهر و زیبایــی طبیعــت شــهر ،راحتــی محــل اســتقرار،
بهــای امکانــات ،تبلیغــات ،ســرویسدهی ،دسترســی ،پاکیزگــی و زیبایــی محیــط ،توانایــی
رســیدگی بــه شــکایات ،رابطــۀ صمیمــی میــان اف ـراد بومــی و گردشــگران ،احســاس امنیــت،
اطالعرســانی ،ارزش کیفیــت خدمــات ادراکــی ،ارزش امکانــات ارائهشــده ،ارزش تجربــۀ
ســفر و بهــای پرداختــی ب ـرای ایــن تجربــه

)Tapachai & Waryszak, (2016
طیبی ،ذکاوت ()1397
کاظمی و همکاران ()1390

مؤلفههــای حســی :بینایــی ،چشــایی ،المســه ،بویایــی ،شــنوایی (چشــمانداز ،نــور
طبیعــی ،حیوانــات ،تنــوع رنــگ ،نــور طبیعــی ،جزئیــات معمــاری ،رودخانــه ،دریــا ،طبیعــت،
حیوانــات ،ســکوت ،بــو ،گیاهــان ،جانــوران ،غــذا ،نوشــیدنی ،تنــوع بافــت ،گرمــا ،ســرما ،بــاد)

)Vinyals-Mirabent (2019
)Papadimitriou et al. (2018
)Agapito et al. (2017

در ایــن پژوهــش ،مفهــوم اصلـ ْ
ـی تصویــر ذهنــی درنظــر گرفته
شــد و بــا بررســی مقــاالت مختلــف ،مؤلفههــا ،عناصــر ،معیارهــا،
پیشــرانها ،محدودیتهــا و موانــع بهعنــوان مفاهیــم خــرد بــه آن
اضافــه شــد .پــس از انجــام مصاحبههــا ،نگاشــت معنایــی تصویــر
ذهنــی گردشــگران در شــکل  1رســم شــده اســت.
واژۀ تصویــر همیشــه مفهــوم دو بعــدی عکــس را تداعــی
میکنــد ،درحالیکــه تصویــر تشکیلشــده در ذهــن آدمــی فراتــر از
دو بعــد اســت و ابعــاد متنــوع و منحصربهفــردی را دربــر میگیــرد.
در ایــن پژوهــش مؤلفههــای مصنوعــی ،طبیعــی و انســانی بــرای
ترســیم نگاشــت معنایــی درنظــر گرفتــه شــده اســت .مؤلفههــای
طبیعــی تصویــر ذهنــی دربردارنــدۀ تمامــی بســتر طبیعــی و طبیعــت
موجــود در مقصــد اســت؛ توپوگرافــی ،پوشــش گیاهــی ،اقلیــم،
تنــوع جانــوری ،چشــمهها ،منابــع آبــی و ...تشــکیلدهندۀ مؤلفــۀ
طبیعــی تصویــر مقصدنــد .مؤلفههــای مصنــوع تصویــر مقصــد
شــامل تمامــی عناصــر کالبــدی و ســاختاری موجــود در مقصدنــد
کــه دربرگیرنــدۀ فضاهــای شــاخص شــهری ،محــات قدیمــی شــهر
یــا ســازهها و ســاختمانهای مســکونی و جدیــد شــهر،کاخها،
بازارهــا ،خیابانهــا ،میدانهــا ،دروازههــا و تمامــی عناصــر ســاختۀ
دســت بشــرند .مؤلفــۀ انســانی متأثــر از عقایــد ،آدابورســوم ،زبان و
فرهنــگ ســاکنان آن شــهر ،تمامــی ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگی

اســت کــه در واقــع بــه شــهر هویــت میبخشــد .مجمــوع ایــن
مؤلفههــا بــا تمامــی ویژگیهــای حاکــم بــر آنهــا ماننــد انــدازه و
فــرم و تناســب در ذهــن انســان تصویــر چندبعــدی را شــکل میدهــد
کــه یــادآور تمامــی خاطـرات همـراه بــا عطــر و بــوی فضاســت .ایــن
درگیــری حــواس احســاس تعلقخاطــر را در فــرد ایجــاد میکنــد و
زمینهســاز وفــاداری میشــود.
تعریــف زیبایــی بــا تغییــر جوامــع ،تغییــر زمــان و دورانهــای
تاریخــی تغییــر مییابــد« .زیباییشناســی» معنــای عمیــق و
گســتردهای دارد کــه بــر «درک جهــان بیرونــی توســط حــواس»
داللــت دارد و اینگونــه اســتدالل میشــود کــه ادراک زیبایــی
فراتــر از حــس بینایــی اســت .در واقــع بــا ارزیابــی زیباییشناســی و
بررســی تأثیــر آن بــر گردشــگران ،میتــوان زیبایــی را موتــور محرکــه
و پــاداش کسبشــدۀ گردشــگران از ســفر و بهــرهوری از زیبایــی
عناصــر محیطــی و شــهری دانســت .کریلــوا و همــکاران ()2014
تأکیــد میکننــد کــه برنامهریــزان مقصــد بایــد از موجودیــت
زیباییشناســی جاذبههــای گردشــگری در برنامهریــزی راهبــردی
مقص��د به��ره ببرنــد .یکــی از ارکان زیباییشناســی درک معنــای
معماــری محیــط و بحــث هنــر معمــاری منظــر شــهری اســت
و نکتــهای کــه در شــهرهای جدیــد بــا ّفناوریهــای جدیــد بــه آن
توجــه چندانــی نشــده حفــظ معمــاری ســنتی شــهر اســت کــه بـرای

نگاشـت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

معمــاری اثــر تاریــخ و فرهنــگ بــر چهــرۀ آن اســت .هــر شــهری در
گــذر زمــان و عبــور از دورههــای مختلــف تاریخــی اثــر یــا زخمــی بــه
یــادگار برداشــته اســت.
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

گردشــگران هــم جذابیــت بســیاری دارد و شناســایی و بهخاطرســپردن
آن نی��ز آس��ان اس��ت (.)Zhao & Fu, 2019
معمــاری منظــر شــهری بیانــی از ســبک زندگــی و فرهنــگ،
و نمــود جریانهــای تاریخــی اســت .یکــی از جنبههــای جذابیــت
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شکل  :1نگاشت معنایی مؤلفهها و ابعاد مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران شهری

پــس از شــناخت و بررســی جوانــب گوناگــون تصویــر ذهنــی
و درک عوامــل مؤثــر ،پیامدهــای ایجــاد تصویــر ذهنــی مؤثــر بررســی
شــده اســت .نخســتین و مســتقیمترین پیامــد ایجــاد تجربــۀ خــوب
ب ـرای گردشــگر اســت کــه بــه تمامــی نتایــج پیشبینیشــده از قبیــل
بازگشــت و بازدیــد مجــدد از مقصــد و توصیــه بــه دیگـران و تشــویق
آنــان بــه بازدیــد از مقصــد میانجامــد .اینگونــه ،بــدون صــرف
هزینههــای گ ـزاف تبلیغــات و بازاریابــی ،جــذب درصــدی از بــازار
هــدف بالمانــع اســت.
بحث و نتیجهگیری
بــرای بهرهبــرداری از مزایــای بیشــمار گردشــگری شــهری
توجــه بــه تصویــر ذهنی گردشــگران ضــروری اســت .ماهیــت تصویر
گردشــگری شــهری تصویــر کلــی از شــهر ،جاذبههــا و تســهیالت
آن اســت؛ تصاویــری مانــدگار ،منحصربهفــرد ،خــاق و زیبــا کــه
منعکسکننــدۀ مفهــوم اساســی ،ژرفــای هنــری و جوهــر فرهنگــی
شــهر اســت .ایجــاد مناظــر شــهری زیبــا تأثیــری شــگفتانگیزی

در زیبایــی بصــری شــهر میگــذارد کــه حــظ شــهروندان و افزایــش
حــس رضایتمنــدی را در پــی دارد و ایــن رضایتمنــدی موجــب
اثربخشــی گردشــگری میشــود.
بنابرایــن ،بایــد بــه ایــن نکته توجــه کرد که گردشــگری شــهری،
کــه امــروزه بــا هویــت و فرهنــگ جوامع شــهری پیونــد خورده اســت،
نیازمنــد رویکــرد جامــع و راهبردهــای مناســب در جهــت اســتفادۀ
بهینــه از تمامــی ظرفیتهــای آن و ایجــاد تصویــر ذهنــی کارآمــد
بـرای گردشــگران اســت .بـرای موفقیــت مقصــد گردشــگری نیــاز بــه
تحلیــل محیطــی کالبــدی ،انگیزشهــای گردشــگر و عوامــل جلــب
رضایــت و وفــاداری بهخوبــی احســاس میشــود (McKerchera
 .)& Prideauxb, 2011در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه کارآمــدی
تصویــر ذهنــی ،بــرآن شــدیم کــه ایــن مقولــه را از جوانــب مختلــف
بررســی کنیــم و از منظــر اف ـراد تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر در ایــن حــوزه
مــورد کاوش قــرار دهیــم تــا بــرای توســعۀ مطلــوب و اثربخــش
گردشــگری شــهری از طریــق تمرکــز بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران
راهــی بگشــاییم .بــا مطالعــۀ پژوهشهــای پیشــین دریافتیــم کــه
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تاکنــون نگاشــت معنایــی از تصویــر ذهنــی گردشــگران شــهری ارائه
نشــده و بیشــتر مدلهــا در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری ارائــه شــده
اســت.
هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی و پیشــنهاد مدلــی واقعــی از
عوامــل مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران شــهری ب ـرای رونــق
گردشــگری شــهری بــوده اســت .بدیــن منظــور ،مؤلفههــای مــدل و
توصیــف روابــط بیــن آنهــا از طریــق مصاحبـ ه شناســایی شــد و در
نهایــت نگاشــت شــناختی معنایــی از جلســات مصاحبــه اســتخراج
و ترســیم شــد.
در شــرح مــدل میتــوان گفــت کــه تصویــر ذهنــی ،بهجــز
حــواس بینایــی ،ممکــن اســت دربرگیرنــدۀ ابعــاد مختلــف حــواس
بویایــی ،شــنیداری ،المســه و چشــایی انســان باشــد ،ازایــنرو،
در ترســیم نگاشــت عناصــر ،ابعــاد تجربــه و احســاس و ادراک
انســانی لحــاظ شــده اســت .بنابرایــن ،تصویــر ذهنــی شــکلگرفته
بــر اســاس عنصــر شــناخت برگرفتــه از تجربــۀ محیــط ،تصویــر
شــناختی و بــر اســاس عنصــر احساســات و ادراک ،تصویــر عاطفــی
درنظــر گرفتــه شــده اســت.
تصویــر شــناختی در واقــع تصویــر حاصــل از تجربــۀ
خدمــات و جاذبههــای منحصربهفــرد ،فعالیتهــا و رویدادهــای
ســفر بــه مقصــد اســت کــه جـ ّـو حاکــم بــر مقصــد را نیــز دربــر
میگیــرد .ایــن تصویــر هــم در ذهــن افــرادی شــکل میگیــرد
کــه از مقصــد دیــدار کردهانــد و هــم از طریــق دیگــران در ذهــن
اف ـرادی کــه قصــد ســفر بــه مقصــد موردنظــر را دارنــد .بــه همیــن
علــت ،ایــن نــوع از تصویــر بســیار مــورد مطالعــه و تجزیــه و تحلیــل
بازاریابــان و خطمش ـیگذاران ق ـرار میگیــرد؛ زی ـرا عامــل رضایــت
گردشــگران و در نتیجــه ایجــاد گردشــگران وفــادار و بازدیــد مجــدد
از مقصــد و عاملــی بـرای تشــویق و توصیــه بــه دیگـران و بازاریابــی
بــدون هزینــه اســت.
تصویــر عاطفــی کــه برخاســته از احساســات و ادراک اســت،
فقــط در ذهــن بازدیدکننــدگان از مقصــد شــکل میگیــرد .اف ـرادی
کــه مســقیم و بــا تمامــی حــواس خــود از مقصــد دیــدار کردهانــد،
طعــم اقلیــم و آرامــش ،ایمنــی و کیفیــت خدمــات مقصــد را بــا
تمامــی وجــود چشــیدهاند .بــا توجــه بــه ایجــاد احســاس تعلــق
مــکان در بازدیدکننــدگان و همچنیــن ایجــاد احســاس رضایــت در
ســاکنان محلــی ،ایــن تصویــر بــرای بازاریابــان و سیاســتگذاران
هــم از منظــر دیگــر اهمیــت دارد.
بــا بررســی و مطالعــۀ مقــاالت متعــدد ،معیارهــای ایجــاد
تصویــر ذهنــی اثربخــش اســتخراج شــد کــه شــامل جاذبههــا
و فعالیتهــا ،کالبــدی ،برنامهریــزی و مدیریتــی ،تســهیالتی و
خدمــات ،میزبانــی و ســایر گردشــگران اســت .معیــار جاذبههــا
و فعالیتهــا شــامل تمامــی ویژگیهــای خــاص تاریخــی،
فرهنگــی ،طبیعــی و انسانســاخت و فعالیتهــای گردشــگری
اســت کــه دلیــل جــذب گردشــگران و انگیــزۀ بازدیــد آنهاســت
و دربرگیرنــدۀ کیفیــت بصــری ،ســاختار و ویژگیهــای معمــاری

شــهر ،ســایتهای باســتانی ،تاریخــی ،الگوهــای متمایــز فرهنگــی،
مناطــق شــهری جالــب ،پارکهــای موضوعــی ،رویدادهــای ویــژه،
اقلیــم ،چشــماندازهای زیبــا ،ویژگیهــای زیســتمحیطی
خــاص اســت کــه موجــب نقشبســتن خاطــرۀ مقصــد در ذهــن
گردشــگر میشــود.
معیارهــای کالبــدی شــامل وضعیــت ســاختمانها از لحــاظ
اســتحکام (مقاومــت ابنیــه در برابــر حــوادث) ،امــکان دسترســی
ســریع و راحــت بــه تســهیالت و خدمــات شــهری ،مقــدار و نحــوۀ
خدمــات آموزشــی و اطالعرســانی ،مقــدار و نحــوۀ خدمــات درمانی
ماننــد مراجعه به پزشــک ،دسترســی بــه امکانــات تفریحــی -فراغتی
(پارکهــا ،ســینماها ،کتابخانههــا) ،نحــوۀ دسترســی بــه خریــد و
ویژگیهــای فیزیکــی مقصــد ماننــد اقلیــم ،طبیعــت ،ســرزندگی و
آرامــش مــکان میشــود .عالوهبرایــن ،معیارهــای برنامهریــزی و
مدیریتــی نیــز در ایــن مــدل ارائــه شــدهاند و ویژگیهایــی از مقصــد
را دربــر دارنــد کــه در نتیجــۀ برنامهریــزی و ســازماندهی راهبردهــای
موفــق توســط برنامهری ـزان و مدی ـران دولتــی و محلــی تحقــق یافتــه
اســت؛ ماننــد خدمــات ارائهشــدۀ شــهرداری (جمــعآوری زبالــه،
تأمیــن روشــنایی ،پاســخگویی اداری و ،)...خدمــات مربــوط
بــه ایمنــی و امنیــت (آتشنشــانی ،اورژانــس ،نیــروی انتظامــی
و ،)...زیرســاختها ،تأسیســات و تجهیــزات شــهری (آب ،بــرق،
گاز) ،نحــوۀ برنامهریــزی و طرحریــزی مدیریــت شــهری ،میــزان
پذیرابــودن نهادهــای مدیریــت شــهری از پیشــنهادها و انتقــادات
دربــارۀ محــل ســکونت و برنامههــای تفریحــی ســازمانیافته،
برنامههــای فرهنگــی ،رویدادهــا ،نمایشــگاهها و جشــنوارههای
متنــوع و اســتثنایی ،نحــوۀ حملونقــل و حرکــت در شــهر ،تورهــای
ســازمانیافته ،فعالیتهــا و بســتههای تدارکدیدهشــده،
کارتهــای شــهری مخصــوص گردشــگران و ســایر برنامههــای
تدوینشــده بــرای افزایــش رفــاه و امنیــت شــهروندان.
معیارهــای تســهیالتی و خدمــات شــامل تمامــی تســهیالت،
خدمــات و زیرســاختهای تدارکدیدهشــده در جهــت رفــاه حــال
شــهروندان و گردشــگران از قبیــل امکانــات دسترســی و پارکینــگ،
حملونقــل عمومــی ،ســالنهای ورزشــی ،تأمیــن امنیــت،
رســتورانها و ...اســت .معیارهــای میزبانــی شــامل تمامــی مــواردی
اســت کــه بعــدأ تداعیکننــدۀ احســاس مهماننــوازی مقصــد در
ذهــن گردشــگران خواهــد شــد ،مثــل نحــوۀ برخــورد بــا گردشــگران
از ســوی جامعــۀ محلــی و افـرادی کــه بــا گردشــگران تعامــل دارنــد،
ماننــد فاصلــۀ روانــی استنباطشــده از ســوی گردشــگر ،گســتردگی
فعالیتهــای ارتباطــی مقصــد ،ویژگیهــای جمعیتشــناختی،
تصویــر کالن مقصــد ،نحــوۀ زندگــی روزمــرۀ ســاکنان ،آدابورســوم
و فرهنــگ جامعــۀ میزبــان ،نحــوۀ معاشــرت و ســبک زندگــی
محــات.
مؤلفــۀ ســایر گردشــگران کــه در مــدل بیــان شــده اســت
ً
کامــا بــه فراینــد بازاریابــی و انتخــاب بــازار هــدف بســتگی دارد؛
اینکــه سیاس ـتگذاران و برنامهری ـزان محلــی کــدام بــازار را هــدف

نگاشـت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

برنامهریزی و سیاستگذاری در سطح کالن ملی و بهکارگیری
کارشناسان و افراد خبره برای ایجاد تصویر ذهنی زیبا در اذهان
گردشگران شهری برای نیل به اهداف توسعۀ گردشگری ضروری است.
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درنظــر گرفتهانــد و مقصــد میزبــان کــدام نــوع از گردشــگران خواهــد
بــود .بــرای مثــال ،اگــر تمامــی گردشــگران از مقاصــدی بــا زبــان
مشــترک جــذب شــده باشــند نوعــی هماهنگــی و وحــدت زبانــی
ایجــاد میشــود کــه ســبب تعامــل بهتــر و القــای احســاس راحتــی و
امنیــت بیشــتر در ذهــن گردشــگر میشــود.
پیشــرانهای مؤثــر بــه پنــج دســته تقســیم شــدهاند:
پیشــرانهای عملکــردی ،اجتماعــی ،عاطفــی ،معرفتــی و شــرطی.
پیش ـرانهای عملکــردی شــامل عوامــل خــاص و تأثیرگــذار حاصــل
از عملکــرد جامعــۀ محلــی اســت ،مثــل امــکان ایجادشــده بــرای
خریــد ارزان و جــذاب ،غذاهــای عجیبوغریــب ب ـرای گردشــگران،
پارکهایــی بــا موضوعــات معــروف ،مکانهــای تاریخــی مشــهور،
منظــر بکــر و خــاص موجــود و غیــره .بهطــور کلــی ،هــر عامــل
عملکــردی کــه آنقــدر خــاص و جــذاب باشــد کــه بتوانــد نقــش
پیشـران را بـرای مقصــد ایفــا کنــد در ایــن دســته قـرار میگیــرد و بایــد
روی آن ســرمایهگذاری شــود.
پیشــران اجتماعــی بــه آشــنایی و نحــوۀ برخــورد و ایجــاد
رابط ـ ۀ مناســب و مؤثــر جوامــع محلــی (شــهروندان) بــا گردشــگران
اشــاره دارد .ایجــاد محیــط مناســب ب ـرای همــه (خانــواده) ،ایجــاد
محبوبیــت و احســاس خــوب در برخــورد بــا میزبــان از ایــن جملــه
اســت .پیشـران عاطفــی در واقــع تمامــی فاکتورهــای مؤثــر در ایجــاد
محیــط و ّ
جــو محبــوب و تــوأم بــا آرامــش ،متنــوع ،ســرگرمکننده،
پویــا و مــدرن اســت.
هــر تجربــۀ خــاص اعــم از فرهنگــی ،اقلیمــی و یــا احســاس
جدیــدی را کــه تنــوع و تجــارب فرحبخــش بـرای انجــامدادن فعالیــت
یــا دیــدن و بهخاطرســپردن ایجــاد کنــد میتــوان جــزو پیشــران
معرفتــی بهشــمار آورد.
پیشـران شــرطی شــروط موجــود و مهیاشــده در مقصــد اســت
کــه باعــث تفــاوت مقصــد بــا ســایر مقاصــد و پیشــیگرفتن آن از
ســایر مقاصــد و بــرد مقصــد در عرصــۀ رقابــت شــود؛ نزدیکــی و در
دســترس بــودن ،ارزانبــودن ،نبــود موانــع زبانــی و ارتباطــی (ارتباطات
کالمــی) و مذهــب را میتــوان جــزو پیش ـران شــرطی ق ـرار داد.
مقصــود از محدودیتهــا موانــع و تهدیدهایــی اســت کــه
بایــد ب ـرای ایجــاد یــک تصویــر مؤثــر و قابلقبــول بــر آنهــا غلبــه
یــا برایشــان برنامهریــزی کــرد .ایــن محدودیتهــا شــامل ازدحــام
و ترافیــک زیــاد ،کمبــود خدمــات حملونقــل عمومــی ،محدودیــت
تعــداد هتلهــای موجــود و محدودههــای مناســب بــرای احــداث
هتلهــای جدیــد و ســایر تســهیالت گردشــگری ،محدودیــت
تعــداد جاذبههــای شــهری یــا نیــاز بــه توســعه و ارتقــای جاذبههــای
موجــود ،اختــاف زبانــی همچون مانعــی میان گردشــگران و ســاکنان
بومــی ،آمــار بــاالی جــرم و جنایــت ،ش ـرایط آبوهوایــی ســخت و
یــا آلودگــی زیــاد هــوا در دورههــای خــاص ،ســبک و ویژگیهــای
معمــاری غیرجــذاب در مناطــق شــهری ،تخریــب و تغییــر مناظــر
و چشــماندازهای ناشــی توســع ۀ گردشــگری ،کمبــود اطالعــات
دربــارۀ تســهیالت و جاذبههــای گردشــگری اســت.
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