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هویــت شــهر ،گردشــگری،
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ذهنــی ثانویــه ،بابلســر

مقدمه:

چکیده

یکــی از راههــای توســعه گردشــگری بهبــود تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد
اســت .ازآنجاکــه هویــت هــر شــهر ،درحکــم ســرمایهای ارزشــمند ،در تصویــر
ذهنــی گردشــگران نقــش ویــژهای دارد ،هــدف مقالــه حاضــر شناســایی و
اولویتبنــدی معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی گردشــگران
اســت .برایناســاس ،نخســت بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا و بررســی
دیدگاههــای نظــری و مصادیــق داخلــی و خارجــی و مصاحبــه بــا متخصصــان،
نــه معیــار هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی گردشــگران تبییــن شــد .بــرای
آزمــودن معیارهــای تبیینشــده ،نخســت بــا  30نفــر کــه تاکنــون بــه بابلســر
نیامــده بودنــد مصاحبــه عمیــق صــورت گرفــت .بــرای آزمــودن تصویــر ذهنــی
ثانویــه 98 ،گردشــگر شــهر بابلســر ،براســاس روش نمونهگیــری کوکــران بــا
ضریــب خطــای  0/1انتخــاب و پرســشنامهای 35ســنجهای منطبــق بــر نــه
معیــار نهایــی و براســاس طیــف پنــج گزینـهای لیکــرت در اختیارشــان قــرار داده
شــد و نتایــج پرس ـشنامه براســاس آزمــون فریدمــن تحلیــل و رتبهبنــدی شــد
و درنهایــت مهمتریــن معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی اولیــه
و تصویــر ذهنــی ثانویــه بــه تفکیــک حاصــل شــد .نتایــج بیانگــر برجســتهبودن
معیــار «تمایــز و منحصربهفردبــودن» و «ویژگیهــای زیسـتمحیطی» و از طرفــی
کمرنگبــودن معیارهــای «فرهنــگ و آدابورســوم» و «ویژگیهــای کالبــدی»
در تصویــر ذهنــی گردشــگران اســت کــه نشــانگر غفلــت و بیتوجهــی بــه ایــن
دو معیــار هویتــی در شــهر بابلســر اســت .از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان در
برنامهریــزی توســعه شــهری بابلســر بهمنظــور ارتقــای وضعیــت کالبــدی و
فرهنگــی شــهر اســتفاده کــرد4.

یکــی از رویکردهــای توســعه گردشــگری شــهری ،بهبــود
تصویــر مقصــد 5اســت .اغلــب وقتــی از تصویــر مقصــد
صحبــت میشــود ،منظــور تصویــری اســت کــه شــهر
از خــود (بهمنظــور جــذب گردشــگران در تبلیغــات و
شــعارهای تجــاری) ارائــه میکنــد .حــال آنکــه بخشــی
از تصویــر مقصــد مربــوط بــه تصویــری اســت کــه گردشــگر
ادراک میکنــد و بــه ذهــن میســپارد .هنگامیکــه
گردشــگران تصویــر مثبتــی از یــک شــهر در ذهــن خــود

دارنــد ،احتمــال اینکــه آن شــهر را انتخــاب کننــد بیشــتر
میشــود .همچنیــن تصویــر ذهنــی 6مثبــت از مقصــد در
رضایــت و بازدیــد مجــدد افــراد تأثیــر میگــذارد.
در برنامهریــزی گردشــگری و موفقیــت مقصد گردشــگری،
تجربــه ،منحصربهفــرد بــودن و اصالــت داشــتن کلمــات
کلیدیانــد .گفتنــی اســت هــمۀ ایــن مــوارد را تحــت
حمایــت چتــر هویــت 7میتــوان بهدســت آورد (Andre,
 .)2011: 13هویــت شــهرها علــت اصلــی جــذب گردشــگران
بــه هــر مــکان و بهدســتآوردن تجربــهای جدیــد و
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منحصربهفــرد از مقصــد گردشــگری اســتُ .نویکــوا و
همــکاران ( )2018در تحقیقــی بــا هــدف تعییــن نقــش
هویــت منطقــه در ارائۀ جاذبههــای گردشــگری ،بیــان
میکننــد که نخســتین نقــش هویــت شــهر اســتفاده در نام
تجــاری شــهر بــرای خلــق تصویر مقصــد مطلــوب و معرفی
منحصربهفردبــودن منطقــهای خــاص و رقابتپذیــر
اســت کــه افزایــش جذابیــت شــهر بــرای گردشــگران را در
پــی دارد .ماریــن روج و فــرر روزل ( )2018در مقالــهای،
بــا هــدف اندازهگیــری شــکاف یــا انطبــاق بیــن تصویــر
مقصــد گردشــگری پیشبینیشــده در مقابــل تصویــر
مقصــد گردشــگری درکشــده در ســال  2015در میــان
گردشــگرانی کــه از شــهر کاتالونیــا بازدیــد کردهانــد ،تأکیــد
میکنــد کــه بیــن تصویــر ذهنــی درکشــدۀ گردشــگران
بــا تصاویــر مســتقل و القایــی (پیشبینیشــده) در ســه
جنبــه (تصویــر فضایــی ،شــناختی و عاطفــی) اختالفــات
درخــورتوجهــی وجــود دارد .آلدیانتــو و همــکاران ()2019
در پژوهشــی بیــان میکننــد کــه نــام تجــاری شــهر فقــط
تصویــری از شــهر نیســت ،بلکــه هویتــی اســت کــه نشــانگر
شــخصیت آن شــهر اســت .هنگامیکــه نــام تجــاری بــا
بازاریابــی و تبلیغــات شــهر مرتبــط اســت ،تصویــر شــهر
(کــه همــان هویــت شــهر اســت) حاکــی از قــدرت و غــرور
شــهر اســت .در ادامــه بــه مقایســه برنــد تجــاری شــهر و
برنــد فرهنگــی شــهر پرداختــه و بیــان میکنــد کــه راهبــرد
جدیــد برنــد تجــاری مبنیبــر خالقیــت و مدرنیتــه شــاید
تأثیــر مثبتــی در توســعه اقتصــادی داشــته باشــد ،امــا
فرهنــگ بومــی را میپوشــاند و بــا منقرضکــردن فرهنــگ
محلــی ،فرهنــگ مــدرن را جایگزیــن میکنــد و با مقایســه
و بررســی هفــده شــهری کــه بــه توســعه برنــد تجــاری
شــهری پرداختنــد ،دالیــل موفقنبــودن برخــی از آنهــا
در بهرهبــرداری از اجــرای برنــد شــهری را ،فقــدان ارتبــاط
بیــن هویــت شــهر (تصویــر واقعــی شــهر) بــا نــام تجــاری
آن بیــان میکنــد و پیشــنهاد میکنــد در تحقیقــات آتــی،
بــه یافتــن مدلهــا و راهبردهایــی بــرای عملکــرد بهتــر بــا
هــدف برندســازی شــهر اقــدام شــود.
در ســالهای اخیــر ،پژوهشهــای بســیاری بــه مقولــه
اهمیــت هویــت در ســاخت تصویــر مقصــد و برنــد تجــاری
شــهر پرداختــه و همچنیــن نقــش ســایتهای تاریخــی
و جاذبههــای میــراث فرهنگــی در جــذب گردشــگران
مانــدن تأثیــر ســایر ابعــاد
بررسیشــده اســت؛ مغفول
ِ
هویــت شــهر در پژوهشهــای گردشــگری و از طرفــی
مانــدن نــگاه بــه گردشــگر در برنامهریزیهــای
مغفول
ِ
توســعه شــهری موجــب ناشــناختهبودن تأثیــر واقعــی
هویــت شــهر در تصویــر ذهنــی گردشــگران ـ کــه خــود
بخــش مهمــی از توســعه گردشــگری شــهری بهشــمار

مــیرود ـ شــده اســت؛ بنابرایــن محققــان در پژوهــش
حاضــر میکوشــند نقــش و اهمیــت معیارهــای هویــت
شــهر در تصویــر ذهنــی گردشــگران را بررســی کننــد و بــه
ایــن ســؤال پاســخ دهنــد کــه پرداختــن بــه کدامیــک از
معیارهــای هویــت شــهری در برنامهریزیهــای توســعه
شــهری در بهبــود تصویــر ذهنــی گردشــگران یــک شــهر
مؤثــر اســت؟
شــهر بابلســر ازجملــه شــهرهای موفــق در حــوزۀ
گردشــگری شــهری اســت کــه از راه موقعیــت جغرافیایــی
خــاص و جاذبههــای زیسـتمحیطی فــراوان (بــا توجــه بــه
طبیعت گرم و خشــک ایران) ســاالنه گردشــگران بســیاری
ایــن شــهر را بــرای ســفر انتخــاب میکننــد؛ امــا مســئلۀ
اصلــی اینجاســت کــه آیــا ایــن شــهر در ارائــه معیارهــای
هویت ـیاش مؤثــر عمــل کــرده اســت یــا خیــر .پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه معیارهــای مختلــف هویــت شــهر بابلســر
تــا چــه میــزان و بــا چــه وزنــی در تصویــر ذهنی گردشــگران
نقــش بســته اســت در رویکــرد برنامهریــزان و طراحــان
شــهری در توســعههای شــهری ،بــا هــدف ارائــه بهتــر و
مؤثرتر شــهر بابلســر بــه گردشــگران ،تأثیر بســزایی خواهد
داشــت؛ بنابرایــن هدف اصلــی در مقاله حاضر ،شناســایی
و اولویتبنــدی معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویر
ذهنــی گردشــگران بابلســر اســت.

ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیق

تصویر ذهنی از مقصد
تصویر ذهنی از مقصد به همه باورها و برداشتهای
افراد دربارۀ یک مقصد گردشگری اشاره دارد (Girard et
 .)al., 2017از نظر گان ،تصوير مقصد دربردارندۀ سه مرحله
است .در مرحله اول ،براساس منابع اطالعاتی غيرتجاری،
تصويری ارگانيك شكل میگیرد؛درمرحله دوممنابعتجاری
تصوير را شكل میدهند و در مرحله سوم تجربيات بررسی
حقيقی آن را تغيير میدهد ( .)Chen et al., 2016در تعریفی
دیگر ،تصویر ذهنی افراد از دانش ،احساسات و درک کلی از
مقصدیخاصتعریفمیشود(.)Gomez et al., 2015: 211از نظر
کوالمن ،اطالعات مقصد نهفقط از راه تجربه سفر افراد
حاصل میشود ،بلكه از روزنامهها و مجالت ،تلويزيون،
کتابچههای راهنمای سفر عموم ًا برای تصمیمگیری سفر
به مقصد استفاده میشود .همچنین بيشتر مؤسسات
گردشگری ،سازمانهای گردشگری ملی و سازمانهای
بازاريابی مقصد ،اطالعات درخور مالحظهای را با استفاده
از اينترنت انتشار میدهند ( .)Qualman, 2009اطالعاتی که
افراد درمورد مقصدی خاص ـ قبل از سفر ـ دارند ،موجب
شکلگیری تصویر ذهنی آنان از مقصد میشود (Frias et
 .)al., 2008: 163از نظر لینچ ،برای هر شهر تصویری کلی
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هویت شهر

در فرهنگ فارسی امروز ،هویت ويژگی يا كيفيتی است كه
موجب تمايز و شناسايی چيزی از سایر چیزها شود .درواقع
آنچه به شهر هويت میبخشد ،به برداشتهایی وابسته است
كه ساكنان شهر و هرکس که به آن وارد میشود از محيط
اطراف خود دارند؛ بر این اساس مفهوم هويت با كيفيت
زندگی در شهر ارتباط دارد (لطفی و محمدی:1391 ،
 .)68رنزو پیانو در تعریف هویت شهر ،از تعادل میان قدیم و
جدید ،انسان و فناوری ،فن و هنر ،تداوم در خاطرات جمعی
از گذشته تا آینده ،ارتباط میان انسان و طبیعت ،محله و
شهر ،مردم و محیط برای آشناشدن ،مسئولیتداشتن
در قبال جامعه و شهر صحبت میکند (نصر.)17-39:1392،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نمودار  :1طبقهبندی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

موجود است که با تصویر ذهنی اشخاص گوناگون کام ً
ال
مطابقت نمیکند .تصویری که هر فرد از سیمای شهر دارد
منحصربهفرد است (لینچ .)89 :1385 ،تصویر ذهنی از
مقصد شهری حاصل جریان دوجانبه بین تجارب گردشگر و
محیطاست.درواقعوجودتصویرذهنیقویازشهراستکه
مبانی تعامل گردشگر را با محیط فراهم میآورد؛ به عبارتی
ذهن انسان تصویر ذهنی شهر را برمبنای تأثیرات حسی،
تجربیاتشخصی،قضاوتزیباییشناسی،تجربیاتقومی،
جمعی و گروهی ،چارچوب فرهنگی ،ارزشها و ایدئالها و
آرمانهاشکلمیدهد(حبیب9:1385،؛.)122:1391هر مقصد
زمانی شناخته میشود که تصاویر ذهنی اولیه ،خاطرات و
تجربههای افراد را تداعی کند .شیوۀ اصلی کار برای رسیدن
بهاینهدف،ترسیمنقشهذهنیاست؛یعنیپدیدارساختن
تصویر ذهنی محیط که افراد به آن شکل میدهند و از آن
بهمنزله الگوی رفتاریشان در شهر بهره میبرند (مدنیپور،
.)98:1379در تعاریف متعددی که از تصویر ذهنی بیان شد،
برخیبهنحوۀشکلگیریتصویرذهنیپیشازسفربهمقصد
اشاره کردند و برخی نحوۀ شکلگیری تصویر ذهنی پس از
درک و تجربه مقصد را مدنظر قرار دادند؛ بنابراین میتوان
تصویر ذهنی از مقصد را به دو دسته تقسیم کرد:

لینچ از خوانایی شهر صحبت میکند و بیان میدارد نقشه
ذهنی به دیده آید ،به ذهن سپرده و سبب شادی خاطر
شود .هویت ویژگیای است که باعث بازشناسی یک
مکان از مکانی دیگر میشود (لینچ .)168 :1385 ،جکوبز
هویت محیط را در ارتباط با فعالیتها و زندگی در فضاها و
عرصههای عمومی تعریف میکند و بیان میدارد که اصل
پویایی فضا و فراهمکردن محیطهای عاطفی ،اصل برقراری
روابط همسایگی بهمنزله حفاظتکنندۀ ارزشها و سنتها
و اصل توجه به خیابان درحکم شالودۀ محکم کالبد شهر
است که ساکنان را به ساخت و سازمان شهر پیوند میزند.
سالواسن هویت شهر را موقعیت ،منظر ،درهمتنیدگی
فردی ،شخصیت کالبدی ،مالکیت ،اصالت،ساکنان،وسایل
رفاهی،طبیعتوفضاهایخصوصیوجمعیمیداند(کاشیو
بنیادی.)48:1392،کالنتوجهبهشخصیتفردیهرمحیط
و پرهیز از یکنواختی و مشابهت در محیطهای شهری را
مطرح میکند .از نظر بهزادفر سه مؤلفه اصلی هویت شهر
و زیرمؤلفههایشان بدینقرار است )1 :مؤلفههای طبیعی:
جایگاه کلی طبیعی ،مؤلفههای ساختاری جغرافیایی،
مؤلفههای ساختاری ـ طبیعی ،مؤلفههای حوزهای و
ساختی طبیعی ،مؤلفههای نقطهای ،مؤلفههای نقطهای
ـ خطی؛  )2مؤلفههای مصنوعی :منظر عمومی ،عناصر
خطی ـ ساختاری شاخص ،شاخصهای کانونی و نقطهای
شهری ،شاخصهای خط ـ نقطهای تاریخی و کالبدی،
تکبناها یا شاخص شهری ،تودهها و حوزهها و فضاهای
شاخص شهری؛  )3مؤلفههای انسانی :تبار و نیاکان ،اوضاع
دینی و مذهبی ،آدابورسوم (بهزادفر .)11 :1392 ،از
طرفی گفتنی است اجزا و عناصر سازندۀ شکل شهر و نحوۀ
ترکیبشانوعاملزمان،همگیقابلیتتداعیمعنا،باالبردن
قابلیت ایجاد تصور ذهنی ،ایجاد حس مکان و هویت شهری
را دارند و همچنین میتوانند چنین ویژگیهایی را کمرنگ
ساخته یا از بین ببرند .محلهایی که سازگاری کمی دارند
وقتی معنی مییابند که مردم با فعالیتهای مربوطه تماس
مستقیم داشته باشند و الگوی فعالیت میتواند مستقل
از عناصر کالبدی ،خوانایی را به وجود آورد؛ اما وقتی
با عناصر کالبدی سازگاری داشته باشد ،سبب افزایش
خوانایی محیط کالبدی میشود .خصوصیات شکل شهر
به ایجاد تصور ذهنی از شکل شهر در ذهن شهروند و ایجاد
حس مکان میانجامد .معنای شکل شهر با ایجاد تصور
ذهنی از شهر مترادف است .همچنین ایجاد تصویر ذهنی
قوی از شهر است که بستر تعامل مردم را با محیط فراهم
میکند (حبیب .)9 :1385 ،شهریاری هویت هر شهر را با
تاریخ ،فرهنگ ،مشخصههای اجتماعی ،عادات و آداب هر
شهر مترادف میداند (نصر .)1392 ،گلکار نقش و اهمیت
خاطرات جمعی (چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی)
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ومعنایهمبستگیمکانهایشهریدرایجادساختهای
ذهنی را مدنظر قرار داده است« .حس مکان»«،هویت» و
کیفیتهاییکهبهمنحصربهفردبودنهرشهرمنجرمیشود
ازجمله مقوالتی است که باید تحت عنوان کیفیتهای
تجربی طراحی شهری در نظر گرفته شوند (گلکار:1378 ،
 .)37نقیزاده مهمترین عوامل هویتدهنده را انسان،
ی آن بیان کرده است.
باورها و اصول و ارزشهای فرهنگ 
معماری و شهر بیانگر هویت جامعه و عامل تمیز تمدنها از
یکدیگرند .هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت واجد هویت
است و هویت نهایی فضا ،برآیند هویتهای عملکردی،
کالبدی ،محیطی ،فرهنگی و معنایی آن است (نقیزاده،
.)192 :1395
در بررسـی پژوهشهـای پیشـین مبتنیبـر نمونههـای
مـوردی داخلـی و خارجـی مرتبـط بـا موضـوع ،بـه ارزیابی
عوامـل مؤثـر در توسـعه گردشـگری در شـهرهای متعـدد
پرداختـه شـد کـه بـا تحلیـل و تفسـیر محتـوا ،معیارهـای

هویت شـهری ـ که در ارتباط با توسـعه گردشـگری شـهری
اسـت ـ شناسـایی و طبقهبندی شد .براسـاس دیدگاههای
نظـری و مصادیـق و نمونههـای داخلـی و خارجـی،
معیارهـای هویـت شـهری ـ کـه بـا گردشـگری در ارتبـاط
اسـت ـ بـه دسـت آمـد و سـپس بـرای روایی بیشـتر نتایج،
بـا هشـت نفـر از متخصصـان حـوزۀ شهرسـازی  1از طریق
روش دلفـی مصاحبـه انجـام شـد تـا از میـان معیارهـای
بهدسـتآمده ،آن دسـته معیارهـای هویـت شـهری کـه بر
تصویـر ذهنـی گردشـگران مؤثرتـر اسـت مشـخص شـود.
درنهایـت ُنـه معیـار نهایـی هویـت شـهری مؤثـر در تصویر
ذهنـی گردشـگران اسـتخراج شـد .مبتنیبـر معیارهـای
تدوینیافتـه و در مسـیر تبییـن بیشـتر آنهـا ضـروری
اسـت زیرمعیارهـای مرتبط نیز تعریف شـوند؛ ازایـنرو در
جـدول  2معیارهـا و زیرمعیارهـای مؤثـر در تصویـر ذهنـی
گردشـگران بیـان شـده اسـت.

جدول  :2معیارها و زیرمعیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی گردشگران

معیارهای هویت شهری

زیرمعیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی گردشگران

تمایز و منحصربهفردبودن

جاذبههای منحصربهفرد طبیعی و مصنوعی ،کسب تجربههای
خالقانه و متمایز در شهر ،اصالت و شخصیت ویژۀ شهر

پژوهشهای پشتیبان
حیدری و همکاران1394 ،؛ تقوایی و صفرآبادی1391 ،؛

حسینینیا1396 ،؛ محمودی میمند و مقدمی1390 ،؛ Ginting
& Rahman, 2017; Urosevic, 2012

محمودی میمند و مقدمی1390،؛ نوزرنژاد1397 ،؛ رجایی
آدابورسوم محلی (رویدادهای فرهنگی ،بازی ،ورزش ،موسیقی
رامشه1397 ،؛ صفرآبادی و تقوایی1391 ،؛ امینزاده و
فرهنگ و آدابورسوم
و رقص محلی) ،شیوۀ زندگی محلی ،غذای محلی ،سوغات
دادرس1391 ،؛ توکلی1390 ،؛ قدمی و غالمیان1390 ،؛
محلی ،تنوع فرهنگی ،هنر و صنایعدستی بومی
بهزادفر11 :1392 ،؛ .Caneen, 2014; Urosevic ;2012
مهماننوازی ساکنان

امنیت

تاریخچۀ شهر
خوانایی

خاطرهانگیزی

ویژگیهای کالبدی

پاسخگویی و رفتار دوستانۀ جامعۀ میزبان ،رفتار مؤدبانه و احترام
جامعۀ میزبان به گردشگران ،صداقت و انصاف جامعۀ میزبان

خضرنژاد و حیدری1395 ،؛ صفرآبادی و تقوایی1391 ،؛

محمودی میمند و مقدمی1390 ،؛ Wang & Chen, 2015

خضرنژاد و حیدری1395 ،؛ حیدری و سعدلونیا1395 ،؛
امنیت اجتماعی شهر ،نظارت در فضاهای گردشگری در ساعات
صفرآبادی و تقوایی1391 ،؛ توکلی1390 ،؛ محمودی میمند
خلوت شبانهروز ،روشنایی فضاهای گردشگری ،فقدان فضاهای
و مقدمی1390 ،
بیدفاع و مستعد جرم و جنایت
وجهتسمیۀ شهر ،سیر تحوالت تاریخی شهر ،ساکنان و افراد
مشهور شهر ،کاربریها و عملکردهای قدیمی و مشهور شهر،
مکانها و سایتهای تاریخی شهر ،رویدادهای تاریخی شهر

نوزرنژاد1397 ،؛ رجایی رامشه1397 ،؛ حبیبی1387 ،؛ بوتینا
کالب1390 ،

برجستهبودن عناصر (لبه ،راه ،گره ،نشانه ،حوزه)
در نقشۀ ذهنی اشخاص از شهر

قدمی و غالمیان1390،؛ حبیبی1387 ،؛ لینچ168 :1378 ،؛
حبیب9 :1385 ،

خاطرات جمعی ،نوستالژی و خاطرات شخصی ،تداعی و
یادآوری مکانها ،تداعی و یادآوری رویدادها ،تداعی و
یادآوری اشخاص

نوزرنژاد1397 ،؛ ارباب و همکاران1394 ،؛ محمودی میمند و
مقدمی1390 ،؛ حبیبی1387 ،؛ گلکار37 :1378 ،

ویژگی کالبدی فضاهای عمومی شهری ،ویژگی کالبدی
سایتهای تاریخی ،سیما و منظر کالبدی شهر ،المانهای شهری ،نوزرنژاد1397 ،؛ رجایی رامشه1397 ،؛ توکلی1390 ،؛ قدمی و
غالمیان1390 ،؛ بهزادفر11 :1392 ،؛ حبیب9 :1385 ،
ساختار شهر ،ویژگی کالبدی مراکز اقامتی ،ویژگی کالبدی
مراکز گردشگری ،ویژگی کالبدی مراکز تفریحی تجاری

منابع طبیعی ،پوشش گیاهی شهر ،گونهها و جریانهای جانوری رجایی رامشه1397 ،؛ حیدری و همکاران1394 ،؛ نصر:1392 ،
ویژگیهای زیستمحیطی
39؛ کاشی و بنیادی48 :1392 ،؛ محمودی میمند و مقدمی،
بومی ،منظر و چشمانداز طبیعی ،جغرافیا و اقلیم ،رویدادهای
1390؛ بهزادفر11 :1392 ،؛ نقیزاده.192 :1395 ،
طبیعی خاص ،پاکیزگی محیط و فضاهای شهری
 .1مصطفی بهزادفر ،رضا خیرالدین ،زهراسادات زرآبادی ،احمد سعیدنیا ،مهشید قربانیان ،حمید ماجدی ،مجید مفیدی ،محمد نقیزاده
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جدول  :3نتایج تصویر اولیه از شهر بابلسر

ردیف

روششناسی و یافتههای تحقیق

1

2

3

4

5

6

ویژگیهای
زیستمحیطی

شهر سرسبز

5

شهر ساحلی

9

طبیعت چشمنواز ،بکر،
دلنشین

4

خوش آبوهوا

2

باران

3

رطوبت و شرجی

2

شهر رود و دریا

2

شهر تمیز

2

شهر توریستی ،شهر
شلوغ

4

شهر زیبا ،شهر شیک

9

تمایز و
گل سرسبد شمال،
منحصربهفردبودن
معروفترین
شهر شمال ،نگین
شهرهای شمال،
یکی از معروفترین
تفرجگاههای ایرانیان

مهماننوازی

تاریخچۀ شهر

فرهنگ و
آدابورسوم

ویژگیهای کالبدی

29

17
4

مردم مهربان
و مهماننواز،
شهر صمیمی و
دوستداشتنی

6

برخورد غیرمنصفانه
با مسافر

8

تصاویر سواحل دریا
قبل انقالب

3

هتل کازینو قبل انقالب

2

شهر بندری

1

بابلسر بهواسطۀ اسمش
احتماالً نزدیک شهر
بابل است ،مشهدسر نام
قدیم شهر

2

مهمانسرای ساحلی

1

شهر سنتی

1

خوراکیهای خوشمزه،
غذای دریایی

2

قایق ،تفریحات ساحلی

1

تیپ و قیافۀ شمالی

1

شهر کوچک

2

فشرده و متراکم

1

14

8

6

3
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شــهر بابلســر در اســتان مازنــدران بهمنزلــه محــدودۀ
موردمطالعــه انتخــاب شــد .بــرای بهآزمونگذاشــتن
متغیرهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی اولیــه
گردشــگران (پیــش از ســفر) ضروری بــود از افرادی پرســش
شــود کــه تاکنــون بــه بابلســر ســفر نکردهانــد؛ بنابرایــن
تعــداد  30نفــر مصاحبهشــونده بهمنزلــه نمونــه آمــاری
انتخــاب شــدند کــه  20نفــر از آنهــا تــا آن زمــان بــه بابلســر
ســفر نکــرده بودنــد .بیشــتر ایــن افــراد بــا روش نمونهگیــری
غیرتصادفــی هدفمنــد انتخــاب شــدند و از آن مصاحبــه
عمیــق انجــام شــد و دربــارۀ تصویــری کــه از شــهر بابلســر در
ذهــن خــود داشــتند پرســش بــاز مطــرح شــد .همچنیــن
از میــان گردشــگران داخلــی شــهر بابلســر ،تعــداد  10نفــر
نمونــه بــا روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده انتخاب شــدند
کــه تابســتان  1398بــرای اولینبــار بــه بابلســر ســفر کــرده
بودنــد و از آنــان دربــارۀ تصویــری کــه پیــش از ســفر دربــارۀ
بابلســر داشــتند پرســیده شــد .انــدازۀ نمونــه بر این اســاس
اســت کــه دادههــا چــه زمانــی بــه اشــباع میرســند (طیبــی
و ذکاوت .)66 :1396 ،بــه ایــن معنــا کــه مصاحبــه تــا زمانــی
ادامــه مییابــد کــه دیگــر مفهــوم جدیــدی از مصاحبههــا
حاصــل نشــود .مشــارکتکنندگان در محــدودۀ ســنی 18
تــا  65ســال انتخــاب شــدند .تعــداد شــرکتکنندگان خانــم
 18نفــر و تعــداد شــرکتکنندگان آقــا  12نفــر بودنــد کــه
همــه آنــان خــارج از اســتان مازنــدران ســاکن بودنــد .نتایــج
مصاحبــه عمیــق از روش کدگــذاری و درصــد توافــق بیــن
آرا بهدســت آمــد و پایایــی نتایــج از روش ضریــب توافــق
درصدی بررســی شــد؛ یعنــی کدگــذاری دومرتبــه در فاصله
زمانــی  15روزه تکــرار شــد و تعــداد کدهــا ،توافقهــا و عــدم
توافقهــا بررســی شــد .پایایــی بازآزمــون  75درصــد بــود که
چــون بیــش از  60درصــد بــرآورد شــد ،ایــن نتیجــه پایایــی
نتایــج کدگــذاری بهدســت نگارنــده را نشــان میدهــد.
درمجمــوع تعــداد  27کــد از میــان پرســشها جمــعآوری
شــد کــه  25کــد متأثــر از مؤلفههــای هویــت شــهر بابلســر
بــود .دو کــد (جنــگل و مرتفعبــودن شــهر) ،از مؤلفههــای
هویــت ســایر شــهرهای شــمالی متأثــر بــود کــه بــه اشــتباه
در تصویــر ذهنــی اولیــه افــراد از شــهر بابلســر نقــش بســته
بــود و یــک کــد (مدیریــت نامناســب شــهر بابلســر) بــا تعــداد
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با نگاه به جدول  2گفتنی اسـت بیشـترین معیارهای هویت
شـهری کـه در تصویـر ذهنـی گردشـگران مؤثـر اسـت از نوع
معنایـی هویـت
مؤلفـه معنایـی بهشـمار میرونـد و مؤلفـه
ِ
شـهر در سـاخت تصویـر ذهنـی گردشـگران پررنگتـر از
سـایر مؤلفههـای هویـت شـهر (کالبـدی ،زیسـتمحیطی،
عملکـردی) عمـل میکنـد؛ بنابرایـن لـزوم توجـه بـه مؤلفه
معنایـی هویـت شـهر در بهبود تصویـر ذهنی گردشـگران از
یـک مقصـد شـهری اهمیـت زیـادی دارد.

تکــرار  ،2تنهــا کــد غیرمرتبــط بــا مؤلفههــای هویت شــهری
بهشــمار میرفــت .نتایــج مصاحبــه در جــدول  3بــه
تفکیــک معیارهــای هویــت شــهری تدویــن شــد.
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نتایـــج مصاحبـــه عمیـــق از  30نفـــر نمونـــه دربـــارۀ
تصویـــر ذهنـــی کـــه از شـــهر بابلســـر داشـــتند نشـــان
داد ایـــن تصویـــر بیشـــتر برآمـــده از شـــنیدهها و
اطالع ــات غیرتج ــاری از هوی ــت مقص ــد ب ــود؛ یعن ــی
بیشـــتر افـــراد اذعـــان داشـــتند کـــه از دوســـتان و
آشـــنایان دربـــارۀ شـــهر بابلســـر شـــنیدهاند و تصـــور
اولیهشـــان از شـــهر بابلســـر برمبنـــای قضـــاوت
آنـــان شـــکل گرفتـــه اســـت .تعـــداد کمـــی از افـــراد
هـــم بـــه نقـــش تلویزیـــون و و بســـایتهای مجـــازی
و ســـایت آژانسهـــای گردشـــگری اشـــاره کردنـــد.
آنچـــه از تحلیـــل صحبتهـــای ایـــن افـــراد حاصـــل
ش ــد ،بیانگ ــر ای ــن مطل ــب اس ــت ک ــه در درج ــه اول
ویژگیهـــای زیســـتمحیطی بابلســـر در ذهـــن
افـــراد بســـیار پررنـــگ بـــوده و ســـپس تمایـــز و
منحصربهفردبـــودن ویژگیهـــای شـــهر و در درجـــه
ســـوم نحـــوۀ برخـــورد جامعـــه میزبـــان مؤثرتریـــن
عوامـــل در تصویـــر ذهنـــی اولیـــه افـــراد بـــود .از
میـــان مشـــارکتکنندگان ،افـــرادی کـــه بـــاالی 50
ســـال داشـــتند در صحبتهایشـــان بیشـــتر بـــه
معی ــار تاریخچ ــه ش ــهر اش ــاره کردن ــد .نکت ــه جال ــب
اشـــارهنکردن هیچیـــک از افـــراد بـــه وضعیـــت
امنی ــت ای ــن ش ــهر ب ــود ،ول ــی ه ــر  30نف ــر در پاس ــخ
ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه «آی ــا ب ــا خان ــواده ی ــا دوس ــتان،
درصورتیکـــه شـــرایط فراهـــم شـــود ،تمایـــل داریـــد
ب ــه ای ــن ش ــهر س ــفر کنی ــد؟» اظه ــار تمای ــل کردن ــد
کـــه میتـــوان نتیجـــه گرفـــت بابلســـر شـــهر امنـــی
ب ــرای گردش ــگری اس ــت .همچنی ــن گرج ــی ()1396
در پژوهشـــی بـــا عنـــوان «میـــزان رضایتمنـــدی
گردش ــگران از عملک ــرد فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان
مازنـــدران در خصـــوص طـــرح امنیـــت اجتماعـــی
(مـــورد مطالعـــه :شهرســـتان بابلســـر)» بـــه بررســـی
میـــزان رضایتمنـــدی گردشـــگران شـــهر بابلســـر از
وضعی ــت امنی ــت اجتماع ــی ش ــهر پرداخ ــت و نتای ــج
نشـــاندهندۀ باالبـــودن ســـطح رضایـــت گردشـــگران
از وضعیـــت مطلـــوب امنیـــت اجتماعـــی شـــهر در
همـــه ابعـــاد بـــود؛ بنابرایـــن بـــه علـــت اشـــارهنکردن
هیچیـــک از افـــراد بـــه ایـــن معیـــار ،وجـــود امنیـــت
بـــاال در ایـــن شـــهر بهمنزلـــه یکـــی از مهمتریـــن
عوامـــل تصویـــر ذهنـــی اولیـــه شـــناخته میشـــود.
درواقـــع ماهیـــت معیـــار امنیـــت بهگونـــهای اســـت

کـــه در صـــورت وجـــود یـــک حکـــم پذیرفتـــه شـــده
اس ــت و اطمین ــان حاص ــل ک ــرده و در تصوی ــر ذهن ــی
افـــراد پررنـــگ نیســـت؛ یعنـــی هیچوقـــت ویژگـــی
امنیـــت بهخودیخـــود علـــت انتخـــاب یـــک مقصـــد
نیســـت ،بلکـــه زمانـــی امنیـــت در تصویـــر ذهنـــی
پررن ــگ میش ــود ک ــه فقدان ــش تأیی ــد ش ــده باش ــد.
در ایـــن صـــورت امنیـــت بـــه مهمتریـــن عامـــل در
تصویـــر ذهنـــی تبدیـــل و عامـــل بازدارنـــده انتخـــاب
مقصـــد و مانـــع ســـفر میشـــود.
در بررس ــی مرحل ــه دوم ،ک ــه تصوی ــر ذهن ــی ثانوی ــه
گردش ــگران بع ــد از تجرب ــه س ــفر و برگش ــت ب ــه خان ــه
اس ــت ،از پرســشنامه س ــاختاریافته اس ــتفاده ش ــد.
جامع ــه آم ــاری ش ــامل تمام ــی گردش ــگران داخل ــی
شـــهر بابلســـر در چنـــد ســـال اخیـــر اســـت و طبـــق
آزمـــون کوکـــران و بـــا ضریـــب خطـــای  0/1تعـــداد
 98نفـــر بهعنـــوان نمونـــه آمـــاری انتخـــاب شـــدند
کـــه بـــا روش نمونهگیـــری غیراحتمالـــی شـــبکهای،
تعـــداد  60نفـــر از پاســـخدهندگان بهصـــورت
اینترنت ــی از طری ــق ف ــرم نگارگ ــوگل  1مش ــارکت فع ــال
داشـــتند و  38نفـــر بـــا نمونهگیـــری غیراحتمالـــی در
دســـترس از طریـــق مصاحبـــه حضـــوری و پرکـــردن
پرســـشنامه کتبـــی مشـــارکت کردنـــد کـــه  65نفـــر
خانـــم و  34نفـــر آقـــا بیـــن ســـنین  14تـــا  65ســـال
بودنـــد .پرســـشنامه براســـاس نـــه معیـــار هویـــت
ش ــهری مؤث ــر در تصوی ــر ذهن ــی گردش ــگران تدوی ــن
شـــد .پرســـشنامه شـــامل  35ســـنجه اســـت کـــه
براســـاس زیرمعیارهـــای هویـــت شـــهری طراحـــی
شـــده اســـت .پاســـخدهندگان براســـاس طیـــف
پن ــج گزینــهای لیک ــرت ب ــه آن پاس ــخ دادن ــد .ب ــرای
بررســـی پایایـــی پرســـشنامه تدوینشـــدۀ آزمـــون
آلفـــای کرونبـــاخ ،ســـنجههای هـــر معیـــار نـــه
مرتبـــه جداگانـــه بررســـی شـــدند .بدینترتیـــب
مقـــدار آلفـــای بهدســـتآمده بـــرای هـــر معیـــار
باالت ــر از  0/7ب ــود ک ــه ای ــن نتای ــج ،اعتب ــار و پایای ــی
پرســـشنامه را تأییـــد کـــرد .جـــدول  4ســـنجهها
و ســـؤاالت مربـــوط بـــه معیارهـــای نهگانـــه هویـــت
ش ــهری مؤث ــر در تصوی ــر ذهن ــی ثانوی ــه و همچنی ــن
مقـــدار آلفـــای کرونبـــاخ ســـنجههای هـــر معیـــار را
نشـــان میدهـــد.
1 .Google form
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جدول  :4سنجهها و سؤاالت مربوط به تصویر ذهنی ثانویه گردشگران

معیار

مهماننوازی

تمایز و
منحصربهفردبودن

خوانایی

خاطرهانگیزی

ویژگیهای
زیستمحیطی

ویژگیهای
کالبدی

تاریخچۀ شهر

2

بابلسر برای گشتوگذار شبانه امن است.

3

بابلسر برای چادرزدن در شب امنیت دارد.

4

بابلسر مردم مهربان و مهماننوازی دارد.

5

رفتار مردم بابلسر با گردشگران صادقانه و منصفانه است.

6

مردم بابلسر پاسخگوی سؤاالت گردشگراناند و با احترام برخورد میکنند.

7

یکی از ویژگیهایی که بابلسر را از سایر شهرهای شمالی متمایز میکند عبور رودخانۀ بابلرود از وسط این شهر
است که بابلسر را به دو قسمت تقسیم میکند.

8

یکیازویژگیهاییکهبابلسرراازسایرشهرهایشمالیمتمایزمیکندداشتنهمزمانسواحلدریاوسواحلرودخانهاست.

9

یکی از ویژگیهایی که بابلسر را از سایر شهرهای شمالی متمایز میکند ساختوسازهای زیبای دورۀ پهلوی اول
است که به کالبد شهر زیبایی خاصی بخشیده.

10

وقتی به بابلسر فکر میکنم موقعیت مسیرهای اصلی و میدانها و جاذبهها و مراکز مهم آن بهراحتی در ذهنم
شکل میگیرد و آدرسها را بهراحتی پیدا میکنم.

11

وقتی به بابلسر فکر میکنم طعم غذاهای خوشمزۀ شمالی در رستورانهای محلی شهر به ذهنم میرسد.

12

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر بازارهای محلیاش به ذهنم میرسد.

13

وقتی به بابلسر فکر میکنم صنایعدستی یا سوغات محلی خاص و ویژۀ شهر ،که بهراحتی در هر فضای
گردشگری در دسترس بود ،به ذهنم میرسد.

14

وقتی به بابلسر فکر میکنم به یاد جشنها و رویدادهای فرهنگی که در طول اقامتم برگزارشده بود و
منعکسکنندۀ آدابورسوم خاص مازندرانیها بود میافتم.

15

وقتی به بابلسر فکر میکنم ،آواز و موسیقی مازندرانی ـ که بهصورت زنده و یا غیرزنده در فضاهای شهری،
گردشگری و یا در رستورانها و سایر مکانها برگزار میشد ـ به ذهنم میرسد.

16

وقتی به بابلسر فکر میکنم به یاد برخی مکانهای خاطرهانگیز میافتم.

17

وقتی به بابلسر فکر میکنم به یاد برخی تجربههای حسی خاطرهانگیز میافتم (بوی برنج ،بوی ماهی ،بوی
بهارنارنج ،بوی خاک ،صدای شرشر باران ،صدای موج دریا ،حس آب ،حس ماسه و.)...

18

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصاویری از بابلسر در سالهای دور به ذهنم میآید.

19

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر مردمی که با آنها برخورد داشتم ،سبک ظاهر و لهجهشان به ذهنم میآید.

20

بابلسر شهر تمیزی است.

21

بابلسر شهر سرسبز و پرگلی است.

22

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر دریا به ذهنم میرسد.

23

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر رودخانۀ بابلرود به ذهنم میرسد.

24

وقتی به بابلسر فکر میکنم آبوهوای شرجی به ذهنم میرسد

25

وقتی به بابلسر فکر میکنم بارش باران به ذهنم میرسد.

26

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر درختان نارنج حاشیه خیابان به ذهنم میرسد.

27

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر شالیزارهای کمربندی شهر به ذهنم میرسد.

28

وقتی به بابلسر فکر میکنم ویژگی کالبدی فضاهای عمومی شهر (میدان ،خیابانهای اصلی وپیادهروها) به ذهنم میرسد.

29

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر خانهها و ویالهای سقف شیروانی به ذهنم میرسد.

30

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر برجها و ساختمانهای بلندمرتبۀ لب ساحل به ذهنم میرسد.

31

وقتی به بابلسر فکر میکنم تصویر نمادها و المانهای شهر ،که فرهنگ شمال را منعکس میکند ،به ذهنم میرسد.

32

وقتی به بابلسر فکر میکنم وجهتسمیه (علت نامگذاری شهر) به خاطرم میآید.

33

وقتی به بابلسر فکرمی کنم وقایع تاریخی و رویدادهای قدیمی که در این شهر رخ داد ،به خاطرم میآید.

34

وقتی به بابلسر فکر میکنم ساکنان و افراد مشهور این شهر به یادم میآید.

35

وقتی به بابلسر فکر میکنم مکانهای تاریخی و فعالیتهای قدیمی شهر به یادم میآید.
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فرهنگ و
آدابورسوم

1

بابلسر شهر امنی است.
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امنیت

ردیف

سنجهها

آلفای کرونباخ
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بــرای تحلیــل پاس ـخها از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد.
ایــن آزمــون بــرای اولویتبنــدی و رتبهبنــدی ســنجهها
براســاس بیشــترین تأثیرشــان در متغیــر وابســته ،یعنــی

همــان تصویــر ذهنــی ثانویه اســت .نتایــج آزمــون فریدمن
در جــدول  5ارائــهشــده اســت.

جدول  :5نتایج آزمون فریدمن برای هر سنجه
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رتبۀ میانگین

سنجه

رتبۀ میانگین

سنجه

رتبۀ میانگین

سنجه

14/18

سنجۀ 27

16/35

سنجۀ 17

22/91

سنجۀ 22

14/06

سنجۀ 20

16/30

سنجۀ 30

22/11

سنجۀ 23

13/37

سنجۀ 32

15/94

سنجۀ 26

21/18

سنجۀ 24

13/37

سنجۀ 1

15/89

سنجۀ 29

20/13

سنجۀ 8

12/27

سنجۀ 11

15/44

سنجۀ 25

19/02

سنجۀ 16

11/32

سنجۀ 15

15/21

سنجۀ 3

18/89

سنجۀ 7

09/77

سنجۀ 31

15/18

سنجۀ 12

17/78

سنجۀ 4

09/73

سنجۀ 14

14/93

سنجۀ 28

17/60

سنجۀ 21

06/31

سنجۀ 33

14/92

سنجۀ 19

17/49

سنجۀ 2

05/72

سنجۀ 34

14/42

سنجۀ 5

17/28

سنجۀ 6

04/89

سنجۀ 35

14/37

سنجۀ 10

17/24

سنجۀ 9

14/22

سنجۀ 13

16/51

سنجۀ 18

براســاس مقایســه میانگیــن رتبههــای جــدول فریدمــن،
امتیــاز و رتبــه هــر معیــار براســاس میــزان تأثیــرش در
تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران بابلســر ،بــه ترتیبــی کــه
در جــدول  6ارائــه شــد ،مشــخص شــد.
جدول  :6امتیاز معیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی ثانویه
گردشگرانبابلسر

ردیف

معیار

امتیاز

1

تمایز و منحصربهفردبودن

18/75

2

ویژگیهای زیستمحیطی

17/92

3

خاطرهانگیزی

16/70

4

مهماننوازی

16/49

5

امنیت

15/35

6

خوانایی

14/37

7

ویژگیهای کالبدی

14/22

8

فرهنگ

12/54

9

تاریخچۀ شهر

7/57

نتایــج پرس ـشنامه ســاختاریافته  35ســنجهای برمبنــای
نــه معیــار هویــت شــهری ،کــه از روش تحلیــل محتــوا
تدویــنشــده بــود ،تقریب ـ ًا بــا نتایــج تصویــر ذهنــی اولیــه
افــراد از شــهر بابلســر همراســتا بــود؛ یعنــی بــا توجــه
بــه تصــوری کــه پیــش از ســفر داشــتند ،پــس از انجــام
ســفر و تجربــه و درک کیفیــت ســفر تقریبــ ًا همــان
تصاویــر در ذهنشــان تکمیــل و تأییــد شــد .بررســی
پاس ـخهای  98نفــر گردشــگر داخلــی گویــای ایــن مطلــب
اســت کــه طبــق پیشبینــی انجامشــده ،بــا توجــه بــه
ویژگیهــای خــاص جغرافیایــی منطقــه ،معیارهــای
هویتبخــش تمایــز و منحصربهفردبــودن و ویژگیهــای
زیس ـتمحیطی باالتریــن میــزان تأثیــر در تصویــر ذهنــی
ثانــویۀ گردشــگران را دارا بــود .بعــد از آن معیارهــای
خاطرهانگیــزی و مهماننــوازی قــرار داشــت .پــس از آن،
معیارهــای امنیت ،خوانایی و ســپس ویژگیهــای کالبدی
بهترتیــب در تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران نقــش
داشــتند و درنهایــت فرهنــگ و آدابورســوم و تاریخجــه
شــهر درحکــم آخریــن معیارهــا بــا کمتریــن میــزان تأثیــر
در تصویــر ذهنی ثانویه گردشــگران شــهر بابلســر شــناخته
شــد .در پایــان گفتنــی اســت کــه هــر نــه معیــار هویــت
شــهری حاصــل از پژوهــش ،در تصویــر ذهنــی گردشــگران
بابلســر مؤثرنــد .مهمتریــن معیارهــای مؤثــر در تصویــر
ذهنــی اولیــه و ثانویــه گردشــگران بابلســر در نمــودار 2
نشــان دادهشــده اســت.
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نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بــه شناســایی و اولویتبنــدی معیارهــای
هویــت شــهر در تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویــه گردشــگران
از مقصــد گردشــگری شــهری پرداختــه اســت .بــا توجــه بــه
پیشــینه تحقیــق میتــوان گفــت نتایــج پژوهــش حاضــر
بــا نتایــج پژوهشهــای مرتبــط و موردمطالعــه ،کــه بــه
موضــوع تصویــر مقصــد از زوایــای مختلــف و متفاوتــی
پرداختنــد ،مطابقــت و همخوانــی دارد .پژوهشهــای
نویکــوا و همــکاران ( )2018و آلدیانتــو و همــکاران ()2019
بــر بحــث برندینــگ و تصویــر مقصــدی متمرکــز اســت کــه
شــهر ارائــه میدهــد و بــر نقــش هویــت در موفقیــت برنــد
تأکیــد میکنــد و بــه کمبــود مــدل و راهبردهایــی بــا هــدف
عملکــرد بهتــر بــرای برندســازی اشــاره میکنــد .پژوهــش
حاضــر بــه نقــش هویــت در ایجــاد تصویــر مقصــد در ذهــن
گردشــگر پرداختــه اســت و بــا معرفــی چنــد معیــار مؤثــر در
تصویــر ذهنــی اولیــه گردشــگران چارچوبــی بــرای عملکــرد
بهتــر برندســازی شــهری برمبنای برنــدی بومــی و فرهنگی
همســو بــا هویــت واقعــی شــهر ارائــه میکنــد .ماریــن روج
و فــرر روزل ( )2018بــر ازبینبــردن اختالفــات بیــن تصویــر
مقصــد ارائهشــده و تصویــر مقصــد ادراکشــده و تــاش
بهمنظــور انطبــاق تصویــر القایــی و تصویــر ادراکــی تأکیــد
میکننــد .گفتنــی اســت در پژوهــش حاضــر متغیــر هویــت
راهحــل ایجــاد انطبــاق بیــن دو تصویــر القایــی و ادراکــی

معرفــیشــده اســت (طیبــی و ذکاوت1396 ،؛ غفــاری و
همــکاران .)1397 ،برخــی محققــان نیــز در پژوهشهــای
دیگــر طــی دو دهــه اخیــر به بررســی عوامــل مؤثــر در تصویر
ذهنــی گردشــگران ،بــا هــدف فهــم ادراکات و نیازهــای
بازدیدکننــدگان پرداختنــد .پژوهــش حاضــر بــا تأکیــد ویژه
بــر تأثیــر متغیــر هویــت در تصویر ذهنــی گردشــگران به این
موضــوع پرداختــه اســت .براســاس نتایــج بهدســتآمده
گفتنــی اســت از بیــن معیارهــای هویــت شــهر ،نــه معیــار
(امنیــت ،ویژگیهــای زیســتمحیطی ،ویژگیهــای
کالبــدی ،تمایــز و منحصربهفردبــودن ،فرهنــگ و
آدابورســوم ،مهماننــوازی ســاکنان ،خاطرهانگیــزی،
خوانایــی و تاریخچــه شــهر) مؤثرتریــن معیارهــا در تصویــر
ذهنــی گردشــگران اســت کــه میتوانــد درحکــم چارچوبــی
در برنامههــا و طراحیهــای شــهری مدنظــر قــرار گیــرد.
رویکــرد برنامهریــزی هویتمحــور بــا نــگاه بــه گردشــگر
بــا هــدف توســعه شــهری ،بــه شــهر ارزش و اعتبــار و بــه
ســاکنان احســاس غــرور و عزتنفــس میبخشــد .وقتــی
تصویــر ذهنــی شــهروندان از شــهر خــود مطلــوب و منطبــق
بــر اصالــت شــهر باشــد ،بــه ارائــه تصویــر مقصــدی مطلــوب
بــه گردشــگران و ایجــاد تصویــر ذهنــی اولیــه مثبتــی در
ادراک گردشــگران پیــش از ســفر منجــر میشــود .درنهایت
ورود گردشــگران بــه آن شــهر موجــب میشــود شــهروندان
از ارزشهــای هویتــی شهرشــان آگاه شــوند و رفتهرفتــه
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شــهروندان در امــر گردشــگری مشــارکت میکننــد و شــهر
پذیــرای گردشــگر میشــود و درنهایــت بــه بهبــود تصویــر
ذهنــی ثانویــه گردشــگران (تصویــری کــه گردشــگر بعــد از
ســفر ادراک میکنــد) میانجامــد.
هــدف ایــن تحقیــق بهبــود تصویــر ذهنــی گردشــگران
اســت؛ نــه صرف ـ ًا بهمنظــور افزایــش تقاضــا بــرای بازدیــد
از شــهر بابلســر ،بلکــه بــرای باالبــردن کیفیت و غنیشــدن
تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران؛ زیــرا بابلســر بهســبب
شــرایط خاصــی کــه در منطقــه دارد ،در همــه ایــام ســال
از پربازدیدتریــن شهرهاســت و گردشــگران بــا هــر تصویــر
ذهنــی شــخصی کــه از ایــن شــهر دارنــد خواهــان بازدیــد
مجــدد و توصیــه آن بــه دیگرانانــد .در ایــن میــان آنچــه
اهمیــت مییابــد ،ارائــه تصویــری غنــی از هویــت واقعــی
ایــن شــهر بــرای گردشــگران عالقهمنــد بــه هویــت اصیــل
و نــاب یــک شــهر ســاحلی مازندرانــی اســت و ایــن تصویــر
زمانــی شــکل میگیــرد کــه کالبــد شــهر ،عملکــرد شــهر و
ســاکنان شــهر بــا هــدف تقویــت ایــن هویــت اصیل همســو
شــوند .ایــن تصویــر زمانــی محقــق میشــود کــه حــال
و گذشــته ایــن شــهر هماهنــگ و بــا هــدف تقویــت ایــن
هویــت اصیــل همســو شــوند و جنبههــای اصیــل فرهنگی
ایــن شــهر در همــه اجــزای تشــکیلدهندۀ شــهر تجلــی
یابنــد.
بررســی نتایــج مصاحبــه از گردشــگران نشــان داد شــدت
اثــر معیــار تمایــز و منحصربهفردبــودن ،ویژگیهــای
زیســتمحیطی ،امنیــت و مهماننــوازی ســاکنان در
تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویــه از ســایر معیارهــا برجســتهتر
اســت و همســوبودن تصویــر ذهنــی گردشــگران قبــل و
بعــد از ســفر را نشــان میدهــد کــه بــه ایــن معناســت کــه
بابلســر در زمینــه چهــار معیــار هویــت شــهری یادشــده
در ســالهای اخیــر بهطــور مؤثــر عمــل کــرده اســت.
معیارهــای خاطرهانگیــزی و وضعیــت خوانایــی شــهر جزو
معیارهــای هویتــی اســت کــه در تصویــر ذهنــی ثانویــه
گردشــگران بابلســر بهطــور مؤثــری نقــش بســته اســت .و
تاریخچــه شــهر معیــاری اســت کــه در تصویــر ذهنــی اولیه
گردشــگران و قبــل از انتخــاب مقصــد بیشــترین تأثیــر را
دارد .در اینجــا لــزوم توجــه بــه ســایر معیارهــای هویــت
شــهری (فرهنــگ و آدابورســوم و ویژگیهــای کالبــدی)،
کــه نقــش کمرنگتــری در تصویــر ذهنــی گردشــگران
دارد ،مشــخص میشــود .کمرنگبــودن معیــار فرهنــگ
و آدابورســوم در تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویه گردشــگران
بیانگــر بیتوجهــی بــه یکــی از مهمتریــن پتانســیلهای
هویــت شــهر بابلســر اســت .اتــکای صــرف بــه منابــع
طبیعــی و زیســتمحیطی بــرای برنامهریزیهــای

شــهری و گردشــگری یکــی از نقــاط ضعــف مدیریــت
شــهر بابلســر اســت کــه موجــب ایجــاد تصویــر ذهنــی
نادرســت دربــارۀ هویــت شــهر بابلســر میشــود .آنچــه
گردشــگران بهمنزلــه هویــت شــهر بابلســر میشناســند
در ویژگیهــای جغرافیایــی و منابــع طبیعــی شــهر بابلســر
خالصــه میشــود؛ حــال آنکــه هویــت شــهر بابلســر
فقــط مؤلفههــای زیســتمحیطی آن نیســت .یکــی از
مهمتریــن ابعــاد هویت شــهر ،ســاکنان آن هســتند؛ یعنی
فرهنــگ ،آدابورســوم و شــیوۀ زندگــی ســاکنان بابلســر،
کــه متأســفانه بــرای برنامهریــزی بهمنظــور شناســاندن و
معرفــی ایــن پتانســیل مهــم ،تأثیرگــذار و جــذاب ،در ایــن
شــهر تــاش چندانــی نشــده اســت.
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود بهمنظــور تقویــت هریــک
از معیارهــای هویتــی ،کــه در تصویــر ذهنــی گردشــگران
بابلســر کمرنگترنــد ،اقداماتــی عملــی صــورت گیــرد.
فرهنــگ و آدابورســوم هــر شــهر ویژه و خاص همان شــهر
اســت .متأســفانه در دنیای امــروز ،فرهنگ و آدابورســوم
گذشــتگان درحــال فراموشــی اســت .در بابلســر مــدرن
و استانداردشــدۀ امــروز ،کــه بهشــدت بــه دنبــال
هماهنگشــدن بــا پایتخــت اســت ،بازگشــت بــه مفاهیــم
اصلــی فرهنــگ و آدابورســوم و ارزشهــای انســانی
نســلهای گذشــته نجاتبخــش هویــت شــهری بابلســر
اســت .یکــی از بهتریــن راههــای شناســاندن فرهنــگ،
آدابورســوم و ســنن ایــن شــهر بــه گردشــگران با برگــزاری
جشــنوارهها و رویدادهــای اجتماعــی فرهنگــی (نظیــر
بازیهــای محلــی ،ورزشهــای محلــی ،موســیقی محلی،
رقــص محلــی ،آواز بومــی و نظایــر آن) نمــود مییابــد.
همچنیــن بابلســر بایــد در حفــظ و ارتقــای بازارچههــای
قدیمــی ،میدانچههــا و فضاهــای شــهری صمیمــی و
پاتوقهــای شــهر خــود بکوشــند؛ زیــرا ایــن فضاهــا بســتر
حضــور ســاکنان شــهر اســت .در ایــن فضاهــا شــیوۀ زندگی
محلــی مردمــان در جریــان اســت و تقویــت ایــن مکانهــا
بــه تعامــل اجتماعــی گردشــگر بــا مــردم بومــی و آشــنایی
بــا شــیوۀ زندگــی واقعــی آنهــا کمــک میکنــد .پیشــنهاد
میشــود دسترســی بــه غذاهــای بومــی و ســوغات محلــی
در ایــن مکانهــا بــرای گردشــگر فراهــم شــود .تجرب ـهای
کــه در ایــن مکانهــا بــرای گردشــگر بهدســت میآیــد
در هیــچ مرکــز تفریحــی ،ســرگرمی و گردشــگری مــدرن
شــهری رخ نمیدهــد .همچنیــن بــا هــدف ارزشنهــادن
بــه هنــر و صنایعدســتی بومــی ،پیشــنهاد میشــود بــا
برگــزاری نمایشــگاههای هنــری یــا اســتفاده از نمادهــای
هویتــی شــهر در المانهــای شــهری بتــوان بــه ایــن هــدف
نائــل شــد.
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در گام بعــدی پیشــنهاد میشــود دربــارۀ وضعیــت کالبــدی
شــهر اقداماتــی صــورت گیــرد؛ بــرای مثــال ورودی قدیمــی
شــهر ـ کــه در تصویــر ذهنــی گردشــگران نقــش پررنگــی
داشــت و در ســالهای اخیــر بــا بیتدبیــری و غفلــت از بیــن
رفــت ـ اولیــن تصویــری اســت کــه گردشــگر از شــهر دریافــت
میکنــد؛ بنابرایــن طراحــی ورودی زیبــا و تأثیرگــذار،
کــه معــرف هویــت بابلســر و یــادآور ورودی قبلــی باشــد،
ضــروری اســت .ازآنجاکــه فضاهــای عمومــی شــهر عرصــه
تجلــی هویــت بابلســر اســت رســیدگی بــه وضعیــت ســیما
و منظــر ایــن فضاهــا در راســتای هویــت شــهر مهمتریــن
تأثیــر را از نظــر کالبــدی در ادراک گردشــگر دارد .تشــانهها و
نمادهــای شــهری توجــه گردشــگر را بــه خــود جلــب میکند
و گردشــگر در پــی کشــف ارتبــاط ایــن نشــانهها بــا هویــت
شــهر اســت و اگــر ارتبــاط مؤثــری وجــود نداشــته باشــد ،در
ذهــن گردشــگر نقــش نمیبنــدد .همچنیــن اقداماتی نظیر
شناســایی تمامــی اماکــن و ســایتهای قدیمــی شــهر ،کــه
ارزش تاریخــی دارنــد ،و رســیدگی و مرمــت و اســتفادههای
فرهنگــی ،تفریحــی و گردشــگری از فضــای داخلــی ایــن
مجموعههــا ضــروری اســت .متأســفانه در بابلســر از کاخ
تاریخــی دورۀ پهلــوی و بــاغ آن یــا از ســایر بناهــای باشــکوه
دورۀ پهلــوی اســتفادههای غیرفرهنگــی و غیرتوریســتی
میشــود و برخــی از آنهــا ،کــه در بدنــه خیابانهــای
اصلــی شــهر قــرار دارنــد ،بیاســتفاد ه ماندهانــد .پیشــنهاد
میشــود بــرای ســیما و منظــر کالبــدی شــهر در راســتای
هویــت و فرهنــگ شــهر بــا توجهکــردن بــه نمــای بدنــه
خیابانهــای اصلــی ،نمــای بدنــه میدانهــا و میدانچههــای
شــهر ،ویژگــی کالبدی مســیرهای ویژۀ پیــادهروی ،وضعیت
کالبــدی خیابانهــای اصلــی ـ چــه بــه لحــاظ ایمنــی ،چــه از
نظــر زیباییشناســی ـ توجــه بــه ویژگیهــای کالبــدی مراکــز
اقامتــی بــرای اســکان گردشــگران بــا برخــورداری از تنــوع و
گوناگونــی اقامتگاههــای مــدرن و ســنتی و جذابیتهــای
بصــری در وضعیــت ظاهــری و کیفــی آنهــا راهبردهایــی
درنظــر گرفتــه شــود .متأســفانه بخــش عمــدهای از ســواحل
دریــای مازنــدران در بدتریــن کیفیــت و بــه بدتریــن شــکل
اســتفاده میشــود .لــزوم طراحــی و ســاماندهی فضاهــای
گردشــگری و مراکــز اقامتــی در این نواحی توصیه میشــود.
همچنیــن پیشــنهاد میشــود بــه ویژگیهــای کالبــدی
مراکــز گردشــگری و تفریحــی ـ تجــاری از نظــر مالحظــات
زیباییشناســانه توجــه شــود؛ چراکــه ظاهر کالبدی بابلســر
بیانکننــدۀ هویــت و اصالــت آن اســت و گردشــگر از بــودن
در آن فضــا و از بــودن در مکانــی متفاوت احساســی متفاوت
دارد؛ وگرنــه همــه شــهرهای امــروز در جســتوجوی
گردشــگر ،بــه احــداث پاســاژها و مراکــز خرید مــدرن و مراکز
تفریحــی ـ گردشــگری میپردازنــد ،امــا گردشــگر امــروز بــه

دنبــال تمایــز و اصالــت اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر دربــارۀ شــهر بابلســر
اســت و بــا تعــداد کمــی از مشــارکتکنندگان انجــامشــده
اســت ،یافتههــای ایــن پژوهــش ممکــن اســت قابلتعمیــم
بــه شــهرهای دیگــر نباشــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
معیارهــای هویــت شــهری بهدســتآمده از ایــن پژوهــش
در شــهرهای دیگــر نیــز مــورد آزمــون قــرار گیــرد و صحــت
نتایــج آن بررســی و ارزیابــی شــود .بــه نظــر میرســد کــه
شــناخت معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنی
گردشــگران ،بهمنظور درک خواســت و نیازهای گردشــگران
و فهــم عوامــل مؤثــر در رضایتمنــدی آنــان اثربخش اســت و
میتوانــد در برنامهریزیهــای شــهری و برنامهریزیهــای
گردشــگری شــهری اســتفاده شــود.
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