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واژه های کلیدی:
تصویــر مقصــد، تجربــه باواســطه 

مکان محــور،  بازنمایــی  مــکان، 

معمــاری برخــط،  رســانه 

چکیده
تأثیــر مؤلفه هــای معمارانــه و درک و تفســیر گردشــگران از شــرایط، فرآیندهــا و 

پیامدهــای رونــد شــکل گیری مقصــد، از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. ایــن 

ــی گردشــگران از  ــر ذهن ــا هــدف فهــم تصوی ــری از رویکــردی کیفــی، ب ــا بهره گی مطالعــه ب

ــه تبییــن نقــش بازنمایــی مــکان  اقامتگاه هــای ســنتی کاشــان در رســانه  برخــط، معطــوف ب

در ایــن رســانه ها و طراحــی مــدل بــرای آن انجــام شــد. ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی اســت و 

بــرای ارائــه نظریــه نهایــی از رویکــرد نظریــه زمینــه ای ابداعــی کوربیــن و اســتراوس اســتفاده 

ــر از  ــا 32 نف ــاختاریافته ب ــای نیمه س ــق مصاحبه ه ــق از طری ــای تحقی ــت. داده ه ــرده اس ک

گردشــگران داخلــی و خارجــی، راهنمایــان مجــرب گردشــگری و کارشناســان تولیــد محتــوا و 

مدیــران اقامتگاه هــای ســنتی و نیــز مشــاهدات میدانــی، گــردآوری شــد. داده هــا، بــر اســاس 

تحلیــل ســاختارمند نظریــه زمینــه ای و براســاس کدگــذاری بــاز، محــوری و گزینشــی، تجریه 

و تحلیــل شــدند. در نهایــت، یافته هــای تحقیــق، ترســیم و در قالــب یــک مــدل پارادایمــی 

متشــکل از ســه بعــد شــرایط، راهبردهــا و پیامدهــا، ارائــه گردیــد. یافته هــای به دســت آمــده 

شــامل 9 مقولــه فرعــی، متشــکل از فضــای مجــازی، بازنمایــی مــکان محــور، گردشــگری 

فرهنگــی، بســتر جغرافیایــی مقصــد، عوامــل مدیریتــی، گردشــگر، ارزیابــی مــکان، تعامــل 

و تبــادل برخــط و ارتقــای گردشــگری معمــاری  اســت. مقولــه اصلــی ایــن تحقیــق، تجربــه 

باواســطه مــکان اســت کــه مقــوالت فرعــی را در بــر می گیــرد. مــدل مفهومــی بــرای توضیــح 

ــی  ــر در بازنمای ــاری مؤث ــای معم ــناخت مؤلفه ه ــد. ش ــی ش ــوالت طراح ــان مق ــط می رواب

ــنتی  ــای س ــگران از اقامتگاه ه ــی گردش ــر ذهن ــکل گیری تصوی ــی ش ــن چگونگ ــا تبیی ــا ب بناه

ــه متخصصــان  ــد ب کاشــان در رســانه های برخــط، انجــام شــد. نتایــج ایــن مطالعــه می توان

ــنتی در  ــای س ــگران از اقامتگاه ه ــای گردش ــم ادراکات و نیازه ــاران در فه ــگری و معم گردش

ــد. ــک کن ــط کم ــانه های برخ رس

           

مقدمه
امــروزه صنعــت گردشــگری آنچنــان بــا رســانه ها و فنــاوری 

ــه آن را  ــت ک ــورده اس ــد خ ــی پیون ــات جهان ــات و ارتباط اطالع

یکــی از صنایعــی می داننــد کــه نــوآوری و خدمــات فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات باعــث بقــا و رشــد کنونیــاش گشــته 

اســت. جهانــی ســازی و دیجیتالــی شــدن باعــث شــده اســت کــه 

ــادی  ــای زی ــد و پیامده ــش یاب ــاله افزای ــر س ــگران ه ــداد گردش تع

بــر عملکــرد، ســاختار و سیاســت گذاری صنعــت گردشــگری 

ــه  ــت ک ــدی اس ــا ح ــر ت ــن ام ــد)Lazar,2019(. ای ــته باش داش

ــیار  ــای بس ــت در آینده ــد اس ــگری معتق ــی گردش ــازمان جهان س

نزدیک،کشــورهای فاقــد زیرســاختهای مناســب فنــاوری اطالعــات 

ارتباطــات عمــال از چرخــه رقابتهــای جهانــی و منطقــه ای  و 

 Nurmukhambetova &( گردشــگری حــذف خواهنــد شــد

گردشــگران  از  بســیاری  روزه  هــر   .)Kulakhmetova, 2020

1.دانشجوی دکترای تخصصی،گروه معماری، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسالمی، همدان ،ایران
      talischi@basu.ac.ir:.2. استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران

3. استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران
4.استادیار پژوهشکده گردشگری ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران، ایران 
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نقش بازنمایی مکان در رسانه های برخط بر شکل گیری 
تصویر ذهنی اقامتگاه های سنتی

 )مطالعه موردی اقامتگاه های کاشان به شیوه نظریه زمینه ای(
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مقاصــد خــود را از طریــق اطالعــات حاصــل از رســانه ها، از 

ــاب  ــط انتخ ــانه های برخ ــون و رس ــالت، تلویزی ــب، مج ــل کت قبی

رســانه ها  ایــن  از  گردشــگری  صنعــت  مدیــران  می نماینــد. 

بعنــوان ابــزاری بــرای بازنمایــی محصــوالت، خدمــات، مقاصــد و 

 .)Law, Leung & Wong, 2004( ــد ــتفاده می کنن ــا اس مکانه

وب ســایت های اینترنتــی بــر اســاس یــک جریــان در سراســر 

ــهولت  ــه س ــا اطالعات،ب ــد ت ــم می کن ــکان را فراه ــن ام ــان ای جه

و بــدون مانــع، از روش هــای مختلــف بــه کاربــران اینترنتــی برســد. 

ایــن موضــوع هنگامــی مهمتــر می شــود کــه در عرصهــی رقابــت، 

ســایر کشــورها و ســازمان های گردشــگری رقیــب، هــر چــه بیشــتر 

از ایــن امــکان بهــره گرفتــه و مخاطبان شــان را بــه اســتفاده بیشــتر از 

 .)Vinyals-Mirabent,2019( ــد ــویق می کنن ــکان تش ــن ام ای

بــرای ایــن موتــور محرکــه بایــد از فناوری هــای نویــن کــه دنیــا بــه 

ســمت آن پیــش میــرود اســتفاده کــرد از جملــه ایــن فناوری هــای 

ــد  ــط می باش ــانه های برخ ــوص رس ــه خص ــانه ها ب ــز رس ــن نی نوی

کــه نقــش اساســی در معرفــی مقاصــد و جلــب و هدایــت 

 Bernkopf & Nixon,( ــد را دارد ــاب مقاص ــگران در انتخ گردش

ــان  ــن مخاطب ــر در ذه ــد موردنظ ــه از مقاص ــری ک 2019(. تصوی

ایــن رســانه ها شــکل می گیــرد می توانــد ترغیب کننــده، مملــو 

از اطالعــات مفیــد و در عیــن حــال فریبنــده باشــد. تصویــری کــه 

ــت  ــی در صنع ــل مهم ــد عام ــش دارن ــد خوی ــگران از مقص گردش

 Chon, 1990; Echtner & Ritchie,( اســت  گردشــگری 

1991(.  از ایــن رو، در دهه هــای اخیــر پژوهش هــای بســیاری 

مقصــد  انتخــاب  فرآینــد  در  مقصــد  تصویــر  نقــش  دربــاره 

 Sirakaya, Sonmez &( گردشــگران صــورت گرفتــه اســت

 .)Choi, 2001

و  ایده هــا  باورهــا،  از  مجموعــه ای  را  مقصــد  تصویــر 

 Hunt,1975; Crompton, 1979( احساســات فــرد می داننــد

گاهی هــا،  Gunn,1972 Mayo,1973 ;;( کــه بیانگــر تمــام آ

یــا  شــخص  تفکــرات  و  تخیــالت  پیش داوری هــا،  ادراکات، 

 Baloglu, McCleary,( ــت ــاص اس ــی خ ــاره مکان ــی درب گروه

 
ً
Smith, 2005 ;1999(. مطالعــات صورت گرفتــه ، عمدتــا

ــد و  ــر مقص ــده تصوی ــکیل دهن ــزای تش ــن اج ــف و تبیی ــه توصی ب

نقــش آن در انتخــاب مقصــد توســط گردشــگران پرداخته انــد 

ــن  ــتردگی ای ــدد و گس ــود تع ــا وج ــا ب )Pike, 2002,542(. ام

مطالعــات، تاکنــون مطالعــه جــدی درخصــوص نقــش رســانه های 

ــگری  ــد گردش ــوان مقص ــه عن ــا ب ــر بناه ــاد تصوی ــط در ایج برخ

انجــام نشــده اســت. امــروزه به طــور فزایندهــای گردشــگران 

ــه  ــد، ب ــاب مقص ــفر و انتخ ــرای س ــزی ب ــتین گام برنامه ری در نخس

رســانه های برخــط روی می آورنــد. وب ســایت های گردشــگری 

ــط،  ــانه های برخ ــکال رس ــده ترین اش ــی از شناخته ش ــوان یک به عن

ــه ســطوح مختلــف  ســهولت و ســرعت مطلوبــی را در دســتیابی ب

اطالعاتــی شــامل عکــس، فیلــم و نوشــتار دربــاره مقصــد عرضــه 

کــرده و اطالعــات متنوعــی در بــاب ویژگی هــای مختلــف مقصــد 

در اختیــار گردشــگران قــرار می دهــد. ایــن رســانه ها به طــور 

ــری  ــری و غیربص ــای بص ــا بازنمایی ه ــه ب ــا غیرعامدان ــه ی عامدان

بــه شــکل گیری تصویــر مقصــد کمــک می نماینــد. از جملــه 

ــران،  ــی ای ــهرهای تاریخ ــژه در ش ــگری بهوی ــم گردش ــد مه مقاص

اقامتگاه هــای ســنتی کاشــان هســتند کــه در ســال های اخیــر 

ــگری  ــت گردش ــرمایه گذاران صنع ــگران و س ــتقبال گردش ــورد اس م

قــرار گرفته انــد. ایــن اقامتگاه هــا عــالوه بــر عرضــه امکانــات 

اقامتــی بــرای گردشــگران شــهرهای تاریخــی، خــود به عنــوان 

ــدا  ــای پی ــت فزاینده ــفر، مطلوبی ــد س ــگری و مقص ــه گردش جاذب

کرده انــد. اقامتگاهــا بخشــی اساســی در گردشــگری هســتند 

 Kuhzady et(نقــش مهمــی در تجربــه گردشــگری دارد کــه 

all,2020,2(. بــا توجــه بــه ایــن پدیــده نوظهــور و مقصــد 

مطلــوب، ضــروری اســت کــه مطالعــات تصویــر مقصــد بــه نقــش 

ــط در  ــانه های برخ ــگاه در رس ــکان اقامت ــای م ــی ویژگی ه بازنمای

ــی  ــع اطالعات ــوان مناب ــی گردشــگران بعن ــر ذهن شــکل گیری تصوی

ــال پاســخ  ــه بدنب ــه ایــن ترتیــب، ایــن مقال ــد. ب توجــه جــدی نمای

از نظــر گردشــگران مولفه هــای موثــر  دو پرســش اســت: 1- 

بازنمایــی مــکان در رســانه برخــط بــر تصویــر اقامتگاه هــای 

ســنتی کــدام هســتند؟ 2- مــدل مفهومــی مناســب بــرای تصویــر 

مقصــد گردشــگران از اقامتگاه هــای ســنتی ازطریــق رســانه برخــط 

ــت؟ چیس

مطالعــات ایــن عرصــه بــر پایــه مدل هــای مطــروح در 

ــر شــکل گیری  ــر ب تبییــن ابعــاد تصویــر مقصــد و نیــز عوامــل مؤث

آن، رویکــردی کمــی داشــته و بــه آزمــون مدل هــای مذکــور 

پرداخته انــد. از آنجایی کــه بررســی نقــش رســانه های برخــط 

در شــکل گیری تصویــر ذهنــی اقامتگاه هــای ســنتی، به عنــوان 

مــدل  یــا  و  نظریــه  فاقــد  پژوهش هــا،  از  نویــن  عرصــه ای 

ــی، از  ــردی کیف ــاذ رویک ــا اتخ ــه ب ــن مطالع ــت، ای ــده اس تبیین کنن

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــق اس ــرای تحقی ــه ای ب ــه زمین روش نظری

تصویر مقصد
ــه ها  ــا، اندیش ــت از باوره ــه ای اس ــد مجموع ــر مقص تصوی

و برداشــت هایی کــه مــردم از یــك مــکان یــا مقصــد دارنــد. 

تصویــر هــر فــرد از یــک مــکان خــاص، منحصربه  فــرد، و از 

خاطــرات، وابســتگی ها و تصــورات او از آن مــکان تشــکیل شــده 

ــان  ــم و ریچاردســن1)2003( بی اســت )Jenkins, 1992,1(. کی

می کننــد کــه افــراد می تواننــد تجربیات شــان از یــک مــکان را 

ــون2 )1979(  ــد. کرومپت ــت کنن ــا ثب ــر و واژه ه ــب تصاوی در قال

در تعریفــی دیگــر، تصویــر مقصــد را مشــتمل بــر تصویــر ذهنــی 

ــراد  ــی گروه هــای خاصــی از اف ــر ذهن ــز تصوی ــراد و نی شــخصی اف

1. Kim, & Richardson

2.  Crompton
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ــر  ــف، تصوی ــن تعری ــاس ای ــد. براس ــاص می دان ــی خ ــاره مکان درب

ــات،  ــارت اســت از »ظهــور عواطــف، تعصب ــی از مقصــد، عب ذهن

ــک  ــه ی ــبت ب ــراد نس ــی از اف ــا گروه ــرد ی ــات ف ــالت و احساس تخی

.)Lawson & Baud, 1977(  »مــکان خــاص

مفهــوم تصویــر، چندیــن دهــه اســت کــه در رشــته های 

 ،)Fridgen, 1987( جامعه شناســی  و  محیطــی  روانشناســی 

 Boulding,( رفتــاری  علــوم   ،)Assael, 1984( بازاریابــی 

اســت.  گرفتــه  قــرار  مطالعــه  مــورد  جغرافیــا  و   )1956
 مفهــوم تصویــر مقصــد از اوایــل دهــه 1970 توســط هانــت1

ــات  ــه مطالع ــه حیط ــو3 )1973( ب  )1975(، گان2 )1972( و مای

ــی  ــورد بررس ــم م ــات مه ــی از موضوع ــد و یک ــگری وارد ش گردش

در پژوهش هــای مرتبــط بــا آن گردیــد، زیــرا هــم بــر رفتــار و 

ــی  ــش مهم ــم نق ــذارد و ه ــر می گ ــگران تأثی ــری گردش تصمیم گی

 Martin & Beerli,( دارد  ســفر  از  آنهــا  بــر ســطح رضایــت 

 .)2004,679

اجــزای متشــکله تصویــر مقصــد و عوامــل مؤثــر 
ــکل گیری آن ــر ش ب

تصویــر مقصد شــامل اجزای شــناختی و عاطفی اســت. جزء 

شــناختی، تصــورات، باورهــا و دانــش دربــاره یــک مقصــد را شــامل 

کیــد می کنــد.  می شــود و در درجــه اول بــر ویژگی هــای ملمــوس تأ

 Baloglu( جــزء عاطفــی، احساســات دربــاره یــک مقصــد اســت
ریــان5 و  پایــک   ،)1993( گارتنــر4   .)& Mc cleary, 1999 

ــزء  ــگران ج ــایر پژوهش ــار س ــت6 )2005( در کن   )2004( و وای

ســومی را تشــخیص داده انــد کــه جــزء رفتــاری نامیــده شــده اســت. 

ــد در  ــک مقص ــه ی ــبت ب ــافران نس ــش مس ــوه کن ــا نح ــزء ب ــن ج ای

ــه آن  ــبت ب ــا نس ــه آنه ــناخت و عاطف ــاس ش ــت و براس ــاط اس ارتب

مقصــد شــکل می گیــرد. اگرچــه ابعــاد احساســی و شــناختی 

ــر  ــا تصوی ــته اند ت ــم وابس ــه ه ــی ب ــله مراتب ــور سلس ــر به ط تصوی

یــک مــکان را شــکل دهنــد، بــاز هــم ایــن امــکان وجــود دارد کــه 

ــر  ــکل گیری تصوی ــد در ش ــناختی بتوان ــی و ش ــزء احساس ــر ج ه

 Qiu, 2017,( کلــی، کمــک منحصــر به فــردی داشــته باشــد

ــر  ــوم تصوی ــه مفه ــری را ب ــزای دیگ ــج اج ــان به تدری 239(. محقق

مقصــد اضافــه کردنــد و تصویــر بهتــر و جامع تــری را شــکل 

ــد. داده ان

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــف ب ــته های مختل ــگران از رش پژوهش

 تصویــر مقصــد تحت تأثیــر دو رشــته از عوامــل شــکل 
ً
اساســا

ــرک،  ــل مح ــخصی. عوام ــل ش ــرک و عوام ــل مح ــرد، عوام می گی

شــامل محرک هــای خارجــی )ماننــد منابــع اطالعاتــی گوناگــون(، 

عوامــل فیزیکــی و تجربه هــای پیشــین اســت؛ درحالی کــه، عوامــل 

شــخصی مربــوط بــه عوامــل اجتمــاع و روانشــناختی دریافت کننــده 

ــاب  ــی را در غی ــل اصل ــه عام ــات، س ــکل1(. مطالع ــد )ش می باش

می کننــد:  معرفــی  قبلــی  تجربــه  نداشــتن  و  واقعــی  بازدیــد 

 - جامعــه  ویژگی هــای  ب(  گردشــگری،  انگیزه هــای  الــف( 

 Baloglu( اطالعاتــی مختلــف  منابــع  و ج(  جمعیت شــناختی 

ــک  ــا کم ــا ب ــراد از مکان ه ــور اف and McClearly, 1999(. تص

ــا  ــات آنه ــاره خصوصی ــون درب ــی گوناگ ــع اطالعات ــی از مناب ترکیب

ســاخته می شــود. گفتــه شــده اســت کــه ادراکات، احساســات 

ــه  ــته ب ــوارد وابس ــب م ــد، در اغل ــگران از مقص ــورات گردش و تص

ــای  ــافرتی، کتاب ه ــورهای مس ــگری )بروش ــات گردش ــع اطالع منب
ــی7 ــر و ریچ ــت. اچن ــا( اس گهی ه ــات و آ ــفر، تبلیغ ــای س  راهنم

ــف  ــد، از طی ــورات از مقص ــه تص ــد ک ــن عقیده ان ــر ای  )1991( ب

دیگــران  دیدگاه هــای  شــامل  اطالعــات،  منابــع  از  گســترده ای 

)خانــواده، دوســتان و وابســتگان(، رســانه ها و آمــوزش ناشــی 

می شــود.

1.  Hunt
 2. Gun
 3. Mayo
 4. Gartner
  5.Pike & Ryan
 6. White

7.  Echtner& Ritchie

شکل 1: چارچوب كلی شکل گیری تصویر مقصد از مقصد. ماخذ: بال اوغلو و مك كلری، 1999
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مــدل دیگــری در مــورد شــکل گیری تصویــر مقصــد توســط 

ــدل را  ــن م ــت، ای ــده اس ــرح ش ــن1 )2004( مط ــی و مارتی بیرل

ــرادی  ــرای اف ــد ب ــر مقص ــکل گیری تصوی ــرای ش ــم ب ــوان ه می ت

ــرای  ــم ب ــد و ه ــد نکرده ان ــر بازدی ــد موردنظ ــون از مقص ــه تاکن ک

گردشــگرانی کــه از آن مــکان بازدیــد کرده انــد مــورد اســتفاده قــرار 

ــنتی،  ــای س ــی اقامتگاه ه ــه، بازنمای ــن مطالع ــکل2(. در ای داد )ش

ــکل گیری  ــد ش ــه در فرآین ــتند ک ــه ای هس ــی ثانوی ــع اطالعات مناب

ــد. ــا می کنن ــرک را ایف ــل مح ــش عوام ــد نق ــر مقص تصوی

1.  Beerli & Martin
2. Butler

شکل 2: مدل شکل گیری تصویر مقصد. ماخذ: بیرلی و مارتین )2004(

نقش رسانه ها در شکل گیری تصویر مقصد
ــردش از  ــکان گ ــاب م ــزاری در انتخ ــوان اب ــانه ها به عن رس

ســوی گردشــگران محســوب می شــوند )Butler, R. 1990( کــه 

ــی از  ــر ذهن ــاد تصاوی ــازی و ایج ــا، انگاره س ــه آنه ــن وظیف مهم تری

واقعیــات و حتــی غیرواقعیــات اســت )رضاقلــی زاده،161،1389(. 

رســانه ها  تأثیــر  مطالعــه  باتلــر2)1990(  بــار،  اولیــن  بــرای 

بــر تصویــر مقصــد را آغــاز کــرد. وی ترجیحــات رســانه ای 

ــی  ــانه های کالم ــه رس ــرد ک ــان ک ــیم بندی و بی ــگران را تقس گردش

ــکل گیری ادراک  ــه ش ــترها و ...( ب ــورها، پوس ــری )بروش و تصوی

ــد.  ــک می کنن ــد کم ــای مقص ــورد مکان ه ــگران در م ــی گردش کل

امــروزه از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات و رســانه های برخــط بــرای 

ــود  ــتفاده می ش ــگری اس ــازار گردش ــد در ب ــر مقص ــود تصوی بهب

رســانه های  گســترش  بــا   .)Beerli & Martin, 2004,658(

ــت  ــر و اهمی ــانه ها، تاثی ــوع از رس ــه هرن ــرود ک ــال می ــر احتم فراگی

ــل  ــان )McQuail et all,2020( و در مراح ــزی در مخاطب متمای

فرآینــد تصمیم ســازی گردشــگرانی داشــته باشــد کــه در پــی تجربــه 

ــر )1993(  ــتند. گارتن ــاص هس ــکان خ ــک م ــد از ی ــفر و بازدی س

مدعــی اســت منابــع زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه معرفــی مقصــد 

چاپــی،  رســانه های  دســت،  ایــن  از  مثال هایــی  می پردازنــد، 

تلویزیونــی، فیلم هــای مســتند، راهنماهــای ســفر و همچنیــن 

بیانــات کالمــی هســتند کــه منابــع اطالعاتــی محســوب می شــوند. 

به طورکلــی، منابــع رســانه ای، عوامــل شــکل گیری تصویــر مقصــد 

و گردشــگران و یــا ســاکنین دریافت گــران تصویــر می باشــند. 

به هرحــال، در عصــر رســانه های برخــط، گونه شناســی عوامــل 

ــه  ــرد ک ــم ک ــه ای تنظی ــد به گون ــد را بای ــر مقص ــکل گیری تصوی ش

ــز باشــد. ــع مختلــف برخــط نی شــامل مناب

رسانه های برخط
رســانه های برخــط، مجموعــه ای از منابــع اطالعاتــی 

ــه  ــی و فناوران ــاس ایدئولوژیک ــه اس ــتند ک ــر وب هس ــی ب مبتن

ــران  ــده کارب ــد ش ــوای تولی ــادل محت ــد و تب ــکان تولی وب و ام

 .)Kaplan & Haenlein, 2010, 61( ــازند ــم می س را فراه

انتخــاب رســانه برخــط به عنــوان یکــی از مصادیــق عینــی 

ــی  ــع اطالعات ــزء مناب ــی، ج ــی و ارتباط ــای اطالعات فناوری ه

ــد  ــعه و رش ــا توس ــه ب ــت ک ــگری اس ــوزه گردش ــی در ح مهم

افزایــش هســتند و  فضــای مجــازی، کاربــران آن در حــال 

اســتفاده  ایــن رســانه ها  از  نفــر  میلیــارد   2.3 بــه  نزدیــک 

.)Kemp, 2016( می کننــد 

وب ســایت های  اهمیــت  اخیــر،  ســال های  در 

گردشــگری به عنــوان ابــزار جســتجوی اطالعــات در حیطــه 

برنامه ریــزی و تصمیم گیــری قبــل از ســفر، دوچنــدان شــده 

داده هــای   ،)Bhatiasevi, Yoopetch, 2015, 2( اســت 

ــارب و  ــد، تج ــی مقص ــه معرف ــط )Wang et all,2019(ک برخ

 )Lalicic et all,2021(دیدگاه هــای مصرف کننــدگان ســفر

یــر، صــدا و ویدئو  را از طریــق اشــکال گوناگــون ماننــد متــن، تصو

بــه اشــتراک می گذارنــد )Thevenot, 2007, 288(. محتــوا 

و طراحــی صفحــات وب ســایت های گردشــگری بــا تصاویــر 

ــر  ــه منج ــت ک ــط اس ــد مرتب ــر مقص ی ــی تصو ــناختی و عاطف ش

ــت اطالعــات  ــودن کیفی ــاال ب ــی می شــود. ب ــر کل ی ــک تصو ــه ی ب

صحیــح  شــکل گیری  بــه  برخــط  رســانه های  در  گردشــگری 

 Kim, Lee, Shin & Yang,( ــد ــک می کن ــد کم ــر مقص ی تصو

  .)2017, 687
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اقامتگاه به عنوان مقصد
جــان اسپشــت1 )2013( در مقالــه ای تحت عنــوان معمــاری 

ــاخص  ــاری ش ــای معم ــه بناه ــد ک ــوان می کن ــد عن ــر مقص و تصوی

ــت  ــوده و هس ــفرها ب ــگران در س ــاب گردش ــن انتخ ــواره مهم تری هم

و از ایــن بناهــا به عنــوان شــاخصه های اصلــی در شــکل گیری 

ــا  ــته ت ــر از گذش ــگری برت ــد گردش ــدف مقاص ــی و ه ــر ذهن تصوی

حــال نــام می بــرد. از آنجاکــه یــک مقصــد بــه یــک کشــور، ناحیــه 

ــد در  ــر مقص ــات تصوی ــود، مطالع ــدود نمی ش ــهر مح ــک ش ــا ی ی

 Loureiro &(  مقیــاس بنــا شــامل ســکونت گاه های روســتایی

 Lee, Hsu, Han, Kim,( ســبز  هتــل   ،)Gonzalez, 2008

 Moreno, Padilla, Ispas, Seitan,( اقامت گاه هــا   ،)2010

ســاختمان های  اســت.  گرفتــه  قــرار  بررســی  مــورد   )2008

تاریخــی زیبــا و حفاظــت و مرمــت ســاختمان های تاریخــی و 

بافــت قدیمــی از عواملــی هســتند کــه بیشــترین تأثیــر را در تصویــر 

ــه،  ــه جذابیت هــای معماران ــه لحــاظ توجــه ب ــی گردشــگران، ب ذهن

ــد )طیبــی، ذکاوت، 1397، 73(. معمــاری جــذاب و دیدنــی،  دارن

ــوب  ــه خ ــی ک ــع تاریخ ــکان وقای ــی، م ــته تاریخ ــای برجس مکان ه

شــناخته شــده اند، از جذابیت هایــی هســتند کــه گردشــگران را 

ــک  ــای ی ــد )Law, 1993(. جذابیت ه ــذب می کن ــهرها ج ــه ش ب

مقصــد ماننــد معمــاری، نقشــی حیاتــی در موفقیــت مقصــد دارنــد. 

بناهــای معمــاری به عنــوان ویژگی هــای برجســته بــرای تمایــز 

تصویــر مقصــد و رقابــت مقصــد از رقیبــان شــناخته شــده اند 

.)Vinyals-Mirabent,2019(

ــگری  ــای گردش ــه رونده ــی ک ــن مقصدهای ــی از مهم تری یک

اســت،  داده   قــرار  تحت تأثیــر  گذشــته  دهه هــای  در  را  جهــان 

 .)Daye, 2007( هســتند  ســفر  مقصــد  به عنــوان  اقامتگاه هــا 

بــر ایــن پایــه، نقــش بازنمایی هــای رســانه ای در شــکل گیری 

در  نویــن  موضوعــی  به عنــوان  اقامتــگاه،  از  ذهنــی  تصویــر 

ــی  ــای اقامت ــی آورد. فضاه ــر م ــر ب ــد س ــر مقص ــات تصوی مطالع

ــرای  ــاز ب ــا بسترس ــند ی ــگر می باش ــی گردش ــد اصل ــود، مقص ــا خ ی

فضاهــا و فعالیت هــای دیگــری هســتند کــه مقصــد گردشــگر 

از   )2017( همکارانــش2  و  ای  ســونگ  تحقیقــات  می باشــند. 

تصــور گردشــگران از وب ســایت های اقامتگاه هــا نشــان داد کــه 

ــات  ــت خدم ــنجش کیفی ــد در س ــت فرآین ــط و کیفی ــل محی دو عام

ــری  ــای باالت ــگری در رتبه ه ــایت های گردش ــی در وب س الکترونیک

قــرار گرفــت. اهمیــت بــه بازنمایــی صحیــح محیــط فیزیکــی 

در  می رســد.  به نظــر  ضــروری  گردشــگری  وب ســایت های  در 

ــوان  ــی به عن ــط فیزیک ــه، محی ــات صورت گرفت ــیاری از تحقیق بس

ــگران از  ــی گردش ــی ارزیاب ــاخص پیش بین ــن ش ــتین و بهتری نخس

ــده )Akbaba, 2006( و  ــناخته ش ــگاه ش ــات اقامت ــت خدم کیفی

ــب بیشــتر از  ــه مرات ــر ادراک گردشــگران ب ــط فیزیکــی ب ــر محی تأثی

1. Jan Specht
2. Hahn, Sparks, Wilkins, Jin

 Briggs, Sutherland, Drummond,( ــوس ــط ناملم ــر محی تأثی

2007( بــوده اســت. از بیــن ابعــاد تشــکیل دهنده محیــط فیزیکــی، 

عوامــل مرتبــط بــا طراحــی و دکوراســیون، شــرایط محیطــی و 

را  تأثیــر  باالتریــن  ترتیــب  بــه  نشــانه ها،  و  درنهایــت، عالئــم 

بــر ادراک و تصویــر گردشــگران از کیفیــت خدمــات داشــته اند 

ــن  ــی ای ــی بازنمای ــناخت چگونگ ــی،1392(. ش ــی، فیاض )کروب

فضــا در رســانه ها، هــدف ایــن پژوهــش اســت تــا بتوانــد راه 

را بــرای شــکل گیری ایــن تصویــر ذهنــی، از طریــق شناســایی 

ــد. ــم کن ــر در آن، فراه ــی مؤث ــات محیط کیفی

روش پژوهش
ــن  ــی دارد، همچنی ــی و ادراک ــی ذهن ــد ماهیت ــر مقص تصوی

ــی  ــق نظرخواه ــاهده از طری ــل مش ــت و قاب ــدی اس ــا و چندبع پوی

اســت.  گردشــگری  صنعــت  دســت اندرکاران  و  گردشــگران  از 

چــون تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد، به عنــوان یــک پدیــده 

شــخصی و درونــی، موضــوع ایــن پژوهــش اســت، نگارنــدگان برای 

ــد  ــر مقص ــکل گیری تصوی ــط در ش ــانه های برخ ــش رس ــم نق فه

ــی  ــد کــه هــدف اصل ــرای پژوهــش انتخــاب کردن روش کیفــی را ب

آن، فهــم و تفســیر درونیــات افــراد اســت. ســه خصوصیــت اصلــی 

ــوان  ــی را می ت ــای کیف ــایر رویکرده ــه س ــبت ب ــه ای نس ــه زمین نظری

ــی  ــف و نظم ده ــن از توصی ــرار رفت ــه و ف ــی از نظری ــد نوع 1( تولی

مفهومــی، ۲( توجــه بــه زمینــه و پدیــده هــر دو، 3( داشــتن مراحــل 

ــه  ــات نظری ــن خصوصی ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــاختارمندتر دانس س

ــن پژوهــش، نزدیکــی بیشــتری  ــا ســؤال و هــدف ای ــه ای کــه ب زمین

دارد، روش نظریــه زمینــه ای انتخاب شــد. از میــان رویکردهــای 

نظریــه زمینــه ای، بــا توجــه بــه نقــش پژوهشــگر و چگونگــی 

کدگــذاری مفاهیــم و تحلیــل داده هــای آنهــا بــرای گــردآوری 

رویکــرد  از  بیشــتر،  ســاختاربندی  به دلیــل  داده هــا  تحلیــل  و 

ــد.  ــتراوس )۱۹۹۸ و۲۰۰۸( استفاده ش ــن و اس ــتماتیک3 کربی سیس

گــردآوری داده هــا از طریــق مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته بــا 

آزاد،  از طریــق کدگــذاری  مشــارکت کنندگان و تحلیــل داده هــا 

محــوری و گزینشــی بــرای ترســیم مقــوالت تحقیــق و شــکل دهی 

ــت. ــورت پذیرف ــه ای ص ــه زمین ــه نظری ب

مشاركت كنندگان
لیســتی از اقامتگاه هــای ســنتی کاشــان در ســال 1398 تهیــه 

ــگاه کــه دارای وب ســایت های رســمی  ــان آنهــا 19 اقامت شــد. از می

فعــال بودنــد و امــکان رزرو آنالیــن آنهــا از طریــق رســانه های 

برخــط فراهــم بــود انتخــاب شــدند. بــا هماهنگــی مســوولین 

برخــط  رســانه های  طریــق  از  کــه  گردشــگرانی  اقامتگاه هــا، 

ــدند و در  ــایی می ش ــد، شناس ــرده بودن ــگاه ک ــه رزرو اقامت ــدام ب اق

ــگ  ــگاه هماهن ــا در اقامت ــا آنه ــه ب ــان مصاحب ــل، زم ــورت تمای ص

3. systematic
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ــده  ــر پدی ــتر ب ــه بیش ــرای احاط ــگران، ب ــر گردش ــالوه ب ــد. ع می ش

مــورد مطالعــه، مصاحبــه بــا راهنمایــان گردشــگری، مدیــران 

اقامتگاه هــا و کارشناســان تولیــد محتــوا نیــز انجــام گرفــت. در نهایــت 

32 نفرمشــارکت کننــده از طریــق نمونه گیــری هدفمنــد و نظــری از 

ــدند:  ــاب ش ــل انتخ ــراد ذی اف

ــه  ــی، ک ــگر خارج ــی و 7 گردش ــگر داخل ــف( 15گردش ال

ــود در  ــنتی خ ــگاه س ــگری، اقامت ــایت های گردش ــق وب س از طری

ــد. ــرده بودن ــاب ک ــان را انتخ کاش

ــه  ــال ها تجرب ــه س ــگری، ک ــان گردش ــر از راهنمای ب( 5 نف

انتخــاب اقامتــگاه بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی از طریــق 

ــتند. ــط داش ــانه های برخ رس

ج( 2 نفر از مدیران اقامتگاه های سنتی کاشان

ــایت های  ــوای وب س ــد محت ــان تولی ــر از کارشناس د( 3 نف

ــگری  گردش

کفایــت انــدازه نمونــه بــر پایــه اشــباع نظــری تعیین شــد؛ بــه این 

معنــی کــه، فرآینــد جمــع آوری و تحلیــل داده هــا تــا زمانــی ادامــه یافــت 

کــه دیگــر مفهــوم جدیــدی از مصاحبه هــای جدیــد حاصــل نشــد.

جمع آوری داده ها
گــردآوری داده هــا از طریــق مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته 

و مشــاهده میدانــی انجــام شــد. مصاحبه هــا از اردیبهشــت 1398 

آغــاز و در چهــار مرحلــه ســفر بــه کاشــان تــا دی مــاه 1398 ادامــه 

ــا از  ــم و مقوله ه ــه مفاهی ــتیابی ب ــرای دس ــاز کار ب ــت. در آغ یاف

ــه  ــد از اینک ــد. بع ــه ش ــره گرفت ــمی به ــه غیررس ــرد مصاحب رویک

مفاهیــم و مقوله هــای اولیــه در اولیــن مصاحبه هــا آشــکار شــدند، 

ــا  ــم و مقوله ه ــیله مفاهی ــر به وس ــای دیگ ــی مصاحبه ه ــوط کل خط

شــکل گرفــت و ســؤاالت بــار دیگــر طراحــی گردیدنــد؛ ایــن فرآیند 

ــا   ب
ً
ــا ــا عموم ــت. مصاحبه ه ــه یاف ــری ادام ــباع نظ ــه اش ــا مرحل ت

ــدند: ــاز ش ــر آغ ــی زی ــش های کل پرس

ــی  ــه ویژگی های ــازی چ ــای مج ــتجو در فض ــس از جس 1- پ

باعــث شــد کــه در میــان همــه اقامتگاه هــا، ایــن اقامتــگاه را 

ــد؟ ــاب کردی انتخ

ذهنیــت  وب     ســایت ها  در  اقامتــگاه  تصاویــر  کــدام   -2

ــرد؟  ــاد ک ــما ایج ــرای ش ــد ب ــت ب ــر ذهنی ــدام تصاوی ــوب و ک خ

ــرا؟ چ

3- بعــد از انتخــاب اقامتــگاه تــا قبــل از اقامــت چــه ذهنیت 

و ویژگی هایــی در ذهــن شــما از آن شــکل گرفتــه بــود؟

ــان  ــتید در زم ــار داش ــما انتظ ــه ش ــی ک ــا فضای ــو ی 4- ج

اقامــت تجربــه کنیــد را چگونــه توصیــف می کنیــد؟

وب     ســایت ها  در  اقامتــگاه  تصاویــر  دیــدن  از  بعــد   -5

ــود  ــزی وج ــا متمای ــرد ی ــت منحصربه ف ــه جذابی ــاب آن، چ و انتخ

ــما  ــن ش ــگاه در ذه ــه اقامت ــردن ب ــر ک ــان فک ــه در زم ــت ک داش

می شــد؟ متبــادر 

در مصاحبــه بــا راهنمایــان گردشــگری عــالوه بــر نظــر آنهــا 

راجــع بــه تصویــر ذهنــی خودشــان، نظــر آنهــا راجــع بــه تجربیــات 

گردشــگرانی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط بودنــد نیــز مــورد بررســی قــرار 

می گرفــت و از چگونگــی نحــوه انتخــاب اقامتــگاه در فضــای 

ــران گردشــگری، در  ــا مدی ــه ب مجــازی ســوال می شــد. در مصاحب

ــرد و نحــوه معرفــی اقامتــگاه در فضاهــای مجــازی  ــا راهب رابطــه ب

ــر  ــا تصاوی ــاط ب ــافران در ارتب ــورد مس ــی، بازخ ــور بازاریاب به منظ

ــی و  ــانه های اجتماع ــایت و رس ــده در وب س ــه ش ــب ارائ و مطال

ــا  ــتقبال آنه ــورد اس ــه م ــی ک ــتاگرام و مؤلفه های ــد اینس ــط مانن برخ

ــری از  ــؤاالت جزئی ت ــه، س ــد. در ادام ــؤال ش ــود، س ــع می ش واق

ــی  ــر ذهن ــت تصوی ــا ماهی ــد ت ــیده می ش ــوندگان پرس مصاحبه ش

ــر آن شناســایی شــود.  ــر ب گردشــگران از اقامتگاه هــا و عوامــل مؤث

ــدود 90  ــط ح ــور متوس ــه و به ط ــا 120 دقیق ــا از 60 ت مصاحبه ه

ــا،  ــا در اقامتگاه ه ــکان مصاحبه ه ــد. م ــول می انجامی ــه به ط دقیق

و زمــان آن را مشــارکت کنندگان تعییــن می کردنــد.

تجزیه و تحلیل داده ها
در روش نظریــه زمینــه ای، فرآینــد جمــع آوری داده هــا و 

ــه ایــن معنــی  ــد. ب ــه و تحلیــل آنهــا، هم پوشــانی کامــل دارن تجزی

کــه پژوهشــگر بــدون هیــچ نظریــه مفروضــی نســبت بــه جمــع آوری 

ــا  ــع آوری داده ه ــا جم ــان ب ــن همزم ــد. بنابرای ــدام می کن ــا اق داده ه

ــن  ــه بی ــا و درك رابط ــط آنه ــل و بس ــا، تحلی ــن مصاحبه ه در اولی

ــه ای  ــه زمین ــرد نظری ــی در رویک ــت اساس ــد . فعالی ــاز ش ــا آغ آنه

ــورد  ــون م ــود. فن ــام می ش ــا انج ــل داده ه ــه و تحلی ــوزه تجزی در ح

ــا  ــایر رویکرده ــز آن از س ــث تمای ــرد باع ــن رویک ــتفاده در ای اس

ــه ای  ــه زمین ــا در نظری ــل داده ه ــی تحلی ــاختار اصل ــود. س می ش

ــاز1؛  ــذاری ب ــت: 1- کدگ ــذاری اس ــیوه کدگ ــه ش ــای س ــر مبن ب

 Corbin &( 32- کدگــذاری محــوری2؛ 3- کدگــذاری گزینشــی

Strauss, 2008(. کدگــذاری رونــد یــا فرآینــدی اســت کــه طــی 

ــود.  ــدی می ش ــدی و طبقه بن ــک، مفهوم بن ــام تفکی ــای خ آن داده ه

به گونــه ای کــه حاصــل ایــن فرآینــد بتوانــد نظریــه زمینــه ای نهایــی 

را فراهــم کنــد. در فرآینــد کدگــذاری واحــد تحلیــل "مفهــوم" اســت 

.)LEARY’O,2004,8(

بعــد از انجــام هــر مصاحبــه، صحبت هــای ضبط شــده 

ــن  ــل و در اولی ــن تبدی ــه مت ــه ب ــه کلم ــه ب ــق و کلم ــورت دقی به ص

ــم  ــاز، مفاهی ــذاری ب ــتفاده از روش کدگ ــا اس ــل، ب ــه از تحلی مرحل

ــر آنهــا، شناســایی شــده  ــی ب ــه و ســپس مقــوالت عمــده مبتن اولی

و خصیصه هــا و ابعادشــان در داده هــا کشــف شــدند. تحلیــل 

ــت  ــه یاف ــی ادام ــم مفهوم ــک نظ ــه ی ــیدن ب ــان رس ــا زم ــا ت داده ه

ــت.  ــه ای اس ــه زمین ــا در نظری ــل داده ه ــه از تحلی ــن مرحل ــه اولی ک

از نظم دهــی بــرای کشــف مفاهیــم اصلــی از میــان داده هــای خــام 

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding



نقش بازنمایی مکان در رسانه های برخط بر شکل گیری 
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ــت.  ــوری اس ــذاری مح ــه، کدگ ــن مرحل ــد. دومی ــتفاده می ش اس

ــاس  ــر براس ــه یکدیگ ــا ب ــال مقوله ه ــد اتص ــه، فرآین ــن مرحل در ای

ــذاری  ــرا کدگ ــت، زی ــورت پذیرف ــا(، ص ــا )زیرمقوله ه ــواص آنه خ

در حــول محــور مقولــه ای صــورت میگیــرد کــه مقوله  هــا را در 

 Strauss( ــازد ــط می س ــم مرتب ــه ه ــاد ب ــا و ابع ــطح خصیصه ه س

مــکان"  باواســطه  "تجربــه  مفهــوم   .)&Corbin, 1998, 123

ــه  ــد. مقول ــتخراج ش ــه اس ــن مرحل ــته1 در ای ــه هس ــوان مقول ــه عن ب

هســته بایــد قــدرت تحلیلــی داشــته باشــد و دیگــر مقــوالت را نیــز 

پوشــش دهــد )Given,2008,131(. در فرآینــد مفهوم ســازی 

ــد و  ــه می خواندن ــه کلم ــه ب ــا را کلم ــه مصاحبه ه ــدگان هم نگارن

ــی  ــش کدهای ــن را در نق ــق درون مت ــارات و حقای ــد واژه هــا، عب کلی

ــا یکدیگــر  ــی کــه به لحــاظ مفهومــی ب ــد؛ کدهای انتخــاب می کردن

گروه بنــدی  زیرطبقه هایــی  و  طبقه هــا  در  داشــتند  شــباهت 

ــا  ــه ب ــک مصاحب ــده از ی ــت آم ــوالت به دس ــا و مق ــدند. کده می ش

ــه  ــر مقایس ــای دیگ ــده در مصاحبه ه ــت آم ــوالت به دس ــا و مق کده

می شــدند تــا اشــتراکات آنهــا کشــف شــود. بــه ایــن ترتیــب ابعــاد 

ــه  ــد رابط ــه بع ــدند و مرحل ــخص ش ــه مش ــر مقول ــای ه و ویژگی ه

ــدل  ــاس م ــر اس ــده ب ــت آم ــوالت به دس ــوالت و زیرمق ــان مق می

مطــرح در روش کربیــن و اســتراوس کشــف شــد. ســومین مرحلــه 

کدگــذاری، کدگــذاری گزینشــی اســت. ایــن نــوع کدگــذاری 

فرآینــد یکپارچه ســازی و پاالیــش مقوله هــا در جهــت خلــق نظریــه 

ــا داده  ــر ب ــل تحلیل گ ــه تعام ــر، درنتیج ــی موردنظ ــت. یکپارچگ اس

ــه  ــا ب ــق داده ه ــگر در عم ــه پژوهش ــن مرحل ــد. در ای ــود می آی به وج

ــا را  ــه، آنه ــا را یافت ــن مقوله ه ــد بی ــد پیون ــا بتوان ــه ت ــل پرداخت تحلی

 نظریــه را اســتخراج 
ً
پاالیــش کــرده، بــا هــم یکپارچــه نمایــد و نهایتــا

ــا  ــوری ی ــه مح ــن مقول ــس از تعیی ــدگان پ ــی نگارن ــد. به عبارت کن

هســته، ســایر مقــوالت حــول مقولــه هســته را در قالــب یــك مــدل 

پارادایمــی ترســیم کردند)شــکل4(. ایــن مــدل پارادایمــی در واقــع 

دارای ســه بعــد اصلــی شــامل شــرایط، تعامــالت و فرآیندهــا و پیامدها 

ــی،  ــرایط عل ــه ش ــه وج ــب س ــرایط آن در قال ــد ش ــه بع ــد ک می باش

ــد. ــش درآم ــر به نمای ــه گ ــرایط مداخل ــه ای و ش ــرایط زمین ش

اعتبارسنجی پژوهش
ــون  ــش از فن ــن پژوه ــار ای ــی اعتب ــرای بررس ــی ب به طورکل

مقایســه مســتمر، کنتــرل عضــو و نیــز تکنیــک ممیزی اســتفاده شــده 

اســت. مقایســه دائــم از طریــق بازگشــت بــه داده هــا بــرای چندیــن 

ــل، جهــت تشــخیص مقوله هــا و هم پوشــانی  ــه در طــول تحلی مرتب

یافته هــای  و  داده هــا  همچنیــن  اســت.  گرفتــه  صــورت  آنهــا 

ــد  ــته ش ــان گذاش ــارکت کنندگان در می ــی از مش ــا برخ ــش ب پژوه

ــات  ــا تجربی ــج ب ــی نتای ــزان همخوان ــا می ــد ت ــته ش ــان خواس و از آن

ــه شــیوه کنتــرل  ــار ایــن یافته هــا ب ــذا اعتب خــود را ارزیابــی کننــد. ل

بخش هایــی  گرفــت.  قــرار  تأییــد  مــورد  مشــارکت گر  عضــو 

دو  توســط  مقوله هــا  و  ابتدایــی  کدهــای  و  دست نوشــته ها  از 

متخصــص روش هــای کیفــی بازبینــی شــد. ایــن روش کــه جانســون 

)Johnson, 1997, 283( آن را بازبینــی خبــرگان می خوانــد، از 

ــت. ــی اس ــش کیف ــی در پژوه ــای روای ــتراتژی های ارتق ــر اس دیگ

یافته ها
یافته هــای تحقیــق از طریــق کدگــذاری بــاز، محــوری و 

ــی و  ــوالت فرع ــم، مق ــورت مفاهی ــا، به ص ــی داده ه ــپس گزینش س

اصلــی حاصــل شــدند. در مرحلــه کدگــذاری بــاز 38 مفهــوم اولیــه 

اســتخراج شــدند کــه بــه 9 مقولــه عمــده انتــزاع یافتنــد. ســپس در 

ــاس  ــده، براس ــتخراج ش ــوالت اس ــوری، مق ــذاری مح ــه کدگ مرحل

ــوان  ــی در قالــب یــک خــط داســتانی به عن پیوســتگی و منطــق روای

ــد  ــرار گرفتن ــاط ق ــا یکدیگــر در ارتب شــرایط، راهبردهــا و پیامدهــا ب

و درنهایــت، در مرحلــه کدگــذاری گزینشــی یــک مقولــه محــوری 

هســته اســتخراج شــد.

و  ایده هـا  معانـی،  بیانگـر   1 جـدول  مقـوالت  و  مفاهیـم 

نگرش هایـی اسـت کـه گردشـگران در تجربه مـکان از طریق رسـانه 

درک و بیـان نموده انـد. مفاهیـم فـوق در خـالل نمونه گیـری نظـری 

نظـری  اشـباع  بـه  آنهـا  کـردن  دنبـال  بـا  سـپس  و  یافته انـد  ظهـور 

رسـیده اند. مفاهیـم و مقـوالت فـوق در مرحلـه کدگـذاری محـوری 

بـه شـرح زیـر و در قالـب یک خط داسـتانی بـه هم مرتبط می شـوند.

1.Core Category

جدول 1: فهرست مقوالت، مفاهیم و مقوله هسته. ماخذ: نگارندگان

مقوله هستهنوع مقولهمقوالت مفاهیم اصلی

فضای مجازیرسانه های برخط، منابع اطالعاتی برخط، موتورهای جستجو

ی
ّ
شرایط عل

ان
مک

طه 
اس

او
ه ب

جرب
ت

بازنمایی معمارانه، بازنمایی وجوه معنایی، بازنمایی فعالیت ها
بازنمایی مکان محوربازنمایی تصویری، بازنمایی نوشتاری

گردشگری فرهنگیشناخت شیوه زندگی، شناخت میراث ناملموس، آشنایی با هنر و معماری
شرایط زمینه ای معماری سنتی، اقامتگاه سنتی، تجربه موزه ای، بوم گرایی، تجربه زندگی 

بستر جغرافیایی مقصدسنتی، نمایندگی شهر سنتی
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مقوله هستهنوع مقولهمقوالت مفاهیم اصلی

بازاریابی مقصد، ساخت برند مکان، مدیریت بازنمایی ها، مدیریت 

اقتصادی، مدیریت بهره وری از فناوری های اطالعات، مدیریت تسهیالت 

اقامتی، تبلیغات

عوامل مدیریتی
شرایط مداخله گر

ان
مک

طه 
اس

باو
به 

جر
ت

گردشگرسواد رسانه ای، ترجیحات و گرایش های فرهنگی، تحصیالت، تخصص

احساس مثبت / منفی به مکان، مواجهه با تمایزات مکان، شخصیت مکان، 

نگاه مقایسه ای
ارزیابی مکان

راهبردها
مشارکت پذیری کاربران، محتوای تبادلی سایت، سرعت ارتباط دوسویه، 

بازخورد کاربر
تعامل و تبادل برخط

پیامدهاارتقاء گردشگری معماریتصویر مقصد برخط، ادراک مکان در رسانه

 شرایط
در مرحلــه کدگــذاری محــوری و ســپس گزینشــی، مقــوالت 

ــی 
ّ
ــرایط عل ــوان ش ــور به عن ــی مکان مح ــازی و بازنمای ــای مج فض

ــکان«  ــطه م ــه باواس ــا »تجرب ــبب آنه ــه س ــه ب ــد ک ــن گردیدن تعیی

بســتر جغرافیایــی  و  مقــوالت گردشــگری  تحقــق می پذیــرد. 

ــده  ــکل گیری پدی ــتر ش ــه بس ــت ک ــه ای اس ــرایط زمین ــد ش مقص

ــا می ســازند؛ همچنیــن، مقــوالت عوامــل مدیریتــی  اصلــی را مهی

و گردشــگر به عنــوان شــرایط مداخله گــر، بــر تحقــق تجربــه 

ــد. ــی دارن ــا منف ــت و ی ــر مثب ــکان تأثی ــطه م باواس

 شرایط عّلی
فضای مجازی

امــروزه غالــب گردشــگران بــرای انتخــاب اقامتــگاه و مقصــد 

ــق  ــازی از طری ــای مج ــد. فض ــره می برن ــازی به ــای مج ــفر از فض س

رســانه های برخــط، امــکان بالقــوه ای را بــرای تســریع و تســهیل 

ــت  ــران صنع ــازد. مدی ــم می س ــد فراه ــاب مقاص ــناخت و انتخ ش

گردشــگری از ایــن فضــا به عنــوان محیطــی بــرای بازنمایــی خدمــات، 

ــا  ــل ب ــاط متعام ــراری ارتب ــرای برق ــن ب ــا و هم چنی ــد و مکان ه مقاص

ــع  ــق مناب ــگران از طری ــد. گردش ــتفاده می کنن ــش اس ــان خوی مخاطب

ــایت ها و  ــی، وب س ــبکه های اجتماع ــل ش ــط، از قبی ــی برخ اطالعات

ــا  ــمی اقامتگاه ه ــایت های رس ــز وب س ــگری و نی ــای گردش وبالگ ه

ــت،  ــد و درنهای ــناخت  مقص ــرای ش ــد ب ــات الزم و مفی ــه اطالع ب

ــگری  ــد. گردش ــت می یابن ــد دس ــاب مقص ــرای انتخ ــری ب تصمیم گی

ــد: ــود می گوی ــی« را انتخــاب کــرده ب ــگاه »فالحت کــه اقامت

»در اینترنــت در گــوگل ســرچ کــردم و تایــپ کــردم هتــل در 

ــو  ــن عکس هاش ــد م ــرد بع ــی ک ــن معرف ــه م ــا رو ب ــان، اینج کاش

ــا رو  ــم قیمت ه ــنتی بودی ــن س ــال اماک ــی دنب ــا خانوادگ ــدم، م دی

ــد« ــمون اوم ــم و خوش ــا رو دیدی ــم، عکس ه دیدی

هم چنیــن گردشــگر دیگــری کــه اقامتــگاه »خانــه نقلــی« را 

ــع  ــق مناب ــگاه از طری ــاره نحــوه انتخــاب اقامت ــود درب رزرو کــرده ب

ــد: ــط می گوی ــی برخ اطالعات

»در بحــث اقامتــگاه چــون مــن بیشــتر خریــد بلیطــم رو از 

ســایت علــی بابــا انجــام میــدم از اونجــا لینکــی هســت بــه ســایت 

جابامــا کــه تــو اون ســایت هتل هــا معرفــی می شــن و از اون 

ــت نشــد  ــش وق ــق وارد ســایت شــدم و ســرچ کــردم مــن اول طری

و مشــغله کاری شــاید نذاشــت ولــی بعــدش بــه ایــن فکــر افتــادم 

ــدم  ــم مســتقیم ســایت اینجــا رو می دی ــد می رفت ــل از خری کاش قب

ــای  ــه عکس ه ــدم ک ــم دی ــون رو ه ــم سایتش ــتیم بیای ــه می خواس ک

بیشــتری از فضاهــا داشــتند«

بازنمایی مکان محور
ــق رســانه های برخــط، شــامل  ــی اقامتگاه هــا از طری بازنمای

دو گونــه تصویــری و نوشــتاری اســت. محتــوای بازنمایی هــا 

قابــل رده بنــدی بــه بازنمایــی معمارانــه، بازنمایــی وجــوه معنایــی و 

بازنمایــی فعالیت هــا و رویدادهاســت. هرچقــدر ایــن بازنمایی هــا 

تنــوع و شــمول بیشــتری داشــته باشــند، ادراک و شــناخت غنی تــری 

ــان  ــا نش ــل مصاحبه ه ــازند. تحلی ــم می س ــان فراه ــرای مخاطب را ب

ــه، شــامل بازنمایــی کالبــدی،  می دهــد کــه بازنمایی هــای معماران

بازنمایــی تنــوع تجــارب زیبایی شــناختی مکانــی، بازنمایــی پیشــینه 

تاریخــی بنــا و نیــز بازنمایــی میــراث منقــول آن اســت. همچنیــن، 

ــی  ــی، تداع ــی روای ــامل بازنمای ــز ش ــی نی ــوه معنای ــی وج بازنمای

ــپانیایی  ــگری اس ــت. گردش ــادار اس ــارب معن ــی تج ــکان و تداع م

ــا در  ــر بن ــذاری تصاوی ــاره تأثیرگ ــری«، درب ــگاه »منوچه در اقامت

ــد: ــن می گوی ــه، چنی ــی معماران بازنمای

ــاب  ــگاه رو انتخ ــن اقامت ــا ای ــر مقصده ــن دیگ ــا از بی »م

 تأثیرگــذار بــود. 
ً
کردیــم به خاطــر عکســهای ســاختمان کــه کامــال

 مهــم بــود و میدونــی عکــس 
ً
عکــس ایــن حیــاط بــرای مــن کامــال

ــن ســاختمان باشــکوه« نمــای ای
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ــی  ــزوم بازنمای ــدی« از ل ــه »مرش ــری از خان ــگر دیگ گردش

تاریخــی اقامتــگاه می گویــد:

ــون  ــه هم ــوط ب ــا مرب ــن بن ــد ای ــد درص ــه چن ــرام مهم »ب

قدیم هاســت و چنــد درصــدش رو مرمــت کردنــد بهتــره دوره هــای 

ــته  ــاری گذش ــه معم ــد ب ــه، بای ــز باش ــخص و متمای ــت مش مرم

وفــادار باشــند. بــا اســتناد بــه عکس هــای قبلــی ... چیــزی کــه تــو 

اقامتگاه هــای ســنتی خیلــی بــرا مــن جالبــه قدمــت اینجاســت کــه 

ــای  ــن عکس ه  ای
ً
ــال ــود. اص ــت می ب ــر در اینترن ــد اگ ــوب می ش خ

ــد« ــی دارن ــفید روح خاص ــیاه س س

ــگاه  ــه اقامت ــان ب ــواده از بهبه ــراه خان ــه هم ــه ب ــگری ک گردش

ــی  ــوه معنای ــی وج ــد از بازنمای ــرده بودن ــفر ک ــت« س ــه دوس »خان

ــد: ــکان می گوی ــی م ــی و تداع ــی معان ــامل تداع ش

بــودم  دیــده  کــه  و عکس هایــی  »ســاختار ســاختمان ها 

 شــبیه بازارچــه قدیمــی خــود بهبهــان هســت مــا او  نجــا چنین 
ً
تقریبــا

ــه  ــه فضایی ــرام. ی ــود ایــن فضــا ب فضایــی رو داریــم و انــگار آشــنا ب

ــه،  ــای قدیمی ــس خونه ه ــده ح ــون تداعی کنن ــش داره چ ــه آرام ک

خونه هایــی کــه این جــوری حیــاط وســطه و اتاق هــا اطرافنــد ... تــو 

ــم  ــک تعدادیش ــاال ی ــت ح ــوری هس ــوزم این ج ــون هن ــهر خودم ش

ــم،  ــا میوفتی ــا و مادربزرگ ه ــاد پدربزرگ ه ــه ی ــتر ب ــتند، بیش نگه داش

داشــتیم ایــن حالــت رو«

گردشــگران از تأثیرگــذاری بازنمایــی روایت هــا و روایــت 

تجربه هــای زندگی هــای گذشــته در اقامتــگاه از زبــان ســاکنان 

ــان رویدادهــا و تجربه هــای  ــدگان آنهــا و از پیوندهــای می ــا بازمان ی

می گوینــد.  اقامتــگاه  در  تاکنــون  گذشــته  از  زندگــی  مختلــف 

ــی در  ــوه معنای ــی وج ــزوم بازنمای ــر ل ــگران ب ــر گردش ــی اکث به عبارت

ــر ذهنــی از  ــد شــکل گیری تصوی ــا در فرآین ــد بن ــر کالب ــار تصاوی کن

کیــد داشــتند. گردشــگری از اقامتــگاه »نگیــن« می گویــد: مقصــد تأ

» ایــن بــرام خیلــی حــس بهتــری داره کــه بدونــم اون 

اقامتگاهــی کــه میــام، آدم هــای قبلــی کیــا بودنــد، اگــه زنــده باشــند 

البتــه خودشــون کــه نیســتند امــا نوادگانشــون کــه اینجاهــا زندگــی 

کردنــد بیــان بگــن اونــا چطــوری اینجــا زندگــی می کردنــد، چیــکارا 

ــون  ــوری بهش ــد، چه ج ــره ا ی دارن ــه خاط ــم چ ــه ببین ــد ک می کردن

ــه  ــم هم ــا ه ــن خونه ه  ای
ً
ــال ــود ........ اص ــم ب ــم مه ــته، این گذش

داســتان دارنــد مثــل داســتان آدم هــا. جالبــه شــاید آدم حتــی خــودش 

ــد« ــا بودن  اینج
ً
ــال ــه قب ــخاصی ک ــا اش ــه ب ــن می کن رو جایگزی

بازنمایــی  لــزوم  بــه  ایــن مشــارکت کنندگان  بــر  عــالوه 

اشــاره  می دهــد  رخ  اقامتــگاه  در  کــه  اتفاقاتــی  و  فعالیت هــا 

ــته  ــرادی در گذش ــه اف ــتند چ ــن هس ــال ای ــا به دنب ــد، آنه می کردن

و حــال و بــا چــه تجربه هایــی در اقامتــگاه، ســاکن بوده انــد و 

ــه  ــد ک ــدا کنن ــکان پی ــری از م ــی دقیق ت ــر ذهن ــا تصوی ــتند ت ــا هس ی

در جــذب گردشــگران، بســیار نقــش دارنــد. بازنمایــی میــراث 

ناملمــوس و بازنمایــی فضــای اجتماعــی از ویژگی هــای ایــن 

اقامتــگاه »امیــر« می گویــد: از  زیرمقولــه اســت. گردشــگری 

»ببیــن مــن اقامتــگاه امیــر رو کــه ســرچ کــردم عکس هاشــو 

ــر جــای  ــود ســرای امی ــن ب ــر احساســم ای پســندیدم ..... در تصاوی

زنده ایــه. آب جــاری، گل و گیاهــش، اون حیــاط و فضــاش بــرا مــن 

زندگــی تــوش جریــان داشــت ...... عکس هایــی کــه خودشــون تــو 

ــه چهــره  ــی ب ــد، مــن حت آشــپزخونه داشــتند غــذا درســت می کردن

پرســنل خیلــی دقــت می کنــم، نیــروی انســانی تــو عکس هــا خیلــی 

ــا  ــو چهره ه ــات( ت ــا )احساس ــی فیلینگ ه ــی ده، بعض ــات م اطالع

قابــل تشــخیصه و یــا ایــن فضایــی کــه تــوی حیــاط بــرا شب نشــینی 

ــود.« ــرام دوست داشــتنی ب ــی ب ــود خیل و معاشــرت ب

ــح  ــل« توضی ــگاه »باباافض ــورد اقامت ــری در م ــگر دیگ گردش

می دهــد:

 عــادل فردوســی 
ً
»... مــن وقتــی می بینــم آدم مشــهوری مثــال

پــور عکســش هســت اونجایی کــه مــن میخــوام بــرم حــس خوبــی 

ــدم   دی
ً
ــال ــا مث ــه ی ــا خوب ــه اونج ــن میش ــی ده، آدم مطمئ ــم م به

ــه.  ــی برنام ــود و کل ــدا ب ــب یل ــی ش ــا مهمون ــش اینج ــت پی چندوق

ــتند و  ــنتی داش ــیقی س ــون موس ــن رستورانش ــو همی ــم ت ــی ه حت

ــعربافی  ــن کارگاه ش ــد ای ــرده بودن ــا رو ب ــدم بچه ه ــس دی ــه عک ی

ــه دونســتنش کــه کیفیــت اقامتــگاه  ــا خیلــی خوب ــه، این کوچــه بغلی

ــوی  ــات ت ــن جــور اتفاق ــه همــه ای ــه، خوب رو هــم مشــخص می کن

اینســتاگرام و سایت هاشــون بگذارنــد«

 شرایط زمینه ای
گردشگری فرهنگی

ــه در  ــت ک ــگری اس ــه ای از گردش ــی، گون ــگری فرهنگ گردش

ــی  ــینه تاریخ ــل از پیش ــای حاص ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــور م کش

شــهرها و نیــز قدمــت شهرنشــینی فرهنــگ ایرانــی، روبه رشــد 

جذابیت هــای  دیــدار  قصــد  بــه  افــراد  بدین معنی کــه  اســت. 

ــرآوردن  ــن و به منظــور ب ــات نوی ــا قصــد کســب تجربی فرهنگــی و ب

ــد.  ــاب می کنن ــود را انتخ ــد خ ــش، مقص ــی خوی ــای فرهنگ نیازه

ــنایی  ــوس و آش ــراث ناملم ــناخت می ــی، ش ــیوه زندگ ــناخت ش ش

بــا هنــر و معمــاری از مــواردی اســت کــه گردشــگران دربــاره 

ــا«  ــگاه »عامری ه ــی از اقامت ــتاقند. زوج اروپای ــکاو و مش ــا کنج آنه

ــد: می گوین

ــه  ــدن هم ــرای دی ــی ب ــت کاف ــم و فرص ــا اومدی ــا از ایتالی »م

شــهرها رو نداشــتیم، امــا اقامتگاه هــای کاشــان رو کــه دیدیــم 

ــا  ــو اون خونه ه ــی ت ــک ایران ــل ی ــم و مث ــه بیای ــده ک ــان زده ش هیج

زندگــی کنیــم. انتخابشــون آســون نبــود معمــاری ســنتی و تزیینــات 

ســنتی بــرای مــا تحســین برانگیــز بــود، معمــاری باشــکوهی داریــد 

ــم  ــن می بین ــو اماک ــه ت ــخ رو ک ــن تاری ــم. م ــم داری ــا ه ــه م البت

ــبیه  ــه ش ــت ک ــد دو روز هس ــدنی دارم. می دونی ــی توصیف ناش حس

ایرانی هــا هســتم، در اتــاق ایرانــی بودیــم و در خانــه ایرانــی چــای و 

ــم«. ــنتی خوردی ــه س کلوچ
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بستر جغرافیایی مقصد
خانه هــای تاریخــی کاشــان، تجلــی تــالش انســان گذشــته 

ــته  ــه گذش ــد ده ــتند. در چن ــب تر هس ــه مناس ــتن هرچ ــرای زیس ب

معمــاری و هنــر بــه کار رفتــه در خانه هــای تاریخــی کاشــان، 

ــرده و  ــب ک ــود جل ــه خ ــی را ب ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش توج

ــا  ــن بناه ــد. ای ــمار می رون ــگری به ش ــد گردش ــن مقاص از مهم تری

ــار فرهنگــی  ــه نســل دیگــر رســیده و ب ــان از نســلی ب در طــول زم

ــنتی  ــراث س ــاری و می ــه معم ــه ب ــد. توج ــال می کن ــی را دنب خاص

ــت  ــنتی اس ــهر س ــای ش ــده ویژگی ه ــه نماین ــی ک در اقامتگاه های

مقصــد  تصویــر  شــکل گیری  فرآینــد  زمینه ســاز  عوامــل  از 

ــوزه ای در  ــه م ــت و تجرب ــال اقام ــا به دنب ــت. آن ه ــگران اس گردش

ــنتی در  ــی س ــه زندگ ــگری از تجرب ــتند. گردش ــا هس ــن مکان ه ای

ــد: ــب« می گوی ــتان راه ــگاه »مهینس اقامت

ــهر  ــود ش ــتر از خ ــی بیش ــگاه، حت ــفر، اقامت ــن س ــو ای »ت

ــنتی و  ــگاه س ــردم اقامت ــرچ ک ــی س ــت و خیل ــت داش ــرام اهمی ب

ــت  ــنتی رو دوس ــای س  اقامتگاه ه
ً
ــودم، کال ــنتی ب ــای س ــال ج دنب

ــاد  ــم می ــه به چش ــه ک ــرام جالب ــا ب ــاوت معماری ه ــون تف دارم چ

ــی در  ــم وقت ــر می کن ــن فک ــه. م ــاد می کن ــرام ایج ــری ب ــس بهت ح

 معمــاری 
ً
خونه هایــی بــا ســبک های مختلــف معمــاری مخصوصــا

ســنتی قــرار می گیــری بــا حــس اون آدم هــا بیشــتر عجیــن می شــی 

نســبت بــه هتل هــای روتیــن. تــازه اینجاهــا میتونــی وســایل 

 یــه 
ً
قدیمــی رو ببینــی، غذاهــای ســنتی رو تجربــه کنــی و کال

 اینجــا 
ً
ــال ــا آدم هایــی کــه قب جورایــی همــذات پنــداری می کنــی ب

ــه« ــان انگیزی ــه هیج ــی تجرب ــن خیل ــد و ای بودن

 شرایط مداخله گر
گردشگر

تحلیــل داده هــای برآمــده از مصاحبــه بــا گردشــگران و 

راهنمایــان و مدیــران گردشــگری، گویــای ایــن مطلــب اســت کــه 

ــگاه  ــی از اقامت ــر ذهن ــاد تصوی ــه در ایج ــث مداخل ــی باع عوامل

ــوی و  ــر ق ــاد تصوی ــب ایج ــوند و موج ــازی می ش ــای مج در فض

مثبــت، یــا ضعیــف و منفــی از فضــا می شــوند. در ایــن پژوهــش، 

ــا هــدف گردشــگری فرهنگــی، اقامتگاه هــای ســنتی  گردشــگران ب

کاشــان را به عنــوان جاذبــه و مقصــد انتخــاب می کننــد، امــا 

ــات و  ــص، ترجیح ــالت، تخص ــانه ای، تحصی ــواد رس ــزان س می

گرایش هــای فرهنگــی و ... آنهــا از عوامــل مداخله گــر در ایــن 

فرآینــد، شناســایی شــدند. در ایــن زمینــه یکــی از راهنمایــان 

می گویــد: گردشــگری 

» وقتــی می خــوام بــرای تورهــام اقامتــگاه انتخــاب کنــم توی 

 از ســایت بوکینــگ دات کام، به خاطر 
ً
اینترنــت ســرچ می کنیــم معمــوال

اقامتگاه هــا  و  مــی ذاره  محــل  اون  از  زیــادی  تصاویــر  اینکــه 

ــو  ــوری ت ــه چط ــافران... اینک ــر مس ــاس نظ ــن براس ــک می ش رن

ســایت ها اطالعــات بگیــری ... آیــا اقامتــگاه خــودش ســایت داره 

ــه  ــدل می ش ــس ازش ردوب ــدر عک ــی، چق ــبکه های اجتماع ــو ش ت

ــن  ــاید ای ــد ش ــفر می کنن ــور س ــا ت ــه ب ــا ک ــتش خیلی ه ــا. راس و این

ــا مطالعــه و  ــه ب ــد و وظیفــه من ــا وقتشــو ندارن ــد ی گاهــی رو ندارن آ

ــذارم« ــون ب ــدم و در اختیارش ــام ب ــن کار رو انج ــت ای دق

ــر  ــاره تأثی ــب« درب ــگاه »ادی ــگری از اقامت ــن گردش همچنی

ــه  ــد مقایس ــی در فرآین گاه ــردن ادراک و آ ــاال ب ــانه ای و ب ــواد رس س

می گویــد: اقامتگاه هــا 

ــه در  ــی ک ــم و بخش ــتفاده می کن ــوگل اس ــتر از گ ــن بیش »م

ــه  ــد مجموع ــد رو ببینی ــد مقص ــی می ری ــما وقت ــپ ش ــوگل م گ

 
ْ
ــا ــاره صرف ــون می ــد رو برات ــد گرفتن ــا رفتن ــه آدم ه ــی ک عکس های

ــی در ــما وقت ــره. ش ــت، اون رئال ت ــایت ها نیس ــاس وب س ــر اس ب

search image  گــوگل یــه مقصــد رو ســرچ می کنــی بیشــتر 

ــتن  ــایت هایی گذاش ــو وب س ــه ت ــاره ک ــون می ــی رو برات عکس های

ــپ  ــو م ــا ت ــده، ام ــاد ش ــد زی ــورده، بازدی ــاد خ ــک زی ــه کلی ک

عکس هایــی رو بــه مــن نشــون مــی ده کــه کل آدم هایــی کــه رفتنــد 

ــی ده ...« ــون م ــن نش ــه م ــر ب ــا رو واقعی ت ــد و اون فض و گرفتن

عوامل مدیریتی
ــوان عاملــی مداخله گــر، در ســاختن  عوامــل مدیریتــی به عن

ــت  ــران در مدیری ــش مدی ــد. نق ــگران مؤثرن ــی گردش ــر ذهن تصوی

ــهیالت  ــت تس ــز مدیری ــات و نی ــای اطالع ــره وری از فناوری ه به

ــت.  ــده اس ــگران تعیین کنن ــای گردش ــن نیازه ــرای تأمی ــی ب اقامت

ــای  ــرای طرح ه ــا و اج ــه برنامه ه ــق تهی ــد از طری ــان می توانن ایش

ــت  ــی را هدای ــای اقامت ــرای فض ــازی ب ــد برندس ــی، فرآین تبلیغات

ــت در  ــر مثب ــاد تصوی ــدی در ایج ــش ج ــال آن، نق ــرده و به دنب ک

ذهــن گردشــگران داشــته باشــند؛ بدیهــی اســت کــه عــدم کفایــت 

مدیریتــی می توانــد تصویــر منفــی یــا مخدوشــی را ایجــاد نمایــد. 

ــر  ــا دیگ ــت ب ــگاه و رقاب ــر اقامت ــت از تصوی ــرای حمای ــران ب مدی

ــر مقصــد  ــی جهــت نمایــش تصوی مقصدهــا از ابزارهــای بازاریاب

بازاریابــی  از ویژگی هــای  ایــن مقولــه  بهــره می برنــد.  در وب 

مــکان، تبلیغــات، مدیریــت بازنمایی هــا، مدیریــت زیرســاخت ها 

و اقامتگاه هــا و مدیریــت اقتصــادی تشــکیل شــده اســت. یکــی از 

ــر مطلــوب از  ــه تصوی ــاره چالش هــای مدیریــت و ارائ ــران درب مدی

ــد: ــط می گوی ــورت برخ ــد به ص ــک مقص ی

ــای  ــا در موتوره ــه ت ــانی بش ــد به روزرس ــدام بای ــا م »پیج ه

ــن  ــد اولی ــوا بکنن ــد محت ــد تولی ــر روز بای ــاال... ه ــاد ب ــتجو بی جس

ــایته  ــاالی وب س ــو اون ب ــد و لوگ ــه برن ــگر میبین ــه گردش ــزی ک چی

ــه  ــه ... هم ــت میبین ــر فرص ــوا رو س ــه محت ــروع می کن  ش
ً
ــدا و بع

ــه  ــد ک ــایت دارن ــای وب س ــر رو عکس ه ــترین تأثی ــم بیش می دونی

ــوری   چط
َ
ــال ــادی داره مث ــر زی ــی تأثی ــا رو بازاریاب ــت اون ه کیفی

ــاص در  ــای خ ــش المان ه ــر نمای ــالوه ب ــه ع ــم ک ــس بذاری عک

فضاهــای خــاص خدماتمــون هــم در کنــار اون معنــی پیــدا کنــه.«
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 راهبردها
ارزیابی مکان

ــد  ــا فرآین ــط ب ــوالت مرتب ــر از مق ــی دیگ ــکان یک ــی م ارزیاب

در  داشــتند  کیــد  تأ مشــارکت کنندگان  همان گونه کــه  اســت. 

ارزیابــی آنهــا از مــکان )اقامتــگاه(، مفاهیــم احســاس مثبــت و منفی 

ــگاه  ــزات مــکان، شــخصیت مــکان و ن ــا تمای ــه ب ــه فضــا، مواجه ب

ــل بررســی اســت. گســترش ســفر، باعــث می شــود  مقایســه ای قاب

کــه گردشــگران بــا دیــد بازتــری بــا مکان هــا مواجــه شــوند و آن هــا 

 دیده انــد مقایســه می کننــد. ایــن 
ً
را بــا مکان هایــی کــه قبــال

ــز  ــانه ها نی ــکان در رس ــای م ــورد بازنمایی ه ــه ای در م ــگاه مقایس ن

ــا تمایــزات مــکان نشــان می دهــد  مصــداق دارد. مفهــوم مواجهــه ب

کــه خــاص بــودن مؤلفــه ای در فضــای اقامتــگاه، عاملــی در تصویــر 

ــورد  ــگری در م ــک گردش ــت. ی ــگاه اس ــگران از اقامت ــی گردش ذهن

اقامتــگاه »عامری هــا« می گویــد:

»چــون زیــاد ســفر میکنــم بدعــادت هــم شــدم و بــا هتل های 

ــه  ــه مقایس ــای دیگ ــا اقامتگاه ه ــی ب ــم، وقت ــه می کن ــی مقایس خارج

ــا و  ــم اتاق ه ــرم، ببین ــتتری می گی ــم درس ــاب و تصمی ــم انتخ می کن

فضاهــا چطوریــه ... اینجــا بــا بقیــه هتل هــا فــرق داره، مــن عاشــق 

ــه  ــا خون ــاط تنه ــدم ... حی ــدم و اوم ــاط ش ــن حی ــای ای عکس ه

ــا و  ــدام قیمت ه ــم ... م ــه حاک ــان، خان ــام دار در کاش ــه حم قدیمی

عکس هــای فضاهــا رو مقایســه کــردم بــاز هــم خــاص بــودن اینجــا 

رو بیشــتر دوســت داشــتم«

ــای  ــگاه از صفت ه ــود از اقامت ــات خ ــگران در توصیف گردش

بناهــا  بــرای  انســان ها  و همچــون  می کننــد  اســتفاده  انســانی 

ویژگی هــای اخالقــی خــاص قائــل هســتند. آنهــا از احســاس 

خــوب یــا بــد نســبت بــه فضاهــا می گوینــد. گردشــگری از 

می گویــد: »اطلســی«  اقامتــگاه 

خیلــی  اینجــا  راحتنــد،  خیلــی  اینجــا  »توریســت ها 

ــو پیــج از زوایــای  ــاط و حوضــش کــه ت ــه، عکــس ایــن حی صمیمی

 دوســت داشــتنیه«
ً
مختلــف گذاشــته بودنــد واقعــا

تبادل و تعامل بر خط
مفاهیــم  بــا  دیگــری  مقولــه  از  مشــارکت کنندگان 

گردشــگری  ســایت های  تبادلــی  محتــوای  و  مشــارکت پذیری 

ــق وب ســایت هایی  ــد داشــتند از طری کی ــد. آنهــا تأ صحبــت می کنن

ــی  ــگران قبل ــا و گردش ــرای آنه ــی را ب ــات و فرصت های ــه امکان ک

ــه  ــند ب ــته باش ــوا داش ــد محت ــذاری در تولی ــا اثرگ ــد ت ــاد کرده ان ایج

گاهــی بهتــری از مکان هــا رســیده اند. وب ســایت هایی  درک و آ

کــه مدیــران آن در فرآینــد تولیــد محتــوا، محیــط باواســطه ای فراهــم 

می کننــد کــه گردشــگران بهطــور همزمــان و یــا در زمان هــای 

ــوا  ــدن محت ــدل ش ــکان ردوب ــد و ام ــرار کنن ــاط برق ــف ارتب مختل

در  به ســزایی  تأثیــر  می کننــد،  فراهــم  گردشــگران  ســوی  از  را 

ــی  ــد. به عبارت ــگران دارن ــرای گردش ــد ب ــر مقص ــکل گیری تصوی ش

در  آنهــا  کــه  بازنمایی هایــی  و  قبلــی  گردشــگران  اثرگــذاری 

رســانه ها دارنــد از مؤلفه هــای مهمــی اســت کــه گردشــگران بــه آن 

در فرآینــد شــکل گیری تصویــر ذهنــی از اقامتــگاه اشــاره می کننــد. 

گردشــگری در اقامتــگاه »خانــه نقلــی« دربــاره ایــن رابطــه تعاملــی 

یــد: می گو

»خــب مــن عکس هــا رو از ســایت خانــه نقلــی دیــدم ولــی 

عادتمــه نظــرات بقیــه رو بدونــم، حــاال از تــو خــود ســایت، لینــک 

مســتقیم بــه تریــپ ادوایــزر داشــت و اونجــا حســابی میشــه نظــرات 

رو بخونــی امــا ایــن بهتــر می بــود کــه تــو ســایت خودشــونم دیــده 

ــه و  ــی خالی ــت ول ــان هس ــرات مهم ــوی خاط  من
ً
ــال ــا مث ــد. ی می ش

ــه رو  ــرات  بقی ــا نظ ــن ت ــه ... م ــا باش ــر اونه ــس و نظ ــه عک می تون

ــم.« ــاب نمی کن ــم انتخ ندون

 پیامدها
ارتقای گردشگری معماری

گردشــگران فرهنگــی بــا هــدف اقامــت در اقامتگاه هــای 

ــازی  ــای مج ــور در فض ــای مکان مح ــق بازنمایی ه ــنتی از طری س

بــه تجربــه باواســطه از مــکان بــه ارزیابــی مــکان می پردازنــد. ایــن 

ــل از حضــور  ــی از مــکان، قب ــر ادراک غن ــت ب ــد در وجــه مثب فرآین

در محیــط و غنــای تصویــر مقصــد برخــط و درنتیجــه ارتقــا دانــش 

ــی، 
ّ
گردشــگری معمــاری تأثیرگــذار اســت. بــا توجــه بــه شــرایط عل

به صــورت  می توانــد  مقصــد  تصویــر  مداخله گــر،  و  زمینــه ای 

ــه  ــا منفــی در ذهــن گردشــگران ایجــاد شــود کــه منجــر ب ــت ی مثب

ــا عــدم انتخــاب آن مقصــد خواهــد شــد. انتخــاب ی

گردشگری از اقامتگاه »خادمی« می گوید:
ــری  ــدم یک س ــه اوم ــود از جایی ک ــت ب ــورم درس ــن تص »م

ــام  ــود بی ــرار ب ــه ق ــی ک ــن مکان ــد از ای ــن مقص ــی از ای ــای ذهن فض

ــا  ــون فضاه ــودم. چ ــده ب ــه دی ــی ک ــا عکس های ــود ب ــده ب ــاد ش ایج

ــن  ــر ای ــز زی ــت اون می ــوردن پش ــذا خ  غ
ً
ــال ــود مث ــده ب ــرار ش تک

ــا و  ــود داره، فضاه ــا وج ــی در فض ــن المان ــدم همچی ــاق، فهمی ط

آدم هــای مختلــف کــه بهــره میبــرن از فضاهــای مختلــف مشــخص 

بــود. از زوایــای مختلــف عکــس بــود و نقــش بســت تــو ذهنــم چون 

ــه  کســی کــه پیــج رو پیگیــری میکنــه کیفیت هــا هــم کم کــم نهادین

ــه« ــفر می کن ــه س ــویق ب ــه و تش میش

بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی و تبییــن عوامــل مؤثــر بــر 

شــکل گیری تصویرذهنــی گردشــگران از اقامتگاه هــای ســنتی از 

ــگری  ــش گردش ــاء دان ــت ارتق ــط و در جه ــانه های برخ ــق رس طری

معمــاری انجــام شــد. گردشــگران، هنــگام انتخــاب مــکان اقامتــی 

می یابنــد.  دســت  ذهنــی  تصاویــر  بــه  وبســایت ها،  در  خــود 

ــاری  ــای معم ــی و مؤلفه ه ــاخصه های محیط ــف ش ــناخت و کش ش
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ــود.  ــروژه ب ــن پ ــداف ای ــی از اه ــر ذهن ــن تصوی ــذار در ای تأثیرگ

در ایــن راســتا، نقــش بازنمایــی مکان محــور و مؤلفه هــای آن، 

ــر  ــد شــکل گیری تصوی ــه در فرآین ــی ثانوی ــع اطالعات ــوان مناب به عن

مقصــد، مــورد تدقیــق قــرار گرفتــه اســت )شــکل 3(. در رابطــه بــا 

مفهــوم بازنمایــی مــکان محــور، بــه عنــوان یکــی از شــرایط علــی 

ــوان  ــگاه ســنتی، می ت ــر در ذهــن گردشــگران از اقامت ایجــاد تصوی

بــه اهمیــت کالبــد و ســاختار فیزیکــی در تجربــه باواســطه مــکان، 

پــی بــرد. همان گونه کــه بررســی ها در فرآینــد تجربــه مــکان 

نشــان می دهــد کــه ویژگی هــای کالبــدی محیــط بــا ایجــاد 

ــکان  ــس م ــاد ح ــاص، در ایج ــای خ ــن فعالیت ه ــی و تأمی معان

مؤثــر اســت )Canter,1977(، در شــکل گیری تصویــر بناهــا 

ــا  ــور، ب ــی مکان مح ــت بازنمای ــز به عل ــط نی ــانه برخ ــق رس از طری

وجــود فقــدان برخــی ویژگی هــای متغیــر محیــط ماننــد دمــا و بــو، 

ــی و  گاه ــامل آ ــه ش ــرد ک ــکل می گی ــطوحی ش ــکان در س ــس م ح

ــه مــکان می باشــد. در ایــن  شــناخت مــکان، تعلــق و دلبســتگی ب

ــه  ــا شــناخت و عاطفــه نســبت ب ــه، حــس مــکان در رابطــه ب تجرب

فضــا بــا درك معانــی، نمادهــا، زیبایــی شــناختی فرمــی و معنایــی 

ــود. ــل می ش ــا آن حاص ــدی ب ــا و هویت من فض

شکل 3 : ابعاد بازنمایی مکان محور؛ ماخذ: نگارندگان
در روش نظریــه زمینــه ای، بــرای تبییــن و تفســیر رابطــه 

ــدل  ــک م ــا، از ی ــل داده ه ــده از تحلی ــت آم ــوالت به دس ــن مق بی

ــی در  ــوالت نهای ــوالت و زیر مق ــه مق ــد ک ــتفاده ش ــی اس مفهوم

شــش دســته قــرار گرفتنــد. مقولــه هســته، یعنــی »تجربــه باواســطه 

مــکان«، حاصــل ادغــام و ترکیــب 9 مقولــه فرعــی در قالــب 

ــطحی از  ــته در س ــه هس ــت. مقول ــا و پیامدهاس ــرایط، راهبرده ش

ــق را از  ــی تحقی ــوالت فرع ــد مق ــه بتوان ــده ک ــکل داده ش ــزاع ش انت

ــده مــورد  ــف روشــنی از پدی ــی پوشــش دهــد؛ و توصی نظــر معنای

بررســی ارائــه دهــد؛ در داده هــای اولیــه از ســوی مصاحبه شــوندگان 

به فراوانــی تکــرار شــده باشــد؛ و همچنیــن واجــد قــدرت تحلیلــی 

ــان  ــه، جری ــت اینک ــد؛ و درنهای ــور باش ــده مذک ــن پدی ــرای تبیی ب

ــد.  ــه باش ــت یافت ــمت آن جه ــه س  ب
ً
ــا ــا عمدت ــی مصاحبه ه طبیع

ــی را در  ــه ی اصل ــی و مقول ــوالت فرع ــن مق ــط بی ــکل 4 رواب ش

ــد. ــان می ده ــی نش ــدل پارادایم ــک م ــب ی قال

شکل 4: مدل مفهومی تصویر ذهنی گردشگران از اقامتگاه ها در رسانه برخط، ماخذ: نگارندگان.
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ــرای  ــکان ب ــطه م ــه باواس ــب تجرب ــوق کس ــدل ف ــق م مطاب

ــور  ــی مکان مح ــازی و بازنمای ــای مج ــر فض ــگران تحت تأثی گردش

ــی1 صــورت می پذیــرد. شــرایط علــی شــرایطی 
ّ
به عنــوان شــرایط عل

هســتند کــه عامــل اصلــی ایجــاد تجربــه باواســطه مــکان هســتند. 

همچنیــن گردشــگری فرهنگــی و بســتر جغرافیایــی مقصــد، شــرایط 

ــتند  ــکان هس ــطه م ــه باواس ــکل گیری تجرب ــر در ش ــاز موث بسترس

ــای  ــوند. ویژگی ه ــناخته می ش ــه ای2 ش ــرایط زمین ــوان ش ــه به عن ک

ــر  ــر3، تأثی ــرایط مداخله گ ــوان ش ــی به عن ــل مدیریت ــگر و عوام گردش

تجربــه  در  ایجــاد تصویــر مقصــد   در  بازنمایــی مکان محــور 

ــد. ــش می دهن ــا افزای ــش ی ــکان را کاه ــطه م باواس

ــه  ــب تجرب ــور و کس ــرایط مذک ــر ش ــگران تحت تأثی  گردش

باواســطه مــکان بــه ارزیابــی مــکان و تعامــل و تبــادل برخــط 

ــن  ــای روتی ــن عمل ه ــه ای ــه ای ب ــه زمین ــد. در روش نظری می پردازن

ــه  ــا در مواجه ــوی آنه ــت از س ــت موقعی ــی مدیری ــراد و چگونگ اف

بــا مســاله کــه در ایــن پارادایــم، پاســخ بــه تجربــه باواســطه 

مــکان اســت راهبردهــای تعاملــی4 می گوینــد. گردشــگران از 

طریــق ارزیابــی مســتمر مــکان و همچنیــن تعامــل و تبــادل برخــط 

ــی،  ــای تعامل ــوان راهبرده ــط، به عن ــانه های برخ ــوای رس ــا محت ب

اقامتــگاه را شــکل می دهنــد. فقــر و غنــای  ادراک خویــش از 

باواســطه  تجربــه  فرآینــد  بازنمایی هــای مکان محــور می توانــد 

مــکان را بــه ســمت احساســات دوگانــه مثبــت و منفــی در ارزیابــی 

مــکان و شــکل گیری تصویرمقصــد مطلــوب و نامطلــوب بکشــاند. 

ــای بازنمایــی مکان محــور  ــه غن ــران گردشــگری ب ــذا اهمیــت مدی ل

در رســانه برخــط، تصویــر مقصــد گردشــگران از اقامتگاه هــای 

ســنتی را تقویــت می کنــد.

ــه  ــر ب ــت منج ــطوحی از واقعی ــا س ــه ب ــه مواجه  همان طورک

ــی  ــود )Lynch,1960(، بازنمای ــی میش ــر ذهن ــکل گیری تصوی ش

مکان محــور، امــکان توســعه طرحــواره، الگــو و ادراکات از محیــط 

را فراهــم مــی آورد کــه در ســه دســته بازنمایــی معمارانــه، بازنمایــی 

ــکال  ــه اش ــا و ب ــا و رویداده ــی فعالیت ه ــی و بازنمای ــوه معنای وج

ــند.  ــی می باش ــل بررس ــتاری قاب ــری و نوش ــف تصوی مختل

بازنمایی هــای مکان محــور، منابــع اطالعاتــی ثانویــه ای 

ــکل گیری  ــوب ش ــرک در چارچ ــل مح ــن عام ــه مهم تری ــتند ک هس

تصویــر مقصــد هســتند. الزمــه ارتقــا تصویــر مقصــد گردشــگران، 

ــا  ــت ت ــور اس ــی مکان مح ــری از بازنمای ــطوح باالت ــه س ــیدن ب رس

عــالوه بــر جوانــب شــناختی، از طریــق ادراک معانــی و تصــورات، 

ــش  ــورد پوش ــم م ــی را ه ــب عاطف ــی و جوان ــای احساس دریافت ه

ــری  ــی مطلوب ت ــر کل ــکل گیری تصوی ــه ش ــر ب ــد و منج ــرار ده ق

شــود. غنــای تصویــر مقصــد و ادراک صحیــح مــکان در رســانه از 

1. Casual Conditions
2. Contextual Conditions
3. Intervening Conditions
4. Action/ interactionStrategy

ــند. ــی می باش ــه و ارزیاب ــن تجرب ــای ای پیامده

انتظــار مــی رود کــه نتایــج ایــن تحقیــق، بــه بازنمایــی مطلوب 

اقامتگاه هــای ســنتی و ارتقــاء کیفیــت محتــوای تبلیغاتــی در رســانه 

ــه ای  ــد زمین ــش می توان ــن پژوه ــای ای ــد. یافته ه ــک کن ــط کم برخ

ــد در  ــه تصویرمقص ــی در عرص ــی و کیف ــای کم ــرای پژوهش ه ب

مقیــاس بناهــا بــا کاربری هــای مختلــف فراهــم نمایــد. همچنیــن، 

ــا  ــی مکان ه ــی، بازاریاب ــای تاریخ ــازی بناه ــای مستندس در حوزه ه

و آمــوزش بازنمایــی معمــاری مفیــد واقــع شــود. مفاهیــم اســتخراج 

شــده در ایــن پژوهــش در رابطــه بــا تاثیــر بازنمایــی مــکان در پدیــده 

ــی  ــانه ها، راهنمای ــگاه در رس ــگران از اقامت ــد گردش ــر مقص تصوی

ــوای دیجیتالــی  ــد محت ــران گردشــگری، کارشناســان تولی ــرای مدی ب

ــت  ــق در جه ــن طری ــا از ای ــت ت ــگری اس ــتگذاران گردش و سیاس

ــا کیفــی اقامتگاه هــا  ــای گردشــگری در بناهــای تاریخــی، ارتق ارتق

ــا،  ــی اقامتگاه ه ــت بازاریاب ــا جه ــی بناه ــوای بازنمای ــا محت و ارتق

اقــدام نماینــد.

ایــن پژوهــش اولیــن مطالعــه کیفــی اســت کــه عوامــل مؤثــر 

ــانه را  ــاری در رس ــای معم ــگران از بناه ــی گردش ــر ذهن ــر تصوی ب

ــی،  ــای آت ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش ــت. پیش ــرده اس ــی ک بررس

ــی  ــورت کم ــده به ص ــت آم ــوالت به دس ــوالت و زیرمق ــار مق اعتب

ــی  ــزار کم ــاخت اب ــا س ــیله و ب ــن وس ــه ای ــا ب ــود ت ــنجیده ش س

)پرسشــنامه( امــکان تعمیــم آن بــه بناهــا و مقاصــد دیگــر بــا 

کاربری هــای دیگــر، بهتــر فراهــم شــود. بررســی و تجزیــه هــر یــک 

از مفاهیــم کشــف شــده از لحــاظ دیــدگاه شــناختی و عاطفــی نیــز 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــد کم ــای تصویرمقص ــا مدل ه ــه ارتق ب
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