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مقدمه
امــروزه صنعــت گردشــگری آنچنــان بــا رســانهها و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات جهانــی پیونــد خــورده اســت کــه آن را
یکــی از صنایعــی میداننــد کــه نــوآوری و خدمــات فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات باعــث بقــا و رشــد کنونیــاش گشــته
اســت .جهانــی ســازی و دیجیتالــی شــدن باعــث شــده اســت کــه
تعــداد گردشــگران هــر ســاله افزایــش یابــد و پیامدهــای زیــادی

بــر عملکــرد ،ســاختار و سیاســتگذاری صنعــت گردشــگری
داشـ�ته باشـ�د( .)Lazar,2019ایــن امــر تــا حــدی اســت کــه
ســازمان جهانــی گردشــگری معتقــد اســت در آیندهــای بســیار
نزدیک،کشــورهای فاقــد زیرســاختهای مناســب فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات عمــا از چرخــه رقابتهــای جهانــی و منطقــهای
گردشـ�گری حـ�ذف خواهنـ�د شـ�د (& Nurmukhambetova
 .)Kulakhmetova, 2020هــر روزه بســیاری از گردشــگران
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چکیده
تأثیــر مؤلفههــای معمارانــه و درک و تفســیر گردشــگران از شــرایط ،فرآیندهــا و
پیامدهــای رونــد شــکلگیری مقصــد ،از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .ایــن
مطالعــه بــا بهرهگیــری از رویکــردی کیفــی ،بــا هــدف فهــم تصویــر ذهنــی گردشــگران از
اقامتگاههــای ســنتی کاشــان در رســانه برخــط ،معطــوف بــه تبییــن نقــش بازنمایــی مــكان
در ایــن رســانهها و طراحــی مــدل بـرای آن انجــام شــد .ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی اســت و
بـرای ارائــه نظریــه نهایــی از رویکــرد نظریــه زمینـهای ابداعــی كوربیــن و اســتراوس اســتفاده
کــرده اســت .دادههــای تحقیــق از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختاریافته بــا  32نفــر از
گردشــگران داخلــی و خارجــی ،راهنمایــان مجــرب گردشــگری و کارشناســان تولیــد محتــوا و
مدیـران اقامتگاههــای ســنتی و نیــز مشــاهدات میدانــی ،گــردآوری شــد .دادههــا ،بــر اســاس
تحلیــل ســاختارمند نظریــه زمینـهای و براســاس كدگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی ،تجریه
و تحلیــل شــدند .در نهایــت ،یافتههــای تحقیــق ،ترســیم و در قالــب یــک مــدل پارادایمــی
متشــکل از ســه بعــد ش ـرایط ،راهبردهــا و پیامدهــا ،ارائــه گردیــد .یافتههــای بهدســت آمــده
شــامل  9مقولــه 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 میگیــرد .مــدل مفهومــی بـرای توضیــح
روابــط میــان مقــوالت طراحــی شــد .شــناخت مؤلفههــای معمــاری مؤثــر در بازنمایــی
بناهــا بــا تبییــن چگونگــی شــکلگیری تصویــر ذهنــی گردشــگران از اقامتگاههــای ســنتی
کاشــان در رســانههای برخــط ،انجــام شــد .نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد بــه متخصصــان
گردشــگری و معمــاران در فهــم ادراکات و نیازهــای گردشــگران از اقامتگاههــای ســنتی در
رســانههای برخــط کمــک کنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

مقاصــد خــود را از طریــق اطالعــات حاصــل از رســانهها ،از
قبیــل کتــب ،مجــات ،تلویزیــون و رســانههای برخــط انتخــاب
مینماینــد .مدیــران صنعــت گردشــگری از ایــن رســانهها
بعنــوان ابـزاری بـرای بازنمایــی محصــوالت ،خدمــات ،مقاصــد و
مکانهـ�ا اسـ�تفاده میکننـ�د (.)Law, Leung & Wong, 2004
وبســایتهای اینترنتــی بــر اســاس یــک جریــان در سراســر
جهــان ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا اطالعات،بــه ســهولت
و بــدون مانــع ،از روشهــای مختلــف بــه کاربـران اینترنتــی برســد.
ایــن موضــوع هنگامــی مهمتــر میشــود کــه در عرصهــی رقابــت،
ســایر کشــورها و ســازمانهای گردشــگری رقیــب ،هــر چــه بیشــتر
از ایــن امــکان بهــره گرفتــه و مخاطبانشــان را بــه اســتفاده بیشــتر از
ای��ن ام��کان تش��ویق میکنن��د (.)Vinyals-Mirabent,2019
ب ـرای ایــن موتــور محرکــه بایــد از فناوریهــای نویــن کــه دنیــا بــه
ســمت آن پیــش میــرود اســتفاده کــرد از جملــه ایــن فناوریهــای
نویــن نیــز رســانهها بــه خصــوص رســانههای برخــط میباشــد
کــه نقــش اساســی در معرفــی مقاصــد و جلــب و هدایــت
گردش��گران در انتخ��اب مقاص��د را دارد (Bernkopf & Nixon,
 .)2019تصویــری کــه از مقاصــد موردنظــر در ذهــن مخاطبــان
ایــن رســانهها شــکل میگیــرد میتوانــد ترغیبکننــده ،مملــو
از اطالعــات مفیــد و در عیــن حــال فریبنــده باشــد .تصویــری کــه
گردشــگران از مقصــد خویــش دارنــد عامــل مهمــی در صنعــت
گردش��گری اس��ت (Chon, 1990; Echtner & Ritchie,
 .)1991از ایــنرو ،در دهههــای اخیــر پژوهشهــای بســیاری
دربــاره نقــش تصویــر مقصــد در فرآینــد انتخــاب مقصــد
گردش��گران ص��ورت گرفت��ه اس��ت (& Sirakaya, Sonmez
.)Choi, 2001
تصویــر مقصــد را مجموعــهای از باورهــا ،ایدههــا و
احساســات فــرد میداننـ�د (Hunt,1975; Crompton, 1979
 );; Gunn,1972 Mayo,1973کــه بیانگــر تمــام آگاهیهــا،
ادراکات ،پیشداوریهــا ،تخیــات و تفکــرات شــخص یــا
گروه��ی درب��اره مکان��ی خ��اص اس��ت (Baloglu, McCleary,
ً
 .)1999; Smith, 2005مطالعــات صورتگرفتــه  ،عمدتــا
بــه توصیــف و تبییــن اجــزای تشــکیل دهنــده تصویــر مقصــد و
نقـ�ش آن در انتخـ�اب مقصـ�د توسـ�ط گردشـ�گران پرداختهانـ�د
( .)Pike, 2002,542امــا بــا وجــود تعــدد و گســتردگی ایــن
مطالعــات ،تاکنــون مطالعــه جــدی درخصــوص نقــش رســانههای
برخــط در ایجــاد تصویــر بناهــا بــه عنــوان مقصــد گردشــگری
انجــام نشــده اســت .امــروزه بهطــور فزایندهــای گردشــگران
در نخســتین گام برنامهریــزی بــرای ســفر و انتخــاب مقصــد ،بــه
رســانههای برخــط روی میآورنــد .وبســایتهای گردشــگری
بهعنــوان یکــی از شناختهشــدهترین اشــکال رســانههای برخــط،
ســهولت و ســرعت مطلوبــی را در دســتیابی بــه ســطوح مختلــف
اطالعاتــی شــامل عکــس ،فیلــم و نوشــتار دربــاره مقصــد عرضــه

کــرده و اطالعــات متنوعــی در بــاب ویژگیهــای مختلــف مقصــد
در اختیــار گردشــگران قــرار میدهــد .ایــن رســانهها بهطــور
عامدانــه یــا غیرعامدانــه بــا بازنماییهــای بصــری و غیربصــری
بــه شــکلگیری تصویــر مقصــد کمــک مینماینــد .از جملــه
مقاصــد مهــم گردشــگری بهویــژه در شــهرهای تاریخــی ایــران،
اقامتگاههــای ســنتی کاشــان هســتند کــه در ســالهای اخیــر
مــورد اســتقبال گردشــگران و ســرمایهگذاران صنعــت گردشــگری
قــرار گرفتهانــد .ایــن اقامتگاههــا عــاوه بــر عرضــه امکانــات
اقامتــی بــرای گردشــگران شــهرهای تاریخــی ،خــود بهعنــوان
جاذبــه گردشــگری و مقصــد ســفر ،مطلوبیــت فزایندهــای پیــدا
کردهانــد .اقامتگاهــا بخشــی اساســی در گردشــگری هســتند
کـ�ه نقـ�ش مهمـ�ی در تجربـ�ه گردشـ�گری دارد(Kuhzady et
 .)all,2020,2بــا توجــه بــه ایــن پدیــده نوظهــور و مقصــد
مطلــوب ،ضــروری اســت کــه مطالعــات تصویــر مقصــد بــه نقــش
بازنمایــی ویژگیهــای مــکان اقامتــگاه در رســانههای برخــط در
شــکلگیری تصویــر ذهنــی گردشــگران بعنــوان منابــع اطالعاتــی
توجــه جــدی نمایــد .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن مقالــه بدنبــال پاســخ
دو پرســش اســت -1 :از نظــر گردشــگران مولفههــای موثــر
بازنمایــی مــکان در رســانه برخــط بــر تصویــر اقامتگاههــای
ســنتی کــدام هســتند؟  -2مــدل مفهومــی مناســب ب ـرای تصویــر
مقصــد گردشــگران از اقامتگاههــای ســنتی ازطریــق رســانه برخــط
چیســت؟
مطالعــات ایــن عرصــه بــر پایــه مدلهــای مطــروح در
تبییــن ابعــاد تصویــر مقصــد و نیــز عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری
آن ،رویکــردی کمــی داشــته و بــه آزمــون مدلهــای مذکــور
پرداختهانــد .از آنجاییکــه بررســی نقــش رســانههای برخــط
در شــکلگیری تصویــر ذهنــی اقامتگاههــای ســنتی ،بهعنــوان
عرصــهای نویــن از پژوهشهــا ،فاقــد نظریــه و یــا مــدل
تبیینکننــده اســت ،ایــن مطالعــه بــا اتخــاذ رویکــردی کیفــی ،از
روش نظریــه زمینــهای بــرای تحقیــق اســتفاده کــرده اســت.
تصویر مقصد
تصویــر مقصــد مجموعــهای اســت از باورهــا ،اندیشــهها
و برداشــتهایی كــه مــردم از یــك مــكان یــا مقصــد دارنــد.
تصویــر هــر فــرد از یــک مــکان خــاص ،منحصربهفــرد ،و از
خاط ـرات ،وابســتگیها و تصــورات او از آن مــکان تشــکیل شــده
اس��ت ( .)Jenkins, 1992,1کیــم و ریچاردســن )2003(1بیــان
میکننــد کــه افــراد میتواننــد تجربیاتشــان از یــک مــکان را
در قالــب تصاویــر و واژههــا ثبــت کننــد .کرومپتــون)1979( 2
در تعریفــی دیگــر ،تصویــر مقصــد را مشــتمل بــر تصویــر ذهنــی
شــخصی اف ـراد و نیــز تصویــر ذهنــی گروههــای خاصــی از اف ـراد
1. Kim, & Richardson
2. Crompton

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
(مطالعه موردی اقامتگاههای کاشان به شیوه نظریه زمینهای)

شکل  :1چارچوب كلی شكلگیری تصویر مقصد از مقصد .ماخذ :بال اوغلو و مك كلری1999 ،
1. Hunt
2. Gun
3. Mayo
4. Gartner
5.Pike & Ryan
6. White

7. Echtner& Ritchie
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اجــزای متشــکله تصویــر مقصــد و عوامــل مؤثــر
بــر شــکلگیری آن
تصویــر مقصد شــامل اجزای شــناختی و عاطفی اســت .جزء
شــناختی ،تصــورات ،باورهــا و دانــش دربــاره یــک مقصــد را شــامل
میشــود و در درجــه اول بــر ویژگیهــای ملمــوس تأکیــد میکنــد.
جـ�زء عاطفـ�ی ،احساسـ�ات دربـ�اره یـ�ک مقصـ�د اسـ�ت (Baloglu
 .)& Mc cleary, 1999گارتنــر ،)1993( 4پایــک و ریــان5
( )2004و وایــت )2005( 6در کنــار ســایر پژوهشــگران جــزء
ســومی را تشــخیص دادهانــد کــه جــزء رفتــاری نامیــده شــده اســت.
ایــن جــزء بــا نحــوه کنــش مســافران نســبت بــه یــک مقصــد در
ارتبــاط اســت و براســاس شــناخت و عاطفــه آنهــا نســبت بــه آن
مقصــد شــکل میگیــرد .اگرچــه ابعــاد احساســی و شــناختی
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دربــاره مکانــی خــاص میدانــد .براســاس ایــن تعریــف ،تصویــر
ذهنــی از مقصــد ،عبــارت اســت از «ظهــور عواطــف ،تعصبــات،
تخیــات و احساســات فــرد یــا گروهــی از اف ـراد نســبت بــه یــک
م��کان خ��اص» (.)Lawson & Baud, 1977
مفهــوم تصویــر ،چندیــن دهــه اســت کــه در رشــتههای
روانشناسـ�ی محیطـ�ی و جامعهشناسـ�ی (،)Fridgen, 1987
بازاریاب��ی ( ،)Assael, 1984علـ�وم رفتـ�اری (Boulding,
 )1956و جغرافیــا مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
مفهــوم تصویــر مقصــد از اوایــل دهــه  1970توســط هانــت1
( ،)1975گان )1972( 2و مایــو )1973( 3بــه حیطــه مطالعــات
گردشــگری وارد شــد و یکــی از موضوعــات مهــم مــورد بررســی
در پژوهشهــای مرتبــط بــا آن گردیــد ،زیــرا هــم بــر رفتــار و
تصمیمگیــری گردشــگران تأثیــر میگــذارد و هــم نقــش مهمــی
ب��ر س��طح رضای��ت آنه��ا از س��فر دارد (Martin & Beerli,
.)2004,679

تصویــر بهطــور سلســله مراتبــی بــه هــم وابســتهاند تــا تصویــر
یــک مــکان را شــکل دهنــد ،بــاز هــم ایــن امــکان وجــود دارد کــه
هــر جــزء احساســی و شــناختی بتوانــد در شــکلگیری تصویــر
کلـ�ی ،کمـ�ک منحصـ�ر بهفـ�ردی داشـ�ته باشـ�د (Qiu, 2017,
 .)239محققــان بهتدریــج اجــزای دیگــری را بــه مفهــوم تصویــر
مقصــد اضافــه کردنــد و تصویــر بهتــر و جامعتــری را شــکل
دادهانــد.
پژوهشــگران از رشــتههای مختلــف بــر ایــن باورنــد کــه
ً
اساســا تصویــر مقصــد تحتتأثیــر دو رشــته از عوامــل شــکل
میگیــرد ،عوامــل محــرک و عوامــل شــخصی .عوامــل محــرک،
شــامل محرکهــای خارجــی (ماننــد منابــع اطالعاتــی گوناگــون)،
عوامــل فیزیکــی و تجربههــای پیشــین اســت؛ درحالیکــه ،عوامــل
شــخصی مربــوط بــه عوامــل اجتمــاع و روانشــناختی دریافتکننــده
میباشــد (شــکل .)1مطالعــات ،ســه عامــل اصلــی را در غیــاب
بازدیــد واقعــی و نداشــتن تجربــه قبلــی معرفــی میکننــد:
الــف) انگیزههــای گردشــگری ،ب) ویژگیهــای جامعــه -
جمعیتشـ�ناختی و ج) منابـ�ع اطالعاتـ�ی مختلـ�ف (Baloglu
 .)and McClearly, 1999تصــور افــراد از مکانهــا بــا کمــک
ترکیبــی از منابــع اطالعاتــی گوناگــون دربــاره خصوصیــات آنهــا
ســاخته میشــود .گفتــه شــده اســت کــه ادراکات ،احساســات
و تصــورات گردشــگران از مقصــد ،در اغلــب مــوارد وابســته بــه
منبــع اطالعــات گردشــگری (بروشــورهای مســافرتی ،کتابهــای
راهنمــای ســفر ،تبلیغــات و آگهیهــا) اســت .اچنــر و ریچــی7
( )1991بــر ایــن عقیدهانــد کــه تصــورات از مقصــد ،از طیــف
گســتردهای از منابــع اطالعــات ،شــامل دیدگاههــای دیگــران
(خانــواده ،دوســتان و وابســتگان) ،رســانهها و آمــوزش ناشــی
میشــود.
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مــدل دیگــری در مــورد شــكلگیری تصویــر مقصــد توســط
بیرلــی و مارتیــن )2004( 1مطــرح شــده اســت ،ایــن مــدل را
میتــوان هــم بــرای شــكلگیری تصویــر مقصــد بــرای افــرادی
كــه تاكنــون از مقصــد موردنظــر بازدیــد نكردهانــد و هــم بــرای

گردشــگرانی كــه از آن مــكان بازدیــد كردهانــد مــورد اســتفاده قـرار
داد (شــکل .)2در ایــن مطالعــه ،بازنمایــی اقامتگاههــای ســنتی،
منابــع اطالعاتــی ثانویــهای هســتند کــه در فرآینــد شــکلگیری
تصویــر مقصــد نقــش عوامــل محــرک را ایفــا میکننــد.

شکل  :2مدل شکلگیری تصویر مقصد .ماخذ :بیرلی و مارتین ()2004
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نقش رسانهها در شکلگیری تصویر مقصد
رســانهها بهعنــوان ابــزاری در انتخــاب مــکان گــردش از
س��وی گردش��گران محس��وب میش��وند ( )Butler, R. 1990کــه
مهمتریــن وظیفــه آنهــا ،انگارهســازی و ایجــاد تصاویــر ذهنــی از
واقعیــات و حتــی غیرواقعیــات اســت (رضاقلــی زاده.)161،1389،
بــرای اولیــن بــار ،باتلــر )1990(2مطالعــه تأثیــر رســانهها
بــر تصویــر مقصــد را آغــاز کــرد .وی ترجیحــات رســانهای
گردشــگران را تقســیمبندی و بیــان کــرد کــه رســانههای کالمــی
و تصویــری (بروشــورها ،پوســترها و  )...بــه شــکلگیری ادراک
کلــی گردشــگران در مــورد مکانهــای مقصــد کمــک میکننــد.
امــروزه از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات و رســانههای برخــط بـرای
بهبــود تصویــر مقصــد در بــازار گردشــگری اســتفاده میشــود
( .)Beerli & Martin, 2004,658بــا گســترش رســانههای
فراگیــر احتمــال میــرود کــه هرنــوع از رســانهها ،تاثیــر و اهمیــت
متمایـ�زی در مخاطبـ�ان ( )McQuail et all,2020و در مراحــل
فرآینــد تصمیمســازی گردشــگرانی داشــته باشــد کــه در پــی تجربــه
س��فر و بازدی��د از ی��ک م��کان خ��اص هس��تند .گارتن��ر ()1993
مدعــی اســت منابــع زیــادی وجــود دارنــد کــه بــه معرفــی مقصــد
میپردازنــد ،مثالهایــی از ایــن دســت ،رســانههای چاپــی،
تلویزیونــی ،فیلمهــای مســتند ،راهنماهــای ســفر و همچنیــن
بیانــات کالمــی هســتند کــه منابــع اطالعاتــی محســوب میشــوند.
بهطورکلــی ،منابــع رســانهای ،عوامــل شــکلگیری تصویــر مقصــد
و گردشــگران و یــا ســاکنین دریافتگــران تصویــر میباشــند.
بههرحــال ،در عصــر رســانههای برخــط ،گونهشناســی عوامــل
شــکلگیری تصویــر مقصــد را بایــد بهگونــهای تنظیــم کــرد کــه
شــامل منابــع مختلــف برخــط نیــز باشــد.
1. Beerli & Martin
2. Butler

رسانههای برخط
رســانههای برخــط ،مجموعــهای از منابــع اطالعاتــی
مبتنــی بــر وب هســتند کــه اســاس ایدئولوژیکــی و فناورانــه
وب و امــکان تولیــد و تبــادل محتــوای تولیــد شــده کاربــران
را فراهـ�م میسـ�ازند (.)Kaplan & Haenlein, 2010, 61
انتخــاب رســانه برخــط بهعنــوان یکــی از مصادیــق عینــی
فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ،جــزء منابــع اطالعاتــی
مهمــی در حــوزه گردشــگری اســت کــه بــا توســعه و رشــد
فضــای مجــازی ،کاربــران آن در حــال افزایــش هســتند و
نزدیــک بــه  2.3میلیــارد نفــر از ایــن رســانهها اســتفاده
میکنن��د (.)Kemp, 2016
در ســالهای اخیــر ،اهمیــت وبســایتهای
گردشــگری بهعنــوان ابــزار جســتجوی اطالعــات در حیطــه
برنامهریــزی و تصمیمگیــری قبــل از ســفر ،دوچنــدان شــده
اس��ت ( ،)Bhatiasevi, Yoopetch, 2015, 2دادههــای
برخ��ط ()Wang et all,2019کــه معرفــی مقصــد ،تجــارب و
دیدگاهه��ای مصرفکنن��دگان س��فر()Lalicic et all,2021
را از طریــق اشــکال گوناگــون ماننــد متــن ،تصویــر ،صــدا و ویدئو
بــه اشــتراک میگذارن��د ( .)Thevenot, 2007, 288محتــوا
و طراحــی صفحــات وبســایتهای گردشــگری بــا تصاویــر
شــناختی و عاطفــی تصویــر مقصــد مرتبــط اســت کــه منجــر
بــه یــک تصویــر کلــی میشــود .بــاال بــودن کیفیــت اطالعــات
گردشــگری در رســانههای برخــط بــه شــکلگیری صحیــح
تصویــر مقصــد کمــک میکن��د (Kim, Lee, Shin & Yang,
.)2017, 687

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
(مطالعه موردی اقامتگاههای کاشان به شیوه نظریه زمینهای)

مشارکتکنندگان
لیســتی از اقامتگاههــای ســنتی کاشــان در ســال  1398تهیــه
شــد .از میــان آنهــا  19اقامتــگاه کــه دارای وبســایتهای رســمی
فعــال بودنــد و امــکان رزرو آنالیــن آنهــا از طریــق رســانههای
برخــط فراهــم بــود انتخــاب شــدند .بــا هماهنگــی مســوولین
اقامتگاههــا ،گردشــگرانی کــه از طریــق رســانههای برخــط
اقــدام بــه رزرو اقامتــگاه کــرده بودنــد ،شناســایی میشــدند و در
صــورت تمایــل ،زمــان مصاحبــه بــا آنهــا در اقامتــگاه هماهنــگ
3. systematic
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1. Jan Specht
2. Hahn, Sparks, Wilkins, Jin

روش پژوهش
تصویــر مقصــد ماهیتــی ذهنــی و ادراکــی دارد ،همچنیــن
پویــا و چندبعــدی اســت و قابــل مشــاهده از طریــق نظرخواهــی
از گردشــگران و دســتاندرکاران صنعــت گردشــگری اســت.
چــون تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد ،بهعنــوان یــک پدیــده
شــخصی و درونــی ،موضــوع ایــن پژوهــش اســت ،نگارنــدگان برای
فهــم نقــش رســانههای برخــط در شــکلگیری تصویــر مقصــد
روش کیفــی را ب ـرای پژوهــش انتخــاب کردنــد کــه هــدف اصلــی
آن ،فهــم و تفســیر درونیــات اف ـراد اســت .ســه خصوصیــت اصلــی
نظریــه زمین ـهای نســبت بــه ســایر رویکردهــای کیفــی را میتــوان
 )1تولیــد نوعــی از نظریــه و فــرار رفتــن از توصیــف و نظمدهــی
مفهومــی )۲ ،توجــه بــه زمینــه و پدیــده هــر دو )3 ،داشــتن مراحــل
ســاختارمندتر دانســت .بــا توجــه بــه ایــن خصوصیــات نظریــه
زمین ـهای کــه بــا ســؤال و هــدف ایــن پژوهــش ،نزدیکــی بیشــتری
دارد ،روش نظریــه زمینــهای انتخابشــد .از میــان رویکردهــای
نظریــه زمینــهای ،بــا توجــه بــه نقــش پژوهشــگر و چگونگــی
کدگــذاری مفاهیــم و تحلیــل دادههــای آنهــا بــرای گــردآوری
و تحلیــل دادههــا بهدلیــل ســاختاربندی بیشــتر ،از رویکــرد
سیســتماتیک 3کربی��ن و اس��تراوس ( ۱۹۹۸و )۲۰۰۸استفادهشــد.
گــردآوری دادههــا از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختاریافته بــا
مشــارکتکنندگان و تحلیــل دادههــا از طریــق کدگــذاری آزاد،
محــوری و گزینشــی ب ـرای ترســیم مقــوالت تحقیــق و شــکلدهی
بــه نظریــه زمینــهای صــورت پذیرفــت.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

اقامتگاه بهعنوان مقصد
جــان اسپشــت )2013( 1در مقال ـهای تحتعنــوان معمــاری
و تصویــر مقصــد عنــوان میکنــد کــه بناهــای معمــاری شــاخص
همــواره مهمتریــن انتخــاب گردشــگران در ســفرها بــوده و هســت
و از ایــن بناهــا بهعنــوان شــاخصههای اصلــی در شــکلگیری
تصویــر ذهنــی و هــدف مقاصــد گردشــگری برتــر از گذشــته تــا
حــال نــام میبــرد .از آنجاکــه یــک مقصــد بــه یــک کشــور ،ناحیــه
یــا یــک شــهر محــدود نمیشــود ،مطالعــات تصویــر مقصــد در
مقیــاس بنــا شــامل ســکونتگاههای روس��تایی (& Loureiro
 ،)Gonzalez, 2008هتــل ســبز (Lee, Hsu, Han, Kim,
 ،)2010اقامتگاههـ�ا (Moreno, Padilla, Ispas, Seitan,
 )2008مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ســاختمانهای
تاریخــی زیبــا و حفاظــت و مرمــت ســاختمانهای تاریخــی و
بافــت قدیمــی از عواملــی هســتند کــه بیشــترین تأثیــر را در تصویــر
ذهنــی گردشــگران ،بــه لحــاظ توجــه بــه جذابیتهــای معمارانــه،
دارنــد (طیبــی ،ذکاوت .)73 ،1397 ،معمــاری جــذاب و دیدنــی،
مکانهــای برجســته تاریخــی ،مــکان وقایــع تاریخــی کــه خــوب
شــناخته شــدهاند ،از جذابیتهایــی هســتند کــه گردشــگران را
بـ�ه شـ�هرها جـ�ذب میکنـ�د ( .)Law, 1993جذابیتهــای یــک
مقصــد ماننــد معمــاری ،نقشــی حیاتــی در موفقیــت مقصــد دارنــد.
بناهــای معمــاری بهعنــوان ویژگیهــای برجســته بــرای تمایــز
تصویــر مقصــد و رقابــت مقصــد از رقیبــان شــناخته شــدهاند
(.)Vinyals-Mirabent,2019
یکــی از مهمتریــن مقصدهایــی کــه روندهــای گردشــگری
جهــان را در دهههــای گذشــته تحتتأثیــر قــرار داد ه اســت،
اقامتگاهه��ا بهعن��وان مقص��د س��فر هس��تند (.)Daye, 2007
بــر ایــن پایــه ،نقــش بازنماییهــای رســانهای در شــکلگیری
تصویــر ذهنــی از اقامتــگاه ،بهعنــوان موضوعــی نویــن در
مطالعــات تصویــر مقصــد ســر بــر مــیآورد .فضاهــای اقامتــی
یــا خــود ،مقصــد اصلــی گردشــگر میباشــند یــا بسترســاز ب ـرای
فضاهــا و فعالیتهــای دیگــری هســتند کــه مقصــد گردشــگر
میباشــند .تحقیقــات ســونگ ای و همکارانــش )2017( 2از
تصــور گردشــگران از وبســایتهای اقامتگاههــا نشــان داد کــه
دو عامــل محیــط و کیفیــت فرآینــد در ســنجش کیفیــت خدمــات
الکترونیکــی در وبســایتهای گردشــگری در رتبههــای باالتــری
قــرار گرفــت .اهمیــت بــه بازنمایــی صحیــح محیــط فیزیکــی
در وبســایتهای گردشــگری ضــروری بهنظــر میرســد .در
بســیاری از تحقیقــات صورتگرفتــه ،محیــط فیزیکــی بهعنــوان
نخســتین و بهتریــن شــاخص پیشبینــی ارزیابــی گردشــگران از
کیفی��ت خدم��ات اقامت��گاه ش��ناخته ش��ده ( )Akbaba, 2006و
تأثیــر محیــط فیزیکــی بــر ادراک گردشــگران بــه مراتــب بیشــتر از

تأثی��ر محی��ط ناملم��وس (Briggs, Sutherland, Drummond,
 )2007بــوده اســت .از بیــن ابعــاد تشــکیلدهنده محیــط فیزیکــی،
عوامــل مرتبــط بــا طراحــی و دکوراســیون ،شــرایط محیطــی و
درنهایــت ،عالئــم و نشــانهها ،بــه ترتیــب باالتریــن تأثیــر را
بــر ادراک و تصویــر گردشــگران از کیفیــت خدمــات داشــتهاند
(کروبــی ،فیاضــی .)1392،شــناخت چگونگــی بازنمایــی ایــن
فضــا در رســانهها ،هــدف ایــن پژوهــش اســت تــا بتوانــد راه
را بــرای شــکلگیری ایــن تصویــر ذهنــی ،از طریــق شناســایی
کیفیــات محیطــی مؤثــر در آن ،فراهــم کنــد.
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میشــد .عــاوه بــر گردشــگران ،ب ـرای احاطــه بیشــتر بــر پدیــده
مــورد مطالعــه ،مصاحبــه بــا راهنمایــان گردشــگری ،مدیــران
اقامتگاههــا و کارشناســان تولیــد محتــوا نیــز انجــام گرفــت .در نهایــت
 32نفرمشــارکت کننــده از طریــق نمونهگیــری هدفمنــد و نظــری از
اف ـراد ذیــل انتخــاب شــدند:
الــف) 15گردشــگر داخلــی و  7گردشــگر خارجــی ،کــه
از طریــق وبســایتهای گردشــگری ،اقامتــگاه ســنتی خــود در
کاشــان را انتخــاب کــرده بودنــد.
ب)  5نفــر از راهنمایــان گردشــگری ،کــه ســالها تجربــه
انتخــاب اقامتــگاه ب ـرای گردشــگران داخلــی و خارجــی از طریــق
رســانههای برخــط داشــتند.
ج)  2نفر از مدیران اقامتگاههای سنتی کاشان
د)  3نفــر از کارشناســان تولیــد محتــوای وبســایتهای
گردشــگری
کفایــت انــدازه نمونــه بــر پایــه اشــباع نظــری تعیین شــد؛ بــه این
معنــی کــه ،فرآینــد جمـعآوری و تحلیــل دادههــا تــا زمانــی ادامــه یافــت
کــه دیگــر مفهــوم جدیــدی از مصاحبههــای جدیــد حاصــل نشــد.
جمعآوری دادهها
گــردآوری دادههــا از طریــق مصاحبههــای نیمهســاختاریافته
و مشــاهده میدانــی انجــام شــد .مصاحبههــا از اردیبهشــت 1398
آغــاز و در چهــار مرحلــه ســفر بــه کاشــان تــا دی مــاه  1398ادامــه
یافــت .در آغــاز کار بــرای دســتیابی بــه مفاهیــم و مقولههــا از
رویکــرد مصاحبــه غیررســمی بهــره گرفتــه شــد .بعــد از اینکــه
مفاهیــم و مقولههــای اولیــه در اولیــن مصاحبههــا آشــکار شــدند،
خطــوط کلــی مصاحبههــای دیگــر بهوســیله مفاهیــم و مقولههــا
شــکل گرفــت و ســؤاالت بــار دیگــر طراحــی گردیدنــد؛ ایــن فرآیند
ً
تــا مرحلــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت .مصاحبههــا عمومــا بــا
پرس ـشهای کلــی زیــر آغــاز شــدند:
 -1پــس از جســتجو در فضــای مجــازی چــه ویژگیهایــی
باعــث شــد کــه در میــان همــه اقامتگاههــا ،ایــن اقامتــگاه را
انتخــاب کردیــد؟
 -2کــدام تصاویــر اقامتــگاه در وبســایتها ذهنیــت
خــوب و کــدام تصاویــر ذهنیــت بــد بــرای شــما ایجــاد کــرد؟
چــرا؟
 -3بعــد از انتخــاب اقامتــگاه تــا قبــل از اقامــت چــه ذهنیت
و ویژگیهایــی در ذهــن شــما از آن شــکل گرفتــه بــود؟
 -4جــو یــا فضایــی کــه شــما انتظــار داشــتید در زمــان
اقامــت تجربــه کنیــد را چگونــه توصیــف میکنیــد؟
 -5بعــد از دیــدن تصاویــر اقامتــگاه در وبســایتها
و انتخــاب آن ،چــه جذابیــت منحصربهفــرد یــا متمایــزی وجــود
داشــت کــه در زمــان فکــر کــردن بــه اقامتــگاه در ذهــن شــما
متبــادر میشــد؟

در مصاحبــه بــا راهنمایــان گردشــگری عــاوه بــر نظــر آنهــا
راجــع بــه تصویــر ذهنــی خودشــان ،نظــر آنهــا راجــع بــه تجربیــات
گردشــگرانی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط بودنــد نیــز مــورد بررســی قـرار
میگرفــت و از چگونگــی نحــوه انتخــاب اقامتــگاه در فضــای
مجــازی ســوال میشــد .در مصاحبــه بــا مدی ـران گردشــگری ،در
رابطــه بــا راهبــرد و نحــوه معرفــی اقامتــگاه در فضاهــای مجــازی
بهمنظــور بازاریابــی ،بازخــورد مســافران در ارتبــاط بــا تصاویــر
و مطالــب ارائــه شــده در وبســایت و رســانههای اجتماعــی و
برخــط ماننــد اینســتاگرام و مؤلفههایــی کــه مــورد اســتقبال آنهــا
واقــع میشــود ،ســؤال شــد .در ادامــه ،ســؤاالت جزئیتــری از
مصاحبهشــوندگان پرســیده میشــد تــا ماهیــت تصویــر ذهنــی
گردشــگران از اقامتگاههــا و عوامــل مؤثــر بــر آن شناســایی شــود.
مصاحبههــا از  60تــا  120دقیقــه و بهطــور متوســط حــدود 90
دقیقــه بهطــول میانجامیــد .مــکان مصاحبههــا در اقامتگاههــا،
و زمــان آن را مشــارکتکنندگان تعییــن میکردنــد.
تجزیه و تحلیل دادهها
در روش نظریــه زمینــهای ،فرآینــد جمــع آوری دادههــا و
تجزیــه و تحلیــل آنهــا ،همپوشــانی کامــل دارنــد .بــه ایــن معنــی
کــه پژوهشــگر بــدون هیــچ نظریــه مفروضــی نســبت بــه جمـعآوری
دادههــا اقــدام میكنــد .بنابرایــن همزمــان بــا جم ـعآوری دادههــا
در اولیــن مصاحبههــا ،تحلیــل و بســط آنهــا و درك رابطــه بیــن
آنهــا آغــاز شــد  .فعالیــت اساســی در رویکــرد نظریــه زمینــهای
در حــوزه تجزیــه و تحلیــل دادههــا انجــام میشــود .فنــون مــورد
اســتفاده در ایــن رویکــرد باعــث تمایــز آن از ســایر رویکردهــا
میشــود .ســاختار اصلــی تحلیــل دادههــا در نظریــه زمینــهای
بــر مبنــای ســه شــیوه کدگــذاری اســت -1 :کدگــذاری بــاز 1؛
 -2کدگــذاری محــوری 2؛  -3کدگــذاری گزینشــیCorbin &( 3
 .)Strauss, 2008کدگــذاری رونــد یــا فرآینــدی اســت کــه طــی
آن دادههــای خــام تفکیــک ،مفهومبنــدی و طبقهبنــدی میشــود.
بهگونـهای کــه حاصــل ایــن فرآینــد بتوانــد نظریــه زمینـهای نهایــی
را فراهــم کنــد .در فرآینــد کدگــذاری واحــد تحلیــل "مفهــوم" اســت
(.)LEARY’O,2004,8
بعــد از انجــام هــر مصاحبــه ،صحبتهــای ضبطشــده
بهصــورت دقیــق و کلمــه بــه کلمــه بــه متــن تبدیــل و در اولیــن
مرحلــه از تحلیــل ،بــا اســتفاده از روش کدگــذاری بــاز ،مفاهیــم
اولیــه و ســپس مقــوالت عمــده مبتنــی بــر آنهــا ،شناســایی شــده
و خصیصههــا و ابعادشــان در دادههــا کشــف شــدند .تحلیــل
دادههــا تــا زمــان رســیدن بــه یــک نظــم مفهومــی ادامــه یافــت
کــه اولیــن مرحلــه از تحلیــل دادههــا در نظریــه زمین ـهای اســت.
از نظمدهــی بـرای کشــف مفاهیــم اصلــی از میــان دادههــای خــام
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding

105

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
(مطالعه موردی اقامتگاههای کاشان به شیوه نظریه زمینهای)

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

رسانههای برخط ،منابع اطالعاتی برخط ،موتورهای جستجو

فضای مجازی

بازنمایی معمارانه ،بازنمایی وجوه معنایی ،بازنمایی فعالیتها
بازنمایی تصویری ،بازنمایی نوشتاری

بازنمایی مکان محور

شناخت شیوه زندگی ،شناخت میراث ناملموس ،آشنایی با هنر و معماری

گردشگری فرهنگی

معماری سنتی ،اقامتگاه سنتی ،تجربه موزهای ،بومگرایی ،تجربه زندگی
سنتی ،نمایندگی شهر سنتی

بستر جغرافیایی مقصد

1.Core Category

ّ
شرایط علی

شرایط زمینهای

تجربه باواسطه مکان

مفاهیم اصلی

مقوالت

نوع مقوله

مقوله هسته

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتهها
یافتههــای تحقیــق از طریــق کدگــذاری بــاز ،محــوری و
ســپس گزینشــی دادههــا ،بهصــورت مفاهیــم ،مقــوالت فرعــی و
اصلــی حاصــل شــدند .در مرحلــه کدگــذاری بــاز  38مفهــوم اولیــه
اســتخراج شــدند کــه بــه  9مقولــه عمــده انت ـزاع یافتنــد .ســپس در
مرحلــه کدگــذاری محــوری ،مقــوالت اســتخراج شــده ،براســاس
پیوســتگی و منطــق روایــی در قالــب یــک خــط داســتانی بهعنــوان
ش ـرایط ،راهبردهــا و پیامدهــا بــا یکدیگــر در ارتبــاط ق ـرار گرفتنــد
و درنهایــت ،در مرحلــه کدگــذاری گزینشــی یــک مقولــه محــوری
هســته اســتخراج شــد.
مفاهیـم و مقـوالت جـدول  1بیانگـر معانـی ،ایدههـا و
نگرشهایـی اسـت کـه گردشـگران در تجربه مـکان از طریق رسـانه
درک و بیـان نمودهانـد .مفاهیـم فـوق در خلال نمونهگیـری نظـری
ظهـور یافتهانـد و سـپس بـا دنبـال کـردن آنهـا بـه اشـباع نظـری
رسـیدهاند .مفاهیـم و مقـوالت فـوق در مرحلـه کدگـذاری محـوری
بـه شـرح زیـر و در قالـب یک خط داسـتانی بـه هم مرتبط میشـوند.
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اســتفاده میشــد .دومیــن مرحلــه ،کدگــذاری محــوری اســت.
در ایــن مرحلــه ،فرآینــد اتصــال مقولههــا بــه یکدیگــر براســاس
خــواص آنهــا (زیرمقولههــا) ،صــورت پذیرفــت ،زیــرا کدگــذاری
در حــول محــور مقولــهای صــورت میگیــرد کــه مقولههــا را در
س��طح خصیصهه��ا و ابع��اد ب��ه ه��م مرتب��ط میس��ازد (Strauss
 .)&Corbin, 1998, 123مفهــوم "تجربــه باواســطه مــکان"
بــه عنــوان مقولــه هســته 1در ایــن مرحلــه اســتخراج شــد .مقولــه
هســته بایــد قــدرت تحلیلــی داشــته باشــد و دیگــر مقــوالت را نیــز
پوشـ�ش دهـ�د ( .)Given,2008,131در فرآینــد مفهومســازی
نگارنــدگان همــه مصاحبههــا را کلمــه بــه کلمــه میخواندنــد و
کلیــد واژههــا ،عبــارات و حقایــق درون متــن را در نقــش کدهایــی
انتخــاب میکردنــد؛ کدهایــی کــه بهلحــاظ مفهومــی بــا یکدیگــر
شــباهت داشــتند در طبقههــا و زیرطبقههایــی گروهبنــدی
میشــدند .کدهــا و مقــوالت بهدســت آمــده از یــک مصاحبــه بــا
کدهــا و مقــوالت بهدســت آمــده در مصاحبههــای دیگــر مقایســه
میشــدند تــا اشــتراکات آنهــا کشــف شــود .بــه ایــن ترتیــب ابعــاد
و ویژگیهــای هــر مقولــه مشــخص شــدند و مرحلــه بعــد رابطــه
میــان مقــوالت و زیرمقــوالت بهدســت آمــده بــر اســاس مــدل
مطــرح در روش کربیــن و اســتراوس کشــف شــد .ســومین مرحلــه
کدگــذاری ،کدگــذاری گزینشــی اســت .ایــن نــوع کدگــذاری
فرآینــد یکپارچهســازی و پاالیــش مقولههــا در جهــت خلــق نظریــه
اســت .یکپارچگــی موردنظــر ،درنتیجــه تعامــل تحلیلگــر بــا داده
بهوجــود میآیــد .در ایــن مرحلــه پژوهشــگر در عمــق دادههــا بــه
تحلیــل پرداختــه تــا بتوانــد پیونــد بیــن مقولههــا را یافتــه ،آنهــا را
ً
پاالیــش کــرده ،بــا هــم یکپارچــه نمایــد و نهایتــا نظریــه را اســتخراج
کنــد .بهعبارتــی نگارنــدگان پــس از تعییــن مقولــه محــوری یــا
هســته ،ســایر مقــوالت حــول مقولــه هســته را در قالــب یــك مــدل
پارادایمــی ترســیم کردند(شــکل .)4ایــن مــدل پارادایمــی در واقــع
دارای ســه بعــد اصلــی شــامل شـرایط ،تعامــات و فرآیندهــا و پیامدها
میباشــد كــه بعــد شــرایط آن در قالــب ســه وجــه شــرایط علــی،
شــرایط زمینــهای و شــرایط مداخلــه گــر بهنمایــش درآمــد.

اعتبارسنجی پژوهش
بهطورکلــی بــرای بررســی اعتبــار ایــن پژوهــش از فنــون
مقایســه مســتمر ،کنتــرل عضــو و نیــز تکنیــک ممیزی اســتفاده شــده
اســت .مقایســه دائــم از طریــق بازگشــت بــه دادههــا ب ـرای چندیــن
مرتبــه در طــول تحلیــل ،جهــت تشــخیص مقولههــا و همپوشــانی
آنهــا صــورت گرفتــه اســت .همچنیــن دادههــا و یافتههــای
پژوهــش بــا برخــی از مشــارکتکنندگان در میــان گذاشــته شــد
و از آنــان خواســته شــد تــا می ـزان همخوانــی نتایــج بــا تجربیــات
خــود را ارزیابــی کننــد .لــذا اعتبــار ایــن یافتههــا بــه شــیوه کنتــرل
عضــو مشــارکتگر مــورد تأییــد قــرار گرفــت .بخشهایــی
از دستنوشــتهها و کدهــای ابتدایــی و مقولههــا توســط دو
متخصــص روشهــای کیفــی بازبینــی شــد .ایــن روش کــه جانســون
( )Johnson, 1997, 283آنرا بازبینــی خبــرگان میخوانــد ،از
دیگــر اســتراتژیهای ارتقــای روایــی در پژوهــش کیفــی اســت.
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توسلی آرا و همکاران
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بازاریابی مقصد ،ساخت برند مکان ،مدیریت بازنماییها ،مدیریت
اقتصادی ،مدیریت بهرهوری از فناوریهای اطالعات ،مدیریت تسهیالت
اقامتی ،تبلیغات

عوامل مدیریتی

سواد رسانهای ،ترجیحات و گرایشهای فرهنگی ،تحصیالت ،تخصص

گردشگر

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

ارزیابی مکان

مشارکتپذیری کاربران ،محتوای تبادلی سایت ،سرعت ارتباط دوسویه،
بازخورد کاربر

تعامل و تبادل برخط

تصویر مقصد برخط ،ادراک مکان در رسانه

ارتقاء گردشگری معماری
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شرایط
در مرحلــه کدگــذاری محــوری و ســپس گزینشــی ،مقــوالت
ّ
فضــای مجــازی و بازنمایــی مکانمحــور بهعنــوان شــرایط علــی
تعییــن گردیدنــد کــه بــه ســبب آنهــا «تجربــه باواســطه مــکان»
تحقــق میپذیــرد .مقــوالت گردشــگری و بســتر جغرافیایــی
مقصــد شــرایط زمینــهای اســت کــه بســتر شــکلگیری پدیــده
اصلــی را مهیــا میســازند؛ همچنیــن ،مقــوالت عوامــل مدیریتــی
و گردشــگر بهعنــوان شــرایط مداخلهگــر ،بــر تحقــق تجربــه
باواســطه مــکان تأثیــر مثبــت و یــا منفــی دارنــد.
ّ
شرایط علی
فضای مجازی
امــروزه غالــب گردشــگران ب ـرای انتخــاب اقامتــگاه و مقصــد
ســفر از فضــای مجــازی بهــره میبرنــد .فضــای مجــازی از طریــق
رســانههای برخــط ،امــکان بالقــوهای را بــرای تســریع و تســهیل
شــناخت و انتخــاب مقاصــد فراهــم میســازد .مدیــران صنعــت
گردشــگری از ایــن فضــا بهعنــوان محیطــی بـرای بازنمایــی خدمــات،
مقاصــد و مکانهــا و همچنیــن بــرای برقــراری ارتبــاط متعامــل بــا
مخاطبــان خویــش اســتفاده میکننــد .گردشــگران از طریــق منابــع
اطالعاتــی برخــط ،از قبیــل شــبکههای اجتماعــی ،وبســایتها و
وبالگهــای گردشــگری و نیــز وبســایتهای رســمی اقامتگاههــا
بــه اطالعــات الزم و مفیــد بــرای شــناخت مقصــد و درنهایــت،
تصمیمگیــری ب ـرای انتخــاب مقصــد دســت مییابنــد .گردشــگری
کــه اقامتــگاه «فالحتــی» را انتخــاب کــرده بــود میگویــد:
«در اینترنــت در گــوگل ســرچ کــردم و تایــپ کــردم هتــل در
کاشــان ،اینجــا رو بــه مــن معرفــی کــرد بعــد مــن عکسهاشــو
دیــدم ،مــا خانوادگــی دنبــال اماکــن ســنتی بودیــم قیمتهــا رو
دیدیــم ،عکسهــا رو دیدیــم و خوشــمون اومــد»
همچنیــن گردشــگر دیگــری کــه اقامتــگاه «خانــه نقلــی» را
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رزرو کــرده بــود دربــاره نحــوه انتخــاب اقامتــگاه از طریــق منابــع
اطالعاتــی برخــط میگویــد:
«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 هتلهــا معرفــی میشــن و از اون
طریــق وارد ســایت شــدم و ســرچ کــردم مــن اولــش وقــت نشــد
و مشــغله کاری شــاید نذاشــت ولــی بعــدش بــه ایــن فکــر افتــادم
کاش قبــل از خریــد میرفتــم مســتقیم ســایت اینجــا رو میدیــدم
کــه میخواســتیم بیایــم سایتشــون رو هــم دیــدم کــه عکسهــای
بیشــتری از فضاهــا داشــتند»
بازنمایی مکان محور
بازنمایــی اقامتگاههــا از طریــق رســانههای برخــط ،شــامل
دو گونــه تصویــری و نوشــتاری اســت .محتــوای بازنماییهــا
قابــل ردهبنــدی بــه بازنمایــی معمارانــه ،بازنمایــی وجــوه معنایــی و
بازنمایــی فعالیتهــا و رویدادهاســت .هرچقــدر ایــن بازنماییهــا
تنــوع و شــمول بیشــتری داشــته باشــند ،ادراک و شــناخت غنیتــری
را بــرای مخاطبــان فراهــم میســازند .تحلیــل مصاحبههــا نشــان
میدهــد کــه بازنماییهــای معمارانــه ،شــامل بازنمایــی کالبــدی،
بازنمایــی تنــوع تجــارب زیباییشــناختی مکانــی ،بازنمایــی پیشــینه
تاریخــی بنــا و نیــز بازنمایــی می ـراث منقــول آن اســت .همچنیــن،
بازنمایــی وجــوه معنایــی نیــز شــامل بازنمایــی روایــی ،تداعــی
مــکان و تداعــی تجــارب معنــادار اســت .گردشــگری اســپانیایی
در اقامتــگاه «منوچهــری» ،دربــاره تأثیرگــذاری تصاویــر بنــا در
بازنمایــی معمارانــه ،چنیــن میگویــد:
«مــا از بیــن دیگــر مقصدهــا ایــن اقامتــگاه رو انتخــاب
ً
کردیــم بهخاطــر عکســهای ســاختمان کــه کامــا تأثیرگــذار بــود.
ً
عکــس ایــن حیــاط بـرای مــن کامــا مهــم بــود و میدونــی عکــس
نمــای ایــن ســاختمان باشــکوه»

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
(مطالعه موردی اقامتگاههای کاشان به شیوه نظریه زمینهای)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شرایط زمینهای
گردشگری فرهنگی
گردشــگری فرهنگــی ،گون ـهای از گردشــگری اســت کــه در
کشــور مــا بــا توجــه بــه ظرفیتهــای حاصــل از پیشــینه تاریخــی
شــهرها و نیــز قدمــت شهرنشــینی فرهنــگ ایرانــی ،روبهرشــد
اســت .بدینمعنیکــه افــراد بــه قصــد دیــدار جذابیتهــای
فرهنگــی و بــا قصــد کســب تجربیــات نویــن و بهمنظــور بــرآوردن
نیازهــای فرهنگــی خویــش ،مقصــد خــود را انتخــاب میکننــد.
شــناخت شــیوه زندگــی ،شــناخت میــراث ناملمــوس و آشــنایی
بــا هنــر و معمــاری از مــواردی اســت کــه گردشــگران دربــاره
آنهــا کنجــکاو و مشــتاقند .زوج اروپایــی از اقامتــگاه «عامریهــا»
میگوینــد:
«مــا از ایتالیــا اومدیــم و فرصــت کافــی بــرای دیــدن همــه
شــهرها رو نداشــتیم ،امــا اقامتگاههــای کاشــان رو کــه دیدیــم
هیجــانزده شــده کــه بیایــم و مثــل یــک ایرانــی تــو اون خونههــا
زندگــی کنیــم .انتخابشــون آســون نبــود معمــاری ســنتی و تزیینــات
ســنتی بـرای مــا تحســین برانگیــز بــود ،معمــاری باشــکوهی داریــد
البتــه مــا هــم داریــم .مــن تاریــخ رو کــه تــو اماکــن میبینــم
حســی توصیفناشــدنی دارم .میدونیــد دو روز هســت کــه شــبیه
ایرانیهــا هســتم ،در اتــاق ایرانــی بودیــم و در خانــه ایرانــی چــای و
کلوچــه ســنتی خوردیــم».
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گردشــگر دیگــری از خانــه «مرشــدی» از لــزوم بازنمایــی
تاریخــی اقامتــگاه میگویــد:
«بــرام مهمــه چنــد درصــد ایــن بنــا مربــوط بــه همــون
قدیمهاســت و چنــد درصــدش رو مرمــت کردنــد بهتــره دورههــای
مرمــت مشــخص و متمایــز باشــه ،بایــد بــه معمــاری گذشــته
وفــادار باشــند .بــا اســتناد بــه عکسهــای قبلــی  ...چیــزی کــه تــو
اقامتگاههــای ســنتی خیلــی ب ـرا مــن جالبــه قدمــت اینجاســت کــه
ً
خــوب میشــد اگــر در اینترنــت میبــود .اصــا ایــن عکسهــای
ســیاه ســفید روح خاصــی دارنــد»
گردشــگری کــه بــه هم ـراه خانــواده از بهبهــان بــه اقامتــگاه
«خانــه دوســت» ســفر کــرده بودنــد از بازنمایــی وجــوه معنایــی
شــامل تداعــی معانــی و تداعــی مــکان میگویــد:
«ســاختار ســاختمانها و عکسهایــی کــه دیــده بــودم
ً
تقریبــا شــبیه بازارچــه قدیمــی خــود بهبهــان هســت مــا اونجــا چنین
فضایــی رو داریــم و انــگار آشــنا بــود ایــن فضــا ب ـرام .یــه فضاییــه
کــه آرامــش داره چــون تداعیکننــده حــس خونههــای قدیمیــه،
خونههایــی کــه اینجــوری حیــاط وســطه و اتاقهــا اطرافنــد  ...تــو
شــهر خودمــون هنــوزم اینجــوری هســت حــاال یــک تعدادیشــم
نگهداشــتند ،بیشــتر بــه یــاد پدربزرگهــا و مادربزرگهــا میوفتیــم،
داشــتیم ایــن حالــت رو»
گردشــگران از تأثیرگــذاری بازنمایــی روایتهــا و روایــت
تجربههــای زندگیهــای گذشــته در اقامتــگاه از زبــان ســاکنان
یــا بازمانــدگان آنهــا و از پیوندهــای میــان رویدادهــا و تجربههــای
مختلــف زندگــی از گذشــته تاکنــون در اقامتــگاه میگوینــد.
بهعبارتــی اکثــر گردشــگران بــر لــزوم بازنمایــی وجــوه معنایــی در
کنــار تصاویــر کالبــد بنــا در فرآینــد شــکلگیری تصویــر ذهنــی از
مقصــد تأکیــد داشــتند .گردشــگری از اقامتــگاه «نگیــن» میگویــد:
« ایــن بــرام خیلــی حــس بهتــری داره کــه بدونــم اون
اقامتگاهــی کــه میــام ،آدمهــای قبلــی کیــا بودنــد ،اگــه زنــده باشــند
البتــه خودشــون کــه نیســتند امــا نوادگانشــون کــه اینجاهــا زندگــی
کردنــد بیــان بگــن اونــا چطــوری اینجــا زندگــی میکردنــد ،چیــکارا
میکردنــد کــه ببینــم چــه خاطــرهای دارنــد ،چهجــوری بهشــون
ً
گذشــته ،اینــم مهــم بــود  ........اصــا ایــن خونههــا هــم همــه
داســتان دارنــد مثــل داســتان آدمهــا .جالبــه شــاید آدم حتــی خــودش
ً
رو جایگزیــن میکنــه بــا اشــخاصی کــه قبــا اینجــا بودنــد»
عــاوه بــر ایــن مشــارکتکنندگان بــه لــزوم بازنمایــی
فعالیتهــا و اتفاقاتــی کــه در اقامتــگاه رخ میدهــد اشــاره
میکردنــد ،آنهــا بهدنبــال ایــن هســتند چــه افــرادی در گذشــته
و حــال و بــا چــه تجربههایــی در اقامتــگاه ،ســاکن بودهانــد و
یــا هســتند تــا تصویــر ذهنــی دقیقتــری از مــکان پیــدا کننــد كــه
در جــذب گردشــگران ،بســیار نقــش دارنــد .بازنمایــی میــراث
ناملمــوس و بازنمایــی فضــای اجتماعــی از ویژگیهــای ایــن
زیرمقولــه اســت .گردشــگری از اقامتــگاه «امیــر» میگویــد:

«ببیــن مــن اقامتــگاه امیــر رو کــه ســرچ کــردم عکسهاشــو
پســندیدم  .....در تصاویــر احساســم ایــن بــود س ـرای امیــر جــای
زندهایــه .آب جــاری ،گل و گیاهــش ،اون حیــاط و فضــاش بـرا مــن
زندگــی تــوش جریــان داشــت  ......عکسهایــی کــه خودشــون تــو
آشــپزخونه داشــتند غــذا درســت میکردنــد ،مــن حتــی بــه چهــره
پرســنل خیلــی دقــت میکنــم ،نیــروی انســانی تــو عکسهــا خیلــی
اطالعــات مــیده ،بعضــی فیلینگهــا (احساســات) تــو چهرههــا
قابــل تشــخیصه و یــا ایــن فضایــی کــه تــوی حیــاط بـرا شبنشــینی
و معاشــرت بــود خیلــی ب ـرام دوستداشــتنی بــود».
گردشــگر دیگــری در مــورد اقامتــگاه «باباافضــل» توضیــح
میدهــد:
ً
« ...مــن وقتــی میبینــم آدم مشــهوری مثــا عــادل فردوســی
پــور عکســش هســت اونجاییکــه مــن میخــوام بــرم حــس خوبــی
ً
بهــم مــیده ،آدم مطمئــن میشــه اونجــا خوبــه یــا مثــا دیــدم
چندوقــت پیــش اینجــا مهمونــی شــب یلــدا بــود و کلــی برنامــه.
حتــی هــم تــو همیــن رستورانشــون موســیقی ســنتی داشــتند و
یــه عکــس دیــدم بچههــا رو بــرده بودنــد ایــن کارگاه شــعربافی
کوچــه بغلیــه ،اینــا خیلــی خوبــه دونســتنش کــه کیفیــت اقامتــگاه
رو هــم مشــخص میکنــه ،خوبــه همــه ایــن جــور اتفاقــات تــوی
اینســتاگرام و سایتهاشــون بگذارنــد»
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توسلی آرا و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

بستر جغرافیایی مقصد
خانههــای تاریخــی کاشــان ،تجلــی تــاش انســان گذشــته
بــرای زیســتن هرچــه مناســبتر هســتند .در چنــد دهــه گذشــته
معمــاری و هنــر بــهکار رفتــه در خانههــای تاریخــی کاشــان،
توجــه گردشــگران داخلــی و خارجــی را بــه خــود جلــب کــرده و
از مهمتریــن مقاصــد گردشــگری بهشــمار میرونــد .ایــن بناهــا
در طــول زمــان از نســلی بــه نســل دیگــر رســیده و بــار فرهنگــی
خاصــی را دنبــال میکنــد .توجــه بــه معمــاری و میــراث ســنتی
در اقامتگاههایــی کــه نماینــده ویژگیهــای شــهر ســنتی اســت
از عوامــل زمینهســاز فرآینــد شــکلگیری تصویــر مقصــد
گردشــگران اســت .آنهــا بهدنبــال اقامــت و تجربــه مــوزهای در
ایــن مکانهــا هســتند .گردشــگری از تجربــه زندگــی ســنتی در
اقامتــگاه «مهینســتان راهــب» میگویــد:
«تــو ایــن ســفر ،اقامتــگاه ،حتــی بیشــتر از خــود شــهر
بــرام اهمیــت داشــت و خیلــی ســرچ کــردم اقامتــگاه ســنتی و
ً
دنبــال جــای ســنتی بــودم ،کال اقامتگاههــای ســنتی رو دوســت
دارم چــون تفــاوت معماریهــا بــرام جالبــه کــه بهچشــم میــاد
حــس بهتــری بــرام ایجــاد میکنــه .مــن فکــر میکنــم وقتــی در
ً
خونههایــی بــا ســبکهای مختلــف معمــاری مخصوصــا معمــاری
ســنتی قـرار میگیــری بــا حــس اون آدمهــا بیشــتر عجیــن میشــی
نســبت بــه هتلهــای روتیــن .تــازه اینجاهــا میتونــی وســایل
ً
قدیمــی رو ببینــی ،غذاهــای ســنتی رو تجربــه کنــی و کال یــه
ً
جورایــی همــذات پنــداری میکنــی بــا آدمهایــی کــه قبــا اینجــا
بودنــد و ایــن خیلــی تجربــه هیجــان انگیزیــه»
شرایط مداخلهگر
گردشگر
تحلیــل دادههــای برآمــده از مصاحبــه بــا گردشــگران و
راهنمایــان و مدی ـران گردشــگری ،گویــای ایــن مطلــب اســت کــه
عواملــی باعــث مداخلــه در ایجــاد تصویــر ذهنــی از اقامتــگاه
در فضــای مجــازی میشــوند و موجــب ایجــاد تصویــر قــوی و
مثبــت ،یــا ضعیــف و منفــی از فضــا میشــوند .در ایــن پژوهــش،
گردشــگران بــا هــدف گردشــگری فرهنگــی ،اقامتگاههــای ســنتی
کاشــان را بهعنــوان جاذبــه و مقصــد انتخــاب میکننــد ،امــا
میــزان ســواد رســانهای ،تحصیــات ،تخصــص ،ترجیحــات و
گرایشهــای فرهنگــی و  ...آنهــا از عوامــل مداخلهگــر در ایــن
فرآینــد ،شناســایی شــدند .در ایــن زمینــه یکــی از راهنمایــان
گردشــگری میگویــد:
« وقتــی میخــوام بـرای تورهــام اقامتــگاه انتخــاب کنــم توی
ً
اینترنــت ســرچ میکنیــم معمــوال از ســایت بوکینــگ دات کام ،بهخاطر
اینکــه تصاویــر زیــادی از اون محــل مــیذاره و اقامتگاههــا
رنــک میشــن براســاس نظــر مســافران ...اینکــه چطــوری تــو
ســایتها اطالعــات بگیــری  ...آیــا اقامتــگاه خــودش ســایت داره

تــو شــبکههای اجتماعــی ،چقــدر عکــس ازش ردوبــدل میشــه
و اینــا .راســتش خیلیهــا کــه بــا تــور ســفر میکننــد شــاید ایــن
آگاهــی رو ندارنــد یــا وقتشــو ندارنــد و وظیفــه منــه بــا مطالعــه و
دقــت ای ـنکار رو انجــام بــدم و در اختیارشــون بــذارم»
همچنیــن گردشــگری از اقامتــگاه «ادیــب» دربــاره تأثیــر
ســواد رســانهای و بــاال بــردن ادراک و آگاهــی در فرآینــد مقایســه
اقامتگاههــا میگویــد:
«مــن بیشــتر از گــوگل اســتفاده میکنــم و بخشــی کــه در
گــوگل مــپ شــما وقتــی میریــد مقصــد رو ببینیــد مجموعــه
ْ
عکسهایــی کــه آدمهــا رفتنــد گرفتنــد رو براتــون میــاره صرفــا
بــر اســاس وبســایتها نیســت ،اون رئالتــره .شــما وقتــی در
 search imageگــوگل یــه مقصــد رو ســرچ میکنــی بیشــتر
عکسهایــی رو براتــون میــاره کــه تــو وبســایتهایی گذاشــتن
کــه کلیــک زیــاد خــورده ،بازدیــد زیــاد شــده ،امــا تــو مــپ
عکسهایــی رو بــه مــن نشــون مـیده کــه کل آدمهایــی کــه رفتنــد
و گرفتنــد و اون فضــا رو واقعیتــر بــه مــن نشــون مــیده »...
عوامل مدیریتی
عوامــل مدیریتــی بهعنــوان عاملــی مداخلهگــر ،در ســاختن
تصویــر ذهنــی گردشــگران مؤثرنــد .نقــش مدیــران در مدیریــت
بهــرهوری از فناوریهــای اطالعــات و نیــز مدیریــت تســهیالت
اقامتــی بــرای تأمیــن نیازهــای گردشــگران تعیینکننــده اســت.
ایشــان میتواننــد از طریــق تهیــه برنامههــا و اجــرای طرحهــای
تبلیغاتــی ،فرآینــد برندســازی بــرای فضــای اقامتــی را هدایــت
کــرده و بهدنبــال آن ،نقــش جــدی در ایجــاد تصویــر مثبــت در
ذهــن گردشــگران داشــته باشــند؛ بدیهــی اســت کــه عــدم کفایــت
مدیریتــی میتوانــد تصویــر منفــی یــا مخدوشــی را ایجــاد نمایــد.
مدیــران بــرای حمایــت از تصویــر اقامتــگاه و رقابــت بــا دیگــر
مقصدهــا از ابزارهــای بازاریابــی جهــت نمایــش تصویــر مقصــد
در وب بهــره میبرنــد .ایــن مقولــه از ویژگیهــای بازاریابــی
مــکان ،تبلیغــات ،مدیریــت بازنماییهــا ،مدیریــت زیرســاختها
و اقامتگاههــا و مدیریــت اقتصــادی تشــکیل شــده اســت .یکــی از
مدی ـران دربــاره چالشهــای مدیریــت و ارائــه تصویــر مطلــوب از
یــک مقصــد بهصــورت برخــط میگویــد:
«پیجهــا مــدام بایــد بهروزرســانی بشــه تــا در موتورهــای
جســتجو بیــاد بــاال ...هــر روز بایــد تولیــد محتــوا بکننــد اولیــن
چیــزی کــه گردشــگر میبینــه برنــد و لوگــو اون بــاالی وبســایته
ً
و بعــدا شــروع میکنــه محتــوا رو ســر فرصــت میبینــه  ...همــه
میدونیــم بیشــترین تأثیــر رو عکسهــای وبســایت دارنــد کــه
َ
کیفیــت اونهــا رو بازاریابــی تأثیــر زیــادی داره مثــا چطــوری
عکــس بذاریــم کــه عــاوه بــر نمایــش المانهــای خــاص در
فضاهــای خــاص خدماتمــون هــم در کنــار اون معنــی پیــدا کنــه».

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
(مطالعه موردی اقامتگاههای کاشان به شیوه نظریه زمینهای)
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تبادل و تعامل بر خط
مشــارکتکنندگان از مقولــه دیگــری بــا مفاهیــم
مشــارکتپذیری و محتــوای تبادلــی ســایتهای گردشــگری
صحبــت میکننــد .آنهــا تأکیــد داشــتند از طریــق وبســایتهایی
کــه امکانــات و فرصتهایــی را بــرای آنهــا و گردشــگران قبلــی
ایجــاد کردهانــد تــا اثرگــذاری در تولیــد محتــوا داشــته باشــند بــه
درک و آگاهــی بهتــری از مکانهــا رســیدهاند .وبســایتهایی
کــه مدیـران آن در فرآینــد تولیــد محتــوا ،محیــط باواســطهای فراهــم
میکننــد کــه گردشــگران بهطــور همزمــان و یــا در زمانهــای
مختلــف ارتبــاط برقــرار کننــد و امــکان ردوبــدل شــدن محتــوا
را از ســوی گردشــگران فراهــم میکننــد ،تأثیــر بهســزایی در
شــکلگیری تصویــر مقصــد بــرای گردشــگران دارنــد .بهعبارتــی

اثرگــذاری گردشــگران قبلــی و بازنماییهایــی کــه آنهــا در
رســانهها دارنــد از مؤلفههــای مهمــی اســت کــه گردشــگران بــه آن
در فرآینــد شــکلگیری تصویــر ذهنــی از اقامتــگاه اشــاره میکننــد.
گردشــگری در اقامتــگاه «خانــه نقلــی» دربــاره ایــن رابطــه تعاملــی
میگو یــد:
«خــب مــن عکسهــا رو از ســایت خانــه نقلــی دیــدم ولــی
عادتمــه نظـرات بقیــه رو بدونــم ،حــاال از تــو خــود ســایت ،لینــک
مســتقیم بــه تریــپ ادوایــزر داشــت و اونجــا حســابی میشــه نظـرات
رو بخونــی امــا ایــن بهتــر میبــود کــه تــو ســایت خودشــونم دیــده
ً
میشــد .یــا مثــا منــوی خاط ـرات مهمــان هســت ولــی خالیــه و
میتونــه عکــس و نظــر اونهــا باشــه  ...مــن تــا نظــرات بقیــه رو
ندونــم انتخــاب نمیکنــم».
پیامدها
ارتقای گردشگری معماری
گردشــگران فرهنگــی بــا هــدف اقامــت در اقامتگاههــای
ســنتی از طریــق بازنماییهــای مکانمحــور در فضــای مجــازی
بــه تجربــه باواســطه از مــکان بــه ارزیابــی مــکان میپردازنــد .ایــن
فرآینــد در وجــه مثبــت بــر ادراک غنــی از مــکان ،قبــل از حضــور
در محیــط و غنــای تصویــر مقصــد برخــط و درنتیجــه ارتقــا دانــش
ّ
گردشــگری معمــاری تأثیرگــذار اســت .بــا توجــه بــه شـرایط علــی،
زمینــهای و مداخلهگــر ،تصویــر مقصــد میتوانــد بهصــورت
مثبــت یــا منفــی در ذهــن گردشــگران ایجــاد شــود کــه منجــر بــه
انتخــاب یــا عــدم انتخــاب آن مقصــد خواهــد شــد.
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راهبردها
ارزیابی مکان
ارزیابــی مــکان یکــی دیگــر از مقــوالت مرتبــط بــا فرآینــد
اســت .همانگونهکــه مشــارکتکنندگان تأکیــد داشــتند در
ارزیابــی آنهــا از مــکان (اقامتــگاه) ،مفاهیــم احســاس مثبــت و منفی
بــه فضــا ،مواجهــه بــا تمای ـزات مــکان ،شــخصیت مــکان و نــگاه
مقایس ـهای قابــل بررســی اســت .گســترش ســفر ،باعــث میشــود
کــه گردشــگران بــا دیــد بازتــری بــا مکانهــا مواجــه شــوند و آنهــا
ً
را بــا مکانهایــی کــه قبــا دیدهانــد مقایســه میکننــد .ایــن
نــگاه مقایســهای در مــورد بازنماییهــای مــکان در رســانهها نیــز
مصــداق دارد .مفهــوم مواجهــه بــا تمای ـزات مــکان نشــان میدهــد
کــه خــاص بــودن مؤلفـهای در فضــای اقامتــگاه ،عاملــی در تصویــر
ذهنــی گردشــگران از اقامتــگاه اســت .یــک گردشــگری در مــورد
اقامتــگاه «عامریهــا» میگویــد:
«چــون زیــاد ســفر میکنــم بدعــادت هــم شــدم و بــا هتلهای
خارجــی مقایســه میکنــم ،وقتــی بــا اقامتگاههــای دیگــه مقایســه
میکنــم انتخــاب و تصمیــم درســتتری میگیــرم ،ببینــم اتاقهــا و
فضاهــا چطوریــه  ...اینجــا بــا بقیــه هتلهــا فــرق داره ،مــن عاشــق
عکسهــای ایــن حیــاط شــدم و اومــدم  ...حیــاط تنهــا خونــه
قدیمیــه حمــامدار در کاشــان ،خانــه حاکــم  ...مــدام قیمتهــا و
عکسهــای فضاهــا رو مقایســه کــردم بــاز هــم خــاص بــودن اینجــا
رو بیشــتر دوســت داشــتم»
گردشــگران در توصیفــات خــود از اقامتــگاه از صفتهــای
انســانی اســتفاده میکننــد و همچــون انســانها بــرای بناهــا
ویژگیهــای اخالقــی خــاص قائــل هســتند .آنهــا از احســاس
خــوب یــا بــد نســبت بــه فضاهــا میگوینــد .گردشــگری از
اقامتــگاه «اطلســی» میگویــد:
«توریســتها اینجــا خیلــی راحتنــد ،اینجــا خیلــی
صمیمیــه ،عکــس ایــن حیــاط و حوضــش کــه تــو پیــج از زوایــای
ً
مختلــف گذاشــته بودنــد واقعــا دوســت داشــتنیه»
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گردشگری از اقامتگاه «خادمی» میگوید:
«مــن تصــورم درســت بــود از جاییکــه اومــدم یکســری
فضــای ذهنــی از ایــن مقصــد از ایــن مکانــی کــه ق ـرار بــود بیــام
ایجــاد شــده بــود بــا عکسهایــی کــه دیــده بــودم .چــون فضاهــا
ً
تکــرار شــده بــود مثــا غــذا خــوردن پشــت اون میــز زیــر ایــن
طــاق ،فهمیــدم همچیــن المانــی در فضــا وجــود داره ،فضاهــا و
آدمهــای مختلــف کــه بهــره میبــرن از فضاهــای مختلــف مشــخص
بــود .از زوایــای مختلــف عکــس بــود و نقــش بســت تــو ذهنــم چون
کســی کــه پیــج رو پیگیــری میکنــه کیفیتهــا هــم کمکــم نهادینــه
میشــه و تشــویق بــه ســفر میکنــه»
بحث و نتیجهگیری
ایــن مطالعــه بــا هــدف شناســایی و تبییــن عوامــل مؤثــر بــر
شــکلگیری تصویرذهنــی گردشــگران از اقامتگاههــای ســنتی از
طریــق رســانههای برخــط و در جهــت ارتقــاء دانــش گردشــگری
معمــاری انجــام شــد .گردشــگران ،هنــگام انتخــاب مــکان اقامتــی
خــود در وبســایتها ،بــه تصاویــر ذهنــی دســت مییابنــد.
شــناخت و کشــف شــاخصههای محیطــی و مؤلفههــای معمــاری
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تأثیرگــذار در ایــن تصویــر ذهنــی از اهــداف ایــن پــروژه بــود.
در ایــن راســتا ،نقــش بازنمایــی مکانمحــور و مؤلفههــای آن،
بهعنــوان منابــع اطالعاتــی ثانویــه در فرآینــد شــکلگیری تصویــر
مقصــد ،مــورد تدقیــق قـرار گرفتــه اســت (شــکل  .)3در رابطــه بــا
مفهــوم بازنمایــی مــکان محــور ،بــه عنــوان یکــی از ش ـرایط علــی
ایجــاد تصویــر در ذهــن گردشــگران از اقامتــگاه ســنتی ،میتــوان
بــه اهمیــت کالبــد و ســاختار فیزیکــی در تجربــه باواســطه مــکان،
پــی بــرد .همانگونهکــه بررســیها در فرآینــد تجربــه مــکان
نشــان میدهــد کــه ویژگیهــای كالبــدی محیــط بــا ایجــاد

معانــی و تأمیــن فعالیتهــای خــاص ،در ایجــاد حــس مــكان
مؤث��ر اس��ت ( ،)Canter,1977در شــکلگیری تصویــر بناهــا
از طریــق رســانه برخــط نیــز بهعلــت بازنمایــی مکانمحــور ،بــا
وجــود فقــدان برخــی ویژگیهــای متغیــر محیــط ماننــد دمــا و بــو،
حــس مــکان در ســطوحی شــکل میگیــرد کــه شــامل آگاهــی و
شــناخت مــکان ،تعلــق و دلبســتگی بــه مــکان میباشــد .در ایــن
تجربــه ،حــس مــکان در رابطــه بــا شــناخت و عاطفــه نســبت بــه
فضــا بــا درك معانــی ،نمادهــا ،زیبایــی شــناختی فرمــی و معنایــی
فضــا و هویتمنــدی بــا آن حاصــل میشــود.
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شکل  : 3ابعاد بازنمایی مکان محور؛ ماخذ :نگارندگان

در روش نظریــه زمینــهای ،بــرای تبییــن و تفســیر رابطــه
بیــن مقــوالت بهدســت آمــده از تحلیــل دادههــا ،از یــک مــدل
مفهومــی اســتفاده شــد کــه مقــوالت و زیرمقــوالت نهایــی در
شــش دســته قـرار گرفتنــد .مقولــه هســته ،یعنــی «تجربــه باواســطه
مــکان» ،حاصــل ادغــام و ترکیــب  9مقولــه فرعــی در قالــب
شــرایط ،راهبردهــا و پیامدهاســت .مقولــه هســته در ســطحی از
انت ـزاع شــکل داده شــده کــه بتوانــد مقــوالت فرعــی تحقیــق را از

نظــر معنایــی پوشــش دهــد؛ و توصیــف روشــنی از پدیــده مــورد
بررســی ارائــه دهــد؛ در دادههــای اولیــه از ســوی مصاحبهشــوندگان
بهفراوانــی تک ـرار شــده باشــد؛ و همچنیــن واجــد قــدرت تحلیلــی
بــرای تبییــن پدیــده مذکــور باشــد؛ و درنهایــت اینکــه ،جریــان
ً
طبیعــی مصاحبههــا عمدتــا بــه ســمت آن جهــت یافتــه باشــد.
شــکل  4روابــط بیــن مقــوالت فرعــی و مقولــهی اصلــی را در
قالــب یــک مــدل پارادایمــی نشــان میدهــد.

شکل  :4مدل مفهومی تصویر ذهنی گردشگران از اقامتگاهها در رسانه برخط ،ماخذ :نگارندگان.

نقش بازنمایی مکان در رسانههای برخط بر شکلگیری
تصویر ذهنی اقامتگاههای سنتی
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مطابــق مــدل فــوق کســب تجربــه باواســطه مــکان بــرای
گردشــگران تحتتأثیــر فضــای مجــازی و بازنمایــی مکانمحــور
ّ
بهعنــوان ش ـرایط علــی 1صــورت میپذیــرد .ش ـرایط علــی ش ـرایطی
هســتند کــه عامــل اصلــی ایجــاد تجربــه باواســطه مــکان هســتند.
همچنیــن گردشــگری فرهنگــی و بســتر جغرافیایــی مقصــد ،شـرایط
بسترســاز موثــر در شــکلگیری تجربــه باواســطه مــکان هســتند
کــه بهعنــوان شــرایط زمینــهای 2شــناخته میشــوند .ویژگیهــای
گردشــگر و عوامــل مدیریتــی بهعنــوان ش ـرایط مداخلهگــر ،3تأثیــر
بازنمایــی مکانمحــور در ایجــاد تصویــر مقصــد در تجربــه
باواســطه مــکان را کاهــش یــا افزایــش میدهنــد.
گردشــگران تحتتأثیــر شــرایط مذکــور و کســب تجربــه
باواســطه مــکان بــه ارزیابــی مــکان و تعامــل و تبــادل برخــط
میپردازنــد .در روش نظریــه زمینــهای بــه ایــن عملهــای روتیــن
افــراد و چگونگــی مدیریــت موقعیــت از ســوی آنهــا در مواجهــه
بــا مســاله کــه در ایــن پارادایــم ،پاســخ بــه تجربــه باواســطه
مــکان اســت راهبردهــای تعاملــی 4میگوینــد .گردشــگران از
طریــق ارزیابــی مســتمر مــکان و همچنیــن تعامــل و تبــادل برخــط
بــا محتــوای رســانههای برخــط ،بهعنــوان راهبردهــای تعاملــی،
ادراک خویــش از اقامتــگاه را شــکل میدهنــد .فقــر و غنــای
بازنماییهــای مکانمحــور میتوانــد فرآینــد تجربــه باواســطه
مــکان را بــه ســمت احساســات دوگانــه مثبــت و منفــی در ارزیابــی
مــکان و شــکلگیری تصویرمقصــد مطلــوب و نامطلــوب بکشــاند.
لــذا اهمیــت مدی ـران گردشــگری بــه غنــای بازنمایــی مکانمحــور
در رســانه برخــط ،تصویــر مقصــد گردشــگران از اقامتگاههــای
ســنتی را تقویــت میکنــد.
همانطورکــه مواجهــه بــا ســطوحی از واقعیــت منجــر بــه
ش��کلگیری تصوی��ر ذهن��ی میش��ود ( ،)Lynch,1960بازنمایــی
مکانمحــور ،امــكان توســعه طرحــواره ،الگــو و ادراکات از محیــط
را فراهــم م ـیآورد کــه در ســه دســته بازنمایــی معمارانــه ،بازنمایــی
وجــوه معنایــی و بازنمایــی فعالیتهــا و رویدادهــا و بــه اشــکال
مختلــف تصویــری و نوشــتاری قابــل بررســی میباشــند.
بازنماییهــای مکانمحــور ،منابــع اطالعاتــی ثانویــهای
هســتند کــه مهمتریــن عامــل محــرک در چارچــوب شــکلگیری
تصویــر مقصــد هســتند .الزمــه ارتقــا تصویــر مقصــد گردشــگران،
رســیدن بــه ســطوح باالتــری از بازنمایــی مکانمحــور اســت تــا
عــاوه بــر جوانــب شــناختی ،از طریــق ادراک معانــی و تصــورات،
دریافتهــای احساســی و جوانــب عاطفــی را هــم مــورد پوشــش
قــرار دهــد و منجــر بــه شــکلگیری تصویــر کلــی مطلوبتــری
شــود .غنــای تصویــر مقصــد و ادراک صحیــح مــکان در رســانه از

پیامدهــای ایــن تجربــه و ارزیابــی میباشــند.
انتظــار مـیرود کــه نتایــج ایــن تحقیــق ،بــه بازنمایــی مطلوب
اقامتگاههــای ســنتی و ارتقــاء کیفیــت محتــوای تبلیغاتــی در رســانه
برخــط کمــک کنــد .یافتههــای ایــن پژوهــش میتوانــد زمینــهای
بــرای پژوهشهــای کمــی و کیفــی در عرصــه تصویرمقصــد در
مقیــاس بناهــا بــا کاربریهــای مختلــف فراهــم نمایــد .همچنیــن،
در حوزههــای مستندســازی بناهــای تاریخــی ،بازاریابــی مکانهــا
و آمــوزش بازنمایــی معمــاری مفیــد واقــع شــود .مفاهیــم اســتخراج
شــده در ایــن پژوهــش در رابطــه بــا تاثیــر بازنمایــی مــکان در پدیــده
تصویــر مقصــد گردشــگران از اقامتــگاه در رســانهها ،راهنمایــی
ب ـرای مدی ـران گردشــگری ،کارشناســان تولیــد محتــوای دیجیتالــی
و سیاســتگذاران گردشــگری اســت تــا از ایــن طریــق در جهــت
ارتقــای گردشــگری در بناهــای تاریخــی ،ارتقــا کیفــی اقامتگاههــا
و ارتقــا محتــوای بازنمایــی بناهــا جهــت بازاریابــی اقامتگاههــا،
اقــدام نماینــد.
ایــن پژوهــش اولیــن مطالعــه کیفــی اســت کــه عوامــل مؤثــر
بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران از بناهــای معمــاری در رســانه را
بررســی کــرده اســت .پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی،
اعتبــار مقــوالت و زیرمقــوالت بهدســت آمــده بهصــورت کمــی
ســنجیده شــود تــا بــه ایــن وســیله و بــا ســاخت ابــزار کمــی
(پرسشــنامه) امــکان تعمیــم آن بــه بناهــا و مقاصــد دیگــر بــا
کاربریهــای دیگــر ،بهتــر فراهــم شــود .بررســی و تجزیــه هــر یــک
از مفاهیــم کشــف شــده از لحــاظ دیــدگاه شــناختی و عاطفــی نیــز
بــه ارتقــا مدلهــای تصویرمقصــد کمــک خواهــد کــرد.
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