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تصویــر ذهنــی گردشــگران،
معنــای مــکان ،نقشــه پرداختــی
مکان،محلــه جنــت

مقدمه
تنهــا محیــط فیزیکی نیســت کــه بــر چگونگی تجربــه فضا،
معنــی و تصویــر ذهنــی تأثیــر میگــذارد .ویژگیهــای
فــردی و ســابقه فرهنگــی نیــز بــر نحــوه تعامــل فــرد بــا فضــا
تأثیــر میگــذارد .دانســتن اینکــه چگونــه محیطهــا
موجــب پاســخهای احساســی در افــراد میشــوند ،پایـهای
بــرای درک چگونگــی تعامــل افــراد بــا فضاهــا و ایجــاد
ارتبــاط بــا آنهاســت ( .)Daly et al., 2016:3معنــای مکان
یکــی از مــوارد اساســی در تجربــه افــراد از محیــط اســت.
آنچــه فضــا را بــه مــكان تبدیــل میكنــد ،ویژگــی و رویــداد و
اتفــاق منحصربهفــردی اســت كــه آن را ارزشــمند میکنــد.
میتــوان ایــن رویــداد را بــه معنــا یــا شــخصیت آن فضــا و
آن مــكان تعبیــر كــرد (نوربــرگ شــولتس .)432:1386 ،بــه
عقیــده رلــف ،فهــم مــكان بــه احیــا و نگـهدارى مكانهــاى

موجــود و خلــق مكانهــاى جدیــد منجــر میشــود (تابــان
و همــکاران .)85:1390 ،بعــد از دهــه  ،1980متخصصانــی
کــه بــا ایــن ایــده روی مــدل شــهری کار میکردند کــه ادراک
و معنــای مــکان بــا فرایندهــای آگاهانــه یــا ناآگاهانــه انجــام
میشــود ،حمایــت شــدند .طراحــی فضایــی بــر اســاس
تجربــه کاربــر بــود ،امــا نهتنهــا در طــی فراینــد طراحــی
بلکــه در طــی اســتفاده منظــم .نقشــههای شــناختی
پیشــنهادی لینــچ بهطــور گســتردهای بــرای نشــاندادن
ادراک آگاهانــه انســان اســتفاده میشــود و ابــزار بیانگر درک
ذهنــی در بخشهــای کوچــک شــهری اســت (González
 .)et al., 2017:33در پژوهشهــای گردشــگری ،درک
چگونگــی اثرپذیــری مناطــق از گردشــگری و حمایــت از
توســعه گردشــگری توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده
اســت ،بــرای پیبــردن بــه اینکــه چگونــه گردشــگری
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چکیده

موفقیــت یــا شکســت توســعه گردشــگری مقصدهــا در جهــان بــه تصویــر ذهنــی
گردشــگران از آنهــا و چگونگــی مدیریــت ایــن نگــرش از ســوی دولتهــا و
برنامهریــزان گردشــگری وابســته اســت .ایــن تصویــر تحــت تأثیــر اســتنباط
گردشــگران از معنــای مــکان و ادراک قــرار میگیــرد کــه از ابتدای مرحلــه انتخاب
مقصــد ســفر مشــاهده میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش تحلیــل نقــش معنــای
مــکان در ایجــاد تصویــر ذهنــی روشــن در گردشــگران اســت .ایــن پژوهــش در
محلــه جنــت ،یکی از محالت تاریخی و گردشــگرپذیر شــهر مشــهد ،انجام شــده
اســت .پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت پیمایشــی اســت.
 384پرس ـشنامه کــه گردشــگران در محیــط نمونــه پژوهــش پاســخ دادهانــد بــا
کمــی و تصاویــر ذهنــی گردشــگران و رفتــار آنهــا بــا روش کیفــی تحلیــل
روش ّ
شــده اســت .دادههــا از طریــق پرســشنامه و بازدیــد میدانــی و مشــاهدات
توســط ناظــر تعلیمیافتــه گــردآوری شــده و بــا معــادالت ســاختاری و نرمافــزار
اســمارت پـیالاس و تحلیــل نقشــههای شــناختی تجزیه و تحلیل شــده اســت.
بنابــر نتایــج پژوهــش ،بیشــترین نقــشمؤلفــه معنــای مــکان در شــکلگیری
تصاویــر ذهنــی گردشــگران از نظــر عوامــل محیطی ،شــامل خوانایی نشــانههای
شــهری ،برآوردهشــدن انتظــارات جامعــه و وجــود کیفیــت و تناســبات محیطــی
بــرای درک راحتتــر و از نظــر عوامــل انســانی ،شــامل ایجــاد ارتبــاط بصــری
قــوی ،حــواس و تجربــه شــخصی در تصویــر ذهنــی گردشــگر اســت.
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بــرای بســیاری از ذینفعــان مفیــد واقــع میشــود .ضمنـ ًا
در هریــک از ایــن پژوهشهــا ،بــر نحــوۀ تفکــر ســاکنان
دربــارۀ گردشــگری در جامعــه خــود تمرکــز شــده اســت یــا
اینکــه چگونــه احساســات اجتماعــی ســاکنان نســبتبه
گردشــگران بــر درک گردشــگران تأثیــر میگــذارد (Joo
 .)et al., 2019: 232بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت
مدیریــت تصویــر ذهنــی و معنــای مــکان ادراکشــدۀ
مقصــد گردشــگری و نقــش آن در مدیریــت تقاضــای
مقصــد ،شــناخت ابعــاد تصویــر ذهنــی مقصــد گردشــگری
اهمیــت بســیاری دارد (امامــی و همــکاران.)134:1393 ،
مدیــران شــهری میتواننــد بــا مدیریــت تصویــر ذهنــی
ادراکشــده بــه جــذب گردشــگران جدیــد و تکــرار بازدیــد
افــراد ســفرکرده مبــادرت ورزنــد .تحقیقــات پیشــین
نشــان دادهانــد کــه ادراک گردشــگران از محیــط شــهری
و داشــتن معنــای مشــخص و متناســب از محیــط و
رضایتمنــدی آنــان بــر ســفر بعدیشــان اثــر میگــذارد.
بنابرایــن حفــظ تجــارب مثبــت گردشــگر از اهمیــت
ویــژهای در طراحــی محیطهــای شــهری برخــوردار اســت
و بیتوجهــی بــه ایــن مهــم باعــث کاهــش رضایتمنــدی
و در نتیجــه انتخابنکــردن مــکان بهعنــوان مقصــد
گردشــگری خواهــد شــد .در ایــن پژوهــش ،شــهر
مشـــهد در جایــگاه دومیــن کالنشــهر ایــران و یکــی از
مقاصــد مهــم گردشــگری کــه دارای نقــش مذهبی اســت
بررســی شــده اســت .ایــن شــهر ،بــهعلــت حضــور حــرم
مطهــر امــام رضــا(ع) و داشــتن جاذبههــای فرهنگــی
و تفریحــی ،یکــی از شــهرهای گردشــگرپذیر اســت
کـــه هویــت فضایــی و زندگـــی اجتماعـــی و اقتصـــادی
آن کامــ ً
ا متأثــر از عوامــل گردشــگری و مذهبــی و
فرهنگــی برآمــده از آن شـــکل گرفتــه اســـت .محلــه
جنــت یکــی از محــات قدیمــی شــهر مشــهد اســت و در
حــوزۀ مرکــزی در جــوار بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا(ع)
قــرار گرفتــه اســت .ایــن محلــه دربردارنــدۀ هتلهــا
و مراکــز اقامتــی بیشــمار و همچنیــن بســیاری از
آثــار تاریخــی اســت کــه بــه ثبــت میــرات فرهنگــی
رســیده اســت .همهســاله ،گردشــگرانی کــه بــه مشــهد
مقــدس مشــرف شــدهاند ،ب ـ ه علــت وجــود ایــن عناصــر
تاریخــی و ارزشــمند و همچنیــن وجــود خیابــان جنــت
کــه یکــی از قدیمیتریــن مراکــز خریــد اســت ،از ایــن
محلــه بازدیــد میکننــد .بــا عنایــت بــه اینکــه هــدف
از ایــن پژوهــش بررســی نقــش معنــای مــکان در
تصویــر ذهنــی گردشــگران اســت ،ایــن محلــه بــا توجــه
بــه ظرفیتهایــی کــه گفتــه شــد مــورد پژوهــش قــرار
گرفــت.

ادبیات نظری پژوهش
در ایــن بخــش کلیدواژههــا شــامل تصویــر مقصــد ،تصویــر
ذهنــی ،معنــا و معنــای مــکان بررســی میشــود و پــس از
تحلیــل اطالعــات ،چارچــوب نظــری پژوهــش اســتخراج
خواهــد شــد.
تصویر مقصد گردشگری
پژوهش بولدینگ و مارتینو 1از نخســتین پژوهشهاســت
کــه بنابــر نتایــج آن ،رفتــار فــرد بــه تصاویــر ذهنــی و
انگارههــای وی بســتگی دارد ،نــه بــه واقعیتهــای عینــی
(خضرنــژاد و حیــدری چپانــه .)1395 ،از زمــان تحقیقــات
بنیــادی گان ،)1972( 2مفهــوم تصویــر مقصــد در ادبیــات
گردشــگری توجــه گســتردهای را بــه خــود جلــب کــرده
اســت .پژوهشــگران بــا وجــود تعاریــف مختلفــی کــه
دربــارۀ تصویــر مقصــد بیــان کردنــد ،بــه اجماع نظر دســت
یافتنــد :تصویــر مقصــد مجموعـهای از نظرهای شــناختی
و برداشــتهای عاطفــی اســت کــه فــرد دربــارۀ مقصــدی
خــاص جمــعآوری میکنــد و بــه یــاد مــیآورد .از نظــر
آنــان اجــزای تصویــر مقصــد شــامل تصویــر شــناختی و
مقصــد عاطفــی اســت .تصویــر مقصــد شــناختی مبتنــی
بــر اعتقــادات ،باورهــا و دانــش در مــورد ویژگیهــای یــک
مقصــد ،و تصویــر مقصــد عاطفــی مربــوط بــه احساســاتی
اســت کــه بــه مقصــد مرتبــط میشــوند (Whang et al.,
 .)2016:633بــرای مثــال ،فاکــی و کرامپتــون ()1991
پنــج عامــل تصویــر شــناختی را شناســایی کردنــد:
 .1فرصتهــا و جاذبههــای اجتماعــی؛  .2امکانــات
طبیعــی و فرهنگــی؛  .3اســکان ،حملونقــل و
زیرســاختها؛  .4غــذا و روابــط دوســتانه؛  .5کافــه و
ســرگرمی عصرانــه .بالوگلــو و مکلــری )1997( 3عوامــل
شــناختی را بــه ســه بعــد کلــی طبقهبنــدی کردنــد:
 .1کیفیــت تجربــه؛  .2جاذبــه و  .3ارزش /ســرگرمی.
عالوهبــر محتــوای تصویــر مقصــد ،محققــان از لحــاظ
ک دریافتنــد کــه طــول اقامــت ،تجربــه ســفر
عوامــل محــر 
گذشــته ،میــزان اطالعــات و تبلیغــات بــه تصویــر مقصــد
شــناختی و احساســی مرتبطانــد و از لحــاظ عوامــل
شــخصی دریافتنــد کــه ســاختارهای انگیــزش ســفر بــا
تصویــر مقصــد شــناختی مرتبطاند .بــه لحــاظ پیامدهای
تصویــر مقصــد ،محققــان نقــش هــر دو تصویــر ذهنــی و
عاطفــی را بــر روی مقاصــد رفتــاری گردشــگران در تمامــی
مراحــل ســفر بررســی کردهانــد .نتایــج نشــان داده اســت
کــه تصویــر مقصــد بــه علــت داشــتن محصــوالت مقصــد
1. Boulding & Martineau
2. Gunn
3. Baloglu & McCleary
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نمودار  :1تأثیر ارزیابی ادراکی ،شناختی و عاطفی بر مقصد ()2011:18 ,Jansen

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نامحســوس و اطالعــات محــدود در مــورد مقصــد در مرحله
پیــش از بازدیــد ،روی اهــداف ،ترجیحــات و تصمیمــات
گردشــگران ذاتــ ًا تأثیــر میگــذارد .بــرای مرحلــه بازدیــد،
برخــی از محققــان رابطـهای مثبــت را بیــن تصویــر مقصــد
و طــول بازدیــد نشــان دادهانــد ،چراکــه گردشــگران ادراک
بهتــری از مقصــد پــس از بازدیــد بــه دســت خواهنــد آورد.
بــرای مرحلــه پــس از بازدیــد ،محققــان ثابــت کردهانــد کــه
هــر دو تصویــر ذهنــی و محــرک احساســی ممکــن اســت
بــر بازدیــد مجــدد گردشــگران و مقاصــد پیشــنهادی تأثیــر
بگــذارد .عالوهبــر رابطــه مثبتــی کــه بیــن تصاویــر مقصــد
و نیــات رفتــاری در طــی مراحــل بازدیــد وجــود دارد،
پژوهشهــای پیشــین نشــان دادهانــد کــه تصویــر مقصــد در
وفــاداری گردشــگر و رضایــت نهایــی از مقصــد تأثیــر مثبــت
میگــذارد ( .)Akgün, 2020:5بــه نظــر ریتچیــل ،)1993(1
مؤلفههــای تصویــر مقصــد شــامل جنبههــای کارکــردی
و محســوستر و همچنیــن جنبههــای روانشناســی و
انتزاعــی تصویــر مقصــد اســت .در ادامــه تعریــف تصویــر

مقصــد بــه مفهــوم ادراکــی مقصــد گســترش مییابــد .ایــن
تفســیری ذهنــی از مکانــی اســت که بســته بــه برنامه ســفر،
پیشــینه فرهنگــی ،هــدف بازدیــد ،ســطح تحصیــات و
تجــارب گذشــته در ذهــن گردشــگران شــکل مــی گیــرد.
( .)Mohamad et al., 2011:4تصویرســازی ذهنــی تجربــهای
شــبهادراکی اســت کــه در قالــب بازنماییهــای حســی
و تصویــری در ذهــن انســان نمایــان میشــود .تصاویــر
ذهنــی ناشــی از محرکهــای بصــری بــرای شــناخت
اطالعــات ،فراینــد یادگیــری ،اســتدالل و توانایــی مکانــی
بــهکار گرفتــه میشــوند .تصویرســازی ذهنــی میــزان
تصاویــر تشکیلشــده در ذهــن و میــزان دخالــت فــرد
در تصویرســازی ذهنــی را ثبــت میکنــد (Bogicevic,
 .)2019:58مــدل مســیر عوامــل تعیینکننــدۀ تصویــر مقصد
گردشــگری پیــش از بازدیــد واقعــی کــه بالوگلــو و مکلــری
ارائــه کردهانــد (نمــودار  )1نشــان میدهــد کــه ارزیابیهــای
ادراکــی ،شــناختی و عاطفــی بــر تصویــر مقصــد گردشــگری
تأثیــر میگذارنــد.
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لینــچ ( )1960از اصطــاح تصویــر ذهنــی برای نشــاندادن
قــوت تصویــر مقصــد گردشــگری اســتفاده
ضعــف یــا ّ
میکنــد .عناصــر منحصربهفــردی کــه شــکل و رنــگ یــا
ترکیــب دارنــد قدرتمندتریــن تصاویــر را در ذهــن فــرد
ایجــاد میکننــد ..بــرای مقاصــد گردشــگری بهکاربــردن
عناصــر پــر زرقوبــرق مهــم اســت ،زیــرا گردشــگران
عناصــری را کــه پیــش از ســفر بــا آن آشــنا بودهانــد
تشــخیص میدهنــد .تصویــر مقصــد گردشــگری در بیــن
محققــان تعاریــف متفاوتــی دارد ،امــا عمومــ ًا «نگرشــی

متشــکل از مجمــوع اعتقــادات و ایدههــای گردشــگر
دربــارۀ مقصــد و برداشـتهایی کــه از مقصــد دارد» تعریــف
شــده اســت ( .)Guzman-Parra et al., 2016: 67تحقیقات
پیشــین ثابــت میکنــد تصویــر کلــی از مقصــد یکــی از
مهمتریــن عواملــی اســت کــه تمایــل بــه بازدیــد مقصــد
مشــابه را نشــان میدهــد؛ درنتیجــه افــراد بــا تصویــر
مثبــت ادراکشــده بــه احتمــال زیادتــری آن مقصــد را بــه
دیگــران پیشــنهاد میدهنــد (.)Bigne et al., 2001:609

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :1واژههای کلیدی ،تصویر ذهنی و تصویر مقصد ()Matos et al., 2015: 138

نقشهپردازیشناختی
فراینــد شــکلگیری تصویــر ذهنــی موضــوع پژوهــش
محققــان حــوزۀ گردشــگری اســت .گارتنــر ( )1989منابــع
اطالعــات مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی را بــه چنــد دســته
تقســیم کــرد .1 :ترغیــب آشــکار بهواســطه تبلیغــات
مرســوم در رســانهها؛  .2ترغیــب پنهــان بــا اســتفاده از
شــهرت مقصد؛  .3مســتقل شــامل پخــش اخبار ،اســناد،
برنامههــای تلویزیونــی و ...از رســانه؛  .4ارگانیــک شــامل
کســب اطالعــات دربــارۀ مقصــد از افــرادی همچــون
دوســتان و نزدیــکان؛  .5بازدیــد از مقصــد ،شــامل تجربه و
کســب اطالعات مســتقیم از مقصــد (طوالبی و همــکاران،
 .)115:1395تصویــر موردانتظار از ســفر ،که در ســفرهای
آینــدۀ گردشــگر نیــز مؤثــر اســت ،بــا نگــرش وی نســبتبه
یــک مقصــد ارتباطــی تنگاتنــگ دارد (تقیپوریــان و
همــکاران .)42:1397 ،ادراک محیطی فرایند پاسـخگویی
بــه محرکهای محیطــی اســت .ادراک تحتتأثیر ترکیبی
از نگرشهــا ،انگیزههــا و ارزشهــا و معناهایــی اســت کــه
بــر فعالیتهــا اثــر میگذارنــد .محیــط ادراکــی فضایــی
اســت کــه مــردم آگاهانــه بــه آن معنــای نمادیــن میدهنــد
و برخــی از واکنشهــای رفتــاری را بــروز میدهنــد .رفتــار

انســان بــا محیــط بیشــتر مربــوط بــه شــناخت و معنــای
محیــط در ذهــن اوســت ( .)Stojanovski, 2019: 20پــس
از لینــچ ( ،)1960مــردم عمدتـ ًا مقصدهــای گردشــگری را
محیطــی ساختهشــده شــامل پنــج عنصــر راههــا ،لبههــا،
بخشهــا ،گرههــا و نشــانههای خــاص مشــاهده کردنــد.
ایــن عناصــر بــا هــم تصویــر یــک مقصــد گردشــگری را
شــکل میدهنــد .مســیرها عناصــر شــهریاند کــه مــردم
در آن حرکــت میکننــد .لبههــا یــا مرزهــا مرزهــای یــک
منطقــه همگــن خــاص را مشــخص میکننــد .بخشهــا
یــا حوزههــا بخشهایــی از شــهرند کــه بــا یــک ویژگــی
همگــن متمایــز میشــوند و میتــوان آنهــا را در
مقیاسهــای مختلــف تشــکیل داد .گرههــا در نقاطــی
قــرار دارنــد کــه دو یــا چنــد مســیر بــه هــم میرســند.
در نهایــت ،نشــانهها ســاختمانهای منحصربهفــرد و
مهــم در شــهرند کــه در محیــط ساختهشــده میتــوان
آنهــا را شناســایی کــرد .مســیرها مهمتریــن عناصــر در
تحقیــق رفتــار انتخــاب مســیرند ،زیــرا افــراد در هنــگام
حرکــت بــا مســیرهای متعــددی روب ـهرو هســتند .عــاوه
بــر ایــن ،آنهــا اغلــب تحتتأثیــر ویژگیهــای غالــب
محیــط ساختهشــده هســتند ،زیــرا مســیرها بهطــور
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جدول  :1تعاریف تصویر ذهنی از دیدگاه اندیشمندان

Crompton
)(1991

تصویر ذهنی مجموعهای از باورها ،ایدهها و احساساتی است که فرد نسبت به یک مکان
خاص دارد.

باور ،احساسات ،ایده ،انگيزه
سفر ،فرصتها و جاذبههای
اجتماعی

)(Kim et al., 2014:64

ادراک تصویر ذهنی به فرایند روانشناختی افراد در هنگام قرارگیری در معرض تبلیغات
اشاره میکند.

فرایند روانشناختی

(Lee and Gretzel,
)2012:1270

وقتی مسافران درگیر پردازش تصاویر ذهنی میشوند ،مقصد را در ذهن خود تجربه
میکنند.

تجربه فردی

)(Govers, 2005:28

روشی متمایز برای پردازش و ذخیرهسازی اطالعات حسی در حافظه

اطالعات حسی ،تجربه
شخصی

Hose and Wickens , 2004

ت است از هرگونه معرفی بصری ،شنیداری و نوشتاری از یک مکان که به
تصویر عبار 
دیگران انتقال یابد.

ابعاد بصری ،شنیداری،
نوشتاری

Hunt, 1975

 برداشتها و ذهنیتها و احساساتی که در ذهن شخص یا اشخاص در مورد مكانی كه درآن اقامت ندارند ،تصویر مقصد آنان است.
 -معتقد است كه تصوير ذهنی ادراکشده گاهی تحت تأثير فاصله از مقصد قرار میگيرد.

تجربه و برداشت شخصی،
حواس ،فاصله از مقصد

Chao, 2005

تصوير ذهني از مقصد شامل انگاره روحی يا ادراک شخصي يا گروهی نسبت به يک مقصد
است.

برداشت ذهنی نسبت به
مقصد ،عوامل شخصیتی و
ویژگی روانشناختی

Gartner,1989

توسط سه جزء سلسلهمراتبی وابسته به همه تشکیل شده است :شناختی،
عاطفی ،رفتاری.

عوامل شناختی ،عاطفی و
رفتاری

بيرلي و مارتين ()2004

عوامل مؤثر بر شكلگيری تصوير ذهني ادراكشده از يك مقصد گردشگری شامل منابع
اطالعاتی و عوامل شخصی است.

منابع اطالعاتی ،تجربیات
شخصی و کالبدی

McCleary, Baloglu,1999

تصوير ذهنی تحت تأثير عوامل محرک محصول و مشخصات فردی دريافتکننده است.

کیفیت تجربه ،جاذبه ،ارزش،
عوامل محرک

Moradi & Alalhesabi,
2019

شکلگیری تصویر بسط ساختار ذهنی ناشی از سیل اطالعات دربارۀ یک مکان است که از
مجموعهای از باورها ،عقاید و احساسات فرد نشئت میگیرد.

باورها ،عقاید و احساسات فرد

مرادحاصلی ()1398

تصاویر ذهنی برای یادآوری رویدادهای پیچیدۀ مربوط به زندگی ایجاد میشود و ممکن
است تصاویر ذهنی بازتاب مستقیم واقعیت باشند.

منابع اطالعاتی ،تخیل و
برداشتهای ذهنی

حاجی احمدی همدانی و
همکاران ()1396

تصویر ذهنی شکلگرفته در ذهن افراد حاصل اطالعات ادراک شده از محیط است.

نیازها ،توقعات ،ارزشها،
اعتقادات ،خاطرات و تجربیات

دیلمی ()1390

انسان با قرارگیری در هر فضا بخشی از اطالعات محیط را در ذهن خود ثبت میکند و از
تجارب ذهنی خود برای شکلگیری تصویر ذهنی کامل از فضا استفاده میکند.

استفاده از تجربیات پیشین

غربا و طبیبیان ()1396
اسدپور و همکاران ()1394

در این فرایند ،انسان دادههای دریافتی از محیط را در ذهن خود نظم داده و رابطهای را سن ،جنسیت ،فرهنگ ،میزان
آشنایی با محیط
میان آنها در ذهن خود بهوجود میآورد.
ابزارهایی برای سازماندهی و ذخیرۀ اطالعات فضاییاند که به افزایش ظرفیت ذهنی و
ارتقای یادآوری و یادگیری اطالعات منتهی میشوند.

پیوند با فرایندهای
روانشناختی

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نظریهپرداز

دیدگاه

عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مســتقیم تجربــه میشــوند .مســیرهای مهــم بــا قابلیــت
تصویربــرداری بــاال متمایــز میشــوند کــه ایــن تمایــز بــا
موقعیــت منحصربهفــرد ،امکانــات منحصربهفــرد ،یــا
فعالیتهــای منحصربهفــرد بهدســت میآیــد (Jansen,
 .)2011: 20بهطــور کلــی تصویرســازی فراینــد ذهنــی
یکسانســازی اطالعــات حســی و مفاهیــم توســعه در مــورد

مناطــق ،مقاصــد و مکانهــا بهشــمار مــیرود .رایجتریــن
واژههــا بــرای تعریــف تصویــر عبارتانــد از :پــردازش،
اطالعــات ،کار و حافظــه .در تعریفــی ســاده از معمولتریــن
واژههــا ،راهــی بــرای پــردازش اطالعــات در حافظــه فعــال
تعریــف میشــود ( .)Matos et al., 2015: 16در جــدول 1
تعاریــف تصویــر ذهنــی جمعبنــدی شــده اســت.
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معنا و معنای مکان
پژوهــش دربــارۀ ادراک شــهر در اوایــل دهــه 1940آغــاز
شــد .ایــن تئــوری مبتنــی بــر ادراک بصــری بــود .لینــچ
اولیــن شهرســازی بــود کــه معمــاری را بــا ادراک انســانی
ارتبــاط داد .هــر تصویــری از جهــان واقعــی دارای ســه
مؤلفــه اســت :هویــت ،ســاختار و معنــا .گیبســون بیــان
میکنــد :تمامــی اطالعاتــی کــه فــرد از محیــط دریافــت
میکنــد بــا الگــوی بصــری و محیطــی پوشــیده شــده
اســت .الکســاندر کویــن و جیــل اســتوارت در کتــاب شــهر
و احساســات :فرهنــگ شــهری از  ۱۵۰۰چنیــن شــرح
دادنــد :زندگــی شــهری ،بهمنزلــه یــک بعــد حســی،
شــامل تمامــی حــواس میشــود .در ایــن بیــن حــس
بصــری بســیار مهــم اســت ،امــا دیگــر حــواس نیــز جــزء
اساســی در ســاخت تصویــر کلــی هســتند (et al., 2017:
 .)30 Gonzálezراپاپــورت ( )1384بــر ایــن نظــر اســت کــه
مــردم بــر اســاس معانـیای کــه محیــط پیرامــون آنهــا در
ذهنشــان تداعــی میکنــد نســبت بــه آن محیــط واکنــش
نشــان میدهنــد و لینــچ یکــی از معیارهــای شــهر خــوب
را «معنــا» توصیــف میکنــد (پاکــزاد و بــزرگ.)۱۹۱:۱۳۹۵ ،
معنیداربــودن یعنــی امــکان بازشناســی وجــود داشــته
باشــد و بتــوان دریافــت از یــک محــرک را بــه چیــزی در
ذهــن خــود (تجربیــات ،خاطــرات ،اطالعــات ،اندوختهها
و )...ارجــاع داد .بهعبارتــی ،معنــای یــک پدیــده بــرای
مــا حاصــل تجربـهای اســت کــه از آن پدیــده داریــم .لفــظ
معنــی در لغتنــامۀ دهخــدا معــادل ایــن عبــارات آمــده
اســت :مقصــود از ســخن ،مــراد کالم ،آنچــه لفــظ بــر آن
داللــت دارد .از ســوی دیگــر ،واژۀ  meaningمتــرادف
«ایــده یــا چیزی کــه یــک کلمــه ،نشــانه و ...ارائــه میکند»
یــا «کیفیتــی کــه زندگــی را واجــد ارزش مینمایــد» اســت.
تعاریــف فــوق بدیــن مضمــون اشــاره دارنــد کــه معنــی
امــر تبعــی پدیــدهای عینــی یــا ذهنــی اســت کــه اشــاره
بــه مفهومــی اغلــب کیفــی و غیرمــادی دارد .در فرهنــگ
واژگان رابــرت کــوان نیــز واژۀ  meaningمعــادل «ارزشــی
ویــژه کــه یــک مــکان بــرای مــردم آن دارد» بــهکار رفتــه
ـی ســوی دیگــر صــورت هــر پدیــده اســت کــه
اســت .معنـ ْ
از یکدیگــر تفکیکناپذیرنــد .در ایــن رابطــه ،صــورت
هــر پدیــده بهمثابــه محملــی بــرای معنــا ایفــای نقــش
مینمایــد (کاظمــی ،بهزادفــر .)77:1392 ،از دیــدگاه
تفســیری یــا کیفــی ،معنــا دارایی یک فرد یا شــیء نیســت
بلکــه تعاملــی بیــن ایــن دو از طریــق فرهنــگ ،تعامــل
اجتماعــی ،و تجربــه پیشــین شــخصی اســت (لینســی و
همــکاران ،۱۱۸:۱۳۹۵ ،بــه نقــل از ویلیامــز و پترســون،
 .)۲۰۰۷درک معنــای یــک محیــط در فراینــد شــناخت

ممکــن اســت باعــث ارزیابیهــای متفــاوت از یــک مــکان
شــود .ازایـنرو ،در طراحــی هــر مــکان ،معنای درکشــده
از ســوی اســتفادهکنندگان از آن حائــز اهمیــت اســت،
زیــرا ارزیابــی مثبــت افــراد از فضــای طراحیشــده در
اســتقبال آنهــا از مکان نقــش تأثیــر بســزایی دارد (پاکزاد
و بــزرگ .)۱۹۳:۱۳۹۵ ،معنــا كليــة ذهنيتهايــی اســت
كــه محــرك بــرای ناظــر بهوجــود مــیآورد ،هنگامیكــه
آن را بــا تجربيــات خــود ،اهــداف و منظورهايــش مقايســه
میكنــد (راپاپــورت ،1384 ،بــه نقــل از حبیــب.)7:1385 ،
همچنیــن معانــي بــر اســاس روابــط اجتماعــي ســاخته
میشــوند ( .)Dovey, 1999: 40در واقــع برقــراری پيونــد و
ارتبــاط انســان بــا مــكان و همچنين برقــراری پيونــد ميان
عناصــر تشــكيلدهندۀ مــكان در فراينــدی ذهنــی صورت
میگیــرد و ارتبــاط ايــن فراينــد بــا مفاهيــم غيرفضايــي
و ارزشهــا بــه مــكان معنــا میبخشــد .در نظریههــای
زیباییشناســی معناهــا و رویکردهــای نظــری متعــددی
وجــود دارد .نظریههــای تجربهگــرا بــر ایــن بــاور اســتوارند
کــه معنــا پــس از ثبــت ســاختار آن از ســوی دریافــت
کننــده بــه رویدادهــا داده میشــود .پیــروان مکتــب کنــش
ْ
ادراک معنــا نیــز درک
متقابــل بــر ایــن باورنــد کــه بــا وقــوع
میشــود و بــرای دادن معنــای جدیــد تجربــه گذشــته در
ادراک مداخلــه میکنــد .تحلیــل دروننگــر میگویــد کــه
معانــی قبــ ً
ا بهوجــود آمدهانــد .فرویــد بــه ناخــودآگاه
فــردی معتقــد اســت؛ یونــگ ناخــودآگاه جمعــی را کــه در
آن «نقــاط انــرژی» بیزمــان تحــت عنــوان نمونه نخســتین
تصاویــر ،انگارههــا و رفتارهــا را ایجــاد میکننــد بــه آنهــا
اضافــه کــرده اســت .نمادهــا کــه شــامل معانــی نمادیــن
محیــط طراحــی شــدهاند واســطه را فراهــم میآورنــد
کــه بــا آن نمونههــای نخســتین بــه تکویــن میرســند
(لنــگ .)۱۰۸:۱۳۹۱ ،رویکــرد رایــج بــهمعنــای مــکان
در روانشناســی محیطــی غالبــ ًا بهصــورت پرسشــی از
واکنشهــای ادراکــی ،شــناختی و عاطفــی بــه محیــط
شــکل میگیــرد .معنــا مفهومــی بســیار بغرنــج اســت و
عــدم نیــاز بــه تعمیــم معنــای هــر مــکان بــه دیگــر مکانها
یــا در میــان افــراد مختلــف بــه پیچیدگــی آن میافزایــد.
ایــن ویژگــی منحصربهفــرد بــودن ،نــه تعمیمپذیــر بــودن،
منعکسکننــدۀ دیــدگاه جهانبینــی کاربــردی اســت کــه
آلتمــن و راگاف در  ۱۹۸۷ارائــه کردنــد (لینســی و همکاران،
 .)۱۱۵:۱۳۹۵مکانهــای معنـیدار در بســتری اجتماعی و
براثــر تعامــات اجتماعی میــان افــراد در محیطی فیزیکی
شــکل میگیرنــد کــه بــا بســترهای فرهنگــی ،اجتماعــی و
اقتصــادی حاکــم بــر آن جامعــه پیونــد دارنــد .ایــن امــر
باعــث تشــکیل احســاس مــکان شــخصی میشــود کــه

نقشمعنایمکان درشکلگیری تصویر ذهنی گردشگران
مطالعهموردی محلهجنتشهرستانمشهد
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خــود درنهایــت بــه شــکلگیری نوعــی هویــت ذهنــی
نســبتبه محیــط در فــرد منجــر میشــود (حیــدری و
همــکاران.)52:1392 ،
چارچوب نظری پژوهش
در ایــن تحقیــق ،ترســیم مــدل پژوهــش بــا درنظرگرفتــن

نظریــات نظریهپردازانــی چــون کرامپتــون ( ،)1979کیــم
( ،)2014گارتنــر ( ،)1996مــرادی ( )2019طراحــی و تدوین
شــده اســت.
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نمودار  :2چارچوب مفهومی پژوهش

روش تحقیق
پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت
پیمایشــی اســت .همچنیــن ،از نظــر زمــان انجــام مقطعــی
اســت و اطالعــات الزم بــا بهرهگیــری از روشهــای
کتابخانــهای ،اطالعــات اســنادی و بررســی مقــاالت و
منابــع معتبــر گــردآوری شــده اســت .بــا توجــه بــه مــدل
نظــری محققســاخته بــه روش پیمایشــی ،از مشــاهده و
پرسـشنامه بــرای گردآوری اطالعات اســتفاده شــده اســت
و ســؤاالت پرسـشنامه در دو گروه بســته و باز طراحی شــده
اســت؛ ســؤاالت بســته بــا توجــه بــه ابعــاد و شــاخصهای
موجــود در مــدل مفهومــی طراحــی شــده و ســؤاالت بــاز
مربــوط بــه نقشــههای شــناختی اســت .در ســؤاالت بســته
از طیــف پنجگزینـهای لیکــرت اســتفاده شــده کــه بــا درجــه
خیلــی زیــاد ،زیــاد ،متوســط ،کــم و خیلــی کــم طبقهبنــدی
شــده اســت .در ســؤاالت بــاز از پرسششــوندگان خواســته
شــده اســت ،بــا توجــه بــه نشــانههای شــاخص و معابــر
اصلــی محــدوده ،نقشــههای شــناختی (تصویــر ذهنــی) را
بــر روی کاغــذ بهصــورت کروکــی ترســیم کنند .بــرای تحلیل
نتایــج ســؤاالت پرسـشنامه ،بــا توجــه بــه نــوع طیــف مــورد
اســتفاده در ســؤاالت ،از معــادالت ســاختاری و نرمافــزار

اســمارت پ ـیالاس  2اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه
جامعــه آمــاری کــه دربردارنــدۀ 280هــزار گردشــگری اســت
کــه ســاالنه بــه محلــه وارد میشــوند ،بــرای محاســبه
حجــم نمونــه از فرمــول کوکــران بــا خطــای نمونهگیــری
 0/05اســتفاده شــده و تعــداد نمونــه  384پرســشنامه
محاســبه شــده اســت .بهمنظــور ســنجش روایــی نمایــی
پرسـشنامه و محتــوای آن ،پرسـشنامه پژوهــش از ســوی
جمعــی از صاحبنظــران در ایــن زمینــه بررســی شــده و
اصالحاتــی در آن صــورت گرفتــه اســت .بررســیهای نهایی
صاحبنظــران تأییدگــر روایــی پرس ـشنامه تحقیــق بــوده
اســت .بهمنظــور ســنجش پایایــی پرســشنامه از آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده و مقــدار ضریــب آلفــای کرونبــاخ
پرسـشنامه 0/841محاســبه شــده اســت .همچنیــن بــرای
تحلیــل اســتنباطی دادهها در پرســشهای بســته از تحلیل
عاملــی و بــرای آگهــی از تأثیــر متغیرهــای پژوهــش و روابــط
معنــاداری بیــن آنهــا از آزمــون تــی اســتفاده شــده اســت.
تحلیــل اســتنباطی ســؤاالت بــاز و کروکیهــای ترسیمشــدۀ
گردشــگران بــا روش رویهمگــذاری نقشــههای شــناختی
انجــام شــده اســت.
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جدول  :2ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلي معنا
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نام متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ متغیرها

معنا

11

0/765

عوامل انسانی

5

0/770

عوامل محیطی

6

0/720

جدول  :3ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلي ادراک
نام متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ متغیرها

ادارک از محیط

11

0/782

عوامل انسانی

5

0/773

عوامل محیطی

6

0/856

یافتههایپژوهش
بــا درنظرگرفتــن تعــداد برابــر پاســخدهندگان از هــر دو
گــروه ،زنــان و مــردان هــر گروه 50درصــد ســهیماند.
بــا طبقهبنــدی بــه چهــار گــروه ســنی 20/1 ،درصــد از
گردشــگران در گــروه ســنی  20تــا  29ســال 41/1 ،درصــد
در گــروه ســنی  30تــا  39ســال 14/3 ،درصــد در گــروه
ســنی 40تــا  49ســال و  24/5درصــد در گــروه ســنی50
ســال و بیشــتر قــرار دارنــد .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،بیشــتر تعــداد پاس ـخدهندگان مربــوط بــه ردۀ
ســنی  30تــا  39ســال بــا 158پاسـخدهنده اســت .بیشــتر
پاس ـخدهندگان مــدرک لیســانس داشــتهاند .همچنیــن،
بــا توجــه بــه نتایــج 77/6 ،درصــد از گردشــگران بیشــتر از
یــک بــار از شــهر مشــهد بازدیــد کردهانــد .در جــدول  4و
 ،5وضعیــت پاسـخها بــه متغیرهــای اصلــی پژوهــش ارائــه
شــده اســت.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

جدول  :4آمارههای توصیفی متغیر معنا به درصد

سؤاالت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خیلی کم

ارتباط بصری

روشنایی در هنگام شبانهروز

384

3/33

1/033

4/94

43.48 11/71

ابعاد شناختی

راحتی بازگشت مجدد به
مکان اولیه قرارگیری

384

3/50

1/057

4/68

31.25 11/19

34.89

نیازها

درک فرهنگ شهر توسط
عناصر محیطی موجود

384

3/25

0/967

4/16

39.58 15/88

31.51

احساسات

عوامل

انسانی

محیطی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

25.26

14.5
17.96
8.85

احساس تعلق
)دلبستگی به مکان(

384

3/26

0/923

2/08

39.58 18/22

31.77

8.33

تجربههای پیشین

درک و یادآوری موقعیت
توسط نشانههای موجود

384

3/17

1/159

9/63

38.02 15/62

21.35

15.36

ارتباط عینی

راحتی دسترسي پياده در
دورن محله

384

3/61

0/916

1/56

28.12 10/41

45.05

14.8

فرهنگ و ارزش

یادآوری ارزشهای گذشته
توسط شکل ساختمان

384

2/96

1/171

25.52 25/52 11/97

28.12

8.85

عوامل اجتماعی

میزان قرارگاههای رفتاری
در محله

384

3.17

1.013

5.46

36.71 19.01

30.20

8.59

کیفیت و تناسب
کالبدی

میزان زیبایی جداره و
نماهای حاشیه خیابانها

384

3/26

1/082

4/95

32.55 20/05

28.64

13.80

خوانایی

میزان استفاده از مجسمه و
المانهای شهری جذاب

384

3/07

1/190

10/67

32.55 21/09

21.61

14.06

کیفیت مکانهای مناسب با
انتظارات جامعه
رویدادها (عزاداری و اعیاد)

384

3/23

1/111

7/29

41.66 14/58

20.31

16.14
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نقشمعنایمکان درشکلگیری تصویر ذهنی گردشگران
مطالعهموردی محلهجنتشهرستانمشهد

جدول  :5آمارههای توصیفی متغیر ادراک به درصد

تجربه شخصی

کیفیت فضا برای نشستن
و استراحت
)...نیمکتها و(

384

3/17

1/198

13/28

11/45

33/85

28/12

13/28

ابعاد بصری

وجود درختان و فضای
سبز در محله

384

3/28

0/932

3/38

14/06

43/22

30/20

9/11

حس کمبود فضا و تنگی
ویژگی روانشناختی
مسیر در فضای محله

384

3/69

1/180

20/83

22/65

27/34

24/73

4/42

انگیزۀ سفر

میزان امنیت

384

3/77

1/006

4/68

4/94

21/61

46/09

22/65

حواس

تشخیص مرزها و
لبههای محله

384

2/95

1/095

12/50

16/14

43/48

19/27

8/59

جاذبه

عالئم راهنمای محله
شامل تابلوهای راهنما
و نمادها

384

3/39

1/041

3/64

14/84

36/71

27/38

16/40

منابع اطالعاتی

تنوعرنگدرفضا
)(ساختمانهاومحیطمحله

384

3/29

1/054

4/42

16/14

40/88

22/91

15/62

عوامل اجتماعی

تجمع و ازدحام مردم در
خیابانهای اصلی

384

3/65

1/002

3/12

8/07

30/98

36/45

21/35

عوامل کالبدی

هماهنگی جنس مصالح
ساختمانها

384

3/10

1/161

11/71

16/92

31/77

28/90

10/67

خوانایی

هماهنگی تعداد طبقات
ساختمانها

384

3/16

1/193

9/11

18/22

39/06

14/84

18/75

فاصله از مقصد

راحتی مسیر رفتوآمد و
کفپوشها

384

3/75

1/007

2/08

6/25

34/89

28/12

28/64

عوامل

انسانی

محیطی

مطابــق بــا اطالعــات جــدول  ،5متغیــر ادراک عامــل امنیــت
موجــود در محلــه باالتریــن میانگیــن ( )3/77را دارد؛
بنابرایــن ،از نظــر گردشــگران امنیــت کافــی در ایــن محلــه
وجــود دارد کــه باعــث شــده اســت گردشــگران بهراحتــی در

توآمــد کننــد.
محلــه رف 
بــرای ســنجش پایایــی از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده
اســت و چــون تمامــی ضرایــب باالتــر از  0/7به دســت آمده،
پایایــی داده در ســطح باالیــی تأییــد میشــود.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

سؤاالت

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه عامــل بازگشــت
مجــدد بــه مــکان اولیــه قرارگیــری باالتریــن میانگیــن
( )3/50را دارد؛ یعنــی سلســلهمراتب دسترســی و
جهتیابــی در محلــه بهخوبــی صــورت گرفتــه اســت.
عامــل ارزشهــای تاریخــی و ســاختمانهای ارزشــمند
( )2/96از نظــر گردشــگران تأثیــر کمتــری از عوامــل دیگــر

دارد؛ یعنــی از نظــر گردشــگران تعــداد ســاختمانهای
ارزشــمند دارای معمــاری یادمانــی در محلــه جنــت کــم
بــوده یــا ایــن ســاختمانها کیفیتهــای زیباییشناســی و
بصــری نداشــتهاند و در تصویــر ذهنــی آنهــا نقــش کمتــری
داشــتهاند.
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جدول  :6ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلي تحقيق
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نام متغیر

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ متغیرها

معنا

11

0/765

ادارک محیط

11

0/782

کل پرسشنامه

22

0/841

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بــا توجــه بــه بررســی و تحلیــل آزمــون پــیالاس در
مؤلفــه معنــا ،معیــار خوانایــی بــا شــاخص المانهــای
شــهری و نشــانههای شــهری بــا عــدد  16/812بیشــترین
تأثیــر را درمؤلفــه معنــا دارد .ایــن ضریــب بــاال به ســبب
وجــود خانــه ملــک ،بــاغ ملــی و پیــادهراه جنــت در
خیابــان امــام خمینــی ،وجــود هتلهــا و ســینما قــدس
بهعنــوان نشــانه در خیابــان پاســداران و وجــود بــرج
آلتــون و ســینما هویــزه در خیابــان دانشــگاه بهعنــوان
نشــانه شــهری و همچنیــن اســتفاده از المانهــا و
نمادهــا در محلــه و خیابانهــای اصلــی محلــه اســت؛
پــس از آن ،بــه ترتیــب معیــار انتظــارات جامعــه بــا
شــاخص طراحــی مکانهــای مناســب بــا رویدادهــا
بــا عــدد  ،14/627معیــار کیفیــت و تناســبات کالبــدی
بــا شــاخص زیباییهــای بصــری بــا عــدد ،11/755
عوامــل اجتماعــی بــا شــاخص قرارگاههــای رفتــاری
بــا عــدد  ،10/027معیــار ارتبــاط بصــری بــا شــاخص
میــزان نــور و روشــنایی (حیــات شــبانه) بــا عــدد 8/963
بیشــترین تأثیــ ر را در مؤلفــه معنــا میگذارنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه تعــداد ســاختمانهایی کــه یــادآور
معمــاری گذشــته باشــند و قدمــت تاریخــی و ارزش
معمــاری داشــته باشــند انگشتشــمار اســت ،کمتریــن
عــدد یعنــی  1/599متعلــق بــه ایــن معیــار اســت ،از نظــر
گردشــگران ایــن معیــار بــا توجــه بــه شــرایط محلــه تأثیر
کمتــری بــر شــکلگیری معنــا در ذهــن آنهــا داشــته
اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اینکــه محلــه جنــت
قدمتــی تاریخــی دارد ،ضــروری اســت در طراحــی محله
بــه الگوبــرداری از ســاختمانهای ارزشــمند و معمــاری
یادمانــی توجــه بیشــتری شــود .بنابــر نتایــج آزمــون
درخصــوصمؤلفــه ادراک محیطــی ،معیــار جاذبــه بــا
شــاخص تابلوهــا و نمادهــای راهنمــا در محــدوده کــه در
مســیریابی و جهتیابــی گردشــگران مؤثرنــد بــا باالترین

عــدد یعنــی  14/008بیشــترین تأثیــر را در تصویر ذهنی
و ادراک محیطــی داشــتهاند .ایــن ضریــب بــاال بهعلــت
وجــود تابلوهــا و نمادهــای راهنمــای متعــدد در محلــه
جنــت اســت کــه ســبب ســهولت دسترســی گردشــگران
بــه نقــاط مختلــف محله شــده اســت .ســپس ،بــه ترتیب
معیــار منابــع اطالعاتــی بــا شــاخص تنــوع رنــگ در
فضــای شــهری بــا عــدد  ،8/184معیــار ابعــاد بصــری بــا
شــاخص ســبزینگی محیــط بــا عــدد  7/719و فضاهــای
ســبز شــهری بــا وجــود درختــان و لبــه ســبز در تمامــی
مســیرهای موجــود در محــدوده و همچنیــن وجــود
بــاغ ملــی و پــارک رازی و فضــای ســبز بیمارســتان امــام
رضــا(ع) در رتبــه بعــدی قــرار میگیرنــد .معیــار عوامــل
تجربــه شــخصی بــا شــاخص مبلمــان شــهری و کیفیــت
آن نیــز بــا عــدد  5/815در رتبــه بعــدی قــرار میگیــرد .بــا
توجــه بــه اینکــه تناســبات فضایــی و نســبت عــرض بــه
ارتفــاع در بیشــتر خیابانهــای محلــی نســبت مناســبی
داشــته و فقــط در برخــی معابــر فرعــی محصوریــت
احســاس شــده اســت ،معیــار ویژگــی روانشــناختی بــا
شــاخص محصوریــت و تنگــی فضــا کمتریــن تأثیــر را
در ادراک گذاشــته اســت ( .)0/304میــزان محصوریــت
فضــا تأثیــر منفــی یــا مثبــت در ادراک افــراد از محیــط
دارد؛ امــا از نظــر گردشــگران میــزان محصوریــت در
ایــن محلــه کــم اســت ،در نتیجــه ایــن عامــل تأثیــر کــم
بــر ادراک دارد .بــا توجــه بــه نمــودار چارچــوب نظــری،
میــزان المانهــای شــهری و جذابیــت آنهــا کــه مربــوط
بــه خوانایــی محیــط و فضــای شــهری اســت دارای
بیشــترین تأثیــر و پــس از آن بــه ترتیــب میــزان طراحــی
متناســب بــا فرهنــگ و ارزش مــکان و تعریــف آن بــرای
گردشــگران ،وجــود تناســبات بصــری و محیطــی و
زیباییهــای بصــری و تقویــت آنهــا ،افزایــش میــزان
تعامــات اجتماعــی میــان گردشــگران و شــهروندان
بــا تقویــت قرارگاههــای رفتــاری کــه جزئــی از عوامــل
مهــم اجتماعــی اســت ازمؤلفــه معنــا دارای بیشــترین
تأثیــر درمؤلفــه ادراک و تصویــر ذهنــی از محیطانــد.
همچنیــن درمؤلفــه ادراک و تصویــر ذهنــی ،معیــار
جاذبــه بــا شــاخص تابلوهــا و نمادهــای راهنمــا در
محــدوده کــه در مســیریابی و جهتیابــی گردشــگران
موثرنــد بیشــترین تأثیــر را در ادراک و تصویــر ذهنــی
گردشــگران میگذارنــد.
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نمودار  :3ضریب مسیر و بار عاملی

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

نمودار  :4نتایج آزمون تی
جدول  :7نتایج تحلیل فرضیۀ اصلی
مؤلفه

سطح
ضریب مقدار
مسیر  T-VALUEمعنیداری

معنا  -ادراک از محیط 1/011

31/132

0/000

نتیجه
تأیید

مقــدار آمــارۀ تــی مــاک اصلــی تأیید یــا رد فرضیات اســت.
اگــر ایــن مقــدار از  ۱٫۹۶بیشــتر باشــد ،آن فرضیــه در ســطح
 ۹۵درصــد تأییــد میشــود .همچنیــن ،اگــر مقــدار ضریــب
مســیر بین متغیر مســتقل (معنا) و متغیــر وابســته (ادراک)
مثبــت باشــد ،بــا افزایــش متغیــر مســتقل متغیــر وابســته
افزایــش مییابــد.
تجزیهوتحلیلتصویرذهنی
در ایــن بخــش ،نقشــههای شــناختی محلــه جنــت کــه از
ســوی گردشــگران طراحــی شــده اســت تجزیهوتحلیــل
کیفــی میشــود.

تصويــر ذهنــي از مقصــد شــامل انــگاره روحــی يــا ادراک
شــخصی يــا گروهــی از مقصــد اســت .بهعــاوه ،تصويــر
ذهنــي بيانگــر مجموعـهای سادهشــده از ادراکات چندپــاره
اســت کــه اطالعــات زيــادی از يــک مــکان را دربرمیگيــرد.
در يــک جملــه ،تصويــر ذهنــي از مقصــد ادراک شــخصي از
يــک مــکان اســت کــه ممکــن اســت در اشــخاص مختلــف
متفــاوت باشــد ( .)Chao, 2005:8لینــچ در بررســی تصویــر
ذهنــی از پنــج عنصــر لبــه ،محلــه ،گــره ،نشــانه و راه
بهمنزلــه عوامــل ســازماندهنده بــه تصاویــر ذهنــی مــردم
اســتفاده کــرد.
بــا توجــه بــه بررســیهای صورتگرفتــه از نقشــه تصویــر
ذهنــی ،آنچــه بهعنــوان نقشــه ذهنــی در ذهــن گردشــگران
باقــی مانــده اســت همــان عناصــر لینچــی بــوده اســت کــه
هــر فــرد بــا توجــه بــه تجربیــات و شــناخت خــود از محلــه
و بــا توجــه بــه ادراک محیــط و همچنیــن بــا توجــه بــه
انگیزههــای بازدیــد از محلــه نقشــههای ذهنــی متفاوتــی
دارد .لــذا پــس از تدویــن و بررســی پرســشنامه از روش
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ترســیم نقشــه اســتفاده شــده اســت و از گــروه هــدف
(گردشــگران) خواســته شــده تــا نقشــههای ذهنــی و
کروکــی خــود ازمحلــه جنــت را رســم کننــد .بهعلــت
تفاوتهــای جنســیتی در تواناییهــای نقشهســازی
شــناختی در مــردان و زنــان ،پرســشنامه بــه تعــداد
مســاوی بیــن ایــن دو گــروه توزیــع شــده اســت .برای رســم
نقشــه هیــچ محدودیــت زمانــی وجــود ناشــته اســت .ایــن

نقشــهها در چهــار شــیت جداگانــه شــامل عناصــر نقطهای
شــاخص ،عناصــر خطــی شــاخص و عناصــر پهنــهای و
درنهایــت جمعبنــدی در شــیت نقشــه تصویــر ذهنــی
عمومــی گردشــگران تحلیــل شــده اســت .در جــدول ،8
مؤلفههــای چارچــوب نظــری و زیرشــاخصهای آن
درخصــوص شــکلگیری تصویــر ذهنــی گردشــگران در هر
چهــار نقشــه شــناختی بــه تفکیــک بررســی شــده اســت.

جدول  :8بررسیمؤلفۀهای چارچوب نظری در نقشههای شناختی
عناصر نقطهای
شاخص

عناصر خطی شاخص

پهنههای شاخص

حواس

نشانههای سبز

مسیر سبز و مسیر
پیادۀ جنت

پهنههای سبز

تجربه شخصی

نشانه ورزشی و
تفریحی

تمامی عناصرخطی

پهنههای تجاری-
اداری و درمانی

انگیزه سفر

نشانه درمانی-نشانه
مذهبی

لبه درمانی

پهنههای تجاری و
درمانی و اقامتی

ابعاد بصری

نشانه فرهنگی و
تاریخی

لبههای سبز

پهنههای اقامتی و
تجاری

ویژگی
روانشناختی

تمامی نشانهها

لبههای سبز

تمامی نشانهها

جاذبه

نشانه فرهنگی و
تاریخی ودرمانی

مسیر پیادۀ جنت و
لبه تجاری

پهنههای تجاری

تمامی نشانهها

پهنههای اقامتی

عوامل اجتماعی

نشانه اقامتی و
تجاری

تمامی عناصر خطی

تمای پهنهها

عوامل کالبدی

نشانه اداری

تمامی عناصر خطی و
محورهای تجهیزشده
در لبهها

پهنههای اقامتی و
تجاری

منابع اصالعاتی

تمامی نشانهها

تمای عناصر خطی

تمامی پهنهها

خوانایی

تمامی نشانهها

لبههای فعال تجاری و
مسیرهای پیاده و سبز

تمامی پهنهها

تصویر ذهنی گردشگر

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

عوامل
انسانی

با توجه به تکرار مهمترین و پرتکرارترین
عناصر در نقشه تصویر ذهنی که

گردشگران در قالب کروکی کردهاند

و رویهمگذاری آنها ،هر سه نقشه

شناختی استخراج شده است و درنهایت

با رویهمگذاری این سه نقشه شناختی،
نقشه تصویر ذهنی عمومی گردشگران

استخراج شده است .از عناصر کالبدی

محورهای اصلی تجهیزشده که لبههای

فاصله از مقصد نشانههای درمانی

عوامل
محیطی

نقشۀ تصویر ذهنی عمومی گردشگران

اصلی محله را تشکیل میدهند .گرههای
شاخص ترافیکی که عوامل اجتماعی و

ابعاد بصری و تجربه شخصی گردشگران
را دربر میگیرند .نشانههای شاخص

درمانی ،تجاری و فرهنگی تاریخی و سبز

که حواس ،انگیزۀ سفر ،ابعاد بصری منابع
اطالعاتی و خوانایی را دربر میگیرند.

پهنهها که انگیزۀ سفر ،فاصله از مقصد،
جاذبهها و منابع اطالعاتی را شامل

میشود .محور پیادۀ جنت و محور سبز

پارک خطی شامل تمامی عوامل انسانی و
عوامل محیطی میشوند.
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در شــکل  2نشــانهها و همچنیــن گرههــای اجتماعــی و
ترافیکــی شــاخص از نظــر گردشــگران آورده شــده اســت.
اغلــب گرههــای اجتماعــی در نقــاط تفریحــی و فرهنگــی،

گــرۀ ترافیکــی در تقاطعهــای اصلــی از نظــر گردشــگران
طبقهبنــدی شــده اســت.

شکل  :3عناصر خطی شاخص

در شــکل  3محورهــا و لبههــای شــاخص شــکلگرفته
در ذهــن گردشــگران بررســی شــده اســت .محــور پیــادۀ

جنــت ولبــه ســبز پــارک خطــی از پرتکــرار تریــن عناصــر در
نقشــههای ذهنــی بودهانــد.

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

شکل  :2عناصر نقطهای شاخص
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شکل  :4نمایش گرافیکی پهنههای شاخص

در شــکل  4پهنههــا و حوزههــای موردتوجــه
گردشــگران بررســی شــده اســت.پهنه اقامتــی و

تجــاری از پرتکرارتریــن پهنههــا بودهانــد.

شکل  :5جمعبندی نقشههای تصویر ذهنی گردشگران

در نهایــت در شــکل  ،5بــا رویهمگــذاری ایــن نقشــههای
ذهنــی و بهکارگیــری عناصــر شــاخص و پهنههــا و لبههــای

موردتوجــه ،نقشــه ذهنــی عمومــی از محله بهدســت آمده
است.
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جدول  :9راهبردهایی برای ایجاد تصویر ذهنی در گردشگران با توجه به نقش معنای مکان

سال دهم  ،شماره اول ،بهار1400

بحث و نتیجهگیری
هــدف اصلــی از ایــن پژوهــش بررســی نقــش معنــا در
تصویــر ذهنــی گردشــگران در محلــه جنــت بــوده اســت،
ی اســت و از لحــاظ فرهنگــی میراثی
چــون محلـهای تاریخـ 
مانــدگار اســت و جــذب ایــنمؤلفههــا و حمایــت از آنهــا
ســبب مانــدگاری آن و بازگشــت گردشــگر به محیــط خواهد
شــد .بــا توجــه به مبانــی نظــری پژوهــش و بررســی نظریات
نظریهپــردازان نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت:
بــه عقیــدۀ دالــی ،)1999( 1ویژگیهــای فــردی و ســابقه
فرهنگــی بــر نحــوۀ تعامــل فــرد بــا فضــا تأثیــر میگــذارد .از
نظر استویانوســکی ،)2019( 2رفتار انســان با محیط بیشــتر
مربــوط بــه شــناخت و معنــای محیــط در ذهــن اوســت .بــه
عقیــدۀ دالــی معانــی بــر اســاس روابــط اجتماعــي ســاخته
میشــوند .بــا توجــه بــه نظــر آکگــون ،)2020(3تصویــر
مقصــد در وفــاداری گردشــگر و رضایــت نهایــی از مقصــد
تأثیــر مثبــت میگــذارد.
نتایــج پژوهــش پیــش رو نیــز ایــن نگرشهــا و نظریــات
پژوهشــگران را تأییــد میکنــد .بنابــر نتایــج آزمــون
پرســشنامه ،بــا توجــه بــه نمــودار چارچــوب نظــری،
تأثیــر مؤلفههــا بــه خوانایــی مــکان از عوامــل

بیشــترین
محیطــی (معنــای مــکان و تصویــر ذهنــی گردشــگر)،
بهکارگیــری نشــانه از عوامــل محیطــی و عوامــل انســانی
(ارتبــاط بصــری قــوی و حــواس و تجربــه شــخصی در
تصویــر ذهنــی گردشــگر) و کیفیــت و تناســبات محیطــی از

عوامــل محیطــی معنــای مــکان و تصویــر ذهنــی گردشــگر
برمیگــردد .تصویــر ذهنــی استنب اطشــده از مقصــد
گردشــگری نقــش انکارناپذیــری در انتخــاب آن مقصد برای
ســفر و بازدیــد از ســوی گردشــگران ایفــا میکند .رامســیوك
مونهــورون  4و همــکاران ( )2015دریافتنــد كــه دریافــت
تصویــر مثبــت از مقاصــد گردشــگری در رضايــت از ســفر،
رضايــت از مقصــد ،ميــزان ادراك گردشــگران و در نتیجــه
تصمیــم گردشــگران و رفتــار آنــان تأثیرگــذار اســت .بــه نظر
تــودرت و برينــگاس راباگــو ،)2016( 5تصويــر از مقصــد تأثير
زيــادي در تصميمگيــری گردشــگر و پيامدهــای رفتــاری
ســفر او میگــذارد .بنابرایــن طراحــی راهبردهــای مؤثــر
و مدیریــت راهبــردی تصویــر بــرای ایجــاد تصویــر قــوی و
مثبــت در ذهــن گردشــگر ضــروری بــه نظــر میرســد .بــا
شــناخت عوامــل مؤثــر در شــکلگیری نقش و معنــای مکان
و عــاوه بــر آن درک رابطــه بیــن تصویــر ذهنــی ایجادشــده و
معنــای مــکان ،برنامهریــزان و طراحــان شــهری بهویــژه در
بخــش مدیریــت مقصــد گردشــگری میتواننــد در ایجــاد
تصویــر بهتــری از مقصــد گردشــگری در ذهــن گردشــگران
و بهبــود بــازار گردشــگری نقــش مؤثــری ایفــا نماینــد.
بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق ،بــرای ایــن منظــور در
جــدول  9راهبردهایــی بــرای ایجــاد تصویــر ذهنــی قــوی
در گردشــگران بــا توجــه بــه نقــش معنــای مــکان در محلــه
جنــت ارائــه شــده اســت:
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