
شاخص سازی گردشگری خالق شهری با رویکرد ایرانی اسالمی

مورد مطالعه: شهر اصفهان
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چکیده	
ــول  ــه محص ــت ک ــده اس ــی و پراکن ــده، چندبخش ــی پیچی ــهری فعالیت ــگری ش گردش

ــه و  ــت. توج ــهر اس ــات ش ــهیالت و خدم ــه  ، تس ــگران از جاذب ــارب گردش ــروش تج آن ف

ســازمان دهی عوامــل طبیعــی، انســانی و بصــری مؤثــر در زیبایــی محیــط مؤثرتریــن راه بــرای 

افزایــش کیفیــت تجربــۀ ســفر اســت. بــا توجــه بــه ضــرورت انکارناپذیــر تصویــر ذهنــی در 

ــش  ــن پژوه ــاد، در ای ــگری در اقتص ــوع از گردش ــن ن ــش ای ــهری و نق ــگران ش ــذب گردش ج

تــالش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش نگاشــت شــناختی معنایــی، مدلــی کیفــی از عوامل 

ــور،  ــن منظ ــود. بدی ــه ش ــهری ارائ ــگری ش ــق گردش ــدف رون ــا ه ــی ب ــر ذهن ــر تصوی ــر ب مؤث

ابتــدا پــس از بیــان موضــوع، مبانــی نظــری و بررســی پیشــینۀ پژوهــش، بــا اســتفاده از طــرح 

ــه اشــباع نظــری انجــام شــده اســت. جامعــۀ  ــا رســیدن ب ــه  ت پژوهــش کیفــی، ســی مصاحب

ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ گردشــگران شــهری و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری بــوده اســت. 

بــا رویکــرد نگاشــت شــناختی معنایــی، مــدل مفهومــی از ابعــاد و مؤلفه هــای تصویــر ذهنــی 

ــش  ــت آمده دارای ش ــی به دس ــناختی معنای ــت ش ــت. نگاش ــده اس ــیم ش ــتخراج و ترس اس

ــر  ــر و عمیق ت ــت گذاری و درک بهت ــه در سیاس ــت ک ــری اس ــزارۀ نظ ــی گ ــی و س ــۀ اصل مقول

ــاند.                            ــد رس ــاری خواه ــت گذاران ی ــه سیاس ــوم ب ــن مفه ای
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مقدمه	
گردشــگری شــهری صنعتــی رو بــه رشــد اســت کــه مزایــای 

اقتصادی ـ اجتماعــی بســیاری را در پــی دارد. ازایــن رو امــروزه 

ــد و از  ــت  می کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــگر ب ــذب گردش ــرای ج ــهرها ب ش

گردشــگری به منزلــۀ ابــزاری بــرای حمایــت و پشــتیبانی از امکانــات 

رفاهــی و خدمــات شــهری و تأمیــن منابــع مالــی بــرای حفــظ آثــار 

ــد.  تاریخــی، جاذبه هــا، بهبــود و ارتقــای زیرســاخت ها بهــره  می برن

شــهرها، از نظــر قدمــت و اســتقرار نمادهــای باســتانی و تاریخــی و 

ــد و مناظــر  ــی هــر کشــور به شــمار می آین فرهنگــی، ارزش هــای مل

شــهری، مکان هــای جــذاب و دیدنــی بــرای گردشــگران اســت 

)Chaghajerdi & Fotoohi, 2014(. در واقــع تصویر گردشــگری 

شــهری حاصــل تنــوع ویژگی هــای شــهری و تجربیــات گردشــگران 

ــر به طــور  از بازدیــد اماکــن و خدمــات دریافتــی اســت. ایــن تصوی

ــترس  ــای در دس ــۀ فضاه ــهر و کلی ــای ش ــط جاذبه ه ــترک توس مش

شــهری ازجملــه هتل هــا، رســتوران ها، تســهیالت و خدمــات 

عمومــی شــکل می گیــرد )Ashworth & Page, 2011(. ایــن 

تصویــر برداشــتی هنــری از مقصــد اســت کــه ویژگی هــای فرهنــگ 

محلــی، تاریــخ، فلســفه، زبــان و اندیشــۀ ســاکنان را بازتــاب 

می دهــد. 

تصاویــر مقصــد، به عنــوان یــک سیســتم نمادیــن کلــی، 

ــان و  ــی، ادی ــاری، فرهنگ ــی، معم ــار تاریخ ــت از آث ــه ای اس آمیخت

آداب ورســوم مقصــد کــه تصویــری کلــی از مقصــد را بــه گردشــگر 

ارائــه می دهــد )Zhao & Fu, 2019(. گردشــگر امــروزی فقــط در 

ــد صــرف از مکان هــا نیســت و ســعی در شــناخت ابعــاد  ــی بازدی پ

ــن،  ــد آن دارد. بنابرای ــاری در کالب ــف روح ج ــهر و کش ــون ش گوناگ

ــاداری در  ــس وف ــاد ح ــگران و ایج ــفر گردش ــۀ س ــود تجرب ــرای بهب ب

آن هــا الزم اســت بــه ابعــاد انســانی، طبیعــی و مصنــوع شــهر بــرای 

ــود  ــی ش ــه کامل ــهری توج ــای ش ــازی فضاه ــازی و بهس آماده س

)طیبــی و ذکاوت، 1397(.

جــذب  بــرای  را  تصاویــر  چشــمگیرترین  مقصدهــا 

گردشــگر و حفــظ موقعیــت خــود در جهــان ارائــه می کننــد 

)Vinyals-Mirabent, 2019(. پدیــدۀ عینــی و ذهنــی منظــر 

ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــهرها ب ــه ش ــود ک ــث می ش ــهری باع ش

شــهر  وضعیــت  بهبــود  بــرای  را  گردشــگری  راهبرد هــای 
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مطالعــات  یافته هــای  بنابــه   .)Uysal, 2013( کننــد  اتخــاذ 

تجربــی، برنامه ریــزان شــهری بایــد از منابــع زیبایی شناســی موجــود 

ــی  ــرا ارزیاب ــد؛ زی ــتفاده کنن ــد اس ــردی مقص ــزی راهب در برنامه ری

ــواس  ــۀ ح ــت و هم ــری اس ــای بص ــر از جنبه ه ــد فرات ــی مقص زیبای

زیبایی شناســی   .)Kirillova et al., 2014( می کنــد  درگیــر  را 

در گردشــگری ممکــن اســت بــر ویژگی هــای رفتــاری و رفتــار 

طوالنی مــدت گردشــگران، ایجــاد تصویــر ذهنــی مناســب و حــس 

ــرای  ــی ب ــی محرک ــذارد و حت ــر بگ ــاداری تأثی ــی و وف ــق مکان تعل

آغــاز ســفر و بهره منــدی از احســاس زیبایی شناســی جــاری در 

درک  در  زیبایی شناســی  باشــد.  طبیعــی  و  شــهری  محیط هــای 

کیفیــت کلــی تجربــۀ مقصــد تأثیــر می گــذارد کــه بــه نوبــۀ خــود بــه 

ــد.  ــک می کن ــاداری کم ــی و وف ــق مکان ــاس تعل احس

زیبایی شناســی یکــی از عوامــل اصلــی تأثیرگــذار در تصمیــم 

 )Agapito et al., 2017( گردشــگران برای بازدید از مقصــد اســت

ــد،  ــا مقص ــط ب ــی مرتب ــای احساس ــف جنبه ه ــرای کش ــالش ب و ت

ــی و  ــت و به یادماندن ــگری مثب ــات گردش ــهیل تجربی ــد تس ــه رون ب

ــود.  ــر می ش ــگران منج ــاداری گردش ــد وف ــی مانن ــج مثبت ــد نتای تولی

از ســوی دیگــر، گردشــگری تأثیــرات منفــی نیــز بــر شــهر و فضــای 

شــهری حتــی فرهنــگ جامعــه خواهــد گــذارد و شــکل و ســاختار 

زندگــی مــردم را تغییــر خواهــد داد. بنابرایــن هــدف اصلــی از انجــام 

ــر  ــر تصوی ــذار ب ــل تأثیرگ ــی از عوام ــی مدل ــش، طراح ــن پژوه ای

ــق ایــن صنعــت اســت.  ذهنــی گردشــگران شــهری در راســتای رون

ــی  ــؤاالت پژوهش ــده، س ــدف مطرح ش ــه ه ــت یابی ب ــور دس به منظ

ــگران  ــی گردش ــر ذهن ــر تصوی ــر ب ــل مؤث ــوند: عوام ــرح می ش مط

ــود  ــور بهب ــوان به منظ ــی را می ت ــه راهکارهای ــد؟ و چ ــهری کدام ان ش

تصویــر ذهنــی گردشــگران شــهری در راســتای رونــق ایــن صنعــت 

ــت  ــا نگاش ــت ت ــده اس ــالش ش ــش ت ــن پژوه ــرد؟ در ای ــه ک ارائ

ــی  ــر ذهن ــر شــکل گیری تصوی ــر ب ــی از عوامــل مؤث شــناختی معنای

ــای آن  ــا و محدودیت ه ــراه پیامده ــه هم ــهری ب ــگران ش در گردش

ارائــه شــود. 

مروری بر ادبیات موضوع

ــه  ــود دارد ک ــفر وج ــرای س ــی ب ــای متفاوت ــروزه انگیزه ه ام

ــای  ــگری و بازاره ــف گردش ــای مختل ــدن گونه ه ــبب به وجود آم س

ــا افزایــش درآمــد ســرانه و اوقــات فراغــت  متفــاوت شــده اســت. ب

ــوان  ــه می ت ــت. البت ــه اس ــش یافت ــگری افزای ــفر و گردش ــه س ــل ب می

گردشــگری را از منظــر فنــی، روان شــناختی و کل نگــر نیــز بررســی 

.)Hosseini et al., 2014( کــرد

ــگری  ــگری، گردش ــی گردش ــدان قدیم ــواع نه چن ــی از ان یک

ــگری  ــد گردش ــرای مقاص ــا ب ــۀ 19۸۰ تقاض ــت. از ده ــهری اس ش

شــهری به ســرعت درحــال افزایــش اســت و شــهرها بــه مکان هــای 

 »دروازه ای« بــرای 
ً
توریســتی تبدیــل شــده اند تــا به جــای صرفــا

گردشــگران داخلــی و خارجــی، خــود مقصد گردشــگری باشــند. در 

 جدیــد، شــهر مقصــد اصلی 
ً
گردشــگری شــهری، ایــن پدیــدۀ نســبتا

گردشــگری اســت. اگرچــه از دیربــاز مــردم بــه شــهرهای کوچــک و 

ــه علــت اختــالط ســاکنان و گردشــگران  ــد، ب ــزرگ ســفر می کردن ب

ــای  ــن و جاذبه ه ــگری و اماک ــای گردش ــد از فضاه ــن بازدی در حی

ــای  ــن مرزه ــهری و تعیی ــگری ش ــی گردش ــهرها، بررس ــی ش دیدن

 .)Adamietz, 2012( ــت ــوده اس ــراه ب ــواری هایی هم ــا دش آن ب

ــورد  ــی م ــی تحقیق ــوان موضوع ــتر به عن ــهری بیش ــگری ش گردش

مطالعــه قــرار گرفتــه کــه بعــد اقتصــادی آن در اولویــت بــوده اســت، 

 به عنــوان یــک دانــش. در میــان مطالعــات ســایر اشــکال 
ً
نــه لزومــا

گردشــگری یــا مبحــث پایــداری و بررســی رفتــار گردشــگران، 

می تــوان به نــدرت گــذاری از ایــن نــوع پژوهــش را مشــاهده 

کــرد. بــه عبــارت دیگــر، تحقیقــات مربــوط بــه گردشــگری شــهری 

ســاختار منظمــی ندارنــد )Ye et al., 2019(. در هــر صــورت 

ــف  ــای مختل ــه ای از گونه ه ــهری را مجموع ــگری ش ــوان گردش می ت

ــی،  ــی، اجتماع ــی، تاریخ ــگری فرهنگ ــم از گردش ــگری اع گردش

ــت.  ــره درنظــر گرف تجــارت و غی

ــرای  ــه را ب ــوع زمین ــای متن ــا و ویژگی ه ــا جاذبه ه ــهرها ب ش

ــد؛  ــم کرده ان ــران فراه ــرای مدی ــه ب ــن عرص ــت در ای ــت و رقاب فعالی

ــل  ــب بالفع ــی مناس ــات و معرف ــا تبلیغ ــه ب ــوه ای ک ــای بالق جاذبه ه

ــورد  ــودآوری از آن م ــگر و س ــذب گردش ــتای ج ــوند و در راس می ش

بهره بــرداری قــرار می گیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه نبایــد 

ــت و  ــرداری درس ــرای بهره ب ــهری را ب ــد ش ــت کارآم ــت مدیری اهمی

ــش تبار، 13۸7(.  ــرد )کوش ــوش ک ــا فرام ــع و جاذبه ه ــدار از مناب پای

در ســال های اخیــر، تحقیــق و بررســی تأثیــرات توســعۀ 

گردشــگری بــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی محققــان تبدیــل شــده 

ــاس  ــاد احس ــر ایج ــهرها، عالوه ب ــگری در ش ــعۀ گردش ــت. توس اس

مباهــات و افتخــار در مــردم، تأثیــرات بلندمدتــی بــر اقتصــاد 

محلــی، زیرســاخت ها، و تمامــی جنبه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، 

اقتصــادی و زیســت محیطی هــر منطقــه خواهــد داشــت. ازایــن رو، 

از آن به عنــوان عاملــی بــرای توســعه و بهبــود زیرســاخت ها، بهبــود 

ــد،  ــش درآم ــق افزای ــه از طری ــر منطق ــردم ه ــتی م ــت معیش وضعی

اشــتغال زایی و ارزآوری یــاد می شــود. 

ــگری  ــای گردش ــا مکان ه ــی ب ــای گوناگون ــا روش ه ــراد ب اف

تجربــۀ  آن هــا  معمول تریــن  و  مهم تریــن  کــه  می شــوند  آشــنا 

ــتقیم اســت. محبوبیــت مســافرت تفریحــی تــا حــدی بــه  مس

کنجــکاوی ذاتــی انســان دربــارۀ مکان هــای دیگــر نســبت داده 

به نــدرت  بااین حــال، تجربــۀ مســتقیم یــک مــکان  می شــود. 

ــر  ــق تصاوی ــل، از طری ــد. در مقاب ــاق می افت ــرض اتف ــدون پیش ف ب

ــری  ــن تصاوی ــر می شــود. چنی و انتظــارات از پیــش تعیین شــده فیلت

ممکــن اســت بــا تجربیــات واقعــی مطابقــت داشــته باشــد. چــون1 

)1990( در بررســی 23 مقالــۀ اســتنادی بــه تصویــر مقصــد، تأثیــر 

تصاویــر در رونــد انتخــاب گردشــگران را بررســی و اهمیــت فــراوان 

ــات  ــودن خدم ــهود ب ــش وی، نامش ــق پژوه ــرد؛ طب ــات ک آن را اثب

گردشــگری اهمیــت تصاویــر را بــرای فراینــد انتخــاب مقصــد 

افزایــش می دهــد.
1. Chon
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تعاریــف مختلفــی از تصویــر ذهنــی مقصــد بیــان شــده 

ــد،  ــی مقص ــر ذهن ــت تصوی ــارۀ اهمی ــق درب ــالف تواف ــت. برخ اس

دانشــمندان در تجزیــه و تحلیــل آن اختــالف نظــر دارنــد کــه 

پیچیدگــی و مبهم بــودن درک آن را نشــان می دهــد. نخســتین بار 

ــه  ــد ارائ ــی مقص ــر ذهن ــق از تصوی ــی دقی ــت1 )1975( تعریف هان

ــده  ــخص )بازدیدکنن ــات ش ــود: خصوصی ــه ب ــامل دو مؤلف ــه ش داد ک

ــکان، و  ــل م ــا3 )1993( عام ــون2 و انکم ــر. کرامپت ــوه( و تصوی بالق

ــت  ــه لیس ــداد را ب ــخص و روی ــیء، ش ــل ش ــدن4 )1987( عوام فری

بــرای   .)Martens & Reiser, 2017( مؤلفه هــا اضافــه کردنــد

جلوگیــری از ســردرگمی، پیــرس5 )2005( پیشــنهاد کــرد کــه از یــک 

عنصــر جغرافیایــی ســاده در تعریــف اســتفاده شــود. از آن زمــان بــود 

کــه واژۀ مقصــد در کنــار تصویــر مقصــد یــا در لفافــه بــه کار رفــت. در 

نتیجــه، تصویــر مقصــد همیشــه بــه ســمت مــکان هدایــت می شــود 

کــه به طــور جداگانــه توســط بازدیدکننــدۀ بالقــوه درک می شــود. 

ــول  ــر محص ــه تصوی ــد ک ــان کردن ــزاک7 )2006( بی ــکی6 و ک تاس

از  از همــۀ برداشــت های مشــاهده کننده اســت.  خالصه شــده ای 

ــا بالقــوه از ویژگی هــای  روی برداشــتی کــه یــک گردشــگر بالفعــل ی

گوناگــون مقصــد دارد، تصویــری کلــی از مقصــد در ذهــن گردشــگر 

ایجــاد می شــود. ایــن تعریــف همــراه و همســو بــا تعریفــی اســت کــه 

کرامپتــون بیــان کــرده اســت: تصویرمقصــد »مجموعــه ای از عقایــد، 

ایده هــا و برداشــت ها« اســت. اچنــر۸ و ریچــی9 )1993( بیــان 

کردنــد کــه تصویر مقصــد مجموعــه ای از ادراکات شــخص گردشــگر 

ــه12 و  ــری11 )1999(، فاکی ــک کل ــو1۰ و م ــت. بالوغل ــد اس از مقص

ــد  ــان کردن ــون )1991( و پیکــه13 )2008( در مطالعاتشــان بی کرامپت

کــه تصویــر به نوعــی ســاختاری ذهنــی یــا چیــزی اســت کــه در ذهــن 

ــوان  ــده، می ت ــکات مطرح ش ــن ن ــا درنظرگرفت ــود. ب ــاد می ش ــرد ایج ف

ــت  ــد دس ــی مقص ــر ذهن ــه ای از تصوی ــف خالص ــن تعری ــه چنی ب

یافــت: تصویــر مقصــد محصــول ادراک و تصــورات )مجموعــه ای از 

عقایــد، ایده هــا و برداشــت های شــخصی( بازدیدکننــدگان از مقصــد 

.)Martens & Reiser, 2017( اســت

الپیــج14 وکورمیــر15 )1977( اهمیــت نقــش تصویــر در 

آنــان،  نظــر  از  بیــان کرده انــد.  را  انتخــاب مقصــد گردشــگری 

اطالعاتــی کــه پیــش از بازدیــد از یــک منطقۀ گردشــگری در دســترس 

ــل  ــا تکمی ــن آن ه ــط ذه  توس
ً
ــوال ــرد، معم ــرار می گی ــگران ق گردش

1. Hunt
2. Crompton
3. Ankomah
4. Fridgen
5. Pearce
6. Tasci 
7. Kozak
8. Echtner
9. Ritchie
10. Baloglu
11. McCleary
12. Fakeye
13. Clarke
14. Lapage
15. Cormier

ــی  ــات واقع ــتر از اطالع ــر بیش ــن تصوی ــم، ای ــور حت ــود. به ط می ش

اســت کــه ســبب تصمیم گیــری گردشــگران دربــارۀ مقصــد می شــود 

.)Tapachai & Waryszak, 2016(

ــر  ــی تصاوی ــه کارای ــه ب ــا توج ــته، ب ــۀ گذش ــار ده ــی چه در ط

ذهنــی در انتخــاب مقصــد تعطیــالت، مطالعــۀ ایــن موضــوع در ادبیات 

جهانگــردی گســترش یافتــه اســت. بیشــتر محققــان بــر ایــن نظرنــد که 

ــت  ــاس رضای ــی احس ــر و برانگیختگ ــی مؤث ــر ذهن ــاد تصوی ــن ایج بی

ــبب  ــه س ــود دارد ک ــتقیم وج ــه ای مس ــگران رابط ــاداری در گردش و وف

ــرای  ــد ب ــا از مقص ــر زیب ــاعۀ تصوی ــغ و اش ــگر و تبلی ــت گردش بازگش

ــود )Hosany & Martin, 2012(.در  ــتانش می ش ــتگان و دوس وابس

ــت. ــده اس ــر ش ــا ذک ــن پژوهش ه ــه ای از ای ــدول 1 خالص ج

جدول	1:	مرور	پژوهش	های	انجام	شده

خالصۀ تحقیقنام محقق

Baker & Crompton
)2000(

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

Chen & Tsai 
)2007(

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

در گردشگر 

Tung & Ritchie
 )2011(

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

Nam, Ekinci & Whyatt
 )2011(

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

Prayag & Ryan
 )2012(

سنجش اعتبار وفاداری با میزان رضایتمندی از طریق بررسی 
رفتار گردشگر )بازگشت مجدد به مقصد، خرید و مصرف کاال 

و خدمات گردشگری، توصیه و تشویق دوستان و آشنایان به 
بازید از مقصد( و کشف بهره مندی جامعۀ محلی و دولت از 

مزایای گردشگری 

Seyed Jaafar & Islami 
)2014(

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

Kirillova et al. 
)2014(

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

Tapachai & Waryszak 
)2016(

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

Martens & Reiser 
)2017(

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

Agapito et al.
)2017(

بررسی تجربیات مقاصد به یادماندنی گردشگران از منظرتنوع 
احساسی و کشف ارتباط بین حافظۀ بلندمدت و برداشت های 

احساسی گردشگران از مقصد و ایجاد وفاداری در آن ها

 حیدرزاده  و همکاران
)1396(

بررسی تجربۀ مثبت گردشگر از خدمات،کاالها و سایر منابع 
ارائه شده در مقصد و تأثیر آن در میزان بازگشت مجدد و تبلیغات 

شفاهی مثبت به دوستان و وابستگان

Vinyals-Mirabent 
)2019(

بررسی دوازده مقصد مشهور اروپایی برای مطالعۀ عملکرد 
عوامل مؤثر شیوه های ارتباطی برای شناسایی شباهت ها و 

ویژگی های موجود با تمرکز بر تصویر ذهنی جوانان از مقصد
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روش	پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی اســت، زیــرا در 

پژوهــش کاربــردی از دانــش موجــود بــرای رفــع معضــالت و 

ــوۀ  ــاظ نح ــن، از لح ــود. در ضم ــتفاده می ش ــود اس ــکالت موج مش

گــردآوری داده هــا پژوهشــی توصیفــی به شــمار مــی رود، زیــرا 

عوامــل و ابعــاد تصویــر ذهنــی گردشــگران بــا تمرکــز بــر گردشــگری 

ــت. ــده اس ــریح ش ــف و تش ــهری توصی ش

اطالعــات الزم بــرای پژوهــش از طریــق مشــاهده، مصاحبــه 

ــرای  ــت. ب ــده اس ــت آم ــود به دس ــدارک موج ــناد و م ــۀ اس و مطالع

جمــع آوری اطالعــات از طریــق مصاحبــه، از روش جلســات خبرگی 

ــت یابی  ــدف دس ــه ه ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس

ــدای کار  ــا در ابت ــداد مصاحبه ه ــت، تع ــوده اس ــری ب ــباع نظ ــه اش ب

مشــخص نبــوده اســت. در مرحلــۀ نخســت، پــس از مطالعــۀ ادبیات 

موضــوع و مســتندات، فهرســتی از عوامــل مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی 

ــدل  ــل م ــرای تکمی ــپس ب ــد. س ــت آم ــهری به دس ــگران ش گردش

ــا، از  ــان در مؤلفه ه ــا پنه ــم ی ــاط مبه ــفاف کردن نق ــی و ش مفهوم

ــه اســتفاده شــده اســت.  مصاحب

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش دربردارنــدۀ تمامــی گردشــگران 

شــهری بــود کــه در یــک ســال گذشــته دســت کم دو بــار از یکــی از 

مکان هــای گردشــگری اســتان یــزد بازدیــد کــرده بودنــد. ســن بــاالی 

1۸ ســال و تمایــل بــه مشــارکت در مصاحبــه مــالک دیگــر درنظــر 

ــامل  ــهری ش ــگر ش ــت گردش ــداد بیس ــت تع ــد و در نهای ــه ش گرفت

یــازده زن و نــه مــرد بــا میانگیــن ســنی 33 ســال در مرحلــۀ اول ایــن 

ــرادی و  ــورت انف ــا به ص ــن مصاحبه ه ــد. ای ــرکت کردن ــش ش پژوه

ــگر در  ــا، پژوهش ــن مصاحبه ه ــد. در ای ــام ش ــاختاریافته انج نیمه س

نقــش تفســیرگر بــوده و مصاحبــه به صــورت رفــت و برگشــتی انجــام 

شــده اســت. به منظــور اطمینــان از نتایــج به دســت آمده، از انطبــاق نظــر 

مصاحبه شــوندگان بــا اطالعــات به دســت آمده اســتفاده شــده اســت.

در مرحلــۀ دوم، پــس از مشخص شــدن عوامــل و مؤلفه هــای 

ــن حــوزه  ــرگان ای ــا خب ــی ب ــی، از مصاحبه هــای تکمیل ــر ذهن تصوی

ــی  ــت علم ــای هیئ ــر از اعض ــه نف ــرگان س ــن خب ــد. ای ــتفاده ش اس

رشــتۀ گردشــگری دانشــگاه علــم و هنــر، چهــار نفــر از کارشناســان 

برنامه ریــزی شــهری و کارشناســان کارگــروه گردشــگری و ســه نفــر 

از بخــش خصوصــی ایــن صنعــت شــامل راهنمایــان تــور بــا ســابقۀ 

بیــش از پنــج ســال بودنــد.

ــن  ــرای تأمی ــش، ب ــن پژوه ــی ای ــرد کیف ــه رویک ــه ب ــا توج ب

اعتمادپذیــری آن از راهبردهــای منــدرج در جــدول 2 اســتفاده شــده 

ــت. اس

جدول	2:	روش	های	تأمین	اعتمادپذیری	

اقدام راهبردزیرمعیارمعیار

روایی ورودی های 

پژوهش

روایی داده های 

ورودی پژوهش

نمونه گیری گلوله برفی
معرفی مصاحبه شوندگان بعدی از سوی 

مصاحبه شوندگان قبلی

نمونه گیری برمبنای اعتبار
انتخاب مصاحبه شوندگان بر اساس 

توصیۀ متخصصان

روایی تحلیل های 

انجام شده
بازخورد مشارکت کنندهروایی توصیفی

ارائۀ بازخورد توصیفی مصاحبه به 

مصاحبه شونده و دریافت نظرات 

اصالحی

انتقال پذیری

استفاده از روش 

نمونه گیری بر مبنای 

اعتبار

انتخاب مصاحبه شوندگان از بین افراد 

معتبر در پژوهش

نگاشــت شــناختی، به عنــوان رویکــرد کیفــی ایــن پژوهــش، 

مؤلفه هــای  و  ســازه ها  تفســیر  در  را  پژوهشــگر  مداخــالت 

حداقــل  بــه  مشــارکت کنندگان  نظــرات  در  شناسایی شــده 

می رســاند. ایــن رویکــرد قابلیــت چشــمگیری در مدیریــت حجــم 

ــراد  ــی اف ــوای ذهن ــاختار و محت ــتخراج س ــا، اس ــیعی از داده ه وس

داشــته و تکنیــک مناســبی بــرای بهبــود شــناخت و ارائــۀ اطالعــات 

ــی  ــش ضمن ــناختی، دان ــت ش ــت.. نگاش ــل درک اس ــری قاب تصوی

متخصصــان و خبــرگان حــوزۀ موردبررســی را دربــارۀ یــک پدیــده یــا 

مســئله توصیــف می کنــد. 

ــه  ــت ک ــری اس ــازی بص ــک مدل س ــناختی تکنی ــت ش نگاش

ــی  ــدف آن درک چگونگ ــد و ه ــعه می یاب ــاص توس ــدی خ ــا قواع ب

بنابرایــن،  اســت.  پیرامونشــان  دنیــای  از  انســان ها  معناســازی 

نگاشــت شــناختی به منزلــۀ ابــزاری مناســب بــرای مدل ســازی 

هــر سیســتم بــا هــر ســطح از پیچیدگــی بــه کار مــی رود )توالیــی و 

محمــدزاده، 1396(. یکــی از روش هــای رســم نگاشــت شــناختی، 

نگاشــت شــناختی معنایــی اســت. نگاشــت شــناختی معنایــی کــه 
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ــا  ــده ی ــف ای ــرای کش ــود، ب ــه می ش ــز گفت ــری نی ــت فک ــه آن نگاش ب

.)Buzan, 1993( ــود ــرده می ش ــه کار ب ــت ب ــدون محدودی ــر ب فک

ــدا ایــدۀ اصلــی در  ــرای ســاختن یــک نگاشــت معنایــی، ابت ب

مرکــز قــرار داده می شــود و به صــورت ســازمان یافته بــه ســمت 

بــاال و در جهت هــای مختلــف از طریــق ایجــاد واژگان کلیــدی 

ادامــه می یابــد. اطــراف واژۀ مرکــزی حــدود پنــج تــا ده تفکــر )ایــدۀ 

خــرد( درنظــر گرفتــه می شــود. ســپس هریــک از ایــن وازه هــای خــرد 

به عنــوان واژۀ مرکــزی بــرای مرحلــۀ بعــدی ترســیم نگاشــت انتخــاب 

می شــود )توالیــی و صباغــی، 1394(. 

یافته	ها
بــرای شناســایی و حــل معضــالت و مشــکالت در تحقیقــات 

ــق  ــیر تحقی ــی در مس ــی های علم ــر روش شناس ــلط ب ــی، تس اجتماع

ضــروری اســت. دامنــۀ مســائل اجتماعــی آن چنــان گســترده و 

پیچیــده اســت کــه بــرای حــل آن هــا بایــد ریشــه های ظریــف، عمیــق و 

درهم پیچیــدۀ آن هــا در ژرفــای مســائل به خوبی شناســایی و تحلیل شــود. 

ــده  ــی بیان ش ــر ذهن ــای تصوی ــدا مؤلفه ه ــه، ابت ــن مطالع در ای

در مقــاالت متعــدد اســتخراج شــده اســت. ســپس برخــی از عوامــل و 

مؤلفه هــا از درون متــن تحلیــل، تفســیر و اســتنباط شــدند. ایــن نــوع 

تحلیــل موجــب هدایــت محقــق بــه تفســیر معنــای اصطالحــات یــا 

محتــوای ویــژه از لغــات می شــود. ایده هــای خــرد فراســوی واژه هــا و 

محتــوای عینــی متــون تعییــن و اصالــت و حقیقــت مؤلفه هــا بــه گونــۀ 

ــا بررســی   علمــی تفســیر شــده اســت. ســپس ب
ً
ذهنــی ولــی کامــال

ــای  ــب ایده ه ــن در جوان ــی بنیادی ــاالت، معان ــل مق ــاره و تحلی دوب

خــرد تعییــن و تفســیر شــدند. تمامــی مقــاالت بررسی شــده در ایــن 

ــر  ــه ب ــده اند ک ــتخراج ش ــر )Elsevier( اس ــگاه الزوی ــش از پای پژوه

ــد.  ــت آمده می افزای ــج به دس ــش و نتای ــن پژوه ــان ای ــار و اطمین اعتب

جــدول  در  موردمطالعــه  مقــاالت  از  استخراج شــده  مؤلفه هــای 

ــت  ــه عل ــاالت ب ــی از مق ــت برخ ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــه ش 3 ارائ

ــده اند. ــر نش ــدول ذک ــن ج ــا در ای ــابهت در مؤلفه ه مش

جدول	3:	بررسی	مؤلفه	ها	در	پژوهش	های	انجام	شده	

نام محقق مؤلفه های موردتحقیق

Donboli et al. )2019(
VinyalsMirabent )2019(

Papadimitriou et al. )2018(
Agapito et al. )2017(

Martens & Reiser )2017(
Tapachai & Waryszak )2016(

Adamietz )2012(
حیدرزاده  و همکاران، )1396(
کاظمی و همکاران )1390( 

جاذبه های مقصد: امکانات اقامتی، معماری و میراث، اقلیم، جاذبه های فرهنگی، غذا و نوشیدنی، 
سبک  محلی،  تاریخ  و  فرهنگ  تفریحی،  جاذبه های  طبیعی،  منابع  و  چشم انداز  حمل ونقل،  و  زیرساخت 
سالمت و  مسافرتی  بسته های  و  محصوالت  خرید،  امنیت،  اقتصادی،  و  سیاسی  عوامل  محلی،  زندگی 

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

Tapachai & Waryszak )2016(
Seyed Jaafar & Islami )2014(

Adamietz )2012(
کاظمی و همکاران )1390(

جاذبه های مقصد: امکانات فرهنگی، تفریحی، توریستی، اقامتی؛ ویژگی های فیزیکی، اجتماعی، 
فرهنگی؛ زیرساخت ها؛ اقلیم

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

Tapachai & Waryszak )2016(

جذاب،  خرید  عجیب وغریب،  غذاهای  ارزان،  )خرید  عملکردی  اثربخش:  ذهنی  تصویر 
زیبا  مناظر  و  بزرگ  شهرهای  گرمسیری،  مکان های  مشهور،  تاریخی  مکان های  موضوعی،  پارک های 
و  پویا  سرگرم کننده،  آرامش،  حس  افراد،  همۀ  برای  )مناسب  اجتماعی  نشده(،  حیاط خلوت  مناظر  و 
)نزدیکی،  شرطی  متنوع(،  فعالیت های  جدید،  تجربۀ  آب وهوا،  تجربۀ  فرهنگی،  )تجربۀ  معرفتی  مدرن(، 
ورزشی( مسابقات  سایر  ویژۀ  ارزان،  و  خوب  حمل ونقل  زبانی،  موانع  بدون  دسترسی  و  ارزان  مسافرت 

Martens & Reiser )2017(
Tapachai & Waryszak )2016(
Seyed Jaafar & Islami )2014(

کاظمی و همکاران )1390(

ــاری  ــاحلی، معم ــالت س ــگ، تعطی ــد، فرهن ــالت، خری ــد تعطی ــی: مقص ــر ذهن ــل تصوی عوام
ــس،  ــالت لوک ــا تعطی ــی ی ــبک زندگ ــود، س ــت و س ــۀ قیم ــی، رابط ــای آب ــوردی، ورزش ه ــژه، صحران وی

گاهــی محیط زیســت جاذبه هــای طبیعــی، چشــم انداز ویــژه، پایــداری و آ

Vinyals-Mirabent )2019(
Seyed Jaafar & Islami )2014(

Adamietz )2012(
طیبی، ذکاوت )1397(

ــه،  ــت، ارزش، هزین ــکان، قیم ــل، اس ــات، حمل ونق ــات، اطالع ــردی )امکان عملک
ــی،  ــات اجتماع ــت خدم ــی، کیفی ــالت اجتماع ــی، تعام ــش، ایمن ــی )آرام ــم(، روان شناس اقلی

محیط زیســت، زیرســاخت(

Vinyals-Mirabent )2019(
 Papadimitriou et al.

)2018(
Martens & Reiser )2017(

Agapito et al. )2017(

ــر شــهر،  ــه و جــّو )ســبک زندگــی، فضــای بی نظی ــر شــناختی: خدمــات، تجرب تصوی
ــودکان(  ــواده و ک ــب خان ــات مناس ــرگرمی، تفریح ــیدنی، س ــذا و نوش ــگاه، غ ــرگرمی و اقامت س
ــا  ــا و رویداده ــاری(، فعالیت ه ــی، معم ــی، طبیع ــی، مذهب ــرد )تاریخ ــای منحصربه ف جاذبه ه
)فعالیت هــا و رویدادهــای فرهنگــی، تجــاری، ورزشــی و تفریحــی(، تصویــر عاطفــی: 

ــا دلزدگــی( ــر دلبســتگی ی ــا ناخوشــایند نظی )احساســات خوشــایند ی
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نام محقق مؤلفه های موردتحقیق

Donboli et al.
 )2019(

Tapachai & Waryszak, )2016(
کاظمی و همکاران )1390(

و عــرض  کلــی طبیعــی )طــول  مؤلفه هــای طبیعــی هویــت شــهری: جایــگاه 
ــای  ــی، مؤلفه ه ــاختاری جغرافیای ــای س ــته(، مؤلفه ه ــاخص های وابس ــهر و ش ــی ش جغرافیای
ســاختاری طبیعــی )رودهــا و دره هــا(، مؤلفه هــای حــوزه ای و ســاختار طبیعــی )تنــوع پوشــش 
ــهر  ــرم ش ــت ف ــی: کلی ــر عموم ــیر آب و...(، مناظ ــی )مس ــه ای خط ــای نقط ــی(، مؤلفه ه گیاه

ــده. ــا دیــد پرن ی
شــاخص:  خطی-ســاختاری  عناصــر  شــهری:  هویــت  مصنــوع  مؤلفه هــای 
و  میدان هــا  شــهری:  نقطــه ای  و  کانونــی  شــاخص های  ســاخت،  اصلــی  خیابان هــای 
ــدی: کاخ هــا و بازارهــا، تک بناهــای  دروازه هــا، شــاخص های خطی۰نقطــه ای تاریخــی و کالب
ــهر  ــی ش ــالت قدیم ــهری: مح ــاخص ش ــای ش ــا و فضاه ــا، حوزه ه ــهری، توده ه ــاخص ش ش

قدیــم، مجموعــه ســاختمان های مســکونی و...
مؤلفه هــای انســانی هویــت شــهری: تبــار و نیــاکان، اوضــاع دینــی و مذهبــی، 

آداب ورســوم، زبــان

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

کاظمی و همکاران )1390(

ــان  ــدات میزب کی ــی(، تأ ــای محل ــردم، هنره ــور م ــرزندگی )حض ــان: س ــر میزب تأثی
ــفر  ــرای س ــد ب ــت مقص ــگر، جذابی ــتقالل گردش ــی، اس ــراث فرهنگ ــه می ــه ب ــا )توج در فض
ــارۀ  ــگر درب ــاس گردش ــات(، احس ــفر، تبلیغ ــای س ــان )راهنم ــی میزب ــی(، خودمعرف خانوادگ

ــا( ــت فض ــذا و هوی ــت غ ــذا )کیفی ــان(، غ ــرۀ میزب ــوازی، خاط ــان )مهمان ن میزب

Tapachai & Waryszak, )2016(
طیبی، ذکاوت )1397(

کاظمی و همکاران )1390(

ــتقرار،  ــل اس ــی مح ــهر، راحت ــت ش ــی طبیع ــهر و زیبای ــازی ش ــر ادراکات: زیباس تأثی
ــی  ــط، توانای ــی محی ــی و زیبای ــی، پاکیزگ ــرویس دهی، دسترس ــات، س ــات، تبلیغ ــای امکان به
ــان افــراد بومــی و گردشــگران، احســاس امنیــت،  ــه شــکایات، رابطــۀ صمیمــی می رســیدگی ب
ــۀ  ــده، ارزش تجرب ــات ارائه ش ــی، ارزش امکان ــات ادراک ــت خدم ــانی، ارزش کیفی اطالع رس

ــه ــن تجرب ــرای ای ــی ب ســفر و بهــای پرداخت

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

Agapito et al. )2017(

ــور  ــم انداز، ن ــنوایی )چش ــی، ش ــه، بویای ــایی، المس ــی، چش ــی: بینای ــای حس مؤلفه ه
طبیعــی، حیوانــات، تنــوع رنــگ، نــور طبیعــی، جزئیــات معمــاری، رودخانــه، دریــا، طبیعــت، 
حیوانــات، ســکوت، بــو، گیاهــان، جانــوران، غــذا، نوشــیدنی، تنــوع بافــت، گرمــا، ســرما، بــاد(

در ایــن پژوهــش، مفهــوم اصلــْی تصویــر ذهنــی درنظــر گرفته 

شــد و بــا بررســی مقــاالت مختلــف، مؤلفه هــا، عناصــر، معیارهــا، 

ــه آن  ــرد ب ــم خ ــوان مفاهی ــع به عن ــا و موان ــران ها، محدودیت ه پیش

اضافــه شــد. پــس از انجــام مصاحبه هــا، نگاشــت معنایــی تصویــر 

ذهنــی گردشــگران در شــکل 1 رســم شــده اســت.

ــی  ــس را تداع ــدی عک ــوم دو بع ــه مفه ــر همیش واژۀ تصوی

می کنــد، درحالی کــه تصویــر تشکیل شــده در ذهــن آدمــی فراتــر از 

ــرد.  ــر می گی ــردی را درب ــوع و منحصربه ف دو بعــد اســت و ابعــاد متن

ــرای  ــانی ب ــی و انس ــی، طبیع ــای مصنوع ــش مؤلفه ه ــن پژوه در ای

ــای  ــت. مؤلفه ه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی درنظ ــت معنای ــیم نگاش ترس

طبیعــی تصویــر ذهنــی دربردارنــدۀ تمامــی بســتر طبیعــی و طبیعــت 

ــم،  ــی، اقلی ــش گیاه ــی، پوش ــت؛ توپوگراف ــد اس ــود در مقص موج

ــۀ  ــکیل دهندۀ مؤلف ــی و... تش ــع آب ــمه ها، مناب ــوری، چش ــوع جان تن

ــد  ــر مقص ــوع تصوی ــای مصن ــد. مؤلفه ه ــر مقصدن ــی تصوی طبیع

شــامل تمامــی عناصــر کالبــدی و ســاختاری موجــود در مقصدنــد 

کــه دربرگیرنــدۀ فضاهــای شــاخص شــهری، محــالت قدیمــی شــهر 

یــا ســازه ها و ســاختمان های مســکونی و جدیــد شــهر،کاخ ها، 

بازارهــا، خیابان هــا، میدان هــا، دروازه هــا و تمامــی عناصــر ســاختۀ 

دســت بشــرند. مؤلفــۀ انســانی متأثــر از عقایــد، آداب ورســوم، زبان و 

فرهنــگ ســاکنان آن شــهر، تمامــی ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگی 

ــن  ــوع ای ــد. مجم ــت می بخش ــهر هوی ــه ش ــع ب ــه در واق ــت ک اس

ــدازه و  ــد ان ــا مانن ــر آن ه ــم ب ــای حاک ــی ویژگی ه ــا تمام ــا ب مؤلفه ه

فــرم و تناســب در ذهــن انســان تصویــر چندبعــدی را شــکل می دهــد 

کــه یــادآور تمامــی خاطــرات همــراه بــا عطــر و بــوی فضاســت. ایــن 

ــد و  ــرد ایجــاد می کن ــری حــواس احســاس تعلق خاطــر را در ف درگی

زمینه ســاز وفــاداری می شــود. 

تعریــف زیبایــی بــا تغییــر جوامــع، تغییــر زمــان و دوران هــای 

و  عمیــق  معنــای  »زیبایی شناســی«  می یابــد.  تغییــر  تاریخــی 

ــواس«  ــط ح ــی توس ــان بیرون ــر »درک جه ــه ب ــترده ای دارد ک گس

داللــت دارد و این گونــه اســتدالل می شــود کــه ادراک زیبایــی 

فراتــر از حــس بینایــی اســت. در واقــع بــا ارزیابــی زیبایی شناســی و 

بررســی تأثیــر آن بــر گردشــگران، می تــوان زیبایــی را موتــور محرکــه 

ــی  ــره وری از زیبای ــفر و به ــگران از س ــدۀ گردش ــاداش کسب ش و پ

ــوا و همــکاران )2014(  عناصــر محیطــی و شــهری دانســت. کریل

تأکیــد می کننــد کــه برنامه ریــزان مقصــد بایــد از موجودیــت 

ــردی  ــزی راهب ــگری در برنامه ری ــای گردش ــی جاذبه ه زیبایی شناس

مقصــد بهــره ببرنــد. یکــی از ارکان زیبایی شناســی درک معنــای 

ــت  ــهری اس ــر ش ــاری منظ ــر معم ــث هن ــط و بح ــاری محی معم

ــه آن  ــد ب ــای جدی ــا فّناوری ه ــد ب ــهرهای جدی ــه در ش ــه ای ک و نکت

توجــه چندانــی نشــده حفــظ معمــاری ســنتی شــهر اســت کــه بــرای 
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گردشــگران هــم جذابیــت بســیاری دارد و شناســایی و به خاطرســپردن 

 .)Zhao & Fu, 2019( ــت ــان اس ــز آس آن نی

ــگ،  ــی و فرهن ــبک زندگ ــی از س ــهری بیان ــر ش ــاری منظ معم

ــت  ــای جذابی ــی از جنبه ه ــت. یک ــی اس ــای تاریخ ــود جریان ه و نم

معمــاری اثــر تاریــخ و فرهنــگ بــر چهــرۀ آن اســت. هــر شــهری در 

گــذر زمــان و عبــور از دوره هــای مختلــف تاریخــی اثــر یــا زخمــی بــه 

یــادگار برداشــته اســت.

شکل	1:	نگاشت	معنایی	مؤلفه	ها	و	ابعاد	مؤثر	بر	تصویر	ذهنی	گردشگران	شهری

پــس از شــناخت و بررســی جوانــب گوناگــون تصویــر ذهنــی 

و درک عوامــل مؤثــر، پیامدهــای ایجــاد تصویــر ذهنــی مؤثــر بررســی 

ــۀ خــوب  شــده اســت. نخســتین و مســتقیم ترین پیامــد ایجــاد تجرب

بــرای گردشــگر اســت کــه بــه تمامــی نتایــج پیش بینی شــده از قبیــل 

بازگشــت و بازدیــد مجــدد از مقصــد و توصیــه بــه دیگــران و تشــویق 

ــرف  ــدون ص ــه، ب ــد. این گون ــد می انجام ــد از مقص ــه بازدی ــان ب آن

ــازار  ــدی از ب ــذب درص ــی، ج ــات و بازاریاب ــزاف تبلیغ ــای گ هزینه ه

هــدف بالمانــع اســت.

بحث	و	نتیجه	گیری
ــهری  ــگری ش ــمار گردش ــای بی ش ــرداری از مزای ــرای بهره ب ب

توجــه بــه تصویــر ذهنی گردشــگران ضــروری اســت. ماهیــت تصویر 

ــهیالت  ــا و تس ــهر، جاذبه ه ــی از ش ــر کل ــهری تصوی ــگری ش گردش

ــه  ــا ک ــالق و زیب ــرد، خ ــدگار، منحصربه ف ــری مان ــت؛ تصاوی آن اس

ــی  ــر فرهنگ ــری و جوه ــای هن ــی، ژرف ــوم اساس ــدۀ مفه منعکس کنن

ــگفت انگیزی  ــری ش ــا تأثی ــهری زیب ــر ش ــاد مناظ ــت. ایج ــهر اس ش

ــی بصــری شــهر می گــذارد کــه حــظ شــهروندان و افزایــش  در زیبای

حــس رضایتمنــدی را در پــی دارد و ایــن رضایتمنــدی موجــب 

ــود. ــگری می ش ــی گردش اثربخش

بنابرایــن، بایــد بــه ایــن نکته توجــه کرد که گردشــگری شــهری، 

کــه امــروزه بــا هویــت و فرهنــگ جوامع شــهری پیونــد خورده اســت، 

ــتفادۀ  ــت اس ــب در جه ــای مناس ــع و راهبرده ــرد جام ــد رویک نیازمن

ــد  ــی کارآم ــر ذهن ــاد تصوی ــای آن و ایج ــی ظرفیت ه ــه از تمام بهین

بــرای گردشــگران اســت. بــرای موفقیــت مقصــد گردشــگری نیــاز بــه 

تحلیــل محیطــی کالبــدی، انگیزش هــای گردشــگر و عوامــل جلــب 

 McKerchera( ــود ــاس می ش ــی احس ــاداری به خوب ــت و وف رضای

Prideauxb, 2011 &(. در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه کارآمــدی 

تصویــر ذهنــی، بــرآن شــدیم کــه ایــن مقولــه را از جوانــب مختلــف 

بررســی کنیــم و از منظــر افــراد تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر در ایــن حــوزه 

ــش  ــوب و اثربخ ــعۀ مطل ــرای توس ــا ب ــم ت ــرار دهی ــورد کاوش ق م

گردشــگری شــهری از طریــق تمرکــز بــر تصویــر ذهنــی گردشــگران 

ــه  ــم ک ــین دریافتی ــای پیش ــۀ پژوهش ه ــا مطالع ــاییم. ب ــی بگش راه
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تاکنــون نگاشــت معنایــی از تصویــر ذهنــی گردشــگران شــهری ارائه 

ــده  ــه ش ــگری ارائ ــعۀ گردش ــۀ توس ــا در زمین ــتر مدل ه ــده و بیش نش

اســت.

هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی و پیشــنهاد مدلــی واقعــی از 

ــق  ــرای رون ــهری ب ــگران ش ــی گردش ــر ذهن ــر تصوی ــر ب ــل مؤث عوام

گردشــگری شــهری بــوده اســت. بدیــن منظــور، مؤلفه هــای مــدل و 

توصیــف روابــط بیــن آن هــا از طریــق مصاحبــه  شناســایی شــد و در 

نهایــت نگاشــت شــناختی معنایــی از جلســات مصاحبــه اســتخراج 

و ترســیم شــد.

ــز  ــی، به ج ــر ذهن ــه تصوی ــت ک ــوان گف ــدل می ت ــرح م در ش

حــواس بینایــی، ممکــن اســت دربرگیرنــدۀ ابعــاد مختلــف حــواس 

ــن رو،  ــد، ازای ــان باش ــایی انس ــه و چش ــنیداری، المس ــی، ش بویای

در ترســیم نگاشــت عناصــر، ابعــاد تجربــه و احســاس و ادراک 

انســانی لحــاظ شــده اســت. بنابرایــن، تصویــر ذهنــی شــکل گرفته 

ــر  ــط، تصوی ــۀ محی ــه از تجرب ــناخت برگرفت ــر ش ــاس عنص ــر اس ب

شــناختی و بــر اســاس عنصــر احساســات و ادراک، تصویــر عاطفــی 

ــه شــده اســت.  درنظــر گرفت

تصویــر شــناختی در واقــع تصویــر حاصــل از تجربــۀ 

ــای  ــا و رویداده ــرد، فعالیت ه ــای منحصربه ف ــات و جاذبه ه خدم

ــر  ــز درب ــد را نی ــر مقص ــم ب ــّو حاک ــه ج ــت ک ــد اس ــه مقص ــفر ب س

می گیــرد. ایــن تصویــر هــم در ذهــن افــرادی شــکل می گیــرد 

ــن  ــران در ذه ــق دیگ ــم از طری ــد و ه ــدار کرده ان ــد دی ــه از مقص ک

ــه همیــن  ــد. ب ــه مقصــد موردنظــر را دارن افــرادی کــه قصــد ســفر ب

علــت، ایــن نــوع از تصویــر بســیار مــورد مطالعــه و تجزیــه و تحلیــل 

ــرا عامــل رضایــت  ــان و خط مشــی گذاران قــرار می گیــرد؛ زی بازاریاب

گردشــگران و در نتیجــه ایجــاد گردشــگران وفــادار و بازدیــد مجــدد 

از مقصــد و عاملــی بــرای تشــویق و توصیــه بــه دیگــران و بازاریابــی 

ــه اســت. ــدون هزین ب

تصویــر عاطفــی کــه برخاســته از احساســات و ادراک اســت، 

ــرادی  ــرد. اف ــکل می گی ــد ش ــدگان از مقص ــن بازدیدکنن ــط در ذه فق

ــا تمامــی حــواس خــود از مقصــد دیــدار کرده انــد،  کــه مســقیم و ب

ــا  ــد را ب ــات مقص ــت خدم ــی و کیفی ــش، ایمن ــم و آرام ــم اقلی طع

ــق  ــاس تعل ــاد احس ــه ایج ــه ب ــا توج ــیده اند. ب ــود چش ــی وج تمام

ــت در  ــن ایجــاد احســاس رضای ــدگان و همچنی مــکان در بازدیدکنن

ــت گذاران  ــان و سیاس ــرای بازاریاب ــر ب ــن تصوی ــی، ای ــاکنان محل س

هــم از منظــر دیگــر اهمیــت دارد. 

ــاد  ــای ایج ــدد، معیاره ــاالت متع ــۀ مق ــی و مطالع ــا بررس ب

ــا  ــامل جاذبه ه ــه ش ــد ک ــتخراج ش ــش اس ــی اثربخ ــر ذهن تصوی

و فعالیت هــا، کالبــدی، برنامه ریــزی و مدیریتــی، تســهیالتی و 

ــا  ــار جاذبه ه ــت. معی ــگران اس ــایر گردش ــی و س ــات، میزبان خدم

تاریخــی،  خــاص  ویژگی هــای  تمامــی  شــامل  فعالیت هــا  و 

فرهنگــی، طبیعــی و انسان ســاخت و فعالیت هــای گردشــگری 

ــت  ــد آن هاس ــزۀ بازدی ــگران و انگی ــذب گردش ــل ج ــه دلی ــت ک اس

ــاری  ــای معم ــاختار و ویژگی ه ــری، س ــت بص ــدۀ کیفی و دربرگیرن

شــهر، ســایت های باســتانی، تاریخــی، الگوهــای متمایــز فرهنگــی، 

مناطــق شــهری جالــب، پارک هــای موضوعــی، رویدادهــای ویــژه، 

زیســت محیطی  ویژگی هــای  زیبــا،  چشــم انداز های  اقلیــم، 

ــن  ــد در ذه ــرۀ مقص ــتن خاط ــب نقش بس ــه موج ــت ک ــاص اس خ

می شــود.  گردشــگر 

معیارهــای کالبــدی شــامل وضعیــت ســاختمان ها از لحــاظ 

ــی  ــکان دسترس ــوادث(، ام ــر ح ــه در براب ــت ابنی ــتحکام )مقاوم اس

ســریع و راحــت بــه تســهیالت و خدمــات شــهری، مقــدار و نحــوۀ 

خدمــات آموزشــی و اطالع رســانی، مقــدار و نحــوۀ خدمــات درمانی 

ماننــد مراجعه به پزشــک، دسترســی بــه امکانــات تفریحــی- فراغتی 

ــد و  ــه خری ــی ب ــوۀ دسترس ــا(، نح ــینما ها، کتابخانه ه ــا، س )پارک ه

ــد اقلیــم، طبیعــت، ســرزندگی و  ویژگی هــای فیزیکــی مقصــد مانن

آرامــش مــکان می شــود. عالوه برایــن، معیارهــای برنامه ریــزی و 

مدیریتــی نیــز در ایــن مــدل ارائــه شــده اند و ویژگی هایــی از مقصــد 

را دربــر دارنــد کــه در نتیجــۀ برنامه ریــزی و ســازمان دهی راهبردهــای 

موفــق توســط برنامه ریــزان و مدیــران دولتــی و محلــی تحقــق یافتــه 

ــه،  ــع آوری زبال ــهرداری )جم ــدۀ ش ــات ارائه ش ــد خدم ــت؛ مانن اس

مربــوط  و...(، خدمــات  اداری  پاســخ گویی  روشــنایی،  تأمیــن 

بــه ایمنــی و امنیــت )آتش نشــانی، اورژانــس، نیــروی انتظامــی 

ــرق،  ــهری )آب، ب ــزات ش ــات و تجهی ــاخت ها، تأسیس و...(، زیرس

ــزان  ــهری، می ــت ش ــزی مدیری ــزی و طرح ری ــوۀ برنامه ری گاز(، نح

ــادات  ــنهادها و انتق ــهری از پیش ــت ش ــای مدیری ــودن نهاده پذیراب

دربــارۀ محــل ســکونت و برنامه هــای تفریحــی ســازمان یافته، 

برنامه هــای فرهنگــی، رویدادهــا، نمایشــگاه ها و جشــنواره های 

متنــوع و اســتثنایی، نحــوۀ حمل ونقــل و حرکــت در شــهر، تورهــای 

تدارک دیده شــده،  بســته های  و  فعالیت هــا  ســازمان یافته، 

ــای  ــایر برنامه ه ــگران و س ــوص گردش ــهری مخص ــای ش کارت ه

ــهروندان. ــت ش ــاه و امنی ــش رف ــرای افزای ــده ب تدوین ش

معیارهــای تســهیالتی و خدمــات شــامل تمامــی تســهیالت، 

ــال  ــاه ح ــت رف ــده در جه ــاخت های تدارک دیده ش ــات و زیرس خدم

ــات دسترســی و پارکینــگ،  ــل امکان شــهروندان و گردشــگران از قبی

امنیــت،  تأمیــن  ورزشــی،  ســالن های  عمومــی،  حمل ونقــل 

رســتوران ها و... اســت. معیارهــای میزبانــی شــامل تمامــی مــواردی 

ــد در  ــوازی مقص ــاس مهمان ن ــدۀ احس ــدأ تداعی کنن ــه بع ــت ک اس

ذهــن گردشــگران خواهــد شــد، مثــل نحــوۀ برخــورد بــا گردشــگران 

از ســوی جامعــۀ محلــی و افــرادی کــه بــا گردشــگران تعامــل دارنــد، 

ــی استنباط شــده از ســوی گردشــگر، گســتردگی  ــۀ روان ــد فاصل مانن

فعالیت هــای ارتباطــی مقصــد، ویژگی هــای جمعیت شــناختی، 

تصویــر کالن مقصــد، نحــوۀ زندگــی روزمــرۀ ســاکنان، آداب ورســوم 

و فرهنــگ جامعــۀ میزبــان، نحــوۀ معاشــرت و ســبک زندگــی 

محــالت.

ــت  ــده اس ــان ش ــدل بی ــه در م ــگران ک ــایر گردش ــۀ س مؤلف

ــازار هــدف بســتگی دارد؛  ــی و انتخــاب ب ــد بازاریاب ــه فراین  ب
ً
کامــال

این کــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان محلــی کــدام بــازار را هــدف 
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درنظــر گرفته انــد و مقصــد میزبــان کــدام نــوع از گردشــگران خواهــد 

ــان  ــا زب ــدی ب ــگران از مقاص ــی گردش ــر تمام ــال، اگ ــرای مث ــود. ب ب

ــی  ــدت زبان ــی و وح ــی هماهنگ ــند نوع ــده باش ــذب ش ــترک ج مش

ایجــاد می شــود کــه ســبب تعامــل بهتــر و القــای احســاس راحتــی و 

ــود.  ــگر می ش ــن گردش ــتر در ذه ــت بیش امنی

شــده اند:  تقســیم  دســته  پنــج  بــه  مؤثــر  پیشــران های 

ــرطی.  ــی و ش ــی، معرفت ــی، عاطف ــردی، اجتماع ــران های عملک پیش

پیشــران های عملکــردی شــامل عوامــل خــاص و تأثیرگــذار حاصــل 

ــرای  ــده ب ــکان ایجادش ــل ام ــت، مث ــی اس ــۀ محل ــرد جامع از عملک

خریــد ارزان و جــذاب، غذاهــای عجیب وغریــب بــرای گردشــگران، 

ــهور،  ــی مش ــای تاریخ ــروف، مکان ه ــات مع ــا موضوع ــی ب پارک های

ــل  ــر عام ــی، ه ــور کل ــره. به ط ــود و غی ــاص موج ــر و خ ــر بک منظ

ــش  ــد نق ــه بتوان ــد ک ــذاب باش ــاص و ج ــدر خ ــه آن ق ــردی ک عملک

پیشــران را بــرای مقصــد ایفــا کنــد در ایــن دســته قــرار می گیــرد و بایــد 

روی آن ســرمایه گذاری شــود. 

پیشــران اجتماعــی بــه آشــنایی و نحــوۀ برخــورد و ایجــاد 

رابطــۀ  مناســب و مؤثــر جوامــع محلــی )شــهروندان( بــا گردشــگران 

ــاد  ــواده(، ایج ــه )خان ــرای هم ــب ب ــط مناس ــاد محی ــاره دارد. ایج اش

محبوبیــت و احســاس خــوب در برخــورد بــا میزبــان از ایــن جملــه 

اســت. پیشــران عاطفــی در واقــع تمامــی فاکتورهــای مؤثــر در ایجــاد 

ــرگرم کننده،  ــوع، س ــش، متن ــا آرام ــوأم ب ــوب و ت ــّو محب ــط و ج محی

ــت. ــدرن اس ــا و م پوی

هــر تجربــۀ خــاص اعــم از فرهنگــی، اقلیمــی و یــا احســاس 

جدیــدی را کــه تنــوع و تجــارب فرح بخــش بــرای انجــام دادن فعالیــت 

یــا دیــدن و به خاطرســپردن ایجــاد کنــد می تــوان جــزو پیشــران 

ــمار آورد.  ــی به ش معرفت

پیشــران شــرطی شــروط موجــود و مهیاشــده در مقصــد اســت 

ــی گرفتن آن از  ــد و پیش ــایر مقاص ــا س ــد ب ــاوت مقص ــث تف ــه باع ک

ســایر مقاصــد و بــرد مقصــد در عرصــۀ رقابــت شــود؛ نزدیکــی و در 

دســترس بــودن، ارزان بــودن، نبــود موانــع زبانــی و ارتباطــی )ارتباطات 

ــرار داد.  ــوان جــزو پیشــران شــرطی ق کالمــی( و مذهــب را می ت

ــه  ــت ک ــی اس ــع و تهدیدهای ــا موان ــود از محدودیت ه مقص

ــه  ــا غلب ــر آن ه ــول ب ــر و قابل قب ــر مؤث ــک تصوی ــاد ی ــرای ایج ــد ب بای

ــام  ــامل ازدح ــا ش ــن محدودیت ه ــرد. ای ــزی ک ــان برنامه  ری ــا برایش ی

و ترافیــک زیــاد، کمبــود خدمــات حمل ونقــل عمومــی، محدودیــت 

ــداث  ــرای اح ــب ب ــای مناس ــود و محدوده ه ــای موج ــداد هتل ه تع

هتل هــای جدیــد و ســایر تســهیالت گردشــگری، محدودیــت 

تعــداد جاذبه هــای شــهری یــا نیــاز بــه توســعه و ارتقــای جاذبه هــای 

موجــود، اختــالف زبانــی همچون مانعــی میان گردشــگران و ســاکنان 

ــاالی جــرم و جنایــت، شــرایط آب وهوایــی ســخت و  بومــی، آمــار ب

ــای  ــبک و ویژگی ه ــاص، س ــای خ ــوا در دوره ه ــاد ه ــی زی ــا آلودگ ی

ــر  ــر مناظ ــب و تغیی ــهری، تخری ــق ش ــذاب در مناط ــاری غیرج معم

و چشــم انداز های ناشــی توســعۀ  گردشــگری، کمبــود اطالعــات 

ــت.  ــگری اس ــای گردش ــهیالت و جاذبه ه ــارۀ تس درب

برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح کالن ملی و به کارگیری 

کارشناسان و افراد خبره برای ایجاد تصویر ذهنی زیبا در اذهان 

گردشگران شهری برای نیل به اهداف توسعۀ گردشگری ضروری است.
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