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چکیده	
یکــی از راه هــای توســعه گردشــگری بهبــود تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد 
ــر  اســت. ازآنجاکــه هویــت هــر شــهر، درحکــم ســرمایه ای ارزشــمند، در تصوی
ذهنــی گردشــگران نقــش ویــژه ای دارد، هــدف مقالــه حاضــر شناســایی و 
ــگران  ــی گردش ــر ذهن ــر در تصوی ــهری مؤث ــت ش ــای هوی ــدی معیاره اولویت بن
ــی  ــوا و بررس ــل محت ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــت ب ــاس، نخس ــت. براین اس اس
دیدگاه هــای نظــری و مصادیــق داخلــی و خارجــی و مصاحبــه بــا متخصصــان، 
نــه معیــار هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی گردشــگران تبییــن شــد. بــرای 
ــر  ــه بابلس ــون ب ــه تاکن ــر ک ــا 30 نف ــت ب ــده، نخس ــای تبیین ش ــودن معیاره آزم
نیامــده بودنــد مصاحبــه عمیــق صــورت گرفــت. بــرای آزمــودن تصویــر ذهنــی 
ثانویــه، 98 گردشــگر شــهر بابلســر، براســاس روش نمونه گیــری کوکــران بــا 
ــه  ــر ن ــق ب ــنجه ای منطب ــش نامه ای 35س ــاب و پرس ــای 0/1 انتخ ــب خط ضری
معیــار نهایــی و براســاس طیــف پنــج گزینــه ای لیکــرت در اختیارشــان قــرار داده 
شــد و نتایــج پرســش نامه براســاس آزمــون فریدمــن تحلیــل و رتبه بنــدی شــد 
و درنهایــت مهم تریــن معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنــی اولیــه 
و تصویــر ذهنــی ثانویــه بــه تفکیــک حاصــل شــد. نتایــج بیانگــر برجســته بودن 
معیــار »تمایــز و منحصربه فردبــودن« و »ویژگی هــای زیســت محیطی« و از طرفــی 
ــدی«  ــای کالب ــوم« و »ویژگی ه ــگ و آداب ورس ــای »فرهن ــودن معیاره کم رنگ ب
ــن  ــه ای ــی ب ــت و بی توجه ــانگر غفل ــه نش ــت ک ــگران اس ــی گردش ــر ذهن در تصوی
ــوان در  ــش می ت ــن پژوه ــج ای ــت. از نتای ــر اس ــهر بابلس ــی در ش ــار هویت دو معی
برنامه ریــزی توســعه شــهری بابلســر به منظــور ارتقــای وضعیــت کالبــدی و 

فرهنگــی شــهر اســتفاده کــرد.4
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واژه های کلیدی:
گردشــگری،  شــهر،  هویــت 
تصویــر ذهنــی اولیــه، تصویــر 

بابلســر ثانویــه،  ذهنــی 

 مقدمه:
یکــی از رویکردهــای توســعه گردشــگری شــهری، بهبــود 
تصویــر مقصــد5 اســت. اغلــب وقتــی از تصویــر مقصــد 
صحبــت می شــود، منظــور تصویــری اســت کــه شــهر 
و  تبلیغــات  در  گردشــگران  جــذب  )به منظــور  خــود  از 
ــی  ــه بخش ــال آن ک ــد. ح ــه می کن ــاری( ارائ ــعارهای تج ش
از تصویــر مقصــد مربــوط بــه تصویــری اســت کــه گردشــگر 
هنگامی کــه  می ســپارد.  ذهــن  بــه  و  می کنــد  ادراک 
ــود  ــن خ ــهر در ذه ــک ش ــی از ی ــر مثبت ــگران تصوی گردش

دارنــد، احتمــال این کــه آن شــهر را انتخــاب کننــد بیشــتر 
ــد در  ــت از مقص ــی6 مثب ــر ذهن ــن تصوی ــود. همچنی می ش

رضایــت و بازدیــد مجــدد افــراد تأثیــر می گــذارد.
در برنامه ریــزی گردشــگری و موفقیــت مقصد گردشــگری، 
ــات  ــتن کلم ــت داش ــودن و اصال ــرد ب ــه، منحصربه ف تجرب
کلیدی انــد. گفتنــی اســت هــمۀ ایــن مــوارد را تحــت 
 Andre,( حمایــت چتــر هویــت7 می تــوان به دســت آورد
13 :2011(. هویــت شــهرها علــت اصلــی جــذب گردشــگران 

و  جدیــد  تجربــه ای  به دســت آوردن  و  مــکان  هــر  بــه 
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ُنویکــوا و  منحصربه فــرد از مقصــد گردشــگری اســت. 
ــش  ــن نق ــدف تعیی ــا ه ــی ب ــکاران )2018( در تحقیق هم
ــان  ــگری، بی ــای گردش ــه در ارائۀ جاذبه ه ــت منطق هوی
می کننــد که نخســتین نقــش هویــت شــهر اســتفاده در نام 
تجــاری شــهر بــرای خلــق تصویر مقصــد مطلــوب و معرفی 
رقابت پذیــر  و  خــاص  منطقــه ای  منحصربه فردبــودن 
اســت کــه افزایــش جذابیــت شــهر بــرای گردشــگران را در 
پــی دارد. ماریــن روج و فــرر روزل )2018( در مقالــه ای، 
ــر  ــن تصوی ــاق بی ــا انطب ــکاف ی ــری ش ــدف اندازه گی ــا ه ب
مقصــد گردشــگری پیش بینی شــده در مقابــل تصویــر 
مقصــد گردشــگری درک شــده در ســال 2015 در میــان 
گردشــگرانی کــه از شــهر کاتالونیــا بازدیــد کرده انــد، تأکیــد 
ــگران  ــدۀ گردش ــی درک ش ــر ذهن ــن تصوی ــه بی ــد ک می کن
ــه  ــده( در س ــی )پیش بینی ش ــتقل و القای ــر مس ــا تصاوی ب
جنبــه )تصویــر فضایــی، شــناختی و عاطفــی( اختالفــات 
درخــور  توجهــی وجــود دارد. آلدیانتــو و همــکاران )2019( 
ــام تجــاری شــهر فقــط  در پژوهشــی بیــان می کننــد کــه ن
تصویــری از شــهر نیســت، بلکــه هویتــی اســت کــه نشــانگر 
ــا  ــاری ب ــام تج ــه ن ــت. هنگامی ک ــهر اس ــخصیت آن ش ش
ــهر  ــر ش ــت، تصوی ــط اس ــهر مرتب ــات ش ــی و تبلیغ بازاریاب
)کــه همــان هویــت شــهر اســت( حاکــی از قــدرت و غــرور 
ــهر و  ــاری ش ــد تج ــه برن ــه مقایس ــه ب ــت. در ادام ــهر اس ش
برنــد فرهنگــی شــهر پرداختــه و بیــان می کنــد کــه راهبــرد 
جدیــد برنــد تجــاری مبنی بــر خالقیــت و مدرنیتــه شــاید 
ــا  ــد، ام ــته باش ــادی داش ــعه اقتص ــی در توس ــر مثبت تأثی
فرهنــگ بومــی را می پوشــاند و بــا منقرض کــردن فرهنــگ 
محلــی، فرهنــگ مــدرن را جایگزیــن می کنــد و با مقایســه 
ــاری  ــد تج ــعه برن ــه توس ــه ب ــهری ک ــده ش ــی هف و بررس
ــل موفق نبــودن برخــی از آن هــا  شــهری پرداختنــد، دالی
در بهره بــرداری از اجــرای برنــد شــهری را، فقــدان ارتبــاط 
ــام تجــاری  ــا ن بیــن هویــت شــهر )تصویــر واقعــی شــهر( ب
آن بیــان می کنــد و پیشــنهاد می کنــد در تحقیقــات آتــی، 
بــه یافتــن مدل هــا و راهبرد هایــی بــرای عملکــرد بهتــر بــا 

ــود. ــدام ش ــهر اق ــازی ش ــدف برندس ه
در ســال های اخیــر، پژوهش هــای بســیاری بــه مقولــه 
اهمیــت هویــت در ســاخت تصویــر مقصــد و برنــد تجــاری 
ــی  ــایت های تاریخ ــش س ــن نق ــه و همچنی ــهر پرداخت ش
و جاذبه هــای میــراث فرهنگــی در جــذب گردشــگران 
بررسی شــده اســت؛ مغفول مانــدِن تأثیــر ســایر ابعــاد 
هویــت شــهر در پژوهش هــای گردشــگری و از طرفــی 
مغفول مانــدِن نــگاه بــه گردشــگر در برنامه ریزی هــای 
توســعه شــهری موجــب ناشــناخته بودن تأثیــر واقعــی 
ــود  ــه خ ـ ک ــگران  ــی گردش ــر ذهن ــهر در تصوی ــت ش هوی
بخــش مهمــی از توســعه گردشــگری شــهری به شــمار 

ـ شــده اســت؛ بنابرایــن محققــان در پژوهــش  مــی رود 
ــت  ــای هوی ــت معیاره ــش و اهمی ــند نق ــر می کوش حاض
شــهر در تصویــر ذهنــی گردشــگران را بررســی کننــد و بــه 
ــک از  ــه کدام ی ــن ب ــه پرداخت ــد ک ــخ دهن ــؤال پاس ــن س ای
ــعه  ــای توس ــهری در برنامه ریزی ه ــت ش ــای هوی معیاره
ــهر  ــک ش ــگران ی ــی گردش ــر ذهن ــود تصوی ــهری در بهب ش

ــت؟ ــر اس مؤث
حــوزۀ  در  موفــق  شــهرهای  ازجملــه  بابلســر  شــهر 
گردشــگری شــهری اســت کــه از راه موقعیــت جغرافیایــی 
خــاص و جاذبه هــای زیســت محیطی فــراوان )بــا توجــه بــه 
طبیعت گرم و خشــک ایران( ســاالنه گردشــگران بســیاری 
ایــن شــهر را بــرای ســفر انتخــاب می کننــد؛ امــا مســئلۀ 
ــه معیارهــای  ــا ایــن شــهر در ارائ ــه آی اصلــی اینجاســت ک
ــه  ــا خیــر. پاســخ ب ــر عمــل کــرده اســت ی هویتــی اش مؤث
ایــن پرســش کــه معیارهــای مختلــف هویــت شــهر بابلســر 
تــا چــه میــزان و بــا چــه وزنــی در تصویــر ذهنی گردشــگران 
ــان  ــزان و طراح ــرد برنامه ری ــت در رویک ــته اس ــش بس نق
ــر و  ــه بهت ــدف ارائ ــا ه ــهری، ب ــعه های ش ــهری در توس ش
مؤثرتر شــهر بابلســر بــه گردشــگران، تأثیر بســزایی خواهد 
داشــت؛ بنابرایــن هدف اصلــی در مقاله حاضر، شناســایی 
و اولویت بنــدی معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویر 

ذهنــی گردشــگران بابلســر اســت.

ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیق
تصویر ذهنی از مقصد

برداشت های  و  باورها  همه  به  مقصد  از  ذهنی  تصویر 
 Girard et( افراد دربارۀ یک مقصد گردشگری اشاره دارد
al., 2017(. از نظر گان، تصویر مقصد دربردارندۀ سه مرحله 

است. در مرحله اول، براساس منابع اطالعاتی غیرتجاری، 
تصویری ارگانیك شکل می گیرد؛ در مرحله  دوم منابع تجاری 
تصویر را شکل می دهند و در مرحله سوم تجربیات بررسی 
حقیقی آن را تغییر می دهد )Chen et al., 2016(. در تعریفی 
دیگر، تصویر ذهنی افراد از دانش، احساسات و درک کلی از 
مقصدی خاص تعریف می شود )Gomez et al., 2015: 211(. از نظر 
افراد  سفر  تجربه  راه  از  نه فقط  مقصد  اطالعات  کوالمن، 
تلویزیون،  از روزنامه ها و مجالت،  بلکه  حاصل می شود، 
کتابچه های راهنمای سفر عمومًا برای تصمیم گیری سفر 
مؤسسات  بیشتر  همچنین  می شود.  استفاده  مقصد  به 
سازمان های  و  ملی  گردشگری  سازمان های  گردشگری، 
بازاریابی مقصد، اطالعات درخور مالحظه ای را با استفاده 
از اینترنت انتشار می دهند )Qualman, 2009(. اطالعاتی که 
ـ دارند، موجب  ـ قبل از سفر  افراد درمورد مقصدی خاص 
 Frias et( شکل گیری تصویر ذهنی آنان از مقصد می شود
al., 2008: 163(. از نظر لینچ، برای هر شهر تصویری کلی 
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کاماًل  گوناگون  اشخاص  ذهنی  تصویر  با  که  است  موجود 
مطابقت نمی کند. تصویری که هر فرد از سیمای شهر دارد 
از  ذهنی  تصویر  )لینچ، 1385: 89(.  است  منحصربه فرد 
مقصد شهری حاصل جریان دوجانبه بین تجارب گردشگر و 
محیط است. درواقع وجود تصویر ذهنی قوی از شهر است که 
مبانی تعامل گردشگر را با محیط فراهم می آورد؛ به عبارتی 
ذهن انسان تصویر ذهنی شهر را برمبنای تأثیرات حسی، 
تجربیات شخصی، قضاوت زیبایی شناسی، تجربیات قومی، 
جمعی و گروهی، چارچوب فرهنگی، ارزش ها و ایدئال ها و 
آرمان ها شکل می دهد )حبیب، 1385: 9؛ 1391: 122(. هر مقصد 
زمانی شناخته می شود که تصاویر ذهنی اولیه، خاطرات و 
تجربه های افراد را تداعی کند. شیوۀ اصلی کار برای رسیدن 
به این هدف، ترسیم نقشه ذهنی است؛ یعنی پدیدارساختن 
تصویر ذهنی محیط که افراد به آن شکل می دهند و از آن 
به منزله الگوی رفتاری شان در شهر بهره می برند )مدنی پور، 
1379: 98(. در تعاریف متعددی که از تصویر ذهنی بیان شد، 
برخی به نحوۀ شکل گیری تصویر ذهنی پیش از سفر به مقصد 
اشاره کردند و برخی نحوۀ شکل گیری تصویر ذهنی پس از 
درک و تجربه مقصد را مدنظر قرار دادند؛ بنابراین می توان 

تصویر ذهنی از مقصد را به دو دسته تقسیم کرد:

نمودار 1: طبقه بندی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری

هویت شهر
در فرهنگ فارسی امروز، هویت ویژگی یا کیفیتی است که 
موجب تمایز و شناسایی چیزی از سایر چیزها شود. درواقع 
آنچه به شهر هویت می بخشد، به برداشت هایی وابسته است 
که ساکنان شهر و هرکس که به آن وارد می شود از محیط 
کیفیت  با  اساس مفهوم هویت  این  بر  دارند؛  اطراف خود 
 :1391 محمدی،  و  )لطفی  دارد  ارتباط  شهر  در  زندگی 
68(. رنزو پیانو در تعریف هویت شهر، از تعادل میان قدیم و 
جدید، انسان و فناوری، فن و هنر، تداوم در خاطرات جمعی 
از گذشته تا آینده، ارتباط میان انسان و طبیعت، محله و 
مسئولیت داشتن  آشناشدن،  برای  محیط  و  مردم  شهر، 
در قبال جامعه و شهر صحبت می کند )نصر، 1392: 17-39(. 

لینچ از خوانایی شهر صحبت می کند و بیان می دارد نقشه 
به ذهن سپرده و سبب شادی خاطر  به دیده آید،  ذهنی 
یک  بازشناسی  باعث  که  است  ویژگی ای  هویت  شود. 
مکان از مکانی دیگر می شود )لینچ، 1385: 168(. جکوبز 
هویت محیط را در ارتباط با فعالیت ها و زندگی در فضاها و 
عرصه های عمومی تعریف می کند و بیان می دارد که اصل 
پویایی فضا و فراهم کردن محیط های عاطفی، اصل برقراری 
روابط همسایگی به منزله حفاظت کنندۀ ارزش ها و سنت ها 
و اصل توجه به خیابان درحکم شالودۀ محکم کالبد شهر 
است که ساکنان را به ساخت و سازمان شهر پیوند می زند. 
درهم تنیدگی  منظر،  موقعیت،  را  شهر  هویت  سالواسن 
فردی، شخصیت کالبدی، مالکیت، اصالت، ساکنان، وسایل 
رفاهی، طبیعت و فضاهای خصوصی و جمعی می داند )کاشی و 
بنیادی، 1392: 48(. کالن توجه به شخصیت فردی هر محیط 
و پرهیز از یک نواختی و مشابهت در محیط های شهری را 
مطرح می کند. از نظر بهزادفر سه مؤلفه اصلی هویت شهر 
و زیرمؤلفه هایشان بدین قرار است: 1( مؤلفه های طبیعی: 
جغرافیایی،  ساختاری  مؤلفه های  طبیعی،  کلی  جایگاه 
و  حوزه ای  مؤلفه های  طبیعی،  ـ  ساختاری  مؤلفه های 
ساختی طبیعی، مؤلفه های نقطه ای، مؤلفه های نقطه ای 
عناصر  عمومی،  منظر  مصنوعی:  مؤلفه های  خطی؛ 2(  ـ 
ـ ساختاری شاخص، شاخص های کانونی و نقطه ای  خطی 
کالبدی،  و  تاریخی  نقطه ای  ـ  خط  شاخص های  شهری، 
یا شاخص شهری، توده ها و حوزه ها و فضاهای  تک بناها 
شاخص شهری؛ 3( مؤلفه های انسانی: تبار و نیاکان، اوضاع 
از   .)11  :1392 )بهزاد فر،  آداب ورسوم  مذهبی،  و  دینی 
طرفی گفتنی است اجزا و عناصر سازندۀ شکل شهر و نحوۀ 
ترکیبشان و عامل زمان، همگی قابلیت تداعی معنا، باالبردن 
قابلیت ایجاد تصور ذهنی، ایجاد حس مکان و هویت شهری 
را دارند و همچنین می توانند چنین ویژگی هایی را کم رنگ 
ساخته یا از بین ببرند. محل هایی که سازگاری کمی دارند 
وقتی معنی می یابند که مردم با فعالیت های مربوطه تماس 
مستقل  می تواند  فعالیت  الگوی  و  باشند  داشته  مستقیم 
وقتی  اما  آورد؛  وجود  به  را  خوانایی  کالبدی،  عناصر  از 
افزایش  سبب  باشد،  داشته  سازگاری  کالبدی  عناصر  با 
خوانایی محیط کالبدی می شود. خصوصیات شکل شهر 
به ایجاد تصور ذهنی از شکل شهر در ذهن شهروند و ایجاد 
ایجاد تصور  با  حس مکان می انجامد. معنای شکل شهر 
ذهنی از شهر مترادف است. همچنین ایجاد تصویر ذهنی 
قوی از شهر است که بستر تعامل مردم را با محیط فراهم 
می کند )حبیب، 1385: 9(. شهریاری هویت هر شهر را با 
تاریخ، فرهنگ، مشخصه های اجتماعی، عادات و آداب هر 
شهر مترادف می داند )نصر، 1392(. گلکار نقش و اهمیت 
خاطرات جمعی )چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی( 
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و معنای هم بستگی مکان های شهری در ایجاد ساخت های 
ذهنی را مدنظر قرار داده است. »حس مکان«،»هویت« و 
کیفیت هایی که به منحصربه فردبودن هر شهر منجر می شود 
کیفیت های  عنوان  تحت  باید  که  است  مقوالتی  ازجمله 
تجربی طراحی شهری در نظر گرفته شوند )گلکار، 1378: 
انسان،  را  هویت دهنده  عوامل  مهم ترین  نقی زاده   .)37
باورها و اصول و ارزش های فرهنگی  آن بیان کرده است. 
معماری و شهر بیانگر هویت جامعه و عامل تمیز تمدن ها از 
یکدیگرند. هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت واجد هویت 
است و هویت نهایی فضا، برآیند هویت های عملکردی، 
کالبدی، محیطی، فرهنگی و معنایی آن است )نقی زاده، 

.)192 :1395
نمونه هـای  مبتنی بـر  پیشـین  پژوهش هـای  بررسـی  در 
مـوردی داخلـی و خارجـی مرتبـط بـا موضـوع، بـه ارزیابی 
عوامـل مؤثـر در توسـعه گردشـگری در شـهرهای متعـدد 
پرداختـه شـد کـه بـا تحلیـل و تفسـیر محتـوا، معیارهـای 

ـ که در ارتباط با توسـعه گردشـگری شـهری  هویت شـهری 
ـ شناسـایی و طبقه بندی شد. براسـاس دیدگاه های  اسـت 
خارجـی،  و  داخلـی  نمونه هـای  و  مصادیـق  و  نظـری 
ـ کـه بـا گردشـگری در ارتبـاط  معیارهـای هویـت شـهری 
ـ بـه دسـت آمـد و سـپس بـرای روایی بیشـتر نتایج،  اسـت 
بـا هشـت نفـر از متخصصـان حـوزۀ شهرسـازی 1 از طریق 
روش دلفـی مصاحبـه انجـام شـد تـا از میـان معیارهـای 
به دسـت آمده، آن دسـته معیارهـای هویـت شـهری کـه بر 
تصویـر ذهنـی گردشـگران مؤثرتـر اسـت مشـخص شـود.

درنهایـت ُنـه معیـار نهایـی هویـت شـهری مؤثـر در تصویر 
ذهنـی گردشـگران اسـتخراج شـد. مبتنی بـر معیارهـای 
ضـروری  آن هـا  بیشـتر  تبییـن  مسـیر  در  و  تدوین یافتـه 
اسـت زیرمعیارهـای مرتبط نیز تعریف شـوند؛ ازایـن رو در 
جـدول 2 معیارهـا و زیرمعیارهـای مؤثـر در تصویـر ذهنـی 

گردشـگران بیـان شـده اسـت.

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

پژوهش های پشتیبانزیرمعیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی گردشگرانمعیارهای هویت شهری

جاذبه های منحصربه فرد طبیعی و مصنوعی، کسب تجربه های تمایز و منحصربه فردبودن
خالقانه و متمایز در شهر، اصالت و شخصیت ویژۀ شهر

حیدری و همکاران، 1394؛ تقوایی و صفرآبادی، 1391؛ 
 Ginting حسینی نیا، 1396؛ محمودی میمند و مقدمی، 1390؛

& Rahman, 2017; Urosevic, 2012

آداب ورسوم محلی )رویدادهای فرهنگی، بازی، ورزش، موسیقی فرهنگ و آداب ورسوم
و رقص محلی(، شیوۀ زندگی محلی، غذای محلی، سوغات 

محلی، تنوع فرهنگی، هنر و صنایع دستی بومی

محمودی میمند و مقدمی،1390؛ نوزرنژاد، 1397؛ رجایی 
رامشه، 1397؛ صفرآبادی و تقوایی، 1391؛ امین زاده و 

دادرس، 1391؛ توکلی، 1390؛ قدمی و غالمیان، 1390؛ 
.Caneen, 2014; Urosevic ;2012 بهزادفر، 1392: 11؛

 پاسخ گویی و رفتار دوستانۀ جامعۀ میزبان، رفتار مؤدبانه و احتراممهمان نوازی ساکنان
جامعۀ میزبان به گردشگران، صداقت و انصاف جامعۀ میزبان

خضرنژاد و حیدری، 1395؛ صفرآبادی و تقوایی، 1391؛ 
 Wang & Chen, 2015 محمودی میمند و مقدمی، 1390؛

امنیت اجتماعی شهر، نظارت در فضاهای گردشگری در ساعات امنیت
خلوت شبانه روز، روشنایی فضاهای گردشگری، فقدان فضاهای 

بی دفاع و مستعد جرم و جنایت

خضرنژاد و حیدری، 1395؛ حیدری و سعدلونیا، 1395؛ 
صفرآبادی و تقوایی، 1391؛ توکلی، 1390؛ محمودی میمند 

و مقدمی، 1390

وجه تسمیۀ شهر، سیر تحوالت تاریخی شهر، ساکنان و افراد تاریخچۀ شهر
مشهور شهر، کاربری ها و عملکردهای قدیمی و مشهور شهر، 
مکان ها و سایت های تاریخی شهر، رویدادهای تاریخی شهر

نوزرنژاد، 1397؛ رجایی رامشه، 1397؛ حبیبی، 1387؛ بوتینا 
کالب، 1390

برجسته بودن عناصر )لبه، راه، گره، نشانه، حوزه( خوانایی
در نقشۀ ذهنی اشخاص از شهر

قدمی و غالمیان،1390؛ حبیبی، 1387؛ لینچ، 1378: 168؛ 
حبیب، 1385: 9

خاطره انگیزی
خاطرات جمعی، نوستالژی و خاطرات شخصی، تداعی و 
یادآوری مکان ها، تداعی و یادآوری رویدادها، تداعی و 

یادآوری اشخاص

نوزرنژاد، 1397؛ ارباب و همکاران، 1394؛ محمودی میمند و 
مقدمی، 1390؛ حبیبی، 1387؛ گلکار، 1378: 37

ویژگی های کالبدی
ویژگی کالبدی فضاهای عمومی شهری، ویژگی کالبدی 

سایت های تاریخی، سیما و منظر کالبدی شهر، المان های شهری، 
ساختار شهر، ویژگی کالبدی مراکز اقامتی، ویژگی کالبدی 

مراکز گردشگری، ویژگی کالبدی مراکز تفریحی تجاری

نوزرنژاد، 1397؛ رجایی رامشه، 1397؛ توکلی، 1390؛ قدمی و 
غالمیان، 1390؛ بهزادفر، 1392: 11؛ حبیب، 1385: 9

منابع طبیعی، پوشش گیاهی شهر، گونه ها و جریان های جانوری ویژگی های زیست محیطی
بومی، منظر و چشم انداز طبیعی، جغرافیا و اقلیم، رویدادهای 

طبیعی خاص، پاکیزگی محیط و فضاهای شهری

رجایی رامشه، 1397؛ حیدری و همکاران، 1394؛ نصر، 1392: 
39؛ کاشی و بنیادی، 1392: 48؛ محمودی میمند و مقدمی، 

1390؛ بهزادفر، 1392: 11؛ نقی زاده، 1395: 192.

1. مصطفی بهزادفر، رضا خیرالدین، زهراسادات زرآبادی، احمد سعیدنیا، مهشید قربانیان، حمید ماجدی، مجید مفیدی، محمد نقی زاده
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با نگاه به جدول 2 گفتنی اسـت بیشـترین معیارهای هویت 
شـهری کـه در تصویـر ذهنـی گردشـگران مؤثـر اسـت از نوع 
مؤلفـه معنایـی به شـمار می رونـد و مؤلفـه معنایـِی هویـت 
از  پررنگ تـر  شـهر در سـاخت تصویـر ذهنـی گردشـگران 
سـایر مؤلفه هـای هویـت شـهر )کالبـدی، زیسـت محیطی، 
عملکـردی( عمـل می کنـد؛ بنابرایـن لـزوم توجـه بـه مؤلفه 
معنایـی هویـت شـهر در بهبود تصویـر ذهنی گردشـگران از 

یـک مقصـد شـهری اهمیـت زیـادی دارد.

روش شناسی و یافته های تحقیق
به  منزلــه محــدودۀ  بابلســر در اســتان مازنــدران  شــهر 
به آزمون گذاشــتن  بــرای  شــد.  انتخــاب  موردمطالعــه 
ــر ذهنــی اولیــه  ــر در تصوی متغیرهــای هویــت شــهری مؤث
گردشــگران )پیــش از ســفر( ضروری بــود از افرادی پرســش 
ــن  ــد؛ بنابرای ــفر نکرده ان ــر س ــه بابلس ــون ب ــه تاکن ــود ک ش
تعــداد 30 نفــر مصاحبه شــونده به  منزلــه نمونــه آمــاری 
انتخــاب شــدند کــه 20 نفــر از آن هــا تــا آن زمــان بــه بابلســر 
ســفر نکــرده بودنــد. بیشــتر ایــن افــراد بــا روش نمونه گیــری 
ــه  ــدند و از آن مصاحب ــاب ش ــد انتخ ــی هدفمن غیرتصادف
عمیــق انجــام شــد و دربــارۀ تصویــری کــه از شــهر بابلســر در 
ــاز مطــرح شــد. همچنیــن  ذهــن خــود داشــتند پرســش ب
از میــان گردشــگران داخلــی شــهر بابلســر، تعــداد 10 نفــر 
نمونــه بــا روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده انتخاب شــدند 
ــه بابلســر ســفر کــرده  ــار ب کــه تابســتان 1398 بــرای اولین ب
بودنــد و از آنــان دربــارۀ تصویــری کــه پیــش از ســفر دربــارۀ 
بابلســر داشــتند پرســیده شــد. انــدازۀ نمونــه بر این اســاس 
اســت کــه داده هــا چــه زمانــی بــه اشــباع می رســند )طیبــی 
و ذکاوت، 1396: 66(. بــه ایــن معنــا کــه مصاحبــه تــا زمانــی 
ــا  ــدی از مصاحبه ه ــوم جدی ــر مفه ــه دیگ ــد ک ــه می یاب ادام
ــنی 18  ــدودۀ س ــارکت کنندگان در مح ــود. مش ــل نش حاص
تــا 65 ســال انتخــاب شــدند. تعــداد شــرکت کنندگان خانــم 
ــه  ــد ک ــر بودن ــا 12 نف ــرکت کنندگان آق ــداد ش ــر و تع 18 نف
همــه آنــان خــارج از اســتان مازنــدران ســاکن بودنــد. نتایــج 
ــن  ــق بی ــد تواف ــذاری و درص ــق از روش کدگ ــه عمی مصاحب
ــق  ــب تواف ــج از روش ضری ــی نتای ــد و پایای ــت آم آرا به دس
درصدی بررســی شــد؛ یعنــی کدگــذاری دومرتبــه در فاصله 
زمانــی 15 روزه تکــرار شــد و تعــداد کدهــا، توافق هــا و عــدم 
توافق هــا بررســی شــد. پایایــی بازآزمــون 75 درصــد بــود که 
چــون بیــش از 60 درصــد بــرآورد شــد، ایــن نتیجــه پایایــی 
نتایــج کدگــذاری به دســت نگارنــده را نشــان می دهــد. 
ــع آوری  ــش ها جم ــان پرس ــد از می ــداد 27 ک ــوع تع درمجم
ــر از مؤلفه هــای هویــت شــهر بابلســر  شــد کــه 25 کــد متأث
ــای  ــهر(، از مؤلفه ه ــودن ش ــگل و مرتفع ب ــد )جن ــود. دو ک ب
هویــت ســایر شــهرهای شــمالی متأثــر بــود کــه بــه اشــتباه 
در تصویــر ذهنــی اولیــه افــراد از شــهر بابلســر نقــش بســته 
بــود و یــک کــد )مدیریــت نامناســب شــهر بابلســر( بــا تعــداد 

تکــرار 2، تنهــا کــد غیرمرتبــط بــا مؤلفه هــای هویت شــهری 
بــه  جــدول 3  در  مصاحبــه  نتایــج  می رفــت.  به شــمار 

تفکیــک معیارهــای هویــت شــهری تدویــن شــد.

جدول 3: نتایج تصویر اولیه از شهر بابلسر

جمع کلتعداد تکرارکدهای به دست آمدهمعیارردیف

1
 ویژگی های

زیست محیطی

5شهر سرسبز

29

9شهر ساحلی

 طبیعت چشم نواز، بکر،
4دل نشین

2خوش آب وهوا

3باران

2رطوبت و شرجی

2شهر رود و دریا

2شهر تمیز

2
 تمایز و

منحصربه فردبودن

 شهر توریستی، شهر
4شلوغ

17

9شهر زیبا، شهر شیک

 گل سرسبد شمال،
 معروف ترین

 شهر شمال، نگین
 شهرهای شمال،

 یکی از معروف ترین
تفرج گاه های ایرانیان

4

مهمان نوازی3

 مردم مهربان
 و مهمان نواز،

 شهر صمیمی و
دوست داشتنی

6
14

 برخورد غیرمنصفانه
8با مسافر

تاریخچۀ شهر4

 تصاویر سواحل دریا
3قبل انقالب

8

2هتل کازینو قبل انقالب

1شهر بندری

 بابلسر به واسطۀ اسمش
 احتماالً نزدیک شهر

 بابل است، مشهدسر نام
قدیم شهر

2

 فرهنگ و5
آداب ورسوم

1مهمانسرای ساحلی

6

1شهر سنتی

 خوراکی های خوشمزه،
2غذای دریایی

1قایق، تفریحات ساحلی

1تیپ و قیافۀ شمالی

2شهر کوچکویژگی های کالبدی6
3

1فشرده و متراکم
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شناسایی و اولویت بندی معیارهای هویت شهر مبتنی بر تصویر
 ذهنی اولیه و ثانویۀ گردشگران ؛مطالعۀ تجربی شهر بابلسر
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ــارۀ  ــه دربـ ــر نمونـ ــق از 30 نفـ ــه عمیـ ــج مصاحبـ نتایـ
تصویـــر ذهنـــی کـــه از شـــهر بابلســـر داشـــتند نشـــان 
از شـــنیده ها و  برآمـــده  بیشـــتر  ایـــن تصویـــر  داد 
ـــی  ـــود؛ یعن ـــد ب ـــت مقص ـــاری از هوی ـــات غیرتج اطالع
ــتان و  ــه از دوسـ ــتند کـ ــان داشـ ــراد اذعـ ــتر افـ بیشـ
آشـــنایان دربـــارۀ شـــهر بابلســـر شـــنیده اند و تصـــور 
قضـــاوت  برمبنـــای  بابلســـر  شـــهر  از  اولیه شـــان 
آنـــان شـــکل گرفتـــه اســـت. تعـــداد کمـــی از افـــراد 
هـــم بـــه نقـــش تلویزیـــون و وب ســـایت های مجـــازی 
ــد.  ــاره کردنـ ــگری اشـ ــای گردشـ ــایت آژانس هـ و سـ
آنچـــه از تحلیـــل صحبت هـــای ایـــن افـــراد حاصـــل 
شـــد، بیانگـــر ایـــن مطلـــب اســـت کـــه در درجـــه اول 
ذهـــن  در  بابلســـر  زیســـت محیطی  ویژگی هـــای 
و  تمایـــز  ســـپس  و  بـــوده  پررنـــگ  بســـیار  افـــراد 
ــه  ــهر و در درجـ ــای شـ ــودن ویژگی هـ منحصربه فردبـ
ــن  ــان مؤثرتریـ ــه میزبـ ــورد جامعـ ــوۀ برخـ ــوم نحـ سـ
عوامـــل در تصویـــر ذهنـــی اولیـــه افـــراد بـــود. از 
ــاالی 50  ــه بـ ــرادی کـ ــارکت کنندگان، افـ ــان مشـ میـ
بـــه  بیشـــتر  صحبت هایشـــان  در  داشـــتند  ســـال 
ـــب  ـــه جال ـــد. نکت ـــاره کردن ـــهر اش ـــه ش ـــار تاریخچ معی
وضعیـــت  بـــه  افـــراد  از  هیچ یـــک  اشـــاره نکردن 
ـــخ  ـــر در پاس ـــر 30 نف ـــی ه ـــود، ول ـــهر ب ـــن ش ـــت ای امنی
ـــتان،  ـــا دوس ـــواده ی ـــا خان ـــا ب ـــه »آی ـــش ک ـــن پرس ـــه ای ب
درصورتی کـــه شـــرایط فراهـــم شـــود، تمایـــل داریـــد 
بـــه ایـــن شـــهر ســـفر کنیـــد؟« اظهـــار تمایـــل کردنـــد 
ــی  ــهر امنـ ــر شـ ــت بابلسـ ــه گرفـ ــوان نتیجـ ــه می تـ کـ
ـــی )1396(  ـــن گرج ـــت. همچنی ـــگری اس ـــرای گردش ب
رضایتمنـــدی  »میـــزان  عنـــوان  بـــا  پژوهشـــی  در 
ـــتان  ـــی اس ـــی انتظام ـــرد فرمانده ـــگران از عملک گردش
مازنـــدران در خصـــوص طـــرح امنیـــت اجتماعـــی 
)مـــورد مطالعـــه: شهرســـتان بابلســـر(« بـــه بررســـی 
ــر از  ــهر بابلسـ ــگران شـ ــدی گردشـ ــزان رضایتمنـ میـ
ـــج  ـــت و نتای ـــهر پرداخ ـــی ش ـــت اجتماع ـــت امنی وضعی
نشـــان دهندۀ باالبـــودن ســـطح رضایـــت گردشـــگران 
از وضعیـــت مطلـــوب امنیـــت اجتماعـــی شـــهر در 
همـــه ابعـــاد بـــود؛ بنابرایـــن بـــه علـــت اشـــاره نکردن 
هیچ یـــک از افـــراد بـــه ایـــن معیـــار، وجـــود امنیـــت 
بـــاال در ایـــن شـــهر به  منزلـــه یکـــی از مهم تریـــن 
ــود.  ــناخته می شـ ــه شـ ــی اولیـ ــر ذهنـ ــل تصویـ عوامـ
ــت  ــه ای اسـ ــت به گونـ ــار امنیـ ــت معیـ ــع ماهیـ درواقـ

کـــه در صـــورت وجـــود یـــک حکـــم پذیرفتـــه  شـــده 
ـــی  ـــر ذهن ـــرده و در تصوی ـــل ک ـــان حاص ـــت و اطمین اس
ــی  ــت ویژگـ ــی هیچ وقـ ــت؛ یعنـ ــگ نیسـ ــراد پررنـ افـ
امنیـــت به خودی خـــود علـــت انتخـــاب یـــک مقصـــد 
نیســـت، بلکـــه زمانـــی امنیـــت در تصویـــر ذهنـــی 
ـــد.  ـــده باش ـــد ش ـــش تأیی ـــه فقدان ـــود ک ـــگ می ش پررن
ــل در  ــن عامـ ــه مهم تریـ ــت بـ ــورت امنیـ ــن صـ در ایـ
تصویـــر ذهنـــی تبدیـــل و عامـــل بازدارنـــده انتخـــاب 

ــود. ــفر می شـ ــع سـ ــد و مانـ مقصـ
در بررســـی مرحلـــه دوم، کـــه تصویـــر ذهنـــی ثانویـــه 
ـــه  ـــه خان ـــت ب ـــفر و برگش ـــه س ـــد از تجرب ـــگران بع گردش
ـــد.  ـــتفاده ش ـــاختاریافته اس ـــش نامه س ـــت، از پرس اس
ـــی  ـــگران داخل ـــی گردش ـــامل تمام ـــاری ش ـــه آم جامع
شـــهر بابلســـر در چنـــد ســـال اخیـــر اســـت و طبـــق 
آزمـــون کوکـــران و بـــا ضریـــب خطـــای 0/1 تعـــداد 
ــدند  ــاب شـ ــاری انتخـ ــه آمـ ــوان نمونـ ــر به عنـ 98 نفـ
ــبکه ای،  ــا روش نمونه گیـــری غیراحتمالـــی شـ ــه بـ کـ
به صـــورت  پاســـخ دهندگان  از  نفـــر   60 تعـــداد 
ـــال  ـــارکت فع ـــوگل1 مش ـــرم نگارگ ـــق ف ـــی از طری اینترنت
داشـــتند و 38 نفـــر بـــا نمونه گیـــری غیراحتمالـــی در 
دســـترس از طریـــق مصاحبـــه حضـــوری و پرکـــردن 
ــر  ــه 65 نفـ ــد کـ ــارکت کردنـ ــی مشـ ــش نامه کتبـ پرسـ
خانـــم و 34 نفـــر آقـــا بیـــن ســـنین 14 تـــا 65 ســـال 
ــت  ــار هویـ ــه معیـ ــاس نـ ــش نامه براسـ ــد. پرسـ بودنـ
ـــن  ـــگران تدوی ـــی گردش ـــر ذهن ـــر در تصوی ـــهری مؤث ش
شـــد. پرســـش نامه شـــامل 35 ســـنجه اســـت کـــه 
ــی  ــهری طراحـ ــت شـ ــای هویـ ــاس زیرمعیارهـ براسـ
طیـــف  براســـاس  پاســـخ دهندگان  اســـت.   شـــده 
ـــرای  ـــد. ب ـــخ دادن ـــه آن پاس ـــرت ب ـــه ای لیک ـــج گزین پن
ــون  ــدۀ آزمـ ــش نامه تدوین شـ ــی پرسـ ــی پایایـ بررسـ
نـــه  معیـــار  هـــر  ســـنجه های  کرونبـــاخ،  آلفـــای 
بدین ترتیـــب  شـــدند.  بررســـی  جداگانـــه  مرتبـــه 
معیـــار  هـــر  بـــرای  به دســـت آمده  آلفـــای  مقـــدار 
ـــی  ـــار و پایای ـــج، اعتب ـــن نتای ـــه ای ـــود ک ـــر از 0/7 ب باالت
پرســـش نامه را تأییـــد کـــرد. جـــدول 4 ســـنجه ها 
ــت  ــه هویـ ــای نه گانـ ــه معیارهـ ــوط بـ ــؤاالت مربـ و سـ
ـــن  ـــه و همچنی ـــی ثانوی ـــر ذهن ـــر در تصوی ـــهری مؤث ش
ــار را  ــر معیـ ــنجه های هـ ــاخ سـ ــای کرونبـ ــدار آلفـ مقـ

نشـــان می دهـــد.

1 .Google form
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جدول 4: سنجه ها و سؤاالت مربوط به تصویر ذهنی ثانویه گردشگران

آلفای کرونباخسنجه هاردیفمعیار

امنیت

بابلسر شهر امنی است.1

0/83 بابلسر برای گشت وگذار شبانه امن است.2

بابلسر برای چادرزدن در شب امنیت دارد.3

مهمان نوازی

بابلسر مردم مهربان و مهمان نوازی دارد.4
0/79

رفتار مردم بابلسر با گردشگران صادقانه و منصفانه است.5

مردم بابلسر پاسخ گوی سؤاالت گردشگران اند و با احترام برخورد می کنند.6

 تمایز و
منحصربه فردبودن

یکی از ویژگی هایی که بابلسر را از سایر شهرهای شمالی متمایز می کند عبور رودخانۀ بابلرود از وسط این شهر 7
است که بابلسر را به دو قسمت تقسیم می کند.

0/73 یکی از ویژگی هایی که بابلسر را از سایر شهرهای شمالی متمایز می کند داشتن هم زمان سواحل دریا و سواحل رودخانه است.8

یکی از ویژگی هایی که بابلسر را از سایر شهرهای شمالی متمایز می کند ساخت وسازهای زیبای دورۀ پهلوی اول 9
است که به کالبد شهر زیبایی خاصی بخشیده.

وقتی به بابلسر فکر می کنم موقعیت مسیرهای اصلی و میدان ها و جاذبه ها و مراکز مهم آن به راحتی در ذهنم 10خوانایی
-شکل می گیرد و آدرس ها را به راحتی پیدا می کنم.

 فرهنگ و
آداب ورسوم

وقتی به بابلسر فکر می کنم طعم غذاهای خوشمزۀ شمالی در رستوران های محلی شهر به ذهنم می رسد.11

0/92

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر بازارهای محلی اش به ذهنم می رسد.12

وقتی به بابلسر فکر می کنم صنایع دستی یا سوغات محلی خاص و ویژۀ شهر، که به راحتی در هر فضای 13
گردشگری در دسترس بود، به ذهنم می رسد.

وقتی به بابلسر فکر می کنم به یاد جشن ها و رویدادهای فرهنگی که در طول اقامتم برگزارشده بود و 14
منعکس کنندۀ آداب ورسوم خاص مازندرانی ها بود می افتم.

وقتی به بابلسر فکر می کنم، آواز و موسیقی مازندرانی ـ که به صورت زنده و یا غیرزنده در فضاهای شهری، 15
گردشگری و یا در رستوران ها و سایر مکان ها برگزار می شد ـ به ذهنم می رسد.

خاطره انگیزی

وقتی به بابلسر فکر می کنم به یاد برخی مکان های خاطره انگیز می افتم.16

0/7
وقتی به بابلسر فکر می کنم به یاد برخی تجربه های حسی خاطره انگیز می افتم )بوی برنج، بوی ماهی، بوی 17

بهارنارنج، بوی خاک، صدای شرشر باران، صدای موج دریا، حس آب، حس ماسه و...(.

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصاویری از بابلسر در سال های دور به ذهنم می آید.18

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر مردمی که با آن ها برخورد داشتم، سبک ظاهر و لهجه شان به ذهنم می آید.19

 ویژگی های
زیست محیطی

بابلسر شهر تمیزی است.20

0/83

بابلسر شهر سرسبز و پرگلی است.21

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر دریا به ذهنم می رسد.22

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر رودخانۀ بابلرود به ذهنم می رسد.23

وقتی به بابلسر فکر می کنم آب وهوای شرجی به ذهنم می رسد24

وقتی به بابلسر فکر می کنم بارش باران به ذهنم می رسد.25

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر درختان نارنج حاشیه خیابان به ذهنم می رسد.26

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر شالیزارهای کمربندی شهر به ذهنم می رسد.27

 ویژگی های
کالبدی

وقتی به بابلسر فکر می کنم ویژگی کالبدی فضاهای عمومی شهر )میدان، خیابان های اصلی وپیاده روها( به ذهنم می رسد.28

0/73
وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر خانه ها و ویالهای سقف شیروانی به ذهنم می رسد.29

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر برج ها و ساختمان های بلندمرتبۀ لب ساحل به ذهنم می رسد.30

وقتی به بابلسر فکر می کنم تصویر نمادها و المان های شهر، که فرهنگ شمال را منعکس می کند، به ذهنم می رسد.31

تاریخچۀ شهر

وقتی به بابلسر فکر می کنم وجه تسمیه )علت نام گذاری شهر( به خاطرم می آید.32

0/79
وقتی به بابلسر فکرمی کنم وقایع تاریخی و رویدادهای قدیمی که در این شهر رخ داد، به خاطرم می آید.33

وقتی به بابلسر فکر می کنم ساکنان و افراد مشهور این شهر به یادم می آید.34

وقتی به بابلسر فکر می کنم مکان های تاریخی و فعالیت های قدیمی شهر به یادم می آید.35
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بــرای تحلیــل پاســخ ها از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد. 
ــنجه ها  ــدی س ــدی و رتبه بن ــرای اولویت بن ــون ب ــن آزم ای
براســاس بیشــترین تأثیرشــان در متغیــر وابســته، یعنــی 

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

جدول 5: نتایج آزمون فریدمن برای هر سنجه

سنجه رتبۀ میانگین سنجه رتبۀ میانگین سنجه رتبۀ میانگین

سنجۀ 22 22/91 سنجۀ 17 16/35 سنجۀ 27 14/18

سنجۀ 23 22/11 سنجۀ 30 16/30 سنجۀ 20 14/06

سنجۀ 24 21/18 سنجۀ 26 15/94 سنجۀ 32 13/37

سنجۀ 8 20/13 سنجۀ 29 15/89 سنجۀ 1 13/37

سنجۀ 16 19/02 سنجۀ 25 15/44 سنجۀ 11 12/27

سنجۀ 7 18/89 سنجۀ 3 15/21 سنجۀ 15 11/32

سنجۀ 4 17/78 سنجۀ 12 15/18 سنجۀ 31 09/77

سنجۀ 21 17/60 سنجۀ 28 14/93 سنجۀ 14 09/73

سنجۀ 2 17/49 سنجۀ 19 14/92 سنجۀ 33 06/31

سنجۀ 6 17/28 سنجۀ 5 14/42 سنجۀ 34 05/72

سنجۀ 9 17/24 سنجۀ 10 14/37 سنجۀ 35 04/89

سنجۀ 18 16/51 سنجۀ 13 14/22

براســاس مقایســه میانگیــن رتبه هــای جــدول فریدمــن، 
ــرش در  ــزان تأثی ــاس می ــار براس ــر معی ــه ه ــاز و رتب امتی
تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران بابلســر، بــه ترتیبــی کــه 

ــد. ــخص ش ــد، مش ــه ش ــدول 6 ارائ در ج

جدول 6: امتیاز معیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی ثانویه 

گردشگران بابلسر

امتیازمعیارردیف

18/75تمایز و منحصربه فردبودن1

17/92ویژگی های زیست محیطی2

16/70خاطره انگیزی3

16/49مهمان نوازی4

15/35امنیت5

14/37خوانایی6

14/22ویژگی های کالبدی7

12/54فرهنگ8

7/57تاریخچۀ شهر9

نتایــج پرســش نامه ســاختاریافته 35 ســنجه ای برمبنــای 
ــوا  ــل محت ــه از روش تحلی ــهری، ک ــت ش ــار هوی ــه معی ن
تدویــن  شــده بــود، تقریبــًا بــا نتایــج تصویــر ذهنــی اولیــه 
افــراد از شــهر بابلســر هم راســتا بــود؛ یعنــی بــا توجــه 
ــام  ــس از انج ــتند، پ ــفر داش ــش از س ــه پی ــوری ک ــه تص ب
همــان  تقریبــًا  ســفر  کیفیــت  درک  و  تجربــه  و  ســفر 
تصاویــر در ذهنشــان تکمیــل و تأییــد شــد. بررســی 
پاســخ های 98 نفــر گردشــگر داخلــی گویــای ایــن مطلــب 
اســت کــه طبــق پیش بینــی انجام شــده، بــا توجــه بــه 
معیارهــای  منطقــه،  جغرافیایــی  خــاص  ویژگی هــای 
ــای  ــودن و ویژگی ه ــز و منحصربه فردب ــش تمای هویت بخ
زیســت محیطی باالتریــن میــزان تأثیــر در تصویــر ذهنــی 
ثانــویۀ گردشــگران را دارا بــود. بعــد از آن معیارهــای 
خاطره انگیــزی و مهمان نــوازی قــرار داشــت. پــس از آن، 
معیارهــای امنیت، خوانایی و ســپس ویژگی هــای کالبدی 
به ترتیــب در تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران نقــش 
ــه  ــوم و تاریخج ــگ و آداب ورس ــت فرهن ــتند و درنهای داش
شــهر درحکــم آخریــن معیارهــا بــا کمتریــن میــزان تأثیــر 
در تصویــر ذهنی ثانویه گردشــگران شــهر بابلســر شــناخته 
ــت  ــار هوی ــه معی ــر ن ــه ه ــت ک ــی اس ــان گفتن ــد. در پای ش
شــهری حاصــل از پژوهــش، در تصویــر ذهنــی گردشــگران 
ــر  ــر در تصوی ــای مؤث ــن معیاره ــد. مهم تری ــر مؤثرن بابلس
ذهنــی اولیــه و ثانویــه گردشــگران بابلســر در نمــودار 2 

ــت. ــده اس ــان داده  ش نش
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نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــه شناســایی و اولویت بنــدی معیارهــای 
هویــت شــهر در تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویــه گردشــگران 
از مقصــد گردشــگری شــهری پرداختــه اســت. بــا توجــه بــه 
ــر  ــش حاض ــج پژوه ــت نتای ــوان گف ــق می ت ــینه تحقی پیش
بــا نتایــج پژوهش هــای مرتبــط و موردمطالعــه، کــه بــه 
موضــوع تصویــر مقصــد از زوایــای مختلــف و متفاوتــی 
پرداختنــد، مطابقــت و همخوانــی دارد. پژوهش هــای 
نویکــوا و همــکاران )2018( و آلدیانتــو و همــکاران )2019( 
بــر بحــث برندینــگ و تصویــر مقصــدی متمرکــز اســت کــه 
ــد  ــر نقــش هویــت در موفقیــت برن ــه می دهــد و ب شــهر ارائ
تأکیــد می کنــد و بــه کمبــود مــدل و راهبرد هایــی بــا هــدف 
عملکــرد بهتــر بــرای برندســازی اشــاره می کنــد. پژوهــش 
حاضــر بــه نقــش هویــت در ایجــاد تصویــر مقصــد در ذهــن 
گردشــگر پرداختــه اســت و بــا معرفــی چنــد معیــار مؤثــر در 
تصویــر ذهنــی اولیــه گردشــگران چارچوبــی بــرای عملکــرد 
بهتــر برندســازی شــهری برمبنای برنــدی بومــی و فرهنگی 
همســو بــا هویــت واقعــی شــهر ارائــه می کنــد. ماریــن روج 
و فــرر روزل )2018( بــر ازبین بــردن اختالفــات بیــن تصویــر 
مقصــد ارائه شــده و تصویــر مقصــد ادراک شــده و تــالش 
به منظــور انطبــاق تصویــر القایــی و تصویــر ادراکــی تأکیــد 
می کننــد. گفتنــی اســت در پژوهــش حاضــر متغیــر هویــت 
ــی  ــی و ادراک ــر القای ــن دو تصوی ــاق بی ــاد انطب ــل ایج راه ح

معرفــی  شــده اســت )طیبــی و ذکاوت، 1396؛ غفــاری و 
همــکاران، 1397(. برخــی محققــان نیــز در پژوهش هــای 
دیگــر طــی دو دهــه اخیــر به بررســی عوامــل مؤثــر در تصویر 
ذهنــی گردشــگران، بــا هــدف فهــم ادراکات و نیازهــای 
بازدیدکننــدگان پرداختنــد. پژوهــش حاضــر بــا تأکیــد ویژه 
بــر تأثیــر متغیــر هویــت در تصویر ذهنــی گردشــگران به این 
ــت آمده  ــج به دس ــاس نتای ــت. براس ــه اس ــوع پرداخت موض
ــه معیــار  گفتنــی اســت از بیــن معیارهــای هویــت شــهر، ن
ویژگی هــای  زیســت محیطی،  ویژگی هــای  )امنیــت، 
و  فرهنــگ  منحصربه فردبــودن،  و  تمایــز  کالبــدی، 
آداب ورســوم، مهمان نــوازی ســاکنان، خاطره انگیــزی، 
خوانایــی و تاریخچــه شــهر( مؤثرتریــن معیارهــا در تصویــر 
ذهنــی گردشــگران اســت کــه می توانــد درحکــم چارچوبــی 
ــرد.  ــرار گی ــر ق ــهری مدنظ ــای ش ــا و طراحی ه در برنامه ه
ــگر  ــه گردش ــگاه ب ــا ن ــور ب ــزی هویت مح ــرد برنامه ری رویک
ــه  ــار و ب ــهر ارزش و اعتب ــه ش ــهری، ب ــعه ش ــدف توس ــا ه ب
ــی  ــد. وقت ــس می بخش ــرور و عزت نف ــاس غ ــاکنان احس س
تصویــر ذهنــی شــهروندان از شــهر خــود مطلــوب و منطبــق 
بــر اصالــت شــهر باشــد، بــه ارائــه تصویــر مقصــدی مطلــوب 
ــی در  ــه مثبت ــی اولی ــر ذهن ــاد تصوی ــگران و ایج ــه گردش ب
ادراک گردشــگران پیــش از ســفر منجــر می شــود. درنهایت 
ورود گردشــگران بــه آن شــهر موجــب می شــود شــهروندان 
از ارزش هــای هویتــی شهرشــان آگاه شــوند و رفته رفتــه 

نمودار 2: مهم ترین معیارهای هویت شهری مؤثر در تصویر ذهنی گردشگران بابلسر
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شــهروندان در امــر گردشــگری مشــارکت می کننــد و شــهر 
پذیــرای گردشــگر می شــود و درنهایــت بــه بهبــود تصویــر 
ذهنــی ثانویــه گردشــگران )تصویــری کــه گردشــگر بعــد از 

ســفر ادراک می کنــد( می انجامــد.
ــگران  ــی گردش ــر ذهن ــود تصوی ــق بهب ــن تحقی ــدف ای ه
اســت؛ نــه صرفــًا به منظــور افزایــش تقاضــا بــرای بازدیــد 
از شــهر بابلســر، بلکــه بــرای باالبــردن کیفیت و غنی شــدن 
تصویــر ذهنــی ثانویــه گردشــگران؛ زیــرا بابلســر به ســبب 
شــرایط خاصــی کــه در منطقــه دارد، در همــه ایــام ســال 
از پربازدیدتریــن شهرهاســت و گردشــگران بــا هــر تصویــر 
ذهنــی شــخصی کــه از ایــن شــهر دارنــد خواهــان بازدیــد 
ــد. در ایــن میــان آنچــه  ــه دیگران ان مجــدد و توصیــه آن ب
اهمیــت می یابــد، ارائــه تصویــری غنــی از هویــت واقعــی 
ایــن شــهر بــرای گردشــگران عالقه منــد بــه هویــت اصیــل 
و نــاب یــک شــهر ســاحلی مازندرانــی اســت و ایــن تصویــر 
زمانــی شــکل می گیــرد کــه کالبــد شــهر، عملکــرد شــهر و 
ســاکنان شــهر بــا هــدف تقویــت ایــن هویــت اصیل همســو 
ــال  ــه ح ــود ک ــق می ش ــی محق ــر زمان ــن تصوی ــوند. ای ش
ــن  ــت ای ــدف تقوی ــا ه ــگ و ب ــهر هماهن ــن ش ــته ای و گذش
هویــت اصیــل همســو شــوند و جنبه هــای اصیــل فرهنگی 
ــی  ــهر تجل ــکیل دهندۀ ش ــزای تش ــه اج ــهر در هم ــن ش ای

یابنــد.
بررســی نتایــج مصاحبــه از گردشــگران نشــان داد شــدت 
ویژگی هــای  منحصربه فردبــودن،  و  تمایــز  معیــار  اثــر 
در  ســاکنان  مهمان نــوازی  و  امنیــت  زیســت محیطی، 
تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویــه از ســایر معیارهــا برجســته تر 
ــل و  ــگران قب ــی گردش ــر ذهن ــوبودن تصوی ــت و همس اس
ــه ایــن معناســت کــه  بعــد از ســفر را نشــان می دهــد کــه ب
ــده  ــهری یادش ــت ش ــار هوی ــار معی ــه چه ــر در زمین بابلس
در ســال های اخیــر به طــور مؤثــر عمــل کــرده اســت. 
معیارهــای خاطره انگیــزی و وضعیــت خوانایــی شــهر جزو 
ــه  ــی ثانوی ــر ذهن ــه در تصوی ــت ک ــی اس ــای هویت معیاره
گردشــگران بابلســر به طــور مؤثــری نقــش بســته اســت. و 
تاریخچــه شــهر معیــاری اســت کــه در تصویــر ذهنــی اولیه 
گردشــگران و قبــل از انتخــاب مقصــد بیشــترین تأثیــر را 
ــت  ــای هوی ــایر معیاره ــه س ــه ب ــزوم توج ــا ل دارد. در اینج
شــهری )فرهنــگ و آداب ورســوم و ویژگی هــای کالبــدی(، 
کــه نقــش کم رنگ تــری در تصویــر ذهنــی گردشــگران 
ــگ  ــار فرهن ــودن معی ــود. کم رنگ ب ــخص می ش دارد، مش
و آداب ورســوم در تصویــر ذهنــی اولیــه و ثانویه گردشــگران 
ــیل های  ــن پتانس ــی از مهم تری ــه یک ــی ب ــر بی توجه بیانگ
هویــت شــهر بابلســر اســت. اتــکای صــرف بــه منابــع 
برنامه ریزی هــای  بــرای  زیســت محیطی  و  طبیعــی 

شــهری و گردشــگری یکــی از نقــاط ضعــف مدیریــت 
ــی  ــر ذهن ــاد تصوی ــب ایج ــه موج ــت ک ــر اس ــهر بابلس ش
ــه  ــود. آنچ ــر می ش ــهر بابلس ــت ش ــارۀ هوی ــت درب نادرس
ــند  ــر می شناس ــهر بابلس ــت ش ــه هوی ــگران به منزل گردش
در ویژگی هــای جغرافیایــی و منابــع طبیعــی شــهر بابلســر 
خالصــه می شــود؛ حــال آن کــه هویــت شــهر بابلســر 
فقــط مؤلفه هــای زیســت محیطی آن نیســت. یکــی از 
مهم تریــن ابعــاد هویت شــهر، ســاکنان آن هســتند؛ یعنی 
فرهنــگ، آداب ورســوم و شــیوۀ زندگــی ســاکنان بابلســر، 
ــرای برنامه ریــزی به منظــور شناســاندن و  کــه متأســفانه ب
معرفــی ایــن پتانســیل مهــم، تأثیرگــذار و جــذاب، در ایــن 

ــت. ــده اس ــی نش ــالش چندان ــهر ت ش
ــک  ــت هری ــور تقوی ــود به منظ ــنهاد می ش ــن پیش بنابرای
ــر ذهنــی گردشــگران  ــه در تصوی از معیارهــای هویتــی، ک
بابلســر کم رنگ ترنــد، اقداماتــی عملــی صــورت گیــرد. 
فرهنــگ و آداب ورســوم هــر شــهر ویژه و خاص همان شــهر 
اســت. متأســفانه در دنیای امــروز، فرهنگ و آداب ورســوم 
ــدرن  ــر م ــت. در بابلس ــی اس ــال فراموش ــتگان درح گذش
دنبــال  بــه  به شــدت  کــه  امــروز،  استانداردشــدۀ  و 
هماهنگ شــدن بــا پایتخــت اســت، بازگشــت بــه مفاهیــم 
انســانی  ارزش هــای  و  اصلــی فرهنــگ و آداب ورســوم 
ــر  ــهری بابلس ــت ش ــش هوی ــته نجات بخ ــل های گذش نس
ــگ،  ــاندن فرهن ــای شناس ــن راه ه ــی از بهتری ــت. یک اس
آداب ورســوم و ســنن ایــن شــهر بــه گردشــگران با برگــزاری 
جشــنواره ها و رویدادهــای اجتماعــی فرهنگــی )نظیــر 
بازی هــای محلــی، ورزش هــای محلــی، موســیقی محلی، 
رقــص محلــی، آواز بومــی و نظایــر آن( نمــود می یابــد. 
ــد در حفــظ و ارتقــای بازارچه هــای  همچنیــن بابلســر بای
قدیمــی، میدانچه هــا و فضاهــای شــهری صمیمــی و 
پاتوق هــای شــهر خــود بکوشــند؛ زیــرا ایــن فضاهــا بســتر 
حضــور ســاکنان شــهر اســت. در ایــن فضاهــا شــیوۀ زندگی 
محلــی مردمــان در جریــان اســت و تقویــت ایــن مکان هــا 
بــه تعامــل اجتماعــی گردشــگر بــا مــردم بومــی و آشــنایی 
بــا شــیوۀ زندگــی واقعــی آن هــا کمــک می کنــد. پیشــنهاد 
می شــود دسترســی بــه غذاهــای بومــی و ســوغات محلــی 
در ایــن مکان هــا بــرای گردشــگر فراهــم شــود. تجربــه ای 
کــه در ایــن مکان هــا بــرای گردشــگر به دســت می آیــد 
ــدرن  ــگری م ــرگرمی و گردش ــی، س ــز تفریح ــچ مرک در هی
ــادن  ــدف ارزش نه ــا ه ــن ب ــد. همچنی ــهری رخ نمی ده ش
ــا  ــود ب ــنهاد می ش ــی، پیش ــتی بوم ــر و صنایع دس ــه هن ب
برگــزاری نمایشــگاه های هنــری یــا اســتفاده از نمادهــای 
هویتــی شــهر در المان هــای شــهری بتــوان بــه ایــن هــدف 

نائــل شــد.
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در گام بعــدی پیشــنهاد می شــود دربــارۀ وضعیــت کالبــدی 
شــهر اقداماتــی صــورت گیــرد؛ بــرای مثــال ورودی قدیمــی 
ــی  ــش پررنگ ــگران نق ــی گردش ــر ذهن ــه در تصوی ـ ک ــهر  ش
داشــت و در ســال های اخیــر بــا بی تدبیــری و غفلــت از بیــن 
ـ اولیــن تصویــری اســت کــه گردشــگر از شــهر دریافــت  رفــت 
تأثیرگــذار،  و  زیبــا  بنابرایــن طراحــی ورودی  می کنــد؛ 
ــد،  ــی باش ــادآور ورودی قبل ــر و ی ــت بابلس ــرف هوی ــه مع ک
ضــروری اســت. ازآنجاکــه فضاهــای عمومــی شــهر عرصــه 
تجلــی هویــت بابلســر اســت رســیدگی بــه وضعیــت ســیما 
ــن  ــهر مهم تری ــت ش ــتای هوی ــا در راس ــن فضاه ــر ای و منظ
تأثیــر را از نظــر کالبــدی در ادراک گردشــگر دارد. تشــانه ها و 
نمادهــای شــهری توجــه گردشــگر را بــه خــود جلــب می کند 
ــا هویــت  و گردشــگر در پــی کشــف ارتبــاط ایــن نشــانه ها ب
شــهر اســت و اگــر ارتبــاط مؤثــری وجــود نداشــته باشــد، در 
ذهــن گردشــگر نقــش نمی بنــدد. همچنیــن اقداماتی نظیر 
شناســایی تمامــی اماکــن و ســایت های قدیمــی شــهر، کــه 
ارزش تاریخــی دارنــد، و رســیدگی و مرمــت و اســتفاده های 
ــن  ــی ای ــای داخل ــگری از فض ــی و گردش ــی، تفریح فرهنگ
ــر از کاخ  ــفانه در بابلس ــت. متأس ــروری اس ــا ض مجموعه ه
تاریخــی دورۀ پهلــوی و بــاغ آن یــا از ســایر بناهــای باشــکوه 
دورۀ پهلــوی اســتفاده های غیرفرهنگــی و غیرتوریســتی 
می شــود و برخــی از آن هــا، کــه در بدنــه خیابان هــای 
اصلــی شــهر قــرار دارنــد، بی اســتفاده  مانده انــد. پیشــنهاد 
ــتای  ــهر در راس ــدی ش ــر کالب ــیما و منظ ــرای س ــود ب می ش
ــه  ــای بدن ــه نم ــردن ب ــا توجه ک ــهر ب ــگ ش ــت و فرهن هوی
خیابان هــای اصلــی، نمــای بدنــه میدان هــا و میدانچه هــای 
شــهر، ویژگــی کالبدی مســیرهای ویژۀ پیــاده روی، وضعیت 
ـ چــه بــه لحــاظ ایمنــی، چــه از  کالبــدی خیابان هــای اصلــی 
ـ توجــه بــه ویژگی هــای کالبــدی مراکــز  نظــر زیبایی شناســی 
اقامتــی بــرای اســکان گردشــگران بــا برخــورداری از تنــوع و 
ــای  ــنتی و جذابیت ه ــدرن و س ــای م ــی اقامتگاه ه گوناگون
ــی  ــا راهبردهای ــی آن ه ــری و کیف ــت ظاه ــری در وضعی بص
درنظــر گرفتــه شــود. متأســفانه بخــش عمــده ای از ســواحل 
دریــای مازنــدران در بدتریــن کیفیــت و بــه بدتریــن شــکل 
اســتفاده می شــود. لــزوم طراحــی و ســامان دهی فضاهــای 
گردشــگری و مراکــز اقامتــی در این نواحی توصیه می شــود. 
همچنیــن پیشــنهاد می شــود بــه ویژگی هــای کالبــدی 
ـ تجــاری از نظــر مالحظــات  مراکــز گردشــگری و تفریحــی 
زیبایی شناســانه توجــه شــود؛ چراکــه ظاهر کالبدی بابلســر 
بیان کننــدۀ هویــت و اصالــت آن اســت و گردشــگر از بــودن 
در آن فضــا و از بــودن در مکانــی متفاوت احساســی متفاوت 
جســت وجوی  در  امــروز  شــهرهای  همــه  وگرنــه  دارد؛ 
گردشــگر، بــه احــداث پاســاژها و مراکــز خرید مــدرن و مراکز 
ـ گردشــگری می پردازنــد، امــا گردشــگر امــروز بــه  تفریحــی 

دنبــال تمایــز و اصالــت اســت.
ــارۀ شــهر بابلســر  ــه این کــه پژوهــش حاضــر درب ــا توجــه ب ب
ــده  ــام  ش ــارکت کنندگان انج ــی از مش ــداد کم ــا تع ــت و ب اس
اســت، یافته هــای ایــن پژوهــش ممکــن اســت قابل تعمیــم 
ــود  ــنهاد می ش ــن پیش ــد؛ بنابرای ــر نباش ــهرهای دیگ ــه ش ب
ــش  ــن پژوه ــت آمده از ای ــهری به دس ــت ش ــای هوی معیاره
در شــهرهای دیگــر نیــز مــورد آزمــون قــرار گیــرد و صحــت 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــی ش ــی و ارزیاب ــج آن بررس نتای
شــناخت معیارهــای هویــت شــهری مؤثــر در تصویــر ذهنی 
گردشــگران، به منظور درک خواســت و نیازهای گردشــگران 
و فهــم عوامــل مؤثــر در رضایتمنــدی آنــان اثربخش اســت و 
ــای  ــهری و برنامه ریزی ه ــای ش ــد در برنامه ریزی ه می توان

گردشــگری شــهری اســتفاده شــود.
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