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چکیده 
موفقیــت یــا شکســت توســعه گردشــگری مقصدهــا در جهــان بــه تصویــر ذهنــی 
گردشــگران از آن هــا و چگونگــی مدیریــت ایــن نگــرش از ســوی دولت هــا و 
ــتنباط  ــر اس ــت تأثی ــر تح ــن تصوی ــت. ای ــته اس ــگری وابس ــزان گردش برنامه ری
گردشــگران از معنــای مــکان و ادراک قــرار می گیــرد کــه از ابتدای مرحلــه انتخاب 
مقصــد ســفر مشــاهده می شــود. 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. 
384 پرســش نامه کــه گردشــگران در محیــط نمونــه پژوهــش پاســخ داده انــد بــا 
روش کّمــی و تصاویــر ذهنــی گردشــگران و رفتــار آن هــا بــا روش کیفــی تحلیــل 
شــده اســت. داده هــا از طریــق پرســش نامه و بازدیــد میدانــی و مشــاهدات 
ــا معــادالت ســاختاری و نرم افــزار  توســط ناظــر تعلیم یافتــه گــردآوری شــده و ب
اســمارت پــی ال اس و تحلیــل نقشــه  های شــناختی تجزیه و تحلیل شــده اســت. 
ــکل گیری  ــکان در ش ــای م ــه معن ــش   مؤلف ــترین نق ــش، بیش ــج پژوه ــر نتای بناب
تصاویــر ذهنــی گردشــگران از نظــر عوامــل محیطی، شــامل خوانایی نشــانه  های 
شــهری، برآورده شــدن انتظــارات جامعــه و وجــود کیفیــت و تناســبات محیطــی 
ــری  ــاط بص ــاد ارتب ــامل ایج ــانی، ش ــل انس ــر عوام ــر و از نظ ــرای درک راحت ت ب

قــوی، حــواس و تجربــه شــخصی در تصویــر ذهنــی گردشــگر اســت.
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واژه های کلیدی:
گردشــگران،  ذهنــی  تصویــر 
معنــای مــکان، نقشــه پرداختــی 

مکان،محلــه جنــت

مقدمه
تنهــا محیــط فیزیکی نیســت کــه بــر چگونگی تجربــه فضا، 
معنــی و تصویــر ذهنــی تأثیــر می گــذارد. ویژگی هــای 
فــردی و ســابقه فرهنگــی نیــز بــر نحــوه تعامــل فــرد بــا فضــا 
این کــه چگونــه محیط هــا  دانســتن  تأثیــر می گــذارد. 
موجــب پاســخ  های احساســی در افــراد می شــوند، پایــه ای 
بــرای درک چگونگــی تعامــل افــراد بــا فضاهــا و ایجــاد 
ارتبــاط بــا آن هاســت )Daly et al., 2016:3(. معنــای مکان 
ــه افــراد از محیــط اســت.  یکــی از مــوارد اساســی در تجرب
آنچــه فضــا را بــه مــکان تبدیــل می کنــد، ویژگــی و رویــداد و 
اتفــاق منحصربه فــردی اســت کــه آن را ارزشــمند می کنــد. 
می تــوان ایــن رویــداد را بــه معنــا یــا شــخصیت آن فضــا و 
آن مــکان تعبیــر کــرد )نوربــرگ شــولتس، 432:1386(. بــه 
عقیــده رلــف، فهــم مــکان بــه احیــا و نگــه دارى مکان هــاى 

موجــود و خلــق مکان هــاى جدیــد منجــر می شــود )تابــان 
و همــکاران، 85:1390(. بعــد از دهــه 1980، متخصصانــی 
کــه بــا ایــن ایــده روی مــدل شــهری کار می کردند کــه ادراک 
و معنــای مــکان بــا فرایندهــای آگاهانــه یــا ناآگاهانــه انجــام 
ــاس  ــر اس ــی ب ــی فضای ــدند. طراح ــت ش ــود، حمای می ش
ــی  ــد طراح ــی فراین ــا در ط ــا نه تنه ــود، ام ــر ب ــه کارب تجرب
بلکــه در طــی اســتفاده منظــم. نقشــه  های شــناختی 
ــان دادن  ــرای نش ــترده ای ب ــور گس ــچ به ط ــنهادی لین پیش
ادراک آگاهانــه انســان اســتفاده می شــود و ابــزار بیانگر درک 
 González( ــت ــهری اس ــک ش ــای کوچ ــی در بخش ه ذهن
درک  گردشــگری،  پژوهش هــای  در   .)et al., 2017:33
ــت از  ــگری و حمای ــق از گردش ــری مناط ــی اثرپذی چگونگ
توســعه گردشــگری توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده 
اســت، بــرای پی بــردن بــه این کــه چگونــه گردشــگری 
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بــرای بســیاری از ذی نفعــان مفیــد واقــع می شــود. ضمنــًا 
ــاکنان  ــر س ــوۀ تفک ــر نح ــا، ب ــن پژوهش ه ــک از ای در هری
دربــارۀ گردشــگری در جامعــه خــود تمرکــز شــده اســت یــا 
این کــه چگونــه احساســات اجتماعــی ســاکنان نســبت به 
 Joo( گردشــگران بــر درک گردشــگران تأثیــر می گــذارد
et al., 2019: 232(. بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت 
مدیریــت تصویــر ذهنــی و معنــای مــکان ادراک شــدۀ 
مقصــد گردشــگری و نقــش آن در مدیریــت تقاضــای 
مقصــد، شــناخت ابعــاد تصویــر ذهنــی مقصــد گردشــگری 
اهمیــت بســیاری دارد )امامــی و همــکاران، 134:1393(. 
ــی  ــر ذهن ــت تصوی ــا مدیری ــد ب ــهری می توانن ــران ش مدی
ادراک شــده بــه جــذب گردشــگران جدیــد و تکــرار بازدیــد 
افــراد ســفرکرده مبــادرت ورزنــد. تحقیقــات پیشــین 
ــهری  ــط ش ــگران از محی ــه ادراک گردش ــد ک ــان داده ان نش
و  از محیــط  و متناســب  معنــای مشــخص  و داشــتن 
ــذارد.  ــر می گ ــان اث ــفر بعدیش ــر س ــان ب ــدی آن رضایتمن
بنابرایــن حفــظ تجــارب مثبــت گردشــگر از اهمیــت 
ویــژه ای در طراحــی محیط  هــای شــهری برخــوردار اســت 
ــدی  ــش رضایتمن ــث کاه ــم باع ــن مه ــه ای ــی ب و بی توجه
و در نتیجــه انتخاب نکــردن مــکان به عنــوان مقصــد 
شــهر  پژوهــش،  ایــن  در  شــد.  خواهــد  گردشــگری 
ــران و یکــی از  ــگاه دومیــن کالن شــهر ای ــهد در جای مشـ
مقاصــد مهــم گردشــگری کــه دارای نقــش مذهبی اســت 
بررســی شــده اســت. ایــن شــهر، بــه  علــت حضــور حــرم 
ــی  ــای فرهنگ ــتن جاذبه  ه ــا)ع( و داش ــام رض ــر ام مطه
اســت  از شــهرهای گردشــگرپذیر  یکــی  تفریحــی،  و 
ــادی  ــی و اقتصـ ــی اجتماعـ ــی و زندگـ ــت فضای ــه هوی کـ
و  مذهبــی  و  گردشــگری  عوامــل  از  متأثــر  کامــاًل  آن 
فرهنگــی برآمــده از آن شـــکل گرفتــه اســـت. محلــه 
جنــت یکــی از محــالت قدیمــی شــهر مشــهد اســت و در 
ــا)ع(  ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــوار ب ــزی در ج ــوزۀ مرک ح
قــرار گرفتــه اســت. ایــن محلــه دربردارنــدۀ هتل هــا 
از  بســیاری  همچنیــن  و  بی شــمار  اقامتــی  مراکــز  و 
آثــار تاریخــی اســت کــه بــه ثبــت میــرات فرهنگــی 
ــه مشــهد  ــه ب رســیده اســت. همه ســاله، گردشــگرانی ک
مقــدس مشــرف شــده اند، بــه  علــت وجــود ایــن عناصــر 
تاریخــی و ارزشــمند و همچنیــن وجــود خیابــان جنــت 
ــن  ــت، از ای ــد اس ــز خری ــن مراک ــی از قدیمی تری ــه یک ک
ــدف  ــه ه ــه این ک ــت ب ــا عنای ــد. ب ــد می کنن ــه بازدی محل
در  مــکان  معنــای  نقــش  بررســی  پژوهــش  ایــن  از 
تصویــر ذهنــی گردشــگران اســت، ایــن محلــه بــا توجــه 
ــرار  ــش ق ــورد پژوه ــد م ــه ش ــه گفت ــی ک ــه ظرفیت  های ب

ــت. گرف

ادبیات نظری پژوهش
در ایــن بخــش کلیدواژه هــا شــامل تصویــر مقصــد، تصویــر 
ذهنــی، معنــا و معنــای مــکان بررســی می شــود و پــس از 
تحلیــل اطالعــات، چارچــوب نظــری پژوهــش اســتخراج 

خواهــد شــد.

تصویر مقصد گردشگری
پژوهش بولدینگ و مارتینو1 از نخســتین پژوهش هاســت 
کــه بنابــر نتایــج آن، رفتــار فــرد بــه تصاویــر ذهنــی و 
انگاره  هــای وی بســتگی دارد، نــه بــه واقعیت هــای عینــی 
)خضرنــژاد و حیــدری چپانــه، 1395(. از زمــان تحقیقــات 
بنیــادی گان2 )1972(، مفهــوم تصویــر مقصــد در ادبیــات 
ــرده  ــب ک ــود جل ــه خ ــترده ای را ب ــه گس ــگری توج گردش
اســت. پژوهشــگران بــا وجــود تعاریــف مختلفــی کــه 
دربــارۀ تصویــر مقصــد بیــان کردنــد، بــه اجماع نظر دســت 
یافتنــد: تصویــر مقصــد مجموعــه ای از نظرهای شــناختی 
ــارۀ مقصــدی  و برداشــت  های عاطفــی اســت کــه فــرد درب
ــر  ــی آورد. از نظ ــاد م ــه ی ــد و ب ــع آوری می کن ــاص جم خ
ــناختی و  ــر ش ــامل تصوی ــد ش ــر مقص ــزای تصوی ــان اج آن
مقصــد عاطفــی اســت. تصویــر مقصــد شــناختی مبتنــی 
بــر اعتقــادات، باورهــا و دانــش در مــورد ویژگی  هــای یــک 
مقصــد، و تصویــر مقصــد عاطفــی مربــوط بــه احساســاتی 
 Whang et al.,( ــوند ــط می ش ــد مرتب ــه مقص ــه ب ــت ک اس
ــرای مثــال، فاکــی و کرامپتــون )1991(  2016:633(. ب
ــد: ــایی کردن ــناختی را شناس ــر ش ــل تصوی ــج عام پن
امکانــات   .2 اجتماعــی؛  جاذبه  هــای  و  فرصت هــا   .1
و  حمل ونقــل  اســکان،   .3 فرهنگــی؛  و  طبیعــی 
زیرســاخت ها؛ 4. غــذا و روابــط دوســتانه؛ 5. کافــه و 
ــل  ــری3 )1997( عوام ــو و مک ل ــه. بالوگل ــرگرمی عصران س
شــناختی را بــه ســه بعــد کلــی طبقه بنــدی کردنــد: 
1. کیفیــت تجربــه؛ 2. جاذبــه و 3. ارزش/ ســرگرمی. 
عالوه بــر محتــوای تصویــر مقصــد، محققــان از لحــاظ 
عوامــل محــرک  دریافتنــد کــه طــول اقامــت، تجربــه ســفر 
گذشــته، میــزان اطالعــات و تبلیغــات بــه تصویــر مقصــد 
از لحــاظ عوامــل  شــناختی و احساســی مرتبط انــد و 
ــا  ــفر ب ــزش س ــاختارهای انگی ــه س ــد ک ــخصی دریافتن ش
تصویــر مقصــد شــناختی مرتبط اند. بــه لحــاظ پیامدهای 
ــی و  ــر ذهن ــر دو تصوی ــش ه ــان نق ــد، محقق ــر مقص تصوی
عاطفــی را بــر روی مقاصــد رفتــاری گردشــگران در تمامــی 
مراحــل ســفر بررســی کرده انــد. نتایــج نشــان داده اســت 
ــه علــت داشــتن محصــوالت مقصــد  کــه تصویــر مقصــد ب

1. Boulding & Martineau
2. Gunn
3. Baloglu & McCleary
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نامحســوس و اطالعــات محــدود در مــورد مقصــد در مرحله 
ــات  ــات و تصمیم ــداف، ترجیح ــد، روی اه ــش از بازدی پی
ــد،  ــه بازدی ــرای مرحل ــذارد. ب ــر می گ ــًا تأثی ــگران ذات گردش
برخــی از محققــان رابطــه ای مثبــت را بیــن تصویــر مقصــد 
ــگران ادراک  ــه گردش ــد، چراک ــان داده ان ــد نش ــول بازدی و ط
بهتــری از مقصــد پــس از بازدیــد بــه دســت خواهنــد آورد. 
بــرای مرحلــه پــس از بازدیــد، محققــان ثابــت کرده انــد کــه 
ــت  ــن اس ــی ممک ــرک احساس ــی و مح ــر ذهن ــر دو تصوی ه
بــر بازدیــد مجــدد گردشــگران و مقاصــد پیشــنهادی تأثیــر 
ــر مقصــد  ــر رابطــه مثبتــی کــه بیــن تصاوی بگــذارد. عالوه ب
و نیــات رفتــاری در طــی مراحــل بازدیــد وجــود دارد، 
پژوهش هــای پیشــین نشــان داده انــد کــه تصویــر مقصــد در 
وفــاداری گردشــگر و رضایــت نهایــی از مقصــد تأثیــر مثبــت 
می گــذارد )Akgün, 2020:5(. بــه نظــر ریتچیــل 1)1993(، 
ــردی  ــای کارک ــامل جنبه  ه ــد ش ــر مقص ــای تصوی   مؤلفه ه
و  روان شناســی  و همچنیــن جنبه  هــای  و محســوس تر 
ــر  ــف تصوی ــه تعری ــت. در ادام ــد اس ــر مقص ــی تصوی انتزاع

مقصــد بــه مفهــوم ادراکــی مقصــد گســترش می یابــد. ایــن 
تفســیری ذهنــی از مکانــی اســت که بســته بــه برنامه ســفر، 
ــالت و  ــطح تحصی ــد، س ــدف بازدی ــی، ه ــینه فرهنگ پیش
ــرد.  ــی گی ــکل م ــگران ش ــن گردش ــته در ذه ــارب گذش تج
ــه ای  ــی تجرب ــازی ذهن )Mohamad et al., 2011:4(. تصویرس

شــبه ادراکی اســت کــه در قالــب بازنمایی  هــای حســی 
و تصویــری در ذهــن انســان نمایــان می شــود. تصاویــر 
شــناخت  بــرای  بصــری  محرک  هــای  از  ناشــی  ذهنــی 
ــی  اطالعــات، فراینــد یادگیــری، اســتدالل و توانایــی مکان
میــزان  ذهنــی  تصویرســازی  می شــوند.  گرفتــه  بــه کار 
تصاویــر تشکیل شــده در ذهــن و میــزان دخالــت فــرد 
 Bogicevic,( می کنــد  ثبــت  را  ذهنــی  تصویرســازی  در 
2019:58(. مــدل مســیر عوامــل تعیین کننــدۀ تصویــر مقصد 

گردشــگری پیــش از بازدیــد واقعــی کــه بالوگلــو و مک لــری 
ارائــه کرده انــد )نمــودار 1( نشــان می دهــد کــه ارزیابی هــای 
ادراکــی، شــناختی و عاطفــی بــر تصویــر مقصــد گردشــگری 

تأثیــر می گذارنــد.

 )2011:18 ,Jansen( نمودار 1: تأثیر ارزیابی ادراکی، شناختی و عاطفی بر مقصد

1. Ritchie 
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لینــچ )1960( از اصطــالح تصویــر ذهنــی برای نشــان دادن 
ضعــف یــا قــّوت تصویــر مقصــد گردشــگری اســتفاده 
ــا  ــگ ی ــکل و رن ــه ش ــردی ک ــر منحصربه ف ــد. عناص می کن
ترکیــب دارنــد قدرتمندتریــن تصاویــر را در ذهــن فــرد 
ــردن  ــرای مقاصــد گردشــگری به کارب ایجــاد می کننــد..  ب
عناصــر پــر زرق وبــرق مهــم اســت، زیــرا گردشــگران 
عناصــری را کــه پیــش از ســفر بــا آن آشــنا بوده انــد 
تشــخیص می دهنــد. تصویــر مقصــد گردشــگری در بیــن 
ــی  ــًا »نگرش ــا عموم ــی دارد، ام ــف متفاوت ــان تعاری محقق

ایده هــای گردشــگر  اعتقــادات و  از مجمــوع  متشــکل 
دربــارۀ مقصــد و برداشــت هایی کــه از مقصــد دارد« تعریــف 
شــده اســت )Guzman-Parra et al., 2016: 67(. تحقیقات 
ــی از  ــد یک ــی از مقص ــر کل ــد تصوی ــت می کن ــین ثاب پیش
ــد  ــد مقص ــه بازدی ــل ب ــه تمای ــت ک ــی اس ــن عوامل مهم تری
مشــابه را نشــان می دهــد؛ درنتیجــه افــراد بــا تصویــر 
مثبــت ادراک شــده بــه احتمــال زیادتــری آن مقصــد را بــه 
.)Bigne et al., 2001:609( ــد ــنهاد می دهن ــران پیش دیگ

نقشه پردازی شناختی
فراینــد شــکل گیری تصویــر ذهنــی موضــوع پژوهــش 
محققــان حــوزۀ گردشــگری اســت. گارتنــر )1989( منابــع 
اطالعــات مؤثــر بــر تصویــر ذهنــی را بــه چنــد دســته 
تقســیم کــرد: 1. ترغیــب آشــکار به واســطه تبلیغــات 
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــب پنه ــانه ها؛ 2. ترغی ــوم در رس مرس
شــهرت مقصد؛ 3. مســتقل شــامل پخــش اخبار، اســناد، 
برنامه  هــای تلویزیونــی و... از رســانه؛ 4. ارگانیــک شــامل 
کســب اطالعــات دربــارۀ مقصــد از افــرادی همچــون 
دوســتان و نزدیــکان؛ 5. بازدیــد از مقصــد، شــامل تجربه و 
کســب اطالعات مســتقیم از مقصــد )طوالبی و همــکاران، 
115:1395(. تصویــر موردانتظار از ســفر، که در ســفرهای 
آینــدۀ گردشــگر نیــز مؤثــر اســت، بــا نگــرش وی نســبت به 
یــک مقصــد ارتباطــی تنگاتنــگ دارد )تقی پوریــان و 
همــکاران، 42:1397(. ادراک محیطی فرایند پاســخ گویی 
بــه محرک  های محیطــی اســت. ادراک تحت تأثیر ترکیبی 
از نگرش هــا، انگیزه هــا و ارزش هــا و معناهایــی اســت کــه 
ــی  ــی فضای ــط ادراک ــد. محی ــر می گذارن ــا اث ــر فعالیت ه ب
اســت کــه مــردم آگاهانــه بــه آن معنــای نمادیــن می دهنــد 
و برخــی از واکنش هــای رفتــاری را بــروز می دهنــد. رفتــار 

ــه شــناخت و معنــای  ــوط ب ــا محیــط بیشــتر مرب انســان ب
محیــط در ذهــن اوســت )S tojanovski, 2019: 20(. پــس 
از لینــچ )1960(، مــردم عمدتــًا مقصدهــای گردشــگری را 
محیطــی ساخته شــده شــامل پنــج عنصــر راه هــا، لبه هــا، 
ــد.  ــاهده کردن ــاص مش ــانه های خ ــا و نش ــا، گره ه بخش ه
ــگری را  ــد گردش ــک مقص ــر ی ــم تصوی ــا ه ــر ب ــن عناص ای
شــکل می دهنــد. مســیرها عناصــر شــهری اند کــه مــردم 
ــا مرزهــا مرزهــای یــک  در آن حرکــت می کننــد. لبه هــا ی
ــا  ــد. بخش ه ــخص می کنن ــاص را مش ــن خ ــه همگ منطق
ــی  ــک ویژگ ــا ی ــه ب ــهرند ک ــی از ش ــا بخش های ــا حوزه ه ی
در  را  آن هــا  می تــوان  و  می شــوند  متمایــز  همگــن 
مقیاس هــای مختلــف تشــکیل داد. گره هــا در نقاطــی 
ــند.  ــم می رس ــه ه ــیر ب ــد مس ــا چن ــه دو ی ــد ک ــرار دارن ق
و  نشــانه ها ســاختمان های منحصربه فــرد  نهایــت،  در 
مهــم در شــهرند کــه در محیــط ساخته شــده می تــوان 
ــر در  ــن عناص ــیرها مهم تری ــرد. مس ــایی ک ــا را شناس آن ه
ــگام  ــراد در هن ــرا اف ــیرند، زی ــاب مس ــار انتخ ــق رفت تحقی
حرکــت بــا مســیرهای متعــددی رو بــه رو هســتند. عــالوه 
بــر ایــن، آن هــا اغلــب تحت تأثیــر ویژگی هــای غالــب 
محیــط ساخته شــده هســتند، زیــرا مســیرها به طــور 

)Matos et al., 2015: 138(  شکل 1: واژه های کلیدی، تصویر ذهنی و تصویر مقصد
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ــت  ــا قابلی ــم ب ــیرهای مه ــوند. مس ــه می ش ــتقیم تجرب مس
ــا  ــز ب ــن تمای ــه ای ــوند ک ــز می ش ــاال متمای ــرداری ب تصویرب
یــا  منحصربه فــرد،  امکانــات  منحصربه فــرد،  موقعیــت 
 Jansen,( می آیــد  به دســت  منحصربه فــرد  فعالیت  هــای 
ذهنــی  فراینــد  تصویرســازی  کلــی  به طــور   .)2011: 20
یکسان ســازی اطالعــات حســی و مفاهیــم توســعه در مــورد 

ــن  ــی رود. رایج تری ــمار م ــا به ش ــد و مکان ه ــق، مقاص مناط
واژه هــا بــرای تعریــف تصویــر عبارت انــد از: پــردازش، 
اطالعــات، کار و حافظــه. در تعریفــی ســاده از معمول تریــن 
واژه هــا، راهــی بــرای پــردازش اطالعــات در حافظــه فعــال 
تعریــف می شــود )Matos et al., 2015: 16(. در جــدول 1 

ــت. ــده اس ــدی ش ــی جمع بن ــر ذهن ــف تصوی تعاری

 جدول 1: تعاریف تصویر ذهنی از دیدگاه اندیشمندان

عوامل مؤثر بر تصویر ذهنیدیدگاهنظریه پرداز

Crompton
)1991(

تصویر ذهنی مجموعه ای از باورها، ایده ها و احساساتی است که فرد نسبت به یک مکان 
خاص دارد.

باور، احساسات، ایده، انگیزه 
سفر، فرصت ها و جاذبه  های 

اجتماعی

)Kim et al., 2014:64( ادراک تصویر ذهنی به فرایند روان شناختی افراد در هنگام قرارگیری در معرض تبلیغات
فرایند روان شناختیاشاره می کند.

)Lee and Gretzel, 
2012:1270(

وقتی مسافران درگیر پردازش تصاویر ذهنی می شوند، مقصد را در ذهن خود تجربه 
تجربه فردیمی کنند.

)Govers, 2005:28(اطالعات حسی، تجربهروشی متمایز برای پردازش و ذخیره سازی اطالعات حسی در حافظه 
شخصی

Hose and Wickens , 2004 تصویر عبارت  است از هرگونه معرفی بصری، شنیداری و نوشتاری از یک مکان که به
دیگران انتقال یابد.

 ابعاد بصری، شنیداری،
نوشتاری

Hunt, 1975
- برداشت ها و ذهنیت ها و احساساتی که در ذهن شخص یا اشخاص در مورد مکانی که در 

آن اقامت ندارند، تصویر مقصد آنان است.
- معتقد است که تصویر ذهنی ادرا ک شده گاهی تحت تأثیر فاصله از مقصد قرار می گیرد.

 تجربه و برداشت شخصی،
حواس، فاصله از مقصد

Chao, 2005 تصویر ذهني از مقصد شامل انگاره روحی یا ادراک شخصي یا گروهی نسبت به یک مقصد
است.

 برداشت ذهنی نسبت به
 مقصد، عوامل شخصیتی و

ویژگی روان شناختی

Gartner,1989،توسط سه جزء سلسله مراتبی وابسته به همه تشکیل شده است: شناختی
 عاطفی، رفتاری.

 عوامل شناختی، عاطفی و
رفتاری

عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر ذهني ادراك شده از یك مقصد گردشگری شامل منابع بیرلي و مارتین )2004(
اطالعاتی و عوامل شخصی است.

 منابع اطالعاتی، تجربیات
شخصی و کالبدی

McCleary, Baloglu,1999 .کیفیت تجربه، جاذبه، ارزش،تصویر ذهنی تحت تأثیر عوامل محرک محصول و مشخصات فردی دریافت کننده است 
عوامل محرک

Moradi & Alalhesabi, 
2019

شکل گیری تصویر بسط ساختار ذهنی ناشی از سیل اطالعات دربارۀ یک مکان است که از 
باورها، عقاید و احساسات فردمجموعه ای از باورها، عقاید و احساسات فرد نشئت می گیرد.

تصاویر ذهنی برای یادآوری رویدادهای پیچیدۀ مربوط به زندگی ایجاد می شود و ممکن مرادحاصلی )1398(
است تصاویر ذهنی بازتاب مستقیم واقعیت باشند.

 منابع اطالعاتی، تخیل و
برداشت  های ذهنی

حاجی احمدی همدانی و 
 نیازها، توقعات، ارزش ها،تصویر ذهنی شکل گرفته در ذهن افراد حاصل اطالعات ادراک شده از محیط است.همکاران )1396(

اعتقادات، خاطرات و تجربیات

انسان با قرارگیری در هر فضا بخشی از اطالعات محیط را در ذهن خود ثبت می کند و از دیلمی )1390(
استفاده از تجربیات پیشینتجارب ذهنی خود برای شکل گیری تصویر ذهنی کامل از فضا استفاده می کند.

در این فرایند، انسان داده  های دریافتی از محیط را در ذهن خود نظم داده و رابطه ای را غربا و طبیبیان )1396(
میان آن ها در ذهن خود به وجود می آورد.

 سن، جنسیت، فرهنگ، میزان
آشنایی با محیط

ابزارهایی برای سازمان دهی و ذخیرۀ اطالعات فضایی اند که به افزایش ظرفیت ذهنی و اسدپور و همکاران )1394(
ارتقای یادآوری و یادگیری اطالعات منتهی می شوند.

 پیوند با فرایندهای
روان شناختی
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معنا و معنای مکان
ــاز  ــه1940 آغ ــل ده ــهر در اوای ــارۀ ادراک ش ــش درب پژوه
ــچ  ــود. لین ــری ب ــر ادراک بص ــی ب ــوری مبتن ــن تئ ــد. ای ش
ــا ادراک انســانی  ــود کــه معمــاری را ب اولیــن شهرســازی ب
ــه  ــی دارای س ــان واقع ــری از جه ــر تصوی ــاط داد. ه ارتب
ــان  ــون بی ــا. گیبس ــاختار و معن ــت، س ــت: هوی ــه اس   مؤلف
ــت  ــط دریاف ــرد از محی ــه ف ــی ک ــی اطالعات ــد: تمام می کن
می کنــد بــا الگــوی بصــری و محیطــی پوشــیده شــده  
اســت. الکســاندر کویــن و جیــل اســتوارت در کتــاب شــهر 
و احساســات: فرهنــگ شــهری از 1500 چنیــن شــرح 
دادنــد: زندگــی شــهری، به منزلــه یــک بعــد حســی، 
شــامل تمامــی حــواس می شــود. در ایــن بیــن حــس 
بصــری بســیار مهــم اســت، امــا دیگــر حــواس نیــز جــزء 
 et al., 2017:( ــتند ــی هس ــر کل ــاخت تصوی ــی در س اساس
González 30(. راپاپــورت )1384( بــر ایــن نظــر اســت کــه 
مــردم بــر اســاس معانــی ای کــه محیــط پیرامــون آن هــا در 
ذهنشــان تداعــی می کنــد نســبت بــه آن محیــط واکنــش 
نشــان می دهنــد و لینــچ یکــی از معیارهــای شــهر خــوب 
را »معنــا« توصیــف می کنــد )پاکــزاد و بــزرگ، 191:1395(. 
ــته  ــود داش ــی وج ــکان بازشناس ــی ام ــودن یعن معنی دارب
ــزی در  ــه چی ــرک را ب ــک مح ــت از ی ــوان دریاف ــد و بت باش
ذهــن خــود )تجربیــات، خاطــرات، اطالعــات، اندوخته ها 
ــرای  ــده ب ــک پدی ــای ی ــی، معن ــاع داد. به عبارت و...( ارج
مــا حاصــل تجربــه ای اســت کــه از آن پدیــده داریــم. لفــظ 
ــده  ــارات آم ــن عب ــادل ای ــدا مع ــامۀ دهخ ــی در لغت ن معن
ــر آن  ــظ ب ــه لف ــراد کالم، آنچ ــخن، م ــود از س ــت: مقص اس
داللــت دارد. از ســوی دیگــر، واژۀ meaning متــرادف 
»ایــده یــا چیزی کــه یــک کلمــه، نشــانه و... ارائــه می کند« 
یــا »کیفیتــی کــه زندگــی را واجــد ارزش می نمایــد« اســت. 
ــی  ــه معن ــد ک ــاره دارن ــون اش ــن مضم ــوق بدی ــف ف تعاری
ــاره  ــه اش ــت ک ــی اس ــا ذهن ــی ی ــده ای عین ــی پدی ــر تبع ام
ــه مفهومــی اغلــب کیفــی و غیرمــادی دارد. در فرهنــگ  ب
ــی  ــادل »ارزش ــز واژۀ meaning مع ــوان نی ــرت ک واژگان راب
ــه  ــه کار رفت ــردم آن دارد« ب ــرای م ــکان ب ــک م ــه ی ــژه ک وی
اســت. معنــْی ســوی دیگــر صــورت هــر پدیــده اســت کــه 
از یکدیگــر تفکیک ناپذیرنــد. در ایــن رابطــه، صــورت 
ــش  ــای نق ــا ایف ــرای معن ــی ب ــه محمل ــده به مثاب ــر پدی ه
دیــدگاه  از  بهزادفــر، 77:1392(.  )کاظمــی،  می نمایــد 
تفســیری یــا کیفــی، معنــا دارایی یک فرد یا شــیء نیســت 
ــل  ــگ، تعام ــق فرهن ــن دو از طری ــن ای ــی بی ــه تعامل بلک
ــه پیشــین شــخصی اســت )لینســی و  اجتماعــی، و تجرب
ــون،  ــز و پترس ــل از ویلیام ــه نق ــکاران، 118:1395، ب هم
ــناخت  ــد ش ــط در فراین ــک محی ــای ی 2007(. درک معن

ممکــن اســت باعــث ارزیابی  هــای متفــاوت از یــک مــکان 
شــود. ازایــن رو، در طراحــی هــر مــکان، معنای درک شــده 
از ســوی اســتفاده کنندگان از آن حائــز اهمیــت اســت، 
زیــرا ارزیابــی مثبــت افــراد از فضــای طراحی شــده در 
اســتقبال آن هــا از مکان نقــش تأثیــر بســزایی دارد )پاکزاد 
و بــزرگ، 193:1395(. معنــا کلیــة ذهنیت هایــی اســت 
ــه  ــی آورد، هنگامی ک ــود م ــر به وج ــرای ناظ ــرك ب ــه مح ک
آن را بــا تجربیــات خــود، اهــداف و منظورهایــش مقایســه 
می کنــد )راپاپــورت، 1384، بــه نقــل از حبیــب، 7:1385(. 
ــاخته  ــي س ــط اجتماع ــاس رواب ــر اس ــي ب ــن معان همچنی
می شــوند )Dovey, 1999: 40(. در واقــع برقــراری پیونــد و 
ارتبــاط انســان بــا مــکان و همچنین برقــراری پیونــد میان 
عناصــر تشــکیل دهندۀ مــکان در فراینــدی ذهنــی صورت 
ــي  ــم غیرفضای ــا مفاهی ــد ب ــن فراین ــاط ای ــرد و ارتب می گی
و ارزش هــا بــه مــکان معنــا می بخشــد. در نظریه  هــای 
زیبایی شناســی معناهــا و رویکردهــای نظــری متعــددی 
وجــود دارد. نظریه  هــای تجربه گــرا بــر ایــن بــاور اســتوارند 
کــه معنــا پــس از ثبــت ســاختار آن از ســوی دریافــت 
کننــده بــه رویدادهــا داده می شــود. پیــروان مکتــب کنــش 
متقابــل بــر ایــن باورنــد کــه بــا وقــوع ادراْک معنــا نیــز درک 
ــه گذشــته در  ــد تجرب ــرای دادن معنــای جدی می شــود و ب
ــه  ــد ک ــر می گوی ــل درون نگ ــد. تحلی ــه می کن ادراک مداخل
معانــی قبــاًل به وجــود آمده انــد. فرویــد بــه ناخــودآگاه 
فــردی معتقــد اســت؛ یونــگ ناخــودآگاه جمعــی را کــه در 
آن »نقــاط انــرژی« بی زمــان تحــت عنــوان نمونه نخســتین 
تصاویــر، انگاره هــا و رفتارهــا را ایجــاد می کننــد بــه آن هــا 
ــن  ــی نمادی ــامل معان ــه ش ــا ک ــت. نماد ه ــرده اس ــه ک اضاف
محیــط طراحــی شــده اند واســطه را فراهــم می آورنــد 
کــه بــا آن نمونه  هــای نخســتین بــه تکویــن می رســند 
)لنــگ، 108:1391(. رویکــرد رایــج بــه  معنــای مــکان 
در روان شناســی محیطــی غالبــًا به صــورت پرسشــی از 
واکنش هــای ادراکــی، شــناختی و عاطفــی بــه محیــط 
ــت و  ــج اس ــیار بغرن ــی بس ــا مفهوم ــرد. معن ــکل می گی ش
عــدم نیــاز بــه تعمیــم معنــای هــر مــکان بــه دیگــر مکان ها 
ــه پیچیدگــی آن می افزایــد.  یــا در میــان افــراد مختلــف ب
ایــن ویژگــی منحصربه فــرد بــودن، نــه تعمیم پذیــر بــودن، 
ــه  ــت ک ــردی اس ــی کارب ــدگاه جهان بین ــدۀ دی منعکس کنن
آلتمــن و راگاف در 1987 ارائــه کردنــد )لینســی و همکاران، 
115:1395(. مکان هــای معنــی دار در بســتری اجتماعی و 
براثــر تعامــالت اجتماعی میــان افــراد در محیطی فیزیکی 
شــکل می گیرنــد کــه بــا بســترهای فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــر  ــن ام ــد. ای ــد دارن ــه پیون ــر آن جامع ــم ب ــادی حاک اقتص
ــه  ــود ک ــخصی می ش ــکان ش ــاس م ــکیل احس ــث تش باع
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خــود درنهایــت بــه شــکل گیری نوعــی هویــت ذهنــی 
نســبت به محیــط در فــرد منجــر می شــود )حیــدری و 

همــکاران، 52:1392(.
چارچوب نظری پژوهش

ــا درنظرگرفتــن  در ایــن تحقیــق، ترســیم مــدل پژوهــش ب

ــم  ــون )1979(، کی ــون کرامپت ــی چ ــات نظریه پردازان نظری
)2014(، گارتنــر )1996(، مــرادی )2019( طراحــی و تدوین 

شــده اســت. 

نمودار 2: چارچوب مفهومی پژوهش

روش تحقیق
پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت 
پیمایشــی اســت. همچنیــن، از نظــر زمــان انجــام مقطعــی 
روش  هــای  از  بهره گیــری  بــا  الزم  اطالعــات  و  اســت 
و  مقــاالت  بررســی  و  اســنادی  اطالعــات  کتابخانــه ای، 
ــدل  ــه م ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــردآوری ش ــر گ ــع معتب مناب
ــاهده و  ــی، از مش ــه روش پیمایش ــاخته ب ــری محقق س نظ
پرســش نامه بــرای گردآوری اطالعات اســتفاده شــده اســت 
و ســؤاالت پرســش نامه در دو گروه بســته و باز طراحی شــده 
ــاخص  های  ــاد و ش ــه ابع ــه ب ــا توج ــته ب ــؤاالت بس ــت؛ س اس
ــاز  ــؤاالت ب ــده و س ــی ش ــی طراح ــدل مفهوم ــود در م موج
مربــوط بــه نقشــه  های شــناختی اســت. در ســؤاالت بســته 
از طیــف پنج گزینــه ای لیکــرت اســتفاده شــده کــه بــا درجــه 
خیلــی زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم و خیلــی کــم طبقه بنــدی 
شــده اســت. در ســؤاالت بــاز از پرسش شــوندگان خواســته 
ــر  ــاخص و معاب ــانه  های ش ــه نش ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ش
اصلــی محــدوده، نقشــه  های شــناختی )تصویــر ذهنــی( را 
بــر روی کاغــذ به صــورت کروکــی ترســیم کنند. بــرای تحلیل 
نتایــج ســؤاالت پرســش نامه، بــا توجــه بــه نــوع طیــف مــورد 
ــزار  ــاختاری و نرم اف ــادالت س ــؤاالت، از مع ــتفاده در س اس

ــه  ــا توجــه ب اســمارت پــی ال اس 2 اســتفاده شــده اســت. ب
جامعــه آمــاری کــه دربردارنــدۀ 280هــزار گردشــگری اســت 
کــه ســاالنه بــه محلــه وارد می شــوند، بــرای محاســبه 
ــری  ــای نمونه گی ــا خط ــران ب ــول کوک ــه از فرم ــم نمون حج
0/05 اســتفاده شــده و تعــداد نمونــه 384 پرســش نامه 
ــی  ــی نمای ــنجش روای ــور س ــت. به منظ ــده اس ــبه ش محاس
پرســش نامه و محتــوای آن، پرســش نامه پژوهــش از ســوی 
ــده و  ــی ش ــه بررس ــن زمین ــران در ای ــی از صاحب نظ جمع
اصالحاتــی در آن صــورت گرفتــه اســت. بررســی  های نهایی 
ــوده  صاحب نظــران تأییدگــر روایــی پرســش نامه تحقیــق ب
ــای  ــش نامه از آلف ــی پرس ــنجش پایای ــور س ــت. به منظ اس
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــدار ضری ــده و مق ــتفاده ش ــاخ اس کرونب
پرســش نامه 0/841محاســبه شــده اســت. همچنیــن بــرای 
تحلیــل اســتنباطی داده ها در پرســش  های بســته از تحلیل 
عاملــی و بــرای آگهــی از تأثیــر متغیرهــای پژوهــش و روابــط 
معنــاداری بیــن آن هــا از آزمــون تــی اســتفاده شــده اســت. 
تحلیــل اســتنباطی ســؤاالت بــاز و کروکی  هــای ترسیم شــدۀ 
ــناختی  ــه  های ش ــذاری نقش ــا روش روی هم گ ــگران ب گردش

انجــام شــده اســت.
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جدول 2: ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلي معنا

آلفای کرونباخ متغیرهاتعداد سؤاالتنام متغیر

110/765معنا

50/770 عوامل انسانی

60/720 عوامل محیطی

جدول 3: ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلي ادراک

آلفای کرونباخ متغیرهاتعداد سؤاالتنام متغیر

110/782ادارک از محیط

50/773 عوامل انسانی

60/856 عوامل محیطی

یافته  های پژوهش
ــر دو  ــخ دهندگان از ه ــر پاس ــداد براب ــن تع ــا درنظرگرفت ب
گــروه، زنــان و مــردان هــر گروه50 درصــد ســهیم اند. 
بــا طبقه بنــدی بــه چهــار گــروه ســنی، 20/1 درصــد از 
گردشــگران در گــروه ســنی 20 تــا 29 ســال، 41/1 درصــد 
در گــروه ســنی 30 تــا 39 ســال، 14/3 درصــد در گــروه 
ــنی50  ــروه س ــد در گ ــال و 24/5 درص ــا 49 س ــنی 40ت س
ســال و بیشــتر قــرار دارنــد. همان طــور کــه مشــاهده 
ــه ردۀ  ــوط ب ــخ دهندگان مرب ــداد پاس ــتر تع ــود، بیش می ش
ســنی 30 تــا 39 ســال بــا 158پاســخ دهنده اســت. بیشــتر 
پاســخ دهندگان مــدرک لیســانس داشــته اند. همچنیــن، 
بــا توجــه بــه نتایــج، 77/6 درصــد از گردشــگران بیشــتر از 
ــد. در جــدول 4 و  ــد کرده ان ــار از شــهر مشــهد بازدی یــک ب
5، وضعیــت پاســخ ها بــه متغیرهــای اصلــی پژوهــش ارائــه 

ــت. ــده اس ش

جدول 4: آماره  های توصیفی متغیر معنا به درصد
   

 انحرافمیانگینتعدادسؤاالتعوامل
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممعیار

انسانی

3843/331/0334/9411/7143.4825.2614.5روشنایی در هنگام شبانه روزارتباط بصری

 راحتی بازگشت مجدد بهابعاد شناختی
3843/501/0574/6811/1931.2534.8917.96مکان اولیه قرارگیری

 درک فرهنگ شهر توسطنیازها
3843/250/9674/1615/8839.5831.518.85عناصر محیطی موجود

 احساس تعلقاحساسات
3843/260/9232/0818/2239.5831.778.33)دلبستگی به مکان(

 درک و یادآوری موقعیتتجربه  های پیشین
3843/171/1599/6315/6238.0221.3515.36توسط نشانه  های موجود

محیطی

راحتی دسترسي پیاده در ارتباط عینی
3843/610/9161/5610/4128.1245.0514.8دورن محله

 یادآوری ارزش  های گذشتهفرهنگ و ارزش
3842/961/17111/9725/5225.5228.128.85توسط شکل ساختمان

 میزان قرارگاه  های رفتاریعوامل اجتماعی
3843.171.0135.4619.0136.7130.208.59در محله

 کیفیت و تناسب
کالبدی

 میزان زیبایی جداره و
3843/261/0824/9520/0532.5528.6413.80نماهای حاشیه خیابان ها

 میزان استفاده از مجسمه وخوانایی
3843/071/19010/6721/0932.5521.6114.06المان  های شهری جذاب

کیفیت مکان  های مناسب با انتظارات جامعه
3843/231/1117/2914/5841.6620.3116.14رویدادها )عزاداری و اعیاد(
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ــت  ــل بازگش ــه عام ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه یافته  ه
مجــدد بــه مــکان اولیــه قرارگیــری باالتریــن میانگیــن 
و  دسترســی  سلســله مراتب  یعنــی  دارد؛  را   )3/50(
جهت یابــی در محلــه به خوبــی صــورت گرفتــه اســت. 
عامــل ارزش  هــای تاریخــی و ســاختمان  های ارزشــمند 
)2/96( از نظــر گردشــگران تأثیــر کمتــری از عوامــل دیگــر 

دارد؛ یعنــی از نظــر گردشــگران تعــداد ســاختمان  های 
ــم  ــت ک ــه جن ــی در محل ــاری یادمان ــمند دارای معم ارزش
ــا ایــن ســاختمان ها کیفیت  هــای زیبایی شناســی و  ــوده ی ب
بصــری نداشــته اند و در تصویــر ذهنــی آن هــا نقــش کمتــری 

داشــته اند.

جدول 5: آماره  های توصیفی متغیر ادراک به درصد

 انحرافمیانگینتعدادسؤاالتعوامل
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کممعیار

انسانی

تجربه شخصی
 کیفیت فضا برای نشستن

و استراحت
 )...نیمکت ها و( 

3843/171/19813/2811/4533/8528/1213/28

 وجود درختان و فضایابعاد بصری
3843/280/9323/3814/0643/2230/209/11 سبز در محله

 حس کمبود فضا و تنگیویژگی روان شناختی
3843/691/18020/8322/6527/3424/734/42مسیر در فضای محله

3843/771/0064/684/9421/6146/0922/65 میزان امنیتانگیزۀ سفر

 تشخیص مرز ها وحواس
3842/951/09512/5016/1443/4819/278/59 لبه  های محله

محیطی

جاذبه
 عالئم راهنمای محله

 شامل تابلوهای راهنما
 و نمادها

3843/391/0413/6414/8436/7127/3816/40

 تنوع رنگ در فضامنابع اطالعاتی
3843/291/0544/4216/1440/8822/9115/62 ))ساختمان ها و محیط محله

 تجمع و ازدحام مردم درعوامل اجتماعی
3843/651/0023/128/0730/9836/4521/35خیابان  های اصلی

 هماهنگی جنس مصالحعوامل کالبدی
3843/101/16111/7116/9231/7728/9010/67ساختمان ها

 هماهنگی تعداد طبقاتخوانایی
3843/161/1939/1118/2239/0614/8418/75 ساختمان ها

 راحتی مسیر رفت وآمد وفاصله از مقصد
3843/751/0072/086/2534/8928/1228/64کفپوش ها

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

ــد. ــد کنن ــه رفت و آم محل
ــده  ــتفاده ش ــاخ اس ــای کرونب ــی از آلف ــنجش پایای ــرای س ب
اســت و چــون تمامــی ضرایــب باالتــر از 0/7 به دســت آمده، 

پایایــی داده در ســطح باالیــی تأییــد می شــود.
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جدول 6: ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلي تحقیق

آلفای کرونباخ متغیرهاتعداد سؤاالتنام متغیر

110/765معنا

110/782ادارک محیط

220/841کل پرسش نامه

بــا توجــه بــه بررســی و تحلیــل آزمــون پــی ال اس در 
ــای  ــاخص المان  ه ــا ش ــی ب ــار خوانای ــا، معی ــه معن   مؤلف
شــهری و نشــانه  های شــهری بــا عــدد 16/812 بیشــترین 
تأثیــر را در   مؤلفــه معنــا دارد. ایــن ضریــب بــاال به ســبب 
وجــود خانــه ملــک، بــاغ ملــی و پیــاده راه جنــت در 
خیابــان امــام خمینــی، وجــود هتل هــا و ســینما قــدس 
به عنــوان نشــانه در خیابــان پاســداران و وجــود بــرج 
ــوان  ــگاه به عن ــان دانش ــزه در خیاب ــینما هوی ــون و س آلت
و  المان هــا  از  اســتفاده  همچنیــن  و  شــهری  نشــانه 
ــت؛  ــه اس ــی محل ــای اصل ــه و خیابان  ه ــا در محل نماد ه
پــس از آن، بــه ترتیــب معیــار انتظــارات جامعــه بــا 
شــاخص طراحــی مکان  هــای مناســب بــا رویدادهــا 
ــدی  ــبات کالب ــت و تناس ــار کیفی ــدد 14/627، معی ــا ع ب
بــا عــدد 11/755،  بــا شــاخص زیبایی  هــای بصــری 
عوامــل اجتماعــی بــا شــاخص قرارگاه  هــای رفتــاری 
ــاخص  ــا ش ــری ب ــاط بص ــار ارتب ــدد 10/027، معی ــا ع ب
میــزان نــور و روشــنایی )حیــات شــبانه( بــا عــدد 8/963 
بــا  می گذارنــد.  معنــا  در   مؤلفــه  را  تأثیــر   بیشــترین 
توجــه بــه این کــه تعــداد ســاختمان هایی کــه یــادآور 
معمــاری گذشــته باشــند و قدمــت تاریخــی و ارزش 
معمــاری داشــته باشــند انگشت شــمار اســت، کمتریــن 
عــدد یعنــی 1/599 متعلــق بــه ایــن معیــار اســت، از نظــر 
گردشــگران ایــن معیــار بــا توجــه بــه شــرایط محلــه تأثیر 
ــته  ــا داش ــن آن ه ــا در ذه ــکل گیری معن ــر ش ــری ب کمت
اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه این کــه محلــه جنــت 
قدمتــی تاریخــی دارد، ضــروری اســت در طراحــی محله 
بــه الگوبــرداری از ســاختمان  های ارزشــمند و معمــاری 
ــون  ــج آزم ــر نتای ــود. بناب ــتری ش ــه بیش ــی توج یادمان
ــا  ــه ب ــار جاذب ــی، معی ــه ادراک محیط ــوص   مؤلف درخص
شــاخص تابلوهــا و نمادهــای راهنمــا در محــدوده کــه در 
مســیریابی و جهت یابــی گردشــگران مؤثرنــد بــا باالترین 

عــدد یعنــی 14/008 بیشــترین تأثیــر را در تصویر ذهنی 
ــاال به علــت  و ادراک محیطــی داشــته اند. ایــن ضریــب ب
ــه  ــدد در محل ــای متع ــای راهنم ــا و نماده ــود تابلوه وج
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 8/184، معیــار ابعــاد بصــری بــا 
شــاخص ســبزینگی محیــط بــا عــدد 7/719 و فضاهــای 
ســبز شــهری بــا وجــود درختــان و لبــه ســبز در تمامــی 
مســیر  های موجــود در محــدوده و همچنیــن وجــود 
بــاغ ملــی و پــارک رازی و فضــای ســبز بیمارســتان امــام 
رضــا)ع( در رتبــه بعــدی قــرار می گیرنــد. معیــار عوامــل 
تجربــه شــخصی بــا شــاخص مبلمــان شــهری و کیفیــت 
آن نیــز بــا عــدد 5/815 در رتبــه بعــدی قــرار می گیــرد. بــا 
توجــه بــه این کــه تناســبات فضایــی و نســبت عــرض بــه 
ارتفــاع در بیشــتر خیابان  هــای محلــی نســبت مناســبی 
داشــته و فقــط در برخــی معابــر فرعــی محصوریــت 
احســاس شــده اســت، معیــار ویژگــی روان شــناختی بــا 
ــر را  ــن تأثی ــا کمتری ــی فض ــت و تنگ ــاخص محصوری ش
ــت  ــزان محصوری ــت )0/304(. می ــته اس در ادراک گذاش
ــط  ــراد از محی ــت در ادراک اف ــا مثب ــی ی ــر منف ــا تأثی فض
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 المان  هــای شــهری و جذابیــت آن هــا 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 
و  محیطــی  و  بصــری  تناســبات  وجــود  گردشــگران، 
ــزان  ــش می ــا، افزای ــت آن ه ــری و تقوی ــای بص زیبایی  ه
تعامــالت اجتماعــی میــان گردشــگران و شــهروندان 
ــل  ــی از عوام ــه جزئ ــاری ک ــای رفت ــت قرارگاه  ه ــا تقوی ب
ــترین  ــا دارای بیش ــه معن ــت از   مؤلف ــی اس ــم اجتماع مه
ــد.  ــی از محیط ان ــر ذهن ــه ادراک و تصوی ــر در   مؤلف تأثی
همچنیــن در   مؤلفــه ادراک و تصویــر ذهنــی، معیــار 
تابلوهــا و نمادهــای راهنمــا در  بــا شــاخص  جاذبــه 
محــدوده کــه در مســیریابی و جهت یابــی گردشــگران 
موثرنــد بیشــترین تأثیــر را در ادراک و تصویــر ذهنــی 

می گذارنــد. گردشــگران 



نقش معنای مکان در شکل گیری تصویر ذهنی گردشگران
مطالعه موردی  محله جنت شهرستان مشهد

135حنایی  و  هنرمند 
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
هار

ل، ب
  او

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

نمودار 3: ضریب مسیر و بار عاملی

نمودار 4: نتایج آزمون تی 

جدول 7: نتایج تحلیل فرضیۀ اصلی

 ضریبمؤلفه
مسیر

 مقدار
T-VALUE

 سطح
نتیجهمعنی داری

تأیید1/01131/1320/000معنا -  ادراک از محیط

مقــدار آمــارۀ تــی مــالک اصلــی تأیید یــا رد فرضیات اســت. 
اگــر ایــن مقــدار از 1.96 بیشــتر باشــد، آن فرضیــه در ســطح 
95 درصــد تأییــد می شــود. همچنیــن، اگــر مقــدار ضریــب 
مســیر بین متغیر مســتقل )معنا( و متغیــر وابســته )ادراک( 
مثبــت باشــد، بــا افزایــش متغیــر مســتقل متغیــر وابســته 

ــد. افزایــش می یاب

تجزیه وتحلیل تصویر ذهنی
در ایــن بخــش، نقشــه  های شــناختی محلــه جنــت کــه از 
ــل  ــت تجزیه وتحلی ــده اس ــی ش ــگران طراح ــوی گردش س

کیفــی می شــود. 

ــا ادراک  ــی ی ــگاره روح ــامل ان ــد ش ــي از مقص ــر ذهن تصوی
ــر  ــالوه، تصوی ــت. به ع ــد اس ــی از مقص ــا گروه ــخصی ی ش
ذهنــي بیانگــر مجموعــه ای ساده شــده از ادراکات چندپــاره 
اســت کــه اطالعــات زیــادی از یــک مــکان را دربرمی گیــرد. 
در یــک جملــه، تصویــر ذهنــي از مقصــد ادراک شــخصي از 
یــک مــکان اســت کــه ممکــن اســت در اشــخاص مختلــف 
متفــاوت باشــد )Chao, 2005:8(. لینــچ در بررســی تصویــر 
ذهنــی از پنــج عنصــر لبــه، محلــه، گــره، نشــانه و راه 
به منزلــه عوامــل ســازمان دهنده بــه تصاویــر ذهنــی مــردم 

اســتفاده کــرد. 
ــر  ــه تصوی ــه از نقش ــی  های صورت گرفت ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ذهنــی، آنچــه به عنــوان 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 
ــی  ــه نقشــه  های ذهنــی متفاوت ــد از محل انگیزه  هــای بازدی
ــش نامه از روش  ــی پرس ــن و بررس ــس از تدوی ــذا پ دارد. ل
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ترســیم نقشــه اســتفاده شــده اســت و از گــروه هــدف 
)گردشــگران( خواســته شــده تــا نقشــه  های ذهنــی و 
کروکــی خــود ازمحلــه جنــت را رســم کننــد. به علــت 
نقشه ســازی  توانایی  هــای  در  جنســیتی  تفاوت  هــای 
شــناختی در مــردان و زنــان، پرســش نامه بــه تعــداد 
مســاوی بیــن ایــن دو گــروه توزیــع شــده اســت. برای رســم 
نقشــه هیــچ محدودیــت زمانــی وجــود ناشــته اســت. ایــن 

نقشــه  ها در چهــار شــیت جداگانــه شــامل عناصــر نقطه ای 
ــه ای و  ــر پهن ــاخص و عناص ــی ش ــر خط ــاخص، عناص ش
درنهایــت جمع بنــدی در شــیت نقشــه تصویــر ذهنــی 
ــدول 8،  ــت. در ج ــده اس ــل ش ــگران تحلی ــی گردش عموم
آن  زیرشــاخص  های  و  نظــری  چارچــوب    مؤلفه هــای 
درخصــوص شــکل گیری تصویــر ذهنــی گردشــگران در هر 
چهــار نقشــه شــناختی بــه تفکیــک بررســی شــده اســت.

جدول 8: بررسی   مؤلفۀ  های چارچوب نظری در نقشه  های شناختی

 عناصر نقطه ایتصویر ذهنی گردشگر
نقشۀ تصویر ذهنی عمومی گردشگرانپهنه  های شاخصعناصر خطی شاخصشاخص

 عوامل
انسانی

 مسیر سبز و مسیرنشانه  های سبزحواس
پهنه های سبزپیادۀ جنت

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

گردشگران در قالب کروکی کرده اند 
و روی هم گذاری آن ها، هر سه نقشه 

شناختی استخراج شده است و درنهایت 
با روی هم گذاری این سه نقشه شناختی، 

نقشه تصویر ذهنی عمومی گردشگران 
استخراج شده است. از عناصر کالبدی 
محورهای اصلی تجهیزشده که لبه  های 

اصلی محله را تشکیل می دهند. گره  های 
شاخص ترافیکی که عوامل اجتماعی و 

ابعاد بصری و تجربه شخصی گردشگران 
را دربر می گیرند. نشانه  های شاخص 

درمانی، تجاری و فرهنگی تاریخی و سبز 
که حواس، انگیزۀ سفر، ابعاد بصری منابع 

اطالعاتی و خوانایی را دربر می گیرند. 
پهنه ها که انگیزۀ سفر، فاصله از مقصد، 

جاذبه ها و منابع اطالعاتی را شامل 
می شود. محور پیادۀ جنت و محور سبز 

پارک خطی شامل تمامی عوامل انسانی و 
عوامل محیطی می شوند.

 نشانه ورزشی وتجربه شخصی
پهنه  های تجاری-تمامی عناصرخطیتفریحی

اداری و درمانی

 نشانه درمانی-نشانهانگیزه سفر
 پهنه  های تجاری ولبه درمانیمذهبی

درمانی و اقامتی

 نشانه فرهنگی وابعاد بصری
 پهنه  های اقامتی ولبه  های سبزتاریخی

تجاری

 ویژگی
تمامی نشانه هالبه  های سبزتمامی نشانه هاروان شناختی

عوامل
محیطی

 نشانه فرهنگی وجاذبه
تاریخی ودرمانی

مسیر پیادۀ جنت و
پهنه  های تجاری لبه تجاری

پهنه  های اقامتی تمامی نشانه هانشانه  های درمانیفاصله از مقصد

 نشانه اقامتی وعوامل اجتماعی
تمای پهنه هاتمامی عناصر خطیتجاری

نشانه اداریعوامل کالبدی
 تمامی عناصر خطی و
 محورهای تجهیزشده

در لبه ها

 پهنه  های اقامتی و
تجاری

تمامی پهنه هاتمای عناصر خطیتمامی نشانه هامنابع اصالعاتی

 لبه  های فعال تجاری وتمامی نشانه هاخوانایی
تمامی پهنه هامسیرهای پیاده و سبز
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در شــکل 2 نشــانه ها و همچنیــن گره  هــای اجتماعــی و 
ــت.  ــده اس ــگران آورده ش ــر گردش ــاخص از نظ ــی ش ترافیک
ــی،  ــی و فرهنگ ــاط تفریح ــی در نق ــای اجتماع ــب گره  ه اغل

گــرۀ ترافیکــی در تقاطع  هــای اصلــی از نظــر گردشــگران 
طبقه بنــدی شــده اســت.

شکل 2: عناصر نقطه ای شاخص

شکل 3: عناصر خطی شاخص

لبه  هــای شــاخص شــکل گرفته  در شــکل 3 محورهــا و 
ــادۀ  ــور پی ــت. مح ــده اس ــی ش ــگران بررس ــن گردش در ذه

جنــت ولبــه ســبز پــارک خطــی از پرتکــرار تریــن عناصــر در 
نقشــه  های ذهنــی بوده انــد.
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موردتوجــه  حوزه  هــای  و  پهنه هــا   4 شــکل  در 
و  اقامتــی  اســت.پهنه  شــده  بررســی  گردشــگران 

بوده انــد. پهنه هــا  پرتکرارتریــن  از  تجــاری 

شکل 4: نمایش گرافیکی پهنه  های شاخص

شکل 5: جمع بندی نقشه  های تصویر ذهنی گردشگران

در نهایــت در شــکل 5، بــا روی هم گــذاری ایــن نقشــه  های 
ذهنــی و به کارگیــری عناصــر شــاخص و پهنه هــا و لبه  هــای 

موردتوجــه، نقشــه ذهنــی عمومــی از محله به دســت آمده 
است.
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بحث و نتیجه گیری
هــدف اصلــی از ایــن پژوهــش بررســی نقــش معنــا در 
ــت،  ــوده اس ــت ب ــه جن ــگران در محل ــی گردش ــر ذهن تصوی
چــون  محلــه ای تاریخــی  اســت و از لحــاظ فرهنگــی میراثی 
ــا  ــت از آن ه ــا و حمای ــن   مؤلفه ه ــذب ای ــت و ج ــدگار اس مان
ســبب مانــدگاری آن و بازگشــت گردشــگر به محیــط خواهد 
شــد. بــا توجــه به مبانــی نظــری پژوهــش و بررســی نظریات 

ــت:  ــده اس ــت آم ــر به دس ــج زی ــردازان نتای نظریه پ
بــه عقیــدۀ دالــی1 )1999(، ویژگی هــای فــردی و ســابقه 
فرهنگــی بــر نحــوۀ تعامــل فــرد بــا فضــا تأثیــر می گــذارد. از 
نظر استویانوســکی2 )2019(، رفتار انســان با محیط بیشــتر 
مربــوط بــه شــناخت و معنــای محیــط در ذهــن اوســت. بــه 
عقیــدۀ دالــی معانــی بــر اســاس روابــط اجتماعــي ســاخته 
می شــوند. بــا توجــه بــه نظــر آکگــون3)2020(، تصویــر 
ــد  ــی از مقص ــت نهای ــگر و رضای ــاداری گردش ــد در وف مقص

ــذارد.  ــت می گ ــر مثب تأثی
ــات  ــا و نظری ــن نگرش ه ــز ای ــش رو نی ــش پی ــج پژوه نتای
آزمــون  نتایــج  بنابــر  می کنــد.  تأییــد  را  پژوهشــگران 
پرســش نامه، بــا توجــه بــه نمــودار چارچــوب نظــری، 
ــل  ــکان از عوام ــی م ــه خوانای ــا ب ــر   مؤلفه ه ــترین تأثی بیش
محیطــی )معنــای مــکان و تصویــر ذهنــی گردشــگر(، 
ــانی  ــل انس ــی و عوام ــل محیط ــانه از عوام ــری نش به کارگی
)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 
مقصــد  از  استنبا ط شــده  ذهنــی  تصویــر  برمی گــردد. 
گردشــگری نقــش انکارناپذیــری در انتخــاب آن مقصد برای 
ســفر و بازدیــد از ســوی گردشــگران ایفــا می کند. رامســیوك 
مونهــورون 4 و همــکاران )2015( دریافتنــد کــه دریافــت 
ــفر،  ــت از س ــگری در رضای ــد گردش ــت از مقاص ــر مثب تصوی
ــه  ــگران و در نتیج ــزان ادراك گردش ــد، می ــت از مقص رضای
تصمیــم گردشــگران و رفتــار آنــان تأثیرگــذار اســت. بــه نظر 
تــودرت و برینــگاس راباگــو5 )2016(، تصویــر از مقصــد تأثیر 
ــاری  ــای رفت ــگر و پیامده ــری گردش ــادي در تصمیم گی زی
ــر  ــای مؤث ــی راهبرده ــن طراح ــذارد. بنابرای ــفر او می گ س
ــوی و  ــر ق ــاد تصوی ــرای ایج ــر ب ــردی تصوی ــت راهب و مدیری
ــا  ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــگر ض ــن گردش ــت در ذه مثب
شــناخت عوامــل مؤثــر در شــکل گیری نقش و معنــای مکان 
و عــالوه بــر آن درک رابطــه بیــن تصویــر ذهنــی ایجادشــده و 
معنــای مــکان، برنامه ریــزان و طراحــان شــهری به ویــژه در 
ــاد  ــد در ایج ــگری می توانن ــد گردش ــت مقص ــش مدیری بخ
تصویــر بهتــری از مقصــد گردشــگری در ذهــن گردشــگران 
و بهبــود بــازار گردشــگری نقــش مؤثــری ایفــا نماینــد. 
ــور در  ــن منظ ــرای ای ــق، ب ــای تحقی ــه یافته  ه ــه ب ــا توج ب
ــوی  ــی ق ــر ذهن ــاد تصوی ــرای ایج ــی ب ــدول 9 راهبردهای ج
در گردشــگران بــا توجــه بــه نقــش معنــای مــکان در محلــه 

ــت: ــده اس ــه ش ــت ارائ جن

1..Daly
2. Stojanovski
3 .Akgün
4. Ramseook-Munhurrun
5. Toudert & Bringas-Rábago

جدول 9: راهبردهایی برای ایجاد تصویر ذهنی در گردشگران با توجه به نقش معنای مکان
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