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مقدمه
چهشهروفضایشهری 7ای،جاذبافراد(اعما سداکنوگردشدگرااسدتی،یدا،نادهباعد 
جذبومراجعهمجددافرادبهید

فضدایشدهریخدا

مدیشدود،تنهداوابسدتهبدهکیفیدات

کالبدیوغیرکالبدی،نفضایشهریاستیویااینکهبهبرداشتوتصویرذهنی،نافرادنیز
یفضاوتصویرذهنیافرادمراجعهکنندهوجودداردی 

ارتباطداردیچهارتباطیمیانویژگیها

اینسؤاالتوسدؤاالتیمشدابهبدا،نهدا،بصدورتینسدبتاگسدتردهدرمتدونطراحدیشدهریو
روانشناسیمحیطوحو ههایمرتبطبا،نهاموردبح بودهاست اما،ناهبیشتردرطراحدی
شهرموردتأکیدبودهاست،توجهبهبرداشتوتصدویرذهندیاسدتفادهکننددگان(بداتاکیددبدر
ساکناناا فضاهایشهری،استونهتصویرذهندیمسدافرانوگردشدگران ایدنمومدود،در
مباح گردشگریشهرینیزمومودبح بودهاستاماباتمرکزبیشتربرتصویرگردشدگران
ا کدشهرنهتصویرا جزئیا شهر(بهعنوانمثدال،فضدایشدهریا بندابراین،مومدودایدن
پژوهشدرمحدتالقیدوحو هعلمیطراحیشهریوگردشگریشدهریواقدعشددهاسدت
(شکد7ا 

شکل  .1جایگاه موضوع پژوهش؛ مأخذ :نگارندگان.
 -1منظور از فضای شهری در این مقاله بصورت دقیق تر" ،فضای عمومی شهری" است که فضاااایی مانناد میادا و
خیابا را شامل میشود .فضای عمومی شهری به عنوا فضایی تعریف شده است که بین بخشاای ساخته شده شهری
قرار دارد و در عین حال برای امه افراد ،بدو ایچ محادودیتی و بادو تو اه باه عقایاد شخصای شاا و موقعیات
ا تماعی و اقتصادی شا  ،قابل دسترسی است).(Carr et al., 1992; Goheen, 1998

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان

3

ایراجع بهتصویرذهنیا شدهر،ایدننتیجدهحاصددشددکدهایدن

پسا مرورادبیاتگسترده
مفاهیمدرحو ههایمطالعاتیهفدتگاندهایمطدر هسدتند(جدول7ا پدسا ،ن،تصدمیمبده
انتخابیکیا اینهفتحو هبرایتمرکزبیشترمرورادبیاتبری

حو ه،گرفتهشدد حدو ه

گردشگریشهریانتخابشد دالیداینانتخاب،موارد یربودهاست7:اگسدتردگیادبیدات
تصویرذهنیا شهردراینحو ه4،ابداعت،نبرایطر وپیگیریدررشتهطراحدیشدهری
و4ابهرو بودنمباح ،ن 
جدول  .1حوزههای مرتبط با مفهوم تصویر شهر و مکان در مطالعات شهری؛ مأخذ :نگارندگان.
حوزههای

زیبایی شناختی

منظر 

سیمای 

روان شناسی

پدیدار 

پیاده

گردشگری

طرح مفهوم

شهری

شهری

شهر

محیط

شناسی

محوری

شهری

"تصویر شهر
و مکان"
هدف از

شکد یبا

طرح مفهوم

تئوریکالن

ارتقاخوانایی

برایبعد

"تصویر

بررسیتعامد

شناختوساخت

ارتقاپیاده

تبدیدمکانبه

انسانومحیط

هویتوحس

مداری

مقصد

ادراکیو

شهر"

مکان

بصریطراحی
شهری

افراد شاخص

نسر7331،7

74

71

1

وکر ،

لینچ -7391،

اپلیارد -7311،

-7335

77

رامادایرو

کالن 7317،74

جیانگ 4174،

3

موسر 7331،

مونتگمری ،
9

1

-7331تو،ن ،
 7315

اوینگو
5

کلمنت ،
 4174

7

چوی وهمکاران،
4

،

7333؛اسمی
4

4119؛گیلبوا و
همکاران4175،؛
استایلیدیس3و
همکاران4171،

1 -Choi
2 -Smith
3 -Gilboa
4 -Stylidis
5 -Ewing & Clemente
6 -Montgomery
7-Tuan
8 -Appleyard
9 -Ramadier & Moser
10 -Lynch
11 -Jiang
12 -Zucker
13 -Cullen
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مفاهیم مرتبط
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مهرانگیزی-

تصویرعیتی-

تصویرار یابانه -تصویرذهنی–

و نزدیک

انسجام-

تصویرار یابانه

پیایدگی-

با نماییدرونی حسمکان-هویت محصوریت -تصویرمقصد-واقعه

خوانایی-نقشه
شناختی-شکد

وبیرونیا 

مکان-تعلشبه

شهرخوب-

شهر-نقشه

مکان-وفاداری

مسیریابی

فرهنگی-

شفافیت-

مقیاسانسانی تصویرسا یمجدد-

ذهنی-ادرک -توریست-اهمیت
طرحواره

را ،لودی

با اریابی-توسعه

اجتماعی-تصویر

اجتماعی/اقتصادی-

پذیریاجتماعی

حمایتا توسعه
گردشگری-شهر
خالق،شهر
هوشمند-وجهه-
تصویرکاال

تئوری عمده

ترجیحات

مورد استفاده

محیطی-تصویر

منظرشهری 

روانشناسی
توپولوژی

روانشناسی
اکولوژی



ار یابانه 
روش عمده

سیمایشهر  گردشگریشهری

حستعلش 

–برندسا یمکان 

-

نقشهشناختی 
نقشهشناختی -مصاحبه-پرسشنامه

مصاحبه-

مصاحبه-

نقشهشناختی-

پرسشنامه

پرسشنامه

مصاحبه-پرسشنامه

مصاحبه-پرسشنامه

پرسشنامه

مصاحبه-
پرسشنامه

تعریف تصویر

اینکهمردم،
چگونهمنظرشهر

تصویرذهنی کیفیتشیفیزیکی تصویرذهنی،
ایجادهشده

کهامکانباالییرا تصویریاست


کهفردا ی

تصویرمحیطیا

کیفیتی

مکانچیزیاست

 کهدرغیابمحیط



تصویرمجموعهای

مکانکه،ن

ا باورها،ایدههاو
احساساتیاستکه

ومعنای،نرا

خنثینبوده،

برایاحضاری

میکنند،
ار یابی 

احساساتو

تصویرقویدرهر

پدیدهدرذهن

فیزیکیدرذهن همزمانمتمایز

را،شناو

تصویرذهنی

عواطف

بینندهمفروض،

میسا د این


میگیرد وبهیادماندنی
افرادشکد 

ار یابانهنامیده

خاصیرادر

میکند 
فراهم 

تصویرتحت

وباع تنظیم

میشود 


فردبیدار

تأثیرافکار،

میشود .
رفتارها 

میکند 


ار شهاو

ی

فردا ی
مقصددارد 

میسا د 


تجاربفردا 
مکانشکد
میگیرد 



گردشگریا طریشافزایشدر،مد،کاهشفاصلهاجتماعی-روانیاقوام،ایجاددوستی،حفد 
ثباتوتقویتوجههملدی،بدرتوسدعهاقتصدادی،فرهنگدیوسیاسدیید

ی
کشدور،تداثیرمثبتد 

میگذارد(خانیا7415،؛صدیداییورسدتمی7437،ا امدادرایدران،عواملی(اقتصدادی،اجتمداعی-

فرهنگددی،مدددیریتی،،مو شددی-پژوهشددی،نارسدداییامکاندداتوخدددماتو امددانعتوسددعه
1 -Nasar
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میباشند(خانیا7415،ا ا جملهاینعوامد،مخصوصادربخشگردشگریشهری،
گردشگری 
میباشد(قربانی7414،ا فضداهایشدهری
عدمتوجهبهنقشفضاهایشهریدرجذبگردشگر 
میباشندیابسترسا برایفضاهاوفعالیدتهدایدیگدری
یاخودیکیا مقاصداصلیگردشگر 
اندکهمقصدگردشدگرمدی باشدند شدناختوتفسدیرتصدویرفضدایشدهریبدهعندوانمقصدد
گردشگری،هدفاصلیاینپژوهشاستتابتواندراهرابرایتغییریاتعمیراینتصویرذهنی،
ا طریششناساییمفاهیممرتبطبا،ن،فراهمکند 
طراحیشهریوخصوصداطراحدیفضداهایشدهری،بدهعندوانیکدیا مهمتدرینداندشهداو
یدرگیرشناختوساختمحیطهایشهری،نقشمهمیدرجذبگردشگرانشدهری

حرفهها
میتواندداشتهباشد (گاسدپدینی4117،7ا درایدنراسدتا
وخصوصاگردشگرانفضاهایشهری ،
توجهبهتصویرذهنیموجودا فضاهایشدهریبدهعندوانمقصددگردشدگری،یکدیا اولدین
گامهااستکهارتقا،نباع

اینمدواردمدیشدود :افدزایشجدذابیتگردشدگریشدهر،ارتقدا

موقعیتاقتصادیشهروافزایشعزتنفسشهروندان(راسکوفسکی4174،4ا

باتوجهبهمقدماتپیشینومرورادبیاتمومود،دالید یر،مرورتتوجهبدهتصدویرفضدای
میکنند-7:حدمسالهتوجهاندکبهارتبداطویژگدیهدای
شهریدرذهنگردشگرانراتوجیه 
محیطوگردشگریدربدنهدانشطراحیشهری(م کند4111،4؛گاسپدینی4117،ا-4،حدد
مسدددالهتوجدددهنددداچیزبدددهتصدددویرذهندددیا فضددداهایعمدددومیشدددهریبدددهعندددوانمقصدددد
گردشددگری(نیکسددی

وواتسددن4171،3اعلیددرغماهمیددتایددنمقاصددد(تیبالددد 7334،5؛التددا9و

همکاران4179،ا-4،تاثیردوطرفهاینتوجههمدرجهتگیریهدایداندشطراحدیشدهریو
همگردشگریشهری(مد کندد4111،ا-3،طدر ید

مددلپدارادایمی1بدرایتصدویرذهندیا 

1 -Gospodini
2 -Raszkowski
3 -MacCannell
4 -Nikšič & Watson
5 -Tibbalds
6 -Aletta
 -7منظور از مدل پارادایمی ،چارچوبی برای تحلیل است که برای کمک به تحلیلگر تدوین میشود تا بتواند ساختاراا
و فراینداا را بشناسد (استراوس و کربین.)1931 ،
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فضاهایشهریبهعنوانمقصدگردشگریبهعنوانمطالعدهایمنحصدربفدرد(بدراسداسیافتدههدای
پژوهشگرا مرورادبیاتمومودوتاییداساتیدمتخصصدرحو هتصویرمقصدیگردشگرا
بهصورتخالصه،هدفنهاییگردشگریشهری،مطالعهمجموعهعواملیاستکهشهررابه

مقصدگردشگرانتبدیدمیکند(لو7334،7ا ،ناهتحتمفهوم"تصویرمقصدیگردشگری"4
دراینحو هموردمطالعهبودهاسترامیتواندرسهحو هخالصهکرد7:4امفهدوموماهیدت

تصویرگردشگرانا مکانومقصد4اابعاد،ن4
افر،یندشکدگیری،ن(گداالر ا3وهمکداران،

4114ا اینپژوهشبههرسۀاینحو ههامیپردا د،البتهدرمقیداسفضدایشدهری،کدهبیشدتر
موردتوجهطراحانشهریاست 
بامراجعهبهپژوهشهایموردی(بهعنواننمونه:چویوهمکاران7333،؛اسمی 4119،؛گیلبواو
همکاران4175،؛استایلیدیسوهمکداران4171،؛امراللهدیبیدوکیونظدریدهقدی7433،؛طدوالبیو

نصرالهیوسطی7439،اومروری(پای 4114،5اپیشین،ایننتیجهحاصدشددکدهتقریبدابیشدتر
مطالعاتیکهتصویرذهنیگردشگرا شهررامطالعهکردهاند،مرکزتوجهشان،شدهربدهعندوان
ی

کدبودهاستونهجزییا ،ن(فضایشهریابهصورتمستقد اینپژوهشباتوجدهبده

اینپیش فدرضشدکدگرفتدهاسدت:توجدهمسدتقدومتمرکدزبدهتصدویرذهندیگردشدگرانا 
فضاهایشهری،میتوانداطالعاتدقیشتریراجعبهماهیدت،ابعدادوفر،ینددشدکدگیدریایدن
تصویرذهنی،بدرایمطالعدهکننددگانایدنحدو هوخصوصدابدرایطراحدانشدهریومددیران
گردشگریشهری،فراهم،ورد 
1 -Law
)2 -Tourism Destination Image (TDI
 -9این سه حوزه ،تلخیصی منطقی از حوزهاای افتگاناه ای اسات کاه راا رزا و امکاارا ( ،)2002باه عناوا ابعااد
مطالعات تصویر مقصدی رردشگری ،در پژواش خود آورده اند .این افت حوزه ،شامل این موارد میشوند -1 :مفهاو
سازی و ابعاد -2 ،فرایند شکل ریری تصویر مقصد -9 ،ارزیابی و اندازه ریری تصویر مقصد -4 ،تاثیر فاصله بر تصاویر
مقصد -5 ،تغییر تصویر مقصد در طول زما  -6 ،نقش فعال و غیر فعال ساکنین در مطالعه تصاویر و  -7سیاساتااای
مدیریت تصویر مقصد .از آنجا که موارد  9تا  7را میتوا

زیی از موارد  1یا  ،2به حساب آورد ،میتاوا ایان افات

حوزه مطالعاتی درباره تصویر مقصد رردشگری را ابتدا به دو حوزه تقلیل داد .ساس

باا تماایز میاا مفهاو ساازی و

تشخیص ابعاد تصویر مقصدی ،حوزه  1را به دو حوزه مجزا تقسیم کرد .به این ترتیب میتوا رفت مطالعاات تصاویر
مقصدی توریسم از سه حوزه عمده تشکیل شده اند.

4 -Gallarza
5 -Pike
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اینپژوهشبانگاهیتفسیریوبارویکردمبتنیبرنظریه مینهای،سعیدرفهدمتصدویرذهندی
گردشگرانا فضاهایعمومیشهریمثبت 7شهراصفهاندارد دلیدانتخدابفضداهایشدهری
اصفهانبهعنوانبسترپدژوهش،ا سدویینقدششدهراصدفهانبدهعندوانیکدیا اصدلیتدرین
قطبهایجذبگردشگرداخلیوخدارجیدرکشدوراسدت(امراللهدیبیدوکیونظدریدهقدی،

7433اوا سویدیگر،براساسنظرسنجیهایسایتمعتبریچون"تریپادوایزر،"4نقدشپدر
رنگفضاهایشهری،ن(مانندنقشجهدانوسدیوسدهپددادرجدذبگردشدگراسدتکده
میسا د 
بررسی،نهارابصورتمستقد،امکانپذیر 


برایناساسبایدا "توصیف"4بهمرحله"نظمدهیمفهومی"3ودرنهایتبه"نظریه" 5برسدد
کهمفاهیم(مقوالتامرتبطبااینمفهومدرایدنسدطخخدا

راتبیدینوبدهیکددیگرمدرتبط

سا د نتایجاینپژوهش،طراحانشهریرایاریمیکندکهبدانندچهمفاهیمیوبهچهنحدوی
تصویرذهنیگردشگرانا فضاهایعمومیشهریمثبت(البتهدرید

بسدترخدا

اراشدکد

میدهندوبتوانندطراحیفضایشهریایمتناسبباخلشاینمفاهیم،برایجدذبگردشدگران
انجامبدهند اینپژوهشدرراستایپاسدخبدهسدوالکلدی"نقدشطراحدیفضداهایشدهریدر

میکند:
جذبگردشگربهشهراصفهانچیستی"،پاسخسواالت یررادنبال 

 ا نظرگردشگران،مولفههایموثربرتصویرذهنیا فضاهایشهری،کدامندی الگویمفهومیمناسببرایتصویرذهنیگردشگرانا فضاهایشهری،چیستی - 1در رونه بندی فضااای عمومی شهری ،کرمونا آ اا را باه چهاار دساته عماده -1 :مثبات -2 ،مابهم -9 ،منفای و
 -4خصوصی تقسیم میکند .فضااای مثبت(مانند میدا  ،خیابا  ،سواحل و بوستا اا) ،دارای عمومیت بیشتری اساتند،
فضااای مبهم(مانند پایانهاای اتوبوس و قطار ،مراکز خرید و کافهاا) ،عماومی یاا خصوصای باود آ ااا دارای ابهاا
است ،فضااای منفی(مانند مسیراای سواره ،زیررذراا و فضااای متروک) ،فضااایی نه عمومی نه خصوصای اساتند و
بااه نااوعی فضااای عمااومی مخاادود اسااتند و در نهایاات فضااااای خصوصاای ای (ماننااد خانااهاااا و دفاااتر) قاارار
میریرند).(Carmona et al., 2008
Tripadvisor-2
 -9استفاده از کلمات برای انتقال تصویر ذانی یک رویداد ،منظره ،صحنه ،ایجا  ،یا احساس(استراوس و کربین.)1931 ،
 -4سازما داد (و راای رتبهبندی) دادهاا بر حسب شماری ویژری معین و مشخص و ابعاد آ اا (استراوس و کربین.)1931 ،
 -5مجموعه ای از مفاایم پرورده که با مالتی که رابطه را میرسانند به ام وصل شده باشند و امراه با ام ،چارچوب به ام
پیوسته ای بسازند که بتوا آ را برای توضیح یا پیش بینی پدیدهاا به کار برد (استراوس و کربین.)1931 ،
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نتایج مرور متون نظری

باتوجهبه،ناهدرمقدمه،مد،ادبیاتمومود"تصویرذهنیگردشگرا مقصد"کهمرتبطبدا

میتواندرسهبخش یرخالصهکرد7:اماهیتتصویرذهندیگردشدگر
اینپژوهشباشندرا 
ا مقصد4،ااجزایتصویرذهنیگردشگرا مقصدو4اچگونگیشکدگیریتصدویرذهندی
گردشگرا مقصد 


ماهیت تصویر ذهنی گردشگر از مقصد
مفهومتصویرذهنیا مقصد،بهطورکلیدارایچهارخصیصهاصلیاست :
بدینمعناستکهتفاسیرمتعددیمیتدوانا ایدنمفهدومارائده

الفاپیایدگی:مفهوم«پیایده»
دادوبنابرایناینمفهومداراینقصاندرمعنامیباشد تعاریفارائهشدها اینمفهومبهاندا ه
فهومسا ی،نداشتهاند(گاالر اوهمکاران4114،ا
تمامنویسندگانیاستکهسعیدرم 

باترکیبیبودن:وجودعوامدویامتغیرهاییکههویدتتصدویرمقصددیراشدکدمدیدهندد،
هموارهحو هایبرایتحقیشبهشمارمی،مده اندد ماهیدتترکیبدیتصدویر،بدهفر،ینددترکیبدی
تصویربا میگردد برایمثالدری

مقصدگردشگری،عوامدمتعددیا جملده،بوهدوا،

غذا،معماریورفتارجامعهمیزبانمیتواندبرتصویرکلیبا دیدکنندهنسدبتبدهمکدانمدورد
با دیدتأثیرداشتهباشدوتصویرذهندینهداییاوترکیبدیباشددا همدهمدواردفدوق(گداالر او
همکاران4114،ا

جانسبیبودن:ی

مفهومهنگامینسبیاستکههمباتوجهبدهادراککننددهمفهدوممتفداوت

باشدوهممقایسهایباشد ویژگیمتفاوتبودنتصویرذهنی،باتوجدهبدهادراککنندده،نبده

شکدجهانیپذیرفتهشدهاست درحقیقتتصویرذهنی،درونیکدردنادراکداتاسدتوهمده
اشخا

ادراکاتکدامالمشدابهیندارنددوبندابراینتصدویرذهندیافدرادبدایکددیگرمتفداوت

است(گاالر اوهمکاران4114،ا

داپویایی:پویاییتصویرذهنیبدینمعنیاستکهمفهومیایستانیستبلکهبراسداسدومتغیدر
مانومکانتغییرمی کند تصویرذهندیگردشدگربعددا با دیدددوموسدوما مقصددتغیید ر
هایمتفاوتمقصدنیزصدقمیکند(گاالر اوهمکاران4114،ا 


کندواینمومودبرایمکان

می

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان
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اجزای تصویر ذهنی گردشگر از مقصد
میتوانناشیا عناصرشناختی واحتماالعیندی،وهمدهادراکدات،تصدورات،
تصویرمقصدرا 
دانستکهتوسطافرادوگروههابهید

اجزایخیالیوهیجانیای

مکدانخدا ،نسدبتداده

شدهاست باتکامدتدریجیتحقیقاتمربوطبهتصویرذهنی،تعداریفسداختارپیایددهتدری
یافتهاند درتالشبرایشناساییاجدزایاصدلی،ن،دوشداخهعمددها مفهدومسدا یتصدویر
میتوانشناسایینمود:طیفیومولفهای 
ذهنیا مقصدرا 

الف-مدلطیفی 
شدداخهطیفددی،بدداشناسدداییابعددادارائددهشدددهبددهصددورتطیددفمشددخصمددیشددود ایانددرو
ریایه7337(7ا،سهطیف(شکد4ارابانامهایجزنگدر/کددنگدر،عملکدردی/روانشناسدانهو
میکنند ،نها،تصویرمقصدرابهعنوانی
مشترک/منحصربفردپیشنهاد 

ترکیبا ار یدابی

ویاویژگیهایمقصدد،بدرایمثدال،بوهدوا،امکانداتودوسدتانهبدودن

عناصرمنحصربفرد
ویژگیهایمقصدد،

میگیرند درطیفدیگراینمدل،
مردممحلیویاتصاویرکلیتردرنظر 
دویژگیهایعملکردی،کهملموسودرنتیجهقابداندا هگیریهستندرانشداندهندد

میتوانن

ویاویژگیهایروانشناسانهراارائهکنند،کهاندا هگیری،نهاانتزاعیتدروچدالشبرانگیزتدر

میدهدکهتصداویرمقصددرامدیتدوانبداویژگدیهدایمشدترکتدربدا
است طیفسومنشان 
مقصدهایدیگرویاصفات،حوادث،احساساتمنحصربدهفدرد،نمقصدد،نیدزتعریدفکدرد
(ایانروریایه7337،و7334ا  

1 -Echtner & Ritchie
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شکل  .2مدل طیفی از اجزای تصویر مقصد؛ مأخذ( :ایچنر و ریچیه.)1991 ،



ب -مدلمولفهای 
تصویرذهنیا مقصدا طریشمولفههایمختلفیایجدادیداتشدکیدمدیشدود:مولفدهشدناختی7
تصویر،مولفهعاطفی4تصویرومولفهکرداری(رفتاریا 4



مؤلفه شناختی

مؤلفهشناختیتصویرذهنی،ا طریشدانشواعتقداداتدرمدوردید

مکدانشدکدمدیگیدرد

مجمودباورهاونگرشهاا ی

(بلگلووم کلیری7333،3ا مدیتوان،نرا"

شیتعریفکرد

کهمنجربهایجادتصاویرپذیرفتهشدهدرونیا ویژگدیهدای،نمدیگدردد"(گدارتنر7333،5ا 

جزءشناختیبهباورهاودانشویژگیهایفیزیکیشیءودراینمدوردبدهویژگدیهدایعیندی

1 -Cognitive
2 -Affective
3 -Conative
4 -Baloglu & McCleary
5 -Gartner

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان
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مقصدویامکانمربوط 
میشود(بیرلیومارتین4113،7ا اینجزءبهعقالنیتوار یدابیجواندب
مثبتومنفیمرتبطاست 


مؤلفه عاطفی

مؤلفهعاطفیتصویرذهنی،احساساتذهنیفرددرموردی

شیءاست،کهشیدراینمدورد

بهمقصداشارهدارد عالوهبراین،استداللشدهاستکهمؤلفهعداطفی،نشداندهندده"انگیدزه

انتخابمقصد"نیزهست اینانگیزهها،براساساولویدتهدایشخصدی،نیا هدا،خواسدتههدا،و

غیرهاست مقصدهاتوسطگردشگراندرسطخعاطفییعنیدررابطهبدااحساسداتشخصدیو
میشوند(سیلوا 4وهمکاران؛ریاارد وویلسون4113،4ا 
هویتخود،ار یابی 


مؤلفهی کرداری 

مولفهکرداریتصویر ذهنی ،مؤلفدهایاسدتکدهتصدویررابدهتصدمیماتورفتارهدایخدا 
میسا دوی
گردشگرنسبتبهمقصد،مرتبط 

"مولفهتصدمیمگیدری"اسدت(کرتده4113،3ا 

اینجزءتوسطگارتنر(7333امطر شدوعمدتای

عنصرعملیاستکدهبدهرفتدارمتصدد

است مولفهکرداریتصویر ذهندی،پدسا اینکدهاجدزایعداطفیوشدناختیپدردا ششددند،
میشود 
،شکار 


چگونگی شکل گیری تصویر ذهنی گردشگر از مقصد 
میگیرندبدهومدو مهدماسدت،وبندابرایندراولویدت
فهماینکهچگونهتصاویرذهنی،شکد 
برنامههایبسیاریا پژوهشگرانقرارگرفتده اسدت بدهعلدتایدنحقیقدتکدهتصدویرذهندی
گردشگروقتیی

بارشکدگرفت،تغییر،نبسیاردشواراست،شکدگیریتصویرذهندیبده
9

میشود(گان7311،5ا براکو (7331اذکرکردهاسدتکدهفهمیددن
توسعهگردشگریمربوط 
ایننکتهمهماستکهقبدا اینکهتصویرذهنیبتواندبدررفتدار،تدأثیربگدذارد،چدهچیدزیبدر
میگذارد،
میگذارد دانستنعواملیکهبرشکدگیریتصویرذهنیتأثیر 
شکدگیری،نتأثیر 
1 -Beerli & Martin
2 -Silva
3 -Richards & Wilson
4 -Koerte
5 -Gunn
6 -Brokaw
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میتواندبهشناساییبا ارهایهدفوتسهیدتصمیمگیری،ماننداینکهچهتصویرذهندی ایبایدددر

کدامبخشبا ارترویجیابد،کم

کند(گودال7311،7ا بهعنوانی

نتیجه،ی

فهدمدرسدتا 

میبخشد 
تصویرذهنیبدونتردیدموفقیترابرایمقاصدگردشگری،بهبود 
براساسدیدگاهالرسنوجورج4119(4ا،دورویکردبدهمطالعدهرونددشدکدگیدریتصدویر
ذهنیمقصداتخاذشدهاست اولینرویکردبرارتباطبدینتصدویرذهندیوجنبدههدایمختلدف
رفتارگردشگر،مانندانتخابمقصد(برایمثال؛هاندت7315،4ا،وفداداریبدهمقصدد(بدرایمثدال؛

کای3وهمکاران4114،اورمایتگردشگر(برایمثال؛چن7331،5اتمرکزمدیکندد بدراسداس
دیدگاهبلگلووم

کلیری(7333ا،بیشترمطالعاتدراینطبقهقدرارگرفتدهاندد ایدنداللدت

ی،تمرکدز
می کندبراینکهاکثریتقریدببدهاتفداقمطالعداتبدرسداختارایسدتایتصدویرذهند 

میکنند دومینرویکرد،ساختاروشکدگیریتصویرذهنیا مقصدرابصورتیپویدابررسدی

میکند(برایمثال؛تاج ادهنمینوقضاریان7413،؛گارتنر7339،؛بلگلووم کلیری7333،ا


طرح تحقیق
چونتصویرذهنیگردشگرانا مقصد،بهعنوانی

پدیدهشخصدیودروندی،مومدودایدن

پژوهشاست،روشکیفیانتخابشدهاست،کههدفاصلی،ن،فهموتفسیردرونیاتافدراد
است ا سویدیگر،سهخصوصیتاصلینظریه مینهاینسبتبهسایررویکردهدایکیفدیرا
میتوان7اتولیدنظریهوفراررفتنا توصیفونظمدهیمفهومی4اتوجدهبده میندهوپدیدده
هردو4اداشتنمراحدساختارمندتردانست 
باتوجهبهاینخصوصیاتنظریه مینهایکهباسوالوهددفایدنپدژوهش،نزدیکدیبیشدتری
دارد،روشنظریه مینهایانتخابشدهاست ا میانرویکردهاینظریه مینهاینیدزبدهدلیدد
س7331(9
ساختارمندیبیشترو،شدناییبیشدترمجدریپدژوهش،ا رویکدردکدربینواسدتراو 
و4111ااستفادهشدهاست 
1 -Goodall
2 -Larsen & George
3 -Hunt
4 -Cai
5 -Chon
6 -Corbin & Strauss
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 -انتخاب مشارکتکنندگان (نمونهگیری نظری)

درروشهایکیفیا نمونهگیریمبتنیبرهدفپژوهشیدا"نموندهگیدریهدفمندد"7اسدتفاده
میشود امادررویکردنظریه مینهای،نوعیخا

نمونهگیری
ا نمونهگیریهدفمند،بهنام" 

استفادهمیشود ایننودنمونهگیریبراساسمراحدکدگذاریوتحلیدد،ندامگدذاری

نظری"4

میشودوماهیتیمشابهمراحدکدگذاریدارد یعنیهمانطورکهدرمرحلهاولکدگدذاریو

تحلید،هدفبدست،وردنحداکثریکدهایبا استکهنسبتبدهتمدامابعدادپدیددهبدهمدا
اطالعدداتیبدهددد،مرحلددهاولنمونددهگیددرینظددری،نمونددهگیددریبددا اسددت درایددنمرحلددها 
نمونهگیریسعیمیشودمشارکتکنندگانیباحداکثرتنود(سن،جنسیتوتحصدیالتاوبده
صورتبا انتخابشوندوبهاصطال نمونهگیریبهرویافرادومکانهدایمتندود،بدا باشدد 
سپسدرمراحدبعدیبراساسکدهاومقوالتظاهرشدهبهترتیبا نموندهگیدریمحدوریو
انتخابیاستفادهمیشود کهدرنمونهگیریمحوری،هدفمرتبطکردنوتأییدیداردمقدوالت
گیریانتخابی،هدفاشبادمقوالتمیباشد 

ظاهرشدهدرکدگذاریبا ودر 
نمونه
اینپژوهشنیزبانمونهگیریبا ،غا شد البتهباتوجهبهاینکههدفاینبودکهبدانیمکهچده
تصویرذهنیشکدگرفتهبراسداستجربدهایوچگوندهوچدرا،گردشدگرانداخلدیرابدهسدفر
مجددبهشهروفضاهایشهری،متمایدکردهاست،تنهاشرط،غدا ینایدنبدودکدهمشدارکت
کنندگان،حداقدیکباربهاصفهانوفضاهایشهری،ن،سفرکدردهباشدند بداتوجدهبدهاینکده
محیطتحقیشکیفی،عرصهواقعیبرو پدیدهاست،درستجاییکدهافدرادمدوردنظدربدهسدر
دهدویادرمحدهداییکدهتوسدطشدرکتکننددگان

میبرندوتجربیات،نهادر،نجارویمی
انتخابمیشوند(استراوسوکربین7437،ا،سهنودمکدانمصداحبه،پدیشبیندیشدد(:فضداهای
شهری،هتدمحداقامتگردشگرانوپایانههاوفرودگاههایخروجیااماپسا چنددتجربده
اولیهوباتوجهبهماهیتگردشگریبرایپژوهشگرمشخصشدکهمشارکتکنندگاندرهتدد

تمایدبیشتریبهمصاحبهدارند  
بنابرایننمونهگیریبا درمرحلهاولبهنوعیبانمونه گیدری،سدان(کدهذاتدیایدنمرحلدهنیدز
هستاهمراهشد یعنیباتوجهبهمشکالتپیدداکدردنگردشدگرانیکدهتمایددبدهمشدارکت
1 -Purposeful Sampling
2 -Theoretical Sampling
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داشتهباشند،تمایدبهمشارکتعالوهبرتجربهپیشینگردشگریدراصفهان،شدرطهدایاولیده
مرحلهنمونهگیریبا ،بودند 

مشارکتکنندگان41،نفرایراندی بودندد سدنمشدارکتکننددگان،میدان41تدا15سدالبدود 

تحصیالتمشارکت کنندگانهمهبجزی
پزش

نفر(دیپلمدهابداالیلیسدانسبودنددوید

نفدرهدم

بود برایناساسباتوجهبهپیش،گاهینسبتبهتأثیرتفداوتهدایسدنیوتحصدیالت

درتصویرذهنیگردشگرانوباتوجهبهاینکهحدود95درصدگردشدگرانداخلدیاصدفهان،
بین41تا31سالدارند( نگی،بادیوهمکاران7415،اوهمانینبادرنظرداشتناینمومدود
کهافرادمسنتر،وفاداریبیشتریبهمکانومقصددبدرایبا گشدتودیددارمجددددارندد
(عساکر7وهمکاران4114،ا،تصمیمبرایدنشددکدهافدراد41تدا31سدال(4کدهبداسدنمجدری
پژوهشهممطابقتداردوهمدلیبیشتریرابرایطرفینمصداحبهفدراهممدیکنددابدهعندوان
مشارکتکنندگاناصلیاینپژوهشانتخابشوند 


 گردآوری دادههاروشجمع،وریداده ها،مصاحبهنیمدهسداختاریافتدهبدودکدهروشاصدلیدرنظریده میندهای
میباشد همانینا مشاهدهویادداشتهایمیدانی4نیزاستفادهگردید درمجمود41مصاحبه
نیمهساختاریافته،انجامشد 
 مصاحبه نیمه ساختار یافته:
مصاحبههاا تابستان35شرودشدند مدت مانمصاحبهها،متفاوتبودوتا51دقیقههمطول
میکشید همانطورکهپیشترتومدیخدادهشدد،مصداحبههدادرمکدانهدایسدهگانده(فضدای
شهری،هتدوپایانهوفرودگاهاانجامشد ابتداا افرادخواستهمیشدکده مدانومکدانمدورد
عالقهشانبرایمصاحبهراانتخابکنندوبدر،ناسداسمصداحبهانجداممدیشدد پدسا انجدام

1 -Assaker
 -2بر اساس مراحل اشتگانه رشد اریکسو  ،این دوره سنی در ابتدای مرحله بزررسالی ( 65-26سالگی) قرار دارد کاه
بین مراحل وانی و پیری قرار دارد .این مرحله ،زمانی کاه افاراد باه کشاف روابای شخصای (تعلباق در برابار انازوا )
میپردازند را در بر میریرد.
3 -Field Note

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان
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مصاحبه،دراولینفرصت،حالتهایمصاحبهشدوندگانوکلیدتنظرشدانراجدعبدهمومدود،
نوشتهمیشد 
درابتدایهرمصاحبه،مجریپژوهشپسا معرفیخودومومودپژوهش،اجا همبطصددا
کردوبه،نهااطمینانمیدادکهدرهدیچجدایپدژوهشا 


کنندگاندریافتمی
راا مشارکت
شودوهویتشانکامالمحرمانهخواهدبود 


هااستفادهنمی

نامواقعی،ن
هدایتگرد،وریدادهها(مصاحبهادرراستایفهمموموعات یربودهاست :

-

کلیتتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان

-

اجزایتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان

-

علدایجادتصویرذهنیخا

گردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان

 عوامد مینهایایجادتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان-

راهحدها یارائهشدهبرایارتقدایتصدویرذهندیگردشدگرانداخلدیا فضداهایشدهری
اصفهان

-

پیامدهایناشیا ارتقاءتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان

 مشاهده:
باتوجهبهاینکدهبسدترپدژوهشدرشدهراصدفهانقدرارداشدت4،بدارسدفر،جهدتمشداهدهو
مصاحبهصورتگرفت انوادمشاهداتشامدپدیشا مصداحبهوپدسا مصداحبهبدودکدهبدا
عکس بردارینیزتوامبود هدفاینمشاهدات،شناختبهتربسترپژوهشوکم

بههمددلی

وهمراهدیبیشددترپژوهشددگربددامشددارکتکنندددگانبددودکددهدرنهایددتدرمراحدددکدگددذاری
پژوهشگربهتربتواندبهتحلیدوتفسیردادههایبر،مدها مصاحبههابپردا د 


 تحلیل دادههاتحلیددادههابراساسرویکردنظریه مینهایکربینواستراوس(4111اانجدامشددهاسدتکده
مراحدکلی،نبهشر  یراست :
•

تماممصاحبهها،ابتدای
شود

یاچندبارگوشدادهشدندتانگاهیکلدیبده،نهدااتخداذ
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مصاحبهها،عیناا گفتاربهنوشتارتبدیدشدندتاامکانتحلیدمتن،نهاوجدودداشدته
باشد

•

کدگذاریوتحلیدپاراگرافبهپاراگرافوخطبهخطمتنانجامشددکدهبراسداس
،نکدهایبا شکدگرفتند

•

درمرحلهبعدکدهایبا بهکم

یاد،ور  7هداکدهابدزاریبدرایتأمددوتعمدشبیشدتر

پژوهشددگربددردادههاسددت،بددههددممددرتبطشدددندودرجددداولیقددرارگرفتنددد دلیددد
قرارگیریکدهایبا دراینجداولشباهتهداوتفداوتهدای،نهدابدودکدهامکدان
ایجاد یرمقوالتومقوالترافراهممیکرد درانتها ،یرمقوالتومقدوالتچنددی
ایجادشدند

یافتهها
از نظر رردشگرا داخلی ،مولفهاای موثر بر تصویرذانی از فضااای شهری اصفها ،
کدامند؟
 تحلیل دادهها (کد گذاری)الف  .کد گذاری باز :کددگدذاریبدا ،فراینددتحلیلدیندامگدذاریمفداهیموطبقدهبنددی
دردادههداا طریدشانجدامدادنمقایسدهایمددام(االکلنگدیا4

وکشفویژگیهاوابعاد،نهدا
استکهپژوهشگرمفاهیمراا  وایایمختلفیا درونوبیرون4یاوارونهای3بررسیوتحلید
میکندتادیدگاهمتفاوتیدرخصو


اهمیتوجایگاهمفاهیمکسبکند(کدربینواسدتراوس،

4111ا درپژوهشحامرمصاحبههایمبطشدهپسا پیادهسا ی،بااستفادها روشتحلیدد
محتوابهصورتسطربهسطربررسی،مفهومپردا ی،مقولهبندیوسپس،براسداسمشدابهت،
ارتباطمفهومیوخصوصیاتمشترکبینکدهایبدا ،مفداهیماولیده ،یرمقدوالتومقدوالت
مشخصشدند درجداول یرمفاهیماولیه ،یرمقوالتومقوالتمربوطبهشرایطعلّی ،مینده
1 -Memo
2 -Flip-flop Technique
3 -Inside out
4 -Upside Down

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان
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ای،میانجی،پدیدهمحوری،راهبردهاوپیامدها یمربوطدهارائدهشددهاسدت ا کندارهدمقدرار
گرفتنچندکدبا مشابهدری

دسته،ی

قرارگرفتنچندمفهوماولیهمشابهدری

میشود هماندینا کندارهدم
مفهوماولیهحاصد 
می،یندوبههمینترتیدب،
دسته ،یرمقوالتبدست 

ا کنارهمقرارگرفتنچند یرمقولهمشابهدری

دسته،مقدوالتحاصددمدیشدوند تفداوت

مفاهیماولیه ،یرمقوالتومقوالتدرسطخانتزاد،نهااست بهایدنترتیدبکدهمفداهیماولیده
میباشند  
دارایکمترینسطخانتزادومقوالتدارایبیشترینسطخانتزاد 
میشودکهعامدداصدلیبدهوجدود،ورنددهپدیدده
شرایط علّی:شرایطعلّیبهشرایطیگفته 
موردمطالعه(تصویرگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصدفهاناباشدند(کدربینواسدتراوس،

4111ا نتایجتحلیدمحتوایپاسخمصاحبهشوندگان،حاکیا وجودسهمقولهمرتبطباشرایط
علّیبرایایجادپدیدهموردمطالعهاستکهمفاهیماولیهو یرمقوالت،ندرجددول،،4ورده
شدهاند 
جدول  . 2مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با شرایط علّی؛ مأخذ :نگارندگان.

شرایط
علّی

مفاهیم اولیه
وجود معانی مختلف

زیر مقوالت
غنای معنایی

مقوالت

معنی

آزادی عمل در فضا برای کشف معانی
رابطه با معانی مرتبط با فضا و مردم
داشتن حس خوب

معنای اثرگذار

هارمونی بافت
تبلور عشق سازندگان
اختالط کاربریها

غنای عملکردی

تنوع فعالیتها
دیدنی بودن فضا

غنای بصری

امکان دیدن مردم و فعالیتهایشان
دید گسترده و نفوذپذیری بصری
رسیدگی به ظاهر شهر
عدم مزاحمت برای عکاسی گردشگر
مجسمههای زیبا

نقش مبلمان و عناصر فضای
شهری

دقت در نصب پوستر و بنر
ساخت متفاوت

منحصر بفردی عناصر کالبدی

محسوس-
مصنوع
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هویت و یکدستی
کنترل تراکم جمعیت و ترافیک

دسترسی و ارتباط با فضای
شهری

باغ و حوض

نقش آب و گیاه

امنیت عابر پیاده
رودخانه

نقش آب و هوا

تمیزی هوا

محسوس-
طبیعی

تعادل آب و هوا

شرایط زمینهای:شرایطبسترسا عاممؤثردرشکدگیدریپدیددهمدوردمطالعدهاندد(کدربینو

استراوس4111،ا شرایط مینهایدراینپژوهش،شامدابعادفرهنگدی،ابعداداجتمداعیوابعداد
اقتصادیاست شرایطمذکوردرجدول،4مدهاست
جدول  .3مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با شرایط زمینه ای؛ مأخذ :نگارندگان.

شرایط
زمینه ای

مفاهیم اولیه
عالقه و تحصیالت گردشگر

زیر مقوالت
زمینه مرتبط با گردشگر

نگاه مقایسه ای گردشگر

مقوالت

نقش عوامل
فرهنگی

تاثیر از گردشگر خارجی
زمینه مرتبط با فضای شهری

جذابیت مقصد برای سفرخانوادگی
استقالل دادن به گردشگر
توجه به میراث فرهنگی
امنیت حمل و نقل

حمل و نقل

ایمنی حمل و نقل
کیفیت غذا

غذا

نقش جامعه
میزبان

هویت غذا
میزبان در ویترین

حس گردشگر از میزبان

مهمان نوازی
خاطره از میزبان
حضور مردم

سرزندگی

هنرهای محلی
راهنمای سفر

خود معرفی میزبان

تبلیغ برای فضاهای شهری
اقامت ارزان

اقامت مقرون به صرفه

نقش عوامل

مدل مفهومی برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان
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استاندارد اولیه هتل

اقتصادی

قیمت حمل و نقل
توجه به جنبه اقتصادی و درآمدزایی
بخش قدیمی شهر

توجه به اقتصاد فضای شهری

ساخت برند برای محصوالت شهر

شرایط میانجی (مداخله گر):شرایطمیانجی،شرایطبسترسا خا

مؤثردرشدکدگیدری

پدیدهموردمطالعهاند(کربینواستراوس4111،ا درپژوهشحامروبراساستحلیددمحتدوای
مصاحبهها،دومولفهبهعنوانشرایطمداخلهگر،شناساییشدکهدرجدول،3مدهاند  
جدول . 4مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با شرایط مداخله گر؛ مأخذ :نگارندگان.
شرایط
مداخله

مفاهیم اولیه
انگیزههایگردشگر 


زیر مقوالت
شخصیت

مقوالت
عوامل درونی

گر
حسوحالگردشگر
رابطهفضاوگردشگر 
تاثیرتعدادرفتنبرکیفیتتجربه 

تجربهسفر

تعدادرفتنعامدایجادعالقه 
مانموردنیا برایتجربهفضا 

فضاهایشهریجذاب

عوامل بیرونی 

تنودفضاها 
کلیتجذابشهر 
حمدونقدوپارکینگ 

یرساختهایگردشگریشهری


سرویسبهداشتی 
یرساختبانکی 

پدیده محوری :حادثهیااتفاقیاستکهسلسلهکنشها/کنشهایمتقابددبدهکنتدرلیدااداره
کردن،نمعطوفاست(کربینواستراوس4111،ا پدیدهمحدوریمدوردمطالعدهایدنپدژوهش،
تصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهاناستکهویژگیهدایمدرتبطبدا،ن
درجدول،5مدهاست 
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جدول  . 5مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با پدیده محوری؛ مأخذ :نگارندگان.
مفاهیم اولیه

پدیده

زیر مقوالت

مقوالت

محوری
تصدددددددددویر غذاودسربومی

جذابیتهایغیرمعماری


کشف فضای
شهری

گردشددگرا  رابطهفضاوطبیعت 
فضدددددددددای داشتنچیزیقابدتوجهدرهرجا 
شهری

ندگیشبانهفضا 
ساختمانهایتاریخی یبا


جذابیتهایمعماری


حفاظتومرمتساختمانهایتاریخی 

حف ومرمتبافتقدیمی 
تمیزیومرتبی 

نگهداریومدیریتفضا 

مدیریتدستفروشی 
فضایشهریسمبدشهر 

معنایسمبلی

فضایشهری 

سفردر مانوفضا 
افسردگی 

احساساتمنفیبهفضایشهری

شهری

دلگیری 
دوستداشتنی 

ارزیابی فضای

احساساتمثبتبهفضایشهری 

تمامنشدنیبودن 
منحصربفردیفضا

فضایمتفاوت 

فضای شهری

معماریخا 
تجربهنظری
تجربهعملی 

مواجهه با

تجربهفضاییمتفاوت 

(بعدفضایی
تصویرا 

راهبردها :کنشهایاکنشهایمتقابلیکهبرایکنترل،اداره،برخوردوپاسخبهمقولهاصدلی
انجاممیشوند(کربینواستراوس4111،ا دراینپژوهشدوراهبردبرایایجادتصدویرمطلدوب
درذهنگردشگرانداخلیا فضاهایشهری،بدست،مدهاستکه یرمقوالتومفاهیماولیه
مرتبطبا،نها،درجدول،9مدهاست ودربخشنتیجهگیریهمبه،نهاپرداختهشدهاست 
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جدول  .6مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با راهبردها؛ مأخذ :نگارندگان.
مفاهیم اولیه

راهبردها

توجهبهتنودکاربریها


زیر مقوالت
توجهبهومعیتفضا

مقوالت
ارتقا کیفی
فضای شهری

توجهبهمنظر مین 
توجهبهچشمنوا یفضا
توجهبهحسکلیگردشگرا فضا 
توجهبهتمیزیفضا

نگهداریفضا 

حف اصالتتاریخیفضا
ارتقاایمنیوامنیتفضا 
افزایش ماناستفادها فضا 

توجهبهبعدمدیریتیفضا

بهبود شرایط
زمینه ای

ایجادنیا برایگردشگرتوسطفضا 
تذکرار شفضابهگردشگر 


مدیریتترافی

توجهبه یرساختها

ساختپارکینگ 
توجهبه ،ادیوراحتیگردشگران 

توجهبهبعداجتماعیفضا

ارتقاپذیرشفرهنگبیگانهدرمردم 
رفع،لودگیرفتاری 
توجهبهفصدگردشگری

توجهبهبعدطبیعیفضا 

توجهبهعناصرطبیعی 


پیامدها :رهاوردبهکاربستنراهبردهدا،پیامددهاهسدتند(کدربینواسدتراوس4111،ا مقدوالتو
مفاهیماولیهمرتبطبا،ندرجدول،1مدهاستودربخشنتیجهگیریهدمبده،نهداپرداختده
شدهاست 
جدول . 7مفاهیم اولیه ،زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با پیامدها؛ مأخذ :نگارندگان.
پیامدها

مفاهیم اولیه
معرفیفضابهدیگران

زیر مقوالت
جذبگردشگرانبهفضایشهری

گردشگری

صرفمدت مانبیشتردرمقصد 

فضای شهری

مقصدبهعنوانگزینهایبرای ندگی 
ارتقاامنیتفضا 

ارتقا فضای
شهری و

،وردندیگرانباخوددرسفرهایبعدی 

افزایشفعالیتهایاختیاریواجتماعی 


مقوالت

رونشفضایشهری
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الگوی مفهومی مناسب برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شههری
اصفهان ،چیست؟
برایپاسخبهاینسوال،پسا مطالعهمبانینظریموجدودومصداحبهبدامشدارکتکننددگان،
مدلمفهومینهاییبهصورت یر،تدوینشد
ب  .کد گذاری محوری:کدگذاریمحوریعبارتاستا سلسلهرویههاییاسدتکدها 
مقوالت،دادههارابایکددیگرارتبداطمدیدهدد بددینترتیدب،کدد

طریشپیوندبینمقولهو یر
گذاریمحوریبهفرایندشکددهی یرمقوالتومقوالتاشارهدارد ایدنکداربدااسدتفادها 
ی

میشودتاروابطبینشرایطعلّی،پدیدهمحدوری،
پارادایم(مدلالگویییاسرمششاانجام 

شرایط مینهای،شرایطمیانجی،راهبردهاوپیامددهدارانشداندهددکدهدرشدکد4بیدانشدده
است .
کد گذاری انتخابی (مرحله نظریه پردازی):دراینمرحلهنظریدهپدردا  میندهای،مقولده
میدهندابدهطدورروش
میگردندوکلیتیراتشکید 
محوریرا(کهسایرمقوالتبرمحور،ن 
مندانتخابوباارتباطدادن،نباسایرمقوالتبدهنگدارشنظریدهاقدداممدیکنددکدهشدرحی
انتزاعیبرایفرایندیکهدرپژوهشمطالعدهشددهاسدت،ارائدهمدیدهدد(دانداییفدردوامدامی،

7419ا مدلترسیمیارائهشدهدرشکد،4بیانتصویریاینروابطاست
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شکل  .3مدل پارادایمی (مفهومی) تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان؛ مأخذ :نگارندگان.

اعتبار پژوهش:بااینکهبرخیا پژوهشگرانکیفیبح دربدارهاعتبداروروایدیدادههداونتدایج
پژوهشرابهطورسنتیمربوطبدهپدژوهشهدایکمدیمدیدانندد(جانسدنوکریستنسدن4111،7ا،امدا
واقعیتایناستکهدرپژوهشهایکیفدینیدزصدحتواعتبداردادههداویافتدههدابخشدیبسدیاربدا
روشهدایمختلفدیبدرایاعتبدارسدنجیدرنظریده
اهمیتا فرایندپژوهشاست(کرسول4174،4ا  
مینددهایوجددودداردکددهدرپددژوهشحامددرا دوروشبددا بینددیمشددارکتکنندددگان4ومددرور

1 -Johnson & Christensen
2 -Creswell
3 -Member Checking
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خبرگانغیرشرکتکننده7درپژوهشاستفادهوپسا دریافتنظرهدایاصدالحیومشداوره
ال مبااستادراهنماومشاورویرایشال مانجامومدلنهاییارائهشد تماماینروشهایبکدار
گفتهشده(بههمراهمقایسهیافتههابانظریههایتاییدشددهکدهدربخدشبحد ونتیجدهگیدری
،مدهاستا،صحتواعتبارپژوهشراتاییددمدی کنندد اگرچدهنتدایجایدنمطالعدهرابدهتمدام
میتوانندبدرایموقعیدتهدایمشدابه
فضاهایشهریوتمامگردشگراننمیتوانتعمیمداد،اما 
کاربردداشتهباشند

نتیجهگیری
دادههایپژوهشدرخصو

گسترهمفهومی،بررسیابعادومؤلفههایمؤثربدرتصدویرذهندی

گردشگرانداخلیا فضایشهری،راهبردهایمربوطبهپدیدهوپیامدهای،ن،دراینقسدمت
بررسیوتحلیدشدهاست ونتدایجبده دسدت،مددهبدرایتصدویرذهندیگردشدگرانداخلدیا 
فضاهایشهریاصفهان،بانتایجمطالعاتانجامشدهدراین مینه،مقایسهشدهاست 
الف -تعریف و گستره مفهومی تصویر ذهنی گردشگران از مقصد:اگرچدهمومدود
اصلیاینپژوهش،مقیاسخاصیا مقصد(فضایشهریاموردمراجعهگردشگراناست،امدا
هماناناینموموددرحیطهتصویرمقصدیگردشگری،قرارمیگیردکهپیشینهتحقیشراجع
به،نبهحدود31سالپیشبرمیگدردد هماندانکدهتحقیقداتپیشدینبیدانمدیدارندد،ایدن
مومودامرو هبهیکیا مهمترینموموعاتمدیریتمقصدگردشگریوگردشگریتبدید
شدهاست اماهمان طورکهدربخشمبانینظدریهدماشدارهشدد،هندو تعریدفوچدارچوب
جامعی،راجعبه،نوجودندارد(پورفرجوهمکاران7413،ا 
تع ریفاینپژوهشا تصویرگردشگرانا مقصد(فضایشهریا،کهبراساسمدرورادبیدات
مومودومدلترسیمیبهدست،مدهاست،بددینصدورتاسدت:تصدویرگردشدگرا فضدای
شهریمرحلهایا مناس

تعالیسفردرذهنگردشگراناسدتکدهشدامددوبعددشدناختیو

میشود بعدشناختیتصدویر ذهندی،شدامدواقعیداتمدرتبطبدهفضدایشدهریومعندی
عاطفی 
سمبلی

،نفضاوبعدعاطفیشامداحساسداتمثبدتومنفدیگردشدگرنسدبتبده،نفضدای
1 -External Audit
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شهریمیشود 

ب -ابعاد تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری:همدانطدورکدهدرمددلترسدیمی

مشاهدهمیشود،تصویرمقصدیا سهجنبهیابعدمختلفبررسیشدهاسدت "کشدففضدای

شهری"کهباتحقیقدات افدرادیماننددبلگلدوومد

کلیدری7333،وبیرلدیومدارتین،4113،

همخوانیدارد،براهمیتبعدشناختیتأکیدمیکندکها طریشکدهایمفهومیبهدست،مدده

ا متنمصاحبهها،حاصدشدهاست بدهبیدانیدیگدر،اندیشدههداوباورهدایید

گردشدگرا 

فضایشهریبعدبسیارمهمیدرشکددهیتصویرکلیاوا فضایشهری(مقصدااست 


"ار یابیفضایشهری" کهشامد یرمقدوالتاحسداسمثبدتبدهفضدایشدهریواحساسدات
منفیبهفضایشهریمیشود،درمطالعاتافرادیماننددمطالعداتسدیلوا وهمکداران4174،و

ریاارد وویلسون4113،موردتأکیدبودهاست  

"مواجههبافضایشهری"کها دو یرمقولهفضایمتفاوتوتجربدهفضداییمتفداوتتشدکید
شدهاست دررابطهبافضایمتفاوت،نتایجمطالعدهنشدانمدیدهددکدهمنحصدربفدردیفضداو
معماریخا

ا مهمترینعوامددایجدادکنندده،نمدیباشدند درایدنرابطده،براسداسنظریده

پروسیا7319(7ا،فرصتگردشگری،مقایسهدودورنماراامکانپذیرمدیسدا د:اینکده"اینجدا

میکندکده
همهچیزعادیاست"و"،نجاچیزدیگریاست" بنابراینانسانتمایلیشدیدپیدا 

تصاویررو همرّهخودراباتصاویرتعطیالتی،مقایسهنمایددوایدنتضدادمقایسدهایکدهبیشدتر
جنبهفانتزیداردتاحقیقت،برایاوا معنایسمبلی

وویژهایبرخورداراسدتوبدهکمد



میتواندفکرکند،احساسنماید،حرکتکند،لباسبپوشدورفتارغیرمعمولداشتهباشدو
،ن 
همهچیزرادررابطهبامکانتعطیالتو"غیرمعمدول"،نجداتوجیدهنمایدد دررابطدهبداتجربده

کهویژگیهایمدؤثریماننددعرفدانی

فضاییمتفاوت،بیرلیومارتین(4113انشاندادهاندکه
بودن،بهرو بودن،تنش،وربودنوجالبوجذاببودنمدیتواننددبدرشدکدگیدریتصدویر
ذهنیاثرگذارباشند .
نکتهایکهراجعبهتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضدایشدهری،بهتدراسدتمددنظرقدرار
گیرد،ایناستکهاینپدیدهبهصورتی

کلیتواحددیدهمیشودکهدرمطالعداتپیشدین
1 -Perussia
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نیزموردتأکیداستوتجزیه،نبهابعادشناختی،عاطفییافضایی،بیشتربرایشناختبیشدترا 
،نصورتمیگیرد 

پ -راهبرد ارتقاء تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضهای شههری:درپدژوهش
حامر،دوراهبرداصلیدراین مینهارائهشدهاست :
ارتقاءکیفیفضایشهری:اینموموددرادبیاتطراحیشهری،خصوصامطالعداتمدرتبطبده
تصویرذهنیساکنینموردتوجهبودهاست برایارتقاکیفیفضدایشدهریدرجهدتایجدادو
ارتقاءتصویرذهنیگردشگرانا ،ن،دومفهومتوجهبهومعیتفضاونگهداریفضا،درایدن
مطالعها نتایجحاصدمیشوند اینابعاددرمطالعاتمرتبطبامدیریتفضایشدهری(کرموندا7
موردتأکیدبودهاند 

وهمکاران4111،ا
بهبودشرایط مینهای:برایبهبودشرایط مینهای،مفاهیمتوجهبهبعدمددیریتیفضدا،توجدهبده
یرساختها،توجهبهبعداجتماعیفضاوتوجهبدهبعددطبیعدیفضدا،بدسدت،مددهانددکدهدر
مطالعاتیمانندمطالعاتکرموناوهمکاران4111،به،نهاتوجهشدهاست 
ت :پیامدهای ارتقاء تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری:پیامددحاصدد،ارتقداء
فضایشهریوگردشگریفضایشهریاستکهخدودشدامددوبعددجدذبگردشدگرانبده
فضایشهریوروندشفضدایشدهریاسدت ایدننتیجدهبدامطالعداتپیشدینکدهارتقداءتصدویر
گردشگریا مقصدراعامدارتقاءکیفیمقصدوافزایشگردشگرانمیدانند،همخدوانیدارد
یراعواملیکهباع ارتقاءتصویرگردشگرا مقصدمیشوند،ارتباطبسیارنزدیکیبداارتقداء
کیفی،ندارندوهمانینباع وفاداریگردشگربهمقصدومراجعهمجددبده،نوهماندین
توصیه،نبهدیگرانمیشوند دررابطهبامعرفیفضابدهدیگدران،محققدانبدرایدنباورنددکده
مطالعاتانجامشدهدربارهرابطهبینتصدویرمقصددیورمدایتا سدفربدهایجدادروشهدایی
کم

میکندکهمنجربهافزایشقصدبا دیددوبارهوتمایدبهتوصیهی
 

مقصدبدهدیگدران

میشوند(بلگلووم کلیری7333،؛بیرلیومارتین4113،ا 


1 -Carmona
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مهمترینمفاهیممرتبطبارونشفضایشهریکهدراینمطالعهحاصدشدهاند،افدزایشفعالیدتهدای
اختیاریواجتماعیوارتقاءامنیتفضااست،گد7411(7ا،دررابطهبافعالیتهدایاختیداریو
اجتماعیبیانمیکندکهفعالیتدرجاییرخمیدهدکهپیشتردر،نرخدادیبهوقودپیوسدته
باشد چراکهمعموالدرفضاییکهدر،نفعالیتیجریانندارد،فعالیتیتا هروینمدیدهدد بدر
ایناساساوفعالیتهایافراددرفضاهایشهریرابهسهدسته:فعالیدتهدایمدروری،فعالیدتهدای
اختیاریوفعالیتهایاجتماعیتقسیممینماید ا منظرگدفعالیتهدایمدروریجنبدهاجبدار
داشتهوبهدورا کیفیتمحیطرخمیدهند ایندرحدالیاسدتکدهفعالیدتهدایاختیداریبده
صورتارادیوبهخواستخودمردم،صورتمیپذیرد ،نهادرچنینفعالیتهداییمشدارکت
داشتهومیزاناینمشارکتبهمیزانبرانگیزانندگیفعالیت،وابستهاست همانین،فعالیدتهدای
اجتماعی،ندستها کنشهاهستندکهتنهادرحضورجمعشکدمیگیرند ایندستهکنشهدا،
دستاوردکیفیتومدت مانرخدادندوگوندهفعالیدتپیشدینهسدتند درمدوردفعالیدتهدای
اجتماعیبیشا ،نکهبتوانکیفیتمحیطراانگیزهشکدگیریفعالیتدانست،مدیتدوان،نرا
بهمثابهبسترسا یبرایانجام،ندرنظرگرفت(گد7411،ا 
باتوجهبهاینکهفضایشهریوتصویر،ندرذهنگردشگران،تأثیر یادیدرمراجعدهمجددد
،نهابهفضاوتوصیه،نبهدیگرانبرایبا دیددارند،اهمیت،نبرایطراحانشدهریوافدراد
دستاندرکارگردشگریوگردشگریشهری،دوچندانمیشود ا اینرو،برایارتقاءتصویر
ذهنیگر دشگران،مخصوصاگردشدگرانداخلدیا فضداهایشدهریاصدفهان،نیدا اسدتکده
عوامدعلّیو مینهایتأثیرگذاربرتصویروراهبردهایارتقاء،ن،مدنظرباشند 


پیشنهادها
براساسیافتههایپژوهش،پیشنهادهای یرارائهمیشود :
الگدویمفهددومیایدنپددژوهشبدهعنددوانمبنداییبددرایپدژوهشهددایبیشدتریراجددعبدهجددذب
گردشگرانبهفضایشهریاصفهانقرارگیرد 

1 -Gehl
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باتوجهبهاهمیتشرایطعلّی ،مینهایومداخلهگر،توجهبهابعداد،نهدادرمطالعداتکیفدیو
کمیدیگرموردتوجهباشددوهماندینمدوردنظدرطراحدانفضدایشدهریباشددوتبددیدبده
خواستهسا مانهایمرتبطباگردشگریا طراحانوشهرسا انشود 
بهابعادمعناییفضایشهریچونهمهشمولیکیفیتیفضاوداشتنحسخا

وقدویا فضدا،

توجهخاصیشود یراکها مهمترینشرایطعلّیایجادتصویرذهنیمثبتا فضایشهریدر
ذهنگردشگرانداخلیاست
تماماینتحقیشمیتوانددبدرایگ ردشدگرانخدارجیصدورتگیدردونتدایج،نبدانتدایجایدن
پژوهشمقایسهشود
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منابع
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