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Abstract  
This study aimed to identify the subjective typology of tourists in terms of 

the meanings of tourism destinations in Shiraz city. This study is applied 

research in terms of purpose and is descriptive in terms of method. Given the 

purpose of this research based on identifying the subjective typology, the Q 

method was used. The statistical population of the study consisted of 

individuals who had at least once traveled to Shiraz. The sampling method in 

this study was based on Purposive sampling. Data analysis was performed 

using Q factor analysis. The exploratory Q factor analysis process consists of 

two steps: extracting the factors and then rotating them so that they can be 

interpreted. The findings of this study identified seven subjective types for 

tourism destination meanings in Shiraz; these types of typology were as 

follows: enthusiasts, collectivists, adventurers, relaxation searchers, self-

reflections, differentiators, and reminders. Finally, these extracted 
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mentalities were interpreted. This research provided a practical approach for 

tourism destination managers and activists in this field and hospitality sector 

to segment the market based on the meaning of tourism destination. And 

then each of segment target and marketing plans design.  

Keywords: Tourist, Subjective Typology, Meaning, Tourism destination, 

Q methodology 
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شناسی ذهنی گردشگران از منظر معنای مقصد گردشگری  گونه
 )موردمطالعه: شهر شیراز(

 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. ،استادیار  نژاد  شهرام خلیل
  

 ایران. تهران، شهید بهشتی، دانشگاه دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشجوی زاده  امید سلیمان

  

 مرضیه کراقلی
تهران، کارشناسی ارشد، مدیریت جهانگردی، دانشگاه عالمه طباطبائی، 

 ایران.

 چكیده
های ذهني گردشگران از منظر معنای مقصد گردشـگری در شـهر شـيراز     اين پژوهش با هدف شناخت گونه

روش، توصيفي است. با توجه به هـدف ايـن    ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظربررسي شده است. اين پژوهش 

آمـاری   شـود. جامعـه    شناسي ذهني، روش کيو بـرای ايـن منظـور بـه کـار گرفتـه مـي        پژوهش مبتني بر گونه

انـد. روش انتخـاب نمونـه در     تجربه سفر به شهر شيراز را داشته بار يک کم دستاند که  پژوهش افرادی بوده

اسـتفاده شـده    تحليل عاملي کيـو ها از  داده  برای تحليلند بوده است. گيری هدفم اين پژوهش بر مبنای نمونه

های اين پژوهش هفت گونه ذهني برای معنـای مقصـد گردشـگری در شـهر شـيراز را شناسـايي        يافته است.

طلبـان،   گرايان، ماجراجويان، آرامش گرايان، جمع اند از: لذت شناسي عبارت است. اين هفت نوع گونه  کرده

 .گرفتنـد  قـرار  ريتفسـ  مـورد  شده استخراج یها تيذهن نيا درنهايتيشان، متمايزگران، يادکنندگان. اند درون
و  بنـدی بـازار بـر مبنـای معنـای مقصـد گردشـگری        مديران مقصد گردشـگری بـرای بخـش    بهاين پژوهش 

 .آورد فراهم مي گيری آن هدف

   شناسی کیو. شناسی ذهنی، معنا، مقصد گردشگری، روش گردشگر، گونه :ها واژهکلید
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 مقدمه

گيـرد. معنـا، افـراد را بـه      از طريق تجربه گردشگران از آن مقصـد شـکل مـي    1معنای مقصد
(. معنـای مقصـد در ادبيـات مربـوط بـه      221۱، 2و همکاران سازد )هوآنگ مقصد مرتبط مي

مقصـد،   -دشگری برای درک رابطه بين انسـان های حوزه روانشناسي محيطي و گر پژوهش
و  تسـون ها ؛2212، 8و همکـاران  ويـين  توجهات زيادی را به خود معطوف داشته است )واين

 (.2212، ۷همکاران
دارد که تعلقات احساسي و شناختي افراد با يـک مکـان در    تئوری تعلق به مکان بيان مي

انسـان معنـای خاصـي را     -افراد از طريق تعامل محيط که يهنگامگيرد و  طي زمان شکل مي
، ۱کنند، به آن مکان تعلق احساسـي پيـدا خواهنـد کـرد )اسـتدمن      برای يک مقصد ايجاد مي

ای از معنـا را   کند که افراد با هر تعامل با مکـان، گونـه   ( تصريح مي1993) ۱(. ميليگان2222
، زمـاني  رو نيـ ازا گيرند. در نظر مي شده شناختهکاني م عنوان بهدهند و آن مکان را  شکل مي

بخشد، افـراد بـه آن مکـان تعلـق پيـدا       که تعامل با آن مکان درجه بااليي از معنا را تحقق مي
دهد رابطه بين يک مکان خاص و شـدت تعلـق بـه آن     خواهند کرد. مطالعات قبلي نشان مي

ويـين و   کنـد )وايـن   مشخص، باالترين سطح تعلـق بـه آن مکـان را ايجـاد مـي      یبامعنامکان 
 مربوط بـه تعلـق بـه مقصـد     های بنابراين مفهوم معنای مقصد در پژوهش؛ (2212همکاران، 

 اهميت يافته است.
های اندکي  اهميت معنای مقصد گردشگری و تعلق به مقصد، پژوهش رغم به، حال نيباا

گ و اسـت )هوآنـ   گرفتـه گردشـگران انجـام   نظـر   ازنقطـه در زمينه الگوهای معنـای مقصـد   
ــرای    221۱همکــاران،  ــای مقصــد ب ــورد چگــونگي ايجــاد معن ــات گردشــگری در م (. ادبي

ــنش  ــگران، بي ــت )   گردش ــه داده اس ــدکي را ارائ ــای ان ــون و ه ــومریهاتس (. 2212، ۴مونتگ
عالقــه زيــادی بــه ارتبــاط و  کــه يدرحــالدارنــد  ( بيــان مــي2219) 3و همکــاران ماسترســون

 وسـته يپ هـم  بـه ی در زمينـه تحـوالت سـريع و    پيچيدگي روابط بين افراد و مقصـد گردشـگر  
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، نيـاز بـه   رو ازايـن  شـواهد انـدکي در ايـن زمينـه وجـود دارد.      حال نيبااجهاني وجود دارد، 
شناختي و همچنين توسـعه شـواهدی در    ابزارهای مختلف روش کارگيری بهتحکيم تئوری، 

(. 221۴، 1همکـاران و  هـای بـين افـراد و مقصـد گردشـگری اسـت )ريمونـد        زمينـه پويـايي  
(، 2218، 2و همکـاران  بودن تعلـق بـه مقصـد )راميکسـون     یچندبعدمطالعات اخير اساساً بر 

 و (2223، 8ناورابطه بين درگيری ذهني گردشگران و تعلـق بـه برنـد مقصـد )گـروس و بـر      
و  تأثير تعلق به مقصـد بـر رفتـار محيطـي، رضـايت و سـاير پيامـدهای رفتـاری )راميکسـون         

کـه   ، در ادبيـات گردشـگری در مـورد ايـن    حـال  نيباا( متمرکز بوده است. 2212 همکاران،
هـای   کننـد، بررسـي   چگونه و به چه نحوی گردشگران معنا را برای مقصد خاصي ايجاد مـي 

(. از 2212تسـون و همکـاران،   ها ؛2212وين و همکـاران،   اندکي صورت گرفته است )واين
ريزی گردشگری، بازاريـابي و    ر زمينه برنامههايي د سوی ديگر، درک معنای مقصد کاربرد

افــراد بــه يــک مقصــد  مــديريت تجربــه گردشــگران بــه همــراه دارد. امــروزه، داليلــي کــه 
 کنند برای مديريت مقصد گردشگری اهميت يافته است. گردشگری تعلق پيدا مي

که گفته شد معنای يک مقصـد از تعامـل و تجربـه گردشـگران از آن مقصـد       طور همان
کننـد، تجربيـاتي    شود، بنابراين گردشگراني که به يک مقصد گردشگری سفر مي اد ميايج

هـا در   و احساساتي برای آن  آورند. اين تجربيات، شناخت از آن سفر برای خود به همراه مي
ها  های مختلفي برای آن دهد که منجر به ايجاد ذهنيت مي  مورد آن مقصد گردشگری شکل

بـرای گردشـگران، معنـايي از آن مقصـد      جادشـده ياهـای   ن ذهنيتشود. اي از آن مقصد مي
خـود   ينوع بهآورد. اين معنا منجر به آن خواهد شد که گردشگران  گردشگری به وجود مي

 را به مقصد گردشگری وابسته بدانند.
يکـي از مقاصـد اصـلي گردشـگری در کشـور اسـت. ايـن مقصـد          عنـوان  بهشهر شيراز 

يکـي از   عنـوان  بـه هـای فرهنگـي، تـاريخي، مـذهبي و تفريحـي       گردشگری با داشتن جاذبـه 
گردشگران زيـادی را از   هرسالهشود که  در کشور شناخته مي پرطرفدارمقاصد گردشگری 

ته توسط پژوهشگران اين های صورت گرف کند. با بررسي سراسر کشور به اين شهر روانه مي
هـای   رسد که ذهنيـت  های زياد و متنوع در اين شهر به نظر مي جاذبه وجودرغم  مطالعه، علي

مقصـد گردشـگری    عنـوان  بـه شهر شيراز  جهيدرنتهای گردشگری و  مختلفي نسبت به جاذبه
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 درواقـع  وجود دارد و گردشگران دارای الگوهای ذهني مختلفي نسبت به اين مقصد هستند.
 رو، ازايـن هـای مختلفـي اسـت؛     های گردشگران اين مقصد گردشـگری دارای جنبـه   ذهنيت

بنـابراين  ؛ اساسي اين پژوهش در نظر گرفتـه شـده اسـت    مسئله عنوان بهها  کشف اين ذهنيت
هــای  شناسـي کيــو، بــه الگوهــايي از ذهنيــت  ايـن پــژوهش در نظــر دارد بــا اســتفاده از روش 

 مقصد گردشگری دست يابد.اين  گردشگران در مورد معنای
نوآورانه يک موضوع جديد در زمينه گردشگری با عنوان معنای  صورت بهاين پژوهش 

شناسي جديد در  کند. همچنين اين پژوهش يک روش مقصد گردشگری را بررسي مي
بنابراين جنبه نوآوری اين ؛ کيو را بکار گرفته است  حوزه گردشگری تحت عنوان روش

 موضوع و هم از بعد روش تحقيق است.پژوهش هم از بعد 

 پیشینه پژوهش
است. تعاريف  زندگي برایمکان به معنای جايي برای جاری شدن رويدادها و وقايع 

 کي عنوان بهتوان به دو دسته اصلي تقسيم کرد: دسته اول، مکان را  مربوط به مکان را مي
 شمارند يبرمظرفي برای انتقال معنا  عنوان بهموقعيت جغرافيايي دانسته و دسته دوم، مکان را 

مفهوم مکان، مفهومي روانشناسي و فيزيکي است و افراد  (.1893)لطافتي و انصاری، 
فيزيکي، فعاليت و  زمينه(. در 2213، 1)دازکر دهند ها را شکل مي فعاالنه مکان صورت به

(. در زمينه 221۷، 2شوند )يوجانگ و زکريا معنا برای ايجاد حس مکان با هم ترکيب مي
 شناختي روان مبنای بر جادشدهيامحيط فيزيکي  وسيله بهروانشناسي محيطي، مکان اساساً 

در آن مکان تعريف  شده انجامهای  های اجتماعي و فعاليت دروني افراد، روندها و ويژگي
زيرا توان از افراد جدا کرد؛  را نمي(. مکان 222۱، 8و همکاران شود )اسمالدون مي

ها تفسير، نَقل، ادراک، احساس و تصور  دارد، مکان ( بيان مي2222) ۷که گيرين رطو همان
ها، هرگونه  افراد با مکان شناختي روانشوند، بنابراين واضح است که بدون ارتباط  مي

اجزای  1(. در شکل 221۷ارزيابي در تعيين کيفيت مکان ناکافي است )يوجانگ و زکريا، 
 ه شده است.مربوط به يک مکان نشان داد

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dazkir 

2. Ujang & Zakariya 

3. Smaldone et al.  

4. Gieryn 



 259 |نژاد و همکاران خلیل

 

 

 (2164اجزای مکان )یوجانگ و زکریا،  .0شكل 

تعامل انسان و مکان حاصل  درنتيجهاست که  مختلفمعنای مکان برآيندی از عوامل 
شکل های عناصر مختلف موجود در مکان  پيام طريقشود و تعامل انسان با مکان نيز از  مي
؛ گيرد شکل مي های از طريق کشف معنای اين پيام . در واقع، ارتباط انسان با مکانگيرد مي

ها و اهداف اصلي و اساسي ارتباطات و تعامل ميان اين دو، دريافت و  بنابراين يکي از جنبه
( معنای مکان را 2222) 1باستين(. س1893، و همکاران ادراک معاني مکان است )رفيعيان

در آن است و نه اينکه شخص به آن  آنچهگيرد:  شامل عناصر توصيفي محيط در نظر مي
های  باشد. افراد مکان را در مرکز معاني نمادين و در ارتباط با ويژگي تعلق پيدا کرده

 دهند. فيزيکي و نيروی روابط عاطفي و اجتماعي قرار مي

در ادبيـات روانشناسـي    ۷اجتمـاعي  -و فرهنگـي  8فرصـت  -ساختار، 2سه ديدگاه انطباقي
(. ديـدگاه انطبـاقي   199۱، ۱همکـاران  برای بيان معنای يک مکان ارائه شده است )ويليامز و

، افـراد  واقع. در انگيزاند برميشناختي، رفتار را  و زيست شناختي روانکند که بقای  فرض مي
هـای انطبـاقي خـود را نشـان دهنـد       ند و قابليـت تمايل دارند با تهديدات محيطي منطبـق شـو  

های طبيعـي کـه افـراد در     دارد که محيط (. اين ديدگاه بيان مي2212، ۱و همکاران )استاتس
هـا   شـناختي آن  و زيست شناختي روانها به علت ماهيت  يابند از عملکرد انسان آن تکامل مي

هـای اقتصـادی،    ن ديـدگاه، زمينـه  ايـ  حـال  بااين(. 222۷، ۴و همکاران کند )کيل پشتيباني مي
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 گيرد. فرهنگي و اجتماعي را ناديده مي
پتانسيل دستيابي بـه اهـداف از    بر اساسهای محيطي  فرصت بر ارزيابي -ديدگاه ساختار

های ملموس محيط است که افراد را بـه   طريق محيط تمرکز دارد. اين ديدگاه شامل ويژگي
(. ايـن ديـدگاه،   222۷، 1کنـد )آبِنـور   ايت مـي هـد  موردنظرشـان اهداف اقتصادی و رفتاری 

کـه رفتـار بـر يـک هـدف غالـب در        ای گونـه  بـه  ؛بخشـد  رويکرد انطباقي را قالبي جديد مي
 -(. نقطه قوت ديدگاه سـاختار 199۱، همکارانشود )ويليامز و  برخورد با محيط متمرکز مي

را شناسـايي کنـد.    يشـناخت  روانتأثير ساختار محيطي بر عملکرد  نحوهفرصت اين است که 
دهـد و محـيط    های رفتاری را تقليل مـي  اين ديدگاه، معنای محيطي برای مطلوبيت حال بااين

 (.221۱گيرد )هوآنگ و همکاران،  نمادين را ناديده مي
دهنـد   که افراد بـه محـيط نسـبت مـي     ييمعناکند  اجتماعي تصريح مي -ديدگاه فرهنگي

يـک عامـل اجتمـاعي اسـت کـه در       عنـوان  بـه هـا اسـت. فـرد     مشروط به اجتماعي بودن آن
(. تئـوری  2212کنـد )هاتسـون و همکـاران،     هـا در محـيط رفتـار مـي     جستجوی معنای سازه

و فرهنگـي منتقـل    صـورت  بـه دارد که معنا از تجربيات با مکان ايجاد و  هويت مکان بيان مي
 (.221۱شوند )هوآنگ و همکاران،  در هويت مکان برای افراد جمع مي

 توان در تعاريف مربوط به مقصد گردشگری بکار گرفت: حال اين سه ديدگاه را مي
محرک فرهنگي  شاملهای گردشگران  انگيزهدر ديدگاه انطباقي از مقصد گردشگری، 

 سـمت بـه  را هـا   و آن کننـد  يکه بـرای گردشـگران ايجـاد ارزش مـ     هستند شناختي زيستو 
هـا همچنـين بـه     دهنـد. انگيـزه   سوق مي مقصد گردشگریای از يک  انتخاب، رفتار و تجربه

کــه شــامل  اشــاره دارد شــناختي روانشــناختي يــا  هــای اجتمــاعي، زيســت نيازهــا و خواســته
 بـرای  ها دهند که چگونه انگيزه ها نشان مي های دروني و بيروني هستند. اين محرک محرک

هـا خـود بـه دو     . اين انگيـزه گيرد شکل ميبه يک مقصد گردشگری  رفتنتصميم به سفر و 
ملموس نـا و  درونـي شـوند. عامـل فشـار بـه انتظـارات       تقسيم مي و عامل کششي فشارعامل 

 کششـي د. عوامـل  دار ي اشـاره سـالمت  و گردشگران مانند رهايي و اسـتراحت، مـاجراجويي  
هـای ملمـوس آن ماننـد امکانـات رفـاهي و       به جذابيت مقصد گردشـگری و ويژگـي   اساساً
 (.221۴، 2)چتامرونگچيهای تاريخي و فرهنگي اشاره دارد  جاذبه

شـود.   مقصد گردشگری از نقطه نظر اقتصادی تعريف مـي فرصت،  -در ديدگاه ساختار
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ر آن نيازهـای  مکـان جغرافيـايي اسـت کـه د     عنـوان  بـه در اين ديدگاه، مقصـد گردشـگری   
(. 221۱، 1شـود )زمـال   گردشگران اعم از اقامـت، تغذيـه، سـرگرمي و تفـريح بـرآورده مـي      

( با اتخاذ چنين ديدگاهي، مقصـد گردشـگری را ترکيبـي از محصـوالت،     2222) 2بوهاليس
 داند. در آن مقصد مي شده ارائهخدمات و تجربيات 

هـای   مکاني است که ويژگي عنوان بهمقصد گردشگری اجتماعي،  -در ديدگاه فرهنگي
ای متفـــاوتي دارد کـــه در آن محصـــوالت  فرهنگـــي، جغرافيـــايي، زيباشـــناختي و منظـــره

، 8و همکـاران  کننـد )سـيربا   هـا را تجربـه مـي    شـود و گردشـگران آن   گردشگری عرضه مـي 
دارد که مقصد گردشگری واحد جغرافيايي مستقلي بـوده کـه    ( بيان مي221۱(. زمال )2211

اجتمـاعي نـاملموس    -يک موجوديت فرهنگي عنوان بهکنند و  ز آن بازديد ميگردشگران ا
ها و افراد را درون خود دارد. هر مقصد گردشگری معنـای   است که ترکيبي از تاريخ، سنت

شـود و بـه مسـير سـفر،      گردشـگران تفسـير مـي    وسيله بهادراکي متفاوتي برای خود دارد که 
 ها بستگي دارد. جربيات گذشته آنهای فرهنگي، هدف گردشگری و ت زمينه

مباحث مربوط به معنای مقصد در حوزه گردشگری پارادايم جديدی بنا نهاده است کـه  
هـا و مقاصـد گردشـگری اسـت. ايـن       مرتبط با درک معنای ذهني نمادين و احساسي مکـان 

شود که گردشـگران بـه مقصـدهای گردشـگری تعلـق پيـدا کننـد )سـيربا و          معنا موجب مي
 (.2211ن، همکارا

دارد که ابتدا تعامالت بين افـراد و جهـان اجتمـاعي افـراد،      تئوری تعلق به مقصد بيان مي
تعلقـات احساسـي افـراد بـه      (.2222گيرد )اسـتدمن،   سپس معنا و متعاقب آن تعلق شکل مي

گيـرد. تجربيـات    يک مقصد با ايجاد رابطـه بـا آن مقصـد خـاص در طـي زمـان شـکل مـي        
ها معنا را بـه يـک مقصـد     آن بر اساسهستند که افراد   عي ابعاد اصليشخصي و تعامل اجتما

شناسند. تعلق افراد بـه يـک    بخشي از هويت خود مي عنوان بهدهند و آن مقصد را  نسبت مي
 حتـي ممکـن اسـت   گيـرد.   باره يا چندباره شـکل مـي   د يکمقصد خاص عموماً بعد از بازدي

باشـد، يـک احسـاس قـوی نسـبت بـه آن        هصورت گرفتـ بازديدی از آن مقصد  بدون آنکه
شود افراد معنا را بـه   ای و فرهنگي موجب مي . از سوی ديگر مسائل زمينهشکل بگيردمقصد 

  شده ادراک(. مفهوم معنای مقصد به ماهيت 2212، ۷و همکاران مقصد نسبت دهند )يوکسل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zemła 

2. Buhalis 

3. Seabra et al. 

4. Yuksel et al.  



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 202

 

 شـده  ادراکانتزاعي  های يک زمينه خاص اشاره دارد. معنا، ايده در روابط بين افراد و جهان
های واقعي زندگي روزمره هستند که تجربيات ادراکي، نمادين و  نيستند، بلکه جنبهمعمولي 

های معنای مقصد اجزای  (. بررسي221۱سازند )هوآنگ و همکاران،  عاطفي را منعکس مي
بـه آن  دهند  دهد. زماني که افراد معنا را به مقصد نسبت مي را نشان مي  عاطفي و شناختي آن

مقصـد را   -تعلق به مقصد رابطه بين انسـان  ،مقصد تعلق احساسي پيدا خواهند کرد؛ در واقع
( بيـان  2229) 1(. همچنـين سـار و پاالنـگ   2212يـن ويـين و همکـاران،    اکنـد )و  تقويت مي

 تشـان يهودهنـد بـه دنبـال کشـف و تکميـل       دارند افرادی که معنا را به مقصد نسـبت مـي   مي
کننـد؛   فراد از طريق مقصد تجربيات و نوعي ادراک از خود را منعکس ميا ،هستند. در واقع

 تواند از طريق مقصد و معنای آن شکل بگيرد. که هويت افراد مي ای گونه به

های اندکي چه در داخـل و چـه در خـارج در زمينـه معنـای مقصـد )يـا مکـان(          پژوهش
لفـه معنـا در   ين نقـش مؤ ( در پژوهشـي بـه تبيـ   1891)صورت گرفته است. کاللي و مـديری  

گيری حس مکان پرداختند. در راستای اين پژوهش روابط ميان مفاهيم سطوح  فرآيند شکل
حضور انسان در مکان و سطوح حس مکـان در يـک چـارچوب     مراتب سلسلهمعنای مکان، 

 -قرار گرفت. در اين پژوهش سـطوح معنـای مکـان شـامل معنـای آنـي       موردبررسينظری 
 مراتـب  سلسـله نمادين؛  -ای ابزاری، معنای ارزشي و معنای نشانه -ابتدايي، معنای کارکردی

حضور انسان در مکان شامل برون بودن وجودی، بـرون بـودن عينـي، بـرون بـودن اتفـاقي،       
ن بـودن عـاطفي و درون بـودن وجـودی و     دروني بودن با واسطه، درون بودن رفتـاری، درو 

نسبت به مکان، آگـاهي از قرارگيـری    تفاوتي بيسطوح مختلف حس مکان شامل  درنهايت
در مکان، تعلق به مکان، يکي شدن بـا اهـداف مکـان، حضـور در مکـان و فـداکاری بـرای        

ز ( در پژوهشي به بررسي وجوه مختلف معنای مکان ا189۱مکان است. حيدری و بهدادفر )
گيـری   ها در اين پژوهش عوامل فردی را در شـکل  ديد معماران و غيرمعماران پرداختند. آن

هـای   غيـر معمـاران، عوامـل فـردی را بيشـتر در حـوزه       حـال  بـااين داننـد.   معنا بسيار مؤثر مي
نيازهای فردی و ميزان رضايت از تأمين اين نيازها بـا توجـه بـه امکانـات موجـود در محـيط       

در حالي است که معماران عوامـل فـردی را در قالـب شـناخت ايـن نيازهـا بـا         دانند، اين مي
دانند، اين در حالي است که معماران، عوامـل فـردی    توجه به امکانات موجود در محيط مي

را در قالب شناخت الگوهای رفتاری و نيز موقعيت و کيفيت عملکردهای موجود در محيط 
در پژوهشـي بـه بررسـي تجربـه معنـای مکـان فضـای        ( 189۴کنند. لک و جالليان ) بيان مي
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کشف معنای باغ فردوس پرداختند. نتايج اين پژوهش چهار بعد اصـلي کـه    منظور بهشهری 
در تجربه و ادراک معنـای فضـاهای شـهری تـاريخي تأثيرگـذار هسـتند را شناسـايي کـرد:         

فيعيــان و منــدی. ر طبيعــي بــودن، تعــامالت اجتمــاعي فرهنگــي، اصــالت معمــاری و تــاريخ 
( در پژوهشي به بررسي تحليلي بر ادراک کيفيت معنای مکان با تأکيـد بـر   1893همکاران )

های عمومي در شهر يزد پرداختند. سه شاخص محيطي برای همه، دسترسي )سـهولت   مکان
دسترسي به ميدان و فضـاهای آن بـر اثـر فـرم ادراک شـود و کـارايي )متناسـب بـا اهـداف          

ن ادراک شــود( بيشــترين ســهم را در ادراک کيفيــت معنــای مکــان  فعــاليتي کــارايي ميــدا
 اند. داشته
های طبيعي  بررسي معنای مکان منظور به( در پژوهشي کيفي 2212ويين و همکاران ) واين

ها و مقاصد اختصاص  به بررسي اين موضوع پرداختند که افراد چگونه معنا را به مکان
ها معرفي کردند. اين معناها  ها در اين پژوهش معناهای مختلفي برای مکان دهند. آن مي

و  شامل زيباشناسي مکان، امنيت، قابليت دسترسي، ارتباط محيط با جهان، دوستانه
( در پژوهشي به شناسايي معنای 2211) 1و همکاران خانوادگي بودن مکان است. اسميت

ها معنای مقصد را به هفت  مقصد و پيامدهای مديريت مطلوب معنای مقصد پرداختند. آن
دسته تقسيم کردند. در اين پژوهش معنای مقصد شامل هويت فردی، هويت خانوادگي، 

شناختي و پيامدهای  و هويت بوم صرفه بودن بهجامعه،  خودکارآمدی، ابراز وجود، هويت
شناختي، اقتصاد، سبک زندگي، کيفيت  مديريت مطلوب معنای مقصد شامل تماميت بوم

( در پژوهشي به تعاريف مختلفي 221۱زندگي، حس مکان و انسجام اجتماعي است. زمال )
های  را از جنبه از مقصد گردشگری پرداخته است. وی در اين پژوهش مقصد گردشگری

، رويکرد سيستمي، رويکرد مديريتي و ازجمله رويکرد فضايي، رويکرد اقتصادیمختلف 
( در پژوهشي با رويکردی 221۱ای بررسي کرده است. هوآنگ و همکاران ) رويکرد شبکه

ها در اين پژوهش با استفاده از  آميخته به بررسي معنای مقصد گردشگری پرداختند. آن
های مختلف نسبت به مقاصد  ه مکان و معنای مکان به بررسي ديدگاهتئوری تعلق ب

گردشگری پرداختند. در اين پژوهش چهار معنای مقصد شناسايي شد. اين معنای مقصد 
زدگي و آرامش در کنار  شامل تنهايي در طبيعت، پيوند با گذشته، اکتشاف و هيجان

سازی در  مکان، حس تعلق و شخصي( پژوهشي با عنوان معنای 2213خانواده بود. دازکر )
های  . نتايج اين پژوهش نشان داد که ويژگيرا انجام دادهای ترکيه  بين دانشجويان دانشگاه
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گذارد.  شخصي، اجتماعي و مکاني بر معنا و احساسات دانشجويان در آن محيط تأثير مي
مکان شناخت تعلق و معنای  پژوهشي با عنوان قدرت مکان در به( 2222سباستين )

در اين پژوهش ابعاد مکان را معنای مکان )شناختي( و تعلق به  شده ارائه. در مدل پرداخت
اند. بُعد معنای مکان متأثر از رضايت از مکان و تجربه مکان و  کرده مکان )عاطفي( معرفي

 همچنين تعلق به مکان متأثر از هويت مکان و وابستگي به مکان است.

 روش شناسي پژوهش
 منظـور  بـه روش، توصـيفي اسـت. همچنـين     ازنظـر هـدف، کـاربردی و    ازنظـر ش اين پـژوه 

ی کشــف  هــا در مراحــل گــردآوری نظــرات از روش کيفــي و در مرحلــه آوری داده جمــع
آوری  ها از رويکرد کمّي استفاده شده است؛ بنابراين يک رويکرد ترکيبـي در جمـع   ذهنيت

شناسـي ذهنـي    گونـه   بـه دنبـال شـناخت   ايـن پـژوهش    ازآنجاکهشود.  ها بکار گرفته مي داده
شناسـي کيـو روشـي     گردشگران شهر شيراز است از روش کيـو اسـتفاده شـده اسـت. روش    

کيفي در تحقيقات شناخته شده است که به دنبال شناسـايي ذهنيـت افـراد اسـت. ايـن      -کمّي
سـازد، نخسـت ادراک و عقايـد فـردی را      شناسي فني است که پژوهشگر را قـادر مـي   روش
بنـدی کنـد.    های افراد را بر اساس ادراکشان دسـته  بندی کرده و سپس گروه ايي و طبقهشناس

گيـری خصوصـيات افـراد نيسـت، بلکـه از افـراد        در روش کيو، پژوهشـگر بـه دنبـال انـدازه    
، ص. 183۱های خود را درباره يک موضوع بيان کنند )خوشگويان فـرد،   خواهد ذهنيت مي
هـای   ي شناسـايي ذهنيـت افـراد اسـت، در زمـره پـارادايم      اين پـژوهش در پـ   ازآنجاکه(. 13

، بـا معيارهـای کمّـي    شده نييتعسنجش متغيرهای از پيش  ازآنجاکهگيرد و  تفسيری قرار مي
، چـارچوب فلسـفي ايـن    رو ازايـن شـود.   گرايانه را شامل مـي  شود، پارادايمي اثبات انجام مي

گرايـي اسـت. پـس از تعيـين موضـوع بـا عنـوان         اثبـات  -پژوهش، از نوع پـارادايم تفسـيری  
شناسي ذهني معنای مقصـد گردشـگری و مـرور ادبيـات مربـوط بـه ايـن موضـوع، بـه           گونه

بندی فضای گفتمان پرداخته شـده اسـت؛ عبـارات فضـای گفتمـان از منـابع        ارزيابي و جمع
، 183۱شـوند )خوشـگويان فـرد،     و يا ترکيبي از هر دو گردآوری مـي  ومد دست، اول دست
ــابع   ؛ (82ص.  ــابي مقــاالت و ادبيــات پــژوهش )من ــر ارزي بنــابراين در ايــن مرحلــه عــالوه ب

افراد مختلفي که تجربه سفر به شهر شيراز را داشتند، نظرخواهي شـد   ( همچنين ازدوم دست
آوری عبارات کيو بکـار گرفتـه    رکيبي برای جمعيک رويکرد ت رو، ازاين(. اول دست)منابع 

هـيچ معيـار قطعـي بـرای      حـال،  بـااين  عبارت کيو ايجاد شـد.  8۱تعداد  درنهايتشده است. 
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د )خوشـگويان  نـ کن عبارت اشـاره مـي   ۱2تا  22تعداد عبارات وجود ندارد و به تعدادی بين 
کـه توضـيح    طور همان نشان داده شده است. 1(. اين عبارات در جدول 2۷، ص. 183۱فرد، 

انـد   داده شد اين عبارات از مطالعه ادبيات و تجربيات افرادی که به شـهر شـيراز سـفر داشـته    
استخراج گرديده است. تالش بر اين بوده است تا عباراتي انتخاب گردد کـه ابعـاد مختلـف    

صـد  اين عبارات بر ابعاد مختلف يـک مق  رو، ازاينفضای گفتمان را در خود منعکس سازد. 
ابعـاد فيزيکـي، تـاريخي، روابـط اجتمـاعي، امنيتـي و اجتمـاعي تأکيـد          ازجملـه گردشگری 

 گردد.

 عبارات کیو. 0جدول 
کد 

 عبارت

 منبع عبارت

مبانی 

 نظری

 مصاحبه

 * * شود. های زندگی من با این مکان تداعی می بخشی از بهترین زمان 6

  * بگیرم.شود از خاطرات غمگین فاصله  این مکان باعث می 2

  * این مکان یک نقطه مهم در تمام طول زندگی من است. 8

  * حس این مکان پیوسته در زندگی من حضور دارد. 4

  * دهد. های مرا بازتاب می از شخصیت و ارزش هایی جنبهاین مکان  5

  * .کند میهای متمایز من نسبت به دیگران را نمایان  این مکان ویژگی  1

  * ام را پنهان کنم. شود برخی از ابعاد شخصیتی باعث میاین مکان  7

  * دهد. های ظاهری و باطنی هویت مرا نشان می این مکان جلوه 3

 * * کنم. در این مکان احساس راحتی و آرامش می 3

  * در این مکان امنیت جانی و مالی دارم. 61

 *  در این مکان احساس آزادی دارم. 66

  * تر هستم. کنم جوان احساس می شناسی رواندر این مکان از لحاظ  62

  * های متنوع آن است. بوم زیبایی این مکان به خاطر داشتن زیست 68

  * این مکان جذاب است؛ زیرا کامالً صنعتی و مصنوعی نشده است. 64

  * نواز است. این مکان چشم 65

کتتنم بتته خصوصتتیات برجستتته مکتتان همچتتون      احستتاس متتی  61

 وابسته شدم. انداز چشم، گیاهان و وحش حیات

*  

  * ، خود دنیایی دیگر است.همتا بیاین مکان  67
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کد 

 عبارت

 منبع عبارت

مبانی 

 نظری

 مصاحبه

 * * .انگیزد برمیاین مکان حس ماجراجویی من را  63

  * در این مکان همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. 63

 ام موردعالقته بترای تفریحتات    انگیزی هیجان پیشنهادهایاین مکان  21

 دارد.

*  

  * را امتحان کنم. پرخطرهای  توانم فعالیت در این مکان می 26

  * را انجام دهم. پرهیجانهای فیزیکی  توانم فعالیت در این مکان می 22

  * .دهد میاین مکان فرصت انجام کارهای گروهی را به من  28

  * زمان بیشتری را در کنار دیگران بگذرانم. توانم میدر این مکان  24

  * توانم اوقاتم را با خانواده سپری کنم. در این مکان می 25

  * شوم. در این مکان با افراد جدید آشنا می 21

  * دهد. به من می این مکان احساس تعلق به جامعه را 27

 تتر  جتوان ام به نستل   این مکان فرصتی را برای انتقال دانش و تجربه 23

 کند. فراهم می

*  

 *  دهد. این مکان من را به گذشته و نیاکانم پیوند می 23

های جشن و مراسم تشریفات ایتن مکتان    توانم عضوی از برنامه می 81

 باشم.

*  

 * * .برم میاز خلوت در این مکان لذت  86

  * کند تا از روزمرگی رهایی یابم. به من کمک میاین مکان  82

  * درک من از خودم در طی سفر به این مکان تغییر یافت. 88

 *  ام است این مکان جایی برای روبرو شدن با باورهای مذهبی 84

  * کند تا به چیزهای بهتری فکر کنم. این مکان به من کمک می 85

 * * خوب است.این مکان برای ذهن، جسم و روح  81

کننـدگان خواسـته شـد تـا      هر يک از عبارات کيو بر روی کارتي نوشته شـد و از مشـارکت  
اند  آماری اين پژوهش افرادی بوده سازی کنند. جامعه  عبارات را مطابق با جدول کيو مرتب

انـد. روش انتخـاب نمونـه در ايـن      تجربه سفر بـه شـهر شـيراز را داشـته     بار يک کم دستکه 
( 1999) 1( و بـرور 2212) 1گيری هدفمند بوده است. واتـس و اِسـتِنر   پژوهش بر مبنای نمونه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Watts & Stenner 
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ــرای روش ــه ب ــر اســاس رابطــه  تعــداد نمون محاســبه  ⁄        شناســي کيــو را ب
تعـداد   که ازآنجاييحجم نمونه است.   n، تعداد عبارات کيو وQکه در اين رابطه  کنند؛ مي

کننـده باشـد. بـدين     مشـارکت  8۱و  13است؛ بنابراين تعداد نمونه بايد بـين   8۱عبارات کيو 
تعـداد   درنهايـت نمونه برای اين پژوهش در نظر گرفته شد کـه   عنوان بهنفر  28منظور تعداد 

نشـان   2جدول کيو در شکل ها تمام عبارات را در جدول کيو قرار داده بودند.  نفر از آن 22
ــا اســتفاده از نــرم  داده شــده اســت. داده  22نســخه  "اس پــي اس اس"افــزار  هــای حاصــل ب

های کيو از طريق روش آزمـون مجـدد بررسـي شـده      شده است. پايايي دسته وتحليل تجزيه
در فاصـله بـين ده روز پـس از تکميـل      کننـدگان  مشـارکت نفـر از   ۱است. به اين منظـور از  

هـا   های آن و خواسته شد تا جدول را مجدداً تکميل نمايند که همبستگي بين پاسخجدول کي
هـا در   سـازی آن  بود. اين مقدار نشان از پايـايي بـاالی عبـارات کيـو و نتـايج مرتـب       3۱8/2

 وتحليل تجزيهشناسي پژوهش به  جدول کيو است. در آخرين مرحله از فرآيند اجرای روش
 .است های پژوهش پرداخته شده داده

 

 جدول کیو. 3شكل 

 ها يافته
 های پژوهش در دو بخش صورت گرفته است. وتحليل داده تجزيه

وتحليل شده اسـت. نتـايج    شناختي تجزيه در بخش اول، آمار توصيفي اطالعات جمعيت
 نشان داده شده است. 2حاصل از اين بخش در جدول 

 

 
                                                                                                                                        
2. Brouwer 



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 208

 

 آمار توصیفی جمعیت شناختی. 3جدول 
 درصد تعداد دامنه متغیر
 % 11 62 مرد جنسیت

 % 41 3 زن
 
 سن

81-26 68 15 % 
41-86 5 25 % 
51-46 2 61 % 

 
 سطح تحصیالت

 % 25 5 کارشناسی
 % 71 64 کارشناسی ارشد

 % 5 6 دکتری
 
 

 تجربه سفر

 % 25 5 بار  کی
 % 81 1 دو بار
 % 81 1 سه بار

 % 65 8 بیش از سه بار

روش تحليل عاملي کيو به کار گرفته شـده اسـت. مبنـای ايـن روش نيـز      در بخش دوم، 
 (.۱۷، ص. 183۱همبستگي بين افراد است )خوشگويان فرد، 

هـا )تعـداد    ريزه که بيانگر تغييرات مقادير ويژه در ارتباط بـا عامـل   در ابتدا نمودار سنگ
ص کـردن تعـداد   ( است رسم شده است. از اين نمودار برای مشـخ شده ييشناساهای  ذهنيت

 نشان داده شده است. 1ريزه در شکل  شود. نمودار سنگ ها استفاده مي بهينه عامل

 

ریزه نمودار سنگ. 0نمودار   

نشان داده شده است از عامل هفـتم بـه بعـد، تغييـرات مقـادير       1طور که در نمودار  همان
تـرين نقـش در    عنـوان عـواملي کـه بـيش     توان هفت عامل را به ويژه کم شده است؛ پس مي

 تعداد عوامل

 مقادیر ویژه
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هـای تبيـين شـده توسـط هـر       واريانس 8تبيين واريانس کل را دارند، استخراج نمود. جدول 
دهـد. ميـزان واريـانس کـل تبيـين شـده        و تجمعي نشان مي عامل را به صورت تفکيک شده

 درصد است. 198/32توسط اين عوامل 

 واریانس تبیین شده .5جدول 

 
 عامل

 مقادیر مجموع مربعات چرخش یافته مقادیر ویژه اولیه
درصد  جمع

واریانس تبیین 
 شده

درصد واریانس 
تجمعی تبیین 

 شده

درصد  جمع
واریانس تبیین 

 شده

واریانس درصد 
تجمعی تبیین 

 شده
6 373/5 837/23 837/23 583/8 134/67 134/67 
2 121/2 611/68 437/42 336/2 454/64 643/82 
8 151/2 256/61 743/52 261/2 151/66 637/48 
4 776/6 358/3 116/16 681/2 151/61 343/58 
5 438/6 468/7 165/13 352/6 711/3 113/18 
1 21/6 136/1 131/75 333/6 437/3 614/78 
7 163/6 131/5 38/31 463/6 133/7 638/31 

شود. فرآيند تحليـل عـاملي کيـو اکتشـافي      در ادامه به فرآيند تحليل عاملي کيو پرداخته مي
ای اسـت کـه قابـل     گونـه  هـا بـه   ها و سپس چرخش آن شامل دو مرحله است: استخراج عامل

هـا بـرای انجـام     های اسـتخراج عامـل   ترين شيوه رايجهای اصلي از  تفسير باشند. روش مؤلفه
هـای معمـول بـرای     اولين مرحله تحليـل عـاملي کيـو اسـت. شـيوه واريمـاکس نيـز از شـيوه        

(. در اين پژوهش ۱3، ص. 183۱رود )خوشگويان فرد،  ها به شمار مي چرخش متعامد عامل
 ۷آن در جـدول   از شيوه چرخش متعامد واريماکس اسـتفاده شـده اسـت. نتـايج حاصـل از     

 نشان داده شده است.

کننـدگاني کـه دارای بـار عـاملي      در ماتريس متعامـد عوامـل چـرخش يافتـه، مشـارکت     
دهند. معناداری بـار   معنادار هستند، در کنار يکديگر قرار گرفته و تشکيل يک ذهنيت را مي

    عاملي، از طريق مقايسه فرمول

√ 
که در ايـن   شود درصد محاسبه مي 99در سطح اطمينان  

بنابراين اگر بار عاملي برای ؛ است 8۱های کيو و در اينجا معادل عدد  تعداد کارت nفرمول 

    تر از  های هفتگانه بزرگ کننده در عامل هر مشارکت

√  
باشـد معنـادار اسـت و          

کننـده دارای بـار عـاملي     مشـارکت  که يدرصورتگيرد.  کننده به آن دسته تعلق مي مشارکت
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معنادار در بيش از يک ذهنيت باشد، به ذهنيتي تعلق خواهد گرفت کـه بـار عـاملي بيشـتری     
رسـد. در   هـا مـي   خواهد داشت. پس از پايان يافتن تحليل عاملي، نوبت به تفسير دقيق عامـل 

هـا   هـا بـه محتـوای عبـارات وابسـته اسـت. امتيـاز عـاملي عبـارت          تحليل کيـو، تفسـير عامـل   
امکـان   بيـ ترت نيـ ا بـه کنـد و   ها برقرار مي بين محتوای عبارات و عاملها( پيوندی را  )کارت

(. بـه ايـن منظـور بايـد بـا      ۴8، ص. 183۱شـود )خوشـگويان فـرد،     ها فراهم مـي  تفسير عامل
های عاملي مربوط به همه عبارات پـژوهش، آن دسـته از    استفاده از امتيازهای عاملي و آرايه

هـای متمايزکننـده    های عاملي و تشخيص گزاره . آرايهعبارات متمايزکننده را شناسايي کرد
کننـدگان پـژوهش حاضـر را فـراهم      و توافقي، امکان تفسير ذهنيت غالب در ميان مشارکت

کننـدگان را   های عاملي نخست بايد وزن هر يـک از مشـارکت   آورد. برای محاسبه آرايه مي
به هر عبـارت را بـرای يکـي از     برای هر عامل محاسبه گردد، بعد از آن امتياز عاملي مربوط

منظـور سـادگي ادامـه فرآينـد، ابتـدا عبـارات بـر اسـاس          عوامل محاسبه شود و درنهايـت بـه  
امتيـاز   نيتـر  بزرگشود، سپس عبارتي که  امتيازهای عاملي از بيشترين به کمترين مرتب مي

+ و به 8جه +، سه عبارت بعدی در در۷+، دو عبارت بعد از آن در درجه ۱را دارد در درجه 
آيـد. الزم بـه ذکـر     حاصـل مـي   ۱ها جـدول   همين ترتيب بر اساس امتيازهای عاملي به آرايه

 است که امتيازهای عاملي هر عبارت بر اساس روش رگرسيوني محاسبه شده است.  

 ماتریس عوامل چرخش یافته. 0جدول 
 ها ذهنیت کنندگان مشارکت ها عامل

7 1 5 4 8 2 6 
863/1 812/1- 887/1 615/1 118/1 887/1 581/1 Q2  

 ذهنیت
 اول

 

213/1- 613/1- 623/1 614/1 258/1- 242/1 762/1 Q4 

277/1 616/1- 623/1 114/1 662/1- 131/1 738/1 Q7 

142/1- 633/1 653/1 178/1 631/1 624/1 318/1 Q16 

144/1- 635/1 121/1 166/1 611/1 637/1 361/1 Q20 

226/1- 875/1 677/1 836/1 664/1 433/1 2171/1 Q3  ذهنیت
 Q13 262/1 327/1 -178/1 137/1 141/1 -182/1 124/1 دوم

124/1 116/1- 178/1 687/1 157/1- 363/1 281/1 Q17 

184/1- 177/1- 187/1- 167/1- 376/1 148/1- 126/1- Q15  ذهنیت
 Q19 121/1 168/1 316/1 -116/1 -127/1 -181/1 -141/1 سوم

441/1 668/1 113/1 158/1 183/1- 211/1 166/1 Q8  ذهنیت
 Q9 822/1 133/1 175/1 744/1 134/1 225/1 163/1 چهارم
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142/1 118/1- 663/1 341/1 687/1- 624/1 154/1- Q10 

131/1- 611/1- 136/1 852/1 123/1 221/1- 686/1- Q1  ذهنیت
 Q14 875/1 231/1 -133/1 -127/1 736/1 211/1 115/1 پنجم

286/1 677/1 714/1 184/1 116/1- 236/1 836/1 Q18 

248/1 113/1 131/1- 261/1 677/1- 651/1 627/1 Q5  ذهنیت
 Q12 -112/1 -111/1 184/1 142/1 645/1 321/1 181/1 ششم

125/1 181/1 634/1 634/1 263/1 538/1 115/1- Q6  ذهنیت
 Q11 -185/1 -624/1 -274/1 617/1 166/1 411/1 132/1 هفتم

 امتیازهای عاملی. 3جدول 
 ها عامل عبارات

6 2 8 4 5 1 7 
6 2+ 6+ 1 4+ 1 6+ 5+ 
2 1 1 1 4+ 2+ 6- 5- 
8 8- 2+ 8- 1 5- 2- 8+ 
4 4- 8+ 2- 2+ 6+ 5+ 8+ 
5 1 8- 8- 2+ 1 8+ 4- 
1 2- 4- 2- 6+ 6- 4+ 6- 
7 8- 4- 6- 6- 2- 2- 6+ 
3 2+ 8- 6- 8- 8- 2+ 2- 
3 4+ 1 6+ 8+ 6- 6+ 4+ 
61 6- 2+ 6+ 6+ 1 6+ 6- 
66 6+ 2+ 2+ 1 2 4+ 1 
62 2+ 2- 8- 6- 2- 4- 2- 
68 1 6- 8+ 2+ 8- 6+ 4- 
64 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 1 2+ 
65 4+ 8+ 8+ 6+ 6- 6+ 6+ 
61 6- 1 8+ 6- 8- 1 1 
67 6+ 1 6- 4- 1 2+ 2+ 
63 1 6- 5+ 4- 8+ 2+ 6+ 
63 6+ 6- 6- 8+ 2- 6- 1 
21 1 8+ 4+ 2- 6+ 1 8- 
26 8- 2- 4+ 6- 2- 1 8- 
22 6- 2- 2+ 1 4- 2+ 2+ 



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 232

 

28 2- 6- 1 2+ 1 8+ 2+ 
24 6- 5+ 6+ 6+ 6- 2- 2- 
25 2- 4+ 6+ 8+ 6+ 5- 2- 
21 6+ 4+ 5- 1 8+ 8+ 6- 
27 6- 6+ 1 6- 8+ 8- 6- 
23 1 1 2- 5- 6- 1 1 
23 2+ 2+ 2+ 8- 4- 8- 1 
81 2- 6- 4- 1 2+ 8- 6+ 
86 8+ 5- 1 5+ 2+ 4- 4+ 
82 5+ 6+ 4- 2- 1 1 1 
88 4- 8- 2+ 2- 4+ 2- 8+ 
84 5- 6+ 1 8- 6+ 6- 6+ 
85 8+ 2- 2- 2- 5+ 6- 8- 
81 8+ 1 6- 1 4+ 6- 6- 

 

 ۱که مربوط به ماتريس عوامل چرخش يافتـه اسـت و همچنـين جـدول      ۷با توجه به جدول 
های مختلف در مـورد شـهر    امتيازهای عاملي هر عبارت است، به تفسير ذهنيتکه مربوط به 

 شود: شيراز پرداخته مي

 .گرايان تفسير اعضای عامل اول: لذت

ــدول     ــل از ج ــايج حاص ــاس نت ــر اس ــارات ۱و  ۱ب ــه 8۱و  8۱، 82، 81، 1۱، 9، عب ــوان  ب عن
انـد. اعضـای ايـن گـروه دارای ذهنيـت       هـای متمـايز بـرای ايـن عامـل شـناخته شـده        عبارت

مقصـدی   عنـوان  بـه گرايي هستند. افراد در اين گروه، مقصد گردشگری شهر شيراز را  لذت
هـا حسـي از    سـازد و بـه آن   شان رهـا مـي   ی زندگيها يرگروزمها را از  در نظر دارند که آن
 دهد. ها لذت مي رو حضور در اين مقصد گردشگری به آن دهد. ازاين راحتي و آرامش مي
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 عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت اول. 1جدول 
 عبارات مخالف عبارات موافق

5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 
 

رهایی از 
 گی روزمر

احساس 
راحتی و 
 آرامش

بردن از  لذت
 خلوت مقصد

مکانی مهم در طول 
 زندگی

حضور پیوسته 
 در زندگی

 
 

مواجه با 
باورهای 
 مذهبی

فکر کردن به 
 چیزهای بهتر

پنهان کردن ابعاد 
 شخصیتی

نواز  چشم
 بودن

تغییر ادراک 
 فردی طی سفر

مناسب بودن برای 
 ذهن، جسم و روح

 های انجام فعالیت
 پرخطر

 عبارات موافقت نسبی موافقت نسبیعبارات 
2 ،3 ،66،62 ،64 ،67 ،63 ،21 ،23  1 ،61 ،61 ،22 ،28 ،24 ،25 ،27،81 

 گرايان تفسير اعضای عامل دوم: جمع

هـای   عنـوان عبـارت   بـه  2۱و  2۱، 2۷، 22، 1۱، ۷، عبـارات  ۴و  ۱بر اساس نتايج حاصل از جدول 
گرايـي هسـتند. افـراد     اند. اعضای اين گروه دارای ذهنيت جمع متمايز برای اين عامل شناخته شده

با ايـن  و  بگذراننددر اين گروه تمايل دارند تا اوقات بيشتری در کنار ساير افراد در شهر شيراز را 
افراد آشنايي پيدا کنند. اين افراد دوست دارند تا همراه با خانواده خود در محيطـي غيـر از منـزل،    

، افـرادی کـه دارای ايـن ذهنيـت هسـتند ايـن       گريد عبارت بهحضور در اين مقصد را تجربه کنند. 
بـودن را در  تواننـد در آن نيـاز بـه اجتمـاعي      دانند که مي عنوان مکاني مي مقصد گردشگری را به

 خود تقويت کنند و با افراد جديدی رابطه برقرار کنند.

 عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت دوم. 2جدول 
 عبارات مخالف عبارات موافق

5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 

 
گذراندن زمان 
بیشتر کنار 
 دیگران

سپری کردن 
اوقات با 
 خانواده

حضور پیوسته در 
 زندگی
 

بازتاب شخصیت و 
 ها ارزش

متمایز ساختن 
 ها ویژگی

 
 

لذت بردن 
از خلوت 
 مقصد

 نواز بودن چشم
 

های  نشان دادن جلوه
 هویت

آشنایی با افراد 
 جدید

پنهان ساختن 
 ابعاد شخصیتی

 پیشنهادهای
برای  زیانگ جانیه

 تفریح

تغییر ادراک فردی در 
 طول سفر
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 عبارات موافقت نسبی عبارات موافقت نسبی
61،6 ،66 ،64 ،24 ،27 ،23 ،82 ،84 62 ،68 ،63 ،63 ،26 ،22 ،28 ،81 ،85 

 تفسير اعضای عامل سوم: ماجراجويان

ــايج حاصــل از جــدول    ــر اســاس نت ــارات 3و  ۱ب ــه 21و  22، 13، 1۱، 1۱، 18، عب ــوان  ب عن
انـد. اعضـای ايـن گـروه دارای ذهنيـت       هـای متمـايز بـرای ايـن عامـل شـناخته شـده        عبارت

داننـد کـه بـرای     عنوان مقصـدی مـي   ماجراجويي هستند. افراد در اين گروه، شهر شيراز را به
آورد. اين مقصـد بـا ارائـه     ها را به وجد مي فريح در اين مقصد آنانگيز بوده و ت ها هيجان آن

های پرخطر، حسي از کنجکاوی و ماجراجويي در اين افراد  پيشنهادهای جالب برای فعاليت
 نمايد. ی اين مقصد گردشگری جذب ميسو بهها را  انگيزد و آن را برمي

 عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت سوم. 9جدول 

 عبارات مخالف عبارات موافق
5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 

 
 ختنیبرانگ

حس 
 ماجراجویی

 پیشنهادهای
 انگیز هیجان

 برای تفریح

زیبایی به علت 
 های متنوع بوم زیست

مکانی مهم در طول 
 زندگی

حضور در 
جشن و 
 تشریفات

 
آشنایی 
با افراد 
 جدید

 نواز بودن چشم
 

بازتاب شخصیت و 
 ها ارزش

انجام 
های  فعالیت

 پرخطر

رهایی از 
 گی روزمر

 تر بودن جوان وابستگی به محیط طبیعی

 عبارات موافقت نسبی عبارات موافقت نسبی
3 ،61 ،66 ،64 ،22 ،24 ،25 ،23 ،88 4 ،1 ،7 ،3 ،67 ،63 ،23 ،85 ،81 

 
 طلبان ر اعضای عامل چهارم: آرامشتفسي

هـای   عنوان عبارت به 81و  2۱، 19، 9، 2، 1، عبارات 9و  ۱بر اساس نتايج حاصل از جدول  
طلبي هسـتند.   اند. اعضای اين گروه دارای ذهنيت آرامش متمايز برای اين عامل شناخته شده

کننـد دسـتيابي بـه يـک آرامـش اسـت. ايـن افـراد          هدف افرادی که به شهر شيراز سفر مـي 
شان فاصله بگيرند و با سفر به اين مقصـد از خلـوتي    غمگين در زندگي خواهند از اوقات مي

 که بر آن حاکم است لذت ببرند.
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عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت چهارم. 8جدول   
 عبارات مخالف عبارات موافق

5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 

لذت 
بردن از 
خلوت 
 مقصد

فاصله گرفتن 
از اوقات 
 غمگین
 

احساس راحتی و 
 آرامش

نشان دادن 
 های هویت جلوه

بودن  همتا بی
 مقصد

 
انتقال 
دانش و 
تجربیات 
به سایر 
 افراد

 یادگیری
 

پیوند با گذشته و 
 نیاکان

تداعی بهترین 
های  زمان

 زندگی

 حس برانگیختن
 ماجراجویی

سپری کردن اوقات 
 با خانواده

مواجه با باورهای 
 مذهبی

 موافقت نسبیعبارات  عبارات موافقت نسبی
4 ،5 ،1 ،61 ،68 ،64 ،65 ،28 ،24 7 ،62 ،61 ،21 ،26 ،27 ،82 ،88 ،85 

 
 انديشان ر اعضای عامل پنجم: درونتفسي

ــر اســاس نتــايج حاصــل از جــدول   ــه 8۱و  8۱، 88، 2۴، 2۱، 13، عبــارات 12و  ۱ب عنــوان  ب
دارای ذهنيـت درون  ايـن گـروه    اند. اعضـای  شناخته شده های متمايز برای اين عامل عبارت

خواهنـد ذهـن، جسـم و     انديشي هستند. اين افراد با سفر مقصد گردشگری شـهر شـيراز مـي   
روح خود را آرامش ببخشند. در واقع اين افراد در طي سفر به شـهر شـيراز فرصـتي را پيـدا     

کنند تا اندکي در مورد خود و چيزهای خوبي که ممکن است اتفاق بيفتـد، تأمـل کننـد.     مي
 يابد. رو طي سفر به اين مقصد گردشگری شناخت فرديشان تغيير مي ازاين

عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت پنجم. 01جدول   
 عبارات مخالف عبارات موافق

5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 

فکر کردن 
در مورد 
چیزهای 
 بهتر
 

تغییر ادراک 
 فردی طی سفر

 
 

آشنایی با افراد 
 جدید

نشان داده 
 های هویت جلوه

های  انجام فعالیت
 پرهیجانفیزیکی 

 
مکانی 
مهم در 
طول 
 زندگی

حس تعلق به 
 جامعه

زیبایی به علت 
های  بوم زیست

مناسب بودن  متنوع
برای ذهن، 
 جسم و روح

یادآوری گذشته 
 و نیاکان

وابستگی به محیط  حس ماجراجویی
 طبیعی

 عبارات موافقت نسبی عبارات موافقت نسبی
2 ،4 ،66 ،64 ،21 ،25 ،81 ،86 ،84 1 ،7 ،3 ،62 ،65 ،63 ،26 ،24 ،23 
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 تفسير اعضای عامل ششم: متمايزگران.

های  عنوان عبارت به 2۱و  28، 11، ۱، ۱، ۷، عبارات 11و  ۱بر اساس نتايج حاصل از جدول 
هسـتند.  اند. اعضای اين گروه دارای ذهنيت تمـايزگرايي   متمايز برای اين عامل شناخته شده

خواهنـد خـود را از ديگـران متمـايز      اين افراد با سفر به اين مقصد گردشگری به نـوعي مـي  
هـا حـاکم اسـت بـرای سـايرين بـه        های فردی که بر زنـدگي آن  و ارزش  بدانند و شخصيت

 نمايش بگذارند.

عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت ششم. 00جدول   
 عبارات مخالف عبارات موافق

5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 

حضور 
پیوسته در 
 زندگی

های  تمایز ویژگی
مثبت نسبت به 

 دیگران

بازتاب شخصیت 
 ها و ارزش

حس تعلق به 
 جامعه

  تر بودن جوان
سپری 
کردن 
اوقات با 
 خانواده

انجام کارهای 
 گروهی

پیوند با گذشته و 
 نیاکان

لذت بردن از  حس آزادی
 خلوت مقصد

آشنایی با افراد 
 جدید

حضور در جشن و 
 تشریفات

 عبارات موافقت نسبی عبارات موافقت نسبی
6 ،3 ،3 ،61 ،68 ،65 ،67 ،63 ،22 2 ،8 ،7 ،63 ،24 ،88 ،84 ،85 ،81 

 سير اعضای عامل هفتم: يادکنندگانتف
ــدول       ــايج حاصــل از ج ــر اســاس نت ــارات 12و  ۱ب ــه 2۱و  28، 11، ۱، ۱، ۷، عب عنــوان  ب

انـد. اعضـای ايـن گـروه دارای ذهنيـت       هـای متمـايز بـرای ايـن عامـل شـناخته شـده        عبارت
ای مهـم در طـي زنـدگي     عنـوان تجربـه   يادکنندگي هستند. اين افراد سفر به شهر شيراز را به

کنند و بر ايـن بـاور هسـتند     ر در اين مقصد گردشگری ياد ميدانند و دائماً از حضو خود مي
 شان در اين شهر بوده است. های زندگي که يکي از بهترين زمان
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عبارات مربوط به تفسیر ذهنیت هفتم. 03جدول   

 عبارات مخالف عبارات موافق
5+ 4+ 8+ 8- 4- 5- 
 
 
تداعی 
بهترین 

های  زمان
 زندگی
 

احساس راحتی 
 و آرامش
 
 

مکانی مهم در طول 
 زندگی

 پیشنهادهای
برای  انگیز هیجان

 تفریح

بازتاب 
شخصیت و 

 ها ارزش

 
 

فاصله 
گرفتن از 
خاطرات 
 غمگین

حضور پیوسته در 
 زندگی

های  انجام فعالیت
 پرخطر

لذت بردن از 
 خلوت مقصد

زیبایی به علت 
های  بوم زیست

 متنوع
تغییر ادراک فردی 

 طی سفر
در مورد فکر کردن 

 چیزهای بهتر
 عبارات موافقت نسبی عبارات موافقت نسبی

7 ،64 ،65 ،67 ،63 ،22 ،28 ،81 ،84 1 ،3 ،61 ،62 ،24 ،25 ،21 ،27 ،81 

 گیري بحث و نتیجه
هـای مختلـف از معنـای مقصـد گردشـگری در شـهر        اين پژوهش با هدف شناسايي ذهنيت

شيراز صورت گرفته است. در اين پژوهش هفت ذهنيت غالب در بين گردشگران اين شـهر  
گرايـان، ماجراجويـان،    گرايـان، جمـع   انـد از: لـذت   هـا عبـارت   شناسايي شد که اين ذهنيـت 

هـا مربـوط بـه     ان و يادکننـدگان. دسـته اول ذهنيـت   طلبان، درون انديشان، متمايزگر آرامش
انـد.   کنندگان را بـه خـود اختصـاص داده    درصد از مشارکت ۱9۷/1۴گرايان است که  لذت

کـه از خلـوت حاضـر در ايـن مقصـد       هسـتند وجـوی آن   ذهنيت در جسـت  گونه نياافراد با 
رغ شـوند.  هـای زنـدگي روزمـره خـود فـا      نهايت لذت را بـرده و همچنـين از تمـام دغدغـه    

( و امـين بيـدختي و   2213) 1بـا نتـايج پـژوهش ميتـاس و باستيانسـن      شـده  اسـتخراج  گونه نيا
دهـد کـه لـذت از مقصـد      ها نشـان مـي   های اين پژوهش ( مطابقت دارد. يافته1891شريفي )

يکي از عوامل مهم در جـذب گردشـگر اسـت. در ايـن زمينـه پيشـنهاد        عنوان بهگردشگری 
مناسب برای لذت بردن گردشگران از سفر به شهر شـيراز اسـتفاده از   شود که يک نمونه  مي

تــوان از برگــزاری  هـای مخــتص بــه ايـن شــهر اسـت؛ در ايــن راســتا مـي     غـذاها و نوشــيدني 
 های مربوط به غذاهای محلي و سنتي بهره برد. نمايشگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mitas & Bastiaansen 
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کننـدگان را بـه    درصـد از مشـارکت   ۷۱۷/1۷گرايان است کـه   دسته دوم مربوط به جمع
اند. اين دسته از گردشگران به دنبال برقراری ارتبـاط بـا افـراد ديگـر در      خود اختصاص داده

سـازند.   بـرآورده خـود را   بـودن اين مقصد گردشگری هستند تا از اين طريق نياز اجتمـاعي  
( و يوکسـل و  2211) 1(، لويکـا 2222های سباسـتين )  با نتايج پژوهش شده استخراج گونه نيا

دهد که افراد از طريـق   ها نيز نشان مي های اين پژوهش مطابقت دارد. يافته( 2212همکاران )
کننـد. برقـراری    تعلق پيدا مي مقصد روابط اجتماعي در يک مقصد گردشگری به آنايجاد 

جـذاب   یهـا  نهيشـ يپارتباطات بين گردشگران و بوميان ايـن مقصـد گردشـگری کـه دارای     
آورد و منجـر بـه گسـترش     الت اجتماعي فراهم مـي فرهنگي هستند زمينه را برای ايجاد تعام

انـدرکاران حـوزه    ريزان و دسـت  شود که برنامه پيشنهاد مي رو ازاينگردشگری خواهد شد. 
هـای   ای را برای گردشگران فراهم آورند تا بتوانند با فرهنـگ  گردشگری در اين شهر زمينه

رسد که برگزاری  به نظر ميمختلفي که در اين مقصد گردشگری است ارتباط برقرار کنند. 
 تورهای فرهنگي در اين زمينه راهگشا باشد.

درصـــد از  2۱2/11هـــا مربـــوط بـــه ماجراجويـــان اســـت کـــه  دســـته ســـوم ذهنيـــت 
انـد. ايـن دسـته از گردشـگران دارای ذهنيتـي       کنندگان را به خـود اختصـاص داده   مشارکت

و  انگيـز  هيجـان هـايي   فعاليت سوی بهها را  غالب هستند که سفر به اين مقصد گردشگری آن
( مطابقـت دارد.  221۱چتامرونگي )  پژوهش با نتايج شده استخراج گونه اينکشاند.  مفرح مي

هـای اصـلي در سـفر بـه يـک مقصـد        دهد که يکي از انگيزه نشان مي  های اين پژوهش يافته
ای تـوان از مزايـ   گردشگری وجود حس ماجراجويي در گردشگران است. در اين راستا مـي 

انگيز، سفر به مناطق ناشناخته و همـراه   گردشگری ماجراجويانه بهره جست. مسابقات هيجان
پيشـنهاد   رو ازايـن کنـد.   با خطر حـس مـاجراجويي را در بـين ايـن گردشـگران تقويـت مـي       

 حـال  باايناندازی کرد.  شود که تورهای ماجراجويانه برای اين دسته از گردشگران را راه مي
باشد که به گردشـگر يـا بـه مقصـد      ای گونه بههای نبايد  که اين ماجراجويي بايد توجه نمود

 گردشگری آسيبي وارد سازد.
ــت   ــارم ذهني ــته چه ــش   دس ــه آرام ــوط ب ــا مرب ــه    ه ــت ک ــان اس ــد از  ۱۱2/12طلب درص

خواهنـد تـا بـا سـفر بـه       اند. اين دسته از افراد مي کنندگان را به خود اختصاص داده مشارکت
 گونـه  ايـن اين مقصد گردشگری به حسي از آرامش دست يابند و از خلوت آن بهره ببرنـد.  

( 221۱( و چتـامرونگي ) 221۱آنـگ و همکـاران )  هـای هو  پـژوهش  بـا نتـايج   شده استخراج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Lewica 
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 بهـره بـردن   منظور بهدهد که گردشگران  ها نيز نشان مي های اين پژوهش مطابقت دارد. يافته
تـوان   کنند. در اين راستا مي از آرامش و آسايش در يک مقصد گردشگری به آنجا سفر مي
آن وجـود دارد بهـره    هـای  از حس آرامشي که در طبيعت و فضای دور از شـهر و آلـودگي  

گردی آرامش و آسايش را بـرای   شود با برگزاری تورهای طبيعت پيشنهاد مي رو، ازاينبرد. 
 اند فراهم گردد. گردشگراني که در اين دسته قرار گرفته

درصــد از   ۴۱2/9هــا مربــوط بــه درون انديشــان اســت کــه       دســته پــنجم ذهنيــت   
اين دسته از گردشگران به دنبال دستيابي بـه   اند. کنندگان را به خود اختصاص داده مشارکت

 گونـه  ايـن های فکری هسـتند تـا ذهنـي آرام داشـته باشـند.       آرامش ذهني و رهايي از دغدغه
( مطابقت دارد. نتايج اين پژوهش 221۱با نتايج پژوهش هوآنگ و همکاران ) شده استخراج

 منظـور  بـه رد. در اين زمينه گي نيز معنای مقصد را بازتاب تفکر دروني گردشگران در نظر مي
هـای   تقويت روحيه و آرامش ذهني گردشـگران، فاصـله گـرفتن از محـل زنـدگي و مکـان      

رسد. در ايـن راسـتا نيـز پيشـنهاد      به نظر مي یضرورها در ارتباط هستند  که با آن يپراسترس
اندازی شود تا از ايـن طريـق حـس آرامـش از طريـق       گردی راه شود که تورهای طبيعت مي

 بيعت به گردشگران القا گردد.ط
کننـدگان را بـه    درصـد از مشـارکت   ۷9۴/9دسته ششم مربوط به متمايزگران اسـت کـه   

مقصـد گردشـگری    عنوان بهاند. اين دسته از گردشگران، شهر شيراز را  خود اختصاص داده
سـازد و همـين امـر     گيرند که شخصيت و سبک زندگي اين افراد را منعکس مـي  در نظر مي

از ساير افرادی که به اين مقصـد گردشـگری    ينوع بهشود که گردشگران خود را  مي باعث
( و 2222های سباسـتين )  با نتايج پژوهش شده استخراج گونه ايند. ناند، متمايز کن سفر نکرده

دهــد کــه  هــا نيــز نشــان مــي هــای ايــن پـژوهش  ( مطابقــت دارد. يافتــه2229سـار و پالنــگ ) 
ساختن خود از ديگران و همچنين ايجاد يک هويـت مسـتقل بـه     متمايز منظور بهگردشگران 

رسـد کـه ايجـاد يـک      کنند. در اين زمينه به نظـر مـي   يک مقصد گردشگری خاص سفر مي
هويت متمايز برای شهر شيراز منجر به تمايز گردشگران اين مقصد گردشـگری از سـايرين   

در کنار يکديگر تشکيل يک های گردشگری اين شهر  خواهد شد. به اين منظور بايد جاذبه
تـوان تجربيـات    کل منسجم را بدهند تا يک هويت متمايزی ايجاد گردد. در اين راسـتا مـي  

را برای گردشـگران ايجـاد نمـود کـه در سـاير مقاصـد گردشـگری امکـان          یفرد منحصربه
 کننده باشـد  تواند کمک هايي که در اين زمينه مي دستيابي به آن وجود ندارد. يکي از حوزه
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گردشگری خالق است. گردشگری خالقِ ادبي در شهر شيراز با توجه بـه اينکـه ايـن شـهر     
يـک   عنـوان  بهسيلي برای جذب گردشگر و تواند پتان ر فرهنگ و ادب است؛ ميشه عنوان به

 برای گردشگران اين مقصد باشد. فرد منحصربهتجربه 
کننـدگان را بـه    رکتدرصـد از مشـا   239/۴دسته هفتم مربوط به يادکنندگان است کـه   

نقطـه عطفـي    عنـوان  بهاند. اين دسته از گردشگران سفر به شهر شيراز را  خود اختصاص داده
بـا   شـده  اسـتخراج  گونه اينکنند.  دانند که همواره از خاطرات آن ياد مي از زندگي خود مي

دهــد  هــای ايــن پــژوهش نيــز نشــان مــي ( مطابقــت دارد. يافتــه221۱نتــايج پــژوهش زمــال )
کننــد باعــث  صــدهای گردشــگری کــه تجربيــات مانــدگار بــرای گردشــگران خلــق مــي مق

راسـتا پيشـنهاد   اين گردند که همواره از آن مقصد ياد کنند و آن را به خاطر بسپارند. در  مي
گرا در اين مقصد گردشگری برگـزار شـود. در ايـن     شود که تورهای گردشگری تجربه مي

ای که کمتر برای  های گردشگری را با مناطق و جاذبهتوان گردشگران شهر شيراز  تورها مي
 ها شناخته شده است آشنا ساخت. آن

ــه      ــگری و ارائ ــد گردش ــديران مقص ــه م ــژوهش ب ــن پ ــابراين اي ــدمات   بن ــدگان خ دهن
معنای ايـن مقصـد گردشـگری را از     دقت بهکند که  نوازی در شهر شيراز پيشنهاد مي ميهمان

توانـد   توسـعه مقصـد مـي    کـه  ازآنجـايي ج کننـد.  نقطه نظرات مختلـف گردشـگران اسـتخرا   
نبود يک شناخت  رو ازاينبر معنای ديگر شود،  ناخواسته منجر به برتری يک معنا صورت به

جامع از معنای مقصد منجر به مشکالتي در زمينه تعلق به مقصد خواهـد شـد. ايـن پـژوهش     
زه و بخــش يـک رويکـرد کــاربردی بـرای مــديران مقصـد گردشــگری و فعـاالن ايــن حـو      

آورد.  بندی بـازار بـر مبنـای معنـای مقصـد گردشـگری فـراهم مـي         برای بخش یدار همانيم
تواننـد از گردشـگران    ای سنتي، مديران مقصد گردشگری مي های پرسشنامه پيمايش یجا به

بخواهند که جدول کيو را برای کشف معنای مقصد گردشگری تکميل نماينـد. روش کيـو   
مديران مقصـد   درنتيجهشود.  منجر به کشف عقايد ذهني از طريق خود ارجاعي شخصي مي

های مختلـف معنـايي بـه مقصـد گردشـگری را      توانند گردشگران با رويکرد گردشگری مي
 بازاريـابي هـای   گيـری نماينـد و برنامـه    هـا را هـدف   بندی کنند و هر يک از اين بخش بخش

 های مختلف از آن مقصد را طراحي کنند. متناسب با گردشگران با ذهنيت
هـای   شناسـي کيـو، ايـن روش پژوهشـگران را بـا توجـه بـه ذهنيـت         مزايای روش رغم به

کنــد. اگرچــه در ايــن پــژوهش بــرای  کننــدگان و ايجــاد دســته کيــو محــدود مـي  مشـارکت 
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 شـگری از منـابع مختلفـي اسـتفاده شـد؛     آوری فضای گفتمان برای معنـای مقصـد گرد   جمع
هـای آتـي    کامـل پوشـش ندهـد. پـژوهش     طـور  بـه دسته کيو ممکن است معنـا را   حال بااين

را به دسته کيو در اين پـژوهش   يشتریهای عميق، فضای گفتمان ب از طريق مصاحبهتواند  مي
های مختلـف در مـورد    اين پژوهش در پي کشف ذهنيت که ازآنجايياضافه نمايد. همچنين 

شود که با انجام يک مطالعه  به پژوهشگران آتي پيشنهاد مي رو ازاينمقصد گردشگری بود، 
بنـدی ايـن    اولويتها را بررسي کنند و به  توصيفي و پيمايشي، اهميت هر يک از اين ذهنيت

بـرای بررسـي    يکننـدگان مختلفـ    تواننـد مشـارکت   های آتي مـي  ها بپردازند. پژوهش ذهنيت
تـوان ايـن    های مختلف در رابطه با اين مقصد گردشگری در نظر بگيرد. همچنين مي ذهنيت

 روش را برای ساير مقاصد گردشگری نيز به کار گرفت.
  



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 212

 

ORCID 
Shahram Khalil Nezhad  https://orcid.org/0000-0001-9673-2369 

Omid Soleymanzadeh  https://orcid.org/0000-0003-0940-1778 

Marziyeh Koraghli  https://orcid.org/0000-0003-1172-3207 
 

 منابع
(. بررسي رابطه بين رونق گردشـگری و سـرمايه اجتمـاعي    1891اکبر و شريفي، نويد ) امين بيدختي، علي

 .121-1۷9(، 1۴)۴، فصلنامه مطالعات مديريت گردشگریدر مناطق ساحلي خزر. 

(. بررسي وجوه مختلف معنای مکان از ديد معمـاران و  189۱اکبر و بهدادفر، نازگل ) حيدری، علي
 .11۴-123 (،۷) 18، باغ نظرغير معماران. 

 یجمهــور یمايصداوســ قــاتيتحق مرکــز. ويــک يشناســ روش .(183۱) رضــايعل فــرد، انيخوشــگو
 .رانيا ياسالم

(. تحليلـي بـر ادراک کيفيـت معنـای     1893) محمدرضا، و بمانيان، محسن؛ رفيعيان، مجتبي رفيعيان
-۷23(، 2)۱1، های جغرافيای انساني پژوهشهای عمومي شهر يزد.  مکان با تأکيد بر مکان

۷11. 
 گيری حـس مکـان.   معنا در فرآيند شکل مؤلفه(. تبيين نقش 1891کاللي، پريسا و مديری، آتوسا )

  .۷8-۱1 (،2)1۴معماری و شهرسازی،  -نشريه هنرهای زيبا
(. تبيين مدلي در شناسايي و تقويت عوامل تأثيرگذار بر 1893لطافتي، زينب و انصاری، حميدرضا )

. دو فصلنامه معماری ايرانيحس مکان و خاطره جمعي )نمونه موردی: حاشيه رودخانه دز(. 
3(1۱ ،)91-۱۱ . 

برد تحليـل محتـوای   (. تجربه معنای مکان فضـای شـهری: کـار   189۴) سحر لک، آزاده و جالليان،
  .۴1-39(، 18)۴، دو فصلنامه معماری ايرانيکيفي در کشف معنای باغ فردوس. 

 
Brouwer, M. (1999). Q is accounting for tastes. Journal of Advertising 

Research, 39(2), 35-35. 
 Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the 

future. Tourism management, 21(1), 97-116.  
 Chetthamrongchai, P. (2017). The influence of travel motivation, 

information sources and tourism crisis on tourists' destination 
image. Journal of Tourism and Hospitality, 6(2), 2-6.  

Dazkir, S. S. (2018). Place meaning, sense of belonging, and personalization 
among university students in Turkey. Family and Consumer Sciences 
Research Journal, 46(3), 252-266.    

 Gieryn, T. F. (2000). A space for place in sociology. Annual review of 
sociology, 26(1), 463-496.  



 215 |نژاد و همکاران خلیل

 

 Gross, M. J., & Brown, G. (2008). An empirical structural model of tourists 
and places: Progressing involvement and place attachment into 
tourism. Tourism management, 29(6), 1141-1151.  

 Huang, Y., Qu, H., & Montgomery, D. (2016). The meanings of destination: 
A Q method approach. Journal of Travel Research, 56(6), 793-807.  

 Hutson, G., & Montgomery, D. (2010). Stakeholder views of place 
meanings along the Niagara Escarpment: An exploratory Q 
methodological inquiry. Leisure/Loisir, 34(4), 421-442.   

 Hutson, G., Montgomery, D., & Caneday, L. (2010). Perceptions of outdoor 
recreation professionals toward place meanings in natural 
environments: A Q-method inquiry. Journal of Leisure 
Research, 42(3), 417-442.  

 Kyle, G. T., Mowen, A. J., & Tarrant, M. (2004). Linking place preferences 
with place meaning: An examination of the relationship between place 
motivation and place attachment. Journal of environmental 
psychology, 24(4), 439-454.  

Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 
years? Journal of environmental psychology, 31(3), 207-230.  

Masterson, V. A., Enqvist, J. P., Stedman, R. C., & Tengö, M. (2019). Sense 
of place in social–ecological systems: from theory to 
empirics. Sustainability Science, 14(3), 555-564. 

 Milligan, M. J. (1998). Interactional past and potential: The social 
construction of place attachment. Symbolic interaction, 21(1), 1-33.  

Mitas, O., & Bastiaansen, M. (2018). Novelty: A mechanism of tourists’ 
enjoyment. Annals of Tourism Research, 72(1), 98-108.  

 Obenour, W. L. (2004). Understanding the meaning of the ‘journey’ to budget 
travellers. International Journal of Tourism Research, 6(1), 1-15.  

 Ramkissoon, H., Smith, L. D. G., & Weiler, B. (2013). Relationships 
between place attachment, place satisfaction and pro-environmental 
behaviour in an Australian national park. Journal of Sustainable 
tourism, 21(3), 434-457.  

 Ramkissoon, H., Weiler, B., & Smith, L. D. G. (2012). Place attachment 
and pro-environmental behaviour in national parks: The development 
of a conceptual framework. Journal of Sustainable Tourism, 20(2), 
257-276.  

Raymond, C. M., Kyttä, M., & Stedman, R. (2017). Sense of place, fast and 
slow: The potential contributions of affordance theory to sense of 
place. Frontiers in psychology, 14 (1), 555-564.  

 Saar, M., & Palang, H. (2009). The dimensions of place meanings. Living 
reviews in landscape research, 3(3), 5-24.  

 Seabra, C., Silva, C., & Abrantes, J. L. (2012). Place-attachment and 
involvement by tourists of natural areas. Tourism & Management 
Studies, 6(2), 1105-1108. 

Sebastien, L. (2020). The power of place in understanding place attachments 
and meanings. Geoforum, 108(1), 204-216.  

 Smaldone, D., Harris, C., & Sanyal, N. (2005). An exploration of place as a 
process: The case of Jackson Hole, WY. Journal of environmental 



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 210

 

psychology, 25(4), 397-414.  
 Smith, J. W., Davenport, M. A., Anderson, D. H., & Leahy, J. E. (2011). 

Place meanings and desired management outcomes. Landscape and 
urban planning, 101(4), 359-370.  

 Staats, H., Van Gemerden, E., & Hartig, T. (2010). Preference for 
restorative situations: Interactive effects of attentional state, activity-
in-environment, and social context. Leisure Sciences, 32(5), 401-417.  

Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place: Predicting 
behavior from place-based cognitions, attitude, and 
identity. Environment and behavior, 34(5), 561-581.  

Ujang, N., & Zakariya, K. (2014). The notion of place, place meaning and 
identity in urban regeneration. Procedia-social and behavioral 
sciences, 170(1), 709-717.  

Watts, S., & Stenner, P. (2012). Doing Q methodological research: Theory, 
method & interpretation. Sage. 

Williams, D, R., Anderson, B.S.,Mc Donald C.D. and Patterson, M.E. 
(1995). Measuring Place Attachment: More Preliminary Results. 
Paper presented at the 1995 Leisure Research Symposium, NRPA 
Congress, and San Antonio. 

Wynveen, C. J., Kyle, G. T., & Sutton, S. G. (2010). Place meanings 
ascribed to marine settings: the case of the Great Barrier Reef Marine 
Park. Leisure sciences, 32(3), 270-287.  

Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects 
on customer satisfaction and cognitive, affective and conative 
loyalty. Tourism management, 31(2), 274-284.  

Żemła, M. (2016). Tourism destination: The networking approach. Moravian 
Geographical Reports, 24(4), 2-14.  

 
 

In Persian 
Amin bidbakhti, A., sharifi, N. (2005). Examining the relationship between 

social capital and the tourism boom in the Caspian Sea coastal 
areas. Tourism Management Studies, 2(7), 121-150 

Heidari, A., Behdadfar, N. (2017). Conception of place for architects and 
non-architects. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 
13(43), 117-128 

Khoshgooyan Fard, A. R. (2007). Q methodology.  IRIB Research Center, 
Tehran 

Lak, A., Jalalian, S. (2018). The Experience of the Meaning of Place in 
Urban Spaces: Using Qualitative Content Analysis to Define the Meaning of 
Bagh-e Ferdows. Journal of Iranian Architecture Studies, 7(13), 71-87 
Letafati, Z., Ansari, H. (2019). A model for identifying and enhancing the 

sense of place and collective memories (case study: Dez river). 
Journal of Iranian Architecture Studies, 8(15), 65-89. 

Rafieian, M., Rafieian, M., Bemanian, M. (2019). Analysis on Meaning 
Quality of Urban Public Places, Yazd, Iran. Human Geography 
Research, 51(2), 411-428 


