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 فضاهای از داخلی گردشگران ذهنی تصویر برای مفهومی مدل

 اصفهان شهری
 

**،کامرانذکاوت*امیرطیّبی
 

5/5/39تاریخدریافت:

43/71/39تاریخپذیرش:

 

 چکیده

مقصدگردشگری،هدفاصلیاینپژوهشاستتابتوانددراهراشناختوتفسیرتصویرفضایشهریبهعنوان

ایدن یمحیطدیدخیدددر،ن،فدراهمکندد هدابرایتغییریاتعمیراینتصویرذهندی،ا طریدششناسداییویژگدی

دراینحیطه)گردشدگریشدهریااسدتکدهفضدایشدهریرامومدودومقصددهاپژوهشجزاولینپژوهش

هاست گردشگرانداخلیقرارداد

41کنندگاناینپژوهششامدایاستفادهکردهاست مشارکتاینپژوهشا نودتفسیریاستوا نظریه مینه

هابداروشمصداحبهنیمدهنفرا گردشگرانداخلیبودندکها فضاهایشهریاصفهان،دیدنکردهبودند داده

ایوبدراسداسکدگدذاریبدا ،مندنظریده مینده،وریشدند سپسبراساستحلیددسداختارساختاریافته،جمع

محوریوانتخابیتحلیدشدند مقولهمرکزی،تصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهاناسدت

گدر،راهبردهداوپیامددهاییتددوینوای،مداخلهکهدردوبعدشناختیوعاطفیوباتوجهبهشرایطعلّی، مینه

هاارائهشدهاست ،نمدلنهاییبراساس



 ای،مدلپارادایمیتصویرذهنیگردشگرا مقصد،فضایشهری،نظریه مینهواژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
*

 a_tayyebi@sbu.ac.ir  دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول(، 
**

 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=0m3hqlijetlq9
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 مقدمه

ای،جاذبافراد)اعما سداکنوگردشدگرااسدتی،یدا،نادهباعد 7چهشهروفضایشهری

وابسدتهبدهکیفیداتشدود،تنهداجذبومراجعهمجددافرادبهید فضدایشدهریخدا مدی

یوغیرکالبدی،نفضایشهریاستیویااینکهبهبرداشتوتصویرذهنی،نافرادنیزکالبد

کنندهوجودداردییفضاوتصویرذهنیافرادمراجعههاارتباطداردیچهارتباطیمیانویژگی

طراحدیشدهریوهدا،بصدورتینسدبتاگسدتردهدرمتدوناینسؤاالتوسدؤاالتیمشدابهبدا،ن

هاموردبح بودهاست اما،ناهبیشتردرطراحدیهایمرتبطبا،نشناسیمحیطوحو هروان

شهرموردتأکیدبودهاست،توجهبهبرداشتوتصدویرذهندیاسدتفادهکننددگان)بداتاکیددبدر

رساکناناا فضاهایشهری،استونهتصویرذهندیمسدافرانوگردشدگران ایدنمومدود،د

مباح گردشگریشهرینیزمومودبح بودهاستاماباتمرکزبیشتربرتصویرگردشدگران

ا کدشهرنهتصویرا جزئیا شهر)بهعنوانمثدال،فضدایشدهریا بندابراین،مومدودایدن

 پژوهشدرمحدتالقیدوحو هعلمیطراحیشهریوگردشگریشدهریواقدعشددهاسدت

ا 7)شکد

 ه موضوع پژوهش؛ مأخذ: نگارندگان.. جایگا1شکل 

                                                                                                                                                                                 

است که فضاااایی مانناد میادا  و     "فضای عمومی شهری"منظور از فضای شهری در این مقاله بصورت دقیق تر،   -1

ی ساخته شده شهری اا شود. فضای عمومی شهری به عنوا  فضایی تعریف شده است که بین بخش می املخیابا  را ش

قرار دارد و در عین حال برای امه افراد، بدو  ایچ محادودیتی و بادو  تو اه باه عقایاد شخصای شاا  و موقعیات         

 . (Carr et al., 1992; Goheen, 1998)ا تماعی و اقتصادی شا ، قابل دسترسی است
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بهتصویرذهنیا شدهر،ایدننتیجدهحاصددشددکدهایدنایراجعپسا مرورادبیاتگسترده

ا پدسا ،ن،تصدمیمبده7ایمطدر هسدتند)جدولهایمطالعاتیهفدتگاندهمفاهیمدرحو ه

 ه،گرفتهشدد حدو هانتخابیکیا اینهفتحو هبرایتمرکزبیشترمرورادبیاتبری حو

اگسدتردگیادبیدات7گردشگریشهریانتخابشد دالیداینانتخاب،موارد یربودهاست:

ابداعت،نبرایطر وپیگیریدررشتهطراحدیشدهری4تصویرذهنیا شهردراینحو ه،

ابهرو بودنمباح ،ن 4و

 
 ر مطالعات شهری؛ مأخذ: نگارندگان.ی مرتبط با مفهوم تصویر شهر و مکان دها . حوزه1جدول 

گردشگری 

 شهری

 

پیاده 

 محوری

 

پدیدار
 شناسی

 

روان شناسی 

 محیط

 

سیمای
 شهر

 

منظر
 شهری

 

زیبایی شناختی 

 شهری

 

ی ها حوزه

طرح مفهوم 

تصویر شهر "

 "و مکان

تبدیدمکانبه

 مقصد

ارتقاپیاده

 مداری

شناختوساخت

هویتوحس

 مکان

بررسیتعامد

 محیطانسانو

تئوریکالن ارتقاخوانایی

برایبعد

ادراکیو

بصریطراحی

 شهری

هدف از  شکد یبا

طرح مفهوم 

تصویر "

 "شهر

وهمکاران،7چوی

،4؛اسمی 7333

و4؛گیلبوا4119

؛4175همکاران،

و3استایلیدیس

 4171همکاران،

اوینگو

،5کلمنت

4174

، 9مونتگمری

،1تو،ن-7331

7315

-1،7311اپلیارد

رامادایرو

 3،7331موسر

-71،7391لینچ

 77،4174جیانگ

،74 وکر

7335-

74،7317کالن

 افراد شاخص 7،7331نسر

                                                                                                                                                                                 

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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واقعه-تصویرمقصد

-فرهنگی

-تصویرسا یمجدد

توسعه-با اریابی

-اجتماعی/اقتصادی

حمایتا توسعه

شهر-گردشگری

خالق،شهر

-وجهه-هوشمند

 تصویرکاال

-محصوریت

-شفافیت

 مقیاسانسانی

هویت-حسمکان

تعلشبه-مکان

وفاداری-مکان

اهمیت-توریست

تصویر-اجتماعی

 پذیریاجتماعی

با نماییدرونی

وبیرونیا 

نقشه-شهر

-ادرک-ذهنی

 طرحواره

نقشه-خوانایی

شکد-شناختی

-شهرخوب

 مسیریابی

-تصویرعیتی

–تصویرذهنی

 تصویرار یابانه

-مهرانگیزی

-تصویرار یابانه

-انسجام

-پیایدگی

 را ،لودی

مفاهیم مرتبط 

 و نزدیک

گردشگریشهری

برندسا یمکان–

سیمایشهر حستعلش روانشناسی

-اکولوژی 

نقشهشناختی

روانشناسی

توپولوژی 

منظرشهری ترجیحات

تصویر-محیطی

ار یابانه

تئوری عمده 

 مورد استفاده

-نقشهشناختی پرسشنامه-مصاحبه پرسشنامه پرسشنامه-مصاحبه

-مصاحبه

 پرسشنامه

-نقشهشناختی

 پرسشنامه-مصاحبه

-مصاحبه

 پرسشنامه

-مصاحبه

 پرسشنامه

 روش عمده

تصویرمجموعهای

وهاا باورها،ایده

احساساتیاستکه

ی فردا ی 

مقصددارد 

کیفیتی 

مکانکه،ن

،شناورا

متمایزهمزمان

وبهیادماندنی

سا د می

تصویرمحیطیا

مکانچیزیاست

کهدرغیابمحیط

فیزیکیدرذهن

گیردمیافرادشکد

وباع تنظیم

.شودمیرفتارها

تصویرذهنی،

تصویریاست

کهفردا ی 

پدیدهدرذهن

سا د اینمی

تصویرتحت

تأثیرافکار،

وهاار ش

تجاربفردا 

مکانشکد

گیرد می

کیفیتشیفیزیکی

کهامکانباالییرا

برایاحضاری 

تصویرقویدرهر

بینندهمفروض،

کند میفراهم

تصویرذهنی

ایجادهشده

خنثینبوده،

احساساتو

عواطف

خاصیرادر

فردبیدار

کند می

اینکهمردم،

چگونهمنظرشهر

ومعنای،نرا

کنند،میار یابی

تصویرذهنی

نامیدهار یابانه

شود می

 تعریف تصویر



روانیاقوام،ایجاددوستی،حفد -گردشگریا طریشافزایشدر،مد،کاهشفاصلهاجتماعی

ثباتوتقویتوجههملدی،بدرتوسدعهاقتصدادی،فرهنگدیوسیاسدیید کشدور،تداثیرمثبتدی

- امدادرایدران،عواملی)اقتصدادی،اجتمداعیا7437؛صدیداییورسدتمی،7415)خانیا،گذاردمی

پژوهشددی،نارسدداییامکاندداتوخدددماتو   امددانعتوسددعه-فرهنگددی،مدددیریتی،،مو شددی

                                                                                                                                               
1 -Nasar   
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 ا جملهاینعوامد،مخصوصادربخشگردشگریشهری،ا7415)خانیا،باشندمیگردشگری

فضداهایشدهریا 7414)قربانی،باشدمیعدمتوجهبهنقشفضاهایشهریدرجذبگردشگر

یدیگدریهداباشندیابسترسا برایفضاهاوفعالیدتمییاخودیکیا مقاصداصلیگردشگر

باشدند شدناختوتفسدیرتصدویرفضدایشدهریبدهعندوانمقصددمدیاندکهمقصدگردشدگر

،گردشگری،هدفاصلیاینپژوهشاستتابتواندراهرابرایتغییریاتعمیراینتصویرذهنی

ا طریششناساییمفاهیممرتبطبا،ن،فراهمکند 

وهداطراحیشهریوخصوصداطراحدیفضداهایشدهری،بدهعندوانیکدیا مهمتدرینداندش

یشهری،نقشمهمیدرجذبگردشگرانشدهریهایدرگیرشناختوساختمحیطهاحرفه

درایدنراسدتا ا7،4117)گاسدپدینی تواندداشتهباشدمیوخصوصاگردشگرانفضاهایشهری،

توجهبهتصویرذهنیموجودا فضاهایشدهریبدهعندوانمقصددگردشدگری،یکدیا اولدین

ارتقداشدهر،افدزایشجدذابیتگردشدگری شدود:مدیاینمدوارد استکهارتقا،نباع هاگام

 ا 4،4174)راسکوفسکیافزایشعزتنفسشهروندانروموقعیتاقتصادیشه

تپیشینومرورادبیاتمومود،دالید یر،مرورتتوجهبدهتصدویرفضدایباتوجهبهمقدما

یهدامسالهتوجهاندکبهارتبداطویژگدیحد-7کنند:میشهریدرذهنگردشگرانراتوجیه

حدد-4،ا4117؛گاسپدینی،4،4111)م کندمحیطوگردشگریدربدنهدانشطراحیشهری

فضددداهایعمدددومیشدددهریبدددهعندددوانمقصددددتوجدددهنددداچیزبدددهتصدددویرذهندددیا مسددداله

و9؛التددا5،7334)تیبالددد علیددرغماهمیددتایددنمقاصدددا3،4171)نیکسددی وواتسددنگردشددگری

یداندشطراحدیشدهریوهداتاثیردوطرفهاینتوجههمدرجهتگیری-4ا،4179همکاران،

یرذهندیا بدرایتصدو1طدر ید مددلپدارادایمی-3،ا4111)مد کندد،همگردشگریشهری

                                                                                                                                                                                 
1 -Gospodini 

2 -Raszkowski 

3 -MacCannell 

4 -Nikšič & Watson 

5 -Tibbalds 
6 -Aletta 

شود تا بتواند ساختاراا  می از مدل پارادایمی، چارچوبی برای تحلیل است که برای کمک به تحلیلگر تدوینمنظور  -7

 .(1931)استراوس و کربین،  را بشناسد اا و فرایند
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یهدافضاهایشهریبهعنوانمقصدگردشگریبهعنوانمطالعدهایمنحصدربفدرد)بدراسداسیافتده

 پژوهشگرا مرورادبیاتمومودوتاییداساتیدمتخصصدرحو هتصویرمقصدیگردشگرا 

بهصورتخالصه،هدفنهاییگردشگریشهری،مطالعهمجموعهعواملیاستکهشهررابه

4تصویرمقصدیگردشگری" ،ناهتحتمفهوما7،7334)لوکندگردشگرانتبدیدمیمقصد
"

امفهدوموماهیدت4:7تواندرسهحو هخالصهکرددراینحو هموردمطالعهبودهاسترامی

وهمکداران،3)گداالر اگیری،نافر،یندشکد4اابعاد،ن4تصویرگردشگرانا مکانومقصد

پردا د،البتهدرمقیداسفضدایشدهری،کدهبیشدترهامیبههرسۀاینحو ه اینپژوهشا4114

موردتوجهطراحانشهریاست 

؛گیلبواو4119؛اسمی ،7333)بهعنواننمونه:چویوهمکاران،هایموردیبامراجعهبهپژوهش

؛طدوالبیو7433؛امراللهدیبیدوکیونظدریدهقدی،4171؛استایلیدیسوهمکداران،4175همکاران،

پیشین،ایننتیجهحاصدشددکدهتقریبدابیشدترا5،4114)پای ومروریا7439نصرالهیوسطی،

شان،شدهربدهعندواناند،مرکزتوجهمطالعاتیکهتصویرذهنیگردشگرا شهررامطالعهکرده

جدهبدهی کدبودهاستونهجزییا ،ن)فضایشهریابهصورتمستقد اینپژوهشباتو

فدرضشدکدگرفتدهاسدت:توجدهمسدتقدومتمرکدزبدهتصدویرذهندیگردشدگرانا اینپیش

گیدریایدنبهماهیدت،ابعدادوفر،ینددشدکدتریراجعتوانداطالعاتدقیشفضاهایشهری،می

تصویرذهنی،بدرایمطالعدهکننددگانایدنحدو هوخصوصدا بدرایطراحدانشدهریومددیران

،ورد گردشگریشهری،فراهم
                                                                                                                                                                                 
1 -Law 

2 -Tourism Destination Image (TDI)  

(، باه عناوا  ابعااد    2002امکاارا  ) ی افتگاناه ای اسات کاه راا رزا و     اا این سه حوزه، تلخیصی منطقی از حوزه -9

مفهاو    -1شوند:  می مطالعات تصویر مقصدی رردشگری، در پژواش خود آورده اند. این افت حوزه، شامل این موارد

تاثیر فاصله بر تصاویر   -4ارزیابی و اندازه ریری تصویر مقصد،  -9فرایند شکل ریری تصویر مقصد،  -2سازی و ابعاد، 

ی ااا  سیاسات  -7نقش فعال و غیر فعال ساکنین در مطالعه تصاویر و   -6ر مقصد در طول زما ، تغییر تصوی -5مقصد، 

تاوا  ایان افات     می ، به حساب آورد،2یا  1توا   زیی از موارد  می را 7تا  9مدیریت تصویر مقصد. از آنجا که موارد 

. ساس  باا تماایز میاا  مفهاو  ساازی و       حوزه مطالعاتی درباره تصویر مقصد رردشگری را ابتدا به دو حوزه تقلیل داد

توا  رفت مطالعاات تصاویر    می را به دو حوزه مجزا تقسیم کرد. به این ترتیب 1تشخیص ابعاد تصویر مقصدی، حوزه 

 مقصدی توریسم از سه حوزه عمده تشکیل شده اند.   

4 -Gallarza 

5 -Pike 
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ای،سعیدرفهدمتصدویرذهندیاینپژوهشبانگاهیتفسیریوبارویکردمبتنیبرنظریه مینه

 گردشگرانا فضاهایعمومیشهریمثبت
شهراصفهاندارد دلیدانتخدابفضداهایشدهری7

اصفهانبهعنوانبسترپدژوهش،ا سدویینقدششدهراصدفهانبدهعندوانیکدیا اصدلیتدرین

)امراللهدیبیدوکیونظدریدهقدی،یجذبگردشگرداخلیوخدارجیدرکشدوراسدتهاقطب

4تریپادوایزر"یسایتمعتبریچونهاوا سویدیگر،براساسنظرسنجیا7433
،نقدشپدر"

رنگفضاهایشهری،ن)مانندنقشجهدانوسدیوسدهپددادرجدذبگردشدگراسدتکده

سا د میرابصورتمستقد،امکانپذیرهابررسی،ن

4توصیف"برایناساسبایدا 
3نظمدهیمفهومی"بهمرحله"

5نظریه"ودرنهایتبه"
برسدد"

کهمفاهیم)مقوالتامرتبطبااینمفهومدرایدنسدطخخدا راتبیدینوبدهیکددیگرمدرتبط

نحدویکندکهبدانندچهمفاهیمیوبهچهسا د نتایجاینپژوهش،طراحانشهریرایاریمی

تصویرذهنیگردشگرانا فضاهایعمومیشهریمثبت)البتهدرید بسدترخدا اراشدکد

ایمتناسبباخلشاینمفاهیم،برایجدذبگردشدگراندهندوبتوانندطراحیفضایشهریمی

نقدشطراحدیفضداهایشدهریدر"انجامبدهند اینپژوهشدرراستایپاسدخبدهسدوالکلدی

 کند:می،پاسخسواالت یررادنبال"صفهانچیستیجذبگردشگربهشهرا

 یموثربرتصویرذهنیا فضاهایشهری،کدامندیهاا نظرگردشگران،مولفه -

 الگویمفهومیمناسببرایتصویرذهنیگردشگرانا فضاهایشهری،چیستی -

 
                                                                                                                                                                                 

 منفای و   -9مابهم،   -2مثبات،   -1را باه چهاار دساته عماده:      اا در رونه بندی فضااای عمومی شهری، کرمونا آ  - 1

(، دارای عمومیت بیشتری اساتند،  اا کند.  فضااای مثبت)مانند میدا ، خیابا ، سواحل و بوستا  می خصوصی تقسیم -4

بهاا   دارای ا ااا  (، عماومی یاا خصوصای باود  آ     اا ی اتوبوس و قطار، مراکز خرید و کافهاا فضااای مبهم)مانند پایانه

و فضااای متروک(، فضااایی نه عمومی نه خصوصای اساتند و    اا است، فضااای منفی)مانند مسیراای سواره، زیررذر

 و دفاااتر( قاارار اااا بااه نااوعی فضااای عمااومی مخاادود اسااتند و در نهایاات فضااااای خصوصاای ای )ماننااد خانااه 

 .(Carmona et al., 2008)ریرند می

2 -Tripadvisor 

 (.1931کلمات برای انتقال تصویر ذانی یک رویداد، منظره، صحنه، ایجا ، یا احساس)استراوس و کربین، استفاده از  -9

 (.1931اا )استراوس و کربین،  اا بر حسب شماری ویژری معین و مشخص و ابعاد آ  بندی( دادهسازما  داد  )و راای رتبه -4

رسانند به ام وصل شده باشند و امراه با ام، چارچوب به ام  می را مجموعه ای از مفاایم پرورده که با  مالتی که رابطه -5

 (.1931اا به کار برد )استراوس و کربین،  پیوسته ای بسازند که بتوا  آ  را برای توضیح یا پیش بینی پدیده
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 نتایج مرور متون نظری

کهمرتبطبدا"ذهنیگردشگرا مقصدتصویر"باتوجهبه،ناهدرمقدمه،مد،ادبیاتمومود

اماهیتتصویرذهندیگردشدگر7تواندرسهبخش یرخالصهکرد:میاینپژوهشباشندرا

اچگونگیشکدگیریتصدویرذهندی4ااجزایتصویرذهنیگردشگرا مقصدو4ا مقصد،

گردشگرا مقصد 



 ماهیت تصویر ذهنی گردشگر از مقصد 

ا مقصد،بهطورکلیدارایچهارخصیصهاصلیاست:مفهومتصویرذهنی

تدوانا ایدنمفهدومارائدهبدینمعناستکهتفاسیرمتعددیمی«پیایده»الفاپیایدگی:مفهوم

باشد تعاریفارائهشدها اینمفهومبهاندا هدادوبنابرایناینمفهومداراینقصاندرمعنامی

  ا4114)گاالر اوهمکاران،اندسا ی،نداشتهفهومتمامنویسندگانیاستکهسعیدرم

دهندد،باترکیبیبودن:وجودعوامدویامتغیرهاییکههویدتتصدویرمقصددیراشدکدمدی

اندد ماهیدتترکیبدیتصدویر،بدهفر،ینددترکیبدی،مدهشمارمیایبرایتحقیشبههموارهحو ه

ی،عوامدمتعددیا جملده،بوهدوا،گردد برایمثالدری مقصدگردشگرتصویربا می

تواندبرتصویرکلیبا دیدکنندهنسدبتبدهمکدانمدوردغذا،معماریورفتارجامعهمیزبانمی

)گداالر اوبا دیدتأثیرداشتهباشدوتصویرذهندینهداییاوترکیبدیباشددا همدهمدواردفدوق

  ا4114همکاران،

کننددهمفهدوممتفداوتاستکههمباتوجهبدهادراکجانسبیبودن:ی مفهومهنگامینسبی

کنندده،نبدهایباشد ویژگیمتفاوتبودنتصویرذهنی،باتوجدهبدهادراکباشدوهممقایسه

است درحقیقتتصویرذهنی،درونیکدردنادراکداتاسدتوهمدهشکدجهانیپذیرفتهشده

یرذهندیافدرادبدایکددیگرمتفداوتاشخا ادراکاتکدامالمشدابهیندارنددوبندابراینتصدو

  ا4114)گاالر اوهمکاران،است

داپویایی:پویاییتصویرذهنیبدینمعنیاستکهمفهومیایستانیستبلکهبراسداسدومتغیدر

کند تصویرذهندیگردشدگربعددا با دیدددوموسدوما مقصددتغییدر مانومکانتغییرمی

 ا4114)گاالر اوهمکاران،کندهایمتفاوتمقصدنیزصدقمیکندواینمومودبرایمکانمی
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  اجزای تصویر ذهنی گردشگر از مقصد

احتماالعیندی،وهمدهادراکدات،تصدورات،و عناصرشناختیناشیا توانمیتصویرمقصدرا

داده،نسدبتبهید مکدانخدا هادانستکهتوسطافرادوگروههیجانیایاجزایخیالیو

،تعداریفسداختارپیایددهتدریذهنیباتکامدتدریجیتحقیقاتمربوطبهتصویرشدهاست 

عمددها مفهدومسدا یتصدویرشداخهند درتالشبرایشناساییاجدزایاصدلی،ن،دوهایافت

ومولفهای طیفیتوانشناسایینمود:میمقصدراذهنیا 



طیفیمدل-الف

 ایانددروشددودمددیمشددخصطیددفصددورت،بدداشناسدداییابعددادارائددهشدددهبددهطیفددیشدداخه

وشناسدانه/روانعملکدردی،کددنگدر/جزنگدریهاارابانام4)شکدطیفا،سه7337)7ریایه

تصویرمقصدرابهعنوانی ترکیبا ار یدابی،ها،نکنند میمشترک/منحصربفردپیشنهاد

انهبدودنبدرایمثدال،بوهدوا،امکانداتودوسدت،یمقصددهاویاویژگیعناصرمنحصربفرد

یمقصدد،هاویژگیدرطیفدیگراینمدل،گیرند میویاتصاویرکلیتردرنظرمردممحلی

دندیعملکردی،کهملموسودرنتیجهقابداندا هگیریهستندرانشداندههادویژگینتوانمی

انتزاعیتدروچدالشبرانگیزتدرهاد،کهاندا هگیری،ننراارائهکنشناسانهیروانهاویاویژگی

بدایمشدترکتدرهداتدوانبداویژگدیمدیدهدکهتصداویرمقصددرامیسومنشانطیفاست 

نیدزتعریدفکدرد،نمقصدد،ویاصفات،حوادث،احساساتمنحصربدهفدردمقصدهایدیگر

ا 7334و7337)ایانروریایه،

                                                                                                                                                                                 

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

 

مدلمولفهای-ب

7شدناختیمولفدهشدود:مدیمختلفیایجدادیداتشدکیدیهامولفهمقصدا طریشذهنیا تصویر

 4کرداری)رفتاریامولفهتصویرو4عاطفیمولفهتصویر،



 مؤلفه شناختی 

گیدردمدیا طریشدانشواعتقداداتدرمدوردید مکدانشدکدذهنی،مؤلفهشناختیتصویر

ا ی شیتعریفکردهامجمودباورهاونگرش"توان،نرامدی ا3،7333)بلگلووم کلیری

 ا5،7333)گدارتنر"گدرددمدیی،نهداکهمنجربهایجادتصاویرپذیرفتهشدهدرونیا ویژگدی

یعیندیهدایفیزیکیشیءودراینمدوردبدهویژگدیهاجزءشناختیبهباورهاودانشویژگی

                                                                                                                                                                                 
1 -Cognitive 

2 -Affective 

3 -Conative 

4 -Baloglu & McCleary 

5 -Gartner 
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وار یدابیجواندب اینجزءبهعقالنیتا7،4113بیرلیومارتین)شودمیمربوطکانمقصدویام

مثبتومنفیمرتبطاست 

 مؤلفه عاطفی 

،احساساتذهنیفرددرموردی شیءاست،کهشیدراینمدوردذهنیمؤلفهعاطفیتصویر

انگیدزه"نشداندهندده،بهمقصداشارهدارد عالوهبراین،استداللشدهاستکهمؤلفهعداطفی

،وهداهدایشخصدی،نیا هدا،خواسدتهساساولویدت،براهااینانگیزهنیزهست "انتخابمقصد

یعنیدررابطهبدااحساسداتشخصدیوغیرهاست مقصدهاتوسطگردشگراندرسطخعاطفی

ا 4،4113وهمکاران؛ریاارد وویلسون 4سیلوا)شوندمیار یابی،هویتخود

 ی کرداریمؤلفه

،مؤلفدهایاسدتکدهتصدویررابدهتصدمیماتورفتارهدایخدا ذهنی کرداریتصویرمولفه

ا 3،4113)کرتدهاسدت"تصدمیمگیدریمولفه"ی وسا دمیمرتبطگردشگرنسبتبهمقصد،

استکدهبدهرفتدارمتصددیامطر شدوعمدتای عنصرعمل7333)گارتنراینجزءتوسط

عداطفیوشدناختیپدردا ششددند،پدسا اینکدهاجدزایذهندی، کرداریتصویرمولفهاست 

 شودمی،شکار


چگونگی شکل گیری تصویر ذهنی گردشگر از مقصد

اولویدتدرگیرندبدهومدو مهدماسدت،وبندابراینمیشکد،اینکهچگونهتصاویرذهنیفهم

اسدت بدهعلدتایدنحقیقدتکدهتصدویرذهندیقرارگرفتدهپژوهشگرانیبسیاریا هابرنامه

گردشگروقتیی بارشکدگرفت،تغییر،نبسیاردشواراست،شکدگیریتصویرذهندیبده

ذکرکردهاسدتکدهفهمیددنا7331)9براکوا 5،7311)گانشودمیتوسعهگردشگریمربوط

،چدهچیدزیبدربگدذاردتدأثیرررفتدار،ایننکتهمهماستکهقبدا اینکهتصویرذهنیبتواندبد

،گذاردمیگذارد دانستنعواملیکهبرشکدگیریتصویرذهنیتأثیرمیشکدگیری،نتأثیر

                                                                                                                                                                                 

1 -Beerli & Martin 

2 -Silva 

3 -Richards & Wilson 
4 -Koerte 

5 -Gunn 

6 -Brokaw 
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دربایددای تواندبهشناساییبا ارهایهدفوتسهیدتصمیمگیری،ماننداینکهچهتصویرذهندیمی

عنوانی نتیجه،ی فهدمدرسدتا بها 7،7311)گودالکدامبخشبا ارترویجیابد،کم کند

 بخشد میبهبود،تصویرذهنیبدونتردیدموفقیترابرایمقاصدگردشگری

رویکردبدهمطالعدهرونددشدکدگیدریتصدویر،دوا4119)4الرسنوجورجبراساسدیدگاه

یمختلدفهداذهنیمقصداتخاذشدهاست اولینرویکردبرارتباطبدینتصدویرذهندیوجنبده

؛)بدرایمثدالمقصددبده،وفداداریا4،7315ندتها؛)برایمثالرفتارگردشگر،مانندانتخابمقصد

کندد بدراسداسمدیتمرکزا5،7331؛چن)برایمثالورمایتگردشگرا4114وهمکاران،3کای

لدتبیشترمطالعاتدراینطبقهقدرارگرفتدهاندد ایدندالا،7333بلگلووم کلیری)دیدگاه

تمرکدز،کندبراینکهاکثریتقریدببدهاتفداقمطالعداتبدرسداختارایسدتایتصدویرذهندیمی

بررسدیبصورتیپویدامقصدراا کنند دومینرویکرد،ساختاروشکدگیریتصویرذهنیمی

 ا 7333؛بلگلووم کلیری،7339؛گارتنر،7413؛تاج ادهنمینوقضاریان،)برایمثالکندمی

 

 طرح تحقیق

چونتصویرذهنیگردشگرانا مقصد،بهعنوانی پدیدهشخصدیودروندی،مومدودایدن

پژوهشاست،روشکیفیانتخابشدهاست،کههدفاصلی،ن،فهموتفسیردرونیاتافدراد

اینسبتبهسایررویکردهدایکیفدیرااست ا سویدیگر،سهخصوصیتاصلینظریه مینه

اتوجدهبده میندهوپدیدده4لیدنظریهوفراررفتنا توصیفونظمدهیمفهومیاتو7توانمی

اداشتنمراحدساختارمندتردانست 4هردو

باتوجهبهاینخصوصیاتنظریه مینهایکهباسوالوهددفایدنپدژوهش،نزدیکدیبیشدتری

نظریه مینهاینیدزبدهدلیدددارد،روشنظریه مینهایانتخابشدهاست ا میانرویکردهای

7331)9ساختارمندیبیشترو،شدناییبیشدترمجدریپدژوهش،ا رویکدردکدربینواسدتراوس

ااستفادهشدهاست 4111و
                                                                                                                                                                                 

1 -Goodall 

2 -Larsen & George 

3 -Hunt 

4 -Cai 

5 -Chon 
6 -Corbin & Strauss 
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 گیری نظری( کنندگان )نمونه انتخاب مشارکت -

7گیدریهدفمنددنمونده"گیریمبتنیبرهدفپژوهشیداهایکیفیا نمونهدرروش
اسدتفاده"

گیرینمونه"گیریهدفمند،بهنامشود امادررویکردنظریه مینهای،نوعیخا ا نمونهمی

4نظری
گدذاریگیریبراساسمراحدکدگذاریوتحلیدد،ندامشود ایننودنمونهاستفادهمی"

طورکهدرمرحلهاولکدگدذاریوشودوماهیتیمشابهمراحدکدگذاریدارد یعنیهمانمی

تحلید،هدفبدست،وردنحداکثریکدهایبا استکهنسبتبدهتمدامابعدادپدیددهبدهمدا

گیددریبددا اسددت درایددنمرحلددها گیددرینظددری،نمونددهاطالعدداتیبدهددد،مرحلددهاولنموندده

کنندگانیباحداکثرتنود)سن،جنسیتوتحصدیالتاوبدهشودمشارکتگیریسعیمینمونه

یمتندود،بدا باشدد هداوبهاصطال نمونهگیریبهرویافرادومکانصورتبا انتخابشوند

گیدریمحدوریوسپسدرمراحدبعدیبراساسکدهاومقوالتظاهرشدهبهترتیبا نمونده

گیریمحوری،هدفمرتبطکردنوتأییدیداردمقدوالتشود کهدرنمونهانتخابیاستفادهمی

باشد گیریانتخابی،هدفاشبادمقوالتمینمونهظاهرشدهدرکدگذاریبا ودر

گیریبا ،غا شد البتهباتوجهبهاینکههدفاینبودکهبدانیمکهچدهاینپژوهشنیزبانمونه

ایوچگوندهوچدرا،گردشدگرانداخلدیرابدهسدفرتصویرذهنیشکدگرفتهبراسداستجربده

ست،تنهاشرط،غدا ینایدنبدودکدهمشدارکتمجددبهشهروفضاهایشهری،متمایدکردها

کنندگان،حداقدیکباربهاصفهانوفضاهایشهری،ن،سفرکدردهباشدند بداتوجدهبدهاینکده

محیطتحقیشکیفی،عرصهواقعیبرو پدیدهاست،درستجاییکدهافدرادمدوردنظدربدهسدر

کدهتوسدطشدرکتکننددگانییهدادهدویادرمحدبرندوتجربیات،نهادر،نجارویمیمی

بیندیشدد:)فضداهایسهنودمکدانمصداحبه،پدیش،ا7437)استراوسوکربین،شوندانتخابمی

هایخروجیااماپسا چنددتجربدههاوفرودگاهشهری،هتدمحداقامتگردشگرانوپایانه

ندرهتددکنندگااولیهوباتوجهبهماهیتگردشگریبرایپژوهشگرمشخصشدکهمشارکت

تمایدبیشتریبهمصاحبهدارند 

گیدری،سدان)کدهذاتدیایدنمرحلدهنیدزگیریبا درمرحلهاولبهنوعیبانمونهبنابرایننمونه

هستاهمراهشد یعنیباتوجهبهمشکالتپیدداکدردنگردشدگرانیکدهتمایددبدهمشدارکت
                                                                                                                                                                                 

1 -Purposeful Sampling  

2 -Theoretical Sampling  
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هدایاولیدهدشگریدراصفهان،شدرطداشتهباشند،تمایدبهمشارکتعالوهبرتجربهپیشینگر

گیریبا ،بودند مرحلهنمونه

سدالبدود 15تدا41بودندد سدنمشدارکتکننددگان،میدان نفرایراندی41کنندگان،مشارکت

کنندگانهمهبجزی نفر)دیپلمدهابداالیلیسدانسبودنددوید نفدرهدمتحصیالتمشارکت

هدایسدنیوتحصدیالتپزش بود برایناساسباتوجهبهپیش،گاهینسبتبهتأثیرتفداوت

درصدگردشدگرانداخلدیاصدفهان،95درتصویرذهنیگردشگرانوباتوجهبهاینکهحدود

وهمانینبادرنظرداشتناینمومدودا7415) نگی،بادیوهمکاران،سالدارند31تا41بین

 کهافرادمسنتر،وفاداریبیشتریبهمکانومقصددبدرایبا گشدتودیددارمجددددارندد

)کدهبداسدنمجدری4سدال31تدا41تصمیمبرایدنشددکدهافدراد،ا4114وهمکاران،7)عساکر

کنددابدهعندوانپژوهشهممطابقتداردوهمدلیبیشتریرابرایطرفینمصداحبهفدراهممدی

کنندگاناصلیاینپژوهشانتخابشوند مشارکت

 ها گردآوری داده -

ایها،مصاحبهنیمدهسداختاریافتدهبدودکدهروشاصدلیدرنظریده مینده،وریدادهروشجمع

مصاحبه41نیزاستفادهگردید درمجمود4هایمیدانیا مشاهدهویادداشتباشد همانینمی

نیمهساختاریافته،انجامشد 

  :مصاحبه نیمه ساختار یافته 

دقیقههمطول51ها،متفاوتبودوتاشرودشدند مدت مانمصاحبه35هاا تابستانمصاحبه

هدایسدهگانده)فضدایهدادرمکدانمصداحبهطورکهپیشترتومدیخدادهشدد،کشید همانمی

شدکده مدانومکدانمدوردشهری،هتدوپایانهوفرودگاهاانجامشد ابتداا افرادخواستهمی

شدد پدسا انجدامشانبرایمصاحبهراانتخابکنندوبدر،ناسداسمصداحبهانجداممدیعالقه

                                                                                                                                                                                 

1 -Assaker 

سالگی( قرار دارد کاه   65-26سنی در ابتدای مرحله بزررسالی )بر اساس مراحل اشتگانه رشد اریکسو ، این دوره  -2

(  بین مراحل  وانی و پیری قرار دارد. این مرحله، زمانی کاه افاراد باه کشاف روابای شخصای )تعلباق در برابار انازوا         

 .ریرد پردازند را در بر می می

3 -Field Note 
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لیدتنظرشدانراجدعبدهمومدود،هایمصاحبهشدوندگانوکمصاحبه،دراولینفرصت،حالت

شد نوشتهمی

درابتدایهرمصاحبه،مجریپژوهشپسا معرفیخودومومودپژوهش،اجا همبطصددا

دادکهدرهدیچجدایپدژوهشا هااطمینانمیکردوبه،نکنندگاندریافتمیراا مشارکت

هخواهدبود شانکامال محرمانشودوهویتهااستفادهنمینامواقعی،ن

ها)مصاحبهادرراستایفهمموموعات یربودهاست:هدایتگرد،وریداده

 کلیتتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان -

 اجزایتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان -

 علدایجادتصویرذهنیخا گردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان -

 ایایجادتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان مینهعوامد -

یارائهشدهبرایارتقدایتصدویرذهندیگردشدگرانداخلدیا فضداهایشدهریهاراهحد -

 اصفهان

 پیامدهایناشیا ارتقاءتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهان -

 

   :مشاهده 

بدارسدفر،جهدتمشداهدهو4شدهراصدفهانقدرارداشدت،باتوجهبهاینکدهبسدترپدژوهشدر

مصاحبهصورتگرفت انوادمشاهداتشامدپدیشا مصداحبهوپدسا مصداحبهبدودکدهبدا

بردارینیزتوامبود هدفاینمشاهدات،شناختبهتربسترپژوهشوکم بههمددلیعکس

ایددتدرمراحدددکدگددذاریکنندددگانبددودکددهدرنهوهمراهدیبیشددترپژوهشددگربددامشددارکت

هابپردا د هایبر،مدها مصاحبهپژوهشگربهتربتواندبهتحلیدوتفسیرداده

 ها تحلیل داده -

اانجدامشددهاسدتکده4111ایکربینواستراوس)هابراساسرویکردنظریه مینهتحلیدداده

مراحدکلی،نبهشر  یراست:

 هدااتخداذبارگوشدادهشدندتانگاهیکلدیبده،نها،ابتدای یاچندتماممصاحبه

 شود 
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 هاوجدودداشدتهها،عینا ا گفتاربهنوشتارتبدیدشدندتاامکانتحلیدمتن،نمصاحبه

 باشد 

 کدگذاریوتحلیدپاراگرافبهپاراگرافوخطبهخطمتنانجامشددکدهبراسداس

 ،نکدهایبا شکدگرفتند 

 هداکدهابدزاریبدرایتأمددوتعمدشبیشدتر7ا بهکم یاد،وردرمرحلهبعدکدهایب

هاسددت،بددههددممددرتبطشدددندودرجددداولیقددرارگرفتنددد دلیدددپژوهشددگربددرداده

هدابدودکدهامکدانهدای،نهداوتفداوتقرارگیریکدهایبا دراینجداولشباهت

ومقدوالتچنددیکرد درانتها، یرمقوالتایجاد یرمقوالتومقوالترافراهممی

 ایجادشدند 

 

 ها یافته

ی موثر بر تصویرذانی از فضااای شهری اصفها ، اا از نظر رردشگرا  داخلی، مولفه

 کدامند؟

 )کد گذاری( ها تحلیل داده -

کددگدذاریبدا ،فراینددتحلیلدیندامگدذاریمفداهیموطبقدهبنددیالف . کد گذاری باز:

4ا طریدشانجدامدادنمقایسدهایمددام)االکلنگدیاهدادردادههداوابعاد،نهاوکشفویژگی

بررسیوتحلید3یاوارونهای4استکهپژوهشگرمفاهیمراا  وایایمختلفیا درونوبیرون

)کدربینواسدتراوس،کندتادیدگاهمتفاوتیدرخصو اهمیتوجایگاهمفاهیمکسبکندمی

هپسا پیادهسا ی،بااستفادها روشتحلیددیمبطشدهادرپژوهشحامرمصاحبه ا4111

محتوابهصورتسطربهسطربررسی،مفهومپردا ی،مقولهبندیوسپس،براسداسمشدابهت،

یبدا ،مفداهیماولیده، یرمقدوالتومقدوالتهاارتباطمفهومیوخصوصیاتمشترکبینکد

التمربوطبهشرایطعلّی، میندهمقوالتومقو یرمشخصشدند درجداول یرمفاهیماولیه،

                                                                                                                                                                                 

1 -Memo 

2 -Flip-flop Technique 

3 -Inside out 

4 -Upside Down 



 07  اصفهان شهری فضاهای از داخلی گردشگران ذهنی تصویر برای مفهومی مدل

 

یمربوطدهارائدهشددهاسدت ا کندارهدمقدرارهاوپیامدهاای،میانجی،پدیدهمحوری،راهبرد

شود هماندینا کندارهدممیگرفتنچندکدبا مشابهدری دسته،ی مفهوماولیهحاصد

،یندوبههمینترتیدب،میقرارگرفتنچندمفهوماولیهمشابهدری دسته، یرمقوالتبدست

شدوند تفداوتمدیا کنارهمقرارگرفتنچند یرمقولهمشابهدری دسته،مقدوالتحاصدد

مفاهیماولیه، یرمقوالتومقوالتدرسطخانتزاد،نهااست بهایدنترتیدبکدهمفداهیماولیده

شند بامیدارایکمترینسطخانتزادومقوالتدارایبیشترینسطخانتزاد

شودکهعامدداصدلیبدهوجدود،ورنددهپدیددهمی:شرایطعلّیبهشرایطیگفتهشرایط علّی

)کدربینواسدتراوس،موردمطالعه)تصویرگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصدفهاناباشدند

نتایجتحلیدمحتوایپاسخمصاحبهشوندگان،حاکیا وجودسهمقولهمرتبطباشرایط ا4111

،،ورده4مقوالت،ندرجددول یرعلّیبرایایجادپدیدهموردمطالعهاستکهمفاهیماولیهو

شدهاند 
 . مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با شرایط علّی؛ مأخذ: نگارندگان.2جدول 

شرایط  مفاهیم اولیه زیر مقوالت تمقوال

 وجود معانی مختلف  غنای معنایی معنی علّی

 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

 -محسوس

 مصنوع

  ها کاربریاختالط  غنای عملکردی

  ها تنوع فعالیت

 دیدنی بودن فضا غنای بصری

 یشانها امکان دیدن مردم و فعالیت

 پذیری بصری نفوذدید گسترده و 

 رسیدگی به ظاهر شهر

نقش مبلمان و عناصر فضای 

 شهری

 عدم مزاحمت برای عکاسی گردشگر

 ی زیباها مجسمه

 بنردقت در نصب پوستر و 

 ساخت متفاوت منحصر بفردی عناصر کالبدی
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 هویت و یکدستی 

دسترسی و ارتباط با فضای 

 شهری

 کنترل تراکم جمعیت و ترافیک 

 امنیت عابر پیاده

 -محسوس

 طبیعی

 باغ و حوض  نقش آب و گیاه

 رودخانه 

 تمیزی هوا نقش آب و هوا

 تعادل آب و هوا 

 

)کدربینو:شرایطبسترسا عاممؤثردرشکدگیدریپدیددهمدوردمطالعدهانددایزمینهشرایط 

شرایط مینهایدراینپژوهش،شامدابعادفرهنگدی،ابعداداجتمداعیوابعداد ا4111استراوس،

 ،مدهاست 4اقتصادیاست شرایطمذکوردرجدول

 شرایط زمینه ای؛ مأخذ: نگارندگان. . مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با 3جدول 

شرایط  مفاهیم اولیه زیر مقوالت مقوالت

نقش عوامل  زمینه ای

  فرهنگی

 عالقه و تحصیالت گردشگر  زمینه مرتبط با گردشگر

 نگاه مقایسه ای گردشگر

 تاثیر از گردشگر خارجی

 جذابیت مقصد برای سفرخانوادگی زمینه مرتبط با فضای شهری

 استقالل دادن به گردشگر

 توجه به میراث فرهنگی 

نقش جامعه 

 میزبان

 امنیت حمل و نقل  حمل و نقل 

 ایمنی  حمل و نقل

 کیفیت غذا غذا

 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

نقش عوامل   اقامت  ارزان  اقامت مقرون به صرفه
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 استاندارد اولیه هتل اقتصادی

 قیمت حمل و نقل

توجه به جنبه اقتصادی و درآمدزایی  توجه به اقتصاد فضای شهری

 بخش قدیمی شهر

 برند برای محصوالت شهرساخت 

 

شرایطمیانجی،شرایطبسترسا خا مؤثردرشدکدگیدری:شرایط میانجی )مداخله گر(

درپژوهشحامروبراساستحلیددمحتدوای ا4111)کربینواستراوس،پدیدهموردمطالعهاند

،مدهاند 3،دومولفهبهعنوانشرایطمداخلهگر،شناساییشدکهدرجدولهامصاحبه
 

 . مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با شرایط مداخله گر؛ مأخذ: نگارندگان.4جدول

شرایط  مفاهیم اولیه زیر مقوالت مقوالت

مداخله 

 گر
یگردشگرهاانگیزه شخصیت عوامل درونی

 

 گردشگرحسوحال

رابطهفضاوگردشگر

تاثیرتعدادرفتنبرکیفیتتجربه تجربهسفر

تعدادرفتنعامدایجادعالقه

عوامل بیرونی   مانموردنیا برایتجربهفضا فضاهایشهریجذاب

تنودفضاها

کلیتجذابشهر

حمدونقدوپارکینگ یگردشگریشهریها یرساخت

سرویسبهداشتی

 یرساختبانکی

 

یمتقابددبدهکنتدرلیداادارهها/کنشهاحادثهیااتفاقیاستکهسلسلهکنش: پدیده محوری

پدیدهمحدوریمدوردمطالعدهایدنپدژوهش، ا4111)کربینواستراوس،کردن،نمعطوفاست

یمدرتبطبدا،نهداتصویرذهنیگردشگرانداخلیا فضاهایشهریاصفهاناستکهویژگی

،مدهاست 5درجدول
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 . مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با پدیده محوری؛ مأخذ: نگارندگان.5جدول 

پدیده  مفاهیم اولیه زیر مقوالت مقوالت

 محوری

کشف فضای 

 شهری 

تصدددددددددویر غذاودسربومی یغیرمعماریهاجذابیت

گردشددگرا 

فضدددددددددای

 شهری

رابطهفضاوطبیعت

داشتنچیزیقابدتوجهدرهرجا

 ندگیشبانهفضا

 یتاریخی یباهاساختمان یمعماریهاجذابیت

یتاریخیهاحفاظتومرمتساختمان

حف ومرمتبافتقدیمی

نگهداریومدیریتفضا تمیزیومرتبی

مدیریتدستفروشی

فضایشهریمعنایسمبلی  فضایشهریسمبدشهر

سفردر مانوفضا

ارزیابی فضای 

 شهری

افسردگی احساساتمنفیبهفضایشهری

دلگیری

احساساتمثبتبهفضایشهری دوستداشتنی

تمامنشدنیبودن

مواجهه با 

 فضای شهری

)بعدفضایی

تصویرا

فضایمتفاوت  منحصربفردیفضا

 معماریخا 

تجربهفضاییمتفاوت  تجربهنظری

تجربهعملی

 

هایمتقابلیکهبرایکنترل،اداره،برخوردوپاسخبهمقولهاصدلیهایاکنشکنش: راهبردها 

دراینپژوهشدوراهبردبرایایجادتصدویرمطلدوب ا4111)کربینواستراوس،شوندانجاممی

مفاهیماولیهدرذهنگردشگرانداخلیا فضاهایشهری،بدست،مدهاستکه یرمقوالتو

پرداختهشدهاست ها،مدهاست ودربخشنتیجهگیریهمبه،ن9،درجدولهامرتبطبا،ن
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 مرتبط با راهبردها؛ مأخذ: نگارندگان.. مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت 6جدول 

 راهبردها مفاهیم اولیه زیر مقوالت مقوالت

ارتقا کیفی 

 فضای شهری

 هاتوجهبهتنودکاربری توجهبهومعیتفضا

توجهبهمنظر مین

 توجهبهچشمنوا یفضا

توجهبهحسکلیگردشگرا فضا

نگهداریفضا  فضاتوجهبهتمیزی

 حف اصالتتاریخیفضا

ارتقاایمنیوامنیتفضا

بهبود شرایط 

 زمینه ای

افزایش ماناستفادها فضا توجهبهبعدمدیریتیفضا

ایجادنیا برایگردشگرتوسطفضا

تذکرار شفضابهگردشگر

مدیریتترافی  هاتوجهبه یرساخت

ساختپارکینگ

توجهبه، ادیوراحتیگردشگران توجهبهبعداجتماعیفضا

ارتقاپذیرشفرهنگبیگانهدرمردم

رفع،لودگیرفتاری

توجهبهبعدطبیعیفضا  توجهبهفصدگردشگری

توجهبهعناصرطبیعی



مقدوالتو ا4111اسدتراوس،)کدربینورهاوردبهکاربستنراهبردهدا،پیامددهاهسدتند: پیامدها

پرداختدههدا،مدهاستودربخشنتیجهگیریهدمبده،ن1مفاهیماولیهمرتبطبا،ندرجدول

شدهاست 
 . مفاهیم اولیه، زیرمقوالت و مقوالت مرتبط با پیامدها؛ مأخذ: نگارندگان.7جدول 

 ها پیامد مفاهیم اولیه زیر مقوالت مقوالت

ارتقا فضای 

شهری و 

گردشگری 

 فضای شهری

 معرفیفضابهدیگران جذبگردشگرانبهفضایشهری

،وردندیگرانباخوددرسفرهایبعدی

صرفمدت مانبیشتردرمقصد

مقصدبهعنوانگزینهایبرای ندگی

یاختیاریواجتماعیهاافزایشفعالیت رونشفضایشهری

ارتقاامنیتفضا
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مفهومی مناسب برای تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شههری   الگوی

 اصفهان، چیست؟

برایپاسخبهاینسوال،پسا مطالعهمبانینظریموجدودومصداحبهبدامشدارکتکننددگان،

 مدلمفهومینهاییبهصورت یر،تدوینشد 

ییاسدتکدها هاکدگذاریمحوریعبارتاستا سلسلهرویه:ب . کد گذاری محوری

دهدد بددینترتیدب،کددمدیرابایکددیگرارتبداطهامقوالت،داده یرطریشپیوندبینمقولهو

مقوالتومقوالتاشارهدارد ایدنکداربدااسدتفادها  یرگذاریمحوریبهفرایندشکددهی

دهمحدوری،شودتاروابطبینشرایطعلّی،پدیمیی پارادایم)مدلالگویییاسرمششاانجام

بیدانشدده4رانشداندهددکدهدرشدکدهداوپیامددهاشرایط مینهای،شرایطمیانجی،راهبرد

.است

دراینمرحلهنظریدهپدردا  میندهای،مقولده:کد گذاری انتخابی )مرحله نظریه پردازی(

رروشدهندابدهطدومیگردندوکلیتیراتشکیدمیمحوریرا)کهسایرمقوالتبرمحور،ن

کنددکدهشدرحیمدیمندانتخابوباارتباطدادن،نباسایرمقوالتبدهنگدارشنظریدهاقددام

)دانداییفدردوامدامی،دهددمدیانتزاعیبرایفرایندیکهدرپژوهشمطالعدهشددهاسدت،ارائده

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

ونتدایجهدابااینکهبرخیا پژوهشگرانکیفیبح دربدارهاعتبداروروایدیداده:اعتبار پژوهش

امدا،ا7،4111)جانسدنوکریستنسدنداننددمدییکمدیهداپژوهشرابهطورسنتیمربوطبدهپدژوهش

بخشدیبسدیاربداهداویافتدههدایکیفدینیدزصدحتواعتبداردادههاواقعیتایناستکهدرپژوهش

 یمختلفدیبدرایاعتبدارسدنجیدرنظریدههداروش ا4،4174)کرسولاهمیتا فرایندپژوهشاست

ومددرور4 مینددهایوجددودداردکددهدرپددژوهشحامددرا دوروشبددا بینددیمشددارکتکنندددگان

                                                                                                                                                                                 

1 -Johnson & Christensen 

2 -Creswell 

3 -Member Checking 



   7331، پاییز 43شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،  سال سیزدهم،  24

 

یاصدالحیومشداورههدادرپژوهشاستفادهوپسا دریافتنظر7نغیرشرکتکنندهخبرگا

یبکدارهاال مبااستادراهنماومشاورویرایشال مانجامومدلنهاییارائهشد تماماینروش

یتاییدشددهکدهدربخدشبحد ونتیجدهگیدریهابانظریههاگفتهشده)بههمراهمقایسهیافته

کنندد اگرچدهنتدایجایدنمطالعدهرابدهتمداممدیستا،صحتواعتبارپژوهشراتاییدد،مدها

یمشدابههداتوانندبدرایموقعیدتمیفضاهایشهریوتمامگردشگراننمیتوانتعمیمداد،اما

 کاربردداشتهباشند 

 

 گیرینتیجه
مؤثربدرتصدویرذهندیهایهایپژوهشدرخصو گسترهمفهومی،بررسیابعادومؤلفهداده

گردشگرانداخلیا فضایشهری،راهبردهایمربوطبهپدیدهوپیامدهای،ن،دراینقسدمت

دسدت،مددهبدرایتصدویرذهندیگردشدگرانداخلدیا ونتدایجبده بررسیوتحلیدشدهاست

فضاهایشهریاصفهان،بانتایجمطالعاتانجامشدهدراین مینه،مقایسهشدهاست 

اگرچدهمومدود:تعریف و گستره مفهومی تصویر ذهنی گردشگران از مقصد -الف

اصلیاینپژوهش،مقیاسخاصیا مقصد)فضایشهریاموردمراجعهگردشگراناست،امدا

گیردکهپیشینهتحقیشراجعهماناناینموموددرحیطهتصویرمقصدیگردشگری،قرارمی

ایدندارندد، هماندانکدهتحقیقداتپیشدینبیدانمدیگدرددسالپیشبرمی31به،نبهحدود

ترینموموعاتمدیریتمقصدگردشگریوگردشگریتبدیدمومودامرو هبهیکیا مهم

طورکهدربخشمبانینظدریهدماشدارهشدد،هندو تعریدفوچدارچوبشدهاست اماهمان

 ا7413)پورفرجوهمکاران،جامعی،راجعبه،نوجودندارد

ریفاینپژوهشا تصویرگردشگرانا مقصد)فضایشهریا،کهبراساسمدرورادبیداتتع

بددینصدورتاسدت:تصدویرگردشدگرا فضدایدست،مدهاست،مومودومدلترسیمیبه

ایا مناس تعالیسفردرذهنگردشگراناسدتکدهشدامددوبعددشدناختیوشهریمرحله

ذهندی،شدامدواقعیداتمدرتبطبدهفضدایشدهریومعندیشود بعدشناختیتصدویرمیعاطفی

سمبلی ،نفضاوبعدعاطفیشامداحساسداتمثبدتومنفدیگردشدگرنسدبتبده،نفضدای

                                                                                                                                                                                 

1 -External Audit 
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شود شهریمی

طدورکدهدرمددلترسدیمیهمدان:ابعاد تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری -ب

کشدففضدای"سیشدهاسدت شود،تصویرمقصدیا سهجنبهیابعدمختلفبررمشاهدهمی

،4113وبیرلدیومدارتین،7333افدرادیماننددبلگلدوومد کلیدری، کهباتحقیقدات"شهری

دست،مددهکندکها طریشکدهایمفهومیبههمخوانیدارد،براهمیتبعدشناختیتأکیدمی

دشدگرا هداوباورهدایید گرها،حاصدشدهاست بدهبیدانیدیگدر،اندیشدها متنمصاحبه

دهیتصویرکلیاوا فضایشهری)مقصدااست فضایشهریبعدبسیارمهمیدرشکد

کهشامد یرمقدوالتاحسداسمثبدتبدهفضدایشدهریواحساسدات"ار یابیفضایشهری"

و4174وهمکداران، شود،درمطالعاتافرادیماننددمطالعداتسدیلوامنفیبهفضایشهریمی

موردتأکیدبودهاست 4113ریاارد وویلسون،

کها دو یرمقولهفضایمتفاوتوتجربدهفضداییمتفداوتتشدکید"مواجههبافضایشهری"

دهددکدهمنحصدربفدردیفضداوشدهاست دررابطهبافضایمتفاوت،نتایجمطالعدهنشدانمدی

باشدند درایدنرابطده،براسداسنظریدهادکنندده،نمدیترینعوامددایجدمعماریخا ا مهم

اینجدا"سدا د:اینکدهمدیا،فرصتگردشگری،مقایسهدودورنماراامکانپذیر7319)7پروسیا

کندکدهمی بنابراینانسانتمایلیشدیدپیدا"،نجاچیزدیگریاست"و"همهچیزعادیاست

تی،مقایسهنمایددوایدنتضدادمقایسدهایکدهبیشدترتصاویررو همرّهخودراباتصاویرتعطیال

جنبهفانتزیداردتاحقیقت،برایاوا معنایسمبلی وویژهایبرخورداراسدتوبدهکمد 

تواندفکرکند،احساسنماید،حرکتکند،لباسبپوشدورفتارغیرمعمولداشتهباشدومی،ن

،نجداتوجیدهنمایدد دررابطدهبداتجربده"رمعمدولغی"همهچیزرادررابطهبامکانتعطیالتو

یمدؤثریماننددعرفدانیهاکهویژگی انشاندادهاندکه4113فضاییمتفاوت،بیرلیومارتین)

تواننددبدرشدکدگیدریتصدویرمدیبوجذاببودنالبودن،بهرو بودن،تنش،وربودنوج

.ذهنیاثرگذارباشند

یگردشگرانداخلیا فضدایشدهری،بهتدراسدتمددنظرقدرارایکهراجعبهتصویرذهننکته

شودکهدرمطالعداتپیشدینصورتی کلیتواحددیدهمیگیرد،ایناستکهاینپدیدهبه

                                                                                                                                                                                 

1 -Perussia 
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نیزموردتأکیداستوتجزیه،نبهابعادشناختی،عاطفییافضایی،بیشتربرایشناختبیشدترا 

گیرد ،نصورتمی

درپدژوهش:یر ذهنی گردشگران داخلی از فضهای شههری  راهبرد ارتقاء تصو -پ

حامر،دوراهبرداصلیدراین مینهارائهشدهاست:

ارتقاءکیفیفضایشهری:اینموموددرادبیاتطراحیشهری،خصوصا مطالعداتمدرتبطبده

تصویرذهنیساکنینموردتوجهبودهاست برایارتقاکیفیفضدایشدهریدرجهدتایجدادو

قاءتصویرذهنیگردشگرانا ،ن،دومفهومتوجهبهومعیتفضاونگهداریفضا،درایدنارت

7)کرمونداشوند اینابعاددرمطالعاتمرتبطبامدیریتفضایشدهریمطالعها نتایجحاصدمی

اند موردتأکیدبودها4111وهمکاران،

هیمتوجهبهبعدمددیریتیفضدا،توجدهبدهای،مفاای:برایبهبودشرایط مینهبهبودشرایط مینه

انددکدهدرها،توجهبهبعداجتماعیفضاوتوجهبدهبعددطبیعدیفضدا،بدسدت،مدده یرساخت

هاتوجهشدهاست به،ن4111مطالعاتیمانندمطالعاتکرموناوهمکاران،

پیامددحاصدد،ارتقداء:ت: پیامدهای ارتقاء تصویر ذهنی گردشگران از فضای شهری

فضایشهریوگردشگریفضایشهریاستکهخدودشدامددوبعددجدذبگردشدگرانبده

فضایشهریوروندشفضدایشدهریاسدت ایدننتیجدهبدامطالعداتپیشدینکدهارتقداءتصدویر

دانند،همخدوانیداردگردشگریا مقصدراعامدارتقاءکیفیمقصدوافزایشگردشگرانمی

شوند،ارتباطبسیارنزدیکیبداارتقداءکهباع ارتقاءتصویرگردشگرا مقصدمی یراعواملی

کیفی،ندارندوهمانینباع وفاداریگردشگربهمقصدومراجعهمجددبده،نوهماندین

کدهباورنددایدنبدرشوند دررابطهبامعرفیفضابدهدیگدران،محققدانتوصیه،نبهدیگرانمی

ییهداروشایجدادبدهسدفرا رمدایتوتصدویرمقصددیبینرابطهدربارهدهشانجاممطالعات

دیگدرانبدهمقصدی توصیهبهتمایدودوبارهبا دیدکندکهمنجربهافزایشقصدمیکم 

ا 4113؛بیرلیومارتین،7333)بلگلووم کلیری،شوندمی

                                                                                                                                                                                 

1 -Carmona 
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هدایاند،افدزایشفعالیدتمطالعهحاصدشدهترینمفاهیممرتبطبارونشفضایشهریکهدراینمهم

هدایاختیداریوا،دررابطهبافعالیت7411)7اختیاریواجتماعیوارتقاءامنیتفضااست،گد

دهدکهپیشتردر،نرخدادیبهوقودپیوسدتهکندکهفعالیتدرجاییرخمیاجتماعیبیانمی

دهدد بدریجریانندارد،فعالیتیتا هروینمدیباشد چراکهمعموال درفضاییکهدر،نفعالیت

هدایهدایمدروری،فعالیدتهایافراددرفضاهایشهریرابهسهدسته:فعالیدتایناساساوفعالیت

هدایمدروریجنبدهاجبدارنماید ا منظرگدفعالیتهایاجتماعیتقسیممیاختیاریوفعالیت

هدایاختیداریبدهایندرحدالیاسدتکدهفعالیدتدهند داشتهوبهدورا کیفیتمحیطرخمی

هداییمشدارکتپذیرد ،نهادرچنینفعالیتصورتارادیوبهخواستخودمردم،صورتمی

هدایداشتهومیزاناینمشارکتبهمیزانبرانگیزانندگیفعالیت،وابستهاست همانین،فعالیدت

هدا،گیرند ایندستهکنشجمعشکدمیهاهستندکهتنهادرحضوراجتماعی،ندستها کنش

هدایدستاوردکیفیتومدت مانرخدادندوگوندهفعالیدتپیشدینهسدتند درمدوردفعالیدت

تدوان،نراگیریفعالیتدانست،مدیاجتماعیبیشا ،نکهبتوانکیفیتمحیطراانگیزهشکد

ا 7411)گد،بهمثابهبسترسا یبرایانجام،ندرنظرگرفت

اتوجهبهاینکهفضایشهریوتصویر،ندرذهنگردشگران،تأثیر یادیدرمراجعدهمجدددب

هابهفضاوتوصیه،نبهدیگرانبرایبا دیددارند،اهمیت،نبرایطراحانشدهریوافدراد،ن

رو،برایارتقاءتصویرشود ا ایناندرکارگردشگریوگردشگریشهری،دوچندانمیدست

دشگران،مخصوصا گردشدگرانداخلدیا فضداهایشدهریاصدفهان،نیدا اسدتکدهذهنیگر

ایتأثیرگذاربرتصویروراهبردهایارتقاء،ن،مدنظرباشند عوامدعلّیو مینه



 پیشنهادها

شود:هایپژوهش،پیشنهادهای یرارائهمیبراساسیافته

بدهجددذبیبیشدتریراجددعهدداپدژوهشعنددوانمبنداییبددرایالگدویمفهددومیایدنپددژوهشبده

گردشگرانبهفضایشهریاصفهانقرارگیرد 

                                                                                                                                                                                 

1 -Gehl 
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هدادرمطالعداتکیفدیوگر،توجهبهابعداد،نایومداخلهباتوجهبهاهمیتشرایطعلّی، مینه

کمیدیگرموردتوجهباشددوهماندینمدوردنظدرطراحدانفضدایشدهریباشددوتبددیدبده

طباگردشگریا طراحانوشهرسا انشود هایمرتبخواستهسا مان

شمولیکیفیتیفضاوداشتنحسخا وقدویا فضدا،بهابعادمعناییفضایشهریچونهمه

ترینشرایطعلّیایجادتصویرذهنیمثبتا فضایشهریدرتوجهخاصیشود یراکها مهم

 ذهنگردشگرانداخلیاست 

ردشدگرانخدارجیصدورتگیدردونتدایج،نبدانتدایجایدنتوانددبدرایگتماماینتحقیشمی

 پژوهشمقایسهشود 
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