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 گیري تصویر ذهنی مقصد گردشگرانشکل نقش بازنمایی معماري بر

 داده بنیاد( به شیوه نظریه هاي سنتی)مطالعه موردي: اقامتگاه
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 18/01/1400                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

 11/03/1400                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

 چکيده  
بازنماایي معمااری    انجام شد. يسنت یها گردشگران از اقامتگاه يذهن یرتصو گيری در شکل بازنمایي مکان تبيين نقش مطالعه، با هدف ینا

اهميا    گردشاگران از  مقصاد  تصاویر  گيری شکلهای سنتي در فضای مجازی به عنوان یکي از مهمترین منابع اطالعاتي موثر در اقامتگاه
هاای گردشاگری شاهرهای تااریمي، ماورد توذاه        عنوان یکاي از مهمتارین ذاذباه    به های سنتي بسزایي برخوردار اس . امروزه اقامتگاه

های برخط برای شناسایي و انتماب مقاصد گردشگران اس . این گردشگران به طور وسيعي از اطالعات بصری و كالمي مندرج در رسانه
گردشگران داخلي و نفر از  32با ساختاریافته  های نيمه مصاحبه های تحقيق از طریق داده يفي،ك یکردیاز رو يریگ با بهرهبرند. مي خود بهره

بارای   گردآوری شد.، های سنتي و نيز مشاهدات ميداني اقامتگاه مدیران و محتوا يدخارذي، راهنمایان مجرب گردشگری و كارشناسان تول
بر مبنای این شايوه، از طریاق    .ين و استراوس استفاده شدابداعي كورب داده بنيادها و ارائه نظریه نهایي از روش نظریه  تجزیه و تحليل داده

يامادها،  راهبردها و پ یط،متشکل از سه بعد شرا یميمدل پارادا یکترسيم و در قالب  ،های تحقيق یافته ،كدگذاری باز، محوری و گزینشي
ي مکاان محاور، گردشاگری فرهنگاي، بساتر      فضای مجازی، بازنماای متشکل از  ي،مقوله فرع 9 دس  آمده شامل هب های یافته ارائه گردید.

 یان ا ي. مقولاه اصال  اسا    ارتقاا تصاویرذهني   و تعامل و تبادل برخطذغرافيایي مقصد، عوامل مدیریتي،گردشگر، ارزیابي باواسطه مکان، 
دهاد   والت نشان ميارائه مدل مفهومي برای توضيح روابط ميان مق .گيرد يرا در بر م ياس  كه مقوالت فرع تجربه باواسطه مکان يق،تحق
كه در  آورد يرا فراهم م محيط از ادراكات امکان توسعهعنوان مهمترین عل  ایجاد تجربه باواسطه مکان،  ، بهمحور مکان یيبازنمامقوله  كه

 باا   یعماار م نقاش بازنماایي   شاود.  بنادی ماي   طبقاه  یادادها و رو ها ي فعال یيو بازنما یيوذوه معنا یيمعمارانه، بازنما یيسه دسته بازنما
باه   تواناد  يمطالعاه ما   یان ا یجنتاا فضای مجازی، انجام شد. در  يسنت یها گردشگران از اقامتگاه يذهن یرتصو يریگ شکل يچگونگ يينتب

فضای مجازی و همچنين چگونگي بازنمایي بناهاای تااریمي در   در  يسنت یها گردشگران از اقامتگاه شناخ معماران در فهم ادراكات و 
 .دكمک كن رسانه
 : تصویر ذهني از مقصد، بازنمایي معماری، فضای مجازی، بناهای تاریميكلمات كليدی 

 دانشجوی دكترای تمصصي،گروه معماری، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسالمي، همدان ،ایران. *

                                                              talischi@basu.ac.ir .گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلي سينا ، همدان، ایران** استادیار 
 .واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمي، همدان، ایران*** استادیار گروه معماری، 

 .پژوهشکده گردشگری ، پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگری ،تهران، ایراناستادیار **** 
 نمونه) گردشگران مقصد تصویر گيری شکل بر رسانه در معماری بازنمایي نقش «با عنوان  «آرا فائزه توسلي» دكتری رسالهاین مقاله برگرفته از 

 ناصار » دكتار ه و مشااور   «موساوی  ذليال  سايد  »و دكتار « طليسچي غالمرضا» اس  كه به راهنمایي دكتر »( كاشان سنتي های اقامتگاه: موردی
 در حال انجام اس . ندر دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدا« رضایي
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 مقدمه   
 آوری فان  مصاادیق  عناوان  باه  مجاازی  فضای امروزه
 هاای  درعرصاه  را زیادی مماطبان ارتباطات، و اطالعات
اساا . یکااي از ایاان  كاارده ذااذب خااود بااه گوناااگون
 افزوناي  ها، صنع  گردشگری اس  كه بطور روز عرصه

كند.  از ظرفيتهای فضای مجازی برای توسعه، استفاده مي
هر روزه بسياری از گردشگران مقاصد خود را از طریاق  

هاا، از قبيال كتاب، مجاالت،      اطالعات حاصل از رسانه
نماینااد.  هااای باارخط انتماااب مااي تلویزیااون و رسااانه

تصویری كه از مقاصد موردنظر در ذهن مماطباان ایان   
كنناده، مملاو از    تواند ترغياب  مي گيرد ها شکل مي رسانه

 Echtnerاطالعات مفيد و در عين حال فریبنده باشاد ) 

& Ritchie, 1991هااای اخياار رو، در دهااه (. از ایاان
نقاش تصاویر مقصاد در     های بساياری دربااره  پژوهش

فرآیند انتماب مقصد گردشگران صاورت گرفتاه اسا     
(Sirakaya, Sonmez & Choi, 2001.) 

هااا و  ای از باورهااا، ایااده مجموعااه تصااویر مقصااد را
( كه بياانگر  Crompton, 1979دانند ) احساسات فرد مي
هاا، تمايالت و    داوری هاا، ادراكاات، پايش    تمام آگااهي 

تفکرات شمص یا گروهي درباره مکاني خاا  اسا    
(Baloglu, McCleary, 1999 مطالعااااااات .)

گرفته، عمدتاً به توصيف و تبيين اذزای تشاکيل   صورت
و نقش آن در انتماب مقصد توسط  مقصد یرتصو دهنده

(. باا وذاود   Pike, 2002,542اناد ) گردشگران پرداخته
تعدد و گستردگي این مطالعات، تااكنون مطالعاه ذادی    

 عنوان منابع اطالعاتي،درخصو  نقش بازنمایي بناها به
در ایجاد تصویر مقصد انجام نشده اس . ضروری اس  

نقش منابع اطالعاتي، یعني كه مطالعات تصویر مقصد به 
هاا در   هاای مکاان اقامتگااه در رساانه    بازنمایي ویژگاي 

گيری تصویر ذهني گردشگران توذه ذدی نمایاد.  شکل
گاام   نمساتين  در ای گردشاگران طور فزایناده  امروزه به

فضاای   باه  انتمااب مقصاد،   سافر و  ریزی بارای  برنامه
 هاای گردشاگری،    ساای   آورناد. وب  ماي  مجازی روی

 

و سارع  مطلاوبي را در دساتيابي باه ساطو        سهول 
ممتلف اطالعاتي شامل عکس، فايلم و نوشاتار دربااره    

گياری تصاویر    كنند كه منجر باه شاکل   مقصد عرضه مي
 شااود. از ذملااه مقاصااد مهاام  مقصااد گردشااگران مااي

 

ویااژه در شااهرهای تاااریمي ایااران،    گردشااگری بااه 
هاای اخيار ماورد    های سنتي هستند كه در ساال  اقامتگاه

ها عاالوه  اند. این اقامتگاهستقبال گردشگران قرار گرفتها
 بر عرضه امکاناات اقاامتي بارای گردشاگران شاهرهای      

 

عنوان ذاذبه گردشگری و مقصاد سافر   تاریمي، خود به
 اند.  ای پيدا كردهمطلوبي  فزاینده

مطالعات گذشته به نقش و چگونگي بازنمایي بناها در 
ها، پاسا    یق رسانهتصویرسازی ذهني گردشگران از طر

  انااهیبازنما يكنشاا دیاارا با یسااازریتصونااداده اساا . 
 

ی هاا  کيتکن يدگيچيپ شی، افزاسالهای اخيردر . دانس 
شاده  ادراک  یهاا  وهيدر شا  رييتغ بازنمایي فضا منجر به
 نیا گيری فرآیند شکل دیبا زانیر برنامهاس . معماران و 

طالعاات  . ممورد توذه قرار دهند شتريرا ب يذهن ریتصاو
هاای مطارو  در تبياين ابعااد     این عرصه بر پایاه مادل  

گياری آن،  تصویر مقصد و نياز عوامال ما ثر بار شاکل     
هاای ماذكور    رویکردی كمي داشاته و باه آزماون مادل    

كاه بررساي فرآیناد تصویرساازی      اند. از آنجایيپرداخته
ها، فاقاد نظریاه و یاا     ذهني گردشگران از بناها در رسانه

اس ، این مطالعاه باا اتمااذ رویکاردی      كنندهمدل تبيين
كيفي، از روش نظریه داده بنيااد بارای تحقياق اساتفاده     

 كرده اس .
به این ترتيب، پرسشهای ذیل در این مقاله مطر  شده 

 اس : 
گيری تصاویر مقصاد    نقش بازنمایي معماری در شکل -

 چيس ؟)پرسش اصلي(
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هاایي از بناهاای معمااری، قابال      چگونه و چه مولفاه  -
 ها هستند؟)پرسش اصلي( بازنمایي در رسانه

تاوان   يچگوناه ما   تار،  برای ایجاد تصویر ذهني واقعي -
هااای باارخط بازنمااایي كاارد؟  یااک مکااان را در رسااانه

 )پرسش فرعي(
 ادبیات موضوع

تصویر مقصد، اجززاي متکزکله ع اوامزل مزبرر بزر      
 گیري آن شکل

 و ها اندیشه باورها، از اس  ایمجموعه مقصد تصویر
دارناد.   مقصاد  یاا  مکاان  یاک  از مردم كه هایيبرداش 

، و از فارد   منحصاربه تصویر هر فرد از یک مکان خا ، 
و تصورات او از آن مکان تشکيل  ها يوابستگخاطرات، 

 1(. كايم و ریچاردساان Jenkins, 1992,1شاده اسا  )  
تجربياتشاان از   توانناد  يمكه افراد  دنكن يم( بيان 2003)

 .ثبا  كنناد   هاا  واژهتصااویر و   یک مکاان را در قالاب  
 ( در تعریفي دیگر، تصاویر مقصاد را  1979) 2كرومپتون
تصاویر   نياز  افاراد و  شمصاي  بر تصویر ذهناي  مشتمل
 مکااني خاا    از افراد دربااره  خاصي هایگروه ذهني

 مقصاد،  تصویر ذهناي از  تعریف، این براساس داند.مي

 و تمايالت  تعصابات،  عواطف، ظهور» از عبارت اس 
 مکاان  یاک  به نسب  افراد از یا گروهي فرد ساساتاح

 (.Lawson & Baud, 1977«  )خا 
هاای   چندین دهاه اسا  كاه در رشاته     ،مفهوم تصویر

، (Fridgen, 1987شناسي )روانشناسي محيطي و ذامعه
 ,Bouldingعلوم رفتاری ) ،(Assael, 1984بازاریابي )

فهاوم  ( و ذغرافيا مورد مطالعه قرار گرفته اس . م1956
مطالعاااات مهااام در تصاااویر مقصاااد از موضاااوعات 

گيااری زیاارا باار رفتااار و تصااميم  گردشااگری اساا  
 Beerliگذارد ) گردشگران برای انتماب مقصد، تأثير مي

& Martin, 2004,679.)  
 تصویر مقصد شامل اذزای شناختي و عااطفي اسا .  

ذزء شناختي، تصاورات، باورهاا و داناش دربااره یاک      
هاای  و در درذه اول بر ویژگاي  ودشمقصد را شامل مي
 كند. ذزء عااطفي، احساساات دربااره   ملموس تأكيد مي
 (. Baloglu & Mc cleary, 1999یک مقصد اس  )

سلسله  طوراگرچه ابعاد احساسي و شناختي تصویر به
تا تصاویر یاک مکاان را شاکل      اند وابستهمراتبي به هم 

ء دهند، بااز هام ایان امکاان وذاود دارد كاه هار ذاز        
ی تصاویر كلاي،   ريگ شکلاحساسي و شناختي بتواند در 

(. Qiu, 2017, 239ی داشته باشاد ) فرد به منحصركمک 
تدریج اذزای دیگاری را باه مفهاوم تصاویر     محققان به

تری را شاکل  مقصد اضافه كردند و تصویر بهتر و ذامع
 اند.داده

ی ممتلاف بار ایان باورناد كاه      ها رشتهپژوهشگران از 
دو رشته از عوامل شاکل   ريتأث یر مقصد تح تصو اساساً
، عواماال محاارک و عواماال شمصااي. عواماال رديااگ يماا

مانند منابع اطالعاتي ی خارذي )ها محرکمحرک، شامل 
هاای پيشاين اسا       و تجربه (، عوامل فيزیکيگوناگون
، عوامل شمصي مربوط به عوامل اذتماعي و كه يدرحال

 (.1یر شماره تصو) باشد مي كننده اف یدرروانشناختي 
 
 
 
 
 
 
 

 
مطالعات، سه عامل اصلي را در غياب بازدید واقعي و 

هاای   كنناد: الاف( انگيازه    نداشتن تجربه قبلي معرفي مي
شناختي و  ذمعي  -ی ذامعه ها يژگیوب(  گردشگری،

 Baloglu andج( مناااابع اطالعااااتي ممتلاااف )  

 مقصد از مقصد یرگیري تصو چارچوب كلی شکل .1ت
(, 1999McCleary Baloglu and)

 

  

 

 

 

 اوامل محرک
 منابع اطالعاتي -

 حجم -
 نوع -
 تجربه قبلي -

  
 
 

 تصویر مقصد
 ادراكي/شناختي -
 احساسي/عاطفي -

 كلي -

  
 
 

 

 اوامل شخصی
 روانشناسانه

 هاارزش -
 هاانگيزه -
 شمصي  اذتماعي -

 سن -
 تحصيالت -
 وضعي  تأهل -
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McClearly, 1999.) هاا باا كماک    تصور افراد از مکان
خصوصايات   يبي از منابع اطالعاتي گوناگون دربااره ترك

 شود.  آنها ساخته مي
گیري تصویر ذهنی گردشگران  در شکلها  نقش رسانه

 از مقصد
در انتمااب مکاان گاردش از     یارعنوان ابز ها بهرسانه
 .Butler, Rشاوند )  محساوب ماي   گردشاگران  یساو 

 ساازی و ایجااد   مهمترین وظيفه آنها، انگااره  ( كه1990
صاویر ذهناي از واقعياات و حتاي غيرواقعياات اسا       ت
(Reza Gholizadeh, 2010, 161    ،بارای اولاين باار .)

را  تصویر مقصاد ها بر رسانه ريمطالعه تأث( 1990) 3باتلر
را گردشااگران  یارسااانه حاااتيترذ آغاااز كاارد. وی 

 یریو تصو كالمي های رسانهكه  بندی و بيان كرد تقسيم
 یهاگردشگران در مورد مکان يادراک كل یريگ به شکل

 . امااروزه از ابزارهااای فناااوریكننااديمقصااد كمااک ماا
های برخط برای بهبود تصویر مقصاد   اطالعات و رسانه

 & Beerliشااود ) اسااتفاده مااي در بااازار گردشااگری

Martin, 2004,658( ماادعي اساا  1993) 4(. گااارتنر
منابع اطالعاتي زیادی وذود دارند كه به معرفاي مقصاد   

شناساي  هرحاال، در عصار حاضار، گوناه     دازند. بهپرمي
ای تنظيم گونه گيری تصویر مقصد را باید به عوامل شکل

 كرد كه شامل منابع ممتلف برخط نيز باشد.
دهد كاه   فضای مجازی به گردشگران این امکان را مي

قبل از عملي كردن تصميم سفر به صورت مجاازی و از  
ر شاده و باا   طربق ابزارهاای وب وارد محال ماورد نظا    

مطالعه و مشاهده اطالعات متني، صوتي و تصاویری باا   
شناخ  مقصد، امکان سفر و مزایا و معایب را دریابند و 

 یبارا  یقو یابزار هاتیسا وبگيری كنند.  براحتي تصميم
 یهاا  يا در گساترش فعال كه  دینآيبه شمار م بازنمایي
در نقاش بسازایي دارناد.    و ذذب گردشگر  یگردشگر
هااای گردشااگری  ساای   وب  ياااهم ر،يا اخ یهااا ساال 

 یزیا ر برنامه طهياطالعات در ح یعنوان ابزار ذستجو به
 دوچناادان شااده اساا  ،قباال از ساافر یريااگ ميو تصاام

(Bhatiasevi, Yoopetch, 2015, 2،) معرفااي  كااه
كنندگان سافر را از   مصرف یها دگاهیجارب و دمقصد، ت
 دئویا و صدا و ر،یاشکال گوناگون مانند متن، تصو قیطر

 (.Thevenot, 2007, 288گذارنااد ) ماايبااه اشااتراک 
 و شناختي تصاویر با های گردشگری سای  وب محتوای
 یاک  باه  منجار  تصویر مقصد مارتبط اسا  كاه    عاطفي

 اطالعااات شااود. باااال بااودن كيفياا تصااویر كلااي مااي
صاحيح   گياری  شکل برخط به های رسانه در گردشگری

 & Kim, Lee, Shinكناد )  ماي  تصاویر مقصاد كماک   

Yang, 2017, 687 .)  
 انوان مقصد بناهاي معماري به

عنااوان  ای تحاا  در مقالااه (2013) 5ذااان اسپشاا  
كناد كاه بناهاای     معماری و تصاویر مقصاد عناوان ماي    

ترین انتمااب گردشاگران    معماری شاخص همواره مهم
عنااوان  در ساافرها بااوده و هساا  و از ایاان بناهااا بااه  

ر ذهني و هدف گيری تصوی های اصلي در شکل شاخصه
از  بارد.  مقاصد گردشگری برتر از گذشته تا حال نام مي

آنجاكه یک مقصد به یک كشاور، ناحياه یاا یاک شاهر      
شود، مطالعات تصویر مقصد در مقيااس بناا    محدود نمي

 & Loureiroهااای روسااتایي  ) گاااهشااامل سااکون 

Gonzalez, 2008،) هتل سبز (Lee, Hsu, Han, Kim, 

 ,Moreno, Padilla, Ispas)هااا  گاااه (، اقاماا 2010

Seitan, 2008) . یکي نيز مورد بررسي قرار گرفته اس 

 ذهاان  گردشگری روندهای كه مقصدهایي ترین مهم از

 ،اسا    داده قارار  ثيرأتا  تحا   گذشاته  هاای  دهاه  در را
(. Molina, 2010) هستندعنوان مقصد سفر ها به اقامتگاه

گياری   در شکل ایرسانه یهایيبازنمابر این پایه، نقش 
عناوان موضاوعي ناوین در    یر ذهني از اقامتگاه، باه تصو

 اقاامتي  فضاهایآورد.  مطالعات تصویر مقصد سر بر مي
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 بسترسااز  یاا  باشاند  ماي  گردشگر اصلي مقصد، خود یا

 مقصاد  كاه  ندهسات  دیگاری  های فعالي  و برای فضاها

د. اهمي  به بازنمایي صاحيح بناهاا در   باشن مي گردشگر
رساد.   نظار ماي   های گردشگری ضاروری باه   سای  وب

 این هدف ، ها چگونگي بازنمایي بناها در رسانه شناخ 

 ایان  گياری  شاکل  بارای  را راه بتواناد  تاا  اس  پژوهش
 ما ثر  محيطاي  كيفيات شناسایي طریق از ذهني، تصویر

 .كند فراهم آن، در
 بازنمایی معماري در رسانه

ذنبه هاای  بازنمایي راه و روشي اس  كه از آن طریق 
ممتلف واقعيا  ملال افاراد، مکانهاا، اشايا، اشاما ،       
هویتهای فرهنگي و دیگر مفاهيم مجرد ایجاد مي شاود.  

 هیا ارا  يا هاا از واقع كاه رساانه   اسا   يساحت یيبازنما
 .كننديرا فراهم م بناها یيها امکان بازنمارسانه. دهند يم

 از شناخ  خود درباره شاهرها  یاما امروزه بمش عمده
 & Leigh) ميكنا يما  افا  یهاا در را از رساانه  بناهاا و 

Kenny,1996.) یکي از نيازهای مهام   یمعمار بازنمایي
انفجاار تکنولاوژی در   ملماوس اسا .    یفضا ابيدر غ

دنيای امروز، ارائه هرگونه بازنمایي را فاراهم ماي آورد   
(Carpo et all,2013 .)امکاان  كه  خيلي از بناهایي یبرا

 کیا  هر دليلي وذاود نادارد بازنماایي    بازدید از آنها به
ارتباط  یبرقرار ش،یآزماادراک،  یضرورت برابمش و 
بازنماایي  . (Pelletier, 2000)اسا   دهیا ا کیو فروش 

 ها در شکلاز مکان یساز ریتصوها با   معماری در رسانه
ی دارد و امکاان  ادیا ز  يا به تصورات افاراد، اهم  يده

ي آورد را فااراهم مااا  درک و فهاام فضااای معمااااری  
(Urry,2002.) 

 رعش پژعهش
تصویر مقصد ماهيتي ذهني پویا و چندبعادی اسا  و   
قاباال مشاااهده از طریااق نظرخااواهي از گردشااگران و  

باشاد. بناابراین،    اندركاران صنع  گردشگری ماي  دس 

-نگارندگان برای فهم نقش بازنمایي معمااری در شاکل  

گيری تصویر مقصد، تصميم گرفتند باا اتمااد رویکارد    
يفي، از روش نظریه داده بنياد برای گردآوری و تحليل ك
-ها از طریق مصاحبهها استفاده كنند. گردآوری دادهداده

-كنندگان و تحليل داده ساختاریافته با مشارك  های نيمه

ها از طریق كدگذاری آزاد، محاوری و گزینشاي بارای    
دهي به نظریاه داده بنيااد   ترسيم مقوالت تحقيق و شکل

 یرف .صورت پذ
 كنندگانمکاركت

گياری هدفمناد و    مشارك  كننادگان از طریاق نموناه   
 نظری، از افراد ذیل انتماب شدند:

گردشاااگران داخلاااي و خاااارذي، كاااه از طریاااق   -
های گردشگری، اقامتگاه سنتي خود در كاشان  سای  وب

 را انتماب كرده بودند.
هاا تجرباه انتمااب     راهنمایان گردشاگری، كاه ساال    -

هاای بارخط   برای گردشاگران از طریاق رساانه    اقامتگاه
 داشتند.
مدیران اقامتگاه و مسئوليني كه تجربه تولياد محتاوای    -
 های گردشگری را برعهده داشتند. سای  وب

نفاار گردشااگر  15نفاار، شااامل 32كنناادگان  مشااارك 
 3نفر مدیر اقامتگااه،   2نفر گردشگر خارذي،  7داخلي، 

نفار   5هاا و  اقامتگااه نفر از كارشناسان تولياد محتاوای   
راهنمای گردشگری بودند. كفای  اندازه نمونه بار پایاه   
 اشاباع نظااری تعيااين شاد  بااه ایاان معناي كااه، فرآینااد   

ها تا زماني ادامه یاف  كه دیگر  آوری و تحليل داده ذمع
 های ذدید حاصل نشد.مفهوم ذدیدی از مصاحبه

 هاآعري دادهجمع
یافتااه و ساااختارهااای نيمااههااا از طریااق مصاااحبهداده

آوری شادند. در آغااز كاار بارای     مشاهده ميداني ذماع 
هاا از رویکارد مصااحبه    یابي به مفااهيم و مقولاه  دس 

غيررساامي بهااره گرفتااه شااد. بعااد از اینکااه مفاااهيم و 
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هاا آشاکار شادند،     های اولياه در اولاين مصااحبه    مقوله
وسايله مفااهيم و   هاای دیگار باه   خطوط كلاي مصااحبه  

گرفا  و سا االت باار دیگار طراحاي       ها شاکل مقوله
گردیدند  این فرآیند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافا .  

 های كلي زیر آغاز شدند:ها عموماً با پرسشمصاحبه
  گردشااگری سااایتهای وب و مجااازی فضااای از چاارا -

 كردید؟ استفاده خود اقامتگاه انتماب برای
هاایي  پس از ذستجو در فضای مجازی چاه ویژگاي   -
هاا، ایان اقامتگااه را    عث شد كه در ميان همه اقامتگااه با

 انتماب كردید؟
بعد از انتماب اقامتگاه تا قبل از اقام  چه ذهنيا  و   -

 هایي در ذهن شما از آن شکل گرفته بود؟ویژگي
ذو یا فضایي كه شما انتظار داشاتيد در زماان اقاما      -

 كنيد؟تجربه كنيد را چگونه توصيف مي
و  هااا ی سااا     وبن تصاااویر اقامتگاااه در بعااد از دیااد -

فرد یا متمایزی وذود انتماب آن، چه ذذابي  منحصربه
داش  كه در زمان فکر كردن به اقامتگاه در ذهان شاما   

 شد؟متبادر مي
  شما انتماب در يریثأت چه و چگونه اقامتگاه یمعمار -

 داش ؟
در مصاحبه با راهنمایان گردشگری عالوه بر نظر آنهاا  

اذع به تصویر ذهناي خودشاان، نظار آنهاا راذاع باه       ر
تجربيات گردشگراني كه با آنهاا در ارتبااط بودناد نياز     

 گرف  و از چگونگي نحوه انتمابمورد بررسي قرار مي
شد. در مصااحبه باا   اقامتگاه در فضای مجازی سوال مي

مدیران گردشگری، در رابطه با راهبارد و نحاوه معرفاي    
منظور بازاریابي، بازخورد جازی بهاقامتگاه در فضاهای م

مسافران در ارتباط با تصااویر و مطالاب ارائاه شاده در     
هااای اذتماااعي و باارخط ماننااد  سااای  و رسااانهوب

هاایي كاه ماورد اساتقبال آنهاا واقاع       اینستاگرام و م لفه
تاری از  شود، س ال شاد. در اداماه، سا االت ذزئاي     مي

تصویر ذهناي  شد تا ماهي  شوندگان پرسيده ميمصاحبه
ها و عوامل م ثر بار آن شناساایي   گردشگران از اقامتگاه

طاور متوساط   دقيقاه و باه   120تاا   60ها از شود. مصاحبه
هاا در  انجاميد. مکاان مصااحبه  طول مي دقيقه به 90حدود 
 كردند. كنندگان تعيين ميها، و زمان آن را مشارك اقامتگاه

 هاتجزیه ع تحلیل داده

رویکرد نظریه داده بنيااد در حاوزه    فعالي  اساسي در
شود. فنون مورد استفاده ها انجام ميتجزیه و تحليل داده

-در این رویکرد باعث تمایز آن از سایر رویکردهاا ماي  

ها در نظریه داده بنياد بار  شود. ساختار اصلي تحليل داده
 -2  6كدگذاری بااز  -1مبنای سه شيوه كدگذاری اس : 

 Corbin) 8دگذاری گزینشاي ك -3  7كدگذاری محوری

& Strauss, 2014) . 
اولين مرحله كدگذاری باز اس  و باه فرآیناد تحليال    

شود كه طي آن، مفاهيم اولياه و ساپس   ها اطالق ميداده
ها مقوالت عمده مبتني بر آنها، شناسایي شده و خصيصه

شاود. دوماين مرحلاه،    ها كشف ماي و ابعادشان در داده
این مرحله، فرآیناد اتصاال    كدگذاری محوری اس . در

هاا(،  ها به یکدیگر براساس خوا  آنها )زیرمقولهمقوله
پااذیرد، زیاارا كدگااذاری در حااول محااور  صااورت مااي

هاا را در ساطح   گيارد كاه مقولاه    ای صاورت ماي  مقوله
 Strauss)ساازد  ها و ابعاد به هام مارتبط ماي   خصيصه

&Corbin, 1998: 123)    ،ساومين مرحلاه كدگاذاری .
 گزینشي اسا . ایان ناوع كدگاذاری فرآیناد     كدگذاری 
ها در ذه  خلق نظریاه  سازی و پاالیش مقولهیکپارچه

گار باا   اس . یکپارچگي موردنظر، درنتيجه تعامل تحليل
 آید.  وذود مي داده به

صورت دقيق و كلمه به شده به های ضبطهمه مصاحبه
كلمه  تبدیل به متن و با استفاده از روش كدگذاری باز، 

ها تا زمان رسيدن به یک نظام  ل شدند. تحليل دادهتحلي
هاا در  مفهومي ادامه یاف  كه اولين مرحله از تحليل داده
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دهي برای كشف مفااهيم  نظریه داده بنياد اس . از نظم
شاد. در فرآیناد   های خام استفاده ماي اصلي از ميان داده

ها را كلمه به كلمه سازی، نگارندگان همه مصاحبهمفهوم
ها، عبارات و حقایق درون ماتن  واندند و كليد واژهخمي

كردناد  كادهایي كاه باه      را در نقش كدهایي انتماب مي
هاا و  لحاظ مفهومي با یکدیگر شباه  داشاتند در طبقاه  

شادند. كادها و مقاوالت     بنادی ماي   هایي گروهزیرطبقه
دس  دس  آمده از یک مصاحبه با كدها و مقوالت به به

شدند تا اشتراكات دیگر مقایسه ميهای آمده در مصاحبه
هاای هار   آنها كشف شود. به این ترتيب ابعاد و ویژگاي 

مقوله مشمص شدند و مرحله بعد رابطه مياان مقاوالت   
و زیرمقوالت به دس  آمده بر اسااس مادل مطار  در    

 روش كربين و استراوس كشف شد. 
 ااتبارسنجی پژعهش

فناون   طوركلي برای بررسي اعتبار ایان پاژوهش از  به
مقایسه مستمر، كنترل عضو و نياز تکنياک مميازی كاه     

را بازبيني خبرگان  آن (Johnson, 1997: 283)ذانسون 
هاای ارتقاای روایاي در    خواناد، از دیگار اساتراتژی   مي

 پژوهش كيفي اس .
 ها تحليل یافته
های تحقياق از طریاق كدگاذاری بااز، محاوری      یافته

یاق بازگشا  باه    استفاده شده اس . مقایسه دائم از طر
هااا باارای چناادین مرتبااه در طااول تحلياال، ذهاا  داده

 ها و همپوشاني آنها صورت گرفته اس .تشميص مقوله
هااای پااژوهش بااا برخااي از  هااا و یافتااههمچنااين داده
كنندگان در ميان گذاشته شد و از آنان خواساته  مشارك 

شد تا ميزان هممواني نتایج با تجربيات خود را ارزیابي 
هاا باه شايوه كنتارل عضاو      ذا اعتباار ایان یافتاه   كنند. ل
هاایي از  گر ماورد تأیياد قارار گرفا . بماش     مشارك 
هاا توساط دو   ها و كدهای ابتادایي و مقولاه  نوشته دس 

های كيفاي باازبيني شاد. ایان روش و     متمصص روش
صورت مفاهيم، مقوالت فرعي ها، بهسپس گزینشي داده

 38 بااز  یدر مرحلاه كدگاذار  و اصلي حاصال شادند.   
مقوله عماده انتازاع    9 به استمراج شدند كه يهاول هوممف

مقاوالت   ی،محاور  ی. سپس در مرحلاه كدگاذار  یافتند
در قالاب   یيو منطق روا يوستگياستمراج شده، براساس پ

باا   يامادها راهبردهاا و پ  یط،عنوان شرا به يخط داستان یک
در مرحلاه   یا ، قارار گرفتناد و درنها   رتبااط در ا یکدیگر
 .هسته استمراج شد یمقوله محور یک ینشيگز یاركدگذ
 معاااني، يااانگرب 1 شااماره و مقااوالت ذاادول يممفاااه

 تجرباه در  گردشاگران كاه   هایي اسا  نگرش ها ویدها
فاوق   مفاهيم. اندنموده ياندرک و ب مکان از طریق رسانه
و ساپس باا    اناد یافتهظهور  ینظر گيریدر خالل نمونه

م و ي. مفااه اناد يدهرسا  ینظار  دنبال كردن آنها به اشاباع 
 یار به شر  ز یمحور یمقوالت فوق در مرحله كدگذار

 .شونديبه هم مرتبط م يخط داستان یکو در قالب 

 

 مقوله هسته نوع مقوله مقوالت مفاهیم اصلی
 فضای مجازی های برخط، منابع اطالعاتي برخط رسانه

 شرایط علّي

تجربه باواسطه 
 مکان

 بازنمایي مکان محور بازنمایي تصویری، بازنمایي نوشتاری ها و رویدادهافعالي  وذوه معنایي، بازنمایي ازنمایيمعمارانه، ب بازنمایي

 گردشگری فرهنگي شناخ  شيوه زندگي، شناخ  ميراث ناملموس، آشنایي با هنر و معماری
 ایشرایط زمينه

 بستر ذغرافيایي مقصد جربه زندگي سنتي، نمایندگي شهر سنتيگرایي، ت ای، بوم معماری سنتي، اقامتگاه سنتي، تجربه موزه
اطالعات،  هایوری از فناورییری  بهرهمدها، مدیری  اقتصادی،  بازاریابي مقصد، ساخ  برند مکان، مدیری  بازنمایي

 مدیری  تسهيالت اقامتي، تبليغات
 عوامل مدیریتي

 گرشرایط مداخله
 گردشگر تمصص يالت،تحصي، فرهنگ هاییشو گرا يحاتترذای، سواد رسانه

 ارزیابي باواسطه مکان ایاحساس ملب  / منفي به مکان، مواذهه با تمایزات مکان، نگاه مقایسه
 راهبردها

 تعامل و تبادل برخط یه، بازخورد كاربرارتباط دوسو ی ، سرع سا يتبادل یری كاربران، محتوایپذمشارك 
 پيامدها تصویر ذهني ءرتقاا برخطمقصد  یرصوت، مکان در رسانه ادراک

 فهرست مقوالت، مفاهیم ع مقوله هسته . 1ج
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در مرحلااه كدگااذاری محااوری و سااپس گزینشااي،   
عناوان  محور باه مکان مقوالت فضای مجازی و بازنمایي

تجرباه  »شرایط علّي تعيين گردیدند كاه باه سابب آنهاا     
پذیرد. مقاوالت گردشاگری و   تحقق مي« باواسطه مکان

ای اسا  كاه بساتر    هبستر ذغرافيایي مقصد شرایط زمين
ساازند  همچناين،   گيری پدیده اصلي را مهياا ماي  شکل

 عناوان شارایط  مقوالت عوامل مدیریتي و گردشاگر باه  
و  گر، بر تحقق تجربه باواسطه مکان تأثير ملبا  مداخله

 یا منفي دارند.
 شرایط الّی

 فضاي مجازي
اقامتگااه و  بارای انتمااب   امروزه غالاب گردشاگران   

برناد. فضاای   بهاره ماي   ی مجاازی فضاا مقصد سافر از  
را  ایامکان باالقوه  ،"های برخط رسانه" یقاز طر مجازی
شناخ  و انتماب مقاصد فاراهم   يلو تسه یعتسربرای 
عنوان  هباین فضا از  گردشگری صنع  سازد. مدیرانمي

هاا و  مکاان  و خادمات، مقاصاد   یيبازنماا  یبرامحيطي 
مماطباان  باا  ارتبااط متعامال    یبرقارار  یبارا  ينچنا  هم

مناابع  "كنناد. گردشاگران از طریاق    خویش استفاده مي
ي، اذتماااع یهااا، از قبياال شاابکه "اطالعاااتي باارخط 

ی و نياااز گردشاااگرهاااای هاااا و وباااال  ساااای  وب
هاا باه اطالعاات الزم و     اقامتگااه  يرسم های سای  وب

گياری  مفيد برای شاناخ  مقصاد و درنهایا ، تصاميم    
دشاگری كاه   یابناد. گر برای انتماب مقصاد دسا  ماي   

 گوید: را انتماب كرده بود، مي« نگين»اقامتگاه 
گيری بارای سافر در گوگال تایا       به محض تصميم»

كردم اقامتگاههای سنتي كاشان و با دیدن تصاویر اینجاا  
و حال و هوای سنتي اون از اینجا و اتاقهاش خوشامون  

 .«اومد و یا دیدن عکسهای بيشتر انتمابش كردیم
 بازنمایی مکان محور
 های بارخط، شاامل   ها از طریق رسانهبازنمایي اقامتگاه

اساا . محتااوای   "تصااویری و نوشااتاری "دو گونااه 
، "بازنمااایي معمارانااه"بناادی باه  هااا قابال رده بازنماایي 

هااا و بازنمااایي فعالياا "و  "بازنمااایي وذااوه معنااایي"
ها تنوع و شامول  س . هرچقدر این بازنمایي"رویدادها

تری را برای دراک و شناخ  غنيبيشتری داشته باشند، ا
هاا نشاان   ساازند. تحليال مصااحبه   مماطبان فراهم ماي 

بازنماایي  "هاای معماراناه، شاامل    دهد كه بازنماایي  مي
شااناختي  بازنمااایي تنااوع تجااارب زیبااایي "، "كالباادی
بازنماایي  "و نيز  "بازنمایي پيشينه تاریمي بنا"، "مکاني

وذااوه  آن اساا . همچنااين، بازنمااایي "ميااراث منقااول
و  "تاداعي مکاان  "، "بازنمایي روایي"معنایي نيز شامل 

 اس .  "تداعي تجارب معنادار"
از لزوم بازنمایي تاریمي اقامتگاه « امير»گردشگر خانه 

 گوید:مي
ذاهای سانتي رو دوسا  دارم و خيلاي بارام مهماه      »

اقامتگاهي كه ميرم بدونم گذشته اش چي باوده فضااها   
 «چه تغييراتي كرده قبال چطوری بودند و االن

گردشگری كه به همراه خانواده از بهبهان باه اقامتگااه   
سفر كرده بودند از بازنمایي وذاوه معناایي   « خانه دوس »

 گوید: مي "تداعي مکان"و  "تداعي تجارب معنادار"شامل 
 باودم  یاده كاه د  یيهاا هاا و عکاس  ساختار ساختمان»
نجاا    ما اوخود بهبهان هس   یميبازارچه قد يهشب یباًتقر
. فضاا بارام   ینو انگار آشنا بود ا یمرو دار یيفضا ينچن

كنناده حاس    یه فضایيه كاه آراماش داره چاون تاداعي    
ذوری حياط وسطه  هایي كه اینهای قدیميه، خونه خونه
هااا و هااا اطرافنااد ... بيشااتر بااه یاااد پاادربزر  و اتاااق
 .«ها ميوفتيم مادربزر 

و  "هااا روایاا  بازنمااایي"گردشااگران از تأثيرگااذاری 
از زبان  های گذشته در اقامتگاهيزندگ یهاتجربه ی روا

  یادادها رو يانم يوندهایو از پساكنان یا بازماندگان آنها 
 

 دراز گذشااته تاااكنون  يممتلااف زناادگ یهاااو تجربااه
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عبارتي اكلار گردشاگران بار لازوم      گویند. بهمي اقامتگاه
بناا در   بازنمایي وذوه معناایي در كناار تصااویر كالباد    

گيری تصویر ذهني از مقصد تأكيد داشاتند.   فرآیند شکل
 گوید:مي« عامریها»گردشگری از اقامتگاه 

حاس بهتاری داره كاه داساتانهای      خيلاي  بارام  این» 
ساكنان قبلي اقامتگاه مشمص باشه، عکس و تصاویر و  

 .«مصاحبه اگه زنده باشند خيلي مفيده
بازنماایي  كننادگان باه لازوم    عالوه بر ایان مشاارك   

دهاد اشااره   ها و اتفاقاتي كه در اقامتگاه رخ ماي فعالي 
كردند، آنهاا باه دنباال ایان هساتند چاه افارادی در         مي

 هاایي در اقامتگااه، سااكن     گذشته و حال و با چه تجربه
 

تاری از مکاان    اند و یا هستند تا تصویر ذهني دقياق بوده
 .دارناد  نقاش  بسايار  گردشگران، در ذذب پيدا كنند كه

بازنمااایي فضااای  "و  "بازنمااایي ميااراث ناااملموس  "
های این زیرمقوله اس . گردشگری از ویژگي "اذتماعي
 گوید:مي« عامریها»از اقامتگاه 

مدتها سرای عامریها رو فالو ميکاردم و ميدیادم چاه    »
افراد مشهوری ملل سفيران و هنرمندان به ایان اقامتگااه   

ینجا برگزار ميشه سفر كردند. اتفاقات و سمينارهایي كه ا
برام خيلي ذالب بود و ترغيب كننده. این حياط اصالي  
 شاد  و این ایوان و معاشرتهایي كه تصاویرش منتشر ماي 

 .«خيلي خيلي برام ذذاب بود
 ايشرایط زمینه

 گردشگري فرهنگی
ای از گردشگری اسا  كاه    گردشگری فرهنگي، گونه

ه هاای حاصال از پيشاين   در كشور ما با توذه به ظرفي 
تاریمي شهرها و نيز قدم  شهرنشيني فرهنا  ایراناي،   

باه قصاد دیادار    افاراد   كاه  معناي  رشد اس . بادین  روبه
نوین و  تجربياتكسب  هدفبا و  های فرهنگيذذابي 

خویش، مقصد خاود   منظور برآوردن نيازهای فرهنگيبه
شاناخ   " ،"يزنادگ  يوهشناخ  ش"كنند.  را انتماب مي

از مواردی  "یبا هنر و معمار یيآشنا" و "ناملموس يراثم
اساا  كااه گردشااگران درباااره آنهااا كنجکاااو و مشااتاقند. 

 :گویند يم «منوچهریها»از اقامتگاه  خانواده اسپانيایي
هاای   مشتاق بودیم خاناه  و یماومد ذنوب اسپانياما از»

سنتي ایراني رو ببينيم و با فرهن  اصيل ایراني آشنا بشيم. 
نيها و هنرشاون مشاهوره. تجرباه    ایران باشکوه اس  و ایرا

غذاهای سانتي و نوشايدنيهای ایراناي و دیادن تااریمش      
ایراني ما رو به اینجا كشوند.تاری  و سن  و زندگي ایراني 

 .«بسيار عالي هس  و معماری این بنا خيره كننده
 بستر جغرافیایی مقصد

انساان گذشاته    تالش يكاشان، تجل یميتار یهاخانه
در چناد دهاه   . هساتند تار  مناساب ه هرچا  یستنز برای
 یميتاار  یهاا  رفته در خانه كارو هنر بهمعماری  گذشته
گردشگران داخلي و خاارذي را باه خاود    توذه ، كاشان

شامار  باه  یگردشاگر  مقاصد ینتر از مهمذلب كرده و 
. این بناها در طول زمان از نسلي به نسل دیگار  دنرويم

د. توذاه باه   كنرسيده و بار فرهنگي خاصي را دنبال مي
هاایي كاه نمایناده     معماری و ميراث سانتي در اقامتگااه  

سااز فرآیناد    های شهر سنتي اس  از عوامل زمينهویژگي
 دنبالها به گيری تصویر مقصد گردشگران اس . آنشکل

هاا هساتند.    در ایان مکاان   "ایتجرباه ماوزه  "اقاما  و  
مهينستان »ي در اقامتگاه سنت يتجربه زندگگردشگری از 

 گوید:مي« براه
من دنبال مکاني بارای اساتراح  مطلاق چناد روزه     »

بودم و فقط هتلي رو سرچ كردم كه سنتي باشه و بتاونم  
 .«چند روزی ملل گذشته توش زندگي و استراح  كنم

 گرشرایط مداخله
 گردشگر

های برآماده از مصااحبه باا گردشاگران و      تحليل داده
مطلب اس  راهنمایان و مدیران گردشگری، گویای این 

كه عواملي باعاث مداخلاه در ایجااد تصاویر ذهناي از      
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شاوند و موذاب ایجااد     اقامتگاه در رساانه بارخط ماي   
تصااویر قااوی و ملباا ، یااا ضااعيف و منفااي از فضااا   

شااوند. در ایاان پااژوهش، گردشااگران بااا هاادف    مااي
هااای ساانتي كاشااان را  گردشااگری فرهنگااي، اقامتگاااه

سواد "، اما ميزان كنند عنوان ذاذبه و مقصد انتماب مي به
ترذيحاات و  "، "تمصاص "، "تحصايالت "، "ای رسانه
گار در ایان    آنها از عوامل مداخله "های فرهنگيگرایش
 ، شناسایي شدند.  فرآیند

درباااره تااأثير سااواد « ادیااب»گردشااگری از اقامتگاااه 
ای و باال بردن ادراک و آگاهي در فرآیناد مقایساه    رسانه
 گوید: ها مي اقامتگاه
اني كااه در اینترناا  ذسااتجو ميکااردم همااه زمااماان »

اطالعات رو گرفتم از تصاویر گوگل گرفته تا اینستاگرام 
تا وبسای  خود اقامتگاه، حتي در تری  ادوایزر تصاویر 
و كامنتهااااای قبلااااي مسااااافران رو چااااک كاااارده 
بودم.خوشبمتانه فضای مجاازی راههاای زیاادی بارای     

 «دآشنایي و انتماب داره كه ميشه استفاده كر
 اوامل مدیریتی

گر، در سااختن   عنوان عاملي مداخلهعوامل مدیریتي به
 در یراننقااش مااد تصااویر ذهنااي گردشااگران م ثرنااد.

نيااز  واطالعااات  هااایوری از فناااورییری  بهاارهمااد
 يازهاااینماادیری  تسااهيالت اقااامتي باارای تااأمين    

توانناد از طریاق   كننده اس . ایشان ميان تعيينگردشگر
هاای تبليغااتي، فرآیناد    ا و اذارای طار   ها تهيه برناماه 
ی اقامتي را هدای  كرده و به دنبال فضا یبرا یبرندساز

ملباا  در ذهاان   یرتصااو یجاااددر اآن، نقااش ذاادی  
داشته باشند  بدیهي اس  كاه عادم كفایا     گردشگران 
تواند تصویر منفاي یاا ممدوشاي را ایجااد      مدیریتي مي

گاه و رقابا   اقامت یراز تصو ی حما یرامدیران ب .نماید
از ابزارهاای بازاریاابي ذها  نماایش     مقصدها  یگربا د

برنااد. ایاان مقولااه از تصااویر مقصااد در وب بهااره مااي

مادیری   "، "تبليغاات "، "بازاریابي مکاان "های  ویژگي
و  "هاا  هاا و اقامتگااه  مدیری  زیرساخ "، "هابازنمایي

تشکيل شده اس . یکي از مادیران   "مدیری  اقتصادی"
مطلاوب از   یرو ارائاه تصاو   یری ماد  یهاشچالدرباره 
 گوید: مي برخطصورت مقصد به یک
موتورهاای   در بشاه تاا   يروزرسانهب یدها مدام باجيپ»

رو  يرثأتا  يشاترین ب دونايم  يهماه ما   ،بااال  يااد ب ذستجو
هااا رو  اون يفياا دارنااد كااه ك یتهاسااا وب یهاااعکااس
 یمعکاس باذار  ملالَ چطوری داره  یادیز يرثتأ یابيبازار
خا   یخا  در فضاها ایه المان عالوه بر نمایش هك

 .«كنه يداپ يدر كنار اون معن مون همخدمات
 راهبردها

 ارزیابی باعاسطه مکان
ارزیابي باواسطه مکان یکي دیگر از مقوالت مرتبط باا  

كننادگان تأكياد    كاه مشاارك    گوناه  فرآیند اس . هماان 
اهيم داشااتند در ارزیااابي آنهااا از مکااان )اقامتگاااه(، مفاا 

مواذهه باا تماایزات   "، "احساس ملب  و منفي به فضا"
قابل بررسي اس . گساترش   "ای نگاه مقایسه"و  "مکان

شود كه گردشاگران باا دیاد باازتری باا      سفر، باعث مي
 هاایي كاه قابالً   ها مواذه شوند و آنها را باا مکاان  مکان
ای در ماورد   كنند. ایان نگااه مقایساه    اند مقایسه مي دیده

ها نيز مصداق دارد. مفهاوم   های مکان در رسانه بازنمایي
دهد كه خاا  باودن    مواذهه با تمایزات مکان نشان مي

ای در فضاای اقامتگااه، عااملي در تصاویر ذهناي       م لفه
گردشااگران از اقامتگاااه اساا . گردشااگری در مااورد   

 گوید:مي «هایعامر» اقامتگاه
بادعادت هام شادم و باا      كانم ياد سافر ما  یا چون ز»
 یهاا  باا اقامتگااه   يوقت كنم،يم یسهمقا يخارذ یهاهتل
 یتار درسا   يمانتمااب و تصام   كانم  ماي  یسهمقا یگهد
یه ... اینجا باا بقياه   ها و فضاها چطوراتاق ينمبب گيرم،مي
و های این حياط شدم ها فرق داره، من عاشق عکسهتل
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دار در كاشان، خانه اومدم ... حياط تنها خونه قدیميه حمام
 یساه فضااها رو مقا هاای   عکاس و  هاا يم دام قمحاكم ... 

 .«تر دوس  داشتميشرو ب ینجاا خا  بودن كردم باز هم
 تبادل ع تعامل بر خط

كنناادگان از مقولااه دیگااری بااا مفاااهيم     مشااارك 
هااای  محتااوای تبااادلي سااای "و  "پااذیری مشااارك "

كنند. آنها تأكيد داشتند از طریق صحب  مي "گردشگری
 آنهاا  یرا برا یيها انات و فرص كه امکهایي سای  وب

اند تا اثرگاذاری در تولياد    كرده یجاداو گردشگران قبلي 
هاا   محتوا داشته باشند به درک و آگاهي بهتری از مکاان 

هایي كه مدیران آن در فرآیند توليد سای  اند. وب رسيده
كنند كاه گردشاگران   ای فراهم مي محتوا، محيط باواسطه

های ممتلف ارتبااط برقارار   زمان زمان و یا درطور همبه
كننااد و امکااان ردوباادل شاادن محتااوا را از سااوی     

گياری   سزایي در شکلكنند، تأثير بهگردشگران فراهم مي
عبااارتي تصااویر مقصااد باارای گردشااگران دارنااد. بااه 

هاایي كاه آنهاا در     اثرگذاری گردشگران قبلي و بازنمایي
شاگران  های مهمي اس  كاه گرد  ها دارند از م لفه رسانه

گياری تصاویر ذهناي از اقامتگااه      به آن در فرآیند شکل
 «خاناه نقلاي  »ی در اقامتگااه  گردشاگر كنناد.  اشاره ماي 
 :گویديم يرابطه تعامل یندرباره ا
 يولا  یادم د يخانه نقل ی ها رو از سا خب من عکس»

 ی ،حاال از تو خاود ساا   ،رو بدونم يهعادتمه نظرات بق
 ياشا  و اونجاا حسااب   د یزرادوا ی به تر يممستق ينکل
 ی بود كه تو سا يبهتر م یناما ا ينظرات رو بمون يشهم

خااطرات مهماان    یمناو  ملالً یا. شد يم یدهخودشونم د
...  و نظر اونهاا باشاه   عکس تونه يو م يهخال يهس  ول

 «كنم. يرو ندونم انتماب نم يهمن تا نظرات  بق
 پیامدها

 ارتقا تصویر ذهنی
هاای  اقاما  در اقامتگااه   گردشگران فرهنگي با هدف

محاور در فضاای    هاای مکاان   سنتي از طریاق بازنماایي  
مجازی به تجربه باواساطه از مکاان باه ارزیاابي مکاان      

مکاان   ادراک "در وذه ملب  بار   پردازند. این فرآیند مي
 یرتصاو " غناای  و يط، قبل از حضور در مح" در رسانه
ي، با توذه به شرایط علّا  .يرگذار اس ثأت "برخطمقصد 
تواناد   گر، تصویر ذهني از مقصاد ماي   ای و مداخله زمينه
صورت ملب  یا منفي در ذهن گردشگران ایجاد شود كه به

 منجر به انتماب یا عدم انتماب آن مقصد خواهد شد.
 گوید:مي« سن  پلوی»گردشگری از اقامتگاه 

تا حد زیادی با اطالعات و عکسهایي كاه در ساای    »
اره كجا بياام و شاناخ  نسابي از    دیدم ميدونستم كه قر

اقامتگاه و اتاقم پيدا كرده بودم حياط و حوض وساط و  
اتاقهایي دور تادور رو بارها در عکسها دیده بودم یا اون 

 .«پش  بوم كه كافه اس  تصورم همين بود تقریبا

 نتیجه
ذهني از  تصویر تفسير و شناخ این پژوهش با هدف 

 عوامال  و شناساایي  مقصد در فضای مجازی، به بررسي
ذهنااي گردشااگران از  گيااری تصااویر شااکل در ماا ثر
 تصویر این ارتقا برای را راه بتواند تا ها پرداخ  اقامتگاه
هاای   ویژگاي باه شاناخ    . دساتيابي  كناد  فراهم ذهني،

شوند و بار تصاویر    ها بازنمایي مي معمارانه كه در رسانه
د گذارند از اهداف اصلي این پاژوهش باو   مقصد تاثيرمي

هااای معماااری مااوثر در  تااا بااا بررسااي نقااش ویژگااي 
گيری تصاویر مقصاد بداناد چاه مولفاه هاایي از        شکل

قابال بازنماایي هساتند و     ها معماری و چگونه در رسانه
این بازنمایي ها چه تااثيری در تصاویر مقصاد دارد. در    

و  "محااوربازنمااایي مکااان"ایاان راسااتا، نقااش مفهااوم 
 رآیناادف در ياطالعااات عنااوان منااابع هبااآن،  یهااا لفااه م

مقصد، مورد تدقيق قرار گرفته اس .  گيری تصویر شکل
در  یا تجرباه  ی،مجااز  یمحاور در فضاا   مکان یيبازنما

 يو باه بررسا   دهاد  يدرک و شناخ  بنا به مماطبان ما 
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 یدذد یها در رسانه یمعمار یيبازنما یژگيهایابعاد و و
 یرمعماا  یراز تصاو یدیدرک ذد تواند يكه م پردازد يم

 اطالعااتي  مناابع  محور، مکان های بازنمایيرا منتقل كند. 
 گيری در چارچوب شکل محرک ترین عامل مهم كه هستند
محور منجار باه    هستند. غنای بازنمایي مکان مقصد تصویر
   تری شود. گيری تصویر كلي مطلوب شکل

، برای تبيين و تفسير رابطاه  داده بنياد در روش نظریه 
ها، از یک مادل     آمده از تحليل دادهدسبين مقوالت به

مقوالت نهاایي در   مفهومي استفاده شد كه مقوالت و زیر
تجرباه  »یعناي  هساته،   مقولاه شش دسته قارار گرفتناد.   

 يمقولاه فرعا   9 يب، حاصل ادغام و ترك«باواسطه مکان
هسته در  . مقولهيامدهاس راهبردها و پ یط،در قالب شرا

 يفرعكه بتواند مقوالت از انتزاع شکل داده شده  يسطح
از  يروشن يفتوصو پوشش دهد   یيرا از نظر معنا يقتحق
 یاز ساو  ياه اول های ارائه دهد  در داده يمورد بررس دیدهپ

 ينتکرار شده باشاد  و همچنا   فراواني به شوندگان مصاحبه
. ماذكور باشاد   یاده پد ياين تب یبارا  يلاي واذد قدرت تحل

 ياصل یو مقوله يفرع التمقو ينروابط ب 2شماره  تصویر
 .دهدينشان م یميمدل پارادا یکرا در قالب 

كسب تجرباه باواساطه مکاان بارای      مطابق مدل فوق
بازنمااایي و  فضااای مجااازی تااأثير گردشااگران تحاا 

 و پذیرد  فقري صورت ميعلّ یطعنوان شرا به محور مکان
 تجرباه  فرآیناد  تواناد  مي محور مکان های بازنمایي غنای
 و ملبا   دوگاناه  احساساات  سم  به را نمکا باواسطه
 تصاویر  گياری  شاکل  و مکاان  ارزیابي باواسطه در منفي
باا   محاور،  مکاان  یيبازنماا  .بکشاند نامطلوب و مطلوب
 یيهای كالبادی محايط در كناار بازنماا     ویژگي یيبازنما

هاای خاا ،    و فعالي  یدادهارو یشوذوه معاني و نما
قصااد م یرتصااو يااریگ در ایجاااد حااس مکااان و شااکل

 هاای  ویژگاي  و مادیریتي  عوامال مطلوب ما ثر اسا .   
 بازنماایي  گار، تاأثير   گردشگران به عنوان شرایط مداخله

 باواساطه  تجرباه  در ذهناي  تصاویر  ایجاد در محور مکان
 .دهند مي افزایش یا را كاهش مکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كند كه تا حاد امکاان    های این پژوهش كمک مي یافته
بازنمایي معماری  یقشکل گرفته از طر يذهن یرتصوبتوان 

 را به ادراک واقعي از محيط نزدیک كرد. ها در رسانه

اهااداف كاااربردی ایاان پااژوهش، بعااد از شااناخ    
های معماری موثر در ایجاد تصاویر مقصاد، ارائاه     مولفه
در ارتقاای كيفيا  بازنماایي بناهاا     ذه  هایي  رهنمون

 ربمشااياث بهبااود در رسااانه، شناسااایي عواماال ماا ثر
 هااای گردشااگری، شناسااایي،   سااای  وب اطالعاااتي

گاذار در   های معماری تااثير  دستيابي و اولوی  بندی مولفه
سااازی  هااای محيطااي باواسااطه و همچنااين همگااام ادراک

 باشد. معماری در دنيای پرتالطم تکنولوژی و ارتباطات مي
هاای  رود كه نتاایج ایان تحقياق، در حاوزه    انتظار مي
 یمعماربازنمایي  ای تاریمي و آموزشسازی بناهمستند

انجاام   یبارا  يشانهاداتي اسااس پ  ینبرامفيد واقع شود. 
 گردد: يارائه م یلدر ذ یبعد یها پژوهش

توسعه مفهوم بازنمایي مکاان محور،تجرباه باواساطه     -
 .مکان و ارزیابي باواسطه مکان در بدنه دانش معماری

مل ذدیاد  انجام مطالعات كمي برای آزمودن تاثير عوا -
بدس  آمده در این پژوهش در رابطه با تشکيل تصاویر  

 .های ممتلف ذهني بناها از طریق رسانه

 ها در . مدل مفهومی تصویر ذهنی گردشگران از اقامتگاه2ت

 رسانه 
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