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  چكيده

ي  هاي اخير نقشي كه منظر شهري در جذب گردشگر دارد، مورد توجه پژوهشگران حوزه در سال
هاي  زمينه خصوص كشورهاي پيشرفته كه داراي پيش ريزي شهري برخي كشورها به گردشگري و برنامه

پژوهش حاضر فتح بابي است در مسير تأكيد بر . ي گردشگري شهري هستند، قرار گرفته است توسعه
تواند در جذب گردشگر و رونق گردشگري شهري  ري شهري و نقشي كه منظر شهري مياهميت گردشگ

شناختي بوده  ي گردشگري شهري داراي واگرايي روش هاي حوزه توجه به اينكه پژوهشبا. داشته باشد
ها كمتر به چشم خورده  است و از سويي تأكيد بر نقش منظر شهري در گردشگري شهري در پژوهش

ترين ادبيات علمي در اين حوزه، با استفاده از روش  ي جديد ايم كه با مطالعه آن بودهقاله براين ماست، در
وجوه اهميت نقش منظر شهري در گردشگري شهري تأكيد تحليلي و مطالعات اسنادي، بر - توصيفي

في ي نقش منظر شهري در گردشگري شهري معر ها و ابزارها را براي مطالعه ترين روش كنيم و مناسب
دليل تأثيري كه منظر شهري بر تصوير ذهني نتايج حاصل، گوياي اين مطلب است كه به. نماييم

ي گردشگران در شهر،  روي و پرسه هاي گردشگري، پياده گردشگران از شهر، تصميم به بازديد از مكان
راي اهميت ي گردشگران و نيز ارتباط گردشگران با مكان دارد، در مطالعات گردشگري شهري دا تجربه

ي منظر شهري و نقشي كه در  سازد كه در مطالعات درباره همچنين اين مقاله روشن مي. فراواني است
هاي كيفي ارجح است و استفاده از ابزارهاي تركيبي  كند، كاربرد روش گردشگري شهري ايفا مي

منظر شهري و هم  سازد؛ زيرا هم تري همراه مي مشاهده، مصاحبه و عكس تحقيقات را با نتايج مطلوب
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هاي كمي  هاي اين حوزه در چارچوب روش هاي خاصي دارند و پژوهش گردشگري شهري ابعاد و ظرافت
  . يابد و ابزار پرسشنامه به پاسخ مناسب دست نمي

  شناسي، تصوير ذهني، روش كيفي منظر شهري، گردشگري شهري، روش: كليدي گانواژ
  

  مقدمه 
كند، اما هنوز  شگري شهري، دائماً مقبوليت بيشتري پيدا ميالمللي گرد اينكه در سطح بينبا

عنوان مقصدهاي ي شهرها به علم گردشگري در نگرش سيستمي خود به وجوه پيچيده
در بسياري از شهرها گردشگري فعاليت  .)3:  2000، 1وولتساكي(گردشگري دست نيافته است 

تعداد زيادي از شهرها به . اند بردهپيعنوان عامل رشد در آينده اهميت آن بهمهمي است و به
اندازهاي متنوع فرهنگي و نيز  نظير چشم ها با ثروت بي آن. اند مقصدهاي گردشگري تبديل شده

  .)404: 2000، 2جاتال(كنند  اندازهاي طبيعي، گردشگران را جذب مي با دارا بودن چشم
ستند هاي گردشگري ه ي جريان واقعيت اين است كه شهرها، مبدأ عمده

تري هستند،  و در اين بين، شهرهايي كه داراي منظر شهري مطلوب) 4 :2000وولتساكي،(
منظر شهري از مباحثي است كه در . تر عمل كنند توانند در جذب گردشگر موفق مي

تواند  از طرفي نقشي كه منظر شهري مي. ريزي شهري كمتر مورد توجه قرار گرفته است برنامه
ترين موضوعاتي است كه بايد در  باشد، جزو مهم دشگري شهري، داشتهدر ابعاد گوناگون گر

توجه به اينكه با. ريزان شهري كشور قرار گيرد دستور كار متوليان مديريت گردشگري و برنامه
ها و ابزارها و همچنين  اين زمينه پژوهش كافي در كشور صورت نگرفته است، آشنايي با روشدر

. كند ردشگري شهري، بر ضرورت اين پژوهش اذعان مياهميت نقش منظر شهري در گ
) طور خاصبه(و گردشگري شهري ) طور عامبه(ي مطالعات گردشگري  خصوص كه در حوزه به

شناختي وجود دارد و اين خود موجب واگرايي در مطالعات گردشگري و  همچنان ضعف روش
  .ها و ابزارها شده است عدم يكپارچگي نسبي در استفاده از روش

شناسي، معماري،  ها از جمله اقتصاد، جغرافيا، گردشگري، اكولوژي، جامعه بسياري از رشته
هاي گردشگري شهري سهيم هستند و  ريزي، روانشناسي، تحليل رفتار و غيره، در پژوهش برنامه

نتيجه تقريباً تمام دستاوردهاي در. اين امر موجب شده است كه مطالعات شهري متنوع شود
و همكاران،  3وي(كنند  صل از مطالعات گردشگري شهري صرفاً بر خود شهر تأكيد ميكنوني حا

  .شناختي مطالعات كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد روش) 174: 2005
واقع يكي از اشكاالت اساسي در تحقيقات مربوط به گردشگري شهري، ضعفي است كه در

اهميت اين مسأله از آنجا وارد ادبيات . خورد ميچشم شناسي مطالعات اين موضوع به در روش
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ي مطالعات شهري و گردشگري، منظر  گردشگري شهري شده است كه برخي محققان در زمينه
هاي شهري مورد توجه قرار  ي واسط ميان گردشگران و جذابيت عنوان يك حلقهشهري را به

  . اند داده
مين دليل گردشگران در شهرها به ههاي فرهنگي شهرهاست و به منظر شهري از سرمايه

دست  مندي و توجه خاصي دارند؛ چرا كه درك بصري از شهر كه از طريق مشاهده به آن عالقه
آيد، نقش مكمل  وجود ميتواند در درك اجتماعي و فرهنگي كه از طريق گفتمان به آيد، مي مي

در حال گفتگو با يكديگر ي آن است كه هنگامي كه دو انسان  اين درست به مثابه. باشد داشته
در دركي كه از گفتمان يكديگر دارند، ) غيرهآراستگي و (هاي ظاهري آنان  هستند، ويژگي
  .تأثيرگذار است

شناختي در  هاي زير بوده است تا بتواند سهمي روش پژوهش حاضر درپي پاسخگويي به سؤال
  :ادبيات گردشگري كشور داشته باشد

 گردشگري شهري و جذب گردشگر در چيست؟ وجوه اهميت نقش منظر شهري در - 1

ها و ابزارها براي مطالعات نقش منظر شهري در گردشگري شهري كدام  ترين روش مناسب - 2
  است؟

  
  ادبيات موضوع

  منظر
هر چيزي كه ، جاي نگريستن: ي منظر چنين آمده است ي دهخدا مقابل كلمه نامه در لغت

در فرهنگ عميد نيز  .)2833: 1385دهخدا، ( نمايند باشد و خواه بدانگرند، خواه خوش را ميآن
 1منظر .)1749: 1389عميد، (، برابر با منظر ذكر شده است آنچه در برابر چشم واقع شود

ها از قبيل  شامل عناصر فيزيكي فرم زمين، فرم آب. هاي مشهود يك ناحيه از زمين است ويژگي
    پوشش گياهي، عناصر ساخته شده  ها، عناصر زنده، پوشش زمين شامل ها، درياچه رودخانه

ها، ساختارها و عناصر موقتي و گذرا از قبيل نور  ها، ساختمان ها شامل كاربري ي انسان وسيلهبه
كند  ها، اغلب منظري را خلق مي تركيب اين عناصر همراه با حضور انسان. و شرايط آب و هوايي

هايشان و كيفيت  منظرها، ويژگي. زندگي انسان و مكان است 2ي تركيب كننده كه منعكس
را از نقاط ديگر متمايز حسي از مكان كه آن. ي برداشت از يك مكان است كننده منظرها تعيين

ي كلي منظر طبيعي و  طور كلي شامل دو دستهمنظرها به .)3: 1391سيف الديني، (سازد  مي
  .)41: 1386رهنمايي، (منظر زيست و معيشت هستند 
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  منظر شهري
. شد عنوان 3ي مرور معماري مجله در 2كالن گوردون ي وسيلهبه بار اولين 1شهري منظر مفهوم
 اساس بر .شد منتشر 1961 سال در 4شهري منظر ي گزيده كتاب در اي مجموعه صورتبه سپس
            ساختاري و بصري بخشيدن يكپارچگي هنر: از است عبارت شهري منظر، وي تعريف

، كالن( سازند مي را شهري محيط كه هايي مكان و ها خيابان، ها نساختما ي مجموعهبه
سيف (توان گفت منظر شهري، ظاهر بصري يك شهر است  طور كامالً روشن ميبه .)1 :1382

دانان  جغرافي. طول تاريخ، هميشه يكسان نبوده استمراد از منظر شهري در .)8: 1391الديني، 
حمداهللا مستوفي، اصطخري، . بردند كار مي ري نيز بهقديمي، منظر شهري را در مفهوم ديگ

عنوان سواد انداز شهري به حوقل و ياقوت حموي در معرفي برخي شهرها از منظر يا چشم ابن
هنگام نزديك شدن به آنها  كه منظور همان دورنماي شهر است كه به. اند شهر ياد كرده

ها و  ها، باغ ل وجود حصار، برج و بارو، دروازهحاعيندر. كرد نخستين تصوير را به بيننده القا مي
پرداختند  ي منظر شهري بودند كه به توصيف آنها مي دهنده ارك، از ديگر عناصر تشكيل

 هاي محرك از ايمجموعه شهري، محيط يك طور ساده منظربه .)174: 1382رهنمايي، (

 و سياسي، اقتصادي ايساختاره آن، گيري شكل در كه است )مصنوع و عوامل طبيعي(محيطي 
كنند  مي ايفا اساسي نقش آن جامعه در غالب هنجارهاي و الگوها همراه به جامعه فرهنگي

  .)48: 1389همكاران،  و فرهودي(
  

  گردشگري شهري
 است، فضاهاي گرفته قرار گردشگران توجه مورد كه گردشگري فضاهاي از يكي امروزه

 به شهر سواز يك كه معنا اين به است؛ انهدوگ ماهيت داراي شهري گردشگري .است شهري
 گردشگري مقصد به عنوان شهر كه اين دوم و آيد؛مي شماربه گردشگران مبدأ تريناصلي معناي

 مقصد عنوانبه را شهر است، عموماً شهري گردشگري به مربوط آنچه .گيردمي قرار نظر مد
 عنوانبه شهر يعني شهري؛ فضاي بهگردشگر  ورود از هدف در واقع، و دارد نظر مد گردشگري

 آن فضاي وارد گردشگري هايجاذبه از شهرهاي داراي بازديد قصد به و است گردشگري مقصد
  .)24: 1387رهنمايي، (شود مي

به غفلت مضاعفي كه نسبت به گردشگري شهري ) 1989اشورث، ( 5، اشورث1989در سال 
كه بخش مهمي  حاليناديده گرفته بودند؛ درمحققان گردشگري، شهر را . شده است، اشاره كرد

افتد و از سوي ديگر متخصصين شهري، عليرغم رشد  اتفاق مي) شهر(آنجا از گردشگري در
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لوو  1992در سال . سريع گردشگري و افزايش اثر آن بر شهرها، از گردشگري غفلت كرده بودند
عنوان گردشگري شهري، اذعان داشت از نظر تحقيقات پژوهشگران، ) 599: 1992، 1لوو(
 1999نيز در سال ) 162: 1999، 2هال و پيج(هال و پيج . تدريج در حال شناخته شدن است به

نشده  اشاره كردند كه گردشگري شهري همچنان به صورت يك موضوع مطالعاتي نسبتاً تحقيق
  . مانده است باقي

. ي افزايش يافته استوجود آمده است و توجه به گردشگري شهراما امروزه تغييراتي به
گزاران، گردشگري شهري اكنون يك مسير اصلي است و تنها مرتبط با نقاط  براي سياست

مردم شهرهاي صنعتي سابق، بخش مهمي از امرار . گاهي و شهرهاي تاريخي نيست استراحت
. كنند هاي ملي توجه بيشتري به گردشگري مي معاششان، از طريق گردشگري است و پايتخت

رشد گردشگري شهري با افزايش عالقه پژوهشگران همراه بوده است و بيش از گذشته به  امروز
البته بر اساس تحقيق جامعي كه  .)1: 2009و ريچي،  3مايتلند(شود  اين پديده توجه مي

هاي شهري  خصوص گردشگري شهري و سياست سسه اروپايي تحقيقات جامع شهري درؤم
علت كمبود سنت گردشگري، بيشتر توان گفت به ، ميهشت شهر اروپايي انجام داده است

وي و (تائو وي و همكاران . ي گردشگري هستند شهرها هنوز در مرحله ابتدايي و آغازين توسعه
رابطه با گردشگري شهري انجام  موضوعاتي را كه پژوهشگران تاكنون در) 173: 2005همكاران، 

  :اند بندي كرده اند، بدين شرح طبقه داده
  ) عرضه و تقاضا(ي اقتصادي گردشگري شهري  هنظري -
 محيطي گردشگري شهريفرهنگي و زيست - اثرات اقتصادي، اجتماعي  -

  ريزي و مديريت گردشگري شهري برنامه -
  بازاريابي براي گردشگري شهري -
  توزيع فضايي تسهيالت گردشگري شهري -
  گردشگري ميراث شهري -
  شناسي گردشگران شهري گونه -
 شهري نظام آماري گردشگري -

 .تحقيق گردشگري شهري و غيره -

المللي  هاي مرتبط با گردشگري شهري كه در سطح بين اي به پژوهش در مقاله 4ويسر
و  1992لوو، (چه، مفسرين متعددي  اگر: نويسد وي مي. كند صورت گرفته است، اشاره مي

ند كه اذعان دار) 2004، 1؛ سوه و گارتنر2003، 5؛ پيج و هال1999؛ هال و پيج؛ 1993
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اند، اما شهر و مصنوعات آن مورد توجه  پژوهشگران گردشگري به بعد شهري توجه كافي نداشته
   ي گردشگري شهري  ي گذشته، پديده در دو دهه. هاي باستان بوده است گردشگران از زمان

همين  اي از موضوعات مرتبط با گردشگران در شهرها شناخته شده است، به عنوان دامنهبه
، 2روگرسان و ويسر(خود اختصاص داده است تعداد زيادي از تحقيقات شهري را بهدليل، 
ي گردشگري شهري وجود دارد  المللي تحقيقات زيادي در حوزه اكنون در ادبيات بين .)2005

در برگ و  ؛ ون1996لوو، (اند  كه شهرهاي امريكاي شمالي و اروپاي غربي را مطالعه كرده
ها، افزايش توجه به  بسياري از اين پژوهش .)2002، 4؛ وبر2003، هال؛ پيج و 1995، 3همكاران

هاي  همراه افزايش تقاضاي گردشگران براي ديدن منظره تحقيقات گردشگري شهري را به
گزاران براي تمركز بر نقش گردشگري  هاي سياست تاريخي شهري و ميراث شهرها و نيز تالش

؛ ون در 2005روگرسان و ويسر، (كند  ن تأييد ميسازي نواحي شهري و اقتصادشا در باززنده
تر گردشگري شهري  هاي دقيق اخيراً، انجام پژوهش .)2007؛ روگرسان، 2005، 5مروي و پاتل

افزايش يافته است و شامل تحقيق متمركز بر گردشگري شهري در استراليا، نيوزيلند، 
) 2005، 7رچر و همكارانك ؛ مك 1999، 6چانگ(كنگ، سنگاپور و نيز چين و تايوان  هنگ
هم در امريكاي : نويسد اي مي كريستيان روگرسان در مقاله .)351- 352: 2007ويسر، (شود  مي

هايي براي  گاه عنوان تكيهشان را به شمالي و هم در اروپا، شهرها مجدداً منابع فرهنگي و هنري
المللي و  ورزشي مهم بينهاي  هاي معتبر هنري، رقابت اند؛ فستيوال احياء اقتصادي كشف كرده

ي اقتصادي و  هايي از تولد دوباره عنوان سمبلها به ي رويداد محلي و ديگر اشكال برجسته
   .)249: 2004روگرسان، (اند  تجديد اعتبار شهر مورد استفاده قرار گرفته

كنون  كه اشورث به غفلت پژوهشگران از گردشگري شهري اشاره كرد تا 1989از سال 
بسياري از شهرهاي كشورهاي امريكاي . وجود آمده استدر روند مطالعات اين حوزه بهتغييراتي 

چون ايران، هنوز  اند، اما در كشورهايي هم مورد مطالعه قرار گرفته... شمالي، اروپايي و
المللي  در تحقيقات بين. گردشگري شهري مورد توجه كافي پژوهشگران قرار نگرفته است

نظر شهري كمتر ديده شده است و امروز نقشي كه منظر شهري گردشگري نيز جايگاه م
  .خور تأمل است تواند در گردشگري شهري داشته باشد موضوعي جديد و در مي

  

                                                                                                   

1 Suh & Gartner 
2 Rogerson and Visser 
3 Van der Berg  
4 Wober 
5 Van der Merwe and Patel 
6 Chang 
7 McKercher  
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  نقش منظر شهري در گردشگري شهري
 بخش كه چرا. اند وابسته شهري منظر كيفيتبه شهرها ديگر از بيش، توريستي شهرهاي

، رهنمايي( گيرد مي انجام بصري بلكه، ذهني طريق از نهات نه گردشگران ادراكات از مهمي
حال رسيدن به شهر مقصد هستند، آنچه در ابتدا توجه  كه گردشگران در هنگامي .)75 :1390

در واقع منظر شهري است كه اولين قضاوت و . كند، منظر شهري است خود جلب ميآنان را به
گيري اين تصوير از منظر شهر از  شكل. آورد وجود ميتصوير ذهني از شهر را در گردشگر به

كه در . يابد شود و در جريان حضور گردشگر در شهر ادامه مي همان مبادي ورودي شهر آغاز مي
هاي  ها، خيابان ها، بالكن تزئينات بيروني ساختمانچون  اين ميان، عناصر منظر شهري هم

هندسه و فيزيك تابلوهاي ا، روه پردازي معابر شهري، نظم سنگفرش پياده تاريخي، نور
ها و  ها و فضاهاي سبز، مجسمه هاي شهري، پارك نماها، پاكيزگي شهر، ميدان آبرساني،  اطالع

ها، كاربرد  رفته در ساختمان كار ها، نوع مصالح به ها، هماهنگ بودن معماري ساختمان تنديس
، زيبايي كلي شهر، نقاشي و هاي هوايي ها، پل ها، روشنايي اتوبان هنر بومي در نماي ساختمان

بر تصوير  غيره هاي موجود در شهر و ها و گياهان، درختان و درختچه آميزي ديوارها، گل رنگ
  .ذهني گردشگر نقش مؤثري دارد

، منابع گردشگري شهري به اهميت منظر شهري و نقش آن در 1990ي  ي دهه تا نيمه
كنند  اشاره مي) 1996لوو، (و لوو ) 1995 پيج،(چنانچه پيج . گردشگري، توجه چنداني نداشتند

هاي گردشگري شهري بسيار كم بررسي شده  كه گردشگري شهري از نظر سيماي بصري مقصد
هاي  ريزان گردشگري و شهري با جنبه دارد ضروري است برنامه وود نيز اذعان ميهاي. است
    ري آشنا باشند هاي اجتماعي و هويت بص شناختي شهرها از نظر حس مكان، زمينه زيبا

ي  هاي گردشگري در حوزه مهرهوف نيز گسترش و بسط پژوهش .)61: 1992، 1وودهاي(
كند  ها و كيفيت شهرها را ضرورتي انكارناپذير معرفي مي شناسي، جاذبه ارزيابي منظر، زيبا

اد منظور ايجكنند به تأكيد مي) 1994، 3گان(و گان ) 1993لوو، (لوو ) 61: 1999، 2مهرهوف(
ي بصري مقصدهاي گردشگري بايد  هاي گردشگري موفق، جنبه ي اقتصادي و استراتژي توسعه

  . شناخته شود
اهميت شهر و گردشگران در اين نكته نهفته است كه گردشگران در سطح شهرها عموماً 

شناسي، تاريخي،  اين ترتيب فرصت مناسب براي درك عناصر زيبايي كنند و به پياده حركت مي
ريزان  برنامه .)26: 1387رهنمايي، (را در شهر دارند  غيرهفرهنگي، اجتماعي، رفتاري و  هنري،

هاي  ويژه در بخش راه به زدن شهروندان براي طراحي زون پياده يا پياده 4شهري از رفتار پرسه

                                           
1 Haywood 
2 Mehrhoff 
3 Gunn 
4 Roaming 
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زدن شهروندان در سطح  برند و بدين ترتيب به پرسه مركزي، تجاري و قديمي شهرها بهره مي
هاي  امروزه هم در شهرهاي ايران خيابان. دهند هت و موقعيت جغرافيايي خاص ميشهرها ج

هاي ويتريني شهرها  همين دليل مغازه به. گيرند زدن مورد استفاده قرار مي خاص براي پرسه
توان گفت كه از اين طريق، رفتار پرسه  عبارتي مي به. شوند ها كشيده مي تدريج به اين خيابان به

  .)32: 1392رهنمايي، (شوند  يد در مسير معيني برهم انطباق داده ميبا رفتار خر
ي بصري مقاصد گردشگري، در واقع تأكيد بر اهميت منظر  تأكيد پژوهشگران بر جنبه

ي رقابتي گردشگري كه در آن شهرها  رسد در حوزه نظر ميبه. است) ظاهر بصري شهر(شهري 
اند، اهميت منظر شهري و  يكديگر در رقابتشدت با  سمت خود، به بر سر جذب گردشگر به

ي گردشگري شهري مانند  امروزه توسعه. ضرورت توجه به آن بيش از گذشته در جريان است
زيرا گردشگران امروزي . گذشته تنها با برخورداري از امكانات و تسهيالت امكانپذير نيست

و عناصر منظر شهري بر آنان تأثير  پردازند تر از قبل به بازديد از شهر مي تر و موشكافانه حساس
گيري از نگرش هنري، ذوقي،  ريزان شهري و گردشگري بايد با بهره بنابراين برنامه. بسزايي دارد

ريزي  هاي شهري، طراحي و برنامه گيري از نمادها و نشانه از جمله بهره(شناختي  معنايي و زيبا
منظر سخت و ح و رنگ و نما، توجه بهمبلمان شهري، طراحي فضاهاي سبز، توجه به نوع مصال

  .ريزي منظر شهري بپردازند تري به طراحي و برنامه طور خالقانهبه) غيره نرم و
  

  شناسي  روش
ي آخرين  پژوهش با بررسي و مطالعه. تحليلي است - اين مقاله، روش پژوهش توصيفيدر

ي  ري و همراه با ارائهي نقش منظر شهري در گردشگري شه يافته ها و نتايج علمي در زمينه
ي اسنادي  در اين راستا اين پژوهش با شيوه. هايي از شهرهاي مختلف انجام شده است نمونه

همچنين در پي آن . دنبال روشن ساختن نقش منظر شهري در گردشگري شهري بوده است به
ابزارها براي  ها و اين نتيجه رهنمون شويم كه كدام روشايم كه با بررسي ادبيات موجود، به بوده

  .تر است روشن ساختن تأثير و نقشي كه منظر شهري در گردشگري شهري دارد، مناسب
  هاي موردي بررسي نمونه

  1سيمال
عنوان تصوير بصري شهر؛ اي با در مقاله) 404- 420: 2000جاتال، ( 2000در سال  2جاتال

بهبود و مديريت ويژگي  تقابل ادراك گردشگران و ساكنان از شهر سيمال، اطالعات مهمي براي
در اين پژوهش، جاتال . دهد اساس ادراك شهروندان و گردشگران از شهر ارائه مي منظر شهري بر

دنبال آن بوده تا تصويري كه از منظر شهري سيمال در ذهن گردشگران و ساكنان نقش بسته  به

                                           
  شهري در هند 1
  استاد گروه جغرافيا، دانشگاه ميسوري امريكا 2
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ابتدا مبناي نظري وي از ابزارهاي مصاحبه و عكس بهره برده است و در . است را مقايسه كند
  .قرار داده است) 1960لينچ، ( 2كوين لينچ 1ي سيماي شهر روش خود را نظريه

هاي بصري محيط شهري را  لينچ در كتاب سيماي شهر، ارتباط بين مردم و ويژگي
او تصويرهاي ذهني مردم از شهرهايي كه در آنها سكونت دارند يا از آنها بازديد . كرد بررسي

ي اصلي لينچ اين بود كه متوجه شود تركيب كدام  دغدغه. تحقيق قرار داد كنند را مورد مي
هاي متفاوت يك شهر با هم، تصوير مشخص و متمايزي از آن شهر ايجاد  ها و بخش مؤلفه
 ذهن در عيني منظر يك از اي كه ذهني منظور كوين لينچ را تصوير اي مقاله پاكزاد در. كند مي

گيري شد كه شهر  از تحقيقات لينچ نتيجه. كند عنوان مي) 20: 1385 پاكزاد،( شود مي ايجاد
ي ذهني ساكناني كه با  شود و در حقيقت، نقشه عنوان يك تصوير ساخته شده دريافت ميبه

، 4ها ، لبه3ها راه: شود آنها مصاحبه شد از پنج عنصر متمايز در محيط مصنوع تشكيل مي
ها تنها محدود به سه شهر مورد  جالب توجهي، يافته طوربه. 7ها و نشانه 6ها ، گره5ها محدوده
ي پژوهشگراني  وسيلهنبودند؛ بلكه به) 10سيتي و جرسي 9آنجلس ، لس8بوستون(ي لينچ  مطالعه

ي لينچ را براي ديگر شهرهاي اروپايي و امريكايي تكرار كردند، نيز تاييد  پژوهشگراني كه مطالعه
هاي لينچ براي  فنون و روش) 1995، 12ورث ؛ بنرجي و سوث1973، 11دوون و استي(شد 

و  19، روتردام18، رم17، استكهلم16، تريپلي15، بانكوك14، برلين13شهرهايي مانند بوستون
  .)408: 2000جاتال، (كار رفته است  نيز به 20آمستردام

  
  
  

                                           
1 Image of city 
2 Kevin Lynch 
3 Paths 
4 Edges 
5 Districts 
6 Nodes 
7 Landmarks 
8 Boston 
9 Los Angeles 
10 Jersey City 
11 Downs & Stea 
12 Banerjee & Southworth 
13 Boston 
14 Berlin 
15 Bangkok 
16 Tripoli   شهري در ليبي 
17 Stockholm 
18 Rome 
19 Rotterdam 
20 Amsterdam 
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  ايدلبرگ ه

شهر هايدلبرگ را كه يك شهر ) 212- 226: 2010، 2فريتاگ( 2010در سال  1فرِيتاگ
ترين مقصدهاي گردشگري شهري در آلمان است، مورد مطالعه قرار  روفدانشگاهي و يكي از مع

هاي گردشگر و پويايي گردشگري بخش داخلي شهر  عنوان پژوهش وي فعاليت. داده است
صورت يك موقعيت پيشرو تراكم باالي گردشگري در اين شهر، هايدلبرگ را به. هايدلبرگ است

عنوان نظر گرفتن هايدلبرگ بهين پژوهش با درا. دهد بين تمام شهرهاي آلمان قرار ميدر
دنبال اين بوده است تا روندهاي جاري در گردشگري شهري اروپا را تعيين  ي موردي، به مطالعه

هاي مختلف براي احراز اطالعات  ها و تكنيك هدف دوم عبارت است از كشف روش. كند
هاي مهم گردشگري،  شاخص اساس هاي تطبيقي، كه ارزيابي كلي مقصد بر گردشگري و داده
هاي گردشگران و ارزيابي تحرك و پويايي بازديدكنندگان بخش داخلي شهر  درك بهتر فعاليت

  .  شود در زمان و فضا را موجب مي
اي انجام داده است و چندين سال را صرف پژوهش خود نموده و  فريتاگ پژوهش گسترده

فريتاگ در واقع بر روش . ياري گرفته استاين راه از گروه جغرافياي دانشگاه هايدلبرگ در
افزار مكس كيو  آمده نيز از نرم دست هاي كيفي به مصاحبه متمركز شده است و براي تحليل داده

وي درپي آن بوده است تا پويايي . استفاده كرده است) هاي كيفي تحليل داده( 3دي اي
نقش منظر شهري نيز بين بهگردشگري بخش داخلي شهر هايدلبرگ را بررسي نمايد و در اين 

  .توجه داشته است
  كانبرا 

بخش چهارم مجموعه مقاالت گردشگري شهري، در) 37- 49: 2009، 4وايت(لين وايت 
اي تحت عنوان تصويرهاي كانبرا، بازاريابي مقصد و پايتخت استراليا  هاي ملي، مقاله پايتخت

برا پايتخت استراليا مخصوصاً در ي گردشگر از كان توجه اصلي اين پژوهش درك تجربه. دارد
اين محدوده هم داراي اهميت سياسي است و هم . ي اصلي پارلماني اين شهر است محدوده

ها  هاي مهم ملي است كه جزء پربازديدترين مكان اي از مؤسسه گردشگري و شامل مجموعه
شده از اين  تصوير گردشگري گرفته 598 5اين تحقيق از طريق رويكرد پديدارشناختي،. هستند

ي  به اين تصويرها را بررسي كرده است تا تجربه 6اين محدوده و پاسخ چهار گروه كانوني
اي است كه بيشتر  اساس اين رويكرد، اين است كه عكاسي وسيله. گردشگري را درك كند

از . كنند هايشان را به ديگران معرفي مي آن هستند و به كمك آن تجربهگردشگران متكي به

                                           
  گروه جغرافيا، دانشگاه فرايبورگ آلمان استاد 1

2 Freytag 
3 Qualitative Data Analysis MAXqda 
4 White 
5 Phenomenological approach 
6 Focus groups 
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عالوه، از طريق  به. كند ي گردشگري كمك مي اين تصاوير به درك ماهيت تجربه رو درك اين
مان  ي شخصي دادن تجربه براي انعكاس(شويم  هاي ديگران درگير مي ها ما نيابتاً با تجربه عكس

اين پژوهش با ) طور فرضي احتماالً در همان تجربه درگير شويماينكه به در همان مقصد يا براي
هاي نظري مرتبط را تعيين  هاي اساسي تجربه و استنباط ارشناختي كه كيفيتيك بحث پديد

  . رسد كند، به پايان مي مي
در  1ها دنبال آن بوده تا با رويكرد برخاسته از داده در اين تحقيق در واقع پژوهشگر به

آوري  و با استفاده از روش گروه كانوني و جمع) يا تفسيري(پديدارشناسي هرمنوتيك 
عنوان كانبرا به) منظر شهري(، ظاهر بصري شهر 2اس پي هاي گردشگران و نيز ابزار جي عكس

پايتخت استراليا را از نگاه گردشگران بررسي نمايد تا بداند منظر يك شهر پايتختي از ديد 
  .گردشگران به چه صورت است و در پايان به تحليل آن پرداخته است

  لندن 
در پژوهشي، ) 94- 109: 2009، 3ون و اينسكيپاستيونس(استيونسون و اينسكيپ 

آنان اشاره . اند گردشگري و تصويرهاي ذهني گردشگران از لندن را مورد بررسي قرار داده
ترين مقصد شهري در جهان از نظر ورود  عنوان مهم، لندن به2006كنند در سال  مي

درصد از سهم جهاني  1.69اين شهر  2007المللي شناخته شد و در سال  بازديدكنندگان بين
ها و  ي بازديدكنندگان شامل تاريخ و ميراث، موزه انگيزه. المللي را جذب كرد گردشگري بين

كه حال و هواي شهر نيز  ها بوده است؛ در حالي ها و رستوران ها، باغ هاي هنري، پارك نمايشگاه
ي گردشگري از ها كردن تجربهدر لندن، جدا. بر تصميم به بازديد تأثيرگذار بوده است

كاركردهاي نمادين، فرهنگي و تجاري شهر لندن مردم را جذب . غيرگردشگري مشكل است
هاي كار، تحصيل و فراغت به لندن مهاجرت  ها در جستجوي فرصت كند تا از ديگر مكان مي

 4هاي دائمي افراد، يك جمعيت درحال تغيير، متنوع، چندفرهنگي و فراملي اين جريان. كنند
ها  ، كه نقش5جنبش و چنداليه جدايي گردشگر و غيرگردشگر در اين مكان پر. كند يايجاد م

بين نقش ميزبان و  افرادهاي  نقش. شود تر مي پيچيده و شديداً درحال تغيير هستند، مشكل
عنوان يك ساكن، دانشجو، كنند و در يك روز ممكن است مردم، شهر را به ميهمان تغيير مي

  .به كنندكارمند و گردشگر تجر
هاي  اند و با توجه به نشانه پژوهشگران براي اين تحقيق، يك رويكرد چنداليه اتخاذ كرده

هاي گرفته  اند و منظر شهر را با توجه به عكس شناختي بصري پرداخته اجتماعي به تحليل مردم
  .اند هاي آنان مورد تفسير قرار داده ي گردشگران و ويژگي شده

                                           
1 Approach grounded  
2 GPS, Global Positioning System 
3 Stevenson & Inskip 
4 Transnational 
5 Multilayered 
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  بابلسر 
اي، بر  در مقاله) 121- 133: 1390آقامحلي،  قدمي و غالميان(آقامحلي  قدمي و غالميان
عنوان يكي از عناصر مهم منظر به(گردشگري  شهر كنند كه مبادي ورودي اين مسأله تأكيد مي

 و دارند برخورد آن با مسافران اكثر كه است فضايي و شهر ي مجموعه از نقطه اولين )شهري
 ذهنيت دهي شكل در آن كيفيت بنابراين دهد؛ مي شكل را شهر از اوليه ي تصوير عمده

 كيفيت آنان به بررسي. است مؤثر بسيار داشت، رو خواهندپيش كه شهري ي درباره مخاطبين
 اين از آمده دست به نتايج. اند گردشگرپذير پرداخته شهري عنوانبه شهر بابلسر ورودي مبادي
 و طراحي ريزي برنامه در مؤلفه اين شهرها، روديو مبادي اهميت رغمعلي دهدمي نشان بررسي
 اكثر كهطوريبه نگرفته است؛ قرار جدي توجه مورد مطالعه، مورد ي محدوده ي شهري توسعه

  .ندارند شهر ورودي از اي شده تعريف ذهني تصوير نوع هيچ شهر بابلسر به ورودي گردشگران
  :وردي ذكر شده استهاي م هاي حاصل از بررسي نمونه در جدول زير يافته

  
  ها يافته): 1(جدول

  نتيجه  روش و ابزار  هدف پژوهش  پژوهشگر

، شهر )2000(جاتال 
  سيمال

  

ي تصويري كه ازمقايسه
منظر شهري سيمال در 
ذهن گردشگران و 
ساكنان نقش بسته شده 
است، آزمون روش 
سيماي شهر لينچ بر 

  روي شهر سيمال

پيمايش گردشگران و ساكنان 
عروف گردشگري، در نقاط م

درخواست از گردشگران براي 
ترسيم نقشه شهر، تحليل 

هاي گردشگران، توزيع  عكس
پرسشنامه بين گردشگران و 

  ساكنان

كاربرد روش لينچ 
خصوص ترسيم نقشه  در

ي  پايه در يك جامعه
تواند  غيرغربي مي

نامناسب باشد، دو تصوير 
متمايز از سيمال وجود 

تصوير مربوط به : دارد
گران و تصوير گردش

 . مربوط به ساكنان محلي

، )2010(فرِيتاگ 
 هايدلبرگ

  

تعيين روند جاري
گردشگري شهري در 

ها و  اروپا، كشف روش
فنون مختلف براي احراز 
اطالعات گردشگري و 

هاي تطبيقي، درك  داده
هاي گردشگران و  فعاليت

ارزيابي تحرك و پويايي 
بازديدكنندگان بخش 
داخلي شهر در زمان و 

 فضا

پيمايش بازديدكنندگان 
هايدلبرگ در طول يك سال 

زار مصاحبه، ه 10با تعداد 
گردشگر و  200هاي  مصاحبه

تحرك وابسته به آنها و 
شده با  مسيرهاي ثبت

ي  اس، مصاحبه پي جي
اي  كارشناسان با افراد حرفه

گردشگري محلي، تحليل 
هاي فضايي با كمك  داده
  اس آيجي

در هايدلبرگ گردشگران 
روي براي  مايلند پياده

تماشا و ديدار مناظر 
شهر را با خريد و 

ستن در يك كافه يا نش
. رستوران همراه كنند

هاي تركيبي،  اين فعاليت
اي براي گردشگري  نمونه

  . شهري هستند

  ، كانبرا)2009(وايت 

يدرك تجربه
-گردشگران از كانبرا به

عنوان پايتخت استراليا 
ي   مخصوصاً در محدوده

  اصلي پارلماني آن

ي  كردن تجربه تئوريزه
گردشگري از طريق يك 

د پديدارشناختي كه رويكر
تصوير توريستي  598
شده از اين محدوده و  گرفته
گروه كانوني به اين  4پاسخ 

كند،  تصويرها را بررسي مي
ضبط الگوهاي رفتاري 

آوري  گردشگران، جمع
  اس  پي هاي جيداده

اي است  عكاسي وسيله
كه بيشتر گردشگران 
متكي به آن هستند و به 

هايشان  كمك آن تجربه
يگران معرفي را به د

رو درك  از اين. كنند مي
درك اين تصاوير به

ي  ماهيت تجربه
گردشگري كمك 

  .كند مي
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  تحقيق حاضر: منبع
  

 داده ها تجزيه و تحليل

  :با توجه به آنچه در اين پژوهش بررسي شد، پاسخ سؤاالت تحقيق به شرح زير است
  پاسخ به سؤال اول تحقيق

توان در موارد زير  يرا م) 1نمودار (وجوه اهميت نقش منظر شهري در گردشگري شهري 
  :تحليل كرد

 گردشگران از شهر 1تصوير ذهني  
ترين وجوه اهميت نقش منظر شهري در گردشگري شهري در تأثيري است كه  يكي از مهم

منظور از تصوير ذهني گردشگران، همان سيما و . گذارد جاي ميبر سيماي ذهني گردشگران بر
بندد و  جهه با منظر شهر، در ذهنشان نقش ميمحض موااي است كه گردشگران به تصوير اوليه

ي خروج از شهر ادامه  جريان حضور در شهر، بازديد از فضاهاي گردشگري شهر و تا لحظهدر
. ماند اين تصوير ذهني گاهي تا هميشه در ذهن گردشگر باقي مي. كند يابد و يا تغيير مي مي

ها و نمادها، منظر سبز،  ، نشانهمبادي ورودي شهر، مبلمان شهري(كليه عناصر منظر شهري 
شود  بودن اين تصوير ذهني مؤثر بوده و موجب ميبر شفاف...) منظر سخت، منظر نرم و

. گردشگران تحت تأثير منظر شهر مقصد، در مورد سفر و مقصد گردشگري خود قضاوت كنند
  .اين عامل بر تصميم به بازگشت مجدد گردشگران به مقصد گردشگري نيز مؤثر است

ي گردشگري شهري را  برگ و همكاران يكي از شروط اصلي توسعه دن پيئرس به نقل از ون
ي گردشگري شهري  آنان شرايط اساسي براي توسعه. كند سيما و تصوير ذهني شهر عنوان مي

                                           
1 Image 

استيونسون و 
، )2009(اينسكيپ 
  لندن

آشكار ساختن معاني و
مفاهيم متنوع و 

اي كه در ادراك چنداليه
ها  افراد و درك مكان

  نقش دارند،
هاي  انعكاس پيچيدگي

تجربه و ادراك شهر، با 
بر ارتباط بين افراد  تأكيد

  ها و مكان

اتخاذ يك رويكرد چنداليه، 
هاي اجتماعي و  توجه به نشانه
شناختي بصري،  تحليل مردم

اي از  ارزيابي مجموعه
هاي  هاي لندن، ادراك عكس

ي  گروهي از لندن به وسيله
درنظر گرفتن ارتباط بين 
عكس، متن و شخصي كه آنها 

  .را ايجاد كرده است

هاي اختصاص تصوير
نمادين لندن در 

هاي  ي عكس زمينه پس
ها و  افراد و داستان

، به  هاي شخصي تجربه
عنوان رابط بين مردم و 

. كند شهر عمل مي
ها بر  بيشتر عكس

ها و  هاي ساختمان منظره
خيابان تمركز دارد كه 

ي نقش  دهنده نشان
   .نمادين لندن است

قدمي و 
آقامحلي  غالميان

  ، بابلسر)1390(

مباديكيفيتبررسي
يكي از ( شهر ورودي

عناصر مهم منظر 
 عنوان به بابلسر )شهري

  توريستي يك شهر

پرسشنامه،  بر مبتني پيمايش
 و ادراك قابليت: ها مؤلفه

ورودي،  مبادي خوانايي
كالبدي، زيبايي،  كيفيت

امكانات خدماتي، ايمني 
 گذاريتاثير معابر، ميزان

  عمراني اقدامات

 يورود گردشگران اكثر
 تصوير نوع هيچ بابلسر به

 از شده تعريف ذهني
  .ندارند شهر ورودي
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ي محصوالت  را عبارت از يك ماهيت خوشايند بر اساس تصوير و سيماي جذاب از شهر، عرضه
ي  از پيمايش در حوزه. دانند دسترسي خارجي و داخلي خوب ميمتنوع گردشگري و نيز 

هاي تاريخي شهر، اساس  گيري شد كه دارايي گردشگري فراغتي در هشت شهر اروپايي نتيجه
ي  دهند؛ و سيماي شهر در توسعه ي گردشگري شهري تشكيل مي اي براي توسعه منازعه غيرقابل

   .)459: 1998، 1پيئرس(گردشگري شهري، نقشي حياتي دارد 
تصوير ذهني يك مكان معموالً در جذب بازديدكنندگان بسيار تأثيرگذار است و تحقيقات 

. اند دنبال تأكيد بر پيچيدگي مفهوم تصوير ذهني بوده در مطالعات گردشگري به 2سيماي مكان
شار عنوان انتبا مرور ادبيات مربوط به تصوير ذهني، نكته واضح آن است كه تصويرهاي ذهني به

پردازند  كه به تقويت باورها مي حاليشوند؛ در توصيف مي) 1998، 3مورگان و ريچارد(ها  فرهنگ
و همكاران در كتاب  4كاندسن. كنند هاي ارزشي خاصي را منعكس مي و معاني مشترك و نظام

ي گردشگري، ادراك ديدن يا  نقطه شروع براي نظريه: نويسند منظر، گردشگري و معنا مي
در  5عنوان يك گفتمانطور كلي بايد بهگردشگري به. منظر و تفسير معناي آن استخواندن 

ها، شامل  واسطه - 3مردم محلي و  - 2گردشگران،  - 1: بين سه گروه از كنشگران درك شود
اين ) 1996، 6نش(هاي گسترش گردشگري  هاي مسافرتي و هيأت هاي دولتي، آژانس خانه وزارت
است، پس يقيناً چندين  7معناي تماشاي منظرهگردشگري بهمعني اين است كه اگر اين به

   .)4: 2008كاندسن و همكاران، (بخش در ايجاد اين منظره نقش دارند 
كار رفته در مطالعات تصوير ذهني گردشگر، نگاه دقيق ترين مفاهيم به يكي از مهم

لف نگاه نگاه دقيق گردشگر، روشي است كه گردشگران به مقصدهاي مخت .است 8گردشگر
اي از صنايع دستي يا اشياء معطوف نيست، بلكه به  اين نگاه دقيق تنها به مجموعه. كنند مي

تر، يا  تواند يك ديدگاه خيالي براي مثال مي. نگرش و ديدگاه موجود در پسِ آن نيز اشاره دارد
 )132: 1995( 9برطبق آنچه يوري. تر باشد تر و تماشايي تر يا غيرعادي يك ديد هنري

هايي از منظر شهري است كه برايشان  كردن به جنبه نويسد، انگيزه گردشگران از سفر، نگاه مي
ي  ي ناب هستند كه با تجربه دنبال يك تجربه واقع آنها بهمتمايز از ساير فضاها است و در

عنوان مكاني متفاوت با جايي همچنين، مقصدهاي گردشگري بايد به. شان مغايرت دارد هرروزه
   .)294: 2007، 10گروپ و بئنكر(آيند عرضه شوند  گردشگران از آنجا ميكه 

                                           
1 Pearce 
2 Place image 
3 Morgan & Pritchard 
4 Kundsen 
5 Discourse 
6 Nash 
7 Spectacle 
8 Tourist gaze 
9 Urry 
10 Gorp & Be'neker 
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  .بنا بر آنچه ذكر شد منظر شهري بر تصوير ذهني گردشگران تأثير غيرقابل انكاري دارد
 هاي گردشگري تصميم به بازديد از مكان 

از لحاظ ابعاد ) در مقياس خرد(هاي مختلف گردشگري  هاي منظرين مكان ويژگي
تواند گردشگر را به بازديد  ختي و ميزان جذابيت بصري كه براي گردشگر ايجاد كند، ميشنا زيبا

همچنان كه در پژوهشي كه در . ي بازديدش قرار نداشته، ترغيب كند از مكاني كه در برنامه
اند، بر اين  هايي كه داشته مورد شهر تهران انجام شده است، بسياري از گردشگران در مصاحبه

: ي خود عنوان نموده است عنوان مثال يكي از گردشگران در مصاحبهبه. اند د كردهموضوع تأكي
دليل زيبايي ساختمان اين موزه و حال و  اما به. ام اي براي بازديد از موزه آبگينه نداشته برنامه«

اين ) 121: 1392جعفري مهرآبادي،. (»ام تير راغب به بازديد از آن شده هواي خاص خيابان سي
چون نوع معماري ساختمان موزه  هاي منظر شهري هم دهد ويژگي ر نظر گردشگر نشان مياظها

هاي ديگر در  آبگينه، نماي ساختمان، قرارگيري در خيابان تاريخي شهر و بسياري از ويژگي
هاي يك شهر براي بازديد  منظر شهري موجب افزايش قابليت. جذب گردشگر مؤثر بوده است

  .آيد شمار مي ترين عوامل مؤثر بر مطلوبيت يك شهر براي گردشگر به از مهم شود و در واقع يكي مي
 روي و پرسه گردشگران در شهر پياده 

هاي تاريخي،  صورت پياده از جاذبهاز آنجا كه در گردشگري شهري، بيشتر گردشگران به
. دي داردهاي منظر شهري بر روي آنان تأثير زيا كنند، ويژگي هنري شهر بازديد مي فرهنگي و

اي كه بر روي شهر هايدلبرگ  ذكر شده است، در مطالعه 1ي  شمارهطور كه در جدول  همان
بر اساس اين تحقيق، گردشگران ترجيح . انجام شده است، بر اين مهم تأكيده شده است

زني در بخش تاريخي و قديمي شهر هايدلبرگ  روي و پرسه دهند بيشتر وقتشان را به پياده مي
  .چون خريد تركيب كنند هايي هم شان را با فعاليت روي و پيادهبگذرانند 

 ي گردشگران تجربه  
هايي كه از  هاي خود از مقصد گردشگري را به كمك عكس طور معمول گردشگران تجربهبه

همچنين گردشگران پس از . كنند گيرند، ثبت و از خاطراتشان حفاظت مي آن مقصد مي
هاي شهر مورد بازديد و نيز خاطرات  ها، ويژگي آن عكس كمكشان به بازگشت به محل زندگي

هاي منظر شهري  بنابراين از آنجا كه ويژگي. كنند سفر به آن مقصد را براي ديگران تعريف مي
ي گردشگران و نيز  ها نمايان است، اين عامل نقش بسيار مهمي در مطلوبيت تجربه در عكس

امروزه با توجه به . اند، دارد ن مقصد را نديدههاي سفر به افرادي كه هنوز آ انتقال تجربه
ها و خاطرات سفر در اين  گذاري عكس هاي اجتماعي اينترنتي و به اشتراك گسترش شبكه

منظر شهري مقصد هاي مربوط به ي عكس ها، تعداد بيشتري از افراد احتمال مشاهده شبكه
  .ين موضوع دو چندان شده استگردشگري دوستان و آشنايان خود را دارند، بنابراين اهميت ا
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 ارتباط گردشگران با مكان 

شناختي  هاي مردم يابند و نيز با توجه به ويژگي گردشگران با توجه به دركي كه از شهر مي
هاي خاص  عناصر و ويژگي. پردازند هاي گردشگري شهر مي خود، به برقراري ارتباط با مكان

تواند برقراري ارتباط گردشگران با مكان  مي) غيره ها و رنگ، نما، درختان، ميدان(منظر شهري 
 .را آسان كند

  
  پاسخ به سؤال دوم تحقيق
   ها و ابزارها براي مطالعات منظر شهري و گردشگري  ترين روش براي تحليل مناسب

الزم است اشاره كنيم به اينكه يكي از مشكالت در تحقيقات مرتبط با گردشگري ) 1نمودار(
كه در كشور ما اين مشكل دوچندان بوده و اخذ آمار . و اطالعات استشهري، كسب آمار 

هاي مربوطه همواره پژوهشگران را با مشكالتي مواجه  مرتبط با موضوعات گردشگري از سازمان
ي موثق بودن اين  از طرفي، مسئله. تر كرده است ها را طوالني ساخته و اين امر روند پژوهش
همچنان . ضل ديگري است كه البته تنها مختص كشور ما نيستآمارها و اطالعات نيز خود مع

هاي اقتصاد، از جمله كشاورزي، صنعت، يا معدن،  براي هريك از بخش: نويسد كه ويسر مي
اي در سطح ملي وجود دارد، اما در بخش گردشگري فقر  هاي موثق و رسمي قابل مالحظه داده

  .)353: 2007ويسر، (ت هاي رسمي و موثق كامالً مشهود اس آمار و داده
كلي در مطالعات گردشگري مشاهدات ميداني، پيمايش زميني و مصاحبه و گفتگو با طوربه

اي  هاي كليشه آوردن اطالعات درست در اولويت قرار دارند و پرسشنامه دست گردشگران براي به
، كاربرد شوند صورت قيودات كيفي و توصيفي تدوين ميكه اغلب براي مطالعات موردي و به

  .)174: 1392رهنمايي، (اني براي مطالعات گردشگري ندارندچند
رسد در مطالعات مربوط به  نظر ميها، به هاي اين پژوهش و بررسي نمونه توجه به يافتهبا

. گردشگري شهري در ارتباط با منظر شهري، استفاده از ابزار مصاحبه ارجح بر ديگر ابزارها است
هاي خاصي هستند كه تنها در چارچوب  ها و پيچيدگي داراي ظرافتزيرا اين نوع مطالعات 

از آنجا كه گردشگران داراي . آيند دست نميروش كمي بهمطلق پرسشنامه و ابزارهاي مربوط به
توانند در پس  هاي پنهان منظر شهر مقصد را هم مي اي هستند، جنبه نگاه دقيق و موشكافانه

هاي ذهني، با كمك ابزار مصاحبه براي پژوهشگر قابل  نبهذهنشان پنهان دارند و درك اين ج
ريزان شهري  تواند برنامه شناسايي اين ابعاد از منظر شهري از نگاه گردشگر مي. تر است دسترس

تر عمل  ي گردشگري شهري مؤثرتر و موفق و گردشگري را ياري رساند تا بتوانند براي توسعه
     مرتبط با موضوع مورد بحث، از روش مصاحبه بعضي از پژوهشگران در مطالعات . كنند
تواند با  البته مصاحبه با گردشگران مي غيره فرِيتاگ، جاتال، وايت و: از جمله. اند بردهبهره

برند و  سر مي از جمله اينكه گردشگران در تعطيالت و استراحت به: هايي همراه باشد چالش
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چالش ديگر . سؤاالت، از آنها سلب آرامش شود تمايل ندارند با مشاركت در تحقيق و پاسخ به
اين است كه گردشگران، مشكوك و نگران هستند كه هر رويكردي از سوي يك غريبه ممكن 

كردن گردشگران  شود متوقف اين مسئله، باعث مي. هايي پنهاني و منفي باشد است داراي انگيزه
پژوهشگران در استفاده از روش  بنابراين. در شهر جهت گفتگو و مصاحبه با آنها مشكل باشد

هاي  خوبي به وضعيت گردشگران توجه كنند و با توجه به روحيات آنان و روشمصاحبه بايد به
ي تشكيل  هاي انجام مصاحبه شيوه يكي از روش. خاص هر فرد با آنها وارد تبادل نظر شوند

شهري و نيز تصوير و  توان درك گردشگران از منظر هاي كانوني است كه از اين طريق مي گروه
البته در اين شيوه توانايي پژوهشگر در . تر دريافت كرد سيماي ذهني آنان را بهتر و شفاف

  .ها از اهميت بااليي برخوردار است هدايت بحث
توجه به اينكه منظر شهري در واقع ظاهر بصري شهر است، استفاده از ابزار از طرفي با
. گشا باشد منظر شهري در گردشگري شهري، راه تواند در مطالعات نقش عكس نيز مي

اين مقاله به آن اشاره شد، بسياري از پژوهشگران در كنار انجام مصاحبه، از طور كه در همان
هايي از منظر  نظر گرفتن ويژگيكنند و با رويكردي تفسيري و با در عكس نيز استفاده مي

خصوصيات عكاس كه در اينجا منظور  توجه بهها نمايان است، همچنين با شهري كه در عكس
  . يابند بندي موضوعي دست مي پردازند و به يك طبقه گردشگر است، به تحليل عكس مي

شود نقش منظر شهري در  موجب مي) عكس - مصاحبه(ي تركيبي از اين ابزارها  استفاده
ها و  براي تحليل محتواي عكس. تري بررسي شود گردشگري شهري با چارچوب مطمئن

  . گيري كرد اي بهره كيو دي افزار مكس توان از نرم ها عالوه بر قضاوت پژوهشگر مي احبهمص
ها و ابزارهاي  در نمودار زير اهميت نقش منظر شهري در گردشگري شهري و نيز روش

طور كه مشاهده  همان. بندي و ترسيم شده است مطالعات منظر شهري و گردشگري طبقه
ن است كه ابزارهاي مورد استفاده در مطالعات منظر شهري و ي قابل توجه اي شود نكته مي

  .هاي كيفي هستند گردشگري، از روش
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  منظر شهري و گردشگري :)1(نمودار 

  نگارندگان: منبع
  

خصوص موضوع مورد بحث انجام شده است، پژوهش حاضر در مقايسه با مطالعاتي كه در
وضوع داشته و نقش منظر شهري در گردشگري را از ابعاد گوناگون منگرشي سيستمي به

تصوير ذهني . ديگر ارتباط داشته و بر هم مؤثرند يك از اين ابعاد با يكهر. كرده است بررسي
ي گردشگران در  روي و پرسه هاي گردشگري، پياده گردشگران از شهر، تصميم به بازديد از مكان

ديگر  هاي زنجير به يك صورت حلقهتباط گردشگران با مكان بهي گردشگران، و ار شهر، تجربه
واقع منظر شهري كه در. ي اجزاي اين زنجيره است دهنده اند و منظر شهري ارتباط متصل

تواند در تمام ابعاد يادشده موجب شكوفايي گردشگري شهري  مطلوب گردشگران است، مي
  .شود

شهري در گردشگري، ضمن ارجح  شناسي مطالعات منظر پژوهش حاضر از نظر روش
  . كند هاي تركيبي و آميخته تأكيد مي هاي كيفي، بر استفاده از روش شمردن روش

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

در دنياي شهرمحور كنوني كه در آن شهرها بر سر جذب گردشگر با يكديگر در رقابت 
ز اهميتي بيش از سمت شهرها، اهستند، گردشگري شهري و هدايت و جذب گردشگران به

اند براي  ريزان شهري و مديران گردشگري دريافته واقع امروزه برنامهدر. گذشته برخوردار است
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يكي از اين ابعاد، . تر شهر توجه كنند رونق بخشيدن به گردشگري، بايد به ابعاد ظريف و دقيق
موجب  ريزي منظر شهري مطلوب گردشگران توجه به طراحي و برنامه. منظر شهري است

برخورداري از ظاهر بصري مطلوب . موفقيت در بازار رقابتي جذب گردشگر در دنياي امروز است
گيري تصوير و سيماي ذهني  واقع منظر شهري با هويت، اولين عاملي است كه بر شكلو در

ظاهر . شود زيرا گردشگر قبل از ورود به شهر با منظر شهري روبرو مي. گردشگر تأثير دارد
آورد و در زمان حضور در مقصد،  وجود ميهر است كه اولين تصوير ذهني را در وي بهبصري ش

  . يابد هاي منظر شهري ادامه مي ي گردشگر با ديگر ويژگي اين تصوير ذهني با مواجهه
روي و  هاي گردشگري، پياده منظر شهري همچنين در تصميم گردشگران به بازديد از مكان

ي گردشگران و ارتباط آنان با شهر نيز نقش اساسي ايفا  ، تجربهزني گردشگران در شهر پرسه
  .كند مي

ريزي منظر شهري، تحقيقاتي كه بر نقش  ي گردشگري شهري و همچنين برنامه حوزهدر
ي گردشگري شهري متمركز باشند ناكافي و در برخي كشورها هنوز به  منظر شهري در توسعه

خصوص كشورهاي جهان سوم هنوز از اهميتي  ورها بهچرا كه بسياري از كش. وجود نيامده است
هاي شهر براي گردشگر داشته باشد، آگاهي الزم  تواند در افزايش مطلوبيت كه منظر شهري مي

ي  كردن عناصر بديهي و آزمايش شده دنبال پيادهرا ندارند و از طرفي برخي كشورها همچنان به
  . اند بعد منظر شهري را نيافتهوجه بهي گردشگري در كشور خود هستند و مجال ت توسعه
ي نقش منظر شهري  ها براي مطالعات حوزه ترين روش هاي پژوهش، مناسب توجه به يافتهبا

ي تركيبي از ابزارهايي  هاي كيفي و رويكردهاي تفسيري و استفاده در گردشگري شهري، روش
ها  ها و عكس ي مصاحبهكه براي تحليل محتوا. چون مشاهده، مصاحبه و تحليل عكس است هم
  . هاي كيفي نيز بهره جست افزار تحليل داده هاي محقق از نرم عنوان مكمل قضاوتتوان به مي

اينكه مطالعات مربوط به نقش منظر شهري در گردشگري شهري در مراحل توجه بهبا
 كنند اين موضوع پژوهشي در مورد شهرهاي مختلف نخست خود است، نگارندگان پيشنهاد مي

سازان گردشگري  هاي توجه تصميم تا زمينه. ي عميق پژوهشگران قرار گيرد ايران مورد مطالعه
شناسي اين مطالعات را در اختيار  پژوهش حاضر روش. و شهري كشور به اين سمت فراهم شود

  .پژوهشگران قرار داده است
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