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Extended Abstract 
Introduction 
The "place" attitude has been expressed as an important component in many fields of 
knowledge and professional activities. However, little attention has been paid to this concept in 
tourism that place is a main element. The sense of place enables tourism destinations to 
maintain their own unique nature and to attract tourists. By studying the theoretical framework 
of the subject, the dimensions of the sense of place have been categorized into three physical, 
semantic and functional dimensions, and human interaction with these three elements forms the 
sense of place. On the other hand, in recent years, tourism market of Tabriz has grown 
significantly and multi-sensory attraction in the city can increase domestic and foreign tourists. 
Accordingly, in this research, the sense of place has been measured with three physical, 
semantic, and functional dimensions, and its relation with attracting tourists has been 
investigated. Also the research aims to investigate the relationship between the sense of place 
and attracting tourists in Tabriz city to answer the question whether there is a relationship 
between the sense of place dimensions and attracting tourists in Tabriz? 

 
Methodology 
The type and method of this research is applied and descriptive-analytical one and also it is a 
survey in the form of a questionnaire. The study area is Tabriz city. It is the most visited city in 
northwestern Iran, one of the historical capitals of Iran and the current center of East Azerbaijan 
province. The statistical sample of the research includes tourists who visited Tabriz from 
summer 1397 to spring 1398.The sample size of tourists by using of the Cochran formula was 
estimated to be 384 people and SPSS and PLS statistical software programs have been also used 
to analyze the data obtained from the questionnaire. 
 
Results and discussion  
In this study, the average age of the respondents was, 20.1% under 20 years old, 29.7% between 
29-20, 33.6% between 30-39, 20.8% between 50-40 and 14.1% above 50 years old,respectively. 
Most people had a bachelor's degree (37.5%) and a private job (31% of respondents). Also, 
48.4% of the statistical sample have stayed in Tabriz for more than two nights and 47.9% of 
them have visited Tabriz for the first time. Most of the research indicators have substantially 
expressed the research structure. Among the indicators related to the physical dimention 
variable, "facade" (0.76) and "element" (0.72) had the highest factor load and "Permeability" 
(0.35) and "Color" (0.35) had the lowest factor load Due to the path coefficient, the intensity of 
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the relationship between the semantic dimension variable and tourist attraction to the value of 
(0.37) is higher than other  variables.The t-value between the physical, semantic and functional 
variables with the tourist attraction variable is 3.79, 4.7 and 3.57, respectively that indicates a 
significant relationship between mentioned variables at the 99% confidence level. 
 
Conclusion 
The results of this research show that there is a significant relationship between the physical 
variable of the sense of place and attracting tourist. Also, there is a significant relationship 
between the semantic and functional variables of the sense of place with the attracting tourist 
variable. The semantic variable also explains more than the other two variables of the dependent 
variable changes, and the physical and functional variables are the next priority. The results of 
the study can be used to identify important indicators of the sense of place that are extremely 
notable in attracting urban tourists. It can also be considered by tourists and urban planners. 
According to the physical dimension of the sense of place expresses 31% of the tourist 
attraction variable, so it indicates the importance of this dimension in attracting urban tourists. 
The urban elements and building facades indicators are effective on encouraging visitors to 
walk around the city, and the "permeability" and "color" ones have the lowest factor load. It was 
also found that the semantic variable with more impact than other variables expresses 37% of 
the changes in the attracting tourist variable that indicates the importance of maintaining sense 
in the city for tourists. In this variable, the beauty and legibility of the city have become more 
important for tourists. But the collective/ individual memories and security indicators, as 
compared to other indicators, require more attention. Among the indicators of functional 
variable that describes 26% of the changes in tourist attraction, tourist satisfaction, recreational 
diversity and compliance with expectations demonstrate the highest amount, and the event 
indicator had the lowest factor load. This indicative that there is the lack of local events and 
ritual in Tabriz city. In fact, Tabriz has performed very poorly in terms of them. 
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  چكيده

 تواند شهر مي چند حسي در اين توجهي داشته و جذابيت در چند سال اخير بازار گردشگري در شهر تبريز رشد قابل
  بين حس مكانرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسي لذا . افزايش دهد را و خارجي داخلي گردشگران جذب رتقد
  است كـه بـين ابعـاد حـس    سؤال و جذب گردشگر، به دنبال پاسخ هاي گردشگري حسي  عنوان يكي از شاخصه     به

 پايـه   سـه ،  هـا   فعاليـت  و   خصوصيات كالبدي، معـاني    مكان و جذب گردشگر در شهر تبريز چه ارتباطي وجود دارد؟          
؛ بر اين اساس، در اين نمايد خلق مي و تعامل انسان با اين سه عنصر، حس مكان را دهند ميرا شكل  هويت مكان

 موردبررسـي  آن با جذب گردشـگر    رابطهپژوهش، حس مكان با سه بعد كالبدي، معنايي و فعاليتي سنجيده شده و              
جامعـه آمـاري    . باشـد   مـي لي و از نوع پيمايشي بـوده و كـاربردي           تحلي -روش پژوهش، توصيفي  . قرارگرفته است 

 گيـري احتمـالي بـوده و         و روش نمونـه    98-97المللي شهر تبريز در سـال         پژوهش شامل گردشگران داخلي و بين     
 آماري يافزارها نرم از ها داده ليوتحل هيتجز براي . نفر برآورد گرديد384حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 

SPSS و SmartPLS و مكان حس كالبدي متغير بين كه دهد يم نشان آمده دست به نتايج .تاس شده استفاده 
 جـذب  متغيـر  با مكان حس فعاليتي و معنايي متغير بين همچنين .دارد وجود معناداري رابطه گردشگر، جذب

 متغيـر  تغييرات ديگر، متغير دو از تربيش معنايي متغير ،نيب  نيا در و است برقرار معناداري ارتباط نيز گردشگر
 دسته آن پژوهش اين نتايج .رنديگ يم قرار بعدي اولويت در فعاليتي و كالبدي متغير و كند يم تبيين را وابسته

 ودهنمـ  شناسـايي  ،كننـد  يمـ  ايفا را بيشتري نقش شهري گردشگر جذب در كه را مكان حس يها شاخص از
  .است

 
 .تبريز  شهر حس مكان،،حسيي چند گردشگر :يديواژگان كل
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  مقدمه
 رشـد  به رو هاي بخش ترين سريع از يكي پيوسته طور به شهري گردشگري ،1960دهه  در انبوه گردشگري رشد زمان از
و شـهرها از مقاصـد اصـل گردشـگري محـسوب       Postma et al,2017:96)( بوده پيشرفته اقتصاد داراي كشورهاي در
 عـالي،  اي تجربـه  كـسب  جـستجوي  در و تغيير حال در واقع دهد، گردشگران شهري به مي نشان اخير مطالعات. شوند مي

 :Briggs,2001 (هستند منطقه يا شهر آن محيط و فضا از مندي بهره براي بيشتر زماني صرف و مكان از تر عميق دركي

 فيزيكي هاي ويژگي از فراتر كه كنند مي تجربه را چيزي اوقات گاهيها  انسان مكان يك از بازديد هنگام ،رو ازاين). 141
 مقاصـد  بـه  را توانـايي  ايـن  مكـان  حـس . شـود  مـي  شناخته» مكان حس«عنوان  به اغلب تجربه، اين است؛ احساسي يا

 گردشـگر  جـذب  سـاز  زمينـه  و )Ebejer,2014:2(د نماين حفظ را خود بودن فرد منحصربه ماهيت كه دهد مي گردشگري
 حـسي  لذت خواهند جديد هستند و مي محيط در زيباسازي حس خود دنبال به چيز هر از بيشامروزه گردشگران . گردند
 تـا  بود خواهد كافي امر، همين و است بودن جديد جهانِ در معناي به بودن، جديد حسيِ محيط در. دهند افزايش را خود

 و هـا  ابانيخ و ديوارها با گرانگردش يگاه) 42: 1393جيران، ايزدي( كند جذب جديد محيطي در گردش براي را فردي
 يادآور ستيبا يم اصل در كه ديوارهايي. دانند ينم خود اراده جمعي تصرف در را ها آن و اند گانهيب كامالً شهر، ها دانيم

 بايـد  .)2: 1395بـاراني، (د هـستن  مناسـب  يهـا  شاخصه و ها نشانه از خالي موارد بيشتر در ،باشند آرامش و امنيت حس
 گرديـده  بيـان  يا   حرفـه  يها  تي فعال و دانش يها   حوزه از بسياري در مهم واحديعنوان     به »مكان «نگرش گفت، هرچند 

  ).Smith,2015:220 (است شده مفهوم اين به كمي توجه حوزه گردشگري، در است، اما
نـوان يكـي از   ع بـه  تبريـز  شهر. مشاهده است وضوح قابل  حس مكان بهدربارهدر شهرهاي گردشگري كشور ما نيز غفلت 

 .كند مي جذب خود سوي به را زيادي گردشگران ساالنههاي متنوع،  برخورداري از جاذبه واسطه شهرهاي كشور و به كالن
 بـزرگ  صـنايع  شـهر،  سطح در مدرن و تاريخي معماري همزيستي خاص، رسومات و آيين ،فرد منحصربه و غني فرهنگ
 و حركـت  هـر  كـه  آذري محلـي  رقـص   واصـيل  وسـيقي ، مفـرش  تصنع جمله از هنري صنايع كنار در مدرن و سنتي
 ايفـا  را مهمي نقش تبريز شهر مكان حس القاي در كشند، مي تصوير به را تاريخي و فرهنگي رويداد يك آن هاي زنجيره

 توسط ها جاذبه اين حسي تجربه و فردي منحصربه ماهيت حفظ لذا. باشد  حسيگردشگري غني منبع توانند مي و كنند مي
 ارتقاء در و شهري طراحي در مكان حس پررنگ اهميت وجود با. يابد مي اهميت ريزان برنامه براي ازپيش بيش گردشگران

 با حاضر پژوهش  لذا،.است شده شمرده اهميت كم و انگاشته ناديده تبريز شهر در موضوع  اينرسد به نظر مي فضا، كيفي
 بـين  آيـا  كـه  دهد پاسخ سؤال اين به كند مي تالش تبريز، شهر رد گردشگر جذب و مكان حس بين رابطه بررسي هدف
 پردازان نظريه ديدگاه تحليل و بررسي با ؟ بدين منظوردارد وجود اي رابطه تبريز شهر در گردشگر جذب و مكان حس ابعاد
 فـضاي  بـا  اطارتبـ  چگـونگي  بـا  رابطه در آن ابعاد سازنده هاي شاخص و اجزاء از حاصل چارچوبي مكان، حس مفهوم در

  .گيرد قرار موردسنجش شهري گردشگر جذب چگونگي در مكان حس تأثير ميزان شود مي تالش و گرديده ارائه شهري
 و كرده بررسي را پرتغال در گردشگران ادراك مكان، حس ابعاد گرفتن نظر در با اي مطالعه در) 2019( 1همكاران و دوري
نموده  معرفي ،كنند مي بازديد كه هايي مكان و گردشگران بين رابطه يك انعنو به را مكان حس از چندبعدي جامع مفهوم
 گردشـگران  مكـان  حـس  بـر  معناداري ثيرأت شناختي جامعه متغيرهاي از برخي كه دهد مي نشان تحقيق ايننتايج  .است
 از اي موعـه مج و دهـد  مـي  ارائـه  هـا  مكـان  از فـردي  ادراكـات  سـازي  مدل براي متغيره چند روش يك همچنين .ددارن

 رابطه) 2018( شكاري و عزيزي ديگري، مطالعه در. كند مي شناسايي را مكان حس ابعاد با مرتبط گردشگران هاي ويژگي
 نتايج. اند داده قرار موردبررسي را گردشگري حمايت به نسبت ساكنين رفتار و نگرش و اجتماعي سرمايه مكان، حس بين
 و مكان حس بين همچنين و دارد وجود اجتماعي سرمايه و مكان حس بين اداريمعن و مثبت رابطه كه دهد مي نشان آن

 متغير عنوان به اجتماعي سرمايه كه كند مي اشاره همطالع اين. است برقرار معناداري و مثبت رابطه نيز گردشگري حمايت
 خـود،  مطالعـه  در )2017( 2همكـاران  و ژو. شود نمي گردشگري حمايت و مكان حس بين رابطه ايجاد باعث ،گر ميانجي
 مـورد  را دارد قـرار  گردشـگري  توسـعه  ابتـدايي  مرحله در كه مقصدي در پايدار گردشگري توسعه براي ساكنين حمايت
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 حمايت و شده درك گردشگري اثرات مكان، حس ،پايدار گردشگري توسعه پتانسيل از ساكنين درك .اند داده قرار ارزيابي
 كـه  دهـد  مـي  نشان پژوهش اين نتايج. اند قرارگرفته موردبحث پژوهش اين در كه هستند موضوعاتي گردشگري توسعه
 ديگـر  شـده  درك اثـر  سه كه درحالي دارند، گردشگري توسعه حمايت بر مثبتي و معنادار تأثير شده، درك اجتماعي منافع
 درك شخصي هاي هزينه ده،ش درك شخصي و اجتماعي منافع و ساكنين مكان حس بين رابطه. اند نداشته معناداري تأثير
 منـافع  جز به گردشگري توسعه پتانسيل از ساكنان ادراك اين، بر عالوه. اند بوده معنادار گردشگري، توسعه حمايت و شده

 توان مي داخلي مطالعات ميان از .دارد گردشگري توسعه حمايت و شده درك اثرات بر معناداري تأثير شده، درك شخصي
 گردشـگران  مكـاني  حـس  نما مضمون شبكه تحليل ارائه دنبال به مقاله، اين كه كرد اشاره) 1397( همكاران و ايمان به

 كه است آن از حاكي تحقيق اين در نما مضمون شبكه تحليل. است شيراز شهر تاريخي و فرهنگي ميراث بستر در داخلي
 خاطرات فرينيآباز را آن توان مي كهنند ك مي تجربه را مكاني احساس از اي مجموعه شيراز فرهنگي ميراث در گردشگران

 نـوعي  بـه  ارتباطـات  ايـن  .است خود و ديگران گذشته، مكان با فرد ارتباط نمايانگر خوبي به كه دانست فرهنگي تاريخي
 ديگـر  پژوهـشي  در )1397( همكـاران  و مـواليي  .تاسـ  افـراد  ملي و تاريخي فرهنگي، فردي، هاي هويت كننده تقويت
. انـد  داده قـرار  موردسـنجش  و شناسايي را اصفهان شهر گردشگري مقصد مكان حس تعيين در مؤثر يكليد هاي پيشران
 يـك  عنـوان  به اصفهان شهر مكان حس تعيين در شده شناسايي كليدي پيشران 31 كه دهد مي نشان پژوهش اين نتايج
، » و هنرهـاي سـنتي  يدسـت  عيصـنا « پيـشران  سه. پذيرند تقسيم معنايي و فعاليتي كالبدي، گروه سه در گردشگري مقصد

تـصوير و ذهنيـت   «داراي بيـشترين امتيـاز و از بـين عوامـل معنـايي       »سابقه تاريخي و تمدني«و »  تاريخييها جاذبه«
» شده از محيط و زندگي در مقـصد شـهر اصـفهان    كيفيت ادراك«و  »ميراث فرهنگي ناملموس«، »گرفته از مقصد شكل

طـاهري و   . باشـند  ي حس مكان مقصد گردشگري اصـفهان دارا مـ         كننده  نيي بين عوامل تع   داراي كمترين اثرگذاري را در    
نيز در تحقيق خود عوامل اثرگذار بر وفاداري گردشگران از دو ديدگاه ارزش ادراكي دريافت شده و حس                  ) 1395(انصاري  

بعاد ارزش ادراكي و حس مكان بـا وفـاداري          نتايج اين مطالعه وجود ارتباط معنادار بين ا       . اند  مكان را مورد تحليل قرار داده     
  .كند ي مدييگردشگران نسبت به برند مقصد گردشگري را تأ

بررسي تأثير ابعاد  ي بهاختصاص طور به يداخل و يخارج يها پژوهش از كي چيهبنابراين با توجه به مطالعات پژوهشگران، 
  .اند نپرداخته گردشگر در شهر تبريز برجذبحس مكان 

  
  ريمباني نظ

 گردشگري چند حسي

ي هـا  حـس يري كـارگ  بـه  در صنايع مربوط به گردشـگري،  ،اند  شدهيدهتن  درهمتجربه و انساني حواس با طبيعت و انسان
ها  گيري آن كه تصميم طوري به دارد، گردشگرانعالقه دقت و  جلب در زيادي تأثير كند زيرا يمانساني نقش مهمي را ايفا 
بابيان ) 2009 (رايان و پان مانند نويسندگاني ).Rahman et al,2015:313( انگيزد جويي برميرا براي سفر و تجربه ماجرا

 خـود  اطراف محيط با مسافر يا گردشگر يك چه هر كه كنند  اظهار مي  است، سازي  غني يك حسي چند اينكه گردشگري 
 منطقه« از خروج به تصميم گردشگر يك كه  هنگامي يعني. شوند  مي تحريك بيشتر حواس او  باشد، داشته بيشتري تعامل

در گردشگري حسي بيـشتر بـر روي        . است شده  غني سفر، سابق تجربه رو،  ازاين. شود  مي آزاد او حواس گيرد،  مي »آسايش
همچنين طعم بيـشتر در     . كند  گيري هويت محلي كمك مي      شود، مثالً موسيقي محلي كه به شكل        حسي خاص تمركز مي   

توانـد    روي عامل مهمي در تجربه جنگـل اسـت كـه مـي              تحرك و پياده  . گيرد  توجه قرار مي  زمينه گردشگري غذايي مورد   
راه باشـد، ه     طول در كردن توقف و حسي چند هاي  برداشت همه و حيوانات تماشاي تصور جنگل، به شدن شامل نزديك 
 :Van Hoven,2011(شود جنگل چندبعدي شود و به درگير شدن حواس كمك كنـد   روي در آن باعث مي عبارتي پياده

 از  دهـد   ي نوعي گردشگري است كه به گردشگران اجازه مـ         شود  يعنوان گردشگري حسي ياد م      آنچه امروزه از آن به     .)33
تـوان برانگيـزش حـس        يمـ ي  نوع  بهبنابراين  .  لذت ببرند   نيز  المسه و بويايي   حواس حتي  گردشگري از طريق     يها  جاذبه

  .انستمكان را يكي از مظاهر گردشگري حسي د
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  حس مكان
نظـامي پيچيـده از     يرنـده   ، منطقي، نمادين و رواني رابطه بـين انـسان و محـيط و دربرگ              عاطفي ابعاد   گر  يانحس مكان، ب  

 يوهكلي حس مكان و ش  كه توافقي بر مفهوماست و شايد به دليل همين پيچيدگي   باشد  يارتباطات دروني بين اين ابعاد م     
 اند نظران بر اين عقيده همه صاحب، حال اين با. )Tucker et al,2006(خورد  يه چشم نمارزيابي آن در ادبيات اين دانش ب

مفهـوم انتزاعـي و      حـس مكـان، يـك      . هـستند  يكـ يزي ف هـاي   ويژگي يي و ايجغرافها چيزي بيش از يك محل         مكانكه  
شود   دهد، ايجاد مي    پيوند مي ناملموس از پيوند عاطفي فرد با مكان است و از طريق تجارب محيطي كه او را با پيرامونش                   

)Lynch,1981; Relph,2009(. هاي ساختاري، فضايي و جـوي اسـت كـه انـسان از      اي كلي باارزش حس مكان، پديده
شود كـه     هايي يافت مي    عنوان يك حقيقت زنده در طول زمان در مكان          يابد و به    طريق ادراك و شناسايي به آن دست مي       
به عقيده شاماي نيز، حس مكان، تركيبـي   ). Macdonald& Larice,2013 (تندداراي شخصيتي مشخص و متمايز هس

اي خاص،  صورت خودآگاه يا ناخودآگاه از فضا يا منطقه هايي است كه شخص يا گروه، به   پيچيده از معاني، نمادها و ويژگي     
 حس .)Shamai,2005:468(اجتماعي در مكان است / بنابراين، آن، تركيبي از تعامل محيطي و شخصي. كنند ادراك مي

كـه ايـن     )Steele,1981(كند    چيزي است كه فرد، در طول زمان، برحسب عادت يا عرف، آن را در خود ايجاد مي                ،  مكان
 و معمـاري  فضاي مناسب كاركرد و يهماهنگ باعث تنها  آن، نه.شود تر مي كرار دوباره رويدادها، قوي و محكمحس، با ت

 به ها آن تعلق احساس و افراد تيهو به و است افراد يعاطف درك و لذت ت،يامن  احساسبرايي عامل بلكه است، انسان
هـا، معـاني و    اي از ادراكـات، نگـرش    مجموعـه به بياني ديگر، حـس مكـان،  . )Jackson,1994(كند  كمك مي مكان نيز

هاي فرهنگـي، در ارتقـاء     حامي ارزشعنوان زند؛ لذا به فرد و مكان را به هم پيوند مي طور مؤثر است كه به   بيني فرد   جهان
  .ها و بهبود روابط اجتماعي مؤثر است آگاهي افراد از اين ارزش

  

  ابعاد حس مكان
دهند و تعامل انسان بـا ايـن سـه عنـصر، حـس       را شكل مي پايه هويت مكان سه ها، خصوصيات كالبدي، معاني و فعاليت

ه و آن را بـا اصـول طراحـي شـهري            داد  مكان ارائـه   كي ءورد اجزا  را در م   يشتري ب اتيجزئ 1پانتر. دهد  مكان را شكل مي   
هـاي دخيـل در       ، داللت بر مؤلفـه    »معنا«و  » فعاليت«،  »محيط فيزيكي «بر اساس مدل او، سه مؤلفه       . مرتبط ساخته است  

ــس مكــان دارد    ــاد ح ، پــس از او ).Carmona & Punter,2013; Rasuli,2013; Montgomery,1998(ايج
باشـد و    مـي ري و تـصو تيـ  فعال،سه عنصر شـكل  مدل او، شامل.  مكان را برگرفتي يك از تمام اجزا   يدلم،  2مونتگومري

صـورت   بـه  مكـان را  كيـ  هـاي  ويژگـي  ايـ  تيفيك،  مدلني كه ا  كند  مي دي تأك وي. دهد  مي را نشان    اين اجزاء  نيروابط ب 
 ، حـس مكـان    لي پتانس شي به افزا  تواند  مي  چگونه ي، كه طراح  دهد  ميو نشان   تر مشخص كرده      و با جزئيات بيش    تر  دقيق

  .)1 ل شمارهشك(كمك كند 
  

  
  )1998برگرفته از مونتگومري، (اجزاي حس مكان . 1شكل شماره 

                                                            
1. Punter 
2. Montgomery 
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  :شده است بندي مطالعه ادبيات موضوع، ابعاد حس مكان در سه بعد كالبدي، معنايي و عملكردي، دسته با
  

  )فيزيكي(بعد كالبدي 
ترين بخش يك طراحي را       رو، اصلي   ازاين. توان ديد   طور واقعي مي     آن چيزهايي هستند كه به     )فرم فيزيكي (عناصر بصري   

   كنـد   شـود، داراي شـكل، انـدازه، رنـگ و بافـت بـوده و فـضا را اشـغال مـي         ديـده دهند و هـر چيـزي كـه     تشكيل مي
)Wong, 1993: 43 .(يكـ يزيكل و عملكـرد ف  از لحاظ شـ دارند و ي حس مكان نقش مهمايجاددر ي كيزيفهاي  ويژگي 

  .كنند ها كمك مي به خوانايي مكان شهر،
  

 )فعاليتي(بعد عملكردي 
 در جاري هاي فعاليت جيل . استكنندگان استفادهي نياز گو پاسخباشد كه  يمهاي متفاوتي  يكاربرعملكرد شامل كاركرد و 

به عقيـده  ). Ghel,2013:20(كند  مي نديب اجتماعي، دسته ضروري، اختياري و هاي فعاليت گروه سه در را عمومي فضاي
 اوقات فراغت گذراني آن را براي  عمومي فضاهاي،اري بسافراد شناخته شود كه گونه اين تواند مي شهي هم،شهر جذاباو، 

  ).2شكل (كنند  ميانتخاب 
 

 
  )Ghel, 2013: 20(داده در فضا  هاي رخ رابطه بين كيفيت محيط و فعاليت. 2شكل شماره 

  
  )ادراكي(عنايي بعد م

 توسـط  موجود چگونه شيء كه است اين بر مبتني معنا و بوده شيء بر مبتني هويت .باشد مي معنا و هويت داراي مكان هر
 و فرهنگي، گروهـي  ساختارهاي كنار در ادراكات و شناختي عوامل تركيب مكان، از يك معاني و تصاوير. شود درك بيننده
شخصي، ل وابستگي  شامفردي را كه مربوط به ميزان وابستگي يطوح مختلفي از معنا، س1تيموثي. گيرند مي شكل فردي

شده   عنوان ميراث جهاني يا ملي شناخته        به فرد، كه توسط يك     اثر يك   ،كه در آن  دارد    يمبيان   ي است، محلي، ملي و جهان   
بين افرادي كه بـا      مهم است ين  ا در معناي مكان،     ملأتهنگام  . گيرد  ياست، توسط فرد ديگري موردتوجه شخصي قرار م       

مثـال    عنـوان   بـه  (دارنـد  يكمتريي  و كساني كه با آن آشنا     ) ساكنان يا بازديدكنندگان منظم   ( هستند   آشنايك مكان بسيار    
 متفـاوت خواهـد     ،نحوه بازخواني و تفسير ماهيت اين مكان بين اين دو گروه از مردم            .  تمايز قائل شد   ، بايستي )گردشگران

  ).Ebejer,014:52( بود
  

   پژوهش روش
هـاي    اجرا و با توجه به هـدف آن، كـاربردي و از نظـر ماهيـت، جـزء پـژوهش                    تياز نظر قابل  نوع و روش انجام پژوهش،      

نامـه،    هاي موردنياز تحقيق، با استفاده از روش ميداني در قالب پرسـش             داده. باشد  مي تحليلي و از نوع پيمايشي       -توصيفي
حجم جامعه آماري   . شده است   استفاده يي تا 5 كرتي ل مقياساز  ،  پژوهشگيري    ابزار اندازه  يابي ارز يبرا .تهيه گرديده است  

 تـا بهـار     1397باشد كه از تابـستان سـال          مي) داخلي و خارجي  (موردمطالعه در اين پژوهش، نامعلوم و شامل گردشگراني         
                                                            
1. Timothy 
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شده و حجم نمونه  گيري از روش احتمالي انجام هنمون. اند هاي گردشگري آن بازديد كرده  از شهر تبريز و جاذبه     1398سال  
  شـاخص  از ،آن يي روا سنجش منظور  به.  نفر برآورد گرديده است    384با استفاده از فرمول كوكران با حجم جامعه نامعلوم،          

 ياز آلفـا  ،  زيـ  ن يي آن ايـ  پا نيـي  تع يو بـرا  ) با استفاده از متخصصان گردشگري و مطالعات شهري       (يي   محتوا يينسبت روا 
آوري   پـس از جمـع    . نامـه اسـت      محاسبه شد كه نتيجه آن، تائيد پايايي پرسش        963/0گرديده و به مقدار     ستفاده   ا رونباخك

ها، ابتدا با ترسيم جدول فراواني، وضعيت گردشگران از لحاظ سن، جنس، وضعيت تأهل، ميـزان تحـصيالت، شـغل،                      داده
از نامه نيز     حاصل از پرسش   هاي  داده ليتحلطالعه، تعيين و سپس براي      تعداد دفعات بازديد و انگيزه بازديد از منطقه موردم        

بـرازش   SmartPLSافـزار     چنين مدل پژوهش با استفاده از نرم        هم. شده است    استفاده PLS  و SPSS يآمارافزارهاي    نرم
  .است هشد داده نشان )3(شكل شماره  درهاي پژوهش مستخرج از مباني نظري،  شاخص و يمفهوم مدل .شده است
  

  
   و مدل مفهومي پژوهش ها شاخص. 3شكل شماره 

  
   مورد مطالعهمحدوده

 سـازد،  مـي  متـصل  اروپـا  بـه  را كه ايـران  بازرگان-تهران المللي بين محور امتداد در و كشور غربي شمال در تبريز شهر

 دقيقـه  2 درجـه و  38 و يق طول شـر دقيقه 25 درجه و 46در  هكتار، 25056حدود  وسعتياين شهر، با . است قرارگرفته
سـرد و  طـوركلي   بـه  وهواي تبريـز  آب). 1395محيط، نقش مشاوران(  استشده واقع ،چينويگر النهار نصف از يشمال عرض

 و جغرافيـايي  هـاي  ويژگـي  لحـاظ  بـه .  برخوردار استي متفاوتيها مي از اقلكي تنوع توپوگرافعلت به ي ول؛خشك است
 كـه  بوده عوامل جغرافيايي مساعدترين و ترين مناسب از حاكي شهر، گيري شكل وليها هسته و موقعيت استقرار طبيعي،

  .است شده كشور تبديل شهرهاي ترين بزرگ از يكي فيزيكي به تاريخي توسعه روند در جغرافيايي مواهب همين دليل به
نشده  ري حسي تنظيمريزي شهري تبريز با محوريت حس مكان و رونق گردشگ هرچند در حال حاضر، سيستم برنامه

مجموعه آثار تاريخي . هاي غني و متنوعي جهت ايجاد و تقويت اين رويكرد، برخوردار است است، اما اين شهر از پتانسيل
ويژه باثبات  توسعه شهر تبريز به. هاي مختلف شهر تبريز نيز داللت بر قدمت تاريخي اين شهر دارد آمده از محل دست به

جواري با روسيه و عثماني و موقعيت استراتژيكي اين شهر در مسير مبادالتي ارتباطي شرق و  ا همنسبي در دوران قاجار ب
ها و مظاهر تمدن نوين در سطح كشور از تبريز آغاز گشته و بسياري از  از همين رو، بسياري از پيشرفت. غرب شدت يافت

خاماچي، (ها مشهور شده است  عنوان شهر اولين يز بهبر اين اساس، شهر تبر. هاي تاريخ ايران در تبريز بوده است اولين
 زي مردم منطقه نيشفاه اتي ادبايفولكور بوده و ) آذري(زبان تكلم مردم شهر تبريز تركي و با گويش آذربايجاني ). 1389

در قالب ا  آذربايجان، خود رلكي فولكوراتي اشكال مختلف ادب. برخوردار استقدمتي طوالني و زبان خود از خيمانند تار
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بستن ( محرم، بئل باغالماق امي اهاي يعزادار  دريشمع گردان، قي عاشيقيموس. دهد يمنشان  ي فرهنگراثيها و م سنت
  استزيورسوم و فرهنگ مردم تبر  از آدابيكوچك  گوشه،وروز ندي در شب عيپز  سمنو،يدر روز عروس) كمر عروس

  .عنوان پايتخت كشورهاي اسالمي انتخاب گرديده است  نيز به2018سال شهر تبريز در ذكر است  يانشا). 1393، 1ايچتو(
  

  
  )1397، ترسيم بر اساس نقشه مصوب طرح تفصيلي شهر تبريز(موقعيت منطقه موردمطالعه . 4شكل شماره 

  
  ها  بحث و يافته

 سـال   20-29 ، بـين  %8/1  سـال  20افـراد زيـر     : دهندگان به ترتيب شامل     در اين پژوهش ميانگين سني پاسخ     
ها گروه سني  از ميان آنكه بوده % 1/14 سال  50 و باالي    %8/20 40-50، بين   %6/33 سال 30-39، بين   7/29%

 درصد بيشترين فراواني    5/37افراد با سطح تحصيالت كارشناسي با       . اند   بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده       39-30
 درصد در مشاغل دولتي حضورداشته      5/31دهندگان در مشاغل خصوصي،       درصد از پاسخ   31اند و از لحاظ شغلي،        را داشته 

اند كه بـيش از دو شـب در شـهر تبريـز       درصد از نمونه آماري، عنوان كرده   4/48همچنين  . اند   درصد شاغل نبوده   5/37و  
ن با هدف گردشـگري  اغلب اين گردشگرا. اند  ها براي اولين بار از شهر تبريز ديدن كرده           درصد از آن   9/47اقامت داشته و    

: هرچند به ساير اهداف گردشگران از جملـه       . شود  دهندگان را شامل مي      درصد از پاسخ   6/83اند كه     به شهر تبريز سفركرده   
  .تواند اشاره كرد رويداد نيز مي% 3/2كاري و تجاري و % 8/7ديدار دوستان و اقوام، % 3/6

كننـده سـازه پـژوهش     خوبي بيـان  به ، پژوهش حاضرهاي شاخص ربيشت كه شود استنباط مي ،)5(با توجه به شكل شماره 
 ، داراي بيـشترين و نفوذپـذيري  )72/0(و المـان  ) 76/0(نمـا  به متغير بعد كالبـدي،   مربوط هاي در بين شاخص وهستند 

يتمندي ، رضـا  هاي متغير بعد عملكـردي      اند و در بين شاخص      داراي كمترين مقدار بار عاملي بوده     ،  )0/35 (و رنگ ) 35/0(
، كمترين مقدار بار عاملي را به خـود         )26/0(و شاخص رويداد    بيشترين  ،  )74/0(و انتظارات   ) 72/0(، تنوع تفريحي    )84/0(

هـاي    ، بيـشترين و شـاخص     )70/0(و خوانايي   ) 72/0(هاي متغير بعد معنايي نيز، زيبايي         در بين شاخص  . اند  اختصاص داده 
چنـين در بـين    هـم . انـد  عـاملي را دارا بـوده   ، كمتـرين مقـدار بـار   )58/0 (فردي/ و تداعي خاطرات جمعي )55/0(امنيت 
هـاي   و شـاخص  بيـشترين ، )74/0(و انتظـارات  ) 78/0(، زيبـايي  )74/0(هاي متغير جـذب گردشـگر، سـرزندگي     شاخص

  . سازه هستندنيي قدرت تبني كمتريدار، )32/0(و رنگ ) 34/0(ونقل  دسترسي به حمل
                                                            
1. EACHTO   )دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع( 
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  PLS محيط ها و متغيرهاي پژوهش در شاخص عاملي بار ضرايب با همراه پژوهش ساختاري لمد. 5شماره شكل 

  
 شـدت  و بـوده  برقرار علي رابطه تحقيق، پنهان دهد بين متغيرهاي نشان مي )5(شكل شماره  در مسير چنين ضريب هم
 براي .است بيشتر پنهان متغيرهاي رساي با مقايسه در 37/0جذب گردشگر به مقدار  و  معناييبعد متغير رابطه، ميان اين

 نتـايج  شـده كـه   آمده، اسـتفاده  دست به t آماره مقدار و معناداري آزمون از پژوهش متغيرهاي ميان ارتباط ميزان سنجش
 و  اسـت 79/3بـا   متغير بعد كالبدي و جـذب گردشـگر برابـر    بين t آماره مقدار دهد مي نشان) 6(از شكل شماره  حاصله
 دو بين آمده دست به t آماره چنين مقدار هم .دارد وجود متغير دو اين بين% 99اطمينان  سطح در معناداريرابطه  درنتيجه
اطمينـان   سـطح  در متغير معناداري ميان اين دو گر ارتباط نشان كه باشد مي 7/4جذب گردشگر، عدد  بعد معنايي و متغير

اين نيز  كه است 57/3عدد  بعد عملكردي و جذب گردشگر، تغيرم دو بين t آماره مقدار ترتيب، همين به. دارد وجود% 99
  .است% 99 اطمينان سطح در متغير دو اين بين معنادار رابطه گوياي
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  PLS افزار نرم محيط معناداري در ضرايب با همراه پژوهش ساختاري مدل .6 شماره شكل

  
 معـادالت  هـاي  مـدل  يابيـ ارز بـراي ، PLS. ت اسقرارگرفتهمورد آزمون و برازش  PLSمدل مفهومي تحقيق، از روش 

 )3 و سـاختاري  بخش) 2گيري،  اندازه هاي مدل مربوط به بخش) 1 :دهد مي قرار پوشش تحت را قسمت سه ساختاري،
 ي آلفـا جينتـا  .دارد وجـود  ها شاخص اني مي خوبي همبستگدهد مي نشان ي، عاملي بارهابياعداد ضرا .مدل يكل بخش

 يرهـا ي در متغارهـا ي معنيـ  ا مقـدار مناسـب   آمده است كه)2(و ) 1( هاي جدولدر به ترتيب  زي نيبي ترك ييايكرونباخ و پا  
  .كند مي ديي پژوهش را تأيياي پاتي بودن وضعمطلوب ،پنهان

  
  آلفاي كرونباخ. 1جدول شماره 

Composite Reliability  متغيرهاي پنهان  
  كالبدي  0/861171
  عملكردي  0/856610
  ييمعنا  0/863953
  جذب گردشگر  0/947061

  
  متغيرها تركيبي پايايي. 2جدول شماره 

Cronbachs Alpha  متغيرهاي پنهان  
  كالبدي  0/823663
  عملكردي  0/811655
  معنايي  0/823388
  جذب گردشگر  0/941533
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ن در جـدول شـماره   دهد كه نتايج آن براي متغيرهاي پنها مي نشان را قبول قابل همگراي ييروا 4/0 باالي AVEمقدار 
هـاي خـود بـا ميـانگين واريـانس بـه          ، همبستگي بين متغير بعد معنايي با شاخص       AVEبا توجه به نتايج     . آمده است ) 3(

قبول است و براي متغيرهاي بعد كالبدي و عملكردي بـه         گر همبستگي قابل    باشد كه نشان     مي 41/0شده،    اشتراك گذاشته 
 35/0 و براي متغيـر جـذب گردشـگر، مقـدار             برآورد شده است   ، استاندارد زانير از م  كه كمت باشد     مي 39/0 و   32/0ترتيب  

  .شوند برآورد شده كه به دليل اختالف كمتر با كمي اغماض پذيرفته مي
  

   همگرايي رواجينتا. 3جدول شماره 
AVE متغيرهاي پنهان  

  كالبدي  0/320200
  عملكردي  0/394757
  معنايي  0/415251
  ردشگرجذب گ  0/353560

  
. شـود   براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي در نظر گرفته مي          R2ن مقدار مالك    عنوا  ، به 67/0  و 33/0،  19/0سه مقدار   

  .دهد با توجه به مقدار مالك، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را نشان مي) 4جدول شماره (شده   محاسبهR2مقدار 
  

  زا درون هاي سازه يبرا R2نتايج معيار . 4جدول شماره 
R Square متغيرهاي پنهان  

  جذب گردشگر  775894/0
  

 عنوان ترتيب به ، به36/0 و 25/0، 01/0مقدار  سه كه شود مي استفاده GOF معيار از كلي مدل برازش بررسي براي

 زيـر  فرمـول  طريـق  از معيار اين). Wetzels et al,2009(است  شده معرفي GOF براي قوي و متوسط ضعيف، مقادير

  :گردد محاسبه مي
 

  
   متغيرهاي پژوهشR2 و Communilityميزان . 5جدول شماره 

Redundancy Communality  متغيرهاي پنهان  
  كالبدي  0/320200  ...
  عملكردي  0/394757  ...
  معنايي  0/415251  ...

  جذب گردشگر  0/353560  0/128480
  

دسـتنتيجه مقـدار    آيـد  مـي  دسـت  بـه  پـژوهش  نهانپ متغيرهاي اشتراكي ميانگين مقادير از ،
. 12/0:  برابراست با كه در جدول باال آمده، در نتيجه      R2با توجه به مقادير     . 37/0، برابر است با     

  :اشد بشده حاسبهح م محاسبه شده به شرGOFبدين ترتيب مقدار 

 = 0/21  
  . نشان از برازش متوسط مدل دارد21/0، حاصل GOF براي ذكرشده با توجه به سه مقدار

 درصد از تغييرات جذب 37تر از ساير متغيرها،   با تأثير بيش"معنايي"توان اذعان داشت، متغير  بر اساس نتايج پژوهش مي
ر چـه بيـشتر آن      كند كه اين، نشان از اهميت بسيار باالي حفظ معنـا در سـطح شـهر و ارتقـاي هـ                      گردشگر را تبيين مي   

يرگـذار بـوده    تأث بـه تبريـز      ها  آندر اين بعد، متغير امنيت از اهميت بااليي براي گردشگران برخوردار و در جذب               . باشد  مي
بيني بوده    يشپي اخير، اين نتيجه براي محققان قابل        ها  سالدر  » ين شهر ايران  تر  امن« اول   رتبهاست و با توجه به كسب       

از ميان تجربيات حـسي،     . اند  قرارگرفتهي بعدي   ها  ردهدر  ) چشايي، المسه و بويايي   ("  حسي تجربيات"ي  ها  شاخص. است
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توانـد حـاكي از آلـودگي صـوتي      يم است كه اين قرارگرفتهيرگذاري در جذب گردشگران   تأث آخر از    رتبهغناي شنوايي در    
انگيزش شنيداري  . باشد) قليه ممنوع شده است   ها از جمله تربيت كه تردد وسايل ن         يابانخيراز برخي   غ  به(ناشي از خودروها    

 حفظ و ارتقاي كيفيت منظر اين حس        منظور  بهلذا  . گيرد  يمير هنرهاي شنيداري مانند موسيقي و آواز قرار         تأثعمدتاً تحت   
ي از سو. در اين زمينه ارتقا دهند در شهر و همچنين جهت جذب بيشتر گردشگر الزم است برنامه ريزان ابزارهاي خود را

يرگذار بوده اسـت  تأثبازگشت مجدد گردشگران به تبريز  ديگر، تداعي خاطرات و تصوير ذهني از مقصد، در حد متوسط در  
توان به تمايل     ريزي با محوريت حس مكان در گردشگري شهر، مي          چندان مؤثر برنامه    كه از علل آن، عالوه بر عملكرد نه       

حال از آنجايي اين شاخص نقش مهمي در بازاريـابي مقاصـد              بااين. ه نمود گردشگران به بازديد از مقاصد جديد ديگر اشار       
  .تواند تا حد زيادي گردشگران را به مقاصد وفادار سازد كند، توجه به آن مي گردشگري ايفا مي

هـاي بعـدي از       جمعي و حس تعلـق در رده      / هاي زيبايي، داشتن خاطرات فردي      دهد، شاخص   همچنين مطالعات نشان مي   
 كـرده و   كمـك    گردشـگر  حـس مكـان      يـري گ   شكل نييدر تب  است كه    متغيري حس تعلق، . اند  دشگر قرارگرفته جذب گر 

اين در حالي است كه در پژوهش حاضر ايـن متغيـر در سـطح پـاييني از                  . دهد  ي را نشان م   تعهد از   يي سطح باال  نيهمچن
 اقرار كردند زبان متفاوت و تعصب       ها  آنضي از    با گردشگران داخلي، بع    شده  انجامي  ها  مصاحبهبا  . جذب گردشگر قرار دارد   
شود و اين را مانعي براي حس تعلق خـود    يمشان باعث القاي حس بيگانگي در گردشگران          يمحلزياد شهروندان به زبان     

اين در حالي است كه برخي از گردشگران خارجي از فرهنگ و زبان خاص اين شهر احساس رضايت كرده                   . اند  نمودهبيان  
رسد تعصب بر زبان محلي مانع از تبديل اين پتانـسيل بـه يـك                 يمبنابراين به نظر    . اند  دانستها جذابيتي براي شهر     و آن ر  

 مـؤثر آخرين شاخص عوامل معنايي كه در جذب گردشگران به تبريـز            .  فرهنگي و هويتي شده است     فرد  منحصربهويژگي  
  .يرگذاري در جذب برخوردار نبوده استتأث مطلوبي از رتبه، از حس مكان  در  آن  زياد  اهميت رغم يعل  كه  است  خوانايي  بوده،

هـاي اقتـصادي،    كند، فعاليـت   درصد از تغييرات جذب گردشگر را بيان مي26 كه "عملكردي"هاي متغير    از ميان شاخص  
ـ                  همچنـين . رتبه اول را به خود اختصاص داده است         ن تعـامالت اجتمـاعي مـردم بـومي در حـد مطلـوبي قرارگرفتـه و اي

رضـايت كلـي گردشـگران از       . دهنده ارتباط خوب مردم بومي با گردشگران با وجود زبان متفاوت از زبان ملي باشـد                 نشان
از سـوي   . ها از اين خدمات، كمتر مطابقـت داشـته اسـت            بوده اما با انتظارات آن     شده در شهر در حد مطلوبي       خدمات ارائه 

بينـي محققـان در    ونقل و اقامـت بـرخالف پـيش     خدمات از جمله حمل  دهد كه دسترسي به برخي      ها نشان مي    ديگر يافته 
زمـاني مطالعـات ميـداني پـژوهش بـا ايـام محـرم         توان به هـم  اند كه از علل اساسي آن مي  تري قرارگرفته   هاي پايين   رده

 ذهني گردشگران هاي باالي اقامت و انتظارات  ، هزينه )ها  ونقل در اين ايام به دليل اجراي مراسم         محدوديت خدمات حمل  (
ذكر است شاخص استفاده از دوچرخه، مقدار صـفر را بـه خـود اختـصاص داده كـه الزم اسـت در ايـن                           شايان. اشاره نمود 

خصوص اقدامات الزم صورت پذيرد چراكه استفاده از اين نوع وسيله نقليه، عالوه بر تسهيل در تردد گردشگران و كاهش       
تـوان بـه نقـش     هاي مهم ديگر پـژوهش مـي   از يافته. باشد  بسيار تأثيرگذار ميهاي زيستي، در تقويت حس مكان       آلودگي

كه شاخص نـامبرده      درصورتي. جذب گردشگران به تبريز اشاره نمود      هاي محلي و بومي در      كمرنگ شاخص رويداد و آيين    
دهد،   قان نشان مي  مطالعات پيمايشي محق  . باشد  هاي مهم در ايجاد حس مكان و تقويت گردشگري حسي مي            يكي از آيتم  

توجهي به رويداد و عملكرد ضعيف در برگزاري آن، اين شاخص مهم، تـأثير چنـداني بـر موضـوع موردبحـث                        علت كم  به
اند، كساني بودنـد كـه يـا در     عنوان جذب خود به اين شهر عنوان كرده     اندك گردشگراني نيز كه رويداد را به      . نداشته است 

ـ  هـاي   برگـزاري آيـين   . انـد   هـاي مـاه محـرم بـوده         يا شـاهد آيـين    كنگره و رويداد ورزشي شركت كرده         جـذب   در ي محل
 يدهايـ بازدزمينـه    واسـت   مـؤثر    دكنندگاني بازد ي برا يادماندني  به اتي تجرب جادي به مقصد و ا    بخشي  روح،  بازديدكنندگان

يحـي و سـرگرمي در مقـصد     عامل مهم ديگر موردمطالعـه، تنـوع تفر     .آورد  فراهم مي  زينرا   دهان  به  دهان غاتيمجدد و تبل  
هـاي تفريحـي      هاي معنادار مقـصد حـول فعاليـت         كند و جنبه    باشد كه مسلماً در جذب گردشگر نقش مهمي را ايفا مي            مي

 درصد از   31عوامل كالبدي حس مكان،      .چرخد، اين عامل در شهر تبريز رتبه در رتبه مطلوبي قرار نگرفته است              بالقوه مي 
طـور    همـان . باشد  كند كه نشان از اهميت اين بعد در جذب گردشگر شهري مي             را تبيين مي  تغييرات متغير جذب گردشگر     

ها به شهر تبريز داشـته اسـت كـه        وهوا بيشترين تأثير را در جذب آن        ها مشخص شد از ديدگاه گردشگران آب        كه در يافته  
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 راحتي در شهر نيز با اخـتالف كمتـري از           عنوان يك ويژگي بارز شهر تبريز در نظر گرفته شود و نظافت و              تواند به   اين مي 
بافت تاريخي نيز از رتبه خوبي در تأثيرگذاري جذب گردشگران برخوردار است كه اين              . اند  وهوا در رده بعدي قرارگرفته      آب

هاي شـهر     ها و ديگر سازه     همچنين مشخص شد نماي ساختمان    . نشان از وجود و اهميت ميراث فرهنگي شهر تبريز دارد         
در ايـن خـصوص   . ها به تبريز شده اسـت   روي و قدم زدن مؤثر بوده و منجر به جذب آن            ب گردشگران براي پياده   در ترغي 

روي و  بيشتر گردشگران به خيابان تربيت كه همچنان اصالت و زيبايي خود را حفظ كرده و تردد در آن تنها از طريق پياده          
هاي  شاخص. ازپيش ارتقا يابد طلبد كه اين بخش از شهر بيش ياين موضوع چنين م  . اند  دوچرخه ممكن است، اشاره داشته    

نفوذپـذيري از  . انـد  هاي بعدي قـرار داشـته       در ميزان تأثيرگذاري از نظر گردشگران در رده        "نفوذپذيري" و   "بافت مدرن "
خـوردار  رسد از قابليت خوبي براي جذب گردشـگر در تبريـز بر             باشد كه به نظر مي      هاي مهم حس مكان مي      جمله شاخص 

انـد و بهتـر خيابـان تربيـت و پـارك              همچنين مشخص شد اغلب گردشگران از مبلمان شهر تبريز رضايت داشـته           . نيست
تعدد و كيفيت باال . وجود، شاخص نامبرده تأثير متوسطي در جذب گردشگران داشته است زدند اما بااين گلي را مثال مي   ائل

هـاي نـورپردازي و       شـاخص . ا حدودي ايـن شـاخص از كالبـدي را ارتقـا دهـد             تواند ت   ها در سطح شهر مي      و معنادار المان  
بايد خاطرنشان نمود، ازآنجاكه زبان محلي مـردم شـهر تبريـز متفـاوت از               . اند  هاي برابر بوده    هاي شهري داراي رتبه     نشانه

همچنـين  . هميـت اسـت  هاي شهري بسيار حائز ا      باشد، توجه به شاخص نشانه      مي) داخلي و خارجي  (زبان اكثر گردشگران    
نورپردازي در شهر در اوقات شبانه هم بر زيبايي و ديد در شب گردشگران افـزوده و هـم موجبـات گردشـگري شـبانه را                          

 گيـري   بهره با آورد،  مي فراهم را شهري فضاهاي و شهر مجدد معماري امكان نورپردازي كه  اين با توجه به     .كند  فراهم مي 
 سـاختار  قـوت  نقـاط  و كـرده  حذف را شهري نامناسب نماهاي توان  مي،  دهي شده   زمان و سا   مناسب شهري نورپردازياز  

شاخص مهم ديگر كه از نظر تـأثير در جـذب گردشـگر رتبـه               .  داد يشتري ب جلوه ح،صحي نوري پردازش با را شهر كالبدي
باشد، لذا نياز     شده مي   اظتشهر تبريز خالي از جنگل و هرگونه منطقه حف        . خوبي را نداشته، برخورداري از فضاي سبز است       

درنهايت، از نظر گردشگران تناسـب و همـاهنگي عناصـر شـهري در              . شود  به ايجاد سبزينگي در شهر بيشتر احساس مي       
. باشـد  تبريز نيز از جذابيت الزم برخوردار نبوده و شاخص رنـگ در سـطح شـهر، داراي كمتـرين مقـدار تأثيرگـذاري مـي             

تنها براي گردشگران بلكه براي افزايش رضـايت شـهروندان نيـز ضـروري و الزم      ر نهذكر است اصالح موضوع اخي     شايان
  .نمايد مي

 
  

  گيري نتيجه
 و قيـ  بـا عال نفعـان ي از ذياديـ  وجـود تعـداد ز  ليـ  گردشگران به مقاصـد بـه دل    ترشي در شهر و جذب ب     ي گردشگر توسعه
 و  ي شـهر  ريـزان   برنامه و   راني مد ابان،يبازار.  است هديچي و پ  برانگيز  چالش ي شهر، روند  آينده مختلف در مورد     هاي  ديدگاه

 -ي فرهنگ،ي اقتصادشمار بي ياي امر با وجود مزانيا و   هستند خود مقاصد   ي برا گر گردش شتري در جذب ب   ي سع يگردشگر
 و ي اقتـصاد ي و حتـ  ي اجتمـاع  -ي فرهنگ ،يستي ز طي مح ناپذير  جبران بعضاً   هاي  آسيب موارد   ترشي در ب  ،ياسي و س  ياجتماع

 رييـ  تغ ،ي فرهنگ راثي اصالت م  و تي رفتن هو  ني به از ب   توان  مي كه از آن جمله      سازد  مي وارد   ي بر مقاصد گردشگر   ياسيس
 از  گـر ي د نفعـان ي ذ ان،يـ  م نيـ در ا .  وارده بر مقاصد اشاره كرد     هاي  هزينه و   زيست  محيط بي تخر ،ي محل جامعهدر فرهنگ   
 انيـ  از حفظ منـابع، وارد عمـل شـده و بـه مخالفـت بـا جر                 تيحما ي مربوطه برا  هاي  سازمان و   ي محل جامعهجمله افراد   

 مختلـف  هاي سازمان ني بيكپارچگي و عدم نفعاني ذني تقابل بي و نوعخيزند برمي به مناطق  ر و جذب گردشگ   يگردشگر
رده و   مسئله را حل كـ     ني ا يادي ز اري تا حدود بس   تواند  مي شده  حساب و   كپارچهي ح،ي صح تيري مد كي وجود. شود  مي جاديا

 رابطـه،   نيـ در ا .  گردشگران شـود   اني مسئوالنه در م   ي منجر به گردشگر   ي هر گروه را برطرف كند و حت       يازهاي ن نوعي  به
  و اصـالت شـهر     تيـ  هو ،حس مكان با حفـظ منـابع      . يابد  مي يادي ز تي اهم يتيري مد ندي حس مكان در فرا    مقولهتوجه به   

 بـه همـواره  در هـر مقـصد    گردشـگران    كه  اين با توجه به     گر،ي د يز سو ا.  محافظت كند  ندهي نسل آ  ي منابع را برا   تواند  مي
 جـذب   ةزمينـ  مقـصد،    فـرد   منحصربه تي حس مكان با برجسته كردن هو      ،هستند فرد  منحصربه متفاوت و    اي  تجربه دنبال

 ني در ا  نيابرابن.  شهر باشد  سازي برند خاص، طور  به مقصد و    سازي برند در   ي ابزار مهم  تواند  ميگردشگر را هموار كرده و      
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 و شـده   حفـظ  چنان آن هم  تي اصالت و هو    گرديده، لي تبد فردي  منحصربه ي شهر به مقصد گردشگر    كيصورت است كه    
بـه بهتـرين و      نفس  عزت حس تعلق و     در اثر اين فرايند درنهايت    .  خواهد داشت  ي مربوطه را در پ    نفعاني ذ تي رضا نوعي  به

  .گردد مؤثرترين صورت ايجاد و تقويت مي
براي پاسخ به سؤال زير كه       تالش    و زي و جذب گردشگر در شهر تبر      حس مكان  نيبرابطه   يبررسبا هدف   حاضر   شپژوه

ايـن مقولـه را در سـه بعـد كالبـدي، معنـايي و                بين حس مكان و جذب گردشگر در شهر تبريز چه ارتبـاطي وجـود دارد،              
تـر از دو   كه بعد معنايي بيش با توجه به اين. ده استعملكردي سنجيده و رابطه آن با جذب گردشگر را موردبررسي قرار دا   

 حفظ معنا در سطح شهر      ي باال اري بس تي نشان از اهم   ني ا بيني جذب گردشگر را دارد،      متغير ديگر حس مكان، قدرت پيش     
مقصد از  بازديدكنندگان توسط  يعني آنچه  -منظر معنايي  را از    ي گردشگر تجربه ديباتوان اظهار داشت كه       لذا مي . باشد  مي

پژوهش،  هاي   محققان با اتكا به مطالعات نظري و تحقيقات پيشين و با بررسي يافته             . موردتوجه قرار داد   -شود  دريافت مي 
دارند، بعد معنايي حس مكـان،        شده با بازديدكنندگان در شهر تبريز، چنين اذعان مي          همچنين با توجه به گفتگوهاي انجام     

ـ    ي و حـسي    و شناخت  ي عاطف يندهايفرا متعاقباً   و ي و ذهن  ي عاطف تجربه  ديـ ، گردشـگران در تول    قـت ي در حق  .دارد ي را در پ
 ايجاد اين تجربـه    از روند    ي تنها بخش  گردشگري و شهري   راني توسط مد  ايجادشده هاي   و زمينه  خود نقش دارند   اتيتجرب
  ارائـه   گردشـگر  ي از برخوردها  آمده دست  به  و ارزشِ  فردي نشي ب مطالعه ي برا يي الگو عنوان  به معنا، مفهوم   درنتيجه. است
برنامـه ريـزان شـهر     بنابراين.  را در پي داشته باشد گردشگران شتري ب درك و آگاهي   ممكن است    يكردي رو نيچن. شود  مي

 و  كننـدگان دي بازد  بـه  شتريـ  توجـه ب   ي برا كاتاليزوريبه دنبال   بايد    مي مقصد ايجادكننده تجربه گردشگري،    عنوان  تبريز به 
  .منابع خود باشندحفظ پايداري 

 مختلـف، فرهنـگ و      هـاي   حس گردشگر با    شدن ريوجود معنا و درگ   توان گفت     مي مشخص شد،    ها  يافته كه از    طور  همان
 دهيـ  از آن دي كمـ اري بـس هـاي  نـشانه  زيـ  مهم جذب گردشگر به مقاصد هستند، اما در شـهر تبر          هاي  شاخصهنر شهر از    

 با استفاده   يدي جد كردي رو ،دشگر جذب گر  ي برا  شهر و متعاقباً   تي هو  حفظ فرهنگ و   ي است هم برا   يلذا ضرور . شود  مي
 شهر آنچه حائز اهميت است، در    .  اتخاذ گردد  ي شهر ي و طراح  ريزي  برنامه در   ي و حس  ي فرهنگ هاي  پتانسيل و ها  قدرتاز  
 از نـوعي  ها بـه  آن از يو برخ سازند نمي اني شهر را نماني اي فرهنگي غنا دباي كه طور  آن ها  موزه اريبا وجود تعدد بس    زتبري

هـستند كـه ايـن ضـعف بزرگـي بـراي             هـا   قفـسه  صرف در داخـل      ياي و اش  ستندي آن برخوردار ن   ي القا ي برا اي  زندهروح  
 متعـددي  هـاي  شاخص به گردشگري، وابسته مقصد از ذهني تصوير گيري شكل. تواند باشد شهري مانند تبريز مي كالن

 اند، كرده طور كه ديگر نويسندگان به آن اشاره زيرا همان. باشد مي مقصد محيطي فيتكي ها آن ترين مهم از يكي كه است

 و بوده تأثيرگذار گردشگران رفتاري الگوي بر شده ارائه خدمات و محيط كيفيت و گردشگري مقصدهاي از ذهني تصوير
 جي نتا،ي كاربرددگاهي دازر است، ذك درنهايت شايان. كند مي تعيين را گردشگري مقصدهاي به گردشگران وفاداري ميزان

 در  گذاري  سرمايه هرگونهد تا قبل از     ن مقاصد مختلف كمك كن    اباني و بازار  ريزان  برنامه به   توانند  مي پژوهش   نيحاصل از ا  
  .نمايند ريزي برنامه براي ارتقاء آن و يابي سطح حس مكان را ارز،ي گردشگرهاي پروژه

  

  تقدير و تشكر
 . است، حامي مالي نداشته استپايان نامه كارشناسي ارشده مسئول، اين مقاله كه مستخرج از بنا به اظهار نويسند
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