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چكیده
برنامه سفر  در  ناخودآگاه  يا  به صورت خودآگاه  و  محیط هستند  از  فرد  ادراک  بازنمايی  عنوان  به  نقشه های شناختی 
سنی  گروه های  در  متفاوت  ساختاری  با  گردشگران  شناختی  نقشه های  شکل گیری  هستند.  اهمیت  دارای  گردشگران 
مختلف، به دلیل ادراک و انتظارات متفاوت آن ها از محیط است. لذا هدف از اين پژوهش تحلیل عناصر سازنده نقشه های 
شناختی گردشگران در گروه های مختلف سنی است. روش تحقیق متناسب باهدف پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ 
ماهیت پیمايشی است، جمع آوری اطالعات با استفاده از روش  های میدانی، پرسش نامه، مشاهده و تکنیک نقشه شناختی 
انجام  شده است. اطالعات از طريق روی  هم اندازی نقشه  های شناختی گردشگران در گروه های سنی مختلف و مقايسه 
تطبیقی شباهت ها و تفاوت های ادراکی آن ها مورد تحلیل قرا گرفته است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 357 
نفر محاسبه شده است و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک پرسش نامه نقشه های شناختی ترسیمی به صورت 
کروکی در محالت پايین خیابان و طبرسی شهر مشهد تکمیل  شده است. نتايج پژوهش حکايت از آن دارد که گروه های 
سنی مختلف از جوانی تا پیری ادراک متفاوتی از محیط دارند و نقشه های شناختی، بازنمايی ذهنی و برنامه ريزی سفر 
آن ها تفاوت دارد. گروه سنی 20 تا 30 سال در تشخیص جهات بسیار توانمند هستند و از استراتژی پیمايشی در تعیین 
مسیر استفاده می کنند. گروه سنی 30 تا 50 سال در تشخیص فاصله با مشکل مواجه هستند، الگوی سفر اين افراد به 
صورت دايره ای چند مقصدی و هم انشعابی در اطراف يک مکان مشخص است. دوره 50 تا 65 سالگی دوره پختگی است 
ولی به دلیل افزايش سن افراد تشخیص جهات با مشکالتی مواجه است و در گروه سنی 65 سال به باال الگوی سفر دايره ای 

چند مقصدی و هم انشعابی در اطراف يک مکان است.
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۱. مقدمه
بر اساس اين آمار در سال 2015 و 2016 تعداد 1.184 و 
1.234 میلیارد نفر در فعالیت های گردشگری بین المللی 
عنوان  به  آمريکا  دالر  تريلیون   1.2 و  کردند  شرکت 
 WTO, 2015;( است  شده  صرف  گردشگری  هزينه های 
رفتاری،  شامل  جهات  بسیاری  از  مردم   .)WTO, 2016
گردشگران  هم چنین  و  دارند  تفاوت  فیزيکی  و  فرهنگی 
تمايالت  شامل:  متفاوت  انگیزه های  اساس  بر  می توان  را 
 ،)Park & Yoon, 2009( به بازديد از يک مقصد مشخص
 Cai & Li,( گردشگری  مقاصد  به  رسیدن  فاصله های 
 Lew &( رفتار و حرکت فضايی به سمت مقصد ،)2009
های  به جاذبه  پاسخ های شناختی   ،)McKercher, 2006
 San Martín & Rodríguez del Bosque,( گردشگری 
 Hough &( انتخاب و گزينش مقصدهای مختلف ،)2008
Hassanien, 2010(، نگرش های فرهنگی نسبت به جاذبه 
مصرف  و  خريد  رفتار  و   )Richards, 2002( گردشگری 
 )Kamaruddin & Terengganu, 2008; Odunga, 2005(

مورد دسته بندی قرارداد.
نیازها و ارزش  های فردی ممکن است بر ادراک افراد مؤثر 
باشند )Golledge & Stimson, 1997(. ارزش های فردی 
عوامل  و  می گیرد  شکل  کودکی  دوران  از  مختلف  افراد 
پیشینه  و  فرد  فرهنگی  ارزش های  مانند  آن  با  مرتبط 
 Davis, 2009;( مؤثرند  موضوع  اين  در  نیز  اجتماعی 
Smallwood, 2012(. توانايی های شناختی در شکل دادن 
نقشه های شناختی افراد از محیط مؤثر است و نقشه های 
ساخته شده  محیط  از  ذهنی  بازنمايی  نوعی  به  شناختی 
 Gärling & Golledge, 1989; Hart, 1973; Kim( است

 .) & Penn, 2004; Kuipers, 2001

2. مبانی نظری
جوامع  اقتصادی  رشد  باعث  گردشگری  تقاضای  افزايش 
حرکت  الگوهای   .)Khoshkam et al., 2016( می شود 
گردشگران را می توان با تغییرات فضايی در مکان فعالیت 
مقصد  و  مبدأ  بین  آن ها  جهانی  سطح  در  کرد.  تعريف 
يک  از  محلی  سطح  در  که  حالی  در  می شود،  تحلیل 
فعالیت به ديگری تحلیل می شود )Leiper, 1979(. عالوه 
بر اين، در سطح محلی مقصد می توان بسته به اين که يک 
است،  قرارگرفته  بازديد  مورد  مقصد  چندين  يا  و  مقصد 
 Dejbakhsh, Arrowsmith, & Jackson,( باشد  متمايز 
Lau & McKercher, 2007 ;2011(. تجزيه و تحلیل اين 
 Lew( حرکت ها برای يک مقصد بسیار دارای اهمیت است
McKercher, 2006 &(. مطابق با نظريه لئو و مک کرچر 
سفر  انسان،  صورت  به  می توان  را  عوامل  اين   ،)2007(
مرتبط و فیزيکی تقسیم بندی کرد. عوامل انسانی توسط 
اجتماعی-  متغیرهای  می شوند.  مشخص  گردشگر  خود 
 Dejbakhsh( جمعیتی شامل مبدأ يا زمینه های فرهنگی
 )et al., 2011; Smallwood, Beckley, & Moore, 2012
ذهنی  اصطالح  به  و  روان شناختی  ويژگی های  يا حتی  و 
ويژه در  عوامل   ،)Plog, 1974; 2002; Debbage, 1991(
 Pearce, 1990; Shoval &( اقامت  مدت  جمله  از  سفر، 
 ،)Fennel, 1996( Raveh, 2004(، هم چنین عالقه مندی 
ترکیب  يا   )McKercher et al., 2012( مقصد  با  آشنايی 
وسعت  و  شدت  می تواند   )Decrop, 2005( تجاری  سفر 

فضايی حرکات گردشگران را تحت تأثیر خود قرار دهد. 

جدول ۱: انواع برنامه های سفر

نظريه پردازانانواع برنامه های سفر

مقصد تنها، با يا بدون سفر جانبی
 Lue et al. )1993(; Mings & McHugh )1992(; Oppermann

)1995(; Flognfeldt )1999(; Lew & McKercher )2002(

          
سفر و حرکت دايره در يک مقصد

Mings & McHugh; Lue et al.; Oppermann;
Lew & McKercher

گردش دايره ای با يا بدون دسترسی چندگانه، برنامه دايره ای 
سفر در مقاصد مختلف

 Mings & McHugh; Lue et al.; Oppermann; Flognfeldt;
Lew & McKercher

حالت انشعابی از سطح محلی منطقه مقصد
Lue et al.; Oppermann; Flognfeldt; Lew & McKercher
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حضور  سابقه  نقش  درباره  نظريه پردازان  از  ديگر  برخی 
قبلی و در نتیجه آشنا بودن با محیط در خصوص مقصد 
 Smallwood, Beckley, & Moore, 2012;( بحث کرده اند
 .)Lau & McKercher, 2007; McKercher et al., 2012

را مشخص  مقصد  ويژگی خود  فیزيکی  تأثیرگذار  عناصر 
 ،)Lew & McKercher, 2006( می کنند مانند پیکربندی
شبکه حمل ونقل )Becken & Schiff, 2011(، محل اقامت 

.)Dredge, 1999( و نقاط جاذب )Shoval et al., 2011(

جدول 2: دیدگاه ها در خصوص گردشگری

نظريه پردازديدگاه ها در خصوص گردشگری
Khoshkam et al., 2016گردشگری در کشورهای توسعه يافته بهتر از کم تر توسعه يافته

پاسخ های  فضايی،  حرکت  فاصله،  مقصد،  انگیزه های  اساس  بر  دسته بندی 
شناختی و عاطفی، انتخاب و گزينش مقصدهای مختلف، نگرش های فرهنگی 

 Cai & Li, 2009; Park & Yoon, 2009; Lew &
 McKercher, 2006; San Martín & Rodríguez
 del Bosque, 2008; Hough & Hassanien, 2010;
Richards, 2002

Dejbakhsh, Arrowsmith, & Jackson, 2011حرکت متفاوت گردشگران در سطح محلی وابسته به يک و يا چندين مقصد 

Lew & McKercher, 2006تحلیل الگوهای حرکت گردشگران برای يک مقصد 

Lew & McKercher, 2007مشخص شدن عوامل انسانی توسط گردشگر 

متغیرهای اجتماعی- جمعیتی شامل مبدأ، زمینه های فرهنگی، ويژگی های 
ذهنی، مدت اقامت، عالقه مندی آشنايی با مقصد يا ترکیب سفر تجاری مؤثر 

بر شدت و وسعت فضايی حرکات گردشگران 

 Dejbakhsh et al., 2011; Smallwood, Beckley, &
 Moore, 2012; Plog, 1974; 2002; Debbage, 1991;
 Pearce, 1990; Shoval & Raveh, 2004; Fennel,
1996; McKercher et al., 2012; Decrop, 2005

مدت زمان بیش تر بازديد گسترده تر از مقصد گردشگران داخلی بازديد تکراری 
ولی گردشگران بین المللی عالقه مند به جاذبه های اصلی

Lau & McKercher, 2007

Thornton, Shaw, & Williams, 1997زمان صرف شده تحت تأثیر سفر به صورت گروهی و يا با کودکان است

ناآشنا تمايل به بازديد از جاذبه های اولیه ولی آشنايی بیش تر تمايل به مکان ها 
و فعالیت های فضايی بیش تر 

 Smallwood, Beckley, & Moore, 2012; Lau &
McKercher, 2007; McKercher et al., 2012

مانند  می کنند؛  مشخص  را  مقصد  خود  ويژگی  فیزيکی  تأثیرگذار  عناصر 
پیکربندی شبکه حمل ونقل محل اقامت و نقاط جاذب.

 McKercher & Lew, 2003; Becken & Schiff, 2011;
Shoval et al., 2011; Dredge, 1999

McKercher & Lew, 2003صرف بیش تر زمان، هزينه و رسیدن به مکان متفاوت 

2-۱- تأثیر سن بر رفتار
نیازها و ارزش های فردی ممکن است بر ادراک افراد مؤثر 
شخصی  عوامل   .)Golledge & Stimson, 1997( باشد 
آن  با  مرتبط  عوامل  تأثیر  داخلی تحت  و درخواست های 
ظاهر می شود. عوامل انگیزشی مربوط به محیط آموزشی، 
وضعیت مالی، سن و غیره درخواست های هر فرد از محیط 
مؤثر هستند )Hsu, Cai, & Wong, 2007(. درخواست های 
جديد،  دانش  به  دستیابی  برای  است  ممکن  انگیزشی 
 Hsu( ماجراجويی، لذت و آرامش و بهبود مهارت ها باشند
et al., 2007; P. Pearce & Lee, 2005(. سن گردشگران و 
گروه های سنی مختلف آن ها ممکن است بر تصمیم گیری، 
الگوهای فعالیت های تفريحی، ادراکات  انگیزه ها،  رفتارها، 

و انتظارات، هزينه ها، نوع رفتار، انتخاب مقصد گردشگری 
و نحوه تعامل در محیط های آشنا و ناآشنا تأثیرگذار باشد 
 Glover & Prideaux, 2008; Shaw & Williams,(

.)2002; Unbehaun, Pröbstl, & Haider, 2008
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جدول 3: تأثیر سن در رفتار گردشگران

نظريه پردازسن و رفتار گردشگران
Golledge & Stimson, 1997تأثیر نیازها و ارزش های فردی بر ادراک افراد

تاثیرعوامل انگیزشی مربوط به محیط آموزشی، وضعیت مالی، سن و غیره 
درخواست های هر فرد؛ دستیابی به دانش جديد، ماجراجويی، لذت، آرامش 

و بهبود مهارت ها

 Hsu, Cai, & Wong, 2007; Hsu et al., 2007; P.
Pearce & Lee, 2005

توانايی های فیزيکی، وضعیت  با سن شامل تغییر در سطح  عناصر مرتبط 
مالی، تجربه، روحیه ماجراجويی و حس مسئولیت افراد

 Glover & Prideaux, 2008; Shaw & Williams,
2002; Unbehaun, Pröbstl, & Haider, 2008

2-2- مسیریابی گردشگران
پیدا کردن راه خود، در محیط های مختلف ضروری است 
دارد  شناختی  توانايی های  از  گسترده ای  طیف  به  نیاز  و 
)Spiers, 2008(. عالئم ابزارهايی هستند که در مسیريابی 
کمک می کنند )Beneicke, 2003(. مسیريابی پیدا کردن 
است  مقصد  به  مبدأ  میان  مسیر  انتخاب  شامل  مسیر 
)Gollege, 1999(. اکثريت مدل های گردشگری و تفريحی 
بر اين فرض استوار است که گردشگران همه به يک مقصد 
واحد سفر می کنند، اگر چه دقیقا مخالف اين ديدگاه در 
بسیاری از مطالعات سفر چند مقصد در حوزه گردشگری با 
Rodríguez & Abdul-( مطالعات جديد انجام  شده است

Jalbar, 2012; Yang, Fik, & Zhang, 2013(. مقصدهای 
شهری بايد با دقت شناسايی، تسهیل و تا حدودی برای 
تجربیات  به  دستیابی  و  گردشگری  فضايی  فعالیت های 
در   .)Edwards & Griffin, 2013( شوند  مديريت  مثبت 
حالی که مطالعه نحوه حرکت گردشگران در طول زمان 
و در فضا به خوبی مشخص و تثبیت  شده است، اما بايد 
 Leung et al.,( اذعان کرد که اين يک پديده پیچیده است
2011(. به طور کلی دشوار است که در تأثیر در ظاهر و 
 Edwards, Dickson,( در الگوهای مشخص بررسی شود
 )Griffin, & Hayllar, 2010; Shoval & Isaacson, 2007

و هم چنین بايد در فرآيند تصمیم گیری ذهنی گردشگران 
هم چنین   .)Chang, 2012; Hall, 2012( شود  بررسی 
حرکات گردشگران جايی که چگونه، در چه سرعتی و در 
چه زمانی گردشگران از يک جاذبه به جاذبه بعدی حرکت 
 Xia et al., 2011, p.( تحلیل می شود  و  تجزيه  می کند، 
844(. تحقیق در زمینه مسیريابی با فرآيندهای شناختی 
 Weisman,( در تصمیم گیری و برنامه ريزی در ارتباط است
Passini & Proulx, 1988 ;1981(. يک مدل نقشه شامل 
 LRS مدل نشانه- معبر- پیمايشی يا اصطالحاً همان مدل
است که توصیف کننده اين مسئله است که چگونه اطالعات 
خودمحور  اطالعات  از  مسیريابی  راهنمای  برای  محیطی 
 Siegel & White, 1975; Thorndyke( بازنمايی می شود
وايت  و  سیگل  راستا،  اين  در   .)& Hayes-Roth, 1982
شناختی  نقشه های  تولید  باعث  دانش  نوع  سه   ،)1975(
شامل نشانه ها- عناصر نقطه ای؛ مسیرها- عناصر خطی؛ و 
دانش پیمايشی است )Siegel & White, 1975(. ساختار 
منحصر به فرد و فرم قابل  مشاهده نشانه ها، و گاهی اوقات 
اهمیت اجتماعی و فرهنگی، آن ها را در ذهن ناظران قابل 
 Appleyard, 1969;( می کنند  قابل  يادآوری  و   تشخیص 

 .)1970

جدول 4: دسته بندی دیدگاه ها در خصوص مسیریابی گردشگران

دسته بندی 
نظريه پردازمسیريابی گردشگرانديدگاه ها

فرآيند ذهنی

Davis, 2009; Gollege, 1999مسیريابی توانايی پیدا کردن مسیر و عملکرد مستقل و ضروری

Spiers, 2008اهمیت توانايی های شناختی برای مسیريابی

Passini, 1984فرآيند ذهنی حل مسئله، پردازش اطالعات، تصمیم گیری و اجرا

Hong, 2007مسیريابی شامل فرآيندهای شناختی 

Chang, 2012; Hall, 2012رفتار گردشگران متأثر از عوامل متعددی در تصمیم گیری ذهنی 

بازنمايی  برای  پیمايشی  معبر-  نشانه-  مدل  شامل   LRS مدل 
چگونگی شکل گیری اطالعات محیطی 

 Siegel & White, 1975; Thorndyke &
Hayes-Roth, 1982

يادگیری نمايشی ذهنی از محیط به صورت يکپارچه در هنگام 
Weisman, 1981; Passini & Proulx, 1988بررسی محیط 
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دسته بندی 
نظريه پردازمسیريابی گردشگرانديدگاه ها

Gärling et al., 1986; O'Neill, 1991ويژگی های منحصر به فرد و به يادماندن در ذهن افرادفرآيند ذهنی

اهمیت  نشانه ها،  قابل  مشاهده  فرم  و  به  فرد  منحصر  ساختار 
اجتماعی و فرهنگی و به ياد آوردن ذهنی

Appleyard, 1969; 1970

شکل گیری در ذهن کاربران به صورت منحصر به فرد و نقش 
نقاط مرجع در مسیريابی

 De Jonge, 1962; Gulick, 1963; Heft, 1997;
Jones, 1972

تأثیر عوامل 
فردی و 
محیطی

Janssens et al., 2003تأثیر خصوصیات رفتاری بر مدل های سفر

Allen, 1999مسیريابی نتیجه تعامالت میان ويژگی های محیطی و فردی 

Weisman, 1981متغیرهای محیطی دسترسی بصری، تمايز، پیکربندی و عالئم

Beneicke, 2003عالئم ابزارهای راهنما در مسیريابی 

تحلیل 
جاذبه ها، ابعاد 
زمانی و فضايی 

در مقصد 
گردشگری

قابلیت چندمنظوره و تنوع مقصدها، جذب گردشگران باانگیزه ها 
و منافع چندگانه 

 Rodríguez & Abdul-Jalbar, 2012; Yang,
Fik, & Zhang, 2013

Xia et al., 2011تحلیل حرکات گردشگران چگونه، چه سرعتی و چه زمانی 

به  از يک مقصد  ابعاد زمانی و فضايی  تجربه گردشگری دارای 
ديگری

 Tussyadiah & Fesenmaier, 2007; Xia,
 Ciesielski, & Arrowsmith, 2005; Aho,
 2001; Gnoth, 2003; Li, 2000; Edwards &

Griffin, 2013

,Leung, Wang, Wu, Bai, Stahura & Xie مطالعه نحوه حرکت گردشگران در يک فعالیتی پیچیده 
2012

مديريت  و  برنامه ريزی  اقدامات  برای  گردشگری  رفتار  شناخت 
مقصد 

McKercher & Lau, 2008; Xia et al., 2010

2-3- نقشه شناختی
توسط  که  است  ذهنی  فرآيندهای  نوعی  شناختی  نقشه 
ذخیره  کردن،  قاعده دار  کردن،  دريافت  از  شخص  يک 
مرتبط  مکان های  به  مربوط  اطالعات  بازنمايی  و  کردن 
می پذيرد  صورت  محیط  در  پديده ها  ويژگی های  و 
اولین  از  يکی   1960 سال  در  لینچ   .)Kuipers, 1982(
و  شناختی  نقشه های  با  ارتباط  در  که  بود  پژوهشگرانی 
بررسی  را مورد  انسان در محیط  با مسیريابی  ارتباط آن 
به دست  تصاوير  ارتباط معنی دار  و  پیوند  به  او  داد.  قرار 
توسط  محیط  طراحی  با  شناختی  نقشه های  از   آمده 
 Passini et al., 1990;( طراحان و برنامه ريزان اشاره داشت
Casakin et al., 2000; Passini, 1981(. ساير اصطالحات 
اطلس   ،)1993( تورسکی  توسط  شناختی1  کالژ  مانند 
شناختی2 توسط هیرتل )1998( نیز پیشنهاد شده است. 
از اصطالح جهت يابی3، به عنوان مترادف  نیسر )1976(، 
تعريف  و جای  استفاده می کند  نقشه های شناختی  برای 
اطالعات  جستجوی  و  جستجو  ساختار  به  ذهنی  تصوير 
 Hirtle ,1998; Tversky, 1993; Neisser,( تأکید می کند
1976(. پاسینی )1984( معتقد است، مسیريابی در واقع 
)برای  ذهنی  نقشه پردازی  شامل  توانايی  نوع  سه  به  نیاز 
درک محیط فضايی(، تصمیم گیری )برای اجازه دادن به 

فرد برای انجام برنامه اقدامات( و تصمیم سازی )اجرا، برای 
.)Golledge, 2003( دارد )انجام و عمل

نقشه های شناختی توسط گارلینگ و همکاران )1984(، 
مورد استفاده قرار گرفت که آن ها را به عنوان بازنمايی هايی 
که در ذهن شکل می گیرند و عملکردی مشابه نقشه های 
کیچن   .)Garling et al.,1984( دارند  نقشه برداری شده 
نقشه های شناختی  که  کردند  بیان   ،)2000( فروندشو  و 
را  فرم  و  شکل  به  توجه  بدون  فضايی"  "دانش  بازنمايی 
نقشه  تحقیق  اين  در   .)Golledge, 1999( می دهد  نشان 
و  دانش  به  مربوط  مجازی  نقشه  عنوان  به  را  شناختی 
توانايی های خاص هر فرد در فرآيند انتخاب مسیر در نظر 
گرفته می شود )Kitchin & Freundschuh, 2000(. دارکن 
و پترسون )2004(، توسعه و استفاده از نقشه های شناختی 
می کنند  بیان  مسیريابی  از  مهمی  بخش  عنوان  به  را 
)Darken & Peterson, 2004(. با توجه به نظريات رودل 
از  مردم  فرآيند مسیريابی  و همکاران )1998(، در طول 
گسسته،  بخش های  به  مسیر  کردن  قطعه قطعه  طريق 
نقاط  در  که  نشانه هايی  و  )چرخش(  تصمیم گیری  نقاط 
تصمیم گیری يا در طول مسیر قرار دارند، درک می کنند 
و به ياد می آورند )Ruddle et al., 1998(. از ديدگاه گالج، 
از  استفاده  از  کامل  طور  به  است  ممکن  تصمیم گیرنده 
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از  نباشد.  آگاه  معیارهای خاص مسیريابی  يا  استراتژی ها 
ديدگاه کورنل و هث )2000(، مردم حتی بدون آگاهی و 
دانش جامع از محیط می توانند به مقصد خود برسند. به 

طور مشابه، مردم برای پیدا کردن راه خود در محیط های 
استفاده  و طرح ساختمان های معمول  از چیدمان  جديد 

.)Whitaker & CuqlockKnopp, 1992( می کنند

جدول 5: دسته بندی دیدگاه ها در ارتباط با نقشه های شناختی

نظريه پردازديدگاه در ارتباط با نقشه های شناختیدسته بندی
بازنمايی 
ذهنی 

راهنمای 
مسیريابی 

میان مبدأ و 
مقصد

Kuipers, 1982در سفرهای آشنا بازنمايی نقشه شناختی و ادراک در دنیای واقعی

Hirtle, 1998; Tversky, 1993; Neisser, 1976به جای تعريف تصوير ذهنی توجه به ساختار و جستجوی اطالعات 

,Gärling & Golledge, 1989; Kim & Penn بازنمايی ذهنی با کمک توانايی های شناختی 
2004; Kuipers, 2001

Passini, 1984توانايی مسیريابی با نقشه پردازی ذهنی، تصمیم گیری و تصمیم سازی 

Golledge, 2003انتقال اطالعات موجود در نقشه های شناختی و مسیريابی موفق

Garling et al., 1984نقشه های شناختی بازنمايی های ذهنی

Kaplan & Kaplan, 1982نقشه های شناختی برنامه ريزی و تصمیم گیری در مسیريابی

نقشه شناختی، نقشه مجازی مربوط به دانش و توانايی های هر فرد در 
فرآيند انتخاب مسیر 

Kitchin & Freundschuh, 2000

Darken & Peterson, 2004استفاده از نقشه های شناختی در مسیريابی 

LRS دانش نشانه مدلWhitaker & CuqlockKnopp, 1992

,Hart & Moore, 1973; Siegel & White دانش پیمايشی، شرط مسیريابی موفق )دانش پیمايشی(
1975

Golledge, 1999نقشه های شناختی بازنمايی "دانش فضايی" بدون توجه به شکل و فرم 

Ruddle et al., 1998تقسیم کردن مسیر به بخش های گسسته، نقاط تصمیم گیری و نشانه 

Cornell & Heth, 2006; 2000نقش نشانه ها برای تسهیل مسیريابی و حافظه مسیر )دانش نشانه(

تأثیر 
ويژگی های 
فردی و 
محیطی

نقشه شناختی، مجموعه ای از فرآيندهای روان شناختی از طريق دانش 
در مورد عناصر، مکان ها، فاصله ها و جهت ها، يا الگوی کلی محیط

Rapoport, 2013

مسیريابی تحت تأثیر سن، جنسیت، شغل، روان شناسی فردی و میزان 
آشنايی با محیط، مالحظات عاطفی، ارزش ها و اعتقادات

 O'Neill, 1991; Peponis et al., 1989;
Weisman, 1981

خطاهای 
شناختی

Wang et al., 2011فرآيندهای آگاهانه يا ناخودآگاه در مسیريابی و خطاهای شناختی

Kitchin, 1994ساختارهای نقشه های شناختی ضعیف تر، خطاها و ابهام بیش تر 

است که  دانش فضايی  اصلی  نقشه پردازی شناختی جزء 
شامل فرآيندهايی است که فرد بايد آگاهانه يا ناخودآگاه 
 O'Neill, 1991; Peponis( در طول مسیريابی انجام دهد
به  شناختی  نقشه های   .)et al., 1989; Weisman, 1981
بر مبنای دانش  از محیط آشنا  عنوان نمايش های ذهنی 
متريک  اطالعات  شامل  پیمايشی  دانش  است.  پیمايشی 
و  جهت ها  فاصله ها،  مسیرها،  و  نشانه ها  میان  روابط  و 
پیکربندی اشیا است و می توانند به صورت هم زمان نمايان 
 Hart( می شود  ديده  پرنده  ديد  در  طوری  که  به  شوند 
اطالعات   .)& Moore, 1973; Siegel & White, 1975
محیطی که از نقشه شناختی استخراج  شده است، به فرد 

اجازه برنامه ريزی و تصمیم گیری در خصوص انتخاب مسیر 
را می دهد )Kaplan & Kaplan, 1982(. به طور خالصه، 
فرآيندهای  از  مجموعه ای  نتیجه  شناختی،  نقشه  يک 
روان شناختی است که از طريق آن افراد می توانند دانش 
يا  و جهت ها،  فاصله ها  مکان ها،  عناصر،  مورد  در  را  خود 
کرده،  ذخیره  و  کدگذاری  اطرافشان  محیط  کلی  الگوی 
به ياد بیاورند و رمزگشايی کنند )Rapoport, 2013( در 
ادامه به توجه به مرور ادبیات نظری در بخش های مختلف 
به تدوين چارچوب نظری در شکل 1 پرداخته  شده است.
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شكل ۱: مدل نظری پژوهش

3. روش تحقیق
هدف از انجام اين پژوهش تحلیل نقشه های شناختی در 
گروه های سنی مختلف از گردشگران است. ماهیت تحقیق 
از نوع پیمايشی است.  از نظر رويکرد تحقیق  کاربردی و 
هدف،  به  توجه  با  و  است  کیفی  پژوهش  تحلیل  فرآيند 
پرسش نامه  تدوين  به  پژوهش  نظری  مدل  و  سؤاالت 
روش  از  آماري  نمونه  برآورد  براي  است.  پرداخته  شده 
استفاده  با  است.  گرفته  شده  بهره  کوکران  نمونه گیری 
میان  در  پرسش نامه  نفر   357 تعداد  کوکران  روش  از 
ساده  تصادفی  نمونه گیری  روش  به  محدوده  گردشگران 
تکمیل  شده است. گردآوری اطالعات با مرور ادبیات نظری 
در خصوص گردشگری، مسیريابی، تأثیر سن در رفتار و 
شده  انجام   مرتبط  علمی  منابع  در  شناختی  نقشه های 
است و در ادامه تحلیل پرسش نامه و نقشه های شناختی 
نقشه های  ترسیم  بخش  در  است.  انجام  شده  گردشگران 
شناختی از گردشگران خواسته شد کروکی های مختلفی از 
محیط ترسیم کنند. هم چنین سواالتی به صورت مصاحبه 
در  پژوهش  در  موردمطالعه  محدوده  شد.  انجام  آن ها  با 
قطاع 3 از منطقه 13 است که شامل محالت پايین خیابان 
و طبرسی است و جمعیت آن در سال 1390 شامل 5365 
نفر است. دلیل انتخاب نمونه موردی به دلیل گروه هدف 
پژوهش شامل گردشگران است، در محالت پايین خیابان 
و طبرسی تعداد زيادی از هتل ها و مراکز اقامتی و تجاری 
شهر مشهد وجود دارد. گروه هدف مورد پرسش در اين 
پژوهش در تابستان 1397 در محورهای منتهی به حرم 
خیابان  پايین  و  طبرسی  محالت  در  واقع  )ع(  رضا  امام 
شدند.  انتخاب  سیستماتیک  نمونه گیری  با  گردشگران 
تعداد 357 نفر در میان چهار گروه سنی در اين پژوهش 
به صورت کاماًل مساوی تقسیم شد و برای اطمینان در هر 
گروه سنی تعداد 90 پرسش نامه به صورت کروکی ترسیم 
و  ترسیمی  کروکی  نقشه های  هم اندازی  روی  با  گرديد. 
به  گردشگران  شناختی  نقشه های  توصیفی  آمار  تحلیل 

در چهار  ادراک شناختی  و شباهت های  تفاوت ها  تحلیل 
گروه های سنی پرداخته شد.

4. یافته ها
به منظور تحلیل اطالعات در ابتدا نقشه های شناختی از 
سپس  و  گرفتند  قرار  تحلیل  مورد  توصیفی  آمار  طريق 
شناختی  نقشه های  تحلیل  به  آن ها  هم اندازی  روی  با 

گروه های سنی مختلف پرداخته شد. 

شناختی  نقشه های  در  معابر  و  نشانه ها   -۱-4
گروه های سنی مختلف

نقشه های  نشانه ها و معابر در  به شناسايی  اين بخش  در 
عناصر  میان  از  و  می شود  پرداخته  گردشگران  شناختی 
پنجگانه لینچ، تأکید اين پژوهش بر نشانه ها و معابر است، 
البته تعريف بیان شده ی نشانه و معابر با تعريف بیان شده 
توسط لینچ انطباق دارد. علت تأکید بر نشانه ها و معابر به 
دلیل تحلیل رفتار مسیريابی گردشگران با استفاده از مدل 
LRS شامل استراتژی نشانه، استراتژی مسیر و استراتژی 
بازه ی سنی 20-30 سال  افرادی که در  پیمايشی است. 
می باشند به عناصر نوساز بیش تر توجه نموده اند. از جمله 
عناصر اشاره شده در نقشه های شناختی آن ها می توان به 
مجتمع تجاری آرمان و مجتمع تجاری ضامن اشاره نمود 
متمايز  اندازه  و  فرم  دارای  کالبدی،  لحاظ  به  عناصر  اين 
نسبت به ساير عناصر موجود در محور نواب صفوی دارند. 
حرم مطهر رضوی نیز از جمله عناصری است که در تمام 
نقشه های شناختی گروه های مختلف سنی مشهود است، 
اين عنصر به لحاظ دارا بودن نقش مذهبی نقش مهمی 
در تصوير ذهنی افراد در سنین مختلف ايجاد می نمايد. از 
جمله محورهای اشاره شده توسط گردشگران گروه سنی 
صفوی،  نواب  هم چون  معابری  به  می توان  سال   30-20

طبرسی، شیرازی و شهید شوشتری اشاره نمود.
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جدول 6: نشانه ها و معابر در نقشه های شناختی گروه های سنی مختلف

گروه های سنی 
مختلف

معابرنشانه ها

ام 
ر ام

طه
م م

حر
ع(

ا )
رض

یر 
ه پ

مگا
آرا

سز
 دو

الن
پا

لی
وک

ه ت
خان

ین
ع ام

تم
مج

ان
آرم

ع 
تم

مج

من
ضا

ع 
تم

مج

تی
خش

د 
گنب

غه
ارو

ه د
خان

دت
وح

ن 
ستا

بو

وی
صف

ب 
نوا

سی
طبر

زی
یرا

ش

ضا
م ر

اما

ری
شت

شو

ین
ومن

الم
میر

ا

دت
وح

**********20 تا 30 سال
**********30 تا 50 سال
************50 تا 65 سال
********65 سال به بعد

نقشه های شناختی گروه سنی 30-50 اين گروه از افراد 
با توجه به اين که سن انسان با ادراک او از محیط رابطه 
مستقیم دارد. از جمله عناصر اشاره شده توسط اين گروه 
سنی می توان به حرم مطهر، آرامگاه پیر پاالن دوز، مجتمع 
تجاری امین، مجتمع تجاری آرمان، مجتمع تجاری ضامن 
و بوستان وحدت اشاره نمود. معابر اشاره شده توسط اين 
گروه نیز معابری هم چون نواب صفوی، شیرازی، طبرسی، 
امام رضا و خیابان وحدت اشاره نمود. گروه سنی 65-50 
افراد به عناصر تاريخی و نوبنیاد اشاره  از  سال اين گروه 
رضوی،  مطهر  حرم  موارد  به  افراد  از  گروه  اين  نموده اند 
آرامگاه پیرپاالن دوز، خانه تاريخی توکلی، مجتمع تجاری 
ضامن، گنبد خشتی و خانه تاريخی داروغه اشاره نمود. به 
گردشگران  شناختی  نقشه های  اصلی  عنصر  کلی  صورت 
حرم مطهر رضوی است لذا معابر نیز استخوان بندی اصلی 
نقشه های شناختی گردشگران را تشکیل می دهد. افرادی 
که در بازه ی سنی 65 سال به باال می باشند اين افراد به 

عناصر هويت مند اشاره نموده اند . اين افراد به عناصری که 
در مسیر اصلی قرار گرفته اند اشاره نموده اند.

4-2- تحلیل نقشه ها و خطاهای شناختی
در تحلیل قدرت تشخیص مکان، فاصله، جهت و شکل گیری 
الگوی کلی ذهنی در میان گروه های سنی مختلف گروه 
با وجود حداقل تعداد خطا در تشخیص  تا 50 سال   30
مقابل  تمام گروه های ديگر موفق تر هستند. در  از  فاصله 
باالی 65 سال بیش ترين مشکالت و باالترين میزان خطا 
در ترسیم نقشه های شناختی را دارند و تشخیص فاصله 
و جهت برايشان بسیار دشوار است. گروه های سنی 20 تا 
30 سال و 50 تا 65 سال به لحاظ تعداد خطا مشابه بودند 
ولی نوع خطای شناختی آن ها تفاوت دارد. گروه اول در 
تشخیص مکان و گروه دوم در تشخیص فاصله با مشکل 

مواجه هستند. 

جدول 7: تحلیل نقشه های شناختی گروه های سنی مختلف

الگوی کلیتشخیص جهتتشخیص فاصلهتشخیص مکانگروه های سنی

+++-20 تا 30 سال
++-+30 تا 50 سال
+-++50 تا 65 سال
+--+65 سال به بعد

گروه های  در  مسیریابی  استراتژی  انواع   -3-4
سنی مختلف گردشگران

استراتژی مسیريابی به صورت سه گانه مدل LRS که در 
تحلیل  می شود.  انجام  شد  پرداخته  آن  به  نظری  ادبیات 
از  استفاده  تفاوت  وجود  از  حکايت  شناختی  نقشه های 
استراتژی های مسیريابی در میان گروه های سنی مختلف 
ديد  جوانی  دلیل  به  سال   30 تا   20 سنی  گروه  دارد. 
از  معموالً  آن ها  و  دارند  محدوده  از  خوبی  بسیار  فضايی 
استراتژی مسیر و نشانه به تنهايی استفاده نمی کنند بلکه 

به دلیل درک مطلوبی که از مختصات دارند با استراتژی 
 50 تا   30 سنی  گروه  می کنند.  مسیر  تعیین  پیمايشی 
از  استفاده  به  ترجیح  و  میان سالی هستند  دوره  در  سال 
انواع استراتژی های مسیريابی دارند. در تحلیل نقشه های 
ترسیمی آن ها بعضی ها تنها با نشانه ها و يا معابر مسیريابی 

می کنند و در مواردی استراتژی پیمايشی دارند.
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جدول 8: انواع استراتژی های مسیریابی به تفكیک گروه های سنی مختلف

استراتژی پیمايشیاستراتژی نشانهاستراتژی مسیرگروه های سنی

--20 تا 30 سال

- اهمیت استراتژی پیمايشی
- تشخیص جهت بسیار خوب

- توانايی در برقراری ارتباط میان نشانه ها و معابر

30 تا 50 سال
- استفاده از انواع مختلف استراتژی مسیريابی

- توانايی در برقراری ارتباط میان نشانه ها و معابر دنبال کردن نشانه ها در فواصل مشخص
- استفاده از معابر اصلی و فرعی و شکل گیری کلی استخوان بندی معابر در نقشه های شناختی

50تا 65 سال

- استفاده از انواع مختلف استراتژی مسیريابی
- دنبال کردن نشانه ها در فواصل مشخص

- استفاده از معابر اصلی و فرعی و استخوان بندی معابر 
در نقشه های شناختی

-

65 سال به بعد

- استفاده از انواع مختلف استراتژی مسیريابی
- دنبال کردن نشانه ها در فواصل مشخص

- استفاده از معابر اصلی و فرعی و استخوان بندی معابر 
در نقشه های شناختی

-

گروه سنی 50 تا 65 سال در دوره پختگی هستند و به 
کم تری  فضايی  ديد  دارند،  که  شناختی  مشکالت  دلیل 
دنبال  به  مسیريابی  فرآيند  در  آن ها  دارند.  محدوده  از 
اطمینان از طی مسیر صحیح هستند و ترجیح به استفاده 
از استراتژی نشانه و مسیر دارند. گروه سنی 65 سال به 
باال در دوره پیری هستند و در اين گروه مشکالتی مانند 
در  داشتند  اشاره  آن ها  است.  شده  ايجاد  نیز  فراموشی 
فواصل نزديک به دنبال نشانه و يا مسیری برای تشخیص 
سمت  به  صحیح  مسیر  شدن  مشخص  و  مبدأ  موقعیت 

مقصد هستند. 

4-4- انواع برنامه سفر
در تحلیل انواع برنامه های سفر در گروه های سنی مختلف 
همان طور که در جدول 9 مشاهده می شود، هیچ  کدام از 
استفاده  بدون سفر جانبی  تنها  از مقصد  گروه های سنی 
نمی کنند. از نظر گردشگران اين شرايط باعث اتالف زمان 
با  دايره ای  سفر  برنامه  می شود.  آن ها  سفر  در  هزينه  و 
مقاصد مختلف مورد استفاده گروه سنی 20 تا 30 سال و 
30 تا 50 سال است. در اين حالت از الگوی سفر نیاز به 
داتش پیمايشی و بازشناسی فضايی محدوده برای تعیین 
مسیر جهت رسیدن به مقصد است. اين برنامه سفر باعث 

صرفه جويی در زمان و هزينه می شود.

جدول 9: انواع برنامه سفر به تفكیک گروه های سنی

مقصد تنها بدون سفر گروه های سنی
جانبی

سفر و حرکت دايره در 
يک مقصد

برنامه دايره ای سفر در 
مقاصد مختلف

حالت انشعابی از سطح 
محلی منطقه مقصد

+20 تا 30 سال
++30 تا 50 سال
+50 تا 65 سال
+65 سال به بعد

گروه  استفاده  مورد  مقصد،  يک  در  دايره  حرکت  و  سفر 
سنی 50 تا 65 سال است. در اين نوع از دانش نشانه و 
تنها يک مقصد مشخص هدف  و  استفاده می شود  مسیر 
رسیدن گردشگر است. گروه سنی 50 تا 65 سال و 30 
تا 50 سال از حالت انشعابی از سطح محلی منطقه مقصد 

در مسیريابی استفاده می کنند. تحلیل نقشه های شناختی 
اين گروه سنی حکايت از استفاده از دانش مسیر و نشانه 
دارد. اين حالت از تعیین مسیر در میان مقصدهای سفر 
مختلف که به عنوان نشانه هستند با طی کردن مسیرهايی 
در محدوده مبدأ اولیه انجام می شود. هم چنین اين حالت 
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از نظر گردشگران بسیار مطمئن است و  از تعیین مسیر 
هدايت  درستی  به  مقصد صحیح  به  رسیدن  در  را  آن ها 
می کند. گروه سنی 65 سال به بعد برای از حالت انشعابی 

مسیرهای  کردن  طی  با  مقصد  منطقه  محلی  سطح  از 
استفاده  مسیرها  همان  از  بازگشت  و  نشانه ها  به  منتهی 

می نمايند.

شكل 2: عناصر نقشه های شناختی گروه های سنی مختلف

5. نتیجه گیری
تا پیری درک متفاوتی  گروه های سنی مختلف از جوانی 
و  ذهنی  بازنمايی  شناختی،  نقشه های  و  دارند  محیط  از 
برنامه ريزی سفر آن ها تفاوت دارد. گروه سنی 20 تا 30 
سال در تشخیص جهات بسیار توانمند هستند مشکالت 
موضوع  اين  که  دارند  محیط  از  خوبی  فضايی  درک  در 
راهنمای خوبی در استفاده از استراتژی پیمايشی در تعیین 
مسیر می شود. اين گروه به دلیل تشخیص فواصل و الگوی 
کلی از محیط به صورت دايره ای در مقاصد مختلف سفر 
تا 50 سال در دوره میان سالی  می کنند. گروه سنی 30 
هستند و اين گروه در تشخیص فاصله در زمان های کمی 
به طور کلی آن ها کم ترين  با مشکل مواجه هستند ولی 
میزان خطا در تعیین مسیر را دارند و از توانايی استفاده از 
تمامی استراتژی های تعیین مسیر را دارند. الگوی سفر اين 
افراد هم به صورت دايره ای چند مقصدی و هم انشعابی در 

اطراف يک مکان مشخص است.
دلیل  به  ولی  است  پختگی  دوره  تا 65 سالگی  دوره 50 
مشکالتی  با  برايشان  جهات  تشخیص  افراد  سن  افزايش 
برای  از استراتژی دايره ای تک مقصدی  مواجه هستند و 
اطمینان از تعیین مسیر صحیح سفر می کنند. گروه سنی 

65 سال به باال در دوره پیری مشکالت شناختی و حافظه  
دارند و آن ها بیش ترين تعداد خطا در تشخیص جهت و 
فاصله را دارند و توانايی استفاده از استراتژی پیمايشی را 
ندارند، و الگوی سفر اين افراد هم به صورت دايره ای چند 
مقصدی و هم انشعابی در اطراف يک مکان مشخص است.
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شكل 3: تفاوت برنامه های سفر و نقشه های شناختی در رفتار مسیریابی گروه های سنی مختلف

پی نوشت
1. Cognitive Collage
2. Cognitive Atlas
3. Orienting
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