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زیرســاخت گردشــگری ،وفــاداری
گردشــگر ،تصویــر مقصــد،
رضایــت گردشــگر

مقدمه

چکیده

هــدف از پژوهــش حاضــر ،تبییــن اثرگــذاری زیرســاخت گردشــگری بــر میـزان
وفــاداری گردشــگران (مطالعــة مــوردی :شــهر اصفهــان) اســت .پژوهــش حاضــر،
بــه لحــاظ هــدف کاربــردی و بــه لحــاظ روش توصیفــی ـ همبســتگی اســت.
جامعــة آمــاری پژوهــش را گردشــگران داخلــی شــهر اصفهــان تشــکیل میدهنــد
کــه از تیرمــاه تــا شــهریورماه  ۱۳۹۸بــه شــهر اصفهــان ســفر کردهانــد .نمونــة
بررسیشــده طبــق جــدول مــورگان 400 ،نفــر محاســبه شــد کــه از نمونــة مذکــور،
 380پرس ـشنامة معتبــر اســتخراجشــد .اب ـزار جم ـعآوری اطالعــات ،پرس ـشنامة
اســتاندارد بــود کــه بــه روش نمونهگیــری در دســترس در اختیــار نمونــة آمــاری
تحقیــق قــرار گرفــت .روایــی محتوایــی (بهدســت  25نفــر از اســاتید دانشــگاه و
فعــاالن صنعــت) و روایــی ســازه (بــا تحلیــل عاملــی تأییــدی) بررســی و تأییــد شــد
و همچنیــن پایایــی پرس ـشنامه از طریــق آلفــای کرونبــاخ ( )0/9محاســبه و تأییــد
شــد .مــدل مفهومــی پژوهــش در نرمافــزار ایمــوس ،بررســی و تحلیــل و همــة
فرضیــات پژوهــش حاضــر تأییــد شــد .نتایــج تحلیــل مســیر پژوهــش حاضــر بیانگــر
آن اســت کــه زیرســاخت گردشــگری بهصــورت مســتقیم بــر رضایــت گردشــگر بــا
ضریــب  0/934و تصویــر مقصــد بــا ضریــب  ،0/654و بهصــورت غیرمســتقیم
بــر وفــاداری گردشــگری بــا ضریــب  0/594اثرگــذار اســت .ایــن نتایــج بیانگــر
آن اســت کــه بهبــود زیرســاخت گردشــگری باعــث افزایــش رضایــت گردشــگر و
مطلوبیــت تصویــر مقصــد بهصــورت مســتقیم و افزایــش وفــاداری در گردشــگر
بهصــورت غیرمســتقیم میشــود.

صنعــت گردشــگری ،کــه یکــی از اصلیتریــن
ارکان اقتصــادی جهــان بهشــمار مــیرود ،بــه دلیــل نقــش
انکارناپذیــرش در رونــد توســعه جهانــی ،از دیــدگاه بســیاری
از کارشناســان یکــی از محورهــای توســعه پایــدار قلمــداد
میشــود .بهاینترتیــب ،برنامهریــزان توســعه گردشــگری
بــه اهــداف توســعه صنعــت گردشــگری بهمنزلــه راهبــرد
بــرای کاســتن از عــدم توازنهــای ســرزمینی بــا هــدف
تعدیــل نابرابریهــا از حیــث فرصتهــا ،منابــع و منافــع
مینگرنــد (پوراصغــر و ویســی .)1390 ،درواقــع گســترش

زیرســاختهای اقتصــادی ،بهداشــتی ،امنیتــی و ارتباطــی
در عصــر کنونــی ،گردشــگری را بــه واقعیتــی اجتنابناپذیــر
در زندگــی انســانها تبدیــل کــرده اســت (ایمانــی خوشــخو
و همــکاران .)1398 ،محققــان اذعــان داشــتهاند موفقیــت
مقصدهــای گردشــگری ،بهطــور گســترده بــه تحلیــل
محیطــی انگیزشهــای گردشــگر ،رضایــت و وفــاداری وی
ِ
بــه مقصــد بســتگی دارد (McKerchera & Prideauxb,
 .)2011مدیــران ایــن صنعــت بــه ایــن نکتــه پــی بردهانــد
کــه جــذب گردشــگر شــاید کار ســادهای باشــد ،ولــی تبدیــل
ایشــان بــه گردشــگران وفــادار بســی دشــوار اســت .ازای ـنرو،

 .1دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری ،گروه مدیریت گردشگردی ،دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛ Majid.f71@gmail.com

 .2استاد ،گروه مدیریت گردشگردی ،دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

واژههای کلیدی:
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برنامهریــزان صنعــت گردشــگری بایــد تــاش کننــد تــا
ضمــن فراهمکــردن زمینههــای جــذب گردشــگر ،اقدامــات
الزم را بـرای تکـرار ســفر و وفــاداری بــه مقصــد انجــام دهنــد
(عباســی و همــکاران)1396 ،؛ زیــرا هزینههــای بازاریابــی
الزم بـرای جــذب گردشــگران تکـراری ،کمتــر از هزینههــای
الزم بــرای جــذب گردشــگران جدیــد اســت (& Alegre
 .)Juaneda, 2006همچنیــن وفــاداری موجــب کاهــش
حساســیت بــه قیمــت میشــود (حیــدرزاده و همــکاران،
 .)1396از زیرســاختهای گردشــگری بهمنزلــه یکــی
از مهمتریــن دالیــل اساســی در رشــد و پویایــی صنعــت
گردشــگری و شــکلگیری وفــاداری گردشــگر یــاد میشــود.
بدینســان برنامهریــزی بــرای تقویــت زیرســاختهای
گردشــگری و ارتقــای کیفیــت خدمــات و امکانــات
گردشــگران ،بیشازپیــش حائــز اهمیــت اســت؛ زیـرا اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه رضایــت گردشــگران از یکســو ســبب
بازگشــت و تــداوم بازدیــد گردشــگران بــه مقصــد میشــود و
از ســوی دیگــر در ترغیــب دوســتان و آشــنایان بــه دیــدار از
مقصــد مؤثــر اســت (فراهانــی و همــکاران )1397 ،ازایـنرو،
دســتیابی بــه اهــداف رقابتــی گردشــگری بــه بینــش مدی ـران
و برنامهریــزان گردشــگری و همچنیــن زیرســاختهای
موجــود در ایــن صنعــت وابســته اســت .بهعبارتدیگــر،
بــرای دســتیابی بــه بازاریابــی موفــق گردشــگری و کســب
جایــگاه رقابتــی مناســب در ایــن صنعــت ،ضــروری اســت
برنامهری ـزان گردشــگری از متغیرهــای تأثیرگــذار در وفــاداری
گردشــگران درک صحیــح و روشــنی داشــته باشــند (کیانــی
ســلمی و اســحاق .)۱۳۹۶ ،دیگــر مؤلفههــای تأثیرپذیــر
از زیرســاختهای گردشــگری و اثرگــذار بــر وفــاداری
گردشــگری تصویــر مقصــد اســت .تصویــر مقصــد
گردشــگری نیــز بــه دلیــل تأثیــر در درک ذهنــی گردشــگران
و رفتــار منتــج از آن ،یکــی از عوامــل کلیــدی بـرای دســتیابی
بــه مزیــت رقابتــی و بقــای بلندمــدت در بــازار گردشــگری
اســت (ایمانــی خوشــخو و همــکاران .)1398 ،مطالعــه
ادبیــات مربــوط بــه وفــاداری نشــان میدهــد کــه ارتبــاط
بیــن کیفیــت زیرســاخت و وفــاداری محــرز اســت .از طرفــی
نیــز نمیتــوان تأثیــر ســایر عوامــل ،نظیــر رضایتمنــدی و
تصویــر مقصــد در وفــاداری را نادیــده گرفــت (& Gupta
Chen, 1995; Voss et al., 2003; Vinh & Long,
2013; Zhang et al., 2014; Farhadi Uonaki et al.,
 ،)2018امــا بــه ایــن ارتبــاط در حــوزه مقصــد گردشــگری
بهطــور کامــل و جامــع توجــه نشــده اســت و بــه بررســی
و تحلیــل بیشــتری بــرای مشــخصکردن چنیــن ارتباطــی
نیــاز دارد (Danylyshyn et al., 2021; Vinh & Long,
 .)2013شــهر اصفهــان بهمنزلــه یکــی از قطبهــای

گردشــگری ای ـران و منطقــه ،پتانســیلهای فراوانــی در زمینــه
توســعه گردشــگری دارد .بهرغــم تالشهــای زیــادی کــه
در زمینــه توســعه زیرســاختی ایــن شــهر انجــامشــده ،در
زمینــه زیرســاختهای گردشــگری دارای ضعفهایــی
اســت و از مطلوبیــت الزم در ایــن زمینــه برخــوردار نیســت
و نارضایتیهایــی را بـرای گردشــگران بــه وجــود آورده اســت
(بــرای مثــال ترافیــك شــهری و كمبــود توقفــگاه خــودرو،
جایابــی نامناســب عالئــم گردشــگری در شــهر ،کمبــود
هتلهــای چهــار و پنــج ســتاره ،شــهر اصفهــان فقــط دو
هتــل پنــج ســتاره دارد ،وضعیــت نامطلــوب ســرویسهای
بهداشــتی ،کمبــود مراکــز خدماتــی نظیــر ســوپرمارکت،
نانوایــی ،و غیــره ،برخــورد نامناســب کارکنــان خدماتــی
گردشــگری بــا گردشــگران ،کمبــود مراکــز تفریحــی و خریــد،
آلودگــی هــوا ،مشــکالت ارتباطــی و زیرســاختهای اینترنتی
را میتــوان نــام بــرد) .بنابرایــن ،ارزیابــی زیرســاختهای
موجــود گردشــگری و تعییــن ســطح مطلوبیــت و نحــوه
ارتبــاط آنهــا بــا ســایر عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر،
مدی ـران و برنامهری ـزان ایــن صنعــت را قــادر میســازد تــا در
برنامهریزیهــای آتــی توســعه شــهر اصفهــان تصمیمــات
صحیحــی اتخــاذ کننــد .بدینمنظــور ،پژوهــش حاضــر
در پــی تبییــن اثرگــذاری زیرســاخت گردشــگری بــر می ـزان
وفــاداری گردشــگران (مطالعــه مــوردی :شــهر اصفهــان)
اســت .در ادامــه بــه مفاهیــم کلیــدی ،کــه در پژوهــش بیــان
شــده ،پرداختــهشــده اســت.
وفــاداری بــه معنــای تعهــد عمیــق فــرد بــهچیــزی
خــاص اســت ( .)Almeida & Gil, 2018وفــاداری
محــرک اصلــی فعالیــت در محیــط رقابتــی امــروز اســت
( .)Bianchi et al., 2014براســاس اتفــاق نظــری كلــی،
وفــاداری مشــتری زمانــی رشــد میکنــد كــه شــخصی بــاور
داشــته باشــد كــه بهتریــن خدمــات را از فراهمکننــدگان
خدمــات دریافــت میکنــد ( .)Ryu et al., 2012ایجــاد
وفــاداری در گردشــگران مزیــت رقابتــی پایــداری بــرای
مقصــد فراهــم میکنــد (،)Eusébio & Vieira, 2013
از دیگــر مزایــای مشــتریان وفــادار میتــوان بــه دریافــت
ســهم بیشــتری از بودجــه مشــتری ،افزایــش تعــداد بازدیــد و
همچنیــن بازاریابــی بــه روش برقـراری ارتبــاط كالمــی مثبــت
اشــاره كــرد (عباســی و همــکاران .)1396 ،گردشــگران
وفــادار تمایــل زیــادی به بازگشــت مجــدد و بازدیــد از مقصد
دارنــد .آنهــا همچنیــن تمایــل دارنــد مقصــد را بــه دیگ ـران
توصیــه کننــد ( .)Prayag & Ryan, 2012در تحقیقــات
گردشــگری ،ب ـرای وفــاداری بــه مقصــد دو مؤلفــه اساســی
را در نظــر میگیرنــد :اول اینکــه گردشــگر تــا چــه میــزان
مایــل اســت دوبــاره بــه مقصــد مدنظــر ســفر کنــد (وفــاداری

تأثیرگذاری زیرساختهای گردشگری در میزان وفاداری گردشگران
(مطالعه موردی :شهر اصفهان)

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1. Paratourist Infrastructure

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

رفتــاری) و دوم اینکــه تــا چــه میــزان مقصــد مدنظــر را بــه
ســایرین پیشــنهاد میکنــد (وفــاداری نگرشــی) (Tinakhat,
 .)2020صاحبنظــران معتقدنــد فقــط مقصــدی میتوانــد
ارتبــاط احساســی قــوی بــا گردشــگران برقــرار کننــد کــه از
برندســازی آگاهانــه برخــوردار باشــد و درنتیجــه از وفــاداری
بیشــتری منتفــع شــود (کیانــی فیضآبــادی .)1397 ،تجربــه
مثبــت گردشــگر از خدمــات ،کاالهــا و ســایر منابــع ارائهشــده
در مقصــد گردشــگری موجــب بازدیــد مجــدد و همینطــور،
تبلیغــات شــفاهیمثبــت بــه دوســتان و ســایر وابســتگان
ن وفــاداری
میشــود ( .)Lee & Xue, 2020همچنیــ 
بهعنــوان ابــزار اصلــی بازاریابــی چنــان مقبولیــت یافتــه کــه
اهمیتــش بـرای هــر فــردی کــهسررشــتهای در کسـبوکار دارد
مبرهــن اســت (.)Nam et al., 2011
زیرساختهای مقصد گردشـگری :از زیرساختهای
گردشـگری بهمنزلـه یکـی از مهمتریـن دالیل اساسـی در رشـد
و پویایـی صنعـت گردشـگری یـاد میکننـد .بـرای توسـعه
موفقیتآمیـز گردشـگری ،زیرسـاختهای مناسـب ،الزم و
ضـروری اسـت و در مناطـق و کشـورهای توسـعهنیافته کـه
اغلـب کمبود زیرسـاختی دارنـد ،میتوانـد بهعنوان یـک عامل
بحرانـی قلمـداد شـود (.)Akgün et al., 2020
محققــان از زیرســاختهای گردشــگری تعریفهــای
متعــددی بهدســت دادهانــد :ســینگ و همــکاران
زیرســاختهای گردشــگری را بــه ســه دســته تقســیمبندی
کردنــد .1 :زیرســاختهای معمــول گردشــگری (امکانــات
اقامتــی ،امکانــات جهــت ســرویسدهی بــه مســافران،
اطالعــات و مســیرهای گردشــگری ،جاذبههــای گردشــگری)؛
 .2زیرســاختهای جانبــی گردشــگری 1یــا پاراتوریســت
(امکانــات حملونقــل ،جــادهای و انتقــال مســافر ،امکانــات
محلــی ،حملونقــل عمومــی ،امکانــات خدماتــی و تجــاری،
ارتباطــات و اینترنــت)؛  .3غــذا و امکانــات تفریحــی و
ســرگرمی (ورزش ،اوقــات فراغــت ،فرهنــگ و ســرگرمی)
(.) Singh et al., 2015
کیانــی ســلمی و بســحاق در یــک دســتهبندی کلــی
زیرســاختهای گردشــگری را بــه دو گــروه زیرســاختهای
نــرم (اطالعرســانی و تبلیغــات ،مدیریــت بخشهــای
گوناگــون ،امنیــت ،آمــوزش و فرهنگســازی ،بهداشــت و
گردشــگری الکترونیــک) و زیرســاختهای ســخت (راههــا و
حملونقــل ،ســرمایهگذاری ،تجهیــزات فرهنگــی و فراغتــی
و ورزشــی) تقســیمبندی میکنــد و در ادامــه اذعــان دارد
کــه زیرســاختهای گردشــگری دربرگیرنــدۀ خدمــات و
تســهیالتی اســت کــه رفــاه گردشــگران را فراهــم میکنــد و
دسترســی مناســب بــه ایــن عناصــر ،در جــذب گردشــگر

و افزایــش مانــدگاری آنهــا در مقصــد تأثیــر بســزایی دارد
(کیانــی ســلمی و بســحاق .)1396 ،در پژوهــش حاضــر،
زیرســاختهای گردشــگری در چهــار گــروه جاذبههــای
گردشــگری ،دسترســی ،امکانــات و اقامتــگاه بررســی شــد کــه
بهاختصــار عبارتانــد از:
 )۱جاذبههــای گردشــگری (جاذبههــای طبیعــی،
جاذبههــای انسانســاخت یــا مصنوعــی ،جاذبههــای
فرهنگــی و تاریخــی)؛
 )۲اقامتــگاه( :هتلهــا ،مهمانســراها ،متلهــا،
کاروانســراها ،کمپهــا ،کلبههــای ســاحلی و کوهســتانی،
پانســیونها ،پالژهــای توریســت ،زائرســراها و غیــره)؛
 )۳دسترســی (حملونقــل ،ارتباطــات ،بــرق،
فاضــاب ،آب آشــامیدنی ،موقعیــت قرارگیــری)؛
 )۴امکانــات (کیفیــت ارائــه خدمــات و مهماننــوازی،
تأسیســات پذیرایــی ،امکانــات تجــاری و خریــد ،امکانــات
ســرگرمی و تفریحــی ،خدمــات جانبــی ماننــد :بانکهــا،
بیمارســتان ،بیمــه ،خدمــات بهداشــتی) (;Haneef, 2017
.)Blazeska, 2018; Jędruch, 2020
رضایتمنــدی از مفاهیــم کلیــدی و کانونــی در
مطالعــات رفتــار گردشــگران اســت (.)Kozak, 2001
امــروزه رضایتمنــدی مشــتریان بــه یکــی از مهمتریــن اهــداف
در همــهی حوزههــای فعالیتــی بهویــژه در فعالیــت بخــش
گردشــگری تبدیلشــده اســت (.)Pereira et al., 2016
میـزان کارایــی و کارآمــدی محصــوالت و خدمــات و درنتیجــه
ســطح رضایتمنــدی مشــتری ،همیشــه در صــدر فهرســت
موضوعــات مهمــی قــرار دارد کــه بایــد مدنظــر برنامهریــزان
قــرار گیــرد ( .)Le et al., 2020راهانــدازی کســبوکار،
بقــا و توســعه یــا شکســت آن ،در بخــش ســفر و گردشــگری
نیــز هماننــد دیگــر صنایــع خدماتــی ،بــه میــزان زیــادی
بــه رضایــت گردشــگران بســتگی دارد (ایمانــی خوشــخو و
جاودانــه .)1390 ،بیتردیــد ،رضایتمنــدی نقــش مهمــی در
برنامهریــزی خدمــات و محصــوالت گردشــگری ،کــه قابلیــت
فــروش دارنــد ،ایفــا میکنــد .رضایــت گردشــگر ،ارزیابــی یــا
قضــاوت وی درمــورد محصــول یــا خدمــت گردشــگری اســت
(ایمانــی خوشــخو و همــکاران  .)1398بــا مطالعــه ســطح
رضایــت گردشــگران ،میتــوان تجربیــات آنهــا از ســفر بــه
مناطــق توریســتی را مدنظــر قــرارداد .همچنیــن انتظــارات
گردشــگران در مقابــل خدماتــی کــه بــه آنهــا ارائــه میشــود
در رضایــت آنهــا اثرگــذار اســت (.)Rajesh, 2013
رضایتمنــدی از محیــط و خدمــات گردشــگری محصــول
زنجیــرهای از اقدامــات منطقــی ،هماهنــگ و برنامهمحــور
اســت .خدمــات باکیفیــت و رضایــت گردشــگران و وفــاداری
بــه یــك مقصــد ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد
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(نصیــری هنــده خالــه و گنجــی .)1397 ،رضایتمنــدی بــه
واســطه كیفیــت خدمــات در نیــات رفتــاری آتــی تاثیرگــذار
اســت ( .)Rajesh, 2013رضایــت ،ارزیابــی عملکــرد
خدماتــی اســت کــه از جانــب شــرکتها بــه مشــتری ارائــه
میشــود ( .)Hau & Omar, 2014رضایــت /نارضایتــی
پاســخ احساســی اســت كــه بــه ارزیابــی از كاال یــا خدمتــی
كــه مصــرف یــا ارائــهشــده اســت داده میشــود (Susanti
 .)et al., 2020بدینســان شكســت در ارضــای نیازهــا و
انتظــارات ،بــه نارضایتــی از محصــول یــا خدمــت منجــر
خواهــد شــد (زیــاری و همــکاران.)1392 ،
تصویــر مقصــد گردشــگری ،ادراکاتــی از مقصــد
اســت کــه مقصــد را بــرای گردشــگر تداعــی میکنــد
(کروبــی و همــکاران .)1396 ،تعریفهــای تصویــر مقصــد
بــه باورهــای شــخصی یــا گروهــی کــه بــا مکانــی خــاص
ارتبــاط دارنــد مرتبــط اســت (Min et al., 2013; Giao et
 .)al, 2020تصویــر مقصــد تأثیــر بسـزایی در تصمیمگیــری
گردشــگران و رفتــار آنهــا پــس از ســفر دارد؛ بدینگونــه کــه
ً
اگــر گردشــگران مقصــدی را مطلــوب ارزیابــی کننــد ،مجــددا
از آن بازدیــد میکننــد و آن را بــه دیگـران نیــز توصیــه خواهنــد
کــرد ( .)Zhang et al., 2014گارتنــر منابــع اطالعــات
مؤثــر در تصویــر ذهنــی را بــه چنــد دســته تقســیم کــرده کــه
عبارتانــد از )1 :ترغیــب آشــکار :کــه در تبلیغــات مرســوم
در رســانهها شــکل میگیــرد؛  )2ترغیــب پنهــان :اســتفاده
از شــهرت مقصــد در فعالیتهــای ترفیعــی مقصدهــا و یــا
پیشــبرد فــروش و حتــی گزارشهــا از مقصــد و یــا مقــاالت
منتشرشــده ؛  )3مســتقل ،شــامل پخــش اخبــار ،اســناد،
فیلمهــا ،برنامههــای تلویزیونــی و غیــره از رســانههای
مختلــف میشــود؛  )4ارگانیــک ،شــامل کســب اطالعــات
درمــورد مقصــد از افـرادی همچــون دوســتان و نزدیــکان فــرد
میشــود و  )5بازدیــد از مقصــد کــه شــامل تجربــه و کســب
اطالعــات مســتقیم در بازدیــد از مقصــد مدنظــر اســت
(.)Gartner, 2014
پیشینه پژوهش
کیانــی فیضآبــادی ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان
«عوامــل مؤثــر بــر وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری بــا
نقــش میانجــی رضایــت گردشــگران (مــورد مطالعــه :شــهر
کاشــان)» بــه ایــن نتیجــه دســتیافــت کــه تصویــر مقصــد
گردشــگری در شــخصیت مقصــد ،رضایتمنــدی گردشــگران
و وفــاداری آنهــا بــه مقصــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
کیانــی ســلمی و بســحاق ( )1396در پژوهشــی
بــا عنــوان «تحلیــل نقــش خدمــات و زیرســاختهای
گردشــگری در وفــاداری و تمایــل بــه بازدیــد مجــدد

گردشــگران مــورد مطالعــه :مناطــق روســتایی شهرســتان
ســاوجبالغ» بــه ایــن نتیجــه دســتیافــت کــه اثرگــذاری
زیرســاختهای گردشــگری بــر وفــاداری و تمایــل بــه
بازدیــد مجــدد گردشــگران معنــادار بــوده اســت.
حیــدرزاده و همــکاران ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان
«تأثیــر کیفیــت خدمــات گردشــگری بــر وفــاداری بــه مقصــد
گردشــگری مــورد مطالعــه :شــهر قزویــن» بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه کیفیــت خدمــات گردشــگری در رضایــت و
تصویــر ذهنــی گردشــگری و همچنیــن تصویــر ذهنــی در
رضایــت و وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری تأثیــر میگــذارد.
پریــک و همــکاران ( )2020در پژوهشــی بــا عنــوان
«تأثیــر کیفیــت خدمــات بــر رضایتمنــدی و وفــاداری
گردشــگران در گردشــگری روســتایی در صربســتان» بــه
ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه بیــن کیفیــت خدمــات و
رضایتمنــدی ،همچنیــن بیــن وفــاداری و رضایتمنــدی رابطــه
مســتقیمی وجــود دارد .در ادامــه بیــن کیفیــت خدمــات و
وفــاداری رابطــه مســتقیمی وجــود نــدارد ،امــا تأثیرگــذاری
غیرمســتقیم مثبتــی وجــود دارد.
لــی و لــی ( )2020در پژوهشــی بــا عنــوان «اثرگــذاری
تصویــر مقصــد و رضایــت بــر وفــاداری گردشــگر در مقاصــد
گردشــگری کوهســتانی ویتنــام» بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتنــد کــه تأثیرگذارتریــن عامــل ویژگیهــای طبیعــی و
ی کــه کمتریــن
ســپس عوامــل انســانی اســت؛ درحالــ 
عامــل زیرســاخت اســت .همچنیــن نتایــج پژوهــش نشــان
میدهــد کــه رضایــت تأثیــر قابلتوجهــی در وفــاداری
گردشــگران دارد.
کنــاول و همــکاران ( )2019در پژوهشــی بــا عنــوان
«تأثیرگــذاری تصویــر مقصــد بــر وفــاداری و بازدیــد مجــدد
گردشــگران» بــه ایــن نتایــج دســت یافتهانــد کــه تبلیغــات
شــفاهی و تصویــر مقصــد بهمنزلــه میانجــی میــان رضایــت
گردشــگر و وفــاداری گردشــگر عمــل میکنــد .در ادامــه،
نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه رضایــت گردشــگر از
طریــق تبلیغــات شــفاهی و تصویــر مقصــد ،کــه مســتقیم در
وفــاداری و قصــد گردشــگر ب ـرای بازدیــد از پاکســتان تأثیــر
میگــذارد ،افزایــش مییابــد.
هنیــف ( )2017در پژوهشــی بــا عنــوان «تحلیــل
تأثیرگــذاری زیرســاخت گردشــگری در تصویــر مقصــد
بهمنظــور بازاریابــی مؤثــر مقصــد گردشــگری» بــه بررســی
تأثیــر زیرســاخت گردشــگری در تصویــر مقصــد قبــل از
بازدیــد و بعــد از بازدیــد پرداختــه اســت .همچنیــن میــزان
وفــاداری و رضایتمنــدی گردشــگران بــه بازاریابــی مقصــد
گردشــگری ارزیابــی شــد .نتایــج پژوهــش تأثیــر زیرســاخت
گردشــگری در تصویــر مقصــد بهمنظــور تســهیل بازاریابــی

تأثیرگذاری زیرساختهای گردشگری در میزان وفاداری گردشگران
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جاذبههــای گردشــگر ،اقامتــگاه ،دسترســی و امکانــات
تحلیــل شــود.

در راســتای مــدل مذکــور و بــه کمــک پیشــینه پژوهــش
و مبانــی نظــری فرضیههــای پژوهــش حاضــر تدویــن شــد:
 .H1زیرساخت گردشگری در تصویر مقصد تأثیر
مستقیم دارد.
 .H2زیرساخت گردشگری در رضایت گردشگر
تأثیر مستقیم دارد.
 .H3تصویر مقصد در وفاداری گردشگر تأثیر
مستقیم دارد.
 .H4رضایت گردشگر در وفاداری گردشگر تأثیر
مستقیم دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف کاربــردی و بــه لحاظ
روش توصیفــی ـ همبســتگی اســت ،ابـزار جمـعآوری دادههــا
پرســشنامه بســته استانداردشــده اســت کــه الهامگرفتــه از
مــدل هنیــف ( )2017اســت .ســؤاالت پژوهــش ایرانیــزه
و اســتاندارد شــد و فرضیــات پژوهــش متناســب بــا مــدل
پژوهــش و بــه کمــک پیشــینه تحقیــق و مبانــی نظــری تدویــن
شــد .جامعــه آمــاری پژوهــش گردشــگران داخلــی شــهر
اصفهــان هســتند کــه از تیرمــاه تــا شــهریورماه  98بــه شــهر
اصفهــان ســفر کردهانــد .شــهر اصفهــان بهمنزلــه مرکــز
اســتان اصفهــان ،در مرکــز ای ـران در غــرب آســیا واقــعشــده
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شکل  :۱مدل مفهومی پژوهش ( برگرفته از مدل هنیف)2017 ،
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مؤثــر گردشــگری را تأییــد کــرده اســت .بدینســان زیرســاخت
گردشــگری و تصویــر مقصــد تأثیرگذارتریــن عوامــل در
بازاریابــی مقصــد گردشــگری بهشــمار میرونــد.
مدل مفهومی پژوهش
راجــش ( )2013در پژوهشــی بــا عنــوان «ادراک
پژوهــش حاضــر در پــی تأثیرگــذاری زیرســاخت
گردشــگر ،تصویــر مقصــد و رضایــت گردشــگر بــر وفــاداری
بــه مقصــد :یــک مــدل مفهومــی» بــا مدلــی مفهومــی درصــدد گردشــگری در وفــاداری گردشــگران (مطالعــه مــوردی:
بیــان عوامــل تأثیرگــذار در وفــاداری گردشــگر بــه مقصــد شــهر اصفهــان) اســت .برایناســاس بــا الهــام از مــدل
اســت .نتایــج بیانگــر آن اســت کــه ادراکات گردشــگر ،هنیــف ( )2017مدلــی طراحــی شــد کــه بــا مــدل پیشــین
ً
تصویــر مقصــد و رضایــت گردشــگر مســتقیما در وفــاداری بــه تفاوتهایــی داشــت؛ چراکــه از لحــاظ هــدف دو پژوهــش بــا
هــم متفاوتانــد (هــدف پژوهــش هنیــف :تحلیــل تأثیرگــذاری
مقصــد تأثیــر میگذارنــد.
در پژوهشهــای پیشــین کمتــر بــه مبحــث تأثیــر زیرســاخت گردشــگری در تصویــر مقصــد بهمنظــور بازاریابــی
زیرســاختهای گردشــگری در وفــاداری گردشــگر پرداختــه مؤثــر مقصــد گردشــگری اســت) .بنابرایــن مــدل پژوهــش
ً
شــده اســت و بهجــای مبحــث زیرســاخت اکث ـرا بــه کیفیــت ایرانیــزه و ســؤاالت اســتاندارد شــد .براســاس شــکل  ،۱مــدل
ادراکشــده گردشــگر ( Rajesh, 2013; Perić et al.,حاضــر شــامل چهــار مؤلفــه اســت کــه عبارتانــد از:
 )2020پرداختهانــد .در پژوهــش حاضــر ،بــه مبحــث  )1وفــاداری گردشــگر؛  )2زیرســاختهای مقصــد
زیرســاخت بهصــورت گســترده پرداختــه و ســعی شــده گردشــگری؛  )3تصویــر مقصــد؛  )4رضایتمنــدی گردشــگر.
اســت تمامــی زیرســاختهای گردشــگری در چهــار بعــد
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اســتفاده شــده اســت .تحلیــل مســیر بیــان میکنــد کــه
کــدام مســیر مهمتــر و یــا معنادارتــر اســت .ضرایــب
مســیر براســاس ضریــب استانداردشــده رگرســیون محاســبه
میشــود .در ایــن روش ،متغیــر بهصــورت تابعــی از دیگــر
متغیرهــا فــرض و مــدل رگرســیونی آن ترســیم میشــود.
برایناســاس میتــوان تأثی ـرات مســتقیم و غیرمســتقیم میــان
متغیرهــا را محاســبه و میــزان تأثیــر متغیرهــای مســتقل در
وابســته را مشــخص کــرد.
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اســت و بهمنزلــه یکــی از قطبهــای گردشــگری ایــران و
منطقــه شــناخته میشــود .نمونــه بررسیشــده طبــق جــدول
مــورگان و کرجســی 400 1نفــر محاســبه شــد کــه از نمونــه
ج شــد .بهمنظــور
مذکــور 380 ،پرس ـشنامه معتبــر اســتخرا 
جمــعآوری دادههــای پژوهــش ،از روش نمونهگیــری در
دســترس اســتفاد ه شــده اســت .روایــی محتوایــی پرسـشنامه
را  25نفــر از اســاتید و خبــرگان فعــال حــوزه گردشــگری
تأییــد کردنــد و روایــی ســازه آن در نرمافـزار ایمــوس بررســی
و تأییــد شــد .پایایــی پرس ـشنامه بــه روش آلفــای کرونبــاخ
بــه کمــک نرمافــزار اسپــیاساس محاســبه و عــدد 0/9
بهدســت آمــده کــه تأییــد شــده اســت .تجزیهوتحلیــل
روابــط بیــن متغیرهــای پژوهــش و بررســی مــدل پژوهــش
بــا روش تحلیــل مســیر ،2بــه کمــک نرمافزارهــای ایمــوس
و اسپ ـیاساس انجــام شــده اســت .از روش تحلیــل مســیر
تکنیکــی بــرای بررســی ارتبــاط و وابســتگی بیــن متغیرهــا

یافتههای پژوهش
نتایــج حاصــل از آمــار توصیفــی شــامل فراوانــی افـراد
شــرکتکننده در مطالعــه بــه تفکیــک جنســیت ،ســن،
تحصیــات ،تجربــه بازدیــد قبلــی و هــدف اولیــه ســفر در
جــدول  1مشــاهده میشــود.

جدول  :1اطالعات دموگرافیک گردشگران شرکتکننده در پژوهش
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نمونــه آمــاری پژوهــش را زنهــا بــا  42درصــد و مردهــا
بــا  58درصــد تشــکیل دادهانــد .اکثــر بازدیدکننــدگان در بــازه
ســنی  20تــا  30ســال بــا  33درصــد و کمتریــن آن در بــازه
ســنی کمتــر از  20ســال بــا  5درصــد ق ـرار دارنــد بیشــترین
میــزان تحصیــات در نمونــه آمــاری پژوهــش ،متعلــق بــه
رده کارشناســی ارشــد ( 40/5درصــد) اســت 63 .درصــد
از نمونــه آمــاری بیــش از یکمرتبــه از منطقــه مطالعهشــده
بازدیــد داشــتهاند و  61درصــد هــدف اولیــه سفرشــان بــا
دالیــل گردشــگری و تفریحــی بــوده اســت.

ارزیابی مدل پژوهش و آزمون فرضیات
بــرای تحلیــل مــدل پژوهــش از معــادالت ســاختاری
از نرماف ـزار ایمــوس اســتفاده شــد .شــکل  ۲مــدل ســاختاری
پژوهــش را نشــان میدهــد کــه میـزان تأثیرگــذاری مؤلفههــای
مــدل را قالــب ضریــب مســیر نشــان میدهــد.
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جــدول  ۲معیارهــای بــرازش مــدل و حــد مطلــوب
آنهــا را نشــان میدهــد .شــاخصهای نیکویــی بــرازش،
مناس ـببودن مــدل (حمایــت قــوی دادههــا از مــدل نظــری)
را نشــان میدهــد و درواقــع بــه کمــک شــاخصهای
نیکویــی بــرازش میتــوان تعییــن کــرد کــه مــدل ارائهشــده

در پژوهــش چقــدر بــا واقعیــت انطبــاق دارد .براســاس
جــدول  ،۲تمامــی شــاخصهای ذکرشــده در حــد مطلــوب
ق ـرار دارنــد و بنابرایــن میتــوان گفــت مــدل پژوهــش ،مــدل
مناســبی اســت.

جدول  :۲شاخصهای نیکویی برازش مدل
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شاخص

اختصار

مقدار

حد مطلوب

درجه آزادی

DF

166

مقدار مثبت

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

0/055

نزدیک به صفر

کای اسکوئر نسبی

CMIN/DF

4/801

بین  ۱تا ۵

شاخص نیکویی برازش مقصد

PCFI

0/738

بیش از ۰/6

شاخص برازش مقتصد هنجارشده

PNFI

0/711

بیش از ۰/6

ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/098

کمتر از ۰/1

هلتر برای خطای ۰/۰۵

HOELTER

86

کمتر از نمونه

جدول  ۳نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  :۳نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیات
زیرساختهای گردشگری در تصویر
مقصد تأثیر مثبت دارد
زیرساختهای گردشگری در رضایت
گردشگر تأثیر مثبت دارد
رضایت گردشگر در وفاداری گردشگر
تأثیر مثبت دارد
تصویر مقصد در وفاداری گردشگر
تأثیر مثبت دارد

برآورد

مقدار بحرانی

سطح معناداری

نتیجه

0/654

8/931

کمتر از 0/001

تأیید فرضیه

0/934

10/637

کمتر از 0/001

تأیید فرضیه

0/276

4

کمتر از 0/001

تأیید فرضیه

0/514

3/689

کمتر از 0/001

تأیید فرضیه

تأثیرگذاری زیرساختهای گردشگری در میزان وفاداری گردشگران
(مطالعه موردی :شهر اصفهان)

جدول  :۴اثر غیرمستقیم زیرساخت گردشگری در وفاداری گردشگر

گردشگری

اثر مستقیم

--

0/934

0/654

0

اثر غیرمستقیم

--

0

0

0/594

بــه کمــک نتایــج تحلیــل مســیر میتــوان تأثیــرات
مســتقیم و غیرمســتقیم بیــن متغیرهــا را محاســبه و میــزان
تأثیــر متغیرهــای مســتقل در وابســته را مشــخص کــرد .مطابــق
جــدول  ،۴زیرســاخت گردشــگری بیشــترین اثــر را بــه می ـزان
 0/934بهصــورت مســتقیم بــر رضایتمنــدی گردشــگر دارد
و بعــد از آن نیــز بهصــورت مســتقیم بــه میــزان  0/654بــر
تصویــر مقصــد اثــر میگــذارد .زیرســاخت گردشــگری نیــز
بــر وفــاداری گردشــگر اثــر میگــذارد و ایــن اثــر بهصــورت
غیرمســتقیم بــه میــزان  0/594اســت .بنابرایــن میتــوان
نتیجــه گرفــت بهبــود زیرســاختهای گردشــگری در شــهر
اصفهــان ،بهبــود تصویــر مقصــد و افزایــش رضایــت گردشــگر
را بــه همـراه دارد و بــهتبــع آن ،میـزان وفــاداری در گردشــگر بــه
مقصــد شــهر اصفهــان افزایــش مییابــد.
نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن اثرگــذاری زیرســاخت
گردشــگری بــر میـزان وفــاداری گردشــگران (مطالعــه مــوردی:
شــهر اصفهــان) انجــامشــده اســت .بنابــر نتایــج پژوهــش،
زیرســاخت گردشــگری بــا تأثیرگــذاری مســتقیم در رضایــت
گردشــگر و تصویــر مقصــد ،بهطــور غیرمســتقیم در وفــاداری
گردشــگر تأثیرگــذار اســت .ایــن نتیجــه بــا یافتههــای
پژوهشهــای پیشــین (ایمانــی خوشــخو1398 ،؛ کیانــی
ســلمی و بســحاق1396 ،؛ حیــدرزاده و همــکاران1396 ،؛

;Perić et el 2020; Le & Le, 2020; Haneef, 2017
; )Rajesh, 2013مبنیبــر تأثیرگــذاری زیرســاختهای
گردشــگری در وفــاداری گردشــگر همخوانــی دارد .ایــن نتایــج
بیانگــر آن اســت کــه بــا بهبــود زیرســاختهای گردشــگری
میتــوان وفــاداری گردشــگر را بهدســت آورد .درمــورد
فرضیــه اول گفتنــی اســت کــه زیرســاخت گردشــگری بــا
تصویــر مقصــد رابطــه معنــیدار دارد .در ایــن پژوهــش،
مثبتبــودن ضریــب مســیر بیانگــر آن اســت کــه بهبــود
زیرســاخت باعــث بهبــود تصویــر مقصــد میشــود کــه نتایــج
پژوهــش محققــان پیشــین نیــز یافتههــای ایــن تحقیــق را تأییــد
میکنــد .در ایــن زمینــه ،نتایــج ایمانــی خوشــخو و همــکاران
( )1398بیانگــر آن اســت کــه زیرســاخت گردشــگری بــا
تصویــر مقصــد رابطــه معنــیدار و مســتقیم دارد و بهبــود
زیرســاخت نهتنهــا بــه تصویــر مقصــد کمــک میکنــد؛
بلکــه باعــث شــکلگیری بازاریابــی مؤثــر بــرای مقصــد
میشــود ،همچنیــن نتایــج برخــی پژوهشــگران بیانگــر
رابطــه معنــیدار کیفیــت ادراکشــده و زیرســاختهای
گردشــگری بــا تصویــر مقصــد اســت (Akgün et el.,
;2020; Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018
 .)Hau, & Omar, 2014دربــاره فرضیــه دوم گفتنــی اســت
کــه زیرســاختهای گردشــگری بــا رضایــت گردشــگر
رابطــه معن ـیداری دارد؛ بنابرایــن مثبتبــودن ضریــب مســیر
و تأثیرگــذاری مســتقیم زیرســاختهای گردشــگری بــا
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زیرساخت

نوع اثرگذاری

زیرساخت گردشگری

رضایت گردشگر

تصویر مقصد

وفاداری گردشگر
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اگــر مقــدار بحرانــی میــان دو متغیــر مســتقل و وابســته
بیشــتر از  1/96باشــد ،تأثیــر متغیــر مســتقل در متغیــر وابســته
معنــادار بــوده و بــه تأییــد فرضیــه منجــر میشــود .همچنیــن
اگــر ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05باشــد ،آن فرضیــه بــه
لحــاظ آمــاری تأییــد خواهــد شــد؛ بنابرایــن در جــدول ۳
بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری و مقــدار بحرانــی ،تمامــی
فرضیههــا تأییــد میشــود.
همچنیــن بــا اســتفاده از تحلیــل مســیر و بــه کمــک نرماف ـزار

ایمــوس ،تأثیــر غیرمســتقیم زیرســاخت گردشــگری در
وفــاداری گردشــگر محاســبه و عــدد  0/594بهدســت آمــد
کــه جزئیــات آن در جــدول  ۴مشــاهده میشــود .گفتنــی
اســت کــه در روش تحلیــل مســیر یــک متغیــر بهصــورت
تابعــی از دیگــر متغیرهــا فــرض میشــود .بــا توجــه بــه نتایــج
تحلیــل مســیر میتــوان تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم بیــن
متغیرهــا را محاســبه و میــزان تأثیــر متغیرهــای مســتقل در
وابســته را مشــخص کــرد.
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ضریــب  0/934در رضایــت گردشــگر بیانگــر آن اســت کــه
ارتقــای زیرســاختها باعــث ایجــاد رضایــت در گردشــگر
میشــود .بهطــور مشــابه ،نتایــج یافتههــای پیشــین
(حیــدرزاده و همــکاران1396 ،؛ زیــاری و همــکاران1392 ،؛
 )Blazeska et el., 2018; Haneef, 2017بیانگــر
آن اســت کــه زیرســاختهای گردشــگری تأثیــر زیــادی
در رضایــت گردشــگران از مقصــد دارد و هرچــه کیفیــت
خدمــات و زیرســاختهای گردشــگری بیشــتر باشــد ،بــه
همــان می ـزان رضایــت گردشــگران افزایــش خواهــد یافــت.
در راســتای نتایــج تحقیــق در دو فرضیــه مذکــور مبنیبــر
تأثیرگــذاری زیرســاختهای گردشــگری در تصویــر مقصــد
و رضایــت گردشــگر ،پیشــنهادهای ذیــل بــا هــدف بهبــود
زیرســاختهای شــهر اصفهــان ارائــه میشــود :الــف)
بهبــود زیرســاختهای گردشــگری در بعــد جاذبههــا
کــه شــامل مــواردی همچــون معرفــی ،حفــظ و گســترش
انــواع جاذبههــای مصنوعــی ،تاریخــی ،فرهنگــی و طبیعــی
اصفهــان میشــود؛ ب) بهبــود زیرســاختهای گردشــگری
در بعــد دسترســی کــه شــامل افزایــش و بهبــود پارکینگهــا،
تســهیل دسترســیها و بهبــود زیرســاختهای هوایــی و
جــادهای اســت؛ ج) بهبــود زیرســاختهای گردشــگری
در بعــد اقامــت کــه شــامل مــواردی همچــون بهبــود مراکــز
اقامتــی ،موقعیــت قرارگیــری آنهــا در شــهر ،برخورد مناســب
منابــع انســانی مراکــز اقامتــی بــا گردشــگران و درنهایــت
بهبــود تســهیالت ایــن مراکــز بـرای اقشــار آســیبپذیر نظیــر
کــودکان ،ســالخوردگان ،معلــوالن و غیــره میشــود؛ د)
بهبــود زیرســاختهای گردشــگری در بعــد امکانــات کــه
شــامل مــواردی همچــون معرفــی و بهبــود کیفیــت غــذای
محلــی و افزایــش تنــوع آن ،بهبــود تســهیالت خریــد ،افزایــش
امنیــت شــهر ب ـرای گردشــگران و بهبــود نحــوه دسترســی ب ـه
واســطههای گردشــگری از قبیــل تــور اپراتورهــا ،راهنماهــا و
غیــره میشــود.
دربــاره فرضیــه ســوم گفتنــی اســت کــه رضایــت
گردشــگر بــا وفــاداری گردشــگر رابطــه معنــیدار دارد.
بنابرایــن نتایــج ضریــب مســیر هــم حاکــی از تأثیرگــذاری
مســتقیم رضایــت گردشــگر بــا تأثیــر  0/276در وفــاداری
گردشــگر اســت .بهطــور مشــابه ،نتایــج یافتههــای پیشــین
(;Le & Le, 2020; Rasoolimanesh et el., 2019
; )Vinh & Long, 2013نیــز بیانگــر تأثیرگــذاری بــاالی
مؤلفــه رضایتمنــدی در وفــاداری گردشــگر اســت .دربــاره
فرضیــه چهــارم پژوهــش میتــوان گفــت کــه تصویــر
مقصــد بــا وفــاداری گردشــگر رابطــه معنـیدار دارد؛ بنابرایــن
مثبتبــودن ضریــب مســیر بــا اثرگــذاری مســتقیم ()0/514

تصویــر مقصــد بــر وفــاداری گردشــگر بیانگــر آن اســت
کــه بهبــود تصویــر مقصــد بــه بهبــود وفــاداری گردشــگر
کمــک میکنــد .بهطــور مشــابه ،نتایــج یافتههــای پیشــین
(Susanti et el.; 2020; Lee, & Xue, 2020; Le et
)el., 2020; Giao et el., 2020; Zhang et el., 2014
نیــز بیانگــر اهمیــت تصویــر مقصــد و تأثیرگــذاری آن در
شــکلگیری وفــاداری گردشــگران اســت .نتایــج تحلیــل
دادههــای پرســشنامه حاصــل از فراوانــی پاســخهای
گردشــگران بــه ســؤاالت ،حاکــی از نارضایتــی گردشــگران از
ترافیــك شــهری و كمبــود توقفــگاه خــودرو ،جایابی نامناســب
عالئــم گردشــگری در شــهر ،کمبــود هتلهــای چهــار و پنــج
ســتاره( ،شــهر اصفهــان فقــط دو هتــل پنــج ســتاره دارد)،
وضعیــت نامطلــوب ســرویسهای بهداشــتی ،کمبــود مراکــز
خدماتــی ،برخــورد نامناســب کارکنــان خدماتــی گردشــگری
بــا گردشــگران ،کمبــود مراکــز تفریحــی و خریــد ،و آلودگــی
هواســت .بنابرایــن در راســتای نتایــج تحقیــق در دو فرضیــه
مذکــور مبنیبــر تأثیرگــذاری تصویــر مقصــد و رضایــت
گردشــگر در وفــاداری گردشــگر ،پیشــنهادهای ذیــل ارائــه
میشــود .۱ :آمــوزش بخــش خدماتــی گردشــگری بــرای
افزایــش روحیــه مهماننــوازی در شــهر اصفهــان؛  .۲نصــب
و جایابــی مناســب عالئــم گردشــگری و شــهری در ســطح
شــهر اصفهــان؛  .۳بهبــود کیفیــت و کمیــت ســرویسهای
بهداشــتی؛  .۴بهبــود و افزایــش توقفگاههــای ســطح شــهر
اصفهــان؛  .۵اســتفاده از پتانســیل فرهنگــی و هنــری بــا
هــدف برگــزاری رویدادهــای فرهنگــی و هنــری در ســطح
شــهر اصفهــان؛  .۶تبلیغــات مؤثــر در فضــای مجــازی و
ســاخت صفحههــای مجــازی از مقصــد گردشــگری در
نرمافزارهــای پرمخاطبــی کــه جامعــه هــدف در آن حضــور
دارنــد بــه بهبــود هرچــه بیشــتر تصویــر مقصــد کمــک
میکنــد.
درخصــوص محدودیتهــای پژوهــش میتــوان بــه
جامعــه آمــاری اشــاره کــرد کــه از گردشــگران داخلی تشــکیل
شــدهاند؛ بنابرایــن نتایــج بهدســتآمده صددرصــد بــه
گردشــگران خارجــیتعمیمپذیــر نیســت.
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