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تبییـن ابعـاد و مؤلفههـای مؤثـر در تصویر مقصد گردشـگری با تأکید بر زیرسـاختهای

زهرا صفازاده ،1علیرضا روستا ،2داریوش جمشیدی

3

تاریخ دریافت1399/10/09 :
تاریخ پذیرش1400/05/14 :

مقدمه

چکیده

اهمیــت تصویــر مقصــد گردشــگری بــرای محققــان و متولیــان در صنعــت
ً
گردشــگری روشــن اســت .ایــن اهمیــت عمدتــا بــه دلیــل تأثیــر در درک ذهنــی
گردشــگران و رفتــار منتــج از آن (انتخــاب مقصــد) مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
ً
همچنیــن زیرســاختهای گردشــگری مســتقیما در شــکلگیری تصویــر مقصــد
و ایــن تصویــر در انتخــاب مقصــد تأثیــر میگــذارد .بــرای اطمینــان از رضایــت
گردشــگران و چگونگــی تمایــات رفتــاری بعــدی آنهــا ،نیــاز اســت تصویــر مقصــد
پــس از بازدیــد بهمنزلــۀ تســریعکنندهای بــرای بازاریابــی مقصــد ارائــه شــود.
مقالــۀ حاضــر ،بــا هــدف بررســی تأثیــر زیرســاختهای گردشــگری در تصویر
مقصـ�د بـ�ا ه��دف بازاریابیــ مؤث��ر ،شناس��ایی ابع��اد و مؤلفهه��ای زیرس��اختها و
روســاختهای گردشــگری ،همچنیــن تمایــات رفتــاری آینــدۀ گردشــگران بــا
اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی ـ ق ـراردادی نگاشــته شــده اســت.
ابــزار جمــعآوری دادههــا مصاحبههــای نیمهســاختاریافتهای اســت کــه بــا
اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد ،از  10نفـ�ر از مدی ـران دولتــی و بخشهــای
خصوصــی حــوزۀ گردشــگری گــردآوری شــده اســت .تحلیــل دادههــا بــا نرماف ـزار
مک��س کیوــدا انج�اـم ش��ده و بــا بررس��ی و دسـ�تهبندی کدهــای توصیفــی حاصــل
از متــون مصاحبــه 42 ،مقولــۀ فرعــی شناســایی شــد .از بیــن ایــن  42مقولــۀ
فرعــی 13 ،مفهــوم اصلــی اســت کــه عبارتانــد از :تصویــر مقصــد گردشــگری
پی��ش از بازدیـ�د ،تصوی��ر مقص��د گردش�گـری پ��س از بازدی��د ،روســاختها و
زیرســاختهای گردشــگری (ارتباطــات ،دسترســی ،جاذبههــای مقصــد ،عناصــر
اجتماعــی ،اقامــت ،خدمــات ،امکانــات) ،رضایــت گردشــگران ،بازاریابــی مقصــد،
انگیزــۀ گردشگــران و تمای�لات رفت��اری آیندــۀ گردش��گران ،بــا توجــه بــه شــباهت و
قرابــت معنای�یـ آنه��ا حاصــل شــد ،مفاهیمــی کــه ممکــن اســت در سیاسـتگذاری
و درک بهتــر و عمیقتــر ایــن مفهــوم بــه سیاسـتگذاران و متولیــان امــر یــاری رســاند
و اســتفاده شــود.

امروزه در سرتاســر دنیا گردشــگری از جملــه موضوعات
مهــم و مؤثــر اقتصــادی ،همچنیــن از عوامــل مهــم و برجســتۀ
ارتباطــی ،اجتماعــی و فرهنگــی بهشــمار م ـیرود (محمــدی
و میرتقیــان .)1398 ،زیرســاختها نقــش مهمــی در توســعۀ
ایــن صنعــت رو بهگســترش دارنــد و زیرســاختهای
گردشــگری بــرای جــذب بازدیدکننــده و تقویــت پایــداری

در گردشــگری از ظرفیــت باالیــی برخوردارنــد .فراینــد
تصمیمگیــری درمــورد انتخــاب مقصــد گردشــگری و ایجــاد
انگیــزه در گردشــگر ،مرتبــط بــا زیرســاختهای گردشــگری
آن مقصــد اســت ( .)Zhongming, 2020زیرســاختها
ســبب توســعۀ گردشــگری ،افزایــش تعــداد گردشــگران و
رضایتمنــدی بیشــتر آنهــا میشــود ()Lai et al., 2019؛
ازهمیــنرو بــا توجــه بــه اهمیــت و ســهم روزافــزون بخــش
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گردشــگری در اقتصــاد نویــن ،برنامهریــزی در راســتای
تقویــت زیرســاختهای گردشــگری و ارتقــای کیفیــت
خدمــات و امکانــات گردشــگران بیــش از پیــش ضــروری
مینمایــد؛ زیـرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه رضایت گردشــگر
از یکســو ســبب بازگشــت و تــداوم ســفر بــه مقصــد میشــود
و از ســوی دیگــر میتوانــد در ترغیــب دوســتان و آشــنایان
گردشــگر اولیــه بــه دیــدار از شــهر مقصــد مؤثــر واقــع شــود.
بهاینترتیــب ،زمینــۀ تــداوم و پایــداری گردشــگری و رونــق
اقتصــادی در منطقــۀ مــد نظــر فراهــم میشــود (فنــی و
همــکاران .)1391 ،پ��س از تحقیق��ات بنی��ادی گان (،)1997
مفهــوم تصویــر مقصــد توجــه بســیاری را در ادبیــات بازاریابی
گردشــگری جلــب کــرده اســت .تصویــر ذهنــی از مقصــد
گردشــگری عاملــی اســت کــه بســیاری از گردشــگران هنــگام
انتخ��اب مقص��د بهــ آن توجــه میکنن��د .مقاصــد گردشــگری
ب��ا تصوی��ر مثبتت��ر و قویت��ر بیش��تر انتخ��اب میش��وند؛
زی��را گردش��گر مقص��دی را در نظ��ر میگی��رد ک��ه در ذه��نش
موقعیــت متمایــزی دارد (منصــوری مؤیــد و ســلیمانی،
 .)1391تصمیــم واقعــی گردشــگر تحتتأثیــر آن دســته از
حمایتهــای زیرســاختی قــرار میگیــرد کــه وی در طــول
ســفر خــود دریافــت میکنــد ( .)Haneef, 2017هریــک
از مفاهیــم فــوق ،بهطــور جداگانــه در پژوهشهــای بســیار
مطالعــه و بررســی شــده ،امــا رابطــۀ ایــن مفاهیــم یکجــا
کمتــر بررســی شــده اســت؛ بنابرایــن الگــوی بررسیشــده
در ایــن پژوهــش بــه افزایــش دانــش و برنامهریــزی توســعۀ
گردشــگری کمــک میکنــد.
الزمـۀ کنتـرل یـا مدیریـت صحیـح تصویـر ذهنـی
گردشـگر از مقصـد گردشـگری نیازمنـد داشـتن آگاهـی
صحیـح از نگـرش او دربارۀ زیرسـاختها ،کیفیـت خدمات،
ظرفیتهـای گردشـگری ،مردمـان محلـی وغیـره و همچنیـن
ش�ناخت عالیـق گردش�گر اسـت (راجـی.)1399 ،
جزیــرۀ کیــش بــا برخــورداری از مزایــای بیشــماری
نظیــر ســطح بــاالی امنیــت ،آرامــش اجتماعــی ،نظــم
و انضبــاط شــهروندی ،جذابیتهــای طبیعــی و
انسانســاخت ،خدمــات متنــوع گردشــگری ،موقعیــت
راهبــردی و نزدیکــی بــه شــهرهای بینالمللــی منطقــه،
دسترســی بــه آبراههــای آزاد جهانــی ،امــکان ورود اتبــاع
خارجــی بــدون اخــذ روادیــد ،داشــتن شــرکت هواپیمایــی
مس��تقل و خط��وط کش��تیرانی ب�اـ ام��کان حملــ خ��ودرو ،یکی
از مهمتریــن مقاصــد گردشــگری جمهــوری اســامی ای ـران
اس��ت .ازآنجاکــه ش ـرایط اقتصــادی کشــور ،نوســانات ارزی
و بــروز مشــکالت ف ـراوان در تجــارت و واردات اجنــاس بــه
کیــش باعــث شــده کــه تصویــر کیــش بهمنزلــۀ مقصــدی
ب ـرای خریــد از بیــن بــرود؛ بنابرایــن تــاش بــر ایــن اســت

کــه از ایــن تهدیــدات اســتفادۀ بهینــه شــود و تصویــر جزیــرۀ
ً
کیــش بــا اتــکا بــه زیرســاختهای گردشــگری مجــددا بنــا
شــود .کیــش زیرســاختها و روســاختهای گردشــگری
بالقــوهای دارد کــه میتــوان از آنهــا در ایــن راســتا بهــره
ً
جســت؛ مثــا در زمینــۀ اقامــت ،بیــش از یکچهــارم
هتله��ای پن��ج ســتارۀ کشــور در جزیــرۀ کیــش اســت .در
زمینــۀ عناصــر اجتماعــی ،باالتریــن شــاخصههای امنیتــی را
داراســت .در زمینــۀ جاذبههــا ،بســیاری از تفریحــات آبــی
خــاص دنیــا را دارد و در پایــان ،از نظــر دسترســی و ورود
اتبــاع خارجــی بــه جزیــرۀ کیــش نیــاز بــه اخــذ روادیــد
ً
نیســت و تنهــا جزیــرۀ یکپارچــۀ کشــور اســت کــه تمامــا
منطقــۀ آزاد اســت و بــا هیــچ ارگانــی تداخــل سیاسـتگذاری
و عملیاتــی نــدارد .همچنیــن دارنــدۀ خــط هوایــی مســتقل و
خطــوط کشــتیرانی بــا امــکان حمــل خودروســت و چهارمیــن
فــرودگاه کشــور از نظــر حجــم عملیــات پــروازی و تــردد
مســافران در کیــش اســت (احــداث ترمینــال اختصاصــی
بینالمللــی فــرودگاه کیــش بــا ظرفیــت ســاالنه  6میلیــون
مســافر در دســت اجراســت).
صنعـت گردشـگری جزیرۀ کیـش همانند دیگـر صنایع،
نیازمن�د ش�ناخت توانمندیهـا و برنامهریـزی بلندمـدت و
نگـرش واقعبینانـۀ تمامـی سـازمانهای مرتبط با ایـن صنعت
اسـت .ازآنجاکـه بهرهبـرداری از توانهـا و قابلیتهـای
گردشـگری در هـر منطقـه میتوانـد زمینهای پویـا و فعال برای
توسـعۀ آن منطقـه فراهـم کنـد ،تحلیـل توانهـا و ظرفیتهای
یادشـده ،ضرورتـی ویـژه خواهـد داشـت؛ امـا متأسـفانه بـا
وجـود ظرفیتهـای بالقوۀ گردشـگری جزیرۀ کیـش ،همچنین
اهمی�ت توسعـۀ زیرس�اختها و روس�اختها بهمنظ�ور بهبود
تصویـر مقصـد ایجادشـده در ذهـن گردشـگر ،درخصـوص
زیرسـاختهای گردشـگری ،ابعـاد آن و نیـز مؤلفههـای
تأثیرگـذار در تصویـر مقصد این جزیره تاکنـون پژوهش دقیقی
انج�ام نش�ده اس�ت؛ بنابرایـن تحقیـق حاضـر در پـی بررسـی
عوامـل مؤثـر در ایجـاد و تغییـر تصویـر ذهنـی گردشـگران با
تأکیـد بـر زیرسـاختهای گردشـگری ،شناسـایی رابطـه میان
تصویـر ذهنی گردشـگر و الگوی رفتـاری منتـج از آن در آینده
اسـت .ازهمینرو ،براسـاس مبانـی نظری و بررسـی تحقیقات
پیشـین انجامشـده ،شـاخصهای تحقیـق و تبییـن مؤلفههـای
پژوهـش را تعریـف کرده ،سـپس با توجـه به مـوارد پیشگفته،
اهمیـت تصویـر مقصد و زیرسـاختهای گردشـگری بهمنزلۀ
عاملـی مؤثـر در رفتـار گردشـگران در جزیـرۀ کیـش بررسـی
شـده اسـت .در پایـان بهمنظور خلـق و ترفیع تصویـری مثبت
و قابـل توجـه در گردشـگری ،پیشـنهادهایی ارائـه میشـود.
ایـن مقالـه بـا شـناخت ابعـاد زیرسـاختی و عوامـل مؤثـر
در خلـق تصویـر مقصـد جزیـرۀ کیـش میتوانـد در انجـام

تبیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر در تصویر مقصد گردشگری
با تأکید بر زیرساختهای گردشگری (مطالعه موردی :جزیرۀ کیش)

()Hart, 2002: cooper, 2008; IATA, 2015

جنبههای
زیرساختهای
گردشگری

توصیف

جاذبهها

جاذبههایی که باعث ایجاد انگیزه در گردشگر برای
بازدید از مقصد میشود .این جاذبهها شامل جاذبههای
طبیعی ،ساختگی و جشنوا رههاست؛ مانند سواحل،
کوهها ،موزهها ،پارکها و ...

اقامت

مربوط به هرگونه اقامت و برنامهریزی در راستای راحتی
و تهیۀ امکانات اقامتی برای مسافران است؛ مانند هتل،
مهمانسرا ،اردوگاه ،متل ،اقامتگاه و غیره است.

دسترسی

دسترسی فیزیکی به مقصد و زیرساختهای
حملونقل که با مقصد گردشگری و جاذبههای
گردشگری در مقصد ارتباط دارد؛ مانند حملونقل
هوایی ،جادهها ،فرودگاهها ،کشتیها و ...

امکانات

امکانات شامل دامنهای از زیرساختهای فیزیکی
است که از مقصد و امکانات مختلف که در مقصد
فراهم شده حمایت میکند؛ مانند غذا ،تفریحات،
امکانات خرید ،امکانات ارتباطی و غیره.

1. Accomodation, Accessibility, Amenties and Attractions
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تقســیمبندی مؤلفههــای زیرســاختهای
گردشــگری
دیدگاههــای وســیع و مختلفــی دربــارۀ تعــداد و نــوع
اجــزای زیرســاختهای گردشــگری ارائــه شــده اســت .در
اینجــا برخــی از مهمتریــن آنهــا را بررســی میکنیــم:
●فیزیکی (هتلها ،متلها ،رستورانها ،حملونقل،
ارتباطات ،آب ،برق) ،فرهنگی (فرهنگ ،میراث ،نمایشگاهها و
جشنوارهها ،هنر و موسیقی محلی ،لباس و رقص ،زبان و غذا)،
خدماتی (امکانات بانکی ،آژانسهای مسافرتی ،آژانسهای
بیمه ،راهنماهای گردشگری) ،حکومتی (قوانین ،گمرک و
مهاجرت) (.)Raina, 2005
●مســکن ،مراکــز برگــزاری رویدادهــا ،پارکهــا،
رســتورانها ،ســرگرمیها ،امکانــات رفاهــی فرهنگــی و
هنــری ،شــبکههای حملونقــل ،حملونقــل هوایــی،
زیرســاختهای دریایــی ،جــادهای و غیــره (& Tourism
.)Transport Forum, 2012
●زیــرســاختهــــای فنــاوری اطــالعــــات،
زیرسـ�اختهای غیرفنـ�اوری اطالعـ�ات (.)phukan, 2012

جدول  :۱جنبههای زیرساختهای گردشگری

زیرساختهای گردشگری
زیرسـاختهای گردشـگری عبارتانـد از تمامـی
تسـهیالت و امکاناتـی کـه گردشـگر در حیـن گردشــگری از
آنــان بهرهمند شـده ،موجب تسـهیل ارائۀ خدمات به گردشـگر
و درنتیجـه افزایـش جذابیـت مقصـد میشـود .هـدف از ایجاد
زیرســاختهای مناسـب گردشـگری ،تأمیـن خواسـتهها و
نیازهـای گردشـگران و ارائـۀ خدمـات مطلـوب بـه آنان اسـت.
ایـن امـر ضمـن اینکـه بــه رونــق گردشــگری و توسـعۀ آن
خواهـد انجامیـد ( )Jafari & Xiao, 2016میتوانـد بـه ارائۀ
خدمـات بهتـر بـرای گردشـگران منجـر شـود و برخــورداری
از آنهــا ،عـلاوه بـر اینکــه نقـش بسـیار مهمــی در توسـعۀ
گردشـگری شـهری ایفـا میکند ،آســایش ،راحتــی و رضایت
گردشــگران را نیـز بـه همـراه دارد (.)Bagheri et al., 2018
خدمات و تسـهیالت میتواند بهمنزله روسـاخت معرفی شـود.
جاذبههـا بازدیدکننـدگان را از خانههـای خـود بیرون میکشـند
و تسـهیالت گردشـگری بـه آنهـا خدمـات ارائـه میکننـد
(مشـکینی و همکاران .)1397 ،در کل نظام گردشـگری شـامل
جاذبــهها ،مراکــز اقامتـی ،خدمـات حملونقـل ،تأسیسـات
زیربنایـی و خدمـات گردشـگری میشـود کـه از تمامـی ایـن
مـوارد بهمنزلـۀ عناصـر گردشـگری یـاد میشــود (موسـیوند و
ساس�انپور.)1390 ،
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برنامهریزیهـا و سیاسـتگذاریهای متولیـان گردشـگری
ابـزاری مفید باشـد.

●زیرسـاختهای نـرم (اطالعرسـانی و تبلیغـات،
مدیری�ت بخشهای گوناگـون ،امنیت ،آموزش و فرهنگسـازی،
بهداشتـ و گردشگـری الکترونی�ک) ،زیرسـاختهای سـخت
(راههـا و حملونقـل ،سـرمایهگذاری ،تجهیـزات فرهنگـی،
فراغت�ی و ورزش�ی) (واحدپ�ور و هم�کاران.)1390 ،
●باـ توج�ه ب�ه انجم�ن گردشـگری و حملونقـل،
زیرسـاختهای گردشـگری زنجیـرۀ تأمینـی از حملونقـل،
زیرسـاختهای اجتماعـی و محیطزیسـت اسـت که در سـطح
منطقـهای بـرای ایجـاد یـک مقصـد گردشـگری جـذاب با هم
مشـارکت میکننـد (.)Moreiro & Lao, 2014
تشـکیل مؤلفههـای زیرسـاخت گردشـگری شـامل
بررسـی مؤلفههایـی از گردشـگری اسـت کـه بـرای توسـعۀ
یـک مقصـد حیاتیانـد .در ایـن پژوهـش ،ایـن اجـزا را بهمنزلۀ
زیرسـاختهای متمرکـز گردشـگری در نظـر میگیریـم .این را
میت�وان ب�ا کمـک چه�ار مفه�وم جاذبـه ،اقامـت ،امکانـات و
دسترس�ی توصی�ف ک�رد ،مفاهیمی که از کت�اب کوپر ()2008
اقتباس شـده اسـت و اجـزای گوناگـون مقصدهای گردشـگری
را بهمنزلـۀ 4A1مشـخص کـرده اسـت ( .)Hart, 2002ایـن
دسـتهبندی از تمامـی دسـتهبندیهای زیرسـاخت گردشـگری
کـه تاکنـون انجام شـده جامعتر اسـت و در این تحقیـق ،مبنای
دسـتهبندی اولیـۀ زیرسـاختهای گردشـگری قرار گرفته اسـت
(جدول .)۱
در جــدول  ،۱جنبههــای مهــم و حیاتــی  4Aاز
زیرســاختهای ویــژۀ گردشــگری توصیــف شــده اســت.

169

170

صفارزاده و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تصویر مقصد
تصویـر مقصـد در ادوار مختلـف موضوعی ب�وده که اکثر
متخصصـان و محققـان حـوزۀ صنعت گردشـگری بـه آن عالقه
داش�تند .از دهـۀ  ۱۹۹۰نی�ز دربـارۀ نشـان مقصـد مطالعـات
بسـیاری انجام شده اسـت (.)Almeyda & George , 2017
اگرچـه همـواره بیـن مفهـوم تصویـر مقصـد و نشـان تجـاری
مقصـد ـ بـه دلیـل یکسـان تلقیشـدن ـ اختلاف نظرهایـی
وجـود داشـته اسـت ،امـا محققـان بسـیاری بـر ایـن باورنـد که
تنهـا یکـی از قطعـات سـازندۀ نشـان مقصـد «تصویـر» اسـت
( .)Schaar, 2013تصویـر مقصـد بهمنزلـۀ مفهومـی ذهنـی
میتوان�د می�ان بازدیدکننـدگان واقعـی و غیربازدیدکننـدگان،
همچنین میان گردشـگران و سـاکنان متفـاوت باشـد (Stylidis

 .)& Cherifi, 2018بسـیاری از کشـورها بـرای حمایـت از
تصویرشـان و رقابـت بـا دیگـر مقصدهـا از ابزارهـای ترفیعی و
جهانـی بازاریابی اسـتفاده میکنند (منصوری مؤید و سـلیمانی،
)1391؛ چراکـه تصویـر مقصـد تأثیـر زیـادی در تصمیمگیـری
گردشـگر در انتخاب مقصـد و پیامدهای رفتاری آتی سـفر دارد،
رفتارهایـی همچـون درگیرشـدن (تجربـه) ،ارزیابـی (رضایت)
و نیـات رفتـاری (قصـد بازدیـد مجـدد و توصیـه بـه دیگـران)
( .)Alrawadieh et al., 2019محققـان تصویـر مقصـد را
بـه روشهـای گوناگـون تعریـف کردهاند ،امـا بهطور کلـی آن را
بهمنزلـۀ مفهومـی پیچیـده میداننـد (.)Akgün et al., 2020
در جـدول  ،۲برخـی از مهمتریـن تعاریـف تصویـر مقصـد
گردشـگری آمده اسـت.

جدول  :۲تعاریف تصویر مقصد گردشگری

()Gallarza et al., 2002; Echtner & Ritchie, 1993; San Martin and del Bosque, 2008
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تعریف

منبع

مجموع اعتقادات ،نظریات و برداشتهایی که یک فرد از یک مقصد دارد.

)Crompton (1979

ادراکات و احساسات درمورد یک مکان.

)Phelps (1986

احساساتی که مردم درمورد مکانی که محل اقامت آنها نیست دارند.

)Gartner and Hunt (1987

ادراک فردی از ویژگیهای مقصد و تصور کلی از مقصد.

)Echtner and Ritchie (1991

نمایش ذهنی فرد از دانش ،احساسات و برداشتهای جهانی درمورد یک مقصد.

)Baloglu and McCleary (1999

احساسات کلی ،اعتقادات ،عقاید ،انتظارات و احساسات انباشتهشده دربارۀ یک مکان.

)Kim & Richardson, (2003

تصویر مقصد مجموع کل اعتقادات و دلبستگیهای احساسی است که شامل تصاویر شناختی ادراک
و عاطفی است.

)Tasci et al. (2007

مجموعهای از عقاید ،افکار و تأثیرات است که افراد دربارۀ یک مکان دارند.

)Gomes et al. (2015

از اجزایی است كه تأثیر زیادی در تصمیمگیری گردشگر و پیامدهای رفتاری سفر گردشگر میگذارد.

)Toudert & Bringas-Rábago (2016

تمامی باورها و برداشتهای یک فرد دربارۀ یک مقصد گردشگری.

)Girard et al. (2017

مطالعــات گذشــته نشــان میدهــد کــه در شــکلگیری
تصوی��ر مقصـ�د ،زیرســاختهای گردشــگری عناصــر

مهمـ�ی هس��تند .در جــدول  ،۳برخــی از مطالعــات پیشــین
درمــورد عناصــر تصویــر مقصــد نشــان داده شــده اســت.

جدول  :۳عناصر تصویر مقصد ()Viet at al., 2020

عناصر تصویر مقصد

مطالعاتپیشین

جاذبهها ،امکانات و خدمات ،زیرساختها ،مهماننوازی و قیمت.

)Kozak & Rimmington (2000

زیرساختها و محیط اقتصادی اجتماعی ،جو ،محیط طبیعی ،تصویر عاطفی ،محیط فرهنگی.

)San Martin and del Bosque (2008

اسکان ،حملونقل محلی ،نظافت ،مهماننوازی ،فعالیتها ،ارتباطات زبانی ،خدمات فرودگاهی.

)Tosun et al. (2015

جاذبهها،محلاقامتوخدماتغذایی،خردهفروشیوفروشگاههایسوغات،حملونقل،مردممحلی.

)Cong and Dam (2017

جاذبههای محلی ،مهماننوازی و سرگرمی ،ارزش ادراکشده.

)Chaulagain et al. (2019

جاذبهها ،محل اقامت و خدمات غذایی ،حملونقل و مهماننوازی.

)Bang et al. (2020

تبیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر در تصویر مقصد گردشگری
با تأکید بر زیرساختهای گردشگری (مطالعه موردی :جزیرۀ کیش)

1
2

Theory of planned behavior
.Tourist’s behavioral intention
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پیشینۀ پژوهش
بررســی پژوهشهــای پیشــین داخلــی در حــوزۀ
زیرســاخت گردشــگری نشــان میدهــد کــه اکثــر مطالعــات
درخصــوص تحلیــل وضعیــت ،اولویتبنــدی ،ســطحبندی،
رتبهبنــدی و مکانیابــی زیرســاختها انجــام شــده اســت
(اســماعیلی و همــکاران1396 ،؛ شــرفی و همــکاران،
1396؛ نظمفــر و همــکاران1396 ،؛ ملکــی و مــودت،
1393؛ ابراهیــ مزاده و همــکاران )1393 ،و هیچیــک از
ایــن مطالعــات ،بــه تبییــن ابعــاد و مؤلفههــای زیرســاخت
گردشــگری نپرداختهانــد و هیــچ دســتهبندی اســتاندارد و
جامعــی از زیرســاختها و روســاختهای گردشــگری در
مطالعــات گذشــته یافــت نشــده اســت .از طرفــی تحقیقــات
انجامش��ده در حـ�وزۀ تصویــر مقصــد نشــان میدهــد کــه در
پژوهشهایــی انگشتشــمار تصویــر مقصــد و زیرســاخت
در قالبــی نظاممنــد و ســاختاریافته مطالعــه شــدهاند و ابعــاد
و مؤلفههــای زیرســاخت و متغیرهــای دخیــل در ایــن رابطــه،
در پژوهشهــای پیشــین بررســی نشــده اســت و نقطــۀ قــوت
ایــن پژوهــش در مقایســه بــا اکثــر مطالعــات پیشــین ،پرداختــن
بــه تمامــی متغیرهــای یادشــده بهصــورت یکجاســت.
پژوهشهــای بررسیشــده دربــارۀ تصویــر مقصــد گردشــگران
و زیرســاختهای گردشــگری بیانگــر وجــود رابطــهای قــوی
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تمایالت رفتاری گردشگر
رفتارهــای گردشــگر ب ـرای انتخــاب یــک مقصــد شــامل
ارزیابیهــای ثانویــه و تمایــات رفتــاری ب ـرای آینــده اســت.
ارزیابیهــای ثانویــه ،تجربــۀ ســفر ،درک کیفیــت ســفر در
خــال اقامــت ،ارزشهــای دریافتشــده و بهطــور کلــی
رضایتمنــدی را شــامل میشــود .از منظــر فراینــد مصــرف
گردشــگر ،رفتــار او را میتــوان بــه ســه مرحلــه تقســیم کــرد:
پیــش ،حیــن و پــس از بازدیــد .آجــزن )2001( 1در نظریــۀ
رفتــار برنامهریزیشــدۀ خــود ،معتقــد اســت کــه تمایــات
رفتــاری در رفتــار تأثی ـرات انگیزشــی دارنــد (Jalilian et al.,
2
 .)2020عوام��ل تعیینکنندــۀ تمایــات رفت�اـری گردشــگر
موضوعــی اســت کــه اغلــب در پژوهشهــای گردشــگری
بررســی میشــود؛ زیــرا تمایــات رفتــاری بهمنزلــۀ عامــل
تعیینکننــده در رش��د چش��مگیر محبوبی��ت مقص��د بهشــمار
ً
رفت��ه اس��ت ( .)Jeong et al., 2019ایــن تمایــات ،احتمــاال
تحتتأثیــر تصویــر مقصــد قــرار میگیرنــد .درحقیقــت،
مجموعــۀ وســیعی از ادبیــات گردشــگری بــه بررســی رابطــۀ
بیــن تصویــر مقصــد و تمایــات رفتــاری اختصــاص یافتــه
اســت.

میــان ایــن دو داشــتهاند .ب ـرای تأییــد ایــن مدعــا میتــوان بــه
پژوهشه��ای داخل��ی ایمان��ی خشـ�خو و همـ�کاران (،)1398
محمـ�دزاده و همـ�کاران ( )1397و همچنیــن حیــدری چیانــه و
خضرن ـژاد ( )1395اشــاره کــرد .ایمانــی خشــخو و همــکاران
( )1398در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیرگــذاری زیرســاختهای
گردشــگری بــر انتخــاب مقصــد؛ مطالعــۀ مــوردی :شــهر
اصفهــان» ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه متغیرهــای
واســطهای رضایــت گردشــگر ،بازاریابــی مقصــد ،تصویــر
مقصــد پیــش از بازدیــد و تصویــر ادراکشــده از مقصــد
بهترتیــب بیشــترین تأثیــر را در انتخــاب مقصــد گردشــگری
دارن��د .محمدــزاده و همــکاران ( )1397در پژوهشــی بــا
عنــوان «عوامــل مؤثــر در شــکلگیری تصویــر مقصــد از
دیــدگاه گردشــگران داخلــی» دریافتنــد کــه اولویــت اجــزای
تشــکیلدهندۀ شــکلگیری تصویــر شــهر تبریــز بهترتیــب
زیرســاختهای شــهری ،جاذبههــای گردشــگری ،وقایــع
و رویدادهــا و اقتصــاد و تجــارت اســت .پژوهــش حیــدری
چیانـ�ه و خضرنـ�ژاد ( )1395نیــز نشــاندهندۀ آن اســت کــه
مؤلفههایــی مثــل دسترســی ،خدمــات میزبانــی ،امنیــت و
جذابیــت ســفر در شــکلگیری تصویــر مقصــد ،رضایتمنــدی
و تمایــل بــه ســفر مجــدد در گردشــگران مؤثرنــد.
همچنیــن رابطــۀ تصویــر مقصــد گردشــگران و تمایــات
رفتــاری در پژوهــش پوریــان و همــکاران ( )1397نیــز تأییــد
شــد .پوریــان و همــکاران ( )1397در پژوهــش خــود بــا
عنــوان «نقــش تصویــر ذهنــی برنــد مقصــد بــر تمایــات
رفتــاری گردشــگران ،مطالعــۀ مــوردی :گردشــگران غــرب
اســتان مازنــدران» بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه تصویــر
برنــد مقصــد و نگــرش بــه مقصــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری
در تمایــل بــه بازدیــد و تمایــل بــه پیشــنهاد گردشــگران دارد؛
ولــی ایــن رابطــه بــا پژوهــش مـرادی و همــکاران مغایــرت دارد.
مـ�رادی و همـ�کاران ( )1398در پژوهشــی بــا عنــوان «تعییــن
ّ
روابــط علــی میــان درگیــری ذهنــی و قصــد رفتــاری گردشــگران
رویــداد ورزشــی» ،بــه ایــن ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
درگیــری ذهنــی گردشــگران رویــداد ورزشــی اثــر مســتقیمی بــر
تمایــات رفتــاری آنهــا نــدارد.
در پژوهشهــای خارجــی نیــز رابطــۀ بیــن تصویــر
مقصــد و تمایــات رفتــاری تأییــد شــد؛ ازجملــه عشــاقی
و افشاردوســت ( )2020در پژوهشــی بــا عنــوان «تصویــر
مقصــد و تمایــات رفتــاری» بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
تصویــر مقصــد در اندازههــای مختلــف در پیشبینــی رفتــار
عمــدی گردشــگر نقــش بســزایی دارد .بهعبارتدقیقتــر،
تصاویــر کلــی و احساســی بیشــترین تأثیــر را در تمایــات
رفتــاری دارنــد و پــس از آن ،تصویــر شــناختی اســت .از ابعــاد
گوناگــون تمایــات رفتــاری ،تصویــر مقصــد بیشــترین تأثیــر

171

172

صفارزاده و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

را در تمایــل بــه توصیــه دارد .آرتوگــر و ستینســز)2017( 1
در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تأثیــر تصویــر مقصــد و قصــد
بازدیــد مجــدد :مطالعــه در مــورد گردشــگران عــرب» بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تصویــر شــناختی در تمایــات
رفتــاری گردشــگران عــرب ب ـرای بازدیــد از اســتانبول تأثیــر
میگــذارد.
2
جوانیــک و ایــوان ( )2016در پژوهشــی کــه بــا عنــوان
«زیرســاخت ،عامــل مهــم توســعۀ گردشــگری در کشــورهای
اروپــای شــرقی» انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد
کــه توســعۀ گردشــگری در آینــده بــه ســرمایهگذاری متمرکــز
در زیرســاختها و نوســازی آن ،بهمنزلــۀ یکــی از عوامــل
مهــم توســعهبخش گردشــگری بســتگی دارد .در بســیاری
3
از پژوهشهــای خارجــی ،ماننــد آلکوکــر و لوپــز لوییــز
( )2019و ســون و یــون )2016( 4بــه تأثیــر رضایــت
در تصویــر مقصــد اشــاره کردهانــد کــه در ایــن پژوهــش
رابطــۀ عکــس آن ،یعنــی تأثیرگــذاری تصویــر مقصــد در
رضایــت نتیجهگیــری شــد .آلکوکــر و لوپــز لوییــز ()2019
در پژوهــش خــود بــا (عنــوان نقــش تصویــر مقصــد در
رضایــت گردشــگران ،مــورد مطالعــه :یــک مــکان میراثــی)
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رضایــت در تصویــر مقصــد
گردشــگران تأثیــر دارد و مؤلفــۀ عاطفــی بیــش از شــناختی
در شــکلگرفتن تصویــر مقصــد در گردشــگر مؤثــر اســت.
ســون و یــون ( )2016در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تأییــد
دلبســتگی مقصــد و تأثیــرات تعدیلشــده در رابطــۀ
بیــن ادراک و رضایــت از مقصــد گردشــگری :تمرکــز بــر
گردشــگران ژاپنــی» ،پــس از تجزیهوتحلیــل مــدل معــادالت
ســاختاری 5بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تصویــر مقصــد
رضایــت مقصــد را بهبــود میبخشــد.
بــا وجــود ادبیــات غنــی از تصویــر مقصــد ،در
پژوهشهــای انگشتشــماری موضــوع اهمیــت و تأثیــر
زیرســاختها و روســاختهای گردشــگری در تصویــر،
بررســی و ارزیابــی و شــکافی مطالعاتــی در اینبــاره
مشــاهده میشــود .ضــرورت دارد کــه برنامهری ـزان ،مدی ـران
و بازاریابــان مقاصــد گردشــگری از رونــد تحــوالت تصویــر
مقصــد آگاه باشــند تــا بتواننــد برنامههــا و راهبردهــای
مناســبی را بــرای مدیریــت تصویــر و توســعۀ گردشــگری
مقصــد اجرایــی کننــد.
1. Artuger & Cetinsoz
2. Jovanovic and Ivana
3. Alcocer & López Ruiz
4. Sohn & Yoon
5.SEM

روش تحقیق
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎیــی ﺍﺑﻌﺎﺩ زیرســاختهای
گردشــگری و ارائــۀ مــدل تصویــر مقصــد مدنظــر ،بــا تأکیــد بر
زیرســاختهای گردشــگری ،ﺍﺯ شــیوۀ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍی کیفــی
بــا رویکــرد جهــتدار ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .تحلیــل محتــوای
ً
کیفــی بــا رویکــرد جهـتدار معمــوال زمانی اســتفاده میشــود
کــه نظریــه یــا تحقیقــات قبلــی دربــارۀ یــک پدیــده مطــرح
اســت کــه یــا کامــل نیســتند یــا بــه توصیفهــای بیشــتری نیــاز
دارد .در ایــن حالــت ،محقــق کیفــی روش تحلیــل محتــوا بــا
رویکــرد جهــتدار را برمیگزینــد .اطالعــات الزم از طریــق
مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته ،جمــعآوری و از طریــق تداعــی
معنــا تحلیــل شــده اســت .تحلیــل دادههــا بــا خوانــدن متــن
ً
مصاحبههــا مکــررا آغــاز میشــود تــا درکــی کامــل دربــارۀ
آنهــا بهدســت آیــد (ایمــان و نوشــادی .)1390 ،تحلیــل
محتــوا بــا رویکــرد جهــتدار بهنســبت دیگــر روشهــای
تحلیــل محتــوا از فراینــد ســاختارمندتری برخــوردار اســت
(ایمــان و نوشــادی .)1390 ،بــا بهکاربــردن نظریههــای
موجــود یــا پژوهشهــای پیشــین ،پژوهشــگر کار خــود را
بــا شناســایی متغیرهــا یــا مفاهیــم اصلــی بــرای طبقهبنــدی
رمزهــای اولیــه آغــاز میکنــد .ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺁﻭری ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍحــی ﺷﺪه و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺍحــی ﺳؤﺍﻻﺕ ﺑﺎﺯ،
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻄﺎلعــۀ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮبهــای ﻧﻈری
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻘﺼﺪ و زیرســاختهای گردشــگری ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺮمبنــای ایــن مطالعــات ســؤاالت طراحــی شــده اســت.
بــرای ارزیابــی نتایــج بهدســتآمده نیــز از چهــار معیــار
باورپذیــری ،انتقالپذیــری ،وابســتگی و تأییدپذیــری اســتفاده
شــده اســت .پژوهشــگر در ایــن پژوهــش ،بهمنظــور تأمیــن
ایــن معیارهــا از تثلیــث گروههــای مختلــف متخصــص در
حــوزۀ گردشــگری ،اســتفاده از راهنمــای مصاحبــه ،تخصیص
زمــان کافــی بــرای انجــام مصاحبههــا ،بررســی و مقایســۀ
مــداوم دادههــا و طبقــات از نظــر تشــابهات و تفاوتهــا،
چککــردن مجــدد یافتههــا بــا مشــارکتکنندگان ،ارائــۀ
تحلیــل دادههــا بهصــورت مشــروح و مبســوط و توصیفــات
عمیــق و غنــی از پژوهــش ب ـرای خواننــدگان ،در تأمیــن ایــن
معیارهــا تــاش کــرده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش
از میــان مدیــران ،مســئوالن و کارشناســان ادارۀ کل میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری و ســازمان منطقــۀ آزاد
کیــش ،دبیــر شــورای راهبــری گردشــگری ســامت کشــور
و مدی ـران فنــی آژانــس خدمــات گردشــگری انتخــاب شــده
اســت .روش نمونهگیــری در ایــن بخــش ،نمونهگیــری
هدفمنــد بــوده و انجــام مصاحبــه تــا حصــول اشــباع نظــری
ادامــه یافتــه اســت.

تبیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر در تصویر مقصد گردشگری
با تأکید بر زیرساختهای گردشگری (مطالعه موردی :جزیرۀ کیش)
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یافتهها
در پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف گــردآوری باکیفیتتریــن
دادههــا و بــا برخــورداری از شــناختی کــه از مدیــران حــوزۀ
گردشــگری وجــود داشــته ،مصاحبههــای نیمهســاختاریافتۀ
اولیــه انجــام شــد و پرســشهای اولیــهای کــه در راســتای
ســؤال اصلــی تحقیــق فهرســت شــده بــود بازنگــری شــد.
محوره��ا و س��ؤاالت مصاحب��ه براس��اس بازخوردهای�یـ ک��ه از
مصاحبههــای اولیــه اخــذ شــد ،بازبینــی و بهتدریــج اصــاح
شــد .در ایــن پژوهــش پــس از مصاحبــۀ هشــتم ،مطالــب
جدیــد از مصاحبههــا مســتخرج نشــد ،امــا بــرای حصــول

اطمینــان از اشــباع نظــری ،مصاحبههــا تــا نفــر دهــم ادامــه
یافــت و درمجمــوع  6ســاعت و  34دقیقــه مصاحبــه انجــام
شــد .طــی مصاحبههــای عمیقــی کــه بــا مدیـران و کارشناســان
حــوزۀ گردشــگری انجــام شــد ،بــا اســتفاده از نرمافــزار
«مکــس کیــودا» هفــت ُبعــد و هفــده مقولــه بـرای زیرســاخت
گردشگــری از مت��ن ای��ن مصاحبههــا اســتخراج و شناســایی
ش��د کهــ طب�قـ خروج��ی ای��ن نرمافـزار هفــت ُبعــد ارتباطــات،
دسترســی ،جاذبههــا ،عناصــر اجتماعــی ،اقامــت ،خدمــات
و امکانــات
شناسایی در شکل  ۱ارائه شده است.
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در فراینــد تحقیــق  ۱۰۳ک��د اولیــه موجــود بــود کــه در
بررســیهای انجامشــده بــه تعــداد  42ک��د ثانویــه رســید.
مرحلــۀ بعــد ،برقــراری رابطــه بیــن مفاهیــم تولیدشــده
در کدگــذاری بــاز اســت .اســاس فراینــد ارتباطدهــی
درکدگــذاری محــوری ،بــر تمرکــز و تعییــن یــک مقولــه

بهمنزلــۀ مقولــۀ محــوری و ســپس ق ـراردادن ســایر مقــوالت
همجنــس فرعــی ذیــل مقولــۀ اصلــی اســت .در ادامــه بــا
بررســی مفاهیــم و قرارگیــری مفاهیــم نزدیــک و همجنــس در
یــک طبقــه ،مقولــۀ محــوری آن اســتخراج شــد (جــدول .)۵
جــدول  ۵شــامل  13مقولــۀ اصلــی و  42خردهمقولـ�ه اســت.

جدول  :۵مقوالت اصلی و خردهمقولههای استخراجشده

مقولۀ اصلی

مقولۀ فرعی
تبلیغات زیرساخت و روساخت
تأثیرگذاری رسانهها و شبکههای اجتماعی

تصویر مقصد گردشگری (پیش از بازدید)

تبلیغات دهانبهدهان
قیمت
انگیزۀ افراد
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ویژگیهای فردی و دموگرافیک افراد
فرهنگ و نظم حاکم بر جزیره
نوع رفتار و معاشرت افراد بومی
تصویر مقصد گردشگری (پس از بازدید)

تجربۀ زیرساختها و روساختهای گردشگری
احساس و ّ
جو محیط
تناسب قیمت و خدمات

ت گردشگری (ارتباطات)
روساخ 

میزان دسترسی به ّفناوری اطالعات و ارتباطات
بهکارگیری ّفناوریهای نوین هوشمند گردشگری
بهکارگیری نرمافزارها و محتوای راهنمای گردشگری

روساخت گردشگری (دسترسی)

ارتقای زیرساختهای ارتباطی (هوایی ،دریایی و)...

روساخت گردشگری (جاذبههای مقصد اعم از طبیعی و مصنوعی)

افزایش جاذبههای مقصد متناسب با بودجههای گردشگران در
مقصد گردشگری
ایجاد تنوع در جاذبهها
فرهنگ حاکم بر جزیره

روساخت گردشگری (عناصر اجتماعی)

برقراری نظم و پاکیزگی در مقصد
اتخاذ تدابیر ایمنی و سالمتی مناسب برای گردشگران
تأمین آسایش و آرامش گردشگران در مراکز اقامتی

روساخت گردشگری (اقامت)

تقویت زیرساختها و روساختهای اقامتی
متناسبسازی کیفیت و قیمت در مراکز اقامتی

روساخت گردشگری (خدمات)

روساخت گردشگری (امکانات)

افزایش کیفیت ارائۀ خدمات
ارائۀ خدمات براساس خواستههای گردشگران
ایجاد تنوع در امکانات رفاهی مقصد گردشگری (اعم از
رستورانها ،مراکز خرید و )...
ارتقای کیفیت مراکز پذیرایی در مقصد

تبیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر در تصویر مقصد گردشگری
با تأکید بر زیرساختهای گردشگری (مطالعه موردی :جزیرۀ کیش)
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مقولۀ فرعی

آرامش و راحتی گردشگر

رضایت گردشگران

رفتار افراد بومی و خدماتدهندگان
تناسب قیمت و کیفیت ادراکشده
تنوع و کیفیت زیرساختها و روساختهای گردشگری
شناسایی نیاز گردشگران

بازاریابی مقصد
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ارتقای زیرساختها و روساختهای گردشگری

برانگیختن انگیزه و هیجانات در گردشگران
رسانهها و تبلیغات
انگیزۀ گردشگران

مشخصات فردی گردشگر

ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در مقصد
درگیری گردشگر در تبلیغات مقصد گردشگری
تمایالت رفتاری آیندۀ گردشگران

برانگیختن هیجانات در گردشگران
بازدید مجدد از مقصد
وفاداری گردشگر

مشــارکت کنــد .درصــد توافــق درون موضوعــی ،کــه بهمنزلــۀ
پایایی تحلیل کیفی
بهمنظـ�ور محاسـ�بۀ پایایـ�ی بـ�ا روش توافـ�ق درون شــاخص پایایــی اســتفاده میشــود ،بهصــورت زیــر محاســبه
موضوعــی دو کدگــذار ،از یکــی از همــکاران در حــوزۀ مربوطــه میش��ود (جــدول :)۶
درخواســت شــد تــا در ایــن حــوزه در مقــام همــکار پژوهشــی  × %100تعداد کل دادهها  /تعداد توافقات ×  = 2درصد پایایی
جدول  :۶درصد پایایی دو کدگذار

مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

درصد پایایی دو کدگذار

مصاحبه 1

86

22

7

52%

مصاحبۀ 3

55

15

3

54%

مصاحبۀ 6

39

17

10

87%

کل

180

55

20

61%

بــا اســتناد بــه نتایــج جــدول  ۶و بــا توجــه بــه اینکــه
درصــد پایایــی دو کدگــذار بیــش از  60درصــد بهدســت آمــده
اسـ�ت ،پایایـ�ی آزمـ�ون پذیرفتنـ�ی اسـ�ت.
بحث و نتیجهگیری
تصویــر مقصــد گردشــگری یکــی از مهمتریــن
موضوعــات در تحقیقــات بازاریابــی صنعــت گردشــگری

بهشــمار مــیرود .زیرســاختها و حمایتهــای زیرســاختی
در یــک مقصــد گردشــگری ،موضوعــی اســت کــه در تصویــر
ایجادشــده در ذهــن گردشــگر تأثیــر بس ـزایی دارد ،موضوعــی
کــه درنهایــت بــه انتخــاب مقصــد و تعییــن رفتارهــای آتــی او
منجــر خواهــد شــد .بــا وجــود اهمیــت ایــن مفهــوم در توســعۀ
صنعــت گردشــگری و شــکلگیری ادبیــات غنــی در جهــان،
بــه ایــن موضــوع در مطالعــات گردشــگری ایــران و جزیــرۀ
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کیــش ،کــه از مهمتریــن مقاصــد گردشــگری کشــور اســت،
آنگونــه کــه بایــد توجــه نشــده اســت و شــکاف مطالعاتــی و
لــزوم پرداخــت بیــش از پیــش بــه ایــن موضــوع در ادبیــات
گردشــگری ایـران و ســند توســعۀ گردشــگری كشــور درحکــم
س�نـدی باالدس�تـی بهروشـ�نی احســاس میشوــد .تاکنــون
محققــان در حــوزۀ تصویــر مقصــد مطالعــات بســیاری
انجـ�ام شــده اسـ�ت .اگرچــه ایــن مطالعــات بــر رونــد تشــکیل
تصویــر مقصــد تمرکــز زیــادی نداشــته ،امــا اطالعــات
ارزشــمندی را بــرای غنیســازی دانــش مــا بــرای درک
تأثیـ�رات ای��ن رون��د فراهـ�م آوردهان��د .بــا بررســی مطالعــات
گذشــته ،اطالعــات بســیاری از جنبههــای گوناگــون تصویــر
ً
مقصــد فراهــم شــده اســت؛ مثــا توزیــع متنــوع جغرافیایــی
در مطالعـ�ات پیــک ( )2016و جوسیاســن و همــکاران
( ،)2016ویژگیهـ�ای مختلـ�ف تصویـ�ر مقصـ�د (pike,
 )2007و روشهــای اندازهگیــری آن (gallarza et al.,
 2002؛ .)N-Ghiem phu, 2014امــا تاکنــون مطالعــات
جامــع اندکــی درخصــوص متغیرهــای تأثیرگــذار در تصویــر
مقصـ�د و چگونگـ�ی تأثیـ�ر آنهـ�ا انجـ�ام شـ�ده اسـ�ت؛ بنابرایـ�ن
یکـ�ی از اهــداف ای��ن مطالع��ه ازبینبــردن شــکاف یادشــده
از طریــق تعریــف متغیرهــای تأثیرگــذار در تصویــر مقصــد
و نشــاندادن روابــط آنهاســت .از ســال  1999تــا  2019در
زمینــۀ مقــوالت مهــم پیــش از شــکلگیری تصویــر مقصــد
 47م�وـرد مطالع��ه انجــام شــده اســت کــه از ایــن میــان،
فقــط  7مــورد آن تصویــر پیــش و پــس از بازدیــد را در یــک
مطالعــه بهصــورت همزمــان ســنجیده اســت (& Yilmaz
 .)Yilmaz, 2020همچنیــن بهنظــر میرســد کــه اکثــر
تحقیقــات انجامشــده بیشــتر در پــی اســتفاده از تصویــر
مقصــد بــرای توضیــح رفتــار گردشــگر ماننــد وفــاداری،
رضایــت و مــوارد دیگــر بــوده تــا ایــن نتیجــه بهدســت آیــد
کــه چــه عواملــی در تصویــر مقصــد تأثیرگــذار اســت .تعــداد
مطالعاتــی کــه تصویــر مقصــد بهمنزلــۀ متغیــر وابســته
در نظــر گرفتــه شــده بســیار محــدود اســت .بــرای مثــال
محققانــی ماننــد بیگنــه و ســانچز 1و همــکاران (،)2001
چــن و تســای ،)2007( 2مارتیــن و رودریگوئــز (،)2008
پرایــاگ ،)2008( 3کیــم 4و هم��کاران ( )2013تصویــر
مقص��د را بهصــورت متغی��ر مســتقل و متغیرهایــی ماننــد
وفــاداری ،کیفیــت و ارزش ادراکشــده ،تمایــات رفتــاری،
تبلیغــات دهانبهدهــان ،بازدیــد مجــدد ،انتظــارات،
رضایــت ،پیونــد بــا مقصــد ،اطالعــات ،تجربیــات گذشــته،
زیرســاختهای گردشــگری و اعتمــاد بــه مقصــد را درحکــم
1. Bigne
2. Chen & Tsai
3. Prayag
4. Kim

متغیرهــای وابســته و میانجــی در نظــر گرفتهانــد.
در پژوهــش حاضــر ،بــا بررســی و دســتهبندی
کده��ای توصیف��ی حاص��ل از مت��ون مصاحب��ه 42 ،مقولــۀ
فرعــی شناســایی شــده و بــا توجــه بــه شــباهت و قرابــت
معنایــی آنهــا ،در  13مفهـ�وم اصلـ�ی شـ�امل تصویـ�ر مقصـ�د
گردشــگری (پیــش از بازدیــد) ،تصویــر مقصــد گردشــگری
ی گردشــگری
(پ��س از بازدی��د) ،زیرسـ�اخت و روس��اختها 
(ارتباطــات ،دسترســی ،جاذبههــای مقصــد اعــم از طبیعــی
و مصنوعــی ،عناصــر اجتماعــی ،اقامــت ،خدمــات،
امکانــات) ،رضایــت گردشــگران ،بازاریابــی مقصــد ،انگیــزۀ
گردشــگران و تمایــات رفتــاری آینــدۀ گردشــگران دســتهبندی
کــرده اســت؛ البتــه محققــان بســیاری زیرســاختهای
گردشــگری را دســتهبندی کردهان ـد کــه بیشترشــان خدمــات
و عناصــر اجتماعــی را نادیــده گرفتهانــد .مصاحبههــای
انجامشــده در ایــن پژوهــش ،نشــان داد کــه خدمــات
گاه��ی از زیرساــختهای گردشــگری مهمترنـ�د؛ گرچــه
مصاحبهشــوندگان آن را در توضیحــات خــود زیرســاخت
معرفــی کردنــد .از طرفــی مفهــوم امنیــت ،ســامت،
برخــورد افــراد محلــی بــه صورتهــای پراکنــده در
دســتهبندیهای زیرســاخت وجــود داشــت کــه در ایــن
پژوهــش ،در مفهــوم اصلــی عناصــر اجتماعــی قـرار گرفــت.
در مصاحبهه��ای انجامشــده در ایــن پژوهــش 70 ،درصــد
از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــۀ انگیــزۀ گردشــگر در تشــکیل
تصویــر مقصــد اشــاره کردنــد کــه از مشــخصات فــردی
گردشــگر ،رســانهها ،تبلیغــات و بازاریابــی مقصــد نشــأت
گرفتــه اســت ،موضوعــی کــه بــا مطالعــات کیفــی برخــی
محقق��ان ازجمل��ه باالگل��و مکل��ری ( ،)1999بیرلــی و
مارتیــن ( ،)2004اســپر و راتیــک )2010( 5و ســانتانا و
ســویلها گاســلینگ ، )2018( 6کــه در آنهــا متغیــر انگیــزه
باعــث ایجــاد تصویــر پیــش و پــس از بازدیــد شــده اســت،
مطابقــت دارد .از یکســو 50 ،درصــد مصاحبهشــوندگان
معتقــد بودنــد کــه مقولۀ زیرســاخت گردشــگری پیش از ســفر
باعــث تصویــر و تصویــر باعــث ایجــاد انگیــزه در گردشــگر
میشوــد کــه بــا مطالعــات لوبــه ،)1998( 7لوپــز)2011( 8
و مــادن و همــکاران )2016( 9زیرســاخت گردشــگری را
عاملــی کششــی در انگیــزۀ گردشــگر میداننــد ،مطابقــت
دارد .از ســوی دیگــر 100 ،درصــد از مصاحبهشــوندگان بــا
 A410زیرســاختهای گردشــگری اتفاقنظــر داشــتند و 70
درصــد آنهــا بــه فرهنــگ ،امنیــت ،محیطزیســت و رفتــار
5. Esper & Rateike
6. Santana & Gosling
7. Lubbe
8. Lopes
9. Madden
10. Accomodation, Accessibility, Amenties and Attractions

تبیین ابعاد و مؤلفههای مؤثر در تصویر مقصد گردشگری
با تأکید بر زیرساختهای گردشگری (مطالعه موردی :جزیرۀ کیش)

1. Oliveira
2. Alqurneh
3. Eusebio & Vieira
4. Phukan
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ابراهیــمزاده ،عیســی؛ رضــازاده ،معصومــه و دارائــی ،مرضیــه
( .)1393برنامهریــزی و مکانیابــی بهینــه تســهیالت و
زیرســاختهای گردشــگری شــهری بــا اســتفاده از ،GIS
مــورد :شهرســتان ســمنان ،جغرافیــا و توســعه،)۳۵(۱۲ ،
ص .۴۸-۳۳
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ایمانــی خشــخو ،محمدحســین ،فرهــادی یونکــی ،مجیــد و دوســتی
ایرانــی ،مهنــاز ( .)1398تأثیرگــذاری زیرســاختهای
گردشــگری بــر انتخــاب مقصــد مطالعــۀ مــوردی :شــهر
اصفهــان ،فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی گردشــگری و توســعه،
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پیشنهادات آتی و محدودیتهای پژوهش
جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه را گردشــگران داخلــی
تشــکیل میدهنــد؛ تحقیقــات آینــده میتوانــد گردشــگران
از کشــوری خــاص را ،کــه بیشــترین گردشــگر ورودی را بــه
جزیــرۀ کیــش دارد ،ارزیابــی کنــد تــا درک دقیقــی نیــز از
گردشــگران بینالمللــی جزیــرۀ کیــش و عوامــل تأثیرگــذار
در تصویــر ذهنــی آنهــا بهدســت آیــد .از ســوی دیگــر ،در
ایــن مطالعــه فقــط گردشــگران تفریحــی بــدون تفکیــک ســطح
اقتص��ادی آنهـ�ا بررس�یـ ش��دهاند .پیشــنهاد میشــود در
مطالعــات آتــی ،انــواع دیگــر گردشــگران ازجملــه گردشــگران
ماجراجــو ،فرهنگــی ،ســامت و غیــره بــا تفکیــک ســطح
اقتصــادی آنــان مطالعــه شــوند.
ایــن مطالعــه زیرســاختهای گردشــگری را بــا
وزنهــای یکســان بررســی کــرده اســت ،امــا در تحقیقــات
آینــده میتــوان وزن هریــک از زیرســاختها و روســاختها
را بهصــورت مج ـزا از دیــد گردشــگران بهدســت آورد و تأثیــر
آنهــا را بــرای ایجــاد تصویــر مقصــد اولویتبنــدی کــرد.
ســازمان منطقــۀ آزاد کیــش ،وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی کشــور ،تــور اپراتورهــا ،بازاریابــان
مقصــد و ارائهدهنــدگان خدمــات گردشــگری در جزیــرۀ
کیــش میتواننــد از یافتههــای ایــن مطالعــه بــرای اهــداف
توســعۀ گردشــگری و بازاریابــی مقصــد اســتفاده کننــد.
ازآنجاکــه تصویــر مقصــد گردشــگری ســهم عمــدهای در
بازاریابــی مقصــد ،وفــاداری و بازدیــد مجــدد گردشــگران

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

افــراد بومــی و ارائهدهنــدگان خدمــات گردشــگری بهمنزلــۀ
زیرســاخت گردشــگری عناصــر اجتماعــی اشــاره کردنــد کــه
بــا مطالعــات راینــا ( ،)2005واحدپــور و جعفــری ( )1390و
یونــل ( )2013مطابقــت دارد .در ایــن پژوهــش 90 ،درصــد
از مصاحبهشــوندگان درمــورد تأثیــر متغیــر رضایــت nv
تصویــر مقصــد توافــق نظــر داشــتند کــه بــا اکثــر مطالعــات
ازجملــه پرایــاگ و رایــان ( ،)2011خضرنــژاد و همــکاران
( ،)۱۳۹۵حیــدرزاده و همــکاران ( )۱۳۹۶و عباســی و
همــکاران ( )۱۳۹۵مغایــرت دارد؛ زیــرا تمامــی مطالعــات
نامبــرده بــه عکــس ایــن رابطــه معتقــد بودنــد .از ســویی
تمامــی مصاحبهشــوندگان ،زیرســاخت گردشــگری را عامــل
مهــم در رضایــت از مقصــد میدانســتند کــه بــا مطالعــات
اولیــورا )2011( 1چــی و همــکاران ( ،)2008لــی (،)2009
آلکورنــه2و همــکاران ( ،)2010اوســبیو و ویــرا )2011( 3و
فــوکان )2012( 4مطابقــت دارد.

دارد ـ کــه ســرمنزل مقصــود گردشــگری اســت ـ تالشهــای
مــداوم همــۀ ذینفعــان ازجملــه محققــان بــرای دســتیابی
بــه شناســایی و توســعۀ زیرســاختها و روســاختهای
گردشــگری ،اولویتبنــدی آنهــا در تأثیــر در تصویــر مقصــد
و عوامــل تأثیرگــذار دیگــر در تصویــر ،بایــد بهشــدت تشــویق
شــود .ازهمیــنرو پیشــنهاد میشــود بــرای بررســی تصویــر
جزیــرۀ کیــش ،ارزیابیهــای شــناختی و منحصربهفــرد و
عاطفــی بهطــور منظــم صــورت گیــرد و بــا تصویــر مطلــوب
براس��اس نظ��ر گردش��گران مقایس�هـ ش��ود (بهویــژه انجــام آن
در فصــول مختلــف ســال و بــا نظرخواهــی از تعــداد بیشــتری
از گردشــگران میتوانــد نتایــج متفاوتــی را نشــان دهــد).
ایــن ارزیابیهــا ،اطالعــات مفیــدی را بــرای شــناخت
نقــاط ضعــف و قــوت تصویــر کیــش ،شناســایی ،اصــاح
و ســاخت تصویــر مطلــوب گردشــگران ارائــه میدهــد .از
محدودیتهــای ای��ن پژوهــش میتــوان بــه جامعــۀ آمــاری
اشــاره کــرد؛ بــا توجــه بــه اینکــه جامعــۀ آمــاری ایــن
مطالعــه گردشــگران داخلــی بودنــد ،نتایــج بهدســت آمــده بــه
گردشــگران خارجــی تعمیمپذیــر نیســت.
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پوریــان ،محمدجــواد ،یزدانــی ،رضــا و آقاییفر ،محمــد ( .)1397نقش
تصویــر ذهنــی برنــد مقصــد بــر تمایــات رفتــاری گردشــگران،
مطالعــۀ مــوردی :گردشــگران غــرب اســتان مازنــدران ،فصلنامۀ
گردشگری شــهری ،)۴(۵ ،ص .۵۱-۳۷

محمــدی ،مصطفی و میرتقیان رودســری ،ســیدمحمد (.)1398
بررســی عوامــل مؤثــر بــر وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری
شــهری ،مطالعــۀ مــوردی :شــهر رامســر ،فصلنامــۀ علمــی
پژوهشــی گردشــگری شــهری ،)۱(۶ ،ص .167-149

حیــدرزاده  ،کامبیــز؛ نجفــی ،کبــری و حســینی ،ســیدعلی
( .)1396تاثیــر کیفیــت خدمــات گردشــگری بــر وفــاداری
بــه مقصــد گردشــگری بــا توجــه بــه نقــش میانجــی تصویــر
ذهنــی از مقصــد گردشــگری و رضایــت گردشــگران.
فصلنامــه مدیریتگردشــگری ،ســال  2.153-115 ،)40( 1

مـرادی ،عرفــان ،الهــی ،علیرضــا و صفــاری ،مرجــان (.)1398
ّ
تعییــن روابــط علــی میــان درگیــری ذهنــی و قصــد رفتــاری
گردشــگران رویــداد ورزشــی ،فصلنامــۀ علمــی  -پژوهشــی
گردشــگری و توســعه.۱۶۶-۱۴۵ ،)۲(۹ ،
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حیــدری چیانــه ،رحیــم و خضرن ـژاد ،پخشــان ( .)۱۳۹۵تحلیلــی
بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری تصویــر مقصــد در
گردشــگری شــهری ،مطالعــۀ مــوردی :شــهر ارومیــه.
فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی مطالعــات شــهری،)۲۱(۶ ،
ص 5ـ.16
خضرنــژاد ،پخشــان و حیــدری چیانــه ،رحیــم ( .)1395مــدل
عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیــری تصویــر مقصــد در
گردشــگری شــهری فصلنامــه علمــی پژوهشــی مطالعــات
شــهری ،شــماره بیســت و یکــم.
راجــی ،زهــرا ( .)1399مطالعــه ی عوامــل شــکل دهنــده ی
تصویــر از ای ـران در گردشــگران المانــی ،جغرافیــا و روابــط
انســانی ،بهــار ، 1399دوره، 2شــماره 4ص .329
شــرفی ،حجــت الــه؛ جعفــری ،مرضیــه و قاســمی ،مســلم
( .)1396ماهیــت ســطح زیرســاختبندیهای
گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از رویکــرد رافســت
(مطالعــۀ مــوردی :دهســتانهای شهرســتان کرمــان)،
مجلــۀ جغرافیــا و توســعه ناحیــهای ،)۱(۱۵ ،ص .۱۶-۵
غفــاری ،محمــد؛ عباســی ،احمــد و منفــرد ،امیــر رضــا (.)1397
نقــش تجربــه گردشــگر در بهبــود تصویــر ذهنــی مقصــد
گردشــگری اصفهــان .فصلنامــه علمــی پژوهشــی
گردشــگری و توســعه ،ســال هفتــم(.112-97 ،)2
فنــی ،زهــره ،برغمــدی ،مجتبــی ،اســکندرپور ،مجیــد و
ســلیمانی ،منصــور ( .)1391ســنجش می ـزان رضایتمنــدی
گردشــگران شــهر گــرگان ،فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی
مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،)۲۰(۷ ،ص .۴۸-۲۱
محمــدزاده ،پرویــز ،پناهــی ،حســین و صمــدزاده ،ســعیده
ی تصویــرمقصــد از
( .)1397عوامــل مؤثــر در شــکلگیر 
دیــدگاه گردشــگرانداخلــی ،فصلنامــۀمطالعــاتمدیریــت
گردشــگری ،)۴۱(۱۳ ،ص .107-۸۳

مشــکینی ،ابوالفضــل ،بهنــام مرشــدی ،حســن و برغمــدی،
مجتبـــی ( .)1397تحلیــل و ســطحبندی فضایــی محورهای
گردشــگری روزانــۀ اســتان تهــران برمبنــای خدمــات و
تســهیالت گردشــگری .برنامهریــزی و آمایــش فضــا،
 ،)۲(۲۲ص .۹۵-132
ملکــی ،ســعید و مــودت ،الیــاس ( .)1393تحلیلــی بــر توزیــع
و اولویتبنــدی زیرســاخت گردشــگری اســتان یــزد بــا
اســتفاده از تکنیکهــای برنامهریــزی ،نشــریۀ تحقیقــات
کاربــردی علــوم جغرافیایــی ،)۳۴(۱۴ ،ص .۶۸-۴۷
منصــوری مؤیــد ،فرشــته و ســلیمانی ،ســمیرا ( .)1391ابزارهــای
بازاریابــی و تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد .فصلنامۀ
علمــی پژوهشــی مطالعــات مدیریــت گردشــگری،)۱۸(۷ ،
ص .110-93
موســیوند ،جعفــر و ساســانپور ،جعفــر ( .)1390ارزیابــی نقــش
زیرســاختهای شــهری جهــت تعییــن قطــب گردشــگری
بــا اســتفاده از مدلهــای  TOPSISو  AHPدر اســتان
مازنــدران،فصلنامــهفضــایگردشــگری،)۱(۱،ص.۸۲-۶۳
نظمفــر ،حســین ،عشــقی ،علــی و علــوی ،ســعیده (.)1396
ســطحبندی شهرســتانهای اســتان هرمــزگان در بهرهمنــدی
از زیرســاختهای گردشــگری بــا اســتفاده از مــدل تلفیقــی
کاندرســت ،گردشــگری شــهری ،)۲(۴ ،ص .۷۹-۶۱
واحدپــور ،غالمعبــاس و جعفــری ،مهتــاب ( .)1390راهبردهــای
مدیریــت و توســعه پایــدار زیرســاختهای گردشــگری
ایــران،فصلنامــۀبرنامهریــزیمنطقــهای،)۱(۱،ص.97-83
Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020).
Destination image and tourist behavioural
intentions: A meta-analysis. Tourism
Management, 81(2020), 104-154
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