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واژه های کلیدی:
ــر  ــگری، تصوی ــاخت گردش  زیرس
گردشــگر،  رضایــت  مقصــد، 
گردشــگر،  رفتــاری  تمایــالت 

مقصــد بازاریابــی 

چکیده
ــت  ــان در صنع ــان و متولی ــرای محقق ــگری ب ــد گردش ــر مقص ــت تصوی اهمی
ــی  ــر در درک ذهن ــل تأثی ــه دلی  ب

ً
ــا ــت عمدت ــن اهمی ــت. ای ــن اس ــگری روش گردش

گردشــگران و رفتــار منتــج از آن )انتخــاب مقصــد( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــد  ــر مقص ــکل گیری تصوی  در ش

ً
ــتقیما ــگری مس ــاخت های گردش ــن زیرس همچنی

ــت  ــان از رضای ــرای اطمین ــذارد. ب ــر می گ ــد تأثی ــاب مقص ــر در انتخ ــن تصوی و ای
گردشــگران و چگونگــی تمایــالت رفتــاری بعــدی آن هــا، نیــاز اســت تصویــر مقصــد 

ــود. ــه ش ــد ارائ ــی مقص ــرای بازاریاب ــریع کننده ای ب ــۀ تس ــد به منزل ــس از بازدی پ
مقالــۀ حاضــر، بــا هــدف بررســی تأثیــر زیرســاخت های گردشــگری در تصویر 
ــاخت ها و  ــای زیرس ــاد و مؤلفه ه ــایی ابع ــر، شناس ــی مؤث ــدف بازاریاب ــا ه ــد ب مقص
ــا  ــگران ب ــدۀ گردش ــاری آین ــالت رفت ــن تمای ــگری، همچنی ــاخت های گردش روس

ـ  قــراردادی نگاشــته شــده اســت.  اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــاختاریافته ای اس ــای نیمه س ــا مصاحبه ه ــع آوری داده ه ــزار جم اب
ــای  ــی و بخش ه ــران دولت ــر از مدی ــد، از 10 نف ــری هدفمن ــتفاده از روش نمونه گی اس
ــزار  ــا نرم اف ــل داده هــا ب خصوصــی حــوزۀ گردشــگری گــردآوری شــده اســت. تحلی
ــل  ــی حاص ــای توصیف ــته بندی کده ــی و دس ــا بررس ــده و ب ــام ش ــودا انج ــس کی مک
از متــون مصاحبــه، 42 مقولــۀ فرعــی شناســایی شــد. از بیــن ایــن 42 مقولــۀ 
ــگری  ــد گردش ــر مقص ــد از: تصوی ــه عبارت ان ــت ک ــی اس ــوم اصل ــی، 13 مفه فرع
پیــش از بازدیــد، تصویــر مقصــد گردشــگری پــس از بازدیــد، روســاخت  ها و 
ــر  ــد، عناص ــای مقص ــی، جاذبه ه ــات، دسترس ــگری )ارتباط ــاخت های گردش زیرس
اجتماعــی، اقامــت، خدمــات، امکانــات(، رضایــت گردشــگران، بازاریابــی مقصــد، 
انگیــزۀ گردشــگران و تمایــالت رفتــاری آینــدۀ گردشــگران، بــا توجــه بــه شــباهت و 
قرابــت معنایــی آن هــا حاصــل شــد، مفاهیمــی کــه ممکــن اســت در سیاســت گذاری 
و درک بهتــر و عمیق تــر ایــن مفهــوم بــه سیاســت گذاران و متولیــان امــر یــاری رســاند 

و اســتفاده شــود.

مقدمه 
امروزه در سرتاســر دنیا گردشــگری از جملــه موضوعات 
مهــم و مؤثــر اقتصــادی، همچنیــن از عوامــل مهــم و برجســتۀ 
ارتباطــی، اجتماعــی و فرهنگــی به شــمار مــی رود )محمــدی 
ــان، 1398(. زیرســاخت ها نقــش مهمــی در توســعۀ  و میرتقی
زیرســاخت های  و  دارنــد  به گســترش  رو  صنعــت  ایــن 
ــداری  ــت پای ــده و تقوی ــذب بازدید کنن ــرای ج ــگری ب گردش

فراینــد  برخوردارنــد.  باالیــی  ظرفیــت  از  گردشــگری  در 
تصمیم گیــری درمــورد انتخــاب مقصــد گردشــگری و ایجــاد 
ــا زیرســاخت های گردشــگری  ــط ب ــزه در گردشــگر، مرتب انگی
آن مقصــد اســت )Zhongming, 2020(. زیرســاخت ها 
ســبب توســعۀ گردشــگری، افزایــش تعــداد گردشــگران و 
رضایتمنــدی بیشــتر آن هــا می شــود )Lai et al., 2019(؛ 
ــش  ــزون بخ ــهم روزاف ــت و س ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن رو ب ازهمی
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تبیین ابعاد و مؤلفه های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری168
 با تأکید بر زیرساخت های گردشگری )مطالعه موردی: جزیرۀ کیش(
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راســتای  در  برنامه ریــزی  نویــن،  اقتصــاد  در  گردشــگری 
کیفیــت  ارتقــای  و  گردشــگری  زیرســاخت های  تقویــت 
ــروری  ــش ض ــش  از پی ــگران بی ــات گردش ــات و امکان خدم
می نمایــد؛ زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه رضایت گردشــگر 
از یک ســو ســبب بازگشــت و تــداوم ســفر بــه مقصــد می شــود 
ــنایان  ــتان و آش ــب دوس ــد در ترغی ــر می توان ــوی دیگ و از س
گردشــگر اولیــه بــه دیــدار از شــهر مقصــد مؤثــر واقــع شــود. 
ــق  ــگری و رون ــداری گردش ــداوم و پای ــۀ ت ــب، زمین به این ترتی
اقتصــادی در منطقــۀ مــد نظــر فراهــم می شــود )فنــی و 
همــکاران، 1391(. پــس از تحقیقــات بنیــادی گان )1997(، 
مفهــوم تصویــر مقصــد توجــه بســیاری را در ادبیــات بازاریابی 
ــد  ــی از مقص ــر ذهن ــت. تصوی ــرده اس ــب ک ــگری جل گردش
گردشــگری عاملــی اســت کــه بســیاری از گردشــگران هنــگام 
انتخــاب مقصــد بــه آن توجــه می کننــد. مقاصــد گردشــگری 
ــوند؛  ــاب می ش ــتر انتخ ــر بیش ــر و قوی ت ــر مثبت ت ــا تصوی ب
زیــرا گردشــگر مقصــدی را در نظــر می گیــرد کــه در ذهــنش 
موقعیــت متمایــزی دارد )منصــوری مؤیــد و ســلیمانی، 
ــته از  ــر آن دس ــگر تحت تأثی ــی گردش ــم واقع 1391(. تصمی
ــول  ــه وی در ط ــرد ک ــرار می گی ــاختی ق ــای زیرس حمایت ه
ــک  ــد )Haneef, 2017(. هری ــت می کن ــود دریاف ــفر خ س
ــیار  ــای بس ــه در پژوهش ه ــور جداگان ــوق، به ط ــم ف از مفاهی
ــا  ــم یک ج ــن مفاهی ــۀ ای ــا رابط ــده، ام ــی ش ــه و بررس مطالع
ــده  ــوی بررسی ش ــن الگ ــت؛ بنابرای ــده اس ــی ش ــر بررس کمت
ــعۀ  ــزی توس ــش و برنامه ری ــش دان ــه افزای ــش ب ــن پژوه در ای

ــد. ــک می کن ــگری کم گردش
ذهنـی  تصویـر  صحیـح  مدیریـت  یـا  کنتـرل  الزمـۀ 
گاهـی  آ داشـتن  نیازمنـد  گردشـگری  مقصـد  از  گردشـگر 
صحیـح از نگـرش او دربارۀ زیرسـاخت ها، کیفیـت خدمات، 
ظرفیت هـای گردشـگری، مردمـان محلـی وغیـره و همچنیـن 

 .)1399 )راجـی،  اسـت  گردشـگر  عالیـق  شـناخت 
ــماری  ــای بی ش ــورداری از مزای ــا برخ ــش ب ــرۀ کی جزی
نظیــر ســطح بــاالی امنیــت، آرامــش اجتماعــی، نظــم 
و  طبیعــی  جذابیت هــای  شــهروندی،  انضبــاط  و 
موقعیــت  گردشــگری،  متنــوع  خدمــات  انسان ســاخت، 
راهبــردی و نزدیکــی بــه شــهرهای بین المللــی منطقــه، 
دسترســی بــه آبراه هــای آزاد جهانــی، امــکان ورود اتبــاع 
ــی  ــرکت هواپیمای ــتن ش ــد، داش ــذ روادی ــدون اخ ــی ب خارج
مســتقل و خطــوط کشــتیرانی بــا امــکان حمــل خــودرو، یکی 
از مهم تریــن مقاصــد گردشــگری جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت. ازآنجاکــه شــرایط اقتصــادی کشــور، نوســانات ارزی 
ــه  و بــروز مشــکالت فــراوان در تجــارت و واردات اجنــاس ب
ــدی  ــۀ مقص ــش به منزل ــر کی ــه تصوی ــده ک ــث ش ــش باع کی
ــن اســت  ــر ای ــن تــالش ب ــرود؛ بنابرای ــن ب ــد از بی ــرای خری ب

کــه از ایــن تهدیــدات اســتفادۀ بهینــه شــود و تصویــر جزیــرۀ 
ــا   بن

ً
ــه زیرســاخت های گردشــگری مجــددا ــکا ب ــا ات ــش ب کی

شــود. کیــش زیرســاخت ها و روســاخت های گردشــگری 
ــره  ــتا به ــن راس ــا در ای ــوان از آن ه ــه می ت ــوه ای دارد ک بالق
از یک چهــارم  بیــش  اقامــت،  زمینــۀ  در   

ً
مثــال جســت؛ 

ــت. در  ــش اس ــرۀ کی ــور در جزی ــتارۀ کش ــج س ــای پن هتل ه
زمینــۀ عناصــر اجتماعــی، باالتریــن شــاخصه های امنیتــی را 
ــی  ــات آب ــیاری از تفریح ــا، بس ــۀ جاذبه ه ــت. در زمین داراس
خــاص دنیــا را دارد و در پایــان، از نظــر دسترســی و ورود 
ــد  ــذ روادی ــه اخ ــاز ب ــش نی ــرۀ کی ــه جزی ــی ب ــاع خارج اتب
 
ً
ــا ــه تمام ــت ک ــور اس ــۀ کش ــرۀ یکپارچ ــا جزی ــت و تنه نیس
منطقــۀ آزاد اســت و بــا هیــچ ارگانــی تداخــل سیاســت گذاری 
و عملیاتــی نــدارد. همچنیــن دارنــدۀ خــط هوایــی مســتقل و 
خطــوط کشــتیرانی بــا امــکان حمــل خودروســت و چهارمیــن 
ــردد  ــروازی و ت ــات پ ــم عملی ــر حج ــور از نظ ــرودگاه کش ف
ــی  ــال اختصاص ــداث ترمین ــت )اح ــش اس ــافران در کی مس
ــون  ــاالنه 6 میلی ــت س ــا ظرفی ــش ب ــرودگاه کی ــی ف بین الملل

ــت(. ــت اجراس ــافر در دس مس
صنعـت گردشـگری جزیرۀ کیـش همانند دیگـر صنایع، 
و  بلندمـدت  برنامه ریـزی  و  توانمندی هـا  شـناخت  نیازمنـد 
نگـرش واقع بینانـۀ تمامـی سـازمان های مرتبط با ایـن صنعت 
قابلیت هـای  و  توان هـا  از  بهره بـرداری  ازآنجاکـه  اسـت. 
گردشـگری در هـر منطقـه می توانـد زمینه ای پویـا و فعال برای 
توسـعۀ آن منطقـه فراهـم کنـد، تحلیـل توان هـا و ظرفیت های 
یادشـده، ضرورتـی ویـژه خواهـد داشـت؛ امـا متأسـفانه بـا 
وجـود ظرفیت هـای بالقوۀ گردشـگری جزیرۀ کیـش، همچنین 
اهمیـت توسـعۀ زیرسـاخت ها و روسـاخت ها به منظـور بهبود 
تصویـر مقصـد ایجادشـده در ذهـن گردشـگر، درخصـوص 
مؤلفه هـای  نیـز  و  آن  ابعـاد  گردشـگری،  زیرسـاخت های 
تأثیرگـذار در تصویـر مقصد این جزیره تاکنـون پژوهش دقیقی 
انجـام نشـده اسـت؛ بنابرایـن تحقیـق حاضـر در پـی بررسـی 
عوامـل مؤثـر در ایجـاد و تغییـر تصویـر ذهنـی گردشـگران با 
کیـد بـر زیرسـاخت های گردشـگری، شناسـایی رابطـه میان  تأ
تصویـر ذهنی گردشـگر و الگوی رفتـاری منتـج از آن در آینده 
اسـت. ازهمین رو، براسـاس مبانـی نظری و بررسـی تحقیقات 
پیشـین انجام شـده، شـاخص های تحقیـق و تبییـن مؤلفه هـای 
پژوهـش را تعریـف کرده، سـپس با توجـه به مـوارد پیش گفته، 
اهمیـت تصویـر مقصد و زیرسـاخت های گردشـگری به منزلۀ 
عاملـی مؤثـر در رفتـار گردشـگران در جزیـرۀ کیـش بررسـی 
شـده اسـت. در پایـان به منظور خلـق و ترفیع تصویـری مثبت 
ارائـه می شـود.  قابـل توجـه در گردشـگری، پیشـنهادهایی  و 
مؤثـر  عوامـل  و  زیرسـاختی  ابعـاد  شـناخت  بـا  مقالـه  ایـن 
انجـام  در خلـق تصویـر مقصـد جزیـرۀ کیـش می توانـد در 
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گردشـگری  متولیـان  سیاسـت گذاری های  و  برنامه ریزی هـا 
ابـزاری مفید باشـد. 

زیرساخت های گردشگری
تمامـی  از  عبارت انـد  گردشـگری  زیرسـاخت های 
تسـهیالت و امکاناتـی کـه گردشـگر در حیـن گردشــگری از 
آنــان بهره مند شـده، موجب تسـهیل ارائۀ خدمات به گردشـگر 
و درنتیجـه افزایـش جذابیـت مقصـد می شـود. هـدف از ایجاد 
و  خواسـته ها  تأمیـن  گردشـگری،  مناسـب  زیرســاخت های 
نیازهـای گردشـگران و ارائـۀ خدمـات مطلـوب بـه آنان اسـت. 
ایـن امـر ضمـن این کـه بــه رونــق گردشــگری و توسـعۀ آن 
خواهـد انجامیـد )Jafari & Xiao, 2016( می توانـد بـه ارائۀ 
خدمـات بهتـر بـرای گردشـگران منجـر شـود و برخــورداری 
از آن هــا، عــالوه بـر این کــه نقـش بسـیار مهمــی در توسـعۀ 
گردشـگری شـهری ایفـا می کند، آســایش، راحتــی و رضایت 
 .)Bagheri et al., 2018( گردشــگران را نیـز بـه همـراه دارد
خدمات و تسـهیالت می تواند به منزله روسـاخت معرفی شـود. 
جاذبه هـا بازدیدکننـدگان را از خانه هـای خـود بیرون می کشـند 
می کننـد  ارائـه  خدمـات  آن هـا  بـه  گردشـگری  تسـهیالت  و 
)مشـکینی و همکاران، 1397(. در کل نظام گردشـگری شـامل 
جاذبــه ها، مراکــز اقامتـی، خدمـات حمل ونقـل، تأسیسـات 
زیربنایـی و خدمـات گردشـگری می شـود کـه از تمامـی ایـن 
مـوارد به منزلـۀ عناصـر گردشـگری یـاد می شــود )موسـیوند و 

 .)1390 ساسـان پور، 

زیرســاخت های  مؤلفه هــای  تقســیم بندی 
ــگری گردش

ــوع  ــداد و ن ــارۀ تع ــی درب ــیع و مختلف ــای وس دیدگاه ه
ــت. در  ــده اس ــه ش ــگری ارائ ــاخت های گردش ــزای زیرس اج

اینجــا برخــی از مهم تریــن آن هــا را بررســی می کنیــم:
حمل ونقل،  رستوران ها،  متل ها،  )هتل ها،  ●فیزیکی 
ارتباطات، آب، برق(، فرهنگی )فرهنگ، میراث، نمایشگاه ها و 
جشنواره ها، هنر و موسیقی محلی، لباس و رقص، زبان و غذا(، 
آژانس های  مسافرتی،  آژانس های  بانکی،  )امکانات  خدماتی 
و  گمرک  )قوانین،  حکومتی  گردشگری(،  راهنماهای  بیمه، 

.)Raina, 2005( )مهاجرت
پارک هــا،  رویداد هــا،  برگــزاری  مراکــز  ●مســکن، 
و  فرهنگــی  رفاهــی  امکانــات  ســرگرمی ها،  رســتوران ها، 
هوایــی،  حمل ونقــل  حمل ونقــل،  شــبکه های  هنــری، 
 Tourism &( زیرســاخت های دریایــی، جــاده ای و غیــره

.)Transport Forum, 2012
اطــالعــــات،  فنــاوری  ●زیــرســاخت هــــای 
.)phukan, 2012( ــات ــاوری اطالع ــاخت های غیرفن زیرس

تبلیغـات،  و  )اطالع رسـانی  نـرم  ●زیرسـاخت های 
مدیریـت بخش های گوناگـون، امنیت، آموزش و فرهنگ سـازی، 
بهداشـت و گردشـگری الکترونیـک(، زیرسـاخت های سـخت 
فرهنگـی،  تجهیـزات  سـرمایه گذاری،  حمل ونقـل،  و  )راه هـا 

فراغتـی و ورزشـی( )واحدپـور و همـکاران، 1390(.
حمل ونقـل،  و  گردشـگری  انجمـن  بـه  توجـه  ●بـا 
حمل ونقـل،  از  تأمینـی  زنجیـرۀ  گردشـگری  زیرسـاخت های 
زیرسـاخت های اجتماعـی و محیط زیسـت اسـت که در سـطح 
منطقـه ای بـرای ایجـاد یـک مقصـد گردشـگری جـذاب با هم 

.)Moreiro & Lao, 2014( می کننـد  مشـارکت  
شـامل  گردشـگری  زیرسـاخت  مؤلفه هـای  تشـکیل 
توسـعۀ  بـرای  کـه  اسـت  گردشـگری  از  مؤلفه هایـی  بررسـی 
یـک مقصـد حیاتی انـد. در ایـن پژوهـش، ایـن اجـزا را به منزلۀ 
زیرسـاخت های متمرکـز گردشـگری در نظـر می گیریـم. این را 
می تـوان بـا کمـک چهـار مفهـوم جاذبـه، اقامـت، امکانـات و 
دسترسـی توصیـف کـرد، مفاهیمی که از کتـاب کوپر )2008( 
اقتباس شـده اسـت و اجـزای گوناگـون مقصدهای گردشـگری 
را به منزلـۀ4A1  مشـخص کـرده اسـت )Hart, 2002(. ایـن 
دسـته بندی از تمامـی دسـته بندی های زیرسـاخت گردشـگری 
کـه تاکنـون انجام شـده جامع تر اسـت و در این تحقیـق، مبنای 
دسـته بندی اولیـۀ زیرسـاخت های گردشـگری قرار گرفته اسـت 

)جدول 1(.
از   4A حیاتــی  و  مهــم  جنبه هــای   ،1 جــدول  در 
زیرســاخت های ویــژۀ گردشــگری توصیــف شــده اســت.

جدول ۱: جنبه های زیرساخت های گردشگری
)Hart, 2002: cooper, 2008; IATA, 2015( 

جنبه های 
یرساخت های  ز

گردشگری
توصیف

جاذبه ها

جاذبه هایی که باعث ایجاد انگیزه در گردشگر برای 
بازدید از مقصد می شود. این  جاذبه ها شامل جاذبه های 

طبیعی، ساختگی و جشنوار ه  هاست؛ مانند سواحل، 
کوه ها، موزه ها، پارک ها و ... 

اقامت
مربوط به هرگونه اقامت و برنامه ریزی در راستای راحتی 
و تهیۀ امکانات اقامتی برای مسافران است؛ مانند هتل، 

مهمان سرا، اردوگاه، متل، اقامتگاه و  غیره است.

دسترسی

دسترسی فیزیکی به مقصد و زیرساخت های 
حمل ونقل که با مقصد گردشگری و جاذبه های 

گردشگری در مقصد ارتباط دارد؛ مانند حمل ونقل 
هوایی، جاده ها، فرودگاه ها، کشتی ها و ...

امکانات

امکانات شامل دامنه ای از زیرساخت های فیزیکی 
است که از مقصد و امکانات مختلف که در مقصد 
فراهم شده حمایت می کند؛ مانند غذا، تفریحات، 

امکانات خرید، امکانات ارتباطی و غیره.

1. Accomodation, Accessibility, Amenties and Attractions
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تصویر مقصد
تصویـر مقصـد در ادوار مختلـف موضوعی بـوده که اکثر 
متخصصـان و محققـان حـوزۀ صنعت گردشـگری بـه آن عالقه 
داشـتند. از دهـۀ 1990 نیـز دربـارۀ نشـان مقصـد مطالعـات 
 .)Almeyda & George , 2017( بسـیاری انجام شده اسـت
اگرچـه همـواره بیـن مفهـوم تصویـر مقصـد و نشـان تجـاری 
نظرهایـی  اختـالف  ـ  تلقی شـدن  یکسـان  دلیـل  بـه  ـ  مقصـد 
وجـود داشـته اسـت، امـا محققـان بسـیاری بـر ایـن باورنـد که 
تنهـا یکـی از قطعـات سـازندۀ نشـان مقصـد »تصویـر« اسـت 
)Schaar, 2013(. تصویـر مقصـد به منزلـۀ مفهومـی ذهنـی 
غیربازدید کننـدگان،  و  واقعـی  بازدید کننـدگان  میـان  می توانـد 
 Stylidis( همچنین میان گردشـگران و سـاکنان متفـاوت باشـد

Cherifi, 2018 &(. بسـیاری از کشـور ها بـرای حمایـت از 
تصویر شـان و رقابـت بـا دیگـر مقصد هـا از ابزار هـای ترفیعی و 
جهانـی بازاریابی اسـتفاده می کنند )منصوری مؤید و سـلیمانی، 
1391(؛ چرا کـه تصویـر مقصـد تأثیـر زیـادی در تصمیم گیـری 
گردشـگر در انتخاب مقصـد و پیامد های رفتاری آتی سـفر دارد، 
رفتار هایـی همچـون درگیرشـدن )تجربـه(، ارزیابـی )رضایت( 
و نیـات رفتـاری )قصـد بازدیـد مجـدد و توصیـه بـه دیگـران( 
)Alrawadieh et al., 2019(. محققـان تصویـر مقصـد را 
بـه روش هـای گوناگـون تعریـف کرده اند، امـا به طور کلـی آن را 
 .)Akgün et al., 2020( به منزلـۀ مفهومـی پیچیـده می داننـد
تصویـر مقصـد  تعاریـف  مهم تریـن  از  برخـی  در جـدول 2، 

گردشـگری آمده اسـت.

جدول ۲: تعاریف تصویر مقصد گردشگری
)Gallarza et al., 2002; Echtner & Ritchie, 1993; San Martin and del Bosque, 2008( 

منبعتعریف

)Crompton )1979مجموع اعتقادات، نظریات و برداشت هایی که یک فرد از یک مقصد دارد.

)Phelps )1986ادراکات و احساسات درمورد یک مکان.

)Gartner and Hunt )1987احساساتی که مردم درمورد مکانی که محل اقامت آن ها نیست دارند.

)Echtner and Ritchie )1991ادراک فردی از ویژگی های مقصد و تصور کلی از مقصد.

)Baloglu and McCleary )1999نمایش ذهنی فرد از دانش، احساسات و برداشت های جهانی درمورد یک مقصد.

)Kim & Richardson, )2003احساسات کلی، اعتقادات، عقاید، انتظارات و احساسات انباشته شده دربارۀ یک مکان.

تصویر مقصد مجموع کل اعتقادات و دل بستگی های احساسی است که شامل تصاویر شناختی ادراک 
و عاطفی است.

Tasci et al. )2007(

)Gomes et al. )2015مجموعه ای از عقاید، افکار و تأثیرات است که افراد دربارۀ یک مکان دارند. 

)Toudert & Bringas-Rábago )2016از اجزایی است که تأثیر زیادی در تصمیم گیری گردشگر و پیامدهای رفتاری سفر گردشگر می گذارد.

)Girard et al. )2017تمامی باورها و برداشت های یک فرد دربارۀ یک مقصد گردشگری.

مطالعــات گذشــته نشــان می دهــد کــه در شــکل گیری 
عناصــر  گردشــگری  زیرســاخت های  مقصــد،  تصویــر 

ــین  ــات پیش ــی از مطالع ــدول 3، برخ ــتند. در ج ــی هس مهم
ــت. ــده اس ــان داده ش ــد نش ــر مقص ــر تصوی ــورد عناص درم

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

مطالعات پیشینعناصر تصویر مقصد

)Kozak & Rimmington )2000جاذبه ها، امکانات و خدمات، زیرساخت ها، مهما ن  نوازی و قیمت.

)San Martin and del Bosque )2008زیرساخت ها و محیط اقتصادی اجتماعی، جو، محیط طبیعی، تصویر عاطفی، محیط فرهنگی.

)Tosun et al. )2015اسکان، حمل ونقل محلی، نظافت، مهمان نوازی، فعالیت ها، ارتباطات زبانی، خدمات فرودگاهی.

)Cong and Dam )2017جاذبه ها، محل اقامت و خدمات غذایی، خرده فروشیو فروشگاه های سوغات، حمل ونقل، مردم محلی.

)Chaulagain et al. )2019جاذبه های محلی، مهمان نوازی و سرگرمی، ارزش ادراک شده.

)Bang et al. )2020جاذبه ها، محل اقامت و خدمات غذایی، حمل ونقل و مهمان نوازی.
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تمایالت رفتاری گردشگر
رفتارهــای گردشــگر بــرای انتخــاب یــک مقصــد شــامل 
ــت.  ــده اس ــرای آین ــاری ب ــالت رفت ــه و تمای ــای ثانوی ارزیابی ه
ارزیابی هــای ثانویــه، تجربــۀ ســفر، درک کیفیــت ســفر در 
خــالل اقامــت، ارزش هــای دریافت شــده و به طــور کلــی 
رضایتمنــدی را شــامل می شــود. از منظــر فراینــد مصــرف 
ــرد:  ــیم ک ــه تقس ــه مرحل ــه س ــوان ب ــار او را می ت ــگر، رفت گردش
ــۀ  ــزن1 )2001( در نظری ــد. آج ــس از بازدی ــن و پ ــش، حی پی
ــالت  ــه تمای ــت ک ــد اس ــود، معتق ــدۀ خ ــار برنامه ریزی ش رفت
 Jalilian et al.,( ــار تأثیــرات انگیزشــی دارنــد رفتــاری در رفت
ــگر2  ــاری گردش ــالت رفت ــدۀ تمای ــل تعیین کنن 2020(. عوام
موضوعــی اســت کــه اغلــب در پژوهش هــای گردشــگری 
ــل  ــۀ عام ــاری به منزل ــالت رفت ــرا تمای ــود؛ زی ــی می ش بررس
ــمار  ــد به ش ــت مقص ــمگیر محبوبی ــد چش ــده در رش تعیین کنن
 
ً
رفتــه اســت )Jeong et al., 2019(. ایــن تمایــالت، احتمــاال
تحت تأثیــر تصویــر مقصــد قــرار می گیرنــد. درحقیقــت، 
ــۀ  ــی رابط ــه بررس ــگری ب ــات گردش ــیعی از ادبی ــۀ وس مجموع
ــه  ــاص یافت ــاری اختص ــالت رفت ــد و تمای ــر مقص ــن تصوی بی

ــت. اس

پیشینۀ پژوهش
حــوزۀ  در  داخلــی  پیشــین  پژوهش هــای  بررســی 
ــات  ــر مطالع ــه اکث ــد ک ــان می ده ــگری نش ــاخت گردش زیرس
ــطح بندی،  ــدی، س ــت، اولویت بن ــل وضعی ــوص تحلی درخص
رتبه بنــدی و مکان یابــی زیرســاخت ها انجــام شــده اســت 
همــکاران،  و  شــرفی  1396؛  همــکاران،  و  )اســماعیلی 
مــودت،  و  ملکــی  1396؛  همــکاران،  و  نظم فــر  1396؛ 
از  هیچ یــک  و   )1393 همــکاران،  و  ابراهیــم زاده  1393؛ 
ــاخت  ــای زیرس ــاد و مؤلفه ه ــن ابع ــه تبیی ــات، ب ــن مطالع ای
و  اســتاندارد  دســته بندی  هیــچ  و  نپرداخته انــد  گردشــگری 
جامعــی از زیرســاخت ها و روســاخت های گردشــگری در 
ــات  ــی تحقیق ــت. از طرف ــده اس ــت نش ــته یاف ــات گذش مطالع
ــه در  ــد ک ــان می ده ــد نش ــر مقص ــوزۀ تصوی ــده در ح انجام ش
ــاخت  ــد و زیرس ــر مقص ــمار تصوی ــی انگشت ش پژوهش های
ــاد  ــده اند و ابع ــه ش ــاختاریافته مطالع ــد و س ــی نظام من در قالب
ــه،  ــن رابط ــل در ای ــای دخی ــاخت و متغیره ــای زیرس و مؤلفه ه
ــوت  ــۀ ق ــت و نقط ــده اس ــی نش ــین بررس ــای پیش در پژوهش ه
ایــن پژوهــش در مقایســه بــا اکثــر مطالعــات پیشــین، پرداختــن 
یک جاســت.  به صــورت  یاد شــده  متغیرهــای  تمامــی  بــه 
پژوهش هــای بررسی شــده دربــارۀ تصویــر مقصــد گردشــگران 
ــوی  ــه ای ق ــود رابط ــر وج ــگری بیانگ ــاخت های گردش و زیرس

 Theory of planned behavior  1
.Tourist’s behavioral intention  2

ــه  ــوان ب ــن مدعــا می ت ــد ای ــرای تأیی ــن دو داشــته اند. ب ــان ای می
ــکاران )1398(،  ــخو و هم ــی خش ــی ایمان ــای داخل پژوهش ه
محمــدزاده و همــکاران )1397( و همچنیــن حیــدری چیانــه و 
ــی خشــخو و همــکاران  ــژاد )1395( اشــاره کــرد. ایمان خضرن
)1398( در پژوهشــی بــا عنــوان »تأثیرگــذاری زیرســاخت های 
گردشــگری بــر انتخــاب مقصــد؛ مطالعــۀ مــوردی: شــهر 
اصفهــان«، بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه متغیرهــای 
ــر  ــد، تصوی ــی مقص ــگر، بازاریاب ــت گردش ــطه ای رضای واس
مقصــد پیــش از بازدیــد و تصویــر ادراک شــده از مقصــد 
ــگری  ــد گردش ــاب مقص ــر را در انتخ ــترین تأثی ــب بیش به ترتی
بــا  دارنــد. محمــدزاده و همــکاران )1397( در پژوهشــی 
عنــوان »عوامــل مؤثــر در شــکل گیری تصویــر مقصــد از 
ــزای  ــت اج ــه اولوی ــد ک ــی« دریافتن ــگران داخل ــدگاه گردش دی
تشــکیل دهندۀ شــکل گیری تصویــر شــهر تبریــز به ترتیــب 
وقایــع  گردشــگری،  جاذبه هــای  شــهری،  زیرســاخت های 
ــدری  ــش حی ــت. پژوه ــارت اس ــاد و تج ــا و اقتص و رویداده
ــه  ــت ک ــان دهندۀ آن اس ــز نش ــژاد )1395( نی ــه و خضرن چیان
مؤلفه هایــی مثــل دسترســی، خدمــات میزبانــی، امنیــت و 
ــر مقصــد، رضایتمنــدی  جذابیــت ســفر در شــکل گیری تصوی

ــد.  ــگران مؤثرن ــدد در گردش ــفر مج ــه س ــل ب و تمای
همچنیــن رابطــۀ تصویــر مقصــد گردشــگران و تمایــالت 
ــد  ــز تأیی ــکاران )1397( نی ــان و هم ــش  پوری ــاری در پژوه رفت
شــد. پوریــان و همــکاران )1397( در پژوهــش خــود بــا 
ــالت  ــر تمای ــد ب ــد مقص ــی برن ــر ذهن ــش تصوی ــوان »نق عن
رفتــاری گردشــگران، مطالعــۀ مــوردی: گردشــگران غــرب 
ــر  ــد کــه تصوی ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ــدران« ب اســتان مازن
ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــد تأثی ــه مقص ــرش ب ــد و نگ ــد مقص برن
ــگران دارد؛  ــنهاد گردش ــه پیش ــل ب ــد و تمای ــه بازدی ــل ب در تمای
ولــی ایــن رابطــه بــا پژوهــش مــرادی و همــکاران مغایــرت دارد. 
ــن  ــوان »تعیی ــا عن ــی ب ــکاران )1398( در پژوهش ــرادی و هم م
ــی میــان درگیــری ذهنــی و قصــد رفتــاری گردشــگران 

ّ
روابــط عل

ــه  ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــن ای ــه ای ــی«، ب ــداد ورزش روی
درگیــری ذهنــی گردشــگران رویــداد ورزشــی اثــر مســتقیمی بــر 

ــدارد. ــا ن ــاری آن ه ــالت رفت تمای
در پژوهش هــای خارجــی نیــز رابطــۀ بیــن تصویــر 
ــاقی  ــه عش ــد؛ ازجمل ــد ش ــاری تأیی ــالت رفت ــد و تمای مقص
و افشاردوســت )2020( در پژوهشــی بــا عنــوان »تصویــر 
مقصــد و تمایــالت رفتــاری« بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه 
ــار  ــی رفت ــف در پیش بین ــای مختل ــد در اندازه ه ــر مقص تصوی
به عبارت دقیق تــر،  دارد.  بســزایی  نقــش  گردشــگر  عمــدی 
ــالت  ــر را در تمای ــترین تأثی ــی بیش ــی و احساس ــر کل تصاوی
رفتــاری دارنــد و پــس از آن، تصویــر شــناختی اســت. از ابعــاد 
ــر  ــر مقصــد بیشــترین تأثی ــاری، تصوی گوناگــون تمایــالت رفت
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ــز1 )2017(  ــر و ستینس ــه دارد. آرتوگ ــه توصی ــل ب را در تمای
در پژوهــش خــود بــا عنــوان »تأثیــر تصویــر مقصــد و قصــد 
ــه  ــرب« ب ــگران ع ــورد گردش ــه در م ــدد: مطالع ــد مج بازدی
ــالت  ــناختی در تمای ــر ش ــه تصوی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــر  ــتانبول تأثی ــد از اس ــرای بازدی ــرب ب ــگران ع ــاری گردش رفت

می گــذارد. 
جوانیــک و ایــوان2 )2016( در 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 ســرمایه گذاری متمرکــز 
ــل  ــی از عوام ــۀ یک ــازی آن، به منزل ــاخت ها و نوس در زیرس
ــیاری  ــتگی دارد. در بس ــگری بس ــعه بخش گردش ــم توس مه
ــز3  ــز لویی ــر و لوپ ــد آلکوک ــی، مانن ــای خارج از پژوهش ه
تأثیــر رضایــت  بــه  یــون4 )2016(  و  و ســون   )2019(
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــد ک ــاره کرده ان ــد اش ــر مقص در تصوی
رابطــۀ عکــس آن، یعنــی تأثیرگــذاری تصویــر مقصــد در 
رضایــت نتیجه گیــری شــد. آلکوکــر و لوپــز لوییــز )2019( 
در پژوهــش خــود بــا )عنــوان نقــش تصویــر مقصــد در 
ــی(  ــکان میراث ــک م ــه: ی ــورد مطالع ــگران، م ــت گردش رضای
ــد  ــر مقص ــت در تصوی ــه رضای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــناختی  ــش از ش ــی بی ــۀ عاطف ــر دارد و مؤلف ــگران تأثی گردش
ــت.  ــر اس ــگر مؤث ــد در گردش ــر مقص ــکل گرفتن تصوی در ش
ــد  ــوان »تأیی ــا عن ــود ب ــش خ ــون )2016( در پژوه ــون و ی س
رابطــۀ  در  تعدیل شــده  تأثیــرات  و  مقصــد  دل بســتگی 
ــر  ــز ب ــگری: تمرک ــد گردش ــت از مقص ــن ادراک و رضای بی
گردشــگران ژاپنــی«، پــس از تجزیه وتحلیــل مــدل معــادالت 
ــد  ــر مقص ــه تصوی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاختاری5 ب س

ــد.  ــود می بخش ــد را بهب ــت مقص رضای
در  مقصــد،  تصویــر  از  غنــی  ادبیــات  وجــود  بــا 
پژوهش هــای انگشت شــماری موضــوع اهمیــت و تأثیــر 
در تصویــر،  و روســاخت های گردشــگری  زیرســاخت ها 
این بــاره  در  مطالعاتــی  شــکافی  و  ارزیابــی  و  بررســی 
ــران  ــزان، مدی مشــاهده می شــود. ضــرورت دارد کــه برنامه ری
و بازاریابــان مقاصــد گردشــگری از رونــد تحــوالت تصویــر 
برنامه هــا و راهبردهــای  بتواننــد  تــا  باشــند  گاه  مقصــد آ
ــگری  ــعۀ گردش ــر و توس ــت تصوی ــرای مدیری ــبی را ب مناس

ــد.  ــی کنن ــد اجرای مقص

1. Artuger & Cetinsoz 
2. Jovanovic and Ivana
3. Alcocer & López Ruiz 
4. Sohn & Yoon
5.SEM

روش تحقیق
در اين پژوهش، به منظور شناسایــی ابعاد زیرســاخت های 
گردشــگری و ارائــۀ مــدل تصویــر مقصــد مدنظــر، بــا تأکیــد بر 
ــی  ــیوۀ تحليل محتوای کیف ــگری، از ش ــاخت های گردش زیرس
ــوای  ــل محت ــت دار استفاده شده است. تحلی ــرد جه ــا رویک ب
 زمانی اســتفاده می شــود 

ً
کیفــی بــا رویکــرد جهــت دار معمــوال

ــرح  ــده مط ــک پدی ــارۀ ی ــی درب ــات قبل ــا تحقیق ــه ی ــه نظری ک
اســت کــه یــا کامــل نیســتند یــا بــه توصیف هــای بیشــتری نیــاز 
دارد. در ایــن حالــت، محقــق کیفــی روش تحلیــل محتــوا بــا 
ــق  ــات الزم از طری ــد. اطالع ــت دار را برمی گزین ــرد جه رویک
ــی  ــق تداع ــع آوری و از طری ــاختاریافته، جم ــۀ نیمه س مصاحب
ــا خوانــدن متــن  ــا تحلیــل شــده اســت. تحلیــل داده هــا ب معن
ــارۀ  ــل درب ــی کام ــا درک ــود ت ــاز می ش  آغ

ً
ــررا ــا مک مصاحبه ه

آن هــا به دســت آیــد )ایمــان و نوشــادی، 1390(. تحلیــل 
ــای  ــر روش ه ــبت دیگ ــت دار به نس ــرد جه ــا رویک ــوا ب محت
ــت  ــوردار اس ــاختارمندتری برخ ــد س ــوا از فراین ــل محت تحلی
نظریه هــای  به  کاربــردن  بــا   .)1390 نوشــادی،  و  )ایمــان 
موجــود یــا پژوهش هــای پیشــین، پژوهشــگر کار خــود را 
ــدی  ــرای طبقه بن ــی ب ــم اصل ــا مفاهی ــا ی ــایی متغیره ــا شناس ب
برای جمعآوری اطالعات،  آغــاز می کنــد.  اولیــه  رمزهــای 
پرسش  نامه باز طراحــی شده و به منظور طراحــی سؤاالت باز، 
نظری  چارچوب هــای  و  ادبيات  مطالعــۀ  به  ابتدا  پژوهشگر 
تصوير مقصد و زیرســاخت های گردشــگری پرداخته، سپس 
ــت.  ــده اس ــی ش ــؤاالت طراح ــات س ــن مطالع ــای ای برمبن
ــج به دســت آمده نیــز از چهــار معیــار  بــرای ارزیابــی نتای
باورپذیــری، انتقال پذیــری، وابســتگی و تأییدپذیــری اســتفاده 
ــن  ــن پژوهــش، به منظــور تأمی شــده اســت. پژوهشــگر در ای
ــص در  ــف متخص ــای مختل ــث گروه ه ــا از تثلی ــن معیاره ای
حــوزۀ گردشــگری، اســتفاده از راهنمــای مصاحبــه، تخصیص 
ــۀ  ــی و مقایس ــا، بررس ــام مصاحبه ه ــرای انج ــی ب ــان کاف زم
ــا،  ــابهات و تفاوت ه ــر تش ــات از نظ ــا و طبق ــداوم داده ه م
چک کــردن مجــدد یافته هــا بــا مشــارکت کنندگان، ارائــۀ 
ــات  ــوط و توصیف ــروح و مبس ــورت مش ــا به ص ــل داده ه تحلی
عمیــق و غنــی از پژوهــش بــرای خواننــدگان، در تأمیــن ایــن 
معیارهــا تــالش کــرده اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش 
ــراث  ــان ادارۀ کل می ــئوالن و کارشناس ــران، مس ــان مدی از می
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری و ســازمان منطقــۀ آزاد 
ــور  ــالمت کش ــگری س ــری گردش ــورای راهب ــر ش ــش، دبی کی
ــی آژانــس خدمــات گردشــگری انتخــاب شــده  ــران فن و مدی
نمونه گیــری  بخــش،  ایــن  در  نمونه گیــری  روش  اســت. 
هدفمنــد بــوده و انجــام مصاحبــه تــا حصــول اشــباع نظــری 

ــه اســت.  ادامــه یافت
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یافته ها 
در پژوهــش حاضــر، بــا هــدف گــردآوری باکیفیت تریــن 
ــوزۀ  ــران ح ــه از مدی ــناختی ک ــورداری از ش ــا برخ ــا و ب داده ه
ــاختاریافتۀ  ــای نیمه س ــته، مصاحبه ه ــود داش ــگری وج گردش
اولیــه انجــام شــد و پرســش های اولیــه ای کــه در راســتای 
ــد.  ــری ش ــود بازنگ ــده ب ــت ش ــق فهرس ــی تحقی ــؤال اصل س
ــی کــه از  ــه براســاس بازخوردهای محورهــا و ســؤاالت مصاحب
ــج اصــالح  ــی و به تدری ــه اخــذ شــد، بازبین مصاحبه هــای اولی
ــب  ــتم، مطال ــۀ هش ــس از مصاحب ــش پ ــن پژوه ــد. در ای ش
ــول  ــرای حص ــا ب ــد، ام ــتخرج نش ــا مس ــد از مصاحبه ه جدی

ــه  ــم ادام ــر ده ــا نف ــا ت ــری، مصاحبه ه ــباع نظ ــان از اش اطمین
ــام  ــه انج ــه مصاحب ــاعت و 34 دقیق ــوع 6  س ــت و درمجم یاف
شــد. طــی مصاحبه هــای عمیقــی کــه بــا مدیــران و کارشناســان 
حــوزۀ گردشــگری انجــام شــد، بــا اســتفاده از نرم افــزار 
»مکــس کیــودا« هفــت ُبعــد و هفــده مقولــه بــرای زیرســاخت 
ــایی  ــتخراج و شناس ــا اس ــن مصاحبه ه ــن ای ــگری از مت گردش
شــد کــه طبــق خروجــی ایــن نرم افــزار هفــت ُبعــد ارتباطــات، 
ــات  ــت، خدم ــی، اقام ــر اجتماع ــا، عناص ــی، جاذبه ه دسترس

ــات  و امکان
شناسایی در شکل 1 ارائه شده است. 

شکل ۱: ابعاد، مقوله ها و مفاهیم زیرساخت های گردشگری
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در فراینــد تحقیــق 103 کــد اولیــه موجــود بــود کــه در 
ــید.  ــه رس ــد ثانوی ــداد 42 ک ــه تع ــده ب ــی های انجام ش بررس
مرحلــۀ بعــد، برقــراری رابطــه بیــن مفاهیــم تولید شــده 
ارتباط دهــی  فراینــد  اســاس  اســت.  بــاز  کدگــذاری  در 
درکدگــذاری محــوری، بــر تمرکــز و تعییــن یــک مقولــه 

ــراردادن ســایر مقــوالت  ــۀ محــوری و ســپس ق ــۀ مقول به منزل
ــا  ــه ب ــت. در ادام ــی اس ــۀ اصل ــل مقول ــی ذی ــس فرع هم جن
بررســی مفاهیــم و قرارگیــری مفاهیــم نزدیــک و هم جنــس در 
یــک طبقــه، مقولــۀ محــوری آن اســتخراج شــد )جــدول 5(. 
جــدول 5 شــامل 13 مقولــۀ اصلــی و 42 خرده مقولــه اســت.

جدول ۵: مقوالت اصلی و خرده مقوله های استخراج شده

مقولۀ فرعیمقولۀ اصلی

تصویر مقصد گردشگری )پیش از بازدید(

تبلیغات زیرساخت و روساخت

تأثیرگذاری رسانه ها و شبکه های اجتماعی

تبلیغات دهان به دهان

قیمت

انگیزۀ افراد

ویژگی های فردی و دموگرافیک افراد

تصویر مقصد گردشگری )پس از بازدید(

فرهنگ و نظم حاکم بر جزیره

نوع رفتار و معاشرت افراد بومی

تجربۀ زیرساخت ها و روساخت های گردشگری

احساس و جّو محیط

تناسب قیمت و خدمات

روساخت  گردشگری )ارتباطات(

میزان دسترسی به فّناوری اطالعات و ارتباطات

به کارگیری فّناوری های نوین هوشمند گردشگری

به کارگیری نرم افزارها و محتوای راهنمای گردشگری

ارتقای زیرساخت های ارتباطی )هوایی، دریایی و...(روساخت گردشگری )دسترسی(

روساخت گردشگری )جاذبه های مقصد اعم از طبیعی و مصنوعی(

افزایش جاذبه های مقصد متناسب با بودجه های گردشگران در 
مقصد گردشگری

ایجاد تنوع در جاذبه ها

روساخت گردشگری )عناصر اجتماعی(

فرهنگ حاکم بر جزیره

برقراری نظم و پاکیزگی در مقصد

اتخاذ تدابیر ایمنی و سالمتی مناسب برای گردشگران

روساخت گردشگری )اقامت(

تأمین آسایش و آرامش گردشگران در مراکز اقامتی

تقویت زیرساخت ها و روساخت های اقامتی

متناسب سازی کیفیت و قیمت در مراکز اقامتی

روساخت گردشگری )خدمات(
افزایش کیفیت ارائۀ خدمات

ارائۀ خدمات براساس خواسته های گردشگران

روساخت گردشگری )امکانات(

ایجاد تنوع در امکانات رفاهی مقصد گردشگری )اعم از 
رستوران ها، مراکز خرید و ...(

ارتقای کیفیت مراکز پذیرایی در مقصد



175
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
تبیین ابعاد و مؤلفه های مؤثر در تصویر مقصد گردشگری

 با تأکید بر زیرساخت های گردشگری )مطالعه موردی: جزیرۀ کیش(
175صفارزاده  و همکاران

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

مقولۀ فرعیمقولۀ اصلی

رضایت گردشگران

ارتقای زیرساخت ها و روساخت های گردشگری

آرامش و راحتی گردشگر

رفتار افراد بومی و خدمات دهندگان

تناسب قیمت و کیفیت ادراک شده

یابی مقصد بازار

تنوع و کیفیت زیرساخت ها و روساخت های گردشگری

شناسایی نیاز گردشگران

برانگیختن انگیزه و هیجانات در گردشگران

انگیزۀ گردشگران

رسانه ها و تبلیغات

مشخصات فردی گردشگر

بازاریابی زیرساخت ها و روساخت های گردشگری

تمایالت رفتاری آیندۀ گردشگران

ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در مقصد

در گیری گردشگر در تبلیغات مقصد گردشگری

برانگیختن هیجانات در گردشگران

بازدید مجدد از مقصد

وفاداری گردشگر

پایایی تحلیل کیفی
درون  توافــق  روش  بــا  پایایــی  محاســبۀ  به منظــور 
 موضوعــی دو کدگــذار، از یکــی از همــکاران در حــوزۀ مربوطــه 
درخواســت شــد تــا در ایــن حــوزه در مقــام همــکار پژوهشــی 

ــۀ  ــد. درصــد توافــق درون موضوعــی، کــه به منزل مشــارکت کن
ــر محاســبه  ــی اســتفاده می شــود، به صــورت زی شــاخص پایای

می شــود )جــدول 6(:
100% × تعداد کل داده ها / تعداد توافقات × 2 = درصد پایایی

جدول ۶: درصد پایایی دو کدگذار

درصد پایایی دو کدگذارتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدهامصاحبه

%8622752مصاحبه 1

%5515354مصاحبۀ 3

%39171087مصاحبۀ 6

%180552061کل

ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــدول 6 و ب ــج ج ــه نتای ــتناد ب ــا اس ب
درصــد پایایــی دو کدگــذار بیــش از 60 درصــد به دســت آمــده 

اســت، پایایــی آزمــون پذیرفتنــی اســت.

بحث و نتیجه گیری
مهم تریــن  از  یکــی  گردشــگری  مقصــد  تصویــر 
موضوعــات در تحقیقــات بازاریابــی صنعــت گردشــگری 

ــاختی  ــای زیرس ــاخت ها و حمایت ه ــی رود. زیرس ــمار م به ش
در یــک مقصــد گردشــگری، موضوعــی اســت کــه در تصویــر 
ــر بســزایی دارد، موضوعــی  ایجاد شــده در ذهــن گردشــگر تأثی
کــه درنهایــت بــه انتخــاب مقصــد و تعییــن رفتارهــای آتــی او 
منجــر خواهــد شــد. بــا وجــود اهمیــت ایــن مفهــوم در توســعۀ 
ــان،  ــی در جه ــات غن ــکل گیری ادبی ــگری و ش ــت گردش صنع
ــرۀ  ــران و جزی ــگری ای ــات گردش ــوع در مطالع ــن موض ــه ای ب
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کیــش، کــه از مهم تریــن مقاصــد گردشــگری کشــور اســت، 
آن گونــه کــه بایــد توجــه نشــده اســت و شــکاف مطالعاتــی و 
ــات  ــن موضــوع در ادبی ــه ای ــش ب ــش از پی ــزوم پرداخــت بی ل
گردشــگری ایــران و ســند توســعۀ گردشــگری کشــور درحکــم 
ــون  ــود. تاکن ــاس می ش ــنی احس ــتی به روش ــندی باالدس س
محققــان در حــوزۀ تصویــر مقصــد مطالعــات بســیاری 
انجــام شــده اســت. اگرچــه ایــن مطالعــات بــر رونــد تشــکیل 
تصویــر مقصــد تمرکــز زیــادی نداشــته، امــا اطالعــات 
بــرای درک  مــا  دانــش  بــرای غنی ســازی  را  ارزشــمندی 
تأثیــرات ایــن رونــد فراهــم آورده انــد. بــا بررســی مطالعــات 
گذشــته، اطالعــات بســیاری از جنبه هــای گوناگــون تصویــر 
 توزیــع متنــوع جغرافیایــی 

ً
مقصــد فراهــم شــده اســت؛ مثــال

همــکاران  و  جوسیاســن  و   )2016( پیــک  مطالعــات  در 
 pike,( ویژگی هــای مختلــف تصویــر مقصــد ،)2016(
 gallarza et al.,( آن  اندازه گیــری  روش هــای  و   )2007
ــون مطالعــات  2002 ؛N-Ghiem phu, 2014(. امــا تاکن
جامــع اندکــی درخصــوص متغیرهــای تأثیرگــذار در تصویــر 
مقصــد و چگونگــی تأثیــر آن هــا انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن 
ــده  ــکاف یادش ــردن ش ــه ازبین ب ــن مطالع ــداف ای ــی از اه یک
ــد  ــر مقص ــذار در تصوی ــای تأثیرگ ــف متغیره ــق تعری از طری
و نشــان دادن روابــط آن هاســت. از ســال 1999 تــا 2019 در 
ــد  ــر مقص ــکل گیری تصوی ــش از ش ــم پی ــوالت مه ــۀ مق زمین
ــان،  ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ــام ش ــه انج ــورد مطالع 47 م
ــد را در یــک  ــر پیــش و پــس از بازدی فقــط 7 مــورد آن تصوی
 Yilmaz &( ــت ــنجیده اس ــان س ــورت هم زم ــه به ص مطالع
Yilmaz, 2020(. همچنیــن به نظــر می رســد کــه اکثــر 
تحقیقــات انجام شــده بیشــتر در پــی اســتفاده از تصویــر 
ــاداری،  ــد وف ــگر مانن ــار گردش ــح رفت ــرای توضی ــد ب مقص
ــد  ــت آی ــه به دس ــن نتیج ــا ای ــوده ت ــر ب ــوارد دیگ ــت و م رضای
کــه چــه عواملــی در تصویــر مقصــد تأثیرگــذار اســت. تعــداد 
مطالعاتــی کــه تصویــر مقصــد به  منزلــۀ متغیــر وابســته 
ــال  ــرای مث ــت. ب ــدود اس ــیار مح ــده بس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــکاران )2001(،  ــانچز1 و هم ــه و س ــد بیگن ــی مانن محققان
ــز )2008(،  ــن و رودریگوئ ــای2 )2007(، مارتی ــن و تس چ
پرایــاگ3 )2008(، کیــم4 و همــکاران )2013( تصویــر 
ــد  ــی مانن ــتقل و متغیر های ــر مس ــورت متغی ــد را به ص مقص
ــاری،  ــالت رفت ــده، تمای ــت و ارزش ادراک ش ــاداری، کیفی وف
انتظــارات،  مجــدد،  بازدیــد  دهان به دهــان،  تبلیغــات 
رضایــت، پیونــد بــا مقصــد، اطالعــات، تجربیــات گذشــته، 
زیرســاخت های گردشــگری و اعتمــاد بــه مقصــد را درحکــم 
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2. Chen & Tsai
3. Prayag
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ــد. ــر گرفته ان ــی در نظ ــته و میانج ــای وابس متغیره
دســته بندی  و  بررســی  بــا  حاضــر،  پژوهــش  در 
ــۀ  ــه، 42 مقول ــون مصاحب ــل از مت ــی حاص ــای توصیف کده
ــت  ــباهت و قراب ــه ش ــه ب ــا توج ــده و ب ــایی ش ــی شناس فرع
معنایــی آن هــا، در 13 مفهــوم اصلــی شــامل تصویــر مقصــد 
ــر مقصــد گردشــگری  ــد(، تصوی گردشــگری )پیــش از بازدی
)پــس از بازدیــد(، زیرســاخت و روســاخت های  گردشــگری 
)ارتباطــات، دسترســی، جاذبه هــای مقصــد اعــم از طبیعــی 
خدمــات،  اقامــت،  اجتماعــی،  عناصــر  مصنوعــی،  و 
امکانــات(، رضایــت گردشــگران، بازاریابــی مقصــد، انگیــزۀ 
گردشــگران و تمایــالت رفتــاری آینــدۀ گردشــگران دســته بندی 
البتــه محققــان بســیاری زیرســاخت های  کــرده اســت؛ 
ــات  ــان خدم ــه بیشترش ــد  ک گردشــگری را دســته بندی کرده ان
نادیــده گرفته انــد. مصاحبه هــای  را  اجتماعــی  و عناصــر 
خدمــات  کــه  داد  نشــان  پژوهــش،  ایــن  در  انجام شــده 
گاهــی از زیرســاخت های گردشــگری مهم ترنــد؛ گرچــه 
مصاحبه  شــوندگان آن را در توضیحــات خــود زیرســاخت 
ســالمت،  امنیــت،  مفهــوم  طرفــی  از  کردنــد.  معرفــی 
در  پراکنــده  صورت هــای  بــه  محلــی  افــراد  برخــورد 
دســته بندی های زیرســاخت وجــود داشــت کــه در ایــن 
پژوهــش، در مفهــوم اصلــی عناصــر اجتماعــی قــرار گرفــت. 
ــد  ــش، 70 درص ــن پژوه ــده در ای ــای انجام ش در مصاحبه ه
از مصاحبه شــوندگان بــه مقولــۀ انگیــزۀ گردشــگر در تشــکیل 
ــردی  ــخصات ف ــه از مش ــد ک ــاره کردن ــد اش ــر مقص تصوی
ــأت  ــد نش ــی مقص ــات و بازاریاب ــانه ها، تبلیغ ــگر، رس گردش
ــی  ــی برخ ــات کیف ــا مطالع ــه ب ــی ک ــت، موضوع ــه اس گرفت
محققــان ازجملــه باالگلــو مکلــری )1999(، بیرلــی و 
مارتیــن )2004(، اســپر و راتیــک5 )2010( و ســانتانا و 
ــزه  ــر انگی ســویلها گاســلینگ6 )2018( ، کــه در آن هــا متغی
باعــث ایجــاد تصویــر پیــش و پــس از بازدیــد شــده اســت، 
مطابقــت دارد. از یک ســو، 50 درصــد مصاحبه شــوندگان 
معتقــد بودنــد کــه مقولۀ زیرســاخت گردشــگری پیش از ســفر 
باعــث تصویــر و تصویــر باعــث ایجــاد انگیــزه در گردشــگر 
می شــود کــه بــا مطالعــات لوبــه7 )1998(، لوپــز8 )2011( 
و مــادن و همــکاران9 )2016( زیرســاخت گردشــگری را 
ــت  ــد، مطابق ــگر می دانن ــزۀ گردش ــی در انگی ــی کشش عامل
ــا  ــوندگان ب ــد از مصاحبه ش ــر، 100 درص ــوی دیگ دارد. از س
ــتند و 70  ــر داش ــگری اتفاق نظ ــاخت های گردش A410 زیرس

ــار  ــت و رفت ــت، محیط زیس ــگ، امنی ــه فرهن ــا ب ــد آن ه درص

5. Esper & Rateike
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10. Accomodation, Accessibility, Amenties and Attractions
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ــۀ  ــگری به منزل ــات گردش ــدگان خدم ــی و ارائه دهن ــراد بوم اف
زیرســاخت گردشــگری عناصــر اجتماعــی اشــاره کردنــد کــه 
بــا مطالعــات راینــا )2005(، واحدپــور و جعفــری )1390( و 
ــن پژوهــش، 90 درصــد  ــل )2013( مطابقــت دارد. در ای یون
 nv رضایــت  متغیــر  تأثیــر  درمــورد  مصاحبه شــوندگان  از 
ــر مطالعــات  ــا اکث ــق نظــر داشــتند کــه ب ــر مقصــد تواف تصوی
ــکاران  ازجملــه پرایــاگ و رایــان )2011(، خضرنــژاد و هم
و  عباســی  و   )1396( همــکاران  و  حیــدرزاده   ،)1395(
همــکاران )1395( مغایــرت دارد؛ زیــرا تمامــی مطالعــات 
ــویی  ــد. از س ــد بودن ــه معتق ــن رابط ــس ای ــه عک ــرده ب نام ب
ــل  ــگری را عام ــاخت گردش ــوندگان، زیرس ــی مصاحبه ش تمام
ــات  ــا مطالع ــه ب ــتند ک ــد می دانس ــت از مقص ــم در رضای مه
اولیــورا1 )2011( چــی و همــکاران )2008(، لــی )2009(، 
ــرا3 )2011( و  ــبیو و وی ــکاران )2010(، اوس ــه2و هم آلکورن

فــوکان4 )2012( مطابقــت دارد.

پیشنهادات آتی و محدودیت های پژوهش
جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه را گردشــگران داخلــی 
ــگران  ــد گردش ــده می توان ــات آین ــد؛ تحقیق ــکیل می دهن تش
ــه  ــگر ورودی را ب ــترین گردش ــه بیش ــاص را، ک ــوری خ از کش
جزیــرۀ کیــش دارد، ارزیابــی کنــد تــا درک دقیقــی نیــز از 
ــذار  ــل تأثیرگ ــش و عوام ــرۀ کی ــی جزی ــگران بین الملل گردش
ــر، در  ــوی دیگ ــد. از س ــت آی ــا به  دس ــی آن ه ــر ذهن در تصوی
ایــن مطالعــه فقــط گردشــگران تفریحــی بــدون تفکیــک ســطح 
اقتصــادی آن هــا بررســی شــده اند. پیشــنهاد می شــود در 
مطالعــات آتــی، انــواع دیگــر گردشــگران ازجملــه گردشــگران 
ــطح  ــک س ــا تفکی ــره ب ــالمت و غی ــی، س ــو، فرهنگ ماجراج

ــوند. ــه ش ــان مطالع ــادی آن اقتص
بــا  را  گردشــگری  زیرســاخت های  مطالعــه  ایــن 
ــات  ــا در تحقیق ــت، ام ــرده اس ــی ک ــان بررس ــای یکس وزن ه
ــاخت ها  ــاخت ها و روس ــک از زیرس ــوان وزن هری ــده می ت آین
ــر  ــت آورد و تأثی ــگران به دس ــد گردش ــزا از دی ــورت مج را به ص
ــرد. ــدی ک ــد اولویت بن ــر مقص ــاد تصوی ــرای ایج ــا را ب آن ه

ــی،  ــراث فرهنگ ــش، وزارت می ــۀ آزاد کی ــازمان منطق س
گردشــگری و صنایع دســتی کشــور، تــور اپراتورهــا، بازاریابــان 
ارائه دهنــدگان خدمــات گردشــگری در جزیــرۀ  و  مقصــد 
ــداف  ــرای اه ــه ب ــن مطالع ــای ای ــد از یافته ه ــش می توانن کی
کننــد.  اســتفاده  بازاریابــی مقصــد  و  توســعۀ گردشــگری 
ازآنجاکــه تصویــر مقصــد گردشــگری ســهم عمــده ای در 
بازاریابــی مقصــد، وفــاداری و بازدیــد مجــدد گردشــگران 

1. Oliveira 
2. Alqurneh 
3. Eusebio & Vieira
4. Phukan

ــای  ــت ـ تالش ه ــگری اس ــود گردش ــرمنزل مقص ــه س دارد ـ ک
ــتیابی  ــرای دس ــان ب ــه محقق ــان ازجمل ــۀ ذی نفع ــداوم هم م
روســاخت های  و  زیرســاخت ها  توســعۀ  و  شناســایی  بــه 
گردشــگری، اولویت بنــدی آن هــا در تأثیــر در تصویــر مقصــد 
و عوامــل تأثیرگــذار دیگــر در تصویــر، بایــد به شــدت تشــویق 
ــر  ــی تصوی ــرای بررس ــود ب ــنهاد می ش ــن رو پیش ــود. ازهمی ش
ارزیابی هــای شــناختی و منحصربه فــرد و  جزیــرۀ کیــش، 
ــر مطلــوب  ــا تصوی ــرد و ب عاطفــی به طــور منظــم صــورت گی
ــام آن  ــژه انج ــود )به وی ــه ش ــگران مقایس ــر گردش ــاس نظ براس
در فصــول مختلــف ســال و بــا نظرخواهــی از تعــداد بیشــتری 
از گردشــگران می توانــد نتایــج متفاوتــی را نشــان دهــد(. 
شــناخت  بــرای  را  مفیــدی  اطالعــات  ارزیابی هــا،  ایــن 
ــالح  ــایی، اص ــش، شناس ــر کی ــوت تصوی ــف و ق ــاط ضع نق
ــد. از  ــه می ده ــگران ارائ ــوب گردش ــر مطل ــاخت تصوی و س
ــاری  ــۀ آم ــه جامع ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای محدودیت ه
اشــاره کــرد؛ بــا توجــه بــه این کــه جامعــۀ آمــاری ایــن 
مطالعــه گردشــگران داخلــی بودنــد، نتایــج به دســت آمــده بــه 

گردشــگران خارجــی تعمیم پذیــر نیســت.

منابع 
دارائــی، مرضیــه  و  ابراهیــم زاده، عیســی؛ رضــازاده، معصومــه 

و  تســهیالت  بهینــه  مکان یابــی  و  برنامه ریــزی   .)1393(

 ،GIS ــتفاده از ــا اس ــهری ب ــگری ش ــاخت های گردش زیرس

ــعه، 12)35(،  ــا و توس ــمنان، جغرافی ــتان س ــورد: شهرس م

.48-33 ص 

ــم و  ــری، ابراهی ــدی؛ معم ــداداد، مه ــه؛ خ ــل  الل ــماعیلی، فض اس

اکبــری، مهنــاز )1396(. ارزیابــی ســطح توســعه یافتگی 

ــاخت های  ــاظ زیرس ــاه از لح ــتان کرمانش ــتان های اس شهرس

ــش در  ــک VIKOR، پژوه ــتفاده از تکنی ــا اس ــگری ب گردش

ــوم انســانی ســال دوم اردیبهشــت 1396 شــماره 1  ــر و عل هن

ــی 3(.  )پیاپ

ایمانــی خشــخو، محمدحســین، فرهــادی یونکــی، مجیــد و دوســتی 

زیرســاخت  های  تأثیرگــذاری   .)1398( مهنــاز  ایرانــی، 

ــهر  ــوردی: ش ــۀ م ــد مطالع ــاب مقص ــر انتخ ــگری ب گردش

اصفهــان، فصل نامــۀ علمــی پژوهشــی گردشــگری و توســعه، 

.147-126 ص   ،)4(8

ایمــان، محمدتقــی و نوشــادی، محمودرضــا )1390(. تحلیــل 

محتــوای کیفــی، فصل نامــۀ علمــی پژوهــش، 3)2(، ص 

.21-17
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پوریــان، محمدجــواد، یزدانــی، رضــا و آقایی فر، محمــد )1397(. نقش 

تصویــر ذهنــی برنــد مقصــد بــر تمایــالت رفتــاری گردشــگران، 

مطالعــۀ مــوردی: گردشــگران غــرب اســتان مازنــدران، فصل نامۀ 

ــهری، 5)4(، ص 51-37. گردشگری ش

ســید علی  و  حســینی،  کبــری  نجفــی،  کامبیــز؛    حیــدرزاده،  

)1396(. تاثیــر کیفیــت خدمــات گردشــگری بــر وفــاداری 

بــه مقصــد گردشــگری بــا توجــه بــه نقــش میانجــی تصویــر 

گردشــگران.  رضایــت  و  گردشــگری  مقصــد  از  ذهنــی 

.153-115  ،)40(   12 ســال  مدیریت گردشــگری ،  فصل نامــه 

ــژاد، پخشــان )1395(. تحلیلــی  ــه، رحیــم و خضرن حیــدری چیان

بــر عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری تصویــر مقصــد در 

ارومیــه.  گردشــگری شــهری، مطالعــۀ مــوردی: شــهر 

ــهری، 6)21(،  ــات ش ــی مطالع ــی پژوهش ــۀ علم فصل نام

5ـ16. ص 

ــدل  ــم )1395(. م ــه، رحی ــدری چیان ــان و حی ــژاد، پخش خضرن

در  مقصــد  تصویــر  گیــری  شــکل  بــر  مؤثــر  عوامــل 

ــات  ــی مطالع ــی پژوهش ــه علم ــهری فصلنام ــگری ش گردش

ــم. ــت و یک ــماره بیس ــهری، ش ش

راجــی، زهــرا )1399(. مطالعــه ی عوامــل شــکل دهنــده ی 

تصویــر از ایــران در گردشــگران المانــی، جغرافیــا و روابــط 

انســانی، بهــار 1399 ،دوره2 ،شــماره4 ص 329.

شــرفی، حجــت الــه؛ جعفــری، مرضیــه و قاســمی، مســلم 

زیرســاخت بندی های  ســطح  ماهیــت   .)1396(

گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از رویکــرد رافســت 

کرمــان(،  شهرســتان  دهســتان های  مــوردی:  )مطالعــۀ 

.16-5 ص   ،)1(15 ناحیــه ای،  توســعه  و  جغرافیــا  مجلــۀ 

غفــاری، محمــد؛ عباســی، احمــد و منفــرد، امیــر رضــا )1397(. 

ــد  ــی مقص ــر ذهن ــود تصوی ــگر در بهب ــه گردش ــش تجرب نق

پژوهشــی  علمــی  فصل نامــه  اصفهــان.  گردشــگری 

گردشــگری و توســعه، ســال هفتــم)2(، 112-97.

     فنــی، زهــره، برغمــدی، مجتبــی، اســکندرپور، مجیــد و 

ــدی  ــزان رضایتمن ــنجش می ــور )1391(. س ــلیمانی، منص س

گردشــگران شــهر گــرگان، فصل نامــۀ علمــی پژوهشــی 

.48-21 ص   ،)20(7 گردشــگری،  مدیریــت  مطالعــات 

ســعیده  صمــد زاده،  و  حســین  پناهــی،  پرویــز،  محمــدزاده، 

ــد  از  ــر  مقص ــکل گیری  تصوی ــر در ش ــل مؤث )1397(. عوام

 دیــدگاه گردشــگران  داخلــی، فصل نامــۀ   مطالعــات  مدیریــت 

.107-83 ص   ،)41(13  گردشــگری، 

     محمــدی، مصطفی و میرتقیان رودســری، ســیدمحمد )1398(. 

بررســی عوامــل مؤثــر بــر وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری 

شــهری، مطالعــۀ مــوردی: شــهر رامســر، فصل نامــۀ علمــی 

پژوهشــی گردشــگری شــهری، 6)1(، ص 167-149.

     مــرادی، عرفــان، الهــی، علیرضــا و صفــاری، مرجــان )1398(. 

ــی میــان درگیــری ذهنــی و قصــد رفتــاری 
ّ
تعییــن روابــط عل

گردشــگران رویــداد ورزشــی، فصل نامــۀ علمــی - پژوهشــی 

گردشــگری و توســعه، 9)2(، 166-145.

ــدی،  ــن و برغم ــدی، حس ــام مرش ــل، بهن ــکینی، ابوالفض       مش

مجتبـــی )1397(. تحلیــل و ســطح بندی فضایــی محورهای 

گردشــگری روزانــۀ اســتان تهــران برمبنــای خدمــات و 

فضــا،  آمایــش  و  برنامه ریــزی  گردشــگری.  تســهیالت 

.95-132 ص   ،)2(22

      ملکــی، ســعید و مــودت، الیــاس )1393(. تحلیلــی بــر توزیــع 

و اولویت بنــدی زیرســاخت گردشــگری اســتان یــزد بــا 

اســتفاده از تکنیک هــای برنامه ریــزی، نشــریۀ تحقیقــات 

ــی، 14)34(، ص 68-47. ــوم جغرافیای ــردی عل کارب

ــد، فرشــته و ســلیمانی، ســمیرا )1391(. ابزارهــای  منصــوری مؤی

بازاریابــی و تصویــر ذهنــی گردشــگران از مقصــد. فصل نامۀ 

علمــی پژوهشــی مطالعــات مدیریــت گردشــگری، 7)18(، 

ص 110-93.

ــش  ــی نق ــر )1390(. ارزیاب ــانپور، جعف ــر و ساس ــیوند، جعف موس

ــگری  ــب گردش ــن قط ــت تعیی ــهری جه ــاخت های ش زیرس

بــا اســتفاده از مدل هــای TOPSIS و AHP در اســتان 

ــگری، 1)1(، ص 82-63. ــای گردش ــه فض ــدران، فصل نام مازن

نظم فــر، حســین، عشــقی، علــی و علــوی، ســعیده )1396(. 

ــدی  ــزگان در بهره من ــتان هرم ــتان های اس ــطح بندی شهرس س

ــا اســتفاده از مــدل تلفیقــی  از زیرســاخت های گردشــگری ب

ــهری، 4)2(، ص 79-61. ــگری ش ــت، گردش کاندرس

واحدپــور، غالمعبــاس و جعفــری، مهتــاب )1390(. راهبردهــای 

مدیریــت و توســعه پایــدار زیرســاخت های گردشــگری 

ایــران، فصل نامــۀ برنامه ریــزی منطقــه ای، 1)1(، 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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