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چکیده
هنگامیکهگردشگراناقدام به تبلیغات دهان به دهانوتعریف و تمجید در مورد مقصد گردشگری میکنند،
بهآنمقصدوفادارهستند  .هدفازانجاماینپژوهشطراحیمدلبومیشدهوفاداریبهمقصدگردشگری
بوشهربااستفادهازروشدادهبنیاداست.بهمنظوراجرایپژوهشازرویکردپژوهشکیفیاستفادهشدهاستو
برمبنایروشدادهبنیادوبااستفادهازمصاحبههاینیمهساختاری ازمتخصصین حوزهگردشگری درشهرستان
بوشهرتبیینکنندههای وفاداریبهمقصدگردشگریمتناسبباشرایطاقلیمیوفرهنگی شناساییشده است.
حجمنمونه بامنطقنمونهگیرینظریوقضاوتی وتاحصولاشباعنظریدرمجموع 90نفررادربرگرفت.
کدگذاری دادهها با استفاده از نرم افزار  NVIVO8به انجام رسید و پیشبینی کنندههای وفاداری به مقصد
گردشگری شناساییودستهبندیشدند .یافتههایپژوهشنشانمیدهدوفاداریبهمقصدگردشگریباپنج
عامل و  54مولفه شامل :ارزش ادراک شده( 4مؤلفه) ،کیفیت خدمات(  4مؤلفه) ،شرایط میزبانی( 3مؤلفه)،
میشود.
آگاهیوشناخت(99مولفه)وادراکازتنگناها(29مولفه)تببین 

واژگان کلیدی:وفادارینسبتبهمقصدگردشگری،تئوریدادهبنیاد،مصاحبهاکتشافی 
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مقدمه
در حال حاضر گردشگری به یکی از مهمترین مولفههای توسعه و رفاه اقتصادیبیشتر کشورها
مبدلشده است.با مقایسه کشور ما و سایر کشورهایی که بیشترین درآمد را از محل جذب
گردشگر دارند ،میتوان متوجه اختالف فاحش درآمدهای ایران از محل ورود گردشگران
خارجی و توسعه نیافتگی نسبی این صنعت شد .هسته مرکزی برند گردشگری ایران دارای
ضعف اساسی بوده و شخصیت و موقعیت برند ایران به روشنی تعریف و تبیین نشده استو به
دلیل عدم وجود برند گردشگری و عدم وضوح و تبیین هسته برند ،سرمایه گذاری کافی و
اقدامات توسعهای نیز در حوزه خدمات و تسهیالت گردشگری کشور صورت نگرفته است.
استان بوشهر نیز از قضیه فوق مستثنی نیست .با توجه بهتوانمندیهای بالقوه و بالفعل در صنعت
گردشگری استان بوشهرکهچشماندازهاومناظراکوتوریستیاینمناطقدرایرانودنیاکم
نظیراست(وبسایتمیراثفرهنگیبوشهر) جذب گردشگران خارجی،باید بسیارزیاد باشد؛
در حالی که برخی آمار ارقام سالیانه کمتر از هزار گردشگر خارجی بازدید کننده از آثار
تاریخی و طبیعی استان را نشان میدهد .در دنیای رقابتی امروز نخستین سفر به یک مقصد
گردشگری به معنی موفقیت آن مقصد گردشگرینیست بلکه تکرار سفر به مقاصد گردشگری
و معرفی و تبلیغ آن نزد گردشگران بالقوه است کهمیتواند موفقیت آن مقصد گردشگری را
در بلندمدت رقم زند.تجربه مثبت گردشگر ازخدمات ،کاالها و سایر منابع ارایه شده در مقصد
گردشگری موجب بازدید مجدد و همینطور ،تأثیرات مثبت دهان به دهان به دوستان و سایر
وابستگان میشود(کانکنیکوچرنتونی .)2696،9از این رو وفاداری بهمقصدگردشگری و
عوامل موثر بر آن نقش بسزایی در موفقیت بلندمدت آنها ایفا میکند(غفاری ،رضایی و
دهقانی .)9313،
سیستمهای

هنگامی که یک جامعه به مقصد گردشگری تبدیل میشود ،کیفیت زندگی،
ارزشی،روابط خانوادگی ،نگرشها ،آداب و سنن ،الگوهای رفتاری و بسیاری از مؤلفههای
دیگر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیآن تحت تأثیر قرار میگیرد(تیموریوهمکاران.)9313،
آنها را مورد مطالعه قرار
لذا،برای موفقیت در زمینه گردشگری باید گردشگران و رفتارهای 
1. Konecnik & De Chernatony
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دهیم .در حوزه گردشگری ،گردشگران کنونی با بیان خاطرات و تجربیات سفر بر تمایالت و
تصمیمات دیگران در انتخابمقصدگردشگریتأثیرگذارهستند (ملکیمینباش،بلوچیو
فارسیزاده )9315،واینهمانچیزیاستکهدرقالبوفادارینسبتبهمقصدتعریفمی-
شود.اگر چه مفهوم وفاداری در ادبیات بازاریابی عمومی به صورت وسیعی موردبررسی قرار
گرفته ،اما وفاداری به برند در قالب مقصدهای گردشگری به ندرتمورد مطالعه قرار گرفته
است .باید اذعان داشت وفاداری موجب میشود تا پایداری مقصد افزایش یابد .از مزایایی
وفاداری برند برای مقصدها میتوان ازهزینههای کمتر بازاریابی ،افزایش قدرت نفوذ تجارت
مسافرت و تکرار تبلیغات دهان به دهان نامبرد(ایمانی وایوبی.)9381،بررسیپژوهشهای
صورتگرفتهعواملمؤثربروفاداریراتاحدودیارائهمیکند.اغلب مطالعات پیشین به این
نتیجه رسیدهاند که تصویر ذهنی مقصد گردشگری و ارزش ادراک شده مهم ترین پیش
نیازهای رضایت گردشگر هستند و تأثیر زیادی بر رفتار گردشگر در زمینه انتخاب مقصد
گردشگری دارند .از سوی دیگر تصویرذهنی مثبت مقصد گردشگری و ادراک گردشگر از
ارزش مقصد گردشگری میتواند بروندادهایارزشمند متعددی داشته باشد .برای مثال میتوان
آنها به توصیه مقصد
به تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آنمقصد گردشگری و تمایل 
گردشگری مورد نظر نزد دوستان و آشنایان)ارتباطات دهان به دهان دربارۀ مقصد گردشگری (

اشاره کرد(فالنت 9و همکاران . )2668 ،با این وجود عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که
وفادارینسبتبهمقصدراتحتتأثیرقرارمیدهداماپژوهشجامعیدرراستایبررسیاین
عواملوجودندارد،لذا،هدف اصلی این پژوهش آن است که با بهرهگیری از مفاهیم اصلی
موجود در ادبیات برندسازی و با بومیسازی آنها در منطقه بوشهر که از لحاظ فرهنگی و
تاریخیتفاوتهایاساسیباجوامعموردپژوهشدرادبیاتاینمبحثدارد ،عواملموثربر
وفاداریمقصدگ ردشگریوجوانبآنرابراساسمدلواکنشیسهمرحلهای(شناختی-
نگرشی  -رفتاری)رفتارمشتری(گردشگران)بااستفادهازتئوریدادهبنیاددراستانبوشهر
بومیسازیکردهومدلارائهنماید .

1. Faullant
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لذااینپرسشمطرحاستکهباتوجهبهقابلیتجذبگردشگربرایاستانبوشهر،وفاداری
نسبتبهمقصدگردشگریچگونهوتحتتأثیرچهعواملیاست؟ 

ادبیات پژوهش
مفهوم مقصد گردشگری
در ادبیات گردشگری ،مفهوم مقصد هم به مثابه سامانهای از جاذبهها و هم یک محدوده
جاذبهها و بر پایه محدوده نیازهایمشتریان میانی و نهایی تعریف شده است.

جغرافیایی شامل
وسیعتر ،اشاره به

کهمیتواند یک تفرجگاه ساحلی باشد یا در بعد

این مسئله در واژه مقصد
یکناحیه ،یک منطقه ،یک کشور یا حتی یک قاره باشد ،موجب ابهام شدهاست.مقصد که از
مبدأ یا بازار متمایز است به مکانی اشاره دارد که گردشگران تمایل دارند زمان خود را در
میتواند
خارج از خانه در آن سپریکنند.این واحد جغرافیایی مورد بازدید توسط گردشگران 
یکمرکز مستقل ،یک روستا یا یک شهر ،یک منطقع یا یک جزیره یا یککشور باشد.به
مجرد،مجموعهای از چند مقصد به عنوان

میتواند یک مکان
عالوه ،یک مقصد گردشگری ،
بخشی از یک نور و یا حتی یکمقصد متحرک مثل سفر دریایی باشد.بهعنوانمثال،استان
پتانسیلهای متنوع و

اصفهان به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور ،از بستر و
گستردهی گردشگری برخوردار است وشهر اصفهان ،در جایگاه مرکز استان و به عنوان یکی

پرجاذبهترین شهرهای گردشگری ،نزد مردم ایران و جهان مطرح است تا جایی که شهر

از
اصفهان به عنوان یکی از هفت شهر گردشگری به حساب میآید .این شهر خصوصاٌ برای
گردشگران خارجی ،از اهمیت بسیار باالییبرخوردار است و معموالً هر گردشگر خارجی که
میکند ،اصفهان را به عنوان یک مقصد برای گردشگری در نظر
از ایران دیدن 
میگیرد(رنجبرانوهمکاران .)9319،


تصویر مقصد
تصویر مقصد به عنوان مجموع عقاید ،نظرات و اثراتی که گردشگر درباره یک مقصد
میگردد.کهدریکساختارچندبعدیمتشکلازسه
میداردتعریف 
گردشگریدرذهننگه 
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بعداولیهشاملشناختی،احساسیورفتارینشاندادهشدهاست.قسمتشناختیشاملعقایدو
دانشدربارهخصوصیاتفیزیکیمقصدبوده،درحالیکهقسمتاحساسیبهارزیابیویژگی-
های احساسی در رابطه با خصوصیات محیط مقصد بر میگردد .بخش رفتاری نیز منتج از
قسمتهایشناختیواحساسیمیباشد(چن9وفو .)2693،2

وفاداری به مقصد
وفاد اری به مقصد به علت افزایش رقابت و شناخت اهمیت بازدیدکنندگان وفادار بخشی
کلیدی از بازاریابی و تحقیقات مدیریت گردیده است .درحالیکه رضایتمندی به صورت
گستردهایدرادبیاتگذشتهبهعنوانپیشبینیکنندهوفاداریبهمقصدموردسنجشقرار
گرفته است .برخی مطالعات وفاداری را متشکل از عوامل دیگری به غیر از رضایتمندی 
میدانند.همچنیننتایجتحقیقاتاخیراشارهبهآنداردکهرضایتمندیسادهمشتریانبرای
تداومموفقیتدربازاررقابتیامروزکافینمیباشدورضایتمندیهمیشهمنجربهوفاداری
نمیگردد.ترکیبیازرضایتمندی،اعتمادوتعلقراتحتعنوانروابطمقصد-گردشگربرای
میباشد[(چن3وفو،2693،5ص .]299
تبیینوفاداریگردشگرانمناسبتر 
وفاداری به عنوان ابزار اصلی بازاریابی چنان مقبولیت یافته که اهمیت آن برای هر فردی که
سررشته ای در کسب و کار دارد مبرهن است و میزان وفاداری یکی از شاخصهای سنجش
موفقیت استراتژی بازاریابی است .وفاداری به معنی افزایش مشتری برای انجام معامله با سازمان
خاص و خرید مجدد ومکرر کاال و خدمات آن سازمان میباشد(ابراهیمپور،سیدنقویویعقوبی،
 .)9316وفاداری به برند نه تنها به دلیل ظرفیت حفظ مشتری وفاداربلکه به دلیل بسط وفاداری
مشتری به سایر برندهای همان شرکت نقش برجسته ای در تولیدارزش ویژه برند دارند .
اقدامهای

وفاداری به برند یکی از مهمترین و انگیزاننده ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت
بازاریابیبه ویژه بازاریابی مقاصد گردشگری شناخته شده است.اکر ( )9119وفاداری به برند را
وابستگیمشتری به برند تعریف میکند.به عبارت دیگر وفاداری به برند را میتوان به عنوان
1. Chen
2. Phou
3. Chen
4. Phou
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تعهد عمیقمشتری به خرید مجدد یک برند ترجیح داده شده در طول دورۀ زمانی آینده تعریف
کرد[غفاری،رضاییودهقانی اناری،9313،ص .]445نتایج مطالعات متعددی کهدرزمین
میتواند نتایجی ارزشمنداز
وفاداری بهبرندانجام گرفتهاستنشانمیدهد وفاداری بهبرند  
جمله کاهش هزینههای مربوط به جذب مشتریان جدید ،کاهش حساسیت مشتری به قیمت
محصوالتوکاهشهزینههایارائهخدماتبهمشتریانحاصلکند(آلنبی )9114،9
در حوزه گردشگری ،بیشتر پژوهشها ،بازدید مکرر و تمایل به بازگشت را شاخصهای
وفاداریدرنظرگرفتهاند.در متون گردشگری رضایتمندی از تجربه سفر در وفاداری به مقصد
نقش دارد .میزان وفاداری گردشگر به مقصد در تمایل وی برایبازدید مجدد مقصد و در
تمایل به توصیه آن به دیگران بازتاب دارد .تجربه مثبت گردشگر ازخدمات ،کاالها و سایر
منابع ارایه شده در مقصد گردشگری موجب بازدید مجدد و همینطورتأثیرات مثبت دهان به
میشود[کانکنیکوچرنتونی،2696،ص.]354
دهان به دوستان و سایر وابستگان 

پیشینه پژوهش
دراینپژوهشبهمنظوراستخراجومرورپژوهشهاییکهتاکنوندرزمینهوفاداریومقصد
گردشگریانجامشدهاست،بهتعدادیازاینپژوهشهابهطورخالصهاشارهشدهاست .
تاجزادهنمینوهمکاران()9316درتحقیقیباعنوان" انگارهی مردم ارمنستان از ایران به

ندکهانگارههای که مردم شهر ایروان از ایران به عنوان

عنوان یک مقصدگردشگری"نشانداد
انگارهی مردم

مقصد گردشگری دارند مثبت است .در این تحقیق نویسندگان برای ترسیم
ارمنستان از ایران از مدل سه بعدی اکتنر و ریچی استفاده کردند .آنان نشان دادند که مردم
ارمنستان احساس خوشایند و مطلوبی نسبت به ایران دارند و آن را مقصدی جذّاب برای
جاذبههای ایران است .

میکنند وهدف اصلی آنان برای سفر ،دیدار از
گردشگری محسوب 
طباطبایی نسب و ضرابخانه ( )9312در تحقیقی جهت رتبهبندی عوامل تعیینکننده موفقیت
گردشگری شهر اصفهان ،از روش تاپسیس فازی استفاده نمودند .بر اساس نتایج این تحقیق
مؤلفهمیزانموفقیتاقتصادیبهعنوانمهمترینعاملیکمقصدگردشگریموردتوجهقرار

گیرد .
1 .Allenby
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اسالمی،نقشبرجستهای

پورفرجوهمکاران()9381درتحقیقینشاندادند،معماریایرانی-
درشکلگیریانگاره یگردشگراناروپاییازمقصدایرانداشتهاستومیداننقشجهانو

توجهترین مکانهای این شهر در ذهنیت ادراکی
لطفاهلل مهمترین و قابل 
مسجد شیخ 
اروپاییمحسوبمیشوند.همچنین گردشگراناروپاییمهمترین و برجستهترین

گردشگران
اسالمیرااحساسشگفتیومعنویتابرازکردهاندو

احساسخوددررابطهبامعماریایرانی-
اندکهازنظرآنها


اسالمیرابهلحاظزیباییشناختیزیبادانستهواشارهکرده
معماریایرانی-
ندسهوفضادارایاهمیتویژهایدرادراکآنهاست .

دوعنصرکالبدیاستفادهازه
عباسپور( ) 9312با معرفی تکنیک نسبتاً جدید تبلیغات پنهان اشاره کرد که بخش دولتی و

گیریازفیلمهاوبرنامههایتلویزیونیبه


بخشخصوصیدرصنعتگردشگریبایدبرایبهره
عنوانیکابزارکارآمدبازاریابیتالشکنند .
رنجبریانوخزائیپور( )9312نشان دادندکهادراک گردشگران از کیفیت ،ارزش و سطح

قرارمیدهد؛

درگیری ذهنی نسبت به مقصد گردشگری ،رضایت مندی آنان را تحت تأثیر
همچنین این امر بر سطح تمایل گردشگران به بازدید مجدد از آن مقصد به طور مثبتی تأثیر
میشود که مبنای
میگذارد .یافتههایاین پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسمهای رفتاری 

قابل قبولی برای حفظ و افزایش بازدیدگردشگران از یک مقصد گردشگری شهری به شمار
میرود .

کروبی()9316درتحقیقینشاندادکهرسانههاومنابعاطالعاتیدرانتخابمقصدگردشگری
تأثیر مثبت دارد .همچنین پوشش رسانهها و منابع اطالعاتی تأثیر مثبت و معنیداری در
شکلگیریتصویرذهنیمقصددارد .

رنجبریان و همکاران( )9313نیز در تحقیقی نشان دادند که گردشگران مناطق مختلف نیز
میکنند.همچنین بین
شدهی باالیی را نسبت به مقصد ایران ادراک 
فاصلهی روانی ادراک 

فاصلهی روانی ادراک شده درخصوص ایران،

گردشگران بالقوه از مناطق مختلف از نظر
فاصلهی

تفاوت معنی دار وجود دارد.گردشگران از مبدأخاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق
روانی کمتری را ادراک کرده بودند .
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مکانهایتاریخیایرانبا
بحرینیزادهوزمانی()9315درمطالعهخودباعنوانتعیینجایگاه 
رویکرد نقشه ادراکی از دید گردشگران خارجی نشان دادند که عواملی چون :جذابیتها،
بهداشتی ،دسترسی ،اطالعات ،امکانات ،خوردنی و استراحت ،و خرید و موسیقی به ترتیب
عواملعمدهایدررضایتگردشگرانازیکمقصدتاریخیاست .
نادعلیپور ( )9316در تحقیقی با عنوان " عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای

فرزین و
گردشگری در ایران (مورد مطالعه :منطقه چابهار)" نشان دادند که  منطقه چابهار در زمینه
عواملیهمچون آب و هوا ،چشم اندازهای زیبا ،امنیت و غیره در شرایط مطلوب و در زمینه
عواملی نظیر مدیریت بازدیدکنندگان ،مدیریت بحران ،مراکز تفریحی ،بازاریابی و غیره در
میبرد .براساس این نتایج مهمترین عوامل اثرگذار بر مزیت رقابتی
وضعیت نامطلوبی به سر 
خطمشی مقصد ،مدیریت مقصد ،جاذبههای
مقصدهایگردشگریایرانعبارتند:برنامهریزی ،

تقویتکننده .

محوری ،منابعپشتیبان و عوامل
تاجزاده نمین و گریگوریان ( )9381نشان دادند که شکلگیری انگاره متأثر از ادراکات و

میباشد .
ویژگیهایمقصد 

شخصیت گردشگر و همچنین
چن و هونگ 9در سال  2694در پژوهشی با عنوان بررسی وفاداری گردشگران در قالبهای
فرهنگی،عاملهمخوانیذهنیوعملیرایکیازعواملموثربروفاداریبهمقصدگردشگری
بیاننمودند .
کومارا و نیاکا 2در سال 2694طیتحقیقیدرخصوصبررسیرابطه واکنشهایاحساسیو
وفاداری مقصد عواملی همچون لذت بردن ،هیجان و ناخشنودی را به عنوان نتایج احساسی
پیشبینیکنندهوفاداریمقصدبیانداشتند .
ملددووهمکاران 3درسال 2694تحقیقیباعنوانرفتارهایتکرارشدهووفاداریبهمقصد
گردشگری،ضمنتاکیدبردوقسمتیبودنوفاداریمقصدشاملقصدبازدیدمجددوتوصیه
زبانی،عواملانگیزهورضایتمندیوهمچنینتجربهقبلیسفرراازپیشبینیکنندگانوفاداری
بهمقصدگردشگریاعالمنمودند .
1 .Chen & Hung
2 .Kumara & Nayaka
3 .Meleddu , Paci & Pulina
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سرناوهمکاران9درسال2694طیپژوهشیعملیاتیبهبررسیدانششناختیونتایجاحساسی
آن و تأثیرش بر نتایج رفتاری که همان وفاداری به مقصد گردشگری میباشد پرداختند که
عالوهبرآنبهعواملیمانندمسایلسیاسیومحدودیتهایسفردرکنارمیزبانیمقصدرابه
عنوانعواملموثربروفاداری،اشارهنمودند .
سولوجانوهمکاران2درسال2695بابررسیتأثیرروابطگردشگریبروفاداریمقصدعالوه
برعواملتصویرمقصد،کیفیتخدماتومنصفانهبودنقیمتخدمات،عاملمهماعتمادبه
مقصدگردشگریبهعنوانتأثیرگذاربروفاداریبهمقصدگردشگریبیاننمودند .
جورسوی و همکاران 3در سال  2695با بررسی عوامل شکل دهنده وفاداری به مقصد
گردشگریآیتمهایتصویرمقصد،تعلق ،انگیزه،رضایتمندی،ارزشادراکشده وکیفیت
خدماترابهعنوانعواملموثربروفاداریبهمقصدگردشگریدانستند.ژانگوهمکاران5نیز
طییکفراتحلیلدرخصوصتصویرمقصدووفاداریمقصددرسال 2695مجدداًبرسیر
ترتیبیتأثیردانششناختیونتایجاحساسیبرنتایجرفتاریحاصلهکههمانوفاداریبهمقصد
می باشد ،تأکید نموده و همچنین همخوانی ذهنی و عملی را پیش بینی کننده
گردشگری  
وفاداریبهمقصدگردشگریبیاننمودند .
باالگلو و ساهین 4در سال  2695طی پژوهشی با عنوان تصویر مقصد و شخصیت مقصد در
جاماییکاعالوهبرتاکیدبراینمهمکهنتایجرفتاریوفاداریمقصدشاملقصدبازدیدمجددو
میباشدبرتأثیرشخصیتمقصدو
توصیههایزبانیمنتجازدانششناختیونتایجاحساسی  
نقشتجربهقبلیگردشگرنیزصحهگذاشتند .
هوکیموهمکاران 0درسال 2693طیپژوهشیپیمایشیبهارائهیکمدلساختاریدراین
خصوصپرداختندکهطیآنکیفیتخدماتومنصفانهبودنقیمتهایآنراازعواملموثر

بروفاداریبهمقصدگردشگریبیاننمودند .
1 .Serna, Marchiori , Gerrikagoitia , Sorzabal & Cantoni
2. Su , Hsu & Swanson
3.Gursoy ,Chen & Christina
4 .Zhang, Fu , Cai & Lu
5 .Baloglu & Sahin
6 .Ho Kim, Holland & Sook Han .
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وانگوهسو9درسال2696تصورکلیازمقصدراکهدروفاداریبهمقصدگردشگریموثر
است به  4بعد تقسیم کردند-9 :منابع گردشگری  -2سازگاری و مطبوع بودن  -3عوامل
پشتیبانیوحمایتی-5محیطگردشگری-4کیفیتخدمات.

روش شناسی
اینپژوهشبهلحاظهدفیکپژوهشکاربردیاستکهدارای رویکردکیفیدرپژوهش
است .روش کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده که از آن جهت شناسایی و استخراج
مولفهها ی موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری و ارائه مدل مفهومی استفاده شده است.
استراتژی پژوهش در بخش کیفی استفاده از مصاحبه اکتشافی است که بااستفادهازمصاحبه-
هاینیمهساختاریافتهازمتخصصیناینرشتهدرشهرستانبوشهرنسبتبهتعیینفاکتورهای
موثربروفاداریمقصدگردشگریمتناسبباشرایطاقلیمیوفرهنگیآناقدامگردید.استفادهاز
روشدادهبنیاددرتحقیقاتمدیریتوبازاریابیروبهافزایشاست.بهطورمثالمطالعهای بااین
روشجهتطراحیمقیاسارزیابیاخالقفروشانجامشدهاست(آقازادهوهمکاران .)9314،
جامعهآماریپژوهشحاضرشاملخبرگانوصاحبنظرانحوزهگردشگریمیباشندکهکه
اطالعاتبهروشمصاحبهبازازآنهاجمعآوریشدهاست.تعداداینافراد 90تنمیباشد.
پژوهشهایکیفی اشباع شدن اطالعات

تعداداین نمونه در حین کار مشخصگردید؛ زیرا در
مهمتر از تعداد افراد مورد مطالعهمیباشد ،بدین معنی که محقق جمع آوری اطالعات را باید تا
زمانی ادامه دهد که اطالعاتی که از شرکت کنندگانجمعآوری میکند ،تکراری شوند.

تجزیه و تحلیل دادهها
برای استخراج مفاهیم از میان حجم انبوه اطالعاتی که در طول مصاحبه به دستمیآید،عمل
مقایسههاست.دادهها از

کدگذاری انجام میگیرد.کدگذاری مستلزم پرسیدن سواالت و انجام
ابتدا از طریق پرسیدن سواالت سادهای نظیر چه ،که ،چگونه ،چقدر تجزیه و تفکیک میشوند.
رویدادهای مشابه با یکدیگر گروهبندی میشوند و عنوان

در ادامه دادهها مقایسه میشوند و
1. Wang, & Hsu.
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مفهومی مشابه میگیرند.برای کدگذاری اولیه باید دادهها کلمه به کلمه و خط به خط مورد
بازبینی قرار گیرند .نسخه اولیه هر مصاحبه انبوهی از دادهها را به همراه دارد که باید مورد
عنوانهای مربوط به پژوهش استخراج شوند .کلمات و

مطالعه قرار گیرند تا از میان آنها
عبارتهای مشابهی ممکن است در طول مصاحبه تکرار شوند ،باید تمامی آنها را در نظر گرفت
و عبارتهای مشترک را در یک گروه قرار داد.درابتداباتوجهبهمصاحبهانجامشدهبا90نفر
ازصاحبنظران،جداولمربوطبهنکاتارائهشدهدرمصاحبهآنهاآوردهودرمرحلهبعد
اقدامبهکدگذاریشدهاست.شیوهانجاممصاحبهبدینشکلبودکهدرابتداموضوعمصاحبه
بهصورتکلی دررابطه با گردشگریاستانبیان و ازارائهتوضیحات بیشتر به دلیلامکان
سوگیریذهنمصاحبهشوندهخودداریگردید.پسازانجاماولینمصاحبهکلیهموضوعات
بیانشدهتوسطایشانبازخوانیوموضوعاتمرتبطکدگذاریاولیهشدندکهبخشیازاین
کدگذاریبهصورتمکتوبوفیشبرداریانجامگردیدوبرخینیزبااستفادهازنرمافزار
  NVIVO8بهصورتقسمتیازفایلهایصوتیدستهبندیوکدگذاریبهانجامرسید.سپس
دومین مصاحبه به انجام رسیده و موضوعات مرتبط با کدهای قبلی جداسازی شده و به
موضوعاتجدیدمطروحهکدهایجدیداختصاصدادهشد.اینرونددرمصاحباتبعدینیز
بهکار گرفتهشدتاهنگامیکهعمالکدجدیدیازموضوعاتمطروحهاستخراجنمیگردید.
درواقعدرمصاحبهباهرکارشناس،موضوعاتمطرحشده،ثبتمیشدندتاازآنبرایتطبیق
ومقایسهبانفردوماستفادهشود.بااینتوضیحدرمصاحبههاینفراتبعدیتعدادیازمباحث
ارائهشدهتکراریبودند.لذا،مصاحبههاینفراتپانزدهموشانزدهم،نکاتجدیدیراارائه
نکردهاست.درنهایت،بعدازشانزدهمینمصاحبهصورتگرفته 58،کداولیهاختصاصداده
میباشد)  ،سپس نسبت به دسته بندی کدهای اولیه با
شد بود (که لیست آن به پیوست  
موضوعاتمرتبطازلحاظمعناییومحتواییاقدامگردید.نسبتبهدستهبندیکدهایاولیهبا
موضوعات مرتبط از لحاظ معنایی و محتوایی اقدام گردید .الزم است که بیان شود که در
روشکیفیمصاحبهبدینشیوه،ضمنتالشبهمنظورعدممداخلهشخصیپژوهشگران،هر
چندخیلیاندکامانظرشخصیآنهاواردخواهدش د.لذا،بهجهتکاهشاعمالنظرمستقیم
پژوهشگردرپاالیشکدهایاولیه،کلیهکدهایاستخراجشدهوشاخصها بهصورتیک
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چارچوب مفهومی در اختیار  90تن از خبرگان (کارشناسان میراث فرهنگی ،مدیران بخش
خصوصیگردشگری،مدرسانگردشگریوگردشگرانحرفهای) قرار گرفت و ازایشان در
بندیهای موجود در این چارچوب (مولفه -بعد -شاخص) به صورت یک
مورد تمامی دسته 
پرسشنامه ،نظرسنجی شد .
جدول  :1اطالعات توصیفی پاسخدهندگان
جنسیت
سمت
مدیر جذب سرمایه -مرد

تحصیالت
دکتری

میراث مرد و زن
کارشناسان
استانداری
گذاری
بخش مرد
مدیر
فرهنگی

کارشناسی

اساتید
خصوصی
گردشگران
گردشگری
ای

مدرس مرد
حرفه مرد و زن

1

تعداد
1
ارشد

دکتری
دکتری
لیسانس،

و 1
3
2

ارشد

و 1

دکتری

مراحل کدگذاری
  -9تحلیل و کدگذاری:در این مرحله نمونهگیری باید به حد وسیع انجام شود تا پژوهشگر
قادر به کشف مفاهیم در موقعیت واقعی باشد .ممکن است از درون یک مصاحبه کدهای
زیادی استخراج شود .دادهها بهطور مرتب مورد بازنگری قرار میگیرند ،کدهای جدید احصاء
و کدهای نهایی مشخص میشوند.

مقولهها :در این مرحله مفاهیم بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندی می-

 -2کشف
شوند که بهاین کار مقوله پردازی گفته میشود .مقوالت دارای قدرت مفهومی باالیی هستند
زیرا میتوانند مفاهیم رابر محور خود جمع کنند.عنوانهای انتخابی توسط خود محقق انتخاب
شده است و تالش بر این بوده تابیشترین ارتباط و همخوانی را با دادههایی که نمایانگر آن
است ،داشته باشند.

 -9منظورازگردشگرانحرفهایآندستهازگردشگرانیهستندک هسابقهسفربهبیشازدهمقصدبینالمللیرادارند.
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 -3جدول کدگذاری :شامل دو قسمت است جدول کدهای اولیه استخراجی از مصاحبهها و
آنها.درجدول 2مفاهیم
جدول مقولههای استخراج شده از مفاهیم به همراه کدهای ثانویه 
استخراج شده از مصاحبهها ارائه شده است.

جدول  .2مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها
ردیف

نکات کلیدی مصاحبه

کد اولیه

1

خدمات مورد نیاز گردشگر به میزان کافی در سطح شهر

عدم وجود خدمات مورد نیاز گردشگر به میزان

موجود نمی باشد.

کافی در سطح شهر

2

خدمات موجود گردشگری در دسترس گردشگران نمی باشد.

در دسترس نبودن خدمات موجود

3

خدمات مورد نیاز گردشگران در بوشهر هزینه بر میباشد.

هزینه بر بودن خدمات مورد نیاز گردشگر

2

خدمات موجود در عمل با تصورات ذهنی گردشگر تطابق

عدم تطابق خدمات در عمل با تصورات ذهنی

1

ندارد.
رعایت انصاف در هزینه ارائه خدمات به گردشگران صورت

گردشگر
عدم رعایت انصاف در هزینه ارائه خدمات

۱

نمی گیرد.
راههای دسترسی زمینی خوب به شهر بوشهر وجود دارد.

وجود راههای دسترسی زمینی خوب به شهر

9

مسیرهای هوایی مناسب به شهر بوشهر موجود نمی باشد

بوشهر
عدم وجود مسیرهای هوایی مناسب به شهر

9

اقامتگاههای کافی در بوشهر وجود ندارد.

عدم وجود اقامتگاههای کافی

7

اقامتگاههای مبتنی بر جذابیتها توریستی ( ساحلی یا در بافت

عدم وجود اقامتگاههای مبتنی بر جذابیتها

تاریخی) در بوشهر وجود ندارد.

توریستی ( ساحلی یا در بافت تاریخی)

11

سیستم حمل و نقل داخلی مناسب موجود نمی باشد.

عدم وجود سیستم حمل و نقل داخلی مناسب

11

هزینه اقامت در اقامتگاههای موجود مناسب نمی باشد.

مناسب بودن هزینه اقامت در اقامتگاههای

12

امنیت فرامرزی در بوشهر برقرار میباشد.

موجود
وجود امنیت فرامرزی

13

هزینه حمل و نقل جاده ای زمینی به بوشهر مناسب میباشد.

قیمت مناسب حمل و نقل جاده ای زمینی

12

هزینه حمل و نقل هوایی به بوشهر مناسب نمی باشد.

قیمت نامناسب حمل و نقل هوایی

11

هزینه حمل و نقل داخل شهری بوشهر مناسب میباشد.

قیمت مناسب حمل و نقل داخل شهری

1۱

تفرجگاههای استاندارد ساحلی در بوشهر موجود نمی باشد.

عدم وجود تفرجگاههای استاندارد ساحلی

بوشهر
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19

تفرجگاههای استاندارد دریایی در بوشهر موجود نمی باشد.

عدم وجود تفرجگاههای استاندارد دریایی

19
17

امنیت جاده ای در بوشهر مناسب است.
امنیت درون شهری و اقامتی در بوشهر مناسب میباشد.

وجود امنیت جاده ای
وجود امنیت درون شهری و اقامتی

21

نمایشگاههای فرهنگی مختص استان بوشهر به میزان کافی

نرخ پایین

21

برقرار نمی باشد.
محدودیتهای فرهنگی متعددی در بوشهر برای گردشگران

استان بوشهر
محدودیتهای فرهنگی

22

موجود میباشد.
حمایت موثر مسئولین بلند پایه استان در زمینه گردشگری

عدم حمایت موثر مسئولین بلند پایه استان

23

صورت نمی پذیرد.
دسترسی به جذابیتهای موسیقیایی محلی پایین میباشد.

دسترسی پایین به جذابیتهای موسیقیایی محلی

22

دسترسی به جذابیتهای غذای محلی محلی پایین میباشد.

دسترسی پایین به جذابیتهای غذای محلی

21
2۱

مسایل سیاسی در جذب گردشگر به بوشهر موثر میباشد
عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت در

مسایل سیاسی
عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی

کاهش جذب گردشگر به بوشهر موثر میباشد.

دولت

عدم اطالعرسانی صحیح در شناسایی جذابیتهای بوشهر

عدم اطالع رسانی صحیح در شناسایی

کاهش نرخ جذب گردشگر به بوشهر را به همراه داشته است.

جذابیتهای بوشهر

عدم وجود تبلیغات مناسب کاهش نرخ جذب گردشگر به

عدم وجود تبلیغات مناسب

29
29

نمایشگاههای فرهنگی مختص

بوشهر را به همراه داشته است.
عدم کمک رسانههای محلی در ترویج فرهنگ برخورد با

عدم کمک رسانههای محلی در ترویج فرهنگ

27

توریست کاهش نرخ جذب گردشگر به بوشهر را به همراه
پویا نبودن وبسایت اطالع رسانی گردشگران درکاهش نرخ
داشته است.
جذب گردشگر به بوشهر موثر بوده است.
عدم تعدد وبسایتهای اطالعرسانی گردشگری در بوشهر

برخورد با توریست
پویا نبودن وبسایت اطالع رسانی گردشگران
عدم

درکاهش نرخ جذب گردشگر به بوشهر موثر است.

گردشگری در بوشهر

عدم وجود مدیریت فضای مجازی در باب گردشگری بوشهر

عدم وجود مدیریت فضای مجازی در باب

درکاهش نرخ جذب گردشگر به بوشهر موثر است.

گردشگری بوشهر

عدم فعالیت سازماندهی شده در شبکههای اجتماعی درکاهش

عدم فعالیت سازماندهی شده در شبکههای

نرخ جذب گردشگر به بوشهر موثر است.

اجتماعی

32

نرخ پایین توصیه زبانی گردشگران قبلی درکاهش نرخ جذب

ضعف WOM

31

گردشگر به بوشهر موثر است.
نرخ پایین توصیههای اینترنتی گردشگران قبلی درکاهش نرخ

ضعف EWOM

31
31
32
33

جذب گردشگر به بوشهر موثر است.

تعدد

وبسایتهای

اطالع

رسانی
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3۱
39

عدم ایفای نقش موثر توسط رسانههای محلی در شناخت

عدم ایفای نقش موثر توسط رسانههای محلی

جذابیتهای گردشگری بوشهر درکاهش نرخ جذب گردشگر

در شناخت جذابیتهای گردشگری بوشهر

بوشهر موثر
به
است.ناخوشاند سفر قبلی گردشگران به بوشهر
خوشایند و
تجربه

تجربه خوشایند و ناخوشاند سفر قبلی

درانتخاب مجدد بوشهر جهت گردشگری موثر میباشد.
39

فضای قابل اعتماد به اهالی بوشهر از جانب گردشگران وجود

وجود فضای قابل اعتماد به اهالی منطقه

37

دارد که در جذب گردشگر به بوشهر موثر است.
اهالی شهر بوشهر از جانب گردشگران به مهمان نوازی و

خونگرمی و مهمان نوازی مردم بوشهر

21

خونگرمی شهرت دارند که در جذب گردشگر به بوشهر موثر
است .شهر بوشهر با گردشگران برخورد محترمانه ای دارند که
اهالی

برخورد محترمانه اهالی شهر

در جذب گردشگر به بوشهر موثر است.
نرخ قابل قبول و پایین جرایم و تعدی نسبت به گردشگران در

نرخ قابل قبول و پایین جرایم و تعدی نسبت به

21

بوشهر وجود دارد که در جذب گردشگر به بوشهر موثر است.

گردشگران

جذابیتهای بصری و احساسی دریایی و ساحلی متعددی در

جذابیتهای

بوشهر موجود میباشد که در جذب گردشگر به بوشهر موثر

ساحلی

23

است.
استفاده از دریا ،ساحل و  ...هیجان فراوانی را برای گردشگران

هیجان ناشی از استفاده از دریا ،ساحل و ...

22

به همراه دارد که در جذب گردشگر به بوشهر موثر است.
عدم مطابقت تبلیغات انجام گرفته و وضعیت واقعی موجود

عدم مطابقت تبلیغات انجام گرفته و وضعیت

برقرار است که در کاهش جذب گردشگر به بوشهر موثر

واقعی موجود گردشگر

21

احساس رضایتمندی گردشگران در سطح عالی نمی باشد که
است.

نرخ پایین احساس رضایتمندی

2۱

در کاهش جذب گردشگر به بوشهر موثر است.
نرخ پایین توصیه کالمی گردشگران پس از بازگشت از بوشهر

نرخ پایین توصیه کالمی گردشگران پس از

29

وجود دارد.
نرخ پایین توصیههای اینترنتی گردشگران در فضای مجازی

بازگشت از سفر
نرخ پایین  EWOMدر فضای مجازی پس از

پس از بازگشت از بوشهر وجود دارد.

بازگشت از سفر گردشگران

تمایل به بازدید مجدد گردشگران از بوشهر کم میباشد.

نرخ پایین بازدید مجدد گردشگران

22

29

بصری و احساسی دریایی و

پسازگردآورینکاتکلیدیومفاهیم،اطالعاتدستهبندیشدهدرقالبجدول 3نتایج
کدگذاریبراساسمقوله،مفهوموکدثانویهارائهشدهاست:


218

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال چهاردهم ،شماره  ،45بهار 8931

جدول  .3نتایج کدگذاری
مقوله

مفهوم

وفاداری

-

مقصد

از بازگشت از سفر

گردشگری

-

کد ثانویه
نرخ پایین توصیه کالمی گردشگران پس  -نرخ پایین توصیه کالمی گردشگران پس از
بازگشت از سفر

نرخ پایین  EWOMدر فضای مجازی  -نرخ پایین  EWOMدر فضای مجازی پس

پس از بازگشت از سفر گردشگران

از بازگشت از سفر گردشگران

-

نرخ پایین بازدید مجدد گردشگران

ارزش

-

نرخ قابل قبول و پایین جرایم

ادراک شده

-

جذابیتهای بصری و احساسی دریایی و نسبت به گردشگران

ساحلی
-

 نرخ قابل قبول و پایین جرایم و تعدی -جذابیتهای بصری و احساسی دریایی و

هیجان ناشی از استفاده از دریا ،ساحل و ساحلی

...
-

 -نرخ پایین بازدید مجدد گردشگران

 هیجان ناشی از استفاده از دریا ،ساحل و ...عدم مطابقت تبلیغات انجام گرفته و  -عدم مطابقت تبلیغات انجام گرفته و

وضعیت واقعی موجود گردشگر

وضعیت واقعی موجود گردشگر

-

نرخ پایین احساس رضایتمندی

کیفیت

-

خدمات مورد نیاز گردشگران در سطح  -عدم وجود خدمات مورد نیاز گردشگر به

خدمات

شهر
-

میزان کافی در سطح شهر
هزینه بر بودن خدمات مورد نیاز  -در دسترس نبودن خدمات موجود

گردشگر
-

 -هزینه بر بودن خدمات مورد نیاز گردشگر

عدم تطابق خدمات در عمل با تصورات  -عدم تطابق خدمات در عمل با تصورات

ذهنی گردشگر
-

 -نرخ پایین احساس رضایتمندی

ذهنی گردشگر

عدم رعایت انصاف در هزینه ارائه  -عدم رعایت انصاف در هزینه ارائه خدمات

خدمات
میزبانی

-

وجود فضای قابل اعتماد به اهالی منطقه

 -وجود فضای قابل اعتماد به اهالی منطقه

-

خونگرمی و مهمان نوازی مردم بوشهر

 -خونگرمی و مهمان نوازی مردم بوشهر

-

برخورد محترمانه اهالی شهر

 -برخورد محترمانه اهالی شهر
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محدودیتها -

وجود سیستمهای حمل و نقل به بوشهر

 -وجود راههای دسترسی زمینی خوب به شهر

-

هزینههای حمل و نقل و اقامت

بوشهر

-

سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت

-

وجود امنیت جاده ای و منطقه ای

-

تفرجگاههای استاندارد ساحلی و دریایی

 عدم وجود مسیرهای هوایی مناسب به شهربوشهر
 عدم وجود اقامتگاههای کافی عدم وجود اقامتگاههای مبتنی بر جذابیتهاتوریستی ( ساحلی یا در بافت تاریخی)
 عدم وجود سیستم حمل و نقل داخلیمناسب
 مناسب بودن هزینه اقامت در اقامتگاههایموجود
 وجود امنیت فرامرزی قیمت مناسب حمل و نقل جاده ای زمینی قیمت نامناسب حمل و نقل هوایی قیمت مناسب حمل و نقل داخل شهری عدم وجود تفرجگاههای استاندارد ساحلی عدم وجود تفرجگاههای استاندارد دریایی وجود امنیت جاده ای وجود امنیت درون شهری و اقامتی نرخ پایین نمایشگاههای فرهنگی مختصاستان بوشهر
 محدودیتهای فرهنگی عدم حمایت موثر مسئولین بلند پایه استان دسترسی پایین به جذابیتهای موسیقیاییمحلی
 دسترسی پایین به جذابیتهای غذای محلی مسایل سیاسی عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی واجتماعی دولت
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-

پویا نبودن وب سایت اطالع رسانی  -عدم اطالع رسانی صحیح در شناسایی

گردشگری در بوشهر
آگاهی و
شناخت

-

ضعف WOM

-

ضعف EWOM

-

عدم کمک رسانههای محلی در ترویج

فرهنگ برخورد با توریست

جذابیتهای بوشهر
 عدم وجود تبلیغات مناسب عدم کمک رسانههای محلی در ترویجفرهنگ  -برخورد با توریست
 پویا نبودن وبسایت اطالع رسانیگردشگران
 -عدم تعدد وبسایتهای اطالع رسانی

 نقش رسانههای محلی در شناخت گردشگری در بوشهر عدم وجود مدیریت فضای مجازی در بابجذابیتهای گردشگری بوشهر
گردشگری بوشهر
 تجربه خوشایند و ناخوشایند سفر قبلی عدم فعالیت سازماندهی شده در شبکههایاجتماعی
 ضعف WOM ضعف EWOM عدم ایفای نقش موثر توسط رسانههایمحلی در  -شناخت جذابیتهای گردشگری
بوشهر
 -تجربه خوشایند و ناخوشاند سفر قبلی

مقولههانسبتبهآنچهمفاهیمنشانمیدهند،تجریدیترودرسطحباالتریقراردارند.یعنی
ترکیبوکنارهمگذاشتنچندمفهومتشکیلیکمقولهیاطبقهرامیدهند(داناییفردوعادل
.باتوجهبهمفاهیمشناساییشدهوسنجههایمربوطبهآنهاجدولزیردرقالب

آذر)9383،
تشریح بخش سواالت ارائه شده است که میتوان از آن در پژوهشهای آتی به منظور
گردآوریدادههاازگردشگراناستفادهکرد .
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مدل مفهومی استخراج شده
با توجه به مفاهیم شناسایی شده و گویههای هر مفهوم میتوان مدل  9را جهت نشان دادن
عواملمؤثربروفادارینسبتبهمقصدگردشگرینشانداد .

EWOM

WOM

EWOM

-

-

-

شکل .1مدل استخراج شده
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نتیجهگیری
قبلازتحلیلیافتهها،الزماستیادآوریشودکهبابررسیپیشینههایپژوهشانجامشدهاین
پژوهشوروشبکارگرفتهشدهبهمنظوراستخراجمفاهیمپژوهش،معلومگردیدکه تحقیقی
پیرامون تدوینچارچوبیبرایوفاداریمقصدگردشگریدراستانبوشهرانجامنشدهاستتا
بتوانیافتههایاینتحقیقرابایافتههایدیگرانمقایسهنمودوازایننظرپژوهشمنحصربه

فردبودهولذاامکانمقایسهتطبیقییافتههایتحقیقباپیشینهتجربیتحقیقمیسرنیست.حال
میپردازیم :
بااینتوضیحاتبهبررسیهریکازمفاهیمشناساییشده 
 وفاداری مقصد گردشگری:وفادارینسبتبهمقصدگردشگری،بهعنواناولینمؤلفهشناساییشدهباسهبعدمیباشد.این
سه بعد عبارتند از نرخ پایین توصیه کالمی گردشگران پس از بازگشت از سفر ،نرخ پایین
 EWOMدر فضای مجازی پس از بازگشت از سفر گردشگران و نرخ پایین بازدید مجدد
گردشگران.نتیجهاولینمصاحبهباخبرگانگردشگرینیزشناساییهمینسهبعدبرایسنجش
متغیروفادارینسبتبهمقصدگردشگریمیباشد.باتوجهبهابعادشناساییشدهبرایوفاداری
مقصد گردشگری بوشهر ،توصیه میشود؛ همواره مسئوالن مقصد گردشگری نسبت به
انتظاراتوخواستههایگردشگریآگاهباشندوسعیدربرآوردهکردنآنوایجادرضایت
کنند.بهآژانسهایمسافرتی،تورگردانهاومسئوالنمقصدتوصیهمیشودبهترینتجربهرابا
فراهمآوردنحداقلامکاناتموردنظربرایگردشگرانفراهمکنند.
 ارزش ادراک شدهارزشادراکشده،بهعنواندومینمؤلفهشناساییشدهباپنحبعدمیباشد.اینپنجبعدعبارتند
از:نرخقابلقبولوپایینجرایم،جذابیتهایبصریواحساسیدریاییوساحلی،هیجانناشی
ازاستفادهازدریا،ساحلو،..عدممطابقتتبلیغات انجامگرفته و وضعیت واقعیموجود
گردشگر و نرخ پایین احساس رضایتمندی .نتیجه اولین مصاحبه با خبرگان گردشگری نیز
شناسایی همین پنج بعد برای سنجش متغیر ارزش ادراک شده از یک مقصد از سوی
گردشگرانمیباشد.باتوجهبهابعادشناساییشده،توصیهمیشوددربینافرادمقیمبهمنظور
برخوردصحیحباگردشگرانخصوصاًگردشگرانخارجیفرهنگسازیالزمصورتگیردو
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درصورتعدمرعایحقوقگردشگرانباافرادخاطیبرخوردشود.جذابیتهایبصریو
احساسیدریاییوساحلییکیازابعادیاستکهارزشادراکشدهگردشگرازیکمقصد
را مورد سنجش قرار میدهد .با توجه به اهمیت این بعد توصیه میشود از بهترین امکانات
تفریحیدریاییبهمنظورجلبتوجهوبرانگیختناحساساتگردشگراناستفادهشود.توصیه
می شود با بررسی مقاصد تفریحی دریایی همچون کیش و قشم (به دلیل موج بسیار زیاد
سفرهای گردشگران به آنجا) کلیه امکانات الزم جهت تفریح و گردش روی آب برای
گردشگرانفراهمشود.توصیهمیشودازپیامهایتبلیغاتیمطابقباامکاناتمقصدارائهشودتا
انتظاراتفراترازمقصددرگردشگرایجادنشود.درغیراینصورتادراکمنفیدرگردشگر
نسبتبهمقصدشکلمیگیرد .
 کیفیت خدماتکیفیت خدمات ،به عنوان سومین مؤلفه شناسایی شده با چهار بعد میباشد .این چهار بعد
عبارتند از :خدمات مورد نیاز گردشگران در سطح شهر ،هزینه بر بودن خدمات مورد نیاز
گردشگر ،عدم تطابق خدمات در عمل با تصورات ذهنی گردشگر .نتیجه اولین مصاحبه با
خبرگانگردشگریشناساییپنجمؤلفهبرایسنجشمتغیرارزشادراکشدهازیکمقصداز
سویگردشگرانمی باشد.اینپنجمؤلفهعبارتنداز:عدموجودخدماتموردنیازگردشگربه
میزانکافیدرسطحشهر،دردسترسنبودنخدماتموجود،هزینهبربودنخدماتموردنیاز
گردشگر،عدمتطابقخدماتدرعملباتصوراتذهنیگردشگروعدمرعایتانصافدر
هزینه ارائه خدمات .با توجه به ابعاد شناسایی شده ،توصیه میشود از کارکنان مجرب در
قسمتها یمختلفارائهشود.همچنین،هزینهخدمتارائهشدهبهگردشگرانبهگونهایباشد

که آنها توان پرداخت آن را داشته باشند و در صورتی که قرار است هزینه اضافی از
گردشگراندریافتشود،قیمتهابرایآنهاتوضیحدادهشود.باتحلیلهزینهومنفعت،هزینه
قابلپرداختی برایخدمات ارائهشدهبه گردشگرتعیین شود تاضمندریافتسودازارائه
خدمات،گردشگراننیزبابتهزینهپرداختیرضایتخاطرداشتهباشند.
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 میزبانیمیزبانی،بهعنوانچهارمینمؤلفهشناساییشدهباسهبعدمیباشد.اینسهبعدعبارتنداز:وجود
فضایقابلاعتمادبهاهالیمنطقه،خونگرمیومهماننوازیمردمبوشهروبرخوردمحترمانه
اهالی شهر .نتیجه اولین مصاحبه با خبرگان گردشگری نیز شناسایی همین سه مؤلفه برای
سنجش متغیر میزبانی افراد مقیم از گردشگران میباشد .با توجه به ابعاد شناسایی شده برای
عاملاثرگذارمیزبانیبروفاداریگردشگرنسبتبهمقصدگردشگریبوشهر،توصیهمیشود
جامعه میزبان با گردشگران مثل غریبهها برخورد نکنند و در صورت مشاهده گردشگری از
فرهنگی متفاوت از فرهنگ منطقه ،با رفتاری مناسب زمینههای رضایت آنها را فراهم کنند.
همچنین ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تدابیری جهت آموزش مردم محلی مناطق
مستعدگردشگریبیاندیشندوازمزایایبرخورددوستانهآنهاباگردشگرانودرآمدحاصلاز
افزایشورودگردشگربهمنطقهبرایآنهااطالعرسانیکنند .
 محدودیتهامتغیر محدودیتها ،به عنوان پنجمین مؤلفه شناسایی شده با پنج بعد میباشد .این پنج بعد
عبارتنداز:وجودسیستمهایحملونقلبهبوشهر،هزینههایحملونقلواقامت،سیاست-
هایاقتصادیواجتماعیدولت،وجودامنیتجادهایومنطقهای و تفرجگاههایاستاندارد
ساحلیودریایی.نتیجهاولینمصاحبهباخبرگانگردشگریشناساییبیستویکمؤلفهبرای
سنجش متغیر محدودیتهای گردشگری به یک مقصد میباشد .این بیست و یک مؤلفه
عبارتنداز:وجودراههایدسترسیزمینیخوببهشهربوشهر،عدموجودمسیرهایهوایی
مناسببهشهربوشهر،عدموجوداقامتگاههایکافی،عدموجوداقامتگاههایمبتنیبرجذابیتها
توریستی(ساحلییادربافتتاریخی)،عدموجودسیستمحملونقلداخلیمناسب،مناسب
بودنهزینهاقامتدراقامتگاههایموجود،وجودامنیتفرامرزی،قیمتمناسبحملونقل
ج ادهایزمینی،قیمتنامناسبحملونقلهوایی،قیمتمناسبحملونقلداخلشهری،
عدموجودتفرجگاههایاستانداردساحلی،عدموجودتفرجگاههایاستاندارددریایی،وجود
امنیتجادهای،وجودامنیتدرونشهریواقامتی،نرخپاییننمایشگاههایفرهنگیمختص
استان بوشهر ،محدودیتهای فرهنگی ،عدم حمایت موثر مسئولین بلند پایه استان ،دسترسی
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پایین به جذابیتهای موسیقیایی محلی ،دسترسی پایین به جذابیتهای غذای محلی ،مسایل
سیاسیوعدمثباتدرسیاست هایاقتصادیواجتماعیدولت.باتوجهبهابعادشناساییشده،
پیشنهاد میشود که سازمانهای ذی ربط از جمله شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و
گردشگریحداکثرتالشخودراجهتایجاداعتماددرگردشگرانبرایسفربهمنطقهبکنند.
همچنینتأسیسهتلهاومتلها ومراکزاقامتیدرمسیرهایجادهایمیتواندبخشیازایجاد
اینامنیتبرایگردشگرانباشد.تفرجگاههایساحلیمطابقبااستانداردهایالزموزیرنظر
وزارتشهرسازیوشهرداریساختهشود .
 آگاهی و شناختمتغیرآگاهیوشناخت،بهعنوانششمینمؤلفهشناساییشدهباششبعدمیباشد.اینششبعد
عبارتنداز:پویانبودنوبسایتاطالعرسانیگردشگریدربوشهر،ضعف،WOMضعف
،EWOMعدمکمکرسانههایمحلیدرترویجفرهنگبرخوردباتوریست،نقشرسانههای
محلی در شناخت جذابیتهای گردشگری بوشهر و تجربه خوشایند و ناخوشایند سفر قبلی.
نتیجهاولینمصاحبهباخبرگانگردشگریشناسایییازدهمؤلفهبرایسنجشمتغیرمحدودیت-
هایگردشگریبهیکمقصدمیباشد.اینیازدهمؤلفهعبارتنداز:عدماطالعرسانیصحیح
درشناساییجذابیتهایبوشهر،عدموجودتبلیغاتمناسب،عدمکمکرسانههایمحلیدر
ترویج فرهنگ  -برخورد با توریست ،پویا نبودن وبسایت اطالع رسانی گردشگران ،عدم
تعددوبسایتهایاطالعرسانیگردشگریدربوشهر،عدموجودمدیریتفضایمجازیدر
بابگردشگریبوشهر،عدمفعالیتسازماندهیشدهدرشبکههایاجتماعی،ضعف،WOM
ضعف  ،EWOMعدم ایفای نقش موثر توسط رسانههای محلی در شناخت جذابیتهای
گردشگری بوشهر و تجربه خوشایند و ناخوشاند سفر قبلی .با توجه به ابعاد شناسایی شده،
شود،باطراحیوبسایتها ییدرزمینهمعرفیمقصدگردشگریبوشهرواستفاده

توصیهمی
ازافرادفعالیدراینزمینهجهتارائهاطالعاتکاملوبروزدراینزمینهگامیاساسیدر
جهتجذبگردشگربرداشت.همچنینفضایمجازینیزمیتوانددراینامرکمکمهمی
یاجتماعیدرموردبوشهروجاذبههایآن

ودازاطالعرسانیدرشبکهها

بکندلذاتوصیهمیش
غافل نماند .همچنین از تورگردانها و متصدیان ارائه خدمات که به صورت رو در رو با
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گردشگرانبرخورددارندبخواهیمکهانتقاداتوشکایاتونیازهاوخواستههایمشتریانرابه
دقتپیگیریکنندتاحداکثرتالشبرایرفعآنهاوایجادرضایتدرآنهاشکلگیرد .


نوآوری و محدودیتهای پژوهش
ازجملهنوآوری پژوهشحاضراینبودکهبراینخستینباربهبررسیوفادارینسبتبهمقصد
گردشگری با کمک روش گراندد تئوری پرداخته شد .متغیرها و مفاهیم استخراج شده از
مصاحبههایانجامشده،مفاهیمیگستردهونومیباشند.نوآوریدیگرپژوهشحاضرآزمون
مدلمفهومیاستخراجشدهازتحلیلاکتشافیحاصلازمصاحبهبود.بااینحال،درطیانجام
این پژوهش محققان با این محدودیت نیز رو به رو  بودند که با توجه به عوامل سیاسی و
اقتصادیموجود،تعداد زیادیازگردشگران،نگرشکامالًمثبتینسبتبهمقصدگردشگری
همینامرموجبسوگیریهاییازسویآنهاشدوبرپاسخبهپرسشهایمطرح

ایراننداشتند،
شدهتأثیرگذاربود .
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