نگاشـت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

31

ارائۀ الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن
عباس اسدی ،1کامبیز حیدرزاده هنزایی ،2محسن خون سیاوش ،3منصوره علیقلی

4

تاریخ دریافت1399/02/27 :
تاریخ پذیرش1399/08/15 :

گردشــگری ،بازاریابــی ،بازاریابــی
گردشــگری ،متخصصــان ،خبــرگان
صنعــت گردشــگری ،گردشــگران
خارجــی

چکیده
زمینــه :توســعۀ بــازار گردشــگری درحکــم ضرورتــی انکارناپذیــر بـرای همــۀ کشــورها مطرح اســت
و همــۀ کشــورها تالشهــای فراوانــی در توســعۀ بــازار آن کردهانــد .ســهم بــازار ایـران نیــز ،بــا وجــود
قابلیتهــای ف ـراوان گردشــگری ،در مقایســه بــا اغلــب کشــورهای گردشــگرپذیر بســیار ناچیــز
اســت .ازایـنرو توجــه بــه توســعۀ بــازار آن و ارائــۀ الگــوی بازاریابــی مهــم و اساســی اســت.
هــدف :ایــن پژوهــش بــا هــدف ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح شــهر تهـران انجــام
شــده اســت.
روش :ایــن پژوهــش بــا رویکــرد آمیختــه و بــه روش ترکیبــی یــا میکــس متــد انجــام شــده اســت.
روش تحلیــل در ایــن پژوهــش تركیبــی از نــوع اکتشــافی و تحلیلی اســت .بخش اکتشــافی بــا نظریۀ
دادهبنیــاد و بخــش ّ
کمــی بــا اســتفاده از مدلســازی معادلــۀ ســاختاری انجــام شــده اســت.
نتایــج :نتایــج بخــش کیفــی براســاس ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــا بیــش از  221گـزارۀ معنــادار193 ،
مفهــوم متناظــر و  35مقولــۀ فرعــی و  12مقولــۀ اصلــی و یــک مقولــۀ هســته بهدســت آمــد .در ایــن
مقولــۀ اصلــی بهدســتآمده ،شــامل همــکاری و ه مراســتایی نهــادی ،درک عمیــق بازاریابــی،
دیپلماســی گردشــگری ،تســهیم رویدادهــای جهانی ،پشــتیبانی از اقتصــاد ملی ،تربیــت میزبانهای
کارآمــد ،توســعۀ تحقیقــات بــازار ،درک نیــاز بــازار ،معرفــی قابلیتهــا ،رفــع محدودیتهــای
موجــود ،مطالبــۀ ملــی و توســعۀ زیرســاخت اســت کــه بــا انتـزاع بیشــتر ایــن مقــوالت در مرحلــۀ
ـف «بازاریابــی گردشــگری بهمثابــۀ مطالبــۀ ملــی
کدگــذاری گزینشــی ،یــک مقولــۀ هســته بــا تعریـ ِ
و بــه علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا بــا مداخلــۀ
درک نیــاز بــازار و از طریــق راهبردهــای همــکاری و ه مراســتایی نهــادی ،آگاهیبخشــی و توســعۀ
تحقیقــات بــازار بــه پیامدهــای دیپلماســی گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی منجــر
شــده اســت» ظاهــر شــد کــه میتوانــد تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت پوشــش ق ـرار بدهــد .در
بخــش ّ
کمــی نیــز نتایــج حاصــل از مدلســازی معادلــۀ ســاختاری نشــان داد کــه اثر همــۀ متغیرهای
مســتقل در تبییــن بازاریابــی گردشــگری معنــادار بــوده اســت.
نتیجهگیــری :بــازار گردشــگری بهمنزلــۀ ســازهای بومــی و کارآمــد میتوانــد در عرصــۀ مدیریــت
گردشــگری کشــور کارآمــد و کاربــردی باشــد و الگــوی استخراجشــدۀ پژوهــش بـرای ایــن صنعــت
کاربــرد زیــادی داشــته باشــد.

مقدمه
ســفر و گــردش از دیربــاز مــازم زندگــی انســانها بــوده و
یکــی از ارکان مهــم در توســعه و پیشــرفت در دنیــای امــروز ســفر
و گردشــگری اســت .امــروزه اهمیــت گردشــگری در همــۀ جوامــع،
آن را بهمنزلــۀ صنعــت در تمامــی جهــان مطــرح کــرده و صنعــت
گردشــگری بهمثابــۀ صنعتــی درحــال رشــد شــناخته شــده اســت.

امــروزه مشــارکت جامعــه در مراکــز گردشــگری درحکــم
اب ـزاری ب ـرای القــای توســعۀ پایــدار گردشــگری در کانــون توجــه
ق ـرار گرفتــه و مشــارکت جوامــع در توســعۀ گردشــگری بــه پیشــینۀ
اقتصــادی جوامــع متکــی اســت؛ بنابرایــن در محلــی کــه جامعــه
از نظــر اقتصــادی ضعیــف اســت ،اطمینــان از مشــارکت جامعــه
در بح��ث گردش��گری چالشبرانگی��ز اس��ت (Wondirad
 .)& Ewnetu, 2019: 3حمایــت از توســعۀ گردشــگری در
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کشــورهایی کــه قابلیتهــای گردشــگری میتوانــد در توســعۀ آن
در آینــده تأثیــر بگــذارد و همچنیــن در بهکارگیــری سیاســتهای
منعکسکننــدۀ اولویتهــای محلــی کمــک کنــد بســیار مهــم
اســت ( .)5 :2019 ,.Robinson et alیکــی از ابعــاد پرکاربــرد
گردشــگری ،گردشــگری شــهری اســت کــه بهســبب قابلیتهــای
بــاالی شهرنشــینی توجههــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
شــهرها بــه علــت وجــود امکانــات معیشــتی و رفاهــی فعالیتهــای
اقتصــادی ،بازرگانــی ،صنعتــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،امنیتــی،
بهداشــتی ،ارتباطــی ،فراغتــی و وجــود جاذبههــای تاریخــی و
گردشــگری ،زمینــۀ پیشــرفت و توســعۀ گردشــگری را ،كــه در عصــر
حاضــر افقهــای تــازهای را بـرای توســعۀ شــهری و محیــط زیســت
پایــدار عرضــه مــیدارد ،فراهــم میكننــد.
شــهرها از نظــر گردشــگری انــواع گوناگونــی دارنــد :مثــل
شــهرهای زیارتــی (مذهبــی) ،فرهنگــی ـ تاریخــی ،شــهرهای
درمانــی ،آسایشــگاهی ،شــهرهای ســاحلی و ( ...دینــاری.)95:1384،
در ایــن میــان ،شــهرهای پرجمعیــت و تاریخــی جذبکننــدۀ
گردشــگران بیشــتری هســتند و شــهرهای تاریخــی ـ فرهنگــی
فرصتهــای بســیاری بـرای گردشــگران ،براســاس منابــع موروثــی
و باســتانی ،دارنــد؛ ازهمیــنرو مهمتریــن كانونهــای جــذب
گردشــگراناند .در کشــور ایــران نیــز جاذبههــای گردشــگری
فراوانــی از انــواع گوناگــون آن وجــود دارد .ایــن جاذبههــا توانایــی
بســیاری در جــذب تعــداد زیــادی گردشــگر دارنــد ،همچنیــن
توانایــی اشــتغا لزایی ،افزایــش درآمدهــای کشــور ،افزایــش
ارزآوری و غیــره را نیــز دارنــد .بــا وجــود ایــن ،آنطــور کــه بایــد
و شــاید کشــور ایـران نتوانســته در ایــن صنعــت موفــق عمــل کنــد.
دالیــل گوناگونــی بــرای ایــن مشــکل ذکــر شــده و بهدنبــال آن
راهحلهــای گوناگونــی نیــز بیــان شــده اســت .یکــی از عوامــل
اصلــی جــذب گردشــگر بــه یــک جاذبــه ،منطقــه ،شــهر و یــا
کشــور ،برندســازی و بازاریابــی آن نقطــه در ذهــن گردشــگران
اســت؛ بهطــوری کــه آن نقطــه بــرای گردشــگران قبــل از ســفر
مدیریــت برنــد و بازاریابــی جاذبههــای
شناختهشــده باشــد.
ِ
گردشــگری یکــی از عوامــل اصلــی در ایــن مهــم (طباطبایــی
نســب و ضرابخانــه )1394 ،و همچنیــن قدرتمندتریــن ابــزار
اریابــان مقاصــد گردشــگری بــرای افزایــش
موجــود باز
بازاریابــی
ِ
ِ
رقابــت و توانایــی پایــداری محصــوالت مقاصــد گردشــگری
اســت ( .)2009 ,Tasci & Gartnerبنابرایــن ،در صنعــت
گردشــگری بازاریابــی نقشــی اساســی برعهــده دارد .توســعۀ بــازار
گردشــگری در عرصــۀ محلــی و جهانــی میتوانــد از مشــاهیر و
نخبــگان بازاریابــی یــک کشــور متأثــر باشــد؛ بهطــوری کــه یکــی
از مشــاهیر سرشــناس در هــر کشــور بــا تبلیــغ مقصــد گردشــگری
مدنظــر میتوانــد باعــث توســعۀ بــازار گردشــگری در مقصــد
ً
شــود ( .)1 :2021 ,.Roy et alبازاریابــی گردشــگری عمومــا از
طریــق انتقــال اطالعــات واقــع ،برجستهســازی تاریــخ و ارائــۀ

اعتبــار منطقــۀ گردشــگری بــرای مخاطبــان ممکــن میشــود
( )164 :2018 ,Royو ارائــۀ موجــودی منابــع و ایجــاد پایــگاه
داده و اطالعــات مقاصــد گردشــگری اب ـزاری کارآمــد در توســعۀ
بازاریابــی گردشــگری اســت (:2018 ,.Albuquerque et al
 .)172همچنیــن مطالعــات قبلــی نشــان میدهنــد کــه دادههــای
ســری زمانــی در گــوگل ترنــد 1درمــورد تعــداد دفعــات بازدیــد در
مقاصــد گردشــگری و جس ـتوجوی مــکان گردشــگری میتوانــد
در کوتاهمــدت تقاضــای گردشــگری یــک کشــور را پیشبینــی
کنــد ( .)2 :2019 ,Bokelmann & Lessmannبنابرایــن
بازاریابــی گردشــگری میتوانــد از یــک مقصــد گردشــگری برنــد
بســازد .همچنیــن ازآنجاکــه عصــر کنونــی عصــر برندهــای برتــر
اســت ،در دنیــای امــروز ،برنــد ابـزار قدرتمنــد ایجــاد تمایــز اســت
و تمایــز راهبــرد مهــم بازاریابــی اســت (,Bertilli & Laesser
 .)2016مفهــوم برنــد درحــال توســعه از محصــوالت بــه ســمت
صنایــع خدماتــی ماننــد گردشــگری همچــون محــل اقامــت،
ســفر و مدیریــت مقصــد اســت .در چشــمانداز فعلــی صنعــت
گردشــگری ،بــا توجــه بــه رشــد رقابــت در میــان مقصدهــای
گردشــگری ،بازاریابــی بــرای مکانهــا و توســعۀ برنــد در
مقصدهــای گردشــگری بــه ابزارهــای راهبــرد در سراســر دنیــا
تبدیــل شــده اســت (Zenker ;2014 ,Phillips and Moutinho
 .)2017 ,.and et alهمچنیــن زمانــی کــه مکانهــا و پروژههــای
گردشــگری ـ تفریحــی چندمنظــوره بهصــورت جهانــی بــرای
اهدافــی ماننــد جــذب گردشــگر ،ســرمایه و اســتعدادها (نیــروی
انســانی) و اهــداف متعــدد دیگــر بــا هــم رقابــت میکننــد ،مفاهیــم
برندســازی بهصــورت فزاینــدهای از جهــان تجــارت قــرض گرفتــه
شــده اســت ()2017 ,.Harrigan et al؛ بنابرایــن بـرای برندشــدن
در ایــن صنعــت ،بایــد بازاریابــی را توســعه داد و ارائــۀ اطالعــات
دقیــق مهمتریــن راهبــرد بازاریابــی گردشــگری شــهری اســت
( .)65 :2016 ,Jeuringبیشــک امــروزه آینــدۀ بازاریابــی نبــرد
برندهــا خواهــد بــود و مقاصــد گردشــگری بهمنزلــۀ بزرگتریــن
برندهــای جهانــی ظهــور خواهنــد کــرد .ازآنجاکــه در کشــور
ای ـران ،تحقیقــات بــازار در حــوزۀ گردشــگری یــا انجــام نشــده و
یــا بســیار ضعیــف انجــام شــده اســت ،ضــرورت انجــام مطالعــات
جامــع در حوزههــای بــازارداری ،بازارگردانــی ،بازاریابــی و توســعۀ
بــازار روزبــهروز بیشــتر احســاس میشــود تــا راهبــرد مناســب و
مطلــوب ب ـرای دســتیابی بــه بازارهــای هــدف بهدرســتی انتخــاب
شــود .همچنیــن امــروزه اســتفاده از مفهــوم بازاریابــی مقصدهــای
گردشــگری در دنیــا اهمیــت ویــژهای دارد .بررســیهای
انجامشــده حاکــی از آن اســت کــه برندســازی مقصــد گردشــگری
مفهومــی جدیــد در علــم بازاریابــی اســت و بیشــتر پژوهشهــای
انجامشــده حــول مقایســۀ میــان تفاوتهــای برندینــگ مــکان
و برندینــگ محصــوالت مصرفــی بــوده اســت تــا تفاوتهــای
1. Google Trends

ارائه الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران
با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن

سؤاالت فرعی
 )1مؤلفههــای اصلــی الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری
تهــران کدامانــد؟
 )2عوامــل مداخلهگــر الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری
تهــران کدامانــد؟
 )3بســترهای اصلــی الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری
تهــران کدامانــد؟
 )4راهبردهــای اصلــی الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری
تهــران کدامانــد؟
 )5الگــوی بازاریابــی گردشــگری شــهری تهــران چــه
پیامدهایــی دارد؟
 )6آیا الگوی کیفی استخراجشده اعتبار آماری دارد؟
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1. Dolnicar & Ring
2. Qu, Hyunjung Kim, & Hyunjung Im
3. Dioko

سؤال اصلی
الگــوی جامــع بازاریابــی گردشــگری شــهری تهــران شــامل
چــه مؤلفههــا و ابعــادی اســت؟
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راهبردهــا و فرایندهــای برنامهریــزی هریــک مشــخص شــود ،ولــی
ً
برندســازی مقصــد گردشــگری مســیر کامــا متفــاوت بهنســبت
برندســازی ب ـرای یــک مــکان دارد و هریــک چالشهــای بازاریابــی
و فرایندهــای متفــاوت و مختــص خــود را دارنــد؛ هرچنــد تعاریــف
گوناگونــی بــرای بازاریابــی و برندســازی مقاصــد گردشــگری
وجــود دارد ،برخــی از پرکاربردتریــن آنهــا بــه ارائــۀ اطالعــات بــه
بازدیدکننــدگان پیــش از ســفر بــرای شناســایی و تعییــن هویــت
مقصــد و تمایــز آن از رقبــا و شــکلگیری انتظــارات از ســفر اشــاره
دارن��د ( .)Murphy et al., 2007بازاریابــی مقاصــد گردشــگری
شــامل تأثیــر برنــد مقصــد گردشــگری در اطالعــات پــس از ســفر
اس��ت ( )Ritchie & Ritchie, 1998و ارائــۀ جذابیتهــای
محلــی بــه مخاطبــان بینالمللــی از طریــق محیــط بازاریابــی
گردشــگری تحــت وب باعــث توســعۀ گردشــگری شــهری اســت
( .)Wu, 2018: 164در همیــن راســتا بایــد عنــوان کــرد کــه اگرچــه
ایــران پتانســیلهای بســیاری در حــوزۀ گردشــگری دارد ،امــا ایــن
صنعــت نتوانســته اســت از رونــق و توســعۀ چشــمگیری برخــوردار
باشــد .برخــی تحقیقــات انجامشــده در کشــور بــه موانــع پیـشروی
ایــن صنعــت اشــاره کردهانــد؛ ب ـرای مثــال میرحســینی و همــکاران
( )1394و رحیمپــور ( )1392مشــكالت گردشــگری كشــورمان را
ضعــف مدیریتــی ،ایرانســتیزی ،رقابتیبــودن هزینــۀ گردشــگری
در ایــران بهنســبت كشــورهای همســایه ،نامشــخصبودن برنامــۀ
دولــت در بخــش گردشــگری ،نامناســببودن زیرســاختهای
گردشــگری ،فرهنــگ ضعیــف جامعــه بهنســبت گردشــگر،
بیثباتــی رفتارهــای سیاســی برشــمردهاند.
بــا وجــود نظریــات گوناگــون در داخــل و خــارج در ارتبــاط
بــا توســعۀ بــازار گردشــگری میتــوان گفــت هنــوز هــم خــأ
نظــری بــرای توســعۀ بــازار گردشــگری کشــور بهشــدت احســاس
میشــود .ایــن مســئله در تحقیقــات دولنیــکار و رینــگ)2014( 1
در ایجــاد مــدل شــبکۀ بازاریابــی ،کیــو 2و همـ�کاران ( )2011در
برندســازی مفهومــی مقاصــد گردشــگری براســاس ادغــام مفاهیــم
و درنهایــت دیوکــو 3و هم��کاران ( )2011برنامههایــی ب ـرای تعییــن
هویــت و تمایــز و ارزیابــی مقاصــد گردشــگری ارائــه شــده اســت
ً
و مطالعــه و کاربســت ایــن مطالعــات مســتقیما نمیتوانــد بــرای
توســعۀ بــازار گردشــگری شــهری ایـران مفیــد باشــد؛ ازایـنرو اتــکا
بــه آرای نخبــگان بومــی و اســتادان میتوانــد بــه ارائــۀ رویکــرد
نظــری جدیــد در ایــن حــوزه منجــر شــود و همیــن مشــکل ،یعنــی
عــدم کاربســت نظریــات موجــود ،اســاس فراینــد مســئلهیابی ایــن
پژوهــش بــوده اســت.
نوآوری این پژوهش از دو منظر تأملبرانگیز است:
الــف) از نظــر موضوعــی :بــا توجــه بــه کارهــای پژوهشــی
انجامشــده در ســوابق تحقیــق و ادبیــات و نیــز لــزوم وجــود الگــوی
راهبــرد بازاریابــی در صنعــت گردشــگری ،بــا توجــه بــه اینکــه

تاکنــون مدلــی کیفــی مبتنــی بــر دادههــای حاصــل از مصاحبــه
بــا خبــرگان ،متخصصــان گردشــگری و گردشــگران خارجــی
بهمنظــور بازاریابــی مقاصــد گردشــگری در ایــران بهویــژه در
شــهر ته ـران انجــام نشــده اســت و در تعــداد انــدک پژوهشهــای
انجامشــده فقــط بــه آزمــون مدلهــای موجــود پرداختــه شــده و
ایــن پژوهشهــا بخشهــای گوناگــون گردشــگری شــهری تهــران
را در نظــر نگرفتــه اســت ،عوامــل مؤثــر در بازاریابــی گردشــگری
تهــران و در کل ایــران را رتبهبنــدی نکردهانــد؛ بنابرایــن یافتههــا و
توصیههــای ارائهشــده بــرای سیاســتگذاران و دســتاندرکاران
کاربــردی نبــوده و بــا توجــه بــه ویژگیهــا و شـرایط متفــاوت تهـران،
نیــاز بــه ارائــۀ مدلــی بومیشــده کــه مقتضیــات ایــن شــهر را در نظــر
گرفتــه و بتوانــد پیشــنهادات کاربــردی ارائــه کنــد بدیهــی اســت.
ب :از نظــر متدلــوژی :بــا روش آمیختــۀ اکتشــافی
( )Explorationبــه حــل مســئله و ارائــۀ الگــوی بازاریابــی
گردشــگری در شــهر تهــران پرداختــه میشــود کــه بــا توجــه بــه
پیشــینههای موجــود ،حائــز نــوآوری متدولوژیکــی اســت.
بــا توجــه بــه ویژگیهــای صنعــت گردشــگری و منافــع
حاصــل از بازاریابــی گردشــگری شــهر تهــران ،بهمنزلــۀ پایتخــت
ایــران و مقصــد گردشــگری ،اگرچــه ایــن منافــع در کوتاهمــدت
حاصــل نمیشــود ،توســعه و مدیریــت گردشــگری درحکــم مقصــد
گردشــگری در راســتای جهتدهــی بــه تمامــی فعالیتهــای
بازاریابــی ضــروری اســت .برهمیناســاس ،ایــن پژوهــش در
نظــر دارد کــه بــا انجــام مصاحبههــای عمیــق در میــان خبــرگان،
متخصصــان صنعــت گردشــگری کشــور و برخــی از گردشــگران
خارجــی ،الگــوی بومــی بازاریابــی گردشــگری مقصــد تهــران را
ارائــه و ســپس ایــن الگــو را آزمــون و اعتباریابــی کنــد.
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مروری بر ادبیات موضوعی
بازاریابی گردشگری
بازاریابــی گردشــگری 1یــا بازاریابــی توریســم اصطالحــی
اســت کــه بــه کســبوکاری اشــاره دارد کــه بازدیدکننــدگان
جذبشــده بــه مکانــی خــاص را کــه ممکــن اســت ایالــت،
شــهر ،میراثــی مخصــوص یــا مقصــدی توریســتی ،هتــل
ی��ا مرک��ز کنفران��س باش��د ه��دف ق��رار میده��د (World
 .)Tourism Organization, 2019امــروزه اهمیــت اقتصــادی
گردشــگری بــرای همــۀ کشــورها بهخوبــی روشــن شــده اســت
و مــرور مختصــری بــر ادبیــات برندســازی مقاصــد گردشــگری
نشــان میدهــد کــه کشــورها اغلــب بــه دالیــل مشــابهی ـ کــه
مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از :ترغیــب گردشــگر بــه بازدیــد از
کشــور و هزینــۀ بیشــتر کــه درنتیجــه بــه رفــاه اقتصــادی ســاکنان
و باالتررفتــن اســتانداردهای زندگــی آنهــا منجــر میشــود ـ
اقــدام بــه برندســازی مقاصــد گردشــگری میکننــد .براســاس
تعاریــف برندســازی مقاصــد گردشــگری ،مدیریــت ســیمای
مقصــد و جــذب گردشــگر از طریــق خلــق یــک تصویــر مطلــوب
اسـ�ت ( .)Park, & Petrick, 2006: 262در تعریفــی دیگــر،
برندســازی تأثیرگــذاری در تصمیــم بــه خریــد مصرفکننــده
هن��گام انتخ��اب مقص��د ( )Blain et al., 2005یــا برندســازی
ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران بـرای انتخــاب مقصــد
گردشــگری اســت .مفهــوم برنــد کاالهــای مصرفــی در ادبیــات
بازاریابــی از ســال  1950پدیــد آمــد و از آن زمــان ،منابعــی غنــی
از اطالعــات بهمنزلــۀ راهنمــا در بازاریابــی محصــوالت توســعه
یافــت .ایــن درحالــی اســت کــه در ادبیــات توریســم موضــوع
برندســازی مقاصــد گردشــگری تــا ســال  1990گــزارش نشــده
اســت .اگرچــه عالقــه بــه ایــن موضــوع درحــال رشــد اســت ،امــا
کمبــود اطالعــات انتشــاریافته بــرای هدایــت بازاریابــان مقاصــد
گردشــگری شــکاف درخــور توجهــی در ادبیــات برنــد در بازارهــای
رقابتــی و مقاصــد گردشــگری ،بهمنزلــۀ بزرگتریــن برنــد ،بــه
وجــود آورده اســت .اگرچــه میتــوان بســیاری از جنبههــای
تئــوری برنــد را ب ـرای ســازمانهای بازاریابــی مقاصــد گردشــگری
بــهکار بــرد ،ولــی فراینــد برندســازی مقاصــد گردشــگری بســیار
پیچیدهتــر از برندســازی بــرای محصــوالت و کاالهاســت
( .)Pike & Page, 2014: 22بنابرایــن بازاریابــی گردشــگری
بهکارگیــری مفاهیــم مناســب بازاریابــی ب ـرای اتخــاذ راهبردهایــی
بهمنظــور جــذب گردشــگران بــه یــک مقصــد (تفرجــگاه ،شــهر،
منطقــه یــا کشــور) اســت .برهمیناســاس ،در توســعۀ بــازار
گردشــگری توجــه بــه مصرفکننــده و مشــتریان در قالــب خلــق
مشــترک ارزش بیــن هتلــداران و مســافران میتوانــد بــه توســعۀ بــازار
گردشــگری منجــر شــود .شــرکتهای گردشــگری بایــد یــاد بگیرند
کــه چگونــه فراینــد خلــق مشــترک ارزش را بهدرســتی مدیریــت

کننـ�د تـ�ا بـ�ه توسـ�عۀ گردشـ�گری دسـ�ت یابنـ�د (González-
 .)Mansilla et al., 2019: 51بــا وجــود تعاریــف متعــدد از
بازاریابــی ،وبســایت انجمــن بازاریابــی امریــکا بهتریــن تعریــف
را از بازاریابــی ارائــه میدهــد :فراینــد برنامهریــزی و عملیکــردن
مفاهیــم ،قیمتگــذاری ،تبلیــغ و توزیــع فکــر و ایــده ،کاال و
خدمــات ،بهمنظــور مبادلــهای کــه اهــداف فــردی و ســازمانی را
تأمیــن کنــد (موحــد و همــکاران .)19 :1391 ،بازاریابــی در صنعت
توریســم رونــدی مدیریتــی (اداری) ،شــامل پیشبینــی نیازهــا و
جلــب رضایــت توریس ـتهای فعلــی و آتــی بــوده؛ بهنحــوی کــه
شــرکتهای مســافرتی و عرضهکننــدگان را در رقابــت بــا یکدیگــر
قــرار داده اســت .مدیریــت مبادلــه از طریــق منفعــت شــخصی،
موفقیــت روش
ســود اجتماعــی و یــا هــر دو هدایــت میشــود و
ِ
بلندمــدت بــه رضایــت متقابــل عرضهکننــده و مصرفکننــده
بســتگی دارد .بهعبارتــی ،گفــت اســت کــه بــرآوردن خواســتههای
محیطــی و اجتماعــی توریســت بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد
کــه جلــب رضایــت او مهــم اســت .آنهــا نمیتواننــد در برابــر
ویژگیهــای یکدیگــر بیتفــاوت باشــند (موحــد و همــکاران،
 .)19 :1391در دنیــای بازاریابــی امــروز مفهــوم برنــد مفهــوم
جــذاب و گیرایــی دارد .ســهم برنــد میتوانــد از طریــق مدیریــت
خــوب ارتبــاط بــا مشــتری و ارجنهــادن بــه او و توجــه بــه نیازهــای
وی بهگون��های موفقیتآمی��ز توس��عه یاب��د (Vahabi, 2008؛
موحــد و همــکاران .)20 :1391 ،رویکردهــای نظــری متعــددی
دربــارۀ برندشــدن یــک مــکان بــرای توســعۀ گردشــگری وجــود
دارد کــه ایــن برندشــدن اســاس و زمینهســاز توســعۀ بازاریابــی
گردشــگری اســت .برندســازی فعالیتــی بلندمــدت و راهبــردی
ً
بــوده و بــرای هــر برنــد متفــاوت اســت .اخیــرا در منابــع
دانشــگاهی و عملــی عالقــه بــه برنــد مقاصــد گردشــگری درحــال
افزایــش اســت .ســاختن برنــد قســمت مهمــی از بازاریابــی مقاصــد
گردشــگری اســت و بازاریابــان مقاصــد گردشــگری دریافتهانــد
کــه چگونــه میتواننــد از طریــق ســرمایهگذاری ،بــر تصاویــر
دانــش کاربــردی ـ کــه بازدیدکننــدگان بـرای تعییــن هویــت و تمایــز
و ارزیابــی مقاصــد گردشــگری اســتفاده میکننــد ـ برنامههایشــان
را بازاریاب��ی کنن��د ( .)Dioko et al., 2010: 348آلبوکــرک 2و
همکاران��ش ( )2018در پژوهشــی ،اســتفاده از سیســتمهای
اطالعــات جغرافیایــی ب ـرای اهــداف بازاریابــی گردشــگری را بــه
روش تاپســیس چندمتغیــره بــا هــدف اولویتبنــدی مۀلفههــای
بازاریابــی گردشــگری انجــام دادهانــد و نتایــج نشــان داد آنهــا
روندهــای گوناگونــی ب ـرای توســعۀ بازاریابــی گردشــگری شــهری
تعریــف کردهانــد کــه اســتفاده از سیســتمهای اطالعــات
جغرافیایــی ( )GISبـرای اهــداف بازاریابــی گردشــگری در مناطــق
شــهری یکــی از مهمتریــن رویکردهــای موجــود اســت .همچنیــن
بایــد یــادآور شــد کــه امــروزه بــازار گردشــگری بیــش از هرچیــز بــه

1. Tourism Marketing

2. Albuquerque

ارائه الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران
با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن

1. Wu

2. Amos Graphics
3 trustworthiness
4 Peer review
5. Member checking

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی
روش تحلیــل در ایــن پژوهــش ،تركیبــی از نــوع اکتشــافی و
تحلیلــی و از لحــاظ هــدف کاربــردی اســت .علــت انتخــاب روش
ً
ترکیبــی ایــن اســت کــه عمومــا خــأ نظــری در ارتبــاط بــا توســعۀ
بــازار گردشــگری کشــور شـرایطی بــه وجــود آورده کــه ارائــۀ الگــوی
بومــی بهتــر از هــر چارچــوب نظــری خــارج از کشــور میتوانــد
تبیینکننــدۀ وضعیــت گردشــگری کشــور باشــد .ازهمیــنرو،
تدویــن الگویــی کیفــی بــا اســتفاده از نظریــۀ دادهبنیــاد میتوانــد
راهگشــای پژوهشهــای مرتبــط بــا توســعۀ بــازار گردشــگری
باشــد .دســتیابی بــه توســعۀ پایــدار و همهجانبــۀ کشــور بــه تأثیــر
بهتــر ایــران در برنــد ســایر محصــوالت و خدمــات بــا توجــه بــه
تأثیــر برنــد شــهر ســازنده ،کمــک بــه دســتیابی اهــداف چش ـمانداز
توســعه ،توســعۀ حملونقــل ،افزایــش مــراودات و مبــادالت
بینالمللــی ،جــذب ســرمایهگذار داخلــی و خارجــی ،افزایــش
گــردش پــول ،افزایــش اشــتغال جامعــه از ضرورتهــای انجــام ایــن
پژوهــش اســت .ازآنجاکــه در ایــن پژوهــش ،دادههــای کیفــی در
مرحلــۀ اول پژوهــش جم ـعآوری میشــود ،قصــد محقــق میتوانــد
کشــف موضــوع تحقیــق بــا نظــر مشــارکتکنندگان در تحقیــق
باشــد .بنابرایــن ،در مرحلــۀ بعــد ،همیــن موضــوع را میتــوان در
ســطح وســیعی از جامعــۀ آمــاری در قالــب ّ
کمــی بررســی کــرد.
روش کیفــی استفادهشــده در ایــن پژوهــش ،روش گرانــدد تئــوری
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داده و اطالعــات وابســته شــده اســت و توســعۀ بــازار کالندادههــا
اثــر مســتقیمی در توســعۀ بــازار گردشــگری داشــتهاند و جم ـعآوری
گســتردۀ اطالعــات و کالندادههــا بهواســطۀ فنــاوری و بهمنزلــۀ
مکانیزمــی مهــم در حــوزۀ بــازار مصــرف جهانگــردی روشــی
متــداول شــده اســت .کالندادههــا از طریــق مقــاالت دانشــگاهی
و مطبوعاتــی حجــم باالیــی از اطالعــات گردشــگری را در اختیــار
مصرفکنن��دگان ای��ن ح��وزه ق��رار دادهان��د (Line et al., 2020:
 .)1بهطــور کلــی ،ایــن سیســتمها ابزارهایــی هســتند کــه بــه رونــد
تصمیمگیــری بهتــر ،دسترســی بــه سیاســتمداران و مدیــران در
توســعۀ گردشــگری و ارائــۀ اطالعــات گردشــگری یکپارچــه کمــک
میکننــد .وو )2018( 1در پژوهشــی بــا عنــوان «وبســایتهای
رســمی بــه عنــوان یــک محیــط بازاریابــی گردشــگری :یــک
تحلیــل متقابــل از منظــر نظریــۀ ارزیابــی» بــه تحلیــل بازاریابــی
گردشــگری بــه روش ّ
کمــی تحلیــل وب بــا هــدف پاس ـخگویی بــه
نقــش بازاریابــی اینترنتــی در توســعۀ گردشــگری پرداختــه اســت.
یافتههــای ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه بازاریابــی گردشــگری
ً
عمومــا از طریــق انتقــال اطالعــات واقــع ،برجستهســازی تاریــخ و
ارائــۀ اعتبــار منطقــۀ گردشــگری ب ـرای مخاطبــان ممکــن میشــود
و ارائــۀ جذابیتهــای محلــی بــه مخاطبــان بینالمللــی ،از طریــق
محیــط بازاریابــی گردشــگری تحــت وبســایت باعــث توســعۀ
گردشــگری شــهری میشــود.

یــا روش دادهبنیــاد اســت .ازآنجاکــه در ایــن پژوهــش رویکــرد
گــردآوری و تحلیــل دادههــا بهصــورت همزمــان دنبــال میشــود و
تحلیــل براســاس ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی
انجــام میشــود؛ گرانــدد تئــوری بــا رویکــرد اشــتروس و کوربیــن
برمبنــای هستیشناســی پســاتجربهگرایی و معرفتشناســی
تفســیری انجــام شــده اســت .در ایــن روش ،محقــق نخســت بــا
انجــام مصاحبههــای عمیــق از متخصصــان ،خبــرگان صنعــت
گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران ،بــه تدویــن
الگــوی بومــی بازاریابــی گردشــگری در شــهر تهــران پرداختــه و
ســپس بــه کمــک روش ّ
کمــی پیمایــش ،ب ـرای اعتباریابــی و آزمــون
تئــوری بهدســتآمده در جامعــۀ آمــاری مشــابه و بزرگتــر تــاش
میکنــد .دادههــای بخــش کیفــی از طریــق مصاحبــۀ عمیــق
گــردآوری و از روش نظریــۀ مبنایــی ب ـرای تحلیــل دادههــا اســتفاده
شــده اســت .بــه کمــک روش نمونهگیــری نظــری و هدفمنــد بــا
پانــزده نفــر از متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی
گردشــگران خارجــی در ته ـران مصاحبــه شــد .ب ـرای اشــباع نظــری
نیــز بــا گذشــت زمــان بــه عمــق و تمرکــز نمونهگیــری افــزوده شــد
و در مراحــل اولیــه ،بیشــتر کشــف مفاهیــم و مقــوالت تــازه و در
مراحــل بعــد ،عمــق و غنابخشــیدن بــه مقــوالت ،مدنظــر قــرار
گرفــت .نمونهگیــری زمانــی بــه پایــان رســید کــه محقــق بــه اشــباع
نظــری رســید و اشــباع نظــری زمانــی حاصــل شــد کــه دادههــای
اضافــی ،بــه تکمیــل و مشــخصکردن یــک مقولــۀ نظــری جدیدتــر
کمکــی نکردنــد و نمونههــا از آن پــس مشــابه بــه نظــررســیدند.
درنهایــت دادههــای گردآوریشــده در قالــب دوازده مقولــۀ محــوری
و یــک مقولــۀ هســته ،کدگــذاری و تحلیــل شــد و یافتههــای کیفــی
در قالــب یــک الگــوی پارادایمــی اســتخراج و صورتبنــدی شــد.
در بخــش ّ
کمــی نیــز اطالعــات و دادههــا در بیــن تعــداد بیشــتری
از متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران
خارجــی در ته ـران بــه روش فرمــول حجــم نمونــۀ نامشــخص و از
نــوع نمونهگیــری خوش ـهای انتخــاب و دادههــا جم ـعآوری شــدند.
بــا توجــه بــه بــرآورد اولیــۀ واریانــس جامعــه در  30نمونــۀ ابتدایــی
بررسیشــده در فرمــول حجــم نمونــۀ جامعــه نامحــدود ،تعــداد
 145نفــر در بخــش ّ
کمــی بهمنزلــۀ نمونــه انتخــاب شــدند کــه
ایــن افـراد شــامل اســاتید گردشــگری ،تورلیدرهــا ،خبــرگان صنعــت
گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران بودهانــد.
همچنیــن تحلیــل یافتههــا بهصــورت ّ
کمــی و اســتنباطی و بــا کمــک
مدلســازی معادلــۀ ســاختار بــا نرمافــزار آمــوس گرافیــک 2انجــام
شــده اســت .در بخــش کیفــی ایــن پژوهــش بـرای حصــول قابلیــت
اعتمــاد 3بهمنزلــۀ معیــاری بــرای جایگزینــی روایــی و پایایــی از
مصاحبههــای همگ ـرا یــا تأییــد همــکاران 4و تأییــد یافتههــا توســط
خــود مشــارکتکنندگان 5اســتفاده شــده و در بخــش ّ
کمــی نیــز
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اعتبــار محتــوا بــه کمــک قضــاوت داوران و اســاتید و قابلیــت
اعتمــاد بــه کمــک ضریــب آلفــای کرونبــاخ انجــام و تأییــد شــده
اســت.
یافتهها
ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح
شــهر تهــران
شــروع کار در نظریــۀ زمینــهای بــا انجــام مصاحبههــای
عمیــق صــورت میگیــرد .مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش
حاصــل تحلیــل عمیــق پانــزده مصاحبــه از متخصصــان ،خبــرگان
صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران
اســت کــه در فرایندهــای مدیریتــی بازاریابــی گردشــگری در
کشــور فعالانــد .نتایــج تحلیــل دادههــا براســاس مراحــل س ـهگانۀ

ـذاری بــاز ،بیــش از 221
کدگــذاری ارائــه شــد و در مرحلــۀ کدگـ ِ
مفهــوم و گــزارۀ معنــادار اســتخراج شــد .گفتنــی اســت تمامــی
مراحــل اســتخراج تئــوری و فراینــد کدگــذاری در ایــن قســمت
بهصــورت دســتی انجــام شــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه متــن
مصاحبههــا بــه دقــت بارهــا خوانــده شــده و کدهــا و گزارههــا از
آن اســتخراج شــده اســت .در مرحلــۀ بعــد 193 ،مفاهیــم متناظــر
از تعــداد  221گ ـزارۀ معنــادار کلــی موجــود در متــن مصاحبههــا
اســتخراج شــد .ایــن مقولههــا ارتبــاط مفهومــی بــا یکدیگــر دارنــد
و بهراحتــی میتــوان آنهــا را دســتهبندی کــرد و در مرحلــۀ
کدگــذاری بــاز  35خردهمقولــه از مفاهیــم متناظــر بیــرون کشــیده
شــده اســت .مراحــل تئوریســازی در نظریــۀ زمین ـهای در نمــودار 1
نشــان داده شــده اســت.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

نمودار  :1فرایند استخراج تئوری برآمده از مصاحبههای پژوهش

یکــی از مهمتریــن فرایندهــای کدگــذاری ،اســتخراج
مفاهیــم متناظــر از گزارههــای معنــادار و تبدیــل ایــن مفاهیــم
بــه خوردهمقولــه اســت .در ایــن مســیر ،هــر لحظــه بــه غنــای
مقولههــا افــزوده و درعینحــال حجــم ایــن مفاهیــم کمتــر
میشــود .پــس از اســتخراج مفاهیــم متناظــر ،محقــق بــه
دســتهبندی ایــن مفاهیــم ب ـرای تحلیــل بهتــر اقــدام کــرده اســت.
در ایــن فراینــد 193 ،مفهــوم متناظــر بهدقــت مطالعــه شــدند و
چــون اغلــب ایــن مفاهیــم قرابــت معنایــی بســیار باالیــی بــا هــم
دارنــد؛ بنابرایــن ایــن تعــداد زیــاد بــه خردهمقوالتــی تبدیــل شــدند
کــه هــر خردهمقولــه بهتنهایــی دربردارنــدۀ چندیــن مفهــوم متناظــر
بــوده اســت .برایناســاس ،محقــق  193مفهــوم متناظــر را بــه 35
خردهمقولــه تبدیــل کــرده اســت .البتــه میتــوان گفــت تعــداد
زیــادی از ایــن مفاهیــم تکراریانــد و یــا همپوشــانی باالیــی بــا
هــم دارنــد .ب ـرای مثــال مفاهیمــی ماننــد بســتر آزادی اقتصــادی،
مدیریــت بهینــۀ منابــع ،توســعه ،تأثیــر اقتصــادی ،ارزش مشــهودی

ب ـرای کس ـبوکار ،تولیــد علــم و ثــروت ،تمایــل بــه پیشــرفت در
اقتصــاد و کســب درآمــد بیشــتر همگــی بــه خردهمقولــۀ «تقویــت
اقتصــادی» تبدیــل شــدهاند .در ایــن مرحلــه ،مایهگرفتــن مفاهیــم
از دادههــا ،مشــخصۀ اصلــی راهبــرد نظریــۀ زمین ـهای اســت و بــه
کمــک تحلیــل مقولههــا میتــوان فراینــد نظریهســازی را تشــریح
کــرد .درمــورد نامگــذاری مناســب مقولههــا ،پرســیدن ســؤاالت
برانگیزنــده ،مقایســه و اســتنتاج طرحــی نــو ،یکپارچــه و واقعبینانــه
از انبــوه دادههــای خــام و ســازماننیافته ،نیــاز بــه خالقیــت ویــژهای
دارد و بــا توجــه بــه خالقیــت ،بایــد حساســیت نظــری راهگشــای
ادامــۀ کار باشــد .حساســیت نظــری از خــال تجربــۀ حرفــهای،
مطالعــۀ متــون ،تجربــۀ شــخصی و رونــد تحلیــل دادههــا در خــال
پژوهــش بــر حساســیت نظــری محقــق میافزایــد .حساســیت
ً
نظــری از آن روی مهــم اســت کــه اساســا پژوهــش کیفــی و نظریــۀ
مبنایــی در پــی معنــادادن بــه دادههــا هســتند .جــدول  1نتایــج
تحلیــل دادههــا را در مراحــل س ـهگانۀ کدگــذاری نشــان میدهــد.

ارائه الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران
با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن
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هماهنگی نهادهای مرتبط

همکاری و همراستایی نهادی

مراکز تصمیمگیری ه مراستا
فهم اثرگذاری گردشگری
بازاریابی بنیان اقتصاد جدید

درک عمیق بازاریابی

توجه به بازاریابی
توسعۀ دیپلماسی عمومی
کاهشدادن تنشها

دیپلماسی گردشگری

کاهش تصدیگری دولت
توسعۀ تعامالت جهانی
توسعۀ کمپینهای بشردوستانه

تسهیم رویدادهای جهانی

بازار گردشگری بهمنزلۀ پیشران اقتصادی
تقویت اقتصادی

پشتیبانی از اقتصاد ملی

آموزش همگانی گردشگری
آموزش افراد بومی

تربیت میزبانهای کارآمد

آموزش محلی
تحقیق و توسعه
شناخت گرایشهای گردشگران

توسعۀ تحقیقات بازار

مطالعۀ الگوهای موفق
دسترسی راحت بازار مبدأ به کشور
رقابت در عرصۀ جهانی

درک نیاز بازار

همسویی با بازار جهانی
شناخت ذائقهها و سلیقهها
معرفی فرهنگ و تمدن

معرفی قابلیتها

معرفی خوب بازار گردشگری و صنایع دستی
اصالح نگاه فرهنگی و درک شرایط مهمانان
مدیریت زیرساختی و فرودگاهی

رفع محدودیتهای موجود

اصالح قوانین سختگیرانه
خواست همگانی
سیاستگذاری و برنامهریزی ملی

مطالبۀ ملی

آمادگی همگانی
جدیگرفتن گردشگری
نگاه تجاری به گردشگران
هوشمندسازی بازار گردشگری

توسعۀ زیرساخت

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

توسعۀ صلح جهانی

بازاریابی گردشگری بهمثابۀ مطالبۀ ملی و به علت درک عمیق بازاریابی در بستر توسعۀ زیرساخت و معرفی قابلیتها با مداخله درک نیاز بازار و بهوسیلۀ راهبردهای همکاری و ه مراستایی نهادی ،آگاهیبخشی و توسعۀ تحقیقات بازار به پیامدهای
دیپلماسی گردشگری جهانی و پشتیبانی از اقتصاد ملی منجر شده است.

خدمات یکپارچه و هماهنگی
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خردهمقوالت

مقوالت محوری

مقولۀ هستۀ نهایی
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پــس از بررســی دقیقتــر و پیونــد بیــن  35خردهمقولــه،
تعــداد  12مقولــۀ محــوری بهدســت آمــد کــه ایــن مقــوالت
عبارتانــد از :همــکاری و همراســتایی نهــادی ،درک عمیــق
بازاریابــی ،دیپلماســی گردشــگری ،تســهیم رویدادهــای جهانــی،
پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی ،تربیــت میزبانهــای کارآمــد ،توســعۀ
تحقیقــات بــازار ،درک نیــاز بــازار ،معرفــی قابلیتهــا ،رفــع
محدودیتهــای موجــود ،مطالبــۀ ملــی ،توســعۀ زیرســاخت .بــا
انتـزاع بیشــتر ایــن مقــوالت در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی ،یــک
مقولــۀ هســتهای بــه ایــن شــرح ظاهــر شــد« :بازاریابــی گردشــگری
بهمثابــۀ مطالبــۀ ملــی و بــه علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر
توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا بــا مداخلــۀ درک نیــاز
بــازار و از طریــق راهبردهــای همــکاری و همراســتایی نهــادی،
آگاهیبخشــی و توســعۀ تحقیقــات بــازار منجــر بــه پیامدهــای
دیپلماســی گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی
شــده اســت» تــا بتوانــد تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت
پوشــش قــرار بدهــد.
تحلیل مقولۀ هسته (مرکزی)
بازاریابــی اجــرای فعالیتهایــی در فضــای کســبوکار
اســت کــه جریــان کاال و خدمــات را از تولیدکننــده بــه ســمت
مصرفکننــده هدایــت میکنــد و در حــوزۀ گردشــگری نیــز
بازاریابــی گردشــگری شــامل معرفــی بــازار گردشــگری بــه
گردشــگران اســت .مفهــوم ایــن نــوع بازاریابــی در گذشــته
بــه معنــای بــازار مشــتری و معرفــی محصــوالت نامگــذاری
شــده بــود .ایــن مراحــل بــا مــرور زمــان و توســعه بــه بازاریابــی
گردشــگری تغییــر نــام داد .بازاریابــی گردشــگری در اقتصــاد
کشــورهایی کــه موقعیــت آن را دارنــد تأثیــر دارد .بــه همیــن
علــت ،وجــود راهبردهــای هدفمنــد بازاریابــی در حــوزۀ بازاریابــی
گردشــگری میتوانــد نقطــۀ شــروع موفقیــت در گردشــگری
باشــد .بیشــک طراحــی درســت بــرای بازاریابــی گردشــگری
ضمانتــی حقیقــی بــرای فعالیتهــای بشــر از ناحیــۀ اقتصــادی
اســت .امــروزه رقابــت در بازاریابــی گردشــگری بــه حــد باالیــی
درحــال افزایــش اســت؛ بهصورتــی کــه میتــوان از راهبردهــای
رقابــت مناســب بیــن توریس ـتها اســتفاده کــرد .یکــی از راههــای
موفقیــت شــرکتها ،ارائــۀ خدمــات متفــاوت بهنســبت دیگــر
رقبــا خواهــد بــود .بنابرایــن ،الگوهــای بازاریابــی گردشــگری در
ســطح جهــان بهشــدت رقابتیانــد و کشــورهای گوناگــون بــرای
توســعۀ گردشــگری خــود ناچــار بــه تدویــن الگوهــای بازاریابــی
گردشــگری منحصربهفــرد خــود هســتند و ایــن تحقیــق نیــز
بــا هــدف ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح شــهر
تهــران بــه روش کیفــی در میــان متخصصــان ،خبــرگان صنعــت
گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی بــه ارائــۀ الگــوی بومــی
پرداختــه اســت.

درواقــع رویکــرد بازاریابــی گردشــگری بهمنزلــۀ فراینــد
مشــارکتی اســت کــه افــراد یــا ســازمانها در فراینــد رفتــاری
مشــترکی تولیــد میکننــد .برایناســاس ،گفتنــی اســت کــه
بازاریابــی گردشــگری بهمثابــۀ مطالبــۀ ملــی و بــه علــت درک
عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا
بــا مداخلــۀ درک نیــاز بــازار و ازطریــق راهبردهــای همــکاری و
ه مراســتایی نهــادی ،آگاهیبخشــی و توســعۀ تحقیقــات بــازار بــه
پیامدهــای دیپلماســی گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد
ملــی منجــر شــده اســت.
آخریــن مرحلــۀ کدگــذاری ،مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی
اســت کــه در آن کدهــای بهدســتآمده در مرحلــۀ کدگــذاری
محــوری را در ســطحی انتزاعیتــر ادامــه میدهــد .هــدف از
ایــن کار ،یکپارچهســازی و پاالیــش مقولههــای کسبشــده در
مرحلــۀ کدگــذاری محــوری اســت .در ایــن مرحلــه اســت کــه
شــکلگیری و پیونــد هــر مقولــه بــا ســایر مقولههــا و همچنیــن
مقولــۀ هســتۀ نهایــی بهدســتآمده ،کــه کل مفاهیــم و مقولههــا
را دربــر میگیــرد ،شــرح داده میشــود .بــا ترکیــب دوازده مقولــۀ
اصلــی پژوهــش (همــکاری و همراســتایی نهــادی ،درک عمیــق
بازاریابــی ،دیپلماســی گردشــگری ،تســهیم رویدادهــای جهانــی،
پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی ،تربیــت میزبانهــای کارآمــد ،توســعۀ
تحقیقــات بــازار ،درک نیــاز بــازار ،معرفــی قابلیتهــا ،رفــع
محدودیتهــای موجــود ،مطالبــۀ ملــی ،توســعۀ زیرســاخت)،
مقولــۀ هســتۀ نهایــی در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی ظهــور کــرد.
بــا توجــه بــه مقــوالت عمــده و توضیحــات ذکرشــده ،گفتنــی اســت
کــه مقولــۀ بازاریابــی گردشــگری بهمثابــۀ مطالبــۀ ملــی ،و بــه
علــت درک عمیــق بازاریابــی در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی
قابلیتهــا بــا مداخلــۀ درک نیــاز بــازار و از طریــق راهبردهــای
همــکاری و ه مراســتایی نهــادی ،آگاهیبخشــی و توســعۀ
تحقیقــات بــازار بــه پیامدهــای دیپلماســی گردشــگری جهانــی و
پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی منجــر شــده اســت و میتوانــد همــۀ
مباحــث متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی
گردشــگران خارجــی در شــهر تهـران درمــورد بازاریابی گردشــگری
را تحــت پوشــش ق ـرار دهــد و نیــز جنبــۀ تحلیلــی داشــته باشــد.
براســاس مقولــۀ هســتۀ نهایــی ،کــه خــود برگرفتــه و انتزاعشــده از
ســایر مقــوالت عمــدۀ ارائهشــده اســت ،متخصصــان ،خبــرگان
صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهــران در
ّ
تجربــۀ زیســت خــود ش ـرایط علــی ،بســتر و پیامدهــای بازاریابــی
گردشــگری را تجربــه ،درک یــا تصــور میکننــد .آنهــا در ش ـرایط
و بســتر تعاملــی خاصــی بازاریابــی گردشــگری را تبییــن کردهانــد
کــه اگــر ایــن شــرایط در هــر کشــوری مهیــا شــود ،بازاریابــی
گردشــگری موفــق عمــل خواهــد کــرد و امــری معقــول تلقــی
خواهــد شــد .متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی
گردشــگران خارجــی در تهــران بهمنزلــۀ کارگــزاران و مجریــان
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ترسیم الگو
درمجمــوع یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد کــه
بازاریابــی گردشــگری در کشــور در شـرایط متفاوتــی اتفــاق میافتــد.
متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران
خارجــی در ته ـران ،رویکردهــای متفاوتــی را در راســتای بازاریابــی
ً
گردشــگری بیــان کردهانــد .همــۀ آنهــا در ایــن مســئله ،کــه اساســا
ارائــۀ الگــوی بازاریابــی گردشــگری در ســطح کشــور ممکــن اســت،
اتفــاق نظــر دارنــد؛ امــا هریــک از رویکــردی متفــاوت بــه ایــن
مقولــه مینگرنــد و پاس ـخهای متفاوتــی بــه ســؤال اصلــی پژوهــش
میدهنــد .در رویکــردی کلــی ،بــرای فهــم بهتــر میتــوان همــۀ
یافتهه ـ ا را در یــک مــدل پارادایمــی ترســیم کــرد .همانگونــه کــه در
الگــو مشــاهده میشــود ،ایــن مــدل بخشهــای متعــددی دارد کــه
ّ
عبارتانــد از :شــرایط علــی ،پدیــده ،بســتر ،شــرایط مداخلهگــر،
راهبــرد و پیامــد .پدیــدۀ مرکــزی ایــن مــدل ،بازاریابــی گردشــگری
اســت کــه محــور ســؤاالت مصاحبــۀ کیفــی و اطالعــات نظــری
و مفهومــی متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی
گردشــگران خارجــی در تهــران بــوده اســت .همچنیــن در ایــن
ّ
ـی «مطالبــۀ ملــی و درک
مــدل ،ش ـرایط علــی شــامل دو مؤلفــۀ اصلـ ِ
عمیــق بازاریابــی» اســت .مؤلفــۀ مطالبــۀ ملــی از ســه خردهمقولــۀ
«خواســت همگانــی ،سیاســتگذاری و برنامهریــزی ملــی و
آمادگــی همگانــی» تشــکیل شــده اســت و مقولــۀ اصلــی درک عمیــق
بازاریابــی نیــز از ســهخردهمقولــۀ «فهــم اثرگــذاری گردشــگری،
بازاریابــی بنیــان اقتصــاد جدیــد و توجــه بــه بازاریابــی» تشــکیل شــده
اســت .براســاس چارچــوب پارادایمــی موجــود ،مطالبــۀ ملــی و درک
عمیــق بازاریابــی علــت مســتقیم و اصلــی بازاریابــی گردشــگری
ّ
هســتند .افــزون بــر شــرایط علــی در مــدل موجــود ،بســترهای
اثرگــذار در بازاریابــی گردشــگری حضــور دارنــد .برایناســاس،
بســترهای موجــود شــامل دو مؤلفــۀ اصلــی «توســعۀ زیرســاخت و
ـی توســعۀ زیرســاخت نیــز
معرفــی قابلیتهــا» اســت .مؤلفــۀ اصلـ ِ
شــامل ســه خردهمقولــۀ «جدیگرفتــن گردشــگری ،نــگاه تجــاری
بــه گردشــگران و هوشمندســازی بــازار گردشــگری» اســت و مقولــۀ
اصلــی معرفــی قابلیتهــا نیــز از ســه خردهمقولــۀ «شــناخت
ذائقههــا و ســلیقهها ،معرفــی فرهنــگ و تمــدن و معرفــی خــوب
بــازار گردشــگری و صنایــع دســتی» تشــکیل شــده اســت .بســترهای
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برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای عرصــۀ گردشــگری هســتند
کــه در مــوارد متعــددی خــود در ایــن فرایندهــا اثرگذارنــد؛ ازای ـنرو
آنــان تشــخیص دقیقــی از کارآمــدی و اثرگــذاری و متغیرهــای مرتبــط
بــا بازاریابــی گردشــگری دارنــد .همانطــور کــه از متــن مصاحبههــا
مشــخص اســت ،بازاریابــی گردشــگری بــرای کل نظــام اقتصــادی
و سیاســی کشــور بســیار حســاس و کارآمــد اســت و ازایــنرو،
الگوهــای بومــی ب ـرای تبییــن وضعیــت ایــن حــوزه از بازاریابــی نیــز
کارآمدتــر خواهنــد بــود.

موجــود در مــدل پارادایمــی پژوهــش دارای اثرگــذاری چندگانــهای
اســت کــه عالوهبــر اثرگــذاری مســتقیم در بازاریابــی گردشــگری،
میتوانــد همزمــان در راهبردهــای بازاریابــی گردشــگری تأثیــر
مســتقیم داشــته باشــند.
از دیگــر مؤلفههایــی کــه از آن بــه عنــوان شــرایط مداخلهگــر
یــاد میشــود ،شــامل دو مقولــۀ اصلــی درک نیــاز بــازار و رفــع
محدودیتهــای موجودنــد .مقولــۀ اصلــی درک نیــاز بــازار شــامل
ســه خردۀمقولــۀ «دسترســی راحــت بــازار مبــدأ بــه کشــور ،رقابــت در
عرصــۀ جهانــی و همســویی بــا بــازار جهانــی» اســت و مقولــۀ اصلــی
رفــع محدودیتهــای موجــود شــامل ســه خردهمقولــۀ «اصــاح
نــگاه فرهنگــی و درک شــرایط مهمانــان ،مدیریــت زیرســاختی
و فرودگاهــی و اصــاح قوانیــن ســختگیرانه» اســت .شــرایط
مداخلهگــر نیــز ماننــد بســترها تأثی ـرات دوگان ـهای در مــدل دارنــد.
ایــن ش ـرایط عالوهبــر اثرگــذاری مســتقیم در بازاریابــی گردشــگری،
همزمــان میتوانــد در اهبردهــای بازاریابــی گردشــگری تأثیــر
مســتقیم داشــته باشــند .امــا بخــش مهــم ایــن مــدل پرادایمــی ،کــه
نقــش مهمــی در بازاریابــی گردشــگری دارد ،راهبردهایــی بـرای ایــن
پدیــده اســت .آنچــه از هســتۀ برخــی مصاحبههــا بیــرون میآیــد،
راهبردهایــی بــرای بازاریابــی گردشــگری در بیــن متخصصــان،
خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در
ـی همــکاری
ته ـران اســت .ایــن راهبردهــا شــامل ســه مقولــۀ اصلـ ِ
و همراســتایی نهــادی ،تربیــت میزبانهــای کارآمــد و توســعۀ
تحقیقــات بازارنــد کــه مقولــۀ اصلــی همــکاری و همراســتایی
نهــادی خــود شــامل ســه خردهمقولــۀ «(خدمــات یکپارچــه و
هماهنگــی ،هماهنگــی نهادهــای مرتبــط و مراکــز تصمیمگیــری
همراســتا» هســتند .مقولــۀ اصلــی تربیــت میزبانهــای کارآمــد نیــز
شــامل ســه خردهمقولــۀ «آمــوزش همگانــی گردشــگری ،آمــوزش
اف ـراد بومــی و آمــوزش محلــی» هســتند .همچنیــن آخریــن راهبــرد،
یعنــی توســعۀ تحقیقــات بــازار نیــز بــا ســه خردهمقولــۀ «تحقیــق و
توســعه ،شــناخت گرایشــات گردشــگران و مطالعــۀ الگوهــای موفــق»
تعریــف شــده اســت .ایــن ســه راهبــرد مهــم دو نقــش عمــده در
ً
مــدل پارادایمــی دارنــد .نخســت مســتقیما در بازاریابــی گردشــگری
اثــر دارنــد و عالوهبــرآن ،بــه پیامدهایــی منجــر میشــود کــه
شــامل دیپلماســی گردشــگری ،پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی و تســهیم
رویدادهــای جهانــی اســت .درنهایــت ایــن راهبردهــا بــه دســتیابی
الگــوی بازاریابــی گردشــگری منجــر میشــوند .در متــون مدیریتــی
راهبــردی ،مهمتریــن ابــزار الگوهــا هســتند و در همیــن الگــو نیــز
همــکاری و همراســتایی نهــادی ،تربیــت میزبانهــای کارآمــد و
توســعۀ تحقیقــات بــازار مهمتریــن راهبردهایــی هســتند کــه بــه
موفقیــت بازاریابــی گردشــگری منجــر شــدهاند .درنهایــت مــدل
پارادایمــی پژوهــش بایــد پیامدهایــی در راســتای پدیــدۀ مرکــزی
پژوهــش داشــته باشــد .مهمتریــن پیامدهــا در تبییــن بازاریابــی
اصلــی دیپلماســی گردشــگری ،پشــتیبانی
گردشــگری ســه مقولــۀ
ِ
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از اقتصــاد ملــی و تســهیم رویدادهــای جهانــی اســت .مقولــۀ
اصلــی دیپلماســی گردشــگری شــامل ســه خردهمقولــۀ «توســعۀ
دیپلماســی عمومــی ،کاهــشدادن تنشهــا و کاهــش تصدیگــری
دولــت» اســت .پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی نیــز شــامل دو
خردهمقولــۀ بــازار گردشــگری بهمنزلــۀ پیشــران اقتصــادی و
تقویــت اقتصــادی» اســت و درنهایــت مقولــۀ تســهیم رویدادهــای
جهانــی از ســه خردهمقولــۀ «توســعۀ تعامــات جهانــی ،توســعۀ

کمپینهــای بشردوســتانه و توســعۀ صلــح جهانــی» تشــکیل شــده
اســت .هرچنــد ایــن پیامدهــا بهخودیخــود مطلوبانــد ،امــا در
خــود بازاریابــی گردشــگری اثــر مســتقیمی دارنــد .درنهایــت تدوین
ایــن مــدل ،براســاس شــیوۀ تحلیــل کیفــی ،بــه ســبک اســتراوس و
کربیــن بــوده اســت کــه براســاس آن ،چارچــوب مــدل از پیــش
تعییــن میشــود؛ امــا مقــوالت موجــود در آن در فراینــد تحلیــل
کیفــی کشــف میشــوند.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400
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یافتههای ّ
کمی پژوهش
در بخــش ّ
کمــی پژوهــش ،الزم اســت الگــوی بومــی
طراحیشــده آزمــون و اعتباریابــی شــود .بههمینمنظــور ،میتــوان
اثــر ایــن متغیرهــا را در می ـزان بازاریابــی گردشــگری در مدلســازی
معادلــۀ ســاختاری بــه کمــک نرمافـزار آمــوس گرافیکــس نیــز نشــان
داد .برهمیناســاس ،بهمنظــور تعییــن شــدت و جهــت تأثیــر
ایــن متغیرهــا در می ـزان بازاریابــی گردشــگری از یــک مــدل معادلــۀ
ســاختاری بهــره گرفتــه شــده اســت کــه نحــوۀســنجش یــک متغیــر
پنهــان را بــا اســتفاده از دو یــا تعــداد بیشــتری متغیــر مشاهدهشــده
تعریــف میکنــد.

مدل کلی پژوهش
در راســتای آزمــون و اعتباریابــی مــدل کیفــی ،محقــق بــه
کمــک مدلســازی معادلــۀ ســاختاری اقــدام بــه آزمــون مــدل کــرده
اســت .در ایــن مــدل ،بیســت متغیــر مشاهدهشــده وجــود دارد کــه
ایــن متغیرهــا از تجمیــع تعــداد زیــادی گویــه حاصــل شــدهاند.
برخــی از متغیرهــای مشاهدهشــده شــامل متغیرهــای مســتقل
اصلــی پژوهــش هســتند کــه در مــدل پارادایمــی بخــش کیفــی
پژوهــش مشــخص شــده و ب ـرای تبییــن اثــر متغیرهــای مســتقل در
تبییــن بازاریابــی گردشــگری ( )TMبــهکاررفتهانــد .در جــدول 2
ســاختار اصلــی مــدل بــا شــاخصها و نمادهــای ترســیمی موجــود
در مــدل مشــخص شــده اســت.

جدول  :2متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
ساختار مدل

شاخصهای اصلی

سیاستگذاری و برنامهریزی ملی

she1

خواست همگانی
مطالبۀ ملی

آمادگی همگانی
ّ
شرایط علی ()shE

فهم اثرگذاری گردشگری
درک عمیق بازاریابی

بازاریابی بنیان اقتصاد جدید

she2

توجه به بازاریابی
توجه به نیازهای زندانیان

حمایت اقتصادی از خانواده
حمایت اجتماعی از خانواده

she3

دسترسی راحت بازار مبدأ به کشور
درک نیاز بازار

رقابت در عرصۀ جهانی

shm1

همسویی با بازار جهانی

شرایط مداخلهگر
()shM

اصالح نگاه فرهنگی و درک شرایط مهمانان
رفع محدودیتهای موجود

مدیریت زیرساختی و فرودگاهی

shm2

اصالح قوانین سختگیرانه
جدیگرفتن گردشگری
توسعۀ زیرساخت

نگاه تجاری به گردشگران

bes1

هوشمندسازی بازار گردشگری

بستر ()bes

شناخت ذائقهها و سلیقهها
معرفی قابلیتها

معرفی فرهنگ و تمدن

bes2

معرفی خوب بازار گردشگری و صنایع دستی
خدمات یکپارچه و هماهنگی
همکاری و همراستایی نهادی

هماهنگی نهادهای مرتبط

str1

مراکز تصمیمگیری ه مراستا
آموزش همگانی گردشگری
راهبرد ()str

تربیت میزبانهای کارآمد

آموزش افراد بومی

str2

آموزش محلی
تحقیق و توسعه
توسعۀ تحقیقات بازار

شناخت گرایشات گردشگران
مطالعۀ الگوهای موفق

str3
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توسعۀ دیپلماسی عمومی
دیپلماسی گردشگری

کاهشدادن تنشها

pai1

کاهش تصدیگری دولت
پیامدها ()pai

پشتیبانی از اقتصاد ملی

بازار گردشگری بهمنزلۀ پیشران اقتصادی
تقویت اقتصادی

pai2

توسعۀ تعامالت جهانی
تسهیم رویدادهای جهانی

توسعۀ کمپینهای بشردوستانه

pai3

توسعۀ صلح جهانی

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

بازاریابی گردشگری
()TM

مجموعه شاخصهای بازاریابی
گردشگری

ایــن متغیرهــای آشــکار شــاخصهای اصلــی ،از متغیرهــای
مســتقل و وابســته هســتند کــه در متغیرهایــی ماننــد بســترهای
اثرگــذار در تبییــن بازاریابــی گردشــگری (توســعۀ زیرســاخت و
ّ
معرفــی قابلیتهــا)؛ شــرایط علــی اثرگــذار در تبییــن بازاریابــی
گردشــگری (مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی)؛ شــرایط
مداخلهگــر اثرگــذار در تبییــن بازاریابــی گردشــگری (درک نیــاز
بــازار و رفــع محدودیتهــای موجــود)؛ راهبردهــای اثرگــذار در
بازاریابــی گردشــگری (همــکاری و همراســتایی نهــادی ،تربیــت
میزبانهــای کارآمــد و توســعۀ تحقیقــات بــازار)؛ پیامدهــای
بازاریابــی گردشــگری (دیپلماســی گردشــگری ،پشــتیبانی از اقتصاد
ملــی ،تســهیم رویدادهــای جهانــی) و مجموعهگویههایــی در

محصول گردشگری

tm1

قیمت گردشگری

tm2

مکان گردشگری

tm3

ترویج گردشگری

tm4

قالــب چهــار شــاخص اصلــی ب ـرای تبییــن بازاریابــی گردشــگری
وجــود دارنــد .در بیــان شــاخصهای بازاریابــی گردشــگری،
چهــار شــاخص اصلــی وجــود دارد کــه ( )tm4بــه معنــی «ترویــج
گردشــگری» بــا ضریــب  0/64بیشــترین وزن را در تبییــن بازاریابــی
گردشــگری داشــته اســت و برهمیناســاس )tm3( ،بــه معنــی
«مــکان گردشــگری» بــا ضریــب  0/26وزن کمتــری در تبییــن
بازاریابــی گردشــگری داشــته اســت .در بحــث ســایر متغیرهــا
نیــز همــۀ ضرایــب اثــر معنــاداری در تبییــن متغیرهــای پژوهــش
نشــان دادهانــد .در کل همــۀ چهــار گویــۀ تبیینکننــدۀ بازاریابــی
گردشــگری در تهــران ،قابلیــت باالیــی در تبییــن ایــن متغیــر
داشــتهاند.

نمودار  :3مدل معادلۀ ساختاری برای تبیین بازاریابی گردشگری ()TM
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Label

P

.C.R

.S.E

Estimate

***

4.048

.043

.175

shE

<---

bes

***

4.112

.166

.684

bes

<---

Str

***

9.022

.142

1.280

shM

<---

Str

***

4.610

.240

1.107

shE

<---

Str

***

5.079

.143

.725

Str

<---

pai

***

5.079

.143

.725

shM

<---

TM

***

3.369

.082

.278

shE

<---

TM

***

6.848

.135

.925

pai

<---

TM

***

8.220

.158

1.295

Str

<---

TM

***

8.268

.096

.794

bes

<---

TM

1.000

TM

<---

tm1

***

3.861

.200

.771

TM

<---

tm2

.009

2.552

.181

.461

TM

<---

tm3

***

4.088

.306

1.250

TM

<---

tm4

1.000

bes

<---

bes1

.004

2.904

.467

1.355

bes

<---

bes2

1.000

Str

<---

str1

***

7.405

.176

1.301

Str

<---

str2

***

7.253

.178

1.289

Str

<---

str3

1.000

pai

<---

pai1

***

7.348

.152

1.114

pai

<---

pai2

***

7.348

.129

.951

pai

<---

pai3

1.000

shE

<---

she1

.004

2.866

547.

1.566

shE

<---

sh2

1.000

shM

<---

shm1

***

4.452

.353

1.570

shM

<---

shm2
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جدول  :.3برآورد وزنهای رگرسیونی روابط ساختاری موجود در مدل با نرمافزار Amos
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بــا توجــه بــه خروجــی مــدل در بحــث روابــط ســاختاری،
نتایــج حاصــل از مدلســازی نشــان داده اســت کــه اثــر همــۀ
متغیرهــای مســتقل در تبییــن بازاریابــی گردشــگری معنــادار بــوده
ّ
اســت .در همیــن مــورد میتــوان گفــت شــرایط علــی ( )shEبــا
دو متغیــر مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی در تبییــن بازاریابــی
گردشــگری ( )TMبــا ضریــب  0/84اثــر مســتقیم و معنــاداری
متغیــر
دارد و بعــد از آن ،پیامدهــای بازاریابــی گردشــگری بــا ســه
ِ
دیپلماســی گردشــگری ،پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی و تســهیم
رویدادهــای جهانــی بــا ضریــب  0/61نیــز اثــر مســتقیم و معنــاداری
در بازاریابــی گردشــگری داشــته اســت .همچنیــن اثــر راهبردهــا
متغیــر همــکاری و همراســتایی نهــادی ،تربیــت
( )strبــا ســه
ِ
میزبانهــای کارآمــد و توســعۀ تحقیقــات بــازار در تبییــن بازاریابــی
گردشــگری ( )TMبــا ضریــب  0/49اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد.
همچنیــن اثــر بســترهای توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا

در بازاریابــی گردشــگری بــا ضریــب  0/47مســتقیم و معنــاداری
متغیــر
اســت و درنهایــت اثــر شــرایط مداخلهگــر ( )shMبــا دو
ِ
درک نیــاز بــازار و رفــع محدودیتهــای موجــود نیــز بــا ضریــب
 0/41معنــادار بــوده اســت .عالوهبــر روابــط اصلــی ،میتــوان
برخــی روابــط ســاختاری در مــدل را نیــز تحلیــل کــرد .ب ـرای مثــال
ّ
ش ـرایط علــی هــم در بســترهای تبییــن بازاریابــی گردشــگری و هــم
در راهبردهــای تبییــن بازاریابــی گردشــگری اثــر معنــاداری دارد.
همچنیــن اثــر جداگانــۀ ش ـرایط مداخلهگــر و بســتر در راهبردهــای
تبییــن بازاریابــی گردشــگری معنــادار بــوده اســت .درنهایــت
راهبردهــای تبییــن بازاریابــی گردشــگری اثــر مســتقیم و معنــاداری
در پیامدهــای بازاریابــی گردشــگری داشــتهاند .در کل مثبتبــودن
تمامــی بارهــای عاملــی مــدل گویــای مســتقیم و معناداربــودن
روابــط موجــود در مــدل اســت.
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بهمنظــور بررســی تفــاوت معنــادار اثــر متغیــر آشــکار در
پنهــان ،بــه وزنهــای رگرســیونی مراجعــه میشــود .مقــدار ()C.R
مقــداری اســت کــه نســبت بحرانــی خوانــده میشــود .ایــن مقــدار،
کــه از محاســبۀ نســبت مقــدار برآوردشــدۀ غیراســتاندارد بــرای
پارامتــر ( )Estimateبــه خطــای معیــار ( )S.Eمحاسبهشــده ب ـرای
همــان پارامتــر حاصــل میشــود ،نشــان میدهــد کــه درصــورت رد
فرضیــۀ صفــری کــه مقــدار ایــن پارامتــر را برابــر صفــر قـرار میدهد،
تــا چــه حــد احتمــال خطــا وجــود دارد .مقادیــر ســه ســتاره (***) در
قســمت ( )Pبــه معنــای تأییــد فرضیــه بــا مقــدار صفــر اســت .در
جــدول  ،3قضاوتکــردن بــه وجــود تفــاوت معنــادار بیــن ضریــب
محاسبهشــده و صفــر بــه صفــر درجــۀ خطــا منجــر میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه تــا  5درصــد میــزان خطــا پذیرفتنــی اســت؛
نتیجــۀ نهایــی ایــن اســت کــه پارامتــر محاسبهشــده در تمامــی
مــوارد تفــاوت معنــادار بــا صفــر دارد .در کل ایــن اظهــارات بـرای
نمونههــای بزرگتــر جامعــۀ آمــاری مناســب اســت.

بررسی شاخصهای برازش مدل
یافتــن یــک مــدل نظــری ،کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــادار
اســت و همچنیــن معنــا و مفهــوم نظــری و کاربــردی دارد ،هــدف
اولیــۀ بهکارگیــری مدلســازی معادلــۀ ســاختاری اســت .در ایــن
روش ،بـرای ارزشــیابی برازندگــی مــدل ،معیارهــای زیــادی وجــود
دارد .در جــدول  4ایــن معیارهــا بــه همــراه میــزان مــورد قبــول و
مقــدار بهدس ـتآمده ب ـرای مــدل پژوهــش ارائــه شــده اســت .ایــن
شــاخصها برازندگــی مــدل طراحیشــده را نشــان میدهنــد کــه
نشــاندهندۀ برازندگــی و تناســب خــوب مــدل اســت .بهعبارتــی،
مــدل نظــری تحقیــق تأییــد میشــود .ازآنجاکــه شــاخصهای
برازندگــی ایــن مــدل را تأییــد کردهانــد ،بنابرایــن میتــوان از آن
بــرای آزمــون فرضیههــا اســتفاده کــرد.

جدول  :4شاخصهای برازندگی مدل نهایی

شاخصهای برازش مطلق

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقتصد

شاخص برازش

نماد

مقدار بهدستآمده

برازش قابل قبول

تفسیر شاخص

شاخص نیکویی برازش

GFI

0/791

بزرگتر از 7/0

تأیید

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

AGFI

0/856

بزرگتر از 7/0

تأیید

شاخص برازش هنجارنشده

TLI

0/872

بزرگتر از 7/0

تأیید

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/877

بزرگتر از 7/0

تأیید

شاخص برازش افزایش

IFI

0/809

بزرگتر از 7/0

تأیید

شاخص برازش مقتصد هنجارشده

PNFI

0/865

بزرگتر از 5/0

تأیید

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/912

کوچکتر از 1/0

تأیید

نسبت کای دو به درجۀ آزادی

CMIN/df

2/34

مقدار بین  1تا 3

تأیید

بحث و نتیجهگیری
توســعۀ گردشــگری ،بهمنزلــۀ پدیــدهای فرهنگــی ،فرصــت
کافــی بــرای تعامــل و تبــادل فرهنگــی بیــن گردشــگر و جامعــۀ
میزبــان را فراهــم میکنــد و بــا انســانها ،انگیزههــا ،خواســتهها،
نیازهــا و آرزوهــای آنهــا ،کــه منبعــث از فرهنــگ جامعه اســت ،در
ارتبــاط اســت .شــواهد فـراوان در نقــاط جهــان حاكــی از آن اســت
كــه توســعۀ گردشــگری از توســعۀ رایــج اقتصادمحــور بــه ســمت
توســعۀ پایــدار اجتماعــات محلــی ســوق یافتــه اســت و گردشــگری
ســعی دارد بــا تأثیرگــذاری در ســه بعــد پایــداری اجتماعــی،
اقتصــادی و زیســتمحیطی ،ضمــن جلــب مشــاركت جوامــع
محلــی در توســعۀ اقتصــاد ملــی ،از طریــق حفاظــت از پتانســیلها

و حمایــت از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بــه توســعۀ محلــی
بینجامــد .ازای ـنروی ،اهمیــت اقتصــادی گردشــگری ب ـرای همــۀ
کشــورها ضرورتــی انکارناپذیــر اســت و بــه همیــن علــت ،بیشــتر
کشــورها بــه تحقیقــات گســتردهای را در حــوزۀ گردشــگری آغــاز
کردهانــد؛ چراکــه گردشــگری بــرای کشــورهایی کــه جاذبههــای
جهانگــردی دارنــد (نظیــر ایــران) میتوانــد بــه مهمتریــن
منبــع کســب درآمــد ارزی تبدیــل شــود .مشــروط بــر اینکــه
برنامهریــزی صحیــح و همهجانبــۀ تــوأم بــا آیندهنگــری بــرای
آن تنظیــم و اجــرا شــود .در بســیاری از کشــورها ،بهویــژه ایــران،
صنعــت گردشــگری چنــان کــه شایســته اســت گســترش و توســعه
نیافتــه اســت و بــا وجــودی کــه در تمامــی برنامههــای توســعۀ
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ســالیان اخیــر در رهایــی از اقتصــاد تکمحصولــی متکــی بــر
صــادرات نفــت تأکیــد شــده ،امــا در مقــام عمــل ،موفقیــت درخــور
توجــه و محسوســی در ایــن زمینــه بهدســت نیامــده اســت .همچنیــن
رشــد و توســعۀ صنعــت گردشــگری در ایــران ،بهمنزلــۀ یکــی از
راهکارهــای عملــی رهایــی از اقتصــاد تکمحصولــی و متنوعســازی
منابــع درآمــدی کشــور ،بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه برنامهریزان
و سیاســتگذاران کشــور قــرار گیــرد .در همیــن رابطــه ،بایــد
عنــوان کــرد کــه آمــار و ارقــام ارائهشــده درمــورد گردشــگری ای ـران
نشــان میدهــد کــه از نظــر تعــداد گردشــگران ورودی و درآمــد
وضعیــت مناســبی نداشــته و جایــگاه  97در میــان کشــورهای دنیــا
و  12در بیــن کشــورهای منطقــه نشــان میدهــد فاصلــۀ بســیاری
تــا دســتیابی بــه اهــداف گردشــگری در ســند چشــماندار توســعه
وجــود دارد .در جهــان امــروزی ،صنعــت گردشــگری یکــی از
صنایــع اشــتغالزا و پردرآمــد بــوده و ایــن صنعــت بــه لحــاظ ســهم
اشــتغال و گــردش مالــی در تولیــد و درآمــد ناخالــص ملــی ب ـرای
همــۀ کشــورها اهمیــت باالیــی دارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه ش ـرایط
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ای ـران ،بــه نظــر میرســد اســتفاده
از پتانســیلهای گردشــگری میتوانــد کمــک شــایانی در افزایــش
اشــتغال جامعــه ،افزایــش گــردش پــول ،توســعۀ حملونقــل و کمــک
بــه دســتیابی اهــداف چشــمانداز توســعه ،جــذب ســرمایهگذار
داخلــی و خارجــی ،افزایــش مــراودات و مبــادالت بینالمللــی و
کمــک بــه تأثیــر بهتــر ایـران در برنــد ســایر محصــوالت و خدمــات
بــا توجــه بــه تأثیــر برنــد شــهر ســازنده و درنهایــت دســتیابی بــه
توســعۀ پایــدار و همهجانبــۀ کشــور کنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه
پژوهشهــای انجامشــده در ســوابق تحقیــق و ادبیــات و نیــز لــزوم
وجــود الگــوی راهبــردی بازاریابــی در صنعــت گردشــگری ،بــا
توجــه بــه اینکــه تاکنــون مدلــی کیفــی مبتنیبــر دادههــای حاصــل
از مصاحبــه بــا خبــرگان ،متخصصــان گردشــگری و گردشــگران
خارجــی ب ـرای بازاریابــی مقاصــد گردشــگری در ای ـران بهویــژه در
شــهر ته ـران انجــام نشــده اســت و در تعــداد انــدک پژوهشهــای
انجامشــده فقــط بــه آزمــون مدلهــای موجــود پرداختــه شــده و
ایــن پژوهشهــا بخشهــای مختلــف گردشــگری شــهری ته ـران را
در نظــر نگرفتــه ،عوامــل مؤثــر در بازاریابــی گردشــگری تهـران و در
کل ایــران را رتبهبنــدی نکردهانــد؛ بنابرایــن یافتههــا و توصیههــای
ارائهشــده بــرای سیاســتگذاران و دســتاندرکاران کاربــردی
نبــوده و بــا توجــه بــه ویژگیهــا و ش ـرایط متفــاوت ته ـران ،نیــاز بــه
ارائــۀ مدلــی بومیشــده کــه مقتضیــات ایــن شــهر را درنظــر گرفتــه و
بتوانــد پیشــنهادات کاربــردی ارائــه کنــد بدیهــی اســت.
بهطــور کلــی ،همســویی و مقایســۀ نتایــج ایــن پژوهــش
بــا تحقیقــات مشــابه در ابعــاد خــرد آنهــا مطــرح اســت .در
ً
نگاهــی کلــی ،تحقیقــات کیفــی دقیقــا مشــابه ایــن تحقیــق انجــام
نشــده اســت و تشــابهات را بایــد در برخــی ابعــاد و مؤلفههــای
کشفشــده جس ـتوجو کــرد .ب ـرای مثــال در بخــش التیــن ،نتایــج

پژوهــش کاپــوزا )2016( 1در بحــث توســعۀ صنعــت گردشــگری بــه
علــت تمرکــز بــر زیرســاخت فرودگاهــی و توســعۀ ســفر ارزانقیمــت
و حملونقــل آنتایــم در بحــث توســعۀ زیرســاخت بــا نتایــج کیفــی
ایــن پژوهــش همســو اســت .در پژوهــش دیوکــو و همکارانــش
( )2010نیــز نقــش تورلیــدران چینــی در شناســایی و معرفــی
میــراث چیــن بــه گردشــگران بــرای توســعۀ بــازار گردشــگری بــا
مؤلفــۀ معرفــی قابلیتهــای ایــن پژوهــش همســو اســت .نتایــج
ویلیامــز 2و شــاو )2011( 3در بحــث نــوآوری و توســعۀ گردشــگری
میتوانــد بــا مؤلفــۀ توســعۀ تحقیقــات بــازار در ایــن پژوهــش
همســو باشــد .همچنیــن پژوهــش ناجــدکا و راکیویــک)2012( 4
در ارتبــاط برنامهریــزی مــدل گردشــگری پایــدار بــا مؤلفههــای
اکتشــافی سیاســتگذاری و برنامهریــزی ملــی بهمنزلــۀ مطالبــۀ
ملــی و تربیــت میزبانهــای کارآمــد هماهنــگ اســت .در بخــش
تحقیقــات داخلــی ،همســویی شــایان توجهــی بیــن مؤلفههــای
کشفشــدۀ ایــن طــرح بــا برخــی یافتههــای تحقیقــات انجامشــده
مشــاهده شــده اســت .ب ـرای مثــال بمانیــان و همــکاران ( )1388در
پژوهــش خــود بــه یافتههــای طراحــی و برنامهریــزی و اقدامــات
اصالحــی دســت یافتهانــد کــه ایــن یافتههــا بــا مؤلفههــای
رفــع محدودیتهــای موجــود و سیاســتگذاری و برنامهریــزی
ملــی بــرای توســعۀ بــازار گردشــگری همســو اســت .مؤلفــۀ
معرفــی قابلیتهــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش دیوانــدری
و همــکاران ( ،)1391کــه بــر بحــث برندســازی کالن طرحهــای
تفریحــی تأکیــد دارنــد ،همســو اســت .موقعیتیابــی و توســعۀ
موقعیتهــای گردشــگرپذیر ،کــه در پژوهــش ضرغــام بروجنــی و
بارزانــی ( )1392بــه آن پرداختــه شــده اســت ،بــا مؤلفــۀ توســعۀ
زیرســاخت ایــن پژوهــش همســو اســت .همچنیــن در پژوهــش
اســعدی و ســعیدا اردکانــی ( ،)1394کــه بــه ارائــۀ مدلــی پویــا بـرای
توســعۀ گردشــگری تاریخــی شــده منجــر شــده اســت ،مقولههایــی
ماننــد آمــوزش ،وضعیــت هتلهــا و آگاهــی از نیازهــای گردشــگران
عوامــل مهــم و حساســی درمــورد توســعۀ بــازار گردشــگری اســت
کــه بــا مؤلفههــای «معرفــی قابلیتهــا ،تربیــت میزبانهــای
کارآمــد ،رفــع محدودیتهــای موجــود ،درک نیــاز بــازار و توســعۀ
زیرســاخت» همســو اســت .در مقایســه بــا تحقیقــات کیفــی ،میــان
تحقیقــات ّ
کمــی بــا پژوهــش حاضــر تشــابه زیــادی وجــود دارد.
در بخــش خارجــی تحقیقــات ّ
کمــی پیــک )2016( 5در پژوهشــی
نشــان میدهــد کــه درک و تصــور هرچــه بهتــر از مقصــد ســفر
بــا مؤلفــۀ درک نیــاز بــازار در ایــن پژوهــش همجهــت اســت.
مطالعــات ّ
کمــی کیــو 6و هم��کاران ( ،)2011کــه تصویــر نهایــی از
مقصــد گردشــگری را ارائــه میدهنــد ،بــا مؤلفــۀ شــناخت گرایشــات
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گردشــگران همســو اســت .پــوالت 1و هرمانــس )2016( 2در ارائــۀ
مــدل پیشــنهادی گردشــگری پایــدار قوانیــن دولتــی و همــکاری
نهادهــای غیردولتــی را عوامــل اصلــی توســعۀ گردشــگری بیــان
کردهانــد کــه بــا مؤلفههــای رفــع محدودیتهــای موجــود و
همــکاری و همراســتایی نهــادی ایــن پژوهــش همســو اســت.
اوانــز )2015( 3نیــز در پژوهشــی کــه مزیــت رقابتــی پایــدار در
ســازمانهای گردشــگری را بررســی و تحلیــل کــرده بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتــه کــه ایجــاد مزیــت رقابتــی هــدف توســعۀ گردشــگری
بــوده اســت و ایــن نتیجــه در راســتای مؤلفــۀ اصلــی پشــتیبانی از
اقتصــاد ملــی ایــن پژوهــش اســت .همچنیــن یافتههــای بریتلــی و
الســر )2016( 4در راســتای برنــد گردشــگری بــا مؤلفــۀ پشــتیبانی
از اقتصــاد ملــی ایــن پژوهــش همســو اســت .نتیجــۀ پژوهــش
هاریــگان و همــکاران )2017( 5نیــز ،کــه در بررســی گردشــگری
تعامــل و ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتری را مؤلفــة اصلــی میداننــد،
بــا مؤلفههــای تربیــت میزبانهــای کارآمــد ایــن پژوهــش
هماهنــگ و همســو اســت .درنهایــت وو )2018( 6در پژوهــش
خــود بــه نقــش بازاریابــی اینترنتــی در توســعۀ گردشــگری پرداختــه
اســت کــه ایــن نتیجــه نیــز بــا مؤلفههــای توســعۀ تحقیقــات بــازار
و توســعۀ زیرســاخت هماهنــگ و همســو اســت .در تحقیقــات
داخلــی نیــز همســویی برخــی نتایــج بــا برخــی مؤلفههــای
اصلــی پژوهــش بهوضــوح دیــده میشــود .زنگیآبــادی و
همــکاران ( )1385در تحلیــل بــازار گردشــگری داخلــی بــه بحــث
کیفیــت خدمــات و زیرســاختها پرداختهانــد کــه ایــن نتایــج بــا
مؤلفههــای رفــع محدودیتهــای موجــود و توســعۀ زیرســاخت
همســو اســت .محســنی ( )1388نیــز در پژوهشــی موانــع و
راهکارهــای توســعۀ گردشــگری را بررســی کــرده اســت کــه ایــن
نتیجــه نیــز بــا مؤلفــۀ رفــع محدودیتهــای موجــود همســو
اســت .ایمانــی خوشــخو و ایوبــی یــزدی ( )1389در مطالعــۀ
مقاصــد گردشــگری شــهری ،مقولههایــی ماننــد وفــاداری بــه
برنــد ،کیفیــت ادراكشــده و آگاهــی بــه برنــد مقصــد گردشــگری
بهدســت آورده کــه ایــن نتایــج بــا مؤلفههــای تربیــت میزبانهــای
کارآمــد و درک نیــاز بــازار هماهنــگ اســت .کرمیپــور ()1391
نیــز ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را در ﺗﻮســعۀ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای پررنــگ
دانســته و ایــن نتیجــه بــا مؤلفــۀ پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی همســو
اســت .میرحســینی و همــکاران ( )1393نیــز در پژوهشــی بــا
تحلیــل سلســلهمراتبی مــدل راهبــرد توســعۀ پایــدار گردشــگری را
ارائــه داده و راهبردهــای مدیریتــی و برنامهریــزی را عامــل اصلــی
دانســته و ایــن نتیجــه بــا مؤلفــۀ سیاســتگذاری و برنامهریــزی
ملــی همســو اســت .درنهایــت طباطبایــی نســب و ضرابخانــه
( )1394نیــز آگاهــی از برنــد مقصــد گردشــگری را عامــل توســعۀ
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گردشــگری دانســتهاند کــه ایــن نتایــج نیــز بــا مؤلفــۀ تربیــت
میزبانهــای کارآمــد همســو اســت.
بــرای تبییــن بازاریابــی گردشــگری و بهطــور کلــی بــرای
تبییــن گردشــگری ،نظریههــای گوناگونــی وجــود دارد و بــا توجــه
بــه بســتر خــاص فرهنگــی گردشــگری در شــهر ته ـران ،بهتنهایــی
نمیتــوان هیچیــک را بهمنزلــۀ چارچــوب نظــری بــرای ایــن
پژوهــش در نظــر گرفــت؛ بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائۀ
چارچوبــی نظــری و مــدل پارادایمــی از برســاختهای شــخصی
متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران
خارجــی در تهــران بــه دنبــال ارائــۀ نظریــۀ بومــی در ایــن زمینــه
اســت .ب ـرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از روششناســی کیفــی و
نظریــۀ زمینـهای یــا گرانــدد تئــوری اســتفاده شــده اســت .در روش
نظریــۀ زمین ـهای ،جم ـعآوری و تفســیر دادههــا همزمــان درجهــت
خلــق یــک نظریــه ق ـرار میگیــرد و تفســیر همــان مرجعــی اســت
کــه براســاس آن تصمیــم گرفتــه میشــود کــه کــدام داده یــا مــورد
در مرحلــۀ بعــد در نمونــه گنجانــده شــود و ایــن دادههــا چگونــه
یــا بــا چــه روشهایــی بایــد گــردآوری شــوند .فراینــد تفســیر بــا
توجــه بــه روش کدگــذاری در ســه مرحلــه انجــام میشــود .مــدل
کشفشــده در ایــن پژوهــش حاصــل تحلیــل عمیــق پانــزده
مصاحبــه از متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی
گردشــگران خارجــی در شــهر تهـران اســت کــه در فراینــد مدیریتــی
و بازاریابــی صنعــت گردشــگری درگیــر بودنــد .نتایــج تحلیــل
دادههــا براســاس مراحــل سـهگانۀ کدگــذاری ارائــه شــد و در مرحلۀ
کدگــذاری بــاز متــن مصاحبههــا بهدقــت بارهــا خوانــده شــده و
بیــش از  221مفهــوم و گ ـزارۀ معنــادار اســتخراج شــد .در مرحلــۀ
بعــد بــا مــرور مفهومــی و محتوایــی مفاهیــم  193مفاهیــم متناظــر
از تعــداد  221گ ـزارۀ معنــادار کلــی موجــود در متــن مصاحبههــا
اســتخراج شــد .ایــن مقولههــا بــا همدیگــر ارتبــاط مفهومــی
دارنــد و ب هراحتــی میتــوان آنهــا را دســتهبندی کــرد .یکــی از
مهمتریــن فرایندهــای کدگــذاری ،اســتخراج مفاهیــم متناظــر
از گزارههــای معنــادار و تبدیــل ایــن مفاهیــم بــه خردهمقولــه
اســت .در ایــن مســیر ،هــر لحظــه بــه غنــای مقولههــا افــزوده
شــده و درعینحــال حجــم ایــن مفاهیــم کمتــر شــدند؛ بنابرایــن
از کل  221گــزارۀ معنــادار موجــود در مصاحبههــای پژوهــش،
تعــداد  193مفهــوم متناظــر اســتخراج شــده کــه پــس از حــذف
تکراریهــا در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری 35 ،خردهمقولــه از
مفاهیــم متناظــر بیــرون کشــیده شــده اســت .البتــه میتــوان گفــت
تعــداد زیــادی از ایــن مفاهیــم تکــراری هســتند یــا همپوشــانی
باالیــی بــا هــم دارنــد .بنابرایــن ،در ایــن مرحلــه مایهگرفتــن
مفاهیــم از دادههــا ،مشــخصۀ اصلــی راهبــرد نظریــۀ زمینــهای
اســت و بــه کمــک تحلیــل مقولههــا میتــوان فراینــد نظریهســازی
را تشــریح کــرد .درمــورد نامگــذاری مناســب مقولههــا ،پرســیدن
ســؤاالت برانگیزنــده ،مقایســه و اســتنتاج طرحــی نــو ،یکپارچــه
و واقعبینانــه از انبــوه دادههــای خــام و ســازماننیافته ،نیــاز بــه
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خالقیــت ویــژهای دارد و بــا توجــه بــه خالقیــت بایــد حساســیت
نظــری راهگشــای ادامــۀ کار باشــد .حساســیت نظــری از خــال
تجربــۀ حرف ـهای ،مطالعــۀ متــون ،تجربــۀ شــخصی و رونــد تحلیــل
دادههــا درخــال پژوهــش بــر حساســیت نظــری محقــق میافزایــد.
ً
حساســیت نظــری از آن روی مهــم اســت کــه اساســا پژوهــش
کیفــی و نظریــۀ مبنایــی درپــی معنــادادن بــه دادههــا هســتند .پــس
از بررســی دقیقتــر و پیونــد بیــن مفاهیــم خردهمقــوالت ،دوازده
مقولــۀ محــوری بهدســت آمــد کــه ایــن مقــوالت عبارتانــد از:
همــکاری و همراســتایی نهــادی ،درک عمیــق بازاریابــی ،دیپلماســی
گردشــگری ،تســهیم رویدادهــای جهانــی ،پشــتیبانی از اقتصــاد
ملــی ،تربیــت میزبانهــای کارآمــد ،توســعۀ تحقیقــات بــازار ،درک
نیــاز بــازار ،معرفــی قابلیتهــا ،رفــع محدودیتهــای موجــود،
مطالبــۀ ملــی ،توســعۀ زیرســاخت .بــا انت ـزاع بیشــتر ایــن مقــوالت
در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی ،مقولــهای هســتهای ظاهــر شــد
کــه توانســت تمامــی مقــوالت دیگــر را تحــت پوشــش قـرار بدهــد؛
درواقــع رویکــرد موجــود نظــام بازاریابــی و خلــق ارزشهــای
آن را در حــوزۀ گردشــگری در ســازمانهای متعــدد بــا پیشــرفت
اقتصــادی جامعــه پیونــد میزنــد و بازاریابــی گردشــگری بهمنزلــۀ
ـاری
فراینــد مشــارکتی اســت کــه اف ـراد یــا ســازمانها در فراینــد رفتـ ِ
مشــترک تولیــد میکننــد .برایناســاس ،گفتنــی اســت کــه بازاریابــی
گردشــگری بهمثابــۀ مطالبــۀ ملــی و بــه علــت درک عمیــق بازاریابــی
در بســتر توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا بــا مداخلــۀ درک
نیــاز بــازار و از طریــق راهبردهــای همــکاری و همراســتایی نهــادی،
آگاهیبخشــی و توســعۀ تحقیقــات بــازار بــه پیامدهــای دیپلماســی
گردشــگری جهانــی و پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی منجــر شــده
اســت .بنابرایــن ،براســاس مقولــۀ هســتة نهایــی ،کــه خــود برگرفتــه و
انتزاعشــده از ســایر مقــوالت عمــدۀ ارائهشــده اســت ،متخصصــان،
خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران خارجــی در تهران
ّ
در تجربــۀ زیســت خــود شـرایط علــی ،بســتر و پیامدهــای بازاریابــی
گردشــگری را تجربــه ،درک و یــا تصــور میکننــد .آنهــا در ش ـرایط
و بســتر تعاملــی خاصــی در حــوزة بازاریابــی ،گردشــگری را تبییــن
کردهانــد کــه اگــر ایــن شـرایط در هــر کشــوری مهیــا شــود ،موفقیــت
بازاریابــی و گردشــگری در آن حــوزه محقــق خواهــد شــد .همچنیــن
متخصصــان ،خبــرگان صنعــت گردشــگری و برخــی گردشــگران
خارجــی در ته ـران بهمنزلــۀ کارگ ـزاران و مجریــان برنامهریزیهــای
صنعــت گردشــگری بودهانــد کــه در برنامهریزیهــای کالن ایــن
حــوزه ســهیماند .ازایــنرو آنــان تشــخیص دقیقــی از کارآمــدی
و اثرگــذاری و متغیرهــای مرتبــط بــا بازاریابــی گردشــگری دارنــد.
همانطــور کــه از متــن مصاحبههــا مشــخص اســت ،مــدل
بازاریابــی گردشــگری ب ـرای کل نظــام اقتصــادی و سیاســی کشــور
بســیار حســاس و کارآمــد اســت و ازایــنرو الگوهــای بومــی
ب ـرای تبییــن وضعیــت ایــن نظــام نیــز کارآمدتــر خواهنــد بــود .در
بخــش ّ
کمــی نیــز نتایــج حاصــل از مدلســازی معادلــۀ ســاختاری

نشــان داده کــه اثــر همــۀ متغیرهــای مســتقل در تبییــن بازاریابــی
گردشــگری معنــادار بــوده اســت .همچنیــن میتــوان گفــت ش ـرایط
ّ
علــی بــا دو متغیـ ِـر مطالبــۀ ملــی و درک عمیــق بازاریابــی بــر تبییــن
بازاریابــی گردشــگری بــا ضریــب  0/84اثــر مســتقیم و معنــاداری
دارد و بعــد از آن پیامدهــای بازاریابــی گردشــگری بــا ســه متغیــر
دیپلماســی گردشــگری ،پشــتیبانی از اقتصــاد ملــی و تســهیم
رویدادهــای جهانــی بــا ضریــب  0/61نیــز اثــر مســتقیم و معنــاداری
در بازاریابــی گردشــگری داشــته اســت .همچنیــن اثــر راهبردهــا بــا
متغیــر همــکاری و ه مراســتایی نهــادی ،تربیــت میزبانهــای
ســه
ِ
کارآمــد و توســعۀ تحقیقــات بــازار در تبییــن بازاریابــی گردشــگری
بــا ضریــب  0/49اثــر مســتقیم و معنــاداری اســت .همچنیــن اثــر
بســترها (توســعۀ زیرســاخت و معرفــی قابلیتهــا) در بازاریابــی
گردشــگری بــا ضریــب  0/47اثــر مســتقیم و معنــاداری دارد و
متغیــر درک نیــاز بــازار و
درنهایــت اثــر شــرایط مداخلهگــر بــا دو
ِ
رفــع محدودیتهــای موجــود نیــز بــا ضریــب  0/41معنــادار بــوده
اســت.
درنهایــت پیشــنهادات کاربــردی بـرای توســعۀ بازار گردشــگری
را میتــوان در چنــد محــور اصلــی دســتهبندی کــرد .مهمتریــن
پیشــنهاد بـرای توســعۀ گردشــگری بــه علــت ماهیــت جهانیشــدن و
توســعۀ ارتباطــات الکترونیکــی توســعۀ بازارهــای الکترونیکی اســت.
برهمینمبنــا ،در راســتای اطالعرســانی عمومــی و آگاهســازی مــردم
بـرای اســتفاده از خدمــات گردشــگری الکترونیــک و حفــظ امنیــت و
حریــم شــخصی افـراد شــامل گردشــگران ،جامعــۀ محلــی ،کاربران،
تورهــا ،و ســایتهای خدماتدهنــدۀ گردشــگری برنامههــای
فراگیــری تدویــن شــوند .همچنیــن باتوجــه بــه یافتههــای کیفــی
پژوهــش ،نکتــۀ مهمــی کــه دربــارۀ توســعۀ بــازار گردشــگری
بهشــدت توصیــه میشــود بحــث تصــدی دولتهــا بهویــژه
ـت ایـران در امــر گردشــگری اســت .کاهــش تصدیگــری دولــت
دولـ ِ
درحکــم رهیافتــی کلــی و مــورد پذیــرش در کشــورهای گوناگــون بــه
نتایــج مثبــت و ملموســی منجــر شــده اســت .از طرفــی هــم بایــد
ً
گفــت کــه بــازار گردشــگری بــازار آشــفتهای اســت و اساســا بــازار
گردشــگران ای ـران ب ـرای متولیــان آن ـ چــه در ســطح خــرد و چــه در
ســطح کالن ـ عایــدی چندانــی نــدارد .بنابرایــن ،توصیــه میشــود
کــه سیاســتگذاران کالن برنامهریــزان ارشــد حــوزۀ گردشــگری
کشــور بــا هــدف طراحــی بســتههای ترغیبکننــده و تســهیلبخش
ی کســبوکار گردشــگری قوانیــن
و همچنیــن ایمنکــردن فضــا 
را بازبینــی کننــد و بــرای باالبــردن ارادۀ مدیــران کالن بــازار
گردشــگری ،آمــوزش و فرهنگســازی را در دســتور کار خــود ق ـرار
دهنــد .بهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه نتایــج بســیاری از پژوهشهــای
انجامشــده در داخــل کشــور ،ایــن موضــوع کــه بــر توســعۀ بــازار
گردشــگری کشــور بــه تســهیلگری نیــاز دارد اتفــاق نظــری همگانــی
وجــود دارد؛ چراکــه تجــارب موفــق بســیاری از کشــورها در توســعۀ
گردشــگری نیــز برپایــۀ تســهیل گردشــگری داخلــی بــوده اســت.
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ایــن پژوهــش کیفــی بــوده و دسترســی مســتقیم بــه نخبــگان
آســان نبــوده اســت و گاهــی برخــی نخبــگان تمایــل چندانــی بــه
ً
مشــارکت در بحــث نداشــتند و عمدتــا بیــان میکردنــد کــه انجــام
پژوهــش در کشــور گــرهای از کار بــاز نمیکنــد و فایــدۀ چندانــی
نــدارد از طرفــی هــم ب ـرای پژوهشــگر دشــوار اســت کــه هــر دو
روش ّ
کمــی و کیفــی را در یــک پژوهــش بـهکار گیــرد .ایــن مشــکل
زمانــی بیشــتر میشــود کــه پژوهشــگر دو یــا تعــداد بیشــتری
از روشهــای پژوهــش را بهطــور همزمــان اســتفاده کنــد .ایــن
ش ـرایط مســتلزم وجــود تیــم پژوهشــی اســت کــه ایــن پژوهــش
بهمنزلــۀ رســالۀ دکتــری بــا بودجــۀ محــدود و نیــروی انســانی
بســیار کمــی انجــام شــده اســت.
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