الگوی گردشگری خالق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگمحور
با تأکید بر ایدۀ شهر خالق
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متقاعدکننـده ،جزیـرۀ کیـش ،رویکـرد
آمیختـه

چکیده
جزیــرۀ کیــش یکــی از مراکــز مهــم گردشــگری جمهــوری اســامی ایـران اســت کــه
در میــان گردشــگران ایرانــی محبوبیــت بســیاری دارد .افزایــش توانمندیهــای جزیــرۀ کیــش
بــه افزایــش توانمنــدی گردشــگری ایـران منجــر میشــود .طــی ســالهای اخیــر ،مشــکالت
و عوامــل متعــددی ســبب کاهــش تمایــل ســفر بــه جزیــرۀ کیــش شــده اســت .هــــدف از
پژوهــــش پیــــش رو طراحــــی مــدل بومــی قصــد ســفر مجــدد گردشــگران به جزیــرۀ کیش
بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده اســــت تــا تمایــل بــه ســفر مجــدد بــه جزیــره را
بررســی کند .ازاینرو ،ایــــن پژوهــــش کاربردی ـ توســــعهای و بــــا ماهیــــت اکتشــــافی
اســــت و دادههــا بــــه روش آمیخته ـ اکتشــافی (کیفی ـ ّ
کمی) گــــردآوری شــده اســت.
در بخــــش کیفــــی ،بــا اســتفاده از روش دادهبنیــاد 117 ،کــد اولیــه و  26مقولــۀ فرعــی و
 7مقولــۀ اصلــی در مــدل پارادایمــی کیفــی بهدس ـتآمده شناســایی شــده است1.جامعــــۀ
آمــــاری در بخــــش کمّــــی را گردشــگران ورودی بــه جزیــره در بــازۀ جمـعآوری دادههــای
میدانــی تشــکیل میدهــد کــه در ایــن میــان حجــــم نمونــــه بــــه روش نمونهگیــــری در
دســترس و تصادفــــی ،بــا اســتفاده از فرمــول کوکـران 320 ،نفــر بـــرآورد شـــده اســـت .بــا
توجــه بــه اینکــه مــدل اندازهگیــری موردبررســی در ایــن پژوهــش از نــوع انعکاســی
اســت ،بــر اســاس مــدل ّ
کمــی بهدســتآمده از نرمافــزار اســمارت پــی ال اس مشــخص
شــد کــه متغیرهــای قوانیــن و مقــررات ،زیرســاختها ،کیفیــت درکشــده ،محیــط طبیعــی،
فرهنگــی و تاریخــی ،جـ ّـو حاکــم ،ارزش درکشــده و بازاریابــی در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر
میگذارنــد .در ایــن میــان ،بــا اســتفاده از تحلیــل مســیر مــدل ســاختاری بهدســتآمده،
زیرســاختها بیشــترین اثــر را بــر قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش دارنــد
و متغیــر جـ ّـو حاکــم دومیــن متغیــر و کیفیــت درکشــده ســومین متغیــر اثرگــذار بــر انتخــاب
مجــدد جزیــره ب ـرای مقصــد گردشــگری از ســوی گردشــگران اســت.

مقدمه
گردشــگری پدیــدهای اســت کــه از دیربــاز در جوامــع
انســانی مختلــف وجــود داشــته امــا بــا ورود بــه عصــر مــدرن بــه
صنعتــی ســودآور تبدیــل شــده و مــوردتوجــه بســیاری از کشــورها
ق ـرار گرفتــه اســت .هرســاله ایــن صنعــت چندوجهــی بــا رشــد و
توســعه همــراه بــوده ،بهطوریكــه ســازمان جهانــی گردشــگری
آن را ســومین صنعــت ســودآور صادراتــی معرفــی كــرده اســت
( .)UNWTO. 2018صاحبنظــران و متخصصــان گردشــگری

معتقدنــد در ایــن قــرن شــاهد انقالبــی در گردشــگری خواهیــم
بــود؛ انقالبــی كــه امــواج آن حتــی بــر دورافتادهتریــن نقــاط جهــان
اثرگــذار خواهــد بــود .گردشــگری بــر ابعــاد مختلــف اقتصــادی،
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و زیس ـتمحیطی كشــورها اثرگــذار
اس��ت ( .)Fathima & Muthumani, 2015بــا توجــه بــه
اهمیــت و ســهم روزافــزون بخــش گردشــگری در اقتصــاد نویــن،
برنامهریــزی در جهــت تقویــت زیرســاختهای گردشــگری و
ارتقــای کیفیــت و خدمــات و امکانــات گردشــگران بیشازپیــش

 .1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی،جزیرۀ کیش ،ایران

 .2گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ N_azad@azad.ac.ir

 .3گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .4نتایج مطالعات کیفی این پژوهش در مقالهای جداگانه با عنوان «مدل پارادایمی قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش بر اساس تئوری عملکرد متقاعدکننده» مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401
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ضــروری اســت؛ زیـرا رضایــت گردشــگران باعــث وفــاداری آنهــا
و بازگشــت و تــداوم مســافرت بــه مقصــد و ترغیــب دوســتان و
آشــنایان بــه دیــدار از شــهر مقصــد میشــود و بــه ایــن ترتیــب،
موجــب تــدوام و پایــداری گردشــگری و رونــق اقتصــادی در منطقــۀ
موردنظــر خواهــد شــد (فنــی و همــکاران.)1393 ،
در جهــان رقابتــی امــروز ،نخســتین ســفر بــه مقصــد
گردشــگری بــه معنــی موفقیــت آن مقصــد نیســت بلکــه تکــرار
ســفر بــه مقاصــد گردشــگری و معرفــی و تبلیــغ آن نــزد گردشــگران
بالقــوه اســت کــه موفقیــت مقصــد گردشــگری را در بلندمــدت
رقــم خواهــد زد .ازایــنرو وفــاداری بــه مقاصــد گردشــگری و
عوامــل مؤثــر بــر آن نقــش بس ـزایی در موفقیــت بلندمــدت آنهــا
ایفــا میکنــد .بنابرایــن ،بایــد وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری و
عواملــی کــه ایــن وفــاداری را ایجــاد میکنــد شناســایی و تقویــت
شــود (غفــاری و همــکاران .)1394 ،قصــد نشــانهای از آمادگــی
ً
فــرد بــرای بــروز رفتــاری خــاص اســت و دقیقــا پیــش از رفتــار
میآیــد .نیــت ،براســاس دیــدگاه فــرد در قبــال رفتــار ،هنجــار
عینــی و کنتــرل رفتــاری ادراکشــده اســت کــه هــر عامل بر اســاس
ارتبــاط خــود بــا رفتــار و جمعیــت ذینفــع ارزشگــذاری میشــود.
قصــد رفتــاری بیانگــر شــدت نیــت و ارادۀ فــردی بـرای انجــام رفتار
هــدف اســت .رابطــۀ قصــد رفتــاری بــا رفتــار نشــان میدهــد کــه
افـراد تمایــل دارنــد در رفتارهایــی درگیــر شــوند کــه قصــد انجــام آن
را دارنــد .بنابرایــن ،رفتــار همیشــه بعــد از قصــد رفتــاری و متصــل
بــه آن اســت (یعقوبــی و شــاکری .)1387 ،یكــی دیگــر از مفاهیــم
اساســی در بازاریابــی وفــاداری مشــتری اســت .تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه افزایــش  5درصــدی حفــظ و وفــاداری مشــتریان
 85درصــد افزایــش ســود را بــه همــراه دارد .عالوهبرایــن ،هزینــۀ
حفــظ و نگــهداری مشــتریان موجــود بســیار کمتــر از جــذب
مشــتریان جدیــد خواهــد بــود ،بنابرایــن وفــاداری مشــتریان
موضوعـ�ی بـ�ا اهمیـ�ت راهبـ�ردی بـ�رای سـ�ازمانها اسـ�ت (Zhang
 .)et al., 2014; Isa et al., 2018در حقیقــت وفــاداری از دو
جــزء رفتــاری و نگرشــی تشــکیل شــده اســتِ .ملنــز و همــکاران
( )1996وفــاداری رفتــاری را از طریــق خریــد قابلمشــاهده در
طــی یــک دوره و وفــاداری نگرشــی را بــر اســاس بیــان ترجیحــات،
تعهــد یــا قصــد خریــد تعریــف میکننــد (دهدشــتی شــاهرخ و
همــکاران.)1394 ،
مســئلۀ اصلــی در ایــن پژوهــش ترغیــب مســافران
جزیــرۀ کیــش بــه انتخــاب دوبــارۀ آن بــرای ســفر و همچنیــن
افزایــش تمایــل بــه ســفر بــه جزیــرۀ کیــش اســت .همانطــور
کــه میدانیــم ،یکــی از مراکــز مهــم گردشــگری جمهــوری
اســامی ایــران جزیــرۀ کیــش اســت کــه در میــان گردشــگران
ایرانــی محبوبیــت بســیاری دارد .افزایــش توانمندیهــای جزیــرۀ
کیــش بــه افزایــش توانمنــدی گردشــگری ایــران منجــر میشــود
و بــا ارتقــای قابلیتهــای موجــود در جزیــرۀ کیــش از طریــق

ســرمایهگذاریهای جدیــد ،درآمــد ایــن جزیــره افزایــش خواهــد
یافــت و بــا دســتیابی بــه ایــن عامــل مهــم ،نبــض گردشــگری
ای ـران نیــز ضربآهنــگ تندتــری خواهــد یافــت .طــی ســالهای
اخیــر ،مشــکالت و عوامــل متعــددی ســبب کاهــش تمایــل ســفر
بــه جزیــرۀ کیــش شــده اســت .عواملــی همچــون کاهــش تعــداد
پروازهــا و گرانترشــدن بلیــط هواپیمــا ،تکراریشــدن تفریحــات
موجــود ازجملــه تفریحــات دریایــی و امکانــات رســتورانها و،...
افزایــش قیمــت اجنــاس موجــود در مراکــز خریــد ،کمترشــدن
اجنــاس دارای برنــد و مرغــوب بــه علــت تحریمهــای اخیــر کــه
مزیــد علــت بــر کمترشــدن مســافران هوایــی بــه جزیــرۀ کیش شــده
اســت .از دیگــر مشــکالت جزیــرۀ کیــش ایــن اســت کــه بــا وجــود
افزایــش تعــداد مســافران ورودی بــر اســاس آمــار موجــود ،تعــداد
زیــادی از ایــن مســافران از راه دریایــی و بــا ماشــین شــخصی وارد
جزیــرۀ کیــش میشــوند کــه بهتبــع آن از امکانــات حملونقــل
عمومــی ،اســکان ،رســتوران و ســایر اماکــن تفریحــی کمتــری از
مســافران هوایــی اســتفاده میکننــد؛ بنابرایــن ،ســودآوری کمتــری
بـرای جزیــرۀ کیــش خواهنــد داشــت .ازایـنرو بــر آنیــم تــا بــا ارائــۀ
مدلــی بـرای برطرفکــردن مشــکالت و موانــع موجــود ،تمایــل بــه
ســفر مجــدد مســافران بــه جزیــرۀ کیــش بهویــژه مســافران هوایــی
را افزایــش دهیــم.
پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه جایــگاه گردشــگری در اقتصــاد جزیــره و
اقتصــاد ملــی ،برگشـتپذیری گردشــگران تأثیـرات مثبتــی خواهــد
داشــت .بــر اســاس بررســی پیشــینۀ پژوهــش ،عمــدۀ تحقیقــات
داخلــی دربــارۀ برگش ـتپذیری مجــدد ،رضایتمنــدی گردشــگران
و وفــاداری گردشــگران بــه مقصــد تحتتأثیــر عوامــل اثرگــذار بــر
برگشــتپذیری مجــدد آنهــا بــه مقصــد ازجملــه تصویــر برنــد
مقصــد ،تأثیــر كیفیــت روســاختها و زیرســاختهای توســعۀ
گردشــگری ازجملــه ســامت و ورزشــی در مقصد ،تأثیــر خاطرات
گذشــته و ســفرهای قبلــی ،انگیزههــای ســفر ،رضایتمنــدی
گردشــگر ،كیفیــت ادراكشــده ،ریســك دركشــده ،و ســبك زندگــی
گردشــگران اســت (جهاندیده تپراقلــو و همــكاران1399،؛ شوشینســب
و همــکاران1398 ،؛ كروبــی و همــكاران1397 ،؛ قزلســفلو و
اصفهانــی1397 ،؛ زارعــی و سیاهس ـرانی كجــوری1397 ،؛ بشــارت
و پژوهانفــر1396 ،؛ كیانــی ســلمی و بســحاق1396 ،؛ نعمتالهــی
و همــكاران1396 ،؛ قزلســفلو و همــكاران1397 ،؛ محمــودی و
بزاده و
همــكاران1395 ،؛ مصطفــوی و همــکاران1395 ،؛ خطیــ 
همــكاران1392 ،؛ شــعبانی و طالقانــی1392 ،؛ جابــری و همکاران،
ً
 .)1397تقریبـ ًـا تمامــی ایــن تحقیقــات بهصــورت ّ
كمــی (عمدتــا
بــر اســاس روش معــادالت ســاختاری) و بــر اســاس پرس ـشنامۀ
ً
اســتاندارد پژوهشهــای خارجــی كــه بعضــا بومیســازی نشــده
یــا بهدرســتی تطبیــق داده نشــدهاند انجــام پذیرفتــه اســت .بــا

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده :پژوهشی آمیخته

رضایت گردشگران از مقصد
از رضایــت مشــتریان در بازاریابــی تفاســیر متفاوتــی شــده
اسـ�ت .بـ�رای مثـ�ال ،الیـ�ور ( )1997رضایــت مشــتری را چنیــن
تعریــف میكنــد« :قضاوتــی كــه یــك محصــول یــا ویژگــی خدمــات
و یــا خـــود خـــدمات از یــك ســطح لذتبخشــی از رضایــت مرتبط
بــا مصــرف را ایجــاد میكنــد كــه شــامل رضایــت كمتــر یــا بیشــتر
اســـت ».در ادبیــات نظــری پیشــین بیــان شــده اســت كــه رضایــت
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مروری بر ادبیات موضوع
وفاداری و قصد رفتاری گردشگر
بــا توجــه بــه اهمیــت و ســهم روزافــزون بخــش گردشــگری
در اقتصــاد نویــن ،برنامهریــزی در جهــت تقویــت زیرســاختهای
گردشــگری و ارتقــای کیفیــت و خدمــات و امکانــات گردشــگران
بیشازپیــش ضــروری اســت؛ زیــرا رضایــت گردشــگران باعــث
وفــاداری آنهــا و بازگشــت و تــداوم مســافرت بــه مقصــد و ترغیــب
دوســتان و آشــنایان بــه دیــدار از شــهر مقصــد میشــود و بــه ایــن
ترتیــب ،موجبــات تــدوام و پایــداری گردشــگری و رونــق اقتصــادی
در منطقــۀ موردنظــر فراهــم میشــود (فنــی و همــکاران.)1393 ،
قصــد نشــانهای از آمادگــی فــرد ب ـرای بــروز رفتــاری خــاص
ً
اســت و دقیقــا پیــش از رفتــار میآیــد .نیــت ،براســاس دیــدگاه فــرد
در قبــال رفتــار ،هنجــار عینــی و کنتــرل رفتــاری ادراکشــده اســت
کــه هــر عامــل بــر اســاس ارتباطــش بــا رفتــار و جمعیــت ذینفــع
ارزشگــذاری میشــود .قصــد رفتــاری بیانگــر شــدت نیــت و ارادۀ
فــردی ب ـرای انجــام رفتــار هــدف اســت .رابطــۀ قصــد رفتــاری بــا
رفتــار نشــان میدهــد کــه اف ـراد تمایــل دارنــد در رفتارهایــی درگیــر
شــوند کــه قصــد انجــام آن را دارنــد .بنابرایــن رفتــار همیشــه پــس از
قصــد رفتــاری و متصــل بــه آن اســت (یعقوبــی و شــاکری.)1387 ،
از مفاهیــم اساســی در بازاریابــی ،وفــاداری مشــتری اســت.
تحقیقــات نشــان میدهــد افزایــش 5درصــدی حفــظ و وفــاداری
مشــتریان 85درصــد افزایــش ســود را بــه هم ـراه دارد .عالوهبرایــن،
هزینــۀ حفــظ و نگ ـهداری مشــتریان موجــود بســیار کمتــر از قصــد
ســفر مجــدد مشــتریان جدیــد اســت .بنابرایــن وفــاداری مشــتریان
موضوع��ی ب��ا اهمی��ت راهب��ردی ب��رای س��ازمانها اس��ت (Zhang
 .)et al., 2014; Isa et al., 2018در حقیقــت وفــاداری از دو
جــزء وفــاداری رفتــاری و وفــاداری نگرشــی تشــکیل شــده اســت.
ِملنـ�ز و همـ�کاران ( )1996وفــاداری رفتــاری را از طریــق خریــد
قابلمشــاهده در طــی یــک دوره و وفــاداری نگرشــی را بــر اســاس
بیــان ترجیحــات ،تعهــد یــا قصــد خریــد تعریــف میکننــد
(دهدشــتی شــاهرخ و همــکاران.)1394 ،
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توجــه بــه اولویتداشــتن توســعۀ گردشــگری در جزیــرۀ كیــش،
بهعنــوان یكــی از مهمتریــن مقصدهــای گردشــگری تفریحــی
در جمهــوری اســامی ایــران ،بــا وجــود جاذبههــای طبیعــی و
تاریخی ـ فرهنگــی ،مــدل توســعۀ کاربــردی بــا رویکــرد تئــوری
عملکــرد متقاعدکننــده بــر اســاس پژوهــش كیفــی اكتشــافی و نظــر
خبــرگان داخلــی بــا شــناخت بــه ابعــاد موضــوع در ایــن خصــوص
ارائــه نشــده اســت .ازای ـنرو بــر آنیــم تــا بــا طراحــی مدلــی کیفــی
اكتشــافی ،مفاهیــم مرتبــط بــا تمایــل بــه ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ
کیــش را بهصــورت بومیسازیشــده متناســب بــا ظرفیتهــای
ایــن مقصــد بیــان کنیــم.
مونهــوران 1و همـ�کاران ( )2015پژوهشــی بــا عنــوان
«بررســی روابــط ســاختاری تصویــر مقصــد ،ارزش ادراکشــده،
رضایــت و وفــاداری گردشــگران در جزیــرۀ موریــس» انجــام دادنــد.
نتایــج بهدســتآمده حاکــی از آن اســت کــه تصویــر مقصــد در
ارزش ادراکشــده و رضایــت گردشــگری تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد .تأثیــر ارزش ادراکشــده در رضایــت گردشــگر ،همچنیــن
تأثیــر رضایــت گردشــگران از یــک مقصــد گردشــگری در وفــاداری
ب��ه آن مقص��د مثب��ت و معن��ادار اس��ت (.)Isa et al., 2018
شــخصیت مقصــد را میشــود مجموعــهای از ویژگیهــای
شــخصیتی مرتبــط بــا مقصــد یــا ســاختار چندبعــدی از ویژگیهــای
انســانی مرتبــط بــا مقصــد گردشــگری تعریــف کــرد .مقصــد
گردشــگری را نیــز میتــوان محصــول دیــد یــا برنــد درنظــر گرفــت،
زیــرا شــامل مجموعــهای از ویژگیهــای ملمــوس و نامشــهود
اس��ت ( .)Boes et al., 2015اهمیــت رضایــت گردشــگر در
ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه رضایــت گردشــگران میتوانــد
پیشبینیکننــدۀ معتبــری بــرای وفــاداری باشــد .رضایــت رفتــار
گردشــگران را در انتخــاب مقصــد گردشــگری ،تمایــل بــه خریــد و
مصــرف کاالهــا و خدمــات گردشــگری و تمایــل بــه بازدیــد مجــدد
از مقصـ�د گردشـ�گری تحـ�ت تأثیـ�ر قـ�رار میدهـ�د (Prayag
& Ryan, 2012; Mohaidin et al., 2017) .در ایــن میــان،
تبلیغــات شــفاهی توصیــهای رایــگان یــا روش ســنتی تبلیغاتــی
درنظــر گرفتــه شــده اســت ،زمانیکــه شــخصی الهامبخــش
بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات و تجربــه دربــارۀ مقصــد
ســفر شــده اســت .تبلیغــات شــفاهی منبــع اطالعــات تأثیرگــذار و
مهمــی ب ـرای گردشــگرانی اســت کــه قصــد بازدیــد از یــک محــل
یـ�ا تصمیمگیـ�ری دربـ�ارۀ مقصـ�د موردنظـ�ر را دارنـ�د (;Lam, 2011
 .)Mukherjee et al., 2018چانـ�گ و همـ�کاران ()2014
در پژوهــش خــود بیــان داشــتند کــه انگیــزه بــا نگــرش و قصــد
گردشــگران ارتبــاط دارد.
بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،محقــق بــه دنبــال آن اســت کــه
بــا بررســی و ارزیابــی پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ موضــوع
مطرحشــده و همچنیــن انجــام مصاحبــۀ عمیــق نیمهســاختاریافته

بــا خبــرگان حــوزۀ گردشــگری ،مدلــی بومــی طراحــی کنــد کــه در
آن قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش بــا رویکــرد
تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده ارزیابــی شــود.
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ً
َ
ارزیابــی تقریبــا تشــخیصی و تقریبــا انفعالــی از تجربــۀ مـــشتری
در اســتفاده از خدمــات اســت .رضایــت گردشــگر ســاختاری
اســت كــه ارزیابــی كلــی گردشــگران دربــارۀ تجربیاتشــان از
مقص��د مس��افرتی معین��ی را تعری��ف میكن��د (Mohamad et
 .)al., 2015رضایتمنــدی از مقصــد ارزش ســودمدارانۀ یــك
مقصــد گردشــگری تلقــی میشــود و هنگامــی پدیــد میآیــد
كــه نیازهــای اساســی بــرآورده شــده باشــند .رضایــت گردشــگر
رفتــار او را در انتخــاب مقصــد گردشــگری ،تمایــل بــه خریــد
و مصــرف كاالهــا و خدمــات و تمایــل بـــه بازدیــد مجـــدد از آن
مقص��د تح��ت تأثی��ر ق��رار میده��د (.)Prayag & Ryan, 2012
رضایــت ،از طریــق اهــداف بازدیــد مجــدد و توصـــیه بـــه دیگـران،
تـ��أثیر مثبت��ی در وف��اداری دارد (.)Hosany, & Prayag, 2013
آگاهــی از مقصــد گردشــگری و ارزش ادراکشــده مهمتریــن
پیشنیازهــای رضایــت گردشــگران اســت و در رفتــار گردشــگر
بــرای انتخــاب مقصــد گردشــگری تأثیــر بســیاری میگــذارد.
بطوركلــی ،آگاهــی از مقصــد گردشــگری و ادراک گردشــگر از
ارزش مقصــد گردشــگری بروندادهــای ارزشــمندی دارد كــه
مهمتریــن آن تمایــل گردشــگران بــه بازدیــد مجــدد از مقصــد
گردشــگری و توصیــۀ مقصــد گردشــگری موردنظــر بــه دوســتان و
آشــنایان (ارتباطــات دهانبهدهــان دربــارۀ مقصــد گردشــگری)
اشـ�اره کـ�رد (.)Faullant et al., 2008; Wang et al., 2017
تصویر از مقصد
بنگاههــای گردشــگری بــرای اینكــه ارزش ملموســی
بــه خدمــات ناملمــوس خــود اضافــه كننــد ،بــرای تصویــر
از برن��د ارزشآفرین��ی میكنن��د ( .)Anh, 2012تصویــر از
مقصــد برآینــد عواملــی چــون پیشــنهادها و نظرهــای دیگــر
بازدیدكننــدگان ،رســانههای تبلیغاتــی مثــل روزنامــه ،تصاویــر
تلویزیــون ،زنـــدگی روزمــرۀ واقعــی و فرهنــگ بومــی مقصــد
موردنظــر اســت .عالوهبرایــن ،هریــک از مصرفكننــدگان بالقــوه
تصاویــری شخـــصی را مبتنــی بــر تجــارب گردشــگری كــه از آن
مقصد دارنـــد در ذهن خود ایجـــاد مـیكننـــد .گردشـــگران بــرای
بازدیــد از تصاویــر ذهنــی خــود بــه مقصدهــای گردشــگری ســفر
میكنــد نــه بهخاطــر واقعیتهــای ملمــوس مقـــصد .بنـــابراین،
تـــصویر مقـــصد بســیار مهمتــر از واقعیتهــای ملمــوس آن اســت

( .)Schwaighofer, 2013ایجاد تـــصویر برنـــد مقـــصد قـــوی
راهـــی ب ـرای جلــب توجــه گردشــگران اســت .همچنیــن تصویــر
مســتحكم و واضــح بــر رضایــت و انگیــزه بـرای ســفر دوبــاره بــه آن
مقصــد و تبلیغــات شــفاهی پیشــنهاد ســفر بــه خانــواده و دوســتان
تأثیــر بســزایی دارد .بـهعـــاوه ،انتظـــار مـــیرود گردشــگرانی
بــا تصویــر كلــی مثبــت ،بیشــتر تمایــل بــه بازدیــد مجــدد از
مقصــد و پیشــنهاد آن بــه دیگـران داشـــته باشـــند .بـــر این اســاس،
تصویــر مقصــد كمــك شــایانی بــه درك فراینــد انتخــاب مقصــد
از س��وی گردش��گر خواه��د ک��رد ( .)Veasna et al., 2013زی ـرا
هنگامیکــه گردشــگران دارای تصــورات مثبــت یــا تحــت تأثیــر
ً
جاذبــۀ مقصــدی هســتند ،احتمــاال همــان مقصــد را انتخــاب
میکننــد .تصویــر مثبــت از یــک مقصــد فرصــت بــرای دیــدار
از آن مــکان موردعالقــه را افزایــش میدهــد و بــه تصمیمگیــری
دربـ�ارۀ انتخـ�اب مقصـ�د خـ�اص کمـ�ک میکنـ�د (Mukherjee et
.)al., 2018; Kim, & Lee, 2015
تئوری عملكرد متقاعدكننده
بیکــر و ســارن ،)1395(1در کتــاب تئوریهــای بازاریابــی
دربــارۀ تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده نوشــتهاند کــه ایــن تئــوری را
فیشــباین و آجــزن )1975(2مطــرح کردهانــد .طبــق ایــن تئــوری،
افــراد بهطــور منطقــی عمــل میکننــد .ایــن نظریــه رابطــۀ بیــن
عقایــد ،نگرشهــا ،مقاصــد و رفتــار را بیــان میکنــد .بــا توجــه بــه
مشــکالت پنهانبــودن همیشــگی نیــات فــرد ،ایــن نظریــه دو عامــل
مفهومــی را ب ـرای تشــریح و بیــان مقاصــد فــرد درنظــر میگیــرد.
ایــن دو عامــل طــرز نگــرش فــرد دربــارۀ رفتــار و هنجارهــای ذهنــی
اســت .نگــرش توســط ســازههایی ماننــد خــوب یــا بــد بــودن،
عاقالنــه یــا احمقانــه بــودن و دوستداشــتن یــا دوستنداشــتن
ســنجیده میشــود .دومیــن عامــل هنجــار ذهنــی اســت کــه بــه
فشــار اجتماعــی درکشــده از ســوی فــرد بــرای انجــامدادن یــا
انجامنــدادن رفتــار هــدف اشــاره دارد و بــا ســازههای تأثیــر اف ـراد،
خانــواده و اطرافیــان یــا اف ـرادی کــه ب ـرای فــرد مهمانــد ســنجیده
میشــود .بــر اســاس شــکل  ،1نگــرش و هنجــار ذهنــی هرکــدام
در قصــد و نیــت فــرد و ســپس رفتــار واقعــی یــا نهایــی او تأثیــر
مســتقیم میگــذارد.

شكل  :1مؤلفههای تئوری عملكرد متقاعدكننده (فیشباین و آجزن ،1975،به نقل از بیکر و سارن )1395
1. Baker & Saren
2. Fishbein & Ajzen

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده :پژوهشی آمیخته

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی پژوهش
پژوهــش فراینــدی منطقــی و معقــول اســت کــه هــدف
از آن کشــف روابــط بیــن پدیدارهــا اســت .بــه علــت نظــم و
ترتیــب حاکــم بــر پدیدارهــا و رویدادهــا ،امــکان تنظیــم قوانیــن و
اصــول و نظریههــا در رشــتههای گوناگــون فراهــم شــده اســت و
ایــن قوانیــن و اصــول و نظریههــا ،بهنوبــۀ خــود گویــای نظــم و
همســانی موجــود در پدیدههــا اســت (آذر .)1383 ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل
ﭘﯿﺎز ﭘﮋوﻫﺶ س��اندرز و هم��کاران ( ،)2009ایــن تحقیــق از نظــر
پارادایمــی (فلســفۀ پژوهــش) و نظــری بــر اصــول فلســفۀ پارادایمــی
عملگرایــی (پراگماتیســم) اســتوار اســت .از لحــاظ جهتگیــری
پژوهــش کاربــردی و بــر اســاس رویکــرد اســتقرایی اســت .در الیــۀ
اســتراتژی پژوهــش ،در بخــش کیفــی ،روش تحلیــل محتــوا و در
بخــش ّ
کمــی از معــادالت ســاختاری بـــرای آزمـــون مـــدل کیفــی
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قصد بازدید مجدد
قصــد بازدیــد مجــدد از مقصــد گردشــگری بــه آمادگــی
و تمایــل فــرد بــه تكــرار ســفر بــه همــان مقصــد اشــاره میکنــد.
تصمیــم بــه بازدیــد از مقصــد گردشــگری را میتــوان بهصــورت
خریــد یــك بســتۀ ســفر در تعطـــیالت پیشبینــی كــرد (غفــاری و
همــكاران .)1397 ،پژوهشــگران حــوزۀ گردشــگری همیشــه در
جسـتوجوی یافتــن جــواب ایــن ســـؤالاند كـــه چــرا گردشــگران
تمایــل بــه توصیــۀ ســفر بــه مقصــد گردشــگردی خــاص به دیگـران و
بازدی��د مج��دد از آن دارن��د ( .)Chen & Phou, 2013شــاید یكــی
از دالیــل آن ایــن اســت كــه تمایــل بــه بازدیــد مجــدد از مقصــد
گردشــگری یكـــی از شــاخصهای وفــاداری گردشــگر درنظــر
گرفتــه شــده اســت .میـزان وفــاداری بــه مقصــد گردشــگری اغلــب
در نیــات گردشــگران بـــه بازدیــد از مقصــد و تمایــل بــه پیشــنهاد
آن مقصــد بازتــاب میشــود .قصــد بازدیــد مجــدد عامــل رفتــاری
مهمــی محـــسوب مـیشـــود كــه بــه موضــوع كلیــدی در تحقیقــات
گردشــگری تبدیــل شــده اســت (همتــی و زهرایــی .)1393 ،ایــن
مفهــوم بــه احتمــال تك ـرار یــك كنــش از ســوی بازدیدكننــدگان یــا
بازدیــد مجــدد از یــك مقصــد اشــاره دارد .همچنـــین ،قـــصد بازدید
مجـــدد بـــه معنـــی برنامـــۀ گردشــگر برای بازدید دوبــاره از مكانها
یــا مقاصــد گردشــگری اســت و فوایــدی هماننـــد تبلیغـــات
دهـانبـهدهـــان و وفــاداری بــه برنــد از مصرفكننــدگان تكــراری
بهدســت میآیــد .بــر ایــن اســاس ،قصــد بازدیــد مجــدد بحثــی
اســت كــه از دیربــاز در بازاریابــی و گردشــگری مــورد توجــه بــوده
اســت (كروبــی و همــكاران.)1397 ،
بنابرایــن ،بــر اســاس مطالعــۀ ادبیــات نظــری ،وفــاداری،
قصــد رفتــاری گردشــگر ،رضایــت و تصویــر برنــد مقصــد از
مؤلفههــای مؤثــر بــر بازدیــد مجــدد گردشــگران از مقصدهــای
گردشـ�گری اسـ�ت (حیـ�دری چیانـ�ه و سـ�عدلونیا1395 ،؛ Lee,
2011؛ .)Zhang et al., 2018

بهدســتآمده اســـتفاده شـــده اســـت .تاکتیــک خــاص پژوهــش
پیـشرو از نــوع آمیختــۀ اکتشــافی اســت .الیــۀ افــق زمانــی پژوهــش
بهصــورت مطالعــات مقطعــی انجــام شــد و گــردآوری داده از
طریــق مصاحبــه از مهــر تــا اســفند  1398بــه طــول انجامیــد.
در الیــۀ نهایــی ،ابــزار اصلــی بــرای گــردآوری دادههــای دســت
اول ایــن پژوهــش مصاحبــه ،مشــاهده و پرســشنامه اســت .در
ُ
بخــــش کیفــــی از راهبــرد دادهبنیــاد بــا روش اشــتراوس و کربیــن
 1998و شناســــایی مــدل پارادایمــی (کیفی) و در بخــــش ّ
کمــــی
از رویکــــرد معــــادالت ســــاختاری ،نســخۀ  3نرمافـزار اســمارت
پــی ال اس بــــرای آزمـــون مـــدل کیفــی بهدســتآمده اســـتفاده
شـــده اســـت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش در بخــش کیفــی
خبــرگان دارای تجربــۀ کاری کافــی در زمینــۀ موضــوع پژوهــش
بودنــد ،همچــون رئیــس هیئتمدیــرۀ جامعــۀ کلــوپداران ،رئیــس
هیئتمدیــرۀ جامعــۀ بازاریــان و بازرگانــان ،دبیــر جامعــۀ هتـلداران،
مدیــر توســعۀ گردشــگری و می ـراث فرهنگــی ،مدیرعامــل جامعــۀ
مراکــز پذیرایــی ،رئیــس هیئتمدیــرۀ جامعــۀ دفاتــر مســافرت
هوایــی ،مدیــر بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری ،مدیــر نظــارت بــر
خدمــات گردشــگری ،مدیــر حملونقــل عمومــی کیــش ،رئیــس
ادارۀ فضــای ســبز و منظــر شــهری .بهمنظــور انتخــاب بهینــۀ ایــن
افــراد ،شــش معیــار میــزان تحصیــات ،تجربــۀ کاری ،مهــارت،
ویژگیهــای کارآفرینــی ،مــدارک توســعۀ دانشــی و میــزان تمایــل
بــه همــکاری درنظــر گرفتــه شــد و بــه هریــک از ایــن بیســت نفــر
در مــورد هریــک از شــاخصها امتیــازی از  0تــا  10اختصــاص
داده شــد .ســپس ،ده نفــر اول کــه بیشــترین امتیــاز را بهدســت
آورده بودنــد و امتیازشــان از نصــف حداکثــر امتیــاز ممکــن بیشــتر
بــود انتخــاب شــدند .بنابرایــن ،بــر اســاس نمونهگیــری قضاوتــی،
ده نفــر بهعنــوان نمونــۀ پژوهــش کیفــی انتخــاب شــدند .محقــق
مصاحبههــا را تــا زمانــی ادامــه داد كــه اشــباع نظــری بهدســت
آمــد ،بهگونــهای كــه هرچــه بــه مصاحبههــای آخــر نزدیكتــر
میشــد اطالعــات جدیــد اضافــی مرتبــط بــا موضــوع كمتــر بــه
چشــم میخــورد .از مصاحبــۀ هفتــم بــه بعــد ،تكـرار در اطالعــات
دریافتــی مشــاهده شــد ،امــا ایــن رونــد بـرای اطمینــان تــا مصاحبــۀ
ً
دهــم ادامــه یافــت؛ هرچنــد از مصاحبــۀ نهــم بــه بعــد دادههــا كامال
تكـراری بــود و بــه اشــباع رســیده بــود .پــس از انجــام مصاحبههــا و
مکتوبکــردن آنهــا ،بــا بــرشزدن متــن مصاحبــه ،مفهومپــردازی،
مقولهبنــدی و دســتهبندی آنهــا در مقولههــای اصلــی و فرعــی،
تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از روش كدگــذاری بــاز و محــوری ،و
طبقهبنــدی واحدهــای متنــی موجــود بــه طبقههــای معنــیدار
و منطقــی (تــم) بهمنظــور طراحــی مــدل کیفــی و در نهایــت
کدگــذاری گزینشــی انجــام شــد .در بخــش ّ
کمــی نیــز جامعــۀ
آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــۀ مســافرانی بــود کــه در طــی انجــام
پژوهــش بــه کیــش ســفر کــرده بودنــد .بنابرایــن جامعــۀ آمــاری
تحقیــق بهصــورت نامعلــوم درنظــر گرفتــه شــد و از فرمــول جامعــۀ
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نامعلــوم كوكـران اســتفاده شــد .جامعــۀ ایــن تحقیــق ،از نظــر تعداد
افــراد ،جــزو جامعههــای نامعلــوم بــه حســاب میآیــد ،زیــرا در
فرمــول ،نســبت برقــرار اســت .بــرای تخمیــن حجــم نمونــه از
رابطــۀ کوک ـران ویــژۀ جوامــع نامعلــوم اســتفاده شــده اســت:
2

2


1.96 × 0.667 
 = 
 ≈ 320
 0.073 


 Zα 2 × δ
n = 
 ε

در ایــن رابطــه  ، Zα 2مقــدار آمــاری  Zدر ســطح
معن ـیداری  95درصــد (برابــر اســت بــا  )1/96اســت؛ انح ـراف
معیــار جامعــه اســت کــه بــا توجــه بــه منابــع معتبــر آمــاری ،مقــدار
آن بــا توجــه بــه دامنــۀ تغییــرات جوابهــا (طیــف پنجگانــۀ
لیکــرت) بــه ایــن صــورت بــرآورد شــده اســت:

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

 δ = ( Rmax − Rmin ) / 6 = (5 − 1) / 6 = 0.667و
 εســطح خطــا (مقــدار خطــای پذیرفتنــی) در علــوم رفتــاری
اســت کــه کمتــر از  8درصــد پذیرفتنــی اســت و در ایــن پژوهــش،
بهمنظــور دقــت بیشــتر ،برابــر بــا  7/3درصــد درنظــر گرفتــه شــده
اســت .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ،تعــداد نمونــۀ آمــاری  320نفــر
گردشــگر ورودی بــه جزیــرۀ كیــش اســت کــه بــه روش تصادفــی
ســاده و در دســترس از میــان جامعــۀ آمــاری انتخــاب شــدند.
در نهایـــت ،بــرای پیشـــگیری از افـــت تعـــداد ،اطمینـــان بیشـــتر
و برگشــــتپذیری پرســشنامهها ،حجــــم نمونــــه  367نفــر
تعییــــن شــده اســت.
در ایــن پژوهــش از فهرســت بازبینــی (چکلیســت)
کرســول )2005( 1بــرای نیــل بــه اعتبــار یــا روایــی پژوهــش و
همچنیــن افزایــش پایایــی نتایــج در بخــش کیفــی بهرهگیــری شــده
است.کرســول هشــت راهبــرد را ب ـرای روایــی و هفــت راهــکار را
بــرای پایایــی نتایــج پیشــنهاد میکنــد کــه البتــه در انتهــا تذکــر
میدهــد کــه رعایــت دس ـتکم دو راهبــرد در هــر پژوهــش کیفــی
ب ـرای پژوهــش اعتبــاری پذیرفتنــی ایجــاد میکنــد .مــواردی کــه
در ایــن پژوهــش بــر اســاس فهرســت کرســول بــرای روایــی و
پایایــی نتایــج پژوهــش رعایــت شــده عبارتانــد از:
درگیــری طوالنیمــدت پژوهشــگر بــا فضــای پژوهشــی و
مشــاهدات مــداوم او در محیــط پژوهــش ازجملــه اعتمادســازی
بــا افــراد موضــوع پژوهــش ،فراگیــری فرهنــگ محیــط و کنتــرل
بدفهمیهــای ناشــی از مداخلههــای پژوهشــگر یــا مطلعــان
محقــق شــد.
2
مثلثســازی از طریــق گــردآوری شــواهد از منابــع
مختلــف شــامل تئوریهــای گوناگــون ،خبــرگان مختلــف،
شــواهد و ســایر منابــع اطالعاتــی متنــوع و شــیوههای گوناگــون.
کنتــرل بیرونــی پژوهــش از طریــق داوری یــا گزارش شــخص
1. Creswell
2. Triangulation

ثالــث :گوبــا و لینکلــن «گزارشــگر شــخص ثالــث» را وکیلمدافــع
شــیطان میداننــد .یعنــی کســی کــه پژوهشــگر را صــادق نــگاه
مــیدارد؛ از او پرســشهای دشــواری دربــارۀ روشهــا ،معانــی و
تفســیرها میکنــد و صبورانــه بــه ســخنان او گــوش میدهــد.
روشــنگری پژوهشــگر از همــان ابتــدا در مــورد ســوگیریهای
احتمالــی خــود بــا یــادآوری تجربیــات قبلــی ،ســوگیریها و
ً
تمایالتــی کــه احتمــاال تفســیرها و رویکردهــای مطالعــه را
شــکل دادهانــد.
درخصــوص پایایــی نتایــج تحقیــق طبق فهرســت کرســول ،پنج
مــورد ذیــل از فهرســت هفتگانــۀ وی رعایــت شــده اســت:
یادداشتبرداری مفصل و دقیق در مصاحبهها؛
بهکاربــردن ضبــط صــوت باکیفیــت بــرای ثبــت دقیــق
گفتههــای کنشــگران؛
آوانگاری گفتههای ضبطشده؛
کدگــذاری ناشــناس بــه کمــک کدگــذاری کــه جــزو تیــم
پژوهــش نبــود؛
آنالیــز دادههــا بــه کمــک اف ـراد ناشــناس و نرماف ـزار مکــس
کیــودیای  ،2019بهطــوری کــه دیدگاههــای مجریــان
پژوهــش اثــری در تحلیــل داده نداشــته باشــد.
پرســشنامۀ محققســــاخته بیــــن گردشــگران ورودی
بــه جزیــره توزیــــع شــــد و اطالعــــات جمعآوریشــــده بــــا
نرمافـــزار اســــمارت پــــی ال اس تجزیــه و تحلیــل شــد .بـــرای
بررســــی روایــــی پرسشنامه در بخــــش کمّــی ،ابتــــدا روایــی
ظاهــــری و مفهومــــی را  25خبــــره بررســــی و تأییــــد کردنــد،
ســــپس نســــبت روایـی محتوایـــی ( )CVRتمـــامی شـاخصها
بیشـــتر از  0/7ارزیابــی شــد و بــه تأییــد رســید.
بـــرای بـــرازش مــــدل از شــــاخصهای بــــار عاملــی،
پایایــــی ترکیبــــی ( ،)CRآلفــــای کرونبــــاخ ( ،)CAمیانگیــــن
واریانــــس اســتخراجی ( ،)AVEضریــــب تعیـن ( ،)R2معیـار
فورنـــل و الکـــر و شـاخص نیکویـــی بـــرازش ( )GOFاســتفاده
شــده اســت.
یافتهها
در بخــش كیفــی پژوهــش 80 ،درصــد از خبــرگان مــرد
و  20درصــد زن بودهانــد .یافتههــای بخــش کیفــی حاکــی از
ُ
شناســایی  117کــد اولیــه 26 ،مقولــۀ فرعــی و  7مقولــۀ اصلــی
طــی کدگــذاری بــاز اســت .در فراینــد کدگــذاری محــوری ،رابطــۀ
بیــن مقولههــا بــا پدیــدۀ مرکــزی (قصــد ســفر مجــدد گردشــگران
ّ
بــه جزیــرۀ کیــش) در قالــب ش ـرایط علــی ،زمین ـهای ،راهبردهــا،
پیامدهــا و عوامــل مداخلهگــر بهشــکل مــدل پارادایمــی (کیفــی)
ُ
مشــخص شــده (شــکل  )2و در نهایــت در کدگــذاری گزینشــی،
پنــج قضیــۀ اصلــی ب ـرای مشخصشــدن روابــط بیــن مــدل ارائــه
شــده اســت.

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده :پژوهشی آمیخته
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شکل  :2مدل پارادایمی قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده

در بخــش ّ
كمــی 35/7 ،درصــد را زنــان و  64/3درصــد را
مــردان تشــكیل میدهنــد .بیشــترین درصــد فراوانــی مربــوط بــه
میانگیــن ســنی  31تــا  40ســال ( 39/7درصــد) اســت .آنالیــز
آمارههــای توصیفــی مربــوط بــه متغیــر توصیفــی دفعــات ســفر
بــه جزیــرۀ کیــش نشــان میدهــد كــه  36/9درصــد از گردشــگران
 2تــا  4بــار 22/3 ،درصــد  5تــا  7بــار 20/1 ،درصــد  8تــا 10
بــار و  20/7درصــد بیشــتر از  11بــار بــه جزیــرۀ كیــش ســفر
كردهانــد .همچنیــن عمــدۀ گردشــگران داخلــی ورودی بــه جزیــره
از اســتانهای مركــزی ( ،)28/6شــرقی ( )24/8و غــرب كشــور
( )18/3بودهانــد .ابتــدا هفت فرضیـــه متناســـب بـــا اجــزای مـــدل
کیفـــی مبتنـی بـــر نظریـۀ دادهبنیـــاد تنظیــم و آزمــــوده شد ه است:
 .1قوانیــن و مقــررات در قصــد ســفر مجــدد ،تأثیــر مثبــــت و
معنـــیدار میگــذارد.
 .2زیرســاختها در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و
معنــــیدار میگــــذارد.
 .3کیفیــت درکشــده در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و
معنــ ـیدار میگــذارد.
 .4محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی در قصــد ســفر
مجــدد تأثیــر مثبــــت و معنــــیدار میگــــذارد.
ّ .5
جــو حاکــم در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و

معنــــیدار میگــــذارد.
 .6ارزش درکشــده در قصــد ســفر مجــدد تأثیــر مثبــــت و
معنـــیدار میگــــذارد.
 .7بازاریابــی در قصد ســفر مجدد تأثیر مثبــــت و معنـــیدار
میگــذارد.
فرضیههــــای پژوهــش بــا تحلیــــل معــادالت ســاختاری
مبتنــــی بــــر حداقــــل مربعــــات جزئــــی بهوســــیلۀ نســــخۀ 3
نرمافــ ـزار اســــمارت پــــیالاس آزمــــوده شــــده اســــت .در
جــدول  1شــــاخصهای بــ ـرازش مــــدل ســــاختاری پژوهـــش
آمـــده اســـت .نتایــــج جــــدول  1نشــــان میدهــد کــــه مقادیــر
شــاخصهای میانگیــــن واریانــس اســتخراجی (بیشــتر از )0/5
ترکیبــــی و آلفــــای کرونبــــاخ (بیشــــتر از  )0/7تمــــام ســـازهها
مناســـب اســـت .همچنیـــن ،شـــاخص نیکویـی بــرازش ()GOF
 0/712بهدست آمـــده اســـت ،بنابرایـــن میتــــوان گفــــت مــــدل
ســــاختاری از بــرازش مناســبی برخـوردار اسـت .بـر ایـن اسـاس
مشـــخص میشـــود کــــه نشــــانگرهای انتخابــــی بــــا زیربنــای
عاملــــی طــــرح تحقیــــق تناســــب الزم را دارنــــد .در جـدول 3
ماتریس ســـنجش روایـــی واگـرا بـه روش فورنـــل و الکر ذکـر شـده
اسـت.
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جدول  :1بارعامل CR، CA ،و AVE
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روایی همگرا
AVE

آلفای كرونباخ
CA

پایایی مركب
CR

بارعاملی

0/977
0/588

0/643
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

0/678

0/642

0/676

0/969

قوانین سیاسی و دولتی
0/875

0/628

0/965
0/955

زیرساختهای مالی
و بانکی

0/952

زیرساختهای
گردشگری

0/974

0/860

0/855

0/983
0/984

سالمتی

0/955
0/958

0/874

0/689

آزادی فردی
روانی

0/967

اجتماعی

0/964

فعالیت در طبیعت

0/974

جاذبههای طبیعی

0/962
0/958

0/878

0/629

جاذبههای دستساز
جاذبههای فرهنگی

0/954

جاذبههای تاریخی

0/955

فرهنگ مردم

0/977

احساسی

0/975

0/819

0/797

0/951
0/966
0/984
0/958

0/958

روابط اجتماعی

قوانین و مقررات

زیرساختها

کیفیت درکشده

محیط طبیعی،
فرهنگی و تاریخی

جو حاکم

X1

X2

X3

X4

X5

محیط دیداری
0/829

0/666

ارزش پولی
منحصربه فرد بودن

ارزش درکشده

X6

محصول
0/804

0/442

0/974
0/548

زیرساختهای
عمومی
زیرساختهای
ّفناوری

0/960
0/603

قوانین مذهبی
قوانین عرفی/
اجتماعی

0/968
0/565

شاخص

ابعاد

نماد

قیمتگذاری
توزیع

بازاریابی

X7

ترفیع
0/833

-

-

قصد سفر مجدد

Y
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جدول  :2ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر

X4

X2

0.802 0.292

X3

0.823 0.375 0.666

X4

0.801 0.252 0.552 0.582

X5

0.822 0.534 0.657 0.515 0.319

X6

0.752 0.431 0.360 0.480 0.246 0.283

X7

0.777 0.576 0.355 0.614 0.413 0.683 0.312

Y

0.740 0.669 0.310 0.372 0.529 0.348 0.480 0.326

در شــکل  3مــــدل ســــاختاری برازشیافتــــه (در حالــــت
ضرایــــب معنــــاداری اعــداد  )tو در شــــکل  4مــدل ســاختاری

براز شیافتــــه (در حالــــت ضرایــــب اســــتاندارد)
آمــــده اســــت.

شكل :3مدل ساختاری برازشیافته (در حالت ضرایب معناداری اعداد )t

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

X1

0.767

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

X1

X2

X3

X5

X6

X7

Y
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سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل :4مدل ساختاری برازشیافته (در حالت ضرایب استاندارد)

بــر مبنــای آزمــون کفایــت نمونهبــرداری
کیزر ـ مایر ـ الکیــن درخصــوص متغیرهــای اصلــی تحقیــق
یعنــی قوانیــن و مقــررات (شــامل مؤلفههــای قوانیــن سیاســی
و دولتــی ،قوانیــن مذهبــی ،و قوانیــن عرفــی /اجتماعــی)،
زیرســاختها (شــامل مؤلفههــای زیرســاختهای مالــی و
بانکــی ،زیرســاختهای گردشــگری ،زیرســاختهای عمومــی
و زیرســاخت هــای ّفنــاوری) ،کیفیــت درکشــده (شــامل
مؤلفههــای ســامتی ،آزادی فــردی ،روانــی ،اجتماعــی) مشــخص
شــد ایــن پژوهــش از برازندگــی کافــی و اعتبــار وافــی در اســتفاده از
گویههــای موردنظــر و همچنیــن کفایــت نمونهبــرداری محتوایــی
برخــوردار اســت .همچنیــن ،بــر مبنــای آزمــون کرویــت بارتلــت
درخصــوص متغیرهــای اصلــی تحقیــق یعنــی قوانیــن و مقــررات
(شــامل مؤلفههــای قوانیــن سیاســی و دولتــی ،قوانیــن مذهبــی،
و قوانیــن عرفــی /اجتماعــی) ،زیرســاختها (شــامل مؤلفههــای
زیرســاختهای مالــی و بانکــی ،زیرســاختهای گردشــگری،
زیرســاختهای عمومــی و زیرســاخت هــای ّفنــاوری) ،کیفیــت
درکشــده (شــامل مؤلفههــای ســامتی ،آزادی ،کــه بــر مبنــای
مقــدار تقریبــی مجذور کای اســکوئر در ســطح معنــاداری پذیرفتنی
قـرار گرفتهانــد ،از کفایــت الزم در ماتریــس همبســتگی گویههــای
مربوطــه در ســاختار متغیرهــای اصلــی تحقیــق برخــوردار اســت و
اعتبــار ســازهای پرســشنامۀ تحقیــق در جامعــۀ آمــاری احــراز
شــده اســت .بنابرایــن ،گویههــای منــدرج در هــر عامــل بــا
یکدیگــر همپوشــانی و همبســتگی ریشــهای باالئــی در ســنجش
متغیرهــای اصلــی تحقیــق دارنــد و درعینحــال گویههــای

متمایزکننــده یــا زائــد نیــز در ســاختار متغیرهــای اصلــی تحقیــق
بــه هیــچ وجــه مالحظــه و مشــاهده نمیشــود .مقــدار پایایــی
پرســشنامه در مــورد متغیرهــای مســتقل و وابســته در ســطح
بســیار قابلقبولــی بهدســت آمــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد
کــه همــۀ متغیرهــا دارای پایایــی ترکیبــی  0/8بــه بــاال هســتند،
بنابرایــن از لحــاظ پایایــی ترکیبــی نیــز مــدل تأییــد میشــود.
پرســشنامۀ تنظیمشــده در اختیــار ســی نفــر از خبــرگان
حــوزۀ مطرحشــده در پژوهــش ق ـرار داده شــد و از آنهــا خواســته
شــد نظــر خــود را در قالــب ســه پاســخ «ضــروری اســت»،
«مفیــد اســت ولــی ضرورتــی نــدارد» و «ضرورتــی نــدارد» بــه
هــر ســؤال بیــان کننــد ،ســپس مقــدار  CVRبرابــر بــا 0/46
محاســبه شــد .ازآنجاکــه حداقــل مقــدار  CVRبــرای جامعــۀ
ســینفرۀ متخصصــان  0/33اســت و مقــدار بهدســتآمده از
مقــدار اســتاندارد بیشــتر اســت ،میتــوان گفــت کــه پرس ـشنامۀ
تنظیمشــده در ایــن پژوهــش از روایــی محتوایــی الزم برخــوردار
اســت و میتوانــد هــدف درنظــر گرفتهشــده را بهدرســتی ارزیابــی
کنــد .مقــدار  AVEهمــۀ متغیرهــا بیشــتر از  0/5اســت ،پــس
روایــی همگ ـرای مــدل تأییــد میشــود .بهمنظــور بررســی روایــی
واگــرای مــدل از معیــار فورنــل و الرکــر اســتفاده شــده اســت.
ّ
در نهایــت ،یافتههــای بخــش ّ
کمــی پژوهــش دال بر بررســی
ّ
ارتبــــاط علــــی بیــــن ســــازههای تحقیــــق در قالــب فرضیههای
پژوهش ارائه میشود .نتایــــج اســــتاندارد و معنــــاداری الگــــوی
ســاختاری بــرازش (شــکل )3نشــان میدهــد:
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رابطــۀ مثبــت و معنـیداری بیـــن قوانیــن و مقــررات (بهعنــوان
شــرایط زمینــهای مــدل کیفــی) و قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ
کیــش وجـــود دارد .ایــن متغیــر بــا مقــدار ضریــب مســیر  0/628در
ســازۀ قصــد ســفر مجــدد تأثیــر میگــذارد.
رابطـــۀ مثبـــت و معنـ ـیداری بیـــن زیرســاختها و محیــط
ّ
طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی (عوامــل علــی) و قصــد ســفر مجــدد
بــه جزیــرۀ کیــش وجــود دارد« .زیــر ســاختها» بــا توجــه بــه
ضریــب مســیر  0/855بیشــترین تأثیــر را در ســازۀ قصــد ســفر
مجــدد برجــای میگــذارد.
رابطـــۀ مثبـــت و معنــیداری بیـــن پیامدها (کیفیت درکشده
و جـ ّـو حاکــم) و قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ کیــش وجــود دارد.
ّ
جــو حاکــم بــا ضریــب مســیر  0/797بیشــترین تأثیــر را بعــد از
زیرســاختها در ســازۀ قصــد ســفر مجــدد میگــذارد.

ارزش درکشــده بهمنزلــۀ عامــل مداخلهگــر شناساییشــده
در قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ کیــش تأثیــر مثبــت و معنــاداری
میگــذارد.
بازاریابــی بــا قصــد ســفر مجــدد بــه جزیــرۀ کیــش رابطــۀ
مثبــت و معنــاداری دارد.
همانطــور کــه در جــدول  3مشـ�خص اسـ�ت ،مقادیـ�ر R2
قصــد ســفر مجــدد  0/979اســت کــه طبــق دســتهبندی چیــن
( )1998دارای مقـ�دار  R2قــوی اســت .بــا توجــه بــه مقــدار Q2
بهدســتآمده بــرای متغیرهــای وابســتۀ مــدل کــه در جــدول 3
نشــان داده شــده اســت ،قــدرت پیشبینــی مــدل ب ـرای متغیرهــای
وابســته در ســطح قــوی قــرار دارد .مقــدار  GOFبــرای شــاخص
نیکویــی بــرازش ایــن پژوهــش برابــر بــا  0/776محاســبه شــده
اســت کــه نشــان از بـرازش کلــی قــوی و بســیار مناســب مــدل دارد.

جدول  :3تحلیل مسیر از مدل سازی معادالت ساختاری
اثر متغیر

بر متغیر

X1

قوانین و مقررات

0/628

8/275

پذیرش

X2

زیرساختها

0/855

8/395

پذیرش

X3

کیفیت درکشده

0/689

8/580

پذیرش

X4

محیط طبیعی ،فرهنگی و تاریخی

0/629

2/206

پذیرش

X5

ّ
جو حاکم

0/797

10/802

پذیرش

X6

ارزش درکشده

0/666

21/149

پذیرش

X7

بازاریابی

0/442

2/846

پذیرش

قصد سفر مجددY

بحث و نتیجهگیری
بهمنظــور شناســایی مؤلفههــای مــدل بومــی قصــد ســفر
مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد
متقاعدکننــده ،بــا ده نفــر از متخصصــان و خبــرگان بخــش
گردشــگری مصاحبــه شــد .در ایــن مرحلــه ،تحلیــل دادههــای
ً
كیفــی بــه شناســایی  117كــد اولیــه و جمعــا  33كــد محــوری
(مفهــوم) انجامیــد و مــدل كیفــی پژوهــش بــر اســاس تئــوری
عملكــرد متقاعدكننــده طراحــی شــد (شــكل  .)2در مرحلــۀ
ّ
كمــی ،مطابــق بــا الگوریتــم تحلیــل دادههــا در نرماف ـزار اســمارت
پــی ال اس ،بــرای شناســایی متغیرهــا (یــا بهعبارتــی ،ارزیابــی
اینکــه از بیــن هفــت مفهــوم شناساییشــده کــدام متغیــر در
قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش تأثیرگــذار اســت)،
مقــدار ضریــب معنــاداری  tمربــوط بــه رابطــۀ بیــن متغیرهــای
اصلــی قوانیــن و مقــررات ،زیرســاختها ،کیفیــت درکشــده،
محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی ،جـ ّـو حاکــم ،ارزش درکشــده

0/977

0.968

و بازاریابــی در ســطح اطمینــان  95درصــد معیــار قــرار گرفــت.
طبــق دادههــای بهدســتآمده ،مقادیــر از  1/96بیشــتر اســت
کــه نشــان از معنیداربــودن تأثیــر متغیرهــای گفتهشــده در قصــد
ســفر مجــدد دارد .بنابرایــن هــر هفــت متغیــر ،بهمنزلــۀ متغیرهــای
اصلــی شناســایی شــدند .همچنیــن ،بــرای شناســایی متغیرهــا
(یــا بهعبارتــی ارزیابــی اینکــه از بیــن  26مؤلفــۀ تعیینشــده،
کــدام شــاخص بهعنــوان شــاخص مؤثــر بــر قصــد ســفر مجــدد
شناســایی میشــود و میتــوان آن را عامــل تأثیرگــذار انتخــاب
کــرد) ،بــا توجــه بــه تحلیــل مقــدار ضریــب معنــاداری  tمربــوط
بــه رابطــۀ بیــن مؤلفههــا ،مشــخص شــد كــه قوانیــن سیاســی و
دولتــی ،قوانیــن مذهبــی ،قوانیــن عرفــی /اجتماعــی و متغیــر قوانیــن
و مقــررات بــر متغیــر قوانیــن و مقــررات اثــر دارد .رابطــۀ بیــن
مؤلفههــای زیرســاختهای مالــی و بانکــی ،زیرســاختهای
گردشــگری ،زیرســاختهای عمومــی و زیرســاختهای ّفنــاوری
و متغیــر زیرســاختها در ســطح اطمینــان  95درصــد بــا متغیــر
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زیرســاختها نیــز اثبــات شــد .بررســی رابطــۀ بیــن مؤلفههــای
ســامتی ،آزادی ،فــردی ،روانــی و اجتماعــی بــا متغیــر کیفیــت
درکشــده ،در ســطح اطمینــان  95درصــد ،معنیداربــودن آن را
نشــان میدهــد .مقــدار ضریــب معنــاداری  tمربــوط بــه رابطــۀ
بیــن مؤلفههــای فعالیــت در طبیعــت ،جاذبههــای طبیعــی،
جاذبههــای دستســاز ،جاذبههــای فرهنگــی ،جاذبههــای
تاریخــی و فرهنــگ مــردم و متغیــر محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و
تاریخــی در ســطح اطمینــان  95درصــد از  1/96بیشــتر اســت و
نشــان از معنیداربــودن تأثیــر مؤلفههــای گفتهشــده در متغیــر
محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی دارد .رابطــۀ بیــن مؤلفههــای
احساســی ،روابــط اجتماعــی و محیــط دیــداری و متغیــر ّ
جــو
حاکــم ،در ســطح اطمینــان  95درصــد ،از  1/96بیشــتر اســت
کــه منجــر بــه شناســایی تأثیــر مؤلفههــای احساســی ،روابــط
اجتماعــی و محیــط دیــداری بــر متغیــر جـ ّـو حاکــم شــده اســت.
همچنیــن ،مشــخص شــد کــه مقــدار ضریــب معنــاداری  tمربــوط
بــه رابطــۀ بیــن مؤلفههــای ارزش پولــی و منحصربهفــرد بــودن و
متغیــر ارزش درکشــده ،در ســطح اطمینــان 95درصــد ،از 1/96
بیشــتر اســت کــه نشــان از معنیداربــودن تأثیــر مؤلفههــای ارزش
پولــی و منحصربهفــرد بــودن در متغیــر ارزش درکشــده دارد .در
نهایــت ،رابطــۀ بیــن مؤلفههــای محصــول ،قیمتگــذاری ،توزیــع
و ترفیــع و متغیــر بازاریابــی ،در ســطح اطمینــان  95درصــد ،نیــز
تأییــد شــد .تمامــی ضرایــب بــار عاملــی شــاخصها بیشــتر از
 0/3اســت کــه نشــان از درســتی رابطــۀ بیــن متغیرهــا و در نتیجــه
تأییــد آن رابطــه یــا رابطههــا در ســطح اطمینــان  95درصــد
دارد .ازایـنرو ،تمامــی ســؤاالت بـرای مــدل معــادالت ســاختاری
مدنظــر قــرار گرفــت و نیــازی بــه حــذف هیچیــک از ســؤاالت
از مــدل نبــود .یكــی دیگــر از ســؤالهای اصلــی ایــن پژوهــش
ایــن اســت كــه روابــط بیــن متغیرهــای بومــی مؤثــر بــر قصــد
ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــره چگونــه اســت؟ بــر اســاس
تحلیــل ضریــب مســیر بهدســتآمده از معــادالت ســاختاری
در ایــن تحقیــق مشــخص شــد زیرســاختها بیشــترین اثــر را
بــر قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ کیــش دارنــد و بــه
ترتیــب جـ ّـو حاکــم ،کیفیــت درکشــده ،ارزش دركشــده ،محیــط
طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی ،قوانیــن و مقــررات و بازاریابــی دیگــر
متغیرهــای اثرگــذار بــر انتخــاب مجــدد جزیــره بهعنــوان مقصــد
از ســوی گردشــگران اســت .مقادیــر بارعاملــی بهدســتآمده
در ســازه نیــز نشــان از كیفیــت خــوب مــدل طراحیشــده دارد.
بــا تحلیــل ضرایــب معنــاداری  ،tرابطــۀ بیــن متغیرهــای قوانیــن
و مقــررات و قصــد ســفر مجــدد در ســطح اطمینــان  95درصــد
برابــر بــا  8/275شــده کــه از  1/96بیشــتر اســت و نشــان از
معنیداربــودن رابطــۀ بیــن قوانیــن و مقــررات و قصــد ســفر مجــدد
دارد .همچنیــن ،رابطــۀ معنــاداری میــان زیرســاختها و قصــد

ســفر مجــدد برقـرار اســت .رابطــۀ بیــن کیفیــت درکشــده و قصــد
ســفر مجــدد ،و رابطــۀ بیــن محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی
و قصــد ســفر مجــدد نیــز معنــادار اســت .رابطــۀ بیــن جـ ّـو حاکــم
و قصــد ســفر مجــدد نیــز معنــادار اثبــات شــده اســت .رابطــۀ بیــن
ارزش درکشــده و قصــد ســفر مجــدد و در نهایــت رابطــۀ بیــن
بازاریابــی و قصــد ســفر مجــدد نیــز معنــیدار اســت.
یكــی دیگــر از نتایــج بهدســتآمده در ایــن پژوهــش
رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب مجــدد جزیــرۀ كیــش
بهعنــوان مقصــد گردشــگران اســت .نتایــج حاكــی از
اولویتبنــدی متغیرهــا بــه ترتیــب زیرســاختهاّ ،
جــو حاکــم،
کیفیــت درکشــده ،ارزش درکشــده ،محیــط طبیعــی ،فرهنگــی و
تاریخــی ،قوانیــن و مقــررات ،و بازاریابــی اســت.
نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش بــا پژوهشهــای
جهاندیــده و همــکاران ( ،)1399شوشینســب و همــکاران
( ،)1398کروبــی و همــکاران ( ،)1397قزلســفلو و همــکاران
( ،)1397چیــن و همــکاران ( ،)2018ســانگپیکول (،)2018
وانــگ و همــکاران ( ،)2017كیــم و لــی ( ،)2015لــی ()2015
درخصــوص تأثیــر رضایــت گردشــگر در بازگشــت مجــدد او بــه
مقصــد تأثیــر معنــادار دارد و همســو اســت .زیرســاختها و
کیفیــت خدمــات ادراکشــده بهعنــوان اولیــن و دومیــن متغیــر
شناساییشــده در ایــن تحقیــق از ســوی گردشــگران بــا میــزان
بیشــترین اثــر بــر انتخــاب مجــدد جزیــرۀ کیــش بهعنــوان مقصــد
گردشــگری بــا نتایــج پژوهــش چــن و فانــک (ِ ،)2010منــگ و
همــكاران ( ،)2011وانــگ و همــكاران ( ،)2017جوالیمــی و
همــکاران ( ،)2016محیالدیــن و همــکاران ( ،)2017موکرجــی
و همــکاران ( ،)2018عیســی و همــکاران ( ،)2018خطی ـبزاده و
همــکاران ( ،)1392و حیــدرزاده و جوانبخــت ( )1394همســو
اســت .شناســایی مفاهیمــی همچــون قوانیــن و مقــررات ،محیــط
طبیعــی ،فرهنگــی و تاریخــی و جـ ّـو حاکــم از جنبههــای نوآورانــۀ
ایــن پژوهــش اســت کــه در مطالعــات قبلــی شناســایی نشــدهاند.
در نهایــت میتــوان بــه محققــان آتــی پیشــنهاد کــرد کــه
مــدل آزمودهشــدۀ قصــد ســفر مجــدد گردشــگران بــه جزیــرۀ
کیــش بــا رویکــرد تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده را در ســایر
مقصدهــای گردشــگری ،بــا توجــه بــه معیارهــای پژوهشــی و بــا
اســتفاده از ســایر نرمافزارهــای آماری ـ ّ
کمــی ماننــد لیــزرل،
ایمــوس و پــی ِال ِاس مــورد تحقیــق و بررســی ق ـرار دهنــد .قصــد
ســفر مجــدد یکــی از پارامترهــای مهــم بازاریابــی و اقتصــاد
گردشــگری اســت .ازایــنرو پیشــنهاد میشــود محققــان آتــی
بــا دیــد جزئینگــر و تکنیکهایــی پژوهشــی بــه بررســی ابعــاد
مختلــف ایــن موضــوع در توســعۀ مقصدهــای گردشــگری ای ـران
بپردازنــد .تئــوری عملکــرد متقاعدکننــده نیــز یکــی از مباحــث
مهمــی اســت کــه پیشــنهاد میشــود در ترکیــب بــا حوزههــای

بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش
با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده :پژوهشی آمیخته
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منابع
آذر ،عــادل ( .)1383آمــار و کاربــرد آن در مدیریــت .تخهــران:
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