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خلــق مشــترک ارزش ،تصویــر
مقصــد ،دلبســتگی بــه مقصــد،
تجربــۀ مقصــد و ویژگیهــای
شــخصیتی گردشــگر

چکیده

یکــی از مهمتریــن مشــکالت مقاصــد گردشــگری ایـران ایــن اســت کــه بخش
قابلتوجهــی از خدمــات و محصوالتــی کــه در مقاصــد ارائــه میشــود مطابــق
خواســت و نیــاز گردشــگران نیســت ،درحالیکــه مقاصــد گردشــگری بایــد ،ب ـرای
ارائــۀ ارزش بیشــتر و کســب مزیــت رقابتــی بلندمــدت ،از راهحلهــای متناســب
بــا تقاضــای گردشــگران بهــره بــرد .لــذا ،هــدف ایــن پژوهــش ،تدویــن الگــوی
خلــق مشــترک ارزش مقاصــد منتخــب گردشــگری بــا تمرکــز بــر نقــش تعدیلگــر
ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش گردشــگران
داخلــی در ایــران هســتند .بهمنظــور جمــعآوری دادههــا ،ابتــدا از نمونهگیــری
هدفمنــد ب ـرای انتخــاب اســتانها و شــهرهای گردشــگری و ســپس از نمونهگیــری
غیرتصادفــی در دســترس بـرای پرســش از گردشــگران شــهرهای منتخــب (اصفهــان،
شــیراز ،تهــران ،مشــهد ،رشــت و ســاری) اســتفاده شــد .دادههــا از خــرداد تــا
اســفند  1398و بهوســیلۀ پرســشنامۀ محققســاخته جمــعآوری و روایــی محتــوا
(صــوری) و پایایــی آن (بــا آلفــای کرونبــاخ  92درصــد) تأییــد شــد .درنهایــت،
 495پرســشنامۀ قابلقبــول بــرای تجزیهوتحلیــل بــا روش مدلســازی معــادالت
ســاختاری اســتفاده شــد .براســاس نتایــج ،مهمتریــن عوامــل مؤثــر در خلــق مشــترک
ارزش در مقصــد شــامل تجربــۀ مقصــد ،دلبســتگی بــه مقصــد و تصویــر مقصــد
اســت .همچنیــن ،ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر در رابطــۀ بیــن دلبســتگی بــه
مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد و تصویــر مقصــد و خلــق مشــترک ارزش
در مقصــد نقــش تعدیلگــر دارد .براســاس نتایــج ،عامــان صنعــت گردشــگری
میتواننــد ،بــا تعامــل مناســب بــا گردشــگران ،تجربیــات خاطرهانگیــزی بــرای
آنــان خلــق کننــد و ذهنیــت آنــان درخصــوص مقصــد را تغییــر دهنــد.

مقدمه
امــروزه ،علیرغــم توســعۀ روزافــزون خدمــات در
صنعــت گردشــگری ،هنــوز گردشــگران بــه رضایــت کامــل
از خدمــات ،کــه بــه افزایــش وفــاداری آنهــا بــه مقصــد
گردش��گری منج��ر ش��ود ،دس��ت نیافتهان��د (Mohammad
 .)Shafiee et al., 2020درحالیکــه بــا توجــه بــه ادبیــات
ایـ�ن حـ�وزه (Breiby & Slåtten, 2018; Sangpikul,
 ،)2018رضایــت گردشــگر گام نخســت در ایجــاد وفــاداری
 . 1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

بــه مقصــد اســت .بهعــاوه ،بســیاری از مقاصــد گردشــگری
هنــوز ،آنطــور کــه شایســته اســت ،نتوانســتهاند تصویــر
مناســبی از خــود در ذهــن گردشــگر ایجــاد کننــد تــا درنتیجــه
رفتارهــای مطلــوب گردشــگران ازجملــه بازدیــد مجــدد و
تبلیغ��ات ش��فاهی را ب��ه خ��ود جل��ب کنن��د (Afshardoost
.)& Eshaghi, 2020
از علــل اصلــی ایــن مســئله ،عدمرضایــت
کامــل گردشــگر ،دریافــت نکــردن تصویــر مناســب از

 . 2دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسندۀ مسئول)m.shafiee@ase.ui.ac.ir .

 . 3دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مقصدگردشــگری و عدممشــارکت فعــال گردشــگر در
مقاصــد بــا هــدف افزایــش ارزش خدماتــی اســت کــه
در مقصـ�د بـ�ه گردشـ�گران ارائـ�ه میشـ�ود (Rather et
 .)al., 2019; Fan et al., 2021ازایــنرو ،جلــب
مشــارکت گردشــگران و اســتفاده از تواناییهــای آنــان
در فراینــد طراحــی و تولیــد محصــوالت و خدمــات
گردشــگری ،بهمنظــور خلــق ارزش بیشــتر ،ضــروری
بــه نظــر میرســد .خلــق مشــترک ارزش در مقصــد1
گردشــگری از مهمتریــن راهکارهــای شناساییشــده
در ادبیــات بازاریابــی بــا هــدف جلــب مشــارکت
مصرفکنن��دگان ( )Yi & Gong, 2013و بهطــور خــاص
گردش��گران ( )Assiouras et al., 2019اســت .خلــق
مش��ترک ارزش را اولی��ن ب��ار ِپ��راالد و ر ِامس��وامی ()2000
معرفــی و بــا عنــوان «مشــارکت مشــتری در فرایندهــای
خلــق ارزش شــرکت» تعریــف کردنــد .بهطــور کلــی،
خلــق مشــترک ارزش بهمنزلــۀ فراینــدی مشــترک تعریــف
شــده اســت کــه ،طــی آن ،همــۀ بازیگ ـران در خلــق ارزش
مشــارکت دارنــد و بهصــورت مجـزا بـرای هــر بازیگــر ارزش
ایج��اد میش��ود (.)Ramaswamy & Ozcan, 2014
هــر مقصــد گردشــگری بایــد هــدف گردشــگر از ســفر
ب��ه مقص��د را بدان��د ت��ا ب��رای وی ارزشآفرین��ی کن��د (De
 .)Jager, 2009دخیــل بــودن گردشــگران در خلــق ارزش
موجــب میشــود کــه مقاصــد گردشــگری برنامههــای ســفر
را مطابــق بــا نیازهــای گردشــگران سفارشیســازی کــرده
و وفــاداری گردشــگران بــه مقصــد گردشــگری را افزایــش
دهن��د ( .)Ritchie & Crouch, 2003در ایــن خصــوص،
چگونگــی مشــارکت فعــال گردشــگران در مراحــل گوناگــون
فراینــد خلــق مشــترک ارزش ،همــواره یکــی از مشــکالت
مهـ�م در ایـ�ن زمینـ�ه بـ�ه شـ�مار مـ�یرود ()Xie et al., 2020
و لــذا شناســایی متغیرهــای اصلــی و اثرگــذار در ایــن زمینــه
نیــز بســیار مهــم هســتند .بــهنظــر میرســد اقدامــات
ذینفعــان گردشــگری ،ازجملــه عامــان صنعت گردشــگری
و جامعــۀ میزبــان ،در افزایــش ارزش خدمــات ،نقــش مهمــی
در رقابتپذی��ری ()Aqueveque & Bianchi, 2017
و ایجـ�اد مزیـ�ت رقابتـ�ی ( )Roxas et al., 2020بــرای
مقصــد گردشــگری دارد .خدمــات ارائهشــده در مقاصــد
ً
گردشــگری ای ـران معمــوال ب ـرای همــۀ گردشــگران یکســان
ارائــه میشــود و مطابــق بــا خواســتههای آنــان نیســت.
مطالعاتــی کــه تاکنــون درزمینــۀ خلــق مشــترک ارزش
در گردشــگری انجــام شــده بیشــتر درزمینــۀ رفتــار شــهروندی
مشــتری و خلــق مشــترک تجربــۀ گردشــگر بــوده اســت.
ّ
آســیورس و همــکاران ( )2019بــه بررســی رابطــۀ علــی
ِ
1. Destination value co-creation

بیــن ابعــاد خلــق مشــترک ارزش (دانــش ،برابــری ،تعامــل،
تجربــه ،شخصیســازی و ارتبــاط) و رفتــار شــهروندی
مشــتری در صنعــت گردشــگری پرداختنــد .در ایــن رابطــه،
َ
رضایــت میهمــان نقــش میانجــی ایفــا میکنــد .کمپــاس
( )2016در پژوهــش خــود بــه فراینــد خلــق مشــترک بــا
دیــد گردشــگری نــگاه کــرده اســت .در ایــن مطالعــه ،فراینــد
خلــق مشــترک بهمثابــۀ تجربــۀ گردشــگر در مشــارکت
فعــال و تعامــل در مقصــد توصیــف شــده و یافتههــا نشــان
میدهــد خلــق مشــترک در مشــارکت و توجــه گردشــگر اثــر
مســتقیم و در خاطرهانگیــز بــودن تجربــه اثــر غیرمســتقیم
دارد .زو و همــکاران ( )2018چگونگــی تأثیــر خلــق مشــترک
ارزش در ارزیابــی مشــتریان از خدمــات جدیــد گردشــگری
و مهماننــوازی و نقــش تعدیلگــر کیفیــت دریافتــی در ایــن
روابــط را در شـرایط گوناگــون بررســی کردنــد .امیرالســادات
هفشــجانی و همــکاران ( ،)1398بــا بررســی انگیزههــای
اولیــۀ مشــارکت مصرفکننــدگان در فراینــد خلــق مشــترک
ارزش و همچنیــن شناســایی مدلهــای رایــج بــرای جلــب
مشــارکت مشــتریان ،بــه جســتوجوی مــدل مناســب
انگیزههــای مصرفکننــدگان بــرای مشــارکت آنــان در
فراینــد خلــق مشــترک ارزش در صنعــت نوشــیدنی پرداختنــد.
عاقلــی و همــکاران ( )1398برخــی از مهمتریــن عوامــل
اثرگــذار در خلــق مشــترک ارزش و تأثیــر آن در میــزان
وفــاداری گردشــگران خارجــی را تحلیــل کردنــد .بــا توجــه
بــه اینکــه تحقیقــات پیشــین در تعییــن عوامــل مؤثــر در
خلــق مشــترک ارزش در مقاصــد گردشــگری ایــران بســیار
محــدود اســت ،بررســی نویســندگان پژوهــش فعلــی نشــان
میدهــد تاکنــون پژوهشــی کــه بــه نقــش تجربــۀ مقصــد
در خلــق مشــترک ارزش بــا نقــش میانجــی تصویــر مقصــد
و دلبســتگی بــه مقصــد و نقــش تعدیلگــر ویژگیهــای
شــخصیتی گردشــگران توجــه کــرده باشــد وجــود نداشــته
اســت .درحالیکــه ،بــا توجــه بــه ادبیــات متعــدد،
ویژگیهــای شــخصیتی در زمینههــای متعــددی ازجملــه
اعتم��اد ب��ه برن��د و وف��اداری ب��ه برن��د (Menidjel et al.,
 ،)2017اجتنــاب مصرفکننــده از محصــوالت خارجــی
( )Leonidou et al., 2019و نگــرش مصرفکننــدگان
ب��ه تبلیغ��ات ( )Souiden et al., 2017در تعدیــل رفتــار
مصرفکننــدگان بســیار تأثیرگــذار اســت.
بــا توجــه بــه شــکاف ذکرشــده ،پژوهــش فعلــی قصــد
دارد ،در وهلــۀ اول ،تأثیــر تجربــۀ مقصــد در شــکلدهی
خلــق مشــترک ارزش توســط گردشــگران را شناســایی کنــد.
دوم ،نقــش میانجــی تصویــر مقصــد و دلبســتگی بــه مقصــد،
در ایــن رابطــه ،را بررســی کنــد و ،درنهایــت ،نقــش تعدیلگــر

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
خلق مشترک ارزش در مقصد
مفهــوم «خلــق مشــترک ارزش» برگرفتــه از منطــق
چیرگــی خدمــت )S-D logic(1و حاصــل ســیر تکامــل ایــن
منط��ق اس��ت (Font et al., 2021; Vargo & Lusch,
 .)2016; Vargo & Lusch, 2014بنابرایــن ،درک منطــق
 S-Dپیــش فــرض اولیــۀ درک خلــق مشــترک ارزش اســت
( .)Tu et al., 2018وارگــو و الچ ( 11 )2016اصــل بنیادیــن
( )FPsرا بـرای منطــق  SDارائــه کردنــد .در پژوهــش فعلــی،
برخــی از ایــن اصــول کــه پیونــد بیشــتری بــا موضــوع پژوهــش
دارد مطــرح میشــود .براســاس ایــن منطــق ،خدمــت مبنایــی
اساسـ�ی از مبادلـ�ه اسـ�ت ( )FP1و کاالهــا فقــط ســازوکارهای
توزیعـ�ی بـ�رای ارائـ�ه خدمـ�ات هسـ�تند (& FP3) (Vargo
 .)Lusch, 2016منطــق  S-Dمطــرح میکنــد کــه ارزش
ً
بهوســیلۀ بازیگــران متعــدد ازجملــه ذینفعــان مشــترکا و
در فراینـ�د مصـ�رف ایجـ�اد میشـ�ود ( .)FP6) (Ibidبــرای
مثــال ،فراینــد خلــق ارزش میــان گردشــگر و عوامــل صنعــت
گردشــگری را در نظــر بگیریــد .بهمنظــور خلــق مشــترک
ارزش ،عامــان صنعــت گردشــگری از گردشــگر میخواهنــد
دیدگاههــای خــود را دربــارۀ نحــوۀ دریافــت خدمــات اعــام
کنــد .آنــان نیــز براســاس نیازهــا و خواســتههای گردشــگر
خدمــات را ب ـرای وی سفارشیســازی میکننــد .ب ـرای مثــال،
اتاقــی را کــه پنجــرۀ آن رو بــه دریــا بــاز میشــود در اختیــار
گردش��گر ق��رار میدهن��د ( .)Tu et al., 2018جهتگیــری
ً
منطــق  S-Dمعمــوال بهوســیلۀ مفهــوم جهتگیــری رابطــۀ
مشـ�خص شـ�ده در  FP8اســت کــه نشــان میدهــد دیــدگاه
ً
خدماتمحــور ذاتــا ذینفعمحــور و رابطهمنــد اســت
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ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر در ایــن زمینــه را تحلیــل
کنــد.
براســاس مطالــب ذکرشــده ،هــدف اصلــی ایــن
پژوهــش پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه خلــق مشــترک
ارزش در مقاصــد منتخــب گردشــگری در ایــران را چگونــه
میتــوان مدلســازی کــرد .بدینمنظــور ،ابتــدا ،در قســمت
ادبیــات پژوهــش ،خلــق مشــترک ارزش در مقصد گردشــگری
و متغیرهــای مرتبــط بــا آن ازجملــه تجربــۀ گردشــگر ،تصویــر
مقصــد و دلبســتگی بــه مقصــد بررســی خواهــد شــد .پــس از
توجیــه فرضیــات و ارائــۀ مــدل پژوهــش ،روش مورداســتفاده
در ایــن تحقیــق شفافســازی میشــود .ســپس ،نتایــج
تحقیــق ارائـه شــده و دربــارۀ آنهــا بحــث میشــود و در پایــان
پیشــنهادها جمعبنــدی و ارائــه میشــوند.

( .)Vargo & Lusch, 2016ایــن رابطــه خــودش را از طریق
گفتوگـ�و ،مشـ�ارکت و تعامـ�ل نشـ�ان میدهـ�د (& Ranjan
 .)Read, 2016براسـ�اس  ،FP8عامــان صنعــت گردشــگری
ســعی میکننــد ،بــا ایجــاد تعامــل مناســب بــا گردشــگر،
باعــث مشــارکت وی در فراینــد خلــق مشــترک ارزش در
مقصــد گردشــگری شــوند .بهعبــارت دیگــر ،بــا اســتفاده از
خلــق مشــترک ارزش ،منافــع هرکــدام از ذینفعــان صنعــت
گردش��گری حاص��ل میش��ود (.)Tu et al., 2018
اصـ�ل  FP9بیــان مــیدارد تمــام بازیگــران اقتصــادی
و اجتماعــی در یکپارچهســازی منابــع تأثیرگــذار هســتند
( .)Vargo & Lusch, 2008براسـ�اس  ،FP9مرز بین گیرندۀ
خدمــت و تأمینکننــدۀ خدمــت از بیــن م ـیرود و ذینفعــان
صنعــت گردشــگری ،بــرای خلــق ارزش ،منابــع خــود را بــا
یکدیگــر یکپارچــه میکننــدFP10 .بیــان مـیدارد کــه ارزش را
ذینفعــان بهصــورت منحصربهفــرد و پدیدارشناســانه تعییــن
میکنن��د ( .)Vargo & Lusch, 2016, 2008براسـ�اس
 ،FP10پژوهــش حاضــر ایــن موضــوع را بررســی میکنــد کــه
چــه چیــزی بــرای ذینفعــان صنعــت گردشــگری ارزش بــه
شــمار م ـیرود.
از نظــر فرانــس و همــکاران ( )2018خلــق مشــترک
ارزش بهمنزلــۀ فراینــدی رفتــاری دیــده میشــود کــه
ذینفعــان ،بهمنظــور خلــق ارزش ،در آن مشــارکت فعــال
و خودجــوش دارنــد .پیلــر ( )2010خلــق مشــترک مشــتری
را بهمنزلــۀ «فراینــدی فعــال ،خــاق و اجتماعــی براســاس
همــکاری بیــن تولیدکننــدگان (یــا خردهفروشــان) و
مشــتریان (یــا کاربــران)» تعریــف میکنــد .پژوهشــگران
دیگــری ،از جملــه زی و همــکاران ( )2020خلــق مشــترک
را بهمثابــۀ فراینــدی رفتــاری در نظــر میگیرنــد کــه هــدف
آن شناســایی اهمیــت مشــارکت ذهنــی و فیزیکــی میهمــان و
میزبــان بهمنظــور ایجــاد ارزش و رضایتمنــدی اســت .خلــق
مشــترک ارزش در مقصــد گردشــگری فراینــدی اســت کــه
مســتلزم ایجــاد انــواع گســتردهای از همــکاری و مشــارکت
فعــال بیــن گردشــگر ،تأمینکننــدگان خدمــات و محیــط
مقصــد گردشــگری اســت و بهوســیلۀ آن کیفیــت ارائــۀ
خدم��ات در مقص��د گردش��گری بهب��ود مییاب��د (Huang
 .)& Choi, 2019ای و گونــگ ( )2013دو نــوع رفتــار
خلــق مشــترک ارزش توســط مشــتری را مشــخص میکننــد:
رفتــار مشــارکتی مشــتری و رفتــار شــهروندی مشــتری .رفتــار
مشــارکتی بــه رفتــار الزم بــرای موفقیتآمیــز بــودن خلــق
مشــترک ارزش اشــاره دارد .رفتــار شــهروندی مشــتری اشــاره
دارد بــه رفتــار داوطلبانــهای (خــارج از نقــش) کــه ارزش
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ً
فوقالعــادهای بــرای شــرکت فراهــم میکنــد ،امــا لزومــا
بــرای خلــق ارزش مشــترک الزم نیســت .رفتــار مشــارکتی
مشــتری شــامل جســتوجوی اطالعــات (Kellogg et
 ،)al., 1997بهاشـ�تراکگذاری اطالعـ�ات (Lengnick-
 ،)Hall, 1996رفتـ�ار مسـ�ئوالنه (Ennew & Binks,
 )1999و تعام��ل ش��خصی ( )Ibidاســت .رفتــار شــهروندی
مشــتری شــامل بازخــورد دادن مشــتریان درخصــوص
خدم��ات دریافت��ی ( ،)Groth et al., 2004می ـزان تحمــل
خطاهـ�ای تأمینکننـ�دگان خدمـ�ت (Lengnick-Hall et
 ،)al., 2000کمـ�ک بـ�ه سـ�ایر مشـ�تریان (Rosenbaum
 )& Massiah, 2007و طــرفداری از شــرکت توســط
مشـ�تری ();Groth et al., 2004 Bettencourt, 1997
اس��ت .اسیوراس��ا و هم��کاران ( )2019خلــق مشــترک ارزش
مفهوم تصویر مقصد
را اقدامــات بازیگــران گوناگــون بــا هــدف رفــاه یکدیگــر
در حــوزۀ گردشــگری ،برخــی از نظریهپــردازان
میداننــد کــه ،براســاس آن ،منابــع در اختیــار خــود را بــه
آس��اکر ( )2014تصاویــر را بهصــورت مجموعــهای
اشــتراک میگذارنــد .آنــان شــش ُبعــد را بــرای خلــق مانن��د
ِ
مشــترک ارزش در نظــر گرفتنــد کــه شــامل دانــش ،برابــری ،از احساســات ،دیدگاههــا ،انتظــارات و افــکار احساســی
تعامــل ،تجربــه ،شخصیســازی و روابــط متقابلاســت .گردشــگران از یــک مــکان تعریــف کردهانــد کــه اطالعــات
مرتبــط بــا یــک مقصــد را نشــان میدهــد .در هنــگام
بررســی تصویــر مقصــد ،بیشــتر مطالعــاتبــر ویژگیهــای
مفهوم تجربۀ مقصد
مقصــد گردشــگری هســتۀ اصلــی محصول گردشــگری عملکــردی و روانــی ماننــد چشــمانداز/محیط ،طبیعــت،
زولکیاوســکی و همــکاران ( )2017مجموعــۀ جاذبههــای فرهنگــی ،زندگــی شــبانهروزی و ســرگرمی،
اســت.
ِ
تعامالتــی را کــه بیــن گردشــگر و تمامــیاعضــای مقصــد امکانــات خریــد ،اســتقبال ســاکنان و امنیــت تمرکــز
گردشــگری بهوجــود میآیــد بهمثابــۀ تجربــۀ گردشــگری میکنن��د .ن��ادو و هم��کاران ( )2008گــزارش میدهنــد
تعریــف میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،بیــان میکننــد کــه کــه باورهــای مربــوط بــه محیطهــای طبیعــی (ماننــد
ً
تجربــۀ گردشــگر صرفــا بــه زمانــی کــه بــه مقصد گردشــگری مناظــر و طبیعــت بکــر) و باورهــای مربــوط بــه محیطهــای
ســفر و آنجــا اقامــت میکنــد محــدود نمیشــود ،بلکــه ســاخت بشــر (زندگــی شــبانهروزی ،خریــد و ورزش) تأثیــر
بــه کلیــۀ تعامــات بیــن گردشــگر و مقصــد گردشــگری مثبــت و معنــاداری در ارزیابــی گردشــگر از یــک مقصــد
اشــاره دارد و مرحلــۀ قبــل از ســفر و همچنیــن خاطــرات و میگذارنــد .بهطــور کلــی ،تصویــر مقصــد را تفســیر
تجربیــات ایجادشــده پــس از ســفر را نیــز دربرمیگیــرد .ذهنــی از یــک مــکان در ذهــن گردشــگر تعریــف میکننــد
همچنیــن ،برخــورد بیــن ارائهدهنــدۀ خدمــت و گیرنــدۀ کــه در رفتــار گردشــگر در طــی ســه مرحلــۀ قبــل از بازدیــد،
خدمـ�ت اهمیـ�ت فراوانـ�ی دارد ( Zolkiewski et al.,حیـ�ن بازدیـ�د و پـ�س از بازدیـ�د از مـ�کان تأثیـ�ر میگـ�ذارد
)2017؛ زیــرا گردشــگر ارزش را حیــن دریافــت خدمــت (Agapito et al., 2013؛Afshardoost & Eshaghi,
درک میکن��د و ب��هخاط��ر میس��پارد ( .) 2020 Page & Connell,تصویــر مقصــد ،در ادبیــات گردشــگری ،متغیــری
ُ
چندبعــدی ،بــه عبارتــی ،دارای ســه ُبعــد شــناختی ،عاطفــی
 .)2006آگاپیت��و و هم��کاران ( )2014تجربــۀ گردشــگر را
ُ
شــامل تعامالتــی میداننــد کــه در حیــن اســتفاده از کاالهــا و انگیزشــی اســت .بعــد شــناختی بــه درک گردشــگران از
و خدمــات مقصــد گردشــگری بـرای وی بـه وجــود میآیــد ،ویژگیه��ای مقص��د اش��اره میکن��د (Pike & Ryan,
بهطــوری کــه کاال و خدمــات میتوانــد بهصــورت امکاناتــی )2004 ،درحالیکــه ُبعــد احساســی بــه احساســات
همچــون اســتراحت ،تغذیــه ،حملونقــل ،خریــد صنایــع گردشــگران درخصــوص یــک مقصــد مربــوط میشــود
دســتی ،خوشگذرانــی و بازدیــد از جاذبههــای گردشــگری ()Lin et al., 2007ُ .بعــد انگیزشــی نیــز بــه ایــن اشــاره
باشــد .شــاهین و همــکاران ( )1393تجربــۀ گردشــگر را دارد کــه چگونــه گردشــگران براســاس شــکلگیری تصاویــر
بهمثابــۀ کیفیــت درک مشــاهدات واقعــی ،رویدادهــا و ش��ناختی و عاطف��ی عم��ل میکنن��د (.)Prayag, 2009
حــوادث بهیادماندنــی از مقصــد گردشــگری تعریــف بوهالی��س ()2000 میگویــد تصویــری کــه گردشــگر از
میکننــد کــه از طریــق چهــار نــوع تجربــۀ تحریککننــده،
هیجانانگیــز ،لذتبخــش و جالــب اندازهگیــری
میش��ود .بارن��س و هم��کاران ( ،)2014در مطالعــۀ خــود،
تجربــۀ گردشــگر را دارای چهــار ُبعــد تجربــۀ حســی ،تجربــۀ
عاطفــی ،تجربــۀ فکــری و تجربــۀ رفتــاری میداننــد .شــیانی
و عربپــور ( )1394ســه نــوع تجربــۀ گردشــگری را کــه در
شــکلگیری شــخصیت گردشــگر اهمیــت بســیاری دارنــد
معرفــی میکننــد :تجربــۀ تفریحــی ،تجربــۀ تجربــی و
تجرب��ۀ وج��ودیِ .چ��ن و هم��کاران ( ،)2018بــا توجــه بــه
تقویــت رقابــت مقصــد و رفتارهــای مثبــت پــس از خریــد،
بــا بررســی نیــات رفتــاری گردشــگران ،تجربــۀ مقصــد را بــه
دو ُبعــد تجربــۀ عاطفــی و تجربــۀ رفتــاری تقســیم کردنــد.

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)

1. Loureiro

2. Iordanova & Stylidis

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

دلبستگی به مقصد
دلبســتگی بــه مقصــد ســاختاری حیاتــی در تحقیقــات
گردشــگری تلقــی میشــود کــه نتایــج مطلوبــی از قبیــل
وفــاداری بــه مقصــد و قصــد بازدیــد مجــدد از مقصــد را نیــز
پی��ش بین��ی میکن��د ( .)Japutra, 2020بــرودی و همــکاران
( )2011مفهــوم دلبســتگی مشــتری را از دیــدگاه بازاریابــی
بررســی و آن را ارتباطــی روانشــناختی بــا برنــد معرفــی
میکننــد .ب ـه عبــارت دیگــر ،دلبســتگی بــه برنــد را «حالتــی
روانشــناختی کــه بهواســطۀ تجربههــای تعامــل مشــتری بــا
ً
موضوعــی خــاص (مثــا برنــد یــا مقصــدی خــاص) پدیــد
میآی��د» تعری��ف میکنن��د (.)Brodie et al., 2011
ویـ ِ�وک و همـ�کاران ( )2012بیــان میکننــد کــه ایــن ارتبــاط
روانشــناختی باعــث میشــود مشــتری بــه برنــدی خــاص
دلبســته شــود و بــه وفــاداری بیشــتر مشــتری بــه آن برنــد
میانجامـ�دَ .ون ُدرن و همـ�کاران ( )2010دلبســتگی مشــتری
را «رفتارهایــی کــه فراتــر از معامــات هســتند و ممکــن اســت
بهطــور خــاص بهمثابــۀ رفتارهایــی از مشــتری بــا برنــد یــا
مقصــدی خــاص (کــه فراتــر از خریــد اســت و بــا محرکهــای
انگیزشــی ایجــاد میشــوند) تعریــف شــوند» میداننــد.
عبدالغنــی و همــکاران ( )2011بــه ایــن نکتــه اشــاره میکننــد
کــه دلبســتگی گردشــگر بــا مشــارکت و تعامــل گردشــگر
متفــاوت اســت .درواقــع ،مشــارکت مصرفکننــده بــه منافــع
مصرفکننــده در یــک محصــول یــا خدمــت مربــوط میشــود،
درحالیکــه دلبســتگی ســطحی عمیقتــر از تعهــد و عالقــه
بــه رابط ـهای دوطرفــه در بــازار را پیشــنهاد میکنــد .لوریــرو1
و س��ارمنتو ( )2018نیــز اســتدالل میکننــد کــه مفهــوم
دلبســتگی فراتــر از مشــارکت و تعهــد اســت و شــامل رابطـهای
فعــال بیــن گردشــگر و شــیء یــا مــکان اســت .دلبســتگی بــه
تصویــر مقصــد ،دلبســتگی بــه مقصــد و خلق
ُ
مقصــد متغیــری چندبعــدی اســت .امــروزه ،پژوهشــگران مشترک ارزش
دلبســتگی بــه مقصــد را از دیدگاههــای متفــاوت تعریــف
تصویــر مقصــد تــا حــد زیــادی بــه توجــه دوبــارۀ
کردهانــد .بــا وجــود ایــن ،از میــان تمــام تعریفهــای گردشــگران ب ـرای آمــدن بــه مقصــد گردشــگری کمــک کــرده
ُ
اخیــر ،بــه ســه بعــد مشــترک شــناخت ،احســاس و رفتــار اســت .بــرای مثــال ،نتایــج نشــان میدهنــد کــه تصویــر
بیـ�ش از همـ�ۀ مـ�وارد توجـ�ه شـ�ده اسـ�ت .هالبیـ�ک و همـ�کاران مقصــد در تصمیــم بازدیــد مجــدد گردشــگران از مکانــی زیبــا
( )2014دلبســتگی مشــتری را فعالیتــی شــناختی ،احساســی در ای��ران تأثیرگ��ذار ب��وده اس��ت (Jalilvand & Heidary,
و رفتــاری میداننــد کــه در طــول تعامــات بــا مقصــد بــه  .)2017درحقیقــت ،تصاویــر مقصــد بــا ترکیبــی از
دســت میآینــد.
جاذبههــای گوناگــون ،منابــع فیزیکــی ،محیطهــای طبیعــی،
میــراث فرهنگــی ،فعالیتهــا و منابــع و ســنتهای دیگــر
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مقصــدی خــاص قبــل از بازدیــد دارد عاملــی تعیینکننــده در
فراینــد تصمیمگیــری او اســت.

تجربۀ مقصد ،تصویر و دلبستگی به مقصد
برخــی از مطالعــات اخیــر نشــان میدهــد کــه تجربــۀ
مقصــد تأثیــر مثبتــی در رضایــت بازدیدکننــدگان ،قصــد بازدید
مجـ�دد و تمایـ�ل بـ�ه توصیـ�ۀ مقصـ�د بـ�ه دیگـ�ران دارد (Kumar
& Kaushik, 2020؛ .)Beckman et al., 2013پژوهــش
محمدشــفیعی و همــکاران ( )1397نیــز نشــان میدهــد
تجربیــات خاطرهانگیــز مقصــد در عشــق بــه مقصــد تأثیرگــذار
اســت و متغیــر هویــت گردشــگر در ایــن رابطــه نقــش
میانجــی دارد .همچنیــن ،پژوهــش ایوردنــووا و اســتایلیدیس2
ِ
( )2019تأثیــر تجربــۀ گردشــگران را در شــکلگیری تصویــر
مقص��د نش��ان میده��د .هیدالگ��و و ِهرنان��دز ()2001
اســتدالل میکننــد کــه تجربیــات ایجادشــده توســط مقاصــد
میتوانــد بهقــدری قدرتمنــد باشــد کــه وابســتگی عاطفــی
بــه مقاصــد را در مســافران ایجــاد و آنهــا را بــه بازدیدکننــدگان
وفــادار تبدیــل کنــد .همچنیــن ،در پژوهــش کیانــی
فیضآبــادی ( ،)1395مشــخص شــد تصویــر و شــخصیت
مقصــد در ایجــاد پیوندهــای عاطفــی و احساســی بــا مقصــد
تأثیــر مثبــت دارد .بنابرایــن ،تصویــر مقصــد در پژوهشهــای
گردشــگری بســیار مهــم اســت .مدی ـران مقاصــد گردشــگری
نیــز بایــد بیشــتر درپــی راههایــی جدیــد ب ـرای متمایــز کــردن
خــود از رقبــا و انتقــال مثبتتریــن تصویــر بهمنظــور جلــب
وفـ�اداری گردشـ�گران باشـ�ند .ایسـلام و همـ�کاران ()2019
عنــوان میکننــد کــه تجربــه و دلبســتگی مشــتری در الگــوی
رابطــه ،کــه هــدف آن بهینهســازی تعامــل بیــن مشــتری
و برنــد اســت ،قــرار میگیرنــد .براســاس مطالــب فــوق،
فرضیههــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
فرضیۀ  :1تجربۀ مقصد تأثیر مثبتی بر دلبستگی به مقصد دارد.
فرضیۀ  :2تجربۀ مقصد تأثیر مثبتی بر تصویر مقصد دارد.
فرضیۀ  :3تصویر مقصد تأثیر مثبتی بر دلبستگی به مقصد دارد.
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شــکل میگیرنــد و متغیرهــای کلیــدی را ب ـرای تقســیمبندی
و تجزیهوتحلیــل انگیزشهــای افــراد و رفتارهــای واقعــی
آنهـ�ا فراهـ�م میکننـ�د ( .)Kolb, 2006تصویــر مقصــد
رابطــۀ قابلتوجهــی بــا شــکلگیری وفــاداری بهمنزلــۀ
پیونـ�دی پایـ�دار بیـ�ن گردشـ�گران و مقاصـ�د دارد (Bigné et
 .)al., 2001براکـ�وس و همـ�کاران ( )2009بیــان میکننــد
کــه از مشــتریان دلبستهشــده انتظــار مــیرود کــه نقشــی
اساســی در خلــق ارزش و تجربــه داشــته باشــند .از طــرف
دیگــر ،ارتبــاط مثبتــی بیــن دلبســتگی و رضایــت از تجربیــات
مصـ�رف در مصرفکننـ�دگان وجـ�ود دارد (Brodie et al.,
 .)2011درصورتیکــه مقصــد بتوانــد مشــتریان خــود را
تــا حــد زیــادی دلبســته نگــه دارد ،ایــن دلبســتگی روابــط
ً
بلندمدتــی را بــا رویکــرد مبتنــی بــر مشــتری (کــه معمــوال
بــه افزایــش ســودآوری مشــتری ناشــی از افزایــش مشــتریان
وفــادار در بلندمــدت میانجامــد) پیریــزی میکنــد .رادر
( )2020اســتدالل میکنــد کــه هرچــه دلبســتگی شــناختی،
احساســی و رفتــاری مشــتری بیشــتر باشــد ،وفــادارای
مشــتری بــا مقصــد بیشــتر خواهــد بــود .براســاس مطالــب
فــوق ،فرضیههــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
فرضیــۀ  :4تصویــر مقصــد تأثیــر مثبتــی بــر خلــق
مشــترک ارزش در مقصــد دارد.
فرضیــۀ  :5دلبســتگی بــه مقصــد تأثیــر مثبتــی بــر خلــق
مشــترک ارزش در مقصد دارد.
ویژگیهای شخصیتی گردشگر
تنــوع گســتردۀ ویژگیهــای شــخصیتی و درنتیجــه
شــخصیتهای فــردی را میتــوان بهطــور خالصــه
و بهخوبــی بــا مجموعــهای از تنهــا پنــج ُبعــد اساســی
خالصــه کــرد.
1
برونگرایــی  :ایــن عامــل شــامل ویژگیهایــی چــون
اشــتیاق بـرای تجربــه ،هیجــان در مقابــلآرام بــودن ،پرحــرف
بــودن در مقابــلکمحرفــی ،قاطعیــت و جرئتمنــدی ،اب ـراز
احساســات شــدید در مقابــل منفعــل بــودن و اجتماعــی
بـ�ودن در مقابـ�ل کمرویـ�ی اسـ�ت (;Shang et al., 2016
.)Jani & Han, 2015
موافــق بــودن :2ایــن عامــل شــامل ویژگیهایــی
چــون مهربانــی و لطافــت در برابــر خشــونت و ســختگیری
اســت .افـرادی کــه شــاخص موافــق بــودن آنهــا بــاال اســت
بهخوب��ی ب��ا بقی��ه هم��کاری و مش��ارکت میکنن��د (Shang
 )et al., 2016و حاضــر هســتند در مواقــع مشــخص از
ً
نیازهــای خودشــان کوتــاه بیاینــد و معمــوال مصلحــت جمــع
را قربانــی خواســتههای خودشــان نمیکننــد.
1. Extraversion
2 . Agreeableness

وظیفهشناســی :3ایــن عامــل شــامل ویژگیهایــی
ماننــد ســازماندهی ،نظــم و انضبــاط ،دقــت در برابــر
بیمس��ئولیتی ،تنبل��ی و عدماطمین��ان اس��ت (& Jani
.)Han, 2015
4
ثبــات عاطفــی  :ایــن عامــل شــامل ویژگیهایــی
ماننــد آرامــش در مقابلاحســاس خســتگی و اضطــراب
اســت .اف ـرادی کــه شــاخص ثبــات عاطفــی در آنهــا بــاال
اســت کمتــر دچــار تغییــر ناگهانــی احساســات میشــوند
و درمجمــوع در برابــر احساســات منفــی مقاومتــر هســتند
(.)Hee & Abidin, 2016
پذیــرا بــودن :5ایــن عامــل میــزان انعطافپذیــری
افــراد را در برابــر تجــارب تعییــن میکنــد .ایــن عامــل
شــامل ویژگیهــای همچــون تخیــل ،بینــش و تعــدد
عالقهمندیهــا در برابــر ســطحینگری و متعــارف بــودن
اسـ�ت ( .)Jani & Han, 2015افـرادی کــه شــاخص پذیـرا
بــودن در آنهــا بــاال اســت خالقیــت بیشــتری دارنــد و
روحیــهای ماجراجــو و تجربهگــرا دارنــد.
براســاس ادبیــات ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر،
فرضیههــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
فرضیــۀ  :6ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر در رابطــۀ
بیــن دلبســتگی بــه مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد
نقــش تعدیلگــر دارد.
فرضیــۀ  ،6براســاس ابعــاد ویژگیهــای شــخصیتی
گردشــگر ازجملــه برونگرایــی ،موافــق بــودن،
وظیفهشناســی ،ثبــات عاطفــی و پذیــرا بــودن ،شــامل
چندیــن فرضیــۀ فرعــی بهصــورت زیــر اســت:
فرضیــۀ  :1-6برونگرایــی رابطــۀ دلبســتگی بــه مقصــد
و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :2-6موافــق بــودن رابطــۀ دلبســتگی بــه مقصد
و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :3-6وظیفهشناســی رابطــۀ دلبســتگی بــه
مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :4-6ثبــات عاطفــی رابطــۀ دلبســتگی بــه
مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :5-6پذیـرا بــودن رابطــۀ دلبســتگی بــه مقصــد
و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :7ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر در رابطــۀ
بیــن تصویــر مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد نقــش
تعدیلگر دارد.
فرضیــۀ  ،7براســاس ابعــاد ویژگیهــای شــخصیتی
گردشــگر ازجملــه برونگرایــی ،موافــق بــودن،
3 . Conscientiousness
4 . Emotional Stability
5 . Openness

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)

روششناسی پژوهش
پژوهــش ،از نظــر هــدف ،از نــوع پژوهشهــای
توســعهای و ،براســاس ماهیــت و روش پژوهــش،
توصیفی ـ پیمایشــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش در
دو مرحلــۀ ّ
کمــیو کیفــی انجــام میشــود ،دو جامعــۀ آمــاری

در بخشهــای کیفــی و ّ
کم ـی پژوهــش در نظــر گرفتــه شــد.
در بخــش کیفــی ،شناســایی عوامــل مؤثــر در خلــق
مشــترک ارزش و تعییــن روابــط بیــن ایــن عوامــل و همچنیــن
شناســایی ابعــاد و مؤلفههــای خلــق مشــترک ارزش مدنظــر
اســت .همچنیــن ،نقــش تعدیلگــر ویژگیهــای شــخصیتی
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وظیفهشناســی ،ثبــات عاطفــی و پذی ـرا بــودن ،دارای چندیــن
فرضیــۀ فرعــی بهصــورت زیــر اســت:
فرضیــۀ  :1-7برونگرایــی رابطــۀ تصویــر مقصــد و
خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :2-7موافــق بــودن رابطــۀ تصویــر مقصــد و
خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :3-7وظیفهشناســی رابطــۀ تصویــر مقصــد و
خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیــۀ  :4-7ثبــات عاطفــی رابطــۀ بیــن تصویــر
مقصــد و خلــق مشــترک ارزش در مقصــد را تعدیــل میکنــد.
فرضیـۀ  :5-7پذیـرا بـودن در رابطـۀ بیـن تصویـر مقصد
و خلـق مشـترک ارزش در مقصـد نقـش تعدیلگـر دارد.
پــس از مقایســۀ پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای
قبلــی ،میتــوان بــه برقــراری پیونــد میــان خلــق مشــترک
ارزش بــا متغیرهایــی چــون تجربــۀ مقصــد ،تصویــر ذهنــی
مقصــد و دلبســتگی بــه مقصــد در حــوزۀ گردشــگری اشــاره
کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا وجــود اینکــه پژوهشهــای

محــدودی درزمینــۀ خلــق مشــترک ارزش بــا اســتفاده از
متغیرهایــی مثــل تجربــه و دلبســتگی بــه مقصــد در حــوزۀ
گردشــگری انجــام شــده اســت ،پژوهــش جامعــی که اســتفادۀ
هرکــدام از متغیرهــای عنوانشــده در فراینــد خلــق مشــترک
ارزش و ارتبــاط بیــن آنهــا بــا یکدیگــر را بررســی کــرده باشــد
وجــود نــدارد .عــاوه بــر ایــن ،نقــش تعدیلگــر ویژگیهــای
شــخصیتی گردشــگر در خلــق مشــترک ارزش نیــز در ایــن
پژوهــش بررســی خواهــد شــد .از طــرف دیگــر ،توجــه بــه
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ،در بیشــتر پژوهشهــای
موجــود ،مبحــث خلــق مشــترک ارزش و هرکــدام از
متغیرهــای عنوانشــده بیشــتر در حــوزۀ برنــد بررســی
شــدهاند ،درحالیکــه پژوهــش حاضــر بــه متغیرهایــی کــه
ً
قبــا در حــوزۀ برنــد اســتفاده شــده بــا دیــد گردشــگری
نــگاه خواهــد کــرد .لــذا ،بــا مطالعــۀ روابــط بیــن ســازههای
مطرحشــده و پیشــینۀ تحقیــق ،مــدل مفهومــیپژوهــش در
قالــب شــکل  1پیشــنهاد میشــود.
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گردشــگران در روابــط میــان متغیرهــای شناساییشــده نیــز
بررســی شــده اســت .ازآنجاکــه طبــق آموزههــای پژوهــش
کیفــی ممکــن اســت عوامــل پژوهشــی از یــک صنعــت تــا
صنعــت دیگــر متفــاوت یــا اهمیــت متغیــری داشــته باشــند،
در مرحلــۀ نخســت ،ایــن عوامــل در صنعــت موردنظــر
پژوهــش شناســایی میشــود تــا در مرحلــۀ دوم ،کــه مرحلــۀ
ّ
کمــی پژوهــش اســت ،ارتبــاط میــان عوامــل بررســی و
مدلســازی و آزمــون مــدل انجــام شــود.
جامعــۀ آمــاری کیفــی شــامل خبــرگان صنعــت
گردشــگری ،اســتادان دانشــگاهی بــا مــدرک بازاریابــی،
گردشــگری و جغرافیــا هســتند کــه حداقــل پنــج ســال
ســابقۀ کار یــا تدریــس در حــوزۀ مرتبــط دارنــد .در قســمت
کیفــی پژوهــش ،از روش نمونهگیــری قضاوتــی بــرای
انتخــاب صاحبنظــران صنعــت گردشــگری (ازجملــه
متخصصــان ایــن صنعــت و اســتادان دانشــگاه) بهمنظــور
شناســایی مؤلفههــا و اســتخراج عوامــل اســتفاده شــد.
نمونهگیــری هدفمنــد 1یــا قضاوتــی نوعــی نمونهگیــری
اســت کــه در انتخــاب نمونههــا بــه پژوهشــگر کمــک
میکنــد تــا ،براســاس قضــاوت شــخصی خــود درخصــوص
مشــخصههای الزم در نمونههــا ،بــرای پاســخگویی بــه
س��ؤاالت مب��ادرت ورزد (.)Zikmund et al., 2003
در ادامــه ،از روش نمونهگیــری گلولــۀ برفــی اســتفاده
شــد .در ایــن روش ،پــس از شناســایی اولیــن فــرد ،از وی
درخواســت میشــود ،اگــر اشــخاص دیگــری را میشناســد
كــه ویژگیهــای موردنظــر پژوهــش را دارنــدو بــه مصاحبــه
عالقهمنــد هســتند معرفــی كنــد .انتخــاب نمونــه براســاس
ایــن روش بهصــورت زنجیــروار ادامــه مییابــد .نمونــۀ
اولیــه  11نفــر از خبــرگان صنعــت گردشــگری و مدیــران و
کارشناســان برخــی از مهمتریــن شــرکتهای گردشــگری
بودنــد .بهمنظــور جمــعآوری دادههــا از جامعــۀ اول،
ســؤاالت مربــوط بــه مصاحبــه بــه صــورت زیــر مشــخص
شــد:
 .1مهمتریــن مؤلفههــای خلــق مشــترک ارزش
بهطــور کلــی کــدام هســتند؟ ب ـه عبارتــی ،در فراینــد خلــق
مشــترک ارزش ،چــه اقداماتــی بایــد انجــام داد تــا آن را
خلــق مشــترک ارزش بــه شــمار آوریــم؟ بهطــور خــاص در
صنعــت گردشــگری چطــور؟
 .2از دیــدگاه شــما ،چــه عواملــی باعــث افزایــش
مشــارکت گردشــگران در خلــق ارزش مشــترک بــرای
(الــف) خــود( ،ب) ســایر گردشــگران( ،ج) تأمینکننــدگان
1. Purposive

خدمــات گردشــگری( ،د) افـراد بومــیمقصــد گردشــگری و
(ه) دولــت محلــی میشــود؟
 .3بــ ه نظــر شــما ،چــه عواملــی ارتبــاط بیــن خلــق
مشــترک ارزش بیــن ذینفعــان و جــذب گردشــگر بــه مقصــد
گردشــگری را افزایــش یــا کاهــش میدهــد؟
 .4مهمتریــن پیامدهــای خلــق مشــترک ارزش بــرای
ذینفعــان بهطــور کلــی کــدام هســتند؟ بهطــور خــاص ،در
صنعــت گردشــگری چطــور؟
 .5بــهنظــر شــما ،چــه عواملــی باعــث میشــود یــک
مقصــد گردشــگری ،در مقایســه بــا ســایر مقاصــد ،جایــگاه
بهتــری در بــازار داشــته باشــد؟
 .6بــهنظــر شــما ،بیــن عوامــل مؤثــر در جــذب
گردشــگران خارجــی و عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگران
داخلــی تفــاوت وجــود دارد؟ چــه تفاوتهایــی؟
ابتــدا ،براســاس ســؤالهای طراحیشــده بــا
پاســخدهندگان ،مصاحبــۀ نیمهعمیــق انجــام شــد .مــدت
مصاحبههــا بهطــور میانگیــن یــک ســاعت بــود .ســپس،
مصاحبههــای انجامشــده نوشــته و ویرایــش شــدند .پــس
از آن ،متــن مصاحبههــا را پژوهشــگر چندیــن بــار خوانــد تــا
بــا متــن آشــنایی کامــل پیــدا کنــد .ســپس ،رونــد کدگــذاری
آغــاز شــد .در کدگذاریهــای اولیــه (بــه ایــن صــورت
کــه بــا خوانــدن متــن و مقایســۀ آن بــا بخشهــای گوناگــون
مصاحبــه) ســعی شــد گزارههــای معنــادار یعنــی بخشهایــی
کــه حــاوی اطالعــات معنــادار و مرتبــط بــا ســؤاالت پژوهش
هســتند شناســایی شــوند .در ادامــه ،پژوهشــگر بــه هرکــدام از
ایــن گزارههــای معنــادار کــد اختصــاص داد کــه مفهومــی
حــاوی معنــای آن گـزاره باشــد .بعــد از اتمــام کدگذاریهــا،
تمــام گزارههــای معنــادار بههمــراه کدهایشــان در جــدول
دیگــری مجــدد نوشــته شــدند .گزارههــا را پژوهشــگر و
چنــد نفــر از اســتادان و متخصصــان ،چندیــن بــار ،مطالعــه
و مقایســه کردنــد .پــس از انجــام تحلیــل موضــوع ،مــوارد
اضافــی و غیرضــروری ،بــا توجــه بــه نظــر متخصصــان و
اســتادان ،حــذف شــد .کدهایــی کــه بیشــترین شــباهت را
بــا هــم داشــتند و میتوانســتند از لحــاظ معنایــی معنایــی
واحــد بســازند در یــک طبقــه قــرار گرفتنــد و طبقاتــی از
کدهــا ایجــاد شــد کــه بــه ایــن طبقــات ایجادشــده اصطــاح
«موضــوع» اختصــاص داده شــد .نتایــج در جــدول 1
قابلمشــاهده اســت .در ایــن جــدول ،موضوعــات اصلــی
و فرعــی بههمــراه فراوانــی آنهــا در مصاحبــه نوشــته شــده
اســت.

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

منبع :پژوهشگر

بــا توجــه بــه ایــن طبقهبندیهــا ،بارهــا طبقــات و
موضوعــات بررســی شــدند و تغییراتــی در آنهــا ایجــاد شــد.
در ایــن میــان ،ســعی شــد مصاحبهشــوندگان بــه تمامــی
واژههــای کلیــدی گفتهشــده توجــه کننــد .موضوعــات
اصلــی گــزارۀ بزرگتــری از زیرمجموعــه خــود هســتند.
موضوعــات فرعــی ثانویــه بهمنزلــۀ زیرمجموعــۀ موضوعــات
فرعــی اولیــه قــرار گرفتنــد .درنهایــت ،براســاس تحلیــل
موضــوع انجامشــده و مبانــی نظــری پژوهــش و نیــز بــا
مشــورت متخصصــان صنعــت ،متغیرهــای پژوهــش و ابعــاد
و مؤلفههــای هرکــدام مشــخص شــد .متغیــر خلــق مشــترک
ارزش در مقصــد دارای ُ 3بعــد و  11مؤلفــه ،متغیــر تجربــۀ
مقصــد دارای ُ 3بعــد و  10مؤلفــه ،متغیــر تصویــر مقصــد
دارای  8مؤلفــه ،متغیــر دلبســتگی بــه مقصــد دارای  7مؤلفــه
و متغیــر ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر دارای ُ 5بعــد و
 14مؤلفــه اســت کــه در جــدول  3قابلمشــاهده اســت.
بـرای اطمینـان از روایـی و پایـایی دادهها ،بـا معیارهـای

خـــاص پـــژوهش كیفـــی ،بررسیهای الزم شامل مقبولیت و
یزاده و محمدپــور.)1389 ،
قابلیــت تأیید انجــام شد(رضـــو 
بهمنظور افــزایش مقبولیـــت از روشهای بـــازنگری توســـط
شـــركتكنندگان اســتفاده شــد .پژوهشــگر ،بــا بازگردانـــدن
گفتـــار و پنداشــتها در طــول انجــام مصاحبــه و خالصــه
كــردن گفتههــای مصـاحبهشـــونده ،خالصــۀ مصاحبههــا
را بــه افــرادی كــه از آنهــا مصـــاحبه شــده بــود بهمنظــور
تأییــد یــا اصــاح برگردانــد كــه بــا اصالحــات جزئــی تأییــد
شــد .ب ـرای قابلیــت تأییــد و پایایــی ،طبقــات بهدس ـتآمده
بــه  5نفــر از مشــاركتكنندگان اولیــه بهمنظــور بـــازبینی و
تأییـــد برگردانـــده و نــكات پیشــنهادی اعمال شــد .همچنین،
متــن كامــل مصاحبههــا هم ـراه بــا كدگـــذاری بـــه خبــرگان
و اســتادان بــا تخصــص مرتبــط در دانشــگاه تحویــل و نظـــر
تأییـــدی آنهــا بــرای نوشــتن و كدگــذاری صحیــح متــون
دریافــت شــد.

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)

بـرای بخــش ّ
کمیپژوهــش ،جامعــۀ آمــاری نامحدودی
شــامل گردشــگران داخلــی در نظــر گرفتــه شــدند کــه در بــازۀ
زمانــی خــرداد تــا اســفند  1398بــه مقاصــد گردشــگری
جدول  :2استانها و شهرهای منتخب
منتخــب ایــران بــا هــدف ســیاحت و زیــارت ســفر کــرده
بودنــد .ابتــدا ،از روش نمونهگیــری هدفمنــد بــرای انتخــاب
شهر
استان
اســتانها و شــهرهای گردشــگری اســتفاده شــد .در پژوهــش
مشهد
خراسان رضوی
حاضــر ،بهدلیــل لــزوم نمونهگیــری و نیــز محدودیتهــای
پیــشرو ،تنهــا شــهرهایی بررســی شــدند کــه ویژگیهایــی
ساری
مازندران
مثــل جمعیــت زیــاد ،دسترســی بــه فــرودگاه و ترافیــک هوایــی
تهران
تهران
بــاال را داشــتند و ،طبــق آمــار ،نمونــۀ مناســبی از کل کشــور
رشت
گیالن
بــه شــمار میآمدنــد .جــدول ُ 2پربازدیدتریــن اســتانها و
شــهرهای گردشــگری ایــران را نشــان میدهــد (مرکــز آمــار
اصفهان
اصفهان
ایـران .)1398 ،در ایــن پژوهــش ،از نمونهگیــری غیرتصادفــی
شیراز
فارس
در دســترس ب ـرای پرســش از گردشــگران شــهرهای منتخــب
اســتفاده شــد .درخصــوص حجــم نمونــۀ مناســب بــرای
ســؤاالت پرســشنامه شــامل  50ســؤال بــود کــه از
مدلســازی بــا معــادالت ســاختاری ،پیشــنهادهایی از ســوی ایــن ســؤاالت در آزمــون فرضیههــا و بررســی مــدل پژوهــش
لومکــس و شــوماخر ( ،)2004شــریبر و همــکاران ( )2006اســتفاده شــده اســت .متغیرهایــی کــه در قالــب ســؤاالت
و هیــر و همــکاران ( )2010ارائــه شــده اســت .لومکــس تخصصــی دربــارۀ آنهــا پرســش شــد عبارتانــد از خلــق
و شــوماخر ( ،)2004ضمــن مــرور دیدگاههــای گونــاگان مشــترک ارزش در مقصــد ،تجربــۀ مقصــد ،تصویــر مقصــد،
درزمینــۀ تعــداد نمونــۀ موردنیــاز بــرای پژوهشهایــی بــا دلبســتگی بــه مقصــد و ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر .در
روش معــادالت ســاختاری ،پیشــنهاد میکننــد کــه بــهازای ایــن پژوهــش ،اســتفاده از طیــف لیکــرت  5امتیــازی مناســب
ً
ً
هــر متغیــر آشــکار در مــدل بیــن  5تــا  15نمونــه اخــذ شــود .تشــخیص داده شــد کــه از «کامــا مخالفــم» تــا «کامــا
در ایــن پژوهــش ،از روش مدلســازی معــادالت موافقــم» تنظیــم شــده اســت .بــرای روایــی پرســشنامه،
ســاختاری و نرمافــزار  smart PLSبــرای تحلیــل دادههــا عــاوه بــر روایــی محتــوا کــه اســتادان و کارشناســان صنعــت
اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه روش تحلیــل دادههــا (مدلســازی گردشــگری تأییــد کردنــد ،بهوســیلۀ روایــی واگــرا و روایــی
معــادالت ســاختاری) و پیشــنهادهایی کــه از ســوی همگ ـرا نیــز تأییــد شــد .پایایــی پرس ـشنامه نیــز بــا اســتفاده
صاحبنظــران درخصــوص حجــم نمونــۀ مناســب بــرای از معیــار آلفــای کرونبــاخ اندازهگیــری شــد کــه بایــد بیشــتر
ایــن روش ارائــه شــده اســت ،بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات از  0/7باشــد .همچنیــن ،مقدارآلفــای کرونبــاخ پرس ـشنامه
گوناگــون ،حداقــل تعــداد  250پاس ـخگو مناســب تشــخیص  0/927بــه دســت آمــد .نتایــج حاصــل از روایــی و پایایــی در
داده شــد .درعینحــال ،بــا توجــه بــه احتمــال عدمبازگشــت جــدول  3قابلمشــاهده اســت.
برخــی پرس ـشنامهها یــا ناقــص بــودن آنهــا ،ب ـرای رعایــت
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احتیــاط 550 ،پرســشنامه توزیــع شــد کــه  495مــورد از
آنهــا بــرای تحلیــل قابلاســتفاده بــود.

مشارکت

خلق مشترک ارزش

تعامل

ارتباط فعالی با عامالن صنعت گردشگری در حین سفر دارم.
در فعالیتهای پیشنهادی از سوی عامالن گردشگری مشارکت دارم.
تالش میکنم ،برای بهبود خدمات گردشگری ،وظایفی را که از
من انتظار میرود بهخوبی انجام دهم.
نحوۀ صحیح استفاده از خدمات را به سایر گردشگران میآموزم.
درمدتحضوردراینمقصدبادیگرگردشگرانتعاملمناسبیدارم.
با ساکنان بومیاین مقصد پیوندهای دوستی برقرار میکنم.
در طی فرایند بهبود خدمات گردشگری ،نیازها و دیدگاههای
خود را بهخوبی بیان میکنم.
برای تعامل مناسب با عوامل گردشگری ،تالش میکنم
مهارتهای خود را افزایش دهم.

(;Ahn et al., 2019
& Xie et al., 2020; Yi
)Gong, 2013
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متغیرها

ابعاد

مؤلفهها

خلق مشترک ارزش

تسهیم دانش

بهمنظور بهبود خدمات ،دانش ،مهارت و خالقیت خود را با
ارائهدهندگان خدمات به اشتراک میگذارم.
هنگام بازگشت از سفر ،از طریق شبکههای اجتماعی
دیدگاههای خود را با سایر گردشگران به اشتراک میگذارم.
پس از دریافت خدمات ،به آن بازخورد ارائه میدهم.

تجربۀ عاطفی

این مقصد گردشگری در احساسات و عواطفم تأثیر مثبتی دارد.
با سفر به این مقصد ،احساس تازگی و طراوت میکنم.
سفر به این مقصد احساسات من را برانگیخته میکند.

تجربۀ رفتاری

تجربۀ خوبی در تعامل با سایر گردشگران این مقصد دارم.
وقتی در این مقصد هستم بیشتر درگیر فعالیتهای جسمیو
فیزیکی هستم.
تجربۀ خوبی در تعامل با عوامل گردشگری این مقصد دارم.
از بیشتر مکانهای دیدنی این مقصد دیدار کرده یا میکنم.

تجربۀ ذهنی

با سفر به این مقصد ،تجربۀ ذهنی جدید و متفاوتی
دربارۀ خودم کسب کردم.
وقتی در این مقصد هستم فعالیت فکری چشمگیری دارم.
ی این مقصد نگرش خوبی به گردشگران دارند.
به نظرم ،ساکنان بوم 

تجربۀ مقصد
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تصویر مقصد

این مقصد جذابیتهای تاریخی چشمگیری مانند موزهها و
گالریهای هنری دارد.
این مقصد جاذبههای طبیعی برجستهای دارد.
این مقصد مکان امنی برای گردشگران است.
تصویر مثبتی از این مقصد بهمنزلۀ یک مکان گردشگری دارم.
این مقصد مکانی مشهور است.
این مقصد مکانی هیجانانگیز و جذاب است.
این مقصد مکانی آرامبخش است.
تسهیالت موجود در این مقصد کیفیت باالیی دارد.

دلبستگی به مقصد

هنگام استفاده از خدمات گردشگری این مقصد ،به برند آن
مقصد بسیار فکر میکنم.
فکر میکنم هویت من با این مکان شناخته میشود.
فکر میکنم بازدید از این مکان از هرجای دیگری مهمتر است.
به این مقصد گردشگری بیشتر از سایر مقاصد سفر میکنم.
مدت اقامت من در این مقصد گردشگری بیشتر از سایر مقاصد
است.
با سفر به این مقصد احساس غرور میکنم.
سفر به این مقصد را به دوستان و خانوادۀ خود پیشنهاد میکنم.

ویژگیهای شخصیتی
گردشگر

برونگرایی

از دورهمیهای اجتماعی لذت میبرم.
دوست دارم آغازکنندۀ گفتوگو باشم و مورد توجه دیگران قرار بگیرم.
درمجموع ،آدم شاد ،باروحیه و فعالی هستم.

موافق بودن

با دیگران بهخوبی همکاری و مشارکت میکنم.
خواستههای خود را بر منافع جمع ترجیح میدهم (.)-
به سایر انسانها عالقهمند هستم و دوست دارم برای خوشحالی
آنها کاری انجام دهم.

وظیفهشناسی

پذیرا بودن

ثبات عاطفی

در بیشتر کارهایم برنامهریزی میکنم و با نظم خاصی آ ن را
اجرا میکنم.
خود را متعهد میدانم تمام وظایف و مسئولیتهای خود را
بهخوبی انجام دهم.
ً
چندان به استقبال تغییر نمیروم و معموال در مقابلآن مقاومت
نشان میدهم ()-
خالقیت بسیار و قوۀ تخیل قویای دارم و بهدنبال هیجان هستم.
من از شنیدن افکار جدید لذت میبرم.
بیشتر اوقات احساس آرامش دارم و بر استرسها غلبه میکنم.
در مقابلاحساسات منفی مقاوم هستم و بهسادگی ناراحت نمیشوم.
بیشتر اوقات ثبات اخالقی دارم و کمتر دچار تغییرات هیجانی میشوم.
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ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراجی

0/783

0/837

0/344

0/848

0/886

0/530

0/805

0/856

0/438

0/873

0/897

0/447

بهمنظــور بررســی روایــی واگــرای مــدل اندازهگیــری،
از معیــار فورنل ـ الرکــر اســتفاده شــده اســت .براســاس ایــن
معیــار ،روایــی واگــرای قابلقبــول یــک مــدل حاکــی از آن
اســت کــه یــک ســازه در مــدل ،در مقایســه بــا ســازههای
فورنــل و
دیگــر ،تعامــل بیشــتری بــا شــاخصهایش داردِ .
الرکــر ( )1981بیــان میکننــد کــه روایــی واگــرا وقتــی در

سـ�طح قابلقبولـ�ی اسـ�ت کـ�ه میـ�زان  AVEب ـرای هــر ســازه
بیشــتر از واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازههای
دیگــر در مــدل باشــد .در  ،PLSبررســی ایــن امــر بهوســیلۀ
ماتریســی حاصــل میشــود (جــدول  )5کــه خانههــای ایــن
ماتریــس حــاوی مقادیــر ضرایــب همبســتگی بیــن ســازهها و
جــذر مقادیــر  AVEمربــوط بــه هــر ســازه اســت.

جدول  :5همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و جذر مقادیر AVE
خلق مشترک
ارزش در مقصد

0/668

تصویر مقصد

تجربۀ مقصد

دلبستگی به مقصد
0/728

دلبستگی به مقصد

0/587

0/589

تجربۀ مقصد

0/662

0/694

0/608

تصویر مقصد

0/548

0/666

0/458

خلق مشترک ارزش در مقصد
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جدول  :4معیارهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
براســاس نتایــج بهدســتآمده 244 ،نفــر از افــراد
نمونــه زنــان بودنــد کــه  49/3درصــد از کل نمونــه را تشــکیل
میدهنــد 251 .نفــر از افــراد نمونــه را مــردان تشــکیل
میدهنــد کــه  50/7درصــد از کل نمونــه را در بــر میگیرنــد.
بیشــتر اعضــای نمونــه در ردۀ ســنی بیــن  30تــا  40ســال و
کمتریــن تعــداد پاســخدهندگان در ردۀ ســنی کمتــر از 20
ســال هســتند .دربــارۀ متغیــر ســطح تحصیــات ،بیشــترین
افــراد نمونــه دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر
و کمتریــن افــراد نمونــه دارای مــدرک کاردانــی هســتند.
درخصــوص توزیــع فراوانــی شــهر در نمونــه ،بیشــتر افــراد
نمونــه از شــهر شــیراز و کمتریــن از شــهر ســاری هســتند.

برازش مدلهای اندازهگیری
بهمنظــور ســنجش ب ـرازش مــدل اندازهگیــری از پایایــی
شــاخص ،روایــی همگـرا و روایــی واگـرا اســتفاده شــد.
روایی همگرا و روایی واگرا
روایــی همگــرا معیــاری اســت کــه بــرای بــرازش
مدلهــای اندازهگیــری در روش مدلســازی معــادالت
فورنــل و الرکــر ()1981
ســاختاری بــه کار بــرده میشــودِ .
اســتفاده از متوســط واریانــس استخراجشــده ( )AVEرا
بهمنزلــۀ معیــاری بــرای اعتبــار همگــرا پیشــنهاد کردهانــد
و معیــاری را کــه بــرای مطلــوب بــودن  AVEنمایــش داده
میشــود مســاوی و باالتــر از  ٠/٤دانســتهاند .در جــدول ،4
نتایــج خروجــی مــدل بـرای  AVEنمایــش دادهشــده اســت.
همانطــوری کــه مالحظــه میشــود ،نتایــج مناســب بــودن
معیــار روایــی همگــرا ( )AVEرا نشــان میدهــد.
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براســاس نتایــج بهدســتآمده از همبســتگیها و
جــذر  AVEکــه روی قطــر جــدول ( )5قــرار دادهشــده،
میتــوان روایــی واگــرای مــدل در ســطح ســازه را از نظــر
فورنل ـ الرکــر نتیجــه گرفــت.
معیــار ِ
پایایــی ســؤاالت پژوهــش نیــز بــا معیــار اســتاندارد و
رایــج آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب اندازهگیــری شــد.
مقــدار مناســب بــرای آلفــای کرونبــاخ مســاوی و بزرگتــر
از  ٠/۷اس��ت ( .)Cronbach, 1951بــرای پایایــی مرکــب
نیــز مقــدار مســاوی و بــاالی  ٠/۷مناســب ذکــر شــده اســت
( .)Nunnally, 1978بــا توجــه بــه مقادیــر آلفــای کرونبــاخ
و پایایــی مرکــب گزارششــده در جــدول  ،4تمامــی
متغیرهــای پنهــان دارای مقــدار آلفــای کرونبــاخ و ضریــب
پایایــی ترکیبــی بــاالی  ٠/۷هســتند کــه نشــان میدهــد ایــن
مــدل پایایــی مناســبی (چــه از نظــر آلفــای کرونبــاخ و چــه از
لحــاظ پایایــی ترکیبــی) دارد.

( )R2و ضری��ب ق��درت پیشبین��ی ( )Q2اســت .معیــار
 )R2)R Squaresبــرای متغیــر تصویــر مقصــد ،0/481
ب ـرای دلبســتگی بــه مقصــد  0/424و ب ـرای خلــق مشــترک
ارزش  0/325اســت .مطابــق بررســی ِچــن ( )1998بـرازش
ً
مــدل ســاختاری بهطــور کلــی «متوســط» و در حــد نســبتا
خوبــی بــوده اســت 1،ضمــن آنکــه بهمنظــور بررســی قــدرت
پیشبینــی مــدل از معیــاری تحــت عنــوان Q2) Stone-
 )Geisser criterionاســتفاده شــده اســت Q2 .بــرای
متغیــر تصویــر مقصــد معــادل  ،0/198ب ـرای دلبســتگی بــه
مقصــد برابــر 0/213و بــرای خلــق مشــترک ارزش معــادل
 0/138اســت .براســاس پژوهشهــای هنســلر و همــکاران
( )2009و بــا مالحظــۀ نتایــج ایــن معیــار ،میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه مــدل قــدرت پیشبینــی «متوســطی» دارد2.

ضرایــب معنــاداری ( )T-valuesو آزمــون
فرضیههــای پژوهــش
اولیــن معیــار بــرازش مــدل ســاختاری ضرایــب
ارزیابی مدل ساختاری
در پژوهــش حاضــر ،از پرکاربردتریــن معیارهــا بــرای معنــاداری اســت .مســیرهایی کــه ضرایــب آنهــا از 1/96
بـرازش مــدل ســاختاری اســتفادهشــده اســت .ایــن معیارهــا بیشــتر اســت معنــاداری روابــط بیــن ســازهها در ســطح
اطمینــان  99درصــد را نشــان میدهنــد3.
ش��امل ضری��ب معن��اداری ( ،)T-valuesضریــب تعییــن

شکل  :2ضرایب معناداری مدل پژوهش
ِ .1چن ( )١٩٩٨مقادیر  ٠/٣٣ ،٠/١٩و  ٠/۶۷را مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند.
 .2هنسلر و همکاران ( ،)۲٠٠۹درخصوص سازههای درو نزا ،سه مقدار  ٠/١٥ ،٠/٠۲و  ٠/٣٥را برای قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل مطرح کردهاند.
 .3اعداد معناداری در سطوح اطمینان  ٩٩ ،٩٥و  ٩٩/٩درصد ،بهترتیب ،برابر هستند با ٢/٥٨ ،١/٩۶و .3 /٢۷
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ضرایــب معنــاداری مــدل پژوهــش در قالــب شــکل 2
قابلنمایــش اســت .بــا توجــه بــه جــدول  ،6میتــوان گفــت
کــه ضرایــب معنــاداری تمــام فرضیههــای پژوهــش از 2/58

بیشــتر اســت .بــر ایــن اســاس ،فرضیههــای  1تــا  5بــا ســطح
اطمینــان  99درصــد تأییــد میشــوند.

جدول  :6آزمون فرضیههای مدل پژوهش

فرضیۀ 1

تجربۀ مقصد

__>

تصویر مقصد

39/646

0/694

تأیید

فرضیۀ 2

تجربۀ مقصد

__>

دلبستگی به مقصد

5/926

0/322

تأیید

فرضیۀ 3

تصویر مقصد

__>

دلبستگی به مقصد

6/343

0/385

تأیید

فرضیۀ 4

دلبستگی به مقصد

__>

خلق مشترک ارزش در مقصد
گردشگری

2/803

0/186

تأیید

فرضیۀ 5

تصویر مقصد

__>

خلق مشترک ارزش در مقصد
گردشگری

2/824

0/197

تأیید

درخصــوص متغیــر خلــق مشــترک ارزش در مقصــد
گردشــگری ،متغیــر تجربــۀ مقصــد بیشــترین تأثیــر را در آن
داشــته اســت؛ زی ـرا ،در مقایســه بــا دیگــر ضریــب مســیرها،
بیشــترین مقــدار ( )0/694را دارنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد
کــه ایجــاد تجربیــات منحصربهفــرد و خاطرهانگیــز بــرای
گردشــگران نقــش مهمــیدر بهکارگیــری و جلــب مشــارکت
گردشــگر در فعالیتهــای خلــق ارزش دارد.

بررسی متغیر تعدیلگر در مدل
در این بخش ،تأثیر متغیر تعدیلگر در مدل بررسی شده
است .در پژوهش حاضر ،متغیر تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی
گردشگر است .ویژگیهای شخصیتی خود شامل  5متغیر
فرعی به نامهای برونگرایی ،موافق بودن ،وظیفهشناسی ،پذیرا
بودن و ثبات عاطفی است .در پژوهش حاضر ،تأثیر این  5متغیر
تعدیلگر در  2رابطۀ موجود در مدل بررسی شده است که نتایج
در جدول  7ارائه شده است.

جدول  :7آزمون فرضیههای مربوط به متغیر تعدیلگر مدل پژوهش
فرضیه

روابط

آمارۀ t

ضریب مسیر

نتیجه

فرضیههای فرعی

تعدیلگریبرونگراییدررابطۀمیاندلبستگیبهمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

4/27

-0/419

تأیید

تعدیلگریثباتعاطفیدررابطۀمیاندلبستگیبهمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

4/224

0/326

تأیید

3-6

تعدیلگریموافقبودندررابطۀمیاندلبستگیبهمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

3/704

0/222

تأیید

4-6

تعدیلگریوظیفهشناسیدررابطۀمیاندلبستگیبهمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

4/065

0/307

تأیید

5-6

تعدیلگریپذیرابودندررابطۀمیاندلبستگیبهمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

2/290

-0/138

تأیید

1-7

تعدیلگریبرونگراییدررابطۀمیانتصویرمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

2/657

0/287

تأیید

2-7

تعدیلگریثباتعاطفیدررابطۀمیانتصویرمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

1/649

-0/106

رد

3-7

تعدیلگریموافقبودندررابطۀمیانتصویرمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

1/548

-0/147

رد

4-7

تعدیلگریوظیفهشناسیدررابطۀمیانتصویرمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

2/623

-0/179

تأیید

5-7

تعدیلگریپذیرابودندررابطۀمیانتصویرمقصدوخلقمشترکارزشدرمقصدگردشگری

1/982

-0/139

تأیید

1-6
2-6
فرضیۀ 6

فرضیۀ 7
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فرضیه

متغیر مستقل

ارتباط

متغیر وابسته

آمارۀ t

ضریب مسیر

نتیجه

120

رضایی حاجیآبادی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

براســاس نتایــج جــدول  ،5از  10رابطــۀ تعدیلگــری8 ،
رابطــه تأییــد شــده اســت .ایــن موضــوع تأثیــر ویژگیهــای
شــخصیتی گردشــگران در میــزان تمایــل و مشــارکت
گردشــگران در فعالیتهــای خلــق ارزش را نشــان میدهــد.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بحث و نتیجهگیری
شــاید بتــوان گفــت پژوهشهــای انجامشــده درزمینــۀ
خلــق مشــترک ارزش بــرای ذینفعــان در یــک مقصــد
گردشــگری بســیار نــادر اســت .عــاوه بــر ایــن ،در داخــل
کشــور نیــز پژوهشــی در ایــن زمینــه ،کــه بتوانــد الگــوی
جامعــی را بــرای خلــق ارزش میــان ذینفعــان تدویــن
کنــد ،انجــام نشــده اســت .براســاس یافتههــای پژوهــش،
تجربــهای کــه گردشــگران از مقصــد کســب میکننــد در
تصویــر مقصــد و دلبســتگی بــه مقصــد تاثیرگــذار اســت.
بــر ایــن اســاس ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه جاذبههــای
طبیعــی و آثــار تاریخــی مقاصــد گردشــگری ایـران میتوانــد
تأثیــر مثبتــی در ذهنیــت گردشــگران ایجــاد کنــد و تصویــر
مثبتــی از مقاصــد گردشــگری ایــران بــرای گردشــگران
ایجــاد کنــد .همچنیــن ،برخــورد بیــن ارائهدهنــدۀ خدمــت
و گیرن��دۀ خدم��ت بس��یار مه��م اس��ت (Zolkiewski et al.,
 ،)2017زیــرا گردشــگر ارزش را حیــن دریافــت خدمــت
درک میکنـ�د و بـ�ه ذهـ�ن میسـ�پارد (Page & Connell,
 .)2006بدینمنظــور ،تجربیــات ایجادشــده در مقصــد
بایــد بهانــدازهای قدرتمنــد باشــد کــه باعــث شــود نوعــی
وابســتگی عاطفــی و بهتبــع آن دلبســتگی بیــن مقصــد
گردشــگری و گردشــگران ایجــاد شــود و درنهایــت باعــث
وفــاداری گردشــگران شــود .ایــن موضــوع بــا یافتههــای
ایوردن��ووا و اس��تایلیدیس ( )2019و کومــار و کاشــیک
ِ
( )2020مطابقــت دارد.
براســاس یافتههــای پژوهــش ،تصویــر مقصــد در
دلبســتگی بــه مقصــد تأثیــر مثبــت داردُ .بعــد احساســی
تصویــر مقصــد مبتنــی بــر ارزیابــی فــرد از کیفیــت
احساســاتش درخصــوص ویژگیهــای فیزیکــی و محیــط
پیرام��ون اس��ت ( .)Prayag, 2009هرچــه فــرد احســاس
بهتــری بــه مقصــد پیــدا کنــد ،رابطــۀ بیــن گردشــگر و مقصــد
تقویــت شــده و بــه دلبســتگی بــه مقصــد میانجامــد .ایــن
یافتــه همســو بــا یافتههــای پژوهــش کیانــی فیضآبــادی
( )1395اســت .همچنیــن ،براســاس یافتههــا ،دلبســتگی
بــه مقصــد در خلــق مشــترک ارزش در مقصــد تأثیرگــذار
اســت .دلبســته نگــه داشــتن گردشــگر روشــی ضــروری
ب��رای افزای��ش تع��داد مش��تریان وف��ادار اس��ت (Brodie et
 .)al., 2011مشــتریان وفــادار نیــز ب ـرای شــرکت در فراینــد
خلــق مشــترک ارزش بســیار مهــم هســتند ،درصورتیکــه

مقصــد گردشــگری بتوانــد گردشــگران را تــا حــد زیــادی
دلبســته نگــه دارد ،ایــن دلبســتگی میتوانــد بــه مــواردی
مثــل مشــارکت در فرایندهــای خلــق ارزش ،فرصتــی بــرای
نــوآوری ،رضایــت و وفــاداری گردشــگر منجــر شــود .ایــن
یافتــه همســو بــا پژوهــش اوینــر و کورلینــا )2016( 1اســت.
براســاس یافتههــای پژوهــش تصویــر مقصــد در خلــق
مشــترک ارزش در مقصــد گردشــگری تأثیــر مثبــت دارد .ب ـه
عبــارت دیگــر ،دادن اطالعــات مناســب بــه گردشــگر باعــث
افزایــش شــناخت وی درخصــوص مقصــد میشــود و
ذهنیــت گردشــگر دربــارۀ مقصــد را تغییــر میدهــد و باعــث
میشــود گردشــگر راحتتــر بــه فعالیتهــای خلــق ارزش
عامــان صنعــت گردشــگری اعتمــاد و در آن مشــارکت
کنــد .همچنیــن ،شناســایی ایــن رابطــه از نوآوریهــای
ایــن پژوهــش بــه شــمار م ـیرود .براســاس نتایــج حاصــل
از یافتههــای پژوهــش ،برخــی از ابعــاد ویژگیهــای
شــخصیتی گردشــگر ازجملــه برونگرایــی ،وظیفهشناســی
و پذیـرا بــودن در رابطــۀ بیــن تصویــر مقصــد و خلــق مشــترک
ارزش نقــش تعدیلگــری دارد .همچنیــن ،ابعــاد برونگرایــی،
پذیــرا بــودن ،ثبــات عاطفــی ،وظیفهشناســی و موافــق
بــودن در رابطــۀ بیــن دلبســتگی بــه مقصــد و خلــق مشــترک
ارزش نقــش تعدیلگــری دارد .ب ـه عبــارت دیگــر ،شناســایی
ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگران نقــش مهمــی در
پیشبینــی رفتــار آنــان دارد؛ زی ـرا گردشــگران ،بــا توجــه بــه
ویژگیهــای شخصیتیشــان ،بهدنبــال کســب تجربیــات
گوناگــون از ســفر رفتــن هســتند و بــه شــکلهای متنوعــی
از ســفر رفتــن عالقهمنــد هســتند .بــه عبــارت دیگــر،
گردشــگران ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای شخصیتیشــان،
بهدنبــال کســب تجربــۀ موردنظــر خــود هســتند ،بــه مقصــد
عشــق میورزنــد و بــه آن دلبســته میشــوند .شناســایی ایــن
روابــط تعدیلگــری از نوآوریهــای ایــن پژوهــش ب ـه شــمار
میآیــد.
مطابــق نتایــج پژوهــش فعلــی ،اقدامــات ذینفعــان
(ازجملــه عامــان صنعــت گردشــگری و جامعــۀ میزبــان)،
در ایجــاد تجربیــات منحصربهفــرد و خاطرهانگیــز بــرای
گردشــگران ،نقــش مهمــیدر کســب مزیــت رقابتــی ب ـرای
مقصــد گردشــگری دارد .عامــان صنعــت گردشــگری بایــد
ً
دیــدگاه خــود را دربــارۀ خلــق ارزش تغییــر دهنــد و صرفــا
بهدنبــال کســب بیشــترین ســود ب ـرای خــود نباشــند .آنهــا
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه ،عــاوه بــر ارزشآفرینــی
بــرای خــود ،بــه فکــر ایجــاد ارزش بــرای گردشــگران و
ســاکنان بومــیمقصــد نیــز باشــند .آنهــا بایــد دیــدگاه خــود
را دربــارۀ ســفر عــوض کننــد و بــه ســفر بهمنزلــۀ فراینــدی
1. Oyner & Korelina

تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری
با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگیهای شخصیتی گردشگر
(مطالعه موردی :مقاصد منتخب گردشگری ایران)
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1. Merza et al.
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ســهمرحلهای شــامل قبــل از ســفر ،حیــن ســفر و پــس از
بازگشــت از ســفر توجــه کننــد و بــه فکــر خلــق ارزش ب ـرای
گردشــگران در طــی ایــن ســه مرحلــه باشــند .آنهــا بایــد از
طریــق برقــراری ارتبــاط مناســب بــا گردشــگران در هریــک
از مراحــل ســهگانه ســفر آنهــا را تشــویق بــه مشــارکت در
فراینــد طراحــی خدمــات و محصــوالت گردشــگری کننــد.
عامــان گردشــگری بایــد بــه دو نکتــۀ مهــم درزمینۀ مشــارکت
گردشــگران در فراینــد خلــق ارزش توجــه کننــد :منابــع در
اختیــار گردشــگر و تمایــل وی بــه مشــارکت در فراینــد خلــق
1
ارزش .ایــن موضــوع مطابــق بــا یافتههــای مــرز و همــکاران
( )2018اســت.
براســاس یافتههــای پژوهــش ،گردشــگرانی کــه تصویــر
مناســبی از یــک مقصــد در ذهــن دارنــد ،احتمــال بیشــتری
دارد کــه آن مقصــد را در فهرســت انتخــاب خــود قـرار دهنــد و
در فعالیتهــای خلــق ارزش بــا ســایر ذینفعــان گردشــگری
مشــارکت کننــد .ازای ـنرو ،عامــان گردشــگری بایــد در نظــر
داشــته باشــند کــه ،بـرای جــذب گردشــگران بــه یــک مقصــد
بایــد قبــل از بازدیــد از آن مقصــد ،تصویــر مناســبی از آن در
ذهــن گردشــگران ایجــاد کننــد .بدینمنظــور ،میتواننــد
از طریــق تبلیغــات ،بهویــژه تبلیغــات دهانبهدهــان و
همچنیــن ارائــۀ عکسهــا و تصاویــر مناســب درخصــوص
جاذبههــای تاریخــی و طبیعــی و امکانــات مقصــد در
وبگاههــا و شــبکههای اجتماعــی ،ذهنیــت مناســبی
دربــارۀ مقصــد ایجــاد کننــد و باعــث قــرار گرفتــن مقصــد
در فهرســت انتخابهــای گردشــگر شــوند .آنهــا بایــد بــا
ورود گردشــگران بــه مقصــد اطالعاتــی درخصــوص معرفــی
آثــار و بناهــای تاریخــی ،فهرســت موزههــا و گالریهــا و
مکانهــای دیدنــی ،ســاعت بازدیــد ،وضعیــت جغرافیایــی
و اقلیمــیمقصــد گردشــگری ،وضعیــت راههــا و آبوهــوای
مقصــد اطالعــات مناســبی را در اختیــار گردشــگران قــرار
دهنــد تــا زمینــۀ الزم بــرای ایجــاد پیونــد بیــن گردشــگر و
مقصــد بــه وجــود آیــد .بهمنظــور اینکــه چنیــن اطالعاتــی
بهراحتــی و بــا صــرف کمتریــن هزینــه و وقــت در اختیــار
گردشــگران قــرار گیــرد ،بایــد وبگاههــای اطالعرســانی
گردشــگری یــا نرمافزارهــای جامعــی در ایــن زمینــه طراحــی
شــود .ب ـه عبــارت دیگــر ،عامــان گردشــگری بایــد ،قبــل از
ورود گردشــگر بــه مقصــد ،تغییــر مثبتــی در ذهنیــت گردشــگر
راجعبــه مقصــد ایجــاد کننــد و ،پــس از ورود بــه مقصــد،
تصویــری را کــه از مقصــد در ذهــن گردشــگر ایجــاد شــده
تقویــت کننــد .عامــان گردشــگری ،بــا ایجــاد ذهنیــت مثبــت
راجعبــه فعالیتهــای خــود و بــه دســت آوردن اعتمــاد
گردشــگران ،میتواننــد باعــث افزایــش میــزان مشــارکت

گردشــگران در فعالیتهــای خلــق ارزش شــوند.
براســاس یافتههــای پژوهــش ،گردشــگرانی کــه بــه
ً
مقصــد دلبســتگی دارنــد احتمــاال بیشــتر در فعالیتهــای
خلــق ارزش بــا ذینفعــان گردشــگری مشــارکت خواهنــد
داشــت .عامــان صنعــت گردشــگری بهتــر اســت از ســاکنان
ی مقصــد در برگـزاری تورهــای گردشــگری اســتفاده کننــد
بومـ 
تــا ،از ایــن طریــق ،گردشــگر بــا فرهنــگ و آداب و رســوم
مقصــد آشــنا شــود .همچنیــن ،بهکارگیــری ســاکنان بومــی
در برگــزاری تورهــای گردشــگری باعــث ایجــاد پیوندهــای
دوســتی و احساســی بیــن گردشــگر و ســاکنان میشــود.
ایــن امــر باعــث میشــود بیــن گردشــگر و مقصــد احســاس
دلبســتگی و وفــاداری ایجــاد شــود و ،بهتبــع آن ،زمینــۀ الزم
بــرای جلــب مشــارکت گردشــگران در فعالیتهــای خلــق
ارزش افزایــش یابــد.
جامعــۀ میزبــان شــامل دولــت محلــی و ســاکنان
ی مقصــد نیــز بهمنزلــۀ ذینفعــان گردشــگری ،نقــش
بومــ 
مهمــی در خلــق تجربــۀ منحصربهفــرد بــرای گردشــگر و
جــذب گردشــگران بــه مقصــد گردشــگری دارنــد .ازای ـنرو،
پیشــنهاد میشــود ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری،
بهمثابــۀ نهــادی نظارتــی ،نقــش بازیگ ـران گوناگــون درگیــر در
فراینــد گردشــگری را تعییــن کنــد .بدینمنظــور بایــد حقــوق
گردشــگران و حقــوق ســاکنان بومــی را در مقابــلیکدیگــر
مشــخص کنــد و آموزشهــای الزم درخصــوص رعایــت
حقــوق یکدیگــر را بــرای هرکــدام ارائــه کنــد.
براســاس یافتههــای پژوهــش ،برخــی از ابعــاد
ویژگیهــای شــخصیتی گردشــگر نقــش مهمــیدر مشــارکت
گردشــگران در فعالیتهــای خلــق ارزش دارنــد .ازایــنرو،
بــرای موفقیتآمیــز شــدن فراینــد خلــق ارزش و بهبــود
خدمــات ،مدیــران گردشــگری بهتــر اســت بهدنبــال جــذب
افــرادی باشــند کــه خالقیتــی چشــمگیر و قــوۀ تخیلــی
قــوی دارنــد ،متعهــد هســتند ،ثبــات عاطفــی دارنــد و در
مقابلاحساســات منفــی مقــاوم هســتند ،بــا دیگـران بهخوبــی
همــکاری میکننــد ،خوشمشــرب و اجتماعــی هســتند و بــه
تجربــۀ چیزهــای جدیــد اشــتیاق دارنــد .بدینمنظــور ،بایــد،
هنــگام ثبتنــام گردشــگران از طریــق وبگاه ،بهصــورت
تلفنــی یــا حضــوری بهدنبــال چنیــن اطالعاتــی باشــند.
هــر مطالعــهای ،بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص خــود،
محدودیتهایــی دارد .مطالعــۀ فعلــی نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نبــوده اســت .در ایــن پژوهــش ،ب ـرای خلــق ارزش
بــر مشــارکت گردشــگران و اســتفاده از دیدگاههــای آنــان
تمرکــز شــده اســت .پیشــنهاد میشــود پژوهشــگران آتــی،
بــا بســط ایــن پژوهــش ،از دیدگاههــا و مشــارکت ســایر
ذینفعــان گردشــگری ،ازجملــه جامعــۀ میزبــان و کارکنــان
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صنعــت گردشــگری ،بهمنظــور خلــق ارزش بهــره گیرنــد.
ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر مقاصــد گردشــگری برخــی
از پربازدیدتریــن شــهرهای ایــران انجــام شــد .پیشــنهاد
میشــود بــه ســایر مقاصــد گردشــگری ایــران نیــز توجــه
مرکــز آمــار ایــران ( .)1398بخــش گردشــگری ،بررســی آمــار
تعدیلگــر ویژگیهــای
شــود .در ایــن پژوهــش ،اثــر متغیــر
ِ
گردشــگری ایــرانamar.org.ir.
شــخصیتی گردشــگر در برخــی از روابــط مــدل مفهومــی
پژوهــش بررســی شــد .پیشــنهاد میشــود اثــر ســایر
تعدیلگرهــای مرتبــط بــا موضــوع در روابــط موجــود در مــدل Abdul-Ghani, E., Hyde, K. F., & Marshall, R.
مفهومــی ایــن پژوهــش نیــز بررســی شــود.
(2011). Emic and etic interpretations of
گردشــگری در عشــق بــه برنــد مقصــد بــا نقــش میانجــی
هویتیابــی مشــتری بــا برنــد .فصلنامــۀ علمیپژوهشــی
گردشــگری و توســعه.141-127 ،)3(7 ،
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