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چکیده
ســودآوری مقاصــد گردشــگری ـ بهســبب بهرهمنــدی از توریســتهای وفــاداری
کــه بــاز میگردنــد ـ باعــث شــده کــه گردشــگري بهمنزلــۀ یکــی از بخشهــای پیشــرو در
اقتصــاد جهانــی شــناخته شــود کــه بهشــدت بــه منابــع طبیعــی و فرهنگــی وابســته اســت و
بایــد بهصــورت مســئوالنه از آنهــا بهرهبــرداری شــود .هــدف پژوهــش حاضــر ،کشــف
ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقاصــد گردشــگری اســتان گیــان از دیــدگاه گردشــگران و
بررســی تأثیــر آنهــا در قصــد بازدیــد مجــدد و تأثیــر اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر
درحکــم میانجــی و شــهرت مقصــد بهمنزلــۀ تعدیلگــر در ایــن رابطــه اســت .پژوهــش
حاضــر از نظــر روش ،از نــوع ترکیبــی متوالــی اکتشــافی اســت .در ابتــدا و در مرحلــۀ کیفــی
تحقیــق ،بــا روش پژوهــش دادهبنیــاد کالســیک و از طریــق مصاحبــۀ عمیــق بــا دوازده نفــر از
گردشــگران و کدگــذاری بــا نرمافـزار مکس.کیــو.دی.ای ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد
شــامل ابعــاد اقتصــادی ،زیســت محیطــی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی بهدســت آمــد.
ســپس بــه همـراه مــدل مفهومــی ،کــه بــا مطالعــۀ ادبیــات داخلــی و خارجــی طراحــی شــد،
از طریــق پرســشنامه و بــا روش نمونهگیــری غیراحتمالــی در دســترس و گلولــه برفــی و
بــه کمــک  236گردشــگر داخلــی و بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت ســاختاری بــه
روش پــی.ال.اس و بــا اســتفاده از نرماف ـزار اس.پــی.اس.اس آزمــون شــدند .یافتههــا نشــان
میدهــد مســئولیت اجتماعــی مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر مســتقیم و معن ـیدار
نــدارد؛ امــا ایــن رابطــه بهصــورت غیرمســتقیم از طریــق اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت
گردشــگر تأییــد شــد .شــهرت نیــز در رابطــۀ بیــن ابعــاد زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی
بــا اعتمــاد بــه مقصــد و همچنیــن بعــد اخالقــی بــا رضایــت گردشــگر نقــش تعدیلگــر دارد.

مقدمه
بــا بررســی تحقیقــات گذشــته ،اهمیــت تک ـرار گردشــگری
بهمنظــور پایــداری بخــش گردشــگری بهخوبــی مشــخص شــده
اســت .بســیاری از ســازمانهای خدماتــی ،ب ـرای جلــب و حفــظ
وفــاداری مشــتریان برنامههایــی را در پیــش گرفتهانــد .بهکارگیــری
بازاریابــی متمركــز بــر مســئولیت اجتماعــی ،بهمنزلــۀ راهبــرد تمایــز
بــازار ،میتوانــد بــه افزایــش وفــاداری مشــتری و اعتمــاد وی همـراه
بــا مزایــای چشــمگیر پــس از خریــد منجــر شــود (بیاتــی صداقــت و
همــکاران .)1396 ،مصرفکننــدگان هنگامــی بــه شــرکتی اعتمــاد
میکننــد کــه معتقــد باشــند آن شــرکت احســاس تعهــد بیشــتری

بــه مســئولیتهای اجتماعــی خــود دارد؛ درنتیجــه بــه ســمت
خریــد مجــدد خدمــات یــا محصــوالت شــرکت ترغیــب میشــوند
ً
( .)Su et al., 2020اخیــرا شــرکتها بهمنظــور جلــب رضایــت
ســهامداران خــود و کســب چهــرهای مثبــت در بــازار ،بهتدریــج
مســئولیتهای اجتماعــی را در راهبردهــای خــود گنجاندهانــد.
بهنظــر میرســد فــارغ از انگیزههــای گوناگــون ،شــرکتها و
ســهامداران آنهــا بیشــتر متوجــه نقــش مســئولیت اجتماعــی و
س��همی هس��تند ک��ه ش��رکتها ب��ر دوش دارن��د (ElGammal et
.)al., 2018
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صنعــت ســفر و گردشــگری ایـران بــا ارزش افــزودۀ حــدود
 10/1میلیــارد دالری ،ســهم  2/5درصــدی از کل تولیــد ناخالــص
داخلــی ای ـران را تشــکیل داده و بــا  476ه ـزار شــغل ،ســهم 1/9
درصــدی از کل اشــتغال کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت
(فعلینیــا و کیاکجــوری .)1398 ،شــهرهای شــمالی بــا توجــه بــه
موقعیــت جغرافیایــی و آبوهــوای مناســب ،بهتریــن مقصــد بـرای
گــذران اوقــات فراغــت و گردشــگری شــناخته شــده اســت .تــردد
بیــش از انــدازه در شــهرهای شــمالی همــواره بــا نتایجــی ماننــد
درآمــد اضافــی و توســعه و گســترش فرصتهــای شــغلی هم ـراه
اســت كــه تأثیــر مهمــی در فقرزدایــی و رونــق منطقــه دارد (قبــادی
و پوررجبــی .)1398 ،بهرغــم همــۀ اینهــا ،ضعفهــای
بســیاری نیــز وجــود دارد؛ ازجملــه ســاماندهی گردشــگران انبــوه
و چادرخوابهــا در فصــول گردشــگری اســتان و همچنیــن رونــد
تهیــۀ طرحهــای گردشــگری در بــازه زمانــی بســیار طوالنــی کــه
در بســیاری از مــوارد یــا اجـرا نمیشــوند و یــا بــه اهــداف مدنظــر
دســت نمییابنــد کــه در بســیاری از مــوارد ناشــی از ناهماهنگــی
بیــن ســازمانهای متعــدد اســت و چــه بســیارند ســازمانهایی
کــه اعتقــادی بــه بخــش گردشــگری ندارنــد و خــود در ایــن مســیر
موانعــی را نیــز بــه وجــود میآورنــد .درمجمــوع گفتنــی اســت
مشــکالت مدیریتــی باعــث کماثرشــدن تــوان زیســتمحیطی،
اجتماعــی ـ فرهنگــی و اقتصــادی بــرای جــذب گردشــگری و
مانــدگاری آنهــا در اســتان میشــود (حســام .)1398 ،بســیاری
از مطالعــات قبلــی بــر شــیوههای مســئولیت اجتماعــی در
شــرکتها 1متمرکــز شــدهاند و تحقیقــات مربــوط بــه مســئولیت
اجتماعــی مقصــد محــدود اســت .از طرفــی مطالعــات موجــود،
مســئولیت اجتماعــی از دیــد خبــرگان و مدی ـران صنعــت بررســی
شــدهاند .درحــال حاضــر ،راهنمایــی درمــورد تأثیــر ابعــاد
مســئولیت اجتماعــی مقصــد ،کــه مدنظــر گردشــگران اســت،
در نگرشهــا و رفتارهــای آنهــا ،کــه گردشــگران را بــه ســمت
پاســخگویی متفــاوت (ماننــد بازدیــد مجــدد) بــه فعالیتهــای
مســئولیت اجتماعــی مقصــد ســوقدهــد ،وجــود نــدارد .بنابرایــن،
مطالعــات درمــورد رابطــۀ ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد
مدنظــر گردشــگران بــا اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر
نیــز کمیــاب اســت .از طــرف دیگــر ،در مطالعــات بســیار نقــش
شــهرت بهمنزلــۀ واســطه بررســی شــده و نقــش تعدیلگــر آن در
ایــن روابــط بررســی نشــده اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت
اقتصــادی و مزایــای بازدیــد مجــدد از مقاصــد گردشــگری،
ضــرورت ایــن نــوآوری در مطالعــۀ حاضــر درک شــد .ســؤاالتی
کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا پرداختــه شــده بدینق ـرار اســت:
 )۱ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد از دیــد گردشــگران
چیســت و آیــا در قصــد بازدیــد مجــدد گردشــگران تأثیــر دارد؟
 )۲آیــا اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر در رابطــه
)1. Corporate Social Responsibility (CSR

میــان مســئولیت اجتماعــی مقصــد و قصــد بازدیــد مجــدد نقــش
میانجــی دارنــد؟
 )۳آیا شهرت مقصد در میان این روابط نقش تعدیلگر دارد؟
بـرای پاســخ بــه ســؤاالت ،در ابتــدا ایــن پژوهــش بــا هــدف
کشــف ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد (شــامل همــۀ شــهرها،
روســتاها ،هتلهــا ،اقامتگاههــا ،رســتورانها ،مکانهــای
گردشــگری ســیاحتی ،زیارتــی ،ســرگرمی ،پارکهــا و فضاهــای
ســبز در اســتان گیــان) مدنظــر گردشــگران بهصــورت کیفــی
انجــام شــد .ســپس بــرای بررســی نقــش اعتمــاد بــه مقصــد
و رضایــت گردشــگر بهمنزلــۀ میانجــی در رابطــۀ بیــن ابعــاد
کشفشــده و قصــد بازدیــد مجــدد بیــن ابعــاد کشفشــده و
همچنیــن قصــد بازدیــد مجــدد و همچنیــن نقــش شــهرت مقصــد
درحکــم تعدیلگــر در ایــن روابــط بهصــورت ّ
کمــی انجــام شــد
تــا دســتاندركاران گردشــگری اســتان و ذینفعــان مربوطــه
راهبردهــای رقابتــی مربــوط بــه مقصــد را ب ـرای تضمیــن روابــط
بلندمــدت میــان گردشــگران و جذابیتهــای گردشــگری اســتان
توســعه دهنــد و اقدامــات مدیریــت روابــط پایــدار را بـرای ایجــاد
وفــاداری گردشــگر در بســتر توجــه بیشــتر بــه مســئولیت اجتماعــی
مقصــد عملیاتــی كننــد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
در ایــن بخــش ،بــا ارائــۀ مبانــی نظــری ،مســئولیت
اجتماعــی مقصــد بهمنزلــۀ متغیــر مســتقل ،قصــد بازدیــد مجــدد
بهمنزلــۀ متغیــر وابســته ،اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر
درحکــم میانجــی و شــهرت مقصــد بهمنزلــۀ تعدیلگــر هم ـراه بــا
پیشــینۀ پژوهشهــای مرتبــط تبییــن میشــوند.
قصد بازدید مجدد
قصــد بازدیــد مجــدد ،احتمــال بازگشــت گردشــگران بــه
همــان مقصــد تعریــف میشــود کــه عنصــری خــاص از رفتــار
مطلــوب پــس از مصــرف اســت و مؤلفــۀ اصلــی وفــاداری در
گردشگری است ( .)Seetanah et al., 2018مفهــــوم وفــاداری
در صنعــــت گردشـــگری ،قصـــد بازدیـــد مجـــدد از مقصد یــــا
توصیـــۀ آن بــــه دیگـــران درنظــــر گرفتــــه میشــود .در میــــان
نیـــتهای رفتــــاری ،قصــــد بازدیــــد مجــدد عاملــــی مهــم
درنظــــر گرفتــــه میشــــود؛ بهویــــژه در ارتبــــاط بــــا ســود در
یزاد و همــکاران .)1399 ،وفــاداری
بازارهــــای مختلــف (احمــد 
مصرفکننــده مفهومــی اصلــی از مزیــت رقابتــی پایــدار اســت
کــه میتوانــد ســهم بــازار شــرکتها را افزایــش دهــد و ســودآوری
ً
کنــد .ازآنجاکــه حفــظ مشــتریان موجــود معمــوال هزینــۀ بســیار
کمتــری بهنســبت جلــب مشــتریان جدیــد دارد ،بازدیــد مجــدد
مقصــد درحکــم یکــی از مهمتریــن رفتارهــای وفــاداری درخــور
بررس��ی اس��ت (.)Su & Huang, 2019

طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی

1. Palacios-Florencio
2. Howard Bowen
3. Carroll

رضایتگردشگر
رضایــت گردشــگر ارزیابــی و قضــاوت وی دربــارۀ محصــول
یــا خدمــت گردشــگری اســت .در صنعــت گردشــگری مســئله فقــط
جــذب گردشــگر نیســت ،بلکــه رضایــت گردشــگر اســت؛ زیــرا
ســنجش رضایــت گردشــگر بــه شناســایی موانــع و محدودیتهــای
توســعۀ گردشــگری مقصــد منجــر میشــود و برطرفکــردن
ایــن موانــع ســبب افزایــش تعــداد گردشــگران و درنهایــت رونــق
اقتصــادی منطقــه ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد ،بهبــود
زیرســاختها و غیــره میشــود .نتیجــۀ ایــن امــر بهصــورت
ارزش ارائهشــده بــه گردشــگر نمایــان میشــود (ایمانــی خوشــخو
و همــکاران .)1398 ،در ادبیــات بازاریابــی ،رضایــت یکــی از
مؤلفههــای اصلــی کیفیــت ارتبــاط بهشــمار رفتــه کــه تأثیــرات
مهمــی در وفــاداری مشــتری داشــته اســت .بســیاری از محققــان
4. Park
5. Martínez & del Bosque
6. Sindhu & Arif
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مسئولیتاجتماعیمقصد(متغیرکیفیپژوهش)
نخســت هــوارد بــوون 2در ســال  1953مســئولیت اجتماعــی
شــرکت را بــا عنــوان مســئولیتهای اجتماعــی کس ـبوکار مطــرح
3
کــرد .پــس از آن ،دانشــمندان ابعــاد آن را بررســی کردنــد .کارول
در ســال  ،1991مــدل مشــهور هــرم مســئولیت اجتماعــی شــرکت
را ـ کــه شــامل چهــار ســطح سلســله مراتبــی اقتصــادی ،قانونــی،
اخالق��ی و انساندوس��تی اس�تـ ـ مط��رح ک��رد (Horng et al.,
.)2018
بهطورکلــی مســئولیت اجتماعــی شــرکتها بــه ارائــۀ
روشهایــی میپــردازد کــه بایــد ســازمانها در فضــای کس ـبوکار
بــه آن عمــل کننــد تــا پاســخگوی توقعــات جامعــه و انتظــارات
تجــاری ،قانونــی و اخالقــی و اجتماعــی ذینفعــان باشــند؛ چراکــه
ســازمانها مســئولیتهای بزرگــی در قبــال کارکنــان ،ســهامداران،
مشــتریان ،دولــت ،تأمینکننــدگان و همــۀ ذینفعــان خــود برعهــده
دارنــد (اکبــری و همــکاران.)1397 ،
س��و و هم��کاران ( )2020مفهــوم مســئولیت اجتماعــی
مقصــد را بهمنزلــۀ پســوند مســئولیت اجتماعــی شــرکت موجــود
در جهانگــردی پیشــنهاد كردنــد و آن را درحکــم ایدئولــوژی جمعــی
و تالشهــای ذینفعــان مقصــد بــرای انجــام فعالیتهــای
مســئولیتپذیری اجتماعــی تعریــف کردنــد کــه نشــان میدهــد
مقصــد چگونــه از مزایــای ذینفعــان خــود مراقبــت و بــه کاهــش
درک گردشــگران از خطــر ســفر هنــگام انتخــاب مقصــد کمــک
میکنـ�د و باعـ�ث میشـ�ود رفتارهـ�ای مثبتـ�ی را اتخـ�اذ کننـ�د
(.)Su & Huang, 2019
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مســئولیت اجتماعــی مقصــد احساســات مثبــت گردشــگران
را افزایــش و درعینحــال احساســات منفــی آنهــا را كاهــش
میدهــد و درنهایــت تأثیــر مثبتــی در رفتــار مســئوالنۀ محیــط
زیســت گردشــگران دارد و هــدف گردشــگران ب ـرای بازدیــد مجــدد
از یــک مقصــد را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد .بســیاری از مطالعــات
نشــان میدهنــد کــه فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت
تأثیــر بســزایی در جنبههایــی ماننــد مصــرف ،قصــد خریــد،
انتخــاب ،توصیــه و وفــاداری مشــتری دارد .پاالســیوز فلورنســیو 1و
هم��کاران )2018( ،و سـ�و و همـ�کاران ( )2018تأثیــر مســئولیت
اجتماعــی مقصــد در قصــد گردشــگران بــرای بازدیــد مجــدد از
یــک مقصــد و توصیــۀ مــکان بــه آشــنایان خــود را بررســی کردنــد
و دریافتنــد کــه مســئولیت اجتماعــی مقصــد بــا توصیــه بــه دیگـران
و قص��د بازدی��د مج��دد ارتب��اط مثب��ت دارد (Yu & Hwang,
.)2019

اعتماد به مقصد
منظــور از اعتمــاد ،الــزام بــرای توســعه و تضمیــن روابــط
طوالنیم��دت می��ان ش��رکتها و مش��تریان اس��ت (Mariño-
 .)Romero et al., 2020برخــی از مطالعــات ،اعتمــاد را
واســطهای معرفــی کردنــد تــا توضیــح دهنــد چگونــه مســئولیت
اجتماعــی شــرکت ،در نتایــج رفتــاری مشــتریان نقــش دارد
( .)Su et al., 2020مصرفکننــدگان هنگامــی بــه شــرکتی
اعتمــاد میکننــد کــه معتقدنــد ایــن شــرکت احســاس تعهــد
بیشــتری بــه مســئولیتهای اجتماعــی خــود دارد؛ بهگونــهای
کــه مصرفکننــدگان را بــه ســمت خریــد مجــدد خدمــات
یــا محصــوالت از ایــن شــرکت ســوق میدهــد .در حــوزۀ
گردشــگری ،ویژگیهــای نامشــهودبودن و تنــوع بــه خطــر بیشــتر
ب ـرای گردشــگر منجــر میشــود .اگــر گردشــگران انگیــزۀ عمــل بــه
مســئولیت اجتماعــی مقصــد را بــه خیرخواهــی و اصالــت نســبت
دهنــد ،احســاس اعتمــاد بــه ایــن مقصــد بیشــتر و درنتیجــه بــه
نگــرش مثبــت و رفتارهــای مطلــوب در میــان گردشــگران منجــر
میش��ود ( .)Su et al., 2020برایناســاس ،پــارک4و همــکاران
( )2013دریافتنــد کــه مســئولیت اقتصــادی ،قانونــی ،اخالقــی و
خیرخواهانــۀ شــرکتها باعــث اعتمــاد مصرفکننــده میشــود.
پاالس��یوز و هم��کاران ( )2018نیــز نقــش مثبــت اعتمــاد را
بهمنزلــۀ میانجــی ،میــان مســئولیت اجتماعــی مقصــد و قصــد
بازدیــد مجــدد گردشــگران بررســی و تأییــد کردنــد .فرزینفــر و
همــکاران ( ،)1395مارتینــز ودل بوســکیو ،)2013( 5ســیندهو
و عــارف ،)2017( 6مارین�وـ ـ روم��رو و هم��کاران ( )2020نیــز
دریافتنــد مســئولیت اجتماعــی شــرکت غیرمســتقیم از طریــق
میانجــی اعتمــاد در متغیــر وفــاداری تأثیــر میگــذارد.
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عوامــل تعیینکننــدۀ رضایــت مشــتری را بررســی کردهانــد
و اظهــار داشــتهاند کــه کیفیــت خدمــات درکشــده و انتظــار
مش��تری پیشبینیکنندهه��ای قدرتمن��د رضایتان��د (& Yu
.)Hwang, 2019
بسـیاری از محققـان دریافتهانـد کـه فعالیتهـای اخالقـی
سـازمانها رضایت و حفظ مشـتریان را بهبود میبخشـند و صداقت،
انصـاف و درسـتی بـا بعد مسـئولیت اخالقـی و مسـئولیت اجتماعی
بهشـدت گـره خـورده اسـت .فرزینفـر و همـکاران ( ،)1395سـو
و هوان�گ ( ،)2019سـیندهو و عـارف ( ،)2017مارینـو ـ رومـرو
و هم�کاران ( ،)2020حسـینی امیـری و خراسـانی اجبارکالیـی
( ،)1397و بیاتـی صداقـت و همـکاران ( )۱۳۹۶نیـز دریافتنـد
مسـئولیت اجتماعـی شـرکت غیرمسـتقیم از طریـق میانجیگـری
رضایـت مشـتری در وفـاداری مشـتری تأثیـر میگـذارد.
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شهرت مقصد
شــهرت مقصــد تلفیقــی اســت از عقایــد ،ادراکات ،دانــش
و رفتارهــای ذینفعــان متعــدد ازجملــه گردشــگر ،میزبــان و
جامعــه بهمنزلــۀ یــک کل .شــهرت تأثیــر مثبتــی در کاهــش
ریســک و ناامنــی فــردی دارد و در رونــد انتخــاب توریســت
تأثیــر میگــذارد وآن را تســهیل میکنــد .از منظــر جهانگــردی
و میهماننــوازی ،بهرهمنــدی از شــهرت خــوب یــک مقصــد
گردشــگری باعــث بازدیــد بیشــتر و اقامــت طوالنیتــر
گردشـ�گران میشـ�ود ( .)Artigas, 2017از طرفــی مشــارکت
در فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی میتوانــد در باالبــردن
شــهرت خــوب شــرکت نقــش مهمــی داشــته باشــد کــه در ایــن
صــورت بــه وفــاداری مصرفکننــده یــا ســایر رفتارهــای مثبــت او،
کــه بــه نفــع شــرکت اســت ،منجــر میشــود (ســو و سوانســون،
 .)2017اگــر شــرکتی در بیــن مصرفکننــدگان مشــهور باشــد
و آنهــا از کیفیــت خدمــات آن راضــی باشــند ،درنهایــت باعــث
میشــود کــه رفتارهــای وفــاداری بــه آن شــرکت را در پیــش گیرنــد
(.)Gorondutse et al., 2014

شــکل  :1نقشــۀ اســتان گیــان و
محــدودۀ پژوهــش بــا مقیــاس
تقریبــی 1:1300000

بــرای دســتیابی بــه شــهرت ،در مقــام شــركتی مســئول،
رفتــار بنــگاه اقتصــادی بایــد خــوب تصــور شــود (یعنــی داشــتن
صالحیــت در فعالیتهــای تجــاری ،شــفافیت و محدودکــردن
تأثیـرات اجتماعــی منفــی) و نیــت خــوب داشــته باشــد (صــادق،
مطمئــن و مراقــب واقعــی جامعــه باشــد) .بـرای اینكــه مســئولیت
اجتماعــی تأثیــر مثبتــی در شــهرت شــركت داشــته باشــد ،شــركت
بایــد اعتمــاد مصرفكننــدگان را بــه ایــن نکتــه جلــب كنــد كــه
وظیفــۀ مســئولیت اجتماعــی خــود را بــا شایســتگی ،صداقــت و
نگرانــی واقعــی بــا هــدف رفــاه اجتماعــی انجــام میدهــد (پــارک
و همــکاران.)2013 ،
روششناسی پژوهش
رویکــرد پژوهــش حاضــر ،بــا توجــه بــه ماهیــت دادههایــی
کــه بایــد بررســی شــوند ،از نــوع ترکیبــی اکتشــافی متوالــی اســت؛
بــه ایــن صــورت کــه نخســت پژوهــش کیفــی انجــام شــد و ســپس
نتیجــۀ حاصــل در بخــش ّ
کمــی ادغــام و آزمــون شــد .بنابرایــن،
روش پژوهــش در بخشهــای کیفــی و ّ
کمــی جداگانــه بررســی
میشــود:
روش پژوهــش در بخــش کیفــی :روش تحقیــق در مرحلــۀ
اول پژوهــش بـرای رســیدن بــه ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد
از دیــدگاه گردشــگران ،براســاس نــوع دادههــا ،تحقیــق کیفــی و
براســاس نــوع هــدف ،تحقیــق بنیــادی و براســاس مــکان ،تحقیــق
میدانــی و از نظــر روش و فراینــد ،دادهبنیــاد کالســیک اســت.
ازآنجاکــه مطالعــۀ حاضــر بــه طــور اختصاصــی بــه مقاصــد
گردشــگری اســتان گیــان میپــردازد ،بنابرایــن تعــداد نمونــه
بــا توجــه بــه رســیدن بــه ســطح کفایــت نظــری ،شــامل ده نفــر
از گردشــگران مقاصــد گردشــگری اســتان گیــان و درنهایــت
ب ـرای اطمینــان بیشــتر شــامل دو نفــر از خبــرگان گردشــگری بــا
تحصیــات مرتبــط در ایــن حــوزه در کل ایــران اســت .منطقــۀ
مطالعهشــده در اســتان گیــان در شــکل  ۱نشــان داده شــده اســت.
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طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی

ردیف

متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

1

قصد بازدید مجدد

0/865

2

مسئولیت اقتصادی مقصد

0/706

3

مسئولیت زیستمحیطی مقصد

0/764

4

مسئولیت فرهنگی مقصد

0/710

5

مسئولیت قانونی مقصد

0/844

6

مسئولیت اخالقی مقصد

0/703

7

اعتماد به مقصد گردشگری

0/867

8

رضایت گردشگر

0/904

9

شهرت مقصد

0/924

تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
در ایــن بخــش ،ابتــدا دادههــای پژوهــش در بخــش کیفــی و
ســپس در بخــش ّ
کمــی تجزیهوتحلیــل میشــوند.
تجزیهوتحلیل و یافتههای بخش کیفی
ازآنجاکــه روش پژوهــش دادهبنیــاد کالســیک اســت،
تجزیهوتحلیــل دادههــا در بخــش کیفــی از طریــق کدگــذاری بــاز،
1. Dedeolu

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :1نتایج پایایی پرسشنامه با ضرایب آلفای کرونباخ

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

بنابــر گـزارش نقشــۀ اســتان گیــان ،کــه در شــکل  ۱نمایــش
داده شــده اســت ،ایــن اســتان شــامل  ۱۶شهرســتان ۴۳،بخــش،
 ۵۱شــهر و  ۱۰۹دهســتان اســت .محــدودۀ پژوهــش تمامــی
نقــاط و مراکــز گردشــگری در ایــن اســتان اســت .بــا توجــه بــه
شــیوع بیمــاری کویــد  19و محدودیــت ســفرهای خارجــی،
جامعــۀ آمــاری را فقــط گردشــگران داخلــی تشــکیل میدهنــد.
روش نمونهگیــری ،بــه دلیــل نامحدودبــودن جامعــۀ آمــاری و
نبــود امــکان دسترســی بــه کل نمونــۀ مــورد نیــاز ،غیراحتمالــی
در دســترس و گلولهبرفــی اســت و ابــزار جمــعآوری اطالعــات،
بهمنظــور کشــف ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقاصــد اســتان
گیــان ،مصاحبــۀ عمیــق نیمهســاختارمند اســت .روایــی بخــش
کیفــی در ایــن تحقیــق از طریــق  16معیــار (فراســتخواه،)1395 ،
بررســی شــده کــه عبارتانــد از :صحــت راهبــرد روششــناختی،
الزامــات معرفتشــناختی ،الزامــات تکنیکــی و شــیوههای
انجــام کار ،حساســیت نظــری ،کفایــت منطقــی ،صحــت ابــزار
و قابلیــت اعتمــاد و ثبــات آنهــا ،دقــت و کفایــت اســتنادات و
کدبندیهــا ،اشــباع دادههــا ،کفایــت نمونــه ،قابلیــت اطمینــان در
دادههــا ،روایــی محتوایــی مقــوالت استنباطشــده ،اشــباع نظــری،
استشــهاد نظــری ،قابلیــت ســاخت پرســشنامه بــرای تبییــن،
قابلیــت مقایســه و افزایــش دقــت نظریــۀ دادهبنیــاد بــا بهکارگیــری
نرمافزارهــای مناســب .درمــورد اشــباع دادههــا ،ازآنجاکــه فراینــد
بررســی و کدگــذاری بالفاصلــه بعــد از اتمــام هــر مصاحبــه انجــام
شــد ،بــا رســیدن بــه مصاحبــۀ دهــم شــواهدی از تک ـرار و اشــباع
دادههــا بــروز یافــت .امــا بــا حساســیت بــاال و بهمنظــور افزایــش
اطمینــان ،مصاحبههــا بــا دو نفــر از خبــرگان صنعــت گردشــگری
تــا دوازده نفــر ادامــه یافــت و از اشــباع دادههــا اطمینــان
حاصــل شــد.
روش پژوهــش در بخــش ّ
کمــی :در مرحلــۀ دوم پژوهــش،
بــرای آزمــون مــدل مفهومــی و بررســی روابــط عناصــر
تشــکیلدهندۀ مــدل بــا یکدیگــر ،کــه حاصــل مطالعــات ادبیــات
پیشــین اســت ،و همچنیــن بهمنظــور بررســی نقــش ابعــاد
بهدســتآمده از مرحلــۀ کیفــی پژوهــش در ایــن مــدل ،روش
تحقیــق براســاس نــوع دادههــا ،تحقیــق ّ
کمــی و براســاس نــوع
هــدف ،کاربــردی و براســاس مــکان ،تحقیــق میدانــی و کتابخانهای
و از نظــر روش و فراینــد پیمایشــی بــه شــیوۀ مقطعــی و بــا اســتفاده
از پرســشنامه بــا ارزشگــذاری طیــف لیکــرت پنــج نقطــهای
(خیلــی زیــاد=  5تــا خیلــی کــم=  )1اســت .جامعــۀ آمــاری را نیــز
گردشــگران مقاصــد گردشــگری گیــان از سراســر ای ـران تشــکیل
میدهنــد .از طریــق نمونهگیــری دردســترس و گلولهبرفــی و بــا
اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی (بــا توجــه بــه گســترش بیمــاری
کرونــا و بســتهبودن اکثــر اماکــن و مقاصــد گردشــگری ،دسترســی
بهصــورت آنالیــن و بــا اســتفاده از شــبکههای مجــازی بــود) بــه
نمونههــای الزم دسترســی پیــدا شــد .بــه علــت نامعلومبــودن

واریانــس متغیــر مطالعهشــده ،پرس ـشنامه بیــن  30نفــر از اف ـراد
جامعــۀ آمــاری مدنظــر بهصــورت پیشآزمــون توزیــع شــد و بــا
اســتفاده از ایــن نمونــۀ مقدماتــی ،انح ـراف معیــار محاســبه شــد.
بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران و در ســطح خطــای  0/05تعــداد
نمونــه  263نفــر بهدســت آمــد.
پرســشنامۀ تحقیــق براســاس روایــی محتوایــی (براســاس
پایههــای نظــری و تحقیقــات پیشــین) بهویــژه بــا توجــه بــه
پرســشنامۀ مطالعــات ددئوغلــو 1و همــکاران ( )2019و ســو
و همــکاران ( )2018و صــوری (نظــر اســتاد راهنمــا و اســاتید
دیگــر بــا توجــه بــه هنجــار كشــور و صنعــت مطالعهشــده) تنظیــم
شــده اســت .بــرای محاســبۀ پایایــی تحقیــق بــا اســتفاده از 30
پرس ـشنامه ،پیشآزمــون انجــام شــد و ضریــب آلفــای کرونبــاخ
بــا اســتفاده از نرماف ـزار اس.پــی.اس.اس محاســبه شــد .کرونبــاخ
ضریــب پایایــی  0/45را کــم 0/75 ،را متوســط و قابــل قبــول و
ضریــب  0/95را زیــاد تلقــی کــرده اســت (ســرمد و همــکاران،
 .)1392براســاس جــدول  ،۱در ایــن پژوهــش ضرایــب آلفــای
کرونبــاخ تمامــی متغیرهــا بــاالی  0/7اســت کــه پایایــی مناســب
ابــزار پرســشنامه را نشــان میدهنــد.
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نظــری و برپایــۀ نظریــه و بــا اســتفاده از نرمافــزار مکس.کیــو.
دی.ای  1 2020انجــام شــد کــه بــه کشــف ابعــاد مدنظــر تحقیــق
منجــر شــد.
نتایــــج آمــــار توصیفــــی مصاحبهشــوندگان ،کــه از طریق
نرماف ـزار اس.پــی.اس.اس بهدســت آمــد ،در بخــــش جنســــیت
نشــــان میدهــــد کــــه  58/3درصــد از مصاحبهشــوندگان مــرد
و  41/7درصــد زن هســتند .همچنیــن از لحــاظ بــازه ســنی 6/3
درصــد در ردۀ ســنی  16تــا  25ســال 33/3 ،درصــد در ردۀ ســنی
 26تــا  39ســال 50 ،درصــد در ردۀ ســنی  40تــا  59ســال و
 8/3درصــد بــاالی  60ســالاند .نتایــج در بخــش تحصیــات
نشــانمیدهد کــه  33/3درصــد مصاحبهشــوندگان مــدرک
کارشناســی 41/7 ،درصــد کارشناســی ارشــد و  25درصــد دکتــری
دارنــد .در بخــش وضعیــت تأهــل آمــار توصیفــی نشــان میدهــد
کــه  75درصــد مصاحبهشــوندگان متأهــل و  25درصــد مجردنــد.
همچنیــن  83/3درصــد از مصاحبهشــوندگان ســاکن خــارج از
اســتان گیــان و  16/7درصــد ســاکن گیالنانــد.
نتایج کدگذاری بدینقرار است:
کدگــذاری بــاز :پــس از اتمــام اولیــن مصاحبــه ،فراینــد
کدگــذاری بــاز بــا کدگــذاری خــط بــه خــط دادههــا بهمنظــور
شناس��ایی کده��ای اساس��ی ظه��ور یافت��ه در دادهه��ا (& Gleiser
 )Holton, 2004آغــاز میشــود .در ایــن مرحلــه ،درمجمــوع
 524گــزاره (جمــات معنــادار مصاحبهشــوندگان) ثبــت شــده
اســت .در جــدول  ،۲نمون ـهای از کدگــذاری بــاز پژوهــش نشــان
داده شــده اســت.

جدول  :2نمونۀ کدگذاری باز تحقیق
مفهوم

گزاره
با توجه به تابلوهای بزرگی که
در مسیر شهر آستارا وجود دارد،
پیداکردن هتل اسپیناس کار سادهای
بود (زهرا .ج)
اطالعات قلعه هم روی تابلو جلوی
قلعه بود (نیما .ا)

معرفی مکان
در قالب تابلو

تابلوهای ورودی و راهنما هم باید
بیشتر باشه .اماکنی مثل موزه یا
پارک و  ...باید در جاهای مختلف
آدرسدهی بشن (نیما .ا)
کتابهایی هم درمورد شهر ماسوله
هست که ما از همونجا خریدیم
(مریم .ح)

ارائۀ اطالعات
کامل و دقیق
درمورد
محصوالت یا
خدمات یا اماکن

ارائۀ اطالعات
در قالب کتاب

ســپس گزارههــا بــه یــک ســطح باالتــر یعنــی مفهــوم انتقــال داده
شــدند .در ایــن فراینــد 85 ،مفهــوم ثبــت شــده اســت .از هــر
طیــف مفهومــی یــك مقولــه بهدســت آمــده و بدینترتیــب كل
دادههــا عنوانبنــدی شــده و مقــوالت مشــخص شــدند .نتیجــۀ
کدگــذاری بــاز پژوهــش ثبــت  32مقولــه اســت .در شــکل ،۲
مقولههــای بهدســتآمده در نرمافــزار مکسکیــودا نشــان داده
شــده اســت.

شکل  :2مقولههای بهدستآمده از کدگذاری در نرمافزار مکسکیودا

1. MAXQDA

مقوله

طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی

شکل  :3مدل ابعاد مسئولیت اجتماعی مقصد

دو قانــون مهــم نظریــۀ داد ه بنیــاد کالســیک درمــورد مــرور
ادبیــات عبارتانــد از :الــف) مرورنكــردن ادبیــات حــوزۀ بنیــادی
در زمــان انجــام تحقیــق؛ ب) موکولکــردن مــرور ادبیــات در حــوزۀ
بنیــادی ،در زمــان مرتبکــردن و نــگارش نظریــه ،هنگامیکــه
نظریــۀ داده بنیــاد در شــرف اتمــام اســت .در تحقیــق حاضــر ،در
زمــان نــگارش نظریــه ،مــرور ادبیــات انجــام شــد.
در ایــن تحقیــق ،پنــج بعــد مســئولیت اجتماعــی از دیــدگاه
گردشــگران بهدســت آمــد کــه عبارتانــد از:
 .۱مســئولیت اقتصــادی :ذینفعــان مقصــد بــرای
ســودآوری و تقســیم منافــع اقتصــادی بــا جامعــه تــاش میکننــد
( .)Tran et al., 2018مســئولیتهای اقتصــادی شــامل تعهــد
و رضایــت مصرفکننــدگان از محصــوالت بــاارزش و همچنیــن
ســود کافــی بــرای ســرمایهگذاران اســت (پــارک و همــکاران،
.)2013
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کدگــذاری نظــری :اشــتراوس و کوربیــن ایــن مرحلــه را
بهمنزلــۀ ســطحی از تحلیــل ،کدگــذاری محــوری نامیدهانــد.
در ایــن مرحلــه ،مقــوالت و مفاهیــم بهدســتآمده از مرحلــۀ
کدگــذاری بــاز بــا هــم مقایســه ،ترکیــب و ادغــام ،تقلیــل و تلخیــص
و چالنــده شــدهاند .بــه بــاور گراســول ،در ایــن مرحلــه انبوهــی
از دادههــا مرتــب ،درهمآمیختــه و ســازماندهی شــد و ازآنجاکــه
پژوهــش حاضــر ،بــا نســخۀ كالســیك گلیســر پیــش رفــت،
یــك خیــز دیگــر بــه ســمت ظهــور و پدیدایــی نظریــه برداشــت.
البتــه هیــچ مــرز مشــخصی میــان ایــن دو مرحلــۀ كدگــذاری و
یــا دو ســطح تحلیــل وجــود نــدارد .در كدگــذاری بــاز هــم كار
بهدســتآوردن خوشــههای مقولــهای درحقیقــت دیــوار بــه دیــوار
كدگــذاری نظــری اســت .حتــی ممكــن اســت در كدگــذاری نظــری
خالءهــا و شــكافهایی باشــد كــه ناچــار شــویم بــه كدگــذاری
بــاز برگردیــم (فراســتخواه :1395 ،ص .)17۱-17۰
کدگــذاری ظهــور نظریــه :ایــن مرحلــه در روش
سیســتماتیك اشــتراوس و كوربیــن «كدگــذاری انتخابــی» نامیــده

شــده اســت .ایــن یــك مرحلــۀ مكانیكــی جــدا در پایــان نیســت،
بلكــه در طــی كدگــذاری بــاز و محــوری بذرهایــش جوانــه
میزنــد .بــا تشــكیل خوشــههای مقولــهای و بهویــژه بــا كشــف
پدیــده ،بهتدریــج مفصلهــای یــك نظریــه نمایــان شــد و بــا
تكمیــل دادههــا ،بــه طــور تجمعــی ارتبــاط ایــن مفصلهــا بازنمایــی
شــد و بــه ســطح نظریهپــردازی رســید و درنهایــت اشــباع دادههــا و
خالقیــت الزم نظــری دربــارۀ موقعیــت تحقیقشــده اتفــاق افتــاد.
بــه بیــان گلیســر ،ایــن موضــوع مشــاهدۀ ظهــور یــك نظریــه از دل
دادههــا و معانــی انتزاعیشــدۀ موقعیتــی انســانی و اجتماعــی اســت
(فراســتخواه ،1395 ،ص  .)18۸-18۵در ایــن پژوهــش ،نتیجــۀ
ارتبــاطدادن مفصلهــای  32مقولــۀ بهدســتآمده از کدگــذاری
بــاز ،نظــری و ظهــور نظریــه بهصــورت پنــج بعــد زیس ـتمحیطی،
اقتصــادی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی در قالــب ابعــاد مســئولیت
اجتماعــی مقصــد در شــکل  ۳نمایــش داده شــده اســت.
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 .۲مســئولیت زیســتمحیطی :ذینفعــان مقصــد بــرای
محافظــت از محیــط زیســت همــراه بــا فعالیــت مشــاغل خــود
تــاش میکننــد و بابــت حفاظــت از محیــط زیســت و بازیافــت
یــا اســتفاده از محصــوالت ســازگار و دوســتدار محیــط زیســت و
تش��ویق گردش��گران ب��ه حف��ظ محی��ط زیس��ت نگرانان��د (Tran
.)et al., 2018
 .۳مســئولیت قانونــی :ذینفعــان مقصــد بــرای رعایــت
مقــررات مربــوط بــه مشــتری و همچنیــن قوانیــن و مقــررات دولتــی
ت�لاش میکنن��د ( )Tran et al., 2018و شــرکتها را ملــزم
میکننــد کــه ضمــن انجــام تعهــدات اقتصــادی خــود از قوانیــن و
مقــررات پیــروی کننــد (پــارک و همــکاران.)2013 ،
 .۴مســئولیت اخالقــی :ذینفعــان مقصــد بـرای جلوگیــری
از بهخطرافتــادن هنجارهــای اخالقــی بهمنظــور دســتیابی بــه
اهــداف یــک شــرکت و دورزدن آســیبهای اجتماعــی و همچنیــن
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قویدل و همکاران
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رفت��ار اخالق��ی درقب��ال ذینفع��ان ت�لاش میکنن��د (Tran et
 .)al., 2018مســئولیت اخالقــی بــه انــواع رفتارهــا و هنجارهــای
اخالقــی اشــاره دارد کــه انتظــار مــیرود کســبوکار از آنهــا
پیــروی کنــد ،حتــی اگــر در قانــون مــدون نشــده باشــد (پــارک و
همــکاران.)2013 ،
 .۵مسـئولیت فرهنگـی :در تحقیـق حاضـر ،فرهنـگ نیـز
بهمنزلـۀ یکـی از ابعـاد مسـئولیت اجتماعـی مدنظـر گردشـگران
شـناخته شـده اسـت .فرهنـگ جزئـی از محیـط اجتماعـی اسـت
کـه سـاختۀ انسـان اسـت و بـه رشـد انسـان کمـک میکنـد.
بهعبارتدیگـر ،فرهنـگ عبـارت اسـت از شـیوههای تفکـر،

احسـاس و عمـل در هـر جامعۀ انسـانی برای رشـد انسـان .فرهنگ
زیسـتمحیطی عامـل اصلـی و موتور توسـعه و حفاظـت از محیط
زیسـت اسـت (رمضاننـژاد و رکنالدیـن افتخـاری.)1396 ،
مــدل مفهومــی نهایــی پژوهــش ،کــه براســاس مطالعــات
کیفــی پژوهــش و همچنیــن بررســی ادبیــات و مبانــی نظــری و
پیشــنۀ داخلــی و خارجــی طراحــی شــده ،در شــکل  ۴نشــان داده
شــده اســت .براســاس مــدل مفهومــی پژوهــش ،فرضیههــای اول
تــا نهــم بــه همـراه فرضیههــای فرعــی مربــوط بــه ابعــاد مســئولیت
اجتماعــی مقصــد ،کــه از طریــق مصاحبــۀ عمیــق از گردشــگران
در بخــش کیفــی پژوهــش بهدســت آمــده ،مطــرح میشــود:

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

شکل  :4مدل مفهومی پژوهش براساس یافتههای محقق و مرور ادبیات

 :H1مســئولیت اجتماعــی مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد
تأثیــر مثبــت و معنـیدار دارد.
 :H1a, H1b, H1c, H1d, H1eابعــاد اقتصــادی،
زیســتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی در قصــد بازدیــد
مجــدد تأثیــر مثبــت و معنــیدار دارنــد.
 :H2مســئولیت اجتماعــی مقصــد در اعتمــاد بــه مقصــد
تأثیــر مثبــت و معنــیدار دارد.
 :H2a, H2b, H2c, H2d, H2eابعــاد اقتصــادی ،زیســت
محیطــی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی در اعتمــاد بــه مقصــد
تأثیــر مثبــت و معن ـیدار دارد.
 :H3اعتمــاد بــه مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر
مثبــت و معنــیدار دارد.
 :H4اعتمــاد بــه مقصــد در رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعی
مقصــد بــا قصــد بازدید مجــدد نقــش میانجــی دارد.
 :H4a, H4b, H4c, H4d, H4eاعتمــاد بــه مقصــد در
رابطــۀ بیــن ابعــاد اقتصــادی ،زیســت محیطــی ،فرهنگــی ،قانونــی

و اخالقــی بــا قصــد بازدیــد مجــدد نقــش میانجــی دارد.
 :H5مســئولیت اجتماعــی مقصــد در رضایــت گردشــگر
تأثیــر مثبــت و معنــیدار دارد.
 :H5a, H5b, H5c, H5d, H5eابعــاد اقتصــادی،
زیســتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی در رضایــت
گردشــگر تأثیــر مثبــت و معنــیدار دارد.
 :H6رضایــت گردشــگر در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر
مثبــت و معنــیدار دارد.
 :H7رضایــت گردشــگر در رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعی
مقصــد بــا قصــد بازدید مجــدد نقــش میانجــی دارد.
 :H7a, H7b, H7c, H7d, H7eرضایــت گردشــگر در
رابطــۀ بیــن ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی
و اخالقــی بــا قصــد بازدیــد مجــدد نقــش میانجــی دارد.
: H8شــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعــی
مقصــد بــا اعتمــاد بــه مقصــد را تعدیــل میکنــد.
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جدول  :3توصیف متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مسئولیت اجتماعی مقصد

3/68

0/66

بعد اقتصادی

3/65

0/72

بعد زیستمحیطی

3/60

0/71

بعد فرهنگی

3/22

0/86

جدول  :4بررسی روایی ابعاد تحقیق

بعد قانونی

3/39

0/85

بعد اخالقی

3/57

0/68

ابعاد

مسئولیت
اجتماعی
مقصد

اعتماد به مقصد

3/59

0/73

0/68

رضایت گردشگر

3/45

0/81

مسئولیت اجتماعی
مقصد

شهرت

4/09

0/68

قصد بازدید مجدد

0/39

0/92

قصد بازدید مجدد

3/81

0/85

رضایت گردشگر

0/61

0/45

0/91

اعتماد به مقصد

0/52

0/55

0/69

براســاس جــدول  ،۳میانگیــن همــۀ متغیرهــا باالتــر از حــد
متوســط اســت .بهمنظــور اجــرای آمــار اســتنباطی ،بــرای
ســنجش وضعیــت نرمــال یــا غیرنرمالبــودن توزیــع متغیرهــای

قصد
بازدید
مجدد

رضایت
گردشگر

اعتماد
به
مقصد

0/83

1. CR
2. Composite Reliability
3. Dillon-Goldstein
4. AVE
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تجزیهوتحلیل و یافتههای بخش ّ
کمی
در بخـش ّ
کمـی پژوهـش ،تجزیهوتحلیـل دادههـا در دو
مرحلـۀ آزمـون مـدل اندازهگیـری و آزمـون مـدل سـاختاری انجـام
شـد .نتایـــج آمـــار توصیفـــی پاسـخگویان ،که از طریـق نرمافزار
اس.پـی.اس.اس بهدسـت آمـد ،در بخـــش جنســـیت نشـــان
میدهـــد کـــه درصـد فراوانی مـردان  39درصد و زنـان  61درصد
اسـت .همچنیـن فراوانی سـن پاسـخگویان  6درصد مربـوط به گروه
سـنی  16تـا  25سـال 27 ،درصـد گـروه سـنی  26تا  39سـال57 ،
درصـد گـروه سـنی  40تـا  59سـال و  10درصـد بـاالی  60سـال
اسـت .نتایـج در بخـش تحصیلات نشـانمیدهد کـه  45درصـد
پاسـخگویان مـدرک کارشناسـی 21 ،درصـد کارشناسـی ارشـد و
 19درصـد دکتـری دارنـد .در بخـش وضعیـت تأهل ،آمـار توصیفی
نشـانمیدهد کـه  25درصـد پاسـخگویان مجـرد و  75درصـد آنان
متأهلانـد .همچنیـن محـل سـکونت  65درصـد پاسـخگویان در
اسـتان گیلان و  35درصـد در دیگـر اسـتانهای ایـران اسـت.
آمــار توصیفــی متغیرهــای موجــود در مــدل پژوهــش بــا
اســتفاده از پارامترهایــی نظیــر میانگیــن و انحــراف معیــار ،در
جــدول  ۳نمایــش داده شــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 :H8a, H8b, H8c, H8d, H8eشــهرت مقصــد رابطــۀ بین
ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی و اخالقــی بــا
اعتمــاد بــه مقصــد را تعدیــل میکنــد.
: H9شــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن مســئولیت اجتماعــی
مقصــد بــا رضایــت گردشــگر را تعدیــل میکنــد.
: H9a.H9b, H9c, H9d, H9eشــهرت مقصــد رابطــۀ بیــن
ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی قانونــی و اخالقــی بــا
رضایــت گردشــگر را تعدیــل میکنــد.

تحقیــق از آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف اســتفاده شــد کــه
مقــدار ســطح معنــاداری آزمــون بــرای تمامــی متغیرهــا کمتــر
از  0/05بهدســت آمــد؛ درنتیجــه فــرض غیرنرمالبــودن توزیــع
متغیرهــای تحقیــق تأییــد شــد .بنابرایــن ،بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا از مدلســازی معــادالت ســاختاری بــه روش پــی.ال.اس
اســتفاده شــد کــه شــامل دو مرحلــه آزمــون مــدل اندازهگیــری و
آزمــون مــدل ســاختاری اســت .آزمــون مــدل اندازهگیــری شــامل
بررســی پایایــی (همســانی درونــی) و روایــی تشــخیصی اســت.
ب ـرای ســنجش اولیــن مــاک پایایــی ،بــه بررســی پایایــی هریــك
از گویههــا میپردازیــم .بــار عاملــی گویههــای شــمارۀ ،3 ،1
 4و  6بعــد اقتصــادی ،گویــۀ شــمارۀ  1بعــد زیســتمحیطی،
گویــۀ شــمارۀ  2بعــد اخالقــی ،کمتــر از  0/5اســت؛ بنابرایــن ایــن
ســؤاالت از تحلیلهــای بعــدی کنــار گذاشــته میشــوند .بــار
عاملــی ســایر گویههــا باالتــر از  0/5بــوده و در ســطح خطــای
 0/05معنیدارنــد .دومیــن مــاك پایایــی ،بررســی اعتبــار مركــب
2
هریــك از ســازهها 1اســت .اعتبــار مركــب ،كــه بــه پایایــی تركیبــی
3
نیــز مشــهور اســت ،از طریــق ضریــب دیلون ـ گلداشــتاین
بهدســت میآیــد و مقادیــر بیشــتر از  0/7بــرای ایــن مــاك قابــل
قبــول اســت .همچنیــن ســومین مــاک پایایــی ،میانگیــن واریانــس
استخراجشــده 4اســت کــه درواقــع ایــن معیــار ،می ـزان همبســتگی
یــك ســازه بــا شــاخصهای خــود را نشــان میدهــد؛ هرچــه ایــن
همبســتگی بیشــتر باشــد ،ب ـرازش مــدل نیــز بهتــر اســت .در ایــن
پژوهــش ،اعتبــار مرکــب تمــام گویههــا بیشــتر از  0/7و همچنیــن
میانگیــن واریانــس استخراجشــدۀ تمــام گویههــا ببیشــتر از 0/5
بــود و ازآنجاکــه مقادیــر بیشــتر از  0/5مــاك پایایــی مناســب
ســازه اســت؛ بنابرایــن بـرازش مــدل در ســطح خطــای  0/05تأییــد
میشــود .بهمنظــور بررســی روایــی مــدل تحقیــق ،از معیــار
فورنــل و الركــر اســتفاده شــد (جــدول .)۴
در ایــن ماتریــس ،همبســتگی متغیرهــا و ابعــاد مكنــون
گــزارش میشــوند .اعــداد روی قطــر اصلــی ماتریــس ،جــذر
ای.وی.ای اســت .چنانچــه ایــن اعــداد از اعــداد زیریــن خود بیشــتر
باشــند ،بعــد از روایــی مناســبی برخــوردار اســت.
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براســاس جــدول  ،۴تمامــی ابعــاد روایــی مناســبی دارنــد .پــس از
حصــول اطمینــان از مناس ـببودن مــدل اندازهگیــری ،بــه بررســی
و آزمــون مــدل ســاختاری میپردازیــم .آزمــون الگــوی ســاختاری
یــا فرضیههــای پژوهــش شــامل بررســی ضرایــب مســیر،1
معنـیداری ضرایــب مســیر و مقادیــر واریانــس تبیینشــده 2اســت.
ضرایــب مســیرها نشــاندهندۀ تأثیــر هریــك از متغیرهــای مســتقل
در متغیــر وابســته اســت کــه در جــدول  ۵نشــان داده شــده اســت.
جدول  :5ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق
متغیرها

مسئولیت
اجتماعی
مقصد

قصد
بازدید
مجدد

رضایت اعتماد به
گردشگر مقصد

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

مسئولیت اجتماعی
مقصد

-

-0/12

0/62

0/71

قصد بازدید مجدد

-

-

-

-

رضایت گردشگر

-

0/21

-

-

اعتماد به مقصد

-

0/49

0/24

-

براســاس جــدول  ،۵بـرای نمونــه اثــر مســئولیت اجتماعــی
مقصــد بــر رضایــت گردشــگر و اعتمــاد بــه مقصــد گردشــگری
بهترتیــب  0/62و  0/71اســت .نتایــج آزمــون معنـیداری مســیرها
نیــز بدینصــورت اســت كــه مقادیــر بزرگتــر از  ± 1/96در ســطح
 0/05و مقادیــر بزرگتــر از  2/66در ســطح  0/01معنیدارنــد.
در ایــن پژوهــش بهجــز تأثیــر مســئولیت اجتماعــی مقصــد در
قصــد بازدیــد مجــدد ،ســایر مســیرهای تحقیــق در ســطح 0/05

معنیدارنــد .در ادامــه ،از طریــق واریانــس تبیینشــده متغیرهــای
تحقیــق و بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول  ۶چنیــن نتیجهگیــری
میشــود كــه واریانــس تبیینشــده قصــد بازدیــد مجــدد  32درصــد
اســت؛ یعنــی متغیرهــای مســتقل تحقیــق درمجمــوع  32درصــد
تغیی ـرات قصــد بازدیــد مجــدد را تبییــن میکنــد.
جدول  :6واریانس تبیینشده
متغیر

واریانس تبیینشده ()R2

مسئولیت اجتماعی مقصد

-

قصد بازدید مجدد

0/32

رضایت گردشگر

0/68

اعتماد به مقصد

0/51

ســپس آزمــون معنـیداری مســیرها و ضرایــب مســیر ،بـرای
آزمــون فرضیــات تحقیــق بررســی و در جــدول  ۷نشــان داده شــده
اســت .تأثیــر مســئولیت اجتماعــی مقصــد و ابعــاد آن در قصــد
بازدیــد مجــدد ،بــا توجــه بــه آمــارۀ  tکمتــر از  ،1/96معنــیدار
نیســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ اول و زیرمجموعههــای آن در ســطح
خطــای  0/05رد میشــود .امــا تأثیــر ابعــاد در اعتمــاد بــه مقصــد
و همچنیــن تأثیــر اعتمــاد بــه مقصــد در قصــد بازدیــد مجــدد بــا
توجــه بــه آمــارۀ  tباالتــر از  ،1/96در ســطح خطــای  0/05تأییــد
میشــود .برهمیناســاس ،تأثیــر ابعــاد در رضایــت گردشــگر
و همچنیــن رضایــت گردشــگر بــه قصــد بازدیــد مجــدد نیــز در
ســطح خطــای  0/05تأییــد میشــود.

جدول  :7بررسی فرضیات تحقیق
شمارۀ فرضیه

از

H1

مسئولیت اجتماعی مقصد

-0/12

H1a

بعد اقتصادی

0/10

1/71

H1b

بعد زیستمحیطی

-0/11

1/42

رد

H1c

بعد فرهنگی

-0/07

1/01

رد

H1d

بعد قانونی

0/04

0/42

رد

H1e

بعد اخالقی

-0/23

0/96

رد

H2

مسئولیت اجتماعی مقصد

0/71

18/91

تأیید

H2a

بعد اقتصادی

0/54

9/48

تأیید

H2b

بعد زیستمحیطی

0/57

12/02

تأیید

H2c

بعد فرهنگی

0/64

16/79

تأیید

H2d

بعد قانونی

0/69

16/53

تأیید

H2e

بعد اخالقی

0/69

14/63

تأیید

H3

اعتماد به مقصد گردشگری

0/49

6/85

تأیید

1. Beta
2. R2

به

قصد بازدید مجدد

اعتماد به مقصد

قصد بازدید مجدد

ضریب مسیر

آمارۀ t

نتیجۀ آزمون

1/35

رد
رد

طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی

شمارۀ فرضیه

به

از

H4

آمارۀ t

ضریب مسیر
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نتیجۀ آزمون

نقش تعدیلگری اعتماد مقصد قابل بررسی نیست.
مسئولیت اجتماعی مقصد

H5
H5a

بعد اقتصادی

0/27

5/09

تأیید

H5b

بعد زیستمحیطی

0/36

5/45

تأیید

H5c

بعد فرهنگی

0/51

9/36

تأیید

H5d

بعد قانونی

0/51

7/96

تأیید

H5e

بعد اخالقی

0/54

8/66

تأیید

H6

رضایت گردشگر

0/21

2/28

تأیید

H7

رضایت گردشگر

قصد بازدید مجدد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

0/62

10/84

تأیید

نقش تعدیلگری رضایت گردشگر قابل بررسی نیست.

جدول  :8بررسی نقش تعدیلگر شهرت مقصد
فرضیه

عنوان فرضیه

آمارۀ t

نتیجه

H8

شهرت مقصد رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی مقصد و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

1/79

تأیید

H8a

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

3/54

تأیید

H8b

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد زیستمحیطی و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

3/03

تأیید

H8c

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد فرهنگی و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

3/96

تأیید

H8d

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد قانونی و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

2/63

تأیید

H8e

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اخالقی و اعتماد به مقصد را تعدیل میکند.

0/97

رد

H9

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

3/701

تأیید

H9a

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اقتصادی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

-0/10

رد

H9b

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد زیستمحیطی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

1/77

تأیید

H9c

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد فرهنگی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

0/91

تأیید

H9d

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد قانونی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

1/26

تأیید

H9e

شهرت مقصد رابطۀ بین بعد اخالقی و رضایت گردشگر را تعدیل میکند.

2/13

تأیید

براســاس جــدول  ،۸شــهرت مقصــد رابطــۀ ابعــاد اقتصــادی و
زیســتمحیطی ،فرهنگــی و قانونــی را بــا اعتمــاد بــه مقصــد
تعدیــل میکنــد .همچنیــن شــهرت مقصــد فقــط رابطــۀ بعــد
اخالقــی را بــا رضایــت گردشــگر تعدیــل میکنــد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
هــدف پژوهــش حاضــر در بخــش کیفــی ،طراحــی ابعــاد
مســئولیت اجتماعــی مقصــد گردشــگری از دیــد گردشــگران و در
بخــش ّ
کمــی ،بررســی تأثیــر آن ابعــاد در قصــد بازدیــد مجــدد از
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بــا توجــه بــه اینکــه اثــر مســتقیم متغیــر مســئولیت اجتماعــی
مقصــد و ابعــاد پنجگانــۀ آن بــر قصــد بازدیــد مجــدد معنــیدار
ً
نیســت ،بنابرایــن عمــا امــکان بررســی میانجیگــری اعتمــاد بــه
مقصــد و رضایــت گردشــگر در رابطــۀ میــان مســئولیت اجتماعــی
مقصــد و ابعــاد آن بــا متغیــر قصــد بازدیــد مجــدد امکانپذیــر
نیســت .بهمنظــور بررســی نقــش متغیــر تعدیلگــر شــهرت مقصــد

ـ در رابطــه میــان ابعــاد پنجگانــۀ مســئولیت اجتماعــی مقصــد ـ در
اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر ،نخســت شــهرت مقصــد
را بــا نقــش تعدیلکنندگــی وارد مــدل میکنــد و ســپس یکبــار
دیگــر مــدل بــرای هریــک از ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد
اجــرا میشــود (جــدول .)8
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طریــق میانجیگــری اعتمــاد بــه مقصــد و رضایــت گردشــگر
و تعدیلگــری شــهرت مقصــد اســت .ازآنجاکــه تحقیقــی در
زمینــۀ ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد از دیــد گردشــگران در
صنعــت گردشــگری گیــان یافــت نشــد ،ب ـرای پاســخ بــه ســؤال
اصلــی درمــورد اینکــه ابعــاد مســئولیت اجتماعــی مقصــد از
دیــد گردشــگران چیســت ،از روش تحقیــق دادهبنیــاد کالســیک
اســتفاده شــد .بنابــر نتایــج بهدســتآمده از مصاحبــۀ عمیــق بــا
گردشــگران ،ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی ،قانونــی
و اخالقــی و شــاخصهای ارزیابــی آنهــا کشــف شــدند .بــا
مطالعــۀ ادبیــات موجــود در زمینــۀ پژوهــش ،دریافتیــم بهجــز بعــد
فرهنگ��ی ،ک��ه ن��وآوری پژوهش اس��ت ،س��و و هم��کاران (،)2019
پنــج بعــد اقتصــادی ،زیســتمحیطی ،اجتماعــی ،خیرخواهانــه
و ذینفع��ان را بررس��ی کردن��د .ی��و و هوان��گ ( )2019و تــرن و
هم��کاران ( ،)2018بــه پنــج بعــد زیســتمحیطی ،اقتصــادی،
قانونــی ،اخالقــی و خیرخواهانــه پرداختنــد و مارینو ـ رومــرو
و هم��کاران ( ،)2020ســه بعــد زیســتمحیطی ،اقتصــادی و
اجتماعــی را درمــورد مســئولیت اجتماعــی در نظــر گرفتنــد .ســپس
بــا مطالعــۀ ادبیــات پیشــین ،مــدل مفهومــی رابطــه مســئولیت
اجتماعــی مقصــد گردشــگری بــا قصــد بازدیــد مجــدد طراحــی
شــد و ابعــاد مســئولیت اجتماعــی حاصــل از کدگــذاری مرحلــۀ
کیفــی در ایــن مــدل وارد شــد .بنابــر نتایــج بهدســتآمده در
بخــش ّ
کمــی پژوهــش ،مســئولیت اجتماعــی مقصــد و ابعــاد
آن در قصــد بازدیــد مجــدد بهصــورت مســتقیم تأثیــر مثبــت
و معنــیدار نــدارد؛ بنابرایــن فرضیــۀ اول و زیــر مجموعههــای
آن رد میشــود .ایــن نتیجــه خــاف یافتههــای یــو و هوانــگ
( ،)2019پاالس��یوز ـ فلورنس��یو و هم��کاران ( ،)2018و عباســی
و همــکاران ( )1394اســت کــه ایــن رابطــه را تأییــد کردنــد .گفتنــی
اســت مســائل و مشــکالتی از قبیــل مســائل سیاســی و مدیریتــی
و همچنیــن همهگیــری بیمــاری کرونــا میتوانــد در ارزیابــی
گردشــگران از مســئولیت اجتماعــی مقصــد و درک گردشــگران
از مقصــد تأثیــر منفــی بگــذارد .همچنیــن ازآنجاکــه رابطــۀ
مســتقیم ایــن دو متغیــر معنــیدار نبــود ،امــکان بررســی نقــش
میانجــی اعتمــاد مقصــد و رضایــت گردشــگر در ایــن رابطــه
وجــود نداشــت؛ بنابرایــن فرضیههــای چهــارم و هفتــم نیــز رد
میشــود .نتایــج نشــان میدهنــد مســئولیت اجتماعــی مقصــد و
ابعــاد آن در اعتمــاد بــه مقصــد تأثیــر مثبــت و معن ـیدار دارنــد؛
بنابرایــن فرضیــۀ دوم و زیرمجموعههــای آن تأییــد میشــود کــه
ب��ا نتای��ج مطالع��ات مارین�وـ ـ روم��رو ( ،)2020فلورنســینو و
هم��کاران ( )2018و مارتین��ز و دل بوس��کیو ( )2013و عباســی
و همــکاران ( )1394همسوســت .همچنیــن اعتمــاد بــه مقصــد
در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر مثبــت و داشــت کــه بــا یافتههــای
منــان 1و همــکاران ( ،)2019ددئوغلــو و همــکاران ( )2018و
1. Mannan

س��و و هم��کاران ( )2014همسوســت؛ بنابرایــن فرضیــۀ ســوم
تأییــد میشــود .بنابــر نتایــج فرضیههــای دوم و ســوم گفتنــی
اســت مســئولیت اجتماعــی مقصــد از طریــق اعتمــاد بــه مقصــد
بهصــورت غیرمســتقیم در قصــد بازدیــد مجــدد تأثیــر دارد .ایــن
نتایــج نشــان میدهــد کــه مصرفکننــده از اقدامــات مســئولیت
اجتماعــی در مقصــد مدنظــر ،بــا توجــه بــه نیازهــای خــود آگاه و
قــدردان اســت و بــا مشــاهدۀ فعالیتهــا و برنامههــای مرتبــط بــا
مســئولیت اجتماعــی در یــک مقصــد ،دغدغــه و نگرانــی کمتــری
ب ـرای مناس ـببودن محصــوالت و خدمــات دریافتشــده از نظــر
ارزش و کیفیــت احســاس خواهــد کــرد کــه بــه افزایــش اعتمــاد و
تعهــد مصرفکننــده بــه شــرکت تبدیــل میشــود و پیونــد روانــی
میــان گردشــگران و مقصــد تقویــت میشــود و بــه رفتارهــای
مثبتــی ماننــد بازدیــد مجــدد منجــر میشــود .همچنیــن همســو
بــا یافتههــای فرزینفــر و همــکاران ( ،)1395ســو و هوانــگ
( ،)2019ســیندهو و عــارف ( ،)2017مارینو ـ رومــرو و همکاران
( ،)2020حســینی امیــری و خراســانی اجبارکالیــی ()1397
و بیاتــی صداقــت و همــکاران ( )1395مســئولیت اجتماعــی و
ابعــاد آن در رضایــت مشــتری تأثیــر مثبــت و معنـیدار نشــان داد؛
بنابرایــن فرضیــۀ پنجــم تأییــد میشــود و همچنیــن فرضیــۀ ششــم،
کــه نشــان میدهــد رضایــت مشــتری در وفــاداری تأثیــر مثبــت و
معنــیدار دارد ،تأییــد میشــود .بنابــر نتایــج فرضیههــای پنجــم
و ششــم میتــوان گفــت مســئولیت اجتماعــی مقصــد از طریــق
رضایــت گردشــگر بهصــورت غیرمســتقیم در قصــد بازدیــد
مجــدد تأثیــر دارد .تأییــد فرضیههــای ذکرشــده نشــان میدهــد
ً
کــه انجــام فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی در مقاصــد صرفــا
یکبــار هزین ـهای نیســت؛ بلکــه راهبــردی مناســب ب ـرای ایجــاد
مزیــت رقابتــی اســت کــه بــه رضایــت بیشــتر مشــتری منجــر
میشــود .در دنیــای رقابتــی گردشــگری ،برتــری از ِآن مقصــدی
اســت کــه رضایــت گردشــگران را از طریــق کیفیــت محصــوالت و
خدمــات خــود تأمیــن کنــد .نتایــج همچنیــن نشــان دادنــد شــهرت
مقصــد رابطــۀ بیــن ابعــاد اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی ،فرهنگــی و
قانونــی مســئولیت اجتماعــی مقصــد و اعتمــاد بــه مقصــد را تعدیل
میکنــد .در ادبیــات موضــوع پژوهــش تحقیقــات مشــابهی یافــت
نشــد؛ امــا منــان و همــکاران ( ،)2019آرتیــگاس و همــکاران
( )2017و ک��ه و ژی ( )1009تأثیــر شــهرت در اعتمــاد را
تأییــد کردنــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد شــهرت مقصــد رابطــۀ
بیــن بعــد اخالقــی مســئولیت اجتماعــی مقصــد و رضایــت
گردش��گر را تعدی��ل میکن��د .س��و و هم��کاران ( )2020نیــز
نقــش تعدیلکننــدۀ شــهرت مقصــد را در رابطــۀ بیــن مســئولیت
اجتماعــی مقصــد و پاســخهای گردشــگران تأییــد کردنــد .ایــن
نتیجــه نشــان میدهــد کــه شــهرت مثبــت بــه تعییــن انتظــارات
مشــتری کمــک میکنــد؛ یعنــی مشــتری بایــد انتظــار یــک تجربــه
بــا کیفیــت بــاال را داشــته باشــد.

طراحی مدل رابطه مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید
مجدد در استان گیالن با روش پژوهش ترکیبی
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منابع
اکبــری ،مرتضــی ،مهرعلــی ،مریــم ،ســیدامیری ،نــادر ،دانــش،
مــژگان و رمضانپــور نرگســی ،قاســم ( .)1397تأثیــر
مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــر وفــاداری مشــتری و جایــگاه
برنــد بــا نقــش میانجــی ارزش مشــتری .فصلنامــۀ علمــی ـ
پژوهشــی گردشــگری و توســعه ،)2(34 ،ص.22-1
یزاد ،آرمــان ،کفچــه ،پرویــز و فرزانــه ،پاریــاد (.)1399
احمــد 
تأثیــر شــخصیت مقصــد بــر بازدیــد مجــدد و ترویــج بــا
تأکیــد بــر شناســایی و رضایــت )مــورد مطالعــه :مقصدهــای
گردشــگری اســتان کردســتان( .فصلنامــۀ علمــی ـ پژوهشــی
گردشــگری و توســعه ،)۲(۱۰ ،ص .۵۰-۳۳
ایمانــی خوشــخو ،محمدحســین ،فرهــادی یونکــی ،مجیــد و
دوســتی ایرانــی ،مهنــاز ( .)1398تأثیرگــذاری زیرســاخت
گردشــگری بــر انتخــاب مقصــد ،مطالعــۀ مــوردی :شــهر
اصفهــان .فصلنامــۀ علمــی ـ پژوهشــی گردشــگری و
توســعه ،)۴(۸ ،ص .147-۱۲۶
بیاتــی صداقــت ،مهدیــه ،ســرداری ،احمــد و یزدانــی ،ناصــر
( .)1396بررســی رابطــۀ بیــن ابعــاد مســئولیت اجتماعــی
شــركت و وفــاداری مشــتری (مــورد مطالعــه :شــركت حمــل و
نقــل مســافری رجــاء) .دو فصلنامــۀ علمی -پژوهشــی دانشــگاه
شــاهد ،ســال بیســت و چهــارم ،دورۀ جدیــد ،9 ،ص .۹۰-۷۷
حســام ،مهــدی ( .)1398شناســایی موانــع تأســیس و توســعه
اقامتگاههــای بومگــردی در نواحــی روســتایی اســتان
گیــان .فصلنامــۀ پژوهشهــای روســتایی،)۳(۱۰ ،
ص .559 -۵۴۶
حســینی امیــری ،ســید محمــود و خراســانی اجبارکالیــی ،زهــرا
( .)1397کارکردهــای مســئولیت اجتماعــی بــر ارتقــای
ســطح عملکــرد کســب و کارهــا .نشــریه علمــی ـ پژوهشــی
کاوشهــای مدیریــت بازرگانــی.113-91 ،)20(10 ،
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نتایــج ایــن مطالعــه بــرای گروههــای اصلــی عالقهمنــد
در صنعــت گردشــگری (مدیــران هتلهــا و رســتورانها ،مقاصــد
گردشــگری ،اماکــن تفریحــی ،مقامــات شــهری و دولتــی،
مســئوالن وســایل حملونقــل عمومــی و خصوصــی ،جمعیــت
بومــی منطقــه و )...پیامدهــای مســتقیم دارد؛ زیــرا ایــن گروههــا
آنچــه بــرای اجــرای اقدامــات الزم بهمنظــور تقویــت رضایــت
و اعتمــاد گردشــگران بــه محــل نیــاز اســت تأمیــن میكننــد .در
راســتای اهمیــت مســئولیت اجتماعــی توصیــه میشــود بــه اشــتغال
نیروهــای محلــی و بومــی در مقاصــد و اماکــن اقامتــی و تفریحــی و
پیامــد آن (کمــک بــه اقتصــاد محلــی) بیشــتر توجــه شــود؛ هزینههــا
کنتــرل شــود تــا ارزشــی کــه گردشــگران درک کردهانــد بــاال باشــد،
حفاظــت از محیــط زیســت در دســتور کار مقاصــد مختلــف
باشــد و بــه نظافــت اماکــن اقامتــی و تفریحــی و کنتــرل پســماندها
توجــه شــود؛ فرهنــگ بومــی از طریــق برگـزاری مراســم مخصــوص
محلــی در قالــب جشــنوارهها و نمایشــگاههای فرهنگــی پوشــاک
و خــوراک و صنایــع دســتی اشــاعه شــود؛ اســتانداردهای قانونــی
در ســاخت اماکــن گوناگــون و همچنیــن در اصــول کار رعایــت
شــود و تســهیالت رفاهــی فراهــم شــود و اســتخدام کارکنــان ماهــر
و آمــوزش اصــول کار و نحــوۀ برخــورد بــا مشــتری در دســتور کار
اماکــن گردشــگری قـرار گیــرد .بـرای تقویــت ســطح اعتمــاد توصیه
میشــود کــه کس ـبوکارها و مــردم محلــی در مقاصــد بــه عالیــق
بازدیدکننــدگان اهمیــت دهنــد ،اطالعــات موجــود در رســانهها،
مرتبــط و مطمئــن باشــد ،در ارتبــاط بــا رضایــت مشــتری ،توجــه
بــه نیازهــای آنهــا در اولویــت ق ـرار گیــرد ،رســیدگی بــه شــکایات
منســجم باشــد و توجــه ســریع و مؤثــر داشــته باشــند تــا بــا توجــه بــه
انتظــارات و ایدئالهــای گردشــگران ،بتواننــد رضایتشــان را کســب
کننــد .ب ـرای ارتقــای شــهرت ،پیشــنهاد میشــود کــه مقاصــد بــر
مشــتریمداری تمرکــز کننــد و محصــوالت و خدماتــی بــا کیفیــت
بهتــر ارائــه دهنــد کــه رضایــت و اعتمــاد مصرفکننــدگان را جلــب
کنــد و از طریــق رســانهها رســالت خــود را اعــام کننــد.
هــر تحقیقــی در حــوزۀ جمــعآوری اطالعــات و کســب
نتایــج مطلــوب بــا محدودیتهایــی روبــهرو میشــود کــه الزم
اســت محقــق آنهــا را بشناســد و در جهــت رفــع آنهــا گام بــردارد.
مهمتریــن محدودیــت پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه بــه دلیــل
مســائل سیاســی و مشــکالت گردشــگران خارجــی بـرای حضــور و
بازدیــد از مقاصــد گردشــگری در ایـران و اســتان گیــان و همچنیــن
همهگیــری بیمــاری کرونــا و بســتهبودن مرزهــا بــه روی مســافران
خارجــی ،گردشــگران خارجــی در دســترس نبودنــد و بهناچــار
گردشــگران داخلــی تنهــا جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را تشــکیل
دادنــد .همچنیــن در تحقیــق حاضــر ،از میــان ذینفعــان مختلــف
مقصــد گردشــگری شــامل گردشــگران ،ســاکنان محلــی ،دولــت و
صاحبــان کس ـبوکار ،طراحــی و تبییــن مــدل از دیــد گردشــگران
انجــام شــده اســت .درنتیجــه بــرای رفــع محدودیتهــای ایــن

پژوهــش در تحقیقــات آتــی ،توصیــه میشــود کــه درصــورت
امــکان ســفر و حضــور گردشــگران خارجــی در اســتان گیــان،
ِ
جامعــۀ آمــاری گســتردهتر شــود و گردشــگران خارجــی را نیــز
شــامل شــود .ازآنجاکــه مجموعــۀ بزرگــی از ابعــاد مبتنــی بــر
مســئولیت اجتماعــی اســت و میتوانــد بخشهــای متعــدد
گردشــگری و افــراد مختلــف را درگیــر کنــد ،محققــان در آینــده
میتواننــد بــرای اثبــات تعمیمپذیــری و شناســایی تشــابهات یــا
تفاوتهــای مســئولیت اجتماعــی مقصــد بیــن دیــدگاه ذینفعــان
ً
مختلــف ،ابعــاد را از دیــد ســایر ذینفعــان (مثــا ســاکنان محلــی،
کســبوکارها و یــا دولــت) بررســی کننــد.
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.)1396(  عبدالرضــا، یاســر و رکنالدیــن افتخــاری،رمضاننــژاد
ارزیابــی فرهنــگ محیــط زیســتی جامعــه در مقاصــد
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